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 ملخص التقرير .1
في تحديد  القائمة األصغرشروط المرجعية، هو مساعدة مؤسسات التمويل الالسوق المقدم، كما تعرفه  دراسةالهدف العام لتقرير 

ي ف األصغرقدر ممكن من الفقراء ومن هم بحاجة الى خدمات التمويل  أكبرستكشاف احتياجات العميل من اجل ضمان الوصول الى وا

 ن.والجديدة المطلوبة من قبل العمالء الحاليين والمحتملي القائمةاليمن. باإلضافة الى ذلك، ينبغي ان تقدم الدراسة معلومات حول المنتجات 

 ،األصغر( تقدير السوق المحتمل لخدمات التمويل الصغير و2حول المجاالت التالية، ) دراسةك، تركز األسئلة الرئيسية في العلى ذل بناءا  و

( النظرة العامة 2( االستخدام الحالي للمنتجات والخدمات المالية، )1، )األصغرالصغيرة و المنشئآت( السمات العامة ألصحاب 1)

 ( الطلب على منتجات وخدمات مالية معينة.1)واخيرا  للمؤسسات المالية، 

 يلي ملخص للمخرجات الرئيسية للمسح. فيما

 .دراسة ومنهجيتهكما تضمن الملحق ب تفاصيل حول اسلوب ال

 األصغرالصغيرة و المنشئآتتقدير السوق المحتمل لتمويل 

اسرة. في العام  1،212،000د االسر في اليمن بـ ، يقدر عد1021بحسب اخر االرقام الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء في عام 

الصندوق االجتماعي للتنمية مسح للقوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي لإلحصاء. واعتمد  أجري 1021

ديريات والمدن والقرى اسرة كما انه شمل كل المناطق الحضرية والريفية من المحافظات والم 21،121المسح على عينة مكونة من 

 ةالتي تقدم السكن الجماعي. وتم اجراء منهجي المنشئآتباستثناء البدو الرحل و 1002واالحياء التي تم تغطيتها في التعداد السكاني عام 

 مرحلتين. عينات المجموعات الطبقية على

وكون ان كل اسرة تم مقابلتها لديها شخص يدير  تديره.من العينة المدروسة لها عمل  9%11وجدت دراسة منظمة العمل الدولية ان 

 . أدنينشاط اقتصادي كحد  2،888،200 نشاط اقتصادي ذلك يقضي ان النتيجة

ضمن الفئة  %0.8ضمن الفئة الصغيرة و 2.1، األصغرتصنف ضمن الفئة  االنشطة االقتصاديةمن  %12 فأن 10وفقا  لعدد العاملين

المسجلة وباعتبار ان  يتعلق باألعمال فيما 1002على نتائج التعداد السكاني عام  بناءا  فة(. غير مصن %0.12المتوسطة والكبيرة )و

مسجلة معا  الغير سجلة فأن عدد األعمال المسجلة وعلى االقل، كانت غير م %10بنسبة تصل الى  ،األصغراألعمال الصغيرة و اغلبية

 بكثير. أكثرقد تكون 

 0712في اليمن يصل الى ما يقارب  األصغرالصغيرة و المنشئآتالسوق المحتمل لتمويل ان حجم  على ذلك يمكننا ان نستنتج بناءا  

 الصغيرة المنشئآت من 857111و األصغر المنشئآتمن  مليون

 األصغرالصغيرة و المنشئآتالسمات العامة والمالية  ال صحاب 

تم أجرائه عن طريق الـ ال اف اس  األصغرالصغيرة و تالمنشئآحول متطلبات  (LFS) اسالمسح الرئيسي الذي قامت به ال.اف.

تم خالل في كال من صنعاء وعدن وتعز.  1021بالتعاون مع وكالة ابحاث السوق اليمنية ايبكس لالستشارات في الربع الرابع من عام 

 شئآتالمنوحديثة حول سوق ثابتة  معرفة على الحصول لنا اتاحت التي والنوعية الكمية دراسةال عناصر من مزيج المسح بتطبيق

 بينما السياق،و العمق النوعي الجزء كما تم استخدام العنصرين ليتم اثراء وتأكيد كل عنصر باآلخر، فقدم. المستهدف األصغرالصغيرة و

 .الوصول الكمي الجزء قدم

 اختيار على الحرص تم ،نفسه الوقت وفي. للبلد واالقتصاديالجغرافي  التنوع تعكساالستطالع  في المشاركين كعينة من 121 أخذ تم

 التركيز( 2: )العينات أخذ معايير أهم كانت السياق، هذا وفي. األصغر التمويلمؤسسة  من عمالء تصبح أن لها يمكنالتي  الشركات

 االقتصاد نتاج بنيةاإلقطاعية التي تعيد ا االنشطة( 1) ،(وتعز صنعاء عدن،) اليمن في مواقع ثالثة في الحضرية المراكز على الجغرافي

 تعمل كانت التي األصغرالصغيرة و المنشئآت على التركيز( 1) ،((٪22) والتصنيع( ٪12) والخدمات( ٪ 11) التجارة) ةالرسمي غير

                                                           
 : هل لديك منشئة تجارية؟202س 9

 : كم موظفين يعملون في المنشئة؟201س 10
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 المشاريع أصحاب جميع حول مؤكدة معلومات لتوفير (٪10.2) شاركن اللواتي اإلناث من معينة نسبة إدراج( 2) و األقل على سنة لمدة

 .جنسهم عن النظر ضبغ

يئة بمن المشاركين كانت لديهم خبرة في االعمال تمتد الى ثالث سنوات ما يعتبر مؤشر ايجابي يشير الى  %20وجدت الدراسة ان 

ألغراض خاصة خالل  %1تجارية وما يقارب الفقط من المشاركين اخذو قروض لألغراض  %1في حين ان اعمال مستقرة نسبيا. 

 ، ما يدعملقروض التموينية لتمويل مخزونهمعلى ا األصغرالصغيرة و المنشئآت، يعتمد اصحاب هرا الماضيةاالربعة وعشرون ش

من  %20في اليمن. ومن المهم ان نالحظ بانه في حين ان  األصغرالمشاريع الصغيرة و لسوق تمويلاالعتقاد بوجود امكانية كبيرة 

 .فقط من النساء %12تصاد للتموين وذلك ينطبق على الرجال يقولون ان مموليهم يسمحون لهم لدفع االق

الراتب الشهري بالدرجة الرئيسية. ومع —من المشاركين يحصلون على دخل اضافي من اعمال مرافقة لعملهم الرئيسي %22قرابة 

. اال ان بالنسبة هممنهم ان النشاط التجاري هو مصدر الدخل اال %16ما يقارب الـ يصرح  مصدر الدخل االهمذلك عندما يسألون عن 

 من النساء يعتبر النشاط التجاري هو مصدر الدخل الرئيسي. %21لما يقارب الـ 

( إال ان هناك فجوة كبيرة بين الجنسين: في حين ان 12يورو 810) 01100011 الى لشهرية للنشاط التجاري العاديتصل المبيعات ا

لاير، ويصل متوسط عائدات النشاط  200،000للرجال يصل الى ما يقارب  األصغرارقام متوسط المبيعات الشهرية للنشاط التجاري 

 من الرجال يكسبون في العادة األصغر المنشئآتلاير فقط. وبالنظر الى صافي االرباح الشهرية، اصحاب  10،000للنساء الى  األصغر

يورو( فقط كصافي ارباح  22) 21،000ن من النساء يكسب األصغر المنشئآتيورو( في الشهر، بينما اصحاب  221لاير ) 10،000

ه في حين ان حجم االنشطة . ومن المثير لالهتمام ان نالحظ ان%10شهرية. هامش االرباح لجميع االنشطة التجارية يتأرجح ما بين 

 اثاالن غراألص المنشئآتهوامش االرباح ال صحاب للذكور تصل الى ما يقارب ستة اضعاف تلك التي لإلناث، اال ان  االقتصادية

يورو( في حين ان  1،211العادي هو مليون لاير ) األصغر االقتصاديبكثير من نظرائهن من الذكور. مخزون النشاط  أكبر( 20%)

 يورو(. 10،111يعادل تسعة ماليين لاير ) األصغرالمخزون الطبيعي للمنشئات الصغيرة و

 االعمال من االناث ورواد األصغرالصغيرة و المنشئآتاهم التحديات التي تواجه 

التحديات بالنسبة لهم. بينما من الممكن ان تقوم قروض معينة ألجهزة  أبرزيرى المشاركون ان قضايا عدم توفر الكهرباء واالمن تمثل 

ح ن المسمن المشاركين يصنفون القضايا االمنية على انها االبرز. وتم تأكيد ذلك م %82الطاقة الشمسية او المولدات بتخفيف االخيرة، 

ومن المالحظ ان الزبائن قد يعانون من انخفاض المبيعات بسبب الوضع االمني الغير  –خصوصا من دراسات الحالة  —النوعي 

 مستقر.

من الذكور كما  التي يقودها نظرائهن المملوكة من النساء تكون أصغر بعدة مرات من تلك االنشطة االقتصاديةوكما هو موضح اعاله، 

 أيامن االناث المشاركات لم يستخدمن  %11. عالوة على ذلك شكل اقل بكثير من الممونين مقارنة بنظرائهن من الرجالانهن يعتمد ب

 فقط من الرجال. %2.1من خدمات التمويل في حين ان ذلك ينطبق على 

راض والمنتجات غير االقراضية. في كال من منتجات االق امكانية كبيرة ال دراج اصحاب االعمال من النساء مالياتظهر هذه الفجوة 

ومن خالل مناقشات المجموعة الضابطة تبين لنا ان النساء الالتي لهن انشطة تجارية منزلية يفضلن ان يتم زيارتهن من خالل ضابطات 

القروض  بطاتعلى الزيادة في توظيف ضا بناءا  قد تزيد من وصولها الى النساء  األصغرالقروض االناث، ما يعني ان مؤسسات التمويل 

 االناث.

  

                                                           
 . _االقل النصف من البيانات من االكبر النصف تفصل التي العددية القيمة هو( المتوسطة القيمة أيضا وتسمى) المتوسط 11

 هذا في( متوسط أيضا وتسمى) المتوسط من بدال الوسطية مةالقي نستخدم ونحن لدينا، البيانات مع متحفظة تكون لكي
 التاليوب اإلجابات، من جدا كبيرة أعداد المشاركين من قليال بعض أعطت كما المتوسط، من بكثير أعلى األحيان من كثير في هو المعدل أن على يدل ألنه تحليل
 .النتائج تشوه

 1022 يناير 10 من اعتبارا OANDA الصرف سعر 12
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 االستخدام الحالي للمنتجات والخدمات المالية

دقة حول االستخدام الحالي للمنتجات  أكثر( التمكن من اجراء تحليل 2كما تم الذكر اعاله، كانت االهداف الرئيسية لمسح الطلب )

من جانب القروض والمنتجات المالية  األصغرو الصغيرة المنشئآت( لتحديد امكانية السوق لخدمات تمويل 1والخدمات المالية و )

 االخرى.

 من ٪22 حوالي. للتوفير نقدي فائض أي لديهم ليس أن قالو األصغر المنشئآت أصحاب من ٪11 حوالي أن بالمالحظة الجدير ومن

 لتوفيرا لحسابات نسبةبال- الماضية شهرا   وعشروناألربعة  خالل جاري حساب استخدمت قد أو تستخدم األصغرو الصغيرة المنشئآت

ان  ينح في المالية، المؤسسات على األصغرو الصغيرة المنشئآت تعتمدالغالب  في للحسابات، بالنسبة فقط. ٪21قبل تستخدم من 

 المنشئآت من ٪21 ما يقارب .األصغر التمويل مؤسسات أيدي في بالكامل ٪20 من أكثر تصل الى اليمن داخل المحلية التحويالت المالية

 الغالب في المشاركين من ٪10 من قبل تستخدم خدمة هو األجنبي النقد حتى. الخدمة هذه استخدمت قد أو تستخدم األصغرو الصغيرة

ومن بين جميع . اإلناث من حيث كان غالبيتهم جمعيات االدخار الدورية هذه في المشاركين من ٪11 شارك وقد. الرجال قبل من

 األقل على واحدة مرة ذلك فعلت أو التأمين خدمة استخدم( األصغرو الصغيرة المنشئآت من ٪1.2) هممن 21 فقط ،121 المشاركين الـ

 للمنشئات ةخاص منتجات تحديد خالل من معالجتها يمكن المالية الخدمات استخدام في عدم المذكورة القيود من كثير. السنتين الماضية في

وحمالت التسويق لرفع مستوى الوعي  التعليم في االستثماروكذلك من خالل  ،(ةوشفاف وسهلة مطابقة للشرع،) األصغرو الصغيرة

 .تجاه المزايا والشروط

ة. فقط اخذو قروض خاص وثالثة بالمئةومن المالحظ ايضا، تسعة بالمئة فقط من المشاركين اخذو قرض تجاري خالل العامان الماضيان 

من المشاركين الحاصلين على قروض  %1.2يورو( و 1،200لاير يمني ) لفأ 200 المأخوذة بينراوح متوسط مبالغ القروض ويت

حاليا او في العامين الماضيين قالو انهم استخدموا القروض ألغراض تجارية. وتشتمل اهم انواع الضمانات على المجموعة او الراتب 

 او الضمان التجاري او العقار او الضامنين. 

 التصورات تجاه المؤسسات المالية

منهم تعرفوا على من يوفر لهم الخدمات المالية عن  %1.1و معرفة محدودة جداُ تجاه المؤسسات المالية دى المشاركين بشكل عامل

 طريق التسويق المباشر. قد يكون السبب الرئيسي لتلك المعرفة المحدودة التغطية الجغرافية المحدودة لشبكة الفروع والمستويات المتدنية

بالنسبة لهم باإلضافة الى حسن سمعتها. واساسي من المشاركين ان امتثال المؤسسة المالية للشريعة يعد عامل مهم  %11للترويج. وقال 

عوامل مهمة الختيار قرض معين. عالوة سهولة الضمان ومالئمة فترة القرض وسرعة عمليات القروض منهم تعد  %81بالنسبة لـ 

ترددا من الرجال. وقد تبين لنا من خالل  أكثرنهم ال يريدون قروض حيث كان النساء من المشاركين قالو صراحة ا %21.1عن ذلك 

 نهمأل كين ضلوا مترددين في اخذ القروضمناقشات المجموعة الضابطة والمقابالت مع اصحاب االعمال ان هناك جزء كبير من المشار

سالمية وصعوبة متطلبات الضمان. وأعرب العديد من يتعلق بمنهجيات االقراض اال فيمايخشون طول إجراءات االقراض خصوصا 

 عن مخاوف اخالقية ودينية متعلقة بالمنتجات المالية عامة. األصغراصحاب المنشآت 

 الطلب على المنتجات والخدمات المالية

مشاركون . يهتم الماليةكبير في المنتجات والخدمات الاهتمام ، الكفاءةق عليها شروط بوبأغلبية تنطاوضحت نتائج المسح بشكل عام، 

 يرالتوف حساباتمن المشاركين الذين لم يستخدموا حسابات جارية لديهم الرغبة في فعل ذلك(  %21بالحسابات الجارية الى حد كبير )

يرغبون بالتأمين  %11) اما التأمين (٪11) المحلية المالية والتحويالت ،(٪11) األجنبية العمالت صرف خدمة ،(٪12) والخطط

ئة في الحقيقة يحتاجون الى منش األصغرالصغيرة و المنشئآتصحي(. من خالل تلك النسب الكبيرة يمكن التوصل الى ان اصحاب ال

 األصغرتمويل لي ينبغي انشاء بنك جديد لل. وبالتاللخدمات محدودمقدم مصرفية توفر كافة المنتجات الرئيسية التي يطلبها العمالء بدال من 

وجية تشغيل ة للفروع وتتميز بسلسلة منتجات وتكنولعلى هذا االساس ويقدم خدماته اوال واخيرا عبر بنية تحتية تقليدي)جريينفيلد( مبني 

 .أكثر من قنوات التوزيع

الذين لم يسبق لهم ان حصلوا على قروض ثم قالو بأنهم يرغبون بالحصول على قرض في المستقبل  %21.2الـ  باالقتراض،يتعلق  فيما

ظر اليه على انه طلب ضخم في الوهلة األولى، اال ان هذه النسبة ينبغي ان تأخذ بعناية كونها تبين ان العمالء يدركون التبعات قد ال ين
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يغيرون رأيهم بالغالب عندما يرتفع وعيهم حيال  للوقوع في الدين. وتظهر التجارب ايضا ان اصحاب االعمال المترددين مبدأيا   الهامة

 وض وعندما يرون اثار القروض على اعمال اصدقائهم وجيرانهم.شروط وفوائد القر

 2،221) يمني لاير 100،000 هو األصغر للمنشئات المطلوب القرض مبلغ متوسط االقتراض، على الطلب أظهروا الذين ألولئك بالنسبة

(. يمني لاير 100،000واإلناث )( ييمن لاير 200،000) الذكور من األصغرالمنشآت  اصحاب بين كبير فرق هناك أن حين في ،(يورو

 (.يورو 1،211) يمني لاير 2،000،000 هو الصغيرة للمنشآت المطلوب القرض مبلغ متوسط

 لراتبا وضمان التجارية الضمانات من ذكره تم ما الى إضافة. تفضيال األكثر الضمانات أنواع منوالمخزون  والعقارات الضامنون ويعد

 ألخرىا البلدان من كثير في هي والتي اليمن، في مألوف غير امرا كضمان المنزلية المعدات تقديم أن يبدوو. التجارية المعدات وكذلك

 .األصغر للقروض استخدامها يكثر التي الضمانات انواع من

 اإلقراض منهجية على الفردية يفضلون منهم ٪10و الشريعة مطابقة يفضلون المشاركين من ٪12 اإلقراض، منهجية حيث من

 .الجماعي

 االستنتاجات والتوصيات

 المشاركين من معين ترددا أيضا تظهر إال انها االقراضية، غير المنتجات على كبير طلب تظهر والنوعي الكمي المسح نتائج أن حين في

 على منتظم لبشك الحصول وعدم السائد األمني الوضع( 2: )عوائق ثالثة إلى األساس في إرجاعه يمكن التردد هذا. االقتراض حيال

( 1) لمخاطر،ل عرضة أكثر األعمال في االستثمارات يجعل مما السداد على القدرة وبالتالي اإلنتاجية على سلبا يؤثر ما والوقود الكهرباء

 فيما والدينية األخالقية اتالتحفظ( 1) وأخيرا االقتراض، ومتطلبات االقراض إجراءات حيث المالية من للمؤسسات الحالي التصور

 .المالية والخدمات بالمنتجات تعلقي

الحصول على الكهرباء باستخدام معدات توليد الطاقة الشمسية او قرض للحصول على مولد كهربائي،  في حين انه يمكن تخفيف صعوبة

حمالت ويرتكز على منتجات اقراض قائمة على السيولة النقدية  منهج اقراض مسؤوليمكن التخفيف من العائقين االخرين باتخاذ 

الدينية واالخالقية ورفع مستوى الوعي تجاه إجراءات ومتطلبات اإلقراض. ومن اجل معالجة  التحفظاتممنهجة للتعامل مع  تسويقية

 حمالت ترويجية موجهه خصيصا للنوع االجتماعيان تدشن  األصغرالتردد الذي يعتري النساء في اخذ قروض يمكن لمؤسسات التمويل 

 النساء عن طريق ضابطات اقراض اناث يتعاملون مع العوائق التي يواجهها اصحاب االعمال من النساء بالتحديد.من اجل الوصول الى 

سسات ستحتاج المؤلرفع الوعي تجاه فوائد وشروط الخدمات المالية،  الهامةفي حين ان التسويق والترويج الموجه ستكون من الوسائل 

كون التصورات الحالية تستدعي بساطة اإلجراءات ومتابعة سهولة  ت ومتطلبات االقراضالمالية في ذات الوقت الى تبسيط إجراءا

 الضمانات وتقليص عملية التقديم للتخفيف من األعباء االدارية على العمالء وتسريع عمليات صرف القروض.

 ، يمكن ان نستنتج ان الطلب13حاليا   ل المحدودوالتمويفي اليمن  مليون منشئة على االقل 074امكانية السوق الكبيرة بمقدار وبالنظر الى 

 .األصغرغير مالية في اليمن كبير ما يؤكد امكانية انشاء مؤسسات اضافية جديدة للتمويل على المنتجات المالية و

 

 

 

 

 

 

                                                           
 011000 لل التوفير وحسابات 200000 لنحو المستحقة القروض أعداد بلغت 1021 عام في 13
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 حجم السوق .1

  1112والتعداد السكاني  1112مصادر ثانوية: مؤسسة التمويل الدولية  1.1

. واثناء ما قام الجهاز بالتخطيط ال جراء تعداد عام 1002اخر تعداد سكاني لليمن عام  اجرى جهاز االحصاء المركزي

في الوقت الحالي تمثل اخر األرقام التي تقدر  1002، تعتبر االرقام من العام 1022في عام  المنشئآتللسكان والمنازل و

. كان من بين مجموع 202،222اليمن بـ  المسجلة والمؤسسات الحكومية والغير الحكومية االخرى في المنشئآتعدد 

مكونة من مؤسسات خدمات حكومية ومنظمات محلية غير حكومية ومنظمات دولية ومن  200،112 المنشئآتتلك 

 .102000الخاصة يصل الى قرابة  المنشئآتالمؤسسات الوقفية ما يجعل مجموع 

المسجلة والمرافق الحكومية والغير حكومية والمؤسسات  المنشئآتيصنف  ،1002ادناه، من التعداد اليمني لعام  2الجدول 

على تعريف الصندوق االجتماعي  بناءا  فأكثر واخرى غير محددة(.  20، 1-1، 2-2على عدد الموظفين ) بناءا  في اليمن 

 الصغيرة.  المنشئآتبين  %8و األصغرصنفت بين المنشآت  %81للتنمية 

 2112المسجلة عام  نشئآتالمعدد 0 جدول

 المنشئآتعدد  مجموع النسبة % الموظفين/المنشئة الفئة
 118.112 % 88.0 2-2 األصغر

 28.111 % 2.1 1-1 الصغير
 22.181 % 1.1 أو أكثر 20 والكبيرالمتوسط 

 n/a 1.8 % 21.101 غير محدد
 202.222 المجموع

 

في اليمن"، أشارت اخر دراسة اجرتها مؤسسة التمويل الدولية في العام  األصغر"تقييم المتطلبات المالية للمنشئات الصغيرة و

في اليمن الى ان هناك نسبة كبيرة من النشاط االقتصادي في اليمن يبدو انها غير  األصغرالصغيرة و المنشئآتحول  1002

تسجيل يفية. ارتفاع تكاليف اللقرى الرفقد وتتواجد في ا العائلةكما انها توظف افراد  األصغرمسجلة وتعمل على المستوى 

على اضفاء الطابع الرسمي ما يؤدي الى  المنشئآتالمرهقة والمتطلبات الضريبية تمنع كما يبدو الكثير من  تجراءاواإل

 العاملة في اليمن. األصغرالصغيرة و المنشئآتصعوبة في ايجاد تقديرات واقعية لعدد 

 األصغرصنفت من الفئة  %12مؤسسة التمويل الدولية، ما يقارب  أجرتهح الذي منشئة شملها المس 210ومن بين مجموع 

 2000000 في اليمن بأنه يصل الى األصغرالصغيرة و المنشئآتمن الفئة الصغيرة. وفي نفس التقرير تم تقدير عدد  %1.1و

بلد وانه كذلك لم يختلف عن رع في المليون مزا 2.2يشتمل على حول التقدير إذ انه لم  تحفظات أبرزاال ان التقرير ايضا  

مليون نسمة فقط في حين ان عدد السكان حاليا   21، حيث كان عدد سكان البالد يصل الى 2118تقدير تم عمله في عام 

 .14مليون نسمة 11( يقدر بان يصل الى 1022)يوليو 

ل الدولية/الجهاز لكال من الصندوق االجتماعي للتنمية/منظمة العم 1112مصادر رئيسية: مسح  1.1

 المركزي لإلحصاء

الصندوق االجتماعي للتنمية مسح للقوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي لإلحصاء.  أجري 1021في العام 

يات والمدن اسرة كما انه شمل كل المناطق الحضرية والريفية من المحافظات والمدير 21،121واعتمد المسح على عينة مكونة من 

التي تقدم السكن الجماعي. وتم اجراء  المنشئآتباستثناء البدو الرحل و 1002والقرى واالحياء التي تم تغطيتها في التعداد السكاني عام 

. جمعها تبوق البيانات تأثر عدم من للتأكد أرباع أربعة في البيانات جمع تم. منهجية عينات المجموعات الطبقية في مرحلتين

                                                           
14 https://www.cia.gov 
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 أو ويعملون منزل اسرة في يقيمون والذين هم فوق وما سنة 21 بين أعمارهم تتراوح الذين واإلناث ف المسح الذكوراستهد

 . عمل عن يبحثون

 اسرة. 1212000، يقدر عدد االسر في اليمن بـ 1021بحسب اخر االرقام الصادرة عن الجهاز المركزي لألحصاء في عام 

وكون ان كل اسرة تم مقابلتها لديها شخص يدير  تديره.من العينة المدروسة لها عمل  15%11ان وجدت دراسة منظمة العمل الدولية 

االنشطة من  %12 16لألعمال التجارية. ووفقا  لعدد العاملين أدنيكعدد  2888200ذلك يقضي ان النتيجة ستكون  نشاط اقتصادي

غير مصنفة(.  %0.12ضمن الفئة المتوسطة والكبيرة )و %0.8ضمن الفئة الصغيرة و 2.1، األصغرتصنف ضمن الفئة  االقتصادية

بة ، بنساألصغريتعلق باألعمال المسجلة وباعتبار ان اغلبية معظم األعمال الصغيرة و فيما 1002على نتائج التعداد السكاني عام  بناءا  

 بكثير. أكثرتكون على االقل، كانت غير مسجلة فأن عدد األعمال المسجلة والغير مسجلة معا   %10تصل الى 

 التصنيف حسب حجم المنشئة 2 جدول

 المنشئآتعدد  مجموع النسبة % #الموظفين الفئة
 2.281.212 %12.22 2-2طاقم من  األصغر
 81.221 %2.12 1-1طاقم من  الصغير

 21.120 %0.82 أو أكثر 20طاقم من  والكبيرالمتوسط 
 2.111 %0.12  غير محدد
 288888200 %200  المجموع

 

 0718في اليمن يصل الى ما يقارب  األصغرالصغيرة و المنشئآتالسوق المحتمل لتمويل على ذلك يمكننا ان نستنتج ان حجم  بناءا  

 .الصغيرة من 857111و األصغر المنشئآتمليون من 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
 : هل لديك منشئة تجارية202س 15
 : كم موظفين يعملون في المنشئة201س 16
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 مواقع المسح . وصف االقتصاد االجتماعي في3
لى سلطة  الضوء ع. وتتضمن الثالثة الفصول التالية وصفا  لهذه المدن م  ث مدن هي صنعاء وتعز وعدنأجري المسح في ثال

لبنك التمويل تابعة الك المستقبلية لفروع البنهمية في تحليل المناطق المحتملة التي قد تكون ذات أ بعض مراكز األعمال الرئيسية

 .الجديد األصغر

 اءـعـنـص

يبلغ عدد سكانها ن، وصنعاء هي عاصمة اليم

. (1.9)مليون وتسعمائة ألف نسمة حوالي 

من الوظائف  %20وباعتبارها العاصمة؛ فإن 

وتعد التجارة والخدمات والصناعة من  حكومية.

  المصادر األساسية األخرى للتوظيف الرسمي.

 108101 ما يقارباصمة صنعاء وتستضيف الع

 في قطاع الصغيرة واألصغر المنشئآتمن 

، ويمثلوا حوالي جارة والخدمات والصناعةالت

 األصغروالصغيرة المنشآت من مجموع  21%

 السكاني اليمني حسب التعداد) في اليمن

نسبة ملحوظة من الشركات في وتعمل  (.1002

ن هناك أ وجود تنوع كبير في األعمال في مدينة صنعاء مقارنة  بالمدن اليمنية األخرى؛ إالالقطاع غير الرسمي. وبالرغم من 

 من القوى العاملة في صنعاء عاطل عن العمل. %11ويقدر ان نسبة كبيرة من الفقر والبطالة. 

وأكثر المراكز التجارية شهرة  هي  بأحجام مختلفة من األعمال في قطاعي التجارة والخدمات.شوارع صنعاء أغلب وتمتلئ 

، وصنعاء القديمة، التحريرمركز المناطق ازدحاما  هي ثر وأك ، وشارع حدة، وشارع الزبيري، وآزال، والسبعين.التحرير

مختلفة من المحالت التجارية  أكبر مركز تسوق يحوي أحجاما  التحرير منطقة وشارع حدة، وشارع الزبيري. وتستضيف 

ير دوية، وغواأل حذية، والمجوهرات، وأدوات التجميل،والمواد الغذائية المختلفة، واأل التي تبيع المالبس،واألعمال الخدمية 

نواع ين الذين يبيعون مختلف أوتستضيف المنطقة أيضا  عددا  من البنوك، ومراكز الصرافة، والمطاعم، والباعة المتجول ذلك.

 البضائع.

 دنــع

مال ان واألععدد السكمن حيث  أكبر مدينة يمنية بعد العاصمة صنعاءبأنها ر عدن المدينة الساحلية الرئيسية، وكما ي قال تعتب

 ، مااألصغرو الصغيرة المنشئآتمن  218128حوالي مليون نسمة. وتستضيف عدن ما يقارب والتجارة. ويبلغ عدد سكانها 

 (.1002 السكاني اليمني لتعدادفي اليمن )حسب ا األصغرالمنشآت الصغيرة ومن مجموع تقريبا   %2مثل ي  

 ، وخورالتواهيلميناء األصلي(، المعال )الميناء الجديد(، ا مدينة)كريتر وتحتوي عدن على مراكز فرعية متميزة، هي: 

 .يةالبر عدن البحرية وعدن الرابط بين مكسر، والذي يقع في اللسان البري

الشيخ عثمان، وكريتر، والتواهي أكبر المراكز في عدن.  د  ـوفي أرض البر الرئيسية توجد الشيخ عثمان، والمنصورة. وتع

ي األسواق فمن أكبر  د  ـعمان أكبر سوق تجاري وأكثر منطقة مزدحمة في عدن، ويمكن أن ي  تعتبر منطقة الشيخ عثحيث 

 اليمن.

 خريطة المراكز التجارية في صنعاء توضيحي رسم
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 منشآتوتستضيف منطقة الشيخ عثمان 

متوسطة وصغيرة وأصغر تعمل في قطاعات 

التجارة، والصناعة، والخدمات. حيث تباع في 

أسواقها مجموعة متنوعة من البضائع 

، والمواد ذيةواألح ،واألقمشة ،كالمالبس

ف ويستضي الغذائية، والبهارات، ومواد البناء.

 ورش األثاثصغيرة مثل  مصانعسوقها أيضا  

 مراكز الحدادة والسباكة.والخشبي والمعدني، 

 ،والتجزئةالجملة  شركاتفي السوق وتوجد 

 وفي معظمهم من المشاريع الصغيرة

عدد من البنوك ومكاتب وتدير  .األصغرو

كما يحوي  .لها في السوق الصرافة فروعا  

من شركات المواصالت  ا  كبير ا  السوق عدد

البرية التي تعنى بالرحالت البرية إلى كل 

 مناطق اليمن، وإلى المملكة العربية السعودية، وإلى سلطنة ع مان.

ليها ولكن تغلب ع عمال،ألمن حيث المساحة الجغرافية، وعدد المرتبة الثانية بعد الشيخ عثمان وتأتي منطقة كريتر في ا

 ن، وتجار األسماك والخضار والفواكه.، والمطاعم، والباعة المتجولوجزئةالتالبيع ب محالت

 تــعــز

لغ ، وهي عاصمة محافظة تعز. وبمتر من مستوى سطح البحر 28200تقع تعز في المناطق المرتفعة من اليمن، على ارتفاع 

المنشآت ، بلغ عدد 1002المدن اليمنية. وحسب تعداد  أكبرثالث وهي  .211017نسمة في عام  2008000عدد سكانها 

، ي الحظ أن هاشوارعومرورا  ب وي عتقد أن تعز هي أكبر قاعدة صناعية في اليمن. .108000فيها حوالي  األصغرالصغيرة و

 لود.اويات، ودباغة الجوالصناعات البالستيكية، والصابون، والكيم ،، والمشروباتالمأكوالتهي المتواجدة  الصناعاتأبرز 

 وتشتهر المدينة تقليديا  بحياكة القطن، والجلود، واألعمال العتيقة.

 جوانب هذه الجبال. علىفي صعود ونزول  غدت شوارع المدينةوقد ب نيت المدينة على مجموعة من الجبال المحيطة، حيث 

                                                           
 17 http://en.wikipedia.org/wiki/taiz وجد بيانات إحصائية رسمية حديثة، حيث تتباين تقديرات عدد السكان تباينا  كبيرا  بين المصادر المختلفة(.ت )ال 

 رية في مدينة عدنالمراكز التجا 0 توضيحي رسم

 لمراكز النشاط في تعز2 توضيحي رسم

http://en.wikipedia.org/wiki/taiz
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ولهذه المراكز أسماء مختلفة؛ ولكنها جغرافيا  ال  الجبال. هذه متوسطة   من المدينة، الجزء السفليوتتواجد مراكز األعمال في 

 .تنفصل عن بعضها، كما هو الحال في عدن

التي تقدم الخدمات، وتبيع البضائع بالجملة ويبدو مركز المدينة كمركز أعمال ضخم يستضيف مجموعة من الشركات 

اع في كل ، والتي تببصناعة الجبنة البلديز أيضا  ، أضف إلى البنوك، ومكاتب الصرافة، والمطاعم. وتشتهر تعالتجزئةبو

 أنحاء اليمن.
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 . لمحة عن منشئات األعمال2

 نبذة عن العينة 2.1

، واألعمال (%10.1)والتابعين لألعمال الخدمية، ، (%11.2) بحسب خطة المعاينة، أجريت أغلبية المقابالت مع التجار

مشروعا  متوسطا  وصغيرا   12و، (%81.1) األصغر المنشآتمن  121أجريت المقابالت مع . حيث (%22.11)اإلنتاجية 

، (%28.1)وقد تم إجراء المقابالت في عدن  .%10.2، ونسبة اإلناث %21.2حيث بلغت نسبة الذكور  .(%22.2) وأصغر

 .(%28.82)، وتعز (%11.1)وصنعاء 

 والقطاعات وأصغر()صغيرة  المنشئآتمدن متمايزة من حيث نوع  3ي عدد المشاركين ف 3 جدول

 تعز صنعاء عدن 

    موظف( 2-1) األصغرالمنشآت 

 1 11 2 الصناعة

 20 218 11 التجارة

 11 222 10 الخدمات

 018 365 013 المجموع

    موظف( 01-5ة والصغيرة )طالمتوس آتالمنش

 2 22 1 الصناعة

 2 11 8 التجارة

 8 21 1 لخدماتا

 04 58 21 المجموع

 

 .النشاط والخبرة التجارية 2.1

 أهم النتائج: 
 .يمتلك أصحاب األعمال خبرة في إقراض المال، وبالتالي يمتلكون ثقافة اقتراض معينة 
  تقريبا  يكسبون دخال  إضافيا . المشاركيننصف 
  عـلنة.، فإن المصدر الرئيسي للدخل هو المشاركينمن  %20بالنسبة لـ  األعمال الم 
  من النساء، المصدر الرئيسي للدخل هو األعمال %21بالنسبة لحوالي 

 

من النساء  %11للعمل، في حين  أماكن من الرجال يستأجرون %11.1أماكن العمل مؤجرة: حوالي الغالبية العظمى من 

 .نه في الغالب تدير النساء أعمالهن من بيوتهنرجال والنساء هو أفي هذا االختالف بين ال والسبب-للعملأماكن  فقط يستأجرن

تة طبيعة ثابل في مباٍن للعمل، أو في مكان ذي حيث يعمل معظم الرجا تحليل أنواع أماكن العمل. أثناءويمكن مالحظة ذلك 

 تفي السوق ذا، أو من مساحة صغيرة (%22.1)الموالت( الكبيرة ) التجارية المراكزكضمن مجموعة أخرى من األعمال 

 .(%11.1) طبيعة ثابتة

قطعا   وبالتالي؛ فإن األعداد. همعن دراسةال اجتهدنا فيحيث  دقيق،غير و مغلوطحتما  فإنه  وبالنسبة لعدد أماكن العمل للنساء

من النساء  %12.1. فحوال ه ليس كل األعمال التي تقوم بها النساء من البيتغير ممثلة. وعلى كل حال، فجديٌر بالذكر أن

مساحة لديهن  %10.8 وما يقاربمن األعمال، ذات طبيعة ثابتة ضمن مجموعة ي شملهن المسح لديهن أماكن للعمل الالت

 طبيعة ثابتة.ال صغيرة في السوق ذات
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شركائنا في المقابلة كما أن توزيع خبرات العمل بين   .طاع وجدارته اإلقراضيةوتعتبر خبرة العمل مؤشرا  مهما  الستقرار الق

 أيضا  إشارة إيجابية لبيئة مستقرة نسبيا . عتبر ي  

لمدة تتراوح بين سنة إلى  عمله المشاركين من 2/1حوالي يدير 

عمله لمدة تتراوح من أيضا   2/1حوالي ويدير ثالث سنوات، 

مدة عمله ل المشاركينثلث بينما يدير ثالث إلى عشرة سنوات. 

ين وبهذا الخصوص، ال يوجد فرق ب تتعدى العشر سنوات.

  الرجال والنساء.

 والمنشآت المتوسطة، األصغر المنشآتوبالنظر إلى عمل 

المتوسطة والصغيرة  المنشآتأن  ، يمكن مالحظةوالصغيرة

 .األصغر المنشآتدير في العادة أعمالها لمدة أطول من ـت

 خبرة العمل متمايزة من حيث نوع المنشئة )صغيرة و أصغر(2 جدول

سبة المتوسطة والصغيرة هناك ن المنشآت: ففي مجموعة سنة 20-12بين  ما (%12.1) المشاركينوتراوحت أعمار أغلب 

 تصل أعمارهم الى األصغر المنشآتمن أصحاب  %28.2نسبة  سنة. في حين أن 11 م الىفقط منهم تصل أعماره 1.1%

 .18سنة وما فوق 22من  تبدأالمتوسطة والصغيرة  المنشآتمن أصحاب  %11.2سنة. وبالتالي فإنه من المنطقي أن نسبة  11

 صغر(التوزيع العمري من حيث نوع المنشئة )صغيرة و أ 5 جدول

 سنة وما فوق 20 سنة 21-22من سنة 23 تصل الى 

 %21.1 %18.2 %28.2 موظف( 2-0) األصغر المنشآت

 %11.2 %12.2 %1.1 (20-1المتوسطة والصغيرة ) المنشآت

منهم أكملوا دراستهم  %11.1، ونسبة من أصحاب األعمال قد أنهوا دراستهم الثانوية %12.1م، فإن ص تعليمهوفيما يخ

يا  أو منهم  %20.2و وم،حصلوا على الدبل 1.2، ونسبة قد حصلوا على بكالوريوسمنهم  %22.1ائية، في حين االبتد لم أم 

 .19يتحصل على تعليم رسمي

                                                           
  ليس بالضرورة أن يكون هذا متساويا  مع التوزيع العام لألعمار في اليمن. 18 

 ربما ال تتماشى هذه األرقام مع اإلحصائيات العامة. 19 

 سنوات 01< سنوات 01-3 سنوات 0-3 

 %11.1 %11.1 %11.1 موظف( 2-0) األصغر المنشآت

 %20.1 %11.1 %10.1 (20-1المتوسطة والصغيرة ) المنشآت

3-
سنوات10

33%

1-3
سنوات
33%

10فوق 
سنوات
34%

مدة عمل هذا النشاط
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 ضقراثـقافة اال 2.3
ون ـمن الرجال أنهم حينما يدفع %12من النساء، و %82.1ر ـيق

من  %11.1ن في حين أ دا .ـنق كامال   المبلغون ـفإنهم يدفع لمشترياتهم

 أن بإمكانهم دفع المال لممونيهم النساء قالوامن  %10.1الرجال، و

ن ثقافة المدفوعات المؤجلة موجودة لدى وهذا يعني أ سيط.ـبالتق

 ثقافةمن هنا فإنهم ال يجهلون تماما  ؛ الشركات الصغيرة والصغرى
ا حينم المشاركينفي إجابات بشكل كامل وقد انعكس ذلك  .القروض

ن )من دو من زبائنهم عن احتمالية قبولهم بالمدفوعات المؤجلة همسألنا

منهم يقبل بالمدفوعات  %11: فما يقاربتقاضي فوائد أو رسوم(

 في بعض األحيان.فقط تقبل بالمدفوعات المؤجلة منهم  %21.1المؤجلة كقاعدة، بينما نسبة 

ح : حيث يصروض )مع الفوائد والرسوم( أمرا  غير اعتياديا  منح القرإن الدفع المؤجل أمرا  مقبوال  في اليمن؛ في حين أن 

   .ال يمنحون قروضا  لزبائنهم في العادة أنهم 11.1%

نجد فقط . 20المتوسطة والصغيرة والمنشآت األصغر المنشآتالرجال والنساء، أو بين  وجد فروق بين، ال توفي هذا الشأن

 األصغر المنشآتبلون عادة  بالدفع المؤجل مقارنة  بأصحاب ( يق%12.2)المتوسطة والصغيرة  المنشآتأن أصحاب 

(11.1%.) 

ي مصدرا  مهما   ي  وباألخص-للمعلوماتيعتبر المسح الكم  للمواضيع الحساسة. ولهذا أدمجت النتائج المجموعة من المسح الكم 

 .مربع يف يق إبرازها بالخط المائلقمنا بالتمييز بين المعلومات الكمية والنوعية عن طرفي التحليل. وفي الجزء التالي، 

 الكم ي: دراسةنتائج ال

، ةينية فورية من تجار التموين بالجملـلقروض ع تسلمهن النساء في نقاشات مجموعة النقاش المركز أكدت المشاركات من

بقية  وتسلموع السعر النقدي. ملكل شهر( من مج %0-0 بمعنى)أشهر لكل عشرة  %03-03من يتراوح ولكنهم دفعوا ربحا  

درا  موثوقا  مص ي عتبرون من تجار الجملة الموردينمن دون فوائد. وبالتالي فإن  الممونينمن  فورية ينيةـقروضا  عالمشاركين 

  لتمويل تجار التجزئة.

 التحديات: 2.2

أن هذا  مشاركينالمن  %21.1د ـ: حيث أكهو النقص في توفر الكهرباء المشاركينمن أبرز التحديات التي تؤثر على عمل 

و لطاقة الشمسية أابالخاصة  القروض-القروضلتصميم  ويمكن أن يكون هذا األمر مثيرا  لالهتمام التحدي هو األكثر أهمية.

لدات ة كما تؤثر القضايا األمني .األصغرو الصغيرة المنشآتيمكن أن تؤدي إلى استجابة جيدة ضمن قطاع  وبالتالي، المو 

)حيث أن  أن القضايا األمنية في أعلى مرتبة المشاركينريبا  من ـتق %82حيث صنف  .مشاركينالبشكل كبيرعلى أعمال 

ي مراتب تراوحت بين المرتفع، والمتوسط، والمنخفض، ال ينطبق(ال -لحالةامن دراسات  خاصة  -أيضا  . ومن خالل المسح الكم 

من  %10. كما ذكر أكثرمن 21نتيجة  ألسباب أمنية أن نالحظ أن العديد من الزبائن يعانون من المبيعات المنخفضة يمكن

                                                           
 لتقييم األرقام. استخدمت تقنيات إحصائية وصفية 20 

، أن عدم االستقرار السياسي هو 1021للسوق من منظمات المجتمع المدني الصندوق االجتماعي للتنمية من شهر ديسمبر  دراسةليل نتائج ال1وأيضا  عند تح 21 

 أيضا ، كانت المنافسة مشكلة حادة.  دراسةعائقا  شديدا . في ذلك ال

0

0.5

1

رجال نساء

سيطالمورد يسمح لي ادفع بالتق. 102س
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، "توفر الوقود"، 22"النظافة والبيئة"أن من التحديات الكبرى ذات التأثير العالي على أعمالهم هي القضايا التالية:  المشاركين

    والزبائن"، "إدارة العمل"، "توفر الكادر المؤهل"، و"التسويق والمبيعات". الممونين" العالقات بين 

 

  

 األصغرالصغيرة و المنشئآتاهم التحديات التي تواجه 3 توضيحي رسم

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
امين الماضيين مشاكل بيئية، حيث أضرب عمال النظافة، مما أدى إلى تجمع النفايات بكميات كبيرة في الشوارع، وأمام وحسب )أبكس(، واجهت اليمن في الع  22 

ى سير تؤثر حتما  عل واجهات أماكن العمل. وحتى بعد انتهاء اإلضراب، تتجمع النفايات من وقت آلخر في الشوارع. وبغض النظر عن المتسبب بهذه المشكلة، فإنها
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3.86

4.75
4.9
5.05
5.35

17.98
42.5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

توفر الماء

تنظيم عملية اإلنتاج

أخرى

توفر الكادر المؤهل

جودة التسهيالت اإلنتاجية

العالقات بين الممونين والزبائن

التسويق والمبيعات

القضايا األمنية

ثر من اإلجابات المتعددة محتملة، وتعني أن أحد المنشآت الصغيرة واألصغر يمكن أن يواجه أك
تحدي
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 . نبذة ونماذج مالية 5
 أهم النتائج:

  المتوسطة والصغيرة  لاير يمني، بينما تبيع المنشآت 100.000العادي يحصل شهريا  على مبيعات قدرها  األصغرالمشروع

 لاير يمني لكل شهر. 800.000بمبلغ 
 لاير  220.000المتوسطة والصغيرة  لاير يمني، للمنشآت 10.000 األصغر يبلغ معدل صافي الربح الشهري للمنشآت

 يمني.
  8االعتيادي مخزونا  يساوي مليون لاير يمني، بينما يمتلك المشروع المتوسط والصغير العادي  األصغريمتلك المشروع 

 مليون لاير يمني.
 األعمال من النساء. عمال من الذكور ستة أضعاف صاحباتاأل أصحاب 
  10في المتوسط  االنشطة االقتصاديةيبلغ هامش الربح من%. 

 

ق مع كل شركاء المقابلةوبالرغم من أن القيود المنهجية والزمنية لم تسمح لنا  داء تقييم أ ، إال أنه تمكنا منبإجراء تقييم متعم 

مات هذه المعلو في تقديممعظم المشاركين رغبتهم  قام الجوهرية عن األنشطة التجارية. عموما ، أبدىنقل بعض األرلمصغر 

 .من استعدادهم في تقديم المعلومات الحساسةأكثر 

 الدخل اإلضافي 1.1

(. %18الراتب األساسي ) -. يالرئيسدخال  إضافيا  من أنشطة أخرى إلى جانب عملهم  المشاركينمن  %21.2يجني حوالي 

 واأفصحإال أنه من المدهش أن العديد من الذين تم مقابلتهم وبالرغم من عدم توفر المعلومات لدينا حول مستوى هذا الدخل؛ 

ساب تحابشكل واضح عن هذا الدخل اإلضافي أثناء ييمات القروض ـتقستفهم ن تمن هنا يجب أ مصادر الدخل اإلضافي. عن

 (يرة بشكل ملحوظالقدرة على السداد )طالما كانت كب

 األصغراإلضافي للمنشآت الصغيرة و الدخل 5 توضيحي رسم

 

هو أهم مصدر للدخل، بينما يذكر  أن النشاط %21.2حوالي ، يصرح فهام عن أهم مصدر للدخلـومع ذلك؛ عند االست

أخرى  ادربمصمنهم صرح  %1.2ويذكر أن أهم مصدر للدخل هو ما يجنوه من الراتب،  المشاركينفقط من  22.1%

  للدخل. كمصدر أساسي

705.00%

27.90%

5.70%

1.50%

0.20%

3.10%

1.50%

3.40%

65.30%

0 1 2 3 4 5 6 7 8

محل/ منزل/ إيجار شقة

الراتب

أنشطة تجارية أخرى غير زراعية

أنشطة زراعية أخرى

ماعيةاستحقاقات اجت/ المعاش التقاعدي

مساعدات من أقارب خارج اليمن

مساعدات من أقارب داخل اليمن

أخرى

ال يوجد دخل إضافي

الدخل اإلضافي للمنشآت الصغيرة واألصغر 

دخل اإلجابات المتعددة محتملة، وتعني أن أحد المنشآت المتوسطة والصغيرة يمكن ان يمتلك أكثر من
إضافي
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 لألنشطةالشهرية  المبيعات 1.1

لاير يمني، بينما  2008000. تبلغ أرقام المبيعات الشهرية للرجال 23لاير يمني 1108000شهريا  هو  النشاطمتوسط مبيعات 

الشهرية  صغراألمتوسط مبيعات المشروع ويبلغ  لاير يمني فقط. 108000 في كل شهر يبلغ متوسط المبيعات للنساء

االنشطة مبيعات بشكل عام؛  لاير يمني. 8008000لاير يمني، في حين تقدر مبيعات المشروع المتوسط والصغير  1008000

 عمال الخدمية.أكثر من مبيعات األعمال الصناعية واأل االقتصادية

 سلفا . للفئات المذكورالشهرية  في الجدول التالي، نجد الوسط والمتوسط الحسابي للمبيعات

 األصغرالشهرية للمنشآت الصغيرة و المبيعات 6توضيحي  رسم

 

 1108000تصل نسبة مبيعاتها إلى  األصغروالصغيرة  المنشآتمن  %12.1، نجد أن نسبة وحينما ننظر لتوزيع المبيعات

 ي.لاير يمن  1108000و 108000 ما بينوينتج أغلب أصحاب األعمال مبيعات شهرية تتراوح  لاير يمني.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ا . وحتى نكون دقيقين في بياناتنا، استخدمنطة( وهي قيمة عددية تقسم الصف العلوي من البيانات من الصف السفليالمتوسط )ويسمى أيضا  القيمة المتوس 23 

، زاد ا أعطى المستجيبون قيم عددية عاليةالمتوسط الحسابي في هذا التحليل بدال  من استخدام المعدل، حيث يظهر المعدل عادة  قيمة أعلى من المتوسط الحسابي. فكلم
 عدد اإلجابات وأدى ذلك إلى تحريف النتائج.
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100,000

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000

المجموع

ذكر

أنثى

(موظف4-0)مشروع أصغر 

(10-5)مشروع متوسط وصغير 

الصناعة

التجارة

الخدمات

(باللاير اليمني)واألصغر متوسط المبيعات الشهرية للمنشآت الصغيرة
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 األصغرتوزيع المبيعات الشهرية للمنشآت الصغيرة و 4 توضيحي رسم

 

 الربح 1.3

 صافي الربح

من  اركينالمش، نجد أن صافي الربح الشهري )المال المتبقي بعد استخراج تكاليف التشغيل(ى لإبالنظر 

لاير يمني  218000في الشهر، بينما يبلغ صافي الربح للنساء  لاير يمني 108000الذكور يكسبون في العادة 

حصل المشروع المتوسط لاير يمني شهريا ، بينما ي 108000 األصغرويجني المشروع  في الشهر.فقط 

  يمني تقريبا  في الشهر.لاير 220،000والصغير على 
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 متوسط الربح الشهري 5 توضيحي رسم

 

 لاير 108000يحصلون على أقل من  المشاركينمن  %10من المدهش أن نرى أن بالنظر لتوزيع معدل الفائدة الشهري، و

 ما يقربومن الالفت أيضا  أنه  .لاير يمني 2118000يصل معدل ربحهم الشهري إلى  المشاركينمن  %21و .يا  شهريمني 

 المصاريف. ويتوجب عليهم بهذا المال أن يدفعوا افي ربح شهريلاير يمني ص 208000يجنون فقط  المشاركينمن  %21من 

 العائلية.

 

 توزيع صافي الدخل الشهري 9توضيحي  رسم
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 ()الصافيهامش الربح 

. بينما تبلغ %10بنسبة  تتذبذب هوامش الربح في كل األنشطة .ألرباح ولـتتحتقيس هوامش الربح حجم مبيعات العمل التي 

، وهذا يتماشى مع المعرفة %10الخدمية  لألنشطة الى . ويصل هامش األرباح%21.1ألعمال التجارية األرباح الهامشية ل

 .الخدمية لديها صافي أرباح أعلى من القطاعات األخرى بأن األنشطةالعامة 

 هامش الربح الصافي 6 جدول

 صافي الربح الفئة صافي الربح الفئة صافي الربح الفئة

 %10 صناعةال   %21 المجموع

 %22 ذكر
-0) األصغر المنشآت

 موظف( 2
 %21 تجارةال 11%

 %20 أنثى
 المتوسطةالمنشآت و

 (20-1والصغيرة )
 %10 خدماتال 22%

 

 ذاتدمية )ـخ يحصل النساء على أعلى نسبة من صافي األرباح، ويرجع ذلك لعدة عوامل: منها أن المراءة عادة  تدير أعماال  

من ، حيث يقن يقتصدن أكثر من الرجال، وألنهن يوفرن في مصاريف التشغيلى نسبة ربح هامشي بوجه عام(، وأنهأعل

ويظهر الجدول أيضا  أن نسبة النساء  بإدارة أعمالهن من البيت؛ وبالتالي ال يدفعن مصاريف إضافية ألجرة مكان للعمل.

متوسطة ال المنشآتيظهر أن نسبة األرباح الهامشية التي تجنيها  . كماالمتوسطة والصغيرة قليلة المنشآتالمنخرطات في 

 .األصغر المنشآتوالصغيرة أقل من تلك التي تجنيها 

 الربح هامش-حالة( دراسة 0مربع )

ار علي محال  للمنسوجات التقليدية والحياكة في تعز. ويقع محله في  يمتلك عم 

بصناعة المالبس النسائية  ارشارع ضيق متفرع من شارع الجمهورية. يقوم عم  

. وقد اعتاد في السابق أن عاما  المحلية ويبيعها. حيث يعمل المحل منذ خمسين 

ل ويوجد في المحقبل سنوات عديدة.  يعمل مع والده، وورث عنه المحل بعد وفاته

ار، فإن ثمن الفساتين  .أخرى ت وأدواثالث ماكينات خياطة  وبحسب تقديرات عم 

لاير يمني. وقيمة ماكينات  1008000الخام المخزونة تساوي  الجاهزة واألقمشة

ويصل معدل مبيعاته  لاير يمني. 1008000ي الخياطة واألدوات األخرى تساو

زيد في مواسم األعياد ـ، وتلاير يمني 208000وقات االعتيادية إلى اليومية في األ

لاير يمني  1108000من مبيعاته، ويوفر حوالي  رباحكأ %10نسبة حيث يحصل على  لاير يمني يوميا . 108000لتصل إلى 

وللحاالت الطارئة خالل األوقات التي تقل فيها المبيعات اليومية.  ،ويستفيد من مدخراته في شراء المزيد من األقمشة سنويا .

 من مؤسسة مالية أو من مصادر غير رسمية، ولم يتعامل أبدا  مع أي مؤسسة مالية. ولم يقترض مطلقا  

 عموميةال األصول 1.2

دير صافي تق من مسؤول القروض ، مما يمك نبالكامل من األصول الثابتة والمخزون األصغر المنشآتفعليا ، تتكون ميزانيات 

في  )والتي هي القروض الفردية قيمة أصول النشاط الحاليتتجاوز أحجام  أالوفي العادة، يفترض بسرعة.  قيمة النشاط
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معدل مخزون  المختلفة.نا؛ فإن هذه األرقام تعطي فكرة عن أقصى قدر من مبالغ القروض للفئات . من هاألساس مخزونا (

 .24مليون لاير يمني 1المتوسطة والصغيرة مخزونا  قدره  المنشآتمليون لاير يمني، في حين تمتلك  األصغرالمشروع 

 يمني( لاير-بالمليونمتوسط األصول الثابتة والمخزون ) (1جدول )

 متوسط االصول الثابتة والمخزون )بالمليون لاير يمني(1 جدول

 المخزون ئةـالف
األصول 

 الثابتة
 المخزون ئةـالف

األصول 
 الثابتة

 المخزون ئةـالف
األصول 

 الثابتة

 0.20 1.11 صناعةال    1751 1711 المجموع

 0.10 1.00 ذكر

 المنشآت
 األصغر

 موظف( 0-2)
 0.10 2.11 تجارةلا 0.20 2.00

 0.10 0.01 أنثى

 المنشآت
المتوسطة 
 والصغيرة

 (موظف1-20)

 0.20 1.10 خدماتال 1.00 1.00

 

جنس بيرتبط بشدة ، نجد أن هناك دليال  قويا  أن حجم العمل المشاركينبالتماشي مع نتائج الدراسات األخرى، وتصريحات 

مرة من األصول الثابتة  1.1يمتلكون في المتوسط من الذكور حيث أن أصحاب األعمال : )ذكر أو أنثى( صاحب العمل

 صاحبات األعمال، كما أن لديهم مخزون يفوق مخزونالنساء ب لاير يمني( مقارنة 1008000لاير يمني مقابل  500,000)

 (.108000مقابل  180008000مرة ) 11النساء بـ  ما لدى

 

  

                                                           
قدموا معلومات عن قيم االصول الثابتة لديهم، بالتالي ال  قط من المشتركين من العاملين في أنشطة خدميةالسبب الذي يعطي للمخزون قيمة عالية هو ان ستة ف 24

 منخفض. ادتا  ما يكون المخزون لألنشطة الخدميةيا . عتعتبر هذه المعلومات دقيقة احصائ
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 الحالي للخدمات المالية االستخدام .6

 

 منتجات غير االقراضيةال 6.1

 

 االدخارات 6.1.1

 
 النتائج الرئيسية:

  ال تملك أي حساب في مؤسسة مالية  األصغرمن المشاريع المتوسطة والصغيرة و  ٪09أكثر من 
  الدخارهمن المشاركين ليس لديهم أي فائض نقدي  ٪52حوالي 
 61٪ من المشاركين يحتفظن بأموالهم في البيت 
 من الرجال ليا النساء اقل انخراطا ما 
 ريـال يمني شهريا 690999حوالي يدخرون  الدورية المشاركين في جمعيات االدخار واالقراض 
  مستطلعا فقط يستخدمون او قاموا باستخدام خدمة  61مستطلع0  176خدمات التأمين لديها سوقا ضخمة محتملة: من

 شهرا الماضية 65التأمين خالل الـ 
 

 لمشاركون اعن سلوكهم في االدخار واإلقراض. يبين الجدول التالي كيف أجاب  سح/ االستطالع(مشاركين )في المتم سؤال ال
من أصحاب المشاريع  ٪52لي مدخراتهم المنزلية. من الجدير بالمالحظة أن نرى أن حوا لخاص بكيفية تشكيلعلى السؤال ا

د حساب عدد العمالء الذين لديهم مدخرات محتملة لديهم أي فائض نقدي. سيكون هذا عامال مهما عن إنه ليسيقولون  ألصغرا
من المشاركين ذكروا أنهم يستخدمون أموالهم إلعادة االستثمار في  ٪19.2. كذلك هناك األصغرفي مؤسسات التمويل 
لى ع لديهم أي فائض لوضعه جانبا كمدخرات. اموالهم وليسهذه العينة يزعمون انهم ال يدخرون افراد أعمالهم0 وهذا يعني أن 

أي حال هذا العدد الكبير قابل للتفسير بطرق مختلفة: إما أن غالبية المشاركين ليس لديهم أي فائض نقدي بالفعل0 أو ان 
بدون االسهل وتجعلهم يالمال إلعادة استثمار ألن هذه هي اإلجابة  إنهم يستخدمون القول مجرد المشاركين فقط يميلون إلى 

 ذوي مدخرات محتملة أو عمالء قروض. وايكونذلك0 ال ينبغي لنا أن نستبعدهم من ان أعمال ناجحين. ول اصحاب وكأنهم
 

 االجابات(تعدد  امكانية)واألصغر كيفية االدخار في المنشآت الصفيرة  8 جدول

 المنشآت المتوسطة والصغيرة األصغر االجمالي 
 %74.2 %58.2 %60.5 رل اخاعادة االستثمار في المجال نفسه او في مجا

 %6.2 %25.9 %23.0 ليس لدي اي فائض نقدي
 %14.4 %16.5 %16.2 يحتفظ بها في البيت

 %7.2 %4.3 %4.8 وديعة اختيارية لدى البنك
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 %2.1 %2.3 %2.2 اعادة استثمار في العقارات
 %3.1 %1.4 %1.6 اخرى 

الهيئة العامة للبريد والتوفير  فيوديعة اختيارية 
  بريديال

1.5% 1.6% 1.0% 

 %2.1 %0.7 %0.9 األصغروديعة اختيارية في مؤسسات التمويل 
 - %0.7 %0.6 لألصدقاءاقراض 

 - %0.2 %0.2 استثمار في مزرعة / حيوانات
  

قل في عند سؤال المشاركين عن أي من المعامالت المالية والخدمات التالية تستخدمها حاليا أو استخدمتها مرة واحدة على األ
0 الماضية شهرا 54 الـأي خدمة في  نستخدميمن النساء لم  ٪55: حوالي كانت النتائج كما يليالماضية0  ا  شهر  54 الـغضون 

ناك أن ه ا  وتظهر بشكل واضح جد ا  الفجوة عالية جدتعتبر فقط من الرجال لم يستخدموا أي خدمة. هذه  ٪7.2في حين أن 
 .رأة ماليا  الم الحتواءا  محتمال  مسوقا ضخ

 االدخار-دراسة حالة  2المربع 

 خالد محمد هو شاب في العشرينات من عمره. انه 

  يملك متجر األحذية في شارع الجمهورية في تعز.

  أسس المحل قبل عام واحد. خالد قدر قيمة  

 ريـال.  0990999حوالي  البضائع في المخازن 

 ادية العكانت متوسط المبيعات اليومية في األوقات  

ريـال يمني. وقدر ربحه بنسبة  220999 اليومية إلىريـال ولكن في مواسم االعياد يصل متوسط مبيعاته  620999 حوالي
 من مبيعاته0 ولكن ينفق كل شيء في استهالك األسرة. وقال انه منذ أسس المحل لم تتراكم أي مدخرات. 69٪

رجال هذه الخدمات0 سواء بالنسبة لل هالي تصل ميزال هناك سوق محتمل ل0 لكل خدمة مالية تقريبا ال من األحوال حالأي على 
 54من المشاريع الصغيرة والمتوسطة تستخدم أو قد استخدمت سابقا حساب جاري في األشهر ال  ٪67والنساء. حوالي 

صغيرة 0 تعتمد المشاريع الفقط من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. بالنسبة للحسابات ٪65بالنسبة لحسابات التوفير  –الماضية 
الغالب على المؤسسات المالية0 في حين ان تحويل األموال المحلية داخل اليمن هو في أيدي مؤسسات التمويل  والمتوسطة في

من المشروعات  ٪72تتم بشكل منتظم للغاية في اليمن: ما يقرب من تحديدا . هذه الخدمة ٪79 تزيد عنبنسبة  األصغر
ة تستخدم أو قد استخدمت هذه الخدمة. حتى النقد األجنبي هو خدمة0 والذي يستخدم بانتظام بشكل رئيسي المتوسطة والصغير 
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ثير من هرباء( في ك0 والمدفوعات من فواتير المياه والكعالقةمة )مثل دفع الرواتب وأوامر من قبل الرجال. هناك خدمات منتظ
 .الهيئة العامة للبريد والتوفير البريديي فخالل من  متكرر جدا  وتداربشكل  ستخدماألحيان0 وت

 
 المتعددة كانت ممكنه( )االجاباتالمائة(  )فياالستخدام الحالي للخدمات المالية  4 جدول

 اناث ذكور االجمالي 
داخليا )داخل اليمن( مالتحويل ال  74.0% 83.9% 36.0% 

 %38.1 %65.9 %60.2 خدمات النقد االجنبي او الصرافة
مثل دفع الرواتب واوامر الدفع وفواتير  اعتياديةخدمات 

 المياه والكهرباء
44.0% 42.0% 51.8% 

 %15.1 %29.2 %26.3 تحويل الفلوس دوليا
 %10.1 %18.7 %16.9 حساب جاري 
 %19.4 %10.1 %12.0 حساب توفير
 %22.3 %7.5 %10.6 ال شيء

 

 نتائج البحث النوعي.

احد منهم المتعمقة0 و  اللقاءات إطارب النشاط األصغر الخمسة الذين تم مقابلتهم شخصيا في عدن وتعز ضمن من بين أصحا
شهريا . ويقوم بتجميع هذا المبلغ في أيام األعياد  56999او حوالي  5290999عمل مدخرات سنوية تصل الى  أكدفقط 

 يومية.المواسم التي تنخفض فيها المبيعات ال وللطوارئ اثناءمشة )الفطر واالضحى( وعادة ما يستخدم هذه المدخرات لشراء االق
ي مدخرات من من جمع أ يتمكنوابالنسبة لبقية األربعة المشتركين فقد اكدو بأنهم لمدة ثالث سنوات منذ األزمة السياسية لم 

 األرباح التي يحصلون عليها ألنهم يستخدمونا لتغطية احتياجات االسرة.

ت المركز للمجموعات أن النساء عموما تدخر أكثر من الرجال. كما أنها تستخدم مدخراتهم ألغراض األسرة وأظهرت المناقشا
في حين أن الرجال يستخدمون مدخراتهم ألغراض مختلفة. هذه النتائج تشير إلى أن استهداف المزيد من النساء بالقروض 

 عية واالقتصادية على مستوى األسرة. ومنتجات االدخار سوف يؤدي إلى المزيد من التنمية االجتما

من المشاركين بأنهم حافظوا على أموالهم في البيوت. هؤالء االفراد هم بالطبع عمالء محتملين لحسابات  ٪61ذكر حوالي 
من المشاريع  ٪05.07فقط من المشاركين يحافظون على ودائع طوعية في مؤسسة مالية0 وهذا يعني أن  ٪7.66البنك. 

هذا بعين االعتبار يمكن أن نرى أن أغلبية كبيرة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة  أخذ-لمتوسطة ليست لها حساب الصغيرة وا
 بطريقة غير بنكية0 وبالتالي ال تزال هناك كبيرة مجموعة من الناس الذين بحاجة إلى أن يتم احتوائهم ماليا. تزال تتعاملال 
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 الجمعيات الدوارة لالدخار واالقراض

 

انهم كانوا اعضاء في  الربع منهم فقط اوضح المنظم، الجماعي في فعاليات االدخار شاركوا، إذا ما د سؤال المشاركينعن

 جمعيات مشابهة )جمعية هكبة(.

 الماضية 02المشاركة في نظام االدخار الماعي في االشهر الـ 01 جدول

 غير المشاركين المشاركين 
 %75.0 %25.0 االجمالي

موظفين( 4-9الصغيرة )  26.4% 73.6% 
موظفين( 69-2متوسطة )   16.5% 83.5% 

 %80.3 %19.7 ذكور
 %54.7 %45.3 اناث

 

وهن من صاحبات ) من النساء قراض همواإل الدوريةجمعيات االدخار  أن معظم المشاركين في أن نالحظ من المثير لالهتمام

وكذلك  الماضية( 65في األشهر ال  الجماعي شاركن في فعاليات االدخارمن النساء  ٪42حوالي وقد شارك االعمال. 

في  الذين يشاركون من المشاركين، ٪17حوالي . الشركات الصغيرة والمتوسطة من أكثر األصغر أصحاب المشاريع

ثالث  فييشاركون  ٪0و مجموعتينيشاركون في  ٪60، في حين أن مجموعة واحدة فقطفي االدخار، يشاركون  نظوماتم

 أعضاء. تتكون المجموعة من عشرة الحاالت، من هذه ٪51 في حوالي نفس الوقت. في مجموعات

لاير  .690999 متوسط المساهمات. ريـال يمني 540999 حوالي تبلغ شهرية يقوم المشاركين بتقديم مساهمة في المتوسط،

 ريـال يمني. 690999 النساء، في حين تدخر االدخارعاليات ف في ريـال شهريا 620999يدخرون  الذكور المشاركينيمني 

األموال يستخدمون  هذه الجمعيات في الذين يدخرونمن المشاركين  ٪69: حوالي ألغراض مختلفة هذه األموال يتم استخدام

يستخدمون اركين من المش ٪29. حوالي الخاصة بهم االنشطة االقتصادية في إعادة االستثمار جديد أو المدخرة في استثمار

 ، وغيرها(.السلع المنزلية، وشراء المناسبات العائلية )مثل استثنائية لتغطية نفقات األموال هذه
 كيف يتم استخدام المبالغ التي تم ادخارها من مجموعات االدخار واالقراض00 جدول

 

 

 غير المشاركين المشاركين 
 %75.0 %25.0 االجمالي

موظفين( 4-9يرة )الصغ  26.4% 73.6% 
موظفين( 69-2متوسطة )   16.5% 83.5% 

 %80.3 %19.7 ذكور
 %54.7 %45.3 اناث
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ي حوالوقد شارك ) والضمان من النساء الدوريةأن معظم المشاركين في جمعيات االدخار  الحظالم ه منأن من المثير لالهتمام

 أكثر األصغر وكذلك أصحاب المشاريع الماضية( 65في األشهر ال  جماعيال شاركن في فعاليات االدخارمن النساء  42٪

في االدخار، يشاركون  نظوماتفي م الذين يشاركون من المشاركين، ٪17حوالي . الصغيرة والمتوسطة منشئاتال من

في  .نفس الوقت في ثالث مجموعات فييشاركون  ٪0و مجموعتينيشاركون في  ٪60، في حين أن مجموعة واحدة فقط

 أعضاء. تتكون المجموعة من عشرة الحاالت، من هذه ٪51 تبلغ فقط

 690999 فقط يبلغمتوسط المساهمات . ريـال يمني 540999 حوالي تبلغ شهرية ن بتقديم مساهمةويقوم المشارك في المتوسط،

 690999 يدخرون النساء نا، في حين مساهمةالفعاليات  في ريـال شهريا 620999يدخرون  الذكور المشاركين .لاير يمني

 هذه الجمعيات في الذين يدخرونمن المشاركين  ٪69: حوالي ألغراض مختلفة هذه األموال يتم استخدام ريـال يمني.

من  ٪29. حوالي الخاصة بهم االنشطة االقتصادية في إعادة االستثمار جديد أو األموال المدخرة في استثماريستخدمون 

 غيرها(.، والسلع المنزلية، وشراء المناسبات العائلية )مثل استثنائية لتغطية نفقات األموال يستخدمون هذهالمشاركين 

 التأمين 6.1.1

من  ٪60 فقط الخاصة. أو الحتياجاتهم ألعمالهم خدمات تأمين يمكن استخدامها على علم بأي إذا كانوا لدينا المشاركين سألنا

المشروعات  في عموما دراسةعند ال .25ناميانت لديهم معرفة بخدمات التاإلناث ك من فقط 60.76 و٪ الذكورالمشاركين 

أو  ألعمالهم على األقل يمكن استخدامهابخدمة تأمين واحدة  على علمفقط  ٪64.96، وجدنا ان المتوسطة والصغيرة

 الخاصة. الحتياجاتهم

المشاركين  من جميع تأمين. أي خدمة ونيستخدم حال المنهم على أي  ٪06.66، التأمين شيئا عن بالنسبة للذين يعرفون

 أو خدمة التأمين( يستخدمون المشروعات المتوسطة والصغيرةمن  ٪5.4مستطلع ) 61 فقط، مستطلع 176وهم  لدينا

الهيئة العامة  من قبلالتأمين تقريبا تم عرضها جميع خدمات  – الماضية 54األشهر ال  األقل في مرة واحدة علىاستخدموها 

يتم  ندماعمن شركات التأمين.  هائلة التي ال تصلها هذه الخدماتال السوق المحتملة وهذا يدل على. لتوفير البريديللبريد وا

ما ، نالتأمي عن خدمات كانوا يعرفون، ولكن العامين الماضيين في أي خدمات تأمين لم تكن لديهم الذين، المشاركين سؤال

. في أي تأمين تحمل أنهم ال يستطيعونمنهم  ٪62حوالي ، ذكر الرسمي مينالتأخدمات  استخدام الذي جعلهم يبتعدون عن

منهم  ٪0.7ل  سباب الدينيةاأل كانت األخرى. استراتيجياتهم يشعرون بالراحة مع المشاركين بأنهممن  ٪66.4حين ذكر 

 دماتخالستخدام  المذكورة ئقالعوا كثير من شركات التأمين. في ال يثقونمن المشاركين  ٪0.7 أنالى  باإلضافة، عامل مهم

تتفق مع  )بحيث األصغرالمتوسطة الصغيرة و مشاريعلل المنتجات الخاصة من خالل تحديدمنها وذلك  يمكن التقليل التأمين

 والتسويق. حمالت التوعيةاالستثمار في  ومن خالل( الشريعة وتكون سهلة وشفافة

                                                           
لرعاية وبين النظام الحكومي ل القطاع الخاص بين التأمين في المشاركين خلط- الصندوق االجتماعي للتنمية من لمصدر وفقا- أن نذكر أنه من المهم هنا25 

الهيئة العامة للبريد والتوفير  أو من خالل الرعاية االجتماعية صندوق خالل فروع من وزعي شهريا راتبب من خالل تزويدهم الفقراء ستهدفالذي ي االجتماعية

تماعية.  االجوقد ذكرها المشاركون في هذا الفصل، من الممكن ان تكون أنظمة الرعاية الهيئة  التأمينية التي توفرها تلك الخدمات نإوبالتالي فالبريدي. 
 تأمين القطاع الخاص قد يكون أكبر كما تم التوضيح في هذا الفصل. وهذا واقع يدل على ان السوق المحتمل في
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 متعددة(ردود التأمين )ي المشاركين بعيدا عن استخدام خدمة االسباب التي تبق 12 جدول

 

 

 منتجات اإلقراض  6.1

 :النتائج الرئيسية

  اخذوا قروض خاصة ٪4 وأقل من في السنتين الماضيتين قروض تجاريةمن المشاركين اخذوا  ٪69أقل من 
 حوالي قيمة القرض متوسطن أن على الرغم م)ريـال يمني  6990999الى متوسطة تصل مبالغها  حصلوا على قروض 

  (يمنيريـال  4590999

  شهرا 65.2 هي تم الحصول عليها التي القروضفترة استحقاق  

 أعمالهم األموال المكتسبة من من سددوا القرض المشاركين بأنهممن  ٪09ما يقرب من  قال 

 يأخذلم  الماضية. شهرا 54ال  في لكفعلوا ذ خاصة أو غراضأل للعمل أو إذا كانوا يستخدمون القروض سئل المشاركين

 أخذ استهالكية. أو قروض تجاريةعلى  على أي حال، حصل البعض الماضية. شهرا 54ال  في قرضاي  المشاركينغالبية 

يمكن هذا )خاصة  غراضألعلى قرض من المشاركين  ٪6حوالي غراض تجارية، واخذ قرض ألمن المشاركين  ٪0حوالي 

 .26غرض تجاري(قرض ل أيضااخذوا  خاصة ألغراض قرض الذين حصلوا على كينالمشار أن نفس أن يعني
 

                                                           
 الفرق بين .بسداد القروض حاليا يقومونعدن وصنعاء و تعز في من المشاركين فقط ٪5.2 أن لإلحصاءالدراسة التي قام بها الجهاز المركزي  تظهر نتائج26 

، في حين الماضية 54األشهر ال  فيقرضا أو انهم اخذوا حاليا  قرض سداديقومون ب إذا كانوا لدينا قمنا بسؤال المشاركين هو أننا ٪5.2ونتيجة ( ٪0.61) نتيجتنا

 الحالية عن القروض فقط كانت تسأل لإلحصاءدراسة الجهاز المركزي أن 
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 استخدام القروض 13 جدول

 

لكن يتم  شهرا الماضية. 54خالل ال  قروضا تجاريةفي االستطالع  اإلناث اللواتي شاركن من نسبيا نسبة عالية اخذت

لالستشارات  أبيكس) المحلية شركة األبحاثفي االسواق، فان  النساءا لصعوبة وجود سباب التالية: نظرلأل تحريف هذه النسبة

Apex Consulting)،  التمويل  من خالل منظمات بمساعدة بعض النساء وجدتمن خالل طريقة االختيار العشوائي، قد

 ذلك بكثير. من اتي اخذن القرض هي أقلالحقيقية للنساء اللو أن النسبة يشك يمكن للمرء أن هذه المعرفة، وبناء على .األصغر

 المشاريع الصغيرة والمتوسطةمن  ٪69أقل من  هو أنه شكل واضح،اعالنه  ما يمكنفان  ،النتائجعلى  بناءا  على أي حال، 

من هذه االرقام يمكن اخذها  27.شخصية ألغراضقروضا  قد اخذت ٪4أقل من  وحتىتجارية،  ألغراضقروضا  اخذت

 ضخمة محتملة. ألسواقالمجال  وهذا يفتح. اق المحتملةاالسو معرفة أجل

 لسلوكا تقريبا في أي فرق ال يوجدأنه  للمرء أن يرى يمكن، األصغرمتوسطة والصغيرة وال منشآتأصحاب ال ستخدام مناال بمقارنة

 ٪0.4ان (، فإلناث اللواتي شاركنا منالمحرفة  رقاماأل )بما في ذلك األصغرالتمويل  منشآتفي  المشاركين عند النظر إلى: قراضياإل

 للشركات الصغيرة والمتوسطة )بما ف ٪0.6هي في حين ان النسبة  الماضية، 54األشهر ال  تجارية في قد اخذوا قروضا
اخذوا قروضا من المؤسسات  ٪57.6، في حين أن األصغرقد اخذوا تلك القروض من مؤسسات التمويل  ٪75.7فان نسبة 

 المالية.

الذين اخذوا القروض عن اي من منتجات القرض استخدمت في القروض االكثر اهمية  12المشاركين ال عندما سئل 

 28منهم اخذوا قرض مجموعة ٪67( ذكروا أن القرض كان قرضا فرديا. حوالي ٪20للمشارك، فان أكثر من النصف )

شخص كان يعرف أي نوع  67ء ال آخرين منهم اخذوا منتج قرض إسالمي، على الرغم من ان واحدا فقط من هؤال ٪56و

 من منتج قرض إسالمي كان ذلك القرض.

 ي ذلك أيضا األرقام المحرفة من اإلناث اللواتي شاركن(. وهذه ليست مختلفة عن النسبة في القروض الخاصة.

 

                                                           
من  ٪06.4 حوالي ، ذكر5966ديسمبر  من تنميةدوق االجتماعي لل/ الصنلإلحصاءبحاث السوق التي نفذها الجهاز المركزي أل األوليةالنتائج  عند تحليل أيضا27 

 نتائجنا. مع وهذا يتفق بعد. قرض لم يحصلوا على المشاركين بأنهم
. كضمان المجموعة قدموا أنهم منهم ٪11.81 ذكر قروضهم، مقابل قدموها التي الضمانات نوع حول لدينا المشاركين سألنا عندما أنه نرى أن لالهتمام المثير من28 

 .همل بالنسبة حال أي على فرديا كان القرض أن المجموعة، قرض اخذوا عندما وشعروا، جيد تعليم ذوي ليسوا المشاركين أن يكون قد التباين هذا يف والسبب
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 اي نوع من منتجات القرض تم استخدامه في القرض االكثر اهمية  02 جدول

ؤسسة التمويلنوع م  السهم  
  %58.5 قرض فردي مع نسبة ربح محددة0 والتسديد بالتقسيط
  %16.9 قرض مجموعة مع نسبة ربح محددة0 التسديد بالتقسيط او دفعة كاملة

من اي نوع( ال أعلمقرض اسالمي )  23.1%  
  %1.5 منتج اسالمي )حدد(

 مبلغ القرض وفترة االستحقاق

مبالغ  تتراوح على أي حال0ريـال.  0610.56 456مبلغ مستطلع هو  12لعدد  أهمية ض االكثرلقر ل مبلغ القرض متوسط
وبالتالي  حصلوا على قروض بالفعل( 12المشاركين ) عدد قليل جدا منريـال.  6990999 الى حوالي المتوسطة القروض

 أكثرتفاصيل  مبلغ الى إحصائيا تحليلتحيل 0 فإنه من المسوبالتالي القرض. تفاصيل حولاالجابة عن السؤال  بإمكانهمكان 
يقال  يمكن أن ما. األصغرأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة و والنساء و  عن الرجال موثوقة إحصائية استنتاجاترسم و 

المشاركين  من( ريـال يمني 0966.52 629) أقل بكثير بمبالغا قروض اخذت في المتوسط النساء أن هو0 احصائيا وبدون شك
 هوالعام و  هي أعلى من المتوسط الذكور لمستطلعينل مبالغ القروض متوسط يستنتج أن يمكن للمرء أن كما. ذكورال

 .ريـال يمني 4560610.56

 69لفترة  ٪64وشهرا0  65 قرض لفترة أخذوامن المشاركين  ٪16 حيث ان شهرا0 65.2 هو استحقاق القرضفترة  متوسط
 شهرا. 19 والحد األقصى هو ثالثة أشهرهي فترة  دادكان الحد األدنى لفترة الس شهور.

 الضمانات
 الضمانات. أهم هيالضامنين والعقارات و  التجارية ضماناتال الراتب0 المجموعة0فان  ضماناتبال عندما يتعلق األمر

 الضمانات المستخدمة 6 توضيحي رسم
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 سداد القروض
أن أهم مصدر هو األرباح من األعمال. وقال  ٪00.56من اي مصدر سيقومون بسداد قروضهم0 ذكر  عندما سئل المشاركين

أن أهم مصدر لهم هو الراتب الشهري. وسئل المشاركين أيضا0 إذا كانوا قد استخدموا أي قروض أخرى في  ٪69.77نحو 
نفوا ذلك. هذا مؤشر جيد على أن  ٪07.7ي نفس الوقت الذي كان لديهم خالله التزامات لهذا القرض األهم0 ولكن حوال

القروض يمكن سدادها من خالل اإليرادات التجارية في معظم الحاالت0 وهذا يعني أن مبالغ القروض يجب أن يكون مناسبا 
 29.االنشطة االقتصادية)أو قليل جدا( لحجم 

 أسباب الرفض
دموا بطلب مت مقابلتهم أيضا. عندما سئلوا عما إذا كانوا تقالمستجيبين0 الذين لم يحصلوا على قرض في السنتين الماضيتين ت

مستطلع( من أصل  65) ٪2.6. فقط 30منهم أنهم لم يتقدموا ٪06.4للحصول على قرض في العامين الماضيين0 اجاب 
منهم كان أهم سبب لرفض  ٪16.6شملهم االستطالع قالوا إنهم تقدموا للحصول على قرض0 ولكن تم رفض طلبهم.  190

منهم أن أعمالهم كانت غير مسجلة وهذا هو السبب في أنهم لم يتمكنوا  ٪1.2لبهم أنه لم يكن لديهم ضمانات كافية. وأفاد ط
لم يتم تحديدها. عندما أوضحوا  أخرى للرفضمن المشاركين أن هناك أسباب  ٪65.6من الحصول على قرض. وقال نحو 

 رتفعة جدا0 وأسباب دينية أو مبالغ قليلة جدا.بمزيد من التفصيل ذكروا أسباب مثل الفائدة الم

 النظرة الى البنوك   6.3

 النتائج الرئيسية: 

 لدى المشاركون معرفة محدودة حول البنوك ومحبطون لفتح حسابات لدى البنوك 
  توافق المؤسسات المالية مع الشريعة عامل أساسي لدى المشاركين 
  من المشاركين تعلموا من المؤسسة عن طريق التسويق المباشر  ٪69سوء التسويق: بالنسبة إلى القروض. فقط 
  لقروض.اختيار نوع معين من ا مهمة فيسهولة الضمانات0 وفترة التسديد الكافية واالجراءات السريعة للقرض هي عوامل 

 الرسمية المؤسسات معرفة    6.3.1

  نوعي دراسةالنتائج المستخلصة من 

ير لديهم معرفة ببعض مقدمي الخادمات الرسميين وغ المركزة اننقاشات المجموعة واقع الثالثة في أكد جميع المشاركين في الم
0 غراألص. على أي حال0 عندما طلب منهم أن يذكروا أسماء مقدمي الخدمات الرسميين للتمويل األصغرالرسميين للتمويل 

                                                           
 اركين قرض فردي.من المش ٪21من المشاركين، في الواقع، قد اخذوا قرض مجموعة، بينما اخذ حوالي  ٪11.1وبالتالي، فإننا يمكن أن نعمل على افتراض أن 29 

 
: من االوقات رسمي في اي وقت إذا كانوا قد تقدموا بطلب للحصول على قرض من مصدر ، سئل المشاركينلإلحصاءفي الدراسة التي نفذها الجهاز المركزي 30 

لمعلومات ا، وبالتالي فإن لعامين الماضيينا عن فقط سألنابالنسبة لنا فقد  من قبل. على قرض بطلب للحصولصنعاء قالوا انهم تقدموا وعدن و في تعز 51.54٪

 قابلة للمقارنة. ليست
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البنوك0  / األصغرإلى أن معظم مؤسسات التمويل  عرف القليل منهم فقط عن بعض تلك المؤسسات. هذه النتيجة قد تشير
ليس لديها خطط ترويج وتسويق مناسبة. كان هناك سبب آخر مهم  األصغروالبنوك التجارية األخرى ومقدمي خدمات التمويل 

 0 تعمل في عدد قليل منNMFغير المصرفية0 باستثناء  األصغرلهذه المعرفة المحدودة وهو أن معظم مؤسسات التمويل 
 المحافظات.

 االدخار 6.3.1

استعرضنا مع بعض المشاركين المميزات التي قد تؤثر على جاذبية االدخار الرسمية بالنسبة لهم. تم استعراض الميزة تلو 
له / لها. وكانت هناك تساؤالت حول السمعة0 أسعار الفائدة0 التوافق مع  بالنسبةالمشاركين مدى أهمية ذلك  أكداألخرى حيث 

 تكسب تلك الميزات. األصغرة0 وما إلى ذلك. ويبين الجدول التالي كيفية ان المنشآت الصغيرة و الشريع
 

 الميزات التي تؤثر على جاذبية االدخار الرسمية 05 جدول

 غير مهم معتدل االهمية مهم مهم جدا 
  %5.8  %0.9  %1.2  %92.0  التوافق مع الشريعة

يدة للبنكالسمعة الج   89.5%  3.6%  0.6%  6.2%  
  %5.8  %1.3  %8.0  %84.7  الخيار في سحب المال حسب الرغبة
  %7.0  %1.2  %10.0  %81.7  اجراءات سهلة وخدمات جيدة للعميل
  %6.8  %2.5  %12.0  %78.5 الخيار في ايداع المال حسب الرغبة
  %7.0  %4.5  %18.6  %69.8 القرب الجغرافي للبنك
  %25.4  %8.5  %20.5  %45.5 الخيار في الحصول على قرض
  52.0  %7.9  %15.8  %24.2  نسبة ارباح مرتفعة

هو عامل مهم جدا للغالبية العظمى من المشاركين الستخدام الخدمات المالية0 في حين تعتبر االرباح  مع الشريعةالتوافق 
ركين. من المثير لالهتمام أن نرى انه ليس الجميع مهتمون بالحصول على قرض من المشا ٪29العالية اقل اهمية ألكثر من 

من المشاركين هم ببساطة ليسوا  ٪52من المؤسسات المالية التي يدخرون اموالهم فيها. قد يكون هناك سببان لذلك: إما ان 
من  اض المال. وأغلب الظن أنه مزيجفي بالهم أن البنك قد يعطي حتى الفرصة إلقر  ال يخطرمهتمين في أخذ قرض0 أو انه 

 االثنين معا.

 نوعي  دراسةالمستخلصة من  النتائج
غير الرسمية0  من المؤسسات أكثرالمؤسسات الرسمية هي المفضلة لالدخار  مجموعات النقاش المركز0 كانت إطارفي  

 المؤسسات إلى اللجوء من المدخرين يطتثب التالية تؤدي الى المشاكل حال0 أي وادخار النقود في المنزل. على 31والهكبة
 التي للخطط صعبة شروط االدخار؛ خطط مطولة لوضع إجراءات :لالدخار الرسمية غير األشكال وتشجع الرسمية المالية
 المنتجات المشاركين بمميزات من محدودة معرفة 0المشاركين غالبية قبل من تلبيتها يمكن بحيث ال المالية المؤسسات تقدمها

                                                           
 الدورية االدخار واالقراض الهكبة هي الكلمة المحلية للجمعيات31  
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مجموعات المناقشة  في المشاركين سئل  .المالية لشبكة المؤسسات محدودة تغطية جغرافية المالية؛ المؤسسات تقدمها التي
 البنوك: أحد في االدخار وعيوب مزايا حول المركز

 مزايا وعيوب خطط االدخار في البنوك 06 جدول

 العيوب المميزات
  ة بالهكبأكثر ثقة وامان مقارنة  اإلجراءات المطولة واألوراق 
 حرية وسهولة اإليداع والسحب   عدم تلبية الشروط المطلوبة إلنشاء خطة االدخار. أساسا الحد

فرا متو  ال يكون األدنى من المبلغ األولي إلنشاء خطة االدخار قد 
في اي وقت0 وعدم وجود وثائق الهوية. )تم ذكر جميع هذه 

 لمشاركين(القيود من قبل غالبية ا
 العائدات من االدخار   من ان منتجات االدخار في البنوك  التأكدالتردد بسبب حالة عدم

 تتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية
  الوصول الفوري للنقد عند

 الحاجة مقارنة بالهكبة
  ادخارمدخراتهم صغيرة وال تستحق متاعب وضع خطة  

  المسافة الطويلة للوصول إلى أحد البنوك 
  (قليلون افالسه )ذكر ذلك  أعلنالبنوك  أحدثقة الن  ال توجد 
   عدم توفر النقد في بعض البنوك في أوقات السحب 

 )ذكر ذلك قليل منهم( 
ن يتعلق األمر بموضوع اين يمكن للشخص ا عندما الضابطةنقاشات المجموعة ذكرت البنوك التالية من قبل المشاركين في 

 0 بنك سبأ اإلسالمي0 مكتب البريد0 البنك الوطني اليمنياألصغرن0 بنك الكريمي للتمويل يدخر المال: بنك التضام
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 القروض 6.3.3

 مؤسسات التمويل الرسمية مقابل مؤسسات التمويل غير الرسمية

 نوعي  دراسةالمستخلصة من  النتائج
  ميةيتعلق بمميزات القرض من المؤسسات الرسمية والمؤسسات غير الرس افيم الضابطةنقاشات المجموعة الجدول التالي يعكس اراء غالبية المشاركين في 

 
 االختالفات بين المصادر الرسمية وغير الرسمية بالنسبة لمميزات القرض 01 جدول

  األصغرالمؤسسات الرسمية للتمويل  مواصفات القرض
 والبنوك األصغرمؤسسات التمويل 

 ميةالمصادر غير الرس
جمعيات االدخار  موردي الجملة

 واالقراض
 االقارب واالصدقاء

  حجم
 القرض

 أكبر من األقارب0 األصدقاء0 وجمعيات االقراض. 
 أغلب الظن ان مبلغ القرض هو أقل من المطلوب.

ألداء إذا كان ا الثاني أكبرنظام القروض الواسعة يضمن ان يكون القرض 
 في سداد القرض الثاني جيد. 

حصول على قرض مضمون أكثر مقارنة مع االقتراض من األصدقاء ال
 واألقارب بغض النظر عما إذا كان القرض هو كاف أم ال.

بشكل عام هي قروض  حسب االحتياج أكبرقرض 
من تلك التي  أصغر

توفرها مؤسسات 
 األصغرالتمويل 

قروض صغيرة 
مقارنة مع موفري 
خدمات التمويل 

. الحصول األصغر
ير على قرض غ

مضمون مقارنة 
 بالمصادر الرسمية.

 التجاري بالضمين ضمان شخصي من تاجر يعرف محليا  الضمانات 
 ضمان الراتب

 عدن وبنك التضامن(  في األصغرالمجوهرات )مؤسسات التمويل 

 بأخالقمعرفة شخصية للمقرض 
 المقترض

 تعهد

بين  معرفة شخصية
 اعضاء الجمعية

معرفة شخصية 
 بأخالقمقرض لل

 المقترض
تعهد شخصي او 

 غير رسمي
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 32تعهد
 33العقارات

خصوصا القروض الحقة  0يمكن الحصول على القرض في وقت قصير السرعة
 بعد القرض األول

فورا في القرض العيني وال توجد 
 اي اجراءات

بطيئة0 يجب ان تنتظر 
دورك. بعض 
المجموعات تعطي 

 حاجة األولوية لألكثر

سريعة بدون أي 
إجراءات سرعة 

حصول على ال
القرض تعتمد على 

 ةوعالقتوفر النقود 
 المقرضبالمقترض 

هامش الربح / النسبة 
 فقط

- %6هامش الربح يتراوح بين  شهريا 5.2%- 6.1%
 34شهريا 4%

اي ارباح على  ال توجد
 القروض

اي ارباح  ال توجد
 على القروض

فترة السداد تعتمد على  شهور 69 ال تتجاوزفترة سداد اقل  ض والهدف منهشهر بناءا على حجم القر  54 – 65فترة سداد اطول  فترة سداد القرض
 استمرارية الجمعية

ال فترة سداد اقل 
 شهور 4-6 تتجاوز

 

  

                                                           
 أمانة سند / وصل ىيسم الدول العربية )في بعض السلع العينية أو المبلغ معين من الم حصل على أنه يؤكد المقترض حيث0 للمقرض من قبل المقترض التي يتم إصدارها الشخصية أو تلك غير الرسمية الكمبياالت هذه هي 32 
 في عدن الرجالو  ي صنعاءف من قبل النساء السندات في مجموعات النقاش المركز وذكر هذه. في تاريخ معين المتفق عليها قيمة البضاعة أو نقدا المبلغ المقترض يعد ان يدفع للمقرض المقترض / يتعهد(. مذكرة أو ثقة يعني فاتورةو 

 أو موردي الجملة. األصدقاء والعائلة مثل غير الرسميةمصادر صالحة لل كضمانة

 فقط من البنوك الرهن العقاري يطلب. كانت االجابة ان األصغرمؤسسات التمويل البنوك و  قروض منال عن مالمحمركزة نقاشات المجموعة ال في المشاركين سئل 33 
 

 في صنعاء مع النساءمركزة شات المجموعة النقالنقاش في ا خالل ذكرت هذه العبارة 34 
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جدول سداد منهجي على أقساط شهرية. يعتقد معظم المشاركين  طريقة الدفع
أن هذه ميزة جيدة الن الدفع على أقساط منتظمة يعلمهم كيفية 

 قبة التدفقات النقدية.إدارة ومرا

دفعة أسبوعية أو شهرية تبعا 
لحجم القرض0 وتكرار 
االقتراض0 ونوعية العالقة 

 التجارية

اقساط اسبوعية او 
او  كل اسبوعين0

 .شهرية

شكل ب ال يتمالتسديد غالبا 
 نظامي وفقا لقدرة المقترض 
المقرض قد يطلب التسديد 

 دون إشعار مسبق فجأة
لمشاركين أن المؤسسات التي تخدمهم ال تتقاضى أي ذكر جميع ا العقوبات

غيرها من  إنهم يعرفون غرامات على تأخير السداد. كما قالوا 
 35تالغراماالمؤسسات التي تتقاضى 

 عقوبات ال توجد عقوبات ال توجد ال توجد عقوبات

 

 :من المصادر الرسمية روضالق فيوما ال يحبونه  الضابطة عما يحبونهفي نقاشات المجموعة  كذلك سئل الحاضرين
 

 ما يجبونه وما ال يحبونه عن القروض من المصادر الرسمية 08 جدول

 في القروض الرسمية ال يحبونهما  في القروض الرسمية ما يحبونه مالمح القرض 

نظام القرض المتصاعد، زيادة حجم القروض   حجم القرض
 الالحقة

 ل من المطلوب في الحصول على مبلغ اق
 استمارة التقديم

الضمانات المطلوبة يمكن الحصول عليها   الضمانات
 بسهولة

 

 عند الطلب مضمونة الحصول على قرض  السرعة
 غير رسمية لمصادر مقارنة

  في الوقت المناسب قرض الحصول على 

 جديدة للقروض االسالميةال اإلجراءات 
ن م أكثر، وربما تستغرق تستغرق وقتا طويال

 ال تعجبهم، والتي شهر

 

 

                                                           
 إذا تأخر التسديد يوميا غراماتالبنك الزراعي يأخذون في عدن و الصناعات الصغيرة صندوق تنمية أن في عدن ذكر الرجال35 
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  استالم المدخرات بعد تسديد القرض  االدخار االجباري

 هامش ربح مناسب  هامش الربح / النسبة
 متوافق مع الشريعة االسالمية 

 

 على أقساط شهرية السداد  فترة سداد القرض ومنهجية التسديد
  التماشي مع السيولة النقدية وقدرة المقترض

 على السداد
  خارجة  سبابحدثت أ إذا القروض دولةجإعادة

 العميل عن سيطرة

 

أن قالوا  ألن الغالبية هنا رأياي  لم يذكر  العقوبات
 عن تأخير التسديد غرامات تأخذال  المؤسسة

 

  معاملة جيدة من قبل موظفي المؤسسة  سلوك الموظفين
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 قروضفي اخذ الصور المشاركين من ذوي الخبرة ت
 

الماضية0 كيف عرفوا عن وجود  54نا المشاركين لدينا0 الذين قد حصلوا على قروض في األشهر ال في المسح الكمي سأل
فقط من المشاركين عرفوا عن وجود ممول عن طريق  0.5عن المؤسسة التي قامت بتمويلهم. من الملفت للنظر أن نرى أن٪ 

 مالهم.ل إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة مباشرة في أعالتسويق المباشر0 حيث ان التسويق المباشر عادة هي أداة قوية للوصو 
من المشاركين أنهم تعودوا على التعامل مع المؤسسة المالية من قبل0 األمر الذي يعني أنه على األرجح كان  ٪65.6وذكر 

لمالية ؤسسات الهم حسابات لدى تلك المؤسسة أو أنهم تلقوا أكثر من قرض من المؤسسة ذاتها.  في العادة يكون هدف الم
فقط من  ٪69من دورة قرض واحدة؛ وبالتالي فإنه من المثير لالهتمام أن نرى أن حوالي  ألكثرهو االحتفاظ بالعمالء 

 المشاركين لهم عالقة أطول بالمؤسسات المالية.
.  

 كيف عرف المشاركين عن الممول 19 جدول

 

 
خبرة في اخذ القروض عن أهم سبب الختيار منتج قرض معين. هذا السؤال يعطي معلومات م سؤال المشاركين من ذوي الت

هامة حول كيف يجب ان تبدو منتجات المؤسسات المالية من أجل أن تكون مصممة خصيصا لتلبية احتياجات المشروعات 
مانات السهلة. الض معين هومنتج قرض  المتوسطة والصغيرة. وبالتالي فإنه من المثير لالهتمام أن نرى أن أهم سبب الختيار

 الى إجراءات الصرف السريعة. باإلضافةكذلك فترة التسديد الكافية هو عامل مهم 
رجح ألنه األ على-لم يذكر حجم القرض المناسب باعتباره واحدا من أهم أسباب المشاركين الختيار ممول معين. مزود المالي 

رض غير مناسب )أقل من المبلغ الذي يريدونه(. كما نعلم فان متوسط مبلغ القرض من وجهة نظرهم أنهم حصلوا على مبلغ ق
( الذي يحصل عليه ريـال يمني 6990999مع متوسط حجم القرض الفعلي ) وافقتيال وهو ريـال يمني(  7990999المطلوب )

 العمالء.
منهم قالوا  ٪60.56ولكن األهم في المقام األول0 ومن المثير لالهتمام أيضا أن نرى أن فترة التسديد المرنة ليست هي السبب 

 في المركز الثاني. السبب يأتيان هذا 
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 السبب االكثر اهمية الختيار منتج قرض معين 20 جدول

 

 
منهم  ٪06.6عندما سئل المشاركين من ذوي الخبرة في القروض إذا كانوا سيستخدمون نفس مصدر التمويل مرة أخرى0 اجاب 

يرغبون في استخدام مصدر القرض مرة أخرى. من األسباب أنه ال توجد  إنهم ال( قالوا ٪61.0بنعم. لكن أحد عشر مستطلع )
 احتياجات لمزيد من التمويل وأن الظروف لم تكن مواتية.

 في القروض مستطلعين من دون خبرة
ن رض في العامين الماضيين0 عن األسباب التي أبقتهم بعيدا عتم سؤال المشاركين0 الذين لم يتقدموا بطلب للحصول على ق
أو لتلبية احتياجاتهم الخاصة. نسبة كبيرة  االنشطة االقتصاديةاستخدام اي مؤسسة مالية رسمية لالستثمارات في مجال 

ارات. وهذا0 د من االستثموأن أعمالهم ال تحتاج إلى مزي بأنفسهمتمويل احتياجاتهم  إنهم يمكنهم( من المشاركين قالوا 26.6٪)
في الحقيقة شيء طبيعي وتمت تجربته في العديد من البلدان حيث أن الناس يعتقدون عادة أنهم ال يحتاجون إلى مزيد من 

الخبرة0 على أي حال0 تظهر أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البداية تحدث لديها شكوك حول منتجات  االستثمارات.
يقوم موظفو القروض بشرح الشروط )التسويق المباشر( وعندما يرون أن جيرانهم أو أصدقائهم قد  القروض0 ولكن عندما

 اقترضوا المال وقاموا بتجربة جيدة معها0 فإنهم عادة يقومون بالقفز على العربة.
 
 

 تاجر تجزئة محلي   رضوان الحكيمعبد  

 .في عدنيبيع االزياء في سوق الشيخ عثمان 

 مجمع داخل في شارع ضيق متجره يقع.  

 ابن أخيه يقوم بتوظيف انه. تجاري صغير 

  متجره. في إدارة لمساعدته 
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قال . يمني ريـال 690999حوالي المواسم العادية  اليومية في متوسط مبيعاته.  ريـال ماليين 2حوالي ب متجره المخزون في قيمة يقدر 

 عيد مباشرة بعدولكن  ،ريـال 5990999- 6290999 حواليالى  ليصل ميةاليو مبيعاته متوسطعيد االضحى يرتفع  انه في موسم

 6ن م يقوم باقتراض بضاعة عينية انه. مؤسسة مالية يقترض ولم يتعامل مع أي أنه لم يمني. وأكد ريـال 590999 إلى حوالي انخفض
 690999قدرها  أقساط أسبوعية في دينه ويقوم بتسديد 5990999 ريـال يقترض أسهم بقيمة مرة كان في كل. موردي الجملة 5أو 

 لديه حكيمعلى الفور. عبد ال أن البضاعة التي يقترضها يتم تسليمها )بيعها( وأكد. أي أرباح مقابل ذلك القرضيقوم بدفع  وانه ال ريـال

 انخفضت المبيعاتو في السوق مستوى النشاط انخفض، ولكن في شارع مزدحم محل آخر من خالل فتح أعمالهزيادة حجم طموحات ل

تصل  نويةالس مدخراته كانت االضطرابات أنه قبل وأضاف االضطرابات السياسية. بداية منذ الماضية، خالل السنوات الثالث بشكل حاد

 لمحالتا وأشار إلى األسرة. نفقات سوى تغطي ال فان أرباحه في السوق،نخفاض النشاط ال نظراحاليا،  يمني. ريـالمليون  6الى حوالي 

 ".محالتهمأغلقوا و أفلسواالتجار  معظمأنت ترى ان قال: "و، تلك المفتوحة والتي تعمل أكثر من، والتي هي المغلقة التجارية

عدم  أن نرى أن المثير لالهتمام أيضا من. قرض التقدم للحصول على بعيدا عن المشاركينمن  ٪51.1 الدينية على االعتبارات أبقت

هؤالء  ذبلج. قرض التقدم للحصول على بعيدا عن المشاركين تقديم الطلب تبقي على مكان وكيفية معرفة وعدم كافيةضمانات  وجود
 هذه الفئةيكون مصمم خصيصا ل بحيثوأن تقوم بالتسويق  خاصة خلق منتجاتان تقوم ب مؤسسة الماليةيجب على ال المحتملين، العمالء

 المستهدفة.
 
 
 

 
 محتملة(متعددة  )ردوداالسباب التي ابقت المشاركين بعيدا عن اخذ القروض  21 جدول
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 . الطلب على المنتجات المالية 2

 المنتجات غير االقراضية 2.1

 
 :النتائج الرئيسية

 كبير هو غير معتمدة منتجات لطلب علىا 
 خمالطلب عليها ضكبيرة و سوقا محتملة لتأمينات لديهاا 

 
الذين سبق  ينالمشارك المستقبل. استخدامها مستقبال يرغبون في الخدمات المالية التيعن  شاركين في االستطالعالم تم سؤال

 يمكن ان نفترض انهم يرغبون في استخدام نفس المنتج مستقبال. ألننالهم استخدام المنتج لم يتم سؤالهم 
 

 الخدمات المصرفية العامة    2.1.1

 

  الذين لم ،من المشاركين ٪72حوالي 

 من قبل، يستخدمون الحساب الجاري
   ٪17يودون استخدامه في المستقبل. 

 يريدون استخدام حساب التوفير. حوالي 
 شملهم المسحمن الذين  22٪ 

 يريدون ان يستخدموا خدمة تحويل االموال
 محليا حيث انهم لم يستخدموها من قبل.

 بالنسبة لتحويل االموال –من قبل  لخدمة
 منهم يريدون استخدام  ٪16حوالي  دوليا

 مثل) العاديةالخدمات هذه الخدمة. 
 ، ودفع الفواتير(دفع الرواتب، الكمبياالت

 
من المشاركين يريدون  ٪29نسبة  فقط 

استخدامها حيث انهم لم يستخدمونها من قبل. 
بالنسبة لخدمة النقد االجنبي )الصرف(، فان 

اولئك الذين استخدموا هذه الخدمات من قبل، فانه  بعين االعتبار إذا اخذنا .الخدمة منهم مهتمون باستخدام هذه ٪15حوالي 

 ان تلكيمكن للشخص ان يرى 
 

 مجموعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ضمن للخدمات المالية هائلة سوقا محتملة هناك
 

 التأمين خدمات 2.1.1

 
منهم  ٪27كانت لديهم الرغبة في التامين، قال  إذا، ما التأمين عنلشيء ، الذين يعرفون بعض اسئل المشاركين في االستطالع عندما

 ٪11منهم انهم سوف يهتمون بتامين سياراتهم على افتراض ان لديهم سيارات، كما قال  ٪16يهتمون بتامين مبانيهم، وقال  بأنهم سوف

 طلبا أن هناك للمرء أن يرى وبالتالي، يمكنالحياة. انهم سوف يهتمون بالتامين على  ٪46منهم سوف يهتمون بالتأمين الصحي، وقال 

حول تمت مقابلتهم  المشاركين( من جميع ٪64 )حوالي نسبة صغيرة فقط أن هذه النقطة في أن نذكر مع ذلك، من المهم التأمين. على
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 األخرين كينالمشار يستبعد بطبيعة الحال ذلك ال بشكل عام. خدمات التأمينب فعال على علم التأمين لديهم، الذين كانوا رغبات
 .بعين االعتبار عمل اعالنات تعليمية إضافية جذبهم، يجب أن يؤخذ ولكن من أجل محتملين، تأمين كعمالء

 
 
 

 .الوصول إلى العمالء المحتملين : كيفية4مربع 

نتجات متجات االدخار ولترويج لمنالى ا األصغرالتمويل  يحتاج مزودو التوعية، لتوسيع المزيد من العمالء لتشجيع وجذب
 إبداعية رامجالب وينبغي أن تكون تلك خاصة.  وترويج تسويقتخطيط وتنفيذ برامج من خالل تصميم والقروض لديهم وذلك 

صحاب أ التي يكون اغلب مرتاديها من التسوق واالجتماعات في أماكن المعارض باإلضافة إلى وسائل اإلعالم تغطي بحيث
 ضمن خالل عر بنشاط تمويل المشاريع الصغيرة عمالء مؤسسات، قد يشارك في المعارض. غراألصالصغيرة و المشاريع

التي منتجات االدخار والقروض  من عروض المختلفةسلعهم، وكذلك من خالل الشرح للزوار عن مميزات المنتجاتهم و
 (.النوعي دراسةال: نتائج من )المصدر لهم تلك المؤسسات. توفرها

 
 
 

 قراضمنتجات اال 2.1

 النتائج الرئيسية:

 21.2٪ من المشاركين راغبون في اخذ قروض 

 21.1٪ من المشاركين قالوا بوضوح أنها ال يرغبون في الحصول على قرض 

  النساء الذي يديرون اشغالهن من منازلهن يفضلن أن تزورهن ضابطة قرض انثى 

  ريـال يمني 100000ومتوسط مبلغ القرض المطلوب هو 

 القروض في اليمن ألخذشريعة شيء البد منه التوافق مع ال 

 

 االهتمامات العامة 2.1.1
 ٪46.4اجاب   المستقبل. خاص فيغرض للعمل أو ل لحصول على قرضبا بشكل عام كانوا مهتمين عما إذا المشاركين سئل

منهم يريدون  ٪69.0 المستقبل. في أخذ قرض أنهم يريدون من قبل، على قرض الذين لم يحصلوا(، من 505المشاركين )من 

خاصة حتياجات يريدون الحصول على قرض ال ٪6.1و، نشاط اقتصاديالخاصة او قرض حتياجات قرض ال سواءقروض 

أن يكون يريدون  أالبوضوح من المشاركين  ٪42.2 قال. فقط االنشطة االقتصاديةالحتياجات  قرضايريدون  ٪0.0و فقط

 ملني قبل(من  قرض أولئك اللواتي لم يحصلن علىنحن نتحدث عن ) النساء نأن نرى أ من المثير لالهتمام. أي قرض لهم
 في نشاط اقتصاديل الحصول على قرض يرغبون فيمن الرجال  ٪40 بينما: قرض عدم الرغبة في اخذ نوعا ما إلى

القروض  ةفسه بالنسبالشيء ن القروض. أحديرغبن في في االستطالع قلن انهن  النساء اللواتي شاركنمن  ٪66 فقط المستقبل،

النساء اللواتي  من فقط ٪66 بينما هو المستقبل خاص في مهتمون بالحصول على قرض الرجال من ٪46: االستهالكية

شاركن في االستطالع
36

 . 
 

 

                                                           
هذا قد يكون قرض على أي حال ) قرض طلب في محتملة مصلحة لهممنشآت  الذين يملكون المشاركينمن  ٪45.69لإلحصاء، دراسة الجهاز المركزي  في 36

 (او قرض استهالكي وليس محددا نشاط اقتصادي
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 العام بالقروض االهتمام 11توضيحي  رسم

 

 

 طلب القروض –دراسة حالة  5 المربع

 ليسترشته وو خياط هو كامل سعيد
 في نفس عبد الحكيممحل  نبعيدة ع 
 هو عادة يقوم . الضيق الشارع 

 التي يقدمها األقمشة بتصميم وخياطة
  آالت الخياطة 6 كان هناك. لزبائنه 

 الوحيد هو الشخص لكنهورشته في 
 وقت الزيارة.  في في المحل الذي يعمل 

  عمال اخرين 5 كامل سعيد قال إن

 انه  وأضاف محدود. الن العمل غادروا
 تحول  األحذية لكنه ان لديه محل لبيعك

 ، ألناألصلية مهنته، الخياطة إلى
 بوعياألس صافي الدخل وكانماله.  راس معظمفقد تقريبا، و فالسكان على وشك اإلقد انخفضت كثيرا و األحذية مبيعات 

 يفكر في ال ي الوقت الحاضرف أنه وقال كامل .األسرة لتغطية نفقات ذلك المبلغانه استخدم و ريـال يمني 40999حوالي 

 ال إنهق تحسن الوضع إذا منخفضة.المبيعات أعمال كما ان  ألنه ال يوجد، الجاهزة فساتين صنع وبيع من خالل عمله تطوير
 سيحتاج. كم ال يعرف لكنه األقمشة قرض لشراء قد يحتاج إلى

 
 
 

 المصلحة الملموسة      2.1.1

 

تم توجيه سؤال الى  على أي حال. منتجات القروض في المصلحة العامة بعض اكبشكل واضح أن هن يرى يمكن للمرء أن
لى مسؤوليها ا أحد بأرسال مالية جديدة في الوضع الذي تقوم فيه مؤسسة عما سيحدث جدا مباشربشكل  المشاركين جميع

االقراض الذي يحتمل ارساله  مع مسؤول ساعة إلى ساعتين لقضاء على استعداد إذا كانوا المشاركين وسئل. مواقع اشغالهم
 أعمالهم. الحتياجات مصممة خصيصا قروضا تلقي ومن ثم
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 االستعداد لقضاء ما يصل الى ساعتين من الوقت مع مسؤول االقراض 12توضيحي  رسم

 

60.60٪ 
37

الحصول على قرض يرغبون في من المشاركين
38

 إلى مزيد من يحتاجون أنهم ال ٪41.12 فيما يقول ، 

 مشاركينمن ال هاتين المجموعتين يجب استبعاد ال، حالعلى كل  على النحو المعتاد.، وأنهم يفضلون ان يعملوا ستثماراتاال
 لقروضا لطلب يأتون سوف أن هؤالء الناس التجربة تبينالن  عدد العمالء المحتملين الذين يودون الحصول على قروض؛ من

 تنموأصدقائهم عمال جيرانهم وشاهدون ان ا، عندما يبعد مرور بعض الوقت
 

 

 العاطفية االعتبارات 2.1.3

 :نوعية أبحاث النتائج المستخلصة من
 عرونال يشأنهم ، من صنعاء من المشاركين رجلين باستثناء، المشاركين غالبية أكدمجموعات النقاش المركز،  في سياق 

لتمويل ا عمالء لمؤسسات كونهمل بشكل مختلف لم يعاملوهأقاربهم وأصدقائهم و عادية تجاههم مشاعر اآلخرين وكانت بالحرج
 عأن ذلك ال يتماشى م يعتقدون الناس من حولهم ألن بعض بالحرج إنهم يشعرون من صنعاء فقد قاال . اما الرجليناألصغر

 ونيشعر ألنهم األصغرمؤسسات التمويل  االقتراض من عند بالفخر أنهم يشعرون ذكر آخرون. مبادئ الشريعة اإلسالمية
ويفيدون  همأنفس يفيدون أنهم كانوا ويعتقد آخرون مثلهم. من أشخاص آخرين وأنهم ليسوا في حاجة للمساعدة مكتفون ذاتيا أنهم

 روضهمق لمعلومات مع األصدقاء واألقارب حولانهم يتبادلون ا غالبية المشاركين وأكدت. ومجتمعاتهم المحليةالناس االخرين 
 إدارةبالنساء اللواتي يقمن . الحصول على قروض على التي اقترضوا منها، وأنهم يشجعونهم غراألصمؤسسات التمويل و

 أن تزورهن مسؤولة اقراض من اإلناث. اعمالهن من منازلهن يفضلن

 

 الستثمارخطة ا 2.1.2 

 

منهم  ٪6.2 نأكما  .في اعمالهم التجارية األموال يهتمون بالحصول على قرض سوف يستخدمون أولئك الذين من 67٪

                                                           
يعني  على قرض التقدم بطلب للحصول أنتضمن أكثر تحديدا وي(، الن السؤال كان ٪46.4) االهتمام العام بالحصول على قرض قليال عن تختلف هذه النسبة 37

 ، وغيرها(.االنشطة االقتصاديةعن  المعلومات الكثير من، وإعطاء عملكمكان  راض الذي سيزورمسؤول االق )قضاء الوقت مع جهدالبعض  أيضا
 

 

 هذه األرقام يمكننا أن نرى أن ،5966 في الفترة من ديسمبر الصندوق االجتماعي للتنمية / لإلحصاءبحاث السوق للجهاز المركزي النتائج األولية ألعند تحليل 38 

 قرض.بالحصول على  انهم كانوا مهتمينمن المشاركين  ٪60.0 حواليل : في ذلك المسح قاصحيحة
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 كان لدى الخاص. لالستهالك منهم سوف يستخدمون المال ٪6 فقط العقارات.شراء بعض االموال ل تلك استخدام يرغبون في

عدة مرات ذكر المفترضة و االستثمارية شيء آخر غير خططنا يريدون االستثمار في يقولون انهم خيار ان المشاركين
ير قد يكون من المث أعمال جديدة. إلنشاء األموال تلك يرغبون في استخدام، وأنها شراء سيارة يرغبون في أنهمالمشاركين 

 قروض لشراء السيارات.و المبتدئةللبدايات او االعمال  الخاصة توفير القروضيتم  ان لالهتمام
  

 مبلغ القرض 2.1.1
 ) واإلناث( ريـال يمني 7990999الذكور ) ريـال يمني، مع فارق كبير بين 2990999 هو المطلوب مبلغ القرضمتوسط 

ر(، وبين المشاركين في االعمال االصغريـال يمني 5990999
39

المشاريع المشاركين في و ريـال يمني( 2990999) -

 يتم تأكيدها من خالل يمكن أيضا أنهذه االرقام  .المدنوالقطاعات  بين، وحتى مليون ريـال يمني( 6) الصغيرة والمتوسطة

 النوعي. خالل المسحلمركز مجموعات النقاش ا
 

 المبلغ المرغوب للقرض 22 جدول

 الحد االعلى الحد االدنى المتوسط40 
  100,000,000  40,000  500,00041 االجمالي
  100,000,000  50,000  700,00042 رجال
  3,000,000  40,000  200,000  نساء

( موظفين4-9) األصغر  500,00043 40,000  43,000,000  
( موظفين69-2المتوسطة والصغيرة )  1,000,00044  400,000  100,000,000  

  10,000,000  100,000  600,00045 صناعة
  100,000,000  50,000  550,00046 تجارة
  20,000,000  40,000  500,000 خدمات
  10,000,000  100,000  700,00047 عدن
  100,000,000  50,000  500,00048  صنعاء

                                                           
المطلوب  مبلغ القرضكان متوسط  ،5966 في الفترة من ديسمبر الصندوق االجتماعي للتنمية / لإلحصاءبحاث الجهاز المركزي النتائج األولية أل عند تحليل39 

ط فقان متوسط المبلغ هو  ذكروا تسعة موظفين من خمسة إلى المشاركين الذين لديهم عند النظر الىعلى أي حال، . ريـال يمني 1190999 حوالي األصغرللمنشآت 

 في هذه الدراسة المشاركين تم اختيار نعرف كيف المثير لالهتمام أن سيكون من ريـال يمني، هنا 2790999 من

  (Iglewiczولجليويكز inHoaglهوجلين االزالة من قبلعملية ) ازالة القيم المتطرفةاالرقام بعد 40 

 . ريـال يمني7990999وهو  نحصل على متوسط مبلغ القرض( Iglewiczو Hoaglin)لقيم المتطرفة بدون االزالة الحالية ل41 

 . ريـال يمني609990999وهو  نحصل على متوسط مبلغ القرض( Iglewiczو Hoaglin)لقيم المتطرفة بدون االزالة الحالية ل42 

 . ريـال يمني299999وهو  نحصل على متوسط مبلغ القرض( Iglewiczو Hoaglin)لقيم المتطرفة الحالية لبدون االزالة 43 

 . ريـال يمنيمليون 6وهو  نحصل على متوسط مبلغ القرض( Iglewiczو Hoaglin)لقيم المتطرفة بدون االزالة الحالية ل44 

 . ريـال يمني1290999وهو  نحصل على متوسط مبلغ القرض( Iglewiczو Hoaglin)لقيم المتطرفة بدون االزالة الحالية ل45 

 . ريـال يمني606990999وهو  نحصل على متوسط مبلغ القرض( Iglewiczو Hoaglin)لقيم المتطرفة بدون االزالة الحالية ل46 

 . ريـال يمني099960999وهو  نحصل على متوسط مبلغ القرض( Iglewiczو Hoaglin)لقيم المتطرفة بدون االزالة الحالية ل 47 
 ريـال يمني. 1990999وهو  نحصل على متوسط مبلغ القرض( Iglewiczو Hoaglin)لقيم المتطرفة بدون االزالة الحالية ل 48
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  20,000,000  40,000  500,000  تعز
 

 :النوعي دراسةال النتائج المستخلصة من
 القروض متوسط حجم. فعالوالمبلغ الذي تم استالمه  المطلوب بين المبلغ حجم القرض ملحوظ في كان هناك اختالف 

الذي تم استالمه من  المتوسط العام من مرات 4.2 تقريبا يساوي من قبل المشاركين في مجموعات النقاش المركز المطلوبة

 قبلهم.
، نهمم قدراتهم على تسديد لدى البعض مقارنة مع غير واقعية رغبات جزئيا يعكس قد االختالف الملحوظ على الرغم من 

ميم تصو منتجات القروض الخاصة بهم أحجام لمراجعة األصغرمؤسسات التمويل سبب وجيه لهو ايضا  فرق واضحفان هذا 
 .األصغرالصغيرة و أصحاب المشاريع لتلبية احتياجات نطاقات مختلفةمنتجات القروض ب

 فترة سداد القرض 2.1.6 
فترة  وسطمتان  جدا. كانت مرتفعة المطلوبةالفترات  أن بعض يمكن أن نرى القرض، الفترة المفضلة لسداد عند السؤال عن

 620999هو  متوسطان االصل الشهري للقرض ال يعني وسط فان ذلكمتال مبلغ القرض عند أخذ شهرا. 59القرض هي 

 الحقا. . سنعود لذلكريـال يمني
 

 )باألشهر(فترة القرض المرغوبة بالترافق مع تراوحات حجم القرض  23 جدول

 الحد االعلى الحد االدنى المتوسط 
  200  2  20 االجمالي
0-75,000  8  5  10  
75,001-150,000  12  5  24  
150,001-250,000  15  2  40  
250,001-300000  15  6  60  
300,001-750000  18  6  60  
750,001-1500000  20  4  108  
1,500,001-3000000  27  11  120  
3,000,001-6000000  25  8  120  
6,000,001-12000000  24  10  200  
12,000,001-24000000  24  21  100  
≥ 2,4000,000  22  12  36  

 

 سعر الفائدة 2.1.2
 المشاركين. في معظم االوقات سيقول هامش الربح لدفع الفائدة أو مدى استعدادعن  شخص ما أن تسأل من الصعب دائما

تعطيك ن ا األرقام يمكن لهذه على أي حال النتائج. الصعب تحليل مما يجعل من جدا منخفضة أسعار فائدةانهم مستعدون لدفع 
الربح  / دةهامش الفائالسنوي المرغوب ل ان المتوسط للمنشآت المتوسطة والصغيرة ان تبدو. المثالي كيف يمكن للعالم فكرة
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٪60 المشاركين كان بالنسبة لغالبية
49

في  منخفض جدالدفع ارباح عالية  أن االستعداد للمرء أن يرى يمكن على أي حال،. 

 على.أ ترتيب، ولكن مقابل رسوم أسعار الفائدةتخفيض  يكون الخيار هو طلب المنتج، قد لتصميم وبالتالي اليمن.
 

 الضمانات   2.1.7

 
 ، العقاراتالضامنين. للحصول على قرض سيكونون قادرين على توفيرها الضمانات أي نوع من المشاركين عن سئل
 .معدات االعمال وكذلك الراتبضمانات التجارية و الضمانات كرت أيضاذ. للضمانات األكثر تفضيال نواعاأل هياألسهم و

 حمن الواض ويبدو كضمان. المنزل توفير معدات قادرا على انه سيكون المشاركين قال أحد أن نرى أن من المثير لالهتمام
نوعا يستخدم بر تعت لبلدان األخرىكثير من ا والتي هي في كضمان، السلع المنزلية في اليمن توفير للغاية من غير المألوف أنه

 .األصغر للقروض بشكل متكرر كضمانات
 

  الضمانات –دراسة حالة     6المربع 
 

ع منها ويصن، بكميات صغيرة األقمشة يقوم بشراءخياطة.  ثالث آالتيملك يملك مشغل خياطة منزلي و عبد هللا أحمد عارف
بسعر  كمية كبيرةب األقمشة لشراء ريـال 5990999بنك االمل بمبلغ  من قرضا طلب ولهذا الغرضيبيعها. محلية و فساتين

. عملهن مكااإليجار لعقد و عمله، مكانفي  الجيران اثنين من، توقيعات تجارية ضمانة البنك. طلب منه أرباحه لزيادة الجملة
 تقديم ضمانة تجارية. ال يمكنه ألنه قرض الحصول على انه ال يستطيع

 

 
 

 وض والضمانات للمجاميعالقر     2.1.7

 
 ه / لها.ل الشيء نفسه بالنسبة فعلوا إذا األصدقاء على قرض أحد الجيران أو لضمان على استعداد إذا كانوا المشاركين سئل
 سئلوا عما إذا كانوا أنهم كما ليسوا مستعدين. فقط ٪57على استعداد لذلك، في حين أن وهم من المشاركين  ٪76 وافق

( انهم يفضلون القروض ٪09المشاركين ) العظمى من وكان رد الغالبية القروض الفردية أو الجماعيةالقروض  يفضلون

 اإلناث اللواتي شاركن من ٪65: من الذكور واإلناث المشاركين بين اختالفا كبيرا هناك أن نرى أن من الملفت للنظرالفردية. 

 المجموعة. قرض يفضلون الذكور من المشاركينفقط  ٪4.1 المجموعة، في حين ان قروض يفضلن

 مع الشريعة  التوافق   2.1.11

من المشاركين قالوا ان التوافق مع الشريعة هو السبب في اختيارهم  01.7التوافق مع الشريعة شرط حتمي في اليمن. %

كل من يعة )لبتوفير منتجات تتفق مع الشر األصغرمنتج مالي. لذلك سيكون من الحكمة ان تقوم مؤسسات التمويل  ألي
 .المنتجات االقراضية وغير االقراضية(

المشاركين في مجموعات النقاش المركز في صنعاء، من الرجال والنساء، ان االقراض يجب  أكدمن خالل مسحنا النوعي: 
م عقود اان يكون متفقا مع مبادئ الشريعة االسالمية. نصف المشاركين فضلوا القروض العينية، والتي يمكن اصدارها باستخد
 ألصغراالمرابحة، االيجار او االستثناء االسالمية، وهي العقود االكثر شهرة التي يتم تطبيقها بواسطة معظم مؤسسات التمويل 

                                                           

 تجاوزي ه أنمن شأن ألن هذا بة لهمفي سعر الفائدة انه انه سعر ثابت بالنس تراجع إذا كان ذلك يعني نسأللم  االستبيان في49 

 لعمالء المحتملين.الحد بالنسبة ل على دليل للعثور بمثابة أن تستخدميمكن  ٪60 هذه .مشاركينال معرفةحدود 
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 ها من خالل المشاركة اووالبنوك. النصف االخر من المشاركين طلبوا قروضا نقدية. القروض النقدية يمكن فقط توفير

ةالمضارب
50

. 
 

 على السداد القدرة   2.1.11

المشاركين كم يمكنهم ان يسددوا القرض بسهولة مع االخذ في االعتبار دخلهم االجمالي ونفقات العمل واالسرة . تظهر  سألنا
التجربة ان هذه االرقام، عند السؤال بجدية للعمالء المحتملين الذين يودون الحصول على قروض كم يمكنهم الدفع بسهولة، 

واقعية. التقديرات االخرى للزبائن، مثل المبيعات الشهرية واالرباح والنفقات عند مقارنتها بهذا الرقم تكون عادة هي االكثر 
 تكون مقدرة بشكل تقريبي.

ان هذه القدرة على السداد تتوافق مع االرباح، وحينها يمكن لنا ان نفترض ان التكاليف الشهرية للعائلة تتم تغطيتها بواسطة 
 من المشاركين لديهم دخل اضافي(. 46نعرف ان حوالي % دخل اضافي )حيث اننا

 
 
 

 كم الذي يستطيع المشاركين دفعه في كل شهر-القدرة على السداد 22 جدول

 الحد االعلى الحد االدنى المتوسط51  
  5,000,000  5,000  35,000 االجمالي
  5,000,000  5,000  50,000 رجال
  83,000  5,000  10,000  نساء

( موظفين4-9) األصغر  30,000  5,000  3,500,000  
-2المتوسطة والصغيرة )

( موظفين69  
50,000  20,000  5,000,000  

  1,000,000  7,892  42,00052 عدن
  5,000,000  5,000  30,00053 صنعاء
  290,000  5,000  30,000 تعز

                                                           
سئل المشاركين عن نوع القرض الذي يفضلونه. كانت المرابحة االسالمية هي المفضلة الى حد كبير0 تليها القروض التقليدية  لإلحصاءفي دراسة الجهاز المركزي 50

 نوع من القروض. أليان نوع المضاربة االسالمية مفضال من قبل الكثيرين0 اما البعض فلم يكن لديه تفضيل  يبدوال والمشاركة االسالمية. 
 

 (Iglewiczولجليويكز Hoaglinهوجلين االزالة من قبلعملية ) ازالة القيم المتطرفةالرقم بعد  51
 ريـال يمني 46.945(. بدون ازالة هو lewiczIgو Hoaglinاالزالة من قبلعملية ) ازالة القيم المتطرفةالرقم بعد 52 

 ريـال يمني 65.299(. بدون ازالة هو Iglewiczولجليويكز Hoaglinهوجلين االزالة من قبلعملية ) ازالة القيم المتطرفةالرقم بعد 53 
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  استنتاجات. 7

 يتكون والنوعي الكمي المسح نتائج أظهرت حين في
 على كبير طلب هناك وان منشأة، مليون 6.0 من

 االقراضية، غير المنتجات
 معينا من ترددا هناك ان كذلك اظهرت انها اال

 إرجاعه التردد يمكن هذا. االقتراض على المشاركين
 وعدم السائد األمني الوضع (1):قيود ثالثة إلى أساسا

 ثروذلك ؤ والوقود، كهرباءال إلى منتظم الوصول بشكل
 يجعل مام السداد على القدرة وبالتالي اإلنتاجية على سلبا

 التصور( 5) خطورة، أكثر االعمال في االستثمارات

 فيما والدينية األخالقية االهتمامات( 6) وأخيرا االقتراض، ومتطلبات اإلقراض إجراءات حيث من للمالية للمؤسسات الحالي

 .والخدمات ماليةال بالمنتجات يتعلق
 

 تسويق / توعية حملة تنظيم يمكن. المؤسسي والمستوى المتوسط على سواء بمبادرات بالقيام نوصي المعوقات هذه لمعالجة
 الفوائد حول الوعي لزيادة وذلك القروض اخذ من والتردد والدينية األخالقية المخاوف لمعالجة المتوسط المستوى في

 لوصولل االجتماعي النوع حول مباشرة ترويج حملة إطالق نقترح فإننا ذلك إلى وباإلضافة. اتوالمتطلب اإلقراض وإجراءات
 ههاتواج التي المحددة المعوقات ومعالجة اإلناث من االقراض مسؤوالت خالل من وذلك المنشآت يمتلكن اللواتي النساء الى

 .األعمال سيدات
 القرض وشروط إجراءات تبسيط خالل من القروض صرف اجراءات تسريع( 6: )يلي بما نوصي المؤسسي المستوى وعلى

 عن الدراسة( 6) و العمالء لدى التسديد قدرة تناسب قروض منتجات تصميم( 5) العمالء على اإلدارية االعباء من للتخفيف

 .للضمانات بديلة أشكال
 

 االمكانيات / التوصيات 25 جدول

 صياتاالمكانيات / التو 
 يةحملة تسويق معتردد في الحصول على قرض وال األخالقية والدينية معالجة االهتمامات  التوعية

 شروط اإلقراضإجراءات و  حول مصممة حسب االحتياج
 الى النساء اللواتي يمتلكن  حول النوع االجتماعي للوصول مباشرة حملة ترويج إطالق

المحددة التي  ومعالجة المعوقات ناثاإل مسؤوالت اقراض من من خاللالمنشآت وذلك 
 سيدات األعمال تواجهها

 تبسيط وتسريع عملية صرف القرض وتخفيف االعباء االدارية  االجراءات
اساس  )اقراض مبني علىقدرة العميل على التسديد مصممة خصيصا لتناسب  قروض توفير  منتج القرض

 السيولة النقدية(.
 عتبريبدو أن هذا االمر ي ألنه حكام الشريعة اإلسالميةأ بما يتفق مع منتجات قروض وفيرت 

 المشاركين. بالنسبة لغالبية عامال حاسما

 رفع مستوى الوعي 

 تصميم منتجات مناسبة

 تسهيل اجراءات وشورط القرض

 تحديد ضمانات بديلة
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 انقطاع لمعالجة أو مولدات الطاقة الشمسيةمستلزمات  لتمويل منتجات قروض طويرت 
 الكهرباء

انات ضمة للمصادر بديل تحديد مع العمالء المحتملين لغالبية عدم وجود ضمانات معالجة  ضمانات بديلة
 (المنزليةالمعدات )

 
في ة المؤسسات المالياال ان ، الخدمات المالية حول فوائدزيادة الوعي أدوات هامة لالترويج المباشر التسويق وسيكون  بينما

لضمانات ااإلجراءات وتسهيل شروط القرض، الن التصور الحالي يستدعي تبسيط إجراءات و تبسيط نفس الوقت بحاجة الى
 ض.القر صرف عملياتتسريع و على العمالء األعباء اإلدارية للتخفيف منوذلك  طلب القرض على عمليةة صارمة ورقاب

 
ريـال  566666 مريح لقرض بقيمة سدادتقوم ب قد األصغرالمنشآت الصغيرة ومن  ٪66 منأن ما يقرب  أظهر المسح

تتحمل ان  األصغرمنشأة من المنشآت الصغيرة و رابع كليمكن لسنويا(. ) ٪59بفائدة و شهرا 65فترة سداد لمدة  مع يمني

مع ريـال يمني  299999بقيمة  حجم قرض متوسط أن نفكر في الواقعي سيكون من وبالتالي. مليون ريـال يمني 6 حتى

 اطتنوع األقس لمحة عامة عن 6 يقدم المرفق تخطيط األعمال.ب عندما يتعلق األمر شهرا 59و 65تتراوح بين  سداد فترة

 الستطالعالمشاركين في ا ذكرهالتوافق بين فترة السداد وحجم القرض. هذه االقسام يتم تحديدها بالنظر الى ما  فترضن عندما
مع وهو ما يتناسب )سنويا  ٪59وارباح  شهري أصل من األقساطتلك  تتكونو كل شهر. مريح يمكنهم القيام بسداد أنهمن 

 (.الفائدة المرغوبة
 

 الذين سئلوا المشاركين كما ان .القرض رفض طلبل أهم سببمن المشاركين هو  ٪19ألكثر من  ضماناتعدم وجود  كان

 ستخدامهاالتي تم ا الضمانات. ضمانات كافية ليس لديهم بأنهمنهم  لكثيرعلى قرض، افاد ا تتقدموا بطلب للحصول لم لماذا
العمالء  سئل عندما في مجموعات. والمشاركة اتبوالر تجاريةال ضماناتال كتامين للحصول على قروض كانت غالبا

، يبدو بالتاليو كضمان. المنزل توفير معداتيمكنه  انه أفاد مستطلع واحد فقط يمكنهم توفيرها، التي الضماناتعن  المحتملين
على األرجح ) صغراأللمؤسسات التمويل  على الرادار بالنسبة ليست، البديلة الضماناتكشكل من أشكال المنزلية،  المعداتأن 

عرفة م من المثير لالهتمام ومع ذلك قد يكون كضمانات ممكنة. العمالء المحتملين في ذهن أو جدا( محدود الن تنفيذ القانون
 في اليمن. التمويل توسيع نطاق الحصول علىسوف تساعد في  من الضمانات بديلةال نواعاألكانت  ما إذا

  



 

 اليمن-( فيMSME)تمويل المتعلق بالمنشئات الصغيرة واألصغر والمتوسطة لقطاع  خدمات استشارية للترويج

Page 51 of 75 
 

 " استبيانالملحق "أ
 

 الرقم العنوان المربع/الحارة المديرية قعالمو المنطقة

        

 

 (2103استبيان مسح متطلبات المنشئات الصغيرة واالصغر الذي اقامته ال اب اس )اليمن، اكتوبر 

 اود ان اتكلم مع مالك العمل او الشخص الذي يتخذ القرارات المالية الخاصة بالعمل.طاب يومكم، انا ....... 

دراسة للسوق مع اصحاب المنشئات الصغيرة واالصغر. نريد ان  بأجراءلب االمر: نحن نقوم في الوقت الحالي اعد المقدمة ان تط

نفهم كيفية استخدام الخدمات المالية من قبل اصحاب االعمال بالنظر الى تحسين الوصول الى تلك الخدمات في المستقبل. اود ان 

ذ القرارات المالية للعمل. ممكن ان تعطينا من وقتك لبعض االسألة من فضلك؟ لن اتحدث مع صاحب العمل ا الشخص الذي يقوم باتخا

 يستغرق االمر وقت طويل.

 هذه الدراسة فقط. ألغراضهذا المسح مستقل والبيانات التي تم جمعها سيتسخدم 

 . هل لديك الرغبة في المشاركة في هذه الدراسة؟0س

 استمر نعم 0

 انهي التسجيل ال 2

 

 من سنة او اقل من سنة؟ أكثرتدير هذا العمل منذ . هل 2س

 استمر من سنة أكثر 0

 انهي التسجيل اقل من سنة 2

 

 العاملين الدائمين هنا غيرك؟ كم عدد

 استمر 0-2 0

 استمر 5-01 2

 انهي التسجيل 01من  أكثر 3

 )غير مالك( أحدال  2

 

  



 

 اليمن-( فيMSME)تمويل المتعلق بالمنشئات الصغيرة واألصغر والمتوسطة لقطاع  خدمات استشارية للترويج

Page 52 of 75 
 

 :0س

ايام في  5ساعات في اليوم بمعدل  8ف/العامل الثابت يعمل/تعمل لمدة عدد الموظفين العاملين باحث مثبت/اساسي: الموظ -أ

 كان يعمل بأجر او بدون أجر؟ إذا عمااالسبوع على االقل، بغض النظر 

 ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ 3 2 0

 

 كم عدد العاملين الثابتين هناء غيرك؟ -ب

 استمر 0-2 0

 استمر 5-01 2

 انهي التسجيل 01من  أكثر 3

 لك()غير ما أحدال  2

 

 

 وصف عام للنشاط التجاري الرئيسي .أ
 

 يستكمل من قبل المضيف/المقابل. مكان العمل: 2

، ال يتحرك ثابتطاولة في السوق/مكان  2
 في يوم

يدار العمل من -جزء من ملكية سكنية 2
 المنزل

 في مجموعة اعمالمكان عمل ثابت  1
 )مول او منشئة سوقية(

1  

   لهذا العم ألغراضحر يستخدم فقط  مبنى 1

 

 

 " تفاصيل النشاط" 2استخدم الكرت رقم . ما هو القطاع الذي يندرج تحته نشاطك التجاري؟ 3

0 2 3 2 
 اخرى )حدد( خدمات تجاري صناعي

 

 

 . كم هي المدة التي قضيتها في ادارة هذا العمل؟2

 ال يعلم 2 سنوات 0-3 0

 رفض 5 سنوات 3-01 2

   من عشر سنوات أكثر 3

 

 هل انت مالك ام مستأجر لمكان العمل؟. 5

 ال يعلم 3 يملك 0

 رفض 2 مستأجر 2
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 العالقات مع المؤسسات المالية .ب
. ارجو ان تخبرني اي الخدمات او الصفقات المالية التالية تستخدم: مثالً تقول لي، مختلفي. األن سأذكر لك خدمات مالية 6 

 اقراءضيين؟ قد استخدمت هذه في مرة خالل العامين الما

 

 . اي المؤسسات المالية التي تتعامل معها لألغراض التالية، او قد تعاملت معها خالل العامين الماضيين؟1

 الخدمة المالية في الجدول ادناه. مقدمينالخدمة المالية في القائمة: سجل انوع/انواع  مقدمينتعدد االجابات، سجل اسماء 

 مات حالياً، ما هي التي ترغب في استخدامها في المستقبل؟هذه الخد ال تستخدم أنك. في حال 8

  

 اسأل السؤال كامال لكل خدمة.

 تستخدم حساب جاري، او سبق لك ان فعلت خالل العامين الماضيين؟  هلابدأ: 

 لخدمة التالية.ثم انتقل الى ا ماهي المؤسسة المالية التي تتعامل معها؟ثم اسأل:  2نعم" ارسم دائرة حول "بـ في حال االجابة 

ضع دائرة حول االجابة الصحيحة وانتقل الى ترغب باستخدام حساب جاري في المستقبل؟  هلاسأل: ال" "بـ في حال االجابة 

 الخدمة التالية "حساب توفير"

 نوع الخدمات المستخدمة حاليا  . 1

. نوع مقدم الخدمة المالية 2

 المستخدم حاليا  
ها خدامنوع الخدمة التي يرغب باست. 8 

 في المستقبل

2 1 1 2 1 1 
مؤسس
  ة مالية

مؤسسة 
تمويل 
 أصغر

جمعية 
ادخار 
  دورية

  ال اجابة ال نعم

 2 2 2  2 2 2  حساب جاري 2

 1 1 1  1 1 1  حساب توفير 1

 لتمويل أي) تجارية ألغراض قرض 1

 (المبنىو والمعدات المخزون،
1 1 1  1 1 1 

 أي) خاصة/  شخصية ألغراض قرض 2

 والسيارات، المنزلية، األجهزة لشراء

 (الطوارئ وحاالت المالية والدراسة

2 2 2  2 2 2 

 1 1 1  1 1 1 )داخل اليمن( المالية المحليةالحواالت  1

 1 1 1  1 1 1 (تحويالت أي) الدولية المالية الحواالت 1

 الرواتب، مدفوعات أي) العادية الخدمات 2

 فواتير من دفوعاتوالم الدائمة، والطلبات

 (والكهرباء المياه

2 2 2  2 2 2 

 8 8 8  8 8 8  خدمات الصرف االجنبي 8

 1 1 1  1 1 1 خدمات اخرى 1

  ال يوجد 20

 مرفض 11
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 وصف عام للنشاط التجاري الرئيسي .ت
 

 .عملك تمويل أنماط عن دعنا نتحدث اآلن

.اقراء: امثلة متعددة جميع مزوديك.. كيف تدفع لمشترياتك؟ ارجو ان تأخذ باالعتبار 4  

شيك او تحويل لحساب  نقد  
 بنكي

 2 2 مقدما المبلغ كامل 2

يسمحون لي بالدفع األجل )مثل الدفع  الموردون 1
 المؤجل(

1 1 

 1 1 الموردون يسمحون لي ان ادفع بالتقسيط 1

 2 2  أصغروسطاء لدى بنك/مؤسسة تمويل  2

 1 1 مرفض 11

 رسوم أو فائدة معدالت وجود عدم يعني .أ المؤجلة المدفوعات زبائنك؟ من المؤجلة المدفوعات من نوع يأ تقبل هل. 01

 .فقط واحدة إجابة. تحميلها ينبغي

0 2 3 2 5 

ً  نعم، كقاعدة  رفض ال اعلم ال، كقاعدة نعم، احيانا

 

 حملها. اجابة واحدة فقطقروض تعني وجود معدالت فائدة او رسوم ينبغي ت ب. هل تنمح قروض لعمالئك؟ 

0 2 3 2 5 
ً  نعم، كقاعدة  رفض ال اعلم ال، كقاعدة نعم، احيانا

، من الذي يقوم بتزويدك بالمال المطلوب )او قام بذلك خالل العامين الشخصية. فيما يتعلق باحتياجات العمل واالحتياجات 00

 اذكر األغراض والمزود: تعدد االجابات ضيين(االم

 لرأس المال التشغيلي، هل تستخدم خدمات بنكية؟ بالنسبةابدأ: 

رأس  
المال 

التشغيل
  ي

اصول 
 ثابته

)معدات 
 آلية(

بناء او 
شراء مبنى 

النشاط 
  التجاري

االستهالك 
واالدوات 
  المنزلية

تحسينات في 
  المسكن

 طوارئ تعليم

22-2 22-1 22-1 22-2 22-1 22-1 22-2 

 بنك 2

 
2 2 2 2 2 2 2  

اس
سة مؤس 1 تمر

تمويل 
 أصغر

1 1 1 1 1 1 1 

مقرض مالي  1
 خاص

1 1 1 1 1 1 1 

 

العائلة/اال 2
  صدقاء

اذه 2 2 2 2 2 2 2
ب 
الى 

11 

 

اخرى  1
  )حدد(

1 1 1 1 1 1 1 

)دائما  ال يوجد 1
يستخدم 
االصول 

 المملوكة فقط(

1 1 1 1 1 1 1 

   رفض 11
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يجعل هذا القرض هو االهم بالنسبة لك  ما لذيفي السنتين الماضيتين،  األهم .  بالنظر الى القرض الذي كان بالنسبة لك02

 اكتب االجابةمن بين القروض التي استخدمتها خالل السنتين الماضيتين؟ 

 

سجل اسم موفر الخدمة المالية من القائمة: سجل نوع موفر الخدمة ؟ األهم. من اين حصلت على هذا القرض الذي هو 03

 جدول ادناه.المالية من ال

2 1 1 2 
 رفض مقرض مالي خاص مؤسسة تمويل أصغر بنك

 

واجعل المشارك  1الكرت  اظهراجابة واحدة فقط: قرض بالنسبة لك؟  ألهم. اي من المنتجات المالية التالية استخدمته 02

 يقوم باختيار االجابة الصحيحة.

 منتجات اسالمية يستخدموافقط للذين لم  22-21اسأل األسئلة 

  د توفرهااو عن بالتقسيطالقروض الفردية بمعدل فائدة محدد تسدد  2


ً اذهبقرض اسالمي. ال أعلم ذلك  الى  مطلقا

  08س
 

القروض الجماعية بمعدل فائدة محدد بسدد بالتقسيط ام دفعة  1
 واحدة

 ------------------------------ )حدد(اخرى  

 منتج اسالمي )حدد( 1
----------------------------- 

  08اذهب الى س 

  

 

 . كم كان مبلغ أهم قرض لك خالل العاميين الماضيين؟05

 لاير يمني )المبلغ( --------------------------

 اكتب الرقم في السطر الصحيح: اجابة واحدة فقط. كم كانت فترة القرض األخير لديك؟ 06

2 1 1 2 1 

 رفض بدون تحديد شهور .............. .........أسابيع ..... أيام ................

 

اجابة واحدة فقط: في حال ان المشترك يمكنه تحديد معدل الفائدة الشهري . كم كان معدل الفائدة السنوي ألهم قرض لديك؟ 01

 فقط قم باستخدام السطر الثاني. 

 12اذهب الى س  في السنة % -----------------------------------------اختياري: معدل الفائدة السنوي:  2

 

 12اذهب الى س  في الشهر % -----------------------------------------اختياري: معدل الفائدة الشهري:  1

 

 ال اعلم 1

 رفض 2
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 منتجات اسالمية استخدموافقط للمشتركين الذين سبق لهم ان  11-28اسأل االسئلة 

 

 قرض لك في السنتين الماضيتين؟ همأل . كم اقترضت تسلفت08

 لاير يمني )المبلغ( ---------------------------

 اكتب الرقم في السطر المناسب: اجابة واحدة فقط؟ األهم. خالل كم كنت ملتزم بتسديد هذا القرض 04

2 1 1 2 1 
 رفض غير محدد  قسط في الشهر قسط في االسبوع قسط في اليوم

 

 

 الرسوم السنوية لهذه الخدمة، والتي هي أهم قرض لديك في السنتين الماضيتين؟ . كم كان مقدار21

 في الشهر %-----------------

 في السنة %-----------------

 واألن دعنا نتحدث عن الطريقة التي قمت من خاللها بالدفع لهذه الخدمة.

 ؟. هل كان ينبغي عليك دفع المبلغ كامل دفعة واحدة او بالتقصيد20

 المبلغ كامل دفعة واحدة   

 11بالتقصيد    اذهب الى              

 دفعت المبلغ كامال دفعة واحدة، كم دفعت؟ أنك. في حال 11

 لاير يمني )المبلغ( -------------------------------------

 (11)اذهب الى السؤال رقم 

 التي قمت بها؟كان ينبغي عليك الدفع بالتقسيط، كم هي االقساط  إذا. 23

 . كيف كان جدول السداد؟22

2 1 1 2 1 
 رفض غير محدد  قسط في الشهر قسط في االسبوع قسط في اليوم

 

 

 . كم كان المبلغ الذي وجب عليك دفعة في كل قسط؟25

 لاير يمني )المبلغ( -----------------------------------------

 اميين الماضيينقرض رسمي في الع استخدموااسألك كل الذين 

 ؟ اقراء: قد تتعدد االجاباتماذا كان الضمان الذي قدمته ألهم قرض لك في العاميين الماضيين. 11

  معدات منزلية ؟؟ مجموعة ؟

  ضمان بنكي ؟؟ ارض ؟

  ادخار اجباري ؟؟ كمبياالت ؟

  راتب موظف ؟؟ عقار ؟
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  ضمان تجاري ؟؟ سيارة ؟

 شيكات ؟؟  معدات تجارية ؟

 اخرى )حدد( ؟؟ مخزون ؟

 بدون ضمان ؟؟  حصاد، ماشية ؟

 رفض ؟؟ ذهب ؟

   ضمين ؟؟

 

 اتقد تتعدد االجابمازلنا في صدد الحديث عن اهم قرض بالنسبة لك في العاميين الماضيين.  . من اي مصادر قمت بسداد القرض؟21

 اسأل: 30في حال تم اختيار خيار تعدد االجابات في السؤال رقم 

 ي المصادر كان االهم في استخدامك له في سداد القرض األهم خالل العامين الماضيين؟. ا28

 ؟سداد القرض األهم خالل العامين الماضيينهو ثاني اهم مصدر في استخدامك له في  المصادر برأيك. اي 24

 ؟مين الماضيينسداد القرض األهم خالل العا. اي المصادر برأيك هو ثالث اهم مصدر في استخدامك له في 31

 12س

المصادر 
  المستخدمة

 
 المصادر

 

 18س

  األهم
 11س

 ثاني أهم
 10س

  ثالث اهم

 ؟ ؟ ؟ من ارباح النشاط ؟
     

 ؟ ؟ ؟  مال من افراد العائلة ؟
     

 ؟ ؟ ؟ قرض آخر بدون ضمان ؟
     

 بيع عقار ؟
 

 ؟ ؟ ؟

     

 ؟ ؟ ؟  بيع مخزون ؟
     

 ؟ ؟ ؟  راتب شهري ؟
     

 ؟ ؟ ؟ بيع شيء آخر ؟
     

 8 8 8  اخرى )حدد( ؟

     

 ؟؟ ؟؟ ؟؟ رفض ؟؟
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 هذا؟ األهم. هل قمت باستخدام اي قروض اخرى خالل فترة التزامك بالقرض 30

 ؟؟ 1 2

 رفض ال نعم

 

 . كيف تعرفت على الممول المالي هذا؟32

  رأيت فرع ؟ كنت اعمل معه ؟

  اخرى )حدد( ؟  البرنامجاوصى بهذا  أحدهم ؟

 رفض ؟؟  تسويق مباشر ؟

    دعاية في األعالم 2

 

. ما هو اهم سبب جعلك تختار هذا المنتج االقراضي بالتحديد، ونستمر بالحديث عن اهم قرض لك في العامين الماضيين؟ من 33

 مالحظة: شخص واحد فقط لكل صف.فضلك اذكر سببين آخرين ان وجدو. 

 ثالث أهم ثاني أهم أهم األسباب 

 ؟ ؟ ؟  قرض مكرر او اضافي ؟

     

 ؟ ؟ ؟  حجم القرض مناسب ؟

     

 ؟ ؟ ؟  ضمان سهل ؟

     

 2 2 2  فترة قرض مناسبة 2

     

 ؟ ؟ ؟  تسديد مرن ؟

     

 ؟ ؟ ؟  ال جزائات في التأخير ؟

     

 ؟ ؟ ؟  صرف سريعة إجراءات ؟

     

 ؟ ؟ ؟ اإلقراضيةللمؤسسة السمعة الجيدة  ؟

     

 ؟؟ ؟؟ ؟؟ معرفة األشخاص المسؤولين ؟؟

     

 ؟؟ ؟؟ ؟؟ أي خيارات أخرى للحصول على قرض ؟؟

     

 ؟؟ ؟؟ ؟؟ اعتبارات دينية   ؟؟

     

 ؟؟ ؟؟ ؟؟ )حدد(أخرى  ؟؟

     

 ؟؟ ؟؟ ؟؟ رفض 
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 . هل ترغب في استخدام هذا المصدر المالي مجدداً؟32

 ؟؟ ؟؟ 1 2

 22رفض. اذهب الى  22اذهب الى ال أعلم.  22واذهب الى  11السؤال ال. اسأل   22نعم. اذهب الى 

 

 اجابة واحدة فقط. ما السبب الذي يجعلك غير راغب في استخدام هذا المصدر المالي مجدداً؟ 35

 ال يوجد حاجة لتمويل اضافي ؟

 -------------------------------------- لم تكن االوضاع مناسبة )حدد( ؟

  --------------------------------------اسباب اخرى )حدد(  ؟

  ال اعلم ؟؟

 رفض ؟؟

 

 لالستثماراسأل المشتركين الذين لم يسبق لهم استخدام خدمات مالية رسمية 

 . هل تقدمت بطلب قرض من مؤسسة تمويل رسمية خالل العامين الماضيين؟36

 ؟؟ 1 2

 22. اذهب الى ضرف 22ال. اذهب الى  والكن اقبل نعم

في حال عدم قدرة ؟ او اسباب رفضك للقرض؟ . من وجهة نظرك، ما هي االسباب التي جعلت المؤسسة المالية ترفض طلبك31

 : قد تتعدد االجاباتلإلجابةخيارات  بقراءةالمشاركين على ذكر االسباب قم 

 اسأل: 22سمن اجابة في  أكثرفي حال تم اختيار 

 . اي االسباب التي تم ذكرها اعاله كان األهم لرفض طلبك للقرض من قبل المؤسسة المالية؟38

 . اي االسباب التي تم ذكرها اعاله تعتبره ثاني أهم لرفض طلبك للقرض من قبل المؤسسة المالية؟34

 المؤسسة المالية؟ اي االسباب التي تم ذكرها اعاله كان ثالث أهم لرفض طلبك للقرض من قبل. 20

اسباب  12س.

 الرفض

 اهم سبب ثالث .20س اهم سببثاني . 11س . اهم سبب18س االسباب

 ؟ ؟ ؟ القدرة على السداد غير كافية 2

     

 ؟ ؟ ؟ ال يوجد ضمان مناسب 1

     

 ؟ ؟ ؟  النشاط غير مسجل 1

     

 2 2 2 لم التحق بمجموعة او اسس واحدة 2

     

 ؟ ؟ ؟ )حدد(خرى أسباب أ 1

     

  ال أعلم 1

  

 رفض 2
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جابة عن اإل رفضوالطب قرض من مؤسسة تمويل رسمية خالل العامين الماضيين او الذين تم  يتقدمواللمشتركين الذين لم  22أسأل س

 (22)س

ة ط التجاري او االحتياجات الخاص. دعنا نتحدث عن االسباب التي تمنعك من استخدام مؤسسة تمويل رسمية لالستثمارات في النشا20

في العامين الماضيين. ما هو السبب األهم الذي يمنعك من استخدام مؤسسة تمويل رسمية لالستثمارات في النشاط التجاري 

 االجابات، قرائهامتنع عن او االحتياجات الخاصة في العامين الماضيين؟ 

يل رسمية لالستثمارات في النشاط التجاري او االحتياجات الخاصة في ثاني اهم سبب يمنعك من استخدام مؤسسة تمو ما هو. 22

 ؟العامين الماضيين

ثالث اهم سبب يمنعك من استخدام مؤسسة تمويل رسمية لالستثمارات في النشاط التجاري او االحتياجات الخاصة في  ما هو. 23

 ؟العامين الماضيين

 . ثالث أهم21س . ثاني أهم21س أهم 22س. األسباب 

 ؟ ؟ ؟  تمويل احتياجاتي بنفسي أستطيع ؟

     

 ؟ ؟ ؟ أكثر الستثماراتنشاطي ليس بحاجة  ؟

     

 ؟ ؟ ؟ ليس لدي ضمان مناسب ؟

     

 2 2 2 أقدمكيف واين  أدرىال  2

     

 ؟ ؟ ؟ النشاط غير مسجل ؟

     

 ؟ ؟ ؟  السداد أستطيعان ال  أخشى ؟

     

 ؟ ؟ ؟ ت التي تقرض المالال اثق في المؤسسا ؟

     

 ؟ ؟ ؟ الحصول على قرض معقد وطويل جدا   ؟

     

 ؟؟ ؟؟ ؟؟ االوضاع غير مناسبة )حدد( ؟؟

     

 ؟؟ ؟؟ ؟؟ ال يوجد مؤسسة اقراض قريبة ؟؟

     

 ؟؟ ؟؟ ؟؟ اعتبارات دينية   ؟؟

     

 ؟؟ ؟؟ ؟؟ )حدد(اسباب أخرى  ؟؟

     

 ؟؟ ؟؟ ؟؟ ال اعلم 

   

 رفض 22

 

ضباطها اليك لمناقشة احتياجات عملك، هل ستقبل بقضاء من ساعة  أحدقامت مؤسسة تمويلية جديدة بأرسال  إذا يلي: فيما. فكر 22

الى ساعتين من اجل امكانية استالم قرض يناسب احتياجات عملك؟ ستحرص المؤسسة التمويلية على تجنب اي ازعاج ثقافي 

 او ديني.
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 نعم ؟

 (---------------------------ان ال اكون مؤهل )حدد لماذا  أخشىعم والكن ن ؟

  ال. ال حاجة لمزيد من االستثمارات ؟

 0اذهب الى س.
 

 

  العمل كما هو معتاد أفضلال.  ؟

 ضيال. بسبب تجارب القروض السيئة في الما ؟

  ال. اسباب اخرى ؟

 رفض 11

 تعدد االجاباتهذه المدخالت؟  . ألي االغراض سيتم استخدام25

 )حدد(أخرى  2 نشاط ؟

 ال أعلم 11 عقارات ؟

 رفض ؟؟ االستهالك الخاص / شراء األدوات المنزلية ؟

 

 . اي مبلغ سترغب في الحصول عليه؟26

 لاير يمني )المبلغ( ---------------------------------------

في حال قدرة المشاركين على ذكر معدل سنوي قم اقترضته كمعدل فائدة او رسوم؟  للمبلغ الذي إلضافته. كم الذي انت مستعد 21

 بوضع االجابة في السطر االول

 .......................% معدل الفائدة السنوي  ؟

 ........................لاير يمني المبلغ ؟

  ال أعلم 11

  رفض 11

 ضع االجابة في السطر الثانياه مناسب كرسوم للقرض الذي ترغب فيه؟ : كم هو المبلغة الذي تربدال من ذلك، اسأل

ساحة )ضع المعلومات في الم. كم تستطيع ان تدفع بسهوله لسداد القرض بأخذ كال من الدخل والخرج للعمل والعائلة بعين االعتبار؟ 28

 م(لاير في اليو 10لاير في الشهل، او  800اذكر واحده فقط، مثل، -الموفرة ادناه

 لاير يمني .الشهر؛ ...........................في  ؟

 لاير يمني .األسبوع؛ .........................في  ؟

 لاير يمني .اليوم؛ ............................في  ؟

 لاير يمني ------------------في الوقت المحدد  ؟

 ال أعلم 11

 

سداد بسهوله مع امكانية اعادة امكانية استخدامك لهذا المنتج المالي )او غيرة(، بحسب . خالل كم يمكنك استكمال واجبات ال24

 احتياجاتك الحالية؟

 أيام ............................... ؟

 أسابيع ............................ ؟

 شهور ............................ ؟

 بدون تحديد ؟

 رفض 11
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 الكروت باضهاتعدد االجابات: قم الذي يمكنك تقديمة للقرض؟ من فضلك انظر الى الكروت واذكر الضمان لي. . ما هو الضمان 51

  معدات منزلية ؟؟ مجموعة ؟

  ضمان بنكي ؟؟ ارض ؟

  ادخار اجباري ؟؟ كمبياالت ؟

  راتب موظف ؟؟ عقار ؟

  ضمان تجاري ؟؟ سيارة ؟

 شيكات ؟؟  معدات تجارية ؟

 اخرى )حدد( ؟؟ مخزون ؟

 بدون ضمان ؟؟  حصاد، مواشي ؟

 رفض ؟؟ ذهب ؟

   ضمين ؟؟

 

 (؟سيفعلون ذلك معك )جارك على سبيل المثال كإنوهل ترغب في ضمان قروض لعدد من اصحاب االعمال في حال انهم  .50

 ؟؟ 1 2

 رفض ال نعم

 

 الفردي وتقدم اصول ممتلكة كضمان؟. ماذا تفضل: ان تعطي ضمانات متبادلة ام ان تكون مسؤول عن قرضك 52

 ؟؟ 1 2

 رفض قرض فردي قرض جماعي

 

 . هل تمثل مطابقة الشريعة سبباً في اختيار المنتج المالي بالنسبة لك؟53

 ؟؟ 1 2

 رفض ال نعم

 

 ج. اوضاع العمل

د درجة صحتها بالنسبة لك، من بعض المسائل عليك تحدي بقراءة. واالن فلنتحدث عن المسائل التي قد تؤثر على عملك. سأقوم 52

 2 الكرت رقم اظهر"تأثير كبير". 2و" تأثير متوسط"  3"لها تأثير ضعيف جداً"  2

 ؟عملك على تأثير بك الخاصة اإلنتاجية التسهيالت لجودة يكون مدى أي إلىابدأ: 

 ال ينطبق منخفض متوسط مرتفع  

 2 1 1 2  جودة التسهيالت االنتاجية لديك 2

      

 2 1 1 2  تنظم عملية االنتاج 1

      

 2 1 1 2  ادارة النشاط 1

      

 2 1 1 2  توفر كادر مؤهل 2
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 2 1 1 2  التسويق والمبيعات 1

      

 2 1 1 2  العالقات مع الموردين والعمالء 1

      

 2 1 1 2  التأكيد القانوني )لك وللكادر( 2

      

 2 1 1 2 نظيميةالت الهيئات سلوك 8

      

 2 1 1 2 النظام الضريبي 1

      

 2 1 1 2 الحصول على التمويل للنشاط 20

      

 2 1 1 2 الحصول على خدمات تطوير االعمال 22

      

 2 1 1 2  قضايا امنية 21

 2 1 1 2  توفر الكهرباء 21

 2 1 1 2  توفر المياه 22

 2 1 1 2  توفر الوقود 21

 2 1 1 2  نظافة البيئة والصرف الصحي 21

 2 1 1 2  -------------------------اخرى )حدد( 22

 

 اقراء خيارات االجابة: اجابة واحدة فقط. ما هو التحدي االكبر مما ذكر اعاله؟ 55

 الحصول على التمويل للنشاط ؟؟  جودة التسهيالت االنتاجية لديك 2

 ل على خدمات تطوير االعمالالحصو ؟؟  تنظم عملية االنتاج 1

  قضايا امنية ؟؟  ادارة النشاط 1

  توفر الكهرباء ؟؟  توفر كادر مؤهل 2

  توفر المياه ؟؟  التسويق والمبيعات 1

  توفر الوقود ؟؟  العالقات مع الموردين والعمالء 1

  نظافة البيئة والصرف الصحي ؟؟  التأكيد القانوني )لك وللكادر( 2

  -------------------------اخرى )حدد( ؟؟ التنظيمية الهيئات سلوك 8

   النظام الضريبي 1

 التأمين .د

 . هل لديك اي معرفة حول خدمات تأمين يمكنك استخدامها لنشاطك او احتياجاتك الخاصة؟56

 20و 18ال. اذهب الى  1 نعم 2

 

 اقراءستخدمتها في العامين الماضيين؟ تستخدم، او قد اخر مرة ا التأليه. اي من خدمات التأمين 51

 . ما هي المؤسسة المالية التي تتعامل معها لهذا الغرض، او سبق لك ان فعلت خالل العامين الماضيين؟58

 تعدد االجابات: سجل اسم/اسماء مقدم الخدمة المالية من القائمة: سجل نوع/انواع مقدم الخدمة المالية من الجدول ادناه.
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 خدمات تأمين حالياً، اي من هذه الخدمات ترغب باستخدامها في المستقبل؟ ال تستخدم نكأ. في حال 54

 اسأل السؤال كامال لكل خدمة:

 ؟ هل تستخدم تأمين للمباني، او سبق ان فعلت خالل العامين الماضيينابدأ: 

 نتقل الى الخدمة التالية؟ ثم اماهي المؤسسة المالية التي تتعامل معهاواسأل:  2في حال "نعم" ضع دائرة على 

؟ ضع دائرة على االجابة الصحيحة ثم انتقل الى الخدمة التالي هل ترغب باستخدام حساب جاري في المستقبلفي حال "ال" اسأل: 

 "تأمين للسيارة"

 . نوع الخدمة12

 

 . الرغبة في االستخدام مستقبال11  . نوع مقدم الخدمة المستخدم حاليا18

2 1 1  2 1 1 

ؤسسة م
 مالية

مؤسسة 
تمويل 
 أصغر

حساب 
توفير 
 بريدي

 ال اجابة ال نعم 

 2 2 2  2 2 2 المباني تأمين 2

 1 1 1  1 1 1  السيارة تأمين 1

 1 1 1  1 1 1  صحي تأمين 1

 2 2 2  2 2 2  حياة تأمين 2

 1 1 1  1 1 1  -----------اخرى )حدد( 1

 1 1 1  1 1 1  (12ال يوجد )اذهب الى س. 1

  

 12ذكر المشاركون تأمين رسمي في السؤال  إذايتم طرح السؤال التالي فقط 

 تعدد االجابات. ما هي المشاكل الرئيسية في التأمين الرسمي من وجهة نظرك؟ 61

 اسأل التالي: 68تم اختيار كثر من اجابة في س. إذا

 مين الرسمي من وجهة نظرك؟. قل لي من فضلك، ما هي المشكلة الرئيسية مما تم ذكره، في التأ60

 10س.

  المشاكل
 

 االسباب

 .12س.

  أهم
 .11س.

 ثاني اهم
 11س.

 ثالث اهم
 

 ؟ ؟ ؟  غالية جدا   ؟

     

 ؟ ؟ ؟  تكرار الدفع )وضح ذلك( ؟

     

 ؟ ؟ ؟  التقديم للمنتج كان معقد جدا   ؟

     

 2 2 2 التقديم للمنتج استهلك كثير من الوقت 2

     

 ؟ ؟ ؟ ما فقدت للتعوداصدق انني سأحصل على المال ال  ؟

     

 ؟ ؟ ؟ -----------ذلك( المنتج لم يلبي احتياجاتي )وصح  ؟

     

 2 2 2  اسباب دينية 2
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 8 8 8  -----------اخرى )حدد( 8

     

   (18-12ال يوجد )اذهب الى س 1

 

 لتأمين الرسمي من وجهة نظرك؟تم ذكره، في ا مشكلة مما. ما هي ثاني اهم 62

 تم ذكره، في التأمين الرسمي من وجهة نظرك؟ مشكلة مما. ما هي ثالث اهم 62

 18لم يذكر المشاركون تأمين رسمي في السؤال  إذايتم طرح السؤال التالي فقط 

 اقراء: تعدد االجابات. ما هي اهم االسباب التي تمنعك من استخدام التأمين الرسمي؟ 62

 . اسأل التالي:68من اجابة في السؤال  أكثرم اختيار ت إذا

 . قل لي من فضلك اي االسباب الرئيسية المذكورة اعاله يمنعك من استخدام تأمين رسمي؟65

 . اي االسباب المذكورة اعاله هو ثاني اهم سبب يمنعك من استخدام تأمين رسمي؟66

 عك من استخدام تأمين رسمي؟. اي االسباب المذكورة اعاله هو ثاني اهم سبب يمن61

   المشاكل 12
 االسباب

 

 .11س

  األهم
 11س.

 ثاني أهم
 . 12س

 ثالث اهم
 

 ؟ ؟ ؟  تكاليف غير ممكنة ؟

     

 ؟ ؟ ؟  في منطقتي ألتقدم ؟

     

 ؟ ؟ ؟  المنتجات المعقدة ؟

     

 2 2 2 المنتجات ليست شفافة 2

     

 ؟ ؟ ؟ ال اثق في شركات التأمين ؟

     

 ؟ ؟ ؟ احتياجاتيالمنتج ال يلبي  ؟

     

 2 2 2  تجاه الطريقة التي اتولى بها االمور باالرتياحاشعر  2

     

 8 8 8  اسباب دينية 8

     

 1 1 1  --------------اخرى )حدد( 1

   

 رفض 11

 

 معلومات حول األسرة ذ.
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 اجابة واحدة. كيف هو وضع سكنك حاليا؟ 68

 )اذهب الى دائم غير منزل في رسمي غير مسكن في اسكن 1  تلك منزلام ؟

 (20س.

 ليةالمنز النفقات في أساهم( واألخوات واإلخوة الوالدين) األقارب مع أسكن 2  امتلك شقة ؟

 (20اذهب الى س )

  (20اسكن في مكان العمل )اذهب الى س 8 (20استأجر منزل )اذهب الى س ؟

 (20 اذهب الى س) -------اخرى )حدد( 1  (20الى ساستأجر شقة )اذهب  ؟

  (20استأجر غرفة في منزل او شقة )اذهب الى س ؟

 

 . هل تنوي عمل اي تحسينات لوضع سكنك في العامين القادمين؟64

 نعم 2

 ال 1

 ال أعلم 1

 

 . كم عدد القاطنين في مسكنك؟ 11

 )العدد( -------------------

 اقراء، تعدد االجاباتالى النشاط؟  باإلضافةافراد سكنك(  أحدل التالية لديك )او لدى اي من مصادر الدخ .10

 البلد نفس في االقارب من مساعدة 2  محل/منزل/شقة تأجير ؟

  -------اخرى )حدد( 8 راتب ؟

  ال يوجد مصدر دخل اخر 1  نشاط تجاري اخر غير زراعي ؟

 ال أعلم 11  نشاط زراعي اخر ؟

 رفض 11 االجتماعية االستحقاقات/  التقاعدي شالمعا ؟

   مساعدة من االقارب في الخارج ؟

 

ثاني اهم مصدر دخل؟ وما هو ثالث اهم  ما هواذكر مصدر الدخل الرئيسي ألسرتك، االكثر مساهمة، بما في ذلك هذا النشاط.  .12

 مصدر دخل؟

 الثالث الثاني االول  

 ؟ ؟ ؟  هذا النشاط 2

     

 ؟ ؟ ؟  أجير منزل/شقة/محلت 1

     

 ؟ ؟ ؟ راتب 1

     

 2 2 2  نشاط تجاري اخر غير زراعي 2

     

 ؟ ؟ ؟  نشاط زراعي اخر 1

     

 ؟ ؟ ؟  المعاش التعاقدي/استحقاقات اجتماعية 1
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 ؟ ؟ ؟ الخارج في االقارب من مساعدة 2

     

 ؟ ؟ ؟ الداخل في االقارب من مساعدة 8

     

 ؟ ؟ ؟  -----------------اخرى )حدد( 1

     

 ؟؟ ؟؟ ؟؟ مصدر دخل ال يوجد 20

     

 11 11 11 ال أعلم 22

     

 11 11 11 رفض 21

 

 اقراء: تعدد االجابات. بأي شكل تقوم انت او اسرتك باالدخار؟ 13

  ابقائها في المنزل 2  اعادة االستثمار في النشاط او في نشاط اخر ؟

  اقراض اصدقاء 8 اعادة االستثمار في العقارات ؟

  االستثمار في المزرعة/الماشية 1  ايداع تطوعي في بنك ؟

  لدي فائض نقدي ال يوجد 20  أصغرايداع طوعي في مؤسسة تمويل  ؟

 ------------- اخرى )حدد( 22  ايداع طوعي في التوفير البريدي ؟

   (ايداع اجباري )للحصول على قرض ؟

 

 . هل تشارك او سبق لك ان شاركت في نظام االدخار الجماعي المسمى هكبة او جمعية؟12

 21اذهب الى س.ال     ؟ نعم ؟

 

 . كم هي المجموعات التي تشارك فيها؟15

 مجموعة ----------------

 اهم مجموعةالنظر الى التالي ب اإلسالةمن مجموعة اطلب منه/منها االجابة عن  أكثركان المشترك يشارك في  إذا

 ؟األهم. كم عدد اعضاء المجموعة 16

 شخص-------------

 . كم مرات ينبغي عليك المساهمة بالمتوسط وكم تبلغ المساهمة؟11

 االجابة ألخذاستخدم سطر واحد فقط 

 )المبلغ(يومي  2

 )المبلغ(أسبوعي  1

 )المبلغ(شهري  1

 

 ار؟. هل هناك أي أغراض تجعلك مهتم باالدخ18
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  مناسبات عائلية )عرس، عزاء، اخرى( 1 البدء في نشاط جديد/توسيع النشاط الحالي ؟

 ألتقاعد 2  تحسين الوضع السكني ؟

 أخرى 8  شراء أجهزة منزلية، او اثاث، ؟

  ليس هناك غرض محدد 1 شراء سيارة ؟

 رفض 11  التعليم ؟

 

ير على جاذبية االدخارات الرسمية بالنسبة لك. سأقوم بقرائه بعض السمات . واالن دعنا نتحدث عن بعض السمات التي لها تأث14

 وعليك تقدير الى أي مدى قد تكون مهمة لك: مهمة جداً، مهمة، مهمة الى حداً ماء، ليس مهمة

 ليست مهمة الى حدا  ماء مهمة جداً  مهمة  

 ؟ 1 1 2  حسن سمعة البنك 2

      

 ؟ 1 1 2 خيار اإلبداع حسب الطلب 1

      

 ؟ 1 1 2 خيار السحب حسب الطلب 1

      

 ؟ 1 1 2  معدل احتفاظ عالي 2

      

مطابقة الشريعة )وذلك يكون بالفحص او بسؤال بعض  1
 االسئلة(

 ؟ 1 1 2

      

 ؟ 1 1 2  قرب الفرع 1

      

 ؟ 1 1 2  خيار الحصول على قرض 2

      

 ؟ 1 1 2  جيدةإجراءات سهله وخدمة عمالء  8

      

 ؟ 1 1 2  أخرى )تحديد( 1

 

 بيانات النشاطن. 

 . ما هو متوسط العائد/المبيعات الشهري لديك؟81

تعليمات: إذا قدم المشترك رقم باليوم قم بالحساب انت بنفسك: إذا كان الرقم المقدم باليوم قم بسؤال، كم أيام في األسبوع يعمل فيها 

مة بهذا العدد. اضرب الرقم األسبوعي في أربعة. في حال ان المشترك متردد في تقديم رقم معين أكد له او لها المشترك، ثم اضرب القي

 ان المعلومات لن تكشف ألي أحد.

 ؟؟ 1 2

................... لاير يمني / 
 شهر

 مرفض ال أعلم

 

 ما هو متوسط ارباحك في الشهر؟  .80
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ن يجيب، قم بالرجوع الى اإلجابة السابقة )المبيعات( واسأله كم هو الربح في كل )ألف لاير( من تعليمات: إذا لم يستطع المتشارك ا

 المبيعات. احسب مجموع الفائدة من العائد. 

 إذا اعطى المشترك رقم غير واقعي )كأن تكون األرباح أكبر من المبيعات( قم بالعودة للسؤال السابق.

 ؟؟ 1 2

 مرفض ال أعلم يمني / شهر................... لاير 

 . كم قيمة مخزونك االن؟82

بدل كل كم من المال تحتاج لتستتعليمات: وجه هذا السؤال للنشاط المرتبط بالتجارة فقط. إذا لم يفهم المشترك السؤال قم بالتوضيح: 

 بضاعتك التي تملكها االن للبيع في نشاطك؟

 مال أعل 11 ...................... لاير يمني 2

 رفض 11  ال ينطبق )كنشاط خدمات( 1

 . ما هي قيمة اصولك الثابتة؟83

تعليمات: إذا لم يتمكن المشترك من فهم السؤال قم بتوضيح ما هي األصول الثابتة: المبنى الذي يملكه المشترك، اآلالت، والتركيبات 

 الثابتة )مثل الرفوف( الخ.

 أعلمال  11 ...................... لاير يمني 2

 رفض 11  (كنشاط تجاري) ال يوجد 1

 

 المعلومات الشخصية

 . جنس المشترك.82

 أنثى 1 ذكر 2

 . عمر المشترك85 

 سنة --------------

 . المستوى التعليمي86

  دبلوم )سنتان( 1 امي 2

 بكالوريوس  2  م رسميتعليمن دون  1

  ماجستير 8  اعدادية 1

 دكتوراه 1 أكمل الثانوية 2

  أخرى )حدد( 20  تعليم فني/ مهني 1

 

 .لوقتكم جزيال شكرا: الباحث

  الموقع
   الباحث

   رقم هاتف المشترك
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 الطريقة والمنهجية  "الملحـق "ب 
 

 البحث التحليلي 

أة شبشكل عام، هناك ندرة بالمعلومات حول سوق المنشآت الصغيرة واألصغر اليمني، فال توجد بيانات واضحة عن أعداد المن

(. 1000ومليون مشروعا ، وهذه البيانات نوعا  ما قديمة ) 2008000الصغيرة واألصغر في البلد؛ حيث تتفاوت األرقام ما بين 

ومع ذلك؛ فهناك مجموعة من الدراسات التي أجريت لتحليل طبيعة وعدد المنشآت الصغيرة واألصغر في اليمن. وحسب 

توفرة شمولية  في اليمن فيما يخص طلب المنشآت الصغيرة واألصغر لخدمات التمويل معرفتنا الحالية، فإن أكثر المصادر الم

، تـقييم 1002(، المؤسسة اليمنية للتعداد 1000األصغر يتضمن مسح المعلومات األساسية للمنشآت الصغيرة واألصغر)

(، مسح قوى العمل للصندوق 1002االحتياجات المالية للمنشآت الصغيرة واألصغر في اليمن )مؤسسة التمويل الدولية، 

، أضف إلى دراسة طلب 1022-1021االجتماعي للتنمية/ منظمات المجتمع المدني/ منظمة العمل الدولية، والمقرر لعام 

 سوق المنشآت الصغيرة واألصغر والتي استكملت لبنك الكريمي. 

، ويتضمن معلومات سليمة ومثيرة عن القطاع. ( أكثر المسوحات شمولية  حتى اآلن1000يعتبر مسح المعلومات األساسية )

منزال  كان ي دار منه عمال  تجاريا . وبحسب المسح، فإن العدد التقديري  18181منزال  مختارا  عشوائيا ، منها  108000ويشمل 

ة مشروعا ، يوظف حوالي نصف مليون شخصا . وبسبب غياب الدراسات الحديث 1208000للمنشآت الصغيرة واألصغر هو 

على النطاق الوطني حتى اآلن؛ فإن مسح المعلومات األساسية يبقى مصدرا  للمعلومات األولية فيما يتعلق بعدد المنشآت 

 الصغيرة واألصغر في اليمن، ومعايير توزيعها الديمغرافي واالقتصادي في اليمن. 

ألصغر في اليمن )مؤسسة التمويل الدولية، وبدمج عدد من المصادر، فإن تـقييم االحتياجات المالية للمنشآت الصغيرة وا

مليون(  2.2مشروعا  باستثناء المزارعين ) 2008000( يقوم بضبط تقديرات المنشآت الصغيرة واألصغر وهي حوالي 1002

 رمشروعا . وتلفت الدراسة االنتباه إلى القدر العالي من األعمال التجارية غي 208000والمنشآت المتوسطة التي يبلغ عددها 

المسجلة والتي تكون في العادة بالغة الصغر، وتقع في المناطق الريفية. وتنخرط األعمال التجارية المسجلة في اليمن بشكل 

(. وترجع التقييدات الرئيسية إلى السيدات صاحبات المشاريع. فحسب %12(، وقطاع الخدمات )%11أساسي في التجارة )

لية، أن تقييدات الجنس )ذكر/ أنثى( أثناء جمع البيانات يؤدي إلى حضور ضيق ما أورد صاحب دراسة مؤسسة التمويل الدو

 جدا  لسيدات األعمال في عـينة المسح.  

ومع أن الدراسات المذكورة آنفا  تتضمن معلومات قيمة عن السوق لخدمات التمويل األصغر في اليمن من حيث األرقام 

ة للمنشآت الصغيرة واألصغر، إال أن النتائج قديمة. وبالتالي؛ فإن أي دراسة والتقسيمات، باإلضافة إلى االتجاهات المفترض

غير طولية عن السوق تواجه تحيز عامل الوقت. وفي خالل السبعة أيام واألربعة عشر يوما  التي مضت من تاريخ كل 

مويل س إثنين من بنوك التدراسة، حدثت تغيرات ديموغرافية، وتغيرات ذات صلة بقانون التمويل األصغر. حيث تم تأسي

 .1022األصغر، أضف إلى دخول البلد في أزمة 

من هنا، نرى أن البحوث الجارية األخرى، مثل: بحوث الصندوق االجتماعي للتنمية/ ومنظمات المجتمع المدني/ ومنظمة 

أنجـزت لبنك الكريمي،  ، أضف إلى دراسة طلب سوق المنشآت الصغيرة واألصغر والتي1022العمل الدولية، المقررة لعام 

كملة ذات أهمية للمعلومات التي تؤخذ بعين االعتبار في نتائج هذا المسح.  جميعها تعتبر مصادر م 

-1021وقد بدأ مسح قوة العمل اليمني للصندوق االجتماعي للتنمية/ ومنظمات المجتمع المدني/ ومنظمة العمل الدولية )

تنمية، ومنظمة العمل الدولية. وتعتمد الدراسة على عينة إحصائية مكونة من ( بمبادرة من الصندوق االجتماعي لل1022

مثل. وسوف تقدم الدراسة )المتوقع انتهائها مع نهاية عام  218121 ( قاعدة 1022منزال ، وتغطي كل مناطق اليمن بشكل م 



 

 اليمن-( فيMSME)تمويل المتعلق بالمنشئات الصغيرة واألصغر والمتوسطة لقطاع  خدمات استشارية للترويج

Page 71 of 75 
 

تمويل المنشآت الصغيرة  بيانات غنية ومنظمة. وسوف تسهل بذلك إجراء تحليل إحصائي لتقدير حجم السوق لخدمات

 واألصغر، باإلضافة إلى تقسيمات القطاع الديموغرافية والمناطقية.

وتجرى اآلن دراسة طلب السوق لصالح بنك الكريمي. ومن خالل نقاشاتنا مع الصندوق االجتماعي للتنمية، ي بدي أصحاب 

مع  ي تغطيها دراسة بنك الكريمي سوف تتداخل بقدٍر كبيرالدراسة استعدادا  لتبادل النتائج. ونتوقع أن المواضيع والمناطق الت

مسح القوى العاملة في السوق، وستقدم بشكل خاص معلومات حديثة عن طلب واستخدام خدمات التمويل األصغر في اليمن، 

 والتي ستكون ذات فائدة لمسح القوى العاملة كمعرفة عامة عن السوق.

 البحث الميداني

مسح الطلب األساسي للمنشآت الصغيرة واألصغر لمسح قوى العمل االبتدائي بواسطة مسح قوى سيجرى البحث الميداني 

، بتطبيق مزيج من 1021في الربع الرابع من عام   Apex Consultingالعمل بالتعاون مع وكالة بحث سوق العمل اليمني 

وحديثة عن سوق المنشآت الصغيرة واألصغر  مؤكدةأدوات البحث الكمي والنوعي، والتي تمكننا من الحصول على معلومات 

بعضها البعض. يقدم الجزء الكمي العمق والسياق، بينما يزود الجزء  التأكد من صحةالمستهدفة. وتستخدم هذه المعلومات في 

 ( تسهيل تحليل أكثر تفصيال  عن السوق المحتمل وفجوة2توعية. وقد كانت األهداف األساسية لمسح الطلب: )النوعي بال

( استخالص مجموعة من االفتراضات والتوصيات المعممة 1السوق في الخدمات المالية للمنشآت الصغيرة واألصغر، )

لعملية التخطيط لألعمال التجارية، وباألخص فيما يتعلق بأحجام القروض، عرض المنتج وسعره، استراتيجية التسويق )عن 

تسلسل الفرع )عن طريق رسم الخرائط للنقاط الحيوية لألعمال التجارية طريق تقييم سمات القرض المطلوبة(، باإلضافة إلى 

في المدن( والتخفيف من مخاطر التسليف عن طريق معرفة مبادئ عميلك )مبدأ اعرف عميلك(. يلخص هذا الفصل تركيبة 

دراسة السوق( و)تقرير  العينة والمنهجية. ولمزيٍد من المعلومات عن المنهجية وعينة البحث، ي رجى الرجوع إلى )منهجية

 التصميم(.

 البحث الكـّمي

مثلة إحصائيا  " )ص  (. وكما هو موضح 11(، و"عينة تمثيل" )ص 1تتطلب الشروط المرجعية على وجه الخصوص "عينة م 

مثلة إحصائيا  يتطلب ظروفا  خاصة غير متوفرة في ظل الظروف الحالية  في خطة البحث خاصتنا، فإن تصميم عينة م 

 وع. للمشر

أوال ، تم تحديد قائمة مسبقة باألعمال التجارية التي سيتم زيارتها وإجراء المقابالت فيها. ومن خبرتنا مع المسح السابق، يمكن 

أن نقول إن قدرا  كبيرا  من المقابالت مع المستجيبين المختارين من القائمة من غير المحتمل إنهاء المقابالت معهم من أول 

تمكن أحد أصحاب األعمال من حضور المقابلة لسبٍب أو آلخر، فإنه من المفترض مقابلته في وقٍت آخر حتى زيارة. فإذا لم ي

ال نعرض شرط التمثيل للخطر. وهذا بدوره سوف يؤثر سلبا  على الجدول الزمني المزمع. ثانيا ، يتطلب إنشاء عينة ممثلة 

ط مع المبادئ العلمية. وهذا يشمل التسجيل الدقيق للشركات اليمنية من معلومات وبيانات متنوعة يتم االعتماد عليها في التراب

أجل التعرف على عدد السكان األساسي، وأخذ عينات كافية. وفي حالة وجود تسجيل دقيق؛ فإن سحب عينة بمساعدته سوف 

غر، لمنشآت الصغيرة واألصيستثني بدوره الشركات غير الرسمية وغير المسجلة من المسح.  وكما تورد الشروط المرجعية "ا

 المجموعة من جزءا يهمل كان سوف النهج هذا ( كمجموعة مستهدفة في البرنامج، فأن1سواء  الرسمية أو غير الرسمية" )ص

بإمكانها  ناتالعي أخذ استراتيجية توظيف عن المستهدفة. لهذه األسباب ولغيرها من األسباب كاألوضاع األمنية السائدة امتنعنا

مثلة بالفعل. وبدال  من ذلك، قمنا بتنفيذ منهجية أخذ العينات الطبقية. وهذا يعني أننا قمنا بسحب عينات من  أن تحقق عينة م 

طبقات أو شرائح مختلفة من السكان )أي قطاع الخدمات، والصناعة، والتجارة(. في حين أن نسبة العينة تعكس نسبة الطبقة 

 السكانية. 



 

 اليمن-( فيMSME)تمويل المتعلق بالمنشئات الصغيرة واألصغر والمتوسطة لقطاع  خدمات استشارية للترويج

Page 72 of 75 
 

معت البيانات باستخد ام استبيانات معيارية موحدة، ومقابالت نوعية، ونقاشات مجموعات التركيز. في حين أن المسح وقد ج 

بمساعدة االستبيان المعياري ي بين بعض السمات المركزية للمنشآت الصغيرة واألصغر، وذلك بتحليل عدة عناصر معتمدة 

لمشاريع، وتمكن المحاورين من معالجة أفضل على أسئلة معيارية موحدة، ومقابالت متعمقة تركز على عدد محدود من ا

ل بعضها البعض بشكل جيد للغاية، وبالتالي تسمح بإجراء تحليل مقارنة.  للظروف الخاصة بالمستجيبين. كلتا الطريقتين تكم 

مثل ي  وقد اختيرت المقابالت المتعمقة مع أصحاب المشاريع باستخدام العينات المقصودة بغرض تقوية صحة بيانات المسح. و

أصحاب المشاريع الذين تم مقابلتهم الشرائح المحددة خالل المسح الميداني. وقد تم استخدام المقابالت ذات األسئلة المفتوحة، 

واألسئلة شبه المقيدة مع أصحاب المشاريع المختارين. وأخيرا ، تمت دعوة مجموعة من العمالء ذوي السمات المتشابهة 

جودة الخدمات المالية في اليمن، وكيف أثرت على عملهم، والحالة األسرية )إن وجدت(. لعرض آرائهم حول مدى توفر و

وقد تم التركيز على الخبرات السابقة مع خدمات القروض، وتقييم المشاركين لسمات القروض، مثل فترة القرض، وهامش 

ركيز". وقد ص ممت أوراق النتائج بطريقة الربح، والمبلغ. وقد تم توثيق إجابات المشاركين في " ورقة نتائج مجموعة الت

متطابقة لكل مجموعات التركيز من أجل التمكن من جمع ومقارنة البيانات بسهولة. وقد ساعد هذا المزيج في تحديد البيانات 

 الكمية والنوعية لطلب منتجات التمويل األصغر في اليمن. وقد لخصت النتائج في التقرير األساسي. 

 خطة أخذ العـينة

يعتمد مسح طلب المنشآت الصغيرة واألصغر االبتدائي للصندوق االجتماعي للتنمية ومسح القوى العاملة على مقابالت مكونة 

كحد أقصى، وهامش أخطاء  0.1، ونسبة انتشار المتغيرات %10سؤال. وقد اعتبرت العينة ممثلة؛ بمستوى ثقة بلغ  121من 

أماكن األعمال التجارية للمستجيبين، وقد أجريت فقط مع صاحب العمل. وتم اختيار  . أجريت المقابالت وجها  لوجه في2%

( توصيف عام 2: )54سؤاال  ضمن الفئات التالية 81األعمال التي ال تقل مدة إدارتها عن سنة. ويتكون استبيان المسح من 

( العالقات مع 1للعمل الرئيسي؛ )

( ظروف العمل؛ 2المرجوة؛ ) ( سمات القروض1القروض والخدمات المالية؛ )

( البيانات الديموغرافية. وقد تم تعديل 2( معلومات عن المنزل؛ )1( التأمينات؛ )1)

( Apex) وكالة بحث سوق العمل اليمنياالستبيان للمجتمع المحلي بتعاون وثيق مع 

 مبنيا  على استبيانات مسح تم اختبارها بنجاح.

 

قت نوع الجغرافي واالقتصادي للبلد. وفي الووتم اعتيان المستجيبين ليعكسوا الت

نفس، حرصنا على اختيار الشركات التي يمكن أن تصبح عميلة لدى مؤسسة التمويل األصغر. وفي هذا السياق، كانت أهم 

( قطاع 1( التركيز الجغرافي على المراكز الحضرية في ثالث مواقع في اليمن )صنعاء، وعدن، وتعز(؛ )2المعايير هي: )

( التركيز على 1(؛ )%22، الصناعة %12، الخدمات %11شاط الذي يعيد إنتاج ب نية االقتصاد غير الرسمي )التجارة الن

( %10.2( تضمين نسبة معينة من المستجيبات اإلناث )2المشاريع الصغيرة واألصغر التي ال تقل مدة عملها عن سنة؛ )

                                                           
 .التقرير لهذا كملحق األصلي االستبيان نموذج إرفاق تم54 

31%

55%

14%

ويل التوزيع حسب القطاع لنشاط التم
الصغير واألصغر

خدمات

تجارة

21%

79%

التوزيع حسب الجنس

إناث

ذكور

14%

86%

التوزيع حسب النشاط

أصغر

صغير

18%

63%

19%

التوزيع حسب المدينة
عدن

صنعاء

تعز
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النظر عن جنسهم. وبالمقارنة باإلحصائيات الرسمية حيث ال يتم لتقديم معلومات مؤكدة عن جميع أصحاب المشاريع بغض 

تضمين األعمال غير الرسمية، فإن ذلك يؤدي حتما  إلى زيادة في تمثيل أصحاب المشاريع من اإلناث في عينة هذا المسح. 

 ومع ذلك؛ فإن هذه النسبة تزود بأساس صلب للتحليل اإلحصائي.

 نات المسحعي26 جدول

 
 القطاع

 

 المجموع التمويل الصغير واألصغر
 (4-5صغير )طاقم   (2-0أصغر )طاقم  

 نسبة المجموع % #المقابالت % #المقابالت %  #المقابالت

 0.11 122 0.20 12 0.10 112 تجارة

 0.12 101 0.21 10 0.81 221 خدمات

 0.22 11 0.12 10 0.11 11 صناعي

 2.0 121 0.22 12 0.81 121 المجموع

 

 توزيع المشاركين االناث والذكور21 جدول

 مجموع النسب عدد المقابالت  جنس المشاركين

 21.2 112 الذكور

 10.2 211 اإلناث

 200 121 المجموع

 

 الُمحــددات

( التحيز الحضري، 2تائج مسح الطلب، وتشمل: )ال بد من أن تؤخذ المحددات المنهجية التالية بعين االعتبار أثناء تفسير ن

 ( التركيز على المنشآت الصغيرة واألصغر:1( تحيز المسح، )1)

: أتخذ القرار بإجراء المسح في المراكز الحضرية. وحيث أن اليمن مازالت إلى حٍد كبير ريفية، فإن النتائج التحيز الحضري

مثلة للبلد بشكل كامل. لذا؛ ينبغي استطال  ع المزيد من المناطق الجغرافية كمناطق تشغيلية محتملة في مرحلة الحقة. غير م 

ستجيبين حساسين للطريقة التي صيغت بها تحيز المسح : تتسم دراسات السوق المعتمدة على المسح بالتحيز لدرجة أن الم 

ستجيبين استعد ديهم ادا  لإلفصاح عن المعلومات، أو لاألسئلة، والوضع العام الذي أجريت فيه المقابالت. وربما ليس لدى الم 

 ى.قد تبق-إلى حٍد ما-عن البيانات المالية. وبالرغم من حرصنا على التقليل من هذه المشاكل؛ إال أنها  اإلبالغالرغبة في 

: تقتصر محددات الوقت والمصادر على مسح الطلب الكمي لقطاع المنشآت التركيز على المشاريع الصغيرة واألصغر

ة واألصغر. وال تعير اهتماما للمنشآت المتوسطة. وبالتالي؛ فإن تركيز الدراسة يظل على المنشآت الصغيرة الصغير

 واألصغر. 
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 البحث النوعي

باإلضافة إلى مسح الطلب الكمي، أجرى مسح القوى العاملة نقاشات مجموعات التركيز، أضف إلى مقابالت متعمقة )تم 

حالة"( من أجل إيالء االهتمام بمواضيع أكثر تفصيال . وقد تم تنظيم ثالثة نقاشات لمجموعات تعليمها في الدراسة كـ "دراسة 

. وقد اختير المشاركين في نقاشات مجموعات التركيز بناء  على استبيان 1021من عام  28و 21التركيز من المدة ما بين 

 الفرز، الذي يعتبر جزءا  من دليل نقاشات مجموعات التركيز. 

( الرغبة في مناقشة المواضيع المطروحة 1( المقترضين من ذوي الخبرة، )2ستخدم استبيان الفرز من أجل ضمان: )وقد أ

( المتواجدين في الوقت التي تقترحه نقاشات مجموعات 1في نقاشات مجموعات التركيز، والقدرة على تقديم معلومات جيدة، )

 التركيز.

عميل من  10-10مع  Apex Consultingمجموعات التركيز، تتواصل وكالة  وفي أثناء التحضير لكل جلسة من نقاشات

بنك التمويل األصغر هاتفيا ، وذلك لكل جلسة من جلسات نقاشات مجموعات التركيز؛ باستثناء نقاشات مجموعات التركيز 

الء الثمانون باستخدام . يتم مقابلة هؤ80حيث يصل فيها عدد الذين يتم التواصل معهن إلى -في صنعاء المخصصة للنساء

استبيان الفرز.  ويتم اختيار المشاركين الذين تتوفر فيهم شروط االستبيان، ولديهم الرغبة في حضور النقاشات. وبالنسبة 

آلخر جزء من االستبيان، والذي يتم فيه اختيار أكثر المشاركين نشاطا ، فإنه ال ي ستخدم ألنه يتضمن أسئلة تقييم ذاتي تحتاج 

واصل شخصي مع الذي تجرى مقابلته. ويعتبر التواصل الشخصي غير مبررا  من ناحية الوقت والتكلفة. ويوضح إلى ت

الجدول التالي األرقام التي تم التواصل معها في كل موقع، المؤهلين للمشاركة، والذين وافقوا على الحضور، والذين رفضوا، 

 والعدد الفعلي للحضور.

الموقع/النوع 
 االجتماعي

وافق على  مؤهل م المقابلةت
 الحضور

تاريخ مناقشة  حضر
المجموعة 
 الضابطة

 الوقت

 1110-2121 21/22/1021 8 21 11 80 نساء صنعاء

 مساء

 1110-2120 22/22/1021 2 21 28 11 ذكور صنعاء

 مساء

-صباحا   1121 21/22/1021 1 1 21 10 نساء عدن 

21100 

 1100–2100 21/22/1021 1 1 21 11 ذكور عدن

 مساء

 1121-2110 28/22/1021 1 1 20 11 نساء تعز

 21 21 21 12 ذكور تعز مساء

 

خصوصا  -رغم ان المسح النوعي لم يستند الى استنتاجات إحصائية اال انه على كل حال يعتبر مصدر مهم للمعلومات

ان فقرات بحرف مائل لونه اخضر زيتوني فعندما ترى للمواضيع الحساسة. لذلك تم دمج نتائج المسح النوعي في التحليل: 

المعلومة ليست من المسح الكمي وهي من الجزء النوعي من الدراسة.
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 األنشطة للتخطيط المحتملة القروض ماحجاالملحق "ج" 
 احجام القروض الممكنة 18 جدول  

مدقة مبلغ 

 القرض

لاير  11.000

 يمني

لاير  10.000

 يمني

لاير  200.000

 يمني

لاير  110.000

 يمني

لاير  100.000

 يمني

لاير  200.000

 يمني

2.000.000 

 لاير يمني

1.000.000 

 لاير يمني

1 2.181 1.212 28.111 21.8111 12.112 218.111 281.111 111.112 

8 1.121 2.081 22.212 11.222 20.811 11.212 222.112 181.111 

20 1.122 1.811 22.112 11.212 18.111 82.112 221.112 111.111 

21 1.100 1.000 20.000 11.000 10.000 20.000 200.000 100.000 

22 1.101 2.201 8.820 11.012 22.028 12.112 88.011 221.210 

21 2.121 1.118 2.122 21.211 11.181 11.222 21.212 218.111 

28 2.801 1.122 2.111 28.011 11.222 10.111 21.111 222.222 

10 2.112 1.111 1.112 21.112 11.111 21.112 11.112 211.111 

12 2.218 1.122 1.811 22.181 11.212 20.811 18.111 221.112 

 

مالحظة؟ يمكن  تحمل نسبة من التمويل األصغر

)في السنة(. في كل ربع  %10شهر وبمعدل أرباح يصل الى  21بالراحة بفترة قرض تصل الى  100،000لقروض بقيمة من التمويل األصغر يمكن لها ان تسدد ا %10يظهر لنا الجدول ان 

را  شه 10و  21لاير يمني بفترة قرض تصل ما بين  100،000يمكن للتمويل األصغر ان يتحمل مليون لاير يمني، وبالتالي سيكون من المنطقي ان نفكر في معدل احجام قروض تصل الى 

 من حيث التخطيط للنشاط. 

100% 95% 81% 58% 26% 13% 6% 


