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خلفية عامة :
برز التمويل االصغر كوسيلة ومنھج للتنمية االقتصادية لمساعدة محدودي الدخل من النساء والرجال
في العالم خالل العقدين االخيرين  ،ومع االھتمام المتصاعد علي التقليل مـن حـدة الفقـر بالسـودان
زادت الرغبة في تفعيل الدور الذي يمكن ان يلعبه التمويل االصغر كاداة ناجعة لبلوغ ھذا الھدف.
التمويل االصغر يعنـي تـوفير الخـدمات الماليـة للعمـالء مـن ذوي الـدخل المحـدود العـاملين لحسـاب
انفسھم ) ، (Self –employedوھذه الخـدمات تشـتمل خـدمات االدخـار والقـروض وخـدمات التـامين
االصغر والتحويالت المالية  ،لذا فالتمويل االصغر في مجمله يھدف الي تصميم ادوات مالية لالشخاص
الذين ال تتعامل معھم نظم المؤسسات المالية الرسمية والتقليدية التاحة الفرصة لھم للحصول علي
ھذه الخدمات  ،.ويشكل ھوالء  ،ومنھم النساء علي وجه خاص ،الفئات االكثر فقرا في أي مجتمـع .
ونجدھم في الغالب في القطاع الغير رسمي ويعيش غـالبيتھم فـي الريـف وفـي المنـاطق الحضـرية
الفقيرة ومعسكرات توطين النازحين ....الخ
ظھر التمويل االصغر في عقد الثمانينات  ،حينما بدأ الكثيرون يشككون في جدوى القروض المدعومـة
التي توفرھا الحكومات للمزارعين والفقراء ،.فقد ادت معظم تلك القروض الي خسائر كبيرة وقـروض
متراكمة  ،واصبح جليا ان الحلول المبنية علي آليات السوق ھي المطلوبة للخروج مـن ھـذه الـدائرة
المفرغة  ،وعليـه تحـول التركيـز مـن الـنھج الفـوقي الـذي يتميـز بالصـرف السـريع لحصـيلة القـروض
المدعومة  ،للفئات المستھدفة  ،الي منھج يركز علي بناء مؤسسات قاعدية مستدامة وبنـاء قـدرات
مقدمي خدمات التمويل االصغر والمستفيدين من ھذه الخدمات من الفقراء.
واول التجارب وانجحھا في ھذا المجال كانت تجربة بنك قرامين)بنك القرية( في بنغالديش والذي بـدأ
في عام  ١٩٧٦ثم تطور ليصير مثاال يحتذي وھو يوفر اآلن خدمات التمويل االصغر الكثر من  ٢.٧مليـون
زبون فقير تمثل النساء حوالي ) ،(%٩٧وتأسيسا علي ھذه التجربة تواصل انشاء بنوك مشابھة في
العديد من الدول خاصة في امريكا الالتينية واسيا وافريقيا.
أما في السودان فقد بدأ االھتمام بقضية الفقر يتنامى في السنوات االخيرة الماضـية  ،وقـد انعكـس
ذلك في انشاء العديد من الصـناديق ) مؤسسـة التنميـة االجتماعيـة  (..بجانـب انطـالق العديـد مـن
المبادرات لمعالجة مشكلة الفقر .وقد ظلت المنظمات الطوعية ومشروعات التنمية الريفية )الممولـة
بواسطة المانحين (  ،والصناديق االجتماعيـة تـوفر غالبيـة التمويـل لالنشـطة االسـتثمارية الصـغيرة
للفقراء ،.اال ان تغطيتھا ظلت محدودة مقارنة بحجم الطلب .
وقد شھد عقد التسعينات مـن القـرن الماضـي مـيالد صـناعة التمويـل االصـغر لـدي اغلـب المصـارف
السودانية بشقيھا التجاري والمتخصص  ،بعد ان افردت السياسات التمويلية للبنك المركزي تخصيص
نسب محددة من السقوفات التمويلية للقطاعات الصغيرة )حرفيين  ،مھنيين واسر منتجه( كما وجھت
تلك السياسات الي تخفيف االعباء المالية واالجراءات المتعلقة بالتمويل االصغر واعفاء المستفدين
من )رسوم وخلو طـرف مـن ضـرائب وزكـاة ( .كمـا وجھـت الساياسـت التمويليـة ايضـا الـي اعتمـاد
القطاعات ذات االولوية كنھج لحفز التمويل الريفي .
ورغم ذلك فقد تركزت انشطة التمويل االصغر لھـذه المصـارف فـي واليـة الخرطـوم بحسـبانھا المركـز
التجاري  ،غير ان معظم المصارف ظلت تعاني من عدم تطبيق افضل الممارسات العالمية  ،مما ترتب
عليه ارتفاع نسب التعثر وروتينية وتكرار افكار المشروعات الممولة وقلة المھارت التسويقية واالدرايـة
والمعارف لدى مقدمي خدمات التمويل االصغر باالضافة الي عدم حصـول معظـم سـكان االريـاف مـن
الفقراء على خدمات التمويل االصغر لتمركزھا في المدن.
انطالقا من ھذه الحقائق برزت الحاجة الدماج التمويل االصغر في السياسات التمويلية الرسمية  ،وقد
بادر البنك المركزي في السودان بطرح المشكلة بعد اقتناعه التام بان التمويل االصغر يمكن ان يمثـل
احد االدوات الفاعلة في جھود محاربة الفقر  ،باالضافة الي تنـامي القناعـة بربحيـة التمويـل االصـغر
وامكانية جذب البنوك التجارية للدخول فيه.

خطة بنك السودان المركزي في التمويل االصغر للعام-: ٢٠٠٧
في اطار البناء المؤسسي للتمويل األصغر بالبنك:
 .١إنشاء وحدة التمويل االصغر-:
أ .تعيين مدير ونواب مديرين للوحدة من خارج البنك عبر التعاقد الخاص.
ب .تخصيص موظفين من اإلدارات المختلفة للقيام بأعمال الوحدة.
ج .توفير المعينات الالزمة لعمل الوحدة:
• تجھيز مبنى منفصل للوحدة.
• ربط المبنى بشبكة البنك بالرئاسة.
• شراء عربة للوحدة.
• شراء أثاث ومعدات للوحدة.
 .٢إرساء نظام إدارى للوحدة-:
•
•
 .٣إرساء

 .٤إرساء

اعداد الھيكل اإلدارى وتحديد العالقة مابين الوحدة واإلدارة العليا.
تحديد العالقة ما بين الوحدة وقطاعات البنك االخرى.
أسس العمل الداخلية بالوحدة:
 .iتحديد الوصف الوظيفى للعاملين..
 .iiتحديد أسس إعداد التقارير
 .iiiعمل خطة لتقييم اداء العاملين
اسس لتدريب ورفع قدرات العاملين.
 .iبحث الفرص لتدريب وتأھيل العاملين الوحدة.
 .iiوضع خطة وبرنامج لتدريب العاملين بالوحدة.

فى إطار التمويل-:
• العمل على تمويل سبعة مصـارف للعمـل بالتمويـل األصـغر باالضـافة الـى مؤسسـة
التنمية االجتماعية.
• العمل على المساھمة الرأسمالية فى عدد  ٢مصرف ومؤسسة تمويل أصغر.
فى إطار بناء القدرات-:
• العمل على تدريب  %٥٠من منسوبى المصارف العاملين بالتمويل األصـغر للمصـارف
المختارة.
• العمل على تفيذ برنامج تنويرى وترويجى ألعمال الوحدة
فى إطار االشراف والرقابة على المصارف-:
• عمل دراسة للضمانات البديلة والتقليدية بواسطة بيت خبرة.
• عمل برنامج للرواجع اإللكترونية بالتعاون مع ادارة تقنية المعومات بالبنك
• عمل خطة لمتابعة المصارف المشاركة فى برنامج ترقية التمويل األصغر.
• تصميم واعداد سياسة التمويل االصغر وتعميمھا على المصارف.
فى إطار مشروع السودان للتمويل األصغر-:SMDF
• قيام المشروع وتفعيل اإلتفاقية
انشاء وحدة التمويل االصغر
قام البنك المركزي باعداد رؤية لتطوير وتنمية قطاع التمويل االصـغر بالسـودان فـي سـبتمبر ، ٢٠٠٦
وقد تمت اجازتھا واعتمادھا كاستراتيجية اساسية لبنـاء القطـاع بالسـودان وتھـدف الـي خلـق اطـار
سياسات وتشريعات مناسبة لتنمية نظم مالية واسـناد ونمـو قطـاع التمويـل االصـغر علـي مسـتوي
قاعدة السوق.
مجاالت عمل الوحدة:
قام البنك المركزي في مارس  ٢٠٠٧بانشاء وحدة التمويل االصغر كجھة تنسيقية مركزية تتبع لقطـاع
المؤسسات المالية والنظم لتضطلع باالتي:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

االعداد واالشراف علي السياسات الداعمة العمال التمويـل االصـغر متسـقة مـع الموجھـات
التشريعية القائمة  ،علي ان يكون لھا تمثيل فـي مكاتـب بنـك السـودان االقليميـة لتعنـي
بالتمويل االصغر بالمنطق الريفية والحضرية على السواء،
تعزيز دور واسناد مؤسسات التمويل االصغر  ،لتعمل علي دمج الصيرفة باالھداف االجتماعية
 ،وتكون لھا القدرة علي تقديم خدمات مالية بطريقة مستدامة للفقراء الناشطين اقتصاديا
تطوير وتوفير اطار تنظيمي ومؤسسي لتقديم خدمات التمويل االصغر المتجھة نحو السـوق ،
وذلك لتحقيق الكفاءة واالعتماد علي الذات
تفعيل دور البنوك في تقديم وتوفير خدمات التمويل االصغر  ،وذلك لسد فجوة الطلب الضخمة
)التــي يغطيھــا فقــط  %٣-١فقــط بحســب احصــائيات الدراســة التــي رافقــت اعــداد الرؤيــة
االستراتيجية(  ،وذلك باستھداف العمالء ذوي الجدارة االئتمانية والناشطين اقتصاديا.
تطــوير مؤسســات التمويــل االصــغر غيــر المصــرفية  ،وذلــك بانشــاء بنــى تحتيــة مســاندة
للمؤسسات المالية  ،تمدھا بالموارد البشرية والمالية والرأسمالية والمعلوماتية المطلوبة
بناء قاعدة معلومات مساندة داخل البنك المركزي لمـد صـناع القراروالسياسـات بالمعلومـات
المطلوبة.
اسناد انشاء شبكة للتمويل االصغر لمناصـرة تغييـرات السياسـات والقـوانين لنمـو وتطـوير
القطــاع  ،ولتعمــل علــي تكثيــف حمــالت رفــع الــوعي لصــناعة التمويــل االصــغر وبنــاء قــدرات
المستفيدين من التمويل االصغر.
انشاء منظمة تنظيم ذاتـي حتـى ال تسـبب مؤسسـات التمويـل االصـغر أي مخـاطر نظاميـة
للنظام المالي  ،كما يمكن لھذه المنظمة توفير الموجھات واالسناد االستراتيجي لمؤسسات
التمويل االصغر.
بناء قدرات مؤسسات التمويل االصغر  ،وذلك لتحسين كفاءة مؤسسات التمويل االصـغر ببنـاء
قدراتھا المالية واالدراية معا لرفع مقدرتھا علي جذب االموال وزيادة عدد التمـويالت وتشـجيع
المدخرات وتوسيع قاعدة العمالء ...الخ

الموارد البشرية التي خصصت للوحدة:
الزالت الوحدة في طور تأسيس البناء المؤسسي لنظام لتنمية المـوارد البشـرية الـذي يعتمـد علـى
التعليم والتعلم وقيادة قطاع التمويل االصغر بالسودان وقد تم تحديد القوى البشرية حسب االتي:
 .١اعتمدت االدارة العليا نظام التعاقد الخارجي ) (OUTSOURCEالختيار قيادة الوحدة مـن مـدير
لوحدة ونائبين للمدير.
 .٢تم تحديد موظفين من داخل البنـك مـن قطـاع المؤسسـات الماليـة والـنظم شـمل عـدد ٣
موظفين.
 .٣تم تعيين عدد من الكوادر المساعدة شمل سكرتيرة ،ساعي ،عامل ،وسائق.
 .٤تم اعتماد نظام لالستعانة بمتعاونين متطوعين من قبل السيد المحافظ وذلك لتغطية العجـز
في الكوادر البشرية ولكن لم يبدأ العمل به حتى اآلن.
لجنة التسيير الوطنية:
لرفع كفاءة االداء بالوحدة وايمانا بالشفافية كمبدأ بالتمويل االصغر لكونه قام على اسس قومية ،قامت
الوحدة بترشيح عدد من خبراء التمويل االصغر والمھتمين باالمر للعمل على تقديم المشـورة للوحـدة
حسب اآلتي:
• المراجعة واالشراف على خطط العمل التي تضطلع بھا الوحدة.
• تقييم طلبات التمويل المقدمة من المصارف ومؤسسات التمويل االصغر.
• القيام بالدور االستشاري للوحدة.
بناء القدرات الخاصة بمنسوبى وحدة التمويل االصغر ببنك السودان:
اشترك العاملين في أكثر من  ٢٠نشاط وفعالية خالل العام وذلك حسب اآلتي:
 الفعاليات واالنشطة داخل السودان وتشمل ورش العمل والمؤتمرات والتي بلغت  ١٣نشاط.
 الفعاليات واالنشطة الخارجية وشملت المؤتمرات االقليمية والتدريب الفعال والتي بلغت .٧
الھيكل االداري للوحدة:
تمت بعض التغييرات في تخصيص المھام خالل الثالث أشھراالخيرة ليتخذ الشكل اآلتي:

االنشطة واالنجازات التي قامت بھا الوحدة
فى اطار التخطيط لعمل الوحدة
قامت الوحدة باعداد خطة لعامين ٢٠٠٩ – ٢٠٠٧كانت من أھم مالمحھا اآلتي:
(١إنشاء و تطوير مؤسسات تمويل اصغر مستدامة:
تھدف الوحدة الي انشاء مصرفين للتمويل االصغر وخمس مؤسسات للتمويل االصغر وذلك من خالل
تبني أكبر من البنك المركزي لمفھوم التمويل االصغر وأھدافه ونشر فوائده على المستوى القومي و
بآليات مختلفة أھمھا :
•
•
•
•
•

دمج الصيرفة باألھداف االجتماعية
اعتماد مؤسسات التمويل األصغر على الذات
جذب استثمارات مالية أجنبية
بناء الثقة في أوساط العمالء والمؤسسات المساندة
توفير قوانين وسياسات داعمة للقطاع وذلك بالتنسيق مع كافة الجھات ذات الصلة

 (٢ترقية الكفاءة اإلدارية واإلشرافية :
من خالل مشروع بناء القدرات والتدريب تھـدف الوحـدة الـي تـدريب كـل مقـدمي خـدمات التمويـل
االصغر من مدراء فروع وضباط ائتمان لكل البنوك المختارة في مشروع التمويل االصـغر خـالل العـامين
القادمين وذلك سعيا الى:
• توفير تشخيص سليم للموقف المالي وذلـك بتمكـين المـديرين مـن قيـاس المـالءة الماليـة
وجودة األصول والسيولة واإليرادات
• التأكد من إنشاء وحدات للتمويل األصغر بالمصارف
• تحديد اوجه الضعف المؤسسي  ،تحديد مجاالت التحسين و توفير منھج للتقييم والتحقق
 (٣تفعيل دور المصارف في توفير خدمات التمويل االصغر :
وذلك من خالل اعداد الدراسـات لمعرفـة حجـم السـوق الكلـي المخـدوم وغيـر المخـدوم  ،لتصـميم
اساليب انتشار ومتابعة مفصلة علي احتياجات المستھدفين من اجل تحقيق االتي :
• توسيع جانب العرض ليتناسب وحجم الطلب
• زيادة انتشار خدمة التمويل األصغر
• تنويع أدوات التمويل األصغر ورفع القدرات المالية

 .١في اطار تمويل المصارف التجارية والمساھمات الرأسمالية لمصارف ومؤسسات تمويل اصغر:
فى اول بادرة الختيار شركاء التمويل االصغر من المصارف انعقد االجتماع االول برئاسة السيد /مساعد
المحافظ للمؤسسات المالية والنظم تم في يوم  .٢٠٠٧/١/١١وضم االجتماع ممثلـي البنـك الزراعـي
السوداني ومصرف االدخار والتنمية االجتماعية ومصرف التنمية الصـناعية ومصـرف المـزارع التجـاري،
وذلك للتعرف على رؤية المصارف لتقديم التمويل األصغر وتقديم خطط تفصيلية بذلك لبنك السودان.
خالل االجتماع تم استعراض محاور السياسات التمويلية المقترحة للتمويل األصغر ومـالح التصـور
المقترح لبرنامج الدعم لقطاع التمويل األصغر  .كما تم تنوير ممثلي المصـارف باالسـتعدادات الجاريـة
لبدء تنفيذ البرنامج .
أكد ممثلوا المصارف على استعدادھم لتنفيذ البرنامج بنجاح وذلك بناءاً على التجارب الناجحة السابقة
والنماذج القائمة  .كما أكدوا على مرونة السياسات المقترحة واستعدادھم لوضع سياسات تمكن من
خلق نماذج مجاالتھم تخصصاھم إذا تم توفير التمويل .
وعقب انشاء وحدة التمويل االصغر تم عقد لقاء تنويرى للمصارف والمؤسسات المالية واالدارت العامة
ببنك السودان المركزى لتوضيح ھدف إنشاء الوحدة والرؤى التي قامت عليھـا .حيـث قـدمت السـيدة
مديرالوحدة شرحاَ ألھداف االجتماع التنويري األول كمدخل للتعريـف بالوحـدة وتبـادل اآلراء و التجـارب
المتعددة بغرض بلورة سياسة بناءة و استحداث خطوات عملية قـادرة علـى خلـق صـناعة مسـتدامة
للتمويل األصغر .كما تم تقيم عرض تناول مفھوم التمويل األصغر و الدور المنوط به محليا استنادا على
النجاحات والتجارب الرائدة،باإلضافة إلي سبل إنجاح التجربة وأھمية التعاون المشترك لتحقيق ذلك.
من خالل االجتماع تم توزيع المعايير المقترحة لتقـديم الـدعم للمصـارف والمؤسسـات الماليـة علـى
اساس التنفاس .وقد اشتملت المعايير على معايير عالمية لتھتدى بھا المصارف والمؤسسات المالية
لتحقيق افضل الممارسات والحصول على الدعم من المؤسسات الدولية .اماالمعايير المقترحة لتقديم
الدعم للمؤسسات فى وضعھا الراھن فقد اشتملت على اآلتى:
* أن تكون المؤسسة عاملـة فـي المجـال لفتـرة التقـل عـن  ٣سـنوات  ،مـن خـالل تقـارير ماليـة
متكاملة ومراجعه للسنتين األخيرتين على األقل .
* أن تھدف إلى تمويل ما اليقل عن  ١٠ألف عميل .
* تأكيد رسالة المؤسسة لخدمة الفقراء من خالل السمعة الجيدة في مجـال التمويـل األصـغر ،
وتحقيق االثر االقتصادى بتعبئة المدخرات  ،واالثر االجتماعى من خالل تغطية واسعة للمستھدفين
* اسقاطات مالية وخطة عمل التقل عن ثالث سنوات
وفى ختام اللقاء تم التاكيد علـى أھميـة أن تلعـب المصـارف دورھـا الھـام فـي النھضـة االقتصـادية و
االجتماعية كما تمت دعوة المشاركين إلي إبداء المالحظات المناسبة على معايير التقييم المقترحة و
مسودة السياسات من اجل تطوير األدوات و الخدمات المالية القامـة قطـاع مـربح ماليـا و اجتماعيـا و
قادرا على االستمرار و التكيف مع االحتياجات الفعلية .كذلك تـم التنويـه إلـى أفضـلية إنشـاء وحـدات
متخصصة أوال و من ثم التدرج المدروس لتأسيس صناعة بشكل علمي و مؤسسي .حيث تـم توزيـع
استمارة طلب التمويـل للمشـاركين لتاكيـد رغبـاتھم فـى الحصـول علـى تمويـل مـن وحـدة التمويـل
االصغرببنك السودان المركزى.
تقدمت سبع مصارف واثنان من المؤسسات المالية غيرالمصرفية بطلباتھا ،حيث قامت الوحدة تفريـغ
المعلومات والتصنيف حسـب معـايير االداء ورفـع الطلبـات الـى اللجنـة الوطنيـة للتسـيير للبـت فيھـا.
وتضطلع اللجنة الوطنية للتسيير بعدة مھام اھما:
* مراجعة و اإلشراف على خطط العمل التي تضطلع بھا الوحدة
* تقيــيم الطلبــات المقدمــة مــن المص ـارف و المؤسســات النشــطة فــي مجــال التمويــل األصــغر،
واستحداث آلية لتقديم الدعم ألفني و المـالي لتمكينھـا مـن زيـادة قـدراتھا و االسـتمرار فـي تقـديم
خدماتھا على أسس تجارية تراعى االحتياجات المتنوعة و المتطورة للعمالء.
* الدور االستشاري المصاحب النشطة الوحدة.
وفى اطار التقييم قامت اللجنة بتطوير نموذج الدارة التمويل االصغر بالمصـارف والمؤسسـات الماليـة.
كما قامت بزيارات ميدانية شملت البنك الزراعى السودانى  ،مصـرف االدخـار والتنميـة االجتماعيـة ،
مصرف المزارع التجارى  ،بنك الثروة الحيوانية  ،بنك التنمية التعاونى االسالمى  ،بنك آيفـورى  ،بنـك
العمال الوطنى  ،مؤسسة التنمية االجتماعية والية الخرطوم  ،وشركة التنمية الريفية السودانية.وذلك
للتأكد من مدى التزام المصارف والمؤسسات  ،في كل المستويات اإلدارية  ،بممارسة التمويل األصغر
ومدى االستعداد لتنفيذ البرنامج المشترك مع وحدة التمويل األصغر باالضافة الى مناقشة نموذج إدارة
التمويل األصغر المقترح.

تمت مناقشـة تقـارير الزيـارات للمصـارف والمؤسسـات الماليـة فـى احتمـاع اللجنـة رقـم ) (٤بتـاريخ
٢٠٠٧/٦/٢٠م وقد خلص النقاش إلى توصيات بتخصيص التمويل للمصارف والمؤسسات الماليـة وفقـاً
المكاناتھا للممارسة التمويل االصغر وحاجتھا للتديب .حيث اوصت اللجنة بتمويل كل المصـارف التـى
تمت زيارتھا فيما عدا بنك آيفورى والذى تقدم باعتـذار مكتـوب لعـدم االسـتعداد فـي الوقـت الحـالي
للعمل في مجال التمويل األصغر والتوقعات بنقل نشاط البنك إلى جنوب السودان  .باالضافة الى ذلك
فقد تمت التوصية بتمويل مؤسسة التنمية االجتماعية بواليـة الخرطـوم فيمـا اوصـت اللجنـة بتمويـل
شركة التنمية الريفية السودانية من خالل الربط مع مصرف التنمية الصناعية.
بعد موافقة االدارة العليا ببنك السودان المركزى على توصيات اللجنة الوطنية للتسيير حول التمويل ،
قامت الوحدة بمخاطبة المصارف والمؤسسات المالية بالموافقة على تمويلھا بصيغة المشـاركة وفقـاَ
ة:
للشروط التالي َ
 /١مساھمة المصرف بما اليقل عن  %٥٠من رأسمال المشاركة لكل مصرف او مؤسسة
 /٢تقديم برنامج عمل لتنفيذ المشروع و الوصول إلـى المسـتھدفين خـالل فتـرة زمنيـة محـددة مـع
مراعاة أن يتضمن البرنامج العناصر التالية:
* المجموعات والمناطق الجغرافية المستھدفة
* منھاجيه التمويل ) فردى  /جماعي (
* أنواع الضمانات المقترحة )تقديم تقرير عن الضمانات االجتماعية في التجارب السابقة(
* القطاعات المستھدفة ) صناعي  ،زراعي  ،تجارى  ،خدمي  ،أخرى (
* خطة التسويق
* صيغ التمويل) مشاركة  ،مرابحة  ،مضاربة  ،سلم  ،مقاولة  ،ايجارة  ،استصناع  ،أخرى(
* تقدير ھوامش األرباح بواقعية تبين إمكانية تحقيق االستدامة التشغيلية في المناطق المختلفة
 ،بحيث يجب أن تشـتمل تكلفـة التمويـل علـى التكلفـة التشـغيلية ) اإليجـار ،المرتبـات  ،مصـروفات
المكاتب  ،الصيانات  ،والسيارات والوقود(  ،ومخصص الديون  ، %٥و معدل التضخم .
 /٣تقديم الھيكل التنظيمي واإلداري للتمويل األصغر بالمصرف او بالمؤسسة
 /٤تحديد الفروع التي سيتم عبرھا تنفيذ البرنامج في شكل نموذج
 /٥تقديم خطة تدريب موظفي التمويل األصغر بالمصرف او بالمؤسسة
 /٦االلتزام بمتطلبات خطة التدريب المقدمة من البنك المركزي  ،على أن تساھم المؤسسة ب%٥٠
من مصروفات المشاركين في البرامج التدريبية
تم توقيع عقودات مشاركة بين وحدة التمويل االصغر والمصارف والمؤسسات المالية وفقاَ للبرامج التى
تقدمت بھا والتوزيع الجغرافى المبين فى الجدول ادناه:
حجم التمويل
البنك
مســـــاھمة مساھمة الوحدة
البنك
المدفوع
المصدق
٢٠,٠٠٠,٠٠٠
الزراعـــي ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٤,٠٠٠,٠٠٠
الســــودان
ي

عدد الفروع
الفرع

الموقع

دنقال
الدبة
تنقاسى
ارقو
الحفير
دلقو
القولد
نتى
عبرى
وادى حلفا
كريمة
شندى
الدامر
ود حامد
عطبرة
العبيدية

الشمالية
الشمالية
الشمالية
الشمالية
الشمالية
الشمالية
الشمالية
الشمالية
الشمالية
الشمالية
الشمالية
نھر النيل
نھر النيل
نھر النيل
نھر النيل
نھر النيل

الثـــــــروة ١,٠٠٠,٠٠٠
الحيوانية

١,٠٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠

المـــــزارع ٥,٠٠٠,٠٠٠
التجاري

٥,٠٠٠,٠٠٠

٥,٠٠٠,٠٠٠

االدخـــــار ٥,٠٠٠,٠٠٠
والتنميـــة
االجتمــاع
ية

٥,٠٠٠,٠٠٠

٥٠٠٠,٠٠٠

العمــــــال ١,٥٠٠,٠٠٠
الوطني

١,٥٠٠,٠٠٠

١,٥٠٠,٠٠٠

التنميـــــة ٥٠٠,٠٠٠
التعـــاوني
اإلســــالم
ي
مؤسســة ٥,٠٠٠,٠٠٠
التنميـــــة
االجتمــاع
ية

٥٠٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠

٥,٠٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠

الشريك
ابوحمد
سنار
سنجة
كركوج
الدندر
سوق ليبيا
ربك
القضارف
الفولة
شمبات

نھر النيل
نھر النيل
سنلر
سنار
سنار
سنار
الخرطوم
النيل االبيض
القضارف
ج كردفان
الخرطوم

كسال
كسال
كسال
حلفا
الجزيرة
مدني
سنار
سنار
القضارف
القضارف
القضارف
الفاو
النيل األزرق
الدمازين
النيل األبيض
كوستى
سنار
سنجة
سنار
سنار
سنار
السوكى
القضارف
كسال
شمال كردفان
األبيض
النيل األزرق
الدمازين
النيل األبيض
كوستى
النيل األبيض
ربك
الجزيرة
مدني
جنوب دار فور
نياال
الســـــــوق الخرطوم
المحلى
سوق ليبيا الخرطوم
لنيل األبيض
كوستى
النيل األبيض
ربك
نھر النيل
عطبرة
القضارف
القضارف
بورتسودان البحر األحمر
الجزيرة
مدني
الصـــــناعية الخرطوم
ش كردفان
بحري
كسال
ام روابة
كسال
الخرطوم
الخرطوم
الخرطوم
أولياء جبل
الخرطوم
بحري
الخرطوم
أمد رمان
الخرطوم
امبدة
الخرطوم
كرري

مصــــــرف ٥,٠٠٠,٠٠٠
التنميـــــة
الصناعية

٥,٠٠٠,٠٠٠

٥,٠٠٠,٠٠٠

الخرطوم
الرئاسة
الفـــــــــــرع الخرطوم
الرئيسي
الخرطوم
ام درمان
الخرطوم
بحري
بورتسودان البحر االحمر
الجزيرة
مدني

.٢
 .٣موقف تمويل المصارف التجارية المختارة للفترة من أكتوبر  ٢٠٠٧الي :٢٠٠٧/١٢/٣١
المصرف

المبلغ
المنفذ حتى
اآلن

عدد
الذين
تم
تمويلھ
م
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٥٢
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٥
٠

٥
٦

٠
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الزراعي ٢٤,٠٠٠,٠٠٠

٤

البنك
السوداني
بنك الثرة الحيوانية
المزراع
بنك
التجاري
العمال
بنك
الوطني
التنمية
بنك
التعاوني
التنمية
بنك
الصناعية
مصرف االدخار
المجموع

مبلغ
المشاركة

متوسط
التمويل

نسبة
التنف
يذ

٠
٤٢٠

%٠

مالحظا
ت

٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠
٧
١,٥٨٦,٢٧٩. ٦٠,٠٠٠,٠٠
٧
٠
 .٤موقف تنفيذ مؤسسة التنمية االجتماعية للفترة من سبتمبر – ديسمبر :٢٠٠٧
• عدد االممولين
• جملة التمويل القائم
١٦٩١
١,٠٧٠,٢١٠
٧٧٠
• ممولين نساء
٦٣٣
• متوسط القرض
٩٢١
• ممولين رجال
 .٥موقف توقيع العقود:
أ .تم تخصيص مبلغ  ٥مليون جنيـه لعقـود مشـاركة مـع البنـك الزراعـي السـوداني بجملـة ١٠
مليون جنيه سوداني وذلك لوالية سنار ويتوقع توقيع العقد في االسبوع االول من يناير
ب .يتوقع أن العمل في الوالية الشمالية في االسبوع االول من يناير من العام .٢٠٠٨
 .٦تمويل بنك االسرة :تم تمويل البنكب مبلغ  ٢٠مليون جنيه كمساھمة من بنك السودان.

نسب تمويل بنك السودان للمصارف للعام ٢٠٠٧

البنك الزراعي السوداني
بنك الثرة الحيوانية

%١٧
%٤٠
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اجتماع مع مصرف االدخار العداد دراسة تمويل المصرف

0

في اطار السياسات والرقابة واالشراف:
)أ( في اطار السياسات والخطط االستراتيجية تم أعداد اآلتي:
 .١موجھات االستراتيجية لعمل الوحدة وقد كانت اھم مالمحھا:
• تم تحديد ألھداف االستراتيجية وھي محاربة الفقر من خالل الزيادة المستمرة في دخول أصول
الشرائح الضعيفة بالمناطق الريفية والحضرية  .وتشمل االھداف توسيع امتداد الخدمات المالية
إلى ما يقارب  ٢٥٠,٠٠٠من الفقراء النشطين اقتصادياً خالل االربعـة أعـوام القادمـة علمـا بـأن
العرض الحالي حوالي  ٣.٥مليون زبون محتمل بالسودان حسب تقديرات دراسـة بنـك التنميـة
جدة منھم  ١.٥مليون زبون محتمل بواليـة الخرطـوم حسـب تقـديرات دراسـة بالنـت فاينـانس
بوالية الخرطوم.
• أالنشطة وتشمل :
التطوير المؤسسي للمصارف التجاريـة  ،تطـوير آليـات تقـديم التمويـل األصـغر مـن خـالل
o
الفروع القائمة بتأسيس نافذة منفصلة بالفروع ووحدة أو قسم منفصل بالمركز الـرئيس ،
أو فروع التمويل األصغر القائمة بذاتھا  ،إنشاء مصارف متخصصة للتمويل األصغر.
التدريب ،وذلك باسـتھداف مـا ال يقـل عـن  ١٠٠٠مـن العـاملين بالمصـارف والمؤسسـات
o
المالية.
تحسين التنظيم واإلشراف على المصارف ومؤسسات التمويل األصغر.
o
تقــديم التمويــل للمصــارف التجاريــة ومؤسســات الماليــة غيــر المصــرفية و مســاھمات
o
رأسمالية لمصارف التمويل األصغر ..
• التنسيق من خالل:
 oربط التمويل األصغر بشبكة واسعة لمؤسسات القطاع للتنسيق والفعالية وتھدف من
ذلك تقوية قدرات شبكة التمويل األصغر والمساعدة في تنميتھا مستقبال.
 oالتنظيم و المشاركة في األنشطة التي من شأنھا تعميق مفھـوم التمويـل الصـغير
والتبصير بأھميته.
• التقييم  :يتم التقييم بنھاية العام الثاني للتأكد من أن األداء قد تم وفقاً لألھداف الرامية إلى
خلق بيئة مالئمة ولتمويل اصـغر مـربح ومسـتدام  ،تشـجيع القطـاع الخـاص للولـوج فـي ھـذا
القطاع .باإلضافة إلى تحديـد الـدروس المسـتفادة مـن البرنـامج  ،وخاصـة كفـاءة المؤسسـات
المختلفة  ،لوضع برامج أخري مماثلة )على أن يتم تحديد مؤشرات يمكن القيـاس عليھـا فـي
نھاية العام الثاني(.
)-١٨
 .٢في خالل أكتوبر تم اعداد ونشر منشور موجھات التمويـل االصـغر بالمصـارف التجاريـة
 (٢٠٠٧وذلك تفعيال الستخدام نسبة ال %١٢التي الزمـت بھـا المصـارف علمـا بـأن األخيـرة لـم
تتجاوز نسبة ال %٤خالل كل األعوم التي تلت السياسة التمويلية التي الزمت المصارف بذلك :
 أعدت الوحدة مسودة المنشور وتمت مناقشتھا واجازتھا من لجنة المؤسسات ومـن
ثم أخراجھا بصورة نھائية.
 تم عمل تنوير الدارات بنك السودان ذات الصلة بالموضوع.
 تم عمـل تنـوير لـبعض المصـارف عـن المنشـور شـمل تنـويرا للبنـك العقـاري وتنـويرا
للمتدربين من المصارف المختلفة خالل الدورات التدريبية التي أقامتھا وحدة التمويل
االصغر.
 .٣دراسة الضمانات البديلة المصاحبة للتمويل االصغر :فـي خـالل نـوفمبر تـم االنتھـاء مـن دراسـة
الضمانات التي قامت باعدادھا شركة يونكـونز لالستشـارات وذلـك بعـد أن أقامـت ورشـة عمـل
بالتعاون مع وحدة التمويل االصغر نوقشت فيھا الجوانـب المختلفـة وتلـى ذلـك بعـض االجـراءات
شملت اآلتي:
 أعدت مسودة منشور شمل بعض مقترحات للضمانات البديلة والتـي يمكـن أن تنفـذ
بشكل آني من خالل المصارف.
 تم ارجاء بقية مقترحات الدراسة لمزيد من الجھود لوضع االسس الالزمة لذلك ووضـع
المعطيات الالزمة لذلك مثل اجراءات تسجيل االراضي بالمحليات.
 .٤تمت مخاطبة جميع المصارف لمد الوحدة بموقفھا في تنفيذ النسبة المخصصة للتمويل االصـغر
وبناءا عليه تمت مخاطبة المصارف بمد الوحدة بخطط  ٢٠٠٨واآلليات التي اعـدت للتنفيـذ وذلـك

على ضوء النتائج الضعيفة التي تم التعرف عليھـا مـن خـالل التقـارير المرسـلة مـن طـرف ھـذه
المصارف.
 اعداد مسودة سياسة التمويل االصغر بنـك السـودان للعـام  :٢٠٠٨تـم اعـداد لمسـودة مقتـرح
السياسات للعام وقد خرجت السياسة للعام ٢٠٠٨بشكل يمكن أن يدفع بالتمويل االصغر لالمام.
 .٥تم دراسة الئحة شروط الترخيص لمصارف التمويـل االصـغر لسـنة  ٢٠٠٦وتعـديلھا ليصـبح الحـد
االدنى لرأس المال  ٥مليون جنيه سوداني للمصارف التي تعمل في المحليات  ١٠مليون جنيـه
للمصارف التي في العاصمة القومية وعواصم الواليات.
 .٦تم اعداد االطار العام لمتابعة مصارف ومؤسسات التمويل االصغر والذي يھدف الى اآلتي:
• التأكد من أن المؤسسات تلتزم بالقوانين واللوائح.
• تحقيق سالمة مالءتھا المالية ومنعھا من فقدان اموال صغار المودعين.
• عدم فقدان الثقة في النظام المالي.
• التأكد من تنفيذ المشروعات التي تم االتفاق عليھا.
 .٧مشروع الرواجع االلكترونية للتمويل االصغر :اعدت الوحدة تصـورا لعمـل نظـام معلومـات فـي مـا
يختص بالتمويل االصغر بالمصارف التجارية وذلك بالتنسيق والتعاون مع ادارة تقنية المعلومات بنك
السودان وقد تم اآلتي:
• تم اعداد برنامج يتيح للمصارف ارسال معلومات التمويل االصغر لبنك السـودان  ،ويجـري االن
تعديله وتطويره وفقا لنتائج التطبيق العملي بالتشاور مع المصارف .
• تم ارسال خطابات لتوجيه المصارف للعمل بھا.
• يتم اآلن االعداد لتدريب المصارف على ادخال المعلومات.
• توقف العمل على الرواجع االلكترونية لعدم وجود نظام يربط الوحدة بالبرنامج حتى تاريخه.
 .٨تم اعداد دراسة انشاء مؤسسـة ضـمان الفقـراء وتـم أخـذ رأي الھيئـة العليـا للرقابـة الشـرعية
وسيتم طرحھا للشركاء المتوقعين في بداية العام القادم ان شاء ﷲ تعالى.
 .٩القائمة االرشادية ) (CHECK LISTللتفتيش الخاص بالتمويل االصغر :تـم اعـداد قائمـة ارشـادية
لالدارة العامة للرقابة والتفتيش لالستعانه بھا أثناء عملھم بالمصارف.
)ب( في أطار الدعم المؤسسي وترقية وتنمية القدرات
• إعادة الھيكلة وتأسيس ادارة ووحدات للتمويل االصغر:
 .١ادارت الوحدة برنامج للحوار مع المصارف المختارة من خـالل االجتماعـات التنويريـة  ،شـروط
التمويــل  ،االجتماعــات مــع االدارات العليــا للمصــارف  ،باالضــافة الــى إعــداد وتوزيــع مرشــد
توضيحي لعمل المصارف بالتمويل االصغربھدف انشاء ادارات ووحدات للتمويل االصغر.
 .٢تم حتي اآلن قيام عدد من كيانات التمويل االصغر بالمصارف تراوحت ما بين وحدة الـى ادارة
الى قطاع.
 .٣اعدت بعض المصارف استراتيجية للتحول الممرحل وذلك الستھداف التطبيق الجيد للتمويـل
االصغر وتنويع منتجات التمويل االصغربعدد من المصارف.
• المرشد االيضاحي للتمويل االصغر للمصارف التجارية :تم أعداد مرشد ايضاحيا كمعين
للمصارف وتم توزيعه على المصارف التجارية المختارة لعمل التمويل االصـغر وقـد كانـت اھـم
مالمحه اآلتي:
 oالجزء االول تناول المرحلة المتعلقة بالقرارات االستراتيجية للمصرف تمثلت في توضيح
شكل الھيكل التنظيمي للتمويل االصغر والخطة االستراتيجية لخمسـة اعـوام ونظـم
المتابعة.
 oالجزء الثاني تناول كيفية اعداد المصرف لبرنامج اولي للعمل بالتمويل االصغر كبرنامج
تجريبي يتم تقديمه لوحدة التمويل االصغر.
 oباالضافة الى ملحقات تشتمل على المبادئ االساسية للتمويل االصغر ،معايير عمالء
اختيار التمويل االصغر ،دراسة الوضع الراھن وخطة المتابعة والتقييم.
• البرنامج التدريبي للمصارف التجارية المختارة:
تم خالل الفترة السابقة التعاقد مع مدرسة فرانكفورت للتمويل األصغر واإلدارة لتـدريب منسـوبى
المصارف وذلك لخدمة األھداف التالية-:
 -١رفع درجة إلتزام اإلدارات العليا للمصارف لترقية اآلداء فى التمويل األصغر.
 -٢رفع كفاءة مدراء اإلدارات الفروع في مجال اتخاذ القرارات ووضع األسس فى مايخص التمويـل
األصغر.

 -٣رفع قدرات ضـباط االئتمـان بـالفروع فـى تنفيـذ ومتابعـة وتقيـيم العمليـات االئتمانيـة الخاصـة
بالتمويل األصغر.
المراحل المختلفة للتدريب:
اھداف الدورة
الدورة
 .١تنــــوير مــــدراء المصــــارف
دورة
باھميـــــــــــة النظـــــــــــرة
مــــــــدراء
االســـتراتيجية الســـتھداف
العمــــــوم
التمويل االصغر.
بالمصارف
 .٢ھيكلة الموارد وفقـا الفضـل
الممارسات بالتمويل االصغر

دورة
مــــــــدراء
االدارات
والفروع –
المجموعة
االولــــــى
والثانية

 .١حفــز مــدراء ادارات والفــروع
لالھتمــام بالتمويــل االصــغر
كسوق رابح.
 .٢التعـــــرف علـــــى أفضـــــل
الممارســات العالميــة فــي
التمويل االصغر
 .٣تطــوير مھــارات المتــدربين
فــي مجــال تصــميم المنــتج
وتصميمه

ضــــــــباط
االئتمان –
المجموعة
االولــــــى
والثانية

 .١التعرف على مبادئ التمويل
االصغر
 .٢التعرف على اسـس تحليـل
القروض
 .٣اعطـــاء االھميـــة القصـــوى
للتسويق المباشر.

مــــــــدراء
االدارات
والفـــــروع
المستوى
الثاني

 .١رفع وعـى المـدراء بأھميـة
التمويل االصغر .
 .٢التــــدقيق فــــى حســــاب
النسب
 .٣كيفية التطبيـق علـى ارض
الواقع .
 .٤معرفة التسويق .
 .٥وكيفية التحليل المالي .
 .١رفع مقدرات ضباط االئتمـان
.

ضــــــــباط
االئتمــــان

مالحظات
معطيات الدورة
• أفضــل الممارســات العالميــة للتمويــل دور فــــــــي
يومين كانـت
االصغر.
عبـــارة عـــن
• التمويل االصغر بالسودان
برنــــــــــامج
• استراتيجيات التمويل االصغر.
• اتخــاذ القــرارات الرئيســية فــي التمويــل تنـــــــــويري
للقيادات
االصغر
• التمويل االصغر بالصيغ االسالمية.
• دورة القرض
• التسويق وخدمة العمالء
• ادارة المخاطر والرقابة الداخلية.
• المبـــادئ االساســـية فـــي التمويـــل
االصغر.
• التعرف على واقـع المشـاريع الصـغيرة
والمتناھية الصغر.
• التمويل االصغر االسالمي
• دورة اتخاذ القرار بالقرض.
• التحليل التفصيلي لدورة القرض.
• تحليل االئتمان وادارة محفظة التمويـل
االصغر.
• الكفاءة واالنتاجية
• تصميم وتسويق المنتج
• التسويق وخدمات العمالء
• تكلفة التعثر
• المحفظة الخطرة
• زيارة ميدانية للتعرف على التمويل
• اساسيات التمويل االصغر.
• التمويل االصغر بالسودان
• دورة القروض
• دور ضابط االئتمان في دورة القرض
• تقييم االعمال
• اتخاذ القرار في دورة القرض
• نظم ادارة المعلومات
• االبتكار في التمويل االصغر
• التسويق وخدمات العمالء
• مراجعــة مبــادي التمويــل األصــغر ودورة
القرض والتسويق .
• تحليل االئتمان ومعالجة المخاطر .
• نظم المعلومات وادارة المحفظة.
• مديرﯨالفروع :المھام والواجبات.
• تقيم االداء واالنتاجية .
• حساب النسب واعداد التقارير .
• زيارة ميدانية .
• مراجعة المواد التى تمت تغطيتھـا فـى
التدريب االول .

المستوى
الثاني

 .٢معرفــة كيفيــة التعامــل مــع
العمالء .
 .٣معرفة كيفية تقديم القروض
.
 .٤كيفية تقيم العميل .

• التقارير المالية وحساب النسب المالية
.
• شروط االئتمان وتقيم النماذج .
• ادارة ومراقبة المخاطر ونظام المعلومات
.
• زيارة ميدانية ـ تحليل قابلية االئتمان .
•

وقد شمل التدريب جميع المستويات بالمصارف حسب الجدول اآلتي-:

المصرف
الثروة الحيوانية
المزارع التجارى
الزراعى السودانى
مصرف االدخار
العمال
التنمية الصناعية
التنميــــــة التعــــــاونى
االسالمى
مؤسســــــة التنميــــــة
االجتماعية
البنــــــك الســــــوداني
الفرنسي
بنك أم درمان الوطني
البنك العقاري
االسالمي السوداني
ديوان الزكاة
اتحاد المرأة
شبكة التمويل االصغر
وحدة التمويل االصغر
متعاونون متطوعون
الجملة

المنفــــــذ
الخطة فــــــــــي الخطة
االولى اغسطس الثانية
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6
6
17
10
10
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15
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3
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٨
4
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الثروة الحيوانية
المزارع التجارى
الزراعى السودانى
مصرف االدخار
العمال
التنمية الصناعية
التنمية التعاونى االسالمى
مؤسسة التنمية االجتماعية
البنك السوداني الفرنسي
بنك أم درمان الوطني
البنك العقاري
االسالمي السوداني
ديوان الزكاة
اتحاد المرأة
شبكة التمويل االصغر
وحدة التمويل االصغر
متعاونون متطوعون
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البنك
العقاري

بنك أم درمان البنك
السوداني
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مصرف
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السودانى
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التجارى

الثروة
الحيوانية

جانب من تدريب مدراء عموم المصارف
االقراض

جانــب مــن تــدريب ضــباط

•

برنامج الرواجع االلكترونية للتمويل االصغر:قامت الوحدة بالتعاون مع ادارة تقنية المعلومات
باعداد برنامجا للرواجع االلكترونية يھدف الـى تعزيـز التخطـيط ،المتابعـة والتقيـيم الداء المصـارف
على أن تكتمل مالمحه في نھاية  ٢٠٠٨وذلك حسب اآلتي:
 oقامت الوحدة باعداد مطلوبات برنامج ادخال المعلومات منذ ابريل .٢٠٠٨
 oقامت بالتعاون مع ادارة تقنية المعلومات بتصميم البرنامج وارساله للمصارف عبر الشبكة.
 oقامت الوحدة بعقد دورة تدريبية للمصارف وتم االتفاق على أن تعقد دورات متكررة يـتم فيھـا
تحسين نظام ادخال المعلومات حتى الربع االول من العام .٢٠٠٨
 oاعترض البرنامج عقبة عدم وجود شبكة تربط الوحدة ببنك السودان.

•

الترخيص لمصارف ومؤسسات تمويل أصغر:
 oتم خالل العام استالم طلبات عديدة النشاء مؤسسات التمويل االصغر كانت كاآلتي:
 بنك االسرة
 بنك تنمية الموارد البشرية
 مؤسسة المستقبل للتمويل االصغر
 مؤسسة ايواك للتمويل االصغر
 مصرف الجودة للتمويل االصغر.
 مصرف األمين للتمويل الصغير والمتوسط.
 oبدأت اجراءات بنك االسرة للتأسيس الفعلي للمصرف.
 oتــم التصــديق المبــدئي لــثالث مصــارف ومؤسســات منھــا ولكــن حتــى اآلن لــم تبــدأ
االجراءات.
 oتالحظ أن الحد االدنى لرأس المال للمؤسسات التي لن تستقبل ودائـع يمثـل عقبـة
كبيرة لبدء االجراءات.
قيام مؤسسات تمويل أصغر بالواليات :تمخض االتصال بالواليات عددا من الخطوات االجراءات
تمثلت في اآلتي:
 oتعاقدت والية شمال كردفان مع بيت خبرة العداد دراست وكونت لھـا لجنـة اشـرافية
مثلت الوحدة بعضو فيھا.
 oكونت والية جنوب كردفان لجنة للدراسة ومثلت الوحدة بعضو فيھا.
 oابدت والية سنار رغبتھـا فـي انشـاء مؤسسـة للتمويـل االصـغر وبـدأت بتكـوين ادارة
متخصصة للتمويل االصغر للوالية.

•

التشبيك والتنسيق لخلق بيئة داعمة للقطاع
أ .التشبيك والتنسيق مع مفوضية العون االنساني :في أطار سعي وحـدة التمويـل االصـغر
في تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع بالسودان قامت الوحـدة بجھـود حثيثـة منـذ سـبتمبر ٢٠٠٧
للتشبيك مع مفوضية الشئون االنسانية شملت اآلتي:
 عقد اجتماعا ابتدائيا مع السيد/مفوض عام الشئون االنسانية تم فيه تنوير المفوض بجھود بنـك
السودان حول تنمية قطاع التمويل االصغر والدور المنوط على المنظمات ذات عمله من أجل ذلك
باالضافة الى العقبات التي تواجه تلك العقبات.
 تم تكون لجنة مشتركة بين الطرفين ضمت  ٤أعضاء من مفوضـية الشـئون االنسـانية و ٣أعضـاء
من بنك السودان اثنلن من الوحدة وواحد من االدارة القانونية.
 تم عقد عدد  ٦اجتماعات للجنة السباعية للتشبيك بين الطرفين وتم من خاللھما اآلتي:
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تم عمل أطار مرجعي لعمل اللجنة ) اسباب تكوين اللجنة ،االھـداف ،النتـائج المتوقعـة ،أعضـاء
اللجنة(
تم عمل تنوير للمنتدى التشاوري االول للتمويل االصغربخصوص التشبيك بين القطاعين.
تم عمل لجان محورية للقيام ببعض التكليفـات المرتبطـة بعمـل اللجنـة العـداد الـرأي القـانوني
والفني والتشاوري.
تم اعداد ورقة عن ضرورة تعديل قانون المنظمات التطوعية للسماح للمنظمات التطوعية بالعمل
في مجال التمويل االصغر ولخلق بيئة قانونية وتشريعية جاذبة للمنظمات االجنبيـة الرائـدة فـي
ھذا المجال.
تم اعداد اسس عامة للجنـة الفنيـة المشـتركة المقترحـة لالشـراف والرقابـة علـى المنظمـات
العاملة في التمويل االصغر.
تم أعداد اطار مرجعي لورشة تشاورية مع المنظمات االجنبيـة والوطنيـة الستصـحاب رايھـا مـن
خالل جھود اللجنة السباعية للتنسيق.
واآلن في اطار الترتيبات النھائية لرفع التصور النھائي للجنـة تـود الوحـدة عقـد ورشـة تشـاورية
للمنظمات العاملة في التمويل االصغر وذلك حسب االطار المرجعي المرفق تمھيـدا منھـا لرفـع
نتائج وتوصيات اللجنة السباعية الدارتي بنك السودان ومفوضية الشئون االنسانية وعليـه ارجـو
التكرم بالمصادقة لقيام الورشة حتى تتمكن اللجنة من عقدھا خالل الشھر القادم.
التشبيك والتنسيق مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أيفاد :في اطار تبنـي مبـادرة
االيفاد في ترقية قطاع التمويل االصـغر بغـرب السـودان تبنـت وحـدة التمويـل االصـغر استضـافة
فعاليــات المبــادرة التــي آتــت شــراكة ضــمت االيفــاد ،البنــك الزراعــي ،مصــرف االدخــار والتنميــة
االجتماعية ،وزارة المالية ،وزارة الزراعة االتحادية ووحدة التمويل االصغر وقد تم اآلتي:
تم عقد ورشة عمل للشركاء بمباني الوحدة تم تحديد المسئوليات لكل طرف.
تم تنفيذ برنامج تدريبي للشركاء عن طريقة اعداد الخطة االستراتيجية والعملية للمشروع.
تم تكوين لجان تسيير لكل من المصـرفين وبـدات ھـذه اللجـان فـي عمـل المسـوحات الحقليـة
واعداد الخطة االستراتيجية والعملية والتي من المتوقع اكتمالھا خالل الشھر القادم.
تم وضع ميزانية اعداد الخطط واالتفاق على استقدام بيت خبرة عالمية للمسـاعدة فـي اكمـال
الخطة لتشمل الخطة المالية وقد التزم المصرفان ب %٤٠وااليفاد ب %٥٠ووحدة التمويل االصغر
ب %١٠على أن تتم االدارة المالية للجزء الخاص باستقدام بيت الخبرة عبر وحدة التمويل االصغر
وكالة عن الشركاء وأن تودع األموال الخاصة بذلك لدى حسابھا ببنك السودان.
التشبيك والتنسيق مع وزارة االستثمار  :بدأت الوحدة في برنامج للتنسيق مـع منسـوبي
وزارة االستثمار وذلك توطئة لتحسين البيئة االستثمارية لصالح تطور القطاع.
التنسيق مع الواليات:
التشبيك والتنسيق مع القطاعات االخـرى :بـدأت الوحـدة مخاطبـات لوضـع اسـس لجھـود
تنسيقية مع عدة جھات منھا:
االتحاد العام للمراة السودانية.
ديوان الضرائب.
الواليات.
وزارة التجارة – االدارة العامة للتعاون الدولي

في أطار الترويج والتسويق لتنمية القطاع:
 .١المنتدى التشاوري األول للتمويل االصغر بالسودان:
• أعد المؤتمر تحت رعاية خاصة من السيد /نائب رئيس الجمھورية والسيد /وزير المالية والسيد/
المحافظ.
• تم استقطاب جل تمويله من البرنامج االنمائي لالمم المتحدة ،الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
والبنك الدولي.
• شارك فيه عدد كبير من أفضل الممارسين للتمويل االصغر بالعالم من دول مثـل بوليفيـا باميركـا
الالتينيــة ،بــنغالديش بجنــوب شــرق آســيا ،مــن يوغنــدا مــن شــرق افريقيــا ،الواليــات المتحــدة
االمريكية...الخ.
• خرج المؤتمر بتوصيات كان من أھمھا اعتماد الدولة لمبدأ تعزيز تعبئة الموارد مع االبتعاد ما أمكن
في التدخل المباشر كمستثمر ومنفذ للتمويل ومراعاة توخي العدالة والشفافية والمساواة في

•

توزيع موارد الدولة المخصصة للقطاع ،العمل على رفع القدرات في المجال ،العمل علـى تحفيـز
المستثمرين في المجال... ،الخ.
بدأت الوحدة في التخطيط لمشاريع لتنفيذ التوصيات وذلك مع بعض الجھات المانحة.

جانب من المنتدى العالمي

جانب من المنتدى العالمي

الترويج عبر إذاعة خرطوم أف أم:
• تم التعاقد مع إذاعة خرطوم اف أم  ٨٩اإلقتصـادية وذلـك العـداد برنـامج ترويجـي متخصـص فـي
مجال التمويل الصغر وذلك بتكلفة إجمالية قدرھا  ٣٠الف جنية لعـام كامـل ،شـاملة اإلستضـافة
واإلعالنات الخاصة بالوحدة  ،إضافة الي تغطية الندوات داخل والية الخرطوم.
• تم حتى اآلن بث  ٢٣حلقة وندوة وتبقى حتى اآلن فرصة للبث ألكثر من ستة اشھر.
 .٢االمنتدي الشھري
موضوع المنتدي
١
٢
٣

مقدم الورقة

التمويل االصـغر امكانيـة التطبيـق فـي د /ابوبكرابراھيم حسين
السودان
التحول الي مؤسسات التمويل االصغر د /جعفر فرح
عمر الفارق  -شركة شيكان
التامين الصغير
د محمد خيري فقيري

٤

مؤسسة ضمان التمويل االصغر

٥

الزبــائن المحتملــين للتمويــل االصــغر أ .مصـــــطفى جمـــــال الـــــدين
أبوكساوي
وامكانية االنتشار

عـــــــــــــدد
المشاركين
٢٤
٢٧
٦٦
٧٥
٦٨

 .٣قامت الوحدة بترتيب عدد من اللقاءات والحوارات بالصحف للترويج للقطـاع شـملت تغطيـة كافيـة
لكل المواضيع والفعاليات التي يقوم بھا بنك السودان في ھذا المجال.
 .٤الشبكة الالكترونية:
افردت الوحدة لنفسھا وجودا بالشبكة الالكترونية حسب االتي:
• موقع خاص بالوحدة يطل على العالم من خالل .www.mfu-cbos.gov.sd
• اضــــــافة المعلومــــــات المتعلقــــــة بالوحــــــدة لموقــــــع بنــــــك الســــــودان المركــــــزي
. http://www.cbos.gov.sd/MFU/mfuA.htm
• ربط الوحدة بشبكة سنابل العربية /http://www.sanabelnetwork.org
• البوابة العربية للتمويل االصغر /http://arabic.microfinancegateway.org
• ويتوقـــع قريبـــا ربـــط المعلومـــات الخاصـــة بالســـودان بســـوق شـــفافية التمويـــل االصـــغر
. /http://www.mixmarket.org
 .٥أخرى مطبوعات تعريفية:
أعدت الوحدة مطبوعات تعريفية خاصة باللغتين العربية واالنجليزية الستخدامھا في التعريف بالوحدة.

في أطار االعداد لقيام مشروع مرفق تنمية السودان للتمويل االصغر :SMDF
 .١خلفية عن المشروع
ويشمل ھذا الجزء من التقرير كل المراحل التي مر بھا المشروع منذ مرحلة المقترح المبـدئي )(IPP
وحتى مرحلة توقيع االتفاقية الفرعية بين وزارة المالية االتحادية وبنك السودان المركزي :
اوال ً :كان المشروع في مقترحه المبدئي ذو تصور طموح  ،ويشتمل على عدة مكونات بخالف موضوع
التمويل االصغر  ،حيث كان يطلق عليه في البداية مشروع تنمية االعمال الصغيرة Micro-Enterprise
) ، (Development Projectإذ كان يشتمل على:







برامج اصالح للتشريعات والسياسـات بمـا يخفـف االعبـاء االداريـة عـن منشـآت االعمـال
الصغيرة لزيادة وتائر ادماجھا في القطاع الرسمي.
تقوية وتأمين حقوق ملكية االصول لفقراء الريف والحضر
توفير التمويل االصغر على أسس مستدامة
حفز وتوجيه الفقراء النشطين اقتصادياً نحو المزيد من االعمال الصغيرة المنتجة.
دعم وبناء القدرات بما يخدم قطاع االعمال الصغيرة بشكل افضل
اقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص السكان ذوي الدخول المنخفضة.

وبناءاً على ھذه االھداف فقد كانت الجھات الحكوميـة الممثلـة لحكومـة الوحـدة الوطنيـة والمقترحـة
لتنفيذ المشروع ھي بنك السـودان  ،وزارة االسـتثمار ووزارة الماليـة االتحاديـة  ،كمـا كانـت التكلفـة
المقدرة في حدود  ٣٢.٣مليون دوالراً مناصفة بين صندوق المانحين وحكومة الوحدة الوطنية.
أما بخصوص مدة التنفيذ فقد كانت في مجملھا أربع سنوات  ،حيث خطط للمرحلة االولـي فتـرة عـام
واحد  ،وثالث سنوات للمرحلة الثانية.
يتكون المقترح االولي للمشروع من اربعة مكونات رئيسية :
المكون االول:
ازالة العوائق والعقبات القانونية والتشريعة التي تحول دون االنضمام للقطـاع الرسـمي
ويشتمل على:
-

تمويل دراسة وتقييم القطاع غير الرسمي في السودان
ازالة العقبات التي تواجه القطاع غير الرسمي )التسويق الزراعي  ،القيود االدارية ...الخ(
مشروع السجل االلكنروني الصول القطاع غير الرسمي

المكون الثاني -:
التمويل االصغر ويشتمل على :
 مشروع قيام مكتب استشاري في مجال سياسات التمويل االصغر ببنـك السـودان لتنسـيقالعون الفني ودراسة انشاء ادارات للتمويل االصغر بالبنوك التجارية.
 بناء القدرات التنظيمية واالدارية لبنك السودان في مجال التمويل االصغرمشروع دعم التمويل االصغر
 انشاء وحدات التمويل االصغر بالبنوك التجارية بناء قدرات مؤسسات التمويل االصغر غير المصرفيةالمكون الثالث -:
التنظيم وبناء القدرات ويشمل :
 الدعم االجتماعي والتنظيمي من خالل رفع الوعي بأھمية وامكانات القطاع غير الرسمي بناء القدرات المؤسسية في مجال اصالح االجراءات االدارية في مجال االستثمار المساھمة في تمويل مشروع تيسير اجراءات االستثمار المساھمة في مشروع تقييم مناخ االستثمار في السودانالمكون الرابع -:

شراكة القطاعين العام والخاص السكان ذوي الدخول المنخفضة  ،وھو عبارة عن اعـادة
تطبيق لتجربة مشروع بتسوانا لإلسكان الذاتي )(Replication
ثانياً :من الواضح ان المقترح قد خضع لعدة تعديالت وتغييرات دون المساس بھدفه الجوھري االسمى
وھو تخفيف حدة الفقر وسط فقراء الحضروالريف النشطين اقتصادياً  ،وذلك بعد استصحاب المالحظات
الواردة من ممثلي صـندوق المـانحين )البنـك الـدولي( وممثلـي المجموعـة االستشـارية لمسـاعدة
الفقراء في اطارالحوار و التشاور المستمر  ،إضافة للخبرات الداخلية  ،وندلل على ذلـك بوجـود عـدة
فروفات واختالفات بين المقترحين المبدئي والنھائي  ،ومن ابزرھا االتي-:
 تعديل اسم المشروع الى مشروع السودان للتمويل االصغر ).(Sudan Microfinance Project قصر وتركيز المشروع على المكون الثاني مـن المقتـرح االول وھـو موضـوع التمويـل االصـغر،وبالتالي حصر الجھات المنفذة على بنك السودان المركزي ووزارة المالية.
 تخفيض تقدير التكلفة الـى  ٢٠مليـون دوالر مناصـفة بـين حكومـة الوحـدة الوطنيـة وصـندوقالمانحين.
 زيادة مدة التنفيذ من  ٤سنوات الى خمسة سنوات وعلى مرحلتين أيضاً. تحديد النطاق الجغرافي الذي يغطيه المشروع مع االشارة الى المناطق المھمشة في الغربوالشرق والشمال.
 توضــيح الرؤيــة تجــاه الموضــوع بشــكل أفضــل مــن خــالل النتــائج المتوقعــة منــه ) Expected.(Outcomes
تقليص االھداف التنموية المقترحة الى نقطتين رئيسيتين ھمـا مبـادرة بنـك السـودان فـي
مجال التمويل االصغر  ،وبرنامج استراتيجية تطوير القطاع الخاص تحـت اشـراف وزارة الماليـة
االتحادية.
أما بالنسبة للمكونات االساسية للمشروع فقد تقليصھا من اربعة مكونات الى اثنين:
المكون االول :بناء قدرات بنك السودان في مجال السياسات المنظمة للعمل في مجـال
التمويل االصغر
المكون الثاني  :مشروع السودان لتطوير التمويل االصغر ) (SMDFوالذي يشتمل على-:
• زيادة الدخول وتنمية قطاع االعمال الصغيرة واالستخدام .
• تنمية االصول والثروات .
• تخفيض معدالت تعرض االسر للصدمات االقتصادية والمخاطر  ،باالضافة الى زيادة وعي ھذه االسر
بأھمية االستثمار في جوانب صحتھا وتعليمھا.
• تمكين المرأة اقتصادياُ.
 .٢التطورات التي طرأت على وثيقة في شكلھا النھائي:
واستناداً لما سبق من تعديالت على الوثيقة النھائية فقد تم :
• االستغناء عن موضوع لجنة التسيير التي وردت فـي المقتـرح االول التـي كـان مـن المفتـرض ان
تتكون من بنك السودان ووزارة المالية ووزارة الصناعة  ،اضافة لكل االطراف والجھات ذات العالقة ،
وتمت االستعاضة عنھا بمجلس ادارة للمشروع من سبعة أعضاء يمثلون بنك السـودان المركـزي
ووزارة المالية )ممثل واحد لكل(  ،وعضوين من الخبراء في مجـال التمويـل االصـغر  ،باضـافة الـى
ثالثة اعضاء يمثلون منظمـات المجتمـع المـدني والقطـاع الخـاص  ،مـع التركيـز علـى اسـتقاللية
المجلس ادارة المشروع  .وتتلخص مھام مجلس االدارة فـي اجـازة اسـتراتيجية وخطـط العمـل
والعقود واالتفاقات  ،كما له الحق في تعديل اللوائح المنظمة لعمله.
•

تم تعديل شكل الھيكل االداري المقترح في التصور المبدئي الـى مـدير للمشـروع يشـرف علـى
مديرين للعمليات باالضافة الى ادارتين فنية ومالية  ،فـي حـين ان المقتـرح االولـي ھـو ان ينفـذ
المشروع عبر وحدة منفذة ) (Executing Agencyداخل بنك السودان.

•

تمت مراجعة مقترح وثيقة المشروع ) (FPPفي شكلھا النھـائي تـم عرضـھا فـي اجتمـاع اللجنـة
االشــرافية ) (Oversight Committeeفــي  ١٧ابريــل  ٢٠٠٧وتمــت اجــازة المقتــرح مــع االلتــزام
بالتشاورمع المـانحين فـي موضـوع الساياسـات ومعـايير االختيـار قبـل الحصـول علـى الموافقـة
النھائية.

•

تمت الموافقة النھائية من صندوق المانحين ومن ثم تم استالم نسخة من مسودة العقـد بتـاريخ
 ٢٠٠٧/٥/٢٠البداء المالحظات عليھا.
بتاريخ  ٦يونيو  ٢٠٠٧تم استالم خطاب من وكيل وزراة المالية والتخطيط االقتصادي معنون للسيد/
المحافظ يفيد فيه رسمياً باكتمال مراسم توقيع االتفاقية مع صندوق المانحين  ،وراجياً اسـتعجال
انفاذ ترتيبات المشروع بالتوجيه باجراء االتي-

•






مراجعة مسودة االتفاقية الفرعية المرفقة
تسمية منسق من قبـل بنـك السـودان للقيـام بمھـام االشـراف والمتابعـة اليوميـة
والتوقيع على طلبات السحب والمتابعة اليومية مع البنك الدولي في اجراءات الشراء
واعداد التقارير الدورية.
فتح حساب خاص بالمشروع وإفادة وزارة المالية برقمه وتخويل التوقيع عليه.

• وفي تاريخ  ١٦يونيو  ٢٠٠٧تم توقيع االتفاقية الفرعيـة للمنحـة بـين وزارة الماليـة االتحاديـة وبنـك
السودان المركزي  ،وقد وقـع عـن وزارة الماليـة االتحاديـة السـيد /وكيـل وزارة الماليـة واالقتصـاد
الوطني  ،ووقع نيابة عن بنـك السـودان المركـزي السـيد /مسـاعد المحـافظ لقطـاع لمؤسسـات
المالية والنظم.
 .١المرحلة الحالية للمشروع:
بالنسبة لما تم فيما يختص بااليفاء بالشروط المحددة من قبل المانحين لدخول االتفاقية حيز التنفيذ
فقد تم االتي-:


تم توقيع االتفاقية الفرعية بين وزراة المالية االتحادية وبنك السودان بتاريخ  ١٦يونيو  ٢٠٠٧كما
أشرنا آنفاً.



تم فتح حساب مصرفي منفصل للمشروع بالرقم  ٨٨٣٣وحدد االشخاص المخول لھم بالصرف
عليه  ،كما أودعت فيه مساھمة بنك السودان في المشروع البالغ قدرھا  ١٠مليون دوالر.



اقترح النظام المالي لبنك السـودان كنظـام مـالي مقتـرح للمشـروع وقـد وافـق عليـه البنـك
الدولي.



أيضــا مــن ضــمن مــا تــم انجــازه اختيــار مجلــس ادارة المشــروع ووافــق البنــك الــدولي علــى
المرشــحين  ،وقــد عقــد لقــاءاً تعريفي ـاً بــين اعضــاء المجلــس وممثــل البنــك الــدولي وممثلــة
لمجموعة االستشارية بالعاصمة اليوغندية كمباال إبان فتـرة انعقـاد المـؤتمر الثالـث للتمويـل
االصغر في الفترة  ٢٤-١٩اغسطس .٢٠٠٧
تم االعالن عن الحاجة لبيت خبرة لتأسيس المرفق في  DG Marketواستلمت رغبـات ل ٢٧
بيت خبرة ومؤسسة عالمية وقد تم اختيار قائمة قصيرة من  ٦مؤسسات عالمية تقدمت منھا
 ٤مؤسسات بعروض فنية ومالية.
تم استالم اربعة طلبات من بيوت خبرة عالمية من قائمة احتوت  ٦مؤسسـات والتـي سـيتم
فرز عروضھم الفنية في االسبوع االول من يناير  ٢٠٠٨عبر لجنة فـرز تسـتعين بخبيـر عـالمي
حسب متطلبات فرز العروض المطلوبة من البنك الدولي.
تنمية التمويل االصغر بجنوب السودان:
تــم تدشــين مرفــق جنــوب الســودان لتطــوير التمويــل األصــغر فــي ٢٠٠٧/١٢/١٠م فــي جوبــا
بمشاركة وزارة المالية والتخطيط االقتصادي  ،ووزارة التجارة والتموين  ،ووزارة التعاون  ،وبنـك
جنوب السودان  ،وفريق المانحين  ،والمصارف التجارية والمنظمـات والنـا شـطين فـي مجـال
التمويل األصغر .حيث تم التعرف على الوضع الراھن للتمويل األصغر بجنوب السودان وتقـديم




مرفق
•

•

•

عرض من بنك جنوب السودان كجھة رقابية باإلضافة إلى عرض المعايير واإلجراءات المتعلقـة
بطلبات الحصول على الدعم المالي والفنى من المرفق.
كما تم اإلعالن  ،باسم حكومة جنوب السودان ) وزارة التجارة والتموين ( وبنك جنوب السودان
 ،عــن المنافســة علــى مبلــغ  ١,٠٠٠,٠٠٠دوالر )  %٥٠مــن المــانحين و %٥٠مــن حكومــة
الجنوب(.وذلك بـدعوة مختلـف مقـدمي التمويـل األصـغر بـالجنوب  ،بمـا فـي ذلـك المنظمـان
األجنبية  ،لتقديم مقترحات في حدود  ١٠٠,٠٠٠إلى  ٤٠٠,٠٠٠دوالر كمشروع نموذجي .حيث
تم تحديد يوم  ٢٠٠٨/١/١٥كآخر يوم لتقديم الطلبـات ليـتم إخطـار الجھـات الفـائزة فـي ١/٢٢
واالحتفال بذلك في ٢٠٠٨/١/٢٥م.
التمويل الممنوح من مرفق جنوب السودان لتطوير التمويل األصغر سيتم تصميمه لالستخدام
في اآلتي:
البناء المؤسسي :مـنح لتطـوير القـدرات المؤسسـية لمؤسسـات التمويـل األصـغر
∗
للتدرج إلـى أعلـى فـي المسـتقبل  ،مـن خـالل االسـتثمار فـي الـنظم  ،والخـدمات
االستشارية  ،وتدريب المـوظفين  ،ونظـم إدارة المعلومـات  ،ورصـد التمويـل  ،ونظـم
المحاسبة والضبط الداخلي  ،وتقوية شبكة التمويل األصغر.
∗ راس مال لمؤسسات التمويـل األصـغر :لمـنح التمويـل والتكلفـة التشـغيلية ونمـاذج
تجريبية لتقديم التمويـل األصـغر .والغـرض الرئيسـي لھـذه المنحـة ھـو زيـادة تقـديم
خدمات التمويل األصغر في جنوب السودان.

خطة العام ٢٠٠٨
النشاط

مؤشــرا مؤشرات جھــــــة اإلفتراضات
النصــــف التنفيذ
ت
النصــف الثاني
األول

أوال ً :خطــــــة التمويــــــل
والمســــــــــــــــــاھمات
الرأسمالية:
 /١تفعيــل دور المصـــارف
في توفير خدمات التمويل
األصغر وذلك عبر:
أ/الوصول الـي  %٥٠مـن  -إكمـــال
العمــــالء المســــتھدفين إجـــراءات
قيــــــــام
بنھاية العام
مرفــــــق
تنميــــــة
التمويـــل
األصغر
 بدايـــةعمليـــات
بنـــــــــك
األسرة

 بدايةعمل
مصارف
أومؤس
سات

البنـــــوك
المتخصـــ
صـــــــــة
ومؤســـــ
ســــــات
التمويـــل
األصغر

 وجـــود بئيـــة قانونيـــة ورقابيـــةمشجعة للمصارف
 قيـــام مرفـــق تنميـــة التمويـــلاألصغر

تمويل
أخري
متخصصة
تأسيسالمرفق
لمؤسس
ة تمويل
اصغر
واحدة
)علي
األقل(

ب/توجيه نسـبة الــ - %١٢إعــــداد
لتســتغل فــي األغــراض إستراتيج
يـــــــــات
المخصصة لھا
المصارف
المتخصـــ
صة
إكتمـــالالبنـــــــاء
المؤســـــ
ســـــــى
لوحـــدات

 إكتمــــال البنوكإجـــــراءات
توقيــــــــع
العقود بين
المصـــارف
والمصـارف
المتخصصــ
ة للتنفيـــذ
عبـــــــــــر
المضاربات
المقيدة

-

-

التزام المصارف بإستغالل
ھـــذه النســـبة ألغـــراض
التمويل األصغر
قبــول المصــارف الــدخول
في عمليات مـع مصـارف
اخري

/٢تقـــــــديم التمويـــــــل
والمساھمات الرأسمالية
لمؤسســــات ومصــــارف
التمويــــل األصــــغر غيــــر
المصـــرفية خاصـــة فـــي
الواليات

/٣تقـــــــديم التمويـــــــل
المصرفي بالجملة

/٤تطبيق صيغ تمويل أكثر
مالءمة)مشاركة،مضاربة،
مقاولة،إستصناع(

التمويـــل
األصـــــغر
بالمصـــار
ف
مساھما
ت
راســــمال
يـــــــــــة
لمصـــرفي
يــــــــــن
والئـــــين
)واليتـــي
شـــــمال
وجنــــوب
كردفان (
ربـــــــــط
المنظمــا
ت
والجمــــع
يـــــــــات
اإلئتمانية
بالمصـــار
ف
تنـــــاقص
استخدام
نســــــبة
المرابحــة
مــــــــــن
%٩٠
الـــــــــى
%٧٠
إجـــــــازة
الئحــــــة
الضـــمان
مــــــــــن
مجلــــس
إدارة بنك
السودان

مســاھمة بنــــــــك قيام مرفق التمويل األصغر
مرفــــــــق السودان
التمويـــــل
األصـــــــغر
)علـــــــي
األقل( في
إنشــــــــاء
مؤسســــت
ين

قيــــــــــام البنوك
منظمــــات
وإتحـــادات
إئتمانيـــــة
متخصصة

وجـــود بئيـــة تشـــريعية تســـمح
للمنظمات والجمعيـات التطوعيـة
للعمل في التمويل األصغر

تنـــــــاقص البنوك
نســــــــبة
المرابحـــة
الى %٦٠

إتباع البنوك لصـيغ تمويـل جديـدة
بجانب ماھو متبع

قيــــــــــام بنــــــــك إجازة لوائح عمل المؤسسة مـن
/٥قيــام مؤسســة ضــمان
مؤسســـة السودان قِبل ھئية الرقابة الشرعية
التمويل األصغر
ضـــــــمان المركزي
 /البنــوك
)واحدة(
/
مؤسسا
ت
التمويـــل
االصــــغر
غيـــــــــر
المصـــرف
يــة وزارة
الماليــة/
واالقتصــا
د
الــوطني
المانحون
/٦تأسيس قاعـدة بيانـات -إكتمـــال  -إكمـــــال بنــــــــك وجود الشبكة
تصــــميم نظـــــــــام السودان
خاصة بالتمويل األصغر
 /مرفـــق
برنـــــامج التقارير

إلدخــــال  -التقريــــر التمويـــل
األصغر
المعلومــا السنوي
ت
قيـــــــامالــــــدورة
التدريبيــة
الثانيـــــة
لمــــدخل
المعلومــا
ت

ثاني ـاً:خطــة بنــاء القــدرات
والتنسيق واإلتصال:
/١التدريب والدعم الفني -إكمـــال المســـتوي الثـــاني
والمؤسســـي لمقـــدمي لمتدربي العام ٢٠٠٧
الزيارة الخارجية للمتدربينخدمات التمويل األصغر.
بداية دورة جديدة/٢تــدريب القــوي العاملــة
ببنــــك الســــودان فــــي
اإلدارات ذات الصــــــــــلة
لمتابعة الـدور اإلشـرافي
والرقابي

تـــــدريب
مــــدربي
المصارف
لتــــدريب
المســتھ
دفين
 إرســالتدريب عدد ٣٥
تـــدريب عـــدد. ١٠تـــدريبات بعثة الي
يوغندا.
خارجية
 دوراتتدريبيــــة
خارجية.

/٣بنــاء قــدرات الجمعيــات -عمـــــل خطـــــة لتـــــدريب
والمجموعات العاملة في المجموعات.
التمويــل األصــغر  ،ودعــم -عمل بـرامج ترويجيـة وسـط
الواليات والشرائح.
بناء منظمات متخصصة

/٤التشــبيك مــع الجھــات
ذات الصـــــلة )قطاعـــــات
حكوميـــة،منظمات غيــــر
حكوميــــة،قطاع خــــاص
،منظمات دولية(

 قيام عدد  ٣لجـان تنسـيقعلي األقل .
 تعــديل تشــريعات الشــؤوناإلنسانية.

 تــدريبعدد مـن
المنظمــا
ت
والجمــــع
يات.
 قيـــــامعدد مـن
الجمعيـــا
ت
اإلئتمــــان
يـــــــــــة
المتخصـــ
صة
 صــــدورقــــــانون
لحمايــــة
المنتجـــي
ن
الصغار.
 قيـــــاملجنـــــــة
للتمويــل
األصــــغر
بــــالمجل
س
الوطني.

بنــــــــــك
الســودان
وزارة
،
الماليــة،ال
مانحون

ميزانيــــــــــةالتدريب
قيـــام مرفـــقالتمويـــــــــــل
األصغر

بنــــــــــك
السودان
مرفـــــــق
التمويــــل
األصغر

قيام المرفق

بنــــــــــك  -قيام المرفق
السودان - ،وصــول دعــم
ومرفـــــق بنـــك التنميـــة
التمويــــل اإلســـــالمي-
جدة
األصغر

بنــــــــــك  -قيام اللجنـة
الســودان اإلشـــــــرافية
القوميـــــــــــة
ووزارات
للتمويــــــــــل
أخري
األصغر.

/٥تشــجيع المســتثمرين
للعمل في مجال التمويل
األصــغر وذلــك بتأســيس
مصــــارف أومؤسســــات
تمويل أصغر

 قيــام  ٤مؤسســات تمويــلأصغر
 رفع راسـمال بنـك االسـرةالي %٨٠

/٦التــرويج وبــث الــوعي  -بــث حلقــات توعويــة علــي
األقل في  ٨إذاعات والئية.
لعمالء التمويل األصغر
 قيـــــام عـــــدد  ٢ورشـــــةبالواليات.

بنــــــــــك
الســودان
وقيـــــــام
مرفـــــــق
التمويــــل
األصغر

قيــــــــام
المنتــدي
التشــاور
ي
الثـــــاني
ويســتھد
ف ھـــذه
المــــــرة
المستثم
رين
 قيـــــام بنــــــــــكعـــــدد  ٤السودان
ورش
بالواليات
 قيـــــامغصـــدارة
ربـــــــــع
سنوية

قيـــام مرفـــقالتمويـــــــــــل
األصغر.
مــــوارد مــــنوزارة المالية

تخصيص
الواليات
لموارد خاصة
بذلك.
تخصيص
المصارف
لموارد مالية.
قيام

لجان

إعالمية
مشتركة
بالواليات.

