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  :مقدمة . 1
. ر بـه مـن مـوارد وإمكانــات          يعتبـر السـودان من الدول الفقيرة في العالم رغما عن مـا يتـوف            

ويرجع الفقر في السودان السباب عدة منها الحروب والنزاعات المـسلحة وعـدم االسـتقرار               
  . السياسي 

وقـد أآدت الدراسات أن المـرأة تكون األفقر ويؤثر الفقر بشكل مباشـر فـي تعلـيم البنــات ،                   
طبقـا  ( وتمثـل اإلنـاث      . حيث ان األسرة الفقيرة قد تعمل علـى تعلـيم الطفـل دون الطفلـة              

المرحلـة المتوســطة و      % 52,3فـي المرحلـة االبتدائيـة و        % 53,5نسبة  ) 1993إلحصاءات  
  .في المرحلة الثانوية % 37,1

وفي سوق العمل نجد ان نسبة مشارآة المرأة في النشاط االقتصادي ال تواآب نسبة نمو         
 ان نـسبة النـساء      1996 فـي عـام      ويـشير بيـان القـوة العاملـة الـذي اجـري           . القوة العاملـة    

بينما تبلغ نـسبة النـساء      % . 59,2ونسبة الرجال   % 40,8العامالت في الخدمة العامة تبلغ      
  % .87,1فقط ونسبة الرجال % 12,9بالدرجات القيادية 

% 6,3منهـا   % 30,3 الى ان نسبة المرأة  في قوة العمل تمثـل            1996آما يشير مسح عام     
م 1996فـي عـام   % 16,6ويبلغ معدل العطالة في الـسودان  . ف في الري % 24في الحضر و    

  .في الريف % 21في الحضر و % 3,3، % 24,3وتمثل عطالة المرأة 
ومن الناحية األخـرى تساهم المرأة في القطاع الزراعي التقليدي مسـاهمة آبيـرة ، حيـث    

 العاملة واآثـر   من القوة % 85تشير الدراسات ان مساهمتها في هذا القطاع تمثل اآثر من           
  .آنشاط اقتصادي % 90من 

اال ان النزوح بسبب النزاعات وغيرها والهجرة من الريف الـي المـدن الكبـرى صـاحبتها آثيـر                   
من التحوالت االقتصادية واالجتماعية وتغيير طبيعة العمل ودخول آثيـر مـن النـساء للقطـاع                

  .ي القطاع الزراعي غير المنظم واألعمال الهامشية بدال عن دورهن التقليدي ف
ومن النـواحي القانونيـة فـان التـشريعات التـي تحكـم عالقـات العمـل قـد أجـازت آثيـر مـن                         
المكاسب والحقوق للمرأة العاملة وآفلت لها األجر المتساوي بالجهـد واإلنتـاج ، وان تكـون                

  .الجدارة هي أساس المنافسة للوظيفة العامة والترقي فيها 
تصادية والسياسية فـي الـسودان ومـا افـرزه مـن حـروب ونـزوح آانـت         ال ان واقع الحياة االق  ا

  .المرأة األآثر تضررا منها ، وأصبحت آثير من األسر في بعض المناطق تعولها نساء 
ولتخفيض حدة الفقر ورفع المعاناة ، نجد هناك آثير مـن البـرامج والمـشاريع وجهـت للمـرأة        

  .يب ورفع القدرات االقتصادية في السودان في مجاالت رفع اإلنتاجية والتدر
 هـدف   -وهذه الدراسة تهدف لمـسح المـشاريع االقتـصادية التـي اسـتهدفت بهـا  المـرأة                     

رئيسي او هدف فرعي في الـسودان ، مـع تحليـل نتـائج المـسح للتعـرف علـى النجـاح او                       
  .الفشل الذي صاحب هذه المشاريع 

  
  -  :أهداف الدراسة. 2
  

ي البرامج التي نفذت لتمكين المرأة اقتـصاديا فـي جمهوريـة           تهدف الدراسة إلي التعرف عل    
السودان والبرامج قيد التنفيذ مع تحديد األهداف التي حققتها تلك البرامج او األهداف التي              

  .فشلت في إنجازها 
آما تهدف الدراسة الي تحديد المشكالت التي تواجههـا البـرامج التـي تـستهدف النهـوض                 

  .تصادي بالمرأة في المجال االق
وجميع أهـداف الدراسـة ترمـي للهـدف العـام مـن المـسح وهـو بنـاء قاعـدة معلومـات عـن                  
المشاريع االقتصادية التـي اسـتهدفت المـرأة فـي الـوطن العربـي لتحديـد المجـاالت التـي                    

ورفع آفـاءة البـرامج     . يمكن فيها تفعيل التنسيق والتعاون بتبادل الخبرات بين الدول العربية           
 .لتي يمكن ان تتبناها منظمة المرأة العربية للنهوض بالمرأة وتمكينها المستقبلية ا
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  -:المنهجية . 3
اعتمدت الدراسـة علـى منهجيـة جمـع البيانـات مـن المـصادر األوليـة عـن طريـق اسـتمارة              
استبيان مشروع الدراسات المسحية في مجال االقتصاد والتي تم تصميمها واالتفاق عليها          

  .م 2004عقدت لهذا الغرض بمنظمة المرأة العربية في نوفمبر في ورشة العمل التي 
تم عمل حصر لعدد من الجهات التي تنفذ او تمـول المـشاريع التـي تهـدف لتمكـين                   

  -:المرأة اقتصاديا وفي المجاالت التي حددها اإلطار المرجعي للدراسة  وهي 
لتـي  عدد من المصارف العاملة بالسودان ولها أقسام خاصة بالمشاريع ا          •

 بنـك ام درمـان      ، و  البنـك الزراعـي الـسوداني        :تسـتهدف المرأة  ومنها     
 .رف االدخار والتنمية االجتماعية ، ومصالوطني 

  .ديوان الزآاة  •
اتحــاد عــام المــرأة الــسودانية ويقــوم بنــشاطات واســعة فــي التــدريب     •

  .والتنفيذ  للمشاريع الخاصة بالمرأة
لى عدد من مشاريع  تنمية المرأة        وتشرف ع  -وزارة الرعاية االجتماعية       •

ولها قـسم خـاص بتمكـين المـرأة يتـولى تنفيـذ مـشاريع مراآـز التنميـة                  
االجتماعيــة التــي تمــول مــن  مــصادر داخليــة او منظمــات دوليــة ودول    

  .خارجية 
 .مؤسسة التنمية بوالية الخرطوم  •
 . وبها قسم خاص لمشاريع تمكين المرأة –وزارة الزراعة  •
 .وزارة الصناعة  •

  
وقد شملت الدراسة عدد واحد وتسعين مشروعا نفذتها جهات متعددة في مناطق عديدة 

وتمت تعبئة االستمارة بالمقابالت الشخصية مع ممثلي الجهات . من جمهورية السودان
  .المنفذة 

  
 -:معوقات إجــراء المسح .4

مل لجميـع   اتساع الرقعة الجغرافية لجمهورية السودان يجعل من الصعوبة عمـل مـسح شـا             
لـذلك آـان الترآيـز علـى المـشاريع ذات الطـابع الجمـاعي والتـي                 . المشاريع المـستهدفة    

آـذلك آـان الترآيـز علـى        . تستفيد منها مجموعات من النساء اآثر من المـشاريع الفرديـة            
التي بها آثافة سكانية اآبر والمناطق التـي تتميـز بوجـود أعـداد اآبـر                ) الواليات  ( المناطق  
حين وهي المناطق األآثر استهدافا بمشاريع زيادة الدخل والتمكـين للمـرأة والتـي              من الناز 

  .في آثير من الحاالت تكون هي ربة األسرة 
ولقد وجدت الدراسة التعاون الجيد من قبل الجهات التي تـم حـصرها اال  ان الحـصول علـى                  

  .البيانات وتجميعها استغرق الكثير من الوقت 
  

  -:تحليل االستمارة .5
وبـدأت عمليـة معالجـة البيانـات       . بلغ عدد االستمارات التي جمعت واحد وتسعون استمارة         
  . اآتمال البيانات بالشكل المطلوببالمراجعة المكتبية لالستمارات بعد استالمها للتأآد من

ثــم بــدأت عمليــة التحليــل اإلحــصائي . وتــم بالفعــل إآمــال الــنقص فــي البيانــات مــا أمكــن 
وتم اسـتخراج عـدد     )  . SPSS( حزمة التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية       باستخدام برامج 

  .ل تقاطعي لبعض متغيرات االستمارةمن الجداول التكرارية لكل أسئلة االستمارات مع تحلي
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  -:نتائج المسح . 6
  بيانات المشروع . 6.1       

مل هـذا الجـزء مـن االسـتمارة                           بجانب البيانات عن اسم المشروع ورقمه فقد ش       
  -:معلومات عن 

  - :مجاالت المشروع.6.1.1
وآان توزيع .   استمارة 91 استمارة من مجموع 86وقـد أجاب على هذا السؤال     

  -:المشاريع على النحو التالي 
  

  مجال المشروع) : 6.1(جدول 

  النسبة  التكرار  المجال
 11.6 10  زراعــي
  20.9  18  صــناعي

  23.3  20  ـــيخدم
  11.6  10  تجـــاري

  7.0  6  إنتاج استثماري
  10.5  9  تربية حيوان

  5.8  5   خدمي–صناعي 
  9.3  8  أخرى

  %100  86  المجمــوع

   :مــدة المشروع.6.1.2
 استمارة قدمت بيانا عن بداية ونهاية المشروع 91 استمارة من اصل 84ونجد ان   

  -:موزعة آاآلتـي 
  

  لمشروعمدة ا) : 6.2(جدول 

  التـاريخ     نهايــة المشروع       بدايــة المشروع
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

1994 1 1.2 - - 
1995  2  2.4  -  -  
1996  -  -  1  1.2  
1997  2  2.4  1  1.4  
1998  5  6.0  -  -  
1999  6  7.1  4  4.8  
2000  4  4.8  2  2.4  
2001  5  6.0  6  7.1  
2002  10  11.9  3  3.6  
2003  21  25.0  4  4.8  
2004  24  28.6  12  14.3  
2005  3  3.6  25  29.8  
2006  -  -  4  4.8  
2007  -  -  1  1.2  
  22.6  19  -  -  مستمر
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. ومـن البيانات العامة نالحظ ان الفترة الزمنية لمعظم المشاريع تتراوح بين العام والعامين 
  - :وهناك مشاريع تمتد فترة تنفيذها الي سبعة سنوات  حسب الجدول التالي

  
  المشاريع حسب مدتها ) : 6.3(جدول 

  

مجال   الفترة بالسنوات
 7 6 4 3 2 1 0  المشروع

المجمو
  ع

 4  1  1  1      1    زراعي
  17          2  14  1  صناعي
  15          3  11  1  خدمي
  10          1  9    تجاري

إنتاجي 
  استثماري

  1            1  

  6        1  2  3    تربية حيوان
  7      1      2  4  اخرى

 60  المجموع

  
  - :وصف طبيعة المشروع.6.1.3

  -: استمارة آان توزيعها آاآلتي 89وقد أجاب على هذا الجزء من السؤال   
  طبيعة المشروع) : 6.4(جدول 

  النسبة  التكرار  طبيعة المشروع
  29,2  26  دوري
  34,8  31  متكرر

  36,0  32  مرة واحدة
  %100  89  المجموع

  :التغطية الجغرافية للمشروع.6.1.4
وذلك آما ذآرنا لتواجد أعداد . انت معظم المشاريع مكررة في والية الخرطوم وقد آ  

وقد آان التوزيع الجغرافي . آبيرة من النازحين في والية الخرطوم من الواليات األخرى 
  -:للمشاريع على النحو التالي 

  
  التوزيع الجغرافى للمشاريع ) : 6.5(جدول 

  

  النسبة  التكرار  موقع التنفيذ
  62,6  57  ة الخرطوموالي

  23,1  21  نفذ في والية واحدة
ــن     ــدد مـ ــي عـ ــذ فـ نفـ

  14,3  13  الواليات

  %100  91  المجموع

  :موقع تنفيذ المشروع .6.1.5
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  موقع تنفيذ المشاريع ) : 6.6(جدول 
    

  النسبة  التكرار الموقع 
  13,2  12  مدينة
  15,4  14  قرية

  13,2  12  مدينة وقرية
  58,2  53  حي او منطقة
  %100  91  المجموع

  
  .ونالحظ ان معظم المشاريع منفذة في احياء ومناطق محددة داخل المدن 

  
   :أنشطة المشروع.6.1.6

  -: استمارة آان توزيعها آاآلتي 77و أجاب على هذا السؤال   
  

  نشاط المشروع) : 6.7(جدول 

  النسبة  التكرار  نوع النشاط
  9,1  7  خدمات اجتماعية

  51,9  4  تقديم قروض
  15,6  12  تدريب وتأهيل

  11,7  9  مساعدات فنية ومالية
  2,6  2  خدمات إنتاجية واستثمارية

  9,1  7  أخرى
  %100  77  المجموع

  
يليها التدريب والتأهيل ثم %) 51,9(نالحظ ان غالبية األنشطة آانت تقديم قروض 

  .المساعدات الفنية والمالية 
  - :اإلنجاز الفعلي للمشروع.6.1.7

 هذا الجزء للتعرف على نوعية إنجازات ومجاالت التنفيذ الفعلي للمشروع ، ويرمي  
  -: استمارة موزعة آاآلتي 88وقد أجاب عليه 

  
  اإلنجاز الفعلي للمشروع) :6.8(جدول 

  النسبة  التكرار  نوع اإلنجاز للمشروع
  12,5  11  تدريب
  35,2  31  خدمات

  22,7  20  تدريب وخدمات
  1,1  1  إنتاج زراعي

  25,0  22  دة دخلزيا
  4,3  3  أخرى

  %100  88  المجموع

  
نالحظ ان االنجاز الفعلي للمشروع اوضح الترآيز على مشاريع تقديم الخدمات ومنها تمليك 

يليها . وسائل النقل الصغيرة وخدمات بيع الشاي واالطعمة في اماآن التجمعات واالسواق 
ثم التدريب والخدمات . ليدويةمشاريع زيادة الدخل من صناعات الخذف والمشغوالت ا

  .لمساعدة المنتجة في آسب المهارات االنتاجية والتسويقية 
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  - :الفئة المستهدفة.6.1.8
اشتملت استمارة االستبيان على موضوعات عن الفئات المستهدفة للتعرف على الحالة 

  .الوظيفية والحالة االجتماعية والمستوى التعليمي واالقتصادي 
سة المسحية في جمهورية السودان قد انحصرت في حاالت المشاريع التي نجد ان الدرا

استهدفت المرأة الفقيرة ، وبالتالي فان الحالة االقتصادية لجميع المشاريع التي غطتها 
  .الدراسة آانت حالة فقر وتدني في مستوى الدخل

  -:اما بيان الحالة الوظيفية للفئة المستهدفة فقد آان على النحو التالي   
  

  الحالة الوظيفية للفئة المستهدفة) :6.9(جدول 

  النسبة  التكرار  الحالة الوظيفية
  13,7  10  تعمل لحسابها الخاص

  6,8  5  تعمل لدى الغير
  53,4  39  ال تعمل

  26,0  19  آل الحاالت
  %100  73  المجموع

  
  -:و بيان الحالة االجتماعية للفئة المستهدفة فقد آان على النحو التالي 

  
  الحالة االجتماعية للفئة المستهدفة): 6.10( دول ج

  النسبة  التكرار  الحالة االجتماعية
  30,3  23  متزوجة
  1,3  1  مطلقة
  3,9  3  ارملة

  13,2  10  غير متزوجة
  51,3  39  آل الحاالت
  %100  76  المجموع
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  -:وبيان المستوى التعليمي للفئة المستهدفة فقد آان على النحو التالي  
  

  المستوى التعليمي للفئة المستهدفة) : 6.11( ول جد

  النسبة  التكرار  المستوى التعليمي
  21,3  17  جامعية

  21,3  17  ثانوي او اقل
  32,5  26  )امية ( غير متعلمة 

  16,3  13  ثانوي وغير متعلمة
  8,8  7  آل المستويات

  %100  80  المجموع

  
  -:مسح النتائج التالية اما بالنسبة لموقع الفئة المستهدفة فقد أعطى ال

  موقع الفئة المستهدفة) :6.12( جدول 

  النسبة  التكرار  الموقع
  30,0  27  ريف
  38,9  35  حضر

  7,8  7  ريف وحضر
  23,3  21  منطقة

  %100  90  المجموع

  
  - :العدد المستهدف والعدد الفعلي للمستفيدين.6.1.9

تهدفة واالعداد الفعلية وقد شملت استمارة االستبيان معلومات عن االعداد المس  
زراعي ( وقد تم تصنيف هذه المعلومة حسب مجال المشروع . للمستفيدين من المشروع 

  ) .الخ ....  خدمي  – صناعي –
( وآذلك تم تصنيف اعداد المستهدفات والمستفيدات بحسب طبيعة المشروع 

تغيرات التي ، حيث يعتبر هذين المتغيرين من أهم الم)  مرة واحدة – متكرر –دوري 
  .حددتها الدراسة 

حيث ان بعض . ونالحظ التفاوت الكبير في االعداد المستهدفة من مشروع الخر
والملحق في نهاية الدراسة . هذه المشاريع تمويل فردي وبعضها تمويل مشاريع جماعية 

.يوضح االعداد المستهدفة والمستفيدة لكل مشروع 
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 طبيعة حسبدف والعدد الفعلي للمستفيدين العدد المسته ) :6.13(        جدول 
  المشروع

  
  

العدد الفعلي   العدد المستهدف
طبيعة   للمستفيدين

المشرو
  المتوسط  ع

عدد 
المشا
  ريع

  المتوسط

  عدد
الم
شار
  يع

  22  39782.00  24  41050.54  دوري
  28  30681.00  29  29627.66  متكرر
مرة 
  27  279.41  25  517.20  واحدة

المجمو
  ع

23812.1
2  78  22620.64  77  

  
 مجال حسبالعدد المستهدف والعدد الفعلي للمستفيدين ):6.14(جدول 

  المشروع
  

  العدد الفعلي للمستفيدين  العدد المستهدف
مجال 
  المتوسط  المشروع

عدد 
المشا
  ريع

االنحراف 
  المتوسط  المعياري

  عدد
المشار
  يع

االنحراف 
  المعياري

  28808.20  8  107635.13  271636.54  9  96236.22  زراعي
  2820.18  18  699.89  2819.26  18  703.56  صناعي
  1594.50  16  759.25  2800.56  16  1385.50  خدمي
  19.80  10  28.40  2172  10  33.00  تجاري
إنتاج 

  134.97  4  137.25  44660.13  5  20109.80  استثماري

  2200.33  9  1226.78  2640.70  6  1690.17  تربية حيوان
  -صناعي
  1095.44  5  541.40  1095.44  5  541.40  خدمي

120345.5  أخرى
7  7  317338.06  168128.00  5  375587.88  

24435.5  المجموع
8  76  133876.4

3  
23213.9

7  75  134518.5
4  
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  - :حجم التمويل والجهات الممولة .6.1.10
ويتفاوت حجم التمويل الممنوح للمشاريع تفاوتا آبيرا بحسب مجال المشروع 

  .وآذلك الجهات المنفذة . يذه وطبيعته وموقع تنف
اما التمويل . ومن جهات حكومية %) 75(نالحظ ان غالبية التمويل آان محليا 

  % .13والمشاريع المشترآة بين جهات محلية ودولية تمثل % 10الدولي فهو يمثل 
  )بااللف دينار( متوسط حجم التمويل) : 6.15(جدول 

  

مجال 
  المشروع

عدد   المتوسط
  المشاريع

نحراف اال
  المعياري

 53006.58716 6 28682.667  زراعي
 1404.85813 14 643.49714  صناعي
 27050.30643 17 15506.436  خدمي
 27.29109 10 112.54050  تجاري
إنتاج 

  استثماري
26297.167 6 28033.90819 

 861.72714 5 846.89140  تربية حيوان
  -صناعي
  خدمي

952.00000 4 90400000 

 7754.35362 3 6100.0000  أخرى
 24053.51950 65 9690.9881  المجموع

  
  الممولة للمشروع) الجهات ( طبيعة الجهة ) : 6.16( جدول 

  النسبة  التكرار  الجهة
  9.9  9  دولية

  1.1  1  اقليمية
  75.8  69  محلية

  13.2  12  محلية ودولية
  %100  91  المجموع

  
  طبيعة التمويل المحلي) : 6.17( جدول  

  النسبة  التكرار  ةالجه
  88.5  69  حكومي

  3.8  3  قطاع خاص
  7.7  6  جمعية أهلية
  %100  78  المجموع
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  :أهداف المشاريع . 6.2
  ترآزت أهداف المشاريع في اآلتي

  تحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية للمرأة برفع مستوى المعيشة •
  ة التغذية السليمة تغيير نمط الغذاء ومحاربة سوء لتغذية و رفع الوعي بأهمي •
 .تشجيع اإلدارة الجماعية لموارد الطبيعة لزيادة إنتاجيتها  •
استقالل الثقافة الزراعية باستخدام البذور المحسنة لزراعة الخضر والفواآه  •

  .واالستفادة من العائد المادي لتامين احتياجات األسرة 
  إزالة الترسبات القبلية الموجودة بمناطق بعض المشاريع •
 .ؤية سودانية الشتراك المرأة في عملية السالم وفض النزاعات واتخاذ القرارطرح ر •
 .رفع الكادر النسوى لتنمية مقدرته للتخطيط والتنفيذ  •
 .نشر ثقافة السالم وتنمية التعايش االجتماعي والدين الثقافي  •
حفظ دور المرأة للمساهمة في اعادة تنمية مناطق النزاع وتقوية النسيج  •

   .االجتماعي
 .دمج وتفاعل النساء العائدات في النسيج االجتماعي  •
 .تدريب الفاقد التربوي على تعلم مهن مختلفة  •
رفع المعاناة عن آاهل المرأة الناجم عن استخدام الفحم والحطب باالستفادة من  •

 .الموارد البترولية واستغاللها حفاظا على الثروة الغابية 
 بيئة من التدهور الناتج من قطع األخشاب إعادة بناء الحزام الغابي وحفظ ال •
  تبادل الخبرات بين نساء الريف •
 .تأهيل وتنمية قدرات المرأة لتخفيض حدة الفقر وتحسين وضعها االقتصادي  •
  .تربية الدواجن واالستفادة منها آغذاء لتقليل مرض سوء التغذية بالمنطقة  •
امكانية استخدامها في رصد ومعرفة أنواع الحزم التقنية التي يمكن تطبيقها و •

 .مختلف المجاالت 
 .توفير المواد التموينية االستهالآية بأسعار مناسبة  •
 .تحسين مستوى التغذية بالنسبة لألطفال والنساء الحمل والمرضى  •
 .استقالل موارد المنطقة المحلية وتشجيع اإلنتاج المحلي  •
 .خلق فرص عمل لدى الخريجين باستحداث مشروعات صغيرة  •
 .دريب على األعمال اليدوية المتاحة من الخامات المحلية الت •
 .تنمية المهارات ورفع روح اإلبداع وتفجير طاقات المرأة ورفع الكفاءة اإلدارية •
تمكين المرأة من المشارآة في اتخاذ القرارات وزيادة الوعي االجتماعي البيئي  •

  .والصحي
 .ر إزالة الخوف لدى النساء من المقامرة من االستثما •
 .إنشاء مراآز تدريب شاملة لتطوير وتفعيل دور األسرة في المجتمع  •
خلق نظام تعاوني يتيح مشارآة المستهدفين في تطوير وتنمية المنطقة وتقديم  •

 .خدمات متطورة في مجال التسليف والخدمات والتسويق 
المساهمة في توسيع دور المرأة المنتجة في التنمية االجتماعية واالقتصادية  •

  .بالدولة 
  -:التحديات .6.3
 .رفع الوعي بالمنطقة  •
 .تدريب المرأة واآسابها مهارات لرفع مستواها االجتماعي واالقتصادي والثقافي  •
 .تقديم خدمات صحية واجتماعية بالمنطقة  •
 .استرداد القروض لتكون مال دوار  •
 .تنمية وتقوية المؤسسات التعاونية المحلية  •
 .واليات خلق روح المنافسة بين ال •
 . استغالل االراضي البور  •
 . توفير الخدمات االساسية والهامة النجاح هذه المشاريع الالزمة الستقرار العائدين  •
 .العادات والتقاليد الموجودة في آثير من المناطق تحد من تحرك المرأة  •
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  -:من واقع الدراسة تمخضت سلبيات عامة للمشاريع تمثلت في اآلتي 
 .بعض المشاريع لقلة التمويل عدم استمرارية  •
 .عدم تقييم ومتابعة المشروع بصفة دورية  •
 .ضعف المكون المخصص الدارة بعض المشاريع  •
تفشي مشاآل صحة البيئة في بعض مناطق المشاريع الخاصة بالصحة اإلنجابية  •

 .وتنظيم االسرة 
 .قلة الوعي في الريف وانخفاض التقنية الفنية  •
 .ي بعض مناطق المشاريع ضعف البنيات التحتية ف •
 .فرض الضرائب العالية اثر على المنتج وعلى مدخالت االنتاج  •
 .ظروف الحرب واالضطرابات الداخلية ادى الي تقليص المساحات المزروعة  •
تعرض بعض مناطق المشاريع الحداث امنية تسببت في عدم استقرار  •

  .المستهدفين 
 . قنوات التسويق عدم وجود التقنيات الزراعية الوسيطة وضعف •
 .وعورة الطرق وصعوبة وصول المنتج لبقية الواليات  •
 .انعدام دراسات الجدوى للمشاريع وعدم قياس ضبط جودة المشروع  •
مشاآل التسليف والتي نتج عنها عدم اهلية الجمعيات التعاونية لالستفادة من  •

  .الخدمات 
 .تكلفة تشغيل االليات الجديدة تعتبر عالية  •
 .اخ اثر في اداء سير بعض المشاريع الزراعية تقلب المن •
 .هجرة الشباب واثار الحروب ادت لقلة االنتاجية  •
 .قصور مشاريع البحث في واليات محددة لعدم وجود التمويل الكافي  •
  .عدم وعي المستهدفين بشروط االستثمار والتمويل  •
لتي طبيعة زيادة نسبة التعثر في السداد ادت الي عدم استمرارية المشاريع ا •

 .تمويلها قروض 
 .مشاريع التدريب المهني التربوي غير متكررة  •
 .عدم معرفة نساء الريف للوصول لمصادر التمويل  •
 .ضعف االنتاجية لضعف االهتمام باستخدام التقنية  •
  -:المالمح .6.4

  -:اهم المالمح للمشاريع التي تم مسحها يمكن تلخيصها في اآلتي 
 .يات السودانتغطي المشاريع معظم وال •
استفادة عدد آبير من النساء من انشطة المشاريع المختلفة ادى الي استقرار  •

 .آثير من االسر 
 .معظم المشاريع آانت تهدف لمساعدة المرأة النازحة  •
مشاريع اعادة توطين العائدين من مناطق الحرب تؤدي الي دعم السالم في  •

  .المنطقة واستقرار المرأة 
في تنمية آوادر متمرسة وسط النساء وتساهم في رفع وعي المشاريع تساعد  •

 .المرأة بقضاياها المختلفة 
اآثر المشاريع الناجحة هي المشاريع المتكاملة التي تشمل جوانب تعليم وتدريب  •

 .ورفع مهارات انتاجية وخدمات 
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  -:التوصيات . 7
المواجهة ان قضية الفقر وتدني مستوى المعيشة هي من اهم القضايا األولى ب •

في السودان السيما في المناطق التي عانت من النزاعات والحروب واضطر 
وبالتالي فان . اهلها للنزوح ، والمرأة هي األآثر تضررا من هذه النزاعات 

الدراسة توصي باالهتمام بالمشاريع التي تخدم المرأة العائدة الي المناطق 
يع في تعزيز دور المرأة في التي عانت من الحروب وذلك الهمية هذه المشار

  .تحقيق السالم والتنمية وتمكينها من التمتع بحقوقها في المساواة والعدالة 
ضــرورة التنــسيق بــين الجهــات الممولــة ســواء حكوميــة او أهليــة ومؤســسات    •

:  الرعاية االجتماعية والمؤسسات التعليمية والتدريبية لقيـام مـشاريع متكاملـة            
ع االقتصادية إلدرار الدخل مع المشاريع التعليمية خاصـة         البد ان تتكامل المشاري   

مشاريع محو األمية وسط النساء والمشاريع الـصحية لالهتمـام بـصحة األمومـة              
آمــا ان لإلعــالم دور هـام فــي التوعيــة االجتماعيـة والــصحية ونــشر   . والطفولـة  

  .الوعي للمرأة بحقوقها وواجباتها واالهتمام بإصحاح البيئة 
 : هتمام بالتدريب  وذلكضرورة اال •

o بتأسيس مراآز تأهيل وتدريب دائمة للمرأة بالواليات. 
o  التدريب علي تجويد المنتج وتطوير وسائل اإلنتاج. 
o  إتاحة التدريب الخارجي للتعرف على تجارب اآلخرين. 
o االستفادة من التجارب المماثلة في الدول العربية وفرص التدريب المتاحة.  

لبرامج والدراسات التي تساعد على زيادة االنتاج ضرورة االهتمام با •
  :ومن ذلك

o  االهتمام بتأهيل البنيات التحتية لزيادة اإلنتاج.  
o  اعداد دراسات الجدوى وطرق متابعة المشروعات وذلك للمساعدة في

 .ختيار المشروعات األآثر فائدة وأعلى إنتاجية 
o  االهتمام بإصحاح البيئة. 
o  توفير دراسة للسوق للمشاريع االنتاجية. 
o  خلق قنوات اوسع للتسليف والتسويق وزيادة الصناديق الدوارة. 
o  ضرورة االهتمام بالمتابعة والتقييم للمشاريع منذ بدايتها وتقدير تكلفة ذلك

 .ضمن ميزانية المشروع ضمانا الستمرارية المشاريع لتحقيق اهدافها 
o محلية واآلليات اإلنتاجية البسيطة والمساعدة في االهتمام بالتكنولوجيا ال

 .تصنيعها وتطـويرها 
اذ ان مـن اهـم فـشل        . االهتمام بفتح قنوات واسـعة لتـسويق المنتجـات           •

آثير من المشاريع وعدم استمراريتها هو عدم قـدرة النـساء المـستفيدات             
وفـي هـذا المجـال توصـي        . من هـذه المـشاريع علـى تـسـوق منتجاتهـا            

بإنشاء مراآز لتجميـع وتـسويق المنـتج واالهتمـام بعمـل دراسـة              الدراسة  
للسوق للمشاريع اإلنتاجية والتنسيق والتعاون مع الجهـات المماثلـة فـي            
الدول العربية األخرى بهـدف االسـتفادة مـن فـرص التـدريب المتـوفرة فـي                 

وآذلك التنسيق لفـتح قنـوات لتوزيـع المنتجـات          . البلدان العربية المختلفة    
وآذلك االستفادة مـن التجـارب والخبـرات فـي          . لدول العربية األخرى    الي ا 

  .التقييم والمتابعة 
  

  
  

  



  

13

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المالحق 
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 Frequencies  

Statistics  
 مجال المشروع 

Valid 86
N

Missing 5

 

  مجال المشروع

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

11.0 10 زراعي 11.6 11.6 

 32.6 20.9 19.8 18 صناعي

 55.8 23.3 22.0 20 خدمي

 67.4 11.6 11.0 10 تجاري

انتاجي 
 74.4 7.0 6.6 6 استثماري

 84.9 10.5 9.9 9 تربية حيوان

 90.7 5.8 5.5 5 صناعي خدمي

 100.0 9.3 8.8 8 اخرى

Valid 

Total 86 94.5 100.0  

Missing System 5 5.5   

Total 91 100.0   

Frequencies   

Statistics  

 
تاريخ بداية المشروع   تاريخ نهايةالمشروع

Valid 83 63 
N 

Missing 8 28 

Frequency Table   

  تاريخ بداية المشروع

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1994 1 1.1 1.2 1.2 
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1995 2 2.2 2.4 3.6 

1997 2 2.2 2.4 6.0 

1998 5 5.5 6.0 12.0 

1999 6 6.6 7.2 19.3 

2000 4 4.4 4.8 24.1 

2001 5 5.5 6.0 30.1 

2002 10 11.0 12.0 42.2 

2003 21 23.1 25.3 67.5 

2004 24 26.4 28.9 96.4 

2005 3 3.3 3.6 100.0 

Total 83 91.2 100.0  

Missing System 8 8.8   

Total 91 100.0   

 

  تاريخ نهايةالمشروع

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

1996 1 1.1 1.6 1.6 

1997 1 1.1 1.6 3.2 

1999 4 4.4 6.3 9.5 

2000 2 2.2 3.2 12.7 

2001 6 6.6 9.5 22.2 

2002 3 3.3 4.8 27.0 

2003 4 4.4 6.3 33.3 

2004 12 13.2 19.0 52.4 

2005 25 27.5 39.7 92.1 

2006 4 4.4 6.3 98.4 

2007 1 1.1 1.6 100.0 

Valid 

Total 63 69.2 100.0  

Missing System 28 30.8   
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Total 91 100.0   

 
Frequencies   

 

Statistics  
 طبيعة المشروع 

Valid 89
N

Missing 2

 

  طبيعة المشروع

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 29.2 29.2 28.6 26 دورى

 64.0 34.8 34.1 31 متكرر

مرة 
 100.0 36.0 35.2 32 واحدة

Valid 

Total 89 97.8 100.0  

Missing System 2 2.2   

Total 91 100.0   

 
Frequencies   

 

Statistics  

 
لتغطية الجغرافية للمشروعا   موقع تنفيذ المشروع

Valid 91 91 
N 

Missing 0 0 

 
Frequency Table   

  التغطية الجغرافية للمشروع

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

والية 
57 الخرطوم 62.6 62.6 62.6Valid 

 85.7 23.1 23.1 21 والية واحدة
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 100.0 14.3 14.3 13 عدة واليات

Total 91 100.0 100.0  

 

  موقع تنفيذ المشروع

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 13.2 13.2 13.2 12 مدينة

 28.6 15.4 15.4 14 قرية

 41.8 13.2 13.2 12 مدينة وقرية

حى او 
 100.0 58.2 58.2 53 منطقة

Valid 

Total 91 100.0 100.0  

 
Frequencies   

 

Statistics  

 
نشاط المشروع   االنجاز الفعلي للمشروع

Valid 77 88 
N 

Missing 14 3 

 
Frequency Table   

  نشاط المشروع

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

خدمات 
 9.1 9.1 7.7 7 اجتماعية

 61.0 51.9 44.0 40 تقديم قروض

 76.6 15.6 13.2 12 تدريب وتأهيل

مساعدات مالية 
 88.3 11.7 9.9 9 وفنية

خدمات انتاجية 
 90.9 2.6 2.2 2 استثمارية

Valid 

 100.0 9.1 7.7 7 اخرى
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Total 77 84.6 100.0  

Missing System 14 15.4   

Total 91 100.0   

 
 

  االنجاز الفعلي للمشروع

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 12.5 12.5 12.1 11 تدريب

 47.7 35.2 34.1 31 خدمات

تدريب 
 70.5 22.7 22.0 20 وخدمات

 71.6 1.1 1.1 1 انتاج زراعي

 96.6 25.0 24.2 22 زيادة دخل

 100.0 3.4 3.3 3 اخرى

Valid 

Total 88 96.7 100.0  

Missing System 3 3.3   

Total 91 100.0   

 
Frequencies  

 

Statistics  

 
 

الحالة 
الوظيفية للفئة 
 المستهدفة

الحالة 
االجتماعية 

للفئة 
 المستهدفة

المستوى 
التعليمى للفئة 
 المستهدفة

موقع الفئة 
 المستهدفة

Valid 73 76 80 90 
N 

Missing 18 15 11 1 

 
Frequency Table   

  الحالة الوظيفية للفئة المستهدفة

 
 

Frequenc
y 

Percen
t 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 
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تعمل لحسابها 
 13.7 13.7 11.0 10 الخاص

 20.5 6.8 5.5 5 تعمل لدى الغير

 74.0 53.4 42.9 39 ال تعمل

 100.0 26.0 20.9 19 آل الحاالت

Valid 

Total 73 80.2 100.0  

Missin
g System 18 19.8   

Total 91 100.0   

 

  الحالة االجتماعية للفئة المستهدفة

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 30.3 30.3 25.3 23 متزوجة

 31.6 1.3 1.1 1 مطلقة

 35.5 3.9 3.3 3 ارملة

غير 
 48.7 13.2 11.0 10 متزوجة

آل 
 100.0 51.3 42.9 39 الحاالت

Valid 

Total 76 83.5 100.0  

Missing System 15 16.5   

Total 91 100.0   

 
  المستوى التعليمى للفئة المستهدفة

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 21.3 21.3 18.7 17 جامعية

 42.5 21.3 18.7 17 ثانوي او اقل

غير متعلمة )
امية(  26 28.6 32.5 75.0 

ثانوى وغير 
ةمتعلم  13 14.3 16.3 91.3 

Valid 

آل 
 100.0 8.8 7.7 7 المستويات
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Total 80 87.9 100.0  

Missing System 11 12.1   

Total 91 100.0   

 
  موقع الفئة المستهدفة

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 30.0 30.0 29.7 27 ريف

 68.9 38.9 38.5 35 حضر

ريف 
حضرو  7 7.7 7.8 76.7 

 100.0 23.3 23.1 21 منطقة

Valid 

Total 90 98.9 100.0  

Missing System 1 1.1   

Total 91 100.0   
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Case Summaries(a) 

 ا

تاريخ 
 نهايةالمشروع

عدد 
سنوات 
 المشروع

طبيعة 
 المشروع

مجال 
المشروع

نشاط 
المشروع

العدد 
المستهدف

العدد 
الفعلي 

للمستفيدين 
 من المشروع

طبيعة 
الجهة 

) الجهات(
الممولة 
للمشروع

حجم 
بااللف (مويل
ـ)دينار

تقديم  زراعي متكرر 1 2005
1000.000 محلية 1 1 قروض

انتاجي  دورى . .
استثماري 54000.00 محلية . 100000 .

 خدمي . . .
خدمات 
انتاجية 
استثمارية

75000.00 محلية 500 1000

خدمات  خدمي دورى . . ليةمح 1000 10000  50000.00

Case Processing Summary(a)  

Cases 

Included Excluded Total 
 
 

N Percent N Percent N Percent

83 تاريخ بداية المشروع 91.2% 8 8.8% 91 100.0%

63 تاريخ نهايةالمشروع 69.2% 28 30.8% 91 100.0%

63 عدد سنوات المشروع 69.2% 28 30.8% 91 100.0%

89 طبيعة المشروع 97.8% 2 2.2% 91 100.0%

86 مجال المشروع 94.5% 5 5.5% 91 100.0%

77 نشاط المشروع 84.6% 14 15.4% 91 100.0%

80 العدد المستهدف 87.9% 11 12.1% 91 100.0%

العدد الفعلي للمستفيدين من 
79 المشروع 86.8% 12 13.2% 91 100.0%

الممولة ) الجهات(طبيعة الجهة 
91 للمشروع 100.0% 0 .0% 91 100.0%

ـ)بااللف دينار(حجم التمويل  69 75.8% 22 24.2% 91 100.0%

(حجم التمويل ـ)دوالر   18 19.8% 73 80.2% 91 100.0%

a Limited to first 100 cases.  
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 اجتماعية

5000.000 محلية 1 1 اخرى صناعي متكرر 1 2001

محلي  40 40 . زراعي مرة واحدة 6 2005
7900.000 ودولية

محلي  95 95 . خدمي مرة واحدة 2 1999
27231.00 ودولية

تدريب  خدمي دورى 2 2001
 . دولية 300 300 وتأهيل

محلي  . . . خدمي مرة واحدة 1 2004
1000.000 ودولية

تربية  دورى . .
2050.000 محلية 6000 6000 اخرى حيوان

 . دورى 2 2001
مساعدات 

مالية 
 وفنية

13000.00 محلية 146 146

تربية  متكرر 2 2001
 حيوان

خدمات 
500.000 محلية 1 1 اجتماعية

 زراعي مرة واحدة . .
مساعدات 

مالية 
 وفنية

135796.00 محلية 500 5500

 خدمي متكرر . .
خدمات 
انتاجية 
استثمارية

400.000 محلية . .

 زراعي متكرر . .
مساعدات 

مالية 
 وفنية

21000.00 محلية 3000 3000

دريب ت اخرى دورى 0 2001
15000.00 محلية 200 209 وتأهيل

خدمات  خدمي متكرر 1 2004
10500.00 محلية 3000 3000 اجتماعية

 زراعي دورى . .
مساعدات 

مالية 
 وفنية

6300.000 محلية 200 200

انتاجي  متكرر 1 2004
استثماري

مساعدات 
مالية 
 وفنية

51583.00 محلية 323 323

مساعدات  زراعي مرة واحدة . . 100.000 محلية . .
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مالية 
 وفنية

تقديم  صناعي متكرر 1 2005
53.000 محلية 27 50 قروض

تقديم  تجاري متكرر 1 2005
105.028 محلية 1 1 قروض

تقديم  خدمي مرة واحدة 1 2004
163.125 محلية 1 1 قروض

تقديم  تجاري متكرر 1 2004
107.500 محلية 1 1 قروض

تقديم  تجاري متكرر 1 2003
99.975 محلية 27 50 قروض

تقديم  خدمي مرة واحدة 0 2000
106.875 محلية . . قروض

تقديم  خدمي مرة واحدة 1 2004
52.813 محلية 1 1 قروض

تقديم  تجاري متكرر 1 2005
158.436 محلية 27 50 قروض

تقديم  صناعي مرة واحدة 1 2003
91.805 محلية 27 50 قروض

تقديم  صناعي مرة واحدة 1 2004
107.392 محلية 3 3 قروض

تقديم  خدمي متكرر 1 2003
54.688 محلية 1 1 قروض

م تقدي تجاري متكرر 1 2004
91.805 محلية 3 3 قروض

خدمات  خدمي دورى . .
80570.00 محلية . . اجتماعية

500.000 محلية . . اخرى . دورى . .

صناعي  دورى . .
 خدمي

تقديم 
500.000 محلية 42 42 قروض

صناعي  دورى . .
 خدمي

تقديم 
 . محلية 20 20 قروض

صناعي  دورى . .
 خدمي

تقديم 
500.000 محلية 35 35 قروض
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صناعي  دورى . .
 خدمي

تقديم 
2308.000 محلية 2500 2500 قروض

صناعي  متكرر . .
 خدمي

تقديم 
500.000 محلية 110 110 قروض

تقديم  صناعي مرة واحدة 1 2005
164.063 محلية 45 45 قروض

تقديم  صناعي متكرر 1 2005
95.000 محلية 45 45 قروض

تقديم  تجاري متكرر 1 2005
109.376 محلية 45 45 قروض

تقديم  خدمي مرة واحدة 1 2005
105.028 محلية 45 45 قروض

تربية  دورى 1 2004
 حيوان

تقديم 
107.392 محلية 45 45 قروض

انتاجي  متكرر . .
استثماري

تدريب 
1200.000 دولية . . وتأهيل

 خدمي متكرر 1 2002
مساعدات 

مالية 
 وفنية

2.000 دولية 30 50

تدريب  اخرى مرة واحدة 0 1997
2500.000 محلية . 70 وتأهيل

 خدمي دورى . .
مساعدات 

مالية 
 وفنية

18000.00 محلية 6000 6000

800.000 دولية . 1000 اخرى اخرى دورى 1 1999

تدريب  . . 6 2005
2000.000 محلية 250 264 وتأهيل

تقديم  تجاري متكرر 1 2005
143.050 محلية 45 45 قروض

تقديم  صناعي مرة واحدة 1 2005
165.000 محلية 45 45 قروض

تقديم  تجاري متكرر 1 2005
75.000 محلية 45 45 قروض

تقديم  خدمي دورى 1 2005
165.000 محلية 45 45 قروض

تقديم  صناعي مرة واحدة 2 2006 126.115 محلية 45 45
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 قروض

تقديم  صناعي مرة واحدة 1 2006
158.463 محلية 45 45 قروض

واحدةمرة  1 2005 تقديم  خدمي 
107.875 محلية 45 45 قروض

تقديم  صناعي متكرر 1 2005
100.000 محلية 45 45 قروض

تقديم  تجاري متكرر 1 2004
90.000 محلية 45 45 قروض

تقديم  خدمي متكرر 2 2005
100.000 محلية 45 45 قروض

تدريب  صناعي دورى . .
تأهيلو 2500.000 اقليمية 30 30 

تربية  دورى 1 2005
 حيوان

تقديم 
137.065 محلية 45 45 قروض

تقديم  تجاري متكرر 2 2005
145.235 محلية 45 45 قروض

تقديم  صناعي متكرر 1 2004
131.250 محلية 45 45 قروض

 تقديم صناعي مرة واحدة 1 2006
158.436 محلية 45 45 قروض

تقديم  صناعي مرة واحدة 1 2005
158.436 محلية 45 45 قروض

انتاجي  دورى . .
استثماري

تقديم 
500.000 محلية 26 26 قروض

انتاجي  دورى . .
استثماري

تقديم 
500.000 محلية 150 150 قروض

ربية ت مرة واحدة 1 1999
 . دولية 300 . . حيوان

تربية  مرة واحدة 3 2001
 . دولية 300 . . حيوان

تربية  مرة واحدة 2 2000
 . دولية 300 . . حيوان

محلي  12000 12000 . صناعي متكرر 2 1996
 . ودولية
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ةمرة واحد 4 2006 محلي  . . . اخرى 
 . ودولية

تربية  مرة واحدة . .
 . محلية 50 50 اخرى حيوان

تربية  مرة واحدة . .
 حيوان

مساعدات 
مالية 
 وفنية

محلي  4000 4000
1440.000 ودولية

تدريب  . متكرر . .
 . دولية 60 60 وتأهيل

محلي  1035 1035 . . دورى 7 2002
15000.00 ودولية

تدريب  زراعي متكرر . .
محلي  . 45 وتأهيل

 . ودولية

محلي  2740 2740 . زراعي دورى . .
 . ودولية

خدمات  خدمي مرة واحدة 1 2003
 . دولية 40 40 اجتماعية

خدمات  صناعي دورى 1 2005
 . محلية 45 45 اجتماعية

 . محلية 50 50 اخرى صناعي مرة واحدة 1 2005

 . محلية 50 50 اخرى اخرى متكرر 1 2005

خدمات  صناعي مرة واحدة 0 2005
 . محلية 10 30 اجتماعية

تدريب  خدمي مرة واحدة 1 2005
 . محلية 1000 1500 وتأهيل

تدريب  اخرى مرة واحدة 0 2002
 . محلية 300 1000 وتأهيل

انتاجي  مرة واحدة . .
استثماري

تدريب 
50000.00 محلية 50 50 وتأهيل

تدريب  اخرى مرة واحدة 0 2004
 . محلية 90 90 وتأهيل

محلي  34600 34600 . زراعي دورى 4 1999
 . ودولية

محلي  840000 840000 . اخرى متكرر . .
 . ودولية
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محلي  820000 820000 . زراعي دورى 7 2007
 . ودولية

63 63 89 86 77 80 79 91 69 

a Limited to first 100 cases. 

 
 

Cross tabs  
                                                                                                                    

Case Processing Summary  

Cases 

Valid Missing Total 
 
 

N Percent N Percent N Percent

* مجال المشروع * طبيعة المشروع 
72 نشاط  79.1% 19 20.9% 91 100.0%

 
نشاط المشروع * مجال المشروع * طبيعة المشروع  Crosstabulation  

Count  
 
 مجال المشروع 

صناعي زراعي نشاط المشروع خدمي تجاري انتاجي 
استثماري

تربية 
 حيوان

صناعي 
 خدمي

اخرى
 

Total

 3      2 1  دورى

طبيعة  2   1   1   متكرر
 المشروع

مرة 
 2      1 1  واحدة

خدمات 
 اجتماعية

Total  2 4   1   7 

 9  4 2 2  1   دورى

طبيعة  18  1   10 2 4 1 متكرر
 المشروع

مرة 
 13      5 8  واحدة

تقديم 
 قروض

Total 1 12 8 10 2 2 5  40 

 3 1     1 1  دورى

طبيعة  2    1    1 متكرر
 المشروع

 مرة
 5 3   1  1   واحدة

تدريب 
 وتأهيل

Total 1 1 2  2   4 10 

مساعدات  2      1  1 دورى
مالية 

طبيعة 
 المشروع

 3    1  1  1 متكرر
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مرة 
 وفنية 3   1     2 واحدة

Total 4  2  1 1   8 

طبيعة 
خدمات  1      1   متكرر المشروع

انتاجية 
 Total   1      1 استثمارية

 2 1  1      دورى

طبيعة  2 1      1  متكرر
روعالمش  

مرة 
 2   1    1  واحدة

 اخرى

Total  2    2  2 6 

 
Crosstabs  

 

Case Processing Summary 

Cases 

Valid Missing Total 
 
 

N Percent N Percent N Percent

*التغطية الجغرافية للمشروع  مجال  
موقع تنفيذ المشروع* المشروع   86 94.5% 5 5.5% 91 100.0% 

 

موقع تنفيذ المشروع * مجال المشروع * التغطية الجغرافية للمشروع  Crosstabulation  
Count  

 
 مجال المشروع 

صناعي زراعي موقع تنفيذ المشروع خدمي تجاري انتاجي 
استثماري

تربية 
 حيوان

صناعي 
 خدمي

اخرى
 

Total

ية وال
التغطية  9 2  1    5 1 واحدة

الجغرافية 
عدة  للمشروع

 2 1     1   واليات
 مدينة

Total 1 5 1   1  3 11 

والية 
التغطية  قرية 4   1  1 1  1 الخرطوم

الجغرافية 
 للمشروع

والية 
 7   1 1    5 واحدة
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عدة 
 2      1  1 واليات

Total 7  2 1 1 2   13 

 والية
 2 2        الخرطوم

والية 
 1 1        واحدة

التغطية 
الجغرافية 
 للمشروع

عدة 
 7   1 1  4  1 واليات

مدينة 
 وقرية

Total 1  4  1 1  3 10 

والية 
التغطية  50 2 5 5 3 9 12 13 1 الخرطوم

الجغرافية 
والية  للمشروع

 2    1  1   واحدة
حى او 
 منطقة

Total 1 13 13 9 4 5 5 2 52 

 
Means  

 

Case Processing Summary  

Cases 

Included Excluded Total 
 
 

N Percent N Percent N Percent

*ـ )بااللف دينار(حجم التمويل  
موقع * التغطية الجغرافية للمشروع 

 تنفيذ المشروع
69 75.8% 22 24.2% 91 100.0%

 

Report  
ـ)بااللف دينار(حجم التمويل  

التغطية الجغرافية 
 للمشروع

موقع تنفيذ 
مشروعال  Mean N Std. 

Deviation 

 2990.09894 4 1822.50000 قرية

 10040.91629 2 7900.00000 مدينة وقرية

 11393.11840 43 3366.70293 حى او منطقة
 والية الخرطوم

Total 3425.67808 49 10829.97734 
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 611.99129 3 2146.66667 مدينة

 6890.81514 4 6050.00000 قرية

 . 1 500.00000 حى او منطقة
 والية واحدة

Total 3892.50000 8 5105.61526 

75000.00000 مدينة 1 . 

15750.00000 قرية 2 7424.62120 

39435.11111 مدينة وقرية 9 45894.41567 
 عدة واليات

Total 38451.33333 12 41866.36814 

20360.00000 مدينة 4 36430.09379 

 7329.12068 10 6299.00000 قرية

33701.45455 مدينة وقرية 11 43102.78714 

 11268.15165 44 3301.55059 حى او منطقة

Total 

Total 9571.22067 69 23392.54727 

 
 
  

  
  
  
 

Means  
 

Case Processing Summary  

Cases 

Included Excluded Total 
 
 

N Percent N Percent N Percent

*ـ )االلف دينارب(حجم التمويل  
* التغطية الجغرافية للمشروع 
 طبيعة المشروع

67 73.6% 24 26.4% 91 100.0%

 

Report  
ـ )بااللف دينار(حجم التمويل  

التغطية الجغرافية 
 للمشروع

طبيعة 
Mean N المشروع Std. 

Deviation 
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10 2631.74570 دورى 4739.94321 

23 2636.71057 متكرر 10719.03515 

15 5259.76173 مرة واحدة 14209.60382 
 والية الخرطوم

Total 3455.37971 48 10942.56644 

 7858.11682 3 6000.00000 دورى

 . 1 1200.00000 متكرر

 3420.65783 4 2985.00000 مرة واحدة
 والية واحدة

Total 3892.50000 8 5105.61526 

31160.00000 دورى 7 30573.29499 

15750.00000 متكرر 2 7424.62120 

68398.00000 مرة واحدة 2 95315.16568 
 عدة واليات

Total 35128.72727 11 42217.86202 

13121.87285 دورى 20 22318.59134 

26 3590.16704 متكرر 10780.01766 

10839.63933 مرة واحدة 21 31053.66322 
Total 

Total 8707.67501 67 22300.34482 

  
Means   

 

Case Processing Summary  

Cases 

Included Excluded Total 
 
 

N Percent N Percent N Percent

*ـ )بااللف دينار(حجم التمويل  
* التغطية الجغرافية للمشروع 
 طبيعة التمويل المحلي

65 71.4% 26 28.6% 91 100.0%

 

Report  
ـ )بااللف دينار(حجم التمويل  

لجغرافية التغطية ا
 للمشروع

طبيعة التمويل 
 .Mean N Std المحلي

Deviation 

 9210.48482 41 2591.42015 حكومي والية الخرطوم
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 2081.66600 3 2666.66667 قطاع خاص

17602.66667 جمعية اهلية 3 28071.47344 

Total 3554.38779 47 11043.83486 

 6135.77379 5 5388.00000 حكومي

 والية واحدة . 1 500.00000 جمعية اهلية

Total 4573.33333 6 5839.54336 

38451.33333 حكومي 12 41866.36814 
 عدة واليات

Total 38451.33333 12 41866.36814 

10251.79700 حكومي 58 24741.26385 

 2081.66600 3 2666.66667 قطاع خاص

13327.00000 جمعية اهلية 4 24463.51806 
Total 

Total 10090.95732 65 24013.09025 

 
Means  

 

Case Processing Summary  

Cases 

Included Excluded Total 
 
 

N Percent N Percent N Percent

*ـ )بااللف دينار(حجم التمويل  
69 التغطية الجغرافية للمشروع 75.8% 22 24.2% 91 100.0%

 
 
 

Report  
ـ )اربااللف دين(حجم التمويل  

التغطية الجغرافية للمشروع Mean N Std. Deviation 

3425.67808 والية الخرطوم 49 10829.97734 

3892.50000 والية واحدة 8 5105.61526 

38451.33333 عدة واليات 12 41866.36814 

Total 9571.22067 69 23392.54727 
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