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 في تقليل حدة الفقر والبطالة    دور التمويل األصغر
 (   م2019 –م 2008) دراسة مصرف االدخار والتنمية االجتماعية والية الخرطوم خالل الفترة
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 المستخلص
استهدفت هذه الورقة دور التمويل األصغر الممنوح من مصرف االدخار والتنمية االجتماعية في تقليل حدة   

التا لية: هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية  الفقر والبطالة بوالية الخرطوم. مشكلة الورقة تتمثل في التساؤالت 
هل   ؟والية الخرطوم ب   جتماعية وتخفيف حدة الفقرمية االبين التمويل األصغر الممنوح من مصرف االدخار والتن

 لتنمية االجتماعية ومعدل البطالة هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين التمويل األصغر من مصرف االدخار وا
ت التمويل األصغر واإلجراءات المرتبطة بمنحه وتقديمه من  ك عالقة بين نجاح مشروعابوالية الخرطوم؟ هل هنا

افترضت الورقة أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين  .  والية الخرطوم؟بلتنمية االجتماعية  مصرف االدخار وا
الفقر ية الخرطوم، وهناك وال   -التمويل األصغر الممنوح من مصرف االدخار والتنمية االجتماعية وتخفيف حدة 

 ية االجتماعية ومعدل البطالةعالقة ذات داللة إحصائية بين التمويل األصغر الممنوح من مصرف االدخار والتنم 
والتنمية  ب االدخار  مصرف  من  الممنوح  األصغر  التمويل  مشروعات  نجاح  بين  عالقة  وهناك  الخرطوم،  والية 

بمنحه  المرتبطة  واإلجراءات  والتحليل   والية   -االجتماعية  الوصفي  التحليل  منهج  الورقة  اتبعت  الخرطوم. 
البيانات   اإلحصائي، واعتمدت منهج دراسة الحالة وجمع بالحالة، حيث تم جمع  أكبر قدر من الحقائق المتعلقة 

التحليل اإلحصائي   برنامج  باستخدام  تحليلها  ثم  االستبانة ومن  التمويل (SPSS)بواسطة  النتائج أن  . أوضحت 
تقليل حدة الفقر وتقليل نسبة البطالة، ويؤدي إلى من مصرف االدخار والتنمية االجتماعياألصغر   ة يساهم في 

األسرة االقتصادي   ى الدخل، بالتالي رفع مستو   ى ع مستو قتصادية تولد وترفإتوفير فرص عمل بمشروعات وأنشطة  
االدخار لمصرف  األصغر  التمويل  من  المستفيدين  معظم  أن  كما  باألنشطة   واالجتماعي،  االجتماعية  والتنمية 

الفق هم من شريحة  الممولة  المختلفة  االقتصادية  أن    راء صغاربالقطاعات  كما  والشابات،  الشباب  من  المنتجين 
والمؤسسات  البنوك  من  المزيد  إنشاء  بضرورة  الورقة  أوصت  واضحة.  بصورة  المرأة  تنمية  يستهدف  البنك 

ال بأنحاء  األصغر  التمويل  في  الماليةالمتخصصة  مراكزها  وتقوية  المختلفة،  التمويل ،  بالد  منح  إجراءات  تبسيط 
لتم وتكلفته  وضماناته  أنشطة  األصغر  مزاولة  الفقراء  على إكين  التركيز  الفقر.  دائرة  من  تخرجهم  قتصادية 
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ر صغ األ   التمويلإستراتيجية الوصول للفقراء ورفع نسبة حصول المرأة على التمويل األصغر. نشر الوعي وثقافة  
 واالدخار بين الشرائح المستهدفة. 

 ة االجتماعية، الفقر، البطالةالتمويل األصغر، مصرف االدخار والتنميالكلمات المفتاحية: 
Abstract 

  This paper aimed the micro financial role which it given from the Sudanese Saving 

bank & Social Developmentin decreasing the poverty contour and unemployment in 

Khartoum state. The paper problems consist of relation between the micro financial 

and percentage of unemployment in Khartoum numerous questions such as: If there 

any statically relation between micro financial which it given from Sudanese Saving 

bank & Social Developmentto decreasing the poverty contour in Khartoum state and 

what the statically state .If there is any relation between the micro financial schemes 

successes which it related with given processing efforts from Sudanese Saving bank & 

Social Development- Khartoum.This Paper hypoes and supposing there is statically 

relating relation between micro financials which it given from Sudanese Saving bank 

& Social Development to decreasing the poverty in Khartoum state, and there is 

relation related with Sudanese Saving bank & Social Development efforts for micro 

financials to decreasing percentage unemployment, and there is relation between 

successions micro financial  schemes and processing efforts which is given  from  

Sudanese Saving bank & Social Development- Khartoum state. This scientifically 

paper depended and followed the description method and statically methods (SPSS) 

and the method of this study depending to gathering numerous of data reality which it 

related with this paper and then gathering many data by using the questionnaire and 

analyzed by SPSS programs. Meanwhile this paper explaining the results which it 

related with micro financial efforts from Sudanese Saving bank & Social Development 

while contributing and helping to decreasing the poverty status and decreasing the 

unemployment and it extending to offer working chances in schemes and economic 

activities which it rise up the per capita moreover to rise up the economic and social 

family level. And most of micro financial beneficiaries from Sudanese Saving bank & 

Social Development with different economics sectors which if financing the poverty 

slices and small producing from the youngness. The bank clearly aiming to developing 

the women sectors This paper recommending to increasing specialize financials 

schemes into different parts (Stats) in country and stringing strongly financial centers 

to easing for applying the affording micro financials and grantee the costing to the 

poor persons to occupied their economic activities to lead them out of poverty line 

special women and speared out the awareness and culturing of micro financial and 

saving between the aimed parts. 

Key Words: Micro finance, Family Bank, Poverty, un Imployment 
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 المحور األول 
 اإلطار المنهجي

   أواًل: المقدمة:
منذ أن انتشر التمويل األصغر في بداية السبعينيات في كل أنحاء العالم كان يهدف إلى الوصول إلى أكثر    

المالية  والمؤسسات  البنوك  هادفة إلشراك  تمويل  تبني سياسات  المدن واألرياف، عبر  العالم، في  فقرا في  الناس 
المصرفية بالسياسات   غير  يرتبط  األصغر  التمويل  أصبح  لذلك  نتيجة  البطالة،  ونسبة  الفقر  حدة  تقليل  في 

لقد أهتم   النامية.  للفقراء في الدول  القدرات االقتصادية  واالستراتيجيات التي تهدف لمكافحة الفقر والبطالة، ورفع 
سودان المركزي كآلية ذات تأثير في السودان بالتمويل األصغر وتم اعتماده ضمن سياسات واستراتيجيات بنك ال

تقليل حدة الفقر ونسبة البطالة المرتفعة في السودان. لقد لعبت البنوك السودانية دورًا مهما في تقديم تمويل لتحقيق 
التنمية االقتصادية واالجتماعية في السودان، على الرغم أنها لم تتمكن حتى اآلن من تضييق فجوة الطلب الكبيرة  

يل في السودان. لذا فإن إستراتيجية الدولة وبنك السودان المركزي ركزت على معالجة ذلك القصور لما على التمو 
األهداف  لتحقيق  وإشراكها  البنوك  دور  تدعيم  ذلك  نتيجة  وكان  السودان،  في  والبطالة  الفقر  على  آثار  من  له 

إل الوصول  من  الفقراء  يتمكن  األصغر، حتى  التمويل  من خالل  التي  االجتماعية  األصغر   التمويل  ى مصادر 
التمويل  دور  دراسة  تحاول  الورقة  هذه  االقتصادي وتحسين مستوى معيشتهم.  األمان  بناء  تمكنهم من  أن  يمكن 
والتنمية   االدخار  مصرف  حالة  دراسة  خالل  من  السودان،  في  البطالة  ونسبة  الفقر  حدة  تقليل  في  األصغر 

رفية المتخصصة في التمويل األصغر هدفها الرئيس محاربة الفقر من  االجتماعية باعتباره أحد المؤسسات المص
 خالل تقديم خدمات مالية وغير مالية متكاملة للفقراء النشطين اقتصاديا. 

   ب/ مشكلة الورقة:
تبنى السودان إستراتيجية تقليل حدة الفقر ونسبة البطالة لتحسين أوضاع المواطنين الفقراء من خالل تحقيق    

ادي عالي ومستدام، في إطار ذلك هدفت سياسة بنك السودان المركزي بصورة عامة إلى المساهمة في نمو اقتص
تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية بزيادة مساهمة البنوك في منح التمويل األصغر، وفقًا للسياسات التمويلية 

بتخص مطالبة  والمتخصصة  التجارية  البنوك  فإن  المركزي  السودان  يقل عن  لبنك  ال  ما  إجمالي   %12يص  من 
 التمويل الممنوح لقطاع التمويل األصغر. تتمثل مشكلة البحث في التساؤالت التالية: 

هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين التمويل األصغر الممنوح من مصرف االدخار والتنمية االجتماعية   .1
 وتخفيف حدة الفقر بوالية الخرطوم ؟ 

اللة إحصائية بين التمويل األصغر من مصرف االدخار والتنمية االجتماعية ومعدل هل هناك عالقة ذات د  .2
 البطالة بوالية الخرطوم ؟ 
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مصرف  .3 من  وتقديمه  بمنحه  المرتبطة  واإلجراءات  األصغر  التمويل  مشروعات  نجاح  بين  عالقة  هناك  هل 
 والية الخرطوم ؟.  -االدخار والتنمية االجتماعية 

الفقر تأكيداً    ج/أهمية الورقة: تقليل حدة  التمويل األصغر والمساهمة في  تقديم  البنوك في  تلعبه  الذي  للدور   
تأتي هذه الورقة كمحاولة لدراسة دور التمويل األصغر المقدم من مصرف االدخار  ونسبة البطالة في السودان، 

اك ضرورة لمثل هذا النوع من  والتنمية االجتماعية في تقليل حدة الفقر ونسبة البطالة في السودان، ومن ثم فإن هن
 الدراسات لفائدة الطالب والباحثين والمسئولين ومتخذي القرار.

 تهدف الورقة إلى تحقيق األهداف التالية: د/أهداف الورقة: 
وتقليل حدة   -1 االجتماعية  والتنمية  االدخار  الممنوح من مصرف  التمويل األصغر  بين  العالقة  دراسة وتوضيح 

 والية الخرطوم  -الفقر
ومعدل  -2 االجتماعية  والتنمية  االدخار  مصرف  من  الممنوح  األصغر  التمويل  بين  العالقة  وتوضيح  دراسة 

 والية الخرطوم   -البطالة
والتنمية   -3 االدخار  مصرف  من  الممنوح  األصغر  التمويل  مشروعات  نجاح  بين  العالقة  وتوضيح  دراسة 

 والية الخرطوم.  -االجتماعية واإلجراءات المرتبطة بمنحه 
 فرضيات الورقة:  ه/

االجتماعية   .1 والتنمية  االدخار  مصرف  من  الممنوح  األصغر  التمويل  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك 
 وتخفيف حدة الفقر بوالية الخرطوم.

االجتماعية   .2 والتنمية  االدخار  مصرف  من  الممنوح  األصغر  التمويل  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك 
 خرطوم ومعدل البطالة بوالية ال

االجتماعية   .3 والتنمية  االدخار  مصرف  من  الممنوح  األصغر  التمويل  مشروعات  نجاح  بين  عالقة  هناك 
 واإلجراءات المرتبطة بمنحه بوالية الخرطوم. 

   و/منهجية الورقة: 
الحالة وجمع     دراسة  الورقة منهج  اعتمدت  والتحليل اإلحصائي، حيث  الوصفي  التحليل  الورقة منهج  اتبعت 

در من الحقائق المتعلقة بالحالة، حيث تم جمع البيانات بواسطة االستبانة ومن ثم تحليلها باستخدام برنامج  أكبر ق
 . (SPSS)التحليل اإلحصائي 

  ز/مصادر جمع البيانات:
والمجالت     الجامعية  والرسائل  "الكتب  الثانوية  والمصادر  "االستبانة"،  األولية  المصادر  على  البحث  اعتمد 

 والنشرات والتقارير". العلمية 
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  ثانيًا: الدراسات السابقة: 
 (:2019)دراسة الشيخ، أبو الحسن، .1 

الوالية    على  بالتطبيق  السودان،  في  المعيشة  مستوى  تحسين  في  األصغر  التمويل  أثر  معرفة  إلى  هدفت 
في   المعيشة  مستوى  تحسين  في  األصغر  التمويل  مساهمة  مدى  ما  في  المشكلة  تمثلت  ؟. الشمالية.  السودان 

الدراسة منهج   بالوالية. استخدمت  المعيشة  إيجابيًا في تحسين مستوى  أثرًا  للتمويل األصغر  الدراسة أن  افترضت 
أوضحت  األصغر.  التمويل  لعمالء  مقابلة  وأسئلة  الدراسة  عينة  أفراد  على  وزعت  استبانة  بواسطة  الحالة  دراسة 

الت بين  إيجابية  عالقة  هنالك  أن  الدراسة  بتمكين  نتائج  الدراسة  بالوالية.أوصت  المعيشة  ومستوى  األصغر  مويل 
الفقراء وصغار المنتجين الحصول على التمويل األصغر، وتشجيع تأسيس المراكز وحاضنات التي تهتم بالتدريب 

ار على كيفية اختيار المشروعات، وإعداد دراسة الجدوى وإدارة المشروعات، االهتمام بتمويل المرأة الريفية، اختي 
 نوعا من الضمانات يتناسب مع ظروف الشرائح الفقيرة وطبيعة أنشطتهم.  

  م( 2008.)دراسة أونور،  2
التنمية االقتصادية واالجتماعية، دراسة حالة المرأة في والية البحر    استهدفت دور المشروعات الصغيرة في 

الصغيرة 2006  -1995األحمر) المشروعات  تساهم  هل  في:  المشكلة  تمثلت  بوالية   م(.  المرأة  دخل  تنمية  في 
النسوية الصغيرة   تقوم ببرامج اقتصادية واجتماعية متكاملة لتنمية المشروعات  البحر األحمر؟ وهل هناك جهات 
بواسطة استبانة واختيار  الحالة  التحليل الوصفي ومنهج دراسة  الدراسة منهج  البحر األحمر؟. اعتمدت  في والية 

جتمع الدراسة من جمعية بورتسودان لتنمية المشروعات الصغيرة. أوضحت النتائج  عينة عشوائية بسيطة. يتكون م
أن جمعية بورتسودان لتنمية المشروعات الصغيرة تعاني من شح مصادر التمويل مما أضطرها التخاذ عدد من  

ت الجمعية، وصعوبة  قبل  من  الصغيرة  للمشروعات  توعية مصاحبة  توجد  وال  أوضاعها،  لتوفيق  سويق السياسات 
تسويق   مشكلة  حل  على  والعمل  الجمعية،  لتمويل  مصادر  توفير  بضرورة  الدراسة  أوصت  الصغيرة.  المنتجات 

 . المنتجات الصغيرة وزيادة الوعي المصرفي
 (:  2014.)دراسة شبو، ومحمد،  3

سة في  استهدفت المعوقات التي تواجه التمويل األصغر في الحد من الفقر في السودان، تمثلت مشكلة الدرا 
التساؤالت التالية: هل تساهم اإلجراءات المتبعة في المصارف السودانية لمنح التمويل األصغر في مكافحة الفقر  
في السودان ؟ وهل توجد مؤشرات لقياس التمويل األصغر على الفقر في السودان ؟. التحديات التي تواجه التمويل 

اإلجراءات   في  المتمثلة  الفقر  مكافحة  في  االستنباطي األصغر  المنهج  الدراسة  اعتمدت  المصارف.  في  المتبعة 
لمنح   السودانية  البنوك  في  المتبعة  اإلجراءات  أن  إلى  الدراسة  توصلت  التاريخي.  والمنهج  االستقرائي  والمنهج 
التمويل األصغر ال تساهم في مكافحة الفقر في السودان بسبب التركيز على المدن أكثر من الريف، ال تستفيد 
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ائفة المستهدفة بالتمويل األصغر لعدم توفر الضمانات التمويل الكافية لديها. توصي الدراسة على الدولة إقامة الط
مؤسسات مالية متخصصة للتعامل مع المؤسسات الصغيرة في ظل شروط سهلة وميسرة، وتغطية كافة المناطق 

والتنفيذية   اإلدارية  اإلجراءات  وتبسيط  النائية،  خاصة  واعتماد الجغرافية  الملفات  معالجة  عملية  تصبح  بحيث 
 المشاريع تتم بشكل أسرع.  

استخدام        مع  والفقر،  األصغر  التمويل  لموضوع  تناولها  في  السابقة  الدراسات  مع  الحالية  الدراسة  اتفقت 
من مصرف معظمها لمنهج دراسة الحالة. إال أن هذه الدراسة تميزت بتركيزها على دور التمويل األصغر الممنوح  

السابقة   الدراسات  تناولت  حين  في  الخرطوم،  بوالية  والبطالة  الفقر  حدة  تقليل  في  االجتماعية  والتنمية  االدخار 
موضوعات التمويل األصغر ودوره في خفض الفقر دراسة حالة )الشمالية، البحر األحمر، بنك االدخار والتنمية  

 ويل األصغر(. االجتماعية، مؤسسات التمويل األصغر، معوقات التم
 

 المحور الثاني 
 الجتماعية في منح التمويل األصغرتجربة مصرف االدخار والتنمية ا

   أواًل: مصرف االدخار والتنمية االجتماعية:
م، المركز الرئيسي للمصرف 1974لسنة    40م بموجب القانون رقم  1974أنشئ بنك االدخار السوداني عام    

م  1995م(، وبموجب مرسوم دستوري في العام  1995  -1974دخار السوداني )بمدينة ود مدني. امتدادا لبنك اال
أنشئ مصرف االدخار والتنمية االجتماعية عضو اتحاد بنوك االدخار العالمية وذلك بعد توصيات قمة كوبنهاجن  

ن مصرف صدر قانو   1996والتي نادت بإنشاء بنك التنمية االجتماعية في كل بلد من الدول المشاركة وفي العام  
بنك  من  كل  فيه  يساهم  الخرطوم.  على  تحويله  وتم  السودان  لفقراء  وقفي  برأسمال  االجتماعية  والتنمية  االدخار 

بنسبة   بنسبة  %59السودان  المالية االتحادية  بنسبة    % 33، ووزارة  الرعاية والضمان االجتماعي  . عدد %8ووزارة 
ذ مشروعات التمويل األصغر)بنك السودان المركزي، من سقف التحويلي إلى تنفي  %50فرع. يوجه المصرف    43

من سقف   %50فرع بمختلف أنحاء البالد. يوجه المصرف    43(. بلغ عدد فروع المصرف العاملة  161:  2011
والتنمية االجتماعية  الرؤية اإلستراتيجية لمصرف االدخار  تقوم  التمويل األصغر.  تنفيذ مشروعات  إلى  التحويلي 

المنتجين والحرفيين    على تحقيق األهداف بالتركيز على صغار  أنشأ المصرف عبر عدة وسائل  التي من أجلها 
في  والنزاعات  بالحرب  تأثر  التي  المناطق  مجتمعات  وتوظيف  توطين  في  والمساهمة  والخريجين  والمهنيين 

استق تمكنه من  والتي  والمالية  التشغيلية  قدراته  إلى رفع  باإلضافة  وإنتاجية  إعاشية  يقوم مشروعات  الموارد.  طاب 
المشروعات  تمويل  الصغر،  والمتناهية  الصغيرة  المشروعات  تمويل  بأربعة طرق:  المشروعات  بتمويل  المصرف 
أهداف  أهم  تتمثل  األصغر.  التمويل  محافظ  في  والمساهمة  جماعية،  مشروعات  تمويل  االجتماعي،  البعد  ذات 
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والمصرفي،   ودي الدخل، نشر وتنمية الوعي االدخاري البنك في: تخفيف حدة الفقر وتحسين الوضع المعيشي محد 
في  المساهمة  التكافل،  معاني  وسط  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  مجاالت  في  واستثمارها  المدخرات  وتجميع 

توفير عبر    محدودي الدخللتحقيق جهود الدولة والمجتمع في التخفيف من حدة الفقر وتحسين الوضع المعيشي  
لهمفرص   تعمل  المنتجين  ،  وصغار  الفقراء  ومشروعات  األولوية  ذات  القطاعات  لمختلف  الالزم  التمويل  قديم 

والحرفيين والمهنيين واألسر المنتجة واربا المعاشات وأصحاب العمل مع مراعاة الضمانات الالزمة لظروفهم، القيام  
أج من  واالستثمارية  التجارية  المالية  والمعامالت  المصرفية  األعمال  ألغراض بجميع  وتوظيفها  الموارد  توفير  ل 

التنمية االجتماعية والمساهمة في مشاريع التنمية الصناعية والزراعية واالقتصادية، وتمويل البحوث والدراسات في 
على   الحصول  شروط  البنك  األصغر حصر  التمويل  برنامج  سياسة  واالجتماعية. حسب  االقتصادية  المجاالت 

لمشروع مسموح به وفق لوائح البنك المركزي، تقديم طلب موقع عليه بواسطة األمين  التمويل تتمثل في: أن يكون ا
النشاط  المشاريع اإلنتاجية، شهادة مزاولة  تلفوناته، دراسة جدوى مبسطة ويفضل  بالتفصيل وأرقام  العنوان  يشمل 

المشرو  وجود  يؤكد  الشعبية  اللجنة  من  المقدم  شاهدة  من  أو صورة  إيجار  عقد  أو  لطالب التجاري  يكون  أن  ع، 
 التمويل حساب جاري بالبنك.

 
 ثانيًا: التمويل األصغر الممنوح من مصرف االدخار والتنمية االجتماعية:  

من     األصغر  للتمويل  المخصصة  النسب  رفع  بشأن  المركزي  السودان  بنك  جهود  من  الرغم  إلى    % 7على 
سب المقررة في السياسات. عند رفع نسبة السقف إال أن استجابة القطاع المصرفي كانت أقل بكثير من الن  12%

من نسبة التمويل المصرفي الممنوح للتمويل األصغر الفعلي من إجمالي   %12المخصص للتمويل المصرفي إلى  
مما يشير   %12التمويل المصرفي لم يؤد ذلك إلى رفع النسبة المنشودة لهذا القطاع بل انخفضت ولم تصل نسبة  

ى تواجه هذا القطاع المهم. نشير إلى أن نظام التدرج في التمويل يتم استخدامه بحيث يبدأ إلى وجود مشكالت أخر 
ويعتمد حجم   األول،  التمويل  يبدأ  أن  ولكن  األول  التمويل  من  االستفادة  ومدى  اإلنتاج  ويزيد حسب  معين  بمبلغ 

أعض وعدد  تمويله  المراد  النشاط  طبيعة  على  المجتمع  هياكل  إلى  الموجة  للسياسات التمويل  وفقًا  الهياكل.  اء 
التمويلية األخيرة لبنك السودان المركزي فإن البنوك التجارية والمتخصصة مطالبة بمد قطاع المشروعات الصناعية  

من إجمالي التمويل الممنوح. يساهم مصرف االدخار والتنمية   %12المتناهية الصغر والصغيرة بما ال يقل عن  
التجاري، الزراعي، الحيواني، الصناعي، أسر منتجة، حرفي،  مهني ، نقل وتخزين  القطاع  االجتماعية في تمويل  

)صيانة(، عقاري، خدمي، بعد اجتماعي،  حاضنات(. كما يقدم البنك الخدمات غير المالية كالتدريب عبر المركز 
 م المتحدة )اليونيدو(.الوطني لريادة األعمال وهو عبارة عن شراكة بين مصرف االدخار والتنمية االجتماعية واألم 
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 ( حجم التمويل الممنوح وعدد المستفيدين  1جدول)
 م( 2019-2008والية الخرطوم )  -مصرف االدخار والتنمية االجتماعية

إجمالي عدد 
 المستفيدين 

المستفيدين   المستفيدين)إناث( 
 )ذكور( 

إجمالي 
 المبلغ

إجمالي المبلغ 
 إناث

إجمالي المبلغ 
 للذكور 

 العام 

21261 1850 19411 88390 7779 80611 2008 
25969 1636 24333 98848 6228 92620 2009 
29480 6427 23053 127406 27775 99631 2010 
60064 38621 21443 186870 66713 120157 2011 
53562 19622 33940 290979 70691 220288 2012 
50669 20540 30129 289646 82919 206727 2013 
58383 24525 33858 364180 112761 251419 2014 
55298 22699 32599 395500 121676 273823 2015 
55375 17479 37896 513478 113215 400263 2016 
67108 24795 42313 802117 181939 620178 2017 
67748 26493 41255 777485 200393 577092 2018 
54663 20123 34540 1457710 283457 1174253 2019 

للسنوات  الخرطوم،  والمعلومات،  اإلحصاء  إدارة  السنوية،  التقارير  االجتماعية،  والتنمية  االدخار  مصرف  السودان،  المصدر: 
 م(. 2008-2019)

الجدول)     شهد 1من  االجتماعية  والتنمية  االدخار  مصرف  من  األصغر  للتمويل  العام  االتجاه  أن  نالحظ   )
الفترة) خالل  العامين) 2019-2008ارتفاعًا  في  انخفاضًا  سجل  أنه  من  العام  2018م،  2013م(،  عن  كل  م( 

والتنمية  االدخار  لمصرف  األصغر  التمويل  من  المستفيدين  لعدد  العام  االتجاه  كما  التوالي.  على  له  السابق 
خالل) ارتفاعًا  شهد  بنسبة)2019-2008االجتماعية  واضحًا  انخفاضًا  شهد  قد  أنه  مالحظة  مع  ، %45م(، 

م( كل عن العام السابق له على 2019م،  2015م،  2013م،  2012( على التوالي في األعوام) 4.4%،  39.5%
التوالي وهي نفس الفترة التي شهدت تذبذب التمويل األصغر وانخفاضه. بلغ إجمالي التمويل األصغر من البنك  

( الفترة  نسبة)  5392608م(  2019-2008خالل  منها  للذكور  منحت  جنيه،  ولإلناث   (،%76.5ألف 
المستفيدين  %23.5بنسبة) بلغ عدد  بينما  الذكور    599580(.  المستفيدين من  وعدد   %62.5شخص، مثل عدد 

 .  %37.5المستفيدين من اإلناث 
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 المحور الثالث 
 الدراسة الميدانية:  

   أواًل: إجراءات الدراسة الميدانية:
ر األولية منهج دراسة الحالة. تم تصميم  اعتمدت بيانات الدراسة على المصاد تصميم االستبانة وتوزيعها:   .أ

( األصغر  التمويل  من  المستفيدين  المبحوثين  عينة  على  وتوزيعها  االدخار 50االستبانة  عمالء مصرف  من   )
والتنمية االجتماعية، لجمع أكبر قدر من الحقائق المتعلقة بالحالة، لتفسير أسباب وجودها والخروج بأحكام تطبق 

المماثلة الحاالت  برنامج    على  باستخدام  والتحليل  للدراسة  وإخضاعها  رئيسية  كأدوات  اختيارها عشوائيًا  تّم  لها، 
ان عدد المبحوثين الذين تضمنتهم العينة كان محدودًا، إال أن البيانات التي تم    .(SPSS)التحليل اإلحصائي  

بالمقارن الدقة والتفصيل  البيانات التي تجمعها عادة جمعها بهذا األسلوب )االستبانة( تتسم بقدر أكبر من  ة مع 
البنوك  في  السائد  األصغر  التمويل  ظروف  بعيد  لحد  تمثل  محدوديتها  رغم  العينة  هذه  الرسمية.  المصادر 
السودانية، وقد اجريت المقابالت والمعاينات عن طريق الباحثون أنفسهم. نشير إلى أن منهج دراسة الحالة هو  

الد  في  استخدامًا  المناهج  أكثر  المتعلقة من  المشكالت  بدراسة  نشأته  منذ  وارتبط  اآلن  حتى  اإلنسانية  راسات 
 :(.1998بالمجاالت اإلنسانية)عمار بحوش، 

تم اعتماد طريقة ليكرت للتقدير الخماسي، ووضع بنود المقياس، وقد تكونت من  خطوات إعداد المقياس:   .ب 
( بندًا تحت ثالث 21( بندًا، وعدد )11ة بعدد )خطوات إجراء الدراسة الميدانية من أسئلة حول البيانات الشخصي

 فرضيات للدراسة.
( تتطلب استجابة المبحوث تقدير انطباق مضمون الفقرة عليه، بوضع عالمة )طريقة تصحيح المقياس:   .ت 

موافق  غير  موافق،  غير  محايد،  أوافق،  بشدة،  هي:)أوافق  خمسة  اإلجابة  وخيارات  تناسبه،  التي  العبارة  أمام 
( من عمالء البنك. قام الباحثون برصد البيانات 50م تطبيق المقياس في صورته النهائية على العينة ) بشدة(. ت

الحزمة  بواسطة  تحليلها  وقد جرى  اآللي،  الحاسب  في  وإدخالها  الغرض  لهذا  أعدت  التي  الجداول  في  وتفريغها 
االجتماعية للعلوم  البحث عدة صعوبات أهمه  (SPSS)اإلحصائية  واجه  وقد  العمالء في ،  ا عدم رغبة بعض 

 ( أما العبارة التي تناسب إجابة هوالء المبحوثين. ملء المقياس مما أضطر لملئه ووضع عالمة )
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الجداول  وتوصيف  للمبحوثين،  الشخصية  البيانات  تحليل  يتناول  الشخصية:  البيانات  تحليل  ثانيًا: 
 التكرارية وذلك حسب اآلتي:

 ( العمر 2جدول )
  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20-

30 
12 24.0 24.0 24.0 

31-

40 
22 44.0 44.0 68.0 

41-

50 
9 18.0 18.0 86.0 

51-

60 
5 10.0 10.0 96.0 

> 61 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 م.2021المصدر: إعداد الباحثون، بيانات االستبيان، 
من المبحوثين،   %68( عامًا، يمثلون  40-20( أن معظم المستفيدين هم فئة العمر بين)2ح جدول)يوض        

( عامًا، وهو ما يؤكد اهتمام البنك بصغار المنتجين من شريحة الشباب والطالب 30-20أعمارهم بين)  % 24منهم  
 من الجنسين.  

 ( النوع3جدول )
  

Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 56.0 56.0 56.0 28 ذكر 

 100.0 44.0 44.0 22 أنثى 

Total 50 100.0 100.0  



 2022مارس    19 العدد                                                   مجلة النيل األبيض للدراسات والبحوث  

 26 

 م.2021المصدر: إعداد الباحثون، بيانات االستبيان، 
الجدول)     بنسبة)3من  الذكور  من  المستفيدين  معظم  بنسبة)56%(  اإلناث  بينما  وهذا 44%(  المبحوثين،  من   )

 وتنميتها لتخفيف حدة الفقر والبطالة في المجتمع.  يؤكد اهمية دور المرأة 
 التعليمي  ( المستوى 4جدول)

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  4.0 4.0 4.0 2 أساس 

 20.0 16.0 16.0 8 إبتدائي 

 34.0 14.0 14.0 7 متوسط 

 62.0 28.0 28.0 14 ثانوي

 100.0 38.0 38.0 19 جامعي 

Total 50 100.0 100.0  

 م.2021المصدر: إعداد الباحثون، بيانات االستبيان، 
أن  4الجدول)       يوضح  الجامعات،    38%(  خريجي  من  هم  المبحوثين  الثانوية،    % 28من  خريجي  من 
ن  دون التعليم الثانوي)أساس، ابتدائي، متوسط(. هذا يوضح أن البنك يستهدف الفئات المختلفة م   % 34بينما  

 المجتمع لرفع مستوى دخلهم.
 ( المهنة 5جدول)

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 34.0 34.0 34.0 17 عامل 

 68.0 34.0 34.0 17 موظف 

 80.0 12.0 12.0 6 مزارع 

 90.0 10.0 10.0 5 فني 

 92.0 2.0 2.0 1 حرفي 
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 100.0 8.0 8.0 4 تاجر

Total 50 100.0 100.0  

 م.2021المصدر: إعداد الباحثون، بيانات االستبيان، 
( يوضح أن البنك يقدم خدماته لكل فئات المجتمع السوداني، فبينما يشكل الموظفين والعمال نسبة  5) الجدول  

من المبحوثين، فالبنك يركز على الموظفين والعمال أصحاب الدخل   %32، فإن المهن أخرى تشكل نسبة  68%
 لمحدود والمرتبات الضعيفة في المؤسسات عبر تمويل أنشطة مختلفة يمكن أن تساعدهم لزيادة دخلهم.  ا

 المشروع نشاط ( نوع6) جدول
  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid وأسر حرفي 
 18.0 18.0 18.0 9 منتجة 

 44.0 26.0 26.0 13 خدمي 

 68.0 24.0 24.0 12 تجاري 

 82.0 14.0 14.0 7 زراعي

 88.0 6.0 6.0 3 صناعي 

 92.0 4.0 4.0 2 عقاري 

 98.0 6.0 6.0 3 وتخزين  نقل

 100.0 2.0 2.0 1 أخرى 

Total 50 100.0 100.0  

 م.2021المصدر: إعداد الباحثون، بيانات االستبيان، 
غر لألنشطة بالقطاعات المختلفة في االقتصاد  ( يوضح أن البنك يقوم بتقديم التمويل األص6)  من الجدول   
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)خدمي   تجارة  %26السوداني  منتجة  24%،  وأسر  حرفي  زراعي18%،  وتخزين %6، صناعي 14%،  نقل   ،
 (.%4، عقاري 6%
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 األصغر التمويل على الحصول من الرئيس ( الهدف7جدول)
  Freq

uency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 6.0 6.0 6.0 3 نزل م بناء 

 62.0 56.0 56.0 28 جديد مشروع

 100.0 38.0 38.0 19 قائم  مشروع وزيادة توسيع

Total 50 100.0 100.0  

 م.2021المصدر: إعداد الباحثون، بيانات االستبيان، 
نما  من المبحوثين حصلوا على التمويل األصغر إلنشاء مشروع جديد، بي  %56( يوضح أن  7)  الجدول      

بناء منزل نسبة    38% بينما مثل  ، وهذا يعني أن التمويل %6من المبحوثين لتوسيع أو زيادة مشروع قائم، 
 الممنوح من البنك ساهم في قيام مشروعات جديدة للممولين. 

 عليه حصلت الذي األصغر التمويل ( مبلغ8) جدول
  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 12.0 12.0 12.0 6 جنيه  ألف 20 من أقل 

 28.0 16.0 16.0 8 جنيه  ألف 50 من وأقل 20 

 86.0 58.0 58.0 29 جنيه  ألف 100 من وأقل 50 

 96.0 10.0 10.0 5 جنيه  ألف 200 من وأقل 100 

 100.0 4.0 4.0 2 فأكثر  جنيه ألف 200 

Total 50 100.0 100.0  

 م.2021بيانات االستبيان،  المصدر: إعداد الباحثون،



 2022مارس    19 العدد                                                   مجلة النيل األبيض للدراسات والبحوث  

 30 

( ألف جنيه  100وأقل من    50( يتضح أن الذين حصلوا على مبلغ للتمويل األصغر يتراوح بين) 8من الجدول)   
وأقل من    20من المبحوثين على مبلغ يتراوح بين)   %28من المبحوثين، بينما حصلت نسبة    %58يمثلون نسبة  

 ألف جنيه سوداني.  100ًا للتمويل األصغر ال يتجاوز مبلغ الـ( ألف جنيه، حيث يفرض البنك المركزي سقف50
 الراهن الوقت في مشروعك ووضع ( حالة9) جدول

  
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  54.0 54.0 54.0 27 بداية 

 90.0 36.0 36.0 18 ومستمر  قائم

 100.0 10.0 10.0 5 متوقف 

Total 50 100.0 100.0  

  م.2021المصدر: إعداد الباحثون، بيانات االستبيان، 
من المبحوثين أفادوا عند إجراء مقابلة االستبيان أن مشروعاتهم في بداياتها،   %54( أن  9يتضح من الجدول)  

ثر من المبحوثين أن مشروعهم متوقف، وهذا بالتأكيد يؤ   % 10منها مشروعات قائمة ومستمرة، وأفاد    %36بينما  
 في نسبة سداد أقساط التمويل األصغر للبنك.  
 األصغر  التمويل مبلغ ( سداد10جدول)

  
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid سداد  بداية 
16 32.0 32.0 32.0 

 78.0 46.0 46.0 23 السداد  تم

 100.0 22.0 22.0 11 متعثر 

Total 50 100.0 100.0  

 م.2021: إعداد الباحثون، بيانات االستبيان، المصدر
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من المبحوثين هم في مرحلة   %32من المبحوثين سددوا ما عليهم من أقساط، بينما    %46( يوضح أن  10الجدول)
من المبحوثين، وهي نسبة عالية ربما تشير إلى عدم   %22بداية السداد لمبلغ التمويل األصغر، وتبلغ نسبة التعثر 

 روعات أو أن المبالغ لم تذهب للغرض التي منحت ألجله.نجاح هذه المش
 األصغر  بالتمويل الممول لمشروعك الضمان نوع ( ما11) جدول

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 8.0 8.0 8.0 4 مصرفي  حساب فتح 

 بشيك ضمان
 26.0 18.0 18.0 9 شخصي 

 34.0 8.0 8.0 4 الشهري  المرتب

 طرف من ضمان
 98.0 64.0 64.0 32 آخر 

 100.0 2.0 2.0 1 عقار ضمان

Total 50 100.0 100.0  

 م.2021المصدر: إعداد الباحثون، بيانات االستبيان، 
من المبحوثين حصلوا على التمويل األصغر من البنك بضمان من طرف   %64( أوضح أن  11من الجدول)    

فقط   %2بفتح حساب مصرفي، و   %8بضمان المرتب الشهري،    %8، ونسبة  بضمان شيك شخصي %18آخر، و  
 بضمان العقار، وهذا يدل على مرونة وسهولة إجراءات منح التمويل األصغر بالبنك.
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 ثالثًا: اختبار الفرضيات: 
( اتجاهات آراء المبحوثين من عمالء مصرف االدخار والتنمية االجتماعية حول عبارات الفرضية  12جدول)

ألولى: هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين التمويل األصغر الممنوح من مصرف االدخار والتنمية االجتماعية  ا
 وتخفيف حدة الفقر بوالية الخرطوم 

موافق   البيان باراتـــــــــــــــالع
غير   محايد موافق  بشدة

 موافق 
غير موافق  

 بشدة

غار  يتم تقديم التمويل األصغر للشرائح الضعيفة من ص
 المنتجين والشباب 

    22 28 التكرار

    44.0 56.0 النسبة%

    33 17 التكرار زاد دخلي الشهري بعد حصولي على التمويل األصغر  

    66.0 34.0 النسبة%

أقوم بدفع رسوم التعليم والعالج والكهرباء والمياه من عائد  
 مشروعي الممول عبر التمويل األصغر 

    33 17 التكرار

    66.0 34.0 النسبة%

عائد   من  أسرتي  واحتياجات  مستلزمات  بتلبية  أقوم 
 مشروعي الممول عبر التمويل األصغر 

    27 23 التكرار

    54.0 46.0 النسبة%

الوضع   تحسن  األصغر  التمويل  على  حصولي  بعد 
 المعيشي والغذائي لي وألسرتي 

   1 27 22 التكرار

   2.0 54.0 44.0 النسبة%

فرصة   وجدت  األصغر  التمويل  على  حصولي  بعد 
 للمشاركة في المناسبات االجتماعية 

    21 29 التكرار

    42.0 58.0 النسبة%

التحسينات على منزلي بعد نجاح مشروعي   قمت ببعض 
 الممول عبر التمويل األصغر 

   1 21 28 التكرار

   2.0 42.0 56.0 النسبة%

 م.2021نات االستبيان، المصدر: إعداد الباحثون، بيا
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( نالحظ أن إجابات المبحوثين حول عبارة )هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين التمويل األصغر 12من الجدول)
 الممنوح من مصرف االدخار والتنمية االجتماعية وتخفيف حدة الفقر بوالية الخرطوم(، جاءت كالتالي: 

صغار المنتجين والشباب. مثلت )موافق، موافق بشدة( نسبة   يتم تقديم التمويل األصغر للشرائح الضعيفة من -
مثلت   -  %.100 بشدة(.  موافق  )موافق،  مثلت  األصغر.  التمويل  على  حصولي  بعد  الشهري  دخلي  زاد 

 %..100)موافق، موافق بشدة( نسبة  
األ - التمويل  عبر  الممول  مشروعي  عائد  من  والمياه  والكهرباء  والعالج  التعليم  بدفع رسوم  مثلت أقوم  صغر. 

 %.100)موافق، موافق بشدة( مثلت )موافق، موافق بشدة( نسبة  
)موافق،   - مثلت  األصغر.  التمويل  عبر  الممول  أسرتي من عائد مشروعي  واحتياجات  مستلزمات  بتلبية  أقوم 

 %. 100موافق بشدة( نسبة 
مثلت   - وألسرتي.  لي  والغذائي  المعيشي  الوضع  تحسن  األصغر  التمويل  على  حصولي  موافق  بعد  )موافق، 

 %. 2%. ومحايد بنسبة 98بشدة( نسبة  
بعد حصولي على التمويل األصغر وجدت فرصة للمشاركة في المناسبات االجتماعية. مثلت )موافق، موافق  -

 %. 100بشدة( نسبة  
قمت ببعض التحسينات على منزلي بعد نجاح مشروعي الممول عبر التمويل األصغر. مثلت )موافق، موافق  -

 %. 2%. ومحايد بنسبة 98ة  بشدة( نسب
 (اتجاهات آراء المبحوثين حول عالقة التمويل األصغر الممنوح من  13) جدول

 مصرف االدخار والتنمية االجتماعية وتخفيف حدة الفقر بوالية الخرطوم 
One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 المحور

 األول

N 

T Df 

Sig.  

(2-tailed) Mean 

 

Std. 

Deviation 

 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

50 39.769 49 .000 4.4029 .24943 .03527 1.3320 1.4737 

 م.2021المصدر: إعداد الباحثون، بيانات االستبيان، 
الجدول)     م13من  الممنوح  األصغر  التمويل  عالقة  حول  المبحوثين  آراء  متوسط  فإن  االدخار (  مصرف  ن 

بلغ)  الخرطوم  بوالية  الفقر  حدة  وتخفيف  االجتماعية  لمقياس 4.40والتنمية  االفتراضي  الوسط  عن  يزيد  وهو   ،)
بـ) المقدر  الخماسي  )2.50ليكرت  المعياري  االنحراف  أن  كما  أقل 0.24943(،  معنوية  مستوي  عند   )

جود داللة إحصائية بين التمويل األصغر من  (، وبذلك يكون اتخاذ القرار برفض فرض العدم: )عدم و 0.05من)
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داللة  )وجود  البديل:  الفرض  وقبول  الخرطوم(،  بوالية  الفقر  وتخفيف حدة  االجتماعية  والتنمية  االدخار  مصرف 
 إحصائية بين التمويل األصغر من مصرف االدخار والتنمية االجتماعية وتخفيف حدة الفقر بوالية الخرطوم(. 

ء المبحوثين حول عبارات الفرضية الثانية: هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين ( اتجاهات آرا14جدول)
 التمويل األصغر من مصرف االدخار والتنمية االجتماعية ومعدل البطالة بوالية الخرطوم 

 م.2021المصدر: إعداد الباحثون، بيانات االستبيان، 

موافق  البيان  باراتــــــــــــــــالع
 غير موافق  محايد  موافق بشدة 

موافق  غير 
 بشدة 

لت عليه من البنك كافي  التمويل األصغر الذي حص
 إلنشاء مشاريع االستثمار المختلفة للعمالء

    17 33 التكرار

    34.0 66.0 النسبة%

بتأسيس   قمت  األصغر  التمويل  مبلغ  على  بحصولي 
 مشروع إنتاجي ناجح

  1  32 17 التكرار

  2.0  64.0 34.0 النسبة%

الخاص   مشروعي  في  أعمل  عندما  وأمان  بارتياح  أشعر 
عمل  ا فرصة  لي  وفر  فقد  األصغر،  التمويل  عبر  لممول 

 جيدة

    35 15 التكرار

    70.0 30.0 النسبة%

وقدرة  فرصة  وجدت  األصغر  التمويل  على  حصولي  بعد 
 على االدخار والتوسع في المشروع

   1 35 14 التكرار

   2.0 70.0 28.0 النسبة%

األصغ التمويل  عبر  الممول  مشروعي  في  معي  ر  يعمل 
 عدد من األفراد 

 2 24 7 10 7 التكرار

 4.0 48.0 14.0 20.0 14.0 النسبة%

منتجات  أبيع  أن  استطيع  صرت  مشروعي  نجاح  بعد 
المجتمع   فيستفيد  األصغر  التمويل  عبر  الممول  مشروعي 

 حولي

    37 13 التكرار

    74.0 26.0 النسبة%

في   األفراد  من  عدد  مشروعي  نجاح  تجربة  من  استفاد 
 لمجتمع، فصارت لديهم مشروعات ناجحةا

    27 23 التكرار

    54.0 46.0 النسبة%



 2022مارس    19 العدد                                                   مجلة النيل األبيض للدراسات والبحوث  

 35 

الجدول التمويل 14)  من  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  )هناك  عبارة  حول  المبحوثين  إجابات  أن  نالحظ   )
 عية ومعدل البطالة بوالية الخرطوم(، جاءت كالتالي:  األصغر من مصرف االدخار والتنمية االجتما 

التمويل األصغر الذي حصلت عليه من البنك كافي إلنشاء مشاريع االستثمار المختلفة للعمالء. مثلت)موافق،   -
نسبة   بشدة(  ناجح.    -  . %100موافق  إنتاجي  مشروع  بتأسيس  قمت  األصغر  التمويل  مبلغ  على  بحصولي 

 .  %2، وغير موافق بشدة بنسبة %98ة( نسبة  مثلت )موافق، موافق بشد 
لي فرصة   - وفر  فقد  األصغر،  التمويل  عبر  الممول  الخاص  في مشروعي  أعمل  وأمان عندما  بارتياح  أشعر 

بعد حصولي على التمويل األصغر وجدت فرصة    -  .%100عمل جيدة. مثلت )موافق، موافق بشدة( نسبة  
 .%2، ومحايد بنسبة  %98لت )موافق، موافق بشدة( نسبة وقدرة على االدخار والتوسع في المشروع. مث

نسبة   - بشدة(  مثلت )موافق، موافق  األفراد.  التمويل األصغر عدد من  الممول عبر  يعمل معي في مشروعي 
 . %52و)غير موافق، غير موافق بشدة( بنسبة    %14، ومحايد بنسبة  34%

ول عبر التمويل األصغر فيستفد المجتمع  بعد نجاح مشروعي صرت استطيع أن أبيع منتجات مشروعي المم -
 %.% 100حولي. مثلت )موافق، موافق بشدة( نسبة  

مثلت   - ناجحة.  مشروعات  لديهم  فصارت  المجتمع  في  األفراد  من  عدد  مشروعي  نجاح  تجربة  من  استفاد 
 %.100)موافق، موافق بشدة ( نسبة 

 ن ( اتجاهات آراء المبحوثين حول عالقة التمويل األصغر م15جدول)
 مصرف االدخار والتنمية االجتماعية ومعدل البطالة بوالية الخرطوم  

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 المحور
 الثاني

N 

T df 

Sig.  

(2-

tailed) Mean 

 

Std. 

Deviation 

 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

50 41.14

3 
49 .000 4.4114 .24257 .03431 1.3425 1.4804 

 م.2021المصدر: إعداد الباحثون، بيانات االستبيان، 
( فإن متوسط آراء المبحوثين حول العالقة بين التمويل األصغر من مصرف االدخار والتنمية 15من الجدول)    

االفتراضي لمقياس ليكرت الخماسي ( وهو يزيد عن  الوسط 4.41االجتماعية ومعدل البطالة بوالية الخرطوم بلغ ) 
(، وبذلك يكون اتخاذ 0.05( عند مستوى معنوية أقل)0.24257(، كما أن االنحراف المعياري )2.50المقدر بـ)
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والتنمية   االدخار  مصرف  من  األصغر  التمويل  بين  إحصائية  داللة  وجود  )عدم  العدم  فرض  برفض  القرار 
م(، وقبول الفرض البديل:)وجود داللة إحصائية بين التمويل األصغر من  االجتماعية ومعدل البطالة بوالية الخرطو 

 مصرف االدخار والتنمية االجتماعية ومعدل البطالة بوالية الخرطوم(.
اتجاهات آراء المبحوثين حول عبارات الفرضية الثالثة: هناك عالقة بين نجاح مشروعات التمويل    (16) جدول

 والية الخرطوم. –نحه وتقديمه من مصرف االدخار والتنمية االجتماعية األصغر واإلجراءات المرتبطة بم 

موافق   البيان العبارات 
غير موافق   غير موافق  محايد موافق  بشدة

 بشدة

  1  36 13 التكرار نجاحه  عنوان هو بدقة المشروع نوع اختيار

  2.0  72.0 26.0 النسبة%

من   األصغر  التمويل  على  الحصول  في  صعوبة  وجدت 
 البنك بسبب صعوبة إجراءات وشروط منحه

 7 30 1 8 4 التكرار

 14.0 60.0 2.0 16.0 8.0 النسبة%

لمشروعي   الجدوى  ودراسة  الضمان  توفير  من  تمكنت 
 الممول بالتمويل األصغر بصعوبة

 2 2 2 40 4 التكرار

 4.0 4.0 4.0 80.0 8.0 النسبة%

تقل فرص    بارتفاع تكلفة التمويل األصغر وهامش الربحية
 االستفادة من برامج التمويل األصغر

 1 4 11 26 8 التكرار

 2.0 8.0 22.0 52.0 16.0 النسبة%

شروط ومدة سداد مبلغ التمويل األصغر أدت إلى تأخري 
 أحيانًا عن سداد األقساط في مواعيدها

   15 26 9 التكرار

   30.0 52.0 18.0 النسبة%

تنوير وإرشاد رفع مس الوعي لدي وزاد  حصلت على  توى 
 من قدرتي على إدارة مشروعي وتطويره 

   3 35 12 التكرار

   6.0 70.0 24.0 النسبة%

المنتجين  لصغار  احترافية  وبصورة  الكافي  التدريب 
 والمستفيدين يساهم في نجاح مشروعات التمويل األصغر

    30 20 التكرار

    60.0 40.0 النسبة%
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 م.2021، بيانات االستبيان، المصدر: إعداد الباحثون 
( نالحظ أن إجابات المبحوثين حول عبارة )هناك عالقة بين نجاح مشروعات التمويل األصغر 16من الجدول)

 واإلجراءات المرتبطة بمنحه وتقديمه من مصرف االدخار والتنمية االجتماعية بوالية الخرطوم(، جاءت كالتالي: 
 .%2، غير موافق بنسبة  %98نجاحه مثلت نسبة )موافق، موافق بشدة(  عنوان هو بدقة المشروع نوع اختيار -
وجدت صعوبة في الحصول علي التمويل األصغر من البنك بسبب صعوبة إجراءات وشروط منحه. مثلت  -

 . %74، ومثلت )غير موافق، غير موافق بشدة( نسبة  %2، ومحايد نسبة  %24نسبة )موافق، موافق بشدة( 
الضما  - توفير  من  )موافق, تمكنت  مثلت  بصعوبة.  األصغر  بالتمويل  الممول  لمشروعي  الجدوى  ودراسة  ن 

 . %8، و)غير موافق، غير موافق بشدة( نسبة  %4، ومحايد نسبة %88موافق بشدة( نسبة 
مثلت  - األصغر.  التمويل  برامج  من  االستفادة  فرص  تقل  الربحية  وهامش  األصغر  التمويل  تكلفة  بارتفاع 

 . %10، و)غير موافق، غير موافق بشدة( نسبة %22، ومحايد نسبة %70)موافق، موافق بشدة( 
مثلت  - مواعيدها  في  األقساط  سداد  عن  أحيانًا  تأخري  إلى  أدت  األصغر  التمويل  مبلغ  سداد  ومدة  شروط 

 . %30، ومحايد نسبة  %88)موافق, موافق بشدة( نسبة  
على  - قدرتي  من  وزاد  لدي  الوعي  مستوى  رفع  وإرشاد  تنوير  على  وتطويره.   حصلت  مشروعي  إدارة 

 .%6، ومحايد نسبة  %94مثلت)موافق, موافق بشدة(  
التدريب الكافي وبصوره احترافية لصغار المنتجين والمستفيدين يساهم في نجاح مشروعات التمويل األصغر.   -

 . %100مثلت )موافق، موافق بشدة( نسبة  
 لتمويل األصغر ( اتجاهات آراء المبحوثين حول عالقة نجاح مشروعات ا18جدول)

 باإلجراءات المرتبطة بمنحه وتقديمه من مصرف االدخار والتنمية االجتماعية بوالية الخرطوم. 
   One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 المحور
 الثالث 

N 

T df 

Sig. 

 (2-tailed) Mean 

 

Std. 

Deviation 

 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

50 6.210 49 .000 3.4371 .49773 .07039 .2957 .5786 

 م.2021المصدر: إعداد الباحثون، بيانات االستبيان، 
( فإن متوسط آراء المبحوثين حول العالقة بين نجاح مشروعات التمويل األصغر واإلجراءات 18من الجدول)   

االدخ من مصرف  وتقديمه  بمنحه  بلغالمرتبطة  الخرطوم  بوالية  االجتماعية  والتنمية  عن  3.43)  ار  يزيد  وهو   )
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بـ المقدر  الخماسي  ليكرت  لمقياس  االفتراضي  المعياري 2.50)  الوسط  االنحراف  أن  كما  عند 0.49773)  (،   )
)عدم وجود داللة إحصائية بين نجاح    كون اتخاذ القرار برفض فرض العدم(، وبذلك ي0.05)   مستوى معنوية أقل

عات التمويل األصغر واإلجراءات المرتبطة بمنحه وتقديمه من مصرف االدخار والتنمية االجتماعية والية  مشرو 
البديل الفرض  وقبول  واإلجراءات   الخرطوم(،  األصغر  التمويل  مشروعات  نجاح  بين  إحصائية  داللة  )وجود 

 طوم(.المرتبطة بمنحه وتقديمه من مصرف االدخار والتنمية االجتماعية والية الخر 
   رابعًا: النتائج:

 توصلت هذه الورقة لعدد من النتائج أبرزها:   
ساهم التمويل األصغر من مصرف االدخار والتنمية االجتماعية في تقليل حدة الفقر وتقليل نسبة البطالة   .1

 بوالية الخرطوم  
ا .2 مستوي  وترفع  تولد  اقتصادية  وأنشطة  بمشروعات  عمل  فرص  لتوفير  يؤدي  األصغر  لدخل، التمويل 

 بالتالي رفع مستوي األسرة االقتصادي واالجتماعي. 
اإلجراءات المبسطة والضمانات السهلة والتكلفة المناسبة تمكن الفقراء من مزاولة أنشطة اقتصادية تخرجهم   .3

 من دائرة الفقر.
-2008)االتجاه العام للتمويل األصغر من مصرف االدخار والتنمية االجتماعية شهد ارتفاعًا خالل الفترة .4

 م(، أدى ذلك لزيادة عدد المستفيدين من التمويل األصغر لنفس الفترة.2019
أبرز معوقات التمويل األصغر تتمثل في ضعف البنية التحتية لمؤسساته ومحدودية مبلغه وارتفاع تكلفة   .5

 الحصول عليه والتسويق والتعثر.
 خامسًا: التوصيات: 

وال (1 المالية  المؤسسات  عدد  زيادة  على  وتوفير  العمل  ودعمها  األصغر  التمويل  في  المتخصصة  مصرفية 
 احتياجاتها المادية في إطار خطة عامة هدفها األساسي تنمية هذا القطاع. 

تبسيط إجراءات منح التمويل األصغر وضماناته وتكلفته لتمكين الفقراء مزاولة أنشطة اقتصادية تخرجهم   (2
 من دائرة الفقر.

 للفقراء ورفع نسبة حصول المرأة على التمويل األصغر.   التركيز على إستراتيجية الوصول (3
األصغر  (4 التمويل  بيانات  قاعدة  بإنشاء  يهتم  األصغر  التمويل  لصندوق  األصغر  التمويل  وحدة  تطوير 

 ومراقبته ومتابعته أنشطته بالسودان.
مب (5 لمؤسساته ومحدودية  التحتية  البنية  المتمثلة في ضعف  التمويل األصغر  وارتفاع  معالجة معوقات  لغه 

 تكلفة الحصول عليه والتسويق والتعثر.
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تقييم تجربة التمويل األصغر وإخضاعها للمزيد من الدراسات والبحوث في السودان والستفادة من تجارب   (6
 الدول األخرى.

 نشر الوعي وثقافة التمويل األصغر واالدخار بين الشرائح المستهدفة. (7
 

 المصادر والمراجع 
عجبن .1 أسماء  ) إسماعيل،  سليمان  العظيم  عبد  المهل،  العرب.  عز  في  2013ا  األصغر  التمويل  دور   ،)

 ( الخرطوم  بوالية  األصغر  التمويل  مشروعات  حالة  دراسة  الفقر  العلوم  2011-2007خفض  مجلة  م(، 
 (، الخرطوم. 2(، العدد )14االقتصادية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، المجلد )

مريم علي)  .2 دراسة حالة  (،  2008أونور،  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  في  الصغيرة  المشروعات  دور 
الفترة من ) في  األحمر  البحر  والتكنولوجيا، رسالة 2006-1995المرأة والية  للعلوم  السودان  م(، جامعة 

 دكتوراه غير منشورة، الخرطوم.
3. ( على  سمية  الحسن،  أبو  العزيز.  عبد  المنعم  عبد  الت2019الشيخ،  أثر  تحسين  (،  في  األصغر  مويل 

مستوى المعيشة بالتطبيق على الوالية الشمالية، السودان، مجلة جامعة مروي التكنولوجية، عبد اللطيف  
 الحمد، العدد الرابع، مروي. 

السودان، بنك السودان المركزي، التقرير السنوي، إدارة السياسات والبحوث، شركة مطابع السودان للعملة   .4
 م(.2019-2008، للسنوات )المحدودة، الخرطوم

5. ( المركزي  السودان  بنك  األصغر،  2011السودان،  التمويل  مؤسسات  على  واإلشراف  التنظيم  الئحة   ،)
 الخرطوم. 

الرئاسة،    -السودان، مصرف االدخار والتنمية االجتماعية، التقارير السنوية، إدارة وحدة التمويل األصغر .6
 م(.2019-2008الخرطوم، للسنوات )

المالية واالقتصاد الوطني، العرض االقتصادي والمالي، إدارة السياسات والبحوث، شركة  السودان .7 ، وزارة 
 م(.2019-2008مطابع السودان للعملة المحدودة، الخرطوم، للسنوات )

 األردن. -( أسس وأساليب مناهج البحث العلمي، عمان1998بحوش، عمار)  .8
(، المعوقات التي تواجه التمويل  2014الحسن)أبريل  شبو، إسماعيل محمد أحمد شبو. محمد، عمر السر   .9

رقم) التنوير  ندوات  سلسة  السودان،  في  الفقر  من  الحد  في  المعرفي، 10األصغر  التنوير  مركز   ،)
 الخرطوم.

  


