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 يف اجلمهورية اليمنيةتطبيقية دراسة : صناعة التمويل األصغر وأثرها على اجملتمع

 امللخص

االقتصادية  املوضوعاتتناول الباحث يف هذا البحث موضوع صناعة التمويل األصغر وهو أحد أهم 

جمموعة متنوعة من اخلدمات املالية وابتكار توفري اليت تعىن بنهضة ورقي اجملتمعات، واليت يقصد هبا إنتاج و 

النشطني اقتصاداًي القادرين على إنشاء  وحنوهم للمحتاجني وأصحاب الدخل احملدود وتقدميها واملصرفية

أثر التمويل  قياس هدف البحث إىلو عن طريق مؤسسات مالية متخصصة. املدرة للدخل وتنظيم املشاريع

األصغر يف  إبراز دور التمويل، و األصغر على أفراد اجملتمع اليمين املستفيدين منه يف حتسني مستواهم املعيشي

مدى مسامهة برامج  ، كما هدف إىل استكشافخلق فرص العمل ومكافحة البطالة يف اجلمهورية اليمنية

صغر على حجم ، وتقصي أثر إجراءات منح التمويل األالتمويل األصغر يف استمرار املشاريع الصغرية املمولة

بدراسة املفاهيم النظرية للمشاريع الصغرية  حيث قام الباحث يف ضوء األدبيات السابقةالفئة املستفيدة منه، 

احث املنهج الوصفي الب اتبع ومتناهية الصغر، وكذلك املفاهيم النظرية املتعلقة بصناعة التمويل األصغر.

وزعت على عينة  ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث أداة استبيان مبعيار ليكرت اخلماسيالتحليلي، 

من أفراد اجملتمع  التمويل األصغروقروض من برامج  يناملستفيد مجيعمشل جمتمع الدراسة حيث ، الدراسة

ومت اختيار عينة عشوائية بسيطة من جمتمع الدراسة  ،م2016وحىت العام  2009اليمين خالل الفرتة من العام 

 املناسبة وإدخال البياانت وحتليلها بواسطة الربانمجوبعد استخدام الوسائل اإلحصائية  ( مفردة.449بلغت )

جاءت نتائج الدراسة امليدانية مؤيدة لفرضيات الدراسة األربع، وحمققة ألهداف البحث،  SPSSاالحصائي 

حيث  ودالة على أثر إجيايب واضح للتمويل األصغر على أفراد اجملتمع اليمين خالل الفرتة الزمنية احملددة.
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الدولة أولت اهتمامًا واضحًا وجلياً أن  فضل هللا تعاىل إىل العديد من النتائج من أمهها:توصل الباحث ب

صناعة سامهت ، كما بصناعة التمويل األصغر وذلك من خالل تشريع وإقرار قانون خاص ابلتمويل األصغر

اجملتمع نتيجة لربامج التمويل املقدمة استطاع أفراد ألفراد اجملتمع، و  املعيشي ىستو امل يف حتسنيالتمويل األصغر 

قروض أسهمت شاركة يف النشاط االقتصادي للبلد، كما احلصول على فرص عمل يف القطاع اخلاص، وامل

مل تواجه عمالء التمويل األصغر أي صعوبة يف احلصول ، و مولةشاريع املاملزايدة رأس مال  يفالتمويل األصغر 

ويف ضوء النتائج السابقة قدم  وا أي مشكلة يف إجراءات منح التمويل.على طلباهتم التمويلية ومل يواجه

 اليت من شأهنا إثراء البحث وتطوير صناعة التمويل األصغر يف اجلمهورية اليمنية.احث مجلة من التوصيات الب

التمويل، التمويل األصغر، اجملتمع اليمين، املشاريع الصغرية، التنمية. مفتاحية:كلمات 
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 اليمنية اجلمهورية يف تطبيقية اجملتمع: دراسة على وأثرها األصغر التمويل صناعة

Abstrak 

Kajian ini berkaitan dengan industri kewangan mikro yang merupakan salah satu topik 

ekonomi yang paling penting untuk pembangunan komuniti. Kewangan mikro merujuk 

kepada penyediaan perkhidmatan kewangan oleh institusi kewangan melibatkan 

pinjaman, simpanan, insurans dan pemindahan dana kepada usahawan, perniagaan kecil 

dan individu yang kurang akses kepada perkhidmatan perbankan tradisional. Kajian ini 

bertujuan untuk mengukur kesan pembiayaan mikro kepada komuniti Yaman yang 

mendapat manfaat daripada pembiayaan ini dalam meningkatkan taraf hidup selain 

menonjolkan peranan kewangan mikro dalam mewujudkan peluang pekerjaan baru dan 

mengurangkan pengangguran di Yaman. Di samping itu, kajian ini bertujuan untuk 

mengkaji sumbangan program pembiayaan mikro kepada kemampanan firma-firma kecil 

yang dibiayai dan mengkaji kesan pengagihan pembiayaan mikro. Merujuk kepada kajian 

terdahulu, kajian ini menerangkan konsep teoritikal perusahaan kecil dan mikro serta 

industri kewangan mikro. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif yang melibatkan 

populasi rawak seramai 449 peserta program pembiayaan mikro yang menerima 

pembiayaan di kalangan komuniti Yaman untuk tempoh 2009 hingga 2016. Kajian ini 

mendapati bahawa empat hipotesis yang dinyatakan di awal kajian telah disokong. 

Analisis menunjukkan pembiayaan mikro mempunyai kesan positif ke atas benefisiari 

semasa tempoh kajian berlangsung. Pertama, kerajaan Yaman terbukti amat memberi 

perhatian kepada industri pembiayaan mikro menerusi undang-undang khusus berkaitan 

pembiayaan mikro. Kedua, industri kewangan mikro terbukti telah menyumbang kepada 
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peningkatan taraf hidup komuniti Yaman. Ketiga, mereka bukan sahaja mendapat 

pekerjaan di sektor swasta, tetapi turut mengambil bahagian dalam kegiatan ekonomi 

negara. Seterusnya keempat, pembiayaan mikro telah menyumbang kepada peningkatan 

modal projek-projek yang dibiayai. Para penerima dana mikro juga tidak menghadapi 

kesukaran untuk memperoleh dana dan masalah berkaitan dengan prosedur untuk 

mendapatkan pembiayaan. Berdasarkan dapatan dan penemuan ini, kajian telah 

menghasilkan beberapa implikasi dasar atau cadangan yang dapat membantu 

meningkatkan penyelidikan dan pembangunan pembiayaan mikro di Yaman. 

 Kata kunci: Pembiayaan, pembiayaan mikro, komuniti Yaman dan pembangunan 
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 اجلمهورية اليمنيةتطبيقية يف دراسة : صناعة التمويل األصغر وأثرها على اجملتمع

ABSTRACT 

This study is related to the microfinance industry which is one of the most important 

economic topics for community development. Microfinance refers to the provision of 

financial services by certain financial institutions involving such as loans, savings, 

insurance and fund transfers to entrepreneurs, small businesses and individuals who lack 

access to traditional banking services. The study aims to measure the impact of 

microfinance on the Yemeni community benefiting from this funding in improving living 

standards in addition to highlighting the role of microfinance in creating new job 

opportunities and reducing unemployment in Yemen. In addition, this study aims to 

explore the contribution of microfinance programs to the sustainability of small-funded 

firms and investigate the impact of micro-financing distribution. Refers to previous 

studies, this study explains the theoretical concept of small and micro enterprises as well 

as the microfinance industry. To achieve the research objectives, this study applies 

quantitative methods involving a random sampling of 449 microfinance program 

beneficiaries who receive funding among the Yemeni community for the period 2009 to 

2016. This study found that the four hypotheses stated at the beginning of the study were 

supported. Analysis shows that microfinance has a positive impact on beneficiaries 

during the review period. Furthermore, the study has several conclusions as follows: First, 

the Yemeni government has proven to be of great importance to the microfinance industry 

through the enactment of specialized laws on microfinance. Secondly, the microfinance 

industry has proven to have contributed to improving the standard of living of the Yemeni 
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community. Thirdly, microfinance beneficiaries were not only able to obtain employment 

in the private sector, but also, they participated in the economy development of the 

country. Additionally, the study found that microfinance has contributed to the increased 

capital of the financed projects. Moreover, the empirical findings revealed that 

microfinance beneficiaries had no difficulty in obtaining the funding and had not faced 

problems related to the procedures for obtaining such financing. Based on the findings 

and findings, this study has presented some basic implications or suggestions that can 

help improve the research and development of microfinance in Yemen. 

Keywords: Finance, Microfinance, Yemeni Society, Development. 
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 إهداء

 
 

 غاليةإىل أبي الغايل وأمي ال

 

 إىل زوجيت احلبيبة وأوالدي قرة العني

 

 إىل إخوتي وأخواتي

 

من ساندنـي ووقـف جبانـيبإىل كل   

 

 إىل أهلي وأحبابي وأصدقائي وأصحابي

 

 إىل كل من دعا يل بظهر الغيب

 

أهدي هذا العمل
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 شكر وتقدير

وآخراً اللهم لك احلمُد محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، أمحدك ريب أوالً 

وظاهراً وابطناً على نعمك اليت ال تُعد وال حُتصى، أمحدك ريب على ما امتننت به عليَّ من التوفيق واإلعانة 

 ، الذي أسألك مبنك وكرمك وجودك وإحسانك أن يكون خالصاً لوجهك الكرمي.عملحىت أمتمت هذا ال

يل  تهموطيب معامل هتمبًا على حفاو حكومة وشع اليزيةوبعد شكر هللا أتقدم ابلشكر اجلزيل للمملكة امل

، والشكر موصوٌل كذلك لقسم إدارًة ومنسوبني امعة املالايخالل فرتة دراسيت، كما أتقدم ابلشكر اجلزيل جل

 بكافة منسوبيه. يف أكادميية الدراسات اإلسالميةاالقتصاد الشريعة و 

 مشرف البحث –حممد  تقي الدين بنحممد  الدكتوروإن كلمات الشكر والثناء لتعجز عن الوفاء ألستاذي 

مدرسة يف اخللق، كان و  اً مج اً تواضعأظهر يل  حيثعلى ما أوالين به من االهتمام والنصح والتوجيه،  -

 فاللهم أجزل له أجره يف الدنيا واآلخرة، وانفع بعلمه، وأدم عليه عافيته.

كل و  الصيادي، حممد صاحل ويف مقدمتهم الدكتور منري ،كما أشكر كل من تعاون معي يف إجناز هذا البحث

 ات الالزمة.معي يف توفري املعلوموتعاون  جتاوبمن 

، اللََّذين هلما الفضل بعد هللا سبحانه  وأُهدي ابقة شكٍر وثناء، ودعاٍء صادٍق ووفاء لوالَديَّ احلبيَبنين

ثلى وحب اخلري وا
ُ
لعلم يف قليب والدعاء يل يف كل وقت وكل حني، وتعاىل يف تربييت وتعليمي، وغرس القيم امل

فمهما فعلت ومهما قلت من كلمات الشكر والثناء عليهما ما وفيّ ُتهما شيئاً مما هلما عليَّ من الفضل واملنة، 

ولكن حسيب أن أهلج ابلدعاء هلما، فأسأل هللا أن يطيل يف أعمارمها على طاعته، وأن حيفظهما حبفظه 

أن يسبغ عليهما لباس الصحة والعافية، وأن جيعلين وإخويت ابرين هبما وقرة عنٍي هلما، ويكألمها برعايته، و 

 وأن جيمعنا هبما يف اجلنة.
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 كذلك الشكر إلخويت وأخوايت الذين آزروين مادايً ومعنوايً ابلدعم والتوجيه، والتسديد والتشجيع.

األثر الكبري يل صربها ودعمها ومساندهتا أم حممد اليت كان ل احلبيبة مث الشكر والثناء موصوالن لزوجيت

 ، وحفظها هللا وسددها.يف إمتام هذا العمل، فجزاها هللا عين خرياً ما جزى زوجة عن زوجها
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 الدراسات السابقةمناقشة و  اإلطار العام للبحث: الفصل األول

 املقدمة 1.1

صناعة التمويل األصغر من اآلليات املبتكرة لتمويل املشاريع الصغرية ومتناهية الصغر للمساعدة يف  تعد

 ،املشاكل االقتصادية واالجتماعية كالفقر والبطالة وغريمها املنتشرة يف جمتمعات العامل الثالثمكافحة وحل 

اليت ظلت وال زالت تعاين من هذه املشاكل وأبعادها االقتصادية واالجتماعية وما ينتج عنها من أتثريات 

متعددة تلقي بظالهلا على تلك اجملتمعات وتؤثر على استقرارها، ويتميز قطاع التمويل األصغر عن غريه من 

تدامة الذاتية للجهات املاحنة عن طريق اآلليات املتبعة يف مكافحة هذه املشاكل أبنه قطاع يعتمد على االس

األموال املرجتعة، خبالف اآلليات األخرى اليت تعترب أن املال املقدم عبارة عن هبات وصدقات وتربعات 

 وابلتايل فهذا املال غري مرجتع.

سني إن متويل املشاريع الصغرية ومتناهية الصغر )التمويل األصغر( يلعب دوراً هاماً يف زايدة الدخل وحت

املستوى املعيشي لذوي الدخل املنخفض، وتوفري فرص العمل اليت تعمل على تقليل نسبة البطالة يف أوساط 

 اجملتمع واحملافظة على املوجود منها واحلد من نسب الفقر يف اجملتمع، وحتسني أوضاع املواطنني.

اءات وخرجيي اجلامعات، ويف ظل زايدة معدالت النمو السكاين، وتزايد عدد حاملي الشهادات والكف 

وتزايد نسبيت الفقر والبطالة، كان من الالزم على احلكومات اختاذ اإلجراءات الالزمة واتباع سياسات 

ومن بني هذه السياسات التوجه حنو االهتمام ابملشاريع ، واسرتاتيجيات تعمل على احلد من هذه املشاكل

هبا املقدمة من قبل البنوك التجارية أو املصارف اإلسالمية،  الصغرية ومتناهية الصغر وآليات التمويل املتعلقة

فساح اجملال إلنشاء العديد من املؤسسات التمويلية املتخصصة بتقدمي خدمات التمويل األصغر للفئات إو 

 وسن القوانني اليت تنظم هذه الصناعة وجتعلها يف إطار منضبط.والشرائح املستهدفة، 
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دة من أفقر دول العامل، وتتزايد فيها معدالت الفقر والبطالة بشكل مثري اجلمهورية اليمنية واح عدوت

م دوراً كبرياً 2011ومتسارع وتلعب التطورات واالضطراابت األمنية واالقتصادية اليت تعيشها البالد منذ العام 

الشاملة للعام  وبناءًا على املسوحات الرمسية (1)ووفقًا للجهاز املركزي لإلحصاءيف ارتفاع تلك املعدالت، 

من السكان يعانون من الفقر، وأظهر % 34م فقد كانت األرقام فيما يتعلق بنسب الفقر تشري إىل أن 2013

، والذي يعد األول منذ ما يزيد على مخسة عشر عاماً، أبن معدل (2)املسح الشامل للقوى العاملة يف اليمن

م، فيما تراجعت نسب املشاركة يف القوى 1999عام % 11.5م مقارنة مع 2014عام % 13.5البطالة ارتفع إىل 

 .يف الفرتة نفسها% 36.3من السكان يف سن العمل، إىل % 45.9العاملة من 

من جمموع السكان البالغ عددهم % 85قر يف اليمن قد جتاوز فإن الف (3)وحبسب تقرير للبنك الدويل

قد أشار إىل أن البطالة يف  (4)مليون نسمة حسب آخر أرقام متوافرة، وكان تقرير سابق للبنك الدويل 26حنو 

، وهذه النسب واألرقام يف تسارع رهيب وكبري بسبب األزمات %60م قد وصلت إىل 2011اليمن يف العام 

 البلد، والذي يعد أضعف اقتصاد يف شبه اجلزيرة العربية.اليت يعيشها 

، ويعمل فيه حالياً مثانية بنوك جتارية (5)لقد بدأ القطاع املصريف اليمين العمل يف ستينيات القرن املاضي

 63فرعاً، وأربعة مصارف إسالمية حملية متارس أنشطتها من خالل  215حملية متارس أنشطتها من خالل 

فرعاً، كما يوجد أربعة فروع لبنوك أجنبية، كما مت يف السنوات األخرية إنشاء بنوك ومصارف متخصصة يف 

تقدمي خدمات التمويل األصغر، ونظرًا حملدودية انتشار القطاع املصريف يف دول العامل الثالث ومنها اليمن، 

                                                           
 م، اجلهاز املركزي لإلحصاء، اليمن.2013حصاء السنوي كتاب اإل   (1)
أكتوبر  26ابلتعاون مع اجلهاز املركزي لإلحصاء،  ، أعدته منظمة العمل الدولية2014-2013تقرير مسح القوى العاملة يف اجلمهورية اليمنية   (2)

 م.2015
 .31، ص2016، يوليو 7املوجز االقتصادي الفصلي ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، البنك الدويل، العدد   (3)
 .19، ص2014، يناير 2املوجز االقتصادي الفصلي ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، البنك الدويل، العدد   (4)
بسيم، دور مدخل إدارة معرفة العميل يف حتقيق امليزة التنافسية ابلتطبيق على البنوك التجارية اليمنية، كلية التجارة، جامعة عني  العريقي، (5)

 .8م، ص2008مشس، مصر، 
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تركزه بشكل رئيسي يف املدن الرئيسية وندرة تواجده يف األرايف الذي تكثر فيها نسب الفقر ويتواجد هبا و 

عدد كبري من أصحاب املشاريع الصغرية ومتناهية الصغر، ما يعين أن القطاع املصريف يف تلك البلدان يركز 

ة يف تلك اجملتمعات، واندرًا ما تشمل على شرحية األغنياء املتمركزين يف املدن الرئيسية وهي شرحية حمدود

خدماته الطبقات املتوسطة أو الفقرية من السكان بشكل يتناقض مع تركيبة هرم األعمال يف جمتمعات العامل 

الثالث اليت تعتمد بشكل رئيسي على املشاريع الصغرية ومتناهية الصغر ذات االنتشار والتنوع الواسع ريفاً 

ات واجلهات التمويلية املتخصصة بتمويل أصحاب املشاريع الصغرية واليت يصل وحضراً، هلذا ظهرت املؤسس

جهة، وذلك للوصول إىل أغلب الشرائح ومعظم املناطق اليت حيتاج األفراد  21عددها تقريبًا إىل أكثر من 

خالل الربامج فيها إىل التمويل الالزم إلقامة وإنشاء املشاريع اليت تساعدهم على مواجهة متطلبات احلياة، من 

 والتسهيالت اليت توفرها. التمويلية اليت تقدمها

م من قبل الصندوق االجتماعي 1997أما صناعة التمويل األصغر فقد بدأت يف اليمن يف العام 

، حيث قام الصندوق إبنشاء مخسة برامج متويل أصغر يف املناطق الريفية، وكانت يف مدينة احلديدة، (1)للتنمية

م، وقد كان مثااًل انجحًا يف تلك الفرتة ولكنه ارتكز على 1998شروع عملياته يف يناير حيث بدأ أول م

نشاطات حمددة كرتبية املاشية واملدخالت الزراعية للمحاصيل األمر الذي حد من تنوع املنتجات املوجودة 

ى إىل اهنيار تلك الربامج يف املناطق الريفية، هذا التنوع احملدود أدى ابإلضافة إىل جمموعة من األسباب األخر 

 اليت إما أغلقت أو أدجمت يف مؤسسات التمويل األصغر األكرب حجماً.

م أسس صندوق تنمية رأس املال التابع لألمم املتحدة ابلتعاون مع احلكومة اليمنية 1998ويف عام 

مج اإلمنائي لألمم املتحدة واحلكومة اهلولندية أول برانمج للمشاريع الصغرية يف اليمن، وبعد عامني أطلق الربان

)ميكرو ستارت( حتت رعاية صندوق تنمية رأس املال التابع لألمم املتحدة يف اليمن، ووفر الدعم  برانمج

                                                           
، التقرير السنوي لشبكة 15م، ص2014دليل برامج ومؤسسات التمويل املتوسطة والصغري واألصغر، وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، نوفمرب  (1)

 .3، ص2012اليمن للتمويل األصغر، 
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املايل والفين إلنشاء أربعة مؤسسات متويل أصغر غري حكومية، كما وفر صندوق التنمية االجتماعية دعم 

اث خدمات خمتلفة وملد هذه اخلدمات إىل بيئات جغرافية واسع النطاق إىل العديد من املؤسسات الستحد

بعد ذلك دخلت صناعة التمويل األصغر يف اليمن مراحل جديدة وحتوالت واجتماعية خمتلفة يف اليمن، 

رئيسية يف الصناعة وتوسع مستمر حلجم وعمليات العمل وحتسني الوضع القانوين واملؤسسي وغريها من 

 التطورات. 

واخلاص ابملشاريع الصغرية يف اجلمهورية  15م مت إقرار قانون رقم 2009أبريل من العام ويف السادس من 

وافق عليه جملس النواب وصادق عليه رئيس اجلمهورية، ونص  (1)اليمنية مسي ب    )قانون بنوك التمويل األصغر(

على إنشاء بنوك للتمويل األصغر تقوم بتقدمي خدمات مصرفية للمشاريع الصغرية ومتناهية الصغر لألسر 

الفقرية وصغار املزارعني يف القطاعني الريفي واحلضري يف اليمن هبدف حتقيق النهضة االقتصادية واالستقرار 

، كما تقوم بتحسني املستوى املعيشي ألفراد اجملتمع وتوفري الفرص املتساوية جلميع الفئات االجتماعي

املستهدفة، كما نص القانون كذلك على قيام هذه البنوك بتوفري التمويالت املناسبة للمستهدفني عرب 

 تسهيالت مالية تقدم للفقراء ما يساعد على حماربة الفقر والبطالة.

والذي يدقق النظر جيد أبن العمل الذي تقوم به مؤسسات التمويل األصغر يشتمل على منهج ذو 

يف توجه مزدوج يسعى لدمج الدور االجتماعي واملسؤولية االجتماعية هلا بدورها التجاري واالقتصادي 

اجات اخلاصة وغريهم إذ أهنا تستهدف الفقراء والعاطلني عن العمل واملرأة واملهمشني وذوي االحتياجملتمع، 

من فئات وشرائح اجملتمع الذين هم حباجة ماسة ملثل هذه التمويالت والتسهيالت اليت يصعب احلصول 

 عليها يف القطاع املصريف التجاري.

  

                                                           
 23فصول و 6، ويتكون من م6/4/2009صنعاء بتاريخ  –، صدر برائسة اجلمهورية م2009لسنة  15قانون بنوك التمويل األصغر رقم   (1)

 مادة.
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 مشكلة البحث 1.2

ة تعيش اجلمهورية اليمنية مرحلة صعبة من مراحل اترخيها املعاصر وخاصة منذ انطالق شرارة الثورات العربي

، حيث دخلت البالد يف صراعات سياسية ألقت بظالهلا على الوضع االقتصادي وأثرت على م2011العام 

حياة ومعيشة املواطنني بشكل عام، حيث انعدمت املشتقات النفطية وقطعت الكهرابء وارتفعت مؤشرات 

ًا من التضخم واخنفض سعر العملة احمللية وأغلقت العديد من املصانع والشركات ومت تسريح عدد كبري جد

العاملني يف القطاع اخلاص إىل أن وصل األمر إىل انقطاع مرتبات موظفي الدولة يف مجيع القطاعات والدوائر 

احلكومية، فزادت نسب الفقر والبطالة لدرجة خميفة جداً وصلت ببعض املناطق إىل حد اجملاعة كما حدث 

 (1)وإعالهنا مدينة منكوبة.م 2016يف حمافظة احلديدة خالل العام 

األمر الذي ومع مرور الوقت أثر على معيشة اجملتمع اليمين بدرجة كبرية اضطرت أفراد اجملتمع نتيجة 

للحاجة امللحة إىل البحث عن مصادر دخل أخرى تساعدهم على مواجهة متطلبات احلياة الضرورية، والوفاء 

ة وصغرية جداً خاصة هبم، إال أن ابحلد األدىن من االلتزامات املعيشية، وذلك إبنشاء وإقامة مشاريع صغري 

الكثري منهم ال ميتلكون رأس املال، وال يستطيعون احلصول على قروض ومتويالت مصرفية بسبب الطلبات 

والضماانت العالية اليت تطلبها املصارف، لذا فقد واجهتهم مشكلة احلصول على التمويل املناسب إلقامة 

هات متويلية مناسبة تقدم هلم التمويل الالزم الذي يساعدهم على تلك املشاريع، ما دفعهم إىل البحث عن ج

ويوجد يف اجلمهورية اليمنية عدد كبري من اجلهات اليت تقوم بتقدمي  البدء يف هذه املشاريع اخلاصة هبم.

 (2)جهة متويلية 21التمويالت للمشاريع الصغرية ومتناهية الصغر)األصغر( واليت تصل يف جمملها إىل أكثر من 

موزعة ما بني بنوك ومصارف ومؤسسات وبرامج ومجعيات، تسعى مجيعها إىل املساعدة يف حتقيق األهداف 

                                                           
تقرير املؤسسة الدولية للتنمية، ، م2015أكتوبر  8 – 6االجتماع التشاوري من أجل اليمن، جمموعة البنك الدويل، الرنكا،  تقرير :ينظرللمزيد  (1)

، م2016يونيو  20ن االستثمار بشأن اجلمهورية اليمنية تقييم أويل لألضرار واالحتياجات، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضما
 ، منظمة العمل الدولية، املكتب اإلقليمي للدول العربية.م2014 – 2013املسح الشامل للقوى العاملة يف اجلمهورية اليمنية 

 الثالث، املبحث الرابع، املطلب الرابع.سيتم احلديث عنها مجيعاً ابلتفصيل يف الفصل   (2)
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اليت رمست هلا كالتخفيف من الفقر والبطالة وحنوها من املشاكل االقتصادية واالجتماعية. ومما ال شك فيه 

اف رئيسية هي: الدولة، واجلهات على ثالثة أطر  ةمباشر  اتانعكاسات وأتثري  االتمويل األصغر هلصناعة أن 

 من هذا التمويل. وميكن توضيح هذه االنعكاسات يف اآليت: يناجملتمع املستفيد أفرادالتمويلية املقدمة له، و 

 الدولة

يف ظل الوضع احلايل الذي تعيشه البالد واالضطراابت السياسية واألمنية واالقتصادية واخنفاض سعر 

دفع مرتبات موظفي القطاع العام وتسريح عمالة املصانع وشركات القطاع اخلاص، العملة وعدم القدرة على 

فإن برامج التمويل األصغر قد تسهم يف املساعدة على مواجهة املشاكل االقتصادية واالجتماعية كالفقر 

ضرورية واجلوع والبطالة وحنوها، يف ظل عدم قدرة الدولة على مواجهتها وتوفري فرص العمل واالحتياجات ال

 لشرائح اجملتمع بسبب ما متر به من ظروف عصيبة.

 جهات التمويل األصغر

فإن تقدميها للتمويالت الصغرية ألفراد اجملتمع من حمدودي الدخل وحنوهم، من شأنه أن يعمل على 

 حتقيق األهداف اليت رمست هلا وأنشئت من أجلها، ويعمل على توسيع شرحية العمالء املستفيدين املتعاملني

 معها لتجين من وراءها العديد من الفوائد املختلفة.

 أفراد اجملتمع

وهم شرائح اجملتمع املستفيدة من برامج التمويل األصغر، فإن حصوهلم على التمويل املناسب من قبل 

 جهات التمويل األصغر إلقامة املشاريع الصغرية اخلاصة هبم اليت تدر عليهم دخالً مناسباً يسهم يف مساعدهتم

يف حتسني مستواهم املعيشي ويوفر هلم وملن يعملون معهم فرص عمل تبعدهم عن البطالة، وتعينهم على 

العيش بكرامة دون احلاجة إىل أحد يف الوفاء مبتطلبات العيش، واحلصول على الرعاية الطبية والتعليم املناسب 
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لتجربة اليمنية يف صناعة التمويل األصغر مما سبق فإننا حباجة إىل دراسة ا، واالبتعاد عن شبح الفقر واجلوع

ملعرفة أثرها على اجملتمع اليمين من حيث املستوى املعيشي، وتوفري فرص العمل، وانعكاسها على املشاريع 

م وهو عام إقرار القانون اخلاص ابلتمويل األصغر يف 2009الصغرية القائمة، خالل الفرتة الزمنية من العام 

وبناءاً على ما ذكر آنفاً، ميكن صياغة مشكلة البحث ابلسؤال الرئيس  م،2016ىت العام اجلمهورية اليمنية، وح

 ؟((م2016وحىت م 2009))ما أثر صناعة التمويل األصغر على اجملتمع اليمين خالل الفرتة من  اآليت:

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة التالية:

 ما املقصود بصناعة التمويل األصغر؟ .1

 فاعلية التمويل األصغر يف حتسني املستوى املعيشي ألفراد اجملتمع اليمين؟ما مدى  .2

 ما الدور الذي يلعبه التمويل األصغر يف خلق فرص العمل ومكافحة البطالة يف اجلمهورية اليمنية؟ .3

 هل يساهم التمويل األصغر يف اجلمهورية اليمنية يف استمرار املشاريع الصغرية املمولة؟ .4

 ت منح التمويل األصغر على حجم الفئة املستفيدة منه؟هل تؤثر إجراءا .5

 أهداف البحث 1.3

 حتقيق األهداف التالية: هذا البحث إىل سعىي

 صناعة التمويل األصغر.ماهية  بيانالتعرف على أدبيات املشروعات الصغرية ومتناهية الصغر و  .1

 أثر التمويل األصغر على أفراد اجملتمع اليمين املستفيدين منه يف حتسني مستواهم املعيشي. قياس .2

 إبراز دور التمويل األصغر يف خلق فرص العمل ومكافحة البطالة يف اجلمهورية اليمنية. .3

 مدى مسامهة برامج التمويل األصغر يف استمرار املشاريع الصغرية املمولة. استكشاف .4

 اءات منح التمويل األصغر على حجم الفئة املستفيدة منه.تقصي أثر إجر   .5
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 فرضيات البحث 1.4

بني برامج التمويل األصغر ( α = 0.05)الفرضية األوىل: توجد عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية عند  .1
 وحتسني املستوى املعيشي ألفراد اجملتمع.

بني برامج التمويل األصغر ( α = 0.05)الفرضية الثانية: توجد عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية عند  .2
 وتوفري فرص العمل واحلد من البطالة.

بني برامج التمويل األصغر ( α = 0.05)الفرضية الثالثة: توجد عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية عند  .3
 .واستمرار املشاريع الصغرية املمولة

بني إجراءات منح ( α = 0.05)الفرضية الرابعة: توجد عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية عند  .4
 التمويل األصغر وحجم الفئة املستفيدة منه.

 
 أمهية البحث 1.5

 من الناحية النظرية:

تعد هذه الدراسة مرجع مهم للباحثني واملهتمني والعاملني يف قطاع التمويل األصغر من خالل  .1

 االستفادة من املفاهيم النظرية واجلوانب التطبيقية للدراسة.

 أحد روافد املكتبة العربية املتعلقة ابالقتصاد والتمويل. كما تعد .2

للمشاريع الصغرية دور هام وابرز يف حتقيق التنمية االقتصادية يف خمتلف بلدان املعمورة، ألهنا تساهم  .3

أصحاب هذه املشاريع من حرية يف اختيار األعمال واجملاالت يف زايدة إنتاجية األفراد ملا يتمتع به 

املناسبة هلم ولألنشطة االقتصادية اليت يعملون هبا، ما جيعل تلك األنشطة االقتصادية من العوامل 

املهمة يف تنمية وتطوير اجملتمعات، حيث أهنا حتقق للمجتمعات العديد من املزااي، كتحسني املستوى 

 وخلق فرص العمل، كوهنا متتاز ابخنفاض النفقات التأسيسية هلا.املعيشي لألفراد، 

تسعى معظم اجملتمعات والدول لتحقيق التنمية بشىت جماالهتا، وذلك لزايدة دخلها القومي، وزايدة  .4

دخل األفراد والذي بدوره سينعكس إجيااًب على جوانب احلياة املختلفة، األمر الذي جيعل من 

غرية وتبين الربامج التمويلية هلا ضرورة ملحة ملساعدة تلك الدول واجملتمعات االهتمام ابملشاريع الص
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يف مواجهة أزماهتا ومشاكلها االقتصادية واالجتماعية على حٍد سواء، وهذا حيتم البحث عن الوسائل 

فراد التمويلية واألطر التنظيمية املناسبة ملثل هذه املشاريع وتبنيها وتقدمي التسهيالت واحملفزات لأل

 لإلقبال عليها.

 ويتمىن الباحث أن ميثل هذا البحث إضافة علمية إىل ما ُكتب سابقاً يف جمال التمويل األصغر.

 من الناحية التطبيقية:

تقدم رؤية واضحة لواقع الصناعة التمويلية يف اجلمهورية اليمنية، وأتثرياهتا املختلفة على الفرد واجملتمع  .1

 ة للدراسة.خالل الفرتة الزمنية احملدد

طبقت هذه الدراسة يف اجلمهورية اليمنية يف ظل ظروف استثنائية صعبة تعيشها البالد بسبب  .2

 م، واليت سيكون هلا انعكاسات سلياً أو إجياابً على نتائج الدراسة.2015احلرب الدائرة منذ العام 

املشاريع الصغرية تعد أحد مصادر الدخل يف اجلمهورية اليمنية سواءً للدولة أو ألفراد الشعب، ونظراً  .3

للظروف اليت تعيشها البالد وتردي األوضاع املعيشية ألفراد اجملتمع والتزايد املخيف يف نسب الفقر 

املصانع وحنوها، وفقدان والبطالة بسبب تسريح الكثري من املوظفني والعاملني يف الشركات اخلاصة و 

الكثري من الناس ملصادر دخلهم بسبب األوضاع األمنية واالقتصادية والسياسية، فإن املالذ الوحيد 

للمواطنني من شبح اجلوع والفقر والبطالة هو إنشاء مشاريع صغرية خاصة هبم تدر عليهم دخل 

واجهون صعوبة كبرية يف ذلك شبه اثبت يكفيهم املؤونة، وحيققون به حد الكفاية، إال أهنم ي

بسبب عدم امتالكهم للمال الكايف الذي ميكنهم من إنشاء تلك املشاريع، وعدم متكنهم من 

احلصول على متويالت مصرفية بسبب الطلبات الزائدة والضماانت العالية اليت تطلبها املصارف، 

أفراد اجملتمع من هذه  هذا األمر وغريه أكسب صناعة التمويل األصغر أمهية كبرية يف مساعدة
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الناحية وتقدمي التمويل والدعم الالزمني إلقامة مشاريعهم الصغرية، سواء من قبل املؤسسات 

 التمويلية التابعة للحكومة واملنظمات الدولية أو املؤسسات التمويلية املتخصصة اخلاصة.

 مربرات اختيار موضوع البحث 1.6

 لآليت:مت اختيار هذا املوضوع والبحث فيه 

احلاجة إىل دراسة موضوع التمويل األصغر يف اجلمهورية اليمنية يف ظل ما تعيشه البالد يف السنوات   .1

 األخرية من ظروف اقتصادية صعبة.

 الرغبة يف معرفة دور التمويل األصغر يف مكافحة البطالة واحلد من الفقر يف اجلمهورية اليمنية.  .2

 خيدم األمة وخيدم وطين )اليمن( يف جمال التمويل.اإلسهام يف جمال البحث العلمي الذي  .3

 منهج البحث 1.7

 صناعة واقع وحتليل وصف إىل يهدف والذي التحليلي الوصفي املنهج على البحث هذا يف الباحث اعتمد

 .م2016وحىت  2009من العام  الفرتة خالل اليمنية اجلمهورية يف األصغر التمويل

 ومصادرهاأنواع البياانت   1.7.1

على النحو  من عدة مصادر قام الباحث جبمع املعلومات والبياانت األولية والثانوية املتعلقة مبوضوع البحث

 اآليت:

مبعيار ليكرت اخلماسي )موافق بشدة،  واليت اعتمدت على تصميم استمارة استبيان املصادر األولية: -

 2017-10-15مت توزيعها على عينة الدراسة خالل الفرتة من  موافق، حمايد، معارض، معارض بشدة(،

والبياانت املطلوبة من املستفيدين ومن مث حتليل تلك  هبدف مجع املعلومات، م2018-07-01وحىت 

 .SPSSة من خالل الربانمج اإلحصائي البياانت ابستخدام االختبارات اإلحصائية املالئم
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: مت االعتماد على البياانت الثانوية املنشورة وغري املنشورة من خالل عدة مصادر مثل ثانويةاملصادر ال -

االعتماد على الكتب واألحباث العلمية واملؤمترات والتقارير السنوية واإلحصاءات الرمسية وغريها من 

 وسائل املعرفة.

 املختصني ملقابلةقام الباحث ابلنزول امليداين إىل مؤسسات التمويل األصغر للوصول إىل عينة الدراسة  -

متويالهتم خالل املدة الزمنية العمالء املستفيدين من  معلومات التواصل معهبدف احلصول على  فيها

لنظري من قبلهم، ومتكن للدراسة وذلك لتطبيق أداة الدراسة عليهم، وقد لقي الباحث تعاوانً منقطع ا

على املعلومات املطلوبة واليت مبوجبها متكن الباحث من اختيار عينة الدراسة ومن مث من احلصول 

 الوصول إليهم.

 جمتمع الدراسة 1.7.2

من مشل جمتمع الدراسة مجيع املستفيدين من برامج التمويل األصغر يف اجلمهورية اليمنية خالل الفرتة الزمنية 

 التقارير الرمسية وذلك حبسبمستفيد  (651,6909)عددهم  يصلم، والذي 2016وحىت العام  2009العام 

 (1) اليت تظهر مؤشرات برامج ومؤسسات التمويل األصغر يف اجلمهورية اليمنية لصندوق االجتماعي للتنميةل

 .يتم احلديث عنها ابلتفصيل يف الفصل الرابع عند احلديث عن جمتمع الدراسة يف منهجية البحثوسوف 

 عينة الدراسة 1.7.3

أبنه  جند عينة الدراسةحجم يف حتديد  (2)لى جدول مورغانع عتمادوابال كبري  جمتمع الدراسة نظرًا ألن حجم

ذا فإن حجم العينة املمثلة هل ،(0.05)عند مستوى الداللة فأكثر  (250.000) إذا كان حجم جمتمع الدراسة

                                                           
م 2009من  اليت تبني مؤشراتربامج ومؤسسات التمويل األصغر يف اجلمهورية التقارير السنوية والنشرات الفصلية للصندوق االجتماعي للتنمية  (1)

 .109، 107، 105، 104، 102، 100، 98، 97، 95، 93، 92ص، م2016وحىت 
(2) Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational 

and Psychological Measurement, 30(3), 607–610. 
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، وهي أكرب ( مفردة449بلغت ) .(1)ختيار عينة عشوائية بسيطةاب قام الباحثقد و  ،مفردة (384)هي  اجملتمع

 تمع الدراسةجمل ثلةمممن العينة املطلوبة يف جدول مورغان لتمثيل اجملتمع وابلتايل فعينة الدراسة احلالية تعترب 

مرة فإننا سنحصل على نفس  100إذا مت إعادة تطبيق أداة الدراسة  :أي أنه( 0.05مبستوى الداللة ) واملقصود

 .(2)مرات 5مرة ونسبة اخلطأ ستكون  95النتيجة 

 حدود البحث 1.8

 ينضبط هذا البحث حبدود موضوعية ومكانية وزمانية كاآليت:

 احلدود املوضوعية: صناعة التمويل األصغر وأثرها على اجملتمع اليمين. .1

 التمويل األصغر يف اجلمهورية اليمنية.احلدود املكانية: ستجرى هذه الدراسة على قطاع  .2

م )وهو العام الذي مت فيه إقرار القانون اخلاص 2009وتتمثل يف الفرتة الزمنية من العام احلدود الزمانية:  .3

 م )وهي فرتة زمنية قابلة للقياس(.2016 ابلتمويل األصغر(، وحىت العام

 

 املصطلحات العلمية للبحث 1.9

 األصغرصناعة التمويل 

تُعرف أبهنا تقدمي خدمة جديدة أو منتج معني ضمن صنف ما وهي عبارة عامة تطلق  :تعريف كلمة صناعة

كذلك تُعرف أبهنا جمموعة املؤسسات اليت تقدم خدمات ومنتجات  ،(3)على أي نوع من املنتجات االقتصادية

تقدمي منتجات بديلة لكل املؤسسات للمستهلكني أو املستفيدين يف أسواق معينة، وهلا القدرة على 

 .(4)األخرى

                                                           
 .30، صم1999ه، 1420القاهرة،  ،الثقافة املصرية للطباعة والنشر ،دليل اختيار العينة ،الضحيان، سعود بن ضحيان (1)
 املرجع.نفس  (2)
 .14/12/2017، اتريخ املطالعة صناعة /https://marefa.orgموسوعة املعرفة اإللكرتونية  (3)

(4) Hill, C. W. L. and Jones, G. R. (1992). Strategic management theory: an integrated approach. 5 nd. 
ed, Houghton Mifflin Company, USA, P: 72. 
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يُعرّفها الباحثان براندمسا جوديث وهارت لورنس أبهنا: تقدمي خدمات مالية للفقراء  صناعة التمويل األصغر:

، ويُعرّفها أشرف (1)عات كاإلقراض واإليداع واالدخار اليت تتكيف مع احتياجاهتمو القادرين على تنظيم املشر 

، بينما تُعرّفها اجملموعة (2)أبهنا: نقل القدرة التمويلية من فئات الفائض املايل إىل فئات العجز املايلدوابة 

االستشارية ملساعدة التمويل األصغر أبهنا: منهجية إقراض توظف بدائل للضماانت لتقدمي واسرتداد قروض 

 (3)قصرية األجل لرأس املال العامل ألصحاب املشاريع الصغرية.

إنتاج وتوفري جمموعة متنوعة من اخلدمات يُعّرف الباحث صناعة التمويل األصغر أبهنا:  لباحث: ايف تعر 

النشطني اقتصادايً القادرين ، من أفراد اجملتمع وحنوهماملالية واملصرفية للمحتاجني وأصحاب الدخل احملدود 

، حبيث ميكن قياس هذه عن طريق مؤسسات مالية متخصصة ،على إنشاء وتنظيم املشاريع املدرة للدخل

 اخلدمات من خالل استجاابت أفراد العينة على فقرات األداة.

، (4)جاء يف مشس العلوم: األثر هو ما بقي من رسم الشيء، وآاثر األعمال: ما بقي منها، ومجعه آاثر :األثر

الشيء، والتأثري: إبقاء األثر يف الشيء، وأَث ََّر يف األثر ابلتحريك: ما بقي من رسم  وجاء يف لسان العرب:

 (6)، واألثر هو: حصول ما يدل على وجود الشيء والنتيجة، وأثرت احلديث نقلته.(5) الشيء: ترك فيه أثراً 

                                                           
براندمسا جوديث، هارت لورنس، حتسني عمل التمويل البالغ الصغر يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، منشورات مكتب شؤون  (1)

 .1، ص1998، الشرق األوسط ومشال إفريقيا ابلبنك الدويل
دوابة أشرف، إشكالية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، امللتقى الدويل بعنوان: متطلبات أتهيل املؤسسات الصغرية  (2)

 .333، ص2006أبريل  18-17واملتوسطة يف الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، 
 .11، موجز اجلهات املاحنة، رقم 2003مارس  اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء، (3)
ه ، حتقيق: العمري حسني، وآخرون دار الفكر املعاصر 573احلمريي نشوان بن سعيد، مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، ت (4)

 .174،175، ص1، ج1999)بريوت(، دار الفكر )دمشق(، 
ل الدين األنصاري الرويفعي اإلفريقي، لسان العرب، دار صادر، بريوت، الطبعة ابن منظور، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل مجا (5)

 .5، ص4الثالثة، ج
 .38، ص1990(، التوقيف على مهمات التعاريف، عامل الكتب، القاهرة، الطبعة األوىل، 1031املناوي، حممد عبد الرؤوف )ت: (6)
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يُعّرف الباحث األثر أبنه: العالمة أو النتيجة املتولدة من فعل أو عمل أو مشروع   التعريف اإلجرائي للباحث:

 ميكن قياسها من خالل استجاابت أفراد العينة على فقرات األداة.حبيث 

، وعّرف (1)جاء يف املعجم الوسيط أن اجملتمع هو: موضع االجتماع واجلماعة من الناس :اجملتمع اليمين

والتزموا اجلوايب اجملتمع أبنه: عدد هائل من األفراد مجعت بينهم روابط وأهداف مشرتكة واستقرار يف أرض 

 (2)بعرف أو قانون.

 اجملتمع اليمين أبنه: جمموعة األفراد الذين يعيشون داخل احلدود اجلغرافية يُعّرف الباحث لباحث:تعريف ا

  .للجمهورية اليمنية، تربط بينهم أعراف وتقاليد وأحكام البلد، وخيضعون لسلطة القانون يف شؤون حياهتم

  

                                                           
 .136، ص1، ج2010(، املعجم الوسيط، دار الدعوة، مصطفى إبراهيم وآخرون )جممع اللغة العربية ابلقاهرة (1)
 .14، ص2000اجلوايب حممد طاهر، اجملتمع واألسرة يف اإلسالم، دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة،  (2)
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  مناقشة الدراسات السابقة 1.10

عالقة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة مبوضوع الدراسة احلالية، ميكن الالدراسات السابقة ذات  قراءة يف ضوء

هناك أوجه اتفاق واختالف فيما بينها وبني الدراس             ة احلالية، ويف هذا الس             ياق حدد الباحث  أبنالقول 

بعض جوانب االتفاق واالختالف بني الدراس       ات الس       ابقة والدراس       ة احلالية من حيث: األهداف، جمتمع 

هج البحث، األدوات املستخدمة يف مجع البياانت، وكذلك األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة، من

حتليل البياانت، فض  اًل عن أهم النتائج اليت توص  لت إليها تلك الدراس  ات، وميكن توض  يح ذلك على النحو 

 اآليت:

 األهـداف 1.10.1

حيث هدفت معظمها إىل معرفة أثر برامج تكاد مجيع الدراس           ات الس           ابقة أن تتفق يف تناوهلا لألهداف، 

 التمويل األص  غر على أص  حاب املش  اريع الص  غرية يف حتس  ني مس  تواهم املعيش  ي وخلق فرص العمل كدراس  يت

 ، (3)، ودراسة أبوشنب(2) ،(1)السبئي

 ، ودراسة الساوي عبداملاجد

 ، (4)، الفكيعلي قاسمو 

 ، (5)ودراسة البشري

                                                           
دراسة حتليلية  -السبئي صادق أمحد عبدهللا، دراسة بعنوان" دور مؤسسات وبرامج التمويل الصغري يف متويل وتنمية املشروعات الصغرية  (1)

 .م2016، 2، اجمللد 17"، حبث منشور يف جملة العلوم االقتصادية، العدد م2014 –م 2009للتجربة اليمنية للفرتة 
دراسة بعنوان "املشروعات الصغرية يف اليمن ودور املصارف ومؤسسات التمويل يف متويلها"، حبث منشور يف السبئي صادق أمحد عبدهللا،  (2)

 .م2011جملة اإلداري احلديث، املعهد الوطين للعلوم اإلدارية، العدد السادس، أبريل 
حالة األردن"، حبث  -(، دراسة بعنوان " دور املشروعات الصغرية يف معاجلة مشكل  يت البطالة والفقر 2015أبو شنب سامح عبدالكرمي ) (3)

 .2016منشور يف اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، العدد الثاين، اجمللد الثاين عشر، 
مة متويل املشروعات الصغرى ملعاجلة الفقر اجملتمعي )دراسة الساوي عبداملاجد بله، علي قاسم الفكي، دراسة بعنوان "دور البنوك يف استدا (4)

 .م2015، 1، اجمللد 16("، حبث منشور يف جملة العلوم االقتصادية، العدد م2012 –م 2007حالة جمموعة من املصارف السودانية للفرتة من 
يف احلد من نسبة الفقر.. دراسة حالة مصرف السالم سياسات التمويل األصغر ودورها دراسة بعنوان "(، 2014البشري أسامة إمساعيل ) (5)

 السودان"، حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف الدراسات املصرفية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان.
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 .(3)، ودراسة عواطف حمسن(2)ودراسة ميساء سلمان، (1)ودراسة الشايب

يف هدف التعرف على  ،(6)، ودراس      ة النيل(5)، والش      ايب(4)واتفقت هذه الدراس      ة مع دراس      ة الس      بئي

 مدى مسامهة برامج التمويل األصغر يف استدامة واستمرار املشاريع الصغرية املمولة.

 جمتمع الدراسة 1.10.2

السابقة من حيث جمتمع الدراسة اليت طبقت عليها لتحقيق أهداف الدراسة حيث كان تباينت الدراسات 

جمتمع الدراسة قد مشل برامج ومؤسسات التمويل األصغر واملؤسسات املالية املصرفية وغري املصرفية يف دراسة 

ودراسة أبوكساوي، ، (9)، الفكيعلي قاسمو ودراسة الساوي عبداملاجد،  ،(8)، ودراسة أبو شنب(7)السبئي

 ، (11)عبد احلكيمو العريب، ودراسة ، (10)عبدالرمحن

                                                           
(، دراسة بعنوان: "أثر متويل املشروعات متناهية الصغر على مستوى معيشة الفئة املستهدفة.. دراسة تطبيقية 2010الشايب إيهاب طلعت ) (1)

 .م2010على مؤسسة التضامن للتمويل األصغر"، رسالة ماجستري، قسم إدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة عني مشس، مصر، 
بعنوان "األثر التنموي للمشروعات الصغرية املمولة يف ظل اسرتاتيجية التنمية".. دراسة تطبيقية على (، دراسة 2009ميساء حبيب سلمان ) (2)

 وتنمية املشروعات يف اجلمهورية العربية السورية"، رسالة ماجستري، األكادميية العربية، الدمنارك. املشاريع املمولة من قبل هيئة التشغيل
إشكالية التمويل املصريف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر"، حبث ماجستري، جامعة قاصدي  وان "(، دراسة بعن2008عواطف حمسن ) (3)

 مرابح، ورقلة، اجلزائر.
دراسة حتليلية  -السبئي صادق أمحد عبدهللا، دراسة بعنوان" دور مؤسسات وبرامج التمويل الصغري يف متويل وتنمية املشروعات الصغرية  (4)

 .م2016، 2، اجمللد 17"، حبث منشور يف جملة العلوم االقتصادية، العدد م2014 –م 2009منية للفرتة للتجربة الي
(، دراسة بعنوان: "أثر متويل املشروعات متناهية الصغر على مستوى معيشة الفئة املستهدفة.. دراسة تطبيقية 2010الشايب إيهاب طلعت ) (5)

 .م2010على مؤسسة التضامن للتمويل األصغر"، رسالة ماجستري، قسم إدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة عني مشس، مصر، 
عنوان: "دور التمويل املصريف يف تشجيع قطاع الصناعات الصغرية"، رسالة مقدمة لنيل درجة (، دراسة ب2008النيل خطاب ف تح الرمحن محد ) (6)

 املاجستري، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
دراسة حتليلية  -السبئي صادق أمحد عبدهللا، دراسة بعنوان" دور مؤسسات وبرامج التمويل الصغري يف متويل وتنمية املشروعات الصغرية  (7)

 .م2016، 2، اجمللد 17"، حبث منشور يف جملة العلوم االقتصادية، العدد م2014 –م 2009للتجربة اليمنية للفرتة 
حالة األردن"، حبث  -(، دراسة بعنوان " دور املشروعات الصغرية يف معاجلة مشكل  يت البطالة والفقر 2015أبو شنب سامح عبدالكرمي ) (8)

 .2016منشور يف اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، العدد الثاين، اجمللد الثاين عشر، 
مة متويل املشروعات الصغرى ملعاجلة الفقر اجملتمعي )دراسة الساوي عبداملاجد بله، علي قاسم الفكي، دراسة بعنوان "دور البنوك يف استدا (9)

 .م2015، 1، اجمللد 16("، حبث منشور يف جملة العلوم االقتصادية، العدد م2012 –م 2007حالة جمموعة من املصارف السودانية للفرتة من 
"دراسة أثر سياسات التمويل األصغر على املرأة"، اإلدارة العامة (، دراسة بعنوان: 2014أبوكساوي مصطفى مجال الدين، عبدالرمحن وداد ) (10)

 للمرأة واألسرة، وزارة الرعاية والضمان االجتماعي، السودان.
، ورقة عمل بعنوان: "برامج التمويل األصغر ودورها يف القضاء على الفقر والبطالة"(، دراسة 2011العريب غزي حممد، عبداحلكيم عمران ) (11)

 .م16/11/2011-15تقى الدويل حول اسرتاتيجية احلكومة للقضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة، جامعة املسيلة، اجلزائر، قدمت للمل
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، (5)ودراسة دوابة، (4)سلطاين، رحيم ودراسة، (3)، ودراسة إبراهيم(2)ودراسة النيل، (1)دراسة عواطف حمسنو 

 .(7)، دراسة عبداخلالق(6)ودراسة احلكيم

الصغرية واملستفيدين من برامج التمويل األصغر ومشل جمتمع الدراسة يف دراسات أخرى املشاريع 

، ودراسة (11)، ودراسة جرادات(10)، ودراسة ميساء سلمان(9)، ودراسة الشايب(8)املختلفة كما يف دراسة السبئي

 ، (13)احملروق، مقابلةكل من ، ودراسة  (12)إدريس

                                                           
إشكالية التمويل املصريف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر"، حبث ماجستري، جامعة قاصدي  (، دراسة بعنوان "2008عواطف حمسن ) (1)

 مرابح، ورقلة، اجلزائر.
(، دراسة بعنوان: "دور التمويل املصريف يف تشجيع قطاع الصناعات الصغرية"، رسالة مقدمة لنيل درجة 2008النيل خطاب ف تح الرمحن محد ) (2)

 املاجستري، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
غري املصرفية يف متويل املشروعات الصغرية يف مصر"، جامعة الدول العربية، معهد (، دراسة بعنوان "دور املؤسسات 2007فادي حممود ) إبراهيم (3)

 البحوث والدراسات العربية، رسالة ماجستري.
(، دراسة بعنوان: "مناذج من التمويل اإلسالمي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.. املضاربة، السلم، 2006سلطاين حممد رشدي، رحيم حسني ) (4)

ورقة عمل قدمت للملتقى الدويل حول سياسات التمويل وأثرها على االقتصادايت واملؤسسات دراسة حالة اجلزائر والدول النامية، واالستصناع"، 
 .2006نوفمرب  22-21علوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر و  االقتصاديةعلوم الكلية 

(، دراسة بعنوان "إشكالية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية"، ورقة عمل مقدمة إىل امللتقى الدويل 2006دوابة أشرف ) (5)
 .م2006أبريل  18-17متطلبات أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي ابلشلف، اجلزائر 

دور املصارف اإلسالمية يف متويل املشروعات الصغرية.. دراسة لدور العقود اإلسالمية يف "دراسة بعنوان  (،2003احلكيم منري سليمان ) (6)
 ، رسالة ماجستري، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، عمان، األردن."التمويل

االجتماعي للتنمية يف متويل الصناعات الصغرية يف مصر"، رسالة ماجستري، (، دراسة بعنوان: "دور الصندوق 2000عبداخلالق هشام على ) (7)
 كلية التجارة، جامعة عني مشس.

السبئي صادق أمحد عبدهللا، دراسة بعنوان "املشروعات الصغرية يف اليمن ودور املصارف ومؤسسات التمويل يف متويلها"، حبث منشور يف  (8)
 .م2011 للعلوم اإلدارية، العدد السادس، أبريل جملة اإلداري احلديث، املعهد الوطين

(، دراسة بعنوان: "أثر متويل املشروعات متناهية الصغر على مستوى معيشة الفئة املستهدفة.. دراسة تطبيقية 2010الشايب إيهاب طلعت ) (9)
 .م2010جامعة عني مشس، مصر، على مؤسسة التضامن للتمويل األصغر"، رسالة ماجستري، قسم إدارة األعمال، كلية التجارة، 

(، دراسة بعنوان "األثر التنموي للمشروعات الصغرية املمولة يف ظل اسرتاتيجية التنمية".. دراسة تطبيقية على 2009ميساء حبيب سلمان ) (10)
 ماجستري، األكادميية العربية، الدمنارك.وتنمية املشروعات يف اجلمهورية العربية السورية"، رسالة  املشاريع املمولة من قبل هيئة التشغيل

(، دراسة بعنوان: "وسائل تفعيل متويل املشاريع الصغرية من منظور االقتصاد اإلسالمي"، أطروحة دكتوراه يف 2008جرادات حممود علي ) (11)
 االقتصاد واملصارف اإلسالمية، جامعة الريموك، األردن.

ن: "آاثر متويل املؤسسات املالي ة للمشاريع الصغرية"، دراسة مقدمة لنيل درجة املاجستري، جامعة (، دراسة بعنوا2007مشاعر عوض إدريس ) (12)
 السودان للعلوم والتكنولوجيا.

املشاريع الصغرية واملتوسطة يف األردن أمهيتها ومعوقاهتا"، مركز املنشآت الصغرية "(، دراسة بعنوان 2006احملروق ماهر، مقابلة إيهاب ) (13)
 وسطة، األردن.واملت

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

18 

وهو ما يتفق مع جمتمع دراستنا احلالية ، (4)وبندقجي (3)وزيدان (2)قريشيكل من ودراسة  ، (1)والورفلي

مجيع املستفيدين من برامج وقروض التمويل األصغر يف اجلمهورية اليمنية خالل حيث مشل جمتمع الدراسة 

 .م2016وحىت العام  2009الفرتة من العام 

 منهج البحث 1.10.3

 اتبعت معظم الدراسات السابقة األخرى املنهج الوصفي، وهو احلال ابلنسبة إىل دراستنا احلالية.   

  أداة مجع البياانت  1.10.4

اتفقت دراستنا احلالية مع العديد من الدراسات السابقة يف استخدام أداة مجع البياانت كدراسة الساوي 

، ودراسة ميساء (7)ودراسة الشايب، (6)اوي، عبدالرمحندراسة أبوكس ،(5)الفكي علي قاسمو عبداملاجد، 

  ،(9)ودراسة عواطف حمسن ،(8)سلمان

                                                           
(، دراسة بعنوان "املشاريع الصغرية واملتوسطة يف ليبيا.. الواقع والطموح"، ورقة عمل مقدمة إىل امللتقى الدويل 2006الورفلي ثراي حسن ) (1)

 .م2006 /4/ 18 -17متطلبات أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي ابلشلف، اجلزائر 
(، دراسة بعنوان "سياسات متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر.. دراسة ميدانية"، أطروحة لنيل درجة 2005قريشي يوسف ) (2)

 ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر.الدكتوراة
الصناعات الصناعية الصغرية واملتوسطة يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف سورية"، (، دراسة بعنوان " تفعيل دور 2005زيدان رامي ) (3)

 أطروحة غري منشورة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة دمشق.
املشاريع الصناعية الصغرية يف مدينة جرش.. مشاكل ومعوقات.. دراسة ميدانية"، جملة دراسات العلوم "(، دراسة بعنوان 2005بندقجي حممد ) (4)

 .32اإلدارية، العدد 
ة الساوي عبداملاجد بله، علي قاسم الفكي، دراسة بعنوان "دور البنوك يف استدامة متويل املشروعات الصغرى ملعاجلة الفقر اجملتمعي )دراس (5)

 .م2015، 1، اجمللد 16("، حبث منشور يف جملة العلوم االقتصادية، العدد م2012 –م 2007ن املصارف السودانية للفرتة من حالة جمموعة م
(، دراسة بعنوان: "دراسة أثر سياسات التمويل األصغر على املرأة"، اإلدارة العامة 2014أبوكساوي مصطفى مجال الدين، عبدالرمحن وداد ) (6)

 وزارة الرعاية والضمان االجتماعي، السودان.للمرأة واألسرة، 
(، دراسة بعنوان: "أثر متويل املشروعات متناهية الصغر على مستوى معيشة الفئة املستهدفة.. دراسة تطبيقية 2010الشايب إيهاب طلعت ) (7)

 .م2010على مؤسسة التضامن للتمويل األصغر"، رسالة ماجستري، قسم إدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة عني مشس، مصر، 
ثر التنموي للمشروعات الصغرية املمولة يف ظل اسرتاتيجية التنمية".. دراسة تطبيقية على (، دراسة بعنوان "األ2009ميساء حبيب سلمان ) (8)

 وتنمية املشروعات يف اجلمهورية العربية السورية"، رسالة ماجستري، األكادميية العربية، الدمنارك. املشاريع املمولة من قبل هيئة التشغيل
ية التمويل املصريف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر"، حبث ماجستري، جامعة قاصدي إشكال (، دراسة بعنوان "2008عواطف حمسن ) (9)

 مرابح، ورقلة، اجلزائر.

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

19 

 حيث مت استخدام االستبانة كأداة جلمع البياانت املرتبطة ابلدراسة لتحقيق أهداف البحث.، (1)ودراسة إدريس

البياانت املكتبية والتقارير الرمسية و فيما اكتفت بقية الدراسات السابقة ابالعتماد على الدراسات البحثية 

وقد مت استخدام املقياس اخلماسي يف أداة مجع ، اخلاصة املتعلقة ابملشاريع الصغرية وجهات التمويل املختلفة

 البياانت املتعلقة بدراستنا لتصنيف إجاابت أفراد عينة الدراسة.

  الوسائل واألساليب اإلحصائية 1.10.5

احلايل مع معظم الدراسات السابقة من حيث الوسائل اإلحصائية املستخدمة يف حتليل البياانت، اتفق البحث 

، والذي يتضمن مجيع األساليب SPSSالرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  حيث استخدمت مجيعها برانمج

 Cronbach's معامل آلفا كرونباخ اإلحصائية تقريباً، مبا فيها من معامالت الصدق والثبات، كحساب

Alpha  .الستخراج معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي 

ووفقًا ألهداف الدراسات وطبيعة متغرياهتا فقد استخدمت معظم الدراسات املتوسطات احلسابية  

 واالحنرافات املعيارية وحتليل التباين األحادي واالختبار التائي لعينتني مستقلتني، وغريها. 

  النتائج 1.10.6

ىل ثالثة أقسام ليسهل االطالع بشكل عام سنقوم بتقسيم النتائج اليت توصلت إليها الدراسات السابقة إ

 عليها:

  

                                                           
(، دراسة بعنوان: "آاثر متويل املؤسسات املالي ة للمشاريع الصغرية"، دراسة مقدمة لنيل درجة املاجستري، جامعة 2007مشاعر عوض إدريس ) (1)

 للعلوم والتكنولوجيا.السودان 
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 القسم األول: النتائج املتعلقة ابملؤسسات املالية واملصرفية:

دور البنوك التجارية واإلسالمية حمدود جداً يف متويل القطاع اخلاص برمته، استخلصت الدراسات السابقة أن 

البنوك التجارية احمللية تساهم بنسبة وأن ، (1)املنشآت الصغريةويكاد ينعدم هذا الدور متاماً فيما يتعلق بتمويل 

التمويل املقدم م ن املؤسسات املالية واملص ارف وأن ، (2)حمدودة يف متويل املشاريع الصغرية يف اجلمهورية اليمنية

رى مما يؤثر التجارية واملتخصص ة للمشاريع الصغرية ضئيل جداً عند مقارنته ابلتمويل املقدم للقطاعات األخ

استخدام البنوك كجهات وسيطة بني مؤسسات التمويل وبني حيث أن ، (3)س لباً على استمرارية هذه املشاريع

أصحاب املشاريع الصغرى ينفى الغرض من إنشاء املشروع وجيعل البنك يتعامل مع املقرتض على أنه أحد 

القطاع املصريف يف كما أن ،(4)اخلروج من دائرة الفقررجال األعمال، وليس لتحقيق التنمية ومساعدته يف 

 .(5)اجلزائر ال يقدم املنتجات املالية اليت تتناسب مع املشاريع الصغرية واملتوسطة

صيغ التمويل اإلسالمية تعد أكثر كفاءًة ومرونًة من غريها من الصيغ ن أب النتائج كذلك أظهرتو 

شرائح واسعة من أصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة احملتاجني إىل التمويلية األخرى من خالل وصوهلا إىل 

أثبتت حيث ، (6)متويل مشروعاهتم، ما يؤهلها للقيام بدور حموري هام وكبري يف مواجهة مشكليت البطالة والفقر

وحنوها  عقود املراحبة واملضاربة والسلم واالستصناعاملصارف اإلسالمية فعالية صيغ التمويل اإلسالمي، وأبن 

                                                           

دراسة حتليلية  -السبئي صادق أمحد عبدهللا، دراسة بعنوان" دور مؤسسات وبرامج التمويل الصغري يف متويل وتنمية املشروعات الصغرية  ) 1)
 .م2016، 2، اجمللد 17"، حبث منشور يف جملة العلوم االقتصادية، العدد م2014 –م 2009للتجربة اليمنية للفرتة 

السبئي صادق أمحد عبدهللا، دراسة بعنوان "املشروعات الصغرية يف اليمن ودور املصارف ومؤسسات التمويل يف متويلها"، حبث منشور يف  (2)
 .م2011جملة اإلداري احلديث، املعهد الوطين للعلوم اإلدارية، العدد السادس، أبريل 

املؤسسات املالي ة للمشاريع الصغرية"، دراسة مقدمة لنيل درجة املاجستري، جامعة (، دراسة بعنوان: "آاثر متويل 2007مشاعر عوض إدريس ) (3)
 السودان للعلوم والتكنولوجيا.

(، دراسة بعنوان "دور املؤسسات غري املصرفية يف متويل املشروعات الصغرية يف مصر"، جامعة الدول العربية، معهد 2007فادي حممود ) إبراهيم (4)
 لعربية، رسالة ماجستري.البحوث والدراسات ا

إشكالية التمويل املصريف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر"، حبث ماجستري، جامعة قاصدي  (، دراسة بعنوان "2008عواطف حمسن ) (5)
 مرابح، ورقلة، اجلزائر.

حالة األردن"، حبث  -(، دراسة بعنوان " دور املشروعات الصغرية يف معاجلة مشكل  يت البطالة والفقر 2015أبو شنب سامح عبدالكرمي ) )6)
 .2016منشور يف اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، العدد الثاين، اجمللد الثاين عشر، 
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إال أن دراسة كوثر ، (1)ليست كتاابت فقهية بل أدوات وأساليب عملية ميكن تطبيقها يف أي مكان وأي وقت

اخلدمات املصرفية اإلسالمية ال تليب االحتياجات التمويلية ألصحاب املشاريع الصغرية عباس استنتجت أن 

 اإلسالمية لضعف اخلربة واملعرفة واالحرتاف فيها.اليت تفضل التمويل ابلصيغ املتوافقة مع الشريعة 

لتوسيع نطاق الوصول إىل خدمات التمويل  السوداين ابلرغم من الدعم الذي يوفره البنك املركزيو 

كما أنه عند صياغة السياسات مل يتم وضع خطط  األصغر إال أن الفجوة بني العرض والطلب الزالت كبرية،

، (2)والعوائق اليت تؤدي إىل عدم تلبيتها ابلقدر الذي حيقق عدالة متكني املرأة تنفيذ تراعي احتياجات املرأة

سهاماته ف ي االقتصاد من إقطاع األعمال احلرفية الصغرية مبميزات كبرية إال أنه ظل مهماًل وال تظهر ويتمتع 

الصغرية واملتوسطة )التوفريية، األموال الداخلية للمؤسسات وأخريًا ف، (3)انحية مسامهته يف الدخل القومي

واألرابح غري املوزعة( هي املصدر الرئيس لرأس املال، وال يتم طلب التمويل املصريف إال عند احلاجة إىل متويل 

 .(4) خارجي

  

                                                           

سالمي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.. املضاربة، السلم، (، دراسة بعنوان: "مناذج من التمويل اإل2006سلطاين حممد رشدي، رحيم حسني ) (1)
ية، واالستصناع"، ورقة عمل قدمت للملتقى الدويل حول سياسات التمويل وأثرها على االقتصادايت واملؤسسات دراسة حالة اجلزائر والدول النام

 .2006نوفمرب  22-21علوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر و  االقتصاديةعلوم الكلية 

(، دراسة بعنوان: "دراسة أثر سياسات التمويل األصغر على املرأة"، اإلدارة العامة 2014أبوكساوي مصطفى مجال الدين، عبدالرمحن وداد ) (2)
 للمرأة واألسرة، وزارة الرعاية والضمان االجتماعي، السودان.

(، دراسة بعنوان: "دور التمويل املصريف يف تشجيع قطاع الصناعات الصغرية"، رسالة مقدمة لنيل درجة 2008النيل خطاب ف تح الرمحن محد ) (3)
 املاجستري، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

)4( AB. Manan, K. (2010). Study of Financing and Fainancial Preformance of SMEs In Malaysia. Phd. IIUM ،Malaysia. 
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 القسم الثاين: النتائج املتعلقة مبؤسسات وبرامج التمويل األصغر:

واألصغر يف اليمن خدماٍت ماليٍة متميزة جعلتها تتصدر الكثري من تقدم مؤسسات وبرامج التمويل الصغري 

ابلرغم مما تقدمه مؤسسات وبرامج التمويل الصغري من خدمات متويلية إال أهنا ال تزال و  ،التجارب العربية

ضعف الدور يرجع و  ،غري كافية لتلبية حاجات املنشآت اإلنتاجية القائمة وتشجيع إقامة منشآت جديدة

اخلدمات التمويلية كما أن  ،(1)التنموي ملؤسسات وبرامج التمويل األصغر يف اليمن إىل ضعف مراكزها املالية

اليت تقدمها مؤسسات التمويل الصغري واألصغر ال تزال غري كافية لتلبية حاجات املشاريع اإلنتاجية القائمة، 

 . (2)الصغرية يف اليمنوأن هناك ضعف يف حجم التمويالت املقدمة للوحدات الصناعية 

نسبة التمويالت املمنوحة للمشاريع الصغرية أقل من النسبة املقررة من ووجد يف الدراسات السابقة أن 

وأن السبب يف ذلك يرجع إىل ضعف العوائد املتحققة من التمويل  ،% 12قبل البنك املركزي السوداين وهي 

التمويالت املمنوحة للمستفيدين وارتفاع تكاليف اإلشراف األصغر وكذلك ارتفاع خماطر عدم اسرتداد 

سياسات التمويل األصغر أاتحت فرص عمل جديدة ما أدى لتحسني أوضاع األسر اليت كما أن   ،(3)واملتابعة

ساعدت يف متليك املش اريع وتقدمي الدعم الالزم النتشارها ومنائها، و ، استفادت من خدمة التمويل األصغر

انت املطلوبة ملنح التمويل األصغر ال ميكن مجعها بسهولة وتشكل عائقاً يف سبيل احلصول على إال أن الضما

ن مؤسسات التمويل األصغر أدخلت ابتكارات متويلية يف مناطق كما وجد أب ،(4)التمويل يف الوقت املناسب

                                                           

دراسة حتليلية  -السبئي صادق أمحد عبدهللا، دراسة بعنوان" دور مؤسسات وبرامج التمويل الصغري يف متويل وتنمية املشروعات الصغرية  )1)
 .م2016، 2، اجمللد 17"، حبث منشور يف جملة العلوم االقتصادية، العدد م2014 –م 2009للتجربة اليمنية للفرتة 

السبئي صادق أمحد عبدهللا، دراسة بعنوان "املشروعات الصغرية يف اليمن ودور املصارف ومؤسسات التمويل يف متويلها"، حبث منشور يف  (2)
 .م2011س، أبريل جملة اإلداري احلديث، املعهد الوطين للعلوم اإلدارية، العدد الساد

ة الساوي عبداملاجد بله، علي قاسم الفكي، دراسة بعنوان "دور البنوك يف استدامة متويل املشروعات الصغرى ملعاجلة الفقر اجملتمعي )دراس (3)
 .م2015، 1لد ، اجمل16("، حبث منشور يف جملة العلوم االقتصادية، العدد م2012 –م 2007حالة جمموعة من املصارف السودانية للفرتة من 

سياسات التمويل األصغر ودورها يف احلد من نسبة الفقر.. دراسة حالة مصرف السالم دراسة بعنوان "(، 2014البشري أسامة إمساعيل ) (4)
 السودان"، حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف الدراسات املصرفية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان.
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، وأن (1)الفقر والبطالةاحلضر والريف، وجنحت يف حتقيق جناحات كبرية يف كثري من البلدان للقضاء على 

مؤسسات التمويل األصغر يف دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا قد مولت أعداد كبرية من أفراد اجملتمع، 

جنحت جتربة وكالة دعم وقد ، (2)كما أسهمت تلك التمويالت إبخراج الكثري منهم من حاليت البطالة والفقر

املشاريع الصغرية واملتوسطة حيث أدت إىل زايدة عدد املشاريع املنشأة وتشغيل الشباب يف حل مشكلة متويل 

 .(3)يف والية ورقلة يف خمتلف القطاعات

ابلنسبة لدور مؤسسات متويل املشاريع الصغرية يف مصر ابلرغم من تعددها وابلرغم من اجلهود أما 

األجنبية لتلك املؤسسات اال أن اجملهود  الكبرية اليت بذلتها الدولة من أجل حشد املوارد املالية احمللية أو

 .(4)التنموي املتوقع ظهوره من املشاريع الصغرية املمولة عن طريق تلك املؤسسات مل يتضح بعد

عدم اهتمام مؤسسات التمويل غري املصرفية يف متويلها للمشاريع الصغرية بنوعية املشاريع اليت يتم وهناك 

استهالكية، خدمية أم سلعية، استثمارية أم ترفيهية، مما أفقدها التنوع والشمول متويلها، هل هي إنتاجية أم 

هناك كثري من املؤسسات التجارية تفضل التمويل اإلسالمي )القرض احلسن، كما أن ، (5)جلميع املشاريع

 .(6)املراحبة، والبيع بثمن آجل(، وعدد كبري منهم للمشاركة واملضاربة إذا ما أعطوا فرصة

                                                           
(، دراسة بعنوان: "دور التمويل األصغر يف حماربة الفقر يف املناطق الريفية ضمن أطر املالية اإلسالمية"، 2013منصور موسى، شاوش توفيق )بن  (1)

امللتقى الدويل الثاين حول املالية اإلسالمية والذي نظمته جامعة صفاقس، ابلتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية جدة، ورقة عمل ُقدمت إىل 
 .م2013 /6/ 29–28–27تونس، 

دراسة حالة دول املينا -(، دراسة بعنوان: "دور صناعة التمويل األصغر يف احلد من البطالة 2011بوسدرا فوزي، عبدالقادر عبدالرمحن ) (2)
MENA ،" ،ورقة عمل قدمت للملتقى الدويل حول اسرتاتيجية احلكومة للقضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة، جامعة املسيلة، اجلزائر

 .م15-16/11/2011
ة قاصدي إشكالية التمويل املصريف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر"، حبث ماجستري، جامع (، دراسة بعنوان "2008عواطف حمسن ) (3)

 مرابح، ورقلة، اجلزائر.

(، دراسة بعنوان: "دور الصندوق االجتماعي للتنمية يف متويل الصناعات الصغرية يف مصر"، رسالة ماجستري، 2000عبداخلالق هشام على ) (4)
 كلية التجارة، جامعة عني مشس.

املصرفية يف متويل املشروعات الصغرية يف مصر"، جامعة الدول العربية، معهد (، دراسة بعنوان "دور املؤسسات غري 2007فادي حممود ) إبراهيم (5)
 البحوث والدراسات العربية، رسالة ماجستري.

(6) AB. Manan, K. (2010). Study of Financing and Fainancial Preformance of SMEs In Malaysia. Phd. IIUM ،Malaysia. 
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 القسم الثالث: النتائج املتعلقة بتمويل املشاريع الصغرية:

وفرت كما أهنا ، (1)املشاريع الصغرية بنسبة كبرية يف توظيف العمالة ومواجهة مشكلة الفقر يف اليمنتساهم 

فرص عمل مباشرة سواءً دائمة أو مؤقتة كفرص العمل املومسية، وعملت على حتسني املستوى املعيشي وزادت 

يساعد متويل املشاريع متناهية الصغر على زايدة و ، (2)الدخل، كما أهنا مكنت الشرحية النسوية اقتصادايً من 

الدخل وحتسني املستوى الصحي لألسر الفقرية، كما أنه يساهم بشكل مباشر يف زايدة رأس املال ودوام 

كما ترى الدراسات السابقة  ،(4)واسرتاتيجياً لتقليل الفقريعترب التمويل األصغر عنصراً هاماً حيث  ،(3)املشروع

ضرورة التوسع يف االستثمار يف املشاريع الصغرية لقدرهتا على االنتشار بقوة يف اجملتمعات احمللية مما ينتج عنه 

ل حمافظات نشر الرفاهية وحتسني مستوى املعيشة والتوزيع العادل لثمار التنمية بل وحتقيق التنمية املنشودة يف ك

املشاريع الصغرية واملتوسطة سامهت يف استقطاب وافدين جدد لسوق ، وأن (5)مصر بدرجة عالية من الكفاءة

من القوى العاملة يف % 16توظف املنشئات الصغرية واملتوسطة و العمل، إال أهنا دون املستوى املأمول، 

يرى أصحاب املشاريع الصغرية وصغار و  ،(7)أيضاً  السوريمالءمة لالقتصاد هذه املشاريع  عتربوت .(6)األردن

الدراسة أثبتت كفاءة ، (8) صغر يعترب خيارًا أفضل من التمويل التقليديالتجار أن التمويل اإلسالمي األ

                                                           

دراسة بعنوان "املشروعات الصغرية يف اليمن ودور املصارف ومؤسسات التمويل يف متويلها"، حبث منشور يف السبئي صادق أمحد عبدهللا،  (1)
 .م2011جملة اإلداري احلديث، املعهد الوطين للعلوم اإلدارية، العدد السادس، أبريل 

املمولة يف ظل اسرتاتيجية التنمية".. دراسة تطبيقية على (، دراسة بعنوان "األثر التنموي للمشروعات الصغرية 2009ميساء حبيب سلمان ) (2)
 وتنمية املشروعات يف اجلمهورية العربية السورية"، رسالة ماجستري، األكادميية العربية، الدمنارك. املشاريع املمولة من قبل هيئة التشغيل

الصغر على مستوى معيشة الفئة املستهدفة.. دراسة تطبيقية  (، دراسة بعنوان: "أثر متويل املشروعات متناهية2010الشايب إيهاب طلعت ) (3)
 .م2010على مؤسسة التضامن للتمويل األصغر"، رسالة ماجستري، قسم إدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة عني مشس، مصر، 

الصغرية"، دراسة مقدمة لنيل درجة املاجستري، جامعة (، دراسة بعنوان: "آاثر متويل املؤسسات املالي ة للمشاريع 2007مشاعر عوض إدريس ) (4)
 السودان للعلوم والتكنولوجيا.

(، دراسة بعنوان: "دور الصندوق االجتماعي للتنمية يف متويل الصناعات الصغرية يف مصر"، رسالة ماجستري، 2000عبداخلالق هشام على ) (5)
 كلية التجارة، جامعة عني مشس.

)6( Al-Bakri, A., Matar, M., & I.Nour, A. N. (2014). The required information and financial statements of SMES: Empirical Case 
Study of Jordan", International Conference on Information Management and Evaluation. 

الصناعات الصناعية الصغرية واملتوسطة يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف سورية"، (، دراسة بعنوان " تفعيل دور 2005زيدان رامي ) (7)
 أطروحة غري منشورة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة دمشق.

 )8(Abbas, K. (2014). The Role Of  Islamic Microfinance Poverty Allevation Based On The preception Of The Key Players In The 
Market: The Case Of Pakistan. Phd. IIUM ،Malaysia. 
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سالمي أفضل من اعتماد املشاريع الصغرية على صيغ التمويل اإل، و (1)التمويل اإلسالمي للمشاريع الصغرية

االعتماد على التمويل الربوي الذي تقدمه البنوك التقليدية، لتوفر االستقرار واملرونة وحتقيق األرابح للمشاريع 

 .(2)الصغرية يف الصيغ اإلسالمية

املشاريع الصغرية يف مصر ليس لديها أي مزااي ضريبية أو أتمينية حىت مع وجود القانون اخلاص بتنميتها،  إن

من حجم االقتصاد % 80 من األيدي العاملة، ويشكل قرابة%  82ذ على نسبة أن القطاع يستحو كما 

حتتاج املشاريع الصغرية بشدة إىل آلية متويلية خاصة تعمل على إاتحة التمويل الالزم هلا مبا يتالءم و ، (3)الكلي

مع ظروفها وخصائصها ويعظم من مزاايها حيث أن هذه املشاريع تعاين من الكثري من املشاكل التمويلية من 

عار الفائدة على القروض املمنوحة أمهها عدم حتمس البنوك إلقراضها ومطالبتها بضماانت كبرية وارتفاع أس

  .(4)جراءات منح القروض إىل تلك املشاريعإهلا، ابإلضافة إىل طول 

معظم املشاريع الصغرية واملتوسطة لديها رغبة للتوسع لكنها ال تتجه للقطاع املصريف والسبب صعوبة 

الصعوابت اليت تواجهها املشاريع ما يزيد من حجم و ،(5)جراءات ابلرغم من وجود ضرورة ملحة للتمويلاإل

الصغرية واملتوسطة اجلزائرية أهنا حتبذ يف املرحلة األوىل أن تبحث عن مصدر متويلي غري االقرتاض، مث تعود يف 

تعاين الكثري من تلك املشاريع منافسة شديدة يف السوق هتدد العديد و (6)املرحلة الثانية لتفكر يف االقرتاض

                                                           

(، دراسة بعنوان: "وسائل تفعيل متويل املشاريع الصغرية من منظور االقتصاد اإلسالمي"، أطروحة دكتوراه يف 2008جرادات حممود علي ) (1)
 االقتصاد واملصارف اإلسالمية، جامعة الريموك، األردن.

دور املصارف اإلسالمية يف متويل املشروعات الصغرية.. دراسة لدور العقود اإلسالمية يف "(، دراسة بعنوان 2003احلكيم منري سليمان ) (2)
 ، رسالة ماجستري، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، عمان، األردن."التمويل

منوذجاً"، حبث منشور يف جملة األكادميية العربية أمصر  ع الصغرية وأثرها يف التنمية االقتصاديةاملشاري(، دراسة بعنوان: "2012)عبد النيب عاصم  (3)
 .م2012، 12-11يف الدمنارك، العدد املزدوج 

ماجستري، (، دراسة بعنوان: "دور الصندوق االجتماعي للتنمية يف متويل الصناعات الصغرية يف مصر"، رسالة 2000عبداخلالق هشام على ) (4)
 كلية التجارة، جامعة عني مشس.

إشكالية التمويل املصريف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر"، حبث ماجستري، جامعة قاصدي  (، دراسة بعنوان "2008عواطف حمسن ) (5)
 مرابح، ورقلة، اجلزائر.

الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر.. دراسة ميدانية"، أطروحة لنيل درجة (، دراسة بعنوان "سياسات متويل املؤسسات 2005قريشي يوسف ) (6)
 ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر.الدكتوراة
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الصغرية ومتوسطة احلجم بشكل عام بضعف أنظمة الرقابة الداخلية واألنظمة  شاريعتتسم املو  ،(1)منها ابالهنيار

 .(2)احملاسبية

املديونية بغض النظر عن حجمها املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم يف ماليزاي لديها مستوى عايل من إن 

أن املديونية العالية يف اهليكل التمويلي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة العاملة يف ماليزاي يؤثر  كما،  وعمرها

 (3).سلباً على األداء املايل هلذه املؤسسات

 خالصة واستنتاجات عامة: 

السابقة، فإن الباحث قد استنتج بعض املالحظات من خالل ما مت عرضه من الدراسات والبحوث العلمية 

 العامة على النحو اآليت:

أن الدراسات السابقة أولت اهتمامًا ابلغًا ابملشاريع الصغرية، كوهنا تساعد يف زايدة الدخل، وتوفري  .1

فرص العمل، وتعمل كذلك على زايدة الطلب على السلع واخلدمات األخرى خاصة ما يتعلق منها 

 غذية والتعليم والصحة، وحنوها.خبدمات الت

تؤكد الدراسات السابقة على أمهية متويل املشاريع الصغرية وتبين براجمها يف حتقيق نتائج أفضل فيما  .2

 يتعلق مبكافحة البطالة وحماربة الفقر.

بعض الدراسات السابقة أثنت على ما تقدمه مؤسسات وبرامج التمويل األصغر من خدمات مالية  .3

أهنا أشارت إىل كون تلك اخلدمات ليست كافية لتليب حاجة املشاريع االنتاجية القائمة متميزة، إال 

 وال تشجع على إقامة مشاريع جديدة.

                                                           

ورية"، (، دراسة بعنوان " تفعيل دور الصناعات الصناعية الصغرية واملتوسطة يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف س2005زيدان رامي ) (1)
 أطروحة غري منشورة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة دمشق.

(2) Al-Bakri, A., Matar, M., & I.Nour, A. N. (2014). The required information and financial statements of SMES: Empirical Case 
Study of Jordan", International Conference on Information Management and Evaluation. 
(3) Abbas, K. (2014). The Role Of  Islamic Microfinance Poverty Allevation Based On The preception Of The Key Players In The 
Market: The Case Of Pakistan. Phd. IIUM ،Malaysia. 
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أشارت بعض الدراسات السابقة إىل أن صيغ التمويل اإلسالمية للمشاريع الصغرية تعد أكثر كفاءًة   .4

وهلا إىل شرائح واسعة من أصحاب ومرونًة من غريها من الصيغ التمويلية األخرى من خالل وص

 املشاريع الصغرية.

 أوجه استفادة الدراسة احلالية من الدراسات السابقة: 

 لقد استفاد الباحث يف دراسته احلالية من الدراسات السابقة وحمتواها العلمي من عدة جوانب وهي:

 النظرية للدراسات السابقة.إثراء اإلطار النظري للدراسة احلالية يف ضوء األطر املرجعية  .1

 الثقة واالطمئنان إىل املنهج العلمي املستخدم يف الدراسة احلالية. .2

 حتديد األسلوب العلمي املناسب الختيار جمتمع الدراسة وعينتها. .3

يف اختيار صياغة أحد أجزاء عنوان البحث وهو  (1)دراسة بوسدرا، عبدالقادراستفاد الباحث من  .4

 غر((.))صناعة التمويل األص

 ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة:

 أهنا دراسة علمية أكادميية مقدمة لنيل درجة الدكتوراة. .1

 أهنا من الدراسات احلديثة اليت تتناول موضوع صناعة التمويل األصغر جبوانبها النظرية والتطبيقية. .2

وحىت العام  2009تتناول هذه الدراسة واقع التمويل األصغر يف اجلمهورية اليمنية خالل الفرتة من العام  .3

 .م2016

أهنا أجريت يف ظل ظروف غري عادية مير هبا اجملتمع، وهذه الظروف البد أن يكون هلا انعكاساهتا  .4

 سلباً أو إجياابً على نتائج هذه الدراسة.

                                                           
دراسة حالة دول املينا -(، دراسة بعنوان: "دور صناعة التمويل األصغر يف احلد من البطالة 2011بوسدرا فوزي، عبدالقادر عبدالرمحن ) (1)

MENA ،" ،ورقة عمل قدمت للملتقى الدويل حول اسرتاتيجية احلكومة للقضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة، جامعة املسيلة، اجلزائر
 .م15-16/11/2011
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يًا على أصحاب املشاريع الصغرية املستفيدين من قروض ومتويالت بنوك هذه الدراسة طُبقت ميدان .5

ومؤسسات وبرامج التمويل األصغر يف اجلمهورية اليمنية خالل الفرتة احملددة، ابستخدام أداة 

لتقارير واإلحصاءات الرمسية، وهو ما متيزت به عن دراسيت السبئي اليت دراسة ااالستبيان، ابإلضافة ل

 للتقارير واإلحصاءات الرمسية فقط.الدراسة املكتبية على لباحث ااعتمد فيها 

كذلك مما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أهنا تسعى إىل قياس األثر الناتج عن صناعة  .6

يف مكافحة آفيت الفقر والبطالة يف اجملتمع تها التمويل األصغر يف اجلمهورية اليمنية، ومدى مسامه

 م.2016م وحىت 2009ة الزمنية من خالل الفرت  اليمين
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  خطة البحث 1.10

وقد تضمن هذا الفصل اإلطار العام للبحث، حيث احتوى على مقدمة حتدث فيها الباحث  الفصل األول: -

عن صناعة التمويل األصغر بشكل عام، مث حتدث عن بعض املؤشرات االقتصادية للجمهورية اليمنية، مث 

ليمنية بشكل تناول احلديث عن القطاع املصريف اليمين وصوالً إىل احلديث عن التمويل األصغر يف اجلمهورية ا

منهج  بعد ذلك انتقل إىل اجلزء املتعلق مبشكلة البحث، أهدافه، فرضياته، أمهيته، مربرات اختياره، خاص.

 الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع البحث.مناقشة حدوده، مصطلحاته العلمية، و  البحث،

تناول الباحث يف هذا الفصل األدبيات املتعلقة ابملشاريع الصغرية ومتناهية الصغر، حيث  الفصل الثاين: -

استهل الباحث الفصل بعرض حملة عامة عن أهم املشاكل االقتصادية واالجتماعية اليت تسعى هذه املشاريع 

الصغرية ومتناهية الصغر إىل مكافحتها كالفقر والبطالة كتوطئة للفصل، مث تناول املفاهيم النظرية للمشاريع 

 من حيث املفهوم، اخلصائص، األمهية، األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها، وجماالت أنشطتها.

كما استعرض الباحث املعوقات اليت تواجهها املشاريع الصغرية ومتناهية الصغر، ويف األخري تناول 

 .املتطلبات اليت تساعد على جناح املشاريع الصغرية ومتناهية الصغر

يف هذا الفصل تناول الباحث أدبيات التمويل األصغر، حيث استهل الفصل بلمحة عامة  الفصل الثالث: -

عن التمويل كتوطئة للفصل، مث حتدث عن املفاهيم النظرية للتمويل األصغر من حيث النشأة والتعريف، 

(، مث ذكر خصائص CGAPقراء )األمهية، املبادئ األساسية له اليت وضعتها اجملموعة االستشارية ملساعدة الف

وأهداف ومناذج وأنواع التمويل األصغر، وكذلك معايري األداء االجتماعي للجهات العاملة يف قطاع التمويل 

 األصغر، مث تناول الصيغ التمويلية اليت يقدم هبا التمويل األصغر للمستفيدين.

منية حيث بدأ بنبذة تعريفية عن بعد ذلك تناول الباحث صناعة التمويل األصغر يف اجلمهورية الي

اجلمهورية اليمنية، مث حتدث عن نشأة التمويل األصغر فيها ومظاهر االهتمام هبذه الصناعة يف اجلمهورية 
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اليمنية، مث تناول الباحث اجلهات واملؤسسات التمويلية العاملة يف قطاع التمويل األصغر يف اجلمهورية اليمنية 

راض اخلدمات اليت تقدمها ودراسة التقارير والنشرات والدورايت اخلاصة هبا من خالل التعريف هبا واستع

 .م2016وحىت  2009خالل الفرتة من 

 وختم الفصل ابحلديث عن أثر احلروب واألزمات على صناعة التمويل األصغر يف اجلمهورية اليمنية.

يه الباحث منهجية الدراسة من وهذا الفصل احتوى على الدراسة امليدانية، حيث تناول ف الفصل الرابع: -

حيث منهج الدراسة، وجمتمع وعينة الدراسة، وكذلك أداة الدراسة املستخدمة فيها وخطوات إعدادها، 

 واألساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل ومعاجلة بياانت الدراسة.

للوصول إىل نتائج الدراسة كما قام الباحث يف هذا الفصل بعرض نتائج الدراسة وحتليلها ومناقشتها 

 النهائية.

على استنتاجات الباحث من الدراسة ومناقشتها مع نتائج هذا الفصل احتوى وقد  الفصل اخلامس: -

 الدراسات السابقة. 

كذلك النتائج و خالص       ة وختم هذا البحث ابلفص       ل الس       ادس والذي اش       تمل على  الفصــــــل الســــــادس: -

 التوصيات واملقرتحات.
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 ع الصغرية ومتناهية الصغرير املشأدبيات ا: الفصل الثاين

رية ومتناهية الصغر إىل الصغ على أهم املشاكل اليت تسعى املشاريعحملة عامة  :املبحث األول

 واحلد من انتشارهامكافحتها 

واحلد منها، ويتصدر تلك املشاكل مشكليت  حملاربتهاهناك العديد من املشاكل اليت يتم إقامة املشاريع الصغرية 

الفقر والبطالة اليت يعاين منهما معظم شعوب العامل، وسنتناول هااتن املشكلتان كتوطئة للحديث عن 

 املشروعات الصغرية ومتناهية الصغر.

 عن الفقرحملة عامة املطلب األول: 

وجرت العادة أن خاص،  شكلعام والعريب ب بشكليف اجملتمع الدويل  نتشرةالفقر يعد من أبرز املشاكل امل

 على مر األزمنةاجملتمعات  كل  جدة يفاو تواملألوفة امل االجتماعيةاهر و ظأحد اليتم تناول موضوع الفقر على أنه 

 .ظاهرة عاملّية مزمنة ال ختتّص هبا دولة دون أخرى الفقرفوإن كانت بدرجات متفاوتة، 

 ايتعلى مستو وقد تعددت مفاهيم الفقر يف الكتاابت االقتصادية واالجتماعية ومعظمها ركزت 

احلد األدىن من احتياجاته الضرورية، كاملأكل واملشرب وامللبس واملسكن  لتوفريالالزمني لفرد ل نفاقواإل دخلال

 .اليت تتسم ابحلرمان داخل اجملتمع للشرائحعيشية املظروف ركزت على الما كوالعالج،  

اثر الواردة وميثل الفقر مصطلحاً إسالمياً متأصاًل ورد ذكره يف القرآن الكرمي والسنة النبوية وتناولته اآل

 ابلكثري من الوصف قبل أن يعتين به املتخصصني االقتصاديني يف العصر احلديث.
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 مفهوم الفقر ▪

، والفقري مكسور فقار مفهوم الفقر يف اللغة يدور حول العوز واحلاجة، فالفقري هو احملتاج، وهو ضد الغين

 ستَّة ذكرها املاوردي يف تفسريه: لٍ اأقو املسكني، إىل و وقد اختلف أهل العلم يف التفريق بني الفقري ، (1)الظهر.

  ل.أسذي ي، واملسكني هو احملتاج السؤالالفقري هو احملتاج املتعفِّف عن ال القول األول:

 .صحيح اجلسم منهم، واملسكني هو احملتاجنيمن  (ذو الزَّمانةاملريض )هو ين: الفقري القول الثا

 هم.غري  منن، واملسكني ياملهاجر  أن الفقري من لث:القول الثا

 .من أهل الكتاب من كانمن املسلمني، واملسكني من كان ن الفقري ع: أالقول الراب

لكنه و ما ال يكفيه  لديهالذي فهو املسكني أما شيء، و  يس لديهالذي ل هو ن الفقريامس: أالقول اخل

 .يسكن إليه

شيء  لديههو الذي ليس فاملسكني أما ال يكفيه، و  ولكنه لديه شيءأن الفقري هو الذي ادس: الس القول

  (2)يسكن إليه.

أما يف االصطالح الشرعي عند علماء املسلمني فإن مفهوم الفقر لديهم يتوقَّف على آرائهم يف موضوع 

حدُّ كذا األخذ من الصدقة، و  مبوجبه جيوزالزكاة والصدقات، ومن يستحق أن توزع عليهم، وحدُّ الفقر الذي 

ذهب اإلمام أبو حنيفة رمحه هللا أن فذكر ابن رشد احلفيد  (3):الصدقة ال جيوز األخذ من مبوجبهالغىن الذي 

                                                           
محاد، (. واجلوهري، إمساعيل بن 4/443القزويين، أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللُّغة، حتقيق: عبدالسالم حممد هارون، دار الفكر )  (1)

 .)6/415م، )1990، 4اتج اللُّغة وصحاح العربية، دار العلم للماليني، بريوت، ط
املاوردي، علي بن حُمَمَّد بن حبيب، النكت والعيون )تفسري املاوردي(، حتقيق: السيد بن عبد املقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب   (2)

 .)2/374العلمية، بريوت، )
 م.03/02/2017املطالعة اتريخ ، /https://www.alukah.net/culture/0/106162شبكة األلوكة،  تعريف الفقر،عاشور، أمحد حممد،  )3(
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قد مسَّى َمنن ملك النِّّصاب  عليه الصالة والسالمن الفقر هو عدم ملك نصاب الزَّكاة؛ ألن النيب للقول أب

نُهم  رضي هللا عنه ملعاذ بن جبل عليه الصالة والسالم غنيًّاً، وذلك يف قوله ربِّ عندما أرسله إىل أهل اليمن: "فََأخن

  (1)م َفرُتَدُّ َعَلى فُ َقرَائِّهِّم".هَأنَّ هللاَ َقدن فَ َرَض َعَلينهِّم َصَدَقًة تُ ؤنَخُذ مِّنن َأغننَِّيائِّ 

ا هللا إىل أنَّ حدَّ الفقر أالَّ ميلك اإلنسان ما يكفيه من موذهب اإلمام مالك واإلمام الشَّافعي رمحه

فقال مالك  .دَّ الغىن عكس ذلك، لكنهما اختلفا ف ي حتدي د ضابط املال الذي يكفي اإلنساناملال، وح

ا هو راجع إىل االجتهاد، أبنَّه ليس يف ذلك حد   ، وإمنَّ وقال الشَّافعي هو أقلُّ ما ميكن أن يطلق عليه  معنيَّ

 (2).اسم أنَّه يكفي

سون هللا أبنَّ حدَّ الفقر شرًعا أالَّ يكون للشخص مخ ويرى اإلمام أمحد، والثَّوري، وابن املبارك رمحهم

ن الذَّهب، واستدلوا مدرمهاً أو ما يعادهلا من الذَّهب، وحدُّ الغىن أن يكون للمرء مخسون درمهًا أو ما يعادهلا 

ل: اقم أنه سلبن مسعود رضي هللا عنه، عن النيب صلى اّلّل عليه و  عبدهللامبا رواه الدَّارقطين عن على ذلك 

 (3)حتِّلُّ الصََّدَقُة لَِّرُجٍل َلُه مَخنُسوَن دِّرنمَهًا". "ال

أالَّ ميلك اإلنسان أربعني درمهاً، أو  اً شرع الفقر وقريب من قوهلم قال احلسن البصريُّ رمحه هللا أنَّ حدَّ 

ما يعادهلا من الذَّهب، واستدلَّ مبا رواه عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا صلى اّلّل 

هِّ مُخُو  هِّ أَلَُتُه يفِّ َوجن ٌش، أَون ُخُدوٌش، أَون عليه وسلم يقول: "َمنن َسَأَل النَّاَس َوَلُه َما يُ غننِّيهِّ َجاَء يَ ونَم القَِّياَمةِّ َوَمسن

َن الذَّهَ   (4).ب"ُكُدوٌح، قِّيَل: اَي َرُسوَل هللاِّ، َوَما يُ غننِّيهِّ؟ قَاَل: مَخنُسوَن دِّرنمَهًا، َأون قِّيَمتُ َها مِّ

                                                           
 .1496صحيح البخاري، كتاب الزكاة، ابب أخذ الصدقة من األغنياء وترد يف الفقراء حيث كانوا، حديث رقم   (1)
 (.2/38م، )2004ه (، دار احلديث، القاهرة، 959ابن رشد احلفيد، حممد بن أمحد، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، )ت   (2)
 ، ضعَّفه األلباين.2001(، حديث رقم 28/ 3سنن الدارقطين، كتاب الزكاة، ابب الغىن الذي حيرم السؤال، )  (3)
 ، وقال الرتمذي حديث حسن. 650(، حديث رقم 31/ 3سنن الرتمذي، كتاب الزكاة، ابب ما جاء من حتل له الزكاة )  (4)
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رمحهما هللا  الشافعياإلمام مالك و  اإلمام ماذهب إليه هونرجحه ما و مفهوم الفقر األقرب إىل حبثنا و 

سبب الو ، (عدم ملك اإلنسان ملا يكفيه من مال، مع عدم القدرة على الكسب والعمل)يف أن الفقر:  تعاىل

 :يف ترجيحنا هلذا القول هو

قرب إىل العقل، وهو أنسب ما ميكن أن يُطلق على الفقر يف يعد األ رمحه هللا اإلمام الشافعي قولأواًل: أن 

 .االصطالح

الفقر مل يكن  صطلحاحتج لرأيه حبديث صحيح إال أن حتديده مل وإن كان قد رمحه هللاحنيفة و أب اثنياً: اإلمام

إذ قد يكون املرء بني الفقري واملسكني،  به زيعدم ملك النِّّصاب، وهذا ال ميعلى الفقر  قصر، حيث دقيقاً 

 إال أنه ال ميلك نصاب الزكاة، وهذا ال يعين أنه فقري يستحق الصدقة. قادر على الكسب

، فقد استندوا إىل أحاديث اً مخسني درمهأبربعني أو أصحاب القول الثَّاين الَّذين حدَّدوا حدَّ الفقر لثاً: أن اث

 .(1)نمرتوكو  رج الٌ  هابعض اآلخر يف سندالن بعضها ضعيف، و أغري صحيحة، إذ 

 :(2)ويستعمل مفهوم الفقر على أربعة أوجه كما جاء يف كتاب املفردات يف غريب القرآن

، وعلى هذا قوله تعاىل: ))اي يشمل مجيع املوجودات يف الدنياضرورية، وذلك وجود حاجة  األول:الوجه 

: ))َوما َجَعلنناُهمن رسلأشار قوله تعاىل يف وصف ال اجةاحل ه، وإىل هذ(3)أَي َُّها النَّاُس أَن نُتُم النُفَقراُء إِّىَل اّللَِّّ((

 .(4)الطَّعاَم((َجَسداً ال ََينُكُلوَن 

                                                           

جملة اجلامعة اإلسالميَّة )سلسة الدراسات  مشكلة الفقر )دراسة قرآنية موضوعية(،عالج اللوح، عبدالسالم محدان و عنرب، حممود هاشم،  (1)
 .320، ص2009اإلسالمية(، اجمللد السابع عشر، العدد األول، يناير 

-1/641الدار الشامية، سوراي، ) -الراغب األصفهاين، حسني بن حممد، املفردات يف غريب القرآن، حتقيق: صفوان الداودي، دار القلم   (2)
642.) 

 .15فاطر، اآلية   (3)
 .8األنبياء، اآلية   (4)
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ُروالِّ ، وهو املذكور يف قوله تعاىل: ))ما يقتىن من األشياء انعدام الثاين:الوجه  صِّ  ..((، إىل قولهلنُفَقراءِّ الَّذِّيَن ُأحن

ُم اّللَُّ مِّنن (1)الت ََّعفُّفِّ (( .. مِّنَ : ))تعاىل ، وقوله تعاىل: (2)َفضنلِّهِّ((، ويف قوله تعاىل: )) إِّنن َيُكونُوا فُ َقراَء يُ غننِّهِّ

َا الصََّدقاُت لِّلنُفَقراءِّ َوالنَمساكِّنيِّ (())  .(3)إِّمنَّ

 .(4)""كاد الفقر أن يكون كفراً  :لذي قصده صلى هللا عليه وسلم بقولها فقر النفس، :الثالثالوجه 

: "اللهم أغنين ابالفتقار إليك، وال صلى هللا عليه وسلم بقوله شار إليهالذي أ ،إىل هللا ارقتفاال :ابعر الالوجه 

 .(5)" تفقرين ابالستغناء عنك

ن فقد تعدد واختلفت التعريفات ومل يكن هناك تعريف يو االقتصاد املتخصصون عندأما مفهوم الفقر 

 فه من وجهة نظره اليت قاس عليها الفقر. واحد متفق عليه عند اجلميع، بل كل واحٍد عرَّ 

حالة من احلرمان اإلنساين تتعلق ابلفرص االقتصادية والتعليم والصحة "ر أبنه قفالبنك الدويل عرف الف

 (6)."والتغذية ابإلضافة إىل نقص األمن واحلقوق السياسية

 (7)ا:اٍن أخرى للفقر منهوهناك عدَّة مع

 .احلاجات األساسية أو الضروريةالعجز عن إشباع  الفقر يعين -

                                                           
 .273البقرة، اآلية   (1)
 .32النور، اآلية   (2)
 .60التوبة،   (3)
ه ، 1410، 3أمحد بن احلسني، شعب اإلميان، حتقيق: حُمَمَّد السعيد بسيوين زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت، ط البيهقي، أبو بكر  (4)
(، واحلديث ضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع الصغري وزايدته برقم 6612(، ابب يف احلث على ترك الغل واحلسد، حديث رقم )5/267)
(4148(. 
 .(، مرجع سابق1/495ردات يف غريب القرآن، )الراغب األصفهاين، املف  (5)
 م.20/06/2016اتريخ املطالعة  www.info.worldbank.org ،البنك الدويل )6(
 .15-10م، ص1995عبد العظيم، محدي، فقر الشُّعوب بني االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي، مطبعة العمرانيَّة، القاهرة،   (7)
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، والشعوب الفقرية هي الشعوب اليت يكون أغلب مواطنيها من يءش عدم امتالكهو  رالفق -

 .املعدومني

 .الفقر اخنفاض الدخل عن مستوى معني يف السنة -

أخرى،  جمتمعاته يعيش عند مستوى يقل عما يعيش عنده أفراد أو نأب تمعأو اجمل إحساس الفرد -

 .لة نسبيةأن الفقر مسأبيعين هذا و 

 الفقر مبعىن انعدام الرفاهية، أو اخنفاض مستوى املعيشة -

الفقر مبعىن انعدام احليلة، وانعدام القدرة على التعبري، مما حيد من قدرة الفقري على االختيار،  -

 .واالستفادة من الفرص

 (1)."حباجته االقتصاديةعجز موارد الفرد املالية عن الوفاء   : "عرب عن الفقر بكما يُ 

 (2) :مظاهره يفربز أهم تالذي احلرمان املادي،  إحدى حاالتالفقر هو ف

 ئي.الغذا االستهالكالكمي والنوعي يف خنفاض الا .1

 .احلالة الصحية والوضع السكاينو تدين املستوى التعليمي  .2

 .احلرمان من متلك السلع املعمرة .3

 املرض واإلعاقة واألزمات.و الكوارث ك  ارئو الط ملواجهة تأو الضماان اتفقدان االحتياط .4

عترب ظاهرة الفقر آفة خطرية وظاهرة سلبية، ويظهر ذلك جليًا من خالل ما نُقل عن إن اإلسالم يَ 

األقوال املأثورة عن صحابته الكرام رضي هللا عنهم، كما أن هللا تعاىل امتدح كذا النيب صلى هللا عليه وسلم و 

                                                           
أبو النصر، عصام، دور الزكاة يف معاجلة املشكالت االقتصادية املعاصرة، املؤمتر األول للجمعية املصرية للتمويل اإلسالمي )التمويل   (1)

 .172م، ص2012سبتمرب،  9فاق التنمية يف مصر(، اجلمعية املصرية للتمويل اإلسالمي، القاهرة، اإلسالمي، وآ
 . 12م، ص2005الرماين، زيد حممد، الفقر حقيقته وأسبابه، دار الورقات العلمية، الرايض   (2)
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ويكفي أن نذكر هنا أن هللا تبارك  وجعله نعمًة من نعمه اليت مينت هبا على عباده، يض الفقر،وهو نقالغىن 

 (1) ((.َوَوَجَدَك َعائِّاًل فََأغنىَن )) وتعاىل امنت على رسوله صلى هللا عليه وسلم بقوله تعاىل:

وقد تضمنت تعاليم الدين اإلسالمي األسس واملبادئ اليت ميكن إتباعها ملواجهة ظاهرة الفقر من 

خالل إقرار مبدأ حتقيق العدالة االجتماعية تفاداًي حلصول التفاوت يف الدخل وسوء توزيع الثروة واللذان 

وعة من الوسائل واآلليات يعتربان من أهم األسباب الرئيسية للفقر، كما وضع الشرع احلنيف جمموعة متن

املختلفة حملاربة ظاهرة الفقر كالعمل، والزكاة، واملرياث، والصدقات، والوقف، واهلبات، وصيغ التمويل 

اإلسالمي املختلفة، وغريها من الوسائل اليت مجعت بني اجلانب الرحبي واجلانب اخلريي واليت هدف اإلسالم 

 حد الكفاية هلم.ندة الفقراء وحتقيق من خالهلا إىل مواجهة مشكلة الفقر، ومسا

تمثل يف توفري أن حد الكفاف ي إذإلنسان لحد الكفاية و حد الكفاف  هناك اختالف بني كل منو 

ة لإلنسان اليت تضمن له احلد األدىن من املعيشة واليت ال يستطيع العيش بدوهنا كالغذاء لضرورياالحتياجات ا

توفري املتطلبات اليت جتعل اإلنسان يف غىن إىل  تلك الضرورايت وزتجاأما حد الكفاية في واللباس والسكن،

ك من األمور دين وغري ذلالعالج وقضاء التعليم و الو  نكاحكال  ها يليق بمب عن غريه وجيعله يف سعة من العيش

 اليت حتسن احلياة وحتفظ للناس مكارمهم.

 تصنيف الفقر ▪

 حبيث يتمالتصنيف على أساس مستوى الفقر  هاأشهر من كان ، و دد لهضع تصنيف حملو  تعددت احملاوالت

 (2):النحو التايل ذلك علىقياسه و  كي يسهلم الفقر إىل عدة مستوايت  يقست

                                                           
 .8الضحى، آية   (1)
 .7اد، جامعة البليدة، اجلزائر، صعبد القادر أوزال، مالحظات حول الفقر يف العامل، كلية االقتص  (2)
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ة إشباع احلاج عنبدخله  هتصرف من خاللاإلنسان فيها  أبنه احلالة اليت يعجز يعرف: و املدقع الفقر .1

ميثل تكلفة توفري احلاجات الغذائية لألفراد أو األسر العيش، وخط الفقر املدقع الغذائية اليت متكنه من 

 وفق العرف الغذائي للمجتمع حبد معني.

ل صأن يبدخله  هتصرف من خاللنسان اإل هال يستطيع في ذيال وضعال يعرف أبنهاملطلق: والذي  الفقر .2

، وخط الفقر موالتعلسكن والصحة لوا واللباس كل والشرباملتمثلة ابألو  يةاألساسته شباع حاجاإىل إ

مجالية للطلبات اليت تشبع حاجات األفراد أو األسر وفق العرف السائد يف املطلق ميثل التكلفة اإل

 اجملتمع وحبدها األدىن.

 .بني الفقراء اصلالتفاوت احلمقدار س اقيل ويستخدم الفقر: شدةمؤشر  .3

 .السكانعدد إمجايل ابلنسبة إىل  الفقر حتت خط السكان نسبةهي الفقر:  نسبة .4

 .ل الفقراءيخادمحجم الفجوة اإلمجالية املوجودة بني  ساقيلويستخدم  الفقر: فجوةمؤشر  .5

فقراء ال على كل سكان اجملتمعالتفاوت يف توزيع الدخل مقدار يستخدم لقياس و معامل جيين: مؤشر  .6

 .هموغري 

 أسباب مشكلة الفقر ▪

 (1)الفقر بشكل عام سنحاول إجيازها ابآليت:مشكلة هنالك العديد من األسباب اليت تؤدي إىل 

يؤدي  وهذا االرتفاع ،سعار السلع واخلدماتاملستوى العام ألارتفاع  وهو مصطلح يعرب عنالتضخم:  .1

األمر الذي  بشكل كبري ألسر احلقيقيةال يخادموابلتايل تتأثر  عملةالقوة الشرائية لليف خنفاض االإىل 

                                                           
 م.2003، 02كورتل، فريد، الفقر مسبباته آاثره وسبل احلد منه، حالة اجلزائر، جملة االقتصاد واإلدارة، الفقر والتعاون، اجلزائر، العدد    (1)
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 دخل بذلكتل ضروريةال امتطلباهتعلى  احلصولالعجز عن من  مرحلةتصل إىل جيعلها مع مرور الوقت 

 .الفقر يف دائرة

إن زايدة وكرب حجم األسر يعترب من األسباب املؤدية إىل الفقر، حيث تؤدي هذه حجم األسرة:  .2

م النفقات لتلبية الطلبات الضرورية ومع الوقت قد الزايدة إىل إثقال كاهل األسر من خالل زايدة حج

 تصل هذه األسر إىل مرحلة تعجز فيها عن توفري هذه الطلبات ما جيعلها تقع يف مستنقع الفقر. 

على أفراد  لدخل القومياة و لثرو ايف توزيع  ةلاغياب العد يؤدي: لقوميالدخل او  ةلثرو ا سوء توزيع .3

فئتني رئيسيتني إحدامها مستفيدة من الدخل القومي وثروات البلدان إىل اجملتمع إىل تقسيم اجملتمع 

مما  اويعرب عنها بطبقة األغنياء واألخرى فئة حمرومة من مقدرات البلد وخرياته وال يناهلا شيء منه

 .الفقراءطبقة ها وهؤالء هم إفقار  يؤدي إىل

اليت تعاين منها الكثري السياسية واألمنية  إن النزاعات واالضطراابتخلارجية: عات الداخلية واصراال .4

ستقرار اال وخلق الفوضى وعدم املمتلكاتوختريب ضياع بشكل كبري وواضح يف تساهم من البلدان 

من األمور ذلك  وغري ونزوح الكثري من األسر واألفراد بسبب احلروب واالقتتال وضياع فرص العمل

 الفقر. اجملتمع ابجتاه اليت تقود

 :(1)اإلسالمية مسبباٍت عديدة نذكر منها ناتمعاتجمومما ال شك فيه أن للفقر يف كما 

 يف اإلنفاق. توسطالنعم، والعلى ظ افاحليف  دين احلنيفب الادآد عن اعتباال .1

، مع قلة السعي للتنمية وحتسني بلدانوقلة اخلربات الفنية يف كثري من ال يستوى التعليميف املخنفاض اال .2

 اإلنتاجية.

                                                           
 .20-19الرماين، زيد حممد، الفقر حقيقته وأسبابه، مرجع سابق، ص  (1)
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ضطراب لصراعات وال نتيجة كثري من املسلمني الذين تركوا أوطاهنم  منها  يعاينيتالتشرد الحالة  .3

 .يةاألوضاع األمن

 كثري منالع ا ضي عنهاواليت ينتج  بلدانغري املستقرة يف بعض الوأوضاعها السياسية  ضطراابتاال .4

 الطاقات.و لثروات ا

 اإلسالمية. بلدانالبعض التعاون االقتصادي بني  غياب .5

ثروات  لستغالتعمل على االغربية الكربى اليت االقتصادية االقتصادية للدول  الدول اإلسالمية تبعية .6

 العامل اإلسالمي.ومقدرات 

 آاثر الفقر ▪

 (1):واالنعكاسات اليت يسببها الفقر على األوضاع االقتصادية واالجتماعيةفيما يلي عرض موجز لآلاثر 

االجتماعية  شاكلاملتلك ىل عدد من إ أن نشريهذا اجملال ميكن  يفو  االجتماعية:املشاكل  انتشار .1

يت تعيشها نتيجة طبيعية لألوضاع ال اللذان يعتربان التسول والتشرديف اجملتمع، وكذلك  اجلرميةكانتشار 

، ومن تلك املشاكل كذلك القيم اجملتمعيةىل اخلروج عن إأفرادها من  تضطر البعض اليت األسر الفقرية

 املخدرات وتداوهلا. وتعاطي صغار السن وتسرهبم من املدارس حنرافإ

 جداً، مبكر بعمر وتسرهبم همدارسمل صغارال ترك إىل الغالبيف  يؤدي الفقرألن  م:يعلتال مستوىتدين  .2

 على األهايل عدم قدرةل أو، هايلاألمتطلبات واحتياجات  توفريب عدةعمل للمسابحث عن لبغرض ا

 .ةينفقات الدراسالحتمل 

                                                           
 .14عبد القادر أوزال، مالحظات حول الفقر يف العامل، مرجع سابق، ص (1)
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 نفقاتالعلى حتمل األهايل قدرة  عدمنتيجة  راءلدى نسبة كبرية من الفق الصحي املستوىتدين  .3

 فة.ختلامل عوامل، وغريها من الالصحية

ويعترب هذا األمر من مظاهر الفقر الرئيسية، ألن الفقري  املشاركة يف احلياة العامة والتهميش: ضعف .4

يسعى بطبيعة احلال إىل توفري االحتياجات املعيشية الضرورية له وملن يعول، ومثل هذا اندراً ما ينشط 

السياسية. وتتفاقم االنعكاسات السلبية وتلك يف مؤسسات اجملتمع املدين أو يف املشاركة يف احلياة 

للفقر إذا ترافق معها بعض املظاهر االجتماعية السلبية األخرى كاستشراء الفساد يف  اآلاثر الضارة

 االجتماعية وضعف اخلدمات االجتماعية املقدمة وغريها. اجملتمع وغياب العدالة

 أساليب مكافحة الفقر ▪

هذا السؤال هي أن هناك جمموعة من األساليب اليت يتم من  ؟ واإلجابة علىالفقر كافحيف يك

 (1):تلك األساليبفيما يلي عرض موجز لخالهلا حماربة الفقر ومكافحته و 

أن جهود التنمية والسبب يف ذلك ظهوره يف اجملتمع مبجرد  الفقر معاجلة يعمل على العالجي: األسلوب أوالا 

 اإلجراءات يف هذا لذا فقد مت اختاذ بعضو  ،لبعد االجتماعيا وإمهالاالقتصادي البعد ركز على كانت ت

 ومنها على سبيل املثال: اجملال

 االجتماعي. شبكات األمان .أ

حدة يهدف أوهلما إىل ختفيف  طريقني متوازيني عرباحلزمة  هذه يتم تنفيذ ،االجتماعي حزمة األمان .ب

متويل وتنمية وكذلك  للعمل، لفقراء العاطلني وإعادة أتهيلهمل يةتدريبال ربامجإقامة ال الفقر من خالل

 الفقرية ناطقالتحتية للم حتسني البىنوية، ابإلضافة إىل النسالشرحية الصغرية لألسر الفقرية السيما  وعاتاملشر 

                                                           
 ww.info.worldbank.org/etools/docw، 16عبدالقادر أوزال، مالحظات حول الفقر يف العامل، مرجع سابق، ص (1)
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 صيانة البىنب االهتماممن خالل والتصدي هلا  الفقرمواجهة أسباب أما اثنيهما فيتضمن و  ،متدنية اخلدماتو 

 .حنوهاو  ةة والتكنولوجييالصحو  يةطاعات التعليمالق الرتكيز علىو التحتية 

حتقيق  هاأتخذ ابعتبار جلعلها األسلوب تصميم خطط التنمية  ذامبوجب ه يتمو  األسلوب الوقائي: اثنياا 

األسلوب الوقائي  االقتصادي يفلنمو لتوقع يو  ،بشكل متوازنو واحد  جتماعية يف آنٍ االقتصادية و االهداف األ

 أقل منه يف األسلوب العالجي.أن يكون على املدى القصري 

 التشريعات واملؤسسات واهلياكل والسلطات ذرية يفاجلعاجلات امل به اختاذوجمبتم وي األسلوب اجلذري: اثلثاا 

واالستفادة  ،العدالة االجتماعيةو الفرص  على من تكافؤاألد احلوالقضائية والتنفيذية مبا يضمن  التشريعية

يغين عن استخدام األسلوبني  الو  مدسلوب طويل األاأل ذاوه، املتكافئة واملتوازنة من املنافع واخلدمات

 .لهالبشرية و لفنية وا تطلبات الزمنيةامل نتيجةوذلك  سابقنيال

 (1):واحلد منها ما يلييبقى املطلوب من املسلمني بشكل عام ملكافحة ظاهرة الفقر بعد كل هذا و 

ق انفإلابواهلبات والتربعات و  اتصدقوال إنفاقاً مشروعاً، للزكاةمكانه املناسب وإنفاقه  املال يف أن يضعوا .1

 .ساكني وحنوهموامل ونواألوالد واألقربواألهل على النفس 

مواقف إجيابية  تبينأبناء اجملتمع فيما بينهم ب تساندأبن يوذلك التكافل االقتصادي العمل على حتقيق  .2

 .م وتفقد املساكنيايتاأل وكفالةمع احملتاجني يف مصاحلهم  وقوفالك

بني األمة، كي ال يبقى يف واملساواة يؤدي إىل التقارب  الذيالتوازن االقتصادي العمل على حتقيق  .3

 .معدمون متخمون وفقراءطبقة أغنياء اجملتمع 

                                                           
 .21ر حقيقته وأسبابه، مرجع سابق، صالرماين، زيد حممد، الفق  (1)
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سلمة أن تفكر اليوم الدول امل من على كل دولةإذ ينبغي لتكامل االقتصادي التفكري بشكل جدي اب .4

 مع بقية الدول اإلسالمية.االقتصادي يف التكامل 

 

 .حملة عامة عن البطالةاملطلب الثاين: 

على  اتتمعاجمللو منها ختكاد تقتصادية واجتماعية ال تعترب ظاهرة البطالة توأم ظاهرة الفقر وهي ظاهرة ا

احلياة على  يت ختلفهاالالسيئة آلاثر ل اً دول نظر الاملشاكل اليت تعاين منها معظم  من أخطر تعد، و تاريخال دارم

، واليت حتد من قدرات أفراد اجملتمع وتُلحق أبسرهم وذويهم أعباء اً اجتماعي وأ بشكل عام اقتصادايً كان

 كثرية.

ليل أسباهبا ونتائجها يف اجملتمع بشكل مستمر، وتعمل الكثري من الدول على دراسة مشكلة البطالة وحت

االجتماعي انب ابجل منها ما يتعلقمة متس الشعوب، وخاصة لتفادي ما يرتتب عليها من تبعات وآاثر جسي

 الصحي.كذلك األمين و و  القتصاديوا

ل دخ ريفزايدة فرص العمل املتاحة يف اجملتمع ينتج عنها توفإن للبطالة ارتباطاً قوايً ابلنمو االقتصادي، 

ة، وإعالة األسر، واحلصول على املتطلبات الرئيسية كالتعليم، والعالج يتكاليف املعيشالح هلم أتمني تييألفراد ل

حرمان تسبب يف فالبطالة تمن ذلك عكس الى وعل ،قوي النشاط االقتصاديوهذا داللة على أن وحنوها، 

واألزمات شاكل ظهور امل يف سهميما  وهوتوفري الدخل الالزم لتأمني متطلبات احلياة،  وكبرية منفئة واسعة 

 سياسية.الجتماعية و االقتصادية و اال

لبطالة، املتعلقة ابنسب عاين من زايدة األرقام والتعد من أكثر الدول اليت تنامية دول الابلتأكيد فإن الو 

النمو  فيها وبنيالنمو السكاين الكبري والكم اهلائل من اخلرجيني وحاملي الشهادات بني الواضح  نتيجة للفرق

 .هلا االقتصادي
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 مفهوم البطالة ▪

َضياعاً ملفهوم البطالة يف اللغة معان متعددة، فيقال: َبَطَل بُطناًل وبُطواًل وبُطنالانً، بِّضمهنَّ: َذَهَب 

راً، وأبنطََلُه، ويف َحديثِّه َبطَاَلًة: َهَزَل، كأَبنَطَل، واأَلجرُي: تَ َعطََّل. َوَبَطل َما َكانُوا ومنه قوله تعاىل:  (1)وُخسن

رُي َبطاَلًة   (2)نيَ عنَمُلو   (3): َأي تَ َعطََّل فَ ُهَو َبطّاٌل(.بفتح الباء وبكسرها -وبِّطالة  يبطل بطَالة -وَبَطَل األجِّ

 أما البطالة يف االصطالح فلها تعاريف متعددة منها:

 (4)يف العمل واإلنتاج.جمتمع ما، برغم القدرة والرغبة  التوقف اجلربي جلزء من قوة العمل يفهي   -

لفظ يشمل كل األشخاص العاطلني عن العمل رغم استعدادهم عرفتها أبهنا: منظمة العمل الدولية   -

 (5)أبجر أو حلساهبم اخلاص.له وقيامهم ابلبحث عنه 

ألجر ابحث عنه، ويقبله ابقادر على العمل وراغب فيه و كل شخص هو  ف عن العمل العاطلالشخص  أما

 (6)السائد ولكن دون جدوى.

ذاتياً كان  ،من أشكال العجز أبهنا العجز عن الكسب أبي شكلٍ  ف البطالةعرَّ تُ فالفقه اإلسالمي أما يف 

حنوه، ويدخل يف أو العجز غري الذايت كاالشتغال ابلتحصيل العلمي و  ،كالصغر أو الكرب أو املرض أو العته

 (7)مجلة العاجزين عن الكسب الغين الذي ميلك مااًل ال يقدر على استغالله.

  

                                                           
 (.1/966الفريوزآابدي، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب القاموس احمليط، مؤسسة الرسالة، بريوت، )  (1)
 .118األعراف، اآلية   (2)
 (.28/89اهر القاموس، دار اهلداية، )احلسيين، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق، أبو الفيض، امللّقب مبرتضى الزَّبيدي، اتج العروس من جو   (3)

 .142م، ص2000عبادي، عبد الناصر وآخرون، مبادئ االقتصاد الكلي، دار صفا للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل،   (4)
 .85، ص1985، 71منظمة العمل الدولية، الدورة   (5)
 .15م، ص1998، الكويت، أكتوبر226املعرفة، العدد زكي، رمزي، االقتصاد السياسي للبطالة، جملة عامل   (6)
م، 1992ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، حاشية ابن عابدين، دار الفكر، بريوت، الطبعة الثانية،   (7)
(3/628.) 
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 أنواع البطالة ▪

أدت وسامهت يف ظهورها، وميكن تصنيف تقسم البطالة إىل عدة أنواع بناءًا على شكلها واألسباب اليت 

 (1) أنواعها املتعارف عليها ضمن فئات معينة كالتايل:

ويقصد هبا تعطل قطاع واسع من اجملتمع عن العمل لعدم توافر فرصهِّ مع : البطالة السافرة أو املكشوفة .1

 رغبتهم به وقدرهتم عليه.

ؤهالت مع املتناسب اليت تعمل العدم توفر فرص لعاطلني نسبة من الالبطالة الفنية: ويقصد هبا وجود  .2

 .اليت لديهم قدرات الفنيةالالعلمية و 

البطالة املومسية أو الدورية: ويقصد هبا وجود فائض يف العمالة عاطل عن العمل يف مواسم حمددة، فينتج  .3

النوع من البطالة بعض القطاعات الزراعية والصناعية اليت تعتمد عن ذلك هدٌر للوقت، ويصيب هذا 

 نتاج البدائّي، أو اليت حيصل فيها تغرياٌت مومسيٌة ودورية.على أساليب اإل

البطالة االنكماشية: وهي أحد أشكال البطالة املومسية، إال أهنا ليست دورية بشكل سنوي ولكنها دورية  .4

ر هبا البالد سواء كانت ابنكماش أنشطة حمددة أو بتحول املشاريع من طبقاً للدورة االقتصادية اليت مت

منطقة إىل أخرى، وهذا ما حيصل غالباً نتيجة تغري البنية اهليكلية للصناعة بشكل مستمر كل فرتة من 

 الزمن.

دد البطالة املقنعة أو اهليكلية أو البنيوية: ويقصد هبا ارتفاع عدد املستخدمني يف مؤسسة ما عن الع .5

 املطلوب ألداء األعمال فيها. ويشاهد هذا النوع بكثرة يف املؤسسات احلكومية.

البطالة االحتكاكية أو املؤقتة: ويقصد هبا زايدة حجم العمالة عن فرص العمل املتاحة، وهذا يعين هدر  .6

تصف اجلهود وإضاعة األوقات. ويعزى ذلك إىل سوء التخطيط اجلغرايف أو تغري آليات سوق العمل. وت

 هذه البطالة أبهنا متتد لفرتة مؤقتة.

                                                           
 م.2013، 10قنطقجي، سامر، مشكلة البطالة وعالجها يف الفقه اإلسالمي، دار إحياء للنشر الرقمي، الطبعة الثانية )اإللكرتونية(، ص  (1)
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 شاملة أو جزئية:وقد تكون البطالة أبنواعها السابقة 

 فالشاملة: هي اليت تصيب مجيع القطاعات واألنشطة االقتصادية دون استثناء.

واجلزئية: هي اليت تصيب قطاعات حمددة كاألشخاص الذين يعملون حلساهبم اخلاص، أو الذين يعملون يف 

 ات التشييد العمراين، أو الذين يضطرون إىل البحث عن عمل آخر مع العمل الذي يزاولونه.قطاع

 اختيارية أو إجبارية:كما قد تكون البطالة 

لألفراد القادرين عليه ابختصاصاهتم نفسها إال أهنم يفضلون  ختيارية: تتمثل بتوافر فرص العملفالبطالة اال

البطالة عليها، وهذا ما حيدث يف اجملتمعات الغنية واملتطورة تقنياً بغية زايدة دخل األفراد، أو بسبب ظروف 

أما البطالة اإلجبارية: فهي اليت ال يكون للفرد  االنتعاش االقتصادي الذي يعيشه الناس يف تلك الدول.

لعامل دور فيها ألهنا مفروضة عليه، وقد يكون املسبب هلا نقص األجور وقصورها عن تلبية احلاجات، أو ا

 (1)سوء تنظيم األسواق، أو أمور ذاتية كاملرض املانع من الكسب.

 أسباب البطالة ▪

 اقتصاديلظاهرة البطالة أسباب متعددة أدت إىل ظهورها وانتشارها فمنها ما هو اجتماعي ومنها ما هو 

 (2) وحنوها، ومن تلك األسباب:

 ارتفاع األسعار وضعف القدرة الشرائية. .1

 تعومي قيمة العمالت. .2

 تراجع الصادرات. .3

 زايدة عدد السكان. .4

 زحف العمالة األجنبية وهجرة العمالة احمللية املؤهلة. .5

                                                           
 .11قنطقجي، سامر، مشكلة البطالة وعالجها يف الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص  (1)
 .12قنطقجي، سامر، مشكلة البطالة وعالجها يف الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص  (2)
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 االستغناء عن عدد من العمال نتيجة إلعادة هيكلة املؤسسات والشركات. .6

 ارتفاع األجور. .7

 .زايدة املنافسة، خاصًة بعد احلرية التجارية اليت تتبناها منظمة التجارة العاملية .8

 زايدة التقدم التقين وضعف املهارات الفنية للعاملني. .9

 زايدة نسب التضخم. .10

 سهولة طرد العمال يف البلدان اليت ليس فيها نظام للعاملني يؤدي إىل البطالة السافرة. .11

يؤدي إىل وجود البطالة املقنعة،  -بسبب محاية القانون هلم–طرد العمال يف بعض البلدان  عدم إمكانية .12

 ألن صاحب العمل ال ميكنه طرد العامل حىت ولو قصر أو أساء.

 عوامل شخصية. .13

اضطراب العالقة بني أرابب العمل والعمال وحتوهلا إىل صدامات دموية أحياانً بدالً من أن تكون العالقة  .14

 ة إنسانية.اجتماعي

 وجود تعويضات للعاطلني عن العمل يف بعض البلدان أدى ابلكساىل من أهلها إىل اختيار البطالة. .15

ألسباب لاخنفاض معدل اإلنتاج، األمر الذي يؤدي إىل االستغناء عن العمال كحل سريع دون دراسة  .16

 احلقيقية هلذا االخنفاض.

وزارات التعليم ومكاتب )العمل والتوظيف( واخلرائط عدم التنسيق الكايف بني خطط كلَّ من  .17

 االستثمارية.

، الراب، كنز املالكاإلسراف والتبذير،    ألسبابلعديد من اأما من وجهة النظر اإلسالمية فتعود البطالة ل

 (1)النظام الضرييب.، ضعف القانون وفساد البيئة التشريعية، التضخم، االحتكار، سوء اخلطة التعليمية

                                                           
 .76قنطقجي، سامر، مشكلة البطالة وعالجها يف الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص  (1)
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 اآلاثر املرتتبة على ظاهرة البطالة ▪

هناك جمموعة كبرية من اآلاثر اليت ترتتب على تفشي ظاهرة البطالة يف أوساط اجملتمعات ولكننا سنستعرض 

 فقط اآلاثر االجتماعية واالقتصادية للبطالة على النحو التايل:

 (1)اآلاثر االجتماعية للبطالة:

 تعمل على إضعاف عامل الوالء للدولة والوطن، وتراجع حاالت التأييد واإلسناد للقرارات املعلنة للدولة.  .1

 ىل محل العقائد واألفكار اهلدامة واملضرة ابلنسيج االجتماعي للمجتمع. إقد تدفع العاطلني عن العمل  .2

ئم على اختالف أنواعها مثل اإلرهاب تشكل البطالة عامالً قوايً لدفع الفرد حنو االحنراف وارتكاب اجلرا .3

 واملخدرات وغريها من اجلرائم األخرى لغرض احلصول على املال الكايف. 

 تعمل البطالة على تدمري العالقات األسرية وعزوف الشباب عن الزواج.  .4

هبدف أتمني مستوايت معينة ىل خارج البلد إهلا عالقة هبجرة الكثري من أصحاب الكفاءات العلمية  .5

 عيش.لل

 اآلاثر االقتصادية للبطالة:

 لفقر هو وأسرته.ل عله عرضةجي الوحيديكون رمّبا الذي دخله و لالعامل  انفقد .1

  قومي.لناتج الا ينتج عنها اخنفاض يف .2

 مجايل.اإل الناتج احمللينتيجة لالخنفاض يف  احمللياخنفاض نصيب الفرد من الناتج تتسبب يف  .3

ق دعم يداصنعرب  للعاطلنيتدفع مبالغ ومساعدات  للدول اليت املوازنة العاّمةعجز يف ينتج عنها  .4

 عاطلني.ال

 .ألجورالعام ل ىستو املض افتتسبب يف اخن .5

                                                           
ة اببل، البديري، نعيم حسني كزار، مشكلة البطالة وآاثرها االجتماعية يف اجملتمعات املأزومة )اجملتمع العراقي أمنوذجاً( دراسة حتليلية، جمل  (1)

 .749م، ص2015، 2، العدد23نسانية، اجمللد العلوم اإل
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للبحث عن فرص جديدة تليب طموحاهتم  ارجإىل اخل واملتعلمني الكفاءات العلميةب يف هجرة بتست .6

 .ياملعيش ن من مستواهمحتسو  همدخل وتساهم يف زايدة

  آليات مكافحة البطالة: ▪

تعددت اآلليات املتبعة ملكافحة البطالة والتصدي هلا وتنوع طرق معاجلة هذه املشكلة لدى علماء 

االقتصاد يف الغرب، ولكن البطالة مازالت قائمة وأعداد العاطلني يف ارتفاع مستمر، ألن مجيع احللول 

 ال.املوضوعة مل تكن سوى مهدائت ومسكنات ليس إ

 (1)وسنستعرض ابختصار أهم الطرق اليت انتهجها علماء االقتصاد الغربيون ملعاجلة مشكلة البطالة:

الضمان االجتماعي: ويقصد به األموال اليت يتم دفعها للمحتاجني وكبار السن كإعاانت دورية من  .1

ابلبعض ألن من يدفع الضرائب ميزانية الدولة واليت بدورها تقتطعها من الضرائب، وهذا يلحق األذى 

 هم الفقراء واألغنياء على حد سواء.

ن فقط مبقدار االشرتاك الذي دفعه و التأمني االجتماعي أو الصحي: وحيصل عليه املوظفون والعامل .2

من راتبه مقابل أتمينه من أخطار العجز الدائم أو اجلزئي، أما غري املشرتكني فال حيصلون على شيء 

ابستثناء بعض الدول ككندا وأمريكا حيث جيرب مجيع املواطنني على االشرتاك يف  من هذا التأمني،

 هذا التأمني.

القيام بدورات تدريبية جمانية يف املشاريع اإلنتاجية، لتشجيع أرابب العمل على استقطاب العمالة  .3

 اهليكلية.املدربة مما يوفر الوقت واجلهد، وهذا النوع يصلح يف عالج البطالة املقنعة أو 

 اخلصخصة(.ختصيص الشركات العامة ) .4

 حماربة العمالة الوافدة من خارج البالد. .5

                                                           
 .16قنطقجي، سامر، مشكلة البطالة وعالجها يف الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص  (1)
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 منح إعاانت للعاطلني عن العمل. .6

 خفض سن التقاعد. .7

 خفض عدد أايم العمل يف األسبوع، كخفضه من ستة أايم إىل مخسة. .8

 صرف إعاانت للشركات اليت حتقق نسبة توظيف حمددة كما حيصل يف أورواب. .9

 ل على احلد من هروب رؤوس األموال إىل خارج البالد.العم .10

 خفض سعر الفائدة إىل أدىن حد، كما فعلت أملانيا. .11

 توطني الصناعات يف خمتلف أحناء البالد. .12

 نتاجية مبختلف أنواعها.إعادة هيكلة القطاعات اإل .13

 العمل على خفض معدالت القبول يف اجلامعات. .14

 تشجيع سياسة التصدير. .15

 .ختفيض الضرائب .16

 زايدة اإلنفاق العام، مما يؤدي إىل إنعاش الطلب على العمال العاطلني عن العمل. .17

املساعدة يف متويل وإنشاء املشاريع الصغرية وأتمني املعلومات الالزمة هلا، والعمل على جتميعها  .18

ق فيما بينها لالستفادة من مزااي املشاريع الكبرية سواء بتوحيد مشرتايهتا من املواد األولية، أو ابلتنسي

 لتسويق منتجاهتا كما فعلت دول االحتاد األورويب.

 تقدمي القروض الربوية. .19

أما الشريعة اإلسالمية فقد أوجدت آليات تعمل على معاجلات إمجالية ملشكلة البطالة تتلخص فيما 

 (1)يلي:

 اعتماد الشريعة اإلسالمية كدستور للحياة، وتنقسم مواد هذا الدستور إىل: .1

                                                           
 .76مشكلة البطالة وعالجها يف الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص  (1)
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 ثوابت ال حميد عنها وال تستبدل وال تتغري. -أ

 ، قابلة للتغيري والتعديل حبسب احلال.متغريات -ب

 تنمية الرقابة الداخلية الفردية اليت تنبع من ضمري كل فرد، وينمي هذه الرقابة ما يلي: .2

 .الرتبية اإلميانية اليت تدفع الفرد إىل االلتزام خوفاً من عذاب هللا عز وجل وطمعاً يف ثوابه -أ

 جدار احلالل واحلرام البني احلدود، الواضح املعامل. -ب

 التناصح والتواصي ابحلق. -ت

 إرساء الرقابة اخلارجية املتمثلة يف: .3

 نظم الرقابة الداخلية يف املؤسسات. -أ

 تفعيل دور احملاسبة. -ب

 تفعيل دور اإلحصاء. -ت

 املراجعة والتدقيق أبسلوب علمي. -ث

 القضاء العادل الفعال ذو السلطان. -ج

 مؤسسة الزكاة من الناحيتني االجتماعية واالقتصادية.دور  .4

 اعتماد معايري اختيار الكفاءات ومنها: .5

 القوة واألمانة واحلفظ. -أ

 سداد األجور. -ب

 العلم. -ت

 حصانة األموال العامة وسلوك احلكام ومن يولوهنم. .6

 إلغاء الضرائب. .7

 إحياء األرض املوات. .8
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 إلغاء الراب من مجيع املرافق. .9

 (1)الوسائل اليت حيارب هبا النظام اإلسالمي البطالة ما يلي:ومن 

نفاق ابعتدال دون إسراف وال تقتري. فاإلسراف يؤدي إىل زايدة الطلب االستهالكي الدعوة إىل اإل .1

 وابلتايل يقود إىل التضخم، والتقتري يؤدي إىل ضعف الطلب الكلي ويقود إىل الكساد.

}َوالَّذِّيَن  تعاىل: ار وحيجب السيولة عن السوق. يقولحتجيم االستثم النهي عن االكتناز ألنه يؤدي إىل .2

رنُهمن بَِّعَذاٍب أَلِّيٍم{ َهَب َوالنفِّضََّة َواَل يُ ننفُِّقوهَنَا يفِّ َسبِّيلِّ اّللَِّّ فَ َبشِّّ نُِّزوَن الذَّ  .(2)َيكن

 احلث على التعلم وطلب العلم. .3

 تسويف.احلث على إعطاء األجري أجره مباشرة دون  .4

منع الراب ملا له من دور يف أكل أموال الناس ابلباطل، وإحجام أصحابه عن العمل املنتج، ورفع نسبة  .5

 التضخم، وتضليل االستثمارات.

 أتمني حرية األسواق للحفاظ على البنية التحتية لبيئة األعمال. .6

 حماربة التسول والكسل. .7

 الدعوة إىل العمل واحلث عليه. .8

 االستغالل والظلم، ألهنا تؤدي إىل حتول اجملتمعات حنو البطالة.حماربة االحتكار و  .9

الدعوة إىل بناء املشاريع الفردية واجلماعية على حد سواء وصواًل إىل املشاريع الكبرية والضخمة  .10

 لدخول األسواق العاملية وعدم االكتفاء بكسب األسواق احمللية.

                                                           
 .78قنطقجي، سامر، مشكلة البطالة وعالجها يف الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص  (1)
 .34التوبة، اآلية   (2)
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 ضبطها القضاء العادل من غري أتجيل.حفظ حقوق العمال وأرابب العمل ابلعقود، واليت ي .11

إجياب إخراج الزكاة ألهنا مسامهة من اجملتمع يف أتمني مورد مايل مستمر لتلبية حاجة احملتاجني  .12

 والقضاء على الفقر.
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 .ع الصغرية ومتناهية الصغرير ااملفاهيم النظرية للمشاملبحث الثاين: 

 األول: تعريف املشاريع الصغرية ومتناهية الصغر. طلبامل

ظروف المكانيات و اإل ًا الختالفنظر خر آإىل  بلدتعريف املشاريع الصغرية ومتناهية الصغر خيتلف من 

وطبيعة املشاريع القائمة فيها، وابلتايل فليس هنالك تعريفاً واحداً  االقتصادية اليت حتدد مالمحو االجتماعية 

لمشاريع الصغرية لمعايريها اخلاصة اليت اعتمدهتا يف تعريفها  دلببل لكل جهة ولكل  ،معتمداً لدى اجلميع

 وسنعرض بعض هذه التعاريف على النحو التايل: ،وحنوها

 . (1)" 10ها أقل من في يكون عدد العاملنياليت  شاريعامل" :عرفتها منظمة العمل أبهنا •

صول األإمجايل يصل و  عامالً  50 صل عدد العاملني فيها إىلاملشاريع اليت ي" :أبهناك الدويل البن هاويعرف •

 املني،ع 10اليت يعمل هبا حىت تلك املشاريع هي فاملتناهية الصغر  أمامليون دوالر،  3 إىلبيعات املو 

 .(2)" دوالر 00010, إىل اإمجايل أصوهليصل دوالر، و  000100, إىل بيعات السنويإمجايل امل صلوي

، أما املشاريع عامالً  99إىل  10بني مشاريع يعمل فيها " :يع الصغرية أبهنار ااملش عرف االحتاد األورويب •

 (3)." وأقل عاملني 9 متناهية الصغر فيعمل هبا

 50إىل  10بني يعمل فيها ما مشاريع " :أبهناعرفتها ونيدو" ليا" الصناعية للتنمية املتحدة األمم منظمة •

 (4)."عاماًل، ويقوم إبدارهتا شخص واحد يتحمل املسؤولية بكافة أبعادها

                                                           
 .www.ilo.orgي ملنظمة العمل الدولية املوقع الرمس (1)

(2) Aygagari Meghana & Thorsten Beck and Asli Demirguc-Kunt، "Small and Medium Enterprises Across 
The Global: a New Database"، World Bank Policy Research، Working Paper 3127، August ،2003 pp 2-3. 

ة والصعوابت جرادات حممود، أبو الرب نور الدين، أبو الرب حممود، اهليكل التمويلي للمشاريع الصغرية يف الضفة الغربية )احلاجات املالي  (3)
 .316، صم2004، العدد الثاين، يوليو 31واملصادر املتاحة(، جملة دراسات، العلوم اإلدارية، اجلامعة األردنية، اجمللد 

جسر  سلسلة ،تنمية املشاريع الصغرية، ، وخضر حسان .http://www.unido.orgاملوقع الرمسي ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية   (4)
 .3، ص2002الكويت،  ،املعهد العريب للتخطيط ،التنمية، العدد التاسع
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 توفر فيها شرطنيي املشاريع اليت" :الصغرية أبهناع ير ااملش (CED)جلنة التنمية االقتصادية األمريكية عرفت  •

 ية:العلى األقل من الشروط الت

 هم.بعض أو كاملاليديره  املشروع .1

 متويله من قبل شخص واحد أو عدد قليل من املالك.رأس مال املشروع يتم   .2

 ن واملالك من نفس اجملتمع.و أن يكون املشروع يف نفس املنطقة حبيث يكون العامل .3

 (1)." ع الذي يعمل فيهحجم املشروع صغري مقارنة ابلقطا  .4

املهارة واحلرفية وعلى منشآت شابة انشئة صغرية نسبياً، تعتمد على " :أبهناملشاريع الصغرية وعرفت ا •

املوارد احمللية يف أنشطتها، وهتدف إىل حتقيق الرحبية والنمو والتطور، لتساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية 

 (2)."واالجتماعية

تعتمد على العمل اليدوي يف نشاطها اإلنتاجي مع  مشاريع" :أبهنااملشاريع الصناعية الصغرية وعرفت  •

 (3)."ببعض املعدات اليدوية واآلالت البسيطة تهااستعان

 غرض حتقيق النموب ةمرتفع خماطرها درجة أعماالً لق خت يتع الير الك املشت" :أبهنا ةع الصغري ير ااملشوعرفت  •

 (4)."ئهاوجتميع املوارد الضرورية إلنشا املتاحة التعرف على الفرص خالل منالرحبية و 

                                                           
ى السنوي احملروق ماهر، اجلابر تيسري، االسرتاتيجيات االقتصادية والسياسة النقدية املطلوبة لتيسري متويل املنشآت الصغرية واملتوسطة، امللتق  (1)

دان النامية واملؤسسات املالية اإلسالمية يف متويل املنشآت الصغرية واملتوسطة، سالمية يف البلاإلسالمي السادس بعنوان: دور املصارف اإل
 . 3، صم2003األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، عمان، األردن، 

الثاين  البلتاجي حممد، صيغ مقرتحة لتمويل املنشآت الصغرية واملعاجلة احملاسبية لصيغة املشاركة املنتهية ابلتملك، حبث مقدم للمؤمتر السنوي (2)
آت الصغرية عشر لألكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية حتت عنوان: دور املصارف واملؤسسات املالية واالقتصادية يف ترويج ومتويل املنش

 .8، صم31/5/2005–29واملتوسطة، عمان، األردن، 
 .19، صم2002يوسف توفيق، إدارة األعمال التجارية الصغرية، دار صفاء، عمان، األردن،   (3)
 .15، صم2002العطية ماجدة، إدارة املشروعات الصغرية، دار املسرية، عمان، األردن،   (4)
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ة وعدم قدر بسبب حجمها املشاريع اليت حتتاج للدعم والرعاية  تلك: :املشاريع الصغرية هيوقيل أبن  •

 (1)."الدعمهذا الذاتية على توفري  مواردها

 :أهناعلى  الصغريةشاريع ف امليتعر قد مت م ف2009( لسنة 136يف اليمن ومبوجب القرار الوزاري رقم ) •

، أقل من عشرين مليون رايل ميينإىل عمال ورأس ماهلا من واحد مليون  9إىل  4صناعية تضم  آتمنش"

وأما املشاريع متناهية الصغر فهي اليت يعمل فيها أقل من ثالثة عاملني ورأس ماهلا أقل من مليون رايل 

 (2)."ميين

 الصغرية وفقاً ملعياري القوى العاملة وحجم املبيعات كما يف اجلدول اآليت:أما يف ماليزاي فتعرف املشاريع  •

 املشاريع الصغرية يف ماليزاي وفقاً ملعياري القوى العاملة وحجم املبيعات.( يبني تعريف 2.1جدول رقم )

 املشاريع متناهية الصغر املشاريع الصغرية الصنف

 عامل. 75إىل  5من  عدد العاملني: - الصناعة
 مليون رجنت. 15إىل  300،000 من حجم املبيعات السنوية: -

 أقل من مخسة عمال. عدد العاملني: -
 300،000أقل من  حجم املبيعات السنوية: -

 رجنت.

 اخلدمات
والقطاعات 

 األخرى

 عامل. 30إىل  5عدد العاملني: ما بني  -
 رجنت.مليون  3إىل  300،000 من حجم املبيعات السنوية: -

 عدد العاملني: أقل من مخسة عمال. -
 300،000أقل من  حجم املبيعات السنوية: -

 رجنت.

http://www.smecorp.gov.my/index.php/en/policies/2015-12-21-09-09-49/sme-definition. :املصدر  

فت ومل تتفق على تعريف حمدد لمشاريع الصغرية أهنا تعددت واختلونالحظ من التعريفات السابقة ل

ومعني للمشروع الصغري نظراً لتنوع وتعدد املعايري املستخدمة يف تصنيف املشاريع. وقد يرجع ذلك كما ذكران 

مكانيات والظروف االقتصادية لكل بلد، كما أن ذلك قد يرجع إىل احلاجة واألسباب سابقاً إىل اختالف اإل

 والتعريف.اليت من خالهلا مت اختيار املعيار 

                                                           
ك فيصل اإلسالمي املصريف يف متويل املنشآت الصغرية واملتوسطة، امللتقى السنوي اإلسالمي السادس أبو موسى عبداحلميد، جتربة بن  (1)

سالمية يف البلدان النامية واملؤسسات املالية اإلسالمية يف متويل املنشآت الصغرية واملتوسطة، األكادميية العربية للعلوم بعنوان: دور املصارف اإل
 .4، صم2003ألردن، املالية واملصرفية، عمان، ا

 http://www.moit.gov.ye/moتعريف الصناعات الصغرية واألصغر، وزارة الصناعة والتجارة، اجلمهورية اليمنية،  (2)
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 شاريعامل فق عليها واليت ميكن تصنيف تلك اتاليتالتصنيف عايري مهناك العديد من  معايري تصنيف املشاريع:

 :ابختصار على أساسها ومن أمهها أو متناهية الصغر صغريةعلى أهنا 

 معيار القوى العاملة: أي عدد العاملني يف املشروع. .1

وهذا املعيار خيتلف من بلد إىل آخر وال  ،املال املستثمر يف املشروعمعيار رأس املال: ويقصد به رأس  .2

 بشكل دقيق.ميكن ضبطه وحتديده 

ها يتابخنفاض إنتاج عرفاليت ته البعض يف املشاريع عيار يستخدموهذا امللمبيعات: لقيمة السنوية المعيار  .3

 (1).واملرتبطة ابألسواق احمللية فقطلكمية، وا من حيث القيمة

من متواضعة نوعية عام تستخدم  شكلاملشاريع الصغرية بفمعيار نوعية التكنولوجيا املستخدمة:  .4

  (2).ماهلا رأسحبسب تكنولوجيا ال

شركات التوصية البسيطة والتوصية ابألسهم يف إطار  روفقاً هلذا املعياتقع املشاريع الصغرية املعيار القانوين:  .5

 (3).(العائلية والتضامنية)شركات األشخاص و  ،واحملاصة

وفقًا للمعيارين فيها  الصغرية ومتناهية الصغر وابلنسبة للجمهورية اليمنية فقد مت تصنيف املشاريع

 معيار رأس املال.، و معيار القوى العاملة األولني ومها:

  

                                                           
 .6البلتاجي حممد، صيغ مقرتحة لتمويل املنشآت الصغرية واملعاجلة احملاسبية لصيغة املشاركة املنتهية ابلتملك، مرجع سابق ص  (1)
 .7نفس املرجع، ص  (2)
 .6، ص2002السهالوي، خالد، دور املنشآت الصغرية واملتوسطة يف خلق فرص عمل جديدة، ندوة الرايض   (3)
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 الثاين: خصائص املشاريع الصغرية ومتناهية الصغر. طلبامل

 (1) :من اخلصائص اليت نذكر منها ما يليكبرية مبجموعة   متتازاملشاريع هذه النوعية من 

 ااملستثمر يف أصوهل اماهل ن تكلفة رأسأبع ير ااملشهذه تميز حيث ت ،فاض التكاليف الرأمسالية نسبياً اخن .1

ة خلق فرص تكلفمقابل  نخفضةتكلفة خلق فرص العمل فيها ممن جيعل  األمر الذينسبياً،  متدنية

 .كرب منهااأل شاريعيف امل العمل

 بلنشاط البدأ عند  ةتاج إىل عدد كبري من العمالحتال  ةع الصغري ير ااملشف ،خنفاض يف عدد العمالةاال .2

 ة املتوفرة.تاج إىل مهارة العمالحت

 اً املشاريع إال أهنا توفر عدد، فبالرغم من قلة عدد العمال يف مثل هذه توفري املزيد من فرص العمل .3

 من فرص العمل بسبب انتشارها الواسع. اً كبري 

يت تعتمد األدوات واآلالت احمللية الفهي تستخدم املستوى التكنولوجي: و املستخدمة  تواضع اآلالت .4

اضع من التكنولوجيا نتيجة الخنفاض بشرية يف أدائها، كما أهنا تستخدم مستوى متو هارة الاملعلى 

 رأس ماهلا.

تكاليف ال قلة بسبب، من البشرأعداد كبرية ويصل إىل  كثرية  اً بقاعغطي يالذي الواسع  هاانتشار  .5

 ية وحنوها.تأسيسال

 فيه. الذي تتواجداجملتمع و  الذي تنتشر به حمليطا واحتياجات طلب تليبأهنا  .6

                                                           
 .32سلمان ميساء حبيب، األثر التنموي للمشروعات الصغرية املمولة يف ظل اسرتاتيجية التنمية، مرجع سابق، ص (1)
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سواًء من خالل إنشاء املشاريع الصغرية ومتناهية الصغر  دخول فيهالل ةيو النس شرحيةستقطب الأهنا ت .7

وقد أبرزت هذه املشاريع دور املرأة بشكل كبري ال سيما وأن متطلبات عمل املرأة أو العمل فيها، 

 تتناسب مع طبيعة هذه املشاريع.

 :(1)خبصائص أخرى مثل سمكما أهنا تت

 .هااستمرار ضمان لعلى االبتكار  هذه املشاريعقدرة م .1

 موح الفرصة لتحقيق دخل مرتفع ابملقارنة مع دخل الوظيفة الرمسية.تعطي الشباب الطَ  .2

ضبط  هلذه املشاريعح تيياألمر الذي ، هذه املشاريع مبنتجات معينة اإلنتاج نتيجة لتخصصيف ودة اجل .3

 ودة.اجلواصفات و امل

يرجع ذلك لعدة أسباب منها اخنفاض مديونيتها و  هواخلروج من العملإىل سوق ا سهولة دخوهلتتميز ب .4

 يف مقابل الزايدة احلاصلة يف رأس املال، وكذلك لقلة األصول الثابتة.

 لياتاستخدامها آلو ، يالتدريب العمل على هذه املشاريععتماد التكاليف التدريب نتيجة  اخنفاض .5

 ة.بسيطإنتاج عمل و 

 اجاتاالحتي لبيةتالكها من حيث اً على مُ باشر اً مأثر هذه املشاريع تعطي  من واألرابح اجملنية عوائدال .6

 هلم، وحتسني مستواهم املعيشي. األساسية

  

                                                           
ائرية يف ظل التحوالت العاملية، جملة العلوم اإلنسانية، السنة الثالثة، العدد عمورة، مجال، ضرورة أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلز   (1)

 .4مرجع سابق، ص ،تنمية املشاريع الصغرية، ، خضر، حسان4م، ص2006، مايو، 28
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 مشاريع الصغرية ومتناهية الصغر.لل االقتصادية واالجتماعيةمهية األالثالث:  طلبامل

التنموية للبلدان، ابعتبارها تشكل النسبة تعد هذه املشاريع من أهم العوامل واألسس الرئيسية يف العملية 

، ال تقل أمهية عن املشاريع املتوسطة والكبريةو  األعظم من املشاريع يف دول العامل سواءً املتقدمة منها أو النامية،

 سنلخصها ابختصار فيما يلي:وابلتايل فلها أمهية اقتصادية واجتماعية 

عليها الدين اإلسالمي من خالل توزيع الثروة وتقريب اهلوة أهنا تساهم يف حتقيق العدالة اليت حث  .1

 بني الفقراء واألغنياء.

دول العامل يف اقتصادايت  فرص العمل يف تشغيل األيدي العاملة وخلق يةدر الرئيسااملص أهنا من  .2

 .سواًء املتقدمة منها أو النامية

 .الكبريةو  املتوسطة لمشاريعلونواة رئيسية بذور أساسية هذه املشاريع  متثل  .3

املصاحل  سواًي لتحقيق نو والعامل املالك يث يعملواملناسبة حبالئمة املعمل ال بيئة ريتوفتعمل على   .4

 .املشرتكة بينهم

اليت ترتفع فيها نسب البطالة وينخفض فيها الدخل  وتطوير املناطق يف تنمية هذه املشاريع ساعدت  .5

 وتعاين من تدين يف التنمية.

 (1).ادةاألفكار اجلتنفيذ لتطوير و لالبتكار واخصبة  اً أهنا متثل أرض  .6

 ض معدالت البطالة وتوفري فرص العمل املتنوعة.تسهم إىل حد كبري يف خف  .7

                                                           
ة، عمان، األردن، احملروق ماهر، ومقابلة إيهاب، املشروعات الصغرية واملتوسطة أمهيتها ومعوقاهتا، مركز املنشآت الصغرية واملتوسط  (1)

 .4م، ص2006
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 ابمتصاصها ملدخراهتم الفائضة.أهنا تشكل فرصاً استثمارية ألصحاب الدخول الصغرية   .8

قدرة هذه املشاريع على االستفادة من املوارد احمللية بدرجة كبرية مما يوفر محاية للعملة احمللية وإعادة   .9

 (1)توزيع الدخل والثروة بشكل أفضل.

 من االعتماد على اآلخرين إىل االعتماد على الذات.أهنا تساعد يف تطوير أفراد اجملتمع ونقلهم  .10

ة املرتبطة ابلفقر والبطالة حيث أن األثر املايل هلذه املشاريع يؤدي تساهم يف حماربة املشاكل اجملتمعي .11

 (2) إىل حتسني مستوى امللكية وكذلك املستوى الصحي والتعليمي.

 أهنا تشكل عاماًل مهماً يف تنمية الريف والتقليل من دوافع اهلجرة الداخلية إىل احلضر. .12

واحلرفية( وتسهل تشغيل األيدي العاملة دون احلاجة ملكان حتافظ على األعمال الرتاثية )اليدوية  .13

 (3)خمصص.

سهام يف توليد وخلق فرص العمل اليت تعمل تعمل على حتقيق االستقرار االجتماعي من خالل اإل .14

عكس على أسرهم وحيقق هلم شباع حاجات األفراد وضمان ارتفاع دخلهم األمر الذي سينإعلى 

 الكفاية.

 هلجرة الداخلية واخلارجية للمجتمع.تعمل على احلد من ا .15

                                                           
د، أمحد، رقية أنور، املشروعات الصغرية وأثرها يف التنمية يف املنظور اإلسالمي، أطروحة دكتوراه من كلية العلوم اإلسالمية، جامعة بغدا  (1)

 .41م، ص2014العراق، 
 .95م، ص2007سكندرية، شهار الفنية، اإلأبو قحف عبد السالم، اقتصادايت األعمال واالستثمار الدويل، دار اإل  (2)
 .41أمحد، رقية أنور، املشروعات الصغرية وأثرها يف التنمية يف املنظور اإلسالمي، مرجع سابق، ص  (3)
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التوظيف األمثل للموارد البشرية من الشباب والنساء واخلرجيني، حيث تعمل املشاريع الصغرية  .16

بداعات هذه الفئة من القوى العاملة وتوجيهها مبا خيدم إومتناهية الصغر على صقل مهارات و 

 مصاحل اجملتمع.

 بداع.تعمل على تطوير روح املشاركة واإل .17

 تعمل على ختفيض املخاطرة وتوزيعها. .18

الصغر يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية وابختصار فإن مسامهة املشاريع الصغرية ومتناهية 

 :(1)التاليةترجع لألسباب 

  .ملهارات واإلبداعاتاضن تاليت حتعمل الفرص  توفريمصدر لأهنا  .1

 ي.االجتماعي والسياس الستقرارعلى ا ةساعداملامل و عأهنا من ال .2

  ة.تغذية املشاريع الكبرية ابألفكار اجلديدتعمل على  .3

 .القدرة على التكيفأن لديها  .4

 .املدخرات البسيطةاستغالل  .5

 .آليات دمج املرأة يف النشاط االقتصادي ىحدأهنا إ .6

  

                                                           
 وزارة التجارة والصناعة، تعريف الصناعات الصغرية واألصغر، مرجع سابق. (1)
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 املشاريع الصغرية ومتناهية الصغر.عمل الرابع: جماالت  طلبامل

يف سائر أحناء العامل،  ةشاريع االقتصادياملمن  األكرب النسبة علىاملشاريع الصغرية ومتناهية الصغر تسيطر 

 ة،الزراعيو  ة،الصناعي كالقطاعات  املختلفة االقتصاد للعمل يف شىت جماالت وقطاعات الفرصة ولديها

وكذلك  املشاريع ابملعايري والشروط الشرعيةمراعاة أن تلتزم هذه  وحنوها، مع املقاوالتة، وقطاع التجاريو 

وقد  للدول، واالسرتاتيجية التنموية للخطط مراعاهتا ضرورة إىل إضافة القانونية اليت تضعها اجلهات املختصة،

تعددت التصنيفات املتعلقة أبنواع وأشكال وجماالت املشاريع الصغرية ومتناهية الصغر واليت سنتناول بعضاً 

 (1):هذه املشاريع كما يليعمل اليت تتواءم مع طبيعة االت الجم صنيفت ميكنبحث، حيث منها يف هذا امل

 :الصناعي قطاعال اريعمش •

تعتمد على اإلنتاج اليومي والقابلة للتلف السريع كمنتجات األلبان واملعجنات واحللى اليت  اريعاملش .1

 .وغريها واملثلجات

 ياطةاخلاثث والطوب و نواع األوأ اخلشبية أو احلديدية فذالنوابواب و كاألاخلاص   الطلب اتعو مشر   .2

 وغريها.

 ايتالفخار وصناعة  وأعمال التطريز اجملوهرات أبنواعهامشغوالت ك  ةاحلرفيو  ةاليدوي اتعرو املش  .3

 وغريها.

من األماكن كقص األحجار وتشكيلها وقص خشب املشاريع اليت تنتشر موادها األولية يف العديد  .4

 وغريها.األشجار 

 الزراعي: قطاعمشاريع ال •

 وغريها.احلبوب و  تارو واخلض ةكها إنتاج الفكزراعية:  ال .1

                                                           
 املشروعات لندوة مقدمة حبثية ورقة واملتوسطة، الصغرية املشروعات تنمية يف والصناعة التجارة غرف عام احتاد دور يوسف، درديرة، صاحل  (1)

 بتصرف. 2ص م، 25-7/27/ 2005طرابلس، ليبيا، واملتوسطة، الصغرية
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 ا.نتجاهتاأللبان وموكذلك بيع ناحل وامل واملواشي تربية الدواجنمثل يوانية: احل .2

 نشاء املزارع السمكية وغريها.إوكذلك تربية األمساك و  األمساك وبيع صيدمثل سمكية: ال .3

 الصحيةشاريع امل •

 راكز الطبية والعيادات ومراكز العالج النفسي ودور الرعاية اخلاصة وغريها.املشايف و امل قامةكإ

 مشاريع اخلدمات •

خدمات الصيانة و ، والتعليم خدمات التدريبو الرتفيهية، و السياحية، و الفندقية، و ، بنكيةاخلدمات الك

والدعاية والنشر  التصوير والطباعةخدمات و ، الشحن والنقلوخدمات تنظيف خدمات الو والتشغيل 

خدمات الصيانة واإلصالح، وخدمات التخزين ، اتخدمات االستشار و  لكرتونية،، واخلدمات اإلعالنواإل

 .والتربيد، وإنشاء املطاعم الراقية، وغريها الكثري والكثري من اخلدمات اليت ميكن أن تقدم للناس

 املقاوالت مشاريع •

أعمال أعمال السباكة والكهرابء، و منها، و  أو تركيب اجلاهز احلديثة املباينإنشاء اخلدمات العقارية، و تقدمي ك

 .، وغريهاالديكورات الداخلية واخلارجية

 ة:التجاري شاريعامل •

 .تتعامل مع الشرائح املختلفةو  ابجلملة، متنوعةو كثرية   اليت تبيع سلعاً و : اجلملةمتاجر  .1

 متعدد األقسام وقد رمبا يكون متعدد الطوابق هي عبارة عن متجر كبرياألقسام: و متعددة تاجر امل .2

، كقسم األطعمة وقسم نتجات املرتبة حسب كل قسممن املواسعة ومتنوعة جمموعة  حيتوي على

 لكرتونيات وحنوها.منتجات التنظيف وقسم اإل

دوات املنزلية واألاثث املنزيل واملكتيب األكاملالبس و   نتجاتمن امل ةع معينا نو أ ببيع صةتخصمتاجر م .3

 .وغريهالكرتونيات والكماليات واإل

 واالستهالكية. من املواد الغذائية اليت تبيع جمموعة متنوعة: البقاالت الصغرية والكبرية .4
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السيارات، ية كمحالت احلالقة والتجميل ومغاسل املالبس واملفروشات، ومغاسل تاجر اخلدمامل .5

 وحمالت تنجيد السيارات، وغريها.

 وكاالت التوزيع للشركات الكربى. .6

 الصيدليات وخمازن األدوية. .7

 حسب عدة معايري وهي:واملؤسسات  هذه املشاريع تصنيف ناميكنكما 

 :إىل حسب هذا املعيار تنقسم حسب املعيار القانوين: أوالا:

 يةاملسؤول يتحملو  يتخذ القراراتميلكها ويديرها فرد واحد، اليت  اتؤسساملفردية: وهي ال اتؤسسامل .1

 وهو الذي جيين األرابح. عن مجيع االلتزامات وديون املؤسسة

 :(1)وتنقسم إىل وأكثر شخصني اليت ميلكهاؤسسات املهي و مؤسسات الشركات:  .2

كات شركات التضامن وشر  ضمهي شركات تعود ملكيتها لعدد من األشخاص وتو شركات األشخاص:  -

 .التوصية البسيطة

الشخصي فيها ورأس ماهلا مقسم إىل أسهم قابلة للتداول،  لالعتبارت األموال: وتتميز أبنه ال أثر شركا -

 وتضم شركات التوصية ابألسهم وشركات املسامهة.

 .السابقتنيوهي جتمع بني خصائص الشركتني  شركات ذات املسؤولية احملدودة:ال -

 :(2)إىلاملؤسسات تنقسم  امللكية:سب طبيعة حب اثنياا:

 ال حيق للمسؤولني عنها التصرف فيها.و مؤسسات عامة: تعود ملكيتها للدولة  .1

 .)شركات أشخاص، شركات أموال...اخل( مؤسسات خاصة: تعود ملكيتها لفرد أو جمموعة من األفراد .2

 .واخلاصمؤسسات خمتلطة: هي مؤسسات تعود ملكيتها بصورة مشرتكة للقطاع العام  .3

                                                           
 .11، ص1998دادي عدون انصر، اقتصاد املؤسسة، دار احملمدية، الطبعة الثانية،  (1)

 .24، ص2003الطبعة الثالثة، اجلزائر، صخري عمر، اقتصاد املؤسسة، ديوان املطبوعات اجلامعية،  (2)
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 :(1)إىل املؤسسات تنقسمسب طبيعة النشاط: حب اثلثاا:

مؤسسات صناعية: تتكون من مؤسسات الصناعات الثقيلة واالستخراجية ومؤسسات الصناعات  .1

 التحويلية واخلفيفة.

 .مؤسسات فالحية: تركز على زايدة إنتاجية األراضي واستصالحها .2

 .تقاوالممؤسسات  .3

ها نظم إنتاجو  هافاهدأو  اهتاملشاريع الصغرية من حيث جماال يبني لنا أنواع (1الشكل البياين رقم )و 

 .القانوين هاشكلو 

 

 (2)( أنواع املشاريع الصغرية2.1شكل رقم )

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

من إعداد الباحث ابالستناد على مسحان حسني، العساف أمحد، متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة بني التمويل اإلسالمي والتقليدي،  :املصدر
 .م2015الطبعة األوىل، دار املسرية، عمان، األردن، 

                                                           
 .30صمرجع سابق، صخري عمر، اقتصاد املؤسسة،   (1)
مسحان حسني، العساف أمحد، متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة بني التمويل اإلسالمي والتقليدي، الطبعة األوىل، دار املسرية، عمان،  (2)

 .20، صم2015األردن، 

ةأنواع املشاريع الصغري 

من حيث شكلها 
القانوين من حيث نظم إنتاجها من حيث أهدافها من حيث جماالهتا

صناعي

زراعي

خدمي

تربية

اريع مشاريع تنفيذية ملش
كبرية

لدخلحتقيق الربح وزايدة ا

إشباع احلاجات

إجياد فرص عمل

يإنتاج العلم

يةصناعة عائل

حرف يدوية

ورش

يةامللكية الفرد
ةالشركة الفردي
دةامللكية احملدو 
سيطةشركة التوصية الب

امللكية العامة
شركة املسامهة
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 .ومتطلبات جناحها أهداف املشاريع الصغرية ومتناهية الصغراخلامس:  طلبامل

نشاء أي مشروع صغري يرمي يف األساس إىل حتقيق جمموعة من األهداف ومن هذه األهداف إإن أتسيس و 

 ما يلي:

 توفري مصدر دخل اثبت وحتسني املستوى املعيشي ألفراد اجملتمع يف حماولة ملكافحة ظاهرة الفقر. .1

هم، خلق فرص عمل جديدة بصورة مباشرة ملؤسسي هذه املشاريع، وبصورة غري مباشرة للعاملني مع .2

 مما يسهم يف التخفيف من مشكلة البطالة.

 إحياء أنشطة جتارية كانت موجودة من قبل ومت التخلي عنها ألي سبب من األسباب. .3

تشجيع روح املبادرة لدى اجملتمع من خالل استحداث أنشطة اقتصادية خدمية كانت أم سلعية مل  .4

 تكن موجودة من قبل.

 ب كان يف العملية التنموية والنشاط االقتصادي.إعادة دمج املسرحني من وظائفهم ألي سب .5

 فساح اجملال أمام العنصر النسائي للمشاركة يف األنشطة التجارية وحنوها.إ .6

 ولة.املسامهة يف النشاط االقتصادي للد .7

 مال بسيط. جعل الفكرة االستثمارية مشروع قائم برأس .8

جيب أن تكون  أن تراعي عوامل عديدةمن  البد ومتناهية الصغر املشاريع الصغريةيف ح ا نجق اليتحقول

 :(1)مبا يلي أهم هذه العواملنوجز و  مثل هذه املشاريعإىل جناح يف األخري ؤدي ت كي  متظافرة فيما بينها

 هلا.معنوي و دعم مادي تقدمي التشريعات أو سن القوانني و عن طريق  الدعم احلكومي سواءً  .1

اليت تضمن التزام هذه املشاريع ابخلطط والسياسات اليت  الفنيةو توفر املعلومات اإلدارية والتسويقية  .2

 تساعدها يف النمو والتطور.

                                                           
فرحان حممد عبداحلميد، التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرية.. دراسة ألهم مصادر التمويل، األكادميية العربية للمالية واملصرفية،   (1)

 بتصرف. 28م، ص2003
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ومتناهية  دعم املشاريع الصغريةلمج التمويلية الكافية ا الرب ريريف وتوفنشر الوعي املص ربالدعم املصريف ع .3

 .الصغر

اليت جيب توافرها لديهم ما ة يالرايد برز السماتأ من، و ابإلبداع والرايدةاملشاريع هذه  مالك حتلي .4

، حتديد اهلدف، اجملازفة ، االنتباه للفرص، املعلومات السعي للحصول على، التخطيط املنظم :(1)يلي

 .م ابلعملاااللتز ، وأخرياً الثقة ابلنفس، قناعاإلالقدرة على ، االهتمام ابجلودة والكفاءة، املواظبة

اختيار املشروع املناسب لصاحب املشروع حبيث جيد فيه نفسه، ويكون متماشياً مع إمكانياته ومهاراته  .5

 وقدراته.

عن كيفية الوصول للنجاح االستشارات التسويقية  مكاتبو واملشورة من خرباء التسويق  رأيالأخذ  .6

 يف املشروع. بطلو امل

اخلدمة املقدمة من قبل املشروع جديدة ومتميزة، بعيدًا عن التقليد واحملاكاة أن يكون املنتج أو  .7

 لآلخرين.

ني املستهلكدراسة السوق و  دراسة شملتحبيث لمشروع اجلديد، لوافية كافية و عمل دراسة جدوى   .8

 د.اجلدي املنتجاخلدمة أو وافية عن الدراسة الو  ورغباهتم

متابعة العاملني و  ملعرفة اإليرادات والنفقات، ساابتاحل ضبطو  عاملشرو الدائمة على  الرقابةاملتابعة و  .9

 أس املال.ر الرقابة على اإلنتاج لضمان كفاءة و 

ها العامة )التخطيط، لوظ ائف أداء اإلدارة ىعل إدارة املشاريع الصغرية ومتناهية الصغرويتوقف جناح 

 .بكف اءة م ع مراع اة القي ود وامل ؤثرات الداخلي ة واخلارجية التنظيم، التوجيه، التنسيق، الرقابة(

                                                           
عوقات اليت تواجهها، أبو ذايب نبيل، تعريف املنشآت الصغرية واملتوسطة وأمهيتها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ومتطلبات جناحها وامل  (1)

سالمية يف البلدان النامية واملؤسسات املالية اإلسالمية يف حبث مقدم للملتقى السنوي السادس لألكادميية العربية بعنوان "دور املصارف اإل
 .4ردن، صم، األكادميية العربية للمالية واملصرفية اإلسالمية، عمان، األ29/9/2003-27متويل املنشآت الصغرية واملتوسطة" 
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التخطيط

التنظيم

التنسيقالتوجيه

الرقابة

 ( وظائف اإلدارة.2.2شكل رقم )

 
 

 

 

 

 

 

 

 .من إعداد الباحث ابالعتماد على البياانت الثانوية املتعلقة ابلوظائف اإلداريةاملصدر: 

 

 .اليت تواجه املشاريع الصغرية ومتناهية الصغر املعوقاتالسادس:  طلبامل

هذه  ية، إال أنو عملية التنماليف م دور هاما تلعبه من و  ومتناهية الصغر الصغرية من أمهية املشاريعرغم على ال

شروع ابمل ختتصقد تكون إما داخلية و  ،كثري من الدوليف   وصعوابت متنوعة معوقاتمشاكل و  تواجه املشاريع

تقلبات ب مبعىن أهنا مرتبطةخارجية  أو قد تكون للمشروع مثاًل،وجود اختالل يف اهليكل الداخلي نتيجة ل نفسه

 :(2)،(1)كما يلي  املعوقاتتلك ف يميكن تصنيف جمتمع املشروع، وملزيد بيان فإنه  العامةاالقتصاد واألوضاع 

إما منها،  ومتناهية الصغر املشاريع الصغرية شكواملشاكل اليت ت طليعةيف وتعترب  تمويلية:ال املعوقات .أ

 ،هلا مناسبخارجي  صعوبة وضعف احلصول على متويلل أو نتيجةلصعوابت املالية الذاتية للمشروع ل

 ،البنوك التقليدية يعد أمراً صعباً ألصحاب هذا النوع من املشاريعمن  قرضعلى املشروع الصغري حصول ف

إذ أن  مع طبيعة املشاريع الصغرية، من قبل البنوك التجارية اتساق الشروط واملعايري املوضوعةبسبب عدم 

بينما ، تتناسب معهاميسرة عايري وشروط إقراض مب مناسبحلصول على متويل ا هذه املشاريع تتطلب

                                                           
 .48سلمان ميساء حبيب، األثر التنموي للمشروعات الصغرية املمولة يف ظل اسرتاتيجية التنمية، مرجع سابق، ص  (1)
 .4احملروق ماهر، ومقابلة إيهاب، املشروعات الصغرية واملتوسطة أمهيتها ومعوقاهتا، مرجع سابق، ص (2)
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وفرتات لتمويل من حيث الفوائد واألقساط صعبة لشروط  وتضع عالية ضماانتالبنوك التجارية تطلب 

 .وغريها سدادال

للمستثمرين اجلدد )رواد مستقطب أساسي  ومتناهية الصغر املشاريع الصغرية دتع دارية:اإل املعوقات .ب

إال أن هؤالء ، اإلدارة والتسويقيف  تهمهار و  ءتهكفاإلظهار   صاحب املشروعلفرصة حيث متثل ، األعمال(

عدم مع  كافية  إلدارة صحيحة وخربة داملشاريع تفتق تلكيشكلون عدداً قليالً إذا ما عرفنا أبن الكثري من 

واضح، وهذا األمر يف الغالب هو نتاج لقلة خربة أصحاب املشاريع  بشكل وجود تنظيم إداري داخلي

 وضعف اجلانب العلمي، وعدم تلقيهم التدريب والتأهيل الالزم من اجلهات املختصة.

هذه املشاريع يف العادة كما قلنا سابقاً على قدرات وخربات أصحاهبا بصفة رئيسية،  تعتمد فنية: معوقات .ت

 ونتيجًة لذلك تظهر العديد من املشاكل والصعوابت الفنية ومنها:

 يتسبب مما بدون عمل دراسة جدوى للمشروع تتم يف الغالب حيث :لمشروعلالفكرة املناسبة  اختيار .1

 ابلفشل. ابلطويلة ستلي فرتة بعد املشاريع من للكثري

 املشروع. إلنشاء املناسب واملوقع املساحة على احلصول .2

 استخدام أجهزة ومعدات قدمية وبدائية. .3

عدم اتباع أنظمة صيانة وأساليب إنتاج حديثة تساعد يف تطوير املنتج ليوافق املواصفات العاملية  .4

 للجودة.

 االقتصادية العامة املتعلقة ابلنشاط االقتصادي واليت تتمثل عادًة يف: كاملشاكل اقتصادية: معوقات .ث

 التضخم. .1

 ركود وانكماش النشاط االقتصادي. .2

 املنافسة فيما بني املشاريع متناهية الصغر واملشاريع الصغرية. .3

 منافسة املشاريع الصغرية ومتناهية الصغر للمشاريع املتوسطة والكبرية. .4
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 املعوقات التسويقية: .ج

 الكبرية.املتوسطة و  لمشاريعل منافستها دوديةحم .1

السوق لدى أصحاب هذه املشاريع لعدم اهتمامهم بدراسة السوق لتصريف  عن املتوافرة املعلومات ندرة .2

 منتجاهتم.

عدم وجود املعرفة الكافية ابملفهوم احلقيقي للتسويق وحصره ابلعمليات الروتينية للمشروع كالبيع  .3

 والشراء.

 الربامج التدريبية املتخصصة.غياب  .4

الصغرية ومتناهية الصغر  املشاريع إنشاء وأتسيس آليات تعقيد وذلك بسببمعوقات تشريعية وتنظيمية:  .ح

، وكذلك بسبب مع تعدد اجلهات الرقابية واإلشرافية عليها الرمسي الرتخيص يف إصدار واالجراءات الصعبة

اليت حتصل عليها مقارنة  املشاريع الكبرية املتمثلة ابحلوافز والتسهيالتالسياسات احلكومية املتحيزة لصاحل 

 ابملشاريع الصغرية ومتناهية الصغر.

ويف اليمن فإن املشاريع الصغرية ومتناهية الصغر تواجه العديد من الصعوابت واملشاكل واليت تقف 

 :(1)عوابت تتمثل ابلتايلعائقاً أمام مسامهتها يف الدفع بعجلة التنمية يف البالد، وهذه الص

وميكن تلخيص الصعوابت التمويلية اليت تعاين منها املشاريع الصغرية ومتناهية  الصعوابت التمويلية: .أ

 الصغر يف اليمن ابآليت:

 .العتمادها يف الغالب على التمويل الذايت ،تعمل هذه املشاريع يف حدود االمكانيات املالية املتاحة .1

ألن الكيان القانوين هلا غالباً أهنا صناعات  ،صعوبة زايدة رؤوس أمواهلا عن طريق األسهم أو السندات .2

 فردية.

                                                           
 http://www.moit.gov.ye/moit/ar/node/2311وزارة التجارة والصناعة اليمنية   (1)
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تردد البنوك التجارية يف منحها القروض االئتمانية قصرية أو طويلة األجل مامل تتمتع بشهرة واسعة أو  .3

 كفيل غارم.كان لديها ضمان من  

للضماانت املطلوبة من قبل البنوك التجارية مما  عند توفري أصحاب هذه املشاريعارتفاع أسعار الفائدة  .4

 يرهق ميزانياهتا ويقتطع جزءاً هاماً من أرابحها.

عدم مالءمة التمويل املتاح يف بعض األحيان لالحتياج التمويلي هلذه املشاريع إما لقصر مدة االقراض  .5

 دم كفايته لتمويل املشروع.أو بسبب ع

والصعوابت اليت تواجه املشاريع الصغرية ومتناهية  املعوقاتوتعترب من أهم  الصعوابت اإلدارية والتسويقية: .ب

 الصغر وختتلف حبسب طبيعة ونوع النشاط، وأبرز هذه الصعوابت تتمثل يف:

 املشروع.نتظم والكفء للتعريف مبنتجات وخدمات غياب التسويق امل .1

 حمدودية األسواق احمللية، وضعف العمل ابألساليب التسويقية العلمية احلديثة. .2

 املشاهبة.ضعف الطلب على املنتجات احمللية بسبب أن املستهلك احمللي يفضل املنتجات املستوردة  .3

لي، واتباع غياب احلافز الكايف للمنتج احمللي األمر الذي أدى ملنافسة املنتج األجنيب له يف السوق احمل .4

 املؤسسات األجنبية لسياسات اغراقية يف السوق تؤدي إىل ضعف القوة التنافسية للمؤسسات احمللية.

 ومن املعوقات اإلدارية:

 .املشاريعهذه عدم اتباع األساليب احلديثة يف إدارة  .1

 أقسام وإدارات املشروع.ضعف التنظيم اإلداري لسري العمل وغياب التخصص الوظيفي يف بعض  .2

 اجلهل آبليات التعامل مع اجلهات املختصة ما يسبب التأخري يف إجناز املعامالت اخلاصة هبا. .3

 حصائيات الدقيقة واملعلومات املتاحة عن املنافسني وغريها.غياب اإل .4

ميكن تلخيص الصعوابت الفنية اليت تعاين منها املشاريع الصغرية ومتناهية الصغر فيما : الصعوابت الفنية .ت

 يلي:
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 تعتمد يف العمل عادًة على قدرات وخربات أصحاهبا بشكل رئيسي. .1

الستخدام معدات أقل تطور من املعدات اليت تستخدم يف نظرياهتا من املشاريع تلجأ يف العادة  .2

 املتوسطة والكربى.

حديثة تساعد يف تطوير املنتج ليوافق املواصفات متطورة و أنظمة صيانة وأساليب إنتاج  عدم اتباع .3

 العاملية للجودة.

وهندسية مدروسة عند اختيارها، بل يكون نتاج ملعايري فنية عدم خضوع املواد اخلام ومستلزمات اإل .4

االختيار بناءاً على خربة صاحب املشروع.
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 صغرلتمويل األالفصل الثالث: أدبيات ا

 املبحث األول: حملة عامة عن التمويل

ال يكاد خيلو جمتمع من اجملتمعات من املشاكل االقتصادية واالجتماعية وعلى رأسها مشكليت الفقر والبطالة، 

واليت تستدعي من األفراد واحلكومات إجياد احللول املناسبة للتخلص منها والوصول إىل مستوى معيشي 

مالئم، ومن ذلك التوجه حنو برامج التنمية االقتصادية اليت تعمل على احلد من تلك املشاكل وتوفر للشعوب 

 القدر الكايف من احلياة الكرمية.

فبالنسبة للدول فإهنا تعمل على مواجهة املشاكل االقتصادية املختلفة بتوفري فرص العمل وتوفري الدعم 

نشاء املشاريع االقتصادية اليت إالكايف لألفراد جبلب االستثمارات أو احلصول على موارد مالية تساعدها يف 

ل املالية اليت تسد حاجتهم ومن يعولون، أما تسهم يف تشغيل القوى العاملة يف اجملتمع واليت توفر هلم املداخي

ابلنسبة لألفراد فيفرتض عليهم ملواجهة هذه املشاكل إجياد احللول الذاتية كالبحث عن فرص العمل أو إنشاء 

ويف  مشاريع صغرية جديدة تعمل على سد احتياجاهتم من جهة وتوفر فرص عمل لغريهم من جهة أخرى.

والدول حباجة إىل جهات توفر هلم املوارد املالية اليت تساعدهم يف تنفيذ براجمهم  العادة فإن الكثري من األفراد

 يف اً همم اً يلعب دور الذي و  املختلفة حملاربة املشاكل االقتصادية، أي أهنم حباجة إىل ما يسمى ب )التمويل(،

مؤسساته ابملال الالزم قتصاد مبختلف االالشراين الذي ميد قطاع و االقتصادية، فهو القلب النابض  العملية

ومما ال شك فيه أن ال  االقتصاد لألمام،عجلة بدفع الية و و التنماألهداف االستثمار وحتقيق  اتللقيام بعملي

 تنمية بدون استثمار وال استثمار بدون متويل. وسوف نتناول يف هذا املبحث موضوع التمويل بشكل عام.
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 .ماهية التمويلاملطلب األول: 

 التمويل يف اللغةمفهوم  ▪

رنَت َذا  لنَت، ابلَكسرِّ{ مَتاُل }َموناًل{ وُمُؤواًل: صِّ ، }مَتُوُل{ ومَتاُل، }ومِّ جاء يف اتج العروس: ُملنَت، ابلضَّمِّّ

َتَملنَت: َكثُ َر }ماُلَك{ وَموََّلُه غريُه مَتوياًل. مَيُوُل ومَيَاُل لسان: ماَل الرَُّجُل الوجاء يف  (1)ماٍل. }ومَتَوَّلنَت{ واسن

ُُه. ث نُلُه وَموََّله َغرين ويف القاموس احمليط: ُملنَت مَتاُل ومِّلنَت ومَتَوَّلنَت  (2)َموناًل وُمؤواًل إِّذا َصاَر َذا ماٍل، ومَتَوََّل مِّ

َتَملنَت: كثُ َر ماُلَك. وَموََّلهُ غريُُه. على املال،  ومعىن هذا أن التمويل هو إعطاء املال والتمول هو احلصول (3)واسن

 أموله املال أي أعطيه وأزوده املال.

 :مفهوم التمويل يف االقتصاد ▪

أو إلنتاج مواد  إعادة تنظيم أجهزهتا، نتاجية أولزايدة طاقتها اإلاملنشأة هو الربانمج املايل الذي تضعه   •

عليها( وكيفية )جهات احلصول  )سعر الفائدة مثاًل(، ومصادرها والذي يتضمن كلفة األموال جديدة،

 (4)نفاق(.)طرق اإل استعماهلا

 (5)التمويل الذاتية أو اخلارجية.لالستثمار بغض النظر عن مصادر  ةال الالزمو ماأل دبريهو ت •

 .(7)وسيلة لتعبئة املوارد احلقيقة القائمةعبارة عن  ( أن التمويل(6)يرى )موريس دوبو  •

لحصول على أفضل مزيج لتقسيم تلك الطرق و  املالهو البحث عن الطرق املناسبة للحصول على  •

 (8)كمية ونوعية احتياجات املؤسسة.مع  ناسب تيمبا بينها 

                                                           
 (.30/428احلسيين، اتج العروس من جواهر القاموس، مرجع سابق، )  (1)
 .636، ص11عرب، مرجع سابق، جابن منظور، لسان ال  (2)
 (.1/1059الفريوزآابدي، القاموس احمليط، مرجع سابق، )  (3)
 )بتصرف(. 127علية، حممد بشري، القاموس االقتصادي، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، الطبعة األوىل، ص  (4)
مسحان حسني والعساف أمحد، متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة بني التمويل اإلسالمي والتقليدي، دار املسرية، عمان، الطبعة األوىل،  (5)

 )بتصرف(. 38ص
 م، وله العديد من املؤلفات والكتاابت يف الرأمسالية.1976 اقتصاد إجنليزي تويف سنة عامل  (6)
 .37درويش، كمال الدين وآخرون، اقتصادايت الرايضة، مكتبة األجنلو املصرية، ص  (7)
 .14، ص2006العريب، شاكر حممد، حماضرات يف التنمية االقتصادية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر،   (8)
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جمموعة الوظائف اإلدارية املتعلقة إبدارة جمرى النقد وإلزاميته لتمكني املؤسسة من تنفيذ أهدافها هو  •

 (1)ومواجهة ما يستحق عليها من التزامات يف الوقت احملدد.

 (2)ملشاريع االقتصادية وتطويرها يف وقت احلاجة إليها.القيام )املبالغ النقدية( ري املال الالزم دبهو ت •

كذا نتاج و زايدة اإلل ،تكوين رأس املال الثابتو  نفاقها على االستثمارإل ري األموال النقديةدبهو ت •

 (3)االستهالك.

 أنه:على أما يف االقتصاد اإلسالمي فيعرف التمويل 

تقدمي ثروة عينية أو نقدية بقصد االسرتابح من مالكها إىل شخص آخر يديرها ويتصرف فيها لقاء  •

 (4)عائد تبيحه األحكام الشرعية.

ابط الشريعة اإلسالمية وفق ضو  املنشآت املختلفة بصيغ تتفق مع عنوي إىلاملعيين أو التمويل التقدمي  •

 (5)معايري فنية لتسهم بدور فعال يف حتقيق التنمية.و شرعية 

 (6)إعطاء املال من خالل إحدى صيغ االستثمار اإلسالمية من مشاركة أو مضاربه أو حنوها. •

تحقيق سياسات ل الذي يلعبه بارزالدور اللتمويل و األمهية الكبرية ليتضح لنا من خالل ما تقدم و 

سهم يف الذي ي األمراليت توفر فرص العمل اجلديدة  املشاريع نشاءاملال الالزم إلس أري ر دبتمن  التنمية

الذي حيقق الرفاهية ألفراد اجملتمع األمر  ،وحتقق التنمية االقتصادية للبلد مشكليت الفقر والبطالة، مكافحة

 من خالل حتسني أوضاعهم املعيشية.

                                                           
 .37، ص2006العريب، شاكر حممد، حماضرات يف التنمية االقتصادية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر،   (1)
 )بتصرف(.38نفس املرجع، ص  (2)
 )بتصرف(.15نفس املرجع، ص  (3)
 .12، ص2004البنك اإلسالمي للتنمية، –قحف، منذر، مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب  (4)
 16ص، مرجع سابق، البلتاجي، حممد، صيغ مقرتحة لتمويل املنشآت الصغرية واملعاجلة احملاسبية لصيغة املشاركة املنتهية ابلتملك  (5)

 )بتصرف(.
، 2004، ، جدة، السعودية أكتوبر25ة داغي، علي حمي الدين، طرق بديلة لتمويل رأس املال العامل، حبث مقدم لندوة الربكة ال القر   (6)

 .61ص
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 .مصادر التمويلاملطلب الثاين: 

ميكن تقسيم مصادر التمويل إىل عدة أقسام ولكننا سنذكر هنا مصادر التمويل يف النظام املايل بشكل عام 

 (1):التقليدي ويف النظام املايل اإلسالمي، وبيان ذلك كالتايل

 املصادر الداخلية •

ذاتيًا من أو استثماراهتا ت على متويل نفسها املشاريع أو املؤسساة هنا هو قدرة الداخلي صادرابمل واملقصود

 خالل جمموعة املوارد املتحصل عليها من نشاطاهتا دون أن تلجأ للتمويل اخلارجي.

ت على انتج الدورة املالية مث يضاف إليها املشاريع أو املؤسساوتتم عملية التمويل الداخلي بعد أن حتصل 

 املؤوانت واالهتالكات.

 املصادر اخلارجية •

ت من متويل استثماراهتا ذاتيًا ألسباب معينة وابلتايل فإهنا تبحث عن ؤسساد ال تتمكن املشاريع أو املق

مصادر خارجية أخرى للتمويل، وهذه املصادر تتمثل يف املصادر التقليدية وهي األساليب التمويلية اليت 

ملتوافقة مع الشريعة اإلسالمية اليت بينت ابتكرها خرباء املال واالقتصاد، واملصادر الشرعية وهي صيغ التمويل ا

 أحكامها وآليات التطبيق اخلاصة هبا.

  

                                                           

 مرجع سابق.مسحان حسني، العساف أمحد، متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة بني التمويل اإلسالمي والتقليدي،  )1( 
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 ( مصادر التمويل.3.1شكل رقم )

 

 
 

 

 

 

 

 من إعداد الباحث ابالعتماد على البياانت الثانوية.املصدر: 

 

 ( مصادر التمويل اخلارجية التقليدية.3.2شكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث ابالعتماد على البياانت الثانوية.من إعداد املصدر: 

 

 

مصادر التمويل

ةاملصادر اخلارجي

املصادر اخلارجية 
الشرعية

املصادر اخلارجية 
التقليدية

ةاملصادر الداخلي

التمويل الذايت

مصادرالتمويل 
ديةاخلارجية التقلي

مصادر طويلة 
األجل

مصادر متوسطة 
األجل

مصادر قصرية 
األجل

ياإلقراض التجار 

يفاإلقراض املصر 

رةالقروض املباش

رييالتمويل التأج

األسهم

جلاالقرتاض طويل األ
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  ( مصادر التمويل اخلارجية )الشرعية(.3.3شكل رقم )

 من إعداد الباحث ابالعتماد على البياانت الثانوية.املصدر: 

ملؤسسات التمويل األصغر للحصول على األموال اليت تساعدها على االستدامة أما ما يتعلق مبصادر التمويل 

وتوسيع رقعة االنتشار وزايدة عدد املستفيدين، فبشكل عام فإن معظم هذه املؤسسات تعتمد يف توفري 

واهليئات  التمويل على اجلهات املاحنة واملنظمات الدولية واجلهات الرمسية التابعة للحكومات والربامج اإلمنائية

اخلريية، وتعتمد بعض املؤسسات كذلك يف توفري التمويل على التعامل مع البنوك التجارية من خالل االتفاق 

على صيغ معينة كاملراحبة مع املصارف اإلسالمية، كما يتم توفري أموال التمويل للمؤسسات من خالل بعض 

  اخلدمات اليت تقدمها للجمهور كخدمة االدخار مثاًل.

مصادر التمويل اخلارجية الشرعية

ى صيغ التمويل القائمة عل
الدين

ى صيغ التمويل القائمة عل
املشاركة

ى الرب صيغ التمويل القائمة عل
واإلحسان

الزكاة

الوقف

القرض احلسن

عاتاهلبات والترب 

املشاركة

املضاربة

املزارعة

املساقاة

بيع السلم

البيع اآلجل

البيع ابلتقسيط

تمليكاالجارة املنتهية ابل

االستصناع
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 راملفاهيم النظرية للتمويل األصغاملبحث الثاين: 

 النشأة، والتعريفاألول:  طلبامل

 أوالا: نشأة التمويل األصغر

كانت البداية األوىل لصناعة التمويل األصغر يف أواسط القرن اخلامس عشر امليالدي يف أورواب من خالل 

 1849منح بعض التمويالت للمزارعني الفقراء، لكن هذه املمارسات ظلت حمدودة إىل حٍد ما، حىت سنة 

ر يف أملانيا عن طريق حيث مت إنشاء أول مؤسسة مالية متخصصة بتقدمي خدمات التمويل األصغللميالد 

، واليت كانت هتدف إىل تقدمي خدمات االدخار للفئة الفقرية Friedrich Wilhelm Raiffeisenمؤسسة 

من السكان الذين ال يستطيعون االستفادة من اخلدمات املالية للبنوك، لكن صناعة التمويل األصغر مل تعرف 

فكرهتا وذلك ألن التمويل األصغر كان يواجه العديد  االنتشار والنجاح يف تلك الفرتة على الرغم من قدم

من العراقيل، حيث كان ينظر له على أنه نشاط غري مربح، واملخاطر اليت ينطوي عليها تكاد تكون عالية 

 (1)جداً مقارنة مع بقية اخلدمات املالية اليت تقدمها البنوك للفئات األخرى من اجملتمع.

جناحاً كبرياً مع تعدد التجارب إىل بداية سبعينيات القرن العشرين  ومل تعرف صناعة التمويل األصغر

حيث جاء شخص يدعى حممد يونس من بنجالديش أبول جتربة متويل أصغر انجحة متثلت يف مبادرة متويل 

شخصية سرعان ما حتولت إىل مؤسسة متويلية مسيت ببنك جرامني واليت مثلت االنطالقة احلقيقية لصناعة 

 صغر حول العامل.التمويل األ

وكان والده يعمل صائغاً  م1942ولد الربوفيسور حممد يونس يف بنجالديش يف مدينة سيتا جونج سنة 

من مؤسسات املقدمة دراسية ال إحدى املنحعلى  م1965عام اليف قد حتصل يونس مشجعاً له على التعليم، و 

                                                           
trading-academy/advanced-ww.netotrade.ae/learn/tradinghttps://w-التمويل األصغر وكيفية نشأته، (1)

strategies/what-is-micro-finance.  م.14/05/2017، اتريخ املطالعة 
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، وبعد أن أهنى دراسته عاد أبمريكا والية تينيسىيف سة الدكتوراه يف جامعة فانربيلت دراكمال "فولربايت" إل 

وبعدها توىل رائسة قسم االقتصاد يف جامعة شيتاجونج، ويف  ،لتدريس االقتصاد م1972إىل بنجالديش عام 

ة الناس يف العام تلك الفرتة كان أهايل بنجالديش يعيشون ظروفاً اقتصاديًة ومعيشيًة صعبة، وتفاقمت معاان

حبدوث جماعة مات بسببها ما يقارب املليون ونصف املليون نسمة، هذه األزمة دفعت أستاذ االقتصاد  م1974

الدكتور "يونس" لدراسة اجملتمع وفقرائه والبحث عن حلول لألزمة اليت ميرون هبا، ومضى يف حماولة إقناع كاًل 

ام إلقراض الفقراء بدون ضماانت أو فوائد ربوية، ما دفع القائمني من البنك املركزي والبنوك التجارية لوضع نظ

من أفكاره، مدعني أبن الفقراء ليسوا أهاًل لإلقراض ومل تنجح ُجل سخرية ستهزاء به والعلى تلك البنوك لال

 حماوالته إلقناعهم بتجربة ذلك.

دوالراً  27مايل كان ميلكه وهو فقرر أن يبدأ هذا املشروع مبفرده وبدأ بتقدمي قروضًا مالية من مبلغ 

فقط فبدأ بتقدمي قروض ببعض السنتات جملموعة من الفقراء من النساء يف قريته اجملاورة للجامعة اليت كان 

يف  م1979حىت العام و  م1976عام ال ذيعمل هبا، واستمر مبساعدة من طالبه يف متابعة ودراسة املشروع من

ابلفعل حقق جديرون ابإلقراض واالقرتاض، و  كان يتبناها وهي أن الفقراءإلثبات وجهة نظره اليت   منه حماولة

لوجود االحتياج الشديد نظراً ، و املستفيدين أسرة من الفقراء 500جناحاً ابهراً وساهم يف تغيري حياة  شروعامل

من  كثريال ابالهتمام ووجدأسلوب الدكتور حممد  حظيع من التمويل يف بنجالديش فقد هذا النو ثل مل

 تعين الكلمة بلغتهمتأسيس "بنك جرامني"، و وذلك ب بنك كبري املتحمسني له، وحتولت فكرته الصغرية إىل

ترفض  نلفقراء الذيلفئة اقروض الذي يقوم بتقدمي يف العامل األول بنك ضحى جرامني ال، وأ"بنك القرية"

 ينتشر يف مخسل هزاد حجمو املشروع كرب   م1981، ويف حلول العام التجارية تقدمي القروض هلم صارفامل

فرع، ويف  86تقدم هلم اخلدمات من خالل  ألف 59إىل  وصل عمالء البنك م1983يف العام و مقاطعات، 

يف نفس العام و  طريق اجلديد،اليف  االستمرارو  كأكادمييدكتور حممد يونس أن ينهي مسريته  ذلك العام قرر ال

أصبحت واليت ابملؤسسة احللم ابلنسبة له  ة الربوفيسوركمؤسسة مستقلة لرتتبط حيا  بنك جرامني مت اعتماد
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ماليني ونصف املليون عميل داخل  8واقعاً، وحىت اآلن أصبح عدد املستفيدين من خدمات البنك أكثر من 

 (1)منهم.% 98بنجالديش حيث تشكل النساء ما نسبته 

وقد انلت فكرة الدكتور يونس التقدير من املؤسسات واهليئات احمللية والدولية ومت منحه جوائز تقديرية 

م، وجائزة 94م، وجائزة الغذاء العاملية يف العام 87عديدة، كوسام بنغالديش من الدرجة األوىل يف العام 

م، وجائزة سيول ونوبل للسالم 98 العام م، وجائزة سيدين للسالم يف96"اليونسكو" للرتبية والتعليم يف العام 

 (2)م.2006للعام 

 اثنياا: تعريف التمويل األصغر

هناك عدة مصطلحات تستخدم للتعبري عن التمويل األصغر أحيااًن وكأهنا مرتادفات كالقروض الصغرية، 

أعم وأمشل من  األصغروالتمويل متناهي الصغر، واملديونية الصغرية، ولكن يف تصوري أن مصطلح التمويل 

 ُعّرف التمويل األصغرقراض واخلدمات املالية األخرى، ولذا فقد اإلخدمات التمويل و غريه، حيث يشمل 

 بعدة تعريفات نذكر منها ما يلي:

 (3).خاصة الفقراء والناس األشد فقراً هو تقدمي خدمات مصرفية إىل الشرائح السكانية األقل دخاًل و  .1

كاإلقراض واإليداع واالدخار اليت   املشروعات مالية للفقراء القادرين على تنظيمخدمات هو تقدمي  .2

 .(4)تتكيف مع احتياجاهتم

                                                           
 .م2007انشرون، الطبعة الثانية، -سعيد جمدي علي، جتربة بنك الفقراء، الدار العربية للعلوم (1)
غياط شريف، بوفلفل سهام، إسهامات املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف مكافحة الفقر مع إضاءات على جتارب بعض الدول، ورقة  - (2)

 29 – 28 – 27ابلتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، ، جامعة صفاقس، تونس، للملتقى الدويل الثاين حول: املالية اإلسالميةمقدمة 
 ، 10ص ،م2013/  6 /

نرتنت ، القاهرة، اتريخ املطالعة على اإل2014أبريل  4احللواين بسيوين، حوار مع الدكتور حممد يونس يف جملة االقتصاد اإلسالمي، نشر يف  -
 .http://www.aliqtisadalislami.net، 2017أبريل  26

 .10، ص2003ستشارية ملساعدة الفقراء، آريستني روبرت بك، اإلرشادات املتفق عليها بشأن التمويل األصغر، اجملموعة اال (3)
براندمسا جوديث وهارت لورنس، حتسني عمل التمويل البالغ الصغر يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، منشورات مكتب شؤون  (4)

 .1ص ،1998، األوسط ومشال إفريقيا ابلبنك الدويلالشرق 
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هو التسليف واالدخار وتقدمي اخلدمات املالية األخرى مثل التحويالت، التأمني، قروض االستهالك،  .3

 .(1)اخل  قروض الزواج، املساعدات الفنية، بطاقات االئتمان، خدمات الدفع..

 (2)هو نقل القدرة التمويلية من فئات الفائض املايل إىل فئات العجز املايل. .4

هو منهجية إقراض توظف بدائل للضماانت لتقدمي واسرتداد قروض قصرية األجل لرأس املال العامل  .5

 (3)ألصحاب املشاريع الصغرية.

أبهنا قد تنوعت من حيث األلفاظ والعبارات  جند أبن التعريفاتمن خالل التعريفات السابقة و 

املستخدمة فيها إال أهنا تتفق مجيعها يف املضمون حيث تركز على توفري اخلدمات املالية للفئة احملرومة منها 

من قبل البنوك التجارية وحنوها، ومن مث فأصحاب الدخل البسيط هم حمور هذه التعريفات، إال أن التعريفات 

 كر اجلهة اليت تقدم هذه اخلدمات هلذه الشرحية من اجملتمع.السابقة أمهلت ذ 

جمموعة متنوعة من اخلدمات املالية وابتكار توفري إنتاج و )) ميكننا أن نُعرف التمويل األصغر أبنه:لذا 

النشطني اقتصاداًي القادرين على إنشاء  وحنوهم، للمحتاجني وأصحاب الدخل احملدود وتقدميها واملصرفية

وهذا التعريف أعم وأمشل مما سبقه  ((،.عن طريق مؤسسات مالية متخصصة املدرة للدخل وتنظيم املشاريع

 كما مت التطرق فيه إىل أنه يقدم من قبل مؤسسات متويل متخصصة مبثل هذا النوع من التمويل.  ،من تعريفات

 الثاين: أمهية التمويل األصغر طلبامل

ؤسسات املأن  وخصوصاً يعيشه الفقراء الذي واقع لل كردة فعلت مؤسسات التمويل األصغر  لقد نشأ

اليت تدر  اريعتمويالت الالزمة إلنشاء املشاألخرى مل تلب طلباهتم ومل تعطهم فرصة احلصول على ال اليةامل

                                                           
 .2008السودان املركزي، وحدة التمويل األصغر، الدورة التدريبية األوىل، العوض صالح حسن، إدارة التمويل األصغر، بنك  (1)
دوابة أشرف، إشكالية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، امللتقى الدويل بعنوان: متطلبات أتهيل املؤسسات الصغرية  (2)

 .333، ص2006أبريل  18-17جلزائر، واملتوسطة يف الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ا
 .11، موجز اجلهات املاحنة، رقم 2003اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء، مارس  (3)
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 الفقراء صالحية التمويل األصغر مؤسساتت ثبتأ وقدعليهم دخالً يساعدهم يف حتسني أوضاعهم املعيشية، 

املصرفية هلذه الشرحية إبمكانه أن يكون املالية و تقدميها للخدمات أن  ظهرت، وأت والقروضلتلقي التمويال

 مرحباً وقابالً لالستمرار.

وتعد املشاريع الصغرية ومتناهية الصغر اليت تسعى برامج التمويل األصغر لتمويلها العمود الفقري يف 

رفع معدالت النمو حتقيق األهداف التنموية كت بلدان العامل للدور احليوي الذي تلعبه يف اقتصاداي

فيض معدالت االقتصادي، وتقليص نسب البطالة من خالل خلق فرص العمل، وحتسني املستوى املعيشي وخت

 ،ية املرجوةو هداف التنماألمن خالهلا ق تحقت مبتكرةآلية يعد أداة مهمة و التمويل األصغر  ، لذلك فإنالفقر

وتعمل آلية التمويل األصغر من خالل استهداف شرائح اجملتمع األكثر حاجة للتمويل من الفقراء والنساء 

عام  م2005وما إعالن األمم املتحدة عام  وحنوهم يف مجيع مناطق الريف واحلضر وتوسيع الفرص أمامهم.

 ية الدور الذي تلعبه برامج التمويل األصغر يف العامل.التمويل األصغر يف العامل إال اعرتاف دويل أبمه

وميكننا أن نستعرض أمهية التمويل األصغر بصفة عامة وعالقته مبشكليت الفقر والبطالة بصفة خاصة 

 (1)من خالل النقاط التالية:

الفقر ك  واالجتماعيةانتشار املشاكل االقتصادية لحد من لهمة يعترب التمويل األصغر من األدوات امل .1

 والبطالة.

احملرومني يف كثري من األحيان من اخلدمات املالية  يةمع خصوصتتواءم اليت الية املدمات اخل وفريت .2

 .للمحرومنياالقتصادية واالجتماعية احلياة جوانب  يفهمة مآاثر املصرفية كان له 

                                                           

اسرتاتيجية  امللتق ى الدويل ح   ولعبداحلكيم عمران والعريب غزي حممد، برامج التمويل األصغر ودورها يف القضاء على الفقر والبطالة،  (1)

اسات احلكومة للقضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، خمرب االسرتاتيجيات والسي

 .4، ص2011نوفمرب  16-15االقتصادية، جامعة املسيلة، اجلزائر، 
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ل تلك الربامج إىل جانب حتقيقها ربامج التمويل األصغر حتقق أرابحًا من خالل املقدمةأن اجلهات  .3

 ألهدافها االجتماعية.

 املتنوعة.من اخلدمات املالية  العديدللفقراء وحمدودي الدخل وفر تالتمويل األصغر برامج أن  .4

وتقوية وضعهم األسري،  لدخالزايدة بمن حتقيق األمان االقتصادي  تاجنين احملكِّ ميُ  التمويل األصغر .5

 صغرية ومتناهية الصغر تدر عليهم الدخل. اريعإنشاء مش مساعدهتم يف عن طريق، دياملا

الطلب على السلع واخلدمات، الكبرية يف زايدة ال عن طريقللدول  فز االقتصاد احملليالتمويل األصغر حي .6

 .السكن وحنوهاوالصحة و  اءجبوانب الغذمنها تعلق املوخاصة 

هتا، على الصغرية ومتناهية الصغر يف حد ذا اريعملشة اسرتاتيجية مستمدة من اللتمويل األصغر أمهي .7

 فرص عمل يف خللق ومصدر رئيسي االقتصادي، اليت حترك النموهي األداة  اريعاعتبار أن هذه املش

 .دولال

 :(1)منها للعديد من األسباب صغرتزايد اهتمام اجلهات واملؤسسات الدولية املاحنة ابلتمويل األوقد 

، وكذلك تعرض له الفقراء واحملتاجني من سكان الدول النامية من قبل املؤسسات املالية والرمسيةاإلمهال الذي 

  الصغرية ومتناهية الصغر رفع مستوايت معيشة الفقراء يف معظم البلدان النامية. اريعأن إبمكان املش

  

                                                           
 .11، ص2009اجلمعة نورا، متويل املشروعات الصغرية، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، سوراي،  (1)
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 (1) مبادئ التمويل األصغر األساسية.الثالث:  طلبملا

، املمولةالتمويل األصغر من املستوايت العليا للدول واجلهات  بتطبيق ممارسات سليمة يف صناعةَييت االلتزام 

يف الوالية األمريكية جورجيا متت  م2004يف العام  (2)ويف االجتماع الذي ضم رؤساء دول جمموعة الثمانية

 (CGAP)املصادقة على مبادئ التمويل األصغر األساسية، اليت وضعتها اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء 

وهذه ، للممارسات السليمةإىل توجيهات وإرشادات  ، ومت حتويل تلك املبادئواملكونة من إحدى عشر مبدأً 

 املبادئ هي:

ىل جمموعة متنوعة من اخلدمات املالية وليس القروض فحسب، فباإلضافة إىل االئتمان، إالفقراء حباجة  .1

 يريد الفقراء خدمات االدخار واالئتمان وحتويل األموال.

التمويل األصغر أداة قوية حملاربة الفقر، فاألسر الفقرية تستخدم اخلدمات املالية لزايدة دخلها وبناء أصوهلا  .2

 مات اخلارجية.ومحاية أنفسها من الصد

نه ال حيقق كامل إمكاانته إال إذا مت إدماجه يف أنظمة مالية ختدم الفقراء. غري أ التمويل األصغر يعين بناء .3

 النظام املايل العادي القائم يف البلد املعين.

 التمويل األصغر ميكنه حتمل تكاليفه، وعليه فعل ذلك ليصل عددا كبريا جدا من الفقراء، وما مل تقم .4

ى ما يكفي لتغطية تكاليفها، فإهنا ستظل دائما يتقاضهات املاحنة املقدمة خلدمات التمويل األصغر اجل

 حمدودة مبا هو متاح من موارد الدعم املايل الضئيلة وغري املؤكدة من اجلهات املاحنة واحلكومات.

احمللية ومن مث إعادة  التمويل األصغر يعين إقامة مؤسسات مالية حملية دائمة ميكنها اجتذاب اإليداعات .5

 تدويرها على هيئة قروض، مع تقدمي خدمات مالية أخرى.

                                                           
املمولة للتمويل األصغر، (، دليل املبادئ التوجيهية للممارسات السليمة اخلاصة ابجلهات CGAPاجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء ) (1)

 .2م، ص2006الطبعة الثانية، أكتوبر 
ن وروسيا يقصد هبا جمموعة الدول الصناعية الكربى وهي: الوالايت املتحدة األمريكية وكندا وأملانيا وإيطاليا وفرنسا واململكة املتحدة واليااب (2)

 االحتادية.
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هو احلل، فهناك أنواع أخرى من املساندة قد تنجح أكثر ابلنسبة للمعوزين  التمويل األصغر ليس دائماً  .6

 الذين ال دخل هلم أو ليست لديهم وسائل تسديد ما يقرتضونه.

قراء ألهنا تزيد من صعوبة حصوهلم على االئتمان، إذ أن تكلفة سقوف أسعار الفائدة تلحق الضرر ابلف .7

تقدمي عدد كبري من القروض الصغرية تفوق تكلفة تقدمي عدد ضئيل من القروض الكبرية، فسقوف 

أسعار الفائدة متنع مؤسسات التمويل األصغر من تغطية تكاليفها، مما يقلص جانب العرض من 

 االئتمان للفقراء.

اً النجاح يف هي تسهيل اخلدمات املالية وليس تقدميها مباشرة وليس بوسع احلكومات أبد وظيفة احلكومة .8

 ، ولكن ميكنها خلق بيئة السياسات املساندة الالزمة.تقدمي خدمات اإلقراض

ال تزامحه، وينبغي على اجلهات ينبغي أن تكمل رأس املال اخلاص وأاملوارد املالية اليت تتيحها اجلهات املاحنة  .9

احنة استخدام املنح والقروض، وأدوات أسهم رأس املال املناسبة على أساس مؤقت لبناء قدرات امل

مؤسسية لدى اجلهات املقدمة للخدمات املالية، وتنمية البنية األساسية املساندة، ابإلضافة إىل مساندة 

 اخلدمات واملنتجات التجريبية.

ت القوية واملديرين األقوايء، وعلى اجلهات املاحنة نقطة اإلعاقة الرئيسة هنا تتمثل يف نقص املؤسسا .10

 تركيز املساندة اليت تقوم بتقدميها على عملية بناء القدرات.

نتائج أدائه، وال تقتصر فائدة رفع  -ويفصح عن -التمويل األصغر حيقق أفضل جناح حني يقيس .11

 نه يؤدي أيضاً ملنافع، بل إدير قيمة التكاليف واالتقارير على مساعدة أصحاب املصلحة احلقيقية لتق

إىل حتسني األداء، فمؤسسات التمويل األصغر عليها وضع تقارير دقيقة ومقارنة عن أدائها املايل 

)مثاًل: تسديد القروض واسرتداد التكاليف(، وأدائها االجتماعي )مثاًل: عدد العمالء الذين يتم تقدمي 

 اخلدمات هلم ومستوى فقرهم(.
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 التمويل األصغر. وأهداف خصائصاملطلب الرابع: 

الكافية عن العميل اليت تظهر مدى استحقاقه  املعلوماتمجع على  ةقائم اهنأبتتميز برامج التمويل األصغر 

 :(1)ابخلصائص التاليةللتمويل وكذا قدرته على السداد، كما أهنا تتميز 

 لرأس املال العامل. والقصري تقدمي التمويل الصغري .1

 طاليب التمويل.ب اخلاصة الستثماراتلسهل تقييم بسيط و  .2

ادخار  -مجاعية ضماانت )ستحدثة املبدائل التمويل األصغر الم ستخدي بداًل من الضماانت العينية .3

 .(إلزامي

 لسابق.تسديد التمويل اب ء العميلوفا على ، بناءاً متويل جديد احلصول علىاملستفيد من التمويل  ميكن .4

 (.شهري –أسبوعي  -)يومي  ألقساط التمويل ةسريعو  ةمبسطدفع آلية  .5

بعض مؤسسات  يفلقروض لتحصيل المعدالت مع قارنة ابملأقساط التمويل معدالت حتصيل يف رتفاع اال .6

 .ليديالتق لتمويال

  .ستخدام أسلوب االدخار الطوعيابتلبية احتياجاته الظرفية اخلاصة  منقدرة املستفيد زايدة  .7

 القيمة والسرعة والتوقيت. ة من حيثالئماملالية املدمات تقدمي اخل .8

تتوفر عامل  إىل صغر بشكل عام حبسب رؤية اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراءهدف التمويل األيو 

تنوعة امل ممكن من األسر الفقرية للحصول على جمموعة من اخلدمات املاليةدائمة ألكرب عدد المكانية فيه اإل

 (2):، ويتحقق ذلك من خاللاجلودة العاليةذات الئمة املو 

 توسيع نطاق االنتشار: حىت يتم الوصول إىل العدد األكرب من املستفيدين. .1

 عمق االنتشار: للوصول للمستوى األقل من الدخول بقدر املستطاع. .2

                                                           
 .1، مرجع سابق، صاألوسط ومشال إفريقيا، جوديث براندمسا ولورنس هارت حتسني عمل التمويل البالغ الصغر يف منطقة الشرق (1)
 . https://www.microfinancegateway.org/arاجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء. (2)
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دمة املقدمة: من خالل تقدمي تشكيلة منوعة من اخلدمات املالية اليت تتناسب مع ما حيتاجه جودة اخل .3

 عمالء التمويل األصغر، كالقروض وخدمات االدخار وخدمات التحويل وحنوها. 

االستدامة املالية ملؤسسات التمويل: ويتم ذلك عرب فرض رسوم إدارية للخدمات املقدمة تعمل على تغطية  .4

 التكاليف وتساعد يف استمرارها عند عدم رغبة احلكومات أو اجلهات املاحنة يف دعمها. 

بادئ واملقتصادي الرتشيد اال ئدابني مب جيمع اً متويلي اً منوذجاليت تعترب يف إطار املالية اإلسالمية و 

 (1):إىليهدف التمويل األصغر  ،ةعيالشر 

ابألفراد مقارنة  يهمعلات التمويل األصغر ركيز مؤسست من خاللاً فقر  األفراد األشد زيد منمستهدف أن ي .1

 .التمويل التقليدي األصغرمن قبل  املستهدفني

 .دينفرط ال اكلملش املقرتضني إمكانية تعرضمن تقليل ال .2

 .اإلنتاجية واليت تسهم يف رفع الدخل الوطين )القومي(ملشاريع على ا أن يركز .3

 .لق املزيد من فرص العملأن خي .4

املدخرات  وتكون قادرة على حشدالية املدمات اخلتقدم اليت دائمة، اللية احملالية املؤسسات امل نشاءإ .5

 قروض.مرة أخرى بصورة احمللية وإعادة تدويرها 

 .قلاأل لكا شامل ذات يةتمويلالصادر توفري امل .6

أمهية دى مب ى األفرادوعي لدالزايدة العمل على تكاملة و متوفري خدمات دعم املناطق الريفية من خالل  .7

 .االقتصادية اهتمطال نشيتسهو املعيشي  ىستو امل نيحتسيف  تساهماملصرفية اليت و  املالية اخلدمات

 .زايدة مكاسبهمبناء مستقبلهم و ل االيت حيتاجوهن تالتمويالو خلدمات املالية ابف راياأل يففقراء التزويد  .8

 

                                                           
، كلية العلوم األصغر يف حماربة الفقر يف املناطق الريفية ضمن أطر املالية اإلسالميةدور التمويل ، وشاوش توفيق براهم منصور موسى (1)

 .6ص، جامعة حممد البشري اإلبراهيمي، برج بوعريريج، اجلزائر، االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
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 مناذج التمويل األصغر: امساخل طلبامل

تعمل املؤسسات العاملة يف قطاع التمويل األصغر على تقدمي اخلدمات املصممة لتتناسب مع ظروف 

  :(1)نستعرض منها ما يليواحتياجات الفقراء، وهناك عدة مناذج للتمويل األصغر 

األكثر تنظيمًا وانتشارًا حيث مت تقليده يف العديد من الدول، هذا النموذج  يعدمنوذج بنك جرامني:  .1

صغرية تتكون يف االلتزام املشرتك بني األفراد حيث يتحدون يف جمموعات  علىويقوم هذا النموذج 

ومن مث يتقدمون بطلب احلصول على متويل من قبل املؤسسة، ويصرف العادة من مخسة أعضاء 

التمويل الالزم لألفراد ضمن اجملموعة بعد موافقة األعضاء اآلخرون، وكي يستمروا يف احلصول على 

ذلك املتطلبات التمويل جيب أن يكونوا حاصلني على تدريب متعلق بعناصر التمويل األساسية وك

املتعني عليهم الوفاء هبا، وفيما يتعلق بسداد قرض التمويل فإنه يكون مشرتكاً بني مجيع األعضاء حبيث 

 يتقاسم اجلميع خماطر عدم السداد.

ويتطلب تطبيق هذا النموذج االستهداف الدقيق للفقراء من خالل التحقق من أهليتهم املالية، 

ومن أوائل الربامج اليت قلدت هذا النموذج موعات املقرتضة وحتفيزها، وعمل ميداين موسع ملراقبة اجمل

 ماليزاي( الذي حرص على تقدمي متويل أصغر متوافق مع الشريعة اإلسالمية. –هو )أمانة اختيار 

هذا النموذج يف املرتبة الثانية بعد منوذج جرامني من حيث االنتشار والتقليد  يعد منوذج بنك القرية: .2

حيث مت تقليده يف أفريقيا وأمريكا الالتينية، وهذا النموذج يتكون من اهليئة املنفذة واليت تعمل على 

عضو، وتقدم  50إىل  30أتسيس البنوك القروية بشكل منفصل حبيث يرتاوح عدد األعضاء ما بني 

ويالت مستمرة لألعضاء برأس مال خارجي، ويتم سداد القرض الفردي أبقساط أسبوعية ملدة أربعة مت

أشهر، وهذه نفس الفرتة اليت يعيد فيها بنك القرية القروض مضاف إليها األرابح/الفوائد إىل اهليئة 

                                                           
بادرات"، الورقة الثانية من حوار السياسات، البنك املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، تنمية التمويل األصغر اإلسالمي "التحدايت وامل  (1)

 .12م، ص2008اإلسالمي للتنمية، اململكة العربية السعودية، جدة، 
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حجم  والبنك الذي يسدد كامل قروضه يكون مؤهاًل للحصول على متويالت أخرى، أما املنفذة.

القرض املقدم فريتبط أبداء أعضاء البنك املتعلق بزايدة حجم مدخراهتم، ومما يضمن سداد كامل 

القروض هو الضغط الذي ميارسه أعضاء اجملموعة على املقرتض األمر الذي يسهم يف ضخ املزيد من 

تخدم يف األموال ويشجع على االدخار يف ذات الوقت، فاملدخرات املرتاكمة لدى بنك القرية تس

مداً على ذاته والذي حيدث يف العادة تالتمويل ويساهم تراكمها يف أتهيل البنك ليصبح مستقاًل ومع

 خالل ثالث سنوات.

أحد أنواع التعاونيات املالية اليت ال هتدف إىل الربح وميلكها  يعدهذا النموذج  منوذج االحتاد االئتماين: .3

ويتحكم فيها أعضاؤها، وهلا نظام للعضوية يعتمد على رابط مشرتك، ويتم مجع املدخرات من قبل 

وهذه االحتادات االئتمانية ترتبط هبيئة ماحنة  القروض ألغراض اإلنتاج واالدخار، االحتادات وتقدمي

وينتشر هذا  الالزم وتراقب األداء املايل هلا،ذه االحتادات كما تقدم هلا التدريب تعمل على تعزيز ه

 النموذج بشكل شائع يف آسيا.

هذا النموذج ظهر يف اهلند حيث تعمل مجاعات العون الذايت على جتميع منوذج مجاعات العون الذايت:  .4

واليت يرتاوح عددهم ما بني عشرة إىل املدخرات اخلاصة أبعضاء كل مجاعة من مجاعات العون الذايت 

مخسة عشر عضوًا من أصحاب الدخل املتقارب، واستخدام هذه املدخرات يف تقدمي القروض اليت 

ختتلف شروطها وأحكامها بناءًا على القرارات املتخذة من قبل األعضاء، ولتكميل النقص احلاصل 

ى دعم ومتويل خارجي وهو ما تتلقاه من يف املوارد الداخلية تسعى هذه اجلماعات إىل احلصول عل

قبل منظمات غري حكومية تقوم بعضها بدور الوسيط املايل والبعض اآلخر من تلك املنظمات تقوم 

بدور الوسيط االجتماعي هبدف تيسري العالقات والروابط بني مجاعات العون الذايت ومؤسسات املال 

 اجليدة للجمع بني األنشطة اإلمنائية والتمويل األصغر. املرخصة وحنوها، وهذا النموذج يعترب من النماذج
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 التمويل األصغرمؤسسات : أنواع دسطلب الساامل

الية املدمات اخلوتوفري  ميتقدتقوم ب اتمؤسسعبارة عن التمويل األصغر هي العاملة يف قطاع  اتؤسسإن امل

على  عامل الثالثيف دول ال تلعب دورًا كبرياً  املؤسساتوهذه  ،يف اجملتمع والنشطة اقتصادايً  ةري فقفئة اللل

وميكننا أن نتناول املؤسسات اليت تقدم التمويل األصغر على مستوى واالجتماعي،  قتصادياال ينالصعيد

 :(1)النحو اآليت على العامل رمسية كانت أو غري رمسية

 املؤسسات غري الرمسية ▪

احتياجاهتم املالية عرب الرتتيب الغري رمسي مع من حوهلم من اجلريان واليت من خالهلا حيصل الفقراء على 

 واألصدقاء واألقارب، وهذا الرتتيب له أشكال متعددة وميكن تقسيمه إىل:

جهات فردية: كاالقرتاض من األقارب واألصدقاء والتجار ومقرضي املال )برهن أو بدون(، مع مراعاة  .1

اإلقراض بدون فائدة، ولذا يزيد االهتمام يف دول جنوب شرق آسيا أحكام الشريعة اإلسالمية يف 

بشكل كبري إبقراض املال مقابل رهن مقبوض وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية، كما أن املصنعني 

والتجار أصحاب املواد اخلام يعتربون من مصادر االقرتاض املهمة ابلنسبة للمزارعني يف املناطق الريفية 

 الزراعة. املعتمدة على

: كجمعيات االدخار الدائري القائم على تشكيل مجعيات مكونة من عدد من املشرتكني عيةمججهات  .2

الذين جيمعون شهرايً مبلغ معني جيمع بشكل مركزي لدى من يتم اختياره إلدارهتا، وجتمع هذه األموال 

كامل أو جزئي للمشاركني خالل الدورة املتفق عليها أسبوعيًا أو شهرايً وحنوه ومن مث تعطى بشكل  

 حبسب الدور أو القرعة.

وهذه اخلدمات الغري رمسية على الرغم من أهنا تعترب مفيدة ومناسبة لكثري من الناس لعدة أسباب، إال 

 أن تكلفتها وخماطرها عالية جداً.

                                                           
 .28املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، تنمية التمويل األصغر اإلسالمي "التحدايت واملبادرات"، مرجع سابق، ص (1)
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 املؤسسات اليت تقوم على العضوية ▪

مدخرات األعضاء، على يف احلصول على األموال بشكل رئيسي اليت تعتمد  التعاونية املالية وهي املؤسسات

وهم يف العادة إما جريان أو زمالء أو أصدقاء، وتدخل ضمن هذه املؤسسات مجاعات العون الذايت وبنوك 

القرية، وتتميز هذه املؤسسات عن األشكال األخرى أبهنا رمسية أكثر، وتعود على املشرتكني فيها ببعض 

ة على النفقات التشغيلية يف عدة صور كتوزيع احلصص على أسهم األعضاء أو كزايدة يف املتحصالت الزائد

 عوائد املدخرات أو توزيعها بصورة خدمات جديدة ومطورة.

وال توزع السلطة يف هذه املؤسسات ابعتبار نسبة ما ميتلكه كل عضو من أسهم ولكن كل عضو فيها 

جنحت يف تقدمي برامج وخدمات التمويل األصغر تقوم على  يتمتع بصوت واحد، ولعل معظم التجارب اليت

 هذا النموذج.

 املؤسسات غري احلكومية ▪

تعمل غالباً بناًء للعديد من األسس اليت تسعى إىل حتقيق األهداف االجتماعية هذه املؤسسات واملنظمات 

الصغرية منها يف الغالب على ابإلضافة لتقدمي برامج التمويل األصغر، وتعتمد هذه املؤسسات ال سيما 

اجلهات املمولة واملاحنة واليت قامت بتأسيس الكثري من تلك املؤسسات أبمواهلا، لذا فهي تقدم خدماهتا املالية 

يف نطاق حمدود، وتعجز يف الغالب عن حشد مدخرات األفراد بطريقة قانونية ألهنا وظيفة مقتصرة على 

وتدخل ضمن هذه الفئة مؤسسات  اخلاضعة للرقابة من اجلهاز املصريف،املصارف والبنوك واملؤسسات الوسيطة 

 الزكاة والصدقة.

وجيدر اإلشارة إىل أن اهلياكل اإلدارية هلذه املؤسسات ال تتناسب مع حتمل املسؤولية االجتماعية 

املخاطر من  االئتمانية ألن أعضاء جملس إدارهتا ال ميثلون محلة األسهم واألعضاء املالكون الذين يتحملون

 أمواهلم.
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 املؤسسات التمويلية الرمسية ▪

وهي عبارة عن مؤسسات تتمتع آبفاق واسعة إلجياد األنظمة املالية الشاملة وميكن تقسيم هذه املؤسسات 

والبنوك الزراعية،  تمويل األصغر يف البنوك التجارية،برامج الك االجتماعية كالبنوك اإلسالمية، و البنو إىل 

والبنوك الربيدية، البنوك الريفية، واملؤسسات املالية غري البنكية، وأمهها بال شك البنوك املتخصصة ابلتمويل 

 األصغر. 

 : معايري األداء االجتماعي للجهات العاملة يف التمويل األصغرسابعاملطلب ال

ساعدة املؤسسات املالية على حتقيق أهدافها االجتماعية، مت إنشاء املعايري العاملية إلدارة األداء االجتماعي مل

وميكن هلذه املعايري أن توحد اجلهات العاملة يف صناعة التمويل األصغر حول منهج مشرتك إلدارة األداء 

 :(1)االجتماعي وتعزيز مسعتها يف تلبية االحتياجات املالية للناس مبسؤولية، وهذه املعايري هي

 ومتابعة األهداف:حتديد  ▪

 .لتحقيق أهدافها االجتماعية اسرتاتيجيةلدى املؤسسة  .1

واليت هلا  ،تقوم املؤسسة جبمع البياانت وتقدمي التقارير والتأكد من دقة البياانت على مستوى العمالء .2

 عالقة ابألهداف االجتماعية للمؤسسة.

 :واملوظفني ابألهداف االجتماعيةضمان التزام جملس اإلدارة واإلدارة  ▪

 .أعضاء جملس اإلدارة ملتزمني برسالة املؤسسة االجتماعية .1

 .أعضاء جملس اإلدارة حُيملون املؤسسة املسؤولية الكاملة عن رسالتها وأهدافها االجتماعية .2

 ابإلشراف على تنفيذها.لتحقيق أهدافها االجتماعية، و سة تقوم اإلدارة العليا بوضع اسرتاتيجية املؤس .3

 يتم تعيني املوظفني وتقييمهم ومتييزهم بناًء على معايري أدائهم االجتماعي واملايل. .4

                                                           
 .10، صم2014متخصصة(، العدد الثاين،  –فصلية  -جملة التمويل األصغر، )اقتصادية  (1)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

95 

 :لتعامل مع العمالء بطريقة مسؤولةا ▪

وستشارك املؤسسة حتّدد املؤسسة ما إذا كان لدى العمالء القدرة على السداد دون إفراط يف املديونية،  .1

 يف اجلهود املبذولة لتحسني إدارة خماطر القروض على مستوى السوق.

تقوم املؤسسة بتوصيل معلومات واضحة وكافية ويف الوقت املناسب أبسلوب ولغة يفهمها العميل  .2

 .كن للعمالء اختاذ قرارات مدروسةحىت مي

وبدون أي متييز. كما يوجد لدى  موابحرتاتقوم املؤسسة ووكالءها مبعاملة عمالئها بشكل عادل  .3

املؤسسة تدابري وقائية للكشف عن الفساد وتصحيحه ابإلضافة إىل آلية الكشف عن أيةَّ معاملة 

تعسُّفية من قبل موظفيهم ووكالئهم، خاصة خالل إجراءات صرف القروض أو مجع  عدوانية أو

 األقساط.

يتوافق مع القوانني واللوائح اخلاصة ابلسلطات حترتم املؤسسة خصوصية بياانت العميل الفردية مبا  .4

القضائية، وال تستخدم بياانت العميل إالَّ يف أغراض يتم حتديدها يف الوقت الذي يتم فيه مجع 

 .االتفاق على غري ذلك مع العميل إذا مت، أو عندما يسمح القانون، إالَّ البياانت

مل مع شكاوى العمالء الوقت املناسب للتعَّا توجد لدى املؤسسة آليات مناسبة ويتم استخدامها يف .5

وتقوم املؤسسة ابستخدام هذه اآلليات حلل املشاكل الفردية ولتحسني املنتجات  ،وحل املشاكل

 واخلدمات.

 :ي ابحتياجات العمالء وما يفضلونهتصميم منتجات وخدمات وقنوات توصيل تف ▪

 العمالء وما يفضلونه.تدرك املؤسسة احتياجات النوعيات املختلفة من  .1

 تقوم املؤسسة بتصميم املنتجات واخلدمات وقنوات التوصيل أبسلوب ال يُعرِّض العميل ألي ضرر. .2

يتم تصميم املنتجات واخلدمات وقنوات التوصيل لتفيد العميل، وابلتوافق مع أهداف املؤسسة  .3

 االجتماعية.
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 :تعامل مع املوظفني بطريقة مسؤولةال ▪

 .املؤسسة سياسة موارد بشرية مكتوبة حتمي املوظفني وختلق بيئة عمل داعمةتتبع  .1

تتواصل املؤسسة مع مجيع املوظفني حول شروط التوظيف، وتقدم هلم التدريب على املهام األساسية  .2

 .للوظيفة

 (.تناوهبم / االستقالة من املؤسسة)املوظفني ومعدل دوراهنم  اتتابع املؤسسة مستوى رض .3

 :ا بني األداء املايل واالجتماعيمالتوازن  ▪

 معدالت النمو مستدامة ومتناسبة مع أوضاع السوق، مما يسمح بتوفري خدمات عالية اجلودة. .1

ملؤسسة ذات أهداف مزدوجة فيما يتًعلق ابملوارد والشروط والعوائد  عدُّ هيكل متويل املؤسسة مالئماً يُ  .2

 املرغوبة.

  ال يتعارض السعي لتحقيق األرابح مع استدامة املؤسسة على املدى الطويل أو مع مصلحة العمالء. .3

تقدم املؤسسة تعويض عادل للمدراء يف اإلدارة العليا يتناسب مع مؤسسة متويل أصغر لديها أهداف  .4

 ة.مزدوج

 1( يبني معايري األداء االجتماعي للجهات العاملة يف التمويل األصغر.3.4شكل رقم )
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 .10م، ص2014جملة التمويل األصغر، العدد الثاين،  )1)

التوازن ما -6
بني األداء املايل
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 املبحث الثالث: الصيغ التمويلية للتمويل األصغر

لقدرة على إنشاء التمويل األصغر للمستفيدين منه من الفقراء الذين لديهم امتعددة لتقدمي صيغ متويلية هناك 

وإقامة املشاريع االقتصادية اليت تساعد يف حتسني مستوى الدخل لديهم واالرتقاء مبستواهم املعيشي وإخراجهم 

حي هلم وملن من دائرة الفقر إىل دائرة االكتفاء الذايت، األمر الذي سينعكس على املستوى التعليمي والص

 يعولوهنم.

وسنتناول يف هذا املبحث إن شاء هللا تعاىل صيغ متويل املشاريع الصغرية بشكٍل عام سواًء التقليدية 

 منها وما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية على النحو اآليت:

 (1)أوالا: صيغ التمويل ابلقروض املباشرة

لصاحب املشروع على أن يلتزم برده للجهة املمولة مع الفوائد وهو عبارة عن تقدمي قرض مببلغ نقدي حمدد 

املتفق عليها )راب( يف املدة الزمنية املتفق عليها، وحبسب آلية السداد املتفق عليها كأن يكون السداد مقسطاً 

ل على أشهر أو أن يكون يف هناية املدة الزمنية للقرض شريطة أن يستخدم هذا املبلغ املقرتض يف رأس املا

العامل للمشروع أو يف متويل األصول الثابتة له، وعادة ما يتم استخدام هذا األسلوب يف البنوك التقليدية 

 واملؤسسات اليت تتعامل بنظام الفائدة )راب(.

 

 املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية اثنياا: صيغ التمويل

املرتتبة على القروض بشكل عام والقروض الصغرية بشكل خاص تثقل كاهل أصحاب  الربوية إن الفوائد

املشاريع الصغرية وتفقد هذه املشاريع ميزة التنافس مع غريها، األمر الذي جعل األساليب التمويلية املتوافقة 

عاملة املالية، بداًل لتميزها ابلقدرة على حتقيق مصلحة طريف املمع الشريعة اإلسالمية تدخل هذا القطاع وبقوة 

                                                           
 مرجع سابق. مسحان حسني، العساف أمحد، متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة بني التمويل اإلسالمي والتقليدي، )1(
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من النظام القائم على الفائدة والذي حيقق يف العادة مصلحة املقرض فقط، وهناك العديد من هذه األساليب 

 التمويلية املتبعة يف متويل املشروعات الصغرية نستعرضها كما يلي:

 (1)صيغ التمويل التأجريية ✓

ارة املقصودة هنا هي متليك منفعة معلومة ومشروعة واإلجارة مشتقة يف اللغة من األجر وهو العوض، واإلج

 لعني معلومة )أصل( لطرف آخر )املستأجر( ملدة معلومة بعوض )مثن( معلوم. وتنقسم إىل: 

وهي اإلجارة القائمة على متليك منفعة أصل معني للمستأجر لفرتة معينة مث يعاد األصل إىل  اإلجارة: .1

يتمكن صاحب األصل )املالك( من جتديد العقد يف حالة رغبة الطرفان صاحبه يف هناية فرتة اإلجيار حىت 

  أو أتجريه مرة أخرى إىل طرف آخر )مستأجر جديد(.

وهذا النوع من التأجري يكون يف العادة قصري األجل، وميتاز بتحمل املؤجر للنفقات الرأمسالية لألصل 

 املؤجر كالصيانة وحنوها، فيما يتحمل املستأجر النفقات التشغيلية لألصل املستأجر كالكهرابء وحنوها. 

املؤجرة للمستأجر يف أثناء مدة وهي إجارة مقرون هبا وعد ابلتمليك للعني  اإلجارة املنتهية ابلتمليك: .2

 اإلجارة أو يف هنايتها، وتتم عملية التمليك بواحدة من طرق التمليك التالية:

 التمليك عن طريق الوعد ابهلبة. -أ

 التمليك ابلبيع بثمن رمزي. -ب

 التمليك ابلبيع ابلثمن احلقيقي أو بسعر السوق. -ت

 التمليك ابلبيع بتعجيل األقساط املتبقية. -ث

 هبة معلق بشرط تسديد األقساط. التمليك بعقد -ج

  

                                                           
 .م2017(، املنامة، 9احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )أيويف(، املعايري الشرعية، املعيار الشرعي رقم )هيئة  (1)
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 صيغ التمويل القائمة على مبدأ الرب واإلحسان: .3

 (1)القرض احلسن .1

 يقصد ابلقرض احلسن مقدار املال الذي يعطيه املقرض للمقرتض إرفاقًا به لريد له مثله دون اشرتاط زايدة

الَّذِّي يُ قنرُِّض اّللََّ قَ رنًضا َحَسًنا فَ ُيَضاعَِّفُه مَّن َذا ، وهذا اللفظ مأخوذ من القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: )عليه

ٌر َكرِّميٌ  على املال الذي ينفق على الفقراء واحملتاجني طلباً ملا عند هللا من اخلري  حيث يدل اللفظ (2)(َلُه َوَلُه َأجن

 والثواب.

التمويلية ألصحاب الدخل والقرض احلسن يف إطار التمويل اإلسالمي يُقدم من قبل املؤسسات 

احملدود من الفقراء واحملتاجني ويتم سداده أبقساط بسيطة وبشروط ميسرة يتم االتفاق عليها وبدون أي فوائد، 

 وهذا حيقق الُبعد االجتماعي هلذه املؤسسات التمويلية، كما يعمل على نشر احملبة والرخاء االقتصادي.

 (3)الزكاة .2

حتديد األصناف الثمانية الذين جيب أن تتوفر فيهم شروط استحقاق الزكاة يف قوله جاء يف القرآن الكرمي 

َها َوالنُمَؤلََّفةِّ قُ ُلوهُبُمن َويفِّ الرِّقَابِّ وَ تعاىل: ) َا الصََّدقَاُت لِّلنُفَقرَاءِّ َوالنَمَساكِّنيِّ َوالنَعامِّلِّنَي َعَلي ن النَغارِّمِّنَي َويفِّ َسبِّيلِّ إِّمنَّ

َن اّللَِّّ ۗ َواّللَُّ َعلِّيٌم َحكِّيمٌ اّللَِّّ َوابننِّ السَّ  ، ومبجرد النظر يف األصناف الثمانية املستحقني للزكاة (4)(بِّيلِّ ۖ َفرِّيَضًة مِّّ

وابلتايل فهم يستحقون  وكذلك ذكر الغارمني، جند أبن هللا قد ذكر الفقراء واملساكني يف مقدمة املستحقني

نوا نشطني اقتصادايً وقادرين على إنشاء مشاريع صغرية تدر احلصول على التمويل من الزكاة شريطة أن يكو 

 االكتفاء.وضع احلاجة إىل وضع من  همعليهم الدخل وتنقل

                                                           

 مرجع سابق.مسحان حسني، العساف أمحد، متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة بني التمويل اإلسالمي والتقليدي،  )1( 
 .11احلديد، اآلية  (2)
 .م2017(، املنامة، 35احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )أيويف(، املعايري الشرعية، املعيار الشرعي رقم )هيئة  (3)
 .60التوبة، اآلية  (4)
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 (1)الوقف .3

 وأإعانة الفقراء ك املختلفة  خلرييف أوجه ا هائدو من ع يقصد به حبس املال عن التمليك واستثماره والصرفو 

أصحاب املشاريع الصغرية من يف متويل من أموال الوقف  االستفادة كنومي .وغريهااحملتاجني ونشر العلم 

عطاءهم قروضاً حسنةً يتم سدادها ابلتقسيط، أو من خالل متويلهم أبحد األساليب التمويلية األخرى إل خال

 كاملشاركة أو املراحبة أو املضاربة وحنوها.

ى طريف العملية فأصحاب املشاريع وتعود الفائدة يف متويل املشاريع الصغرية من أموال الوقف عل

حيصلون على املال الالزم إلنشائها، ويستفيد املمول من احلصة اليت حيصل عليها من األرابح واليت تساعد 

 نفاق يف أوجه اخلري املختلفة.على اإل

 اهلبات والتربعات .4

هذا األسلوب يتم من خالله متويل املشروعات الصغرية بواسطة األموال اليت يتربع هبا أفراد اجملتمع عن طريق 

اجلمعيات اخلريية أو الصناديق اليت توضع يف دور العبادة ويف األسواق وحنوها، ليتم بعد ذلك مجعها وإعادة 

 يل ملشاريعهم الصغرية ومتناهية الصغر.على الفقراء واحملتاجني والذين تقدموا بطلبات متو توزيعها 

 ليت تعمل على نشر احملبة واملودة والرتاحم والتكافل بني أفراد اجملتمع.ا ساليباأل هذا األسلوب من تربعيو 

 صيغ التمويل القائمة على مبدأ الشراكة .4

 :ا االشرتاك يف ربح املال، وهذه األساليب هيوهي األساليب اليت يكون الغرض منه

 يةآلالعمل على أن يتم االتفاق على يف  ال أورأس املطرفني أو أكثر يف بني  االشرتاكهي و  :ملشاركةا .1

مع  ةً شريك االدخول أبمواهل سلوب من خاللاأل اهذ تمويليةال ؤسساتطبق املت، و واخلسائر حابر األ تقسيم

                                                           
 .م2017(، املنامة، 33هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )أيويف(، املعايري الشرعية، املعيار الشرعي رقم ) (1)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

101 

ة. وميكن تقسيمها إىل ثالثة تابعاملو  ةدار اإليف  حفظ حقها مع مشروع معنية أطراف يف متويل دطرف أو ع

 (1):أقسام

املشاركة الدائمة: وهي مشاركة املؤسسة املالية يف مشروع معني من دون حتديد زمن النتهاء هذه  .أ

 الشراكة.

املشاركة املؤقتة: وهي مشاركة املؤسسة املالية يف مشروع معني مع حتديد زمن إلهناء شراكتها ابملشروع  .ب

 يف املستقبل.

وهي مشاركة املؤسسة املالية لطرف أو أطراف أخرى يف  (2)املنتهية ابلتمليك )املتناقصة(: املشاركة .ت

مشروع معني وبرأمسال حمدد هبدف الربح، على أن يقوم الطرف اآلخر بشراء نصيب املؤسسة املالية 

وخترج  ابلتدريج من الربح الذي حيصل عليه، حىت ينتقل نصيب املؤسسة املالية ابلكامل للطرف اآلخر

 املؤسسة من الشركة.

 (3)املضاربة: .2

وهي عقد شراكة بني طرفني مقدم املال )رب املال( كطرف أول )شريك مباله( والعامل ابملال )املضارب( 

كطرف اثين )شريك جبهده وعمله(، ويقوم فيه الطرف األول إبعطاء املال للطرف الثاين ليتاجر به والربح 

املضاربة  خسارةيف حالة أما التجارة يقسم بينهما حبسب النسب املتفق عليها يف البداية، و املرتتب على هذه 

 ، وتنقسم املضاربة إىل نوعني:بشرط أال يقصر أو يتعدى فيخسر رب املال ماله وخيسر العامل جهده

مل أو نوع املضاربة املطلقة: وهي اليت يتم فيها إطالق يد املضارب وعدم تقييده بزمان أو مكان أو ع .أ

 التجارة أو نوع املتعامل معهم.

 املضاربة املقيدة: وهي اليت تُقيد أبي شكل من أشكال القيود السابقة وغريها. .ب

                                                           
 .230مسحان حسني والعساف أمحد، متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة بني التمويل اإلسالمي والتقليدي، مرجع سابق، ص (1)
 .م2017(، املنامة، 12هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )أيويف(، املعايري الشرعية، املعيار الشرعي رقم )  (2)

 (.13، املعيار الشرعي رقم )املرجعنفس  (3)
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نتاج ويقوم الطرف الثاين وهي شراكة بني طرفني يقوم الطرف األول بتقدمي األرض أو عوامل اإل املزارعة: .3

الطرفني بعد خصم التكاليف اليت حتملها الطرفني، مبعىن أن بزراعتها والناتج منها يوزع ابلتساوي بني 

 األرض والعمل قد تكون من طالب التمويل ومدخالت اإلنتاج من اجلهة املمولة.

 (1)القائمة على مبدأ املداينات: صيغ التمويل .5

ال ابإلضافة إىل هي أن تبيع اجلهة املمولة السلعة اليت متتلكها بسعر التكلفة )سعر الشراء برأس امل: املراحبة .1

 التكاليف األخرى من نقل وغريه( مضاف إليها ربح حمدد ومعلوم.

هو أن تبيع املؤسسة املالية )البائع أو املأمور ابلشراء( إىل عميلها : )املراحبة املركبة( املراحبة لألمر ابلشراء .2

التكلفة )ربح املراحبة( بعد حتديد )اآلمر ابلشراء( سلعة حمددة بعد شرائها بناًء على طلبه بزايدة على سعر 

تلك الزايدة يف الوعد. مبعىن أن من يريد شراء سيارة حمددة يقوم بتقدمي طلب إىل اجلهة املمولة لشراء تلك 

السيارة، مث يقدم اآلمر ابلشراء وعداً للجهة املمولة أبن يشرتيها منها فيما بعد بزايدة ربح متفق عليه. أي 

تلك السيارة وإمنا تشرتي السيارة من السوق مث تبيعها على اآلمر ابلشراء بعقد أن اجلهة املمولة ال مت

منفصل عن عقد الشراء األول يتم فيه إضافة الربح املتفق عليه عند الوعد ابلشراء، وهنا اآلمر ابلشراء قد 

ب أن متر بعدة إذن فاملراحبة املركبة جي يدفع املبلغ يف احلال أو مؤجل على أقساط أو مؤجل دفعة واحدة.

 مراحل هي:

طلب اآلمر ابلشراء من اجلهة املمولة )املأمور ابلشراء( أن تشرتي له سلعة معينة مع الوعد من اآلمر  .أ

 ابلشراء أبن يشرتيها منها الحقاً عندما تصبح يف ملكها.

 ابلشراء(.إجراء العقد اخلاص ابلبيع األول بني البائع األول واجلهة املمولة )املأمور  .ب

 إجراء العقد اخلاص ابلبيع الثاين بني اجلهة املمولة واآلمر. .ت

                                                           
 (.8، املعيار الشرعي رقم )نفس املرجع (1)
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 هو البيع الذي يتم فيه تسليم مثن السلعة حال التعاقد مع أتجيل إستالم السلعة املوصوفة (1):بيع السلم .3

 يف الذمة وصفاً ينفي الغرر واجلهالة إىل زمن حمدد مستقباًل، أي أنه بيع آجٍل بعاجل.

أنه عقد بني طرفني يبيع مبوجبه الطرف األول )البائع أو املسلم إليه( سلعة معينة موصوفة بدقة مبعىن 

سلم( يف وقت حمدد مستقباًل، على أن يتسلم قيمتها يف احلال.
ُ
 إىل الطرف الثاين )اجلهة املمولة أو امل

املنتجني امللتزمني وهذا األسلوب يساعد الكثري من الصناع والتجار واملزارعني واحلرفيني وصغار 

ابألحكام الشرعية يف معامالهتم املالية والذين حيتاجون إىل السيولة النقدية إما ملواجهة بعض االلتزامات أو 

 نتاج.لشراء مستلزمات اإل

هو عقد تقوم مبوجبه اجلهة املمولة ببيع سلعة من السلع املتفق عليها إىل املشرتي وتسليمها  البيع ابلتقسيط: .4

 على أن يتم سداد كامل سعر السلعة آجاًل على أقساط حمددة ومتفق عليها.  يف احلال

 (2)االستصناع: .5

عند  ويقصد به أن يطلب طرف من آخر أن يصنع له شيئًا ما بشرط أن تكون مواد التصنيع من

الصانع، يف مقابل مبلغ حمدد، ويعترب أسلوب متويلي من خالل قيام املؤسسة املمولة )الصانع( بتصنيع ما 

يطلبه صاحب املشروع الصغري )املستصنع( من الوحدات اإلنتاجية أو العقارية )بواسطة الُصناع( مث يقوم 

 وعلى دفعات.املستصنع بدفع تكلفة التصنيع للصانع مضاف إليها رحبه ابلتقسيط 

 .الصيغ التمويلية املعمول هبا يف اجلمهورية اليمنية حالياا اثلثاا: 

طريقة ب إما تعمل مؤسسات التمويل األصغر يف اجلمهورية اليمنية إبحدى طرق التمويل املذكورة سابقاً وهي

 الشريعة اإلسالمية.أو بطريقة التمويل املتوافق مع  )التمويل بفائدة( املباشر التمويل النقدي

                                                           
 .م2017(، املنامة، 10هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )أيويف(، املعايري الشرعية، املعيار الشرعي رقم ) (1)
 .(11، املعيار الشرعي رقم )املرجع السابق (2)
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ومعظم مؤسسات التمويل األصغر يف اجلمهورية اليمنية اليت تقدم التمويالت املتوافقة مع الشريعة 

اإلسالمية كمصرف الكرميي، التضامن للتمويل الصغري واألصغر، آزال للتمويل األصغر، برانمج مناء للتمويل 

وفقاً  عمالئها بصيغيت املراحبة واملراحبة لآلمر ابلشراء،األصغر، بنك األمل للتمويل األصغر، تتعامل مع 

ابلتايل و  للضوابط اليت تضعها اهليئات الشريعة هلا أو ابتباع املعايري الشريعة اخلاصة هبذا النوع من التمويل،

 اآللية التالية:وفق  يتم تقدمي هذا النوع من التمويل

لشراء( أن تشرتي له سلعة معينة مع الوعد من اآلمر طلب اآلمر ابلشراء من اجلهة املمولة )املأمور اب .أ

 ابلشراء أبن يشرتيها منها الحقاً عندما تصبح يف ملكها.

 إجراء العقد اخلاص ابلبيع األول بني البائع األول واجلهة املمولة )املأمور ابلشراء(. .ب

 إجراء العقد اخلاص ابلبيع الثاين بني اجلهة املمولة واآلمر. .ت

  يف املطلب الثالث من املبحث الرابع.ن مجيع هذه املؤسسات ابلتفصيل تم احلديث عوسي
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 صناعة التمويل األصغر يف اجلمهورية اليمنية: الرابع بحثامل

 األول: نبذة تعريفية عن اجلمهورية اليمنية طلبامل

إذ حتدها  (اجلزيرة العربيةجنوب شبه لغريب للقارة األسيوية وابلتحديد )تقع اجلمهورية اليمنية يف اجلنوب ا

وحيدها غرابً  ،من الشرق وسلطنة ُعمان ،وخليج عدن والبحر العريب جنوابً  ،اململكة العربية السعودية مشاالً 

حمافظة هي: صنعاء، عدن، تعز، إب،  22البحر األمحر، عاصمتها صنعاء وحتتوي اجلمهورية اليمنية على 

أبني، البيضاء، الضالع، املهرة، سقطرى، حلج، احملويت، حجة، صعدة، حضرموت، احلديدة، مأرب، شبوة، 

 ذمار، عمران، اجلوف، رمية، أمانة العاصمة. ومتتلك اجلمهورية اليمنية منافذ برية وحبرية وجوية.

مجهوري دميقراطي، نظام  هانظام احلكم فيدين الدولة هو اإلسالم واللغة العربية هي لغتها الرمسية، و 

 يزاول أن الشعب ، كمااالستفتاءو االنتخاابت العامة  من خالل ةمباشر  طريقةها بلشعب السلطة فيا ميارسو 

 .وعن طريق اجملالس احمللية املنتخبة ،التنفيذية ،القضائية ،اهليئات التشريعية ربري مباشرة عغ بطريق السلطة

 من قبل الشعب رئيس اجلمهورية يتم انتخاب، و السياسيةو النظام السياسي على التعددية احلزبية يقوم و 

أن  يشرتط ابالنتخاابت رئيسالفيها عدد من املرشحني، ولفوز تنافس ي يةانتخابعملية ضمن  مباشربشكل 

لليمني الدستورية وتستمر  من اتريخ أداء الرئيسأصوات الناخبني. وتبدأ دورة الرائسة من غلبية األصل على حي

 (1).سبع سنوات ملدة

من  مايومن  22ال يفالشمايل واجلنويب  اليمن شطريالن الوحدة بني إع منذية اليمناجلمهورية  تواجهو 

م العديد من املعوقات واملصاعب والتحدايت على املستوى االقتصادي واالجتماعي والسياسي، 1990العام 

فعلى مدار السنوات املاضية استمرت هذه املصاعب والتحدايت ابلتأثري بشكل سليب على كافة مناحي 

ورات العربية اليت م وابلتحديد يف أواخر شهر فرباير وصلت إىل اليمن شرارة الث2011احلياة، ويف بداية العام 

                                                           
 .www.moit.gov.yeللمزيد انظر املوقع الرمسي لوزارة التجارة والصناعة اليمنية  (1)
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كانت قد ابتدأت يف دول عربية أخرى كتونس ومصر، هذه الشرارة أدت إىل خروج املظاهرات واالحتجاجات 

الشعبية ابلعديد من املطالب ابتداًء من املطالبة ابحلرية واملواطنة احلقيقية والعدالة االجتماعية ومنتهية ابملطالبة 

دول جملس التعاون اخلليجي وعلى رأسها اململكة العربية السعودية  إبسقاط النظام، ويف شهر أبريل تقدمت

مببادرة حلل األزمة اليمنية تضمن االنتقال السلمي للسلطة عن طريق صناديق االقرتاع بعد تشكيل حكومة 

وحدة وطنية تسبق ذلك، وانتهت مجيع تلك املظاهرات واالحتجاجات بعد التوقيع على املبادرة اخلليجية 

م، وبدأت البالد يف مرحلة 2011من نوفمرب من العام  23ا التنفيذية يف العاصمة السعودية الرايض يف الوآلياهت

من مارس من العام  23انتقالية طبقًا للمبادرة اخلليجية جبدول زمين وخمرجات واضحة متفق عليها، ويف ال

ش العديد من القضااي كالقضية م بدأ مؤمتر احلوار الوطين الشامل يف العاصمة صنعاء، والذي انق2013

اجلنوبية والعدالة االنتقالية واحلكم الرشيد وقضية صعدة وبناء الدولة واجليش واألمن والتنمية الشاملة واستقاللية 

من يناير من  25اهليئات واحلقوق واحلرايت، واستمر املؤمتر لعشرة أشهر مت بعدها التوقيع على خمرجاته يف ال

 م.2014العام 

لك خرجت مظاهرات على احلكومة االنتقالية ملواجهة اجلرعة بعد أن اختذت احلكومة قراراً برفع بعد ذ

الدعم عن املشتقات النفطية، هذه االحتجاجات عملت على تدهور العملية االنتقالية يف البالد بشكل 

لسلطة وطرد احلكومة مأساوي جداً، وأدخلت البالد يف معارك كبرية وواسعة انتهت ابستيالء احلوثيني على ا

منها، مث وضع رئيس اجلمهورية حتت اإلقامة اجلربية يف بيته ابلعاصمة صنعاء اليت استطاع اهلروب منها إىل 

عدن، واتساع دائرة احلرب لتشمل معظم املناطق اليمنية، بعد ذلك استدعى الرئيس اليمين دول التحالف 

 م ابلضرابت اجلوية. 2015ام للتدخل العسكري والذي بدأ يف أواخر مارس من الع

ن من رجال ونساء و ن اليمنيو ومذ ذلك احلني تشهد البالد حرابً ضروساً يدفع فاتورهتا الباهظة املواطن

 هنار اجلزء األكرب من أجهزة الدولة األمنية واالقتصادية.اوأطفال، ودمرت البنية التحتية و 
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 الفقر يف اجلمهورية اليمنية

يعيشون حتت خط الفقر، ويتلقى قرابة  م2015العام  سكان قبل حربكان أكثر من نصف عدد ال

 انتشارارتفاع معدالت النمو السكاين، و نسمة مساعدات إنسانية، وكان اليمن يعاين من ( 8,000,000)

 .(1)م2011، حيث أن مسرية اخلدمات العامة والتنمية كانت متعثرة عقب أزمة الفقر، واجلمود االقتصادي

إال أن احلرب والصراع املسلح الدائر قد أسفر عن وضع إنساين مأساوي، بزايدة أرقام اجلرحى والقتلى، 

أعلى  ضمنوضعت األمم املتحدة اليمن  م2015 من العام مايوشهر في وتدهور حاد يف مجيع اخلدمات، ف

 م عن سقوط2016وفرباير  م2015يف املدة ما بني مارس  رباحل أسفرتفقد  ،جات الضائقة اإلنسانيةدر 

مليون  28,48ويعيش حنو نصف سكان اليمن البالغ تعدادهم حوايل ، اآلالف من القتلى واجلرحى املدنيني

 .يف مناطق متضررة بشكل مباشر من الصراع نسمة

اليت كانت مرتفعة ابلفعل قبل وهي ازدادت معدالت الفقر سوءاً بدرجة كبرية بعد نشوب الصراع، و 

أن االضطراابت االقتصادية والسياسية يف اليمن، حىت من  م2014ظهر بياانت مسح ميزانية األسرة تو  نشوبه.

ابلفعل توجهاً  وكان مستوى الفقر يشهد ،إىل زايدة حادة يف نسبة الفقر قد أدت ،قبل اندالع الصراع املسلح

. م2015، لكن الوضع تدهور بشدة وبشكل يثري االنزعاج يف عام م2014و م2005 يمتصاعدًا بني عام

وتظهر عمليات احملاكاة األولية آلاثر الصراع الدائر أن معدل تفشي الفقر رمبا يكون قد تضاعف على 

ويشري ذلك إىل  (2)(.م2015يف املائة عام  62إىل  م2014يف املائة عام  34.1املستوى الوطين ككل )من 

 (3)حدوث تدهور مفزع يف األساس املعيشي ابليمن.

                                                           
 م.2015أكتوبر  8 – 6االجتماع التشاوري من أجل اليمن، جمموعة البنك الدويل، الرنكا،  (1)
دوالراً( للفرد شهرايً أبسعار  50رايالً )أي حنو  10,913يستند إحصاء عدد الفقراء إىل خط الفقر الوطين ابجلمهورية اليمنية واحملدد مببلغ  (2)

 ر.دوالر للفرد يف الشه 105.6دوالر للفرد يف اليوم، أي حنو  3.52م، وعلى أساس تعادل القوة الشرائية يُقَدر هذا اخلط حبوايل 2014عام 
ضرار تقرير املؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان االستثمار بشأن اجلمهورية اليمنية تقييم أويل لأل (3)

 م.2016يونيو  20واالحتياجات، 
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كل مكان، ابلتأثري السليب للصراع، فقد كانت املراكز احلضرية الرئيسية، ويف حني شعر اجلميع، يف  

 .يف هذا الصراع مثل عدن وتعز وصنعاء، هي األشد معاانة وخسارة

 البطالة يف اجلمهورية اليمنية

ملواجهتها ابلسبل تعاين اجلمهورية اليمنية كغريها من بلدان العامل الثالث من مشكلة البطالة وعملت جاهدة 

والطرق املمكنة، إال أن هذه املشكلة ظلت مستمرة ويف تزايد مستمر بسبب ما متر به البالد من أزمات 

 ومشاكل سياسية ألقت بظالهلا على مناحي احلياة.

بدعم فين  اجلهاز املركزي لإلحصاء نفذه الذي يف اليمن (1)شامل للقوى العاملةالسح املكشف وقد  

عن تراجع املشاركة يف قوة العمل وازدايد معدل البطالة، السيما يف صفوف  مة العمل الدوليةمنظ ومايل من

حيث م، 1999والثاين بعد مسح عام، مخسة عشر  أكثر منول منذ األ هو يعدهذا املسح ء، الشباب والنسا

 تتراجعو ، م1999عام اليف  %11.5قارنة مع ابمل م2014عام يف ال% 13.5 ارتفع إىلقد أظهر أبن معدل البطالة 

 .الفرتة ذات يف املائة يف %36.3إىل  %45.9مشاركة السكان يف سن العمل يف القوى العاملة من  تمعدال

من إمجايل  %24ما يقارب  تبلغقد  عاماً  24 – 15ما بني لشباب لبطالة ال وحبسب التقرير فإن نسب

من  بلغت نسبة العامالت، حيث %26.1 النساء بلغتلدى بطالة ال ة، ونسبعلى املستوى الوطين البطالة

  %.4.5يف سن العمل  النساء

قل أالثانوي وما بعده  همكملوا تعليمأن نسبة القوى العاملة الذين تقرير املسح الشامل كذلك أأظهر 

هارات املطلوبة يف ي واملممن السكان العاملني من غياب التطابق بني التحصيل العل% 83 عاينيمن الثلث، و 

                                                           
 كتب اإلقليمي للدول العربية.م، منظمة العمل الدولية، امل2014 – 2013املسح الشامل للقوى العاملة يف اجلمهورية اليمنية  (1)
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من السكان العاملني ميتلكون مستوايت تعليمية أعلى من املهارات املطلوبة يف  %3.4بينما ، يعملهم الرئيس

 الرئيسي.عملهم 

استأثر وقد %، 7 منهم ويةنسبة النسال تعدىمل ت ،مليون شخص 4.2 بلغقد ن حجم العمالة أوضح أبو 

 العمالة.من % 73.7نسبة على  اخلاص القطاع

منهم يف % 14.5يف القطاع الزراعي، و ينشطونمن العمالة % 29.2أن  تقرير كذلك إىلوضح الأ

 .%55.6فينشط فيه النسبة األكرب من العمالة بنسبة قطاع الصناعة، أما قطاع اخلدمات 

أضعف وهذه النسب واألرقام يف تسارع رهيب وكبري بسبب األزمات اليت يعيشها البلد، والذي يعد 

 اقتصاد يف شبه اجلزيرة العربية.

والشرائح يف اجملتمع، إذ بعد ذلك دخلت البالد يف أتون حرب مدمرة أثرت على مجيع القطاعات 

ويعيش ، كان للصراع أثره السليب الشديد على األوضاع املعيشية للغالبية العظمى من اليمنيني ابملناطق الريفية

من القوى العاملة على الزراعة وما  %50ويعتمد أكثر من  مناطق ريفية،يف املائة من اليمنيني يف  70حنو 

ويقدر جمموع ما يتصل ابلصراع من خسائر وأضرار على الزراعة، ، يتصل هبا من أنشطة يف كسب أرزاقهم

وذلك بسبب نقص الكهرابء، واملياه اجلارية،  (1)مليارات دوالر 3ومصائد األمساك، واملاشية، مبا يصل إىل حنو 

وتقدر اخلسارة يف فرص ، ومدخالت اإلنتاج، والقدرة على الوصول لألسواق، واهنيار السالسل اللوجستية

يف % 12القطاع اخلاص بشكل عام بنحو يف واخنفض التوظيف ، بتلك القطاعات %50العمل مبا يصل إىل 

  بعض األرقام االقتصادية اخلاصة ابجلمهورية اليمنية:ويظهر اجلدول التايل ،(2)م2015عام 

                                                           
ضرار تقرير املؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان االستثمار بشأن اجلمهورية اليمنية تقييم أويل لأل (1)

 م.2016يونيو  20واالحتياجات، 
 .2015ابليمن،  االستقصاء السريع ملنظمة العمل الدولية واجلهاز املركزي لإلحصاء (2)
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 جلمهورية اليمنيةاب اخلاصة( يبني بعض األرقام االقتصادية 3.1جدول رقم )

 عدد السكان (2015مليون نسمه ) 28,48

 عدد السكان

 املناطق احلضريةنسبة السكان الذين يعيشون يف  (%2013 )33

 نسبة السكان الذين يعيشون يف املناطق الريفية م(%2013 )77

 نسبة السكان حتت سن اخلامسة عشر 45,4%

 (24-15عدد السكان الشباب )يف الفئة العمرية  امرأة 2,436,000نسمة من بينهم  4,972,000

 نسبة السكان فوق سن اخلامسة والستني 3,2%

 معدل النمو السنوي للسكان (2012)% 1,3

 املساحة كلم مربع  527,829

 الناتج احمللي اإلمجايل للفرد الواحد (2014دوالر أمريكي ) 1,655

 االقتصاد

 معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل السنوي (1)م( 2015)تقديرات  34,6-

 املستهلكمتوسط التغري السنوي يف مؤشر أسعار  (2010) 11,2

السكانية  % يف أوساط الفئات24,5% وتصل إىل 13,5
( )مسح القوى العاملة 24-15)الفئة العمرية  الشابة

  ،م(2014
 البطالة )النسبة املئوية للقوى العاملة(

 % أوساط الفئات السكانية الشابة83,4% وتصل إىل 73,2

 م(2014( )مسح القوى العاملة 24-15)الفئة العمرية 
 العمالة يف القطاع الغري رمسي

 الصادرات الرئيسية النفط واألمساك والنب وغاز البرتول املسال والعسل

الصني واهلند والياابن واإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية 
 السعودية

 الشركاء التجاريني الرئيسيني

 إمجايل املساعدة اإلمنائية الرمسية مليون دوالر أمريكي 513

 املساعدة اإلمنائية الرمسية للفرد الواحد (2012دوالر أمريكي ) 22,80

% حبسب تقديرات البنك الدويل 85، (%2015 )62
 م(.2016)

 الفقر نسبة السكان حتت خط الفقر الوطين

 ترتيب مؤشر التنمية البشرية م(2013البشرية،دولة، )تقرير التنمية  187من أصل  160
 التنمية البشرية

 مؤشر الفقر متعدد األبعاد (2013) 0,28

  .م2015أكتوبر  8 – 6تقرير االجتماع التشاوري من أجل اليمن، جمموعة البنك الدويل، الرنكا، من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر: 

 (2025 - 2005اليمنية للفرتة ) سقاطات السكانية على مستوى حمافظات اجلمهوريةاإلوكانت 
املتوقع قد أظهرت التوزيع العددي والنسيب ، واليت أعدها اجلهاز املركزي لإلحصاء سب العمر والنوعحب

 .(2025 - 2005ما بني عامي ) يةافظات اليمناحملللسكان يف 

                                                           
 .م2015تقديرات قطاع توقعات االقتصاد الكلي والبحوث بوزارة التخطيط، سبتمرب  (1)
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 .م2014 عام يةافظات اليمناحملالتوزيع العددي والنسيب املتوقع للسكان يف يظهر ( 3.2)جدول رقم 

 % العدد )نسمة( احملافظة م % العدد )نسمة( احملافظة م
 4.2 1095000 صنعاء 2 10.9 2824000 أمانة العاصمة 1
 11.5 2984000 تعز 4 10.2 2659000 إب 3
 5.3 1368000 حضرموت 6 11.2 2917000 احلديدة 5
 3.2 835000 عدن 8 6.8 1761000 ذمار 7
 3.9 1013000 عمران 10 7.5 1959000 حجة 9
 3.5 917000 حلج 12 3.8 976000 صعدة 11
 0.5 133000 املهرة 14 2 521000 رمية 13
 2.8 714000 البيضاء 16 1.2 306000 مأرب 15
 2.1 534000 أبني 18 2.3 591000 شبوة 17
 2.5 643000 احملويت 20 2.5 654000 الضالع 19
  2.1 552000 اجلوف 21

 100 25956000 إمجايل عدد السكان
سقاطات السكانية على مستوى حمافظات إعداد الباحث ابالعتماد على إحصائيات اجلهاز املركزي لإلحصاء، اإلمن  املصدر:

 .م2010حسب العمر والنوع، يونيو  (2025 - 2005اجلمهورية اليمنية للفرتة )
 ..م2016عام  يةافظات اليمناحملالتوزيع العددي والنسيب املتوقع للسكان يف ( يظهر 3.3جدول رقم )

 % العدد )نسمة( احملافظة م % العدد )نسمة( احملافظة م
 4.13 1133000 صنعاء 2 11.2 3093000 أمانة العاصمة 1
 11.36 3116000 تعز 4 10.13 2778000 إب 3
 5.28 1448000 حضرموت 6 11.29 3097000 احلديدة 5
 3.24 891000 عدن 8 6.79 1862000 ذمار 7
 3.78 1039000 عمران 10 7.5 2072000 حجة 9

 3.50 961000 حلج 12 3.8 1044000 صعدة 11
 0.52 144000 املهرة 14 2.0 551000 رمية 13
 2.71 744000 البيضاء 16 1.17 321000 مأرب 15
 2.02 556000 أبني 18 2.25 619000 شبوة 17
 2.46 677000 احملويت 20 2.54 698000 الضالع 19
  2.10 576000 اجلوف 21

 100 27.420.000 إمجايل عدد السكان
سقاطات السكانية على مستوى حمافظات من إعداد الباحث ابالعتماد على إحصائيات اجلهاز املركزي لإلحصاء، اإل املصدر:

 .م2010حسب العمر والنوع، يونيو  (2025 - 2005اجلمهورية اليمنية للفرتة )
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 (1) .ةيف اجلمهورية اليمني ومظاهر االهتمام به نشأة التمويل األصغرالثاين:  طلبامل

م من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية، 1997العام  منذ مهورية اليمنيةالتمويل األصغر يف اجل صناعة بدأت

حيث قام الصندوق إبنشاء مخسة برامج متويل أصغر يف املناطق الريفية، وكانت يف مدينة احلديدة، حيث بدأ 

م، وقد كان مثاالً انجحاً يف تلك الفرتة ولكنه ارتكز على نشاطات حمددة 1998أول مشروع عملياته يف يناير 

الزراعية للمحاصيل األمر الذي حد من تنوع املنتجات املوجودة يف املناطق الريفية،  كرتبية املاشية واملدخالت

هذا التنوع احملدود أدى ابإلضافة إىل جمموعة من األسباب األخرى إىل اهنيار تلك الربامج اليت إما أغلقت 

 أو أدجمت يف مؤسسات التمويل األصغر األكرب حجماً.

أسس صندوق تنمية رأس املال التابع لألمم املتحدة ابلتعاون مع احلكومة اليمنية  م1998ويف عام 

واحلكومة اهلولندية أول برانمج للمشروعات الصغرية يف اليمن، وبعد عامني أطلق الربانمج اإلمنائي لألمم 

يف اليمن، ووفر املتحدة برانمج )ميكرو ستارت( حتت رعاية صندوق تنمية رأس املال التابع لألمم املتحدة 

لتنمية ل االجتماعيصندوق الالدعم املايل والفين إلنشاء أربعة مؤسسات متويل أصغر غري حكومية، كما وفر 

دعم واسع النطاق إىل العديد من املؤسسات الستحداث خدمات خمتلفة وملد هذه اخلدمات إىل بيئات 

تمويل األصغر يف اليمن مراحل جديدة بعد ذلك دخلت صناعة الجغرافية واجتماعية خمتلفة يف اليمن، 

وين واملؤسسي وغريها وحتوالت رئيسية يف الصناعة وتوسع مستمر حلجم وعمليات العمل وحتسني الوضع القان

ومع مرور السنوات مت إنشاء املزيد من بنوك وبرامج ومؤسسات التمويل األصغر اليت عملت  ،من التطورات

وقد حصلت العديد من اجلهات  اليت تتناسب مع الفئات املستهدفة. على تطوير الصناعة وتقدمي املنتجات

العاملة يف قطاع التمويل األصغر على اجلوائز والشهادات التقديرية على املستوى احمللي واإلقليمي نظري ما 

 تقدمه يف هذا اجملال ومن تلك اجلهات على سبيل املثال:

                                                           
، التقرير السنوي 15، صم2014دليل برامج ومؤسسات التمويل املتوسطة والصغري واألصغر، وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، نوفمرب   (1)

 .3، ص2012لشبكة اليمن للتمويل األصغر، 
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 ( يبني بعض اجلوائز اليت حصلت عليها اجلهات العاملة يف قطاع التمويل األصغر يف اليمن.3.4م )جدول رق
 السنة اجلهة املاحنة للجائزة اجلهة احلاصلة عليها اجلائزة م

 بنك األمل جائزة التحدي يف التمويل اإلسالمي. 1
جرامني  –منظمة سيجاب العاملية  –البنك اإلسالمي للتنمية 

 م.2010 ديتشه ابنك. –مجيل 

2 
بداع واالبتكار يف منتجات التمويل جائزة اإل

 بنك األمل األصغر يف الوطن العريب.
صغر للبلدان العربية التمويل األ شبكة -مؤسسة جرامني مجيل

 م.2010 )سنابل(

 .The New Economy Magazine 2011 بنك األمل جائزة أفضل مؤسسة متويل أصغر يف اليمن. 3

بداع يف املنتجات يف الشرق األوسط جائزة اإل 4
 ومشال أفريقيا.

 .Hanson Wade 2011منظمة  بنك األمل

5 
أفضل ابتكار يف منتجات التمويل األصغر يف 

 م.C5 2011جمموعة  بنك األمل العامل.

التضامن للتمويل الصغري  م.2011جائزة عضو العام  6
 واألصغر

 م.2011 اليمن للتمويل األصغرشبكة 

 م.2011 شبكة اليمن للتمويل األصغر مؤسسة عدن م.2011جائزة ممارس العام  7

 م.2011 منظمة العمل الدولية وشركائهم. –صلتك القطرية  بنك األمل جائزة ))تقييم(( 8

9 
جائزة أفضل عضو يف شبكة اليمن للتمويل 

 م.2012 للتمويل األصغرشبكة اليمن  بنك األمل األصغر.

صغر للبلدان العربية شبكة التمويل األ  -مؤسسة جرامني مجيل بنك األمل جائزة جرامني مجيل للنمو املستدام. 10
 )سنابل(

 م.2012

مؤسسة  –بنك األمل  م.2013جائزة ممارس العام  11
 عدن

 م.2013 شبكة اليمن للتمويل األصغر.

 م.2013 شبكة اليمن للتمويل األصغر. مؤسسة عدن م.2013جائزة عضو العام  12

13 
جائزة رئيس اجلمهورية لالستثمار كأفضل مؤسسة 

 م.2013 جملة االستثمار مؤسسة عدن متويل أصغر

 م.CYFI 2014 املنظمة الدولية ملالية األطفال والشباب بنك األمل جائزة الرايدة 14

 م.2014 جملس وزراء العمل اخلليجي. بنك األمل العمالة احمللية.جائزة أفضل مؤسسة يف توظيف  15

مؤسسة  –بنك األمل  م.2014جائزة أفضل ممارس للعام  16
 عدن

 م.2014 وزارة الصناعة والتجارة.

17 
جائزة أفضل منتجات التمويل األصغر اإلسالمي 

 م.2016 كينيا.  –اإلسالمي املنتدى العاملي السادس للتمويل  برانمج حضرموت الريفي

18 
جائزة أفضل مشروع صغري على مستوى دول 

 جملس التعاون
مجعية املرأة للتنمية 

 املستدامة
جملسي وزراء العمل والشؤون االجتماعية بدول جملس اخلليج 

 م.2016 العريب.

 الرمسية للجهات العاملة يف قطاع التمويل األصغر.من إعداد الباحث ابالعتماد على النشرات الدورية والتقارير املصدر: 
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هناك العديد من مظاهر االهتمام بصناعة التمويل األصغر يف اجلمهورية اليمنية وسنتطرق هنا إىل و 

 ثالثة مظاهر رئيسية وهي:

 (1)أوالا: إنشاء الصندوق االجتماعي للتنمية

 ربامجالحتقيق و  تنسيقب م كي يساهم1997 لعام 10الصندوق االجتماعي للتنمية مبوجب القانون رقم  إنشاءمت 

، ويقوم الصندوق واحلد من الفقرللدولة االجتماعية واالقتصادية  ططواخلهداف األمع  اليت يقدمها

املناطق املستهدفة، ويتم ابستهداف املناطق الفقرية من خالل تطبيق طرق متعددة تضمن توجيه موارده إىل 

هذا االستهداف من خالل ثالث اجتاهات رئيسية هي: االستهداف االجتماعي، واالستهداف اجلغرايف، 

 واالستهداف بربامج خاصة.

وإمياانً منه أبمهية املشاريع الصغرية ومتناهية الصغر ودورها يف إنعاش وتنمية االقتصادات الوطنية وحتسني 

اجملتمع، قام الصندوق إبنشاء وحدة تنمية املنشآت الصغرية واألصغر لتكون هي املنفذ لربامج مداخيل أفراد 

لقطاع يف اليمن ابلتعاون مع لل واألساسي الداعم األو الصندوق يف جمال تنمية قطاع املنشآت الصغرية و 

ئة اع حىت تتوفر هلم البياملالية وغري املالية للعاملني يف هذا القطتسهيل تقدمي اخلدمات ب وذلكشركاءها، 

 .لتحسني املستوى املعيشي لفئة الفقراء، وابلتايل املسامهة يف تنمية اجملتمع املناسبة للنمو والتوسع وكذلك

 ولذا تسعى الوحدة إىل حتقيق الغاايت التالية:

 اً وحضراً.توفري إمكانية احلصول على اخلدمات املالية املتنوعة واملستدامة ألغلب املناطق اليمنية ريف .1

ات الصغرية ومتناهية الصغر ومن عها ملالك املشرو ستدامة وتقدمياملتنوعة و املغري مالية الدمات اخلتطوير  .2

 .يعمل لديهم

                                                           
 .14/03/7201اتريخ املطالعة ، yemen.org/ar/index.php-http://www.sfd( SFD)املوقع الرمسي للصندوق االجتماعي للتنمية  (1)
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صناعة التمويل األصغر ل على النمو والتطويردة املساعتحتية البنية الطوير اإلسهام الفعال يف حتسني وت .3

 .يةاليمن اجلمهورية يف

 اليةامل ؤسساتاملو ية اإلقراض ؤسساتاملو  كوميةاحل غريال نظماتعن طريق امل القروض هيتوج .4

 .البنوكك  خرىاأل ؤسساتاملو 

 وتقوم وحدة تنمية املشاريع الصغرية واألصغر بتقدمي العديد من اخلدمات واألنشطة ومن ذلك:

 دمات ماليةخ ▪

ختتلف ابختالف ات ؤسسات التمويل األصغر وهذه اخلدموم الية لربامجاملدمات العديد من اخلتقدم الوحدة 

 ، ومن تلك اخلدمات:املؤسسةالربانمج / احتياجات 

 ية،ضاقر اال هافظالتغطي احتياجات متويل حموالربامج لمؤسسات لويلة األجل قروض طال تقدم القروض:

سياسات الصندوق االجتماعي طار إ حتتعلى أن تظل ، اآللياتو سب الشروط حب الطويلة القروض تقدمو 

 للتنمية.

اهلدف منها و  ابلتدريج،تتناقص و املؤسسة األوىل أو  منح مؤقتة متنح يف سنوات الربانمجعبارة عن  املنح:

عادة يف الملايل، و ااالكتفاء و  الستدامةلوالوصول التشغيل الذايت حتقق أن من  اتاملؤسسأو   الربامجنيمتك

 األوىل. منوها راحلحتملها مبؤسسات يس مبقدور هذه املل اليت كبريةالنفقات توجه لل

ساعدهتا على االنتشار مل التمويليةو الربامج ات أللمؤسس اً فني اً قدم دعمأن ت منهالغرض الدعم الفين: و

  املقدمة. حتسني اخلدمات وأالتوسع و 
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 خدمات غري مالية ▪

تدريب أصحاب ك  ملؤسسات وبرامج التمويل األصغرتقوم الوحدة بتقدمي العديد من اخلدمات غري املالية 

 منتجاهتم وحتسنيهم و مشاريعتطوير و توسيع  يف تساعداليت و  هلم، الصغرية وتوفري املواد التدريبية شاريعامل

 .أخرى كذلك خدماتكما تقدم الوحدة   ،ق خارجية هلااسو أ توفريو  جودهتا

 هذا وتقدم وحدة تنمية املنشآت الصغرية واألصغر دعمها مبجاالت خمتلفة منها:

 ؤمتراتوامل ندواتكالنشطة  بعض األ عرب يةيمنمهورية الجلابلتمويل األصغر املتعلقة ابم يهالمفلتروج  .1

 وغريها.

 .دراسات فنية واجتماعية واقتصاديةتقدمي  .2

 قطاع.ذا الهلدعم توفر اللوائح وقوانني  لوضعدعو تألفضل و الممارسات لتروج  .3

 .غري احلكوميةالنظمات وامل صةلمؤسسات اخلالقدرات ال تبين .4

عداد وصياغة مسامهتها إب عرب رىالصغ نشآتصحاب املألتهيئة بيئة عمل مالئمة ب تساهم .5

 ساعدة.املقوانني الصدار ، وإاالسرتاتيجيات الوطنية

 املقدمة. القروض تابعةناسبة ملاملنظمة لأل هاتبني .6

 (1)لتمويل األصغرابالقانون اخلاص إقرار : اثنياا 

حيث تعترب اجلمهورية اليمنية من أوائل دول الشرق األوسط اليت متتلك قانوانً خاصاً ببنوك التمويل األصغر، 

واخلاص ابملشاريع الصغرية يف اجلمهورية  15م مت إقرار قانون رقم 2009السادس من أبريل من العام  فيف

اليمنية مسي ب    ))قانون بنوك التمويل األصغر(( وافق عليه جملس النواب وصادق عليه رئيس اجلمهورية، ونص 

مصرفية لألسر وصغار املزارعني واملشاريع الصغرية وك للتمويل األصغر تقوم بتقدمي خدمات على إنشاء بن

                                                           
 23فصول و 6، ويتكون من م6/4/2009صنعاء بتاريخ  –، صدر برائسة اجلمهورية م2009لسنة  15قانون بنوك التمويل األصغر رقم   (1)

 مادة.
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اعني احلضري والريفي يف اجلمهورية اليمنية لتحقيق النهوض االقتصادي واالستقرار ومتناهية الصغر يف القط

االجتماعي، كما تقوم بتوفري فرص متساوية جلميع الفئات املستهدفة وحتسني مستوايت املعيشة ألفراد اجملتمع، 

ة عن طريق تقدمي كما نص القانون كذلك على قيام هذه البنوك بتوفري التمويل املناسب للشرائح املستهدف

التسهيالت املالية للفقراء واليت تسهم يف احلد من البطالة والفقر وذلك من خالل الرتكيز على الشرائح الفقرية 

 وصوالً إىل االعتماد على الذات.

 اا: إنشاء شبكة اليمن للتمويل األصغراثلث

تاريخ بن االجتماعية والعمل وزارة الشئو  يف تجلليمن للتمويل األصغر مؤسسة غري رحبية سُ اكة شب

 بنوك منعضوًا  21من  تتكونيف الوقت احلايل و  ،على العضوية تقوم مستقلةكمنظمة   ،م31/08/2009

بدأت كمشروع مببادرة من الصندوق االجتماعي للتنمية وبرانمج األمم ، و شركاتأيضاً مؤسسات وبرامج و و 

 م2009كانت دورة حياة املشروع بني عامي و ية للتمويل األصغر، املتحدة اإلمنائي إلنشاء أول شبكة حمل

 (1) ولكن الصندوق االجتماعي للتنمية استمر بدعمه للشبكة حىت اآلن. م2011و

بناء قاعدة متينة للتمويل األصغر املسؤول الذي يليب احتياجات كل اليمنيني من إىل دف الشبكة وهت

التدريب و  حثبلاو  ،قطاعيف ال من يعملونقدرات ل هابناء عربوتعمل على حتقيق ذلك  ذوي الدخل احملدود،

 التمويل األصغرصناعة الرتويج ل يف الشبكة عملدد حُ  وقد .لمنتجاتل هاوتطوير املعلومات و خلربات ا وتبادل

  .التدريب والبحوث والشفافية وتبادل املعلوماتو 

وبنوك وبرامج ومقدمي خدمات تطوير األعمال على النحو عضوًا من مؤسسات  21تضم الشبكة 

 التايل:

                                                           
اتريخ املطالعة ، http://yemennetwork.org/ar/?page_id=1975( YMN) املوقع الرمسي لشبكة اليمن للتمويل األصغر (1)

27/02/2017. 
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 ( يبني أعضاء شبكة اليمن للتمويل األصغر.3.5شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مويل املؤسسة الوطنية للتاملؤسسات
.األصغر

ة مجعية املرأة للتنمي
.املستدامة

ل شركة األوائل للتموي
.األصغر

مؤسسة عدن للتمويل
.األصغر

مؤسسة مناء للتمويل
.الصغري واألصغر

صغري التضامن للتمويل الالبنوك
.واألصغر

.إجناز كابيتال

بنك األمل 
.غرللتمويل األص

ف بنك التسلي
راعي التعاوين والز 

(.كاك)

بنك سبأ 
.اإلسالمي

مصرف الكرميي
.غرللتمويل األص

ادي وحدة التمكني االقتص
(.البنك اإلسالمي اليمين)

البنك اليمين لإلنشاء 
Univ(.ميةالفروع اإلسال)والتعمري 

ers
ity

 of
 M

ala
ya



 

119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الباحث ابالعتماد على املوقع الرمسي لشبكة اليمن للتمويل األصغراملصدر: 
  

آزال للتمويل الصغريالربامج
.واألصغر اإلسالمي

ركة الش)برانمج استثمر 
عي اليمنية للغاز الطبي

(.املسال

.يلبرانمج الراين للتمو 

برانمج حضرموت 
.للتمويل األصغر

ويل برانمج االحتاد للتم
.  األصغر

مقدمي خدمات 
تطوير األعمال

.سانيةالتواصل للتنمية اإلن

مؤسسة األمل للتدريب
(.رايدة)ورايدة األعمال 

ة مؤسسة اخلري للتنمي
.االجتماعية
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 .يف قطاع التمويل األصغر يف اليمناجلهات واملؤسسات العاملة : ثالثاملطلب ال

املؤسسات واجلهات واجلمعيات اليت تعمل على تقدمي البنوك و ينشط يف قطاع التمويل األصغر العديد من 

الصغرية وحدة تنمية املنشآت من قبل  أتسيسهامت  وقد اخلدمات املالية وغري املالية للفقراء وحمدودي الدخل،

 :(1)هياليمن قطاع التمويل األصغر يف العاملة يف واملؤسسات ، ابعة للصندوق االجتماعي للتنميةالت واألصغر

 .احلديدة – رانمج تنمية األنشطة املدرة للدخلب

تماعي للتنمية واحتاد مبوجب اتفاق ما بني الصندوق االج وذلك م97 من العام يونيو شهر يفربانمج الس أتس

ات األكثر فقراً فئل من حدة الفقر وحتسني دخل التوفري وسيلة للتقلي هكان اهلدف من أتسيسو  ،نساء اليمن

أسرة يف هناية العام  5000، والوصول إىل مساعدة مالتمويل املناسب هلتوفري والنشطة اقتصاداًي من خالل 

الصندوق من النساء، ويتم متويل الربانمج من قبل % 50للرجال و %50م ابلتساوي بني الرجال والنساء 2007

 صندوق األمم املتحدة لتنمية رأس املال.و  االجتماعي للتنمية

ة الصغرية االقتصادي شاريعأصحاب امل يقدم القروض بنوعيها الفردية واجلماعية للفقراء من الربانمج

وفقًا لشروط التمويل لكل نوع من  واملراوعة والزيدية والقناوصكافة مناطق مدينة احلُديدة، ابجل   يف جداً 

 :هي القروض اليت يقدمها الربانمجأنواع القروض، و 

  

                                                           
 م.2014 مايو دليل برامج ومؤسسات التمويل املتوسطة والصغري واألصغر، املركز الوطين للمعلومات، اإلدارة العامة للتحليل والدراسات، (1)
 .http://yemennetwork.org/ar/?page_id=2067 ،27/02/2017املوقع الرمسي لشبكة اليمن للتمويل األصغر، و 
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 القروض اليت يقدمها برانمج تنمية األنشطة املدرة للدخل. ( يبني3.5جدول رقم )
 القرض الفردي

 احلد األقصى للقرض ترتيب القرض
 رايل 50000 األول
 %من القرض السابق له(150ال يزيد عن أرايل )على 75000 الثاين

 %من القرض السابق له(150ال يزيد عن أرايل )على 112500 الثالث

 %من القرض السابق له(175ال يزيد عن أرايل )على 150000 الرابع

 %من القرض السابق له(175ال يزيد عن أرايل )على 255000-200000 اخلامس

 القرض بنظام اجملموعات
 رايل 10000 الدورة األويل
 رايل 15000 الدورة الثانية
 رايل 20000 الدورة الثالثة
 رايل 25000 الدورة الرابعة

 رايل 30000 الدورة اخلامسة
 رايل 35000 الدورة السادسة

 من إعداد الباحث ابالعتماد على دليل برامج ومؤسسات التمويل املتوسطة والصغري واألصغر.املصدر: 

 
 .للتمويل األصغر ءبرانمج منا

 اخلريية ومشروع ميكروم نتيجة اتفاقية بني مجعية اإلصالح 2000 من العام أبريلبرانمج مناء يف  أتسس

ساعدة فنية مقدمة من قبل مجعية مبو  (UNCDF) ستارت التابع لصندوق األمم املتحدة لتنمية رأس املال

من  التخفيف من البطالة واحلد من الفقريف  ةاملسامهإىل  ويسعى الربانمج (ABA)رجال أعمال اإلسكندرية 

امليسرة لذوي الدخل احملدود وأصحاب  األصغرو الصغرية و املتوسطة خالل تقدمي سلسلة من التمويالت 

نشاط اقتصادي مببلغ وقدره  (100,000)متويل  ، من خاللاملشاريع الصغرية وفقًا للشريعة اإلسالمية

األعمال واألنشطة الصغرية أصحاب فة من من الفئة املستهد% 60نسبة فيه النساء  مثلتو  $(24,604,368)

حيث يقدم الربانمج اخلدمات املالية وغري املالية للفئات ، واألصغر يف كاًل من أمانة العاصمة، عدن، تعز

 املستهدفة على النحو التايل:
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 ( يبني اخلدمات اليت يقدمها برانمج مناء للمستفيدين.3.6جدول رقم )
 اخلدمات املالية

 املستهدفةالفئة  املنتج م

 الربكة 1
البقاالت، الصيدليات، املطاعم، البوفيهات، حمالت ) أصحاب املشاريع الصغرية واألصغر

 .اإلكسسوار، البسطات، اخل(
 .املزارعني والفالحني واملهتمني ابلثروة احليوانية واملهندسني الزراعيني وخرجيي املعاهد البيطرية اخلري 2
 .األمساك واملهتمني أبمور الصيدصيادي  أمواج 3
 .النحالني واملهتمني برتبية النحل امللكة 4
 ألنشطة االقتصادية احلرفية والصناعات اليدوية أبنواعها.اأصحاب  بلقيس 5
 استهالكي(.املنتجات احلرفية والصناعات اليدوية ) الشقائق 6
 .اجلنسنياملوظفني من كال  رواد )النساء والرجال( 7
 .املخرتعني واملبتكرين ابتكار 8
 .فئة االحتياجات اخلاصة التحدي 9

 التدريب إبدارة املشاريع الصغرية واألصغر مث متويل املتدرب مبشروعة ضمن مشروع انطالقة. التمكني 10
 اخلدمات غري املالية

 اخلدمة املقدمة م
 التدريب والتأهيل جماانً. 1
 ملنتجات بعض العمالء.التسويق  2
 االستشارات. 3

 من إعداد الباحث ابالعتماد على دليل برامج ومؤسسات التمويل املتوسطة والصغري واألصغر.املصدر: 

 وخيتلف سقف القروض والضماانت املطلوبة هلا على النحو التايل:
 ( يبني سقف القروض يف برانمج مناء.3.7جدول رقم )

 اخلدمات املالية

 نوع الضماانت متوسط التمويل احلد األعلى احلد األدىن املنتج م

 عينية -جتارية  525,000 1000,000 50,000 الربكة 1

 عقارية –جتارية  1,050,000 2,000,000 100,000 اخلري 2

 عينية -جتارية  900,000 1,200,000 600,000 أمواج 3

 عينية –جتارية  34,000 50,000 18,000 امللكة 4

 عينية –جتارية  525,000 1,000,000 50,000 بلقيس 5

 ضمان اجملموعة 115,000  300,000 الشقائق 6

 الضمانة الوظيفية 225,000 400,000 50,000 رواد )النساء والرجال( 7

 - 1,050,000 2,000,000 100,000 ابتكار 8

 التحدي 9
 عينية -جتارية  425,000 800,000 50,000 فردي

 ضمان اجملموعة 125,000 200,000 50,000 مجاعي

 - - 2,000,000 - التمكني 10

 من إعداد الباحث ابالعتماد على دليل برامج ومؤسسات التمويل املتوسطة والصغري واألصغر.املصدر: 
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 سب كل قرض على النحو التايل:حبوختتلف املصاريف اإلدارية اليت يتقاضاها برانمج مناء 

 يف السنة. 24% (50000إىل  - 10000من ) -

 يف السنة. 23% (150000إىل  - 51000من ) -

 يف السنة. 21% (200000إىل  - 151000من ) -

 يف السنة. 20% (فأكثر 200000) -

برانمج ، و الصندوق االجتماعي للتنميةالدعم والتمويل من العديد من اجلهات كهذا ويتلقى برانمج مناء 

(، الكويت)جمموعة مشاريع التنمية ، و جفند(أبرانمج اخلليج العريب )، و (UNDP)مم املتحدة اإلمنائي األ

قطاعات مجعية (، و الكويت – دارة متكني)إ سالمية العامليةاهليئة اخلريية اإل، و سالمي الدويلبنك التضامن اإلو 

 .عمالرجال األ، ومن قبل (يتاماأل - األسرةصالح االجتماعي اخلريية )تنمية اإل

 م.2016( يبني مؤشرات برانمج مناء للتمويل األصغر حىت هناية ديسمرب 3.8جدول رقم )

 املؤشرات
 مناء للتمويل األصغر

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

عدد 
العمالء 
 النشطني

 مقرتضون
 7,602 6,843 9,964 8,805 7,160 5,119 7,198 5,888 اإلمجايل
النساء 
)%( 34 40 33 40 45 55 30 46 

 2,239 3,010 3,018 1,872 1,682 928 1,864 1,056 اإلمجايل مدخرون
 475 369 667 539 362 226 285 196 حمفظة القروض )مليون رايل(

 37.81 53.38 2.67 5.69 4 14 1.7 1.7 القروض يف املخاطرة )%(حمفظة 

 األرقام الرتاكمية

عدد 
 82,545 79,727 76,508 64,830 55,110 45,656 41,837 32,242 القروض

مبالغ 
القروض 
)مليون 
 رايل(

1,477 2,078 2,422 3,169 5,298 6,676 6,986 7,668 

 74 76 112 - - - - - االكتفاء الذايت التشغيلي

 55 62 91 - - - - - االكتفاء الذايت املايل

 100 116 114 101 95 - - - عدد املوظفني

 63 79 76 64 68 - - - عدد مسؤويل اإلقراض

 11 - - - - - - - عدد الفروع

 .م2016وحىت م 2009من إعداد الباحث ابالعتماد على التقارير السنوية والنشرات الفصلية للصندوق االجتماعي للتنمية من املصدر: 
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 )تعز(. للتمويل األصغر األوائلشركة 

على دراسة قام هبا برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  اً بناءم 2000 من العام يف مايو شركة األوائل أتسست

(UNDP)  كربانمج للتمويل األصغر ضمن برامج التمويل األصغر املدعومة   يف البدايةأتسس قد الربانمج وكان

ولكن وبعد أربع  (UNCDF) ستارت التابع لصندوق األمم املتحدة لتنمية رأس املال من قبل مشروع ميكرو

إىل شركة هلا جملس إدارة وجملس  ربانمجل اليحتو مت م 2004  الشهر الثالث من العامسنوات وابلتحديد يف

ومن اجلهات املمولة للشركة ابإلضافة إىل الصندوق االجتماعي للتنمية، الربانمج  مت إشهارها رمسياً.مسامهني و 

نساء احلرفيات العامالت شرحية الوتستهدف الشركة  اإلمنائي لألمم املتحدة، وبرانمج اخلليج العريب )أجفند(.

امل لالستمرار يف الع والاليت هن حباجة إىل متويل رأس املال ،متناهية الصغرو  الصغرية املشاريعيف قطاع 

، من خالل تقدمي أشكال من التمويل كالقروض الفردية واجلماعية يف معظم مناطق مدينة تعزالنشاط وتطويره، 

 يظهر يف اجلدول التايل: ابإلضافة إىل منتج التكافل كما

 ( يبني التمويالت يف شركة األوائل للتمويل األصغر.3.9جدول رقم )

 من إعداد الباحث ابالعتماد على دليل برامج ومؤسسات التمويل املتوسطة والصغري واألصغر.املصدر: 
عن قروض % 3للقرض الفردي، و% 2.3وتتقاضى الشركة مصاريف إدارية على القروض فتأخذ 

 املصاريف اثبتة وتدفع مع اإلقساط.اجملموعة، وهذه 

  

 نشاطات التمويل

 نوع الضماانت آلية السداد مدة القرض األعلىاحلد  احلد األدىن املنتج م

 300,000 10,000 القروض الفردية 1
 أشهر عند القرض األول. 6

 عند التجديد 10 – 8
 شهري

كرت   –جتارية  -وظيفية 
 ذهب -معاش 

 50,000 10,000 القروض اجلماعية 2
 األول. أشهر عند القرض 4

 أشهر عند التجديد. 6 – 5

 –أسبوعي 
نصف 
 شهري.

 ضمان اجملموعة.

Univ - - - - % من قيمة القرض 1 التكافل 3
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 م.2016( يبني مؤشرات شركة األوائل حىت هناية ديسمرب 3.10جدول رقم )

 املؤشرات
 األوائل للتمويل واالدخار

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
)تقرير  2015

 أبريل(
2016 

عدد 
العمالء 
 النشطني

 مقرتضون
 - 1,546 1,464 1,820 3,224 4,901 4,752 2,625 اإلمجايل
النساء 
)%( 66 90 84 85 81 81 79 - 

 - 0 0 0 0 0 0 0 اإلمجايل مدخرون
 - 93 52 50 91 122 125 64 حمفظة القروض )مليون رايل(

 - 100 14.18 19.78 10.73 28.60 0.60 1.8 حمفظة القروض يف املخاطرة )%(

 األرقام الرتاكمية

عدد 
 القروض

33,321 41,765 48,706 51,534 58,799 59,831 81,945 - 

مبالغ 
القروض 
)مليون 
 رايل(

761 880 1,190 1,718 2,018 2,13 4,0888 - 

 - 90 97 - - - - - االكتفاء الذايت التشغيلي

 - 68 65 - - - - - االكتفاء الذايت املايل

 - 41 39 36 47 - - - عدد املوظفني

 - 21 19 16 25 - - - اإلقراضعدد مسؤويل 

 - 5 - - - - - - عدد الفروع

 .م2016وحىت م 2009من إعداد الباحث ابالعتماد على التقارير السنوية والنشرات الفصلية للصندوق االجتماعي للتنمية من املصدر: 
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 (.صنعاء)مشروع القروض الصغرية 

 ،اجلمعية االجتماعية لتنمية األسرةكالً من تفاقية بني  النتيجة م وذلك 2000من العام  يف مايو شروعأتسس امل

ومبساعدة فنية مقدمة  (UNCDF)ستارت التابع لصندوق األمم املتحدة لتنمية رأس املال  ومشروع ميكرو

، حيث يتلقى املشروع الدعم والتمويل من قبل الصندوق (ABA)من قبل مجعية رجال أعمال اإلسكندرية 

برانمج اخلليج العريب ، البنك الدويل، و ألمم املتحدةلربانمج اإلمنائي نمية )الدعم الفين(، والاالجتماعي للت

 )أجفند(. اإلمنائي

ويقوم املشروع ابستهداف النساء الاليت ميلكن مشاريع صغرية وأنشطة حرفية صغرى يف أمانة العاصمة 

ل )املشروع( ملدة ستة أشهر على النحو من خالل تقدمي القروض الفردية واجلماعية النقدية بعد فتح احمل

 التايل:

 ( يبني أنواع القروض اليت يقدمها مشروع القروض الصغرية.3.11جدول رقم )

 من إعداد الباحث ابالعتماد على دليل برامج ومؤسسات التمويل املتوسطة والصغري واألصغر.املصدر: 
 

 واالدخار.برانمج وادي حضرموت للتمويل 

 مجعية النهضة االجتماعية الثقافية اخلرييةم من قبل 2000 من العام مايومن  30ال  الوادي يف برانمجأتسس 

إلقراض وادي حضرموت إلنشاء برانمج يقدم خدمات ايف مجعيات  تهاقدماليت لطلبات من ا لعديدل استجابة

مكان إنشاء الربانمج يف ابإل أن توجدواليت دراسة حول ذلك الأجريت األصغر، و ألصحاب األنشطة 

 أنواع القروض

املصاريف  مدة القرض احلد األعلى احلد األدىن املنتج م
 اإلدارية

 نوع الضماانت

القروض الفردية  1
 )رجال، نساء(

 ضمانة احملل اجملاور. % شهرايً  3 أشهر 10 – 4 80,000 6,000

 ضمان اجملموعة. % شهرايً  3 أشهر 10 – 4 80,000 6,000 القروض اجلماعية 2
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، ويتلقى الدعم من الصندوق االجتماعي للتنمية، ويستهدف الربانمج أصحاب املشاريع الصغرية املنطقة

 السوم، شبام، القطن، ساه، ، ترمي،والنساء يف مناطق وادي حضرموت التالية: )سيئون واألصغر من الرجال

رماة العرب(، من خالل متويل املشاريع، متويل الدراجات وإصالح السيارات، متويل مومسي، متويل  ،وادي العني

األصول، متويل اإلسكان، وذلك عن طريق ثالثة أنواع من القروض هي: قرض الفرد، قرض مجاعي، قرض 

 مومسي، يوضحها اجلدول التايل:

 ض يف برانمج وادي حضرموت.( يبني أنواع القرو 3.12جدول رقم )

 ومؤسسات التمويل املتوسطة والصغري واألصغر.من إعداد الباحث ابالعتماد على دليل برامج املصدر: 
 م.2016( يبني مؤشرات برانمج وادي حضرموت حىت هناية ديسمرب 3.13جدول رقم )

 املؤشرات
 وادي حضرموت للتمويل واالدخار

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

عدد 
العمالء 
 النشطني

 مقرتضون
 7,198 6,945 6,215 2,720 1,618 1,424 1295 1,268 اإلمجايل
النساء 
)%( 32 32 14 36 39 40 29 29 

 4,605 4,503 4,064 3,534 3,118 2,473 2,257 1955 اإلمجايل مدخرون
 769 746 745 261 93 78 63 53 حمفظة القروض )مليون رايل(

 35.14 34.02 7.83 6.98 13.5 23.89 5.1 8.1 حمفظة القروض يف املخاطرة )%(

 األرقام الرتاكمية

عدد 
 القروض

7,339 8,719 10,194 11,810 14,492 20,156 43,984 26,610 

مبالغ 
القروض 
)مليون 
 رايل(

434 536 660 803 1,134 2,065 5,249 3,908 

 151 47 144 - - - - - االكتفاء الذايت التشغيلي

 130 44 125 - - - - - االكتفاء الذايت املايل

 61 56 56 36 - - - - عدد املوظفني

 31 20 20 16 - - - - عدد مسؤويل اإلقراض

 6 - - - - - - - عدد الفروع

 .م2016وحىت م 2009من إعداد الباحث ابالعتماد على التقارير السنوية والنشرات الفصلية للصندوق االجتماعي للتنمية من املصدر: 

 أنواع القروض
 نوع الضماانت املستفيدين املصاريف اإلدارية مدة القرض احلد األعلى احلد األدىن املنتج م

القروض الفردية  1
ضمانة موظف  –جتارية  الرجال، النساء % شهرايً  1,5 شهر 30 1,000,000 10,000 )رجال، نساء(

 شيكات -ذهب  –

ذهب  –ضمان اجملموعة  النساء فقط % شهرايً  2 شهر 30 100,000 5,000 اجلماعيةالقروض  2
 بريد. –ضمانة وظيفية  –

 الرجال، النساء - شهر 30 1,000,000 10,000 قرض مومسي 3
ذهب  –ضمانة وظيفية 

كرت معاش   –بريد  –
 تقاعد.
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 آزال للتمويل الصغري واألصغر اإلسالمي.برانمج 

مية لتن (SOUL)ربامج اليت تتبع منظمة سول حد الم وهو أ2001من العام  يف أكتوبربرانمج آزال أتسس 

 الصغرية ومتناهية املمولة من الصندوق االجتماعي للتنمية، حيث يستهدف الربانمج املشاريع ،لطفلااملرأة و 

متويل الفئات الصغر ذات االحتياجات التمويلية يف مناطق نقم والصافية ومشيلة أبمانة العاصمة، من خالل 

ادية لغرض حتقيق االكتفاء الذايت، ويقدم ألسس اقتص ووفقاً  املستهدفة بطريقة املراحبة )التمويل اإلسالمي(

خار للنساء فقط، كما يقدم جلميع عمالئه الربانمج خدمات مالية لعمالئه كاإلقراض للرجال والنساء واالد

خدمات غري مالية كخدمة التدريب اليت تنفذ عن طريق منظمة سول للتنمية، واجلدول التايل يبني أنواع 

 القروض اليت يقدمها الربانمج:

 ( يبني أنواع القروض اليت يقدمها برانمج آزال.3.14جدول رقم )

  واألصغر.من إعداد الباحث ابالعتماد على دليل برامج ومؤسسات التمويل املتوسطة والصغري املصدر:  

 أنواع القروض

مدة  احلد األعلى احلد األدىن املنتج م
 القرض

املصاريف 
 اإلدارية

 املستفيدين
 الضماانتنوع 

 اجلنس العمر

1 
القرض الفردي 

 + اجلماعي
10,000 2,000,000 

4 - 24 
 شهر

2,5  %
 شهرايً 

إىل  18
60 

 ذكور

+ 

 إانث

ضمانة وظيفية  –جتارية 
 كرت تقاعد.  –

 24 - 4 200,000 5,000 القرض اجلماعي 2
 شهر

2,5  %
 شهرايً 

إىل  18
60 

إانث 
 فقط

 ضمان اجملموعة.

 5,000,000 10,000 فرديقرض  3
4 - 24 

 شهر
2,5  %

 شهرايً 
إىل  18

60 

 ذكور

+ 

 إانث

ضمانة وظيفية  –جتارية 
Univ كرت تقاعد.  –
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 م.2016( يبني مؤشرات برانمج آزال حىت هناية ديسمرب 3.15جدول رقم )

 املؤشرات
 آزال للتمويل الصغري واألصغر اإلسالمي

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

عدد 
العمالء 
 النشطني

 مقرتضون
 5,019 3,909 4,500 4,672 4,927 2,691 3,462 2,061 اإلمجايل
النساء 
)%( 

68 64 63 55 90 65 65 64 

 3,190 2,556 2,876 1,800 2,718 1693 2,213 1,410 اإلمجايل مدخرون
 409 320 356 360 344 109 149 61 حمفظة القروض )مليون رايل(

 27.83 44.02 7.82 0 2 7.51 0.65 2.7 حمفظة القروض يف املخاطرة )%(

 األرقام الرتاكمية

عدد 
 القروض

20,771 24,953 30,869 36,660 44,592 45,843 47,897 48,979 

مبالغ 
القروض 
)مليون 
 رايل(

794 330 583 1,266 1,800 2,473 3,935 4,015 

االكتفاء الذايت 
 85 49 93 - - - - - التشغيلي

 51 33 69 - - - - - االكتفاء الذايت املايل

 73 80 82 79 48 - - - عدد املوظفني

 36 35 35 30 23 - - - عدد مسؤويل اإلقراض

 5 - - - - - - - عدد الفروع

 .م2016وحىت م 2009من إعداد الباحث ابالعتماد على التقارير السنوية والنشرات الفصلية للصندوق االجتماعي للتنمية من املصدر: 

 
 صندوق متويل الصناعات واملنشآت الصغرية.

م 2002سنة ل39 مللقرار اجلمهوري رق فقاً أنشئ و ياً، وقد مال و ستقلة إدارايً الصندوق من املؤسسات امل عدي

ويستهدف أصحاب املشاريع ، ي يعمل حتت سياسة سوق األموال السائدة يف اجلمهورية اليمنيةمج قو مكربان

نتاجية، يف كالً من صنعاء وعدن وتعز واحلديدة واملكال، من خالل تقدميه واألنشطة االجتماعية واخلدمية واإل

يل املشاريع الصغرية، وبرانمج القروض جملموعة من الربامج اإلقراضية كربانمج متويل الشباب، وبرانمج متو 

 النسوية، وبرانمج القروض املومسية.
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 ( يبني األرقام الرتاكمية للقروض املقدمة من قبل الصندوق.3.16جدول رقم )

 األرقام الرتاكمية للصندوق املتعلقة ابلقروض
 )ابلرايل(مبالغ القروض  عدد القروض السنة

2009 1,514 1,543,157,000 
2010 2,550 2,349,923,000 
2011 1,381 1,397,369,000 
2012 2,446 1,971,064,000 
2013 2,942 1,831,578,500 
2014 4,715 2,943,897,100 
2015 1,466 683,494,000 
 297,595,300 1,046 2016حىت سبتمرب 

 17,845,157,406 24,823 االمجايل
 .من إعداد الباحث ابالعتماد على املوقع اإللكرتوين الرمسي لصندوق تنمية الصناعات واملنشآت الصغريةاملصدر: 

 م.2014( يبني املؤشرات املالية للصندوق حىت هناية ديسمرب 3.17جدول رقم )

 املؤشرات
 صندوق متويل الصناعات واملنشآت الصغرية

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

عدد 
العمالء 
 النشطني

 مقرتضون
 5,206 3,739 3,002 2,484 2,833 2,091 اإلمجايل
النساء 
)%( 3 14 26 19 19 25 

 0 0 0 0 0 - اإلمجايل مدخرون
 2,123 1,481 1,520 1,218 1,677 1122 حمفظة القروض )مليون رايل(

 3 5 26 3 2 1.0 حمفظة القروض يف املخاطرة )%(

 األرقام الرتاكمية

عدد 
 22,617 18,919 15,971 13,525 12,144 8,999 القروض

مبالغ 
القروض 
)مليون 
 رايل(

7,066 9,415 10,813 12,784 14,735 17,055 

 179 - - - - - االكتفاء الذايت التشغيلي

 177 - - - - - االكتفاء الذايت املايل

 126 114 115 - - - عدد املوظفني

 21 18 21 - - - عدد مسؤويل اإلقراض

 - - - - - - عدد الفروع

.م2016وحىت م 2009من إعداد الباحث ابالعتماد على التقارير السنوية والنشرات الفصلية للصندوق االجتماعي للتنمية من املصدر: 
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 الوطنية للتمويل األصغر. املؤسسة

ال هتدف إىل حتصيل األرابح بل تسعى إىل زايدة  ،م15/10/2003أتسست يف  ،هي منظمة غري حكومية

يف املناطق الريفية واحلضرية اليت يوجد هبا سوق  الفقراء أفراد اجملتمع وتقوم ابستهدافون والتكافل بني التعا

وتشجيعهم على االدخار حىت يتمكنوا من  كينهم من إقامة أنشطة مدرة للدخلألجل مت ملنتجات املؤسسة

فقر ر من الفيحصل هلم بذلك التحر واالجتماعي وخصوصًا شرحية النساء، حتسني وضعهم االقتصادي 

قراض واالدخار والتأمني، وتستهدف واالعتماد على الذات، وذلك عن طريق تقدميها خلدمات مالية مثل اإل

 إب، ذمار، صنعاء، احلديدة، تعز، حلج، حجة، يرمي، القاعدة، عبس.املؤسسة مناطق 

 ( يبني اخلدمات والقروض اليت تقدمها املؤسسة الوطنية.3.18جدول رقم )

 املاليةاخلدمات 

 بيان دمةاخل م

 االدخار 1

 مخسني رايل أسبوعياً. االدخار اإلجباري حيث يدفع العضو -أ

 أسبوعياً. االدخار الطوعي حيث يقوم العضو بدفع أكثر من مخسني رايل -ب
يعترب ضمان للقرض وأتمني للمدخر حيث يستطيع من خالله السحب من مدخراته يف أي وقت، 

 % سنوايً.10 – 5كما يتم احتساب فوائد على املدخرات بنسبة ترتاوح بني 

 توفر املؤسسة خدمة التأمني على احلياة، حبيث يعفى املتوىف من سداد القرض املستحق عليه. التأمني 2

 حيث يستطيع العضو املؤهل احلصول على القرض إبجراءات بسيطة وسهلة وضماانت شبه معدومة. اإلقراض 3

من إعداد الباحث ابالعتماد على دليل برامج ومؤسسات التمويل املتوسطة والصغري واألصغر.املصدر: 

 أنواع القروض

 نوع الضماانت املصاريف اإلدارية مدة القرض احلد األعلى احلد األدىن املنتج م

 % سنوايً  20إىل  17,5 أشهر 12 – 6 100,000 50,000 القروض الفردية 1
 –جتارية 
 -وظيفية 
 ذهب

 % سنوايً  20إىل  17,5 أشهر 12 – 4 100,000 30,000 القروض اجلماعية 2
ضمان 
 اجملموعة.
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 م.2016مؤشرات املؤسسة الوطنية حىت هناية ديسمرب ( يبني 3.19ول رقم )جد

 املؤشرات
 املؤسسة الوطنية للتمويل األصغر

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

عدد 
العمالء 
 النشطني

 مقرتضون
 13,383 11,568 18,242 14,986 12,791 11,683 13,421 11,944 اإلمجايل
النساء 
)%( 97 93 91 94 93 84 58 44 

 26,360 25,295 29,062 24,354 20,239 17,606 18,124 15,897 اإلمجايل مدخرون
 802 467 806 549 471 350 412 301 حمفظة القروض )مليون رايل(

 26.43 52.80 3.78 4.81 1.4 9.13 1.09 4.7 حمفظة القروض يف املخاطرة )%(

 األرقام الرتاكمية

عدد 
 146,977 109,409 133.707 116,414 101,456 87,661 76,935 62,301 القروض

مبالغ 
القروض 
)مليون 
 رايل(

2,149 2,915 3,473 4,363 5,463 6,824 7,952 7,460 

 105 54 120 - - - - - االكتفاء الذايت التشغيلي

 71 40 86 - - - - - االكتفاء الذايت املايل

 110 114 144 138 119 - - - عدد املوظفني

 47 51 77 70 58 - - - عدد مسؤويل اإلقراض

 18 - - - - - - - عدد الفروع

 2016وحىت م 2009من إعداد الباحث ابالعتماد على التقارير السنوية والنشرات الفصلية للصندوق االجتماعي للتنمية من املصدر: 
 

 (.أبني)واإلقراض  االحتاد لالدخاربرانمج 

 عمل على تكوين الذي عن طريق مشروع املساعدة الذاتيةم 2003 من العام أكتوبر 30يف أتسس الربانمج 

إاتحة الفرصة لألعضاء يف حتسني مستوى معيشتهم ه الغرض من ،اً عضو  360جمموعة عدد أعضائها  48

الدخل احملدود  ، ويستهدف الربانمج النساء فقط من األسر الفقرية ذويومساعدهتم على عملية االدخار

وهي مديرايت زجنبار  دفةاملناطق املسته يف خاصة اليت لديها خربة يف إدارة األنشطة االقتصادية املدرة للدخل

 وأحور وخنفر من حمافظة أبني. ويقوم الربانمج بتقدمي خدمات التمويل واالدخار للعميالت.
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 ( يبني أنواع اخلدمات والقروض اليت يقدمها برانمج االحتاد.3.20جدول رقم )

 اخلدمات املالية
 بيان دمةاخل م

عضوه، حيث تقوم اجملموعة ابالدخار الشهري ضمن  15إىل  5بتكوين جمموعات نسوية مكونة من حيث يقوم الربانمج  اإلقراض اجلماعي 1
 لوائح تتفق عليها أعضاء اجملموعة حتت إشراف الربانمج وبعد شهر يتم إقراض اجملموعة.

 حبيث تقوم اجملموعة بتوفري مبلغ حمدد متفق عليه مسبقاً يف يوم معلوم من كل شهر. االدخار 2

 

 .من إعداد الباحث ابالعتماد على دليل برامج ومؤسسات التمويل املتوسطة والصغري واألصغراملصدر: 

 م.2016( يبني مؤشرات برانمج االحتاد حىت هناية ديسمرب 3.21جدول رقم )

 املؤشرات
 االحتاد لالدخار واإلقراض

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

عدد 
العمالء 
 النشطني

 مقرتضون
 3,523 3,562 4,036 2,487 7,926 7,238 5,729 4,502 اإلمجايل
النساء 
)%( 

100 100 100 96 90 100 100 83 

 0 0 0 1,800 8,000 8,958 6,521 5173 اإلمجايل مدخرون
 313 289 413 360 252 256 191 107 حمفظة القروض )مليون رايل(

 77.62 100 0 0 76 - 0 0 املخاطرة )%(حمفظة القروض يف 

 األرقام الرتاكمية

عدد 
 47,813 50,330 47,324 44,592 41,867 34,661 24,030 16,952 القروض

مبالغ 
القروض 
)مليون 
 رايل(

590 923 1,177 1,447 1,800 2,263 2,767 2,509 

 38 54 92 - - - - - االكتفاء الذايت التشغيلي

 20 42 68 - - - - - الذايت املايلاالكتفاء 

 75 80 82 79 52 - - - عدد املوظفني

 47 30 30 30 23 - - - عدد مسؤويل اإلقراض

 6 - - - - - - - عدد الفروع

.م2016وحىت م 2009من إعداد الباحث ابالعتماد على التقارير السنوية والنشرات الفصلية للصندوق االجتماعي للتنمية من املصدر: 

 أنواع القروض

 نوع الضماانت املصاريف اإلدارية مدة القرض احلد األعلى احلد األدىن املنتج م

 ضمان اجملموعة. % شهرايً 2 أشهر 12 – 6 500,000 10,000 القروض املالية )تقليدية( 1

القروض العينية )املراحبة  2
 اجملموعة.ضمان  % شهرايً 2 أشهر 12 – 4 500,000 10,000 اإلسالمية(
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 مؤسسة عدن للتمويل األصغر.

ندوق االجتماعي صج أسسها المج ثالث برامم من خالل د2005 من العام يونيومن  22ال  أتسست يف 

برانمج االدخار واإلقراض يف دار سعد والربيقة، وبرانمج االدخار واإلقراض يف الشيخ عثمان  للتنمية هي

واملنصورة وحلج، وكذلك برانمج االدخار واإلقراض يف املعال. وتسعى املؤسسة إىل حتسني املستوى املعيشي 

وغري مالية خار، كاإلقراض واالدلذوي الدخل احملدود وخصوصًا النساء من خالل تقدمي خدمات مالية  

املؤسسة األسر الفقرية من سكان املناطق  يف ريف وحضر عدن، وتستهدف كالتدريب واالستشارات

مناطق يف  ،الصغرية اريعش لديها أنشطة وخربة يف إدارة املاليتاألسر خاصة و املستهدفة ذوي الدخل احملدود 

 .الضالع، حلج، دار سعد(-املعال-الربيقة-)الشيخ عثمان عدن

 ( يبني القروض اليت تقدمها مؤسسة عدن للتمويل األصغر.3.22جدول رقم )

.من إعداد الباحث ابالعتماد على دليل برامج ومؤسسات التمويل املتوسطة والصغري واألصغراملصدر: 

 مجاعي( –القروض اليت يقدمها البنك )فردي 

 مدة القرض احلد األعلى احلد األدىن املنتج م
 املستفيدين

 نوع الضماانت
 اجلنس العمر

 800,000 50,000 استثماري 1
6 - 24 

 شهر
 اجلنسني 65إىل  18

معرفني ذو مسعة 
جيدة، ضمانة 
موظف ومرفق، 
ضمانة وظيفية، 

 مزاولة مهنة.

 = - - - 350,000 50,000 منزيل 2

طموحي  3
 للشباب

50,000 1,000,000 6 - 24 
 شهر

 = اجلنسني 40إىل  18

 24 - 6 1,000,000 50,000 سياريت 4
 شهر

 = ذكور 50إىل  18

 1,000,000 50,000 احلياة الكرمية 5
6 - 24 

 = اجلنسني 65إىل  18 شهر
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 م.2016( يبني مؤشرات مؤسسة عدن حىت هناية ديسمرب 3.23جدول رقم )

 املؤشرات
 للتمويل األصغرعدن 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

عدد 
العمالء 
 النشطني

 مقرتضون
 12,308 13,515 14,757 10,043 6,666 7,595 5,560 4,455 اإلمجايل
النساء 
)%( 

98 98 98 96 90 92 73 71 

 9,566 10,774 12,025 12,531 9,577 10,513 8,507 7,428 اإلمجايل مدخرون
 803 833 980 593 299 245 131 86 حمفظة القروض )مليون رايل(

 83.79 100 0 0 0 0 0 0 حمفظة القروض يف املخاطرة )%(

 األرقام الرتاكمية

عدد 
 القروض

26,026 31,740 39,055 45,217 54,892 68,005 52,402 53,373 

مبالغ 
القروض 
)مليون 
 رايل(

868 1,109 1,478 1,923 2,787 4,164 5,007 5,744 

االكتفاء الذايت 
 75 91 192 - - - - - التشغيلي

 44 20 125 - - - - - االكتفاء الذايت املايل

 70 74 85 70 50 - - - عدد املوظفني

 40 40 45 36 22 - - - عدد مسؤويل اإلقراض

 7 - - - - - - - عدد الفروع

 م2016وحىت م 2009من إعداد الباحث ابالعتماد على التقارير السنوية والنشرات الفصلية للصندوق االجتماعي للتنمية من املصدر: 
 .(1)مصرف الكرميي للتمويل األصغر

م بشأن بنوك 2009لعام  15إىل القانون رقم  استناداً  م2010من العام  يف الثاين من فربايرصرف امل مت أتسيس

م، وقد 1995لشركة الكرميي للصرافة واليت أتسست يف العام  اً وتطور  اً ، ويعترب البنك امتداداألصغرالتمويل 

 ،متميزة كون( لتمتويالت ،ادخار ،حتويالت ،صرافةتنوعة )املالية املدمات اخلوير وتقدمي تطإىل سعى املصرف 

املصرف ابلتعاون مع الصندوق االجتماعي للتنمية ، ويقوم الصغرىو  لصغريةايع اإلنتاجية متويل املشار كذلك و 

مبا  ،خالل صيغ التمويل اإلسالميمن  واملتوسطة الصغرىالصغرية و أصحاب املشاريع اإلنتاجية  ابستهداف

، يساعد على تطوير هذه املشاريع والتخفيف من البطالة واملسامهة الفاعلة يف تنمية اجملتمع واالقتصاد الوطين

                                                           
 .http://kuraimibank.com/pages.aspx?id=19املوقع الرمسي ملصرف الكرميي للتمويل األصغر اإلسالمي   (1)
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ات الصغرية  يقدم املصرف حاليًا قروض فردية للرجال والنساء من خالل متويل رأس املال ولتمويل املشروع

العامل بصيغة املراحبة عرب شراء البضائع وشراء املواد اخلام وحنوها ألصحاب املشاريع الصغرية كالنجارين 

صول من آالت ومعدات واحلدادين واخلياطني، وكذلك من خالل صيغة اإلجارة املنتهية ابلتمليك لتمويل األ

)رايل ميين أو ما يعادهلا ابلدوالر  1,000,000وتصل إىل  100,000وحنوها. ومجيع التمويالت تبدأ من 

قد تصل إىل سنة كاملة أو سنتني إذا األمريكي( وأكثر حبسب حاجة املشروع، ومدة التمويل وفرتات السداد 

 .كانت تتطلب ذلك

 .م2016( يبني مؤشرات مصرف الكرميي حىت هناية ديسمرب 3.24جدول رقم )

 املؤشرات
 الكرميي للتمويل األصغر

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
عدد 

العمالء 
 النشطني

 مقرتضون
 3,167 3,686 7,750 5,847 1,829 330 234  اإلمجايل

 4 4 4 3 2 1 0.9  النساء )%(
 431,756 341,075 478,016 148,619 39,794 12,386 1,088  اإلمجايل مدخرون

 812 780 2,047 1,854 559 73 80  حمفظة القروض )مليون رايل(
 33 53.7 0.5 0.4 1.2 1.4 0  حمفظة القروض يف املخاطرة )%(

 األرقام الرتاكمية

عدد 
 19,698 17,850 16,130 9,226 2,971 798 249  القروض

مبالغ 
القروض 
)مليون 
 رايل(

 114 309 1,283 4,119 7,369 8,272 9,090 

 149 24 96 - - - - - االكتفاء الذايت التشغيلي

 135 22 89 - - - - - االكتفاء الذايت املايل

 59 86 102 52 48 - - - عدد املوظفني

 45 58 81 43 40 - - - عدد مسؤويل اإلقراض

 61 - - - - - - - عدد الفروع

.م2016وحىت م 2009من إعداد الباحث ابالعتماد على التقارير السنوية والنشرات الفصلية للصندوق االجتماعي للتنمية من املصدر:  Univ
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 برانمج التضامن للتمويل الصغري واألصغر.

م، وتعمل الوحدة 2006عام يف الأتسست وحدة املشاريع الصغرية واألصغر يف بنك التضامن اإلسالمي الدويل 

، بصيغة املراحبة اإلسالمية )متويالت فردية ومجاعية( وكذلك ابملضاربة ملؤسسات التمويل األصغر يف اليمن

املناطق التالية: أمانة صدر دخل اثبت يف الربانمج الفقراء وغري الفقراء املهددين ابلفقر ولديهم مويستهدف 

 .العاصمة، إب، تعز، عدن، حضرموت، احلديدة، حجة، عمران، شبوة

 ( يبني اخلدمات اليت يقدمها برانمج التضامن للتمويل الصغري واألصغر.3.25جدول رقم )

 اخلدمات غري املالية

 اخلدمة
 الفئة املستهدفة

 تفاصيل أخرى
 اجلنس العمر

 ابلتنسيق مع وكالة تنمية املنشآت الصغرية. اجلنسني 60 -18 التدريب
  اجلنسني 60 -18 االستشارات

.من إعداد الباحث ابالعتماد على دليل برامج ومؤسسات التمويل املتوسطة والصغري واألصغراملصدر: 

 اخلدمات املالية

 احلد األعلى احلد األدىن املنتج
مدة 

القرض 
 ابلشهور

 املستفيدين
 نوع الضماانت

 اجلنس العمر

 اجلنسني 60 -18 36 2,500,000 25,000 فردي معزز

ذهب، وديعة، خطاب ضمان 
جهة عمل متعاقدة مع 

الربانمج، معاش تقاعدي، راتب 
 الربيد.

 اجلنسني 60 -18 36 1,000,000 25,000 فردي ميسر
جتارية، تكافلية موظفني، راتب 

 الربيد.

 اجلنسني 60 -18 36 250,000 25,000 جمموعات نسائية
تكافلية بني أعضاء اجملموعة 

(3-5) 
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 .م2016( يبني مؤشرات برانمج التضامن حىت هناية ديسمرب 3.26جدول رقم )

 املؤشرات
 التضامن للتمويل الصغري واألصغر

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

عدد 
العمالء 
 النشطني

 مقرتضون
 2,119 3,873 7,886 8,787 5,437 3,381 4,810  اإلمجايل
النساء 
)%( 

 50 43 44 37 29 30 32 

 0 0 0 0 0 0 0  اإلمجايل مدخرون
 245 430 1,272 1,433 732 570 607  حمفظة القروض )مليون رايل(

 25.32 20.53 2.66 1.10 1.5 2.92 3.46  املخاطرة )%(حمفظة القروض يف 

 األرقام الرتاكمية

عدد 
 القروض

 13,233 16,298 22,235 31,549 37,613 38,640 37,191 

مبالغ 
القروض 
)مليون 
 رايل(

 2,414 3,106 4,373 6,658 8,576 8,830 8,186 

االكتفاء الذايت 
 65 71 112 - - - - - التشغيلي

 65 71 101 - - - - - االكتفاء الذايت املايل

 77 106 118 57 54 - - - عدد املوظفني

 30 84 89 46 44 - - - عدد مسؤويل اإلقراض

 14 - - - - - - - عدد الفروع

 .م2016وحىت م 2009من إعداد الباحث ابالعتماد على التقارير السنوية والنشرات الفصلية للصندوق االجتماعي للتنمية من املصدر: 
 

 بنك األمل للتمويل األصغر.

للتمويل األصغر يف الشرق األوسط   م كأول بنك2002لسنة  (23)رقم  ابلقانون اخلاصبنك األمل  أتسس

وتعد عملية إنشاء البنك تتوجياً  ،م2009 من العام يف يناير بنك مبزاولة نشاطه رمسياً البدأ وقد  ،ومشال أفريقيا

ومسامهة من القطاع (  (AGFUNDوبرانمج اخلليج العريب للتنمية (SFD) جلهود الصندوق االجتماعي للتنمية

ألسر اليمنية البنك اويستهدف والبنك مؤسسة غري رحبية، يسعى إىل تقدمي خدمات مالية مستدامة  ،اخلاص

 ذات الدخل احملدود واملنخفض وخصوصًا أصحاب املشاريع الصغرية والصغرى اليت تدر دخاًل على ذويها

خدمات مالية شاملة )متويالت، ادخار، أتمني، حتويالت..( للفئات املستهدفة اليت ال تتمكن وذلك بتقدمي 
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العاصمة، صنعاء، إب، تعز، عدن، املكال، احلديدة،  مناطق أمانةيف من احلصول عليها عرب القطاع املصريف 

 حجة، عبس، ابجل.

 ( يبني اخلدمات واملنتجات اليت يقدمها بنك األمل للتمويل األصغر.3.27جدول رقم )
 اخلدمات التمويلية اليت يقدمها البنك

 تفاصيلها املنتج

 قرض األفراد
 

 املشروعات الصغرية واألصغر.منتج يستهدف األفراد من أصحاب  األمل فردي

منتج موجه للموظفني العاملني يف القطاع العام واخلاص واملختلط )ذوي الدخل الثابت( لتمويل كافة  األمل شراكات
 االحتياجات التمويلية واالستهالكية اخلاصة هبم.

 قرض اجملموعة

ورجال( من نفس املستوى االقتصادي بضمان أفراد اجملموعة لبعضهم عبارة عن متويل مشاريع جمموعة من األفراد )نساء أو نساء 
البعض، ويتم منح هذا النوع من التمويالت للذين ميلكون مشاريع منزلية أو خارج املنزل وال ميتلكون الضماانت الكافية اليت 

لبعض عل أساس الثقة والضمان لذلك فإهنم خيتارون بعضهم ا تؤهلهم للحصول على متويالت ملشاريع أو متويالت استهالكية
 املتبادل.

 منتج األمل فردي
 مدة التمويل احلد األعلى احلد األدىن الغرض من التمويل الفئة املستهدفة

أصحاب املشاريع الصغرية، 
وأصحاب وسائل النقل املدرة 
للدخل، وذوي الدخل احملدود 

والثابت واملوظفني املعتمدين على 
 واملساعدات الدورية.الرواتب 

متويل املشاريع، صيانة وسائل 
النقل الكبرية، صيانة السكن، 

 تعليمي، استهالكي.

 شهراً  24إىل  6من  2,000,000 30,000

 منتج األمل شراكات
 مدة التمويل احلد األعلى احلد األدىن الغرض من التمويل الفئة املستهدفة

موظفي احلكومة والقطاع اخلاص 
 واملختلط.

متويل املشاريع، صيانة وسائل 
النقل الكبرية، صيانة السكن، 

 تعليمي، استهالكي.

 شهراً  24إىل  6من  500,000 30,000

 منتج قرض اجملموعة

مدة  احلد األعلى احلد األدىن الغرض من التمويل الفئة املستهدفة
 التمويل

 الضمان

 أصحاب املشاريع الصغرية من
احلرفيات  والرجال، النساءالنساء 

الاليت يديرون مشاريعهن من 
املنازل، وذوي الدخل احملدود 

والثابت واملوظفني املعتمدين على 
 الرواتب واملساعدات الدورية.

متويل املشاريع، صيانة 
السكن، تعليمي، 

 استهالكي.

إىل  6من  200,000 10,000
 شهراً  24

ضمان 
 اجملموعة،

وجيب أن 
 تتكون من

(4 – 9 )
 أشخاص.

.من إعداد الباحث ابالعتماد على دليل برامج ومؤسسات التمويل املتوسطة والصغري واألصغراملصدر: 
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 .م2016( يبني مؤشرات بنك األمل حىت هناية ديسمرب 3.28جدول رقم )

 املؤشرات
 بنك األمل للتمويل األصغر

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

عدد 
العمالء 
 النشطني

 مقرتضون
 35,152 37,671 40,819 34,374 26,154 15,939 14,730 4,787 اإلمجايل
النساء 
)%( 56 51 56 - 51 - 39 38 

 مدخرون
 125,168 122,377 93,053 57,894 44,336 32,720 18,513 4756 اإلمجايل
النساء 
)%( - - - 59.8 - 43 - - 

 2,324 2,414 2,765 1,904 956 534 556 165 حمفظة القروض )مليون رايل(
 66.11 9.51 0.33 0.53 0.75 2.5 0.10 0 حمفظة القروض يف املخاطرة )%(

 األرقام الرتاكمية

عدد 
 129,168 136,747 113,487 84,216 58,060 35,923 23,424 5,859 القروض

مبالغ 
القروض 
)مليون 
 رايل(

296 1,183 1,817 3,057 5,457 8,639 13,894 10,908 

 77 152 171 85 244 262 152 182 االكتفاء الذايت التشغيلي

 52 93 102 56 147 153 92 178 االكتفاء الذايت املايل

 231 251 276 218 135 131 130 92 عدد املوظفني

 104 122 136 110 70 67 67 29 عدد مسؤويل اإلقراض

 16 18 18 19 18 13 11 6 عدد الفروع

 .م2016وحىت م 2009من إعداد الباحث ابالعتماد على التقارير السنوية والنشرات الفصلية للصندوق االجتماعي للتنمية من املصدر: 
 .شركة اليمنية للغاز املساللالتابع ل -برانمج استثمر لتنمية املنشآت الصغرية واألصغر 

مستدامة يف  إقراضىل خلق الظروف املناسبة لتأسيس برامج إتسعى الشركة اليمنية للغاز الطبيعي املسال 

مدينة  من أبناء الفقراء وذوي الدخل احملدودوذلك هبدف تشجيع  ،اجملاورة ملناطق عمل الشركة اجملتمعات

مل هلم وحتسن من ظروفهم تعمل على توفري فرص ع أتسيس منشآت صغرية خاصة هبمعلى  شبوة وضواحيها

قامة إو  نشاءإ عربلبناء املؤسسي وكذلك ا ، القروض )قروض بيضاء(توفريو التدريب من خالل املعيشية، 

من حتسني دخلهم ورفع مستوى االقتصاد الوطين وتوفري  املستفيدين لتمكني ومتناهية الصغر،صغرية  نشآتم

ويقدم برانمج استثمر قروضًا نقدية  خدمات وسلع خاصة يف املناطق النائية والبعيدة عن املدن الرئيسية.

سنة، ومدة سداد القروض ترتاوح  45و 20وعينية للذكور واإلانث يف جماالت متعددة للفئة العمرية ما بني 
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على  ماليةكما أهنا تقدم خدمات غري   تني، بضمانة جتارية أو عقارية أو بضمانة موظف.بني سنة إىل سن

 النحو التايل:

 ( يبني اخلدمات اليت يقدمها برانمج استثمر.3.29جدول رقم )

 الفئة املستهدفة اسم اخلدمة
 اجلنس العمر

 انثإ / ذكور 45-20 برامج بناء القدرات
 انثإ / ذكور 60-20 برامج التوعية

 انثإ / ذكور = ستشاراتاال
 من إعداد الباحث ابالعتماد على دليل برامج ومؤسسات التمويل املتوسطة والصغري واألصغراملصدر: 

 برانمج الراين للتمويل األصغر.

يف منطقة وادي  االجتماعيةابلشراكة مع مجعية النهضة  (تواتل مين)ترعاها شركة  مبادرةالربانمج عد يُ 

تمكني االقتصادي وختفيف للخصص  ذا الربانمجوه م،2010 من العام بدأ نشاطه يف ينايرحيث  ،حضرموت

تأسيس مشاريع ل نيتاجاحمل فراداأل ةساعدعمل على مالربانمج يف، من أهايل وسكان املنطقة اءالفقر  نسبة

 عن طريق تقدميالصغرية  شاريعامل الكخدمات مالية مل وفري، من خالل تحتقق االكتفاء الذايتخاصة هبم 

 للمستفيدين. بيضاءقروض 

هذا ابإلضافة إىل الربامج واملؤسسات األخرى اليت تقدم خدمات التمويل األصغر يف اجلمهورية اليمنية 

 مثل:

 مجعية املرأة للتنمية املستدامة. .1

 بنك سبأ اإلسالمي. .2

 والزراعي )كاك بنك(.بنك التسليف التعاوين  .3

 البنك اليمين لإلنشاء والتعمري )النوافذ اإلسالمية(. .4

 وحدة التمكني االقتصادي )البنك اإلسالمي اليمين(.  .5

 بنك إجناز كابيتال. .6
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 .: أثر األزمات واحلروب على صناعة التمويل األصغر يف اليمنرابعال طلبامل

فقد أتثر قطاع التمويل األصغر ابلصراع الدائر يف  ،القتصادية واالجتماعية واخلدميةالقطاعات اكغريه من 

شرارة ت حيث بدأم وابلتحديد يف أواخر شهر فرباير 2011يف بداية العام اليمن، حيث بدأت األزمة اليمنية 

ملطالبة ابحلرية والعدالة من ااالحتجاجات الشعبية مبطالب بدأت روج املظاهرات و خب الثورة على النظام

وهذه األزمة كان هلا آاثر سلبية على صناعة  ،ككل  ابملطالبة إبسقاط النظام وانتهت واملواطنةاالجتماعية 

التمويل األصغر، من حيث وقوع النزوح اجلماعي للعمالء من بعض املناطق كاحلصبة يف أمانة العاصمة 

عمالء يف السداد نتيجة للظروف احمليطة هبم، والنهب الكامل والنزوح يف حمافظيت تعز وأبني، كذلك أتخر ال

لبعض فروع برامج التمويل األصغر، وغالء األسعار والنقص احلاد يف الكهرابء واملشتقات النفطية، وتكبد 

العديد من املؤسسات خلسائر كبرية نتيجة الرتفاع التكاليف التشغيلية للعمليات اإلدارية، كما أن بعضها 

ن تقدمي متويالت جديدة الرتفاع املخاطر التمويلية، وأتثر كثري من املؤسسات بسبب سحب توقفت ع

إال أن املؤسسات العاملة يف القطاع  العمالء ملدخراهتم وتراجع معدالت االدخار، وغريها من اآلاثر،

ألطراف السياسية استطاعت جتاوز هذه األزمة وخاصة بعد دخول البالد يف املرحلة االنتقالية مبوجب توقيع ا

  على املبادرة اخلليجية وآلياهتا التنفيذية.

 هيئةعلى  دخلت البالد يف أزمة أخرى أكرب من سابقتها، انطلقت م2014يف أواخر يونيو من العام و 

ب و إىل حر تلك األزمة سرعان ما حتولت  لكنألسعار أو ما أمسي ابجلرعة، و الفساد وزايدة ا ضدات احتجاج

وسيطرهتم على العاصمة  مؤسسات العسكرية التابعة للدولة وإسقاطهم هلابداية من قتال احلوثيني لل ،طاحنة

م، مث متدد احلرب من العاصمة صنعاء وحىت العاصمة التجارية عدن، 2014 من العام صنعاء يف سبتمرب

 25ال  واليت بدأت يف لتتحول بعدها احلرب إىل حرب شاملة بعد عاصفة احلزم اليت يقودها التحالف العريب

 م هبدف استعادة الشرعية، وما تبع ذلك من حصار شامل براً وجواً وحبراً.2015 سنة مارسمن 
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الكثري من الدمار يف املمتلكات العامة  خلفلتوتزايدت رقعة االقتتال واشتدت بشكل مستمر 

واخلاصة، وأزهقت الكثري من األرواح من املدنيني خاصة األطفال والنساء، ابلرغم من إصدار جملس األمن 

( إبمجاع أعضائه اخلمسة عشر، والذي يقضي بوقف االقتتال 2216م قرار رقم )2015أبريل  14الدويل يف 

 سوية السياسية اليت مت االتفاق عليها يف مؤمتر احلوار الوطين.وسحب اجليوش من املدن وتفعيل الت

كل هذا ألقى بظالله على االقتصاد الوطين بشكل عام وعلى قطاع التمويل األصغر بشكل خاص 

اليت أتثرت مؤسساته بشكل كبري جراء سلسلة األحداث اليت تعيشها البالد وخاصة تلك اليت تقع وسط 

الستيالء عليها من قبل اجلماعات املسلحة كمؤسسيت مناء والتواصل مما أعاقهما املواجهات، فمنها ما مت ا

من مواصلة نشاطاهتما لفرتة طويلة، ومنها ما تضررت فروعها بشكل كبري جراء القصف واملواجهات املسلحة 

ها من كشركة األوائل للتمويل األصغر يف حمافظة تعز ومؤسسة عدن للتمويل األصغر يف حمافظة عدن، وغري 

بسبب القصف واملواجهات املسلحة، وتضررت مادايً إما  ودمرتاملؤسسات التمويلية اليت تضررت أصوهلا 

 بسبب توقف النشاط أو عدم القدرة على حتصيل أقساط العمالء أو اخلسائر البشرية يف العاملني واملوظفني.

م اليت تظهر 2015م، 2014الل عامي واجلداول التالية تبني املؤشرات املالية لقطاع التمويل األصغر خ

 مدى أتثر القطاع هبذه األزمات.
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 م2014مؤشرات برامج ومؤسسات التمويل الصغري واألصغر حىت هناية شهر ديسمرب ( يبني 3.30جدول رقم )

 الربانمج

 عدد العمالء النشطني
حمفظة 

القروض 
)مليون 
 رايل(

حمفظة 
القروض 

يف 
املخاطرة 

)%( 

الرتاكميةاألرقام   
فاء تاالك

الذايت 
 التشغيلي

االكتفاء 
الذايت 
 املايل

عدد 
 املوظفني

عدد 
مسؤويل 
 اإلقراض

 مدخرون مقرتضون
عدد 
 القروض

مبالغ 
القروض 
)مليون 
 رايل(

مجايلاإل النساء  
)%( 

مجايلاإل  

بنك األمل 
 للتمويل األصغر

40،819 43 93،053 2،765 0.33 113،487 8،639 171 102 276 136 

مصرف الكرميي 
للتمويل األصغر 

 اإلسالمي
7،750 4 478،016 2،047 0.5 16،130 7،369 96 89 102 81 

برانمج التضامن 
 89 118 101 112 8،576 37،613 2.66 1،272 0 29 7،886 للتمويل األصغر

املؤسسة الوطنية 
 77 144 86 120 6،824 133،707 3.78 806 29،062 84 18،242 للتمويل األصغر

مؤسسة مناء 
للتمويل الصغري 

 واألصغر
9،694 55 3،018 667 2.67 76،508 6،676 112 91 114 76 

شركة األوائل 
 للتمويل األصغر

(تقرير شهر أبريل)  
1،464 81 0 52 14.18 59،831 2،133 97 65 39 19 

برانمج آزال 
 35 82 69 93 2،473 45،843 7.82 356 2،876 65 4،500 للتمويل األصغر

برانمج حضرموت 
 20 56 125 144 2،065 20،156 7.83 745 4،064 40 6،215 للتمويل األصغر

مؤسسة عدن 
 45 85 125 192 4،164 68،005 0 980 12،025 92 14،757 للتمويل األصغر

برانمج االحتاد 
 30 82 68 92 2،263 47،324 0 413 0 100 4،036 للتمويل

 608 1،098   51،182 618،604  10،103 622،114  115,633 االمجايل

.م2015من إعداد الباحث ابالعتماد على التقرير السنوي للصندوق االجتماعي للتنمية للعام املصدر:  Univ
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 م2015مؤشرات برامج ومؤسسات التمويل الصغري واألصغر حىت هناية شهر ديسمرب ( يبني 3.31جدول رقم )

 الربانمج

 عدد العمالء النشطني
حمفظة 

القروض 
)مليون 
 رايل(

حمفظة 
القروض 

يف 
املخاطرة 

)%( 

ألرقام الرتاكميةا  
فاء تاالك

الذايت 
 التشغيلي

االكتفاء 
الذايت 
 املايل

عدد 
 املوظفني

عدد 
مسؤويل 
 اإلقراض

 مدخرون مقرتضون
عدد 
 القروض

مبالغ 
القروض 
)مليون 
 رايل(

مجايلاإل النساء  
)%( 

مجايلاإل  

بنك األمل 
 للتمويل األصغر

37،671 39 122،377 2،414 9.51 136،647 13،894 152 93 251 122 

مصرف الكرميي 
للتمويل األصغر 

 اإلسالمي
3،686 4 341،075 780 53.7 17،850 8،272 24 22 86 58 

برانمج التضامن 
 84 106 71 71 8،830 38،640 20.53 430 0 30 3،873 للتمويل األصغر

املؤسسة الوطنية 
 51 114 40 54 7،952 109،409 52.80 467 25،295 58 11،568 للتمويل األصغر

مؤسسة مناء 
للتمويل الصغري 

 واألصغر
6،843 30 3،010 369 53.38 79،727 6،986 76 62 116 79 

شركة األوائل 
 للتمويل األصغر

تقرير شهر )
(أبريل  

1،546 79 0 93 100 81،945 4،088 90 68 41 21 

برانمج آزال 
 35 80 33 49 3،935 47،879 44.02 320 2،556 65 3،909 للتمويل األصغر

برانمج حضرموت 
 20 56 44 47 5،249 43،984 34.02 746 4،503 29 6،945 للتمويل األصغر

مؤسسة عدن 
 للتمويل األصغر

13،515 73 10،774 833 100 52،402 5،007 91 20 74 40 

برانمج االحتاد 
 للتمويل

3،562 100 0 289 100 50،330 2،767 54 42 80 30 

 540 1،004   66،980 658،813  6،741 509،590  93،118 االمجايل

 م2015من إعداد الباحث ابالعتماد على التقرير السنوي للصندوق االجتماعي للتنمية للعام املصدر: 
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م فقد واجهت 2015ونظراً لألوضاع الكارثية اليت مرت هبا كافة مناطق اجلمهورية اليمنية خالل العام 

مؤسسات التمويل األصغر الكثري من املخاطر والصعوابت نتيجة لألوضاع امليدانية غري اآلمنة انعكست على 

 :(1)مؤشراهتا املالية وكان من أمهها

 العمالء يف ظل احلربخماطر االئتمان ومتويل 

نتيجة الرتفاع املخاطر االئتمانية أثناء احلرب والصراعات وعدم اليقني ابالجتاهات املستقبلية فقد عمدت 

قراض والرتكيز على حتصيل األقساط من العمالء لضمان اسرتداد الكثري من املؤسسات إىل إيقاف نشاط اإل

 أموال املؤسسة، والسبب يف ذلك يرجع إىل:

 عميل. 30ألف عميل إىل مناطق أخرى، ووفاة أكثر من  37نزوح أكثر من  .1

 ألف عميل لنشاطهم إما ابلتدمري واخلراب، أو لتوقف أعماهلم. 63فقدان قرابة  .2

 عدم القدرة على تقدمي اخلدمات املالية يف عدد من املناطق واألكثر أتثراً ابلصراع. .3

 خماطر التشغيل اليت حدت من النشاط:

 تضرر مقرات وفروع بعض املؤسسات وتلف أصوهلا وممتلكاهتا. .1

 تعرض بعض املؤسسات حلاالت هنب وسطو مسلح على مقراهتا. .2

 صعوبة وصول الكثري من املوظفني ملقرات أعماهلم نتيجة الوضع األمين السيء. .3

 موظف خاصة يف املناطق اليت تشهد صراعات كبرية. 272نزوح قرابة  .4

 وظيفة نتيجة توقف معظم نشاط املؤسسات وإيقاف اإلقراض. 300تعليق أكثر من  .5

 خماطر أمنية عالية يف نقل األموال من وإىل املؤسسات. .6

 عدم قدرة املؤسسات على تشغيل فروعها بسبب انعدام املشتقات النفطية. .7

                                                           
 م.2015التقرير السنوي لبنك األمل للتمويل األصغر  (1)
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 املخاطر املالية:

 تراجع إيرادات حمفظة القروض بسبب ارتفاع نسب املتأخرات. .1

 يرادات واخنفاض نسب السداد.ضعف قدرة املؤسسات على الوفاء ابلتزاماهتا املالية نتيجة لضعف اإل .2

 انعدام فرص متويل املؤسسات من اجلهات اخلارجية نتيجة تعليق دعم املاحنني إىل حني انتهاء األزمة. .3

 للمؤسسات.تراجع كبري يف سعر العملة احمللية وأتثريها على الوضع العام املايل  .4

 تراجع حمفظة االدخار يف بنوك التمويل األصغر ابعتبارها أهم وسائل التمويل. .5

وسنستعرض بعض النماذج من التحدايت واملخاطر اليت واجهت بعض مؤسسات التمويل األصغر 

 (1):م على النحو التايل2015خالل العام 

 مؤسسة عدن للتمويل األصغرأوالا: 

تعترب املؤسسة من أكثر املؤسسات املتضررة يف قطاع التمويل األصغر اليت حلقت هبا خسائر مادية كبرية؛ 

لوقوع املؤسسة وفروعها يف مناطق احتدام الصراع واالشتباكات املسلحة. فقد أتت احلرب على معظم نتيجة 

 ما حققته املؤسسة من إجنازات طوال مسريهتا، وأبرز األضرار اليت واجهتها املؤسسة هي:

، كريرت، أغلقت مجيع فروع املؤسسة كوهنا متمركزة يف دائرة الصراع واملواجهات، مثل فروع حلج، الضالع .1

 التواهي، دار سعد، الشيخ عثمان، الربيقة.

 توقفت مجيع أنشطة املؤسسة مبا يف ذلك منتجات التمويل املقدمة للعمالء. .2

عدم قدرة عمالء املؤسسة على سداد األقساط بسبب توقف أنشطتهم التجارية متاماً، وتوقف مرتبات  .3

 معظم العمالء.

 .%85نزوح هائل لعمالء املؤسسة وصل إىل  .4

                                                           
 م.2015م، التقرير السنوي لبنك األمل للتمويل األصغر 2015جملة التمويل األصغر، شبكة اليمن للتمويل األصغر العدد الرابع  (1)
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 وفاة عدد من عمالء املؤسسة النشطني وإصابة البعض اآلخر. .5

 املؤسسة الوطنية للتمويل األصغراثنياا: 

 فقد واجهت املؤسسة أضرار وحتدايت وخماطر جراء الصراع واحلرب الدائرة ومن أبرزها: هاوفقاً لتقرير 

 20تعرض املركز الرئيسي يف صنعاء ألضرار مادية جسيمة بسبب انفجار فج عطان الذي حصل يف  .1

 م بسبب قربه من موقع االنفجار وإصابة أحد املوظفني.2015أبريل من العام 

تعرض عدد من فروع املؤسسة ألضرار مادية كان أكثرها تضررًا فرع تعز لوقوعه يف منطقة ساخنة  .2

 ابلصراع.

من الفروع، لعدة أسباب منها هنب احملتوايت كفرع حلج، ومنها بسبب انعدام األمان،  أغلقت عدد .3

 غالق حبسب احلالة األمنية يف املنطقة.وظل بعضها يف تردد بني الفتح واإل

النزوح املتواصل لعمالء املؤسسة من مناطق الصراع إىل مناطق أخرى أو من املدن إىل القرى، حيث  .4

 م.2015انزح حىت يونيو  6670زحني أكثر من بلغ عدد العمالء النا

تضرر منازل العديد من العمالء وابلذات يف مناطق الصراع املسلح والقصف اجلوي خصوصًا يف  .5

 )صنعاء، تعز، عدن، حلج، الضالع(.

توقف معظم أنشطة العمالء التجارية وأتثر بعضها بسبب انعدام املشتقات النفطية واالنقطاع املتواصل  .6

 لكهرابئي.للتيار ا

عدم قدرة العمالء على السداد لتوقف أنشطتهم التجارية، والبعض لتوقف مرتباهتم الشهرية، كما أن  .7

 البعض أصيب جبروح.

 تعرقل أعمال املؤسسة وأنشطتها بسبب انعدام املشتقات النفطية واالنقطاع املتواصل للتيار الكهرابئي. .8

 ط بدعوى انتمائهم جلماعة أو فئة جهوية معينة.امتناع بعض العمالء عن سداد ما عليهم من أقسا .9
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 ( بعض األضرار اليت حلقت ابملؤسسة.3.6شكل رقم )

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 .م2015من إعداد الباحث ابالعتماد على تقرير جملة التمويل األصغر، شبكة اليمن للتمويل األصغر العدد الرابع املصدر: 
 

 التضامن للتمويل الصغري واألصغراثلثاا: 

م، وتعمل الوحدة 2006أتسست وحدة املشاريع الصغرية واألصغر يف بنك التضامن اإلسالمي الدويل عام 

 .اإلسالمية )متويالت فردية ومجاعية( وكذلك ابملضاربة ملؤسسات التمويل األصغر يف اليمنبصيغة املراحبة 

ويسعى الربانمج إىل حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية يف املناطق احلضرية من خالل االستثمارات املالية 

قتصادية واالستدامة. كما يهدف والتنموية لإلفراد واملنشآت الصغرية واألصغر بكفاءة ومبا حيقق اجلدوى اال

 برانمج الوحدة إىل خلق فرص عمل واستهداف أكرب عدد ممكن من األشخاص ذوي الدخل احملدود.

ع عدد الفرو 
ت اليت أغلق

بسبب 
(5)احلرب 

إمجايل عدد 
(18)الفروع 

عدد الفروع
ت اليت تعرض

ألضرار مادية
(3)

األضرار اليت
الء حلقت ابلعم

نتيجة احلرب

عدد العمالء املتوفني
(2)

عدد العمالء اجلرحى
(6)

عدد العمالء النازحني
(6,670)أكثر من 

عدد العمالء الذين 
تضررت منازهلم 

(20)
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ويستهدف الربانمج املناطق التالية: أمانة العاصمة، إب، تعز، عدن، حضرموت، احلديدة، حجة، عمران، 

من املؤسسات التمويلية إىل أضرار جسيمة بسبب وقد تعرض التضامن للتمويل الصغري واألصغر كغريه  شبوة.

 احلرب منها:

 26توقفت منح التمويالت بشكل كامل يف مجيع احملافظات منذ اليوم األول للقصف اجلوي يف  .1

 م.2015مارس 

 يستهدف املناطق الريفية واآلخر يستهدف الشباب. امت أتجيل إطالق منتجني جديدين أحدمه .2

مت تعليق ثالث اتفاقيات مربمة مع جهات ومنظمات خمتلفة، مثل اتفاقية "رايدة" املربمة مع وكالة  .3

تنمية املنشآت الصغرية واألصغر، واتفاقية مسابقة "أفكار" املربمة مع الربانمج االمنائي لألمم املتحدة، 

 (.SMIة ميدا واليت هتدف إىل تطوير منتج جديد للمشاريع الصغرية واألصغر )وكذلك اتفاقية مع منظم

 مت أتجيل خطط افتتاح فروع جديدة كان خمطط افتتاحها يف مناطق جديدة. .4

تعليق الربامج التدريبية الداخلية واخلارجية لكادر الربانمج وتعليق الزايرات االستطالعية أو املشاركة يف  .5

 عمل.أي مؤمترات أو ورش 

ارتفاع املتأخرات واملخصصات ومعها نسب احملفظة يف خطر كبري وغري مسبوق، بسبب عدم القدرة  .6

على حتصيل رواتب املتقاعدين املدنيني ورواتب اجلهات احلكومية يف املناطق اليت تشهد مواجهات يف 

 عدن وتعز وصنعاء وعتق وعبس وابقي احملافظات.

يخ عثمان، تعز، عتق، املكال، عمران(، كما مت إغالق فروع صنعاء إغالق فروع )املعال، الربيقة، الش .7

نظراً للغارات اجلوية املستمرة بشكل مكثف على أمانة العاصمة واليت أحلقت أضراراً مادية بفرع شارع 

 تعز.

 تضرر عدد من الفروع نتيجة للقصف اجلوي، وإصابة مدير فرع عبس. .8
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 رابعاا: بنك األمل للتمويل األصغر

( 23رقم ) م وقد أنشئ ابلقانون اخلاص2009بنك األمل للتمويل األصغر مبزاولة نشاطه رمسياُ يف يناير بدأ 

م كأول بنك للتمويل األصغر يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا وتعد عملية إنشاء البنك تتوجياً 2002لسنة 

وبرانمج اخلليج العريب  (SFD) جلهود احلكومة اليمنية ممثلة ابلصندوق االجتماعي للتنمية

والبنك مؤسسة غري رحبية، يسعى إىل تقدمي خدمات  ،ومسامهة من القطاع اخلاص(  (AGFUNDللتنمية

مالية مستدامة لألسر اليمنية ذات الدخل احملدود واملنخفض وخصوصاً أصحاب املشاريع الصغرية والصغرى 

اخل(  لة )متويالت، ادخار، أتمني، حتويالت..اليت تدر دخاًل على ذويها. ويقدم البنك خدمات مالية شام

للفئات املستهدفة اليت ال تتمكن من احلصول عليها عرب القطاع املصريف. ويستهدف البنك مناطق أمانة 

 العاصمة، صنعاء، إب، تعز، عدن، املكال، احلديدة، حجة، عبس، ابجل.

م سار البنك خبطوات اثبتة حمققًا معدالت منو عالية متجاوزًة خططه 2015يف الربع األول من العام 

يف كافة املؤشرات التشغيلية ابلرغم من احلالة األمنية اليت كانت تعيشها البالد منذ % 111التشغيلية بنسبة 

على  م وبداية العمليات العسكرية2015م، إال أنه ومع هناية شهر مارس 2014بداية النصف الثاين من العام 

نطاق واسع مشل معظم املناطق اليت يتواجد فيها البنك بعدد كبري من الفروع كصنعاء وعدن واملكال وتعز، 

فقد توقفت معظم الفروع يف هذه احملافظات ما أدى إىل توقف أغلب أنشطة البنك، األمر الذي نتج عنه 

 التايل:

 (.58%) قراض ونسب منو احملفظة وبنسبة تصل إىلتراجع يف عمليات اإل .1

( بسبب تضرر الكثري من العمالء، وأيضاً نزوح العمالء من احملافظات 20%ارتفاع نسبة املخاطرة إىل ) .2

 املشتعلة ابلصراع.

 (.36%توجه العمالء لسحب مدخراهتم أدى إىل تراجع حمفظة االدخار بنسبة ) .3
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 م.2014 ( عما كانت عليه يف العام68%تراجع يف خدمة التحويالت االجتماعية بنسبة ) .4

 لية والبنية املؤسسية.اتوقف مشاريع التطوير يف اخلدمات امل .5

 توقف مشاريع الدعم الفين واملايل مع املاحنني واملمولني. .6

 تقليص عدد املوظفني جراء توقف األنشطة. .7

 تعرض إدارة وفروع البنك ألضرار جزئية نتيجة القصف واالشتباكات املسلحة. .8

 الالزمة لتسيري النشاط كاالدخار ومتويالت املاحنني.تراجع يف مصادر السيولة  .9

تراجع مستوى الرحبية يف البنك نتيجة توقف اخلدمات واالقتصار فقط على عائد أقساط التمويالت  .10

 الشهرية وهو مصدر غري مضمون خاصة يف ظل ارتفاع عدد ومبالغ األقساط غري احملصلة.

  مليار رايل بنسبة اخنفاض بلغت 12،4م ليصل إىل 2015تراجع حجم املركز املايل يف هناية ديسمرب  .11

(-11%.)  

 م.2015م وحىت 2009وفيما يلي املؤشرات املالية للبنك منذ بداية النشاط يف 
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 .م2015وحىت م 2009( يبني املؤشرات املالية لبنك األمل من 3.32جدول رقم )
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البند

 امليزانية العمومية
 12،306 13،900 9.907 5.847 3.976 3.359 1.413 مجايل املوجودات )مليون رايل ميين(إ

 57.27 64.6 46 27.2 19 15.7 6.8 مجايل املوجودات )مليون دوالر أمريكي(إ
 2،748 3.487 3.809 2.12 1.132 1.101 36 مجايل الودائع )مليون رايل ميين(إ

 12.8 16.2 17.7 9.8 5 5.14 0.18 الودائع )مليون دوالر أمريكي(مجايل إ
 252 269 218 135 131 130 92 عدد املوظفني

 مؤشرات التوسع واالنتشار
 18 18 19 18 13 11 6 عدد الفروع

 122 133 110 106 67 67 29 خصائي االئتمانأعدد 
 %29 %29 %32 %39 %42 %32 %34 مجايل املوظفنيإنسبة املرأة من 

 %39 %34 %36.20 %37 %25 %22 %12 نسبة احلصة السوقية
 حمفظة التمويالت

 12،428 29،272 26،175 22،145 12،507 17،565 5،656 عدد التمويالت املوزعة
 1،565 3.182 2.4 1.24 635 885 284 قيمة التمويالت املوزعة )مليون رايل ميين(

 7.3 14.8 11.2 5.8 2.97 4.13 1.36 )مليون دوالر أمريكي(قيمة التمويالت املوزعة 
 37،671 40.817 34.347 26.134 15.945 14.722 4.787 عدد التمويالت النشطة

 2،414 2.764 1.903 956 534 556 165 قيمة التمويالت القائمة )مليون رايل ميين(

 11.2 12.2 8.8 4.5 2.4 2.6 0.79 قيمة التمويالت القائمة )مليون دوالر أمريكي(

 معدالت االستدامة والرحبية
 %7.4 %20.9 %3.0- %23.4 %26.0 %8.0 %17.0 العائد على حقوق امللكية
 %46 %104.0 %85.0 %244.0 %262.0 %152.0 %182.0 االستدامة الذاتية التشغيلية
 %30 %68.0 %56.0 %147.0 %153.0 %92.0 %178.0 االستدامة الذاتية املالية

 نسب إدارة األصول واخلصوم
 %18 %24.0 %21.7 %27.2 %37.0 %37.1 %41.3 مجايل العائد على احملفظةإ

 %4.5 %3 %2 %3 %2 %1 %3 نسب تكاليف التمويل
 جودة احملفظة

 %9.5 %0.33 %0.52 %0.90 %2.05 %0.10 %0.00 احملفظة يف خطر%
 نتاجيةنسب الكفاية واإل

 492 306 324 325 228 210 106 نتاجية لكل مستوى متويلاإل
 %28 %33 %43 %50 %51 %64 %150 نسب املصاريف التشغيلية

 هيكلة التمويل
 %137 %158 %142 %178 %208 %156 %301 نسبة كفاية رأس املال

املوقع الرمسي لبنك األمل والتقارير الرمسية للبنك.من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر: 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

154 

 بسبب احلرب م2015يف العام  اليت تعرضت هلا بعض مؤسسات التمويلواخلسائر جوانب األضرار ( يبني بعض 3.33جدول رقم )

 االمجايل مؤسسة مناء املؤسسة الوطنية مؤسسة عدن بنك األمل جوانب األضرار واخلسائر
  10 18 7 18 الفروعإمجايل عدد 

عدد فروع املؤسسات اليت مت 
 إغالقها

2 2 5 8 17 

تعرضت  عدد فروع املؤسسة اليت
 ألضرار مادية

6 2 3 5 16 

عدد املوظفني املتوفني بسبب 
 احلرب

0 0 0 2 2 

 43 35 0 8 0 عدد املوظفني املسرحني من العمل
العمالء املتوفني بسبب عدد 

 احلرب
6 20 2 2 30 

العمالء الذي تويف منهم أفراد من 
 العائلة

106 38 5 3 143 

عدد العمالء الذين خسروا 
 أعماهلم وأنشطتهم

24,657 12,000 6,600 735 43,992 

 15,720 449 5,100 9,000 1,171 عدد العمالء النازحني
عدد العمالء الذين تضررت 

 منازهلم
429 98 20 6 533 

عدد العمالء اجلرحى بسبب 
 احلرب

106 70 6 14 196 

العمالء الذي جرح منهم أفراد من 
 العائلة

320 43 2 15 380 

 .م2015من إعداد الباحث ابالعتماد على تقارير جملة التمويل األصغر التابعة لشبكة اليمن للتمويل األصغر، العدد الرابع، املصدر: 
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م أظهرت املؤشرات العامة لقطاع التمويل األصغر يف اليمن أتثره بشكل كبري 2015ومع هناية العام 

 استمرار الصراع وتوسعه يف كثري من احملافظات اليت تعمل فيها مؤسسات التمويل األصغر.نتيجة 

 

 .م2015حىت شهر أكتوبر  التمويل األصغر مؤشرات قطاع( 3.7شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.م2015من إعداد الباحث ابالعتماد على تقارير جملة التمويل األصغر التابعة لشبكة اليمن للتمويل األصغر، العدد الرابع، املصدر: 

% 2.1ارتفاع نسبة احملفظة يف خطر من 
يف أكتوبر % 29إىل م 2014يف ديسمرب 

 .م2015

 662,114ارتفاع عدد املدخرين من 
إىل م 2014مدخر يف ديسمرب 

بنسبة م 2015يف أكتوبر  730,511
نتيجة اجتاه بنوك %، 17.1زايدة 

التمويل األصغر لصرف احلواالت عن 
 طريق احلساابت البنكية.

من موظفي التمويل % 16منح قرابة 
 األصغر إجازة بدون راتب.

 من تراجع عدد املقرتضني النشطني
إىل م 2014مقرتض عام  120,839
 مقرتض، بنسبة تراجع 101,871

 (-16.)% 

اخنفاض قيمة حمفظة القروض القائمة 
إىل م 2014مليار رايل هناية  13.2من 
 مليار رايل بنسبة تراجع 7.9

(-35.7)% 

فرع لعملياهتم  40تعليق أكثر من 
لوجودهم يف مناطق الصراع وعدم 

تشغيلها، أو وصول القدرة على 
 العمالء واملوظفني إليها.

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

156 

 الدراسة امليدانية :الفصل الرابع

 املبحث األول: منهجية الدراسة

 منهج الدراسة ▪

الذي يهدف إىل و املنهج الوصفي التحليلي  من الدراسات الكمية، اعتمد فيها الباحث الدراسة هذه تعد

على  االعتماد مت وقدخالل الفرتة احملددة،  صغر يف اجلمهورية اليمنيةاأل تمويلالصناعة وصف وحتليل واقع 

 يلي: مبا وصفها ميكن البياانت من نوعني

 البياانت األولية .1

استبيان وتوزيعها على عينة الدراسة هبدف مجع املعلومات والبياانت  استمارة تصميم على اعتمدت واليت

من خالل املطلوبة من املستفيدين ومن مث حتليل تلك البياانت ابستخدام االختبارات اإلحصائية املالئمة 

 .SPSSالربانمج اإلحصائي 

 الثانوية البياانت .2

االعتماد على الكتب د على البياانت الثانوية املنشورة وغري املنشورة من خالل عدة مصادر مثل: اعتمالا مت

 واألحباث العلمية واملؤمترات والتقارير السنوية واإلحصاءات الرمسية وغريها من وسائل املعرفة.

 جمتمع الدراسة ▪

يف اجلمهورية اليمنية خالل الفرتة  التمويل األصغروقروض من برامج  يناملستفيد مجيعمشل جمتمع الدراسة 

حبسب التقارير الرمسية ملؤسسات التمويل األصغر يف اجلمهورية اليمنية و  ،م2016وحىت العام  2009من العام 

 توزعوا على النحو اآليت: (1)مستفيد (651,690) إىل عدد املستفيدين من التمويل األصغر وصل فقد

                                                           
م 2009من  اليت تبني مؤشراتربامج ومؤسسات التمويل األصغر يف اجلمهورية التقارير السنوية والنشرات الفصلية للصندوق االجتماعي للتنمية  (1)

 .109، 107، 105، 104، 102، 100، 98، 97، 95، 93، 92ص، م2016وحىت 
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 .مستفيد (58,579)برانمج مناء للتمويل الصغري واألصغر  -

 .مستفيد (23,332) شركة األوائل للتمويل األصغر -

 .مستفيد (28,501)برانمج وادي حضرموت للتمويل األصغر  -

 .مستفيد (31,241)برانمج آزال للتمويل األصغر  -

 .مستفيد (19,355) صندوق تنمية الصناعات واملنشآت الصغرية -

 .مستفيد (108,018)املؤسسة الوطنية للتمويل األصغر  -

 .مستفيد (39,003)برانمج االحتاد للتمويل األصغر  -

 .مستفيد (74,899)مؤسسة عدن للتمويل األصغر  -

 .مستفيد (22,843)مصرف الكرميي للتمويل األصغر  -

 .مستفيد (36,293)برانمج التضامن للتمويل الصغري واألصغر  -

  .مستفيد (209,626)األصغر بنك األمل للتمويل  -

 عينة الدراسةحجم يف حتديد  (1)إىل جدول مورغانوابالستناد كبري   جمتمع الدراسة ألن حجمونظرًا 

(، لذا 384فإن حجم العينة املمثلة للمجتمع هي ) ، (0.05) عند مستوى الداللة (030)لحق رقم املواملبني يف 

، وتعد هذه العينة ممثلة جملتمع ( مفردة449بلغت ) (2)من جمتمع الدراسةفقد مت اختيار عينة عشوائية بسيطة 

مرة فإننا سنحصل  100إذا مت إعادة تطبيق أداة الدراسة  :أي أنه( 0.05واملقصود مبستوى الداللة ) .الدراسة

 .(3)مرات 5مرة ونسبة اخلطأ ستكون  95على نفس النتيجة 

 

                                                           
(1) Krejcie, R & Morgan, D. (1970), Determining sample size for research activities. Educational and 

Psychological Measurement.30.607-610. 
 .30، صم1999ه، 1420القاهرة،  ،الثقافة املصرية للطباعة والنشر ،دليل اختيار العينة ،الضحيان، سعود بن ضحيان (2)
 نفس املرجع. (3)
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 خصائص عينة الدراسة ▪

تقرير االجتماع التشاوري من أجل حبسب  مليون نسمة 28,48حوايل  يةاليمن اجلمهورية سكانيبلغ عدد 

، ويبلغ عدد من يعيش م2015أكتوبر  8 إىل 6 من الرنكا،يف جمموعة البنك الدويل، الذي أقامته اليمن، 

كشف ، و (1)(م2016حبسب تقديرات البنك الدويل ) %85 ،(م2015)% 62منهم حتت خط الفقر الوطين 

، وميكننا أن م2014عام يف ال% 13.5 ارتفع إىلقد أبن معدل البطالة  يف اليمن (2)شامل للقوى العاملةالسح امل

 نوضح خصائص عينة الدراسة من خالل اآليت:

 عينة الدراسة حبسب اجلنستوزيع  •
 توزيع عينة الدراسة حبسب اجلنس. (4.1جدول رقم )

 النسبة التكرار اجلنس
 26.05 117 أنثى
 74.11 332 ذكر

 %100 449 اإلمجايل الكلي
 .2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت الدراسة امليدانية 

 توزيع عينة الدراسة حبسب اجلنس. (4.1شكل رقم )

 (.4.1املصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على بياانت اجلدول رقم )

                                                           
 م2015أكتوبر  8 – 6تقرير االجتماع التشاوري من أجل اليمن، جمموعة البنك الدويل، الرنكا،  (1)

 ، منظمة العمل الدولية، املكتب اإلقليمي للدول العربية.م2014 – 2013املسح الشامل للقوى العاملة يف اجلمهورية اليمنية  (2)

74%
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 امليدانية قد بلغتالدراسة يف  املشاركني نسبة الذكور من خالل اجلدول والشكل السابقني جند أبن

، وهذا يعين أبن الدراسة قد مشلت %26.05املشاركات يف الدراسة  انثما بلغت نسبة اإل، في74.11%

 اجلنسني بطريقة عشوائية دون حتيز جلنس حمدد.

 توزيع عينة الدراسة حبسب العمر •
 .العمرتوزيع عينة الدراسة حبسب  (4.2جدول رقم )

 النسبة التكرار العمر
 %4.45 20 سنة. 25أقل من 

 %50.11 225 سنة. 35إىل  25من 
 %34.07 153 سنة. 45إىل  36من 
 %10.24 46 سنة. 60إىل  46من 

 %1.11 5 سنة. 60أكثر من 
 %100.00 449 اإلمجايل الكلي

 .2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت الدراسة امليدانية 
 .العمرتوزيع عينة الدراسة حبسب  (4.2)شكل رقم 

 (.4.2املصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على بياانت اجلدول رقم )
يالحظ من اجلدول والشكل السابقني أبن املستفيدين من برامج التمويل األصغر يف اجلمهورية اليمنية 

واملشاركني يف هذه الدراسة قد تفاوتت أعمارهم حبسب الفئات العمرية اليت مت تقسيمهم على ضوئها، حيث 

سنة25أقل من 

سنة45إىل 36من سنة35إىل 25من 

إىل 46من 
سنة60

سنة60أكثر من 

العمر

سنة25أقل من  سنة35إىل 25من  سنة45إىل 36من 

سنة60إىل 46من  سنة60أكثر من 
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تلتها يف املرتبة الثانية %، 50.11سنة قد بلغت  35إىل  25جند أبن نسبة املشاركني الذين ترتاوح أعمارهم من 

 46، وجاءت يف املرتبة الثالثة الفئة العمرية من %34.07سنة واليت بلغت نسبتها  45إىل  36الفئة العمرية من 

سنة بنسبة بلغت  25، وجاء يف املرتبة الرابعة الفئة العمرية األقل من %10.24سنة بنسبة بلغت  60إىل 

 .%1.11 سنة بنسبة 60اخلامسة واألخرية الفئة العمرية األكثر من  ، فيما حلت يف املرتبة4.45%

 25ونالحظ من خالل البياانت السابقة كذلك أبن أصحاب املشاريع الصغرية يف الفئة العمرية من 

، وهذه املرحلة هي مرحلة %84.18سنة هم الفئة األكثر مشاركة يف هذه الدراسة بنسبة  45سنة وحىت 

يها اإلنسان ابحليوية والطاقة والنشاط والقدرة على القيام اباللتزامات املعيشية ومواجهة الشباب اليت يعج ف

 متطلبات احلياة.

 توزيع عينة الدراسة حبسب احملافظة •
 .احملافظةتوزيع عينة الدراسة حبسب  (4.3جدول رقم )

 النسبة التكرار احملافظة
 %15.37 69 إب
 %3.34 15 أبني

 %2.23 10 البيضاء
 %0.45 2 اجلوف
 %14.03 63 احلديدة
 %2.23 10 الضالع
 %3.12 14 احملويت

 %6.68 30 أمانة العاصمة
 %13.14 59 تعز

 %2.23 10 حجه
 %11.14 50 حضرموت

 %3.12 14 ذمار
 %1.11 5 رمية

 %1.34 6 شبوة
 %0.89 4 صعده
 %9.35 42 صنعاء
 %6.24 28 عدن

 %0.89 4 عمران
 %1.78 8 حلج

 %1.34 6 مأرب
 %100.00 449 اإلمجايل الكلي

 .2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت الدراسة امليدانية 
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 .احملافظةتوزيع عينة الدراسة حبسب  (4.3شكل رقم )

 (.4.3املصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على بياانت اجلدول رقم )
( والذي يوضح عدد املشاركني يف اإلجابة 4.3( والشكل رقم )4.3رقم )من خالل بياانت اجلدول 

على أداة االستبيان من كل حمافظة والنسبة املئوية ملشاركة كل حمافظة فإننا جند أبن حمافظات إب واحلديدة 

وتعز وحضرموت وصنعاء وأمانة العاصمة وعدن قد تصدرت احملافظات املشاركة يف الدراسة احلالية على 

. %75.95توايل ابستحواذها على ثالثة أرابع النسبة الكلية للمحافظات املشاركة يف االستبيان بنسبة بلغت ال

، حمافظة تعز %14.03، حمافظة احلديدة بنسبة بلغت %15.37حيث بلغت نسبة املشاركة من حمافظة إب 

، %9.35ة بلغت ، حمافظة صنعاء بنسب%11.14، حمافظة حضرموت بنسبة بلغت %13.14بنسبة بلغت 

 .%6.24، مث حمافظة عدن بنسبة بلغت %6.68حمافظة أمانة العاصمة بنسبة 

املتبقية على بقية احملافظات حيث بلغت نسبة املشاركة من حمافظة % 24.05بينما توزعت نسبة ال

، حمافظة حلج %2.23، حمافظات البيضاء والضالع وحجة %3.12، حمافظيت احملويت وذمار %3.34أبني 

وأخرياً حمافظة % 0.89، حمافظيت عمران وصعدة %1.11، حمافظة رمية %1.34، حمافظيت مأرب وشبوة 1.78%

، وخلت قوائم املشاركة يف هذه الدراسة من أي مشارك من حمافظيت املهرة وأرخبيل %0.45اجلوف نسبة
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 توزيع عينة الدراسة حبسب املؤهل العلمي •
 .املؤهل العلميتوزيع عينة الدراسة حبسب  (4.4جدول رقم )

 النسبة التكرار املؤهل العلمي 
 %3.12 14 أمي

 %11.36 51 أساسي
 %47.44 213 اثنوي
 %34.74 156 جامعي

 %3.34 15 دراسات عليا
 %100.00 449 اإلمجايل الكلي

 .2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت الدراسة امليدانية 
 .املؤهل العلميتوزيع عينة الدراسة حبسب  (4.4شكل رقم )

 (.4.4املصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على بياانت اجلدول رقم )
من خالل اجلدول والشكل السابقني جند أبن نسبة أصحاب املشاريع الصغرية املشاركني يف هذه 

، %34.74، وبلغت نسبة احلاصلني على التعليم اجلامعي %45.44الدراسة احلاصلني على الثانوية العامة بلغت 

 على تعليم عايل ، تالهم احلاصلني%11.36وجاء بعد ذلك احلاصلني على التعليم األساسي بنسبة بلغت 

، فيما حل أخريًا أصحاب املشاريع الصغرية الذين مل يتحصلوا على أي تعليم بنسبة بلغت %3.34بنسبة 

3.12%. 
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 احلالة االجتماعيةتوزيع عينة الدراسة حبسب  •
 .احلالة االجتماعيةتوزيع عينة الدراسة حبسب  (4.5جدول رقم )

 النسبة التكرار احلالة االجتماعية
 %4.23 19 أرمل/ة
 %20.27 91 ة/عازب
 %73.27 329 ة/متزوج

 %2.23 10 مطلق/ة
 %100.00 449 اإلمجايل الكلي

 .2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت الدراسة امليدانية 
 .احلالة االجتماعيةتوزيع عينة الدراسة حبسب  (4.5شكل رقم )

 

 

 

 

 

 
 (.4.5املصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على بياانت اجلدول رقم )

 
نالحظ من خالل اجلدول والشكل السابقني أبن أغلبية املشاركني يف هذه الدراسة من أصحاب 

، جاء بعدهم أصحاب املشاريع الصغرية من الُعزاب %73.27املشاريع كانوا من املتزوجني حيث بلغت نسبتهم 

رامل( بنسبة ، وحل اثلثًا أصحاب املشاريع الصغرية من غري املتزوجني )األ%20.27حيث بلغت نسبتهم 

، فيما جاء أصحاب املشاريع الصغرية من غري املتزوجني )املطلقني( يف املرتبة األخرية بنسبة %4.23بلغت 

 .%2.23بلغت 

مفردة، جند أبن  449( الذي يظهر عدد أفراد األسرة لعينة الدراسة البالغة 4.6ومن خالل اجلدول رقم)

فرد، وابلتايل فقد قمنا بتقسيمهم إىل  2949العينات قد بلغ اجملموع اإلمجايل لعدد أفراد األسرة جلميع 
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)األسرة املكونة من فرد  1جمموعات حلساب متوسط عدد أفراد األسرة لكل عينة ابتدأت ابجملموعة رقم 

فرد(، مث قمنا حبساب متوسط عدد أفراد األسرة  26)األسرة املكونة من  16واحد( وانتهت ابجملموعة رقم 

منهم يعولون أسرهم، % 67.26أفراد لكل عينة، كما أظهرت النتائج كذلك أبن  6ة والذي بلغ للعينة الواحد

منهم ال يساعدون يف إعالة األسرة، كما يظهر  %6.24منهم يساعدون يف إعالة أسرهم، فيما % 26.50وأبن 

 (.4.6( والشكل رقم)4.7يف اجلدول رقم )

 الدراسة.عدد أفراد األسرة لعينة  (4.6جدول رقم )
 

 .2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت الدراسة امليدانية 

 توزيع عينة الدراسة حبسب إعالة األسرة. (4.7جدول رقم )
 النسبة التكرار إعالة األسرة

 %67.26 302 نعم
 %6.24 28 ال

 %26.50 119 أساعد يف إعالة األسرة
 %100.00 449 اإلمجايل الكلي

 .2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت الدراسة امليدانية 

جمموعات 
 أفراد األسر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 26 146 

عدد األفراد 
 لكل جمموعة

3 10 38 53 90 67 45 43 39 17 12 16 8 2 4 2 449 

 2949 52 60 28 104 192 132 170 351 344 315 402 450 212 114 20 3 مجايلاإل

متوسط عدد 
 أفراد األسرة

6.567929 
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 توزيع عينة الدراسة حبسب إعالة األسرة. (4.6شكل رقم )

 

 

 

 

 

 
 (4.7املصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على بياانت اجلدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة حبسب نوع النشاط التجاري •
 .نوع النشاط التجاريتوزيع عينة الدراسة حبسب  (4.8جدول رقم )

 النسبة التكرار نوع النشاط
 %64.14 288 جتاري
 %19.82 89 حريف
 %12.47 56 خدمي
 %2.23 10 زراعي
 %1.34 6 صناعي

 %100.00 449 اإلمجايل الكلي
 .2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت الدراسة امليدانية 

 .نوع النشاط التجاريتوزيع عينة الدراسة حبسب  (4.7شكل رقم )

 (.4.8املصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على بياانت اجلدول رقم )
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( أبن عدد املشاريع الصغرية اليت شارك أصحاهبا يف 4.7( والشكل رقم )4.8يظهر من اجلدول رقم )

، %64.14مشروع وبنسبة بلغت  288مشروعًا تصدرهتا املشاريع التجارية بعدد  449هذه الدراسة قد بلغ 

مشروع وبنسبة  56، مث املشاريع اخلدمية بعدد %19.82مشروع وبنسبة بلغت  89تلتها املشاريع احلرفية بعدد 

، وأخرياً املشاريع الصناعية %2.23مشاريع وبنسبة  10، وحلت رابعًا املشاريع الزراعية بعدد %12.47بلغت 

 .%1.34مشاريع وبنسبة  6بعدد 

 حبسب اخلربة العمليةتوزيع عينة الدراسة  •
 .اخلربة العملية توزيع عينة الدراسة حبسب (4.9جدول رقم )

 النسبة التكرار البدء ابملشروعاخلربة العملية قبل 
 %25.84 116 سنوات 5أقل من 

 %30.96 139 سنوات 10إىل  5من 
 %11.14 50 سنة 20إىل  11من 

 %3.79 17 سنة 20أكثر من 
 %28.29 127 ال يوجد

 %100.00 449 اإلمجايل الكلي
 .2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت الدراسة امليدانية 

 .اخلربة العملية توزيع عينة الدراسة حبسب (4.8شكل رقم )

 (.4.9املصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على بياانت اجلدول رقم )
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أصحاب املشاريع الصغرية املشاركني يف هذه % 28.29يظهر من اجلدول والشكل السابقني أبن 

من أصحاب % 71.71الدراسة مل يكونوا ميلكون أي خربة عملية قبل إقامة مشاريعهم والبدء ابلنشاط، فيما 

املشاريع الصغرية املشاركني يف هذه الدراسة كانوا ميلكون خربة عملية قبل البدء مبشاريعهم اخلاصة، حيث أن 

امتلكوا خربة عملية أقل من مخس % 25.84سنوات، و 10إىل  5خربة عملية من منهم امتلكوا % 30.96

خربة عملية امتدت ألكثر من  %3.79سنة، وامتلك  20إىل  11خربة عملية من % 11.14سنوات، وامتلك 

 عشرين سنة.

 

 وخطوات إعدادها دراسةأداة ال

 يتسىن حبيث البحث إلجراء مناسبة كأداة  االستبانة الباحث اعتمد فقد احلايل البحث أهداف لطبيعة نظراً 

 .حماورها فقرات على دراسةال عينة أفراد إجاابت خالل من، امليدانية واملعلومات البياانت مجع له

 وابلتايل فقد مت إعداد وتصميم االستبانة وفق خطوات معينة على النحو التايل:

 إعداد منوذج أويل لالستبانة. -

 النموذج األويل لالستبانة على املشرف ألخذ رأيه فيها ومدى مالءمتها.عرض  -

 وأصبحت هبا، األخذ مث ومن املشرف األستاذ ومقرتحات مالحظات على ابالطالع الباحث قام -

 مشلت التايل: ( فقرة،45للتحكيم تتضمن ) األولية بصورهتا األداة

القسم األول: وتضمن املعلومات العامة ألفراد العينة املتمثلة يف اجلنس، العمر، املدينة، املؤهل العلمي، احلالة 

 (.11إىل  1فقرة )من  11االجتماعية، نوع نشاط املشروع.. إخل، وقد اشتمل على 

 ت يف أربعة حماور:القسم الثاين: وتضمن العبارات اخلاصة ابلتمويل األصغر وأثره على اجملتمع، ومتثل
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فقرة  12، واشتمل على العالقة بني التمويل األصغر وحتسني املستوى املعيشي ألفراد اجملتمع :احملور األول

 .(23إىل  12)من 

فقرات  5، واشتمل على العالقة بني التمويل األصغر وتوفري فرص العمل واحلد من البطالة :احملور الثاين

 .(28إىل  24)من 

 29فقرات )من  9، واشتمل على العالقة بني التمويل األصغر واستمرار املشاريع الصغرية :احملور الثالث

 .(37إىل 

فقرات  8، واشتمل على الفئة املستهدفة حجمالتمويل األصغر و  منح العالقة بني اجراءات :احملور الرابع

 ذلك. ( يوضح4.10واجلدول رقم ) .(45إىل  38)من 

 عدد فقرات أداة الدراسة بصورهتا األولية. (4.10جدول رقم )
 عدد الفقرات بصورهتا األولية أقسام فقرات االستبانة م

 11 البياانت الشخصية
 حماور الدراسة

 12 .العالقة بني التمويل األصغر وحتسني املستوى املعيشي ألفراد اجملتمع 1
 5 .العالقة بني التمويل األصغر وتوفري فرص العمل واحلد من البطالة 2
 9 .العالقة بني التمويل األصغر واستمرار املشاريع الصغرية 3
 8 .الفئة املستهدفة حجمالتمويل األصغر و  منح العالقة بني اجراءات 4

 45 اإلمجايل
 .2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت الدراسة امليدانية 

 عرض االستبانة على جمموعة من احملكمني ألخذ النصيحة والتوجيه وتعديل ما يلزم تعديله. -

 استطالعية(.إجراء دراسة أولية جتريبية ميدانية لالستبانة )عينة  -

 صدق األداة

صدق أداة الدراسة يهدف إىل التأكد من وضوح االستبانة ومشوليتها وأهنا ستقيس ما صممت لقياسه، 

ولذلك مت التأكد من صدق األداة من خالل صدق اخلرباء احملكمني الذين قاموا مشكورين بتحكيم أداة 
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 بدواكي ي  بصورهتا األولية م أداة الدراسةحيث عرضت عليه(، 001امللحق رقم )الدراسة ويوضح أمسائهم 

آراءهم حول مدى وضوح صياغة عباراهتا، وكفاية أسئلتها، ومدى مالءمتها لقياس ما صممت ألجله، 

 ه ضرورايً من حذف أو تعديل أو إضافة لبعض العبارات.نرو يابإلضافة إىل اقرتاحهم ما 

الالزمة على أداة الدراسة حبيث مت تعديل صياغة بعض وبناًء عليه فقد قام الباحث بعمل التعديالت 

مفردة  20ه مناسباً من األسئلة، مث قام الباحث بتوزيع عينة استطالعية عشوائية بعدد إضافة ما رأو األسئلة و 

للتأكد من وضوح األسئلة، وبعد التأكد من وضوح األسئلة خرج االستبيان بشكله النهائي كما يف امللحق 

 (.002رقم )

 بات األداةث

 .(1)الظروف نفس يفو األداة  واسطة نفسالظاهرة بنفس ر قياس اتكر  عندالنتائج  نفس ويقصد به احلصول على

( Cronbach's alphaألفا كرونباخ ) حساب مت من عدمها أداة الدراسة ثبات اختبارو معامل الثبات  وإلجياد

كمؤشر لالتساق   (Cronbach's alpha) ألفا كرونباخ حيث بلغت قيمة reliability statistics ابستخدام

عامل ، حيث ميكن الوثوق مبتدل على ثباتية عالية للبياانت وهي قيمة موجبة (0.883) ككل  لألداةالداخلي 

( والواحد 0َيخذ قيماً ترتاوح ما بني الصفر ) معامل الثباتفمن املعلوم أن ، (2)فأكثر (0.75)ذا كان إالثبات 

(، فإذا كان معامل الثبات يساوي الواحد الصحيح فهذا يعين أن هناك ثبات اتم للبياانت، وإذا 1الصحيح )

مل يكن هناك ثبات فإن قيمة املعامل تكون مساوية للصفر، وكلما اقرتبت قيمة معامل الثبات من الواحد 

 .(3)ر كلما كان الثبات منخفضكلما كان الثبات عالياً والعكس كلما اخنفضت قيمة املعامل ابجتاه الصف

                                                           
 .12، صم1997مكتبة املقداد، غزة، فلسطني،  ومناهجه وأدواته،اآلغا إحسان خليل، البحث الرتبوي عناصره  (1)
 .120، صم1989مسارة، عزيز وآخرون، مبادئ القياس والتقومي يف الرتبية، الطبعة الثانية، دار الفكر للنشر والتوزيع، األردن،  (2)
، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، إدارة الربامج والشؤون SPSSالفرا، وليد عبدالرمحن، حتليل االستبياانت ابستخدام الربانمج اإلحصائي (3)

 .38، صم2009اخلارجية، 
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 ( فقد بلغت قيمة معامل الثبات للمحاور كالً على حده على النحو اآليت:020وحبسب امللحق رقم )

 (.0.883) العالقة بني التمويل األصغر وحتسني املستوى املعيشي ألفراد اجملتمعاحملور األول: 

 (..6600) وتوفري فرص العمل واحلد من البطالةالعالقة بني التمويل األصغر احملور الثاين: 

 (..9140) العالقة بني التمويل األصغر واستمرار املشاريع الصغريةاحملور الثالث: 

 (..8830) الفئة املستهدفة حجمالتمويل األصغر و  منح جراءاتإالعالقة بني احملور الرابع: 

 األداة بصورهتا النهائية

حكَّمني، ومقرتحات آراء على بناءً  التعديالت من االنتهاء بعد
ُ
النهائية، ملحق  بصورهتا األداة أصبحت امل

( فقرة منها 15) فقرة، (50من ) أتلفت واليت النهائية بصورهتا األداة إبعداد الباحث حيث قام (،002)

الدراسة األربعة على النحو ( فقرة توزعت على عبارات حماور 35تضمنت املعلومات العامة لعينة الدراسة، و)

 التايل:

 12، واشتمل على العالقة بني التمويل األصغر وحتسني املستوى املعيشي ألفراد اجملتمع :احملور األول

 .(27إىل  16)من  فقرة

 فقرات 5، واشتمل على العالقة بني التمويل األصغر وتوفري فرص العمل واحلد من البطالة :احملور الثاين

 .(32إىل  28)من 

)من فقرات  9، واشتمل على العالقة بني التمويل األصغر واستمرار املشاريع الصغرية :احملور الثالث

 .(41 إىل 33

 فقرات 9، واشتمل على الفئة املستهدفة حجمالتمويل األصغر و  منح جراءاتإالعالقة بني  :احملور الرابع

 .(50إىل  42)من 
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احتوت  حيث بتطبيقها، وأخذ اإلذن مراجعتها بغرض املشرف على بعرضها الباحث بعد ذلك قام

 هي: أجزاء رئيسية على ثالثة االستبانة

 الدراسة. عينة أفراد من الباحث إىل موجهة رسالة يتضمن: اجلزء األول

 .( فقرة15واليت تكونت من ) الدراسة عينة ألفراد البياانت الشخصية فقرات تضمن: اجلزء الثاين

 على أربعة موزعة فقرة، (35من ) تكونت واليت االستبانة، حماور فقرات تضمن وقد: اجلزء الثالث

 )موافق بشدة،: هي اخلماسي املقياس حسب مخاسي إجاابت ُسلَّم هلا األداة فقرات من فقرة وكل حماور،

اإلجابة من قبل أفراد عينة  عند املرونة إىل يشري مقياس وهو موافق، غري موافق بشدة( غري موافق، حمايد،

 النهائية.و  األولية توزيع فقرات االستبيان بصورهتا( يبني 45. واجلدول التايل رقم )الدراسة

 الدراسة بصورهتا النهائية.عدد فقرات أداة   (4.11جدول رقم )
 عدد الفقرات بصورهتا النهائية عدد الفقرات بصورهتا األولية أقسام فقرات االستبانة م

 15 11 البياانت الشخصية
 حماور الدراسة

1 
العالقة بني التمويل األصغر وحتسني املستوى املعيشي 

 .ألفراد اجملتمع
12 12 

2 
وتوفري فرص العمل واحلد من العالقة بني التمويل األصغر 

 .البطالة
5 5 

 9 9 .العالقة بني التمويل األصغر واستمرار املشاريع الصغرية 3

4 
الفئة  حجمالتمويل األصغر و  منح جراءاتإالعالقة بني 

 .املستهدفة
8 9 

 50 45 اإلمجايل
 .2018استبانة الدراسة  بناءاً على ما مت عمله يف املصدر: من إعداد الباحث

 

 إجراءات تطبيق األداة

بصورهتا  ، والتأكد من صدق األداة وثباهتا، واالنتهاء من إعدادها وإخراجهادراسةبعد أن مت حتديد عينة ال

 8 قرابة ال   عينة، خالل فرتة زمنية استمرتالالنهائية، قام الباحث ابلنزول امليداين هبدف تطبيقها على أفراد 

 :اآلتية لإلجراءات ومت ذلك وفقاً ، م1/7/2018وحىت م 15/10/2017من اتريخ  ابتداءً  ونصف أشهر
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 يهمه من موجهة إىل املالاي اإلسالمية جبامعةأكادميية الدراسات  من رمسياً  خطاابً  الباحث استخرج -

الدراسة وتوفري البياانت واملعلومات  أداة تطبيق يف معه والتعاون الباحث مهمة تسهيل مفادها األمر،

 (.003الالزمة له، ملحق رقم )

 حتديد جمتمع  -

هبدف أخذ املوافقة على  ذات العالقة قام الباحث ابلنزول امليداين للمؤسسات واجلهات التمويلية -

تطبيق أداة الدراسة واحلصول على املعلومات والبياانت املتعلقة بعمالء التمويل األصغر خالل الفرتة 

 .م2016وحىت م 2009من 

قام الباحث بعمل نسختني من االستبيان بصورته النهائية إحدامها إلكرتونية واألخرى يدوية، مع وضع  -

 أو قرض على احلاصلني( املستفيدين) أحد أنت )هلالسؤال املبدئي التايل يف النسخة اإللكرتونية: 

 خالل اخلاص مشروعك إلقامة اليمنية اجلمهورية يف األصغر التمويل مؤسسات من خدمات أو متويل

وذلك لضمان مشاركة املستفيدين من برامج وقروض التمويل ؟(، م2016 وحىت م2009 من الفرتة

 األصغر خالل الفرتة احملددة فقط.

ه يف مع عملوا الذين الطوعي لفريقابلتعاون مع ا امليداين لنزولاب ابهلل تعاىل، مستعيناً  الباحث، قام -

 مبسط البحث، وتعريف من اهلدف توضح رسالة هبا مرفقاً  الدراسة، عينة أفراد على االستباانت توزيع

 توضيح مع يطرأ لديهم، تساؤل أي استيعاب من ميكنهم مبا االستبانة، حاورمب لتثمت اليت للمفاهيم

 الدقة توخي ضرورة على التأكيد مع فقرات االستبانة، على اإلجابة خالل من مشاركتهم أمهية

 .البحث أهداف حتقيق أجل من واملوضوعية

مت نشر وتوزيع االستبيان على نطاق واسع من خالل النزول امليداين ألفراد العينة العشوائية الذين مت  -

اختيارهم عشوائيًا من واقع بياانت وكشوفات املؤسسات التمويلية من مجيع حمافظات اجلمهورية 

كن الباحث أو زمالءه من الوصول إليهم مباشرة بسبب الظروف اليمنية، والتواصل هاتفياً مع من مل يتم
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عرب شبكات التواصل االجتماعي املختلفة وذلك لضمان وصول  إرسالهاليت تعيشها البالد، كما مت 

 االستبيان ألكرب قدر ممكن من أفراد العينة.

 لقي وقد فقراهتا، على واإلجابة االستبانة، على لالطالع البحث عينة ألفراد الكايف الوقت إعطاء -

ولقي كذلك ختوفًا ورفضًا وعدم  العينة، أفراد بعض قبل من ملموساً  وجتاوابً  واضحاً  تعاوانً  الباحث

 اكرتاٍث من بعض أفراد العينة اآلخرين.

 حيثوتفريغها يف برانمج اإلكسل،  املوزعة االستباانت جبمع الزمالء من عدد مع ابلتعاون الباحث قام -

 ((Response Rate بنسبة استجابة ،استبانة مت توزيعها (800من أصل ) استبانة (660) اسرتجاع مت

 مكتملة كانت غري  منها (211) من إمجايل عدد االستباانت املوزعة على املستهدفني،% 82بلغت 

 الصاحلة االستباانت عدد أصبح وابلتايل اتلفة، استباانت ابعتبارها وقد ألغاها الباحث اإلجاابت،

أي أن نسبة الذين أجابوا على االستبيان بشكل كامل استبانة،  (499)اإلحصائي  للتحليل

(Completion rate )68 %.من إمجايل اجمليبني 

وابالستناد إىل جدول  (1)مستهدف 150000وابلنظر إىل أن حجم وعدد املستهدفني كبري ويزيد على  -

ة متثل جمتمع ( مفرد449) عددها البالغو  املختارةعينة اليف حتديد حجم عينة الدراسة فإن  (2)مورغان

( يبني ذلك.030، وامللحق رقم )الدراسة ككل

                                                           
لعمالء اجلدد م فقد بلغ عدد ا2015وحىت هناية  2012حبسب تقارير سيب اليت تصدرها شبكة اليمن للتمويل األصغر لألعوام من   (1)
 ( عميل جديد.152.187)

(2) Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research 
Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607–610. 
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 املستخدمة ملعاجلة البياانتحصائية األساليب اإل

 مث ومن الدراسة، عينة أفراد من االستباانت جبمع الباحث وقيام امليداين، التطبيق عملية من االنتهاء بعد

 أهداف البحث، ضوء يف اآليل، احلاسب على وتفريغها منها، الصاحل واعتماد من سالمتها، والتأكد مراجعتها

 :(1)اآلتية اإلحصائية األساليب ابستخدام إحصائياً  البياانت فقد قام الباحث مبعاجلة

. ومعامل األداة حلساب ثبات االتساق الداخلي لفقرات Cronbach's Alpha)معامل ألفا كرونباخ ) •

(، فإذا كان معامل الثبات يساوي 1( والواحد الصحيح )0َيخذ قيماً ترتاوح ما بني الصفر ) الثبات

يعين أن هناك ثبات اتم للبياانت، وإذا مل يكن هناك ثبات فإن قيمة املعامل الواحد الصحيح فهذا 

تكون مساوية للصفر، وكلما اقرتبت قيمة معامل الثبات من الواحد كلما كان الثبات عالياً والعكس 

 .(2)كلما اخنفضت قيمة املعامل ابجتاه الصفر كلما كان الثبات منخفض

 .املعياري رارات، املتوسطات احلسابية، االحنراف املعياري، اخلطأمقاييس التشتت: واليت تتضمن التك •

ملعرفة وزن أو قوة درجة كل سؤال ابلتفصيل لتقدير مدى  Percentiles حتليل املئينات )املدى املئوي( •

 قوة التأثري.

 .Tukey's Hingesاختبار ستخدام اب(  حتليل املئينات )املدى املئوي •

 ملعرفة التوزيع الطبيعي للبياانت. Test of Normality الطبيعية حتليل •

                                                           
 مت االستعانة مبجموعة من املراجع املتعلقة ابلتحليل اإلحصائي منها: (1)

 .م2007دار النشر اإللكرتوين،  ،حتليل البياانت ابستخدام برانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيةحسني، هشام بركات،  -
، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، إدارة الربامج والشؤون SPSSا، وليد عبد الرمحن، حتليل االستبياانت ابستخدام الربانمج اإلحصائي الفر  -

 م. 2009اخلارجية، 
حصائية ، مركز سرب للدراسات اإلIBM SPSS Statisticsالبحر غيث، التنجي د. معن، التحليل اإلحصائي لالستبياانت ابستخدام برانمج 

 .2014والسياسات العامة، 
، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، إدارة الربامج والشؤون SPSSالفرا، وليد عبد الرمحن، حتليل االستبياانت ابستخدام الربانمج اإلحصائي (2)

 38، صم2009اخلارجية، 
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ويستخدم يف حتليل التباين لتفسري ظاهرة معينة وذلك بتحديد  ،ANOVA one wayحتليل التباين  •

 األصغر الفروق املعنوية لتأثري التمويل إلجياد F . وذلك ابستخدام اختبار(1)متغري اتبع يفسر مبتغري آخر

 .و نفي الفرضياتأثبات إمتغريات الدراسة و  على

 Tukeyبني اجملموعات وضمن اجملموعات ابستخدام اختبار  املعنويةقل الفروق أمتعدد لتحديد  اختبار •

Ba  وTukey HSD  0.05قل من أعند مستوى املعنوية. 

                                                           
 .43، صسابق رجعم، SPSSالفرا، وليد عبد الرمحن، حتليل االستبياانت ابستخدام الربانمج اإلحصائي  (1)
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 النتائجاملبحث الثاين: حتليل وتفسري 

 لعينة الدراسة: البياانت الشخصيةنتائج أوالا: حتليل وتفسري 

 اجلنس •

 حتليل البياانت الشخصية لعينة الدراسة حبسب اجلنس. (4.12جدول رقم )
 النسبة التكرار اجلنس
 26.05 117 أنثى
 74.11 332 ذكر

 %100 449 اإلمجايل الكلي
 .2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت الدراسة امليدانية 

 حتليل البياانت الشخصية لعينة الدراسة حبسب اجلنس. (4.9شكل رقم )
 
 
 
 
 
 

 

 

 (.4.12املصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على بياانت اجلدول رقم )

%، 74.11 الدراسة امليدانية قد بلغتيف  املشاركني نسبة الذكور من خالل اجلدول والشكل السابقني جند أبن

اجلنسني بطريقة  وهذا يعين أبن الدراسة قد مشلت%، 26.05املشاركات يف الدراسة  انثما بلغت نسبة اإلفي

 عشوائية دون حتيز جلنس حمدد.

  

74%

26%

اجلنس

ذكر أنثى
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 العمر •

 .العمرحتليل البياانت الشخصية لعينة الدراسة حبسب  (4.13جدول رقم )
 النسبة التكرار العمر

 %4.45 20 سنة. 25أقل من 
 %50.11 225 سنة. 35إىل  25من 
 %34.07 153 سنة. 45إىل  36من 
 %10.24 46 سنة. 60إىل  46من 

 %1.11 5 سنة. 60أكثر من 
 %100.00 449 اإلمجايل الكلي

 .2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت الدراسة امليدانية 

 .العمرحتليل البياانت الشخصية لعينة الدراسة حبسب ا (4.10شكل رقم )

 (.4.13املصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على بياانت اجلدول رقم )
يالحظ من اجلدول والشكل السابقني أبن املستفيدين من برامج التمويل األصغر يف اجلمهورية اليمنية 

واملشاركني يف هذه الدراسة قد تفاوتت أعمارهم حبسب الفئات العمرية اليت مت تقسيمهم على ضوئها، حيث 

تلتها يف املرتبة الثانية %، 50.11سنة قد بلغت  35إىل  25جند أبن نسبة املشاركني الذين ترتاوح أعمارهم من 

، وجاءت يف املرتبة الثالثة الفئة %34.07سنة واليت بلغت نسبتها  45إىل  36الفئة العمرية اليت تليها وهي من 

سنة25أقل من 

سنة45إىل 36من سنة35إىل 25من 

إىل 46من 
سنة60

سنة60أكثر من  العمر

سنة25أقل من  سنة35إىل 25من  سنة45إىل 36من  سنة60إىل 46من  سنة60أكثر من 
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سنة  25، وجاء يف املرتبة الرابعة الفئة العمرية األقل من %10.24سنة بنسبة بلغت  60إىل  46العمرية من 

 %1.11 سنة بنسبة 60، فيما حلت يف املرتبة اخلامسة واألخرية الفئة العمرية األكثر من %4.45 بنسبة بلغت

سنة وحىت  25ونالحظ من خالل البياانت السابقة كذلك أبن أصحاب املشاريع الصغرية يف الفئة العمرية من 

هي مرحلة الشباب اليت يعج ، وهذه املرحلة %84.18سنة هم الفئة األكثر مشاركة يف هذه الدراسة بنسبة  45

 فيها اإلنسان ابحليوية والطاقة والنشاط والقدرة على القيام اباللتزامات املعيشية ومواجهة متطلبات احلياة.

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل الطموح الذي حيدو الشباب يف حتسني مستواهم املعيشي واحلصول على    

الوظيفية يف  الكايف من الفرص القدروقدراهتم يف ظل عدم توفر  فرصة عمل تساعدهم يف استغالل مهاراهتم

 الدولة.

 احملافظة •
 .احملافظةحتليل البياانت الشخصية لعينة الدراسة حبسب  (4.14جدول رقم )

 النسبة التكرار احملافظة
 %15.37 69 إب
 %3.34 15 أبني

 %2.23 10 البيضاء
 %0.45 2 اجلوف
 %14.03 63 احلديدة
 %2.23 10 الضالع
 %3.12 14 احملويت

 %6.68 30 أمانة العاصمة
 %13.14 59 تعز

 %2.23 10 حجه
 %11.14 50 حضرموت

 %3.12 14 ذمار
 %1.11 5 رمية
 %1.34 6 شبوة
 %0.89 4 صعده
 %9.35 42 صنعاء
 %6.24 28 عدن
 %0.89 4 عمران
 %1.78 8 حلج
 %1.34 6 مأرب

 %100.00 449 اإلمجايل الكلي
.2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت الدراسة امليدانية 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

179 

 .احملافظةحتليل البياانت الشخصية لعينة الدراسة حبسب  (4.11شكل رقم )

 (.4.14املصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على بياانت اجلدول رقم )

( والذي يوضح عدد املشاركني يف اإلجابة 4.11( والشكل رقم )4.14بياانت اجلدول رقم )من خالل 

على أداة االستبيان من كل حمافظة والنسبة املئوية ملشاركة كل حمافظة فإننا جند أبن حمافظات إب واحلديدة 

وتعز وحضرموت وصنعاء وأمانة العاصمة وعدن قد تصدرت احملافظات املشاركة يف الدراسة احلالية على 

. %75.95ة أرابع النسبة الكلية للمحافظات املشاركة يف االستبيان بنسبة بلغت التوايل ابستحواذها على ثالث

، حمافظة تعز %14.03، حمافظة احلديدة بنسبة بلغت %15.37حيث بلغت نسبة املشاركة من حمافظة إب 

، %9.35، حمافظة صنعاء بنسبة بلغت %11.14، حمافظة حضرموت بنسبة بلغت %13.14بنسبة بلغت 

 .%6.24، مث حمافظة عدن بنسبة بلغت %6.68ة العاصمة بنسبة حمافظة أمان

املتبقية على بقية احملافظات حيث بلغت نسبة املشاركة من حمافظة % 24.05بينما توزعت نسبة ال

، حمافظة حلج %2.23، حمافظات البيضاء والضالع وحجة %3.12، حمافظيت احملويت وذمار %3.34أبني 

وأخرياً حمافظة % 0.89، حمافظيت عمران وصعدة %1.11، حمافظة رمية %1.34، حمافظيت مأرب وشبوة 1.78%
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، وخلت قوائم املشاركة يف هذه الدراسة من أي مشارك من حمافظيت املهرة وأرخبيل %0.45اجلوف نسبة

 سقطرى.

ويفسر الباحث كون احملافظات السبع )إب، احلديدة، تعز، حضرموت، صنعاء، أمانة العاصمة وعدن( 

إىل كوهنا من املدن الرئيسية اليت متتاز بكثافة سكانية عالية نظراً لوجود % 75.95ركت يف الدراسة بنسبة قد شا

مميزات جتذب السكان لالستقرار فيها، كما يعزو ذلك إىل كون أفراد اجملتمع يف  هذه احملافظات لديهم نسبة 

غر ترتكز يف هذه احملافظات وتستهدف سكاهنا من املعرفة املتعلقة ابلتمويل األصغر كون برامج التمويل األص

بشكل أكرب من غريها، وقد يكون لتوفر خدمة االنرتنت يف هذه احملافظات الرئيسية دور يف حصوهلا على 

هذه النسبة العالية، حيث اعتمد الباحث على طريقتني يف توزيع استمارة االستبيان على املستفيدين من 

ريقة املناولة اليدوية، والطريقة اإللكرتونية وذلك بنشر رابط االستبيان يف مواقع برامج التمويل األصغر ومها: ط

 التواصل االجتماعية املختلفة وإرساله مباشرة إىل من مت اختياره من العينة العشوائية.

أما فيما يتعلق بعدم مشاركة حمافظيت املهرة وأرخبيل سقطرى يف هذه الدراسة فيعزو الباحث ذلك 

اب يف مقدمتها عدم توفر بياانت عن أصحاب املشاريع الصغرية املستفيدين من برامج التمويل لعدة أسب

األصغر من قبل اجلهات ذات العالقة، وكذلك لبعد احملافظتني الكبري والذي عجز الباحث عن الوصول إليها 

 بسبب الظروف السياسية واألمنية اليت تعيشها البالد.
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 املؤهل العلمي •
 .املؤهل العلميحتليل البياانت الشخصية لعينة الدراسة حبسب  (4.15)جدول رقم 

 النسبة التكرار املؤهل العلمي 
 %3.12 14 أمي

 %11.36 51 أساسي
 %47.44 213 اثنوي
 %34.74 156 جامعي

 %3.34 15 دراسات عليا
 %100.00 449 اإلمجايل الكلي

 .2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت الدراسة امليدانية 

 .املؤهل العلميحتليل البياانت الشخصية لعينة الدراسة حبسب  (4.12)شكل رقم 

 (.4.15املصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على بياانت اجلدول رقم )

من خالل اجلدول والشكل السابقني جند أبن نسبة أصحاب املشاريع الصغرية املشاركني يف هذه 

، %34.74، وبلغت نسبة احلاصلني على التعليم اجلامعي %45.44الدراسة احلاصلني على الثانوية العامة بلغت 

 على تعليم عايل ، تالهم احلاصلني%11.36وجاء بعد ذلك احلاصلني على التعليم األساسي بنسبة بلغت 

، فيما حل أخريًا أصحاب املشاريع الصغرية الذين مل يتحصلوا على أي تعليم بنسبة بلغت %3.34بنسبة 

. ونالحظ من خالل البياانت السابقة كذلك أبن أغلبية أصحاب املشاريع الصغرية املشاركني يف هذه 3.12%
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غت نسبة احلاصلني على تعليم اثنوي وجامعي الدراسة لديهم درجة كافية من التعليم واملعرفة، حيث بل

 من املشاركني يف الدراسة احلالية.% 85.52

 احلالة االجتماعية •
 .احلالة االجتماعيةحتليل البياانت الشخصية لعينة الدراسة حبسب  (4.16جدول رقم )

 النسبة التكرار احلالة االجتماعية
 %4.23 19 أرمل/ة
 %20.27 91 ة/عازب
 %73.27 329 ة/متزوج

 %2.23 10 مطلق/ة
 %100.00 449 اإلمجايل الكلي

 .2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت الدراسة امليدانية 

 .احلالة االجتماعيةحتليل البياانت الشخصية لعينة الدراسة حبسب  (4.13شكل رقم )
 

 (.4.16اجلدول رقم )املصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على بياانت 

نالحظ من خالل اجلدول والشكل السابقني أبن أغلبية املشاركني يف هذه الدراسة من أصحاب 

زاب أصحاب املشاريع الصغرية من العُ  ، جاء بعدهم%73.27املشاريع كانوا من املتزوجني حيث بلغت نسبتهم 

ن غري املتزوجني )األرامل( بنسبة ، وحل اثلثًا أصحاب املشاريع الصغرية م%20.27حيث بلغت نسبتهم 

، فيما جاء أصحاب املشاريع الصغرية من غري املتزوجني )املطلقني( يف املرتبة األخرية بنسبة %4.23بلغت 

 449( الذي يظهر عدد أفراد األسرة لعينة الدراسة البالغة 4.17) ومن خالل اجلدول رقم .%2.23بلغت 

فرد، وابلتايل فقد قمنا  2949مفردة، جند أبن اجملموع اإلمجايل لعدد أفراد األسرة جلميع العينات قد بلغ 

)األسرة املكونة  1بتقسيمهم إىل جمموعات حلساب متوسط عدد أفراد األسرة لكل عينة ابتدأت ابجملموعة رقم 
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فرد(، مث قمنا حبساب متوسط عدد أفراد  26)األسرة املكونة من  16رد واحد( وانتهت ابجملموعة رقم من ف

منهم يعولون % 67.26أفراد لكل عينة، كما أظهرت النتائج كذلك أبن  6األسرة للعينة الواحدة والذي بلغ 

اعدون يف إعالة األسرة، منهم ال يس %6.24منهم يساعدون يف إعالة أسرهم، فيما % 26.50أسرهم، وأبن 

 (.23( والشكل رقم)4.18كما يظهر يف اجلدول رقم )

 حتليل البياانت الشخصية لعينة الدراسة حبسب عدد أفراد األسرة. (4.17جدول رقم )

 .2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت الدراسة امليدانية 
 حتليل البياانت الشخصية لعينة الدراسة حبسب إعالة األسرة. (4.18جدول رقم )

 النسبة التكرار إعالة األسرة
 %67.26 302 نعم
 %6.24 28 ال

 %26.50 119 أساعد يف إعالة األسرة
 %100.00 449 اإلمجايل الكلي

 .2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت الدراسة امليدانية 

 حتليل البياانت الشخصية لعينة الدراسة حبسب إعالة األسرة. (4.14شكل رقم )

 (.52املصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على بياانت اجلدول رقم )

جمموعات 
 أفراد األسر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 26 146 

عدد األفراد 
 لكل جمموعة

3 10 38 53 90 67 45 43 39 17 12 16 8 2 4 2 449 

 2949 52 60 28 104 192 132 170 351 344 315 402 450 212 114 20 3 مجايلاإل

متوسط عدد 
 أفراد األسرة

6.567929 
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 نوع النشاط التجاري •
 البياانت الشخصية لعينة الدراسة حبسب نوع النشاط التجاري.حتليل  (4.19جدول رقم )

 النسبة التكرار نوع النشاط
 %64.14 288 جتاري
 %19.82 89 حريف
 %12.47 56 خدمي
 %2.23 10 زراعي
 %1.34 6 صناعي

 %100.00 449 اإلمجايل الكلي
 .2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت الدراسة امليدانية 

 حتليل البياانت الشخصية لعينة الدراسة حبسب نوع النشاط التجاري. (4.15شكل رقم )

 (.4.19املصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على بياانت اجلدول رقم )

( أبن عدد املشاريع الصغرية اليت شارك أصحاهبا 4.15( والشكل رقم )4.19يظهر من اجلدول رقم )

، %64.14مشروع وبنسبة بلغت  288مشروعاً تصدرهتا املشاريع التجارية بعدد  449يف هذه الدراسة قد بلغ 

مشروع وبنسبة  56، مث املشاريع اخلدمية بعدد %19.82مشروع وبنسبة بلغت  89تلتها املشاريع احلرفية بعدد 

، وأخرياً املشاريع الصناعية %2.23مشاريع وبنسبة  10، وحلت رابعًا املشاريع الزراعية بعدد %12.47بلغت 

 .%1.34مشاريع وبنسبة  6بعدد 

جتاري حريف خدمي عي زرا عي ا صن
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 اإلطار القانوين للمشروع •
 اإلطار القانوين للمشروع. حتليل البياانت الشخصية لعينة الدراسة حبسب (4.20جدول رقم )

 النسبة التكرار اإلطار القانوين للمشروع:
 %7.13 32 شراكة مع آخرين

 %4.90 22 عائلي
 %87.97 395 فردي

 %100.00 449 اإلمجايل الكلي
 .2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت الدراسة امليدانية 

 حتليل البياانت الشخصية لعينة الدراسة حبسب اإلطار القانوين للمشروع. (4.16شكل رقم )

 (.4.20املصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على بياانت اجلدول رقم )
من املشاريع الصغرية املشاركة يف هذه الدراسة وبعدد % 88من اجلدول والشكل السابقني جند أبن 

الشراكة،  مشروع تندرج حتت إطار 32منها وبعدد % 7مشروعاً هي مشاريع فردية يف إطارها القانوين، و 395

 عائلية.مشروعاً هي مشاريع  22من هذه املشاريع الصغرية وعددها % 5فيما 

 اخلربة العملية قبل البدء ابملشروع •
 حتليل البياانت الشخصية لعينة الدراسة حبسب اخلربة العملية. (4.21جدول رقم )

 النسبة التكرار اخلربة العملية قبل البدء ابملشروع
 %25.84 116 سنوات 5أقل من 

 %30.96 139 سنوات 10إىل  5من 
 %11.14 50 سنة 20إىل  11من 

 %3.79 17 سنة 20أكثر من 
 %28.29 127 ال يوجد

 %100.00 449 اإلمجايل الكلي
 .2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت الدراسة امليدانية 
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 حتليل البياانت الشخصية لعينة الدراسة حبسب اخلربة العملية. (4.17شكل رقم )

 (.4.21بياانت اجلدول رقم )ملصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على ا
 

أصحاب املشاريع الصغرية املشاركني يف هذه % 28.29يظهر من اجلدول والشكل السابقني أبن 

من أصحاب % 71.71الدراسة مل يكونوا ميلكون أي خربة عملية قبل إقامة مشاريعهم والبدء ابلنشاط، فيما 

ون خربة عملية قبل البدء مبشاريعهم اخلاصة، حيث أن املشاريع الصغرية املشاركني يف هذه الدراسة كانوا ميلك

امتلكوا خربة عملية أقل من مخس % 25.84سنوات، و 10إىل  5منهم امتلكوا خربة عملية من % 30.96

خربة عملية امتدت ألكثر من  %3.79سنة، وامتلك  20إىل  11خربة عملية من % 11.14سنوات، وامتلك 

 عشرين سنة.

 املشروعملكية  •
 حتليل البياانت الشخصية لعينة الدراسة حبسب ملكية املشروع. (4.22جدول رقم )

 النسبة التكرار هل أنت مالك املشروع؟
 %1.78 8 ال
 %98.22 441 نعم

 %100.00 449 اإلمجايل الكلي
 .2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت الدراسة امليدانية 
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 حتليل البياانت الشخصية لعينة الدراسة حبسب ملكية املشروع. (4.18شكل رقم )

 (.4.22املصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على بياانت اجلدول رقم )

من أصحاب املشاريع الصغرية املشاركني % 98.22ونالحظ من بياانت اجلدول والشكل السابقني أبن 

أجابوا بعدم ملكيتهم ملشاريعهم % 1.78يف هذه الدراسة قد أجابوا أبهنم ميلكون مشاريعهم اخلاصة، فيما 

 اخلاصة.

يديرها أصحاهبا % 85.75مشروعًا من املشاريع الصغرية وبنسبة  385كما أظهرت الدراسة أبن 

ال يديرها أصحاهبا أبنفسهم بل هناك من يديرها هلم، كما يف  %14.25مشروعاً وبنسبة  64أبنفسهم، فيما 

 اجلدول والشكل التاليني.

 حتليل البياانت الشخصية لعينة الدراسة حبسب إدارة املشروع. (4.23جدول رقم )
 النسبة التكرار بنفسك؟ ة املشروعإبدار  هل تقوم

 %14.25 64 ال
 %85.75 385 نعم

 %100.00 449 اإلمجايل الكلي
 .2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت الدراسة امليدانية 
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 حتليل البياانت الشخصية لعينة الدراسة حبسب إدارة املشروع. (4.19شكل رقم )

 (.4.23إعداد الباحث اعتماداً على بياانت اجلدول رقم )املصدر: من 

 مؤسسة التمويلنوع  •
 حتليل البياانت الشخصية لعينة الدراسة حبسب نوع مؤسسة التمويل. (4.24جدول رقم )

 النسبة التكرار نوع مؤسسة التمويل
 %17.15 77 بنك إسالمي.

 %4.0 18 بنك تقليدي )يقرض بفائدة(.
 %37.86 170 أصغر.بنك متويل 

 %40.98 184 مؤسسة متويل أصغر.
 %100.00 449 اإلمجايل الكلي

 .2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت الدراسة امليدانية 
 

 حتليل البياانت الشخصية لعينة الدراسة حبسب نوع مؤسسة التمويل. (4.20شكل رقم )
 

 

 

 

 

.بنك إسالمي
17% يقرض)بنك تقليدي 

(.بفائدة
4%

.بنك متويل أصغر
38%

.مؤسسة متويل أصغر
41%

نوع مؤسسة التمويل

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

189 

 (.4.24الباحث اعتماداً على بياانت اجلدول رقم )املصدر: من إعداد 

من أصحاب املشاريع الصغرية قد حصلوا على متويل % 40.98يالحظ من اجلدول والشكل أعاله أبن 

قد حصلوا على متويالهتم من % 37.86مشاريعهم من خالل مؤسسات التمويل األصغر املتخصصة، وأن 

ن أصحاب املشاريع الصغرية املشاركني يف هذه الدراسة م% 17.15خالل بنوك التمويل األصغر، وحصل 

منهم على متويالهتم من خالل البنوك  %4.0على متو يالهتم من خالل البنوك اإلسالمية، فيما حصل 

 التقليدية.

من % 78.84وهذا يعين أبن بنوك ومؤسسات التمويل األصغر قد سامهت يف تقدمي التمويل إىل 

 مشروع. 449مشروعاً من أصل  354املشاريع الصغرية املشارك أصحاهبا يف هذه الدراسة وبعدد 

 

 صول على التمويلالدخل الشهري قبل احل •
 حتليل البياانت الشخصية لعينة الدراسة حبسب الدخل الشهري قبل احلصول على التمويل األصغر. (2.25جدول رقم )

التمويل الدخل الشهري قبل احلصول على 
 )ابلرايل اليمين(:

 النسبة التكرار

 %7.13 32 .5,000أقل من 
 %16.48 74 .10,000إىل   5,000من 
 %25.17 113 .30,000إىل  10,000من 
 %29.18 131 .50,000إىل  30,000من  

 %22.05 99 .50,000أكثر من 
 %100.00 449 اإلمجايل الكلي

 .2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت الدراسة امليدانية 
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  (4.21شكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 (.4.25املصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على بياانت اجلدول رقم )

يبني اجلدول والشكل السابقني حجم الدخل الشهري ألفراد العينة قبل احلصول على التمويل األصغر 

رايل قد بلغت  50,000و 30,000حيث جند أبن نسبة من حيصلون على دخل شهري يرتاوح ما بني 

رايل بنسبة  30,000و 10,000، وجاء اثنيًا الذين حيصلون على دخل شهري يرتاوح ما بني 29.18%

، %22.05رايل بنسبة بلغت  50,000، وحل اثلثاً أفراد العينة احلاصلني على دخل شهري يزيد عن ال25.17%

، %16.48رايل بنسبة بلغت  10,000و 5000ويف املرتبة الرابعة حل احلاصلون على دخل شهري يرتاوح ما بني 

 .%7.13رايل بنسبة  5000وأخرياً من حيصلون على دخل شهري أقل من 

 زايدة الدخل الشهري •
حتليل البياانت الشخصية لعينة الدراسة حبسب مقدار زايدة الدخل الشهري بعد احلصول على التمويل األصغر والبدء  (4.26جدول رقم )

 ابملشروع.
هل زاد دخلك الشهري بعد احلصول 

 على التمويل األصغر وبدء مشروعك؟
 النسبة التكرار

 %7.79 35 ال

 %92.20 414 نعم

 %100.00 449 اإلمجايل الكلي

 .2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت الدراسة امليدانية 
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  (4.22شكل رقم )

 (.4.26املصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على بياانت اجلدول رقم )

من أصحاب املشاريع الصغرية املشاركني يف % 92.20ونالحظ أبن من اجلدول والشكل أعاله أبن 

هذه الدراسة قد حصل هلم تغري إجيايب يف الدخل حيث زاد دخلهم الشهري بعد حصوهلم على التمويل وبدء 

حيث نالحظ  شروع.العمل يف مشاريعهم اخلاصة مقارنة بدخلهم الشهري قبل احلصول على التمويل وإقامة امل

من أصحاب املشاريع الصغرية املشاركني يف هذه الدراسة، فقد  414أبن الزايدة يف الدخل قد طرأت على 

صاحب مشروع بنسبة  227رايل  50,000و 5000بلغ عدد الذين تراوحت الزايدة يف دخلهم الشهري ما بني 

الثانية أصحاب املشاريع الصغرية الذين تراوحت من إمجايل الزايدة يف الدخل، وجاء يف املرتبة % 54.83بلغت 

، ويف املرتبة الثالثة جاء أصحاب %42.75رايل بنسبة بلغت  150,000و  55,000الزايدة يف دخلهم ما بني 

، ويف املرتبة الرابعة حل كاًل من %0.96رايل بنسبة بلغت  250,000املشاريع الصغرية الذين زاد دخلهم عن 

رايل وأصحاب  250,000و 155,000أصحاب املشاريع الصغرية الذين تراوحت الزايدة يف دخلهم ما بني 

لكل فئة منهما. كما يظهر  %0.72املشاريع الصغرية الذين مل يفصحوا عن مقدار الزايدة يف الدخل بنسبة 

 .(4.23(، والشكل رقم )4.27يف اجلدول رقم )

8%

92%

ء هل زاد دخلك الشهري بعد احلصول على التمويل األصغر وبد
مشروعك؟
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الدخل الشهري بعد احلصول على  يف زايدةالحتليل البياانت الشخصية لعينة الدراسة حبسب مقدار  (4.27جدول رقم )
 التمويل األصغر والبدء ابملشروع.

 5000من 
 50000إىل 

 55000من 
 150000إىل  

 155000من 
 250000إىل 

أكثر من 
250000 

مل حيدد مقدار 
مجايلاإل الزايدة  

227 177 3 4 3 414 
 .2018 املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت الدراسة امليدانية

 (4.23شكل رقم )

 (.4.27املصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على بياانت اجلدول رقم )

من أصحاب املشاريع الصغرية املشاركني يف هذه الدراسة مل يطرأ  35وعددهم  %7.79ويف املقابل فإن 

عليهم أي تغري يف الدخل عما كان عليه قبل البدء يف املشروع، ويعود ذلك للعديد من األسباب حبسب 

م وحىت 2011منذ العام  البالد إجاابت أفراد العينة يف مقدمتها الظروف السياسية واالقتصادية اليت تعيشها

اآلن، حيث ترى العينة أبن الصراعات واخلالفات السياسية وصواًل إىل احلرب قد أثرت على النشاط 

االقتصادي يف البالد بشكل كبري حيث انعدمت املشتقات النفطية وانقطعت الكهرابء وحدث تغري سليب 

 ليف.كبري يف سعر العملة مقابل العمالت األجنبية ما أدى إىل االرتفاع الباهض يف التكا

كما يرجع آخرون من أفراد العينة عدم حتسن دخلهم الشهري بعد احلصول على التمويل األصغر إىل 

 نقص اخلربة لديهم وعدم االختيار املناسب للمشروع.
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 يفضلها العمالء لتمويل املشاريع الصغريةاليت الصيغ التمويلية  •

فرداً من أفراد  400لتمويل األصغر وعددهم من عمالء ا% 89.08من خالل اجلدول والشكل التاليني جند أبن 

 عينة الدراسة يفضلون احلصول على متويل مشاريعهم الصغرية اخلاصة من خالل صيغ التمويل اإلسالمي.

ويرجعون ذلك إىل أن صيغ التمويل اإلسالمي متوافقة مع الشريعة اإلسالمية وخالية من الراب احملرم 

 قوع فيما حرم فإهنم يفضلون التمويل اإلسالمي عن غريه.شرعاً ونتيجة للخوف من هللا يف الو 

فرداً من أفراد عينة الدراسة احلصول  49من عمالء التمويل األصغر وعددهم % 10.91بينما يفضل  

 على متويل مشاريعهم الصغرية اخلاصة من خالل صيغ اإلقراض النقدي بفائدة.

الزمة بشكل أسهل وأسرع، كما أنه ال فرق لديهم ويرجعون ذلك إىل أنه يوفر هلم السيولة النقدية ال

بني الزايدة اليت أتخذها املؤسسات اليت تقرض بفائدة والزايدة اليت أتخذها املؤسسات اليت تقرض ابلطريقة 

 اإلسالمية.

 حتليل البياانت الشخصية لعينة الدراسة حبسب الصيغ التمويلية اليت يفضلوهنا. (4.28جدول رقم )
الصيغ التمويلية اليت تفضلها  ما هي

 لتمويل مشروعك؟
 النسبة التكرار

 %89.08 400 التمويل اإلسالمي

 %10.91 49 اإلقراض النقدي بفائدة

 %100.00 449 اإلمجايل الكلي

 .2018 املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت الدراسة امليدانية
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  (4.24شكل رقم )

 (.4.28الباحث اعتماداً على بياانت اجلدول رقم )املصدر: من إعداد 
 االستنتاج

من خالل ما تقدم عرضه يف القسم األول من االستبيان واملتعلق ابلبياانت الشخصية لعينة الدراسة ميكننا أن 

 نستنتج ما يلي:

إانث )وهي نسبة جيدة تدل على % 26منهم ذكور، و% 74( مفردة 449شارك يف هذه الدراسة )  -

سنة، مشلوا  45 – 24منهم بني % 84اهتمام قطاع التمويل األصغر ابلعنصر النسائي(، ترتاوح أعمار 

 حمافظات اجلمهورية اليمنية ابستثناء حمافظيت املهرة وسقطرى ألسباب خارجة عن إرادة الباحث.

% 73.27ى تعليم اثنوي وجامعي، كما أن من املشاركني فيها حاصلني عل% 85.52أظهرت الدراسة أن  -

من العينة يساعدون يف إعالة % 26.50عينة الدراسة يعولون أسر، وأن من % 67.26متزوجون، وأن 

 أفراد.  6األسر، حيث أن متوسط أفراد األسرة الواحدة هو 

من املشاريع املمولة )موضوع الدراسة( كانت مشاريع جتارية تلتها % 64.14أظهرت الدراسة أبن  -

، مث املشاريع %2.23فاملشاريع الزراعية  ،%12.47مث املشاريع اخلدمية % 19.82املشاريع احلرفية 

89%

11%

الصيغ التمويلية املفضلة لدى العمالء

التمويل اإلسالمي اإلقراض النقدي بفائدة
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من عينة % 85.75منها مشاريع فردية، وأن % 88وأظهرت أبن . %1.34الصناعية ابلنسبة األقل 

 من تلك املشاريع يديرها أشخاص غري املالك.% 14.25م أبنفسهم فيما الدراسة يديرون مشاريعه

من املشاريع املشارك أصحاهبا % 78.84املؤسسات والبنوك املتخصصة ابلتمويل األصغر قامت بتمويل  -

 فقط.% 4.0، والبنوك التقليدية مولت %17.15يف هذه الدراسة، فيما البنوك اإلسالمية قامت بتمويل 

من عينة الدراسة زاد دخلهم الشهري وحتسن مستواهم املعيشي بعد احلصول على التمويل % 92 -

 من العينة مل حيصل هلم أي تغري إجيايب من انحية الدخل.% 8األصغر، فيما 

من عينة الدراسة يفضلون احلصول على متويل مشاريعهم الصغرية عرب صيغ التمويل اإلسالمي، % 89 -

 لون احلصول على متويل مشاريعهم اخلاصة عن طريق اإلقراض النقدي بفائدة.من العينة يفض% 11فيما 
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 حماور االستبيانبياانت  نتائجاثنياا: حتليل وتفسري 

 احملور األول: العالقة بني التمويل األصغر وحتسني املستوى املعيشي ألفراد اجملتمع.حتليل 

ال شك أبن صناعة التمويل األصغر قد نشأت كردة فعل للواقع املرير الذي يعيشه الفقراء وأصحاب الدخل 

القليل وخصوصاً أن املؤسسات املالية األخرى مل تليب طلباهتم ومل تعطهم فرصة احلصول على متويالت إلنشاء 

ية، وملعرفة عالقة التمويل األصغر مشاريع خاصة هبم تدر عليهم دخالً يساعدهم يف حتسني أوضاعهم املعيش

بتحسني املستوى املعيشي واألثر الناتج عن عملية التمويل هذه، قمنا بدراسة ميدانية لقياس أتثري التمويل 

األصغر على املستوى املعيشي ألفراد اجملتمع اليمين أصحاب املشاريع الصغرية املستفيدين من برامج التمويل 

وبنوك وبرامج التمويل األصغر العاملة يف اجلمهورية اليمنية، وملعرفة ذلك قمنا  األصغر املقدمة من مؤسسات

سؤااًل تضمنت: التأثري على الوضع املعيشي من  12بوضع جمموعة من األسئلة لقياس ذلك األثر متثلت يف 

عليم، وكذلك انحية طبيعة املأكل واملشرب وامللبس واملسكن،  والتأثري على اجلوانب املتعلقة ابلصحة والت

 التأثري على الوضع املايل لصاحب املشروع.

( مفردة موزعة على 449مت تطبيق هذه األداة على عينة عشوائية من جمتمع الدراسة بلغت )قد و 

 reliabilityابستخدام حساهبا من خالل البياانت ثبات ختبار، وكنا قد قمنا ابحمافظات اجلمهورية اليمنية

statistics  قيمة بلغتحيث Cronbach's alpha (0.883) تدل على ثباتية عالية للبياانت،  وهي قيمة موجبة

العالقة بني التمويل األصغر وحتسني املستوى  فقرات ثباتملعرفة مدى  القيمة هلذه الرتبيعي اجلذر وأبخذ

 يف املصداقية على يدل وهذا (،0.939أبهنا بلغت ) وجد ، Q16 - Q27املعيشي ألفراد اجملتمع االثين عشرة

 .الدراسة قيد العينات استجاابت

 لفقراتنسب متوسطات قيم املوافقة من عدمها  من خالل حسابوبعد جتميع اإلجاابت وحتليلها 

، جمتمعة يف  Q16 - Q27العالقة بني التمويل األصغر وحتسني املستوى املعيشي ألفراد اجملتمع االثين عشرة
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مبتوسط حسايب % 69.7كانت   موافق بشدة( -نسبة املوافقة املتمثلة يف )موافق وجد أن ، (63)اجلدول رقم 

، فيما مثلت نسبة %25.0غري موافق بشدة(  –، بينما كانت نسبة عدم املوافقة واملتمثلة يف )غري موافق <3

 3 من ، أي أنه أعلى3.72، وبلغ املتوسط احلسايب العام جلميع اإلجاابت >3مبتوسط حسايب % 5.4احملايد 

 قيمة احملايد.

فهذا األمر يقتضي قبول وأتييد الفرضية القائلة أبن هناك  >3ومبا أن قيمة املتوسط احلسايب أعلى من 

وحتسني املستوى املعيشي بني برامج التمويل األصغر ( α = 0.05)عند عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية 

، وبوجود أتثري للقروض والتمويالت املقدمة من اجلهات التمويلية على الشرحية اجملتمعية املستفيدة ألفراد اجملتمع

 منها من أصحاب املشاريع الصغرية النشطني اقتصادايً خالل الفرتة الزمنية احملددة.

العالقة بني التمويل األصغر وحتسني املستوى ا لفقرات نسب متوسطات قيم املوافقة من عدمه( 4.29جدول رقم )
 .املعيشي ألفراد اجملتمع

Q16-Q27      اجملتمع 
Mean            3.72 Percent  

 موافق وموافق بشدة 69.7% 3 <

 غري موافق وغري موافق بشدة 25.0% 3 >

In 3 to 3 5.4% احملايد 

 .spssابستخدام برانمج احلزم البيانية  2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على حتليل بياانت الدراسة امليدانية 
كل ل Percentiles حتليل املئينات )املدى املئوي(( نالحظ كذلك أبن 004ومن خالل امللحق رقم )

هي كلها قيم املوافقة، حيث  %50اليت تفوق على حدة أظهر أن كل اإلجاابت ( Q16-Q27الفقرات )

 أن:

 1وتعين غري موافق، وعلى ثالث فقرات ب   2كانت إجاابهتم على سبع فقرات ب  من عينة الدراسة  % 5 -

 وتعين حمايد. 3وتعين غري موافق بشدة، وعلى فقرتني ب  
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وتعين غري موافق، وعلى ثالث فقرات  2ثالث فقرات ب  كانت إجاابهتم على من عينة الدراسة  % 10 -

 وتعين موافق. 4وتعين حمايد، وعلى فقرتني ب   3وتعين غري موافق بشدة، وعلى ثالث فقرات ب   1ب  

وتعين  5وتعين موافق، وعلى فقرة واحدة ب   4من عينة الدراسة كانت إجاابهتم على ست فقرات ب  % 25 -

وتعين غري موافق،  2وتعين غري موافق بشدة، وعلى فقرة واحدة ب   1موافق بشدة، وعلى ثالث فقرات ب  

 وتعين حمايد. 3وعلى فقرة واحدة ب  

وتعين موافق بشدة، وعلى ست فقرات  5من عينة الدراسة كانت إجاابهتم على ثالث فقرات ب   50% -

 وتعين غري موافق. 2وتعين موافق، وعلى ثالث فقرات ب   4 ب 

 4وتعين موافق بشدة، وعلى فقرتني ب   5فقرات ب   من عينة الدراسة كانت إجاابهتم على تسع% 75 -

 وتعين غري موافق بشدة. 1وتعين موافق، وعلى فقرة واحدة ب  

 4موافق بشدة، وعلى فقرتني ب   وتعين 5من عينة الدراسة كانت إجاابهتم على عشر فقرات ب  % 90 -

 وتعين موافق.

وتعين موافق بشدة، وعلى فقرة واحدة  5فقرة ب   11من عينة الدراسة كانت إجاابهتم على % 95وأن  -

 وتعين موافق. 4فقط ب  

حيث أظهرت ( 005كما يف امللحق رقم )،  Tukey's Hingesوكذلك احلال ابلنسبة لنتائج اختبار 

 النتائج أن:

وتعين  5وتعين موافق، وعلى فقرة واحدة ب   4على ست فقرات ب   من عينة الدراسة كانت إجاابهتم% 25 -

وتعين غري موافق بشدة،  1وتعين غري موافق، وعلى ثالث فقرات ب   2موافق بشدة، وعلى فقرة واحدة ب  

 وتعين حمايد. 3وعلى فقرة واحدة ب  

 5وتعين موافق، وعلى ثالث فقرات ب   4ست فقرات ب   إجاابهتم علىمن عينة الدراسة كانت % 50 -

 وتعين غري موافق. 2وتعين موافق بشدة، وعلى ثالث فقرات ب  
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وتعين  4وتعين موافق بشدة، وعلى فقرتني ب   5فقرات ب   9 من عينة الدراسة كانت إجاابهتم على% 75 -

 .وتعين غري موافق 2موافق، وعلى فقرة واحدة فقط ب  

، تعزز Tukey's Hingesاختبار و  ،Percentiles حتليل املئينات )املدى املئوي(نتائج  ابلتايل فإنو 

رى أبن هناك عالقة إجيابية وأتثري واضح لصناعة التمويل تالدراسة  عينةفرضية الدراسة وتؤيدها وتؤكد أبن 

 األصغر على مستواهم املعيشي.

التمويل األصغر على وجود معنوية عالية لتأثري لفقرات هذا احملور  Normalityوقد أظهر حتليل 

يغطي عائد ) 6رقم  الفقرة تأظهر ، حيث (006كما يف امللحق )  حتسني املستوى املعيشي ألفراد اجملتمع

ساهم املشروع الذي ) 11رقم  الفقرةيليه عايل، ( تفوق معنوي مشروعك االحتياجات الضرورية للمنزل

سنة( 18 - 6متويل له يف أن يلتحق كل أو أحد أفراد أسرتك الذين ترتاوح أعمارهم بني )حصلت على 

استطعت من خالل العائد الذي يدره املشروع أن تتخلص من بعض الديون ) 8 رقم الفقرة(، يليه ابملدرسة

تدخر بعض املال ملواجهة )تستطيع نتيجة الستمرار املشروع أن  7رقم  الفقرةيليه  اليت أثقلت كاهلك سابقاً(،

)ساهم املشروع الذي حصلت على متويل له يف استمرار  10رقم  الفقرةيليه  أي أمر طارئ لك أو ألسرتك(،

)ساعدك العائد الذي حتصل عليه من املشروع يف توفري وشراء األدوية اليت حتتاج  2رقم  الفقرةيليه  ،تعليمك(

سامهت العوائد اليت حتصلت عليها من املشروع يف حتسني نوعية ) 1رقم  الفقرةيليه  (،هلا أنت أو عائلتك

وهو )ساهم املشروع يف توفري جزء من الدخل لكفالة أسرة  9رقم  الفقرةيليه  الغذاء والكساء بشكل كبري(،

ت )ساعدك العائد الذي حتصل عليه من املشروع على عمل تعديال 5رقم  الفقرةيليه  ، من األقارب أو حنوهم(

)ساعدك العائد الذي حتصل عليه من املشروع يف  4رقم  الفقرةيليه  أو إضافات يف السكن اخلاص بك(،

)ساعد املشروع الذي حصلت على  12رقم  الفقرة وأخرياً  أتمني إجيار السكن أو االنتقال إىل سكن أفضل(،

 .متويل له يف أن يلتحق كل أو أحد أفراد أسرتك ابجلامعة(

 على النحو اآليت: هلا حبسب التفوق املعنوي لفقراتوابلتايل يصبح ترتيب ا
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 (.431، )(يغطي عائد مشروعك االحتياجات الضرورية للمنزل) 6رقم  الفقرة -1

ساهم املشروع الذي حصلت على متويل له يف أن يلتحق كل أو أحد أفراد أسرتك ) 11رقم  الفقرة -2

 (.367) (،سنة( ابملدرسة18 - 6الذين ترتاوح أعمارهم بني )

استطعت من خالل العائد الذي يدره املشروع أن تتخلص من بعض الديون اليت أثقلت ) 8 رقم الفقرة -3

 (.338) كاهلك سابقاً(،

)ساعدك العائد الذي حتصل عليه من املشروع يف احلصول على رعاية طبية أفضل من  3رقم  الفقرة -4

 (.316) السابق(،

)تستطيع نتيجة الستمرار املشروع أن تدخر بعض املال ملواجهة أي أمر طارئ لك أو  7رقم  الفقرة -5

 (.304) ألسرتك(،

 (.297، ))ساهم املشروع الذي حصلت على متويل له يف استمرار تعليمك( 10رقم  الفقرة -6

هلا أنت )ساعدك العائد الذي حتصل عليه من املشروع يف توفري وشراء األدوية اليت حتتاج  2رقم  الفقرة -7

 (.274) (،أو عائلتك

سامهت العوائد اليت حتصلت عليها من املشروع يف حتسني نوعية الغذاء والكساء بشكل ) 1رقم  الفقرة -8

 (.273) كبري(،

، وهو )ساهم املشروع يف توفري جزء من الدخل لكفالة أسرة من األقارب أو حنوهم( 9رقم  الفقرة -9

(272.) 

العائد الذي حتصل عليه من املشروع على عمل تعديالت أو إضافات يف )ساعدك  5رقم  الفقرة -10

 (.268) السكن اخلاص بك(،

)ساعدك العائد الذي حتصل عليه من املشروع يف أتمني إجيار السكن أو االنتقال إىل  4رقم  الفقرة -11

 (.264) سكن أفضل(،
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يلتحق كل أو أحد أفراد أسرتك )ساعد املشروع الذي حصلت على متويل له يف أن  12الفقرة رقم  -12

 (.204) ابجلامعة(،

 عند مستوى املعنوية ANOVAالتباين إبجراء اختبار حتليل  كذلك  والختبار املعنوية قمنا

significant level 0.05 .(4.30فروق معنويه ذات داللة احصائية عالية كما يف اجلدول) وبينت النتائج وجود. 

للمحور األول:  significant level 0.05  عند مستوى املعنوية ANOVAاختبار حتليل التباين ( 4.30جدول رقم )
 .ألفراد اجملتمع عالقة التمويل األصغر ابملستوى املعيشي

ANOVA 
وحتسني املستوى املعيشي ألفراد اجملتمعلعالقة بني التمويل األصغر ا  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3815.003 11 346.818 298.507 .000 
Within Groups 6246.071 5376 1.162   

Total 10061.074 5387    

 .spssابستخدام برانمج احلزم البيانية  2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على حتليل بياانت الدراسة امليدانية 

لكل  ≤ 0.05عند مستوى املعنوية  aTukey Bومن خالل املقارانت املتعددة ابستخدام اختبار 

واليت أظهرت تفوق  لفقراتمعنوية بني كل اوجدت فروق ، (007كما يف امللحق رقم )املستخدمة   لفقراتا

ساهم ) 11رقم  الفقرة(، يليه يغطي عائد مشروعك االحتياجات الضرورية للمنزل) 6معنوي للمقياس رقم 

 6املشروع الذي حصلت على متويل له يف أن يلتحق كل أو أحد أفراد أسرتك الذين ترتاوح أعمارهم بني )

استطعت من خالل العائد الذي يدره املشروع أن تتخلص من ) 8 رقم الفقرة(، يليه سنة( ابملدرسة18 -

)ساعدك العائد الذي حتصل عليه من املشروع  2رقم  الفقرةبعض الديون اليت أثقلت كاهلك سابقاً(، يليه 

سامهت العوائد اليت حتصلت عليها ) 1رقم  الفقرة(، يليه يف توفري وشراء األدوية اليت حتتاج هلا أنت أو عائلتك

)ساعدك العائد الذي حتصل  4رقم  الفقرةمن املشروع يف حتسني نوعية الغذاء والكساء بشكل كبري(، يليه 

)ساعدك العائد  3رقم  الفقرةعليه من املشروع يف أتمني إجيار السكن أو االنتقال إىل سكن أفضل(، يليه 

)تستطيع  7رقم  الفقرةل على رعاية طبية أفضل من السابق(، يليه الذي حتصل عليه من املشروع يف احلصو 

 5رقم  الفقرةنتيجة الستمرار املشروع أن تدخر بعض املال ملواجهة أي أمر طارئ لك أو ألسرتك(، يليه 
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)ساعدك العائد الذي حتصل عليه من املشروع على عمل تعديالت أو إضافات يف السكن اخلاص بك(، 

)ساعد املشروع الذي حصلت على متويل له يف أن يلتحق كل أو أحد أفراد أسرتك  12رقم  الفقرةيليه 

ويف األخري  ،)ساهم املشروع الذي حصلت على متويل له يف استمرار تعليمك( 10رقم  الفقرةابجلامعة(، يليه 

 وهم(.وهو )ساهم املشروع يف توفري جزء من الدخل لكفالة أسرة من األقارب أو حن 9رقم  الفقرةجاء 

 حبسب التفوق املعنوي على النحو اآليت: لفقراتوابلتايل يصبح ترتيب ا

 (.4.6258، )(يغطي عائد مشروعك االحتياجات الضرورية للمنزل) 6رقم  الفقرة -1

ساهم املشروع الذي حصلت على متويل له يف أن يلتحق كل أو أحد أفراد أسرتك ) 11رقم  الفقرة -2

 (.4.4276) (،سنة( ابملدرسة18 - 6الذين ترتاوح أعمارهم بني )

استطعت من خالل العائد الذي يدره املشروع أن تتخلص من بعض الديون اليت أثقلت ) 8 رقم الفقرة -3

 (.4.3987) كاهلك سابقاً(،

)ساعدك العائد الذي حتصل عليه من املشروع يف توفري وشراء األدوية اليت حتتاج هلا أنت  2رقم  الفقرة -4

 (.4.2984) (،أو عائلتك

سامهت العوائد اليت حتصلت عليها من املشروع يف حتسني نوعية الغذاء والكساء بشكل ) 1رقم  الفقرة -5

 (.4.2918) كبري(،

)ساعدك العائد الذي حتصل عليه من املشروع يف أتمني إجيار السكن أو االنتقال إىل  4رقم  الفقرة -6

  (.4.1893) سكن أفضل(،

العائد الذي حتصل عليه من املشروع يف احلصول على رعاية طبية أفضل من )ساعدك  3رقم  الفقرة -7

 (.4.0601) السابق(،

)تستطيع نتيجة الستمرار املشروع أن تدخر بعض املال ملواجهة أي أمر طارئ لك أو  7رقم  الفقرة -8

 (.3.7483) ألسرتك(،
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يالت أو إضافات يف )ساعدك العائد الذي حتصل عليه من املشروع على عمل تعد 5رقم  الفقرة -9

 (.3.5100) السكن اخلاص بك(،

)ساعد املشروع الذي حصلت على متويل له يف أن يلتحق كل أو أحد أفراد أسرتك  12رقم  الفقرة  -10

 (.2.7127) ابجلامعة(،

 (.2.3541، ))ساهم املشروع الذي حصلت على متويل له يف استمرار تعليمك( 10رقم  الفقرة  -11

، من الدخل لكفالة أسرة من األقارب أو حنوهم(وهو )ساهم املشروع يف توفري جزء  9رقم  الفقرة  -12

(2.0490.) 

اخلطأ املعياري كذلك ف املعياري و حنرالقيم واالاحلسايب لتوسط امل (4.31رقم ) اجلدول التايلويوضح 

 .للمجتمعصغر على املستوى املعيشي لفقرات أتثري التمويل األأفراد العينة  ستجاابتال

املتوسط احلسايب للقيم واالحنراف املعياري وكذلك اخلطأ املعياري الستجاابت أفراد العينة يبني  (4.31جدول رقم )
 لفقرات أتثري التمويل األصغر على املستوى املعيشي للمجتمع.

 الفقرات
 األسئلة من

12-27  
N Mean Std. Deviation Std. Error 

1 449 4.2918b,c .82481 .03893 
2 449 4.2984b,c .85305 .04026 
3 449 4.0601c 1.03227 .04872 
4 449 4.1893c,d .94125 .04442 
5 449 3.5100f 1.26439 .05967 
6 449 4.6258a .81987 .03869 
7 449 3.7483e 1.21059 .05713 
8 449 4.3987b,c .93975 .04435 
9 449 2.0490j 1.16967 .05520 
10 449 2.3541h 1.30819 .06174 
11 449 4.4276b .99765 .04708 
12 449 2.7127g 1.37414 .06485 

Total 5388 3.7222 1.36662 .01862 
 .spssابستخدام برانمج احلزم البيانية  2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على حتليل بياانت الدراسة امليدانية 
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 اجلدول السابق ما يلي: بياانت نستنتج منو 

هو  صغر على املستوى املعيشي للمجتمعأتثري التمويل األأن املتوسط احلسايب الكلي لفقرات  •

 (.0.01862(، واخلطأ املعياري الكلي هو )1.36662واالحنراف املعياري الكلي هو )(، 3.7222)

 (.3.7222)مبتوسط إمجايل  (4.6258)و ( 2.0490تراوحت املتوسطات احلسابية هلذا املتغري بني ) •

، الفقرات األخرى (يغطي عائد مشروعك االحتياجات الضرورية للمنزل) 6رقم تصدرت الفقرة  •

وابحنراف معياري بلغ  وهو أعلى من املتوسط احلسايب الكلي،، (4.6258)مبتوسط حسايب بلغ 

(.819870.) 

، وهو أقل من املتوسط احلسايب (2.0490يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب بلغ ) 9حلت الفقرة رقم  •

 .(1.16967الكلي، وابحنراف معياري بلغ )

أظهرت تفوقاً معنوايً  6حيث جند أبن الفقرة رقم  0.05 ≤معنوية عند املستوى  واختالفات فروقهناك  •

، وحل يف املرتبة الرابعة كاًل من 3، مث الفقرة رقم 11عاليًا جعلته حيتل املرتبة األوىل تاله الفقرة رقم 

وجاء سادسًا الفقرة رقم ، 4، فيما جاءت خامسًا الفقرة رقم 8والفقرة رقم 2والفقرة رقم  1الفقرة رقم 

، ويف األخري 10، مث اتسعًا الفقرة رقم 12، واثمنًا جاءت الفقرة رقم 5، وحلت سابعًا الفقرة رقم 7

 .9جاءت الفقرة رقم 

لقيم واخلطأ املعياري واالختالف املعياري ل سايباحل توسطامليبني  (4.25رقم ) والشكل التايل
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 .spssابستخدام برانمج احلزم البيانية  2018ملصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على حتليل بياانت الدراسة امليدانية ا

ملخص تكرار استجاابت فقرات العالقة بني التمويل  يضاً أ (4.32رقم ) اجلدول التايلكما يظهر 

األصغر وحتسني املستوى املعيشي ألفراد اجملتمع ونسبتها املئوية حبسب درجة املوافقة اليت حصلت عليها 

 .الفقرات من عينة الدراسة

املعيشي ألفراد ملخص تكرار استجاابت فقرات العالقة بني التمويل األصغر وحتسني املستوى ( 4.32جدول رقم )
 اجملتمع ونسبتها املئوية حبسب درجة املوافقة اليت حصلت عليها الفقرات من عينة الدراسة.

 العالقة بني التمويل األصغر وحتسني املستوى املعيشي ألفراد اجملتمع

 Frequency Percent االستجاابت
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1 554 7.3 10.3 10.3 
2 791 10.4 14.7 25.0 
3 290 3.8 5.4 30.3 
4 1716 22.6 31.8 62.2 
5 2037 26.8 37.8 100.0 

Total 5388 70.8 100.0  
Missing System 2220 29.2   

Total 7608 100.0   
 .spssابستخدام برانمج احلزم البيانية  2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على حتليل بياانت الدراسة امليدانية 
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الرقم و  ةيعين عدم املوافقة بشد 1أيضاً يوضح هذه النسب حيث أن الرقم ( 4.26رقم )والشكل التايل 

 .املوافقة بشدةيعين  5

استجاابت فقرات العالقة بني التمويل األصغر وحتسني املستوى املعيشي ألفراد اجملتمع ملخص تكرار ( 4.26شكل رقم )
 ونسبتها املئوية حبسب درجة املوافقة اليت حصلت عليها الفقرات من عينة الدراسة.
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 االستنتاج

( نستنتج أبن إجاابت عينة Q16-Q27من خالل نتائج التحاليل واالختبارات السابقة لفقرات احملور األول )

( تعزز فرضية الدراسة األوىل واليت تنص على أنه )توجد عالقة 27إىل  16الدراسة على فقرات االستبيان من )

( بني برامج التمويل األصغر وحتسني املستوى املعيشي ألفراد α = 0.05إجيابية ذات داللة إحصائية عند )

ألصغر اجملتمع( وتؤيدها، وتؤكد أبن عينة الدراسة ترى أبن هناك عالقة إجيابية وأتثري واضح لصناعة التمويل ا

( أفراد، فقد 6على مستواهم املعيشي، فمع التذكري أبن متوسط عدد أفراد األسرة الواحدة لعينة الدراسة هو )

استطاعت عينة الدراسة من خالل قروض التمويل األصغر اليت حصلوا عليها إلقامة مشاريعهم اخلاصة من 

وحنوها من معدات البيت الضرورية، ابإلضافة أن يوفروا املتطلبات الضرورية ملنازهلم من مأكل ومشرب وملبس 

 إىل توفري إجيارات مساكنهم، أو مساعدهتم يف إحداث تغيري أو إضافة على املنازل اململوكة هلم.

كما سامهت عوائد املشاريع اليت حصلوا على متويالت هلا يف حصوهلم على رعاية طبية أفضل وتوفري 

تسديد مديونياهتم السابقة أو جزء منها، وادخار بعض املال ملواجهة الدواء الالزم ملرضاهم، ومكنتهم من 

 طوارئ احلياة املختلفة.

صحيح أبن عوائد املشاريع املمولة مل تساعد الكثري من أصحاهبا على استمرار تعليمهم إال أهنا سامهت 

سنة( 18 – 6بني ) بشكل كبري يف التحاق كل أو أحد أفراد أسرهم اليت يعولوهنا واليت ترتاوح أعمارهم

 ابملدرسة، من خالل توفري الرسوم واملستلزمات الدراسية وحنوها.

من القسم األول لالستبيان املتعلق بزايدة  14ويؤيد هذا ما أجابت به عينة الدراسة على السؤال رقم 

ايدة ملحوظة يف مداخيلهم الشهرية بعد منهم أبنه قد حصل هلم ز % 92.20الدخل الشهري حيث أجاب 

رايل ميين. 250,000و 5000حصوهلم على التمويل وبدء العمل يف مشاريعهم اخلاصة تراوحت ما بني 
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 احملور الثاين: العالقة بني التمويل األصغر وتوفري فرص العمل واحلد من البطالة.حتليل 

ما ة، ملعيشيا مهتاحتياجاتوفري الدخل الالزم لتأمني  من يف اجملتمع وكبريةحرمان فئة واسعة يف البطالة  تسببت

 اتزايدة فرص العمل يف اجملتمعإن ف، ويف املقابل جتماعيةاالقتصادية و واألزمات االشاكل ظهور امل يؤدي إىل

احلصول ، و همإعالة أسر يساعدهم على ة، و ياملعيش احتياجاهتمح هلم أتمني تييألفراد لل دخ ريينتج عنها توف

، النشاط االقتصاديللبطالة أتثري قوي على ن أب يعينوهذا ها، غري لتعليم و لصحة واعلى املتطلبات الرئيسية كا

 ،يةو هداف التنماألمن خالهلا وحتقيق  اليت يتم حماربة البطالةهمة امل تاو داأل منالتمويل األصغر وتعد برامج 

من خالل  للتمويلشرائح اجملتمع األكثر حاجة ل على خلق فرص العملالتمويل األصغر  برامجتعمل حيث 

تقدميها للتمويل الالزم هلم إلقامة مشاريع صغرية مدرة للدخل تتيح هلم وملن يعملون معهم اخلروج من دائرة 

 البطالة والدخول يف دائرة العمالة.

راسة من حيث زايدة فرص العمل واحلد من البطالة، أثر برامج التمويل األصغر على عينة الدوملعرفة 

أتثري التمويل األصغر تضمنت:  فقرات 5قمنا بوضع جمموعة من األسئلة لقياس ذلك األثر متثلت يف فقد 

وتوفري فرص العمل ، من خالل توفري فرص العمل لألهل أو األقارب أو املعارف من املؤهلني وغري املؤهلني

 للخرجيني، واملسامهة يف استيعاب العمالة اجلديدة يف املشاريع اليت تسعى للتوسع. 

( مفردة موزعة على 449مت تطبيق هذه األداة على عينة عشوائية من جمتمع الدراسة بلغت )قد و 

 reliabilityابستخدام حساهبا من خالل البياانت ثبات ، وكنا قد قمنا ابختبارحمافظات اجلمهورية اليمنية

statistics قيمة حيث بلغت Cronbach's alpha (0.883) تدل على ثباتية عالية للبياانت،  وهي قيمة موجبة

وتوفري فرص العمل العالقة بني التمويل األصغر فقرات ملعرفة مدى ثبات  القيمة هلذه الرتبيعي اجلذر وأبخذ

 املصداقية على يدل وهذا (،0.939أبهنا بلغت ) وجد ،Q28 – Q32 اخلمسةألفراد اجملتمع  واحلد من البطالة

 .الدراسة قيد العينات استجاابت يف
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 لفقراتنسب متوسطات قيم املوافقة من عدمها  من خالل حسابوبعد جتميع اإلجاابت وحتليلها 

 ،(Q28 – Q32) اخلمسةألفراد اجملتمع  البطالةوتوفري فرص العمل واحلد من  العالقة بني التمويل األصغر

مبتوسط % 77.6كانت   موافق بشدة( -نسبة املوافقة املتمثلة يف )موافق ن أبوجد ، (67)جمتمعة يف اجلدول رقم 

مبتوسط  %18.6غري موافق بشدة(  –، بينما كانت نسبة عدم املوافقة واملتمثلة يف )غري موافق <3حسايب 

، أي أنه 3.96وبلغ املتوسط احلسايب العام جلميع اإلجاابت  ،%3.8،فيما مثلت نسبة احملايد >3حسايب 

 ، كما يف اجلدول التايل:3 قيمة احملايدمن أعلى 

وتوفري فرص العمل  العالقة بني التمويل األصغرنسب متوسطات قيم املوافقة من عدمها لفقرات  (4.29جدول رقم )
 واحلد من البطالة ألفراد اجملتمع.

  Q28-Q32  Job chanceاجملتمع
 3.96 Mean 

 2245 N 

 1.18 Std Dev 

 3 < %77.6 نسبة موافق واملوافق بشدة
 3 > %18.6 ةنسبة غري موافق وغري بشد

 In 3 to 3 %3.8 نسبة احملايد
 .spssابستخدام برانمج احلزم البيانية  2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على حتليل بياانت الدراسة امليدانية 

فهذا األمر يقتضي قبول وأتييد الفرضية القائلة أبن هناك  >3ومبا أن قيمة املتوسط احلسايب أعلى من 

وتوفري فرص العمل واحلد من بني برامج التمويل األصغر ( α = 0.05)عند عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية 

لشرحية اجملتمعية ل يف خلق فرص عمل، وبوجود أتثري للقروض والتمويالت املقدمة من اجلهات التمويلية البطالة

 ستفيدة منها من أصحاب املشاريع الصغرية النشطني اقتصادايً خالل الفرتة الزمنية احملددة.امل

كل ل Percentiles حتليل املئينات )املدى املئوي(( نالحظ كذلك أبن 008ومن خالل امللحق رقم )

املوافقة، حيث هي كلها قيم  %50اليت تفوق على حدة أظهر أن كل اإلجاابت ( Q28-Q32الفقرات )

  أن:
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وتعين  3وتعين غري موافق بشدة، وعلى فقرتني ب   1ب   تنيعلى فقر  كانت إجاابهتممن عينة الدراسة  % 5 -

 .وتعين غري موافق 2ب   ة واحدةعلى فقر ، و حمايد

وتعين  4وتعين غري موافق، وعلى فقرتني ب   2ب   ثالث فقراتكانت إجاابهتم على من عينة الدراسة  % 10 -

 موافق.

وتعين  2ب  تني وتعين موافق، وعلى فقر  4فقرات ب   ثالثمن عينة الدراسة كانت إجاابهتم على % 25 -

 .غري موافق

وتعين  5ب   ة واحدةعلى فقر ، و وتعين موافق 4فقرات ب   أربعمن عينة الدراسة كانت إجاابهتم على  50% -

 .موافق بشدة

وتعين  4ب   ةوتعين موافق بشدة، وعلى فقر  5فقرات ب   عأربمن عينة الدراسة كانت إجاابهتم على % 75 -

 موافق.

 .وتعين موافق بشدة 5فقرات ب  ال مجيعمن عينة الدراسة كانت إجاابهتم على % 90 -

 .وتعين موافق بشدة 5ب   اتفقر مجيع ال من عينة الدراسة كانت إجاابهتم على% 95وأن  -

حيث أظهرت ( 009كما يف امللحق رقم )،  Tukey's Hingesك احلال ابلنسبة لنتائج اختبار وكذل

 النتائج أن:

وتعين  2ب  تني وتعين موافق، وعلى فقر  4فقرات ب   ثالثعلى  من عينة الدراسة كانت إجاابهتم% 25 -

 .غري موافق

وتعين  5ب   ة واحدةوتعين موافق، وعلى فقر  4فقرات ب   أربع من عينة الدراسة كانت إجاابهتم على% 50 -

 موافق بشدة.
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 4ب   ة واحدةوتعين موافق بشدة، وعلى فقر  5فقرات ب  أربع  من عينة الدراسة كانت إجاابهتم على% 75 -

 وتعين موافق.

التمويل األصغر وجود معنوية عالية لتأثري لفقرات هذا احملور Normality  Test ofوقد أظهر حتليل 

التمويل ) 3رقم  الفقرة تأظهر ، حيث (010كما يف امللحق )  اجملتمع توفري فرص العمل واحلد من البطالةعلى 

رقم  الفقرة تليهاعايل، ( تفوق معنوي تقنهاتتلكها و متيف استغالل املهارات اليت  كالذي حصلت عليه ساعد

(، أو املؤهلني للعمل من غري املعارف املؤهلني املشروع توفري فرصة عمل ألحد املعارفاستطعت من خالل ) 2

على متويل  كحصول) 5رقم  الفقرة تليها (،يوفر التمويل األصغر فرص عمل للخرجيني) 4 رقم الفقرة تليها

ساهم املشروع ) 1رقم  الفقرة وأخرياً  (،لتوسيع املشروع ساهم يف استيعاب العمالة اجلديدة اليت يتطلبها املشروع

 .(يف توفري فرصة عمل ألحد أفراد األسرة أو األقارب

 على النحو اآليت: هلا حبسب التفوق املعنوي لفقراتوابلتايل يصبح ترتيب ا

 (.392، )(تقنهاتتلكها و متيف استغالل املهارات اليت  كالتمويل الذي حصلت عليه ساعد) 3رقم  الفقرة -1

أو املؤهلني للعمل  املؤهلني استطعت من خالل املشروع توفري فرصة عمل ألحد املعارف) 2الفقرة رقم  -2

 (.289) (،من غري املعارف

 (.275) (،يوفر التمويل األصغر فرص عمل للخرجيني) 4 الفقرة رقم -3

على متويل لتوسيع املشروع ساهم يف استيعاب العمالة اجلديدة اليت يتطلبها  ك)حصول 5الفقرة رقم  -4

 (.274) املشروع(،

 (.256، ))ساهم املشروع يف توفري فرصة عمل ألحد أفراد األسرة أو األقارب( 1الفقرة رقم  -5
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 significant مستوى املعنوية عند ANOVAالتباين إبجراء اختبار حتليل  كذلك  والختبار املعنوية قمنا

level 0.05 .الذي يبني  (4.30حصائية عالية كما يف اجلدول )إذات داللة  ةوبينت النتائج وجود فروق معنوي

 تأثري التمويل األصغر على توفري فرص العمل.لF نتائج اختبار

للمحور الثاين:  significant level 0.05  عند مستوى املعنوية ANOVAاختبار حتليل التباين  (4.30) رقم جدول
 عالقة التمويل األصغر بتوفري فرص العمل واحلد من البطالة

 .spssابستخدام برانمج احلزم البيانية  2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على حتليل بياانت الدراسة امليدانية 

لكل  ≤ 0.05عند مستوى املعنوية  aTukey HSDاختبار ومن خالل املقارانت املتعددة ابستخدام 

واليت أظهرت تفوق  لفقراتمعنوية بني كل ا وجدت فروق، (011الفقرات املستخدمة كما يف امللحق رقم )

 تليها، (تقنهاتتلكها و متيف استغالل املهارات اليت  كالتمويل الذي حصلت عليه ساعد) 3رقم  للفقرةمعنوي 

على متويل لتوسيع  كحصول) 5رقم  الفقرة تليها (،يوفر التمويل األصغر فرص عمل للخرجيني) 4 رقم الفقرة

استطعت من خالل ) 2رقم  الفقرة تليها (،املشروع ساهم يف استيعاب العمالة اجلديدة اليت يتطلبها املشروع

ت ويف األخري جاء (،أو املؤهلني للعمل من غري املعارف املؤهلني املشروع توفري فرصة عمل ألحد املعارف

وابلتايل يصبح ترتيب . (ساهم املشروع يف توفري فرصة عمل ألحد أفراد األسرة أو األقارب) 1رقم الفقرة 

 حبسب التفوق املعنوي على النحو اآليت: لفقراتا

، (تقنهاتتلكها و متيف استغالل املهارات اليت  كالتمويل الذي حصلت عليه ساعد) 3رقم  الفقرة −

(4.5768.) 

ANOVA Table 

 Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

Job chance 
* Q28-

Q32 

Between 
Groups 

(Combined) 510.233 4 127.558 110.498 .000 
Linearity 248.360 1 248.360 215.143 .000 

Deviation from 
Linearity 261.873 3 87.291 75.616 .000 

Within Groups 2585.844 2240 1.154   
Total 3096.078 2244    
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 (.4.3140) (،األصغر فرص عمل للخرجينييوفر التمويل ) 4 رقمالفقرة  −

على متويل لتوسيع املشروع ساهم يف استيعاب العمالة اجلديدة اليت يتطلبها  ك)حصول 5رقم الفقرة  −

 (.4.0846) املشروع(،

أو املؤهلني للعمل  املؤهلني استطعت من خالل املشروع توفري فرصة عمل ألحد املعارف) 2رقم الفقرة  −

 (.3.5568) (،من غري املعارف

 (.3.2873) )ساهم املشروع يف توفري فرصة عمل ألحد أفراد األسرة أو األقارب(، 1رقم الفقرة  −

 اخلطأ املعياريكذلك ف املعياري و حنرالقيم واالاحلسايب لتوسط امل (4.31رقم ) اجلدول التايلويوضح 

 .توفري فرص العمل واحلد من البطالةصغر على لفقرات أتثري التمويل األأفراد العينة  ستجاابتال

املتوسط احلسايب للقيم واالحنراف املعياري وكذلك اخلطأ املعياري الستجاابت أفراد العينة  (4.31رقم ) جدول
 لفقرات أتثري التمويل األصغر بتوفري فرص العمل واحلد من البطالة.

32 - 28ات من الفقر   N Mean Std. Deviation Std. Error 

1 449 3.2873 1.34955 .06369 
2 449 3.5568 1.31509 .06206 
3 449 4.5768 .71900 .03393 
4 449 4.3140 .81930 .03867 
5 449 4.0846 1.01637 .04797 

Total 2245 3.9639 1.17461 .02479 

Model 
Fixed Effects  1.07443 .02268 

Random 
Effects 

 .23837 

 

 اجلدول السابق ما يلي: بياانت نستنتج منو 

هو  للمجتمع توفري فرص العملصغر على أتثري التمويل األ لفقراتأن املتوسط احلسايب الكلي  •

 (.0.02268(، واخلطأ املعياري الكلي هو )1.17461(، واالحنراف املعياري الكلي هو )3.9639)
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 .(3.9639) مبتوسط إمجايل (4.5768)و  (3.2873تراوحت املتوسطات احلسابية هلذا املتغري بني ) •

، (تقنهاتتلكها و متيف استغالل املهارات اليت  كالتمويل الذي حصلت عليه ساعد) 3رقم  الفقرة تتصدر  •

وابحنراف  املتوسط احلسايب الكلي،وهو أعلى من ، (5768 .4)الفقرات األخرى مبتوسط حسايب بلغ 

 (.819300.)معياري بلغ 

يف املرتبة  (،ساهم املشروع يف توفري فرصة عمل ألحد أفراد األسرة أو األقارب) 1رقم  الفقرة تحل •

، وهو أقل من املتوسط احلسايب الكلي، وابحنراف معياري بلغ (3.2873)األخرية مبتوسط حسايب بلغ 

(1.34955). 

أظهرت تفوقاً معنوايً  3حيث جند أبن الفقرة رقم  0.05 ≤معنوية عند املستوى  واختالفات فروقهناك  •

، وحلت يف املرتبة الرابعة الفقرة 5، مث الفقرة رقم 4عاليًا جعلتها حتتل املرتبة األوىل تالها الفقرة رقم 

 .1، ويف األخري جاءت الفقرة رقم 2رقم 

 اخلطأ املعياريكذلك ف املعياري و حنرالقيم واالاحلسايب لتوسط امل (4.27رقم ) والشكل التايل
 .توفري فرص العمل واحلد من البطالةصغر على لفقرات أتثري التمويل األأفراد العينة  ستجاابتال
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وتوفري ملخص تكرار استجاابت فقرات العالقة بني التمويل األصغر  يضاً أ اجلدول التايلما يظهر ك

 .فقة اليت حصلت عليها الفقرات من عينة الدراسةألفراد اجملتمع ونسبتها املئوية حبسب درجة املوا فرص العمل

ملخص تكرار استجاابت فقرات العالقة بني التمويل األصغر وتوفري فرص العمل ألفراد  (4.36رقم ) جدول
 اجملتمع ونسبتها املئوية حبسب درجة املوافقة اليت حصلت عليها الفقرات من عينة الدراسة.

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1 82 2.6 3.66 3.7 
2 334 10.5 14.89 18.5 
3 85 2.7 3.79 22.3 
4 820 25.9 36.51 58.9 
5 923 29.1 41.15 100.0 

Total 2244 70.8 100.0  

Missing System 926 29.2   

Total 3170 100.0   

 .spssابستخدام برانمج احلزم البيانية  2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على حتليل بياانت الدراسة امليدانية 
الرقم و  ةبشديعين عدم املوافقة  1أيضاً يوضح هذه النسب حيث أن الرقم  (4.28رقم ) والشكل التايل

 .املوافقة بشدةيعين  5

ألفراد اجملتمع ونسبتها  وتوفري فرص العململخص تكرار استجاابت فقرات العالقة بني التمويل األصغر  (4.28)شكل رقم 
 .املئوية حبسب درجة املوافقة اليت حصلت عليها الفقرات من عينة الدراسة
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 االستنتاج

نستنتج أبن إجاابت عينة ( Q28-Q32) احملور الثاين لفقراتواالختبارات السابقة  ليلاتحالنتائج  من خالل

توجد الثانية واليت تنص على أنه ) تعزز وتؤيد فرضية الدراسة( 32إىل  28الدراسة على فقرات االستبيان من )

بني برامج التمويل األصغر وتوفري فرص العمل واحلد من ( α = 0.05)عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية عند 

رى أبن هناك عالقة إجيابية وأتثري واضح لصناعة التمويل األصغر على تالدراسة  عينةوتؤكد أبن  (،البطالة

ت عينة الدراسة من خالل قروض التمويل األصغر اليت حصلوا عليها إلقامة ، فقد استطاعتوفري فرص العمل

مشاريعهم اخلاصة من أن حيصلوا على فرصة عمل يف القطاع اخلاص، واملشاركة يف النشاط االقتصادي للبلد، 

 واستغالل املهارات والقدرات اليت ميلكوهنا يف هذا اجملال.

الصغرية يف توفري فرصة عمل ألصحاهبا فحسب، بل امتد ليشمل غريهم ومل يقتصر أثر متويل املشاريع 

 كانوا من املعارف املؤهلني أو غريهم.  من العاطلني الباحثني عن فرص عمل يف القطاع اخلاص سواءً 

كما أن حصول املشاريع الصغرية على التمويل الالزم لتوسعة املشروع وتضخيمه يساعد بشكل كبري 

 يدة تتناسب مع التوسعة اجلديدة للمشروع.على خلق فرص عمل جد

ويف ظل شح الفرص الوظيفية يف الدولة فإن توجه اخلرجيني إىل قطاع املشاريع الصغرية للبحث عن 

فرصة عمل أو حماولة احلصول على التمويل املناسب إلقامة مشاريع خاصة هبم من شأنه أن يساهم يف إجياد 

لبطالة، حيث أن اخلرجيني عادًة ما يكونوا مؤهلني وحباجة لفرصة فرص عمل قد تتناسب معهم وتقيهم شر ا

 واحدة إلظهار قدراهتم وإثبات ذاهتم.

املتعلق ابلعمر حيث بلغت نسبة أصحاب  2ويؤيد هذا األمر إجابة عينة الدراسة على السؤال رقم 

من إمجايل العينة، وهي املرحلة السنية اليت % 84.18سنة  45إىل  25املشاريع اليت ترتاوح أعمارهم ما بني 

حيتاج فيها أفراد اجملتمع من املتعلمني وغريهم إىل إجياد فرص عمل مناسبة تعيلهم وتعيل أسرهم كذلك، ويؤيد 
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من عينة الدراسة هم ممن أكملوا تعليمهم )اثنوي، جامعي، عايل(، وابلتايل فهم ممن % 85.52ذلك أيضاً أن 

 ل إما يف القطاع احلكومي أو القطاع اخلاص. يبحثون عن فرص عم

ساهم املشروع يف توفري فرصة عمل ألحد أفراد األسرة أما فيما يتعلق إبجابة عينة الدراسة عن الفقرة )

( وحلوهلا يف املرتبة األخرية، فلعل السبب يف ذلك يرجع إىل كون املشروع الصغري يدار من قبل أو األقارب

من عينة الدراسة يديرون مشاريعهم أبنفسهم( والذي قد يفضل أن يكون من يعمل  85.75%املالك مباشرًة )

من عينة الدراسة يديرون مشاريع غريهم( وال يفضل أن يكونوا  14.25%معه من املعارف املؤهلني أو حنوهم )

 من األقارب خشية حدوث صدامات أو خالفات يف العمل تؤثر على العالقة األسرية فيما بعد.
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 احملور الثالث: العالقة بني التمويل األصغر واستمرار املشاريع الصغرية.حتليل 

املمولة عن طريق مؤسسات التمويل األصغر املختلفة أو بطرق شخصية متعددة أخرى  املشاريع الصغرية سواءً 

تصل يف مرحلة من مراحل عمرها التجاري إىل نقطة معينة حتتاج معها إىل احلصول على متويل مايل لزايدة 

لى االستمرار رأس ماهلا والتوسع يف النشاط التجاري للمشروع، أو احلصول على متويل مايل ملساعدة املشروع ع

وهذا الدور املهم يف التمويل الذي يساعد أصحاب املشاريع الصغرية على ، يف السوق ومواجهة تقلباته

االستمرار يف السوق أو التوسع فيه تقوم به يف الغالب املؤسسات املالية املختلفة وابألخص املتخصصة منها 

امج التمويلية املختلفة للمستفيدين اليت تساعدهم ابلتمويل األصغر والذي يعترب من صميم عملها تقدمي الرب 

على التوسع واالستدامة واالستمرار يف النشاط التجاري، وهذا األمر ال شك أبن له أثر سينعكس على 

 أصحاب املشاريع الصغرية املستفيدين من تلك الربامج.

املمولة، فقد  تمرار املشاريعاستدامة واسوملعرفة أثر برامج التمويل األصغر على عينة الدراسة من حيث 

فقرات تضمنت: أتثري التمويل األصغر املباشر  9قمنا بوضع جمموعة من األسئلة لقياس ذلك األثر متثلت يف 

على قيام املشروع، ومسامهته يف رفع رأس مال املشروع، واملساعدة يف توسيعه، ومبلغ التمويل املقدم للمشروع 

 وغريها. 

نسب متوسطات قيم املوافقة من عدمها لفقرات  من خالل حسابحتليلها وبعد جتميع اإلجاابت و 

(، جمتمعة يف Q33 – Q41) التسعة الصغرية املمولة العالقة بني التمويل األصغر واستدامة واستمرار املشاريع

مبتوسط حسايب % 66.8كانت   موافق بشدة( -نسبة املوافقة املتمثلة يف )موافق وجد أبن ، (71)اجلدول رقم 

مبتوسط حسايب  %30.6غري موافق بشدة(  –، بينما كانت نسبة عدم املوافقة واملتمثلة يف )غري موافق <3

من ، أي أنه أعلى 3.57وبلغ املتوسط احلسايب العام جلميع اإلجاابت %، 2.5فيما مثلت نسبة احملايد  ،>3

  ، كما يف اجلدول التايل:3قيمة احملايد 
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 استمرار املشاريع املمولةو ملخص تكرار استجاابت فقرات العالقة بني التمويل األصغر  (4.37جدول رقم )
 .ونسبتها املئوية حبسب درجة املوافقة اليت حصلت عليها الفقرات من عينة الدراسة

  Q33 - Q41  Sustainabilityاجملتمع
 3.57 Mean 

 4041 N 

 1.36378 Std Dev 

 3 < %66.8 واملوافق بشدةنسبة موافق 
 3 > %30.6 نسبة غري موافق وغري بشدة

 In 3 to 3 %2.5 نسبة احملايد
 .spssابستخدام برانمج احلزم البيانية  2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على حتليل بياانت الدراسة امليدانية 

فهذا األمر يقتضي قبول وأتييد الفرضية القائلة أبن هناك  >3ومبا أن قيمة املتوسط احلسايب أعلى من 

 واستمرار املشاريع الصغرية،بني برامج التمويل األصغر ( α = 0.05)عند عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية 

ملساعدة على استدامة مشاريع الشرحية وبوجود أتثري للقروض والتمويالت املقدمة من اجلهات التمويلية يف ا

 .م2016وحىت م 2009ت خالل الفرتة الزمنية من اجملتمعية املستفيدة من هذه التمويال

كل ل Percentiles حتليل املئينات )املدى املئوي(( نالحظ كذلك أبن 012ومن خالل امللحق رقم )

ابستثناء  هي كلها قيم املوافقة، %50اليت تفوق على حدة أظهر أن كل اإلجاابت ( Q33-Q41الفقرات )

 حيث أن: السؤالني األول والتاسع،

وتعين  1وتعين موافق، وعلى أربع فقرات ب   4كانت إجاابهتم على ثالث فقرات ب من عينة الدراسة  % 5 -

 وتعين غري موافق. 2غري موافق بشدة، وعلى فقرتني ب  

 2وتعين موافق، وعلى ثالث فقرات ب   4كانت إجاابهتم على ثالث فقرات ب  نة الدراسة  من عي% 10 -

 وتعين غري موافق بشدة. 1وتعين غري موافق، وعلى ثالث فقرات ب  

 2وتعين موافق، وعلى ثالث فقرات ب   4من عينة الدراسة كانت إجاابهتم على مخس فقرات ب  % 25 -

 وتعين غري موافق بشدة. 1وتعين غري موافق، وعلى فقرة واحدة ب   
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وتعين غري  2وتعين موافق، وعلى فقرتني ب   4من عينة الدراسة كانت إجاابهتم على ست فقرات ب   50% -

 موافق.

 4فق بشدة، وعلى فقرتني ب  وتعين موا 5من عينة الدراسة كانت إجاابهتم على ست فقرات ب  % 75 -

 وتعين غري موافق. 2وتعين موافق، وعلى فقرة واحدة ب  

 4وتعين موافق بشدة، وعلى فقرتني ب   5من عينة الدراسة كانت إجاابهتم على سبع فقرات ب  % 90 -

 وتعين موافق.

لى فقرة واحدة وتعين موافق بشدة، وع 5من عينة الدراسة كانت إجاابهتم على مثان فقرات ب  % 95وأن  -

 وتعين موافق. 4ب  

حيث أظهرت ( 013امللحق رقم )كما يف ،  Tukey's Hingesوكذلك احلال ابلنسبة لنتائج اختبار 

 النتائج أن:

 2وتعين موافق، وعلى ثالث فقرات ب   4على مخس فقرات ب   من عينة الدراسة كانت إجاابهتم% 25 -

 وتعين غري موافق بشدة. 1وعلى فقرة واحدة ب   وتعين غري موافق، 

وتعين غري  2وعلى فقرتني ب  وتعين موافق،  4ست فقرات ب  من عينة الدراسة كانت إجاابهتم على % 50 -

 موافق.

 4وتعين موافق بشدة، وعلى فقرتني ب   5ست فقرات ب  من عينة الدراسة كانت إجاابهتم على % 75 -

 وتعين غري موافق. 2وعلى فقرة واحدة ب  وتعين موافق، 

التمويل األصغر لفقرات هذا احملور وجود معنوية عالية لتأثري Normality  Test ofوقد أظهر حتليل 

حيث ، (014يف امللحق )كما  0.05أصغر من  P حيث كانت قيمةاستمرار املشاريع الصغرية، على استدامة و 

 )ربح/فائدة( يؤثر بشكل سليب على تعثر أو توقف املشروع(ارتفاع تكاليف التمويل ) 5أظهرت الفقرة رقم 
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( تليها التمويل الذي حتصل عليه يساهم يف زايدة رأس مال املشروع) 2تليها الفقرة رقم  تفوق معنوي عايل،

 4 تليها الفقرة رقمسبق وأن تقدمت بطلب متويل لتوسيع املشروع ومتت املوافقة عليه مباشرة(، ) 8الفقرة رقم 

)التمويل الذي حتصل عليه  3تليها الفقرة رقم  مويل الذي حتصل عليه يساعد يف استمرار مشروعك(،الت)

)سبق وأن تقدمت بطلب متويل لتوسيع املشروع  9 تليها الفقرة رقم يساعدك على توسيع نشاط املشروع(،

األصغر سبب مباشر يف قيام حصولك على التمويل ) 1تليها الفقرة رقم ، ومت رفضك مع استيفاءك للشروط(

حجم التمويل املقدم من اجلهة املمولة مل يكن كافياً لبدء املشروع واضطررت إىل ) 6 تليها الفقرة رقم(، املشروع

مؤسسات التمويل األصغر تعمل على توفري كامل التمويل ) 7وأخرياً الفقرة رقم ، االقرتاض من جهات أخرى(

 .(املطلوب للمشروع

 على النحو اآليت: Normalityح ترتيب الفقرات حبسب التفوق املعنوي هلا ابختبار وابلتايل يصب

، ارتفاع تكاليف التمويل )ربح/فائدة( يؤثر بشكل سليب على تعثر أو توقف املشروع() 5الفقرة رقم  -1

(342.) 

 (.295، )(التمويل الذي حتصل عليه يساهم يف زايدة رأس مال املشروع) 2الفقرة رقم  -2

 (.293، )سبق وأن تقدمت بطلب متويل لتوسيع املشروع ومتت املوافقة عليه مباشرة() 8الفقرة رقم  -3

 (.292) التمويل الذي حتصل عليه يساعد يف استمرار مشروعك(،) 4 الفقرة رقم -4

 (.288) )التمويل الذي حتصل عليه يساعدك على توسيع نشاط املشروع(، 3الفقرة رقم  -5

 ،وأن تقدمت بطلب متويل لتوسيع املشروع ومت رفضك مع استيفاءك للشروط()سبق  9 الفقرة رقم -6

(287.) 

 (.286) (،حصولك على التمويل األصغر سبب مباشر يف قيام املشروع) 1الفقرة رقم  -7

حجم التمويل املقدم من اجلهة املمولة مل يكن كافياً لبدء املشروع واضطررت إىل االقرتاض ) 6 الفقرة رقم -8

 (.279)، أخرى(من جهات 
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 (.267، )(مؤسسات التمويل األصغر تعمل على توفري كامل التمويل املطلوب للمشروع) 7الفقرة رقم  -9

 significant عند مستوى املعنوية ANOVAوالختبار املعنوية قمنا كذلك إبجراء اختبار حتليل التباين 

level 0.05 .( الذي يبني 4.38اجلدول )ذات داللة احصائية عالية كما يف  ةوبينت النتائج وجود فروق معنوي

 تأثري التمويل األصغر على استمرار املشاريع الصغرية.لF نتائج اختبار

للمحور الثالث:  significant level 0.05 عند مستوى املعنوية ANOVAاختبار حتليل التباين   (4.38جدول رقم )
 الصغرية املمولة. ستمرار املشاريععالقة التمويل األصغر اب

 .spssابستخدام برانمج احلزم البيانية  2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على حتليل بياانت الدراسة امليدانية 

لكل  ≤ 0.05عند مستوى املعنوية  aTukey HSDومن خالل املقارانت املتعددة ابستخدام اختبار 

وجدت فروق معنوية بني كل الفقرات واليت أظهرت تفوق (، 015الفقرات املستخدمة كما يف امللحق رقم )

 4 لفقرة رقمتليها ا، (التمويل الذي حتصل عليه يساهم يف زايدة رأس مال املشروع) 2معنوي للفقرة رقم 

)التمويل الذي حتصل عليه  3قم الفقرة ر تليها  التمويل الذي حتصل عليه يساعد يف استمرار مشروعك(،)

سبق وأن تقدمت بطلب متويل لتوسيع املشروع ) 8الفقرة رقم تليها  يساعدك على توسيع نشاط املشروع(،

ارتفاع تكاليف التمويل )ربح/فائدة( يؤثر بشكل سليب على ) 5الفقرة رقم تليها ، ومتت املوافقة عليه مباشرة(

مؤسسات التمويل األصغر تعمل على توفري كامل التمويل ) 7الفقرة رقم ، تليها تعثر أو توقف املشروع(

تليها  (،حصولك على التمويل األصغر سبب مباشر يف قيام املشروع) 1تليها الفقرة رقم  ،(املطلوب للمشروع

 االقرتاض من حجم التمويل املقدم من اجلهة املمولة مل يكن كافياً لبدء املشروع واضطررت إىل) 6 الفقرة رقم

ANOVA Table 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Job chance 
* Q33-

Q41 

Between Groups 2925.002 8 365.625 321.251 
.000 

Within Groups 4588.935 4032 1.138  
Total 7513.938 4040  
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)سبق وأن تقدمت بطلب متويل لتوسيع املشروع ومت رفضك  9 ويف األخري جاءت الفقرة رقم ،جهات أخرى(

 .مع استيفاءك للشروط(

 على النحو اآليت: aTukey HSDختبار وابلتايل يصبح ترتيب الفقرات حبسب التفوق املعنوي هلا اب

 (.4.4187) ،(يساهم يف زايدة رأس مال املشروعالتمويل الذي حتصل عليه ) 2الفقرة رقم  -1

 (.4.4143) التمويل الذي حتصل عليه يساعد يف استمرار مشروعك(،) 4 رقمالفقرة  -2

 (.4.4098) )التمويل الذي حتصل عليه يساعدك على توسيع نشاط املشروع(، 3الفقرة رقم  -3

 (.4.0178، )ومتت املوافقة عليه مباشرة(سبق وأن تقدمت بطلب متويل لتوسيع املشروع ) 8الفقرة رقم  -4

، ارتفاع تكاليف التمويل )ربح/فائدة( يؤثر بشكل سليب على تعثر أو توقف املشروع() 5الفقرة رقم  -5

(3.9710). 

، (مؤسسات التمويل األصغر تعمل على توفري كامل التمويل املطلوب للمشروع) 7الفقرة رقم  -6

(3.1960). 

 (.3.0601) (،التمويل األصغر سبب مباشر يف قيام املشروعحصولك على ) 1الفقرة رقم  -7

حجم التمويل املقدم من اجلهة املمولة مل يكن كافياً لبدء املشروع واضطررت إىل االقرتاض ) 6 الفقرة رقم -8

 (.2.8330) ،من جهات أخرى(

، ط()سبق وأن تقدمت بطلب متويل لتوسيع املشروع ومت رفضك مع استيفاءك للشرو  9 الفقرة رقم -9

(1.8174.) 

احلسايب للقيم واالحنراف املعياري وكذلك اخلطأ املعياري املتوسط  (4.39ويوضح اجلدول التايل رقم )

 .الصغرية املمولة استمرار املشاريعالستجاابت أفراد العينة لفقرات أتثري التمويل األصغر على استدامة و 
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واالحنراف املعياري وكذلك اخلطأ املعياري الستجاابت أفراد العينة املتوسط احلسايب للقيم  (4.39رقم )جدول 
 الصغرية املمولة. استمرار املشاريعلفقرات أتثري التمويل األصغر على استدامة و 

 املقياس

Q33-Q41 
Mean Std. Deviation Std. Error 

1 3.0601 1.57646 .07440 

2 4.4187 .66360 .03132 

3 4.4098 .63139 .02980 

4 4.4143 .67637 .03192 

5 3.9710 1.01619 .04796 

6 2.8330 1.20497 .05687 

7 3.1960 1.28587 .06068 

8 4.0178 1.15714 .05461 

9 1.8174 .99218 .04682 

Total 3.5709 1.36378 .02145 

 spssابستخدام برانمج احلزم البيانية  2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على حتليل بياانت الدراسة امليدانية 
 ونستنتج من بياانت اجلدول السابق ما يلي:

أن املتوسط احلسايب الكلي لفقرات أتثري التمويل األصغر على استدامة واستمرار املشاريع هو  •

 (.0.02145(، واخلطأ املعياري الكلي هو )1.36378واالحنراف املعياري الكلي هو )(، 3.5709)

 .(3.5709مبتوسط إمجايل ) (4.4187)و  (1.8174تراوحت املتوسطات احلسابية هلذا املتغري بني ) •

الفقرات األخرى  ،(التمويل الذي حتصل عليه يساهم يف زايدة رأس مال املشروع) 2الفقرة رقم تصدرت  •

وابحنراف معياري بلغ  وهو أعلى من املتوسط احلسايب الكلي،، (4.4187مبتوسط حسايب بلغ )

(.663600.) 

. )سبق وأن تقدمت بطلب متويل لتوسيع املشروع ومت رفضك مع استيفاءك للشروط( 9 الفقرة رقمحلت  •

، وهو أقل من املتوسط احلسايب الكلي، وابحنراف (1.8174)يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب بلغ 

 .(0.99218معياري بلغ )
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أظهرت ( Q34) 2حيث جند أبن الفقرة رقم  0.05 ≤هناك فروق واختالفات معنوية عند املستوى  •

، (Q35) 3، مث الفقرة رقم (Q36) 4تفوقًا معنواًي عاليًا جعلتها حتتل املرتبة األوىل، تالها الفقرة رقم 

، ويف السادسة (Q37) 5، ويف املرتبة اخلامسة الفقرة رقم (Q40) 8وحلت يف املرتبة الرابعة الفقرة رقم 

ويف (، Q38) 6املرتبة الثامنة الفقرة رقم  ويف، (Q33) 1، ويف السابعة الفقرة رقم (Q39) 7الفقرة رقم 

( يبني متوسط القيم واخلطأ املعياري 4.29والشكل التايل رقم ) .(Q41) 9 األخري جاءت الفقرة رقم

 صغر على استدامة واستمرار املشاريعواالختالف املعياري لالستجاابت لفقرات أتثري التمويل األ

  .املمولة الصغرية

متوسط القيم واخلطأ املعياري واالختالف املعياري لالستجاابت لفقرات أتثري التمويل االصغر  (4.29رقم )شكل 
 .الصغرية املمولة على استدامة واستمرار املشاريع

 
 spssابستخدام برانمج احلزم البيانية  2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على حتليل بياانت الدراسة امليدانية 

أيضًا ملخص تكرار استجاابت فقرات ( 4.30( والشكل رقم )4.40اجلدول التايل رقم )يظهر كما 

، ونسبتها املئوية حبسب درجة الصغرية املمولة العالقة بني التمويل األصغر وبني استدامة واستمرار املشاريع

( 5( يعين عدم املوافقة بشدة و)1املوافقة اليت حصلت عليها الفقرات من عينة الدراسة، حيث أن الرقم )

 وتعين املوافقة بشدة.
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 .املشاريع الصغرية املمولةملخص تكرار استجاابت فقرات العالقة بني التمويل األصغر وبني استدامة   (4.40جدول رقم )
Sustainability  االستدامة 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

1.00 Reject strongly 391 6.9 9.7 9.7 
2.00 Reject 846 14.8 20.9 30.6 
3.00 Neuter 102 1.8 2.5 33.2 
4.00 Agree 1464 25.7 36.2 69.4 

5.00 Agree strongly 1237 21.7 30.6 100.0 
Total 4041 70.8 100.0  

Missing System 1665 29.2   

Total 5706 100.0   

 .spssابستخدام برانمج احلزم البيانية  2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على حتليل بياانت الدراسة امليدانية 

 .الصغرية املمولة استجاابت فقرات العالقة بني التمويل األصغر وبني استدامة املشاريعملخص تكرار ( 4.30شكل رقم )

 

 .spssابستخدام برانمج احلزم البيانية  2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على حتليل بياانت الدراسة امليدانية 
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 االستنتاج

نستنتج أبن إجاابت عينة ( Q33-Q41)من خالل نتائج التحاليل واالختبارات السابقة لفقرات احملور الثالث 

توجد تعزز وتؤيد فرضية الدراسة الثالثة واليت تنص على أنه )( 41إىل  33)الدراسة على فقرات االستبيان من 

(، تمويل األصغر واستمرار املشاريع الصغريةبني برامج ال( α = 0.05)عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية عند 

استمرار وتؤكد أبن عينة الدراسة ترى أبن هناك عالقة إجيابية وأتثري واضح لصناعة التمويل األصغر على 

، فقد أوضح أصحاب املشاريع الصغرية )عينة الدراسة( أهنم ومن خالل قروض التمويل مشاريعهم الصغرية

متكنوا من زايدة رأس مال مشاريعهم اخلاصة وهذا األمر ساعدهم يف استدامة األصغر اليت حصلوا عليها قد 

مشاريعهم واستمرارها، كما أن شرحية كبرية منهم استطاعوا من خالل التمويالت اليت حصلوا عليها من أن 

من يتوسعوا يف مشاريعهم وأنشطتهم التجارية، وهذا األمر قد يعود إىل أن مؤسسات التمويل األصغر حترص 

القدمية منها أو الناشئة على االستدامة واالستمرار  خالل براجمها التمويلية إىل مساعدة املشاريع الصغرية سواءً 

يف سوق العمل، والدليل على هذا أن مؤسسات التمويل األصغر وافقت على معظم طلبات التمويل اخلاصة 

 بتوسعة املشاريع الصغرية القائمة.

جمموعة من عينة الدراسة ترى أبن ارتفاع تكاليف التمويل األصغر )أرابح/فوائد( اليت ومع هذا فإن 

تفرضها مؤسسات التمويل األصغر عليهم تؤثر بشكل سليب على مشاريعهم والعوائد اليت يرجوهنا منها، بل 

املالية جتاه قد تؤدي يف بعض األحيان إىل إغالق تلك املشاريع نتيجة عدم القدرة على سداد االلتزامات 

 تلك املؤسسات، بسبب الظروف االقتصادية احمليطة هبم.

واليت  حصولك على التمويل األصغر سبب مباشر يف قيام املشروع(،)لفقرة األوىل أما فيما يتعلق اب

كانت إجابة عينة الدراسة عليها سلبية فإن الباحث يعزو ذلك إىل أن مؤسسات التمويل األصغر ال متنح 

 للمشاريع القائمة يف األساس ومارست النشاط التجاري ملدة ال تقل عن ستة أشهر، وال تقدم التمويل إال

ولعل السبب يف ذلك  التمويل للمشاريع الناشئة من الصفر إال يف حاالت معينة وفق شروط وضوابط حمددة،
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طه والتزاماته جتاه هو ختوف املؤسسات املالية من عدم قدرة العميل صاحب املشروع اجلديد على سداد أقسا

املؤسسة، سيما ومعظم مؤسسات التمويل األصغر ال تطلب ضماانت عالية بل تكتفي يف الكثري من احلاالت 

 إىل طلب ضمانة احملل اجملاور للمشروع املتقدم صاحبه بطلب للحصول على التمويل، وما يؤيد هذا هو أن

 ول على التمويل األصغر.من عينة الدراسة امتلكوا خربة عملية قبل احلص 71.71%

)سبق وأن تقدمت بطلب متويل لتوسيع املشروع ومت أما فيما يتعلق إبجابة عينة الدراسة عن الفقرة 

فهذا كما أسلفنا يرجع إىل حرص مؤسسات  رفضك مع استيفاءك للشروط( وحلوهلا يف املرتبة األخرية،

القائمة والعمل على استدامتها، لذا فإن إجاابت التمويل األصغر على املسامهة يف توسعة املشاريع الصغرية 

عينة الدراسة تدل على أن مؤسسات التمويل األصغر توافق على طلبات التمويل اخلاصة بتوسعة املشاريع 

 طاملا انطبقت شروط التمويل املوضوعة من قبل املؤسسة على املشروع.

كل واضح على أن مؤسسات التمويل وبشكل عام فإن إجاابت عينة الدراسة على هذا احملور تدل بش

األصغر من خالل براجمها التمويلية هلا ارتباط وثيق وأتثري واضح على استمرارية مشاريعهم الصغرية يف سوق 

 العمل.
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 التمويل األصغر وحجم الفئة املستفيدة منه.منح جراءات إالعالقة بني  احملور الرابع:حتليل 

تتبع العديد  مؤسسات التمويل األصغر يف اجلمهورية اليمنية عند تقدميها لرباجمها التمويليةمما ال شك فيه أن 

واخلطوات املدروسة واملعدة مسبقاً لتسهيل وتسريع عملية متويل املشاريع الصغرية يف كل خطوة من اإلجراءات 

من خطواهتا، وترى املؤسسات التمويلية العاملة يف قطاع التمويل األصغر من وجهة نظرها أبن هذه اإلجراءات 

ة النظر األخرى واملتمثلة واخلطوات هي الطريق األمثل واألفضل لضبط عملياهتا التمويلية، ولكن من وجه

بوجهة نظر املتمولني فقد يرى البعض أبن تلك اإلجراءات عبارة عن روتني ممل يعمل على أتخري طلباهتم 

التمويلية وتعقيدها، وقد يتوافق البعض اآلخر مع وجهة نظر مؤسسات التمويل أبمهية ضبط عمليات التمويل 

لتمويل يف حتقيق املنفعة املرجوة من العملية التمويلية، إبجراءات وخطوات وضوابط تساعد طريف عملية ا

 وابلتايل قد تكون من أسباب زايدة حجم وعدد العمالء املستفيدين من برامج التمويل األصغر.

قمنا بوضع أثر إجراءات منح التمويل األصغر على حجم الفئة املستهدفة املستفيدة منها، فقد ملعرفة و 

ما يتعلق بسهولة أو تعقيد إجراءات منح تضمنت:  فقرات 9ذلك األثر متثلت يف جمموعة من األسئلة لقياس 

التمويل، ونوعية الضماانت املطلوبة، وما تقدمه مؤسسات التمويل األصغر من حوافز وتسهيالت للشرحية 

 اجملتمعية املستهدفة حلثهم على التمول.

نسب متوسطات قيم املوافقة من عدمها لفقرات  من خالل حسابوبعد جتميع اإلجاابت وحتليلها 

يف اجلدول رقم جمتمعة  ،(Q42 – Q50) وحجم الفئة املستفيدةالتمويل األصغر  إجراءات منح العالقة بني

، بينما <3مبتوسط حسايب % 56.35كانت   موافق بشدة( -نسبة املوافقة املتمثلة يف )موافق ن أبوجد ، (75)

فيما  ،>3مبتوسط حسايب  % 41.47غري موافق بشدة(  –كانت نسبة عدم املوافقة واملتمثلة يف )غري موافق 

 قيمة احملايدمن ، أي أنه أعلى 3.12وبلغ املتوسط احلسايب العام جلميع اإلجاابت  ،%2.18مثلت نسبة احملايد 

 ، كما يف اجلدول التايل:3
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 .لعالقة بني إجراءات منح التمويل األصغر وحجم الفئة املستفيدةمتوسطات قيم املوافقة من عدمها لنسب  (4.41جدول رقم )
  Q42-Q50   اجملتمع 

Mean            3.12 Percent  
 نسبة موافق واملوافق بشدة 56.35% 3 <
 نسبة غري موافق وغري بشده 41.47% 3 >

In 3 to 3 2.18% نسبة احملايد 
 .spssابستخدام برانمج احلزم البيانية  2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على حتليل بياانت الدراسة امليدانية 

فهذا األمر يقتضي قبول وأتييد الفرضية القائلة أبن هناك  >3ومبا أن قيمة املتوسط احلسايب أعلى من 

 وحجم الفئة املستفيدة،التمويل األصغر  إجراءات منحبني ( α = 0.05)عند عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية 

 يف املساعدة على زايدة حجملقروض والتمويالت املقدمة من اجلهات التمويلية جراءات منح اوبوجود أتثري إل

 .م2016وحىت م 2009من  خالل الفرتة الزمنية هذه التمويالت لشرحية اجملتمعية املستفيدة منا

كل ل Percentiles حتليل املئينات )املدى املئوي(نالحظ كذلك أبن  (016)ومن خالل امللحق رقم 

حيث  ،هي كلها قيم املوافقة %50اليت تفوق دة أظهر أن كل اإلجاابت على ح( Q42-Q50الفقرات )

 أن:

 1ب   أربع فقراتموافق، وعلى غري وتعين  2ب  اتفقر مخس على  كانت إجاابهتممن عينة الدراسة  % 5 -

 غري موافق بشدة.وتعين 

وتعين  1، وعلى فقرتني ب  موافقغري وتعين  2ب   سبع فقراتكانت إجاابهتم على من عينة الدراسة  % 10 -

 غري موافق بشدة.

 4ب  ات فقر أربع موافق، وعلى غري وتعين  2فقرات ب   مخسمن عينة الدراسة كانت إجاابهتم على % 25 -

 .وتعين غري موافق

 2ب   ثالث فقراتعلى ، و وتعين موافق 4فقرات ب   مخسمن عينة الدراسة كانت إجاابهتم على  50% -

 وتعين حمايد. 3، وعلى فقرة واحدة بموافقغري وتعين 
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 أربع فقراتوتعين موافق بشدة، وعلى  5فقرات ب  ثالث من عينة الدراسة كانت إجاابهتم على % 75 -

 وتعين غري موافق. 2، وعلى فقرتني ب  وتعين موافق 4ب  

، وعلى ثالث فقرات وتعين موافق بشدة 5فقرات ب   ستمن عينة الدراسة كانت إجاابهتم على % 90 -

 وتعين موافق. 4ب  

 4، وعلى فقرتني ب  وتعين موافق بشدة 5ب   اتفقر سبع  من عينة الدراسة كانت إجاابهتم على% 95وأن  -

 وتعين موافق.

أظهرت حيث ( 017امللحق رقم )كما يف ،  Tukey's Hingesوكذلك احلال ابلنسبة لنتائج اختبار 

 النتائج أن:

وتعين  2ب  مخس فقرات وتعين موافق، وعلى  4فقرات ب   أربععلى  من عينة الدراسة كانت إجاابهتم% 25 -

 .غري موافق

 2ب   ثالث فقراتعلى و وتعين موافق،  4فقرات ب   مخس من عينة الدراسة كانت إجاابهتم على% 50 -

 وتعين حمايد. 3، وعلى فقرة واحدة بوتعين غري موافق

ات فقر أربع وتعين موافق بشدة، وعلى  5فقرات ب  ثالث  من عينة الدراسة كانت إجاابهتم على% 75 -

 وتعين غري موافق. 2وعلى فقرتني ب  ، وتعين موافق 4ب  

 إجراءات منح وجود معنوية عالية لتأثريلفقرات هذا احملور Normality  Test ofوقد أظهر حتليل 

 0.05صغر من أ P ةحيث كانت قيم، حجم الفئة املستفيدة من برامج التمويل األصغرى التمويل األصغر عل

عند  املعقدةواجهت الكثري من اإلجراءات اإلدارية ) 5 رقم الفقرة تأظهر ، حيث (018كما يف امللحق )

جراءات من قبل اجلهة واجهت صعوبة يف اإل) 2تليها الفقرة رقم  عايل،تفوق معنوي  (تقدمي طلب التمويل

إجراءات احلصول على التمويل ) 1( تليها الفقرة رقم املمولة عند تقدمك بطلب احلصول على متويل للمشروع
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 مناسبة(،كانت سداد التمويل األصغر الذي حصلت عليه   أقساط) 6 ها الفقرة رقمتلي (،سهلة وليست معقدة

حصلت ) 7 تليها الفقرة رقم (،تتشدد مؤسسات التمويل األصغر يف طلب الضماانت) 4تليها الفقرة رقم 

مساعدة يف إعداد دراسة جدوى املشروع  –دورة تدريبية "على خدمات تشجيعية من اجلهة املمولة للمشروع 

)تعمل  9الفقرة رقم تليها ، .(عند التقدم بطلب التمويل للمشروع "وحنوها –تقدمي استشارة جمانية  –

 تليها الفقرة رقم(، الدعم الالزم هلامؤسسات التمويل األصغر على تشجيع وتطوير املشروعات الصغرية وتوفري 

)ما حصلت عليه من خدمات تشجيعية  8الفقرة رقم  وأخرياً ، (فرتة سداد التمويل للجهة املمولة غري كافية) 3

 .(حيفزك لتقدمي طلب متويل آخر من اجلهة املمولة

 على النحو اآليت: Normalityوابلتايل يصبح ترتيب الفقرات حبسب التفوق املعنوي هلا ابختبار 

 (.439، )(عند تقدمي طلب التمويل املعقدةواجهت الكثري من اإلجراءات اإلدارية ) 5 رقم الفقرة .1

جراءات من قبل اجلهة املمولة عند تقدمك بطلب احلصول على واجهت صعوبة يف اإل) 2الفقرة رقم  .2

 (.408)، (متويل للمشروع

 (.385) (،احلصول على التمويل سهلة وليست معقدةإجراءات ) 1 الفقرة رقم .3

 (.370) مناسبة(،كانت سداد التمويل األصغر الذي حصلت عليه   أقساط) 6 الفقرة رقم .4

 (.346) (،تتشدد مؤسسات التمويل األصغر يف طلب الضماانت) 4الفقرة رقم  .5

مساعدة  –دورة تدريبية "حصلت على خدمات تشجيعية من اجلهة املمولة للمشروع ) 7 الفقرة رقم .6

عند التقدم بطلب التمويل  "وحنوها –تقدمي استشارة جمانية  –يف إعداد دراسة جدوى املشروع 

 (.327)، .(للمشروع

الدعم  )تعمل مؤسسات التمويل األصغر على تشجيع وتطوير املشروعات الصغرية وتوفري 9الفقرة رقم  .7

 (.305)(، الالزم هلا

 (.303)، (فرتة سداد التمويل للجهة املمولة غري كافية) 3 الفقرة رقم .8
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حيفزك لتقدمي طلب متويل  من خدمات تشجيعية من اجلهة املمولة)ما حصلت عليه  8الفقرة رقم  .9

 (.239)، (آخر

 significant عند مستوى املعنوية ANOVAالتباين إبجراء اختبار حتليل  كذلك  والختبار املعنوية قمنا

level 0.05 .يبني الذي  (4.42يف اجلدول )حصائية عالية كما إذات داللة  ةوبينت النتائج وجود فروق معنوي

 .حجم الفئة املستفيدةعلى تأثري التمويل األصغر لF نتائج اختبار

لعالقة بني ل significant level 0.05  عند مستوى املعنوية ANOVAاختبار حتليل التباين  (4.42جدول رقم )
 اجراءات منح التمويل األصغر وحجم الفئة املستفيدة منه.

 .spssابستخدام برانمج احلزم البيانية  2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على حتليل بياانت الدراسة امليدانية 

لكل  ≤ 0.05عند مستوى املعنوية  aTukey Bومن خالل املقارانت املتعددة ابستخدام اختبار 

وجدت فروق معنوية بني كل الفقرات واليت أظهرت تفوق ، (019يف امللحق رقم )الفقرات املستخدمة كما 

املشروعات الصغرية وتوفري الدعم )تعمل مؤسسات التمويل األصغر على تشجيع وتطوير  9للفقرة رقم معنوي 

حيفزك لتقدمي طلب  )ما حصلت عليه من خدمات تشجيعية من اجلهة املمولة 8لفقرة رقم تليها ا (،الالزم هلا

دورة تدريبية "حصلت على خدمات تشجيعية من اجلهة املمولة للمشروع ) 7 لفقرة رقمتليها ا، (متويل آخر

عند التقدم بطلب التمويل  "وحنوها –استشارة جمانية تقدمي  –مساعدة يف إعداد دراسة جدوى املشروع  –

تليها  مناسبة(،كانت سداد التمويل األصغر الذي حصلت عليه   أقساط) 6 الفقرة رقمتليها ، .(للمشروع

إجراءات احلصول على التمويل ) 1 رقم الفقرةتليها ، (كافيةفرتة سداد التمويل للجهة املمولة غري  ) 3الفقرة رقم 

ANOVA Table 

 Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Job chance * 
Q42-Q50 

Between Groups 1907.008 8 238.376 148.977 
.000 

Within Groups 6744.377 4215 1.600  
Total 8651.385 4223  
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تليها  (،تتشدد مؤسسات التمويل األصغر يف طلب الضماانت) 4الفقرة رقم تليها  (،سهلة وليست معقدة

ت ويف األخري جاء، (عند تقدمي طلب التمويل املعقدةواجهت الكثري من اإلجراءات اإلدارية ) 5الفقرة رقم 

جراءات من قبل اجلهة املمولة عند تقدمك بطلب احلصول على متويل واجهت صعوبة يف اإل) 2 الفقرة رقم

 .(للمشروع

 على النحو اآليت: aTukey B ختباروابلتايل يصبح ترتيب الفقرات حبسب التفوق املعنوي هلا اب

الصغرية وتوفري الدعم )تعمل مؤسسات التمويل األصغر على تشجيع وتطوير املشروعات  9رقم  الفقرة -1

 (.4.1429)(، الالزم هلا

حيفزك لتقدمي طلب متويل  )ما حصلت عليه من خدمات تشجيعية من اجلهة املمولة 8 رقمالفقرة  -2

 (.3.9220) ،(آخر

مساعدة  –دورة تدريبية "حصلت على خدمات تشجيعية من اجلهة املمولة للمشروع ) 7 الفقرة رقم -3

عند التقدم بطلب التمويل  "وحنوها –تقدمي استشارة جمانية  –املشروع يف إعداد دراسة جدوى 

 (.3.8129) ،.(للمشروع

 (.3.4967) مناسبة(،كانت سداد التمويل األصغر الذي حصلت عليه   أقساط) 6الفقرة رقم  -4

 .(3.0290)، (فرتة سداد التمويل للجهة املمولة غري كافية) 3 رقم الفقرة -5

 .(2.7256) (،إجراءات احلصول على التمويل سهلة وليست معقدة) 1الفقرة رقم  -6

 (.2.5000) ،(تتشدد مؤسسات التمويل األصغر يف طلب الضماانت) 4 رقم الفقرة -7

 (.2.3385) ،(عند تقدمي طلب التمويل املعقدةواجهت الكثري من اإلجراءات اإلدارية ) 5 الفقرة رقم -8

جراءات من قبل اجلهة املمولة عند تقدمك بطلب احلصول على واجهت صعوبة يف اإل) 2 الفقرة رقم -9

 (.2.2739، )(متويل للمشروع
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 اخلطأ املعياريكذلك ف املعياري و حنرالقيم واالاحلسايب لتوسط امل (4.43رقم ) اجلدول التايلويوضح 

 .املستفيدةحجم الفئة على صغر التمويل األإجراءات منح لفقرات أتثري أفراد العينة  ستجاابتال

أفراد العينة  ستجاابتال اخلطأ املعياريكذلك ف املعياري و حنرالقيم واالاحلسايب لتوسط امل (4.43رقم )جدول 
 .حجم الفئة املستفيدةعلى صغر التمويل األإجراءات منح لفقرات أتثري 

 املقياس
Q42-Q50 N Mean Std. Deviation Std. Error 

1 634 2.7256 1.93669 .07692 
2 449 2.2739 .96050 .04533 
3 449 3.0290 1.13254 .05345 
4 448 2.5000 1.30735 .06177 
5 449 2.3385 .95261 .04496 
6 449 3.4967 1.05881 .04997 
7 449 3.8129 1.22135 .05764 
8 449 3.9220 1.15174 .05435 
9 448 4.1429 .99984 .04724 

Total 4224 3.1198 1.43131 .02202 
 .spssابستخدام برانمج احلزم البيانية  2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على حتليل بياانت الدراسة امليدانية 

 ونستنتج من بياانت اجلدول السابق ما يلي:

الفئة املستهدفة حجم على صغر التمويل األ إجراءات منح أتثريأن املتوسط احلسايب الكلي لفقرات  •

(، واخلطأ املعياري الكلي هو 1.43131(، واالحنراف املعياري الكلي هو )3.1198( هو ))املستفيدة

(0.2202.) 

 .(3.1198مبتوسط إمجايل ) (4.1429)و  (2.2739تراوحت املتوسطات احلسابية هلذا املتغري بني ) •

تشجيع وتطوير املشروعات الصغرية وتوفري الدعم )تعمل مؤسسات التمويل األصغر على  9رقم  الفقرة •

وهو أعلى من املتوسط ، (4.1429تفوقت على الفقرات األخرى مبتوسط حسايب بلغ )(، الالزم هلا

 (.999840.)وابحنراف معياري بلغ  احلسايب الكلي،
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احلصول على جراءات من قبل اجلهة املمولة عند تقدمك بطلب واجهت صعوبة يف اإل) 2 الفقرة رقم •

، وهو أقل من املتوسط (2.2739)يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب بلغ حلت ، (متويل للمشروع

 .(0.96050ي بلغ )احلسايب الكلي، وابحنراف معيار 

أظهرت ( Q50) 9حيث جند أبن الفقرة رقم  0.05 ≤معنوية عند املستوى  واختالفات فروقهناك  •

، (Q48) 7، مث الفقرة رقم (Q49) 8تفوقًا معنواًي عاليًا جعلتها حتتل املرتبة األوىل، تالها الفقرة رقم 

، ويف السادسة (Q44) 3، ويف املرتبة اخلامسة الفقرة رقم (Q47) 6وحلت يف املرتبة الرابعة الفقرة رقم 

ويف (، Q46) 5املرتبة الثامنة الفقرة رقم  ويف، (Q45) 4، ويف السابعة الفقرة رقم (Q42) 1الفقرة رقم 

 .(Q43) 2 األخرية جاءت الفقرة رقم

متوسط القيم واخلطأ املعياري واالختالف املعياري لالستجاابت يبني  (4.31رقم ) والشكل التايل

 .حجم الفئة املستفيدةعلى صغر لفقرات أتثري التمويل األ

واخلطأ املعياري واالختالف املعياري لالستجاابت لفقرات أتثري التمويل يبني متوسط القيم  (4.31شكل رقم )
 .حجم الفئة املستفيدةعلى صغر األ

 .spssابستخدام برانمج احلزم البيانية  2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على حتليل بياانت الدراسة امليدانية 
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تكرار استجاابت فقرات ملخص  يضاً أ (4.32والشكل رقم )( 4.44رقم ) اجلدول التايلكما يظهر 

 ونسبتها املئوية حبسب درجة املوافقة ،حجم الفئة املستفيدةوبني التمويل األصغر إجراءات منح العالقة بني 

( وتعين 5)وة يعين عدم املوافقة بشد (1)ن الرقم أحيث ، اليت حصلت عليها الفقرات من عينة الدراسة

 .بشدة ةوافقامل

 
 منه. حجم الفئة املستفيدةملخص تكرار استجاابت فقرات العالقة بني التمويل األصغر وبني ( 4.44) جدول رقم

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 Reject strongly 286 5.0 6.8 11.2 
2.00 Reject 1389 24.3 32.9 44.0 
3.00 Neuter 88 1.5 2.1 46.1 
4.00 Agree 1530 26.8 36.2 82.3 

5.00 Agree strongly 746 13.1 17.7 100.0 
Total 4224 74.0 100.0  

Missing System 1482 26.0   
Total 5706 5706 100.0  

 .spssابستخدام برانمج احلزم البيانية  2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على حتليل بياانت الدراسة امليدانية 
 .حجم الفئة املستفيدة منهوبني ملخص تكرار استجاابت فقرات العالقة بني التمويل األصغر  (4.32شكل رقم )

 .spssابستخدام برانمج احلزم البيانية  2018املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على حتليل بياانت الدراسة امليدانية 
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 االستنتاج

نستنتج أبن إجاابت عينة ( Q42-Q50) احملور الرابع لفقراتواالختبارات السابقة  ليلاتحالنتائج  من خالل

توجد الرابعة واليت تنص على أنه ) تعزز وتؤيد فرضية الدراسة( 50إىل  42)الدراسة على فقرات االستبيان من 

بني إجراءات منح التمويل األصغر وحجم الفئة املستفيدة ( α = 0.05)عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية عند 

التمويل األصغر  جراءات منحن هناك عالقة إجيابية وأتثري واضح إلرى أبتالدراسة  عينةوتؤكد أبن  (،منه

، فقد أوضح توجههم لتمويل مشاريعهم الصغرية وزايدة أعداد املتعاملني مع مؤسسات التمويل األصغرعلى 

أصحاب املشاريع الصغرية )عينة الدراسة( أهنم ومن خالل تقدهم إىل اجلهات التمويلية للحصول على 

التمويل األصغر ملشاريعهم اخلاصة مل تواجههم أي صعوبة يف احلصول على طلباهتم ومل يواجهوا أي مشكلة 

 يف إجراءات منح التمويل، وال تتشدد مؤسسات التمويل األصغر يف طلب ضماانت عالية منهم.

التمويل األصغر تعمل على تشجيع  التمويلية العاملة يف قطاع ؤسساتكما ترى عينة الدراسة أبن امل

هلا، كما أهنا ال تتشدد يف طلب  املادي وغري املادي الصغرية وتوفري الدعم الالزم هلا يعهمر اوتطوير مش

 الضماانت العالية على التمويل.

دعم صناعة ويعزو الباحث ذلك إىل حرص مؤسسات التمويل األصغر يف اجلمهورية اليمنية على 

 التمويل األصغر املوجه لصغار املستثمرين، واملساعدة على حتسني جوانب احلياة املختلفة ألفراد اجملتمع من 

ة ابلنسبة فرتة سداد التمويل للجهة املمولة غري كافيومع هذا فإن جمموعة من عينة الدراسة ترى أبن 

نسانية واالقتصادية اليت متر هبا البالد واليت تنعكس هلم، ويعزو الباحث هذا األمر إىل الظروف املعيشية واإل

على مدخول تلك املشاريع، وابلتايل فإن أصحاهبا حباجة إىل مدة أطول لسداد ما عليهم من التزامات جتاه 

 مؤسسات التمويل كون مداخيلهم ال تغطي كافة التزاماهتم.
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عينة الدراسة على هذا احملور تدل بشكل واضح على أن مؤسسات التمويل  وبشكل عام فإن إجاابت

األصغر من خالل إجراءاهتا التمويلية هلا ارتباط وثيق وأتثري واضح على زايدة حجم املستفيدين من براجمها 

التمويلية حىت يف ظل األوضاع املأساوية اليت متر هبا البالد.
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 .مناقشة نتائج البحثاالستنتاجات و الفصل اخلامس: 

 خلصمن خالل نتائج الدراسة امليدانية اليت توصل إليها الباحث واليت مت عرضها يف الفصل الرابع فقد 

الباحث إىل العديد من االستنتاجات، سيقوم ابستعراضها يف هذا الفصل ومناقشتها مع نتائج الدراسات 

 السابقة على النحو اآليت:

 لعينة الدراسة ومناقشته. لبياانت الشخصيةاخلاص ابنتاج االستأوالا: 

فقد من خالل ما تقدم عرضه يف القسم األول من االستبيان واملتعلق ابلبياانت الشخصية لعينة الدراسة 

 ما يلي: الباحث ستنتجا

إانث )وهي نسبة جيدة تدل على % 26منهم ذكور، و% 74( مفردة 449شارك يف هذه الدراسة )  -

(، ترتاوح ، ومشاريع األسر املنتجةابلعنصر النسائي يف اجلمهورية اليمنية قطاع التمويل األصغر اهتمام

سنة، مشلوا حمافظات اجلمهورية اليمنية ابستثناء حمافظيت املهرة وسقطرى  45 – 24منهم بني % 84أعمار 

 ألسباب خارجة عن إرادة الباحث.

% 73.27من املشاركني فيها حاصلني على تعليم اثنوي وجامعي، كما أن % 85.52أظهرت الدراسة أن  -

من العينة يساعدون يف إعالة % 26.50من عينة الدراسة يعولون أسر، وأن % 67.26متزوجون، وأن 

، ما يعين أن عوائد املشاريع املمولة توفر أفراد 6األسر، حيث أن متوسط أفراد األسرة الواحدة هو 

 لألسر. الرعاية الالزمة

من املشاريع املمولة )موضوع الدراسة( كانت مشاريع جتارية تلتها % 64.14أظهرت الدراسة أبن  -

، مث املشاريع %2.23فاملشاريع الزراعية  ،%12.47مث املشاريع اخلدمية % 19.82املشاريع احلرفية 

من عينة % 85.75منها مشاريع فردية، وأن % 88. وأظهرت أبن %1.34الصناعية ابلنسبة األقل 

 من تلك املشاريع يديرها أشخاص غري املالك.% 14.25الدراسة يديرون مشاريعهم أبنفسهم فيما 
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هدفت إىل إظهار دور وأمهية التمويل ، حيث (2008النيل ) وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة

، واليت استنتج املصريف املتعلقة هبااملصريف يف تنمية ودعم املشاريع الصغرية والوقوف على مشاكل التمويل 

قطاع األعمال احلرفية الصغرية يتمتع مبميزات كبرية إال أنه ظل مهماًل وال تظهر اسهاماته ف ي فيها أبن 

 االقتصاد من انحية مسامهته يف الدخل القومي.

ل من عينة الدراسة زاد دخلهم الشهري وحتسن مستواهم املعيشي بعد احلصول على التموي% 92 -

 من العينة مل حيصل هلم أي تغري إجيايب من انحية الدخل.% 8األصغر، فيما 

إىل تسليط الضوء على مشكلة  هدفتاليت  ،(2013بن منصور، شاوش )وهذه النتيجة تتفق مع دراسة 

، اإلسالمية يف احلد منهاالفقر يف املناطق الريفية يف البلدان اإلسالمية ودور التمويل األصغر ضمن إطار املالية 

أن مؤسسات التمويل األصغر أدخلت ابتكارات متويلية يف مناطق احلضر والريف، خلص فيها الباحث إىل و

 .وجنحت يف حتقيق جناحات كبرية يف كثري من البلدان للقضاء على الفقر والبطالة

لدور الذي يلعبه التمويل إىل بيان ات هدف، اليت (2011بوسدرا، عبدالقادر )وتتفق كذلك مع دراسة 

مؤسسات وخلص فيها الباحث إىل أن  األصغر يف احلد من البطالة يف دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا،

التمويل األصغر يف دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا قد مولت أعداد كبرية من أفراد اجملتمع، كما أسهمت 

 .لبطالة والفقرتلك التمويالت إبخراج الكثري منهم من حاليت ا

هدفت إىل إبراز األثر التنموي للمشاريع ، اليت (2009ميساء سلمان )وتتفق النتيجة أيضاً مع دراسة 

على اجملتمع من انحية مكافحة البطالة  الصغرية املدعومة من قبل هيئة التشغيل وتنمية املشروعات يف سوراي

املشاريع واليت خلصت فيها الباحثة إىل أن  متكني املرأة السوريةوحتسني املستوى املعيشي واحلد من الفقر ويف 

 .الصغرية عملت على حتسني املستوى املعيشي وزادت من الدخل
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من املشاريع املشارك أصحاهبا % 78.84املؤسسات والبنوك املتخصصة ابلتمويل األصغر قامت بتمويل  -

 .%4.0، والبنوك التقليدية مولت %17.15يف هذه الدراسة، فيما البنوك اإلسالمية قامت بتمويل 

دور البنوك التجارية ، واليت استنتج فيها أبن (2016السبئي )هذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة 

 .واإلسالمية حمدود جداً يف متويل القطاع اخلاص برمته

بتمويل املنشآت يكاد ينعدم متامًا فيما يتعلق إال أهنا ختتلف مع استنتاجه أبن دور البنوك التجارية 

تقليدية( قد سامهت  –، إذ أظهرت نتائج الدراسة احلالية أبن البنوك التجارية جمتمعة )إسالمية الصغرية

من مشاريع عينة الدراسة، وهذا يعين أن هلا دور يف متويل املشاريع الصغرية ولكن يف أطر معينة  %21.15ب  

ح وابلتايل تشرتط على العمالء ضماانت عالية وبنسب حمدودة بسبب أهنا مؤسسات جتارية تسعى للرب

 للحصول على مثل هذه التمويالت لضمان حق املسامهني واملودعني على حد سواء.

البنوك التجارية احمللية تساهم بنسبة اليت استنتج فيها أيضاً أبن ، (2011لسبئي )اكما تتفق مع دراسة 

  ليمنية.حمدودة يف متويل املشاريع الصغرية يف اجلمهورية ا

من عينة الدراسة يفضلون احلصول على متويل مشاريعهم الصغرية عرب صيغ التمويل اإلسالمي، % 89 -

 من العينة يفضلون احلصول على متويل مشاريعهم اخلاصة عن طريق اإلقراض النقدي بفائدة.% 11فيما 

 استنتجت الباحثة فيها أن(، حيث 2014دراسة كوثر عباس ) وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه

صغر يعترب خياراً أفضل من التمويل أن التمويل اإلسالمي األيروا أصحاب املشاريع الصغرية وصغار التجار 

 .التقليدي

هناك كثري من ، واليت توصلت إىل أن (2010بنت عبداملنان )وتتفق أيضًا مع دراسة سيت خدجية 

اإلسالمي )القرض احلسن، املراحبة، والبيع بثمن آجل(، وعدد كبري منهم املؤسسات التجارية تفضل التمويل 

 .للمشاركة واملضاربة إذا ما أعطوا فرصة

 .أثبتت كفاءة التمويل اإلسالمي للمشاريع الصغرية، اليت (2008جرادات ) دراسةوتتفق كذلك مع 
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املصارف اإلسالمية  والذي استنتج فيها الباحث أن (2006سلطاين، رحيم )كما تتفق مع دراسة 

عقود املراحبة واملضاربة والسلم واالستصناع وحنوها ليست كتاابت أثبتت فعالية صيغ التمويل اإلسالمي، وأبن 

 .فقهية بل أدوات وأساليب عملية ميكن تطبيقها يف أي مكان وأي وقت

وهذا يعين وجود رغبة ملحة وجاحمة لدى عمالء التمويل األصغر يف احلصول على متويالهتم عرب صيغ 

إال أن معظم التمويل املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والبعد عن الصيغ التمويلية الربوية القائمة على الفائدة، 

ابلصيغ التمويلية املتوافقة مع الشريعة  اجلهات التمويلية املتخصصة ابلتمويل األصغر اليت تقدم متويالهتا

اختزلتها ابملراحبة واملراحبة لآلمر ابلشراء، وأمهلت الصيغ التمويلية األخرى نظرًا الخنفاض نسبة املخاطرة يف 

املراحبة عن غريها من الصيغ، وهذا األمر حيتاج إىل إعادة دراسة ومراجعة من قبل اجلهات التمويلية وذلك 

الصغرية ألصحاب املشاريع الصغرية بصيغ متويلية أخرى كاملشاركة املتناقصة اليت تعطي هذه  لطرح متويالهتا

اجلهات احلق يف اإلشراف على إدارة املشاريع الناشئة املمولة لضمان جناحها واستمرارها، وكذلك التمويل 

بعد االجتماعي ابلقرض احلسن وخاصة ملوظفي الدولة حمدودي الدخل، وتكون تلك اجلهات قد حققت ال

 هلا بشكل كبري.

 ومناقشته. حملور األولاخلاص اباالستنتاج اثنياا: 

 (العالقة بني التمويل األصغر وحتسني املستوى املعيشي ألفراد اجملتمع)

( نستنتج أبن إجاابت عينة Q16-Q27من خالل نتائج التحاليل واالختبارات السابقة لفقرات احملور األول )

( تعزز فرضية الدراسة األوىل واليت تنص على أنه )توجد عالقة 27إىل  16فقرات االستبيان من )الدراسة على 

بني برامج التمويل األصغر وحتسني املستوى املعيشي ألفراد ( α = 0.05)إجيابية ذات داللة إحصائية عند 

 واضح لصناعة التمويل األصغر اجملتمع( وتؤيدها، وتؤكد أبن عينة الدراسة ترى أبن هناك عالقة إجيابية وأتثري

( أفراد، فقد 6على مستواهم املعيشي، فمع التذكري أبن متوسط عدد أفراد األسرة الواحدة لعينة الدراسة هو )
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استطاعت عينة الدراسة من خالل قروض التمويل األصغر اليت حصلوا عليها إلقامة مشاريعهم اخلاصة من 

م من مأكل ومشرب وملبس وحنوها من معدات البيت الضرورية، ابإلضافة أن يوفروا املتطلبات الضرورية ملنازهل

 إىل توفري إجيارات مساكنهم، أو مساعدهتم يف إحداث تغيري أو إضافة على املنازل اململوكة هلم.

يف حصوهلم على رعاية من املؤسسات التمويلية صلوا على متويالهتا حتكما سامهت عوائد املشاريع اليت 

أفضل وتوفري الدواء الالزم ملرضاهم، ومكنتهم من تسديد مديونياهتم السابقة أو جزء منها، وادخار طبية 

 بعض املال ملواجهة طوارئ احلياة املختلفة.

صحيح أبن عوائد املشاريع املمولة مل تساعد الكثري من أصحاهبا على استمرار تعليمهم إال أهنا  

سنة( 18 – 6أفراد أسرهم اليت يعولوهنا واليت ترتاوح أعمارهم بني ) سامهت بشكل كبري يف التحاق كل أو أحد

، وقد يرجع عدم مواصلة أصحاب املشاريع ابملدرسة، من خالل توفري الرسوم واملستلزمات الدراسية وحنوها

الصغرية لتعليمهم لعدة عوامل منها تركيزهم الكبري على أنشطتهم التجارية لضمان جناحها، وعدم وجود 

 يف لديهم للتفرغ للتعليم األكادميي.الكا

من القسم األول لالستبيان املتعلق بزايدة  14ويؤيد هذا ما أجابت به عينة الدراسة على السؤال رقم 

منهم أبنه قد حصل هلم زايدة ملحوظة يف مداخيلهم الشهرية بعد % 92.20الدخل الشهري حيث أجاب 

 .رايل ميين 250,000و 5000اخلاصة تراوحت ما بني  حصوهلم على التمويل وبدء العمل يف مشاريعهم

إلقاء الضوء (، اليت سعى من خالهلا الباحث إىل 2014وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة البشري )

يف خلق فرص عمل جديدة وختفيف حدة الفقر، وخلصت  ة سياسات التمويل األصغرعلى مدى مسامه

الدراسة إىل أن سياسات التمويل األصغر أاتحت فرص عمل جديدة ما أدى لتحسني أوضاع األسر اليت 

 استفادت من خدمة التمويل األصغر.
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إىل تسليط الضوء على مشكلة  هدفتاليت  (،2013وتتفق كذلك مع دراسة بن منصور، شاوش )

، ناطق الريفية يف البلدان اإلسالمية ودور التمويل األصغر ضمن إطار املالية اإلسالمية يف احلد منهاالفقر يف امل

أن مؤسسات التمويل األصغر أدخلت ابتكارات متويلية يف مناطق احلضر والريف، خلص فيها الباحث إىل و

 .طالةوجنحت يف حتقيق جناحات كبرية يف كثري من البلدان للقضاء على الفقر والب

إىل بيان الدور الذي يلعبه التمويل ت هدفحيث (، 2011) روتتفق أيضاً مع دراسة بوسدرا عبد القاد

مؤسسات وخلص فيها الباحث إىل أن  األصغر يف احلد من البطالة يف دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا،

من أفراد اجملتمع، كما أسهمت  التمويل األصغر يف دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا قد مولت أعداد كبرية

 .تلك التمويالت إبخراج الكثري منهم من حاليت البطالة والفقر

هدفت إىل إظهار مدى مسامهة كالً من اجلهاز املصريف وبرامج اليت (، 2011وتتفق مع دراسة السبئي )

إظهار مدى و ومؤسسات التمويل يف تقدمي التمويل الالزم لقطاع املشاريع الصغرية يف اجلمهورية اليمنية، 

أن املشاريع الصغرية واستنتج فيها الباحث  ،مسامهة قطاع املشاريع الصغرية يف مواجهة ظاهريت الفقر والبطالة

 اهم بنسبة كبرية يف مواجهة مشكلة الفقر يف اليمن.تس

إىل إبراز أثر متويل املشاريع متناهية (، حيث هدفت الدراسة 2010كما تتفق مع دراسة الشايب )

واستنتج الباحث يف هذه الدراسة أن ، الصغر على املستوى املعيشي للطبقات اليت تعاين من الفقر يف اجملتمع

 .الصغر يساعد على زايدة الدخل وحتسني املستوى الصحي لألسر الفقرية متويل املشاريع متناهية

هدفت إىل إبراز األثر التنموي للمشاريع الصغرية اليت  (،2009وتتفق كذلك مع دراسة ميساء سلمان )

وحتسني على اجملتمع من انحية مكافحة البطالة  املدعومة من قبل هيئة التشغيل وتنمية املشروعات يف سوراي

املشاريع الصغرية واليت خلصت فيها الباحثة إىل أن  املستوى املعيشي واحلد من الفقر ويف متكني املرأة السورية

 .عملت على حتسني املستوى املعيشي وزادت من الدخل
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 الثاين ومناقشته.حملور اخلاص اباالستنتاج لثاا: اث

 (العالقة بني التمويل األصغر وتوفري فرص العمل واحلد من البطالة)

( نستنتج أبن إجاابت عينة Q28-Q32من خالل نتائج التحاليل واالختبارات السابقة لفقرات احملور الثاين )

توجد تعزز وتؤيد فرضية الدراسة الثانية واليت تنص على أنه )( 32إىل  28الدراسة على فقرات االستبيان من )

بني برامج التمويل األصغر وتوفري فرص العمل واحلد من  (α = 0.05)عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية عند 

(، وتؤكد أبن عينة الدراسة ترى أبن هناك عالقة إجيابية وأتثري واضح لصناعة التمويل األصغر على البطالة

، فقد استطاعت عينة الدراسة من خالل قروض التمويل األصغر اليت حصلوا عليها إلقامة توفري فرص العمل

النشاط االقتصادي للبلد،  مشاريعهم اخلاصة من أن حيصلوا على فرصة عمل يف القطاع اخلاص، واملشاركة يف

 واستغالل املهارات والقدرات اليت ميلكوهنا يف هذا اجملال.

ومل يقتصر أثر متويل املشاريع الصغرية يف توفري فرصة عمل ألصحاهبا فحسب، بل امتد ليشمل غريهم 

 هم.من العاطلني الباحثني عن فرص عمل يف القطاع اخلاص سواء كانوا من املعارف املؤهلني أو غري 

كما أن حصول املشاريع الصغرية على التمويل الالزم لتوسعة املشروع وتضخيمه يساعد بشكل كبري 

 على خلق فرص عمل جديدة تتناسب مع التوسعة اجلديدة للمشروع.

الفرص الوظيفية يف الدولة فإن توجه اخلرجيني إىل قطاع املشاريع الصغرية للبحث عن  ندرةويف ظل 

ولة احلصول على التمويل املناسب إلقامة مشاريع خاصة هبم من شأنه أن يساهم يف أو حما وظيفيةفرصة 

إجياد فرص عمل قد تتناسب معهم وتقيهم شر البطالة، حيث أن اخلرجيني عادًة ما يكونوا مؤهلني وحباجة 

 لفرصة واحدة إلظهار قدراهتم وإثبات ذاهتم.
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املتعلق ابلعمر حيث بلغت نسبة أصحاب  2قم ويؤيد هذا األمر إجابة عينة الدراسة على السؤال ر 

من إمجايل العينة، وهي املرحلة السنية اليت % 84.18سنة  45إىل  25املشاريع اليت ترتاوح أعمارهم ما بني 

حيتاج فيها أفراد اجملتمع من املتعلمني وغريهم إىل إجياد فرص عمل مناسبة تعيلهم وتعيل أسرهم كذلك، ويؤيد 

من عينة الدراسة هم ممن أكملوا تعليمهم )اثنوي، جامعي، عايل(، وابلتايل فهم ممن % 85.52ذلك أيضاً أن 

 إما يف القطاع احلكومي أو القطاع اخلاص.  يفيةوظيبحثون عن فرص 

ساهم املشروع يف توفري فرصة ) ( من االستبيان28رقم ) أما فيما يتعلق إبجابة عينة الدراسة عن الفقرة

عمل ألحد أفراد األسرة أو األقارب( وحلوهلا يف املرتبة األخرية، فلعل السبب يف ذلك يرجع إىل كون املشروع 

من عينة الدراسة يديرون مشاريعهم أبنفسهم( والذي قد يفضل  85.75%قبل املالك مباشرةً )الصغري يدار من 

من عينة الدراسة يديرون مشاريع غريهم(  14.25%أن يكون من يعمل معه من املعارف املؤهلني أو حنوهم )

قة األسرية وال يفضل أن يكونوا من األقارب خشية حدوث صدامات أو خالفات يف العمل تؤثر على العال

 فيما بعد.

إلقاء الضوء ، اليت سعى من خالهلا الباحث إىل (2014وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة البشري )

وخلصت  يف خلق فرص عمل جديدة وختفيف حدة الفقر، ة سياسات التمويل األصغرعلى مدى مسامه

أدى لتحسني أوضاع األسر اليت الدراسة إىل أن سياسات التمويل األصغر أاتحت فرص عمل جديدة ما 

 .استفادت من خدمة التمويل األصغر

إىل تسليط الضوء على مشكلة الفقر يف  هدفت(، اليت 2013وتتفق مع دراسة بن منصور، شاوش )

خلص ، و املناطق الريفية يف البلدان اإلسالمية ودور التمويل األصغر ضمن إطار املالية اإلسالمية يف احلد منها

أن مؤسسات التمويل األصغر أدخلت ابتكارات متويلية يف مناطق احلضر والريف، وجنحت ث إىل فيها الباح

 .يف حتقيق جناحات كبرية يف كثري من البلدان للقضاء على الفقر والبطالة
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إىل بيان الدور الذي يلعبه ت هدف، حيث (2011) عبد القادربوسدرا، وتتفق كذلك مع دراسة 

وخلص فيها الباحث إىل أن  احلد من البطالة يف دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا،التمويل األصغر يف 

مؤسسات التمويل األصغر يف دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا قد مولت أعداد كبرية من أفراد اجملتمع، 

 .كما أسهمت تلك التمويالت إبخراج الكثري منهم من حاليت البطالة والفقر

 

 الثالث ومناقشته.حملور اخلاص اباالستنتاج رابعاا: 

 (العالقة بني التمويل األصغر واستمرار املشاريع الصغرية)

نستنتج أبن إجاابت عينة ( Q33-Q41)من خالل نتائج التحاليل واالختبارات السابقة لفقرات احملور الثالث 

توجد تعزز وتؤيد فرضية الدراسة الثالثة واليت تنص على أنه )( 41إىل  33)الدراسة على فقرات االستبيان من 

(، بني برامج التمويل األصغر واستمرار املشاريع الصغرية (α = 0.05)عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية عند 

استمرار وتؤكد أبن عينة الدراسة ترى أبن هناك عالقة إجيابية وأتثري واضح لصناعة التمويل األصغر على 

، فقد أوضح أصحاب املشاريع الصغرية )عينة الدراسة( أهنم ومن خالل قروض التمويل مشاريعهم الصغرية

ة وهذا األمر ساعدهم يف استدامة األصغر اليت حصلوا عليها قد متكنوا من زايدة رأس مال مشاريعهم اخلاص

مشاريعهم واستمرارها، كما أن شرحية كبرية منهم استطاعوا من خالل التمويالت اليت حصلوا عليها من أن 

يتوسعوا يف مشاريعهم وأنشطتهم التجارية، وهذا األمر قد يعود إىل أن مؤسسات التمويل األصغر حترص من 

ملشاريع الصغرية سواء القدمية منها أو الناشئة على االستدامة واالستمرار خالل براجمها التمويلية إىل مساعدة ا

وافقت  حبسب إجاابت عينة الدراسة قد يف سوق العمل، والدليل على هذا أن مؤسسات التمويل األصغر

 حبسب إجاابت عينة الدراسة. على معظم طلبات التمويل اخلاصة بتوسعة املشاريع الصغرية القائمة
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إن جمموعة من عينة الدراسة ترى أبن ارتفاع تكاليف التمويل األصغر )أرابح/فوائد( اليت ومع هذا ف

تفرضها مؤسسات التمويل األصغر عليهم تؤثر بشكل سليب على مشاريعهم والعوائد اليت يرجوهنا منها، بل 

ات املالية جتاه قد تؤدي يف بعض األحيان إىل إغالق تلك املشاريع نتيجة عدم القدرة على سداد االلتزام

 تلك املؤسسات، بسبب الظروف االقتصادية احمليطة هبم.

واليت  حصولك على التمويل األصغر سبب مباشر يف قيام املشروع(،) (33رقم )لفقرة أما فيما يتعلق اب

كانت إجابة عينة الدراسة عليها سلبية فإن الباحث يعزو ذلك إىل أن مؤسسات التمويل األصغر ال متنح 

التمويل إال للمشاريع القائمة يف األساس ومارست النشاط التجاري ملدة ال تقل عن ستة أشهر، وال تقدم 

ولعل السبب يف ذلك  التمويل للمشاريع الناشئة من الصفر إال يف حاالت معينة وفق شروط وضوابط حمددة،

سداد أقساطه والتزاماته جتاه  هو ختوف املؤسسات املالية من عدم قدرة العميل صاحب املشروع اجلديد على

 املؤسسة، سيما ومعظم مؤسسات التمويل األصغر ال تطلب ضماانت عالية بل تكتفي يف الكثري من احلاالت

أو  طلب ضمانة احملل اجملاور للمشروع املتقدم صاحبه بطلب للحصول على التمويل،ب على سبيل املثال

كانوا ممن   من عينة الدراسة %71.71 ا يؤيد هذا هو أنوم بضمان كشف راتب العميل، أو بضمانة جتارية،

 امتلكوا خربة عملية قبل احلصول على التمويل األصغر. قد

ومع ذلك فإن مما يؤخذ على مؤسسات التمويل األصغر أهنا مل تبتكر آليات وبرامج تساعدها يف 

 وتشجع أفراد اجملتمع على االستثمار الصغري.تقدمي متويالت تتناسب مع املشاريع اجلديدة الناشئة من الصفر، 

)سبق وأن تقدمت بطلب من االستبيان ( 41رقم )الفقرة  لىأما فيما يتعلق إبجابة عينة الدراسة ع

فهذا كما أسلفنا يرجع  متويل لتوسيع املشروع ومت رفضك مع استيفاءك للشروط( وحلوهلا يف املرتبة األخرية،

غر على املسامهة يف توسعة املشاريع الصغرية القائمة والعمل على إىل حرص مؤسسات التمويل األص
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استدامتها، لذا فإن إجاابت عينة الدراسة تدل على أن مؤسسات التمويل األصغر توافق على طلبات التمويل 

 اخلاصة بتوسعة املشاريع طاملا انطبقت شروط التمويل املوضوعة من قبل املؤسسة على املشروع.

إجاابت عينة الدراسة على هذا احملور تدل بشكل واضح على أن مؤسسات التمويل  وبشكل عام فإن

األصغر من خالل براجمها التمويلية هلا ارتباط وثيق وأتثري واضح على استمرارية مشاريعهم الصغرية يف سوق 

 العمل.

إلقاء الضوء (، اليت سعى من خالهلا الباحث إىل 2014وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة البشري )

يف خلق فرص عمل جديدة وختفيف حدة الفقر، وخلصت  ة سياسات التمويل األصغرعلى مدى مسامه

 .ساعدت يف متليك املش اريع وتقدمي الدعم الالزم النتشارها ومنائها الدراسة إىل أن سياسات التمويل

املشاريع متناهية الصغر على إىل إبراز أثر متويل (، اليت هدفت 2010وتتفق مع دراسة الشايب )

أن متويل املشاريع  واستنتج الباحث يف هذه الدراسة، املستوى املعيشي للطبقات اليت تعاين من الفقر يف اجملتمع

 متناهية الصغر يساهم بشكل مباشر يف زايدة رأس املال ودوام املشروع.

التنموي للمشاريع الصغرية  هدفت إىل إبراز األثراليت  (،2009وتتفق مع دراسة ميساء سلمان )

على اجملتمع من انحية مكافحة البطالة وحتسني  املدعومة من قبل هيئة التشغيل وتنمية املشروعات يف سوراي

املشاريع الصغرية واليت خلصت فيها الباحثة إىل أن  املستوى املعيشي واحلد من الفقر ويف متكني املرأة السورية

وفرت فرص عمل مباشرة سواًء دائمة أو مؤقتة كفرص العمل املومسية، وعملت على حتسني املستوى املعيشي 

 وزادت من الدخل، كما أهنا مكنت الشرحية النسوية اقتصادايً. 
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 الرابع ومناقشته.حملور اخلاص اباالستنتاج خامساا: 

 (فيدة منهالفئة املست حجمالتمويل األصغر و  منح القة بني اجراءاتالع)

نستنتج أبن إجاابت عينة ( Q42-Q50)من خالل نتائج التحاليل واالختبارات السابقة لفقرات احملور الرابع 

توجد تعزز وتؤيد فرضية الدراسة الرابعة واليت تنص على أنه )( 50إىل  42)الدراسة على فقرات االستبيان من 

بني إجراءات منح التمويل األصغر وحجم الفئة املستفيدة  (α = 0.05)عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية عند 

(، وتؤكد أبن عينة الدراسة ترى أبن هناك عالقة إجيابية وأتثري واضح إلجراءات منح التمويل األصغر منه

، فقد أوضح ني مع مؤسسات التمويل األصغرتوجههم لتمويل مشاريعهم الصغرية وزايدة أعداد املتعاملعلى 

هم إىل اجلهات التمويلية للحصول على مأصحاب املشاريع الصغرية )عينة الدراسة( أهنم ومن خالل تقد

التمويل األصغر ملشاريعهم اخلاصة مل تواجههم أي صعوبة يف احلصول على طلباهتم ومل يواجهوا أي مشكلة 

 تتشدد مؤسسات التمويل األصغر يف طلب ضماانت عالية منهم. يف إجراءات منح التمويل، ومل

كما ترى عينة الدراسة أبن املؤسسات التمويلية العاملة يف قطاع التمويل األصغر تعمل على تشجيع 

 .سواًء كان مادايً أو غري ماديوتطوير مشاريعهم الصغرية وتوفري الدعم الالزم هلا 

املشاريع  لتمويل األصغر يف اجلمهورية اليمنية على دعمويعزو الباحث ذلك إىل حرص مؤسسات ا

حتسني جوانب احلياة  يف التمويل األصغر املوجه لصغار املستثمرين، واملساعدة الصغرية من خالل توفري

  .املختلفة ألفراد اجملتمع

ابلنسبة  فرتة سداد التمويل للجهة املمولة غري كافيةومع هذا فإن جمموعة من عينة الدراسة ترى أبن 

هلم، ويعزو الباحث هذا األمر إىل الظروف املعيشية واإلنسانية واالقتصادية اليت متر هبا البالد واليت تنعكس 

على مدخول تلك املشاريع، وابلتايل فإن أصحاهبا حباجة إىل مدة أطول لسداد ما عليهم من التزامات جتاه 

 هتم.مؤسسات التمويل كون مداخيلهم ال تغطي كافة التزاما
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وبشكل عام فإن إجاابت عينة الدراسة على هذا احملور تدل بشكل واضح على أن مؤسسات التمويل 

األصغر من خالل إجراءاهتا التمويلية هلا ارتباط وثيق وأتثري واضح على زايدة حجم املستفيدين من براجمها 

 التمويلية حىت يف ظل األوضاع املأساوية اليت متر هبا البالد.

إلقاء الضوء (، اليت سعى من خالهلا الباحث إىل 2014وختتلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة البشري )

وخلصت إىل أن الضماانت ، يف زايدة حجم الفئات املستهدفة ة سياسات التمويل األصغرعلى مدى مسامه

احلصول على التمويل يف الوقت املطلوبة ملنح التمويل األصغر ال ميكن مجعها بسهولة وتشكل عائقاً يف سبيل 

 املناسب.

ويعود السبب يف االختالف بني نتيجة الدراستني إىل أن عينة الدراسة اليت حنن بصددها قد أظهرت 

، كما ال تتشدد يف طلب الضماانت العالية على التمويلأبن مؤسسات التمويل األصغر يف اجلمهورية اليمنية 

 ن اليت درسها البشري يف حبثه.هو حال املصارف التجارية يف السودا

وبشكٍل عام.. فإن االتفاق بني نتائج الدراسة احلالية والدراسات السابقة يرجع إىل طبيعة املشاريع 

وفرت هلا األجواء واألنظمة والتشريعات تالصغرية عموماً والتمويل األصغر على وجه اخلصوص، واليت يف حال 

ق األهداف املرجوة منها وتوفري االستفادة القصوى من خمرجاهتا املناسبة فإهنا ستعمل بال شك على حتقي

خطبوط البطالة، اللتان أللمساعدة يف التخفيف من املشاكل االقتصادية واالجتماعية وعلى رأسها آفة الفقر و 

 تدمران الشعوب واجملتمعات.

وإن  -إال أن ما جيعل نتائج هذه الدراسة خمتلفة ومتميزة عن غريها من نتائج الدراسات السابقة 

هو أن هذه الدراسة طُبقت على أفراد اجملتمع اليمين )عينة الدراسة( خالل الفرتة  –اتفقت معها يف املضمون 

م 2016لبالد، وصواًل إىل العام وهي فرتة زمنية كانت تشهد شبه استقرار لألوضاع املعيشية يف ام 2009من 

وهي الفرتة اليت وصلت خالهلا الظروف اإلنسانية واملعيشية الصعبة للمجتمع ذروهتا، واحلرب والتشظي 
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يعصف به من كل مكان، واإلحصاءات املتعلقة بزايدة نسب البطالة والفقر والعوز واحلاجة بلغت أوّجها، 

ودلت على الدور الكبري الذي تلعبه صناعة التمويل األصغر يف ومع هذا فإن نتائج الدراسة أتت إجيابية، 

مساعدة أفراد اجملتمع النشطني اقتصادايً على مواجهة حتدايت الظروف اإلنسانية القهرية اليت يعيشوهنا وخاصة 

األكثر يف املدة الزمنية للدراسة، وهذا ما ملسه الباحث أيضاً من خالل نزوله امليداين حيث كان أفراد اجملتمع 

قدرة على مواجهة الوضع اإلنساين الكارثي واملشاكل االقتصادية العاصفة هم أولئك العاملني يف القطاع 

 اخلاص من أصحاب املشاريع الصغرية وحنوهم من خالل قدرهتم على توفري مصدر الدخل اخلاص هبم يف ظل

.هافأو التأخر يف صر  يف القطاع احلكومي بشكل عام مرتبات العاملني توقف
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 خالصة النتائج والتوصياتالفصل السادس: 

 النتائجأوالا: خالصة 

لقد تناول الباحث يف هذا البحث موضوع صناعة التمويل األصغر وهو أحد أهم املواضيع االقتصادية اليت 

 املالية واملصرفيةجمموعة متنوعة من اخلدمات وابتكار توفري تعىن بنهضة ورقي اجملتمعات، واليت يقصد هبا إنتاج و 

 النشطني اقتصادايً القادرين على إنشاء وتنظيم املشاريع وحنوهم للمحتاجني وأصحاب الدخل احملدود وتقدميها

 عن طريق مؤسسات مالية متخصصة. املدرة للدخل

وقد قام الباحث يف ضوء األدبيات السابقة بدراسة املفاهيم النظرية للمشاريع الصغرية ومتناهية الصغر، 

وكذلك املفاهيم النظرية املتعلقة بصناعة التمويل األصغر. بعد ذلك قام الباحث بعرض ودراسة نتائج الدراسة 

من مجيع حمافظات  ( مفردة449امليدانية اليت أجراها على عينة عشوائية من جمتمع الدراسة بلغ حجمها )

، هبدف قياس SPSSحصائي اإل بياانهتا بواسطة الربانمج، من خالل أداة االستبيان واليت مت حتليل اجلمهورية

 .م2016وحىت العام م 2009أثر صناعة التمويل األصغر على أفراد اجملتمع اليمين خالل الفرتة الزمنية من العام 

وقد جاءت نتائج الدراسة امليدانية مؤيدة ومعززة لفرضيات الدراسة األربع، ودالة على أثر إجيايب واضح 

 األصغر على أفراد اجملتمع اليمين خالل الفرتة الزمنية احملددة، حيث ظهر أبنه: للتمويل

بني برامج التمويل األصغر وحتسني املستوى  (α = 0.05)توجد عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية عند  -

 املعيشي ألفراد اجملتمع.

بني برامج التمويل األصغر وتوفري فرص  (α = 0.05)توجد عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية عند  -

 العمل واحلد من البطالة.

بني برامج التمويل األصغر واستمرار املشاريع  (α = 0.05)توجد عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية عند  -

 الصغرية املمولة.
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بني إجراءات منح التمويل األصغر وحجم  (α = 0.05)ائية عند توجد عالقة إجيابية ذات داللة إحص -

 الفئة املستفيدة منه.

وبناءًا على ما مت حبثه ودراسته وعرضه يف هذا البحث، ولتحقيق الفائدة املرجوة من هذا العمل، 

من  وانطالقاً من استشعار الباحث لدوره يف خدمة جمتمعه، فقد استخلص الباحث بفضل هللا تعاىل العديد

 النتائج نسردها على النحو التايل:

رأس ماهلا من واحد يبلغ عمال و  9إىل  4 هي اليت يعمل هبا من يف اجلمهورية اليمنية املشاريع الصغرية .1

، بينما املشاريع متناهية الصغر فهي اليت يعمل هبا من واحد أقل من عشرين مليون رايل ميينإىل مليون 

 ماهلا أقل من مليون رايل ميين.إىل ثالثة عمال ويبلغ رأس 

أولت الدولة اهتمامًا واضحًا وجليًا بصناعة التمويل األصغر وذلك من خالل تشريع وإقرار قانون  .2

حيث تعترب اجلمهورية اليمنية من أوائل دول الشرق األوسط اليت متتلك قانوانً خاص ابلتمويل األصغر، 

 خاصاً ببنوك التمويل األصغر.

، من إمجايل املشاريع املمولة املشارك %1.34، واملشاريع الصناعية %2.23ريع الزراعية بلغت نسبة املشا .3

أصحاهبا يف هذه الدراسة، وهي نسبة ضئيلة جدًا ابملقارنة مع ما ميكن أن تقدمها هذه املشاريع 

 لالقتصاد الوطين.

ألفراد اجملتمع من خالل مساعدهتم يف  املعيشي ىستو امل يف حتسنيصناعة التمويل األصغر سامهت  .4

إحداث تغيري أو إضافة على املنازل و ساكن، املإجيارات ، وأتمني  املتطلبات الضرورية ملنازهلمريوفت

وساعدت يف وتوفري الدواء الالزم ملرضاهم،  من السابق رعاية طبية أفضل، واحلصول على اململوكة هلم

مكنتهم من تسديد مديونياهتم السابقة أو عملية التعليمية، كما التحاق أحد أو كل أفراد األسرة يف ال
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، وذلك بسبب الزايدة اليت طرأت على جزء منها، وادخار بعض املال ملواجهة طوارئ احلياة املختلفة

 مداخيلهم الشهرية نتيجة حصوهلم على التمويل األصغر ومباشرة مشاريعهم اخلاصة.

التمويل املقدمة احلصول على فرص عمل يف القطاع اخلاص،  استطاع أفراد اجملتمع نتيجة لربامج .5

واملشاركة يف النشاط االقتصادي للبلد، واستغالل املهارات والقدرات اليت ميلكوهنا يف هذا اجملال، إما 

من خالل مشاريعهم التجارية املمولة من اجلهات التمويلية، أو من خالل العمل لدى أصحاب هذه 

 املشاريع.

عينة الدراسة كانوا ممن أكملوا تعليمهم )الثانوي، اجلامعي، التعليم العايل(، وابلتايل فهم من % 85.52 .6

ممن يبحثون عن فرص عمل إما يف القطاع احلكومي أو القطاع اخلاص، وهذا يعين ضرورة تكثيف 

 مؤسسات التمويل األصغر لرباجمها التمويلية اليت تتناسب مع احتياجات السوق.

 تهاساعد يف استدامالذي األمر  مولةشاريع املاملزايدة رأس مال  يفمويل األصغر قروض التأسهمت  .7

استطاعوا من خالل التمويالت اليت حصلوا عليها من  العمالء واستمرارها، كما أن شرحية كبرية من

 .أن يتوسعوا يف مشاريعهم وأنشطتهم التجارية

 ى القروضمؤسسات التمويل األصغر عل تقاضاها)أرابح/فوائد( اليت تارتفاع تكاليف التمويل األصغر  .8

منها، بل قد تؤدي يف بعض األحيان  ةرجو والعوائد امل الصغرية املمولة شاريعاملتؤثر بشكل سليب على 

على سداد االلتزامات املالية جتاه تلك املؤسسات،  أصحاهبا إىل إغالق تلك املشاريع نتيجة عدم قدرة

 وف االقتصادية احمليطة هبم.بسبب الظر 

للمشاريع الناشئة من الصفر إال يف أطر حمددة،  مؤسسات التمويل األصغر ال متنح التمويل معظم .9

 اليت حيتاج أصحاهبا إىل توسعتها أو إنقاذها من الفشل. ملشاريع القائمةا وتقوم بتمويل

التمويلية ومل يواجهوا أي مشكلة  مل تواجه عمالء التمويل األصغر أي صعوبة يف احلصول على طلباهتم .10

 يف إجراءات منح التمويل، كما مل تتشدد مؤسسات التمويل األصغر يف طلب ضماانت عالية منهم.
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ة ابلنسبة لعمالء التمويل األصغر وابلتايل فهم املمولة غري كافي اتللجه األصغر فرتة سداد التمويل .11

التزامات جتاه مؤسسات التمويل كون مداخيلهم ال تغطي حباجة إىل مدة أطول لسداد ما عليهم من 

 كافة التزاماهتم.
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 التوصياتاثنياا: 

 على وبناءاً  البحث، مبوضوع املتعلقة والبياانت األدبيات ومراجعة السابقة الدراسات على االطالع خالل من

 ممكنة أقصى فائدة وحتقيق األصغر صناعة التمويل حتسني وتطوير أجل من أنه إىل خلصنا البحث، نتائج

 والصيغ جراءاتاإل يف النقص ولتاليف اليت ال خيلو منها أي عمل، األخطاء بعض ولتدارك النشاط هذا من

 يلي: مبا يوصي الباحث فإن كله،  ذلك أجل من وغريها،

 التوصيات اخلاصة مبؤسسات التمويل األصغر.أوالا: 

 الباحث املؤسسات العاملة يف قطاع التمويل األصغر يف اجلمهورية اليمنية مبا يلي:يوصي 

صيغ متويلية جديدة ألصحاب املشاريع الصغرية ختتلف عن الصيغ املعمول هبا حاليًا )املراحبة،  تبين .1

النقدي بفائدة.. وحنوها(، أمهها التمويل بصيغة املشاركة املتناقصة بني املراحبة لآلمر ابلشراء، اإلقراض 

اجلهة املمولة والعمالء، واليت تنتقل فيها ملكية املشاريع للعميل تدرجييًا مع إعطاء هذه املؤسسات 

 احلق يف اإلشراف على إدارة وسري املشاريع الناشئة املمولة لضمان جناحها واستمرارها.

 اإلنتاج وزايدة احلر، العمل سوق وتطوير فيه، االستثمار وتعزيز األصغر التمويل من ادةاالستف لزايدة .2

وابألخص ملوظفي حسنة للعمالء بدون أرابح أو فوائد،  متويالت تقدمي يرى الباحث ضرورة احمللي،

األمر الذي من شأنه أن خيفف من الدولة حمدودي الدخل الذين توقف مصدر دخلهم اخلاص، 

 ويعمل على نشر روح التعاون والتكافل واملساندة بني أفراد اجملتمع. أعباءهم

 االهتمام بنوعية املشاريع الصغرية املمولة ومدى مسامهتها يف حتقيق اإلضافة احلقيقية لالقتصاد الوطين.  .3

التمويلية، ختفيض تكاليف التمويل على املستفيدين )أرابح/فوائد( مبا ال يعود ابلضرر على املؤسسة  .4

 لينتج عن هذا التخفيض الزايدة يف حجم املستفيدين وارتفاع عدد املقبلني على سوق العمل.
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 اثنياا: التوصيات اخلاصة ابحلكومة اليمنية واملنظمات اإلنسانية والدولية.

 احلكومة اليمنية واملنظمات اإلنسانية والدولية العاملة يف اليمن مبا يلي: الباحثيوصي 

، ووضع احللول واملقرتحات املناسبة إلعادة والصناعية الصغرية دراسة سبب تدين متويل املشاريع الزراعية .1

 وخاصة يف القرى واألرايف. ابلشكل األمثل متويل تلك املشاريع

نشر وترويج ثقافة االستثمار الصغري جبميع الوسائل املتاحة، لزايدة الوعي لدى أفراد اجملتمع أبمهية  .2

اد على الذات من خالل إقامة املشاريع الصغرية وطرق احلصول على التمويل الالزم هلا، وهذا االعتم

الدور منوط ابملؤسسات اإلعالمية املختلفة يف اجلمهورية اليمنية من جهة، وابلدعاية واإلعالن 

 سات التمويل األصغر من جهة أخرى.ملؤس

رية املمولة من قبل جهات التمويل األصغر يقرتح الباحث إنشاء شبكة تضم أصحاب املشاريع الصغ .3

األعضاء يف شبكة اليمن للتمويل األصغر، وإبشراف مباشر من شبكة اليمن للتمويل األصغر، يتم 

، هبدف مساعدهتم وتقدمي الدعم الفين والتقين مباشرةً  ها بعد احلصول على التمويلتسجيل األعضاء في

 صغرية وحتقيق النقلة النوعية احلقيقية لالقتصاد الوطين.الذي يساهم يف جناح واستدامة املشاريع ال

الباحث املنظمات اإلنسانية والدولية اليت تقدم الدعم اإلنساين واملساعدات املادية على شكل يوصي  .4

هبات وتربعات، أن تقوم بتبين فكرة تقدمي هذه املساعدات على صورة متويالت ميسرة ألصحاب 

أفراد اجملتمع النشطني اقتصادايً، ومتابعتهم واإلشراف عليهم حىت تقف مشاريعهم األفكار التجارية من 

 على قدميها، ويكتفون ذاتياً، عمالً مبقولة )ال تعطيين مسكة ولكن علمين كيف أصطاد(.
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 املالحق
 أمساء احملكمني على أداة الدراسة( 001ملحق رقم ) •

 اجلامعة الصفة اإلسم م

 أستاذ )بروفيسور( أ.د حممد عبد القادر حممد خري 1
اجلامعة اإلسالمية ابملدينة 

اململكة العربية  –املنورة 
 السعودية

 أستاذ مشارك أ.د موسى حممد الطيب علقم 2
اجلامعة اإلسالمية ابملدينة 

اململكة العربية  –املنورة 
 السعودية

 ستاذ مشاركأ أ.د حممد أمحد عبد الكرمي 3
اجلامعة اإلسالمية ابملدينة 

اململكة العربية  –املنورة 
 السعودية

 أستاذ )بروفيسور( أ.د سعد الدين عبد احلي 4
اجلامعة اإلسالمية ابملدينة 

اململكة العربية  –املنورة 
 السعودية

 أستاذ مشارك أ.د الوليد نور اهلدى 5
اجلامعة اإلسالمية ابملدينة 

اململكة العربية  –املنورة 
 السعودية

مملكة  – جامعة اململكة شاركأستاذ م د. بشر حممد موفق لطفي  6
 البحرين
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 االستبياناستمارة  (002ملحق رقم ) •
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 

 احملرتم                              .................................................... األخ/ت

  ...وبركاته هللا ورمحة عليكم السالم

 بعنوان: اإلسالمي االقتصاد يف الدكتوراة درجة لنيل أطروحة إبعداد الباحث يقوم

 م"2016 وحىت م2009 من الفرتة خالل اليمنية اجلمهورية يف األصغر التمويل ربةجت "دراسة اليمين اجملتمع على وأثرها األصغر التمويل صناعة

 وفريت)) األص     غر ابلتمويل ويقص     د اليمين، اجملتمع على األص     غر التمويل أثر دراس     ة إىل ويهدف األطروحة، يف اهلامة اجلوانب أحد االس     تبيان هذا وميثل
، عن طريق املدرة للدخل اريعاملش        إنش       اء وتنظيمالقادرين على  للمحتاجني وأص       حاب الدخل احملدود النش       طني اقتص       ادايً،جمموعة متنوعة من اخلدمات املالية واملص       رفية 

 .((مؤسسات مالية متخصصة

 َيمل كما مالئمة. تروهنا اليت اإلجابة على (✔) إشارة وضع خالل من القيمة آبرائكم الباحث وتزويد املطروحة األسئلة على ابإلجابة التكرم أرجو لذا
 األطروحة. هلذه العلمي البحث مستوى من وترفع إجاابتكم تغين أن الباحث

 والعناية الكاملة ابلس     رية حماطة س     تكون إجاابتكم وأن العلمي البحث ألغراض س     تس     تخدم االس     تبيان هذا ض     من املطروحة األس     ئلة مجيع فإن وللعلم
 الفائقة. العلمية

 استجابتكم.... وحسن تعاونكم شاكراً 

 الباحث

 دماج حممد أمني زكراي

 ماليزاي - املالاي جامعة

 مالحظة:
هذا االستبيان موجه ألصحاب املشاريع الصغرية ومتناهية الصغر)األصغر( املستفيدين من برامج ومؤسسات التمويل األصغر يف 

اليمنية.... إذا مل تكن منهم الرجاء عدم املتابعة.اجلمهورية 
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 يف املربع املخصص لذلك:( ✔)يرجى اإلجابة على األسئلة اليت تتضمن معلومات عامة بوضع إشارة القسم األول: 
 اجلنس: -1

 أنثى ��ذكر        ��

 العمر: -2

 سنة. 60أكثر من  �� سنة. 60إىل  46من  ��سنة.  45إىل  36من  ��سنة.   35إىل  25من  ��  سنة. 25أقل من  ��

 املدينة: )..................................(. -3

 املؤهل العلمي: -4

 غري ذلك ) حدد ..................(.     ��.دراسات عليا ��   . جامعي ��    .اثنوي ��    أساسي. ��    أمّي. ��

 احلالة االجتماعية: -5

 .أرمل/ة ��       .مطلق/ة �� .ة/متزوج ��       .ة/عازب ��

 كم عدد أفراد األسرة: ).....(. -6

 هل أنت العائل الوحيد لألسرة: -7

 ال. ��       نعم ��

 :الذي متارسه شروعاملنوع نشاط بنيِن  -8

 ......................... ابلتحديد اسم النشاطذكر ا،  �� جتاري    �� حريف    �� خدمي    ��صناعي   ��ي زراع 

 لمشروع:ل لقانويناإلطار ا -9

 شراكة مع آخرين. �� عائلي. �� فردي. ��

 اخلربة العملية قبل البدء ابملشروع: -10
 سنة. 20أكثر من  �� سنة. 20إىل  11من  �� سنوات. 10إىل  5من  �� سنوات. 5أقل من  �� .ال يوجد ��

 هل أنت مالك املشروع؟ -11

 ال. ��  نعم. ��

 إذا كانت اإلجابة )نعم( فهل تقوم إبدارته بنفسك؟

 ال. ��  نعم. ��

 :اليت حصلت على متويلك منها نوع مؤسسة التمويل د  دِن ح   -12
 أخرى، اذكرها ........... �� بنك تقليدي. �� بنك إسالمي. �� مؤسسة متويل أصغر. �� بنك متويل أصغر. ��
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 الدخل الشهري قبل احلصول على التمويل )ابلرايل اليمين(: -13

 .50,000 – 30,000 �� .30,000 – 10,000 �� .10,000 - 5,000 من �� .5,000أقل من  ��

 .50,000 أكثر من ��

 هل زاد دخلك الشهري بعد احلصول على التمويل األصغر وبدء مشروعك؟ -14

 ال. ��  نعم. ��

 )نعم( فكم كانت الزايدة؟إذا كانت اإلجابة 

.............................................................................. 

 إذا كانت اإلجابة )ال( فما السبب؟

.............................................................................. 

 مشروعك؟ما هي الصيغ التمويلية اليت تفضلها لتمويل  -15

 التمويل اإلسالمي. �� اإلقراض النقدي بفائدة. ��

 سبب اختيارك: بنِي 
........................................................................................................................................................

.................................................................................................................. 
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 ه على اجملتمع، يرجى التكرم ابختيار اإلجابةأثر فيما يلي جمموعة من العبارات اخلاصة ابلتمويل األصغر و  الثاين: القسم
 املناسبة بعد قراءة العبارات اآلتية:

 

  

 ألفراد اجملتمع. املستوى املعيشياحملور األول: العالقة بني التمويل األصغر وحتسني 

 العبارة الرقم
موافق 
معارض  معارض حمايد موافق بشدة

 بشدة

      سامهت العوائد اليت حتصلت عليها من املشروع يف حتسني نوعية الغذاء والكساء بشكل كبري. 16

      ساعدك العائد الذي حتصل عليه من املشروع يف توفري وشراء األدوية اليت حتتاج هلا أنت أو عائلتك. 17

      العائد الذي حتصل عليه من املشروع يف احلصول على رعاية طبية أفضل من السابق.ساعدك  18

      ساعدك العائد الذي حتصل عليه من املشروع يف أتمني إجيار السكن أو االنتقال إىل سكن أفضل. 19

      اخلاص بك.ساعدك العائد الذي حتصل عليه من املشروع على عمل تعديالت أو إضافات يف السكن  20

      يغطي عائد مشروعك االحتياجات الضرورية للمنزل. 21

      تستطيع نتيجة الستمرار املشروع أن تدخر بعض املال ملواجهة أي أمر طارئ لك أو ألسرتك. 22

      سابقاً.استطعت من خالل العائد الذي يدره املشروع أن تتخلص من بعض الديون اليت أثقلت كاهلك  23

      ساهم املشروع يف توفري جزء من الدخل لكفالة أسرة من األقارب أو حنوهم. 24

      ساهم املشروع الذي حصلت على متويل له يف استمرار تعليمك. 25

26 
 ساهم املشروع الذي حصلت على متويل له يف أن يلتحق كل أو أحد أفراد أسرتك الذين ترتاوح أعمارهم بني 

 سنة( ابملدرسة. 18- 6)
     

Univ      ساعد املشروع الذي حصلت على متويل له يف أن يلتحق كل أو أحد أفراد أسرتك ابجلامعة. 27
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 التمويل األصغر وتوفري فرص العمل واحلد من البطالة.احملور الثاين: العالقة بني 

 العبارة الرقم
موافق 
 بشدة

 معارض حمايد موافق
معارض 

 بشدة

      ساهم املشروع يف توفري فرصة عمل ألحد أفراد األسرة أو األقارب. 28

      املؤهلني للعمل من غري املعارف.استطعت من خالل املشروع توفري فرصة عمل ألحد املعارف املؤهلني أو  29

      التمويل الذي حصلت عليه ساعدك يف استغالل املهارات اليت متتلكها وتتقنها. 30

      يوفر التمويل األصغر فرص عمل للخرجيني. 31

      املشروع.حصولك على متويل لتوسيع املشروع ساهم يف استيعاب العمالة اجلديدة اليت يتطلبها  32

 احملور الثالث: العالقة بني التمويل األصغر واستمرار املشاريع الصغرية.

 العبارة الرقم
موافق 
 بشدة

 معارض حمايد موافق
معارض 

 بشدة

      حصولك على التمويل األصغر سبب مباشر يف قيام املشروع. 33

      املشروع.التمويل الذي حتصل عليه يساهم يف زايدة رأس مال  34

      التمويل الذي حتصل عليه يساعدك على توسيع نشاط املشروع. 35

      التمويل الذي حتصل عليه يساعد يف استمرار مشروعك. 36

      ارتفاع تكاليف التمويل )ربح/فائدة( يؤثر بشكل سليب على تعثر أو توقف املشروع. 37

      املمولة مل يكن كافياً لبدء املشروع واضطررت إىل االقرتاض من جهات أخرى.حجم التمويل املقدم من اجلهة  38

      مؤسسات التمويل األصغر تعمل على توفري كامل التمويل املطلوب للمشروع. 39

      سبق وأن تقدمت بطلب متويل لتوسيع املشروع ومتت املوافقة عليه مباشرة. 40

      متويل لتوسيع املشروع ومت رفضك مع استيفاءك للشروط.سبق وأن تقدمت بطلب  41
Univ

ers
ity

 of
 M

ala
ya



 

266 

 

 

 العالقة بني اجراءات التمويل األصغر وحجم الفئة املستفيدة منه. احملور الرابع:

 العبارة الرقم
موافق 
 بشدة

 معارض حمايد موافق
معارض 

 بشدة

      التمويل سهلة وليست معقدة.إجراءات احلصول على  42

      واجهت صعوبة يف االجراءات من قبل اجلهة املمولة عند تقدمك بطلب احلصول على متويل للمشروع. 43

      فرتة سداد التمويل للجهة املمولة غري كافية. 44

      تتشدد مؤسسات التمويل األصغر يف طلب الضماانت. 45

      اإلجراءات اإلدارية املعقدة عند تقدمي طلب التمويل.واجهت الكثري من  46

      أقساط سداد التمويل األصغر الذي حصلت عليه كانت مناسبة. 47

48 
مساعدة يف إعداد دراسة جدوى املشروع  –حصلت على خدمات تشجيعية من اجلهة املمولة للمشروع )دورة تدريبية 

      وحنوها( عند التقدم بطلب التمويل للمشروع. –تقدمي استشارة جمانية  –

      ما حصلت عليه من خدمات تشجيعية من اجلهة املمولة حيفزك لتقدمي طلب متويل آخر. 49

      تعمل مؤسسات التمويل األصغر على تشجيع وتطوير املشروعات الصغرية وتوفري الدعم الالزم هلا. 50
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  ( خطاب أكادميية الدراسات اإلسالمية جامعة املالاي.003ملحق رقم ) •

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

268 

 لفقرات احملور األول. Percentiles حتليل املئينات )املدى املئوي(( 004ملحق رقم ) •

 لفقرات احملور األول Tukey's Hinges( نتائج اختبار 005رقم )ملحق  •

Percentiles 

Weighted Average (Definition 1) 

 
Q16-
Q27 

Percentiles 

5 10 25 50 75 90 95 

املستوى 
 املعيشي

Living 
standard 

1 3.0000 4.0000 4.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000 

2 2.0000 4.0000 4.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000 

3 2.0000 2.0000 4.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000 

4 2.0000 3.0000 4.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000 

5 2.0000 2.0000 2.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000 

6 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 

7 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000 

8 2.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 

9 1.0000 1.0000 1.0000 2.0000 2.0000 4.0000 4.0000 

10 1.0000 1.0000 1.0000 2.0000 4.0000 4.0000 5.0000 

11 2.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 

12 1.0000 1.0000 1.0000 2.0000 4.0000 5.0000 5.0000 

Percentiles 

 
Q16-
Q27 

Percentiles 
  25 50 75   

Tukey's Hinges 

املستوى 
 املعيشي
Living 

standard 

1   4.0000 4.0000 5.0000   

2   4.0000 4.0000 5.0000   

3   4.0000 4.0000 5.0000   

4   4.0000 4.0000 5.0000   

5   2.0000 4.0000 5.0000   

6   5.0000 5.0000 5.0000   

7   3.0000 4.0000 5.0000   

8   4.0000 5.0000 5.0000   

9   1.0000 2.0000 2.0000   

10   1.0000 2.0000 4.0000   

11   4.0000 5.0000 5.0000   

12   1.0000 2.0000 4.0000   
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 .لفقرات احملور األول Tests of Normality  نتائج حتليل التوزيع الطبيعي للبياانت (006ملحق رقم ) •
Tests of Normality 

 Living standard املستوى املعيشي

Q16-
Q27 

Kolmogorov-
Smirnova 

Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
1 0.273 449 .000 .712 449 .000 
2 0.274 449 .000 .710 449 .000 
3 0.316 449 .000 .760 449 .000 
4 0.264 449 .000 .765 449 .000 
5 0.268 449 .000 .838 449 .000 
6 0.431 449 .000 .509 449 .000 
7 0.304 449 .000 .815 449 .000 
8 0.338 449 .000 .659 449 .000 
9 0.272 449 .000 .790 449 .000 
10 0.297 449 .000 .824 449 .000 
11 0.367 449 .000 .615 449 .000 
12 0.204 449 .000 .878 449 .000 

 .لفقرات احملور األول aTukey B ( نتائج اختبار007ملحق رقم ) •
 Living standard املستوى املعيشي

 
 

Tukey Ba 

Q16-
Q27 N 

Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 449 2.0490         
10 449  2.3541        
12 449   2.7127       
5 449    3.5100      
7 449     3.7483     
3 449      4.0601    
4 449      4.1893 4.1893   
1 449       4.2918 4.2918  
2 449       4.2984 4.2984  
8 449       4.3987 4.3987  
11 449        4.4276  
6 449         4.6258 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 449.000. 
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 لفقرات احملور الثاين. Percentiles حتليل املئينات )املدى املئوي(( 008ملحق رقم ) •
Percentiles 

Percentiles Q28-
Q32 

 
95 90 75 50 25 10 5 

5.0000 5.0000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 1.0000 1 
العملفرص   

Job 
chance 

Weighted 
Average 

(Definition1) 

5.0000 5.0000 5.0000 4.0000 2.0000 2.0000 3.0000 2 
5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 4.0000 4.0000 3.0000 3 
5.0000 5.0000 5.0000 4.0000 4.0000 4.0000 2.0000 4 
5.0000 5.0000 5.0000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 5 

 ثاين.لفقرات احملور ال Tukey's Hinges( نتائج اختبار 009ملحق رقم ) •
Percentiles 

Percentiles Q28-
Q32  

  75 50 25   
  4.0000 4.0000 2.0000   1 

 فرص العمل
Job 

chance 

Tukey's 
Hinges 

  5.0000 4.0000 2.0000   2 
  5.0000 5.0000 4.0000   3 
  5.0000 4.0000 4.0000   4 
  5.0000 4.0000 4.0000   5 

 .ثاينلفقرات احملور ال Tests of Normality نتائج حتليل التوزيع الطبيعي للبياانت (010ملحق رقم ) •
Tests of Normality 

 Job فرص العمل
chance 

Index1 
Q28-Q32 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

1 .256 449 .000 .838 449 .000 
2 .289 449 .000 .829 449 .000 
3 .392 449 .000 .614 449 .000 
4 .275 449 .000 .693 449 .000 
5 .274 449 .000 .784 449 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 لفقرات احملور الثاين. aTukey HSD ( نتائج اختبار011ملحق رقم ) •
 Job chance فرص العمل

Tukey HSDa 

Q28-Q32 N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 
1 449 3.2873     

2 449  3.5568    

5 449   4.0846   

4 449    4.3140  

3 449     4.5768 
Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
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 لفقرات احملور الثالث. Percentiles حتليل املئينات )املدى املئوي(( 012ملحق رقم ) •
Percentiles 

Percentiles Q33-
Q41  

95 90 75 50 25 10 5 

1 1 2 2 5 5 5 1 

املشاريعاستمرار   
Sustainability 

Weighted 
Average 

(Definition1) 

4 4 4 4 5 5 5 2 

4 4 4 4 5 5 5 3 

4 4 4 4 5 5 5 4 

2 2 4 4 5 5 5 5 

1 1 2 2 4 4 5 6 

1 2 2 4 4 5 5 7 

2 2 4 4 5 5 5 8 

1 1 1 2 2 4 4 9 

 ثالث.لفقرات احملور ال Tukey's Hinges( نتائج اختبار 013ملحق رقم ) •
Percentiles 

Percentiles Q33-
Q41  

  75 50 25   

  2 2 5   1 

 استمرار املشاريع
Sustainability 

Tukey's 
Hinges 

  4 4 5   2 

  4 4 5   3 

  4 4 5   4 

  4 4 5   5 

  2 2 4   6 

  2 4 4   7 

  4 4 5   8 

  1 2 2   9 Univ
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 لفقرات احملور الثالث. Tests of Normality نتائج حتليل التوزيع الطبيعي للبياانت (014ملحق رقم ) •
Tests of Normality 

 استمرار املشاريع
Sustainability 

Index1 Q28-Q32 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

1 .286 449 .000 .808 449 .000 

2 .295 449 .000 .692 449 .000 

3 .288 449 .000 .690 449 .000 

4 .292 449 .000 .687 449 .000 

5 .342 449 .000 .765 449 .000 

6 .279 449 .000 .851 449 .000 

7 .267 449 .000 .837 449 .000 

8 .293 449 .000 .761 449 .000 

9 .287 449 .000 .741 449 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 .لثلفقرات احملور الثا aTukey HSD ( نتائج اختبار015ملحق رقم ) •
 Sustainability استمرار املشاريع

Tukey HSDa 

Index1 Q33-
Q41  

N  Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 4 5 

9 449 1.8174         
6 449   2.8330       
1 449     3.0601     
7 449     3.1960     
5 449       3.9710   
8 449       4.0178   
3 449         4.4098 
4 449         4.4143 
2 449         4.4187 

Sig.   1.000 1.000 .608 .999 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 449.000. Univ
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 لفقرات احملور الرابع. Percentiles حتليل املئينات )املدى املئوي(( 016ملحق رقم ) •
Percentiles 

Percentiles 
Q42-Q50  

95 90 75 50 25 10 5 

5 5 4 4 4 2 2 Q42 

حجم الفئة 
 املستفيدة

The size of 
the 

beneficiary 
category 

Weighted 
Average 

(Definition1) 

4 4 2 2 2 1 1 Q43 

5 4 4 3 2 2 2 Q44 

5 5 4 2 2 1 1 Q45 

4 4 2 2 2 2 1 Q46 

5 5 4 4 2 2 2 Q47 

5 5 5 4 4 2 1 Q48 

5 5 5 4 4 2 2 Q49 

5 5 5 4 4 2 2 Q50 

 رابع.لفقرات احملور ال Tukey's Hinges( نتائج اختبار 017ملحق رقم ) •
Percentiles 

Percentiles Q42-
Q50  

  75 50 25   

  4 4 4   Q42 

حجم الفئة 
 املستفيدة

The size 
of the 

beneficiary 
category 

Tukey's 
Hinges 

  2 2 2   Q43 

  4 3 2   Q44 

  4 2 2   Q45 

  2 2 2   Q46 

  4 4 2   Q47 

  5 4 4   Q48 

  5 4 4   Q49 

  5 4 4   Q50 Univ
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 of
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 .الرابعلفقرات احملور  Tests of Normality نتائج حتليل التوزيع الطبيعي للبياانت (018ملحق رقم ) •
Tests of Normality 

 حجم الفئة املستفيدة

The size of 
the 

beneficiary 
category 

Q42-Q50 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Q42 .385 447 .000 .743 447 .000 

Q43 .408 447 .000 .723 447 .000 

Q44 .303 447 .000 .791 447 .000 

Q45 .346 447 .000 .806 447 .000 

Q46 .439 447 .000 .672 447 .000 

Q47 .370 447 .000 .764 447 .000 

Q48 .327 447 .000 .787 447 .000 

Q49 .293 447 .000 .800 447 .000 

Q50 .305 447 .000 .740 447 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 .الرابعلفقرات احملور  aTukey HSD ( نتائج اختبار019ملحق رقم ) •
 The size of the beneficiary category   حجم الفئة املستفيدة

Tukey HSDa 

Q42-Q50 N 
 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

2 449 2.2739         

5 449 2.3385         

4 449 2.5000 2.5000       

1 449   2.7256       

3 449     3.0290     

6 449       3.4967   

7 449         3.8129 

8 449         3.9220 

9 449           

Sig.   .140 .143 1.000 1.000 .928 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

275 

 .(Cronbach's Alphaثبات فقرات حماور االستبيان )( معامل 020ملحق رقم ) •
Living standard Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.883 .896 12 

Job chances Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items 

N of Items 

.660 .665 5 

Continues Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.914 .916 9 

Size Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.882 .886 9 
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 جدول مورغان يف حتديد حجم عينة الدراسة.( 030ملحق رقم ) •
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 املصادر واملراجع

 قائمة املصادر واملراجع العربية

 أوالا: الكتب.

 .القرآن الكرمي

 :السنةكتب 

 عليه هللا صلى هللا رسول أمور من املختصر الصحيح املسند اجلامعإمساعيل،  بن حممدأبو عبدهللا  ،البخاري

 طوق دار. 1طالناصر،  انصر بن زهري حتقيق حممد)، البخاري بصحيح املعروف ،وأايمه وسننه وسلم

 .(ه  1422النجاة، 

 هللا صلى هللا رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسند، احلجاج بن مسلم ،النيسابوري

 ،ةالعربي لكتبا إحياء دار ،1طالباقي،  عبد فؤاد حتقيق حممد) ،وسلم، املعروف بصحيح مسلم عليه

 .(م1992ه  ، 1412

 املنعم عبد حسن األرانؤوط، حتقيق شعيب)، سنن الدارقطينالبغدادي،  عمر بن علي احلسن أبو ،الدارقطين

 .(م2004ه  ، 1424بريوت،  الرسالة، مؤسسة ،1طبرهوم،  أمحد هللا، حرز اللطيف عبد شليب،

 :وتعليق حتقيق) ،سنن الرتمذي عيسى، أبو الضحاك، بن موسى بن َسونرة بن عيسى بن حممد الرتمذي،

 ،2طالشريف،  األزهر يف املدرس عوض عطوة الباقي، وإبراهيم عبد فؤاد شاكر، وحممد حممد أمحد

 .(م1975ه  ، 1395مصر،  احلليب، البايب مصطفى ومطبعة مكتبة شركة

 :املؤلفات

 .(مكتبة املقداد، غزة، فلسطني) ،البحث الرتبوي عناصره ومناهجه وأدواته، (1997) إحسان خليل ،اآلغا

 IBM SPSSالتحليل اإلحصائي لالستبياانت ابستخدام برانمج ، (2014) معن ،التنجي و غيث ،البحر

Statistics، (مركز سرب للدراسات اإلحصائية والسياسات العامة). 
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، 3ط دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع،) ،اجملتمع واألسرة يف اإلسالم، (2000) حممد طاهر ،اجلوايب

 (.لرايضا

 .(بريوت، 4طدار العلم للماليني، )، اتج اللُّغة وصحاح العربية، (1990) اجلوهري، إمساعيل بن محاد

دار ) ،حتليل البياانت ابستخدام برانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ،(2007) هشام بركات ،حسني

 .(اإللكرتوينالنشر 

اتج العروس من جواهر احلسيين، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق، أبو الفيض، امللّقب مبرتضى الزَّبيدي، 

 ، دار اهلداية.القاموس

 اجلزائر(. ،الطبعة الثانية، دار احملمدية)، اقتصاد املؤسسة، (1998) عدون انصر ،دادي

 .(، مصرمكتبة األجنلو املصرية)، اقتصادايت الرايضة، (2013) ، كمال الدين وآخروندرويش

الدار الشامية،  -دار القلم )، للراغب األصفهاين املفردات يف غريب القرآن (، 2009الداودي، صفوان )

 .(سوراي

 .مصر( دار احلديث، القاهرة،)، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، (2004) ابن رشد احلفيد، حممد بن أمحد

 .(دار الورقات العلمية، الرايض)، الفقر حقيقته وأسبابه، (2005) الرماين، زيد حممد

 .(، الكويت226 ، العددجملة عامل املعرفة)االقتصاد السياسي للبطالة، ، (1998) زكي، رمزي

  .(الثانيةالطبعة  ،انشرون – ، الدار العربية للعلومجتربة بنك الفقراء ،(2007) جمدي علي ،سعيد

 .(، بريوت3الطبعة  ،دار الكتب العلمية) ،للبيهقي شعب اإلميان(، 1989السعيد، حممد و زغلول، بسيوين)

دار الفكر للنشر والتوزيع، )، الطبعة الثانية، مبادئ القياس والتقومي يف الرتبية، (1989) وآخرون ، عزيزمسارة

 .(األردن

متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة بني التمويل اإلسالمي  ،(2015) أمحد ،العساف و حسني ،مسحان

 .(عمان، األردنالطبعة األوىل، دار املسرية، )، والتقليدي
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 .(اجلزائر الطبعة الثالثة،ديوان املطبوعات اجلامعية، )، اقتصاد املؤسسة، (2003) عمر ،صخري

دار الفكر، )، حاشية ابن عابدين، (1992) الدمشقيابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين 

 .(بريوت ،الطبعة الثانية

، الطبعة األوىلدار صفا للنشر والتوزيع، )، مبادئ االقتصاد الكلي، (2000) عبادي، عبد الناصر وآخرون

 .(عمان

مطبعة العمرانيَّة، )، فقر الشُّعوب بني االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي، (1995) عبد العظيم، محدي

 .(مصر، القاهرة

 .(جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر)، حماضرات يف التنمية االقتصادية، (2006) شاكر حممد ،العريب

 .(دار املسرية، عمان، األردن)، إدارة املشروعات الصغرية، (2002) ماجدة ،العطية

 املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت،)، األوىلالطبعة ، القاموس االقتصادي، (1985) حممد بشري ،علية

 .(لبنان

 ،للطباعة والنشر مؤسسة الرسالة)، القاموس احمليط ،لفريوزآابدي، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوبا

 .(بريوت م،2005الطبعة الثامنة، 

اإلسكندرية، دار االشهار الفنية، )، اقتصادايت األعمال واالستثمار الدويل، (2007) عبد السالم ،أبو قحف

 .مصر(

البنك  -املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب)، مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي، (2004) منذر ،قحف

 .، جدة، اململكة العربية السعودية(اإلسالمي للتنمية

، 25ال  حبث مقدم لندوة الربكة )، طرق بديلة لتمويل رأس املال العامل، (2004) علي حمي الدين ،القرة داغي

 .(جدة، السعودية

 .(حممد هارون، دار الفكر عبد السالمحتقيق: )، مقاييس اللُّغة معجم، (1979)القزويين، أمحد بن فارس
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الطبعة  ،دار إحياء للنشر الرقمي)، مشكلة البطالة وعالجها يف الفقه اإلسالمي، (2013) سامر ،قنطقجي

 .اإللكرتونية(..الثانية

حتقيق: السيد بن عبد املقصود بن ) النكت والعيون )تفسري املاوردي(،املاوردي، علي بن حُمَمَّد بن حبيب، 

 .(عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بريوت

، اجلزء األول دار الدعوة،)، املعجم الوسيط، (2010) إبراهيم وآخرون )جممع اللغة العربية ابلقاهرة( ،مصطفى

 .مصر(

  .(القاهرة، الطبعة األوىلعامل الكتب، )، التوقيف على مهمات التعاريف، (1990)املناوي، حممد عبد الرؤوف 

، لسان العربابن منظور، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل مجال الدين األنصاري الرويفعي اإلفريقي، 

 .(بريوت الطبعة الثالثة،دار صادر، )

 .(دار صفاء، عمان، األردن)، إدارة األعمال التجارية الصغرية، (2002) توفيق ،يوسف

 اثنياا: الرسائل العلمية.

جامعة )، دور املؤسسات غري املصرفية يف متويل املشروعات الصغرية يف مصر ،(2007) فادي حممود ،إبراهيم

 .(الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، رسالة ماجستري

دراسة مقدمة لنيل درجة )، آاثر متويل املؤسسات املالي ة للمشاريع الصغرية ،(2007) مشاعر عوض ،إدريس

 .(، السوداناملاجستري، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

سياسات التمويل األصغر ودورها يف احلد من نسبة الفقر.. دراسة حالة  ،(2014) أسامة إمساعيل ،البشري

حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف الدراسات املصرفية، جامعة السودان )، نمصرف السالم السودا

 .(للعلوم والتكنولوجيا، السودان

أطروحة )، وسائل تفعيل متويل املشاريع الصغرية من منظور االقتصاد اإلسالمي، (2008) حممود علي ،جرادات

 .(الريموك، األردندكتوراه يف االقتصاد واملصارف اإلسالمية، جامعة 
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 .(كلية االقتصاد، جامعة دمشق، سوراي)، متويل املشروعات الصغرية، ( 2009) نورا ،اجلمعة

دور املصارف اإلسالمية يف متويل املشروعات الصغرية.. دراسة لدور العقود  ،(2003) منري سليمان ،احلكيم

 .(العربية للعلوم املالية واملصرفية، عمان، األردنرسالة ماجستري، األكادميية )، اإلسالمية يف التمويل

رسالة ماجستري، )، التمويل الالربوي للمؤسسات الصغرية يف األردن ،(1992) مجيل حممد سلمان ،خطاطبة

 .(جامعة الريموك، إربد، األردن

أطروحة دكتوراه من )، اإلسالمياملشروعات الصغرية وأثرها يف التنمية يف املنظور ، (2014)رقية أنور العاين، 

 .(كلية العلوم اإلسالمية، جامعة بغداد، العراق

تفعيل دور الصناعات الصناعية الصغرية واملتوسطة يف عملية التنمية االقتصادية ، (2005) رامي ،زيدان

 .، سوراي(أطروحة غري منشورة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة دمشق)، واالجتماعية يف سورية

األثر التنموي للمشروعات الصغرية املمولة يف ظل اسرتاتيجية التنمية..  ،(2009) ميساء حبيب ،سلمان

وتنمية املشروعات يف اجلمهورية العربية  دراسة تطبيقية على املشاريع املمولة من قبل هيئة التشغيل

 .(، الدمناركللمالية واملصرفية رسالة ماجستري، األكادميية العربية)، السورية

أثر متويل املشروعات متناهية الصغر على مستوى معيشة الفئة املستهدفة..  ،(2010) إيهاب طلعت ،الشايب

رسالة ماجستري، قسم إدارة األعمال، كلية )، دراسة تطبيقية على مؤسسة التضامن للتمويل األصغر

 .(التجارة، جامعة عني مشس، مصر

 .(القاهرة ،الثقافة املصرية للطباعة والنشر) ،دليل اختيار العينة ،(1999) الضحيان، سعود بن ضحيان

، دور الصندوق االجتماعي للتنمية يف متويل الصناعات الصغرية يف مصر، (2000) هشام على ،عبد اخلالق

 .(رسالة ماجستري، كلية التجارة، جامعة عني مشس)

رسالة )، الصناعات الصغرية وأثرها على مشكلة البطالة يف مصر، (1994) أمحد حلمي ،عبد اللطيف

 .(ماجستري، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة
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دور مدخل إدارة معرفة العميل يف حتقيق امليزة التنافسية ابلتطبيق على البنوك التجارية ، (2008) بسيم ،العريقي

 .(أطروحة دكتوراة، كلية التجارة، جامعة عني مشس، مصر)، اليمنية

 ،التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرية.. دراسة ألهم مصادر التمويل، (2003) عبد احلميدحممد  ،فرحان

 .(األكادميية العربية للمالية واملصرفية ماجستري،)رسالة 

أطروحة )، .. دراسة ميدانيةواملتوسطة يف اجلزائرسياسات متويل املؤسسات الصغرية  ،(2005) يوسف ،قريشي

 .(، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائرلنيل درجة الدكتوراة

حبث )، إشكالية التمويل املصريف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ،(2008) عواطف ،حمسن

 .(اجلزائرماجستري، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 

رسالة )، دور التمويل املصريف يف تشجيع قطاع الصناعات الصغرية، (2008) خطاب ف تح الرمحن محد ،النيل

 .(مقدمة لنيل درجة املاجستري، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

 اثلثاا: الدورايت.

 ةاملؤمتر األول للجمعي)، االقتصادية املعاصرةدور الزكاة يف معاجلة املشكالت ، (2012) عصام ،أبو النصر

مية يف مصر، اجلمعية املصرية للتمويل نالتمويل اإلسالمي، وآفاق الت.. املصرية للتمويل اإلسالمي 

 .(اإلسالمي، القاهرة

حالة  -دور املشروعات الصغرية يف معاجلة مشكل  يت البطالة والفقر  ،(2016) عبد الكرميسامح  ،أبو شنب

 .(حبث منشور يف اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، العدد الثاين، اجمللد الثاين عشر)، األردن

مشكلة البطالة وآاثرها االجتماعية يف اجملتمعات املأزومة )اجملتمع  ،(2015) كزار  ،حسني و البديري نعيم

 .(2 ، العدد23جملة اببل، العلوم االنسانية، اجمللد )، العراقي أمنوذجاً( دراسة حتليلية

، املشاريع الصناعية الصغرية يف مدينة جرش.. مشاكل ومعوقات.. دراسة ميدانية ،(2005) حممد ،بندقجي

 .(32جملة دراسات العلوم اإلدارية، العدد )
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الضفة الغربية )احلاجات املالية اهليكل التمويلي للمشاريع الصغرية يف ، (2004آخرون )و  حممود ،جرادات

، العدد 31جملة دراسات، العلوم اإلدارية، اجلامعة األردنية، اجمللد ) ،والصعوابت واملصادر املتاحة(

 .(الثاين

أبريل  4، نشر يف حوار مع الدكتور حممد يونس يف جملة االقتصاد اإلسالمي، (2014) بسيوين ،احللواين

، م2017أبريل  26، القاهرة، اتريخ املطالعة على االنرتنت م2014

http://www.aliqtisadalislami.net. 

دور البنوك يف استدامة متويل املشروعات الصغرى ، (2015) الفكي ،علي قاسم و عبداملاجد بله ،الساوي

، م2012 –م 2007دراسة حالة جمموعة من املصارف السودانية للفرتة من .. ملعاجلة الفقر اجملتمعي 

 .(1، اجمللد 16حبث منشور يف جملة العلوم االقتصادية، العدد )

حبث )، مؤسسات التمويل يف متويلهااملشروعات الصغرية يف اليمن ودور املصارف و ، (2011) صادق ،السبئي

 .(منشور يف جملة اإلداري احلديث، املعهد الوطين للعلوم اإلدارية، العدد السادس

 -دور مؤسسات وبرامج التمويل الصغري يف متويل وتنمية املشروعات الصغرية ، (2016) صادق ،السبئي

حبث منشور يف جملة العلوم االقتصادية، العدد )، م2014 –م 2009دراسة حتليلية للتجربة اليمنية للفرتة 

 .(2، اجمللد 17

حبث منشور يف )، منوذجاً أمصر  االقتصاديةاملشاريع الصغرية وأثرها يف التنمية  ،(2012) عاصم ،عبد النيب

 .(م2012-12-11جملة األكادميية العربية يف الدمنارك، العدد املزدوج 

جملة )، ضرورة أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف ظل التحوالت العاملية، (2006) عمورة، مجال

 .(2العلوم اإلنسانية، السنة الثالثة، العدد 

جملة االقتصاد واإلدارة، الفقر )، الفقر مسبباته آاثره وسبل احلد منه، حالة اجلزائر، (2003) كورتل، فريد

 .(02والتعاون، اجلزائر، العدد 
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جملة اجلامعة ) ،"دراسة قرآنية موضوعية"عالج مشكلة الفقر اللوح، عبدالسالم محدان و عنرب، حممود هاشم، 

 .(2009سلسة الدراسات اإلسالمية، اجمللد السابع عشر، العدد األول، يناير ..اإلسالميَّة 
 ، صنعاء، اليمن.الثاينمتخصصة(، العدد  –فصلية  -، )اقتصادية (2014) جملة التمويل األصغر

الصناعات الصغرية يف البلدان النامية.. تنميتها ومشاكل متويلها يف أطر نظم  ،(1994) عبد الرمحن ،يسري

، البنك اإلسالمي للتنمية، 1حبث منشور ضمن سلسلة حبوث العلماء الزائرين رقم )، وضعية وإسالمية

 .(املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب

 رابعاا: املؤمترات والندوات.

تعريف املنشآت الصغرية واملتوسطة وأمهيتها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ، (2003) نبيل ،أبو ذايب

حبث مقدم للملتقى السنوي السادس لألكادميية العربية )، ومتطلبات جناحها واملعوقات اليت تواجهها

ن النامية واملؤسسات املالية اإلسالمية يف متويل املنشآت بعنوان "دور املصارف االسالمية يف البلدا

-27، الصغرية واملتوسطة" األكادميية العربية للمالية واملصرفية اإلسالمية، عمان، األردن

 .(م29/9/2003

، جتربة بنك فيصل اإلسالمي املصريف يف متويل املنشآت الصغرية واملتوسطة ،(2003) عبد احلميد ،أبو موسى

امللتقى السنوي اإلسالمي السادس بعنوان: دور املصارف االسالمية يف البلدان النامية واملؤسسات )

املالية اإلسالمية يف متويل املنشآت الصغرية واملتوسطة، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، عمان، 

 .(األردن

دراسة أثر سياسات التمويل األصغر على  ،(2014) وداد ،عبد الرمحن و مصطفى مجال الدين ،كساوي  أبو

 .(اإلدارة العامة للمرأة واألسرة، وزارة الرعاية والضمان االجتماعي، السودان)، املرأة

صيغ مقرتحة لتمويل املنشآت الصغرية واملعاجلة احملاسبية لصيغة املشاركة املنتهية ، (2005) حممد ،البلتاجي

حبث مقدم للمؤمتر السنوي الثاين عشر لألكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية حتت )، ابلتملك
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عنوان: دور املصارف واملؤسسات املالية واالقتصادية يف ترويج ومتويل املنشآت الصغرية واملتوسطة، 

 .(م31/5/2005–29عمان، األردن، 

 الصغرية املشروعات تنمية يف والصناعة التجارة غرف عام احتاد دور ،(2005) يوسف درديرة، صاحل

-25، طرابلس، ليبيا واملتوسطة، الصغرية املشروعات لندوة مقدمة حبثية ورقة) ،واملتوسطة

 .(م27/7/2005

امللتقى الدويل بعنوان: )، إشكالية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، (2006) أشرف ،دوابة

متطلبات أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

 .(م2006أبريل  18-17اجلزائر، 

-دور صناعة التمويل األصغر يف احلد من البطالة  ،(2011) عبد الرمحن ،عبد القادر و فوزي ،سدرا بو

ورقة عمل قدمت للملتقى الدويل حول اسرتاتيجية احلكومة للقضاء )، MENAدراسة حالة دول املينا 

 . (م16/11/2011-15على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة، جامعة املسيلة، اجلزائر، 

مناذج من التمويل اإلسالمي للمؤسسات الصغرية  ،(2006) حسني ،رحيم و حممد رشدي ،سلطاين

ورقة عمل قدمت للملتقى الدويل حول سياسات التمويل )، واالستصناعواملتوسطة.. املضاربة، السلم، 

علوم و  االقتصاديةعلوم الكلية وأثرها على االقتصادايت واملؤسسات دراسة حالة اجلزائر والدول النامية،  

 .(م2006نوفمرب  22-21التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر 

، ندوة الرايض)، املنشآت الصغرية واملتوسطة يف خلق فرص عمل جديدةدور ، (2002) لسهالوي، خالدا

 .اململكة العربية السعودية(

 .(كلية االقتصاد، جامعة البليدة، اجلزائر  )عبد القادر أوزال، مالحظات حول الفقر يف العامل،
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ضاء على الفقر برامج التمويل األصغر ودورها يف الق ،(2011) عمران ،عبد احلكيم و غزي حممد ،العريب

ورقة عمل قدمت للملتقى الدويل حول اسرتاتيجية احلكومة للقضاء على البطالة وحتقيق )، والبطالة

 .(م16/11/2011-15التنمية املستدامة، جامعة املسيلة، اجلزائر، 

بنك السودان املركزي، وحدة التمويل األصغر، )، إدارة التمويل األصغر، (2008) صالح حسن ،العوض

 .(الدورة التدريبية األوىل

إسهامات املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف مكافحة الفقر مع  ،(2013) سهام ،بوفلفل و شريف ،غياط

جامعة ، للملتقى الدويل الثاين حول: املالية اإلسالميةورقة مقدمة )، إضاءات على جتارب بعض الدول

  .(م2013 / 6 / 29– 27ابلتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، ، صفاقس، تونس

الندوة العاملية ) ،SPSSحتليل االستبياانت ابستخدام الربانمج اإلحصائي ، (2009) عبد الرمحنلفرا، وليد ا

 .(للشباب اإلسالمي، إدارة الربامج والشؤون اخلارجية

االسرتاتيجيات االقتصادية والسياسة النقدية املطلوبة لتيسري متويل ، (2003) تيسري ،اجلابر و ماهر ،حملروقا

امللتقى السنوي اإلسالمي السادس بعنوان: دور املصارف االسالمية يف )، املنشآت الصغرية واملتوسطة

البلدان النامية واملؤسسات املالية اإلسالمية يف متويل املنشآت الصغرية واملتوسطة، األكادميية العربية 

 .(لعلوم املالية واملصرفية، عمان، األردنل

مركز )، املشاريع الصغرية واملتوسطة يف األردن أمهيتها ومعوقاهتا ،(2006) إيهاب ،مقابلة و ماهر ،احملروق

 .(املنشآت الصغرية واملتوسطة، األردن

 "،"التحدايت واملبادراتتنمية التمويل األصغر اإلسالمي ، (2008) املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب

 .(اململكة العربية السعودية ،جدةالورقة الثانية من حوار السياسات، البنك اإلسالمي للتنمية، )
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دور التمويل األصغر يف حماربة الفقر يف املناطق الريفية ضمن  ،(2013) توفيق ،شاوش و موسى ،بن منصور

امللتقى الدويل الثاين حول املالية اإلسالمية والذي نظمته ورقة عمل ُقدمت إىل )، أطر املالية اإلسالمية

 .(م2013 /6/ 29–27جامعة صفاقس، ابلتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية جدة، تونس، 

دور التمويل األصغر يف حماربة الفقر يف املناطق الريفية ضمن أطر  ،توفيق براهم ،شاوش و موسى ،منصوربن 

جامعة حممد البشري اإلبراهيمي، ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري)، املالية اإلسالمية

 .(برج بوعريريج، اجلزائر

ورقة عمل مقدمة إىل )، املشاريع الصغرية واملتوسطة يف ليبيا.. الواقع والطموح (، 2006) ثراي حسن ،الورفلي

امللتقى الدويل متطلبات أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، جامعة حسيبة بن 

 .(م2006 /4/ 18 -17بوعلي ابلشلف، اجلزائر 

 خامساا: التقارير واملنشورات.

اليمنية  حمافظات اجلمهوريةاالسقاطات السكانية على مستوى ، (2010) إحصائيات اجلهاز املركزي لإلحصاء

 .حسب العمر والنوع (2025 - 2005للفرتة )

، اجملموعة االستشارية ملساعدة اإلرشادات املتفق عليها بشأن التمويل األصغر، (2003) روبرت بك ،آريستني

 الفقراء.

حتسني عمل التمويل البالغ الصغر يف منطقة الشرق األوسط ، (1998) لورنس ،هارت و جوديث ،براندمسا

 ، منشورات مكتب شؤون الشرق األوسط ومشال إفريقيا ابلبنك الدويل.فريقياأومشال 

 .م2015ملنظمة العمل الدولية واجلهاز املركزي لإلحصاء ابليمن،  االستقصاء السريع

 .م2015 وحىت 2009من  لبنك األمل للتمويل األصغر ةرير السنوياالتق

 .م2016وحىت م 2009التقارير السنوية للصندوق االجتماعي للتنمية من 

 .م2015وحىت هناية  2012سيب لألعوام من منظمة تقارير 
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 .م2015أكتوبر  8 – 6الجتماع التشاوري من أجل اليمن، جمموعة البنك الدويل، الرنكا، تقرير ا

 .م2012التقرير السنوي لشبكة اليمن للتمويل األصغر، 

تقرير املؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان االستثمار بشأن اجلمهورية 

 .م2016يونيو  20رار واالحتياجات، اليمنية تقييم أويل لألض

تقرير املؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان االستثمار بشأن اجلمهورية 

 .م2016يونيو  20اليمنية تقييم أويل لألضرار واالحتياجات، 

 .م2013 ،اليمن ،كتاب االحصاء السنوياجلهاز املركزي لإلحصاء، 

(، دليل املبادئ التوجيهية للممارسات السليمة اخلاصة CGAPاجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء )

 .م2006ابجلهات املمولة للتمويل األصغر، الطبعة الثانية، أكتوبر 

، اإلدارة العامة للتحليل دليل برامج ومؤسسات التمويل املتوسطة والصغري واألصغراملركز الوطين للمعلومات، 

 .م2014 الدراسات، مايوو 

 ، اليمن.م2016وحىت م 2009النشرات الفصلية من  ،لصندوق االجتماعي للتنميةا

 .م1985، 71منظمة العمل الدولية، الدورة 

مسح القوى العاملة اجلهاز املركزي لإلحصاء، تقرير  و ،املكتب اإلقليمي للدول العربية ،منظمة العمل الدولية

 .م2015أكتوبر  26، م2014-2013يف اجلمهورية اليمنية 

 .م2016، يوليو 7املوجز االقتصادي الفصلي ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، البنك الدويل، العدد 

 .م2014، يناير 2املوجز االقتصادي الفصلي ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، البنك الدويل، العدد 

 .م2003اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء، مارس ، 11موجز اجلهات املاحنة، رقم 

 .م2017، البحرين املنامة، املعايري الشرعية هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )أيويف(،

 .م2015سبتمرب  ،تقديرات قطاع توقعات االقتصاد الكلي والبحوثوزارة التخطيط، 
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 .م2014، نوفمرب دليل برامج ومؤسسات التمويل املتوسطة والصغري واألصغروزارة الصناعة والتجارة اليمنية، 

 .م2009لسنة  15قانون بنوك التمويل األصغر رقم 

 سادساا: املواقع اإللكرتونية.

 .م14/05/2017اتريخ املطالعة  لتمويل األصغر وكيفية نشأته،ا

https://www.netotrade.ae/learn/trading-academy/advanced-trading-strategies/what-is-

micro-finance 

 .م14/12/2017اتريخ املطالعة ، موسوعة املعرفة اإللكرتونية

https://marefa.org/. 

 م.20/09/2016 اتريخ املطالعة ،للتمويل األصغر بنك األمل

http://www.alamalbank.com /.  

 م.20/09/2016 اتريخ املطالعة ،البنك الدويل

www.info.worldbank.org/etools/doc 

 م.03/02/2017شبكة األلوكة، اتريخ املطالعة 

https://www.alukah.net/culture/0/106162/ 

 م.27/02/2017، اتريخ املطالعة (YMN) شبكة اليمن للتمويل األصغر

http://yemennetwork.org/ar /.  

 م.14/03/2017، اتريخ املطالعة (SFDلصندوق االجتماعي للتنمية )ا

http://www.sfd-yemen.org/ar/index.php. 

 م.14/03/2017اتريخ املطالعة ، صندوق تنمية الصناعات واملنشآت الصغرية

http://sedfyemen.com/index.php?subj=10. 

 م.27/02/2017اتريخ املطالعة ، اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء

https://www.microfinancegateway.org/ar 

 م.21/09/2016 اتريخ املطالعة، مصرف الكرميي للتمويل األصغر اإلسالمي

http://kuraimibank.com/pages.aspx?id=19. 

 م.20/10/2016اتريخ املطالعة ، منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
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http://www.unido.org. 

 

 م.20/10/2016اتريخ املطالعة ، منظمة العمل الدولية

www.ilo.org. 

 م.13/4/7201اتريخ املطالعة  ،وزارة التجارة والصناعة اليمنية

http://www.moit.gov.ye/moit/ar/node/2311 

SME Corporation Malaysia  م.20/10/2016اتريخ املطالعة 

http://www.smecorp.gov.my/ 
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