
بسم اهلل الرمحن الرحيم

هيئة األعمال الفكرية

قضايا
 يف التمويل األصغر اإلسالمي
املفهوم، الفرص، التحديات والتجارب العاملية

د. ضرار املاحي العبيد أمحد

معهد إسالم املعرفة ـ جامعة اجلزيرة

نوفمرب 2012م 





3

يقول اهلل تعاىل يف كتابه الكريم:

َهاَدِة  َدُّوَن ِإىَل َعاِلِ اْلَغْيِب َوالشَّ ولرُهرُ َواملرُْؤِمنرُوَن َوَسترُ ) َوقرُِل اْعَملرُوا َفَسَيَى اهللَّرُ َعَمَلكرُْم َوَرسرُ
َفيرَُنبِّئرُكرُْم ِبَا كرُْنترُْم َتْعَملرُوَن  ()التوبة:105(
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مقدمة الكتاب

من  الرغم  على  النامي  العامل  تتصدر قائمة أجندة مشاكل دول  الفقر مازالت  قضية  أن  مبا 
معدالت النمو االقتصادية اإلجيابية، حيث تشري بعض التقارير الدولية إىل أن شخصاً من بني 
كل مخسة أشخاص يف العامل، يعيش حتت خط الفقر، أي على أقل من واحد دوالر أمريكي 
يوميًا، فقد ظهرت العديد من األدوات واملبادرات العاملية واإلقليمية واحمللية يف سبيل احلد 
من تلك مشكلة، ومن بني تلك املبادرات كانت أنشطة التمويل األصغر واملشروعات الصغرية.

 على الرغم من غياب البيانات الدقيقة حول عدد وانتشار املؤسسات العاملة يف جمال أنشطة 
التمويل األصغر، إال أن واقع احلال يشري إىل أن تلك الصناعة قد شهدت منوا مطردا عاملياً 
األلفية  من  املاضية  العشرة  السنوات  خالل  واحلضر  الريف  يف  سنوياً   %30 نسبته  بلغت 
اجلديدة، حتى أصبحت هذه املؤسسات صناعة متطورة معرتف بها عامليًا،  وحتولت معها 
أساليب التمويل األصغر إىل جزء أساسي يف منظومة املؤسسات االقتصادية واملالية اليت ال ميكن 

التغاضي عنها أو اعتبارها جزء من منظومة االقتصاد التقليدي اهلامشي.

تقدم برامج التمويل األصغر جمموعة متنوعة من اخلدمات املالية كخدمات التمويل واإليداع 
بدء  والقادرين على  اقتصادياً  النشطني  للفقراء  املالية  االحتياجات  لتلبية  والتأمني  واالدخار 
ـ  املتحدة سنة 2005م  األمم  للدخل. ويعترب إعالن هيئة  مدرة  اقتصادية  وإدارة مشروعات 
الدور الذي ميكن أن تلعبه  للتمويل األصغرـ مبثابة االعرتاف الدولي بأهمية  الدولية  السنة 
برامج التمويل األصغر املنفذة من قبل اجلهات املؤسساتية املختلفة، سواء من حيث أهمية 
اخلدمات املالية املتاحة للجميع يف إطار بناء أنظمة مالية مفتوحة للجميع، أو من حيث أهمية 
املشروعات الصغرية والبالغة الصغر يف ظل هذه الربامج ودورها يف توفري فرص العمل ورفع 

مستويات املعيشة يف إطار التنمية املستدامة املتكاملة.

 بدأ االهتمام بالتمويل األصغر يف السودان من بنك السودان املركزي من خالل دوره كذراع 
العام  العشرين وتوجه يف  القرن  منذ تسعينيات  بالتمويل األصغر  بالبالد  االقتصادية  للتنمية 
2006 بإعالن إسرتاتيجيته لتنمية قطاع التمويل األصغر بالسودان ويف 2007 مت إنشاء وحدة 
ولتنفيذ  القطاع  املصريف هلذا  التمويل  وضع  بها حتسني  مناط  البنك  داخل  األصغر  للتمويل 
يف  األصغر  التمويل  يلعبه  أن  الذي ميكن  املهم  بالدور  احلكومة  من  واعرتافاً  اإلسرتاتيجية. 
الرؤية  هذه  املركزي  السودان  بنك  أعد  بالسودان،  املستدام  السالم  وحتقيق  الفقر  من  احلد 
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)إسرتاتيجية( كخطة وطنية لتنمية وتوسيع قطاع التمويل األصغر بالسودان من أجل ضمان 
توفري بيئة مواتية لنمو اجلوانب االقتصادية واالجتماعية للصناعة بصورة مستدامة. وقد كانت 
منطلقات هذه الرؤية من اإلسرتاتيجية الربع قرنية وإسرتاتيجية بنك السودان املركزي. واآلن 
تشًكل برامج التمويل األصغر أدوات رئيسية بالنسبة للدولة يف سبيل احلد من مشكلة الفقر 

وأيضاً أداة يف إجياد فرص عمل جديدة لشرحية كبرية من الشباب واخلرجيني بالدولة. 

والقادرين  اقتصادياً  النشطني  للفقراء  املالية  تقديم اخلدمات  فإن  من ذلك،  انطالقاً   
على بدء وإدارة مشروعاتهم الصغرية، من شأنه زيادة دخل األسر، وختفيض معدالت البطالة 
وخلق طلب واسع على السلع و اخلدمات األخرى خاصة ما يتعلق خبدمات التغذية والتعليم 
والصحة، وبدون شك فإن وصول هذه الفئات من اجملتمع إىل اخلدمات املالية وغري املالية عرب 
برامج التمويل األصغر هو من األدوات األكثر فعالية يف معاجلة ظاهرة الفقر و البطالة يف إطار 

حتقيق التنمية املستدامة.

يف سبيل إثراء املكتبة السودانية ونشر ثقافة التمويل األصغر، كانت هذه املبادرة يف   
مجع جمموعة من البحوث واألوراق العلمية اليت مت استعراضها يف املنتديات وورش العمل 
األصغر  التمويل  يف  قضايا   " بعنوان  كتاب  يف  األصغر  بالتمويل  تتعلق  قضايا  يف  احمللية 

اإلسالمي: املفهوم، الفرص، التحديات والتجارب العاملية«

لتحقيق ذلك اهلدف، جاء تقسيم الكتاب على فصول ثالث رئيسية: 

	 الفصل األول: اإلطار املفاهيمي للتمويل األصغر وواقع التمويل األصغر يف السودان 
وأساليب تطويره.

التمويل األصغر اإلسالمي يف السودان: الواقع ، الفرص والتحديات o 

مستقبل أنشطة  التمويل األصغر بوالية اجلزيرة o 

ورقة عن التمويل األصغر: والية اجلزيرة o 

	 الفصل الثاني: بعض قضايا التمويل األصغر بالسودان

"األساس النظري والتطبيقي للمالية اإلسالمية يف السودان": صيغ التمويل  o 
اإلسالمي
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حتريك مدخرات الشرائح الفقرية: األهمية والتحديات o 
	 الفصل الثالث: التجارب العاملية للتمويل األصغر ودور التمويل األصغر يف خلق 

فرص العمل بالسودان

                     o Amanah Ikhtiar Malaysia جتربة مؤسسة أمانة اختيار ماليزيا
)AIM(

 o Microfinance Activities and Job Creation
among Graduates in Sudan

نسأل اهلل أن يعني القائمني على أمر التمويل األصغر واملشروعات الصغرية بالسودان وبأن 
حتقق تلك املشروعات األهداف املرجوة، وباهلل التوفيق وعليه التكالن .

املؤلف





الفصل األول: اإلطار املفاهيمي للتمويل األصغر وواقع التمويل 

األصغر يف السودان وأساليب تطويره.

التمويل األصغر اإلسالمي يف السودان: الواقع ، الفرص والتحديات o 

مستقبل أنشطة  التمويل األصغر بوالية اجلزيرة o 

ورقة عن التمويل األصغر: والية اجلزيرة o 





التمويل األصغر اإلسالمي يف السودان: 

الواقع ، الفرص والتحديات

ورشة: التمويل األصغر : التجارب العملية، الواقع والتحديات

مركز دراسات اإلسالم والعال املعاصر )اخلرطوم( بالتعاون مع مركز اإلبداع املاليزي

قاعة الصداقة

فرباير 2012م
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مستخلص الورقة

النمو  الرغم من معدالت  النامي على  العامل  ال يزال الفقر يتصدر قائمة أجندة مشاكل دول 
االقتصادية اإلجيابية. حيث تشري بعض التقارير الدولية إىل أن شخصًا من بني كل مخسة 
أشخاص يف العامل، يعيش حتت خط الفقر، أي على أقل من واحد دوالر أمريكي يومياً. كما 
تعددت األدوات واملبادرات يف سبيل احلد من مشكلة الفقر، ومن بينها أنشطة التمويل األصغر 
واملشروعات الصغرية.  إضافة إىل ذلك فإن األزمة املالية العاملية احلالية قد جعلت من صناعة 
التمويل األصغر أكثر حاجة لإلسهام يف معاجلة مشكلة الفقر يف الدول النامية. على الرغم من 
غياب البيانات الدقيقة حول عدد وانتشار املؤسسات العاملة يف جمال أنشطة التمويل األصغر، 
إال أن واقع احلال يشري إىل أن تلك الصناعة قد شهدت منوا مطردا عاملياً بلغت نسبته %30 
سنوياً يف الريف واحلضر خالل السنوات العشرة املاضية من األلفية اجلديدة، حتى أصبحت 
هذه املؤسسات صناعة متطورة معرتف بها عامليًا،  وحتولت معها أساليب التمويل األصغر إىل 
جزء أساسي يف منظومة املؤسسات االقتصادية واملالية اليت ال ميكن التغاضي عنها أو اعتبارها 
التمويل  وجماالت  بقضايا  االهتمام  إطار  يف  اهلامشي.  التقليدي  االقتصاد  منظومة  من  جزء 
األصغر فقد مت التكليف بإعداد هذه الورقة بغرض استعراض جتربة السودان يف جمال أنشطة 
التمويل األصغر والوقوف على حجم التحديات اليت تواجه هذه الصناعة يف السودان. هذا 
باإلضافة إىل حتقيق مجلة من األهداف ممثلة يف الوقوف على نوع وحجم الفرص اليت توفرها 
أنشطة التمويل األصغر يف السودان، وكيفية إجياد اآللية اليت تضمن استدامة هذه األنشطة. 
وكذلك وضع توصيات عملية متكن أن تعني على جناح مشروعات التمويل األصغر حاضراً 
ومستقباًل. تتكون هذه الورقة من ثالثة حماور رئيسية باإلضافة إىل املقدمة واخلامتة. يتناول 
مسرية  استعراض  وكذلك  العامل  يف  األصغر  التمويل  تطور  عن  تارخيية  فذلكة  األول  احملور 
التمويل األصغر يف السودان منذ سبعينيات القرن العشرين واجلهود املبذولة يف سبيل إجناحه، 
األدبيات.  املتوفرة يف بعض  والتعريفات  التمويل األصغر  مفهوم  كما يستعرض ذات احملور 
بينما يتناول احملور الثاني جتربة السودان يف جمال التمويل األصغر مبيناً أهم السياسات اليت 
متت يف هذا اجملال باإلضافة إىل الوقوف على قوى العرض والطلب يف جمال التمويل األصغر 
يف السودان. أما احملور الثالث فإنه يأتي مكماًل للمحور السابق، حيث يستعرض الفرص اليت 
ميكن أن توفرها مشروعات التمويل األصغر، باإلضافة إىل أنه يناقش التحديات واملعوقات اليت 
تواجه حاضر ومستقبل املؤسسات املصرفية وغري املصرفية اليت تقدم خدمات أنشطة التمويل 

األصغر يف السودان.
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مقدمة

الثالثة  العقود  العاملي خالل  النمو اإلجيابية اليت شهدها االقتصاد  على الرغم من معدالت 
األخرية من القرن العشرين، فال يزال الفقر يتصدر قائمة أجندة مشاكل دول العامل النامي. فقد 
أشارت التقارير الدولية إىل أن شخصًا من بني كل مخسة أشخاص يف العامل، يعيش حتت 
خط الفقر، أي على أقل من واحد دوالر أمريكي يومياً. وتعددت حديثاً األساليب واملبادرات 
يف سبيل القضاء على مشكلة الفقر، ومن بينها أنشطة التمويل األصغر واملشروعات الصغرية.  
إضافة إىل ذلك فإن األزمة املالية العاملية احلالية قد جعلت من صناعة التمويل األصغر أكثر 
حاجة لإلسهام يف معاجلة مشكلة الفقر يف الدول النامية. على الرغم من غياب البيانات الدقيقة 
حول عدد وانتشار املؤسسات العاملة يف جمال أنشطة التمويل األصغر، إال أن واقع احلال 
يشري إىل أن تلك الصناعة قد شهدت منوا مطردا عاملياً بلغت نسبته 30% سنوياً يف الريف 
واحلضر خالل السنوات العشرة املاضية من األلفية اجلديدة، حتى أصبحت هذه املؤسسات 
صناعة متطورة معرتف بها عامليًا،  وحتولت معها أساليب التمويل األصغر إىل جزء أساسي 
يف منظومة املؤسسات االقتصادية واملالية اليت ال ميكن التغاضي عنها أو اعتبارها جزء من 

منظومة االقتصاد التقليدي اهلامشي.

اهلدف من الورقة

 يف إطار االهتمام بقضايا وجماالت التمويل األصغر فقد مت التكليف بإعداد هذه الورقة بغرض 
استعراض جتربة السودان يف جمال أنشطة التمويل األصغر والوقوف على حجم التحديات 
اليت تواجه هذه الصناعة يف السودان. هذا باإلضافة إىل حتقيق مجلة من األهداف ممثلة يف 
الوقوف على نوع وحجم الفرص اليت توفرها أنشطة التمويل األصغر يف السودان، وكيفية إجياد 
اآللية اليت تضمن استدامة هذه األنشطة. وكذلك وضع توصيات عملية ميكن أن تعني على 

جناح مشروعات التمويل األصغر حاضراً ومستقباًل.

مكونات الورقة:

 تشتمل هذه الورقة على ثالثة حماور رئيسية باإلضافة إىل املقدمة واخلامتة. يتناول احملور 
التمويل  استعراض مسرية  العامل وكذلك  التمويل األصغر يف  تطور  تارخيية عن  فذلكة  األول 
األصغر يف السودان منذ سبعينيات القرن العشرين واجلهود املبذولة يف سبيل إجناحه، كما 
يستعرض ذات احملور مفهوم التمويل األصغر والتعريفات املتوفرة يف بعض األدبيات. بينما 
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يتناول احملور الثاني جتربة السودان يف جمال التمويل األصغر مبيناً أهم السياسات اليت متت 
يف هذا اجملال باإلضافة إىل الوقوف على قوى العرض والطلب يف جمال التمويل األصغر يف 
السودان. أما احملور الثالث فإنه يأتي مكماًل للمحور السابق، حيث يستعرض الفرص اليت 
ميكن أن توفرها مشروعات التمويل األصغر، باإلضافة إىل أنه يناقش التحديات واملعوقات اليت 
تواجه حاضر ومستقبل املؤسسات املصرفية وغري املصرفية اليت تقدم خدمات أنشطة التمويل 

األصغر يف السودان.

احملور األول: التمويل األصغر: اخللفية التارخيية واملفهوم 

أ/ عامليًا:

يف  األصغر  التمويل  بصناعة  واسعا  اهتماما  اجلديدة  األلفية  من  األخرية  السنوات  شهدت 
الفعالة  التمويل األصغر إحدى األدوات  النامية, واعتربت أنشطة  الدول  السودان وغريه من 
للتخفيف من حدة الفقر. و ميثل االهتمام به نقلة نوعية يف توجهات اجملتمع و الدولة من 
الرتكيز على دعم املشاريع الكبرية  واعتبارها رائدة النهضة و التنمية و أنها تشغل أعداداً 
واملنشات  املشاريع  هذه  تلعبه  الذي  بالدور  ضمنيا  اعرتافا  هذا  ويعترب  العاملني.  من  كبرية 
الصغرية يف التنمية االجتماعية واالقتصادية ويف القطاعات الزراعية اإلنتاجية واخلدمية على 

املستويات العاملية واإلقليمية واحمللية .

إىل  احلاضر  الوقت  )Microfinance( يف  األصغر  التمويل  مصطلح  استخدام  يرجع 
سبعينيات القرن املاضي بإنشاء بنك غرامني )Grameen Bank(  يف دولة بنغالدش 
وجناحه يف الوصول إىل ماليني الفقراء عن طريق تقديم خدماته املالية هلم وباستخدام ضمانات 
بسيطة غري تقليدية " ضمانات اجتماعية " حيث استطاع البنك أن يتوسع يف براجمه وأصبح 
بنك  أو جتربة  نظام  تبنت  اليت  الدول  من  العديد  وهنالك  التجربة.  لنجاح  واقعياً  منوذجاً 
غرامني كما هي، وبعض الدول األخرى تبنت هذه التجربة مع إدخال بعض التعديالت أو 

التشذيب حتى تتوافق وخصائص وتركيبة الدول املضيفة وقوانينها ولوائحها احمللية.

ب/ حمليًا

من  السبعينيات  منذ  بدأ  الضعيفة  اقتصادياً(  )النشطة  املنتجة  بالشرائح  السودان  اهتمام  أما 
القرن املاضي بإنشاء بنك االدخار )يف العام 1974م( والبنك الزراعي السوداني وبنك فيصل 
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اإلسالمي )يف العام 1979م(  الذي أنشأ فرعاً مبدينة أم درمان مساه » فرع احلرفيني » يف 
املنطقة الصناعية ، ثم يف العام 1983م مت إنشاء البنك اإلسالمي السوداني والذي اهتم بدعم 
األسر الفقرية وذلك من خالل ختصيص فروع مساها » فروع األسرة » . ويف العام 1984م مت 
تأسيس بنك العمال الوطين ومصرف املزارع التجاري . إال أن اهتمام الدولة مبحاربة الفقر 
وسعياً منها حنو حتقيق أهداف التنمية لأللفية اجلديدة، واليت أوصت بضرورة القضاء على 
الفقر وبناء القدرات، قد أدى إىل حراك حثيث من جهة السلطات املختصة بدأت بالسياسات 
التمويلية من ِقبل بنك السودان املركزي. ووضع إسرتاتيجية لتنمية وتطوير صناعة التمويل 
األصغر وقد كان ذلك يف عام 2005م ؛ ومن ثم إنشاء وحدة التمويل األصغر ببنك السودان 
املركزي يف عام 2007م لتضطلع بتنفيذ تلك اإلسرتاتيجية وتطويرها . كما مت السماح بتأسيس 
مؤسسات للتمويل األصغر بالواليات وكذلك مت مؤخراً إنشاء حمفظة »األمان« بالشراكة بني 

املصارف السودانية وديوان الزكاة.

ج/ مفهوم التمويل األصغر:-

ليس هنالك تعريف وطين معرتف به متى يكون التمويل متناهي الصغر أو أصغر أو صغري 
أو وفري فالعبارات تستخدم أحيانا كمراد فات دون تعريف دقيق. كذلك ليس هنالك تعريف 
للمنشأة الصغرية واملتوسطة والكبرية . مت تعريف التمويل األصغر يف معظم دول العامل على 
أنه تقديم نطاق واسع من اخلدمات املالية وغري املالية يف جماالت االئتمان واالدخار واإليداع 
والتأمني والتحويالت بل والتدريب وبناء القدرات لذوى الدخول املنخفضة أي الفقراء النشطني 
اقتصادياً وقد حددت إسرتاتيجية البنك املركزي تعريف التمويل األصغر بأنه كل تسهيل مالي 
ممنوح للفقري النشط اقتصادياً أو جملموعة من الفقراء النشطني اقتصاديا حبيث ال يتجاوز ذلك 
التسهيل مبلغ 20,000 )عشرون ألف جنيه سوداني( للمشروع. أما املشروع املتناهي الصغر 
يقصد به العمل الذي حيتاج إىل متويل أصغر أو متناهي الصغر سواء كان لتشغيله أو إلدارته 
والذي عادة ما يقوم على مالك وحيد أو منظم عمل صغري حيث يستخدم عدداً من العمالة 
ال تتجاوز ثالثة عمال. أما املشروع الصغري يقصد به العمل الذي حيتاج إىل متويل أصغر أو 
متناهي الصغر سواء كان لتشغيله أو إلدارته والذي عادة ما يقوم على مالك وحيد أو منظم عمل 

صغري حيث يستخدم عدداً من العمالة ال تتجاوز سبعة عمال.1

)1(  وحدة التمويل األصغر ـ بنك السودان املركزي “املفاهيم العامة للتمويل األصغر”، نوفمرب 2011. ص. 2.
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اجتماعية عديدة  والتمويل األصغر ليس متوياًل جتارياً على حجم أصغر إمنا يتضمن أبعاداً 
. ويتداخل جانب العرض مع جانب الطلب . أي تنمية وتطوير املنشأة الصغرية من جانب 
وتوفري التمويل املصريف هلا من اجلانب اآلخر وال ميكن الفصل بني تنمية وتطوير قطاع التمويل 
األصغر و تنمية وتطوير املنشأة الصغرية وتنمية الريادة يف اجملتمع. التمويل  األصغر وسيلة 
حملاربة الفقر عن طريق حتقيق األرباح ومن شروطه وجود مبادرين ميتلكون الدافعية بتحويل 

التمويل إىل نشاط استثماري إنتاجي.

ومتدنا اخلربات القطرية بأن معظم الدول اليت حققت جناحات متفاوتة يف مشروعات التمويل 
األصغر هي الدول اليت اعتمدت إسرتاتيجيات و خطط متوسطة املدى لتنمية وتطوير املنشآت 
الصغرية واملتوسطة. واليت اعتمدت على سياسة اقتصادية كلية مالئمة للتصدي للفقر وسياسة 
عمالية ناشطة يف إطار سياسة اجتماعية متكاملة ومتزامنة مع السياسات االقتصادية الكلية. 

مما يعين ضرورة تهيئة بيئة اقتصادية واجتماعية وقانونية وثقافية لنجاح املنشأة الصغرية.

احملور الثاني: التمويل األصغر : التجربة السودانية

أ/ إستاتيجية بنك السودان املركزي

بدأ االهتمام يف بنك السودان املركزي من خالل دوره كذراع للتنمية االقتصادية بالبالد بالتمويل 
لتنمية  بإعالن إسرتاتيجيته  العام 2006  العشرين وتوجها يف  القرن  األصغر منذ تسعينيات 
قطاع التمويل األصغر بالسودان ويف 2007 مت إنشاء وحدة للتمويل األصغر داخل البنك مناط 
بها حتسني وضع التمويل املصريف هلذا القطاع ولتنفيذ اإلسرتاتيجية. واعرتافاً من احلكومة 
بالدور املهم الذي ميكن أن يلعبه التمويل األصغر يف احلد من الفقر وحتقيق السالم املستدام 
بالسودان، أعد بنك السودان املركزي هذه الرؤية )إسرتاتيجية( كخطة وطنية لتنمية وتوسيع 
قطاع التمويل األصغر بالسودان من أجل ضمان توفري بيئة مؤاتية لنمو اجلوانب االقتصادية 
واالجتماعية للصناعة بصورة مستدامة. وقد كانت منطلقات هذه الرؤية من اإلسرتاتيجية الربع 

قرنية وإسرتاتيجية بنك السودان املركزي اللذان تطرقا لآلتي:

اإلستاتيجية القومية الربع قرنية:  1 .
•جتاوز مرحلة اقتصاد التحول إىل االنطالق.  	

•التنمية املتوازنة و جتفيف منابع الفقر.  	
•ترقية التخصيص و التوظيف األمثل للموارد.  	
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اإلستاتيجية اخلمسية لبنك السودان املركزي: 2 .
•إنشاء مؤسسات التمويل األصغر.  	

•العمل على بناء القواعد األساسية لتلك املؤسسات.  	
•تشجيع القطاعات املستهدفة للتعامل معها.  	

وقد خرجت الرؤية اإلسرتاتيجية لتنمية وتطوير التمويل األصغر السودانية عرب عملية تشاورية 
واسعة النطاق‘ شاركت فيها العديد من اجلهات صاحبة املصلحة، ُضمنت هذه الرؤية يف وثيقة 
التمويل األصغر املعتمدة. وقد ُترمجت الرؤية  تناولت بالتعريف اإلطار العملي إلسرتاتيجية 
إىل خطة عمل ركزت على ثالثة جماالت شاملة للنشاط تعترب بالغة األهمية يف توسيع الدور 
الذي يلعبه القطاع يف السودان. وهذه اجملاالت هي: بيئة السياسة العامة، واإلطار املؤسسي 
والتنظيمي، واهليكل األساسي الداعم. وقد ُقدمت التوصيات ضمن خطة عمل شاملة حددت 

إجراءات معينة يتعني القيام بها وفقا لرتتيب األولوية واألطر الزمنية للتنفيذ.

وقد بنت الرؤية وحدات تنفيذها على أهداف فرعية:

اهلدف األول : خلق بيئة مشجعة لتنمية قطاع التمويل األصغر

اهلدف الثاني: تعزيز دور املصارف واملؤسسات اليت تعمل يف التمويل األصغر.

اهلدف الثالث : إنشاء بنيات حتتية مساندة.

كما قام بنك السودان املركزي بتطوير الرؤية اإلسرتاتيجية لبنك االدخار والتنمية االجتماعية 
املرحلة  كبنك حكومي يف  أكمل وجه  بدوره على  يقوم  لكي  وزيادة رأمساله  وإعادة هيكلته 
اجلديدة. ويف سبيل تفعيل الرؤية املستقبلية واخلطة اإلسرتاجتية لتطوير وتنمية قطاع التمويل 
األصغر بالبالد وباإلضافة إىل قيام شركة تنمية التمويل األصغر وإنشاء وحدة التمويل األصغر 
قام بنك السودان املركزي بإلزام املصارف بإنشاء إدارات أو وحدات للتمويل األصغر برئاساتها. 
ولتنفيذ ما جاء يف اإلسرتاتيجية وضع بنك السودان املركزي موجهات للمصارف من أهمها 
حتديد أهداف وكمية وتطوير وتنويع املنتجات وتبسيط اإلجراءات والضمانات والبحث عن 
ضمانات غري تقليدية وبناء قدرات املوظفني وتطوير نظم املعلومات اإلدارية وإدخال أحدث 
التقنيات املعلوماتية، باإلضافة هلذه املوجهات مسح للمصارف بإنشاء شركات للتمويل األصغر 
وحثها على تأسيس فروع قائمة بذاتها متخصصة بهذا النوع من التمويل وإنشاء حمافظ للتمويل 
األصغر وحتسني قدرات األفراد العاملني يف هذا اجملال واستخدام الصريفة املتنقلة والدخول 
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مع شركات االتصاالت إلنفاذ عمليات االدخار والتحويالت وكذلك العمل وسط الشرائح ذات 
الصلة بتخصص املصارف واعتماد مشروعات ذات ميزة تنموية وعمل التوعية اإلعالمية وسط 
الشرائح املستهدفة بالتمويل األصغر.2 كما صدرا مؤخرا عن بنك السودان املركزي إطار رقابي 
خاص بالتمويل األصغر بهدف الوصول إىل أكرب نسبة من الفقراء النشطني حبلول العام 2020، 
ورفع نسبة النساء املستفيدات من مشروعات التمويل األصغر، وضم القطاع غري الرمسي إىل 
القطاع املالي، باإلضافة إىل وضع ضوابط لتأسيس مؤسسات التمويل األصغر ملؤسسات تقبل 
واألنشطة  التنظيم  ووسائل  التأسيس  ضوابط  اختالف  مع  الودائع  تقبل  ال  وغريها  الودائع 

املسموح بها. 
كما قام بنك السودان املركزي يف أبريل 2011م بإصدار الئحة تنظيم عمل مؤسسات التمويل 
األصغر اليت ال تقبل الودائع واليت تعين أي هيئة عامة أو شركة مساهمة عامة أو خاصة أو 
القيام بأعمال تقديم  ائتماني أو مجعية تعاونية من أغراضها  منظمة غري حكومية أو احتاد 
خدمات التمويل األصغر. كما أنشأت حمفظة األمان يف يوليو 2010 برعاية البنك املركزي 
كآلية من آليات التمويل األصغر. وهى شراكة بني املصارف وديوان الزكاة قائمة على خلط 
األموال. ويبلغ حجم احملفظة 200 مليون جنيه سوداني تسهم املصارف فيها بـ150 مليون 
وديوان الزكاة خبمسني مليون جنيه وتهدف لتمويل الفقراء الناشطني اقتصاديا. ويتوىل بنك 

اخلرطوم ريادة احملفظة اليت تضم عددا من البنوك العاملة.

سياسات التمويل األصغر واملتناهي الصغر للعام 2012:3. 3
واالجتماعية  • تشجيع التمويل األصغر للمساهمة يف حتقيق التنمية االقتصادية 	
وذلك بزيادة مساهمة مشروعات التمويل األصغر يف الدخل القومي اإلمجالي،  

وتوفري فرص العمل و ختفيف حدة الفقر و حتقيق العدالة  االجتماعية.
إرساء  • توفري التمويل ملشروعات اخلرجيني والشباب و املرأة مع العمل على 	
والشرائح السكانية  وتوزيع الثروة بني اجملموعات  االجتماعية  مبادئ العدالة 
واملناطق اجلغرافية املختلفة ، حفزاً لتشجيع اهلجرة العكسية إىل الريف وإعادة 

االستقرار والدمج والتوطني.
على  • تيسري وصول خدمات التمويل األصغر إىل الشرائح الضعيفة غري القادرة 	
وذلك عن طريق التحويالت اإللكرتونية  الوصول إىل اخلدمات املالية الرمسية 

)2( بنك السودان املركزي، 2008، السياسة التمويلية، بنك السودان املركزي، اخلرطوم.
)3(  السياسة التمويلية لبنك السودان املركزي للعان 2012



19

و الفروع املتحركة و الوكاالت الريفية والوسائط . والعمل على اعتماد الثقة يف 
العميل املبنية على جودة املشروع والتارخيي االئتمانية واملرتبات واملعاشات 
كضمان ملنح التمويل . باإلضافة إىل تعزيز دور املدخرات الصغرية كضمان ملنح 

واسرتداد التمويل.
املصارف  وتشجيع  بالواليات  األصغر  التمويل  مؤسسات  إنشاء  ودعم  •حفز  	
ومؤسسات التمويل األصغر يف تطبيق أفضل املمارسات لتحقيق استدامة التمويل 
األصغر ونشر ثقافة الصريفة اليت تعزز قدرات التمويل األصغر واملتناهي الصغر.
•العمل على خلق بيئة مشجعة حلفز املدخرات الصغرية واالرتقاء مبستوى االدخار  	
واالستثمار من خالل تعبئة رؤوس األموال من األفراد واجلمعيات واهليئات غري 
مشروعات  يعفي  الضرائب  من  خاص  استثناء  إصدار  على  والعمل  احلكومية 

التمويل األصغر من كل الضرائب االحتادية والوالئية طوال فرتة السداد.
للعام  • نسبة % 12 على األقل من احملفظة االستثمارية لكل مصرف 	 توظيف 
 2012م لتمويل مشروعات وبرامج التمويل الصغري واألصغر ومتناهي الصغر 

والتمويل الصغري ذو البعد االجتماعي. 
عن  • تشجيع املصارف ومؤسسات التمويل األصغر للوصول إىل الشرائح املستهدفة 	

طريق السياسات التالية:
تأمني  o  إدخال خدمات الضمان عن طريق شركات التأمني وفقًا لوثيقة

التمويل األصغر الشاملة باإلضافة إىل باقة الضمانات السارية . 
جنيه  o  إنشاء مؤسسة )كفاالت( برأس مال ال يقل عن مائيت مليون
لتقديم خدمات الضمان للتمويل األصغر باجلملة بغرض تشجيع 
املصارف لتقديم التمويل باجلملة ملؤسسات التمويل األصغر بالواليات 

والقطاعات املستهدفة.
وإنشاء  األصغر  o  دعم املصارف املتخصصة يف تقديم خدمات التمويل

ورعاية مؤسسات التمويل األصغر يف مجيع الواليات. 
للمصارف  o  مساهمة البنك املركزي يف مشروع بناء القدرات والتدريب
تقدم التمويل األصغر باإلضافة إىل تدريب املتلقني  واملؤسسات اليت 
ألف خريج للعمل باملصارف  )تأهيل وتوظيف عدد  للتمويل األصغر 

كضباط متويل أصغر(.
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املخصصة  o  منح مشروعات اخلرجيني األسبقية األوىل للتمويل من املوارد
نوافذ خاصة لتمويل مشروعات  وإنشاء  املصارف  للتمويل األصغر من 

اخلرجيني يف مجيع مؤسسات التمويل األصغر بالواليات.
حدود  o  دعم حمفظة مشروعات اخلرجيني وتطويرها مبوارد إضافية يف
 50مليون جنيه إضافًة للموارد املتاحة لتمويل مشروعات اخلرجيني 

الواردة يف الفقرة )5 ( أعاله.
ب/ جانب العرض 

التفاوت  هذا  يعتمد  دولة ألخرى، حيث  من  األصغر  التمويل  وشكل سوق  تركيبة  تتباين   
والتباين جلياً حسب مراحل تطور النظام املالي ومستويات التنمية االقتصادية وبيئة العمل 
التشريعية والسياسات املتبعة يف تلك الدول. من حيث مصادر عرض خدمات التمويل األصغر 
جماالت  يف  الدخول  يف  كثرياً  ترتدد  التجارية  املصارف  غالبية  أن  عامة،  وبصورة  جند، 
أنشطة التمويل األصغر، وذلك نظراً للمخاطرة العالية احمليطة باملشروعات الصغرية والتكاليف 
املصارف حتقيق  تلك  توقع  إىل  باإلضافة  هذا  الصغرية.  املالية  للمعامالت  املصاحبة  املرتفعة 
تقديم  صعوبة  ظل  يف  خاصة  األخرى،  التمويلية  باألنشطة  مقارنة  متدنية  أرباح  معدالت 
أصحاب املشروعات الصغرية )الفقراء وحمدودي الدخل( ضمانات مادية كافية لتغطية خماطر 
الفقرية واليت متتلك  العديد من األسر  لتلك األسباب، تظل  املتوقع. ونتيجة  التعثر املصريف 
الوصول ملصادر  التمكن من  الفقر بسبب عدم  مشروعات ذات جدوى، تظل قابعة يف مظلة 

خدمات التمويل املناسبة وبتكلفة مناسبة.

يف  املالية  مدخراتها  برتاكم  باالحتفاظ  كبرية  صعوبة  الشرائح  هذه  جتد  ذلك  إىل  باإلضافة 
ظل غياب أو ضعف الوصول إىل مؤسسات مالية أمنة ومناسبة توفر وتقديم خدمات اإليداع 
اجلاذبة. يف السودان، وما يتعلق مبصادر عرض اخلدمات املالية لنشطة التمويل األصغر، جيد 
بأن املصدر الرئيسي لتلك املصادر يتمثل يف املؤسسات املصرفية واملؤسسات غري املصرفية ) 
مؤسسات التمويل األصغر املختلفة ( هذا باإلضافة إىل احملافظ التمويلية، مثل حمفظة األمان 
للتمويل األصغر.كما أجاز جملس الوزراء مؤخراً قانون إنشاء اجمللس األعلى للتمويل األصغر 

برئاسة النائب األول لرئيس الدولة، ليؤكد الرغبة السياسية وتفاعلها مع قضايا الفقراء.

أما عن جانب العرض، فقد قام بنك السودان املركزي يف الفرتة من 2006 و حتى 2010 
بتخصيص مبلغ 350 مليون جنيه سوداني لتنفيذ الربنامج التجرييب للتمويل األصغر أي ما 
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يعادل )168 مليون دوالر تقريبًا( و مت اختيار عدد مثانية بنوك هي )البنك الزراعي السوداني، 
مصرف االدخار والتنمية االجتماعية، بنك املزارع التجاري، بنك الثروة احليوانية، مصرف 
العقاري  البنك  و  الوطين  العمال  بنك  اإلسالمي،  التعاوني  التنمية  بنك  الصناعية،  التنمية 
االجتماعية- والية  التنمية  )مؤسسة  األصغر هما  التمويل  تعمالن يف  و مؤسستني  التجاري( 
اخلرطوم و مؤسسة التنمية االجتماعية- والية كسال( و حديثاً مؤسسة الشباب للتمويل األصغر 
ومؤسسة اجلزيرة للتمويل األصغر، وبلغ إمجالي املبالغ املمنوحة هلذه املؤسسات )بنوك و 
التمويل  برامج  لتنفيذ  دوالر  مليون   60 يعادل  ما  أى  سوداني  162مليون جنيه  مؤسسات( 
األصغر. فيما خيتص بتنفيذ سياسة بنك السودان املركزي اخلاصة بالتمويل األصغر و اليت 
جاء فيها أن يقوم كل مصرف بتخصيص نسبة 12% من حمفظة التمويل الكلية للبنك للتمويل 

األصغر.
% املخصصة للتمويل األصغر خالل الفتة  موقف املصارف من تنفيذ نسبة ال 12. 1

)2007 ـ 2010(:
ألجل حتقيق السوق املالئم للمشروعات كان البد من االهتمام بقوى العرض والطلب للمشروعات 
الصغرية يف السودان. يف سبيل تفعيل جانب العرض، فقد قرر بنك السودان املركزي على 
كافة املصارف العاملة يف السودان ختصيص نسبة 12% من سقوفها التمويلية يف جمال أنشطة 
التمويل األصغر كما ذكر آنفاً.اجلدول رقم )1( يوضح الواقع العملي لتلك اخلطوات يف جانب 

العرض.

جدول رقم )1(

موقف املصارف من نسبة الـ 12% من سقوفها التمويلية

خالل الفتة )2007 ـ 2010(

املصدر: وحدة التمويل األصغر ـ بنك السودان املركزي ـ 2011.
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من البيانات أعاله، يتبني بأنه وعلى الرغم من الزيادة امللحوظة يف التمويل الكلي للمصارف إال 
تلك الزيادة قد اخنفضت من 17,3 مليار جنيه يف العام 2007 لتصل إىل 14,9 مليار يف العام 
2008 ، بنسبة بلغت 14% . بينما شهد التمويل الكلي ارتفاعاً يف العام 2009 م بلغ 21,5 
مليار جنيه بنسبة زيادة 44% ، واستمرت تلك الزيادة يف الربع الثالث من العام  2010  إىل 

حوالي 24,5 مليار جنيه بنسبة زيادة %14 .

كما توضح البيانات املبالغ املخصصة من املصارف السودانية وهي )نسبة ال 12% ( واليت جيب 
أن توظف حنو مشروعات التمويل األصغر، بأن حجم تلك املبالغ املخصصة قد بلغ يف 2007  
حوالي 2,1 مليار جنيه سوداني ، بينما شهدت اخنفاضاً ملحوظاً يف العام التالي 2008لتصل 
إىل 1,8 مليار جنيه سوداني. ويعزى السبب يف ذلك االخنفاض املصاحب يف التمويل الكلى يف 
عام 2008م  بنسبة 16%. وتبعاً للزيادة يف التمويل الكلي فقد ارتفعت مبالغ الـ 12% يف العام 
2009 لتصل إىل 2,6 مليار جنيه سوداني أي بنسبة زيادة .23% . كما ارتفعت تلك املبالغ يف 

الربع الثالث من 2010  إىل حوالي 2,9 مليار جنيه أي بنسبة زيادة %12 .

تلك  على  املوزعة  املبالغ  بأن  اإلحصائيات  تبني  املنفذة،  الصغرية  املشروعات  حيث  من 
املشروعات يف تزايد مستمر خالل تلك الفرتة إال أنها تشكل نسبة ضئيلة من املبالغ املخصصة 
)وهي نسبة الـ 12%( حيث مل ترتاوح نسبة التنفيذ ما بني نسب 11 ـ 15% خالل األعوام 
2007 ـ 2010. حيث ارتفع حجم املبلغ املنفذ من 232 مليون جنيه سوداني يف 2007 
إىل 243 مليون جنيه سوداني يف 2008م بنسبة زيادة بلغت 5% . أما يف  عام 2009م فقد 
ارتفع إىل 335 مليون جنيه سوداني بنسبة 28%، فيما ارتفع يف الربع الثالث من 2010 

إىل 450 مليون جنيه سوداني أي بنسبة زيادة %26. 

وملزيد من تفعيل قوى العرض والطلب ، فقد قام بنك السودان املركزي بتوفري الدعم الفين 
للمؤسسات و البنوك العاملة يف برامج التمويل األصغر حيث أن إمجالي املبلغ الذي مت صرفه 

بلغ 3 مليون جنيه أي ما يعادل 1,2 مليون دوالر. 

احملفظة املتوقعة للتمويل األصغر باملصارف للعام 2012 )حسب سياسة بنك السودان املركزي 
التمويلية أي نسبة الـ12%( تقدر حبوالي 832 مليون جنيه أي ما يعادل 297 مليون دوالر 

)مت حسابها حسب مؤشرات األعوام السابقة(.4

)4(   وحدة التمويل األصغر ـ بنك السودان املركزي ، 2012
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حمفظة األمان للتمويل األصغر 2 .

يف العام 2010 مت تكوين حمفظة األمان للتمويل األصغر برأمسال قدره 200 مليون جنيه أي 
ما يعادل 75 مليون دوالر وتعترب احملفظة شراكة بني املؤسسات املصرفية )البنوك التجارية( 
وديوان الزكاة حيث الذي ساهم فيها مبا يعادل نسبة 25% بينما بلغت مساهمة املصارف 
بنسبة 75% من إمجالي رأس مال احملفظة وذلك خصما على النسبة املخصصة يف سياسات 
بنك السودان للتمويل األصغر)12%(. والغرض الرئيسي من إنشاء حمفظة األمان هو تشجيع 
املصارف لزيادة مساهمتها يف تنفيذ نسبة ال12% . مدة احملفظة ثالث سنوات كمرحلة أوىل 

قابلة للتمديد بناء على تقييم التجربة بعد التنفيذ يف أنشطة التمويل األصغر. 
وفقاً لرؤى احملفظة فقد قامت 29 من البنوك بسداد املساهمة األولية 20%  املساهمة )44,413( 
مليون جنية ماعدا أربعة بنوك )بنك الشمال ،بنك الساحل، بنك االستثمار،بنك أبو ظيب 
( كما سدد ديوان الزكاة مساهمته مببلغ 13,841مليون جنيه سوداني . وقد مت اختيار بنك 
اخلرطوم رائدا للمحفظة ومنفذاً لرباجمها يف املشروعات الصغرية يف واليات السودان املختلفة. 
أما من حيث التنفيذ، فقد باشرت احملفظة وعرب بنك اخلرطوم أنشطتها التمويلية يف جمال 

التمويل األصغر منذ الربع األول من العام 2011م. 

ج/ جانب الطلب
مل حتظ جوانب الطلب بالدراسات البحثية والتفصيلية حول احلجم الفعلي واحلقيقي للطلب 
الفعال للتمويل األصغر يف السودان. ونسبة لالرتفاع امللحوظ يف نسبة الفقر يف املناطق الريفية 
املتدني قد خلقت  أو  الدخل احملدود  الشرائح ذات  املتزايد يف نسبة  واالرتفاع  السودان  يف 
مستويات عالية من الطلب وسط تلك الشرائح للخدمات املالية والتمويلية ملقابلته. كما يتباين 
هذا الطلب من حيث احلجم والنوع. وقد أدى هذا التباين يف الطلب من النوع واحلجم إىل خلق 
جمال واسع للوسائط املالية والتمويلية لتوفري اخلدمات املالية اليت تليب هذا الطلب الفعال. 
خاصة وأن تلك الشرائح يف حاجة ماسة للخدمات التمويلية ملقابلة حاجياتها األساسية يف 

حياتها اليومية.
ال ميكن احلديث عن قطاع  التمويل األصغر أو عن ترقية وتطوير قطاع التمويل األصغر من 
إىل  باإلضافة  هذا  اجملتمع.  يف  الريادة  وتنمية  الصغرية  للمنشأة  تطوير  دون  الطلب  جانب 
تهيئة بيئة اجتماعية واقتصادية وثقافية وقانونية ومؤسسية لرتقية وتنمية األنشطة الصغرية 
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واملتوسطة تفضي إىل االزدهار الواسع املقرون بنمو الطبقة الوسطى وبالتالي خلق طلب فعال 
التقاء بني ثالثة عوامل  الصغرية هو  املشروعات  إن إحداث  املتاح.  العرض  يستوعب حجم 

أساسية:

العامل األول : يتمثل يف وجود حميط اقتصادي ومؤسساتي عام مناسب خاصة وجود إطار 
تشريعي حيث على املبادرة ، وجود مؤسسات إقراض توفر الظروف املالئمة للتمويل، ووجود 

جهاز  تدريب لتوفري الشروط املهنية للريادة.

استثمار   إىل  املالية  املوارد  على حتويل  قادر  ريادي  قطاع  وجود  يف  يتمثل  الثاني:  العامل 
منتج.

ديناميكية  يف  أساسياً  بعداً  متثل  اليت  للمجتمع  الثقافية  بالبيئة  مرتبط   : الثالث  العامل 
الريادة.

بلغ عدد العمالء املستفيدين من خدمات التمويل األصغر حتى مارس 2011 ، 260 ألف عميل 
منهم 85 ألف من النساء )33%( و 175 ألف من الرجال )67%(. وبالنظر إىل احلالة السودانية 
يف جمال التمويل األصغر جيد بأن االهتمام موجهاً حنو املناطق الريفية وذلك نسبة الرتفاع 
املصرفية  املصرفية وغري  املؤسسات  واملراقب ألنشطة  املتابع  ولكن  الريف.  الفقر يف  معدالت 
العاملة يف التمويل األصغر جيدها قد أخذت اجتاه تقديم خدمات التمويل األصغر حنو احلضر 
)فقراء احلضر(. ويرجع ذلك لالرتفاع امللحوظ يف نسبة فقراء احلضر خالل السنوات األخرية 
واليت شهدت تدفقات متزايدة من أعداد املهاجرين من الريف إىل احلضر. هذا باإلضافة إىل 
أنه ومقارنة باملناطق الريفية، فإن تقديم خدمات التمويل األصغر يف املناطق احلضرية يعترب 
أقل تكلفة، وذلك نظراً للبنية التحتية األفضل وتزايد الفرص االقتصادية يف املناطق احلضرية 

مقارنة بالريف.
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مؤشرات كلية عن التمويل األصغر يف السودان

• ميثل الطلب عليه يف السودان أكثر من 78% من السكان القادرين على الكسب واإلنتاج.
• نسبة 6% من احملافظ التمويلية للمصارف املخصصة للتمويل األصغر والتمويل متناهي الصغر 

تقدر هذه النسبة مببلغ 1.47 مليار جنيه 
• بلغت حمفظة التمويل األصغر من البنك املركزي 450 مليون جنيه فى 2011 

• 17,5 مليون الشراكة مع املاحنني
• 28 $الشراكة مع بنك التنمية اإلسالمي جدة

• 30%من التمويل األصغر خيصص للنساء
• 70% من التمويل خمصص للتمويل الريفي.

• 40% لقطاع الزراعة و اإلنتاج احليواني.
• 75% للقطاع التقليدي املطري. 

املصدر: وحدة التمويل األصغر، بنك السودان املركزي، 2011

د. صيغ التمويل اإلسالمي املستخدمة يف التمويل األصغر يف السودان

من الواقع التطبيقي لعمل املصارف اإلسالمية يف السودان واملؤسسات غري املصرفية اليت تقدم 
خدمات التمويل األصغر، يتضح تفضيل تلك املؤسسات لصيغ املراحبات والبيع بثمن آجل 
املشاركة  مثل  األخرى  اإلسالمية  التمويل  بصيغ  مقارنة  األخرى،  األمانة  بيوع  من  وغريها 
)التمويل  األخرى  اإلسالمية  التمويل  صيغ  من  وغريها  واإلجارة  والسلم  واملزارعة  واملضاربة 
إمجالي حمفظة  من   %64,7 نسبة  املراحبة  فقد شكلت صيغة   .)  %80 الـ  يفوق  باملراحبة 

التمويل املصريف يف يناير 2011م بينما كانت نسبة املشاركة 14,1% و املضاربة 6,9% فقط.5

املزايا األخرى  املراحبة وقصر آجاهلا وبعض  اليت تتضمنها صيغة  املخاطر  لقلة  ويعزا ذلك 
اليت تتمتع بها املراحبة وغريها من بيوع األمانة األخرى واملتمثلة يف أن صيغة املراحبة سهلة 
التنفيذ بالنسبة للمصارف اإلسالمية ومؤسسات التمويل األصغر وال تتطلب جمهودات كبرية 

)5(  جملة إحتاد املصارف العربية2011، لعدد 366، مايو، ص.7



26

وإجراءات معقدة بغرض التنفيذ واملتابعة أو غريها. كما أثبت اجلانب التطبيقي للمصارف 
اإلسالمية  التمويل  صيغ  من  وغريها  والسلم  املضاربة  صيغ  تطبيق  عن  عزوفها  اإلسالمية 
األخرى. ورمبا كمن املربر الرئيسي يف حجم ونوع املخاطر اليت قد تتعرض إليها املصارف 

اإلسالمية، خاصة بالنسبة لصيغ املشاركة واملضاربة والسلم.

احملور الثالث: أنشطة التمويل األصغر:الفرص والتحديات

أ/ الفرص اليت ميكن أن توفرها أنشطة التمويل األصغر

تطويرها.  و  احمللية  املوارد  استغالل  يف  مباشرا  دورا  الصغرية  املشاريع  •تلعب  	
فاألعمال اليدوية و تربية الدواجن و احليوانات و صناعة املأكوالت الشعبية كلها 
تعتمد علي املوارد احمللية. فصناعة التمويل األصغر استهدفت توفري التمويل 
مشاريعهم  تطوير  و  لتأسيس  الدخل  حمدودة  اجملموعات  و  لألفراد  الالزم  

الصغرية املدرة للدخل. 
•مصدر رئيسي لالبتكارات و اإلبداع و تطوير الطاقات الفردية وتعزيز ثقة عالية  	

يف مقدرة وتفجري تلك الطاقات علي النجاح وحتمل املخاطر. 
•تكامل أنشطة املشروعات الصغرية مع املشاريع و الصناعات  الكبرية و املساهمة  	

يف رفع حجم الناتج احمللي والقومي. 
•مساهمة مشروعات التمويل األصغر يف  تعزيز قيم اجملتمع خاصة قيمة العمل و  	

االعتماد على الذات و تسهم يف التقليل من نسبة البطالة. 
خاصة  املختلفة  اجملتمعية  الفئات  تنظيم  يف  األصغر  التمويل  أنشطة  •تساعد  	

الشبابية يف تقديم خدمات متويل خمتلفة خاصة لتلك الشرائح.
أما بالنسبة إلحدى التجارب السودانية فإن مشروعات التمويل األصغر اليت تقدمها حمفظة 
األمان توفر العديد من الفرص بالنسبة للمستفيدين. نورد أهم تلك الفرص واليت تتمثل يف: 
النتشارها  نظرا  البطالة  مشكلة  حل  يف  يساعد  مما  جديدة  عمل  فرص  خلق  على  قدرتها 
وتنوعها. نشرها لثقافة العمل احلر والرفاهية االقتصادية من خالل حتسني مستويات املعيشة. 
حتقيق  على  القدرة  حيث  من  سواء  والكفاية  الفعالية  حتقيق  املشروعات  هلذه  يتوقع  كما 
العمالء وحتقيق  أو قدرتها على إشباع رغبات واحتياجات  األهداف االقتصادية ألصحابها 
رضا املستفيد . ومناسبتها خلدمة السوق احمللي اليت تتصف بصغرها أو حمدوديتها . القدرة 
على االنتشار فى كل فروع النشاط االقتصادي وجتنب  تلوث البيئة . املرونة والقابلية للتكيف 
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يف مواجهة الظروف وتقلبات االقتصاد ملرونة إدارتها . مساندة املشروعات الكبرية على تدبري 
املستمر وتقوية األواصر  النمو  القدرة على   . احتياجاتها من مستلزماتها اإلنتاجية والسلعية 
االجتماعية وخدمة اجملتمع . سريعة العائد وقدرتها عالية يف الدخول واخلروج من السوق . 

قدرتها على تقوية وتنمية املهارات التسويقية للمستفيد.

بناء على هذه الفرص اليت ميكن أن حتققها مشروعات التمويل األصغر، فقد أوضحت نتائج 
الدراسة على أن أهم الفرص اليت حتققها مشروعات حمفظة األمان قد متثلت فعلياً يف فرصة 
امتالك املشروع، أو امتالك لرأس املال العامل، وحتسني مستويات دخول أسر املستفيدين، 
ويرتتب على ذلك حتسني مستويات املعيشة. أضاف إىل ذلك اخلربة اإلدارية والفنية والسوقية 

املكتسبة أثناء تشغيل هذه املشروعات.6

ب/ التحديات والعقبات اليت تواجه املؤسسات العاملة يف أنشطة التمويل األصغر:          

 1. حتديات عامة:

•صعوبة تغطية التكاليف : 	
التمويل  لعمليات   العالية  التكاليف  بني  ما  املقارنة  عند  وضوح  بكل  التحدي  هذا  يتمثل 
األصغر وهامش األرباح الذي حيدد لتغطية هذه التكاليف، ويف الكيفية اليت متكن الفقراء أو 
اجملموعات املستهدفة من القدرة على تغطية هذه التكاليف وحتقيق دفع  هذه األرباح  العالية 
. ودائماً ما تتأخر املصارف السودانية يف الدخول يف هذا اجملال خشية التكلفة العالية وغريها 

من املشاكل األخرى املتعلقة به.

•صعوبة دفع األقساط 	
الرائدة  لبنك قرامني يف بنجالديش تبني أن نسبة السداد عالية وسط  التجارب  من خالل 
اجملموعات املستهدفة ومل تنقص عن نسبة 95%  ولكن أغلب املعنيني من مصارف  وممارسي 
برامج التنمية يعتقدون أن الفقراء ميثلون نسبة خماطر عالية جداً وذلك ألنهم  يعملون وفق 
ظروف بيئية حميطة تتسم مبخاطر األعمال ويفتقدون إىل اخلربة يف التعامل الرمسي مع املال 
وغالباً ما خيلطون بني ما هو مرتبط بالعمل وما هو شخصي . وعلى هذا األساس يقوم مقدمي  
التمويل بناء على قياس املخاطر احملتملة وتبدأ للمستفيدين  التمويل األصغر مبنح  خدمات 
اكرب  منحهم  متويالت حبجم  يف  ويتدرجون  املخاطر  وقليلة  بتمويالت صغرية جداً  اجلدد 

)6( ضرار املاحي العبيد ، والناجي حممد حامد، تقييم جتربة حمفظة األمان للتمويل األصغر ـ والية اجلزيرة ، يناير 2012
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كلما عهدوا سداداً متواتراً من املستفيد. األمر اآلخر تقوم مؤسسات التمويل األصغر باستخدام 
معارف اجملتمعات وقدراتهم  يف عمليات اختيار املستفيدين، واإلدارة والتحصيل ويستخدم 
عدة آليات لذلك مثل نظام  اجملموعات التضامنية وضغط األقران املستخدم يف كثري املؤسسات 

الناجحة.

•عدم توفر الضمانات الكافية ومشاكل التعثر: 	
ويعترب هذا من أكثر التحديات اليت تقف حجر عثرة أمام دخول املؤسسات املصرفية يف تقديم 
خدماتها التمويلية ألنشطة التمويل األصغر. ولكن البد من اإلشارة إىل الدور الفعال الذي تقوم 
به شركة شيكان للتأمني يف تغطية العديد من املشاكل املتعلقة بقضايا اإلعسار أو الفشل من 

تأخر أو عدم سداد خدمات متويل ألنشطة التمويل األصغر.

•عدم القدرة علي حصول املؤسسات  على التمويل التجاري :-  	
نظراً حملدودية املوارد من قبل املاحنني خالل الثمانينيات من القرن املاضي اجتهت مؤسسات 
البنك  فإن  السودان  يف  أما  إضافية.  كموارد  املدخرات  مصرفية حبفز  الغري  األصغر  التمويل 
املركزي السوداني على استعداد بالدخول يف شراكات مع املصارف التجارية ) وخري مثال 
الشراكة مع بنك االدخار لالستثمار والتنمية االجتماعية يف والية اجلزيرة( بغرض تشجيع 
هذه املصارف بالدخول يف هذا اجملال. وميكن التقليل من حجم هذا التحدي عند قيام أو 
إنشاء حمفظة مالية خاصة بني املصارف اإلسالمية متنح اإلدارة الكافية والوقت الكايف إلدارة 

هذا األنشطة.

•صعوبة جذب استثمارات القطاع اخلاص : 	
 وتتمثل املشكلة يف التناقض الذي حيصل بني القيم  املختلفة ألعضاء جمالس اإلدارات، حيث 
جند بأن اهتمامات ممثلي القطاع  اخلاص واملصرف التجاري  القائمة على أساس الرحبية 
كشرط لقيام املؤسسات، بينما يهتم ممثلي املنظمات بتحقيق األهداف  االجتماعية وبالتالي 
قد ال مييل  الفريق األخري إلي  اختاذ  إجراءات  أكثر حزماً جتاه  املشاكل  اليت تواجه 

استمرارية  عمل املؤسسة مما يعرضها لعدم االستمرارية وحتقيق أهداف الشركاء اآلخرين. 

•حتديات إدارية  	
من التحديات األخرى املتعلقة حباضر ومستقبل أنشطة التمويل األصغر، جند بأن اهلياكل 
اإلدارية واملالية للقطاع املصريف القائم ال تتناسب ومتطلبات ممارسة أنشطة التمويل األصغر 
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املرتبطة  املخاطر  آليات ضمان  تناسب  عدم  األصغر جبانب  التمويل  تكلفة  لرفع  يؤدي  مما 
مبشروعات التمويل األصغر ويضاف لذلك عدم القدرة على االنتشار والوصول للشرائح والفئات 
املستهدفة الفقرية بالريف كما شكل عدم قدرة املصارف على حفز موارد أخرى من نفس القطاع 
يتسم  الطلب مل  أن جانب  كما  إضافية.  عقبة  األخرى  املصرفية  واخلدمات  املدخرات  مثل 
جباهزيته للوصول إىل اخلدمات مع ضعف الوعي املصريف واالئتماني وارتباط العمالء احملتملني 
بثقافة الدعم واملعونات وعدم القدرة على التنظيم لالستفادة من التمويل األصغر وذلك لوقوع 
أعماهلم يف القطاع  غري الرمسي والذي ال يتوافق مع أسس وضوابط  منح التمويل يف القطاع 

املصريف احلالي.

• حتديات أخرى: 	
تعترب الشرحية املستهدفة متباعدة ومتباينة يف احتياجاتها مما يتطلب  o 
إجياد آليات تعمل للوصول لتلك الفئات يف ظل صعوبة تلمس اآلثار 
االقتصادية واالجتماعية املرتتبة على اجلهود اليت ميكن أن تبذل يف 
قاعدة  بناء  غياب  والضعيفة.  التقليدية  القطاعات  يف  األصغر  التمويل 
بيانات العمالء من خالل تقسيم السوق إىل قطاعات خمتلفة، وحمدودية 
الثقافة املصرفية لدى عمالء التمويل األصغر مما يعيق االستغالل األمثل 

للشرائح املستهدفة . 
تقليدية األمناط اإلنتاجية مما يؤدي إىل ضعف اإلنتاجية ومن ثم العائد  o 
منها. صعوبة حتديد العمالء احلاليني واملرتقبني للمساعدة يف ختطيط 
عملية اإلنتاج والتسويق. وغياب أدوات وأساليب وبرامج الرتويج الفعالة 
للمنتجات واخلدمات حملاولة جذب أكرب عدد من العمالء املستهدفني . 
صعوبة التخلص من مشكلة سلوكية ظلت مالزمة للمشروعات التجارية 
الناجحة تتمثل يف ظاهرة احملاكاة والنمطية يف أنشطة التمويل األصغر. 

إضافة لغياب دراسات معمقة للسوق )دراسات وحبوث السوق(. 
ضعف البنى التحتية املساعدة الضطالع التمويل األصغر بدوره الفاعل  o 
واليت من شأنها رفع التكلفة التمويلية وتقليل عائد االستثمار للجهتني 

)املصرف والعميل(. 
ضعف املعارف والوعي االئتماني والقدرات التسويقية يف ظل عدم وجود  o 
منافذ تسويقية منتظمة ومستمرة خاصة مبنتجات األعمال الصغرية سواء 

كانت حرفية أم زراعية. 
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عدم وجود التنظيمات واجملموعات االئتمانية املتخصصة اليت ميكن أن  o 
تساعد يف تنظيم عمليات التمويل وتوفري الضمانات. 

ضعف خدمات تأمني أصغر تتناسب مع االحتياجات التأمينية لعمالء  o 
التمويل األصغر. 

)القيمة  التمويل  عمليات  على  املفروضة  الكبرية  والرسوم  الضرائب  o 
املضافة، جبايات احملليات...اخل(. 

األمناط السائدة يف التمويل الريفي والزراعي اليت ال تتسق مع أفضل  o 
التمويل  منط  البستنة،  )أعمال  األصغر  للتمويل  العاملية  املمارسات 
اإلسالمي للزراعة( واليت حتتاج ملزيد من البحوث الفقهية واالبتكار يف 

تطوير منتجات مالية جديدة تعزز املعامالت الفقهية احلالية.
ضعف التمويالت املنفذة لقطاع املرأة برغم دورها الفاعل ومشاركتها يف  o 
اإلنتاج الزراعي وذلك لعدم امتالكها للضمانات واألصول الكافية وعدم 

إمكانية وصوهلا للقطاع املصريف الرمسي. 
األراضي  قبول احليازات يف  مناسبة متكن من  قانونية  اطر  توفر  عدم  o 
الزراعية خارج التخطيط اليت ليس هلا سجل رمسي وال ميكن استخدامها 

كضمانات غري منطية مصاحبة للتمويل األصغر. 
غياب دراسات احتياجات العمالء املستهدفني اليت تساعد البنوك على  o 

تطوير منتجات جديدة وفتح منافذ أسواق جديدة.
حتديات  تواجه التمويل األصغر يف السودان 3 .
•ضعف االنتشار املصريف وضعف التغطية 	

على الرغم من ارتفاع عدد املصارف من 29 إىل 32 مصرفا للفرتة 2005-2010م اخنفضت 
الفروع املصرفية من أكثر من 533 فرعا يف العام  2002، إىل 526 فرعا يف العام 2010. يالحظ 
أيضا غياب التوزيع العادل هلذه الفروع )تركيز الفروع على املدن التجارية واملناطق احلضرية(. 
ما  وإذا  بالدولة.  املصرفية  الفروع  فإن والية اخلرطوم تستحوذ على حنو 40 % من جممل 
أضيفت الواليات الشرقية والوسطي والشمالية )الواليات األكثر تقدما بالرجوع إىل مؤشرات 
املشروعات التنموية والبنية التحتية ومستوى دخل الفرد ومستوى املعيشة( فان النسبة ترتفع 

إىل حنو %82.7
)7( بدرالدين عبدالرحيم إبراهيم، حتديات وإخفاقات التمويل األصغر املصريف السوداني. املؤمتر العاملي الثاني لتعزيز اخلدمات املالية للمؤسسات 

الصغرية. أكادميية السودان للعلوم املصرفية واملالية بالتعاون مع معهد البحوث ـ البنك اإلسالمي للتنمية ـ جدة. اخلرطوم ، أكتوبر 2011.
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دون  حال  التوزيعية  اخلصائص  بعض  من  السودان  يف  اإلسالمية  املصارف  به  تتسم  ما  إن 
اإلسالمية  املصارف  فإن  االخرتاق.  معدل  لضعف  نظراً  األصغر  التمويل  مشروعات  استفادة 
يف السودان تتصف باخنفاض عدد فروعها وبالتوزيع غري العادل هلذه الفروع على املستوى 
الوالئي وتركيزها على املدن الكبرية مما حيول دون الوصول إىل الفقراء يف الريف. وهذا يوضح 
من  الفقرية  للشرحية  األصغر  التمويل  ملنح  جيدا  تصميما  تصمم  مل  السودانية  املصارف  بأن 

اجملتمع، والذين ال يزالون خارج إطار مظلة التمويل الرمسي.

•حتديات االرتفاع املستمر ملستوى األسعار 	
تغرياً  الدنيا  الدخول  مستويات  تستهدف  واليت  السودان  يف  األصغر  التمويل  أنشطة  تواجه 
متصاًل يف القيمة احلقيقية للدخول عرب الزمن نتيجة لزيادة تكلفة املعيشة املرتبطة بالتضخم 
وتدني القيمة احلقيقية للجنيه السوداني خالل الفرتة األخرية. وارتفعت نسبة التضخم من 
9,2% يف سبتمرب 2009 إىل 15,4% يف ديسمرب 20108، ويتوقع بأن تصل نسبة التضخم إىل 

17% خالل العام اجلاري 2012.

• نقص عدد املوظفني املختصني يف هذا اجملال إذ أن معظم  قلة الكوادر الفنية:	
املوجود  املوظفني املختصني بل أن  التمويل األصغر تعاني من نقص  مؤسسات 
من هؤالء املوظفني يعاني ضعف اخلربة والتدريب وهذا ما أشارت له الدراسة 

أيضاً. 
: خاصة بطبيعة التمويل ومصادره وكيفية توفري مطلوباته  • ضعف وعي املستفيدين	
وتسويق  املشاريع  تلك  وبإدارة  املناسبة  املشاريع  باختيار  وجهلهم  وشروطه، 
وأضحت  األصغر،  التمويل  لصناعة  رئيسياً  عائقاً  ميثل  وخدماتهم  منتجاتهم 
الدراسة فإن ما يقارب 30% من املؤسسات تعاني من عائق جهل املستفيدين. كما 
ترتبط مع هذا العائق معوقات أخرى مثل مشكلة التسويق واحملاكاة والنمطية 

يف اختيار املشاريع.
 : • ارتفاع املصروفات اإلدارية	

من العوائق اليت جتابه العديد من مؤسسات التمويل األصغر وقد يرجع سببها لقلة أو عدم 
وجود الوسطاء املاليني أو الرتفاع رسوم اجلمارك والضرائب. وما يقابل ذلك من عائق هامش 

املراحبة املفروض من قبل البنك املركزي على مؤسسات التمويل يضعف من العائد وينتهي 

)8( املصدر السابق . 
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أخرياً يف ضعف االنتشارية وتهدد االستدامة بالنسبة لصناعة ذلك التمويل. بعد املسافات بني 
أماكن تواجد العمالء ومؤسسات التمويل ميثل عائقاً أساسياً مينع من انتشارية اخلدمة وضبط 

املتابعة ويعزز من عوائق أخرى مثل التكاليف املرتفعة وغريها.
•مشكلة تأمني املشروعات الصغية: 	

يعترب التأمني من اخلدمات املالية اليت بدأت بعض مؤسسات التمويل متناهي الصغر بإضافتها 
إىل حمفظتها لالستجابة إىل حاجة هؤالء للحماية .إن تقديم خدمات التوفري وخدمات التأمني 
إضافة إىل القروض جيعل مؤسسات التمويل األصغر مؤسسات خدمات مالية كاملة تقدم متويال 
أصغر، أي تقدم جمموعة كاملة من اخلدمات املالية إىل ذوي الدخل املنخفض. أن أصحاب 
مثل املرض،  املشاريع الصغرية ذوي الدخل املتدني، مثلهم مثل غريهم معرضون للمخاطر 
املخصصة  لذلك تكون اخلدمات املالية  اإلصابة، السرقة، الوفاة، احلوادث والفيضانات. 

لتقليل أثر تلك املخاطر ذات قيمة عالية بالنسبة هلم.
حتتاج مؤسسات التمويل متناهي الصغر من أجل تقديم خدمات التأمني إىل ترخيص خاص. 
أن متطلبات احلصول على مثل هذا الرتخيص تكون عادة صعبة . فاحلكومات تسيطر على 
شركات التأمني لألسباب ذاتها اليت تدفعها للسيطرة على النجاعة املالية للمؤسسات اليت 
جتمع املدخرات، أال وهي محاية العمالء وثبات النظام واستمراره .ومبا أن أغلبية مؤسسات 
التمويل األصغر ال تليب هذه الشروط، فإنها تلجأ إىل بديل عن تقديم اخلدمة مباشرة إىل 
العمالء. والطريقة األكثر شيوعا هي الشراكة مع شركة تامني قائمة.  فشركات التأمني قد 
ال تقدم خدماتها مباشرة إىل الفقراء الفتقارها للخربة يف هذا القطاع .وهنا تتدخل مؤسسات 

التمويل األصغر لسد اهلوة حبيث تعمل كوسيط بني شركة التأمني والعمالء.

أظهرت دراسة تقويم حمفظة األمان بوالية اجلزيرة على أن نسبة معقولة من املستفيدين من 
املشروعات الصغرية املمولة من حمفظة األمان قد قدمت هلم خدمات تأمينية )51,5%(، وقد 
اقتصرت اخلدمات التأمينية على املشروعات الزراعية )الشق احليواني ـ تربية الدواجن(. إال 

أن الغالبية من املستفيدين يفتقرون للثقافة التأمينية.9

•حتدي االدخار يف مشروعات التمويل األصغر 	

تلعب هذه املدخرات دوراً بارزًا، خاصة عند تناول قضية استدامة مؤسسات التمويل األصغر 
واستمراريتها املستقبلية. من حيث االستدامة املالية واليت تعرف بأنها قدرة مؤسسات التمويل 

)9( نفس املصدر السابق
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املالية واإلدارية والديون املعدومة عن طريق دخلها من  األصغر على تغطية مجيع تكاليفها 
خدماتها، وذلك دون احلاجة إىل االعتماد على موارد مالية تأتي من اخلارج يف شكل منح، أي 
أن تكون املؤسسة املالية قادرة على حتقيق فائض ميكن استثماره يف تطوير املؤسسة وخدماتها. 

وتكمن أهمية االستدامة املالية ملؤسسات التمويل األصغر يف عدد من اجملاالت.
تتمثل املشكلة الرئيسة ملوضوع االدخار يف أن كثرياً من مؤسسات التمويل األصغر تكتفي فقط 
بتقديم خدمة التمويل يف شكل خدماتها االئتمانية فقط دون أن تقوم بأي خدمات أخرى، 
مثل اخلدمات املتعلقة بتطوير وتنويع منتجات االدخار وعدم قدرتها على جذب مدخرات 
الشرائح الفقرية بشكل مريح حتى اآلن. على الرغم من أن الدراسات قد أوضحت على أن 
الفقراء يقومون فعاًل باالدخار، وأن حاجتهم لألوعية االدخارية أكرب من حاجتهم لالقرتاض. 
وتوضح نتائج الدراسة على ضعف القدرات االدخارية على العينة املختارة حملفظة األمان، 

حيث بلغت نسبة 68,7% من العينة ليس لديها أي نوع من االدخارات

•عدم كفاية حجم التمويل املقدم للتمويل: 	

إن كفاية رأس املال تعترب من أهم مقومات جناح أي مشروع صغري، متوسط، أو كبري. لذلك 
كان البد من التأكد من أن حجم متويل أنشطة التمويل األصغر تتوافق وحجم تلك املشروعات. 
ولكن املتتبع ألداء اقتصاديات الدول النامية، يصعب عليه التحديد القاطع حلجم رأس املال 
الالزم لتمويل أنشطة التمويل األصغر، وذلك على الرغم من توافر دراسات اجلدوى الفنية 
املختارة من  العينة  ثلثي  أكثر من  بأن  الدراسة  نتائج  أبانت  املشروعات.  لتلك  واالقتصادية 
املستفيدين من جتربة حمفظة األمان أكثر من 66% أكدت على أن حجم التمويل املقدم من 
احملفظة إما ال يكفي نفقات املشروع أو إىل حد ما تغطي جلزء كبري من تلك النفقات. وتربير 
ذلك يرجع أواًل إىل أن االقتصاد السوداني يشهد خالل الفرتة األخرية تذبذباً ملحوظاً يف أدائه 
للمواد  العامة  املستمر ملستويات األسعار  الكلي، خاصة يف ما يتعلق باالرتفاع  املستوى  على 
األولية. ويشكل ذلك عبئاً ثقياًل على حجم التمويل املقدم من حمفظة األمان ألنشطة املشروعات 

الصغرية.
•عدم كفاية عائدات املشروعات الصغية إلعالة أسرة املستفيد 	

تلك  من  املستفيدين  مساعدة  هو  الصغرية  املشروعات  متويل  وراء  من  الرئيس  اهلدف  إن 
الغاية  أما  معيشتهم.  مستويات  حتسني  وبالتالي  دخوهلم  مستويات  وحتسني  املشروعات 
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واملقصد األساسي يتمثل يف التخفيف من حدة الفقر وسط شرائح الدخل احملدود. على الرغم 
من أن فقط نسبة 52,5% من املستفيدين يؤكدون على كفاية عائدات املشروعات الصغرية يف 
إعالة منصرفات ونفقات األسر املستفيدة، إال أنه ميكن تفسري ذلك إىل طبيعة األسرة السودانية 
إىل  أيضاً  ذلك  يفسر  أن  وميكن  املعيشة.  تكلفة  يف  امللحوظ  االرتفاع  إىل  باإلضافة  املمتدة، 
تركيز أصحاب املشروعات الصغرية على سداد أقساط التمويل كأولوية قصوى مقارنة بتعزيز 
مستويات دخل تلك األسر. لذلك يتوقع بأن يكون األثر اإلجيابي أكثر وضوحاً بعد امتالك 

املستفيدين لتلك املشروعات، ولن يتم ذلك إال بعد سداد كافة أقساط املشروع.

•الضمانات غي التقليدية: 	

تعترب قضية ضمان أنشطة التمويل األصغر ومشروعات التمويل األصغر من القضايا املستحدثة 
وحتديات ماثلة أمام حاضر ومستقبل هذه املشروعات. ويرجع السبب يف ذلك إىل طبيعة ونوع 
الضمانات غري التقليدية وغري املألوفة واملتوفرة حالياً لتمويل هذه األنشطة. وهذا التحدي ميثل 
عقبة أمام املؤسسات التمويلية يف الرتدد يف تقديم التمويل الالزم ملشروعات التمويل األصغر 
التقليدية تقدم لشرائح  البديلة أو  )خاصة املصارف(. باإلضافة إىل ذلك فإن هذه الضمانات 
التعثر  من مشكالت  التمويل  مؤسسات  تتخوف  لذلك  فقرية.  أو شرائح  ذات دخل حمدود 
وغريها من املخاطر املصاحبة هلذه الضمانات غري التقليدية. تبني الدراسة احلالية بأن أكثر 
نوع الضمانات اليت استخدمه التمويل املقدم من حمفظة األمان للمشروعات الصغرية يتمثل يف 
الضمان الشخصي، حيث بلغت نسبة هذا الضمان أكثر من 85% من إمجالي العينة املختارة

•تعثر املشروعات الصغية 	
أما فيما يتعلق بالتغطيات التأمينية فأن التجربة السودانية يف جمال أنشطة التمويل األصغر 
ضئيلة  نسب  وجود  إىل  تشري   . االجتماعية  والتنمية  االدخار  بنك  نفذها  اليت  تلك  خاصة 
فيما يتعلق مبخاطر التعثر املالي. حيث تشري الدراسات إىل أن هناك نسبة عالية يف السداد 
واسرتداد أقساط التمويل ألنشطة التمويل األصغر. ومما ذكر فانه يف حالة وجود تعثر مالي يف 
السداد فإن شركات التأمني اإلسالمية تقوم بالدور املطلوب بها مثل الدخول كضامن كتجربة 

شركة شيكان يف هذا اجملال مما خيفف من املخاطر االئتمانية.
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•مشكلة التسويق 	

تعترب مشكلة تسويق منتجات املشروعات الصغرية من التحديات الرئيسية اليت تواجه حاضر 
ومستقبل أنشطة تلك املشروعات. ويرجع ذلك السبب إىل ضعف البنيات األساسية ملقومات 
املشروعات  ملنتجات  املستهدفة  للشرائح  حقيقي  مسح  على  القائمة  العلمية  السوق  دراسات 
الصغرية وحتديد الطلب الفعال لتلك املنتجات ومدى استدامة ذلك الطلب. هذا باإلضافة إىل 
ضعف التمويل الالزم لعمل ذلك النوع من دراسات السوق. توضح نتائج حتليل جتربة حمفظة 
تواجه مشاكل تسويقية  اليت مت مسحها ال  الصغرية  املشروعات  بأن  بوالية اجلزيرة  األمان 
بشأن منتجاتها املختلفة. حيث تظهر نتائج الدراسة أن كل املنتجات يتم تسويقها على نطاق 
القرية أو املدينة واملناطق اجملاورة. ويوضح ذلك جلياً حقيقة وجود طلب فعال على منتجات 

املشروعات الصغرية.
خامتة

أوضحت الدراسة على أن جتربة أنشطة التمويل األصغر يف السودان بشكلها احلالي تعترب 
حديثة وأهم ما مييزها هو تبين بنك السودان املركزي لتنسيق اجلهود املتعددة بني الوزارات 
املختلفة واجلهات األخرى ذات االهتمام بغرض الوصول لرؤية وإسرتاتيجية موحدة تسهم 
يف إجناح حاضر ومستقبل التمويل األصغر. أما فكرة أو جتربة املشروعات الصغرية، فهي قد 
بدأت منذ العقدين األخريين من األلفية السابقة. كما أن التمويل األصغر وجد عناية ورعاية 
واسعة من اجلهات الرمسية على كافة املستويات، خاصة عند ربط أنشطة التمويل األصغر 
االقتصادية  القضايا  من  وغريها  الدخل  حمدودة  الشرائح  وسط  تقليله  وكيفية  الفقر  بقضية 
التمويل  جتربة  أوضحت  ...إخل.  اخلرجيني  وتشغيل  البطالة  مثل  األخرى،  واالجتماعية 
األصغر يف السودان بأنها توفر العديد من الفرص املتاحة إذا استغلت االستغالل األمثل فإنها 
ستخلق جماالت واسعة يف حتقيق األهداف املرجوة واملرسومة يف إسرتاتيجية التمويل األصغر 
تواجهها  السودان  يف  الناشئة  الصناعة  هذه  فإنه  اآلخر،  اجلانب  على  ولكن  السودان.  يف 
العديد من التحديات واملعوقات إذا مل جتد املعاجلات الفاعلة والسريعة فإنها ستهدد حاضر 
ومستقبل أنشطة التمويل األصغر وبالتالي ضياع فرصة ساحنة ووسيلة متاحة للقضاء على بعض 

التحديات اليت توجه االقتصاد السوداني يف الفرتة احلالية. 
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توصيات مقتحة

ضرورة التنسيق بني املؤسسات العاملة يف جمال أنشطة املشروعات الصغرية، خاصة  1 .
يف جماالت اإلشراف واملراقبة والزيارات الدورية للمشروعات الصغرية.

ضرورة التوسع يف متويل املشروعات الصغرية اليت تستهدف قطاع املرأة.. 2
االستفادة من جتربة حمفظة األمان يف االختيار اجليد للمستفيدين وللفئات العمرية  3 .
اللجان  من  التجربة  هذه  الستفادة  ذلك  ويرجع  تعليماً  واألكثر  اقتصادياً  النشطة 

القاعدية للزكاة.
ضرورة منح القطاع الريفي األولوية يف متويل املشروعات الصغرية، وذلك بالرتكيز  4 .
على القطاع الزراعي بشقيه احليواني والنباتي والقطاعات األخرى املنتجة اليت توفر 

فرص عمل جديدة.
ذوي  الصغرية  املشروعات  ألصحاب  املناسب  االختيار  يف  احملفظة  تعزيز جتربة  5 .
األسر املستقرة واألكثر حاجة مع األخذ يف عني االعتبار عاملي الزواج وعدد أفراد 

األسرة.
االدخار،  ثقافة  لبث  املالية وضع إسرتاتيجية  املالية وغري  املؤسسات  جيب على  6 .
وحتريك وجذب املدخرات الصغرية، ويصبح من الضرورة إجياد بيئة اقتصادية كلية 
شكل  يف  مبدخراتهم  سيحتفظون  املدخرين  صغار  فإن  ومستقرة.  ومالئمة  مساعدة 
أصول حقيقية وغريها من أشكال االدخار غري النظامي بداًل عن إيداعها يف حسابات 

ادخار.
ضرورة االستفادة من أعضاء اللجان القاعدية وغريها من اللجان الشعبية أو املنابر  7 .
اإلعالمية األخرى املتاحة يف نشر وترويج ثقافة التمويل األصغر، خاصة للمشروعات 

اليت تقدمها حمفظة األمان.
ضرورة وجود إطار رقابي وإشرايف وفاعل قادر على توفري احلماية والسالمة املناسبة  8 .

للمدخرات الصغرية وتقديم احلوافز املشجعة جلذب تلك املدخرات.
تنظيم دورات تدريبات أكثر عمقاً ألعضاء اللجان القاعدية حول كافة القضايا املتعلقة  9 .
بأنشطة التمويل األصغر وعن دور ومهام مؤسسات التمويل األصغر. ألن نتيجة هذه 
التمويل ) ضباط القروض( وتسهيل مهمتهم يف  اختصاصي  العملية ستساعد كثرياً 
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االستعالم عن املعلومات الدقيقة  والصحيحة عن املستفيدين. 
تقليدية  غري  ضمانات  بتوفري  تنادي  واليت  املركزي  السودان  بنك  بتوصية  العمل  10 .
مصاحبة لعمليات التمويل األصغر لتتواءم مع طبيعتها مأخوذة من جتارب املصاريف 

واملؤسسات املالية السودانية والعاملية لتفعيل مشاريع التمويل.
ضرورة مراعاة مواقيت التدفقات النقدية بالنسبة للمشروعات الصغرية ومنح التمويل  11 .

يف الوقت املناسب جتنبا ملشاكل التعثر.
التفضيلية  الوالية واملزايا  الدراسة بضرورة تركيز املشروعات حسب طبيعة  توصي  12 .
الزراعية  األنشطة  يف جمال  خاصة  اجلزيرة،  والية  بها  تتمتع  اليت  واخلصائص 
بشقيها النباتي واحليواني. وميكن االستفادة من هذه اخلاصية يف جماالت حاضنات 

األعمال وسط اخلرجيني. 
ضرورة وضع خطة تطوير قطاع التأمني الصغري، ترتكز على جمموعة من احملاور،  13 .
تتمثل يف االهتمام بالتأمني على املشروعات الصغرية ، والعمل علي إصدار التشريعات 
املشروعات  تلك  لدى  الوعي  وزيادة   ، األصغر  التأمني  ملزاولة  الالزمة  واملعايري   ،
بأهمية وضرورة التأمني. مشروع إصدار وثيقة للمشروعات األصغر واألخذ بتجارب 
اليت  املنتجات  بأهم   ، التعريف  مع  اجملال  هذا  يف  سبقتنا  اليت  األخرى  الدول 

تتماشى مع الواقع السوداني.
من الضروري أن تقوم اجلهة املنوطة بإصدار التشريعات دراسة طبيعة هذه املشروعات  14 .
ومشكالتها علي ارض الواقع من خالل مناقشة أصحاب املشروعات للخروج بقانون 

يستطيع النجاح يف مهمته وخلق جمتمع واع بأهمية العمل التأميين.
األصغر جيب  أن خدمات التأمني املقدمة إىل الفئة اليت تستهدفها مؤسسات التمويل . 15
أن تكون مصممة لتالئم احتياجاتهم اخلاصة وحلمايتهم من املخاطر اخلاصة بهم 

وقد تشمل التأمني الصحي، تامني املواشي واحملاصيل.
ضرورة نشر ثقافة التأمني بالنسبة ألصحاب املشروعات الصغرية وذلك لضمان جناح  16 .

جتربة مشروعات التمويل األصغر يف الوالية.
ضرورة أن تقوم احملفظة بعمل دراسة دقيقة قائمة على حقائق وبيانات صحيحة  17 .
تشمل حمليات الوالية السبع. وذلك للتأكد من طبيعة كل حملية وبالتالي حتديد 
املنتج الذي يناسب طبيعة احمللية. وستعني مثل هذه الدراسة متخذي القرار على 
ضمان  جناح املشروعات الصغرية وسهولة عملية التسويق، وبالتالي ضمان استدامة 

واستمرارية تلك املشروعات.
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ضرورة رفع السقف األعلى لتمويل املشروعات الصغرية، وذلك نسبة لالرتفاع املستمر  18 .
يف أسعار املواد األولية واملدخالت األخرى الضرورية لتشغيل املشروع، مع ضرورة منح 

فرتة مساح مناسبة حتى املشروع من البدء السليم والكامل يف العملية اإلنتاجية.

املراجع
دوريات وتقارير خمتلفة ـ بنك السودان املركزي

بيانات وإحصائيات وحدة التمويل األصغر ـ بنك السودان املركزي
نوفمرب  األصغر«،  للتمويل  العامة  »املفاهيم  املركزي  السودان  بنك  ـ  األصغر  التمويل  وحدة 

2011
بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، حتديات وإخفاقات التمويل األصغر املصريف السوداني. املؤمتر 
العاملي الثاني لتعزيز اخلدمات املالية للمؤسسات الصغرية. أكادميية السودان للعلوم املصرفية 
أكتوبر   ، اخلرطوم  ـ جدة.  للتنمية  اإلسالمي  البنك  ـ  البحوث  معهد  مع  بالتعاون  واملالية 

.2011
صاحل جربيل، التمويل األصغر  يف السودان، 2010

ضرار املاحي العبيد، أنشطة التمويل األصغر وخلق الوظائف وسط اخلرجيني يف السودان، 
املؤمتر العاملي الثاني لتعزيز اخلدمات املالية للمؤسسات الصغرية. أكادميية السودان للعلوم 
املصرفية واملالية بالتعاون مع معهد البحوث ـ البنك اإلسالمي للتنمية ـ جدة. اخلرطوم ، 

أكتوبر 2011.
ضرار املاحي العبيد، الناجي حممد حامد،  دراسة تقييم حمفظة األمان للتمويل األصغر ـ 

والية اجلزيرة ـ 2012
جملة إحتاد املصارف العربية2011، لعدد 366، مايو



ورقة عمل بعنوان: 

مستقبل أنشطة  التمويل األصغر بوالية اجلزيرة

والية اجلزيرة - أمانة املؤمتر الوطين - مؤمتر القطاع االقتصادي

6 سبتمرب 2009 

16 رمضان 1430هـ
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مقدمة

العاملية  املالية  العاملي، خاصة بعد حدوث األزمة  املتغريات اليت يشهدها االقتصاد  يف ظل 
األسر  تواجه  معاصرة  حتديات  من  متثله  وما  الثالث،  العامل  دول  على  ذلك  وتداعيات 
واجملتمعات يف الدول النامية، ويف إطار ما تلعبه أنشطة التمويل األصغر للمواطن السوداني 
ولكافة أفراد أسرته من دور هام وحيوي وفعال وأثر عائدات تلك األنشطة على القدرة والعطاء 
إطار  ويف  األسر،  لتلك  املعيشة  مستويات  رفع  وبالتالي  واإلنتاجية  اإلنتاج  مستوى  رفع  يف 
أنشطة القطاع االجتماعي لشباب املؤمتر الوطين بوالية اجلزيرة فقد مت التكليف بإعداد هذه 
الورقة سعياً لرسم ووضع خارطة طريق ألنشطة التمويل األصغر والوقوف على حجم التحديات 
والفرص اليت تواجه هذه الصناعة يف السودان عامة ويف والية اجلزيرة على أوجه اخلصوص. 
هذا باإلضافة إىل حتقيق مجلة من األهداف ممثلة يف الوقوف على نوع وحجم الفرص اليت 
استدامة هذه  اليت تضمن  اآللية  وكيفية إجياد  السودان،  األصغر يف  التمويل  أنشطة  تواجه 
األنشطة. وكذلك معرفة التحديات واملعوقات اليت تواجه مستقبل منو أنشطة التمويل األصغر. 
والطلب،  العرض  وتفعيل جانيب  الصغرية  األنشطة  استدامة  كيفية  إىل حبث  باإلضافة  هذا 
ومعرفة الفرص اليت توفرها أنشطة التمويل األصغر يف اجملاالت املختلفة، والوقوف على حجم 
التحديات واملعوقات اليت تواجه أنشطة التمويل األصغر، وكيفية معاجلة تلك املعوقات سعياً 
الستدامة أنشطة التمويل األصغر. وأيضاً خلق آلية تشاركية بني املؤسسات العاملة يف جمال 

أنشطة التمويل األصغر، تساعد على رسم ووضع خارطة طريق ألنشطة التمويل األصغر.

فذلكة تارخيية
شهدت السنوات األخرية من األلفية اجلديدة اهتماما واسعا بصناعة التمويل األصغر يف السودان 
وغريه من الدول النامية, واعتربت أنشطة التمويل األصغر إحدى األدوات الفعالة للتخفيف من 
حدة الفقر. و ميثل االهتمام به  نقلة نوعية يف توجهات اجملتمع و الدولة من الرتكيز علي دعم 
املشاريع الكبرية  واعتبارها رائدة النهضة و التنمية و أنها تشغل أعدادا كبرية من العاملني. 
و يعترب هذا اعرتاف ضمين بالدور الذي تلعبه هذه املشاريع و املنشآت الصغرية يف التنمية 
االجتماعية و االقتصادية و يف القطاعات الزراعية اإلنتاجية و اخلدمية على املستويات احمللية 
)Microfinance( يف  األصغر  التمويل  استخدام مصطلح  السودان، يرجع  الوالئية يف  و 



42

  )Grameen Bank( الوقت احلاضر إىل سبعينيات القرن املاضي بإنشاء بنك غرامني
يف دولة بنغالدش وجناحه يف الوصول إىل ماليني الفقراء عن طريق تقديم خدماته املالية هلم 
أن  البنك  استطاع  " حيث  اجتماعية  " ضمانات  تقليدية  غري  بسيطة  وباستخدام ضمانات 

يتوسع يف براجمه وأصبح منوذجاً واقعياً لنجاح التجربة .
من  السبعينيات  منذ  بدأ  الضعيفة  اقتصادياً(  )النشطة  املنتجة  بالشرائح  السودان  اهتمام  أما 
القرن املاضي بإنشاء بنك االدخار )يف العام 1974م( والبنك الزراعي السوداني وبنك فيصل 
اإلسالمي )يف العام 1979م(  الذي أنشأ فرعاً مبدينة أم درمان مساه " فرع احلرفيني " يف 
املنطقة الصناعية ، ثم يف العام 1983م مت إنشاء البنك اإلسالمي السوداني والذي اهتم بدعم 
األسر الفقرية وذلك من خالل ختصيص فروع مساها " فروع األسرة " . ويف العام 1984م مت 
تأسيس بنك العمال الوطين ومصرف املزارع التجاري . إال أن اهتمام الدولة مبحاربة الفقر 
وسعياً منها حنو حتقيق أهداف التنمية لأللفية اجلديدة، واليت أوصت بضرورة القضاء على 
الفقر وبناء القدرات، قد أدى إىل حراك حثيث من جهة السلطات املختصة بدأت بالسياسات 
التمويلية من ِقبل البنك املركزي. ووضع إسرتاتيجية لتنمية وتطوير صناعة التمويل األصغر 
وقد كان ذلك يف عام 2005م ؛ ومن ثم إنشاء وحدة التمويل األصغر ببنك السودان املركزي يف 

عام 2007م لتضطلع بتنفيذ تلك اإلسرتاتيجية وتطويرها .
وقد بدأ االهتمام يف بنك السودان املركزي من خالل دوره كذراع للتنمية االقتصادية بالبالد 
بالتمويل األصغر منذ تسعينيات القرن العشرين وتوجها يف العام 2006م بإعالن إسرتاتيجيته 
لتنمية قطاع التمويل األصغر بالسودان ويف 2007م أسس البنك وحدة للتمويل األصغر لتنفيذ 
يف  األصغر  التمويل  يلعبه  أن  الذي ميكن  املهم  بالدور  احلكومة  من  واعرتافاً  اإلسرتاتيجية. 
الرؤية  هذه  املركزي  السودان  بنك  أعد  بالسودان‘  املستدام  السالم  وحتقيق  الفقر  من  احلد 
)إسرتاتيجية( كخطة وطنية لتنمية وتوسيع قطاع التمويل األصغر بالسودان من أجل ضمان 
توفري بيئة مؤاتية لنمو اجلوانب االقتصادية واالجتماعية للصناعة بصورة مستدامة. وقد كانت 
منطلقات هذه الرؤية من اإلسرتاتيجية الربع قرنية وإسرتاتيجية بنك السودان املركزي اللذان 

تطرقا لآلتي:
اإلستاتيجية القومية الربع قرنية: 

•جتاوز مرحلة اقتصاد التحول إىل االنطالق.  	
•التنمية املتوازنة و جتفيف منابع الفقر.  	

•ترقية التخصيص و التوظيف األمثل للموارد.  	
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اإلستاتيجية اخلمسية لبنك السودان املركزي:
•إنشاء مؤسسات التمويل األصغر.  	

•العمل علي بناء القواعد األساسية هلا.  	
•تشجيع القطاعات املستهدفة للتعامل معها.  	

وقد خرجت الرؤية اإلسرتاتيجية لتنمية وتطوير التمويل األصغر السودانية عرب عملية تشاورية 
واسعة النطاق‘ شاركت فيها العديد من اجلهات صاحبة املصلحة ‘ ُضمنت هذه الرؤية يف وثيقة 
التمويل األصغر املعتمدة. وقد ُترمجت الرؤية  تناولت بالتعريف اإلطار العملي إلسرتاتيجية 
إىل خطة عمل ركزت على ثالثة جماالت شاملة للنشاط تعترب بالغة األهمية يف توسيع الدور 
الذي يلعبه القطاع يف السودان. وهذه اجملاالت هي: بيئة السياسة العامة‘ واإلطار املؤسسي 
والتنظيمي‘ واهليكل األساسي الداعم. وقد ُقدمت التوصيات ضمن خطة عمل شاملة حددت 

إجراءات معينة يتعني القيام بها وفقا لرتتيب األولوية واألطر الزمنية للتنفيذ.
وقد بنت الرؤية وحدات تنفيذها على أهداف فرعية:

اهلدف األول : خلق بيئة مشجعة لتنمية قطاع التمويل األصغر
اهلدف الثاني:  تعزيز دور املصارف واملؤسسات اليت تعمل يف التمويل األصغر.

اهلدف الثالث : إنشاء بنيات حتتية مساندة
أهداف الورقة:

العرض  جانيب  وتفعيل  الصغرية  املشروعات  األنشطة  متويل  استدامة  كيفية  حبث  1 .
والطلب يف قطاع التمويل األصغر.

التمويل  ومؤسسات  تواجه مصارف  اليت  واملعوقات  التحديات  الوقوف على حجم  2 .
األصغر.

احللول ملعاجلة املعوقات سعيا الستدامة أنشطة التمويل األصغر. 3 .
املقرتحات الالزمة خللق آليات تضمن تطور وتنمية وتطوير القطاع بالسودان. 4 .

رسم خارطة طريق لتنمية وتطوير قطاع التمويل األصغر. 5 .
حماور الورقة:

أ- تعريفات وتوضيحات عن خدمات التمويل األصغر  ومربرات االهتمام.
ب- التحديات اليت تواجه التمويل األصغر

ت- إنشاء مؤسسة التمويل األصغر بوالية اجلزيرة.
هـ ـ الرؤية املستقبلية ورسم خارطة الطريق.
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احملور األول: 

أ/ مفهوم التمويل األصغر:-

ليس هنالك تعريف وطين معرتف به متى يكون التمويل متناهي الصغر أو أصغر أو صغري أو 
وفري فالعبارات تستخدم أحيانا كمراد فات دون تعريف دقيق.. كذلك ليس هنالك تعريف 
جنيه  ألف   10 عن  يقل  الذي  التمويل  أنه  فعبارة   .. والكبرية  واملتوسطة  الصغرية  للمنشأة 
عبارة ليس هلا معنى تنموي فحجم املنشأة حيدد على  أساس عدد العاملني ويضاف إىل ذلك 

التكنولوجيا املستخدمة.

مت تعريف التمويل األصغر يف معظم دول العامل على أنه تقديم نطاق واسع من اخلدمات املالية 
يف جماالت االئتمان واالدخار واإليداع والتأمني والتحويالت بل والتدريب وبناء القدرات لذوى 
الدخول املنخفضة أي الفقراء النشطني اقتصادياً وقد حددت إسرتاتيجية البنك املركزي تعريف 
عميل التمويل األصغر بأنه الفقري النشط اقتصادياً الذي له دخل شهري يقل عن ضعف احلد 
األدنى لألجور أو ميتلك أصول منتجة قيمتها أقل من عشرة ألف جنيه وال يستفيد من التمويل 
من هو باملؤسسات الرمسية وحدد له السقف التمويلي بـ 10,000 جنيه فقط كحد أقصى. ) 

املوقع اإللكرتوني لوحدة التمويل األصغر(. 

جرى تعريف يف أدبيات التمويل األصغر يف العامل بأنه تقديم خدمات مالية وغري مالية للفقراء 
الناشطني اقتصاديا واألشخاص ذوي الدخول املنخفضة وال تشمل اخلدمات االئتمان فقط بل 

عدد من اخلدمات األخرى كاالدخار والتحويالت والتأمني والتدريب وبناء القدرات.

اجتماعية عديدة  والتمويل األصغر ليس متوياًل جتارياً على حجم أصغر إمنا يتضمن أبعاداً 
.. ويتداخل جانب العرض مع جانب الطلب . أي تنمية وتطوير املنشأة الصغرية من جانب 
وتوفري التمويل املصريف هلا من اجلانب اآلخر وال ميكن الفصل بني تنمية وتطوير قطاع التمويل 
األصغر و تنمية وتطوير املنشأة الصغرية وتنمية الريادة يف اجملتمع. التمويل  األصغر وسيلة 
حملاربة الفقر عن طريق حتقيق األرباح ومن شروطه وجود مبادرين ميتلكون الدافعية بتحويل 

التمويل إىل نشاط استثماري إنتاجي.

ومتدنا اخلربات القطرية بأن معظم الدول اليت حققت جناحات للتمويل األصغر هي الدول 
اليت اعتمدت اسرتاتيجيات و خطط متوسطة املدى لتنمية وتطوير املنشآت الصغرية واملتوسطة. 
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واليت اعتمدت على سياسة اقتصادية كلية مالئمة للتصدي للفقر وسياسة عمالية ناشطة يف 
التجربة  مثل  الكلية.  االقتصادية  السياسات  مع  ومتزامنة  متكاملة  اجتماعية  سياسة  إطار 
بيئة  أنشأت  و  واملتوسطة  الصغرية  املنشآت  لتطوير  خطة مخسية  اعتمدت  واليت  املاليزية 
مؤسسية داعمة ، لرتقية البنية التحتية وبناء قدرات املنشآت املتوسطة والصغرية فضاًل عن 
زيادة فرص التمويل والتسويق والقدرة التنافسية كما أنها حددت األهداف الكمية لتوليد فرص 
العمل السنوية سواء كان عن طريق العمل األجري أو عمل للحساب اخلاص . مما يعين ضرورة 

تهيئة بيئة اقتصادية واجتماعية وقانونية وثقافية لنجاح املنشأة الصغرية.

ب/ مربرات أنشطة التمويل األصغر

فاألعمال  تطويرها.  و  املوارد احمللية  استغالل  يف  مباشرا  دورا  الصغرية  املشاريع  تلعب   /1
املوارد  علي  تعتمد  كلها  الشعبية  املأكوالت  صناعة  و  األغنام  و  الدواجن  تربية  و  اليدوية 
اجملموعات  و  لألفراد  الالزم   التمويل  توفري  استهدفت  األصغر  التمويل  فصناعة  احمللية. 

حمدودة الدخل لتأسيس و تطوير مشاريعهم الصغرية املدرة للدخل

2/ مصدر رئيسي لالبتكارات و اإلبداع و تطوير الطاقات الفردية وتعزيز ثقة عالية يف مقدرة 
وتفجري تلك الطاقات علي النجاح وحتمل املخاطر.

3/ تكامل أنشطة املشروعات الصغرية مع املشاريع و الصناعات  الكبرية و املساهمة يف رفع 
حجم الناتج احمللي والقومي.

4/ مساهمة مشروعات التمويل األصغر يف  تعزيز قيم اجملتمع خاصة قيمة العمل و االعتماد 
علي الذات و تسهم يف التقليل من نسبة البطالة. 

5/ تساعد أنشطة التمويل األصغر يف تنظيم الفئات اجملتمعية املختلفة خاصة الشبابية يف تقديم 
خدمات متويل خمتلفة خاصة لتلك الشرائح.

احملور الثاني: 

معوقات وخماطر تواجه أنشطة التمويل األصغر  

1/ نقص عدد املوظفني املختصني يف هذا اجملال حيث تعاني املؤسسات العاملة يف أنشطة 
التمويل األصغر من نقص املوظفني املختصني . 
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2/ جهل العمالء بطبيعة التمويل ومصادره وكيفية توفري مطلوباته وشروطه، وجهلهم باختيار 
املشاريع املناسبة وبإدارة تلك املشاريع وتسويق منتجاتهم . 

3/ صعوبة تغطية التكاليف وارتفاع املصاريف اإلدارية وتعقيد اإلجراءات وعدم وجود وحدة 
إدارة خماطر خاصة بالتمويل األصغر. ويتعلق األمر باملقارنة ما بني التكاليف العالية لعمليات  
التمويل األصغر  وهامش األرباح الذي حيدد لتغطية هذه التكاليف  واإلجابة على  السؤال  

هل من املمكن مبكان استطاعة  الفقراء املستهدفني  القدرة على دفع  هذه األرباح  العالية .

4/ صعوبة التخلص من مشكلة سلوكية ظلت مالزمة للمشروعات التجارية الناجحة تتمثل يف 
ظاهرة احملاكاة والنمطية يف أنشطة التمويل األصغر

5/ غياب دراسات معمقة للسوق )دراسات وحبوث السوق(

6/ صعوبة حتديد العمالء احلاليني واملرتقبني للمساعدة يف ختطيط عملية اإلنتاج والتسويق.

للمواصفات القياسية بقدر اإلمكان لتحقيق  7/ االلتزام الكامل جبودة املنتج أو اخلدمة وفقاً 
رضا العمالء.

8/ غياب أدوات وأساليب وبرامج الرتويج الفعالة للمنتجات واخلدمات حملاولة جذب أكرب 
عدد من العمالء املستهدفني .

9/ عدم االهتمام بشكاوى العمالء والتعرف على وجهة نظرهم جتاه مستوى املنتجات واخلدمات 
املقدمة مما خيلق نوعاً من الوالء.

10/ غياب بناء قاعدة بيانات العمالء من خالل تقسيم السوق إىل قطاعات خمتلفة 

11/ حمدودية الثقافة املصرفية لدى عمالء التمويل األصغر مما يعيق االستغالل األمثل للشرائح 
املستهدفة .

12/ قلة الكوادر املدربة والنقص الواضح يف الدورات التدريبية املتخصصة ذات الصلة بصناعة 
التمويل األصغر.

13/ غياب دراسات احتياجات العمالء املستهدفني اليت تساعد البنوك على تطوير منتجات 
جديدة وفتح منافذ أسواق جديدة. 
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14/ صعوبة تسديد األقساط: من خالل التجارب الرائدة  لقرامني جبنوب شرق آسيا  وأكسيون 
بأمريكا الالتينية  بدأ أن نسبة السداد عالية مل تنقص عن ال 95%  ولكن أغلب املعنيني من 
مصارف  وممارسي برامج التنمية يعتقدون  أن الفقراء ميثلون نسبة خماطر عالية جداً   وذلك 
ألنهم  يعملون وفق ظروف بيئية  حميطة  تتسم مبخاطر  األعمال  ويفتقدون الي اخلربة يف 

التعامل  الرمسي مع  املال وغالباً  ما خيلطون بني ما هو مرتبط بالعمل  وما هو شخصي .

احملور الثالث:

أ/ مقتح إنشاء مؤسسة خاصة بالتمويل األصغر بوالية اجلزيرة
املهام األساسية ملؤسسة التمويل األصغر بوالية اجلزيرة:

1/ توفري اخلدمات املالية اليت تناسب  شرائح اجملتمع ذات الدخل احملدود, و هذا يتطلب 
عمل مسح دراسات ميدانية ومعرفة تلك الشرائح . 

املتعلقة  اإلجراءات  كافة  تبسيط  و  اإلدارية  العمليات  بتنسيق  املؤسسة  تقوم  أن  ضرورة   /2
بأنشطة التمويل األصغر.

3/ القيام ببحوث ميدانية )مسح السوق والدراسات العلمية وانتخاب املشاريع وفقاً للخارطة 
االستثمارية بالوالية(

4/ إجياد وحدة تعين بالتدريب بكافة مستوياته.

بأنشطة  املختصة  اإلعالمية  اجلوانب  لكافة  املكثف  اإلعالمي  بالدور  تقوم  وحدة  إجياد   /5
التمويل األصغر. 

6/ السعي اجلاد الستقطاب الدعم املالي من مؤسسات التمويل داخلياً وخارجيًا

  ب/  شروط جناح و استدامة مؤسسة التمويل األصغر بالوالية

إن جناح مؤسسة التمويل األصغر بوالية اجلزيرة يتوقف على العديد من العوامل جنملها يف 
اآلتي: 

1/ الدعم القيادي و السياسي و الفين هلذه املؤسسة، خاصة يف مراحل التأسيس األوىل ,
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2/ مقدرة هذه املؤسسة علي االستدامة املالية وذلك بتحقيق نسبة من األرباح تغطي تكاليفها 
التشغيلية وحيقق معداًل من األرباح تستثمر يف مشاريع املؤسسة املستقبلية . 

3/خصوصية والية اجلزيرة من حيث املوقع اجلغرايف، اإلمكانيات

4/ توفر البنيات التحتية املالئمة واخلارطة االستثمارية بالوالية

ج/ التحديات اليت تواجه مؤسسة التمويل األصغر بوالية اجلزيرة يف املدى القصي
1/ ضعف الدعم املالي و الفين يف مرحلة التأسيس و التطور األوىل.

2/ حمدودية التأهيل اجملتمعي و اإلعالم اجملتمعي و بالتالي ضعف اإلقبال و الدعم اجملتمعي 
للمؤسسة.

تقديم خدمات مناسبة   و  املتوقعني  و  العمالء احلاليني  3/ مقدرتها على االستجابة حلاجة 
وكسب ثقتهم و تعاونهم.

4/ حتدي االستجابة ملتطلبات ومكونات الرقابة املصرفية و املالية و االلتزام و احلوكمة و 
الرقابة الشرعية. 

5/ املقدرة علي التطور املستمر واإلبداع و التجديد يف األهداف و املضمون و طبيعة اخلدمات 
املقدمة مما ميكنها من االستجابة املرنة للمتغريات يف البيئة الوالئية و القومية و العاملية.

 د/ دور وأهمية عملية التدريب يف تعزيز جناح أنشطة التمويل األصغر
تعترب العملية التدريبية من الضروريات األساسية اليت جيب أن توليها مؤسسة التمويل 
األصغر اهتماماً خاصاً وذلك تضمن جناح حاضر ومستقبل أنشطة التمويل األصغر وذلك 

لألسباب التالية: 

1/ إن التأهيل و التدريب  للقيادات التنفيذية و التشريعية بالوالية يضمن وجود واستمرار الدعم 
السياسي والقيادي  لتأسيس مؤسسة متويل اصغر بالوالية تقود تأسيس صناعة رائدة يف هذا 
اجملال. تضع األهداف و الرؤية اإلسرتاتيجية لصناعة التمويل األصغر بالوالية و يضمن التفاف 

القيادات حول أهدافها و أولوياتها و متابعة إنفاذ سياساتها.

2/ التهيئة  و التوعية اجملتمعية لدعم صناعة التمويل األصغر و تطوير إعالم جمتمعي حمفز 
لنشر ثقافة التمويل األصغر.

و  األحياء  مستوي  على  قاعدية  ائتمان  مجعيات  وتوسيع  اجملتمعية  الطاقات  حتريك   /3
احملليات و الفئات اجملتمعية املختلفة.
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4/ تدريب و رفع قدرات القائمني على صناعة التمويل األصغر مما ميكنهم من فهم طبيعة 
الشرحية االجتماعية اليت ختدمها حتى تتمكن من حتديد املنتج املناسب من اخلدمات 
املالية و الفنية  و شروط تقدميها و حتديد تكلفة التقديم.  فالتأهيل اجملتمعي و التدريب 
جيب أن يستهدف كل مقدمي خدمات التمويل األصغر بالوالية حتى يتمكنوا من تطوير 

صناعة رائدة و مواكبة و مستجيبة حلاجة املستهدفني.

5/  تدريب املستهدفني شرط أساسي لنجاح املشاريع املمولة بالوالية. و ترسيخ أهمية 
تسديد القرض. 

العمل  روج  و  القدرات  بناء  و  الذاتي   التشغيل  قيمة  تعظيم  و  االدخار  ثقافة  لنشر   /6
اجلماعي.

موارد  تنمية  يف   واملشارك  أسرته  و  نفسه  جتاه  املسئول  و  الفاعل  املواطن  ثقافة  لنشر   /7
الوالية.
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توصيات:

* ضرورة اعتماد إسرتاتيجية للتصدي للفقر على مستوى الوالية وتبين سياسة كلية مناصرة 
للفقراء .

* تنمية الريادة يف اجملتمع وتوفري التدريب الريادي الذي ميكن الفقراء من تأسيس وإدارة 
وتطوير منشآتهم.

لضمان حتويل  احلارسة  والقيم  االجتماعي  رأمسال  واستخدام  امليسر  االجتماعي  التنظيم   *
التمويل إىل استثمار منتج.

* تفعيل جانب العرض بزيادة التمويل املتاح وتبسيط وتوحيد إجراءات منحه.
* بناء توافق  يف اآلراء حول تعريف الفقري والناشط اقتصادياً وعميل التمويل األصغر .

* إدارة حوار وطين حول عناصر تكلفة التمويل للوصول إىل فهم مشرتك بني مقدمي اخلدمات 
ومتلقي اخلدمات حتقيقاً لألهداف الوطنية يف مناهضة الفقر.

* عمل سياسات تسعريية مالئمة يف حالة املراحبة ؛ وذلك من خالل تقديم االئتمان من خالل 
نظام فعال لضمان االستمرارية وبهوامش تغطي التكلفة كاملة 

* التحول حنو االستقاللية املالية وبناء قاعدة متويلية قوية يف إطار خطط إدارية مدعومة بكفايات 
تنفيذية ميكنها تدوير األموال جتارياً ؛ وجذب املوارد من املودعني والبنوك واملمولني 
* تأسيس مراكز تسويقية تتوىل مهمة توفري املعلومات والنصائح واالستشارات حول 
السوق احمللى واإلقليمي ألصحاب املنشآت الصغرية واملتوسطة حتى تكيف الطلب 

السوقي وفقاً لذلك. 
* إنشاء وحدة للدراسات وحبوث السوق تعمل جنباً إىل جنب مع وحدة التمويل 
بعضها  مع  واإلنتاجية  والتسويقية  التمويلية  اجلهود  لتتكامل  املصارف  يف  األصغر 

البعض.
* إعداد كتيبات تعريفية عن مناذج من املشروعات اإلنتاجية أو اخلدمية الناجحة 
العمل  منظمة  كتيبات  عليها)مثل  القياس  ميكن  للمستهدفني  كمؤشر  تستخدم 

العربية(.
* إذكاء  الدافع التسويقي للشرائح املستهدفة عن طريق خلق منافذ تسويقية داخلية 
األنشطة  خمتلف  يف  املستهدف  القطاع  لدعم  اخلاص  القطاع  وتشجيع  وخارجية 

التسويقية.



51

تساعد  التسويقية  األنشطة  يف خمتلف  تسويقية  بيانات  قاعدة  بناء  على  العمل   *
متخذو القرارات التسويقية من خالل تدفق وانسياب املعلومات التسويقية .

* التدقيق يف مصداقية وواقعية دراسات اجلدوى املقدمة قبل التصديق عليها والتأكد 
من ضمان جدواها املالية للمستفيدين لتحقيق الغايات املنشودة من التمويل .

* إقامة شراكات فاعلة ومرنة مع مؤسسات ومراكز البحث العلمي املتخصصة لضمان التكامل 
بني املعارف ) النظرية والتطبيقية (.

التسويق  بفنون  املستهدفة  الشرائح  لتعريف  وحماضرات  ومسنارات  وندوات  ورش  إقامة   *
وأهمية املزيج التسويقي من خالل تنمية مهارات االتصال لديهم .

 * بناء القدرات البشرية من خالل تأهيل كوادر متخصصة على مستوى اإلدارة والنواحي 
الفنية وامليدانية ، ويتطلب ذلك تأهيل مدربني على مستوى عالي ، وبناء شراكة مع مؤسسات 

البحث العلمي تساهم بالبحوث والتدريب والدراسات املطلوبة.

* استخدام صيغة املشاركة جبانب صيغة املراحبة لتمويل املشروعات الصغرية.

* إدخال مادة الفكر التعاوني يف مناهج كليات االقتصاد والتنمية يف السودان على أن تبدأ  
جامعة اجلزيرة بذلك.

* تأهيل التعاونيات ، والقيام بدور فعال يف التنمية املستدامة )متخصصني يف التعاون واالقتصاد 
والتنمية واالجتماع(.

مشجعة حلفز  بيئة  خلق  على  األصغر  التمويل  يف  العاملة  واملؤسسات  املصارف  تقوم  أن   *
املدخرات الصغرية كموارد واستخدامها بطريقة فعالة تتالئم وظروف الفقراء كموارد رخيصة 

لتطوير القطاع وإلدماج مدخرات الفقراء بطريقة آمنة يف االستثمار القومي. 
* أن يعمل التمويل األصغر على تغيري اهليكل الصناعي عرب توفري االحتياجات واملدخالت 
للصناعات الكبرية وفق سلسلة قيمية متكاملة بالتالي تسهم يف أهداف الدولة لتحقيق الرتابط 

االقتصادي. 

* ضرورة إصدار التشريعات والقوانني الالزمة لتفعيل صناعة التمويل األصغر بالوالية. 

* تفعيل قرار بنك السودان اخلاص بتخصيص نسبة 12% من سقوف متويل املصارف التجارية 
لتمويل أنشطة املشروعات الصغرية  بالوالية .
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النقابية يف  والروابط واهليئات  التأمني اإلسالمية واالحتادات  * االستفادة من دور شركات 
إجناح عملية الضمان .

* تفعيل دور الشراكات الذكية مع القطاع اخلاص والقطاعات األخرى ذات الصلة لتفعيل 
الطلب على أنشطة التمويل األصغر.

* ضرورة تقييم جتربة الشراكة بني بنك السودان املركزي فرع ود مدني والبنوك التجارية 
األخرى بالوالية.

* االستفادة القصوى من اخلصوصية اليت تتمتع بها والية اجلزيرة من موارد طبيعية وبشرية 
إلجناح صناعة التمويل األصغر واستدامتها.

* توصي الورقة بضرورة قيام فرع لبنك األسرة يف والية اجلزيرة 
وباهلل التوفيق واهلداية ،،،



ورقة عن التمويل األصغر: والية اجلزيرة

قصر الثقافة - ود مدني - قاعة أمحد خي احملامي

3 أغسطس 2009م 
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مقدمة
اهلدف العام من إعداد هذه الورقة هو التعرف على البيئة احمليطة بقطاع التمويل األصغر يف 
والية اجلزيرة بالوقوف على نوع وحجم املشكالت واملخاطر اليت تواجه أنشطة التمويل األصغر 
بالوالية وإجياد اآللية الفاعلة اليت تضمن استدامة هذه األنشطة ومعرفة التحديات واملعوقات 
واملخاطر اليت تواجه مستقبل منو أنشطة التمويل األصغر بالوالية. كما تهدف الورقة على 
حبث كيفية استدامة متويل األنشطة املشروعات الصغرية وتفعيل جانيب العرض والطلب يف 

قطاع التمويل األصغر.وإمكانية رسم خارطة طريق لتنمية وتطوير قطاع التمويل األصغر.
تعريفات مفهوم التمويل األصغر:

ليس هنالك تعريف وطين معرتف به متى يكون التمويل متناهي الصغر أو أصغر أو صغري 
أو وفري فالعبارات تستخدم أحيانا كمرادفات دون تعريف دقيق. كذلك ليس هنالك تعريف 
جنيه  ألف   10 عن  يقل  الذي  التمويل  أنه  فعبارة   . والكبرية  واملتوسطة  الصغرية  للمنشأة 
إىل  ويضاف  العاملني  عدد  أساس  على  املنشأة حيدد  فحجم  تنموي  معنى  هلا  ليس  عبارة 
تقديم  بأنه  التمويل األصغر  ملفهوم  األكثر شيوعاً  التعريف  املستخدمة. من  التكنولوجيا  ذلك 
خدمات مالية وغري مالية للفقراء الناشطني اقتصاديا واألشخاص ذوي الدخول املنخفضة وال 
تشمل اخلدمات االئتمان فقط بل عدد من اخلدمات األخرى كاالدخار والتحويالت والتأمني 
والتدريب وبناء القدرات. وبالتالي فإن املقصود به أنه جمموعة متنوعة من اخلدمات املالية 
والغري مالية لذلك التمويل األصغر يعترب خدمة هامة تقدم لذوي الدخول املنخفضة مقابل رسوم 
أو اشرتاكات حمددة. ولكن بصورة عامة جند أن هناك صعوبة يف سبيل إجياد تعريف موحد 
مشرتك يف كافة أدبيات التمويل األصغر حول هذا املفهوم. حيث تقدم كل مؤسسة أو كل جهة 

منفذة ألنشطة التمويل األصغر تعريفاً يتماشى وحتقيق األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها.
الوقوف على جتارب اآلخرين:

اهتمت بعض احلكومات بأن تنشئ بنوك متخصصة يف اجملاالت الزراعية والعقارية والتجارية 
وغريها كما هو احلال يف السودان حيث مت إنشاء البنك الزراعي السوداني والعقاري وبنك 
الصلة  التأثريات ذات  التجربة بعض  الصناعية. ولكن صاحبت هذه  التنمية  وبنك  االدخار 
بالبيئة السياسية حيث جند أن التدخل السياسي كثريا ما أعاق إجناح استدامة هذه املؤسسات 
الدولة باستمرار بدون أن تركز على حتقيق األهداف وبدون أن  وأصبحت تعتمد على دعم 
تستخدم آليات فعالة للوصول إىل هذه األهداف. ومن جانب آخر، حاولت اقتصاديات الدول 
الغنية مد يد العون عرب جتارب للبنوك ذات الصلة بتنمية املشروعات واملدخرات الصغرية 
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ومثال لذلك التجربة االيطالية للمساعدة يف قيام بنك االدخار )1973( إال أن هذه املشاريع 
ارتبطت باتفاقات دولية مع حكومات الدول الفقرية وبالتالي رافقت التجربة الكثري من الفشل 
املؤسسات.  أنشئت هذه  أجلها  اليت من  الرسالة  الدول عن  وذلك باحنراف حكومات هذه 
مشاريع  برامج،  لقيام  اإلنسانية  اإلعانات  على  اعتمدت  اليت  املنظمات  بعض  هنالك  وبأن 
ومؤسسات ماحنة للتمويل األصغر؛  إال أنها واجهت العديد من العقبات مما أدى إىل فشلها 
نسبة للبيئة القانونية املقيدة لتطور هذه املؤسسات، واعتمادها على املعونات اليت غالبا ما 
وربطها  التكلفة  قدرتها على ضبط  املاحنة، وكذلك عدم  للدول  بأجندات خارجية  ارتبطت 
بالعائدات اخلاصة مبنح التمويالت الصغرية وذلك أما بعدم رفع فوائدهم اعتقادا منهم بعدم 
قدرة املستفيدين على حتمل دفع هوامش األرباح العالية أو نتيجة الصرف اإلداري الباهظ أو 
السببان معا. باإلضافة إىل صغر حجم املستوى االقتصادي هلذه املؤسسات وعدم قدرتها على 

تغليب عوامل التكاليف املتغرية على الثابتة. 
ولكن جتب اإلشارة إىل أن جتارب اآلخرين قد طبقت يف دول ختتلف يف خصائصها والثقافية 
واالجتماعية واالقتصادية وختتلف يف مستوياتها التنموية عن السودان، لذلك يصعب االستفادة 
التامة من مثل تلك التجارب، اللهم إال القليل جداً فيما يتعلق بالتدريب خاصة يف جماالت 

اإلدارة وغريها.
التحديات والعقبات اليت تواجه املؤسسات العاملة يف أنشطة التمويل األصغر:

 التحدي األول : تغطية التكاليف :
التمويل  لعمليات   العالية  التكاليف  ما بني  باملقارنة  التحدي بكل وضوح عند  ويتمثل هذا 
األصغر  وهامش األرباح الذي حيدد لتغطية هذه التكاليف، ويف الكيفية اليت متكن الفقراء أو 
اجملموعات املستهدفة من القدرة على تغطية هذه التكاليف وحتقيق دفع  هذه األرباح  العالية 
. ودائماً ما تتأخر املصارف السودانية يف الدخول يف هذا اجملال خشية التكلفة العالية وغريها 

من املشاكل األخرى املتعلقة به.
التحدي الثاني: دفع األقساط

الرائدة  لبنك قرامني يف بنجالديش تبني أن نسبة السداد عالية وسط  التجارب  من خالل 
اجملموعات املستهدفة ومل تنقص عن نسبة 95%  ولكن أغلب املعنيني من مصارف  وممارسي 
برامج التنمية يعتقدون  أن الفقراء ميثلون نسبة خماطر عالية جداً وذلك ألنهم  يعملون وفق 
ظروف بيئية  حميطة  تتسم مبخاطر  األعمال  ويفتقدون إىل اخلربة يف التعامل  الرمسي مع  
املال وغالباً  ما خيلطون بني ما هو مرتبط بالعمل  وما هو شخصي . وعلي هذا األساس يقوم 
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مقدمي  خدمات التمويل األصغر  مبنح  التمويل بناء علي قياس املخاطر احملتملة  وتبدأ 
للمستفيدين  اجلدد بتمويالت صغرية جداً  وقليلة املخاطر ويتدرجون يف منحهم  متويالت 
حبجم أكرب كلما عهدوا سداداً  متواتراً من املستفيد. األمر اآلخر  تقوم  مؤسسات التمويل 
واإلدارة   املستفيدين ،  اختيار  وقدراتهم  يف عمليات  معارف اجملتمعات  باستخدام  األصغر 
والتحصيل  ويستخدم عدة آليات  لذلك  مثل نظام  اجملموعات التضامنية وضغط األقران 

املستخدم يف كثري املؤسسات الناجحة.
حتدي الضمانات ومشاكل التعثر:

ويعترب هذا من أكثر التحديات اليت تقف حجر عثرة أمام دخول املصارف التجارية بالوالية يف 
تقديم خدماتها التمويلية ألنشطة التمويل األصغر. ولكن جتب اإلشارة إىل الدور الفعال الذي 
تقوم به شركة شيكان للتأمني يف تغطية كافة املشاكل املتعلقة بقضايا اإلعسار أو الفشل من 

تأخر أو عدم سداد خدمات متويل ألنشطة التمويل األصغر.
التحدي الثالث :  القدرة علي حصول املؤسسات  علي التمويل التجاري :- 

نظراً حملدودية املوارد من قبل املاحنني خالل الثمانيات  من القرن املاضي  اجتهت مؤسسات 
التمويل األصغر الغري مصرفية  حبفز املدخرات كموارد إضافية. أما يف السودان فإن البنك 
املركزي السوداني على استعداد بالدخول يف شراكات مع املصارف التجارية ) وخري مثال 
الشراكة مع بنك االدخار لالستثمار والتنمية االجتماعية يف والية اجلزيرة( بغرض تشجيع 
هذه املصارف بالدخول يف هذا اجملال. وميكن التقليل من حجم هذا التحدي عند قيام أو 
إنشاء حمفظة مالية خاصة بني املصارف اإلسالمية متنح اإلدارة الكافية والوقت الكايف إلدارة 

هذا األنشطة.
أموال  رؤوس  يف  لالستثمار  اخلاص  القطاع  مستثمري  انتباه  جذب   : الرابع  التحدي  

مؤسسات التمويل األصغر:
 وتتمثل املشكلة يف التناقض  الذي حيصل بني القيم  املختلفة ألعضاء جمالس اإلدارات ، 
حيث جند بأن اهتمامات ممثلي  القطاع  اخلاص واملصرف التجاري  القائمة على أساس 
الرحبية كشرط لقيام املؤسسات، بينما يهتم  ممثلي املنظمات  بتحقيق  األهداف  االجتماعية 
وبالتالي قد ال مييل  الفريق األخري إىل  اختاذ  إجراءات  أكثر   حزماً جتاه  املشاكل  اليت 
الشركاء  أهداف  وحتقيق  االستمرارية  لعدم  يعرضها  مما  املؤسسة  عمل  استمرارية   تواجه 

اآلخرين. 
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حتديات إدارية أخرى
من التحديات األخرى املتعلقة حباضر ومستقبل أنشطة التمويل األصغر، جند بأن اهلياكل 
اإلدارية واملالية للقطاع املصريف القائم ال تتناسب ومتطلبات ممارسة أنشطة التمويل األصغر 
املرتبطة  املخاطر  آليات ضمان  تناسب  عدم  األصغر جبانب  التمويل  تكلفة  لرفع  يؤدي  مما 
مبشروعات التمويل األصغر ويضاف لذلك عدم القدرة على االنتشار والوصول للشرائح والفئات 
املستهدفة الفقرية بالريف كما شكل عدم قدرة املصارف على حفز موارد أخرى من نفس القطاع 
يتسم  الطلب مل  أن جانب  كما  إضافية.  عقبة  األخرى  املصرفية  واخلدمات  املدخرات  مثل 
جباهزيته للوصول إىل اخلدمات مع ضعف الوعي املصريف واالئتماني وارتباط العمالء احملتملني 
بثقافة الدعم واملعونات وعدم القدرة على التنظيم لالستفادة من التمويل األصغر وذلك لوقوع 
أعماهلم يف القطاع  غري الرمسي والذي ال يتوافق مع أسس وضوابط  منح التمويل يف القطاع 

املصريف احلالي.
حتديات أخرى:

1/ تعترب الشرحية املستهدفة متباعدة ومتباينة يف احتياجاتها مما يتطلب إجياد آليات تعمل 
للوصول لتلك الفئات يف ظل صعوبة تلمس اآلثار االقتصادية واالجتماعية املرتتبة على اجلهود 

اليت ميكن أن تبذل يف التمويل األصغر يف القطاعات التقليدية والضعيفة.
2/ تقليدية األمناط اإلنتاجية مما يؤدي إىل ضعف اإلنتاجية ومن ثم العائد منها.

3/ ضعف البنى التحتية املساعدة الضطالع التمويل األصغر بدوره الفاعل واليت من شأنها رفع 
التكلفة التمويلية وتقليل عائد االستثمار للجهتني )املصرف والعميل(.

4/ ضعف املعارف والوعي االئتماني والقدرات التسويقية يف ظل عدم وجود منافذ تسويقية 
منتظمة ومستمرة خاصة مبنتجات األعمال الصغرية سوى كانت حرفية أم زراعية.

5/ عدم وجود التنظيمات واجملموعات االئتمانية املتخصصة اليت ميكن أن تساعد يف تنظيم 
عمليات التمويل وتوفري الضمانات.

التمويل  لعمالء  التأمينية  االحتياجات  مع  تتناسب  أصغر  تأمني  خدمات  وجود  عدم    /6
األصغر.

جبايات  املضافة،  )القيمة  التمويل  عمليات  على  املفروضة  الكبرية  والرسوم  الضرائب   /7
احملليات...اخل(.

8/ األمناط السائدة يف التمويل الريفي والزراعي اليت ال تتسق مع أفضل املمارسات العاملية 
من  ملزيد  حتتاج  واليت  للزراعة(  اإلسالمي  التمويل  منط  البستنة،  )أعمال  األصغر  للتمويل 

البحوث الفقهية واالبتكار يف تطوير منتجات مالية جديدة تعزز املعامالت الفقهية احلالية.
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9/ ضعف التمويالت املنفذة لقطاع املرأة برغم دورها الفاعل ومشاركتها يف اإلنتاج الزراعي وذلك 
لعدم امتالكها للضمانات واألصول الكافية وعدم إمكانية وصوهلا للقطاع املصريف الرمسي.

خارج  الزراعية  األراضي  يف  احليازات  قبول  من  مناسبة متكن  قانونية  أطر  توفر  عدم   /10
التخطيط اليت ليس هلا سجل رمسي وال ميكن استخدامها كضمانات غري منطية مصاحبة 

للتمويل األصغر. 
إستاتيجية تنمية وتطوير قطاع التمويل األصغر بالسودان:

يف السودان بدأ االهتمام يف بنك السودان من خالل دوره كذراع للتنمية االقتصادية بالبالد 
بالتمويل األصغر منذ تسعينيات القرن العشرين وتوجها يف العام 2006 بإعالن إسرتاتيجيته 
لتنمية قطاع التمويل األصغر بالسودان ويف 2007 أسس البنك وحدة للتمويل األصغر لتنفيذ 
يف  األصغر  التمويل  يلعبه  أن  الذي ميكن  املهم  بالدور  احلكومة  من  واعرتافاً  اإلسرتاتيجية. 
الرؤية  هذه  املركزي  السودان  بنك  أعد  بالسودان‘  املستدام  السالم  وحتقيق  الفقر  من  احلد 
)إسرتاتيجية( كخطة وطنية لتنمية وتوسيع قطاع التمويل األصغر بالسودان من أجل ضمان 
توفري بيئة مؤاتية لنمو اجلوانب االقتصادية واالجتماعية للصناعة بصورة مستدامة. وبأن تبين 
بنك السودان إلسرتاتيجية التمويل األصغر يعترب خطوة هامة يف طريق الصريفة االجتماعية 
بنك  أن إسرتاتيجية  الطالع  ولعله من حسن  فعلها.  ينبغي  أن هنالك خطوات عديدة  على 
السودان تعمل على إنفاذ اإلسرتاتيجية الوطنية للتصدي للفقر .. وقد ذهب التقييم الرمسي 
وطنية  إىل ضرورة وجود إسرتاتيجية  املركزي  البنك  ينويكونز لصاحل  به شركة  قامت  الذي 

للتصدي لظاهرة الفقر.
 وقد كانت منطلقات هذه الرؤية من اإلسرتاتيجية الربع قرنية وإسرتاتيجية وإسرتاتيجية بنك 

السودان املركزي اللذان تطرقا لآلتي:
اإلسرتاتيجية القومية الربع قرنية: 

•جتاوز مرحلة اقتصاد التحول إلي االنطالق.  	
•التنمية املتوازنة و جتفيف منابع الفقر.  	

•ترقية التخصيص و التوظيف األمثل للموارد.  	
اإلسرتاتيجية اخلماسية لبنك السودان املركزي:

•إنشاء مؤسسات التمويل األصغر.  	
•العمل علي بناء القواعد األساسية هلا.  	

•تشجيع القطاعات املستهدفة للتعامل معها.  	



وقد خرجت الرؤية اإلسرتاتيجية لتنمية وتطوير التمويل األصغر السودانية عرب عملية تشاورية 
واسعة النطاق‘ شاركت فيها العديد من اجلهات صاحبة املصلحة ‘ ُضمنت هذه الرؤية يف وثيقة 
التمويل األصغر املعتمدة. وقد ُترمجت الرؤية  تناولت بالتعريف اإلطار العملي إلسرتاتيجية 
اىل خطة عمل ركزت على ثالثة جماالت شاملة للنشاط تعترب بالغة االهمية يف توسيع الدور 
الذي يلعبه القطاع يف السودان. وهذه اجملاالت هي: بيئة السياسة العامة‘ واإلطار املؤسسي 
والتنظيمي‘ واهليكل األساسي الداعم. وقد ُقدمت التوصيات ضمن خطة عمل شاملة حددت 
إجراءات معينة يتعني القيام بها وفقا لرتتيب األولوية واألطر الزمنية للتنفيذ. وذلك بغرض 
خلق بيئة مشجعة لتنمية قطاع التمويل األصغر وتعزيز دور املصارف واملؤسسات اليت تعمل يف 

التمويل األصغر، باإلضافة إىل إنشاء بنيات حتتية مساندة .

توصيات هامة
• ضرورة إنشاء مؤسسة مستقلة وخاصة بقضايا أنشطة التمويل األصغر بوالية اجلزيرة	

 • التمويل	 أنشطة  بتمويل  اجلزيرة ختتص  بوالية  التجارية  املصارف  بني  إنشاء حمفظة 
األصغر

 • تنفيذ عمليات متويل أصغر عرب هذه املؤسسة واحملفظة تعمل على زيادة حجم تشغيل	
القوى املنتجة واستيعاب القوى البشرية عرب مشاريع ذات فرص عمل أكثر توفرا واستدامة 

كواحدة من أهم مقومات النمو االقتصادي.
 • أن تقوم املصارف واملؤسسات العاملة يف التمويل األصغر عرب املؤسسة املقرتحة على خلق	
بيئة مشجعة حلفز املدخرات الصغرية كموارد واستخدامها بطريقة فعالة تتالئم وظروف 
الفقراء كموارد رخيصة لتطوير القطاع وإلدماج مدخرات الفقراء بطريقة آمنة يف االستثمار 

القومي.
 • أن يعمل التمويل األصغر على حتسني اإلنتاج واإلنتاجية من خالل التمويل يف الوقت	

املناسب لدواعي األمن الغذائي وزيادة مداخيل فقراء الريف.
*بناء توافق  يف اآلراء حول تعريف الفقري والناشط اقتصادياً وعميل التمويل األصغر .

*إدارة حوار وطين حول عناصر تكلفة التمويل للوصول إىل فهم مشرتك بني مقدمي اخلدمات 
ومتلقي اخلدمات حتقيقاً لألهداف الوطنية يف مناهضة الفقر.
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مقدمة

      شهد الربع األخري من القرن العشرين ميالد املصارف اإلسالمية, اليت ظهرت إىل الواقع 
التعامل  فى  شديد  حرج  لديهم  كان  الذين  املسلمني  من  عريض  قطاع  لرغبة  تلبية  العملي 
مع البنوك التقليدية. وقد ساعد على  ذلك تنامي تيار الصحوة اإلسالمية يف الدول العربية 
واإلسالمية الذي واكب حركات التحرر من االستعمار الغربي  مع بداية النصف الثاني من 
فكرية كبرية لتأصيل فكر  القرن العشرين , فقد شهدت الساحة العربية واإلسالمية جهوداً 
االقتصاد اإلسالمي كبديل لألنظمة الوضعية الغربية اليت انتقلت إىل الدول العربية واإلسالمية 
القيم  فيها  تغيب  اليت  املادية  االقتصادية  أنظمته  وترك  رحل  الذي  االستعمار,  قدوم  مع 

واألخالق اإلسالمية .

     وقد واكب هذه احلركة الفكرية ظهور املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية , لتجسد 
واقع تطبيقي للفكر االقتصادي اإلسالمي, فكانت املناداة بضرورة تبين نظام مالي إسالمي قائم 

على مبادئ الشريعة اإلسالمية حيل النظام الربوي.  

بنوك  بدأ مع جتربة  قد  اإلسالمية  املصرفية  ميالد  أن  إىل  والبحوث  الدراسات  معظم  تشري 
االدخار احمللية يف عام 1963م مبدينة ميت غمر مبصر واليت استمرت لفرتة أربع سنوات، 
بالفائدة املصرفية هو  بنك ناصر  التعامل  وبأن أول بنك ينص يف قانون تأسيسه على عدم 
باألزهر عام  البحوث اإلسالمية  االجتماعي  مبصر عام 1971م10. وقد كانت فتوى جممع 
من  العديد  إلنشاء  احملرم حافزاً  الربا  من  املصرفية  الفائدة  أن  على  أكدت  واليت  1965م 
املصارف اإلسالمية واملؤسسات املالية اليت تعمل وفقاً ملبادئ الشريعة اإلسالمية يف بعض دول 

العامل اإلسالمي.11 

هذا فقد شهدت صناعة املالية اإلسالمية تطوراً متسارعاً ، وما زالت، خالل العقود القليلة 
املاضية والفرتة احلالية. وبناء على بعض التقديرات فإن قطاع صناعة املالية اإلسالمية يعترب من 
أسرع القطاعات املالية منواً من حيث توفر املنتجات اإلسالمية اجلديدة واالنتشار اجلغرايف، 
حيث ترتاوح نسبة النمو يف هذه الصناعة ما بني 15ـ20% سنوياً. وبأن هنالك أكثر من 500 

 Chapra, M.U., Islamic Banking: The Dream and the Reality. A Paper Presented )10(
 at the Seminar on Contemporary Applications of Islamic Economics. Morocco,
 May, 1998, PP.2-3.

)11(  قرارات جممع البحوث اإلسالمية باألزهر يف دورة مؤمتره الثاني بالقاهرة  , مايو 1965م.
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بليون دوالر أمريكي تستثمر يف هذه الصناعة، وبأن هنالك أكثر من 275 مؤسسة مالية إسالمية 
املالية  السريع يف صناعة  والنمو  الطفرة  بأن هذه  التقارير  وتشري  دولة.  حاضرة يف عدد 75 
اإلسالمية يفسح اجملال واسعاً هلذه الصناعة بأن حتقق املزيد من النمو خالل العقود القليلة 
القادمة.12  ومن املتوقع أن يرتاوح عدد مؤسسات التمويل اإلسالمية ما بني )541 ـ 642( 

مؤسسة ومصرف إسالمي حبلول العام 13,2010 
وتتوقع بعض التقارير أن تتوجه البنوك   التقليدية إىل الصناعة املالية اإلسالمية خاصة بعد األزمة 
العاملية  املالية احلالية اليت  فتحت الفرص لتطوير الصناعة املصرفية اإلسالمية بعد أن أثبتت 
الصوري،ومن  البيع  الربوية ومتنع  التعامالت  نتيجة   مبادئها اليت حترم  أنها األقل تضرراً 
املتوقع   أن يشهد العام   2012 حتواًل ملموساً من العمل املصريف   التقليدي إىل العمل املصريف 
اإلسالمي فيمنطقة اخلليج وغريها من الدول اإلسالمية،وتعتزم عدد من الدول   الغربية الدخول 
يف التمويل اإلسالمي عرب فتح بنوك أو نوافذ إسالمية لتدخل   الصناعة املصرفية اإلسالمية  اليت 
بلغت أصوهلا حنو أكثر من تريليون دوالر .  وكشفت تلك التقارير عن نشاط النوافذ اإلسالمية 
يف البنوك التقليدية   حيث لفت إىل أن حصة النوافذ  اإلسالمية يف هذه املؤسسات أكرب من حصة  

 األموال التقليدية يف املصارف التقليدية.14

أهداف الورقة وحمتواها

اهلدف العام هلذه الورقة استعراض األساس العام النظري للمالية اإلسالمية ومن ثم تناول 
جتربة بعض اجلوانب التطبيقية للمالية اإلسالمية يف السودان، متمثاًل ذلك يف تناول بعض من 
صيغ التمويل اإلسالمية يف املصارف السودانية، وذلك ألن البنوك اإلسالمية تكاد تكون حلد 
ما النموذج الوحيد من منوذج االقتصاد اإلسالمي الذي وجد طريقه للتطبيق والذي وجد درجة 
من االعرتاف مكنته من الوجود واالستمرار. تشتمل الورقة على ثالثة مباحث رئيسية باإلضافة 
إىل املقدمة واخلامتة والتوصيات. يتناول املبحث األول الوقوف على ماهية األساس النظري 
للنظام املالي اإلسالمي بصورة عامة وتطور الصريفة اإلسالمية يف السودان بصفة خاصة، بينما 
يستعرض املبحث الثاني بعض من اجلوانب التطبيقية للمالية اإلسالمية يف السودان ـ  تطبيق 

 Growth and Diversification ,2007 ,Ben Poole, Commissioning Editor, gtnews, July  )12(
.in Islamic Finance

)13( أمحد سليمان خصاونة، املصارف اإلسالمية: مقررات جلنة بازل، حتديات العوملة: إسرتاتيجية مواجهتها، األردن: عامل الكتب 
احلديثة، 2008، ص 68

)14( اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية، 2010.
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اإلسالمية.  املالية  صناعة  ومستقبل  حاضر  سيتناول  الثالث  املبحث  أما  اإلسالمية،  الصيغ 
خاصة يف جمال التمويل األصغر باإلضافة إىل توصيات عامة لتعزيز صناعة املالية اإلسالمية.

املبحث األول: اإلطار النظري للنظام املالي اإلسالمي

1.1 النظام املالي

املال،  وأسواق  املالية،  األدوات  أهمها:  املالي بصورة عامة من عدة مكونات  النظام  يتكون 
واملؤسسات املالية. وتقوم هذه املكونات بوظائف خمتلفة منها على سبيل املثال ال احلصر، 
نقل الفائض من السيولة النقدية إىل األجزاء اليت تواجه نقص فيها، وعندما تعمل هذه األجزاء 
الثالثة يف اجملتمع بشكل صحيح واجيابي فاعل، تكّون األرضية املساعدة للنمو االقتصادي 
تقديم حلول  يف  تتلخص  الواقع  يف  اإلسالمي هي  املالي  النظام  فلسفة  وبأن  موائمة.  بصورة 
إسالمية لعملية إدارة السيولة النقدية باإلضافة إىل تقديم خدمات أخرى. كما أن فلسفة النظام 
املالي اإلسالمي تتخطى التعامل بني عوامل اإلنتاج. يشمل اإلطار العام للنظام املالي اإلسالمي 
جمموعة من التشريعات والتعاليم اليت تهدف إىل حتقيق النمو االقتصادي . واملصدر الرئيسي 
هلذه التعاليم هو القرآن الكريم واليت مت تفصيلها من قبل الفقهاء هذا باإلضافة إىل مصادر 
التشريع األخرى. من حيث التعريف فإن النظام املالي اإلسالمي هو جمموعة مرتابطة من 
األسواق املالية واملؤسسات واألدوات املالية اليت تقوم مبهمة تسهيل نقل األموال مابني األسر 

واملؤسسات واحلكومات على أسس إسالمية لتوفري املناخ الالزم لتحقيق النمو االقتصادي.

2.1 تطور العمل املصريف يف السودان-: 

مر العمل املصريف يف السودان منذ إنشائه يف العام 1903 م بأربع مراحل أساسية وهي:

أواًل:  املرحلة من 1903 م وحتى االستقالل يف 1956 م وهى الفرتة اليت هيمنت فيها

فروع البنوك األجنبية على العمل املصريف يف السودان.

ثانيًا :املرحلة 1956 م وحتى 1976 م، وهى الفرتة اليت شهدت إنشاء بنك السودان يف 
 1960م كبنك مركزي وعدد من البنوك الوطنية اليت كانت تعمل جنبا إىل جنب مع فروع 

البنوك األجنبية واليت مت تأميمها يف العام 1970 م ودجمها يف البنوك احلكومية
خالل الفرتة 1975 - 1970 م.



ثالثاً :املرحلة من 1976 م وحتى 1989 م وهى مرحلة االنفتاح االقتصادي

 رابعاً :مرحلة تعميق األسلمة وهى الفرتة من 1989 م وحتى اآلن وقد شهدت هذه

الفرتة تطورات يف جمال العمل املصريف ميكن إجيازها يف اآلتي-: 

1/ إعالن قانون تنظيم العمل املصريف 1991 م والئحة اجلزاءات املالية واإلدارية للعام 1992 
م لتمكني بنك السودان من ممارسة دوره الرقابي واإلشرايف وفق النظام اإلسالمي املعلن.

2/ إنشاء اهليئة العليا للرقابة الشرعية يف العام 1992 لتعميق األسلمة وتفعيل صيغ التمويل 
حيمل القيم  اإلسالمية وتعميق مفاهيم االقتصاد اإلسالمي لتكوين املصرف الرسالي الذي 

اإلسالمية اليت ميارس على ضوئها العمل املصريف اإلسالمي.

3 / إصدار التشريعات اليت حتكم العمل املصريف اإلسالمي.

4/ إعالن سياسة التحرير االقتصادي يف عام 1992 م لتحريك املوارد وترشيد استخدامها.

5/ إنشاء سوق اخلرطوم لألوراق املالية يف العام 1994 لتفعيل دور القطاع املصريف اإلسالمي من 
خالل اآلليات و األدوات املستخدمة واملستحدثة يف السوق.

6/ إعالن برنامج توفيق أوضاع املصارف يف العام 1994 م الذي هدف إىل تنظيم وتطوير املهنة 
املصرفية وذلك خبلق مؤسسات مصرفية سليمة وقوية وتتمتع بكفاءة مالية عالية لتكون قادرة 

على املنافسة داخليا وخارجيا.

7/ إنشاء مؤسسة ضمان الودائع يف العام 1995 م .

8/ إنشاء شركة السودان للخدمات املالية يف العام 1998 م.

9/ إعالن السياسة املصرفية الشاملة2002 - 1999 اليت تتضمن السياسات النقدية والتمويلية 
والتوجيهات املتعلقة بتأصيل العمل املصريف وتنمية اجلهاز املصريف وإعادة هيكلته.
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3.1 اإلجراءات اليت مت اختاذها لتطبيق النظام املصريف اإلسالمي:15

يتكون اجلهاز املصريف يف السودان من 25 بنكًا تعمل مجيعها بالنظام املصريف اإلسالمي منذ 
أن أعلنت الدولة تطبيق الشريعة اإلسالمية يف كل مناحي احلياة يف السودان وذلك يف سبتمرب 

 1983م.

1.3.1 اإلجراءات يف املرحلة األوىل)1983 ـ 1985(:

يف إطار سياسة االنفتاح االقتصادي يف 1976 مت إنشاء بنك فيصل اإلسالمي السوداني

) 1978( أعقبته عدة بنوك إسالمية ) التضامن، الربكة، اإلسالمي السوداني (يف بداية

الثمانينيات تنص عقود تأسيسها على عدم التعامل بالربا أخذاً وعطاًء وبإعالن الشريعة

اإلسالمية يف السودان يف سبتمرب)1983 ( تضمن كل من قانون اإلجراءات املدنية)1983(.

وأصدر قانون املعامالت املدنية )1984( نصوصاً حترم التعامل بالربا واعتباره جرمية يعاقب 
عليها القانون اجلنائي. أهم ما متيزت به املرحلة األوىل هو أن البنوك واجهتها صعوبات كبرية 
يف نقل عملياتها من النظام الربوي السائد إىل النظام اإلسالمي ويرجع ذلك إىل نقص اخلربة يف 
صياغة عقود التمويل اإلسالمية وصعوبة حتويل التسهيالت املمنوحة على النظام الربوي إىل 
التمويل اإلسالمي فكانت عملياتها املصرفية اجلارية مزجيًا من العمليات الربوية واإلسالمية 

مما أعطى صورة مشوهة ألسلمة اجلهاز املصريف يف جتربته األوىل.

2.3.1 اإلجراءات يف املرحلة الثانية  )1985 ـ 1989(:

لقد أدت التشوهات اليت صاحبت تطبيق األسلمة يف املرحلة األوىل إىل خلق تيار ضاغط من 
جانب العمالء استجاب له بنك السودان فأصدر منشوراً يف عام 1985 يسمح مبوجبه للبنوك 
الودائع والتمويل وأصبح اجلهاز املصريف يتعامل بالصيغ  باستخدام العائد التعويضي على 
النصف الثاني من عام 1989 عندما أصدرت اجلهات  اإلسالمية وغري اإلسالمية حتى 
املختصة عدداً من التوجيهات املتعلقة بتنقية املعامالت املصرفية واملالية من الشوائب الربوية 

وانتهت بذلك االزدواجية اليت صحبت التجربة يف املرحلة األوىل والثانية.

)15( توثيق جتربة السودان يف جمال املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية،اجلزء الثالث:دور بنك السودان يف 
إسالم اجلهاز املصريف،ص:84، 2006.
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3.3.1 اإلجراءات يف املرحلة الثالثة )1989 ....(:
تعترب هذه الفرتة البداية احلقيقية لتعميق إسالم اجلهاز املصريف إذ أصدر بنك السودان

توجيهات للبنوك يف عام 1990 بإلغاء الفئات التعويضية وأصدر عام 1991 تعميمًا للبنوك 
بإلغاء كل أشكال التعامل الربوي. كما قامت السلطات بإصدار قانون تنظيم العمل املصريف لعام 

 1991والئحة اجلزاءات املالية واإلدارية لسنة 1992  .
كما صدر برنامج توفيق األوضاع املالية واإلدارية والفنية والقانونية للمصارف عام1994  

لتتماشى مع املستجدات املصرفية العاملية يف إطار القانون.
املبحث الثاني: اإلطار التطبيقي للمالية اإلسالمية يف السودان

جدول رقم )1( موقف التمويل املصريف حسب الصيغ اإلسالمية يف املصارف السودانية                    
خالل الفتة )1994 ـ 2009(

اجلملةأخرى%إجارةمقاولةالسلم%املضاربة%املشاركة%املراحبة%العام/الصيغة

199441402,97--9%100
1995543534--4%100
1996533224---9%100
1997522258,4--11,6%100
199854,321,16,16,5--12%100
199949,130,84,15,1--10,9%100
200033,742,93,73,3--16,4%100
200139,5316,25--18,3%100
200235,927,94,63,3--26,3%100
200344,723,25,74,8--21,6%100
200438,5325,73--20,8%100
200543,330,84,22,1--19,6%100
200653,420,45,31,3--19,6%100
200758,113,03,90,7--24,3%100
200846,912,16,02,07,70,225,1%100
200952,310,56,12,26,40,222,3%100

املصدر : تقارير بنك السودان  املركزي– اخلرطوم – )1994 – 2009 ( .
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يبني اجلدول أعاله بأن صيغة املراحبة تعترب الصيغة األكثر تطبيقاً بالنسبة ألنشطة املصارف 
اإلسالمية خالل السنوات )1994 ـ 2009(، حيث تراوحت نسبتها ما بني 33,7ـ %54,3 
عالية تراوحت ما بني 20,4 ـ  خالل هذه الفرتة، تلتها صيغة املشاركة واليت مثلت نسباً 
42,9% خالل نفس الفرتة. بينما جاء تطبيق صيغيت املضاربة والسلم بنسب متدنية بالنسبة 
 %6,2 ـ   2 بني  ما  باملضاربة  التعامل  معدالت  تراوحت  إذ  اإلسالمية،  املصارف  ألنشطة 
والسلم ما بني 1,3ـ 8,4% خالل ذات الفرتة. كما يبني اجلدول بأن حجم التمويل بالصيغ 
االستثمارية األخرى، واليت تشمل املقاولة و االستصناع و املزارعة و املساقاة و اإلجارة و البيع 

اآلجل ، مازال ضعيفاً جداً حيث ميثل فقط 19,4% يف املتوسط خالل فرتة الدراسة.
1.2 ملاذا تفضل املصارف اإلسالمية تطبيق صيغة املراحبة؟

هنالك العديد من األسباب اليت جعلت وما تزال جتعل املصارف اإلسالمية تركز يف عملياتها 
وأنشطتها التجارية على عمليات املراحبة، وميكن تلخيص تلك األسباب يف اآلتي:

أ/ قلة املخاطر يف عمليات املراحبة مقارنة بأساليب وصيغ االستثمار اإلسالمي األخرى.
ب/ ال تبذل املصارف اإلسالمية جهداً كبرياً يف عمليات املراحبة من حيث إجراء الدراسات 

الدقيقة واملتابعة وحتمل املسؤولية. 
أو  الطلب  بالودائع حتت  ما يسّمى  استغالل  به  بالشراء ميكن  لآلمر  املراحبة  إن عقد  ت/ 
ألنها  نظراً  االستثمارية،  املشاريع  يف  إدخاهلا  ميكن  ال  ودائع  وهي  اجلارية،  احلسابات 
سريعة الطلب وقصرية األجل، مما ال يتناسب وطبيعة املشاريع االستثمارية طويلة األجل. 
أما استغالل تلك الودائع بعقود املراحبة فمن شأنه أن يشكِّل رافداً رحبياً ضخماً إن ُأحِسن 

استغالهلا.
ث/ تتشابه عمليات وإجراءات املراحبة مبا تعوده العاملون يف املصارف اإلسالمية من إجراء 

عملهم السابق يف املصارف الربوية.
ج/ عملية تأمني حاجيات القطاع العام الذي هو مستهلك من الدرجة األوىل، فيمكن للمصرف 
منه  فيفيد  بالشراء،  لآلمر  املراحبة  بعقود  القطاع  هذا  حاجيات  أن ميوِّل جتارّياً  اإلسالمي 

رحباً.
ح/ نالحظ أثناء تطبيق عقود املراحبة لآلمر بالشراء يف املصارف اإلسالمية عدم وجود عوائق 
املشروعات  تعرقل  اليت  كتلك  تعوقها  سياسية،  وال  اقتصادية،  وال  إدارية،  وال  قانونية، 

االستثمارية.
خ/ إن عمليات املراحبة تعترب سهلة التنفيذ وقصرية األجل مما يساعد يف توفري السيولة بالنسبة 
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للمصارف اإلسالمية متى ما تطلب األمر. ويتيح هذا للمصارف اإلسالمية جمااًل للمنافسة وقدرة 
للوقوف مقارنة بالبنوك التقليدية األخرى.

د/ كما تساعد هذه الصيغة املصارف اإلسالمية على حفظ أسرار وعمليات البنك االستثمارية 
األخرى مقارنة بأساليب االستثمار األخرى كاملشاركة واملضاربة.

إن جناح املصارف اإلسالمية يف تطبيق عقود املراحبة لآلمر بالشراء قد ساعد على جناحها، 
باجلمود،  اإلسالمي  التشريع  تصف  كانت  اليت  االنتقادات  من  العديد  شأن  من  قلل  مما 
وعدم مواكبته ملقتضيات ومستجدات االقتصاد املعاصر. باإلضافة إىل ذلك، فإن قيام املصارف 
اإلسالمية قد غرس الثقة وسط عدد كبري من املسلمني بإمكان قيام مؤسسات مالية إسالمية ال 

تتعامل بالربا، وبأن مبادئي التشريع اإلسالمي تصلح لكل زمان ومكان.
لكل اإلجيابيات السابقة وغريها توسعت املصارف اإلسالمية يف تطبيق صيغة املراحبة حتى 
بلغ نسبة كبرية من إمجالي سقف التمويل للعديد من املصارف اإلسالمية، كما يف الباكستان 

90 0/0 ويف قطر98 0/0. ويف تركيا يف مؤسسة فيصل املالية 94 0/0 )16(.
2.2 اآلثار السلبية لتطبيق عقد املراحبة لآلمر بالشراء يف املصارف اإلسالمية:

أ/أدى التطبيق الواسع لبيع املراحبة لآلمر بالشراء املصرف اإلسالمي بأن حييد عن اهلدف 
األساسي الذي أنشئ من أجله، وهو استخدام الصيغ اإلسالمية األخرى اليت تقوم على قاعدة 
الغنم بالغرم وتساعد على إقامة املشاريع االستثمارية والتنموية اليت تعود بالنفع على اجملتمع 

اإلسالمي.
املشروعات  يف  خربتها  إمناء  عدم  إىل  العقد  هذا  إىل  اإلسالمية  املصارف  تركيز  أّدى  ب/ 

االستثمارية األخرى.
ت/ مل تؤدِّ املراحبة، من حيث األثر االقتصادي، الغاية املقصودة منها، إذ فّضلت املصارف 
اإلسالمية السلع املستوردة وغريها من السلع الكمالية لرتابح فيها، لسهولة تصريفها وجودتها، 

وألن الطلب عليها مضمون)17(.
اإلسالمية خمالفات  املصارف  بالشراء يف  لآلمر  املراحبة  عقد  تطبيق  يكتنف  ما  كثرياً   ت/ 
شرعية خُترج هذا العقد من احِلل إىل احلرمة، حتى َأضحت السلع يف بعض عقود املراحبة 
لبعض املصارف اإلسالمية صورية. وهذه املخالفات يف التطبيق دفعت جملس اجملمع الفقهي 

يف جّده 
)16( ندوة خطة االستثمار يف املصارف اإلسالمية: ص229-136-328، بيع املراحبة لآلمر بالشراء، د.رفيق يونس املصري: 

ص15، وانظر ملحق رقم )7(، ص: 239.
 )17( ندوة خطة االستثمار يف املصارف اإلسالمية، حبث د. حامت القرنشاوي: ص 328
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إىل إصدار توصيات تتضمن التقليل ما أمكن من استخدام أسلوب املراحبة لآلمر بالشراء.)18(
ج/ يشتبه عقد املراحبة لآلمر بالشراء على كثري من الناس، وهذا ما جعلهم ينتقدون املصارف 
اإلسالمية بأنها ختالف الشريعة اإلسالمية، وأنها تتعامل بالربا حتت ستاٍر من الشرع، مما 

يسيء إىل مسعتها.
وهكذا فإن تطبيق بيع املراحبة لآلمر بالشراء يف املصارف اإلسالمية – بغض النظر عن حكمه 
الشرعي، ولكن نظراً حلداثة املصارف اإلسالمية واملناخ الذي متر به، فإن إجيابياته أكثر من 

سلبياته.
املشاركة  صيغيت  تطبيق  يف  اإلسالمية  املصارف  تواجه  اليت  واملعوقات  املخاطر   3.2

واملضاربة
قد تتعرض املصارف اإلسالمية اليت تطبق صيغة املضاربة إىل العديد من أنواع املخاطر، األمر 
الذي جعل عنصر املخاطرة يف العمليات االستثمارية املنفذة عن طريق هذه الصيغة ليصل إىل 
100%. )10(19 من بني هذه املخاطر ما يعود إىل طبيعة العالقة اليت تربط بني املصرف اإلسالمي 
والعميل املضارب الذي ميثل العميل املصدر الرئيسي للمخاطرة. فإن مقتضى عالقة املضارب، 
يصبح املصرف اإلسالمي مشاركا للعميل يف حتمل نتائج العملية االستثمارية وما حتققه من 
ربح أو خسارة. ولذلك فإن املصرف اإلسالمي يكون معنياً بالضرورة يف حتمل نتائج العملية 
االستثمارية ومن ثم يكون معنياً بكل ما يؤثر عليها من عوامل ويف مقدمة هذه العوامل نوعية 
العميل املضارب. فإن جناح عملية املضاربة يتوقف إىل حد كبري على مدى توافر هذا العميل 
باخلصائص والصفات املطلوبة واملالئمة من حيث اخلربة العملية الكفاءة اإلدارية ومن حيث 
يهدد  املتطلب  هذا  غياب  فإن  عامة.  بصفة  املالئم  األخالقي  واملستوى  األمانة  صفة  توافر 
باحتمال تعدي العميل على حقوق وأموال البنك وذلك بإتباع سلوك وأساليب غري سليمة مثل 
التالعب بالوثائق وتزوير املستندات وإخفاء حجم الربح وإدعاء اخلسارة واملماطلة يف السداد 

وغريها من األساليب والسلوك غري األخالقية. 
املعوقات األخرى اليت تعوق تطبيق صيغة املضاربة وجود معوقات بيئية متعددة،  من بني 
من بينها عدم مالئمة القوانني الوضعية السائدة ألنظمة عمل املصارف اإلسالمية وأساليبها 
املختلفة، ومن بينها أسلوب املضاربةـ وعدم توافر العمالء املضاربني بالصورة املالئمة لصيغة 
السياسية  املعوقات  ذلك  إىل  أضف  االستثماري.  املناخ  مالئمة  عدم  إىل  باإلضافة  املضاربة، 
ويقصد بها املخاطر السياسية اليت قد تنشأ بسبب تصرف يصدر من حكومة الدول اليت بها 

)18( قرار جملس اجملمع الفقهي رقم7/80/د8 عام 1414هـ. بشأن مشاكل البنوك اإلسالمية. 
)19( )10( عبد الرحيم محدي، أشكال وأساليب االستثمار من واقع جتربة بنك فيصل اإلسالمي، ص. 12
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استثمارات تعمل بصيغة املضاربة، مما قد يعرض هذه العملية إىل التعثر أو حرمان املستثمر 
تعيق  رمبا  اليت  اإلدارية  املعوقات  بعض  أيضاً  وهنالك  االستثمار.  بهذا  املتعلقة  حقوقه  من 
للسلوك  نتيجة  احلكومية  بالدواوين  املختلفة  االستثمار  إجراءات  بعمل  قيامه  عند  املستثمر 
اإلداري البريوقراطي وكذلك تضارب أو تداخل القوانني والقرارات االقتصادية من وقت آلخر. 
أما املعوقات االقتصادية واالجتماعية اليت رمبا تعيق تطبيق صيغة املضاربة، تتمثل يف صغر 
حجم السوق احمللي وقوانني الرقابة على النقد مع ضعف البنيات التحتية األساسية ومعوقات 
مؤسساتية أخرى تتعلق مبستوى تقنية املعلومات. هذا باإلضافة إىل تدني مستويات التعليم 

وتدهور املستوى الصحي.
إن املصارف اإلسالمية تعمل مبئات املاليني من أموال املودعني بينما ال يتمثل أموال املساهمني 
إال بنسبة ضئيلة من تلك األموال. وبالرغم من ذلك فإن جتارب العمل املصريف اإلسالمي يبني 
أن املساهمني يتحكمون يف إدارة البنك وحيققون نسبة عالية من األرباح أعلى من تلك اليت 
حيققها املودعون، كما أصبح املودع وهو رب املال، ال ميلك أي صالحية يف اختيار املضارب 
أو عزله وال إمكانية توجيهه. وبالرغم من ذلك يعترب حقاً تكفله أحكام الفقه اإلسالمي لرب 

املال.)11(20 .
العمل  مستوى  تدني  أو  تطبيق  يف  اإلسالمية  املصارف  تواجه  اليت  الصعوبات  بني  من  إن 
بصيغيت املشاركة واملضاربة يتمثل يف أن املصارف اإلسالمية يف عالقتها مع املستثمرين قد 
واجهت صعوبات عدة يف اجلانب التطبيقي، وذلك ألن عائدها هو حصة يف الربح وبأن الربح 
يرحبوا  معرضون ألن  املستثمرون  فإن  وبذلك  والنفقات.  اإليرادات  معرفة  بعد  إال  يعرف  ال 
قلياًل أو بأن ال حيققوا رحبًا، أو تكبد بعض اخلسارة، ويؤدي ذلك بأن يصبح عائد املصرف 
قلياًل أو منعدماً. كما أن املستثمرين رمبا يلجئون إىل تزوير مراكزهم املالية وبالتالي التحكم 
يف مقدار الربح واخلسارة.)12(21 باإلضافة لذلك، ومبا أن املصارف اإلسالمية مبوجب الشراكة 
اإلدارة واحملاسبة  التدخل يف  فإن هذا يستتبع  املستثمر،  املضاربة تدخل يف شراكة مع  أو 
واملراقبة ، وبعض املستثمرين ال يريدون تدخل املصرف واشرتاكه معهم يف اإلدارة وغريها. 
وهلذا يفضلون صيغ املداينة على املشاركة واملضاربة ألن الدائن خيتلف عن الشريك يف أن 

يتدخل املصرف هذه األمور. 
)20( )11( تطور العمل املصريف اإلسالمي: مشاكل وآفاق، سلسلة حماضرات الفائزين جبائزة البنك اإلسالمي 

للتنمية، رقم: 11، 1997.
)21( )12( رفيق يونس املصري، املصارف اإلسالمية: دراسة شرعية لعدد منها. جدة: مركز النشر الثقايف، جامعة 

امللك عبد العزيز، 1995، ص. 25
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املبحث الثالث: حاضر ومستقبل صناعة املالية اإلسالمية
1.3 انتقادات

تعرض النظام املالي اإلسالمي لكثري من املالحظات واالنتقادات. وألجل مواجهة هذه االنتقادات 
واملالحظات مما يتطلب على املؤسسات املالية اإلسالمية تطبيق ضوابط داخلية صارمة لتجنب 
تدريب  اجلديد  للنظام  املستدام  للنمو  املسبقة  الشروط  ومن  والتشغيلية،  اجلهازية  املخاطر 
املوظفني التشغيليني على مجيع املستويات بغية تعزيز رؤيتهم وثقتهم والتزامهم، وجيب أن 
جتد طرقا ووسائل لتطبيق الطرق القائمة على أسهم امللكية، مع مراعاة حجم املخاطر اليت 
يفضلها مالكو الصناديق االستثمارية وطبيعة األعمال يف جانب التمويل، وقد تكون إحدى نقاط 
االنطالق يف هذا االجتاه متويل املمارسات التجارية القائمة على الشحنات وعمليات األعمال 

الصغرية والتسنيد القائم على الشركة وإدارة الصناديق االستثمارية. 
وعلى املصارف اإلسالمية تقديم تسهيالت إىل العمالء القادرين على القيام بأي أعمال مرحبة 
لكنهم ال يستطيعون تقديم ضمان ملموس من أجل متكينهم من بدء أعمال لكسب العيش على 

أساس الضمانات الشخصية أو اجلماعية.
2,3 احلاضر واملستقبل: التحول حنو التمويل األصغر

العاملية  املالية  العاملي، خاصة بعد حدوث األزمة  املتغريات اليت يشهدها االقتصاد  يف ظل 
وتداعياتها على دول العامل الثالث، وما متثله من حتديات معاصرة، تواجه األسر واجملتمعات 
يف الدول النامية خيارات صعبة للخروج من دائرة الفقر. وقد ظهرت يف نهائيات القرن العشرين 
وبدايات القرن احلالي بدائل اقتصادية ميكن هلا أن تسهم بفاعلية يف مساعدة تلك اجملتمعات 
دوراً  تلعب  أن  األصغر  التمويل  ألنشطة  اإلطار ميكن  هذا  يف  معيشتها.  مستويات  وحتسني 
هاماً وحيوياً وفعااًل للمواطن السوداني ولكافة أفراد أسرته وذلك من خالل أثر عائدات تلك 
األنشطة على القدرة والعطاء يف رفع مستوى اإلنتاج واإلنتاجية وبالتالي رفع مستويات املعيشة 
لتلك األسر. وقد شهدت السنوات األخرية من األلفية اجلديدة اهتماما واسعا بصناعة التمويل 
األصغر يف السودان وغريه من الدول النامية, واعتربت أنشطة التمويل األصغر إحدى األدوات 
الفعالة للتخفيف من حدة الفقر. و ميثل االهتمام به  نقلة نوعية يف توجهات اجملتمع و الدولة 
من الرتكيز علي دعم املشاريع الكبرية  واعتبارها رائدة النهضة و التنمية وأنها تشغل أعداداً 
كبرية من العاملني. و يعترب هذا اعرتاف ضمين بالدور الذي تلعبه هذه املشاريع و املنشآت 
الصغرية يف التنمية االجتماعية و االقتصادية و يف القطاعات الزراعية اإلنتاجية و اخلدمية علي 

املستويات احمللية و الوالئية.
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القرن  سبعينيات  منذ  بدأت  قد  بالسودان  الصغرية  املشروعات  أنشطة  أن  من  الرغم  على 
العشرين، إال أن اهتمام الدولة مبحاربة الفقر وسعياً منها حنو حتقيق أهداف التنمية لأللفية 
اجلديدة، واليت أوصت بضرورة القضاء على الفقر وبناء القدرات، قد أدى إىل حراك حثيث 
ووضع  املركزي.  البنك  ِقبل  من  التمويلية  بالسياسات  بدأت  املختصة  السلطات  جهة  من 
ومن  ؛  2005م  عام  يف  ذلك  كان  وقد  األصغر  التمويل  صناعة  وتطوير  لتنمية  إسرتاتيجية 
ثم إنشاء وحدة التمويل األصغر ببنك السودان املركزي يف عام 2007م لتضطلع بتنفيذ تلك 

اإلسرتاتيجية وتطويرها .
ميكن أن تسهم املالية اإلسالمية، وذلك عن خلق نوع من الشراكات الذكية مع املؤسسات 
املالية واالجتماعية األخرى يف الدولة، يف رسم ووضع خارطة طريق ألنشطة التمويل األصغر 
وذلك بالوقوف على حجم التحديات والفرص اليت تواجه أنشطة صناعة التمويل األصغر يف 

السودان، وكيفية إجياد اآللية اليت تضمن استدامة هذه األنشطة. 
3.3 توصيات

من بني املقرتحات الضرورية لتأمني جناح املصارف اإلسالمية يف تطبيق صيغة املضاربة هو 
االختيار اجليد والسليم واملالئم للعميل املضارب. ويف هذا اإلطار جيب التأمني على توافر صفة 
األمانة وااللتزام بالسلوك االجتماعي واملهين القويم للعميل املضارب حبيث أن يكون ذا مسعة 
جيدة يف جمال معامالته االستثمارية. باإلضافة إىل ذلك يتطلب وجود خاصية الكفاءة الفنية 

واإلدارية لتنفيذ عملية املضاربة بالنسبة للعميل املضارب.
إن املصارف اإلسالمية يف حاجة ماسة إىل وجود قانون ينظم تعامالتها يف ضوء طبيعة العمل 
اخلاص بها واألساليب الشرعية اليت تعتمد عليها، مثل » قانون  احملاكم املصرفية« » قانون 
املالية« يف باكستان. كما ميكن للمصارف اإلسالمية املطالبة بالضمانات الشخصية  املصرفية 
والعينية يف سبيل احلد من حجم املخاطر اليت قد تواجهها عند تطبيق صيغة املضاربة. هذا 
باإلضافة إىل إعداد صيغ املضاربة بالصورة املالئمة حبيث تعمل على ضمان حقوق املصارف 
من  بتضمني مجلة  وذلك  املضارب،  جانب  من  تقصري  أو  تعد  حدوث  حالة  يف  اإلسالمية 

النصوص اليت تعمل للحد من خماطر العميل الذي يعمل وفقاً لصيغة املضاربة. 
متثل الدراسة اجليدة واملتميزة للمشروعات االستثمارية إحدى الضمانات األساسية اليت جيب 
على املصارف اإلسالمية االعتماد عليها ملواجهة املخاطر اليت قد تتعرض إليها عند تطبيق 
صيغة املضاربة. إن توافر الكوادر البشرية الفنية املؤهلة ميثل إحدى العناصر األساسية واهلامة 
اليت تساعد املصارف اإلسالمية يف إجراء مثل هذه الدراسات الفنية املتميزة والالزمة لعمليات 

املضاربة. 
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الوسيلة  باعتبارها  الدينية،  والتوعية  بالرتبية  واالهتمام  العمل  أهمية  على  التأكيد  ضرورة 
األساسية لنشر أخالقيات وقيم التعامل اليت جيب أن حتكم سلوك أفراد اجملتمع املسلم يف 
تعامالتهم، وتكون مبثابة الوازع الذاتي الذي تفوق قوته يف ضبط هذه السلوك قوة القوانني 

الوضعية. 
املستثمرين  لتشجيع  توافرها  اليت جيب  الرئيسية  العوامل  من  األساسية  البنية  توافر  يعترب 
على إقامة استثماراتهم وفقاً لصيغة املضاربة أو متيزها من صيغ وأساليب االستثمار املشروعة، 
خاصة تلك البنى التحتية اليت تعمل على خفض تكلفة االستثمار اليت تؤدي إىل زيادة معدالت 

األرباح. 
تفعيل الشراكات الذكية بني املصارف السودانية واملؤسسات املالية واالجتماعية والصناديق 
اخلريية األخرى ومنظمات اجملتمع املدني يف تنفيذ مشروعات صغرية تستهدف الناشطني 

اقتصادياً بغرض حتسني مستويات معيشتهم  وبالتالي اخلروج من دائرة الفقر.
اخلامتة 

من الواقع التطبيقي لعمل املصارف اإلسالمية يف العديد من الدول اإلسالمية يتضح تفضيل 
األخرى،  األمانة  بيوع  من  وغريها  آجل  بثمن  والبيع  املراحبات  لصيغ  اإلسالمية  املصارف 
السودانية(  التجربة  )عدا  واملضاربة  املشاركة  مثل  األخرى  اإلسالمية  التمويل  مقارنة بصيغ 
اليت عكست تفضيل صيغة املشاركة إىل جانب صيغة املراحبة إىل حد ما. ويعزا ذلك لقلة 
تتمتع بها  املزايا األخرى اليت  املراحبة وقصر آجاهلا وبعض  املخاطر اليت تتضمنها صيغة 
املراحبة وغريها من بيوع األمانة األخرى واملتمثلة يف أن صيغة املراحبة سهلة التنفيذ بالنسبة 
للمصارف اإلسالمية وال تتطلب جمهودات كبرية بغرض املتابعة أو غريها. كما أثبت اجلانب 
صيغ  من  وغريها  والسلم  املضاربة  صيغ  تطبيق  عن  عزوفها  اإلسالمية  للمصارف  التطبيقي 
التمويل اإلسالمية األخرى. ورمبا كمن املربر الرئيسي يف حجم ونوع املخاطر اليت قد تتعرض 

إليها املصارف اإلسالمية خاصة بالنسبة لصيغيت املضاربة والسلم.
تضمنت الورقة مبحثاً هاماً يتمثل يف أن هناك جماالت واسعة للتعاون بني املؤسسات املالية 
بالسودان لتفعيل أنشطة التمويل األصغر بالسودان مستهدفة األسر النشطة اقتصاديًا، وذلك 
بغرض تنفيذ مجلة من املشروعات الصغرية اليت تناسب خصائص تلك األسر وبالتالي حتريك 

شرائح فاعلة ميكن هلا أن تسهم يف العملية االقتصادية التنموية يف البالد.
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مقدمة
األفراد واجملتمعات. يعرب مفهوم االدخار عن مقدار الفائض من األموال اليت تنتج بعد قيام 
الفرد بتغطية التكاليف األساسية الالزمة لتسيري حياته من مأكل ومشرب وملبس ومتطلبات 
عاملياً  بها  يؤخذ  اليت  اهلامة  املؤشرات  من  واحد  االدخار  ويعد  أخرى.  واجتماعية  صحية 
لقياس مستوى دخل الفرد كما تؤثر ارتفاع نسب املدخر على مستوى رفاهية الشعوب ولذلك 
فان عملية إدارة وتوجيه مبالغ املدخرات من األدوات اليت تستخدمها احلكومات يف إدارة 
السياسة النقدية .فإنه باملدخرات، ما إذا كانت نقدية أو عينية، فإنه ميكن خلق وإجياد 
تعرضهم  حال  الناجتة  السالبة  اآلثار  تقليل  وبالتالي  الفقرية  للشرائح  بالنسبة  أمان  شبكة 

لتقلبات أو صدمات فجائية. 
اجلزء  ذلك  هو  الشخصي  االدخار  فإن  االقتصاديني،  عند  الشائع  التعريف  حيث  من  أما 
من الدخل النقدي الذي يقرر الفرد إمساكه وعدم إنفاقه يف احلال على السلع االستهالكية 
واخلدمات بقصد إنفاقه يف املستقبل.22 ويف تعريف آخر مشابه تذكر آيسابيل بأنه ميكن تعريف 

االدخار على النحو التالي:
«Saving is the action of keeping part of current income to use 
it later. Savings defines the amount kept aside in the current 
period )income minus consumption in a given period(.23"
ومن جانب آخر، فإن معدالت النمو العالية اليت حققتها برامج ومؤسسات التمويل األصغر 
يف العامل يف خدمة شرحية واسعة من الشرائح الفقرية اليت ال حتصل على خدماتها املالية من 
الفئات  القطاع املصريف جعلت تلك املؤسسات تتوسع يف براجمها بهدف تلمس احتياجات 
الفئة  املالية إىل مناطق تواجد  الكفيلة بتوصيل خدماتها  الفقرية وتطور اآلليات واملنهجيات 
التمويل األصغر، وبشكل متزايد،  املستهدفة وبأقل تكلفة ممكنة. لذلك أصبحت مؤسسات 
تالحظ احلاجة إىل تقديم خدمات توفري/ادخار للمستفيدين من خدمات التمويل األصغر وتبذل 
جهوداً  متواصلة على تطوير األنظمة للتنظيم واإلشراف لتحقيق تلك الغاية. وقد أدى هذا إىل 
زيادة االهتمام باالدخارات الصغرية من قبل مؤسسات التمويل األصغر، كما وصفها »فوجل 

 24.)Vogel 1984  بالنصف املنسي" ) فوجل" "Vogel

)22(  حممد احلسن برمية إبراهيم، االدخار الشخصي للدخل النقدي: دوره يف األزمات املالية للنظام الرأمسالي وبديله 
اإلسالمي. حلقة نقاشية حول البديل اإلسالمي لألزمة املالية العاملية. رابطة العامل اإلسالمي واهليئة العاملية لإلعجاز العلمي 

يف القرآن والسنة ومعهد إسالم املعرفة، اخلرطوم،  يناير 2009، ص. 74. 
 Isabel Dauner Gardiol, ”Mobilizing Savings: Key Issues and Good Practices in  )23(
Saving Promotion“, Swiss Agency For Development and Cooperation, 2004, P. 8.
 Robert. C. Vogel, »Savings Mobilization: The Forgotten Half of Rural  )24(
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املشكلة الرئيسية

إن انعدام أو ضعف خدمات االدخار النظامية أو الرمسية خيلق عقبات على مستويات ثالثة 
متعددة. على املستوى الشخصي أو الفردي ، سيجرب غياب خدمات االدخار الفردي املدخر 
إىل اللجوء ألساليب ادخار غري رمسية مثل االدخارات العينية )الذهب، احليوانات، املواد 
اخلام وغريها( . وهذه األساليب أو الطرق من االدخارات ال توفر احلماية واألمان أو درجة 
معينة من السيولة أو عائدات جمزية حتى تفي باملتطلبات واحلاجيات اليومية للفرد املدخر. 
أما على مستوى مؤسسات التمويل األصغر، فإن املؤسسات اليت ال متتلك اسرتاتيجيات فاعلة 
سواء  العمالء/الزبائن  من  معقول  لعدد  الوصول  عليها  سيصعب  املدخرات  وجذب  لتحريك 
على املستوى احمللي أو اإلقليمي. وهذا سيشكل عقبة يف سبيل قدرة تلك املؤسسات على 
االستمرارية واالستدامة يف املستقبل. أما على املستوى القومي، فإن حتقيق معدالت ادخار 
عالية ستزيد من حجم املوارد القومية وتقلل بالتالي من االعتماد أو اللجوء إىل موارد ومصادر 

متويل أجنبية. 

األصغر  التمويل  مؤسسات  من  كثرياً  أن  يف  االدخار  ملوضوع  الرئيسية  املشكلة  تتمثل  كما 
تكتفي فقط بتقديم خدمة التمويل يف شكل خدماتها االئتمانية فقط دون أن تقوم بأي خدمات 
قدرتها على جذب  االدخار وعدم  منتجات  وتنويع  بتطوير  املتعلقة  مثل اخلدمات  أخرى، 
مدخرات الشرائح الفقرية بشكل مريح حتى اآلن. على الرغم من أن الدراسات قد أوضحت 
على أن الفقراء يقومون فعاًل باالدخار، وأن حاجتهم لألوعية االدخارية أكرب من حاجتهم 

لالقرتاض. 

 Working Hypothesis and Analytical التحليلي  واإلطار  العملية  الفرضية 
Framework

من وجهة نظر املدخر، فإن من أهم الدوافع واحلوافز اجلاذبة لالدخار وخدمات اإليداع تتمثل 
يف توفري األمان والسالمة لتلك املدخرات الصغرية )safety & security( وسهولة وسرعة 
الوصول لتلك اخلدمات بتكلفة قليلة. هذا باإلضافة إىل حتقيق معدالت ربح موجبة ومعقولة. 
وهنالك اتفاق مشرتك بأن لدى الشرائح الفقرية قدرة لالدخار وذلك حسب ما أثبتته الشواهد 
بوجود عدد مقدر من آليات االدخار يف خمتلف بقاع العامل، وبأن الدراسات امليدانية احلديثة 

 Finance,« in Dale W. Adams, D. H. Graham, and J. D. Von Pischke, eds.,
Undermining Rural Development with Cheap Credit, Westview Press, 1984.
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تؤيد ذلك.  25ومن املعروف بأن هنالك العديد من شرائح اجملتمع الفقرية، خاصة املتواجدة يف 
املناطق الريفية، لديها الرغبة يف االدخار، وتكون جمربة على االدخار يف بعض أوقات السنة، 
مثل موسم احلصاد، وذلك بغرض التعويض يف أوقات تكون فيها دخول تلك األسر متدنية، 

مثل موسم اجلفاف. كما أكّد املصدر التالي:

«Even poorest households want to save and do save, be it in kind or 
in cash, to overcome difficult periods.26"
من ناحية أخرى، هنالك اتفاق واسع بأنه وعلى الرغم من وجود بعض الشرائح الفقرية اليت 
تكون حباجة إىل خدمات ائتمان يف أي وقت ما خالل العام، فإنه ميكن القول بأن مجيع 
الشرائح الفقرية تكون يف حاجة دائماً لالدخار يف أي وقت خالل العام. وبالتالي ميكن بأن 
خنلص بأنه ميكن للشرائح الفقرية أن تودع مدخراتها يف مؤسسات متويل أصغر عند وجود 
ودائع  وحاجيات  رغبات  تليب  جاذبة  إدارات  منتجات  وتوفر  مناسب،  مؤسساتي  هيكل 

الشرائح الفقرية.

جمال الورقة 
تتناول هذه الورقة موضوع االدخار ، خاصة ذلك النوع من االدخار املرتبط بالشرائح الفقرية 
وارتباطها  األصغر  التمويل  ملؤسسات  بالنسبة  املدخرات  تعبئة  ومزايا  التعريف،  حيث  من 
باستدامة واستمرارية تلك املؤسسات. كما تقف الورقة على العوامل الرئيسية املؤثرة على قرار 
األسر الفقرية بامتالك حسابات توفري/ ادخار. باإلضافة إىل ذلك تبحث الورقة التحديات اليت 
تواجه مؤسسات التمويل األصغر يف تعبئة مدخرات/ووفورات الشرائح الفقرية. كما تستعرض 

أهمية تطوير منتجات التمويل األصغر ودورها يف جذب مدخرات الشرائح الفقرية. 
اجلزء األول: مزايا تعبئة املدخرات لصاحل مؤسسات التمويل األصغر

تشكل مدخرات الشرائح الفقرية العديد من املزايا اهلامة بالنسبة ملؤسسات التمويل األصغر، 
وميكن تلخيص تلك املزايا يف اآلتي:

1/ ميكن من خالل تعبئة املدخرات مساعدة مؤسسات التمويل األصغر على توسيع وتعميق 
نطاق انتشارها. ويفضل عدد أكرب من األسر الفقرية استخدام خدمات االدخار بدالً من خدمات 
االئتمان وقد تعّول األسر الفقرية، على وجه اخلصوص، على املدخرات قبل أن حتتاج إىل 

االئتمان بشكل فعلي. 
 Laura Elser, et al )1999( ”Comparative Analysis of Savings Mobilization  )25(
.Strategies“, Consultative Group to Assist the Poor“)CGAP(. P.5

 )Isabel,  )26مصدؤ سابق ، ص. 5



2/ يؤدي استقطاب املودعني من الشرائح الفقرية إىل ترسيخ مستوى أقوى من التوجه بالطلب 
تلك  يف  األصغر، مما يؤدي بالتالي إىل زيادة ثقة اجلمهور  يف عمليات مؤسسة التمويل 
املؤسسات. حيث يصبح املدخرون من أصحاب املصاحل املباشرة يف"حالة مؤسسات التمويل 
وحتسني جمموعة األدوات  على هذه املؤسسات تطوير  اليت تقبل الودائع"، لزم  األصغر 

واملنتجات واخلدمات اليت تقدمها وكذلك زيادة كفاءة اخلدمات. 
4/ كما تلعب هذه املدخرات دوراً بارزًا، خاصة عند تناول قضية استدامة مؤسسات التمويل 
األصغر واستمراريتها املستقبلية. من حيث االستدامة املالية واليت تعرف بأنها قدرة مؤسسات 
التمويل األصغر على تغطية مجيع تكاليفها املالية واإلدارية والديون املعدومة عن طريق دخلها 
من خدماتها، وذلك دون احلاجة إىل االعتماد على موارد مالية تأتي من اخلارج يف شكل 
منح، أي أن تكون املؤسسة املالية قادرة على حتقيق فائض ميكن استثماره يف تطوير املؤسسة 
وخدماتها. وتكمن أهمية االستدامة املالية ملؤسسات التمويل األصغر يف عدد من اجملاالت، 

أهمها:27
1/ دعم املاحنني بالنسبة ملؤسسات التمويل األصغر حمدود يف الكمية واألجل
2/ التمويل املدعوم يستفيد منه األغنياء أكثر من الفقراء ـ وخاصة األشد فقرًا

3/ التمويل املدعوم يرسل إشارة خاطئة للعمالء.
4/ الربامج املدعومة ، غالبًا، ليس لديها دافع ألن تصبح مستدامة

5/الربامج املستدامة هلا أثر أفضل على ختفيف الفقر من الربامج املدعومة.
لذلك ميكن أن تساهم تعبئة املدخرات الصغرية يف االستدامة الذاتية ملؤسسة التمويل األصغر، 
وذلك من خالل تزويدها بأموال تقل هوامش أرباحها عن تلك املقدَّمة من سوق التعامالت بني 
البنوك. ولكن قد تكون هناك مفاضلة بني التكاليف املالية األقل والتكاليف املرتفعة نسبيا 
لتعبئة الودائع الصغرية وإدارتها. وعلى الرغم من أهمية االستدامة بالنسبة لصناعة التمويل 

األصغر، فإن هنالك عدداً قلياًل من املؤسسات اليت تتمتع بهذه االستدامة.28

)27(  ملناقشة هذه املسألة، أنظر:
 Rhyne, Elasabeth )1998( »The Yin and Yang of Microfinance: Reaching the Poor«
Microfinance Bulletin, Issue 2, PP.6-8. www.colorado.edu/economicsinstitute/b -
mft/mbbdown.html.

 Navajas, Sergio, et al )2000( »Microcredit and the Poorest of the Poor:  )28(
Theory and Evidence from Bolivia«, World Development 28)2(, PP/333-346.
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اجلزء الثاني: 

أ/ ضرورة الوصول خبدمات التمويل األصغر للشرائح الفقية

يقبل الفقراء دائًما على االدخار، فاملدخرات هي غالباً السبيل الوحيد الذي يستخدمه الفقراء 
للتعامل مع األحداث الكبرية يف حياتهم مثل الزواج واملوت ويف مواجهة الكوارث الطبيعية 
وغريها. فالفقراء لديهم طرقاً حمدودة للوصول إىل اخلدمات املالية الرمسية أو شبه الرمسية 
حيث تفتقر الشرائح الفقرية إىل اخلدمات املالية الرمسية البديلة عن مؤسسات التمويل األصغر. 
خدمات اإليداع الطوعي اليت تقدمها  الفقرية من احلصول على  ونادرا ما تتمكن الشرائح 
املؤسسات الرمسية وشبه الرمسية وهذا هو السبب اجلوهري  لوجود صناعة التمويل األصغر. 
فإذا امتنعت مؤسسات التمويل األصغر من تقديم خدمات توفري للشرائح الفقرية، سُيجرب هؤالء 
الفقراء على اللجوء إىل القطاع غري الرمسي للتوفري مثل االستثمار يف الثروة احليوانية وحفظ 
النقد يف املنازل ومجع املدخرات لدى اجلريان واملشاركة يف مجعيات االدخار واالئتمان. وتتسم 
كل هذه الطرق غالباً باملخاطرة العالية وقلة السيولة وترتبط بشروط موحدة غري مرنة . كما أن 
التعامل مع هذه األشكال من االدخار غالبًا ما يرتبط بتكلفة عالية من الوقت واملال.   ورمبا 

يرجع سبب جلوء الشرائح الفقرية لالدخار بطرق غري رمسية لألسباب التالية:
1. البعد اجلغرايف عن مقر املؤسسة املالية؛

2. املواصفات والشروط اليت حتكم اخلدمات املالية املتوفرة اليت تقدمها مؤسسات التمويل 
الرمسية؛

3.أسلوب عدم االحرتام الذي يتعامل فيه املوظفني مع الزبائن/العمالء الفقراء؛
4. الرهبة اليت تبدو يف مظهر املؤسسة املالية الرمسية بالنسبة للشرائح الفقرية؛ 

5. تعقيد اإلجراءات إلجناز املعامالت املالية.
باإلضافة لذلك، فقد عكست نتائج حبث بأن 99 % من الزبائن/العمالء الذين يوفرون يف القطاع 
غري الرمسي قد فقدوا بعض توفرياتهم/ ادخاراتهم وأنهم يف املتوسط قد فقدوا 22% من القيمة 
اليت ادخروها. 15 % من أولئك الذين ادخروا يف القطاع الرمسي فقدوا بعضاً من توفرياتهم/ 
وعليه  الرمسي.  شبه  القطاع  يف  ادخاراتهم  توفرياتهم/  فقدوا  أنهم  ذكروا  و%26  ادخاراتهم 
فإن القطاع الرمسي، لبعض الشرائح الفقرية يعترب أكثر أمانا من حيث فقدان أية ادخارات/ 
توفريات أو من حيث نسبة اخلسارة/ الفقدان بالنسبة إىل املبلغ املدخر. أما أولئك الذين ليس 
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لديهم خيار سوى التوفري يف القطاع غري الرمسي، سيفقدون حتماً بعض املال- غالباً حوالي 
ربع ما يوفرونه.29

ب/ إمكانية تعبئة املدخرات والعوامل الرئيسية املؤثرة
يف الواقع، يقتصر عمل معظم مؤسسات التمويل األصغر على تقديم خدمات االئتمان، بينما 
تظل تعبئة املدخرات الشق املنسي للتمويل األصغر. وعليه فإن عملية إجياد مصادر متويل 
حملية أصبحت يف مقدمة أولويات إدارات مؤسسات التمويل األصغر نظراَ لبعد استدامة تلك 
املصادر مقارنة بغريها من املصادر اخلارجية اليت ترتبط عملية استمرارها مبجموعة من العوامل 
للجهات  التنمية  وتوجهات  وأولويات  والتشريعي  السياسي  الوضع  واملتغرية كتغري  املختلفة 
الداعمة. ومن أهم املصادر احمللية املستدامة تربز عمليه االدخار واالستدانة من اجلمهور يف 
مقدمة تلك املصادر اليت تلجأ هلا املؤسسات املالية لتمويل احتياجاتها التمويلية حيث مييل 
األفراد إىل االدخار من أجل معادلة التفاوت يف تدفقات الدخل.  حيث تدخر األسر الفقرية 
وغري ذلك من حاالت الطوارئ،  لعدة أغراض، مثل التأمني ضد التدهور الصحي والعجز 
واالستثمارات، وااللتزامات االجتماعية والدينية، واالستهالك املستقبلي. كما تدخر تلك األسر 
وما  )حيوانات وجموهرات، وحبوب وأراضي ومواد خام وغريها(  مدخرات نقدية وعينية 
تتعامل به مع مجعيات املدخرات والقروض الدوارة وغريها من مجعيات املدخرات والقروض 
املالية وغري املالية، وذلك بسبب حمدودية فرص احلصول على تسهيالت اإليداع املناسبة. 
وتشري الشواهد إىل أن الفقراء سيقبلون على إيداع مدخراتهم املالية يف حسابات ادخار لدى 

املؤسسات املالية إن توفرت التسهيالت املناسبة. 
وتؤثر العوامل التالية على قرار األسر الفقرية بامتالك حساب ادخار:

1/ عند توفر عامل الثقة واملصداقية مما يعين سالمة املدخرات والثقة يف املؤسسة املودعة لديها 
هذه املدخرات. وهذه الثقة واملصداقية تبنى على أساس إحساس املودع باألمان يف املؤسسة 

اليت أودع فيها مدخراته30.
)Poor people are more likely to enter into a formal banking 
relationship when they have improved access to trustworthy 

)29(    ميكروسيف: مذكرة تلخيصية رقم 6،: املخاطر النسبية الدخار الفقراء، جراهام أ.ن، رايت وليونارد 
موتيساسريا. طورت هذه املذكرة التلخيصية على أساس ورقة كاملة بنفس االسم متاحة على موقع »ميكروسيف« اإللكرتوني 

www.Microsave.org حتت قسم برنامج الدراسة.
)30( كولنز،داريل، جونوثان موردوخ، ستيوارت راثرفورد، واورالندا روثفن، »حمافظ الفقراء – كيف يعيش فقراء العالم 

على دخل ال يتجاوز دوالران يوميا«، دار نشر برنستون،، ص. 2
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financial institutions that offer convenient savings products(31

2/ هذا باإلضافة لوجود ميزات تنافسية ميكن أن تقدمها مؤسسات التمويل لعمالئها يف ظل 
وجود مؤسسات ومصارف مالية ذات إمكانيات مادية وبشرية اكرب من اإلمكانيات واملقدرات 
اليت متتلكها مؤسسة التمويل األصغر. فالبنوك متتلك إمكانيات مادية وخربة مصرفية كبرية 
جتعل مؤسسات التمويل األصغر تنفق الكثري من األموال يف توفري ميزات تنافسية قادرة على 
اجتذاب شرحية من املدخرين وخاصة صغار املدخرين. ومن أهم امليزات التنافسية اليت ميكن 
أن تقدمها مؤسسات التمويل األصغر هو اخنفاض احلد األدنى املطلوب لفتح حسابات االدخار 
االدخار حتت مربر  لفتح حسابات  مبالغ كبرية  الكبرية  املالية  املؤسسات  تتطلب  ما  فعادة 
الكلفة العالية مما جيعل العديد من الشرائح الفقرية النشطة اقتصادياً والذين يعتمدون على 
دخول يومية متدنية جتعلهم خارج اهتمام املصارف واملؤسسات املالية التقليدية. وقد جرت 
العادة أال يكون هنالك حد ادني لفتح حسابات االدخار يف مؤسسات التمويل األصغر والقبول 
بفتحها مببالغ رمزية واالعتماد بشكل رئيسي على تشجيع فئة صغار املدخرين على استمرار 
عملية االدخار وتنظيمها مبا يتوافق مع دورية دخوهلم والسعي بشكل كبري إىل رفع متوسط 
فائض  إيداع  االنتظام على  ملواصلة  االدخار  االدخار عن طريق حتفيز عميل  رصيد حساب 

دخله. 

األصغر  التمويل  مؤسسات  تقدمها  أن  ميكن  اليت  األخرى  اهلامة  التنافسية  امليزات  ومن 
واملتمثلة يف خدمة االدخار هي ساعات العمل الطويلة اليت تتطلبها عملية إصدار التمويالت 
واسرتجاعها. وعموما يتطلب أن تعمل مؤسسات التمويل األصغر على مالئمة ساعات عملها مع 

تواجد عمالئها وسرعة الوصول إليهم يف أوقات مناسبة بعد انتهائهم من أعماهلم اليومية.
3/ عند توفر خيار سرعة سيولة املدخرات، حيث تعترب سرعة احلصول على الودائع أمًرا 
يف غاية األهمية خاصة لدى األسر الفقرية من أجل مواجهة حاالت الطوارئ واغتنام فرص 

االستثمار اليت تظهر على حنو فجائي.  
الالزمة ، ويعين ذلك عدم االنتظام وعدم القدرة على تنبؤ التدفق النقدي  املرونة  توفر   /4
لألسر الفقرية. أن اخلدمات املالية املرنة هي أمر يف غاية األهمية بالنسبة للشرائح الفقرية. 
يف حني أن منتجات اإليداع غري املرنة واملنضبطة هي األفضل لتكوين حصيلة من املدخرات 
للسحب  ملواجهة األحداث غري املتوقعة، فإن فرص االستجابة املرنة والسريعة  استعدادا 
واالقرتاض تكون أساسية لالستجابة لألزمات واالحتياجات غري املتوقعة اليت تواجه الفقراء. 

2010/11/7/www.wsbi.org  )31(
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وهلذا السبب، فإن قروض الطوارئ أو القروض ذات الغرض العام اليت تصرف بسرعة حتظى 
بشعبية هائلة بني عمالء التمويل متناهي الصغر يف خمتلف أحناء العامل32.

5/ اخنفاض تكاليف املعامالت، على سبيل املثال، عند فتح حساب ادخار وعند تصفيته، 
حيث ميكن أن يتسبب الوقت الذي ميضيه املودعون يف االنتقال إىل املؤسسة املالية واالنتظار 
يف الصف وإكمال األوراق واملستندات املطلوبة يف تكبدهم تكاليف مرتفعة حبيث يتحول معدل 
العائد الذي قد يبدو إجيابيًا ليصبح سلبياً.  مما سيدفع حتمًا بصغار املدخرين إىل اللجوء إىل 

وسائل ادخار أخرى غري نظامية.
6/ حتقيق هامش ربح متوقع .على الرغم أن مثة شواهد تشري إىل قيام سكان املناطق الريفية 
بإيداع مدخراتهم يف مؤسسات القطاع غري النظامي حتى حال حصوهلم على معدالت عائد 
حقيقية متدنية، فقد ازداد طلب مجيع املدخرين، مبا يف ذلك الفقراء، يف العديد من البلدان 

على األدوات االدخارية مع ازدياد هوامش األرباح.
7/ لكي تكون مؤسسات التمويل األصغر قادرة على جذب املدخرات جيب عليها أن تغري 
بعض املفاهيم اليت جرت العادة أن يتم التعامل من خالهلا مع الفئات الفقرية ويأتي مفهوم 
البساطة والسهولة يف التعامل مع تلك الفئة يف مقدمة تلك املفاهيم املغلوطة فالفقري يستحق أن 
يستقبل وتقدم خدمات التمويل األصغر يف أماكن نظيفة وسهلة الوصول إليها بداًل عن الشقق 
واألماكن املعزولة يف األحياء الفقرية لذا فإن وجود شعار وعالمة مميزة ومواقع سهلة الوصول 

إليها تشجع صغار املودعني على إيداع مبالغهم يف مؤسسات التمويل األصغر.

8/ لضمان إدارة السيولة على حنو فعال يف برامج ومؤسسات التمويل األصغر جيب أن تتوفر 
لدى تلك املؤسسات ما يكفى من مهارات يف إدارة األصول واخلصوم من أجل تعبئة املدخرات 
لتغطية العجز يف السيولة حيث جيب استثمار مدخرات العمالء يف أصول تتناسب مع آجاهلا 
وهيكل تسعريها . فعلى سبيل املثال يف حالة متويل حافظة قروض باستخدام مدخرات الشرائح 
الفقرية ال ينبغي حلسابات االدخار قصرية األجل أن متول قروض طويلة األجل وجيب أن 

تكون املؤسسة قادرة على توقع التوابع احملتملة للصدمات اخلارجية والتعامل معها.

)32(  كولينز، داريل، مصدر سابق، ص. 5
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اجلدول التالي يبني الشروط الرئيسية اليت يوفر فيها الفقراء مدخراتهم:

الشروط اليت يوفر فيها الفقراء
من روثرفورد، 1 1996:

1/ يشعرون بأن وفوراتهم يف أمان
2/ يشعرون بأن بإمكانهم الوصول إىل مدخراتهم)كسحوبات أو قروض(.

3/ لديهم الفرصة للتوفري يف أغلب األحيان
4/ يرون مثال من اآلخرين الذين يوفرون بانتظام

5/ يشعرون بأنهم حتت شيء من الضغط االجتماعي يدفعهم للتوفري
6/ يشعرون بأنهم ميتلكون ادخاراتهم )اإلدخارات ليست ملكاً للمجموعة(

من  العالوات وحممية  أو  الفائدة  أسعار  التغري يف  من خالل  تنمو  ادخاراتهم  بأن  يشعرون   /7
التضخم.

اجلزء الثالث: 
أ/ التحديات اليت تواجه مؤسسات التمويل األصغر يف تعبئة املدخرات

تواجه مؤسسات التمويل األصغر العديد من التحديات يف سبيل تعبئة املدخرات، خاصة من 
الشرائح الفقرية، وميكن أن جنمل بعض تلك التحديات يف اآلتي:

1/ الظروف املناوئة يف بيئة االقتصاد الكلي والقطاع املالي. جتد مؤسسات التمويل األصغر، 
حتى أكثرها كفاءة، صعوبة يف استقطاب املدخرات من العمالء الفقراء عندما يسود االضطراب 
السياسي وارتفاع معدالت التضخم. فعندما يبدو املستقبل جمهواًل، يفضل اجلمهور األصول 
غري املالية باعتبارها عناصر حتوطية ضد عدم االستقرار 2 ./ كذلك تنظر مؤسسات التمويل 
األصغر إىل تعبئة املدخرات كمجازفة خاسرة يف ظل التدخل احلكومي الواسع النطاق من خالل 

االئتمان املدعوم والقيود املفروضة على هوامش األرباح.
3/ غياب إطار تنظيمي مصمم يتناسب مع اخلصائص املميزة ملؤسسات التمويل األصغر. يف 
ظل غياب تنظيم حتوطي خاص بقطاع التمويل األصغر، قد تضطر أغلب مؤسسات التمويل 
األصغر إىل التحول إىل مؤسسات مالية نظامية. ولكن كي تتحول مؤسسات التمويل األصغر 



92

إىل مؤسسات نظامية، فإنه يتعني عليها استيفاء حد أدنى مرتفع من متطلبات رأس املال، 
عالوة على العديد من املتطلبات املعنية بالوثائق والضمانات املطلوبة لصرف القروض، واليت 
مؤسسات التمويل األصغر. وعالوة على ذلك، فإن هذه الشروط  تعجز عن حتقيقها أغلب 
القانونية ليست معدلة حبيث تتفق مع األطر احملددة اليت تواجه مؤسسات التمويل األصغر 
دون غريها، مثل ارتفاع معدالت دوران القروض نتيجة قصر آجال االستحقاق أو استخدام 

بدائل الضمان.
4/ قدرات إدارية أكثر تطوًرا. بينما تتمتع بعض مؤسسات التمويل األصغر خبربة يف اختيار 
العمالء ورصد سداد القروض للحد من حاالت التعسر، فإن متطلبات إدارة األطر يف املؤسسات 
أكثر صرامة وتعقيدا بهدف محاية املودعني الفقراء. ويلزم على  اليت تقبل الودائع تعترب 
مؤسسات التمويل األصغر اليت تقبل الودائع تدريب موظفيها وحثهم على مواجهة التحدي 
املتمثل يف مواءمة األصول واخلصوم ومواءمة خمتلف استحقاقات وأحجام حسابات االدخار 
واالئتمان الصغرية وذلك من أجل إدارة السيولة بشكل سليم. كما ينبغي إدارة هامش الربح الفارق 

بني تكاليف تعبئة املدخرات وأرباح القروض بعناية من أجل ضمان استدامة املؤسسات.
ب/ عوامل جناح تعبئة املدخرات الصغية 

1/ ستؤدي سياسات التحرير واإلصالح االقتصادي وحترير القطاع املالي يف معظم احلاالت إىل 
تصاعد حدة املنافسة فيما بني مؤسسات التمويل األصغر، مما يدفعها إىل توسيع نطاق األدوات 
املالية املقدمة مثل االدخار على وجه اخلصوص، وضم جمموعات جديدة من العمالء السيما 
الفقراء. فإن مساندة احلكومة بدون التدخل يف العمليات اليومية جتعل من الوساطة املالية 
مشروعًا مرحباً. على مستوى املصارف، فقد حصر عبد اهلل يوسف يعقوب )2010( العديد 
من العوامل العامة املؤثرة على استقطاب املدخرات باملصارف، وتتمثل تلك العوامل يف العوامل 
اخلارجية  والتعامالت  املصرفية  غري  واملنافسة  السياسية  العوامل  االجتماعية،  االقتصادية، 

للدول على تعبئة املدخرات باملصارف.33
2/ يعترب نوع املؤسسة ونظام اإلدارة العامة ونظام اإلدارة العامة، وامللكية، ومسعة املؤسسة 
عوامل حامسة يف جذب املدخرات ألنها تعزز أو تنتقص من ثقة املودعني يف سالمة مدخراتهم. 
ويطمئن عمالء االدخار إليداع مدخراتهم مع مؤسسات التمويل األصغر املعروفة، كما تعترب 

أهاًل للثقة. 
3/ من حيث اهليكل التنظيمي، كلما أصبحت مؤسسات التمويل األصغر قريبة من أماكن 

)33( عبد اهلل يوسف يعقوب، سياسات استقطاب املدخرات باملصارف: املصارف السودانية منوذجاً. املكتبة الوطنية، 
السودان، 2010. ص:103 ـ 165.
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تسهيالت ادخارية. فإن  تواجد عمالئها، ازداد عدد صغار املودعني الذين حيصلون على 
األصغر يف مواقع  التمويل  ملؤسسات  انتشار العديد من الفروع والوحدات امليدانية التابعة 
إسرتاتيجية حيث يعيش الفقراء أو يعملون وتتيح القدرة على الوصول إىل هذه اهلياكل الفرعية 

الفرصة أمام املؤسسات لالستفادة من وفورات احلجم.
4/التقنيات واألدوات االدخارية .أثبتت حسابات االدخار الفردية والطوعية واملفتوحة أنها 

األكثر جناحاً يف جذب املدخرين. 
5/ يعترب كذلك الوصول السريع لإليداعات أحد عوامل جذب األسر الفقرية .ويتوقع بأن توفر 
مؤسسات التمويل األصغر أداة ادخارية سائلة واحدة على األقل مع إتاحة مرات سحب غري 

حمدودة.  
6/ يسري التصميم البسيط لألدوات االدخارية على املدخرين حتديد األداة األنسب الحتياجاتهم، 
وكذلك على موظفي مؤسسة التمويل األصغر إدارة هذه األدوات. وجيب أن تكون اخلدمات 
التمويل األصغر سهلة الفهم بشكل ملحوظ، مما جيعلها  االدخارية اليت تقدمها مؤسسات 
بأن تكون أحد العوامل الرئيسية يف استقطاب أعداد كبرية من حسابات االدخار الصغرية.  
وباملثل، ميكن أن تساعد العالمات التجارية الالفتة للنظر املدخرين على فهم التصميم اخلاص 
بكل من األدوات االدخارية بشكل أفضل، وكذلك التمييز بني هذه األدوات وأدوات املؤسسات 
املنافسة . كما تعترب دراسات األسواق وجتربة األدوات االدخارية اجلديدة أمرين يف غاية 

األهمية. 
7/ يوفر اإلطار التنظيمي والرقابة الداخلية التنظيم التحوطي واإلشراف الفعال إرشادات من 
أجل تطبيق ممارسات اإلدارة املالية السليمة، ومن ثم محاية مصاحل املودعني .وجيب على 
املؤسسات العاملة يف جمال التمويل األصغر القيام بإصالح األطر التنظيمية للقطاع املالي . كما 
جيب حتديد اللوائح التنظيمية اجلديدة ملستويات الرمسلة اليت تستند إىل مستوى خماطر 

األصول، ووضع معايري دنيا لقدرات اإلدارة واألداء املالي.
8/ أثبتت التجربة بان مؤسسات وبرامج التمويل األصغر ال متثل سوقاً جيداً يشجع بنوك 
البنوك  تلك  أن  من  الرغم  على  املالية  احتياجاتها  ومتويل  استهدافها  على  املصريف  القطاع 
تتصف يف العامل وخاصة العامل الثالث بشدة السيولة Over Liquid Banks ولكن تلك 
البنوك تشرتط ضمانات ليست يف متناول مؤسسات وبرامج التمويل األصغر كاملرهونات النقدية 
واملرهونات العقارية وتتعاظم تلك الفجوة بني احتياجات مؤسسات وبرامج التمويل األصغر 
وبني متطلبات التمويل اليت تتطلبها البنوك إذا مل تؤمن تلك البنوك بالفرتة الزمنية الالزمة 
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الستدامة مؤسسات وبرامج التمويل األصغر واملتعارف عليها بني ثالث أو مخس سنوات واليت 
من خالهلا حتقق املؤسسات خسائر مرتاكمة قبل أن تصل إىل نقطه التعادل املالي اليت عندها 
تتساوى املصاريف التشغيلية للمؤسسة مع إيراداتها التشغيلية وبالتالي فان قوائم مؤسسات 
التمويل األصغر يف سنواتها األوىل ال متثل مرتكز آمن ميكن أن ترتكز عليه البنوك يف اختاذ 

قراراتها االئتمانية بتمويل االحتياجات التمويلية ملؤسسات وبرامج التمويل األصغر.  
 اجلزء الرابع: االهتمام بتطوير وتنمية منتجات وخدمات االدخار

إن تنمية املنتج هو أحد األنشطة األساسية الالزمة ملؤسسات التمويل اليت تستجيب ملتطلبات 
السوق، إذ أنه مع تغري العمالء واحتياجات هم فإن على مؤسسات التمويل األصغر املوجهة من 
خالل السوق وعامل الطلب أن تعيد النظر يف منتجاتها احلالية أو تطور منتجات جديدة. إال 
أن تطوير املنتج هو نشاط معقد ويتطلب الكثري من املوارد املالية والكوادر البشرية املؤهلة. ومع 
ذلك، فإنه جيب على مؤسسات التمويل األصغر اليت تسعى لقيادة السوق واالستجابة لعمالئها 
البد وأن تقوم بتطوير منتجاتها، خاصة تلك املرتبطة باالدخار. إن املزيد من املنتجات امللبية 
الحتياجات العمالء يؤدي إىل احلد من تسرب العمالء وجذب أعداد متزايدة من العمالء اجلدد 
واملساهمة بشكل كبري يف استدامة مؤسسة التمويل على املدى البعيد. باإلضافة إىل تعظيم األثر 

التنموي للخدمات املالية اليت تقدمها تلك املؤسسات.
باإلضافة إىل ذلك، ليس هناك صيغ سحرية لتصميم منتجات االدخارات/التوفريات املالئمة 
للفقراء، حيث يتطّلب ذلك  إجراء دراسة سوق وعملية منظمة لتطوير املنتج. لكن املردود على 
مؤسسة التمويل األصغر اليت تقوم بهذه العملية، من حيث األرباح ووالء الزبون/العميل هلا 

ميكن أن يكون مفيداً ويستحق فعاًل االستثمار فيه. 

وتطبيق منتجات موجهة من قبل السوق ونظم تقدميها ليس باألمر  بأن تطوير  املؤكد  ومن 
السهل، وإمنا يتطلب عناية واهتماما بالتفاصيل. وفق النموذج السائد من أعلى ألسفل الذي 
مييز العديد من مناهج مؤسسات التمويل يف تطوير منتجاتها، فإنه ال يوجد سوى قدر حمدود 
من أحباث السوق أو قد ال توجد على اإلطالق، وعدم توافر آليات مالئمة لتسعري املنتجات 
اجلديدة/حتديد تكاليفها، وعدم وجود حماوالت لوصف املنتج بوضوح، وعدم وجود اختبار 
جترييب للمنتج، وعدم وجود حماوالت لوضع خطط لنشر املنتج اجلديد. يف هذا اجملال تنشأ 

مشكالت عديدة مثل:
1/  إقبال حمدود على املنتج اجلديد ويف بعض احلاالت، يتسرب املزيد من العمالء. 

2/ اخنفاض مستوى الرحبية للمنتج اجلديد أو مبزيد من التحديد حدوث خسائر نتيجة هلذا املنتج.
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3/عدم قدرة نظم إدارة املعلومات على متابعة املنتج اجلديد وإعطاء تقارير كافية عنه.
4/ عدم حصول فريق العاملني على التدريب الكايف على كيفية تسويق وتقديم املنتج اجلديد. 
ويرى راثرفورد )1996ب(34 بأن أي مؤسسة متويلية تسعى إىل تطوير اخلدمات واملنتجات 

املالية للفقراء جيب أن تطرح األسئلة التالية خالل مسحها للمناطق املقرتحة لعملها:
 •كيف يدير الفقراء إيداعاتهم االدخارية؟ هل توجد مصارف ادخارية أو جهات إيداع، أو 
بائعي تأمني، أو أندية ادخارية؟ هل ميكن للفقراء الوصول إليها؟ إذا مل يكن األمر كذلك، 

فكيف يدخرون، وإىل أي مدى يرى الفقراء أن األوعية االدخارية املتاحة مالئمة هلم؟
 •هل ميكن للفقراء حتصيل قيمة ما لديهم من أصول بشكل مؤقت؟ هل يوجد وسطاء أو نظم 
تسمح هلم برهن األرض أو األصول األخرى بأمان؟ إذا ما كانت مثل هذه التسهيالت موجودة، 

هل هي مستغلة أو معاونة؟
 •هل ميكن للفقراء احلصول على القيمة احلالية للمدخرات املستقبلية؟ هل يوجد مقرضي 
أموال على استعداد لدفع قروض صغرية مقابل مدخرات مستقبلية؟ هل توجد أوعية ادخارية 
دوارة أو مجعيات ائتمانية أو أكشاك جتارية أو مصارف تعاونية أو مجعيات أهلية تقدم قروضا 

مقابل أقساط صغرية منتظمة؟ هل ميكن للفقراء الوصول إليها؟
 •هل ميكن للفقراء توفري نفقات دورة احلياة املعروفة؟ هل ميكنهم توفري تكاليف زواج 
املتصلة بالشيخوخة واجلنازات، والورثة؟ هل هناك أندية تليب هذه  البنات، واملصروفات 
االحتياجات، أو خدمات ادخار عامة أو شركات تأمني ميكنها القيام بذلك أيضا؟ هل هناك 

نظم حكومية أو نظم ألصحاب األعمال؟
 •هل ميكن أن حيمي الفقراء أنفسهم ضد الطوارئ؟ ماذا حيدث عندما يسقط كاسب العيش 
مريضا، أو عندما حيدث فيضان أو جفاف؟ هل لدى احلكومة نظم تصل إىل الفقراء يف مثل هذه 

الظروف؟ إذا مل يكن األمر كذلك، ما هي املساعدات احمللية اليت ميكن أن يقدمها الناس؟
 •هل ميكن ألصحاب املشروعات الفقراء من احلصول على متويل ملشروعاتهم؟ إذا كان األمر 

كذلك، ما املبالغ املتاحة وما التكلفة املصاحبة لذلك؟
اخلامتة

التمويل األصغر، كما  بالنسبة ملؤسسات  إن حتريك املدخرات الصغرية يشكل أهمية كبرية 
تشكل عملية تعبئة املدخرات أيضاً أهمية خاصة على املستويني اجلزئي ـ الفردي والقومي 
 Rutherford, Stuart, ”A Critical Typology of Financial Services for the   )34(
London 1996. Poor“, ActionAid and Oxfam,
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ـ الكلي. كما تعترب االدخارات الصغرية املؤشر اهلام الذي يؤمن عملية استمرارية واستدامة 
مؤسسات التمويل األصغر. وألجل أن تصبح تلك املدخرات الصغرية ذات عائد جتاري ومربح 
 preferences العمل  الزبون/  ألفضليات  االدخار  منتجات  تصميم  يستجيب  أن  جيب 
of customers وبأن تصبح أحباث السوق الدقيقة ضرورية لتقييم هذه األفضليات، هذا 
باإلضافة لالختبار الفاعل لتلك املنتجات قبل إنزاهلا لألسواق. كما تشري الورقة إىل ضرورة 
توفري وتقديم جماالت واسعة ومتنوعة خلدمات الودائع وسهولة الوصول إىل تلك الودائع حتى 

تصبح أكثر جاذبية للمدخرات الصغرية. 
أمّنت الورقة بأن عملية حتريك وجذب املدخرات الصغرية تعترب أكثر تعقيداً وصعوبة مقارنة 
بتقديم اخلدمات االئتمانية، مما يتطلب عناية واهتمام خاص بغرض توفري قدرات وكفاءات 
إدارية عالية وفاعلة، هذا باإلضافة إىل توفري الدراية الفنية والتقنية الكافية وامتالك املهارات 
املناسبة إلدارة املخاطر والسيولة. ويتطلب ذلك من الكوادر العاملة يف مؤسسات التمويل األصغر 
القدرة الفائقة على التعامل والتفاعل مع الزبون/العميل والعمل على كسر احلواجز االجتماعية 
وبناء جسراً من الثقة واملصداقية كمتطلب رئيسي لتحريك وجذب املدخرات الصغرية. ونسبة 
الرتفاع التكلفة اإلدارية جلذب املدخرات الصغرية، فإنه يصبح من الضروري إجياد نظم إدارية 
لتحديد ومراقبة تلك املدخرات، وأيضاً التأمني على وجود هيكل تنظيمي واضح يساعد على 

تقليل التكلفة اإلدارية لتلك املدخرات الصغرية. 
توصيات

خلصت الورقة بضرورة النظر يف التوصيات التالية:
الضرورة  من  يصبح  فإنه  الصغرية،  املدخرات  وجذب  لتحريك  إسرتاتيجية  أي  إلجناح  أ/ 
إجياد بيئة اقتصادية كلية مالئمة. فإنه يف حالة فوضى سياسية وارتفاع معدالت التضخم ويف 
حالة عدم اليقني وقراءة املستقبل، فإن صغار املدخرين سيحتفظون مبدخراتهم يف شكل أصول 

حقيقية وغريها من أشكال االدخار غري النظامي بداًل عن إيداعها يف حسابات ادخار.
املناسبة  والسالمة  احلماية  توفري  على  قادر  وفاعل  وإشرايف  رقابي  إطار  وجود  ضرورة  ب/ 

للمدخرات الصغرية وتقديم احلوافز املشجعة جلذب تلك املدخرات.
تطوير  يف  املاحنة  والدولية  اإلقليمية  املؤسسات  تقدمها  اليت  الواضحة  للمساهمة  نظراً  ج/ 
خدمات التمويل األصغر منذ العقد األخري لأللفية السابقة، فإنه جيب على تلك املؤسسات 
املاحنة ضرورة تقديم العون واملساعدة الالزمتني لتطوير وتنمية خدمات االدخارات بصورة عامة 

واملدخرات الصغرية بصورة خاصة.
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مقدمة
العاملية  املالية  العاملي، خاصة بعد حدوث األزمة  املتغريات اليت يشهدها االقتصاد  يف ظل 
األسر  تواجه  معاصرة  حتديات  من  متثله  وما  الثالث،  العامل  دول  على  ذلك  وتداعيات 
واجملتمعات يف الدول النامية، ويف إطار ما تلعبه أنشطة التمويل األصغر للمواطن السوداني 
ولكافة أفراد أسرته من دور هام وحيوي وفعال وأثر عائدات تلك األنشطة على القدرة والعطاء 
إطار  ويف  األسر،  لتلك  املعيشة  مستويات  رفع  وبالتالي  واإلنتاجية  اإلنتاج  مستوى  رفع  يف 
االهتمام بقضايا التمويل األصغر فقد مت التكليف بإعداد هذه الورقة سعياً لرسم ووضع خارطة 
هذه  تواجه  اليت  والفرص  التحديات  حجم  على  والوقوف  األصغر  التمويل  ألنشطة  طريق 
الصناعة يف السودان والوقوف على التجارب العاملية يف جمال التمويل األصفر. هذا باإلضافة 
إىل حتقيق مجلة من األهداف ممثلة يف الوقوف على نوع وحجم الفرص اليت تواجه أنشطة 
التمويل األصغر يف السودان، وكيفية إجياد اآللية اليت تضمن استدامة هذه األنشطة. وكذلك 

معرفة التحديات واملعوقات اليت تواجه مستقبل منو أنشطة التمويل األصغر. 

يهدف هذا البحث إىل تناول جتربة ماليزيا يف جمال التمويل األصغر ودوره يف تقليص 
الفقر مباليزيا، خاصة جتربة مؤسسة " أمانة اختيار ماليزيا" باعتبارها أكرب  معدالت 
مؤسسة غري حكومية تطبق سياسة التمويل األصغر يف ماليزيا، وأيضاً من أكرب املؤسسات 
البحث  اتبع  آسيا.  شرق  جنوب  إقليم  يف  بنك"  قرامني   " نظام  وطبقت  تبنت  اليت 
املنهج الوصفي التحليلي لتجربة التمويل األصغر مباليزيا. ويشتمل البحث باإلضافة إىل 
املقدمة واخلامتة مبحثني رئيسيني آخرين. يف املقدمة استعرض الباحث املؤشرات الكلية 
األساسية لالقتصاد املاليزي خالل السنوات القليلة املاضية، باإلضافة إىل استعراض أهم 
الدراسات والبحوث اليت متت مباليزيا لتناول ظاهرة الفقر. أما املبحث األول، فقد تناول 
لبعض  باإلضافة  الفقر  مكافحة  يف  املبذولة  واجلهود  ماليزيا  دولة  عن  أساسية  بيانات 
األدبيات يف هذا اجملال. أما املبحث الثاني فقد تضمن التجربة املاليزية يف جمال التمويل 
األصغر، وذلك بالرتكيز على جتربة "مؤسسة أمانة اختيار ماليزيا". أما املبحث الثالث 
فقد اشتمل على ماهية املرتكزات الرئيسية لفعالية وكفاءة الربامج التمويلية اليت قدمتها 
الرابع الصعوبات والتحديات اليت  مؤسسة "أمانة اختيار ماليزيا" بينما تناول احملور 
واجهت هذه التجربة خالل الفرتة املاضية. اشتملت اخلامتة على ملخص حملاور البحث 
املاليزية يف جمال  التجربة  من  االستفادة  وكيفية  التوصيات  بعض  اقرتاح  إىل  باإلضافة 

التمويل األصغر، ممثلة يف جتربة مؤسسة "أمانة اختيار ماليزيا".
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احملور األول: بيانات أساسية عن ماليزيا

تقع ماليزيا يف إقليم جنوب شرق آسيا، ويشكل اجلزء اجلنوبي من ماليزيا شبه جزيرة 
ماليزيا peninsular اجلزء األكرب والرئيسي، حيث حتدها جزيرة سنغافورة من جهة 
اجلنوب وتايالند من جهة الشمال، كما تشكل والييت الشرق املاليزي )صباح وسرواك( 
اجلزء الشمالي جلزيرة بورنيو. تغطي ماليزيا مساحة وقدرها 330000 كلم مربع. يبلغ 
ويتميز   )1 رقم  اجلدول  انظر   ( نسمة  مليون   28 حوالي  ماليزيا  لسكان  الكلي  التعداد 
اجملتمع املاليزي بأنه متعدد األعراق باإلضافة إىل اجملموعات العرقية األصلية )املاليو، 
البومبيرتا(. ويعزا ذلك نتيجة للهجرات الكبرية للمجموعات الصينية واهلندية اليت متت 
خالل القرن التاسع عشر. تشكل جمموعة البومبيرتا نسبة 54,4%، اجملموعات الصينية 
 ،%11,8 األخرى   األصلية  7,5%، اجملموعات احمللية  اهلندية  25%، اجملموعات 
بينما يشكل اجملموعة غري املقيمة من العمل واملوظفني نسبة 1,2%من إمجالي السكان. 
اللغتني  إىل  باإلضافة  املاليو(،  لغة   ( ماليزيا  البهاسا  لغة  هي  مباليزيا  الرمسية  اللغة 
الصينية والتاميل اهلندية، كما متثل اللغة اإلجنليزية اللغة اهلامة بعد اللغات املذكورة. 

العليا، ذلك وفقاً  املرتبة  النامية ذات الدخول املتوسطة –  الدول  تصنف ماليزيا ضمن 
املؤسسات  فيه  تتنوع  مالي حديث،  بنظام  ماليزيا  تتمتع  كما  الدولي.  البنك  لتصنيف 
املالية احلكومية منها واخلاصة. حيث توجد العديد من املصارف اإلسالمية ، املصارف 
احلكومية التقليدية، بنوك متخصصة مثل البنك الزراعي ، مؤسسات الضمان االئتماني 
واليت توفر الضمانات للمؤسسات احلالية املقرتحة األخرى خاصة يف جمال املؤسسات 

. )SME(  الصغرية واملتوسطة
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جدول رقم )1(

مؤشرات اقتصادية رئيسية عن االقتصاد املاليزي

2006200720082009املؤشر

28,31 مليون نسمة27,73 مليون نسمة27,2 مليون نسمة26,8 مليون نسمةالسكان

159,38 بليون دوالر151,25 بليون دوالر641 بليون رجنيتالناتج اجمللي اإلمجالي

الناتج  يف  النمو  معدل 
احمللي اإلمجالي

%5,9%6,3%4,7%5

7,743 دوالر7,160 دوالردخل الفرد

3,4%2%2,0%3,6%معدل التضخم

12,2 مليون12 مليون12 مليون12 مليونالعمالة

3,3%3,3%3,3%3,3%معدل البطالة

588,97 مليون إمجالي الصادرات
رجنيت

605,153 مليون 
رجنيت

201,41 بليون دوالر187,30 بليون دوالر

480,77 مليون إمجالي الواردات
رجنيت

504,813 مليون 
رجنيت

165,54 بليون دوالر154,56 بليون دوالر

املصدر: تقارير سنوية دورية عن البنك املركزي املاليزي



106

دراسات بشأن اجتاهات الفقر يف ماليزيا )1970 ـ 1990(

شهد االقتصاد املاليزي خالل الفرتة )1970 ـ 1990( حتول بل تطور اقتصادي ملحوظ 
خالل هذه الفرتة، حيث أشارت الدراسات والبحوث األكادميية اليت متت خالل تلك 
الفرتة على اخنفاض مستوى الفقر املطلق absolute poverty.35 ويقاس مستوى 
 poverty line income الفقر  خط  دخل  أساس  على  ماليزيا  يف  املطلق  الفقر 
ويساوي يف العام 1970 حوالي 370 رجنيت ماليزي، وذلك حلجم أسرة من 5 أفراد. يف 
العام 1995 مت حتسني مستوى خط الفقر ليساوي 425 رجنيت ) ما يعادل 170 دوالر( 
شهرياً. يف العام 1976 كان هناك نسبة 42,4% من األسر املاليزية تقع حتت خط الفقر، 
واخنفضت إىل نسبة 20,7% يف العام 1984. وقد بلغ مستوى الفقر املطلق يف العام 1990 
نسبة 15% مقارنة بسنة 49,3% يف العام 1970. كما ارتفع مستوى دخل الفرد بالنسبة 
للشرائح الدنيا من السكان )40%( إىل 421 رجنيت مقارنة مبعدل 76 رجنيت يف العام 

 .1970

إىل 1163  العام 1970  من 264 رجنيت يف  الشهري  األسرة  متوسط دخل  ارتفع  كما 
رجنيت يف العام 1990. كما شهدت الفرتة أيضاً تقدماً طفيفاً بشأن الفوارق الداخلية بني 
Gini Coefficient من  معامل جيين  املاليزي، حيث اخنفض  شرائح اجملتمع 

0,513 يف العام 1970 إل 0,445 يف العام 1990.

اشتملت دراسة داتن شيخة زكريا )1986(على قائمة ببليوغرافيا ملعظم الدراسات احلديثة 
اليت متت بشأن ظاهرة الفقر مباليزيا وذلك خالل الفرتة )1970 ـ 1985(، حيث بلغت 
تضمنتها  اليت  الدراسات  تلك  وأشارت  دراسة.   2402 حوالي  الدراسات  تلك  مجلة 
تلك الببليوغرافيا على احنياز معظم تلك الدراسات حنو املناطق الريفية املختلفة مقارنة 
باملناطق احلضرية. ورمبا يعزا السبب يف ذلك إىل ارتفاع نسبة الفقر يف املناطق الريفية 
مقارنة بوجودها يف املناطق احلضرية، مما جعل تركز البحوث والدراسات حول ظاهرة 
الفقرة يف الريف املاليزي. ولكن ومع مراعاة ارتفاع معدالت اهلجرة من الريف إىل احلضر 

املاليزي، فإنه يتوقع ارتفاع مستوى الفقر يف املناطق احلضرية مما يعين ضرورة إجراء 

 Jamilah Ariffin, 2000, »Poverty: Conceptual Underpinnings, Trends  )35(
 and Patterns in Malaysia and A Literature Review« in Poverty Amidst Plenty,
edited by Jamilah Ariffin, Kuala Lumpur: Pelnaduk, P.8.
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دراسات أكثر لظاهرة الفقر يف هذه املناطق. كما أخفقت قائمة تلك الببليوغرافيا من متثيل 
وتغطية واسعة لتناول ظاهرة الفقر وسط اجملموعات العرقية مباليزيا. 

كما أشارت تلك الدراسات والبحوث على أن مستوى التنمية االقتصادية وارتفاع معدالت 
الريفية وارتفاع حجم  دخول األفراد واألسر والتغريات اهليكلية يف عمل سكان املناطق 
الفقر  معدالت  اخنفاض  وراء  الفعال  األثر  هلا  كان  الزراعية  غري  العمالة  على  الطلب 
مباليزيا، وبأن هناك اخنفاض واضح يف مستويات الفقر بشكل عام وسط كافة اجملموعات 
العرقية مباليزيا. حيث اخنفضت أعداد األسر الفقرية من عدد 1100000 أسرة يف العام 
1970 إىل 619400 أسرة فقرية يف العام 1990. وأشارت تلك الدراسات إىل أن الصورة أو 
الشكل العام ملشكلة الفقر مل يتغري، حيث ما زال أغلبية الفقراء ينتمون إىل جمموعة املاليو 
األنشطة  ميارسون  الذين  الريفية  املناطق  يف  يقطنون  والذين  اآلخرين  األصليني  السكان 
الزراعية املختلفة. ونتيجة أخرى حول ظاهرة الفقر، بأنه على الرغم من اخنفاض نسبة 
الفقر بصورة عامة خالل فرتة 1970 ـ 1990 إال أن نسبة الفقر ما تزال عالية يف بعض 
الواليات املاليزية، فعلى سبيل املثال بلغت نسبة الفقر يف والييت ترنغانو وصباح حوالي 

31% ، 34% على التوالي يف العام 1990. 

تناولت بعض الدراسات والبحوث اليت متت خالل الفرتة 1984ـ  1992 املواضيع التالية 
بشأن ظاهرة الفقر:

1/ تعريف وقياس ومسببات ظاهرة الفقر.

2/ البحث يف ظاهرة الفقر يف بعض القطاعات احملددة.

3/ حبث ظاهرة الفقر وسط بعض الشرائح الفقرية للمجموعات العرقية مباليزيا.

4/ دراسة االنعكاسات االجتماعية والنفسية لظاهرة الفقر.

5/ دراسة وضع االسرتاتيجيات املتعلقة بعالج ظاهرة الفقر.

6/ دراسة اجلوانب املتعلقة اليت تبني العالقة الرتابطية بني مستوى التنمية وأثرها على 
الفقر وانعدام العدالة مباليزيا. 

7/ دراسة دور القطاع اخلاص يف عالج ظاهرة الفقر. 
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 احملور الثاني: بعض التجارب الناجحة ملؤسسات التمويل الصغي:
ومتدنا اخلربات القطرية بأن معظم الدول اليت حققت جناحات للتمويل األصغر هي الدول 
اليت اعتمدت اسرتاتيجيات و خطط متوسطة املدى لتنمية وتطوير املنشآت الصغرية واملتوسطة. 
واليت اعتمدت على سياسة اقتصادية كلية مالئمة للتصدي للفقر وسياسة عمالية ناشطة يف 
التجربة  مثل  الكلية.  االقتصادية  السياسات  مع  ومتزامنة  متكاملة  اجتماعية  سياسة  إطار 
بيئة  أنشأت  و  واملتوسطة  الصغرية  املنشآت  لتطوير  خطة مخسية  اعتمدت  واليت  املاليزية 
مؤسسية داعمة ، لرتقية البنية التحتية وبناء قدرات املنشآت املتوسطة والصغرية فضاًل عن 
زيادة فرص التمويل والتسويق والقدرة التنافسية كما أنها حددت األهداف الكمية لتوليد فرص 
العمل السنوية سواء كان عن طريق العمل األجري أو عمل للحساب اخلاص . مما يعين ضرورة 

تهيئة بيئة اقتصادية واجتماعية وقانونية وثقافية لنجاح املنشأة الصغرية.

احلكومات املاليزية والتمويل األصغر

التمويل األصغر  املاليزية يف تطبيق أسلوب ومنهج  إن األسلوب الذي اختذته احلكومة 
 National Economic للقضاء على الفقر نابع من اخلطة االقتصادية اجلديدة
Policy مباليزيا وذلك خالل الفرتة 1971 – 1990، حيث وضعت احلكومة املاليزية 
أن مشكلة القضاء على الفقر وتقليل الفوارق الداخلية بني اجملموعات العرقية مباليزيا 
من أهم مرتكزات السياسة االقتصادية اجلديدة – خاصة حتسني أوضاع جمموعة السكان 
مستوى  أقل  يعتربون  والذين  املاليزي  الشعب  من  األصلية  اجملموعات  وهم  البومبيرتا 
ـ  الصينية  اجملموعات  خاصة   ، األخرى  العرقية  اجملموعات  مع  مقارنة  اقتصادياً 

املاليزية.

 من بني الوسائل الناجعة اليت اتبعتها احلكومة املاليزية يف حتقيق تلك األهداف هو 
حتقيق معدالت منو اقتصادي وتنموي سريعة وبالتالي خلق فرص عمل وتوظيف جديدة 
شرائح  بني  الداخلية  الفوارق  وتقليل  الفقر  مشكلة  من  التقليل  يف  تساعد  أن  ميكنها 
اجملتمع املختلفة. ومع الطفرة االقتصادية اليت شهدها االقتصاد املاليزي خالل الثالثة 
عقود األخرية من األلفية السابقة واليت انعكست يف ارتفاع مستويات الدخل واخنفاض 
أكثر  السياسة االقتصادية مباليزيا إىل تبين سياسات  املطلق، فقد اجتهت  الفقر  معدل 
توسعاً وذلك بهدف تفيض مستويات الفقر بني hard core poverty خاصة مع 
تبين السياسة التنموية القومية National Development Policy واليت بدأ 
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تنفيذها يف العام 1991. وحينها عملت احلكومة املاليزية على تبين برامج تنموية خاصة 
اشتملت على العديد من الربامج االقتصادية واالجتماعية. وأكدت احلكومة املاليزية أن 
من بني تلك السياسات هو االنتباه إىل الدور الفعال الذي ميكن أن تلعبه املنظمات غري 
احلكومية يف جمال حماربة مشكلة الفقر وذلك من خالل دعم تلك املنظمات إىل أنشطة 

التمويل األصغر.

ال يعترب التمويل األصغر وسيلة أو آلية مستحدثة يف ماليزيا يف سبيل القضاء على الفقر، حيث 
االئتمانية  والنوافذ  التعاونية  والبنوك  االئتمان  واحتادات  وهيئات حكومية  مؤسسات  توجد 
اخلاصة لبعض البنوك تقوم لتحقيق ذلك اهلدف. وغالباً ما يتم توجيه اخلدمات التمويلية من 
تلك املؤسسات إىل املشاريع الصغرية والقروض الزراعية وغريها من القروض البسيطة وامليسرة 
الرامية للحد من مشكلة الفقر. وتعترب مؤسسات مثل "جملس أمانة رعيات، مارا" وصندوق 
دعم البومبيرتا وهيئات الضمان االئتماني من بني املؤسسات الرائدة يف تقديم خدمات التمويل 
البنك  يف  واملتمثلة  الريفية  االئتمان  مؤسسات  تقدم  ذلك،  إىل  باإلضافة  للمقرتضني.  األصغر 
)فيلدا(  االحتادية  املاليزية  األراضي  تنمية  وهيئة  املزارعني  منظمة  وهيئة  املاليزي  الزراعي 
واجلمعيات التعاونية الزراعية، خدمات التمويل اخلاصة بالتمويل األصغر، خاصة لقطاعات 
الزراعة املختلفة. كما توجد منظمات أخرى غري حكومية تقوم بتقديم ذات اخلدمات املالية، 
والية  يف  تعمل  اليت  ماجو"  أوساها  ياياسان   " مبؤسسة  يعرف  ما  املنظمات  تلك  أهم  ومن 
صباح بشرق ماليزيا، ومؤسسة االئتمان التعاونية يف والية سالنغور وسط ماليزيا، أما من أكثر 

املؤسسات جناحاً يف جمال التمويل األصغر مؤسسة " أمانة اختيار ماليزيا".

ويعترب القرار االقتصادي الذي اختذته احلكومية املاليزية يف العام 2003 واملتمثل يف منح 
كل من البنك الزراعي املاليزي وبنك االدخار الوطين رأس مال وقدره 132 مليون دوالر 
القرارات اليت ساعدت يف تشغيل وتفعيل  أهم  التوالي من بني  و79 مليون دوالر على 
أنشطة التمويل األصغر يف ماليزيا. حيث مت وضع برامج للتمويل األصغر يتم من خالله 
واملتطلبات  الشروط  تستويف  ال  اليت  الصغرية  واملؤسسات  الفقرية  للشرائح  قروض  توفري 
واملؤسسات  املصارف  من  السائدة  املالية  املنتجات  أو  القروض  على  للحصول  الالزمة 
التمويلية األخرى، وذلك نسبة صعوبة توافر الضمانات الالزمة من هذه الشرائح الفقرية. 
للمشاريع  النقدي  للتدفق  وفقاً  تتم  التمويل األصغر  تقديم قروض  إن  ومما جيدر ذكره، 

الصغرية أو األنشطة االقتصادية اليت تقوم بها األسر املنتجة أو مؤسساتهم الصغرية. 
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التجربة املاليزية يف التمويل األصغر: 

Amanah Ikhtiar Malaysia )AIM( »مؤسسة »أمانة اختيار ماليزيا

 Amanah Ikhtiar Malaysia )AIM( »مت تكوين  مؤسسة »أمانة اختيار ماليزيا
يف سبتمرب 1987 وذلك بغرض تأطري أو توطني مشروع حبثي نفذه مركز حبوث السياسات 
جبامعة العلوم املاليزية )USM( بالتعاون مع كل من مركز التنمية آلسيا والباسفيك ومؤسسة 
التنمية االقتصادية اإلسالمية املاليزية وحكومة والية سالنغو املاليزية يف جمال التمويل األصغر. 
املاليزية فقد مت تبين  لتناسب احلالة  لنموذج " قرامني بنك"  التعديالت  مع إدخال بعض 
  Amanah Ikhtiar Malaysia )AIM( "برنامج مؤسسة "أمانة اختيار ماليزيا
الريف  الفقرية يف  الفقر، خاصة وسط الشرائح  الفاعلة للقضاء على مشكلة  الوسائل  كإحدى 
املاليزي. وتعترب جتربة مؤسسة "أمانة اختيار ماليزيا" من أقدم التجارب يف جمال التمويل 

األصغر مباليزيا ومن أكرب املؤسسات اليت تطبق نظام "قرامني بنك" يف قارة آسيا. 

 Amanah Ikhtiar Malaysia ماليزيا"  اختيار  "أمانة  مؤسسة  إدارة  وتتم 
)AIM( بواسطة جملس أمناء يعقد اجتماعني على األقل خالل العام، ولديه جلنة إدارية 
يقع على عاتقها القيام باملهام واألشغال اإلدارية اليومية، ويرتأس تلك اللجنة مدير تنفيذي، 

على أن تعقد تلك اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر يف العام. 

 Amanah Ikhtiar Malaysia ماليزيا  اختيار  أمانة  مؤسسة  أهداف 
)AIM(

 Amanah Ikhtiar ماليزيا«  اختيار  »أمانة  ملؤسسة  الرئيسي  اهلدف  يتمثل 
)Malaysia )AIM يف توفري وتقديم القروض التمويلية احلسنة لتمويل األنشطة املدرة 
الريف  وسط  الفقرية  باألسر  واخلاصة   income generating activities للدخل 
املاليزي، وذلك بغرض مساعدة تلك الشرائح واألسر الفقرية للخروج من دائرة الفقر. ويأتي 
حتقيق هذا اهلدف مكماًل لألهداف القومية اليت تنشدها احلكومة املاليزية الرامية إىل ختفيض 

مستويات الفقر، خاصة بني شرائح األسر الريفية مباليزيا. 

 Amanah Ikhtiar Malaysia مصادر الدعم يف مؤسسة أمانة اختيار ماليزيا
)AIM(
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Sources of Funds

 Amanah Ikhtiar Malaysia )AIM( ماليزيا«  »أمانة اختيار  تقوم مؤسسة 
الشرائح  جمموعات  على  املفروضة  اخلدمات  رسوم  طريق  عن  التشغيلية  تكاليفها  بتغطية 
الفقرية واملتعاملني معها عرب براجمها التمويلية املختلفة، باإلضافة ملا تتلقاه هذه املؤسسة من 
منح مالية من احلكومة االحتادية واحلكومات الوالئية واملصارف واملؤسسات املالية املختلفة 

باإلضافة للهيئات احلكومية وغري احلكومية ومؤسسات القطاع اخلاص. 

جدول  رقم )2(

 revolving loan capital مصادر التكاليف التشغيلية ورأس مال القرض الدوار
) املبالغ باليني الدوالرات األمريكية(

املبلغمصدر الدعم
78,9قروض حسنة من احلكومة االحتادية

4,9منح حكومية
7,4قروض ميسرة من مؤسسات مالية
1,05قروض حسنة من مؤسسات مالية

3,4منح من وزارة التنمية الريفية
7,9منح من احلكومات الوالئية املختلفة

وقد كان للدعم احلكومي والدعم املقدم من املؤسسات املالية األخرى الدافع الرئيسي يف التغطية 
الواسعة ملؤسسة » أمانة اختيار ماليزيا« ألكرب جمموعة من شرائح اجملتمع املاليزي. وبأن 

تكون هذه املؤسسة من كربى املؤسسات اليت تطبق نظام » بنك قرامني« خارج بنجالديش. 

 Amanah Ikhtiar ماليزيا  اختيار  أمانة  مؤسسة  واستاتيجيات  مفهوم 
Malaysia )AIM(

 Amanah Ikhtiar Malaysia إن املفهوم األساسي ملؤسسة أمانة اختيار ماليزيا
وملتزمني  اإلنتاج  على  قادرين  أفراداً  الفقرية  الشرائح  بني  من  وخلق  إجياد  هو   )AIM(
وتدرجييا من مستويات الفقر. كما متثلت  بالقدرة على كسب حياة كرمية واخلروج تلقائياً 
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interest- اإلسرتاتيجية اليت تقوم عليها مؤسسة أمان اختيار ماليزيا يف تقديم قروض حسنة
free loans لتنفيذ مشاريع مدرة للدخل. على أن يتم اسرتداد تلك القروض كل أسبوع، 
ومع اكتمال الدفع للقرض األول يتم منح العميل قرضاً أعلى من القرض األول، وذلك حسب 

حاجته، وتستمر هذه العملية كلما دعت احلاجة من طرف العمالء. 

ووفقاً أو مماثلة لنموذج " قرامني بنك" فإنه ميكن لصغار املقرتضني تشكيل أنفسهم يف جمموعات 
صغرية تتكون من )5( أشخاص مما ميكنهم من توفري ضمانات شخصية لبعضهم البعض. كما 
إىل  ماليزيا"  اختيار  "أمانة  تقدمها مؤسسة  اليت  التمويلية  املستفيدون من اخلدمات  خيضع 
فرتة تدريب إجبارية ساعة يومياً وملدة أسبوع، واهلدف الرئيسي من هذه التدريبات مساعدة 
املستفيدين من الفهم الدقيق والسليم حلقوقهم وواجباتهم وذلك لضمان وتأكيد عملية السداد 

واالسرتجاع. 

:)AIM( برامج قروض مؤسسة أمانة اختيار ماليزيا

لألسر  التالية  القروض  أو  املنتجات  بتوفري   )AIM( ماليزيا«  اختيار  »أمانة  مؤسسة  تقوم 
الفقرية يف الريف املاليزي:

1/ مشروع أمانة اختيار رقم )1(: حيث توفر من خالله املؤسسة قروضاً للشرائح املستهدفة 
واليت يبلغ متوسط دخلها الشهري حوالي 340 رجنيت ماليزي، ما يعادل 89 دوالر أمريكي، 
أي ثلثي مستوى خط الفقر. وميكن توضيح طريقة تقديم تلك القروض حسب اجلدول أدناه:

بالدوالر األمريكيقيمة العرض بالعملة املاليزية ) الرجنيت (
1000263من
2000526إىل
3000789إىل
40001052إىل
49001289إىل

وتتفاوت فرتة السداد ما بني 50 ـ 100 أسبوع

2/ مشروع قرض اختيار رقم )2(:  حيث يتم تقديم قروض للشرائح الفقرية واليت يفوق 
متوسط دخلها الشهري 600 رجنيت )158( دوالر أمريكي. وفقاً هلذا املشروع تتفاوت قيمة 
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دوالر   )2605( 9900 رجنيت  إىل  أمريكي  دوالر   )1315( 5000 رجنيت  بني  ما  القرض 
أمريكي للمقرتضني الذين أثبتوا متيزاً بشأن دفعياتهم واسرتجاع وسداد جيد للقروض املقدمة 
من املشروع رقم )1( يف املؤسسة. وترتاوح فرتة سداد القروض املقدمة من املؤسسة ما بني 50 

ـ 150 أسبوع.

3/ مشروع قرض اختيار رقم )3(: حيث تقوم مؤسسة »أمانة اختيار ماليزيا« بتقديم قرض 
جملموعة الشرائح الفقرية تبلغ أقصاه 10000 رجنيت، ما يعادل )1631( دوالر أمريكي، 
ويتم هذا النوع من القرض إىل أولئك املقرتضني الذين متيزوا بسمعة طيبة وأداء جيد خالل 
سدادهم للقروض اليت استفادوا منها من املشروعني )1 ،2( ، وبأن لدى هذه الشرائح من 
اجملتمع متوسط دخل شهري يبلغ 10000 رجنيت، ما يعادل 263 دوالر أمريكي. واحلد 

األقصى املسموح به لسداد هذا القرض هو مدة 150 اسبوع من تاريخ استالم القرض. 

4/ مشروع قرض لألم الواحدة single mother loan ـ )4(: حيث يتم توفري هذا 
النوع من القروض حصرياً على األمهات الالتي يعلن أسرهن وباعتبارهن ربات لتلك األسر. 
وبغرض  األمهات  ألولئك  املعيشة  مستوى  حتسني  هو  املشروع  هذا  من  الرئيسي  واهلدف 
األحقية  وتعتمد  أسرهن.  أفراد  مساعدة  وبالتالي  مستقرة  اقتصادية  بأنشطة  للقيام  حتفيزهن 
للحصول ملثل هذه القروض على مستوى دخل األسرة واليت ختتلف من والية ألخرى مباليزيا. 

وجيب اال تفوق دخول األسر الكائنة اآلتي:

الوالية
متوسط الدخل الشهري 

بالرحنيت املاليزي
متوسط الدخل الشهري 

بالدوالر األمريكي
1200315كواالملبور، جوهور

800210سالنغور، نيغري سيبمالن، مالكا
425111كدح، ترنغانو، كلنتان

600157برياغ

التعليمي  القرض  تقدم مشروع  ماليزيا«  اختيار  »أمانة  فإن مؤسسة  القروض،  لتلك  باإلضافة 
اخلاص والذي تصل قيمته إىل 1000 رجنيت ماليزي، ما يعادل 263 دوالر أمريكي و لفرتة 
سداد أقصاها 50 أسبوع، وتوفري قرض سكين بسيط تبلغ قيمته 5000 رجنيت، أي 1315 
دوالر أمريكي وفرتة سداد أقصاها 100 أسبوع. ويتم مثل هذه القروض لألسر الفقرية وذات 
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السمعة اجليدة يف ما يتعلق بسدادها للقروض السابقة ضمن برامج مؤسسة أمانة اختيار ماليزيا. 
التمويلية اليت تقدمها مؤسسة أمانة  العام 1987 فقد استفاد من الربامج  ومنذ تأسيسها يف 
اختيار ماليزيا حوالي 120 ألف أسرة فقرية، وميثل هذا الرقم نسبة 80% من إمجالي توقعات 

اجملموعات املستهدفة من طرف املؤسسة، وهي 120 ألف أسرة فقرية مباليزيا. 

اختيار  أمانة  مؤسسة  تقدمها  اليت  الربامج  وفعالية  كفاءة  مرتكزات  الثالث:  املبحث 
ماليزيا

يف  فقرًا، خاصة  األكثر  الشرائح  على  التمويلية  اخلدمات  تقديم  على  التكيز احلصري  أ/ 
الريف املاليزي. وقد استخدمت مؤسسة »أمانة اختيار ماليزيا« وسائل اختيار خاصة ومتميزة 

لتحديد أحقية وأولوية منح القروض واخلدمات التمويلية لألسر والشرائح الفقرية املستهدفة.

اختيار  أمانة  مؤسسة  وضعت  التمويلية: حيث  لتقديم اخلدمات  نظام خاص  ابتكار  ب/ 
ماليزيا متطلبات عديدة لضمان وتأمني وصول الشرائح الفقرية لربامج وخدمات التمويل اليت 

تقدمها املؤسسة. وتتمثل تلك الشروط أو املتطلبات اآلتي:

خطوات  ال  كفيل،  أو  ضمان  ال  ضمان،  )ال  مناسبة  بصورة  القروض  توافر  شروط  (( 1
قانونية(

ضرورة التأكيد على أن يتم إيصال القرض واخلدمات التمويلية إىل الشرائح األكثر  (2 1
فقرًا

سهولة اإلجراءات وتنظيم تدريب مجاعي إجباري مع امتحان شفوي لضرورة  (3 )
فهم النظم واللوائح اليت تضبط عملية السداد واالسرتجاع .

كل جمموعة،  يف  أعضاء   (4 )5( املمثلني  املستهدفني  لألعضاء  تشكيل جمموعات 
وضع اقتصادي اجتماعي متساوي، خلق نوع من الدعم املشرتك واحلماس( .

املسؤولية اجلماعية . (5 )
قروض بسيطة وسداد أسبوعي . (6 )

قروض إلدرار الدخول . (7 )
اإلشراف القريب بواسطة الزيارات امليدانية وعقد اجتماعات ومراقبة القروض  (8 )

توافر القروض املتتالية . (9 )
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فعالية الكوادر املؤهلة واملتدربة لفرتة 6 شهور وفرتة مراقبة لـ 12( 10) شهر. حيث 
يتم تقسيم اجلرعات التدريبية إىل ثالث مراحل وجيب على املتدربني النجاح 
يف كل مرحلة تدريبية قبل أن مينح فرتة السماح 12 شهر. وجيب على كافة 
العاملني يف مؤسسة أمانة اختيار ماليزيا AIM فهم النظم واللوائح اليت تقوم 

 . AIMعليها وتعمل بها مؤسسة أمانة اختيار ماليزيا
)ج( الدعم الرمسي من احلكومة :

حتظى مؤسسة أمانة اختيار ماليزيا AIM بتوافر الدعم املالي واملعنوي من كل احلكومات 
الفدرالية والوالئية . حيث يتم تقديم املنح والقروض املالية لتغطية التكاليف التشغيلية 
للمؤسسة. كما تلقى املؤسسة الدعم من املنظمات واهليئات احلكومية واليت تقدم الدعم 
الالزم لفروع املؤسسة اإلقليمية خاصة فيما يتعلق بالتنظيم املشرتك بورش العمل والربامج 
التدريبية للمستفيدين من برامج الشركة. وقد ذكرت بعض الدراسات امليدانية على أن 
احلكومة املاليزية قد منحت مؤسسة أمانة اختيار منحة مالية سنوية من امليزانية كافية 
بتغطية التكاليف التشغيلية للمؤسسة بنسبة 60% خالل األعوام 1989 ـ 1995، كما 
10ـ%40  بني  ما  نسبته  تراوحت  ودعم  مساعدات  املختلفة  الواليات  حكومات  قدمت 
سنوياً من إمجالي تكاليفها التشغيلية يف الواليات اليت تعمل فيها. ويعترب هذا مبثابة 
حافز كبري يف أن تلعب مؤسسة أمانة اختيار ماليزيا دوراً كبرياً يف تغطية شرائح كبرية من 
األسر املاليزية الفقرية يف الريف املاليزي وذلك عرب تقديم قروضها التمويلية. ومساعدتها 

يف عدم خلق ضغوط بشأن االعتماد على التمويل الذاتي

 جدول رقم )3( : األعداد وكمية التمويل

2002 – 1998

9899200020012002
42,66839,60046,45155,06757,290أعداد
مبلغ 
RM102,685,70082,980,909107,247,260128,126,650140,712,480

 AIM ماليزيا  اختيار  أمانة  مؤسسة  منحتها  اليت  القروض  عدد  أعاله  اجلدول  يبني 
تراوحت ما بني 102,6 مليون رجنيت يف العام 1999 ولكنها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً 
خالل السنوات 2009-2002 ليصل إىل 140,7 مليون رجنيت يف العام 2002 . كذلك 
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من  واملستفيدين  احلاصلني  يف عضوية  مضطرداً  تزايداً   2002  –  1999 الفرتة  شهدت 
الربامج التمويلية املقرتحة من مؤسسة أمانة اختيار ماليزيا AIM . وقد قدمت املؤسسة 
منذ إنشائها وحتى العام 2002 حوالي 800 مليون رجنيت، ما يعادل 210,5 مليون 

دوالر للشرائح املستفيدة يف ماليزيا .

التحصيل والسداد :

لدى مؤسسة أمانة اختيار ماليزيا AIM معدل حتصيل عام بلغ متوسطة 96%، من 
إمجالي براجمها التمويلية. كما هو مبني يف اجلدول أدناه:

جدول رقم )4( معدل التحصيل خالل األعوام 2001 ـ 2003

نسبة التحصيلالسنة
2001%96,5
2002%95,5
2003%95,3

الواحدة  الكاملة إىل صعوبة التحصيل لربامج األم »ربة منزل«  النسبة  الفارق عن  ويعزا 
Single – mother program ، وكذلك يف مشروع الصيادين.

احملور الرابع: الصعوبات والتحديات:

احلكومية  واهليئات  احلكومة  على  تعتمد  ماليزيا  اختيار  أمانة  مؤسسة  تزال  ما   )Č (
األخرى يف دعمها املالي لتغطية تكاليفها التشغيلية مما يصعب استدامتها وبالتالي 
االعتماد على ذاتها. وقد أشارت الدراسات أن احلكومة املاليزية قد قامت بتغطية 
التكاليف التشغيلية للمؤسسة بنسبة 60% خالل األعوام 1989 ـ 1995، كما قدمت 
حكومات الواليات املختلفة مساعدات ودعم بلغت نسبته 40% سنوياً. وعلى الرغم 
من أن هذا الدعم احلكومي يعترب فرصة كبرية ملؤسسة أمانة اختيار ماليزيا، خاصة 
خالل السنوات األوىل منذ تأسيس املؤسسة يف العام 1987، وإتاحة الفرصة أمامها 
الدعم  هذا  مثل  ولكن  الذاتية.  مواردها  على  مبكراً  واالعتماد  أنشطتها  يف  للتوسع 
احلكومي غالياً ما يكون غري مستديم، حيث ظهر هذا جلياً عندما قررت احلكومة 
منح مؤسسة التنمية اإلسالمية YPIEM رأس مال وقدره 7,3 مليون دوالر لتقدميها 
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كقروض ميسرة لذوي الدخول احملدودة، خاصة شرائح الفقراء مباليزيا. 
 كما أن هناك انتقاد على مؤسسة أمانة اختيار ماليزيا č (AIM( بعدم الرجوع إىل 
من وسط  فقراً  الشرائح األكثر  اليت قامت عليها واليت تستهدف  مبادئها وأسسها 
الفقراء، وذلك ختوفاً من منح قروض كبرية لذوي الدخول العليا. وقد مت تناول ذلك 

يف العديد من البحوث التقيمية لتجربة مؤسسة أمانة اختيار ماليزيا.
) Ď( مع توقعات باخنفاض الشرائح الفقرية نتيجة للربامج احلكومية األخرى والرامية 
إىل ختفيض مستوى الفقر إىل 0,5% يف العام 2005، فإنه يتوقع تدني احلصول على 
أرقام حمتملة مستهدفة من شرائح الفقراء يف املستقبل. وبالتالي فإنه يتوقع أن تكون 
الشرائح الفقرية املقبلة يف والييت صباح وسرواك واليت بها معدالت فقر أعلى مقارنة 

بواليات ماليزيا األخرى.
) ď( من بني األخطاء اليت ارتكبتها مؤسسة أمانة اختيار ماليزيا هو القرار الذي اختذته 
يف العام 1997 ) أي بعد عشر سنوات من تأسيسها( باإلعالن عن رفع ما تسميه 
"رسوم اخلدمات" إىل نسبة بلغت 19%. وألول مرة يف تاريخ  املؤسسة مت اإلعالن 
تقدمها  اليت  القروض  أساس  من  مئوية  االستدانة كنسبة  بتكلفة  ذلك  تسمية  على 
املؤسسة لعمالئها. وقد أدت هذه اخلطوة إىل تسارع انسحاب الشرائح الفقرية من 
قوائم املتقدمني لالقرتاض من برامج التمويل اخلاصة مبؤسسة أمانة اختيار ماليزيا. 
وبأن السبب الرئيسي وراء هذا االنسحاب ليس بسبب ارتفاع تكلفة التمويل فقط، 
بل أن السبب الرئيسي هو الوازع الديين وسط سكان الريف الذين تستهدفهم مؤسسة 

أمانة اختيار ماليزيا، وغالبيتهم من جمموعة السكان البومبيرتا . 
وبهذا يعترب موضوع التحكم يف سعر الفائدة من بني األسباب اليت منعت بعض املصارف 
ما تكون  ومؤسسات التمويل املختلفة للدخول يف جمال أنشطة التمويل األصغر. وغالباً 
نسبة " رسوم اخلدمات" املفروضة على اخلدمات التمويلية ألنشطة التمويل األصغر أقل 
من تكلفة التمويل عرب وسائل ومنتجات التمويل األخرى مباليزيا. مما يصعب من تغطية 

املصروفات والتكاليف التشغيلية ألنشطة التمويل األصغر. 
تشتمل مؤسسات التمويل الصغري على جمموعة عريضة من املؤسسات اليت تهدف إىل توفري 
جمموعة من اخلدمات التمويلية لطبقات اجملتمع الفقرية .ميكننا تصنيف مؤسسات التمويل 

الصغري إىل العديد من النماذج، أهمها مما يلي:
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منوذج بنك غرامني:	.   
وفقا هلذا النموذج، مينح القرض اجلماعي جملموعة من الفقراء )أعضاء اجملموعة( بضمان 
قادر على السداد، وتقوم  اجملموعة كلها،  أي أن اجملموعة ضامنة ألي فرد فيها غري 
اجملموعة بالسداد عنه ، ويوجد جداول زمنية منتظمة للسداد على فرتات قصرية كوسيلة 
للرقابة على أداء املقرتضني، باإلضافة إىل ارتفاع معدالت الفائدة باملقارنة مع املصارف التجارية 
وذلك لتغطية كافة التكاليف املصاحبة لربامج التمويل متناهي الصغر. 68 % من مؤسسات 

التمويل الصغري يف العامل حتاكي هذا النموذج.
  .	:)Rotating Savings and مجعيات اإلقراض واالدخار الدوار 

Credit Associations(
 وهي عبارة عن مجع عدد من املدخرات الصغرية من عدد من األفراد لكي تصبح مبلغاً يستفيد 
منه شخص واحد، ثم يتكرر األمر شهريًا حتى حيصل كل على دوره فإذا كان هناك5  
أشخاص اتفقوا على تشكيل مجعية لتدبري 100 دوالر مثاًل، فعلى كل شخص أن يدفع20  
دوالرًا شهريًا، وحيصل يف الغالب األكثر احتياجًا على الدور األول يليه فرد آخر يف الشهر 
التالي باالتفاق والرتاضي أو بالقرعة وهكذا . وهذه اجلمعيات منتشرة يف كثري من دول العامل 
بني أفراد تربطهم عالقات صداقة أو جوار أو صلة قربى .ويطلق على هذا النظام اجلماعات 
  .)Self-Help Groups or Merry-go-rounds( املساعدة على النفس 

والرمحة الدوارة.
:)The Village Bank Model( ج. منوذج بنك القرية

بنوك القرية هي عبارة عن مجعيات  أهلية اليت تدير قروض ومدخرات أعضاء اجملموعة، 
وهي غالبا ما تقام مببادرة من اجلماعات احمللية ومبساعدة إحدى املنظمات غري الرحبية، ويف 
الغالب يكون عدد أعضاء اجلمعية ما بني25- 50  عضوا، وهم الذين يديرون البنك وخيتارون 
رؤساءهم ويضعون لوائحهم اخلاصة . وجيب أن يصبح البنك مستقال عن املنظمة اليت أنشأته 
خالل فرتة ال تتجاوز 3 سنوات .ومنوذج بنك القرية )FINCA( معروف يف أمريكا الالتينية 

وإفريقيا، وأحد أشهر بنوك القرية يف العامل.
خماطر التمويل األصغر

خماطر تواجه صناعة التمويل األصغر  يف السودان
هذه املخاطر مأخوذة من جمموعة من األوراق العلمية اليت قدمت يف ورشة عمل نظمها املركز 
اإلسالمي للدراسات والبحوث بالتعاون مع كلية االقتصاد والتنمية الريفية جبامعة اجلزيرة 
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التمويل األصغر، ميكن  أنشطة  يوليو 2008 حول حاضر ومستقبل  ـ 15  الفرتة 13  خالل 
تفصيل تلك املخاطر يف اآلتي:

أواًل: خماطر طبيعية تتمثل يف شح األمطار  وظهور اآلفات وارتفاع درجات احلرارة واألتربة 
املستمرة . وتؤثر مثل تلك املخاطر يف املشروعات  الزراعية واحليوانية، هذا النوع من املخاطر 
من أكثر ما يؤثر يف التمويل األصغر يف السودان إذ أن أكثر من 13% من املؤسسات تعاني منه 
، ويف ظل وجود التنسيق مع شركة شيكان للتأمني لتغطية خماطر التمويل األصغر ، رمبا 
يفسر ارتفاع معدل املخاطر الطبيعية جلهل العمالء أو الرتفاع املصاريف كمعوقات أساسية ملثل 

هذه اخلدمة.

ثانيًا: ومن أهم املخاطر األخرى اليت تؤثر يف التمويل األصغر هي ضيق أو عدم كفاية الضمانات 
اليت تقدم بها املستفيدون من التمويل )أكثر من 13% من املؤسسات يتهددها مثل هذا النوع 
من املخاطر( . يرتبط مثل هذا النوع من املخاطر بعدم االختيار اجليد للمستفيدين ، وهذا غالباً 
ما يرتبط بعدم وجود األخصائي امليداني أو قلة كفاءته أو ارتباط ذلك باحملسوبية الفوقية اليت 
توصي بتمويل املستفيد ، أو رمبا جلهل املستفيدين وانطباعاتهم عن طبيعة التمويل ومصادره 

، مثاًل بعض املستفيدين قد يظن أن التمويل منحة حكومية.

تطابق   / كفاية  عدم  من  تعاني  املؤسسات  من   )%68,11( أن  النتائج  أظهرت  فقد  ثالثًا: 
املعلومات عن العميل وهو ما يرتبط بعدم وجود أخصائيني ميدانيني أو ندرتهم أو عدم كفاءتهم 
يف أداء مهامهم نتيجة لسوء اختيار املوظف أو توظيفه عن وصاية فوقية ، أو رمبا لعدم وجود 
التدريب املناسب. وهذا بدوره يقود إىل اشكاالت أخرى ال سيما ارتفاع معدالت التعثر ، كما 

أوردنا آنفاً.

رابعًا: هناك بعض املخاطر اليت تؤثر على التمويل األصغر ولكن بأقل حده من املخاطر األخرى 
، مثاًل توقف املعاش فيما يتصل بالتمويل اخلاص مبشاريع املعاشني وكسر املشروع باملراوغة 
واخلداع من جانب العميل وذلك من خالل رد البضاعة أو املعدات أو أي موجودات إىل املورد 
األساسي وبأقل من سعر الشراء . اهلدف النهائي من هذا السلوك هو احلصول على النقد 
لتوظيفه يف شأن آخر . باإلضافة إىل ذلك هناك خماطر فشل املوسم خاصة مواسم املناسبات 
قبل  بطلب عالي من  تتميز  بتقديم خدمات جتارية وغري جتارية  ترتبط  اليت  واالحتفاالت 
اجلمهور. أيضاً هناك ضعف العائد )للمستفيد( وقد يرد ذلك إىل ارتفاع التكاليف التشغيلية 



120

واإلدارية ولوجود عوائق رسوم اجلمارك والضرائب. وأخرياً املخاطر على املتحصل, خاصة يف 
حالة املتحصل امليداني، ويف ظل عدم وجود احلوافز الكافية ومعينات العمل، ورمبا غياب 

التنسيق مع اجلهات األخرى هلا تأثري على عملية التمويل األصغر وصناعته.

على أن أهم ما ميكن اإلشارة إليه هنا أن النظر هلذه املخاطر جيب أن ال يقتصر على تناول 
وبالتالي  ترتبط بعضها ببعض بشكل مباشر وغري مباشر  أيضاً  أنها  إذ  كل منها على حدة 
التمويل األصغر . ليس هذا فحسب وإمنا  تتفاقم حمصلة أثرها على جمرى أداء مؤسسات 
هذه املخاطر ترتبط ارتباطاً وثيقاً باملعوقات احمليطة ببيئة صناعة التمويل األصغر. وعليه فمن 
الضرورة أن يتم التعامل مع هذه املخاطر وإدارتها إدارة جيدة بصورة متكاملة ويف إطار شامل 
يأخذ يف االعتبار اجلهات الرقابية اإلشرافية واملؤسسات ذات الصلة ونظم إدارتها وهياكلها 
، باإلضافة إىل السياسات واملوجهات وصيغ التمويل املستخدمة والكادر البشري القائم على 
أمور التمويل األصغر وطبيعة الشرائح املستهدفة واملستفيدين من التمويل ونوع وطبيعة املشاريع 
املمولة وأنواع الضمانات اليت ميكن استخدامها وخدمات التأمني املتاحة واجلهات اليت ميكن 

التنسيق معها وبيئة العمل ومعيناته واحلالة الراهنة ألداء االقتصاد الكلي.

معوقات التمويل األصغر يف السودان

التمويل  إذ أن 45,95% من مؤسسات  املوظفني املختصني يف هذا اجملال  أواًل: نقص عدد 
األصغر تعاني من نقص املوظفني املختصني بل أن املوجود من هؤالء املوظفني يعاني ضعف 

اخلربة والتدريب وهذا ما أشارت له الدراسة أيضاً )بنسبة %18,92(. 

وجهلهم  وشروطه،  مطلوباته  توفري  وكيفية  ومصادره  التمويل  بطبيعة  العمالء  جهل  ثانيًا: 
عائقاً  ميثل  وخدماتهم  منتجاتهم  وتسويق  املشاريع  تلك  وبإدارة  املناسبة  املشاريع  باختيار 
رئيسياً لصناعة التمويل األصغر ، وكما هو وأضح فإن ما يقارب 30% من املؤسسات تعاني من 
عائق جهل العمالء املستفيدين. أيضاً يربز عائق آخر يرتبط بذلك اجلهل وهو مشكلة التسويق 

)حوالي 14%( واحملاكاة يف اختيار املشاريع )%15,81(.

ثالثًا: احملسوبية والتدخالت الفوقية يف منح وتوجيه التمويل ميثل عائقاً يهدد مسرية التجربة 
، وهو ما أشارت إليه النتائج إذ أن ما يقارب 19% من املؤسسات تعاني من هذا األشكال.

رابعًا: ارتفاع املصاريف اإلدارية من العوائق اليت جتابه العديد من مؤسسات التمويل األصغر 
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املاليني أو الرتفاع رسوم اجلمارك  الوسطاء  لقلة أو عدم وجود  )3,51%( وقد يرجع سببها 
والضرائب كما أبانت الدراسة )68,11%(. وما يقابل ذلك من عائق هامش املراحبة )%10( 
املفروض من قبل البنك املركزي على مؤسسات التمويل يضعف من العائد وينتهي أخرياً يف 

ضعف االنتشارية وتهدد االستدامة بالنسبة لصناعة ذلك التمويل.

خامسًا: بعد املسافات بني أماكن تواجد العمالء ومؤسسات التمويل )16,22%( ميثل عائقاً 
أساسياً مينع من انتشارية اخلدمة وضبط املتابعة ويعزز من عوائق أخرى مثل التكاليف املرتفعة 

وغريها.

سادسًا: هناك عوائق أخرى أقل وطأة يف تأثريها ومنفردة ولكن لتداخلها وارتباطها بعوائق 
أخرى ، جيعل من األهمية أخذها يف االعتبار . من تلك العوائق جند تعقيد اإلجراءات وعدم 

وجود وحدة إدارة خماطر خاصة بالتمويل األصغر.

التغطيات التأمينية

أما فيما يتعلق بالتغطيات التأمينية فأن التجربة السودانية يف جمال أنشطة التمويل 
األصغر خاصة تلك اليت نفذها بنك االدخار والتنمية االجتماعية . تشري إىل وجود نسب ضئيلة 
فيما يتعلق مبخاطر التعثر املالي. حيث تشري الدراسات إىل أن هناك نسبة عالية يف السداد 
واسرتداد أقساط التمويل ألنشطة التمويل األصغر. ومما ذكر فانه يف حالة وجود تعثر مالي يف 
السداد فإن شركات التأمني اإلسالمية تقوم بالدور املطلوب بها مثل الدخول كضامن كتجربة 

شركة شيكان يف هذا اجملال مما خيفف من املخاطر االئتمانية.

احملور الرابع: مدى مواءمة املعايي العاملية والتجارب الرائدة مع الواقع السوداني:

لكل جتربة رائدة ناجحة خصوصيتها املكانية والزمانية والبيئية اليت طبقت فيها ومثال لذلك 
، جناح جتربة ما يف جمال التمويل األصغر يف بلد معني ال يعين بالضرورة جناحه يف دولة 
أخرى ذات خصائص خمتلفة وتركيبة سكانية خمتلفة وسياسات ونظام مالي خمتلف . ومن 
هنا ننبه إىل أن ليست بالضرورة أن تكون هناك مواءمة للمعايري العاملية والتجارب الناجتة 

ملؤسسات التمويل األصغر القائمة يف السودان.
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خامتة وتوصيات

ساعدت سياسات احلكومة املاليزية يف اجملال االقتصادي والرامية لتخفيض معدالت الفقر 
واملتمثلة يف توفري الدعم واملساندة الالزمة إلجناح جتربة التمويل األصغر مباليزيا، حيث 
استفادت شرائح كبرية من املستفيدين والذين يعتربون خارج دائرة الوصول واالستفادة 
من اخلدمات املصرفية العادية. وقد جنحت مؤسسة »أمانة اختيار ماليزيا« AIM يف 
تقديم خدماتها املالية لتلك الشرائح من األسر الفقرية املاليزية واملساهمة يف تكميل الدور 
الذي تقوم به احلكومة املاليزية للقضاء على مشكلة الفقر. كما أثبتت جتربة مؤسسة " 
أمانة اختيار ماليزيا" على أن هنالك العديد من مصادر الدعم املتوفر من احلكومة وبعض 
املؤسسات احلكومية وشبه احلكومية إىل تفعيل أنشطة التمويل األصغر يف ماليزيا. وتبعاً 
لذلك فقد رأت احلكومة املاليزية من تضمني إسرتاتيجية التمويل األصغر ضمن اآلليات 
القومية الرئيسية اهلادفة لتقليص معدالت الفقر، خاصة وسط شرائح اجملتمعات الريفية 

املاليزية. 

فإن مستقبل مؤسسات التمويل األصغر يف ماليزيا سوف يعتمد على مدى وكيفية استدامتها 
واالعتماد على مواردها الذاتية. كما إن إمكانية جناح مؤسسات التمويل األصغر مباليزيا 
تكمن يف قدرتها املالية ويف جناحها يف حتسني سعتها وإمكانياتها التشغيلية واإلدارية 

وزيادة توافر رأمساهلا وتقديم قروضها مع معدل سوقي تنافسي.

توصي الورقة بضرورة إخضاع جتربة مؤسسة " أمانة اختيار ماليزيا" ملزيد من الدراسات 
النواحي  من  االستفادة  وسبل  جوانبه  لكافة  الشامل  التقييم  ألجل  امليدانية  والبحوث 
اإلجيابية وحتديد مناطق الضعف أو الفشل وكيفية تقويتها وتصحيحها. هذا باإلضافة 
إىل االستفادة من املنهجية اليت تتبعها مؤسسة "أمانة اختيار ماليزيا: يف حتديد األسر 
املاليزية األكثر فقرًا، وكذلك االستفادة من الربامج التدريبية اليت متنح ملوظفي املؤسسة 

وأيضاً للمستفيدين. 

 Credit Guarantee توصي الورقة بضرورة االستفادة من هيئة الضمان اإلئتماني
البنك  من  كل  مع  بالتضامن   1972 العام  يف  تأسيسها  مت  واليت   Corporation
املركزي )20%( وجمموعة املصارف التجارية )50%( واملؤسسات التمويل األخرى )%30( 
كمساهمني. واهلدف الرئيسي وراء إنشاء هذه اهليئة هو توفري الضمان الالزم للقروض اليت 
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املتوسطة والصغرية، خاصة تلك اليت ليس لديها الضمان  للمؤسسات  تقدمها املصارف 
الكايف واملناسب جتاه تلك القروض. 

واملؤسسات غري  املنظمات  السليم الختيار  املؤسسي  اإلطار  بضرورة وضع  الورقة  توصي 
احلكومية اليت تعمل يف جمال التمويل األصغر، وميكن االستفادة من جتربة تسجيل كل 
من مؤسسيت " أمانة اختيار ماليزيا" و "ياياسان أوساها ماجو" املاليزيتني وفقا للقوانني 
 Trustee )Incorporation( واملعدل   Trustee Act 1949 املاليزية 
 Registrar of Societies الطوعية  اجلمعيات  مسجل  وقانون   Act 1952.

 . Act 1966

توصي الورقة بضرورة التزام املؤسسات واملنظمات اليت تعمل يف جمال التمويل األصغر 
باملبادئ واألسس والقواعد اليت قامت من أجلها. أحد تلك املبادئ، على سبيل املثال ال 
احلصر، هو تقديم خدمات التمويل األصغر للشرائح األكثر فقراً. ولكنه يف بعض األحيان، 
ونتيجة لغياب الشفافية واملراقبة الدقيقة وتأخر عملية املراجعات املالية الدقيقة والتقييم 
املستمر، رمبا يتم تقديم اخلدمات التمويلية لذوي الدخول العليا أو لفئات خارجة عن 

دائرة الشرائح الفقرية. 

يشكل موضوع حتديد تكلفة التمويل وتغطية التكاليف التشغيلية حتدياً كبرياً للمؤسسات 
واملنظمات التمويلية العاملة يف جمال التمويل األصغر يف أي دولة. مبراجعة جتربة مؤسسة 
"أمانة اختيار ماليزيا" جند أن الدعم املالي من احلكومة املركزية وحكومات الواليات 
املاليزية واهليئات التمويلية احلكومية وغري احلكومية قد ساعدت كثرياً يف أن تقوم هذه 
املؤسسة بدور فعال يف حتقيق أهدافها املرجوة. ولكن يصبح التحدي أكرب عندما تعجز 
بعض احلكومات املركزية أو الواليات احلكومية بتقديم الدعم املالي الالزم للمؤسسات 
تكلفة  معدالت  لرفع  املؤسسات  هذه  تضطر  عندها  األصغر.  التمويل  جمال  يف  العاملة 
التمويل بهدف تغطية تكاليفها التشغيلية. بالنسبة لتجربة مؤسسة "أمانة اختيار ماليزيا" 
، فإنه يالحظ وبعد مضي عشر سنوات من تأسيس املؤسسة، اضطرت املؤسسة لرفع معدل 
تكلفة قروضها التمويلية إىل 19% من أصل القرض، مما يعترب نسبة عالية جداً. لكل ذلك 
الرئيسية  التكلفة  باعتباره  الفائدة  العمل على إجياد بديل لسعر  الورقة بضرورة  توصي 

للتسهيالت التمويلية اليت تقدمها مؤسسات ومنظمات التمويل األصغر بالسودان. 
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Introduction 
Until the end of the last decade of the previous century, 
microfinance was largely unknown and obscure, a niche 
interest for government sponsored donors. At present and 
with the foreign capital investment at $1.5 billion a year, 
microfinance becomes a vital and dynamic field, with the 
participation of new and genuine investors. Microfinance 
activities in general are witnessing a substantial growth for 
the last few years. Their success is attracting large volumes of 
foreign investments. They also attract a growing attention 
from the World Bank and other regional and local financial 
institutions. In addition those small schemes also gained a 
due attention from both conventional and Islamic financial 
institutions. Nowadays, microfinance is seen as a new 
strategy and a modern approach for enhancing economic 
development and eradication of poverty.  

There are now thousands of programs offering microfinance 
services to entrepreneurs in both developing and developed 
countries. The growth of the microfinance industry has 
been accompanied by questions about the impacts of 
microfinance. Do microfinance services make a difference 
in the lives of the clients? Do microfinance programs reach 
the poor? Is donor money for microfinance well spent? 

Unemployment and poverty are considered as major 
developmental problems facing every developing country. 
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International statistics illustrate that industrial and service 
workers living in developing regions account for about 
two-thirds of the unemployed.36 The Sudan economy 
since the attainment of political independence in 1956 
has undergone fundamental structural changes. The 
domestic structural shifts have however not resulted in 
a real significant and sustainable economic growth and 
development. Available data show that the Sudan economy 
grew relatively high in the greater parts of the late 1990s, 
with respect to the oil exploration; the outrageous profits 
from the oil boom encouraged huge expenditures in the 
public sector. 
Microfinance continues to assume increasing importance 
as a result of the foregoing. The increasing emphasis on 
microfinance activities is such that many believes if both 
poverty and unemployment are reduced, the world would 
be a better place as there would be an increase in income, 
a reduction in poverty, an improved living condition, 
increased productivity, and an overall positive effect of an 
enhanced economic development. 
In the light of this, this paper seeks to examine how a 
major macroeconomic variable, unemployment, could 
be reduced through the microfinance. Key concepts to be 
considered in this study, unemployment among graduates 
in Sudan, role of the microfinance as a mitigating factor, 
the role of microfinance institutions, and other relevant 

)36( Patterson, Okafor & Williams )2006( ”Globalization and Employment 
Generation“: Evaluating the impact of trade on Aggregate employment in 
Nigeria‘s In Industrial Sector“ NES 2006 Annual Conference Nigeria.
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stakeholders, in meeting the needs of the graduates sector 
in order reduce unemployment in Sudan.
The paper consists of three major sections in addition to 
an introduction and conclusion. Section one discusses the 
concept and definition of microfinance and its significance 
in a developing country as Sudan. Section two illustrates, 
in general, the socio-economic impacts of microfinance 
such as job creation, poverty reduction, empowerment 
and other benefits. Section three provides the impacts of 
microfinance activities in job creation and reduction of 
unemployment among graduates in Sudan.
Section One: Concept of Microfinance
1.1 Definition of Microfinance

It is not easy to provide a clear definition of microfinance 
or its twin term "microcredit" in the literature. This paper 
provides some definitions of microfinance. Mushtak, P. 
defines microfinance as the provision of small amounts 
of credit to the poor who usually fall outside the formal 
banking sector. 37 Imboden, K. defines microfinance as 
the provision of loans, savings, insurance and other basic 
financial services to the low-income populations.38 Islamic 
microfinance can be defined as investment of capital, 
whether in cash or in kind, based on Islamic modes of 
finance to poor entrepreneurs in order to assist them in 

  )37( Parker, Mushtak, )1998( »Credit Where Credit is Really Due«. Islamic 
Banker, No. 33, PP. 8-9
)38(   Imboden Kathryn, )2005(, »Banking Inclusive Financial Sector: The Road 
to Growth and Poverty Reduction«, Journal of International Affairs, Vol. 58, 
No.2, PP.65-86.
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launching, or maintaining or enhancing their businesses. 
Some of the defining criteria used include the following: 

a. size which includes loans, either micro or very small in 
size.

b. target users which include micro entrepreneurs and low 
income households. 

c. utilization of funds, either for income generation or 
enterprise development.

d. terms and conditions for micro credit which are flexible 
and easy to understand and suited to local conditions of 
the community

Ahmed A. Khan defined argued that microfinance refers 
to making small loans available to poor people )especially 
those traditionally excluded from financial services( through 
programmes designed specifically to meet their particular 
needs and circumstances.39 Moreover, microfinance can 
be defined as the provision of financial services to the poor 
on a sustainable basis. Access to financial services protects 
and empowers the poor by giving them choices. Financial 
services help the poor to cope with vulnerability.40 

For the Central Bank of the Sudan microfinance is the 
provision of a broad range of financial services such as 
)39( Ajaz Ahmed Khan , Islamic Microfinance: Theory, Policy and Practice, 
Islamic Relief Worldwide 19 Rea Street South Birmingham, B5 6LB United 
Kingdom www.islamic-relief.com, February 2008. 
)40( The World Bank CGAP )Consultative Group  Assist the Poorest( Strategy 
Paper, p. 6.
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deposits, loans, payment services, money transfers, and 
insurance to the economically active poor and low-income 
households and, their micro and small enterprises.
1.2 Microfinance in Sudan: a brief introduction
In Sudan, a growing concern on poverty alleviation has 
been debated for the last few years, as reflected by the 
establishment of several social funds; specialized financial 
institutions such as the Savings and Social Development 
Bank )SSDB( and the Social Development Foundation 
)SDF(; and the launching of several poverty alleviation 
initiatives, including a strategy for poverty alleviation 
developed by the Ministry of Finance. Nevertheless, the 
government's efforts in developing microfinance policies 
remain limited. Hence, the need for incorporating 
microfinance in the country‘s formal credit policy has 
emerged. To complement the above initiatives, the issue 
of designing a future vision and strategy for integrating 
microfinance into national policies was brought up by the 
Central Bank of Sudan. The idea resulted from the building 
conviction that microfinance could be an effective tool in 
poverty alleviation.
In 2005 microfinance has been endorsed by the Government 
of National Unity as a central component of its poverty 
reduction strategies. In 2006, the Central Bank of Sudan 
formulated a ”National Vision for the Development 
and Expansion of the Microfinance Sector in Sudan“, 
a two-year strategy on microfinance sector policies and 
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consequently established its Microfinance Unit to lead the 
development of the sector in Sudan. In parallel, the Bank 
of Southern Sudan created a Microfinance Unit in 2008 
and the Ministry of Social Welfare also set up a Finance 
and Poverty Reduction Unit.  Referring to the General 
strategy of the state which aims towards the alleviation 
of poverty, and the strategic vision for the development 
and promotion of the microfinance sector in Sudan 
implementing the finance policy of the central bank of 
Sudan for the year 2007, by committing banks to allocate 
12% of their finance portfolio towards the microfinance 
sector, and in order to utilize this percentage it has been 
decided that all banks must work to establish units and 
departments for microfinance managed by the banks, 
to prepare and present their annual plans concerning 
microfinance according to the below guidelines of the 
central banks. In addition some microfinance institutions 
have been established in different states of the country.

Section 2: The impact of microfinance
Despite the expected positive effects surrounding 
microfinance activities, few researches have studied its 
socioeconomic impact. One of the most comprehensive 
studies conducted reaches a distinctive conclusion: 
Microcredits are more beneficial to borrowers living above 
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the poverty line than to borrowers living below the poverty 
line.41 This is because clients with more income are willing 
to take the risks, such as investing in new technologies that 
will most likely increase income flows. Poor borrowers, 
on the other hand, tend to take out conservative loans 
that protect their subsistence, and rarely invest in new 
technology, fixed capital, or the hiring of labor.
However, the report of the United Nations Secretary-
General on the role of microfinance in the eradication of 
poverty in 2008 clearly states that there is ample evidence 
that access to credit has given many poor people the means 
to diversify and protect their sources of income to some 
extent.42 This view was reiterated by the United Nations 
General Assembly resolution adopted on 10 March 2009, 
stating that, ”microfinance, in particular microcredit 
programmes, has succeeded in generating productive 
self-employment and proved to be an effective tool in 
overcoming poverty and reducing the vulnerability of poor 
people to crisis and has led to their growing participation, 
in particular the participation of women, in the mainstream 
socioeconomic and political processes of society.“43 
Moreover, microfinance gives access to financial services 
such as savings, credit, insurance and money transfer to 
people that otherwise would remain underserved. These 

  )41(David Hulme and Paul Mosley, Finance Against Poverty )London: Rou -
ledge, 1996(.
)42( Role of Microcredit and Microfinance in the Eradication of Poverty 
)A/63/159(, P. 6.
)43( Role of Microcredit and Microfinance in the Eradication of Poverty )A/
RES/63/229(, P.1
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people are usually denied access to commercial loans 
because they do not have enough means to be able to repay 
and other difficulties. Microfinance can provide financial 
services to this part of the population to enhance their 
productivity, help them increase their household income, 
and employment opportunities.44 
Through providing access to credit and savings, 
microfinance institutions help poor people take on 
productive activities and cross the poverty line. This 
explains the popularity of microfinance among donors. 
Nevertheless, according to the International Monetary 
Fund )IMF( this approach involves the risk of funds being 
diverted from other prominent investment areas such as 
education and healthcare projects.45 
2.2 Empirical Evidence
Early efforts to study the impacts of microenterprise 
programs involved case studies. Since 1990, a growing 
number of impact studies have used a quasi-experimental 
design in an effort to separate the effect of credit from 
other factors that may be promoting or inhibiting 
changes. Overviews of the methodological issues in impact 
assessments of microfinance in general can be found in 
Gaile/Foster46. 
)44( Brandsma, J. and Hart, L. 2004. Making Microfinance Work Better in the 
Middle East and North Africa. Washington D.C.: World Bank.
)45( International Monetary Fund. 2005. IMF Survey. International Monetary 
Fund-IMF.34 )5(.  

   available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/2005/032105.pdf
)46(  Gaile, Gary and Foster, Jennifer, Review of methodological approaches 
to the study of impact  of microenterprise credit programs, AIMS, USAID, 
Washington, 1996,P. 3-4..
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The primary objective of the review is to discuss the main 
outcomes from research and evaluation reports on the 
impact of microfinance services. Special attention was 
given to variables and measures related to household 
economic security, enterprise stability and growth, and 
individual control over resources since these impact areas 
are emphasized in the framework of the Assessing the 
Impact of Microenterprise Services )AIMS( Project. 
The review has shown that nineteen of the 32 studies 
included in the review used a quasiexperimental research 
design. The findings on enterprise employment are mixed. 
Of the twenty studies which focused on this topic, most 
found positive, but small impacts on the number of paid 
employees )excluding owners( in enterprises and these 
impacts were concentrated among a small proportion 
of the borrowers. The findings indicate that the most 
significant employment impacts are related to increased 
use of family labor, or increased hours of work by owners 
or current workers. It is common for increases in either 
paid or family employment to reach a plateau after several 
loans and then remain steady, indicating that the enterprise 
has reached a more efficient level of operation.47

In their article, Von Pischke and Bolnick/Nelson discussed 
a study of the economic impact of Indonesia's KIK/KMKP 
programme of special credits for small‐scale enterprises. 
Their major focus was on how to measure economic impact. 
It discussed the concept of ‘impact‘, the survey design, 
the statistical framework, and the practical problems of 
)47(  Ibid, P.5.
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implementation, and briefly summarized the findings. 
They believed that their methodology generated reasonably 
reliable data and fundamentally sound estimates of the 
credit programme's direct impact on employment, output 
and income. 48

Schrieder and Sharma )1999( investigated the impact 
of microfinance on poverty reduction in 1999. In their 
literature revision they stated that simultaneous access to 
other inputs to be able to start an enterprise is important 
)Schrieder and Sharma 1999: 301(. Investment-led 
benefit-impact studies showed, that one important factor 
is the extent to which households have access to other 
complementary inputs which affect the returns to credit 
especially for poor households.49

In his study, Shane Nichols used a case study approach to 
investigate the impacts of microfinance upon the lives of 
the poor in rural China. Field research was undertaken 
in a poor central-Chinese village in which a microcredit 
program has been operating for seven years. The socio-
economic changes that had taken place in this village were 
contrasted with those of a nearby non-program village. He 
found that participation in the program had led to several 
positive impacts in the lives of borrowers, in particular 
in terms of self-satisfaction and economic security, with 
villagers commonly expressing a sense of enhanced 
)48(  Bolnick, Bruce and Nelson, Eric, Evaluating the economic impact of a special 

credit programme : KIK/KMKP in Indonesia, JDS, 26, 1990 pp.299-312
)49(  Schrieder, Gertrud and Sharma, Manohar, Impact of Finance on Poverty redu -
tion and social   
   capital formation, Savings and development No.1, 1999, pp.67-93
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confidence in themselves and their ability to manage their 
own economic affairs.  50

Bernd B. argued that, by helping a poor family to increase 
their income, micro-enterprise development has an 
immediate and lasting impact on quality of life - the 
ability to afford food, shelter, education and healthcare. As 
business income increases, the business is able to expand, 
and the effect spreads beyond the family into the local 
community, through employment and contribution to 
the local economy. Thus, the benefits of micro-enterprise 
development help grow not just businesses, but stronger 
communities as well. Therefore, for him, the ultimate 
impact of microfinance upon its clients is the direct positive 
changes into levels of incomes.51 
Concerning the impact of microcredit on individuals, 
Elizabeth Dunn and Gordon A. argued that the use of 
credit may result in both positive and negative impacts on 
individual borrowers. Positive impacts seem to be limited 
to increased feelings of preparedness for the future. There 
was some evidence that microcredit may have had negative 
impacts on client self-esteem, which may stem from stress 
relating to the pressure to repay loans.52

)50(  Shane Nichols, A Case Study Analysis of the Impacts of Microfinance upon the Lives of the  
Poor in Rural China. RMIT University, Melbourne, Australia, January 2004. P.1-4. Available  

   at: www.microfinancegateway.org. Accessed on 9th Aug. 2011.
)51( Bernd Balkenholl,  The Impact of Microfinance on Employment: what 
do we know? P.7.
)52( Elizabeth Dunn, J, Gordon Arbuckle Jr.)20101(. The Impacts of Microcredit: A 
Case Study  
   from Peru. Assessing the Impact of Microenterprise Services )AIMS(. Washington, 
D.C.  
    Available at http://pdf.usaid.gov. visited on 8th August 2011.
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Section three: microfinance activities and job creation
One of the prime causes of high incidence of poverty 
in Sudan is low rate of job creation and high rates of 
unemployment. Thus, in the absence of high volume 
of foreign direct investment and domestic investment 
needed to revitalize big industry in Sudan, promotion of 
micro and small enterprises is viewed as an effective tool 
for decreasing the level of unemployment in the country 
and raising incomes, thereby reducing poverty levels. The 
overall goal is attacking unemployment from different 
fronts and stimulating microfinance activities development 
in Sudan thus contributing to economic growth and 
poverty alleviation through self-employment. Those 
activities could be generally considered as major sources of 
employment generation. They dominate agricultural and 
non-agricultural sector not only in number of enterprises 
but also in numbers employed. 
Microfinance activities provide important services to 
medium and large enterprises by providing repair and 
maintenance services, supplying parts and components, 
processing semi-finished products and selling 
manufactured products to consumers, thus contributing to 
overall employment. However, despite the lack of precise 
and up-to-date statistical data, the consensus among 
development experts is that microfinance sector offers 
the greatest potential for economic development if proper 
macroeconomic policies are developed and appropriately 
implemented to it. The sector could then become a major 
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force in the creation of new employment opportunities, 
particularly for the poor.
3.1 Unemployment among Graduates
In Sudan, unemployment is high and persistent amongst the 
university graduates with different fields of specializations 
over the period 1984/85-2008 and at present. For example, 
on average the rates of unemployment for all fields of 
specialization were estimated at 73%, 82%, 78%, 81%, 76%, 
69%, 28%, 41%, 78%, 61% and 76% in 1984/85, 1985/1986, 
1986/87, 1987/88, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 and 
2008 respectively - see Tables )1(. These rates are quite high 
and rising overtime. One reason of such an increase is due 
to an increasing numbers of many new universities which 
were opened since the early 1990s. Another important 
reason is the weakness of both the public and private 
sectors in creating new job opportunities that can absorb 
those increasing numbers of new graduates each year. 

Table )1(
Rate of Unemployment amongst Graduates 

)1984/2008(
Year 1984/85 85/86 86/87 87/88 95 96 97 98 99 2000 2008

Rate of 

Unemployment
73 82 78 81 76 69 28 41 78 61 76

Source: National Fund of Employing Graduates

Looking into Table )2( below over the period )2000-2008(, 
unemployment increased from about )61.2%, 68.1%, 51.9%( 
in 2000 to about )75.7%, 74.2%, 77.5%( in 2008 for total, 
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women and men graduates of all fields of specialization 
respectively. The same justification for data in table )1( 
holds true for data in table )2(.
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Table )2(
Unemployment Rates amongst Women. Men and Total 

Graduates

)2000-2008(
Year/Unemployment for Women Men Total

2000 61.8 68.1 51.9

2008 75.7 74,2 77.5

Source: National Fund of Employing Graduates
3.2 Microfinance Projects and Jobs Creation among 
Graduates
For lessening the pressure of unemployment among 
graduates and in search of creating job opportunities, the 
government has directed financial institutions to allocate a 
share of their portfolio for small projects toward graduates. 
Table )3( illustrates the number of small projects provided 
across some states of the Sudan during the period 2007-
2010. The general trend of data presented in Table )3( 
reflected the fact that the total number of those small 
projects is generally decreased during the period 2007-
2010. 
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Table )3(

Number of Projects Implemented during )2007-2010(

Total2010200920082007StateNo.

169-1052107Gezira1

4012136Gedarif2

51-51531River Nile3

95-195422South Kordofan4

18--810Northern5

26225270138Red sea6

561132220White Nile7

73--1360South Darfur 8

168-742119North Kordofan9

59-52331Sinnar10

552629--North Darfur 11

119-28433Blue Nile12

176-68585Khartoum 13

50--545Kassala14

12056101143West Darfur15

    Source: Data Centre, National Fund for Graduates 
Employment, 2010
Table )4( illustrates the total number of graduate 
beneficiaries from small projects during the period 2007-
2010 in some states of the Sudan. Those data showed that 
the number of beneficiary graduates is very low compared 
with the total number of the unemployed.
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Table )4(

Number of Beneficiaries Graduates

Total2010200920082007StateNo.

313-1673224Gezira1

246428232Gedarif2

82-53839River Nile3

420-34188198South Kordofan4

47--2819Northern5

42625794273Red sea6

1773255792White Nile7

198--39159South Darfur 8

286-1052224North Kordofan9

187-555127Sinnar10

984751--North Darfur 11

243-515880Blue Nile12

478-11212255Khartoum 13

194--15179Kassala14

235761114134West Darfur15

    Source: Data Centre, National Fund for Graduates 
Employment, 2010
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Concerning what kinds of projects financed by 
microfinance activities among graduates during her 
period 2007-2010, Table )5( shows that the service and 
animal small projects constitute the highest financed 
activities compared with other activities such as 
industries, manufacturing and others.
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Table )5(
Types of Projects
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Conclusion and Suggested Recommendations 
The primary objective of this paper is that it attempts to 
raise the question of how could microfinance activities 
help in creating new job opportunities among graduates 
in Sudan. The paper illustrates the fact that the empirical 
studies have proven a wide range of socioeconomic impacts 
of small projects financed through microfinance. It also 
assures that microfinance may give the poor component 
of the population and unemployed graduates access to 
financial services to help them retain their economic 
activities, generate income and sustain themselves. This 
massive market, which without microfinance would be 
unexploited, should be served to create opportunities and 
make use of available resources. 
Data on graduates in Sudan reflected that there is an 
increasing number of unemployed graduates each year. 
Small projects financed by microfinance activities are nor 
sufficient enough to absorb those unemployed graduates, 
The paper suggests the following recommendations:

An in. 1 -depth and accurate statistics have to be 
conducted among graduates

Market survey and study is essential to stand for . 2 both 
demand and supply sides in microfinance.

Encouraging the private sector to absorb . 3 unemployed 
graduates

Inculcating the culture of free work and . 4 doing 
business among graduates

Allocating the required and sufficient funds to . 5 build 
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capacities among graduates, particularly in microfinance 
activities.

Coordination is highly required among . 6 institutions 
providing funds for small projects and motivating them 
to allocate parts of those funds for the unemployed 
graduates. 
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