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الحمد هلل العليم األعلم ،الكريم األكرم الذي علم بالقلم
علم اإلنسان ما لم يعلم  ،و الصالة و السالم علي سيد
الخلق محمد بن عبد اهلل النبي املعلم و علي آله و
صحبه و سلم،،،
أما بعد،،،
القراء الكرام مطالعي و متابعي و محبي مجلة
التمويل األصغر ،نلتقيكم في العدد الثالث من هذه
اإلصدارة املتخصصة و كلنا ثقة و األمل حادينا و التفاؤل
شعورنا الذي يبعث في أنفسنا همم الترقي و التقدم
نحو فضاءات العلم و املعرفة التي هي نواة كل تقدم و
رفعة و نرجو أن يجد القارىء النهم في هذا العدد ما يسد
رمقه و نفسه التواقة إلي كل ما هو جديد في قطاع
التمويل األصغر و فروعه و نحن في زمن لطاملا تميز
فيه القاري بالفطنة و الوعي و اإلدراك لكل ما هو جديد
في عالم املعرفة.
أيها القارئ الشغوف يجيء العدد الثالث ملجلة التمويل
األصغر و بالدنا العزيزة تضع اللبنات األولي لإلنطالق

داخل هذا العدد
....تقرير حول تمويل صغار املنتجين بحزام الصمغ العربي
آفاق الشمول املالي في السودان 2020
تجارب ناجحة
أخبار متفرقة
بروفايل مؤسسة داخل هذا العدد

نحو آفاق و مرامي التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية
لكي تتبوأ مكانها الطبيعي في طليعة األمم من
حيث التقدم و التطور اإلقتصادي و التي ال شك أن هذه
املرحلة تلقي بدور محوري هام علي قطاع التمويل
األصغر بروافده املختلفة من مؤسسات و غيرها من
األجسام املساعدة لتسهم بسهمها في هذا البناء
اإلقتصادي املنتظر حتي يستوي اإلقتصاد علي سوقه
شموخا بقدر شموخ الوطن.
أيها القاريء املتطلع إن العدد الثالث لهذه اإلصدارة
ياتي و في طياته الكثير و املفيد بإذن اهلل و منه
سينطلق نظام جديد تعتزم الوحدة تبنيه اال و هو نظام
تصنيف املؤسسات من حيث جودة البيانات و من حيث
توفير البيانات في االنظمة املعتمدة حيث سيتم و
من العدد القادم إن شاء اهلل نشر قائمة الشرف بأسماء
املؤسسات التي توفر معلومات مالية و ديمغرافية
في نظام وكالة اإلستعالم و التصنيف االئتماني و
من ثم ستنطلق املباريات حيث سيتم تحفيز أفضل

للمراسالت
تعنون المراسالت بإسم
السيدة /رئيس تحرير المجلة
علي العنوان التالي
بنك السودان المركزي
صندوق بريد 313
وحدة التمويل األصغر
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أسماء عبد الرحمن خيري
مدير عام وحدة التمويل األصغر
رئيس التحرير
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املؤسسات في كل قائمة و املؤسسات التي تحقق
تقدم ملحوظ في أيًا منها ،و و نأمل ان يكون هذا االمر
حافزًا و دافعًا للمؤسسات لتجويد تدفق املعلومات
حتي تتمكن من أن ترفع من درجة تصنيفها في روليت
الترتيب حيث أن الهدف من هذه العملية خلق نوع من
املنافسة متعددة الجوانب بين املؤسسات كأسواق
الطلب و العرض بقطاع التمويل األصغر مما يوفر سوق
كفؤة و نأمل أن تكون هذه هي النواة األولي إلنشاء
سوق تبادل املعلومات ملؤسسات و بنوك التمويل
األصغر السودانية مما يمكنها من تبني أفضل املعايير
و املمارسات العاملية لتجويد األداء و تحسين مستوي
اإلفصاح و الشفافية الخاصة بنشر املعلومات و بالتالي
رفع هذه املؤسسات ملعلوماتها في منصات التصنيف
العاملية كمكس ماركت ()XIMو غيرها.
و ختامًا بين أيديكم العدد الثالث من مجلة التمويل
األصغر و الذي نأمل أن يكون مدادًا و زادًا مهنيًا خالصًا
يلبي و يحقق رسالة التمويل األصغر السامية،،،،،.
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تقرير حول تمويل صغار منتجي الصمغ العربي
محمد علي الحسين – وحدة التمويل األصغر

الصمغ العربى سلعة إستراتيجية وداعمة لإلقتصاد
الوطنى من خالل عائداته الكبيرة من العمالت الصعبة
و يعتبر الصمغ العربى من السلع ذات امليزة التفضلية
التى ترفد خزينة الدولة بالعمالت الصعبة وباإلضافة
إلى أنه يمثل مصدر دخل لكثير
من األسر الفقيرة فى حزام الصمغ
العربى يدخل منتج الصمغ العربى
فى كثير الصناعات الدوائية
التى
التحويلية
والصناعات
تسعى دول العالم نحو الحصول
عليها عبر شركات فى إطار توجه
الدولة بالحد من صادر املواد الخام
العطاء قيمة مضافة للمنتج
وزيادة اإلنتاج واإلنتاجية و إحالل
الواردات وزيادة الصادرات وتشجيع
املشروعات التى تدعم اإلنتاج
واإلنتاجية لتحقيق األهداف الكلية
لإلقتصاد.
يمتد حزام الصمغ العربى فى عدد من واليات السودان
(سنار ،القضارف ،كسال ،النيل األبيض ،شمال كردفان،

جنوب كردفان ،جنوب دارفور ،شمال دارفور  ،وسط دار فور،
شرق دارفور ،و غرب دارفور) .حيث يبدأ إنتاج الصمغ العربى
فى أكتوبر و ينتهى فى ديسمبر حيث تبدأ التجهيزات
والعمليات الفالحية و عمليات الطق.
و مــواصــلــة لجهود بنك
السودان املركزى في توفير
التمويل لصغار منتجى
الصمغ العربى و تشبيك
مؤسسات و بنوك التمويل
األصغر مع املصارف التى
من شأنها تنفيذ السياسات
السنوية للبنك املركزى و
التي تدعو إلي االهتمام
بالقطاعات اإلنتاجية و خاصة
الــزراعــيــة منها و العمل
على منح املنتج قيمة
مضافة عبر تطبيق برامج
سالسل القيمة و تقديم خدمات مالئمة ملعيشة صغار
املنتجين من سكن و مياه نقية و بعض معينات الحياة
و توفير بدائل متطورة من لعمليات الطهى مثل مواقد

الغاز و ذلك تفاديًا لعمليات القطع الجائر لحطب الوقود
وخدمات أخرى ما قبل اإلنتاج من توفير و عناية و عمل
مشاتل غابية لشجرة الهشاب و التي من شأنها أن
تساهم فى تطوير الحزام الغابى.
و في هذا اإلطار سعي بنك السودان املركزي لتشجيع
املشروعات التى تدعم اإلنتاج واإلنتاجية لتحقيق
التنمية اإلقتصادية في املجتمعات الريفية و زيادة
دخل الفئات املنتجة من منتجى الصمغ العربى و تنـزيل
السياسات السنوية لبنك السودان املركزى حيث دعي
البنك املصارف إلي تكوين محافظ تمويلية مشتركة و
صناديق إستثمارية ذات عالقة بمبادرات خفض مستوى
الفقر وبرامج التمويل األصغر و العمل على الحد من
تصدير املنتجات في شلك خام من أجل تحقيق عائد أكبر
للمنتجين حيث تم تكوين محفظة
تمويلية ملوسم  8102-7102يمكن تلخيصها الجدول
أدناه:
الجدول أدناه يوضح خطة تنفيذ املصارف الرائدة ملحفظة
الصمغ العربي للموسم 2017م2018-م:
املبالغ بآالف الجنيهات
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اسم البنك

المحفظة
الكلية

الموارد الذاتية

موارد أخرى

العدد
المستهدف

مصرف اإلدخار والتنمية االجتماعية

69,480

13,800

55,680

13,300

شمال كردفان ،غرب كردفان،شمال دارفور

بنك األسرة للتمويل األصغر

30,000

5,000

25,000

7،500

شمال كردفان ،شمال دارفور ،النيل األبيض ،القضارف ،سنار

بنك اإلبداع للتمويل األصغر

23,160

5,000

18,160

8,330

جنوب وغرب وشمال كردفان،شمال دارفور

البنك الزراعي السوداني

30,600

15,000

15,600

10,000

القضارف،كسال،شمال ،و جنوب كردفان،النيل األبيض ،سنار ،النيل
األزرق ،قطاع دارفور

153,240

38,800

114,440

39,130

المناطق المستهدفة

ً
باكرا حيث قام البنك المركزي في العام  2021بتكوين محفظة لصادر الصمغ العربي و
تجدر االشارة الي ان جهود البنك المركزي في حشد الموارد لهذا المنتج الهام بدأت
ذلك بغرض تعظيم الفائدة للمنتجين و خاصة صغار المنتجين في حزام الصمغ العربي و بدأت محفظة صادر الصمغ العربي في أبريل من العام 0102م بريادة بنك المزارع
التجاري بمشاركة عشر مصارف باإلضافة الي بنك السودان المركزي و الوكالة الوطنية لتنمية و تمويل الصادرات و حققت المحفظة حتى عام 2014م عائد صادر بقيمة
إجمالية تجاوزت  53مليون دوالر.

تجربة المشروع السوداني لترقية إنتاج وتسويق الصمغ العربي بتمويل من اإليفاد ومؤسسات التمويل االصغر بالواليات:
تم تمويل املشروع السوداني لترقية إنتاج وتسويق
الصمغ العربي من قبل اإليفاد و صندوق دعم املانحين،
والجهة املنفذة هي الهيئة القومية للغابات وبعض
مؤسسات التمويل االصغر بالواليات املستهدفة .
تم تنفذ األنشطة املجتمعية في ثمانية محليات
في واليات النيل األزرق وسنار والنيل األبيض وشمال
كردفان و جنوب كردفان والهدف اإلنمائي للمشروع هو
زيادة اإلنتاج والدخل لصغار منتجي الصمغ العربي بهذه
الواليات.
إنتهج املشروع تجربة جديدة في مجال التمويل األصغر
إرتكزت على بناء قدرات الجمعيات و التي تم إختيارها
وفق شروط ومعايير دقيقة وتدريبها على التمويل
األصغر وفتح الحسابات وكان الهدف تحويل الجمعيات

ملؤسسات محلية/ريفية للتمويل األصغر تقوم بتسليف
األعضاء من حساب الجمعية وفق إتفاق وشروط محددة
 ،اال أن التنفيذ الفعلي بدأ في شكل تمويل أصغر عبر

5

البنوك لعدد  901جمعية من تلك املحليات في مجال إنتاج
الصمغ العربي .تدار تلك القروض بطريقة املال الدوار .في الربع
األول من العام 1102م وصل متوسط نسبة سداد القروض إلي
 %56لكل الجمعيات .و قد تم بنهاية العام 1102م إضافة 02
جمعية جديدة لتستفيد من التمويل األصغر حيث وصل عدد
األسر فيها الى  5231أسرة تمثل النساء فيها نسبة  %83و
قد توقف بسبب عدم توفر موارد للمشروع خصوصا في فترة
الجفاف.
و ختامًا و لكي يلعب الصمغ العربي الدور املنتظر منه في
دعم اإلقتصاد السوداني كسلعة صادر إستراتيجية البد من
اإلهتمام بصغار املنتجين في واليات حزام الصمغ العربي و
العمل علي تفعيل سالسل القيمة حتي يتم تعظيم العائد
للمنتج الرئيسي لهذه السلعة الحيوية.
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آفاق الشمول المالي في السودان 2020
عبد الله علي محمد بابكر
وحدة التمويل األصغر

مقدمة :
يتطلب الشمول املالي توافر القدرة لدى األفــراد
ومؤسسات األعمال على الحصول على الخدمات املالية
و إستخدامها بفعالية بأسعار معقولة وبطريقة مسؤولة.
وقد أظهرت آخر بحوث البنك الدولي الخاصة بقاعدة
بيانات الشمول املالي أن تحقيق الشمول املالي يتزايد
عامليًا و تتسارع وتيرته مع إستخدام الهواتف املحمولة
واإلنترنت .و عامليًا ،يمتلك  %69من البالغين ،أي نحو
 3.8مليار شخص ،حاليًا حسابات في البنوك أو لدى
شركات تقديم الخدمات املالية عبر الهاتف املحمول،
وهي خطوة بالغة األهمية في اإلفالت من براثن الفقر.
وارتفعت هذه النسبة الي  %62في عام  2014من
نسبة ال تتجاوز  %51في عام 2011م .وفي الفترة
بين عامي  2014و ،2017حيث حصل  515مليون بالغ
على حسابات مصرفية ،وقام  1.2مليار بالغ بذلك منذ
العام 2011م وفقًا لقاعدة بيانات املؤشر العاملي
للشمول املالي .ورغم ارتفاع ملكية الحسابات في
التقدم في هذا الشأن كان أبطأ في
بعض البلدان ،فإن
ُّ
بلدان أخرى ،حيث يعوقه في الغالب التباين الكبير بين

الرجال والنساء وبين األغنياء والفقراء .ولم يطرأ أي تغيير
على الفجوة بين الجنسين في البلدان النامية منذ عام
2011م ،حيث ال تزال قائمة بواقع  9نقاط مئوية .وعلى
الرغم من ذلك ،مازال هناك 1.7مليار بالغ ال يمتلكون
حسابات مصرفية حول العالم ،لكن ثلثيهم يمتلكون
هواتف محمولة يمكن أن تساعدهم في الحصول على
الخدمات املالية.
ولن يؤدي إشراك الناس في القطاع املالي الرسمي إلى
تحسين معيشتهم وحسب ولكنه سيسهم أيضًا في
سالمة األنظمة املالية ذاتها .فاألزمة املالية العاملية
ألقت الضوء على هشاشة األنظمة املالية وأهمية
الربط بين االشتمال املالي واالستقرار والنزاهة وحماية
املستهلك املالي .و تعمل الحكومات والجهات املانحة
وصناعة الخدمات املالية ،على نحو متزايد ،على تعزيز
االشتمال في القطاعات املالية لضمان توافر الخدمات
لجميع األفراد ،بما في ذلك أصحاب الدخول املنخفضة.
في حين نجد أن هناك إجماع متزايد فيما يتعلق بأهمية
الشمول املالي ،ال يوجد إجماع حول تعريف الشمول
املالى نفسه ،و يمكن أن يختلف من بلد آلخر وفق الصياغ
الوطنى و أهداف أصحاب املصلحة .و يتدرج التعريف من
خدمة أو إيصال الخدمات املالية إلى غير املخدومين

ماليًا إلى “الخدمات املصرفية بدون فروع ”،حيث يتم
إستخدام مجموعة متنوعة من هذه العبارات في بعض
األحيان كمترادفات لتعريف الشمول املالى ،بصفة عامة
يعرف اإلدماج املالي أو الشمول املالي على أنه تسهيل
الوصول إلى مجموعة كافية من الخدمات املالية بحيث
تكون آمنة و مريحة وبأسعار معقولة للفئات الضعيفة
املحرومة ماليًا وغيرها من ذوى الدخل املحدود فى
املناطق الريفية و كذلك لألشخاص الذين ال يملكون
سجالت و أوراق ثبوتية تمكنهم من التعامل مع القطاع
املالى الرسمى.
أيضًا ُيعرف الشمول املالى (  ) Financial Inclusionأو
التمويل الشامل على أنه إيصال الخدمات املالية بتكاليف
معقولة يمكن تحملها إلى الشرائح الضعيفة و ذوى الدخل
املحدود فى املجتمع و هو على النقيض اإلقصاء املالى
(  ، ) Financial Exclusionو يقدر البنك الدولى أن حوالي
 2مليار من البالغين في سن العمل على مستوى العالم
ال يحصلون على أي من أنواع الخدمات املالية الرسمية
التي تقدمها املؤسسات املالية الخاضعة للتنظيم و
الرقابة بواسطة البنوك املركزية.
و قد ع ّرفت منظمة التعاون اإلقتصادي و التنمية
(  ) OECDوالشبكة الدولية للتثقيف املالي () INFE
املنبثقة عنها الشمول املالي بأنه “ :العملية التي
يتم من خاللها تعزيز الوصول إلى مجموعة واسعة من
الخدمات واملنتجات املالية الرسمية والخاضعة للرقابة
بالوقت والسعر املعقولين و بالشكل الكاف ،وتوسيع نطاق
إستخدام هذه الخدمات واملنتجات من قبل شرائح املجتمع
املختلفة وذلك من خالل تطبيق مناهج مبتكرة و التي
تضم التوعية والتثقيف املاليين بهدف تعزيز الرفاه املالي
واالندماج االجتماعي واالقتصادي”.
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إعالن مايا للشمول المالى
Maya Declaration for Financial Inclusion
يعتبر إعــان مايا األول من نوعه عامليًا من حيث
املبادىء و التعهدات القابلة للقياس و التى تم تبنيها
بواسطة صانعى السياسات فى الدول املتقدمة و
كذلك األسواق الناشئة لفتح طريق املستقبل إقتصاديًا
و إجتماعيًا أمام  2.5مليار من الفقراء و املحرومين من
الخدمات املالية الرسمية حول العالم.
حيث أن التعهد جاء كمايلي (نحن أعضاء التحالف من أجل
اإلدمـــاج املــالــي( ) Alliance for Financial Inclusion
وشبكة البنوك املركزية كمشرفين على األنظمة
املالية فى بلداننا واملؤسسات املالية األخرى إلتقينا
في ريفييرا مايا  -املكسيك فى الفترة من 30-28
سبتمبر عام  2011بمناسبة املنتدى العاملي الثالث
للسياسات لإلعتراف بالدور الحيوي و الهام للشمول
املالى لتحويل حياة الناس لألفضل و تمكينهم من
الوصول للخدمات املالية و خاصة الفقراء منهم ،و
مساهمته فى تحقيق اإلستقرار املالى و الشفافية
املالية فى أنظمتنا املالية و كذلك دوره األساسى
فى املساهمة فى تحقيق النمو الشامل فى البلدان
حد سواء .كما نؤكد
النامية و األسواق الناشئة على ٍ
على القيم الفعلية للتبادل املعرفى بيننا دون تمييز
كمشرعين ماليين و صانعى سياسات لتصميم و تنفيذ
سياسات و حلول مبتكرة تقود إلى الشمول أو اإلدماج
املالى فى الدول النامية).
و هنا نعيد إلى األذهان الجهود الكبيرة التى بذلت خالل

السنتين األخيرتين لتقوية و توسعة شبكة التحـــــــــالف
الــدولى مـــــــــــن أجــــــــل الشمــــــــول املالى
(  ) Alliance for Financial Inclusionوتحديد وإستكشاف
املجاالت ذات األولوية القصوى لسياسة اإلدماج املالي
في العالم النامي من خالل مجموعة عمل التحالف
الدولى من أجل الشمول املالى.

أهداف الشــمول المــالى وفق إعالن مايا
وضع سياسة للشمول املالى بإستطاعتها خلق بئية
مؤاتية للوصول للخدمات املالية بتكاليف معقولة
من خالل اإلستفادة من اإلبتكارات التكنولوجية لتحقيق
اإلستدامة و تقليل التكلفة للخدمة املقدمة.
تصميم إطار تنظيمى صحيح و مناسب يمكن من
خالله إنجاز األهداف املكملة للشمول املالى ،اإلستقرار
املالى ،و السالمة أو النزاهة املالية.
اإلعتراف بحماية و تمكين مستهلكى الخدمات املالية
و إعتبار ذلك كركيزة أساسية ضمن جهود الشمول املالى
لضمان أن الجميع قد تم دمجه فى القطاع املالى فى
وطنه.
جعل األولوية لسياسة للشمول املالى قائمة على
األدلة من خالل جمع و تحليل البيانات الشاملة ملعرفة
و تتبع التغيير فى وضع الشمول املالى مما يقود إلى
الحصول على مؤشرات يسهل مقارنتها ضمن أعضاء شبكة
التحالف الدولى للشمول املالى.
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المباديء المبتكرة للشمول المالي وفق
مجموعة الدول الـ20
القيادة :قدرة اإللتزام الحكومي بتوسيع قاعدة الشمول
املالي للحد من الفقر.
التنوع :تبني سياسات و طرق لتحفيز التنافس في
السوق لتقديم خدمات مالية متنوعة.
اإلبتكار :تشجيع اإلبتكارات التقنية و املؤسسية
كوسيلة لتوسيع فرص النفاذ إلي الخدمات املالية ،و
يتضمن ذلك تحسين البنية التحتية.
الحماية :إيجاد طرق شاملة لحماية املستهلك املالي
فعالة
مبنية علي توجيهات حكومية واضحة و مشاركة ّ
من مزودي الخدمات املالية و العمالء.
التمكين :زيــادة التثيق املالي و املعرفة املالية
للعمالء.
التعاون :إيجاد بنية مؤسسية تشاركية بمسؤليات و
تنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.
املعرفة :إجــراء الــدراســات الكافية و بناء قواعد
للمعلومات لقياس النفاذ إلي الخدمات املالية.
النسبية :التوازن ما بين التوسع في الخدمات املالية
و املخاطر.
اإلطار املرجعي :األخذ بعين اإلعتبار عند وضع اإلرشادات
للشمول املالي أفضل التجارب العاملية و كذلك
تطبيق اإلرشــادات الخاصة بمكافحة غسل األمــوال و
تمويل اإلرهاب بصورة ديناميكية و وجود تعليمات و
إرشادات للعمل املالي اإللكتروني.

العدد الثالث سبتمبر 2019

قياس الشمول المالى

أصبحت مصادر بيانات الشمول املالي في السنوات
ثراء ،كما صارت أكثر تعقيدًا في تصفحها
األخيرة أكثر
ً
في الوقت نفسه .ففي جانب الطلب ،هناك العديد
من املصادر مث ً
ال :املؤشر العاملي للشمول املالي
الذي طرح في عام2012؛ بجانب العديد من االستقصاءات
على املستوى القطري مثل فينسكوب ،وفين أكسس،
و إستقصاء تتبع الشمول املالي ،على سبيل املثال ال
الحصر .و باملثل ،فقد زاد عدد مصادر البيانات على جانب
العرض و زاد عمقها فشملت تركيزًا أكبر على البيانات
املحلية و تضمنت املزيد من املؤشرات ،حيث ال يوجد
مصدر أفضل لقياس الشمول املالي و إنما يعتمد
نوع القياس علي نوع البيانات التي نريد معرفتها عن
الشمول املالي و فيمايلي تفصيل لبعض مؤشرات
قياس الشمول املالي لجانبي الطلب و العرض:

مصادر بيانات جانب الطلب
املؤشر العاملي لتعميم الخدمات املالية Global -
 Findexمصدر البيانات العاملي الوحيد الذي يتيح تحلي ً
ال
عامليًا وإقليميًا على مستوى البلدان ويشمل بيانات
مستقاة من  148بلدًا ،ويجمع معلومات عن 506
مؤشرات من  1000شخص على األقل ،فوق سن 15عامًا
داخل كل بلد .والعينة ممثلة للمستوى الوطني
ومختارة عشوائيًا .وحيث أن اإلستقصاء يمثل وحدة
تضاف إلى استطالع غالوب العاملي ،فهو يجمع بين
املعلومات املتعلقة بالظروف االجتماعية والسكانية
والــقــدرة على الحصول على الخدمات املالية أو

إستخدامها .ويستخدم املؤشر العاملي للشمول املالي
بصفة أساسية في تحليل االتجاهات العاملية واملقارنة
القطرية إللقاء الضوء على مؤشرات االشتمال املالي
الرئيسية مثل عدد البالغين الذين يتمتعون بالقدرة على
الوصول إلى حسابات بنكية رسمية .ويعيبه أن البيانات
غير ممثلة للمستوى دون الوطني ،مما يعني قلة
نفعه لواضعي السياسات داخل البلد في عملية إتخاذ
القرار لعدم كفاية تفاصيله .وكذلك يستند تعريف الخدمات
املالية الرسمية إلى إعتبار الجهة املقدمة للخدمة
مؤسسة مالية رسمية وفقًا لتصور الناس ،وهو األمر
الذي قد ال يتفق بالضرورة مع اإلطار التنظيمي والرقابي
للبلد .وتُختار العينة عشوائيًا على املستوى الفردي ،مما
يتيح للمستخدمين تجميع البيانات على حسب الخصائص
الشخصية ،مثل الدخل والنوع االجتماعي ،ولكن ذلك يجعل
البيانات في الوقت نفسه غير متوافقة مع اإلستقصاءات
على مستوى األسر املعيشية.
إستقصاء فينسكوب  Finscope -الذي يقيس إنطباعات
املستهلكين عن الخدمات املالية ،أول مصدر بيانات
معترف به عامليًا لجانب الطلب يتيح قياس مؤشرات
الشمول املالي على املستوى دون الوطني ،وكانت
نشأته عام  ،2002وسجلت عالمته التجارية لصندوق
فينمارك االستئماني ،مما يعني أنها املؤسسة
الوحيدة املصرح لها بإستخدام هذه املنهجية .و يعد
إستقصاء فينسكوب ممث ً
ال للمستوى الوطني ويوضح
كيفية إدارة األفراد لحياتهم املالية .وهو يقدم ملحة أيضًا
عن املواقف والتصورات تجاه األدوات والخدمات املالية.
ويتفاوت حجم العينة تفاوتًا كبيرًا فيما بين البلدان ،وحتى

تاريخه ،شملت اإلستقصاءات مشاركات من عدد تراوح بين
 1000و  21ألف شخص .والفرد هو وحدة العينة في
اإلستقصاء ،ولكنه يمكن من إستنباط بعض االستنتاجات
على مستوى األسرة املعيشية .وحتى تاريخه ،أجرى ما
يقرب من  71بلدًا إستقصاءات فينسكوب ،أو كان في
طريقه إلى ذلك .وغالبًا ما تسهم األطراف الفاعلة في
املجال في تكلفة اإلستقصاء وتساعد على مواءمة
أسئلة اإلستبيان مع اإلحتياجات املتعددة لألطراف صاحبة
املصلحة .والبيانات التي يقدمها إستقصاء فينسكوب
غير قابلة للمقارنة على مستوى البلدان في جميع
املؤشرات التي يشملها.
إستقصاءات الوصول إلى الخدمات املالية/فين أكسس -
 FinAccessمشابهة لفينسكوب ولكن ال يجريها صندوق
فينمارك اإلستئماني .ويتبع إستقصاء فين أكسس في
كينيا القدرة على الوصول إلى الخدمات املالية في
نيجيريا (وما شابههما) نفس مبادئ فينسكوب ،ولكن
نظرًا لعدم إجرائهما من قبل صندوق فينمارك اإلستئماني
فهما يحمالن تسميتين مختلفتين .وكما هو الحال مع
فينسكوب ،تصمم هذه اإلستقصاءات من خالل التشاور
مع األطــراف في املجال ،مما يعني أنها قادرة على
تلبية العديد من االحتياجات واإلجابة على العديد من
األسئلة .وهي تعاني من نفس عيب فينسكوب؛ فهي
غير مصممة للمقارنة القطرية .وعالوة على ذلك ،فإن
هذه اإلستقصاءات يتم التكليف بها وتنفيذها من قبل
كيانات متنوعة ،مما قد يتسبب في عدم إتساق جودة
البيانات .و إضافة إلى ذلك ،فال يوجد على مستوى كل
من إستقصائيي فينسكوب وفين أكسس ،تعريف قياسي
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“للمدمجين ماليًا” ،ولهذا يتفاوت معنى هذه املصطلح
تبعًا لتعاريف أصحاب املصلحة املحليين .فعلى سبيل
املثال ،قد تشمل بعض البلدان بطاقات الدفع واملحافظ
املتنقلة غير املرتبطة بحساب كمؤشرات للشمول
املالي ،في حين ال تقوم أخرى بذلك.
إستقصاءات تتبع الشمول املالي  FITS -إستقصاءات
جماعية تمثيلية للمستوى الوطني تهدف إلى جمع
بيانات عن اإلتجاهات العامة في السلوك املالي لألسر
املعيشية على مر الزمن .وقد قام فريق الخدمات املالية
املقدمة للفقراء في مؤسسة بيل وميليندا غيتس
باإلشتراك مع إنترميديا بتصميم هذه اإلستقصاءات
بحيث تجرى على مدى ثالثة أعوام في ثالثة بلدان.
ويبلغ حجم العينة  3000أسرة معيشية في أوغندا
وتنزانيا و 5000أسرة معيشية في باكستان ،ويقيس
اإلستقصاء نفس األسر املعيشية طوال املدة بكاملها.
وتمثل البيانات الناتجة من اإلستقصاء السلوك الجمعي
وأنماط اإلستخدام لجميع أفراد أسرة معيشية معينة.
وقد استخدمت البيانات ،وال تزال ،في تقدير اإلتجاهات
العامة في مستويات الفقر لدى مستخدمي األموال
املتنقلة .وهذا التركيز على األسر املعيشية ،وإن كان
يقدم منظورًا مفيدًا ،يمكن أن يمثل أيضًا وجهًا من أوجه
القصور نظرًا لعدم فائدته في التحليل على املستوى
الفردي .عالوة على ذلك ،ال يجرى االستقصاء إال في ثالثة
بلدان.
إستقصاءات التصورات بشأن الشمول املالي  .Fll -بدأت
مؤسسة بيل وميليندا غيتس باإلشتراك مع إنترميديا
مؤخرًا جهدًا لجمع البيانات إلستقصاء التصورات بشأن

اإلشتمال املالي .وستتوافر البيانات خالل العام
 .2014وعلى العكس من إستقصاءات تتبع الشمول
املالي ،ال تعد إستقصاءات التصورات بشأن الشمول
املالي إستقصاءات جماعية ،حيث إنها ال تقوم
بتتبع نفس األسرة املعيشية على مر الزمن .فهي
تركز أكثر على قياس تصورات الفرد وسلوكياته ،ما
يجعلها أقرب إلى إستقصاء فين أكسس وما شابهه.
إال أن تركيزها القوي على األموال املتنقلة والخدمات
املالية الرقمية يميزها عن تلك اإلستقصاءات.
ويتفاوت الغرض اإلستراتيجي من جمع البيانات
ومنهجياته وتواتره فيما بين البلدان الثمانية التي
يتم جمع البيانات منها (كينيا ،تنزانيا ،أوغندا ،نيجيريا،
الهند ،باكستان ،بنغالديش ،و إندونيسيا) .وعادة ما
يكون حجم العينة كبيرًا ليتيح تمثي ً
ال للمستوى دون
الوطني .وتشمل االستقصاءات قياسات الرفاهية
املستندة إلى مؤشر الخروج من الفقر ملؤسسة
غرامين ،والذي يعد أحد الجوانب الفريدة في إستقصاء
التصورات بشأن الشمول املالي .ونظرًا لتركيز
اإلستقصاء على التصورات تجاه الخدمات املالية
الرقمية ،فهو ال يسجل العديد من املؤشرات التي
تدور حول القدرة على الوصول إلى الخدمات املالية
غير الرقمية و إستخدامها .عالوة على ذلك ،ال يجرى
هذا االستقصاء إال في ثمانية بلدان فقط.
مصادر بيانات جانب العرض لقياس الشمول المالي

إستقصــــــاء إمكـــــانية الحصول علــــى التمويل
 )FAS( Financial Access Surveyلصندوق النقد
الدولي أشمل بيانات عاملية عن الشمول املالي
من حيث جانب العرض .فباإلضافة إلى تزويد واضعي

9

السياسات والباحثين ببيانات جغرافية وسكانية سنوية
عن القدرة على الوصول إلى خدمات املستهلكين املالية
األساسية في جميع أنحاء العالم ،يعد إستقصاء إمكانية
الحصول على التمويل واحدًا من مصادر البيانات الرئيسية
للمؤشرات األساسية للشمول املالي ملجموعة
العشرين ،التي صدق عليها قادة مجموعة العشرين في
قمة لوس كابوس في يونيو  ،2012فض ً
ال عن مؤشرات
الشمول املالي األكثر احتواءًا ملجموعة العشرين .وتضم
قاعدة بيانات استقصاء إمكانية الحصول على التمويل
حاليًا بيانات سنوية عن 189بلدًا ،بما فيها جميع اقتصادات
مجموعة العشرين ،وتغطي فترة مدتها تسع سنوات
( .)2012-2004وتقع مسؤولية إدارة البيانات والبيانات
الوصفية على عاتق البلدان .وكما يمتاز املؤشر العاملي
للشمول املالي بإمكانية املقارنة القطرية لبيانات
جانب الطلب ،فإن إستقصاء إمكانية الحصول على التمويل
لصندوق النقد الدولي يمتاز بنفس امليزة ولكن لبيانات
جانب العرض .وال يعد االستقصاء ممث ً
ال للمستوى دون
الوطني ،وتعتمد البيانات فيه على قدرة كل بلد على
تسجيل البيانات من مقدمي الخدمات املالية .وفوق
ذلك ال يشمل االستقصاء إال بيانات الجهات املقدمة
للخدمات املالية الخاضعة للتنظيم التحوطي فقط.

العدد الثالث سبتمبر 2019

إستقصاء االتحاد العاملي لالتصاالت املتنقلة إلعتماد
األموال املتنقلة .في عام  ،2011بدأ برنامج األموال
املتنقلة لغير املتعاملين مع البنوك إستقصاءًا عامليًا
إلعتماد الخدمة ملنح مديري برامج األموال املتنقلة
تصورات أفضل بمدى أداء الخدمات التي يقدمونها
مقارنة بعضها ببعض .وفي أكتوبر  ،2013نشر البرنامج
النتائج األولية إلستقصاء إعتماد األموال املتنقلة
لعام  .2013وقد نشرت النتائج الكاملة لإلستقصاء
ضمن تقرير برنامج األموال املتنقلة لغير املتعاملين
مع البنوك لعام  2013حول حالة القطاع في  42فبراير
 2014باملؤتمر العاملي لالتصاالت املتنقلة .ويمثل
إستقصاء عام  114 ،2013مقدم خدمة من  57بلدًا،
حيث قدم  100منهم معلومات عن األموال املتنقلة،
و18عن التأمين عبر االتصاالت املتنقلة ،و 12عن خدمات
القروض واملدخرات عبر االتصاالت املتنقلة .وعلى
الرغم من أن قاعدة البيانات ذاتها غير متاحة للجمهور،
إال أن البرنامج ينشر تحلي ً
ال بالنتائج املجمعة .ويقدم
االستقصاء ملحة عن صناعة األموال املتنقلة كل عام،
كما يزود الجهات املقدمة لخدمة األموال املتنقلة
بمصدر لبيانات املقارنة املرجعية.
إستقصاء البنك الدولي ألنظمة الدفع العاملية .يعد
استقصاء شام ً
ال يجرى
إستقصاء أنظمة الدفع العاملية
ً
في  139بلدًا ،ويقدم معلومات عن وضع األنظمة
الوطنية للدفع وتسوية األوراق املالية في جميع أنحاء
العالم .ومن املتوقع أن يقود ذلك جهود اإلصالح في
ميدان أنظمة الدفع على الصعيدين الوطني والعاملي.
ويقدم كل من استقصائيي عام  2008و( 2010حيث لم

يجر سوى استقصاءين فقط حتى اآلن) ملحة عن أنظمة
الدفع وتسوية األوراق املالية في االقتصادات املتقدمة
والناشئة على حد سواء.
الخرائط الجغرافية املكانية ملركز تبادل معلومات
التمويل األصغر (ميكس) .يعد مركز ميكس املصدر األول
للمعلومات العامة عن مؤسسات التمويل األصغر وأدائها
املالي واإلجتماعي .حيث يقدم مركز ميكس مجموعة
من التقارير التحليلية واسعة اإلنتشار على املستويات
العاملية واإلقليمية والقطرية ،بما في ذلك التحليالت
العاملية للقضايا الرئيسية في القطاع .وقد وسع مركز
ميكس في العام األخير من نطاق تركيزه من خالل جهود
وضع الخرائط الجغرافية املكانية لتجميع بيانات الجهات
املقدمة للخدمات املالية ،بما فيها مؤسسات التمويل
األصغر وغيرها ،وعرضها بيانيًا .وحتى تاريخه ،تم عرض
البيانات دون الوطنية لتسعة بلدان من خالل البوابة.
ومن شأن الخطوة التي خطاها مركز ميكس نحو العرض
البياني للبيانات الجغرافية املكانية لجانب العرض على
املستوى دون الوطني من خالل خرائط جغرافية مكانية
متاحة للجمهور أن يثري مشهد بيانات جانب العرض .إال
أن هذه املهمة ستواجه تحديات حيث إن الجمع املتكرر
للمعلومات من شأنه أن يكون مكلفًا و/أو وقتيًا متوقفًا
على الوقت الذي تصبح فيه البيانات متوفرة.
 Fspmaps.comموقع إلكتروني ممول من قبل
مؤسسة بيل وميليندا غيتس باالشتراك مع املؤسسة
الدولية للتنمية املكانية .ويقدم Fspmaps.com
أدوات تحليلية لإلجابة على العديد من األسئلة حول

القدرة على الحصول على التمويل .ومثله مثل مركز
ميكس ،يستفيد املوقع اإللكتروني من املعلومات
الجغرافية املكانية في تتبع الشمول املالي وتحليله.
ويزخر املوقع ببيانات شاملة عن نقاط الوصول املالي
مدعومة بمراجع جغرافية مكانية ،وكذلك بيانات عالية
الدقة عن تعداد السكان بما في ذلك كثافة معدالت الفقر
وغيرها من السمات السكانية األخرى .ويمكنك ،من خالل
األدوات التحليلية ،الحصول على معلومات تفصيلية عن
أماكن إقامة السكان  -بما في ذلك الفقراء منهم  -نسبة
إلى نقاط الوصول إلى الخدمات املالية .وبهذه الطريقة
يمكن الكشف عن املناطق املحرومة من الخدمات بصورة
أفضل .وتتيح لك أداة تحليلية أخرى إسقاط دبوس على
الخريطة وحساب تعداد السكان الذين يحصلون على خدمات
التغطية باالتصاالت املتنقلة ولكنهم يفتقرون في
الوقت ذاته إلى وصول كاف إلى الخدمات املالية .ويتيح
املوقع اإللكتروني أيضًا للمستخدمين استيراد مجموعات
البيانات الخاصة من خالل وظيفة السحب واإلفالت .ويضم
 Fspmaps.comحاليًا بيانات عن تنزانيا ،أوغندا ،نيجيريا،
وبنغالديش ،وسيضم عما قريب ،بيانات جغرافية مكانية
من كينيا وأجزاء من إندونيسيا والهند

الوضع الراهن للشمول المالى فى السودان
يبذل السودان جهود مضنية و مقدرة إلعداد إستراتيجية
قومية للشمول املالي تحت قيادة بنك السودان املركزي
حيث بدأ البنك يضطلع بالدور املحوري له في عملية وضع
و تبني إسترتيجية قومية لتعزيز الشمول املالي في
البالد و ذلك بحكم وظيفيته في إدارة القطاع املالي
حيث تم تشكيل لجنة تسيير عليا لوضع هذه اإلستراتيجية
و قد ضمت اللجنة في عضويتها مختلف أصحاب املصلحة
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الريئسيين في عملية الشمول املالي و تكونت اللجنة من
(بنك السودان املركزي ،وزارة املالية و التخطيط اإلقتصادي،
الهئية القومية لإلتصاالت ،الجهاز املركزي لإلحصاء ،هئية
الرقابة علي التأمين ،املركزي القومي للمعلومات ،إتحاد
املصارف السوداني ،جمعية مؤسسات و بنوك التمويل
األصغر السودانية).
حيث وقع اإلختيار الجهاز املركزي لإلحصاء للقيام بعمليات
املسح امليداني لجانب الطلب ملعرفة الفجوة في الخدمات
املالية و قد بدأ الجهاز املركزي بالفعل في عمليات املسح
امليداني و لكن العمل توقف بصورة مفاجئة مما يعيق
عملية الوصول للشمول املالي  2020كما هو مخطط له
من قبل صناعي السياسات حول العالم ،فيما يلى جانب
العرض بالنسبة للشمول املالي فإن آليات العرض املتاحة
كافية بالوصول للشمول املالي  2020في السودان إلي
غاياته مراميه بإدماج جل الفئات املستهدفة في النظام
املالي شريطة أن يتم تفعيل هذه اآلليات بالصورة املثلي
التي تمكنها من أداء مهتمها في الوصول للشمول املالي
بنهاية عام  2020و بالتالي املساهمة في تحقيق التنمية
املستدامة حيث أن الشمول املالي ليس غاية في حد ذاته
و إنما وسيلة فعالة للتنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية.
أهم مؤشرات الشمول املالي في السودان حتي ديسمبر
 2108وفقًا إلحصائية بيانات البنك الدولي للعام  2017حيث
أن نسبة الشمول املالي في السودان تم قياسها بعدد
الحسابات للفئة العمرية األكثر من  15عام و جاءت مساوية
لـ %15وفق بيانات العام 2014
إن مؤشرات الشمول املالي تعتمد في قياسها علي
مسوحات العرض و الطلب علي الخدمات املالية بالقطر و بما
أنه ال تتوفر معلومات دقيقة عن جانب الطلب يمكن إجمال
القول علي أن قياس الشمول املالي يعتمد بصورة كبيرة

علي نسبة من يتمتعون بالخدمات املالية وسط السكان
منسوبًا للعدد الكلي للسكان ممن هم دون الخامسة
عشرة عامًا بحيث تكون هذه الخدمات سهلة الوصول و ذات
تكلفة منخفضة و يمكن تحمل من مختلف الشرائح ،و في
هذه الورقة تركز مؤشرات الشمول املالي علي جانب العرض
و املعلومات املتوفرة من مختلف أدوات الشمول املالي
من مؤسسات مالية رسمية كاملصارف و شركات التحاويل
باإلضافة لشركات اإلتصاالت و مؤسسات التمويل األصغر ،

و يمكن تلخيص التطورات التي شهدتها بيانات و مؤشرات
الشمول املالي في السودان للفترة من العام  2014حتي
ديسمبر 2018في الجدول التالي الجدير بالذكر أن هذه البيانات
ال تتضمن تطبيقات الهواتف الذكية  ،عدد املشتركين في
خدمات الهاتف الجوال ،عدد عمليات تحويل الرصيد التي تتم
عن طريق املوبايل و غيرها من الخدمات املالية غير الرسمية:

2014

املؤشر

2015

2016

2018

2017

عدد املصارف

37

37

37

37

37

عدد فروع املصارف

674

720

732

674

758

عدد الحسابات

 7.3مليون

 4.2مليون

 4.8مليون

 5.3مليون

 6.3مليون

عدد الصرافات اآللية

970

1074

1190

1300

1448

عدد نقاط البيع

708

2885

3447

3780

16162

عدد البطاقات املصرفية

 2.3مليون

 2.6مليون

 2.9مليون

 3.4مليون

 4.2مليون

عدد بطاقات املحفظة اإللكترونية

N/A

 722ألف

 778ألف

 793ألف

 885ألف

عدد مؤسسات التمويل األصغر

31

32

34

38

44

عدد فروع مؤسسات التمويل األصغر

N/A

119

169

239

261

 509ألف

 641ألف

 799ألف

 1022ألف

عدد عمالء مؤسسات التمويل األصغر

 400ألف

املتأمل في واقع الشمول املالي في السودان علي الرغم من الجهود املبذولة علي مستوي القطاع املالي املنظم و
خاصة املصارف و غيرها من قنوات الخدمات املالية بما فيها شركات اإلتصاالت يجد أن هذه األدوات و الوسائل ذات مساهمة
ضعيعة في جانب الشمول املالي مقارنة باملؤسسات املالية غير املصرفية (مؤسسات التمويل األصغر) و ذلك إذا
أخذنا في الحسبان املعني العميق للشمول املالي و كيف يمكن أن يقود إلي التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية في
املجتماعات الريفية و املجتمعات املستبعدة من الخدمات املالية الرسمية أو التي ال تستطيع الوصول إلي الخدمات
املالية بصورة أو بأخري و من خالل التجربة مع مؤسسات و بنوك التمويل األصغر نجد أن هذه املؤسسات لها فعل السحر في
ً
ماليأ من خالل اإلنتشار في هذه األصقاع البعيدة
الشمول املالي و الوصول إلي األرياف و املناطق و الفئات املهمشة
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العدد الثالث سبتمبر 2019
تجارب للشمول المالي لبعض المشاريع الفردية لبنك اإلبداع

من خالل البيانات املتوفرة عن الشمول املالي و آلياته
املختلفة و التي يهتم أغلبها بجانب العرض نجد أن
الشمول املالي في السودان يواجه العدد من التحديات و
التي يمكن إجمالها في النقاط التالية:

السودان:

المستفيدة :مستورة محمد
نوع المشروع :تسمين ضأن

عندى خبرة موروثه فى تسمين وتربية املاشية وتقدمت الى بنك االبداع وتمولت
فى  2014بمبلغ  4011و اشتريت خمسه راس من الضان وبسمن وببيع كل  24يوم و
سددت التمويل وحتى االن تمولت ثالث مرات بلغ التمويل الكلى  50410جنيه جنيه
ساعدنى التمويل فى تعليم أوالدى و بساهم كل عيد فى كسوة االوالد ودفعت رسوم
قطع اراضى لى ولولدى الكبير ومازلت أعمل فى املشروع و هدفى من املشروع فى
املرحله الجاية ابنى بيتى

ال يوجد مسح ميداني مكتمل للطلب علي الخدمات
يمكن من املقاربة بين ما هو متوفر
املالية وسط السكان ّ
من آليات العرض و الفجوة في الطلب.
ضعف الوعي املالي و املصرفي وسط فئة كبيرة من
السكان خاصة في املناطق الريفية.

المستفيدة :كوثر أحمد

نوع المشروع :مشغل لتصنيع المالبس
تم تمويل املشروع من بنك اإلبداع و أصبح باملشغل االن عدد  21ماكينة خياطة
يعمل بها عدد من النساء والرجال وعدد النساء أكتر من الرجال و أيضا املشروع وفر
عدد  21فرصة عمل لعمالة موسمية  ،حيث أصبح عدد عمالء املشروع  35عميل
يمثلون مدارس و رياض أطفال حيث أوفر لهم الزي املدرسي و زي رياض األطفال
حيث يتراوح سعر اللبسة من  150-100جنيه وفق أسعار .2016
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ضعف التغطية الجغرافية من قبل املصارف و املؤسسات
املالية األخري في املناطق الريفية.
الخدمات املصرفية التقليدية ذات تكلفة عالية.
ال يوجد نموذج عمل موحد يجميع جميع الشركاء في عملية
الشمول املالي.
ضعف رؤوس أموال مؤسسات التمويل األصغر مما يحد من
قدرتها للعب دور محوري في زيادة رقعة اإلنتشار جغرافي َا و
كذلك اإلنغماس نحو مستويات فقر أعمق.

التوصيات:
تطوير وثيقة إستراتيجية وطنية للشمول املالي بالسودان
ينضوي تحتها جميع األطراف ذات العالقة.
نشر الوعي و التثقيف املالي وسط السكان عن طريق تبني
حملة قومية للتوعية و التعليم املالي.
ضرورة عمل حوافز تشجيعية ألصحاب الودائع املصرفية و
إستقطاب من هم خارج النظام املصرفي و املالي.

المراجع
The Financial Action Task Force – Anti-money
& laundering and terrorist financing measures
Financial Inclusion-2011
ويكيبيديا املوسوعة الحرة
بوابة الشمول املالي للتنمية
بنك االبداع

تشجيع املصارف لإلنتشار في الريف عن طريق الفروع
املتنقلة و النوافذ املصرفية.

البنك الزراعي السوداني

تقليل تكاليف الخدمات املالية املصرفية بحيث يمكن
تحملها بواسطة الفئات الضعيفة.

مبادرة الشمول املالي في الدول العربية – إحد إصدارات
صندوق النقد العربي 2017

زيادة رؤوس أموال مؤسسات التمويل األصغر حتي تتمكن
من زيادة اإلنتشار الجغرافي لها و التغطية الشاملة لكل
كيلومتر مربع.

تقرير وحدة التمويل األصغر ببنك السودان املركزى للعام
.2018

إدماج الشمول املالي ضمن الخطة التنموية للسودان.
تعزيز الخدمات املالية للمشروعات متناهية الصغر،
املشروعات الصغيرة ،و املتوسطة بما في ذلك توفير آليات
الضمان و تمويل الشركات الناشئة و دعم رواد األعمال.
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تقرير اإلدارة العامة لتنظيم و تنمية الجهاز املصرفي ببنك
السودان املركزى للعام .2018

العدد الثالث سبتمبر 2019
تجارب و نماذج لمشروعات تمويل أصغر ناجحة

(Microfinance stands as one of the most
promising and cost-effective tools in the fight
)against global poverty

مشروع اشمال منتجي القمح عبر مؤسسات
التمويل االصغر :

بهدف القضاء علي الجوع وتحريك املجتمعات
الريفية

و

تنميتها

تحت

مسمي

االشمال

املالي للقطاعات االقتصادية غير املنظمة.
اختارت االفراكا هذا النموذج ليتم تقديمه ضمن
املمارسات املوصي بها عامليا في فعاليات
مؤتمر االفراكا الفضل املمارسات العاملية في
التمويل الزراعي الريفي الذي استضافته نيروبي خالل
األسبوع األول من أكتوبر  2019م بحضور منظمة
الزراعة و االغذية العاملية الفاو  SAFIN ،OCDE ،و
اكثر من  30مؤسسة مالية وائتمانية متخصصة.
فلنعمل سويا من أجل القضاء علي الجوع وتحقيق
التزمت منظمة االغذية والزراعة العاملية الفاو في

التنمية املستدامة في الريف السوداني.

برنامجها االستراتيجي بالعمل علي تحقيق هدفين
من اهداف التنمية املستدامة لالمم املتحدة في

النشاط :إنتاج حيواني -دواجن
اإلســـم  :سامية محمد إسماعيل أحمد
املوقع  :والية :جنوب دارفور -نياال
الفرع املمول  :فرع البنك الزراعي  -نياال
بدأت التمويل فى العام 2010م بمبلغ  5000جنيه
وتعددت تمويالتها لتصل إلى  20000جنيه فى العام
2015م وسددت كل التمويل بنسبة %100

كانت نتيجة اعمال السنتين االولتين للتحالف ان وصل

أثر التمويل األصغر على مستواها األسري
حققت عائدات نقدية مجزية من بيع الدواجن البياض للمزارع
الصغيرة .
حققت عائدات مجزية من بيع لحوم الدواجن
تحسن مستوى الدخل مكنها من الصرف على نفقات تعليم
األبناء.

اقطار العالم و هما الحد من للجوع و الحد من الفقر .
في السودان  ،تكون تحالف ضم أربعة من مؤسسات
التمويل االصغر  ،استهدف التحالف صغار منتجي القمح
بالجزيرة و النيل االبيض للعمل علي تحقيق تقدم في
االهداف التي وضعها برنامج االمم املتحدة االنمائي.
التمويل الي اكثر من  10ألف مزارع و و بقيمة فاقت
ال  500مليون جنيه و إنتاج للتقاوي اكثر من 5000
طن و إنتاج للقمح املحلي وصل الكثر من  60ألف طن...
النتيجة النهائية ملخصها تقدم ملموس تجاه اإللتزام
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فازت بالجائز ة الوطنية األولى ألفضل أسرة منتجةللعام2016م.
قام البنك الزراعي بتكريمها و منحها جائزة تشجيعية( مصنع
أعالف دواجن صغير.
أثر التمويل األصغر على مستوى مجتمعها
مد املزارع الصغيرة بالدواجن البياض.
توفير لحوم الدواجن للمستهلكين باملنطقة.
اإلستفادة من مصنع علف الدواجن فى توفير العلف ملزارع
الدواجن باملنطقة.

النشاط :زراعى وحيوانى  ،مدخالت إنتاج:

إخبارية

اإلســـم  :بتول الطيب سالم بخيت
املوقع  :والية :الجزيرة -الوحدة اإلدارية– محلية املناقل -قرية
سرحان .
الفرع املمول  :فرع البنك ألزراعي الهدى
متعددة إضافة لتمويلها بتراكتر.
بدأت التمويل فى العام 2006م بزراعة  3أفدنة وإستمرت ملواسم
متعددة .

أثر التمويل األصغر على مستواها األسري
أصبحت تمتلك أصول مختلفة منها  100فدان إضافة للحواشات .
إمتالك عدد (  )4جرارات و( )2حاصدة .
إمتالك قطيع من األبقار .
إمتالك بنشر وبقاله وطاحونة .
إمتالك (دكاكين) بسوق القرية .

أثر التمويل األصغر على مستوى مجتمعها

أصبحت عضو مجلس تشريعى بوالية الجزيرة.

توفير فرص عمل ألبناء منطقتها .
إجالس التالميذ بالقرية .
املطالبة واإلسهام فى فتح مستشفى وطريق بالقرية.
مساعدة األسر الفقيرة وإعانتها على تعليم أبناءها .
أصبحت ممولة لألنشطة الصغيرة بالقرية مما أتاح فرص عمل
حر لكل األفراد بالقرية.
تنوع أألنشطة والخبرة اإلدارية وحبها للعمل ساهم فى إحداث
حراك إجتماعى وإقتصادى باملنطقة .
مدخالت االنتاج للمشروع (ماكينات – قماش – خيوط).
يتم جلب القماش الخام من مصنع سور لألقمشة القطنية عبر
الوكيل شركة سوالرا والتي تم التعاقد معها لتوفر القماش
للمشغل.
بدأ العمل بعدد  18عاملة خياطة و  12ماكينة  ،وتم التوسع
في فبراير  2019بشراء  25ماكينة وزيادة العمال إلى 40

نالت عضوية إتحاد املزارعين بوالية الجزيرة .

عاملة خياطة.
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ورشة التحليل المالي المتقدم بإستخدام نظام السيب
نظمت وحدة التمويل األصغر في الفترة من /30ينويو 2019/إلي /04
يوليو 2019/ورشة تدريبية بعنوان (التحليل املالي املتقدم بإستخدام
آلية سيب) و ذلك بالتعاون مع مركز التدريب ببنك السودان املركزي و قد
إستهدفت الدورة مؤسسات و شركات التمويل األصغر حيث شارك في الورشة
التدريبية عدد  30مشارك من مختلف مؤسسات و شركات التمويل األصغر
باإلضافة إلي مشاركين من وحدة التمويل األصغر ،حيث أتت الورشة ضمن خطة
وحدة التمويل األصغر للعام  2019ضمن برنامج بناء قدرات قطاع التمويل األصغر
و إستهدفت الورشة التدريبية مدراء العمليات و مدراء التمويل باملؤسسات.

بروفايل مؤسسي

مائدة مستديرة حول تقييم سياسات التمويل األصغر

للعام  2019و تقديم مقترحات سياسات 2020

نظمت وحدة التمويل األصغر في السادس و العشرين من سبتمبر للعام
 2019لقاءًا تفاكريًا مع مؤسسات و بنوك التمويل األصغر و ذلك بغرض تقييم
سياسات التمويل األصغر للعام  2019و التحديات التي واجهت املؤسسات في
تطبيق السياسات و التفاكر حول تقديم مقترحات لسياسات العام 2020و قد
أم املائدة املستديرة عدد كبير من املمارسين من مؤسسات التمويل األصغر
باإلضافة للشركة السودانية لتنمية التمويل األصغر و وكالة ضمان التمويل
األصغر (تيسير) و إختتمت املائدة املستديرة أعمالها بالعديد من التوصيات و
املقترحات لتطوير قطاع التمويل األصغر و الصغير علي أن تري هذه املقترحات
جزء منها أو جلها النور في سياسات العام .2020
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يغطي بروفايلنا لهذا العدد من مجلة التمويل األصغر واحدة من املؤسسات الوالئية التي حققت الكثير من النجاحات علي الرغم من البئية القاسية التي تعمل بها
و قصر عمر املؤسسة حيث أن هذه املؤسسة هي أولي املؤسسات التي تقوم بإدخال جميع بيانات عمالئها املالية و الديمغرافية في نظام وكالة اإلستعالم و
التصنيف اإلئتماني كيف ال و هي تخدم فئة واسعة من عمالء التمويل األصغر الحقيقين في أرياف والية البحر األحمر بمختلف جبالها و سهولها و تاللها و صيفها
الحارق و هنا نترككم ملعرفة املزيد عن هذه املؤسسة و إلي هذه الديباجة القصيرة.
مؤسسة البحر األحمر للتمويل األصغر مبادرة كريمة من حكومة والية البحر األحمر و اجيز لها قانون من
املجلس التشريعي الوالئى بتاريخ  2102/1/16م وخصص لها مقر من قبل حكومة الوالية  .وتم عمل خطة
إ ستر ا تيجية
خــمــســيــه
2017 – 2013
وحصلت
م
املــؤســســة
بموجب ذلك
على التصديق
الــنــهــائــي
و ا إل ذ ن
بــمــمــارســة
الـــعـــمـــل
كمؤ سسة
والئــــيــــة ال
تقبل الودائع
مــــن بــنــك
السودان املركزي وأصبحت املؤسسة من ضمن املؤسسات التي تتلقى خدمات الشركة السودانية
لتنمية التمويل األصغر املتمثلة في ( تركيب نظام متابعة القروض ) LOAN TACKING SYSTEM
وبدأت نشاطها فى فبراير  2013ومقرها مدينة بورتسودان وتعتمد نظام النوافذ املتحركة ملحليات

الوالية باالضافة ملناديب املحليات وغطت خدماتها كل محليات الوالية ,
وتعتمد فى عملها االستعالم االئتمانى لعمالئها ورفع البيانات املالية
ايضا عبر نظام وكالة االستعالم والتصنيف االئتمانى .
تعتمد املؤسسة هامش ربح سنوى  %51وهى النسبة االقل مقارنة
بالبنوك واملؤسسات العاملة فى الوالية .
وصل عدد العمالء تراكمى  483.11عميل وحجم تمويل  95.962.000جنيه
كما فى 2019/9/30م
عدد العمالء النشطين 2.625عميل والتمويل القائم  27.165.000جنيه .
القطاعات املمولة :
القطاع الخدمى
القطاع العقارى
القطاع الزراعى ( حيوانى تربية ابل وماشية )
القطاع التجارى
القطاع الحرفى
قطاع النقل الوسيط
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