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البطالة  من  الحد  في  بالغة  أهمية  األصغر  التمويل  صناعة  تكتسب 
وتوفير سبل العيش لشريحة واسعة من الفئات األشد حرمانًا في المجتمع 
ومساعدتهم على امتالك االصول االنتاجية المدرة للدخل. لقد بلغ عدد 
85,863 شخص  التمويل األصغر  النشطين من مؤسسات  المقترضين 
الرجال  من  اآلالف  مئات  قروضهم  من  يستفيد   ،)1(2018 يونيو  في 
والنساء واألطفال. وتمثل عوائد مشاريع عمالء التمويل األصغر مصدر 

الدخل الرئيسي لحوالي نصفهم )%48.3()2(. 
  إن مؤشرات التمويل األصغر اليوم افضل حااًل نسبيًا مما كانت عليه 
خالل عامي 2015-2016، محاولتًا امتصاص الصدمة األولى والتكيف 
مع ظروف المرحلة، حيث تم استئناف 20% من مشاريع عمالء التمويل 
أثناء فترة الحرب)2(. ومع ذلك، واجهت  التي سبق أن توقفت  األصغر 
مؤسسات التمويل األصغر ومشاريع عمالئها الكثير من المخاطر بما فيها 
التعرض لألضرار واستمرار إغالق 17.3% من إجمالي المشاريع)2(. 
وكذلك، التأثر بأزمات حادة في الطاقة والسيولة النقدية وتدهور العملة 
الوطنية. وبالنتيجة، ارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى حدود غير آمنة 
لمؤسسات  المالي  األداء  وتدهور   ،)1(2018 يونيو  في   %40 متجاوزة 

التمويل االصغر وتقلصت فرص االقراض.   
إن انتشار المشاريع الصغيرة واألصغر يوفر بيئة داعمة لالستقرار 
عرضة  أكثر  يكونون  العمل  عن  العاطلين  فالشباب  السالم،  وصناعة 
لإلحباط والتحول إلى وقود للمعارك الطاحنة بينما انشغالهم بمشاريعهم 
هذا  ومن  السالم.  أنزيمات  ويقوي  العنف  حوافز  لديهم  يثبط  الخاصة 
المنبر، ندعو مجتمع المانحين إلى تقديم مزيدًا من الدعم لقطاع التمويل 
األصغر في إطار برامج االستجابة االنسانية لبالدنا لتمكين الفئات األشد 
الصيني  للمثل  تجسيدًا  المستدام  العيش  سبل  تأمين  من  وتضررًا  فقرًا 

علمني الصيد خيرًا من أن تعطيني سمكة.

الـمقدمـة

وزارة التخطيط والتعاون الدويل
قطاع الدراسات والتوقعات اإلقتصادية

حقائق ومؤشرات

: نظرة على القطاع املصريف:     
ً
أوال

41,000
ســعر الصرف الموازي

في أكتوبر 2018. 

يحتاجون إلى مساعدة إنسانية          
عام 2018*.  

 90 % من السكان يفتقرون إلى 
الكهرباء من الشبكة العامة.***

* منظمات األمم المتحدة.
 ** الهيئة العامة التأمينات والمعاشات، 2017.

 *** البنك  الدولي، يونيو 2016.

يمنيين يقاسون انعدام األمن 
الغذائي في ديسمبر 2017 *.

33% من المتقاعدين في الهيئة العامة 
للتأمينات والمعاشات بدون معاشات منذ 

مارس 2017. **

نازحًا داخليًا أو عادوا إلى مناطقهم 
حتى 1 سبتمبر 2017*.

 اإلنكماش التراكمي في الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي خالل 2015 - 2017

ريال/دوالر731

مليون شخص*3مليون شخص22.2

 من كل6

المصادر:مليون شخص24.3

 % 47.1 

متقاعد أكثر من

10

أوالً: نظرة على القطاع املصريف.
ثانيا ً: أمهية وهيكل مؤسسات التمويل األصغر.

ثالثاً : واقع التمويالت الصغرية واألصغر.
رابعاً : التحديات واملخاطر.            خامساً : األولويات.

الواقع ... املخاطر ... األولويات
في هذا اإلصدار: 

بنوك  أربعة  فيها  بما  بنكًا  عشر  سبعة  من  اليمن  في  المصرفي  القطاع  يتكون 
اسالمية. وتتوزع البنوك بواقع تسعة بنوك مملوكة للقطاع الخاص المحلي، وأربعة 
بنوك مملوكة للحكومة، إضافة إلى أربعة فروع لبنوك عربية وأجنبية. وفي حين 
مقارنة   2017 عام   37.3 بحوالي  اليمن  في  العاملة  البنوك  أصول  إجمالي  نمت 
واالجنبية  العربية  البنوك  فروع  أصول  تأثرت  فقد   ،2014 عام  عليه  كانت  بما 
بصورة ملحوظة أثناء الحرب الجارية منكمشة بحوالي 9.8%، وبالتالي، تراجعت 
مساهمتها في هيكل اصول البنوك بحوالي 5 نقاط مئوية في مقابل زيادة األهمية 

النسبية ألصول البنوك المحلية الخاصة والعامة )الجدول 1()3(.
التمويل  بنوك  أصول  نمت  حيث  األصغر  للتمويل  ناشئًا  قطاعًا  اليمن  ويمتلك 
األصغر بحوالي 401.9% عام 2017 مقارنة بما كانت عليه عام 2014. وبالتالي، 
ارتفعت نسبة مساهمتها في هيكل أصول البنوك بحوالي 3.6 نقطة مئوية خالل نفس 
الفترة )الجدول 1()3(. األمر الذي يحسن فرص تمويل األنشطة الصغيرة واألصغر 

ويساهم في الحد من البطالة والتخفيف من الفقر.

األنشطة  تمويل  في  متواضع  بدور  اليمني  المصرفي  القطاع  يقوم  ذلك،  ومع 
االقتصادية مقارنة بكثير من الدول العربية حيث شكلت نسبة االئتمان المصرفي 
المقدم للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي 7.5% عام 2016 بينما بلغت 
انتشار  2016)4(. ويقتصر  المتوسط عام  43% في  العربية  الدول  النسبة في  تلك 
فروع البنوك في اليمن على المناطق الحضرية بينما يعيش 70.8% من السكان 
الخدمات  إلى  السكان  من  كبيرة  شريحة  وصول  يعيق  مما  الريفية.  المناطق  في 

المصرفية.

الـمصدر: البنك املركزي اليمين ، 2017.
  *ال يشمل كل التمويالت الصغرية واألصغر اليت يقدمها القطاع  املصريف مثل التمويالت اليت تقدمها وحدة 

التضامن للتمويل األصغر وكاك بنك وبقية مؤسسات التمويل األصغر.

البــــــيان
معدل التغري االصول )مليار ريال(

التراكمي%
هيكل األصول %

2014201720142017
1,1971,74745.954.357.8البنوك اخلاصة املحلية ومنها:

30151401.91.45.0 بنوك التمويل األصغر*

63394148.728.731.1البنوك احلكومية
فروع البنوك العربية 

9.816.911.1-373337واألجنبية

2,2033,02437.3100.0100.0اإلمجايل العام

اجلدول)1(: أصول البنوك العاملة يف اليمن حسب قطاع امللكية أثناء احلرب عام 2017 
مقارنة بقبل احلرب عام 2014 
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 ويحتل اليمن مرتبة متدنية جدًا في الشمول المالي العائلي فحوالي 6% فقط من البالغين في اليمن لديهم حسابات لدى البنوك مقارنة بـ %18 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا)5(. وهناك 1% فقط من اليمنيين يدخرون في مؤسسة مالية رسمية)5(. وتقود أزمة السيولة وأزمة الثقة 
التي تواجه القطاع المصرفي اليمني حاليًا والحصار عليه من النظام المالي الدولي نتيجة عدم االمتثال لألنظمة الدولية المتعلقة بغسل األموال 

وتمويل اإلرهاب إلى فقدان البنوك مزيد من العمالء رغم قلتهم أصاًل. 

تقديم  الفقر من خالل  العيش والتخفيف من  البطالة وتوفير سبل  الحد من  بالغ األهمية في  التمويل األصغر بدور حيوي  تقوم مؤسسات 
الخدمات المالية المالئمة التي تشجع على االدخار وتمنح القروض الالزمة لذوي الدخل المحدود من الشباب والرجال والنساء لمساعدتهم على 

إقامة المشاريع الصغيرة وامتالك االصول االنتاجية المدرة للدخل وتمكينهم من الحصول على تمويل ذاتي قابل لالستدامة. 

لقد بلغ عدد المقترضين النشطين من مؤسسات التمويل األصغر 85,863 شخص في يونيو 2018)1(. ونظرًا الرتفاع معدل اإلعالة في 
االسرة اليمنية، يقدر عدد المستفيدين بمئات اآلالف من السكان. وبحسب نتائج الدراسة التي نفذتها شبكة اليمن للتمويل األصغر خالل أغسطس 
-2017 يناير 2018 كانت المشاريع الصغيرة هي مصدر الدخل الوحيد لحوالي نصف )48.3%( عينة الدراسة من عمالء التمويل األصغر 
وبالتالي مساعدتهم  المجتمع  توفير مصدر دخل لشريحة واسعة في  التمويل األصغر في  لمؤسسات  الرائد  الدور  يؤكد  1()2(. مما  )الشكل 

واطفالهم على تغطية تكاليف المعيشة. 

وتتزايد أهمية التمويل األصغر في ظل اشتعال نيران الحرب، وتفاقم األزمة االنسانية، واستمرار أزمة انقطاع مرتبات موظفي الدولة في 
أكثر المحافظات اليمنية الذين يتوقون للحصول على مصادر دخل بديلة. إن انتشار المشاريع الصغيرة واألصغر يوفر بيئة داعمة لصناعة 
السالم، فالشباب العاطلين عن العمل يكونون أكثر عرضة لإلحباط واالنخراط في جبهات القتال بينما انشغالهم بتطوير مشاريعهم الخاصة 

يثبط لديهم حوافز ودوافع العنف ويقوي أنزيمات السالم. 

وبتوزيع هيكل محفظة القروض والمقترضين بين مؤسسات التمويل األصغر في ديسمبر 2017، اشارت بيانات 11 مؤسسة إلى أن إجمالي 
قيمة محفظة القروض القائمة بلغت 7.8 مليار ريال يتركز 68% منها في أربع مؤسسات هي: بنك األمل للتمويل األصغر )29%(، ومصرف 
الكريمي للتمويل األصغر )18%(، والمؤسسة الوطنية للتمويل األصغر )11%(، وبرنامج وادي حضرموت للتمويل األصغر )10%(. وبلغ 
إجمالي عدد المقترضين النشطين )المستفيدين من إصحاب المشروعات األصغر( 85,295 مقترض منهم %67 يتركزون في ثالثة مؤسسات 
هي: بنك األمل للتمويل األصغر )40%(، والمؤسسة الوطنية للتمويل األصغر )15%(، ومؤسسة عدن للتمويل األصغر )12%(. ويتبين 
من الشكلين )2&3( أن بنك األمل هو الالعب األكبر في قطاع التمويل األصغر في اليمن. مع ذلك، فإن دوره في تقديم القروض للفقراء ما 

يزال محدودًا للغاية.

: أهمية وهيكل مؤسسات التمويل األصغر:
ً
ثانيا

الـمصدر: شبكة اليمن للتمويل االصغر، اغسطس 2017 - يناير 2018.

%52
%48
النعــم

الشكل)1(: شكلت املشاريع الصغرية واألصغر مصدر الدخل الوحيد حلوايل نصف 
)48.3%( عينة الدراسة من عمالء التمويل األصغر.
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صندوق متويل الصناعات واملنشآت الصغريةاألونل
برنامج حضرموت

مصرف الكرميي

برنامج مناء

وحدة التضامن
برنامج آزالبرنامج اإلحتاد

بنك األمل املؤسسة
الوطنية

مؤسسة
عــدن

%0

%40
%15

%12
%3

%5%4

%4

%8

%2

%7

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
يونيو

قبل احلربأثناء احلرب

129

253

622

510
603

746
836

صندوق متويل الصناعات واملنشآت الصغريةاألونل

برنامج حضرموت

مصرف الكرميي

برنامج مناء
وحدة التضامن

برنامج اإلحتاد

برنامج آزال

بنك األمل

مؤسسةاملؤسسة الوطنية
عــدن

%1%0

%29

%11
%9

%6
%8

%4

%4

%10

%18

2017 2015 2014 20132016

129,000 125,396 122,352

92,057

57,896

2017 2015 2014 20132016

29.6

16.2 17.7

7.6
10.3
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ملد
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( م
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دخ

اإل
ة 
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الشكل)2(: هيكل املقترضني النشطني بني مؤسسات التمويل االصغر عام 2017

الشكل)4(: عدد املدخرين النشطني

الشكل)3(: هيكل حمفظة القروض بني مؤسسات التمويل األصغر عام 2017

الشكل)5(: عدد املدخرين وحمفظة االدخار يف بنك األمل

الـمصدر: الصندوق االجتماعي للتنمية، 2018.

الـمصدر: بنك األمل، التقرير السنوي، 2017.الـمصدر: الصندوق االجتماعي للتنمية، النشرات الربعية،

انخفض عدد المدخرين النشطين في مؤسسات التمويل األصغر من 622 ألف مدخر عام 2014 إلى 510 ألف مدخر عام 2015، أي 
بحوالي - 18%، متأثرين بالصدمة األولى للحرب الجارية على دخل المواطن ونفسيته. ثم تزايد عدد المدخرين تدريجيًا بعد ذلك حتى تجاوز 
عددهم عام 2017 ما كانوا عليه عام 2014 )الشكل 4(. وشكل عدد المدخرين أكثر من 8 أضعاف المقترضين عام 2017 نتيجة ارتفاع 
المخاطر االستثمارية أثناء الحرب وعدم اليقين باالتجاهات المستقبلية، وميل األفراد الدخار أموالهم لمواجهة االحتياجات المعيشية وتحسبا 

لتحسن مناخ االستثمار بعد الحرب. 

للتمويل  اليمن  التي نفذتها شبكة  لنتائج الدراسة  ومع ذلك، فإن زيادة عدد المدخرين ال يعني بالضرورة زيادة إجمالي المدخرات، فوفقًا 
األصغر خالل أغسطس 2017 - يناير 2018 أفاد 78% من عينة الدراسة )المسؤولين وضباط االقراض في مؤسسات التمويل األصغر( 
أن هناك نقص في ايداعات العمالء)2(. مما يعكس تنامي احتياجات المواطن اليمني في ظل األزمات االقتصادية وما نجم عنها من تراجع في 

مستويات الدخل وتصاعد األسعار، فضاًل عن تداعيات أزمة السيولة التي تعصف باالقتصاد الوطني حاليًا. 

وتشير بيانات بنك األمل، وهو أكبر مؤسسات التمويل األصغر في اليمن، إلى ارتفاع عدد المدخرين أثناء فترة الحرب بينما تراجع حجم 
المدخرات باستثناء عام 2017 الذي ارتفعت فيه محفظة االدخار بمعدل 289% مدعومة بإيداع المانحين تحويالت الرعاية االجتماعية التي 

مثلت طوق النجاة الذي جنب بنك األمل خطر االقفال )الشكل5()6(. 

: واقع التمويالت الصغرية واألصغر:
ً
ثالثا

* املدخرون النشطون:
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شهد العام 2017 تحواًل كبيرًا في قدرات بنك األمل في تقديم خدمة 
التحويالت االجتماعية. األمر الذي عزز من ثقة المانحين في قدرة البنك 
 5 منذ  التراكمية  الخبرة  إلى  بكفاءة عالية مستندا  تنفيذ مشاريعهم  على 
أعوام في تقديم الخدمة. لقد ارتفعت قيمة التحويالت النقدية الموزعة عام 
2017 بحوالي 356% عما قام البنك بتوزيعه عام 2016 حيث وصلت 

قيمة التحويالت الموزعة إلى 101 مليون دوالر خالل عام 2017. 

قرابة  إلى   2017 عام  خالل  الموزعة  النقدية  التحويالت  عدد  وبلغ 
التي صرفها  التراكمية  الحاالت  عدد  من  أكبر  وهي  حالة  مليون   1.5
التحويالت  وكانت   .)2016-2012( سابقة  سنوات  البنك خالل خمس 
مالية  عوائد  للبنك  حققت  التي  المصرفية  الخدمات  أهم  االجتماعية 
ساعدته على تجاوز خطر االغالق. ومع ذلك ، بالنسبة للمستفيدين الذين 
للتحويالت  الحقيقية  القيمة  فإن  ضعفا،  وأكثرهم  الناس  أفقر  يعتبرون 
المحلية،  العملة  قيمة  انخفاض  بسبب  الوقت  تتناقص مع مرور  النقدية 
وبالتالي الزيادة السريعة في أسعار المواد الغذائية األساسية والخدمات.
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الشكل)6(: قيمة وعدد التحويالت النقدية املوزعة عرب بنك األمل

الـمصدر: بنك األمل للتمويل االصغر، التقرير السنوي، 2017.

تراجع عدد المقترضين النشطين تدريجيًا من 120 ألف مقترض عام 2014 إلى حوالي 85.9 ألف مقترض في يونيو 2018 )الشكل 7(، 
بحوالي 28.4%، ألسباب أهمها توقف التمويالت االستهالكية لموظفي الدولة الذين انقطعت مرتبات الجزء األكبر منهم، وتعقيد ضمانات 
القروض. إضافة إلى نزوح بعض العمالء من مناطقهم وتعرض بعض األعمال للخسائر والتدمير، وصعوبة استئناف عمليات التمويل في 
عدد من المناطق األكثر تأثرًا بالصراع والحرب. فضاًل عن تدني متوسط قيمة القرض وعدم كفايته للوفاء باحتياجات العميل إلقامة مشروعه 

خاصة في ظل تصاعد التضخم )الشكل 8(.

انخفضت قيمة محفظة القروض القائمة في مؤسسات التمويل األصغر من 15.4 مليار ريال عام 2014 إلى 7.4 و 7.3 مليار ريال عامي 
المخاطرة  ارتفاع درجة  الجارية وما ترتب عليها من  الحرب  تداعيات  قيمتها بسبب  أكثر من نصف  فاقدتًا  التوالي  2016 على  2015 و 
وعزوف مؤسسات التمويل األصغر عن اإلقراض وتشديد شروط منح االئتمان. ومع ذلك، فقد بدأت مؤخرًا أنشطة التمويل الصغير واألصغر 
بالتحسن خالل عام 2017 والنصف األول من عام 2018 )الشكل 9(، نتيجة استئناف منح التمويالت بحذر للمشروعات الصغيرة والتحول 
الطاقة  النقدية ومنح قروض  التحويالت  الحرب مثل خدمات  فترة  السوق خالل  احتياجات  تتوافق مع  التي  المصرفية  الخدمات  تقديم  نحو 
الشمسية والقروض الريفية. فضاًل عن اتباع استراتيجيات تعتمد على صرف تمويالت بحجم أكبر للمشروعات الصغيرة التي تعد مخاطرها 

أقل من المشروعات األصغر المتعثرة بسبب األزمة.

وحسب النوع االجتماعي، انخفضت حصة النساء المستفيدات من التمويالت الصغيرة واالصغر من حوالي 54% من إجمالي المقترضين 
النشطين في ديسمبر 2014 إلى حوالي 41% في يونيو 2018. وهذا يعكس تراجع دور مؤسسات التمويل األصغر في التمكين االقتصادي 
للمرأة أثناء فترة الحرب. مما يؤثر سلبيًا على قضايا حيوية في األسر التي تعولها المرأة مثل األمن الغذائي وسوء التغذية وعمالة األطفال 

والوصول إلى التعليم والصحة. 

* املقترضون النشطون:

حتويالت الرعاية االجتماعية جتنب بنك األمل خطر االقفال

* حمفظة القروض:
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الشكل)8(: متوسط قيمة القرض )ألف ريال(الشكل)7(: املقترضون النشطون )باأللف( ونسبة اإلناث )%(

الـمصدر: - الصندوق االجتماعي للتنمية، النشرات الربعية، 2012-2017. - صندوق متويل الصناعات واملنشآت الصغرية، مذكرة رقم 113 بتاريخ 2018/8/12.
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الشكل)9(: قيمة حمفظة القروض )مليار ريال( ومعدل التغري السنوي )%(

الـمصدر: - الصندوق االجتماعي للتنمية، النشرات الربعية، 2012-2017. - صندوق متويل الصناعات واملنشآت الصغرية، مذكرة رقم 113 بتاريخ 2018/8/12.

تضرر مشاريع عمالء مؤسسات التمويل األصغرمن االشتباكات والقصف، حيث أشارت نتائج الدراسة التي نفذتها شبكة اليمن للتمويل   ●
األصغر للفترة أغسطس 2017 - يناير 2018 إلى أن 5% من عمالء التمويل األصغر في عينة الدراسة قاموا بنقل مشاريعهم من المناطق 
المتأثرة بالمعارك البرية والضربات الجوية إلى مناطق أخرى)2(. وفي حين أفاد 14% من أفراد العينة أنهم سيعيدون تشغيل مشاريعهم 
المتوقفة مستقباًل، أكد 3.1% عدم وجود خطط مستقبلية إلعادة تشغيل مشاريعهم المتوقعة)2(. ومع ذلك، فقد تم استئناف تشغيل 20% من 

المشاريع الصغيرة التي سبق أن توقفت لفترة معينة أثناء الحرب)2(.
وبالتوازي، يعيق اتساع دائرة المناطق المتأثرة بالعمليات العسكرية البرية والجوية عملية اإلقراض في تلك المناطق ويعرض مؤسسات 
التمويل االصغر لألضرار واإلغالق حيث أشارت نتائج الدراسة المذكورة آنفًا إلى أن حوالي 68% من عينة الدراسة )المسئولين وضباط 
االقراض في مؤسسات التمويل االصغر( ذكروا أن اصول بعض المؤسسات أو فروعها تأثرت بسبب الحرب والصراعات الجارية)2(. 

التعثر في سداد القروض حيث ارتفعت نسبة المحفظة في خطر خالل 30 يوما )من إجمالي محفظة القروض القائمة( لدى مؤسسات   ●
التمويل األصغر بصورة ملحوظة من 2.1% عام 2014 إلى حوالي 41% في يونيو 2018 بسبب األوضاع االقتصادية واألمنية الحرجة 
في البالد)1(. وكان بنك األمل، وهو بنكًا رائدًا في التمويل األصغر، األكثر تأثرًا حيث بلغت نسبة القروض في خطر رقما قياسيًا )%93.9( 
)الشكل 10(، ألسباب أبرزها عدم تمكن المقترضين وبالذات موظفي الدولة ومستفيدي صندوق الرعاية االجتماعية من سداد القروض 

التي حصلوا عليها بضمان مرتباتهم الشهرية قبل توقفها. وكذلك، صعوبة متابعة العمالء النازحين وتضرر وإغالق بعض المشاريع.

شحة السيولة النقدية حيث اشارت نتائج الدراسة التي نفذتها شبكة اليمن للتمويل األصغر إلى أن 94% من عينة الدراسة )المسؤولين   ●
وضباط االقراض( ذكروا أنهم يعانون من نقص السيولة في مؤسساته)2(. ويعود ذلك إلى عدم انتظام سداد العمالء للقروض، وانخفاض 
ايداعات العمالء، وصعوبة سحب مؤسسات التمويل االصغر من حساباتها لدى البنوك التجارية التي تواجه هي األخرى أزمة سيولة حادة. 
فضاًل عن محدودية دعم المانحين لخدمات التمويل األصغر. وهذا صعب مواجهة االلتزامات المؤسسية وطلبات العمالء وبات 1 فقط من 

أصل 10 مؤسسات تتمتع باالستدامة المالية في نهاية 2017)1(.

: التحديات واملخاطر:
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الشكل)10(: نسبة حمفظة القروض يف خطر لدى مؤسسات التمويل األصغر يف يونيو 2018 )%(

الـمصدر: الصندوق االجتماعي للتنمية ، يونيو 2018.

تضرر املشاريع، نزوح املقترضني، األزمة االقتصادية 
)أزمة املرتبات واالعانات  النقدية، أزمة سعر الصرف، 
أزمة السيولة، زيادة االعباء الضريبية واجلمركية(.

تدهور االداء املايل ملؤسسات التمويل االصغر 
وتعقيد ضمانات منح القروض وتقليص االقراض   

عجز املقترضني عن السداد، وارتفاع حمفظة 
القروض يف خطر

زيادة معدالت البطالة والفقر
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تدهور قيمة العملة الوطنية حيث ارتفع سعر صرف الدوالر الموازي بأكثر من 225.7% نهاية سبتمبر 2018 مقارنة بقبل الحرب، مما   ●
أدى الى انخفاض القيمة الفعلية للقروض الممنوحة للمستفيدين من قبل مؤسسات التمويل األصغر مقارنة بالقيمة الفعلية ألقساط القروض 
المسددة. وكذلك، اضطرار مؤسسات التمويل األصغر إلى منح قروض أكبر تحمل مخاطر أعلى، مع ابقاء أنواع أخرى من القروض 
عند سقوف منخفضة للتخفيف من المخاطر مما ادى الى امتناع بعض المقترضين من االقبال عليها كونها ال تفي بمتطلباتهم التمويلية في 
ظل انهيار العملة الوطنية. ويأتي هذا في ظل سعر فائدة حقيقي سالب )اي أن سعر الفائدة الجاري اقل من معدل التضخم(. مما يقود إلى 

انخفاض نسبة العائد على محفظة القروض.

التعرض ألزمات معقدة في آن واحد مثل أزمة الطاقة )الوقود والكهرباء(، أزمة سعر الصرف، أزمة المرتبات، أزمة السيولة، وتصاعد   ●
التضخم، فضال عن انقسام السلطة النقدية. مما نجم عنه زيادة نفقات التشغيل بالتزامن مع انخفاض االيرادات، وبالتالي تدني الربحية 

والكفاءة االنتاجية لمؤسسات التمويل.

اخنفاض القيمة احلقيقية للقرض وعدم جدواه إلقامة 
مشروع

اخنفاض القيمة احلقيقية للقروض مقارنة باالقساط 
املسددة

تصاعد التضخم وحتقيق سعر فائدة سالبارتفاع تكلفة تشغيل مشاريع العمالء

اخنفاض القيمة احلقيقية لراس مال املؤسسات بالريالاخنفاض القوة الشرائية وتدين الطلب على منتجاهتم

ارتفاع تكلفة التشغيل وتدهور اإليراداتتدين العائدات والعجز عن سداد اقساط القروض

مؤسسات التمويل األصغر عمالء التمويل األصغر

أثر تدهور العملة الوطنية على:

االستجابة:

تعتبر وحدة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر في الصندوق االجتماعي للتنمية الداعم األساسي لقطاع التمويل األصغر في اليمن 
من خالل حشد دعم المانحين وتوجيهه نحو مؤسسات التمويل األصغر. وللتخفيف من تداعيات الحرب الجارية على قطاع التمويل 

األصغر اتخذ الصندوق االجتماعي العديد من اإلجراءات أبرزها ما يلي: 

ورغم أهمية التدخالت التي ينفذها الصندوق االجتماعي للتنمية بدعم من المانحين إال أنها غير كافية لتغطية المتطلبات الكبيرة 
ومواجهة المخاطر والتحديات المعقدة التي تعصف بقطاع التمويل األصغر في اليمن. 

إنشاء برنامج ضمان القروض لمشاركة مؤسسات التمويل في تحمل مخاطر االقراض منذ نوفمبر 2017. ●  
دعم صناديق التكافل للمساهمة في تغطية خسائر مؤسسات التمويل الناجمة عن عجز المقترضين على السداد.●  
التي تقرض ●   التمويل  الغذائي خاصة في الريف من خالل تمويل مؤسسات  الكريمة لدعم االنتاج  الحياة  توسيع برنامج 

المزارعين والعاملين في االنتاج الغذائي مثل أصحاب المطاحن ومنتجي العسل وغيرهم.
إعطاء منح مالية لمؤسسات التمويل لشراء منظومات الطاقة شمسية.●  
تقديم تعويضات عينية للمقترضين المتضررين من الحرب عبر مؤسسات التمويل وشبكة اليمن للتمويل األصغر، شريطة ●  

أن يستمر النشاط المتوقف لمدة سنة ونصف على االقل.
تقديم منح مالية تغطي جزء من المصاريف التشغيلية كتعويض جزئي للخسائر المالية التي تكبدتها مؤسسات التمويل.●  
مواصلة تقديم القروض لمؤسسات التمويل مع اعادة جدولة القروض السابقة وتمديد فترة سدادها. والغاء الفوائد من قبل ●  

الصندوق االجتماعي حيث اصبحت قروض بيضاء منذ عام 2015.
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: األولويات: 
ً
خامسا

اجلهة املعنية  التدخالت ذات األولوية
بالتنفيذ

اإلطار الزمين
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وتحديد -   المستجدات  لمتابعة  األصغر  التمويل  وعمالء  لمؤسسات  ديناميكية  تقييمات  تنفيذ 
األولويات وتقدير االحتياجات المطلوبة.

االستفادة من أفضل الممارسات الدولية في تعزيز المناعة وإعادة التعافي لصناعة التمويل -  
وتبادل  زيارات  )تنظيم  مشابهة.  صراعات  شهدت  التي  الدول  في  وخاصة  األصغر، 

المعلومات(.
تمكين موظفي فروع مؤسسات التمويل األصغر في مناطق المواجهات العسكرية من العمل -  

من منازلهم مع تزويدهم بالتجهيزات الالزمة، أو تغطية مناطق الصراع من الفروع القريبة 
منها )دمج الفروع(. 

الصندوق االجتماعي 
للتنمية، شبكة اليمن 
للتمويل االصغر، 
المانحين ذو العالقة

* تبين رؤية متكاملة للتعاطي مع القروض املتعثرة وتشجيع االئتمان، مع مراعاة التايل: 
إنقاذ المشاريع التي اصبحت على وشك االغالق من خالل تكثيف زيارات المتابعة الميدانية -  

ومشاركة العميل مقابل القرض او اعادة الهيكلة لمشروعه. 
توسيع تغطية صناديق التكافل لدى مؤسسات التمويل األصغر لمساعدة المقترضين المعسرين -  

)إعادة الجدولة وتمديد فترة السداد( حسب حالتهم مع التركيز على تعويض األضرار المادية 
التي لحقت بالمشاريع جراء االشتباكات والقصف.

القروض -   محفظة  نصف  يغطي  بحيث  القروض  ضمان  برنامج  وتدخالت  نطاق  توسيع 
في  المشاركة  أجل  الوطنية، من  العملة  قيمة  في  والتدهور  السداد  العجز عن  ضد مخاطر 
تحمل المخاطر وتشجيع االئتمان بضمانات معقولة مثل قبول ضمانة المحل واألصول على 

القروض الصغيرة.    
معدل -   أو  التضخم  معدل  في  الزيادة  يوازي  بما  المقترضين  إلى  المقدم  التمويل  رفع سقف 

التغير في قيمة العملة الوطنية.
حشد مزيد من دعم المانحين لمساعدة مؤسسات التمويل األصغر على البقاء عبر تقديم منح -  

وقروض لإلنعاش وتعويض األضرار التي لحقت بمرافقها ومشاريع المقترضين.  
تقديم مساعدات فنية لبناء قدرات مؤسسات التمويل األصغر في إدارة األزمات، التخطيط -  

للطوارئ، واعادة هيكلة وجدولة القروض وادارة المتأخرات.
تشجيع القطاع الخاص على تقديم خدمة الضمانات من خالل محالت الرهونات. -  

الصندوق االجتماعي 
للتنمية، المانحين، 

وشبكة اليمن للتمويل 
األصغر، العمالء، 
المانحين، البنك 

المركزي

* التخفيف من أزمة السيولة النقدية وخماطر نقلها بني املحافظات، من خالل:
التوسع في استخدام التقنيات الحديثة إليصال الخدمات البنكية للتمويل األصغر مثل االستفادة -  

والجهد  الوقت  لتوفير  النقدية  التحويالت  مشاريع  تنفيذ  في  االلكترونية  النقود  خدمة  من 
وتخفيض التكلفة وتوسيع االنتشار. 

استقطاب مبالغ الدعم االنساني بعملة الدوالر، واستعادة ثقة العمالء بالذات اصحاب الكتل -  
الجديدة،  الودائع  التطمينات ومنح ضمانات على  ايداعاتهم من خالل ارسال  لزيادة  النقدية 

وضبط عملية السحب وااليداع بما يعزز هذه الثقة. 
النقدية -   الكتل  التي تحتفظ بعمالء من أصحاب  بناء شراكات مع محالت الصرافة والبنوك 

لتسهيل توفير السيولة وتفادي مخاطر نقلها بين المحافظات. 
أهمية تفعيل مؤسسة ضمان الودائع عقب تحقيق السالم.-  

مؤسسات التمويل 
األصغر، البنوك 

والصرافين، مؤسسة 
ضمان الودائع، 

المانحين
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* توسيع االنتشار وحتسني الكفاءة:
والمدن -   االرياف  في  نطاق خدماتها  لتوسيع  التمويل األصغر  فروع مؤسسات  انتشار  دعم 

الصغيرة. والتوسع في أتمته االعمال قدر اإلمكان. 
رفع نسبة المرابحة لبعض المنتجات بما يغطي الزيادة في تكلفة النقل ويضمن عائدًا مناسبًا -  

للعمالء والمؤسسات. 
التركيز على المنتجات المالية الجديدة والريفية مثل الطاقة الشمسية، البيوت المحمية، إعادة -  

بناء المنازل، الخياطة والتطريز للنساء، المشاريع الزراعية )الري، البذور، تربية الماشية، 
العسل، إنتاج األجبان والحليب، تغليف وتجفيف التمور، صناعة معجون الطماطم(.

االهتمام بتمويل برامج المبادرات الذاتية للشباب، ودعم المرأة الريفية في امتالك األصول -  
اإلنتاجية. 

تنفيذ دراسة حول مخاطر ومعالجات تدهور العملة الوطنية على صناعة التمويل األصغر.  -  

الصندوق االجتماعي 
للتنمية، مؤسسات 
التمويل األصغر، 

المانحين

* االصالحات والتطوير املؤسسي:
إنشاء مؤسسة لإلقراض الريفي الشامل في اليمن بدعم من المانحين، وادخال منهجيات جديدة -  

في التمويل األصغر باالستفادة من تجارب في دول أخرى.
التمويل -   لمؤسسات  والتصفية  الهيكلة واالندماج  اعادة  للنظر في جدوى  فنية  تقديم مساعدة 

األصغر بما يسمح بتقويتها ماليًا وإداريًا وتحويلها إلى بنوك للتمويل األصغر. 
على -   القانون  وإنفاذ  سليمة  بصورة  المتعثرة  القروض  هيكلة  إلعادة  فنية  مساعدة  تقديم 

المقترضين المتهربين بإلزامهم بالسداد.

المانحين، البنك 
المركزي، الصندوق 
االجتماعي للتنمية، 
مؤسسات التمويل 

األصغر
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أهم املصادر:

أ.عبداملجيد البطليمعلومات اإلتصال: ملزيد من املعلومات حول موضوعات النشرة، ميكن التواصل مع:   
 الربيد اإللكتروين: aalbataly@gmail.com    موبايل:967771555730+

* هذا االصدار بدعم من املكتب القطري ملنظمة اليونيسف
www.mpic-yemen.org


