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 المستخلص

 إثخاءعمى ىحا القصاع ك  .كأثخهفي تشسية القصاع الحخفي األصغخدكر التسػيل مجى معخفة ىجؼ إلى         
السسشػح  األصغخالتسػيل ىل  كتسثمت مذكمة البحث في كالقصاع الحخفي. األصغخالتسػيل  بأدبياتالسكتبات 

ىل . ؟الحخفي في الدػداف سيو في القصاعتش إلحجاثكافي  الشقجية الدياسةلمقصاع الحخفي حدب تػجييات 
 كمغ أىع فخضيات البحث لمعامميغ في القصاع الحخفي يتصمب كقت شػيل؟ األصغخمشح التسػيل  إجخاءات

تبع ا ك تشسية القصاع الحخفي. إنتاجيةزيادة  إلي أديكمسا زاد حجع التسػيل السسشػح لمقصاع الحخفي كمسا 
انخفاض  كمغ أىع الشتائج.ياناتبال، في تحميل  ج التاريخيكالسشي السشيج التحميمي الػصفي كالكياسي بحثال

التشسية  أىجاؼمؤسدات التسػيل لمحخفيغ السخكدية تعػؽ كحلظ  اإلنتاجيةانخفاض  إلىحجع التسػيل يؤدي 
ضخكرة قياـ البشػؾ التجارية كمؤسدات تسػيل السذاريع الرغيخة بتػفيخ الجعع الكافي كمغ التػصيات .السحمية

كدياسة اقترادية لمجكلة لحل مذكمة قصاع الحخفييغ  األصغخاالىتساـ بالتسػيل أيزًا  الرغيخةلمسذاريع 
 كالزسانات لصالبي التسػيل األصغخ مغ الحخفييغ. اإلجخاءاتتدييل ك كتشذيصو لمسداىسة في 

Abstract  

 

The aim of this research is to determine the role of microfinance in the 

development of the artisan sector. The impact on this sector and enrich the libraries 

with the literature of microfinance and the craft sector. The problem of the research 

was whether microfinance granted to the artisan sector as directed by the monetary 

policy is sufficient to achieve development in the artisanal sector in Sudan. Do the 

procedures for granting microfinance to artisanal workers take a long time? One of 

the most important hypotheses of the research is the greater the amount of funding 

granted to the craft sector, the more it leads to the increase of productivity and 

development of the craft sector. The research followed the descriptive, analytical, 

analytical and historical approaches in data analysis. One of the most important 

results is the low volume of funding leading to low productivity as well as the 

central letter finance institutions that hinder local development goals. One of the  
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recommendations is that commercial banks and microfinance institutions should 

provide adequate support to small enterprises. 

 

 :مقذمت 

كبيخه  لسعطع اقتراديات الجكؿ الستقجمة مشيا  أىسيومغ القزايا ذات  االقترادية ةتعتبخ قزية التشسي
نحػ  ةكتػجو السػارد االقترادي ةكالشامية كتدعي جسيع الجكؿ لتحكيقيا ، مغ خالؿ رسع الدياسات االقترادي

و اقتراديو في دكلو  ما ال بج مغ البحث عغ القصاع الخئيدي كالسيع كلتحقيق تشسي ةاالقترادي ةتحقيق التشسي
تدتػعب جدء كبيخ  ألنيا ةقامت باالىتساـ بالقصاعات الرغيخ  ةمعطع الجكؿ الشامي أففي االقتراد لحلظ نجج 

القصاعات القصاع الحخفي ىػ يذسل جدء كبيخ مغ القػي في اقتراديات  هكنجج في مقجمة ىح ةمغ العسال
الي االىتساـ ليحا القصاع مغ خالؿ كتػفيخ التسػيل الالـز لو كلقج تػ ت ةالجكؿ الشامي بجأتلحلظ ،  ةؿ الشاميالجك 

كساىع في  ةدكرا بارزا في تػفيخ التسػيل الالـز ليحا القصاع في العجيج مغ الجكؿ الشامي األصغخلعب التسػيل 
 تشسية القصاع الحخفي فييا.

كيداىع برػره كبيخه   ةبو قصاع حخفي يدتػعب جدء كبيخ مغ القػه العامم ةاميالدػداف كغيخه مغ الجكؿ الش
 في الشاتج القػمي. ةمداىسو كاضح وفي تػفيخ الدمع كالخجمات في الشذاط االقترادي كل

بتشسية  القصاع الحخفي مغ خالؿ رسع الدياسات االقترادية   ةاىتساـ الحكػم األخيخةيالحع خالؿ العقػد 
حا القصاع كلقج يتشسية ، قامت الجكلة بتػجيو الدياسة الشقجية  لتػفيخ التسػيل الالـز لمسختمفة لال ةكاالجتساعي

زيادة في  ك ىحا القصاع مسا نعكذ ذلظ في تصػر كانتذار تشسيةمداىسة كاضحة في  األصغخكاف التسػيل 
ػاضعة مقارنة مع القصاعات لت متاالشسػ فيو ماز  تمعجال إفقػي عاممة جيجة في القصاع ، اإل  استيعاب

  .األخخى االقترادية 
 : اإلطار المىهجيأوالً: 

 مشكلت الذراست

كبيخه في االقتراد الدػداني كيسكغ تجديج مذكمة  أىسيويعتبخ القصاع الحخفي مغ القصاعات التي ليا 
 :التاليةفي التداؤالت  ةالجراس

تشسيو في  إلحجاثكافي  الشقجية الدياسةيات السسشػح لمقصاع الحخفي حدب تػجي األصغخالتسػيل / ىل 1
 القصاع الحخفي في الدػداف ؟

 لمعامميغ في القصاع الحخفي يتصمب كقت شػيل؟ األصغخمشح التسػيل  / ىل إجخاءات2
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لمعامميغ في  القصاع  متػفخةغيخ  األصغخلمتسػيل  ةمغ السؤسدات السانح ةالزسانات السصمػب/ ىل 3ػ 2020
 الحخفي؟

 الذراست  أهميت

لمجكر الكبيخ الحي يقػـ بو ىحا القصاع في الشذاط االقترادي الدػداني كتدميط الزػء  الجراسة أىسيةتشبع 
 عمي السكػنات كالسذاكل التي تػاجو القصاع الحخفي كاقتخاح الحمػؿ ليا . 

 الذراست  أهذاف

 .في تشسية القصاع الحخفي األصغخدكر التسػيل مجى معخفة  /1
 كالقصاع الحخفي. األصغخالتسػيل  بأدبياتالسكتبات  إثخاءلقصاع ك عمى ىحا ا /كأثخه2
/ محاكلة لتقجيع بعس الحمػؿ التي قج تداعج في معالجة مذكمة تسػيل السذخكعات الرغيخة خاصة في 3

 الجكؿ الشامية.
ع / التعخؼ عمى أىع األسباب التي تػاجو األفخاد ) أصحاب السذاريع الرغيخة ( في تسػيل مذاريعي4 

 الرغيخة.
 فرضيات الدراسة

(  في القطاع الحرفي ةدور في تحقيق التنمي األصغرلمتمهيل مفادىا ) أساسيوعمي فخضيو  الجراسةتقػـ 
 :التاليةكتتفخع مشيا الفخضيات 

 ك تشسية القصاع الحخفي. إنتاجيةزيادة  إلي أديػ كمسا زاد حجع التسػيل السسشػح لمقصاع الحخفي كمسا 
 .تحقيق تشسيو لمقصاع إلي أديلمحخفيغ كمسا  األصغخمشح التسػيل  إجخاءاتىشالظ سيػلو في ػ كمسا كانت 

 ـ التفتيش والوتابعت للوشروعاث الووىلت بىاسطت البٌه لها اثر في تٌويت المطاع الحرفي.

 مىهجيت الذراست

انات الجراسة خالؿ فتخة ، في تحميل بي كالسشيج التاريخي تتبع الجراسة السشيج التحميمي الػصفي كالكياسي
 الجراسة .

 مصادر بياواث الذراست

العمسية كمػاقع االنتخنت  كاألكراؽتعتسج الجراسة عمى مرادر البيانات الثانػية الستسثمة في السخاجع كالجكريات 
 كمرادر البيانات األكلية متسثمة في السقابالت الذخرية ك االستبانة .

 حذود الذراست

 فخغ كػستي  اإلسالميبشظ فيرل  – األبيسكالية الشيل  -السكانية : الدػداف
 (2018-2014الدمانية : )

 الذراساث السابقتثاويا: 

 م(2004 )دراست ػلي دمحم ػلي/ 1
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تشاكؿ الجراسة تسػيل صغار السشتجيغ كالحخفييغ ك تسثمت مذكمة البحث في ضيػر حاالت متعجدة مغ التعثخ  2020
 ةالستحج األمعالسقجـ بػاسصة كاحج مغ بخامج  أكصة الجياز السرخفي كعجـ استخداد التسػيل السقجـ بػاس

كسا  ةالسحجد ةقجرة مذخكعات صغار السشتجيغ عمي استخداد مبالغ التسػيل في الفتخ  ةكافتخضت الجراس
 ال تختبط لبعس السذخكعات . األسبابافتخضت تعثخ 

مغ بخامج  ياز السرخفي مقارنو بالتسػيل السقجـتقييع حجع التسػيل السقجـ بػاسصة الج ةالجراس أىجاؼ أىعمغ 
 السشتجيغتعثخ مذخكعات صغار  إليالتي تؤدي  األسبابالتعخؼ عمي  إلي ة,كسا ىجفت الجراس ةالستحج األمع

 ليا . ةكالحخفييغ كاقتخاح الحمػؿ السسكش
كتػفيخ  ةات الرغيخ نتائج ىامو كىي كجػد دكر ىاـ  لمبشػؾ في عسميات تسػيل السذخكع إلي ةتػصمت الجراس

 . (1)ذات الجخل العالي ةمغ السجخخات مغ الفئات االقترادي ةالكثيخ مغ االستثسارات باالستفاد
 (م 2003 )دراست ماجذة ػىض دمحم سارديه/ 2

في  ةكدكره في تشسية القصاع الحخفي تسثمت مذكمة الجراس اإلسالميالتسػيل السرخفي ناقذت الجراسة       
 ةالتي تعسل بػسائل بجائيو كعجـ كجػد التسػيل الكافي لمحرػؿ عمي الػسائل الحجيث ةالحخفي تعجد القصاعات

السشيج  ةكقج اتبعت الجراس اإلسالميةفي السرارؼ  ةالسدتخجم ةو الريغ التسػيمييىسأ كتػضيح ما ىي 
يخ ر خاجع كالتقاالػصفي كالتاريخي كالكسي في تحميل كتقييع البيانات كثع جسع السعمػمات مغ الكتب كالس

 ةكزيادة السبالغ الستجي ةصحة الفخضيات  باىتساـ السرخؼ بتشسية القصاعات الحخفي ةالجراس كأثبتت ةالدشػي
 أدتحجيثو  إنتاجيةاستخجاـ كسائل  إلي أديكصغار السشتجيغ كاف تػفيخ التسػيل  ةالسشتج األسخنحػ تصػيخ 

 أىسياعمي عجد مغ الخرائز  اإلسالميػـ الشطاـ السرخفي الشتائج في انو يق أىعكتبخز  اإلنتاجزيادة  إلي
مسا يداعج  ةكالرشاعي  ةالدراعي األنذصةالخبا كاف السرخؼ يسػؿ عجد مغ  أك ةاستبعاد التعامل بالفائج

 .(2)القصاع الحخفي عمي التصػر كالشسػ
 م(2011)وآخرون  دراست الصادق يحي ,/ 3

عمي الفقخ  األصغختقييع اثخ التسػيل  إلىلفقخ .كىجؼ البحث عمي ا األصغختشاكؿ البحث اثخ التسػيل 
يمعب دكرا ايجابيا  األصغخالتسػيل  إف.افتخض البحث  ةالدػداني ةالسكتب كإثخاءكتقميل التفاكت بيغ الصبقات 

التسػيل يداىع في خمق فخص عسل  إفافتخض  كأيزاً  ةصحة ىحه الفخضي تأكجتفي محاربة الفقخ كلقج 
كمحاربة الفقخ كاف التسػيل  األصغخبيغ التسػيل  ةإحرائيذات داللو  ةكجػد عالق إليالبحث  .تػصل ةججيج

 .لو دكر ايجابي في محاربة الفقخ األصغخيداعج في خخكج  السدتفيجيغ مغ دائخة الفقخ.كاف التسػيل  األصغخ
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 ثالثاً: اإلطار الىظري 

 مفهىم التمىيل والتمىيل األصغر

 مفهىم التمىيل  

 كيفيةفطيخ في بجاية القخف العذخيغ ، ك قج كاف التخكيد عمي  االقترادالتسػيل كعمع مشفرل عغ عمع بجأ 
 ك مغ ىشاء جاءت كمسة التسػيل . األمػاؿالحرػؿ عمي 

كبيخة ك كاف التخكيد حيشئح عمي الديػلة كعمي  تسػيل  أمػاالكمع التقجـ التكشػلػجي احتاجت السذخكعات 
، عكذ التسػيل الجاخمي الحاتي ك مغ ىشا حػظ بػصف كسائل التسػيل الخارجي ـ ممك ضيخ اىتسا السشذآت

التسػيل ك  أسػاؽمؤسدات ججيجة عمي  أدخمتضيخ دكر مرارؼ االستثسار  كجدء مغ دراسة التسػيل ثع 
ك التي  اإلسالميةتغيخات جػىخية في نطخية التسػيل ك مسارسة ىحه السؤسدات ىي البشػؾ  أحجثتالتي 
 ك عصاء . أخحات بسفيػـ مختمف لمتسػيل ال تتعامل بالفائجة دخم

التسػيل احج السكػنات اليامة لالقتراد ك  لو دكر نذط ك حيػي في كل دكؿ العالع ، ك ذالظ لسا لمتسػيل مغ 
 ك خمق الشسػ ك التشسية االقترادية ك االجتساعية . أحجاثفي  أثار

العمسية ك الشطخية التي  األسذيتكػف مغ مجسػعة مغ الحقائق ك يعخؼ التسػيل بأنو احج مجاالت السعخفة ك 
تغصية دراسة  أىسيةمغ مرادرىا السختمفة ك حدغ استخجاميا ، كسا يتزسغ  األمػاؿتتعمق بالحرػؿ عمي 

السالية السختمفة مع التخكيد برفة خاصة عمي  األنذصةالسالية  كالسؤسدات ك الييئات السالية ك  األسػاؽ
 .(3).لألفخادلسالية القجرات ا

 التمهيل أهمية
تدخب عخض الشقػد تجريجيا مغ التجاكؿ مغ كحجات  إليغيابو سػؼ يؤدي  أفالتسػيل مغ  أىسيةتتبع 

تجميخ االقتراد  إليمسا يقػد  األخيخةك يتع اكتشازه بػاسصة . كحجات الفائس العالي إليذات العجد  األنفاؽ
االنكساش االقترادي ثع  إلي األمخمع ك الخجمات ك يشتيي كشتيجة انخفاض الصمب الفعاؿ عمي الد

 (.4الكداد)
ك تصمب  لألفخادلكل دكلة في العالع سياسة اقترادية ك تشسػية تعسل عمي تحكيقيا ك مغ اجل تحقيق الخفالية 

ىحه الدياسة الشقجية كضع الخصط العخيزة ليا ك الستسثمة في تخصيط السذاريع ك ميسا تشػعت ىحه 
 التسػيل كمسا تشسػ كذالظ عغ شخيق: إليكعات فإنيا تحتاج السذخ 

 _ تػفيخ مشاصب شغل ججيجة تقزي عمي البصالة .
ك السجتسعات ك ذالظ مغ خالؿ تحديغ الػضعية السعيذة ليع ك تػفيخ  لألفخادتحقيق الخفالية  -

 الدكغ ك العسل.
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 التمهيل  أهداف 2020
السالية ىػ تحقيق  لإلدارةاليجؼ الخئيدي  إف إذالتسػيل عغ قياميا بسسارسة كضيفة   اإلدارة أىجاؼتتعجد 
تؤثخ عمي  أخخي ليع ك لكغ ىشاؾ عػامل  القرػى ثخكة لمسداىسيغ.ك الحي مغ خاللو تحقق السشفعة  أقري

السالية  اإلدارة األىجاؼ أىع إفالذخكة .ك يخى احج الكتاب  إلدارة األساسيصحة ىحه الفخضية كاليجؼ 
السالية تتسثل في زيادة  اإلدارة أىجاؼ إف آخخكف ك مزاعفة الثخكة بيشسا يخى  رباحاألتتسثل في مزاعف 

الصػيل  ى، زيادة قيسة ثخكة السشذأة ، تحجيج السدئػلية االجتساعية الحي يسكغ اعتباره في السج األسيع أرباح
 مغ مرمحة السالكيغ.

 مصادر التمويل

تسػيل داخمي ك  إليترشيف التسػيل  إليػيل  التشسية تشتيج الجراسات االقترادية عشج تشاكؿ مػضػع تس
 تسػيل خارجي.

 حدب القصاعات التي تعتبخ مرادر لو ك ىي : إلييرشف قصاعيا التمهيل الداخمي :
القصاع العائمي :ك مشو يشبع ما يعخؼ باالدخار االختياري ك ذالظ عغ شخيق تكػيغ فائس فعمي بيغ ما 

ي حاجاتو االستيالكية . ك يدتشج الفخد اك العائمة في اتخاذه ليحا القخار يحرل عميو مغ دخػؿ ما يشفقو عم
 العجيج مغ االعتبارات كاالحتياط ، الخغبة في التػسع االستيالكي. إلي

ك  اإليخاداتك فييا يتػلج نػع مغ االدخار يتسثل في الفخؽ بيغ  اإلنتاجيةيقرج بو الػحجات : اإلعمالقطاع 
 إيخاداتياتعطيع  إليغيخ السػزعة .ك تعتسج ىحه الػحجات  األرباحخاصة  إرباحيافي  خى أخالتكاليف . كبعبارة 

 السجخخات . أكبسا يسكشيا مغ تكػيغ قجر كبيخ مغ تمظ الفػائس  اإلرباحك تقميل نفقاتيا ك تػزيع 
 القطاع الحكىمي  

ػحجات مرجرا لالدخار الحي ك تعتبخ تمظ ال اإلدارية أجيدتياك يتسثل ىحا القصاع في مؤسدات الجكلة ك 
في  أساسياك يؤدي ىحا القصاع دكرا  إيخاداتك بيغ ما تحرل عميو مغ  يتسثل في الفخؽ بيغ نفقاتيا الجارية

 حجع االستيالؾ. تدايجتتسثل في  األساسيةتكػيغ السجخخات ك مذكمتو 
 مصادر التمىيل التقليذيت 

بيجؼ تسػيل استثسارىا ك مغ ثع فإنيا  أمػاؿعمي  يقرج بيا تذكيل السرادر التي حرمت مشيا السشذأة
قريخة  أك األجلتتزسغ كافة العشاصخ التي يكػف مشيا جانب الخرـػ سػاء كانت تمظ العشاصخ شػيمة 

 األرباحالعادية ك  األسيعك الدشجات ك  األجلتتسثل في القخكض شػيمة  األجلمرادر التسػيل شػيمة  األجل
 كججت. أفزة السستا األسيعالسحتجدة ك 
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2020 
 دور التمىيل في التىميت 

عكبة تعػؽ عسمية التشسية االقترادية في الجكؿ الشامية ىي  أىع أفيعتقج بعس الدياسييغ ك االقترادييغ 
الصمب عمي رأس الساؿ يحكسو  إف إليك يخد ذالظ . حكيقة الالزمة لتكػيغ رأس الساؿالسػارد ال إليافتقارىا 
عخض رأس الساؿ تحكسو الخغبة ك السقجرة  إفبدعة الدػؽ ، ك  أساساي يتحجد االستثسار ك الح إليالسيل 

فإف القجرة عمي االدخار  اإلنتاجالقجرة عمي  النخفاضعمي االدخار ك شالسا انو الجخػؿ مشخفزة نتيجة 
ة في مخاحميا ضخكرة كدخ ىحه الجائخة الخبيئ أكليكحالظ مشخفزة . لحالظ في التشسية االقترادية تتصمب في 

لعسميات الشسػ االقترادية بكافة  األمػاؿ رؤكساضعف نقصيا ك الخخكج مغ نصاقيا ك العسل عمي تكػيغ 
 .(6)األساليبالدبل ك 

يادة في متػسط نريب الفخد   مغ الجخل الحكيقي ز ك التشسية االقترادية ىي العسمية التي مغ خالليا تحقق 
في كل مغ ليكل  كنػعية الدمع ك الخجمات السشتجة  عمي مجار الدمغ ك التي تحجث مغ خالؿ تغيخات

 تغييخ في ليكل الجخل لرالح الفقخاء. إحجاث إلي إضافة
 التمىيل األصغر 

في  أثاريعتبخ التسػيل احج السكػنات التي ليا دكر نذط ك حيػي في كل دكؿ العالع ك ذالظ لسا لمتسػيل مغ 
مشيج لمتشسية  األصغخ:التسػيل  األصغخمفيػـ التسػيل .تشسية االقترادية ك االجتساعيةك خمق ال إحجاث

االقترادية ك االجتساعية بحر حجيثا , كسرصمح يعشي خجمة  مغ الخجمات السالية لتسكغ محجكدي الجخل 
القادريغ عمي العسل مغ الخجاؿ ك الشداء لمحرػؿ عمي رأس الساؿ السشاسب لمجخػؿ في دائخة االقتراد لحا 

 .(7) اإلنتاجية أعساليعػفيخ الخجمات السالية لحكي الجخل السحجكد لتشذيط يعشي ىحا السرصمح ت
 األصغرالتمىيل  أهميت

محاربة الفقخ ك التخفيف مشو عغ شخيق تػفخ تسػيل لمفقخاء  أىسيةمغ  أىسيتو األصغخيدتسج التسػيل 
 إجخاءات إليلخجمييغ مشخفزة حيث يحتاج صغار السشتجيغ ك ا إرباحسيمة ك  بإجخاءاتالشاشصيغ اقتراديا 

 .(8) اإلنتاجميدخة لمحرػؿ عمي رأس الساؿ الكافي لتحخيظ شاقاتيع كعشاصخ اقترادية قادرة عمي 
 أهذاف التمىيل األصغر 

ىػ محاربة الفقخ ك حل مذكمة البصالة ك زيادة الجخل القػمي زيادة الشاتج  األصغخاليجؼ الخئيدي لمتسػيل 
مغ خالؿ التغحية  األصغخرادية في الػاليات . ك تصػيخ مؤسدات التسػيل االقت ةك تحقيق التشسي السحمي

 العكدية ك خمق فخص تجريب ك رفع السيارات ك القجرات .
 مشاكل التمىيل األصغر 

ضعف الػعي السرخفي ك السالي لمسدتفيجيغ بدبب عجـ  األصغخالسذاكل التي تػاجو التسػيل  أىعمغ 
ذالظ نجرة دراسات  إلي إضافة.ك ضعف دخػليع ألنعجـحياتيع العادية تعامميع مع الجياز السرخفي في 
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مسا  ى الدػؽ كتحجيج احتياجات الصمب الحكيقي لمدػؽ كىحا يتختب عمي ضعف كعجـ ججية دراسات الججك  2020
,كحالظ مغ  ةتقجيسيا في صػرة مذخكعات نسصيو متكخر  األصغخجعل في كثيخ مغ التجارب لعسميات التسػيل 

بة الحرػؿ عمي الزسانات عمي قمتيا مغ جانب السدتفيجيغ بدبب ضخكفيع ككضعيع السذكالت صعػ 
 .أصالاالقترادي الزعيف 

 

 

 

 مشاكل التمىيل  

 المشاكل المتؼلقت بالمصارف  /1

 اإلمكافبقجر  أماكشيععسالئيا في  إليجاىجة الػصػؿ  العادةفي  األصغختدعي مؤسدات التسػيل       
 التسػيل ذىب إفالسرخؼ مغ  تأكج حتى اقترادييغناشصيغ  أنيعمغ  كالتأكجىع في اختيار  ةكتحخي الجق

 السانحةالجيات  إليحيث يدعي العسيل  الدػدانية التجخبةالسكاف الرحيح كىحا ماال يحجث في  إلي(9)
 لمتسػيل 

ات جمداعلمتسػيل  السانحة الجيةحيث يشبغي عمي  الججكى مخحمة دراسة  األصغخمخاحل التسػيل  أىعمغ  -
لمسذخكعات السخاد تسػيميا عمي ارض الػاقع . كلكغ السرارؼ  أالقتراديو الججكى العسيل في دراسة 

 ليا . ةباعتبارىا مكمفو بالشدب ةال تقػـ بيحه الخصػ  الدػدانية
قبل تشفيح السذخكع السخاد تسػيمو الكتداب السيارات  السدتفيجيغبتجريب  األصغختقػـ مؤسدات التسػيل  -
 كىحا ماال يقـػ بو الجياز السرخفي في الدػداف. بكفاءةالسذخكع  إلدارةتسكيغ كال
كليذ حدب  ةلمجكل ةالدياسات القصاعي أك ةالتسػيل حدب الدياسات السرخفي ةتسشح السرارؼ الدػداني -

السذخكع مغ قبل السدتفيج كعجـ قجرتو  إدارةحدب حاجة الدػؽ مسا يشعكذ في سػء  كاحتيرغبة العسيل 
 ذالظ كاستشتاجا مسا سبق يػجج عجـ تشػع في السشتجات . إلي ةباإلضافعمي تدػيق مشتجاتو 

 . ةعمي الصبيع حومغ قبل السرخؼ لمتسػيل بعج مش ةضعف الستابع -
 بالمدتفيدين  ةالمذاكل المتعمق / 2
 ضعف الػعي السرخفي لمسدتفيجيغ . -
 عجـ ججية بعس السدتفيجيغ. -
 لمسدتفيجيغ مغ التسػيل.ة كالتدػيكي ةاإلداري ةمغ الشاحي ةضعف السيارات الفشي -
 تقميجية السذخكعات التي يقجميا العسالء لمسدتفيجيغ . -
 لكثيخ مغ السذخكعات . ةاالقترادي ى ضعف الججك  -

 تؼريف الصىاػت التقليذيت والحرف



 

9 
 

( سبتمبر 16لدراسات والبحوث العلمية                                                                  العدد )مجلة النيل األبيض ل

ع فشي أك صيانة أك ترميح أك الرشاعة التقميجية كالحخؼ ىي كل نذاط إنتاج أك إبجاع أك تحػيل أك تخميأّف  2020
أداء خجمة يصغى عمييا العسل اليجكي كُتسارس برفة رئيدية كدائسة، كفي شكل مدتقخ أك متشّقل أك 
معخضي، كبكيفية فخدية أك ضسغ تعاكنية لمرشاعة التقميجية كالحخؼ أك مقاكلة لمرشاعة التقميجية 

 .(10)كالحخؼ
 
 

 الحرف ممارسة نذاطات الرناعة التقميدية و  كيف
مختمفة، إما فخديا أك في شكل مؤسدة مرّغخة  صخؽ يسكغ أف تسارس نذاشات الرشاعة التقميجية كالحخؼ ب

 أك صغيخة أك متػسصة ُيسكغ لسديا في األتي :
أ. الحخفي الفخدي : كُيعّخؼ عمى أّنو : "كل شخز شبيعي مدّجل في سجل الرشاعة التقميجية كالحخؼ 

ألنذصة الدابقة الحكخ، ُيثبت تأليال كيتػّلى بشفدو مباشخة تشفيح العسل كإدارة كيسارس نذاشا تقميجيا مغ ا
 نذاشو كتدييخه كتحسل مدؤكليتو.

ب. تعاكنية الرشاعة التقميجية كالحخؼ : تع ضبط مفيػـ التعاكنية في األمخ كعّخفت عمى أّنيا شخكة مجنية 
أعزائيا الحيغ يتستعػف جسيعا برفة  زساـانُيكّػنيا أشخاص كليا رأس ماؿ غيخ قار كتقػـ عمى حخية 

 الحخفي.
 ج. مقاكلة الرشاعة التقميجية كالحخؼ : تع إدراج مفيـػ السقاكلة الحخفية ك تع تقديسيا إلى قدسيغ :

ىي كل مقاكلة مكّػنة حدب أحج األشكاؿ السشرػص عمييا القدم األول: مقاولة الرناعة التقميدية :
 ة:كتتّػفخ فييا الخرائز التالي

 ػ مسارسة أحج نذاشات الرشاعة التقميجية كالحخؼ.
 ػ تذغيل عجد غيخ محّجد مغ العساؿ األجخاء.

ػ إدارة ُيذخؼ عمييا حخفي أك حخفي معّمع، أك بسذاركة أك تذغيل حخفي آخخ عمى األقل يقػـ بالتدييخ التقشي 
 .(11)لمسقاكلة عشجما ال يكػف لخئيديا صفة الحخفي

 لة الحرفية إلنتاج المهاد والخدمات : القدم الثاني:المقاو 
 :باستثشاءتتػفخ فييا نفذ شخكط مقاكلة الرشاعة التقميجية 

ػ مسارسة نذاط اإلنتاج أك التحػيل أك الريانة أك الترميح أك أداء الخجمات في ميجاف الحخؼ إلنتاج السػاد 
 .كالخجمات
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ب ضسشيع كل مغ : رئيذ السقاكلة، األشخاص ػ تذغيل عجد مغ العساؿ األجخاء الجائسيغ أك صّشاع ك ُيحد 2020

 الحيغ ليع ركابط عائمية مع الخئيذ.

 خصائص المؤسسات الحرفية

تتسيد السؤسدات الحخفية في الجدائخ ببعس السدايا التي تسّثل في نفذ الػقت إيجابياتيا كسمبياتيا، تتجّمى 
يجة بسػارد محجكدة، فزال عغ إمكانية أساسا في سيػلة االستثسار فييا كقجرتيا عمى تػفيخ مشاصب شغل عج

مسارسة أنذصتيا بذكل فخدي إلى جانب البعج الثقافي كالحزاري السسّيد لسشتجاتيا ؛ ىحه السدايا تحخزىا 
السؤسدات الحخفية دكف مشازع كتعتبخ الحافد كراء االستثسار فييا ككحا حسايتيا كدعسيا، بيج أنيا تعّج في 

ع األنذصة كتصّػرىا ككحا انتياز الحخفي السقاكؿ لمفخص التي ال يسكشو تحكيقيا السقابل عائقا يحّج مغ تػسّ 
بسفخده؛ كبالتالي فإّف عسمية تعديد نقاط القػة في ىحه الخرائز كرفع نقاط الزعف يجعل السؤسدة الحخفية 

 تمعب دكرا ىاما في التشسية االقترادية كاالجتساعية كالثقافية لمبالد.
 لممؤسدات الحرفية  األهمية االقترادية

يتأّكج الّجكر الفاعل لمسؤسدات الحخفية في السديخة التشسػية ببالدنا مغ خالؿ دراسة اآلثار االقترادية لقصاع 
 الرشاعة التقميجية كالحخؼ عمى بعس متغّيخات االقتراد الػششي مشيا:
 أ. حخكية إنذاء مذاريع ججيجة في قصاع الرشاعة التقميجية كالحخؼ. 

 ىسة قصاع الرشاعة التقميجية كالحخؼ في اإلنتاج كاالستثسار.ب. مدا
 ج. أثخ قصاع الرشاعة التقميجية كالحخؼ عمى التذغيل. 

 د. دكر قصاع الرشاعة التقميجية كالحخؼ في تحخيظ القػى العاممة. 
ف بخز ق. دكر قصاع الرشاعة التقميجية كالحخؼ في تفعيل الرادرات خارج قصاع السحخكقات. كفي الدػدا

 االف بقػة التعاكف اإلنتاجي الخجمي الحخفي كىػ قصاع كبيخ مشتذخ بكل أنحاء الدػداف.
كالخجمي لتػفيخ االستقخار لقػاعجه بتػفيخ مػاقع بسجسعات صشاعية  كاإلنتاجي الحخفييدعى التعاكف       

 أراضىندبة لحفاضيا عمى  كججت القبػؿ مغ الجكلة مسثمة في كزارة الرشاعة ككزارة التخصيط العسخاني كذلظ
االف لجيشا نساذج كثيخة لجسعيات  ك أخخى إلى الذارع مخة  الحخفيالجكلة كالتي كانت تػزع فخدية كتباع ليعػد 

 أفلمرشاعة كيسكغ  أساسيةقامت بعسل دراسات ججكى اقترادية لكياـ مثل ىحه السجسعات التي تعتبخ بشيات 
ة الججيجة التي تحتاج ليا البالد مثاؿ : صشاعة الصباشيخ ، الدرايخ، تقـػ بجاخميا كثيخ مغ الرشاعات الرغيخ 

 السعجات الدراعية التقميجية ، الرشاعات الغحائية
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 واإلنتاجي الحرفيأهداف اإلتحاد التعاون  2020
 / اإلشخاؼ كالتػجيو كالخقابة كالخعاية لمتعاكنيات السشزػية تحت لػاء اإلتحاد.1
 كنية الحخفية بالػالية./ إنذاء كقياـ السجسعات التعا2
 / تػجيو كتجريب الحخفييغ األعزاء بالتعاكنيات كل في مجالو عمي األساليب التقشية الحجيثة لتجػيج األداء.3
 بتػفيخ فخص عسل لألعزاء. و/ السداىسة في الحج مغ انتذار العصا ل4
 / تجسيع الحخفي في جسعيات تعاكنية إنتاجية حدب تخرريع كإمكانياتيع.5
كضع دراسات الججكى الفشية كاالقترادية لمسذاريع التي تخز الجسعيات كتحقق كتمبي االحتياجات  -6

 الخاصة باألعزاء كالعسل عمي استقخارىع.
 .كاإلنتاجيةالخاصة بالتعاكنيات الحخفية  اإلحراءات كإعجادالجراسات كالبحػث كالبيانات  إجخاء -7
كالثقافية كالتعميسية  اإلعالميةكميجانيا ، بسختمف الػسائل  العسل عمى نذخ الحخكة التعاكنية فكخيا -8

بسا قج تصمبو مغ معاكنة ،  كإمجادىاكالتخبػية كاالقترادية. تقجيع السذػرة التعاكنية كالفشية لمجسعيات التعاكنية 
 .كالقانػنيالفشي  كإبجاء الخأي

 كإقامةبالتعاكف  كالسؤمشةات التعاكنية الػاعية الكياد التعاكني كإعجادنذخ الثقافة التعاكنية كدعع التعميع  -9
 .التعاكنيمجاؿ العسل  فيكرعاية الجراسات العميا  كإدارتياالسعاىج كمخاكد التجريب التعاكنية 

السشطسات التعاكنية الجكلية  فيالجاخل كالخارج كاالشتخاؾ  فيكالحخفي  التعاكني اإلنتاجيتسثيل القصاع  - 10
 .(12)الخبخات مع الحخكات التعاكنية العخبية كالعالسيةكعقج الرالت كتبادؿ 

 أهمية ودور الرناعات الرغيرة والمتهسطة في تحقيق التنمية الرناعية
تختمف أىسية الجكر الحي يسكغ أف تؤديو ىحه الرشاعات في عسمية التشسية الرشاعية مغ دكلة إلى      

كصمت إليو كل دكلة، كتبعا لمطخكؼ االقترادية  أخخى كمغ فتخة إلى أخخى، تبعا لسدتػى التصػر الحي
كاالجتساعية الدائجة فييا، كمػقف الحكػمات مغ ىحه الرشاعات، فالسكانة االقترادية التي يسكغ أف تحطى 
بيا الرشاعات الرغيخة كالستػسصة في عسمية التشسية تختمف اختالفا كبيخا بيغ الجكؿ الرشاعية الستقجمة 

 كالجكؿ األقل تقجما.
إف أىسية الرشاعات الرغيخة كالستػسصة أصبح أمخا ال ججاؿ فيو مغ خالؿ الجكر الحي تؤديو في اقتراديات 
الجكؿ الستصػرة، سػاء مغ حيث عجدىا أك مداىستيا في التذغيل، كبالتالي السداىسة في حل مذكل البصالة، 

 أك مغ حيث مداىستيا في الشاتج السحمي.
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 ة اإلقميميةتهزيع الرناعة وتحقيق التنمي 2020
تتسيد الرشاعات الرغيخة كالستػسصة بانتذارىا جغخافيا مقارنة بالرشاعات الكبيخة التي تتخكد في السجف 
 كالسشاشق الرشاعية، مسا يسكشيا مغ الكياـ بجكر ميع لتحقيق أىجاؼ اقترادية كاجتساعية نحكخ مغ بيشيا ما

 يمي:  
تؤدي دكرا ميسا في تػزيع الرشاعة بيغ  إفة كالستػسصة / تػزيع الرشاعة حيث تدتصيع الرشاعات الرغيخ 1

 اإلقميع.
/ التخفيف مغ الفػارؽ اإلقميسية، كذلظ إف قجرة الرشاعات الرغيخة كالستػسصة عمى االنتذار كتػزيع 2

 الرشاعة بيغ األقاليع يداعج عمى تػزيع الجخل بيشيا كمشو التخفيف مغ حجة الفقخ في السشاشق الشائية.
مغ اليجخة الخيفية نحػ السجف حيث تدتصيع الرشاعات الرغيخة كالستػسصة مغ خالؿ انتذارىا في / الحج 3

تدتػعب فائس العسالة الخيفية، كالحج مغ درجة البصالة السػسسية كتحقيق استخجاـ امثل ليحه  إفالخيف 
 العسالة.

 
 مذاكل وعقبات المذاريع الرغيرة

سصة أصبح مغ العػامل السيسة لجفع عجمة الشسػ االقترادي. إف نسػ قصاع السذخكعات الرغيخة كالستػ 
كأصبح ىجؼ تصػيخ قصاع السذخكعات الرغيخة كالستػسصة مغ األكلػيات االقترادية كاالجتساعية في أية 
دكلة. السيسا في ضل الحاجة الستدايجة لخمق فخص عسل كمكافحة الفقخ. ىحا باإلضافة إلى الحاجة لقصاع 

الرغيخة كالستػسصة، يكػف قادرا عمى السشافدة، كعمى لعب دكر قيادي في عسمية  قػى مغ السذخكعات
التشسية، في سبيل مػاجية التحجيات الشاتجة عغ التصػرات االقترادية العالسية. كفى ىحا الدياؽ، فقج أصبح 

البشكية، تصػيخ السذخكعات الرغيخة كالستػسصة، يحتل أىسية كبيخة لجى كل مغ السؤسدات البشكية كغيخ 
  ككحلظ ىيئات السعػنة.

السذخكعات الرغيخة في كافة أنحاء العالع مجسػعة مغ السذاكل، كىحه السذاكل قج تكػف  يػاجو قصاع
كمغ قصاع آلخخ, كلكغ ىشاؾ بعس السذاكل التي تعتبخ مذاكل مػحجة أك  مختمفة مغ مشصقة ألخخى 

العالع, كتعتبخ شبيعة السذاكل التي تتعخض ليا الرغيخة في كافة أنحاء  تػاجيا لسذاريعمتعارؼ عمييا 
كىي  داخمي بعزيا البعس, كبذكل عاـ يعتبخ جدء مغ ىحه السذاكل السذاريع الرغيخة متجاخمة مع

 حجثت بفعل خارجية إذا داخل السذخكع أك بدبب صاحبيا، في حيغ أنيا تعتبخ مذاكل التي تحجثالسذاكل 
يصة بيحه السذاريع. كيسكغ التصخؽ إلى أىع السعػقات التي تػاجو كتأثيخ عػامل خارجية أك البيئة السح

 السذخكعات:
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 أواًل: مذاكل التمهيل:  2020
 حيث تػاجو السذاريع الرغيخة بعس الرعػبات التسػيمية التي يسكغ تمخيريا فيسا يمي:

إلمكانيات / تعتسج ىحه السذاريع في اغمب األحياف عمي التسػيل الحاتي كبالتالي فيي تعسل في حجكد ا1
 السالية السحجكدة الستاحة ليا.

/ نطخًا ألف الكيانات القانػنية ليحه لسذاريع تكػف في الغالب مذاريع فخدية فأنو يرعب عمييا زيادة رؤكس 2
 أمػاليا عغ شخيق شخح أسيع في األكراؽ السالية أك إصجار سشجات لالقتخاض.

قخكضا ائتسانية قريخة أك شػيمة األجل ما لع تكغ تمظ  / تخدد بعس البشػؾ التجارية في مشح ىحه السذاريع3
 السؤسدات تتستع بذيخة كاسعة أك بزساف مذخكع أك شخرية معخكفة في الػسط التجاري.

/ في حالة قياـ ىحه السذاريع بتػفيخ الزسانات السصمػبة لمتسػيل فأنيا تتحسل تكمفة مختفعة في سبيل 4
اع أسعار الفائجة مسا يخىق ميدانيات ىحه السذاريع كيدتقصع جدءا ىاما حرػليا عمي ىحا التسػيل نتيجة الرتف

مغ أرباحيا, كىػ األمخ الحي يحج مغ قجرة ىحه السذاريع عمي تػسيع شاقاتيا اإلنتاجية كتحديغ نػعية 
 التكشػلػجيا السدتخجمة.

 / افتقار السذخكع الرغيخ لمخبخة في أساسيات السعامالت السرخفية.5
 شرخ الثقة في القائسيغ عمي السذخكع الرغيخ./ افتقاد ع6
/ أف التسػيل الستاح في بعس األحياف ليحه السذاريع يعتبخ غيخ مشاسب الحتياجاتيا التسػيمية نطخا 7

 .(13)النخفاض مجة االئتساف أك لعجـ كفايتو
ة التشفيح كالي / عادة ما تمجأ مؤسدات التسػيل في ضل غياب عشرخ الثقة في السذخكع الرغيخ إلي متابع8

التجخل بالسذػرة السالية كالفشية في بعس األحياف, كعادة ال يتقبل صاحب السذخكع الرغيخ ىحا التجخل 
كيسيل إلي تػلي كافة عسميات السذخكع بالكامل, كيعتبخ ىحا مغ األسباب التي تجعل العجيج مغ السذاريع 

لشامية.أما السعػقات كالسذكالت التسػيمية التي الرغيخة تعدؼ عغ التعامل مع مؤسدات التسػيل في الجكؿ ا
 تػاجو القائسيغ عمى السذاريع فتتسثل في:

 ا/ ارتفاع تكمفة التسػيل الحي يخغبػف في الحرػؿ عميو.
ب/ ارتفاع ندبة السجيػنية مقارنة بأصػؿ السذخكع، كىحه نقصة ذات أىسية خاصة، ألف أصػؿ السذخكع 

افي لمحرػؿ عمى تسػيل ججيج إذا ما احتاج إليو في فتخة تذغيمو مغ الرغيخ ال تػفخ أصػؿ الزساف الك
 أجل االستسخار في العسمية اإلنتاجية.

ج/ تجخل مؤسدات التسػيل كفخض الػصاية عمى السذخكع الرغيخ، كذلظ عشج غياب الثقة فيو، مسا يؤدي  
 ؿ الشامية.إلى ضيػر مذكالت بيغ مؤسدات التسػيل كالسذخكعات الرغيخة كخاصة في الجك 
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 ًا: صعهبة تهفير برامج لمتدريب أو تطهير المنتج:يثان 2020
عادة ما تحتاج السذخكعات لسجسػعة مغ بخامج التجريب كتصػيخ السشتج إلمكانات أكبخ مغ إمكانات أصحاب 

تػفخ لمسذخكعات الرغيخة  -عمى سبيل السثاؿ–السذخكعات الرغيخة. لحا فإف السشاشق الرشاعية في تخكيا 
متجريب كبخامج لتصػيخ مشتجاتيا بتكمفة تعاكنية. لحلظ أصحاب السذخكعات الرغيخة بحاجة دائسة فخصا ل

 كمدتسخة إلى التجريب كالتأىيل السيشي الحي يؤىميع لسػاكبة التصػرات السختمفة.
 ثالثا: العامل الزمني في إنذاء المذروع: 

ية شػيمة ندبيا بالسقارنة مع حجع تمصظ غالبا ما تدتغخؽ عسمية إنذاء السذخكعات الرغيخة فتخة زمش
السذخكعات، كتبقى السػارد السدتثسخة معصمة في صػرة أصػؿ غيخ مكتسمة شػاؿ فتخة اإلنذاء، كمغ ثع كمسا 
شالت فتخة إنذاء السذخكع زاد حجع العػائج السزحى بيا نتيجة الحتجاز السػارد السدتثسخة في صػرة معصمة، 

تؤخح كسعيار لمسفاضمة بيغ السذخكعات، كمغ ناحية أخخى فإف تشفيح  إفيا يسكغ كلحا فإف فتخة اإلنذاء نفد
إنذاء السذخكع في فتخة اقل مغ السجة السحجدة يحقق لراحب السذخكع كفخا يداكي العائج السحقق خالؿ فتخة 

معػقات عجة أنػاع، فسشيا  إليكفي حاؿ التفريل في معػقات السذاريع الرغيخة، فيسكغ التصخؽ التبكيخ. 
 مالية كتدػيكية كإدارية كفشية كاستذارية، 

 مىهج التحليل وػرض الىتائجرابؼاً: 

 مىهج التحليل

 استخجمت الجراسة مشيج التحميل اإلحرائي لمبيانات. ىػ عبارة عغ استخجاـ الصخؽ اإلحرائية         
 ذلظ عبخ عجة مخاحل: جسع البيانات في معالجة كتحميل البيانات كإعصاء التفديخات السشصكية السشاسبة ليا كتع

 اإلحرائية عغ متغيخات البحث،عخض ىحه البيانات بذكل مشطع كتسثيميا بالصخؽ السسكشة، تحميل البيانات ك
 :تفديخ نتائج البيانات. تع استخجاـ شخيقة التحميل اإلحرائي

 أوال : إجراءات الدراسة وأساسيات التحميل :
 حدود البحث :
 فخغ كػستي اإلسالميبشظ فيرل  – األبيسكالية الشيل  -الدػدافالحج الدماني : 

 ( مغ الحخفييغ العامميغ في السشصقة الرشاعية كػستي .30ثانيا : عيشة البحث :تع اختيار عيشة مغ )
أداة جسع البيانات :تع ترسيع استبانة عمى شخيقة )ليكخت( لكياس الخأي مغ خالؿ األسئمة السغمقة . يذتسل 

كؿ عمى بيانات شخرية تحتػي متغيخات ) الشػع ، العسخ ، نػع الحخفة ، سشػات الخبخة( كالغخض القدع األ
مغ ىحه البيانات الػقػؼ عمى مجى تفيع السبحػثيغ لألسئمة الػاردة في االستبانة ، درجة إلساميع بسػضػع 

بارات الفخضيات ، تع تػزيع كمجاؿ البحث .أما القدع الثاني فيذتسل عمى البيانات األساسية الستعمقة باخت
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( مشيا . أداة التحميل كمؤشخات اختبار الفخضيات :تع استخجاـ البخنامج 30( استبانة كاستالـ )30عجد ) 2020
( لتحميل البيانات في صػرة تكخارات كندبة مئػية حيث يتع قبػؿ أك رفس الفخضية بشاءا spssاإلحرائي )
 عمى اآلتي : 

 خ تكخارا/ السشػاؿ كىػ اإلجابة األكث1
 / الشدبة العامة لمسػافقة كالشدبة العامة لعجـ السػافقة .2
تخبيع حيث يتع قبػؿ الفخضية إذا كانت الكيسة السحدػبة اقل مغ الججكلية )بسدتػى معشػية  كأي/ اختبار 3
% كدرجة حخية تداكي عجد أسئمة الفخضية ناقز كاحج (. حيث كانت الكيسة الججكلية لكل الفخضيات 5

 ( .تع استبعاد نتيجة اإلجابة )محايج ( عشج تحجيج مؤشخات اختبار الفخضيات . 9.5ي )تداك 
 
 

 تحميل البيانات واختبار الفرضيات
 (1ججكؿ رقع) 

 تػزيع عيشة البحث حدب متغيخ الشػع
 النوع

 النسبة التكرارات البٌان

 100.0 100 ذكر

 100.0 30 المجموع

تخكيد العسل الحخفي  إلى%( مسا يذيخ 100)ذكخ( بشدبة ) اإلجابةػ السشػاؿ ى إف( 1يالحع مغ الججكؿ )
 عمى العشرخ الخجالي.

 (2ججكؿ رقع)
 تػزيع عيشة البحث حدب العسخ

 العمر

 النسبة التكرارات البٌان

 26.7 8 31الل من 

 53.3 16 41وألل من  31

 13.3 4 51وألل من 41

 6.7 2 سنة فأكثر 51

 100.0 30 المجموع
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ندبة  إف%( مع مالحطة 53.3( بشدبة )40كاقل مغ 30) اإلجابةالسشػاؿ ىػ  إف( 2ع مغ الججكؿ )يالح 2020
تػافخ قجرا مغ الخشج كالعقالنية لجى  إلى% مغ العيشة مسا يذيخ 83.4يسثمػف  فأكثخسشة  30 أعسارىعالحيغ 

 السبحػثيغ .
 ( 3ججكؿ رقع)

 تػزيع عيشة البحث حدب التخرز
 التخصص

 الٌسبت اراثالتىر البياى

 63.3 19 حذاد

 10.0 3 ًجار

 20.0 6 هيىاًيىي سياراث

 6.7 2 هيىاًيىي دراجاث بخاريت

 100.0 30 الوجوىع

 العيشة مغ العامميغ في مجاؿ الحجادة . أفخاد%( مغ 63.3) إف( 3يالحع مغ الججكؿ )
 ( 4ججكؿ رقع)

 تػزيع عيشة البحث حدب سشػات الخبخة
 سٌىاث الخبرة

 الٌسبت التىراراث البياى

 26.7 8 5ألل هي 

 56.7 17 01وألل هي 5

 10.0 3 05ولأألل هي  01

 6.7 2 01والل هي 05

 100.0 30 الوجوىع

% كاف ندبة 56.7( سشة بشدبة 10كأقل مغ  5معطع السبحػثيغ مجة خجمتيع ) إف( 4يالحع مغ الججكؿ )
 تػافخ خبخات تخاكسية لجى السبحػثيغ.  إلىيخ % مسا يذ83.3يسثمػف  فأكثخسشة  5الحيغ مجة خجمتيع 

 إلىكىحا مؤشخ ،  فأكثخسشة  30مغ تحميل البيانات الذخرية يالحع اف معطع السبحػثيغ مغ الفئة العسخية 
الخبخات العسمية في السجاؿ ا  إلى كإضافةحج ما ، عمى تػافخ قجرا مغ الخشج كالعقالنية لجى السبحػثيغ 

 لحخفي .
 إلىال يحتاجػف  كإنيعػفخ قجرا مغ االشسئشاف كالثقة بتفيع السبحػثيغ لسجاؿ كمػضػع البحث ىحه الشتائج ت

 الػاردة في االستبانة . لألسئمةشخح 
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زيادة  إلىكمسا زاد حجع التسػيل السسشػح لمقصاع الحخفي كمسا أدى : الفرضيات الفرعية لمفرضية األولى  2020
 كتشسية القصاع الحخفي  إنتاجية

 ( 5ججكؿ رقع)
 العبارة األكلى مغ الفخضية األكلى

 دور فً تحمٌك التنمٌة فً المطاع الحرفً األصغرللتموٌل 

 النسبة التكرارات البٌان

 43.3 13 أوافك بشدة

 50.0 15 أوافك

 6.7 2 محاٌد

Total 30 100.0 

 : األتي( 5يالحع مغ الججكؿ )
 ( .%43.3بذجة ( بشدبة ) أكافق)  اإلجابة/ السشػاؿ ىػ 1
 )أكافق بذجة( الشدبة العامة لعجـ السػافقة )صفخ(. اإلجابة%( تتسخكد حػؿ 93.3/ الشدبة العامة لمسػافقة )2
 دكر في تحقيق التشسية في القصاع الحخفي( األصغختؤيجاف صحة العبارة )لمتسػيل  2،  1/ الشتائج 3

 ( 6ججكؿ رقع )
 العبارة الثانية مغ الفخضية األكلى

 اإلنتاجٌةانخفاض  إلىلتموٌل ٌؤدي انخفاض حجم ا

 النسبة التكرارات البٌان

 33.3 10 أوافك بشدة

 40.0 12 أوافك

 20.0 6 محاٌد

 3.3 1 ال أوافك

 3.3 1 ال أوافك بشدة

 100.0 30 المجموع

 : األتي (6يالحع مغ الججكؿ )
 %( .40( بشدبة )أكافق)  اإلجابة/ السشػاؿ ىػ 1
%( 6.6)أكافق( الشدبة العامة لعجـ السػافقة ) اإلجابة%( تتسخكد حػؿ 73.3ػافقة )/ الشدبة العامة لمس2

 بذجة(  أكافق، كال  أكافقتتسخكد بالتداكي بيغ ) ال 
 تؤيجاف صحة العبارة )انخفاض حجع التسػيل يؤدي الى انخفاض االنتاجية( 2،  1/ الشتائج 3
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  (7ججكؿ رقع)  2020
 العبارة الثالثة مغ الفخضية األكلى

 التٌويت الوحليت أهذافهؤسساث التوىيل للحرفيي الوروزيت تعىق 

 الٌسبت التىراراث البياى

 30.0 9 أوافك بشذة

 33.3 10 أوافك

 13.3 4 هحايذ

 16.7 5 ال أوافك

 6.7 2 ال أوافك بشذة

 100.0 30 الوجوىع

 : األتي (7يالحع مغ الججكؿ )
 %( .33.3( بشدبة )أكافق)  اإلجابة/ السشػاؿ ىػ 1
%( 23.4)أكافق( الشدبة العامة لعجـ السػافقة ) اإلجابة%( تتسخكد حػؿ 63.3/ الشدبة العامة لمسػافقة )2

 ( أكافق) ال  اإلجابةتتسخكد حػؿ 
 التشسية السحمية( أىجاؼتؤيجاف صحة العبارة )مؤسدات التسػيل لمحخفيغ السخكدية تعػؽ  2،  1/ الشتائج 3

 ( 8ججكؿ رقع) 
 الخابعة مغ الفخضية األكلى العبارة

 ضرورة ليام البٌىن التجاريت وهؤسساث توىيل الوشاريع الصغيرة بتىفير الذعن الىافي للوشاريع الصغيرة

 الٌسبت التىراراث البياى

 40.0 12 أوافك بشذة

 33.3 10 أوافك

 13.3 4 هحايذ

 10.0 3 ال أوافك

 3.3 1 ال أوافك بشذة

 100.0 30 الوجوىع

 ـ 2015رجر: إعجاد الباحثيغ  مغ بيانات االستبانة الس
 : األتي(8يالحع مغ الججكؿ )

 %( .40بذجة ( بشدبة ) أكافق)  اإلجابة/ السشػاؿ ىػ 1
)أكافق بذجة( الشدبة العامة لعجـ السػافقة  اإلجابة%( تتسخكد حػؿ 73.3/ الشدبة العامة لمسػافقة )2
 ( قأكاف) ال  اإلجابة%( تتسخكد حػؿ 13.3)
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تؤيجاف صحة العبارة )ضخكرة قياـ البشػؾ التجارية كمؤسدات تسػيل السذاريع الرغيخة  2،  1/ الشتائج 3 2020
 بتػفيخ الجعع الكافي لمسذاريع الرغيخة(

 ( 9ججكؿ رقع) 
 العبارة الخامدة مغ الفخضية األكلى

 هل المشارٌع الخدمٌة حممت نجاح كبٌر

 النسبة التكرارات البٌان

 50.0 15 أوافك بشدة

 33.3 10 أوافك

 6.7 2 محاٌد

 6.7 2 ال أوافك

 3.3 1 ال أوافك بشدة

 100.0 30 المجموع

 ( يالحع اآلتي : 9مغ الججكؿ )
 % .50/السشػاؿ ىػ اإلجابة )أكافق بذجة ( بشدبة 1
جـ السػافقة ) % ( تتسخكد اإلجابة )أكافق بذجة ( بيشسا الشدبة العامة لع83.3/ الشدبة العامة لمسػافقة ) 2

 % ( تتسخكد حػؿ اإلجابة )ال أكافق (.10
 تؤيجاف صحة العبارة )ىل السذاريع الخجمية حققت زجاج كبيخ(. 2،  1/ الشتائج 3

 ( 10ججكؿ رقع ) 
كتشسية  إنتاجيةزيادة  إلىاختبار الفخضية األكلى: )كمسا زاد حجع التسػيل السسشػح لمقصاع الحخفي كمسا أدى 

 (القصاع الحخفي
أوافك  العبارة

 بشدة

 المجموع ال أوافك بشدة  ال أوافك محاٌد أوافك 

دور فً تحمٌك  األصغرللتموٌل  -1

 التنمٌة فً المطاع الحرفً

13 15 2 - - 31 

%43 %50 %7 - - 111% 

 إلىانخفاض حجم التموٌل ٌؤدي  -2

 اإلنتاجٌةانخفاض 

11 12 6 1 1 31 

%33 %40 %20 %3 %3 111% 

سات التموٌل للحرفٌن مؤس -3

 التنمٌة المحلٌة أهدافالمركزٌة تعوق 

9 11 4 5 2 31 

%30 %33 %13 %17 %7 111% 

ضرورة لٌام البنون التجارٌة  -4

ومؤسسات تموٌل المشارٌع الصغٌرة 

بتوفٌر الدعم الكافً للمشارٌع 

 الصغٌرة

12 11 4 3 1 31 

%40 %33 %13 %10 %3 111% 

مٌة حممت زجاج هل المشارٌع الخد -5

 كبٌر

15 11 2 2 1 31 

%50 %33 %7 %7 %3 111% 
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( سبتمبر 16لدراسات والبحوث العلمية                                                                  العدد )مجلة النيل األبيض ل

 151 5 11 18 57 59 المجموع 2020

%39 %38 %12 %7 %3 111% 

التي نريا)كمسا زاد حجع التسػيل السسشػح  األكلى( كالخاص باختبار الفخضية 10يالحع مغ الججكؿ )
 الحخفي( :كتشسية القصاع  إنتاجيةزيادة  إلىلمقصاع الحخفي كمسا أدى 

 %( .39بذجة( بشدبة ) أكافق)  اإلجابة/ السشػاؿ ىػ 1
%( 10)أكافق بذجة( الشدبة العامة لعجـ السػافقة ) اإلجابة%( تتسخكد حػؿ 77/الشدبة العامة لمسػافقة )2

 ( أكافق) ال  اإلجابةتتسخكد حػؿ 
كجػد فخكؽ جػىخية بيغ عجـ  إلى( مسا يذيخ 9.5( اقل مغ الججكلية )1.32السحدػبة ) كأي/ قيسة 3

 السبحػثيغ . إجابات
  األكلى/ ىحه الشتائج تثبت صحة الفخضية 4

 الفخضيات الفخعية لمفخضية الثانية 
 لتحقيق تشسية القصاع  أدىلمحخفييغ كمسا  األصغخمشح التسػيل  إجخاءاتكمسا كانت سيػلة في 

 (11ججكؿ رقع) 
 العبارة األكلى مغ الفخضية الثانية

 على طلب المرض ٌحتاج إلى فترة زمنٌة طوٌلة من لبل اإلدارةالموافمة 

 النسبة التكرارات البٌان

 33.3 10 أوافك بشدة

 36.7 11 أوافك

 20.0 6 محاٌد

 6.7 2 ال أوافك

 3.3 1 ال أوافك بشدة

 100.0 30 المجموع

 : األتي(11يالحع مغ الججكؿ )
 %( .36.7) اكافق( بشدبة ) اإلجابة/ السشػاؿ ىػ 1 
%( تتسخكد 10)أكافق( الشدبة العامة لعجـ السػافقة ) اإلجابة%( تتسخكد حػؿ 70/ الشدبة العامة لمسػافقة )2

 ( أكافق) ال  اإلجابةحػؿ 
فترة زمنية طهيمة من قبل  إلىالمهافقة عمى طمب القرض يحتاج تؤيجاف صحة العبارة ) 2،  1/ الشتائج 3

 (اإلدارة
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( سبتمبر 16لدراسات والبحوث العلمية                                                                  العدد )مجلة النيل األبيض ل

 ( 12ججكؿ رقع ) 2020
 الثانية مغ الفخضية الثانية العبارة

 تعتبر فترة سذاد لروض الوشروعاث الصغيرة غير وافيت

 الٌسبت التىراراث البياى

 36.7 11 أوافك بشذة

 33.3 10 أوافك

 23.3 7 هحايذ

 3.3 1 ال أوافك

 3.3 1 ال أوافك بشذة

 100.0 30 الوجوىع

 : األتي (12يالحع مغ الججكؿ )
 %( .36.7بذجة( بشدبة ) أكافق)  ةاإلجاب/ السشػاؿ ىػ 1
%( تتػزع بيغ 7)أكافق( الشدبة العامة لعجـ السػافقة ) اإلجابة%( تتسخكد حػؿ 70/ الشدبة العامة لمسػافقة )2

 بذجة(  أكافق، ال  أكافق) ال  اإلجابتيغ
 ية(تؤيجاف صحة العبارة )تعتبخ فتخة سجاد قخكض السذخكعات الرغيخة غيخ كاف 2،  1/ الشتائج 3

 (13ججكؿ رقع)
 العبارة الثالثة مغ الفخضية الثانية

 تواجه المشارٌع الصغٌرة مشكلة التشدد فً طلب الضمانات من لبل الجهات المانحة

 النسبة التكرارات البٌان

 43.3 13 أوافك بشدة

 33.3 10 أوافك

 20.0 6 محاٌد

 3.3 1 ال أوافك

Total 30 100.0 

 : تياأل (13يالحع مغ الججكؿ )
 %( .43.3بذجة( بشدبة ) أكافق)  اإلجابة/ السشػاؿ ىػ 1
)أكافق بذجة( الشدبة العامة لعجـ السػافقة  اإلجابة%( تتسخكد حػؿ 76.6/ الشدبة العامة لمسػافقة )2
 ( أكافق) ال  اإلجابة%( تتسخكد حػؿ 3.3)
التذجد في شمب الزسانات مغ قبل  تؤيجاف صحة العبارة )تػاجو السذاريع الرغيخة مذكمة 2،  1/ الشتائج 3

 الجيات السانحة(
 (14ججكؿ رقع)
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( سبتمبر 16لدراسات والبحوث العلمية                                                                  العدد )مجلة النيل األبيض ل

 العبارة الخابعة مغ الفخضية الثانية 2020
 المستحمة فً مواعٌدها األلساطتواجه صعوبات ومشاكل مستمرة فً تسدٌد 

 النسبة التكرارات البٌان

 46.7 14 أوافك بشدة

 36.7 11 أوافك

 10.0 3 محاٌد

 6.7 2 ال أوافك

 100.0 30 وعالمجم

 : األتي(14يالحع مغ الججكؿ )
 %( .46.7بذجة( بشدبة ) أكافق)  اإلجابة/ السشػاؿ ىػ 1
)أكافق بذجة( الشدبة العامة لعجـ السػافقة  اإلجابة%( تتسخكد حػؿ 83.4/ الشدبة العامة لمسػافقة )2
 ( أكافق) ال  اإلجابة%( تتسخكد حػؿ 6.7)
السدتحقة في  األقداطعبارة )تػاجو صعػبات كمذاكل مدتسخة في تدجيج تؤيجاف صحة ال 2،  1/ الشتائج 3

 مػاعيجىا(
 (15ججكؿ رقع)

 العبارة الخامدة مغ الفخضية الثانية
 المرض بمبالغ صغٌرة ٌساعد فً عملٌة السداد واالستفادة من المرض ألساطسداد 

 النسبة التكرارات البٌان

 50.0 15 أوافك بشدة

 36.7 11 أوافك

 13.3 4 اٌدمح

 100.0 30 المجموع

 ( يالحع اآلتي : 15مغ الججكؿ )
 % .52/ السشػاؿ ىػ اإلجابة )أكافق بذجة ( بشدبة 1
% ( تتسخكد اإلجابة ) أكافق بذجة ( بيشسا الشدبة العامة لعجـ السػافقة ) 73.3/ الشدبة العامة لمسػافقة ) 2

 % ( تتسخكد حػؿ اإلجابة ) ال أكافق (.16.7
القرض بمبالغ صغيرة يداعد في عممية الدداد  أقداطسداد تؤيجاف صحة العبارة ) 2،  1شتائج / ال3

 (.واالستفادة من القرض
 (61جدول رقم )
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( سبتمبر 16لدراسات والبحوث العلمية                                                                  العدد )مجلة النيل األبيض ل

لتحقيق  أدىلمحخفييغ كمسا  األصغخمشح التسػيل  إجخاءاتكمسا كانت سيػلة في اختبار الفرضية الثانية: ) 2020
 (تشسية القصاع

ال أوافك  ال أوافك حاٌدم أوافك أوافك بشدة العبارة

 بشدة

 المجموع

 إلىالموافمة على طلب المرض ٌحتاج  -1

 اإلدارةفترة زمنٌة طوٌلة من لبل 

11 11 6 2 1 31 

%33 %37 %20 %7 %3 111% 

تعتبر فترة سداد لروض المشروعات  -2

 الصغٌرة غٌر كافٌة

11 11 7 1 1 31 

%37 %33 %23 %3 %3 111% 

الصغٌرة مشكلة  تواجه المشارٌع -3

التشدد فً طلب الضمانات من لبل 

 الجهات المانحة

13 11 6 1 - 31 

%43 %33 %20 %3 - 111% 

تواجه صعوبات ومشاكل مستمرة فً  -4

 المستحمة فً مواعٌدها األلساطتسدٌد 

14 11 3 2 - 31 

%47 %37 %10 %7 - 111% 

المرض بمبالغ صغٌرة  ألساطسداد  -5

السداد واالستفادة من ٌساعد فً عملٌة 

 المرض

15 11 4   31 

%50 %37 %13   111% 

 151 2 6 26 53 63 المجموع

%42 %35 %17 %4 %1 111% 

مشح  إجخاءات( كالخاص باختبار الفخضية الثانية التي نريا)كمسا كانت سيػلة في 16يالحع مغ الججكؿ )
 اع( :لتحقيق تشسية القص أدىلمحخفييغ كمسا  األصغخالتسػيل 

 %( .42بذجة ( بشدبة ) أكافق)  اإلجابة/ السشػاؿ ىػ 1
%( 5)أكافق بذجة( الشدبة العامة لعجـ السػافقة ) اإلجابة%( تتسخكد حػؿ 77/ الشدبة العامة لمسػافقة )2

 ( أكافق) ال  اإلجابةتتسخكد حػؿ 
د فخكؽ جػىخية بيغ عجـ كجػ  إلى( مسا يذيخ 9.5( اقل مغ الججكلية )2.18السحدػبة ) كأي/ قيسة 3

 السبحػثيغ . إجابات
 تثبت صحة الفخضية الثانية 3،  2،  1/ الشتائج 4

 الفرضيات الفرعية لمفرضية الثالثة 
 التفتيش والمتابعة لممذروعات الممهلة بهاسطة البنك لها اثر في تنمية القطاع الحرفي
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( سبتمبر 16لدراسات والبحوث العلمية                                                                  العدد )مجلة النيل األبيض ل

 (17ججكؿ رقع) 2020
 العبارة األكلى مغ الفخضية الثالثة

 على المشروعات الممولة ٌساهم بدرجة كبٌرة فً نجاح المشروع الممولالبنن  إشراف

 النسبة التكرارات البٌان

 43.3 13 أوافك بشدة

 20.0 6 أوافك

 26.7 8 محاٌد

 6.7 2 ال أوافك

 3.3 1 ال أوافك بشدة

Total 30 100.0 

 : األتي(17يالحع مغ الججكؿ )
 %( .43.3دبة )بذجة( بش أكافق)  اإلجابة/ السشػاؿ ىػ 1
%( 10)أكافق بذجة( الشدبة العامة لعجـ السػافقة ) اإلجابة%( تتسخكد حػؿ 63.3/ الشدبة العامة لمسػافقة )2

 ( أكافق) ال  اإلجابةتتسخكد حػؿ 
البنك عمى المذروعات الممهلة يداهم بدرجة كبيرة في  إشرافتؤيجاف صحة العبارة ) 2،  1/ الشتائج 3

 (لنجاح المذروع الممه
 
 
 

 (18ججكؿ رقع)
 العبارة الثانية مغ الفخضية الثالثة

 متابعة المشروعات الممولة على ارض الوالع ضمان لتوجٌه مبلغ التموٌل للمشروع المستهدف

 النسبة التكرارات البٌان

 53.3 16 أوافك بشدة

 33.3 10 أوافك

 6.7 2 محاٌد

 3.3 1 ال أوافك

 3.3 1 ال أوافك بشدة

 100.0 30 المجموع

 : األتي (18يالحع مغ الججكؿ )
 %( .53.3بذجة( بشدبة ) أكافق)  اإلجابة/ السشػاؿ ىػ 1
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( سبتمبر 16لدراسات والبحوث العلمية                                                                  العدد )مجلة النيل األبيض ل

)أكافق بذجة( الشدبة العامة لعجـ السػافقة  اإلجابة%( تتسخكد حػؿ 86.6/ الشدبة العامة لمسػافقة )2 2020
 بذجة(  أكافق، ال  أكافق) ال  اإلجابتيغ%( تتسخكد حػؿ 6.6)
تؤيجاف صحة العبارة )متابعة السذخكعات السسػلة عمى ارض الػاقع ضساف لتػجيو مبمغ  2،  1/ الشتائج 3

 التسػيل لمسذخكع السدتيجؼ(
 (19ججكؿ رقع)

 العبارة الثالثة مغ الفخضية الثالثة
 لٌام البنن بتمدٌم المشورة اإلدارٌة والمالٌة والفنٌة لطالب التموٌل له عاللة بنجاح المشروعات الممولة

 النسبة التكرارات ٌانالب

 56.7 17 أوافك بشدة

 26.7 8 أوافك

 6.7 2 محاٌد

 6.7 2 ال أوافك

 3.3 1 ال أوافك بشدة

 100.0 30 المجموع

 : األتي(19يالحع مغ الججكؿ )
 %( .56.7بذجة( بشدبة ) أكافق)  اإلجابة/ السشػاؿ ىػ 1
%( 10)أكافق بذجة( الشدبة العامة لعجـ السػافقة ) اإلجابة%( تتسخكد حػؿ 83.4/ الشدبة العامة لمسػافقة )2

 ( أكافق) ال  اإلجابةتتسخكد حػؿ 
كالسالية كالفشية لصالب التسػيل لو  اإلداريةتؤيجاف صحة العبارة )قياـ البشظ بتقجيع السذػرة  2،  1/ الشتائج 3

 عالقة بشجاح السذخكعات السسػلة(
 (20ججكؿ رقع)

 الثالثة العبارة الخابعة مغ الفخضية
 توفٌر فرص تدرٌب لطالبً التموٌل لبل تنفٌذ المشروع ٌساهم فً نجاح المشروع

 النسبة التكرارات البٌان

 53.3 16 أوافك بشدة

 33.3 10 أوافك

 6.7 2 محاٌد

 3.3 1 ال أوافك

 3.3 1 ال أوافك بشدة

 100.0 30 المجموع

 : األتي (20يالحع مغ الججكؿ )
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( سبتمبر 16لدراسات والبحوث العلمية                                                                  العدد )مجلة النيل األبيض ل

 %( .53.3بذجة( بشدبة ) أكافق)  ابةاإلج/ السشػاؿ ىػ 1 2020
)أكافق بذجة( الشدبة العامة لعجـ السػافقة  اإلجابة%( تتسخكد حػؿ  86.6/ الشدبة العامة لمسػافقة )2
 بذجة (  أكافق،ال  أكافق%( تتػزع بالتداكي بيغ ) ال 6.6)
تشفيح السذخكع يداىع في تؤيجاف صحة العبارة )تػفيخ فخص تجريب لصالبي التسػيل قبل  2،  1/ الشتائج 3

 نجاح السذخكع(
 (21ججكؿ رقع)

 العبارة الخامدة مغ الفخضية الثالثة
 التمٌٌم المستمر ألداء المشروع الممول بواسطة البنن له اثر اٌجابً فً نجاح المشروع

 النسبة التكرارات البٌان

 53.3 16 أوافك بشدة

 40.0 12 أوافك

 6.7 2 محاٌد

 100.0 30 المجموع

 ( يالحع اآلتي : 21مغ الججكؿ )
 % .53.3/ السشػاؿ ىػ اإلجابة ) أكافق بذجة ( بشدبة 1
% ( تتسخكد اإلجابة )أكافق بذجة ( بيشسا الشدبة العامة لعجـ السػافقة ) 93.3/ الشدبة العامة لمسػافقة )2

 صفخ ( 
السسػؿ بػاسصة البشظ لو اثخ ايجابي السذخكع  ألداءتؤيجاف صحة العبارة )التقييع السدتسخ  2،  1/ الشتائج 3

 في نجاح السذخكع(.
 

 (22جدول رقم )
التفتير كالستابعة لمسذخكعات السسػلة بػاسصة البشظ ليا اثخ في تشسية القصاع اختبار الفرضية الثالثة: )

 ( الحخفي
 المجموع ال أوافك بشدة ال أوافك محاٌد أوافك  أوافك بشدة العبارة

المشروعات  البنك على إشراف -0

الممولة يساهم بدرجة كبيرة في نجاح 

 المشروع الممول

13 6 8 2 1 31 

%43 %20 %27 %7 %3 111% 

متابعة المشروعات الممولة على  -4

ارض الواقع ضمان لتوجيه مبلغ التمويل 

 للمشروع المستهدف

16 11 2 1 1 31 

%53 %33 %7 %3 %3 111% 

 31 1 2 2 8 17 داريةاإلقيام البنك بتقديم المشورة  -3
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والمالية والفنية لطالب التمويل له عالقة  2020

 بنجاح المشروعات الممولة

%57 %27 %7 %7 %3 111% 

توفير فرص تدريب لطالبي التمويل  -2

قبل تنفيذ المشروع يساهم في نجاح 

 المشروع

16 11 2 1 1 31 

%53 %33 %7 %3 %3 111% 

 المشروع ألداءالتقييم المستمر  -5

الممول بواسطة البنك له اثر ايجابي في 

 نجاح المشروع

16 12 2   31 

%53 %40 %7   111% 

 151 4 6 16 46 78 المجموع

%52 %31 %11 %4 %3 111% 

( كالخاص باختبار الفخضية الثالثة التي نريا)التفتير كالستابعة لمسذخكعات السسػلة 22يالحع مغ الججكؿ )
 ي تشسية القصاع الحخفي( :بػاسصة البشظ ليا اثخ ف

 %( .52بذجة ( بشدبة ) أكافق)  اإلجابة/ السشػاؿ ىػ 1
%( 7)أكافق بذجة( الشدبة العامة لعجـ السػافقة ) اإلجابة%( تتسخكد حػؿ 83/ الشدبة العامة لمسػافقة )2

 ( أكافق) ال  اإلجابةتتسخكد حػؿ 
عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة  إلىا يذيخ ( مس9.5السحدػبة )صفخ( اقل مغ الججكلية ) كأي/ قيسة 3

 السبحػثيغ . إجاباتبيغ  إحرائية
 / ىحه الشتائج تثبت صحة الفخضية الثالثة 4
 

 خامدًا: النتائج والتهصيات:
 النتائج : /6

 الشتائج التالية : إلىمغ خالؿ الجراسة السيجانية تػصل البحث 
 .الحخفيدكر في تحقيق التشسية في القصاع  األصغخ/ لمتسػيل 1
 .اإلنتاجيةانخفاض  إلى/ انخفاض حجع التسػيل يؤدي 2
 .التشسية السحمية أىجاؼ/ مؤسدات التسػيل لمحخفيغ السخكدية تعػؽ 3
 ./ ضخكرة قياـ البشػؾ التجارية كمؤسدات تسػيل السذاريع الرغيخة بتػفيخ الجعع الكافي لمسذاريع الرغيخة4
 .اإلدارةتخة زمشية شػيمة مغ قبل ف إلى/ السػافقة عمى شمب القخض يحتاج 5
 ./ تعتبخ فتخة سجاد قخكض السذخكعات الرغيخة غيخ كافية6
 ./ تػاجو السذاريع الرغيخة مذكمة التذجد في شمب الزسانات مغ قبل الجيات السانحة7
 .البشظ عمى السذخكعات السسػلة يداىع بجرجة كبيخة في نجاح السذخكع السسػؿ إشخاؼ/ 8
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 .خكعات السسػلة عمى ارض الػاقع ضساف لتػجيو مبمغ التسػيل لمسذخكع السدتيجؼ/ متابعة السذ9 2020
 .كالسالية كالفشية لصالب التسػيل لو عالقة بشجاح السذخكعات السسػلة اإلدارية/ قياـ البشظ بتقجيع السذػرة 10
 التهصيات : /2

 ػصي البحث باالتي :مغ خالؿ الجراسة السيجانية ي إلييابشاءا عمى الشتائج التي تع التػصل 
كدياسة اقترادية لمجكلة لحل مذكمة قصاع الحخفييغ كتشذيصو لمسداىسة في  األصغخ/ االىتساـ بالتسػيل 1

 الشاتج السحمي .
 كالزسانات لصالبي التسػيل األصغخ مغ الحخفييغ. اإلجخاءات/ تدييل 2
 لفتخات مخيحة مع االتفاؽ مع شالب التسػيل. األقداط/ زيادة عجد 3
 كمتابعة البشظ لمسذخكعات عمى ارض الػاقع كتقجيع الشرح كالسذػرة كالتقييع السدتسخ . إشخاؼ/ ضخكرة 4
 إدارةكالسالية في  اإلداريةمغ الحخفييغ عمى الشػاحي  األصغخ/عقج كرش عسل لتجريب شالبي التسػيل 5

 القخكض . 
 

 : المراجغ 

ييغ ,بحث غيخ مشذػر لشيل درجة الساجدتيخ في كالحخف السشتحييغ/  عمي دمحم عمي , تسػيل صغار 1
 الجراسات السرخفية  . جامعة الدػداف لمعمػـ 

كدكره في تشسية القصاع الحخفي , بحث غيخ  اإلسالميعػض دمحم سارديو ,التسػيل السرخفي  ماججة/ 2
 ,جامعة الدػداف لمعمػـ كالتكشػلػجيا التجاريةمشذػر لشيل درجة الساجدتيخ في الجراسات 

فقخ ,بحث تكسيمي لشيل درجة عمي ال األصغخ/ الرادؽ يحي ,الفاتح كساؿ كىاجخ احسج ,اثخ التسػيل 3
 السيجي. اإلماـفي االقتراد ,جامعة  ػريػسالبكال

/ شػقي احسج، تسػيل التشسية في االقتراد اإلسالمي ، السعيج القػمي لمتشسية اإلدارية ، بيخكت ، الصبعة 4
  1984األكلي 

 .ـ2002-ق 1422هللا بخكات ، نطخية التسػيل ، الصبعة الثانية ، عاـ جالخاكي ، عب / خالج5
/ دمحم عبج العديد عجسية ، دمحم الميثي ، التشسية االقترادية مقجمتيا ك نطخياتيا ك سياستيا ، اإلسكشجرية ، 6

 2004الجار الجامعة ، 
 102-100ـ، ص ص 2010،  1/ صالح جخبيل حامج أحسج، التسػيل األصغخ في الدػداف، ج 7
 ـ ، 2004الساؿ كاالقتراد، بشظ فيرل اإلسالمي الرشاعات الرغيخة كتشسية السجتسع،  بيت / محمية8
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، كرقة عسل ، نجكة عغ التسػيل  األصغخالشطخي لمتسػيل ك التسػيل  اإلشار/ احسج سميساف احسج ، 9 2020
 ـ  2011السيجي مارس  األماـ، جامعة  األصغخ

الجسعية األكلى لإلتحاد العخبي لمرشاعات التقميجية ك الحخؼ بالجدائخ،  اجتساعة مرصفى، /  بغ باد10
  2007كزارة السؤسدات ص ك ـ ك الرشاعة التقميجية، الجدائخ، 

ئل لمشذخ ، االبشػؾ ، عساف ، دار ك  إدارةذياد رمزاف ك محفػظ جػده ، االتجاىات السعاصخة في  / 11
 ـ 2000

  1993الجدء الثاني ، دار السخيخ لمشذخ ،  اإلداري يػحيغ بخجاـ ، التسػيل فخد كيدتػف ، / 12
، مصبعة دار الفكخ العخبي ،  اإلسالـعمي سعيج عبج الػىاب مكي  ، تسػيل السذخكعات في ضل / 13

 ـ 1979
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


