


تأسيس أجفند

   ػبً فً أّشئت ٍبّحت، دوىٍت ػشبٍت ٍْظَت ،(أخفْذ) ىيتٍَْت اىؼشبً اىخيٍح بشّبٍح

 اىتٍَْت دػٌ ػيى أخفْذ وٌؼَو اىؼزٌز، ػبذ بِ طاله األٍٍش سَى ٍِ بَببدسة ،1980

 اىطفىىت وتٍَْت واىتؼيٌٍ، اىصحت، وتؼزٌز اىفقش، ٍنبفحت ػيى ببىتشمٍز اىَستذاٍت اىبششٌت

.َّىا األقو اىبيذاُ فً اىَستهذفت ىيششائح اىَبنشة

اىؼبىٌ حىه دوىت 133 فً ٍششوع 1,516 ٍِ أمثش اىذػٌ تقذٌٌ تٌو



أجفند عبر الزمن

 عبد بن طالل األمٌر سمو فكر عبر  حىمىيت، سمىيت بحقب أجفىد مز

:انخاني انىحى عهى  انمزاحم هذي إيجاس وٌمكن ، العزٌز

التركٌز على الصحة كأساس للتنمٌة• حقبة الثمانٌنٌات

التركٌز على التنمٌة التخصصٌة• حقبة التسعٌنٌات

التركٌز على بنوك الفقراء• حقبة األلفٌة

التركٌز على الشمول المالً•
حقبة العقد الثانً 

من األلفٌة



حقبة التسعٌنٌات

«االبتكار ولٌس التقلٌد»

 في حمثهج انخىمىيت، أجفىد مسيزة في ححىل وقطت 1995 انعاو شهد

:انخاني باعخماد انعشيش عبد به طالل األميز سمى حىجيهاث

.أجفىد عمم صهب في حىمىيت محاور خمست عهى انخزكيش1.

.اآلخزون حقهيد وعدو واالبخكار انخميش2.



نجازاته أجفندمحاور  وا 

محاربة الفقراء 

من خالل بنوك 

الفقراء والشمول 

المالً

أجفندمحاور 

تمكٌن المرأة

دعم المجتمع 

المدنً

تنمٌة الطفولة 

المبكرة

التعلٌم المفتوح 

والتعلٌم عن 

بعد



أجفندنموذج 

.األخفْذ سؤٌت واضحت ىطشح وتؼٌٍَ اىَشبسٌغ اىتَْىٌت اىَبتنشةٌَتيل -

: وفقبً ىؼْبصشٓ اىتبىٍت اىتَْىي تتَثو هزٓ اىشؤٌت فً َّىرج األخفْذ -



2030 - 2016أهداف التنمٌة المستدامة 



هدف فرعً و  169هدف تنموي عام تنبثق منها  17
معٌار لقٌاس التقدم فً تحقٌق األهداف 240

التنمٌة الشاملة 
ووسائل التنفٌذ

البٌئٌة األهداف
األهداف 
االقتصادٌة

األهداف 
االجتماعٌة

القضاء على : 1هدف

الفقر

القضاء التام : 2هدف

على الجوع

الصحة الجٌدة : 3هدف

والرفاه

التعلٌم الجٌد:  4هدف

المساواة بٌن  5:هدف

الجنسٌن

المٌاه النظٌفة : 6هدف

والنظافة الصحٌة

طاقة نظٌفة : 7هدف

وبأسعار معقولة

العمل الالئق : 8هدف

ونمو االقتصاد

الصناعة : 9هدف

واالبتكار والهٌاكل 

األساسٌة

الحد من :  10هدف

أوجه عدم المساواة

مدن : 11هدف

ومجتمعات محلٌة 

مستدامة

االستهالك : 12هدف 

واالنتاج المسؤوالن

العمل : 13هدف

المناخً

الحٌاة تحت : 14هدف

الماء

الحٌاة فً البر: 15هدف

السالم والعدل : 16هدف

والمؤسسات القوٌة

عقد : 17هدف

الشراكات لحقٌق 

األهداف

توزٌع أهداف التنمٌة المستدامة



الشمول المالً من خالل التموٌل األصغر
اآللٌات واإلنجازات



الشمول المالً

 وهً طالل، األمٌر سمو رؤٌة خالصة من الفقر لمكافحة أجفند ٍششوع بدأ :اىَبىً واىشَىه األصغش ىيتَىٌو اإلبذاع بْىك

 البنوك تأسٌس فً خطواته أجفند بدأ المنطلق هذا ومن .. المتكاملة للتنمٌة المثلى البداٌة هً للفقر الصحٌحة المعالجة أن

 فً المصرٌة األهرام صحٌفة عبر أطلقها التً سموه مبادرة على استنادا   للفقراء، المالً الشمول تحقق التً المتخصصة

.نموا   األقل الدول فً «الفقراء بنوك» إلنشاء 1996 العام

 الٌمن، األردن، فً األصغر للتموٌل مؤسسات/بنوك 9 بتأسٌس والحكومً، الخاص القطاع مع بالشراكة أجفند، قام•

.وسٌرالٌون مورٌتانٌا، فلسطٌن، السودان، لبنان، سورٌة، البحرٌن،

 ملٌون 400 تجاوزت مصروفة بمبالغ مستفٌد ملٌون 3 على ٌزٌد لما فرعا ، 82 خالل من خدماتها، البنوك هذه قدمت•

.أمرٌكً دوالر

.%64 نحو البنوك هذه عمالء من النساء نسبة تبلغ•

 المستهدفة الشرائح ومن التخرج حدٌثً الشباب من غالبٌتهم موظف، 1,000 من أكثر حالٌا   اإلبداع بنوك لدى ٌعمل•

  .للبنوك



.عدم وجدود بنوك متخصصة ومؤسسات كافٌة ومؤهلة لتغطٌة سوق التموٌل األصغر

ندرة الكوادر المؤهلة والمتخصصة فً صناعة التموٌل األصغر

تعانً مؤسسات التموٌل األصغر فً العالم العربً من عدم توفر التسهٌالت المالٌة لها 
فً الوقت المناسب لتغطٌة وتلبٌة احتٌاجات عمالئها

لماذا ندعم التمويل األصغر؟



غٌاب استراتٌجٌات وطنٌة للتموٌل األصغر

عدم وجود التشرٌعات التً تنظم هذه الصناعة

ضعف الوعً والدعم لمبدأ األعمال االجتماعٌة

التحديات التي تواجه التمويل األصغر



النماذج السائدة

غير موجود

قروض فقط

قد ٌوزع أرباحا  على المساهمٌن

سنوات 4وجود خبرة ال تقل عن : شرط التوظيف

أجفندنموذج 

العمل لتطوير البيئة التشريعية لمتمويل األصغر

قروض، ادخار، تأمٌن )تقدٌم خدمات مالٌة شاملة 

) ...

ٌتبع نموذج األعمال االجتماعٌة وال ٌوزع أرباحا  

على المساهمٌن

عدم وجود خبرة سابقة: شرط التوظيف

في بنوك التمويل األصغر أجفندنموذج 



النماذج السائدة

غير موجود

غير موجود

سنوات بتكلفة  3: الدعم الفنً الستدامة البنك

دوالر أمرٌكً 2.400.000تصل إلى 

األولوية لالستعانة بخبراء من الخارج

أجفندنموذج 

مساهمة القطاع الخاص المؤمنين باالستثمار 
االجتماعي في رأس المال

نظام المعلومات : )دعم الصناعات المساندة

...(اإلدارٌة 

سنتٌن بأقل من : الدعم الفنً الستدامة البنك

دوالر أمرٌكً 500.000

األولوية لالستعانة بخبراء محميين

غٌر موجود
العمل على تخرٌج العمالء من دائرة المشارٌع 

متناهٌة الصغر وربطهم بالمشارٌع الصغٌرة

في بنوك التمويل األصغر أجفندنموذج 



قروض-
فردي ومجموعات-
تمويل إسالمي-
تمويل ريفي-
قروض عبر الجمعيات-
قروض صغيرة ومتوسطة-
ضمان اجتماعي-

المنتجات التي تحقق الشمول المالي في بنوك أجفند

االستعانة بمصادر خارجية-
تأمين صحي-
تأمين تكافمي-

ادخار-
حسابات الشباب-
الحسابات الجارية-
ودائع ألجل-
صناديق استثمارية-

التحويالت-
صرف العمالت-
صرف نقدي-

منتجات 

اقتصادٌة 

اجتماعٌة

األطفال حضانات-
الطاقة المتجددة-
العربي الصمغ-
المواشي رعاة-



 استهداف حديثي التخرج من
الجامعات والمعاهد

تصميم منتجات جديدة تناسب الشباب

الوصول بالفروع إلى األرياف والمدن إنشاء بنك أو بنكٌن فً السنة

األيتام
المتقاعدون
ذوي االحتياجات الخاصة
السجينات

استهداف المناطق الريفية

استهداف الفئات المهمشة

التوسع

التركيز عمى الشباب

...ما يميزنا 



الشباب
النساء
المناطق الريفية
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
الفئات المهمشة

 فروع ثابتة ومتنقمة )دعم االنتشار
(وأجهزة لوحية

تطوير نظام تقنية المعمومات

تطوير منتجات مالية جديدة
تدريب الموظفين والعمالء

االنتشاربناء القدرات

التمويل

...ما يميزنا 



برنامج الشباب والتخرج

تحقٌق الشمول المالً للفقراء

ادخارقروض

التأمٌنقرض التعلٌم

شروط التخرج

عمل تجاري 
مربح

سجالت  3
ائتمانٌة جٌدة

وجود سجل 
تجاري

خلق فرص 
وظٌفٌة للغٌر

خدمات غٌر 
مالٌة





المؤشرات الحالٌة لبنوك أجفند 

منذ التأسٌس حتى 

2016 نهاٌة مارس

الوطنً

االردن

االمل

الٌمن

االبداع

البحرٌن

االبداع

سورٌا

االبداع

سٌرالٌون

االبداع

لبنان
االبداع

السودان

االبداع

فلسطٌن

االبداع

مورٌتانٌا
االجمالً

عدد القروض 

المصروفة
295,441127,1634,72014,16811,09520,29319,3006,9902,975

504,077

عدد العمالء 

245,000المدخرٌــن
-

14,434--22,117-5,390
286941

إجمالً عدد العمالء 

306,007196,907472015,66411,09516,10019,3006,9905,290منذ التأسٌس
582,073

إجمالً عدد 

96,50034,95026,4502,910,365 78,32055,47580,500 1,530,035984,53523,600المستفٌدٌن

إجمالً مبالغ القروض 

(ملٌون)المصروفة 
296.648.618.4

3.8 
2.120.58.4

12.9
1.5

412.8

نسبة النساء 

%64%43%47%86%76%100%35%52%55%81المقترضات

%94%95%98%97%99%95%99%80%83%99نسبة السداد

عدد الموظفٌـــن
3512403659149310073371003

30182316127382عـدد الفـــروع



: تحت التأسٌسبنوك 

:مستقبال  إنشاءها ٌعتزم أجفند بنوك 

الفلبٌنتونسالمغرب

ساحل العاجسلطنة عمان

مصر

السنغال

اتحاد غرب 
إفرٌقٌا المالً

(دول 8)

اتحاد وسط 
إفرٌقٌا المالً

(دول 6)

جزر القمر

الخطة المستقبمية إلنشاء البنوك



اإلطار التشرٌعً للتموٌل األصغر

األردن

الشمول المالً

األردن

مقدمً القروض متناهٌة الصغر

الٌمن

البحرٌن

سورٌا

سٌرٌالٌون

لبنان

السودان

فلسطٌن

مورٌتانٌا

مقدمً التموٌل األصغر

الٌمن

البحرٌن

سورٌة

الهدف النهائً هو 
تحقٌق الشمول المالً 

لجمٌع البلدان

الٌمن

سٌرالٌون

لبنان

السودان

فلسطٌن

مورٌتانٌا

السودان

مورٌتانٌا



عبر استحداث خطة طوارئ بما فٌها إنشاء نقاط بٌع صغٌرة تلبً احتٌاجات العمالء• القدرة على العمل فً ظل 
الكوارث واألزمات

استهداف المرأة والطفل بشكل أساسً•
االدخار

لتسهٌل العمل المٌدانً( تابلت)بالتركٌز على تطوٌر األجهزة اللوحٌة •
توظٌف التقنٌة

المتمثل فً تخرٌج العمالء من مرحلة المشارٌع متناهٌة الصغر إلى مرحلة المشارٌع •
الصغٌرة والمتوسطة

برنامج  التخرج

استقطاب شركات توفر التأمٌن الصحً الجماعً للعمالء بتكلفة زهٌدة• التأمٌن الصحً األصغر 

حل مشكلة انقطاع الكهرباء بتوفٌر ألواح الخالٌا الشمسٌة• الطاقة المتجددة

عبر توفٌر منتجات تناسب أوضاعهم مثل القروض والتعلٌم• تلبٌة احتاجات الالجئٌن

بصمات إبداعٌة فً بنوك أجفند



النموذج المقترح للشراكة التنموٌة  بٌن المؤسسات الشقٌقٌة
فً بنوك اإلبداع» الحضانات » تطبٌقا  على نتج 

حضانات 
األطفال

توفٌر بٌئة 
آمنة للطفل

تعلٌم الطفل

توفٌر فرص 
عمل 

للمعلمات

تمكٌن 
أمهات 
األطفال

االدخار 
لألطفال 
واألمهات

فتح فرص 
للقطاع 
الخاص

:نموذج لمنتج الحضانات فً بنك أجفند فً السودان
ألف دوالر أمرٌكً 600حضانة وروضة بقروض بلغ مجموعها  262تموٌل •

طفالا  4,404استوعبت الحضانات نحو •

معلمة 800وفرت فرص عمل لحوالً •

أتاحت لألمهات العمل وتحسٌن أوضاعهن المعٌشٌة بعد االطمئنان على أطفالهن فً بٌئة آمنة •



شركاؤنا




