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 وعرفان شكر

  

  

 التي الوثيقة هذه بتقيم تفخر المحدودة لالستشارات يونيكونز فإن المركزي، السودان بنك تكليف على بناء

 عرضها سيتم الرؤية هذه. السودان في الصغر متناهي التمويل قطاع في والتوسع تنمية حول رؤية تتضمن

 في الصغر المتناهي التمويل قطاع وضع تستهدف سنوات خمس لمدة عمل وخطة استراتيجية شكل في

 .والمالية االقتصادية التنمية وتحقيق الفقر لمكافحة األوسع اإلطار بثبات السودان

  

 المائدة ولقاءات العمل ورش في جرت التي والشاملة المكثفة االستشارات خالصة هي الوثيقة هذه

 الممارسين من أكبر عدد وخبرة رؤى من انتفعت وقد. صغيرة مجموعات اجتماعات في وكذلك المستديرة

 وتفضلهم لتحمسهم امتناننا عن نعبر أن نود ونحن. الوثيقة في ذكرهم ورد من خارج من والخبراء

 يجيةاالسترات إخراج في الهائلة لمساهمتهم لشكرهم وكذا دارت التي الحوارات من العديد في بالمشاركة

 .الحالية بصورتها

  

 في بشدة فاعال طرفا كانوا والذين واستشارييها الدولية البيئية للجودة نوجهه والشكر بالجميل خاص عرفان

 .قيمة األكثر مساهماتهم كانت والذين مراحلها بكل االستراتيجية وضع عملية

  

 البنك من مايمبو وصمويل مينأ مجدي من وردتها التي التعليقات من كذلك كثيرا انتفعت الوثيقة هذه

. الدولي النقد صندوق من ناراين وأديتيا الفقراء لمساعدة االستشارية المجموعة من هوفمان مارتن الدولي،

   .الدولي المستوى على األفضل للممارسات باال ألقت أنها على وأكدت شك وال الوثيقة أثرت فتعليقاتهم

  

  

 المهدي. ي عبدا

 التنفيذي المدير

 المحدودة لالستشارات كونزيوني
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 المركزي السودان بنك محافظ كلمة

  

 وبأخذا. العالم من مختلفة أنحاء في الفقر مع التعامل آليات أجدى من واحدا أضحى الصغر متناهي التمويل

 دور لعب لهم تتيح كوسيلة الصغر متناهي التمويل السودانية البنوك تبنت فقد االعتبار، في الحقيقة هذه

 من كبيرا عددا نجد الصغر متناهي التمويل برامج تطبق التي األخرى المؤسسات بين ومن. عيإجتما

. والحكومية الخيرية االجتماعية والصناديق والدولية المحلية الحكومية غير والمنظمات االجتماعية البرامج

 والبنوك الخصوص وجه على المركزي السودان بنك قبل من المبذولة الجهود من الرغم وعلى أنه، غير

 المنخفضة، الدخول ذوي من والمستهلكين الحرة المهن وأصحاب المنتجين صغار تمويل لتسهيل عام بشكل

 رؤية لغياب عام بشكل رده يمكن الذي األمر. ضعيفا يزال ال تحتاجه الذي للتمويل الفئات  هذه وصول فإن

  .السودان في الحكوميين غير وشركائها مةالحكو بين فيما الصغر متناهي التمويل حول ومتكاملة واضحة

  

 السالم، بمزايا والتمتع الفقر تقليل في به االضطالع الصغر متناهي للتمويل يمكن الي الهام بالدور واعترافا

 الصغر متناهي التمويل قطاع وتوسيع لتطوير قومية رؤية لتشكيل بمبادرة المركزي السودان بنك تقدم فقد

 متناهي التمويل قطاع يمكن بشكل للصناعة مواتية بيئة خلق في يمكن الرؤية هذه فهد ولعل. السودان في

 البنك سياسة على واعتمادا تقدم ما على وبناءا. واقتصاديا اجتماعيا الصعيدين كال على النمو من الصغر

 في ودوليا ليمياإق الناجحة التجارب من واالستفادة والدولية المحلية الخبرات مع بالتشاور القاضية المركزي

. المحدودة لالستشارات ليونيكونز المشروع إسناد تم فقد الصغر، متناهي التمويل حول مبادرته تنفيذ إطار

 وضع في ةالمختلفاألطراف  شمل متوسعا استشاريا نهجا تبنى مراحل، عدة عبر تنفيذه تم الذي والمشروع،

  .الكتيب هذه في المتضمنة الرؤية

  

 التمويل مفهوم استعراض خالل من المطلوبة لالستراتيجية اإلطار تعريف في نجحت لرؤيةا هذه أن ويقيننا

 على تؤكد الوثيقة هذه. أخرى دول تجارب االعتبار في األخذ مع السودان حالة في وتطبيقه الصغر متناهي

 أوسع نطاق توفير وتسهيل لدعم فعالية أكثر سياسات وضع أوال،: وهي للرؤية، الهامة األهداف من عدد

 بشكل والمسعرة العمالء احتياجات تلبي والتي بسهولة إليها الوصول يمكن التي المالية الخدمات من

 والتي والتنمية للنمو محفزة اقتصادية بيئة يخلق الذي والتشريع السياسات لوضع إطار بناء ثانيا،. مناسب

 تحدد الرؤية هذه ثالثا،. الفقر على ءبالقضا الفقري والقطاع المدني والمجتمع الحكومة إلتزام تؤكد

 ولخلق الصغر متناهي التمويل مؤسسات تنمية دعم فيطرف  من كل ودور إتخاذها يجب التي الخطوات

  .إليها الحاجة تقوم التي الداعمة التحتية البنية

  

 لشما في الصغر متناهي التمويل لقطاع شامل مسح خالصات على معتمدة الرؤية أن من الرغم وعلى

 الصدد، هذا وفي. الجنوب في مماثل مشروع لوضع كنموذج جيدة بصورة تخدم أن يمكنها فإنها السودان،

 ومكملة مشابهة استراتيجية لتطوير السودان، جنوب بنك تأسيس أعقاب في تبذل، الجهود من العديد فإن

  .الرؤية لهذه امتداد بمثابة تكون كي وكذا الجنوبية الواليات في الوضع لتالئم مصممة
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 التمويل قطاع تنمية على ةالعامل  األطراف لكل طريق كخريطة الرؤية هذه تقوم أن أملنا فإن الختام، في

 استغالل أولويات تحديد في االستراتيجية هذه تساهم أن أيضا أملنا أنه كما. السودان في الصغر المتناهي

 المساحة مع تتفق مؤسسية إصالحات طبيقوت الحالية القوانين مالئمة ولمراجعة كفء بشكل الموارد

  .العمل خطة حددتها التي الزمنية

  

 ولكل كفء بشكل بها المنوطة للمهمة ألدائها المحدودة لالستشارات ليونيكونز نوجهه العميق وشكرنا

  .الصدد هذا في جهودها

  

  وتوفيقه اهللا بعون

  حسن صابر. د

  المركزي السودان بنك محافظ
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 تمهيد

كمشروع تبناه بنك " ل تنمية والتوسع في قطاع التمويل متناهي الصغر في السودانرؤية حو"لقد جاء وضع 

السودان المركزي بمثابة اعتراف منه بالدور الهام الذي يمكن أن يضطلع به قطاع نشيط للتمويل متناهي 

ا العمل، اختار حيال قيامه بإسناد هذ. الصغر في التنمية االقتصادية للبالد، السيما فيما يتعلق بتقليص الفقر

البنك المركزي يونيكونز لالستشارات المحدودة، وهي شركة سودانية لالستشارات للقيام بمهمة وضع 

بدور رائد في تنفيذ المشروع، فقد تعاونت يونيكونز معها،  الدولية البيئية الجودةوبينما تضطلع . اإلستراتيجية

لصغر واالستشارات اإلدارية والبيئية في الشرق وهي واحدة من الشركات الرائدة في التمويل متناهي ا

وروح الفريق التي تخلقت في تنفيذ هذا المشروع مزجت بين الخبرة السودانية . األوسط وشمال أفريقيا

الحاالت التطبيقية وتكييف  أفضلوالتجربة اإلقليمية والدولية لتأكيد تحقق أقصى استفادة من جراء تبني 

  .لمحيط السودانيحاالت النجاح اإلقليمية ل

  

 دور لعب من الصغر متناهي التمويل قطاع يمكن استراتيجي إطار صياغة هو المشروع لهذا الرئيسي الهدف

   :في قيادي

تقلل عدد المهمشين  دعم أنماط الحياة المستدامة من خالل القضاء على الفقر وبناء األصول التي يمكن أن ) أ

   والمعرضين للوقوع في دائرة الفقر

 تعظيم حجم االستثمارات المنتجة لخلق فرص عمل) ب

  .في القطاع الرسميالمساهمة في التنمية المالية من خالل دمج التمويل متناهي الصغر غير الرسمي ) ج

  

ولتحقيق هدفه الرئيسي، فإن المشروع يبتغي وضع استراتيجية لسياسات أكثر كفاءة تدعم تقديم قطاع عريض 

هذا اإلطار سيضع سياسات التمويل متناهي . مالئمة والمرنة والمسعرة بشكل معقولمن الخدمات المالية ال

أي تمكين الفقراء من الوصول للخدمات  –الصغر داخل السياق األوسع لمحاربة الفقر وتحقيق التنمية المالية 

عملية صوغ . نالمالية التي ال تقتصر فقط على اإلئتمان وإنما تتضمن المدخرات والتحويل النقدي والتأمي

لألعمال التنسيقية بين ) وساعد على تنمية(االستراتيجية تبنت مفهوما استشاريا شامال والذي أكد على الحاجة 

العملية االستشارية التي تم . األطراف المختلفة، ومن بينهم البنوك والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص

األجهزة (وأولويات كل طرف في التمويل متناهي الصغر  بدء العمل بها أخذت في االعتبار رؤى وتحديات

على أمل التوصل لتوافق حول ) الحكومية، الوسطاء الماليين، المنظمات غير الحكومية ومجتمع المانحين

  .الخطوات ذات األولوية والسياسات التي يجب تطبيقها لصالح هذا القطاع الهام
 

لى توفير فهم كامل لوضع قطاع التمويل متناهي الصغر في ستركز ع المرحلة األولى من تنفيذ المشروع

وقد تم مسح قطاع التمويل متناهي الصغر لتوفير قاعدة بيانات للبحوث . السودان، خصوصا جانب العرض

وقد تم لقيام باستكشاف . األساسية التي تم إجرائها لتحديد التحديات والقيود أما نمو القطاع وفعاليته وتوسعه

بهدف تضمين ) المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة(لجانب الطلب على عينات من العمالء أقل شموال 

الدراسة الكبيرة والتي تمخضت عنها . تقييمهم للخدمات التي تقدمها شركات التمويل متناهي الصغر المختلفة
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أعطت تحليال " تحليل موقف لوضع التمويل متناهي الصغر في السودان"نتائج المسح، والتي حملت عنوان 

فنيا ومتكامال حول الحالة القائمة للقطاع، حددت مشكالت القطاع، وقدمت توصيات لحل هذه المشكالت 

والستكمال ما بدأته هذه الدراسة . اعتمادا على حاالت النجاح المحلية والخبرات الدولية في هذا المجال

أخريين، درست األولى أثر السياسات  ولتوفير صورة عامة شاملة حول حالة القطاع، تم إعداد دراستين

االقتصادية الكلية على التمويل متناهي الصغر في حين تناولت الثانية األبعاد القانونية على تمويل المؤسسات 

  .الصغيرة ومتناهية الصغر في السودان

  

المصالح  ركزت على العملية االستشارية التي تم من خاللها التشاور مع مختلف أصحاب المرحلة الثانية

العملية التشاركية أمنت شرعية الرؤية وكذا التزام . لوضع رؤية حول التمويل متناهي الصغر في السودان

ولعل األكثر أهمية أنها أشعرت صانعي السياسات، على المستويات . أصحاب المصالح المختلفين بدعمها

في العملية االستشارية كان ورشة عملة لمدة النشاط األول . المختلفة، بالحاجة لعمل تنسيقي دعما لهذا القطاع

قطاع التمويل متناهي "ورشة العمل . 2006مارس 1فبراير وحتى  28يومان نظمتها يونيكونز في الفترة من 

شارك فيها حوالي مائتين من بين العاملين والخبراء و أصحاب  "مساحة كبيرة للتطوير: الصغر في السودان

لخاص، الوزارات المعنية، القطاع البنكي، المنظمات غير الحكومية المحلية بما فيها القطاع ا(المصالح 

في قطاع التمويل متناهي الصغر للتناقش ) والدولية، الصناديق االجتماعية، منظمات التنمية متعددة األطراف

  .فيما خلصت إليها الدراسات الثالث المذكورة بأعاله

  

القضايا الرئيسية التي كانت بحاجة لاللتفات إليها في تطوير نقاشات ورشة العمل نجحت في رفع الوعي ب

تم الوصول لتوافق حول ماهية العقبات الرئيسية على التوسع في الخدمات المالية للفقراء النشطين . القطاع

هذه النقاشات والتوصيات تمت دراستها بعناية من .  اقتصاديا وتم تبني توصيات للقضاء على هذه العقبات

خمس قضايا رئيسية تم تحديدها . يق يونيكونز لتحديد تلك التي تحتاج حوار ونقاش مستفيض إضافيقبل فر

  .وهي التي مثلت موضع دراسة المرحلة الثانية من العملية االستشارية

  

  :الموضوعات الخمس المحددة غطت ما يلي

 .كيفية تقديم نطاق عريض من الخدمات المالية في السوق .1

  .مالية الرسمية في خدمة الفقراء النشطين اقتصاديادور المؤسسات ال .2

  .الضمانات والكفاالت والموارد .3

  .كيف يمكن لتنظيم قطاع التمويل متناهي الصغر أن يدعم من أداء القطاع وأن يعبئ الموارد لنموه .4

احتياجات بناء القدرات للبنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر األخرى التي تخدم قطاع  .5

  .ت الصغيرة والمتوسطة بأسلوب مستديمالمؤسسا

  

واحدة لكل من هذه الموضوعات تم إعدادها من قبل عدد مختار من الخبراء وعقد نقاش حولها  خمس ورقات

كل من هذه الدوائر المستديرة الخمس ضمت خبراء وممارسين للتمويل . في عدد من الدوائر المستديرة
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والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المجتمعية والوزارات متناهي الصغر، ممثلين عن مختلف البنوك 

ما نتج من نقاشات وتقارير عن الموائد المستديرة مثل . والمانحين وشبكات مؤسسات التمويل متناهي الصغر

  .المادة الرئيسية لتشكيل الرؤية وما صاحبها من ملخصات تنفيذية

  

ارية في شكل استراتيجية شاملة مصممة لتحويل قطاع التمويل الوثيقة التي بأيدينا تمثل نتاج العملية االستش

فهي تحدد أدوار كل من واألطراف . متناهي الصغر ليصبح أكثر حيوية واستدامة مالية واستجابة لالحتياجات

الجزء الرئيسي في الوثيقة . ذوي الصلة وبين التوصيات المحددة التي يجب اتباعها خالل فترة خمس سنوات

في القسم األول، تم االهتمام بالتمويل متناهي الصغر في السياق العالمي قبل : بالشكل التالي تمت صياغته

التطرق للسياق السوداني حيث يتم تعريف العبيه الرئيسيين ويحدد العقبات الرئيسية التي تعترض نمو وتوسع 

لق إطار قانوني وتنظيمي القسم الثاني يفصل في التوصيات لخ. قطاع التمويل متناهي الصغر في السودان

مواتي يأخذ باالعتبار قواعد بنك السودان المركزي التنظيمية وكذا إلصالحات السياسات األخرى التي يتم 

القسم الثالث يركز على تدعيم دور ودعم نمو مؤسسات التمويل . تطبيقها من قبل األطراف ذات الصلة

هذا القسم هو حول تنمية االستدامة المالية والمتطلبات التركيز في . متناهي الصغر من البنوك وغير البنوك

القسم الخامس يناقش تأسيس بيئة تحتية داعمة من حيث خلق الوكالة الهرمية والمؤسسات . المؤسسية لتحقيقها

القسم األخير . المنظمة لذاتها لدعم القطاع وكذا تفصيل مهام التوعية وجهود بناء القدرات التي يجب تنفيذها

خطة العمل مترجمة التوصيات المذكورة داخل االستراتيجية إلى خطوات محددة يجب القيام بها أخذا في يبين 

) سنوات 3- 2(والمتوسط ) سنة واحدة(االعتبار مستويات األولوية واألطر الزمنية للتنفيذ في األجل القصير 

  ).سنوات 5-4(والطويل 
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 ملخص تنفيذي

  مقدمة

متناهي الصغر في السودان يتجاوز بمراحل حجم العرض المحدود الذي يغطي الطلب على خدمات التمويل 

وهو ما يمكن إرجاعه لعدد من العوامل، لعل أهمها غياب سياسة . من السوق المحتمل% 3-1ما يتراوح بين 

وهو ما تمخض عن سوق . توجيهية واضحة لمؤسسات التمويل متناهي الصغر وغياب التنسيق فيما بينها

قطاع التمويل متناهي  . م ال تقدم له تنويعة كافية من منتجات التمويل متناهي الصغر المطلوبةغير مخدو

الصغر الذي يقدم خدمات مالية من قبيل القروض المتناهية الصغر والقروض األكبر والمتكررة، والقروض 

تبع مؤشرات معروفة لقياس االستهالكية واألوعية االدخارية والودائع والتحويالت النقدية والتأمين والذي ي

وبالتالي، هناك حاجة إلستراتيجية متكاملة لدعم مؤسسات التمويل . األداء غير موجود واقعا في السودان

متناهي الصغر، بما فيها البنوك، لتوفير منتجات وخدمات غير تقليدية لقطاع عريض من الجمهور من النساء 

أن تتضمن معايير ألداء الصناعة كعنصر هام لتحقيق التنمية  مثل هذه اإلستراتيجية يجب. والرجال الفقراء

وكذا استدامة القطاع ال يمكن  غير أن السياسات المشجعة للتمويل متناهي الصغر. واالستدامة في هذا القطاع

  .أن تنجحا بمعزل عن الهياكل الكلية على مستوى الدولة كنظم الدفع والنظم القانونية والمحاسبية

  

حول تنمية والتوسع في قطاع التمويل متناهي الصغر في السودان هو مشروع دشنه بنك السودان وضع رؤية 

المركزي اعترافا منه بالدور الحيوي الذي يمكن لقطاع نشط للتمويل متناهي الصغر أن يقوم به في التنمية 

 .االقتصادية للبالد، خصوصا فيما يتعلق بتقليص الفقر

  

التي نتجت عن عملية استشارية طويلة تضمنت نقاشات حول الموائد المستديرة وفي هذه الوثيقة تقدم الرؤية 

وقد بذل جهد كبير لضم أغلبية أصحاب المصالح . ورش العمل ومن خالل البحث المكتبي والميداني المكثف

في صياغة هذه الرؤية لتحويل قطاع التمويل متناهي الصغر إلى قطاع مالي نشط ومستديم ومتوافق مع 

وقد كان من بين أصحاب المصالح العاملين ببنك السودان المركزي والمسئولين . الطلب في اإلطار السوداني

الحكوميين من الوزارات ذات الصلة والبنكيين وآخرين ممن يعملون في قطاع التمويل متناهي الصغر بما في 

لمانحين ممثلين في المنظمات كما تمت استشارة ا. ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المجتمعية

وتمثل خطة العمل ركنا أساسيا من الرؤية . الدولية ذات الدور الكبير في السودان خالل العملية االستشارية

حيث تم بيان أدوار أصحاب المصالح  ذوي الصلة وتوصيف تدخالت معينة بحيث يتم تنفيذها خالل خمس 

  .سنوات

  

  الرؤية والمبادئ الموجهة

لرئيسي لهذه اإلستراتيجية هو تسهيل الوصول المستديم للخدمات المالية من قبل الفقراء النشطين الهدف ا

اقتصاديا في المناطق الريفية وشبه الحضرية والحضرية من خالل توسيع وتطوير قطاع التمويل متناهي 

طين اقتصاديا يمثلون الفقراء النش. الصغر بشكل يحقق الكفاءة في التسعير والتوازن النوعي بشكل مستديم
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العمالء المستهدفين والمقصود بهم أصحب األعمال الصغيرة والمتناهية الصغر وللنساء والرجال الذين 

  .من الوصول للخدمات المالية نهاتان المجموعتان هما باألساس مستثنيتا. يعملون بأجور منخفضة للغاية

  

أكثر فعالية تدعيم تقديم نطاق أكثر تنوعا للخدمات الهدف الرئيسي لهذه الرؤية هو تطوير إطار لسياسات 

مثل هذا اإلطار . المالية المتاحة على نطاق واسع والتي تستجيب لمتطلبات العمالء والمسعرة بشكل معقول

األول، تحديد التمويل متناهي الصغر كتدخل أساسي داخل اإلطار األوسع لمحاربة : يمكن أن يحقق هدفين

تمكين قطاع المؤسسات متناهية الصغر من الوصول للخدمات المالية  –االجتماعية -تصاديةالفقر والتنمية االق

تطوير صناعة : ثانيا. غير المقتصرة على االئتمان وإنما تتضمن كذلك االدخار والتحويل النقدي والتأمين

طاع المالي للتمويل متناهي الصغر مستديمة على المستويين المالي والمؤسسي والمشمولة في سياق الق

  .الرسمي األوسع
 

  قطاعات التدخل العرضية

طورت الرؤية في إطار يركز على ثالث مناطق عرضية للتدخل تعتبر على قدر عال من األهمية لتدعيم 

هذه المناطق هي اإلطار التشريعي واإلطار التنظيمي . دور قطاع التمويل متناهي الصغر في السودان

التوصيات التي تم التوصل إليها تمت ترجمتها في خطة عمل شاملة . لداعمةوالمؤسسي والبنية التحتية ا

آليات معينة يجب إتباعها وفقا لمستوى أولوية واإلطار الزمني للتنفيذ على المدى القصير /حددت خطوات

  ).سنوات 5- 4(أو الطويل ) سنوات 3-2(أو المتوسط ) سنة(

  

  خلق بيئة تشريعية وسياسية مواتية

  ظم مالية دامجة ولتطوير نمو وتنمية القطاع المالي على مستوى قاعدة السوقلتطوير ن
  
  مراجعة قانون البنوك وسياسة بنك السودان المركزي. أ

سياسات االئتمان الحالية ليست محفزة النغماس البنوك في التمويل متناهي الصغر، وبالتالي، فقد تم تحفيز 

لتطبيق سياسات نقدية وتسعيرية مرنة وأكثر توازنا لتشجيع البنوك  بنك السودان المركزي ليتخذ عدة خطوات

عالوة على ذلك، . على تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر دون اإلخالل بالمعايير الدولية لألمان البنكي

، خصوصا بنك المدخرات والتنمية وبينما يمكن استخالص الدروس من تجارب البنوك المتخصصة

ك الزراعي، فإن حقيقة وجود حاجة إلعادة هيكلة النظام التخصصي القائم من خالل رؤية االجتماعية والبن

وعلى الرغم من أن خلق بنك جديد للفقراء من قبل الحكومة يعد اإلستراتيجية، فإن  .إلصالحه ال تزال قائمة

 .ي األمد القريب والمتوسطإصالح النظام المالي القائم يعد ذا أولوية وينظر إليه على أنه الحل األكثر كفاءة ف

  

للوصول لمكنته القصوى، فإن صناعة التمويل متناهي الصغر يجب أن تتضمن نطاقا متنوعا من الوسطاء 

وهي ما . الماليين لخدمة االحتياجات المحددة لقطاع عريض من العمالء من خالل مناهج وتكنولوجيات خالقة

اء الماليين المرخص لهم ومن يخضعون للرقابة وأن يعني كذلك أن الصناعة يجب أن تدخل لساحة الوسط

لتحقيق هذه الغاية، فإن . القواعد والخطوات المتبعة يتم صوغها بعناية للسماح بحدوث مثل هذا التطور
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الترخيص العاقل لمؤسسات التمويل متناهي الصغر الجديدة وتقليص حجم البنوك القائمة للعمل كبنوك 

لمركزي سيحتاج كذلك ألن يكون مجهزا لمراقبة العمليات وأداء مؤسسات البنك ا. متخصصة هو أمر مهم

التمويل متناهي الصغر المختلفة، سواء أكانت بنوكا أم منظمات مجتمع مدني ولوضع خطوط عريضة تحدد 

 .متى يتم تطبيق قواعد المراقبة الصارمة

  

اهي الصغر غير البنكية في ظل عالوة على ذلك، فإن تطوير الصالت بين البنوك ومؤسسات التمويل متن

مشروع اختباري للربط مصمم بعناية سيتم إطالقه كمبادرة من قبل بنك السودان المركزي هو من األمور 

 .المحبذة كوسيلة لتوسيع عمق ونطاق وصول خدمات التمويل متناهي الصغر

  

دة تقييم لفعالية االئتمان أخيرا، مراجعة قانون البنوك وسياسة بنك السودان المركزي يجب أن تتضمن إعا

الموجه والذي لم يثبت حتى اللحظة الراهنة نفعه المتميز للصناعة، أخذا في االعتبار عدم قدرة البنوك على 

وهذا األمر هو من األهمية بمكان لتقديم دعي تنظيمي لتطبيق . تحقيق أهداف اإلقراض للقطاع متناهي الصغر

   .اإلستراتيجية

  

  ت ومنتجات التمويل متناهي الصغرتنويع نطاق خدما. ب

بعض من أنماط التمويل اإلسالمية، مثل المرابحة والسالم، تعد من قبل الكثيرين غير مالئمة للتمويل متناهي 

الصغر نظرا الرتفاع تكلفتهم نسبيا وكونهم مقتصرين على الدورة اإلنتاجية وهو ما يؤثر على المزارعين 

أصحاب المشروعات متناهية الصغر المستهدفين وتحرمهم من تحقيق  الذين يمثلون القطاع األعرض من

على (باإلضافة لذلك، فإن النمط اإلسالمي المتبع حاليا لقبول الودائع . األهداف المحتملة في حال اتزان السوق

وهو المكون الرئيسي ألي قطاع صحي للتمويل  –ال يشجع على االدخار ) أرضية من عدم وجود عوائد

 .الصغرمتناهي 

  

وهكذا فإنه من المحبذ أن األنماط األخرى للتمويل، كالمشاركة، يجب تشجيعها وأن البنوك يجب عليها أن 

تحسن من قدراتها لتطبيق هذا النمط من االشتراك في األرباح بصورة أوسع ولتطوير أنماط غير تقليدية 

  .االعتبار جوهر قواعد التمويل اإلسالميوأكثر إبداعا بناءا على حاجات العمالء وفي ذات اآلن تأخذ بعين 

  

لصغار المدخرين ينبغي تصميمه، تقوم في ظله " لالدخار واالستثمار"كذلك، فإنه من المقترح أن نمطا معينا 

والمدخرات سيتم تجميعها من صغار . مؤسسة مالية رسمية تقوم بتأسيس صندوق يستثمر في مشروع أو أكثر

   .دة استثمارها دون تحديد عائد مسبق على االستثماراتالمدخرين ويتم تقديمها إلعا

  

  دراسة آليات بديلة للضمان. ج

القدرة المحدودة على الوصول للخدمات المالية من قبل أصحاب المزارع الصغيرة والمؤسسات متناهية 

ار قانوني الصغر غير الزراعية، ال سيما تلك التي تديرها النساء، تعود، من بين عوامل أخرى، لغياب إط
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وهكذا فهناك حاجة لدرجة أكبر من المرونة في . وتنظيمي وتشريعي لضمانات للتمويل متناهي الصغر

تعريف ما هو الضمان الذي يمثل تأمينا مقبوال في حالة التمويل متناهي الصغر مع األخذ في االعتبار 

م من خالله تقديم واختبار الضمانات وترجح اإلستراتيجية تطبيق مشروع اختباري يت. الضمانات غير التقليدية

غير التقليدية، من قبيل الدعم من قبل المنظمات األهلية والجماعات التضامنية والضمانات /االجتماعية

وهو ما يمكن اعتباره أحد . الشخصية وصناديق الضمان االجتماعي، كأشكال مقبولة وعملية للضمان

مأسسة والتوسع في نظام مستديم للتمويل متناهي الصغر يأخذ العناصر الرئيسية لإلستراتيجية بحيث يقود ل

  .بعين االعتبار الفروق النوعية

  

عالوة على ذلك، فإن صغار المنتجين والتجار في المناطق الريفية وعلى حدود المدن الحضرية يملكون 

وهكذا . بشدة عقارات غير مسجلة والتي يمكن استخدامها كضمانات للحصول على التمويل الذي يحتاجونه

فإنه من المحبذ أن يتم تناول قضية إصالح األراضي وتسجيلها كمكون هام لإلستراتيجية لتطوير قطاع 

التمويل متناهي الصغر، وستضطلع لجنة األراضي المنصوص عليها في اتفاقية السالم الشاملة بدور هام في 

  .هذا الصدد

  

ت كافية، كاألراضي والممتلكات األخرى، وهو ما يفترض الضمانات هامة للمقترضين الذين ال يملكون كفاال

هذه اإلستراتيجية تحبذ . مباشرة تأسيس أنماط لضمان االئتمان بهدف مشاركة مخاطر االئتمان مع البنوك

صندوق إعادة دفع ضمانات المجتمع، صندوق : استكشاف إمكانية تطبيق ثالثة آليات بصورة أكبر، وهي

  .ن قبل مؤسسات التمويل متناهي الصغر وأنماط الضمانات المشتركةضمان االئتمان المدار م

  

اإلستراتيجية تركز كذلك على دور صناديق الزكاة في تدعيم أداء صناعة التمويل متناهي الصغر في 

فحقيقة أن أهداف التمويل متناهي الصغر تمثل في الوقت ذاته أهداف الزكاة تجعل من المنطقي دمج . السودان

صناديق الزكاة، التي تستغل . ناديق استراتيجيا، بشكل تكاملي، في صناعة التمويل متناهي الصغرهذه الص

حاليا لتمويل االستثمارات الجماعية لفائدة الفقراء، يمكن تطبيقها من خالل المشاركة مع بنوك التمويل متناهي 

المساعدة الذاتية لتوفير  الصغر المتخصصة أو بصورة مباشرة من خالل المؤسسات المجتمعية وجماعات

  .التمويل للبينة التحتية األساسية وخدمات الصحة والنقل والطرق وغيرها من الخدمات العامة
 

أحد الحلول المقترحة لمواجهة عدم القدرة على تأمين ضمانات كافية هو التوسع في التأمين متناهي الصغر 

يجب تأسيس صناديق التأمين الجديدة داخل اتحادات ومن المحبذ كذلك أنه . كداعم للتمويل متناهي الصغر

وشبكات العمالء في شكل صناديق تكافلية يمكن أن يتم دعمها كذلك من خالل صناديق الزكاة ومبادرات 

شركات التأمين الخاصة الرسمية يجب تشجيعها لدعم مثل هذه اآلليات ماليا وعمليا على . التأمين االجتماعي

 . حوافز المالئمة ال سيما تلك التي تؤدي إلى تحقيق أرباح أكبرالسواء من خالل خلق ال

  

  تأسيس قطاع متخصص في التمويل متناهي الصغر لدى بنك السودان المركزي. د
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قطاع مركزي للتمويل متناهي الصغر داخل بنك السودان /اإلستراتيجية تشدد على أهمية تأسيس وحدة

وضع سياسيات تشجع أنشطة التمويل متناهي الصغر بما يتفق المركزي تكون مسئولة عن تنظيم ومراقبة و

في إنفاذ دور البنك المركزي في كل ما يتعلق بهذه  كما سيتخصص القطاع. والمعطيات القانونية السائدة

بتمثيل القطاع المتخصص في المكاتب اإلقليمية للبنك كذلك يجب االهتمام بشدة . اإلستراتيجية من قضايا

كما ينبغي على القطاع كذلك تبني منظور وخطة . التمويل متناهي الصغر في المناطق الريفيةالدولي لتشجيع 

عمل واضحة وكذا حسابات مفصلة لكل الخدمات التي ستقدمها وآليات تغطية التكاليف لضمان االستمرارية، 

يم خدمات التمويل كما يجب أن يتم تمويلها بشكل مالئم وتعيين مسئولين ممن تلقوا تدريبا عاليا على تقد

  .متناهي الصغر لتمكينه من أداء مهمته على الشكل األمثل

  

  تدعيم دور ودعم نمو مؤسسات التمويل متناهي الصغر

  .لتطوير وتوفير إطار مؤسسي وتنظيمي يشجع مناهج السوق في تقديم سلة متنوعة من الخدمات المالية

  

  الصغر تنمية مؤسسات مستديمة ماليا للتمويل متناهي. أ

لتحقيق التمويل متناهي الصغر الهدف المزدوج من خالل دمج التعامالت البنكية مع األهداف االجتماعية، فإن 

. هناك حاجة لتأسيس مؤسسات قوية لتوفير الخدمات المالية المطلوبة للفقراء النشطين اقتصاديا بشكل مستديم

عادة تدويرها في شكل قروض وتقديم الخدمات هذه المؤسسات يجب أن تكون قادرة على جذب المدخرات وإ

  .المالية األخرى التي تحتاجها المجموعات المستهدفة

  

وعالوة على تحقيق الكفاءة واالعتماد الذاتي، فإن أهداف استدامة مؤسسات التمويل متناهي الصغر لها فوائد 

البنك المركزي وبناء الثقة لدى  أخرى كذلك تشمل جذب االستثمار المالي الخارجي والوفاء بمتطلبات إبالغ

 ).بما في ذلك المانحين(والجهات الداعمة عمالئها 

  

ولكي يتم تطوير مؤسسات مستديمة للتمويل متناهي الصغر، تقوم الحاجة لتوفر إدارة كفء تركز على 

. والسيولةاستخدام أدوات التشخيص واإلدارة التي تقيس كفاية رأس المال وجودة األصول واإلدارة والعوائد 

فضال عن ذلك، فإن مراقبة األداء من خالل استخدام نظم تتبع إلكترونية للقروض مدعومة من قبل تقديم 

نظم إدارة المعلومات .  حوافز للعمالء والعاملين تعد مكونا أساسيا لعمليات التمويل متناهي الصغر الصحيحة

م كآليات لإلنذار السريع لألداء غير هذه تبين المشكالت على مستوى مسئول القروض والفروع وتخد

  .المرغوب به

  

  تفعيل دور البنوك في تقديم التمويل متناهي الصغر. ب

الفجوة الكبيرة بين الطلب والعرض على التمويل متناهي الصغر في السودان يمكن تقليصها من خالل تحقيق 

النشطين اقتصاديا المستحقين لالئتمان  أوال من خالل تأمين استهداف أفضل للعمالء. فهم أكبر لجانب الطلب

  .وثانيا من خالل توسيع جانب العرض للوصول بدرجة أكبر للمؤسسات المنزلية وتلك في طور التكوين
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الدراسة المفصلة التي تركز على تحديد األسواق غير المخدومة أو غير المخدومة بصورة كافية، وتعرف 

وبالتالي سيمكن لمؤسسات التمويل متناهي الصغر وضع . إليها بشدةالعمالء وتدرس احتياجاتهم تقوم الحاجة 

الخريجين العاطلين، (آليات للوصول بالخدمات ومتابعتها بحيث تناسب احتياجات المجموعة المستهدفة المعينة 

دفة والتي تقدم تعريفا قويا للمجموعة المسته) النساء، األشخاص المنتقلين داخليا، العائالت المنتجة، وهكذا

  .للتمويل متناهي الصغر أو مجموعة من معايير المالئمة الموحدة لدى كل البنوك

  

عالوة على ما تقدم، تركز اإلستراتيجية على توسيع نطاق الوصول بالخدمات كعامل حيوي في تدعيم نمو 

وأكثر  أوال استخدام وسائل أقل تكلفة: وهو ما يمكن تحقيقه من خالل. مؤسسات التمويل متناهي الصغر

ابتكارا لتسهيل تقديم الخدمات ومراجعة ووضع متطلبات أمثر مرونة لفروع البنوك كمعايير األمان وساعات 

ثانيا، خلق صالت بين البنوك ومنظمات المجتمع . العمل والمتابعة اليومية للحسابات والقيود على المواقع

ئية حيث تجد البنوك قدرا من الصعوبة في المدني والمؤسسات المجتمعية خصوصا في المناطق الريفية النا

ثالثا تسعير منتجات التمويل متناهي الصغر على أساسا من التكلفة الموائمة بهدف تحفيز . الوصول للفقراء

العرض، وهو ما يتطلب إجراء تحليل مفصل لعناصر وهيكل التكلفة وفي عالقتها بالسعر الذي سيؤدي في 

  .رض والطلبالنهاية لتحقيق التوازن بين الع

  

  تطوير مؤسسات التمويل متناهي الصغر غير البنكية. ج

اإلستراتيجية تؤكد على الدور األساسي لمؤسسات التمويل متناهي الصغر غير البنكية في توسيع نطاق قطاع 

ر على سبيل المثال، تجربة هيئة البريد السودانية يمكن أن تستخدم كمؤش. التمويل متناهي الصغر في السودان

رئيسي كما ينبغي بذل جهد كبير الستعادة الثقة فيها كمؤسسة رائدة في تسهيل التحويالت النقدية والسلوك 

من خالل القيام بذلك، يمكن تحقيق تغطية جغرافية أوسع في واليات مختلفة وكذلك في المناطق . االدخاري

مجتمعية في تقديم خدمات التمويل عالوة على ذلك، دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات ال. الريفية

متناهي الصغر يمكن تدعيمه من خالل القيام باإلصالحات المناسبة وإدخال تعديالت على القوانين الحاكمة 

لهذه المؤسسات، وهي قانون المساعدة اإلنسانية المنظم لعمل منظمات المجتمع المدني وقانون التعاونيات لعام 

  .مجتمعيةالحاكم لعمل المؤسسات ال 1999

  

  تأسيس بنية تحتية داعمة

  .لتوفير الموارد البشرية والمالية والمعلوماتية للمؤسسات المالية لتقديم خدمات أكثر فعالية واستدامة

  

  خلق قاعدة معلومات داعمة. أ

يوصى بجمع ونشر . خلق قاعدة بيانات داخل بنك السودان المركزي هو متطلب أساسي لتوعية صنع السياسة

بيانات حول أنشطة التمويل متناهي الصغر للبنوك المرخص لها ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات ال

. المجتمعية ومجتمع المانحين في إطار عملية تتضمن مراقبة تطور قطاع التمويل متناهي الصغر عبر الوقت
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الصغر المزمع إنشائه لدى مثل هذه القاعدة ينبغي تأسيسها واإلشراف عليها من قبل قطاع التمويل متناهي 

  .البنك المركزي

  

للتغلب على التحدي الذي يواجه مؤسسات التمويل متناهي الصغر كنتيجة لنقص المعلومات حول التاريخ 

ومن المعروف أن تأسيس مثل هذه المكاتب . اإلئتماني للعميل، فإنه ينبغي تأسيس مكتب لمعلومات االئتمان

مؤسسية والقانونية التي يمكن اختزالها في دعوة لتأسيس جهاز متابعة سيتطلب إجراء بعض التدخالت ال

  .االئتمان واستخدام الخبرة المتراكمة لدى الجهاز المركزي لإلحصاء

  

  دعم تأسيس شبكة للتمويل متناهي الصغر. ب

ة بالتغييرات الخبرة الدولية تبين أن شبكة مؤسسات التمويل متناهي الصغر هي الوحدة األكثر مالئمة للمطالب

لتسهيل مثل هذه العملية، فإنه توجد حاجة واضحة لتكثيف . التنظيمية والقانونية لنمو والنهوض بالقطاع

حمالت لرفع الوعي حول صناعة التمويل متناهي الصغر والمالئمة االئتمانية للفقراء عالوة على البرامج 

لحكوميين على كل المستويات وكذا للبنوك التدريبية التي تركز على القضايا التنظيمية للمسئولين ا

  .والمؤسسات الثانوية وآخرين
 

هرمية ستكون خطوة إضافية لتحسين التنسيق بين مؤسسات التمويل متناهي الصغر /تأسيس منظمة أم

المختلفة وبين مؤسسات التمويل متناهي الصغر واألطراف المعنية األخرى فيما يتعلق بالتمويل متناهي 

المؤسسة الهرمية ينبغي أن تلعب دورا هاما في عرض األفكار . المستويين الفيدرالي واإلقليميالصغر على 

والخبرات الجديدة لمؤسسات التمويل متناهي الصغر وتشارك الفرص التي يمكن أن تساعدهم على تحسين 

مركزي للتأكد أن وينبغي عليها العمل في تنسيق مباشر مع بنك السودان ال. سياساتهم وعملياتهم باستمرار

  .احتياجات ومالحظات القطاع البنكي قد تم أخذها في الحسبان

  

  تأسيس منظمة تضع قواعدها بذاتها. ج

الحاجة قائمة بشدة لمراقبة وقواعد متعقلة للتمويل متناهي الصغر ولكن يجب وضع ميزان حول متى وكيف 

ال تمثل مؤسسات التمويل متناهي الصغر أي وتوصي اإلستراتيجية بأن بأنه حينما . يتم ممارسة السلطات

وفي مثل . خطر متواتر للنظام المالي فإن هذه القواعد والرقابة يجب أن يتم تحويلها لنوع من التنظيم الذاتي

هذه الحالة، فإن بنك السودان المركزي ينبغي أن يقلص من مسئوليته فقط إلى تسجيل مؤسسات التمويل 

م تتحصل على المدخرات، وللتأكيد أن كل مبادرات التمويل متناهي الصغر متناهي الصغر، خصوصا إذا ل

  .مسجلة بغض النظر عن مصدر تمويلها أو طبيعتها القانونية

  

تأسيس جهاز منظم لذاته ستصبح عليه مسئولية تحديد معايير وتقاليد وتعريفات لألداء ومعايير تصنيف 

والتي ستوفر التوجيه والدعم االستراتيجي لمؤسسات التمويل  )بالتشاور مع بنك السودان المركزي(االئتمان 

متناهي الصغر، وهو ما سيمكن صناعة التمويل متناهي الصغر من جذب ورفع رأسمالها ومواردها من 
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الشكل القانوني الذي تتخذه المؤسسات المنظمة لذاتها يجب أن يكون محصلة دراسة مفصلة . مجتمع المانحين

كما ينبغي تقييم قدرات هذه المؤسسات بدقة ودعمها للعمل في . تبار التجارب المقبولة دولياالتي تأخذ في االع

النهاية كوسيط مالي واالستفادة من المساعدة التقنية كتلك التي يقدمها مبادرات التمويل متناهي الصغر 

  .صندوق النقد والبنك الدوليين

  

  بناء قدرات مؤسسات التمويل متناهي الصغر. د

حور رئيسي إلستراتيجية التمويل متناهي الصغر يركز على تحسين كفاءة مؤسسات التمويل متناهي الصغر م

بناء القدرة المالية تقوم الحاجة إليه لتحسين القدرة االستيعابية . من خالل بناء قدراتها اإلدارية والمالية

ات وزيادة عدد القروض وتشجيع لمؤسسات التمويل متناهي الصغر وقدرتها على جذب المزيد من المدخر

من ناحية أخرى فإن بناء القدرة اإلدارية ينبغي أن يركز باألساس  .االدخار وتوسيع قاعدة العمالء وهكذا

على الموارد البشرية والمؤسسية لمؤسسات التمويل متناهي الصغر من حيث التشبيك والشراكة للتدريب 

  .إلى ذلك وتنمية المهارات ونظم إدارة المعلومات وما

  

ينبغي أن يتضمن بناء القدرات التدريب والتعليم وتوثيق أفضل الحاالت التطبيقية واألفكار واالستراتيجيات 

مثل هذه الجهود يجب . واألدوات للوصول لقطاعات األسواق غير المخدومة أو غير المخدومة بشكل مالئم

ورش العمل والسيمنارات والعمل . اء القدراتأن تهدف بالضرورة لتدريب المدربين لتوسيع نطاق تدريب بن

بشكل أكبر مع وسائل اإلعالم يجب أن يتم استهدافه لخلق وعي مطلوب إلحياء ودفع التمويل متناهي الصغر 

  .ليس فقط كآلية لمحاربة الفقر وإنما كنشاط اقتصادي مربح

  

  خاتمة

تقطع شوطا كبيرا نحو ازدياد القدرة على حددت اإلستراتيجية توصيات محددة التي، إذا ما تم تطبيقها، س

المكونات . الوصول لخدمات مالية متنوعة مصممة وفقا لطلب الفقراء النشطين اقتصاديا من الرجال والنساء

  :الرئيسية لهذه اإلستراتيجية يمكن وصفها كما يلي
 
بنية تحتية قوية  أو تطوير مشروع إلصالح النظام المالي للفقراء مع/البناء على النظم القائمة و •

  .ووسطاء ماليين أكفاء وهو ما يتطلب القدرة على الوصول للفقراء للوفاء باحتياجاتهم

  .حلق إطار تنظيمي وتشريعي مثالي يدعم أداء صناعة التمويل متناهي الصغر •

  .تطبيق آليا تدعم الشفافية بين المؤسسات المقرضة للتمويل متناهي الصغر •

  ووضع معايير أداء للقطاع" لمطبقةأفضل الحاالت ا"تطبيق  •

خلق شبكة معلومات كفء تتضمن الوصول لمعلومات حديثة ويمكن االعتماد عليها عن السوق حول  •

  .االحتياجات المالية للفقراء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحول االختالالت النوعية والجغرافية
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منوطة باألطراف المعنية المختلفة وكذا مستوى أولوية اإلستراتيجية مصحوبة بخطة عمل تحدد المسئوليات ال

وهي أعمال ينبغي القيام بها ليس فقط . كل نشاط بحيث يتم تطبيقه في األجل القصير أو المتوسط أو الطويل

من خالل بنك السودان المركزي كقائد ومنظم للوسطاء الماليين الرسميين ولكن كذلك من خالل الوحدات 

دور مجتمع المانحين هو دعم اإلستراتيجية من . ة وأصحاب المصالح من غير الحكوميينالحكومية ذات الصل

التزام على كافة المستويات هو حجر الزاوية لنجاح مثل هذه . خالل توفير المعونة التقنية والمالية

  .اإلستراتيجية

  

الحاجة إليها لتوسيع قاعدة  اإلستراتيجية المعروضة هنا هي شاملة في محاولة لشمول كل األبعاد التي تقوم

ونطاق قدرة وصول الوسطاء الماليين ولتنويع منتجاتهم كي تصبح أكثر استجابة لحاجات أصحاب المؤسسات 

غير أنه يجب التأكيد على أن قطاع التمويل متناهي الصغر هو فقط واحدة من بين وسائل . متناهية الصغر

تراتيجية التمويل متناهي الصغر تتوقف بصورة كبيرة على متعددة لمحاربة الفقر وبالتالي، فإن نجاح إس

كما يجب تشجيعه من خالل . إدماجه داخل اإلستراتيجية األوسع لتقليص والقضاء على الفقر في هذه البلد

سياسات اقتصادية كلية تركز على خلق بيئة محفزة ومناخ أعمال مواتي يحفز الفرص االستثمارية للمؤسسات 

  .ة الصغر والمزارعينالصغيرة ومتناهي
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I .مقدمة  

  التمويل متناهي الصغر في المحيط العالمي. أ

ظهر التمويل متناهي الصغر للمرة األولى في ثمانينات القرن العشرين، في ظل النقاشات الدائرة حول فعالية 

اإلئتمان "، نظام في منتصف الثمانينات. وديمومة افئتمان المدعم من قبل الدولة المقدم للمزارعين الفقراء

والذي كان يحظى بالقبول لدى العديد من المانحين أصبح محال لالنتقادات المتكررة نظرا " الموجه المدعوم

ألن العديد من البرامج راكمت خسائر كبيرة على القروض وتطلبت القيام بعمليات متكررة إلعادة رسملة 

لحلول القائمة على السوق أصبحت مطلوبة، وهو ما حيث أصبح في حكم المؤكد أن ا. لالستمرار في التشغيل

فتحول التركيز . أدى لمنهج جديد اعتبر التمويل متناهي الصغر مكونا أساسيا للنظام المالي في صورته الكلية

 .من توزيع القروض الفوقي الواسع على الفئات المستهدفة لبناء مؤسسات محلية مستديمة لخدمة الفقراء

  

القروض الصغيرة، عادة ما توجه لرأس المال العامل؛ : اهي الصغر تتميز في العادة بأنشطة التمويل متن

تدعيم غير رسمي للمقترضين واالستثمارات؛ النفاذية لتكرار القروض ولقروض أكبر اعتمادا على قدرة 

  .التحمل بالقروض وسلوك الرد؛ نظام سلس لتوزيع ومراقبة القروض؛ توفير منتجات المدخرات

  

ء التمويل متناهي الصغر هم في الغالب من أصحاب األعمال الحرب وأصحاب المشروعات ذوي عمال

مصففي الشعر، مديري (وهم في العادة من التجار والباعة الجائلين ومقدمي الخدمات . الدخول المنخفضة

على  والذين عادة ما يتحصلون) المطاعم الصغيرة، الحرفيين، وغيرهم من أصحاب الصناعات الصغيرة

 .رزقهم من أكثر من نشاط واحد

  

والذي . 1شهرة هو بنك الفقراء في بنجالديش أول مؤسسة مجتمعية رائدة للتمويل متناهي الصغر وأكثرها

ماليين عميل من الفقراء من غير  5، كان لدى بنك الفقراء 2005وفي ديسمبر . أضحى نموذجا لدول أخرى

العديد من مؤسسات التمويل متناهي الصغر منذ ذلك الوقت  أسستوقد ت  2).منهم نساء% 94(مالك األراضي 

  .حول العالم في الدول النامية في أمريكا الالتينية وآسيا وأفريقيا

  

النظام المالي الرسمي أخذ في تغيير منهجه متحوال عن اإلئتمان المدعوم للفقراء إلى توجه بنكي متبني 

وهو بنك ريفي مملوك للدولة تحول عن . راكايات في إندونيسيا ولعل المثال عليها هو بنك. لمفهوم السوق

ولعل الميزة األكثر بروزا لهذ المنهج . تقديم اإلئتمان المدعوم لتبني مفهوم مؤسسي يعتمد على مبادئ السوق

هي اعتماده على المدخرات كمصدر رئيسي للتمويل وتأسيس نظام فعال للحوافز لدفع المدخرين المحتملين 

المنظمات غير المحلية الحكومية بدأت كذلك في البحث عن منهج يصلك للتطبيق على المدى . البنك وموظفي

  .الطويل يتحول بهم من أنشطة تحقيق الدخل غير المستديمة والمعتمدة على الدعم لتنمية المجتمع

  

                                                 
  (http://www.grameeninfo.org) .أصدر لتأسيسه لبنك رسمي في ظل قانون 1983في بنجالديش وتحول في  1976مشروع بنك الفقراء بدأ في   1
  http://www.grameeninfo.org . الموقع الرسمي للبنك  2
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استقصاء أجراه البنك لتقديم فكرة عن حجم أنشطة مؤسسات التمويل متناهي الصغر، فإنه بوسعنا اإلشارة إلى 

والذي بين وجود ما يزيد على األلف مؤسسة التي تقدم خدمات التمويل متناهي الصغر لما . 1995الدولي في 

مليارات دوالر أمريكي كقروض  7، كان قد تم تقديم حوالي 1995وبحلول سبتمبر . عميل 1000ال يقل عن 

مليار دوالر أمريكي كان قد تم  19، أكثر من عالوة على ذلك. مليون شخص ومجموعة 13لما يزيد على 

. غير أنه على الرغم من ذلك فإن الكثير ال يزال مطلوبا القيام به 3.تشغيلها في حسابات ادخارية نشطة

المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء تقدر أنه من بين الثالثة باليين شخص فقير في سن العمل، فإن حوالي 

وبدون قدرة على الوصول . يهم القدرة على الوصول للخدمات المالية الرسميةلد) مليون 500(السدس 

بصورة مستمرة للتمويل متناهي الصغر المؤسسي، فإن أغلب الفقراء يعتمدون على تمويل شخصي ضحل أو 

مصادر غير رسمية للتمويل متناهي الصغر، وكالهما مكلفين وذوي مخاطرة وبالتالي تقليص قدرتهم على 

  .كة بهمة واالستفادة من األنشطة المحققة للدخلالمشار
 

ومن المقبول بشكل عام حاليا أن قطاعا عريضا من المؤسسات، ليس فقط منظمات التمويل متناهي الصغر 

. التقليدية غير الحكومية للوصول الثالثة باليين المقدرين من الفقراء الذين يستطيعون استخدام الخدمات المالية

ل متناهي الصغر تلعب دورا أساسيا في تطوير التمويل متناهي الصغر وستحتاج لالستمرار مؤسسات التموي

هو نطاق واسع من المؤسسات  –للوصول بشكل أعمق وأوسع  –ولكن ما تقوم الحاجة إليه بشدة . في ذلك

   4.لخدمة الفقراء والوصول لعدد أكبر منهم

 
ة لمواجهة بعد محدد من مشكلة الفقر، وهي الوصول هدف التمويل متناهي الصغر هو سد الفجوات الخطير

والتمويل متناهي . لألدوات المالية بشكل يأخذ في الحسبان احتياجات األقل حظا وبما يحقق التكافؤ النوعي

الصغر ال يهدف إلى وال يستطيع مناقشة كل أبعاد الحرمان الشديد المتراكم والمعقد الذي يقيد الفقراء بما في 

قدرة على الحصول على الخدمات والبنية التحتية األساسية والمهارات غير المالئمة وانخفاض ذلك عدم ال

اإلنتاجية والقدرة المحدودة على النفاذية للسوق وعدم القدرة على الوصول للسلطة والقابلية للوقوع تحت وطأة 

واحدة من بين أدوات عدة، والتي فهو أداة . األزمات وفصلية األنشطة االقتصادية والتعويق القائم على النوع

غير أنه عندما يمثل التمويل متناهي الصغر جزءا من سياسة . قد ال تستطيع تحقيق سوى القليل في حد ذاتها

وطنية أوسع لمحاربة الفقر، فقد يكون ممكنا تحقيق كامل قدراتها الشتقاق المزيد من المنافع للقطاعات األفقر 

   .من السكان بصورة مستمرة
 
، حيث في إطار استراتيجية فعالة للقضاء على الفقر هامالتمويل متناهي الصغر يمكن أن يصبح عامال ا

يتضمن الوصول للخدمات المالية بما يمكن الفقراء من زيادة دخلهم وتوسيع دائرة استهالكهم وبالتالي تعظيم 

والتجارب . من وجودهم اليوميقاعدة ممتلكاتهم وتقليل درجة قابليتهم للصدمات الخارجية التي هي جزء 

كشفت عن أن توفير الخدمات المالية يعمل كواقي ضد الطوارئ المفاجئة ومخاطر العمل والتغيرات الفصلية 

خدمات مالية أفضل وأكثر مصممة باألساس لخدمة الجماعات . التي يمكن أن تضع العائلة في مآزق حرجة

                                                 
3 Johnson, S. and B. Rogaly. 1997. Microfinance and Poverty Reduction. Oxfam, Oxford 

  نفس المرجع السابق  4
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على التحول من التعايش اليومي للتخطيط للمستقبل، من  ذات الدخل المنخفض بإمكانها أن تساعد الفقراء

  .خالل االستثمار في نظام غذائي أفضل وتحسين ظروف المعيشة ومستوى تعليم وصحة األطفال

  

من ناحية أخرى، النساء واللواتي تتعرضن لألثر السلبي للفقر بصورة أكبر، يمكن أن تستفدن بشكل مكثف 

العديد من برامج التمويل متناهي  .خالل صناعة التمويل متناهي الصغر من الخدمات والسلع المقدمة من

وفي مجال التمويل متناهي . الصغر تستهدف النساء باألساس، بشكل عام بسبب معدالت سدادهم األعلى

مليون شخص  1.3بالمائة من إجمالي  70الصغر اليوم، التركيز األكبر أصبح على النساء والالتي تمثلن 

وعلى الرغم من أن النساء تقوم بنسبة كبيرة من العمل في العالم، فإنهن تحققن  قدرا أقل . فقر يعيشون في

عالوة على ذلك، فإنه كلما زاد فقر القطاع المنزلي، فإن احتمالية اعتماد . من المنافع منه مقارنة بالرجال

رجح من بين األرامل أو صاحبات األعمال هن على األ. على ما تكسبه المرأة كمصدر هام للدخل ترتفع

رئيسات لمنازلهن أو من بين النساء األصغر في السن من غير المعيالت واللواتي تكن إما المصدر الوحيد 

ولعله من المقبول بشكل عام . الكاسب للدخل في عائالتهن أو مصادر لدخل إضافي تقوم الحاجة إليه بشدة

النساء تمثلن مخاطرة ائتمانية مقبولة وعمالء يمكن الوثوق حاليا من قبل مؤسسات التمويل متناهي الصغر أن 

هذا فضال عن أن الزيادات في دخل النساء عادة ما تنعكس بصورة إيجابية . بهم لتسهيالت االئتمان واالدخار

على رفاهية األسرة بدرجة أكبر من دخل الرجال ليس فقط لتحسين وضع النساء وإنما لرفاهية العائلة وصحة 

   .األكبر المجتمع

  

فهو نشاط بنكي حيوي في حالة  التمويل متناهي الصغر هو نشاط تسهيلي إذا ما تم أداؤه بالشكل الصحيح

مؤيدو التمويل متناهي الصغر اتفقوا أن الفقراء . تم تطبيق مؤشرات علمية معترف بها لقياس فعاليته وكفاءته

ا بالمتطلبات التقليدية للنظام البنكي التقليدي من أصحاب األعمال أو النشطين اقتصاديا ال يمكن أن يوفو

التحدي كمن في تصميم نظام مالي يستجيب الحتياجات وحاالت هؤالء . ولكنهم ذوي طاقة عظيمة واعدة

فالتمويل متناهي الصغر برز وحقق نجاحا ملحوظا منذ نشأته، ويهدف لتأمين تغطية كاملة للنفقات .  العمالء

  .الممولة وهو أمر ال غنى عنه لروابط ائتمانية مستمرة مع تحقيق أرباح للمؤسسات

  

  التمويل متناهي الصغر في السودان. ب

  من هم مقدمي خدمات التمويل متناهي الصغر في السودان؟

  :فئات رئيسية 4مقدمي هذه خدمات التمويل متناهي الصغر يمكن تصنيفهم في 

تتركز فروعها في المدن الرئيسية وفي والية الخرطوم  بنك عامل في أرجاء البالد 23يوجد  :القطاع البنكي

مشتمال على أحد أنواع المؤسسات الموائمة لتقديم التمويل متناهي (النظام البنكي . على وجه الخصوص

تستهدف البنوك المتخصصة . يتكون من بنوك تجارية ومتخصصة سواء خاصة أو مملوكة للدولة) الصغر

ية االجتماعية والزراعة والمصادر الحيوانيو والتنمية الصناعية أو جماعات قطاعات بعينها من قبيل التنم

معظم البنوك السودانية بدأت في تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر منذ مطلع . محددة مثل المزارعين

ية تسعينات القرن العشرين وأخذت علمياتها في التوسع منذ ذلك الوقت لتغطي األقاليم والقطاعات اإلنتاج
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بالمائة من سقف  10ووفقا للقواعد واألطر للسياسة المالية لبنك السودان المركزي، والتي تخصص . المختلفة

تستهدف أصحاب الحرف، والمهنيين وصغار المنتجين (اإلقراض السنوي لكل بنك للتمويل متناهي الصغر 

غير أن معظم . ويل متناهي الصغربنك سوداني حاليا خدمات التم 20، تقدم )بما في ذلك العائالت المنتجة

البنوك تركز على تقديم هذه الخدمات في والية الخرطوم، والتي عالوة على كونها عاصمة السودان 

ومركزها التجاري والمالي، فإنها تمثل بنية تحتية مالئمة لعمليات التمويل متناهي الصغر أكثر جاهزية 

  .وإتاحة وتطورا بالمقارنة بباق مناطق السودان

  

، فإن التمويل متناهي الصغر في السودان يقدم من خالل مجموعة )التجارية والمتخصصة(وبخالف البنوك 
، ونظم التنمية الريفية والصناديق االجتماعية )المحلية والدولية(متنوعة من المنظمات غير الحكومية 

 .الحكومية

  

صغر تم تقديمه حتى اللحظة الراهنة من معظم اإلقراض متناهي ال: المنظمات المجتمعية وغير الحكومية

ومن خالل استقصاء غطى المنظمات غير الحكومية الرئيسية، . خالل المنظمات المجتمعية وغير الحكومية

بالمائة بدأت في أعقاب  90التي تقدم التمويل متناهي الصغر حاليا في البالد، كشفت أنه ما يزيد على ال 

كال من المنظمات غير . وبرامج التكيف الهيكلي) 1992(قتصادي بعد إعالن سياسة التحرير اال 1991

. الحكومية المحلية واألجنبية تركز في عملياتها على القواعد المجتمعية أكثر من مؤسسات اإلقراض الرسمي

وهي تعمل مباشرة في المجتمعات ومع المؤسسات المجتمعية األخرى وتطبق أدوات مرنة في استخدام 

وبسبب كثافة الهجرة من الريف وبسبب الحرب والكوارث الطبيعية للمدن . للقضاء على الفقر اإلئتمان كآلية

والمستوى المتزايد للفقر الحضري، فإن غالبية المنظمات غير الحكومية تعمل في المناطق الحضرية في 

 .القطاع غير الرسمي

  

ان والتي تقدم الدعم للفقراء هناك عدد من الصناديق االجتماعية في السود: الصناديق االجتماعية

وفي حين . والمجموعات األقل دخال بما في ذلك النساء وكبار السن والطلبة والخريجين وأصحاب المعاشات

تستقطع المنح والدعم حجما كبيرا من موارد الصناديق االجتماعية، فإن صندوقين هما صندوق أصحاب 

هذان المشروعان . خبرة في اإلقراض متناهي الصغر المعاشات الوطني ومشروع تشغيل الخريجين هما ذوي

تزامن مع شهود السودان لإلعالن العالمي  2000و 1991بدأا في أنشطتهما حول التمويل متناهي الصغر بين 

صندوق اجتماعي . لألمن الغذائي والشروع في تنفيذ أنشطة التمويل متناهي الصغر الموجهة لصالح الفقراء

والذي نشط في تقديم اإلئتمان للعمالء  1997وق التنمية االجتماعية والمؤسس في رئيسي آخر مهم هو صند

على المستوى القاعدي وفي التنمية المؤسسية وبناء القدرات للهياكل الوسيطة لإلئتمان واإلدخار على 

كما كان رائدا كذلك في إطالق شبكات من خالل تأسيس شبكة . المستوى المجتمعي في والية الخرطوم
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وقد تم تأسيس بعض المنظمات في واليات أخرى من بينها الجزيرة والنيل  5.نظمات التمويل متناهي الصغرم

  6.األبيض والغضريف وشمال كردفان ونهر النيل؛ غير أنها ال تزال في الغالب األعم غير نشطة

 
الهدف . المانحين الدوليينيتم تمويل العديد من مشروعات التنمية الريفية من قبل : مشروعات التنمية الريفية

األعم لهذه المشروعات هو تحسين مستويات المعيشة ودخول المقيمين الفقراء في المجتمعات الريفية الذين 

وهي تستهدف قطاعات محددة من العمالء وفقا . يعانون من االقتتال الشعبي أو الجفاف أو الكوارث الطبيعية

شروعات قد وسعت من بؤرة تركيزها الستهداف القطاعات لخطط عملها على الرغم من أن بعض هذه الم

العديد من مشروعات التنمية الريفية تتضمن تأسيس خدمات مستديمة لإلئتمان من بين . الفقيرة في المجتمع

من بين أفضل المشروعات المعروفة والقائمة حاليا ذات مكون قوي للتمويل الريفي، . خدماتهم المتكاملة

يفية لشمال كردفان ومشروع التنمية الريفية لجنوب كردفان والبرنامج الخاص لألمن مشروع التنمية الر

الهدف الرئيسي لمشروعات التمويل متناهي . الغذائي، ومشروع جاش إلعادة توليد مستويات مستديمة للمعيشة

عيشتهم على الصغر الريفية هو تدعيم اإلنتاجية ودخل أفراد المزارعين والقرى والجماعات الذين تعتمد م

والتركيز كذلك على . الحبوب وقطعان الماشية والزراعات الطبيعية وغيرها من المنتجات الزراعية

المؤسسات غير الزراعية حيث ساعدت هذه المشروعات المجتمعات الريفية على تطوير عدد من الخدمات 

  ).الصناديق(دي اإلئتمانية، بما في ذلك الترتيبات المالية غير الرسمية في الشكل التقلي

  

  وضع قطاع التمويل متناهي الصغر في السودان

التمويل متناهي الصغر، كما هو معروف وممارس على النطاق العالمي، ال يزال في مرحلة البزوغ في 

التقديرات غير المؤكدة تبين أن . السودان مع كون العرض محدودا للغاية بالمقارنة بالطلب على هذه الخدمات

قطاع التمويل متناهي الصغر، والذي يقدم خدمات مالية من قبيل . فقط% 13لب تتم في حدود تغطية الط

القروض متناهية الصغر والقروض المعادة واألكبر والقروض االستهالكية والمدخرات والودائع والتحويالت 

من التجارب العديدة  وعلى الرغم. النقدية والتأمين وتطبيق مؤشرا لقياس األداء ال يتواجد حقا في السودان

لصغار المنتجين والمجموعات األقل دخال، بما في ذلك " صغيرة"لإلقراض متناهي الصغر لتوفير قروض 

اوكاالت التي تقوم عليها، وهو ما نتج في الغالب /النساء، غير أنه ال يوجد توافق في التوجه بين المؤسسات

  .لفقر وغياب استراتيجية واضحة للتمويل متناهي الصغرمن األهداف غير المتوافقة حول كيفية القضاء على ا

  

التركيز المتزايد على القضاء على الفقر بدأ خالل السنوات القليلة األخيرة، وهو ما انعكس من خالل تأسيس 

عدة صناديق اجتماعية ومؤسسات متخصصة من قبيل بنك المدخرات والتنمية االجتماعية وصندوق التنمية 

غير أن جهود الحكومة . الق العديد، وإن كانت متفرقة، من مبادرات القضاء على الفقراالجتماعية وإط

. لتطوير سياسات للتمويل متناهي الصغر التي تتناول الفقر بأكثر األساليب كفاءة تظل محدودة وغير منسقة

التمويل متناهي  المنظمات غير الحكومية ومشروعات التنمية الريفية ال تزال تمثل الموفر الرئيسي لخدمات

                                                 
يل متناھي الصغر واإلئتمان متناھي الصغر، والتي من بينھا منظمات لإلئتمان واإلدخار منظمة تعمل على مستويات مختلفة للتمو 66تشمل  عضوية  5
  ).مثل أوكسفام وأكوورد(عالوة على الصندوق ذاته وبعض المنظمات غير الحكومية الدولية ) مسجلة كجمعيات تعاونية ومدعومة من قبل الصندوق(

  .املين منخفضة وھو ما تصاحب مع التعرض المحدود للتدريب وبناء القدراتالتمويل لم يكن كافيا كما أن مھارات وقدرات الع  6
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الصغر للفقراء لكن هذه المبادرت بدورها ال تزال محدودة النطاق والتأثير مقارنة بحجم مشكلة الفقر في 

  .البالد

  

هناك مساحة كبيرة لتطوير برامج للتمويل متناهي الصغر في البالد، السيما في ضوء الظروف االقتصادية 

غير أنه ال يزال .إلعطاء األولوية للقضاء على الفقر في سياساتهاواالجتماعية الحالية واإلعالنات الحكومية 

يعترض سبيلها العديد من العقبات التي تواجه قطاع التمويل متناهي الصغر الناشئ والتي في حالة لم يتم 

عض ب. التعامل معها فإنها سوف تقيد من فعاليته في القيام بدوره في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية اإلقتصادية

   .من هذه التحديات تم تناولها هنا
 

، والبنوك على وجه ازال محدوديلفقراء من قبل مؤسسات التمويل متناهي الصغر ال نطاق خدمة ا

الخصوص بسبب خبرتها المحدودة في العمل الميداني وصالتها القليلة مع المؤسسات المجتمعية أو القاعدية، 

بشكل عام، اإلجراءات والمتطلبات لتقديم . عمالء المحتملينال تزال ذات قدرة محدودة على الوصول لل

الرخص، الوفاء بمستحقات الزكاة والضرائب، عقود إيجار األراضي، الحسابات (القروض في النظام البنكي 

معضلة القدرة . مصممة بحيث تخدم من يقعون في القطاع الرسمي) البنكية، متطلبات الشيكات والضمانات

التغطية الحالية لشبكات . فاذية تنبع كذلك من عدم قدرة البنوك في توسيع شبكات فروعهاالضعيفة على الن

أفرع البنوك في البالد تؤدي لصعوبة تواصل قطاع كبير من الفقراء مع تركز اكثر من نصف فروع البنوك 

كما هو قائم حاليا، النظام البنكي الرسمي، ويمكن استنتاج أن . في مناطق والية الخرطوم والواليات الشمالية

  .هو غير مصمم لخدمة االحتياجات المالية للقطاعات األفقر من المجتمع السوداني

  

أما بالنسبة لمؤسسات التمويل متناهي الصغر غير البنكية، فإن االعتماد على المانحين قوض من نطاق 

ال يعتمد على استهداف السوق  فلدى المنظمات غير الحكومية، فإن القرار بالعمل في منطقة معينة .خدماتهم

وهو ما ينطبق بصورة أكبر على . والنفاذية وإنما على ما يمليه المانحين الخارجيين من مناطق للعمل

مشروعات التنمية الريفية والتي يختار المانحين فيها المجتمعات المستهدفة للقيام ببرامج متكاملة للتنمية 

من قبيل شق الطرق والري وحتياجات العناية الصحية وتدهور  اعتمادا على احتياجات المجتمع الريفي،

 . الوضع البيئي

  

حتى بالنسبة للمنظمات غير الحكومية أو (انعكاس آخر لالعتماد على المانحين هو خطر الوقف المفاجئ 

ر كما وهو ما يؤثر بالسلب على برامج التمويل متنهي الصغ) مشروعات التنمية الريفية التي تحقق نتائج طيبة

يحرم، وهو األهم، المجتمعات المحلية من القدرة على الوصول للخدمات المالية التي اعتادوا عليها، وهو ما 

  .يؤدي في النهاية النهيار األعمال وفي بعض الحاالت اإلنهيار التام لبعض المؤسسات متناهية الصغر

  

منع ) عمالء التمويل متناهي الصغر( غياب تعريف مرضي للفقر وطرق تحديد الفقراء النشطين اقتصاديا

ال يوجد تعريف متفق عليه بين مؤسسات التمويل  .من وصول اإلئتمان لهذه القطاع المهمشة من السكان
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متناهي الصغر حول تحديد المجموعة المستهدفة للتمويل متناهي الصغر أو مجموعة من المعايير الموحدة 

رة لالعتماد على المانحين من قبل المنظمات غير الحكومية وبينما قد تكون هذه نتيجة مباش. لألهلية

فعلى الرغم من توجيه البنك المركزي . ومشروعات التنمية الريفية، فإن المشكلة تختلف فيما يتعلق البنوك

للبنوك التجارية باستهداف العائالت المنتجة والحرفيين، فإنه ال يتم االلتزام به بالشكل الكافي ويترك لما 

ففي غياب الوضوح أو الدقة في تعريف من هم الفقراء النشطين . يه كل بنك حول القطاع المستهدفيرتأ

  .اقتصاديا، فقد قام توجه بإقصائهم وحجب اإلئتمان عن المفاهيم التقليدية للعائالت المنتجة
 

ر هو غياب واحد من العوامل الرئيسية التي تؤثر بالسلب على التوسع في خدمات التمويل متناهي الصغ

والتي تمكن مؤسسات التمويل متناهي الصغر من تصميم أدوات  تقييم الحتياجات العمالء المستهدفين

الخريجين العاطلين، النازحين، العائالت (للوصول والمتابعة بشكل يالئم احتياجات المجموعات المستهدفة 

قا لمسوح للسوق، تقدم فقط نطاقا محدودا برامج التمويل متناهي الصغر، والتي لم تبنى وف). المنتجة، وهكذا

والبنوك على وجه الخصوص أبدت القليل من . وهو ما يجعل تنويع الخدمات أمرا إشكاليامن الخدمات 

البنوك حاليا ال تقدم القروض  .االهتمام بتطوير منتجات التمويل متناهي الصغرمالئمة الحتياجات الفقراء

مؤسسات التمويل  .مكون إدخاريا في أنشطة التمويل متناهي الصغر لديها الطارئة أو االستهالكية وال تتضمن

متناهي الصغر تتجاهل كذلك االحتياجات الخاصة بالنساء والتي يجب دمجها في تطوير أي منتج جديد 

الوساطة المالية الريفية، بشكل عام، ال تفي باالحتياجات المحددة لقطاع عريض من . للتمويل متناهي الصغر

التجريب والترويج لتقنيات ومنتجات مالية . مالء، من بينهم الفالحين وأصحاب األعمال الزراعية وآخرينالع

  .مالئمة للعمالء الريفيين ال تزال غير متحققة

  

التمويل متناهي الصغر يمكن تجربة المنظمات غير الحكومية السودانية وبعض الصناديق االجتماعية تبين أن 

اة لتمويل خدمات المجتمع التي تتوافق مع حاجة عامة أو توفر منافع مباشرة استخدامها كذلك كأد

هذه الخدمات تتضمن الوصول للماء الصالح للشرب والكهرباء وغاز البوتان أو مصادر . للمجتمعات المحلية

كة في العادة تكون هذه المشروعات مملو. للطاقة المتجددة وبناء وصيانة المدارس وصيانة محطات المياه

والقدرة على تقديم التمويل متناهي الصغر لتمويل تطوير . لعدد من األفراد وتدار بغرض تحقيق أرباح

المنازل وإلمداد األحياء الحضرية الفقيرة باالحتياجات األساسية كالكهرباء والماء والخدمات الصحية والطاقة 

ا تم تصميمها على أساس من تحليل متعمق على أسس من تغطية التكاليف أثبتت أنها ممكنة في السودان إذا م

تقديم خدمات مالية لهذا القطاع المحدد من عمالء التمويل . لالحتياجات التي تؤكد استمرارية المشروع

نظرا ألنها األقدر على ) البنوك(متناهي الصغر يمكن أن يقدم مدخال تحتاجه المؤسسات المالية الرسمية 

  .ولفترات أطول عن مؤسسات التمويل متناهي الصغر غير البنكيةتصميم قروض بكميات كبيرة نسبيا 

  

والمعتمدة على المبيعات واالستخدام المحدود ألنظمة ) الحسابات الجارية(هيمنة أنماط التمويل قصيرة األمد 

هناك . التمويل الصديقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل حواجز لتقديم تمويل فعال لهذه المؤسسات

واضح على عقود المرابحة كالنمط األكثر انتشارا للتمويل الذي تستخدمه كل البنوك، ووفقا للمسح  تركيز
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من البنوك تستخدمه فقط في التمويل % 34الذي أجري لغرض وضع هذه االستراتيجية، فإن أكثر من 

االستثمار هي البنوك تفضل المرابحة نظرا ألنها ترى أنها أقل مخاطرة بسبب أن مخاطر . متناهي الصغر

عدد أقل من البنوك كل من المرابحة والمشاركة . العبء الوحيد على العميل مقارنة بالمضاربة أو المشاركة

باقي البنوك تستخدم توليفة من أشكال تعاقدية أخرى مثل المرابحة والمشاركة والسالم . أو المرابحة والسالم

ال يتم استخدام المضاربة إال بشكل نادر نظرا ). إجارة(وعقد شراء التعيينات ) في تمويل إنتاج المحاصيل(

عوائد هذه األنماط قصيرة األجل للتمويل . ألن المخاطرة يتحملها بالكامل البنك وال يتأثر العميل بأي إخفاقات

هي توزيع غير متساوي للتمويل البنكي المتزايد بين القطاعات وبحظ محدود في التمويل للمؤسسات 

  .وسطةالصغيرة والمت

  

. غياب نظم مؤسسية لضمان اإلئتمان العامل في السودان باستثناء تلك التي يتم تقديمها على أسس فردية

ضمان المقترض الفرد المهيمن حاليا ال يأخذ في الحسبان عبء خسائر األعمال الناتجة عن الكوارث 

، والذي "الملفات"إن منطق ضمان غير أنه على الرغم من ذلك ف. الطبيعية والوفاة أو عدم قدرة المستدين

يغطي من خالله الضمان جزء أو كل القرض لدى مؤسسة التمويل متناهي الصغر وفقا التفاقية محددة، غير 

  .موجود

  

التعرض ألفضل الممارسات العالمية في التمويل متناهي الصغر مصحوبة بنقص التدريب واإلدارة على  معد

من قدرة مقدمي الخدمات إلدارة وتنظيم البرامج التي تقدم خدمات تيسير التمويل متناهي الصغر يحد 

التمويل متناهي الصغر بكفاءة وفعالية للفقراء، وهي نتيجة مباشرة للجهود الضعيفة لبناء القدرات في 

وعلى الرغم من توافر عدد كبير من برامج بناء القدرات، فإنها ال تزال غير كافية وال . القطاع في السودان

تمويلها بشكل كافي الستغالل الموارد المتاحة وخدمة احتياجات العمالء لتطبيق مبادئ التمويل متناهي  يتم

  .الصغر بشكل مناسب في تخطيط األعمال
 

وعلى الرغم من حقيقة . التدريب وخبرات العاملين في البنوك التجارية غير مناسبة لخدمة العمالء الفقراء

الصغر ظل ينمو بثبت خالل العقد األخير في السودان، فإن العديد من البنكيين  أن الطلب على التمويل متناهي

ال يزالون مترددين للقيام بأعمال مع الفقراء كنشاط ربحي على نطاق واسع، فهم ال يزالون ينظرون للتمويل 

متناهي الصغر كنشاط خيري التي يمكن التعامل معها بشكل أفضل من خالل المنظمات ذات التوجه 

وباإلضافة لغياب التعرض ل والتدريب على تيسير التمويل متناهي الصغر واإلدارة . االجتماعي بصورة أكبر

إجراءات اإلقراض التي تتبعها البنوك تقليدية وليست موائمة لظروف عمالء التمويل بين البنكيين، فإن 

  .متناهي الصغر
 

غياب اإلئتمان المالئم ومتخصصي المؤسسات وبخصوص مقدمي اإلئتمان متناهي الصغر غير البنكي، فإن 

للتعامل مع عمليات التمويل متناهي الصغر واألعمال الصغيرة تحد من قدرتهم على التوسع  متناهية الصغر

وتفاوتت درجات النجاح بين المؤسسات وفقا للتفاوت في . في الخدمات وخدمة احتياجات العمالء بشكل أفضل

غياب التعرض ل والتدريب على تيسير وإدارة . مالي المطبق من قبل كل واحدةالتوجهات ومستوى االلتزام ال
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التمويل متناهي الصغر ذات خبرة في إدارة نظم المعلومات والتي تقدم معلومات دقيقة وحديثة حول مراقبة 

هي مقيدة  األداء كمقدمي تمويل متناهي الصغر. وتقييم التقدم والجودة المالية لبرامج التمويل متناهي الصغر

. باالنطباع المتداول أن القرض هدية وبالمقاومة المصاحبة للتحول من المنح للتوجه المبني على السوق

  .عالوة على ذلك، فإنه لم يقم تركيز على تعبئة المدخرات أو تضمين قروض االستهالك في حزمهم

  

فإنه يوجد ق التنمية االجتماعية، وباستثناء خبرات عدد محدود من المنظمات غير الحكومية الدولية وصندو

  .قدر محدود من التعرض ل وقدر محدود من تبادل األفكار بين مقدمي التمويل متناهي الصغر

البنوك على سبيل المثال ال تعرف الخبرات الناجحة لمنظمة محلية للتمويل متناهي الصغر تعمل في ذات 

). طوير المؤسسات الصغيرة في بور سودانالبنوك ورابطة بورسودان لت: مثال(اإلطار الجغرافي 

اإلحصاءات والمسوح والبحوث التي تقدم تقديرات حول حجم سوق التمويل متناهي الصغر وخصائصه في 

المناطق الجغرافية المختلفة وقطاعات االقتصاد، األساسية لتطوير هذه القطاع في السودان غير متوافرة على 

  .اإلطالق

  

البنوك والمنظمات غير الحكومية والصناديق االجتماعية (ذات األجندات المختلفة التنسيق بين المنظمات 

عدد قليل من المنظمات غير الحكومية أقامت عالقات مع النظام . محدود للغاية) ومشروعات التنمية الريفية

ل، هناك عدد على سبيل المثا. البنكي الرسمي ووضعت أسسا للتنسيق بين المناطق الجغرافية التي تعمل فيها

من المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة وبعض مشروعات التنمية والصناديق االجتماعية التي 

غير أن هذا التنسيق في . أسست صالت مثل بنك السودان الزراعي وبنك المدخرات والتنمية االجتماعية

ر كرد على حاجة طارئة أو معونة في معظم الحاالت يظل ناتجا عن تصميم مبادرات التمويل متناهي الصغ

مواجهة أزمة أكثر من كونه جهد مخطط وموجه لتقديم التمويل للفقراء من خالل تشغيل المصادر المالية 

  .الرسمية

  

على المستوى الكلي فإن عدد من السياسات والمبادرات الحكومية تم إطالقها مؤخرا لتشجيع تنمية قطاع 

غير أنها تظل مقتطعة وال يتم . لصغر بشكل عام وفي تمويله بشكل خاصاألعمال الصغيرة ومتناهية ا

السياسات غير منسقة واليمكن ولعل األكثر أهمية أن . تطبيقها في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة الفقر

على سبيل المثال، فإن أصحاب األعمال . رؤيتها بحيث يتم توصيلها من قبل الوحدات اإلدارية األصغر

ة ومتناهية الصغر يتم التحرش بهم بشكل مستمر من قبل السلطات المحلية حول الرخص والضرائب الصغير

ولعل األكثر خطورة أن الغارات المتكررة على هذه المجموعات من قبل السلطات المحلية . والرسوم وغيرها

الذي تقدمه مؤسسات والتي تصادر في معظم الحاالت أصولهم المادية التي تم تمويلها من خالل اإلئتمان 

وكنتيجة للسياسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المجتمعية . التمويل متناهي الصغر

على سبيل المثال، فإن إزالة أو . التي عانت من عدد من المشكالت التي أثرت سلبيا على كفاءتها وفعاليتها

تقرار األعمال وبالتالي تؤثر سلبيا على سداد إعادة تخطيط المناطق المهمشة والتي تتسبب في عدم اس

  .القروض لمؤسسات التمويل متناهي الصغر
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II .الرؤية والمبادئ الموجهة  

  الهدف

غير المخدومين  7من قبل الفقراء النشطين اقتصاديا لتسهيل القدرة المستديمة للوصول للخدمات المالية

شبه الحضرية والحضرية من خالل التوسع في وتنمية على اإلطالق أو بشكل كافي في المناطق الريفية و

  .قطاع التمويل متناهي الصغر بأسلوب مستمر وفعال

  

توفير اإلئتمان والمدخرات والتحويالت وغيرها من الخدمات : "يتم تعريفه على أنه التمويل متناهي الصغر

التي تمكنهم من زيادة دخولهم  والمنتجات المالية للفقراء في المناطق الريفية والحضرية وشبه الحضرية

 ". وتحسين مستوى معيشتهم

  

لهذه الرؤية هو تطوير إطار لسياسات أكثر فعالية لتقديم نطاق متنوع من الخدمات المالية  الهدف الرئيسي

مثل هذه اإلطار يجب أن يحقق . المتاحة بشكل واسع والتي تستجيب لخدمات العمالء ومسعرة بشكل معقول

 : التالي الهدف المزدوج

إيجاد التمويل متناهي الصغر كتدخل أساسي داخل السياق األوسع لمواجهة الفقر وتحقيق التنمية . 1

االجتماعية االقتصادية وبالتالي تمكين الفقراء من الوصول للخدمات المالية التي ال تقتصر على اإلئتمان وإنما 

  .تشمل كذلك المدخرات والتحويالت النقدية والتأمين

ير صناعة التمويل متناهي الصغر المستديمة ماليا ومؤسسيا والمتضمنة داخل القطاع المالي تطو .2

  .الرسمي األوسع

  

 :وقد طورت الرؤية في سياق اإلطار التالي

  .بيئة للسياسات تحفز نظم مالية تدعم نمو وتنمية القطاع المالي في قاعدة السوق. أ

 .ق في تقديم خدمات مالية متنوعةإطار مؤسسي وتنظيمي يدعم توجهات السو. ب

بنية تحتية تدعم المؤسسات المالية بالموارد البشرية والمالية والمعلوماتية لتقديم خدمات أكثر فعالية . ج

  .واستدامة
 

وعلى الرغم من أن الرؤية قام بالتكليف بها بنك السودان المركزي، فإن الجمهور المستهدف تم توسيعه 

ة وللسماح بتضمين خبرات مؤسسات التمويل متناهي الصغر غير البنكية في توجيه لزيادة قيمتها المضاف

وبالتالي فإن الجمهور يتضمن بجانب بنك السودان المركزي وممارسي التمويل . االستراتيجية وأعمالها

. هكذامتناهي الصغر والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والهيئات المانحة والمؤسسات المجتمعية و

والمهم هنا هو التأكيد علعى الحاجة لنطاق من المسئوليات التي يجب االضطالع بها من قبل عدد من الفاعلين 

  .والحاجة للتشبيك وتبادل الخبرات بين هؤالء الفاعلين

                                                 
 The Microfinance Revolution, Washington, D.C.: The World)الفقراء النشطين اقتصاديا ھو مفھوم صاغته مارجريت روبنسون   7

Bank, 2001).  ھاتان المجموعتان ھما . ن للمخاطر العاملين بمرتبات منخفضة للغايةويشير إلى المؤسسات الصغيرة ومتناھية الصغر والفقراء المعرضي
  .بالتعريف محرومتان من الوصول للقطاع المالي الرسمي
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  التحول لمنظور جديد

لرؤية االفتراضات وفقا للمعايير الدولية المتفق عليها ألفضل التجارب وفي إطار السودان، فقد طورت ا

  :التالية

  :الفقراء. 1

  بحاجة لوصول سهل للخدمات المالية وآليات سهلة لتقديمها •

إدارك أن اإلئتمان الكافي على أسس تجارية مفضل وأكثر استدامة من الوصول لإلئتمان  •

  .المدعوم

المقارنة ب كخدمة أأمن وذات عائد أكبر ) في البنوك وشبكة البريد(النظر لإلدخار الرسمي  •

باإلدخار المنزلي او في المجوهرات ال سيما إذا كانت خدمة اإلدخار الرسمية تقدم في نطاق جغرافي 

  .قريب نسبيا
 
  المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المجتمعية وجماعات المساعدة الذاتية. 2

  تعمل كمحفزات للتغيير وتتضمن أصول اجتماعية •

  دية واالجتماعيةتمزج ما بين األجندات االقتصا •

  .تعترف بأن االستدامة هي العامل الرئيسي في التنمية •
 
  النظام البنكي. 3

  االعتراف بأن التمويل متناهي الصغر يمكن أن يكون نشاطا ربحيا وذا مخاطرة محسوبة •

القبول بصالت البنوك بالمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المجتمعية كوسائل ذات تكلفة  •

  ول للفقراء وفتح األسواق غير المطروقةمنخفضة للوص

القبول بأنماط بديلة للضمان خصيصا ألصحاب األعمال متناهية الصغر كبديل للضمانات  •

  .التقليدية

  

 الحكومة. 4

  وضع سياسات داعمة وتوفير بيئة تنظيمية •

  تحاشي اإلخالل بآليات السوق من خالل تقديم الخدمات مباشرة بتكلفة مدعومة •

 سياسات التي تؤثر سلبيا على كفاءة وفعالية مؤسسات التمويل متناهي الصغرتحاشي ال •
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III .خلق إطار تشريعي وتنظيمي مواتي  

الرؤية حول التمويل متناهي الصغر في السودان تقر بأهمية وضع إطار سياسي مواتي لبيئة تنافسية للتمويل 

بأهمية المزاوجة بين السياسات المتبنية  عترفكما أنها ت. متناهي الصغر تدعم النمو االقتصادي والرخاء

وهو ما . لتوجه السوق وااللتزام الكامل من قبل الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتقليص رقعة الفقر

يتطلب التعامل مع التفاوتات في مستويات تنمية المناطق الريفية والحضرية من خالل وضع معايير وتوجيه 

و تمكين الفقراء للوصول لألدوات اإلنتاجية وبالتالي تحسين مستوياتهم المعيشية على الموارد المالئمة نح

  .األمد الطويل والمساهمة في التنمية الشاملة لالقتصاد

  

وعلى المستوى اإلجرائي، هناك حاجة لسياسات وأدوات لتحفيز تعبئة المدخرات وكذلك إتاحتها لتوفير المزيد 

هذا يمكن تحقيقه من خالل نطاق أوسع للوصول . المؤسسات متناهية الصغر من اإلئتمان المتاح ألعمال

وقد تم التوصل إلى أنه لتوفير سوق عريض للتمويل متناهي . واإلتصال واإلتاحة الوقتية للخدمات والمنتجات

بيئة  الصغر، فإن عددا من السياسات متناهية الصغر يجب أن يتم تبنيها لتوفير حوافز مغرية للسوق في إطار

. تحفز النمو االقتصادي المتكافئ والوظائف والسياسات االجتماعية التي تعامل مع الفقر والتنمية اإلنسانية

عالوة على ذلك، فإنه يجب تطبيق حزمة من القواعد الموجهة لتنمية قطاع التمويل متناهي الصغر، والتي 

  . وفقا لها يجب أن يكيف المانحين دعمهم
 
  لبنوك وسياسات البنك المركزيمراجعة قانون ا. أ

من المتفق عليه في الغالب أنه للوصول للطاقة القصوى، فإن صناعة التمويل متناهي الصغر يجب أن تكون 

قادرة على دخول ساحة الوساطة المالية المرخص لها والخاضعة للرقابة وأنه يجب أن يتم صياغة قواعد 

  8.اح بمثل هذا التطورللسم

  

في سياق أدائه لدوره كمنظم ومشرف على القطاع المالي، سيحتاج للتوائم مع الخصائص  البنك المركزي،

مثل هذه القواعد ينبغي . المميزة ألنشطة التمويل متناهي الصغر من خالل تطبيق قواعد خاصة للقطاع

  .النظام الماليتطبيقها على كل من المنظمات القائمة والجديدة القائمة على التمويل متناهي الصغر وكذا داخل 

  

ويحبذ أن يتبنى بنك السودان المركزي بعض السياسات التي تشجع البنوك على تقديم خدمات التمويل متناهي 

  :ومن بين المقترحات في هذا الصدد. الصغر

سياسة نقدية متزنة لحل التناقضات بين اتجاه القطاع البنكي لقبول مخاطر عالية وتطوير سوق  •

  .غر واتباع المعايير الدولية لمتطلبات األمان البنكيالتمويل متناهي الص

بحرية لدعم الحفاظ  سياسات تسعيرية مرنة تمكن البنوك من اختيار استراتيجيات وتكتيكات التسعير •

  .على الخدمات

  

                                                 
8 CGAP ibid 
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بشكل عام، سياسات اإلئتمان يجب أن تكون مرنة لتسمح للبنوك بتحديد األسعار بحرية للخدمات المناسبة مع 

نتباه للمزيج المالئم من السياسات التي تشجع تقديم الخدمات والتي تدير كذلك تعرضهم للمخاطر في ذات اإل

   .الوقت في إتساق مع السياسات البنكية واإللتزام تجاه معايير األمان العالمية

  

  تقييم أثر سياسة البنك المركزي الحالية. 1

ير للبنوك كي تعمل في مجال اإلقراض متناهي الصغر، وهو سياسات اإلئتمان الحالية غير جذابة إلى حد كب

مثل هذه . ما يرجع لتكلفة التعامل وكذا لنظرة خاطئة حول ارتباط التمويل متناهي الصغر بمخاطر عالية

السياسات تحتاج إلى إعادة تقييم لتصبح أكثر مرونة ال سيما فيما يتعلق بالتسعير وتسهيل الخدمات المالية 

ما يلي يمثل خطوات عملية يوصى بها ألجل تخفيض النفقات والتي تعد مالئمة لتحفيز الطلب  .واإلجراءات

  :وبالتالي تحسين هوامش أرباح البنوك

  .تحسين مكون المدخرات في محفظة التمويل المستهدفة القروض متناهية الصغر •

إتحادات التأمين واإلدخار،  مثل(تشجيع الروابط بين البنوك وما عداها من المؤسسات المالية المنظمة  •

وتخصيص دور لكل منها بما يساعد البنوك على تخفيض ) والمؤسسات المجتمعية، والشبكات القائمة

 .تكاليف العمليات المتعلقة بإدارة اإلئتمان والمدخرات
 

من محفظة البنك لإلئتمان متناهي % 10عالوة على ذلك، فإن قوانين البنك المركزي تنص على تخصيص 

الممارسات العالمية تكشف أن اإلئتمان الموجه غير فعال ويسفر عن سوء ضخ اإلئتمان لمجموعات . لصغرا

وخالصة أخرى تم التوصل إليها من خالل تحليل موقف قطاع التمويل متناهي الصغر في السودان . أخرى

توافر دراسة متعمقة ومستقلة  وبالتالي فإنه من المهم. التي تم إجرائها كدراسة تمهيدية لوضع الرؤية الحالية

نتائج مثل هذه الدراسة ستكون مبررا لمثل هذه النسبة وتقيم كفاية . حول فعالية سياسة اإلئتمان الموجه

مثل هذه الدراسة يجب أن توفر لصانع القرار معلومات . التغطية كما ستستهدف األثر االجتماعي واالقتصادي

   .ى بهاحول فعالية السياسة واإلصالحات الموص
 
  إعادة هيكلة البنوك لتقديم خدمات التمويل متناهي الصغر بصورة أكثر فعالية. 2

بنك  –االستراتيجية تركز على الحاجة لتقييم أنشطة البنوك القائمة المتخصصة في التمويل متناهي الصغر 

ه للتعرف على مواضع القوة مثل هذا التقييم تقوم الحاجة إلي. المدخرات والتنمية االجتماعية والبنك الزراعي

والضعف في نظام البنوك المتخصصة بهدف التوصل لدروس ترشد إتجاه اإلصالحات لتوسيع نطاق صناعة 

القيام بمثل هذا اإلصالحات وإعادة الهيكلة بناء على تقييم النظام المتخصص القائم . التمويل متناهي الصغر

يمكن إعتبارها أكثر كفاءة عن خلق بنك ) ية والبنك الزراعيخصوصا بنك المدخرات والتنمية االجتماع(حاليا 

  .جديد للفقراء بواسطة الحكومة

  

على الرغم من الحاجة لتأسيس بنك قومي للفقراء كان قد تمت اإلشارة إليها في وضع استراتيجية التمويل 

ت التمويل متناهي خدما. متناهي الصغر، فقد تم الخلوص إلى الحاجة  لنظام مالي خالق لخدمة الفقراء

الصغر يمكن أن يتم توصيلها بفعالية من خالل المؤسسات القائمة بعد إصالحها عن طريق خلق أسواق كفء 
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تقوم على التنسيق بين مؤسسات الخدمات االجتماعية ومنظمات التمويل متناهي الصغر المجتمعية غير 

خصيص أدوار لمثل هذه المؤسسات لتوسيع نطاق ما تقوم الحاجة إليه بشدة ه هو االعتراف بفوائد ت. الرسمية

  .تقديم الخدمات ولتعزيز االلتزام لزيادة اإلدخار وتحسين األداء

  

إحدى أقوى توصيات االستراتيجية هى الحاجة لتحسين نطاق خدمات المؤسسات المالية الرسمية بما فيها 

   :هيثالث سبل أساسية يمكن اتباعها لتحقيق مثل هذا الهدف، و. البنوك

 ت القائمةاتوسيع شبكة الفروع للمؤسس •

  إعادة هيكلة البنوك القائمة للخدمة كبنوك ريفية متخصصة في التمويل متناهي الصغر •

  تأسيس مؤسسات رسمية جديدة متخصصة في التمويل متناهي الصغر •

  

  :تناهي الصغرلتحقيق هذه الغاية، سيحتاج البنك المركزي لمراجعة القواعد التالية لمحافظ التمويل م

  

i .ترخيص بنوك جديدة للتمويل متناهي الصغر  

في إصدار تراخيص أولية لبنوك جديدة للتمويل متناهي الصغر، سيحتاج البنك المركزي لتحاشي 

تقديم وصفات في سياق محاولته اإلطمئنان على أن كل متطلبات الترخيص قد تمت تغطيتها لتأمين 

الذين قد يمثلون مخاطرة على استقرارها وعلى سالمة الصناعة ضد األشخاص والمؤسسات 

في ظل العمل على إعادة هيكلة إطار الترخيص للبنوك الجديدة كمؤسسات التمويل متناهي . عمالئها

الصغر، فإن البنك المركزي كان سيحتاج للتركيز على تأمين أن األفراد المتقدمين للحصول على 

ن على دخوله وأن المراقبين على قدر عال من التدريب ترخيص يتفهمون سوق العمل الذي يوشكو

متطلبات الترخيص يجب أن تحدد حد أدنى لحجم رأس المال . لتقييم وتديد مالئمة مثل هؤالء األفراد

والظروف المالية للمالكين ومتطلبات اإلدارة ووضع خطة عمل تبين المساحة الجغرافية التي سيتم 

معايير التميز في األداء يجب أن يتم االتفاق . العمالء المستهدفينخدمتها ونوع األنشطة المالية و

مثل هذه المعايير ستحدد . عليها ألغراض الترخيص عند توقيت البدء في العمل وألغراض المراقبة

كذلك متطلبات تطوير ترخيص البنوك المحلية وبنوك الواليات لبنوك قومية أو إقليمية وموائمة 

   .ئمة على المستوى القومي للعمل كبنوك ريفية متخصصةالبنوك التجارية القا
 
ii .متطلبات رأس المال  

في إطار وضع حد أدنى لحجم رأس المال للبنوك القائمة للعمل على مستوى أقل ولترخيص البنوك 

القائمة المتخصصة في التمويل متناهي الصغر، فإن البنك المركزي يجب أن يوازن بين وضع قيود 

للسوق والحاجة لترشيد عدد الرخص بما يتوافق مع قدرته على الرقابة من جهة ووجود على الدخول 

معايير . مؤسسات ضعيفة وأثرها على كفاءة البنوك وعلى الحاجة لرقابة أكثر حزما من جهة أخرى

تميز األداء العالمية للحد األدنى لمتطلبات رأس المال يمكن اعتبارها كمؤشرات بسبب خصوصية 

ويمكن دراسة العديد منها ومن ثم يتم تحديد متطلبات رأس المال . دولة وإقليم داخل الدولةحالة كل 
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متطلبات رأس المال للبنوك العاملة على مستوى الواليات يجب أن تكون . وفقا لحجم موقع المؤسسة

اق مختلفة عن تلك العاملة لعى المستويين القومى واإلقليمي على أن يكون العامل المحدد هو نط

أحد تلك المعايير للبنوك المتخصصة العاملة على المستوى القومي . العمل أكثر منه الموقع الجغرافي

. يمكن ان يكون توافر حد أدنى لحجم رأس المال مساوي لذلك المطلوب من البنوك التجارية

ذلك المؤسسات المتخصصة على المستويين المحلى والواليات يمكن أن تحتفظ برأسمال كنسبة من 

العاملة في (وللبنوك الوسيطة المتخصصة ) على سبيل المثال% 20(المطلوب من البنوك التجارية 

يمكن أن يتراوح الحد األدنى لرأس المال المطلوب بين ذلك المطلوب من المؤسسات ) أكثر من والية

  .العاملة على المستوى القومي وتلك العاملة على مستوى الواليات

  

iii . المالكفاية رأس  

وفقا لمقررات باسل حول معدالت كفاية رأس المال، فإنه يجب على البنوك أن تلتزم بشدة لمتطلبات 

غير أن هذا يجب أال يقيد السلطات . من أصول المخاطر%  8الحفاظ على حجم رأسمال ال يقل عن 

. متناهي الصغرحيث يمكن أن تتم مراجعته وفقا للممارسات الدولية األفضل في التمويل % 8لرقم ال

عدد من العوامل يمكن اإلدعاء بأنها ستساعد على تحقيق معايير أفضل لكفاية رأس المال لمؤسسات 

من بين هذه العوامل  9.التمويل متناهي الصغر على األقل في البداية وحتى تتوطد أقدامها في السوق

  :ما يلي

عمالء /اطق جغرافية معينةعموما، مؤسسات التمويل متناهي الصغر تقصر أنشطتها على من •

  .والتي تؤدي لتنوع أقل في المحافظ المالية وتركيز أكبر للمخاطر

مختلفة من المخاطر التي لم تعتد البنوك ومنظميها على " أنواعا"التمويل متناهي الصغر يمثل  •

  .التعامل معها
 

صناعة التمويل متناهي ال يوجد توافق عام حول اإلطار المالئم لتحديد معدالت كفاية رأس المال ل

 :اتجاهين يمكن أخذهما في االعتبار وميزات كل منهما يمكن تقييمها، وهما. الصغر

معدالت كفاية رأس المال تعتمد على اإلدارة ومخاطر : النموذج القائم على األصول •

أي  –مثل هذا النموذج المعتمد على المخاطر يركز على جانب األصول في الميزانية . المحفظة

  .ستخدام أموال مؤسسة التميل متناهي الصغر الذي يحتاج لإلدارة والتنظيما

هيكل قروض مؤسسة التمويل متناهي الصغر يمثل األساس : النموذج القائم على القروض •

هذا االتجاه يأخذ في االعتبار مصدر التمويل كمحدد رئيسي للقضايا . لتحديد متطلبات رأس المال

وهو مفيد في وضع المعايير التنظيمية التي تأخذ في . التنظيمية والرقابية التي يجب التعامل معها

هيكل رأس المال والتمويل والمخاطر لمؤسسات التمويل متناهي االعتبار الفروق األساسية في 

  .الصغر
 

                                                 
9 R. Christen, T. Lyman, R. Rosenburg; “Regulation & Supervision of Microfinance”, Microfinance Consensus 
Building, CGAP.  
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iv . وتوفير القروضقيود على اإلقراض غير اآلمن 

قواعد البنك المركز تضع قيود على اإلقراض غير اآلمن كنسبة من األصول الكلية أو رأس المال 

ي الصغر حيث يعتمدون، إلى وهي غير عملية على اإلطالق لمؤسسات تقدم اإلئتمان متناه. للبنك

عالوة على ذلك، وبالنظر ألن معظم مؤسسات التمويل متناهي .حد كبير، على التوريق غير اآلمن

أقل بالمقارنة بالبنوك التجارية مع عدم عملية هذه المؤسسات في توفير نسبة  جنوحاالصغر تبدي 

تم تقييمه وفقا ألفضل ممارسات كبيرة من اإلقراض غير اآلمن، فإن مثل هذا التنظيم ينبغي أن ي

  .التمويل متناهي الصغر
 
  إجراءات اإلقراض. 3

إجراءات اإلقراض التي تتبعها البنوك تعد تقليدية من حيث أنها غير مصممة لظروف عمالء التمويل متناهي 

رض؛ على سبيل المثال، العمالء يجب أن يفتحوا حسابات بنكية وينشطوها  قبل الحصول على الق. الصغر

. كما ينبغي على المقترضين أن يصدروا شيكات مؤرخة بعدد أقساط القرض وتوفير ضمانات مالئمة وتقليدية

وبالتالي فإنه ينبغي على البنك . العديد من هذه اإلجراءات المطولة ال تسهل الصرف السريع للقروض للعمالء

ة في التمويل متناهي الصغر لضمان تطبيق المركزي مراجعة النظم اإلجراءات المطبقة من قبل البنوك العامل

  .أفضل ممارسات التمويل متناهي الصغر في تقديم الخدمات
 
  البنكية غير الصغر متناهي التمويل مؤسسات مع البنوك تعامل. 4

فيما يتعلق بالبنوك التي تقدم خدمات التمويل متناهي الصغر فإنه يوجد نوعين من الصالت البنكية التي يمكن 

 :كون ذات نفع لتوسيع نطاق توصيل الخدمات بشكل كفءأن ت

) دولية/قومية(إقراض غير مباشر من خالل المنظمات غير الحكومية ذات برامج التمويل متناهي الصغر ) أ 

  أو عمالء البنوك كمقترضين قانونيين؛ و/و

وهو ما ). ت الرسميةالجماعا(إقراض مباشر ألعضاء من خالل مجموعات المساعدة الذاتية والتنظيمات ) ب

قد يكون ممكنا حينما يكون البنك المشارك في مركز لتقديم قروض كلية للمجموعات الرسمية التي يمكن أن 

 .تستخدم هذه األموال لتقديم قروض لمجموعات فرعية أو أعضاء من األفراد
 

ات الرسمية كوسطاء كما ينبغي إطالق مشروع تجريبي للربط لتشجيع مثل هذه العمليات من خالل المجموع

مشروع الربط، والذي يهدف لتشجيع البنوك التجارية . ووفقا للقواعد التنظيمية المستقرة لدى البنك المركزي

على خلق شراكات مع مع المنظمات غير الحكومية، ينبغي أن يكون قرارا تجاريا والتي يجب أن يجدها كال 

ن خالل القيام بالعمليات األكثر صعوبة من بين مكونات للبنوك، الفوائد ستكون م. الطرفين مربحة ومفيدة

. اإلقراض متناهي الصغر في برامجهم من خالل مؤسسات خارجية بما يؤدي لتغطية أوسع للفئات المستهدفة

وهو ما سيقلص بشدة من تكاليف الدورة اإلئتمانية من قبيل تقييم حاجات اإلئتمان والصرف والمراقبة وإعادة 

أما . ه من المهم كذلك أن الفائدة الرئيسية التي ستتحقق من جراء تعبئة المدخرات ستتحققكما أن. الدفع

بالنسبة للنظام غير الرسمي، فإن الفائدة تكمن ليس فقط في التوافر الكبير للمصادر المالية ألقاليم لم تكن 

هارات الذي يمكن أن يحدث مع البنوك التقليدية تتواجد فيها ولكن أيضا في التكنولوجيا المحسنة وتحسين الم
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وهو ما سيؤدي بالتالي لتحسين طبيعة وحجم العمليات التي يمكن أن تساهم . تزايد اندماجه مع القطاع البنكي

  .بدورها في تنمية اقتصادية أكبر
 

بعد بيان الفوائد الجمة التي يمكن أن يسفر عنها مثل هذا النموذج الترابطي، فإنه يجب مراعاة بعض 

فتوفير استخدام مصادر القطاع الرسمي للنظام اإلئتماني غير الرسمي ستتطلب بالضرورة تطوير . ذيرالمحا

: عدد من الخطوط العريضة يجب تحديدها فيما يتعلق ب. آليات لتقليل أي مخاطر مرتبطة بمثل هذا التصرف

(i)  معايير اختيارالمؤسسات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية للشراكة؛(ii)  اختيار

  (vi)فترات السداد؛   (v)تكلفة التمويل؛   (iv)تقييم اإلئتمانية؛  (iii)المشروعات لتمويلها؛ /القطاعات

 .األمان
 

كذلك، فإنه قد يرغب البنك المركزي في تبني مبادرة إلعادة التمويل لكل أشكال اإلقراض في ظل مشروع 

فمثل مشروعات الربط هذه يجب أن . ي في التفكير فيهاغير أن شروط القيام بذلك ستحتاج للترو. الربط هذا

تستفيد من الدروس المستفادة من صندوق أكسيون للربط الدولي، صندوق للضمان يؤمن خطوط اإلئتمان من 

مثال جيد آخر هو مبادرة مشابهة قام بها بنك . البنوك التجارية لمؤسسات التمويل متناهي الصغر المؤهلة

ما أن المساعدات الفنية من البنك وصندوق النقد الدوليين ستكون عظيمة الفائدة في هذه ك. االحتياطي الهندي

  .المرحلة
 
  منتجات التمويل متناهي الصغر/تنويع نطاق خدمات. ب

  دراسة األنماط غير التقليدية للتمويل القائمة على قانون الشريعة اإلسالمية. 1

التمويل المسبق (والسالم ) وإعادة البيع باإلضافة لهامش الربح الشراء(بعض أنماط التمويل، مثل المرابحة 

يمكن اعتبارها من قبل العديدين غير مالئمة للتمويل متناهي الصغر نظرا الرتفاع ثمنها ) لمحاصيل الحبوب

النسبي واقتصارها على دورة اإلنتاج وبالتالي حرمان المقترضين من المكاسب المحتملة وفقا لسعر السوق 

وأخذا في االعتبار أن التمويل متناهي الصغر تقوم ). ضل األسعار للمنتج ال تتحدد إال بعد فصل الحصادفأف(

الحاجة إليه من قبل صغار المزارعين بشكل خاص فإن نمط المشاركة يمكن النظر إليه باعتباره النمط 

لنموذج بشكل أوسع للشراكة في وبالتالي فإنه يجب على البنوك أن تحسين قدراتها لتطبيق مثل هذا ا. األمثل

األرباح وتطوير أنماط أكثر إبداعا بما يتوافق مع احتياجات العمالء ورغباتهم بما يتفق مع جوهر قواعد 

  .التمويل اإلسالمية
 

وهذا . ال يشجع على اإلدخار) بدون فوائد(باإلضافة لما تقدم، فإن النمط اإلسالمي المطبق حاليا لتلقي الودائع 
جب دراسته من خالل رؤية لمراجعة التفسير وللتعامل مع الودائع متناهية الصغر كتجميع للودائع البعد ت

  .االستثمارية والتي يمكن تشغيلها على أساس المرابحة وبالتالي تقديم األرباح للمودعين
 
  أنماط محفزة لزيادة اإلدخار. 2

وهي عادة يتم تشجيعها لدى األطفال وكذا . ادياالمدخرات هي خدمة يحتاجها ويقدرها الفقراء النشطين اقتص

ولعل هذا هو . البالغين وكذلك كوسيلة تمكين للنساء الستخدام نقودهن بدال من االحتفاظ بها دون جدوى
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وفي إطار التمويل اإلسالمي، فإن . السبب لماذا يتم تشجيع المدخرات في إطار الخدمات المالية التقليدية

وهذا هو السبب لماذا ال تتمتع المدخرات التقليدية بقبول  10.أنماط اإلدخار المعتادة المحك قد ال يتوافق مع

  .واسع لدى أنماط التمويل اإلسالمية
 

وعوضا عن ذلك، فإن المدخرين المستعدين الستثمار أموالهم تحت مظلة أنماط التمويل اإلسالمية يمكنهم 

وستثور مشكلتين في ). االستثمار في نشاط معين(لمرابحة أو ا )االستثمار في األسهم(اللجوء إما للمشاركة 

الكميات الضئيلة المتاحة لدى صغار المدخرين من األفراد لن تكون كافية لإلقراض، على ) 1: هذا الصدد

بكميات مالئمة لالستثمار سيفتقدون " الفقراء النشطين اقتصاديا"المدخرين من ) 2المستوى المتناهي الصغر؛ 

التصرف المقترح هنا هو . االت المعروفة القدرة الحرفية على تحديد من يقومون االستثمار معهفي معظم الح

لصغار المدخرين، يتم تأسيس مؤسسة مالية رسمية يمكنها توفير " لالدخار واالستثمار"تصميم نمط محدد 

 .حتها لالستثمارموارد لالستثمار في مشروع أو أكثر، والموارد سيتم تجميعها من صغار المدخرين وإتا
  
  دراسة آليات بديلة للضمان. ج

أحد القيود الرئيسية على اإلنتاج، خصوصا الزراعة التقليدية المعتمدة على األمطار، هو عدم القدرة على 

هذه القدرة المحدودة على الحصول على الخدمات المالية من قبل المزارع الصغيرة . الحصول على تمويل

صغر غير الزراعية يمكن إرجاعها باألساس، من بين عوامل أخرى، إلى غياب إطار والمؤسسات متناهية ال

وبالتالي، فإن مرونة أكبر يجب أن يتم تطبيقها . قانوني وتنظيمي للضمانات المالئمة للتمويل متناهي الصغر

الضمانات  في تعريف أي أنواع الضمانات تكون مقبولة في حالة التمويل متناهي الصغر وأنه تنبغي مراعاة

عالوة على ذلك، فإن مؤسسات التمويل متناهي الصغر يجب ان يتم السماح لها بتسجيل . غير التقليدية

  .الضمانات جزئيا فقط إذا ما كانت ستصبح آلية عملية مع القروض الصغيرة فيما يتعلق بالفعالية والقدرة
 
  الضمانات غير التقليدية. 1

الريف والحضر غير مؤهلين لتقديم الضمانات التقليدية للحصول على  أخذا في االعتبار أن الفقراء في

. قروض، فإن مثل هذا الشرط سيصبح قيدا حقيقيا على قدرتهم على الحصول على التمويل الذي يحتاجونه

وبالتالي، فإن الضمانات غير التقليدية، أو التي تعرف كذلك بالضمانات االجتماعية، ينبغي أن تتم دراستها 

  :ولعل األهم من بين أشكال الضمانات التي ينبغي االهتمام بها. يمها واختبارها وتطبيقهاوتصم

  الضمان من قبل منظمة قاعدية أو مجموعة تضامنية؛ •

  الضمانات الشخصية؛ •

 صناديق الضمان المجتمعية •
 

خاص  تطبيق مثل هذه الضمانات يتطلب من مؤسسات التمويل متناهي الصغر بشكل عام والبنوك بشكل

كما تتطلب كذلك االعتماد بصورة أكبر على . تغيير إجراءاتها وهياكل أفرعها لتتوافق مع مثل هذا التغير

للعميل  الضمانات القائمة على السمعة والتي يمكن تقديمها من خالل مكاتب اإلئتمان بتقديم تاريخ السداد 

                                                 
  خرات ذات الفائدة المحددة سلفا ينظر عليھا على أنھا رباالمد  10
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تكنولوجيا من قبل مؤسسة التمويل متناهي االستخدام األكبر لل. والذي يمكن أن يساهم في تقييم المخاطر

الصغر في هذا الصدد هي تطوير آخر تم تطبيقه بالفعل لتقديم التمويل متناهي الصغر في دول ذات مستويات 

 .تنمية مماثلة
 

توصي االستراتيجية بتطبيق مشروع اختباري يتم في إطاره دراسة وتوطير واختبار استخدام الضمانات غير 

وهو ما يمكن اعتباره أحد العناصر الرئيسية لالستراتيجية التي ستؤدي إلى . غة مقبولة وعمليةالتقليدية بصي

  :الخطوات الرئيسية لهذا المشروع تتمثل فيما يلي. نظام التمويل متناهي الصغر بشكل مستديممأسسة وتوسيع 

  لرسمية وغير الرسمية؛تعريف ودراسة الضمانات غير التقليدية المقبولة من قبل المؤسسات المالية ا •

تقديم تصميم مالئم للضمانات المرشحة من خالل هذه الدراسة بناءا على خبرات وإبتكارات دول  •

  أخرى في المنطقة؛

  تطوير السياسات المناسة وأليات التنفيذ وتطبيقها خالل المشروع التجريبي؛ •

  مويل متناهي الصغر؛تقديم الدعم الفني والمؤسسي مع خلق وعي لدى البنوك ومؤسسات الت •

البنك المركزي يجب أن يصدر محددات حول ضمانات التمويل متناهي الصغر اعتمادا على خبرات  •

  .التطبيق العملية والدروس المستفادة ونتائج المشروع التجريبي
 
  األراضي غير المسجلة. 2

جين والتجار في المناطق الريفية صغار المنت –تجب اإلشارة إلى أن العديد من عمالء التمويل متناهي الصغر 

ال سيما  –تسجيل األراضي الزراعية . يمتلكون أراضي غير مسجلة –وعلى أطرفا المناطق الحضرية 

في المناطق التي تعتمد في العادة على ري األمطار ستزداد قيمتها وستحل مشكلة الضمان  –حدائق حشب 

لتقوية نظام الرهنيات المحلي بشكل مماثل لما يقوم به  غير أن التدخل القانوني المطلوب. لصغار المنتجين

ومن الموصى به أن يتم التعامل مع قضية إصالح األراضي . مكتب تسجيل األراضي ال يزال غير موجود

وتسجيلها كمكون هام لالستراتيجية لتطوير قطاع التمويل متناهي الصغر وأن تكون بالتنسيق مع مع 

إصالح األراضي يجب أن يتم القيام به كمحور "... والتي تنص على  11رلى الفقتراتيجية الدولة للقضاء عاس

قانون األراضي تجب مراجعته لتوفير أشكال آمنة الستخدام . رئيسي في السياسات الزراعية الحكومية

رؤية التمويل متناهي ". األراضي واالعتراف بالحقوق المجتمعية لصغار منتجي الحبوب على األراضي

فقط بعد مثل هذه الخطوات على : "توافق بشكل تام مع تقرير استراتيجية القضاء على الفقر أنهالصغر ت

وهو ما سيدعو لحدوث تحول في " صعيد إصالح األراضي فإنه يمكن توسيع نطاق الوصول لإلئتمان الريفي

  .بنك السودان الزراعي ليصبح أداة حقيقية لإلئتمان الريفي متناهي الصغر
 

لفعلية التي يجب اتخاذها في إطار رؤية التمويل متناهي الصغر وبالتنسيق الكامل مع لجنة الخطوات ا

األراضي المسئولة عن القيام باإلصالحات المطلوبة بما يتفق مع اتفاقية السالم الشاملة، ومن بين هذه 

  :الخطوات
 

                                                 
11 Interim Poverty Reduction Strategy (2004), Ministry of Finance and National Economy, Khartoum, Sudan.  
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  .تقوية نظم وآليات تسجيل المحليات لألراضي والرهنيات •

  ة وقوانين لالستخدام األمثل لألراضيتطوير استراتيجي •

تطوير استراتيجية لتقييم المخاطر لتخطي المخاطر المحتملة من جراء االستراتيجيات  •

  .المختلفة الستخدام األراضي والقوانين المطبقة في الخمسة عشر والية في شمال السودان
 

  أنماط ضمان اإلئتمان. 3

منين لإلئتمان لتمكين المقترضين من الحصول على قرض من دور صناديق الضمان كمقدمي قروض أو كاض

والضمانات تكون مفيدة بشكل خاص للمقترضين غير . البنوك أضحى محال الهتمام متزايد في الفترة األخيرة

وعادة ما يفتقر صغار المقترضين للضمانات . الممتلكين لضمانات كافية، مثل األراضي أو األصول األخرى

غير أنه . ي تسهل أنماط ضمان اإلئتمان تمويلهم من خالل مشاركة مخاطرة اإلئتمان مع البنكالكافية وبالتال

تجب اإلشارة إلى أن الدراسة المتعمقة للخبرات الدولية واإلقليمية تكشف أن صناديق ضمان اإلئتمان العامة 

وقراطي فتصبح غير كفء مركزية اإلدارة والتي تخضع لقيود على محافظها فإنها في الغالب تدار بشكل بير

 12أي أن سجل أنماط الضمان في الدول النامية غير واضح. وغير ذات نفع وتمثل إهدارا لألموال العامة

في هذا السياق، فإنه توجد ثالثة . واالستراتيجية توصي بدراسة متأنية الستخالص العبر من األنماط الحالية

  :آليات يمكن اختبار إمكانية تطبيقها، وهي

أعضاء المؤسسات المجتمعية يساهمون بأنصبتهم النقدية لصندوق : وق ضمان سداد المجتمعصند •

هذا الصندوق يمكن إيداعه لدى حساب بنكي استثماري . جماعي يقوم كضمان للسداد لكل أعضاء المجموعة

دوق صن. والذي يتم استخدامه فيما بعد الستعادة الجزء غير المسدد من القرض تحت ظروف محددة سلفا

جماعة المجتمع عادة ما يحقق أرباحا غير أن استدامته تتوقف بشكل كبير على السياسات االقتصادية الكلية، 

  .خصوصا مستويات التضخم وسياسات أسعار الفائدة في النظم التقليدية

مؤسسة التمويل متناهي الصغر : مؤسسات التمويل متناهي الصغر صاحبة صندوق ضمان اإلئتمان •

هذا فضال عن أن نسبة محددة . بة معينة من القروض المقدمة وتدفعها في صندوق لضمان اإلئتمانتقتطع نس

مسبقا من األرباح التي يحققها القرض يتم اقتطاعها وإيداعها في الحساب االستثماري للصندوق، وهو ما قد 

كلفة الصندوق تتم أي أن ت –يتطلب من المؤسسة زيادة نسبة المخاطرة خالل حسابها لتكلفة اإلقراض 

البنك المركزي يجب أن يضع قواعد صارمة الستخدام صناديق الضمان من قبل . مشاركتها مع العمالء

  .المؤسسات، بما في ذلك نظم رقابية لضمان االستخدام األمثل للصندوق والمعاملة المتساوية لكل المقترضين

ة تتضمن تنظيم العمالء في مجموعات في آلية مجموعة المسئولية المشترك: أنماط الضمان المشتركة •

حالة عدم قدرة أحد األعضاء على السداد؛ ولكن بدال من اإلقراض الكلي للمجموعات فإن اإلقراض يتم 

وبالتالي فإن الجماعة توفر . غير أن مسئولية السداد تظل مسئولية الجماعة. لألفراد أعضاء المجموعات

  .أن هذا سيتطلب تغييرات جوهرية في سياسة اإلقراض واإلئتمانغير . الضمان الذي ال يمتلكه الفقراء
 
  صناديق الزكاة. 4

                                                 
12 Levitsky: Credit Guarantee Schemes for Small and Medium Enterprises. Drawing lessons from existing schemes on 
how to implement and design a guarantee system. 
www.wds.worldbank.org/servlet/WDSServlet?pcont=details&eid=000178830_98101904165145  
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حقيقة أن الزكاة يمكن أن تصبح أداة فعالة في القضاء الفقر وعدم المساواة تشير مباشرة إلى صلتها كمورد ال 

يعطي أولوية  في توزيع حصيلة الزكاة، فإن صندوق الزكاة السوداني. غنى عنه للتمويل متناهي الصغر

وبالتالي فإنه يكون من المنطقي استغالل صناديق الزكاة . من الحصيلة لهم% 60للفقراء والمساكين بتوجيه 

في صناعة التمويل متناهي الصغر ال سيما مع توسيع عدد من الدول اإلسالمية لمصادرها وتطبيق خدمات 

   .التمويل متناهي الصغر في إطار قوانينها عن الزكاة
 
دعيم دور صندوق الزكاة في تطوير صناعة التمويل متناهي الصغر وباالستفادة من الخبرة الدولية ولت

  :وتوصيات ورشة العمل والموائد المستديرة والممارسات الحالية، فإن االستراتيجية تقترح التالي

لجماعية لمنفعة صناديق الزكاة تستخدم حاليا لتمويل االستثمارات ا: تمويل االستثمارات الجماعية  •

من خالل (مثل هذه االستثمارات يجب أن توفر للفقراء . الفقراء، خصوصا في المناطق الريفية

قاعدة لإلنطالق وبيئة محفزة لألنشطة المدرة للدخل، وهي باألساس ) مجموعات المساعدة الذاتية

مثل هذه ). جتمعات الفقيرةمثال إعادة تهيئة قنوات الري للم(البينة التحتية االجتماعية واالقتصادية 

العملية يجب تطبيقها في شراكة مع البنوك أو مباشرة من خالل العمل مع المؤسسات المجتمعية أو 

مجموعات المساعدة الذاتية بحيث يمكن توجيه صناديق الزكاة لتغطية البنية التحتية الرئيسية في 

هذه البنية التحتية سيحفز األنشطة  وجود مثل. الصحة والنقل والطرق وغيرها من الخدمات العامة

االقتصادية ويساهم في تقليل تعرض العمالء المستهدفين للمخاطر في المناطق الريفية وشبه 

   .الحضرية
 

الرؤية تؤكد بشكل أساسي على دور صناديق الزكاة في تدعيم أداء صناعة التمويل متناهي الصغر في 

الصغر مشابهة ألهداف الزكاة تجعل من المنطقي محاولة دمجهما حقيقة أن أهداف التمويل متناهي . السودان

العقبة تكمن في تحقيق التجانس اآلليات والتأكيد . استراتيجيا بصورة تكاملية بهدف تحقيق كل المنافع المتوقعة

   .أحدهما محل اآلخر لعلى أنهما يكمالن بعضهما في ظل عملية يجب أن تدار بحرص حتى ال يح
 
  التأمين. 5

أحد الحلول المقترحة لمشكلة تأمين ضمانات جيدة هو تطوير أنماط من التأمين متناهي الصغر كعامل تأمين 

صناديق تأمينية جديدة في إتحادات وشبكات العمالء يجب أن يتم تأسيسها في شكل تعاونيات يمكن . إضافي

مثل هذه اآلليات ينبغي دعمها . أن يتم دعمها كذلك من خالل صناديق الزكاة ومبادرات التأمين االجتماعي

   .من خالل مؤسسات التمويل الرسمية ماليا وتنظيميا وتوفير التدريب الفني والتوعية
 

العمالء ستنخفض نسبة تعرضهم للمخاطر ومؤسسات : تقديم التأمين سيخلق موقفا مربحا لكل األطراف

غير أنه هناك . خفاض مخاطر الفقراءالتمويل متناهي الصغر ستستفيد من بيئة أفضل لإلقراض من حيث إن

فكما هو الحال مع اإلئتمان متناهي . عدة أسباب حول تجاهل المؤمنين التقليديين لسوق منخفضي الدخول

الصغر، فإنه لتخطي عقبات خدمة سوق الدخل المنخفض، فإن ابتكارات جديدة من حيث تصميم المنتجات 

 . وآليات تسويقها وطرحها يجب القيام بها
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لرؤية تقر بأن المؤسسات الخاصة ستقدم تأمينا لألفراد أو الجماعات ذات الدخل المنخفض فقط عندما يمكن ا

عدد : استعراض المخاطر وبعد توافر عدة خصائص عالمية مالئمة لتطوير منتج تأميني قائم، والتي تتضمن

التحكم المحدود لصاحب كبير من الوحدات المتشابهة المعرضة لذات المخاطرة أو مجموعة المخاطر؛ 

السياسات؛ وجود اهتمام تأميني؛ الخسائر يمكن تحديدها وقياسها ولن تصل للكارثية؛ يمكن حساب احتماالت 

الخسارة؛ و ممارسات مؤسسة التأمين الخاصة المقدمة إلعادة التأمين لألفراد أو الجماعات ذات الدخل 

 .المنخفض
 

تم تشجيعها في ظل شبكات العمالء على أساس صناديث التأمين مؤسسات التأمين متناهي الصغر يجب أن ي

شركات التأمين الرسمية يجب أن يتم إغرائها من خالل المحفزات الصحيحة خصوصا تلك التي . التعاونية

بعض من ميزات منتجات التأمين التي يمكن استغاللها لتقليل النفقات والحماية ضد . تؤدي لربحية أعلى

   :هي كما يلياالختيار الخاطئ 
 

  :تأمين المجموعة •

وهو ما يعني تأمين مجموعة من العمالء في سياسة واحدة بدال من استخدام سياسات مختلفة لكل 

  .فرد، وهو ما يخفض النفقات ويبسط إدارة الخطة التأمينية ويقلل مخاطر االختيار الخاطئ

  

  :التأمين اإلجباري •

ض التأمين االجباري لتقليل مخاطر االختيار الخاطئ وتطوير شركة التأمين بإمكانها االعتماد على بع

والمؤسسات المختلفة تستخدم أشكاال مختلفة من التأمين . قاعدة من مراقبي السياسة بسرعة

التأمين اإلجباري يحتاج إلى . ومعظم المؤمنين يربطون بيع التأمين إلئتمان أو مدخرات. اإلجباري

تغذية العكسية سيتم تجميعها بعد التطبيق واستخدمت لتحسين آليات حازمة مفصلة لضمان أن ال

  .المتتج التأميني

  

  :الحوافز اإليجابية •

مثل هذه الحوافز يتم وضعها لمكافأة . تطوير سياسة محفزة لتجنب وتخطي األخطار المعنوية

ضين ذوي حافز آخر هو تقديم قيمة إضافية للمقتر. األعضاء الذين لم يقدموا أي مطالبات خالل عام

  .سجالت السداد النظيفة وبالتالي يجنبون مراقبو السياسات على القيام إعداد مطالبات غير ضرورية

  

غير أن متطلبا رئيسيا لتشجيع القطاع الخاص لدخول ساحة القطاع األقل دخال بين السكان هو تطوير سياسة 

ودان في التأمين متناهي الصغر وفي واضحة للتأمين متناهي الصغر، وهو ما يجب أن يتأسس على خبرة الس

   .ضوء الخبرات الدولية المعتد بها في التأمين متناهي الصغر
 
  تأسيس قطاع متخصص في التمويل متناهي الصغر لدى البنك المركزي. د
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االستراتيجية توصي بتأسيس قطاع للتمويل متناهي الصغر داخل البنك المركزي من خالل إعادة هيكلة الكيان 

هذا القطاع سيكون مسئوال عن تنظيم ومراقبة . م لتضمين قطاع متخصص على المستوى اإلداري األعلىالقائ

وتحفيز أنشطة التمويل متناهي الصغر بما يتفق مع القواعد القانونية السائدة كما ستخصص في لعب دور 

ل القوي لهذا القطاع في كما توصي بالتمثي. البنك المركزي في كل القضايا المذكورة في هذه االستراتيجية

الوحدة يجب أن يكون ذا رسالة وخطة /القطاع. المكاتب اإلقليمية لتوفير التمويل متناهي الصغر في الريف

عمل واضحتين لتحديد خططه العملية واالستراتيجية وتفصيل الخدامت التي سيقدمها وآليات تغطية النفقات 

يكونوا مدربين جيدا على أنشطة التمويل متناهي الصغر كما  والعاملين بهذا القطاع يجب أن. التي سيعملها

كما ينبغي أن تخصص له . أنه ينبغي تمويله بصورة مالئمة حتى يستطيع القيام بأنشطته بشكل كامل

الهيكل والتشكيل النهائي للقطاع يجب أن يحدد بما . مخصصات مستقلة في الميزانية السنوية للبنك المركزي

  .المرسوم لهيتوافق مع الدور 

  

تحت أي ظروف، فإن هذا القطاع يجب أن يكون بسيطا في هيكله ويجب أن يعمل سياة الذراع 

القوي في إدارة نظام المعلومات والربط المستمر والحضور على األرض للتأكد من التغذية العكسية 

غر وإفادة الصناعة هذا القطاع سيضيف ميزة احترافية لقطاع التمويل متناهي الص. الوقتية والعادلة

 : من خالل

لمؤسسات التمويل متناهي الصغر ليتم االعتراف بها من قبل البنك " حدأدنى لألداء"تحديد  •

  )البنوك والمؤسسات غير البنكية على السواء(المركزي 

تأسيس والحفاظ على قاعدة بيانات لمقدمي خدمات التمويل متناهي الصغر ونطاق تغطيتهم  •

  الخدامت التي يقدمونها ومعدالت تغطيتهم لألسواقالجغرافي وأنواع 

تدعيم بحوث األسواق المتخصصة /المساعدة في تطوير المنتاجت من خالل المبادة ب •

  .ومسوح رضا العمالء الهادفة لتحديد الطلب الفعال والتغيرات فيه

متناهي  لتتفق مع أفضل ممارسات التمويل) أداء المحافظ المالية(تحديد معايير التقارير  •

  .الصغر

مساعدة مؤسسات التمويل متناهي الصغر الناجحة على الوصول لتمويل القروض من خالل  •

  اتفاقيات تجارية

  المساعدة في بناء القدرات من خالل تشارك المعلومات ودعم اللقاءات لتبادل الخبرات •

 المساعدة على خلق مؤسسات تراقب نفسها ذاتيا •
 

تاج في البداية لتلقي دعما فنيا قويا يجب أن يأتي من الوكاالت المتخصصة ويبدو واضحا أن القطاع سيح

  .كالبنك وصندوق النقد الدوليين
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IV .تدعيم دور ودعم نمو مؤسسات التمويل متناهي الصغر  

 تنمية مؤسسات مستديمة للتمويل متناهي الصغر. أ

الجتماعية ولكن تحقيق أهداف الطرفين، التمويل متناهي الصغر هو مجال متخصص يجمع البنوك باألهداف ا

وهذه . فإنه يجب خلق مؤسسات قوية لتوفير نطاق متنوع من الخدمات المالية بشكل مستديم للفقراء

المؤسسات تحتاج لجذب المدخرات وإعادة تدويرها في صورة قروض وتقديم الخدمات المالية األخرى التي 

رين ونظم معلومات مؤسسات التمويل متناهي الصغر تحتاج مهارات المدي. تحتاجها الحماعات المستهدفة

  .للتطوير، فتوافر معلومات منهاجية ودقيقة مالية واجتماعية على حد السواء هو أمر ال غنى عنه

  

الداخلية تتمثل في تعبئة الودائع : استدامة مؤسسات التمويل متناهي الصغر ذات تداعيات داخلية وخارجية

الخارجية تتمثل . لمالي وتهيئة العالمين وكفاية التكاليف اإلدارية وتكلفة القروض وهكذاوالمدخرات واألداء ا

  .في توافر موارد لتقديم قروض ومنح للتدريب وتنظيم المجتمع وهكذا

  

وباإلضافة للكفاءة واالكتفاء الذاتي، فإن أهداف االستدامة لمؤسسات التمويل متناهي الصغر تحمل منافعا من 

ا على جذب استثمارات مالية أجنبية والوفاء بمتطلبات التقارير للبنك المركزي وبناء الثقة لدى حيث قدرته

  ).بما في ذلك المانحين(عمالئها ولدى المؤسسات الداعمة 

  

  تطوير نظم كفء لمراقبة األداء واإلدارة

ن خالل استخدام يجب أن يتم تدريب المديرين على تقييم الصحة المالية للمؤسسة واألداء الكلي م

أدوات إدارية وتشخيصية لقياس كفاية رأس المال وجودة األصول واإلدارة واألرباح وسيولة أي 

  13:مثل هذه األدوات يجب أن تشجع المديرين على. مؤسسة للتمويل متناهي الصغر

توفير مؤسسات التمويل متناهي الصغر بتشخيص دقيق وشامل لألداء المالي مقارنة بمعايير  •

  عة التمويل متناهي الصغر؛صنا

  تحديد الضعف المؤسسي ومساحات التطوير؛ •

  توجيه قرارات اإلدارة وجهود فرق المساعدة الفنية؛ •

توفير أصحاب الودائع والمستثمرين المحتملين بوسيلة محايدة لتقييم والتثبت من أداء مؤسسة  •

 .التمويل متناهي الصغر
 

يدية لم تؤد بالضرورة لسداد وقتي في حين أن سياسة السداد المطبقة الخبرات أشارت إلى أن الضمانات التقل

وبالتالي، فإنه للتأكد من االستدامة . من قبل مؤسسات التمويل متناهي الصغر تؤدي لمعدالت سداد ممتازة

خل المالية ولتجاوز األزمات التي يتسبب بها المتعثرين، فإن التركيز يجب أن يوجه لقواعد وآليات السداد دا

   .مؤسسات التمويل متناهي الصغر
 

                                                 
13 http://www.accion.org 
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المعدالت المرتفعة للمتأخرات . فإدارة المتأخرات وخسائر تقجيم القروض هي عوامل مؤثرة في اإلقراض

فهي تجعل . تقود إلى خسائر كبيرة في القروض وتهدد كال من العميل ومؤسسة التمويل متناهي الصغر

. ي اإلقراض ويقلل من أرباحه ويبطئ من وساطته الماليةالبنك مترددا ف/مؤسسة التمويل متناهي الصغر

وبالتالي، فإن العمالء يجدون قدرا أقل من القروض متاحا وأنهم يخضعون  لنظم تقصي أدق وأطول كما أن 

وفي ذات الوقت فإن تكاليف إدارة المتأخرات ومحفزات سداد . أحجام القروض وفتراتها الزمنية تتقلص

  .دود كي ال تحد من نطاق تقديم الخدمةالقروض يجب أن تتم بح
 

هذه المتطلبات السابقة لمراقبة جودة المحفظة المالية ال يجب أن تطبق في غياب عنصر هام في تكنولوجيا 

وكونه مرتبطا عمليا . التمويل متناهي الصغر وهي نظام تتبعه القروض تدعمه محفزات العمالء والعاملين

نظم إدارة المعلومات . بع يعد أحد أهم ميزات مؤسسات التمويل متناهي الصغربنظام للتحفيز، فإن نظام التت

العميل، موظف القروض، الفرع، مؤسسة : الكمبيوترية مع غياب التسامح يمكن تطبيقها على أربعة مستويات

كل  معلومات وقتية، تحكم مباشر على: العناصر األساسية في هذا النظام هي. البنك/التمويل متناهي الصغر

نظام إدارة المعلومات يبين المشكالت على مستوى . مستويات البنك، فعل وقتي، محفزات للعمالء وللعاملين

   .موظف القروض والفروع وبالتالي يعمل كآلية لإلنذار المبكر لألداء غير المرضي
 
  تفعيل دور البنوك في تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر. ب

  لى خدمات التمويل متناهي الصغرالطلب ع: دراسة السوق. 1

من المعروف أن الطلب على خدمات التمويل متناهي الصغر في السوادن مرتفع للغاية ويشهد تزايدا نظرا 

وتوجد فجوة هائلة يتجاوز فيها الطلب العرض وهو ما يمكن . لتنامي الفقر في المناطق الحضرية والريفية

 من خالل استهداف احتياجات العمالء انشطين اقتصاديا المستحقين تقليصه من خالل العمل على الجانبين أوال

وبينما تركز . لإلئتمان، وثانيا من خالل توسيع جانب العرض للوصول للمؤسسات الناشئة والمنزلية

استراتيجية التمويل متناهي الصغر على جانب العرض، فإنه من الهام استكمالها من خالل عدد من التدخالت 

على أنواع الخدمات المالية وغير المالية المطلوبة من قبل الفقراء النشطين اقتصاديا وأصحاب التي تركز 

  :المؤسسات متناهية الصغر وكذا مناطق تركزهم، وهو ما سيتطلب دراسة مستفيضة تركز على التالي
  

i .األسواق المخدومة في مقابل غير المخدومة أوغير المخدومة بشكل كاف نبيا  

لمتبع من قبل مؤسسات التمويل متناهي الصغر لتحديد احتياجات العمالء وتصميم آليات المنهج ا

حاليا، الصناديق االجتماعية . لتقديم الخدمات والمتابعة يجب أن يتم تعديلها للتوفق مع الحقائق العملية

بل البنوك الجهود المبذولة من ق. تقدم خدمات اإلقراض متناهي الصغر للمستهدفين وفقا لخطط عملها

لتوفير التمويل متناهي الصغر تعتمد اساسا على مبادرات فردية للبنوك ورؤاها حول الجماعات 

وبرامجها للتمويل متناهي الصغر ال تتم في سياق سياسة قومية كما أنها ليست مبينة على . المستهدفة

ح لمؤسسات التمويل تقييم احتياجات العمالء المستهدفين يمكن أن تسم. دراسات للسوق في العادة

متناهي الصغر لتصميم آليات للوصول للعمالء والمتابعة مصصمة وفقا الحتياجات الجماعات 

المنظمات غير الحكومية على ). الخريجين العاطلين، النازحين، العائالت المنتجة، وهكذا(المستهدفة 
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بل للتخصص في التعامل سبيل المثال أو مؤسسات التمويل متناهي الصغر يمكن أن تطمح في السمتق

مع مجموعة واحدة من العمالء أو منطقة جغرافية معينة تتوافق مع قدرتها المؤسسية ونمط تقديمها 

ومع تمثيل النساء لقطاع عريض من عمالء التمويل متناهي الصغر، فإن االعتبار النوعي . للخدمات

   .يجب أخذه في الحسبان في تصميم أدوات تقييم االحتياجات
 
ii. تحديد العمالء المستهدفين ودراسة احتياجاتهم  

أعاقت من توجيه ) عمالء التمويل متناهي الصغر(غياب تعريف مرضي للفقر وآليات تحديد الفقراء 

من بين المنظمات غير الحكومية، فإن قرار العمل . اإلئتمان للقطاعات األفقر والمهمشة من السكان

ى استهداف األسواق واختراقها وإنما نتيجة العتماد مؤسسة في منطقة أو أخرى ال يتحدد بناءا عل

. التمويل متناهي الصغر على المانحين الخارجيين الذين يفرضون عليها العمل في مناطقهم المفضلة

أما البنوك، فال يوجد لديها تعريف مقبول بشكل عام حول الجماعة المستهدفة من التمويل متناهي 

وعلى الرغم من . ل المحددة لها بين البنك أو حتى بين أفرع البنك ذاتهالصغر أو مجموعة من العوام

للبنوك التجارية لقروضها للعائالت المنتجة والحرفيين وصغار % 10قرار البنك المركزي بتوجيه 

وفي ظل غياب أي وضوح أو . المهنيين، فإن هذا ال يحدث في التطبيق ويترك لقرار البنوك ذاته

ن الفقراء، فقد قام توجه لتقييد منح اإلئتمان بناءا على التفسيرات التقليدية تعريف دقيق لمن يكو

ومن . لشرائح واستهداف العمالء لماهية العائالت المنتجة وهو ما أدى لغياب تقسيم السوق 

الضروري لمؤسسات التمويل متناهي الصغر أن تتفق على معايير لتعريف الفقراء ال سيما أصحاب 

وليس (ومع كون الفقر ظاهرة متعددة األبعاد، فإن عددا من المؤشرات . ية الصغرالمؤسسات متناه

كما تجب مراعاة الفروق النسبية بين . يجب أن يتم تحديد لتعريف الفقراء) واحدا فقط كالدخل

 .المناطق الريفية والحضرية بالنسبة لهذه المؤشرات
 
  :توسيع نطاق تقديم الخدمات. 2

i .ل تكافة وأكثر ابتكارااستخدام وسائل أق  

لتسهيل تقديم الخدمات وفق احتياجات العمالء، فإن متطلبات الفروع من قبيل معايير األمان وساعات 

العمل والتوريد اليومي للحسابات أو القيود على الموقع ستكون بحاجة للمراجعة لجعل األمر أكثر 

عمل يمكن أن يكون ضروريا اعتمادا مرونة من حيث الخدمات التي يتم تقديمها وتمديد ساعات ال

على سبيل المثال، فإن الوحدات المتنقلة والعاملة لجزء من الوقت يمكن توجهيها . على الموقع

كذلك، فإن الهيكل المادي للفروع يجب أن يتم . للمناطق النائية مع توفير احتياطات أمان مناسبة

توصيات ). ألسقف والحوائط القوية والخزائنمن قبيل المتانة وا(اختياره وفق حجم العمل والنقود 

أخرى لإلقراض المباشر وتعبئة المدخرات من خالل الوسطاء يجب أن تسبق بدراسة مفصلة للتأكد 

   .من سالمة اإلجراءات المطلوبة والموقف القانوني
 
ii .خلق صالت بين البنوك والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المجتمعية:  
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مثل هذه الصالت خصوصا في المناطق الريفية النائية حيث تجد البنوك صعوبة في  الخبرة تبين أن

الوصول للفقراء حيث أنها يمكن أن توسع نطاق تقديم الخدمات المالية بطريقة فعالة من خالل 

  :التدخالت المعينة التالية

مزج بين تقديم خدمات مكملة لإلئتمان للوفاء باحتياجات اإلئتمان للفقراء من خالل ال •

المصادر المالية للمؤسسات المالية الرسمية مع القدرات األكثر مرونة للنظم اإلئتمانية غير 

  .الرسمية وحساسيتها الحتياجات الفقراء وقدرتها األكبر على تحديدهم ونقاط قوتهم

تشجيع األنشطة البنكية، اإلئتمانية واإليداعية، على التعرف على شرائح السكان غير  •

ة أو غير المخدومة بشكل كاف والتي في العادة تجد المؤسسات المالية الرسمية المخدوم

  .صعوبة في تغطيتها

  .بناء ثقة متبادلة بين البنكيين والفقراء •
 

iii .تحليل التكلفة وتحديد األسعار 

وللوصول . ينبغي أن يعتمد تسعير المنتجات على تحديد التكلفة بشكل مالئم لتحفيز عرض الخدمات

ى هذا المستوى، من الضروري إجراء تحليل شامل لعناصر التكلفة وعالقتها بتحديد أسعار إل

وفيما يلي بعض العناصر التي تؤثر على . المنتجات وأخيراُ في تحقيق الموازنة بين العرض والطلب

 :تحديد تكلفة المنتجات وأسعارها

. اجد الجغرافييستلزم عرض الخدمات بذل جهود هائلة للوصول بما في ذلك التو •

كما تبرز الحاجة إلى استثمارات رأس المال، باإلضافة إلى تلك في العمل واإلدارة الميدانية، 

  .لتوفير ذلك واإلضافة بدرجة كبيرة إلى تكلفة المنتجات النهائية

يتطلب تقديم قاعدة أوسع من الخدمات أيضاً فتح نوافذ للتمويل األصغر داخل فروع  •

ائمة واالستثمار في تدريب العاملين وتوجيه اإلدارة الفعالة ألعمال البنوك والشبكات الق

 .كما سيتطلب ذلك تكاليف إضافية. التمويل األصغر

من المخاطر بالنسبة للبنوك، بما ) دون ضمانات(يزيد تقديم خدمات التمويل األصغر  •

غي أن تعكس وينب. يستلزم بالمقابل عوائد أعلى ومن ثم تحديد األسعار المجزية للمنتجات

 .هوامش الربح دائماً مخاطر التعثر وفرص التكلفة في حال قيام البنك بتنفيذ استثمارات بديلة

يستلزم تعزيز المدخرات ومنتجات التأمين جهود مكثفة للوصول لتحفيز فعالية  •

 .الطلب، بما سيزيد التكلفة ومن ثم ينبغي إدراجه في سياسات تحديد األسعار

التكلفة المشتركة المقترح إدارة عن كثب من قرب البنك يتطلب نموذج تمويل  •

وباألخذ في االعتبار القدرة الدنيا لإلدارة لدى العمالء المستهدفين، يقع معظم . وعمالئه

العبء على البنك لتيسير عملية وصول العمالء إلى خدمات تنمية األعمال بما في ذلك  

  ).بتكلفة معقولة(الخدمات االستشارية والمتابعة 

ترتبط مخاطر التعثر أيضاً بتأخر السداد، والديون المتعثرة، وشطب الديون الرديئة،  •

 .بما يعني المزيد من التكاليف اإلضافية بما في ذلك أعمال اإلدارة
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ومن ثم، فإن زيادة جانب الطلب تتطلب فرض أسعار مجزية والتي لن تكون ممكنة إال إذا كانت البنوك حرة 

المقاييس على المعامالت المالية التي ستمكنها من الوفاء بالطلب على الخدمات وأن تكون في تحديد مستوى 

ويمكن اعتبار الطلب على خدمات التمويل األصغر غير مرن فيما يتعلق . أكثر استجابة الحتياجات العمالء

سعار إلى الدرجة التي ومن هنا، يمكن رفع األ. باألسعار بالوضع في االعتبار الندرة القائمة في هذا القطاع

تحفز العناصر الفاعلة األخرى على زيادة العرض توقعاً بأن المنافسة ستصل باألسعار إلى مستوى متوازن 

وستستمر العملية في طرح معدالت مختلفة لألسعار توفر حوافز مالئمة . حيث يوازي العرض معدل الطلب

  .للسوق
 
  يةتطوير مؤسسات التمويل األصغر غير البنك. ج

  االعتماد على تجربة هيئة البريد السودانية. 1

 :األهداف التالية 1913كان لصندوق االدخار بمكاتب البريد السودانية الذي أنشئ في 

 .جمع المدخرات الصغيرة والكبيرة •

 .تحديد المعامالت المالية في شكلها القانوني والحفاظ عليها •

 .لى االدخارإيجاد وسائل بديلة وحوافز لتشجيع المواطنين ع •
 

 :وقد تضمنت أهدافه االستراتيجية ما يلي

 .المساهمة في تمويل عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية والوساطة في عمليات االستثمار •

 .نشر ثقافة توعية باالدخار •

 .دعم صغار المستثمرين ذوي الدخل المنخفض وتشجيع نشاطاتهم في قطاع االدخار •

 .المدخرين واجتذاب مدخرين جددإقامة عالقات مثالية مع  •

 .إيالء المزيد من االهتمام الحتياجات المهاجرين السودانيين ومساعدتهم في استثمار مدخراتهم •
 

وقد استفاد صندوق االدخار من الضمانات الحكومية لمدخرات العمالء، واإلعفاء من الرسوم والضرائب، 

واإليداع السري دون ) ورديات صباحية ومسائية(المرنة والتغطية المكثفة على مستوى البالد وساعات العمل 

 .قيود بشان الكمية التي يودعها الشخص
 

ينبغي أن تعمل تجربة مكتب البريد السوداني كخطوط إرشادية هامة وجهداً جاداً ينبغي بذله لكي يستعيد 

ل القيام بذلك، سيتم ومن خال. ميراثه كمؤسسة رائدة في تيسير عمليات تحويل األموال ومعامالت االدخار

 .الوصول إلى نطاق جغرافي أوسع في مختلف الواليات باإلضافة إلى المناطق الريفية
 
  الجوانب القانونية. 2

سيتطلب تقديم خدمات التمويل األصغر إلى المزيد من المناطق والقطاعات الجغرافية توسيع نطاق مؤسسات 

تقع . ل تعديالت على القوانين الحاكمة لهذه المؤسساتالتمويل األصغر غير البنكية بما سيستلزم إدخا

من البنك  51المنظمات غير الحكومية، المسجلة حالياً بموجب قانون المساعدات اإلنسانية، تحت قيود المادة 

ومن . المركزي السوداني والتي تحظر االضطالع بأي نوع من الخدمات البنكية دون موافقة البنك المركزي
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وعالوة على ذلك، على الرغم من أن قانون . رتها على تعبئة المدخرات أو قبول الودائعثم، تحد من قد

المساعدات اإلنسانية قد وضع لتنظيم العمل التطوعي للمنظمات غير الحكومية، فقد تعرض النتقادات شديدة 

ومن ثم، فإن . ه األعمالنظراً الفتقاره إلى اإلقرار بالمزايا االجتماعية واالقتصادية متعددة الجوانب لمثل هذ

المزيد من مشاركة المنظمات غير الحكومية في توسيع نطاق خدمات التمويل األصغر ستستلزم مراجعة كل 

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد . من قانون المساعدات اإلنسانية والمادة الخاصة بالبنك المركزي السوداني

ينظم عمل التعاونيات على مستوى البالد وعلى مستوى  ، الذي1999أيضاً إلى أن قانون التعاونيات لعام 

  . الواليات، يعتبر تعديالً مالئماً للسماح للتعاونيات العمل بشكل قانوني كمؤسسات للتمويل األصغر
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V .تأسيس بنية تحتية داعمة  

  خلق قاعدة معلومات داعمة. أ

  معلومات حول قطاع التمويل متناهي الصغر. 1

ويوصى بتجميع . ت داخل بنك السودان المركزي هو متطلب رئيسي لتوجيه صنع السياسةخلق قاعدة بيانا

ونشر البيانات حول أنشطة التمويل متناهي الصغر للبنوك المرخص لها والمنظمات غير الحكومية 

والمؤسسات المجتمعية والمانحين في عملية قد تتضمن مراقبة تطور قطاع التمويل متناهي الصغر بمرور 

قطاع التمويل متناهي الصغر لدى البنك \مثل هذه القاعدة يمكن تأسيسها وتحديثها من خالل وحدة. قتالو

  .المركزي
 

األنشطة األخرى يمكن أن تتضمن تقديم المعلومات االقتصادية لقطاع التمويل متناهي الصغر التي يمكن ان 

لقطاعات واألقاليم االقتصادية واألسواق تغطي البيانات االقتصادية متناهية الصغر ومعلومات حول أداء ا

المالية الريفية والتمويل غير الرسمي والوصول لرأس المال من قبل الفقراء وإيجارات األراضي والرهنيات 

 .وإجراءات اإلدعاءات الصغيرة
 
  تأسيس مكتب لمعلومات اإلئتمان. 2

ويمكن أن يقدم . ريخ اإلئتماني للعميلأحد التحديات التي تواجه مؤسسات التمويل متناهي الصغر هي التا

مكتب معلومات اإلئتمان معلومات لمؤسسات التمويل متناهي الصغر حول موقف العميل من سداد القروض 

وبناءا على هذه العملية، فإن مؤسسات مختلفة للتمويل متناهي . الحالية وغيرها من اإللتزامات المالية/السابقة

ورة أكثر واقعية، تقييم المخاطر ألوضاعهم المالية وبالتالي تؤدي لتسهيل الصغر سيكون باستطاعتها، وبص

، فإنه يلزم بنك السودان المركزي مكتب لمعلومات اإلئتمانولتأسيس . الحصول على التمويل متناهي الصغر

عتماد غير أنه لخلق مكتب يمكن اال. إصدار سياسات وقواعد تعطي المكتب الغطاء القانوني ألداء هذه المهام

عليه، فإنه يلزم وجود التزام مقابل على عاتق مقدمي التمويل متناهي الصغر إلمداده بالمعلومات الحديثة 

عالوة على ذلك، فإن العميل يجب أن يعطي . حول عمالئهم في حين يلتزم المكتب بالحفاظ على سريتها

قا لمقتضيات الممارسات القانونية في حاالت الضرورة ووف) ها(اإلذن لمكتب المعلومات الستخدام بياناته

االستراتيجية تشجع تأسيس مكاتب خاصة للمعلومات مملوكة للقطاع الخاص وتستخدم أحدث وسائل . السائدة

هذه العملية التأسيسية يمكن البدء فيها من خالل إجراء دراسة حول اآلليات . تجميع ونشر المعلومات

لمتعلقة بالتاريخ اإلئتماني للعميل وإيجاد وسائل لتدعيمهم وتطبيقهم المستخدمة حاليا لنشر وتبادل المعلومات ا

عالوة . مثل هذه العملية يجب أن تظل تحت مظلة بنك السودان المركزي. في كل مكاتب المعلومات اإلئتمانية

على ذلك، فإن تأسيس مثل هذه المكاتب سيتطلب إجراء بعض التدخالت المؤسسية والتشريعية التي يمكن 

يصها في الدعوة لتأسيس جهاز متبعة اإلئتمان واالنتفاع من الخبرة المتراكمة لدى المكتب المركزي تلخ

  .لإلحصاءات
 
  دعم تأسيس شبكة للتمويل متناهي الصغر. ب

  الترويج لتغير السياسات. 1
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لتطوير قطاع شبكات التمويل متناهي الصغر يمكن أن تساهم بدرجة كبيرة في بناء البنية التحتية المطلوبة 

مثل هذا الكيان يمكن أن تروج للتغييرات القانونية وفي السياسات المطلوبة لنمو . للتمويل متناهي الصغر

لتسهيل عملية الترويج لتغير السياسات لصالح صناعة التمويل متناهي الصغر، فهناك حاجة . وتطوير القطاع

ي تستهدف المسئولين الحكوميين على كل واضحة لتكثيف حمالت رفع الوعي والبرامج التدريبية الت

شبكات التمويل متناهي الصغر يجب أن تطور . المستويات وموظفي البنوك والمؤسسات الثانوية وغيرها

وتنفذ حمالت للتوعية بشكل مكثف وعميق لتغيير منظورات األطراف المعنية حول المالئمة اإلئتمانية للفقراء 

ولكي يتم توفير خدمات التمويل متناهي . بين األرباح وخدمات الفقراءوتوضيح الفهم أنه ال يوجد تعارض 

الصغر على نطاق واسع في البالد، فإن طاقما أساسيا من المتخصصين يجب تدريبهم على هذه السياسة على 

ت المستويين اإلداري والتنفيذي، والذين يجب استقطابهم من كل الواليات وبالتالي يتم بناء القدرات والمهارا

عالوة على ذلك فإن البرامج التدريبية يجب أن تضمن أن المديرين الذين تم تدريبهم جيدا على . المحلية

 .أعمال التمويل متناهي الصغر وذوي التوجه المناسب هم من يقودون العمليات في وكاالت الواليات
 
  مظلية/تأسيس مؤسسة هرمية. ج

ين مستوى التنسيق بين مؤسسات التمويل متناهي تأسيس جهاز مركزي أو مؤسسة مظلة مطلوب لتحس

الصغر المختلفة وبين هذه المؤسسات وبين األطراف المعنية األخرى بالتمويل متناهي الصغر على المستوى 

هذه المؤسسة لمظلة يجب أن تكون خارج البنك المركزي ولكن تعمل في تنسيق . الفدرالي وسمتوى الواليات

هي الصغر لدى البنك وذلك لتأكيد أن احتياجات ومخاوف القطاع البنكي يتم قوي مع وحدة التمويل متنا

عالوة على ذلك، فإن المؤسسة يجب أن تدعم من قيم الشراكة بين األطراف المعنية المختلفة . التعامل معها

ية والذين من بينهم، بجانب البنك المركزي، الحكومة الفيدرالية وحكومات الواليات والمؤسسات المجتمع

. مثل هذه الشراكة ستعمل بإتجاه استقرار السياسات والترويج إلصدار تشريعات داعمة. ومجمتمع المانحين

الدور الداعم للحكومة ولبنك المركزي سيكون أساسيا للتنفيذ الناجح لمهمة المؤسسة غير أنه ينبغي النظر في 

يسيا ونيجيريا وكمبوديا وجنوب أفريقيا تجارب عدد من الدول كإندون. شكل هذه العالقة بصوة أكثر تعمقا

معظم . والفلبين لم تؤشر فقط وتؤكد على الدور الداعم للدولة وإنما ساهمت كذلك في نشر النموذج الناجح

  .البالد المذكورة استفادت من القوانين المتاحة في تسجيل مثل هذه المؤسسة
 

لتمويل متناهي الصغر ألفكار المؤسسية الهرمية يجب أن تلعب دورا في تعريض مؤسسات ا

وتجارب جديدة وتبادل الفرص التي يمكن أن تساعدهم على تحسين استراتيجياتهم وعملياتهم 

مثل هذا التاسيس ينغي أن يدعم تبادل المعلومات والخبرات وأن . باستمرار لحل مشكالت التنفيذ

ذه المؤسسة يجب أن عالوة على ذلك، فإن مثل ه. يطبق أنشطة مشتركة تحقق مصالح مشتركة

ويبنغي عليها تجميع . تعطي األولوية للتدريب وبناء قدرات أعضائها وآخرين من مؤسسات شبيهة

اإلحصاءات واالشتراك في امسوح وأبحاث حول قطاع التمويل متناهي الصغر في السودان بهدف 

  :مؤسسة تشملالمناطق األساسية التي ينبغي أن تركز عليها مثل هذه ال. تنوير صنع السياسة

  المساعدة في زيادة حجم رأس المال والموارد لبناء المؤسسات •
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تطوير استراتيجيات أفضل الممارسات المناسبة للبالد وتسهيل زيارات التبادل مع الوكاالت  •

  اإلقليمية والدولية النشطة في التمويل متناهي الصغر

لدى حكومات الواليات والحكومة  الترويج للتمويل متناهي الصغر في أنحاء البالد والسيما •

  المركزية

تسهيل اختبار خدمات ومنتجات جديدة خصوصا تلك التي تستهدف صغار المزارعين  •

  والريفين ذوي الدخول المنخفضة

بناء قدرات وتدريب وتنظيم زيارات ميدانية لمؤسسات التمويل متناهي الصغر الناجحة داخل  •

  وخارج الدولة

لى المستويين الوطني واإلقليمي حول الموضوعات الرئيسية للتمويل تنظيم ورش عمل فنية ع •

  متناهي الصغر

  دعم القيام بمزيد من البحوث والمسوح التي توصف وضع قطاع التمويل متناهي الصغر •

  دعم شبكات التمويل متناهي الصغر •

ويات تنسيق تمويل المانحين لتحاشي إفساد السوق أو ضياع المجهودات بسبب اختالف أول •

  المانحين

خلق صالت مع الوكاالت الدولية المتخصصة من قبيل المجموعة االستشارية لمساعدة  •

 الفقراء 
 
  تأسيس منظمة تضع قواعدها لذاتها. د

في إطار وضع اإلطار التنظيمي الحاكم لعمل بنوك التمويل متناهي الصغر، فإن البنك المركزي سيكون 

ال تنظم ما ال "أحد الشعارات التي يمكن تبنيها هو . مطلوب للرقابة الفعالةبحاجة للقيام بالتخطيط العملي ال

لبنك ريفي أو قروي  –األهمية هنا تنبع من حقيقة أنه في منح رخصة وساطة مالية ". تستطيع اإلشراف عليه

تها فإن السلطات تؤكد على مسئولي –أو جمعية مالية تعاونية أو أي من مؤسسات التمويل متناهي الصغر 

وبالتالي فإن النك المركزي . الرقابية، من حيث مسئولية الحفاظ على ودائع مؤسسات التمويل متناهي الصغر

سيحتاج لتوضيح قدرته على ضمان الكفاءة المالية للوسطاء الماليين وبالتالي وضع المعايير للمؤسسة المالية 

  .لتكون قادرة على جذب مدخرات العامة
 

طلوبان بشدة للتمويل متناهي الصغر ولكن هناك حجة لموازنته مع متى وكيف يتم إعمال القواعد والرقابة م

ويمكن . وفي اتخاذ مثل هذه القرارات، فإنه تجب مراعاة لقدرة الرقابة وتكاليفها وتداعياتها. هذه السلطات

ام بدور رقابي لتنظيم القول بأنه في حالة السودان فإن بنك السودان المركزي هو السلطة األكثر مالئمة للقي

 .مؤسسات التمويل متناهي الصغر المتلقية للودائع
  

ربما بسبب صغر  –غير أن مؤسسات التمويل متناهي الصغر ال تمثل أي خطر منهاجي للنظام المالي 

فإن مثل هذا التنظيم والرقابة يجب أن يتم ترك مهمة  –حجمهم أو أنها ليست مؤسسات متلقية للودائع 

هذا النوع من التنظيم يتضمن قواعد حول . بها لنظام من الرقابة الذاتية أو الرقابة غير الملزمة االضطالع
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عمليات المؤسسة التي تتضمن تأسيس وتشغيل مؤسسات اإلقراض متناهي الصغر وحماية المستهلك ومنع 

إدارة ومصادر رأس الغش والجرائم المالية وخدمات معلومات اإلئتمان وسياسات حدود الفائدة واألرباح و

المال ومسائل الضرائب والحسابات وعدد من المسائل المتدخلة التي تحيط بالتحول من نمط مؤسسي آلخر 

انظر مبادئ عمل المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء حول متى ال يتم تنظيم . (من بين قضايا أخرى

 ).ول عدةنشاط التمويل متناهي الصغر بشكل ملزم اعتمادا على خبرات د
 

وبالتالي فإن االستراتيجية توصي بأن يحد البنك المركزي من مسئوليته في تسجيل مؤسسات التمويل متناهي 

الصغر السيما إذا لم تكن متلقية للمدخرات ولتأكيد أن كل مبادرات التمويل متناهي الصغر مسجلة بغض 

لذاتها ال يجب أن تكون وحدة مستقلة عن  المنؤسسة المنظمة. النظر عن مصدر تمويلها أو شكلها القانوني

  :المؤسسة الهرمية ولكن يمكن أن تنبثق عنها، وأهم مناطق تركيزها تشمل التالي

بما في ذلك حد أدنى لمستويات األداء المقبولة ومؤشرات قابلة (وضع معايير للصناعة  •

يير ونقاط تميز للقطاع فإنه في سياق وضع معا. وتوفير المساعدة التقنية المطلوبة لتنفيذها) للقياس

يمكن االستفادة من المعايير التي وضعها تبادل معلومات التمويل متناهي الصغر والتي تعد واحدة 

  14بين مؤسسات التمويل متناهي الصغر من المنظمات الرائدة في أنشطة الجودة والتقارير المعتمدة

وتصنيفات مؤسسات التمويل  العمل كميسر ومحفز للتقييمات المتخصصة المعروفة دوليا •

  .متناهي الصغر بهدف بناء نظم لشفافية التقارير وفي ذات الوقت يتم غرس ثقافة المحاسبية
 

بإيجاز، تأسيس وحدة منظمة لذاتها تكون لها مسئولية وضع معايير وقواعد األداء وتعريفات ومعايير تقييم 

تلوجيه والدعم االستراتيجي لمؤسسات التمويل متناهي ، وسوف توفر ا)بالتشاور مع البنك المركزي(اإلئتمان 

وهو ما سيمكن صناعة التمويل متناهي الصغر من جذب واالرتقاء برأس المال المعتمد على األداء . الصغر

. هذه الوظيفة أو المسئولية يمكن إيكالها لمؤسسة قائمة أو تأسيس أخرى جديدة. والموارد من مجتمع المانحين

ت، فإن اختيار المؤسسة وكيفية التنفيذ يجب أن تتبع دراسة مستفيضة للتكاليف والمنافع وفي أي الحاال

الشكل القانوني الذي ينبغي أن تتخذه هذه المؤسسة يجب أن . المرتبطة باختيار كل من المؤسسات المرشحة

نظمة يجب أن تكون في العادة مثل هذه الم. يكون نتيجة لدراسة مستفيضة في ضوء التجارب الدولية المقبولة

. مستقلة وتتمتع بالثقة وينظر إليها على أنها محل ثقة من قبل أعضائها من مؤسسات التمويل متناهي الصغر

وفي كل األحوال، . ويمكن أن تكون منظمة غير حكومية أو شركة قطاع خاص أو حتى مؤسسة شبه حكومية

عالوة على ذلك، فإن . لمجهودات الترويج والتسويقفإن وظائفها ال ينبغي أن يتم مزجها باألنشطة التشبيكية 

يستفيد من مها للعمل في النهاية كوسيط مالي قدرة هذه المؤسسة يجب أن يتم تقييمها بشكل مناسب ودع

  .المساعدة التقنية المقدمة من قبل مبادرات التمويل متناهي الصغر المرتبطة بصندوق النقد والبنك الدوليين
 
  معايير لألداء في القطاع /وضع نقاط تميز. 1
 

                                                 
14 www.mixmarket.org 
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واحدة من الوظائف الرئيسية للمؤسسة المنظمة لذاتها هي بناء بنية تحتية محورية لتنمية صناعة التمويل 

وبتجميع بيانات مالية وحول أوضاع األشخاص حول أكبر مؤسسات التمويل متناهي الصغر . متناهي الصغر

تقارير حول المعلومات، فإن المؤسسة تكون قد خلقت البنية  وتجميع البيانات في مجموعات متناظرة وإعداد

وهذه البنية التحتية مهمة لتأسيس نقاط تميز أو معايير لألداء في الصناعة  والتي ستدعم . التحتية المطلوبة

وتحسين أداء مؤسسات ) من خالل السماح للمقرضين والمستثمرين بقياس المخاطرة(شفافية التقارير المالية 

وعدم ) خصوصا النازحين(هذه المؤشرات مهمة لسيادة ثقافة المساعدة بين العمالء . ويل متناهي الصغرالتم

اإللتزام المالي وغياب التخصص وأحيانا اإلجراءات المتضاربة والمختلفة التي تتبناها المنظمات غير 

ملة في التمويل متناهي الحكومية والتي أدت كلها إلضعاف األداء المالي للمنظمات غير الحكومية العا

مفاهيم مؤشرات قياس األداء بين مؤسسات التمويل متناهي الصغر من قبيل الكفاية الذاتية العملية . الصغر

والمالية والقروض ذات المخاطر العالية وتكلفة المنتج كلها يجب الترويج لها من قبل المؤسسة المنظمة 

ات التمويل متناهي الصغر لمقارنة أدائهم بذلك لنظرائهم هذه المؤشرات ستمكن كذلك مديري مؤسس. لذاتها

المؤسسة المنظمة لذاتها ستساعد كذلك مؤسسات التمويل متناهي الصغر . على المستوى الوطني واإلقليمي

 ).MicroRateمثل (للربط مع مصادر تمويلها من خالل وكاالت التقييم 
 
  الربط مع هيئات التقييم الدولية. 2
 

كزي والمؤسسة الهرمية والمؤسسة المنظمة لذاتها يجب أن تروج كذلك الستخدام وتطوير هيئات البنك المر

التقييم المعتمدة دوليا والتي تهدف لتحسين جودة واعتمادية وتوافر المعلومات حول المخاطر وأداء مؤسسات 

لطلب تقييم خارجي تشجيع مؤسسات التمويل متناهي الصغر : ويجب أن تهدف إلى. التمويل متناهي الصغر

البنك المركزي . حول أدائهم المالي؛ وبناء عرض من من خدمات التقييم المتميزة على المستوى الداخلي

ينبغي أن تبني قاعدة بيانات قوية حول األنواع المختلفة  المؤسسة المنظمة لذاتها/والمؤسسة الهرمية 

ن تخدم كنقطة ارتكاز للمانحين والمستثمرين لمؤسسات التمويل متناهي الصغر في السودان والتي يمكن أ

  .ومراجعي البنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر ذاتها

  

  بناء قدرات مؤسسات التمويل متناهي الصغر. ه

غياب التعرف على المارسات الجيدة في التمويل متناهي الصغر على الساحة العالمية تزامن مع نقص 

يل متناهي الصغر أدى للحد من قدرة مقدمي الخدمة إلدارة وتشغيل برامج التدريب على إدارة وتيسير التمو

تدريب وخبرات العاملين بالبنوك التجارية، كما . تقدم خدمات التمويل متناهي الصغر للفقراء بكفاءة وفعالية

. نطاق واسع هو قائم حاليا، غير مالئمة لخدمة العمالء الفقراء مع تردد معظم البنكيين للعمل مع الفقراء على

في حالة مؤسسات التمويل متناهي الصغر غير البنكية، فإن الكفاءة في تقديم اإلقراض وفقا لمعايير السوق 

يتأثر سلبيا بهيمنة ثقافة المنح وتوجه العديد من برامج إقراض التمويل متناهي الصغر لتقديم المنح والقروض 

ت التمويل متناهي الصغر، بشكل عام، يفتقد للمهارات العاملين بمؤسسا. غير الربحية واإلئتمان المدعوم

بشكل خاص، هناك معرفة محدودة بتعبئة المدخرات . التخصصية والتدريب المالئم في إدارة وتسهيل اإلئتمان

 .أو تضمين قروض االستهالك ضمن منتجات التمويل متناهي الصغر
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يل متناهي الصغر يجب أن تركز على تحسين وبالتالي يتضح بشكل جلي أن أحد أعمدة استراتيجية التمو

بناء القدرة المالية تقوم . فعالية مؤسسات التمويل متناهي الصغر من خالل بناء القدرات المالية واإلدارية

الحاجة إليه لتحسين القدرة االستيعابية لمؤسسات التمويل متناهي الصغر وقدرتها على جذب المزيد من 

من ناحية أخرى فإن بناء  .ض وتشجيع االدخار وتوسيع قاعدة العمالء وهكذاالمدخرات وزيادة عدد القرو

القدرة اإلدارية ينبغي أن يركز باألساس على الموارد البشرية والمؤسسية لمؤسسات التمويل متناهي الصغر 

  .من حيث التشبيك والشراكة للتدريب وتنمية المهارات ونظم إدارة المعلومات وما إلى ذلك

  

وتوجه المديرين والعاملين بمؤسسات التمويل متناهي الصغر ينبغي أن يركز على مجاالت تصميم  التدريب

جهود بناء القدرات . المنتجات وإجراءات اإلقراض ومحفزات العمالء والضمانات المرنة والتقييم والمراقبة

بار نقص المعلومات حول ينبغي أن تركز بوجه خاص على البنكيين في القطاع المالي الرسمي أخذا في االعت

العاملين بالصناديق االجتماعية والمنظمات غير الحكومية . أفضل ممارسات التمويل متناهي الصغر

ومشروعات التنمية الريفية ذات القدرة على تقديم التمويل متناهي الصغر يجب أن يتم توفير الفرص لهذا 

  .السوقالتدريب، خصوصا في مناطق ممارسات اإلقراض القائم على 

  

االلتزام المالي، مع رد القروض بالكامل، هو متطلب للتمويل متناهي الصغر الستدامته وللمساهمة في القضاء 

ولمخاطبة احتياجات المقترضين المستقبليين، فإن االعتماد عىل المانحين . على الفقر على المدى الطويل

الهدف الرئيسي لجهود بناء القدرات . اهي الصغروالخيرية يجب أن يتم اإلقالع عنها في برامج التمويل متن

. يجب أن يكون تحسين جودة ملفات القروض وبرامج التمويل متناهي الصغر العاملة بشكل مستديم ماليا

التدريب وبناء القدرات يجب أيضا أن تشجع التقيد بأفضل حاالت التطبيق عالميا في إطار تطوير برامج مالية 

في هذا السياق، فإنه يجب تبني عملية تدرجية لتعريض . الفقراء في الريفتخدم النساء وغيرهم من 

مؤسسات التمويل متناهي الصغر، النشطة حاليا، ألفضل حاالت تطبيق التمويل متناهي الصغر في الدول 

  .المجاورة

  

ل الدور الذي بناء القدرات يجب أن يتم القيام به في أوسع إطار لتضمين الترويج والتشبيك لتعظيم الوعي حو

يمكن أن يقوم به التمويل متناهي الصغر في مكافحة الفقر والتنمية االقتصادية ولتضمين المجتمع المدني 

 .األوسع

  

بناء القدرات ينبغي أن يتضمن التعليم والتدريب وتوثيق أفضل الحاالت التطبيقية واألفكار وكذا 

رة أن تهدف إلى تدريب المدربين لتوسيع نطاق مثل هذه الجهود يجب بالضرو. االستراتيجيات واألدوات

ورش العمل والسيمنارات مع دور أكبر لإلعالم يجب أن تستهدف لخلق حالة من . تدريب بناء القدرات
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الوعي مطلوبة لمالئمة واستمرارية التمويل متناهي الصغر ليس فقط كأداة للقضاء على الفقر وكنشاط 

  .اقتصادي يمكن أن يحقق ربحا

  

  معهد العالي للبنوكال. 1

وبالتالي فغنه في حدود سلطاته . محافظ البنك المركزي يترأس مجلس أمناء للمعهد العالي للدراسات البنكية

لتطبيق على األقل دورة أولية على التمويل متناهي الصغر على كل الطلبة المتخرجين من المعهد والمنتوين 

يكون جاهزا للتعامل مع نقص قدرات العاملين بالبنوك على يجب على المعهد أن . االنضمام لقطاع البنوك

وهكذا، فإنه يمكن للبنوك أن تستفيد من الخبرة العريضة . إدارة عمليات اإلئتمان والمدخرات متناهية الصغر

  .للتعاونيات في األبعاد اإلدارية والتنظيمية والتدريبية

  

لصغر، فإن مجموعة من مقدمي ومدربي الدعم الفني ولتوفير بناء قدرات فعال لمؤسسات التمويل متناهي ا

المعهد العالي . المؤهلين  في السودان يجب أن يتم التعرف إليهم وتدريب للعمل كمدربين لبناء القدرات

للدراسات البنكية والمالية بدعم من البنك المركزي يمكن أن يتم تضمينها في مهمة تسهيل تقديم التدريب 

المؤسسة المختارة لتنسيق عمل التمويل متناهي الصغر ولتولي /الهيئة. دمات الماليةللعاملين في مجال الخ

مهمة التدريب يجب أن تنظم قدرتها التدريبية للوفاء باالحتياجات الخاصة بالتمويل متناهي الصغر وفقا لنتائج 

متناهي الصغر، بما في  المضمون يجب ان يغطي األبعاد المختلفة للتمويل". تقييم احتياجات التدريب"اختبار 

ذلك التركيز على الفقر وفهم العمالء وتقليل تكلفة المعامالت من خالل التعبئة االجتماعية ووسائل التقييم 

   .اإلئتماني للعمالء والخدمات المالية المختلفة ورد القروض ووسائل المراقبة والمراجعة
 
  المعاهد المحلية والقطاع الخاص. 2

المعاهد التدريبية واألكاديمية، من قبيل المعهد العالي للدراسات البنكية والمالية ومركز تطوير العدد الكبير من 

جامعة الخرطوم ومركز تدريب غرفة الزكاة والكليات -اإلدارة ومركز التدريب التعاوني وكلية إدارة األعمال

التدريب على التمويل متناهي الصغر ذات الصلة في جامعات الواليات، هي كلها أماكن مالئمة لتقديم التعليم و

ومن المنطقي تعميم التمويل متناهي الصغر في مناهج التدريب للوفاء بمتطلبات التدريب . والقضايا المتعلقة

مؤسسات التمويل متناهي الصغر وكذا المنظمات على مستوى البنية . لمؤسسات التمويل متناهي الصغر

   .دعيم التمويل متناهي الصغرالتحتية الداعمة يجب أن تدعم عملية ت
 

الفاعلين األساسيين في القيام ببناء القدرات هي شبكات ومراكز موارد التمويل متناهي الصغر ومؤسسات 

معهد دراسات الزكاة، على سبيل المثال، . التدريب واألبحاث والجامعات والمنظمات غير الحكومية وشبكاتها

والمعرفة بمكونات التمويل متناهي الصغر كمكون ال ينفصم عن  يمكن أن تلعب دورا حيويا في رفع الوعي

يجب أن يتم التركيز على تطوير دراسات تدعم مركز صناعة التمويل متناهي الصغر وتقديم مناهج . الزكاة

من خالل القيام بذلك، فإن المعهد سيكون قادرا على تخريج جيل ذا وعي معقول ومعرفة مقبولة . مالئمة

   .الزكاة/متناهي الصغرحول التمويل 
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  تمويل جهود بناء القدرات. 3

في العديد من الحاالت، الهيئات المانحة في الدول ذات السجل الجيد ألداء التمويل متناهي الصغر لعبت دورا 

محوريا في مساعدة الشباب ومؤسسات التمويل متناهي الصغر الواعدة للحصول على القدرة على العمل 

. يات التمويل متناهي الصغر وبالتالي حث مؤسسات التمويل الرسمية لدخول القطاعبربحية ونجاح عمل

الهيئات الدولية يجب أن توجه المساعدة لتمويل تكاليف بناء القدرات لعمليات التمويل متناهي الصغر الموجهة 

ت المالية البنك المركزي يجب أن يساعد كذلك في تمويل جهود بناء قدرات المؤسسا. باألساس للفقراء

الحكومية الفيدرالية يجب أن تستدعي موارد من هيئات كالبنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية . الرسمية

لدعم التمويل المحلي بمجرد التركيز على القضاء على ) الزراعية والمؤسسات المانحة العربية واإلسالمية

لة، فإن دورات القائمة على االحتياجات يمكن ان يتم وبالنسبة للعاملين في مجال التأمين، في هذه المرح. الفقر

  .إعدادها الحقا اعتمادا على الحاجات الناشئة
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VI .خاتمة  
 

في صوغ هذه االستراتيجية للتوسع في وتنمية قطاع التمويل متناهي الصغر في السودان، بذل الكثير من 

ين ببنك السودان المركزي والمسئولين فعالوة على العامل. الجهد لضم غالبية األطراف المهتمة للعملية

الحكوميين من الوزارات ذات الصلة، فقد شارك موظفي البنوك وآخرين من العاملين في مجال التمويل 

وهو ما نجح في . متناهي الصغر من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المجتمعية في العملية االستشارية

اتيجية وبالتالي فقد تم تدعيم التنسيق بين المنظمات ذات األجندات خلق نوع من الشعور بالتملك نحو االستر

 .منذ البداية) البنوك، المنظمات غير الحكومية، الصناديق االجتماعية، مشاريع التنمية الريفية(المختلفة 

  

ع عمق االستراتيجية التي تم استعراضها هنا تهدف لتقديم تغطية شاملة لكل األبعاد المتعلقة بالحاجة لتوسي

وشمولية نطاق الوصول بخدمات الوسطاء الماليين وكذا لتنويع منتجاتهم لتصبح أكثر استجابة الحتياجات 

ويجب التأكيد على أن قطاع التمويل متناهي الصغر يظل واحدا . السيما النساء –الفقراء النشطين اقتصاديا 

ل متناهي الصغر تعتمد إلى حد كبير على وبالتالي فإن نجاح استراتيجية التموي. من وسائل مكافحة الفقر

ويجب أن يتم تشجيعها من قبل . إدماجها داخل االستراتيجية الكلية لتقليل والقضاء على الفقر داخل الدولة

السياسات الكلية التي تركز على خلق بيئة ممكنة ومناخ اقتصادي جذاب يحفز فرص االستثمار لصغار 

   .المستثمرين والمزارعين
 

ة الفيدرالية يتبدى اهتمامها بالقضاء على الفقر من خالل المبادرات المتعددة، وإن كانت محدودة، التي الحكومي

غير أنه يظل أن الكثير يتطلب عمله لضمان أن البيئة . أطلقتها لتشجيع تمويل الفقراء النشطين اقتصاديا

جهة أخرى، سياسات الحكومة يجب  من. اإلدارية والقانونية تشجع نمو األعمال الصغيرة والوصول للتمويل

  .تطبيقها من خالل نهاية السلم اإلداري وبحيث يمكن ترجمتها إلى أفعال يمكن استشعارها في الواقع

  

لتحقيق هذه الغاية، فقد عرفت االستراتيجية أفعال محددة إذا ما تم القيام بها فإنها ستقطع شوطا طويال في 

. لمالية المتنوعة حسب الطلب من قبل الفقراء النشطين اقتصادياسبيل تحقيق تسهيل الوصول للخدمات ا

  :المكونات الرئيسية لخطة عمل تطوير صناعة التمويل متناهي الصغر في السودان يمكن وصفها كما يلي

للفقراء ذا بنية تحتية قوية ووسطاء ماليين أكفاء  نظام مالي معدلأو تقديم /البناء على النظم القائمة و •

  .درة المطلوبة على الوفاء باالحتياجات المالية للفقراءذوي الق

  .لدعم أداء صناعة التمويل متناهي الصغر مثاليتشريعي وتنظيمي  إطارخلق  •

  .بين مؤسسات اإلقراض متناهي الصغر الشفافيةتطبيق آليات تدعم  •

  وتحديد معايير أداء مميزة للقطاع ”أفضل التجارب“تطبيق  •

ء تتضمن الوصول لمعلومات حديثة ويعتمد عليها عن السوق حول خلق شبكة معلومات كف •

  .االحتياجات المالية للفقراء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحول االختالالت الجغرافية والنوعية

زيادة التنسيق بين مختلف األطراف المعنية بما في ذلك مؤسسات التمويل متناهي الصغر، الحكومة،  •

  .ية، الممارسين والمانحينالمنظمات غير الحكوم
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عالوة على ما تقدم، فإن االستراتيجية تأتي مصحوبة بخطة عمل تحدد المهام الملقاة على عاتق كل طرف 

هذه الخطوات يجب إتخاذها ليس  .وكذا مستويات أهمية كل نشاط على األجل القصير أو المتوسط أو الطويل

للوسطاء الماليين الرسميين ولكن أيضا من قبل الجهات  فقط من قبل بنك السودان المركزي كقائد ومنظم

ودور مجتمع المانحين هو دعم االستراتيجية من خالل . غير الحكوميين األطرافالحكومية ذات الصلة و

االلتزام على مختلف المستويات هو حجر األساس لنجاح . تقديم المساعدة الفنية والمالية لمكوناتها المختلفة

   .يةهذه االستراتيج
 

في الختام، ومع تطبيق هذه االستراتيجية، فإن قطاع التمويل متناهي الصغر سوف يشهد نقلة جبارة نحو 

البعد اإليجابي لهذه العملية هو أن هذه االستراتيجية وخطة العمل المرفقة . تأسيس نمو هائل في هذه الصناعة

و ما يكشف عن التزامه بالتوسع في تقديم بها تم صياغتهم بناء على مبادرة من بنك السودان المركزي وه

وبينما يجب على بنك السودان المركزي االستمرار في قيادة وتنسيق تنفيذ . الخدمات المالية للفقراء

المختلفة  االستراتيجية، فإنه ينبغي أن يستمكر كذلك في ذات النهج التشاركي الذي يضمن مساهمة األطراف

  .في دفع العملية لألمام
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VII .طة العملخ  

خطة العمل المقترحة هي بمثابة وثيقة موجهة تحدد نقاط التدخل الرئيسية التي تم االتفاق عليها خالل العملية 

المؤسسات صاحبة المسئولية األولى هي المنظمات التي . االستشارية والمهام المطلوبة لتحقيق هذه التدخالت

   .اث الثانوية فهي الوحدات الداعمةتتحمل المسئولية الرئيسية عن التنفيذ، أما الوحد
 

اإلطار التنفيذي المتوقع لكل نشاط يقدر بأن يكون إما : اإلطار الزمني لتنفيذ خطة العمل هو خمس سنوات

  ).سنوات 5-4(أو طويل األجل ) سنوات 3-2(أو متوسط األجل ) سنة واحدة(قصير األجل 

  

يطة كما تم االتفاق خالل العملية االستشارية لتطوير قصوى أو متوسطة أو بس: ترتيب أولويات التنفيذ هو

  .الرؤية



 - 61 -

 
  خلق إطار قانوني وسياسي مواتي

 الجھة صاحبة المسئولية الثانية  األولوية اإلطار الزمني
الجھة صاحبة المسئولية 

  التدخل  األنشطة/المھام األولى

  قصير األجل
  

قصير إلى 
  متوسط األجل

  
  

قصير إلى 
  متوسط األجل

  
  
  
  
  

  طويل األجل
  
  
  
  
  
  

متوسط إلى 
  طويل األجل

  
  قصير األجل

 

  قصوى
  

  قصوى
  
  
  

  قصوى
  
  
  
  
  
  

  قصوى
  
  
  
  
  
  

  قصوى
  
  

  متوسطة
 

لدى  أصحاب المصالح
وزارة المالية / البنوك/الحكومة

 المانحين/واالقتصاد القومي

بنك السودان 
البنوك /المركزي

وزارة المالية / المتخصصة
/ واالقتصاد القومي

التمويل متناھي  مؤسسات
  الصغر غير البنكية

دعم رسمي لرؤية التمويل متناھي . 1
  الصغر من قبل الحكومة السودانية

تقييم أثر السياسات الحالية لبنك . 2
  السودان المركزي وقانون البنوك
  تقييم سياسات اإلئتمان الحالية

تقييم سياسة اإلئتمان متناھي الصغر 
ظة الحالية الموجھة كنسبة من حاف

  البنك
إعادة ھيكلة البنوك لتقديم التمويل . 3

  متناھي الصغر بصورة أكثر فعالية
تقييم خبرات البنوك القائمة 

المتخصصة في التمويل متناھي 
  الصغر

إدخال إصالحات قانونية وإجرائية 
  بحسب المقتضى

دراسة الحاجة لتأسيس بنك جديد 
  للفقراء

مراجعة متطلبات الترخيص لبنوك . 4
ل متناھي الصغر الجديدة التموي

ولتقليص حجم البنوك القائمة 
متطلبات رأس المال، كفاية رأس (

المال، حدود اإلقراض غير اآلمن 
بالتوافق مع الرؤية ) وتقديم القروض

المعدلة للتمويل متناھي الصغر وكذا 
  )بازل(المتطلبات الدولية 

مراجعة إجراءات اإلقراض الحالية . 5
تقديم التمويل للبنوك العاملة على 

  )تقليدي وإسالمي(متناھي الصغر 
تسھيل بيع البنوك لخدماتھا . 6

لمؤسسات التمويل متناھي الصغر 
المنظمات غير (غير البنكية 

الحكومية، المؤسسات المجتمعية، 
  ):جماعات االعتماد على الذات

النماذج الدولية في /دراسات التجارب 
بيع البنوك لخدمات التمويل متناھي 

  صغر بالجملةال
توصيف محددات واضحة للصالت 

بين البنوك ومؤسسات التمويل متناھي 
الصغر غير البنكية في ضوء 

  التشريعات القائمة
تطبيق مشروع اختباري للربط 
تستطيع البنوك من خالله تقديم 

التمويل لمؤسسات التمويل متناھي 
 الصغر غير البنكية 

. ا
مراجعات 

لقانون 
البنوك 

وسياسات 
 بنك

السودان 
المركزي  

 
 

قصير إلى 
  متوسط األجل

  
قصير إلى 

 متوسط األجل

  قصوى
  

 قصوى

الھيئة التشريعية 
المعھد العالي /اإلسالمية

 للدراسات البنكية

  بنك السودان المركزي
 

دراسة إضافة خدمات جديدة  . 1
للتمويل متناھي الصغر تتفق مع 

  الشريعة اإلسالمية
" الستثماراإلدخار وا"دراسة أنماط . 2

 لصغار المدخرين

تنويع . ب
نطاق 
م/خدمات

نتجات 
التمويل 
متناھي 
  الصغر
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قصير إلى 
  متوسط األجل

  
متوسط إلى 
  طويل األجل

  
  قصير األجل

  
قصير إلى 

  متوسط األجل
  

قصير إلى 
  متوسط األجل

 

  قصوى
  

  قصوى
  

  قصوى
  

  قصوى
  

 قصوى

بنوك الھيئة التشريعية 
مؤسسات التمويل / اإلسالمية

بنوك /ھي الصغر غير البنكيةمتنا
وزارة المالية واالقتصاد 

صندوق /المانحين/القومي
شركات التأمين /الزكاة
بنوك التمويل متناھي /الخاصة

 الصغر

لجنة إصالح األراضي 
ببنك السودان 

معھد دراسات /المركزي
الزكاة ببنك السودان 

وزارة المالية / المركزي
واالقتصاد 

مؤسسات التمويل /القومي
 اھي الصغرمتن

  :تقديم آليات غير تقليدية للضمان. 1
دراسة البدائل لآلليات غير التقليدية 

  للضمان
مراجعة السياسات المؤثرة على تطبيق 

  الضمانات الجديدة
استخدام األراضي غير المسجلة . 2

  كضمان
مراجعة قانون األراضي لتوفير 

مجاالت استخدام األراضي وتعريف 
  المزارعين الحقوق المجتمعية لصغار

مراجعة تسجيل األراضي محليا ونظم 
  الرھنيات والتكاليف

تطوير استراتيجيات تقييم 
االستخدامات الموائمة لألراضي 

  والمخاطر
دراسة أنماط ضمان اإلئتمان . 3

المختلفةوتطبيق األكثر مالئمة للنظام 
  )تقليدي وإسالمي(المالي في السودان 

دراسة إمكانية استخدام صناديق . 4
الزكاة باالشتراك مع مؤسسات التمويل 

متناھي الصغر ومؤسسات االعتماد 
على الذات كعامل إضافي في رأس 

ضمان لإلئتمان على (مال القروض 
  )سبيل المثال

تطوير التأمين متناھي الصغر كآلية . 5
  محفزة للتمويل متناھي الصغر

تأسيس صناديق للتأمين متناھي 
الصغر بدعم من شركات التأمين 

  الخاصة
تصميم منتجات التأمين متناھي الصغر 

 محدودة المخاطر

تطبيق . ج
آليات 
جديدة 
  للضمان

  
 

دراسة الھيكل الحالي لبنك السودان . 1 بنك السودان المركزي المعھد العالي للدراسات البنكية قصوى قصير األجل
المركزي في مقابل التمويل متناھي 

  الصغر
تأسيس قطاع متخصص في . 2

يل متناھي الصغر على المستوى التمو
  اإلداري العام

تدريب مكثف للعاملين على . 3
 تنظيم التمويل متناھي الصغر/تسھيل

تأسيس . د
قطاع 

متخصص 
في 

التمويل 
متناھي 
الصغر 
لدى بنك 
السودان 
 المركزي
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  مؤسسات التمويل متناھي الصغرتدعيم دور ودعم نمو 

اإلطار 
 بة المسئولية الثانيةالجھة صاح  األولوية الزمني

الجھة صاحبة المسئولية 
  التدخل  األنشطة/المھام األولى

قصير 
 األجل

  قصوى
  
  
  
  
  
  
  
  

 قصوى

مزودي الخدمات /القطاع الخاص
 الفنية

مؤسسات التمويل متناھي 
وزارة المالية / الصغر

/ المانحين/واالقتصاد القومي
  بنك السودان المركزي

ة تقديم بناء القدرات إلدار. 1
 مؤسسات التمويل متناھي الصغر

مؤسسات التمويل متناھي إلدارة 
  بكفاءة وفعالية الصغر

تحديد مؤشرا األداء األساسية . 2
مؤسسات التمويل لقياس أداء 

فيما يتعلق بنطاق  متناھي الصغر
وصولھا للعمالء، جودة محفظتھا 

  .المالية، وأدائھا المالي
نظم /توفير نظم إدارة الملومات. 3

مؤسسات التمويل قبة القروض لمرا
 متناھي الصغر

تنمية مؤسسات . ا
لتمويل مستديمة ل

  متناھي الصغر

قصير 
  األجل

  
  

قصير 
إلى 

متوسط 
 األجل

  قصوى
  
  
  
  
  
  
  

 قصوى

مؤسسات التمويل متناھي /البنوك
غير  الصغر

/ القطاع الخاص/المانحين/البنكية
  بنك السودان المركزي

 

وزارة /بنك السودان المركزي
  البنوك/لضمان االجتماعيا

دراسة طلب السوق لخدمات . 1
  التمويل متناھي الصغر

تحديد األسواق المخدومة وغير 
  المخدومة

المجموعات /تعريف العمالء
  المستھدفة وتحديد احتياجاتھم

توسيع نطاق الوصول . 2
  المجموعات المستھدفة /للعمالء

استخدام آليا أكثر كفاءة وابتكارا في 
  ماتتقديم الخد

المنظمات  خلق روابط بين البنوك و
  ومؤسسات المجتمع بر الحكومية غ

مراجعة استراتيجيات التكلفة 
 والتسعير في البنوك

دور فعال للبونك . ب
في تقديم 
منتجات /خدمات

التمويل متناھي 
  الصغر

قصير 
  األجل

  
  

قصير 
 األجل

  قصوى
  
  
  

 قصوى

وزارة المالية واالقتصاد 
المالية مانحي وزارة /القومي

مؤسسات /واالقتصاد القومي
التمويل متناھي الصغر غير 

  الحكومية

وزارة المالية واالقتصاد 
لصندوق مدخرات / القومي

/  ھيئة البريد السودانية
بنك / السلطات التشريعية
   السودان المركزي

 

البناء على الخبرة السابقة . 1
لصندوق مدخرات ھيئة البريد 

ة فيھا السودانية الستعادة الثق
كمؤسسة رائدة في تسھيل 

التحويالت المالية والمدخرات 
  الصغيرة

مراجعة كال من القانون . 2
اإلنساني وفقرة بنك السودان 

لتمكين ) 51(المركزي رقم 
على  بر الحكوميةالمنظمات غ

لتمويل العمل كمؤسسات مقننة ل
 متناھي الصغر

مؤسسات تطوير . ج
التمويل متناھي 

  غير البنكية الصغر
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 تأسيس بنية تحتية داعمة

اإلطار 
 الجھة صاحبة المسئولية الثانية  األولوية الزمني

 الجھة صاحبة المسئولية األولى
  التدخل  األنشطة/المھام

  
قصير 
  األجل

  
  

قصير 
إلى 

متوسط 
 األجل

  
  قصوى

  
  
  

 قصوى
مؤسسات التمويل متناھي 

مانحي بنك /المراكز البحثية/الصغر
  المانحين/ السودان المركزي

القطاع /بنك السودان المركزي
مؤسسات التمويل /الخاص

خلق قاعدة بيانات عن قطاع . 1  متناھي الصغر
التمويل متناھي الصغر لدى بنك 

متضمنا (السودان المركزي 
المعلومات المتعلقة بالعرض 

  )والطلب
تأسيس مكتب لمعلومات . 2

 اإلئتمان

قاعدة بيانات . ا
  داعمة 

 
قصير 
 األجل

أصحاب / بنك السودان المركزي قصوى
 المانحين/لدى الحكومة المصالح

مؤسسات التمويل متناھي 
  الصغر

تفعيل دور شبكة منظمات . 1
التمويل متناھي الصغر القائمة أو 

تأسيس شبكة جديدة للمطالبة 
 بالتغيير المطلوب في السياسات

المطالبة . ب
  بتغيير السياسات

قصير 
 األجل

 قصوى

وزارة المالية واالقتصاد /نالمانحي
 القومي

مؤسسات التمويل متناھي 
بنك السودان المركزي / الصغر

دراسة النماذج الدولية . 1
   المظلة/الھرميةللمؤسسات 

 مظلة/ھرميةإنشاء مؤسسة . 2
 ذات نطاق محدد للخدمات

التسيق بين . ج
أنشطة التمويل 
  متناھي الصغر

قصير 
  األجل

متوسط 
  األجل

متوسط 
  جلاأل

متوسط 
 األجل

  قصوى
  

  قصوى
  

  قصوى
  

 قصوى

/ المانحين/ بنك السودان المركزي
 /مؤسسات التمويل متناھي الصغر

/ لدى الحكومة أصحاب المصالح
 وزارة المالية واالقتصاد القومي

مؤسسات التمويل متناھي 
  منظمة لذاتھامؤسسات / الصغر

 

دراسة المتطلبات القانونية . 1
  لقواعدھامحددة لتأسيس مؤسسات 

  منظمة لذاتھاتأسيس مؤسسات . 2
  
معايير لألداء /تحديد نقاط تميز. 3

  للقطاع
  
تأسيس روابط مع وكاالت . 4

 التقييم الدولية

تحديد نقاط . د
تميز ومعايير 
  لألداء

متوسط 
  األجل

متوسط 
  األجل

قصير 
 األجل

  قصوى
  

  قصوى
  

 قصوى

وزارة المالية واالقتصاد / المانحين
بنك السودان / مظلةسة مؤس/ القومي

 المركزي

القطاع / المعھد العالي للبنوك
مؤسسات التمويل /الخاص

وزارة المالية / متناھي الصغر
  واالقتصاد القومي

تشكيل برامج تدريبية . 1
متخصصة حول التمويل متناھي 

  الصغر للبنكيين
تشكيل برامج تدريبية . 2

لمؤسسات التمويل متناھي الصغر 
  غير البنكية

تشكيل حملة لرفع الوعي . 3
وتقديم الورات التدريبية الموجھة 

أصحاب لصناع السياسة و
  لدى الحكومة المصالح

تقديم برامج . ه
بناء القدرات 

لمؤسسات التمويل 
 متناھي الصغر 
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