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املستجدات االقتصادية واالجتماعية يف اليمن

بدأت تجربة التمويالت الصغيرة في منتصف السبعينات من القرن العشرين 
في ريف بنغالدش.  وتقديرًا للنجاح الذي حققته هذه التجربة بقيادة الدكتور محمد 

يونس، منح يونس وبنك غرامين »بنك القرية« جائزة نوبل للسالم عام 2006 . 

واصدر  الماضي.  العقد  خالل  الصغيرة  التمويالت  تجربة  بدأ  اليمن،  وفي 
القانون رقم 15 لعام 2009 بشأن بنوك التمويل األصغر، وبموجب القانون، تهدف 
بنوك التمويل األصغر إلى تقديم الخدمات المصرفية ألصحاب المشاريع الصغيرة 
من  للحد  المالية  التسهيالت  وتقديم  والريفي.  الحضري  القطاعين  في  واألصغر 

البطالة والفقر بما يمكن الفقراء من امتالك األصول واالعتماد على الذات.   

وتقدم مؤسسات التمويل األصغر منتجات متنوعة من بينها القروض الفردية 
االدخار  وخدمة  القروض،  وتأمين  اإلسالمية،  المرابحة  وقروض  والجماعية، 

وادخار األطفال، والتمويل الريفي. 

التمويل األصغر التي تعمل وفق أفضل الممارسات 12  يبلغ عدد مؤسسات 
مؤسسة. وانتعشت صناعة التمويل األصغر بصورة ملحوظة في السنوات الماضية 
 .2015 الجاري  العام  انتكاسة غير مسبوقة خالل  لكنها واجهت   ،2014-2012
مما حرم اآلالف من أصحاب المشروعات األصغر والراغبين في بناء مشاريعهم 

الذاتية من أي فرص للخروج من دائرة الفقر والحرمان.

تراجع عدد املقترضني النشطني من 120,839 مقترض )صاحب مشروع صغري (   ●
عام 2014، إىل 100,685 مقترض يف أكتوبر 2015، بنسبة تراجع -%16.7

أكثر من نصفهم نساء.  

اخنفاض قيمة حمفظة القروض القائمة من 12.2 مليار ريال يف ديسمرب   ●
2014 إىل 7.9 مليار ريال يف أكتوبر 2015. بنسبة تراجع - 35.7 %. 

ارتفاع نسبة حمفظة القروض يف خطر تدرجيياً  من 2.1 % من إمجايل   ●
حمفظة القروض يف ديسمرب 2014 إىل 29 % يف أغسطس 2015.

ارتفاع عدد املدخرين من 622,114 مدخر عام 2014 إىل 730,511 مدخر يف   ●
أكتوبر 2015، بنسبة زيادة 17.4 %.

62,992 من العمالء فقدوا نشاط أعماهلم حىت يونيو 2015.   ●

تعرضت مرافق بعض مؤسسات التمويل األصغر للتدمري املادي، وتعليق عملياهتا.   ●
كما تواجه شحة يف السيولة النقدية بسبب تأخر سداد العمالء. 

بكل  ضائعة  عقودًا  اليمن  على  الماضية  الخمسة  العقود  كانت 
نحو  فيه طريقه  الذي ضّل  التنموي  البعد  المعايير واألبعاد، وبخاصة 
التقدم واالزدهار، وينعم في ظلها  تنمية حقيقية شاملة ينطلق بها نحو 
الفرص  واالستقرار.ورغم  والرخاء  والحرية  بالكرامة  اليمني  الشعب 
الوطن  المباركة - خسر  اليمنية  الوحدة  التي واتته - وأعظمها  الثمينة 
خسارة فادحة وأحاق بالتنمية فشل ذريع، أصبح معه اليمن في ذيل قائمة 

دول العالم في كافة مؤشرات التنمية.

غدى اليمن ويالألسف يعّرف في التقارير اإلقليمية والدولية على أنه 
من أكثر شعوب العالم فقرًا ودولته من بين أشدها هشاشة واضطرابًا. ما 
كان ذلك ليحدث لشعب من بين أعرق شعوب األرض ويتصف بالذكاء 
االستراتيجي  والموقع  المتنوعة  بالخيرات  تزخر  وأرضه  والمثابرة، 
واالنقالبات  والحروب  الصراعات  من  سلسلة  عاش  أنه  لوال  الفريد، 
المتالحقة كدليل على غياب نظام سياسي واجتماعي واقتصادي عادل، 
التهميش  ومارست  والسلطة،  الثروة  الحاكمة  النخبة  فيه  احتكرت 

واإلقصاء. 

اليمن من  دفع  اليوم والتي  تدور رحاها  التي  الظالمة  الحرب  وما 
جراءها ثمنًا فادحًا، وخلفت جروحا عميقة دامية في النسيج االجتماعي 
إال تجليات درامية لغياب نظام العدالة وسيادة القانون. وسيحتاج مسار 
ليس  لكنه  طويل،  ودهر  مهولة  وموارد  جبارة  جهود  إلى  اإلصالح 
تجارب  من  وتعلمنا  عبره  الماضي  دروس  من  استقينا  أذا  مستحياًل 
نعانيه. بعد أن عانت مما  تنمية صاعدة  التي حققت  الشعوب األخرى 
أعطبه  ما  األخيرة إلصالح  الفرصة  هي  هذه  أن  كله  هذا  من  واألهم 
الدهر بالتوجه نحو السالم، شريطة أن يكون حقًا سالمًا عادال وصلبًا 

مبنيًا على حق الجميع في العيش والقبول باآلخر.

اليمنية  الحكومة  له  تعد  التي  والتنمية  اإلعمار  إعادة  برنامج  إن   
بالشراكة مع كافة شرائح المجتمع دون استثناء، وبدعم من أشقاء اليمن 
جميع  يحمل  الذي  القادم  السالم  قطار  بحق  هو  ثانيا  وأصدقائه  أوال 
اليمنيين إلى محطات االستقرار والتنمية. وعلى الجميع أن يحرص ليس 
فقط على حرية انطالق هذا القطار وتأمين وقود حركته بل المشاركة 
بر  إلى  اليمن  وصول  حتى  مساره  وتأمين  وتبنيه  إنجازه  في  الفاعلة 

أ.د/محمد عبد الواحد الميتمياألمان 
 وزير التخطيط والتعاون الدولي

حقائق ومؤشرات

إضـــاءات:

يتوقع انكماش الناتج املحلي اإلمجايل بـ - 34.6 %، وتصاعد معدل التضخم   ●
بـ 30 % عام 2015.

8.3 مليار دوالر الفجوة التمويلية للموازنة العامة عامي 2015-2016 بدون   ●
 .)IMF, 2015( احتياجات إعادة اإلعمار

واردات الوقود متثل 11 % و46 % من احتياجات السوق املحلي يف أكتوبر   ●
.)OCHA, Shipment Snapshot, Dec. 2015(  ونوفمرب على التوايل

14.4 مليون شخص يواجهون انعدام األمن الغذائي، مبا فيهم 7.6 مليون   ●
.)OCHA, HNO, Nov. 2015( .يعانون من انعدام األمن الغذائي احلاد

21.2 مليون )82 % من السكان( حيتاجون إىل مساعدة إنسانية. منهم 9.9   ●
.)OCHA, HNO, Nov. 2015(  ًمليون طفل، و2.3 مليون نازحاً  داخليا

غياب الكهرباء من الشبكة العامة كلياً  عن صنعاء وكثري من املحافظات منذ   ●
حوايل 4 شهور. 

التداعيــات.. التحديــات .. التدخالت ذات األولويــة 
مـؤسسـات التمويـل األصغـر يف اليـمن
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يبلغ عدد مؤسسات التمويل األصغر التي تعمل وفق أفضل الممارسات ولديها شراكة مع الصندوق االجتماعي للتنمية 12 مؤسسة. يتفاوت عدد المقترضين من 
أصحاب المشروعات األصغر وقيمة محفظة القروض القائمة من مؤسسة إلى أخرى. وتشير البيانات الفعلية األولية لعشر مؤسسات في سبتمبر 2015 إلى أن 
إجمالي عدد المقترضين النشطين من إصحاب المشروعات األصغر بلغوا 101,871 فرد. ويتركز 66 % من إجمالي المقترضين في ثالثة مؤسسات هي بنك 
األمل للتمويل األصغر )39 %(، مؤسسة عدن للتمويل األصغر )14 %(، والمؤسسة الوطنية للتمويل األصغر )13 %(. ومن جانب آخر، بلغت إجمالي قيمة 
محفظة القروض القائمة حوالي 8 مليار ريال )ما يعادل 37.2 مليون دوالر(. ويتركز 66 % منها في أربع مؤسسات هي: بنك األمل للتمويل األصغر )31 %(، 
مصرف الكريمي للتمويل األصغر )13 %(، مؤسسة عدن للتمويل األصغر )12 %(، وبرنامج وادي حضرموت للتمويل األصغر )10 %(.  ومما سبق، يالحظ 

أن بنك األمل هو الالعب األكبر في قطاع التمويل األصغر في اليمن. 

في عام 2011، أنخفض عدد المقترضين النشطين )المستفيدين من أصحاب 
المشاريع األصغر( بحوالي -4.3 % بسبب تدهور األوضاع السياسية واألمنية 
واالقتصادية في البالد. وفي السنوات الالحقة حدث انتعاش ملحوظ في صناعة 
التمويل األصغر، حيث ارتفع عدد المقترضين النشطين من مؤسسات التمويل 
األصغر بحوالي %23.9 في المتوسط خالل الفترة 2012-2014. ويرجع ذلك 
بدرجة رئيسة إلى التحسن النسبي في االستقرار السياسي واألمني الذي شجع 
فروعها  وزيادة  جديدة،  مالية  منتجات  تقديم  على  األصغر  التمويل  مؤسسات 

لتشمل بعض المناطق الريفية بدعم من الصندوق االجتماعي للتنمية.
أدنى  إلى  تدريجيا  النشطين  المقترضين  عدد  تراجع   ،2015 عام  وفي 

2015. ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها عزوف مؤسسات  مستوياته في أكتوبر 
التمويل األصغر عن تقديم قروض جديد حتى للعمالء ذوي الجدارة االئتمانية، 
ونزوح آالف العمالء من مناطقهم. إضافة إلى تعرض بعض األعمال للخسائر 
من  عدد  في  األصغر  التمويل  وعمليات  خدمات  استئناف  والتدمير، وصعوبة 

المناطق األكثر تأثرًا بالصراع.
المطلق  العدد  النوع االجتماعي، ال شك أن  المقترضين حسب  وعند توزيع 
للنساء المستفيدات من التمويالت األصغر قد أنخفض بسبب الحرب، ومع ذلك، 

فإن المرأة كانت والزالت تمثل أكثر من نصف عدد المقترضين النشطين. 

: هيكل صناعة التمويل األصغر:
ً
أوال

: تداعيات احلرب على صناعة التمويل األصغر: 
ً
ثانيا

تراجع عدد املقترضني النشطني:

توزيع املقترضني النشطني بني مؤسسات التمويل األصغر )سبتمرب 2015(

عدد املقترضني النشطني )باأللف(

نصيب مؤسسات التمويل األصغر من حمفظة القروض )سبتمرب 2015(

توزيع املقترضني النشطني ) إناث و ذكور (
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لقد انخفضت قيمة محفظة القروض القائمة بحوالي - 12.7 % عام 2011. وخالل الفترة 2012-2014، شهدت محفظة القروض زيادة ملحوظة ومتوالية حيث نمت 
بحوالي %47.8 في المتوسط خالل الفترة 2012-2014. وخالل شهور عام 2015، بلغت محفظة القروض أدنى مستوياتها )7.9 مليار ريال( في أكتوبر 2015، وهذا 
المستوى أقل أيضا مما كانت عليه خالل العامين الماضيين. ويعود ذلك إلى عزوف مؤسسات التمويل األصغر عن اإلقراض خاصة في المناطق التي تشهد مواجهات 
مسلحة على األرض مثل تعز، كما ال تزال أنشطة اإلقراض معلقة في المناطق التي تحسن فيها الوضع األمني مثل عدن وأبين. ومع ذلك، فقد بدأت مؤخرًا مؤسسات 
التمويل األصغر اإلقراض في المناطق التي تشهد استقرار نسبيًا بتحويل تركيز عملياتها نحو تقديم قروض الطاقة الشمسية، والقروض الريفية والزراعية كون المناطق 

الريفية أقل تأثرًا بالحرب. 

ومن جانب أخر، يالحظ من الشكل أدناه أن أعلى قيمة لمتوسط القرض بلغت 101,176 ريال عام 2014 )ما يعادل 471 دوالر(، وهذا المبلغ صغيرًا جدًا إلقامة 
مشروع. ومع ذلك، فقد تراجع متوسط قيمة القرض في الشهور الماضية من عام 2015 مقارنة بما كان عليه عامي 2013-2014. وذلك بسبب ارتفاع درجة المخاطرة 

وعزوف مؤسسات التمويل األصغر عن التوسع في اإلقراض.

الماضية  السنوات  خالل  للنظر  ملفتة  بصورة  النشطين  المدخرين  عدد  ارتفع 
بما في ذلك عامي 2011 و2014. وخالل الشهور الماضية من عام 2015، كان 
عدد المدخرين النشطين في مستوى أعلى مما كان عليه في السنوات السابقة رغم 
للعملة  الشرائية  والقوة  المواطنين  دخل  على  الجارية  للحرب  السلبية  التداعيات 

الوطنية.

أضعاف  سبعة  من  أكثر  المدخرين  عدد  بلغ  المقترضين،  بعدد  ومقارنة   
االستثمارية  المخاطر  ارتفاع  إلى  ذلك  يعود  وقد   .2015 أكتوبر  في  المقترضين 
األفراد  وميل  المستقبلية،  باالتجاهات  اليقين  وعدم  والصراعات،  الحرب  أثناء 
وأصحاب المنشآت الصغيرة الدخار أموالهم في بنوك التمويل األصغر لمواجهة 
يتوقع  الحرب. ولذلك،  بعد  لتحسن مناخ االستثمار  المعيشية وتحسبا  االحتياجات 

نهوض المشاريع الصغيرة واألصغر في فترة ما بعد الصراع. 

 30 خالل  للخطر  المعرضة  القروض  )نسبة  القروض  محفظة  جودة  تتدهور 
نسبة  بلغت  لقد  األزمات.  أثناء  القائمة(  القروض  محفظة  قيمة  إجمالي  إلى  يومًا 
القروض  محفظة  قيمة  إجمالي  من   %  11 حوالي  للخطر  المعرضة  القروض  
القائمة عامي 2011-2012 متأثرة باالضطرابات التي شهدتها اليمن عام 2011. 
وساهم االستقرار السياسي واألمني خالل المرحلة االنتقالية في تحسن هذ المؤشر 

الذي أنخفض إلى حوالي  2.2% عامي 2014-2013. 

وفي عام 2015، ارتفعت نسبة القروض المعرضة للخطر بصورة غير مسبوقة 
أغسطس  في  القائمة  القروض  محفظة  قيمة  إجمالي  من   % 29 أقصاها  وبلغت 
تتمتع  التي  األصغر  التمويل  وبنوك  مؤسسات  عدد  أنخفض  بالنتيجة،   .2015
باالستدامة المالية من  5 من أصل 11 مؤسسة عام 2014 إلى 1 من أصل 11 

فقط في أغسطس 2015. 

وتأثرت مؤسسات التمويل األصغر العاملة في المناطق األكثر تأثرًا بالصراع 
عدن  في  األصغر  للتمويل  عدن  مؤسسة  تعمل  فمثاًل،  غيرها.  من  أكبر  بصورة 

ولحج. وبلغت نسبة القروض المعرضة للخطر في مؤسسة عدن للتمويل األصغر حوالي 100 % من إجمالي قيمة محفظة القروض القائمة في أكتوبر 2015، مقابل 0.89 
% في مارس 2015. ويعود ذلك إلى تداعيات الحرب ونزوح آالف السكان عن مناطقهم، وبالتالي تعثر سداد األقساط المستحقة على العمالء. لذلك تأثر األداء المالي 

والتشغيلي لمؤسسات التمويل األصغر واضطرت إلى تقييد اإلقراض الجديد وزيادة الضمانات المطلوبة لمنح االئتمان. 

اخنفاض قيمة حمفظة القروض:

ارتفاع عدد املدخرين:

ارتفاع نسبة القروض املعرضة للخطر:

متوسط قيمة القرض ) ألف ريال (قيمة حمفظة القروض القائمة ) مليار ريال (

عدد املدخرين النشطني ) ألف (

حمفظة القروض املعرضة للخطر %
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األثر على العمالءاالثر على مؤسسات التمويل األصغراألثر على العاملني يف مؤسسات التمويل األصغر

62,992 فقدوا نشاط األعمال37 موتى، و37,623 نازحني41 الفروع اليت علقت عملياهتا  309 وظيفة مت تعليقها، 272 نازحني

حمفظة القروض عدد العمالء النشطون
القائمة

)مليون ريال( 

حمفظة القروض 
يف خطر %

الكفاية 
الذاتية 

التشغيلية 
%

الكفاية 
الذاتية 
املالية %

منطقة العمل املدخروناملقترضون املرأة  %إمجايل
صنعاء، تعز، إب، حجة، ذمار، عدن، 42,85340123,5913,0740.38122120أبريل 2015

احلديدة، حضرموت. 39,48639120,5492,52920.6913266سبتمرب 2015

في عام 2015، تأثرت مؤسسات التمويل األصغر بالتداعيات السلبية للحرب بصورة غير مسبوقة وخاصة المؤسسات التي يتركز نشاطها في المناطق األكثر 
تأثرًا بالصراع مثل مؤسسة عدن للتمويل األصغر، وشركة األوائل للتمويل األصغر في محافظة تعز. وتشير نتائج دراسة أعدتها شبكة اليمن للتمويل األصغر إلى 

أنه حتى يونيو 2015، تم رصد اآلثار التالية في 9 مؤسسات تمويل أصغر:  

تعليق دعم المانحين، الذي أثر على قدرات الصندوق االجتماعي للتنمية في تعبئة ●  
وإعادة توجيه دعم المانحين نحو صناعة التمويل األصغر.

تأثر خطوط االئتمان التي كانت تقدمها البنوك التجارية لبعض مؤسسات التمويل ●  
األصغر بسبب تداعيات الحرب على البنوك التجارية. 

صعوبة تحصيل أقساط القروض المستحقة على المستفيدين من صندوق الرعاية ●  
النقدية ولم يتمكنوا من سدادها  الذين تلقوا قروضًا بضمان اإلعانات  االجتماعية 
لمؤسسات التمويل األصغر بسبب توقف صرف اإلعانات النقدية منذ بداية 2015. 

العمالء ●   تتبع  وصعوبة  العمالء،  من  كثير  على  المستحقة  القروض  سداد  تأخر 
النازحين.

التمويل  مؤسسات  تردد  إلى  األمن  وتدهور  النقدية  السيولة  نقص  أدى  بالنتيجة، 
بسبب  بالصراع  تأثرًا  األقل  المحافظات  في  حتى  الجديدة  القروض  منح  في  األصغر 

ارتفاع درجة المخاطرة المحتملة. 

وبجانب ما سبق، أدت األزمة الجارية وما رفقها من غياب للكهرباء وندرة الوقود 
الموظفين  عدد  وخفض  العمل،  ساعات  بخفض  األصغر  التمويل  مؤسسات  قيام  إلى 
وربحية  االعمال  نشاط  على  أثر  مما  الفروع.  بعض  وإغالق  ودمج  ومرتباتهم. 

المؤسسات. وأيضًا تأثر نشاط األعمال للعمالء.

كل فروع بنك األمل تعمل، ومع ذلك، تبلغ نسبة الوصول إلى المقترضين حوالي 50 % في عدن وتعز. و20 % في بعض مناطق صنعاء بسبب انتقال العمالء من مناطقهم. ●  
24,657 من العمالء فقدوا أعمالهم. و 1171 نازحين.●  
تقليص عدد القروض الممنوحة شهريًا بحوالي 90 % مقارنة بقبل الحرب. ●  
منح إجازات إجبارية لبعض الموظفين بدون مقابل.●  
تخفيض مرتبات الموظفين بنسبة 20 %.●  
التركيز على تقديم منتجات قروض جديدة مثل الطاقة الشمسية، وسائل النقل التي تعمل بالغاز، والقروض للمواد الغذائية. ●  

ووفقًا لمقابلة مع رئيس وحدة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر في الصندوق االجتماعي للتنمية في نوفمبر 2015، تم اإلفادة بأن:
16% من إجمالي العاملين في برامج ومؤسسات التمويل األصغر منحوا إجازة بدون راتب.●  

 وفيما يتعلق بالدمار المادي وإغالق الفروع، تم اإلشارة إلى أنه من بين 12 مؤسسة تمويل أصغر فإن:
إحدى المؤسسات تدمرت أصولها كليًا.●  
2 من المؤسسات تدمرت أجزاء كبيرة من األصول.●  
4 مؤسسات تعرضت أجزاء طفيفة من أصولها للتدمير.●  
50% من المؤسسات توقف على األقل فرع من فروعها عن العمل أثناء الحرب، و60% من الفروع المغلقة أعيد فتحه مؤخرًا.●  
تم إغالق مركزين رئيسيين لمؤسستين من قبل مجموعات مسلحة.●  

: أبرز التحديات واملخاطر:
ً
ثالثا

: مناذج خمتارة لتداعيات احلرب على مؤسسات التمويل األصغر:
ً
رابعا

الدمار املادي، تسريح بعض العاملني، وتعطل األعمال:

بنك األمل للتمويل األصغر:

نقص السيولة النقدية، وحمدودية فرص التمويل ملؤسسات التمويل األصغر بسبب:

Source: Yemen Microfinance Network, Microfinance in Yemen-Hopes vs. Reality, Sana’a, July 2015
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حمفظة القروض عدد العمالء النشطون
القائمة

)مليون ريال( 

حمفظة القروض 
يف خطر %

الكفاية 
الذاتية 

التشغيلية 
%

الكفاية 
الذاتية 
املالية %

منطقة العمل املدخروناملقترضون املرأة  %إمجايل
صنعاء، تعز، إب، حجة، ذمار، يرمي، عدن، 17,6058029,841776811173أبريـل 2015

التواهي، احلديدة، حضرموت، حلج. 13,1578026,55949379.69459أكتوبر 2015

يبلغ معدل سداد القروض حوالي 70% في عدن ولحج. ●  
بدء استئناف أنشطة اإلقراض في صنعاء والحديدة وبعض المدن األخرى.●  

استئناف ●   تم  المسلحة،  االشتباكات  فيها  توقفت  الجنوبيةالتي  المحافظات  في 
األنشطة ببطء.  

تخفيض مرتبات الموظفين بنسبة 15% باستثناء موظفي القروض.●  

املؤسسة الوطنية للتمويل األصغر:
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حمفظة القروض عدد العمالء النشطون
القائمة

)مليون ريال( 

حمفظة القروض 
يف خطر %

الكفاية 
الذاتية 

التشغيلية 
%

الكفاية 
الذاتية 
املالية %

منطقة العمل املدخروناملقترضون املرأة  %إمجايل
حمافظة تعز1,5917906410.759875مـارس 2015
1,546790931009068أبريـل 2015

حمفظة القروض عدد العمالء النشطون
القائمة

)مليون ريال( 

حمفظة القروض 
يف خطر %

الكفاية 
الذاتية 

التشغيلية 
%

الكفاية 
الذاتية 
املالية %

منطقة العمل املدخروناملقترضون املرأة  %إمجايل
عدن، حلج14,3809211,6349500.87200105مـارس 2015
14,1339211,3929031009317أكتوبر 2015

التدخالت ذات األولوية
 اإلطار الزمين

اجلهة املعنية بالتنفيذ
متوسط املدىعاجل

التمويل األصغر، 	   )مؤسسات  التمويل األصغر  الحرب على  صناعة  وتداعيات  تقييم شامل آلثار  تنفيذ 
شبكة التمويل االصغر، والعمالء(، وتقدير حجم االحتياجات المطلوبة.

والصندوق االجتماعي للتنمية
إعداد وتنفيذ خطة عمل الستعادة التعافي لصناعة التمويل األصغر في اليمن. 	  

األصغر 	   التمويل  مؤسسات  في  حاليًا  الموجود  التكافل  صناديق  تغطية  لتوسيع  الالزمة  الموارد  توفير 
لمساعدة المقترضين على التعافي من أضرار الحرب وخاصة تعويض الدمار المادي الذي لحق بمشاريعهم 

بسبب الصراع.
تقديم إعفاءات للمقترضين الذين تأثرت مشاريعهم، وإعادة جدولة القروض المستحقة على بقية العمالء.	  

البنك املركزي اليمين، الصندوق 
االجتماعي للتنمية واملاحنني، 

شبكة التمويل األصغر

إنشاء صندوق ضمان القروض لدعم وتشجيع مؤسسات التمويل األصغر على تقديم القروض بضمانات 	  
معقولة والمساهمة في تقاسم المخاطر.

دعم مؤسسات التمويل األصغر على البقاء عبر إعادة جدولة القروض المستحقة عليها، وتقديم منح إلعادة 	  
تأهيل وإعمار مرافقها المتضررة من الحرب، وإقراضها لتتمكن من توسيع محفظة القروض.    

تقديم مساعدات مالية لمؤسسات التمويل األصغر للتعافي من اآلثار السلبية للحرب وتوسيع محافظهم عبر 	  
جذب عمالء جدد.

االستفادة من أفضل الممارسات الدولية في تطوير وإعادة التعافي لصناعة التمويل األصغر، وخاصة في 	  
الدول التي شهدت أزمات مشابهة.  

البنك املركزي اليمين، الصندوق 
االجتماعي للتنمية واملاحنني، 

شبكة التمويل األصغر

التركيز على تقديم منتجات جديدة مثل المدخرات للنازحين، قروض اإلسكان إلعادة بناء المنازل، قروض 	  
مؤسسات التمويل األصغرفي مجال الطاقة المتجددة.

دعم جهود برامج تمويل المشاريع الصغيرة واألصغر لتوسيع نطاق خدماتها إلى المناطق الريفية. 	  
تمويل برامج المبادرات الذاتية للشباب، ودعم المرأة الريفية في امتالك األصول اإلنتاجية. 	  

الصندوق االجتماعي للتنمية، 
مؤسسات التمويل األصغر

أحد ●   أصول  وتعرض  مسلحة،  جماعات  قبل  من  الرئيسي  المكتب  احتالل 
الفروع للتدمير. 

تجميد أنشطة شركة األوائل، وصعوبة وصولها إلى العمالء. ●  
لذلك، تم جمع أقل من 5% فقط من األقساط المستحقة لدى العمالء.●  

إغالق بعض الفروع مؤقتًا. ●  
تجميد أنشطة اإلقراض، والتركز على تحصيل القروض.●  
منح إجازات غير مدفوعة األجر لجميع الموظفين بعقود مؤقتة والموظفين النازحين.●  

تخفيض رواتب كل الموظفين بنسبة 20 %. ●  
تدني مستوى تحصيل القروض إلى 10 % فقط مقارنة بقبل الحرب.●  

شركة األوائل للتمويل األصغر:

مؤسسة عدن للتمويل األصغر:

: التدخالت ذات األولوية:
ً
خامسا

يوجد كثير من التدخالت الالزمة الستعادة التعافي لمؤسسات التمويل األصغر وأهمها ما يلي:  
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معلومات اإلتصال:
أ.عبداملجيد البطلي ملزيد من املعلومات حول موضوعات النشرة، ميكن التواصل مع:   

 الربيد اإللكتروين: aalbataly@gmail.com    موبايل:967771555730+
www.mpic-yemen.org
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تطور املؤشرات الكلية 2014

النمو االقتصادي.
انتشار انعدام األمن الغذائي.

املوازنة العامة للدولة. 
الدين العام.

االحتياطيات اخلارجية من النقد األجنيب. 

معدالت التضخم. 
دعم املاحنني.

1.5 مليون حالة بانتظار إعانات 
صندوق الرعاية االجتماعية

تداعيات أزمــــة الوقود على 
االقتصاد اليمني:

اآلثار والتداعيات االقتصادية	  
اآلثار والتداعيات االجتماعية	  

غياب الكهرباء يفاقم األوضاع 
االقتصادية واالجتماعية: 

الوضع الراهن	  
اآلثار والتداعيات االقتصادية	  
اآلثار والتداعيات االجتماعية	  
املعاجلات العاجلة 	  

إنعدام األمن الغذائي يف ظل 
تعاقب األزمات يف اليمن
إجتاهات انعدام األمن الغذائي

قنوات انتقال تأثري األزمة على انعدام 
األمن الغذائي

خيارات الفقراء للتعاطي مع انعدام 
األمن الغذائي

املعاجلات العاجلة

تداعيات األزمة الراهنة على 
التعليم العام يف اليمن:

وضع التعليم العام قبل األزمة	  
التداعيات احلالية والتحديات 	  

املستقبلية
املعاجلات ذات األولوية	  

القطاع الصحي على حافة االنهيار

وضع القطاع الصحي قبل األزمة  
)املؤشرات الرئيسة(      

تداعيات الصراع على النظام الصحي

لـمـحة حول تداعيات الصراع على 
النظام الصحي يف تعز

التدخالت ذات األولوية

تداعيات الصراع على املؤشرات 
االقتصادية الكلية

اجتاهات املؤشرات االقتصادية الكلية

أبرز التحديات واملخاطر

مصفوفة التدخالت ذات األولوية

شبكة األمان االجتماعي.. مؤسسات التمويل األصغر يف اليـمن

ما الذي تبقى
 حلماية الفقراء يف اليمن؟

هيكل صناعة التمويل األصغر.
تداعيات احلرب على صناعة 

التمويل األصغر.
أبرز التحديات واملخاطر.

مناذج خمتارة لتداعيات احلرب على 
مؤسسات التمويل األصغر.

مصفوفة التدخالت ذات األولوية.

صندوق الرعاية االجتماعية.

الصندوق االجتماعي للتنمية.

مشروع األشغال العامة.

مصفوفة التدخالت واالحتياجات ذات 
األولوية.

نشرة

املستجدات االقتصادية

واالجتماعية يف اليمن

1

1

1

1

1

1

1
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2

2

2
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3

3

3

3

3
3

4

4

4

4
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5
6
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3

2

2

3

3

4

5
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املوازنة العامة للدولة )يناير- فرباير 2015(.

االحتياطيات اخلارجية من النقد االجنيب.
آثار تراجع أسعار النفط العاملية على 

االقتصاد اليمين
اجتاهات األسعار املحلية والدولية للقمح

تعليق السحب من حمفظة متويل البنك الدويل 

اجتاهات أسعار الوقــــود والغذاء      
                   )مايو 2015( 

اجتاهات إنتاج وتصدير النفط اخلام. 

املوازنة العامة للدولة )الربع األول، 2015(
اجتاهات أســــــعار الوقود والغذاء     

            )يونيو، 2015(

اجتاهات وأسباب أزمة سعر الصرف

اجتاهات أسعار الدقيق والوقود

الــملحق


