


 إفتتاحية العدد

بكل  ــاط  ــ أحـ ــذي  ــ الـ هلل  ــد  ــم ــح ال
بالقلم... علم  علمَا...الذي  شيء 

يعلم  ــم  لـ ــا  مـ اإلنـــســـان  ــم  ــل ع
خير  عــلــي  ــام  ــس ال و  ــاة  ــص ال و 
رســول  محمد  للبشرية  معلم 
ســلــم.... و  عليه  اهلل  صلي  اهلل 

أما بعد،،،

المواكب  الشغوف  القاريء  أيها 
من  الــعــدد  ــذا  هـ فــي  نلتقيك 
التمويل األصغر و لم نبلغ  مجلة 
و  نطمح  التي  ــاق  اآلف و  المرامي 
هذه  ألصدارتنا  بعد  إليها  نتوق 
المعالي  ذري  إلي  بها  نرنو  التي 
اإلصــدارات  ضمن  موقعها  لتتبوأ 
ــمــتــخــصــصــة فـــي حــقــل من  ال
أضحت  التي  التنموية  الحقول 
التنمية. لخبراء  الشاغل  الشغل 
العدد  ياتي  الفطن،  القاريء  أيها 
األصغر  التمويل  لمجلة  ــرابــع  ال
شمعتها  تــطــفــيء  مجلتنا  و 
العام  خــال  أن  شك  أل  و  األولــي 
جسر  تحت  المياه  من  المنصرم 
لبناته  بمختلف  األصغر  التمويل 
بناؤها  يكتمل  أن  نأمل  التي  و 

مع تحيات
رئيس التحرير،،،،

المأمول  لتحقيق  صــابــة  و  ــوة  ق
لخدمة  األصغر  التمويل  قطاع  من 
التنمية  في  المساهمة  و  التنمية 
ــا الــحــبــيــب. ــبــلــدن اإلقـــتـــصـــاديـــة ب
التمويل  لمجلة  الرابع  العدد  يطل 
األصغر و نحن نستشرف عامًا جديدًا 
يكون  أن  تفاؤل  و  إيجابية  كلنا  و 
ــار. اإلزده و  الرخاء  و  للتنمية  عامًا 

مجلة  تحرير  هئية  في  نتطلع  و 
ــراء و  ــقـ ــتــمــويــل األصـــغـــر مـــن الـ ال
التمويل  بموضوعات  المهتمين 
ــدارات  ــ إلص المتابعين  و  ــر  ــغ األص
يمدونا  أن  ناظمة  بصورة  المجلة 
علي  يعمل  أن  شأنه  من  ما  بكل 
المتخصصة و  تطوير هذه اإلصدارة 
تجد  أن  التحرير  هيئة  في  نعدكم 
ماحظاتكم كل اإلهتمام و العناية..
الرابع  العدد  أيديكم  بين  ختامًا  و 
للمجلة و الذي نأمل أن يجد فيه القراء 
نهمهم.... يشبع  ما  المتابعين  و 
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ُتعد القضايا الرئيسية المتعلقة بالسياسات من التحديات 

التي ال تزال مؤسسات التمويل األصغر العربية تواجهها 

هي الحاجة إلى إستحداث قوانين و أطر تنظيمية خاصة 

التجاري للقطاع،  التمويل  اإلعتماد على  بالتمويل لدعم 

فضًا عن الحاجة إلى توضيح عملية التحول لمؤسسات 

التمويل األصغر التي أنشئت في البداية كمنظمات غير 

ربحية. مؤسسات  إلى  للتحول  اآلن  وتسعي   حكومية 

مفهوم التمويل األصغر
االئتمان  األصغر هو تقديم خدمات مالية مثل  التمويل 

ولذوي  للفقراء  التأمين  و  النقدية  والتحويات  واالدخار 

قوية  أداة  األصغر  التمويل  يعد  كما  المنخفض،  الدخل 

المالية  الخدمات  فتقديم  الفقر  وطأة  من  للتخفيف 

إلى الفقراء يساعد زيادة دخل األسرة وأمنها االقتصادي.

يعرف التمويل األصغر بأنه نظام لتوفير االئتمان واالدخار 

والتمويات والخدمات المالية كخدمات الودائع والقروض 

والدفعيات والتأمين للفقراء وأصحاب الدخول المتدنية 

لتمكينهم  الصغيرة  المشاريع  وأصــحــاب  األســر  مــن 

معيشتهم. مستوي  وتحسين  دخلهم  ــادة  زيـ مــن 

مصرفية  خدمات  تقديم  بأنه  األصغر  التمويل  عــرف 

الفقراء  وخــاصــة  دخــًا  األقــل  السكانية  الشرائح  ــى  إل

المنطبقة  التعاريف  وتختلف  فــقــرًا،  األشــد  والــنــاس 

ــرى. ــ ــى أخـ ــ ــن بـــلـــد إلـ ــ ــذه الـــمـــجـــمـــوعـــات م ــ عـــلـــى هـ

ــم  ــدي ــق ــل األصــــغــــر عــــبــــارة عــــن ت ــويـ ــمـ ــتـ عـــــرف الـ

ــة مــن  ــل ــام ــك ــت ــة م ــي ــرف ــص ــات م ــ ــدم ــ ــن خ ــ ــة م ــزمـ حـ

الــثــابــتــة أو  ــة  ــرك ــح ــت ــم ال ــارف  ــمـــصـ الـ نـــافـــذة  خــــال 

بين  يتراوح  شيء  أي  يعني  بأنه  األصغر  التمويل  ُعــرف 

التي  الــصــدقــات  أمـــوال  مــن  حفنة  أم  ــاة  ــزك ال أمـــوال 

التمويل  لعمليات  خيرية  ومؤسسة  دين  رجل  يوزعها 

البنوك  تقدمه  ومــا  ضمانات  ــدون  ب قرية  في  األصغر 

عينية(. والمتخصص)بضمانات  والخاصة  الحكومية 

تمويل  بأنه  األصغر  للتمويل  آخــر  مفهوم  إضافة  أرى 

أو  أفراد  كانوا  سواء  إقتصاديًا  النشطين  للفقراء  يمنح 

السياسات ودورها في تكوين الرؤية الشاملة للتمويل األصغر 

د. دفع اهلل عبدالكريم دفع اهلل كافي
البنك الزراعي السوداني

مشاريعهم  يديرون  تضامنية  مجموعات  شكل  في 

بأنفسهم أو بمعاونة أفراد األسرة وقادرين على العطاء، 

وأن ال يتجاوز مبلغ التمويل)100الف جنيه(حسب منشور 

الخدمات  رقم)2018/7(،وتقديم  المركزي  السودان  بنك 

التدريب،  والتحويل،  )التأمين،  في  المتمثلة  مالية  الغير 

بين  اتفاق  شبه  هنالك  أن  ياحظ  االستشارات(،كما 

علي  االجتماع  وعلم  والماليين  واالقتصاديين  الكتاب 

مفهوم التمويل األصغر باعتباره يمنح للفقراء النشطين 

إقتصاديا الذين لهم القدرة على العمل وبذل العطاء، و 

ويجب  أو منحة،  ليس صدقة  ليسترد  يمنح  التمويل  أن 

التدريب  الغير مالية مثل  التمويل الخدمات  أن تصاحب 

سقف  رفع  تم  وقد  واالستشارات،  والتحويل  والتأمين 

جنيه في   100000 1000ج حتى وصل  بالتدرج من  التمويل 

كبيرة  أهمية  ذا  األصغر  التمويل  العام2018م،وأصبح 

لكثير من المنظمات السياسية واالجتماعية واإلنسانية 

الرتباطه باالستراتيجيات التي تهدف إلى مكافحة الفقر 

يطلق  مفهوم  األصغر  والتمويل  النامية  ــدول  ال في 

على مترادفات كثير مثل)تمويل المهنيين والحرفيين، 

المزارعين والرعاة،  المنتجة وتمويل صغار  وتمويل األسر 

القروض الصغيرة( لكنها تسعي لتحقيق نفس الغاية.

السياسات واالجراءات التشجيعية للتوسع 
في صناعة التمويل األصغر

مجلس وزراء حكومة جمهورية السودان

بتاريخ  2011م  الوزراء قرار رقم)387( لسنة  اصدر مجلس 

2011/10/27م والخاص بإجازة رؤية تطوير قطاع التمويل 

األصغر وحسب الفقر )ج( التي تنص على عدم فرض إي 

ضرائب في التمويل األصغر حفزًا للمنتجين ودعمًا لإلنتاج 

عمليات  بإعفاء  ــوزراء  ال مجلس  أوصــي  عليه  القومي، 

الدمغة. رســوم  كافة  من  والصغير  األصغر  التمويل 

3



 
االقــــتــــصــــادي والـــتـــخـــطـــيـــط  ــة  ــ ــي ــ ــال ــ ــم ــ ال وزارة 

لسنة2011م  رقم)387(  الوزراء  مجلس  قرار  علي  استنادا 

األصغر،  التمويل  قطاع  تطوير  رؤيــة  بــإجــازة  والــخــاص 

خطاب  الوطني  واالقــتــصــاد  المالية  ــر  وزي السيد  ــدر  اص

ــرائـــب، يــحــمــل الــنــمــرة ــام لـــديـــوان الـــضـ ــعـ ــن الـ ــأمــي ل

إعــفــاء  بــمــوجــبــه  و،بــــتــــاريــــخ2015/4/14م،تــــم  و/م  إ   

الدمغة. رســـوم  كــافــة  مــن  األصــغــر  التمويل  عمليات 

بنك السودان المركزي 

من أجل تطوير وتعزيز التمويل األصغر أنشاء بنك السودان 

المركزي وحدة التمويل األصغر المتخصصة، التي وضعت 

على  المصرفي  القطاع  لتشجيع  السياسات  من  عــددًا 

توفير التمويل األصغر، وقد إستهدفت السياسات تحقيق 

التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية و خفض الفقر من خال 

التمويلية  المحفظة  من   %15 عن  تقل  ال  نسبة  توظيف 

المنفذة خال العام لكل مصرف للتمويل األصغر و الصغير 

والمتوسط باإلضافة إلى ذلك أصدر بنك السودان المركزي 

المعروضة. المنتجات  تنويع  على  تشجع  توجيهات 

كما أهتم بنك السودان المركزي اهتمامًا بالغًا بالتمويل 

2010م  وحتى  2006م  من  الفترة  في  قام  حيث  األصغر 

ما  ــي)أي  ــودانـ سـ جنيه  مــلــيــون   350 مبلغ  بتخصيص 

الوقت(لتنفيذ  ذلك  في  تقريبًا  دوالر  يعادل168مليون 

وحــدة  وأنشئت  األصــغــر،  للتمويل  التجريبي  البرنامج 

التمويل األصغر ببنك السودان المركزي في العام2007م 

مناط بها العمل على تنمية وتطوير قطاع التمويل األصغر 

الفني  الدعم  بتوفير  المركزي  البنك  بالسودان، كما قام 

للمؤسسات والبنوك العاملة في برنامج التمويل األصغر 

و إصدار اللوائح والمنشورات، وبذلك يكون البنك المركزي 

قد لعب دورًا مهمًا في الدفع بالتمويل األصغر ليكون أداء 

المصرفي. القطاع  للتعامل مع  النشطين  للفقراء   جذب 

على مستوي الهيكل تم تكوين المجلس األعلى للتمويل 

األصغر االتحادي والمجالس الوالئية و وحدات التمويل األصغر 

بفروع بنك السودان المركزي و وحدات التمويل األصغر في 

بالوزارات  المشروعات  تخطيط  وحدات  المصارف،  رئاسات 

ذات الصلة بالتمويل األصغر، كما أنشأت وكالة حكومية 

كفاالت(،لكي  بالجملة  األصغر  التمويل  ضمان  )وكالة 

المصارف  من  بالجملة  التمويل  تسهيل  على  تساعد 

 لمؤسسات التمويل األصغر عبر صيغة المضاربة المقيدة.

لتنمية  قوميه  استراتيجية  األعــلــى  المجلس  وضــع 

بنك  استراتيجية  محل  لتحل  الـــقـــطـــاع)2013م/2017م( 

القطاع  إسهام  نسبة  لزيادة  تهدف  المركزي  السودان 

في الناتج اإلجمالي من 1% إلى 3%وزيادة نسبة المرأة من 

مليون)2014م( نصف  من  الممولين  وزيادة   %50 إلى   %30

الدولي)سيجاب البنك  وأشاد  عــام2017م،  إلى1.5مليون 

ــي تــقــريــره حـــول الــتــمــويــل األصــغــر اإلســامــي  ــ CGAP(فـ

التمويل  ووصفها)بالفريدة(في  السودانية  بالتجارب 

الــدولــي النقد  صــنــدوق  أشـــاد  كما  ــي،  ــام اإلس  األصــغــر 

 2013   SUDAN  ARTICLE   1V   CNOSULTATION
ــقــطــاع وأوضــــح أن الــســودان  ،بــالــنــمــو الــكــبــيــر فــي ال

والصغير  األصــغــر  التمويل  فــي  العالم  لقيادة  مرشح 

النمو. فــي  ــمــعــادالت  ال هـــذه  اســتــمــرت  إذا  ــي  ــام  اإلس

تطبيق  فــي  الــمــركــزي  ــســودان  ال بنك  جهود  إستمرت 

سياساته الرامية للوصول بنسبة التمويل األصغر والتمويل 

المحفظة  إجمالي  15%مـــن  إلــى  االجتماعي  البعد  ذو 

من  المباشر  التمويل  عبر  وذلك  مصرف،  لكل  التمويلية 

بالجملة  التمويل  عبر  أو  والمجموعات  لأفراد  المصارف 

لها. المرخص  األصغر  التمويل  لمؤسسات  المصارف   من 

من خال برنامج شراكة بين بنك السودان المركزي والبنك 

اإلسامي للتنمية جدة، تم إنشاء )4( مراكز لتنمية األعمال 

الصغرى، و)5( حاضنات تدريبية بجامعة السودان للعلوم 

اإلنتاج  مجاالت  في  لتدريب)3300(مستفيد  والتكنولوجيا 

الجلدية  والمنتجات  الحاسوب  برامج  وإنتاج  الحيواني 

بخدمات  وربطهم  الجاهزة  والمابس  ــاث  األث وصناعة 

مؤسسات  وتمويل)10(  المؤسسات،  في  األصغر  التمويل 

إلى  إضافة  مستفيد،  استهدفت)6400(  أصغر  تمويل 

الصغرى والصغيرة  المشروعات  بناء قدرات  برنامج  تنفيذ 

واليـــات. خــمــس  ــي  ف الــمــعــلــومــات  تقنية  بــاســتــخــدام 

المعينات  لتوفير  سعيه  المركزي  السودان  بنك  واصــل 

التمويلية  المحفظة  من   %15 نسبة  لتوظيف  الــازمــة 

اإلجمالية لكل مصرف، حيث َخطى قطاع التمويل األصغر 

العدد الرابع، ديسمبر، 2019 – السنة األولى
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خطوات كبيرة في جانب العرض خال العام7102م والذي 

للتمويل  الثانية  االستراتيجية  من  األخير  العام  يمثل 

الضوابط  وإجازة  تحديث  تم  2017م(،فقد   – األصغر)2013م 

لعام  األصغر  التمويل  لمؤسسات  والرقابية  التنظيمية 

2017م  والتي  تضمنت السماح  للشركات الخاصة بإنشاء 

مؤسسات تمويل أصغر وفقا لمتطلبات محددة، وكذلك 

التمويل  ومصارف  لمؤسسات  بالجملة  التمويل  تقديم 

األصغر، وتمويل الموسم الزراعي 2018م/2019م )الموسم 

الصيفي(باستخدام التقانة عبر مؤسسات التمويل األصغر 

البنك  مع  والشراكة  المركزي  السودان  بنك  من  بدعم 

المساهمة  تواصلت  وكذلك  جــدة،  للتنمية  اإلســامــي 

كمحفظة  المتخصصة  األصــغــر  التمويل  محافظ  فــي 

العربي. الصمغ  منتجي  صــغــار  ومحفظة  الخريجين 

ــرت نــســبــة الـــتـــمـــويـــل األصـــغـــر  ــقـ ــتـ رغـــــم ذلـــــك اسـ

ــن إجـــمـــالـــي الــمــحــفــظــة الـــكـــلـــيـــة بـــالـــمـــصـــارف  ــ م

2018م. و  2017م  الـــعـــامـــيـــن  ــة  ــاي ــه ــن ب  %5 عـــنـــد 

المعاملة الضريبية للتمويل األصغر

التمويل  مؤسسات  على  المفروضة  الضرائب  أصبحت 

األصغر موضوعًا مثيرا للجدل في العديد من البلدان، إذ أن 

العوامل المحلية في كل بلد قد تفضى إلى نتائج مختلفة 

إال أننا نقترح النهج التالي كنقطة بداية ويقوم هذا النهج 

على التميز بين الضرائب على المعامات المالية والضرائب 

المعامات. تلك  مثل  من  الناشئة  األربـــاح  صافي  على 

الضرائب على أرباح التمويل األصغر

غير  لمنظمات  التابعة  األصغر  التمويل  مؤسسات  أن 

نفس  معاملتها  ينبغي  لــلــربــح  تسعي  ال  حكومية 

غير  المنظمات  جميع  بــهــا  تحظى  الــتــي  المعاملة 

العام،  الصالح  أجــل  من  تعمل  التي  ــرى،  األخ الحكومية 

ويمكن  األرباح،  صافي  على  بالضرائب  األمر  يتعلق  عندما 

في  األربــاح  على  الضرائب  من  اإلعفاء  هــذا  وراء  السبب 

ضعفًا  تسدى  الحكومية  غير  المنظمة  أن  مفاده  مبدأ 

على  فوائضها  صافي  بتوزيع  تقوم  وال  معروفًا  عامًا 

على  المطلعين  من  غيرهم  أو  الخاصين  األسهم  حملة 

المعلومات الداخلية بل على العكس فأنها تقوم بإعادة 

المجتمع. على  بالنفع  تعود  أعمال  لتمويل  استثمارها 

أرى أن تطوير صناعة التمويل األصغر قد وجدت االهتمام 

بإنشاء مؤسسات وهيئات  بادرت  التي  النامية  الدول  في 

واالستراتيجيات  الخطط  وضــع  أجــل  من  منظمات  ومــن 

األصغر،  التمويل  آلية  عبر  الفقر  لمكافحة  والتشريعات 

المشروعات  تطوير  أولت  األول  العالم  دول  حتى  فنجد 

تقدم  االقتصادية، وقد  برامجها  االهتمام ضمن  الصغرى 

السودان كثيرًا في صناعة التمويل األصغر من حيث وضع 

الهيكلي. والبناء  التشريعات  وسن  والضوابط  السياسات 

الجهات التي تقدم خدمات التمويل  األصغر 
 في السودان

1. القطاع  المصرفي

فروعها  وتتركز  ــودان،  ــس ال فــي  عامل  بنك    38 يوجد 

الخصوص  وجــه  على  الخرطوم  ــة  والي وفــى  المدن  في 

ومتخصصة  تجارية  بنوك  من  يتكون  المصرفي  والنظام 

وتستهدف  للدولة  مملوكة  أو  مشتركة  أو  خاصة  سواء 

التنمية  قبيل  من  بعينها  قطاعات  المتخصصة  البنوك 

والتنمية  الحيوانية  المصادر  و  ــزراعــة  ال و  االجتماعية 

العمال. و  المزارعين  مثل  محددة  جماعات  أو  الصناعية 

خدمات  تقديم  في  ــدأت  ب السودانية  البنوك  معظم 

القرن  تسعينات  مطلع  منذ  الصغر  متناهي  التمويل 

لتغطي  الوقت  ذلك  منذ  التوسع  في  وأخذت  العشرين 

األقاليم والقطاعات اإلنتاجية المختلفة, و وفقا للقواعد 

والتي  المركزي  السودان  لبنك  المالية  للسياسة  واألطر 

السنوي لكل بنك  التمويل  بالمائة من سقف   01 تخصص 

العدد الرابع، ديسمبر، 2019 – السنة األولى
5



الحرف  أصــحــاب  )تستهدف  الصغر  متناهي  للتمويل 

العائات  ذلــك  في  بما  المنتجين  وصغار  والمهنيين   ،

بنك سوداني حاليا خدمات التمويل   20 المنتجة( ، يقدم 

متناهي الصغر, غير أن معظم البنوك تركز على تقديم 

على  عــاوة  والتي  الخرطوم   واليــة  في  الخدمات  هذه 

فإنها  والمالي  التجاري  ومركزه  السودان  عاصمة  كونها 

تمثل بنية مائمة لعمليات التمويل متناهي الصغر أكثر 

السودان  مناطق  مع  بالمقارنة  وتطورا  وإتاحة  جاهزية 

األخرى و بخاف البنوك  التجارية و المتخصصة فإن التمويل 

مجموعة  خال  من  يقدم  السودان  في  الصغر  متناهي 

متنوعة من المنظمات غير الحكومية )المحلية والدولية( 

ونظام التنمية الريفية والصناديق االجتماعية الحكومية.

2.مؤسسات التمويل األصغر 

ــن)38(  ــ ــتــمــويــل األصـــغـــر م ــات ال ــس ــؤس ارتـــفـــع عـــدد م

عام  فــي  مؤسسة  الـــى44  ــام2017م  ــ عـ فــي  مؤسسة 

من  بالمصارف  األصــغــر  التمويل  حجم  ــفــاع  م،ارت  2018

 8797.54 إلــى  2017م  عــام  بنهاية  جنيه  يــون  مل   6197

رصيد  إجمالي  ،وارتفاع  عــام2018م  بنهاية  جنيه  مليون 

التمويل  مؤسسات  بواسطة  الممنوح  األصغر  التمويل 

عام  بنهاية  جنيه  مليون   1343.26 من  العاملة  األصغر 

. م   2018 عام  بنهاية  جنيه  مليون  ــى2472.02  إلـ 2017م 

التجارية  والــبــنــوك  والمنظمات  الــمــؤســســات  أن  أرى 

المتخصصة تلعب دورًا كبيرًا في تقديم خدمات التمويل 

األصغر للفئات المستهدفة واإلسهام في الناتج القومي 

توفير  فــي  والمساعدة  الــمــدخــرات  وتوظيف  المحلي 

ويمكن  الفقر،  ومكافحة  الكبيرة  المشروعات  احتياجات 

ارث  ولها  المزدوجة  المهام  ذات  المصارف  بعض  إضافة 

تاريخي في تقديم التمويل األصغر بمسمياته المختلفة 

مثل البنك الزراعي السوداني، وتوجد أيضا بعض المصارف 

من  بالرغم  ــســودان  ال فــي  المتخصصة  والمؤسسات 

حداثتها لكن كان لها اثر كبير في المجتمع عبر تقديم 

األمل  ومؤسسة   – األسرة  األصغر)بنك  التمويل  خدمات 

تعريف  وجــود  عدم  من  الرغم  األصغر(،وعلى  للتمويل 

لها  تقدم  أن  يجب  التي  للمشروعات  عليه  متفق  عام 

بين  اتفاق  شبه  هنالك  ولكن  األصغر،  التمويل  خدمات 

يمكن  التي  المعايير  بعض  على  والماليين  الباحثين 

تستحق  أن  يجب  التي  المشروعات  تحديد  أساسها  على 

استقالية  مثل  األصغر  التمويل  خدمات  لها  يقدم  أن 

العمل واإلدارة والملكية، وان يكون صاحب المشروع هو 

يتجاوز  ال  أن  محدود،  العمل  حجم  يكون  وان  يديره،  من 

المشروع محلي. وان يكون نشاط  )02(فرد،  العمالة  عدد 

3. المنظمات المجتمعية وغير الحكومية

حتى  تقديمه  تــم  الصغر  متناهي  التمويل  معظم 

وغير  المجتمعية  المنظمات  خال  من  الراهنة  اللحظة 

غير  المنظمات  تغطى  استقصاء  خال  ومن  الحكومية 

التمويل متناهي الصغر  التي تقدم  الرئيسية  الحكومية 

بالمائة   90 الـ  على  يزيد  ما  أنه  كشفت  الباد   ًفي  حاليا 

التحرير  سياسة  إعــان  بعد  1991م  أعــقــاب  فــي  بــدأت 

أن  و  الهيكلي   التكُيف  وبــرامــج  م(   1992( االقتصادي 

واألجنبية  المحلية  الحكومية  غير  المنظمات  من  كل 

أكثر  المجتمعية  الــقــواعــد  على  عملياتها  فــي  تــركــز 

مباشرة  تعمل  وهــي  الرسمي  التمويل  مؤسسات  من 

األخرى  المجتمعية  المؤسسات  ومع  المجتمعات  في 

وتطبق أدوات مرنة في استخدام التمويل كآلية للقضاء 

الحكومية  غير  المنظمات  غالبية  إن  كما  الفقر   على 

الحضرية. بالمناطق  الرسمي  غير  القطاع  في  تعمل 

4. الصناديق االجتماعية

هناك عدد من الصناديق االجتماعية في السودان والتي 

في  بما  دخا  األقل  والمجموعات  للفقراء  الدعم  تقدم 

وأصحاب  والخريجين  والطلبة  السن  وكبار  النساء  ذلك 

حجمًا  والدعم  المنح  تستقطع  حين  وفــى  المعاشات 

كبيرًا من موارد الصناديق االجتماعية ، فإن صندوقين هما 

الخريجين  تشغيل  ومشروع  المعاشات  أصحاب  صندوق 

هذان  الصغر،  المتناهي  اإلقـــراض  في  خبرة  ذوي  هما 

متناهي  التمويل  في  أنشطتهما  في  بداء  المشروعان 

الصغر بين 1991م و2000 م وتزامن ذلك مع شهود السودان 

تنفيذ  في  والــشــروع  الغذائي  لأمن  العالمي  لإلعان 

أنشطة التمويل متناهي الصغر الموجهة لصالح الفقراء.
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صندوق  فهو  اآلخــر  الرئيسي  االجتماعي  الصندوق  أمــا 

والذي  1997م  العام  في  والمؤسس  االجتماعية  التنمية 

المستوى  على  للعماء  التمويل  تقديم  فــي  نشط 

القاعدي وفى التنمية المؤسسية وبناء القدرات للهياكل 

الوسيطة التمويل واالدخار على المستوى المجتمعي في 

والية الخرطوم, كما كان رائدا كذلك في إطاق شبكات 

متناهي  التمويل  منظمات  شبكة  تأسيس  خــال  من 

الصغر وقد تم تأسيس بعض المنظمات في واليات أخرى 

من بينها الجزيرة والنيل األبيض القضارف وشمال كردفان 

 ونهر النيل غير أنها ال تزال في الغالب األعم غير نشطة.

5.مشروعات التنمية الريفية

من  الريفية  التنمية  مشروعات  من  العديد  تمويل  يتم 

قبل المانحين الدوليين الهدف العام لهذه المشروعات 

المقيمين  ودخـــول  المعيشة  مستويات  تحسين  هــو 

الفقراء في المجتمعات الريفية الذين يعانون من االقتتال 

الشعبي أو الجفاف أو الكوارث الطبيعية وهي تستهدف 

على  عملها  لخطط  وفقا  العماء  من  محددة  قطاعات 

الرغم من أن بعض هذه المشروعات قد وسعت من بؤرة 

. المجتمع  في  الفقيرة  القطاعات  الستهداف  تركيزها 

تأسيس  تتضمن  الريفية  التنمية  مشروعات  من  العديد 

خدماتهم  بــيــن  مــن  لــائــتــمــان  مستديمة  خــدمــات 

حاليا  القائمة  و  المشروعات  أفضل  بين  من  المتكاملة  

ذات مكون قوي للتمويل الريفي  مشروع التنمية الريفية 

لشمال كردفان مشروع التنمية الريفية لجنوب كردفان 

إلعادة  جاش  ومشروع  الغذائي  لأمن  الخاص  والبرنامج 

الرئيسي  الهدف  للمعيشة  مستديمة  مستويات  توليد 

دعم  هو  الريفية  الصغر  متناهي  التمويل  لمشروعات 

اإلنتاجية ودخل أفراد المزارعين والقرى والجماعات الذين 

الماشية  وقطعان  الحبوب  على  معيشتهم  تعتمد 

الزراعية  المنتجات  من  وغيرها  الطبيعية  ــات  ــزراع وال

حيث  الزراعية  غير  المؤسسات  على  كذلك  والتركيز 

على  الريفية  المجتمعات  المشروعات  هــذه  ساعدت 

تطوير عدد من الخدمات االئتمانية  بما في ذلك الترتيبات 

)الصناديق(. التقليدي  الشكل  في  الرسمية  غير  المالية 

الخاتمة

الدولة  بذلتها  التي  المجهودات  جليًا  يتضح  تقدم  مما 

من أجل النهوض بصناعة التمويل األصغر في السودان ، 

من حيث وضع اإلطار العام والهيكل التنظيمي وتهيئة 

والتشريعات  القوانين  سن  خال  من  المناسبة  البيئة 

كل   ، الرقابية  واألنظمة  والمنشورات  اللوائح  وإصـــدار 

العادلة  الفرصة  إعطاء  علي  األكبر  ــر  األث له  كــان  ذلــك 

مع  التعامل  لها  يسبق  لــم  التي  للفئات  والشفافة 

علي  ذلــك  أسهم  وقــد  الرسمية  المالية  المؤسسات 

نأمل   ، الرسمية  المالية  المظلة  إلى  مدخراتهم  جذب 

من  السودانية  التجربة  علي  الضوء  تسليط  مستقبًا 

والدولية  اإلقليمية  المحافل  في  االنجازات  عرض  خال 

ان يقيم  اقترح  ، كما  األصغر  التمويل  التي تهتم بقضايا 

للتمويل  األصغر مؤتمر قومي  للتمويل  األعلى  المجلس 

 ، )الــمــصــارف  المصلحة  أصــحــاب  فيه  يــشــارك  األصــغــر 

ومؤسسات التمويل األصغر، ومنظمات المجتمع المدني( 

االستراتيجية  وتقويم  لتقييم  واألكاديميين  والباحثين 

القومية لتنمية قطاع التمويل األصغر )2013م – 2017م(.
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1. المقدمة

لما كان تحقيق التنمية اإلجتماعية و اإلقتصادية هاجسًا 

يؤرق المجتمعات البشرية في شتي بقاع العالم كان البد 

علي  تعمل  جديدة  تنموية  آليات  إبتكار  و  إستحداث  من 

عليها  يعمل  التي  الغاية  هذه  تحقيق  في  المساهمة 

كل خبراء التنمية و الممارسين حول العالم حيث يمكن 

لهذه اآلليات توفير قدر معقول من التنمية المستدامة 

و المستمرة في المجتمات عمومًا و المجتمعات الريفية 

البحثية  الورقة  هذه  تركيز  ينصب  و  التحديد،  وجه  علي 

في  نجاعتها  و  فعاليتها  أثبتت  التي  الوسائل  أحد  علي 

المجتمعات  بعض  في  التنمية  من  مقبول  قدر  تحقيق 

الريفية حول العالم و هي التمويل األصغر اإلسامي حيث 

نجاح  علي  كثيرة  تنموية  بشواهد  التنمية  أدبيات  تزخر 

التمويل األصغر اإلسامي في تحقيق التنمية اإلقتصادية 

الريفية. المجتمعات  مــن  كثير  فــي  اإلجــتــمــاعــيــة  و 

1.1. تعريف التمويل األصغر

ألصحاب  المالية  الخدمات  تقديم  هو  األصغر  التمويل   

حركة  إلى  المصطلح  هذا  ويشير  المنخفضة.  الدخول 

الدخول  ذات  المعيشية  األســر  فيه  تنعم  عالمًا  تتصور 

المنخفضة بسبل الوصول الدائم إلى خدمات مالية عالية 

المحققة  األنشطة  لتمويل  التكلفة  وميسورة  الجودة 

االستهاك،  في  التوازن  وتحقيق  األصــول،  وبناء  للدخل، 

والحماية من المخاطر. وفي البداية إرتبط هذا المصطلح 

قروض  عن  وهوعبارة  ــ  األصغر  باالئتمان  وثيقة  بصورة 

صغيرة للغاية لمقترضين من غير أصحاب الرواتب مقابل 

ـ لكن هذا  تقديم ضمانات صغيرة للغاية أو بدون ضماناتـ 

المالية  المنتجات  ليشمل مجموعة من  تطور  المصطلح 

والتحويات.1 والمدفوعات  والتأمين  المدخرات  مثل 

كما عّرف اإلطار التنظيمي و الرقابي لمؤسسات التمويل 

التمويل  الــمــركــزي  ــســودان  ال بنك  مــن  الــصــادر  األصــغــر 

األصغر علي أنه أي تسهيل مالي أو عيني ممنوح للفقير 

النشطين  الفقراء  من  لمجموعة  أو  إقتصاديًا  النشط 

إقتصاديًا وفقًا لما يحدده البنك من شروط بما يتماشي 

خدمات  أيضًا  عّرف  كما  اإلسامية.  الشريعة  أحكام  مع 

غير  و  المالية  الخدمات  من  حزمة  بأنها  األصغر  التمويل 

التمويل، منح  تشمل  و  األصغر  التمويل  لعميل  المالية 

ــتــأمــيــن، الــتــخــزيــن،  ــة، ال ــي ــداخــل ــتــحــاويــل ال ــار، ال ــ ــ اإلدخ

الــبــنــك.2  ــحــددهــا  ي ــري  ــ أخ خـــدمـــات  أي  أو  الــتــســويــق 

2.1 التمويل األصغر اإلسالمي
1.2.1  تعريف التمويل اإلسالمي

عينية،  ثـــروة  تقديم  بــأنــه  اإلســامــي  التمويل  يــعــّرف 

شخص  ــي  إل مالكها  مــن  اإلســتــربــاح  بقصد  نقدية،  أو 

تبيحه  عــائــد  لــقــاء  فــيــهــا  ــتــصــرف  ي و  ــا  ــره ــدي ي ــر  ــ آخ

ص.12(. ـــ،  ه  1425 قــحــف،  )مــنــذر  الشرعية  األحــكــام 

» عبارة عن شيء  أنه  التمويل اإلسامي علي  أيضًا يعرف 

التبرع  سبيل  على  إمــا  آخــر  لشخص  مالية  قيمة  ذي 

استثماره  أجل  من  الطرفين  بين  التعاون  سبيل  أوعلى 

نسبة  على  بينهما  تقسم  ــاح  أرب على  الحصول  بقصد 

كل  عمل  طبيعة  ــق  وف مسبقا  عليها  ــاق  ــف االت يتم 

1 https://www.findevgateway.org/
ar/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%
D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B
5%D8%BA%D8%B1%D8%9F

 ،)7102( ــر  ــ ــ ـــغـ ــ الأصــ ــل  ــ ــوي ــ ــم ــ ــت ــ ال وحـــــــــدة  ــزي،  ــ ــ ــرك ــ ــ ــم ــ ــ ال الـــــــســـــــودان  ــك  ــ ــن ــ ب    2
الأصــــــغــــــر” الــــتــــمــــويــــل  لــــمــــؤســــســــات  ــي  ــ ــ ــاب ــ ــ ــرق ــ ــ ال و  الـــتـــنـــظـــيـــمـــي  “الإطــــــــــــــــار 
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القرار  واتخاذ  المال  رأس  في  مساهمته  ومــدى  منهما 

اإلداري  واإلستثماري. ولم يقتصر التمويل االسامي على 

العصور  في  تعداهما  بل  فقط،  والمضاربة  المشاركة 

غير  العفوي  التعاون  أشكال متعددة من  الى  اإلسامية 
الجماعات.«3 بين  أو  األفــراد  بين  يتم  كان  الذي  المنظم 

2.2.1 التمويل األصغر اإلسالمي

يمكن  اإلســامــي  للتمويل  تعريفات  مــن  سبق  مما  و 

من  مجموعة  أنه  علي  اإلسامي  األصغر  التمويل  تعريف 

المبنية علي  المالية  المالية و غير  المنتجات  الخدمات و 

التأمين  و  التمويل،  كمنح  اإلسامية  الشريعة  أحكام 

الخدمات.  من  غيرها  و  التدريب  التسويق،  التكافلي، 

2. أهمية الورقة البحثية

أنها تقوم بعكس  البحثية من  الورقة  تنبع أهمية هذه 

يمكن  كيف  و  األصغر  اإلسامي  للتمويل  المشرق  النور 

للتمويل األصغر أن يوائم بين أدوات التمويل اإلسامي في 

تحقيق التنمية في المجتمعات اإلسامية و غير اإلسامية، 

األصغر  للتمويل  حي  نموذج  تقدم  الورقة  هذه  أن  كما 

النموذج  البعد اإلجتماعي و كيف قاد هذا  اإلسامي ذي 

عشرات اآلالف من السر بمحلية شرق سنار لتنمية شاملة و 

نمو مستدام. كما أن هذه الورقة تقدم نموذج عمل جاهز 

يمكن تطبيقه في تمويل  المشروعات التنموية المختلفة.

3. أسئلة الورقة البحثية

من  العديد  علي  لتجيب  البحثية  الــورقــة  هــذه  تأتي 

التساؤالت و األسئلة علي شاكلة، كيف إستطاعت آليات 

التمويل اإلسامي المساهمة في تحقيق التنمية الريفية 

في تمويل كبري المشروعات التنموية؟ و ما هي مقومات 

يمكن  هل  و  التجربة؟  هذه  نجاح  إلي  أدت  التي  النجاح 

إستخدام هذه التجربة كنموذج عمل في مناطق أخري ؟.

4. المنهجية

الوصفي  المنهج  البحثية  ــورقــة  ال ــذه  ه إستخدمت 

3 / فرطاس، فائزة. )2013(, “ التمويل الأصغر الإسلامي نموذج مؤسسات 
التمويل الأصغر المعتمدة على الزكاة والوقف”. ورقة عرضت في الملتقي 
الدولي الثاني حول المالية الإسلامية )27-29 يونيو 2013(, تم تنظيمه في جامعة 

صفاقس – تونس بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية – جدة. 

التحليلي لدراسة مشروع كهرباء قري محلية شرق سنار 

حيث تم الحصول علي البيانات من مصادرها و و عرضها 

و مناقشتها و من ثم الحصول علي النتائج و التوصيات.

5. البعد التنموي للتمويل األصغر اإلسالمي
1.5 مشروع كهربة قري محلية شرق سنار )السودان( 

نموذجًا

1.1.5 سياسات بنك السودان المركزي تجاه التمويل 
األصغر بالمصارف

بتوجيه  خاصة  عنايه  الــمــركــزى   الــســودان  بنك  ــى  أول  

قاعدة  فــى  اإلنــتــاجــيــه  لأنشطة  المصرفى  التمويل 

السياسة  فى  مرة  ألول  أعتبر  حيث  االقتصادى،  الهرم 

 1990 العام  في  المركزي  الــســودان  لبنك  التمويلية 

في  األولــويــة  ذات  القطاعات  كأحد  الحرفيين  قطاع 

السياسة  هذه  تأكيد  إلى  باإلضافة  المصرفي،  التمويل 

لأقاليم  المصرفي  التمويل  منح  أهمية  على  التمويلية 

المشروعات  وكــذلــك  إقتصاديًا  المتخلفة  والمناطق 

العام  فى  التمويلية  السياسة  فرضت  أن  الى  الصغيرة 

من   %10 عن  يقل  ماال  بتسخير  مصرف  كل  على   2005
لقطاعات  االصغر  للتمويل  القائم  التمويل  محفظة 

والمهنيين(. والحرفيين  المنتجين  المنتجة، صغار  )األسر 

و يأتي العام 2006 ويتبنى البنك المركزى وضع رؤية لتطوير 

وتنمية قطاع التمويل االصغر فى السودان للفترة )2007-

2011( و ذلك لتطبيق المزيد من السياسات التمويلية و 
توجيه المزيد من الموارد المالية للمناطق األقل نموًا ، و 

كنتيجية لهذه السياسات الجديدة أطلق البنك المركزي 

التمويل  التجريبي للتمويل األصغر و  ما يسمي بالبرنامج 

لتنفيذ  المصارف  من  عدد  أختار  و  اإلجتماعي  البعد  ذو 

مصرف  ضمنها  من  كان  التي  و  البرنامج  هذا  من  جزء 

هذا  التجريبي  البرنامج  هذا  ثمار  من  و  التجاري.  المزارع 
التنموي الذي تتم مناقشته في هذه الورقة.4 المشروع 

 

2.1.5 التمويل األصغر بمصرف المزارع التجاري
تقديم  مجال  في  رائــدًا  التجاري  الــمــزارع   مصرف  يعتبر 

خدمات التمويل األصغر حيث بدأ هذا النوع من التمويل

 ،)8102( الأصـــغـــر  ــل  ــمــوي ــت ال ــدة  ــ وحـ ــزي،  ــركـ ــمـ الـ ــودان  ــســ ــ ال ــك  ــ بن  /4

“تقرير جهود بنك السودان المركزي في قطاع التمويل الأصغر” 
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ففي  طويلة،  بسنواٍت  الحالية  بالصورة  ظهوره  قبل   

مكونات  أهم  من  يعتبر  والــذي  الزراعي  اإلقــراض  مجال 

مبالغ  بتقديم  المصرف  قــام  األصــغــر  التمويل  حزمة 

المنتجة  األسر  عنوان  تحت  القطاع  هذا  لتمويل  مقدرة 

والتنمية الريفية وصغار المنتجين والحرفيين . فى مجال 

التمويل االصغر بصورته الحالية فقد كان مصرف المزارع 

التجارى من أوائل المصارف التى بادرت وإستجابت وتبنت 

هذا  وطبق  المركزى  السودان  بنك  مع  الرائد  المشروع 

الفاو,   , بعشر فروع وهى شمبات, مدنى  بداية  المشروع 

القضارف, كسا, حلفا الجديدة, سنار, الدمازين و كوستى 

خاصة  منفصلة  بمشاركة  بورتسودان  فرع  إضافة  وتم 

السائدة  األنشطة  مجال  فى  للعمل  االحمر  البحر  بوالية 

بالوالية مثل صيد االسماك واألنشطة الحرفية المختلفة.

حيث أن المصرف حصل على المرتبة األولي في منافسة 

للمسئولية  الوطنية  الجائزة  على  بالسودان  المصارف 

ذلك  و  2016م  للعام  الثانية  دورتها  في  اإلجتماعية 

في  المصرف  به  يضطلع  ظل  الذي  الريادي  للدور  عرفانًا 

مجال المسئولية اإلجتماعية والنتائج الباهرة لمجهودات 

في  اإلجتماعي  البعد  ذات  األنشطة  مجال  في  المصرف 

باألرياف  اإلنــارة   ، الشرب  مياه   ، الفئوي  اإلسكان  مجاالت 

تمليك  مشاريع   ، المهجرين  إسكان   ، الطرفية  واألحياء 

وسائل اإلنتاج ، قوت العاملين ، مشاريع الخريجين ، تمويل 
اإلجتماعي.5  البعد  ذات  األنشطة  من  وغيرها  المعاقين 

2.5 تمويل مشروع كهربة قري محلية شرق 
سنار 

1.2.5 نبذة تاريخية عن المنطقة

تقع محلية شرق سنار في الجزء الشمالي الشرقي لوالية 

سنار، حيث يحدها من الجانب الشرقي والية القضارف و 

من الجنوب بمحلية سنار و من الشمال و الغرب تحد بوالية 

الجزيرة و تتألف المنطقة من مجموعة من القري و الفرقان 

تعتبر  و  نسمة.   ألف   230 حوالي  سكانها  عدد  يبلغ  و 

المنطقة من المناطق األقل نموًا و يحترف غالبية سكانها 

حرفتي الرعي و الزراعة و يوجد بها رابع أكبر مشروع زراعي 
6 الزراعي.  السوكي  مشروع  هو  و  السودان  في  قومي 

2.2.5 الشراكة بين بنك السودان المركزي و 
مصرف المزارع التجاري

و  األصغر  للتمويل  التجريبي  البرنامج  قطار  إنطاق  بعد 

للتمويل  الجديدة  السياسات  لتبني  للمصارف  تشجيعًا 

عمليات في  المركزي  السودان  بنك  دخل  فقد  األصغر 

5  مصرف المزارع التجاري )7102(، “تقرير مجلس الإدارة للإجتماع العام 
العادي للجمعية العمومية”. 

6  https://web.archive.org/web/20120102031635/http://
www.sennarstate.gov.sd/ar
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التجريبي  البرنامج  الصيغ مع مصارف  بمختلف  تمويلية   

مضاربة  شكل  فــي  التمويلية  العملية  تكون  فــتــارة 

مصرف  ألن  و  مــشــاركــة.  صيغة  فــي  ــري  أخـ و  مقيدة 

التجريبي  البرنامج  مصارف  ضمن  من  التجاري  الــمــزارع 

المركزي  السودان  بنك  من  طلب  فقد  األصغر  للتمويل 

تنموي  مــشــروع  لتنفيذ  مشاركة  فــى  معه  الــدخــول 

المشروع  هــذا  كــان  و  الــريــف  فــي  عميق  بعد  لــه  كبير 

سنار. شرق  بمحلية  قرية   70 عدد  كهربة  مشروع  هو 

تم توقيع عقد المشاركة لتمويل المشروع بين الطرفين 

في  التجاري(  المزارع  مصرف  و  المركزي  السودان  )بنك 

المشاركة  عقد  قيمة  كانت  و   2010 العام  من  أكتوبر 

مبلغ 10.4 مليون جنيه سوداني مناصفة بين الطرفين و 

لمدة خمس أعوام، و ذلك لتوصيل خطوط الضغط العالي 

سنار. شرق  بمحلية  قرية   70 لعدد  المنخفص  الضغط  و 

3.2.5 تنفيذ المشروع بالمقاولة بين مصرف 
المزارع و محلية شرق سنار

)العميل(  به محلية شرق سنار  تقدمت  بناءًا علي طلب 

في  معها  بالدخول  )البنك(  التجاري  الــمــزارع  لمصرف 

العالي  الضغط  شبكات  توصيل  و  لتنفيذ  مقاولة  عقد 

فقد  بالمحلية  قرية   70 لعدد  المنخفض  الضغط  و 

سنوات  خمس  مدته  مقاولة  عقد  علي  الطرفان  وقع 

المقاولة في مايو من  أبرم عقد  المشروع. حيث  لتنفيذ 

العام 2010 حيث كانت قيمة العقد مبلغ 15.3 مليون 

بتقديم  الثاني  الطرف  يلتزم  أن  علي  ســودانــي،  جنيه 

أستحقاقها. مواعيد  في  األقساط  لسداد  ضمان  خطاب 

4.2.5 عقد تحصيل أقساط التمويل مع شركة 
الكهرباء

ــزارع  ــم ــد ألـــزم مــصــرف ال حــيــث أن عــقــد الــمــشــاركــة ق

للكهرباء  الــقــومــيــة  الهئية  ــع  م ــفــاق  ــاإلت ب ــتــجــاري  ال

بواسطة  الكهرباء  شراء  عند  التمويل  أقساط  لتحصيل 

خطاب  بأخذ  المصرف  إشترط  فقد  الممولين  العماء 

ــار ضـــد مــخــاطــر عــدم  ــن ــان مـــن مــحــلــيــة شـــرق س ــم ض

ــدنــي مــخــاطــر الــمــشــروع.  ــن ت ــم م ــرغ الـــســـداد عــلــي ال

سنار  شرق  محلية  أبرمت   2010 العام  من  يونيو  في  و 

المستفيدين  مــن  األقــســاط  تحصيل  عقد  )العميل( 

للكهرباء  القومية  الهئية  مع  إنارتها  تمت  التي  بالقري 

و  مقابل  بــدون  التحصيل  علي  وافقت  الهئية  أن  حيث 

الكهرباء  شراء  ربط  تم  أن  التحصيل  منهجية  كانت  قد 

الكهرباء  شــراء  تستطيع  ال  حيث  مستفيد  كل  بعداد 

تمويل.  ــاط  ــس أق ــن  م عليك  ــا  م ــداد  ــس ب قــمــت  إذا  إال 

العدد الرابع، ديسمبر، 2019 – السنة األولى
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6. النتائج و التوصيات
من خال ما تم سرده من معلومات حول تمويل إنارة قري 

محلية شرق سنار عن طريق التمويل األصغر اإلسامي و 

ذلك بتوصيل شبكات الضغط العالي و الضغط المنخفض 

لعدد 70 قرية، يتضح جليًا أن السياسات التي تبناها بنك 

السودان المركزي لتشجيع المصارف للدخول في قطاع 

التمويل األصغر و التمويل ذو البعد اإلجتماعي كان لها أثر 

كبير في تحقيق قدر معقول من التنمية الريفية في بعض 

مناطق السودان. و حيث أن النظام المصرفي في السودان 

تتم  المالية  المعامات  جميع  فإن  ِصرف  إسامي  نظام 

وفق أحكام الشريعة اإلسامية الغراء فقد تم إستخدام 

صيغتي المشاركة و المقاولة لتنفيذ مشروع كهربة قري 

المشاركة  صيغة  إستخدمت  حيث  سنار.  شرق  محلية 

المركزي  السودان  )بنك  للمشروع  الممولة  األطراف  بين 

العميل  المقاولة بين  التجاري( و صيغة  المزارع  و مصرف 

التجاري(. المزارع  و المصرف )محلية شرق سنار و مصرف 

تضافرت  ــل  ــوام ع عـــدة  هــنــالــك  أن  فــيــه  ــك  ش ال  مــمــا 

التنموي  النجاح  هذا  إلي  التجربة  هذه  قادت  و  جميعها 

من  حتي  ــه  ب يحتذي  نــمــوذجــًا  منها  لتجعل  الــبــاهــر 

للمشروع(  المنفذة  )الــجــهــة  نفسه  ــزارع  ــم ال مــصــرف 

هذه  مــن  و  األخـــري  السودانية  المصارف  بعض  مــن  و 

هي، المشروع  هــذا  نجاح  علي  ساعدت  التي  العوامل 

السودان  بنك  تبناها  التي  التشجيعية  السياسات   -1
المركزي في تحفيز المصارف للدخول في التمويل األصغر 

من خال الدخول مع هذه المصارف في عمليات  تمويلية 

نسبة  بتخفيض  تارة  و  اإلسامي  التمويل  صيغ  بمختلف 

اإلحتياطي القانوني حتي يتيح لها المزيد من الموارد المالية 

بغرض تسخيرها في تمويل األنشطة التنموية المختلفة، 

ــي ســـاعـــدت عــلــي نــجــاح  ــت ــًا مـــن الــعــوامــل ال ــض 2- أي
ــاري  ــج ــت ــزارع ال ــ ــم ــ ــان مـــصـــرف ال ــمـ ــي إيـ الـــمـــشـــروع هـ

ــي الـــريـــف،  ــالـ بــالــمــســئــولــيــة الــمــجــتــمــعــيــة تـــجـــاه أهـ

التناغم  الــنــجــاح  عــوامــل  ضــمــن  أيــضــًا  يــدخــل  كــمــا   -3
ممولين  من  المشرووع  شركاء  مختلف  بين  الكامل 

نهائين. مستفيدين  و  متحصلين  و  منفيذين  و 

سنار  شــرق  محلية  قــري  كهربة  مــشــروع  ــدث  أح قــد  و 

المنطقة  بهذه  القرويين  حياة  في  هائًا   تنمويًا   تحواًل 

مناحي  كآفة  علي  أثــر  و  الناس  حياة  نمط  تغير  حيث 

الحياة هناك. حيث تحسن النمط الغذائي للسكان بتلك 

و  المثال  سبيل  علي  المثلجات  تجارة  كثرت  و  المناطق 

تغيرت مساكنهم من المواد المحلية إلي المواد الثابتة 

في  المشروع  أسهم  أيضًا  غيرها.  و  األحمر  كالطوب 

زيادة التحصيل األكاديمي لتاميذ المدارس بهذه القري.

علي  رئــيــســيــة  بـــصـــورة  تــعــتــمــد  الــمــنــطــقــة  أن  بــمــا  و 

الثروة  مــن  هائلة  أعـــداد  بها  فتوجد  الــزراعــة  و  الــرعــي 

ــن األلــبــان و  الــحــيــوانــيــة و بــالــتــالــي كــمــيــات كــبــيــرة م

الحفظ  مواعين  توفر  عــدم  بسبب  تهدر  كانت  التي 

طويلة. لفترات  منها  يستفاد  و  تحفظ  اآلن  فأصبحت 

محلية  قــري  كهربة  مشروع  قدمه  ــذي  ال النموذج  إن 

للتمويل  التنموي  للبعد  كنموذج  )السودان(  سنار  شرق 

التنمية  إلي  أعمق  دركــات  إلي  يتعداه  اإلسامي  األصغر 

من  العديد  جهود  تجميع  نظير  نتجت  التي  الشاملة 

له   كان  مما  المشروع  في  الشركاء  و  المصلحة  أصحاب 

بالمنطقة. التنموية  الخارطة  علي  ملموسًا  إيجابيًا  أثرًا 

نتائج مفادها  إلي  البحثية  الورقة  توصلت هذه  و ختامًا 

يسمهم  أن  اإلســامــي  األصــغــر  للتمويل  يمكن  أنـــه 

الشاملة و  التنمية  مساهمة فاعلة و ملموسة لتحقيق 

و  كما   ، نموًا  األقل  الريفية  المجتمعات  في  المستدامة 

أنه يمكن لهذا النموذج أن يطبق بصورة مباشرة لتمويل 

البئيات. مختلف  في  و  المختلفة  التنموية  المشروعات 

و أخيرًا توصي هذه الورقة البحثية بأن يتم عمل دراسات 

شرق  محلية  قري  كهربة  لمشروع  التنموي  األثر  لقياس 

سنار حتي يتم التأسيس و التوثيق لهذه التجربة الباهرة 

البحثية  الورقة  هــذه  تؤكد  أيضًا  و  عمقًا،  أكثر  بصورة 

في  اإلسامي  األصغر  للتمويل  العميق  و  الحيوي  للدور 

هذا  مثل  أن  حيث  المستدامة  التنمية  أهــداف  تحقيق 

تنموي. هــدف  من  أكثر  مظلته  تحث  يضم  المشروع 
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المؤشرات الكمية لقطاع التمويل األصغر حتي ديسمبر 2019

تحليل: عبد اهلل علي محمد بابكر

7. المراجع

في  الــتــمــويــل  »مــفــهــوم   ,)2005( قــحــف،  ــذر  مــن  .1
للتنمية،  اإلســـامـــي  الــبــنــك  ــي.«  ــ ــام ــ اإلس ــاد  ــص ــت اإلق

ص.12. الــتــدريــب«،  و  لــلــبــحــوث  اإلســـامـــي  الــمــعــهــد 

2. بنك السودان المركزي، وحدة التمويل األصغر )2017(، 
التمويل األصغر« الرقابي لمؤسسات  التنظيمي و  »اإلطار 

األصــغــر  الــتــمــويــل   «  ,)2013( ــزة.  ــائـ فـ ــاس،  ــرطـ فـ  .3
المعتمدة  األصغر  التمويل  مؤسسات  نموذج  اإلسامي 

الملتقي  ــة عــرضــت فــي  والـــوقـــف«. ورقـ ــاة  ــزك ال عــلــى 

يونيو   29-27( اإلسامية  المالية  حــول  الثاني  الــدولــي 

تونس   – صفاقس  جامعة  فــي  تنظيمه  تــم   ,)2013
جـــدة.  – للتنمية  اإلســـامـــي  الــبــنــك  مـــع  ــتــعــاون  ــال ب

نمو    معدالت  تحقيق  في  األصغر  التمويل  قطاع  إستمر 

مطردة معقولة خال العشر سنوات األخيرة علي الرغم 

من تذبذب مؤشرات اإلقتصاد الكلي السوداني، ففي جانب 

إرتفع  المصرفية  غير  المؤسسات  من  الخدمات  موفري 

46 مؤسسة تمويل أصغر منتشرة  إلي  المؤسسات  عدد 

، هذا باإلضافة   2019 بجميع ربوع السودان في ديسمبر 

إلي عدد المصارف العاملة و التي يبلغ عدد 37 مصرفًا بما 

فيها بنك األسرة الذي هو في األساس بنك تمويل أصغر.

بمؤسسات  النمو  و  الــتــطــور  يــوضــح  الــتــالــي  ــدول  ــج ال

التمويلية،  المحفظة  حــيــث  ــن  م ــر  ــغ األص الــتــمــويــل 

ــدد الــمــؤســســات  ــاء، حــجــم الــتــعــثــر، و عـ ــم ــع ــدد ال عـ

:2019 إلـــــي   2015 مــــن  الـــفـــتـــرة  فــــي  ذلـــــك  و 

الكمية  الــمــؤشــرات  أن   ))  1  (  - ــدول  )جـ ـــ  ال مــن  يــاحــظ 

تطورًا  شهدت  للقطاع  األصــغــر  التمويل  لمؤسسات 

نجد  حيث  مؤشراته  كآفة  في  مضطرًا  نموًا  و  ملحوظًا 

 5.7 مبلغ  من  التراكمي  األصغر  التمويل  حجم  إرتفاع 

ــل  ــتــمــوي ال وحـــــدة  الـــمـــركـــزي،  الــــســــودان  بــنــك   .4
ــودان  ــسـ الـ ــك  ــن ب جـــهـــود  »تــقــريــر   ،)2018( ــر  ــغـ األصـ

ــل األصــــغــــر«  ــ ــوي ــ ــم ــ ــت ــ ــزي فـــــي قــــطــــاع ال ــ ــركـ ــ ــمـ ــ الـ

مجلس  »تقرير   ،)2017( الــتــجــاري  ــزارع  ــم ال مــصــرف   .5
العمومية«. للجمعية  العادي  العام  لإلجتماع  اإلدارة 
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/53613020102102/bew/gro.evihcra.bew//:sptth.7
/ r a / d s . v o g . e t a t s r a n n e s . w w w / / : p t t h

جنيه  مليار   7.6 مبلغ  إلي   2018 العام  في  جنيه  مليار 

أن  نجد  و    ،%33 تعادل  زيــادة  بنسبة   2019 العام  في 

نفس هذه الزيادة حدثت في التمويل األصغر القائم، في 

المقابل نجد أن عدد المؤسسات إرتفع من 44 مؤسسة 

حجم  إرتفع  كما  مؤسسة،   46 إلــي   2018 العام  في 

إلي مبلغ 169 مليون  96 مليون جنيه  التعثر من مبلغ 

جنيه بنسبة زيادة بلغت 75% لكن علي الرغم من ذلك 

حوالي  في  المقبولية  حــدود  في  التعثر  نسبة  تــزال  ال 

 .2018 3.9% في  2019 مقارنة بنسبة  العام  4.8% في 
و يستخلص من ذلك أن اإلتجاه العام لمؤشرات التمويل 

:))  1  (  - )شكل  يبين   كما  الــزيــادة  هو  الكمية  األصغر 

في الجانب اآلخر نجد أن حجم التمويل األصغر بالمصارف 

الثبات  الرغم من  نمو مضطرد علي  مستمر في تحقيق 

المحددة  الـ%12  نسبة  من  المنفذة  للنسبة  النسبي 

من  األصغر  للتمويل  بتوجيهها  التمويلية  السياسة  في 

محفظة التمويل المنفذة لكل مصرف، في المقابل نجد 
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متوسط 

حجم 

التمويل)ألف 

جنيه(

عدد 

العماء

نسبة 

التعثر

حجم التعثر 

بمايين 

الجنيهات

التمويل 

القائم بمايين 

الجنيهات

التمويل 

الممنوح 

تراكميًا 

بمايين 

الجنيهات

عدد 

المؤسسات
العام #

1,488.39 624.31 25.64 4% 509,234 2.98 32 2015 1

2,811.72 1,252.85 67.59 5% 641,190 4.32 34 2016 2

3,545 1,343.26 104 7.70% 748,584 4.5 38 2017 3

5,733.74 2,472.02 96.64 3.91% 1,021,567 5.61 44 2018 4

7,647.55 3,490.64 169.21 4.85% 1,153,966 6.63 46 2019 5
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جدول - ) 1 (

شكل - ) 2 (

 8.8 إرتفع من مبلغ  بالمصارف  األصغر  التمويل  أن حجم 

 8.92 مبلغ  إلي   2018 العام  في  سوداني  جنيه  مليار 

تقدر  طفيفة  زيادة  بنسبة   2019 العام  في  جنيه  مليار 

من  إنخفضت  األصغر  التمويل  نسبة  أن  نجد  كما  بـ%1، 

5% في العام 2018 إلي 4% في العام 2019 علي الرغم 
ُيعزي  و  األصغر  التمويل  حجم  في  الطفيفة  الزيادة  من 

التمويل  محفظة  حجم  في  الكبيرة  الزيادة  إلي  ذلك 

العامة  المامح  يوضح  التالي  الجدول  للمصارف،  الكلية 

 2015 العام  من  الفترة  في  بالمصارف  األصغر  للتمويل 

))  2  (  - الــ)جدول  في  موضح  هو  2019:كما  العام  إلي 

و نجد بصورة عامة تذبذب النسبة المنفذة بالمصارف ما 

بين 5% إلي 4%، الشكل التالي يوضح اإلتجاه العام للتمويل 

))  2  (  - الــ)شكل  في  موضح  هو  بالمصارف:كما  األصغر 
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جدول - ) 2 (

شكل - ) 2(

العدد الرابع، ديسمبر، 2019 – السنة األولى

نسبة التمويل األصغر 

للمحفظة الكلية

حجم التمويل القائم بمايين 

الجنيهات

محفظة التمويل الكلية بمايين 

الجنيهات
العام

5% 2,692.00 53,456.00 2015

4% 2,914.00 78,975.00 2016

5% 6,197.00 122,111.50 2017

5% 8,797.54 181,080.27 2018

4% 8,916.46 247,945.58 2019
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بروفايل مؤسسى

مؤسسة بنك اإلبداع للتمويل األصغر )السودان(

الفقراء  بنوك  انــشــاء  فكرة  )آجفند(  أطلقت  ان  منذ 

الــدول  أوائـــل  مــن  الــســودان  العربية كــان  الـــدول  فــى 

زيارة  اول  كانت  فقد  وبالفعل  فيها.  التفكير  تم  التى 

ولم   . 2002م  العام  فى  للسودان  )آجفند(  من  لوفد 

لقيام  مشجعة  وقتها  والتشريعات  السياسات  تكن 

تأخر  وبالتالى  األصغر  التمويل  فى  متخصصة  مؤسسات 

وفى  سنوات.   10 من  الكثر  بالسودان  اإلبداع  بنك  قيام 

هذه الفترة حصلت تطورات ملموسة فى قطاع التمويل 

خمسية  إستراتيجية  وضع  تم  حيث  بالسودان  األصغر 

فى  األصغر  التمويل  صناعة  لتهيئة   ) 2007-2011م   (

األصغر  التمويل  وحــدة  إنشاء  بموجبها  تم  الــســودان، 

تنفذ  في  المركزى  للبنك  كزراع  المركزى  السودان  ببنك 

للتشريعات  إطار  بخلق  إهتمت  التى  االستراتيجية،  هذه 

التمويل  قطاع  وتطوير  لتنمية  المساندة  والسياسات 

لقيام  والتشريعى  الرقابى  ــار  االط بينها  من   ، األصغر 

باالضافة   ،2011 بالسودان،  األصغر  التمويل  مؤسسات 

الى تشجيع سوق التمويل األصغر بالجملة بين المصارف 

إستغال  آليات  من  كجزء  األصغر  التمويل  ومؤسسات 

إجمالي  من  المركزي  البنك  حددها  التى  الــ%12  نسبة 

للتمويل  للمصارف  السنوية  المصرفية  المحفظة 

والتشريعات  بالسياسات  المفعم  الجو  هذا  فى  األصغر. 

منذ  بقوة  وانطلق  الــســودان  ــداع  اإلب بنك  نشأ  الجاذبة 

في  تصب  السودان  اإلبــداع  بنك  تجربة  ترخيصه.  تم  أن 

»نموذج  ومرامي  المستدامه«  »التنمية  أهــداف  تحقيق 

الثالثة  األلفية  وأهــداف  المتوافق  اإلجتماعيه«  األعمال 

اإلحتياجات  مــع  والمتناغم  المستدامة  التنمية  فــي 

والفقراء  والطفل  والمراه  المهمشين  لشرائح  التنموية 

مالية  والــغــيــر  المالية  خــدمــاتــه  عبر  مــبــاشــره  بــصــورة 

ماليا. إلدمــاجــهــا  المهمشة  لــلــفــئــات  وإســتــهــدافــه 

اتفاقية  خال  من  السودان  في  اإلبداع  بنك  تأسيس  تم 

شراكه مابين صندوق الخليج العربي للتنمية ) األجفند ( 

والبنك اإلسامي للتنمية، جده، ومصرف المزارع التجاري، 

السودانية  والشركة  السودان،  الــصــادرات،  تنمية  وبنك 

الخاص  القطاع  من  ومساهميــن  األصغ،  التمويل  لتنمية 

دوالر   5.000.0000 قدره  مال  برأس  والعربي  السوداني 

كشركة  اإلبداع  بنك  تسجيل  تم   ) دوالر  مليون  )خمسه 

السودان  بنك  من  له  التصديق  وتــم  خاصة  مساهمه 

المركزي فى ديسمبر 2013م، وبدأ البنك نشاطه الفعلي 

الشراكات  على  بني  االجفند  نموذج  2014م.  يناير  في 

االسامى  البنك  بين  شراكة  ثمرة  االبــداع  بنك  كان  فقد 

االسامى  البنك  مساهمة  وبلغت  واالجفند  للتنمية 

بنك  فى  مساهم  اكبر  كثانى   %30 البنك  راسمال  فى 

المساهمين  بقية  شجع  الذى  الشىء  السودان.  االبــداع 

للمساهمة فى هذا البنك، كغيره من بنوك آجفند يعمل 

للمساهمين  يوزع  ال  حيث  اإلجتماعيه،  األعمال  بنموذج 

اخــرى. مــرة  وترسمل  االربــاح  تعاد  بل  االربــاح  من  نــوع  اى 

العدد الرابع، ديسمبر، 2019 – السنة األولى
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أخبار متفرقة

للمراسالت

زيارة وفد شبكة مؤسسات التمويل األصغر اليمنية لوحدة التمويل األصغر

الــمــركــزي  الـــســـودان  ببنك  االصــغــر  الــتــمــويــل  ــدة  وحـ إستقبلت 

مــشــاركــًا   22 يــضــم  ــد  وفـ  2019 ديــســمــبــر  مــن  ــخــامــس  ال فــي 

اليمنية   بالجمهورية  األصــغــر  الــتــمــويــل  قــطــاع  منسوبي  مــن 

باليمن. ــر  ــغ األص الــتــمــويــل  مــؤســســات  شبكة  ــد  ــوف ال يمثل  و 

علي  ــاع  اإلط هو  الــزيــارة  من  الغاية  و  الهدف  أن  بالذكر  الجدير 

تعرف  حيث  اإلســامــي،  األصغر  التمويل  في  السودانية  التجربة 

في  مجهوداته  و  المركزي  الــســودان  بنك  سياسات  علي  الوفد 

تنمية و تطوير قطاع التمويل األصغر و غادر الوفد بإنطباع إيجابي 

و  اإلسامي  األصغر  التمويل  في  السودانية  التجربة  حــول  كبير 

اليمن. فــي  المالي  القطاع  ضمن  التجربة  تطبيق  علي  ــرار  اإلصـ

تعنون المراسات بإسم السيد/ رئيس تحرير المجلة علي العنوان 

التالي:

بنك السودان المركزي

صندوق بريد 313

وحدة التمويل األصغر

ترسل المواضيع للمجلة علي اإليميات اآلتية:

Saifeldin.Barri@.cbos.gov.sd

Abdalla.Babiker@cbos.gov.sd
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