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 دور تمويل المصارف اليمنية في تمويل المشاريع الصغيرة

 
 د. حمود علي عبد اهلل المجيدي                                                            

 كلية العلوم االدارية
 قسم االقتصاد

 :المقدمة 
تشكككا المآشككلص الصككزيًر جككراا  كبيككرا  مككق االقتصككاد اللككومي لزالبيككة الككدوا  حيكك  بلزككص 

% يكي 09% مق المآشلص االقتصكادية يكي السكول السكعودي   وآسكبة 09على سبيا المثاا آسبة 
% 09ككك58% يككي رمريكككا ومكا بككيق 09% يككي الهآككد   وآسكبة 09جمهوريكة مصككر العربيككة   وآسكبة 

 .اليمق% يي 98يي روروبا   وآسبة 
وقكد ترايككد االاتمكام بشكككا كبيكر يككي اروآككة ال يكًر بالعمككا علكى تآميككة تلك  المآشككلص يككي 
معظككم الككدوا حيكك  تعككد الآككواً الساسككية للمآشككلص العم قككة   وقككد تبككيق مككق الدراسككاص الميداآيككة رق 

تآميكككة المآشكككلص الكبيكككًر اآنللكككص مكككق المآشكككلص الصكككزيًر   كمكككا تسكككاام تلككك  المآشكككلص يكككي عمليكككة ال
االقتصككككادية وسككككيلوم البحكككك  بدراسككككة سككككبا تمويككككا المشككككروعاص الصككككزيًر مككككق  كككك ا البآككككو  يككككي 

 الجمهورية اليمآية .

 : مشكلة البحث 

الصكزيًر والمتوسككنة يكي كايكة رآحكاا العككالم بشككا عكام  والكدوا الآاميككة  شكروعاصتشككا الم
حيككككرا  مهمكككا   مككككق الآشكككان االقتصككككادي   واككككي ال تلكككا راميككككة عككككق  الككككيمقبشككككا  ككككاه   ومآهكككا 

المشككروعاص الكبيككًر . بككا تعتبككر اككات المشككروعاص  مككد    تكميليككا  لعككدد مككق المشككروعاص الكبيككًر   
 اصككة يككي اللنككاا الصككآاعي . كمككا تسككهم يككي اسككتيعاح آسككبة عاليككة مككق حجككم  اللككو  العاملككة   

الآمكككو المتكككوارق بكككيق القكككاليم واللناعكككاص بسكككبح اآتشكككاراا والت فيكككن مكككق عكككحا البنالكككة  وتحليكككل 
 الواسع   وبسانة اآتاجها   واعتماد العديد مآها على المد راص الش صية .

 وتتل ه مشكلة البح  يي اإلجابة على التساؤا التالي :كك
 يي تمويا المشروعاص الصزيًر ؟ اليمآية المصارن اوما 
 : أهمية البحث 

مكككق راميكككة المشكككروعاص الصكككزيًر ودوراكككا يكككي الحكككد مكككق البنالكككة يكككي تككك تي راميكككة البحككك  
 . المجتمعاص يهي توير يره عما للشباح العانا عق العما
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 : هدف البحث 
 يهدف هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من المقاصد األساسية من أهمها ما يلي :

 بياق نبيعة ومفهوم المآشلص الصزيًر وملوماص آجاحها . -
تمويليككة للمآشككلص الصككزيًر اللاىمككة علككى االىتمككاق بفاىككدً ورثككر الكك  علككى تلككويم الصككي  ال -

 الربحية .
 عرض مفهوم و صاىه صي  التمويا المصريي ومد  مآلىمها للمآشلص الصزيًر . -
 آمااج لتمويا المآشلص الصزيًر مق   ا المصارن .اقتراح  -
 بياق المعالجة المحاسبية لصيزة المشاركة المآتهية بالتمل  . -

 رضيات البحث :ف 

للمآشكككلص الصكككزيًر راميكككة يكككي تحليكككل التآميكككة االقتصكككادية واالجتماعيكككة وبصكككفة  اصكككة  -
 ع ج مشكلة البنالة .

اآا  اآتلاداص الى المآهج المصريي التلليدي يي احجامه عق تمويكا المآشكلص الصكزيًر  -
. 

يعد التمويا عق نريل االقتراض بفاىكدً ييكر مآاسكح لتمويكا المآشكلص الصكزيًر   حيك   -
يسككبح الكثيككر مككق الم ككانر والمشككك ص آتيجككة التككرام المآشكك ً بمككروًر ديككع اللككرض مككع 

 يواىدً حتى لو حللص ررباحا  رقا مق رسعار الفاىدً رو حللص  ساىر.

سككح لتمويككا المآشككلص الصككزيًر   يعككد التمويككا عككق نريككل صككي  التمويككا اإلسكك مي مآا -
 حي  يلوم على صيزة البيوا ومبدر المشاركة يي الربح وال ساًر 

يلكككدم المككككآهج اإلسكككك مي مآظومككككة مككككق صكككي  التمويككككا اإلسكككك مي التككككي تآاسككككح ظككككرون  -
 المآشلص الصزيًر مثا اإلجاًر والمشاركة والمرابحة.

 : مناهج وأدوات البحث 
اعتمد البح  على المآهج الوصفي التحليلي لتماشيه مع نبيعة الموموا   كما تم االعتماد علكى 

 البياآاص المتويًر 
 واإلحصاااص والآشراص والدراساص الصادًر عق العديد مق المؤسساص االقتصادية والمالية .
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 : تقسيمات الدراسة 
 الآحو التالي : يصوا   ويتكوق على  مسةيتكوق ااا البح  مق ملدمة و 

 الفصل األول يتكون من مبحث واحد: 
 التعرين بالمشروعاص الصزيًر و صاىصها ودوًر يي التآمية االقتصادية.  -

 الفصل الثاني يتكون من مبحثين :
 الامية الآسبية للمشاريع الصزيًر . المبح  االوا -
 تجربة المشاريع الصزيًر يي ب دآا .المبح  الثاآي  -

 يتكون من مبحث واحد : ثالثالفصل ال
  رآواا اللروض الممآوحة للمشروعاص الصزيًر . -

 يتكون من مبحث واحد : رابعالفصل ال
المكككماآاص الملدمككككة مككككق قبككككا المشككككروعاص الصككككزيًر وشككككركة مككككماق م ككككانر االىتمككككاق  -

 المصريي .
 يتكون من مبحث واحد:  خامس الفصل ال
 وكيفية ادارتها ظااًر تعثر قروض المشروعاص الصزيًر  ورسبابها  -

 : األولل ــالفص
 : التنميةأالقتصاديهخصائصها ودورها في  الصغيرةالتعريف بالمشروعات  -

  وال  بسبح اال ت ن يي تعرين مفهوم لباحثوق يي تعرين المشروا الصزيرا تلن الكتاح وا
 ظهرص عدً محاوالص لتعرين المشروا الصزير مق   ا :وقدالحجم .
 . تحديد عدد العامليق -
 رو االستثماراص .قيمة الموجوداص  -
 حجم المبيعاص .  -

يمكق تعرين المشروا الصزير ب آه ال  المشروا الاي يست دم عدد قلي   مق العامليق ويدار مكق 
 قبا المالكيق وي دم السول المحلية .

ت ككد المشروا الكاي ي لكل عمك   بدرجكة م كانًر عاليكة رو عكدم ب آه يعرن المشروا الصزير  كما 
عككالي لزككرض تحليكككل الربحيككة والآمككو عكككق نريككل التعكككرن علككى الفككره المتاحكككة وتجميككع المكككوارد 

 المرورية إلآشاا المشروا " .
 ومن بين الخصائص المميزة للمشروع الصغير :

 يدار مق قبا المالكيق . -
 يتمير بالنابع الش صي . -
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 محليا  يي عملياته . -
 الدا لية يي ت سيسه وآموت . يعتمد بدرجة عالية على الموارد المالية -

  يمككككق اللككككوا رق مكككالكي المشككككروعاص الصككككزيًر اكككم ريككككاديوق يككككي رعمكككالهم كككككوآهم يتحملككككوق و
الم كككككانًر ويتميكككككروق بالمزكككككامًر رمككككك ي يكككككي تحليكككككل الربحيكككككة يكككككي المسكككككتلبا   ويعتلكككككد مكككككالكو 

عروق المشكككروعاص الصكككزيًر رآهكككم يبكككالوق جهكككوداي عاليكككة ويحللكككوق ايكككراداص عاليكككة . ورآهكككم يشككك
بالسعادً يكي عملهكم ولككق قبكا البكدا بك ي مزكامًر إلآشكاا مشكروا صكزير علكى ككا ريكادي رق 

 يدرس مرايا المشروا الصزير والتي ممكق ر ق آشير اليها كما يلي : 

الفرصككة للسككينًر علككى امككت   العمككا يككوير للريككادييق االسككتل لية ويرصككة اآجككار مككا اككو  -
ة لتحليكل ريبكاتهم وامكالهم يكي الحيكاً ويشكبعوق مهم مق وجهة آظرام   حي  يكوق وسيل
 حاجاتهم الدا لية مق   ا معريتهم 

 رآهم اللًو الساسية المسينًر على العما .  -

يرصة التمير : يبدر الرياديوق عم ي بسبح رآهم يعتلدوق رآه يرصكة للتميكر عكق ار كريق  -
مكق المشكروا تللكيه ييما يتعلل بلمية مهمة مق وجهة آظرام   وييما لو كاق الزكرض 

 الكلن   بآاا المساكق   رو ايجاد برآامج إلعادً 

التصكككآيع للمحايظكككة علكككى المكككوارد المحكككدودً   يككك ق الريكككادييق يجكككدوق نرقكككا  للكككربن بكككيق  -
 ااتمامهم باللمايا االجتماعية وريبتهم يي ربح حياً جديدً . 

الفرصة الستثمار اللدراص واللابلياص : العديد مكق الشك اه يشكعروق رق رعمكالهم مملكة  -
ال تتحد  قدراتهم وال تثير الحماس لديهم . ولكق بالآسبة للريكادي يك ق العمكا بالآسكبة لكه 

 متعة ووسيلة للتعبير عق ااته . 
الساسكية الدايعكة الفرصة لتحليل ررباح يير محددً : بكالريم مكق رق المكاا ال يعكد اللكًو  -

ليلكككح الريكككادييق   يككك ق الربحيكككة تعتبكككر عكككام   دايعكككا  رساسكككيا  يكككي قكككرارام لبكككدا العمكككا . 
ويلكوا رحكد رصكحاح رؤوس المكواا الكاي مكوا العديكد مكق الشكركاص الصكزيًر . رق تبكدر 
العمكا بشككركت  ال اصكة اككي داىمككا  ريمكا وسككيلة للحصكوا علككى الثككرًو . وحتكى ولككو لككم 

 ثرًو ي آ  سون تحصا على المتعة .تحصا على ال
ي عمككا المجتمككع : يالبككا  مككا يكككوق رصككحاح المشككاريع الصككزيًر اككم يككالفرصككة للمسككاامة  -

مككق بككيق الشكك اه المحتككرميق يككي المجتمككع والكثككر ثلككة بهككم مككق ار ككريق . والكك  رق 
لككة التعككام ص التجاريككة تعتمككد علككى الثلككة المتبادلككة ويتمتككع مككالكو المشككروا الصككزير بالث

والشهًر التي يحللوآها مق   ا تعكاملهم مكع العمك ا لفتكًر رمآيكة نويلكة سكابلة وبصكدل 
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دراكهكم رق عملهكم يكؤثر  ورماآة . ولكوآهم يلعبوق دورا  رساسيا  يي آظام العمكا المحلكي  وار
علكككى وظكككاىن االقتصكككاد الكككدا لي   يككك ق الككك  يعتبكككر مكايككك ً ر كككر  لصكككحاح المشكككاريع 

 الصزيًر . 
ق تفعا ما او ممتع بالآسبة ل  : المشاعر المشكتركة بكيق رصكحاح المشكاريع الفرصة ل -

ة لهككم   بسككبح رق ريلككح اككؤالا ي تككاروق مجككاالص بالصككزيًر اككي رق ال يعككد عمكك   بالآسكك
يريبككوق بهككا ويسككتمتعوق ييهككا   يالعمككا بالآسككبة لهككم اككو اوايككة   قمككاا اجككاًر ومككق بككيق 

 :ما يلي ر ب آشاا مشروا صزير ال صاىه التي يتمير بها الش ه الاي يفك
الريبة بالمسؤولية : يشعر رصحاح المشكاريع الصكزيًر بالمسكؤولية الش صكية عكق آتكاىج  -

 مزامرتهم ويفملوق السينًر على مواردام واستثماراا يي تحليل رادايهم الش صية .
 الريبككة بالم ككانًر المعلولككة : يتميككر رصككحاح المشككاريع الصككزيًر بكك آهم ليسككوا م ككانريق -

بعآككن   بككا رآهككم يحبسككوق الم ككانر وييككر مزككامريق حيكك  رآهككم يزككامروق بفككتح مشككروا 
صزير اعتمادا على الم انًر المحسوبة وقكد يظهكر الهكدن كبيكرا  رو حتكى مسكتحي   مكق 
وجهة آظر ار ريق  ولكق صاحح المشروا الصزير يآظر الى الموقن مق وجهة آظر 

لتحليكككل . واعتياديكككا  يككك آهم يحكككاولوق اسكككتثمار ر كككر  ويعتلكككد رق رادايكككه معلولكككة وممكآكككة ا
الفككككره يككككي المجككككاالص التكككككي تعكككككس معككككريتهم و لفيككككتهم و بكككككراتهم ممككككا يككككؤدي لريكككككادً 

 احتماالص آجاحهم .
ثلككتهم بلككابليتهم وقككدرتهم علككى تحليككل الآجككاح: يتميككر رصككحاح المشككاريع الصككزيًر بثلككتهم  -

لعاليكة يكي تحليكل الآجكاح ويالبكا  مكا العاليةعلى تحليل الآجاح ويميلوق للتفاؤا بفرصكهم ا
يعتمككد تفككاؤلهم اككااعلى رسككس واقعيككة وبسككبح اككاا التفككاؤا العككالي قككد يمكككق تفسككير سككبح 
يشككا بعككض المشككاريع الصككزيًر يككي عملهككا ك يالبككاي ركثككر مككق مككًر ك قبككا رق تككتمكق مككق 

 تحليل الآجاح يي عملها . 
يكح رصكحاح المشكاريع الصكزيًر الريبة بالحصوا على المعلومكاص المرتكدً السكريعة : ير  -

 بالتعرن على آتاىج رعمالهم وال  لتعرير رعمالهم .

ناقككككاص عاليككككة يتميككككروق بالناقككككة العاليككككة التككككي تكككككوق رعلككككى ممككككا اككككي لككككد  الشكككك ه  -
االعتيكككادي  واكككات الناقكككة تعتبكككر عكككام   رساسكككيا  يكككي بكككاا الجهكككد يكككي بكككدا رعمكككالهم التكككي 

 تتنلح ساعاص نويلة والعما الشال . 
وجكه الككى المسككتلبا : يتميككروق ب حسككاس جيككد يكي البحكك  عككق الفككره . اآهككم يآظككروق الت -

الككى المككام وال يعيككروق اآتبااككا للمامككي ملارآككة بمككا يمكككق تحليلككه يككي المسككتلبا . وبيآمككا 
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رق المكككدراا التلليكككديوق يهتمكككوق بككك داًر المكككوارد المتاحكككة يككك ق رصكككحاح المشكككاريع الصكككزيًر 
 المستلبلية . ركثر ااتماما  بتحديد الفره

المهاًر يي التآظيم : اق عملية بآاا المشروا مكق الصكفر اكي عمليكة مماثلكة لجمكع قنكع  -
متآكككاثًر لتككككويق شككككا اي معآكككى . حيككك  رق رصكككحاح المشكككاريع الصكككزيًر لكككديهم المهكككاًر 
للككربن بككيق اليككراد رو إلآجككار المهككام   يحللككوق التوايككل الصككحيح بككيق مواصككفاص اليككراد 

 ا مما يمكآهم مق تحويا الرؤيا الى حليلة .ومواصفاص العم
  : أسباب فشل المشاريع الصغيرة 

بيآا رق احتماا يشا المشاريع الصكزيًر   و اصكة يكي سكآواتها الولكى   تككوق عاليكة  وقكد 
تعود رسباح ال  لمحدودية موارداا   اإلداًر يير المتمرسة  وايتلاراا الكى اإلسكتلرار المكالي وييمكا 

 ى بعض العواما المؤدية لفشا بعض المشاريع الصزيًر :يلي تتنرل ال

عككدم كفككااً اإلداًر : عككدم تككوير ال بككًر الكاييككة رو عككدم اللككدًر علككى ات ككاا اللككرار   تعتبككر  -
مق المشاكا الساسية يي يشا المشروا . يلد ال تتوير لد  مال  المشكروا اللكدًر علكى 

 لمعرية المرورية إلآجار العما .العما بآجاح   يفتلر الى المواصفاص الليادية وا

آلككه ال بككًر : علككى الشكك اه الككايق يفكككروق  بالبككدا  بالمشككاريع الصككزيًر رق يت كككدوا  -
مككق تككوير ال بككًر الكاييككة لككديهم يككي مجككاا العمككا الككاي يريبككوق بالبككدا ييككه . ااا مككا كككاق 
ي المنلككوح مككث   العمككا يككي مجككاا تجككاًر التجرىككة يككي الم بككس يكك ق علككى الشكك ه الككا

يفككككر بالبكككدا بمشكككروا يكككي اكككاا المجكككاا العمكككا روال  يكككي متكككاجر تجكككاًر التجرىكككة للم بكككس 
للحصككوا علككى ال بككًر حككوا نبيعككة العمككا وتعتبككر ال بككًر يككي العمككا الحككد الفاصككا بككيق 

 الآجاح والفشا يي المشروا .

 سكككؤ اإلداًر الماليكككة : اإلداًر اللويكككة اكككي مفتكككاح الآجكككاح يكككي المشكككاريع الصكككزيًر المكككدير -
الفعككاا اوالكك  المككدير الككاي يككدر  رق العمككا الآككاجح يتنلككح السككينًر الماليككة المآاسككبة . 
ورق اكام  ال نك  يكي اداًر رمكواا المآشك ً يجككح رق يككوق صكزيرا  جكدا  يعكدم تككويير ررس 
المكككاا الككككايي لبكككدا المشكككروا يعتبكككر  نككك   قكككات   يكككي المشكككاريع الصكككزيًر   كمكككا رق سكككوا 

 شا المشروا .االىتماق قد يؤدي الى ي
االيتلكككار الكككى الت نكككين اإلسكككتراتيجي : العديكككد مكككق رصكككحاح المشكككاريع الصكككزيًر يهملكككوق  -

عملية الت نين اإلستراتيجي العتلادام بعدم مرورتها للمشاريع الصزيًر   ولكق الفشكا 
يككي الت نكككين يكككؤدي اعتياديككا  لفشكككا المشكككروا يكككي البلككاا واالسكككتمرار   ااا بكككدوق ال نكككة 

ال يتمكق المشروا مق تحليل اللًو التآايسية يي السول والمحايظكة عليهكا    اإلستراتيجية
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حيكك  اق ومككع  نككة اسككتراتيجية تككؤدي لككتمكق صككاحح المشككروا مككق تلككدير امكاآيككاص 
عمله   معرية مكا الكاي يريكح بكه المسكتهل  مكا الكاي يكتمكق المسكتهل  مكق شكراىه . مكق 

 ظة على المستهلكيق .او المستهل  المستهدن   كين يمكق جاح والمحاي
الآمككو ييككر المسككينر عليككه : يعتبككر الآمككو حالككة نبيعيككة ومريككوح بهككا يككي كككا مآشككلص  -

العمكككاا   لككككق الآمكككو يجكككح رق يككككوق م ننكككا  ومسكككينرا  عليكككه   يالتوسكككع يكككي العمكككا 
يتنلككح التمويككا عككق نريككل الربككاح المحتجككًر رو عككق نريككل ريككادً ررس المككاا مككق قبككا 

 عق نريل االقتراض .                                                                صاحح المشروا   وليس

كمكككا رق التوسكككع يتنلكككح تزيكككراص رساسكككية يكككي تركيكككح المشكككروا   رسكككلوح العمكككا   حجكككم  -
الم ككروق السكككلعي   اجكككراااص الرقابكككة الماليكككة   وتعيكككيق ريكككراد جكككدد الكككى جاآكككح مجكككاالص 

التزيكككراص الساسكككية المنلوبكككة يكككي التوسكككع  اكككي التزيكككراص يكككي ر كككر  عديكككدً ومكككق راكككم 
ال بكراص اإلداريكة   حيك  بريكادً حجكم العمككا وريكادً تعليكدت تكرداد المشكاكا وتتعلكد   ممككا 

 يتنلح المدير تعلم كيفية التعاما معها .
الموقع يير الم ىم : تعتبر عمليكة ا تيكار الموقكع الم ىكم للمشكروا اكي مكريج مكق العلكم  -

فق ويالبا  ما يتم ا تيار مواقع العما بدوق دراسة جيدً وبدوق بح  وت نين . اا رق وال
بعكككض المكككالكيق المبتكككدىيق ي تكككاروق موقعكككا  معيآكككا  يلكككن لمجكككرد وجكككود بآايكككة شكككايًر . اق 
عملية ا تيار الموقع مكق المكور الهامكة ويجكح رق ال يتكر  للفرصكة وتظهكر راميكة الك  

ة التككي تككوق شككرياآها الحيككوي اككو المبيعككاص التككي تتكك ثر بشككا  ككاه يككي مشككاريع التجرىكك
                   بشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدً با تيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككار الموقككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككع .                                                                                                        

  الم صكككه العامكككا ار كككر الكككاي يؤ كككا بآظكككر االعتبكككار يكككي ا تيكككار الموقكككع اكككو المبلككك
لإليجار   اا على صاحح المشروا رق يوارق بيق الكلفة وت ثير الموقع على المبيعاص . 
وبكككال  يككك ق للموقكككع  اصكككيتيق رساسكككيتيق الكلفكككة والمبيعكككاص التكككي تمككككق تحليلهكككا بسكككبح 

 الموقع .
آلكككه السكككينًر علكككى الم كككروق : يسكككتثمر صكككاحح المشكككروا الصكككزير مبلزكككا  كبيكككرا  يكككي  -

  ولكككال  يكك ق السككينًر علكككى الم ككروق تعككد مكككق المسككؤولياص اإلداريكككة الم ككروق السككلعي 
الساسية حي  رق عدم كفاية مستوياص الم روق تؤدي الى التلصير يي  دمكة العمك ا 
. مما يؤدي الحتماا تحولهم الى موارد ر ر  للحصوا على تل  السلع ومق المكروري 

ال رد   تككويير الكميككاص المآاسككبة مككق الم ككروق علككى رق ال تكككوق ركثككر مككق المنلككوح وار
 ال  ل ساًر يرصة استثمار تل  المبال  يي مجاالص عما ر ر  .
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عككدم اللككدًر علككى التحككوا : بعككد بككدا العمككا بفتككًر وآمككوت يكك ق الكك  يتنلككح  رسككلوبا اداريككا   -
م تلفككا   ياللابليككاص التككي كاآككص مآاسككبة يككي بدايككة العمككا وردص لتحليككل الآجككاح   تصككبح 

ع العمكككا وآمككوت رو تصككبح اإلداًر ييككر يعالكككة يككالآمو يتنلككح تفويمكككا  ييككر مآاسككبة بتوسكك
ركبككر للصكك حياص   واككاا مككا يريمككه العديككد مككق رصككحاح المشككاريع الصككزيًر . كمككا اآككه 
يتنلكككح قكككدراص وقابليكككاص جديكككدً قكككد ال تتكككوير لكككد  صكككاحح المشكككروا ممكككا يكككؤدي لفشكككا 

 المشروا .

 غيرة ؟ كيف يمكن تجنب الفشل في إدارة المشاريع الص

اعككرن عملكك  بعمككل : رشككرآا الككى راميككة ال بككًر المآاسككبة   وآشككير اآككا الككى راميككة التعلككيم يككي  -
مجاا العما قبا البدا بالمشروا   اا على مق يفكر بالبدا بمشكروا صكزير يكي مجكاا معكيق 
عليككه قككرااً كككا شككيا يككتمكق مككق الوصككوا اليككه   الصككحن التجاريككة   االتصككاا الش صككي 

 العم ا   الآلاباص التجارية  وييرام مق الايق يعملوق يي ال  المجاا .بالمورديق   

على الش ه الكاي يفككر ب آشكاا مشكروا صكزير رق يعكد  نكة متكاملكة  إعداد خطة للعمل : -
مكتوبة التي يمكق اعتباراا على رآها ريما وصفة يكي اإلعكداد لآجكاح العمكا   يبكدوق  نكة 

حليلكككي   يال نكككة الجيكككدً تسكككاعد يكككي ات كككاا اللكككراراص قويكككة يككك ق المشكككروا يسكككير بكككدوق اتجكككات 
 المآاسبة وتوجيه كا اليعاا باتجات الهدن .

اداًر الموارد المالية : ريما الوساىا الدياعية يي مواجهة المشكاكا الماليكة اكي تنكوير آظكام  -
ال معلوماتي عملي   ومكق ثكم اسكت دام اكات المعلومكاص الت كاا اللكراراص المتعللكة بالعمكا . اا 

يمكككق لصككاحح ري مشككروا مككق السككينًر علككى عملككه اال ااا كككاق قككادرا  مككق الحكككم علككى مككد  
صكككحته الماليكككة . وال نكككًو الولكككى يكككي اداًر المكككوارد الماليكككة بفاعليكككة اكككي تكككويير ررس المكككاا 
الكايي لبدا العما . والموارد المالية الكثر قيمة لي مشكروا صكزير اكي الآلديكة . حيك  رق 

عتبر مورد مالي رساسي لتحليل البلاا على المد  البعيكد . بيآمكا رق تكوير السكيولة اإليراداص ت
 الآلدية الكايية تمكق العما مق تسديد التراماته المالية الحالية واللريبة المد  .

اللدًر على يهم التلارير الماليكة : علكى ككا مالك  للمشكروا الصكزير االعتمكاد علكى السكج ص  -
الماليككة لمعريككة ظككرون عملككه . والم حككظ بشكككا عككام اق اككات السككج ص  المحاسككبية والتلككارير

والتلارير المالية تست دم ليراض مريبية   وال تعتمكد كك داً رساسكية للرقابكة الماليكة   والواقكع 
اق اكككات السكككج ص والتلكككارير الماليكككة تمككككق مكككق تحديكككد المشكككاكا التكككي يواجههكككا العمكككا مثكككا 

 ريادً المديآوق   اآ فاض ررس الماا العاما وييراا .اآ فاض المبيعاص  الربحية   
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تعلم كين تدير اليراد بفاعلية بزض الآظر عق نبيعة عما المشروا   على مال  المشكروا  -
رق يككككتعلم رسككككلوح اداًر الآككككاس بشكككككا صككككحيح . ااا اق كككككا مشككككروا يعتمككككد علككككى العككككامليق 

عما مكق اآجكار ككا شكيا بآفسكه  المدربيق والمديوعيق للعما بشكا جيد   وال يتمكق ري رح
  وبال  ي ق اليراد الايق يست دمهم مال  المشروا يحددوق يي الآهاية المسكتو  الكاي يمككق 
رق يصككا اليككه المشككروا . اككاا ويجككح معريككة رآككه لككيس مككق البسككانة رق يككتمكق المشككروا مككق 

 جاح والمحايظة على الآوعية الجيدً مق العامليق .

اق آجككاح العمككا يعتمكككد بالدرجككة الولككى علكككى تواجككد رح العمكككا    اعككرن قابليتكك  وقكككدرات  : -
واآتبااه المستمر يي العما   لال  مق المروري رق يهتم بصحته بشكا جيد   ورق ال يرال 
آفسككه بالعمككا بكك كثر مككق ناقتككه ممككا قككد يككؤدي الككى التككوتر   بككا يجككح عليككه رق يعنككي لآفسككه 

 ي عمله بآجاح .يرصة لتجديد ناقاته ليتمكق مق االستمرار ي
آستنيع اللوا ب ق المشاريع الصزيًر تكتسكح راميكة متعاظمكة مكق حيك  دوراكا يكي اآعكا  
االقتصاد والآهوض ب سباح الآمو االقتصكادي والك  التسكامها بمميكراص ومرايكا آسكبية ك ت فكض بهكا 

 .دوق ييراا مق الصآاعاص والآشاناص االقتصادية
رق الكثير مق البلداق الآامية وحتى المتلدمة باتكص  ويؤكد ااا المسار رو التوجه -ال ر  

تعوا كثيرا  على الصآاعاص الصزيًر كمحر  ومحفر للآمو والآهوض االقتصادية وال  لجملة مكق 
العوامكا التكي تككتم بهكا مآهكا مككا يتعلكل باآ فكاض قيمككة الصكوا وتشكزيا عمالككة ااص كثايكة عاليككة   

والفلككر رق تعتمككداا كمحككر  وعمككود يلككري لهيكككا شككبكة واككاا مككا ديككع البلككداق التككي تواجككه م ككانر 
المكماق االجتمكاعي الكاي تآفكات تلك  البلكداق لمواجهكة م كانر البنالكة والشكبح الفلكر ويمككق اللككوا 

( عماا   4ك1رق الصآاعاص الصزيًر يي ب دآا ويلا  لمعايير التصآين المحلي مق حي  العمالة )
%   وبلكككك  حجككككم العمالككككة يككككي المآشككككلص 0871بة مآشكككك ً وتمثككككا آسكككك117919يصككككا قوامهككككا  الككككى 

% مكق اجمكالي اللكو  العاملكة . 4579عامكا وبآسكبة تبلك   187155الصآاعية الصزيًر عدد قكدرت 
المشتزلة يي اللناا الصآاعي ككا . ومق اآا يتمح حجم الامية والآسبية للصآاعاص الصزيًر 

ابتككة ولتشككزيا عمالككة كثيفككة   حيكك  مككق كبككر حجمهككا الككاي يعككود الككى اآ فككاض تكككالين رصككولها الث
 تشزا ما يلرح مق آصن العمالة يي اللناا الصآاعي . 

 دور المشروعات الصغيرة في التنمية االقتصادية:

ي حظ بصفة عامة رق المشكروعاص الصكزيًر والمتوسكنة تكؤدي دورا  اامكا  يكي مجكاا توليكد 
ل صككوه حيكك  تككؤدي بلككًو الككى الآككاتج والككد ا و لككل يككره عمككا يككي الككدوا الآاميككة علككى وجككه ا

تويير يرصا  نيبة وسهلة للعمالة وتآمية المهاراص الفآية واإلداريكة  و اصكة المآكانل الريفيكة والتكي 
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تتميككر بارتبككان الفككرد بمونآككه والكك  علككى الككريم مككق الآككدًر الآسككبية لفككره العمككا واآتشككار البنالككة 
 بصوراا الم تلفة يي اات المآانل .

يكككة المشكككروعاص الصكككزيًر علكككى كوآهكككا مجكككرد ناقكككة اآتاجيكككة مولكككدً واككككاا يككك  تلتصكككر رام
لإلآتككاج والككد ا ويككره العمككا   بككا اآهككا ركثككر مككق الكك  تكككوق بمثابككة المككورد الككاي تحصككا مآككه 
الدولككككة علككككى مككككا تحتاجككككه مككككق ال بككككراص والمهككككاراص الفآيككككة والتآظيميككككة واإلداريككككة ال رمككككة للتنككككور 

اصككككة تلكككك  التككككي تعتمككككد علككككى الت صككككه الحريككككي االقتصككككادي   كمككككا رق بعككككض المشككككروعاص و 
والمهاراص اإلآساآية تتمتع باللدًر على المآايسة يي السوال العالمية مما يعني لها راميكة  اصكة 
يي مجاالص تآمية الصكادراص والحصكوا علكى العمك ص الجآبيكة الآكادًر وال رمكة لتحسكيق رومكاا 

 مواريق مديوعاص دوا عديدً .
 يسكككون آلكككوم ب يمكككاح واسكككتعراض الكككدور الكككاي يمككككق رق تلكككوم بكككه  وبآكككاا علكككى مكككا تلكككدم

 المشروعاص الصزيًر يي تحليل التصآيع والتآمية وال  مق   ا الآلان التالية :ك

 دور المشروعاص الصزيًر يي تعظيم يره العمالة والآاتج اللومي . -
 آتاجية .مساامة المشروعاص الصزيًر يي تعظيم الفاىض االقتصادي وريع الكفااً اإل -
 دور المشروعاص الصزيًر يي تآمية الصادراص . -
 مساامة المشروعاص الصزيًر يي تكويق الكوادر اإلدارية وجلح المد راص . -
 المشروعاص الصزيًر ودوراا يي تحليل التآمية اإلقليمية. -

 
 انيــل الثــالفص

 :األول  المبحث

 : في اليمن الصغيرةتجربة المشاريع 
التجارح الصآاعية الصزيًر والصزر التي تهدن الى مكايحكة البنالكة والفلكر   يمكآآا تآاوا  -

وسواا تل  المآدرجة يي انكار شكبكة المكماق االجتمكاعي رو ال كر  التكي تآشكن  قبكا اقكرار 
المشككاريع المحككدودً لشككبكة المككاق االجتمككاعي    مثككا مركككر تآميككة المجتمككع والسككر المآتجككة 

صككزيًر   وسككون آلككوم بتسككلين المككوا علككى تلكك  المشككاريع ك ويلككا  ووحككدً تآميككة الصككآاعاص ال
 للبياآاص المتاحة ك وال  على الآحو التالي :كك

 (11مركككر تآميككة المجتمككع والسككر المآتجككة :ككك مككق  كك ا ملابلككة مككع مجلككة االقتصككادية العككدد )
لمآتجككة م تكم الحكوار مكع مكدير عكام البرآكامج الكونق لتآميكة المجتمكع والسكر ا1999يوآيكو 18

 الخ / محمد صالح الآمر يي انار ملن العدد وقد تممق حديثه الجواآح التالية :ك
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  م بلكككرار مكككق مجلكككس الكككورراا والككك  بهكككدن مسكككاعدً الشكككراىح 1050ت سكككس المرككككر يكككي عكككام
االجتماعيككة التككي تعككي  تحككص ونكك ً الفلككر   كوآككه مككق المركككر الآشككنة المسككاعدً يككي ادرار 

( 41م ك بل  عدد المراكر )1999آواص ك مآا الت سيس حتى يوآيو الد ا   وبعد مرور تسع س
مركرا  مآتشكًر يكي ثماآيكة عشكر محايظكة وقكد ككاق البكدا يكي المراككر الرىيسكية الربعكة يكي ككا 

ح .  مق صآعاا والحديدً وتعر وار

  م   بتمويا الجاآح 1008م ك 1009التمويا :ك قام الصآدول الكويتي للتآمية   ا الفتًر مق
م وحتى ارق توالص الحكومة اليمآية 1008كبر مق البرآامج   ويي الفتًر ال حلة مق عام ال

( 11الليككام ب عبككاا التمويككا وقككد ككككاق التمويككا يككي البككدا مكككق يواىككد اللككرض الكككويتي البالزكككة )
مليككوق ت تككم معظمككة يككي تزنيككة شككراا الصككوا الثابتككة   امككاية الككى حصككوا المركككر علككى 

اص ومآظماص دولية اي البرآامج الكآدي للتآميكة وجمعيكة اإلمكاراص ال يريكة مساعداص مق جه
 ومآظمة روكسفام والسفاًر الياباآية .

 09تصا آسبة الآساا مآهم  0400وقد بل  عدد المتدربيق   ا يتًر عما المراكر عدد. % 
  والتريككو اليكدوي المجاالص والبرامج التدريبية تشما ال يانة والتفصيا والتنرير اليدوي وارلي

وارلككي والتككدبير المآرلككي والسكككرتارية والنباعككة والشككزاا اليدويككة والآحككص والر ريككة باإلمككاية 
 الى التوعية الصحية ومحو المية والتوعية العامة .

 ( مراكككر والكك  5( مراكككر  والمتوقفككة )0( مركككرا    والمتزيككًر )14يبلكك  عككدد المراكككر الآاشككنة )
 الية .يعود لسباح يآية وم

                                                           المجاالص التي يستهدن المركر ممق برآامجه المستلبلي ادراجها :ك 

اككككككي صككككككآاعة السككككككجاد اليككككككدوي   الصككككككآاعاص الر رييككككككة   الآجككككككاًر ال فيفككككككة   والسككككككيرامي  
 جق . واإلكسسواراص   والصآاعاص الف ارية   وتربية الآحا والدوا

 يرد يي العام الواحد . 1999ة يمكق للمركر ت ايا وتدريح حوالي ييي ظا ظرون نبيع -

للمركر ع قاص مع جهكاص العمكا الشكعبي والالكي وال يكري :كك حيك  قكدم المرككر الكدعم لعكدد  -
 ( جمعية .11)

مكككاية الكككى آشكككاناته الرىيسكككية المكككاكوًر اآفكككا  يككك ق المرككككر يلكككوم باإلشكككران علكككى  وتآفيكككا  وار
مشاريع ر ر  ااص صله بمكايحة الفلر والحكد مكق البنالكة بالتآسكيل مكع جهكاص دوليكة علكى الآحكو 

 التالي :ك
 ــــة :ـــــ ــــي التنمي وبالتآسككككيل مككككع صككككآدول المككككم المتحككككدً للسكككككاق  مشــــروع إدمــــا  المــــرأة ف

((Unfpa وتبلكك  تكلفككة المشككروا ))مليككوق 199مليككوق دوالر مككق الصككآدول امككاية الككى  171
م  وقكد 1005م ك1009مليوق ت مكدً تآفيكا المشكروا 499ة تم ريعها الحلا  الى ت مق الدول
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م . والهكدن مكق 1999تم التمديد للمشروا على رق يتم تآفيا المرحلة الجديدً يي بداية العكام 
 التمديد اد اا مآانل جديدً .

 ـــ ــامج الــوطني للحــد مــن الفقر: اىي لألمككم يتمككمق البرآككامج المحككوا مككق البرآككامج اإلآمكك البرن
المتحككدً وعككدد مككق الجهككاص التمويليككة ال ككر    ويحككوا البرآككامج العديككد مككق المكوآككاص مآهككا 

 (رلن دوالر تلريبا  .9999مكوق  اه لألسر المآتجة بمبل  )
 : : م 1005تكم التوقيكع علكى المشكروا يكي يوآيكو  مشروع القروض الصـغيرة   الميكروسـتات

تلكككديمها للمآظمكككاص الاليكككة إلقامكككة المشكككروعاص  واكككو مشكككروا لللكككروض الصكككزيًر يهكككدن الكككى
الصكككزيًر المكككدًر للكككد ا     وقكككد شكككجعص وراًر الت نكككين تلككك  المبكككادًر يكككي تككككويق جمعيكككاص 
راليككة ل ريجككاص السككر المآتجككة يككي صككآعاا  وتجككري التحمككيراص لليككام جمعيككاص مماثلككة يككي 

 يوق دوالر.مل179محايظاص ر ر  . وتلدر التكلفة اإلجمالية  للمشروا بحوالي
 : والككك  بهكككدن التزلكككح علكككى مشككككلة ارتفكككاا اإليجكككاراص وقكككد  مشـــاريع البنـــاك لمراكـــز جديـــدة

شرعص الوراًر يي تآفيا عدد مق المشاريع يي ااا اإلنار ممق ال نة االستثمارية للكوراًر   
( مراكككر يككي كككا مككق صككآعاا  ربككيق  الحديككدً 9ومككا راا الككبعض ار ككر قيككد التآفيككا وعككدداا )

  الجككون  واآككا  رربعككة مراكككر سككيتم اآشككاىها مككق قبككا مشككروا الشككزاا العامككة رحككد  حجككة 
 مكوآاص شبكة ارماق االجتماعي يي كا مق المك   وسيىوق  والمالع وعمراق .

 : يعد مق المشاريع التي تكدعم جهكود شكبكة المكماق االجتمكاعي يكي  مشروع األشغال العامة
 مكايحة البنالة والفلر.

م تلريكرا  م تصكرا  عكق 1999/ريسكنس/11( ك19جلكة االقتصكاد يكي عكدداا )وقكد ريكردص م
آشكان المشكروا بعآكواق )مشككروا الشكزاا العامكة  تجربكة مميككًر ورعمكاا آاجحكة ( ويمككق رق آككوجر 

 -رام ما ورد يي التلرير الماكور:
 يهدن الى تحليل رادايه ب قصر الوقاص وبتلآية عالية . -
 تلوم بتيسير رعمالها لجآة برىاسة ورير الت نين والتآمية .يعتبر المشروا وحدً مستللة  -
عككككص عليهككككا جميككككع مككككدير المشككككروا مهآككككدس م ككككته  وتتبعككككه سككككص مآككككانل يرعيككككة ور  -

 .محايظاص الجمهورية
( مشكروعا  1989يبلك  عكدد المشكاريع المآفكاً ك وتلك  التكي ال تكراا قيكد التآفيكا ك حكوالي ) -

( مليوق دوالر  ري ما يواري 9979تلدر بحوالي )على مستو  الجمهورية بتكلفة اجمالية 
 مليار ت يمآي . 19حوالي 

 ( مليار ت .171مشروعا  بتكلفة قدراا) 118يبل  عدد المشاريع المآفاً يي المحايظاص  -
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يبلككك  عكككدد المهآدسكككيق المسكككجليق يكككي قكككواىم المشكككروا للعمكككا الهآدسكككي واإلشكككران حكككوالي  -
 مهآدس ومهآدسة .1999

 ة الصناعات الصغيرة :ـوحدة تنمي 

ت سسكككص الوحككككدً بدايكككة يككككي روا كككر الثماآيآككككاص وتعكككد كآككككواً لوا جهكككار مصككككريي حكككككومي 
مت صه يي تمويا المشروعاص الصزيًر وييما يلي آورد التلرير المدوق يي مجلة االقتصكادية  ك 

 م   حي  يتممق ما يلي :1999بريا ر 19ك10العدد 

وحكككدً تآميككة الصكككآاعاص الصككزيًر والككك  بتمويكككا الت سكككيس الفعلككي ل م تككم1001يككي عكككام  -
مشككككتر  بككككيق الحكومككككة اليمآيككككة   ودعككككم مككككق قبككككا صككككآدول المككككم لتآميككككة ررس المككككاا   

 وحكومة المملكة الهولآدية .

رادان الوحدً تآدرج يي تلديم التمويا المكالي لم تلكن المشكروعاص الصكزيًر ) اآتاجيكة ك  -
  دمية ك حريية ( .

اج المحلي مق السلع ومكايحة الفلر و لل المريد مق يره العمكا تهدن الى ريادً اإلآت -
. 

 تلديم المشوًر الفآية والآصح والمساعدً للعم ا . -
(نلككح مككق نلبككاص 1191م ركثككر مككق )1000قككدمص الوحككدً مآككا ت سيسككها وحتككى آهايككة  -

 ( رلن دوالر .999( مليوق ت و)489اللروض بليمة    )
 ( مليوق ت .581قيمة مماية تلدر بحوالي )رسهمص اللروض الملدمة بتحليل  -
يحظى اللناا الآسوي بآصيح نيح و  ا الفتًر الماكوًر كاآص حصتهم مكق المشكاريع  -

( 985( مليوق ت . و للص يكره عمكا حكوالي )18( مشروعا  بتكلفة ركثر مق )109)
 يرصة عما .

( 4889لكك  عكككدداا )وحككدً تباجمككالي يككره العمككا التككي ويرتهككا اللكككروض المآفككاً مككق ال -
 .يرصة عما

(مليككوق 119م بحككوالي )1999تلككدر اللككروض المرصككودً مككمق الم نككن للعككام الحككالي  -
 ت .

 الثــثل الــالفص
 الصزيًر :للمشروعاص  الممآوحةاللروض  رآواا -

تتعكككد وتلسككككيماص ورآككككواا اللكككروض الممآوحككككة للمشككككروعاص الصكككزيًر بككككيق قككككروض قصككككيًر 
وييمككا عككرض لتلكك  التلسككيماص والآككواا والسككباح والمرايككا والعيككوح لكككا ومتوسككنة ونويلككة الجككا 

 آوا كما يظهر مق التحليا التالي :
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 القروض المصرفية قصيرة األجل :  :أوالا 
 تعريفها وأهميتها : -أ 

تسمى اللروض المصريية قصيًر الجكا ح"قكروض ررس المكاا العكام " واكي المكواا التكي 
البآو  لزرض شراا الم روق رو البيع علكى الحسكاح  ري لجكا رو تلترمها المآش ً الصزيًر مق 

تعرير بلية بآود الصوا المتداولة   رو تسديد مصروياتها العاملة   وعلى الريم رق اات اللكروض 
تريكككد مكككق المنلوبكككاص المتداولكككة للمآشككك ً وقكككص االقتكككراض   وتريكككد مكككق رصكككولها ككككال  عآكككد اقتآكككاا 

عد المآشكك ً علككى توسككيع آنككال يعالياتهككا بريككادً مشككترياتها مككق المككواد الصكوا المتداولككة  ي آهككا تسككا
الولية )يي المآش ً الصآاعية ( والبماعة الجااًر )ااا كاآص مآش ً تجاريكة(   ويكي تصكآيع وبيكع 
الم ككروق الككى العمكك ا علككى الحسككاح ويعتمككد لويككاا بهككات اللككروض علككى رق يكككوق التككديل الآلككدي 

 .و يفول مبل  اللروضمشروا يساوي رالصايي لل
 أسباب اقتراض المشروعات الصغيرة من البنوك آلجال قصيرة : -ب 

تلترض المشروعاص مق المصارن رجكاا قصكيًر للمرايكا الكثيكًر التكي يتمتكع بهكا اكاا الآكوا 
 مق التمويا قياسا  بزيرت قياسا  بعيوبه اللليلة  ومق رام مرايا ااا الآوا مق اللروض ما يلي :

المآشكك ً الصككزيًر تحتككاج الككى اللككروض المصككريية لفتككراص تلككا عككق السككآة الواحككدً آظككرا  لق   -
 ي آها ال تجد مبررا  لتمويا مثا اات االحتياجاص ب مواا تتنلكح توريكع الربكاح علكى المكالكيق 
 كمككا تلتككرم المآشكك ً الصككزيًر بككديع يواىككد علككى اللككروض النويلككة الجككا )ااا حصككلص عليهككا ( 

ال تحتاج ييها لألمواا  وعليه ياللروض المصريية قصكيًر الجكا تتآاسكح   ا الفتراص التي 
 ويتراص الحاجة لألمواا  وتتصن بدرجة عالية مق المروآة .

تبوح يواىد اللروض قصيًر الجا دوريا  ممق مصروياص المآش ً الصزيًر وت مع الربكاح  -
عكة علكى ررس المكاا التكي ال الصايية بعد الفواىد  الى مكريبة الكد ا  وب ك ن الربكاح المور 

 تمان الى المصروياص عآد احتساح تل  المريبة .

تلككوم المشككروعاص الصككزيًر التكككي تلتككرض قككروض قصككيًر باسكككت دام المككواا الملترمككة لتكككدر  -
آسبة ربح تفول تكلفة  يواىداا  مما يؤدي الى تدعيم الربكاح المتبليكة لمكالكي المشكروا  واكاا 

( وتتسككاو  Financial Leverageالمكاا" رو "الرايعككة الماليكة ")مكا يعكرن ح"المتكاجًر بكررس 
اللكككروض المصكككريية مكككع ييراكككا مكككق اللكككروض يكككي التمتكككع بهكككات الميكككًر تبعكككا  لربحيكككة اسكككت دام 

 المواا ييها .
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تمتار اللروض المصريية بعدم حصوا مشاركة يي اداًر المشروا الملترض  واكو مكا تفمكله  -
يد التآكارا عكق جكر مكق سكينرتها لجهكاص  ارجيكة  اكاا قياسكا  المشروعاص الصزيًر التي ال تر 

 بمصادر المواا المملوكة التي يترتح عليها اشترا  المالكيق الجدد يي اإلداًر .
تكلفككة عمليككة الحصككوا علككى اللككروض المصككريية رجككاا قصككيًر مصككروياص ووقتككا  رقككا بكثيككر  -

ا المككاكوًر تتنلككح ريككادً ررس مككق مصككادر التمويككا الداىمككة  اصككة ااا كاآككص مصككادر التمويكك
 الماا .

يعتبر حصوا المشروا الصزير على اللكروض المصكريية مكق دالالص قوتكه الماليكة آظكرا  لق  -
المصككارن ال تلككرض اال بعككد الت كككد مككق متاآككة المركككر المككالي للملتككرض  وعليككه يكك ق حصككوا 

 ا عديدً.المشروا على االىتماق المصريي مق ش آه رق يدعم سمعته ويحلل له مراي

 
 
 

 عيوب القروض المصرفية قصيرة األجل . -  
يترتكككح علكككى االسكككتحلال اللصكككير لللكككروض امكككنرار المآشككك ً الصكككزيًر ل حتفكككاظ بموجكككوداص  -

 آلدية رو سيولة تمكآها مق تسديد المبال  المستحلة عليها دوريا  ويي مواعيداا .
ق  ك ا يتكراص دوريكة تحصا المصارن يواىكد قرومكها رمكا ملدما )عآكد مكآح اللكروض ( رو مك -

وتليككداا علككى حسككاح المشككروا لككديها   ري رق يواىككد المصككرن تحظككى بالسككبلية علككى رربككاح 
 المالكيق .

قد يكوق لكبعض رآكواا اللكروض المصكريية ك اق كاآكص ممكموآة رو ممتكاًر ك رسكبلية يكي توريكع  -
هم قبكا تسكديد رصوا المشروا عآد التصفية اا ال يستنيع المالكوق اسكترداد جكرا مكق ممتلككات

 ديوق المصرن .
قد يؤدي تسااا المصارن يي شرون وحدود عملياص االقراض الكى تشكجيع المشكروا لريكادً   -

حجككم اللككروض بلصككد التوسككع يككي تمويككا العمليككاص لتشككزيلية ممككا يريككد مككق تعرمككه للم ككانًر 
 المالية .

 أسباب اقتراض المشروعات الصغيرة آلجل قصيرة . -د 

 ح على الآحو التالي :يمكق تحديد اات السبا -
 التوسع الموسمي . -
 الدوراق البنيا للم روق رو للامم المدآية . -
 الآمو. -
 اللروض االستثآاىية . -
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 االستفادً مق ال صم الآلدي . -
 تمويا االستيراد والتصدير. -
 تمويا التعهداص . -

ت  ا الحينة عآد مآح اات اللروض ولال  يهي تشترن التصكفية الدوريكة رو السكآوية لسكباح عكدً 
 مآهككا رق اللككرض لككيس آككم آككوا اللككروض الككاي يصككفي آفسككه بآفسككه  ولق الملتككرض يالبككا  مككا يلككوم 
بتمويككا حاجتككه مؤقتككا  بككاالقتراض ممككق مصككرن ا ككر رو باسككت دام االىتمككاق ممككا يككؤدي الككى ريككادً 

نر التككي يتحملهككا المصككرن عآككد مككآح اىتمككاق مككق اككاا اللبيككا بسككبح اسككتمراريته لككد  عميككا الم ككا
واحد مق جهة والحتماا اعتماد المصارن على بعمها البعض يي الحكم على قابلية العميكا لق 
المصكككرن)ح( قكككد اقرمكككه  واككككاا . اآكككا يلعكككح قسكككم الم انر)ال نار(المصكككريية يكككي المصكككرن 

بكككة مثكككا اكككات التصكككرياص وتحكككاير المصكككارن للحكككد مآهكككا مق  ككك ا تجميكككع المرككككري دوًر يكككي مراق
 التسهي ص للمآش ً الواحدً يي كشن واحد. 

 ل .ثانياا : القروض المصرفية متوسطة وطويلة األج

 تعريفها :أـ 
 اككككي اللككككروض التككككي تمآحهككككا المصككككارن )تجاريككككة رو صككككآاعية( رجككككاا تريككككد عككككق السككككآة الواحككككدً 

سآواص ( لزكرض اسكتعمالها يكي شكراا الصكوا الثابتكة رو لتمويكا 19حتى  رو8رو4رو1رو1)سآة رو
 الريادً والداىمة يي ررس الماا العاما .

 أسباب ومزايا اقتراض المشروعات الصغيرة آلجال متوسطة وطويلة : -ه 
تمككآح اللككروض للمشككروعاص الصككزيًر بسككبح احتياجاتهككا لتمويككا التوسككع  ومككق راككم رسككباح 

 االقتراض ما يلي :
سكككتنيع اداراص المشكككروعاص الصكككزيًر االقتكككراض مكككق المصكككارن بكككدوق يلكككداق جكككرا مكككق ت -

سكككينًر المكككالكيق عليهكككا  قيكككاس بالمكككالكيق الجكككدد الكككاي ينلبكككوق حصكككة يكككي ررس المكككاا 
 ومشاركة يي اإلداًر الفعلية للاا تجهير المآش ً بالمواا.

بكككة رجككككاا تواجكككه المشككككروعاص الصكككزيًر صككككعوباص يكككي الحصككككوا علكككى المككككواا المنلو  -
متوسنة ونويلة بسبح صزر حجمها ومعن الثلة يي مستلبلها  وحتى لو تمكآص اكات 
المشككروعاص مككق الحصككوا علككى التمويككا الكك رم يكك ق تكلفككة الحصككوا عليككه تكككوق عككادً 

 مرتفعة ال تسمح لها باست دامه بصوًر مريحة .
نريكل ريكادً  امكة عكقتشجع السعار المرتفعة لمريبة الد ا علكى االقتكراض )بصكوًر ع -

الفواىد تنرح ممق المصكروياص قبكا يكرض مكريبة الكد ا بيآمكا ال تنكرح ررس الماا لآ
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الرباح ممق المصروياص عآد احتساح المريبة  وعليكه يالمشكروعاص الصكزيًر تسكتفيد 
 مق " المتاجًر بررس الماا".

تكككرداد حاجكككة المشكككروعاص الصكككزيًر لتجميكككع المكككواا مكككق مصكككادر عديكككدً ومكككق مكككمآها  -
المصكككارن بسكككبح مكككروًر تجديكككد معكككداتها باسكككتمرار آتيجكككة التلكككادم التكآولكككوجي وبسكككبح 

 استمرار ارتفاا تكالين شراا المعداص .
ال تعككاآي المشككروعاص الصككزيًر رجككاا رنككوا مككق االسككتحلال المتكككرر لللككرض يككي يتككًر  -

 ع .قصيًر )الاي يؤدي الى ارتبا  اداًر سيولتها بسبح امنراراا الى التسديد السري
يمكق تآسيل تسديد رقسان اللرض مكع مصكروياص االسكته   السكآوي بحيك  رق المآشك ً  -

 تستنيع الوياا باللرض مق المواا الآاجمة عق العملياص التشزيلية وبصوًر تدريجية .
تآظم عملية االقتراض بعلد  اه بحي  رق المصكرن ال ينلكح السكداد قبكا االسكتحلال  -

ل شككرون العلكد   كمككا تسكتنيع المآشكك ً الملترمكة نلككح ااا ككاق المشكروا الملتككرض ينبك
التمديككد رو التجديككد عآككدما تواجككه صككعوباص يككي تسككديد القسككان المسككتحلة   ومككق  كك ا 

 التفاوض الحلا  مما يمين الى مروآة االقتراض الصآاعي وتوايله مع ظرويها .

 :جهة آظر البآو  مرايا االىتماق المتوسن ونويا الجا الممآوح للمآشلص الصزيًر مق و  -و 
تسككمح اللككروض المتوسككنة ونويلككة الجككا للبآككو  بريككادً كفككااً اداًر رموالهككا لآهككا تعككرن 
ملككدما  رق اللككروض ال تسككتحل اال يككي مواعيككد معيآككة ممككا يسككاعداا علككى ت نككين اسككت دام رموالهككا 

  قياسا  باللروض ااص ارجاا اللصيًر.

 : رابع الفصل ال

تميكا مق قبا المشروعاص الصكزيرت وشكركة مكماق م كانر االآتمكاق المصكريي  الممآاص الملدمه
المصككارن العربيككة الككى نلككح المككماآة مككق الملترمككيق وقككد دلككص دراسككة جككرص يككي بعككض الككدوا 
العربية على رق المآشلص الصزيًر تمنر الى مماآة قرومكها بدرجكة ركبكر مكق المآشكلص الكبيكًر 

 للمماآة مق المصارن الكبيًر كال  . ورق المصارن الصزيًر ركثر نلبا  

 أسباب ضمانة القروض المصرفية للمشروعات الصغيرة كثيرة نذكر  منها ما يلي : -ز 
 معن الجداًر االىتماآية للمآش ً الملترمة رو معن ررس الماا العاما . -
 محدودية الصوا المالية رو معن قيمتها السوقية . -
ان يكي السكول لتثبكص ييكه قكدرتها علكى  لكل حداثة المشروا الصكزير ري عكدم ممكي وقكص كك -

 الد ا .
 عدم استلرار الرباح رو تللح اللناا االقتصادي الاي تعما به . -
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حداثكككة اإلداًر اا قكككد يكككتم تعيكككيق اداًر جديكككدً للمآشككك ً وي شكككى المصكككرن مكككق عكككدم  برتهكككا رو  -
 اقتداراا.

د المرككر االىتمككاآي عكدم اآتظكام السككج ص والكشكوياص الماليككة وعكدم اسككتناعة المصكرن تحديكك -
 للملترض بصوًر دقيلة دوريا  .

تداور الومع االقتصادي العام و شية المصرن مق تفاقم ررمة معيآة تحيل بعدد مترايد مق  -
 الملترميق يي قناا معيق رو بوجه عام .

اصرار المصرن على تلديم المكماآة  اا تسكت دم المكماآة كوسكيلة لتلليكا نلبكاص االقتكراض  -
 ق يستنيع تلديم المماآة .وتحديداا بم

ريكككادً مبلككك  اللكككرض الكككى المشكككروا الصكككزير لآكككه مكككق الممككككق ريكككادً آسكككبة اللكككرض )حسكككح  -
 تعليماص المصرن المركري (الى ررس الماا ااا كاق اللرض ممموآا  .

 ت فيض سعر الفاىدً على اللرض )ااا كاآص رسعار الفاىدً متفاوتة (. -
 روض دوق ييراا .التلاليد المتبعة يي مماآة بعض الل -
 المزن على العميا لباا جهد لتسديد اللرض . -
المحايظكككة علكككى رسكككبلية قكككرض المصكككرن يكككي السكككداد عآكككد ريكككادً عكككدد داىآكككي المآشككك ً وريكككادً  -

 مبالزها .
 لريادً رجا اللرض .  -

ومهمككا كاآككص رسككباح المككماآاص يكك ق البآكك  يجككح رال يلككرض مآشكك ً ال تسككتنيع اسككترجاا 
لجككوا الككى  بيككع المككماآاص ري رآككه ااا كاآككص المآشكك ً الملترمككة ييككر قككادًر قرمككه مآهككا اال بعككد ال

علككى السكككداد كمكككا يتمكككح للمصكككرن مكككق تحليكككا المعلومكككاص االىتماآيكككة ك ي آكككه مكككق اليمكككا عكككدم 
اقترامكها رصك    يكاللرض الجيككد اكو الكاي يسككدد بكدوق اللجكوا الكى المنالبككة ببيكع المكماآة رو اككو 

 يادية الاي يسدد يي الحواا االعت

وتكككؤدي المكككماآاص بشككككا رو بكككل ر الكككى ريكككادً تكلفكككة عمليكككة االىتمكككاق سكككواا تحمكككا الككك  
المصكككرن رم الملتككككرض ي عككككداد  المسككككتآداص الثبوتيككككة وتسكككجيلها والكشككككن والتككككدقيل ومراقبككككة قيمككككة 
المماآة رثآاا اللرض ومراجعة الجهًر الحكومية وما شاكا  كلها تستآرن مصروياص كثيًر علكى 

الملتككرض رو قككد تتفككل المصككارن علككى تحمككا بعككض رجراىهككا وبصككوًر  اصككة ااا كككاق سككعر آفلككة 
 الفاىدً المفروض على الملترض مرتفعا  ويسمح بتحما ال  .

 أوالا : أنواع الضمانات التي تطلبها البنوك من المشروعات الصغيرة :
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ح رامهككا يمكككق تبويككح مككماآة اللككروض المصككريية للمشككروعاص الككى رآككوا عديككدً يمكككق شككر 
 يي التحليا التالي :
 الضمان الشخصي :

تسككتنيع المآشككك ً الملترمككة تلكككديم مكككماق للمصككرن الملكككرض علكككى شكككا شككك ه ملبكككوا 
 )نبيعيا  كاق رم معآويا ( يممق للمصرن تسديد الملترض التراماته . 

 
 :خامس الفصل ال

 . دراتهاإسبهابها وكيفية أو  الصغيرةظاهرة تعثر قروض المشروعات  -

   
 أوالا: اإلطار العام لتعثر المشروعات :

 بعض المفاهيم األساسية حول التعثر :
تعككد البآككو  ردات اامككة ورىيسككية يككي تآفيككا السياسككاص االقتصككادية الكليككة  سككواا مككق  كك ا 
قيامهككككا بعمليككككاص اإلقككككراض التككككي تككككوير التمويككككا الكككك رم لألآشككككنة االقتصككككادية رو قيامهككككا بت سككككيس 

و  المسكككاامة يكككي رؤوس رموالهككككا وتمثكككا عمليكككاص مكككآح اللكككروض الآشككككان المشكككروعاص الم تلفكككة ر
الرىيسكي والسكاس مككق رآشكنة البآكو  كمككا تمثكا ريمكا  مصككدرا  رىيسكيا مكق مصككادر ايراداتهكا  ومككق 
اآا تبدو  نوًر تعرض اللروض التكي تمآحهكا البآكو  للتعثكر  واكو مكا يكآعكس سكلبيا  علكى رآشكنة 

 إلقراض بصفة  اصة . البآو  بصفة عامة وعلى آشان ا
قككراض اال رآككه يآبزككي عمليككة الومككع التسككليم بتآككوا وتشككعح الم ككانر التككي تآنككوي عليهككا 

على البآو  رق تباا عآايتهكا وحرصكها بهكدن تحديكد تلك  الم كانر بالآسكبة لككا قكرض علكى حكدً 
عكق نريكل  والعما على ادارتها والسينًر عليها ومحاولكة الت فيكن مكق اثاراكا قكدر اإلمككاق والك  

دعكككم رآظمكككة العمكككا لكككديها التكككي تسككككتهدن سككك مة الدراسكككاص االىتماآيكككة وتآويكككع االىتمكككاق الممآككككوح 
ومتابعته والحد مق التوسع االىتمكاآي ييكر المحسكوح واقتسكام الم كانر مكع الزيكر والحصكوا علكى 

 المماآاص الكايية ولمآاسبة والت ميق عليها .
وتمثككا الككديوق المتعثككًر مشكككلة  نيككًر تواجككه البآككو  حيكك  تككؤدي الككى تجميككد جككرا اككام مككق 
موارداككا آتيجككة عككدم قككدًر العمكك ا الملترمككيق علككى سككداد رقسككانها وعواىككداا وعموالتهككا  ومككق ثككم 
تعريض البآ  الماآح ل ساىر تتجاور عاىكد الفرصكة البديلكة ل سكتثمار الكى تحليلكه ل سكاىر حليليكة 

يككي اك   اككات اللكروض وملحلاتهككا ااا لكم تكككق اآكا  مككماآاص ماديكة مآاسككبة وكاييكة يمكككق تتمثكا 
تسكككييلها والحصكككوا علكككى قيمتهكككا يكككي الوقكككص المآاسكككح لسكككداد اقكككراض الممآكككوح مكككق البآككك  للعميكككا 
الملتكككرض المتعثكككر يكككي السكككداد يمككك   عمكككا يسكككببه ت فكككيض معكككدا دوراق المكككواا لكككد  البآككك  مكككق 
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آلاه ررباحه وريادً  ساىرت  مما يؤثر بالسلح على االقتصكاد ت فيض الملدًر التشز يلية لمواردت وار
 اللومي ككا .

وللككد بككررص يككي السككآواص اللليلككة المامككية قمككية تعثككر الككديوق المصككريية لتآبكك  عككق آفسككها 
وحسككبآا مككا شككهدته سككاحاص اللمككاا رو مككا تتآاولككه الصككحن مككق حككاالص وقمككايا  اصككة باالىتمككاق 

الككرري العككام   يمكك   عككق اككروح بعككض رجككاا العمككاا الملترمككيق مككق البآككو  اثككر كاآككص حككدي  
تعثرام يي السداد واو المر الاي كاق له دوي ااىا يي السول المصريي المحلكي بكا مكع ظهكور 

الرمككة الماليكككة والمصككريية العالميكككة بسككبح الكككديوق المتعثككًر ريمكككا  يلككد رصكككبح الككدوي ااىكككا بدرجكككة    
 المصريي العالمي و اصة مع اي س كبر  البآو  العالمية المريكية .رعلى يي السول 

ولكم يككق تعثكر الكديوق المصكريية ك ولكق يككوق ك وليكد اللحظكة كمكا رآكه لكم ولكق يحكد  يجك ً 
آمككا اككو محصككلة  لمراحككا  متتابعككة تلككوم كككا مآهككا علككى رسككباح ردص الككى حككدو  مجموعككة مككق  وار

 آار بحدوثها وتعبر عق وجود  نر يكمق يي ثآايااا.   الآتاىج يير المريوبة ولها  مؤشراص ت
والواقع رق البآ  الماآح للروض متعثًر كاق يي حا مق وصوا قرومه الى مرحلة التعثر 
ااا كاآكككص لديككككه دراسككككاص اىتماآيككككة جيكككدً ومتابعككككة يعالككككة لللككككروض الممآوحكككة مآككككه لعم ىككككه ورصككككد 

يمكر بهكا العميكا الملتكرض قبكا رق يصكا الكى لمظاار التعثكر حكاا حكدوثها ومتابعكة المراحكا التكي 
المرحلككة التككي يكككوق ييهككا متعثككرا  ومككق المهككم قبككا ر آتآككاوا اككات المظككاار والمراحككا والسككباح التككي 
ردص اليها رق آتآاوا بعض المفاايم الساسكية التكي تعكرض لتعثكر اللكروض المصكريية باعتبكار رق 

 جها .تحديد مفهوم الظااًر يعد ال نًو الولى آحو ع 
 ماهية التعثر : -
 العسر المالي : -

يعآككي العسككر المككالي يككي معآككات العككام عككدم قككدًر المشككروا علككى الككديع والويككاا بالتراماتككه تجككات 
 الزير  وقد يكوق العسر المالي عسرا  ماليا  يآيا    رو عسرا  ماليا  قاآوآيا  .

   العسر المالي بالمعنى الفنيTechnical Insolvency: : 
لعسككر المككالي بككالمعآى الفآكككي الككى عككدم قككدًر المشكككروا علككى الويككاا بالتراماتككه الجاريكككة يشككير ا

اللصكككيًر الجكككا ري رق المشكككروا يعتبكككر متعثكككرا  عآكككدما ال يسكككتنيع توليكككد يكككاىض آلكككدي مكككق  ككك ا 
الآشككان الككاي يمارسككه بالشكككا الككاي يكفككي لمواجهككة رعبككاا والترامككاص اككاا الآشككان ومككق ثككم تككآ فض 

للمشروا على سداد التراماته الجارية وت ميق احتياجاتكه اليوميكة مكق مسكتلرماص اإلآتكاج  اللًر الااتية
وسداد رجور ومرتباص العماا وسداد رقسان ويواىد اللكروض ويتلككا بالتكدريج ررسكماله العامكا حتكى 

 يصا الى مرحلة التوقن عق العما .
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   العسر المالي بالمعنى القانونيLegal Insolvency  : : 
العسكككر المكككالي بكككالمعآى اللكككاآوآي ييشكككير الكككى عكككدم قكككدًر المشكككروا علكككى تزنيكككة كايكككة  رمكككا

التراماتككه المسككتحلة عليككه رو بمعآككى ا ككر اككو الآلنككة رو الحككد الككاي تكككوق عآككدت الصككوا ال اصككة 
بالمشروا رقا مق التراماته مما يؤدي الى ت ثير سلبي على حلول الملكيكة  ويآشك  العسكر المكالي ) 

لككككاآوآي ( عآككككدما تكككككوق قيمككككة رصككككوا المشككككروا التككككي يككككي حورتككككه ييككككر كاييككككة لتزنيككككة بككككالمعآى ال
االلترامككاص اللصككيًر والنويلككة الجككا آتيجككة تحليككل المشككروا ل سككاىر متتابعككة تككؤثر علككى ررس مككاا 
المشكروا وتجعلكه مكوردا  ماليكا  مكعيفا  ال يلكدر المشكروا علكى اسكتردادت مكع عجكرت عكق الويكاا بليمكة 

لتعاقديككة مككع الزيككر  وبككالريم مككق رق المشككروا قككد يكككوق قككادرا  علككى سككداد قيمككة بعككض االلترامككاص ا
عآاصر االلتراماص المتداولة اللصيًر الجا   ي  رآه يكوق يي حالة عسر مكالي بمعآكات اللكاآوآي 
ومق وجهة آظر المؤسساص المالية ي ق العسر المالي اللكاآوآي يكديع المشكروا الكى الوصكوا لحالكة 

  س المالي .مق اإلي
 أسباب تعثر القروض للمشروعات الصغيرة : -

 : أسباب متعلقة بقائمة الدخل

 . تداور المبيعاص 
 . اآ فاض اام  الربح اإلجمالي 
 . معن الرقابة على المصروياص البيعية واإلدارية والعامة 

 أسباب مرتبطة بالميزانية العمومية :
  معن الرقابة على الم روق والحساباص المديآة. 
 . المزاالً يي االستثمار يي الصوا الثابتة 
 . الهيكا يير المتآاسح للمديوآية 
 . المزاالً يي المديوآية 
  ً المزكاالً يككي توريككع الربكاح ويككي المسككحوباص الش صكية ) مككق قبككا المكالكيق يككي المآشكك

 الفردية (.
 األسباب العامة   البيئة ، اإلدارة ، التزوير::

 .  الآمو السريع جدا 
 . ً اإلداًر الزير اللابلة للمآش 
 . التزير يي البيىة المحينة 
  .التروير 

 ثانياا:عناصر اإلدارة الفعالة للقروض المتعثرة للمشروعات الصغيرة ومتطلبات تنفيذها :
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 الرقابة الفاعلة لللرض . -
 التش يه المبكر لللرض المتعثر . -
 عثر.اإلجراا التصحيحي الحارم عآدما يتم تش يه اللرض المت -
 متنلباص تآفيا اإلداًر الفاعلة لللروض المتعثًر . -
 صياية وتآفيا سياسة اقترامية سليمة ومكتوبة . -
 ومع تآظيم اداًر سليمة يتمتع بص حياص ومسؤولياص محددً وامحة . -
تنكككوير برآكككامج مكككدروس لزكككرض تسكككهيا الرقابكككة علكككى آوعيكككة محفظكككة اللكككروض  وتشككك يه  -

 .لروض المعيفة يي رقرح وقص ممكق ال
تآظكيم ملفككاص اىتماآيككة تتمتككع بالشككموا لكككا ملتكرض تتمككمق تككاريا الع قككة معككه وبياآككاص عككق  -

ال لفيكككة العامكككة  ومعلومكككاص ماليكككة متكاملكككة ومعلومكككاص عكككق ككككا معكككام ص اإلقكككراض السكككابلة 
 والجداوا الرمآية للسداد.

 للروض المتعثًر وال  بالسرعة المنلوبة . تنوير الساليح واإلجراااص ال اصة بتش يه ا -
 تآمية ال براص والمهاراص ال رمة لرقابة اللروض المتعثًر . -
 اقرار رق كا حالة لها  صوصيتها على الريم مق السماص العامة لللروض المتعثًر . -
 ومع برآامج يعاا لمتابعة الديوق المعدومة الستعادً ركبر جرا ممكق ييها . -
مصرن دوري يي مجاا  ساىر اللروض   وملارآة ال  بالسآواص السابلة  مق تلييم تجربة ال -

جككككراااص  عككككادً الآظككككر بسياسككككة وار جهككككة وبالمعككككدالص اللنريككككة )الونآيككككة ( مككككق جهككككة ر ككككر  وار
 اللروض يي موا ال  .

 :  ثلثاا: مراجعة القروض والجهات المسئولة

  ي آكككه ال بكككد مكككق لزكككرض تشككك يه اللكككروض المتعثكككًر وتليكككيم ومكككع اللكككروض بوجكككه عكككام 
مراجعتها دوريا  واستثآاىيا  مق قبكا تلسكيم ك) قسكم   شكعبة   وحكدً ....( م كته دا كا المصكرن   
اماية الى ما يلوم به المصرن المرككري مكق مراجعكة  ارجيكة مكق  ك ا الرقابكة علكى المصكارن 

 مآوحة .)قسم م انًر االىتماق ...( ري ما يلوم به مق تفتي  ميداآي وكتبي لللروض الم
 : المراجعة الخارجية والداخلية

 ك المراجعة ال ارجية مق قبا المصرن المركري .  
الزكرض مككق المراجعككة الدوريكة واالسككتثآاىية التككي يمكنلع بهككا المصككرن المرككري اككو تليككيم 
ومع اللروض الممآوحة مق قبا المصارن ) التجارية والم تصة ( .وحركتها وررصدتها وتحدي  
المعلوماص االىتماآية عق الملترض ومدلوالتها علكى رسكاس الك  يمككق يكرر اللكروض المتعثكًر ييهكا 
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السليمة واللابلة للتحصيا اعتياديا  اا رآه بعد دراسة الوثاىل المساآدً لللرض بما يي عق اللروض 
ال  ملن اللرض والمماآة ومراجعة الكشوياص المالية الدورية للملترض يحدد المراقح رو المفت  

 ال ارجي آوعية وسيولة كا قرض .
المصكارن بمهمكة اإلشكران  تلوم المصارن المركرية يي الدوا المتلدمة رثآاا رقابتهكا علكى

علككى آظككام تصككآين اللككروض يككي انككار آظككام معتمككد للتصككآين وحسككح  صوصككياص كككا قككرض 
وليس ااا التصآين شاىعاص يي المصارن العربية ولو رق عددا  مترايدا  مآها قد رد ا ااا الآظام 

. 
مكككق جهكككة ر كككر   يككك ق سكككعة وعمكككل المراجعكككة ال ارجيكككة لللكككروض تعتمكككد علكككى السكككاليح 

حصككاىية المسككت دمة رثآككاا الرقابككة يهككا المراجعككة شككاملة للمجتمككع اإلحصككاىي لللككروض  رم رآهككا اإل
تككتم علككى رسككاس العيآككة العشككواىية رو العيآككة المصككآفة كمككا تعتمككد علككى مككد  تكككرار الرقابككة  كك ا 

 السآة وعلى جديتها واإلجراااص المت اً يي موىها . 
 : أوالا: مبادئ التعامل مع الديون المتعثرة

التعامكا مككع الكديوق المتعثككًر لككيس بكالمر الهككيق بككا اكو قككرار يآنككوي علكى صككعوباص كثيككًر 
ويعتمد الى حد كبير على ال بًر االىتماآية ورق يككوق مت كاو اللكرار علكى درايكة كاملكة بك ق الهكدن 
او تفادي مياا رمواا البآ  رو تجميداا   با اآه مق المكروري العمكا علكى دوراق اكات المكواا 

الشكا المآاسح الاي يتيح للبآ  سيولة مستمًر يمكق مكق   لهكا مكآح مريكد مكق االىتمكاق لعمك ا ب
ا ككريق وعلككى مككوا الكك  اآككا  بعككض المبككادي العامككة التككي يجككح مراعاتهككا عآككد معالجككة الككديوق 

 المتعثًر تتمثا ييما يلي :
حتكى ال تككوق الت كيد على عدم ومع قواعد ملرمة يي شك ق معالجكة المشكروعاص المتعثكًر 

 اريعة يلج  اليها العم ا ويتعللوق بها يي الترا ي والتلاعس على الوياا باللروض وملحلاتها .
السرعة يي ات اا اجراااص معالجة المشروعاص المتعثًر لت يي ارثار الآاجمة على التعثكر 

 وللحفاظ على الصوا اللومية .
يكي عك ج تعثكر الكديوق المصكريية باعتبكار مشاركة كايية لألجهًر المعيآة كٌا ييمكا ي صكه 
 رق ال  يمثا السلوح العملي لتحسيق مآاخ االستثمار

 ثانياا: طرق معالجة الديون المتعثرة :
ت تلكككككن نكككككرل عككككك ج اللكككككروض المتعثكككككًر تبعكككككا  ال كككككت ن الظكككككرون والمواقكككككن ال اصكككككة 

 اااكككا حيكككالهم   والتكككي بالملترمكككيق   والسكككباح التكككي ردص الكككى تعثكككرام ً واإلجكككراااص المتعكككيق ات
تسفر عآها دراسة كا حالة على حدً  يمآها ما يلتصر على اجراا اتفال مع الملترميق يستهدن 
انالككككة برآككككامج سككككداد اللككككرض   وقككككد يتنلككككح المككككر اشككككران البآكككك  الملككككرض علككككى اداًر المآشكككك ً 
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ه بهكا بعكض الملترمة بصوًر رو ب  ر    وقد يككوق الملتكرض يكي حاجكة الكى رمكواا جديكدً ليواجك
اا الم يتواير لد  البآ  الثلكة  االلتراماص العاجلة ليتمكق مق االستمرار يي الآشان  دوق توقن   وار
يكككي اداًر المآشككك ً الملترمكككة ي آكككه ال يككككوق عكككادً متحمسكككا  إلعنكككاا ريكككة قكككروض امكككايية بهكككدن 

ابلككه   واككم مسكاآدتها ويككي اككاا الشكك ق يككوق مككورد الملتككرض روا مككق يشككعر بحكدً المشككاكا التككي تل
يي معظم الحواا يتعاوآوق لمساعدته على الآهوض مكق كبوتكه باسكتثآاا الحكاالص التكي يثبكص لهكم 

 ييها يشه وتدليسه .
كما قد تجد البآو  الملرمة رحياآكاي رآكه يكي ييكر صكالحها رق يلجك  الملتكرض الكى مصكادر 

ماآاص مكق الدرجكة جديدً للحصوا على قرض امايي  اا ينلح اؤالا الملرموق الجدد عادً م
الولى تسبل البآو  الملرمة   كمكا رق تككالين الحصكوا علكى مثكا اكاا اللكرض اإلمكايي تككوق 
مرتفعة بالآظر الى ظرون الملتكرض  ولكآهكا )ري البآكو  ( قكد تلبكا اكاا المكر ااا كاآكص المكواا 

 اللاىم .المنلوبة كبيًر وليسص لديها الريبة يي ريادً حجم التراماص العميا عق الومع 

وقكككد يككككوق الملتكككرض يعكككاآي مكككق ا كككت ا ايكلكككة التمكككويلي  واآكككا يتكككد ا البآككك  الملكككرض 
لتصويح اال ت ا يي الهيكا التمويلي للعميا مكق  ك ا تزييكر تركيبكة قرومكه للعميكا مكق حيك  
اجالهككا   رو مككق  كك ا تحويككا بعككض قرومككه للعميككا الككى مسككااماص يككي ررس مالككه رو مككا يعككرن 

 .برسملة الديق 
 : الآتاىج
 . رق اآا  رآواا عديدً مق التمويا المصريي والتي تتآاسح مع احتياجاص المجتمع 
  رق التمويكككا المصكككريي يكككي الكككيمق لكككيس لكككه تككك ثير كبيكككر يكككي التآميكككة االقتصكككادية  آتيجكككة

 السياساص الآلدية التي  تتبعها الحكومة . 
 تصكادي حيك   تشكزا مكاال تحتا المشاريع الصزيرت يي اليمق مكاآه  اصه يالجاآح االق

 % مق االياد  العامله 99يلا عق 

 يعاآي اااا اللناا الهام عدد مق المشاكا والتحدياص: 
 المدارتقلة كفااً  - ر
 الت اا اللراًر الهام ااص الشاق مق قبا مال  المشروا الكاييةآله ال بًر  -ح
 عآد مسؤلي االدارت الماليه  ال بًرآله  -جك
 سوا االىتماق قد يؤدي الى يشا المشروا  -د

  ايتلار الت نين االستراتجي لعديد مق اصحاح المشاريع الصزيرت 
   اام التزيراص االساسيه المنلوبه يي التوسع بهات المشاريع اي: 



 دور تمويل المصارف اليمنية في تمويل المشاريع الصغيرة     د. حمود علي عبد هللا المجيدي 
 

 - 610 - 

 . اإلداريةص راال ب - ر
 .تويير التمويا  - ح
 الصزيًر .للمشروعاص  الم ىمةا تيار المواقع  - ص

 : اتــالتوصي
 على الحكومة االاتمام بالمصارن اليمآية مق رجا اداا دوراكا يكي  دمكة السياسكة  يجح

 االقتصادية يي اليمق .
  رق يلكككوم المسكككتثمروق باالسكككتثمار يكككي اكككات المجكككاالص لمكككا تحللكككه مكككق رربكككاح وككككال  مكككق

 تآمية اقتصادية شاملة .
  يجح اعداد  نه متكامله للعما مق قبا صاحح المشروا قبا التآفيا 

 است دام اداًر الموارد الماليه للمشروا  حسق 
 على ات اا اللرار اللدًر 
 ة اداًر االيراد العاملوق بي المشروا بفاعليه وبشكا صحيح يكيف 
  دعم وتشجيع وتمويا المشاريع الصزيرت  الحكومةيجح على 
  عق نريل اللروض الميسرت  الصزيًرتسهيا تمويا المشاريع 
  على المشروعاص الصزير ومد  تها  المريبةاالعفاااص 
  . على الحكومة تآمية ال براص والمهاراص ال رمة الى اصحاح المشاريع الصزيًر 
 . يجح على الحكومة السرعة يي ات اا اجراااص معالجة المشروعاص المتعثًر 
  است دام االساليح الفآية المتنوًر يي االآتاج لتحسيق جودً السلع 
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