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 شركة جميل – شركة جرامين من دعم مع العربية، للبلدان األصغر التمويل شبكة: سنابل بواسطة الوثيقة ھذه ترجمة تمت ١

 جميل اللطيف عبد ومجموعة األمريكية بالواليات المتحدة جرامين مؤسسة بين مشتركة ملكية ذات ، المسئولية محدودة
 .“األصغر خالل التمويل من العربية المنطقة في الفقر تقليل ھدفھا

“This document was translated by Sanabel, the Microfinance Network of Arab 
Countries, Inc., with support from Grameen-Jameel, a social business jointly owned by 
ALJ Foundation and Grameen Foundation to alleviate poverty in the Arab region 
through microfinance.” 
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  موجز تنفيذي
  

  
ل االحالخطوط العامة للخدمات  ن الھدف من ھذا التقرير ھو إجمالإ  ألصغرالية التي يقدمھا التموي

ل األصغر ذي ا من تحد حاليً  ن وتسليط الضوء على المعوقات التيفي جنوب السودا خدمات التموي
  .القاعدة العريضة وتحد كذلك من أثره المحتمل

  
ا ف ودان، إال أنھ وب الس ي جن دماتھا ف دم خ ل األصغر تق ات التموي ن مؤسس ة م ن أن حفن الرغم م ب

الج حتى اآلن  قدمالمحتملين، وتمن العمالء  %١التخدم سوى  نطاق محدود من المنتجات التى التع
ىالقطاعات الر ل األصغر  نحوٍ  يفية والزراعية اإلنتاجية عل ة للتموي اني مؤسسات معين ال، وتع فع

من ارتفاع معدل التعثر وردود فعل من القيود المسھبة لوكاالت التمويل األصغر والتى تشمل عدم 
ى إطار )خاصة من حيث المنح واستثمار رأس المال(الحصول على التمويل  استقرار ، والحاجة إل

درةكن ھذه المؤسسات من تمويل ذاتي أفضل عن طريق المدخراتمَ تنظيمي ليُ   نقص( ، ونقص الق
ة ة المدرب م ت ،العمال ـلوماتونقص نظ ا المع يطرة ،كنولوجي ة والس خا...،ونقص المراقب ن  ،)ل وم

ل األيق تقديتع يًضا والتيأالمسائل المطروحة  صغر لخدماتھا انخفاض مستوى م مؤسسات التموي
ال اظ ب ات ال دميرتو ،فينموظاالحتف ةالھيئ ة حكومي واقلأل المحلي ي  ،س ارھا الجغراف ث أن انتش حي
دريب اإلوصعوبة و ،منيةالمخاوف األ كٍل من محدود بسبب والقطاعي ى الت اجيصول العميل إل  نت

  .               على التوالي
  

الِ ير الرئيسية التى يمكن أن تُ والتداب ات تشع ذه المعوق ى ملتج ھ ز أفض عل ه تحفي ات الدولي ل للجھ
اع، وتذابھا عن طريق تطوير إطار تنظيميوالتى من الممكن اج( الفاعلة للتمويل األصغر نھج  اتب

اماًل للتخطيط الحضريأك اءيأخذ فى  ثر تك ة بن ر رسمي كمصدر  الحسبان أھمي د قطاع غي لتولي
روض،عزَ س ومُ لِ دريب الشامل للقوى العاملة، ووصول َسالدخل، والت الاستو ز للق ، ثمار رأس الم

ة  تنسيق، بال)ومنح التمويل ة الحالي ة للجھات الفاعل ا(مع بناء القدرة المدعوم ديم من خالل زي دة تق
يا أن ھناك حاليً  وبما ).غرلوكاالت التمويل األص خدمات الدعم الفني  عدد من المؤسسات العاملة ف
يتقديم الدعم لصنا ين المؤسسات  حنَصيُ السودان، فجنوب  عة التمويل األصغر ف بتنسيق أفضل ب

رات، ذات الصلة لتجنب االزدواجية ع الثغ ًرا ،ومعالجة جمي ًرا وأخي تعادة ل ونظ لحاجة الماسة الس
ة الم ات ذات اإلمكاني دودة المجتمع ل،ح ال أو التموي ى رأس الم ول إل إن  للوص اھج ف وير من تط

  .يشتعزيز احتماليات سبل العلتاح مفتعد النزاع اإلقراض الريفية والزراعية المناسبة لبيئة مابعد 
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  مقدمة    -١
  

ل ھوإن إمكانية الوصو ة الت ل الشامل والمتنوع إلى التموي ة التنمي م لعملي وفر فرص  يمكون مھ ت
ة السالم الشاملة، النمو على قاعدة عريضالعمل وتحفز  ع اتفاقي ذ توقي ع سنوات من د مرت أرب  وق

)CPA ( ودان ة الس ين حكوم ودان ) GoS(ب ر الس عبية لتحري ة الش زال ، )SPLM(والحرك والي
ل ودان قطاع التموي وب الس ي جن دودً  ف او امح ل ،ناميً دمات التموي ة لخ ة الماس ن الحاج الرغم م . ب

د د ال ة لتولي دٍ ويقدم التمويل األصغر إمكاني ا نسبة ضئيلة من الموظفين  خل وسبل العيش في بل بھ
م ( ةبمعظمھ دد ) الحكوم الي ع ن إجم كان م د ،٨,٢٦٠,٤٩٠٢س غ ع ي ويبل ابات ف ديھم حس ن ل د م

وك  ط ٦٠٠٠٣البن و ،فق ل األصغر ھ الء التموي دد عم ط ٢١,٢٩٧٤ وع ة  ،فق ذه الورق وتعرض ھ
ل األصغر ة للتموي ة للخدمات الحالي ا  ،في جنوب السودان البحثية الخطوط العام يتلكم الضوء  ق

ى الفعالي ز أفضل لتنمنالممك اتعل ل األصغرية لتحفي اع التموي ادة  ،ة قط هوزي ديم خدمات  يذ تق
  .القاعدة العريضة

  
إن القسم اآلتي يُفَِص ولھذا الغرض  اخل ف ل األصغر في من ى  التموي وب السودان باإلضافة إل جن

ي ي والتنظيم ار المؤسس ه اإلط اص ب م يُ  .الخ رة تبَث غر ع بنظ ل األص دمات التموي ى خ ة عل عام
 اسات المصاحبةالسيوالحالية، باالضافة إلى تحليل للمعوقات التى تواجه مزودي التمويل األصغر، 

  .بھا بالتوازي مع تقديم الدعم الحالي ىيوص التي
  
  اإلطار التنظيمي والمؤسسي     -٢
  

ا ٢٠من أكثر من  ايتعافى جنوب السودان حاليً  ة السودان عاًم ة مع حكوم ة الحرب األھلي . من فتن
ام ي ع ودان َعقِ وُ  ٢٠٠٥ فف ة الس ين حكوم امل ب الم الش ة الس عبية ) GoS(ت اتفاقي ة الش والحرك

ودان ر الس م ، و)SPLM( لتحري دت وب، وب ذاتي للجن م ال روة والحك م الث يس لتقاس رة  أتالتأس فت
. ٢٠١١واستفتاء عام على االنفصال في  ٢٠٠٩في انتخابات محلية لى إ تقودسنوات  ٦انتقالية من 

ة السالم الشامل اوقد أسست اتف ة في الخرطوم، تشمل ) CPA(قي ة وحدة وطني  من %٢٨حكوم
وب السودان ) SPLM( لحركة الشعبية لتحرير السوداناممثلي  ة جن واألحزاب الصغيرة، وحكوم

)GOSS (في جوبا.  
  
ائي ، )CPA(تفاقية السالم الشامل ال ووفقًا ة نظام مصرفي ثن ى (فإن السودان تعمل تحت مظل حت

وب نظام طبِ ويُ  ،ق شمال السودان النظام اإلسالمييُطبِ حيث ) نھاية الفترة االنتقالية  مصرفيق الجن
الي  ،٥تقليدي وھذا النظام المصرفي الثنائي ھو أساس لإلطار المؤسسي الذي يدعم حاليًا القطاع الم

  .في جنوب السودان
  

ذ اإلسالمية واالقتصادية،ضي رالبنك المركزي لكي يُ  ٍشيءلقد أُن افظو المناف  في الوقت نفسه يُح
ة ل الدول دة لك ة واح ة نقدي ى سياس ذا الغرض أ. عل امل  سستولھ ة السالم الش ك ) CPA(اتفاقي بن

ولى مسئولية )CBOS(كفرع من البنك المركزي للسودان ) BOSS(جنوب السودان  ذي يت ، وال
                                                 

  ٢٠٠٨ - التعداد الخامس للسكان واإلسكان في السودان   ٢
  ٢٠٠٩البيانات مجموعة من البنوك التجارية،   ٣
  انظر الجدول ب  ٤
  /http://www.gurtong.org/resourcecenter/documents، ٢٠٠٥يناير  –) CPA(اتفاقية السالم الشامل النھائية  ٥
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ذة زدوج إدارة الناف ام المصرفي الم ة للنظ ودان، التقليدي وب الس ي جن ل ف ذي يعم ك  ال إن بن ذا ف ول
ودان  وب الس ي يُ ) BOSS(جن ة ف ات المالي ى المؤسس راف عل رخيص واإلش ن الت ئواًل ع د مس ع
البنك المركزي للسودان التي وضعھا  وفقًا للمعايير التنظيمية واإلشرافية المعروفة جنوب السودان

)CBOS .(ن نائب محافظ البنك المركزي للسودان وحيث أ)CBOS) ( رأس بنك جنوب ذي ي وال
ك المركزي للسودان، و المسئولھو) السودان افظ البن ام مح الزمأم ك  من ال ق مجلس البن أن يواف

وب السودان التشريعات المصرفية، ولكن من الممكن أن يُ  لىالمركزي للسودان ع صدر بنك جن
  . افقة المجلسبدون مو ٦دوريات بصورة منفردة

  
ى  نظم ومشرف عل ودانوكم وب الس ك جن تج بن د أن ودان، فق وب الس ي جن ة ف ات المالي   المؤسس

ام فيتقليدية  مصرفيةدورية  ١١ونشر  ة البنك المركزي للسودان ٢٠٠٨ ع ويض من وثيق  ٧بتف
ة  ة(ووثيق ال المصرفية) منظم راءات المصرفية ( ٨األعم فا اإلج نونان يص ريعان مس ا تش وھم

ودان التق وب الس ي جن ة ف ا بوليدي ا يقوم وك وأيًض ريعات المصرفية للبن ىضع التش تندة إل  المس
ديثً . )الشريعة في الشمال ذي يمكن أن تعمل تحت  اإلطار اوتصف ھذه الدوريات المنشورة ح ال

ريعات  ا التضع التش ودان، ولكنھ وب الس ي جن ة ف ة المصرفية التقليدي ات المالي ه المؤسس مظلت
  .ة التمويل األصغرالخاصة بصناع

 
ا  ع بنك جنوب السودان، بينم وفي الوقت الحاضر فإن مؤسسات التمويل األصغر تتطلب تسجيل م

دعم تقبل وب ي المس ي تشمل ف ة والت انحين  ؛من المؤسسات المانح دد الم تئماني متع الصندوق االس
)MDTF( ،ة و ة للتنمي ة األمريكي وف يص ،)USAID(الوكال ودان س وب الس ك جن إن بن در ف

  .دوريات أكثر
  
  التقديم الحالي لخدمات التمويل األصغر    -٣
   

ىتعمل العديد من مؤسسات التمويل األصغر في جنوب السودان،  ات  باإلضافة إل دٍد من التعاوني ع
دوارالصغيرة، و وفير ال ثالث من ،جمعيات اإلقراض والت ل األصغر ال  :وتتكون مؤسسات التموي

ودان وب الس راك جن دى ال( ب ة لإح ركات التابع نجالديش ش ي ب ة ف ة الدولي ر الحكومي ات غي لمنظم
ل األصغر و، )نفس االسم والتي تحمل تثماروھي (مؤسسة السودان للتموي د لجرينفي اتنتيجة الس
ة إيه آر سيالتي تمولھا (تمويل السودان المحدودة و، )الوكالة األمريكية للتنمية التي أنشأتھا  ،الدولي

ع نظماتعالوةً على المو). دودةأفريقيا المح وميكرو إن أرب فله، ف ة  الست المذكوره أس جھات فاعل
ين(يدة تدرس حاليًا الدخول جد ين محليت ين، واثنت او ،CDS -اثنتين دوليت ان واال لالدخار جاھلي ئتم

  .) JASCO :المحدودة
  
  
  
  
  

                                                 
  .)CBOS والذي يعمل في نفس الوقت كنائب محافظ البنك المركزي للسودان) (BOSS(بموافقة رئيس بنك جنوب السودان   ٦
  .٢٠٠٥وُعِدلت  ٢٠٠٢  ٧
٢٠٠٣  ٨  
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  مقدمي التمويل األصغر في جنوب السودان  - أجدول 
  

مؤسسة التمويل 
مجموع   الفروع  الشركةنوع   األصغر

  التفاصيل  الموظفين
التغطية لواليات 
جنوب السودان 

  العشرة

براك جنوب 
 السودان

)BRAC SS(  

منظمة غير 
منظمة (حكومية 

غيرحكومية 
دولية مرخص 

) بھا محليًا
بترخيص من 
بنك جنوب 
  السودان

١٥٠  ٢٢  

واحدة من كبرى 
مؤسسات 

التمويل األصغر 
تتوسع بمعدل  –

أُسي منذ 
 عامأسيس الت

٢٠٠٧  

واليات  ٥
أعالي النيل، (

وجونقلي، 
والبحيرات، 

وشرق 
االستوائية، 

ووسط 
  )االستوائية

مؤسسة السودان 
 للتمويل األصغر

)SUMI(  

شركة محدودة 
بضمان 

وترخيص بنك 
  جنوب السودان

٦٢  ١٧  

واحدة من كبرى 
مؤسسات 

التمويل األصغر 
 عامتأسست  –

٢٠٠٣  

واليات  ٣
البحيرات، (

وغرب 
ستوائية، اال

ووسط 
  )االستوائية

تمويل السودان 
 المحدودة

)FSL(  

شركة محدودة 
بضمان 

وترخيص بنك 
 جنوب السودان

 عامتأسست   ١٢  ٢
٢٠٠٦  

أعالي (واليتين 
النيل، ووسط 
  )االستوائية

AMURT 
) للتنمية الدولية(

  جنوب السودان

لمنظمة  برنامج
غيرحكومية 

دولية مرخص 
  بھا محليًا

١٥  ١  

 عامتأسست 
، وسعت ٢٠٠٦
ا من حديثً 
بتمويل  عملياتھا

، EC ممنوح من
وصندوق إنعاش 

  السودان

 والية واحدة
شمال بحر (

  )الغزال

الھيئة العامة 
للتنمية الريفية 

)MRDA(  

الھيئة  برنامج
العامة للتنمية 

الريفية 
)MRDA(-

منظمة غير 
  حكومية وطنية

٥  ١  

 عامتأسست 
، وبدأت ١٩٩١

أنشطة التمويل 
 األصغر في
٢٠٠٧  

والية واحدة 
غرب (

  )االستوائية

مبادرة التمويل 
 الريفي

)RUFI(  

شركة محدودة 
 عامتأسست   ٢  ١  باألسھم

٢٠٠٨  

والية واحدة 
وسط (

  )االستوائية
  )مدققةغير ( ٢٠٠٨فقًا ألرقام شھر ديسمبر و *                                                                        
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راھن تغطيتھا مؤسسات التمويل األصغرر قدِ تُ   احين في من العمالء الفقط % ٥ب في الوقت ال مت
ن  ل م ى، وأق ا العظم ة جوب ن % ١منطق ودانم وب الس ي جن ل ف وق المحتم ة و. ٩الس ا الغالبي بينم

ف،  العظمى من العمالء اليزالون يركزون على المراكز الحضرية وينخفض توغلھم بشدة في الري
ات  إن مؤسس يةالف ورة رئيس الج بص غر تع ل األص اء تموي تفيد، )١٠%٦٧( النس ن  ٧ ويس  ١٠م

ات وب السودان والي ل األصغر بالفعل في جن إن مؤسسات  .من خدمات التموي الي ف وبشكل إجم
  .السودان جنوب في ١١منخفض التمويل األصغر تَخبُر معدل تعثر

  
ين  روض ب راوح الق ى  ٧٥وتت ي وتصدد ٣٠٠٠إل ادةً لوالر أمريك ين ر ع رة ب ى  ٤فت ھر  ٨إل أش

ت ا، ومعدالت مؤسس)، وخصوصية نوع المنتج بعينھا وھذا يعتمد على مؤسسة التمويل األصغر(
دة غر زائ ل األص وٍ  التموي ى نح م  عل ين (مالئ راوح ب ى  ١٥تت نويًا % ٣٦إل ًرا )س اليف للت نظ ك

وع  ، ولكن منتجاتھا)سنويًا %٣٠(ية نلمتوسطات الكيلمرتفعة لجنوب السودان وال رالتتن  بشكٍل كبي
ى المرتب( د )القروض الجماعية بصورة أساسية، والقروض الفردية، والقروض عل ون بع ، واليلب

  .، وقروض اإلسكانمنتجات االدخارالطلب القوي على 
  

ويتألف عمالء مؤسسات التمويل األصغر بصورة رئيسية من البائعين غير الرسميين الذين يعملون 
ج رخيص أو تس دون ت ا ال .يلب ارة ھم دمات والتج ا الخ د قطاع اويع يرالن قطاع الءئيس  ان للعم

ة %)٦٨( روة الحيواني روض للزراعة والث ل من الق ع عدد قلي ، )١٢%١١(والتصنيع %) ١٥(، م
اًل من  كبيرويوجد حيز  اعللتوسع من حيث ك التوازي مع دعم  اتس ة، ب روعمق التغطي ر  أكب وأكث

  . ثباتًا للقطاعات اإلنتاجية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
نخفض  ٨,٥ي جنوب السودان ب يقدر عدد السكان ف  ٩ دخل األساسي الم م من ذوي ال ون نسمة، ومعظمھ ين لمؤسسات (ملي م من العمالء المحتمل ذا فھ ولھ

  .عميل ٢٠,٠٠٠إلي ما يقدر بحوالي  ٢٠٠٨في ديسمبر قُِدمت القروض  ، بينما)التمويل األصغر
  .٢٠٠٨وفقًا ألرقام مؤسسة السودان للتمويل األصغر، وبراك في نوفمبر   ١٠
  .يوًما ٣٠ن نسبة المئوية للمبالغ المتأخرة ألكثر مال ١١
  .٢٠٠٨وفقًا ألرقام براك جنوب السودان في ديسمبر ١٢ 
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  نوعية وحجم محفظة القروض لموردي التمويل األصغر  –جدول ب
  

مؤسسة 
التمويل 
  األصغر

عدد 
المقترضين 

غير (
  )مدقق

محفظة 
 غير(القرض 
بالجنيه /)مدققة

  السوداني

متوسط حجم 
بالجنيه /القرض

  السوداني

النسبة 
المئوية 
إلجمالي 
احتياطي 
التمويل 
  األصغر

  المنتجات
فترة 
 >(االستحقاق

  )يوًما ٣٠

القروض 
المتعثرة 

)< ٩٠ 
  )يوًما

براك 
جنوب 
  السودان

٤٢  ٣٦٦  ٣,٨١٣,٦٢٥  ١٠,٤٠٢%  
قروض 
جماعية 
  وفردية

١.٩٦  %٢.٦٥% 

مؤسسة 
السودان 
للتمويل 
  األصغر

٤٩  ٥١١  ٤,٤٢٤,٩٤٦  ٨,٦٥٧%  

قروض 
جماعية 
وفردية 

قروض و
  المرتب

١.٩٠  %٦.١٥% 

الھيئة 
العامة 
للتنمية 
الريفية 

)MRDA( 

قروض   %٢  ٢٩٠  ١٤٧,٤٠٠  ٥٠٨
  %٠  %٠  جماعية

مبادرة 
التمويل 
  الريفي

قروض   %٠  ٣٣٧  ١١,١٣٣  ٣٣
  %٠  %٠  جماعية

 %٣.٩٥  %١٠.٢٩  - -  %١٠٠  ٤٤١  ٩,٤٠١,٣٤٥  ٢١,٢٩٧  اإلجمالي
  )مدققة غير( ٢٠٠٨وفقًا ألرقام شھر ديسمبر                                                                          

  
  معوقات تقديم خدمات التمويل األصغر    -٤
  

ى حاليًا جنوب السودانمؤسسات التمويل األصغر في  تلقى ًدا عل ا التي تُ  طلبًا متزاي دمھامنتجاتھ ، ق
ة  وھناك عدد من المشكالت التي تحد من قدرة مؤسسات التمويل األصغر الحالية علي التوسع وتلبي

  :وتتكون أكثر التحديات إلحاًحا من. فعاليات جديدةالطلبات، باإلضافة إلى تثبيط دخول 
  
ة، : ندرة العمالة الماھرة وانخفاض االحتفاظ بالموظفين -١-٤ وك التجاري فكما ھو الحال مع البن

دة في القطاع  ارة الجي ة ذات المھ اد العمال ديھا صعوبات في إيج ل األصغر ل فإن مؤسسات التموي
ة في جنوب السودانالمالي من قاعدة الموارد البشرية ال ل . وطني الرغم من أن مؤسسات التموي فب

التدريب للعاملين بھا، إال أن لديھا صعوبات في توفيق مستويات المرتبات للمؤسسات  قدماألصغر ت
  .لالحتفاظ بموظفيھا ألكثر من سنتين كبيًرا فھي تبذل جھًدا لذلكو غير الحكومية والدولية،

   
دمير -٢-٤ ديث وا ت واق الح رراألس ن : لمتك ل األصغر م الء التموي وع عم ون مجم ا يتك ادةً م ع

ائع ا يالب ادةَ م رخيص أو تسجيل، وع دون ت ون ب ذين يعمل ر الرسميين ال ى ضين غي ديھم عل عون أي
د تسبب و. األراضي بدون سند رسمي للملكية ر الرسمية ق دمير الحديث والمتكرر لألسواق غي الت
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ا جوبا  لھيئات الحكومية المحلية فيمن قِبَل ا في خسائر فادحة ألصحاب المشروعات الصغيرة مم
ى تَِب◌ِ  لأدى إل تھم التموي ي أقرض ل األصغر الت ات التموي ى مؤسس ات ذات صدى عل ذه . ع وھ

ة بسبب  ل أصغر معين ة لمؤسسات تموي ر بصورة جوھري دل التعث اع مع العواقب ليست فقط ارتف
ة تدمير األسواق، ولكن أيًضا الترحيل القصري ألصحاب ا ى حدود المدين لمشروعات الصغيرة إل

ل األصغر شكل تحٍد الستدامة مما يُ  ة للتموي ل حقِتُ (استراتيجيات مؤسسات معين ق مؤسسات التموي
ا ااألصغر استثمارً  دة عمالئھ د قاع دما تُأسس نفسھا عن ة عن ر . ثابت التكلف دما يتغي ذه وعن ان ھ مك

الي الء فبالت ن العم دة م ذا القاع ؤدي ھ ر ي ى تغيي ي اال إل ل ف ي بعض محتم ل وف تراتيجيات والنق س
ل ٍت طوي ا األحيان التستطيع أن تخدم نفس العمالء لوق الرغم من أنھ دئي من  ب در مب د طورت ق ق

   .)ستثمار مع العميلالثقة واال
  
وال -٣-٤ ل  :الحصول على األم د حد انخفاض مستويات السيولة من إقراض مؤسسات التموي لق

ين لخاصة بھا األصغر، فمحفظة القروض ا ا كانت % ٧٠٠إلى  ١٠٠تتراوح ب ع، وبينم من الودائ
قص في رأس أن ھذا الن ت، فإن الجھات المانحة ووكاالت التمويل أثبت٢٠٠٧ھذه مشكلة كبيرة في 

ك .إلى اإلقراض مال القروض يرجع مباشرة اني من  ومع ذل ل األصغر تع االت التموي زال وك الت
ذه األمو ة في ال، باإلضافتأخر وعدم انتظام صرف ھ وق الملكي ال حق نح ورأس م درة الم ى ن ة إل

دفق مناسب . مراحلھا المبكرة للتنمية وعندما تتمكن مؤسسات التمويل األصغر من الحصول على ت
  .والوصول إلى عمالء جددمن األموال، فإنھا سوف تتمكن من التسويق لخدماتھا بصورة أفضل 

  
ي -٤-٤ ار التنظيم ود اإلط دم وج رً  :ع ي نظ اطر الت دان يا للمخ راء فق ن ج ون م دھا المودع تكب

دخرات  حالودائعھم  ادةً أن تأخذ الم تعثر المؤسسة، فإن مؤسسات التمويل األصغر ال يسمح لھا ع
ل البنك المركزي) المدخرات بدون ضمانات( دون تنظيم مناسب وإشراف من قِب ا ب . من عمالئھ

ة رخص لمؤسسات التمويل األصغر حاليًا في جنويُ  وب السودان لكي تعمل، ولكن التشريعات الدقيق
ة  زال معلق نونة الت ة المس ي االدوري اج ف ار اإلنت ي (نتظ غر ف ل األص انون التموي ادل ق ا يع أي م

دا أخر. )أوغن ذا الت د ھ ي  - ويح لة ف ي ذا ص ار تنظيم ل   - وضع إط ات التموي درة مؤسس ن ق م
لي يحد من قدرتھا على تلبية الطلب ناھيك عن ، وبالتا)المدخرات(األصغر على تلقي ودائع العميل 

لالو ن مصادر التموي م م دخرات . صول لمصدر مھ ية وحيث أن الم ا ھي أداة أساس د ذاتھ ي ح ف
ل /دخالإمن خالل (تقديم منتجات االدخار أساس لتسھيل  ا بالتاليھإنللتنمية، ف وك التموي دخول بن
  .التشريعات المناسبة الوقت الذي تسير فيه عملية تطوير نفس في) األصغر

  
  :تشتمل على مزيد من القضايا التي تواجه مؤسسات التمويل األصغر

  
ي -٥-٤ م فن ى دع ة إل ن : الحاج ا م ي جوب ا ف ل حاليً ي تعم ل األصغر الت ات التموي اني مؤسس تع
دريب (فضل نخفاض مستوى الوصول للممارسات األا دة، وت ى تطوير منتجات جدي مثل القدرة عل

ى ) الخ.  . .راقبة العمليات على نحٍو كاٍف، الموظفين، وم وھذا من األھمية بمكان بحيث يحافظ عل
ات رار وتوسيع سريع للعملي نخفض، وتك ر م دل تعث نخفض، ومع االت . ھيكل تكاليف م وتأمل وك

  .الدعم العاملة في جوبا أن تعالج ھذه القضية على المدى القريب
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ةومكت متفرد عدم وجود نظام رقم قومي -٦-٤ ة ائتماني دم: ب مرجعي ًرا لع ة  نظ ة دائم وجود إقام
ة  س المنطق ي نف ي / ف ل األصغر لك ات التموي ان لمؤسس ة بمك ن األھمي ذا م ي وھ ع المحل المجتم

  .تخفض من تكاليفھا وتخفض من مخاطر التشغيل
  
صغر فھم عام خاطئ من الحظت مؤسسات التمويل األ :غياب المعرفة بمؤسسات الحكومة -٧-٤

السياسة  صياغةمن المستحسن ؤسسات الحكومة تجاه التمويل األصغر وسبل تيسير تنميته، وقِبَل م
ارة  ودان، ووزارة التج وب الس ك جن ي بن ئولين ف ار المس دريب كب ة، وت توى الحكوم ى مس عل

  ). MOFEP(، ووزارة المالية والتخطيط االقتصادي )MCI(والصناعة 
  
ل  :واألنشطة اإلنتاجية محدودية التنويع في مختلف القطاعات -٨-٤ دريب ونق نظًرا لقلة توافر الت

. المھارات الخاصة بالقطاع في جنوب السودان، فإن اإلقراض يتركز في قطاعا الخدمات والتجارة
ة ألصحاب المشروعات الصغيرة لتوسيع نطاق تن إذا زاد الدعم المقدمف الھم ألنشطة إنتاجي ويع أعم

د من العمالء ولتنوعت مخاطر أخرى، لكان لمؤسسات التمويل األص ة المزي ى خدم درة عل غر الق
  .محافظھا

  
قغياب األمن  -٩-٤ ر الحضرية ومراف اطق غي ل في المن اب األمن وعدم وجود  :١٣النق يحد غي

دوره من . النقل من توسيع األعمال في مناطق ريفية معينة وسائل د ب ذه األمور يزي ل ھ وافر مث وت
  .ي المناطق الريفيةقاعدة مؤسسات التمويل األصغر ف

  
اليف  -١٠-٤ اع تك وب السودانارتف وب : التشغيل في جن ة في جن اع النسبي لھيكل التكلف االرتف

ل ) مقارنة بالدول األخرى في المنطقة(السودان  ا مؤسسات التموي ق بھ يحد من السرعة التي تنطل
ى وجه ب). بمماثلة نسبية لسعر الفائدة والرسوم(األصغر للوصول إلى االستدامة  ات عل عض الوالي

اليف التشغيل واإلنشاء  اع في تك ة(الخصوص لديھا ارتف ة التحتي ًرا النخفاض مستويات البني ) نظ
ة  بالنسبة إلى حجم السوق، وقد راھن لمؤسسات كان لھذه النسبة أثًرا في توجي التوسع الجغرافي ال

  .التمويل األصغر
  
ل األصغر التي  ):NCB(المشكالت الحديثة لبنك النيل التجاري  -١١-٤ تواجه مؤسسات التموي

ا  رأس مالھ ل التجاري مشكالت في الوصول ل بسبب الصعوبات تحتفظ باحتياطياتھا في بنك الني
اذ . بنك النيل التجاريالتي تواجه  المالية األخيرة ا إنق وقد أخذت حكومة جنوب السودان على عاتقھ

ذه  التشغيلي نمو ق قلة رأس الماليا طوياًل، وقد تعالبنك أخيًرا، ولكن ھذه العملية قد تستغرق وقتً  ھ
  .لتمويل األصغرالمؤسسات ل

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  خارج جوبا ١٣
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 الدعم الحالي لقطاع التمويل األصغر    -٥
  
  

ة مِ  :يلوكاالت التمويل األصغر ھ الدعم المالي والفنيالجھات الرئيسية الحالية التي تقدم  رفق تنمي
ودان  وب الس ي جن ل األصغر ف د )SSMDF(التموي روع تولي ة ومش ة للتنمي ة األمريكي ، والوكال

ودان  وب الس ي جن غر ف ل األص الل التموي ن خ ادية م ة االقتص ، )USAID GEMSS(التنمي
ال  ة رأس الم دة لتنمي م المتح ندوق األم ائي )UNCDF(وص دة اإلنم م المتح امج األم ، وبرن

)UNDP( ادل ويتيح منتدى التمو .الصفحة التاليةفي الجدول بمبين ؛ وذلك يل األصغر الشھري تب
وحدت رابطة الوقت نفسه  فيوبين المساھمين المختلفين في مناطق التمويل األصغر،  المعلومات

ة) MASS(األصغر في جنوب السودان التمويل  الج القضايا  الجھات الفاعل ل األصغر لتع للتموي
  .)الخ. . .  احتياجات التدريب، وإصالح القطاع العام،(التي تواجھھا كصناعة شاملة 

  
  المؤسسات التي تقدم التمويل والدعم لصناعة التمويل األصغر –جدول ج 

  
األموال المتاحة في   االستراتيجية  الممولين  المنظمة

  مدد القروض  المستقبل

 رفق تنمية التمويلمِ 
األصغر في جنوب 

كلية  تنفيذ( السودان
فرانكفورت لإلدارة 

  )FSMF والمالية

البنك المركزي 
داني، السو
الصندوق و

االستئماني متعدد 
 المانحين

)MDTF( ،
وحكومة جنوب 

  السودان

روض  ديم الق تق
والمساعدة الفنية من 

ل دء ) ١: (أج ب
ل  ات التموي مؤسس

توسع ) ٢(األصغر، 
ل  ات التموي مؤسس
و  غر نح األص

تدامة  ) ٣(االس
ل  ات التموي مؤسس
ة  غر القائم األص
ة  ل والناجح بالفع

  .والمستدامة

دوالر  مليون ٦.٤ >
ي  ة ف متاح

ون يملو( ٢٠٠٩/١٠
م  افية ت دوالر إض
  )تخصيصھا بالفعل

سنوات مع فترة  ٣
  سنة ٢- ١ من سماح

مريكية الوكالة األ
مشروع  –للتنمية 

توليد التنمية 
االقتصادية من 
خالل التمويل 

األصغر في جنوب 
 تنفيذ(السودان 

أكاديمية تطوير 
 ، و)AED(التعليم 

ACDI/VOCA(  

مريكية الوكالة األ
  للتنمية

غيلي، دعم التش  ال
رض رأس  نح ق وم

ال درات . الم اء ق بن
ل  ات التموي مؤسس
زودي  غر، وم األص
ال  ة األعم خدمة تنمي

ن ( ؤالء م ين ھ لتمك
دعم قطاع مؤسسات 
غر ل األص ، )التموي

ودعم منتدى التمويل 
وب  ي جن األصغر ف

  .السودان

ي  ٦ ون دوالر ف ملي
  نح فقطمِ   ٢٠٠٩/١٠

صندوق األمم 
دة لتنمية رأس المتح
  )UNCDF( المال

صندوق األمم 
المتحدة لتنمية رأس 

  المال

)١ (MicroLead 
انظر الملحق لمزيد (

، )من التفاصيل

مليون دوالر  ٤.٥
مخصصة بالفعل، 

مليون دوالر  ٣.٥و

سنوات متضمنة  ٥
  سنة كفترة سماح ٢
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صندوق عالمي 
يوفر التمويل الالزم 
لمؤسسات التمويل 
األصغر المعترف 

) ٢(بھا دوليًا، 
برنامج دعم القطاع 

قيد الصياغة مع 
حكومة السودان 
 وبرنامج األمم

حدة اإلنمائي المت
 بناء القدرة) ٣(

لصانعي سياسات  
حكومة جنوب 

 في السودان
 ".بولدر"

إضافية من الممكن 
  إتاحتھا

مؤسسة التمويل 
  )IFC( الدولي

مؤسسة التمويل 
  الدولي

إعداد دراسة جدوى 
يم إمكا دءلتقي ة ب  ني

ول ل  قب ك للتموي بن
غر ع  األص ودائ

   .تجارية

    

برنامج األمم 
 المتحدة اإلنمائي

)UNDP(  

برنامج األمم 
  المتحدة اإلنمائي

روابط ) ١( لتعزيز ال
بين التمويل األصغر 
درات  ة الق وتنمي

ة ة /المھاري التجاري
في جنوب السودان، 

اء ) ٢( م إنش ودع
راض  ات اإلق جمعي
ي  وفير التجميع والت

ي  ي ف اطق الت المن
دمو  ا مق ل فيھ اليعم

  .التمويل األصغر

دوالر  ٣٠٠,٠٠٠
ي  ة ف  ٢٠٠٩متاح

دوالر  ٧٠٠,٠٠٠و(
  )من الممكن إتاحتھا

  نح فقطمِ 

صندوق إنعاش 
  )SRF( السودان

برنامج األمم 
  المتحدة اإلنمائي

ل  يص التموي تخص
ر  ار أث إلظھ
ريع،  اش الس االنتع
وجني أرباح السالم، 
ات  ين المجتمع وتمك

ي ال ة الت محلي
ن  ررت م تض
ر ات والفق . النزاع

يص  وتخص
ة  ل والي الجوائزلك

أو  ٥٠٠,٠٠٠(
دوالر  ١,٠٠٠,٠٠٠

ة  ل والي ي لك أمريك
وب  ات جن ن والي م

  نح فقطمِ   
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ودان اك )الس ، وھن
وفير  ة لت فرص
ات  دمات مؤسس خ
التمويل األصغر في 
الواليات المضطربة 
ة  ة المحروم وخاص

  .من الخدمات

Oxfam Novib/ 
Triple Jump 

الحكومة 
جھات /الھولندية

  مانحة خاصة

ديم  تق
ذور  القروض،وب
ال  رأس الم
والمساعدة الفنية من 

ل دء ) ١: (أج ب
ل  ات التموي مؤسس

غر ع ) ٢( األص توس
ل  ات التموي مؤسس
و  غر نح األص

تدامة،  ) ٣(االس
ل  ات التموي مؤسس
ة  غر القائم األص
ة  ل والناجح بالفع

  .والمستدامة

ورو  ٥٠٠,٠٠٠ > ي
ي  ة ف متاح

٢٠٠٩/١٠ 
ورو ٦٠٠,٠٠٠و(  ي

م  افية ت إض
  )تخصيصھا بالفعل

سنوات فترة  ٤
 معدلسماح، مع 

  لكل سنة% ٥فائدة 

خدمة التنمية 
، )DED(األلمانية 

  ومؤسسة ستروم

خدمة التنمية 
  )DED(األلمانية 

ل  دى التموي م منت دع
وب  ي جن األصغر ف
ة  ودان، ورابط الس
ودان  وب الس جن
غر  ل األص للتموي

)MASS.(  

  فقطِمنح   

GTZ ،
، MercyCorpsو

 Tearfundو

 االتحاد األوروبي،
  الخ...،GTZو

ات  اء جمعي م إنش دع
وفير  راض والت اإلق
ي  التجميع

)ASCA's ( ي ف
ا  ي بھ اطق الت المن
ودة  ع لع دفق مرتف ت
النازحين والالجئين، 
اطق  ي من ا ف وأيًض

  .االنتقال

    

  
ة دعم المختلف داخل وبالرغم من التمايز بين المنتجات لوكاالت ال اك ت زال ھن ين معظم ، فالي ر ب كبي

ب  االت لتجن ين الوك ات ب ادل المعلوم ز تب ن تعزي ن المستحس اله، وم ذكورة أع رامج الم الب
ود ،االزدواجية تفادة من تضافر الجھ ى االحتياجات . واالس االت تركز عل ذه الوك وفي حين أن ھ

ا م تُ األساسية لصناعة التمويل األصغر في جنوب السودان، فالتزال ھن الج حتى اآلن ك فجوة ل  –ع
اطق  ھي الفجوة تلكو ل للمن اد في التموي نقص الح ة ال ة لمواجھ ة الزراعي ل التنمي في منتجات تموي

  .جنوب السودانفي  الزراعية والريفية
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   رسم خريطة للجھات المانحة ووكاالت الدعم وتحليل الفجوة –د  جدول
  

  الفجوة المنظمات  الھدف

لتنسيق بين تحقيق قدر أكبر من ا
المشاركين في تنمية التمويل 
  .األصغر في جنوب السودان

جنوب السودان للتمويل  منتدى
بطة التمويل األصغر األصغر، ورا

خدمة التنمية ي جنوب السودان، وف
، ومؤسسة )DED(األلمانية 

  ستروم

  التنسيق بين الجھات المانحة

جدد للتمويل األصغر  زودينجذب م
  .في جنوب السودان

لوكالة األمريكية للتنمية، وِمرفق ا
تنمية التمويل األصغر في جنوب 
 السودان، ومؤسسة التمويل الدولي،

 /Oxfam Novibو
Triple Jump وصندوق األمم ،

  المتحدة لتنمية رأس المال

  

رفع القدرة واالستدامة لمؤسسات 
  .التمويل األصغر المحلية

الوكالة األمريكية للتنمية، وِمرفق 
لتمويل األصغر في جنوب تنمية ا

وصندوق األمم المتحدة  السودان،
 لتنمية رأس المال، و

Oxfam Novib/Triple Jump  

  

  .منتجات االدخار تقديمتمكين 
من ( –مؤسسة التمويل الدولي 

خالل بنك التمويل األصغر الذي 
  )يقبل الودائع المصرفية

  

تشجيع تطوير المنتجات المالية 
  .الريفية

عيات اإلقراض جم من خالل
برنامج : والتوفير التجميعي

األمم المتحدة اإلنمائي، 
، GTZو

MercyCorps/Tearfundو

تليكوم على (المنتجات المھيكلة 
  )سبيل المثال

تعزيز فرص وصول أصحاب 
المشروعات الصغيرة إلى التدريب 

  .والمعرفة

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
    والوكالة األمريكية للتنمية

شجيع تنويع المنتجات المالية لتلبية ت
الطلب ألصحاب المشروعات 

  .الصغيرة
    مؤسسة التمويل الدولي

توفر التمويل األصغر  ضمان
 واليات جنوب السودان العشرةل

  .كلھا

ِمرفق تنمية التمويل األصغر في 
جنوب السودان، وصندوق إنعاش 

  السودان
  

تشجيع تطوير منتجات التمويل 
  بعدعالج تُ لم     .الزراعي
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  وصيات السياسة الرئيسيةت    -٦
  

تشجيع تأسيس جھات ، وتنمية مؤسسات التمويل األصغر الحالية من العاجلة التي تعززاإلجراءات 
  :ھذه اإلجراءات وتشمل ،فاعلة محلية وأجنبية جديدة

  
  األولويات الفورية للتأثير السريع -١-٥
  
ين الجھات المزيد من التنسيق    ▪ ات ب وال  المانحة، وتبسيط متطلب ع أم   الجھات المانحة، وتجمي

ا زيادةالجھات المانحة لضمان سالسة وانضباط و ا الحتياجاتھ ل للمؤسسات تبًع ديم التموي ومن . تق
ال نح رأس الم ال وم ادة استثمار رأس الم ا زي د ١٤المستحسن أيًض ز التوسع لجرينفيل ونضوج  لحف

  .وخدمات مؤسسات التمويل األصغر المبتكرة لك تشجيع التوعيةذالمؤسسات، وك
  .صياغة ونشر الدوريات المتعلقة بتنظيم مؤسسات التمويل األصغر    ▪
أصحاب دعم ي الذي يضااستراتيجيات التخطيط الحضري للمدينة، وكذلك تخصيص األر نشر    ▪

د التسجيل ألصحاب (المشروعات الصغيرة  ة لتسويق فوائ ا حمل ذا أيًض المشروعات وقد يشمل ھ
وھذا من شأنه أن يحمي من خسارة األصول الخاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة ). الصغيرة

  .الذين يعانون من المصاعب، وكذلك يحمي من توقف مؤسسات التمويل األصغر التي تمولھم حاليًا
  
  األولويات العاجلة للنجاح على المدى البعيد -٢-٥
  
  . األصغر الفاعلة الدولية الكبيرة المزيد من جھات التمويل دخول    ▪
  .السيما من حيث المراقبة والمعايير تقديم الدعم الفني لمؤسسات التمويل األصغر، تعزيز    ▪
الي    ▪ ل الم ي التحلي ة ف وى العامل امل للق دريب الش ل ( الت ات التموي وظفي مؤسس منة م متض

  .برامج الحوافز المناسبة للموظفين ، وتقديم المساعدة لمؤسسات التمويل األصغر لتصميم)األصغر
  
  عناصر مھمة أخرى تتطلب المعالجة للتأثير السريع -٣-٥
  
ة مناسبة     ▪ ة وريفي ات إقراض زراعي ق منھجي يوصى بالمزيد من التحليل والدعم لوضع وتطبي

  .لبيئة ما بعد النزاع
ة     ▪ درات المؤسسات الحكومي اء ق وب ا(بن ارة والصناعة لجن وب وزارة التج لسودان، وبنك جن

ريعية  ات التش ذلك الھيئ ودان، وك وب الس ادي لجن يط االقتص ة والتخط ودان، ووزارة المالي الس
ة ذات الصلة ديات )والقضائية والتنفيذي ة في منت ات الحكومي ذه الھيئ اھمة ھ ادة حضور ومس ، وزي

ل األصغر  ل األصغر، و(الحوار الخاصة بقطاع التموي دى التموي ل األصغر في رابطة التمويمنت
  ).جنوب السودان

  
  عناصر مھمة أخرى تتطلب المعالجة للنجاح على المدى البعيد -٤-٥
  

                                                 
  .ع الجھات المانحة األخرى للحد من  التحريفات، وتشجيع المنافسة وتحفيز االبتكار في القطاعم ت على نحٍو مناسب بالتنسيقصصَ خُ  ١٤
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  .إنشاء نظام رقم قومي متفرد ومكتب مرجعية ائتمانية    ▪
ة،     ▪ ة معين ى قطاعات إنتاجي المزيد من التركيز على تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة عل

ديم التموي دريب بتق ى وربط ھذا الت ا عل ذا ينطوي أيًض ل األصغر، وھ ل مؤسسات التموي ل من قِبَ
ة  تقديم الدعم لمؤسسات التمويل األصغر لھيكلة منتجاتھا المالية تبًعا الحتياجات القطاعات اإلنتاجي

  .المختلفة
اع     ▪ ة؛ لتعزيزالقط اطق الريفي ي المن ل ف كالت النق ة ومش ايا األمني ة للقض ن المعالج د م المزي

  .لتالي تعزيز قدرة مؤسسات التمويل األصغر لتوسيع خدماتھا في المستقبلوباالخاص، 
   وأخيًرا من الجدير بالمالحظة أنه نظًرا للمساحات الشاسعة وتفرق السكان في جنوب السودان،     ▪

  .فھناك إمكانيات كبيرة الستخدام تكنولوجيا الھاتف الجوال للوصول إلى المناطق الريفية
  
  
  خاتمة    -٧
  

حت خط السودان، حيث يعيش غالبية السكان تتوجد فرص نمو ضخمة للتمويل األصغر في جنوب 
ة . ھم إمكانية الوصول للنظام المصرفييوليس لد الفقر دين وقل ونظًرا للعدد الكبير من السكان العائ

شروعات فرص العمل المتاحة، فمن الممكن توفير التمويل األولي الذي تشتد الحاجة إليه لتحفيز الم
ادةل الصغيرة ة  زي رامج الحالي د خلقت الب امي، وق فرص كسب العيش ودعم القطاع الخاص المتن

ة في  ات القادم الحماس على جميع مستويات الحكومة في ظل مناخ سياسي مشحون يسبق االنتخاب
دعم المُ  .٢٠١١، واالستفتاء على االنفصال في ٢٠١٠ الرغم من ال دم من عدد من المنظمات وب ق

ام دائمة، ووجود عدد من مؤسسات ال ذه الصناعة بطئ ٢٠٠٥التمويل األصغر منذ ع و ھ إن نم ، ف
  .ومقيد

  
د سريًعا من   دوره سوف يزي ذا ب ا، فھ ويعد دخول جھات دولية فاعلة جديدة للتمويل األصغر مثاليً

رار ة للتك مارسات أفضل المو بسھولة توفير الخدمات لشرائح واسعة من السكان مع نماذجھا القابل
تقرة . المكتسبة ر مس ومع ذلك فقد أحجمت مؤسسات جديدة عن تأسيس نفسھا بسبب عدم وجود أُط

وب السودان  ، وبالرغم من أن الداخلين في وقٍت مبكر مثلتغري بالدخول ذ (براك جن الموجودة من
 منذعملياتھا بشكٍل كبير  من سواق المحرومة، ووسعتقد استفادوا من سھولة الوصول لأل )٢٠٠٧

عانت أيًضا من ، و)صغر الصغيرةمثل مؤسسات التمويل األ(من ارتفاع تكاليف التشغيل  أن عانت
زاع المضطربة  د الن ا بع ة م اطر بيئ الء (مخ ل عم ث يعم مية حي ر الرس واق غي دمير األس ل ت مث

ي ك المحل ة للبن عوبات المالي غر، والص ل األص ات التموي ة )مؤسس اظ بالعمال اض االحتف ، وانخف
ة المحل ائف أال(ي ى وظ ون إل دريبذين يتحول ن الت ى م د األدن دھم بالح رد تزوي ًرا بمج ى أج ). عل

دخول وللمساعدة في جذب  الحواجزھذه ل وللتصدي ل األصغر، أمام ال رى للتموي ة كب جھات فاعل
اع نھج أكيوصى  ى األسواق، بتطوير إطار تنظيمي، واتب اماًل إلضفاء الطابع الرسمي عل ر تك ث

ا وتدريب شامل  زاع، فمن الضروري أيًض للقوى العاملة، ونظًرا للمخاطر وتكاليف بيئة ما بعد الن
  ).ومنح التمويل استثمار رأس المال خاصة( ثر سالسة وقوة للتمويل وصول أك

  
ة بشكٍل  ديم الخدم وفي حين أن مؤسسات التمويل األصغر الدولية الكبيرة لديھا القدرة على زيادة تق

ات ا إن مؤسس وظ، ف ة وملح غر المحلي ل األص اتلتموي ي  جمعي وفير التجميع راض والت اإلق
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)ASCA's (المحرومة، وحيث أن ھذه المناطق  ١٥المناطق الريفية مكانة خاصة في خدمةل وصلت
درات اء الق . تعاني بشدة من انخفاض القدرة والرقابة، لذا فھي في حاجة ماسة لتحسين النظام وبن

ل  ذا التموي ل ھ ان مث تقبلب ويوصىمتضارب، وفي الماضي ك ل في المس أفضل  أن يكون التموي
ل األصغر  ز ) سواء في التوقيت أو الحجم(تنسيقًا وتكيفًا مع مطالب مؤسسات التموي ك لتعزي وذل

، ممكنة االستبدالعالوة على ذلك فإن المنح المقدمة كانت في بعض األحيان . نموھا بصورٍة أفضل
ذا ،لكفاءةوالتدريب غير كاٍف من حيث الجودة وا تكون من خالل  األمر وإحدى المناھج لتعزيز ھ

تدريب مؤسسات التمويل األصغر الدولية لمؤسسات التمويل األصغر المحلية ومؤسسات اإلقراض 
ل أفضل ممارس يوالتوفير التجميع ة تستطيع نق ى احيث أن مؤسسات التمويل األصغر الدولي تھا إل
وب السودانخاصة وأنھا موجودة بال –ھذه المؤسسات  ا  .فعل على أرض الواقع في جن ًرا بم وأخي

وفير التجميع راض والت ة ومؤسسات اإلق ل األصغر المحلي ي  يأن مؤسسات التموي ة ھي ف مرحل
تؤخذ قد تكون وظيفة ذات صلة  حقوق الملكيةالتنمية، فإن تيسير استثمار  من مراحلمبكرة للغاية 
   .بعين االعتبار

  
د من وباإلضافة لبناء تزويد خ اذ المزي دمات التمويل األصغر على النحو المبين أعاله، فينبغي اتخ

ل الخ ة للتموي طوات لزيادة تأثير مبادرات التمويل األصغر، وتعد زيادة التنسيق بين الجھات الداعم
وير ن غر، وتط ات األص درات المؤسس اء ق ة، وبن ة ائتماني ب مرجعي رد ومكت ومي متف م ق ام رق ظ
أثير الحكومية تعد جميعھا ع ت أنھا رف ل س ثالثة أمثلة من ش ة، وبالمث ادرات الحالي نجاح يتطلب المب

ز الوصول إلى المناطق غير الحضرية،  مؤسسات التمويل األصغر في ادة تركي ة جنوب زي حكوم
  .النقل ومرافقالسودان والوكاالت األخرى ذات الصلة على مشكالت األمن، 

  
ة  من قِبَل العديد منم من النداءات المتكررة لم تعالج بالرغ أساسيةھناك ثغرة واحدة  موظفي حكوم

وھي الربط  ؛)NGOs( جنوب السودان والخبراء االستشاريين، والمنظمات غير الحكومية المحلية
ة  المالية بين تقديم الخدمات ةمن جھ دريب في مختلف القطاعات واألنشطة اإلنتاجي ٍة  والت من جھ

را الرھذعالجة م والتدابير التي من شأنھا .أخرى ٍد كبي ى ح ل األصغر إل أثير التموي . بط ترفع من ت
ة السكان في جنوب  ولھذا أھمية خاصة للقطاع الزراعي الذي يعد المصدر الرئيسي للعيش لغالبي

د . يفتقر للمعالجة من قِبَل أٍي من مقدمي خدمات التمويل األصغر القطاع اليزال ھذافالسودان،  ويع
ة المضطربة ذض الزراعي المناسب لھاإلقرا تطوير منھجيات زاع  –ه البيئ د الن ا بع ة م م  –بيئ مھ

  .ذي قاعدة عريضةوسلمي أساسي قصير المدى  لنمو ومصيري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .ناطق الريفية كاًل من خارج أطراف البلدة الرئيسية فضاًل عن القرى شديدة االنعزالقد تعني الم ١٥
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  تذييالت    -٩
  
  المختصرات واالختصارات -١-٩
  

AED                أكاديمية تطوير التعليم.  
BOSS              بنك جنوب السودان، أحد البنوك التابعة لبنك السودان المركزي.  
BRAC              براك جنوب السودان، وھي شركة تابعة لمنظمة دولية غير حكومية مقرھا     

                   بنجالديش والتي تحمل نفس االسم، وواحدة من مؤسسات التمويل األصغر                         
  .العاملة في جنوب السودان                                    

CPA                اتفاقية السالم الشامل.  
CBOS             البنك المركزي السوداني.  

FSL                 يل األصغر العاملة في، واحدة من مؤسسات التموالمحدودة تمويل السودان   
  .السودانجنوب                         

FSMF             رانكفورت لإلدارة والماليةكلية ف.  
GOSS             حكومة جنوب السودان.  

  IFC                فرع –أعضاء مجموعة البنك الدولي  حدأوھي (مؤسسة التمويل الدولي                    

                         .   )القطاع الخاص للبنك الدولي                       
MASS             رابطة التمويل األصغر في جنوب السودان.  

MCI                وزارة التجارة والصناعة في جنوب السودان.  
MOFEP         وزارة المالية والتخطيط االقتصادي في جنوب السودان.  

MFI                مؤسسة التمويل األصغر.  
NGO/INGO   منظمة غيرحكومية دولية/ظمة غيرحكوميةمن.  

ROSCA          رابطة اإلقراض والتوفير الدوار/ جمعية.  
SRF – SS      جنوب السودان – صندوق إنعاش السودان.  

SSMDF          ِرفق تنمية التمويل األصغر في جنوب السودانم.  
SUMI            سات التمويل األصغر مؤسسة السودان للتمويل األصغر وواحدة من مؤس  



     

١٩ 

  . العاملة في جنوب السودان                                    
UNCDF        صندوق األمم المتحدة لتنمية رأس المال.  

UNDP           برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.  
USAID          الوكالة األمريكية للتنمية.  

GEMSS         القتصادية من خالل التمويل األصغر لجنوب السودانمشروع توليد التنمية ا.  
  
  
  مكافِئات العملة -٢-٩
  

  )SDG(الجنيه السوداني = وحدة العملة 
  ١٦)٢٠٠٩فبراير (جنيه سوداني  ٢.٢٤= دوالر أمريكي  ١
  
  واليات جنوب السودان -٣-٩
  
  :محافظاتكانت في السابق  تكون جنوب السودان من عشرة والياتي
    – WEوالية شرق االستوائية، و – EEوالية وسط االستوائية، و – CE(  ة    االستوائي    ▪

  ،)والية غرب االستوائية                        
  والية غرب بحر الغزال،  – WBGوالية شمال بحر الغزال، و – NBG(بحر الغزال       ▪

  ،)ابوالية وار – WPوالية البحيرات، و – LKو                       
  ).والية أعالي النيل – UN، ووالية الوحدة – UTYوالية جونقلي، و – JG(أعالي النيل        ▪
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
١٦ http://www.bankofsudan.org/ 
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  خريطة جنوب السودان -٣-٨

  
  
  
  
 


