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 شكر
 

 
) انب العرض والفجواتتحليالت ج(، سيلفي هوستر )تحليل جانب الطلب(هذا التقرير تم إعداده من قبل أوزلم سنتين 

المؤلفين يودون أن يتوجهوا بالشكر لفريقي هيئة التمويل الدولية في دبي ). تحليل الفجوات والتوصيات(وجورجن آاثمان 
هذا التقرير يعد واحدا ضمن سلسلة من دراسات السوق التي تنشرها هيئة التمويل الدولية حول . واليمن على مساعداتهم
  .ناهي الصغر والعرض في الشرق األوسط وشمال أفريقياالطلب على التمويل مت
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 تنفيذي ملخص
 
 

 لتقييم االحتياجات المالية للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر في )IFC( عهدت به مؤسسة التمويل الدولية هذا التقرير
يحلل التقرير الفجوة بين العرض والطلب على . م مقدمي الخدمات الموجودين في هذا القطاع من السوقاليمن وتقيي

الخدمات التمويلية للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر ويقدم توصيات حول آيفية تحسين القدرة على تقديم التمويل في 
 .البالد

 
 خلفية

 
ن المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر في اليمن أجري في صيف  م405هذه الدراسة تعتمد على مسح للسوق لعدد 

وتكون ) تعز، إب، حديداه، صنعاء، حجة، وحمر(ذات عدد آبير للسكان  هذا المسح تم إجرائه في ست محافظات .2007
يلها هذه المقابالت تم تكم.  مع مالكي ومديري مؤسسات صغيرة ومتناهية الصغر مسجلة وغير مسجلةفرديةمن مقابالت 

  . تعز، إب، حديداه، وحمرفي مدنعة عقدت جمبخمس مقابالت لمجموعات بؤرية م
 

 وهي دولة . لكل فرد دوالرا650اليمن هي الدولة األقل نموا في الشرق األوسط، مع معدل ناتج محلي إجمالي يبلغ 
 .لقرى الصغيرة المتباعدةيقيمون في ا1 ) مليون شخص21.6حوالي (ريفية في معظمها، ويعيش ثالثة أرباع سكانها 

 . بالمائة من السكان تحت خط الفقر40ويعيش حوالي 
 

المؤسسات الصغيرة نسبة آبيرة من النشاط االقتصادي في اليمن غير مسجلة، وهو ما يجعل من الصعب تقدير عدد 
قط أفراد العائلة، وتترآز يعمل فيها ف  متناهي الصغر، العديد من المؤسسات االقتصادية تعمل على نطاق.ومتناهية الصغر
وبسبب تكاليف التسجيل المرتفعة واإلجراءات المعوقة والمتطلبات الضريبية، فإن عدد غير معلوم من . في القرى الريفية

 . ال تتمتع بموقع قانونيتم تسجيلها وبالتالييالمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر ال 
 

.  هذا التقدير هو متحفظ بصورة واعية2.متناهية الصغر في اليمن مؤسسة صغيرة و400000هذا التقرير يقدر وجود 
 مؤسسة متوسطة الحجم 10000 مليون مزارع و1.4فهو، على سبيل المثال، ال يأخذ في االعتبار المتطلبات المالية لل 

وفي غياب  أنه، غير 3. مليونا فقط16 عندما آان عدد السكان 1998وال يختلف آثيرا عن تقدير تم وضعه في . في البالد
بيانات أآثر وثوقية واعتمادا حول المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر غير المسجلة، فإن التقدير يقدم أساسا منطقيا 

  .لتقديرات السوق
 

آانت من المؤسسات )  بالمائة90.7( فإن الغالبية العظمى من بين المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تم مسحها،
  ). بالمائة98.5(ومملوآة للرجال ) صغيرة بالمائة آانت مؤسسات 9.3فقط (صغر متناهية ال
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 القطاع المالي
 

 من بينها أربعة مملوآة بالكامل 4 بنكا عامال،15 ويتكون من .آبيرةالقطاع المالي الرسمي في اليمن غير متطور بصورة 
البنوك التجارية لديها ). من بينها أربعة بنوك إسالمية (ثالثة منها عامة وثمانية منها مؤسسات مالية خاصة 5ألجانب،

في الواقع فإن آل البنوك التي .  بالمائة39 أذون الخزانة ومعدالت اإلقراض للودائع لديهم حوالي توجه قوي لالستثمار في
اتيجي في  آهدف استرالمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرتمت إجراء مقابلة معها في هذا التقرير تنظر إلقراض 

 . للتعامل مع هذا السوقالمستقبل، غير أنها لم تضع خططا بعد
 

 شخص فقط 800000حوالي . ة الرسميةياألغالبية العظمى من السكان ليس لديها قدرة على الوصول للخدمات المال
 الرسمي يترآز في نطاق تقديم الخدمات للقطاع المالي. من السكان لديهم حساب لدى مؤسسة مالية رسمية)  بالمائة3.5(

 .240 فرع في أنحاء البالد والبريد ومؤسسة اإلدخار البريدي 200البنوك التجارية لديها حوالي . المدن الرئيسية والفرعية
 

معدالت الفائدة يمكن أن . بأسعار فائدة عالية ومتطلبات معتبرة للضمانقروض البنوك الرسمية عادة ما تكون مصحوبة 
) زل أو أراضييفضل في العادة أن يكون في صورة منا(مائة ويمكن للبنوك أن تطلب ضمانا  بال60ترتفع لتصل ل 
  . بالمائة أآثر من مبلغ القرض400بكميات تصل ل 

 
معظمهم أنشئت من قبل الصندوق االجتماعي  6 مؤسسة عاملة في مجال التمويل متناهي الصغر في اليمن،13هناك 

 عميل، بحجم قروض إجمالي يبلغ 31000هذه المؤسسات لديها قدرة على الوصول ل سويا، . للتنمية المملوك للحكومة
مؤسسة واحدة فقط للتمويل متناهي الصغر لديها القدرة .  دوالرا97 مليون دوالر أمريكي وبمتوسط حجم قروض 6.9

معظم هذه . في البالدفي حين يقتصر عمل األخرى على محافظات أو اثنتين . على تقديم الخدمات على المستوى القومي
 .المؤسسات تمارس اإلقراض الجماعي وال تشترط ضمانا ماديا، غير أن أيا منها لم تحقق االستدامة المالية

 
  للخدمات البنكيةالمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغراستخدام 

 
لتجارية اليمنية ال تقدم البنوك ا. معظم صغار أصحاب األعمال يفتقدون للمعلومات حول الخدمات والمنتجات المالية

 ولديها سمعة تتعلق باقتصار الخمة فقط على الشرآات للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغربفاعلية خدمات السوق 
عدد آبير من مالك األعمال الصغيرة ومتناهية الصغر غير مدرآين حتى بوجود . الكبيرة والعائالت الكبيرة في البالد

منهم غير واعين أنهم يمكن أن يكونوا مؤهلين للحصول على قرض، سواء من ددا أآبر وحتى فإن ع. القروض الرسمية
 .(SEDF)أو صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة المملوك للحكومةبنك أو مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 
ال تستخدم ) ئة بالما71.1( التي تم تجميع بيانات حولها المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرالغالبية المعتبرة من 

، ) بالمائة14.8( استعماال لدى من تم تجميع بيانات حولهم آثرالخدمة األالحواالت القومية هي . الخدمات المالية الرسمية
  . بالمائة لديهم حسابات بنكية جارية12.8مع 

 
 بطلب فقط للحصول  التي أجريت معها مقابالت تقدمتالمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمائة فقط من بين 10.6

 بالمائة حصلت على قروض غير رسمية، مقدم في 57.7 في المقابل، فإن . بالمائة فقط حصلت عليه5.9على قرض و
القائمين بالرد على المسح حددوا العقبات الرئيسية التي تعترض الحصول على . العادة من قبل األصدقاء وأفراد العائلة

واألسباب الدينية )  بالمائة46.4(وأسعار الفائدة العالية )  بالمائة59.9(مانات قروض رسمية من قبيل عدم توافر الض
 ). بالمائة45.8(

 
 
 
 

  الطلب المستقبلي على القروض
 
                                                      

في طريقه لالندماج مع ) عام(تتم تصفيته وبنك قروض اإلسكان ) خاص(غير أن البنك الوطني .  بنكا18في األجمالي، يوجد  4

بنك الرافدين، بنك حكومي من العراق، ). ك البدءغير أن التفيذ على وش (2004البنك التعاوني الزراعي وفقا لقرار أصدر في 

 .يسهل التحويالت فقط
 .قانون البنوك الوطنية ال يسمح للبنوك األجنبية سوى بتأسيس أفرع في اليمن 5
 مؤسسة للتمويل متناهي الصغر، قسم التمويل متناهي الصغر لدى بنك التضامن اإلسالمي الدولي 11هذا اإلجمالي يشمل  6

  . المؤسسات الصغيرةوصندوق دعم



 

 xi

 بالمائة من المؤسسات التي جرى 52.6على الرغم من الدورية المنخفضة الستخدام القروض حتى وقتنا الحالي، فإن 
 بالمائة من المؤسسات متناهية الصغر 60.1( غالبية عينة المسح .في المستقبلمسحها ترغب في الحصول على قرض 

 . دوالر أمريكي2500أعربت عن رغبتها في الحصول على قروض بقيمة )  بالمائة من المؤسسات الصغيرة40و
 

المسح . صغرالقدرة على سداد القروض متناهية ال تعبر عن للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرالعادات اإلدخارية 
اخترت ما يزيد على )  بالمائة90.3(والمؤسسات الصغيرة )  بالمائة71.4(يبين أن غالبية المؤسسات متناهية الصغر 

 . دوالر2500 بالمائة ادخرت أآثر من 70.9من بين هذه المؤسسات، .  دوالر أمريكي خالل العام الماضي500
 

 مؤسسة، 210400 في اليمن يقدر بتحفظ ب تناهية الصغرالمؤسسات الصغيرة ومحجم السوق المحتمل لخدمات 
 بالمائة فقط من هؤالء العمالء المحتملين تتم خدمتهم حاليا من 5.9 واعتمادا على مسح الطلب، فإن .باستثناء المزارعين

  .قبل المؤسسات المالية القائمة
 

 مثل هذه القروض مطلوبة على .دو أآبر لفترات أطول من العام يبالمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرسوق قروض 
في متناهي الصغر  ليومتوجه الخصوص لألغراض االستثمارية آما انها نادرا ما تقدم من قبل البنوك او مؤسسات ال

 .الدولة
 

 أهم النتائج
 

. ئمة عاليةمعدالت السداد لدى المؤسسات التمويل متناهي الصغر القا. يوجد سوق واعد للتمويل متناهي الصغر في اليمن
وأخذا . وحجم الطلب المحتمل على اإلئتمان متناهي الصغر يعتد به والعرض الحالي للخدمات المالية للفقراء محدود للغاية

فإن مؤسسات التمويل متناهي الصغر الجديدة في السوق بإمكانها )  بالمائة50(في االعتبار معدل األمية المرتفع في البالد 
 إما بصورة مباشرة أو بالشراآة مع –مالية مع التدريب على الحسابات والمهارات اإلدارية أن تخطط لتقديم خدمات 

  .مقدمي الخدمات المتخصصين
 
القانون المقترح حول المؤسسات المالية غير البنكية يعطي الحكومة اليمنية فرصة ال يستهان بها لخلق إطار تنظيمي 

وإذا ما آان لمؤسسات التمويل متناهي  . لخدمات التمويل متناهي الصغروقانوني يشجع قيام مقدمي مستديمين وأقوياء
الصغر أن تحقق االستدامة على المدى الطويل وأن تصل لعدد أآبر من الفقراء، فإنه من المهم أن يسمح القانون الجديد 

  .ليف اإلقراضبتلقي ودائع، حيث ستمكنهم من زيادة حجم اإلئتمان الذي بإمكانهم تقديمه، وآذا تقليل تكا
 

 تقدم فرصة هامة لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرمبادرة البليون دوالر أمريكي الحكومية لدعم 
 يمكن تفويهاه المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرفي الواقع، بعض المشروعات المرتبطة ب .التمويل متناهي الصغر

  .يه الطلب لتدريب أفضل على تغيل وإدارة المؤسسات المالية غير البنكيةللمؤسسات المالية القائمة، وبالتالي توج
 

 وبالنظر ألن قطاع عريض من سكان .نجاح مؤسسات التمويل متناهي الصغر الجديدة سيعتمد على التعليم الجيد للعمالء
تعليم العمالء بالفرق بين اليمن غير مدرك بوجود إئتمان رسمي، فإن مؤسسات التمويل متناهي الصغر الجديدة ستحتاج ل

  .المنح واإلئتمان لبيان أن المقترضين لقروض متناهية الصغر يجب أن يقوموا بسداد رأس المال والعائد
 

التمويل متناهي الصغر في اليمن يجب أن تكون سهلة الفهم، مناسبة الحتياجات العمالء، وقابلة ألن يتم منتجات 
سعر  التدريب االقتصادي يجب، على سبيل المثال، أن يكونوا قادرين على حساب  العمالء من غير ذوي.تطبيقها بسرعة

تجيب الحتياجات العمالء المتوقعة، والتي المنتجات يجب أن تس. خدمات التمويل متناهي الصغر بسهولة) والعائد على(
خدمات للمؤسسات البادئة عمالء التمويل متناهي الصغر آقروض فردية وحجم قروض أآبر وفترات سداد أطول وعرفها ي

اإليجار متناهي الصغر خدمة أخرة ذات احتمالية عالية للتطبيق في المستقبل على ). أساسا المرابحة(والخدمات اإلسالمية 
  .الرغم من أن قطاع التمويل متناهي الصغر ال يمتلك القدرة حاليا على تقديمها

 
 دوالر أمريكي، 100، بما في ذلك قروض العمالء حتى  اليمنيأحجام متعددة للقروض يمكن أن تكون جذابة في السوق

 دوالر والقروض األآبر 2500قروض األعمال الصغيرة ومتناهية الصغر حتى . المقدمة بناءا على البضائع المرهونة
 . دوالر من ذوي التاريخ اإلئتماني الجيد وممارسات التقييد في الدفاتر7000حتى 

 
لتطور الوظيفي المتناغم سيكون ضروريا لنجاح مؤسسات التمويل متناهي الصغر الجديدة في  واأنظمة التدريب الجيدة

االعتماد على الحجم المحدود للموظفين المدربين العاملين  أي مؤسسة جديدة للتمويل متناهي الصغر ال ترغب في .اليمن
هذا . في تدريب وتعليم العاملين واإلدارةلصغر القائمة يجب أن تستثمر على نطاق واسع في مؤسسات التمويل متناهي ا

ذات مصادر التدريب الكافية على وضع معايير للصناعة المالية في التوجه يخلق فرصة لمؤسسة التمويل متناهي الصغر 
 .اليمن
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 مقدمة
 

لخدمات المالية  في اليمن، وحجم مقدمي اللمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرمالية أهداف هذا التقرير تقييم االحتياجات ال
، تحليل الفجوة بين العرض والطلب على الخدمات المالية وتقديم توصيات حول للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر

 .آيفية تحسين القدرة على الحصول على تمويل في البالد
 

 خلفية عن اليمن
 

 650لناتج اإلجمالي المحلي للفرد يبلغ في الشرق األوسط، بمتوسط االيمن هي الدولة األقل نموا  .الخلفية االقتصادية
 وهي واحدة من 7 مليون نسمة21.6إجمالي السكان حوالي .  دوالرا500دوالرا أمريكيا ومتوسط دخل للفرد يبلغ حوالي 

ومعدل األمية  ) سنة للنساء62 سنة للرجال و59( متوسط عمر الفرد قصير 8.أآثر الدول في تناغمها العرقي في المنطقة
  ).2003 بالمائة وفق تقدير 50(لغاية مرتفع ل

 
 فرد لكل آيلو 37، وتبلغ الكثافة السكانية فيها هي دولة ريفية يعيش معظم سكانها في قرى صغيرة متباعدة عن بعضها

 بالمائة من السكان يعيشون في تجمعات 25حوالي . منخفضة الدخل وهي نسبة تبلغ نصف الكثافة للدولة –متر مربع 
 عام، فإن الظروف االجتماعية واالقتصادية في اليمن تخلق مجتمعا تقليديا شديد التناغم تتأثر فيه العديد من بشكل. حضرية

 .القرارات باالعتبارات الدينية
 

النمو السكاني القوي نفي أي تحسن حقيقي في الظروف االقتصادية الكلية في السنوات األخيرة، على الرغم من تحقيق 
 وعلى الرغم من أن معدل التضخم الرسمي بلغ  9. بالمائة3 ل 2.5سنوي يبلغ  اإلجمالي الحقيقي معدل نمو في الناتج

  10. بالمائة20.8، فإن وحدة المعلومات االقتصادية قدرت المعدل ب 2006 بالمائة في 14.8
 

م وتكرير البترول تعد مصادر إنتاج النفط الخا. الخدمات، التعمير، الصناعة والتجارة يعمل بها أقل من ربع القوى العاملة
هي إنتاج الملبوسات القطنية والبضائع الجلدية  - على نطاق محدود –صناعات الدولة الرئيسية . هامة لدخل الدولة

 وإصالح السفن واألغذية المحفوظة والمشغوالت اليدوية ومنتجات األلومنيوم الصغيرة وإنتاج األسمنت على نطاق محدود
 بالمائة في 20.7 بالمائة تعمل في القطاع التجاري و66.2لمؤسسات التجارية المسجلة في الدولة، فإن من بين ا. التجارية

  11 . بالمائة تعمل في اإلنتاج الزراعي30 المؤسسات تعمل في اإلنتاج وحوالي  بالمائة فقط من14.3القطاع الخدمي 
 

احتياطياتت النفط . إن اليمن تواجه تحديات تنموية بالغة بالمائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، ف40وجود حوالي مع 
تزيد من الحاجة لتطوير أنشطة اقتصادية بديلة هذا )  بالمائة من عائدات الحكومة70والتي تمثل حاليا (المتراجعة بسرعة 

المتزايد ضغط على عدد السكان . فضال عن أن الندرة الشديدة في الموارد المائية تطرح تهديدا خطيرا في األمد المتوسط
العديد من الخدمات الحكومية بما في ذلك التعليم والصحة، بما يجعل العائلة هي البنية التحتية االجتماعية األآثر اعتمادية 

  .في البالد
 

معدل . ( مليون شخص21.6 مليون شخص فقط من العاملين من بين 5.8االقتصاد يعاني من بطالة هائلة، مع وجود 
المنتجات الزراعية الرئيسية  12.يعمل معظم الناس في الزراعة والرعي).  بالمائة35 قدر ب 2003 مي فيالبطالة القو

) الماعز والغنم والجمال(للبالد هي الحبوب والفواآه والخضراوات والقات والقهوة والقطن والمنتجات الغذائية والماشية 
  .الدواجنو

 
بين أن جزء آبير من النشاط االقتصادي في الدولة غير مسجل والعديد من بالت التي تم إجراؤها لهذه الدراسة تاالمق

أغلبية المؤسسات متناهية الصغر تعمل . ئلة فقطاألنشطة االقتصادية تعمل على مستوى متناهي الصغر وتوظف أفراد العا
 .دمة العمالء المحتملينالطرق غير المعبدة ونقص البنية التحتية المالئمة تجعل من المكلف خ. في المناطق الريفية

                                                      
  5. ص .2007أكتوبر . تقرير اليمن. وحدة معلومات االقتصاد المحدودة 7
 . بالمائة من السكان مسلمين واللغة العربية هي اللغة الرسمية واألكثر تحدثا99.7حوالي  8
 .2007 مكتب صنعاء؛ التحديث االقتصادي عن اليمن؛ خريف –مجموعة البنك الدولي  9

 5.  ص.2007أكتوبر . تقرير اليمن. ومات االقتصاد المحدودةوحدة معل 10
 .، تعمل خمس منها في أكثر من قطاع وبالتالي تتجاوز النسبة المائة بالمائة405من بين المؤسسات ال 11

ت  بالمائة فقط من األراضي قابلة للزراعة واإلنتاجية الزراعية منخفضة بسبب صغر الملكيا3هذا صحيح على الرغم من أن 

 .والتربة منخفضة الجودة وغياب الموارد التقنية
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يجبر معظم الشباب على البحث عن فرص عمل في إطار المستوى المنخفض للتدريب المهني وغياب المؤسسات األآبر 
يعيق هذا التقليد .  مع األقارب األقل نجاحارك ثروتهماأصحاب األعمال الناجحين يتوقع أن يوفروا وظائف وتش. عائالتهم

وأخذا في االعتبار أن القاعدة االقتصادية لقطاعات آبيرة من .  معدل استثمار منخفضويسفر عنتراآم رأس المال 
أي تغيير يحمل في طياته تعريض المصدر الوحيد للدخل . السكان ضعيفة، فإن األفراد عادة ما يبتعدون عن المخاطرة

  .للعائلة للخطر
 

التقليد السياسي المعاصر في آال . 1990 عادتا لإلتحاد في الدولتين المنفصلتين سابقا، شمال وجنوب اليمن. خلفية سياسية
شجعت االعتماد التقليدي على السلطات  –في الشمال ) الشياخات( الشيوعية في الجنوب والمجتمع القبلي –المنطقتين 

سواء أآانت (يميل السكان للنظر الدولة . األعلى لصنع القرار والدعم الشخصي، حتى فيما يتعلق بالقرارات االقتصادية
  .بوصفهاه مسئولة عن مختلف أبعاد الحياة) الحكومة أو شيخ منطقة معينة

 
، أحزاب المعارضة )بما فيها الرئيس(وهناك نظام للتوازن قائم بين الحكومة المرآزية . يبدو على الدولة االستقرار حاليا

هشا بال شك ولكنه يتمكن من موازنة مصالح الالعبين يبدو هذا النظام . الرئيسية، والشيوخ الحاآمين خارج المدن الرئيسية
غير أن . التوازن السياسي يتم تدعيمه من خالل التحويالت المالية التي تقوم بها الحكومة المرآزية. المختلفين معظم الوقت

كن أن يتغير في ظل تراجع هذه التحويالت وهو ما يتواآب مع موارد الحكومة المتناقصة، فإن هذا التوازن السياسي يم
 .بسرعة

 
 هيكل التقرير

 
، )الفصل األول(الدراسة تبدأ بعرض سريع للخدمات المالية الحالية المقدمة من قبل القطاع المالي الرسمي في اليمن 

الفصل الثالث يوصف خالصات مسح السوق ). الفصل الثاني(متبوعا بدراسة القطاع  المالي غير الرسمي في الدولة 
الدراسة تنتهي . سوق التمويل متناهي الصغر المحتمل في البالد ومن ثم تقيم حجم رة ومتناهية الصغرللمؤسسات الصغي

الفصل (بعرض سريع موجز ألهم الخالصات وتقدم اقتراحات لمؤسسات التمويل متناهي الصغر الجديدة الداخلة للسوق 
  ).الرابع
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 الرسمي المالي القطاع .1
 
 

أغلبية السكان ال تستطيع الحصول على الخدمات المالية وحوالي .  اليمن غير متقدم بشكل آبيرالقطاع المالي الرسمي في
عدد آبير من هذه الحسابات . رسميةلدى مؤسسات مالية  بالمائة من السكان، لديهم حسابات 3.5 فرد فقط، أو 800000

  .لدى هيئة البريد ومؤسسة المدخرات البريدية
 

أربعة منها مملوآة بالكامل  13: بنك لديها محافظ إئتمان جارية14 بنكا عامال، من بينها 15 القطاع البنكي يتكون من
 توجد أربعة بنوك إسالمية أسست من بين المؤسسات الخاصة،.  وثالثة مؤسسات خاصةثالثة منها حكومية 14ألجانب،

 الرئيسية والفرعية في الدولة، في حين  تترآز في المدنقدرة هذه البنوك على الوصول. وفقا لقانون االستثمار القومي
 فرع 240 فرع، و200البنوك التجارية لديها حوالي . البنوك العامة المدن األصغر في المناطق الريفية إلى حد معينتخدم 

  .لهيئة المدخرات البريدية
 

 نبذة عن القطاع المالي الرسمي في اليمن. 1صندوق 
 

آل البنوك التي أجريت فيها مقابالت للدراسة آان لديها فائض آبير من . اإلقراض في اليمن حالياتوجد أربعة عشر بنكا عاملة في مجال 
 : استعراض القطاع البنكي يكشف أن. السيولة
   بليون دوالر أمريكي2.6 إجمالي الودائع • 
   مليون دوالر أمريكي998 محفظة صافية ضخمة للقروض لكل البنوك العامة والخاصة تبلغ • 
  مليون دوالر أمريكي761 االستثمار الكلي للبنوك في أذون الخزانة والسندات الحكومية يبلغ • 

 .Project research ،2007: المصدر
 
 

 ض عاماعراست
 

  .لحجم أسهمهم الكليوفقا ) عامة وخاصة( التالي يبين آل البنوك التجارية في اليمن 1جدول 
 

                                                      
في طريقه لالندماج مع ) عام(تتم تصفيته وبنك قروض اإلسكان ) خاص(غير أن البنك الوطني .  بنكا18في األجمالي، يوجد  13

نك الرافدين، بنك ببنك أجنبي واحد وهو ). غير أن التفيذ على وشك البدء (2004البنك التعاوني الزراعي وفقا لقرار أصدر في 

 ).2007لم يقدم قروضا منذ أكتوبر (؛ وبنك قطر ال يقدم منتجات القروض حاليا حكومي من العراق، يسهل التحويالت فقط
وفقا لمديري البنوك . وبنك قطر الوطني) قطر(والبنك المتحد ) فرنسا(وكاليون كريدي أجريكول ) األردن(وهي البنك العربي  14

البنك . البنك العربي هو األكبر في اليمن من حيث حجم األصول وكاليون تترواح مكانته بين الثاني والرابعغير األجنبية، فإن 

. وال يخطط أي منها للمغامرة بالعمل في شريحة المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر. المتحد هو األصغر بين هؤالء األربعة

  .دث تقاريرهم السنوية خالل تواجدهم في اليمنلسوء الحظ، لم يتمكن فريق البحث من الحصول على أح
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  )بالمليون دوالر أمريكي (مقارنة عملية للبنوك التجارية في اليمن. 1جدول 

  ).2004(وبنك الخليج ) 2007يونيو (، إال للبنك اليمني للتنمية والتعمير 2006التقارير السنوية لعدة بنوك، : المصدر
 .مع استبعاد األرصدة االحتياطية لدى بنك اليمن المرآزي a: مالحظات

 
 وقانون البنوك رقم 2000 لعام 14قانون البنك المرآزي رقم  ( المتطلبات الرئيسية لقانون البنوك في اليمن.قانون البنوك

  :هي) 1998 لعام 38

  مليون دوالر أمريكي32يجب أن يتوفر لدى البنوك الجديدة حد أدنى لرأس المال يبلغ  •

 2009 مليون دوالر بحلول عام 32البنوك القائمة يجب نظريا أن توسع قاعدة رأسمالها القائمة إلى  •

  بالمائة من األسهم49نبية للبنوك اليمنية مقصورة على الملكية األج •

  15 بالمائة من األسهم10آل المساهم يحق له تملك ما ال يزيد على  •

  ديونها الحالية/ بالمائة من أصولها20البنوك يجب أن تفي بتوافر حجم سيولة ال يقل عن  •

ن إجمالي رأس المال ألعضاء مجالس  بالمائة م0.5القروض الداخلية محددة بمقابل راتب عام للعاملين و •
  اإلدارة والمالك

  . بالمائة من إجمالي رأس المال15مقيدة ب  عمليات السحب على المكشوف •

  بالمائة من إجمالي رأس المال15إقراض البنك لعميل واحد يجب أال يتعدى  •

 
م بالقواعد سالفة البيان فيما يتعلق بحصص ال يتوجب عليها االلتزاالمؤسسات المنشئة وفق هذا القانون . قانون االستثمار

المؤسسة المالية . مساهمة حملة األسهم، ولكن يجب عليهم أن يلتزموا ببقية القواعد الحاآمة للمؤسسات البنكية بشكل عام
اردة على المنشئة وفق هذا القانون يمكن بالتالي أن تكون مملوآة بالكامل ألجانب وال يجب عليها التقيد بأي من القيود الو

  .حجم تملك مساهم منفرد
 

، وهو ما يفسح المجال أمام جعل 2007 تم إقرار قانون لإليجار طال إنتظاره في النصف األول من .قانون اإليجار
خطط هيئة التمويل الدولية لتأسيس شرآة لإليجار مع شريك فني بمجرد تأمين . اإليجار البديل لمنتجات القروض التقليدية

المساعدة الفنية، وآذا تقييم السوق، سيتم توفيرها لعدد من . ومة وإدخال بعض التعديالت على البيئة القانونيةالتزام الحك
التعاون مع وزارة . في المرحلة األولية للمشروع) من قبيل البنوك والشرآات التجارية وغيرها(أصحاب المشروعات 

 .أسيس سجل لألصول المؤجرة، مع سجل لألراضي والعقاراتالصناعة والتجارةيتم التخطيط لها آذلك فيما يتعلق بت
 

                                                      
غير أنه توجد مؤشرات قوية على أن البنوك الخاصة مهيمن . هذه القاعدة تهدف لمنع فرد واحد أو عائلة من الهيمنة على بنك 15

 .عليها من قبل عائالت حيث أنه من الممكن االلتفاف حول قيود الملكية

النسبة المئوية 
 للودائع

بنك أذون الخزانة، 
اليمن المرآزي، 

 + a الودائع
 السندات الحكومية

النسبة المئوية 
 الصافية من الودائع

النسبة المئوية  
اإلجمالية من 

 الودائع

محفظة القروض 
)الصافية(  

محفظة القروض 
)اإلجمالية(  

 اإلسم األسهم الكلية الودائع

na na 75 79 450 473 600 930 التضامن 
 بنك اليمن الدولي 500 460 141 100 31 22 242 53
البنك اليمني للتنمية  418 368 71 41 19 10 177 48

 والتعمير
 البنك الوطني 409 358 44 35 12 10 190 53
na na 69 82 96 114 139 351 بنك صابا 
البنك التعاوني  278 242 90 77 37 32 82 34

 الزراعي
 بنك اليمن التجاري 249 217 117 64 54 29 72 33
 بنك اليمن الكويت 196 179 63 54 35 30 57 32
na na 49 54 31 34 63 95 البنك الشامل 
na na 72 96 33 44 46 78 البنك اإلسالمي 
 بنك الخليج 57 48 29 25 60 52 13 27
اإلجماليات  3.4 2.6 1.2 998 46 39 761 29

 )بالتقريب(
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على الرغم من أن هذه . بنك اليمن المرآزي يوفر بيانات معينة عن العمالء للبنوك من خالل وحدة خاصة. بيانات العمالء
وك استعراض أساسي الوحدة ال يمكن مقارنتها بمكتب اإلئتمان، فإنها تتعامل مع العمالء المحظور التعامل معهم وتقدم للبن

على سبيل المثال، من أيت ومتى حصلوا على قروض، حجم القروض، سداد (بخصوص التاريخ اإلئتماني لبعض األفراد 
 .البيانات تجمع من قبل البنك المرآزي خالل تحريات البنك االعتيادية). القروض

 
تقديم . زام بمعايير إلدارة تقليل مخاطر اإلئتمانااللتيوجب على البنوك ) 1997 (10منشور البنك المرآزي رقم . التنظيم

). 1998 (5و) 1996 (6 مبينة في المنشورين رقم – محسوبة وفق صافي االنكشاف –القروض والقروض المحتملة 
آما أنها ملزمة بالقيام بمراجعات دورية وشاملة . عالوة على ذلك، البنوك يجب أن تقدم تقييمات للمخاطر للقروض الكبيرة

  .2وبالتالي فإن احتياطيات البنوك محددة بمعدالت للحد األدنى آما هو مبين في جدول رقم . قروضلل
 

 احتياطيات خسارة القروض وفق قرارات البنك المرآزي. 2جدول 

 الفئة األيام المتأخرة النسبة المئوية

)بما في ذلك القروض المراقبة(القروض العاملة  30–1 1%  
به النمطيةالقروض ش 90–31 15%  
 القروض المشكوك فيها 180–91 45%

100% Over 180 القروض السيئة 
 قسم المراقبة البنكية، بنك اليمن المرآزي: المصدر

 
عالوة على ذلك، . ستكون غير ذات جدوى المبالغ الهائلة القروض يتم إلغائها إذا ما تبين أن اإلجراءات القانونية لتجميع

معظم البنوك وفقا للبنك المرآزي، .  أن يوجه بنك إللغاء قرض بعد مراجعة محفظته اإلئتمانيةفإن البنك المرآزي يمكن
 16.التجارية تتوافق مع سياستها لتقديم القروض

 
 العمالء والمنتجات

 
في وبدأت البنوك . حملة أسهمهم الرئيسيين واألطراف المرتبطةأنشطة اإلقراض لكل البنوك ترآز على عمالء الشرآات، 

  .ليمن مؤخرا فقط البحث عن فرص استثمار إضافية، موجها العديد منهم للمغامرة في اسواق التجزئةا
 

، التمويل العابرالقروض لتمويل التجارة، آل البنوك التجارية تقدم نطاقا من المنتجات البنكية الكالسيكية، بما في ذلك 
السحب المفرط .  شهرا12ض قصيرة األجل وعادة ال تتجاوز معظم القرو. تمويل السندات أقل عادة. ورأس المال العامل

فإن غالبية القروض موجهة لتمويل وعكسا لهيكل االقتصاد اليمني، . متاحة بشكل واسعوخطابات اإلئتمان والضمان 
  .كمن محافظ القروض لمعظم البنو تمثل نصيبا هاما آخر القروض العابرة للشرآات التي تتعامل مع الحكومة. التجارة

 
هذا النوع من اإلقراض . إقراض المستهلكين بدأ موخرا مع محاولة آل البنوك االستحواذ على نصيب جيد من السوق
شريحة التجزئة تتضمن . يعتمد على جداول الرواتب، مع عمل عدد قليل من البنوك تخدم موظفي الشرآات الخاصة

 خالل الرهنيات ومقيمة وفقا لقدرة السداد لمرتب قروض السيارات وقروض المنازل بصورة أآبر، والمضمونة من
تمثل فقط قسطا محدودا من محافظ من عدد حسابات البنوك، فإن قروض التجزئة التجزئة البنكية زادت وبينما . العميل

 .البنوك الكلية
 

انظر  (المشارآة والمضاربةالمرابحة والبنوك اإلسالمية تقدم منتجات مالية تعتمد على المبادئ اإلسالمية، أآثرها إنتشارا 
تمنع قواعد البنك المرآزي . بنوك تجارية أخرى تقدم منتجات قروض تقليدية محملة بالفائدة).  بالفصل الثاني2صندوق 

 .البنوك التقليدية من تقديم خدمات البنوك اإلسالمية
 

 2006.17في )  بالمائة20الصافية ب والمحفظة ( بالمائة 18المحفظة الكلية لقروض البنوك التجارية زادت بشكل عام، 
 بالمائة خالل 10 و3سجلت إنخفاضا قليال في محافظ قروضهم بين ) اإلسالمية(بنوك معينة، خصوصا البنوك األصغر 

معظم البنوك بالتالي .  بالمائة31 بالمائة واألصول نمت ب 35في ذات الفترة، زادت ودائع آل البنوك بحوالي . ذات العام
  .على توسيع قاعدة أصولهاآانت قادرة 

 

                                                      
  .2البنوك المختلفة، انظر ملحق لمزيد من المعلومات المفصلة حول  16
 ).2006 و2005والذي لم يتوافر له تقرير سنوي لعامي ( السنوية باستثناء بنك الخليج 2006البيانات المقارنة تعتمد على تقارير  17
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: العديد من أنواع البطاقات متاحة آذآل. حسابات جارية وإدخارية وودائع ألجل لعمالئهاتقدم البنوك التجارية آذلك 
للدفع على ( وآروت ألغراض معينة آورت الصارف اآللي وآروت نقاط البيع والكروت المدينة والكروت اإلئتمانية

، على الرغم من أنها ال الهاتف البنكي والرسائل النصية عبر المحمول البنكية تم استحداثها). لاإلنترنت على سبيل المثا
وحتى اآلن فإن النظم الفنية المستخدمة لماآينات . عدد ماآينات الصرف اآللي في اليمن متزايد. تستخدم على نطاق واسع

  .ك لنظام خاص بهالصرف اآللي وآروت نقاط البيع غير متوائمة، مع استخدام آل بن
 

غير أصحاب الحسابات مطلوب منهم . تقوم البنوك آذلك بعمل تحويالت نقدية قومية ودولية لصالح أصحاب الحسابات
وتعقد المفاوضات حاليا على الرغم من ذلك . للتعامالت القومية والدولية على السواءاستخدام خدمات ويسترن يونيون 

 قائمة آذلك لتقليل رسوم التحويالت المفاوضات. تقبلين من غير أصحاب الحساباتللمسلتقديم خدمات ويسترن يونيون 
تحويالت النقود القومية من خالل البنوك . النقدية القومية للنصف، أي لدوالين أمريكيين أو دوالرين ونصف للتعامل
  .التجارية هي مقصورة، على الرغم من ذلك، بالنطاق الجغرافي لهذه البنوك

 
بنكين فقط يقدمان تأمينا تكميليا على . عظم البنوك تأمينا على األصول الممولة والبضائع والعقارات والسياراتتتطلب م

فإن هناك على األقل شرآتي تأمين على األقل على الرغم من ذلك، . القروض وبنك واحد فقط يستخدم شرآة تأمين أجنبية
ونظرا ألن المنافسة في سوق التأمين . مع شرآاء دوليين بالتعاون قادرة على تقييم المخاطر إما منفردة أو 18في اليمن

، فإن أقساط التأمين تكون  ليست عالية والشرآاء الدوليين يمكن أن تصنف اليمن آدولة عالية المخاطرالمحلي بشكل عام
 .عالية

 

                                                      
  .نظرا لقيود الوقت، تمكن الفريق البحثي فقط من مقابلة شركتي تأمين 18
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 العمليات
 

 حالة االستثمار

ديها توجه قوي لالستثمار في أذون الخزانة وغيرها من السندات باستثناء البنوك اإلسالمية، فإن معظم البنوك في اليمن ل
المحفظة الصافية لكل البنوك محفوظة في  بالمائة من 45في المتوسط، . الحكومية نظرا ألن هذا االستثمار يوفر دخال آمنا

  ). بالمائة42وتكون النسبة فيها (هذه األدوات، حتى الخاصة منها 
 

وإذا ما أخرجنا البنوك اإلسالمية، فإن .  بالمائة39 بما فيها البنوك اإلسالمية، هي البنوك،نسبة القروض للودائع لكل 
 . بالمائة27أما إذا ما استثنينا البنوك العامة فإن النسبة تصبح .  بالمائة21النسبة تقل آثيرا لتصبح 

 
فإن البنوك التجارية تعد نفسها لتنويع  19،ستحد أو تقلل من إصدار أذون الخزانةوبالنظر لإلشاعات المتكررة أن الحكومة 

  .انغماسهم فس سوق التجزئة التنافسي بالفعلوجزء من استراتيجية التنويع هذه هي توسيع . محافظها االستثمارية
 

 المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغراالهتمام بسوق 

د ال تزال غير مستثمرة، فإن إقراض  تعللمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر السوقية شريحةالعلى الرغم من أن 
وعلى الرغم من أن معظم البنوك . للبنوك الهادفة للتنويع ال يتوقع أن يصبح األولوية المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر

، باستثناء بنك التضامن اإلسالمي وبقدر المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرفي البنوك عبرت عن اهتمامها بإقراض 
  .لم يخلق أي بنك أي عمليات مخصوصة لهذه الشريحة من السوق من قبل بنك اليمن الشامل والبحرين، فإنه محدود جدا

 
بنك معينة تقدم حاليا قروض صغيرة من خالل قطاعات إقراض الشرآات لديهم، غير أن هذه المؤسسات لم تكيف 

ولم تتوافر أرقام مفصلة غير أن القروض . الصغرالمؤسسات الصغيرة ومتناهية إجراءاتها لتوائم احتياجات العمالء من 
باستثناء بنك (إئتمان في مجمل القطاع المصرفي  200 تصل فقط لحد للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرالتي قدمت 
 ).التضامن

 
ة  هي تلك التي عبر عنها بنك اليمن الكويت للتجارللمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرأوضح رؤية لتقديم خدمات 

 للحصول على مساعدة فنية لتقليص حجم حيث يقوم بالتفاوض مع صندوق الحكومة االجتماعي للتنمية. واالستثمار
غير أن البنك يبدو أنه مدفوع بالمسئولية االجتماعية وليس الحاجة لتنويع محفظته والولوج لمساحات جديدة . العمليات

 .لتحقيق أرباح
 

المؤسسات سوق أو فكرة واضحة عن آيفية دخول سوق  تطور بعد رؤية استراتيجية معظم البنوك المتبقية في اليمن لم
نجاحه في دول هذه القطاع ويعترفون بأن إقراضه أثبت غير أن آلهم يعولون على أهمية . الصغيرة ومتناهية الصغر

ات التجارية الكبيرة، وليس ولكن معظمهم يرى أن االنغماس في هذا القطاع آجزء من المسئولية االجتماعية للكيان. أخرى
 .آفرص اقتصادية

 
 ضمن أولويات خطة عمل محاربة المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرفي ضوء حقيقة أن الحكومة تضع تطوير قطاع 

  . آذلكللمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرآلليات اإلقراض التجاري البطالة، فإن معظم البنوك تتوقع دعم الحكومة 
 

                                                      
  . للباحثين، عير أنه لم يتسنى التأكد إذا ما كانت الحكومة قد اتخذت قرارا رسمياالعديد من المصادر ذكرت هذه المعلومات 19
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  الرسمي المالي القطاع .2
 

  :القطاع غير الرسمي يمكن تقسيمه لثالث شرائح أساسية

 ؛مؤسسات التمويل متناهي الصغر •

 الرسمية؛ للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغروالذي يقدم قروض  20دعم المؤسسات الصغيرة،صندوق  •
  و

دمون التمويل من خالل تقديم والذين يق 21من قبيل مقدمي اإلئتمان بالجملة(مقدمي اإلئتمان غير الرسميين  •
  ).تسهيالت على اإلئتمان مع اإلقراض العائلي

 
 22.تعامالت التمويل بين العائالت تتم وفقا لمبادئ الرهنمحالت الرهن محدودة للغاية في اليمن، على الرغم من أن بعض 

 في اليمن هو أقل تطورا من التجاري غير الرسميطاع اإلقراض قوبسبب الظروف التاريخية والمشاعر الدينية، فإن 
  .خرى ذات نظام مالي مشابهنظرائه في دول أ

 
 فيما عدا من خالل صندوق التكافل االجتماعي حتى وقتنا هذا، لم تنشئ الحكومة اليمنية أي برامج للتمويل متناهي الصغر

ن سياسة اليمن القومية إلعالووفقا . والذي يقدم قروض بدون فائدة للمستفيدين بغرض فتح مشروعات مدرة للدخل
للتمويل متناهي يتوقف عن التقديم المباشر "أن بخصوص التمويل متناهي الصغر، فإن صندوق التكافل االجتماعي يجب 

وربطهم بمقدمي التمويل متناهي ) إلخ... التدريب، التعليم المالي، (الصغر وأن يرآز جهوده على بناء قدرات المنتفعين 
  "الصغر المحترفين

 
غالبية هذه المؤسسات .  ألف عميل31 من مؤسسات التمويل متناهي الصغر العاملة في اليمن والتي تخدم حوالي 12وجد ت

مؤسسات التمويل متناهي الصغر المؤسسة . تعد مشروعات لوآالة تنموية حكومية أخرى، الصندوق االجتماعي للتنمية
تقدم تقارير للصندوق على أسس منتظمة لتلقي المساعدات أن من خالل تمويل الصندوق مستقلة في عملها ولكنها يجب 

وبالنسبة لمعظم هذه المؤسسات يعد الصندوق مصدر تمولهم ). من قبيل التدريب واالستشارات والتحويالت العينية(الفنية 
 .الوحيد أو األساسي

 
 وبالتالي فمعظمها مسجلة آمنظمات حاليا، ال توجد جهة رقابية مسئولة عن مؤسسات التمويل متناهي الصغر في اليمن،

في . المالئم يقيد قدرة هذه المؤسسات على تحقيق االستدامةغياب اإلطار القانوني والتنظيمي . غير حكومية أو مؤسسات
الوقت الحالي، على سبيل المثال، مؤسسات التمويل متناهي الصغر غير مسموح لها بتجميع المدخرات لإلقراض 

ة قيام مؤسسة للتمويل متناهي الصغغر بتجميع مدخرات من المقترضين أو الضامنين، فإن هذه وفي حال. واالستثمار
. ال يمكن استخدامها آمصدر للتمويل، ولكن )وديعة(أو جزء من الضمان ) السداد المبكر(الدفعات تعد جزءا من القرض 

بقيام إطار تنظيمي يسمح تأسيس ليا على غير أن الحكومة اليمنية والبنك المرآزي والمانحين الدوليين  يعملون حا
  23.مؤسسات مالية غير بنكية يمكنها تلقي الودائع

 
المؤسسات الصغيرة ومتناهية  لدعم 2007أعلنت الحكومة اليمنية عن مبادرة بمبلغ بليون دوالر أمريكي في أغسطس 

أن المشروعات المتعلقة ن تعني بؤرة البرنامج الجديد يمكن أ. ، بهدف تسهيل خلق فرص العمل في البالدالصغر
  . سيتم تفويضها في المستقبل للمؤسسات المالية القائمةالمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرب

 
 

 
 

                                                      
 .3لمزيد من المعلومات عن صندوق دعم المؤسسات الصغيرة، انظر ملحق  20
 .لمزيد من التفاصيل، انظر الفصل الثالث 21
 .لهذه العملية كرهنإذا ما قبلت مؤسسة تمويل متناهي الصغر ذهبا أو مجوهرات كضمان، يمكن النظر  22
 :لمزيد من المعلومات حول اإلطار التنظيمي، برجاء الرجوع إلى 23
 Rochus Mommartz, “Establishment of a Prudentially Regulated Non-bank Microfinance Institution 

(NBFI) in Yemen,” KfW, Eschorn, Germany, April 2007. 
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 الصندوق االجتماعي للتنمية
 

  من قبل الحكومة اليمنية آمؤسسة حكومية مستقلة لتجميع تمويل المانحين1997تأسس الصندوق االجتماعي للتنمية في 
) دعم"(مهمة الصندوق هي . ن آفاءة إدارة هذا التمويل وتسهيل تطبيق الخطط االقتصادية واالجتماعية للحكومةوتحسي

 ".فرص التنمية طويلة األمد للفقراء وتأسيس وتشجيع مناهج تشارآية مستحدثة في تقديم الخدمات األساسية
 

ي الصغر، فإن التمويل متناهي الصغر يعد مكون واحد وبينما أقرت الحكومة اليمنية للصندوق دعم صناعة التمويل متناه
هذه األنظمة تتضمن برامج اجتماعية آبيرة ال سيما في . فقط من مجموعة أآبر من األنشطة التي يقوم بها الصندوق

 2002بدأ الصندوق في العمل بصورة رسمية مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر في . القطاعين الريفي والزراعي
  .نفيذ برنامج البداية متناهية الصغر في اليمن ويعمل حاليا مع عشر من مؤسسات التمويل متناهي الصغرمسهال ت

 
ال يرتبط آال من الصندوق االجتماعي للتنمية المستدامة وصندوق دعم المؤسسات الصغيرة الحكوميين بصورة رسمية مع 

لمؤسسات الصغيرة يعد أآبر مقترض من الصندوق وعلى الرغم من أن صندوق دعم ا. الصندوق االجتماعي للتنمية
 . االجتماعي للتنمية، فإنه ال يعد مؤسسة للتمويل متناهي الصغر أو أحد مشروعات الصندوق االجتماعي للتنمية

 
مع التمويل متناهي الصغر هي تقديم رأسمال القرض فإلقراض والمساعدة  طريقة تعامل الصندوق االجتماعي للتنمية

هذه . صندوق دعم المؤسسات الصغيرةسسات التمويل متناهي الصغر التي ترتبط معه بشراآة، بما في ذلك مؤالفنية ل
على أن يبدأ السداد خالل ست إلى اثنى عشر شهرا من القروض يجب في العادة أن يتم ردها خالل فترة عامين إلى ثالثة، 

مؤسسات التمويل متناهي في األساس بدون تكلفة لوعلى الرغم من أنه آان يتم تقديم القروض . توقيع عقد القرض
مؤسسات  ويعتقد الصندوق أن فرض سعر للفائدة سيساعد  24. بالمائة10الصغر، فإنها حاليا تحمل ب سعر فائدة يبلغ 

 .التمويل متناهي الصغر على إبراز قدرتها على الوصول للتمويل على أسس تجارية
 

عاملة حاليا في اليمن تحاول العثور على مصادر بديلة أو إضافية للتمويل آيال معظم مؤسسات التمويل متناهي الصغر ال
والصندوق يتم انتقاده . معتمدة فقط على الصندوق االجتماعي للتنمية وبالتالي آي تصبح أآثر استقاللية في عملياتهاتظل 

فترض أنها تحصل على تمويلها دون مؤسسات التمويل متناهي الصغر تألن بشكل مستمر بسبب سعر الفائدة الذي يفرضه 
  .دفع فائدة

 
عنصر أساسي الستراتيجية التمويل متناهي الصغر للصندوق آانت العمل على تدعيم قطاع التمويل متناهي الصغر 

مؤخرا، على . ومساعدة مؤسسات التمويل متناهي الصغر المواآبة على االندماج في مؤسسات أآبر وبالتالي أآثر آفاءة
 حديدة لرفع آفاءة اإلدارة والرقابة –ثال، برنامج بيت الفقيه تم دمجه بنجاح في برنامج اإلئتمان متناهي الصغر سبيل الم

وعلى الرغم من أن محفظة بيت الفقيه ال تزال .  اآلثار المتوقعة للتعاون والتوجه نحو االقتصاديات الكبيرةولالستفادة من
ق، فإن البرنامج يعد حاليا فرعا رسميا لبرنامج حديدة والقروض الجديدة تعد تحت مسئولية ورقابة برنامج الفقيه الساب

ويجري حاليا نقاشات حول دمج برنامج الصندوق االجتماعي للتنمية اعتبر هذا االندماج ناجحا . جزءا من محفظة حديدة
 .في برنامج حديدة) في محافظة حديدة آذلك(مدخرات وإئتمان حايس 

 
 اهي الصغرمؤسسات التمويل متن

 
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أول برامج التمويل متناهي الصغر في اليمن تأسس ببرنامج البداية متناهية الصغر التابع 

وقد تحولوا مؤخرا لمنظمات غير حكومية تحت إشراف الصندوق االجتماعي . في منتصف تسعينات القرن العشرين
ى العاملة في التمويل متناهي الصغر تتلقى تمويلها من قبل المبادرات الخاصة أو المنظمات غير الحكومية األخر. للتنمية

 .غير أن البعض اآلخر يظل برامج لمنظمات غير حكومية نشيطة في مجاالت أخرى. المؤسسات االجتماعية
 

حكومي ومنفذ ، عالوة على صندوق دعم المؤسسات الصغيرة ال مؤسسة لتمويل متناهي الصغر في اليمن11اليوم توجد 
).  لمزيد من التفاصيل حول المؤسسات الفردية3انظر ملحق (التمويل متناهي الصغر لدى بنك التضامن اإلسالمي 

 مؤسسة واحدة فقط للتمويل متناهي الصغر لديها القدرة على العمل على مستوى الدولة آلها في حين يقتصر نطاق عمل
  .ن الرئيسية والفرعية في المناطق الريفية بما يعادل نصف البالداألخريات على محافظة أو اثنتين، تخدم المد

 
معظم مؤسسات التمويل متناهي الصغر تطبق مبدأ اإلقراض الجماي وال تطلب ضمانا ماديا وتوفر نوعا من التدريب 

ونظرا ألن ). ضالتدريب يتم دمجه في لقاءات المجموعة التي يجريها موظفي القرو. (االقتصادي أو االجتماعي للعمالء
 . بالمائة من العمالء87تمكين المرأة من خالل التمويل، وتمثل النساء أآثر من العديد من هذه المؤسسات تأسس بمهمة 

 

                                                      
 . بالمائة في السنوات األخيرة10 إلى 5ارتفع سعر الفائدة من  24
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متناهي الصغر في اليمن هو تمويل األنشطة المولدة للدخل، تمكين عمالئهم من تحسين وضع هدف مؤسسات التمويل 
وتطوير ) الثالجات والغساالت وأجهزة التليفزيون وما شابه: مثل(الستهالك آذلك بعض هذه المؤسسات تمول ا. عائالتهم

معظم مؤسسات التمويل متناهي الصغر ال تمول األنشطة الجديدة بشكل عام . المنازل وتحسين مستويات معيشة عمالئهم
ما في ذلك محالت البقالة صغير بمن قبيل الصناعات اليدوية وإنتاج الخدمات على نطاق " األنشطة المولدة للدخل"ولكن 

في المناطق الريفية، قروض التمويل متناهي الصغر عادة ما تمول . وصالونات التجميل ومحالت التليفونالصغيرة 
وبالتالي فإن التوثيق .  غير مسجلة رسميااألنشطة االقتصادية لمعظم عمالء التمويل متناهي الصغر. األنشطة الرعوية

 معظم مؤسسات التمويل متناهي الصغر، ال سيما لمنتجات اإلقراض الجماعي، هي بطاقة هوية الوحيد الذي تتطلبه
 .سارية

 
نمو المحافظ .  عميل في معظم محافظات البالد31000مؤسسات التمويل متناهي الصغر تخدم حاليا ما يقرب على 

 المؤسسات اإلثنى عشر ثابتة ة لقروض، مع المحفظة الكلي2007والعمالء آانا يمران بكساد خالل النصف األول من 
، 2005غير أنه منذ نهاية .  بالمائة2.5 مليون دوالر أمريكي وتراجع المقترضين النشطين بحوالي 3  قيمةبشكل عام عند

.  بالمائة في الحجم الكلي للمحفظة13 بالمائة في حجم المقترضين النشطين و20شهدت هذه المؤسسات زيادة حوالي 
 . بالمائة على الترتيب80 و70، فقد بلغت معدالت النمو هذه 2007 وحتى يونيو 2004نهاية وبالقياس من 

 
 دوالر 1250 إلى 25( ريال يمني 250000 و5000تقدم مؤسسات التمويل متناهي الصغر قروض تتراوح بين 

 آكل روض القطاع دوالر أمريكي ومتوسط حجم ق200 و77متوسط قروض المؤسسات المختلفة يتراوح بين ). أمريكي
االستثناء الوحيد هو الصندوق االجتماعي للتنمية المستدامة والذي يل متوسط حجم القرض لديه .  دوالر أمريكي97هو 
 دوالر أمريكي 2000مؤسستين للتمويل متناهي الصغر تعرضان قروضا فردية؛ واحدة حتى .  دوالر أمريكي400إلى 

 مليون دوالر أمريكي 3حافظ القروض لكل مؤسسات التمويل متناهي الصغر بلغ الحجم اإلجمالي لم. 5000والثانية حتى 
  .2007في يوليو 
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بعض مؤسسات التمويل متناهي الصغر عبرت عن ضيقها بسبب القيود المفروضة على قواعد تنظيمها الداخلي وسياسات 
ولتالتفي هذه القيود، . وبة من قبل العمالءمخاطر اإلئتمان والتي تعوقها عن تقديم أحجام القروض األآثر قيمة والمطل

تنتهك بعض المؤسسات القيود الداخلية والممارسات األفضل على المستوى العالمي من خالل تقديم أآثر من قرض لذات 
 .العميل أو النشاط االقتصادي في المرة الواحدة

 
، والتي تقدم آلها بشكل عام وأساسي منتجات القروض ال تختلف آثيرا فيما بين مؤسسات التمويل متناهي الصغر

معظم . واإلقراض الفردي للرجال والعميالت الدائمات من ذوات الحاجة لقروض أآبراإلقراض الجماعي للنساء 
، وتقدم بعضها آذلك منتجات القروض 25آالمرابحةويل متناهي الصغر تقدم المنتجات البنكية اإلسالمية مؤسسات التم

، مع 26وبعضها تقدم تأمين إجباري على الحياة) إجبارية(ذه المؤسسات تقدم حسابات إدخارية حوالي نصف ه. التقليدية
  .توجه عدد متزايد منها لتقديم التأمين على الحياة

 
منتجات البنوك اإلسالمية المقدمة من قبل مؤسسات التمويل متناهي الصغر. 2صندوق   

 
م في اليمن وتمول شراء المواد الرئيسية، من قبيل أجهزة الحاسب اآللي والمعدات  تعد منتجا بنكيا إسالميا شائع االستخداالمرابحة
 شبيه بتمويل التجارة المرابحةنموذج . والمواد الخام وأثاث المكاتب الصغيرة وما إلى ذلك) آالت الحياآة على سبيل المثال(الصغيرة 

مع " بوعد الشراء"يوقع عقد ل في هذه التعامالت يختار المنتج ثم العمي). قروض رأس المال الثابت(واإليجار ) رأس المال العامل(
 باألجل، بعد إضافة هامش معين مقابل التكاليف المؤسسة المالية تشتري السلعة ثم تعيد بيعها للعميل. مؤسسة التمويل غير البنكية

  .والمؤسسة تعد مالكة للسلعة حتى سداد آخر قسط. الفترةالعميل يدفع سعر البيع للسلع إما على أقساط أو دفعة واحدة في نهاية . اإلدارية
 

مؤسسة التمويل غير البنكية تستثمر النقود في حين يقدم الطرف اآلخر العمالة .  هو هيكل تشارآي يضم أآثر من شريكالمضاربةتمويل 
ؤسسة التمويل على حصة من األرباح  المدير يتشارك في األرباح ويحصل على نسبة إضافية مقابل عمله؛ في حين تحصل م.واإلدارة

فهو .  يعاني من عدد من المشكالتالمضاربةنموذج . معدالت تشارك األرباح تحدد سلفا غير أن آمية األرباح تكون غير معروفة. فقط
ير أنه يمكن غ.  آما أنه يتطلب قدرا هائال من اإلدارة والمراقبة من قبل مؤسسة التمويل لكل من العميل وموظف القروضصعب الفهم

 .أرباح اسبوعية أو شهرية معينة قبل تقديم القرضالتغلب على هذه الصعوبات إذا ما اتفق آل من مؤسسة التمويل والعميل على 
 

مع تقديم صاحب المشروع  هي عالقة تشارك يقدم فيها آل من صاحب المشروع ومؤسسة التمويل رأسمال لتمويل المشروع المشارآة
  .آال منهما يحصل على نصيب من األرباح وفق معدل محدد سلفا والخسائر يتم تحملها وفق نسب الملكية. مالةآذلك لإلدارة والع

 
ونظرا .  هي المكافئ اإلسالمي لإليجار التقليدي ويسمح للعميل بإستخدام أصل مملوك لمؤسسة تمويل لفترة محددة مقابل إيجاراإلجارة

  .خدام وليس تملك األصل، فإن أحجام اإليجارات عادة ما تكون أقل من أقساط القروضألن معدالت اإليجار تمنح فقط حق االست

 . Project research, 2007:المصدر
 

وفي العادة ال يوجد فرق .  بالمائة سنويا36 و18هو معدل بسيط يتراوح بين  المرابحةالعائد أو تكلفة اإلقراض التقليدي أو 
 مع تحقيق بعض – بالمائة في المتوسط 95 –معدالت السداد مرتفعة للغاية . والمرابحةبين العائد على القروض التقليدية 

 . بالمائة90مؤسسة واحدة فقط أعلنت عن معدل سداد أقل من . مؤسسات التمويل متناهي الصغر لنسبة مائة بالمائة
 

. استقطاع جداول الرواتببعض  مع بالنسبة لإلقراض الجماعي، فإن ضمانات المجموعة يتم تجميعها في بعض الحاالت
 اثنتان من هذه .، أو الذهب28، استقطاعات جداول الرواتب27القروض الفردية عادة ما تضمن من قبل ضمانة تجارية

 .المؤسسات تقبل شيكات المعاش آضمان
 

عدم آفاية إجراءات الرقابة المالئمة وهو غياب الضعف الداخلي الرئيسي لمؤسسات التمويل متناهي الصغر في اليمن 
غير أنه يجب تذآر أن التمويل . نظم تكنولوجيا المعلومات ونقص الكوادر المدربة صاحبة الخبرة وعدم آفاية التمويل

  .متناهي الصغر ال يزال شابا للغاية في اليمن وأن معظم المؤسسات على استعداد للتعلم من أخطائها
 

يادة مستويات آفاءة األداء لديهم وتطبيق أسلوب تجاري في إدارة زعدد من مؤسسات التمويل متناهي الصغر تفهم أهمية 
.  هي قيد رئيسي يعوق تحقيقهم ألهدافهموهم أيضا على وعي بأن قدرة إدارتهم وموظفيهم. نشاطهم االقتصادي الستدامته

                                                      
غالبا، على سبيل المثال، ال . العملية اإلدارية لهذا المنتج مباشرة على الرغمن من أنها ال تتبع بشكل كامل ذات مبادئ المرابحة 25

بعض مؤسسات . تشتري مؤسسة التمويل متناهي الصغر البضائع بذاتها وإنما ترسل شيكا للمورد مباشرة لتسليم السلع المتفق عليها

 .التمويل متناهي الصغر تعمل مع موردين بعينهم في داخل مناطقهم
 .وهو ما يدار من قبل المؤسسة ذاتها وليس من خالل شركة تأمين. هذه المؤسسات تطلب تأمينا إضافيا للقرض في حالة الوفاة 26
 .نشاط االقتصاديمؤسسات التمويل متناهي الصغر في اليمن تقبل الضمانات الشخصية لمالك ال 27
 .استقطاعات جداول الرواتب تقبل من األشخاص ذوي الرواتب الدورية، وبشكل خاص موظفي الحكومة 28
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لقطاع؛ آما ان لديهم مؤسسات التمويل متناهي الصغر التي أسست لتوها قادرة على االستفادة من المعرفة المتراآمة في ا
  .ميزة القدرة على تعيين آوادر ذات خبرة

 
األوائل (ثالث منها . حتى وقتنا هذا، لم تحقق أي من مؤسسات التمويل متناهي الصغر العاملة في اليمن االستدامة المالية

 99ي برنامج أبيان تحقيق  في حين يدعتدعي أنها حققت االستدامة في التشغيل) وتعز وبرنامج أبيان لإلئتمان واإلدخار
  .بالمائة من االستدامة المالية

 
معظم مؤسسات التمويل متناهي الصغر تهدف حاليا إلى توسيع نطاق تقديمهم للخدمات وزيادة عدد عمالئهم وتقديم 

ت تالية غير أنه ال يبدو توافر استراتيجية للنهوض لديها جميعا وإن آان عدد قليل منها قد شكل خطوا. منتجات جديدة
  .نوعا من تقليد المنتجات القائمة لدى مؤسسات أخرىتطوير المنتجات ال يزال حتى وقتنا هذا . محددة

 
 

  غياب القدرة
 

آل مؤسسات التمويل متناهي الصغر . حتى وقتنا هذا، ال يوجد معهد تدريب لمؤسسات التمويل غير البنكية في اليمن
الصندوق االجتماعي للتنمية يقدم تدريبات دورية لموظفي   29. خالل العملالعاملة حاليا قامت بتدريب موظفيها من

وبينما يقدم معهد  30.مؤسسات التمويل متناهي الصغر بما فيهم موظفي صندوق دعم المؤسسات الصغيرة دون مقابل
 المؤسسات المالية الدراسات البنكية مناهج للعاملين في البنوك التجارية، فإنه ال يتوافر لديه تدريب متخصص لموظفي

 ولكنها )والتي تمول المعهد من خالل رسوم العضوية(آورسات هذا المعهد مجانية لموظفي البنوك التجارية . غير البنكية
  .تقدم برسوم لكل من يرغب من سواهم في الحضور

 
ن إيجاد آوادر العاملين إيجاد المديرين المؤهلين يعد مشكلة أآثر صعوبة لمؤسسات التمويل متناهي الصغر في اليمن ع

مؤسسات التمويل متناهي الصغر ال تستطيع منافسة الشرآات األآبر أو البنوك في المرتبات آما انهها غير . المؤهلين
غير أنه يمكن تأهيل الشباب المتعلم آموظفي قروض أو . قادرة على جذب اليمنيين ممن أتموا دراساتهم بالخارج

المعاهد العليا في اليمن يدخلون سوق العمل حاليا بأعداد تفوق قدرة الحكومة والشرآات خريجي الجامعات أو . محاسبين
عادة ما يعلمون في وظائف ال تليق بهم؛ وحتى في حالة العمل في العديد من هؤالء الخريجين .  االستيعابىالخاصة عل

المتعلقة األعمال وغيرها من الموضوعات المحاسبة وإدارة .  مقابل مناسبىوظائف الئقة فإنهم عادة ما ال يحصلون عل
  . من قبيل علوم الحاسب تعد ذات شعبية في أوساط الطالب اليمنيين، تماما آاللغة اإلنجليزيةاالقتصادب

 
االعتماد على المجموعة الصغيرة من الكوادر المؤهلة العاملة أي مؤسسة جديدة للتمويل متناهي الصغر ال ترغب في 

وهو ما يفسح المجال أمام مؤسسة . اهي الصغر القائمة يجب أن تستثمر بكثافة في التدريب والتعليممؤسسات التمويل متن
  .التمويل متناهي الصغر ذات موارد تدريبية آافية على وضع المعايير لهذه الصناعة في اليمن

 
 

                                                      
بعض من المؤسسات المنشئة حديثا كانت محظوظة بشكل كاف لجذب موظفين من ذوي الخبرة من مؤسسات أخرى، غير أن  29

 .هذه تعد ظاهرة حديثة نسبيا
 .دوق االجتماعي للتنمية تتضمن فرض رسوم صغيرة مقابل هذا التدريبفي المستقبل، خطط الصن 30
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  اليمنيةالمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر لسوق تمويل SWOTتحليل . 3 جدول

 :نقاط القوة :ضعفنقاط ال
 البيئة القانونية والتنفيذية الضعيفة بشكل عام 〈
غياب إطار قانوني لمؤسسات التمويل غير  〈

 البنكية
صعوبة تسييل األصول العقارية المقدمة  〈

آضمان، وهو ما يدفع مؤسسات التمويل تترد 
 .أمام قبول منازل العائلة آضمان

 غياب جهة مرآزية لتسجيل األراضي 〈
معظم األشخاص على . اإلئتمانيغياب الوعي  〈

غير دراية بأن منتجا يسمى اإلئتمان موجود، آما 
 ال يفهم معظمهم الفرق بين القرض والمنحة

غياب حس اإلقدام على المخاطرة لدى األفراد  〈
 والمديرين

نسبة آبيرة من األفراد تعاني من تدني المهارات  〈
  التقنية ومستويات التعليم

ل متناهي الصغر عدم قدرة وإستطاعة تموي 〈
المؤسسات الصغيرة والبنوك على إقراض 

  ومتناهية الصغر
 

  البيئة اآلمنة 〈
تكاليف منخفضة نسبيا لتأسيس مؤسسات التمويل  〈

 متناهي الصغر
السيما من (الطلب الكبير على المنتجات المالية  〈

المؤسسات الصغيرة ومتناهية قبل شريحة 
 )الصغر

ام عالي في التز(سوق آبير مع عمالء موثوقون  〈
 )السداد

 

 :الفرص :المخاطر
 االستقرار السياسي معرض للتآآل 〈
قانون المؤسسات المالية غير البنكية قيد الدراسة  〈

غير أنه لم يتشكل بصورة نهائية ليعرف 
  مضمونه

وبعيدا عن الصندوق االجتماعي للتنمية، ال يوجد  〈
التزام تجاه التمويل متناهي الصغر من قبل أي 

  .ميةمؤسسة حكو
تدخل قوي من جانب الحكومة في األنشطة  〈

 االقتصادية
اقتصاد غير مستقر بصورة متزايدة مع ارتفاع  〈

 األسعار
المستثمرين المحليين ال يفهمون نشاط التمويل  〈

 متناهي الصغر
البنوك تحت إشراف البنك المرآزي يجب أن  〈

 تلتزم بمتطلبات الضمان 
 

ه توافر الشباب المتعلم الذي يمكن تدريب 〈
 آمحاسبين وموظفي قروض

منتجات قروض مبدعة، بما فيها المنتجات البنكية  〈
 اإلسالمية واإليجار

للمؤسسات خدمات مالية إضافية أآثر إبداعا  〈
 الصغيرة ومتناهية الصغر

 فرص استثمار للمؤسسات المالية 〈
  الدعم الفني من قبل المانحين 〈
 سوق مالي حديث وغير مخدوم 〈
ة على الرغم من أن المستوي المنخفض للمنافس 〈

 توجه البنوك للقيام باستثمارات بديلة قد يزيدها
 تعد حاليا المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر 〈

  أولوية للحكومة
 

 . Research team analysis :المصدر
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 الصغيرة المؤسسات سوق طلب دراسة .3
الصغر ومتناهية  

 
 

 في اليمن بشكل مفصل، بما في ذلك أحجامها  ومتناهية الصغرالمؤسسات الصغيرةدراسة طلب سوق هذا الفصل يناقش 
ثم يتم تحليل الموقف المالي لهذه المؤسسات من خالل النظر . وعمرها وهيكل ملكيتها وآذا عالقاتها بالعمالء والموردين

 والطلب المستقبلي ستخدام الحالياالسيتم عرض أخيرا، . لعائداتهم وهوامش األرباح واالستثمارات الماضية والمستقبلية
 .، بما في ذلك اإلئتمانعلى الخدمات المالية الرسمية وغير الرسمية

 
 المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرملخص استقصاء طلب سوق . 3صندوق 

 
 : التي تم إجراء البحث معها لدراسة الطلبالمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرمن بين أصحاب المشروعات من األفراد و

 من آل أصحاب المشروعات من األميين% 7-8 • 
   ليس لديها أي نظام للحفظالمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر من  46.4% • 
  من آل أصحاب المشروعات ال يستخدمون الخدمات البنكية 71.1% • 
عينة المسح تستخدم من المؤسسات في  %14.8تعد الخدمة المالية األآثر استخداما بين المؤسسات؛التحويالت القومية  • 

 هذه الخدمة
  فقط من المؤسسات لديها حساب جاري في البنك % 12.8 • 
 %21.1( المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغربنك اليمن للتعمير والتنمية وبنك التضامن اإلسالمي يعدان األنشط في سوق  • 

  ).من المؤسسات التي تستخدم الخدمات البنكية تستخدم هذين البنكين
 % 5.9 فقط من المؤسسات التي تم إجراء مقابالت فيها تقدمت بطلب للحصول على قرض، وحصلت  10.6% • 

 فقط عليه
 من المؤسسات غير واعية بأي من أنواع القروض 57% • 
  أو صعبة للغاية أو مستحيلةمن المؤسسات تعتبر عملية القرض صعبة 76.3% • 
  ال تزال تعتبر العملية صعبة أو صعبة للغاية %45.9في أي وقت، فإن من بين المؤسسات التي حصلت على قرض  • 
 تشير إلى أن الصعوبات الرئيسية في الحصول على قرض هي من قبيل عدم توافر المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر • 
 .(%45.8) ، واألسباب الدينية(46.4) ، معدالت الفائدة المرتفعة(%59.5.2)ضمان 
   التي حصلت على قرض لم تكن قادرة على تحديد سعر الفائدة الفعال على القرضصغيرة ومتناهية الصغرالمؤسسات ال • 
 من المؤسسات حصلت على قروض غير رسمية 57.7% • 
من هذه المجموعة تفضل  %36.9من المؤسسات ترغب في الحصول على قرض في المستقبل؛  52.6% • 

  االقتراض من مؤسسات إسالمية
 .IFC survey data, 2007 :المصدر

 
 المنهاجية

 
تعز، إب، حديبه، صنعاء والحاجة، (إجرائه في ست محافظات يمنية ذات آثافة سكانية عالية استقصاء السوق هذا تم 

 405تضمن هذا المسح مقابالت شخصية مع مالكي أو مديري . مع األخذ في االعتبار المناطق الريفية والحضرية) وتدمر
في ليمن  المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرونظرا ألن نسبة آبيرة من . سات الصغيرة ومتناهية الصغرالمؤسمن هذه 

قبل إجراء .  الرسمية وغير الرسمية تم العمل عليهاالمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرغير مسجلة رسميا، فإن آال من 
  .الحديبة وإب وتعز و31المسح، تم إجراء خمس مقابالت متعمقة في صنعاء وتدمر

 
المؤسسات منهاجي لتجميع البيانات التي قد تساعد فريق البحث على تقييم طلب -هذا المسح استخدم استقصاءا نصف

 : للخدمات المالية، منهاالصغيرة ومتناهية الصغر

                                                      
 .هذه المجموعة المتعمقة شملت أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة تدمر، وكلهم من العاملين في القطاع التجاري
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هيكل اإلدارة ونوع :  القائمةللمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرالخصائص االقتصادية واالجتماعية  •
 اط االقتصادي وخصائص اإلدارة والعاملينالنش

 وهوامش للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرالوضع واألداء المالي الحالي : األداء المالي والتوقعات •
؛ واالستثمارات المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغراألرباح والقيود الداخلية والخارجية التي ترتأيها 

 الستراتيجياتالسابقة وآفاق المستقبل والخطط وا

مقدمي الخدمات المالية الرسميين وغير الرسميين العالقات بين : األنماط الحالية ومصادر التمويل •
 والخدمات المالية المستخدمة والمنتجات المالية الموجودة والعقبات التي تعيق الوصول للخدمات المالية

 .حاليا والتي تقوم الحاجة إليها، وما إلى ذلك

 والطلب المتوقع المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغراحتياجات تمويل : لي على اإلئتمانالطلب المستقب •
 على الخدمات المالية

 
من . المقابالت تم إجرائها من قبل مستشار دولي بمساعدة وتحت إشراف دقيق لكبير مستشاري فريق البحث في اليمن

مراقبتهم طيلة عملية المسح من قبل االستشاري، وهو خبير في قاموا بإجراء المقابالت تم إختيارهم وتدريبهم وتوجهيهم و
تجميع البيانات وتصنيفها تم باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم . المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

  .(SPSS) االجتماعية
 

لشخصيات البارزة في القطاع المالي عدد من اعالوة على المسح والمقابالت المعمقة، المقابالت الشخصية تم إجرائها مع 
 ).ة والمنظمات الدوليةي والمؤسسات الحكومالمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرمن قبيل البنوك التجارية و(لليمن 

 
 

  للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغراالجتماعية -الخصائص االقتصادية
 

 الحجم والعمر والتوزيع النوعي

آانت مؤسسات متناهية الصغر ) بالمائة  90.7( المستقصاة ات الصغيرة ومتناهية الصغرالمؤسسالغالبية العظمى من 
بالمائة فقط من المؤسسات الممسوحة   1.5). بالمائة  98.5(ومملوآة لرجال   32)بالمائة آانت مؤسسات صغيرة  9.3(

  33.يآانت مملوآة إلناث، وهو ما يعكس حقيقة أن الرجال يهيمنون على القطاع االقتصاد
 

  التوزيع اإلقليمي والقطاعي

غالبية المؤسسات الممسوحة آانت موجودة في المناطق الحضرية في تعز وإب والحديبة وصنعاء والحاجة وتدمر، حيث 
  . في البالدالمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرتوجد أعلى نسبة لترآز 

 
للمؤسسات أآبر مجموعة . يكل واألنماط اإلقليمية لالقتصادالمؤسسات تم اختيارها من آل القطاعات االقتصادية لتمثيل ه

  20.7( أخرى  84).  بالمائة 66 (405 من المؤسسات ال 268:  تعمل في قطاع التجارةالصغيرة ومتناهية الصغر
  . في قطاعات أخرى7في اإلنتاج و)  بالمائة 14.3(  58آانت في قطاع الخدمات و) بالمائة

 
المؤسسات في قطاع الخدمات ). بالمائة 82.8(ملة في القطاع التجاري، معظمها تعمل في التجزئة من بين المؤسسات العا

. تتضمن أنشطة من قبيل المطاعم وتفصيل المالبس وتصفيف الشعر وأعمال التصليح وقيادة السيارات وخدمات أخرى
 .الزراعي وورش الحدادةالمؤسسات العاملة في إنتاج الغذاء والنجارة واإلنتاج قطاع اإلنتاج يمثل 

 

                                                      
عاملين كمؤسسات  4هذه الدراسة تتبع تعريفات الصندوق االجتماعي للتنمية في اليمن، والذي يصنف المؤسسات ذات عدد  32

 . كمؤسسات صغيرة50 وال5متناهية الصغر وتلك ذات عدد عمالة بين ال 
وكان من المخطط . عدد اإلناث اللواتي تم إجراء مقابالت معهن في الدراسة صغير للغاية لكي يحظى بأي قيمة إحصائية 33

ألسباب دينية واجتماعية، فإنه من الممكن فقط إجراء ف. استقصاء المزيد من اإلناث في العينة غير أنه ثبتت استحالة القيام بذلك

ونظرا ألن المحاورين كان عليهم السفر في أنحاء البالد إلجراء الدراسة . مقابالت مع صاحبات المشروعات من خالل محاورات

ة لتشغيل المحاورات ، فلم تكن هناك إمكاني)الزوج أو األخ على سبيل المثال(وأن النساء ال يمكنهن السفر دون أحد األقارب 

  .وبالتالي لم تكن هناك فرصة للوصول لصاحبات المشروعات في منازلهن
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 الوضع القانوني

من بين   34.لم تكن آذلك) لمائة با 23.7(ولكن نسبة آبيرة ). بالمائة  76.3(أغلبية المؤسسات في المسح آانت مسجلة 
أغلبية الشرآات غير المسجلة آانت . بالمائة آانت مسجلة آمؤسسة مملوآة لرجل 68.3 آل المؤسسات الممسوحة،

  .ة الصغرمؤسسات متناهي
 

  المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرعمر وهيكل العاملين ب

وبشكل أآثر تفصيال، ).  بالمائة90.5(، فإن األغلب يعمل بها من فرد وحتى أربعة 405من بين آل مؤسسات العينة ال 
 بالمائة فقط من 7.4.  بالمائة آان يعمل بها من فردين وحتى أربعة44 بالمائة آان يعمل بها المالك فقط و 46.5

آل اإلناث اللواتي تمت .  موظف25يعمل بها أآثر من )  بالمائة1.7( موظفين ونسبة أقل 10 إلى 5المؤسسات وظفت من 
  .مقابلتهن آن مالكات لمؤسسات متناهية الصغر تعمل بها المالكات فقط

 
 مؤسسة التي يعمل بها أآثر من 216  بين الفي الواقع، من. أغلبية الموظفين من غير المالكين آانوا من أفراد العائلة

المقابالت المعمقة أآدت أن الموظفين لقاءات ). 4انظر جدول في ملحق ( لم توظف أفراد العائلة 8موظف واحد، فإن 
ال وبسبب معدل البطالة المرتفع، .  في اليمنالمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرالذين يتلقون أجورا ال تعد شائعة بين 

  .د أمام األشخاص بديال سوى العمل مع عائالتهم، وبالتالي تصبح معظم المؤسسات مشروعات عائليةيوج
 

من بين .  لو تزيد عدد العاملين بها خالل العام الماضي)بالمائة 76 أو308 (المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرمعظم 
  . ثالثة أفراد أآثر من19 فردين؛ و36وظفت فردا واحدا؛  38المؤسسات الباقية، 

 
)  بالمائة33 حالة أو 390 من بين 130(العدد األآبر من المؤسسات الممسوحة آان عمرها يتراوح بين العام والعامين 

من بين المؤسسات ).  بالمائة31 أو 390 حالة من بين 121( سنوات 10 و4تليها المؤسسات التي يتراوح عمرها بين 
 بالمائة فقط من المؤسسات متناهية الصغر عملت 50.4 ألآثر من ثالث سنوات بينما  بالمائة آانت تعمل 74.2الصغيرة، 
  . عاما20آانت تعمل ألآثر من )  بالمائة7.7(أخيرا، نسبة صغيرة فقط من المؤسسات التي تم مسحها . لذات الفترة

 
القطاع اإلنتاجي ضم .  والخدميتعمل في القطاعين التجاريالتي بدأت العمل منذ أقل من عام معظم المؤسسات الشابة 
 بالمائة في القطاع التجاري 11بالمقارنة ب ( عاما 20-11 بالمائة منها آانت موجودة منذ 20.5، مؤسسات أطول عمرا

 بالمائة 8.7بالمقارنة ب ( عاما 20 بالمائة آانت تعمل ألآثر من 13وما يزيد على ال ) للقطاع الخدمي بالمائة 14.1و
  ). بالمائة للقطاع التجاري2.6وللقطاع الخدمي 

 
 35.والذي تنتشر فيه المؤسسات العائليةأقدم المؤسسات آانت موجودة في تدمر، المرآز التجاري التاريخي لليمن، 

  بالمائة من المؤسسات التي تم مسحها69.3: بالمقابل، يوجد بصنعاء العاصمة عدد من أحدث المؤسسات التي تم مسحها
هذه األرقام يمكن تفسيرها في ضوء ارتفاع الهجرة لصنعاء وهو ما أدى . ل األعوام الثالث األخيرةآانت قد تأسست خال

عالوة على ذلك، فإن استثمارات البينة التحتية األحدث في العاصمة . لزيادة في عدد األنشطة االقتصادية حديثة التأسيس
 .المدينة المفضلة لألنشطة االقتصادية حديثة التأسيسأدت لتوسيع شبكة النقل ووسائل االتصال، األمر الذي يجعلها 

 
 المستثمرون واإلدارة

بدون )  بالمائة71.6( باستخدام تمويل المالك أنفسهم المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرفي معظم الحاالت، تم تأسيس 
 بالمائة فقط من 1ستثماري،  رأس المال االوفي إشارة لندرة. فروق جوهرية بين المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر

  .آل المستجيبين بدأوا أنشطتهم االقتصادية من خالل اإلئتمان الذي وفرته لهم إحدى المؤسسات
 

من بين اإلناث الست اللواتي تمت مقابلتهن، أربع منهن أشارن لنقودهن آمصدر لتمويل تأسيس المؤسسة، في حين ذآرت 
  .اء وواحدة اقترضت من مقرض خاصواحدة التمويل من خالل العائلة واألصدق

 

                                                      
 بالمائة؛ نظرا ألن 23.7 يمكن افتراض أن النسبة المئوية لألنشطة االقتصادية غير المسجلة في البالد أعلى كثيرا من نسبة ال

 نسبة أقل. ية أو الكشف عن وضعها غير القانوني في المقابالتاألنشطة االقتصادية ليس من المحتمل مشاركتها في مقابالت رسم

 . بالمائة23.7لألنشطة االقتصادية غير المسجلة يفترض بالتالي أنها 
 تم توفير المعلومات من قبل الغرفة الجارية بتدمر 35
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 فقط 33في حين آان )  بالمائة91(بخصوص مستوى تعليم مديري المشروعات، الغالبية العظمى أآملت تعليمها اإلبتدائي 
مع )  بالمائة37.5 حالة أو 152(المجموعة األآبر أآملت آال من التعليم اإلبتدائي والثانوي . من األميين)  بالمائة 8(

 36). بالمائة21.2 أو 86(والجامعي )  بالمائة27.7 أو 112(وا تعليمهم اإلبتدائي فقط س العدد لكل من تلقوجود نف
 

 بالمائة آانوا ممن 93من بين الرجال، . من بين اإلناث الست، خمس آن من األميات واألخيرة تلقت تعليمها اإلبتدائي
 يعرفون القراءة والكتابة، فإن هذه الخالصة تشير إلى أنه أقل وباعتبار أن نصف السكان ممن. يعرفون القراءة والكتابة

  .من نصف عدد السكان من اإلناث تعرفن القراءة والكتابة
 

  عالقات العمالء والموردين
 

 الموردين

ذين ، يليها أولئك ال) بالمائة43.7(تدفع نقدا فور استالم التوريدات  الممسوحة المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر معظم
نقدا في وقت ما بعد التسليم ثم أولئك الذين يدفعون )  بالمائة37.9(يدفعون مقدما قبل التوريد مع االستكمال بعد السداد 

ال (مؤسستان فقط استخدمتا الشيكات آوسيلة للدفع بالنظر ألن هذا المنتج المالي ليس متداوال في السوق ).  بالمائة14.1(
 لم تكن هناك فروق جوهرية في الكيفية التي دفعت بها المؤسسات الصغيرة ومتناهية ).كاتالشيتصدر أو تقبل آل البنوك 

  .الصغر للحصول على التوريدات
 

إئتمان الموردين للحصول على ما يلزمها خدمت نوعا من است) 405 من ال  205(سويا، نصف المؤسسات الممسوحة 
مدة معظم الدفوعات المتأخرة ال تتجاوز الثالثة شهور ). بعد االستالم على إيصال، الدفع نقدا دفع مقدم مع الحصول: مثل(
من بين المؤسسات التي حصلت على . مع إمكانية امتدادها حتى عام في بعض الحاالت)  مؤسسة205 من بين 192لدى (

شر يوما؛ في حين  بالمائة ذآرت أن فترة الدفع تراوحت بين يوم وخمسة ع29.2إئتمان الموردين حتى ثالثة شهور، فإن 
  . بالمائة شهر وحتى ثالثة أشهر31.2 يوما إلى شهر و16 بالمائة فترة 37.5ذآرت 

 
أشارت إلى أنه لم يكن هناك فارق في سعر )  بالمائة81.9 (المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغراألغلبية الكبيرة من 

 حالة، حصلت على سعر 55 بالمائة أو 13.6صغيرة،  مجموعة .السلع سواء أتم الدفع نقدا عند االستالم أو بعد فترة
أشاروا من بين أولئك الذين .  بالمائة دفعت فائدة على المدفوعات المتأخرة4.4( ونسبة أقل عند الدفع مباشرةمخفض 

يعد أقل شيوعا دفع فائدة على المتأخرات .  بالمائة5 و1لحدوث تخفيض للدفع الفوري، آانت التخفيضات تتراوح بين 
  .شكل عام في اليمن مقارنة بالدول غير المسلمة، بسبب القواعد اإلسالمية باألساسب

 

 عقوبات سعر الفائدة لمدفوعات الممول/التخفيضات. 4 جدول
 )62= عدد الحاالت ( 

سعر الفائدة على 
 التأخير

تخفيضات للدفع 
  الفوري

10 31 1–5 % 
6 14 6–15% 
0 1 16–25% 

 إجمالي الردود 46 16
 .IFC survey data, 2007 :المصدر

 
 المستهلكين

وبذات .  يعدون من المستهلكين النهائيينالمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرمن عمالء )  بالمائة94.3(الغالبية العظمى 
، أو 403 من بين 276(النسق مع الموردين، فإن النسبة األآبر من مديري المشروعات ممن أجريت معهم مقابالت 

 فقط المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر من 39. يسألون العمالء للدفع نقدا وقت استالم السلع والخدمات) بالمائة 68.5
مقدم مع اآمال السداد عند استالم )  بالمائة19.6 (79؛ في حين تطلب تسمح للعمالء بالدفع نقدا بعد التسليم)  بالمائة9.8(

غياب وسائل الدفع الديلة، من قبيل الشيكات أو آروت اإلئتمان، يعني . ال مقدماطلبت الدفع آام)  بالمائة3.5 (14السلع و
 .أن معظم المبيعات نقدية في االقتصاد

                                                      
 لم يكن مذكورا في المسح أو أنهم تجنبوا من مالكي المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر إما حصلوا على مستوى من التعليم% 4.6 يبدو أن 36

، فإنه يمكن %)50(باألخذ في االعتبار أن العديد من البالغين يخجلون من االعتراف بأميتهم وارتفاع معدل األمية في البالد . الرد على السؤال

 %.8 عن 12.5افتراض النسبة المئوية لمالكي المؤسسات األميين في اليمن أقرب ل 
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 بالعملة المحلية، في حين ذآرت حالتان أنهما قبلتا الدوالر األمريكي للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرالعمالء يدفعون 

التوقع، مديري المشروعات يتيحون لعمالئهم وقت أقل لسداد ما عليهم من الوقت وآما يمكن . آما قبلت واحدة اليورو
 يوما لشهر، وواحدة يوم 16 أنها 10 أنها شهر لثالثة، وذآرت 27 حالة، ذآرت 38من بين . المتاح أمامهم مع مورديهم

  .إلى خمسة عشر يوما
 

ال تقدم تخفيضات على الدفع المقدم أو )  بالمائة96و أ) 405 من بين 389 (المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرأغلبية 
 حاالت فقط تقدم خصما على الدفع النقدي الفوري وتفرض واحدة فائدة على الدفع 10. تفرض عائد على الدفع المؤخر

ضات ووفق القواعد اإلسالمية، فإن المؤسسات عادة ما ال تفرض عائدا على الدفعات المتأخرة؛ آما ان التخفي. المتأخر
  . بالمائة5عادة ما تكون أقل من 
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  األداء المالي والتوقعات
 

  المتابعة

، ال يتوافر لديها نظام للتقييد والمتابعة)  بالمائة46.4( الممسوحة المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرحوالي نصف 
 ). بالمائة50.4بلمقا  84.2(والذي يتوافر في العادة لدى المؤسسات الصغيرة أآثر من متناهية الصغر 

 

   للمحاسبة؟/هل لديك نظام للمتابعة. 5 جدول
 )، بالنسبة المئوية405= عدد الحاالت (

 نوع المؤسسة نعم ال

 متناهية الصغر 50.4% 49.6%

 صغيرة 84.2% 14.8%

 آل المؤسسات 53% 46%
 .IFC survey data, 2007 :المصدر

 
 العائد

 ألف دوالر 50 و10يتراوح عائدها السنوي بين )  بالمائة41.8 (ومتناهية الصغرالمؤسسات الصغيرة العدد األآبر من 
 بالمائة فقط من المؤسسات الممسوحة يتخطى 3.8. عائد المؤسسات المتبقية عادة ما يقل عن المعدل المذآور. أمريكي

لعاملة في القطاع اإلنتاجي، أعلى نطاقات العوائد وجدت لدى المؤسسات ا. عائدها السنوي الربع مليون دوالر أمريكي
  . آالف دوالر أمريكي10 بالمائة منها 66.7والتي يتخطى عائد 

 
  السنويةالمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرعوائد معدالت . 6 جدول

 )، بالنسبة المئوية393= عدد الحاالت (
المؤسسات الصغيرة النسبة المئوية من 

 )ر األمريكيبالدوال(العائد السنوي  ومتناهية الصغر

                 0.5% 0–500 

9.4% 501–2,500 

12.5% 2,501–5,000 

17.0% 5,001–10,000 

20.9% 10,001–20,000 

20.9% 20,001–50,000 

15.0% 50,001–250,000 

3.8% >250,001 

100.0% Total 
 .IFC survey data, 2007 :المصدر

 
ناخ، والشتاء يتم تحقيق أفضل المعدالت فيه، وتحديدا في شهر يناير والذي حظى يتغير العائد في اليمن بشدة وفق الم
  .أسوأ الشهور آانت مايو ويونيو).  بالمائة40.3(، يليه ديسمبر ) بالمائة45.5(بأعلى نسبة من بين من تمت مقابلتهم 

 
 بالمائة من أعضاء العينة؛ يليه 46.4قبل وفيما يتعلق بأيام األسبوع، فقد اعتبر السبت أفضل أيام العمل في األسبوع من 

 وعلى الرغم من أن الخميس والجمعة هما عطلة رسمية فإن غالبية ). بالمائة44.6(والخميس )  بالمائة43(الجمعة 
  . تعمل خاللهما، وهو ما يزيد من مبيعاتهاالمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر
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  األرباح

وفي حالة . ن معظم أعضاء المعينة من تحديد هامش ربح آلي في صورة مئويةعند السؤال عن هامش الربح، فقد تمك
واجه الشخص صعوبة في تحديد النسبة، آان فريق البحث يقوم بمساعدته في الحساب اعتمادا على أسعار البيع والشراء 

  .ألآثر سلعتين رواجا من إنتاج مؤسسة الفرد
 

 بالمائة للمؤسسات متناهية 37.9، ؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرالم بالمائة لكل 38.3متوسط هامش الربح بلغ 
وعلى الرغم من بلوغ .  بالمائة للمؤسسات المملوآة إلناث72.8غير أنه بلغ .  بالمائة للمؤسسات الصغيرة41.8الصغر و

المتوسط، من عوائد هامش الربح لمداه في المسح، فإنه تجب مراعاة أن عائد المؤسسات المملوآة إلناث أقل آثيرا، في 
  ).4 في ملحق 29انظر ما يلي، وجدول (نظيراتها المملوآة لرجال 

 
المؤسسات الصغيرة  دوالر أمريكي لكل 26216باستخدام الهوامش المشار إليها آنفا، فإن متوسط الربح السنوي بلغ 

. يكي للمؤسسات المملوآة إلناث دوالر أمر1481 دوالر أمريكي للمؤسسات متناهية الصغر و14835، وومتناهية الصغر
  .تجب مالحظة أن هذه هي حسابات األرباح الكلية والتي لم تخصم منها نفقات التشغيل أو أي نفقات أخرى

 
 للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرمتوسط هامش الربح واألرباح السنوية . 7 جدول

الكلية، (متوسط األرباح السنوية 
 )بالدوالر األمريكي

بالنسبة (ربح السنوي هامش ال
 نوع المؤسسة )المئوية

 متناهية الصغر 37.9% 14,835
 صغيرة 41.8% 149,657

 مملوآة إلناث 71.8% 1,481
المؤسسات الصغيرة آل  38.3% 26,216

 ومتناهية الصغر
 .IFC survey data, 2007: المصدر

 
 القيود

 من بين 265 ( 37يسية عليها تتمثل في الضرائب المرتفعة أن القيود الرئالمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغربينت 
القيود األخرى شملت تناقص عدد العمالء ).  بالمائة43.5 أو 176(والمنافسة القوية )  بالمائة65.4 أو 405المؤسسات ال 

المؤسسات  بالمائة من 32.2من بين آل المبحوثين، ). تمت اإلشارة للسبب األخير خامسا من حيث األهمية(والتمويل 
  . بالمائة من المؤسسات الصغيرة عانت من نقص التمويل21.1متناهية الصغرو 

 
األول . حقيقة أن نقص التمويل تمت اإلشارة إليه على أنه الخامس بين القيود من حيث األهمية يمكن تفسيره على وجهين

 نقص التمويل في نموها وبالتالي فإنها  يمكن أن تواجه عقبات أآثر أهمية منالمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرأن 
من ناحية . حتى في حالة امتالآها للنقود الستثمارها آرأسمال عامل، فإنها قد ال تمتلك بالضرورة فرصة أفضل للنمو

أخرى، فإن غياب القدرة على الوصول للتمويل الرسمي ال تعني بالضرورة غياب التمويل آلية، نظرا ألن المصادر غير 
والذي ). انظر تاليه( في اليمن للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغريمكن أن تلعب دورا هاما في اإلدارة المالية الرسمية 

  .يمكنه أن يوازن غياب القدرة على الوصول للتمويل الرسمي
 

بالمائة  63.8(آال من المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر اعتبرت الضرائب عالية للغاية، وإن لم يكن بذات الدرجة 
ونظرا ألن المؤسسات غير المسجلة ال تدفع ضرائب وألن نسبة المؤسسات غير المسجلة بين ).  بالمائة81.6مقابل 

المؤسسات متناهية الصغر تعد أعلى آثيرا، فإنه ال يكون من المفاجئ أن تبدو المؤسسات الصغيرة أآثر تضررا من 
  .مشكلة الضرائب

 
ذآرت المنافسة ) المنطقة األآثر تطورا في البالد( من المؤسسات في صنعاء 75.5ة، فإن فيما يتعلق بالنواحي اإلقليمي

في آل المناطق األخرى، وجد أن الضرائب المرتفعة هي ).  بالمائة50(آالعقبة األآبر، متبوعة بالضرائب المرتفعة 
ة ذآرت آمشكالت آبيرة في الحاجة التحدي األآبر للتنمو، على الرغم من أن مشكلة المواصالت ونقص البنية التحتي

 ).المنطقة األآثر ريفية في المسح(
  

 

                                                      
  . بالمائة فقط كضريبة شركات20ن المؤسسات في اليمن تدفع يجب ذكر أ 37
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  التوقعات المستقبلية والعقبات الرئيسية واالستثمارات
 

 57.7(آان لديها نظرة إيجابية للمستقبل في حين ارتأت األغلبية )  بالمائة42.3(أقل من نصف آل المؤسسات الممسوحة 
 بالمائة من إجمالي 52.1المؤسسات األآثر تفاؤال آانت موجودة في العاصمة، .  أو تتراجعأنها إما ستظل مستقرة) بالمائة

 بالمائة من 69.3وآما سلفت اإلشارة، .  بالمائة فقط ارتأت نموا29.2في الحاجة، بالمقابل، . المؤسسات في العاصمة
آثر تفاؤال فيما يتعلق بتوقعاتها إزاء المستقبل المؤسسات في صنعاء تأسست خالل األعوام الثالث الفائتة، وهو ما يجعلها أ

  .القريب
 

توقعت تراجع )  بالمائة62.3 (المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرفي مقابل التوقعات الشخصية ألعمالهم، أغلبية 
ولم يوجد .  بالمائة توقعت نمو اقتصادي18 بالمائة فقط توقعت استقراره و19.7. االقتصاد القومي في المستقبل المنظور

  .فارق بين وجهات نظر المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر حول هذا الموضوع
 

  االستثمارات السابقة

 86.1لم تقم بأي استثمارات خالل العامين الماضيين؛ من بينها )  بالمائة84( مؤسسة 340، 405من بين المؤسسات ال
  .ت الصغيرة بالمائة من المؤسسا63.2من المؤسسات متناهية الصغر و

 
 23.7( التي استثمرت خالل العامين الماضيين استثمرت في الغالب في التوسع المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر

االستثمار في المعدات شغل النسبة األقل ).  بالمائة من المؤسسات متناهية الصغر7.1بالمائة من المؤسسات الصغيرة و 
 7.5عند السؤال حول مصدر االستثمارات، فإن ).  بالمائة2.6 (ناهية الصغرالمؤسسات الصغيرة ومتالستثمارات آل 

 بالمائة مزيج من 32.1 استخدمت اإلئتمان فقط في حين استخدمت المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغربالمائة من 
 . الصغر عن الصغيرةومما يثير الدهشة أن اإلئتمان آان أآثر تداوال من قبل المؤسسات متناهية . تمويلها واإلئتمان

 
 2500 و501لالستثمارات السابقة التي قامت بها المؤسسات متناهية الصغر تراوحت بين )  بالمائة40.4(النصيب األآبر 

 . دوالر أمريكي50000دوالر أمريكي؛ ولم تقم أي من مؤسسات العينة باستثمار تجاوز ال

 
 )بالدوالر األمريكي(  في العامين الماضيينلصغرالمؤسسات الصغيرة ومتناهية امتوسط استثمار . 8 جدول

 نوع المؤسسة حجم االستثمار

 متناهية الصغر 5,028 $

 صغيرة 8,153 $

$ 5,683 

المؤسسات آل 
الصغيرة ومتناهية 

 الصغر
 .IFC survey data, 2007 :المصدر
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  للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرمصدر االستثمارات الحديثة . 1شكل 
 )، بالنسبة المئوية65= دد الحاالت ع(

 
 .IFC survey data, 2007: المصدر

 
  االستثمارات المستقبلية المخططة

النسبة . لم تكن تخطط ألي استثمار في المستقبل)  بالمائة54.7 أو 404 من بين 221(أآثر من نصف مؤسسات العينة 
المؤسسات  بالمائة من 52.1(ف آثيرا عبر القطاعات المئوية للمؤسسات غير المخططة الستمثار مستقبلي لم تختل

من بين ).  بالمائة في القطاع اإلنتاجي58.6 بالمائة في قطاع الخدمات، و59.5 في التجارة، الصغيرة ومتناهية الصغر
 بالمائة في 31.1(المؤسسات التي خططت الستثمار مستقبلي، فإن النسبة األآبر آانت تخطط لالستثمار في التوسع 

  ). بالمائة في اإلنتاج22.4 بالمائة في الخدمات و15التجارة و
 

ونصف هذا العدد .  بالمائة فقط حددت آمية االستثمار163 التي خططت الستثمار مستقبلي، 183من بين المؤسسات ال
طت ومن بين اإلناث الست، خط.  دوالر أمريكي2500خططت الستثمار حتى )  بالمائة47.2 مؤسسة أو 77(تقريبا 

 . دوالر أمريكي1000واحدة فقط للقيام باستثمار قدرته ب 
  

  المؤسسة الصغيرة ومتناهية الصغرمتوسط االستثمار المخطط، وفقا لحجم . 9 جدول
 )، بالدوالر األمريكي163= عدد الحاالت (

 نوع المؤسسة آمية االستثمار

 متناهية الصغر 10,647 $

 صغيرة 25,916 $

$ 11, 957 

سسات المؤآل 
الصغيرة ومتناهية 
 الصغر

 .IFC survey data, 2007 :                                    المصدر
 

 أشارت إلى أنها تنوي المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمائة من آل 35.7فيما يتعلق باالستثمارات المستقبلية، فإن 
وبينما .  بالمائة االثنين معا36.4 أنها تخطط الستخدام اإلئتمان؛ و بالمائة27.9استخدام تمويلها الذاتي، في حين ذآرت 

 71.4 بالمائة من المؤسسات متناهية الصغر عمدت إلى تمويل استثمارها المستقبلي مستخدمة تمويلها الذاتي، فإن 31.7
اإلئتمان ) أو الحاجة ل(خدام لتوجه أآبر الستهذا الفرق قد يشير . بالمائة من المؤسسات الصغيرة تنوي القيام بالشئ ذاته

  .من قبل المؤسسات متناهية الصغر
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  المؤسسة الصغيرة ومتناهية الصغرمصادر االستثمارات المخططة، وفقا لحجم . 10 جدول

 )، بالنسبة المئوية163= عدد الحاالت (

 نوع المؤسسة التمويل الذاتي اإلئتمان االثنين معا

 متناهية الصغر 31.7% 31.0% 37.3%

 صغيرة 71.4% 0.0% 28.6%

المؤسسات الصغيرة ومتناهية آل  35.7% 27.9% 36.5%
غ  .IFC survey data, 2007 :المصدر ال

 
  للخدمات المالية الرسمية وغير الرسميةالمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغراستخدام 

 
 الخدمات البنكية

 بالمائة فقط من آل المؤسسات الممسوحة تستخدم واحدة من 28.9لعلها حقيقة مدهشة عن نمو القطاع المالي في اليمن أن 
التعامل مع البنوك .  بالمائة تعمل بالكامل خارج نطاق القطاع البنكي الرسمي71.1الخدمات البنكية، وهو ما يعني أن 

 25.7(صغر ففي حين يستخدم ربع المؤسسات متناهية ال: يختلف بشدة فيما بين المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر
  ). بالمائة59.5(الممسوحة الخدمات البنكية، فإنه أآثر من نصف المؤسسات الصغيرة تقوم بذلك ) بالمائة

 

 هل تستخدم الخدمات البنكية؟. 2شكل 
 )، بالنسبة المئوية387= عدد الحاالت (

 
 .IFC survey data, 2007 :المصدر

 
من قبل (لخدمات البنكية بانتظام، آانت التحويالت هي األآثر إنتشارا من بين العينة الصغيرة للمؤسسات التي تستخدم ا

  ). بالمائة31.3(ثم الحسابات اإلدخارية )  بالمائة46.4(متبوعة بالحسابات الجارية  38) بالمائة49.1
 

عمير والتنمية  التي تستخدم البنوك، فإنه يوجد تفضيل واضح للبنك اليمني للتالمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرمن بين 
وبعدهما تأتي مؤسسات .  بالمائة من قبل هذه المجموعة21.1وبنك التضامن اإلسالمي، وآل منهما مستخدم من قبل 

شرآات التحويل ومكاتب الصرافة، بما في ذلك هيئة البريد . التمويل متناهي الصغر آثاني أآثر مؤسسات مالية استخداما

                                                      
 .بعيدا عن البنوك، تجب مالحظة أنه توجد شركات لتحويل األموال التي تقدم خدماتها بأسعار معقولة 38
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تحظى بنصيب سوقي معقول )  الشرآات الصغيرة والمتوسطة في التحويالت النقديةوالتي تستغلها(والمدخرات البريدية 
  39.في هذه المجموعة

 
بتنك اإلئتمان التعاوني الزراعي، على سبيل المثال، آان مفضال من قبل . يمكن مالحظتها في هذا المجال الفروق اإلقليمية

اتخدمت البنوك في المناطق الريفية للحاجة متبوعا بمؤسسة  التي المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمائة من 78.4
غير أنه تجب اإلشارة إلى أن هذه المؤسسات هي المقدم ).  بالمائة ممن تمت مقابلتهم28.6(للتمويل متناهي الصغر 

 .الوحيد للخدمات المالية في تلك المناطق
 

 بينوا أنهم استخدموا بإنتظام المنتجات اإلسالمية وأن من المستجيبين بالمائة 15.2وبالنظر للخدمات البنكية األخرى، 
. غير أن اثنين فقط من بينهم أشاروا الستخدام الشيكات آوسيلة للدفع.  أخرى بالمائة أشارت الستخدامها الشيكات14.3

دم أحيانا عدم االتساق هذا يمكن أن تشير إلى أن الشيكات ليست مستخدمة على األرجح في اليمن، أو أن الشيكات تستخ
  40.لتأمين السداد

 
عبرت عن اهتمام قليل ) أي أغلبية المؤسسات( التي ال تستخدم الخدمات البنكية 257المؤسسات المتوسطة والصغيرة ال

 بالمائة بالحسابات اإلدخارية 8 بالمائة فقط من هذه المجموعة آانت مهتمة بالحسابات الجارية، 6.5. بالخدمات البنكية
 . بالمائة بالتحويالت القومية5.1بالمنتجات اإلسالمية و بالمائة 6.2و
 

 المدخرات

أغلب المؤسسات وفرت . قدموا معلومات حول عاداتهم اإلدخارية االعتيادية) 405 من بين 395(آل المستجيبين تقريبا 
صغر ادخرت  بالمائة من المؤسسات متناهية ال60.1: على أسس منتظمة غير أن نصيب المدخين اختلف وفقا للحجم

  . من المؤسسات الصغيرة ذات األمر84.2بإنتظام؛ في حين فعلت 
 

في المنزل، فإن النصيب األآبر من المؤسسات )  بالمائة37.4(وبينما ادخر النصيب األآبر من المؤسسات متناهية الصغر 
 البنك ولكن استثمرت في  مؤسسة فقط لم تدخر في المنزل وال23 .فضلت االدخار في البنك)  بالمائة31.6(الصغيرة 
 بالمائة من المؤسسات 23.7وجدت لدى هذه العادة االستثمارية ). أي استخدمت مدخراتها آرأسمال عامل(مؤسستها 
دون أي مؤسسة صغيرة،  مؤسسة متناهية الصغر، 12أخيرا، .  بالمائة فقط من المؤسسات متناهية الصغر8.1الصغيرة و

  .ةادخرت آجمعية تعاونية أو مؤسس
 

 دوالر 2500 و500ادخرت بين )  بالمائة38.9( الممسوحة المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرالعدد األآبر من 
 بالمائة ادخرت أآثر 29.5 بالمائة ادخرت أقل و70.5من بين المؤسسات متناهية الصغر، . أمريكي خالل العام الماضي

  . دوالر أمريكي على أساس سنوي2500من 
 

  ).في المنزل( دوالر أمريكي شهريا 75 –ناث الست، واحدة فقط ادخرت بشكل دوري من بين اإل
 

 )بالدوالر األمريكي (للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرمتوسط المدخرات السنوية . 11 جدول

 نوع المؤسسة المدخرات السنوية

 متناهية الصغر 905    $

 صغيرة 9,899 $

$ 3,422 

المؤسسات آل 
ومتناهية الصغيرة 

 الصغر
 .IFC survey data, 2007 :المصدر

 
 تقارن بأرباحها السنوية، فإنه يمكن  رؤية أن المؤسسات للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغربينما القدرة اإلدخارية 

  . بالمائة للمؤسسات متناهية الصغر6 بالمائة من أرباحها السنوية و13.3الصغيرة آانت قادرة على إدخار 
                                                      

صرافة نظرا ألن هيئة المدخرات البريدية ال تقدم حاليا خدنات إئتمانية للعامة، فقد تم وضعها في ذات الفئة مع مكاتب ال 39

 .والتحويل
المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر قد توقع شيكات مستحقة في المستقبل، بما يمكن مالك الشيك من صرفة وإستعادة النقود التي قدمت  40

 .كإئتمان
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 ئتماناإل

. لم تكن على علم بأي نوع للقروض)  بالمائة57( التي تمت مقابلتها المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرأغلبية 
مع اعتبار أن القرض الرأسمالي العامل المؤسسات الصغيرة آانت أآثر معرفة بالقروض عن المؤسسات متناهية الصغر، 

 اإلسالمية المرابحة.  بالمائة36.8؛ والذي بلغت نسبة معرفته ) بالمائة19.1(يعد أآثر األنواع معرفة لدى آل المستجيبين 
  ). بالمائة36.8(آانت معروفة آذلك لدى المؤسسات الصغيرة 

 
و صعبة للغاية أو حتى مستحيلة، دون وجود اعتبرت تعملية القرض صعبة أ)  بالمائة76.3(نسبة آبيرة من المستجيبين 

  ). بالمائة73.7(والصغيرة )  بالمائة76.1(إلجابة بين المؤسسات متناهية الصغر أي فروقات حقيقية حول هذه ا
 

 182(عدد معتبر من المستجيبين . المستجيبين طلب منهم تسمية أآثر ثالث مشكالت أهمية للحصول على قرض في اليمن
واألسباب الدينية )  بالمائة46.4 أو 142(ذآروا غياب الضمان متلوا بسعر الفائدة المرتفع )  بالمائة59.5 أو 306من بين 

في حين حلت  %) 60.7( آانت أسعار الفائدة العالية هي الهم األآبر  المؤسسات الصغيرة،لدى).  بالمائة45.8 أو 140(
   %).50(واإلجراءات الطويلة والمعقدة ثالثا  %) 57.1(األسباب الدينية ثانيا 

  قرض بنكيأآثر أهم الصعوبات في الحصول على. 12 جدول
 )، بالنسبة المئوية347= عدد الحاالت (

للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرالنسبة المئوية    السبب  
 عدم توافر ضمان 59.5%
 أسعار الفائدة المرتفعة 46.4%
 أسباب دينية 45.8%
 إجراءات طويلة ومعقدة 38.6%
 عدم معرفة أي من العاملين بالبنك 29.4%
  عدم القدرة على السدادالتخوف من 21.9%
 القدرة على الوصول للبنك  13.7%

 عقبات إدارية 9.8%
 الفساد 9.0%
 عدم آفاية معرفة العاملين 4.9%
 صعوبة التعبير في شكل رقمي 2.9%
 أخرى 4.0%

 .IFC survey data, 2007 :المصدر
 

 القروض الرسمية

حاولت الحصول على ) من عينة الدراسة % 10.6(ة فقط  مؤسسة صغيرة ومتوسط43، 404من بين المستجيبين ال 
هذه المعدالت آانت تقريبا متماثلة بالنسبة للمؤسسات . حصلت عليه)  بالمائة5.9( فقط 24قرض من مؤسسة مالية و 
 الممسوحة لدراسة المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرمن آل  % 94وهو ما يعني أن . الصغيرة ومتناهية الصغر

 منها آان 16 التي حصلت على قرض، 24ومن الغريب أنه من بين المؤسسات ال . م تحصل على قرض رسميالطلب ل
 . آانت ال تزال تسدد قرضا آبيرا24 من المؤسسات ال6 في وقت إجراء الدراسة، 41.لديها نظام محاسبي

 
 رتبت أسباب عدم تقدمها –) %89.4( أي غالبية المؤسسات في العينة –لم تتقدم للحصول على قرض المؤسسات التي 

%) 17.6(وسعر الفائدة المرتفع %) 27.7(؛ ثم عدم توافار أو غياب الضمان %)31.8(ال حاجة لقرض : آالتالي
 أجابت – باألساس من المؤسسات متناهية الصغر –من المستجيبين  % 8.1%). 9.5(واإلجراءات الطويلة والمعقدة 

  .ها ال تعرف أين يجب عليها أن تتوجهبأنها لم تتقدم للحصول على قرض ألن

                                                      
41 It should be reminded that any storage of sales or revenues on a daily, weekly or monthly basis was 
regarded as bookkeeping.  
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على . المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر اختلفت في آيفية إجابتها لسؤال لماذا لم تتقدم بطلب للحصول على قرض

%) 31.8مقابل % 52.9(سبيل المثال، مؤسسات صغيرة أآثر من متناهية الصغر، قالت أنها لم تتقدم ألنها ال تحتاج 
  %).5.9مقابل % 29.9(لة غياب الضمان أآثر حدة للمسسات متناهية الصغر عن الصغيرة بينما آانت مشك

 
 3576متوسط حجم هذه القروض آان .  حجم قروضها20 التي حصلت على قرض، حددت 24من بين المؤسسات ال

أآبر .  دوالر2500 و500تراوحت بين  % 50 دوالر أمريكي و5000منها آانت أقل من % 90. دوالر أمريكي
  .ولم تقترض أي من المؤسسات مبلغا يزيد على عائدهم السنوي.  دوالر35000القروض قيمة بلغ 

 
، فإن هذا المعدل ال )43 من بين 24% (55.8 الرغم من أن معدل نجاح المستجيبين الذين قدموا إلئتمان رسمي آان على

. دم للحصول على قرض بسبب العقبات سالفة الذآر قررت مقدما عدم التقيمكن تعميمه نظرا ألن العديد من المؤسسات
أن المؤسسات التي آانت ترى في نفسها القوة الكافية والتي آانت تمتلك ضمانات آما آان من الواضح للفريق البحثي 

 وحتى في ظل ذلك، فإن نصف هذه المجموعة تقريبا. آافية هي التي دخلت في العملية الطويلة للتقدم للحصول على إئتمان
  .وجدت أن عملية الحصول على قرض صعبة أو شديدة الصعوبة)  بالمائة45.9(

 
ذآرت غياب % 50قدمين للقروض ممن لم يوفقوا في الحصول عليها لمذا لم يحصلوا عليها، فإن عندما سئل المت
  .األخرى ذآرت أن متطلبات القرض صعبة للغاية للوفاء بها% 50الضمانات وال

 
  التي حصلت على قروضالمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر طلب القروض التي قامت بها تقييم عملية. 3شكل 

 )، بالنسبة المئوية24= عدد الحاالت (

 
 .IFC survey data, 2007 :المصدر

 
  تلقوه إما من بنك اليمن للتعمير والتنمية أو بنك اإلئتمان والتعاونيات17من بين المستجيبين الذين حصلوا على قرض، 

 42. اقترضوا من صندوق دعم المؤسسات الصغيرة وواحدة اقترضت من الجمعية الخيرية اإلسالمية آخرون6. الزراعية
  .من هذه المجموعة اقترضت ما بين مرتين إلى أربع مرات% 68.4

 
أو المعدل الضعيف لالقتراض المتكرر يمكن أن يعني أن عملية القرض لم تكن مرضية لصاحب المشروع أو البنك 

أو ربما أن البنك لم يكن مستعدا لتقديم قرض ثان بسبب مشكالت  .آليهما وبالتالي قرر أحدهما عدم االستمرار في العالقة
مثل حجم القرض وفترة السداد وطريقة  السداد إلى (في السداد أو أن صاحب المشروع لم يكن راضيا عن شروط القرض 

عيف لإلقراض المتكرر، فإن معظم المؤسسات التي حصلت على قرض للمعدل الضوبغض النظر عن األسباب ). آخره
 .آانت راغبة في الحصول على آخر

 

                                                      
  . عملية التمويل متناهي الصغر لهذه المؤسسة تسمى برنامج نماء42
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أو  %) 30.4(أصول عقارية وأراض فيما يتعلق بالضمان، فإن المؤسسات التي حصلت على قرض استخدمت باألساس 
بضائع أو حتى بعض المتعلقات بعض المؤسسات ذآرت تقديمها لمجوهرات أو ذهب أو %). 26.1(الضمانات الشخصية 

  .تقبل أنواع مختلفة من الضمانالشخصية وهو ما قد يشير إلى أن المؤسسات المالية في اليمن 
 

 أسعار الفائدة، فترات السداد والسماح للقروض الرسمية

ثي، فإن معظم واعتمادا على حسابات الفريق البح. أغلبية الحاصلين على قروض ال يتذآرون سعر الفائدة على القروض
قرض واحد فقط أصدره بنك إسالمي ولكن نظرا ألن هذه %. 20 و8هذه القروض تحملت بأسعار فائدة تراوحت بين 

 وإنما تمول تكلفة شراء سلع ومنتجات، فإن المستجيب لم يتمكن من تقدير القيمة التمويلية البنوك ال تقدم قروض نقدية
  .اإلجمالية لإلئتمان

 
ويجد العمالء .  للمؤسسات المالية في اليمن ليست على قدر آبير من الشفافية أن السياسة التسعيريةيجب التأآيد على

نسى واحد أو اثنان التكاليف المرتبطة بالقرض، من قبيل صعوبة في تقدير القيم الحقيقية لإلئتمان وفي معظم الحاالت 
لمحسوبة من قبل الفريق البحثي لهذا التقرير يمكن بالتالي تكلفة اإلئتمان ا. تكلفة الدراسة والصرف أو لفتح حساب جاري

 .أن تكون منخفضة للغاية، نظرا ألنه يمكن أن تكون بعض التكاليف قد أسقطت
 

أضغر  شهر، في حين آان لمجموعة 12 شهور و7تراوحت بين %) 47.86( المجموعة األآبر من القروض فترة سداد
  . شهر18فترة زادت على ال%) 23.8(

 
 لقروض غير الرسميةا

 397 من بين 229من المستجيبين في عينة البحث حصلت على قرض من مصدر رسمي، فإن % 5.9 في حين أن
 دوالر 500آانت أقل من %) 57.1(أغلبية هذه القروض . حصلت على قرض من مصدر غير رسمي%) 57.7(

 دوالر أمريكي فإن متوسط حجم 50000إلى  5ونظرا ألن العدد اإلجمالي للقروض تراوح بين نقيضين من . أمريكي
  ).انظر الجدول التالي(القرض آان مرتفعا 

 
  غير الرسميةالمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرمتوسط قروض . 13 جدول

 )، بالدوالر األمريكي229عدد الحاالت (

 نوع المؤسسة متوسط حجم القرض

 متناهية الصغر $1,379

 صغيرة 1,494 $

$ 1,388 

المؤسسات آل 
الصغيرة ومتناهية 
 الصغر

 .IFC survey data, 2007 :المصدر
 

 فترات السداد وأسعار الفائدة وفترات السماح للقروض غير الرسمية

النسبة .  المسح تكشف عن تنوع هائل في فترات القروض غير الرسمية ما بين عدة أيام إلى عدة سنواتالردود على
 في معظم الحاالت، نوع القروض هذا آان 43. شهر18الرسمية آانت فترة سدادها من القروض غير %) 39.2(األآبر 

فترة السداد للقروض . من الممكن سداده حينما يتوافر لصاحب المشروع موارد مالية آافية، عادة على قسط أو قسطين
 .غير الرسمية إذن تساوي فترة السماح

 
حصلوا ثالثة فقط من المستجيبين .  بالغياب شبه التام ألسعار الفائدة غير الرسمية في اليمن يبدو عليها االتسامالقروض

. فترات السماح غير المحدودة وتوقيتات الدفع المرنة تبدو منتشرة آذلك. على قروض غير رسمية مستحق عليها فائدة
 اعتمادا على أشاروا ألنهم سددوا القرض غير الرسمي%) 71.2 (163 مستجيب، فإن 229، من بين على سبيل المثال
  .قدرتهم على السداد

 

                                                      
غير أنه يجب تذكر .  هذه فترة سداد أطول مما يمكن أن يحصل عليه عمالء البنوك التجارية أو مؤسسات التمويل متناهي الصغر43

 .ف اقتصادية بالضرورةأن مقرضي األموال غير الرسميين ال يقومون باإلقراض مدفوعين بأهدا
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 ذآروا أنهم 69:  من المستجيبين الذين ذآروا أنهم لم يحصلوا على أي قرض غير رسمي تعددت137األسباب التي قدمها 
 آانوا خائفين من عدم القدرة على سداد 19 ذآروا عدم توافر النقود لدى العائلة واألصدقاء؛ و32لم يحتاجوا لنقود، 

 .القرض
 

 طلب المستقبلي على القروضال

عبروا عن رغبتهم في الحصول على قرض إذا ما %) 52.6 (386 من بين المستجيبين ال203 التالي، 4آما يبين شكل 
. عبروا عن رغبتهم في الحصول فقط على قرض إسالمي%) 19.4أو ( منهم 75. آان من الممكن الحصول عليه

مع %) 25مقابل % 34(ا بالحصول على قروض من المؤسسات الصغيرة آانت أآثر اهتمامالمؤسسات متناهية الصغر 
عبرت عن عدم رغبتها في الحصول على قرض على اإلطالق بالمقارنة %) 58.3(نسبة أآبر للمؤسسات الصغيرة 

 %).46.3(بالمؤسسات متناهية الصغر 
 

 

  أتيحت لها الفرصة بالحصول على قرض إذا ما المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغراهتمام . 4شكل 

 )، بالنسبة المئوية386= عدد الحاالت (

 
 .IFC survey data, 2007 :المصدر

 
.  حددوا المبلغ المطلوب168 الذين عبروا عن الرغبة في الحصول على قرض في المستقبل، 203من بين المستجيبين ال 

من  % 17.7مع  دوالر أمريكي، 2500 و500حددوا مبلغا بين %) 42.3(العدد األآبر من هؤالء المستجيبين 
  . دوالر أمريكي500المؤسسات متناهية الصغر ترغب في الحصول على قروض أقل من 

 
 )بالدوالر األمريكي (المؤسسة الصغيرة ومتناهية الصغرمتوسط حجم القرض المرغوب، وفقا لحجم . 14 جدول

 حجم المؤسسة حجم القرض المرغوب

 متناهية الصغر 6,571

 صغيرة 30,325

7,985 
المؤسسات الصغيرة ومتناهية آل 

 الصغر

 .IFC survey data, 2007 :المصدر
 

أو لشراء آالت %) 64 أو 187 من بين 120(قروض للتوسع  ترغب في المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرمعظم 
سمال عامل أو لبناء معظم المؤسسات الصغيرة آانت غير راغبة في الحصول على القرض آرأ%). 12.8(ومرآبات 
  .آانت تحتاج القرض لتنويع المنتجات % 14.3مقر ولكن 

 
المؤسسات الصغيرة ومتناهية من عند السؤال عن سعر الفائدة الذي قد يجدونه مالئما على القرض، جاءت اإلجابات 

ليس لديها فكرة حول  بتنوع واسع؛ وهو ما ال يجب أن يكون مفاجئا نظرا ألن المؤسسات في اليمن  الممسوحةالصغر
غير أنه من بين من يرغبون في الحصول على قرض، عبرت األغلبية عن أن سعر الفائدة . أحوال السوق أو أسعار الفائدة

%) 75.3 أو 194 من بين 146(وفيما يتعلق بفترة السداد، فإن األغلبية . سنويا% 5 إلى 1.1يجب أن يتراوح بين 
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رغبت في فترة سداد  % 10.3 أشهر و4حين لم تحتج أي منها لإلقتراض ألقل من  شهرا، في 18فضلت فترة أطول من 
  .حتى سنة

 
عند السؤال حول الضمان المحتمل للقرض، أغلبية الراغبين في الحصول على قرض من المؤسسات الصغيرة 

أخيرا، %). 24.2( أو منزل 44%)34.7(يليها ضمان تجاري %) 38.9(واملتوسطة ذآرت أنهها قد تقدم قطعة أرض 
القدرة على العثور على ضامن شخصي اختلفت . من المستجيبين ذآروا أنهم يستطيعون تقديم ضمان شخصي% 69.1

  %).73.3(والمؤسسات الصغيرة %) 68.8(قليال بين المؤسسات متناهية الصغر 
 

قبل ذآرت أنها ليست  التي ال ترغب في الحصول على قرض في المست181 ال المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر
أخرى ذآرت أنها ال تثق في البنوك أو % 15.5%). 40.2(أو ألسباب دينية %) 44.8(مهتمة إما ألنها ال تحتاج لقرض 

  .أي من المؤسسات المالية
 
 

  على القروضللمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرالطلب المستقبلي 
 

من بين . يبين بمتوسط العوائد السنوية، بدت أحجام القروض معقولةعند مقارنة أحجام القروض المرغوبة من قبل المستج
هذا فضال عن أن القرض .  فقط رغبوا في الحصول على قروض أآبر في قيمتها من العائد السنوي لمؤسساتهم12، 162

 5لفعل  دوالر أمريكي من الممكن أن يعرض المقرض لخطر آبير نظرا ألن مثل هذا المبلغ يمثل با2500األآبر من 
  .من المؤسسات اليمنية تدعي امتالآها لنظام محاسبي % 53.6مرات متوسط الناتج المحلي اإلجمالي وأن 

 
نظرا ألن حجم عينة مقترضي القروض الرسمية آانت صغيرة للغاية الستخدمها لتقدير الطلب المستقبلي، فإن الكمية 

 مستجيب حددوا حجم 112من بين .  غير الرسمية السابقةالمرغوبة للقروض المستقبلية تمت مقارنتها بتلك للقروض
 فقط رغبوا في اقتراض آميات أقل مما 2، فإن )4 بملحق 32 وجدول 43انظر شكل (القروض غير الرسمية السابقة 

 في اليمن غير المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغروعلى أساس هذه الخالصة، يمكن اإلدعاء بأن . اقترضوه في السابق
 .رة على الحصول على قروض بالكمية المطلوبة من المصادر غير الرسمية ألنها ال تمتلك المصادر المالية الكافيةقاد

غير .  شهر ال يقومون بذلك بهدف تجاري18بالطبع المقرضين الذين يقدمون قروضا بدون فوائد وعلى فترات سداد حتى 
 ال ترغب في المخاطرة بمالغ آبيرة من المال في قروض غير ذات المصادر أوأنه في العديد من الحاالت، قد تتردد هذه 

  .فائدة
 

للمؤسسات الصغيرة  التالي، فإن مقارنة متوسط حجم القرض المرغوب بالمؤشرات المالية 15آما هو مبين بجدول 
ل المؤسسات على سبيل المثال، في حين أن متوسط حجم القرض المرغوب لك.  قد يساعد على التوضيحومتناهية الصغر

 من متوسط أرباحهم السنوية 30.5من متوسط العائد السنوي للمستجيبين، و% 11.7يمثل  دوالر أمريكي 7895هو 
من متوسط % 139من متوسط المدخرات السنوية و% 233من استثماراتهم المخططة، فإنها تمثل % 66.7اإلجمالية و 

  .الرسمية السابقةغير من متوسط القروض % 575لسابقة، ومن متوسط القروض الرسمية ا% 233المدخرات السابقة و
 

 المؤسسة الصغيرة ومتناهية الصغرمتوسط أحجام القروض المرغوبة والمؤشرات المالية، وفقا لحجم . 15 جدول

 

                                                      
 . الضمانات التجارية تستخدم على نطاق واسع داخل النظام المالي في اليمن لضمان القروض44

المؤسسات الصغيرة ومتناهية آل  متناهية الصغر  الصغيرة
ال

  
358,03 )بالدوالر األمريكي(د متوسط العائ 68,450 39,248  

)بالنسبة المئوية(متوسط هامش الربح  38.3 37.9 41.8  
149,65 ) بالدوالر األمريكي(متوسط الربح السنوي 26,216 14,835  
)بالدوالر األمريكي(متوسط المدخرات  3,422 905 19,899  
  متوسط االستثمارات السابقة 5,683 5,028 8,153

25,916 10,647 11,957 
 متوسط االستثمارات المستقبلية المخططة

)بالدوالر األمريكي (   

 3,576 غير متاح غير متاح
 متوسط حجم القروض الرسمية السابقة 

)بالدوالر األمريكي(  

1,494 1,379 1,388 
 متوسط حجم القروض غير الرسمية السابقة 

)بالدوالر األمريكي(  

30,325 6,571 7,985 
ة غوبرممتوسط حجم القروض ال  

)بالدوالر األمريكي(  
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 .IFC survey data, 2007 :المصدر

 
 

 تقدير سوق التمويل متناهي الصغر في اليمن

 300000اعتمادا على خالصات مسح الطلب، فإنه يقدر أن قطاع المؤسسات الصغيرة واملتوسطة في اليمن يتكون من 
 المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمائة من 52.6ونظرا ألن . ة ومتناهية الصغر مؤسسة صغير400000إلى 

.  من المؤسسات الصغيرة واملتوسطة تعد مقترضين محتملين210400، فإنه يقدر أنه على األقل المشمولة في المسح
روض متناهية الصغر تم تحديد وبافتراض أن حجم الق. من هذا السوق تتم خدمته من قبل المؤسسات القائمة% 5.9حاليا، 

 في اليمن المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر دوالر أمريكي، فإن الطلب الكلي على قروض 2500قيمته القصوى ب 
 . مليون دوالر أمريكي526يقدر 
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 النتائج أهم .4
 
 

 مملوآة بالكامل ألجانب، 4 من بينها  45، بنكا عامال15يتكون من  .القطاع المالي الرسمي في اليمن غير متطور للغاية
 البنوك التجارية لديها توجه قوي). أربعة منها بنوك إسالمية(وثالثة حكومية وثمانية من قبيل المؤسسات المالية الخاصة 

وفي الواقع، آانت آل البنوك الت .  بالمائة فقط39لالستثمار في أذون الخزانة ومعدالت اإلئتمان للودائع لديهم هي 
 آهدف استراتيجي في المستقبل، دون أن تضع المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرت معها تنظر إلقراض أجريت مقابال

  .أي خطط لمواجهة السوق
 

 3.5 ( شخص فقط800000 .الغالبية العظمى من السكان ال تتوافر لها القدرة على الوصول للخدمات المالية الرسمية
نطاق خدمة القطاع المالي الرسمي تترآز في المدن الرئيسية . ة مالية رسميةلديهم حساب لدى مؤسس) بالمائة من السكان

 . فرع240 فرع في أرجاء البالد آما لدى هئية البريد والمدخرات البريدية 200البنوك التجارية لديها حوالي . والفرعية
 

 بالمائة 87تمثل النساء حاليا . ئتماناليمن لديها مساحة هائلة لسوق للتمويل متناهي الصغر ذا عمالء ملتزمين بسداد اإل
من آل عمالء مؤسسات التمويل متناهي الصغر في البالد آما أنهن سبب معدالت السداد المرتفعة نسبيا لمؤسسات التمويل 

 ونظرا ألن النساء تعد أآثر التزاما باستخدام القروض متناهية الصغر لألغراض المدرة للدخل .متناهي الصغر اليمنية
خدام األرباح لتحسين األحوال المعيشية للعائلة، فإن توسيع قطاع التمويل متناهي الصغر يمكن أن يساعد على تحسين وإست

 .جودة معيشة األسر في البالد
 

 مقترضين 210400 مليون دوالر أمريكي اعتمادا على 526قيمة سوق التمويل متناهي الصغر في اليمن تقدر ب 
ووفقا لدراسة  . دوالر أمريكي2500 ومتوسط حجم قرض يبلغ رة ومتناهية الصغرالمؤسسات الصغيمحتملين من 

  . بالمائة من هذا السوق5.9السوق المجراة في التقرير، فإن مؤسسات التمويل متناهي الصغر القائمة تخدم فقط 
 

 نتائج المسح .ية الصغر تبين القدرة على سداد القروض متناهللمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرالعادات اإلدخارية 
ادخرت ما يزيد )  بالمائة90.3(والمؤسسات الصغيرة )  بالمائة71.4(تبين أن غالبية آال من المؤسسات متناهية الصغر 

 بالمائة ادخرت ما يزيد على 70.9ومن بين المؤسسات الصغيرة، فإن .  دوالر أمريكي خالل العام الماضي500على ال 
 . دوالر أمريكي2500

 
قبة الكبرى في سبيل بناء مؤسسات قوية ومستديمة للتمويل متناهي الصغر هي غياب إطار قانوني وتنظيمي الع

 نقص الكفاءة والشفافية في النظام القانوني، مصحوبا بنظام للمحاآم مستنزف للوقت .لمؤسسات التمويل غير البنكية
. ي سبيل تطوير قطاع حيوي للتمويل متناهي الصغروغياب آال من سجالت األراضي وهيئة للتسجيل تعد آلها عقبات ف

معظم مؤسسات التمويل متناهي الصغر في اليمن حاليا تعمل تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة أو وزارة العمل 
  .والشئون االجتماعية، على الرغم من عدم تمتع أي من الوزارتين بسلطة رقابية

 
 غير البنكية يمنح حكومة اليمن فرصة غالية لخلق إطار تشريعي وتنظيمي القانون المقترح حول المؤسسات المالية

 وإذا آان لمؤسسات التمويل متناهي الصغر أن تحقق .يشجع نمو مقدمين أقوياء ومستديمين للتمويل متناهي الصغر
ا القانون الجديد بقبول االستدامة على المدى الطويل وأن تصل لألعداد المتزايدة من الفقراء، فإنه من المهم أن يسمح له

  .الودائع، والتي ستمكن هذه المؤسسات من زيادة حجم اإلئتمان الذي يمكنهم تقديمه، وآذا تقليص تكلفة اإلقراض
 

 ونظرا ألن جزء آبير من السكان في .نجاح مؤسسات التمويل متناهي الصغر الجديدة سيعتمد على التعليم الجيد للعمالء
 اإلئتمان الرسمي، فإن مؤسسات التمويل متناهي الصغر الجديدة ستحتاج لتعليم العمالء حول اليمن غير مدرآين لوجود

  .الفرق بين المنح واإلئتمان وبيان أن مقترضي القروض متناهية الصغر يجب أن يدفعوا آل من رأس المال والفائدة
 

ئمة الحتياجات العمالء وقادرة على أن يتم منتجات التمويل متناهي الصغر في اليمن تحتاج ألن تكون سهلة الفهم ومال
 العمالء من غير ذوي التدريب االقتصادي يجب، على سبيل المثال، أن يكونوا قادرين على حساب سعر .إنجازها بسرعة

المنتجات يجب أيضا أن تستجيب الحتياجات العمالء المتوقعة، والتي عبر . خدمات التمويل متناهي الصغر) والفائدة على(
ا العمالء الحاليين آقروض فردية وأحجام أآبر للقروض وفترات أطول للسداد ومنتجات للمؤسسات حديثة التأسيس عنه

                                                      
على وشك اإلندماج ) حكومي(تحت التصفية وبئك اإلئتمان اإلسكاني ) خاص(غير أن البنك الوطني .  بنك18 في المجمل هناك  45

بنك أجنبي واحد، بنك الرافدين، ). التفيذ على وشك البدء (2004فقا للقرار الصادر في في البنك التعاوني والتعاونيات الزراعية و

 .هو بنك حكومي عراقي يسهل التحويالت فقط
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التأجير متناهي الصغر منتج آخر ذا إمكانية للنجاح في المستقبل، على الرغم من ). ال سيما المرابحة(ومنتجات إسالمية 
  .اليا على تقديمهأن قطاع التمويل متناهي الصغر ال يمتلك القدرة ح

 
، بما في ذلك القروض العديد من أحجام القروض متناهية الصغر المختلفة يمكن أن تكون جذابة في السوق اليمني

 2500 دوالر أمريكي، بضمان رهونات؛ قروض المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى 100اإلستهالآية حتى 
أمريكي للعمالء من ذوي التاريخ اإلئتماني الجيد وممارسات القيد  دوالر 7000دوالر أمريكي والقروض األآبر حتى 

 دوالر 7985وعلى الرغم من أن من أجريت معهم مقابالت في المتوسط سعوا للحصول على قروض حتى . المالئمة
غر أمريكي، فإن هذه القيمة تتخطى آثيرا تلك للقروض الرسمية وغير الرسمية السابقة، وآذا القروض متناهية الص

  ). دوالر أمريكي97(التقليديةة التي يتم تقديمها حاليا في السوق اليمني 
 

 فإن مؤسسات التمويل متناهي الصغر الجديدة ينبغي أن تأخذ بعين االعتبار ،) بالمائة50(في ضوء معدل األمية المرتفع 
باشرة أو باالشتراك مع متخصصين في  إما م–تقديم الخدمات المالية مع التدريب على المهارات اإلدارية والمحاسبية 

  .تقديم الخدمات
 

وفق المعايير .  بالماقرنة مع دول أخرىتكاليف التأسيس لمؤسسات التمويل متناهي الصغر في اليمن تعد قليلة نسبيا
تعد ) تبيةمن قبيل التليفونات والتجهيزات المك(الدولية، تكلفة عقود اإليجار والمرتبات والتأمين االجتماعي واألجهزة 

  .منخفضة آثيرا
 
 .مؤسسات التمويل متناهي الصغر الجديدة ينبغي أن تبدأ بأفرع في المناطق ذات الطلب العالي والبنية التحتية الجيدة

تجب مىحظة أن . وبينما يعد الطلب الريفي قويا، فإن هذه األفرع يجب أن تتحول إلى مراآز إقليمية تخدم مناطق أوسع
مية القائمة قاصرة على المدن وحتى أن بعض الضواحي ليست لديها القدرة على الوصول بسهولة شبكة البنوك الرس
 .للخدمات البنكية

 
 .نظم التدريب الجيدة وسياقات العمل المتناغمة تعد أساسية لنجاح مؤسسات التمويل متناهي الصغر الجديدة في اليمن

العتماد على الفئة المحدودة من الكوادر المؤهلة العاملة في أي مؤسسة جديدة للتمويل متناهي الصغر ال ترغب في ا
هذا األمر يتيح المجال . مؤسسا التمويل متناهي الصغر القائمة يجب أن تستثمر بشدة في تدريب وتعليم اإلدارة والعاملين
  .ليمنلمؤسسة التمويل متناهي الصغر ذات موارد التمويل الكافية لوضع المعايير للصناعة المالية في ا
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 عرض عام للمؤسسات المالية في اليمن: الملحق األول

 البنوك العاملة في اليمن. أ16جدول 

 الفروع/المكتب الرئيسي اسم المؤسسة
القروض /العمالء
 النشطة

القروض /المحفظة
 المنتجات متوسط حجم القروض )إجمالي(النشطة 

سعر الفائدة أو 
القروض /رسوم
 سنوياً

القروض غير 
من (% ة العامل

) المحفظة القائمة
 )إجمالي(

 فرع في 13/صنعاء بنك التضامن اإلسالمي

صنعاء، وتعز، وعدن، 

 والحديدة، وموكالة
 

حساب  160.000

 للعمالء

US$ 473 million تمويل الشركات غير منطبق 
 قروض التجزئة

L/C and L/G  
 الحسابات الجارية
 حسابات التوفير

 تحويالت األموال الوطنية
 حويالت الدوليةالت

 ماكينات الصرف اآللي وبطاقات االئتمان
 القروض اإلسالمية

 لتمويل  24% - 15%

المشروعات 

 المتوسطة والصغيرة

 للمرابحة 4%

من محفظة  67%)

 (القروض

 فروع في 10/ صنعاء البنك اليمني الدولي

 المدن الرئيسية 
 

 من عمالء 300

الشركات لما يزيد 

 $USعلى 
10,000/ 6.000 

 لعمالء التجزئة 
 

US$ 141 million  تمويل الشركات غير منطبق 
 قروض التجزئة

L/C and L/G  
 الحسابات الجارية
 حسابات التوفير

 تحويالت األموال الوطنية
 التحويالت الدولية

 ماكينات الصرف اآللي وبطاقات االئتمان

  المعامالت البنكية عبر الهاتف والرسائل القصيرة
 ديةالقروض التقلي

 %61 للتجزئة 19%

البنك اليمني للتعمير 

 والتنمية
 فرع في 44/صنعاء

 المدن الرئيسية والفرعية 
 

3.444 US$ 71 million US$ 20,615 تمويل الشركات 
 القروض متناهية الصغر

 قروض التجزئة

 %41  وأكثر 19%
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L/C and L/G  
 الحسابات الجارية
 حسابات التوفير

 تحويالت األموال الوطنية
 ليةالتحويالت الدو

 القروض التقليدية
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 تابع- البنوك العاملة في اليمن. أ16دول ج

 الفروع/المكتب الرئيسي اسم المؤسسة
القروض /العمالء
 النشطة

القروض /المحفظة
 )إجمالي(النشطة 

متوسط حجم 
 المنتجات القروض

سعر الفائدة أو 
 القروض سنوياً/رسوم

القروض غير 
من (% العاملة 
) ة القائمةالمحفظ

 )إجمالي(

 فرع باألساس 29/عدن البنك األهلي اليمني

في الجنوب وصنعاء 

 والحديدة وتعز
 

 46تمويل الشركات غير منطبق US$ 44 million غير منطبق
 القروض التجارية الصغيرة وقروض التجزئة

 L/C and L/Gوضمانات البنوك   
 حسابات التوفير والحسابات الجارية
 ل الوطنيةتحويالت األموا

 التحويالت الدولية
 ماكينات الصرف اآللي وبطاقات االئتمان

 القروض التقليدية

15%-16% 23% 

 فرع في جميع 14/صنعاء بنك سبأ اإلسالمي

 المحافظات 
 

  تمويل الشركات غير منطبق US$ 114 million غير منطبق

 قروض التجزئة
L/C and L/G  
 حسابات التوفير والحسابات الجارية

 حويالت األموال الوطنيةت
 بطاقات االئتمان

 القروض اإلسالمية

 للمرابحة  4,3% 11% - 10%

 من  98%)

 )محفظة القروض

 فرع في 44/ صنعاء  CACبنك 

المدن الرئيسية والمدن 

الفرعية، أيضاً يقدم 

 الخدمات للمناطق الريفية 
 

 قروض الزراعيةقروض الشركات متضمنة ال غير منطبق US$ 90 million غير منطبق
 قروض التجزئة

L/C and L/G  
 حسابات التوفير والحسابات الجارية

 تحويالت األموال الوطنية
 التحويالت الدولية

 %28 غير منطبق

                                                      
 . تتضمن تمويل التجارة، وتمويل األصول، وتمويل المشروعات والتمويل التكميلي:  لجميع البنوك المدرجة 46
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  ماكينات الصرف اآللي وبطاقات االئتمان

 القروض التقليدية
 فرع في 13/ صنعاء البنك التجاري اليمني

 المدن الرئيسية بالشمال 
 

مالء ع 10.000

 20.000 /الشركات

 عمالء التجزئة

US$ 117 million تمويل الشركات غير منطبق 
 قروض التجزئة

L/C and L/G  
 حسابات التوفير والحسابات الجارية

 تحويالت األموال الوطنية
 التحويالت الدولية

ماكينات الصرف اآللي وماكينة الصرف المتنقلة 

  وبطاقات االئتمان

 القروض التقليدية

18% 30% 
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  تابع- البنوك العاملة في اليمن. أ16دول ج

 الفروع/المكتب الرئيسي اسم المؤسسة
القروض /العمالء
 النشطة

القروض /المحفظة
 المنتجات متوسط حجم القروض )إجمالي(النشطة 

سعر الفائدة أو 
القروض /رسوم
 سنوياً

القروض غير 
من (% العاملة 

) المحفظة القائمة
 )إجمالي(

يمني الكويتي البنك ال

 للتجارة واالستثمار
 فرع في 11/ صنعاء

 المدن الرئيسية 
 

 لقروض  976

 316 العمالء و
overdrafts 

US$ 63 million تمويل الشركات غير منطبق 
 قروض التجزئة

L/C and L/G  
 حسابات التوفير والحسابات الجارية

 تحويالت األموال الوطنية
 التحويالت الدولية
  اآللي وبطاقات االئتمانماكينات الصرف 

 القروض التقليدية

18% - 20% 35% 

بنك شامل اليمني 

 البحريني
فرعين في عدن / صنعاء

 والحديدة 
 

 تمويل الشركات غير منطبق US$ 34 million غير منطبق
 قروض التجزئة

L/C and L/G  
 حسابات التوفير والحسابات الجارية

 تحويالت األموال الوطنية
 دوليةالتحويالت ال

  ماكينات الصرف اآللي وبطاقات االئتمان

 القروض اإلسالمية

لقروض  9,75%

 %15 ,الشركات، 

للمشروعات المتوسطة 

والصغيرة ولكنها ال 

 تزال قيد المناقشات

 غير منطبق

 فروع في 5/ صنعاء البنك اليمني اإلسالمي 

 المدن الرئيسية 
 

قروض  176

 الشركات

US$ 44 million US$ 29,225 
 )قروض الشركات(

 تمويل الشركات
 قروض التجزئة

L/C  
 حسابات التوفير والحسابات الجارية

 تحويالت األموال الوطنية
 التحويالت الدولية
 القروض اإلسالمية

 %48 غير منطبق
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تقتصر نشاطات اإلقراض على الوقت الذي  غير منطبق غير منطبق غير منطبق صنعاء البنك اليمني الخليجي

 لعمالء في التعامل مع البنكيستغرقه ا

 

 تمويل التجارة
 خطوط االئتمان

L/C and L/G  
 الحسابات الجارية وحسابات االدخار

 بطاقات االئتمان 
المعامالت البنكية عن طريق اإلنترنت /اإلنترنت

 والرسائل القصيرة
 القروض التقليدية 

 غير منطبق غير منطبق

  12/2004ستثناء بنك الخليج ، با8/2007 و12/2006جميع البيانات بين 
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  العاملة في اليمنمؤسسات التمويل األصغر. ب16دول ج

 الفروع/المكتب الرئيسي اسم المؤسسة
القروض /العمالء
 النشطة

القروض /المحفظة
 المنتجات متوسط حجم القروض )إجمالي(النشطة 

سعر الفائدة 
أو 

القرو/رسوم
فالحضرية والري%  النساء والرجال%  ض سنوياً

المؤسسة الوطنية للتمويل 

 األصغر
صنعاء، أبس، القويضة، 

ضمار، حاجة، إب، 

 الحاج، تعز، يارم
 

  فروع9

8.500 YR 153 million 
US$ 765.000,-- 

YR 18.000,-- 
US$ 90,-- 

 القروض الجماعية
 القروض الفردية

 المدخرات اإللزامية 
 تأمين الدين

 

  إسالمية وتقليدية

24%  99%/1% 55%/45% 

برنامج الحديدة للتمويل 

 47األصغر
 

، باجل، )3(الحديدة 
الزيدية، بيت الفقيه، 
 المروة، الزهرة

  فروع8

4.075 YR 46,5 million 
US$ 232.670,-- 

YR 32.450,-- 
US$ 162,-- 

 القروض الجماعية
 القروض الفردية
 القروض الموسمية

 
 القروض اإلسالمية

24% - 36% 77%/23% 40%/60% 

 برنامج تنمية – نعمة

 التمويل األصغر
 :صنعاء وتعز

 )1.1.2008(عدن 
 
 فرعين

3.080 YR 77 million 
US$ 385.000,-- 

YR 25.000,-- 
US$ 125,-- 

 القروض الجماعية
 القروض الفردية
 المدخرات

 

 القروض اإلسالمية

20% 32%/68% 80%/20% 

مؤسسة عدن للتمويل 

 األصغر
 ولحاج) 5(عدن 

 
  فروع6

2.819 YR 45 million 
US$ 225.000,-- 

YR16.000,-- 
US$ 80,-- 

 القروض الجماعية
 القروض الفردية

 

 غير منطبق

18% - 36% 97,5%/2.5% 55%/45% 

 )3(تعز  األوائل تعز
 
 

2.810 YR 44 million 
US$ 220.000,-- 

YR 15.400,-- 
US$ 77,-- 

 القروض الجماعية
 القروض الفردية
 القروض الموسمية

36% 
28% 
30% 

 حضرية %100 نساء 100%

                                                      
 . االدخار متضمنة برنامج بيت الفقيه لالئتمان و 47
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   فروع3

 غير منطبق
 برنامج صنعاء –عزال 

 للتمويل األصغر
 

 )3(صنعاء 
 

  فروع3

2.800 YR 60 million 
US$ 300.000,-- 

YR 21.000,-- 
US$ 105,-- 

 القروض الجماعية
 القروض الفردية

 

 القروض اإلسالمية

 حضرية 100% 5%/95% 30% - 24%

ان برنامج أبيان لالئتم

 واالدخار
 أبيان
 

 فرع واحد

2.019 YR 46 million 
US$ 230.000,-- 

YR 40.000,-- 
US$ 200,-- 

 القروض الجماعية
 

 اإلسالمية والتقليدية

 ريفية 100% 100% 24%

المؤسسة االجتماعية 

 للتنمية المستدامة
 صنعاء
 
 
 

 فرع واحد

1.800 YR 58 million 
US$ 290.000,-- 

YR 80.000,-- 
US$ 400,-- 

 القروض الجماعية
 القروض الفردية
 القروض الموسمية

 
 القروض اإلسالمية

18%  91%/9% 75%/25% 
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  تابع-  العاملة في اليمنمؤسسات التمويل األصغر. ب16دول ج

 الفروع/المكتب الرئيسي اسم المؤسسة
القروض /العمالء
 النشطة

القروض /المحفظة
 جاتالمنت متوسط حجم القروض )إجمالي(النشطة 

سعر الفائدة 
أو 

القرو/رسوم
الحضرية والريف%  النساء والرجال%  ض سنوياً

برنامج وادي حضرموت 

 لالئتمان واالدخار
 

 سيون
 
 
 

 فرع واحد

1.120 YR 42 million 
US$ 211.000,-- 

YR 40.000,-- 
US$ 200,-- 

 القروض الجماعية
 القروض الفردية
 القروض الموسمية

 
 القروض اإلسالمية

ريفية %100 غير منطبق 18%

برنامج حيث لالئتمان 

 واالدخار
 حيث

 غير منطبق

1.067 YR 16 million 
US$ 80.000 

YR 16.000,-- 
US$ 80,-- 

ريفية %100 %7/%93 غير منطبق غير منطبق

 صنعاء صنعاء مايكروستارت
 
 

 فرع واحد

566 YR 8.4 million 
US$ 42.000,-- 

YR 40.000,-- 
US$ 200,-- 

 روض الجماعيةالق
 القروض الفردية

 
 القروض التقليدية

حضري 100% 41%/59% 36%

جميع مؤسسات التمويل 

 األصغر

 30.656 YR 595,9 
US$ 2,98 million 

YR 19.438 
US$ 97,-- 

 18% - 
36% 

87,1%/12,9%48  

         
صندوق تنمية المشروعات 

 الصغيرة
 صنعاء، عدن

 الحديدة، إب

 موكالة، تعز
 

 روع ف6

1.900 YR 724 million 
US$ 3,6 Mio 

 

YR 380.000,-- 
US$ 1.900,-- 

قروض فردية للمشروعات الصغيرة 

 )األصول ورأس المال العامل(
 

 القروض التقليدية

12,5%  + 
رسوم  3%

 الدراسة

غير منطبق 97%/3%

، )2(صنعاء، تعز، عدن  بنك التضامن

 الحديدة، موكالة

600 YR 60 million 
US$ 500.000,-- 

YR 100.000,-- 
US$ 500,-- 

 القروض الفردية

نموذج جرامين (القروض الجماعية 

15% 
18% 

60%/40% 99%/1%

                                                      
 .  بدون برنامج حيث لالئتمان واالدخار 48
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  فروع6

 )للقروض للمرأة
 القروض الموسمية

 
 القروض اإلسالمية

 YR 1.379,9 33.156  كافة المؤسسات مجمعة
million 

US$ 6,9 million 

YR 41.618,-- 
US$ 208,-- 

 15% - 
36% 

81,6%/18,4%  

  7/2007 و1/2007جميع البيانات في الفترة 
US$ 1 – YR 199 
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 معلومات بشأن البنوك العامة والخاصة في اليمن : الملحق الثاني
 

 البنك األهلي اليمني 

الدولية في  بعد تأميم البنوك 1967أسس في . البنك األهلي اليمني هو البنك الوحيد في اليمن الذي يتخذ من عدن مقرًا له
 فرعًا جميعها في 29وله . وقد آان مملوآًا بالكامل للحكومة اليمنية. الجنوب بعد إعالن الجمهورية اليمنية االشتراآية

. آما أن الفروع جيدة التوزيع في المناطق الريفية). ، والحديدة، وتعز)فرعين(صنعاء (الجنوب السابق باستثناء أربعة 
 .  موظف500ويعمل بالبنك نحو 

 
تم تحويلها %) 12( مليون دوالر فقط 44 مليون دوالر من الودائع من عمالئه، ولكن 358تمكن البنك األهلي من جمع 

 2006 إلى 2005وقد ارتفعت محفظة القروض من . من الودائع في أذون الخزانة% 37ويتم استثمار نحو . إلى ائتمان
 ). صافي% (85و) إجمالي% (72بنسبة 

 
 مليون 1بمتوسط قروض يزيد على (قراض يرآز البنك األهلي اليمني باألساس على عمالء الشرآات وفي مجال اإل

 عميل فقط في فرع صنعاء من 22إال أنه ال يوجد حد أدنى للقروض التجارية، ولكنها تعتبر . وعمالء التجزئة) دوالر
 49 .المنتمين لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة

 
نات تدار من خالل المقر الرئيسي في عدن، لم يتمكن الفرع من تقديم أي معلومات عن عدد العمالء، وحيث أن جميع البيا
  50 .والمحفظة، وغيرها

 
 غير منطبقة : مخصصات فاقد القروض سياسة

 
 مليون 10,2 وصول القروض غير العاملة والدفعات إلى 2006 يوضح تقرير المراجعين لعام :القروض غير العاملة

 .من إجمالي القروض% 23أو ) صافي(من المحفظة القائمة % 29 بما يمثل دوالر،
 

، على 2006في % 23 إلى 2005في % 27وفقًا لزيادة إجمالي المحفظة، تراجعت نسبة القروض غير العاملة من 
 %. 7 بنسبة 2006 إلى 2005الرغم من زيادة القيمة النهائية للقروض غير العاملة في الفترة 

 
قررت إدارة البنك األهلي تقديم المخصصات للقروض العاملة والطوارئ بما في ذلك متابعة قائمة القروض : المخصصات

 %).1: لوائح البنك المرآزي اليمني% (2بمعدل 
 

لم يمكن الحصول على أي معلومات بشأن : بالمشروعات المتوسطة والصغيرةالنشاطات واالستراتيجية المتعلقة 
 22إال أن . البنك األهلي يعتبر منتجات قروض الشرآات الخاصة به مفتوحة ألي من أنواع األعمالف. استراتيجية البنك

ولم يتم تقديم أي تعريف للمشروعات المتوسطة . عميل فقط في الفرع هم من عمالء المشروعات المتوسطة والصغيرة
 . والصغيرة ولم يعبروا عن أي استراتيجية لجذب هؤالء العمالء

 
 لدى البنك منتجات قروض للشرآات مفتوحة ألي نوع من : بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ذات الصلةالمنتجات

ويقدم البنك قروض التجزئة ). إيجار(األعمال، وال يوجد حد أدنى محدد لمبالغ القروض، أو ضمانات اجتماعية أو عقارية 
 . ها من خالل الخصم من الرواتب أو الضمانات التجاريةباألساس للسيارات ومستلزمات المنازل واألثاث، والتي يتم ضمان

 
. وآضمان يقبل البنك ودائع ثابتة أو رهن عقاري. آما يقدم البنك األهلي التمويل اإلسكاني دون حجم محدد للقروض

إلى ويمكن أن يتلقى العمالء ما يصل . ويتحدد حجم القروض للتمويل اإلسكاني من خالل قيمة الرهن العقاري المقدم
. من القيمة% 80وفي حالة الودائع الثابتة، يمكن للعمالء الحصول على نسبة تصل إلى . من قيمة ممتلكاهم% 75

 .وأقل بقليل بالنسبة لقروض الشرآات والقروض الصغيرة% 16-15ويتراوح سعر الفائدة من 
 

والقروض التجارية الصغيرة، ) تتمويل التجارة، واألصول، وتمويل المشروعا( قروض الشرآات :المنتجات الحالية
وفيما .  باإلضافة إلى ضمانات البنوكL/Gs ، وL/Cs وقروض التجزئة للسيارات ومستلزمات المنازل واألثاث، و

يتعلق بااللتزامات، يقدم البنك حسابات جارية، ومدخرات، وودائع زمنية، وخدمات للمدفوعات الوطنية، والتحويالت 
 ). إلى الوقت الحالي من خالل بنك آخر(اآللي، وبطاقات الفيزا الدولية، وماآينات الصرف 

 
                                                      

 .  هذا الرقم من تقديرات البنك األهلي 49
 سيحاول االستشاري جمع المزيد من البيانات التفصيلية خالل زيارة ثانية للبنك في أكتوبر حيث تعتبر البيانات الحالية المتاحة  50

 . لدى البنك اليمني األهلي غير مرضية
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 (YBRD)البنك اليمني للتعمير والتنمية 
 

ومنذ إنشائه، تعد الحكومة اليمنية صاحبة . 1962البنك اليمني للتعمير والتنمية هو أقدم البنوك اليمنية، حيث أنشئ في 
 .  من المساهمين من القطاع الخاص30,000بين % 49 من األسهم، في حين تتوزع نسبة% 51األغلبية بنسبة 

 
خالل العقد األول من عمر البنك اليمني قام أيضًا بدور البنك المرآزي اليمني إلى حين إنشاء البنك المرآزي اليمني 

 1992، واصل البنك المرآزي اليمني حفظ جميع الحسابات الحكومية ولكن في 1992وحتى . 1972الحالي في 
 . زارة المالية قرارًا بنقل جميع الحسابات الحكومية من البنوك التجارية إلى البنك المرآزي اليمنيأصدرت و

 
 44فمن خالل شبكة فروعه التي تصل إلى . وفيما يتعلق باألصول، يعد ثالث أآبر البنوك اليمنية وأآبر البنوك العامة

 . أآبر شبكة توزيع بين البنوك التجارية في المناطق الريفيةفرع، لديه نفس عدد فروع بنك االئتمان والتعاون الزراعي و
 

ووفقًا لبيان عمل البنك، فهو يقدم قروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بما يعني أن الحد األدنى لقيمة القرض تبدأ 
جد لدى البنك ويو. ويتسم هذا المنتج بالنجاح في حاجة، وماهويت، وسعدة.  دوالر50,000 دوالر لتصل إلى 2500من 

. 2007 قرض بنهاية يونيو 3444يصل العدد اإلجمالي للقروض القائمة .  قرض في هذه الفئة800-600حاليًا نحو 
%. 19 شهر، بنسبة فائدة 24 إلى 12وتتراوح فترة القرض لقروض الشرآات والمشروعات المتوسطة والصغيرة من 

مية يفرض أسعار فائدة أعلى للعمالء المتكررين حيث يقدر مخاطر ومن الجدير بالذآر أن البنك اليمني للتعمير والتن
وتقبل الضمانات مثل الذهب، والخصم من الرواتب، وشيكات المعاشات، . القروض المتكررة أعلى من القروض المبدئية

وقد .  آالف10 إلى 8ولم تتوافر األرقام المحددة لحسابات قروض التجزئة، ولكنها قدرت بنحو . والضمانات التجارية
 ). صافي% (38و) إجمالي% (17 بنسبة 2006 إلى 2005ارتفعت محفظة القروض في الفترة 

 
وترتبط نسبة . ، يتم تقديم جميع القروض للقطاع الخاص بسبب الخبرات غير المرضية لكيانات التمويل العامة1985منذ 

 مليون 8.9( من المبالغ القائمة يمكن استدعائها %31آبيرة من القروض غير العاملة بالقطاع العام على الرغم من أن 
 . من القروض الرديئة% 100وتمثل القروض غير العاملة ذات الصلة بالقطاع العام ). دوالر

 
 وصول قيمة 2006يوضح تقرير المراجعين لعام . وفقًا لقواعد البنك المرآزي اليمني: مخصصات فاقد القروض سياسة

وتقدر .  مليون دوالر3.2 مليون دوالر والفوائد غير المجمعة إلى 26.3غير العاملة إلى للقروض العاملة والمخصصات 
 . من إجمالي المحفظة% 41النسبة اإلجمالية بنحو 

 
 

يتم تحديد مفهوم البنك عن القروض غير . 51 لم تحدد آمية القروض غير العاملة في التقرير السنوي:القروض غير العاملة
من % 110وفيما يتعلق بالقروض المتعثرة من الكيانات العامة، تم تنحية . عد البنك المرآزي اليمنيالعاملة من خالل قوا
 . المخصصات جانبًا

 
أبدى البنك اليمني للتعمير والتنمية اهتمامًا آبيرًا : 52 بالمشروعات المتوسطة والصغيرةالنشاطات واالستراتيجية المتعلقة

وتعتبر اإلدارة هذه الشريحة أقل مخاطر من عمالء . حاب المشروعات الصغيرةبمد نشاطات اإلقراض الخاصة به ألص
، في حين %95-%90ووفقًا لإلدارة، يتراوح معدل السداد في شريحة المشروعات المتوسطة والصغيرة بين . الشرآات

مزيد من المشروعات وأشارت اإلدارة إلى دهشتها لعدم سؤال ال%. 80يصل معدل السداد للعمالء من الشرآات إلى نحو 
وتربط اإلدارة . المتوسطة والصغيرة للتمويل من خالل البنك حيث يعتبر البنك منتجاته مالئمة لهذه المجموعة المستهدفة

وقد أعربت اإلدارة عن عزمها القيام بالمزيد . ذلك بغياب المعرفة بالعمالء والقليل من التسويق والوعي من قبل الحكومة
وفي شريحة . ولم تحدد أي تعديالت بعينها لإلجراءات الحالية أو أي تطورات للخدمات الجديدة. نفسهامن جهود التسويق ب

وال توجد تقديرات بشأن عدد القروض المستخدمة . التجزئة، ال يوجد لدى البنك أي بيانات بشأن هدف االئتمان الموزع
 . لنشاطات توليد الدخل وعدد القروض االستهالآية

 
 ألف 50 دوالر إلى 500 قروض للمشروعات الصغيرة من : بالمشروعات المتوسطة والصغيرةت الصلةالمنتجات ذا

 10 آالف إلى 8نحو ( دوالر للموظفين الحكوميين فقط 1500وقروض العمالء تصل إلى )  عميل800نحو (دوالر 
وللتأهل للحصول على قروض المستهلكين يحتاج العميل إلى ضمان ).  مليون دوالر1آالف عميل، بمحفظة قائمة تقدر بـ 

                                                      
وسيحاول االستشاري جمع المزيد من المعلومات التفصيلية .  التقرير السنوي أي معلومات بشأن القروض غير العاملة لم يقدم 51

 . للتقرير الختامي
 دوالر إلى 500، وتتراوح قيمة القرض من "التمويل األصغر" يطلق البنك اليمني للتعمير والتنمية على القروض الصغيرة لديه  52

 .  ألف دوالر50
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من القروض يتم ضمانها من خالل الخصم % 90. ن الزمالء من المؤسسة ذاتها أو يجب تقديم خصم من الراتباثنين م
 . من الرواتب

 
وتتم جميع نشاطات اإلقراض وفقًا .  يقدم البنك اليمني للتعمير والتنمية جميع أنواع الخدمات المصرفية:المنتجات الحالية

 منتجات القروض إلى تمويل التجزئة، والتمويل األصغر، وتمويل الشرآات بما في ويتم تقسيم. للنظم التقليدية لإلقراض
وتتاح إمكانية . وودائع زمنية) جارية وتوفير(وفيما يتعلق بااللتزامات، تقدم جميع البنوك حسابات . L/Gs ، وL/Csذلك 

 Western ويسترن يونيون وآذلك من خالل) للحسابات الجارية (SWIFTتحويل األموال دوليًا من خالل سويفت 
Union . 

 
 (CAC Bank)بنك االئتمان والتعاون الزراعي 

 
والبنك األهلي ) 1975المؤسس في (، عقب دمج بنك االئتمان الزراعي 1982أنشئ بنك االئتمان والتعاون الزراعي في 

ويخضع البنك لعملية . ة اليمنيةوبنك االئتمان والتعاون الزراعي مملوك بالكامل للحكوم). 1979المؤسس في (التعاوني 
إعادة هيكلة شاملة لتجنب السيولة من قبل البنك المرآزي اليمني نظرًا الرتفاع عدد القروض غير العاملة وقاعدة رأس 

وآما قامت الحكومة بشراء الديون الرديئة .  عندما تم تعيين رئيس جديد2004وقد بدأت العملية في . المال المحدودة
 . سملة البنكوتمت إعادة ر

 
بعد إطالق عملية إعادة الهيكلة أطلق بنك االئتمان والتعاون الزراعي حملة تسويقية وتمكن من تأسيس اسمه آعالمة 

 . ويعد بنك االئتمان والتعاون الزراعي هو البنك األآبر واألشهر في اليمن. وتبدو صورة البنك عصرية ومهنية. تجارية
 

 فرع موزعة في 44، فلديه )بالمشارآة مع البنك اليمني للتعمير والتنمية(النتشار في البالد ويتمتع البنك بأآبر معدالت ا
 . البالد، وتغطي المناطق الريفية أيضًا

 
واليوم، تخصص . ، رآز االئتمان والتعاون الزراعي على اإلقراض للقطاع الزراعي والمزارع السمكية2004حتى عام 

ويتم . تجاري؛ تنقسم النسبة الباقية بين القروض للقطاع الزراعي والقروض الشخصيةمن محفظة البنك لإلقراض ال% 80
ونظرًا للخبرات السيئة مع . 53الترآيز على المشروعات الكبرى على الرغم من أن المبالغ الصغرى متاحة نظريًا أيضًا

وقد تمكن بنك االئتمان والتعاون . يدةالقطاع العام فإن اإلقراض للمؤسسات العامة يعد محدودًا للغاية ويخضع لقيود شد
الزراعي من الحصول على حصة جيدة من مشروعات التجزئة للموظفين الحكوميين ويخطط لتوسيع هذه الشريحة بدرجة 

 ). صافي% (76و) إجمالي% (64 بنسبة 2006 إلى 2005وقد ارتفعت محفظة القروض من . آبيرة
 

وال .  وديعة زمنية181 حساب توفير، و1,957 حساب جاري، و24,659 يوجد لدى بنك االئتمان والتعاون الزراعي
 2006تقريبًا في % 130وقد تمكن البنك من زيادة الودائع بنحو . توجد احصائيات متاحة فيما يخص حسابات القروض

 . تهاآما تضاعفت األصول اإلجمالية في الفترة ذا).  مليون دوالر109 (2005مقارنة بعام )  مليون دوالر242(
 

عادة ما تتقدم الحكومة لبنك االئتمان والتعاون الزراعي لدعم مكافحة البطالة من خالل مبادرات غير محددة بشكل واضح 
وفيما يتعلق بهذه . ؛ إال أنه لم يتم تخصيصه بعد2006وقد وعدت الحكومة بالفعل تقديم الدعم المالي في . إلى اآلن

لمزيد من المعلومات عن برنامج الصالح انظر ( بشكل وثيق مع برنامج الصالح المبادرات من المفترض أن يعمل البنك
 مكتب 500وبناء على الطلب من البنك البدء حتى دون التمويل الحكومي، فقد قدمت المبادرات في نحو ). الفصل الثالث

بهذه المكاتب خريجو يعمل . في صنعاء وتعز في ظل تصميم الشرآات المقدم من بنك االئتمان والتعاون الزراعي
ويتم . الجامعات ويقدمون خدمات محدودة مثل توزيع الرواتب ووحدات لسداد فواتير الكهرباء، والمياه، والهاتف المحمول

تشجيع العاملين بالمكاتب على الحصول على المزيد من فرص العمل من خالل بيع آروت شحن الهاتف المحمول 
 . المدفوعة مسبقًا

 
 وصول 2006يوضح تقرير المراجعين لعام .  وفقًا لسياسات البنك المرآزي اليمني:اقد القروضسياسة مخصصات ف

وتقدر .  مليون دوالر3.7 مليون دوالر والفوائد غير المحصلة إلى 11.3القروض العاملة وغير العاملة إلى  مخصصات
 . من إجمالي المحفظة% 16الكمية اإلجمالية بنسبة 

 
 . من المخصصات% 85ط ما يزيد على ويمثل ثالثة عمالء فق

 
 مليون 25.6 أن القروض غير العاملة والسلفيات تقدر بقيمة 2006 يوضح تقرير المراجعين لعام :القروض غير العاملة

من إجمالي % 28أو ) صافي(من المحفظة القائمة % 33، حيث وصلت إلى 2005بتناقص طفيف مقارنة بعام (دوالر 

                                                      
ال توجد أرقام متاحة لمتوسط حجم القروض للقروض الكبرى، أو أي تقديرات لمبالغ العمالء النشطين في شريحة المشروعات   53

 . المتوسطة والصغيرة وكذلك أحجام القروض والتطبيقات
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وتراجعت %. 4عتبار نمو محفظة القروض، فإن نسبة القروض غير العاملة قد تراجعت بنسبة وباألخذ في اال. القروض
 %. 1 بنسبة 2006 و2005الكمية اإلجمالية للقروض غير العاملة بين 

 
، تم االتفاق على أن تقوم وزارة المالية 2006 لسنة 145وفقًا للوائح البنك المرآزي اليمني وقرار مجلس الوزراء رقم 

وفيما يتعلق بالبيانات المالية للبنك، تقدر المحفظة . اء محفظة القروض الزراعية لبنك االئتمان والتعاون الزراعيبشر
وستصدر وزارة المالية سندات حكومية بنفس القيمة ويتم تحديد أسعار الفائدة . ريال يمني 5,086,132,327بقيمة 

وسيقوم بنك االئتمان والتعاون الزراعي بإدارة ومتابعة تحصيل . لبنوكوتواريخ االستحقاق باالتفاق بين وزارة المالية وا
عالوة على ذلك، تم االتفاق أن الديون الخارجية طويلة . هذه القروض، وسيقوم بتحويل المبالغ المحصلة إلى وزارة المالية

عاون الزراعي، سيتم تحويلها مرة ، والتي قدمتها وزارة المالية لبنك االئتمان والت2005 ديسمبر 31المدى اعتبارًا من 
 . 54أخرى إلى وزارة المالية آجزء من تسوية القروض الزراعية

 
اعتاد بنك االئتمان والتعاون الزراعي تقديم القروض : بالمشروعات المتوسطة والصغيرةالنشاطات واالستراتيجية المتعلقة 

ت السيئة وانخفاض معدالت السداد تم وقف هذا المنتج ونظرًا للخبرا. الصغيرة للمزارع الصغيرة والمصائد منذ سنتين
وال يعتزم البنك االستثمار في شريحة المشروعات المتوسطة والصغيرة إال إذا آانت الحكومة ستدعمه بالمزيد من . تمامًا

ظفين وفي مجال مشروعات التجزئة، للبنك نصيب آبير من قروض االستهالك المقدمة باألساس للمو. التمويل اإلضافي
 مليون دوالر 30 ألف حساب فعال في قروض العمالء بقيمة قائمة تصل إلى نحو 36ويوجد حاليًا نحو . الحكوميين

وال توجد تقديرات بشأن عدد قروض المستهلكين المستخدمة في نشاطات إلدرار .  دوالر830ومتوسط قيمة حالية 
 . الدخل

 
 نظريًا توجد القروض بمبالغ صغيرة ألي من االحتياجات :ةيربالمشروعات المتوسطة والصغالمنتجات ذات الصلة 

يمكن الحصول على القروض االستهالآية لما . ال يمكن الحصول على تفاصيل أو إحصائيات لهذه الشريحة. التجارية
يصل إلى عشر أضعاف صافي الراتب، وحد أقصى سنتين للسداد وضمان من خالل الخصم من الراتب، مدعومًا بخطاب 

 . ان من صاحب العمل وضمان شخصي الثنين من الزمالء في نفس مكان العملضم
 

 يقدم بنك االئتمان والتعاون الزراعي باألساس قروض قصيرة األجل للنشاطات التجارية والزراعة، :المنتجات الحالية
ات اإلقراض وفقًا تتم جميع نشاط. والقروض االستهالآية L/C and L/Gباألساس التمويل التجاري واالستثمارات 

وفيما يتعلق بالمسئولية، تقدم حسابات جارية ببطاقات لماآينات الصرف اآللي وآروت مستقل . لإلقراض التقليدي
آما تقدم خدمات . وباإلضافة إلى ذلك، بدأ البنك إصدار فيزا إلكترون ألصحاب الحسابات الجارية. لالستخدام بنقاط البيع

 . تحويل األموال محليًا ودوليًا
 

 (HCB)بنك االئتمان اإلسكاني 
 

وال تزال .  من قبل الحكومة اليمنية لتخصيص مصادر التمويل إلنشاء المساآن1978أنشئ بنك االئتمان اإلسكاني في 
األخرى بين عدد من المساهمين من % 10من بنك االئتمان اإلسكاني، وتوزع نسبة % 90الحكومة تمتلك ما يقرب من 

 . القطاع الخاص
 
ويقدم . دى بنك االئتمان اإلسكاني فرعين في صنعاء والحديدة، ووفقًا للبنك المرآزي ليسا نشطين بدرجة آبيرة في السوقل

 . في الوقت الحالي عدد قليل من القروض للموظفين الحكوميين لتطوير المنازل
 

وإلى اآلن لم يتم تحديد أي .  الزراعيوبموجب قرار رئاسي، سيتم دمج بنك االئتمان اإلسكاني مع بنك االئتمان والتعاون
 . إجراءات لتنفيذ القرار

 
وفي .  ولم يتم تعديلها مطلقًا1978 ريال يمني سجلت في 300,000 أقصى قيمة للقروض آانت :المنتجات الحالية

 وقد بلغ رأس المال.  دوالر1,500 دوالر؛ واليوم يعادل 67,000 ريال يمني يعادل 300,000، آان مبلغ 1978
 1.5ولم يزيد رأس المال ويقدر حاليًا بنحو . 1978 مليون دوالر في 67 مليون ريال يمني بقيمة تعادل 300المبدئي 

 . مليون دوالر
 
 
 

                                                      
 2006دار ميزانية وإلى اآلن تم إص.  متوافر2006 لم يكن التقرير السنوي لعام 9/2007في  (2005التقرير السنوي :  المصدر 54

 ). فقط
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 (PPSC)البريد اليمني وهيئة االدخار البريدي 
 

وهي .  اليمن عقب توحيد الخدمات البريدية لجنوب وشمال1991 في 55أنشئ البريد اليمني وهيئة االدخار البريدي
. ومن خالل منتجات االدخار، تستهدف باألساس عمالء الطبقة الوسطى. مؤسسة لحفظ الودائع تقدم خدمات مالية إضافية

 . وتعد نسبة آبيرة من أصحاب الحسابات الجارية بها من متلقي مدفوعات المزايا االجتماعية لصندوق الرعاية االجتماعية
 

 فرع 240ولديها . البريدي يعد مؤسسة حكومية تمامًا وتدار من قبل وزارة االتصاالتالبريد اليمني وهيئة االدخار 
يعتبر البريد اليمني وهيئة االدخار . مميكن تمامًا بوحدات عبر اإلنترنت؛ ونصف الفروع تقريبًا في المناطق الريفية

 . والجزائر، وتونسالبريدي أربع أفضل مؤسسات الخدمات البريدية إدارة في المنطقة بعد المغرب، 
 

).  دوالر240متوسط قيمة ( مليون دوالر 70 حساب، بإجمالي محفظة 290,000يقدر عدد الحسابات االدخارية بعدد 
ففي . وباإلضافة إلى ذلك، تمكنوا من جذب عدد من المؤسسات الحكومية آعمالء الستخدام هيئة البريد لسداد الرواتب

وبالمثل، يتم توجيه جميع مدفوعات المعاشات . واتب الحكومية من خالل هيئة البريدبعض المحافظات، يتم سداد جميع الر
نحو (من خالل هيئة البريد باإلضافة إلى مدفوعات المستفيدين من صندوق الرعاية االجتماعية ) 194,000(الحكومية 

 ).  مستفيد يتلقون المدفوعات آل ثالثة شهور600,000
 

فتح حساب لدى هيئة البريد على الرغم من أن المستفيدين من صندوق الرعاية االجتماعية يلتزم جميع متلقي الخدمات ب
 . يجب أن يقوموا بسحب أموالهم على دفعة واحدة يوم توزيعها

 
يتم استثمار القيمة المتبقية أو إيداعها في . من الودائع في سندات الخزانة% 50تقدر استثمارات هيئة البريد حاليًا بنحو 

تتم هذه االستثمارات تحت إشراف وموافقة البنك . 56ك التجارية في اليمن أو في شرآة موبايل اليمن وتلي يمنالبنو
 . المرآزي اليمني

 
تجري هيئة البريد مناقشات مع الصندوق االجتماعي :  بالمشروعات المتوسطة والصغيرةالنشاطات واالستراتيجية المتعلقة
وليين بشأن إمكانية ربط خدمات التمويل األصغر لقنوات تقديم الخدمات القائمة بالفعل، للتنمية من خالل االستشاريين الد

وباإلضافة . ولها أوسع نسبة وصول في البالد، حيث تغطي أجزاء آبيرة من المناطق الريفية. مثل شبكة فروع هيئة البريد
ا من التعامل مع الخدمات اإلضافية أو التي يمكن إلى ذلك، يبدو أن لديها منظومة متطورة من برامج الكمبيوتر التي تمكنه

 . دمجها في نظم معلومات اإلدارة القائمة ألي من مؤسسات التمويل األصغر
 

إال أن انطباع االستشاري أوضح أن هيئة البريد لم تكن مقتنعة بشكل تام بأي من أشكال الشراآة المحتملة لخدمات التمويل 
وتم التأآيد على أن هيئة البريد لن تقبل أي مخاطرات فيما يتعلق بعمليات التمويل . األصغر أو مزاياه لهيئة البريد

إن الدخول في شراآات ليس األولوية األولى لها حيث تسعى باألساس إلى توسيع . األصغر، وستعمل فقط آقناة للتوزيع
 . ايدة للعمالء بطريقة مهنيةنطاق شبكتها، وتقديم الخدمات اإلضافية وإعداد أنفسهم لمواجهة القاعدة المتز

 
، )2007مخطط تنفيذها في نهاية ( حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وماآينات الصرف اآللي :المنتجات الحالية

سيتم تقديم التحويالت الدولية من خالل ويسترن يونيون . وخدمات تحويل األموال المحلية وتحويل األموال دوليًا
Western Union وباإلضافة لذلك، ستقوم بتيسير سداد فواتير المياه، والكهرباء، والهاتف . 2008 في أوائل وستبدأ

 . المحمول
 

 البنوك الخاصة
 

 (TIB)بنك التضامن اإلسالمي 
 

وهو بنك إسالمي، أنشئ وفقًا لقانون االستثمار في . بنك التضامن اإلسالمي هو أآبر البنوك اليمنية وفقًا إلجمالي األصول
وتملك البنك أآبر األسر .  ويعتبر أحد أسرع البنوك نموًا في اليمن حيث يتمتع بأعلى درجات الشعبية في البالد.1996

 . من أصحاب األعمال في اليمن ذات النشاطات المتنوعة والمنتشرة
 

، والحديدة،  فرع في صنعاء، وتعز، وعدن13يوجد لدى بنك التضامن . وال تزال نسبة الوصول للمدن الرئيسية محدودة
 ). 2007/2009سيتم بدء العمل في (وموآالة 

 

                                                      
 . 2.1 مؤسسة للودائع فقط، فهي ليست مدرجة في الجدول الخاص بتوثيق البنوك في الفصل PPSC حيث أن  55
 .  مؤسسات االتصاالت الحكومية 56
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وتتضمن نشاطات البنك الرئيسية الخدمات البنكية . 2006 ألف حساب في نهاية 160يوجد لدى بنك التضامن نحو 
 مليون دوالر ومحفظة القروض 600وتقدر المدخرات والودائع الزمنية بنسبة . للشرآات واالستثمار وبنوك التجزئة

 إلى 2005وقد ارتفعت محفظة القروض من . من المدخرات والودائع الزمنية% 75 مليون دوالر، بما يمثل 450
 ). صافي% (39و) إجمالي% (35 بنسبة 2006

 
 . وفقًا للوائح البنك المرآزي اليمني: سياسة مخصصات فاقد القروض

 
 12.1 مليون دوالر، بقيمة 305بنسبة ) قروضمن محفظة ال% 68( تقدر محفظة عقود المرابحة :القروض غير العاملة

 %). 4(مليون دوالر، قروض غير عاملة 
 

ارتفعت نسبة القروض غير العاملة ) من إجمالي المحفظة% 67(ووفقًا للزيادة في إجمالي محفظة استثمارات المرابحة 
مارات المرابحة في الفترة ، آما ارتفعت قيمة القروض غير العاملة الستث2006في % 12,2 إلى 2005في % 9,0من 

 %. 36 بنسبة 2006 إلى 2005
 

لكونه البنك التجاري األول في اليمن، أنشأ بنك : النشاطات واالستراتيجية المتعلقة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة
اريًا من وتعتبر الوحدة استثمارًا تج. 2006التضامن وحدة مستقلة لعمليات المشروعات المتوسطة والصغيرة في نهاية 

نائب المدير العام، (قبل بنك التضامن وتخضع إلشراف لجنة مكونة من ثالثة أعضاء رفيعي المستوى من اإلدارة 
.  مليون دوالر من التضامن1,5حصلت الوحدة على منحة بقيمة ). ومساعد المدير العام، ومدير إدارة االستثمار األجنبي

فعلى سبيل المثال، للوحدة نظامها الخاص لتتبع القروض، . يكلها التنظيمي الخاصوتعد قانونيًا جزءًا من البنك ولكن لها ه
تنتظم الوحدة آمرآز ربحي . ونظام للمحاسبات، وسياسات الموارد البشرية وتعمل باألساس من خالل فروع مستقلة

م القروض للمشروعات وقبل ذلك آان لبنك التضامن فرع رائد في تعز يقد. 2006وقد بدأت العمل في نهاية . مستقل
 . 2010/2011ومن المخطط التقسيم في . المتوسطة والصغيرة، ولكنه لم ينجح

 
تعد منتجات القروض المقدمة مماثلة لتلك التي تقدمها مؤسسات التمويل األصغر في اليمن، على الرغم من عدم تقديم 

إال أنه منذ بدء العمليات تمكن من بناء قاعدة من . العملويعد نمو الوحدة بطيئًا ولكن وفقًا لخطط . برامج لالدخار إلى اآلن
، ومنها نحو ) بنهاية السنة1000من المخطط الوصول إلى ( من أصحاب المشروعات الصغيرة 600العمالء بين 

 قدم البنك قروض للعمالء في 2007في يونيو .  دوالر500ويقدر متوسط حجم القرض بـ. من النساء% 60-55%
ومن المخطط تقديم خدمة للتأمين %. 100وتصل نسبة السداد إلى . من محفظة القروض% 10ة على الوحدة، مقتصر

تمكن بنك التضامن ). بما يشبه التأمين على الديون المتبقية(لتغطية األقساط القائمة في حالة عدم السداد ) تكافل(اإلسالمي 
نشاء هذه الوحدة واالستفادة من خبرة سوق التمويل من جذب العديد من الموظفين ذوي الخبرة في التمويل األصغر إل

. وال يزال غياب العاملين المؤهلين أآبر القيود على توسيع نطاق عمليات التمويل األصغر وضمان استدامتها. األصغر
ويرى بنك التضامن قدرات في سوق التمويل األصغر باعتبار الشريحة أقل حظًا من الحصول على الخدمات وتعتبر 

 . خاطر مقبولةالم
 

 من خالل وحدة التمويل األصغر لديه، يقدم بنك التضامن :المنتجات ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة
. وآذلك القروض الموسمية) مشروعات أو قروض استهالآية(قروض المجموعات للنساء على نموذج جرامين، ولألفراد 

.  دوالر للقروض الفردية2500 إلى 250قروض المجموعات و دوالر ل1000 إلى 200تتراوح نسب القروض من 
% 18للقروض الفردية، و% 15وتتراوح أسعار القروض من .  شهر24وتتراوح فترات القروض من شهر إلى 

يتم استخدام الضمانات مثل مؤسسات التمويل . 57للقروض الموسمية) شهريًا% 2أو % (24لقروض المجموعات إلى 
 الضمانات التجارية، أو الخصم من الرواتب، أو الذهب أو ضمانات البنوك أو الضمانات األصغر من خالل قبول

 . الشخصية الثنين من الزمالء في نفس الشرآة الخاصة أو الجهة الحكومية
 

 L/C جميع منتجات اإلقراض وفقًا للبنوك اإلسالمية لتمويل التجارة، واالستثمار، واالستهالك وآذلك :المنتجات الحالية
and LG . وفيما يتعلق بااللتزامات، يتم تقديم الحسابات الجارية، والمدخرات، والودائع الزمنية، وماآينات الصرف

 . آما يقوم البنك بتيسير تحويالت األموال المحلية والدولية. اآللي وبطاقات االئتمان
 

 (IBY)البنك اليمني الدولي 
 

 على يد عدد من رجال 1979فقد أنشئ في . لي ثاني أآبر البنوك اليمنيةفيما يتعلق باألصول، يعد البنك اليمني الدو
والبنك التجاري الوطني السعودي %) Bank of America) 20بنك أوف أمريكا (األعمال اليمنيين ومساهمين دوليين 

                                                      
.  األصغر تجدر اإلشارة إلى أن جميع أسعار الفائدة الواردة في هذا التقرير هي معلومات مقلمة من البنوك ومؤسسات التمويل 57

وكما توضح األجوبة في دراسة الطلب فإن هذه . وال تتضمن تكاليف مثل رسوم اإلدارة، أو تكاليف التوزيع أو غيرها من التكاليف

 %. 60أو حتى % 40التكاليف اإلضافية ال تتسم بالشفافية للعمالء وقد تزيد فعالية أسعار الفائدة إلى 
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تلك البنك ويم. 1990وقد باع بنك أوف أمريكا حصته للمساهمين اليمنيين في %). 25 –خالد بن سالم بن محفوظ (
 .  من المساهمين المحليين400، وتوزع النسبة الباقية بين %15التجاري الوطني حاليًا 

 
وبكونه أحد البنوك سريعة النمو، يخطط البنك اليمني الدولي لتوسيع . يقتصر نطاق النشاط على المدن الرئيسية في اليمن

 . شبكة فروعه للوصول إلى أسواق جديدة
 

ينقسم . عمالء التجزئة والشرآات: يقدم البنك اليمني الدولي خدماته لمجموعتين مستهدفتين رئيسيتينفي عمليات اإلقراض 
 دوالر؛ 250,000للمشروعات الصغيرة عائد سنوي . تعريف البنك اليمني الدولي للشرآات إلى ثالث فئات
 دوالر 10,000قروض الشرآات بقيمة تبدأ .  مليون دوالر5والمشروعات المتوسطة والكبيرة يبغ عائدها ما يزيد على 

 دوالر 10,000وبصفة استثنائية، يقدم البنك قروض بقيمة أقل من . من الدخل السنوي للعمالء% 20ويجب أال تتجاوز 
وال توجد أرقام متوافرة بشأن القروض .  من مقترضي الشرآات300، آان لدى البنك 2006وبنهاية . للعمالء المعروفين

% 31و) إجمالي% (31 بنسبة 2006 إلى 2005وقد ارتفعت محفظة القروض في .  دوالر10,000األقل من 
 ). صافي(
 

وتقدم القروض على .  حساب تجزئة، من بينها قروض السيارات6000، آان لدى البنك اليمني الدولي 2006وبنهاية 
وتتراوح . لى عشرة رواتب صافيةأساس اثنين من الضامنين الشخصيين وإثبات للراتب الثابت، وتقتصر قيمة القرض ع

 3-2، ولألغراض األخرى عادة ما تكون )للسيارات المستخدمة والحديثة( سنوات 5-4فترة قروض السيارات من 
ويعد غالبية عمالء التجزئة من الموظفين الحكوميين، على الرغم من أن البنك يقدم قروض التجزئة أيضًا . سنوات

 . 58لموظفي الشرآات الخاصة
 
 أن القروض 2006توضح تقارير المراجعين لعام . وفقًا لمعايير البنك المرآزي اليمني: سة مخصصات فاقد القروضسيا

% 27ويقدر المبلغ اإلجمالي بقيمة .  مليون دوالر6 مليون دوالر والفائدة غير المحصلة 32العاملة وغير العاملة بلغت 
 . من إجمالي المحفظة

 
 86.2 وصول قيمة القروض غير العاملة والدفعات إلى 2006تقرير المراجعين لعام  يوضح :القروض غير العاملة

ووفقًا للزيادة في إجمالي المحفظة، . من إجمالي القروض% 61أو ) صافي(من المحفظة القائمة % 83مليون دوالر، 
رتفاع للقروض غير ، أقصى نسبة ا2006في % 61 إلى 2005في % 59ارتفعت نسبة القروض غير العاملة قليًال من 

 %. 34 بنسبة 2006 و2005العاملة في الفترة 
 

ذآرت إدارة البنك اليمني الدولي أنها تريد وضع : النشاطات واالستراتيجية المتعلقة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة
واضحة بشأن ولكن ليس لديها فكرة . استراتيجية بشأن آيفية الوصول إلى قمة سوق المشروعات المتوسطة والصغيرة

وعلى األرجح سيكون على . آيفية الوصول إلى هذه الشريحة وأي جزء من المجموعة المستهدفة ترغب في الترآيز عليه
وتم توضيح فكرتين أساسيتين، رغبة . نطاق ضيق فقط، بهدف تقديم خدمات ومنتجات إضافية للعمالء المعروفين للبنك

أو دعم العمالء ) الفنادق والمطاعم التي تحتاج ألثاث أو ثالجات جديدة: لعلى سبيل المثا(العمالء في تبديل األصول 
وقبل البدء في خدمة المشروعات المتوسطة والصغيرة، . القائمين من خالل الخدمات غير المباشرة مثل ضمانات البنوك

ومن . بحث شامل للسوقيرغب البنك في وضع نظام للتقييم لعمليات إقراض المشروعات المتوسطة والصغيرة والقيام ب
خالل النجاح في مشروعات التجزئة، يود البنك في نقل خبراته الجيدة إلى عمليات إقراض المشروعات المتوسطة 

 . والصغيرة
 

عالوة على ذلك، سيشارك البنك اليمني الدولي من خالل مديره العام في بنك األمل، مؤسسة للتمويل األصغر ستبدأ عملها 
ولمزيد من المعلومات عن األمل، . ويعمل المدير العام للبنك اليمني الدولي مستشارًا لرئيس بنك األمل. في نهاية العام

 . انظر الملحق الثالث
 

ال يتم تتبع عدد قروض التجزئة المستخدمة ألغراض إدرار  :المنتجات ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة
ن شخصيين وإثبات للراتب الثابت، وتقتصر قيمة القرض على عشرة يتم تقديم القروض على أساس ضماني. الدخل

متناقصة على % 10متناقصة على القروض بالريال اليمني، و% 19تفرض نسبة فائدة . أضعاف صافي الراتب
 دوالر للعمالء 10,000وعلى نطاق ضيق للغاية، يقدم البنك اليمني الدولي قروض أقل من . 59القروض بالدوالر

 . أو العقارات آضمانات لهذا النوع من القروض) من نفس نوع العمل(وتطلب الضمانات التجارية . المعروفين
 

يتم تقديم القروض للنشاطات .  يقدم البنك اليمني الدولي مجموعة واسعة النطاق من الخدمات المالية:المنتجات الحالية
وعلى جانب االلتزامات يتم تقديم . L/Cs and L/Gsالتجارية، ورأس المال واألصول العاملة وآذلك للتجزئة و 

                                                      
 ). صاحب العمل(روض التجزئة توقع البنوك عادةً اتفاق بين البنك وشركة العميل  قبل أن يقدم البنك اليمني الدولي ق 58
 . تقدم البنوك جميع أسعار الفائدة بأسعار فائدة اسمية.  معظم القروض في اليمن تحسب على أساس سنوي 59
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ويوجد لدى البنك . وودائع زمنية) يطلب حد أدنى للحساب(الحسابات الجارية والتوفير ومن بينها حسابات التوفير لألطفال 
ن ماستر وأمريكا( من نقاط البيع في البالد، باإلضافة إلى إصدار البطاقات 600شبكة من ماآينات الصرف اآللي ونحو 

آما أن الخدمات المصرفية عبر الهاتف . آبطاقات حساب أو ائتمان، وفقًا للعميل) إآسبريس، وسيتم تقديم فيزا قريبًا
 . وخدمة الرسائل القصيرة متاحة

 
 بنك سبأ اإلسالمي 

 
من األسهم مملوآة % 10، و%15ويمتلك بنك دبي اإلسالمي . 1997بنك سبأ اإلسالمي، هو بنك خاص أنشئ في 

 من 6400وتوزع نسبة األسهم المتبقية بين . ؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص، وهي بنك للتنمية مقره جدةللم
ويتواجد بنك سبأ في . ويعمل بنك سبأ وفقًا للمبادئ اإلسالمية ويقدم مجموعة متكاملة من المنتجات اإلسالمية. المساهمين

 .  فرع14جميع المحافظات من خالل 
 

 مليون دوالر إلقراض المشروعات المتوسطة والصغيرة، على 3.5أ اتفاقية مع المؤسسة اإلسالمية بقيمة وقع بنك سب
% 40وتنقسم أغراض القروض إلى .  ألف دوالر75الرغم من أن الحد األدنى لحجم القروض بموجب هذه االتفاقية هو 

لم يظهر بنك سبأ أي . ورأس المال العامللألصول الثابتة % 10للعقارات، ونحو % 20للتجزئة، و% 30للتجارة، و
% 9.5 بنسبة 2006 إلى 2005وقد تراجعت محفظة القروض في الفترة . أرقام بشأن الحسابات العتبارها سرية

 ). صافي% (11.5و) إجمالي(
 

 . ر مليون دوال9، تم تخصيص 2007في يوليو . وفقًا لمعايير البنك المرآزي اليمني: سياسة مخصصات فاقد القروض
 

 مليون 4.8 مليون دوالر، و94بقيمة ) من محفظة القروض% 98( تقدر محفظة عقود المرابحة :القروض غير العاملة
وفقًا للنقص في إجمالي محفظة عقود المرابحة ارتفعت نسبة القروض غير العاملة %). 4.3(دوالر قروض غير  عاملة 

مة النهائية للقروض غير العاملة ألآثر من الضعف في وقد زادت القي. 2006في % 4.5 إلى 2005في % 1.9من 
 %). 220 (2006 و 2005الفترة 

 
استحدث بنك سبأ إدارة خاصة في جميع الفروع : النشاطات واالستراتيجية المتعلقة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة

مشروعات الصغيرة  مسئولي قروض فقط لنشاطات ال5لعمليات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكنه خصص 
ولم توجد إحصائيات بشأن عدد العمالء في فئة .  دوالر دون حد أعلى1000تبدأ القروض الصغيرة بقيمة . والمتوسطة

ونظريًا يمكن استخدام قروض المشروعات المتوسطة والصغيرة . المشروعات المتوسطة والصغيرة أو الستخدام القروض
 . تهالكلألصول، أو رأس المال العامل أو االس

 
يعتزم البنك في المستقبل استخدام إجراءات مبسطة وضمانات أقل لمنتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة، إال أن 

للمشروعات الناشئة المتخصصة في " معرض دائم"إال أن البنك يخطط لتنفيذ . االستراتيجية آانت تتسم بالغموض
 مفاوضات لشراء قطعة أرض على أطراف صنعاء وسيقوم بتزويد ويجري بنك سبأ بالفعل. النشاطات الحرفية باألساس

 . العمالء بجميع الوحدات الالزمة بما في ذلك التمويل
 

 دوالر إلى الصندوق االجتماعي للتنمية المستدامة، وهو مؤسسة للتمويل 1000يتم توجيه العمالء المطالبين بأقل من 
د تم تيسير القرض وضمانه من خالل سمعة مؤسسي الصندوق وق. األصغر تعمل من خالل قرض تجاري من بنك سبأ

ولمزيد من التفاصيل بشأن الصندوق االجتماعي . وقد أعرب بنك سبأ عن رغبته في الدعم المستمر للصندوق. االجتماعي
 . للتنمية المستدامة، أنظر الفصل الثالث

 
.  دوالر دون حد أقصى1000 الصغيرة بقيمة  تبدأ القروض:المنتجات ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة

إلى % 10يمكن تقديم القروض بالريال اليمني أو الدوالر األمريكي، ويقدر سعر الفائدة للقروض بالريال اليمني نحو 
ال توجد حدود لألهداف؛ فيمكن تقديها لألصول، أو رأس المال . 60أقل% 2، للقروض بالدوالر تكون النسبة 11%

 شهر للقروض بالريال اليمني، وما يصل إلى خمس سنوات 36يمكن أن تصل مدة القرض إلى . ستهالكالعامل أو اال
للموظفين (ومن الضمانات المقبولة العقارات، والضمانات التجارية، والخصم من الرواتب . للقروض بالدوالر األمريكي

 ). الحكوميين فقط
 

                                                      
المنخفض هذا إلى وجود تكاليف ويشير سعر الفائدة . منخفض لدرجة تدعو للغرابة لبلد مثل اليمن% 8 يعد سعر الفائدة بقيمة 60

ووفقاً لدراسة الطلب تزيد هذه التكاليف غير الظاهرة سعر الفائدة الفعال بدرجة كبيرة . إضافية مثل رسوم األقساط وتكاليف الدراسة

 . وقد الحظ االستشاري هذه االستراتيجية لتحديد األسعار في جميع البنوك اليمنية%. 60إلى % 40من 



 

 51

ومنتجات المصارف اإلسالمية للتجارة، والتجزئة، . ة للمنتجات المصرفية يقدم بنك سبأ المجموعة الكامل:المنتجات الحالية
عالوة على ذلك، يقدم حسابات جارية، وادخارية وودائع زمنية . L/Cs and L/Gواإلسكان، واألصول بما في ذلك 

 . وبطاقات ائتمان
 

 (YCB)بنك اليمن التجاري 
 

 2007وفي أوائل %. 10لمساهمين به شرآة اليمن للبترول بنسبة بنك اليمن التجاري مملوك بالكامل لليمن، ومن بين ا
.  فرع آخر15 فرع، ويخطط البنك الفتتاح 13 ارتفع عدد الفروع إلى 2007 فروع، وفي أغسطس 8آان لدى البنك 

ك ويعمل لدى البن. ويتم الترآيز على المدن الرئيسية في اليمن مثل صنعاء، وعدن، وموآالة، وضمار، وإب، وحديدة
 .  موظف370حاليًا 

 
وتعد شريحة قروض %. 20من األصول، ويود البنك زيادة نصيب التجزئة بنسبة % 80تمثل قروض الشرآات 

وقد ارتفعت محفظة القروض في الفترة . الشرآات منظمة مقارنًة بسوق التجزئة والتي يرى بها البنك العديد من القدرات
 ). صافي (%29و) إجمالي% (15 بنسبة 2006 إلى 2005

 
وتتكون محفظة الشرآات باألساس من التمويل .  آالف من عمالء الشرآات10تمكن بنك اليمن التجاري من جذب نحو 

. والقروض التكميلية، لتمويل الفترة بين التسليم والسداد من قبل القطاع الحكومي) من محفظة الشرآات% 60(التجاري 
وتعد فترة القرض قصيرة المدى حتى لالئتمان لتمويل األصول ال تتجاوز . ويتم استخدام عدد قليل من القروض لألصول

 . سنة واحدة
 

. في الوقت الحالي% 16يتم تحديد سعر الفائدة لعمليات اإلقراض وفقًا لسعر الفائدة ألذون الخزانة، والتي تقدر بنسبة 
يستثمر بنك اليمن التجاري .  قد تعتمد على العمالء، إال أن أسعار الفائدة%2ويقدر االنتشار بين الودائع واالئتمان بنحو 

 . نسبة آبيرة من ودائعه في أذون الخزانة باعتبارها استثمار آمن
 

وبالنسبة لهذه . عادة ما تطلب الضمانات لجميع أشكال االئتمان باستثناء القروض الكبرى خاصة في التمويل التجاري
وال . فة إلى نزاهة الشخص وسمعته وتاريخه االئتماني مع البنك تعتبر آافيةالقروض، فإن التدفق النقدي لألعمال، باإلضا

. يطلب البنك عقارات آضمانات للتمويل التجاري حيث أن نسبة القروض عادة ما تفوق قيمة العقار بماليين الدوالرات
 . رفه البنك جيدًاوبالنسبة للقروض األخرى أو األصغر تقبل البنوك العقارات أو الضمانات الفردية لشخص يع

 
 ألف من العمالء، ويرآز على موظفي الشرآات الكبرى 20وفي مجال التجزئة، يقدم بنك اليمن التجاري خدماته لعدد 

ووفقًا للشرآة التي يعمل بها يمكن للموظف . ويجب أن يكون للعميل حساب راتب لدى البنك. والخاصة المرموقة
يسأل عن الغرض من القرض في طلب التقديم للحصول على . اتب ضعف الر25الحصول على قرض لقيمة تصل 

وفي حالة تمويل السيارات، يتم تسجيل السيارة لدى . القرض ولكن ال تتم المتابعة سوى فيما يتعلق بقروض السيارات
غلب القروض تستخدم ووفقًا لتقديرات اإلدارة، فإن أ. ويعد التأمين على السيارات إلزاميًا. البنك إلى أن يتم سداد آخر قسط

يتم ضمان قروض التجزئة من خالل موظف واحد بالشرآة ذاتها أو من خالل موظف بموجب شيك . ألغراض اإلسكان
 . 61بالمبلغ الكامل

 
إلى جانب تقديم المنتجات الشائعة مثل حسابات الهاتف، وماآينات الصرف اآللي، والفيزا، والخدمات البنكية عن طريق 

.  اليمن التجاري بطاقات ائتمان تحمل اسمه وخط ائتماني دوار، متاح أيضًا لغير أصحاب الحساباتالهاتف، يقدم بنك
. يمكن استخدام البطاقة في ماآينات الصرف اآللي الخاصة بالبنك وفي نقاط البيع، ويمكن سداد الديون مباشرة لدى البنك

آما يدير البنك ماآينة الصراف اآللي المتنقلة . نترنتومن المنتجات المبتكرة األخرى بطاقة آاشو للدفع عن طريق اإل
 ). على سيارة نقل صغيرة(الوحيدة في البالد 

 
 تخصيص 2006ويوضح تقرير المراجعين لسنة . وفقًا لمعايير البنك المرآزي اليمني: سياسة مخصصات فاقد القروض

تقدر القيمة .  مليون دوالر26معة تصل إلى  مليون دوالر وفوائد غير مج26للقروض العاملة وغير العاملة بقيمة 
 . من إجمالي المحفظة% 44اإلجمالية بنحو 

 
 مليون 32 وصول القروض غير العاملة والسلفات إلى قيمة 2006 يوضح تقرير المراجعين لعام :القروض غير العاملة

ووفقًا للزيادة في إجمالي . وضمن إجمالي القر% 31أو ) صافي(من المحفظة القائمة % 63دوالر، بما يصل إلى نحو 

                                                      
إال أنه تجدر اإلشارة إلى أن غالبية البنوك . ضح إذا ما كانت هذه العادة واسعة االنتشار تخرق القوانين اليمنية من غير الوا 61

إال أنه في هذه . ومؤسسات التمويل األصغر ال تستخدم الشيك كنوع من الضمان ولكن كأسلوب لضمان السداد في المواعيد المحددة

 . الحالة يستخدم الشيك كضمان
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وتراجعت القيمة النهائية . 2006في % 31 إلى 2005في % 42المحفظة، تراجعت نسبة القروض غير العاملة من 
 %. 22 بنسبة 2006 و2005للقروض غير العاملة في الفترة 

 
حدودة في تقديم القروض تعد خبرة البنك م: النشاطات واالستراتيجية المتعلقة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة

أو أقل )  دوالر5000( مليون ريال يمني 1للمشروعات المتوسطة والصغيرة، على الرغم من أنه يقدم قروض بقيمة 
وقد وافقت إدارة البنك على أن تقديم القروض للمشروعات . للكيانات المؤسسية التي يعرفونها بالفعل ألغراض مخصصة

الة لجذب عمالء جدد وأثبتت نجاحها في بلدان أخرى وأن له مزايا ضخمة للمؤسسة المتوسطة والصغيرة يعد أداة فع
إال أن البنك ليس لديه خطط لالستثمار بدرجة أآبر في قروض المشروعات . مقدمة القروض واالقتصاد بوجه عام
 . المتوسطة والصغيرة في الوقت الحالي

 
 آالف 5 يقدم البنك منتجات القروض للشرآات بقيمة أقل من :المنتجات ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة

 ضعف الراتب، ويتم الضمان عن طريق واحد من الزمالء 25دوالر وقروض المستهلكين دون حد أدنى ولما يصل إلى 
 . أو صاحب العمل من خالل شيك

 
 L/Cميلي، وقروض المستهلكين وآذلك  المنتجات التقليدية للقروض للتجارة واألصول، والتمويل التك:المنتجات الحالية

and L/G . الحسابات الجارية وحسابات التوفير بما في ذلك الودائع الزمنية، وبطاقات الصرف اآللي، والبطاقات
وماآينات الصرف اآللي المتنقلة على ) الفيزا، والمنتجات الخاصة والبطاقات الخاصة باستخدام اإلنترنت فقط(االئتمانية 

  .سيارات نقل
 

 (YKB)البنك اليمني الكويتي للتجارة واالستثمار 
 

 1989وبقرار منهم، قاموا ببيع أسهمهم في . أنشئ البنك اليمني الكويتي للتجارة واالستثمار على يد مستثمرين آويتيين
تأمين االجتماعي، ويتمثل المساهمين األساسيين اليوم في البنك اليمني للتعمير والتنمية، وصندوق ال. للمستثمرين اليمنيين

ويترآز نطاق وصول البنك اليمني الكويتي في . وتوزع باقي األسهم بشكل جيد. وأربع عائالت هامة من رجال األعمال
 .  فرع في صنعاء، وتعز، وعدن، وموآالة، وإب11المحافظات الرئيسية، وله 

 
، قبل إنشاء 1995في . االجتماعي للتنميةآان البنك اليمني الكويتي أول البنوك في العمل بشكل وثيق مع الصندوق 

الصندوق االجتماعي، ناقشت الحكومة مع البنك اليمني الكويتي وبنك اليمن التجاري تنسيق أموال المانحين المخصصة 
ويتولي الصندوق اآلن مسئولية إدارة . ومن خالل إنشاء الصندوق االجتماعي للتنمية تم التخلي عن الفكرة. للقطاع المالي

تقريبًا من محفظة القروض، وتعد الكمية المتبقية باألساس لقروض % 80نحو وتمثل القروض . وال الجهات المانحةأم
، في الحاالت %140و% 125والضمانات التجارية بتغطية بين % 150التمويل العقاري بتغطية . الشرآات واألفراد

 . آضمانات% 100االستثنائية تقبل 
 

وتعد نسبة التجزئة قليلة للغاية حيث تم تقديم هذا .  مليون75ة المستحقة في منتصف أغسطس تقدر قيمة إجمالي المحفظ
المنتج مؤخرًا، باستهداف الشريحة العليا للعاملين في القطاع الخاص، والضمان عن طريق اثنين من الموظفين بنفس 

وفي منتصف .  دوالر750حد أدنى للدخل  سنوات، متاحة للعمالء ب5آما تقدم قروض السيارات لمدة تصل إلى . الشرآة
 .  مستحقة316و) متضمنة قروض التجزئة( حساب 976 آان لدى البنك 2007أغسطس 

 
).  ألف عميل إذا تم إدخال الحسابات غير المستعملة25أو ( عميل 18,605في الوقت الحالي يوجد لدى البنك إجمالي 

بمحفظة قائمة بقيمة ) 7500نحو (حسابات ادخار وودائع زمنية )  ألف11نحو (يستخدم غالبية العمالء الحسابات الجارية 
 2006 إلى 2005وتراجعت محفظة القروض من .  بطاقة ائتمان500وإلى اآلن أصدر البنك نحو .  مليون دوالر195
 ). صافي% (10و) إجمالي% (6بقيمة 

 
 الحالي، يجري البنك مفاوضات مع ويسترن وفي الوقت. تتاح خدمات تحويل األموال من حساب إلى آخر داخل البنوك

يونيون لتيسير تحويل األموال على المستوى الوطني من خالل ويسترن يونيون، من الحساب إلى المتلقي، من خالل 
 . المعامالت المصرفية عبر الهاتف

 
 بلوغ قيمة 2006لعام توضح تقارير المراجعين .  وفقًا لمعايير البنك المرآزي اليمني:سياسة مخصصات فاقد القروض

وتقدر القيمة .  مليون دوالر0.3 مليون دوالر والفوائد غير المجمعة 8.7مخصصات القروض العاملة وغير العاملة 
 . من إجمالي المحفظة% 14اإلجمالية 

 
ون  ملي22 بلوغ قيمة القروض غير العاملة والسلفات إلى 2006 يوضح تقرير المراجعين لعام :القروض غير العاملة

 . من إجمالي القروض% 35أو ) صافي(من المحفظة المستحقة % 37دوالر، 
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. 2006في % 35 إلى 2005في % 10وفقًا للتراجع في إجمالي المحفظة، ارتفعت نسبة القروض غير العاملة من 
 %. 328 بنسبة 2006 و2005وارتفعت النسبة النهائية للقروض غير العاملة ألآثر من ثالثة أضعاف في الفترة 

 
وفقًا لتعريف البنك فهو ال يقدم أي قروض للتمويل : النشاطات واالستراتيجية المتعلقة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة

ويجري البنك مناقشات مع الصندوق االجتماعي للتنمية لتعزيز نطاق .  إلى اآلن ولكنه يخطط للقيام بذلك62األصغر
وبوجه عام وافق الصندوق على دعم . 63ق االجتماعي للتنمية وبالنت فينانسأعمالهم من خالل المساعدة الفنية للصندو

عالوة على ذلك، قام البنك بإرسال خطاب للسيد األرحبي، المدير العام للصندوق ووزير التخطيط . البنك في مجهوداته
 . والتعاون الدولي لطلب الدعم لتنفيذ استراتيجية التمويل األصغر

 
 .ويتي األموال المطلوبة وينتظر الخطوة التالية من جانب الصندوق االجتماعي للتنميةخصص البنك اليمني الك

 
 دوالر لألغراض 5000 إلى 2500تستهدف استراتيجية التمويل األصغر الخاصة بالبنك قرض بحجم يتراوح بين 

قد . بقيمة متراجعة% 20أو % 18لم يتم تحديد سعر الفائدة ومدة القروض بعد، ولكنه سيكون حوالي . التجارية فقط
 . تتجاوز الفترة سنة واحدة لقروض الشرآات

 
من إحدى اإلمكانيات الضمانات . لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن أي الضمانات ستقبل للمشروعات المتوسطة والصغيرة

عضاء الجماعية عند التقديم لطلب قرض جماعي في حين يقوم زمالء من القطاع نفسه بضمان القرض، باألساس أ
" خطاب ضمان"وبالمقابل، يمكن أن تصدر الجمعية أو اللجنة ). الصيادين: على سبيل المثال(الجمعيات أو اللجان 

 . ال توجد خطط للقروض الفردية إلى اآلن. للقرض
 

لمتاح والتأمين ا. بعد تقديم نشاطات اإلقراض يخطط البنك أيضًا لتقديم المنتجات االدخارية المالئمة للتمويل األصغر
 . للعمليات القائمة، يمكن تطبيقه لمؤسسات التمويل األصغر بالمثل

 
تم إرسال اثنين من مسئولي القروض . وقد خصص البنك اليمني الكويتي بالفعل بعض الموارد لعمليات التمويل األصغر

لبنك لفتح مكاتب في المناطق ويخطط ا. ويرغب البنك في البدء ببطء بما ال يزيد عن شخصين أو ثالثة. إلى الهند للتدريب
وستتمكن المكاتب من تقديم جميع . التي يوجد بها عدد آبير من المستفيدين من برامج الصندوق االجتماعي للتنمية

 ). المعامالت البنكية، ولن يحق اله الموافقة على القروض
 

فالجانب االجتماعي متمثًال في . األصغرال يتوقع البنك اليمني الكويتي أو يرغب في تحقيق أرباح من عمليات التمويل 
إال أن البنك يعتبر القروض . عالوة على ذلك، ستكون نسبة صغيرة للغاية من المحفظة. تطوير االقتصاد يعد هامًا

 . الصغيرة أقل مخاطرة من قروض الشرآات، خاصة أن المخاطر أآثر تنوعًا
 

 . قروض التجزئة ترآز على الشريحة العليا من السوق :المنتجات ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة
 

وعلى صعيد االلتزامات، يقدم البنك . L/Cs and L/Gللتجارة، والتجزئة واألصول وآذلك  القروض :المنتجات الحالية
رف بطاقات ماآينات الص. حسابات جارية، وحسابات ادخار بما في ذلك بعض منتجات االدخار المبتكرة والودائع الزمنية

وتجري اإلعدادات لالنضمام لخدمات بطاقات فيزا بما يمكن البنك . اآللي وبطاقات نقاط البيع وبطاقات فيزا وماستر آارد
وتوجد إمكانيات تحويل األموال على المستوى الوطني والمحلي، سواء . من إصدار بطاقات االئتمان الخاصة به

ومن المخطط تقديم تحويالت وطنية من خالل ويسترن . ونيونالتحويالت من حساب إلى آخر أو من خالل ويسترن ي
 .يونيون من الحساب إلى المتلقي من خالل المعامالت المصرفية عبر الهاتف

 
 بنك شامل اليمني البحريني 

 
أنشئ . ورجال أعمال سعوديين ويمنيين%) 24(مملوك لبنك شامل البحريني ) بنك إسالمي(بنك شامل اليمني البحريني 

ويقتصر نطاق االنتشار . وهو أحد البنك الصغيرة في اليمن وفقًا إلجمالي األصول.  آمؤسسة مصرفية إسالمية2002في 
 . على ثالثة فروع في صنعاء وفرع في آل من عدن والحديدة

 

                                                      
ويوجد لدى .  آالف دوالر من فئة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في اليمن5 دوالر إلى 2500ر القروض بقيمة  تعتب 62

 . البنك تعريف مختلف ويعتبر هذه القروض تمويالً أصغر
. تجاري بالنت فينانس هي منظمة غير حكومية فرنسية متخصصة في تقديم التدريبات لمؤسسات التمويل األصغر على أساس  63

 . عالوة على ذلك سيقدم الصندوق االجتماعي للتنمية دوراته التدريبية للعاملين بالبنك. يتحمل البنك تكاليف الدورات التدريبية
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وقد . من المحفظة% 97تتكون محفظة القروض لدى البنك باألساس من استثمارات المرابحة والمشارآة، والتي تمثل 
 . لهذين المنتجين) صافي% (6و) إجمالي% (3 بنسبة 2006 إلى 2005تراجعت محفظة القروض من 

 
بدأ البنك مناقشة إنشاء وحدة متخصصة لنشاطات : النشاطات واالستراتيجية المتعلقة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة

وإلى . 2007تلقي الخدمة في يوليو  وآان أول العمالء م2007القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة في يونيو 
 شهور، تتاح قروض المشروعات المتوسطة 6-3وفي المرحلة التجريبية .  قروض7، قام بتوزيع 2007نهاية أغسطس 

 .  عمالء شهريًا6وخالل المرحلة التجريبية يخطط تقديم الخدمات إلى . والصغيرة فقط في الفرع الرئيسي بصنعاء
 

ة سيقرر بنك شامل إذا ما آان سيتم تحويل نشاطات القروض المتوسطة والصغيرة إلى وحدة بنهاية المرحلة التجريبي
وبخالف القرار، سيستمر تقديم القروض للمشروعات المتوسطة . مستقلة أم سيتم دمجها في وحدة لقروض الشرآات
بية لنتائج مرضية لإلدارة، فستقوم وفي حالة تحقيق المرحلة التجري. والصغيرة في واحدة أو اثنتين من المؤسسات الناشئة

آما تجري مناقشات بشأن برنامج خاص للمرأة بناًء على . جميع الفروع بتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة
 . نجاح نشاطات اإلقراض الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة

 
 شامل باألساس إلى تقديم خدمات إضافية وعدم ومن خالل تقديم القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة يهدف بنك

 . توسيع النشاطات أو المنافسة مع مقدمي خدمات التمويل األصغر القائمين في السوق
 

نسبة المخصصات للمرابحة والمضاربة والمشارآة . وفقًا للوائح البنك المرآزي اليمني: سياسة مخصصات فاقد القروض
 .%%. 3تمثل 

 
 .  لم تذآر قيمة القروض غير العاملة في التقرير السنوي:القروض غير العاملة

 
حيث تتراوح القروض من ) المرابحة( منتجات القروض الفردية :المنتجات ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة

ولكن ، %15تقتصر مدة القرض على سنة واحدة، يحدد المدير العام سعر الفائدة بقيمة .  دوالر2500 دوالر إلى 1000
هذا السعر خاضع للمناقشة حيث أن المسئولين عن نشاطات المشروعات المتوسطة والصغيرة يرون أنهم يمكنهم تقديم 

حاليًا (تقبل الضمانات التجارية، والخصم من الرواتب %. 9.75سعر الفائدة للشرآات . القروض بسعر فائدة أقل بكثير
 . من قيمة القرض% 120ويجب أن تغطي الضمانات . آضمانات، والعقارات، والذهب )للموظفين الحكوميين فقط

 
. L/C and LG جميع منتجات القروض وفقًا للعامالت اإلسالمية لتمويل التجارة واالستثمارات وآذلك :المنتجات الحالية

. طاقات االئتمانوفيما يتعلق بااللتزامات، الحسابات الجارية، واالدخارية، والودائع الزمنية وماآينات الصرف اآللي وب
 . ويقوم البنك بتيسير تحويل األموال وطنيًا ودوليًا

 
 البنك اليمني اإلسالمي 

 
 آأول بنك إسالمي في اليمن، 1996أنشئ البنك في . البنك اليمني اإلسالمي هو أحد البنوك الخاصة الصغيرة في اليمن

ل األعمال اليمنيين باألساس من قطاع اإلنشاءات ومختلف ويمتلك البنك مساهمين من رجا. وفقُا لمبادئ الشريعة اإلسالمية
 .  فروع في المدن الكبرى5ولدى البنك . 64المؤسسات اليمنية والبنوك العربية

 
وتتمثل المجموعة الرئيسية المستهدفة في الشرآات . يقدم البنك خدماته باألساس لقطاع الشرآات والمنتجات اإلسالمية

ويقدر الحد األدنى للقروض . وفروع الشرآات في اليمن) ومن بينهم المصدرين(بالتجارة متوسطة الحجم، والمشتغلين 
، حيث أن الهدف السائد هو تمويل )من المحفظة% 95(وتعد المرابحة هي أآثر المنتجات طلبًا .  دوالر2500بنحو 

 من عمالء قروض 176ليًا ويوجد حا. يتم توجيه عدد قليل للغاية من االستثمارات لألصول. النشاطات التجارية
تقبل العقارات، والقروض التجارية، والودائع أو الضمانات .  دوالر29,225الشرآات، بمتوسط حجم القروض بقيمة 

إذا وافق (للضمانات التجارية % 100للذهب، و% 130للعقارات، و% 150التغطية المطلوبة تكون . البنكية آضمانات
 إلى 2005وقد تراجعت محفظة القروض من . والودائع أو الضمانات البنكية) افيةالمانح وتكون صالحيته لالئتمان آ

 . لمنتجات المرابحة) صافي% (12و) إجمالي% (10 بنسبة 2006
 

 حساب، في حين يقدر عدد حاملي الحسابات الجارية 55,532وفيما يتعلق بااللتزامات، يمتلك البنك اإلسالمي 
 .  لحسابات الودائع الزمنية14,746دخارية و للحسابات اال22,491، و18,295بـ
 

 وفقًا لمعايير البنك المرآزي اليمني : سياسة مخصصات فاقد القروض

                                                      
 الهيئة العامة للمعاشات والتأمين االجتماعي، وزارة األوقاف، بنك التنمية اإلسالمية، البنك اإلسالمي البحريني، بنك األردن  64

 %). 16يملكون مجتمعين (البنك القطري الدولي اإلسالمي اإلسالمي و



 

 55

 مليون دوالر، بنسبة 30بقيمة ) من محفظة القروض% 097 تقدر قيمة محفظة عقود المرابحة :القروض غير العاملة
 يوم وما يزيد 91أقساط القروض متأخرة بعد مرور ويعتبر البنك %). 48( مليون دوالر 14.3قروض غير عاملة 

 . 65عليها، وآقروض غير عاملة في حالة عدم الوصول إلى تسوية مع العميل
 

في % 14 بدرجة طفيفة إلى 2005في % 11وفقًا للتراجع في عقود المرابحة ارتفعت نسبة القروض غير العاملة من 
 %. 30 بنسبة 2006 و2005العاملة في الفترة وقد ارتفعت القيمة النهائية للقروض غير . 2006

 
ال يقدم البنك في الوقت الحالي قروض للمشروعات : النشاطات واالستراتيجية المتعلقة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة

آما يتم توقير القروض لتحسين .  دوالر2500المتوسطة والصغيرة، إال أنه من الناحية النظرية، توجد القروض بقيمة 
وقد بدأ .  من العمالء في مجال التجزئة1297ويقدم البنك اإلسالمي حاليًا خدماته لعدد . منازل والقروض االستهالآيةال

ويعتبر البنك المشكلة األآبر عدم آفاية . مؤخرًا فقط في مناقشة إمكانية تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة
وإلى اآلن يطالب البنك بالنسبة للقروض الصغيرة بالضمانات .  والصغيرةالضمانات المقدمة من المشروعات المتوسطة

إال أن اإلدارة تعي أن ). ضمان أحد العمالء الرئيسيين للبنك، والودائع أو العقارات(ذاتها المطلوبة لقروض الشرآات 
 . توسطة والصغيرةهناك حاجة لمراجعة وتعديل اإلجراءات والمتطلبات الخاصة بضمانات منتجات المشروعات الم

 
 فيما أعلى، وآذلك 2500 يقدم البنك قروض الشرآات بدءًا من :المنتجات ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة

 . القروض االستهالآية ولتطوير المنازل
 

صول، ورأس ، واأل)بما في ذلك الواردات( مختلف منتجات القروض وفقًا للمبادئ اإلسالمية للتجارة :المنتجات الحالية
ولكونه بنك إسالمي متكامل يقدم البنك خدمات الحسابات الجارية واالدخارية والودائع . L/Csآما يتم تقديم . المال العامل

وسيبدأ البنك في التعاون مع . آما أن التحويالت المالية الوطنية والدولية متاحة ولكن ألصحاب الحسابات فقط. الزمنية
ez-remit ،وتتمثل الميزة المقارنة لشرآة ). مقرها لندت(تحويل األموال شرآة دولية لez-remit في الخدمات التي 

وستبدأ خدمة ماآينات . تقدمها من اليد إلى اليد والمصروفات التنافسية، حيث تفرض رسوم أقل من ويسترن يونيون
 . الصرف اآللي في نهاية العام وآذلك إصدار بطاقات االئتمان

 
 (YGB)لخليجي البنك اليمني ا

 
 من قبل عدد من رجال األعمال اليمنيين واثنين من المستثمرين من الخليج آبنك 2001أنشئ البنك اليمني الخليجي في 

 . تجاري متكامل، ومرخص ويعمل تحت إشراف وتنظيم البنك المرآزي اليمني
 

ليمني الخليجي غير نشط في تقديم القروض البنك ا: النشاطات واالستراتيجية المتعلقة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة
وتقتصر نشاطات اإلقراض الحالية الخاصة به . للمشروعات المتوسطة والصغيرة وليس لديه خطط لدخول هذه الشريحة

 . وسيتم رفع القيد بمجرد الوصول إلى اتفاق بشأن خطة لزيادة األسهم. على العمالء القائمين في قطاع الشرآات
 

 L/C تقدم خدماتها باألساس لعمالء الشرآات من مقدمي التمويل التجاري وخطوط االئتمان وآذلك :يةالمنتجات الحال
and L/G. وبالنسبة لعمالء الشرآات والقطاع الخاص يقدم البنك خدمات الحساب الجاري بما في ذلك بطاقات االئتمان 

 . والمعامالت البنكية عبر اإلنترنت والهاتف والرسائل القصيرة
 
 )Crédit Agricole Indosuezالمعروف سابقًا بـ (اليون آ
 

آاليون هو بنك الشرآات واالستثمار بمجموعة آريدي أجريكول، أآبر البنوك الفرنسية وأحد أآبر المجموعات المالية 
. Crédit Agricole Indosuezيعرف آاليون باسم . AAحول العالم؛ وهو البنك الوحيد في اليمن الحاصل على تقييم 

العبًا أساسيًا في قطاعات بنوك الشرآات والتجزئة على مدار السنوات )  شخص170(وقد آان فرع آاليون باليمن 
وقد آان الترآيز األساسي على تقديم الخدمات المالية للمؤسسات اليمنية الكبرى وللجهات التابعة . الثالثين الماضية
وتتكون شبكة آاليون اليمن . ة مخصصة باألساس لعمالء الطبقات العلياآما يجري البنك نشاطًا للتجزئ. للشرآات الدولية

 . من خمسة فروع في المدن الرئيسية، باألساس في صنعاء، وعدن، وحديدة، وموآالة، وتعز
 

ال توجد لدى آاليون خطط لالستثمار في تقديم : النشاطات واالستراتيجية المتعلقة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة
 .للمشروعات الصغيرة والمتوسطةالقروض 

 

                                                      
يجب أن تقدم .  يوم يجب تصنيفها على أنها قروض رديئة180 وفقاً لمتطلبات البنك المركزي، القروض المستحقة ألكثر من  65

 . لهذه القروض% 100البنوك مخصصات 
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 الخدمات المالية للشرآات والتمويل التجاري وتمويل المشروعات، ووحدات رأس المال العامل قصيرة :المنتجات الحالية
وتتكون خدمات التجزئة باألساس من الودائع والمنتجات . المدى ومعامالت المدفوعات وخدمات الصرف األجنبي للعمالء

 . يدية لعمالء القطاع الخاصالمصرفية التقل
 

 (QNB)بنك قطر الوطني 
 

وقد بدأ تقديم الخدمات للعمالء في سبتمبر . بنك قطر الوطني هو جزء من شبكة دولية ترتبط بالشرآة األم في قطر
 . وإلى اآلن يعمل البنك على بناء محفظة االئتمان وقاعدة من العمالء. 2007

 
وقد ذآرت أنه سيتم استثمار حزمة من .  عمالء الشرآات وتمويل المشروعاتترغب إدارة البنك في الترآيز على

 مليار دوالر ويتم تمويلها من قبل دول الخليج آأحد أسباب إنشاء بنك قطر الوطني بنكًا 7.1المشروعات في اليمن بقيمة 
 . له في اليمن

 
 الوقت الحالي ال يخطط البنك لتقديم الخدمات في: النشاطات واالستراتيجية المتعلقة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة

 . لسوق المشروعات المتوسطة والصغيرة
 

 الخدمات المالية للشرآات مثل تمويل التجارة وتمويل المشروعات، ووحدات قصيرة المدى لرأس المال :المنتجات الحالية
 . العامل ومعامالت المدفوعات وخدمات الصرف األجنبي للعمالء
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ومات حول مؤسسات التمويل متناهي الصغر في اليمنمعل: 3ملحق   
 

 )NMF (المؤسسة القومية للتمويل متناهي الصغر
 

 MFI، ُينظر إليها آأضخم مؤسسة تمويل للمشروعات الصغيرة   )NMF(المؤسسة الوطنية لتمويل المشروعات الصغيرة   
ريم    SFD  آمشروع للصندوق االجتماعي للتنمية    2002تم تأسيسها في عام     . في اليمن  -Al، وأحد مبادرات السيد عبد الك
Arhabi      المدير اإلداري لصندوق التمويل االجتماعيSFD   ،ة والتخطيط ، وآان في ذات الوقت وزير الشئون االجتماعي

ادرة عدد من         2004في عام . ويشغل اآلن منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي       ة بمب ر حكومي ة غي ى منظم  تحولت إل
ر                 (مؤسسات  األفراد وثالث    ة والتعمي يمن للتنمي ك ال ي، وبن يج اليمن ك الخل ة، بن آل  ). YBRDالصندوق االجتماعي للتنمي

ون في مجلس اإلدارة               ر، ُمَمثل ة والتعمي ة بوساطة       . المؤسسون، ما عدا بنك اليمن للتنمي ر حكومي ة الغي م تسجيل المنظم وت
 .وزارة العمل والشئون االجتماعية

 
ل المشروعات الصغ       لمؤس حصلت ا  2004في عام    ـ            )NMF (ةريسة الوطنية لتموي ى مساهمات من المؤسسين ب  20 عل

ي  ال يمن ون ري ي100(ملي ف دوالر أمريك ى أن ) أل افة إل غ ، باإلض روعات الص ل المش ة لتموي ة الوطني ة ريالمؤسس
، بالموافقة على )ي ألف دوالر أمريك40( مليون ريال يمني     8 تبلغ   AgFund من    في بداية النشاط   استطاعت تأمين منحة  

 .االستحواذ على المبلغ بعد عام واحد من البرهنة على نجاح االستثمار وفعاليته
 

ام     ررت ا   2006 في ع ل المشروعات الصغ          ق ة لتموي ى قرض من الصندوق           )NMF (ةريلمؤسسة الوطني  الحصول عل
ا                SFDاالجتماعي للتنمية    ى تكون ق ا وحت ادة حجم عملياته ى        ، وذلك الستخدامه في زي د عل ة الطلب المتزاي ى تلبي درة عل

دة   ) ألف دوالر أمريكي   245( مليون ريال يمني     49وُقّدر مبلغ القرض بـ     . خدماتها دة    3، لم لكل  % 7 أعوام، وبسعر فائ
 .  عام
 

ام      ريلمؤسسة الوطنية لتمويل المشروعات الصغ      عندما تحولت ا   اعي           2004ة، في ع ابع للصندوق االجتم ، من مشروع ت
دعم                     للتنمية، إ  ة، آ رة االنتقالي اليف التشغيل للفت ة تك لى منظمة غير حكومية مستقلة، قام الصندوق االجتماعي للتنمية بتغطي

 . قامت مؤسسة تمويل المشروعات الصغيرة بتغطية التكاليف2005ومنذ عام . مالّي لم يتكرر بعد ذلك
 
 

ل المشروعات الصغيرة    ة أوسع امتداد إريلمؤسسة الوطنية لتمويل المشروعات الصغ    تمتلك ا  قليمي ألي من مؤسسات تموي
أت    ث أنش يمن، حي ي ال ي  9ف روع ف الي      8 ف ت الح ي الوق م ف الء تض دة عم ر قاع ك أآب ا تمل ات، وأيًض  8500 محافظ

رأة             . مقترض ين الم ا في دعم تمك ة مهمته ام            . آما تستهدف متابع ة ع ذ بداي دة العمالء من بة    2005ازدادت قاع ، %7 بنس
ام      وبلغت الذروة ف   ام        (2006ي منتصف ع ذ ع زداد من ـ    2005ت ب      %). 22 ب في  % 17 ةازدادت المحافظ الضخمة بنس

ام          ا نتيجة لمشكالت التشغيل                  . 2006نفس الفترة وبلغت الذروة في منتصف ع ة المحافظ آان انخفاض عدد العمالء وقيم
 .نولوجيا المعلوماتة بسبب تطبيق نظام تكريلمؤسسة الوطنية لتمويل المشروعات الصغالتي واجهتها ا

 
ل المشروعات الصغ         توّفر ا  ة لتموي ردي، والقروض              ريلمؤسسة الوطني راض الف ذلك خدمات اإلق اعي وآ راض الجم ة اإلق

ين     ). المتبقي/تأمين الدين المستحق(=الموسمية مثل المدخرات اإلجبارية والتأمين على الحياة       ار ب ل أن يخت ويستطيع العمي
 .لمرابحةنظام القرض المعتاد وبين ا

 
ي    250، بينما يبلغ الحد األقصى للقرض       ) دوالر أمريكي  25( ريال يمني    5000يبلغ الحد األدنى للقرض      ال يمن  ألف ري

ام آامل   4 دوالر أمريكي في الفترة من      90ومع ذلك، يبلغ متوسط القرض      ).  دوالر أمريكي  1250( ى ع غ  .  شهور إل وبل
 .رلكل شه% 2لكل عام، و% 24سعر فائدة القروض 

 
اد         ا زي اج الصغير،       ةالمفترض في القروض أنها تستخدم في تمويل أنشطة ينتج عنه ة، اإلنت دخل، آالصناعات اليدوي  في ال

ية     . ومتاجر البقالة والخدمات الصغيرة    ات    . في المناطق الريفية ُتمنح القروض غالًبا من أجل شراء الماش ا الطلب ل أيًض وُتقب
ية لألسر                المقدمة من أجل األغراض االستهالآ         تثمار في تحسين األحوال المعيش ل االس ال (ية، مث الة،    : مث الثالجة، الغسَّ

 .يمكن أيًضا لهؤالء أن يستفيدوا من االقتراض في تمويل بناء مساآنهم). إلى آخره.. التليفزيون
 

ق العمل   من أصوات     % 50طلبات القروض التي تنال موافقة مسئولي االئتمان، هي التي تحصل على أآثر من نسبة              . فري
 .66وفي النهاية يتم اتخاذ قرار التمويل بوساطة مسئولي االئتمان

 
 أسابيع للتدريب؛ تتضمن هذه الفترة 4 إلى 3قبل الموافقة المبدئية ومنح القروض بشكل جماعي، يكون أمام المجموعة من           

اري في آل ا            اع الحضور المنتظم لالجتماعات األسبوعية، دراسة القرض واالدخار اإلجب ررة يمكن    . جتم القروض المتك
                                                      

ئولية         إن المؤسسة الوطنية لتمويل المشروعات الصغيرة آانت فخورة بتأ         66 م    . آيدها على استقاللية مسئولي االئتمان لديها ومدى تحليهم بالمس ا ل لكنه
 .تقدم معلومات حول أية مراجعات حالية أو عن أنظمة مراقبة تم إدخالها لمنع االحتيال وإساءة استخدام التمويالت
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وم   الل ي ا خ ا ومنحه رع      . تمريره ى الف ه إل ل بنفس ر العمي ّين أن يحض ة ال يتع روض الممنوح ي بعض الق اط . ف واألقس
 .المتراآمة يتم النظر فيها خالل اجتماعات المجموعة

  
ل المشروعات الصغ        بالنسبة للقروض الفردية، فإن ا     ة لتموي ل الضم    ريلمؤسسة الوطني تقطاع من     ة تقب ة واالس انات التجاري

 . آمعيار لالسترشاد2007وفي فرع صنعاء بدءوا في قبول الذهب في يوليو . الرواتب
 

ة       ى بقي ل عل ل العم م تأجي ات، وت ا المعلوم ام تكنولوجي ديث نظ ة تح ذ خط ي تنفي ا ه ام حالًي ؤرة االهتم إن ب تراتيجيا؛ ف اس
 . التحديث بنجاحاألهداف اإلستراتيجية لحين االنتهاء من عملية

 
بة            ا نس ات المؤس    %. 96يبلغ معّدل تسديد القروض حالي ل المشروعات الصغ         وبلغت احتياطي ة لتموي بة   ريسة الوطني ة نس

ـ  . ، يتم حسابها على أساس المحافظ الضخمة 2% ي   11ويقّدر االحتياطي الحالي ب ال يمن ون ري إن    .  ملي ك ف % 7.2مع ذل
 .بب فيها مسئول قروض واحدمن القروض المعدومة تس% 7.8من ال 

 

 أرقام أساسية: المؤسسة القومية للتمويل متناهي الصغر. 17 جدول       

 جودة الموقف المالي 
 معدل خسارة القروض 7,8%
 معدل السداد 96%

 المعامالت الخطرة 12,37
  
 مؤشرات الوصول 

 عدد القروض النشطة 8.500
 )األمريكيبالدوالر (المحافظ النشطة  765.000
 القروض المتراآمة منذ البداية 33.941

 )بالدوالر األمريكي(المحافظ المتراآمة  5.000.000
 عدد المودعين 11.240

 )بالدوالر األمريكي(متوسط حجم القرض  90
 )بالدوالر األمريكي(متوسط حجم الودائع  19

 عدد المقترضات 8.400
 النسبة المئوية للمقترضات 99
  العاملينعدد 87

 عدد الفروع 9
 عدد موظفي القروض 50
 نسبة موظفي القروض إلجمالي الموظفين 57

  
 اإلنتاجية 

 عدد القروض الكبيرة لكل موظف قروض 170
 متوسط محفظة القروض لكل موظف إئتماني 15.500
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 للتمويل متناهي الصغربرنامج حديدة 
 

، آأحد أوائل برامج القروض الصغيرة التي أنشئت من خالل اتفاقية بين 1997م  في عا للتسليف الحديدةبرنامج  تم تأسيس   
ة  رأة اليمني ة الم ة وجمعي اعي للتنمي ندوق االجتم ة  . الص راف الجمعي ع إلش تقلة تخض ة مس ر حكومي ة غي و منظم وه

 .والصندوق
 

الفروع األخرى منتشرة بشكل متسع     منها تقع في الحديدة، و   3.  فروع 8أنشأ البرنامج بشكل جيد في محافظة الحديدة وله         
دة    . في أرجاء المحافظة، وتقدم خدماتها للمناطق القروية حول الحديدة  امج الحدي ه في برن . مؤخًرا تم دمج برنامج بيت الفقي

دة           رع الحدي ا ف ولي المشروعات               4.075ويخدم   . إن البرنامج المستقل سابًقا ُيَمّثل حالي ر مم اني أآب ه ث ا يجعل  مقترض، بم
ام       % 63قاعدة العمالء تزداد بشكل مستمر بنسبة       . لصغيرة في اليمن  ا ة ع ذ بداي ، وتضاعفت المحافظ الضخمة       2005من

 .في نفس الفترة
 

 .لكل عام% 7حالًيا يتم تمويل البرنامج من خالل قرض من الصندوق االجتماعي للتنمية بنسبة 
 

ا ل  مية وفًق ة والموس ة والفردي روض الجماعي ديم الق تم تق ادئ اإلسالمية ي ايير والمب ين . لمع روض ب راوح الق  دوالر 50تت
ام آامل          1.250أمريكي و  رة أقصاها ع ين     .  دوالر أمريكي لفت غ الرسوم ب ة دوالر     % 24تبل ي تتجاوز المائ للقروض الت
ا شيكات رواتب ال            . للقروض التي تقل عن مائة دوالر أمريكي      % 36أمريكي و  ا فيه ة، بم . تقاعد الضمانات المعتادة مقبول

ة الموت في حادث                ر المدفوعة في حال دين المتبقي    (= ويتاح للعمالء تغطية األقساط غي ى ال أمين عل تم التخطيط   ). الت وي
 . لتوسيع نطاق هذه الخدمة

 
بة               ومي بنس بة المخاطرة بالمحافظ     %. 98يعتبر معّدل تسديد القروض أفضل من المتوسط الق غ نس ، واستمرار  %1وتبل

 %.73سبة التشغيل محدد بن
 

 أرقام أساسية: برنامج حديدة للتمويل متناهي الصغر. 18 جدول
 جودة الموقف المالي 

 معدل خسارة القروض 3%
 معدل السداد 98
 المعامالت الخطرة 1,1

  
 مؤشرات الوصول 

 عدد القروض النشطة 4.075
 )بالدوالر األمريكي(المحافظ النشطة  232.676
 آمة منذ البدايةالقروض المترا 26.900

 )بالدوالر األمريكي(المحافظ المتراآمة  1.760.000
 عدد المودعين غير منطبق

 )بالدوالر األمريكي(متوسط حجم القرض  162
 )بالدوالر األمريكي(متوسط حجم الودائع  غير منطبق

 عدد المقترضات 3.137
 النسبة المئوية للمقترضات 77
 عدد العاملين 73

 روععدد الف 8
 عدد موظفي القروض 38
 نسبة موظفي القروض إلجمالي الموظفين 52

  
 اإلنتاجية 

 عدد القروض الكبيرة لكل موظف قروض 107
 متوسط محفظة القروض لكل موظف إئتماني 6.123
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 برنامج نماء لتطوير التمويل متناهي الصغر
 

م حزب        ،  )إصالح( بوساطة مؤسسة    2000أنشئ برنامج نماء في عام       أآبر وأه ة الصلة ب ة وثيق وهي منظمة غير حكومي
ا عدد من األنشطة         . معارض في اليمن   ا أيًض ل له وهي منظمة ال تنشط وحسب في مجال تمويل المشروعات الصغيرة، ب

 .في مجاالت الصحة، العناية بالمعاقين، الحد من وطأة الفقر، والدراسات الدينية
 

ولين      عند التأسيس نجح البرنامج في جذب        ـ              . العديد من التبرعات من عدة مم ائي ب دة اإلنم م المتح امج األم حيث ساهم برن
 . ألف دوالرAgFund 65 ألف دوالر أمريكي، وخصصت لها 100 ألف دوالر أمريكي، ومؤسسة إصالح بـ 85

 
ا                  امج قرًض ًنا   مصدر آخر للتمويل تم االستفادة منه هو مجموعة مشروعات التنمية، ومنحت الكويت البرن قرض دون   (حس

 . ألف دوالر أمريكي125والمفاوضات تدور اآلن حول قرض جديد بـ . ، وتم تسديده بالكامل)فائدة
 

إنهم            تقاللية ف حالًيا يخضع البرنامج إلشراف رئيس مجلس إدارة مؤسسة إصالح، وآمحاولة للحصول على المزيد من االس
إنه ليس برنامج تابع للصندوق االجتماعي للتنمية، على الرغم من          . يعملون على تكوين مجلس إدارة خاص بالبرنامج نفسه       

ي       10 ألف دوالر أمريكي، و      90حصوله على تمويل من الصندوق بلغ        دعم التقن .  آالف دوالر أمريكي الستخدامها في ال
امها                     يتم اقتس ذه المحافظ المخصصة س ام من ه ة الع ين   القرض يتم وفق الشريعة اإلسالمية؛ واألرباح في نهاي  بالتساوي ب

 .وباإلضافة إلى ذلك؛ فإنهم عرضوا أخذ جزء من البرنامج التدريبي للصندوق. البرنامج والصندوق االجتماعي للتنمية
 

اير                             ة عدن خالل ين ًدا في مدين ا جدي يفتتحون فرًع ز، وس . 2008التوسع ال يزال مقتصًرا على فرعّي مدينتّي صنعاء وتع
دة عمال          إن قاع ك ف غ   وبالرغم من ذل ي تبل ل للمشروعات الصغيرة في         3.080ء ، والت ر مؤسسة تموي ا ثالث أآب ، تجعله

ذآور  بة من المقترضين ال أآبر نس يمن، وب ام %). 68(ال ة ع ذ نهاي تمر من ها بشكل مس اء بتطوير نفس ؛ 2005قامت نم
 .فضاعفت محافظها وازداد عدد عمالئها ثالثة أضعاف

 
ة للم   : المنتجات المقدمة  ين             القروض الفردي ة ب راوح القروض الجماعي ا تت ا للشريعة اإلسالمية، آم ة وفًق شروعات التجاري

ي 250 و100 ف دوالر أمريك ل        .  أل رى لتموي ات األخ ع المؤسس ة م ة بالمقارن ة منخفض روض المقدم ام الق د أحج وُتع
غيرة  روعات الص الغ     . المش روض الب م الق ط حج ن أن متوس الرغم م ط  125ب و المتوس ي ه ف دوالر أمريك ل   أل ي آ  ف

ى       %. 20وتبلغ نسبة الرسوم لكل القروض      . مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة    حسابات التوفير تم تقديمها للمرة األول
ام   ديم   . ، ومتاحة فقط لمجموعة األعضاء 2006في ع تم تق امج، وي وفره البرن دخل ي دّرة لل ز األنشطة الم دريب لتعزي الت

 . الذهب والضمانات البنكية والتجارية ُتقبل آضمان للقرض.التسهيالت بشأنه بوساطة مسئولي االئتمان
 

ين             %). 90(وصنعاء  %) 100(معّدل التسديد محسوب بشكل منفصل؛ تعز        ا ب اٍو تقريًب ا بشكل متس تم توزيعه والمحافظ ي
ز   نعاء وتع د  . ص غ        88ويوج رد بمبل م ُت روض ل نيفها آق م تص ا ت ي  6.500 قرًض الي   % 1.7( دوالر أمريك ن إجم م

 . من إجمالي المحافظ% 5، وآونت االحتياطات )ظالمحاف
 

 أرقام أساسية: برنامج نماء لتطوير التمويل متناهي الصغر. 19 جدول
 جودة الموقف المالي 

 معدل خسارة القروض 5%
 معدل السداد 95%
 المعامالت الخطرة 1,53

  
 مؤشرات الوصول 

 عدد القروض النشطة 3.080
 )بالدوالر األمريكي(ة المحافظ النشط 385.000
 القروض المتراآمة منذ البداية 14.844

 )بالدوالر األمريكي(المحافظ المتراآمة  2.810.000
 عدد المودعين 816
 )بالدوالر األمريكي(متوسط حجم القرض  125

 )بالدوالر األمريكي(متوسط حجم الودائع  13
 عدد المقترضات 976
 تالنسبة المئوية للمقترضا 32%

 عدد العاملين 30
 عدد الفروع 2

 عدد موظفي القروض 17
 نسبة موظفي القروض إلجمالي الموظفين 57%
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 اإلنتاجية 
 عدد القروض الكبيرة لكل موظف قروض 181

 متوسط محفظة القروض لكل موظف إئتماني 22.500
 

 (AMF) مؤسسة عدن للتمويل متناهي الصغر
 

ل   دن لتموي ة ع ديث مؤسس م تح ام   ت ي ع غيرة ف روعات الص ألداء     2006 المش ة ل ا نتيج رامج حجًم ة ب ل ثالث دمج أق ، ب
عيف عف اإلدارة        . الض امهم وض ة مه ان لطبيع ئولي االئتم م مس أ فه ان خط ية آ باب الرئيس د األس ندوق  . أح ان الص وآ

دأت    بعد الحصول على موافقة وتصديق الصندوق . االجتماعي للتنمية قد أرسل فريًقا للفحص الميداني  ة ب اعي للتنمي االجتم
ارس     ي م دة ف افظ جدي ل بمح دن العم ة ع د   2007مؤسس ل جدي ق عم ت فري ة، وعّين ل اإلداري ين الهياآ ت بتحس . ، وقام

تهالآية متاحة          ةباإلضاف  د القروض االس م تع ان ول د لالئتم ل جدي اد دلي م اعتم ك، ت ى ذل ة بشكل    .  إل وبقيت المحافظ القديم
ة      دة             . منفصل لكنها وضعت تحت المتابع ة بفضل اإلدارة الجدي تعادة جزء من المحافظ القديم نجحت مؤسسة عدن في اس

ر مرضٍ   كل غي تمر بش ة اس افظ القديم ن أداء المح اإلجراءات، لك زام ب ن   . وااللت رض م ة بق ل المؤسس م تموي ه ت ذآر أن ي
 %.10الصندوق االجتماعي للتنمية بفائدة 

 
ة تموي         دم خدم ي تق دة الت ى    5ل المشروعات الصغيرة في عدن، من خالل       إن مؤسسة عدن هي الوحي روع موزعة عل  ف

دة عمالء        .  آم من شمال عدن  50 على بعد .Lahj, caالمدينة، وفرع يقع في  ك قاع ا تمتل ة فإنه وبجانب المحافظ القديم
غ  رض و2.819تبل اء   6.666 مقت ن النس ا م ة عمالئه دخِّر، وغالبي ا    .  م الء والمح دة العم ت قاع دماج آان ل االن فظ وقب

ان       67. بلوغ المحافظ وعدد العمالء الذروة     2006مستمرتان في التراجع، وشهد الربع األول من عام           أآبر حجم للمحافظ آ
دة لترسيخ                       665.000 دمج المؤسسي الواع ة ال ام بعملي ذي ق ة، وال اعي للتنمي  دوالر أمريكي وفًقا لوثيقة الصندوق االجتم

 .وتحسين أداء المؤسسة
 

ين  . وعة عروض للقروض الجماعية والفردية وحسابات التوفير   تقدم مؤسسة عدن مجم     دوالر 50ويتراوح حجم القرض ب
ل1000أمريكي و ام آام دتها ع غ م ي، وتبل ين  .  دوالر أمريك راوح ب م القرض ويت ى حج دة عل د سعر الفائ % 18ويعتم

 .وتم التخطيط للتأمين على الدين المتبقي%. 36و
 

ى األن  ة تقتصر عل روض الممنوح ي الماضي    الق تهالآية ف روض االس ع الق يئة م رة الس بب الخب دخل بس درة لل طة الم . ش
ة                   ل        . وتستهدف مؤسسة عدن النساء بشكل رئيسي من خالل مجموعة إقراض موجه ة ويقب والمجموعة بضمانات تجاري

 . االستقطاع من الرواتب آضمانات إضافية
 

رضٍ   ر م ة غي افظ القديم ل بكث . أداء المح ديد أق ّدل التس ل     ومع ات تموي إن مؤسس رى ف ة أخ ن ناحي ط، وم ن المتوس ر م ي
ة                أداء المحافظ القديم ق ب ات تتعل ذ             . المشروعات الصغيرة لم تفصح عن أية بيان م تأسيسها فقط من دة ت وألن المحافظ الجدي

الغ   الي الب ديد الح دل التس إن مع هور، ف ى% 100بضعة ش ر ذي معن اد . غي ة إع ق بعملي ات تتعل ة معلوم وافر أي م تت ة ول
 .الهيكلة

 
 قطاع جديد من المحفظة: مؤسسة عدن للتمويل متناهي الصغر. 20 جدول

 جودة الموقف المالي 
 معدل خسارة القروض غير متاح

 معدل السداد 100 المحفظة الجديدة
 المعامالت الخطرة غير متاح

  
 مؤشرات الوصول 

 عدد القروض النشطة 480
 ) األمريكيبالدوالر(المحافظ النشطة  55.090

 القروض المتراآمة منذ البداية 480
 )بالدوالر األمريكي(المحافظ المتراآمة  57.525

 عدد المودعين 480
 )بالدوالر األمريكي(متوسط حجم القرض  178

 )بالدوالر األمريكي(متوسط حجم الودائع  5
 عدد المقترضات 468
 النسبة المئوية للمقترضات 97.5

                                                      
 .2006 جودة المحافظ خالل عد مشكالت، هو االندماج ب2007 وعام 2006سبب تخفيض اإلنفاق خالل الفترة الثانية من عام  67
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 نعدد العاملي 74
 عدد الفروع 5

 عدد موظفي القروض 36
 نسبة موظفي القروض إلجمالي الموظفين 49

  
 اإلنتاجية 

 78 بما في ذلك المحافظ القديمة
 13 المحافظ الجديدة

 عدد القروض الكبيرة لكل موظف قروض

 متوسط محفظة القروض لكل موظف إئتماني 1.530
 

 أوائل تعز 
 

ل  . وساطة برنامج البدايات الصغيرة التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي    ب 2000أنشئت أوائل في عام      وأول برنامج تموي
ام   ي ع ّول ف روعات صغيرة تح ن   2004مش دعم م ا ب ديرين، وأيًض س للم اهمين ومجل س للمس رآة خاصة بمجل ى ش  إل

 . برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 

امج     ن برن ة م ك منح ل تمل ت أوائ ها آان د تأسيس ليف  عن ي التس طتها ف ائي ألنش دة اإلنم م المتح تطاعت . األم ؤخًرا اس وم
 %.14الحصول على تسهيالت ائتمانية من البنك التجاري بسعر فائدة سوقية يبلغ 

 
ل       .  مقترض 2.810ُتشّغل األوائل ثالثة فروع في تعز وتقدم الخدمة لـ           راض من األوائ ذ  . النساء وحدهن مؤهالت لالقت من

ام  ة ع ين    ت2005نهاي راوح ب الء تت دة عم ة قاع وم بخدم بة  2.800 و2.500ق رة بنس س الفت ي نف افظ ف ، وازدادت المح
منها في قطاع الصناعة،     % 49وتستخدم القروض في األنشطة المدّرة للدخل، ووفًقا آلخر إحصائيات، استخدمت           %. 70
 .في قطاع الخدمات% 11في قطاع التجارة، و% 40و
 

ين    روض ب ام الق راوح أحج ي  6000تت ال يمن ي30( ري ى )  دوالر أمريك ي  200.000وحت ال يمن  دوالر 1000( ري
ين          )أمريكي رة ب دة متغي ام آامل          %. 36و% 28، بسعر فائ غ ع دة القرض أن تبل ديد أسبوعيا للقروض    . ويمكن لم والتس

 .الجماعية وشهريا للقروض الفردية، ويتم تطبيق األنظمة المعتادة للضمانات
بة             %. 4.4ونسبة المحافظ المعّرضة للخطر      % 93.6معّدل التسديد    ى مستوى التشغيل بنس ل إل %) 103(وتصل األوائ

 %.83وقدرتها على التمويل تصل إلى نسبة 
 

 المحفظة اإلئتمانية ألوائل تعز. 21جدول 
 جودة الموقف المالي 

 معدل خسارة القروض غير متاح
 معدل السداد 93,6
 المعامالت الخطرة 2,52

  
 ؤشرات الوصولم 

 عدد القروض النشطة 2.810
 )بالدوالر األمريكي(المحافظ النشطة  220.000

 القروض المتراآمة منذ البداية 9.543
 )بالدوالر األمريكي(المحافظ المتراآمة  1.756.000
 عدد المودعين غير منطبق

 )بالدوالر األمريكي(متوسط حجم القرض  77
 )بالدوالر األمريكي(ائع متوسط حجم الود غير منطبق

 عدد المقترضات 2.810
 النسبة المئوية للمقترضات 100%

 عدد العاملين غير متاح
 عدد الفروع 3

 عدد موظفي القروض 15
 نسبة موظفي القروض إلجمالي الموظفين غير متاح

  
 اإلنتاجية 

 عدد القروض الكبيرة لكل موظف قروض 187
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 وض لكل موظف إئتمانيمتوسط محفظة القر 14.667
 

 أزال
 

م تأسيس  ا مجلس إدارة Azalت د به ي يوج ة سول، الت اطة مؤسس ن Azal بوس  تخطط لفصل المجلس عن Azal، ولك
تقاللية     ن االس د م ى المزي ل عل ى تحص ة حت إن   . المؤسس ة ف ئون اإلداري ن  Azalبخصوص الش س إدارة م أت مجل  أنش

ام، و      ل عن مؤسسة سول       المؤسسة يتضمن المديرين، والمدير الع ابات خارجي، وممث ام     . مراجع حس دأ التشغيل في ع وب
2002. 

 
ا للشريعة اإلسالمية               Azalالمصدر الوحيد لتمويل     ة وفًق اعي للتنمي أمين تسهيالت القرض من الصندوق االجتم ه ت .  يمكن

 . وأحد األهداف الرئيسية في الخطة اإلستراتيجية العثور على مصادر بديلة للتمويل
 

Azal   ا                      3تمتلك ة وفق خطته ز تواجدها في صنعاء خالل السنوات الخمس المقبل  فروع في صنعاء، وترغب في تعزي
ا نحو          . وإذا أثبت التوسع في صنعاء نجاحه ستغامر بالعمل في محافظات أخرى                 . اإلستراتيجية دة عمالئه د بلغت قاع وق

ة  2007في منتصف وحسابات المحافظ .  مقترض وهو إلى حد ما نفس عدد المدخرين   2.800  تقترب من مثيلتها في نهاي
ام         % 25، بنسبة انحراف حوالي     2005عام   ام         2006وتبلغ الذروة في الربع األخير من ع ع األول من ع . 2007 والرب

 .وفي نفس الفترة ازداد عدد العمالء بنسبة واحد إلى ثالثة
 

دم  ين   Azalتق روض ب ام ق ة، بأحج روض الفردي ة والق روض الجماعي ي 5000 الق ال يمن ي25( ري )  دوالر أمريك
ي  100.000و ال يمن ي500( ري ى   )  دوالر أمريك ع إل اعي وترت رض الجم ي  400.000للق ال يمن  دوالر 2000( ري

ي تكون    50.000فالقرض الذي يصل إلى    . ويتحدد سعر الفائدة حسب حجم القرض     . للقروض الفردية ) أمريكي ال يمن  ري
ى   شهريا، وعلى  % 2.5الفائدة عليه    ي   100.000القرض الذي يصل إل ال يمن بة   )  دوالر500( ري % 2.25تكون النس

التأمين على الحياة وضد الحوادث في نموذج       . شهريا% 2 ريال يمني تصل النسبة إلى       100.000شهريا، والذي يتجاوز    
 .التأمين على الدين المتبقي تم التخطيط له بالفعل لكنه لم يوضع بعد في محل التنفيذ

 
 .لقروض يتم منحها لألنشطة المدرة للدخل، وبعض العمالء القدامى ال يزال في حوزتهم قروض لالستهالكا

 
ة  روض الجماعي و للق تقل، فه ديد محسوب بشكل مس ّدل التس ة %) 100(مع روض الفردي توى %)93(وللق ، ويصل مس

 %.95التشغيل إلى نسبة 
 

 أرقام أساسية: أزال. 22 جدول

 يجودة الموقف المال 
 معدل خسارة القروض 1,0

 معدل السداد 10 :جماعة
 المعامالت الخطرة 93 :فرد

1,5  
 مؤشرات الوصول 
 عدد القروض النشطة 

 )بالدوالر األمريكي(المحافظ النشطة  2.800
 القروض المتراآمة منذ البداية 300.000
 )بالدوالر األمريكي(المحافظ المتراآمة  11.500

  المودعينعدد 1.400.000
 )بالدوالر األمريكي(متوسط حجم القرض  2.660

 )بالدوالر األمريكي(متوسط حجم الودائع  107
 عدد المقترضات 7

 النسبة المئوية للمقترضات 2.660
 عدد العاملين 95
 عدد الفروع 45

 عدد موظفي القروض 3
 نسبة موظفي القروض إلجمالي الموظفين 21
47  

 اإلنتاجية 
 دد القروض الكبيرة لكل موظف قروضع 
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 متوسط محفظة القروض لكل موظف إئتماني 133
14.285  

 
 برنامج إئتمان ومدخرات أبيان

 
 آمنظمة غير حكومية، بوساطة فرع فيدرالية المرأة اليمنية في عبيان  2003أسس برنامج أبين لالدخار واالئتمان في عام        

ين،                 . يةبمساعدة من الصندوق االجتماعي للتنم     رة في محافظة أب ية لألسر الفقي ويستهدف البرنامج تحسين األحوال المعيش
 .وبصفة خاصة المرأة من خالل توفير خدمات تمويلية عالية الجودة وبأسعار منخفضة

 
 %. 5قام الصندوق االجتماعي للتنمية بتزويد البرنامج بقرض لتحقيق أهدافه، على أن يسترده بفائدة نسبتها 

 
اال واآلخر في أهوار              يملك ا  غ عدد   . لبرنامج فرًعا واحًدا في أبين، لكنه يخطط الفتتاح فرعان جديدان، أحدهما في موآ يبل

ودعين      2.019المقترضين الحاليين    ة               . 2.343، وعدد الم ر تسهيالت قروض جماعي امج النساء فقط عب . يستهدف البرن
 %.43وازدادت المحافظ في نفس الفترة بنسبة . 2005اية عام وعدد العمالء يزداد بثبات بنسبة واحد إلى ثالثة منذ نه

 
ة     روض التقليدي ين الق ة وب ين المرابح ار ب ة االختي ن للمجموع ط، ويمك ة فق روض الجماعي امج الق دم البرن د . يق غ الح ويبل

ة  ل مجموع ي 500.000األقصى للقرض لك ال يمن هريا خال).  دوالر أمريكي2.500( ري دفعات ش تم تحصيل ال ل وي
 . اجتماعات المجموعة

 
 %.100فمعّدل التسديد لديه يصل إلى %). 99(ووفًقا للبيانات األخيرة، فإن البرنامج يقّدر نسبة استمراره في التمويل بـ 

 

 أرقام أساسية: برنامج إئتمان ومدخرات أبيان. 23 جدول
 جودة الموقف المالي 

 معدل خسارة القروض غير متاح
 معدل السداد 100%

 المعامالت الخطرة 0
  
 مؤشرات الوصول 

 عدد القروض النشطة 2.019
 )بالدوالر األمريكي(المحافظ النشطة  230.000

 القروض المتراآمة منذ البداية 6.375
 )بالدوالر األمريكي(المحافظ المتراآمة  1.055.000

 عدد المودعين 2.434
 )بالدوالر األمريكي(متوسط حجم القرض  200
 )بالدوالر األمريكي(متوسط حجم الودائع   متاحغير

 عدد المقترضات 2.019
 النسبة المئوية للمقترضات 100

 عدد العاملين غير متاح
 عدد الفروع 1
 عدد موظفي القروض 9

 نسبة موظفي القروض إلجمالي الموظفين غير متاح
  
 اإلنتاجية 

 عدد القروض الكبيرة لكل موظف قروض 224
 متوسط محفظة القروض لكل موظف إئتماني 25.555

 
 حضرموتوادي برنامج إئتمان ومدخرات 

 
ات في وادي حضر موت، ترغب          ة آمنظمة غير حكومية؛ في استجاب     1997بدأ البرنامج في عام       لطلب عدد من الجمعي

رأة والصندوق   ويخضع البرنامج إلش  . في بناء برنامج قادر على تقديم الخدمات التمويلية للشرآات الصغيرة          راف اتحاد الم
 .االجتماعي للتنمية

 
 . في الشهر% 1.5مصدر التمويل الوحيد هو الصندوق االجتماعي للتنمية، الذي قّدم قرًضا يسترده بسعر فائدة 
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د في              ر فرعه الوحي البرنامج هو الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات تمويل المشروعات الصغيرة في وادي حضر موت، عب
ة ). سيون(الرئيسية بالوادي المدينة  ا   .Al Qaten and Sah. وُيخطط الفتتاح مزيد من الفروع في المنطق  يملكون حالًي
ام       % 50استطاع البرنامج أن يجذب نحو      .  مقترض، وعدد المدخرين يرتفع بشكل ضئيل      1.120 ة ع من العمالء منذ نهاي
 %.10، ومع ذلك فإن معظم المحافظ ازدادت بشكل طفيف بنسبة 2005

 
ة والموسمية          ة والفردي امج المرابحة للقروض الجماعي ل المشروعات الصغيرة       . يقدم البرن ا ألغلب مؤسسات تموي وخالًف

ين  % 70مّول البرنامج عملياته بنسبة بلغت      دوالر 750 دوالر أمريكي و 100من القروض، وتتراوح أحجام القروض ب
بة للق         نخفض الحجم بالنس ة أمريكي للقروض الفردية، وي ام،        . روض الجماعي ام ونصف الع غ ع دة استحقاق القرض تبل وم

 .، والضمانات المقبولة تشمل الضمانات التجارية واالستقطاع من الرواتب والذهب%18وسعر القرض 
 

ى            %5.5، ونسبة المخاطرة بالمحافظ     %98ومعّدل التسديد الحالي يصل إلى       درة عل ، وال توجد معلومات متاحة حول الق
 .في التشغيلاالستمرار 

 
 أرقام أساسية: برنامج إئتمان ومدخرات حضرموت. 24 جدول

 جودة الموقف المالي 
 معدل خسارة القروض غير متاح

 معدل السداد 98
 المعامالت الخطرة 5,5

  
 مؤشرات الوصول 

 عدد القروض النشطة 1.120
 )بالدوالر األمريكي(المحافظ النشطة  211.000

 تراآمة منذ البدايةالقروض الم 3.687
 )بالدوالر األمريكي(المحافظ المتراآمة  1.251.000

 عدد المودعين 1.267
 )بالدوالر األمريكي(متوسط حجم القرض  188

 )بالدوالر األمريكي(متوسط حجم الودائع  30
 عدد المقترضات غير متاح
 النسبة المئوية للمقترضات غير متاح

 عدد العاملين 22
 فروععدد ال 1

 عدد موظفي القروض 17
 نسبة موظفي القروض إلجمالي الموظفين 77

  
 اإلنتاجية 

 عدد القروض الكبيرة لكل موظف قروض 66
 متوسط محفظة القروض لكل موظف إئتماني 12.411

 
 برنامج البداية متناهية الصغر بصنعاء

 
غيرة     دايات الص امج الب اطة برن ت بوس ي تأسس رامج الت د الب و أح ع    ه اون م ائي بالتع دة اإلنم م المتح امج األم ابع لبرن  لت

ة لمؤسسة            . 2000الصندوق االجتماعي للتنمية في عام       ي   SOFDوهو مؤسسة غير مستقلة، أو باألحرى وحدة تابع ، الت
 .يتمحور اهتمامها على األنشطة االجتماعية للمرأة

 
انصب الترآيز بشكل أآبر . يصبح أداء البرنامج غير مرٍضتسببت اإلدارة الضعيفة وتدخالت المدير العام للجمعية في أن        
 . على األنشطة االجتماعية ومساندة المحتاجين للدعم المتواصل

 
نح             ى م تمت االستعانة بالصندوق االجتماعي للتنمية في تمويل البرنامج من خالل القروض، لكن األداء الضعيف لم يدفع إل

ة     . ض تم سداده  البرنامج المزيد من القروض بعد آخر قر       ي تخصيصها من      SOFDوحالًيا تقوم جمعي نح الت  باستخدام الم
ا من            ي حصلت عليه ا آالمنحة الت امج، تماًم د تأسيس البرن ي استطاع   AgFundالبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة عن  والت

 .البرنامج اقتناصها في بداية عملياته
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ة والجمع    اعي للتنمي ندوق االجتم ين الص افظ       المفاوضات ب ود المح ع وج فقة م ام الص ة اتم يم آيفي بيلها لتقي ذت س ة اتخ ي
ل مشروعات صغيرة أخرى أو                           . المتعثرة ز المحافظ مع مؤسسة تموي ا تعزي ة، فإم ارات البديل تمت مناقشة اثنين من الخي
 .ها بالتصويت ضدSOFDوبشكل عام فإن االتفاقية بلغت درجة مقلقة، عندما قام المدير العام لجمعية . بيعها

 
روعات الصغيرة     ل المش ات تموي ى مؤسس ة، وانضموا إل وظفين المؤسس ن الم ر م ادر الكثي ة غ ة للمشكالت الداخلي نتيج

 . وحالًيا ال يملك برنامج صنعاء سوى فرًعا واحًدا بعد أن اضطر لغلق بقية الفروع. األخرى في ظاهرة ملفتة
 

ى نطاق        .  دوالر أمريكي  42.100 عميل مع محافظ ضخمة تصل إلى        566ويملك البرنامج    راض عل وتستمر أنشطة اإلق
و     2006ضيق للغاية، فمن مايو      د                 2007 وحتى يوني افظ، بع ات المح ى عدد العمالء وثب اظ عل امج للحف  تمت إدارة البرن
ا 2005التراجع الشديد في عام     م ، عندما انخفض عدد العمالء وغالبية المحافظ بشكل متصاعد إذا ما قورنت األرقام مع ع

غ حدها األقصى            . واحد سابق  ة و        400أحجام قروضه صغيرة نسبًيا حيث يبل  دوالر 175 دوالر أمريكي للقروض الفردي
ى          دة      8أمريكي للقروض الجماعية لمدة تصل إل امج أي خدمات أخرى          %36 أشهر وبفائ دم البرن ى    . ، وال يق باإلضافة إل

 .ن الرواتب، والملكية أيًضا ُتقبل آضمانةالضمانات المعتادة مثل الضمانات التجارية واالستقطاع م
 

ى           ر المستردة تصل إل بة                    10.000القروض غي د مستوى تشغيل بنس امج عن وا يزعمون أن البرن  دوالر أمريكي، و يزال
 %.12.1ووفًقا للمدير فإن نسبة المخاطرة بالمحافظ %. 82
 

 أرقام أساسية: برنامج البداية متناهية الصغر بصنعاء. 25 جدول
 دة الموقف الماليجو 

 معدل خسارة القروض غير متاح
 معدل السداد 80

 المعامالت الخطرة 12,1
  
 مؤشرات الوصول 

 عدد القروض النشطة 566
 )بالدوالر األمريكي(المحافظ النشطة  42.100

 القروض المتراآمة منذ البداية 8.795
 )بالدوالر األمريكي(المحافظ المتراآمة  825.790

 عدد المودعين  منطبقغير
 )بالدوالر األمريكي(متوسط حجم القرض  200

 )بالدوالر األمريكي(متوسط حجم الودائع  غير منطبق
 عدد المقترضات 334

 النسبة المئوية للمقترضات 59
 عدد العاملين 12

 عدد الفروع 1
 عدد موظفي القروض 4

 نسبة موظفي القروض إلجمالي الموظفين 33
  
 نتاجيةاإل 

 عدد القروض الكبيرة لكل موظف قروض 141
 متوسط محفظة القروض لكل موظف إئتماني 10.525

        

 برنامج إئتمان ومدخرات حايس
 

ام  ي ع امج ف ن 2001أسس البرن ادرة م ن   ADRA’A بمب ة م يمن، ومدعوم ي ال يطة ف ة نش ر حكومي ة غي ي منظم ، وه
ة  اعي للتنمي دير. الصندوق االجتم ن      وألن الم د م ى المزي ن الحصول عل تمكن م م ن ا فل الل زيارتن ه خ ي مكتب ن ف م يك  ل

 .التفاصيل
 

بة   .  2007 مقرض في نهاية يونيو 1.067وفًقا إلحصائيات الصندوق االجتماعي للتنمية؛ فإن البرنامج لديه          تم المحاس وت
%. 20 بنسبة 2006ر في منتصف عام ، ولكن تم استعادة قاعدة العمالء الصغا2005على إهمال التراجع منذ نهاية عام     

و    2005ومع ذلك، تراجعت المحافظ بشكل مستمر بين نهاية عام           بة           . 2006 ويوني ى التراجع بنس بة عل تم المحاس ا ت حالي
 .2005عن نهاية عام % 30
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دة للقروض الصغيرة؛ ليجعل إدارة مؤسس                امج الحدي ل  يخطط الصندوق االجتماعي للتنمية لدمج البرنامج في برن ات تموي

دة             . المشروعات الصغيرة أآثر فعالية ومنخفضة التكلفة      امج الحدي ه وبرن . ستكون عملية الدمج وفق ما تم في دمج بيت الفقي
 .ومع ذلك لم يتم بعد اتخاذ قرار البدء في عملية الدمج

 
 أرقام أساسية: برنامج إئتمان ومدخرات حايس. 26 جدول

 
 جودة الموقف المالي 

 ل خسارة القروضمعد غير متاح
 معدل السداد غير متاح

 المعامالت الخطرة 47
  
 مؤشرات الوصول 

 عدد القروض النشطة 1.067
 )بالدوالر األمريكي(المحافظ النشطة  80.000

 القروض المتراآمة منذ البداية 6.658
 )بالدوالر األمريكي(المحافظ المتراآمة  1.250.000

 عدد المودعين 3.435
 )بالدوالر األمريكي(وسط حجم القرض مت 80

 )بالدوالر األمريكي(متوسط حجم الودائع  غير متاح
 عدد المقترضات 854

 النسبة المئوية للمقترضات 80
 عدد العاملين غير متاح
 عدد الفروع غير متاح
 عدد موظفي القروض غير متاح
 نسبة موظفي القروض إلجمالي الموظفين غير متاح

  
 اجيةاإلنت 

 عدد القروض الكبيرة لكل موظف قروض غير متاح
 متوسط محفظة القروض لكل موظف إئتماني غير متاح

 
 (SFSD) االجتماعي للتنمية المستدامة صندوقال
 

ق الفرص               2006أنشأت المؤسسة في أغسطس       بمبادرة من عدد من رجال األعمال اليمنيين، المدرآين الحاجة الملحة لخل
ل المشروعات الصغيرة         المؤسسة االجتماعية للتنمية المستدامة   وُتعد  . نشطة المدرة للدخل  التمويلية لأل  ، أحد مؤسسات تموي

 .القليلة، غير التابعة للصندوق االجتماعي للتنمية
 

ة            وك التجاري ابا       (استطاعت المؤسسة تأمين قرضين من البن ك س ك شامل وبن دة         )بن ى قاع ، نتيجة لضغوط المؤسسين، عل
ارآة المية   المش ريعة اإلس ق الش ربح وف ي ال ين       .  ف ة للمؤسس ة المرموق بب المكان روض بس ى الق ول عل م الحص د ت . وق

ى قرض آخر وفق ذات الشروط                  د، لكن          . ويخوضون حالًيا مفاوضات مع بنك التضامن للحصول عل ع بع م توق ة ل االتفاقي
 . دتهم للشرآات الصغيرةبنك التضامن أشار إلى موافقته على الرغم من أنهم استهلوا العمل في وح

 
دة،   13في الوقت الحالي فإن المؤسسة تملك فرًعا واحًدا في صنعاء، لكنها تفكر في افتتاح                فرع في محافظات عدن، الحدي

آما استطاعت أن . 2010 عميل في نهاية عام 10.000، لكنها تخطط ليبلغوا   1.800تبلغ قاعدة عمالئها الحاليين     . وتعز
ل مؤه ق عم ل المشروعات الصغيرة األخرىتجذب فري رات من مؤسسات تموي ك خب اء . ل ويمتل ا تعلمت من أخط آم

 .غيرها من المؤسسات أن أهدافها ال بد وأن تتسم بالواقعية
 

روض، قرض      تقدم المؤسسة القروض الجماعية والفردية والموسمية، وقروض ترميم المساآن، آما ابتكرت نوعين من الق
قرض الجائزة يقدم للعمالء النشطين آفرصة سريعة لكسب المزيد من التمويل يفوق قروضهم        . الجائزة والقرض المدرسي  

ة  ائهم    . الفعلي وازم الضرورية ألبن وفير الل ة من ت ُيمّكن العمالء المنخرطين في القروض الجماعي ا القرض المدرسي ف أم
 .روض يتم الحصول عليها في صيغة المرابحةوآل الق. ، خالل العام الدراسي الجديد)الخ. مالبس مدرسية، آتب، حقائب(
 

ى            100تبدأ القروض من مبلغ      ة، و        2.500 دوالر أمريكي ويمكن أن تصل إل  5.000 دوالر أمريكي للقروض الجماعي
دة    . دوالر400دوالر أمريكي للقروض الفردية، مع ذلك فإن متوسط مبلغ القرض يدور حول  عر الفائ غ س % 18 ويبل
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ى    %. 10عدا القرض المدرسي، الذي تبلغ الفائدة عليه    لكل أنواع القروض ما    دة القرض إل غ في    16وتصل م  شهر، وتبل
 . شهور8المتوسط 

 
امًال في قسط                دفوع آ ر الم غ غي يتم التسديد في الفرع، وأي عميل يتأخر في السداد أآثر من يوم واحد، عليه أن يسدد المبل

اعي      . واحد فوري آعقوبة   ى المجموعة أن تلتقي         وقبل أول إنفاق لقرض الجم ل لدراسة األهداف          3، عل ى األق .  مرات عل
ة نحو                       ام  4والمدة بين تقديم الطلب والحصول على األموال في القرض الجماعي نحو أسبوعين، وفي القروض الفردي .  أي

دة آل شهري                          رة واح ل م ى األق ردي عل ل ف ارة آل عمي ة  ويقوم مسئولي االئتمان أو أي من أفراد فريق العمل بزي ن لمراقب
 .سير العمل وتحقيق األهداف

 
 .للقروض الفردية تقبل المؤسسة الضمانات التجارية والذهب

 
ومع ذلك بلغت االحتياطيات نسبة . ، ولم يتأخر أي عميل في السداد ولو ليوم واحد%100ومعّدل التسديد يقترب من 

 .من غالبية المحافظ% 0.5
 

 أرقام أساسية: لمستدامةالصندوق االجتماعي للتنمية ا. 27 جدول
 

 جودة الموقف المالي 
 معدل خسارة القروض 0,5%

 معدل السداد 100%
 المعامالت الخطرة 0

  
 مؤشرات الوصول 

 عدد القروض النشطة 1.800
 )بالدوالر األمريكي(المحافظ النشطة  290.000

 القروض المتراآمة منذ البداية 2.845
 )بالدوالر األمريكي (المحافظ المتراآمة 570.000

 عدد المودعين غير منطبق
 )بالدوالر األمريكي(متوسط حجم القرض  400

 )بالدوالر األمريكي(متوسط حجم الودائع  غير منطبق
 عدد المقترضات 1638
 النسبة المئوية للمقترضات 91%

 عدد العاملين 28
 عدد الفروع 1

 عدد موظفي القروض 20
 روض إلجمالي الموظفيننسبة موظفي الق 71%

  
 اإلنتاجية 

 عدد القروض الكبيرة لكل موظف قروض 90
 متوسط محفظة القروض لكل موظف إئتماني 14.500
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 (SEDF)صندوق تنمية المشروعات الصغيرة 
 

  هو مؤسسة مالية حكومية تقدم القروض للمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم في68صندوق تنمية المشروعات الصغيرة
وقد آانت المؤسسة في حاجة إلى إعادة . 1991أنشئ الصندوق آإدارة بالبنك الصناعي اليمني الحكومي في . اليمن

. 2002في ) 39رقم (إطالق عملياتها بعد انهيار البنك الصناعي من خالل الهيكل التنظيمي الحالي بموجب قرار رئاسي 
اف أو قواعد البنك المرآزي اليمني، إال أنه يعمل تحت رعاية وال يخضع إلشر. ويعمل حاليًا آمؤسسة حكومية مستقلة

 . 69وال يوجد للوزارة دور إشرافي. وزارة الصناعة والتجارة
 

). مجلس اإلدارة(يمثل الصندوق رئيس مجلس اإلدارة ويديره المدير الفني التنفيذي، ويعمل تحت إشراف لجنة اإلدارة 
ارة الصناعة والتجارة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المالية، يتكون المجلس من سبعة أعضاء، يمثلون وز

تقوم وزارة . ووزارة الشئون االجتماعية والعمل، وأحد الجهات المانحة الدولية، واثنين من ممثلي عمالء الصندوق
 . الصناعة والتجارة بتعيين رئيس مجلس اإلدارة

 
ديم الخدمات المالية، وخاصًة القروض، للمشروعات المتوسطة والصغيرة أنشئ آأول مؤسسة في اليمن متخصصة في تق

التابعة للقطاع الرسمي، ويعد اليوم المؤسسة الرئيسية التي تقدم الخدمات لفئة األعمال الخاصة بالمشروعات المتوسطة 
ذلك أفضل الممارسات وعلى الرغم من آون الصندوق مؤسسة حكومية، فإنه يعتمد على األداء والربحية وآ. والصغيرة

 . الدولية التالية
 

، منحة من صندوق األمم المتحدة لتنمية 70 تلقت سابقة الصندوق، وحدة تنمية المشروعات الصغيرة1992/1993في 
وفي السنة ذاتها، قدمت حكومة .  ألف دوالر للمساعدة الفنية250 مليون دوالر لتقديم القروض، و2رأس المال بقيمة 
، 1999وفي .  مليون دوالر إضافية للمساعدة الفنية1.5 ألف دوالر لنشاطات القروض و500رى بقيمة هولندا منحة أخ

 1999 مليون دوالر إضافية للمساعدة الفنية، للتمويل وخبير دولي لفترة طويلة المدى من 2خصصت الحكومة الهولندية 
 .حكومة الهولندية وقف دعمهاونظرًا لقلة معدل تحسن الصندوق، قررت ال.  لدعم الصندوق2002إلى 

 
، بدأ أداء الصندوق في التحسن تدريجيًا، خاصة فيما يتعلق 2002مع تولي رئيس مجلس اإلدارة الحالي منصبه في 

بدأت لمناقشات في البدء بشأن آيفية دعم الصندوق سواء من خالل المساعدة الفنية أو التمويل لنشاطات . بمعدل السداد
 ألف دوالر من الصندوق االجتماعي للتنمية 225كن الصندوق من التفاوض للحصول على ، تم2004في . القروض

للمساعدة الفنية وتأهل للحصول على عدة قروض من الصندوق االجتماعي بموجب الشروط التي تنطبق على مؤسسات 
 ألف دوالر، والقيمة 900 2007وقد بلغت القيمة المدينة لدى الصندوق االجتماعي للتنمية في يوليو . التمويل األصغر

 .  بالمائة7 بالمائة و5ويتراوح سعر الفائدة بين .  مليون دوالر1.8اإلجمالية 
 

قدرها  لبرنامج المعونة الغذائية األمريكي لليمن، تمكن الصندوق من تأمين منحة" القرين"في إطار ما يعرف بالصندوق 
الصناديق القرين هي . للتكاليف اإلدارية% 5ض ومنها لإلقرا% 95، خصص 2006 في  دوالر أمريكي500000

العوائد ). USDA(عوائد تحققها الحكومة اليمنية من خالل بيع معونات الغذاء التي تقدمها وزارة الغذاء األمريكية 
اء المتحققة من هذا البرنامج يتمم تخصيصها لمشروعات مختلفة بعد موافقة وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الغذ

 دوالر أمريكي إضافية لصندوق تنمية المشروعات الصغيرة، على الرغم من أنه 700000آما تم تخصيص . األمريكية
 .لم يتم صرف النقود بعد

 
، قدمت الوزارة دعما 2006وحتى . مصدر آخر لتمويل الصندوق هو الحكومة اليمنية، باألساس من خالل وزارة المالية

، تم وقف هذا الدعم وفقا إلعالن مسبق من قبل 2006في .  العائدات وتكاليف التشغيلللموازنة لتغطية العجز بين
 .الوزارة

 
 مليون دوالر أمريكي لدعم 100 لتوزيع 2006سيس الصندوق في أعقاب مبادرة الرئيس عبداهللا صالح في منتصف تم تأ

 مليون دوالر 5ويمكن للصندوق تقديم . قطاع المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر لمحاربة البطالة وخلق فرص عمل
؛ في حين لم يتم صرف 2007الشريحة األولى تم صرفها في النصف األول من . أمريكي على ثالث شرائح لإلقراض

 مليون 2.15 2006ويبلغ ما توافر للصندوق حتى نهاية . الشريحتين األخريين حتى اآلن بسبب تغير وزراء المالية
 .دوالر أمريكي

 
                                                      

القطاع المالي في اليمن مع التركيز على تمويل " لمزيد من المعلومات المفصلة، انظر تقرير مؤسسة بنك المدخرات األلماني للتنمية الدولية 68

 .2006، ديسمبر "المؤسسات الصغيرة
ت الصغيرة ومتناهية الصغر ولكنه غير مصنف كمؤسسة للتمويل متناهي  صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة نشط في تقديم اإلئتمان للمؤسسا69

  .الصغر
 . وحدة تنمية المؤسسات الصغيرة، وحدة لبنك اليمن الصناعي70
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ى ذلك، فإن العاملين بصندوق دعم المؤسسات الصغيرة عادة ما تتم دعوتهم لكل تدريبات الصندوق االجتماعي عالوة عل
 من خالل  الدوليعاونمؤسسة بنك المدخرات األلماني للت يتم دعم الصندوق من قبل 2007للتنمية ومنذ أغسطس 

برنامج تنمية القطاع ) "GTZ( الفنية األلمانية مجموعة من التدريبات الفنية الممولة من قبل برنامج هيئة المعونة
 ".الخاص

 
غير أن اإلدارة تنوي في المستقبل تعديل .  إنشاؤه، فإنه غير مسموح للصندوق بتلقي ودائع آمصدر للتمويللقرار ووفقا

عالن تنظيم وآبديل، فإن اإلدارة تنتظر إل. هذا القرار ليتمكن الصندوق من تجميع الودائع واستخدامها في اإلقراض
 .المؤسسات المالية غير البنكية والذي سيمكن آل مؤسسات تالتمويل متناهي الصغر من استخدام الودائع

 
الصندوق يخطط . )صنعاء، عدن، الحديدة، إب، مقال، وتعز(يحظى الصندوق بتغطية إقليمية واسعة من خالل ستة فروع 
الصندوق ). تحت إشراف أحد الفروع( جديدة وافتتاح مكاتب آذلك لتوسيع نطاق تقديم خدماته من خالل تأسيس فروع

، اتخذ النمو طابع 2002ومنذ .  مليون دوالر أمريكي4 عميال نشطا ولديه محفظة نشطة قيمتها حوالي 1900يخدم حاليا 
الحافظة . 2006 بنهاية 1482 و2004 في 549 إلى 2002 في 299االستمرارية، حيث تمددت قاعدة العمالء من 

  .2006 مليون دوالر في نهاية 3.2 مليون دوالر إلى 1.2دت من زا
 

 فإن الصندوق يرآز على مالك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة من خالل تقديم منتجات القروض الفردية،
قدم لطلب المؤسسة الصغيرة أو متناهية الصغر يجب أن تظل عاملة لستة أشهر على األقل لكي تستطيع الت. 71.رسميا
 شهر لرأس المال العامل للنساء والرجال ومنتج 12 شهر لألصول و18منتجين للقروض متاحين، قروض حتى . قرض

تقديم منتج قروض إسالمية لتوسيع قاعدة العمالء .  أشهر، وآلها منتجات إقراض تقليدية6للقروض الموسمية حتى 
 .لياالمؤسسات حديثة التأسيس ال يتم تمويلها حا. مخطط له

 
 دوالر أمريكي وأآثر 2000 دوالر أمريكي على الرغم من أن أحجام القروض البالغة 1000الحد األدنى للقرض هو 

% 12.5سعر الفائدة هو .  آالف3 ألف دوالر أمريكي ومتوسط حجم القرض 20الحد األقصى للقرض هو . مفضلة
ير أنه توجد حاالت استثنائية ال يطلب فيها غ. رسوم بحث والتي يجب دفعها حتى لو تم رفض الطلب% 3وتوجد 

شهريا مع وجود فترة سماح تمتد % 1.5وبالنسبة للقروض الموسمية، فإنه يتم فرض سعر فائدة . الصندوق رسوم البحث
 . أشهر3حتى 

 
اج يستخدم لإلنت% 15يستخدم لتمويل األنشطة المتعلقة بالتجارة وحوالي  %) 75حوالي (القسط األآبر من القروض 

األنشطة المعتادة في التصنيع هي النجارة وورش تصنيع المعادن، بما في ذلك إنتاج . والباقي يخصص لمقدمي الخدمات
 .خزانات المياه وبطانات األلومنيوم والصناعات اليدوية والغذائية

 
 دوالر تتم 5000القروض حتى .  دوالر أمريكي3000الموافقة على القرض تتم من قبل مديري الفروع للقروض حتى 

 دوالر أمريكي تتم الموافقة عليها 5000الموافقة عليها من قبل رئيس العمليات في المكتب الرئيسي أما القروض أآبر من 
  .من قبل لجنة القروض في المكتب الرئيسي

 
والفضة والعقارات األآثر شيوعا هو الضمانة التجارية من قبل مالك المؤسسة؛ غير أن الذهب . الضمانات العادية مقبولة

الذهب واالقتطاع من المرتبات يستخدم بقدر محدود فقط نظرا ألن هذين البديلين ال يعدان . تعد ضمانات مقبولة آذلك
ونظرا لعدم آفاءة النظام . العقارات مقبولة أآثر آضمان أخالقي. آافيين في العادة لتغطية أحجام القروض الكبيرة نسبيا

  .صول العقارية يمكن أن تصبح عملية مطولة للغايةالقضائي، فإن تصفية األ
 

منتجات البنوك اإلسالمية، اإليجار بالتعاون مع (استراتيجية الصندوق ترآز حاليا على تطوير وتنفيذ المنتجات اإلضافية 
) يسهيئة التمويل الدولية، قروض المستهلك غير المباشرة بما فيها قروض اإلسكان وقروض المؤسسات حديثة التأس

غير أن تطوير المنتجات تمت . وزيادة قدرتها على الوصول من خالل تأسيس فروع جديدة وتحسين إجراءات اإلقراض
فرع واحد جديد فقط تم إفتتاحه . مناقشته مرتين منذ عامين على األقل غير أنه لم يتم الخلوص إلى منتجات أو تطبيقها

  .2007 و2006يجية تقضي بافتتاح ثالثة فروع جديدة خالل  على الرغم من أن االسترات2007مؤخرا في أغسطس 
 

، فإنه ال يسلم من التدخل من "مستقلة" في بداية الفصل، فإن الصندوق يعد مؤسسة حكومية ذآرآما على الرغم من أنه 
دوق تطوير ومطلوب من الصن. وهو حاليا منغمس بشدة في مبادرة الرئيس لمحاربة البطالة. مختلف المسئولين السياسيين

هذه البرامج ال يجب أن توزع وتصرف التمويل للبرامج ولكن يجب أن يتضمن . برامج لخلق فرص للعمل للعاطلين
  .إمكانيات التوظيف ذاتها

                                                      
 . أي نوع من التسجيل الرسمي غير مقبول71
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 2002.72على المحفظة منذ % 94و% 99 معدالت السداد تراوحت بين .2002تحسن األداء بشدة منذ إعادة العمل في 
الكفاية العملية . من المحفظة الكلية% 25غير أن المقدمات تعتبر مرتفعة بنسبة حوالي % 7 القروض الخطرة تبلغ حوالي

 .2008بنهاية % 90ويخطط لها بلوغ %. 67آذلك تبلغ حاليا حوالي 
 

 أرقام أساسية: صندوق دعم المؤسسات الصغيرة. 28 جدول
 

 جودة الموقف المالي 
 معدل خسارة القروض 25
 معدل السداد 94

 المعامالت الخطرة 7
  
 مؤشرات الوصول 

 عدد القروض النشطة 1900
 )بالدوالر األمريكي(المحافظ النشطة  4.065.000

 القروض المتراآمة منذ البداية 18.660.000
 )بالدوالر األمريكي(المحافظ المتراآمة  6.087

 عدد المودعين غير منطبق
 )يبالدوالر األمريك(متوسط حجم القرض  3.000

 )بالدوالر األمريكي(متوسط حجم الودائع  غير منطبق
 عدد المقترضات 3%
 النسبة المئوية للمقترضات 80

 عدد العاملين 6
 عدد الفروع 17

 عدد موظفي القروض 21%
 نسبة موظفي القروض إلجمالي الموظفين 
  

 اإلنتاجية 10073 >
 عدد القروض الكبيرة لكل موظف قروض 215.000

 وسط محفظة القروض لكل موظف إئتمانيمت 
 
 

  بنك األمل
 

ولتاسيسه صدر قانون حكومي في . 2008مقدم جديد للتمويل متناهي الصغر، والذي يفترض به بدء العمليات مع بداية 
 لبدء  ونظرا لوجود مشكالت في التنسيق والفهم العام للعمل بين األطراف المعنية، فقد تم إتخاذ الخطوات المطلوبة2002

غير أن بنك األمل بدأ في توظيف العاملين لديه ومجلس اإلدارة متفائل وأعلن مؤخرا بدء العمل في . العمل مؤخرا فقط
2008. 

 
%) 45(البنك مؤسس آمؤسسة حكومية مستقلة، وأسهمه مملوآة للحكومة اليمنية من خالل الصندوق اإلجتماعي للتنمية 

ويتكون مجلس .  مليون دوالر أمريكي آرأسمال5ولديه %). 20(خاصين ومستثمرين %) 35(والصندوق الزراعي 
 ممثلين واثنين للمستثمرين الخاصين تم تعيين أحدهما رئيسا 4الحكومة اليمنية لديها . اإلدارة وفقا للمساهمة في رأس المال

 .للمجلس، وهو واحد من أآبر رجال األعمال في اليمن
 

 في اليمن آرئيس لمجلس اإلدارة يرتبط بالتوقعات برفع الوعي بين القطاع الخاص تعيين واحد من أآبر رجال األعمال
المؤسسين رغبوا في أن ينظر القطاع . التجاري ولتشجيع العاملين فيه على االستثمار في قطاع التمويل متناهي الصغر

 .ةالتجاري للتمويل متناهي الصغر آفرصة لالستثمار وليس فقط آنوع من األعمال الخيري

                                                      
ت الصغيرة، والتي كانت تتكون ، كان على الصندوق كذلك أن يدير المحفظة القديمة لوحدة تطوير المؤسسا2002 مع إعادة التشغيل في 72

معدل السداد المصرح به يحسب على أساس . غير أن الصندوق ليس مسموحا له بعد أن يسقط الديون القديمة. باألساس من قروض متعثرة

  %.80 يبلغ حوالي 1991المعدل الكلي للسداد المتضمن كل القروض منذ .  وما يليها2002محفظة 
ثالثة :  أن موظفي القروض يحتفظون بنفس الملفات إذا ما تغيرت وظيفتهم داخل صندوق دعم المؤسسات الصغيرة األرقام ناتجة عن اعتبار73

مدير فرع تولى مسئولية الملفات المنوطة بأحد مسئولي القروض . من مديري األفرع احتفظوا بملفات التي جمعوها عندما كانوا موظفي قروض

 .ين الذي اعتادوا العمل كموظفي قروض في الواجهة ال يزالون يحتفظون بملفاتهمالموظفين الداخلي. الذين تم تسريحهم
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ونظرا ألنه لم يتم تعيين آل المناصب . ال يعلم الكثير عن االستراتيجية نظرا ألنها سيتم تقديمها من قبل اإلدارة التنفيذية

غير أنه تم تسريب معلومات حول أن البنك سيعمل . اإلدارية، فإنه توجد القليل من المعلومات حول استراتيجية المؤسسة
 غير أن تقديم التسهيالت بالجملة لمؤسسات التمويل متناهي الصغر 74.ون التأسيسآمؤسسة إقراض قطاعي وفقا لقان
وآأحد مبادئه، فإن البنك سيتبع المبادئ التجارية وسيطبق أفضل المعايير الدولية في . القائمة سيكون من ضمن الخيارات

 .الودائع وقد يقوم بذلكوفقا لالنون الجديد، فإن البنك سيتم السماح له بقبول . التمويل متناهي الصغر
 

العمل . المبادئ البنكية التقليدية واإلسالمية يمكن أن تطبق وفقا للقانون. ال تتوافر معلومات آثيرة حول تصميم المنتجات
حجم . وق المعايير األفضل فيما يتعلق بسعر الفائدة أو التكلفة يجب أن يأخذ في الحسبان السوق للتوافق مع أسعار الفائدة

الضمانات يجب أن .  سيكون على األرجح وفقا لطلب المؤسسات متناهية الصغر واألنشطة االقتصادية المنزليةالقرض
 .تعدل وفقا لظروف المجموعات المستهدفة

 
لم يتم الكشف عن أن أي استراتيجية فيما يتعلق بكيفية تسهيل الوصول بالخدمات أو آم عدد العمالء يجب أن يتم 

 .وات القادمةاستهدافهم خالل السن

                                                      
 . لتسهيل تأسيس بنك األمل، تم إصدار قانون خاص من قبل الوزارة74
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  بيانات إضافية– المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرتحليل طلب : 4ملحق 
 

  هذا الملحق يوفر معلومات إضافية ورسوم ومواد أساسية لدراسة الطلب في الفصل الثالث من التقرير
 

 )405إجمالي العدد (النسبة المئوية للمستجيبين من الرجال والنساء . 5شكل 

 
 

إجمالي العدد ( المستقصاة في آل منطقة وقطاع المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرسبة المئوية لتقسيم الن. 6شكل 
405( 
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 )405إجمالي العدد (  المستقصاةللمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرالقطاعات الفرعية . 7شكل 

 
 

 .وآتين لواحدة فقطمن بين المؤسسات الست المملوآة إلناث، لم تكن أربعة مسجلة واثنتين ممل
 

 )؛ النسبة المئوية405إجمالي العدد ( الوضع القانوني للمؤسسات. 8شكل 

 
 

 الزيادة الحادثة في العام الماضي إلجمالي عدد العاملين. 9شكل 
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  . سنة20-11 سنوات والثالثة األخرى من 10-4من بين عينة اإلناث، من بين المؤسسات الست، ثالثة منها آانت تعمل من 
 

 )؛ النسبة المئوية390إجمالي العدد (عمر وحجم المؤسسات . 10شكل 

 
 

 )؛ النسبة المئوية390إجمالي العدد (عمر وقطاعات المؤسسات . 11شكل 

 
 

 )؛ النسبة المئوية390إجمالي العدد ( عمر ومناطق المؤسسات. 12شكل 
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باعة في % 11.7آباعة متجولون و% 10.1ة؛ بينما يعمل يعملون في أماآن ثابت % 72.1عينة الكلية، األغلبية، في ال

من المؤسسات التي تمت % 97.1(المؤسسات الصغيرة تعمل باألساس في أماآن ثابتة . لديهم أآشاك% 6الشوارع و
  ).مقابلتها

 
  .م يتوافر ألي منهن محل ثابت أو آشك إلدارة عملهنمن بين اإلناث، ل

 )؛ النسبة المئوية405الي العدد إجم( أماآن عمل المؤسسات. 13شكل 

 
 

 من 66 مكان خاص و246بينما يؤجر . يعملون في محال ملك لهم%) 16.1( فقط 65، 405مستجيبين ال من بين ال
  .المؤسسات تستخدم مكانا عاما
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 )403إجمالي العدد ( الممسوحة المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرأماآن عمل . 14شكل 

 
 

وبالنظر لعمر المؤسسات، فإن . من المقابالت أجريت مع المالك% 99.5 في المؤسسة، المالكيعمل  في معظم الحاالت،
 عاما وهم باألساس من مالك المؤسسات 45فقط منهم آانوا أآبر من % 7.4.  عاما34أقل من %) 73.5(أغلبية المديرين 

  .الصغيرة
 

 من التقرير أنه 4.3ل الكبير للنمو السكاني، آما تقدم في القسم  المالك الشباب يمكن أن ينجم عن المعدوجود عدد آبير من
  .يجب أن يبدأ الكثير من الشباب أعمالهم حتى يجدوا فرص للعمل وهو ما يقلل النصيب الكلي للمديرين األآبر سنا

 
  . سنة35 واثنتان أصغر من 45 سنة وواحدة فوق ال44 و35 آن بين ثالثة من بين اإلناث الست

 )؛ النسبة المئوية404إجمالي العدد (عمر مديري المؤسسات . 15شكل 

 
 

يستخدمون % 45يعتمدون على تجار جملة و% 49.3 من المؤسسات تعتمد على موردين دوليين؛ فإن فقط% 4بينما 
من بين . من المؤسسات الصغيرة تعتمد على موردين دوليين% 13.2. يعتمدون على موردين محليين% 4.2السوق و

تدمر، وهو األمر المتوقع نظرا لكون تدمر مرآز  التي تعتمد على موردين دوليين، توجد سبعة في 16سسات ال المؤ
 5.042إجمالي الواردات بلغ (ويبدو أن الزيادة في صناعة الواردات في السنوات الماضية . تجاري تاريخي هام في اليمن

  .ر اعتمادية على الموردين الدوليين في السنوات القادمةسيجعل المؤسسات أآث) 2006بليون دوالر أمريكي بنهاية 
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 هم من الصين، تليها اإلمارات العربية للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر وجد أن معظم الموردين الدوليين خالل البحث

  .المتحدة ومصر والهند

 )؛ النسبة المئوية405إجمالي العدد (موردي المؤسسات . 16شكل 

 
 

 15وفي حين استخدم .  للموردين تمت بالعملة المحلية405المدفوعات ال من بين 391مستجيبين عبروا عن أن أغلبية ال
مدير واحد فقط استخدم اليورو لتسوية .  استخدموا الريال السعودي6مديرا الدوالر األمريكي في مدفوعاته للموردين؛ فإن 

  .مدفوعاته
 

وبينما . ا لعدد الموظفين، فإن الشكل يبين االرتباط بين العائد وحجم المؤسسةوآما عرفنا المؤسسات متناهية الصغر وفق
 دوالر أمريكي؛ فإن أيا من المؤسسات الصغيرة ال 5000من المؤسسات متناهية الصغر تحقق عائدا سنويا أقل من % 24.7

غر تحقق عائدا سنويا يزيد من المؤسسات متناهية الص% 15.2من المؤسسات الصغيرة و% 55.5. تحقق مثل هذا المعدل
  . دوالر أمريكي50000على ال 

 )؛ النسبة المئوية393إجمالي العدد  (العائد السنوي للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر. 17شكل 

 
 

للمؤسسات الصغيرة ومتناهية ، فإن متوسط العائد السنوي المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغراعتمادا على العينة وتعريف 
 358032دوالر أمريكي للمؤسسات متناهية الصغر و 39248وتبلغ .  دوالر أمريكي68450 في اليمن يقدر ب صغرال

  . دوالر أمريكي2038متوسط عائد المؤسسات الست المملوآة إلناث أقل آثيرا وتبلغ . دوالر أمريكي للمؤسسات الصغيرة
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 )دوالر أمريكيبال ( متوسط العائد السنوي. 29 جدول

ئد السنويالعا دوالر بال ( 
)أمريكي  نوع المؤسسة 

 مملوآة إلناث 2,038

 متناهية الصغر 68,450

 صغيرة 358,032

68,450 
المؤسسات الصغيرة آل 

 ومتناهية الصغر

 
 )؛ النسبة المئوية393إجمالي العدد (العائد السنوي لكل قطاع . 18شكل 

 
 

 )؛ النسبة المئوية405إجمالي العدد (فصلية العائد السنوي . 19شكل 
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 )؛ النسبة المئوية405إجمالي العدد (العائد األسبوعي . 20شكل 

 
 

 )؛ النسبة المئوية379إجمالي العدد (هوامش ربح المؤسسات ألفضل منتج . 21شكل 

 
 



 

 81

 )؛ النسبة المئوية179إجمالي العدد ( هوامش ربح المؤسسات لثاني أفضل منتج. 22شكل 

 
 

 )؛ النسبة المئوية405إجمالي العدد ( التي تعوق المؤسسات عن النمو العقبات. 23شكل 

 
 

 )؛ النسبة المئوية405إجمالي العدد ( العقبات التي تعوق المؤسسات عن النمو، لكل منطقة. 24شكل 
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 )390إجمالي العدد ( المؤسسة الصغيرة ومتناهية الصغرالتوقعات بشأن نمو المؤسسات، وفقا لحجم . 25شكل 

 
 

 )390إجمالي العدد (التوقعات بشأن نمو المؤسسات، لكل منطقة . 26شكل 

 
 

فقط من المستجيبين ارتأوا زيادة في % 13، فإن تصنيف المستجيبين وفقا لمنظوراتهم حول نمو آل من مؤسساتهم وبلدهم
توقعوا % 22ستقبل الشرآة والبالد ومن المستجيبين آان رأيهم سلبيا فيما يتعلق بم% 22حوالي . نمو االقتصاد والمؤسسات

  .نمو شرآاتهم على الرغم من توقعهم بتراجع االقتصاد آكل
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 )؛ النسبة المئوية405إجمالي العدد (  االقتصاد اليمنيوالتوقعات بشأن نمو المؤسسات . 27شكل 

 
 

؛ 405إجمالي العدد ( ية الصغرالمؤسسة الصغيرة ومتناهنوع االستثمار خالل العامين الماضيين، وفقا لحجم . 28شكل 
 )النسبة المئوية

 
 

 )؛ النسبة المئوية65إجمالي العدد (حجم االستثمار السابق . 29شكل 
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 )؛ النسبة المئوية404إجمالي العدد  (المؤسسة الصغيرة ومتناهية الصغرنوع االستثمار المستقبلي، وفقا لحجم . 30شكل 

 
 

 )؛ النسبة المئوية404إجمالي العدد ( المخطط، لكل قطاع نوع االستثمار المستقبلي. 31شكل 

 
 

 )؛ النسبة المئوية163إجمالي العدد (حجم االستثمار المستقبلي المخطط . 32شكل 

 
 حول نوع الخدمات البنكية التي يتم استخدامها، حصلنا على اإلجابات المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر عند سؤال

 :التالية
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 )؛ النسبة المئوية112إجمالي العدد ( المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر الخدمات البنكية التي تستخدمها .33شكل 

 

 
 )؛ النسبة المئوية99إجمالي العدد (  اسم البنك أو المؤسسة المستخدمة في الغالب، لكل منطقة. 34شكل 

 
؛ النسبة 395إجمالي العدد (  ومتناهية الصغرالمؤسسة الصغيرةنوع المدخرات االعتيادية، وفقا لحجم . 35شكل 
 )المئوية
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 )؛ النسبة المئوية234إجمالي العدد ( حجم المدخرات السنوية. 36شكل 

 
 

 )؛ النسبة المئوية398إجمالي العدد (  المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغرنوع القروض المعروفة لدى . 37شكل 

 
 تمويل في ضوء اعتبارات النوع، فإن نسبة المستجيبين الذين يعتقدون أن الحصول فيما يتعلق بالقدرة على الحصول على

 هي نفسها ألولئك الذين يعتقدون بعدم وجود فارق في على قرض أآثر صعوبة للمرأة مما هو عليه الحال بالنسبة للرجال
ير أنه يجب أن نذآر أن معظم من تم غ%). 33.3(هذا األمر، وهو ما يكاد يتساوى آذلك مع نسبة أولئك الذين ال يعلمون 

  .سؤالهم آانوا من الرجال

وعلى الرغم من محدودية عدد النساء في العينة، فإن ثالثة من اإلناث الست تعتقدن بأن األمر أآثر صعوبة للمرأة في حين 
  .ال تعرف اثنتان

 )؛ النسبة المئوية403 العدد إجمالي(هل الحصول على قرض للمرأة أآثر صعوبة مما هو عليه للرجل؟ . 38شكل 
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  المؤسسة الصغيرة ومتناهية الصغرأسباب عدم التقدم بطلب الحصول على قرض على اإلطالق، وفقا لحجم . 39شكل 
 )؛ النسبة المئوية361إجمالي العدد (

 
 

غير أنه مع . قروضفي هذه العينة، بدت المؤسسات متناهية الصغر أآثر نجاحا من المؤسسات الصغيرة في الحصول على 
فإنه ال يكون من اإلنصاف اإلدعاء بأن )  مؤسسات صغيرة فقط تقدمت للحصول على قرض4(صغر حجم العينة 
 .غر أآثر نجاحا في الحصول على قروض بالمقارنة بالمؤسسات الصغيرة بشكل عامصالمؤسسات متناهية ال

 

إجمالي  (المؤسسة الصغيرة ومتناهية الصغرفقا لحجم المؤسسات التي حصلت على قرض بعد التقديم عليه، و. 40شكل 
 )؛ النسبة المئوية43العدد 
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 )؛ النسبة المئوية20إجمالي العدد ( حجم القرض المتحصل من المؤسسات الرسمية. 41شكل 

30.00%

50.00%

10.00%
5.00% 5.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

0-500 USD 501-2,500 USD 2,501-5,000 USD 10,001-20,000
USD

20,001-50,000
USD

 
 

 هذا . تفكر بالحصول على قرض جديد في المستقبل القريبالذين حصلوا على قرض بالفعل%) 60.9(غالبية المديرين 
المؤسسات الصغيرة هذا الموقف يبين أن . الرقم يعد آبيرا بالمقارنة باإلحصاءات المتعلقة بعدد القروض التي تم تقديمها

 . ال تتوافر لديها عادة الحصول على قروض الواحد تلو اآلخرومتناهية الصغر

 

 )النسبة المئوية؛ 23إجمالي العدد ( هل ترغب في الحصول على قرض جديد في القريب؟ . 42شكل 

60.9%

39.1%

Yes
No

 
 )؛ النسبة المئوية229إجمالي العدد ( أمد استحقاق القروض غير الرسمية. 43شكل 

0.9% 1.0% 0.0%

14.9% 13.2%

33.3%

12.6% 13.2%

5.6%

21.2% 21.1% 22.2%

11.3% 11.3% 11.1%

39.2% 40.2%

27.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

MSEs MEs SEs

< 1 month 1 - 3 months 4 - 6 months 7 - 12 months 13 - 18 months More than 18 months
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سعر الفائدة المرغوب فيه على القرض تم تصنيفه لمجموعتين نظرا ألن بعض المؤسسات ترغب في االقتراض من أي 
 أصحاب المؤسساتفإن ن الجدول التالي، وآما يرى م. مؤسسة وأخرى ترغب في االقتراض فقط من مؤسسات إسالمية

  .الذين يرغبون في االقتراض فقط من مؤسسات إسالمية مستعدون لدفع سعر فائدة أعلى قليال بالمقارنة ببقية المستجيبين
 

 )؛ النسبة المئوية185إجمالي العدد (  سعر الفائدة المرغوب فيه على القرض. 44شكل 

23.5%

12.9%14.8%
17.1%

40.9% 42.9%

15.7%

24.3%

2.6% 1.4%2.6% 1.4%
0.0%
5.0%

10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%

From any institutions From an Islamic Banks 

0-0.5% 0.51-1% 1.1-5% 5.1-10% 10-50% >50%
 

 
  ين الكليين وأفراد العائلةاالرتباط بين الموظف. 30جدول 

 عدد الموظفين بما فيهم المالك 

 فرد واحد  
2-4  

  أفراد
5-10  

  أفراد
11-25  

  فرد
26-50  

 فرد

 0 0 0 8 189 ال أحد

1-5  
 0 0 0 8 0 أفراد

6-10  
 0 1 9 169 0 أفراد

11-25  
 0 6 21 1 0 فرد

26-50  
 1 0 0 0 0 فرد

 عدد أفراد العائلة الموظفين

إلجماليا  189 178 30 7 1 
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 )بالدوالر األمريكي (حجم القروض والعائد السنوي المرغوبين. 31جدول 
 

 العائد السنوي

  0-500 
501- 
2,500 

2,501- 
5,000  

5001- 
10,000  

10,001- 
20,000 

20,001- 
50,000 

50,001- 
250,000 >250,001  

 0 0 2 5 4 10 7 0  دوالر أمريكي0-500

 0 12 11 20 13 7 5 0  دوالر أمريكي501-2500

 0 8 7 10 3 2 3 0  دوالر أمريكي2501-5000
 دوالر 5001-10000
 2 3 5 3 0 2 3 1 يأمريك

 دوالر 10001-20000
 0 2 2 1 1 0 0 0 أمريكي

 دوالر 20001-50000
 1 2 0 1 1 0 0 0 أمريكي

 دوالر 50001-250000
 2 0 1 0 0 0 0 0 أمريكي

 دوالر 250000أآثر من 
 0 0 0 0 0 0 0 0 أمريكي

ب
غو
مر
 ال
ض
قر
 ال
جم
ح

 

 5 27 28 40 22 21 18 1 اإلجمالي

 
 )بالدوالر األمريكي (حجم القرض المرغوب والقروض السابقة غير الرسمية. 32جدول 

 
 القروض السابقة غير الرسمية

  0-500 
501- 
2,500  

2,501- 
5,000  

5001- 
10,000  

10,001- 
20,000  

20,001- 
50,000  

50,001- 
250,000  >250,001 

 0 0 0 0 0 1 1 13  دوالر أمريكي0-500
 دوالر 501-2500

 0 0 0 0 0 0 20 27 أمريكي
 دوالر 2501-5000
 0 0 0 0 0 4 8 12 أمريكي
 دوالر 5001-10000
 0 0 0 0 0 0 10 2 أمريكي

 دوالر 10001-20000
 0 0 0 0 1 2 2 1 أمريكي

 دوالر 20001-50000
 0 0 0 0 0 1 1 2 أمريكي

50001-250000 
 0 0 1 0 0 0 0 0 دوالر أمريكي

 دوالر 250000أآثر من 
 0 0 0 0 0 0 0 0 أمريكي

ب
غو
مر
 ال
ض
قر
 ال
جم
ح

 

 0 0 1 0 1 8 42 57 اإلجمالي
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  قائمة بالمشارآين في المقابالت: الملحق الخامس
 )وفقًا لتاريخ المقابلة(

 
 بيانات االتصال  المنصب االسم ؤسسةالم

الصندوق االجتماعي 

 للتنمية
رئيس وحدة تنمية المشروعات  محمد الالي

 المتوسطة والصغيرة

Mobile: 711653551 
mallai@sfd-yemen.org 

 Pamela Martinez Country Representative Mobile: 712755183 بالنت فينانس
pmartinez@planetfinance.or
g www.planetfinance.org 

KfW Gerhard Redecker مدير مكتب صنعاء Mobile: 711400140 
redecker@kfwsanaa.org 

 الوكالة األلمانية للتعاون 

 GTZالفني

Dr. Thomas 
Engelhardt 

 Mobile: 733212801 المدير القطري
Thomas.engelhardt@gtz.de 
Office 01 414 110/111 

 سعاد صبرة يةمؤسسة التمويل الدول
 بشرى نصر

 مسئول اليمن

محلل مشروعات التأجير والتمويل 

 األصغر

Mobile: 733335039 
ssabrah@ifc.org 
Mobile: 733666858 
bnasr@ifc.org 

 برنامج صنعاء –ازال 

 للتمويل األصغر
 

 حميد محمد العمراني
 

 ندى حسين

 مدير برامج
 

 مدير عمليات

Mobile: 711886735               h-
alamrani55@yahoo.com 
Mobile 733834029      
Huda19793@hotmail.com 
Office: 01 602254 

SOFD المدير العام إلهام حمزة Office: 01 271322 

وحدة /بنك التضامن

المشروعات المتوسطة 

 والصغيرة 

 عبد القوي عثمان. د

 فوزي فرج الطويع
 

 مدير إدارة االستثمار األجنبي
ة المشروعات المتوسطة رئيس وحد

 والصغيرة

Mobile 711908181 
arothman@tiib.com 
Mobile 712003647 
sme@tiib.com 
Office 01 203 270 

 إياد حسين نعمان
 

 إبراهيم النقيد

مسئول االئتمان ومشرف وحدة  بنك شامل اليمني البحريني

 المشروعات المتوسطة والصغيرة

 متدرب بإدارة استثمارات التنمية 

Mobile 733790798 
shamilbank@y.net.ye 
Mobile: 734667514        
Office: 01 264702 

 أحمد العبسي
 

 يحي السيدي
 

 سمير الوهاب جردات
 

 غسان شمسان
 

 أحمد ثابت

 المدير العام البنك اليمني الدولي 
 

 مساعد المدير
 

 مدير التجزئة
 

 مدير العالقات

Mobile: 733790380 
atalabsi@ibyemen.com 
Mobile: 734333007 
yalsayedi@ibyemen.com 
Mobile: 733682033 
sjaradat@ibyemen.com and 
samirjaradat@yahoo.com 
Mobile: 7333082321 
gshamsan@ibyemen.com 
Office: 01 407000 

 عبده سيف
 

 فؤاد علي عبد الكداسي

برنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائي 
 قرمسئول فريق مكافحة الف

 

مدير برنامج مساندة النمو االقتصادي 

Phone: 01 448605/8 
abdo.seif@undp.org 
Phone: 01 448605/8 ext. 330 
fuad.ali@undp.org 

 عبد اهللا القباتي

 عبد اهللا األجبري
 

 وائل األريل
 

بنك اليمن اإلسالمي للتمويل 

 واالستثمار 
 نائب المدير العام

 لدوليةمدير إدارة عالقات البنوك ا

 مدير التسويق
 مسئول قروض

Mobile: 733231040 
 Mobile: 733344089 
aaghbari@islbank.com 
Phone: 01 206117 

 محمود حبوب سعد
 

 Mobile: 711077453 مساعد المدير الفني البنك اليمني التجاري
mhabbob@ycb.com.ye 
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 نبيل علي المضيع
 

 مطاهر عبد القادر 
 

ي البنك اليمني الكويت

 للتجارة واالستثمار
 مساعد المدير العام

 
 مدير تكنولوجيا المعلومات 

Mobile 734222867 
nalmudaee@yk-bank.com 
Mobile: 711143488 
ykb@y.net.ye 
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مساعد مدير عام االستثمار والتسويق  بنك سبأ اإلسالمي على األسمر

 والبحوث
 

Phone: 01 286506,Ext. 121or 
01 276328 
sababank@y.net.ye and 
ali.alasmer@sababank.com 

البنك اليمني للتعمير  حبيبة

 والتنمية
 Phone: 01 295123 اإلدارة الدولية، فرع الزبيري

 Mobile: 711678604 مسئول ائتمان  البنك اليمني الخليجي هارون المقتري
harron_yem@yahoo.com 
Office: 01 260823 

 Office 01 274387 مدير عام إدارة التفتيش ك المركزي اليمنيالبن عبد الرحمن الهشبيري 

برنامج نعمة للتمويل  محمد الصبري

 األصغر
 :Mobile: 711428073        Office مدير التمويل 

01 208611 

 Mobile: 73306240913  البنك المتحد السيد عاشر

المؤسسة الوطنية للتمويل  أحمد الزمزمي

 األصغر
 Mobile: 777772742 فيذيالمدير التن

nmf@yemen.net.ye or 
alzam65@yahoo.com   
Office: 01 820699 

 سعيد محد بزارة
 

 إسماعيل قادر

 نائب المدير العام البنك اليمني التجاري
 

 مساعد مدير عام االئتمان

Mobile: 733790366 
bazara@ycb.com.ye 
Mobile: 733790503 
iakader@ycb.com.ye 
Office: 01 277224 

 Mobile: 777012112        Office نائب مدير عام الشئون اإلقليمية هيئة البريد عبد اللطيف أبو غانم
331441/8 

 عبد القوي نعمان. د
 فؤاد عبد اللطيف

المؤسسة االجتماعية للتنمية 

 المستدامة
 األمين العام

 
 المدير التنفيذي

Mobile: 77117244 
abdulaqawin@gmail.com 
Mobile 711413255 
fuhajiib@yahoo.com 
Office: 01 206701 

البنك اليمني للتعمير  أحمد محفوظ

 والتنمية
 Phone: 01 295123 رئيس اإلدارة الخارجية، فرع صنعاء

 Office: 01 517771 مدير فرع صنعاء البنك األهلي اليمني محسن سعيد علي

 على المهدي
 أبو بكر العتال

 نعادل محمد نعما

البنك اليمني للتعمير 

 والتنمية
 مدير القسم الدولي

 مدير إدارة العالقات الدولية
 مدير إدارة الفروع

Office: 01 270483 
 
Mobile: 733200180         Adel-
mokred@yahoo.com 

Alain Javelle Calyon Crédit 
Agricole CIB 

 ajavelle@y.net.ye مدير عام
Office: 01 274371/2/3 

 لى نصر الشميريع
 طارق مقبل الفقيه

 مدير عام شركة مأرب اليمنية للتأمين
 مدير إعادة التأمين

Mobile: 711288097 
maryinsco74@y.net.ye 
Mobile: 733869043 
maryinsco74@y.net.ye 
Office: 206127 

صندوق تنمية المشروعات  رمزي الدبي

 الصغيرة
 Mobile: 711722808 رئيس البحث والتخطيط

adobai@sedfyemen.com 
Office: 01 260642 
 

 :Office: 01 220109       Mobile مساعد المدير بنك التعاون الزراعي عبد اهللا محمد بشير
733410400 
A_basheir@cacbank.com 

Ansgar Josef 
Cordier 

اتحاد غرف التجارة 

  صنعاء –والصناعة 
 Office: 01 265038 مستشار

Fax: 01 261269     
ajcordier@gmx.de 

 Mobile: 733213023 مسئول فني أول البنك القطري الوطني أحمد أمين سلطان 
ahmed.amin@qnb.com.qa 



 

 94

 
Dr. Irene Fellmann  استشاري تعاون التنمية  صنعاء –سفارة ألمانيا Office: 01 413174 (ext. 140) 

Fax: 01 413179    wz-
1@sana.diplo.de 

 :Office: 01 555555     Mobile عضو مجلس اإلدارة/مدير عام التأمين المتحد يل سعيدطارق حا
711711111 
uicyemen@uicyemen.com 

رئيس إدارة المشروعات الصغيرة  وزارة الصناعة والتجارة على عبد اللطيف

 والمتوسطة

Mobile: 777901685 
a.abdulatef@hotmail.de 

خدمات تطوير المشروعات  وسام قعيد

 الصغيرة ومتناهية الصغر
 Office: 01 210037 / 9 المدير التنفيذي

Fax: 01 210038      
wqaid@smeps.org 

 على شاطر. د
 أنور هبة اهللا الكمراني

 نائب الوزير وزارة المالية

المنسق الوطني إلصالح إدارة المالية 

 العامة
 

Office: 01 504171     Mobile: 
711162232  
(Mr. Shatter Mothana) 
Office: 01 242287 (Mr. Al-
Kamarani) 
Kamarani2001@yahoo.com    
shatterali1@hotmail.com 

 Office: 02 267131 مدير إدارة االئتمان البنك األهلي اليمني علوي عبد اهللا منصر
CRDT-DEPT@NBYHO.COM 

مؤسسة عدن للتمويل  يوسف على يعقوب

 األصغر
 Office: 02 353630 مدير عام

 

 
 


