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  المستخمص   
 بتتالتطبي  دارفتتور شتتمال بواليتتة الفقتتر مكافحتتة فتت  الصتتغيرة المشتتروعات تمويتتل دور الدارستتة ناقشتتت          
 ، المشروعات ىذه ألصحاب المعيشي المستوي  عم  تأثيرىا خالل من  األصغر التمويل مشروعات عمي
 وبيتان الدارستة بمنطقتة األصتغر التمويتل ومؤسستات المصتار  تجربتة عمت  الضوء لتسميط الدارسة ىدفت
 المصتادر عمت  الدارستة إعتمدت. الُممولين العمالء ودخول معيشة مستوي  عم  الممنوح التمويل أثر مدي

 عمتت  حصتتموا التتذين الصتتغيرة المشتتروعات أصتتحاب شتتمل التتذي الدارستتة مجمتت  متتن البيانتتات لجمتت  االوليتتو
 استتتتخدمت مفتتتردة،( 383)بمغتتتت بستتتيطة عشتتتوا ية عينتتتة اختيتتتار تتتتم الدارستتتة، فتتتترة ختتتالل اصتتتغر تمويتتتل

 اإلحصتتتا ية األستتتاليب استتتتخدمت البيانتتتات لتحميتتتل. الثانويتتتة لممصتتتادر باإلضتتتافة ر يستتتو، كتتتأداة االستتتتبانو
 االجتماعيتتتة لمعمتتتوم االحصتتتا ية الحزمتتتة برنتتتام  عبتتتر( كتتتاي مربتتت  الم ويتتتة، والنستتتب التكراريتتتة التوزيعتتتات)
(spss )األصتغر التمويتل ومؤسسات المصار  إلي الدارسة خمصت. الفروض واختبار البيانات لمعالجة 

 أصتحاب يعتاني كمتا األصتغر، التمويتل متن المستتيدفين إلتي الوصتول فتي قدرتيا من تحد مشكالت تواجو
 مستتوي  عنتد كتاي مربت  اختبتار تحميتل دأكت. التمويتل عمت  بالحصتول تتعمت  تحتديات متن المشتروعات ىذه

 معيشتتتتتة مستتتتتتو   وتحستتتتتين الصتتتتتغيرة المشتتتتتروعات تمويتتتتتل بتتتتتين طرديتتتتتو عالقتتتتتة ىنالتتتتتك أن 0.05 داللتتتتتة
 الستتتم  وشتتتراء والصتتتحة، التعمتتتيم، الغتتتذاء،) عمتتت  إنفتتتاقيم زيتتتادة عمتتت  التمويتتتل ستتتاعدىم فقتتتد المستتتتيدفين،

 المشتروعات تمويتل بتين طرديتو عالقتة توجتد أيضتا   والترفيتو، الستكن عم  أقل تأثيره كان حين في( المعمرة
 فت  ثابتت، دختل مشتروعاتيم تمويتل ليتم وفتر فقتد المشتروعات، ىذه أصحاب دخل مستو   وزيادة الصغيرة
 األصتغر والتمويتل الحتر العمتل ثقافتة ونشتر بتتدعيم الدارسة أوصت. مدخراتيم زيادة ف  يساعدىم لم حين
 المصتتار  إلتتزام ايضتتا المشتتروعات، ىتتذه طبيعتتة تال تتم تمويمتتو منتجتتات وتقتتديم المصتترفية، التوعيتتة وزيتتادة
 الصتترفية فتت  لمتوستت  وتحفيزىتتا والمتوستتط، الصتتغير، االصتتغر، لمتمويتتل المخصصتتة% 15التتتت نستتبة بتتأداء

 . بالجممة األصغر التمويل بمنح االجتماعية
 والية شمال دارفور ، المشروعات الصغري   مؤسسات التمويل االصغر، ، التمويل االصغر الكممات المفتاحية :

يم تمكيتنلماليتة لمفقتراء وغيتر  ماليتة ختدمات تقديمف  اشمل مضامينو  غرصاأل التمويل يعني :البحث مقدمة
 كينيتافت  دول كماليزيتا، الينتد،  ربالتجتا ذلتك العديتد متن وقد برىنت .واالقتصادي جتماعياأل الصعيدين عم 

 حزمتتةعمميتا  وعمميتا  لقتدرة  نموذجتا  مثمتت والتتي بنتك الفقتراء )جترمين( فت  بتتنغالديش لتجربتة  باإلضتافة ،وغيرىتا
التمويل  بات والتي بفضمياالمعيشية،  أوضأىمعم  تحسين  الفقراء ساعدالماليو عم  مخدمات الماليو وغير ال
، الصغري المشروعات  تمويل تضمنت التوس  ف التي  االىدا  االنما يةأحدي صبح لي محط أنظار صغراأل

 حيتتث جغرافيتتا ، ومتفتتاوت كبيتتر بشتتكل الفقتتر ينتشتتر الستتودان فتت  .تنميتتة االقتصتتادية والشتتمول المتتاليوتحقيتت  ال
 التقميديتة الزراعتة صتاحبت التتي والمشتاكل االنتتاجي القطتاع تتدىور أىمتا األستباب من بالعديد الظاىرة ارتبطت
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 فتت  بتتاألخص الستتكان معظتتم معيشتتة مستتتوي  فتت  تتتردي متتن صتتاحبيا ومتتا الستتوداني، االقتصتتاد عمتت  وتأثيرىتتا
 إال والخطتط، السياستات متن العديتد انتيتاج عمت  المتعاقبتة الحكومتات درجتت ذلتك ستبيل وف . الريفيو المناط 

 االصغر التمويل برنام  الدولة انتي  م2007 العام مطم . متزايد وبشكل واس  نطاق ف  ينتشر ظل الفقر ان
ستراتيجية كرؤية  متدي حتول التستاؤل يبقتي عميتو. االقتصتادية التنميتة وتحقيت  الفقتر حتده تخفيت  التي تيد  وا 
 وبواليتة عام بشكل الفقراء معيشة وتحسين العيش كسب سبل توفير عم  وقدرتو االصغر التمويل تجربة نجاح
 . فقرا   االكثر السودان واليات احدي الخصوص وجيو عم  دارفور شمال

 فت  الحترب التتي نشتبتاليتات الستودان االشتد فقترا  بستبب تعد والية شمال دارفور من بين و  :الدراسةمشكمة 
أحتتتدي االليتتتات  كونتتتو ، التمويتتتل االصتتتغرالتتتي جانتتتب عوامتتتل  ختتتري م 2003مطمتتت  العتتتام  (دارفتتتور االقمتتتيم )
 معيشتةمستتوي عمت   أحدثتواالثتر التذي  عتن متديالتستاؤل  يبقي لموجية الفقر وتوفير فرص العمل المطروحة
 .تمويل مشروعاتيم الصغيرةعد ب الفقراء المستيدفين ودخول

 الصتغيرة ومتناىيتةالمشتروعات و  ماىيتة التمويتل االصتغر التعتر  عمت تيتد  الدراستة التي  :اهداف الدارسة
 .يا أصحابمستوي معيشة والتغير ف   العالقة بين تمويل ىذه المشروعات، ومن ّثم الصغر

ات تجربة التمويل االصغر ف  السودان وقمة الدراس وحداثة تستمد الدراسة اىميتيا من أىمية :الدراسةأهمية 
 .الحد من الفقرو  المشروعات الصغري  دارسة التي تناولتو، الي جانب اىمية

التغيتر فتي بتين تمويتل المشتروعات الصتغيرة و  العالقتة فت  ثتنحصر الحدود الموضوعية لمبحت حدود البحث:
الحتدود  امن البنتوك ومؤسستات التمويتل االصتغر. أمتحصموا عم  تمويل أصغر  الذين يامستوي معيشة أصحاب

واليتتتة شتتتمال دارفتتتور نطتتتاق  :الحتتتدود المكانيتتتة .م( 2016_  2010متتتن العتتتام )فتتت  الفتتتترة تنحصتتتر  الزمنيتتتة:
 المعروفة. بحدودىا الجغرافية

  -تسعي الدراسة لمتأكد من صحة الفرضيات التالية :: فرضيات الدراسة
 وتحستتن  طرديتتو ذات داللتتة إحصتتا ية بتتين تمويتتل المشتتروعات الصتتغيرةتوجتتد عالقتتة : لفرضتتية االولتتيا

 .أصحاب المشروعاتمستوي معيشة الفقراء 
 ذات داللتتة إحصتتا ية بتتين تمويتتل المشتتروعات الصتتغيرة وزيتتادة  طرديتتوىنالتتك عالقتتة  : ثانيتتةالية الفرضتت

 .مستو  دخل أصحاب ىذه المشروعات
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أعتمتد فييتا عمتت   التحميمتتي التي جانتب المتني  االحصتتا ي. المتني  الوصتفي استتخدامتتتم  :منهجيةة الدراسةة 
 المجتالت الكتتب، التي جانتب المصتادر الثانويتو: لجمت  البيانتات ر سي المصادر االوليو )االستبانو( كمصدري 

 . ، شبكة االنترنتاالوارق العممية، الرسا ل الجامعيةو 

 المشروعات الصغيرة أواًل: 
 فت  البتدء عترض مفيتتوم يتطمتب األمتترومتنتاىي الصتغر مشتروعات الصتتغيرة مللتحديتد اطتار مفتاىيمي         

" كل كيان تنظيمي مستقل يديره منظم أو أكثر، يقوم بتدم  : بأنووالذي يعر  تعري  المشروع في حد ذاتو، و 
ومزج عناصر اإلنتاج المتاحة بنسب وبأستموب معتين، بيتد  أنتتاج ستمعة أو خدمتة تطترح فتي الستوق إلشتباع 

فتتالتعري  ىنتتا يتتّبن عناصتتر ر يستتية تقتضتتي وجتتود المشتتروع   (1). "خاصتتة أو عامتتة ختتالل فتتترة معينتتةحاجتتات 
كالعمالتتتتتة وراس المتتتتتال  ميمتتتتتةالمشتتتتتروع يتطمتتتتتب وجتتتتتود عناصتتتتتر  فإنشتتتتتاءاليتتتتتد (.  المتتتتتنظم، )أطتتتتتار العمتتتتتل،

غير، والمتتتدخالت وغيرىتتتا، ىتتتذه العناصتتتر د متتتا  ىتتتي التتتتي تحتتتدد طبيعتتتة وحجتتتم المشتتتروع )كبيتتتر، متوستتتط، صتتت
االمتتر بستتبب  يصتتعب الصتتغر ومتناىيتتةالصتتغيرة  المشتتروعاتبلكتتن عنتتدما يتعمتت  االمتتر  .متنتتاىي الصتتغري(

 مفيتتتومال التتتي جانتتب ،طبيعتيتتاالتتتي تحتتتدد  العوامتتلو واختتتتال  وتبتتاين الظتتترو   ،وتتنتتوع معتتتايير التقيتتيم تتعتتدد
نوعتان متن األعمتال الصتغيرة أن ىنالتك  -و خترون  Ratshmanيتري رتشتمان  . كممتة "صتغير"معني ل نسبيال

عبتتارة عتتن أعمتتال بستيطة كتتالمين الحتترة واألعمتتال والصتناعات المنزليتتة الصتتغيرة، وتصتتن  بأنيتتا ؛ النتوع األول
أمتا  .مة وىي ليستت مصتممة لمنمتو والتطتورتعمل من أجل توفير االحتياجات الحالية والشخصية لمفرد أو العا 

  (2)لكن يمكن زيادة حجم نشاطيا.كونيا جديدة لاألعمال التي تبدأ صغيرة  ؛النوع الثاني
متحتترك ولكتتن يمكتتن  دينتتاميكي مفيتتوم فيتتي أيضتتا   Microenterprises الصتتغيرةمتناىيتتة اأمتتا المشتتروعات 

  (3).  صغر المشروعات الصغيرة يتعد وصفيا بأنيا أصغر حجما  وصغرىا 
الحتتالي " إنشتتاء مؤسستتة جديتتدة، أو إضتتافة شتتيء جديتتد إلتتي متتزي  الستتمعة  بأنيتتا المشتتروعات الصتتغيرة ر تّعتت

.  (4)" رالكبيتتاآللتتة الصتتغيرة إلتتي المصتتن   عتتدد كبيتتر متتن األشتتكال التتتي تتتتدرج متتن وينطتتوي ىتتذا المفيتتوم عمتت 
العمتتل التتذي يتتديره أصتتحابو بشتتكل فعتتال، ويحمتتل الطتتاب  " وىنالتتك تعريتت   ختتر يتتري ان المشتتروع الصتتغير ىتتو

الشخصي بشكل كبير، ويكون محميا  في المنطقة التي يعمل فييتا، ولتو حجتم صتغير نستبيا  فتي الصتناعة التتي 
  (5). يعتمد بشكل كبير عم  المصادر الداخمية لتمويل رأس المال من اجل نموه وينتمي إلييا، 

                                                           
 . 8ص م(. دراسة الجدو  االقتصادية لممشروعات: مصر، اإلسكندرية: دار الفكر الجامعي،2007اندرواس، عاط  وليم ) 1 
 .143السعودية،  دار المريخ  لمنشر، ص م(. اإلدارة المعاصرة  . ترجم. "رفاعي دمحم رفاعي ؛ و خرون" ، 2001رتشمان، دافيد و خرون ) 2 
 الكويت. مرج  سب  ذكره، بدون تاريخ. الدولي بدولة االقتصادي التعاون  إدارة االقتصادية، المالية الش ون  وزارة 3 
 . 13صمرج  سب  ذكره الحناوي، دمحم،  4 

5
 .6ص: مرج  سب  ذكره ، إليا، ماركو  
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بستتتبب تعتتتدد العوامتتتل  ،وتعريفاتيتتتا المشتتتروعات الصتتتغيرةالمرتبطتتتة بفتتتاىيم الم تعتتتدديتضتتتح لنتتتا جميتتتا  ممتتتا ستتتب  
فبعضتيا اعتمتدت عمت   ،تعريت  المشتروع الصتغير الزال محتل ختال المحدده لمتعري  وتنوع المعيير لذا فتأن 

 ال ىتذه يتر  أن  تبتاين التعريفتات متن ىنتاك ولكتنمعايير وصفيو و خري كميتة ومتنيم متا خمتط بتين المعيتارين. 
 التعريتتت ،ي مستتتتخدم حاجيتتتات ، وتنتتتوعالمحيطتتتو بالمشتتتروعات ظتتترو ال تعتتتددعكتتتس ت بقتتتدر متتتامثتتتل مشتتتكمة ت

واختتال  الظترو  ع المشترو ر وراء اختيتا العمميتةالتدواف   ىتيفاألستباب التتي تفستر عتدم االتفتاق عمت  تعريت  
  .والعوامل

 صغرالتمويل األثانيًا: 
والقتروض  المتنح وتتوفير التتأمين، وختدمات والمتدخرات الماليتة الختدمات تتوفير"  ىتوصتغر التمويتل األ       
 وذوي  لمفقتراء األختر   الماليتة رغيت والختدمات والتتدريب، التوظيت  وبترام  األساستية، البنيتة تحسينو  ،الصغيرة
تكتمتل صغر يتعد  توفير اال تمتان )القتروض( وال األ مفيوم التمويل التعري  يّبين ّأن  (6) ."المنخفض الدخل

عتتتن متتتاىو معيتتتود  كميتتتا  ختمتتت  المستتتانده، وبالتتتتالي ىتتتو نمتتتط تمويتتتل ي متتتن الختتتدمات حزمتتتوتتتتوفير دا رتتتتو إال ب
متن ختالل  نجتاح العديتد  بشكل كبيتر نيايتات القترن الماضتي برزبشكمو الحالي  صغرالتمويل األ. بالمصار 

التتي ّأن اإلقتتتراض األصتتغر  المستتحيوىتتذه التجتتارب التتي جانتتب الدراستتات  أكتتدت الدوليتتو، حيتتث متتن التجتتارب
يكتون  عنتدماوبتاألخص  العمتل، فترص وتعزيتز التدخل توليتداليتات التتدخل ل إحتد  أىتمن يكون ناجحتا  كيمكن أ
 المواعيتتتد فتتتي بالستتتداد وذلتتتك العمتتتالء جانتتتب متتتن انضتتتبا إلتتتي وجتتتود  قتتتا م، باإلضتتتافة اقتصتتتادي نشتتتا  ىنتتتاك

لإلقتتراض  قويتتةأو مؤسستتة ماليتتو منظمتتة  قبتتل متتن مينتتي مصتترفي نشتتا  أنتتو عمتت  تنفيتتذه يتتتموعنتتدما  المحتتددة،
 الصتغرالصتغيرة ومتناىيتة  الفقتراء. فتمويتل مشتروعات التشتغيمي الذاتي االكتفاء لتحقي  نفسيا تكرس األصغر

م  والستت المنزلتتي األثتتاث مثتتل األصتتولمتتتالك إ طريتت  عتتن الماليتتة األزمتتاتمتتن  أنفستتيم تتتأمين عمتت تستتاعدىم 
 متا وىتول التدخ مصتادر تعتددليتم  تتتيح كمتا، والحوجتو األزمتة حتدوث حتال افييت التصتر  يمكتن التتيالمعمترة 
 لألزمتات التعترض أخطتار متن والتقميتل ،األساسيو الدخل مصادر تأثر حال االزمات حدوث تفادي من يمكنيم

 الرغدة األيامفي  يكسبوه أن يمكنالذي  القميل نأ حيث القر  في  يعيشون  الذين لمفقراء خصوصا  و ، بشكل عام
عمت   اإليجابيتة التتأثيرات متنقتر. أيضتا  الف ودا ترة حتدة كسر عم ىم يساعدمما  الصعبة لأليام يدخر أن يمكن

متتن ختتالل  إنفتتاقيم عمتت  تحستتين الفقتتر حافتتة عمتت  يعيشتتون  التتذين الفقتتراءيستتاعد يمكتتن أن مستتتوي االستتتيالك 
 ويبدأ لمفقر المفرغة الحمقة تنكسر فعندما الوقت، بمرور دخوليم زيادة إل  المقترضون  يميل حيث الدخل زيادة
م ومتن ثتم دختولي زيتادة عمت  تستاعد استتثماراتفي  الدخول إل  منيم العديد يميل ثابت دخل تحقي في  الفقراء

                                                           
 

6
: الواليات المتحدة  2- رقمالجيات المناحة  موجز، األصغر التمويل مجال في المانحة الجهات فعالية تحسين في المساعدة ، (CGAP)الفقراء لمساعدة االستشارية المجموعة 

 م، بدون ترقيم .2002ابرايل ، واشنطن،االمريكية 
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 الزالمو ىنالك من يري أن االقتراض االصتغر لكن ثّ ( 7).زيادة اإلنفاق عم  مستوي االستيالك وزيادة االدخار
وستتتاعدىم عمتتت  الصتتتعيد االقتصتتتادي  الفقيتتترة األستتتر لتتتبعض لمحيتتتاة شتتتريانا   يشتتتكلو؛ نعتتتم مفيومتتت فتتتي محتتتدودا  

 أو والصتتراعات، لألزمتتات تتعتترض التتتي الفقيتترة لمشتترا ح مناستتب وغيتتر لمكتتل، صتتالحا   لتتيس لكنتتوواالجتمتتاعي 
 .سي ة صحية ظرو  من تعاني أو التضخم، أو الفساد بيا يحيط

 صغر فى السودان تجربة التمويل األ
منتتذ امتتد صتتغيرة جتتاءت والمشتتروعات ال التمويتتل االصتتغرالقطتتاع المصتترفي فتت  الستتودان متت   تجربتتة         
إنشاء ، ثم تمويل صغار المنتجين في القطاع الزراعيبيد   م1959ف  العام  الزراعي البنك، منذ انشاء بعيد

بالتمويتتتل ىتمتتتام ان اإل إالم لخدمتتتة الشتتترا ح الفقيتتترة. 1974فتتت  العتتتام مصتتتر  االدختتتار والتنميتتتة واالجتماعيتتتة 
والتتي تنمية وتطتوير قطتاع التمويتل االصتغر رؤية  تاجيز  ف  نفس العام ،م2006العام  مطم  ازدادصغر األ

لمنشتتتاطات اليامتتتة مثتتتل مراجعتتتة فييتتتا  األولويتتتات اعطتتتت لمتمويتتتل االصتتتغر فتتت  الستتتودان طتتتة طريتتت ار مثمتتتت خ
اعتبتترت األستتاس فتت   والتتتي الشتتاممةقوميتتة الستتتراتيجية جتتاءت اال. بعتتدىا والقتتوانين المتعمقتتة بالقطتتاعالسياستتات 

صتغر محركتا  ر يستال لمتنميتة ل األتضمنت رؤيتيا " أن يكتون التمويتصغر ف  السودان. تنمية قطاع التمويل األ
ة مستتاىمتو فتتت  تحقيتت  التنميتتتة توستتي  مظمتتتة التمويتتل األصتتتغر لزيتتادو فتتتي الستتودان.  واالجتماعيتتة االقتصتتادية

تطتتتتوير سياستتتتات وتشتتتتريعات مشتتتتجعة لتنميتتتتة قطتتتتاع التمويتتتتل  عتتتتن . فضتتتتال  االجتماعيتتتتةاالقتصتتتتادية والعدالتتتتة 
 ،الجيتتات المعنيتتة المختمفتتةزيتتز التعتتاون بتتين مستتتويات الحكتتم و تعو  ،تطتتوير البنيتتة التحتيتتة المستتاندةو  ،األصتتغر

دخاليتتتا ضتتتمن حركتتتة مشتتتروعات التمويتتتل األتعزيتتتز ، و التقانتتتة ستتتتخداموا  لمعمومتتتات اتتتتوفر و  صتتتغر الناجحتتتة وا 
  (8) المجتم 

لمتمويتل األصتغر  ا  حيتث افترد محتور لتطتوير وتنميتة القطتاع استمر البنك المركزي في تطبي  السياسات الرامية 
 صتغرويتل األالمصار  بإنشاء وحدات متخصصة لمتم فييا الزم صدر سنويا  المُ  في سياساتو النقدية والتمويمية

ليشتتمل م 2018فتت  العتتام % 15% لمتمويتتل االصتتغر ليتتتم رفعتتو التتي 12وتخصتتيص نستتبة  مماثمتتة لمتتا قتتام بتتو
 لمتمويتتل االصتتغر مازالتتت ضتتعيفة، مخصصةالمتوستتط، إال أن نستتبة اداء المصتتار  فتت  التتتالتمويتتل الصتتغير و 

% حتت  5جم التمويل الكمتي تتعد  نسبة التمويل األصغر عامة من إجمال  ح لم المركزي  البنكتقرير ل ووفقا  
، أستتمر البنتك المركتزي فت  سياستاتو المشتجعة % المقررة12% فقط من نسبة 42م أي مايعادل 2015العام 
 .صتغر بالجممتة  لمنح التمويتل األوكالة ضمان التمويل األصغر بالجممة "تيسير" لتشجي  المصار  أنشا حيث

 بتكمفتتة التشتتغيل األصتتغر عزوفيتتا عتتن متتنح التمويتتلالمصتتار  كثيتترا  متتا تبتترر  المشتتجعة رغتتم ىتتذه السياستتات

                                                           
 كمية شمس، عين جامعة مصر(، عم  تطبيقيا إمكانية ومد  الفقراء بنوك تجربة دراسة ) ،عميه القضاء في الفقراء منظمات ودور الريفي الفقر ظاهرة غال ، بشر   شرين، 7

 . 4ص  2006 ماجستير غير منشورة، رسالة التجارة،
 .12م ، ص20012، الخرطوم، السوداان، 2017-2013جميورية السودان : اإلستراتيجية القومية الشاممة لتنمية وتطوير القطاع  8
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 انتشتار وتباعتد باإلضافة لضع  الثقافة المصترفيو بتقديم ىذا النوع من التمويل، العالية التي ترتبطوالمخاطر 
فتت  أوليتتا يكمتتن . وبالتتتالي فتتان قطتتاع التمويتتل االصتتغر فتت  الستتودان متتازال يوجتتو تحديتتدات عتتدة المستتتيدفين
  .وخاصة في المناط  الريفيةي العمالء المستيدفين الوصول ال

 المشروعات الصغيرة بوالية شمال دارفور صغر، وطبيعة التمويل األ
نمط معيشتة ستكانيا من طبيعة النشا  االقتصادي و  ال تخرجبوالية شمال دارفور المشروعات الصغيرة        

فقد  االخري. االنشطةالي جانب التجارة وبعض  ،االولي() القطاع يعكبير عم  الزراعة والر  المعتمدين بشكل
عمتتتل،  326660األعمتتتال الصتتتغيرة بواليتتتة شتتتمال دارفتتتور تبمتتت  حتتتوالي " اشتتتارة دارستتتة لتتتوزارة الماليتتتة أن أنتتتواع 

% فتتتي قطتتتاع الحتتترفيين والصتتتتناعات 31% فتتتي القطتتتاع التجتتتاري، و59% منيتتتا تتتتدار بواستتتطة النستتتاء، 25
% متتن ىتتذه اإلعمتتال مرخصتتة 47 ىتتذه االعمتتال ىنالتتك متتن بتتين  الختتدمات، % منيتتا فتتي قطتتاع10 الصتتغيرة،

حيث تشير ىذه االعمال  (9) " % منيا ليا مقار ثابتة46تحمل تراخيص عمل من الجيات الوال ية والمحمية، و 
 ونوعيو المشروعات الصغيرة .الي تتنوع االنشطة االنتاجية 

فت  العتام  متمويل االصغرشمال دارفور لإنشاء مؤسسة بوالية الالتمويل االصغر ب استراتيجيةجاء تنفيذ        
مؤسستتات التمويتتل يضتتا  الييتتا  (18التتت) يتتل األصتتغرتمو الك و بنتتو  فتتروع المصتتار  ألداء باإلضتتافةم، 2011
منيتا  (11) ،نافتذه( 24خدمات التمويل األصغر عبر)معظميا  تقدم  .()شركة أرادة ، مؤسسة االمل االصغر

ام كتداه، ممتيط، المعيتت، الطويشتة( )الكومتو،  تتوزي  عمت  محميتو  خري ( 8، منيا)بمدينة الفاشر حاضرة الوالية
 ( محمية بالوالية .18من جممة )

 والتعقيب عميها الدارسات السابقة
 -دور برامج األسر الفقيرة في مكافحة الفقر جاءت الدراسة بعنوان: .م(2003نادرة الحاج ) دراسة: -1

تمثمت المشكمة ف  انتشار الفقر ف  مدينة الفاشر حاضرة والية شمال دارفور،  .دارسة ميدانية محميه الفاشر
عم  دور الدولة في مكافحة الفقر  التعر  إلي ىدفت، والتي رجحت أسبابيا إل  الحروب والعوامل الطبيعة

ستخدم البحث المني  الوصفي الفقيرة وتوضيح المعوقات التي تحد من فعاليتيا، ا وتنمية برام  األسر
سيو لجم  البيانات يالتحميمي كمنيجية لمبحث وبعض األدوات كالمقابالت الشخصية والمالحظة كأدوات ر 

لي ىذه المؤسسات في الوصول إ التي تم تحميمييا وخمصت إل  وجود فجوة كبيرة بين واق  الفقراء وأدوات
معالجة مشكمة الفقر بتجفي   بالعمل عم الدراسة  . أوصتالفقراء والمستيدفين ومن ّثم معالجة مشكمة الفقر

مراجعة إجراءات و  العاممة،والتنسي  بين المؤسسات  ،روافده من الري  والسعي لتحقي  التنمية الريفية
 وسياسات التسمي . 

                                                           
 .2-1م ، ص2011مايو خطة العمل والتنبوات المالية لوالية شمال دارفور، خوجمي، عبد الماجد: الشركة السودانية لتنمية التمويل األصغر،  9
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تقةويم دور البنةا الزراعةي السةوداني فةي بعنةوان: . جةاءت الدراسةة م(2010سوسةن الصةاد) ) دارسة -2
بواليةة الخرطةوم ومعالجتهةا عبةر برنةامج التمويةل  وانتشةار تمثمت مشكمة الدراسة فى الفقةر  التمويل األصغر

التجارب الدولية في ىذا  كما استعرضت ،عم  التمويل األصغر أدبياتو ومفاىيمو ىدفت إلي التعر االصغر. 
المجتتال ومتتن ثّتتم تجربتتة البنتتك الزراعتتي الستتوداني. توصتتمت الدراستتة إلتت  أن التمويتتل األصتتغر المقتتدم متتن قبتتل 

ستتتاعد الكثيتتترين عمتتت  زيتتتادة دخميتتتم إلتتتي جانتتتب تتتتأثيره و البنتتتك الزراعتتتي ذو أثتتتر إيجتتتابي عمتتت  محتتتددي التتتدخل 
ارتبطتتت بالزيتتادات المستتتمرة فتتي  تمويميتتو معوقتتاتىنالتتك  لكتتن الممولتتو، اإليجتتابي عمتت  استتتمرارية المشتتروعات
. أوصت الدراستة بضترورة زيتادة االىتمتام كل الجوانبعم   السمبي تأثرىاو تكالي  اإلنتاج في القطاع الزراعي 

 ،خفتض الرستوم عمت  اإلعمتال الصتغيرة، والعمتل عمت  م  التركيز عم  شتريحة النستاء بذوي الدخل المنخفض
 ار مشروعات نوعية.دعم ابتكتشجي  و و 
أثةر التمويةل األصةغر فةي معالجةة الفقةر  . جةاءت الدراسةة بعنةوان:م(2014اصيمة عبدالرحمن )دراسة  -3

متدي تتأثير الوقتو  عمت   ىتدفت إلت  و  .فتي الستودان شتارهتوانتمثمت مشتكمة الدراستة فتي الفقتر   .في السودان
، حيتتث استعرضتتت الدراستتة فتتي متنيتتا الفقتتر المستتتيدفينالفقتتراء برنتتام  التمويتتل األصتتغر فتتي الستتودان عمتتي ا

المتني   الباحتث استتخدم. التمويتل األصتغر أدبياتتو ومفاىيمتوو بشكل عام وظتاىرة الفقتر وانتشتارىا فتي الستودان 
. بشكل ر سي عم  المقابالت الشخصيةحيث اعتمدت الدراسة  ،التحميمي الوصفي إلي جانب المني  التاريخي

لكن ىنالك ضع  وانخفاض في مستوي خبترة  ؛لة تشج  وتدعم برنام  التمويل األصغرإن الدو  اليوخمصت 
المستتتيدفين متتن البتترام  فتتي إدارة المشتتروعات الصتتغيرة وبالتتتالي معظتتم ىتتذه المشتتروعات يتتتم التتتخمص منيتتا 

مويتتل نشتتر ثقافتتة الت بضتترورةأوصتتت الدراستتة بضتترورة و بمجتتر التمويتتل أو تحتتول ليتتتم إداراتيتتا بواستتطة  ختترين. 
المشروعات التتي ليتا قتدرة عمت  خمت  فترص و األصغر والتركيز عم  تمويل المشروعات ذات الطاب  اإلنتاجي 

  .عمل

 السابقة  الدراساتالتعقيب عمى 
 إالكل ىذه الدراسات تناولت الحتد متن الفقتر وتحستين معيشتة الفقتر عبتر تمويتل المشتروعات االنتاجيتة،       
متتن ختتالل التجربتتة المصتترفيو  التمويتتل االصتتغرتتطتترقن لتتو عبتتر  م(2014) اصتتيمةو  م(2010سوستتن ) دارستتة

الحتتتاج  نتتتادرة دراستتتة  أمتتتا متتت  الدراستتتة الحاليتتتو، )البنتتتك الزراعتتتي، مؤسستتتة الخرطتتتوم( وىنتتتا وشتتتبو الشتتتبو أكبتتتر
 والرعايتةوالتذي يتتم عبتر المؤسستات غيتر الماليتو كتديون الزكتاة  تجربة بترام  االستر الفقيترة فتناولت م(2003)

تمكتن فت  تتطتاب   م(2003الحتاج ) نتادرة بين الدراسة الحالية ودراستة  التشابووجية  لكن. ..الخ  االجتماعية
محميتو واحتدة متن محميتات انحصترت فت   عم  الترغم متن أن دراستتيا ،شمال دارفور واليةوىي منطقة الدارسة 

 .المختمفة  اتياالدراسة الحالية الوالية بمحمي شممتف  حين الوالية مدينة الفاشر، 
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 توصيف منطقة الدارسة 
الصحراوي وشبو الصحراوي في الجزء  النطاق في الجزء األوسط منجغرافيا  تق  والية شمال دارفور        
، ىذه المساحة تعادل /م ك 2966420الكمية  تيامساحتبم    (10). من اقميم دارفور غربي السودان الشمالي

تحدىا دوليا  من الغرب دولة تشاد، ومن الشمال الغربي دولة ليبيا،  (11)لمسودان.% من المساحة الكمية 12
ووالية شمال كردفان من الناحية الشرقية، والوالية الشمالية من الناحية  وداخميا  تتاخم كل واليات دارفور

. ة ذات األصول المتنوعةتتأل  التركيبة السكانية لموالية من مجموعة من القبا ل المتداخم (12).والشمالية الشرق
 وم بمعدل نمو سنوي بم  نسبت2008العام  فيتعداد الذي تم لم وفقا  نسمة،  261136626 ياعدد سكان

% 17،% رحل19ريفيين مستقرين،من سكان الواليو  %64بمتوسط ستة أفراد لألسرة الواحدة و  364%
اع االنتاجي يعتمد بشكل كبير عم  القط . طبيعة النشا  االقتصادي لموالية(13) يسكنون المناط  الحضرية

 )الزراعي والحيواني( .

 الدارسة الميدانية 
 مجتمع الدارسة وحجم العينة 

متتن ختتتدمات التمويتتل االصتتتغر متتتن  المستتتتفيدينأصتتتحاب المشتتروعات الصتتتغري و  شتتمل مجتمتتت  الدراستتة      
 12لتتتبفروعيتتا ام 2016- 2010البنتتوك ومؤسستتات التمويتتل االصتتغر بواليتتة شتتمال دارفتتور ختتالل الفتتترة متتن 

تتم الحصتول عمييتا وفقتا    مفتردة  (374لمدارستة بمغتت )بستيطة  عينتة عشتوا ية تحديدتم  7654والبال  عددىم 
، تتم تفريت  383 الصتالحة والتتي تتم عمييتا التحميتل استتبيان، استتمارة 400تتم توزيت   لمعادلتة ريتشتارد جيجتر
التكرارات ، معامل إرتبا  ألفا كرونباج ، معامل االرتبا  سبيرمان، تم حساب )(spssت )بياناتيا عم  برنام  ال

، مقيتتاس ليكتتارت الربتتاعي، المتجمعتتةوالمتوستتطات الحستتابية، واالنحرافتتات المعياريتتة، والنستتب الم ويتتة والنستتب 
 (.إختبار مرب  كاي، لتحديد إتجاه أراء المبحوثين

 ثبات اإلستبانة 
 وذلك بإستخدام معامل ألفا كرونباخ ياأجر  الباحث خطوات التأكد من ثباتبعد تحكيم االداة )االستبانو( 

 .إليجاد معامل ثبات وصدق االستبانة
 
  

                                                           
 . 37م( ،  ص 2012، )الخرطوم : المكتبة الوطنية، التخطيط والتنفيذ 1916غزوة دارفور أحمد، إخالص عم :  10
 م ، بدون تترقيم .2017يناير-19الوزراء، الجياز المركزي لالحصاء والية شمال دارفور ، وحدة الممعومات، جميورية السودان: وزارة مجمس  11
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 محاور اإلستبانة قيمة الصدق والثبات ل (1) رقم: جدول

 الصد) الثبات عدد الفقرات المحور الرقم
 0.81 0.66 9 التغير في المستوي المعيشي 1
 0.87 0.76 3 التغير في مستوي الدخل 2

 0.84 0.71 الصد) والثبات الكمي
 . م2018ابرايل  ،، الدارسة الميدانيةاد الباحثالمصدر: اعد

% وصدق االستبانة 71= 0.71يساوي  أن معامل الثبات الكمي لالستبانة( 1رقم )يتبين الجدول أعاله 
% أي أن االستبانة تتمت  بدرجة عالية من الصدق والثبات مما يطم ن الباحث عمي 84=  84يساوي 
 النتا   عبرىا. واستخالصتطبيقيا 
من صدق االتساق الداخمي لالستبانة بحساب معامل االرتبا  سبيرمان لمرتب  تم التحق  أيضا  

(SPERMANلكل فقرة من ) مستو  عندي  .فقرات االستبانة والمتوسط الكمي لممحور الذي تنتمي إليو 
 (.4( والجدول رقم )2كما في الجدول رقم ) (0.80 - 0.42تراوحت بين ) 0.05/0.01الداللة عند 

 ساسية لممبحوثيناألتحميل البيانات 
ارتفاع  الي النسب، تشير ىذه 32.4 اإلناث بينما الدراسة عينة من% 67.6 نسبة الذكور يمثل حسب النوع:

متن خوفتا  تالمؤسستات الماليتة و  المصتار  المترأة متن لتتوجزنسبة الذكور ف  مجتم  الدراستة ككتل ويترجح ذلتك 
، التي جانتب عتدم تقبتل جتزء متن المجتمت  لختروج المتراة لمعمتل وامتتالك الثتروة، بشتكل عتام القانونيتة االلتزامتات

 الف تتة العمريتتةأن  نالحتت  لعمةةر:اأمتتا توزيتت  عينتتة الدراستتة متتن حيتتث . متتازال جتتزء متتن ىتتذه المجتمعتتات ذكوريتتة
 50–41بين الف و و %، 6سنة يمثمون نسبة  60–51بين التالف و  و، % من1مثمون نسبة ي سنة 60أكثر من 

سنة  30% والذين أعمارىم أقل من 48.3سنة يمثمون نسبة  30–40بين الف و و %، 25.6سنة يمثمون نسبة 
 االكثر طمبا  لمتمويتلوبالتالي  ،االكبر تعدسنة  30–40% وبالتالي فان الف ة العمرية بين 15.7 يمثمون نسبة

، إلت  والرتفتاع ثقتافتكم المصترفيو بالعمل والعمر اإلنتتاجي كبيرةبصورة  ياالرتباطمقارنة بالف ات اآلخري وذلك 
تمتييم الف تة  نة بتاألكبر واألصتغر ستنا  جانب رغباتيم وتطمعاتيم في زيادة دخميم وتحسين مستوي معيشتيم مقار 

 إلتتتتي يعتتتود ستتتتنو 60وأكثتتتتر متتتن  60–51تتتتتترواح اعمتتتارىم التتتت انخفتتتاض عتتتتدد التتتذين إمتتتتا، ستتتنو 50–41بتتتين 
أمتا  .العتبتارة تتعمت  بمختاطر التمويتل تمويل ىذه الف تات العمريتةرفض لممصار  والتي  ت التمويميوسياسات ال

% والمتزوجتون 26.6%، والعتازبون 4.2والمطمقتون  ،%2.6األرامل ثل مّ : الحالة اإلجتماعيةتوزيعيم حسب 
أفتتراد،  7% يعيمتتون أكثتتر متتن 14.6 تشتتير البيانتتات التتي ان :عةةدد أفةةراد األسةةرة%. أمتتا تتتوزعييم حستتب 65
نسب الحالة توزي   نالح  من % يعيمون أقل من ثالث أفراد،34.5، و% يعيمون ثالث إل  ستة أفراد46.2و

لمسةةتو  وبالنستتبة  .المبحتتوثين وستتط بشتتكل كبيتتر ارتفتتاع معتتدل اإلعالتتةاالجتماعيتتة باإلضتتافة لمعتتدل االعالتتة 
جنييتتتا ، بينمتتتا  850% متتتن األفتتتراد دخميتتتم الشتتتيري أكثتتتر متتتن 70.8 أن نجتتتد :الةةةدخل الشةةةهر  تبةةةل التمويةةةل
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الناشتتتطين البنتتتك المركتتزي الفقتتتراء  بتتتو جنييتتا ، عميتتتو وفقتتتا  لمعيتتار التتتدخل التتتذي يعتتر  850% أقتتل متتتن 26.9
ال ينطت  عمتييم التعريت  وبالتتالي  أن معظتم التذين تتم تمتويميم التمويل االصغراقتصاديا  وىم المستيدفين من 

ومؤسستتات التمويتتل متتن البنتتوك  عمتتي التمويتتلفتتأن المستتتيدفين متتن التمويتتل االصتتغر ال يستتتطعون الحصتتول 
تعميميم  % من المبحوثين50.8فنسبة  :المستوى التعميميين حسب توزي  المبحوث االصغر. ايضا  يؤكد ذلك
 % تعمتتيميم أستتاس،13.1% تعمتتيميم متوستتط، و13.1% تعمتتييم ثتتانوي، و17.8، و جتتامعي وفتتوق الجتتامعي

لموصتتول التتي المصتتار   أكبتتر فرصتتا   التتذين لتتدييم المتعممتتين عكتتس، % متتن المبحتتوثين غيتتر متعممتتين5.2و
 . روالحصول عم  التمويل االصغ

 المشروعاتتحميل بيانات 
نشتتا   %6، ونقتتل وتختتزين يتتا% من7.9 ) تطةةاع(:ونشةةاا المشةةروع طبيعةةةتوزيتت  المشتتروعات حستتب جتتاء 
فتتت   %20.4حرفتتتي،  %14.4التجتتتارة والختتتدمات، قطتتتاع  %48.4صتتتناعي،  نشتتتا  %2.9بينمتتتا  ،عقتتتاري 
رغم ارتفتتاع نستتتبة عمتت  التتت ويمييتتتامتتتم تتنتتتوع المشتتروعات التتتتي نالحتت   (الزراعتتي والحيتتتواني) ياإلنتتتتاجالقطتتاع 

ويعتتود ذلتتك لكبتتر الحرفتتي،  عتتدي القطتتاع متتا األختتر  مشتتروعات القطتتاع التجتتاري وانخفتتاض نستتب القطاعتتات 
عمت  التمويتل بصتيغة المرابحتة  المصتار  والمؤسستات، إل  جانب تركيز ي بمنطقة الدارسةقطاع التجار حجم 

، أيضتا  األخر  أكبر مقارنة بالقطاعات  ةبصور  تربية الحيوان() واإلنتاجيطبيعة القطاع التجاري  والتي تتالءم
ويتتل كبيتتر باإلضتتافة لحوجتتة القطتتاع لتم وتتتمخاطر عتتن تمويتتل القطتتاع الصتتناعي الرتفتتاع نستتبة  عتتزو النجتتد 

 يعمتتل معيتتم بالمشتتروعمتتن المبحتتوثين  (%6.8)فتتت :العمةةالعةةدد أم تتتوزيعيم حستتب . صتتغرمقارنتتة بالتمويتتل األ
ال يوجد  (%56)بينما  (عامل إل  ثالث عمال بينيتراوح ) عدد العمال (%37.2(، و)عمال أكثر من ثالثة)

% متتن المشتتروعات الممولتتو ينطبتت  عمييتتا تعريتت  93.2 اذا  ، متتن يعممتتون بالمشتتروع فقتتط المتتالك لتتدييم عمتتال
عمتتال أو  ثالثتتة)المشتتروعات التتتي يعمتتل بيتتا  العتتاممينوفقتتا  لمعيتتار عتتدد لممشتتروعات الصتتغيرة   بنتتك الستتودان

 10قيمتيا أقل من  اصوال التي تمتمك لتقدير حجم االصول والتي يحددىا بأنيا ) المشروعات باإلضافةأقل( 
أصتتتوليم بقيمتتتة تتجتتتاوز  تقتتتدر(% 16) :مشةةةروعاتهم أصةةةولحجةةةم حستتتب  جتتتاء توزيتتت  المبحتتتوثين، التتت  ج(

-10بتين  %28.3بينما  ج ال  50-20تقدر أصوليم بقيمة تتراوح بين  (%23.6، و)الخمسون أل  جنيو
   . أل  ج 10أقل من تقدر ب %32.2و ،ال  ج 30

 تحميل بيانات التمويل:
ف  حين % من المبحوثين حصموا عم  التمويل من البنوك 67 : انمصدر الحصول عمى التمويلنالح  من 

وذلتك بستبب عتدم % حصتموا عمتي التمويتل متن االثنتين معتا  13، بينمتا % من مؤسستات التمويتل االصتغر20
ترميز)الرمز اال تماني( بعض مؤسسات التمويل االصغر لعمال يا مما يتيح ليتم فترص الحصتول عمت  تمويتل 



[11] 
 

% 35% من التمويالت كانت لتوسعت المشاري ، مقارنتو 65 :الغرض من التمويل خر ولنفس المشروع. اما 
مويتتل المشتتروعات القا متتو النخفتتاض إلنشتتاء مشتتروعات جديتتدة نالحتت  ان البنتتوك ومؤسستتات التمويتتل تفضتتل ت

التت ، فتت   30% حصتتموا عمتت  تمويتتل أقتتل متتن 73: نالحظتتت أن  التمويةةل حسةةب المبمةة المختتاطر. امتتا توزيتت  
% عم  7ال  جينو وىي سق  مشروعات القطاع االنتاجي والخرجين والحرفين، و 50-31% بين 20حين 

لكتتن يمكتتن أن تحصتتل عميتتو المشتتروعات  التت  وىتتي اعمتتي متتن ستتق  التمويتتل األصتتغر 50تمويتتل اكبتتر متتن 
الصغيرة عبر التمويل األصتغر بعقتد الشتركات أو المجموعتات، بستؤال المبحتوثين عتن الفتترة الزمنيتة لمحصتول 

يتتوم، فتت  حتتين  15% أنيتم حصتتموا عمتت  التمويتل بعتتد اقتتل متن 11عمت  التمويتتل بعتتد تكممتة االجتتراءات أجتتاب 
% حصتموا عمت  التمويتل 41يتوم، فتي حينتة  30-15فتترة بتين أنيم حصموا عمت  التمويتل ختالل  %48أجابو 

يتوم، وتشتير ىتذه النستب التي تتأخر متنح التمويتل متن البنتوك والمؤسستات. امتا بستؤاليم عتن  30بعد أكثر متن 
% متنيم أنيتم واجيتتيم مشتكالت 13الصعوبات والمشكالت التي واجيتيم أثناء الحصول عمت  التمويتل أجابتو 

% يعتقتتتدون ان 34% متتتنيم مشتتتكالت تتعمتتت  بتتتتوفير الضتتتمانات، فتتت  حتتتين 36ت، وتتعمتتت  بتتتتوفير المستتتتندا
 % اجابو بعدم وجود مشكالت .9التعقيدات ف  االجراءات ىي أكبر المشكالت، فقط 
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 اختبار الفرضيات 
ذات داللة إحصا ية بين تمويل المشروعات الصغيرة وتحسين  طرديوتوجد عالقة  :ىاألولالفرضية اختبار 
 معيشة الفقراء المستيدفيمستو  

 أفراد إلجابات محور التغير في المستوي المعيشيلوالمتوسط المرجح واتجاه الفقرات لكل  ،ومستوي الداللة ،رتبا االمعامل )النسب الم ويو ، يوضح  (2) :رقم جدولال
 األول  الفرضية عبارات حول الدراسة عينة

 

 م .2018المصدر: اعداد الباحث، الدارسة الميدانية، ابرايل 

دالتة  المعيشتي المستتوي  فتي التغيترفقترات  متن( أن معامالت االرتبا  بين كتل فقترة 2) نالح  من الجدول رقم
قتيم و  الم ويتةالنستب  متننستتنت  عميو . (% 73 – 42محصورة بين )و ، (0.01إحصا يا  عند مستو  داللة )
 -المتوسطات المرجحو االتي : 

إتجا  
 الرأ 

المتوسط 
 المرجح 

مستوى الداللة عند 
0.05/0.01 

معامل 
 االرتباا

  النسب المئويه لاسئمة 
 أوافق محايد ال أوافق الةسؤال

إلتتت  تحستتتين فتتتي الغتتتذاء لتتتك  روعكأد  تمويتتتل مشتتت %66 %6 %81 37.0 دالة إحصائيًا 3.78 أواف 
 وألفراد أسرتك.

أد  تمويتتتتتتل مشتتتتتتروعك إلتتتتتتت  زيتتتتتتادة إنفاقتتتتتتك عمتتتتتتت   %66 %88 %32 37.3 دالة إحصائيًا 3.52 أواف 
 الكساء.

 3.62 أواف 
 دالة إحصائيًا

أد  تمويتل مشتتروعك لمحصتتول عمت  خدمتتة صتتحية  66% 88% 32% 37.0
 أفضل لك و ألفراد أسرتك .

 3.72 أواف 
 دالة إحصائيًا

التمويتتتل عمتتت  زيتتتادة إنفاقتتتك ستتتاعدك مشتتتروعك بعتتتد  66% 1% 32% 37.0
 عم  التعميم والدارسة لك وألفراد أسرتك .

 3.21 محايد
 دالة إحصائيًا

أد  تمويل مشروعك إل  تحسين في مستوي سكنك  22% 81% 28% 37.0
 )المنزل( .

 2.86 محايد
 دالة إحصائيًا

ستتتاعدك مشتتتروعك بعتتتد التمويتتتل عمتتت  زيتتتادة أنقاقتتتك  21% 83% 15% ..37
 لمترفيو أنت و أفراد أسرتك .والخروج 

 3.24 أواف 
 دالة إحصائيًا

ستتتتاعدك مشتتتتروعك بعتتتتد تمويمتتتتو عمتتتتي شتتتتراء بعتتتتض  18% 85% 26% 37.3
 كمبيتتتوتر، كيربا يتتتة،الستتتم  المعمتتترة مثتتتل) األدوات ال

 أثاثات منزلية... الخ( . ،ىات  ذكي"لمس"
أواف  
 بشدة

4.21 
 دالة إحصائيًا

مشتتروعك أصتتبح لتتديك ثقتتة أكبتتر بنفستتك بعتتد تمويتتل  16% 6% 1% 37.0
 لتحقي  أىدافك.

 3.80 أواف 
 دالة إحصائيًا

بعتتتد تمويتتتل مشتتتروعك تحستتتن نمتتتط حياتتتتك وطريقتتتة  66% 1% 86% 37.0
 معيشتك بشكل أفضل .

 اإلتجاه الكلي للمحور 3.55 أواف 
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الغتذاء، ايضتا  نالحت   عمت  عمت  زيتادة أنفتاقستاعدىم الصتغيرة  يمتمويل مشتروعات% من المبحوثين يرو أن 76 
 روعكأد  تمويتتل مشتت :لمستتؤال التترأيفتتأن اتجتتاه  ، وبالتتتالي3.78 المتترجح يستتاوي  المتوستتطان قيمتتة متتن الجتتدول 

 .  أوافق إل  تحسين في الغذاء لك وألفراد أسرتك.
ذلك، يوافقون % منيم 66، إل  زيادة إنفاقك عم  الكساء أدي بسؤال المبحوثين عن ما اذا أد  تمويل مشروعك 

عميتتو فاالتجتتاه العتتام  3.52قيمتتة المتوستتط المتترجح يستتاوي  محايتتدين. امتتا% 11و يوافقتتون، % ال23فتت  حتتين 
 .وافقأ ىو عم  السؤال لمرأي

ألفتتراد ليتتم و لحصتتول عمتت  خدمتتة صتتحية أفضتتل ا فتت مستتاعدة أصتتحابيا  التتيالمشتتروعات الصتتغيرة أد  تمويتتل  
قيمتة المتوستط المترجح ، وبمتا أن %24% متن المبحتوثين فت  حتين لتم يوافت  67، فقد واف  عمت  الستؤال أسرتك

 . أوافقيصبح اتجاه الرأي بالنسبة لمفقرة  3.62لمسؤال يساوي 
 % ال 41، بينمتتتا ستتتاىم فتتت  تحستتتين مستتتتوي ستتتكنكمشتتتاريعيم عمتتت  ان تمويتتتل  يوافقتتتون  المبحتتتوثين% متتتن 44 

 :الؤ لمست الترأيفتأن اتجتاه  3.62يستاوي  المترجح   توستطم، وبمتا أن قيمتة المحايدين% 11و عم  ذلك، يوافقون 
 . محايد يصبحىل أد  تمويل مشروعك إل  تحسين في مستوي سكنك )المنزل( 

أن  . وبمتامتنيم%38، فقتط ستاعد والختروج لمترفيتو مت  زيتادة أنقتاقيمتمويل عال% من المبحوثين لم يساعدىم 50 
   . محايد فأن اتجاه الرأي 3.62يساوي  قيمة المتوسط  المرجح لمسؤال

االنفتتاق عمتتي شتتراء بعتتض الستتم  المعمتترة  عمتتي زيتتادة يااصتتحاب ن% متت51 المشتتروعات الصتتغيرة تمويتتلستتاعدك  
 ،% متنيم39التخ(، فت  حتين لتم يستاعد  أثاثات منزليتة... ،ىات  ذكي "لمس" كمبيوتر، كيربا ية،مثل)األدوات ال

 .أوفقيصبح فأن اتجاه الرأي  4.21يساوي  لمفقرةالمرجح  وبما أن قيمة المتوسط
 ،% يوافقتون عمت  ذلتك86فتتت يمثقة أصحاب المشروعات بأنفسيم وقدرتيم عم  تحقي  االىدا  بعد تمويمزادت   

 . أوافق بشدةفأن اتجاه الرأي  3.42وبما أن المتوسط المرجح  يساوي  .%5يواف   ف  حين ال
يوافقون عم  ذلك فت  حتين  منيم %76فت  يشة اصحاب المشروعات بعد تمويميم،تحسن نمط حياتك وطريقة مع 
 . أوافقفأن اتجاه الرأي  3.80وبما أن المتوسط المرجح  يساوي  .%16يواف   ال
تجتتاه ، يصتتبح اال 3.55الكمتتي لممحتتور )التغيتتر فتت  مستتتوي المعيشتتة ( يستتاوي  لالتجتتاهالوستتط المتترجح وبمتتا ان  

  أوافق تحسن مستوي المعيشة محورالعام ل
 باستخدام إختبار مرب  كاي( يوضح أختبار الفرضية االولي 3الجدول )
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 الفرضية األولى
Chi-Square 00037. 

Df 0 

Asymp. Sig.  Pvalue 333. 
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( عميتو 0.05المعنويتة )( وىي أقل من مستو  P value=0.00أن قيمة )( 3رقم )نالح  من الجدول أعاله 
ذات داللتتة إحصتتا ية بتتين تمويتتل المشتتروعات الصتتغيرة وتحستتين  طرديتتوتوجتتد عالقتتة ال ) العتتدم نتترفض فتترض

ذات داللتتة  طرديتتوتوجتتد عالقتتة ) عمتت  ونقبتتل الفتترض البتتديل التتذي يتتنص .مستتتو  معيشتتة الفقتتراء المستتتيدفين(
 .) إحصا ية بين تمويل المشروعات الصغيرة وتحسين مستو  معيشة الفقراء المستيدفين

ذات داللتتتتة إحصتتتتا ية بتتتتين تمويتتتتل المشتتتتروعات الصتتتتغيرة  طرديتتتتوىنالتتتتك عالقتتتتة  :ثانيةةةةةالاختبةةةةار الفرضةةةةية 
 وزيادة مستو  دخل أصحاب ىذه المشروعات

 الفرضية عبارات حول الدراسة عينة أفراد إلجابات الدخلستوي محور التغير في مومستوي الداللة والمتوسط المرجح واتجاه الفقرات ل يوضح معامل أرتبا ( 4رقم ) جدول
 الثانية .

إتجا  
 الرأ 

المتوسط 
 المرجح 

مستوى الداللة 
عند 
0.05/0.01 

معامل 
 االرتباا

  النسب المئوية لألسئمة 
 السؤال

 أوافق محايد ال أوافق

 تمويل مشروعك اد  إل  زيادة دخمك . %0. %. %00 37.3 دالة إحصائيًا 3.99 أوافق
 وفر لك مشروعك بعد تمويمو دخال  ثابتا  ومستمرا  .  %.. %03 %.0 ..37 دالة إحصائيًا 3.54 أوافق
 )اإلدخار(.تمويل مشروعك اد  إل  زيادة مدخراتك  %00 %00 %00 37.3 دالة إحصائيًا 3.29 محايد
 اإلتجاه الكلي للمحور 3.60 أوافق

 م .2018المصدر: اعداد الباحث، الدارسة الميدانية، ابرايل 

 مستتتوي  فتتي التغيتتر فقتترات محتتور متتن( أن معتتامالت االرتبتتا  بتتين كتتل فقتترة 4)بتتالرقم  أعتتاله الجتتدول نالحتت 
 –80االرتبتتا  محصتتورة بتتتين ) نالحتتت  ان معتتامالتكمتتا (، 0.01دالتتة إحصتتا يا عنتتتد مستتتو  داللتتة ) التتدخل
 -قيم المتوسطات المرجحو االتي : و  الم ويةالنسب  عميو نستنت  من .(86%

 ف  حين اليوافقون ذلك، % من المبحوثين 81فتت ،أصحابيا عم  زيادة دخميم الصغيرة ساعد تمويل المشروعات 
 رأيفتتأن اتجتتاه  3.99تستتاوي لمفقتترة ، وبمتتا ان قيمتتة المتوستتط المتترجح متتنيم محايتتدين% 7، ومتتنيم%12يوافتت  
 .أوافق يصبح 

يوافقتتتون  % ال35% متتتن المبحتتتوثين يتتترو ان التمويتتتل ستتتاعدىم عمتتت  زيتتتادة متتتدخراتيم فتتت  حتتتين 52نالحتتت  أن  
 .محايدلمفقر يصبح  الرأيوبالتالي فأن اتجاه  3.29تساوي  ة الوسط المرجح لمفقرةقيمو  محايدين، %13و
قيمتة بمتا أن %. و 26ان التمويتل وفتر لتدىم دختل ثابتت، فت  حتين لتم يوافت   % من المبحوثين يوافقتون عمت 64 

فاتجاه الرأي لمسؤال: وفر لك مشروعك بعد تمويمو دخال  ثابتتا  ومستتمرا  ي يصتبح  3.54المتوسط المرجح تساوي 
 . وافقأ
اتجتاه المحتور  يصتبح 3.60( يستاوي  التدخللالتجاه الكمتي لممحتور )التغيتر فت  مستتوي وبما ان الوسط المرجح  

  أوافق
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 باستخدام إختبار مرب  كاي ( يوضح أختبار الفرضية الثانية 5الجدول رقم : )
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( عميو 0.05( وىي أقل من مستو  المعنوية )P value = 0.00 نالح  من الجدول أعاله أن قيمة )
ذات داللة إحصا ية بين تمويل المشروعات الصغيرة وزيادة  طرديوتوجد عالقة ال ) نرفض فرض العدم

ذات  طرديوتوجد عالقة )ونقبل الفرض البديل الذي ينص عم   مستو  دخل أصحاب ىذه المشروعات (
 .(مشروعات الصغيرة وزيادة مستو  دخل أصحاب ىذه المشروعاتداللة إحصا ية بين تمويل ال

 -:النتائج
برنام  من  مستوي معيشية المستيدفينو  الصغيرةتمويل المشروعات  العالقة بين الدارسة تناولت         

 -، وقد توصمت لمنتا   االتيو:بوالية شمال دارفور التمويل االصغر
وبالتتتالي  متتن المتعممتتين معظميتتمالتتذين حصتتموا عمتت  التمويتتل  أناتضتتح متتن بيانتتات الدراستتة الميدانيتتة  .1

 ،مقارنتة يغيتر المتعممتين لموصتول التي المصتار  والحصتول عمت  التمويتل االصتغر أكبتر فرصتا  لدييم 
% تعمتتتييم 17.8تعمتتتيميم جتتتامعي وفتتتوق الجتتتامعي، و متتتن الحاصتتتمين عمتتت  التمويتتتل %50.8فنستتتبة 

 عكتتتتس، % غيتتتتر متعممتتتتين5.2و % تعمتتتتيميم أستتتتاس،13.1% تعمتتتتيميم متوستتتتط، و13.1ثتتتتانوي، و
  . الذين لدييم المتعممين

% متنيم ستاعدىم 76فتتت أصتحابيا عمت  تحستين مستتوي معيشتتيم، تمويل المشتروعات الصتغيرة ساعد  .2
يوافقتتتون عمتتت  أن ثقتتتتيم بأنفستتتيم أصتتتحبت أكبتتتر بعتتتد  %86عمتتتي تحستتتين نمتتتط معيشتتتتيم، فتتتي حتتتين 

% 66انفاقيم عمت  الغتذاء،  زاد% 76 كما ّمكنيم من زيادة أنفاقيم، فتي حينحصوليم عم  التمويل، 
 .% عم  مستوي التعميم 51% عم  مستوي الصحة، و69عم  الكساء، 

، عمتت  الترفيتتو يمانفتتاققتتدرة زيتتادة  عمتت  كبيتتربشتتكل  تمويتتل المشتتروعات الصتتغيرة أصتتحابيا  لتتم يستتاىم .3
ال  %50 وستتتكنيم،  ينستتت% ال يوافقتتتون عمتتت  ان التمويتتتل ستتتاعدىم عمتتت  تح41فتتتت  الستتتكن،وتحستتتين 

 . بعد التمويل عم  زيادة انفاقيم عم  الترفيو يوافقون أيضا  
 عد الكثيرين عم  زيادة دخميم .دخول ثابتو، كما سا ألصحابيا تمويل المشروعات الصغيرة وفر .4
المشروعات  وأصحابأقتصاديا  يجد المستيدفين من برنام  التمويل االصغر من الفقراء الناشطين  .5

تحديات ف  الحصول عم  التمويل االصغر من البنوك ومؤسسات التمويل االصغر، لقمة الصغري 

 الثانيةالفرضية 
Chi-Square 8007. 

Df 0 

Asymp. Sig.  Pvalue 3337 
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غير  المطموبات، كما ان البنوك والمؤسساتعدم قدرتيم عم  توفير الضمانات و و ، ثقافتيم المصرفية
  . بالقدر الكافي ف  المحميات والمناط  الريفيو منتشرة

عم  التمويل، الي جانب عدم  حصوليا بإجراءاتتتعم  ري من معوقات تعاني المشروعات الصغ .6
 .ل االصغر م  طبيعة ىذه المشروعاتالتموي ومؤسسات مصار لم التمويميو منتجاتالمال مة 

 التوصيات
 -: باالتيتوصي الدارسة 

دور  تفعيلالعمل الحر والتبصير والتوعية بمفاىيم التمويل االصغر، و  ثقافةضرورة العمل عم  نشر  .1
تدريب وتأىيل العاممين في قطاع ل باإلضافةالشركة السودانية لتنمية قطاع التمويل االصغر بالوالية، 

 . صغر وترسيخ المفاىيم السامية لمصيرفة االجتماعيةالتمويل األ،
تشجي  وتحفيز المصار  عم  إبتكار منتجات تمويميو تال مو طبيعة المشروعات الصغيرة ومتناىية  .2

الصغري، والزاميا بنسب لمتمويل عبر صي  المشاركة  والسم ، والمقاولة، والصي  االخري حسب ما 
 تقتضيو طبيعة ىذه المشروعات . 

 عم  الواليات عبر فروعيا أداءىايعيا نسبة وتوز  ،%15نسبة الت لمصار  إلداءلزام البنك المركزي اإ .3
 لمؤسسات التمويل االصغر.تمنح  )تمويل أصغر بالجممة( بالجممة بشكل مباشر أو 

تمويل  مؤسسة، والعمل عم  أنشاء ل االصغر الوال ية )شمال دارفور(راس مال مؤسسة التموي زيادة .4
لفتح  حكومة الوالية وبنك السودان المصار لتقديم التسييالت وتحفيز  باإلضافة، وال ية ريفية أصغر

 .فروع بالمحميات
سن التشريعات والقوانين الوال ية والمحميو الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناىية الصغري،  .5

 .والضرا بوا عفاءىا من الرسوم المحمية 
ير النشط أقتصاديا  لممشروعات الصغيرة وعميل التمويل االصغر والفق البنك المركزي تعريفات مراجعة  .6

 حتي تال م طبيعة التغيرات الكبيرة ف  االقتصاد السوداني .
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