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 تعاىل: قال

)هي ذا الري ٌقسض اهلل قسضا حسنا فٍضاعفو لو أضعافا كثريج ًاهلل  

 245ًٌثسط ًالٍو تسجعٌى( الثقسج:   ٌقثض 

 114علوا( طو:  ى)ًقل زب شدً
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 اإلىداء

 107 األًثٍاء: (ًها أزسلناك إال زمحح للعاملني)لو  إىل يٍ قال اهلل

ًاخفض هلوا جناح الرل هي السمحح ًقل زب       ) إىل هي قال اهلل فٍيوا

 24 اإلسساء: (زمحيوا كوا زتٍاًى صغريا

 إىل إخٌاًً ًأصدقائً   األًفٍاء                               

 إىل كل طالة علن ًهعسفح                              

 إىل كل هي هد يل ٌد العٌى إلمتام ىره السسالح             
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 انشكر وانتقدير

جبالندددددددق جبالندددددددق حنًدددددددد اهلل وَشدددددددكر  دددددددد ياَق و  ددددددداىل  ددددددددا و دددددددكرا يه ددددددد     حنًدددددددد اهلل وَشدددددددكر  دددددددد ياَق و  ددددددداىل  ددددددددا و دددددددكرا يه ددددددد                   

اهددددق اكًددددد اهددددق ونددددق انشددددكر  اهددددق اكًددددد اهددددق ونددددق انشددددكر  األيددددر األيددددر   وعظدددد ى دددددهداَقح اقددددد  ددددر  ان ددددد  وي ددددر  وعظدددد ى دددددهداَقح اقددددد  ددددر  ان ددددد  وي ددددر  

 قددددددو  قددددددو أأ  أٌأٌ  يشدددددراي ويد ددددد  ا عرااَدددددا  ا ً دددددم  يشدددددراي ويد ددددد  ا عرااَدددددا  ا ً دددددم    ,,ن دددددق ي دددددله ان  دددددم اهدددددق  ن دددددق ي دددددله ان  دددددم اهدددددق  إإاهدددددق واهدددددق و

اهلل قائدددددد انددددد   قددددددو اهلل قائدددددد انددددد   قددددددو   ع دددددد ع دددددد   جبزيدددددم انشدددددكر وانتقددددددير نعددددددتا  اندددددداتل   عهددددد  جبزيدددددم انشدددددكر وانتقددددددير نعددددددتا  اندددددداتل   عهددددد  

  ويد ددددد  اويد ددددد  ا  ,,اند ددددد اند ددددد ا انددددددعى وا،  ددددداهح  ددددداارا ندددددق يتا  تدددددق اك   ددددد  و  ايهدددددق  ا انددددددعى وا،  ددددداهح  ددددداارا ندددددق يتا  تدددددق اك   ددددد  و  ايهدددددق  

  ;;ع دددددا   نددددد  اوناقشددددد   ق دددددلل يناقشددددد  اند ادددددد  ع دددددا   نددددد  اوناقشددددد   ق دددددلل يناقشددددد  اند ادددددد  ألأل  وانتقدددددديروانتقددددددير   انشدددددكر انشدددددكر   قددددددو قددددددوأأ  أٌأٌ

ن كددددددلٌ وددددددى اندددددددو  انكدددددد   ل إمددددددرا   دددددد   اند اددددددد  يددددددٍ عهً ددددددى و دددددد  ى   ن كددددددلٌ وددددددى اندددددددو  انكدددددد   ل إمددددددرا   دددددد   اند اددددددد  يددددددٍ عهً ددددددى و دددددد  ى   

ع دددددددا     ددددددد   ع دددددددا     ددددددد   أأ  ىلىلإإاًدددددددا   ي دددددددل ي أٌ أويدددددددق  دددددددكر  و قددددددددير     اًدددددددا   ي دددددددل ي أٌ أويدددددددق  دددددددكر  و قددددددددير     ان دددددددا ق ح ان دددددددا ق ح 

ي رادددد ح اهدددد ى ي رادددد ح اهدددد ى ي ددددد وي ددددد وانتددددد يق ل ق ددددى ا قت دددداه واوان دددد  عهدددد  يددددا يقددددديل  يددددٍ    انتددددد يق ل ق ددددى ا قت دددداه واوان دددد  عهدددد  يددددا يقددددديل  يددددٍ    

 .. انص انشكر وانتقدير انص انشكر وانتقدير

 قدو  انشكر وانتقدير نكم يٍ يد يد ان لٌ ا ل د  م إ راج     انردان   قدو  انشكر وانتقدير نكم يٍ يد يد ان لٌ ا ل د  م إ راج     انردان  أأ  ٌٌأأويد   ا ويد   ا                         

 ىل ح ز انليله. ىل ح ز انليله. إإ
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 تأثير السياسة االئتمانية في تنمية المشاريع الصغيرة
 "(م2000-2015)لمفترة: تطبيقية لعينة من المصارف اليمنيةدراسة "

 احمد حسن عمي ناجي إعداد الطالب /
 عمي عبد اهلل قائد / األستاذ الدكتور إشراف

 أستاذ االقتصاد والمالية المشارك
 جامعة صنعاء-كمية التجارة واالقتصاد

 م2022-هـ 1443
 ممخص الدراسة

االئتمـــان المصـــرال مـــن المصـــارف االئتمـــان المصـــرال مـــن المصـــارف حجـــم حجـــم التعـــرف  مـــ  مـــدى تـــ  ير التعـــرف  مـــ  مـــدى تـــ  ير   إلـــ إلـــ   هـــدال الدراســـةهـــدال الدراســـة
بنـك بنـك   ،،بنك األمل لمتمويـل األصـ ربنك األمل لمتمويـل األصـ ر  ،،) بنك التضامن اإلسالمل الدولل) بنك التضامن اإلسالمل الدولل  ال  ينة منال  ينة من  اليمنية ال ال ةاليمنية ال ال ة

المشــاريو المشــاريو    مــ  تنميــة مــ  تنميــة  وكــكلك حجــم الودائــو والموجــودالوكــكلك حجــم الودائــو والموجــودال، ، الكريمــل لمتمويــل األصــ ر اإلســالمل (الكريمــل لمتمويــل األصــ ر اإلســالمل (
هـــداف هـــداف أأولتحقيــق ولتحقيــق   ،،لمشــاريو الصـــ يرةلمشــاريو الصـــ يرةهـــكل المصــارف ال ال ــة الســـابقة تــد م اهـــكل المصــارف ال ال ــة الســـابقة تــد م ان ن أأالصــ يرة با تبــار الصــ يرة با تبــار 
الخاصة بحجم االئتمان الخاصة بحجم االئتمان لمنهج الوصفل التحميمل لمبيانال لمنهج الوصفل التحميمل لمبيانال  تمد الباحث  م  ا تمد الباحث  م  اأأالدراسة وارضياتها الدراسة وارضياتها 
   ..كلك  م  تنمية المشاريو الص يرةكلك  م  تنمية المشاريو الص يرةوت  ير وت  ير   ،،وككلك حجم الودائو والموجودالوككلك حجم الودائو والموجودال  ،،من هكل المصارفمن هكل المصارف

لــ  لــ  إإاســتنادا اســتنادا   الدراســةالدراســة  ارضــيالارضــيالالدراســة نموكجــا إحصــائيا  ياســيا الختبــار الدراســة نموكجــا إحصــائيا  ياســيا الختبــار اســتخدمل اســتخدمل كمــا كمــا 
بيانــال ت ريخيــو ســنوية، ومحولــة لبيانــال ربــو ســنوية لمحصــول  مــ  سمســمة  منيــة مناســبة، حتــ  بيانــال ت ريخيــو ســنوية، ومحولــة لبيانــال ربــو ســنوية لمحصــول  مــ  سمســمة  منيــة مناســبة، حتــ  

النمـــوك  النمـــوك    الختبـــارالختبـــاراإلحصـــائية القياســـية التـــل تســـتخدم اإلحصـــائية القياســـية التـــل تســـتخدم   الختبـــارالالختبـــارالااســـتخدام ســـتخدام واقـــا الواقـــا الينســـجم طولهـــا ينســـجم طولهـــا 
و ــد تكــون و ــد تكــون   ،،ومقدراتــو، ومــن  ــم االطمئنــان بمســتوى  قــة مناســبة بنتــائج اختبــار ارضــيال الدراســةومقدراتــو، ومــن  ــم االطمئنــان بمســتوى  قــة مناســبة بنتــائج اختبــار ارضــيال الدراســة

  حجــــمحجــــم  لقيــــاث تــــ  يرلقيــــاث تــــ  ير  ;;((SLRاألولــــ  معادلــــة النمــــوك  الخطــــل البســــيط )األولــــ  معادلــــة النمــــوك  الخطــــل البســــيط )  ::النمـــوك  مــــن معــــادلتينالنمـــوك  مــــن معــــادلتين
وتــ  ير وتــ  ير   ،،ة كــل  مــ  حــدةة كــل  مــ  حــدةمســتقممســتقم  الالكمت يــر كمت يــر   وكــكلك حجــم الودائــو والموجــودالوكــكلك حجــم الودائــو والموجــودال  ،،االئتمــان المصــرالاالئتمــان المصــرال

والمعادلــة ال انيــة هــل معادلــة النمــوك  الخطــل والمعادلــة ال انيــة هــل معادلــة النمــوك  الخطــل المشــاريو الصــ يرة كمت يــر تــابو، المشــاريو الصــ يرة كمت يــر تــابو،   تنميــةتنميــة  ك  مــ ك  مــ كلــكلــ
  الالكمت يـــر كمت يـــر وحجـــم الودائـــو والموجـــودال وحجـــم الودائـــو والموجـــودال   االئتمـــان المصـــرالاالئتمـــان المصـــرالحجـــم حجـــم لقيـــاث تـــ  ير لقيـــاث تـــ  ير   ;;((MLRالمتعـــدد )المتعـــدد )

كمــا تــم أيضــا تقــدير كمــا تــم أيضــا تقــدير   تنميــة المشــاريو الصــ يرة كمت يــر تــابو،تنميــة المشــاريو الصــ يرة كمت يــر تــابو،  وتــ  ير كلــك  مــ وتــ  ير كلــك  مــ   ;;ة مجتمعــةة مجتمعــةمســتقممســتقم
كمت يــر مســتقل كمت يــر مســتقل   االئتمــان المصــرالاالئتمــان المصــرال  حجــمحجــم  لقيــاث تــ  يرلقيــاث تــ  ير  ;;((SLRالنمــوك  الخطــل البســيط )النمــوك  الخطــل البســيط )معادلــة معادلــة 

 ..مجتمعةمجتمعة  كمت ير تابو لممصارف السابقةكمت ير تابو لممصارف السابقة  أساسل وت  ير كلك  م  تنمية المشاريو الص يرةأساسل وت  ير كلك  م  تنمية المشاريو الص يرة



 ح
 

  حجـــمحجـــم  وجـــود تـــ  ير إيجـــابل بـــينوجـــود تـــ  ير إيجـــابل بـــين  ::أهمهـــاأهمهـــا  ;;الدراســـة الـــ  العديـــد مـــن النتـــائجالدراســـة الـــ  العديـــد مـــن النتـــائجو ـــد توصـــمل و ـــد توصـــمل 
وجــود تــ  ير وجــود تــ  ير وأيضــا وأيضــا   الصــ يرة،الصــ يرة،وتنميــة المشــاريو وتنميــة المشــاريو   المصــارف ال ال ــة الســابقةالمصــارف ال ال ــة الســابقة  االئتمــان المصــرال مــناالئتمــان المصــرال مــن

حجـم حجـم وجود ت  ير إيجابل بين وجود ت  ير إيجابل بين الص يرة، الص يرة، وتنمية المشاريو وتنمية المشاريو حجم الودائو لهكل المصارف حجم الودائو لهكل المصارف إيجابل بين إيجابل بين 
االئتمــان االئتمــان   حجــمحجــم  بــينبــين  وجــود تــ  ير إيجــابلوجــود تــ  ير إيجــابلو و ، ، وتنميــة المشــاريو الصــ يرةوتنميــة المشــاريو الصــ يرةالموجــودال لهــكل المصــارف الموجــودال لهــكل المصــارف 

ـــابو لممصـــارف الســـابقة و و كمت يـــر مســـتقل أساســـل كمت يـــر مســـتقل أساســـل المصـــرال المصـــرال  ـــر ت ـــة المشـــاريو الصـــ يرة كمت ي ـــابو لممصـــارف الســـابقة تنمي ـــر ت ـــة المشـــاريو الصـــ يرة كمت ي تنمي
لـو تـ  ير إيجـابل لكـل لـو تـ  ير إيجـابل لكـل   المصارف ال ال ـة السـابقةالمصارف ال ال ـة السـابقةمنح االئتمان من منح االئتمان من ن ن أأ  مجتمعة، ومن النتائج أيضامجتمعة، ومن النتائج أيضا

وكـــكلك النشـــاط المصـــرال لهـــكل وكـــكلك النشـــاط المصـــرال لهـــكل   ;;مـــن أصـــحاا المشـــاريو الصـــ يرة اـــل تنميـــة مشـــاريعهم الصـــ يرةمـــن أصـــحاا المشـــاريو الصـــ يرة اـــل تنميـــة مشـــاريعهم الصـــ يرة
مـام مـام أأ ائقـا  ائقـا   تعتبـرتعتبـر  معظـم الضـمانالمعظـم الضـمانال  ، ومن النتائج أيضا أن، ومن النتائج أيضا أنلتنمية اال تصاديةلتنمية اال تصاديةواوا  السابقةالسابقة  المصارفالمصارف

 الال م لتنميتها.الال م لتنميتها.  حصول المشاريو الص يرة  م  االئتمانحصول المشاريو الص يرة  م  االئتمان

ضـرورة تع يـ  الشـراكة ضـرورة تع يـ  الشـراكة   ::أهمهـاأهمهـا  ;; ـدمل الدراسـة مجمو ـة مـن التوصـيال ـدمل الدراسـة مجمو ـة مـن التوصـيالوا  اء هكل النتـائج وا  اء هكل النتـائج                 
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كما اوصل الدراسة الجها  كما اوصل الدراسة الجها  الص يرة، الص يرة، تخصص ج ء من نشاطها المصرال لد م وتنمية المشاريو تخصص ج ء من نشاطها المصرال لد م وتنمية المشاريو 
  الص يرةالص يرةالستفادة من تجربة المصارف العربية واألجنبية الدا مة لممشاريو الستفادة من تجربة المصارف العربية واألجنبية الدا مة لممشاريو باباالمصرال اليمنل من المصرال اليمنل من 
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الص يرة، وككلك إدرا  المشاريو الص يرة ضمن المنـاهج الدراسـية اـل الص يرة، وككلك إدرا  المشاريو الص يرة ضمن المنـاهج الدراسـية اـل أصحاا المشاريو أصحاا المشاريو   لحمايةلحمايةو و 
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Abstract 

      The study aimed to identify the extent of the impact of the expansion 

of bank credit grants from the three Yemeni banks (Al-Tadamun 

International Islamic Bank, Al-Amal Microfinance Bank, Al-Kuraimi 

Islamic Microfinance Bank), as well as the volume of deposits and assets 

on the development of small projects, given that these three previous 

banks support small projects. In order to achieve the objectives and 

hypotheses of the study, the researcher relied on the descriptive analytical 

approach to the data on the credit volume from these banks, as well as the 

volume of deposits and assets and its impact on the development of small 

projects, from the reports of previous banks, the reports of the Social 

Fund for Development, the reports of small and microfinance institutions, 

and the Yemen Finance Network. smallest. 

     The study also used a standard statistical model to test the hypotheses 

of the study based on annual historical data, and transferred to quarterly 

data to obtain an appropriate time series, so that its length is consistent 

according to the use of standard statistical tests that are used to test the 

model and its capabilities, and then be assured of an appropriate level of 

confidence in the results of testing the study’s hypotheses. The model 

may consist of two equations, the first is the equation of the simple linear 

model (SLR), to measure the effect of the expansion of bank credit 

grants, as well as the size of deposits and assets as independent variables, 

and the impact of this on the development of small enterprises as a 

dependent variable, and the second equation is the equation of the 

Multiple Linear Model (MLR). To measure the impact of the expansion 

in granting bank credit, the volume of deposits and assets as combined 
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independent variables, and its impact on the development of small 

enterprises as a dependent variable. Followed by the previous banks 

combined, and the two equations were estimated using the method of 

least squares (OLS), depending on the Various statistical programs such 

as (SPSS), and (Eviews), as well as the econometric program (Gretl), the 

latter of which was actually used. 

     The study reached many results, including: the presence of a positive 

effect between the expansion of bank credit grants from the previous 

three banks and the development of small enterprises, and also the 

presence of a positive effect between the volume of deposits for these 

banks and the development of small enterprises, and the presence of a 

positive effect between the size of assets for these banks and the 

development of small enterprises , There is a positive impact between the 

expansion of bank credit granting as a basic independent variable on the 

development of small projects as a dependent variable for the previous 

banks combined, and one of the results is also that granting credit from 

the previous three banks has a positive impact for each of the owners of 

small projects in the development of their small projects as well as the 

banking activity of these banks It also results in the fact that most 

guarantees are an obstacle to small businesses obtaining the credit 

necessary for their development. 

     In view of these results, the study presented a set of recommendations, 

including: the need to strengthen the partnership between the government, 

the Central Bank of Yemen and banks to support and develop small 

projects through the establishment of a company to guarantee credit 

grants. The government for banks that allocate part of its banking activity 

to support and develop small projects, the study also recommended the 

Yemeni banking system to benefit from the experience of Arab and 

foreign banks that support small projects. within the curricula of 

universities. 
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 ألكؿالمبحث 

 العاـ للدراسة اإلطار

 تمييد:تمييد:

مػػػػػػداؼ الدراسػػػػػػة مػػػػػػداؼ الدراسػػػػػػة أأيتنػػػػػػاوؿ مػػػػػػطا المبحػػػػػػث اإلطػػػػػػار العػػػػػػاـ للدراسػػػػػػة مػػػػػػف حيػػػػػػث دوا ػػػػػػي و يتنػػػػػػاوؿ مػػػػػػطا المبحػػػػػػث اإلطػػػػػػار العػػػػػػاـ للدراسػػػػػػة مػػػػػػف حيػػػػػػث دوا ػػػػػػي و 
تفصػػػػػيؿ تفصػػػػػيؿ منهجيػػػػػة الدراسػػػػػةك و منهجيػػػػػة الدراسػػػػػةك و و و وأمميتهػػػػػاك وماػػػػػةلة الدراسػػػػػة وارلػػػػػياتهاك و يتنػػػػػاوؿ أيلػػػػػا حػػػػػدود وأمميتهػػػػػاك وماػػػػػةلة الدراسػػػػػة وارلػػػػػياتهاك و يتنػػػػػاوؿ أيلػػػػػا حػػػػػدود 

 :: لى النحو اآلتي لى النحو اآلتي  طلؾطلؾ

 أكال: مقدمة الدراسة:أكال: مقدمة الدراسة:

تنميػػػػػػة الماػػػػػػاري  بمػػػػػػا ايهػػػػػػا تنميػػػػػػة الماػػػػػػاري  بمػػػػػػا ايهػػػػػػا    لػػػػػػى لػػػػػػىمػػػػػػف سػػػػػػالؿ السياسػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػة مػػػػػػف سػػػػػػالؿ السياسػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػة المصػػػػػػارؼ المصػػػػػػارؼ ؤثر ؤثر تػػػػػػتػػػػػػ
    ككآليػػػػة  مػػػػنن ا  تمػػػػاف  المصػػػػرايآليػػػػة  مػػػػنن ا  تمػػػػاف  المصػػػػرايف سػػػػالؿ مػػػػطس  السياسػػػػة يػػػػتـ  تحديػػػػد ف سػػػػالؿ مػػػػطس  السياسػػػػة يػػػػتـ  تحديػػػػد ومػػػػومػػػػك ك الماػػػػاري  الصػػػػ يرةالماػػػػاري  الصػػػػ يرة

  ففأأو و   ككحيػػػػػث  تعتمػػػػػد سػػػػػالمة ا  تمػػػػػاف المصػػػػػراي  لػػػػػى السياسػػػػػة ا  تمانيػػػػػة المتبعػػػػػة للمصػػػػػرؼحيػػػػػث  تعتمػػػػػد سػػػػػالمة ا  تمػػػػػاف المصػػػػػراي  لػػػػػى السياسػػػػػة ا  تمانيػػػػػة المتبعػػػػػة للمصػػػػػرؼ
 ..ايايللنظاـ المصر للنظاـ المصر تنمية المااري  الص يرة و تنمية المااري  الص يرة و    لى لى  أمميةأممية  ووا  تماف المصراي طا  تماف المصراي ط  مننمنن

إسػػػػػػػػالمية إسػػػػػػػػالمية   أـأـ  تقليديػػػػػػػػةتقليديػػػػػػػػة  سػػػػػػػػوا  ةانػػػػػػػػتسػػػػػػػػوا  ةانػػػػػػػػت  لسياسػػػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػػػة للمصػػػػػػػػارؼ  مومػػػػػػػػالسياسػػػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػػػة للمصػػػػػػػػارؼ  مومػػػػػػػػاومهمػػػػػػػػة اومهمػػػػػػػػة ا
ثػػػػػػـ إ ػػػػػادة توظيفهػػػػػا مػػػػػػ  الفػػػػػارؽ بػػػػػيف النػػػػػػو يفك ثػػػػػػـ إ ػػػػػادة توظيفهػػػػػا مػػػػػػ  الفػػػػػارؽ بػػػػػيف النػػػػػػو يفك   المجتمػػػػػ كالمجتمػػػػػ كاػػػػػي جػػػػػطب المػػػػػػدسرات مػػػػػف اػػػػػي جػػػػػطب المػػػػػػدسرات مػػػػػف تتمثػػػػػؿ تتمثػػػػػؿ 

حيػػػػػػػث تقػػػػػػػـو السياسػػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػػة للمصػػػػػػػارؼ التقليديػػػػػػػة بجػػػػػػػطب األمػػػػػػػواؿ مػػػػػػػف األاػػػػػػػراد بفا ػػػػػػػدة حيػػػػػػػث تقػػػػػػػـو السياسػػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػػة للمصػػػػػػػارؼ التقليديػػػػػػػة بجػػػػػػػطب األمػػػػػػػواؿ مػػػػػػػف األاػػػػػػػراد بفا ػػػػػػػدة 
ى مػػػػػف التػػػػػي ى مػػػػػف التػػػػػي معلومػػػػػة ومحػػػػػددة مسػػػػػبقاك ثػػػػػـ تقػػػػػـو بمػػػػػنن مػػػػػطس األمػػػػػواؿ للمقترلػػػػػيف بفا ػػػػػدة أ لػػػػػمعلومػػػػػة ومحػػػػػددة مسػػػػػبقاك ثػػػػػـ تقػػػػػـو بمػػػػػنن مػػػػػطس األمػػػػػواؿ للمقترلػػػػػيف بفا ػػػػػدة أ لػػػػػ

  ككللمصػػػػػارؼ التقليديػػػػػةللمصػػػػػارؼ التقليديػػػػػةوالفػػػػػارؽ بػػػػػيف سػػػػػعر  الفا ػػػػػدة مػػػػػو مػػػػػا يمثػػػػػؿ الػػػػػربن والفػػػػػارؽ بػػػػػيف سػػػػػعر  الفا ػػػػػدة مػػػػػو مػػػػػا يمثػػػػػؿ الػػػػػربن اجتػػػػػطبتها مػػػػػف األاػػػػػراد اجتػػػػػطبتها مػػػػػف األاػػػػػراد 
دوف دوف األاػػػػراد األاػػػػراد مػػػػف مػػػػف   المػػػػدسراتالمػػػػدسرات  جػػػػطبجػػػػطب   لػػػػى لػػػػى  بينمػػػػا تقػػػػـو السياسػػػػة ا  تمانيػػػػة للمصػػػػارؼ اإلسػػػػالميةبينمػػػػا تقػػػػـو السياسػػػػة ا  تمانيػػػػة للمصػػػػارؼ اإلسػػػػالمية

تحديػػػػػػد ربػػػػػػن معػػػػػػيف مسػػػػػػبقا ثػػػػػػـ تقػػػػػػـو با ػػػػػػادة توظيفهػػػػػػا بعػػػػػػدد مػػػػػػف الصػػػػػػي  التػػػػػػي تتعامػػػػػػؿ بهػػػػػػا تحديػػػػػػد ربػػػػػػن معػػػػػػيف مسػػػػػػبقا ثػػػػػػـ تقػػػػػػـو با ػػػػػػادة توظيفهػػػػػػا بعػػػػػػدد مػػػػػػف الصػػػػػػي  التػػػػػػي تتعامػػػػػػؿ بهػػػػػػا 
ةالمرابحػػػػػػػة والسػػػػػػػلـ والملػػػػػػػاربة والماػػػػػػػارةةك وةػػػػػػػطلؾ اإلجػػػػػػػارة المنتهيػػػػػػػة ةالمرابحػػػػػػػة والسػػػػػػػلـ والملػػػػػػػاربة والماػػػػػػػارةةك وةػػػػػػػطلؾ اإلجػػػػػػػارة المنتهيػػػػػػػة   ككالمصػػػػػػػارؼ إلسػػػػػػػالميةالمصػػػػػػػارؼ إلسػػػػػػػالمية

مليػػػػػؾك وبعػػػػػد ا نتهػػػػػا  مػػػػػف العمليػػػػػات ا سػػػػػتثمارية وتحقيػػػػػؽ الػػػػػربن أو  السسػػػػػارة  اػػػػػي نهايػػػػػة مليػػػػػؾك وبعػػػػػد ا نتهػػػػػا  مػػػػػف العمليػػػػػات ا سػػػػػتثمارية وتحقيػػػػػؽ الػػػػػربن أو  السسػػػػػارة  اػػػػػي نهايػػػػػة بالتبالت
 العاـ يتـ تقسيمه م  العمال  بحسب النسب المتفؽ  ليها.العاـ يتـ تقسيمه م  العمال  بحسب النسب المتفؽ  ليها.

قيقػػػػػػي اػػػػػػي  صػػػػػػرنا قيقػػػػػػي اػػػػػػي  صػػػػػػرنا سػػػػػػر تمثػػػػػػؿ الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة بوابػػػػػػة النهلػػػػػػة الحسػػػػػػر تمثػػػػػػؿ الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة بوابػػػػػػة النهلػػػػػػة الحآآمػػػػػػف جانػػػػػػب مػػػػػػف جانػػػػػػب   
ا لهػػػػا مػػػػف أمميػػػػة اسػػػػػتثمارية ا لهػػػػا مػػػػف أمميػػػػة اسػػػػػتثمارية بمػػػػػبمػػػػػ  ككالمثلػػػػى  سػػػػػت الؿ المػػػػوارد الباػػػػرية المتاحػػػػةالمثلػػػػى  سػػػػػت الؿ المػػػػوارد الباػػػػرية المتاحػػػػةالحػػػػالي والطريقػػػػة الحػػػػالي والطريقػػػػة 
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حيػػػػػػػث تعمػػػػػػؿ  لػػػػػػػى تناػػػػػػػيط حيػػػػػػػث تعمػػػػػػؿ  لػػػػػػػى تناػػػػػػػيط   ككقػػػػػػػدرتها  لػػػػػػػى ا نتاػػػػػػار الج رااػػػػػػػيقػػػػػػػدرتها  لػػػػػػػى ا نتاػػػػػػار الج رااػػػػػػػي   ػػػػػػف ػػػػػػف  وتنمويػػػػػػة ةبيػػػػػػػرة ناتجػػػػػػػةوتنمويػػػػػػة ةبيػػػػػػػرة ناتجػػػػػػػة
وتفعيػػػػؿ ةػػػػؿ القطا ػػػػات ا قتصػػػػادية المستلفػػػػة اػػػػي المجتمػػػػ ك وتسػػػػامـ اػػػػي راػػػػ  معػػػػد ت النمػػػػو وتفعيػػػػؿ ةػػػػؿ القطا ػػػػات ا قتصػػػػادية المستلفػػػػة اػػػػي المجتمػػػػ ك وتسػػػػامـ اػػػػي راػػػػ  معػػػػد ت النمػػػػو 

       ..ا قتصاد ك وتسا د  لى تحقيؽ ترابط رأسي وأاقي بيف قطا ات ا قتصاد المستلفةا قتصاد ك وتسا د  لى تحقيؽ ترابط رأسي وأاقي بيف قطا ات ا قتصاد المستلفة

وألمميػػػػػػػة مػػػػػػػطس الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة اقػػػػػػػد أ طيػػػػػػػت األولويػػػػػػػة اػػػػػػػي أجنػػػػػػػدة اقتصػػػػػػػاديات وألمميػػػػػػػة مػػػػػػػطس الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة اقػػػػػػػد أ طيػػػػػػػت األولويػػػػػػػة اػػػػػػػي أجنػػػػػػػدة اقتصػػػػػػػاديات 
الػػػػػدوؿ المتقدمػػػػػة والناميػػػػػةك نظػػػػػرا لػػػػػدورما المػػػػػؤثر اػػػػػي  مليػػػػػة التنميػػػػػة ا قتصػػػػػادية وا جتما يػػػػػة الػػػػػدوؿ المتقدمػػػػػة والناميػػػػػةك نظػػػػػرا لػػػػػدورما المػػػػػؤثر اػػػػػي  مليػػػػػة التنميػػػػػة ا قتصػػػػػادية وا جتما يػػػػػة 

و القتهػػػػػػػا اػػػػػػػي حػػػػػػػؿ ماػػػػػػػةلة البطالػػػػػػػة و القتهػػػػػػػا اػػػػػػػي حػػػػػػػؿ ماػػػػػػػةلة البطالػػػػػػػة   كك مومػػػػػػػا والتنميػػػػػػػة الصػػػػػػػنا ية  لػػػػػػػى وجػػػػػػػه السصػػػػػػػو  مومػػػػػػػا والتنميػػػػػػػة الصػػػػػػػنا ية  لػػػػػػػى وجػػػػػػػه السصػػػػػػػو 
  ككوالتسفيػػػػػػػؼ مػػػػػػػف الفقػػػػػػػر مػػػػػػػف سػػػػػػػالؿ سلػػػػػػػؽ اػػػػػػػر  العمػػػػػػػؿ لعػػػػػػػدد ةبيػػػػػػػر مػػػػػػػف األيػػػػػػػد  العاملػػػػػػػةوالتسفيػػػػػػػؼ مػػػػػػػف الفقػػػػػػػر مػػػػػػػف سػػػػػػػالؿ سلػػػػػػػؽ اػػػػػػػر  العمػػػػػػػؿ لعػػػػػػػدد ةبيػػػػػػػر مػػػػػػػف األيػػػػػػػد  العاملػػػػػػػة

 لػػػػػى ةااػػػػػة المسػػػػػتويات اػػػػػي  لػػػػػى ةااػػػػػة المسػػػػػتويات اػػػػػي   ااو ربيػػػػػو ربيػػػػػ  اادوليػػػػػدوليػػػػػ  اامتمامػػػػػمتمامػػػػػأأولػػػػػطا نجػػػػػد ولػػػػػطا نجػػػػػد   ككوتحسػػػػػيف مسػػػػػتوامـ المعياػػػػػيوتحسػػػػػيف مسػػػػػتوامـ المعياػػػػػي
اعلػػػػػػػى المسػػػػػػػتو  الػػػػػػػدولي:  قػػػػػػػدت  ػػػػػػػدة اعلػػػػػػػى المسػػػػػػػتو  الػػػػػػػدولي:  قػػػػػػػدت  ػػػػػػػدة   ككالترةيػػػػػػػم  لػػػػػػػى تمويػػػػػػػؿ وتنميػػػػػػػة الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةالترةيػػػػػػػم  لػػػػػػػى تمويػػػػػػػؿ وتنميػػػػػػػة الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة

  )ــ(2005  دوليػػػػة منهػػػػا مػػػػؤتمر العمػػػػؿ الػػػػدولي لتوظيػػػػؼ الاػػػػباب المنعقػػػػد اػػػػي جنيػػػػؼدوليػػػػة منهػػػػا مػػػػؤتمر العمػػػػؿ الػػػػدولي لتوظيػػػػؼ الاػػػػباب المنعقػػػػد اػػػػي جنيػػػػؼمػػػػؤتمرات مػػػػؤتمرات 
إلقامػػػػػػػة الماػػػػػػػاري  إلقامػػػػػػػة الماػػػػػػػاري    ككتاػػػػػػػجي  الاػػػػػػػبابتاػػػػػػػجي  الاػػػػػػػباب  اتاتالػػػػػػػط  سػػػػػػػرج بتوصػػػػػػػيات تػػػػػػػد و إلػػػػػػػى د ػػػػػػػـ الحةومػػػػػػػالػػػػػػػط  سػػػػػػػرج بتوصػػػػػػػيات تػػػػػػػد و إلػػػػػػػى د ػػػػػػػـ الحةومػػػػػػػ

الصػػػػػػ يرة الساصػػػػػػة و لػػػػػػى المسػػػػػػتو  العربػػػػػػي:  قػػػػػػدت  ػػػػػػدة مػػػػػػؤتمرات أممهػػػػػػا مػػػػػػؤتمر العمػػػػػػؿ الصػػػػػػ يرة الساصػػػػػػة و لػػػػػػى المسػػػػػػتو  العربػػػػػػي:  قػػػػػػدت  ػػػػػػدة مػػػػػػؤتمرات أممهػػػػػػا مػػػػػػؤتمر العمػػػػػػؿ 
لماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ودورمػػػػػػا اػػػػػػي لماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ودورمػػػػػػا اػػػػػػي العربػػػػػػي باػػػػػػـر الاػػػػػػيت والػػػػػػط  أةػػػػػػدت توصػػػػػػياته  لػػػػػػى أمميػػػػػػة االعربػػػػػػي باػػػػػػـر الاػػػػػػيت والػػػػػػط  أةػػػػػػدت توصػػػػػػياته  لػػػػػػى أمميػػػػػػة ا

  ككتاػػػػػػػجي  العمػػػػػػػؿ الحػػػػػػػرك وأوصػػػػػػػت أيلػػػػػػػا بتقػػػػػػػديـ التسػػػػػػػهيالت ا  تمانيػػػػػػػة للماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةتاػػػػػػػجي  العمػػػػػػػؿ الحػػػػػػػرك وأوصػػػػػػػت أيلػػػػػػػا بتقػػػػػػػديـ التسػػػػػػػهيالت ا  تمانيػػػػػػػة للماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة
 لتقـو بوظيفتها ا جتما ية وا قتصادية. لتقـو بوظيفتها ا جتما ية وا قتصادية. 

مػػػػػػف األدوات والبػػػػػػرامل المستلفػػػػػػة الساصػػػػػػة مػػػػػػف األدوات والبػػػػػػرامل المستلفػػػػػػة الساصػػػػػػة   ااو لػػػػػػى المسػػػػػػتو  المحلػػػػػػي: تبنػػػػػػت الػػػػػػيمف  ػػػػػػددو لػػػػػػى المسػػػػػػتو  المحلػػػػػػي: تبنػػػػػػت الػػػػػػيمف  ػػػػػػدد      
قػػػػػرار ا سػػػػػتراتيجية   إلػػػػػىإلػػػػػى  التػػػػػي تهػػػػػدؼالتػػػػػي تهػػػػػدؼ قػػػػػرار ا سػػػػػتراتيجية تمويػػػػػؿ وتنميػػػػػة الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرةك إلػػػػػى جانػػػػػب تبنػػػػػي وا  تمويػػػػػؿ وتنميػػػػػة الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرةك إلػػػػػى جانػػػػػب تبنػػػػػي وا 

اليمنيػػػػػػػػة بتمويػػػػػػػػؿ اليمنيػػػػػػػػة بتمويػػػػػػػػؿ   المصػػػػػػػػارؼالمصػػػػػػػػارؼ  بعػػػػػػػػ بعػػػػػػػػ   ةمػػػػػػػػا سػػػػػػػػاممتةمػػػػػػػػا سػػػػػػػػاممت  ككاألصػػػػػػػػ راألصػػػػػػػػ رالصػػػػػػػػ ير و الصػػػػػػػػ ير و   الوطنيػػػػػػػػة للتمويػػػػػػػػؿالوطنيػػػػػػػػة للتمويػػػػػػػػؿ
بنػػػػػػػؾ التلػػػػػػػامف اإلسػػػػػػػالمي الػػػػػػػدولي مػػػػػػػف سػػػػػػػالؿ ت سػػػػػػػي  بنػػػػػػػؾ التلػػػػػػػامف اإلسػػػػػػػالمي الػػػػػػػدولي مػػػػػػػف سػػػػػػػالؿ ت سػػػػػػػي    ك مثػػػػػػػؿك مثػػػػػػػؿوتنميػػػػػػػة الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةوتنميػػػػػػػة الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة

للتمويػػػػػػؿ األصػػػػػػ ر للتمويػػػػػػؿ األصػػػػػػ ر   ككالةريمػػػػػػيالةريمػػػػػػيللتمويػػػػػػؿ الصػػػػػػ ير واألصػػػػػػ رك وةػػػػػػطلؾ بنػػػػػػؾ للتمويػػػػػػؿ الصػػػػػػ ير واألصػػػػػػ رك وةػػػػػػطلؾ بنػػػػػػؾ   ككبرنػػػػػػامل التلػػػػػػامفبرنػػػػػػامل التلػػػػػػامف
     األص ر.األص ر.للتمويؿ للتمويؿ   ككوةطلؾ بنؾ األمؿوةطلؾ بنؾ األمؿ  اإلسالميكاإلسالميك

 

 

 



 

4 
 

 ثانيا: مشكمة الدراسة: ثانيا: مشكمة الدراسة: 

سػػػػػػيؤد  إلػػػػػػى سػػػػػػيؤد  إلػػػػػػى   ايػػػػػػهايػػػػػػه  إف توجػػػػػػه المصػػػػػػارؼ لمػػػػػػنن ا  تمػػػػػػاف للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة والتوسػػػػػػ إف توجػػػػػػه المصػػػػػػارؼ لمػػػػػػنن ا  تمػػػػػػاف للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة والتوسػػػػػػ 
اػػػػػي الماػػػػػاري  اػػػػػي الماػػػػػاري    سػػػػػوا  ةيفيػػػػػا مػػػػػف سػػػػػالؿ التوسػػػػػ سػػػػػوا  ةيفيػػػػػا مػػػػػف سػػػػػالؿ التوسػػػػػ   الصػػػػػ يرةالصػػػػػ يرة  سػػػػػهاـ اػػػػػي تنميػػػػػة مػػػػػطس الماػػػػػاري سػػػػػهاـ اػػػػػي تنميػػػػػة مػػػػػطس الماػػػػػاري إلإلاا

و اإلثنػػػػيف معػػػػا اػػػػي الوقػػػػت نفسػػػػهك ومػػػػف و اإلثنػػػػيف معػػػػا اػػػػي الوقػػػػت نفسػػػػهك ومػػػػف أأ  ككةميػػػػا مػػػػف سػػػػالؿ ميػػػػادة أ ػػػػدادماةميػػػػا مػػػػف سػػػػالؿ ميػػػػادة أ ػػػػدادما  الصػػػػ يرة القا مػػػػة اوالصػػػػ يرة القا مػػػػة او
 تنمية النااط المصراي نفسه.تنمية النااط المصراي نفسه.  سهاـ اي التنمية ا قتصادية بما ايهسهاـ اي التنمية ا قتصادية بما ايهإلإلثـ اثـ ا

: إلػػػػػػى أ  مػػػػػػد  تػػػػػػؤثر : إلػػػػػػى أ  مػػػػػػد  تػػػػػػؤثر اآلتػػػػػػياآلتػػػػػػي  ويمةػػػػػػف صػػػػػػيارة ماػػػػػػةلة الدراسػػػػػػة اػػػػػػي التسػػػػػػاؤؿ الر يسػػػػػػيويمةػػػػػػف صػػػػػػيارة ماػػػػػػةلة الدراسػػػػػػة اػػػػػػي التسػػػػػػاؤؿ الر يسػػػػػػي       
للمصػػػػػػػارؼ اليمنيػػػػػػػة اػػػػػػػي تنميػػػػػػػة الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة  ويتفػػػػػػػرع  ػػػػػػػف مػػػػػػػطا للمصػػػػػػػارؼ اليمنيػػػػػػػة اػػػػػػػي تنميػػػػػػػة الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة  ويتفػػػػػػػرع  ػػػػػػػف مػػػػػػػطا السياسػػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػػة السياسػػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػػة 

 ::اآلتيةاآلتية  التساؤؿ األسلةالتساؤؿ األسلة

   مامي مصادر تمويؿ المااري  الص يرة اي اليمفمامي مصادر تمويؿ المااري  الص يرة اي اليمف  1-

   تمويؿ المااري  الص يرة اي اليمفتمويؿ المااري  الص يرة اي اليمف  معيقاتمعيقات  ماميمامي  2-

       الةريمي الةريمي -ا مؿا مؿ- التلامف التلامف  ::المصارؼالمصارؼ  المااري  الص يرة ايالمااري  الص يرة ايأممية أممية   ماميمامي  3-

     تنمية   دد  المااري  الص يرة تنمية   دد  المااري  الص يرة اي اي مؿ يؤثر حجـ ا  تماف للمصارؼ السابقة مؿ يؤثر حجـ ا  تماف للمصارؼ السابقة   4-

     تنمية   دد  المااري  الص يرة تنمية   دد  المااري  الص يرة اي اي مؿ يؤثر حجـ الودا   للمصارؼ السابقة مؿ يؤثر حجـ الودا   للمصارؼ السابقة   5-

      دد المااري  الص يرة  دد المااري  الص يرة اي اي مؿ يؤثر حجـ الموجودات للمصارؼ السابقة مؿ يؤثر حجـ الموجودات للمصارؼ السابقة   6-

     تنمية المااري  الص يرة تنمية المااري  الص يرة اي اي مؿ يؤثر حجـ ا  تماف للمصارؼ السابقة مجتمعة مؿ يؤثر حجـ ا  تماف للمصارؼ السابقة مجتمعة   7-

 ثالثا: فرضيات الدراسة: ثالثا: فرضيات الدراسة: 

 ::اآلتياآلتي  حددت الدراسة مجمو ة مف الفرليات والمتمثلة ايحددت الدراسة مجمو ة مف الفرليات والمتمثلة اي

 ..يوجد العديد مف مصادر تمويؿ المااري  الص يرة اي اليمفيوجد العديد مف مصادر تمويؿ المااري  الص يرة اي اليمف  1-

   ..الص يرةالص يرة  تمويلية للمااري تمويلية للمااري   يوجد معيقاتيوجد معيقات  2-

   .. التلامفك األمؿك الةريمي  التلامفك األمؿك الةريمي   ::الثالثةالثالثة  المصارؼالمصارؼ  اياي  أمميةأممية  الص يرةالص يرة  لمااري لمااري لل  3-

   تنمية المااري  الص يرة.تنمية المااري  الص يرة.  اياي  للمصارؼ السابقةللمصارؼ السابقة  ا  تمافا  تمافحجـ حجـ لليوجد ت ثير إيجابي يوجد ت ثير إيجابي       4-
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 تنمية المااري  الص يرة. تنمية المااري  الص يرة.   اياي  للمصارؼ السابقةللمصارؼ السابقة    يوجد ت ثير إيجابي لحجـ الودا    يوجد ت ثير إيجابي لحجـ الودا    5-

 تنمية المااري  الص يرة.تنمية المااري  الص يرة.  اياي  للمصارؼ السابقةللمصارؼ السابقة  لحجـ الموجوداتلحجـ الموجودات    يوجد ت ثير إيجابي  يوجد ت ثير إيجابي  6-

تنميػػػػة الماػػػػاري  تنميػػػػة الماػػػػاري    اػػػػياػػػػي  مجتمعػػػػةمجتمعػػػػة  للمصػػػػارؼ السػػػػابقةللمصػػػػارؼ السػػػػابقة  ا  تمػػػػافا  تمػػػػاف    يوجػػػػد تػػػػ ثير إيجػػػػابي لحجػػػػـ  يوجػػػػد تػػػػ ثير إيجػػػػابي لحجػػػػـ  7-
 الص يرة. الص يرة. 

 رابعا: أىداؼ الدراسة: رابعا: أىداؼ الدراسة: 

 ..السياسة ا  تمانية للمصارؼالسياسة ا  تمانية للمصارؼ  رسـرسـ  وأس وأس   التعرؼ  لى ماميةالتعرؼ  لى مامية  1-

 المااري  الص يرة اي اليمف.المااري  الص يرة اي اليمف.  مصادر تمويؿمصادر تمويؿ  التعرؼ  لىالتعرؼ  لى  2-

 ..اليمفاليمف  المااري  الص يرة ايالمااري  الص يرة اي  معيقات تمويؿمعيقات تمويؿ  التعرؼ  لىالتعرؼ  لى  3-

 تنمية المااري  الص يرة. اي للمصارؼ السابقة ا  تمافحجـ  لى مد  ت ثير التعرؼ  4-

 تنمية المااري  الص يرة. اي للمصارؼ السابقة التعرؼ  لى مد  ت ثير حجـ الودا  5- 

 تنمية المااري  الص يرة. ايللمصارؼ السابقة  مد  ت ثير حجـ الموجوداتالتعرؼ  لى  6-

  لى تنمية المااري  الص يرة. مجتمعةللمصارؼ  ا  تماف التعرؼ  لى مد  ت ثير حجـ7- 

 أىمية الدراسة:أىمية الدراسة:خامسا: خامسا: 

امولػػػػػػوع امولػػػػػػوع   ككتنبػػػػػػ  أمميػػػػػػة الدراسػػػػػػة مػػػػػػف أمميػػػػػػة المولػػػػػػوع الػػػػػػط  يتطػػػػػػرؽ إليػػػػػػه العنػػػػػػوافتنبػػػػػػ  أمميػػػػػػة الدراسػػػػػػة مػػػػػػف أمميػػػػػػة المولػػػػػػوع الػػػػػػط  يتطػػػػػػرؽ إليػػػػػػه العنػػػػػػواف
 . . مةمةههممت ثير السياسة ا  تمانية اي تنمية المااري  الص يرة يعد مف الموالي  الت ثير السياسة ا  تمانية اي تنمية المااري  الص يرة يعد مف الموالي  ال

   ::ك أممهاك أممهاوتبرم مطس األممية مف  دة جوانبوتبرم مطس األممية مف  دة جوانب  

   تمانية للمصارؼ اليمنية اي تمانية للمصارؼ اليمنية اي قلة الدراسات التي تناولت مولوع ت ثير السياسة ا  قلة الدراسات التي تناولت مولوع ت ثير السياسة ا    1-

 وتنمية المااري  الص يرة.  وتنمية المااري  الص يرة.    تمويؿتمويؿ          

   ..إاادة الجهات طات العالقة بمولوع تمويؿ وتنمية المااري  الص يرة لالستفادةإاادة الجهات طات العالقة بمولوع تمويؿ وتنمية المااري  الص يرة لالستفادة  2-

 تمويد المةتبة والباحثيف والدارسيف والمهتميف بمولوع تمويؿ المااري  الص يرة.تمويد المةتبة والباحثيف والدارسيف والمهتميف بمولوع تمويؿ المااري  الص يرة.  3-
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   : منيجية الدراسة:: منيجية الدراسة:ادساادساسس

تناسػػػػػػػب مػػػػػػػ  طبيعػػػػػػػة تناسػػػػػػػب مػػػػػػػ  طبيعػػػػػػػة تتالدراسػػػػػػػة  لػػػػػػػى المنهجيػػػػػػػة والوسػػػػػػػا ؿ واألسػػػػػػػاليب التػػػػػػػي الدراسػػػػػػػة  لػػػػػػػى المنهجيػػػػػػػة والوسػػػػػػػا ؿ واألسػػػػػػػاليب التػػػػػػػي    تمػػػػػػػدت تمػػػػػػػدتاا            
حجػػػػػـ حجػػػػػـ ببللبيانػػػػػات الساصػػػػػة للبيانػػػػػات الساصػػػػػة   ككوالقياسػػػػػيوالقياسػػػػػيحيػػػػػث تػػػػػـ إتبػػػػػاع المػػػػػنهل الوصػػػػػفي التحليلػػػػػي حيػػػػػث تػػػػػـ إتبػػػػػاع المػػػػػنهل الوصػػػػػفي التحليلػػػػػي   ككالمولػػػػػوعالمولػػػػػوع

  تنميػػػػػةتنميػػػػػةاػػػػػي اػػػػػي طلػػػػػؾ طلػػػػػؾ تػػػػػ ثير تػػػػػ ثير و و   ككوةػػػػػطلؾ حجػػػػػـ الودا ػػػػػ  والموجػػػػػوداتوةػػػػػطلؾ حجػػػػػـ الودا ػػػػػ  والموجػػػػػودات  ككا  تمػػػػػاف مػػػػػف مػػػػػطس المصػػػػػارؼا  تمػػػػػاف مػػػػػف مػػػػػطس المصػػػػػارؼ
وتقػػػػػػػػارير وتقػػػػػػػػارير   وطلػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف التقػػػػػػػػارير الساصػػػػػػػػة بالمصػػػػػػػػارؼ السػػػػػػػػابقةوطلػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف التقػػػػػػػػارير الساصػػػػػػػػة بالمصػػػػػػػػارؼ السػػػػػػػػابقة  ككالماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرةالماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة    ػػػػػػػػدد   ػػػػػػػػدد 

والمتعػػػػػػػػدد والمتعػػػػػػػػدد   الدراسػػػػػػػػة النمػػػػػػػػوطج السطػػػػػػػػي البسػػػػػػػػيطالدراسػػػػػػػػة النمػػػػػػػػوطج السطػػػػػػػػي البسػػػػػػػػيط  واسػػػػػػػػتسدمتواسػػػػػػػػتسدمت  ككالصػػػػػػػػندوؽ ا جتمػػػػػػػػا ي للتنميػػػػػػػػةالصػػػػػػػػندوؽ ا جتمػػػػػػػػا ي للتنميػػػػػػػػة
تنميػػػػػػة   ػػػػػػدد  تنميػػػػػػة   ػػػػػػدد  اػػػػػػي اػػػػػػي لتحليػػػػػػؿ تػػػػػػ ثير حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف والودا ػػػػػػ  والموجػػػػػػودات ةمت يػػػػػػرات مسػػػػػػتقلة لتحليػػػػػػؿ تػػػػػػ ثير حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف والودا ػػػػػػ  والموجػػػػػػودات ةمت يػػػػػػرات مسػػػػػػتقلة 

 ::اآلتيةاآلتية  تتةما اي المعاد ةما اي المعاد   المااري  الص يرة ةمت ير تاب المااري  الص يرة ةمت ير تاب 
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 المبحث الثاني

 الدراسات السابقة
 تمييد:تمييد:

 رلػػػػػها  رلػػػػػها   وتػػػػػـوتػػػػػـ  ككالدراسػػػػػةالدراسػػػػػة  مػػػػػطسمػػػػػطس  منػػػػػاؾ العديػػػػػد مػػػػػف الدراسػػػػػات التػػػػػي لهػػػػػا  القػػػػػة بمولػػػػػوعمنػػػػػاؾ العديػػػػػد مػػػػػف الدراسػػػػػات التػػػػػي لهػػػػػا  القػػػػػة بمولػػػػػوع
  العربيػػػػةالعربيػػػػة  بالل ػػػػةبالل ػػػػة  الدراسػػػػاتالدراسػػػػات  محػػػػوريف:محػػػػوريف:  ا سػػػػتفادة منهػػػػاك وتنقسػػػػـ الدراسػػػػات السػػػػابقة إلػػػػىا سػػػػتفادة منهػػػػاك وتنقسػػػػـ الدراسػػػػات السػػػػابقة إلػػػػى  مػػػػف أجػػػػؿمػػػػف أجػػػػؿ

 ::الدراساتالدراساتايما يلي  ر  لتلؾ ايما يلي  ر  لتلؾ األجنبية و األجنبية و   والدراسات بالل ةوالدراسات بالل ة

 العربية:العربية:  بالمغةبالمغة  الدراساتالدراساتأكال: أكال:  

دور مؤسسػػػػػػػػات وبػػػػػػػػرامل التمويػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػ ير اػػػػػػػػي تمويػػػػػػػػؿ دور مؤسسػػػػػػػػات وبػػػػػػػػرامل التمويػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػ ير اػػػػػػػػي تمويػػػػػػػػؿ (: (: 2016دراسػػػػػػػػة  السػػػػػػػػب ي  دراسػػػػػػػػة  السػػػػػػػػب ي  -1
      : :2009-2014    وتنمية المااري  الص يرةك "دراسة تحليلية للتجربة اليمنية للفترة:وتنمية المااري  الص يرةك "دراسة تحليلية للتجربة اليمنية للفترة:

التعػػػػػػػرؼ  لػػػػػػػى دور مؤسسػػػػػػػات التمويػػػػػػػؿ الصػػػػػػػ ير اػػػػػػػي تمويػػػػػػػؿ التعػػػػػػػرؼ  لػػػػػػػى دور مؤسسػػػػػػػات التمويػػػػػػػؿ الصػػػػػػػ ير اػػػػػػػي تمويػػػػػػػؿ   الػػػػػػػىالػػػػػػػى  مػػػػػػػدات الدراسػػػػػػػةمػػػػػػػدات الدراسػػػػػػػة
وتنميػػػػػػػػة الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة اػػػػػػػػي الػػػػػػػػيمفك ولتحقيػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػدؼ الدراسػػػػػػػػة تػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػتسداـ التحليػػػػػػػػؿ وتنميػػػػػػػػة الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة اػػػػػػػػي الػػػػػػػػيمفك ولتحقيػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػدؼ الدراسػػػػػػػػة تػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػتسداـ التحليػػػػػػػػؿ 
الوصػػػػػػػفي مػػػػػػػف سػػػػػػػالؿ التقػػػػػػػارير الساصػػػػػػػة بمؤسسػػػػػػػات التمويػػػػػػػؿ الصػػػػػػػ ير وتقػػػػػػػارير الصػػػػػػػندوؽ الوصػػػػػػػفي مػػػػػػػف سػػػػػػػالؿ التقػػػػػػػارير الساصػػػػػػػة بمؤسسػػػػػػػات التمويػػػػػػػؿ الصػػػػػػػ ير وتقػػػػػػػارير الصػػػػػػػندوؽ 

وةػػػػػػطلؾ التقػػػػػػارير المرتبطػػػػػػة بمولػػػػػػوع الدراسػػػػػػة والبحػػػػػػثك وقػػػػػػد ةػػػػػػاف مػػػػػػف وةػػػػػػطلؾ التقػػػػػػارير المرتبطػػػػػػة بمولػػػػػػوع الدراسػػػػػػة والبحػػػػػػثك وقػػػػػػد ةػػػػػػاف مػػػػػػف   ككا جتمػػػػػػا ي للتنميػػػػػػةا جتمػػػػػػا ي للتنميػػػػػػة
الدراسػػػػػػػة اف مؤسسػػػػػػػات وبػػػػػػػرامل التمويػػػػػػػؿ الصػػػػػػػ ير تقػػػػػػػدـ الدراسػػػػػػػة اف مؤسسػػػػػػػات وبػػػػػػػرامل التمويػػػػػػػؿ الصػػػػػػػ ير تقػػػػػػػدـ   إليهػػػػػػػاإليهػػػػػػػا  امػػػػػػػـ النتػػػػػػػا ل التػػػػػػػي توصػػػػػػػلتامػػػػػػػـ النتػػػػػػػا ل التػػػػػػػي توصػػػػػػػلت

  ولةػػػػفولةػػػػف  سػػػػدمات ماليػػػػة متميػػػػمة للماػػػػاري  الصػػػػ يرة جعلهػػػػا تتصػػػػدر الةثيػػػػر مػػػػف التجػػػػارب العربيػػػػةسػػػػدمات ماليػػػػة متميػػػػمة للماػػػػاري  الصػػػػ يرة جعلهػػػػا تتصػػػػدر الةثيػػػػر مػػػػف التجػػػػارب العربيػػػػة
التمويليػػػػػة للماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة القا مػػػػػة او التمويليػػػػػة للماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة القا مػػػػػة او مػػػػػطس السػػػػػدمات  تػػػػػماؿ ريػػػػػر ةاايػػػػػة لتلبيػػػػػة الحاجػػػػػات مػػػػػطس السػػػػػدمات  تػػػػػماؿ ريػػػػػر ةاايػػػػػة لتلبيػػػػػة الحاجػػػػػات 

التػػػػػي اػػػػػي مرحلػػػػػة اإلناػػػػػا . وةػػػػػاف مػػػػػف امػػػػػـ التوصػػػػػيات التػػػػػي اوصػػػػػت بهػػػػػا الدراسػػػػػة لػػػػػػرورة التػػػػػي اػػػػػي مرحلػػػػػة اإلناػػػػػا . وةػػػػػاف مػػػػػف امػػػػػـ التوصػػػػػيات التػػػػػي اوصػػػػػت بهػػػػػا الدراسػػػػػة لػػػػػػرورة 
تػػػػػدسؿ الدولػػػػػة وةػػػػػطلؾ الػػػػػدوؿ والمؤسسػػػػػات المانحػػػػػة بالػػػػػد ـ المبااػػػػػر لهػػػػػطس الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة تػػػػػدسؿ الدولػػػػػة وةػػػػػطلؾ الػػػػػدوؿ والمؤسسػػػػػات المانحػػػػػة بالػػػػػد ـ المبااػػػػػر لهػػػػػطس الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة 

يمةنهػػػػػا يمةنهػػػػػا او الػػػػػد ـ ال يػػػػػر مبااػػػػػر  ػػػػػف طريػػػػػؽ د ػػػػػـ مؤسسػػػػػات التمويػػػػػؿ الصػػػػػ ير بالقػػػػػدر الػػػػػط  او الػػػػػد ـ ال يػػػػػر مبااػػػػػر  ػػػػػف طريػػػػػؽ د ػػػػػـ مؤسسػػػػػات التمويػػػػػؿ الصػػػػػ ير بالقػػػػػدر الػػػػػط  
مػػػػػف تلبيػػػػػة احتياجػػػػػات مػػػػػطس الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة التػػػػػي تسػػػػػهـ اػػػػػي حػػػػػؿ العديػػػػػد مػػػػػف الماػػػػػةالت مػػػػػف تلبيػػػػػة احتياجػػػػػات مػػػػػطس الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة التػػػػػي تسػػػػػهـ اػػػػػي حػػػػػؿ العديػػػػػد مػػػػػف الماػػػػػةالت 

 اي ظؿ الول  الرامف  الحرب .اي ظؿ الول  الرامف  الحرب .   سيما سيماا قتصادية والتي مف امما ماةلة البطالة ا قتصادية والتي مف امما ماةلة البطالة 

تحليػػػػػػػػػػؿ العالقػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػيف ا  تمػػػػػػػػػػاف المصػػػػػػػػػػراي وبعػػػػػػػػػػ  تحليػػػػػػػػػػؿ العالقػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػيف ا  تمػػػػػػػػػػاف المصػػػػػػػػػػراي وبعػػػػػػػػػػ  (: (: 2016دراسػػػػػػػػػػة  الزبيػػػػػػػػػػدم  دراسػػػػػػػػػػة  الزبيػػػػػػػػػػدم    -2
 قياسية"قياسية"  المت يرات المالية اي العراؽك "دراسةالمت يرات المالية اي العراؽك "دراسة
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التعػػػػػرؼ  لػػػػػى تحليػػػػػؿ العالقػػػػػة بػػػػػيف ا  تمػػػػػاف المصػػػػػراي وبعػػػػػ  التعػػػػػرؼ  لػػػػػى تحليػػػػػؿ العالقػػػػػة بػػػػػيف ا  تمػػػػػاف المصػػػػػراي وبعػػػػػ    الػػػػػىالػػػػػى  مػػػػػدات الدراسػػػػػةمػػػػػدات الدراسػػػػػة
المت يػػػػػػػػرات الماليػػػػػػػػةك وةػػػػػػػػطلؾ تػػػػػػػػ ثير ا  تمػػػػػػػػاف المصػػػػػػػػراي المقػػػػػػػػدـ مػػػػػػػػف المصػػػػػػػػارؼ التجاريػػػػػػػػة المت يػػػػػػػػرات الماليػػػػػػػػةك وةػػػػػػػػطلؾ تػػػػػػػػ ثير ا  تمػػػػػػػػاف المصػػػػػػػػراي المقػػػػػػػػدـ مػػػػػػػػف المصػػػػػػػػارؼ التجاريػػػػػػػػة 

الموامنػػػػػػػة العامػػػػػػػة ك ولتحقيػػػػػػػؽ الموامنػػػػػػػة العامػػػػػػػة ك ولتحقيػػػػػػػؽ -اإليػػػػػػػراداتاإليػػػػػػػرادات- النفقػػػػػػػات النفقػػػػػػػات  ::قيػػػػػػػة اػػػػػػػي بعػػػػػػػ  المت يػػػػػػػرات الماليػػػػػػػةقيػػػػػػػة اػػػػػػػي بعػػػػػػػ  المت يػػػػػػػرات الماليػػػػػػػةااالعر العر 
التحليػػػػػػؿ ا قتصػػػػػػاد  القياسػػػػػػي مػػػػػػف سػػػػػػالؿ اسػػػػػػتسداـ األسػػػػػػاليب التحليػػػػػػؿ ا قتصػػػػػػاد  القياسػػػػػػي مػػػػػػف سػػػػػػالؿ اسػػػػػػتسداـ األسػػػػػػاليب   امػػػػػػداؼ الدراسػػػػػػة تػػػػػػـ اسػػػػػػتسداـامػػػػػػداؼ الدراسػػػػػػة تػػػػػػـ اسػػػػػػتسداـ

ك والتةامػػػػػػػػػؿ ك والتةامػػػػػػػػػؿ VARوالبػػػػػػػػػرامل القياسػػػػػػػػػية الحديثػػػػػػػػػة بمػػػػػػػػػا ايهػػػػػػػػػا:  السالسػػػػػػػػػؿ الممنيػػػػػػػػػةك ونمػػػػػػػػػوطج والبػػػػػػػػػرامل القياسػػػػػػػػػية الحديثػػػػػػػػػة بمػػػػػػػػػا ايهػػػػػػػػػا:  السالسػػػػػػػػػؿ الممنيػػػػػػػػػةك ونمػػػػػػػػػوطج 
ليهػػػػػا الدراسػػػػػة وجػػػػػود  القػػػػػة موجبػػػػػة بػػػػػيف ليهػػػػػا الدراسػػػػػة وجػػػػػود  القػػػػػة موجبػػػػػة بػػػػػيف إإمػػػػػـ النتػػػػػا ل التػػػػػي توصػػػػػلت مػػػػػـ النتػػػػػا ل التػػػػػي توصػػػػػلت أأالماػػػػػترؾ ك وةػػػػػاف مػػػػػف الماػػػػػترؾ ك وةػػػػػاف مػػػػػف 

وةػػػػػػػػطلؾ وةػػػػػػػػطلؾ   ككاإليػػػػػػػػرادات والنفقػػػػػػػػاتاإليػػػػػػػػرادات والنفقػػػػػػػػاتا  تمػػػػػػػػاف المصػػػػػػػػراي وبعػػػػػػػػ  المت يػػػػػػػػرات الماليػػػػػػػػة بمػػػػػػػػا ايهػػػػػػػػا: ا  تمػػػػػػػػاف المصػػػػػػػػراي وبعػػػػػػػػ  المت يػػػػػػػػرات الماليػػػػػػػػة بمػػػػػػػػا ايهػػػػػػػػا: 
الوامنػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة باػػػػػػػػةؿ  ػػػػػػػػاـك وقػػػػػػػػد اوصػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػة بػػػػػػػػد ـ المصػػػػػػػػارؼ لتطػػػػػػػػوير سػػػػػػػػدماتها الوامنػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة باػػػػػػػػةؿ  ػػػػػػػػاـك وقػػػػػػػػد اوصػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػة بػػػػػػػػد ـ المصػػػػػػػػارؼ لتطػػػػػػػػوير سػػػػػػػػدماتها 
المصػػػػػراية لتاػػػػػمؿ جميػػػػػ  األناػػػػػػطة ا قتصػػػػػادية المستلفػػػػػة لتسػػػػػامـ اػػػػػػي نمػػػػػو الػػػػػدسؿ القػػػػػػوميك المصػػػػػراية لتاػػػػػمؿ جميػػػػػ  األناػػػػػػطة ا قتصػػػػػادية المستلفػػػػػة لتسػػػػػامـ اػػػػػػي نمػػػػػو الػػػػػدسؿ القػػػػػػوميك 
واوصػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػة أيلػػػػػػػػا المصػػػػػػػػارؼ بتوجيػػػػػػػػه ا  تمػػػػػػػػاف المصػػػػػػػػراي الػػػػػػػػى جميػػػػػػػػ  القطا ػػػػػػػػات واوصػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػة أيلػػػػػػػػا المصػػػػػػػػارؼ بتوجيػػػػػػػػه ا  تمػػػػػػػػاف المصػػػػػػػػراي الػػػػػػػػى جميػػػػػػػػ  القطا ػػػػػػػػات 

 صادية المستلفة.صادية المستلفة.والمااري  ا قتوالمااري  ا قت

المعيقػػػػػػػػات التمويليػػػػػػػػة للماػػػػػػػػرو ات الصػػػػػػػػ يرة والمتوسػػػػػػػػطة" المعيقػػػػػػػػات التمويليػػػػػػػػة للماػػػػػػػػرو ات الصػػػػػػػػ يرة والمتوسػػػػػػػػطة" (: (: 2015    المممػػػػػػػػيالمممػػػػػػػػيدراسػػػػػػػػة  دراسػػػػػػػػة    -3
 دراسة ميدانية للمصارؼ السورية"دراسة ميدانية للمصارؼ السورية"

التمويػػػػػػؿ التػػػػػػي تحػػػػػػوؿ دوف مػػػػػػنن ا  تمػػػػػػاف التمويػػػػػػؿ التػػػػػػي تحػػػػػػوؿ دوف مػػػػػػنن ا  تمػػػػػػاف يقػػػػػػات يقػػػػػػات التعػػػػػػرؼ  لػػػػػػى معالتعػػػػػػرؼ  لػػػػػػى مع  إلػػػػػػىإلػػػػػػى  مػػػػػػدات الدراسػػػػػػةمػػػػػػدات الدراسػػػػػػة        
الماػػػػاري ك وةػػػػطلؾ الماػػػػاري ك وةػػػػطلؾ للماػػػػاري  الصػػػػ يرة والمتوسػػػػطة اػػػػي سػػػػوريا والتػػػػي تعيػػػػؽ نمػػػػو وتطػػػػوير مػػػػطس للماػػػػاري  الصػػػػ يرة والمتوسػػػػطة اػػػػي سػػػػوريا والتػػػػي تعيػػػػؽ نمػػػػو وتطػػػػوير مػػػػطس 

جػػػػػػػه مػػػػػػػطس جػػػػػػػه مػػػػػػػطس ااالتعػػػػػػػرؼ  لػػػػػػػى دور المصػػػػػػػارؼ اػػػػػػػي تمويػػػػػػػؿ مػػػػػػػطس الماػػػػػػػاري  والصػػػػػػػعوبات التػػػػػػػي تو التعػػػػػػػرؼ  لػػػػػػػى دور المصػػػػػػػارؼ اػػػػػػػي تمويػػػػػػػؿ مػػػػػػػطس الماػػػػػػػاري  والصػػػػػػػعوبات التػػػػػػػي تو 
مػػػػػػػػـ مػػػػػػػػـ أألتقػػػػػػػػديـ ا  تمػػػػػػػػاف المصػػػػػػػػراي لهػػػػػػػػطس الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرةك والتعػػػػػػػػرؼ  لػػػػػػػػى لتقػػػػػػػػديـ ا  تمػػػػػػػػاف المصػػػػػػػػراي لهػػػػػػػػطس الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرةك والتعػػػػػػػػرؼ  لػػػػػػػػى   ككالمصػػػػػػػػارؼالمصػػػػػػػػارؼ

مػػػػػػـ النتػػػػػػا ل مػػػػػػـ النتػػػػػػا ل أألػػػػػػى الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة والمتوسػػػػػػطةك وةػػػػػػاف مػػػػػػف لػػػػػػى الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة والمتوسػػػػػػطةك وةػػػػػػاف مػػػػػػف إإالسػػػػػػدمات ا  تمانيػػػػػػة المقدمػػػػػػة السػػػػػػدمات ا  تمانيػػػػػػة المقدمػػػػػػة 
مػػػػػػاـ مػػػػػػاـ أأف طبيعػػػػػػة الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة والمتوسػػػػػػطة تعتبػػػػػػر  ا قػػػػػػا ف طبيعػػػػػػة الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة والمتوسػػػػػػطة تعتبػػػػػػر  ا قػػػػػػا أأالدراسػػػػػػة الدراسػػػػػػة   إليهػػػػػػاإليهػػػػػػا  التػػػػػػي توصػػػػػػلتالتػػػػػػي توصػػػػػػلت

العمليػػػػػات المصػػػػػراية السػػػػػا دة اػػػػػي العمليػػػػػات المصػػػػػراية السػػػػػا دة اػػػػػي أف أف لتنميتهػػػػػا مػػػػػف قبػػػػػؿ المصػػػػػارؼك و لتنميتهػػػػػا مػػػػػف قبػػػػػؿ المصػػػػػارؼك و   ككمنحهػػػػػا ا  تمػػػػػاف الػػػػػالـممنحهػػػػػا ا  تمػػػػػاف الػػػػػالـم
وصػػػػػػػػت وصػػػػػػػػت أأالمصػػػػػػػػارؼ لهػػػػػػػػا دور يحػػػػػػػػوؿ دوف حصػػػػػػػػوؿ الماػػػػػػػػاري   لػػػػػػػػى ا  تمػػػػػػػػاف المصػػػػػػػػرايك و المصػػػػػػػػارؼ لهػػػػػػػػا دور يحػػػػػػػػوؿ دوف حصػػػػػػػػوؿ الماػػػػػػػػاري   لػػػػػػػػى ا  تمػػػػػػػػاف المصػػػػػػػػرايك و 

للماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة مػػػػػػػف سػػػػػػػالؿ للماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة مػػػػػػػف سػػػػػػػالؿ تاػػػػػػػجي  المصػػػػػػػارؼ  لػػػػػػػى مػػػػػػػنن ا  تمػػػػػػػاف تاػػػػػػػجي  المصػػػػػػػارؼ  لػػػػػػػى مػػػػػػػنن ا  تمػػػػػػػاف للالدراسػػػػػػػة العمػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػة العمػػػػػػػؿ 
اإل فػػػػػػا ات اللػػػػػػريبية للمصػػػػػػارؼ التػػػػػػي تقػػػػػػدـ ا  تمػػػػػػاف للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ك وةػػػػػػطلؾ إيجػػػػػػاد اإل فػػػػػػا ات اللػػػػػػريبية للمصػػػػػػارؼ التػػػػػػي تقػػػػػػدـ ا  تمػػػػػػاف للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ك وةػػػػػػطلؾ إيجػػػػػػاد 

 مؤسسات تعمؿ  لى لماف مساطر منن ا  تماف لهطس المااري .مؤسسات تعمؿ  لى لماف مساطر منن ا  تماف لهطس المااري .
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"تػػػػػػػ ثير السياسػػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػػة تجػػػػػػػاس الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة اػػػػػػػي "تػػػػػػػ ثير السياسػػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػػة تجػػػػػػػاس الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة اػػػػػػػي (: (: 2014دراسػػػػػػػة  شػػػػػػػرىاف دراسػػػػػػػة  شػػػػػػػرىاف   -4
 حجـ النااط المصراي": حجـ النااط المصراي": 

التعػػػػػػرؼ  لػػػػػػى مػػػػػػد  تػػػػػػ ثير مػػػػػػنن ا  تمػػػػػػاف المصػػػػػػراي للماػػػػػػاري  التعػػػػػػرؼ  لػػػػػػى مػػػػػػد  تػػػػػػ ثير مػػػػػػنن ا  تمػػػػػػاف المصػػػػػػراي للماػػػػػػاري    لػػػػػػىلػػػػػػىإإ  مػػػػػػدات الدراسػػػػػػةمػػػػػػدات الدراسػػػػػػة            
الصػػػػػػ يرة اػػػػػػي حجػػػػػػـ الناػػػػػػاط المصػػػػػػراي  الموجػػػػػػودات ك الودا ػػػػػػ    ك وا تمػػػػػػدت الدراسػػػػػػة  لػػػػػػى الصػػػػػػ يرة اػػػػػػي حجػػػػػػـ الناػػػػػػاط المصػػػػػػراي  الموجػػػػػػودات ك الودا ػػػػػػ    ك وا تمػػػػػػدت الدراسػػػػػػة  لػػػػػػى 
أسػػػػػػلوب التحليػػػػػػؿ الوصػػػػػػفي المقػػػػػػارف اسػػػػػػتنادا إلػػػػػػى البيانػػػػػػات التاريسيػػػػػػة الربػػػػػػ  سػػػػػػنوية لمصػػػػػػراي أسػػػػػػلوب التحليػػػػػػؿ الوصػػػػػػفي المقػػػػػػارف اسػػػػػػتنادا إلػػػػػػى البيانػػػػػػات التاريسيػػػػػػة الربػػػػػػ  سػػػػػػنوية لمصػػػػػػراي 

ؼ األمػػػػػؿ للتمويػػػػػؿ األصػػػػػ ر ك وقػػػػػد بينػػػػػت نتػػػػػا ل الدراسػػػػػة ؼ األمػػػػػؿ للتمويػػػػػؿ األصػػػػػ ر ك وقػػػػػد بينػػػػػت نتػػػػػا ل الدراسػػػػػة التلػػػػػامف اإلسػػػػػالمي الػػػػػدولي ومصػػػػػر التلػػػػػامف اإلسػػػػػالمي الػػػػػدولي ومصػػػػػر 
 القػػػػػػة ايجابيػػػػػػة بػػػػػػيف مػػػػػػنن ا  تمػػػػػػاف المصػػػػػػراي للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة اليمنيػػػػػػة وحجػػػػػػـ  القػػػػػػة ايجابيػػػػػػة بػػػػػػيف مػػػػػػنن ا  تمػػػػػػاف المصػػػػػػراي للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة اليمنيػػػػػػة وحجػػػػػػـ   منػػػػػػاؾمنػػػػػػاؾ  إفإف

الناػػػػػػاط المصػػػػػػراي للمصػػػػػػرايف مػػػػػػف حيػػػػػػث حجػػػػػػـ الموجػػػػػػودات وةػػػػػػطلؾ حجػػػػػػـ الودا ػػػػػػ ك وبػػػػػػطلؾ الناػػػػػػاط المصػػػػػػراي للمصػػػػػػرايف مػػػػػػف حيػػػػػػث حجػػػػػػـ الموجػػػػػػودات وةػػػػػػطلؾ حجػػػػػػـ الودا ػػػػػػ ك وبػػػػػػطلؾ 
و مسػػػػػػاممة الدولػػػػػػة و مسػػػػػػاممة الدولػػػػػػة أوصػػػػػػت الدراسػػػػػػة المصػػػػػػرايف بميػػػػػػادة مػػػػػػنن ا  تمػػػػػػاف للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ك أوصػػػػػػت الدراسػػػػػػة المصػػػػػػرايف بميػػػػػػادة مػػػػػػنن ا  تمػػػػػػاف للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ك 

 اي ةفالة ا  تماف الممنوح للمااري  الص يرة اليمنية.اي ةفالة ا  تماف الممنوح للمااري  الص يرة اليمنية.

تػػػػػػ ثير القػػػػػػرو  البنةيػػػػػػة  لػػػػػػى الولػػػػػػ  المػػػػػػالي للماػػػػػػاري  تػػػػػػ ثير القػػػػػػرو  البنةيػػػػػػة  لػػػػػػى الولػػػػػػ  المػػػػػػالي للماػػػػػػاري  (: (: 2014دراسػػػػػػة  بكك ػػػػػػكس  دراسػػػػػػة  بكك ػػػػػػكس  -5
 (:(:الص يرة والمتوسطة اي الجما رك  دراسة قياسيةالص يرة والمتوسطة اي الجما رك  دراسة قياسية

  يةيةالتعػػػػػػرؼ  لػػػػػػى تحليػػػػػػؿ وتػػػػػػ ثير العالقػػػػػػة بػػػػػػيف القػػػػػػرو  المصػػػػػػراالتعػػػػػػرؼ  لػػػػػػى تحليػػػػػػؿ وتػػػػػػ ثير العالقػػػػػػة بػػػػػػيف القػػػػػػرو  المصػػػػػػرا  إلػػػػػػىإلػػػػػػى  مػػػػػػدات الدراسػػػػػػةمػػػػػػدات الدراسػػػػػػة          
 البنةيػػػػػػػػػة   لػػػػػػػػػى الولػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػالي للماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرة والمتوسػػػػػػػػػطة ك وةػػػػػػػػػطلؾ تػػػػػػػػػ ثير مػػػػػػػػػطس  البنةيػػػػػػػػػة   لػػػػػػػػػى الولػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػالي للماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرة والمتوسػػػػػػػػػطة ك وةػػػػػػػػػطلؾ تػػػػػػػػػ ثير مػػػػػػػػػطس 
القػػػػػرو  المقدمػػػػػة مػػػػػف المصػػػػػارؼ اػػػػػي الولػػػػػ  المػػػػػالي لهػػػػػطس الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة والمتوسػػػػػطةك القػػػػػرو  المقدمػػػػػة مػػػػػف المصػػػػػارؼ اػػػػػي الولػػػػػ  المػػػػػالي لهػػػػػطس الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة والمتوسػػػػػطةك 
ولتحقيػػػػػػؽ امػػػػػػداؼ الدراسػػػػػػة تػػػػػػـ اسػػػػػػتسداـ التحليػػػػػػؿ ا قتصػػػػػػاد  القياسػػػػػػي مػػػػػػف سػػػػػػالؿ اسػػػػػػتسداـ ولتحقيػػػػػػؽ امػػػػػػداؼ الدراسػػػػػػة تػػػػػػـ اسػػػػػػتسداـ التحليػػػػػػؿ ا قتصػػػػػػاد  القياسػػػػػػي مػػػػػػف سػػػػػػالؿ اسػػػػػػتسداـ 

ك نمػػػػػػػػػوطج ا نحػػػػػػػػػدار السطػػػػػػػػػي ك نمػػػػػػػػػوطج ا نحػػػػػػػػػدار السطػػػػػػػػػي eviewsايهػػػػػػػػػا:  برنػػػػػػػػػامل ايهػػػػػػػػػا:  برنػػػػػػػػػامل األسػػػػػػػػػاليب والبػػػػػػػػػرامل القياسػػػػػػػػػية بمػػػػػػػػػا األسػػػػػػػػػاليب والبػػػػػػػػػرامل القياسػػػػػػػػػية بمػػػػػػػػػا 
ليهػػػػػا الدراسػػػػػة ليهػػػػػا الدراسػػػػػة إإمػػػػػـ النتػػػػػا ل التػػػػػي توصػػػػػلت مػػػػػـ النتػػػػػا ل التػػػػػي توصػػػػػلت أأالبسػػػػػيط والمتعػػػػػددك والتةامػػػػػؿ الماػػػػػترؾ ك وةػػػػػاف مػػػػػف البسػػػػػيط والمتعػػػػػددك والتةامػػػػػؿ الماػػػػػترؾ ك وةػػػػػاف مػػػػػف 

وجػػػػػػود  القػػػػػػة موجبػػػػػػة بػػػػػػيف تػػػػػػ ثير القػػػػػػرو  المصػػػػػػراية وبػػػػػػيف المػػػػػػردود ا قتصػػػػػػاد  والمػػػػػػالي وجػػػػػػود  القػػػػػػة موجبػػػػػػة بػػػػػػيف تػػػػػػ ثير القػػػػػػرو  المصػػػػػػراية وبػػػػػػيف المػػػػػػردود ا قتصػػػػػػاد  والمػػػػػػالي 
 لهطس المااري  الص يرة والمتوسطة.لهطس المااري  الص يرة والمتوسطة.

دور التمويػػػػػؿ اػػػػػي تنميػػػػػة الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة "دراسػػػػػة تطبيقيػػػػػة دور التمويػػػػػؿ اػػػػػي تنميػػػػػة الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة "دراسػػػػػة تطبيقيػػػػػة (: (: 2010دراسػػػػػة  الػػػػػدماغ دراسػػػػػة  الػػػػػدماغ   -6
  لى المااري  النسا ية الممولة مف مؤسسات اإلقرا ": لى المااري  النسا ية الممولة مف مؤسسات اإلقرا ":

التعػػػػرؼ  لػػػػى مػػػػد  تػػػػ ثير التمويػػػػؿ  ا  تمػػػػاف  اػػػػي تنميػػػػة الماػػػػاري  التعػػػػرؼ  لػػػػى مػػػػد  تػػػػ ثير التمويػػػػؿ  ا  تمػػػػاف  اػػػػي تنميػػػػة الماػػػػاري    إلػػػػىإلػػػػى  مػػػػدات الدراسػػػػةمػػػػدات الدراسػػػػة          
ك وتػػػػـ تحليػػػػػؿ ك وتػػػػـ تحليػػػػػؿ اانسػػػػا ينسػػػػا ي  ااماػػػػرو ماػػػػرو 130  بل ػػػػػتبل ػػػػػت  وتػػػػـ توميػػػػ  اسػػػػػتبانة  لػػػػى  ينػػػػة  اػػػػوا يةوتػػػػـ توميػػػػ  اسػػػػػتبانة  لػػػػى  ينػػػػة  اػػػػوا ية  ككالصػػػػ يرةالصػػػػ يرة
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مػػػػػػـ النتػػػػػػا ل وجػػػػػػود  القػػػػػػة إيجابيػػػػػػة بػػػػػػيف حجػػػػػػـ مػػػػػػـ النتػػػػػػا ل وجػػػػػػود  القػػػػػػة إيجابيػػػػػػة بػػػػػػيف حجػػػػػػـ أأمػػػػػػف مػػػػػػف   جػػػػػػا جػػػػػػا   وبنػػػػػػا   لػػػػػػى التحليػػػػػػؿوبنػػػػػػا   لػػػػػػى التحليػػػػػػؿ  ككا سػػػػػػتبانةا سػػػػػػتبانة
وصػػػػت الدراسػػػػة بلػػػػػرورة مسػػػػاممة الدولػػػػة اػػػػػي وصػػػػت الدراسػػػػة بلػػػػػرورة مسػػػػاممة الدولػػػػة اػػػػػي أأالتمويػػػػؿ الممنػػػػوح وتنميػػػػة الماػػػػػاري  الصػػػػ يرةك و التمويػػػػؿ الممنػػػػوح وتنميػػػػة الماػػػػػاري  الصػػػػ يرةك و 

 ةفالة ا  تماف.ةفالة ا  تماف.

أثػػػػػر ا  تمػػػػػاف المصػػػػػراي  لػػػػػى النمػػػػػو اقتصػػػػػاد  اػػػػػي الػػػػػيمف" أثػػػػػر ا  تمػػػػػاف المصػػػػػراي  لػػػػػى النمػػػػػو اقتصػػػػػاد  اػػػػػي الػػػػػيمف" (: (: 2003دراسػػػػػة  العػػػػػامرم دراسػػػػػة  العػػػػػامرم   -7
  : :1990-2001  دراسة تحليلية قياسية" للفترة:دراسة تحليلية قياسية" للفترة:

أثػػػػػػر ا  تمػػػػػػاف ا سػػػػػػػتثمار  المصػػػػػػراي الممنػػػػػػػوح أثػػػػػػر ا  تمػػػػػػاف ا سػػػػػػػتثمار  المصػػػػػػراي الممنػػػػػػػوح   الػػػػػػػى التعػػػػػػرؼ  لػػػػػػػىالػػػػػػػى التعػػػػػػرؼ  لػػػػػػػى  مػػػػػػدات الدراسػػػػػػةمػػػػػػدات الدراسػػػػػػة
مػػػػػف المصػػػػػارؼ التقليديػػػػػة التجاريػػػػػة اليمنيػػػػػة  لػػػػػى النمػػػػػو ا قتصػػػػػاد   لػػػػػى مسػػػػػتو  ا قتصػػػػػاد مػػػػػف المصػػػػػارؼ التقليديػػػػػة التجاريػػػػػة اليمنيػػػػػة  لػػػػػى النمػػػػػو ا قتصػػػػػاد   لػػػػػى مسػػػػػتو  ا قتصػػػػػاد 
ةااػػػػػػة و لػػػػػػى مسػػػػػػتو  القطا ػػػػػػات ا قتصػػػػػػادية المستلفػػػػػػة  مرا يػػػػػػةك صػػػػػػنا يةك تجاريػػػػػػةك تاػػػػػػييد ةااػػػػػػة و لػػػػػػى مسػػػػػػتو  القطا ػػػػػػات ا قتصػػػػػػادية المستلفػػػػػػة  مرا يػػػػػػةك صػػػػػػنا يةك تجاريػػػػػػةك تاػػػػػػييد 

ف للبيانػػػػػات مػػػػػف ف للبيانػػػػػات مػػػػػف وبنػػػػػا ك سػػػػػدمات ك وا تمػػػػػدت الدراسػػػػػة  لػػػػػى أسػػػػػلوب التحليػػػػػؿ الوصػػػػػفي المقػػػػػار وبنػػػػػا ك سػػػػػدمات ك وا تمػػػػػدت الدراسػػػػػة  لػػػػػى أسػػػػػلوب التحليػػػػػؿ الوصػػػػػفي المقػػػػػار 
سػػػػػػػػػالؿ التقػػػػػػػػػارير السػػػػػػػػػنوية للنظػػػػػػػػػاـ المصػػػػػػػػػرايك واسػػػػػػػػػتسدمت الدراسػػػػػػػػػة النمػػػػػػػػػوطج اإلحصػػػػػػػػػا ي سػػػػػػػػػالؿ التقػػػػػػػػػارير السػػػػػػػػػنوية للنظػػػػػػػػػاـ المصػػػػػػػػػرايك واسػػػػػػػػػتسدمت الدراسػػػػػػػػػة النمػػػػػػػػػوطج اإلحصػػػػػػػػػا ي 

أف النظػػػػػػػػػاـ أف النظػػػػػػػػػاـ   نتػػػػػػػػا لنتػػػػػػػػا لالالالقياسػػػػػػػػي  ستبػػػػػػػػار الفرلػػػػػػػػيات المتعلقػػػػػػػػة بهػػػػػػػػػدؼ الدراسػػػػػػػػةك وقػػػػػػػػد بينػػػػػػػػت القياسػػػػػػػػي  ستبػػػػػػػػار الفرلػػػػػػػػيات المتعلقػػػػػػػػة بهػػػػػػػػػدؼ الدراسػػػػػػػػةك وقػػػػػػػػد بينػػػػػػػػت 
المصػػػػراي التقليػػػػد  التجػػػػػار  اليمنػػػػي لػػػػػي  لػػػػه سياسػػػػػة ا تمانيػػػػة والػػػػػحةك وأف معظػػػػـ ا  تمػػػػػاف المصػػػػراي التقليػػػػد  التجػػػػػار  اليمنػػػػي لػػػػػي  لػػػػه سياسػػػػػة ا تمانيػػػػة والػػػػػحةك وأف معظػػػػـ ا  تمػػػػػاف 

وح قصػػػػػػير األجػػػػػػؿك وقػػػػػػد أوصػػػػػػت الدراسػػػػػػة إناػػػػػػا  اػػػػػػرةات  امػػػػػػة مسػػػػػػاممة وح قصػػػػػػير األجػػػػػػؿك وقػػػػػػد أوصػػػػػػت الدراسػػػػػػة إناػػػػػػا  اػػػػػػرةات  امػػػػػػة مسػػػػػػاممة ا سػػػػػػتثمار  الممنػػػػػػا سػػػػػػتثمار  الممنػػػػػػ
للػػػػػػػػماف مػػػػػػػػنن ا  تمػػػػػػػػاف المصػػػػػػػػراي ياػػػػػػػػارؾ اػػػػػػػػي رأ  مالهػػػػػػػػا المصػػػػػػػػرؼ المرةػػػػػػػػم  اليمنػػػػػػػػي للػػػػػػػػماف مػػػػػػػػنن ا  تمػػػػػػػػاف المصػػػػػػػػراي ياػػػػػػػػارؾ اػػػػػػػػي رأ  مالهػػػػػػػػا المصػػػػػػػػرؼ المرةػػػػػػػػم  اليمنػػػػػػػػي 
والمصػػػػػارؼ التقليديػػػػػة التجاريػػػػػة كوالمصػػػػػارؼ المتسصصػػػػػة واػػػػػرةات التػػػػػ ميف وريرمػػػػػاك ويةػػػػػوف والمصػػػػػارؼ التقليديػػػػػة التجاريػػػػػة كوالمصػػػػػارؼ المتسصصػػػػػة واػػػػػرةات التػػػػػ ميف وريرمػػػػػاك ويةػػػػػوف 

 .. ستثمار  المصراي ستثمار  المصرايمهمة الارةة الةفالة المصراية لت طية مساطر منن ا  تماف امهمة الارةة الةفالة المصراية لت طية مساطر منن ا  تماف ا

الػػػػػػدور ا قتصػػػػػػاد  لال تمػػػػػػاف المصػػػػػػراي اػػػػػػي الػػػػػػيمف" دراسػػػػػػة الػػػػػػدور ا قتصػػػػػػاد  لال تمػػػػػػاف المصػػػػػػراي اػػػػػػي الػػػػػػيمف" دراسػػػػػػة (: (: 2003    سػػػػػػيؼسػػػػػػيؼدراسػػػػػػة  دراسػػػػػػة    -8
   تحليلية"تحليلية"

التعػػػػػػػرؼ  لػػػػػػػى الػػػػػػػدور ا قتصػػػػػػػاد  للنظػػػػػػػاـ المصػػػػػػػراي اليمنػػػػػػػي التعػػػػػػػرؼ  لػػػػػػػى الػػػػػػػدور ا قتصػػػػػػػاد  للنظػػػػػػػاـ المصػػػػػػػراي اليمنػػػػػػػي   لػػػػػػػىلػػػػػػػىإإ  مػػػػػػػدات الدراسػػػػػػػةمػػػػػػػدات الدراسػػػػػػػة
التقليػػػػػػػػد  واإلسػػػػػػػػالمي مػػػػػػػػف سػػػػػػػػالؿ سياسػػػػػػػػة مػػػػػػػػنن ا  تمػػػػػػػػاف ا سػػػػػػػػتثمار  اػػػػػػػػي  مليػػػػػػػػة النمػػػػػػػػو التقليػػػػػػػػد  واإلسػػػػػػػػالمي مػػػػػػػػف سػػػػػػػػالؿ سياسػػػػػػػػة مػػػػػػػػنن ا  تمػػػػػػػػاف ا سػػػػػػػػتثمار  اػػػػػػػػي  مليػػػػػػػػة النمػػػػػػػػو 
مةانيػػػػػة  مةانيػػػػػة ا قتصػػػػاد  اػػػػي الػػػػيمف ك وةػػػػػطلؾ التعػػػػرؼ  لػػػػى معوقػػػػات مػػػػػنن ا  تمػػػػاف ا سػػػػتثمار  وا  ا قتصػػػػاد  اػػػػي الػػػػيمف ك وةػػػػػطلؾ التعػػػػرؼ  لػػػػى معوقػػػػات مػػػػػنن ا  تمػػػػاف ا سػػػػتثمار  وا 

مػػػػػػػػف التقػػػػػػػػارير السػػػػػػػػنوية  مػػػػػػػػف التقػػػػػػػػارير السػػػػػػػػنوية  الدراسػػػػػػػػة المػػػػػػػػنهل الوصػػػػػػػػفي التحليلػػػػػػػػي الدراسػػػػػػػػة المػػػػػػػػنهل الوصػػػػػػػػفي التحليلػػػػػػػػي سػػػػػػػػتسدمت سػػػػػػػػتسدمت اامعالجاتهػػػػػػػػا ك وقػػػػػػػػد معالجاتهػػػػػػػػا ك وقػػػػػػػػد 
للنظػػػػػاـ المصػػػػػراي اليمنػػػػػي باػػػػػةؿ  ػػػػػاـ ك وةػػػػػاف مػػػػػف نتػػػػػا ل الدراسػػػػػة لػػػػػعؼ النظػػػػػاـ المصػػػػػراي للنظػػػػػاـ المصػػػػػراي اليمنػػػػػي باػػػػػةؿ  ػػػػػاـ ك وةػػػػػاف مػػػػػف نتػػػػػا ل الدراسػػػػػة لػػػػػعؼ النظػػػػػاـ المصػػػػػراي 
اػػػػػػي تمويػػػػػػؿ وتنميػػػػػػة الماػػػػػػاري  المستلفػػػػػػة ومنهػػػػػػا الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة بسػػػػػػبب الػػػػػػديوف المتعثػػػػػػرة اػػػػػػي تمويػػػػػػؿ وتنميػػػػػػة الماػػػػػػاري  المستلفػػػػػػة ومنهػػػػػػا الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة بسػػػػػػبب الػػػػػػديوف المتعثػػػػػػرة 

ك وأوصػػػػػػت الدراسػػػػػػة ك وأوصػػػػػػت الدراسػػػػػػة اف ا سػػػػػػتثمار  للماػػػػػػاري  التنمويػػػػػػةاف ا سػػػػػػتثمار  للماػػػػػػاري  التنمويػػػػػػةومػػػػػػطس مػػػػػػف أمػػػػػػـ معوقػػػػػػات مػػػػػػنن ا  تمػػػػػػومػػػػػػطس مػػػػػػف أمػػػػػػـ معوقػػػػػػات مػػػػػػنن ا  تمػػػػػػ
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مصػػػػػادر أمولهػػػػػا مػػػػػف سػػػػػالؿ السياسػػػػػة ا  تمانيػػػػػة  التػػػػػي تعمػػػػػؿ  لػػػػػى جػػػػػطب المػػػػػدسرات مصػػػػػادر أمولهػػػػػا مػػػػػف سػػػػػالؿ السياسػػػػػة ا  تمانيػػػػػة  التػػػػػي تعمػػػػػؿ  لػػػػػى جػػػػػطب المػػػػػدسرات تعميػػػػػم تعميػػػػػم بب
 ..مف أاراد المجتم مف أاراد المجتم 

معوقػػػػػات تنميػػػػػة الصػػػػػنا ات الصػػػػػ يرة اػػػػػي البلػػػػػداف الناميػػػػػة مػػػػػ  معوقػػػػػات تنميػػػػػة الصػػػػػنا ات الصػػػػػ يرة اػػػػػي البلػػػػػداف الناميػػػػػة مػػػػػ  (: " (: " 1991دراسػػػػػة   ا ػػػػػد دراسػػػػػة   ا ػػػػػد -9
   اإلاارة الساصة للجمهورية العربية اليمنية":اإلاارة الساصة للجمهورية العربية اليمنية":

تحديػػػػػػػػد معوقػػػػػػػػات تنميػػػػػػػػة الصػػػػػػػػنا ات الصػػػػػػػػ يرة اػػػػػػػػي البلػػػػػػػػداف تحديػػػػػػػػد معوقػػػػػػػػات تنميػػػػػػػػة الصػػػػػػػػنا ات الصػػػػػػػػ يرة اػػػػػػػػي البلػػػػػػػػداف   لػػػػػػػػىلػػػػػػػػىإإ  مػػػػػػػػدات الدراسػػػػػػػػةمػػػػػػػػدات الدراسػػػػػػػػة
الناميػػػػػػػةك ومنهػػػػػػػا الػػػػػػػيمف مػػػػػػػف سػػػػػػػالؿ تحليػػػػػػػؿ معوقػػػػػػػات تنميػػػػػػػة الصػػػػػػػنا ات الصػػػػػػػ يرة وتحليػػػػػػػؿ الناميػػػػػػػةك ومنهػػػػػػػا الػػػػػػػيمف مػػػػػػػف سػػػػػػػالؿ تحليػػػػػػػؿ معوقػػػػػػػات تنميػػػػػػػة الصػػػػػػػنا ات الصػػػػػػػ يرة وتحليػػػػػػػؿ 

اػػػػػػي التنميػػػػػػة ك واسػػػػػػتقرا  بعػػػػػػ  التجػػػػػػارب الناجحػػػػػػة اػػػػػػي التنميػػػػػػة ك واسػػػػػػتقرا  بعػػػػػػ  التجػػػػػػارب الناجحػػػػػػة   تؤديػػػػػػهتؤديػػػػػػه  مةانتهػػػػػػا ا قتصػػػػػػادية والػػػػػػدور الػػػػػػط مةانتهػػػػػػا ا قتصػػػػػػادية والػػػػػػدور الػػػػػػط 
 ـ مػػػػػ  ظػػػػػروؼ ةػػػػػؿ ماػػػػػروع  ـ مػػػػػ  ظػػػػػروؼ ةػػػػػؿ ماػػػػػروع اػػػػػي بعػػػػػ  البلػػػػػداف المتقدمػػػػػة والناميػػػػػة وا سػػػػػتفادة منهػػػػػا بمػػػػػا يػػػػػتالاػػػػػي بعػػػػػ  البلػػػػػداف المتقدمػػػػػة والناميػػػػػة وا سػػػػػتفادة منهػػػػػا بمػػػػػا يػػػػػتال

والبحػػػػث  ػػػػف الوسػػػػا ؿ لعػػػػالج الصػػػػعوبات التػػػػي تعتػػػػر  الماػػػػاري  الصػػػػ يرة ك وةػػػػاف مػػػػف أمػػػػـ والبحػػػػث  ػػػػف الوسػػػػا ؿ لعػػػػالج الصػػػػعوبات التػػػػي تعتػػػػر  الماػػػػاري  الصػػػػ يرة ك وةػػػػاف مػػػػف أمػػػػـ 
 ػػػػػدـ وجػػػػػود تعريػػػػػؼ محػػػػػدد ووالػػػػػن للماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة  ػػػػػدـ وجػػػػػود تعريػػػػػؼ محػػػػػدد ووالػػػػػن للماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة   الدراسػػػػػةالدراسػػػػػة  إليهػػػػػاإليهػػػػػا  تتالنتػػػػػا ل التػػػػػي توصػػػػػلالنتػػػػػا ل التػػػػػي توصػػػػػل

يمةػػػػػػف تطبيقػػػػػػه اػػػػػػي الػػػػػػدوؿ الناميػػػػػػة ةااػػػػػػػة ومنهػػػػػػا الػػػػػػيمف ك وطلػػػػػػؾ بسػػػػػػبب اسػػػػػػتالؼ الظػػػػػػػروؼ يمةػػػػػػف تطبيقػػػػػػه اػػػػػػي الػػػػػػدوؿ الناميػػػػػػة ةااػػػػػػػة ومنهػػػػػػا الػػػػػػيمف ك وطلػػػػػػؾ بسػػػػػػبب اسػػػػػػتالؼ الظػػػػػػػروؼ 
وتتبػػػػػػوأ الماػػػػػػاري  الصػػػػػػنا ية الصػػػػػػ يرة مةانػػػػػػة وتتبػػػػػػوأ الماػػػػػػاري  الصػػػػػػنا ية الصػػػػػػ يرة مةانػػػػػػة   كك جتما يػػػػػػة  مػػػػػػف دولػػػػػػة ألسػػػػػػر  جتما يػػػػػػة  مػػػػػػف دولػػػػػػة ألسػػػػػػر ا قتصػػػػػػادية واا قتصػػػػػػادية وا

مرموقػػػػػة بالنسػػػػػبة  قتصػػػػػاديات الػػػػػدوؿ المتقدمػػػػػة با تبارمػػػػػا مػػػػػف روااػػػػػد ا بتةػػػػػار واإلبػػػػػداعك ومػػػػػف مرموقػػػػػة بالنسػػػػػبة  قتصػػػػػاديات الػػػػػدوؿ المتقدمػػػػػة با تبارمػػػػػا مػػػػػف روااػػػػػد ا بتةػػػػػار واإلبػػػػػداعك ومػػػػػف 
الصػػػػعوبات اػػػػي حصػػػػوؿ الماػػػػاري  الصػػػػ يرة الصػػػػعوبات اػػػػي حصػػػػوؿ الماػػػػاري  الصػػػػ يرة   وجػػػػودوجػػػػود  النتػػػػا ل التػػػػي توصػػػػؿ إليهػػػػا الباحػػػػث أيلػػػػاالنتػػػػا ل التػػػػي توصػػػػؿ إليهػػػػا الباحػػػػث أيلػػػػا

 نميتها سوا  مف المصارؼ العامة أو الساصة. نميتها سوا  مف المصارؼ العامة أو الساصة.  لى ا  تماف ا ستثمار  الالـم لت لى ا  تماف ا ستثمار  الالـم لت
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 األجنبية:األجنبية:  بالمغةبالمغة  ثانيا: الدراساتثانيا: الدراسات

1- Ahmed,2003))The Role of Islamic Institution in Financing Micro 
Financial Enterprises):                                                               

دورا اػػا ال دورا اػػا ال   تػػؤد تػػؤد   ففأأف المصػػارؼ اإلسػػالمية تسػػتطي  ف المصػػارؼ اإلسػػالمية تسػػتطي  أأالتعػػرؼ  لػػى التعػػرؼ  لػػى   لػػىلػػىإإ  مػػدات الدراسػػةمػػدات الدراسػػة
حيػػػث حيػػػث   ككومػػػؤثرا اػػػي توليػػػد الػػػدسؿ والحػػػد مػػػف الفقػػػر مػػػف سػػػالؿ تمويػػػؿ وتنميػػػة الماػػػاري  الصػػػ يرةومػػػؤثرا اػػػي توليػػػد الػػػدسؿ والحػػػد مػػػف الفقػػػر مػػػف سػػػالؿ تمويػػػؿ وتنميػػػة الماػػػاري  الصػػػ يرة

أولػػػحت الدراسػػػة الػػػدور ا جتمػػػا ي لطبيعػػػة صػػػي  العقػػػود اػػػي المصػػػارؼ اإلسػػػالمية والتػػػي مػػػف أولػػػحت الدراسػػػة الػػػدور ا جتمػػػا ي لطبيعػػػة صػػػي  العقػػػود اػػػي المصػػػارؼ اإلسػػػالمية والتػػػي مػػػف 
ف العديػد ف العديػد أأالدراسػة الدراسػة   تتتنمية الماػاري  الصػ يرةك وبينػتنمية الماػاري  الصػ يرةك وبينػساللها تستطي  اف تةوف األالؿ اي تمويؿ و ساللها تستطي  اف تةوف األالؿ اي تمويؿ و 

مػػف المصػػارؼ التقليديػػة بػػدأت تتبػػ  صػػي  التمويػػؿ اإلسػػالمية اػػي تمويػػؿ الماػػاري  الصػػ يرةك ومػػف مػػف المصػػارؼ التقليديػػة بػػدأت تتبػػ  صػػي  التمويػػؿ اإلسػػالمية اػػي تمويػػؿ الماػػاري  الصػػ يرةك ومػػف 
ف المصػػػرؼ اإلسػػػالمي يسػػػتطي  تمويػػػؿ الماػػػاري  ف المصػػػرؼ اإلسػػػالمي يسػػػتطي  تمويػػػؿ الماػػػاري  أأهػػػا الدراسػػػة مػػػو هػػػا الدراسػػػة مػػػو ييللإإمػػػـ النتػػػا ل التػػػي توصػػػلت مػػػـ النتػػػا ل التػػػي توصػػػلت أأ

وبالتػالي تحقيػؽ ربػن أ لػى للماػاري  الصػ يرةك وبػيف وبالتػالي تحقيػؽ ربػن أ لػى للماػاري  الصػ يرةك وبػيف   ككالص يرة بتةلفة أقؿ مف المصارؼ التقليديػةالص يرة بتةلفة أقؿ مف المصارؼ التقليديػة
الباحث طلؾ  ف طريؽ المعاد ت الريالية ك وا تمد الباحث اي طلػؾ  لػى المستصػيف اػي إدارة الباحث طلؾ  ف طريؽ المعاد ت الريالية ك وا تمد الباحث اي طلػؾ  لػى المستصػيف اػي إدارة 

 والبنؾ اإلسالمي للتنمية.والبنؾ اإلسالمي للتنمية.  ككا  تماف لبنؾ بنجالدش اإلسالمي المحدودا  تماف لبنؾ بنجالدش اإلسالمي المحدود

2-Sharakeh,2009 ) )Impact of Micro Finance Entrepreneurs)  
معياػػػػػػة المقترلػػػػػػيف معياػػػػػػة المقترلػػػػػػيف   اػػػػػػياػػػػػػي  التعػػػػػػرؼ  لػػػػػػى اثػػػػػػر التمويػػػػػػؿ الصػػػػػػ يرالتعػػػػػػرؼ  لػػػػػػى اثػػػػػػر التمويػػػػػػؿ الصػػػػػػ ير  إلػػػػػػىإلػػػػػػى  ت الدراسػػػػػػةت الدراسػػػػػػةمػػػػػػدامػػػػػػدا

الاػػػبةة الفلسػػػطينية لاقػػػرا  الصػػػ ير ومتنػػػػامي الاػػػبةة الفلسػػػطينية لاقػػػرا  الصػػػ ير ومتنػػػػامي   بهػػػابهػػػا  والمقترلػػػاتك ومػػػي دراسػػػة ميدانيػػػة قامػػػتوالمقترلػػػاتك ومػػػي دراسػػػة ميدانيػػػة قامػػػت
سػط  ينػة  اػوا ية سػط  ينػة  اػوا ية أأمف الارةا ك وتمت الدراسة الميدانية مػف سػالؿ مف الارةا ك وتمت الدراسة الميدانية مػف سػالؿ   يفيفالص ر بالتعاوف م  األسر الص ر بالتعاوف م  األسر 

اقػد اقػد   ككالدراسػة بالعديػد مػف النتػا ل : مػف حيػث سػمات الماػروعالدراسػة بالعديػد مػف النتػا ل : مػف حيػث سػمات الماػروعمقترلةك وقػد سرجػت مقترلةك وقػد سرجػت   489حوالي حوالي 
 ؼ دو رك وتعتمػػد  ؼ دو رك وتعتمػػد آآ  مػػاؿ   يميػػد  ػػف سمسػػة   مػػاؿ   يميػػد  ػػف سمسػػة أأمػػف إجمػػالي الماػػاري  طات ر مػػف إجمػػالي الماػػاري  طات ر   52%ف ف أأاتلػػن اتلػػن 

سػػػر  لػػػى سػػػر  لػػػى ألألمػػػف امػػػف ا  41% لػػػى العمالػػػة الطاتيػػػة البيتيػػػة كبحيػػػث تعتمػػػد  لػػػى العمالػػػة الطاتيػػػة البيتيػػػة كبحيػػػث تعتمػػػد   86%مػػػطس الماػػػاري  بنسػػػبة مػػػطس الماػػػاري  بنسػػػبة 
الماروع الط  تـ حصوؿ ا  تماف  ألجله للحصوؿ  لى  دسلهػـ ك ومػف حيػث  سػمات المبحثػيف الماروع الط  تـ حصوؿ ا  تماف  ألجله للحصوؿ  لى  دسلهػـ ك ومػف حيػث  سػمات المبحثػيف 

ك ك 79%سػػػػنة بنسػػػػبة سػػػػنة بنسػػػػبة 31-60مػػػػف المقترلػػػػيف نسػػػا  طات ا ػػػػة  مريػػػة مػػػػف المقترلػػػػيف نسػػػا  طات ا ػػػػة  مريػػػة   57%ف نسػػػبة ف نسػػػبة أأاقػػػد تبػػػػيف اقػػػد تبػػػػيف 
  ككك اػػػي الوقػػػت نفسػػػه تعتمػػػد اسػػػرمـ  لػػػى مصػػػدر دسػػػؿك اػػػي الوقػػػت نفسػػػه تعتمػػػد اسػػػرمـ  لػػػى مصػػػدر دسػػػؿ55%ويسػػػةنوف القػػػر  والمسيمػػػات بنسػػػبة ويسػػػةنوف القػػػر  والمسيمػػػات بنسػػػبة 

مػف مػف   95%ف ف أأما بالنسبة لنتا ل تقييـ القػرو  اقػد بينػت الدراسػة ما بالنسبة لنتا ل تقييـ القػرو  اقػد بينػت الدراسػة أأمعاليفك معاليفك أربعة أربعة   مفمف  ولديهـ اةثرولديهـ اةثر
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ا تبػػػروا لػػػمانات ا تبػػػروا لػػػمانات   75%ف نسػػػبة ف نسػػػبة أأو و   ككالعينػػػة ا تبػػػروا إجػػػرا ات الحصػػػوؿ  لػػػى القػػػرو  مناسػػػبةالعينػػػة ا تبػػػروا إجػػػرا ات الحصػػػوؿ  لػػػى القػػػرو  مناسػػػبة
ك وقػػد ك وقػػد ةلفػػة إقػػرا  الماػػروع مةلفػػة وتػػؤثر  ليػػةةلفػػة إقػػرا  الماػػروع مةلفػػة وتػػؤثر  ليػػة  55%القػػرو  مناسػػبةك اػػي الوقػػت الػػط  ا تبػػر القػػرو  مناسػػبةك اػػي الوقػػت الػػط  ا تبػػر 

ناػا  حالػنات تعمػؿ ناػا  حالػنات تعمػؿ إإبحيث تامؿ الماػاري  الصػ يرةك بحيث تامؿ الماػاري  الصػ يرةك   ككنونيةنونيةأوصت الدراسة : تطوير البي ة القاأوصت الدراسة : تطوير البي ة القا
  لى لماف منن القرو . لى لماف منن القرو .

 ثالثا: التعميؽ عمى الدراسات السابقة:ثالثا: التعميؽ عمى الدراسات السابقة:

  ككنهػػا متنو ػة واػػاملة لجميػ  جوانػػب المولػػوعنهػػا متنو ػة واػػاملة لجميػ  جوانػػب المولػػوعأأمػف سػػالؿ إ سػتعر  مػػطس الدراسػات نجػػد مػف سػػالؿ إ سػتعر  مػػطس الدراسػات نجػػد 
    2016السػػػب يك السػػػب يك   : : دراسػػػة ةػػػؿ مػػػفدراسػػػة ةػػػؿ مػػػف  نجػػػدنجػػػد  ولةنهػػػا متفاوتػػػة اػػػي القػػػرب مػػػف الدراسػػػة الحاليػػػةك امػػػثالولةنهػػػا متفاوتػػػة اػػػي القػػػرب مػػػف الدراسػػػة الحاليػػػةك امػػػثال

  (Sharakeh,2009)وو      2003  و العػػػػػػػػػػػػػػػامر ك   و العػػػػػػػػػػػػػػػامر ك 2010 الػػػػػػػػػػػػػػػدماغ ك  الػػػػػػػػػػػػػػػدماغ ك وو    2014ك ك اػػػػػػػػػػػػػػػرمافاػػػػػػػػػػػػػػػرماف  وو
  قد اتفقت  لى ابرام ومعراة ت ثير منن ا  تماف المصراي اػي تنميػة الماػاري    قد اتفقت  لى ابرام ومعراة ت ثير منن ا  تماف المصراي اػي تنميػة الماػاري  2003و  با ك و  با ك 
بػػرام بػػرام إإ  اقػػد اتفقػػت  لػػى   اقػػد اتفقػػت  لػػى 2015  و المللػػيك   و المللػػيك 1991مػػا بالنسػػبة لدراسػػة ةػػؿ مػػف  قا ػػدك مػػا بالنسػػبة لدراسػػة ةػػؿ مػػف  قا ػػدك أأالصػػ يرةك الصػػ يرةك 
 دور المااري  الص ير اي التنمية ومعوقات تمويلها. دور المااري  الص ير اي التنمية ومعوقات تمويلها. ومعراة ومعراة 

 رابعا: أكجو االست ادة مف الدراسات السابقة:رابعا: أكجو االست ادة مف الدراسات السابقة:

هػػا اػػي تحديػػد وتولػػين ماػػةلة هػػا اػػي تحديػػد وتولػػين ماػػةلة ييللإإلقػػد سػػا دت الدراسػػات السػػابقة والنتػػا ل التػػي توصػػلت لقػػد سػػا دت الدراسػػات السػػابقة والنتػػا ل التػػي توصػػلت 
ك ةمػا سػا دت اػي ك ةمػا سػا دت اػي الدراسةك وةطلؾ سا دت مطس الدراسات اي تحديد اإلطار النظر  باةؿ أالػؿالدراسةك وةطلؾ سا دت مطس الدراسات اي تحديد اإلطار النظر  باةؿ أالػؿ

 أدواتهاك وتفسير نتا جها.أدواتهاك وتفسير نتا جها.بنا  بنا  

 خامسا: ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:خامسا: ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:

 لػػػـ  لػػػـ   بحسػػػببحسػػػب  مػػػا يميػػػم مػػػطس الدراسػػػة  ػػػف الدراسػػػات السػػػابقة مػػػو تناولهػػػا لمولػػػوع جديػػػدمػػػا يميػػػم مػػػطس الدراسػػػة  ػػػف الدراسػػػات السػػػابقة مػػػو تناولهػػػا لمولػػػوع جديػػػد
نهػػا ترةػػم  لػػى تمويػػؿ الماػػاري  الصػػ يرة مػػف قبػػؿ المصػػارؼ اليمنيػػة التػػي تمػػنن نهػػا ترةػػم  لػػى تمويػػؿ الماػػاري  الصػػ يرة مػػف قبػػؿ المصػػارؼ اليمنيػػة التػػي تمػػنن إإالباحػػثك وحيػػث الباحػػثك وحيػػث 

 بنػػػؾ التلػػػامفك وبنػػػؾ األمػػػؿ للتمويػػػؿ األصػػػ رك وبنػػػؾ  بنػػػؾ التلػػػامفك وبنػػػؾ األمػػػؿ للتمويػػػؿ األصػػػ رك وبنػػػؾ   ::ومػػػيومػػػي  ككصػػػ يرةصػػػ يرةالتمويػػػؿ لهػػػطس الماػػػاري  الالتمويػػػؿ لهػػػطس الماػػػاري  ال
الةريمي للتمويؿ األص ر اإلسالمي ك ولـ يسبؽ تناوؿ مطس المصارؼ اي تمويؿ وتنمية المااري  الةريمي للتمويؿ األص ر اإلسالمي ك ولـ يسبؽ تناوؿ مطس المصارؼ اي تمويؿ وتنمية المااري  
الصػػ يرة ولفتػػرة ممنيػػة أطػػوؿك وةػػطلؾ يعتبػػر مولػػوع تمويػػؿ وتنميػػة الماػػاري  الصػػ يرة مػػف قبػػؿ الصػػ يرة ولفتػػرة ممنيػػة أطػػوؿك وةػػطلؾ يعتبػػر مولػػوع تمويػػؿ وتنميػػة الماػػاري  الصػػ يرة مػػف قبػػؿ 

 لحديثة  لى مستو  النااط ا قتصاد  اليمني. لحديثة  لى مستو  النااط ا قتصاد  اليمني. المصارؼ اليمنية  مف الموالي  االمصارؼ اليمنية  مف الموالي  ا
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 المبحث األكؿ
 السياسة ا  تمانية

 تمييد:تمييد:

قبػػػػػػػؿ الحػػػػػػػديث  ػػػػػػػف مت يػػػػػػػرات رسػػػػػػػـ السياسػػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػػة والتػػػػػػػي تعمػػػػػػػؿ  لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة قبػػػػػػػؿ الحػػػػػػػديث  ػػػػػػػف مت يػػػػػػػرات رسػػػػػػػـ السياسػػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػػة والتػػػػػػػي تعمػػػػػػػؿ  لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة 
  ::السياسػػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػػة مػػػػػػػف حيػػػػػػػثالسياسػػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػػة مػػػػػػػف حيػػػػػػػثالماػػػػػػػاري  بمػػػػػػػا ايهػػػػػػػا الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةك سػػػػػػػوؼ نتنػػػػػػػاوؿ الماػػػػػػػاري  بمػػػػػػػا ايهػػػػػػػا الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةك سػػػػػػػوؼ نتنػػػػػػػاوؿ 

 :: لى النحو اآلتي لى النحو اآلتي  وطلؾوطلؾ  واألمداؼكواألمداؼكمفهـو مفهـو الال

 أكال: م يـك السياسة اال تمانية: أكال: م يـك السياسة اال تمانية: 

متنو ػػػػػة واقػػػػػا متنو ػػػػػة واقػػػػػا     وااػػػػػةاوااػػػػػةا  أبعػػػػػاداأبعػػػػػاداوت سػػػػػط وت سػػػػػط   للمصػػػػػارؼكللمصػػػػػارؼكتتعػػػػػدد تعػػػػػاريؼ السياسػػػػػة ا  تمانيػػػػػة تتعػػػػػدد تعػػػػػاريؼ السياسػػػػػة ا  تمانيػػػػػة 
مجمو ػػػػػػة مجمو ػػػػػػة   ا  تمانيػػػػػػة بانهػػػػػػاا  تمانيػػػػػػة بانهػػػػػػالوجهػػػػػػات نظػػػػػػر البػػػػػػاحثيف اػػػػػػي مػػػػػػطا المجػػػػػػاؿ. اط  راػػػػػػت السياسػػػػػػة لوجهػػػػػػات نظػػػػػػر البػػػػػػاحثيف اػػػػػػي مػػػػػػطا المجػػػػػػاؿ. اط  راػػػػػػت السياسػػػػػػة 

وتحػػػػػػػػدد ايهػػػػػػػػا معػػػػػػػػايير وتحػػػػػػػػدد ايهػػػػػػػػا معػػػػػػػػايير    ك كدارة العليػػػػػػػػا  للمصػػػػػػػػرؼ  مجلػػػػػػػػ  ا دارةدارة العليػػػػػػػػا  للمصػػػػػػػػرؼ  مجلػػػػػػػػ  ا دارةإلإلالتػػػػػػػػي تصػػػػػػػػدرما االتػػػػػػػػي تصػػػػػػػػدرما ا  القػػػػػػػػراراتالقػػػػػػػػرارات
ؼ ؼ واػػػػػروط ونطػػػػػاؽ وحػػػػػدود وأنػػػػػواع وسػػػػػلطات مػػػػػنن ا  تمػػػػػاف المصػػػػػراي الػػػػػط  يمنحػػػػػه المصػػػػػر واػػػػػروط ونطػػػػػاؽ وحػػػػػدود وأنػػػػػواع وسػػػػػلطات مػػػػػنن ا  تمػػػػػاف المصػػػػػراي الػػػػػط  يمنحػػػػػه المصػػػػػر 

نهػػػػػا اإلطػػػػػار العػػػػػاـ الػػػػػط  يتلػػػػػمف نهػػػػػا اإلطػػػػػار العػػػػػاـ الػػػػػط  يتلػػػػػمف ب ب ةمػػػػػا  راػػػػػت السياسػػػػػة ا  تمانيػػػػػة ةمػػػػػا  راػػػػػت السياسػػػػػة ا  تمانيػػػػػة   كك  126كك1997 األلفػػػػػيك األلفػػػػػيك
مجمو ػػػػػػة مػػػػػػف العوامػػػػػػؿ وا تجامػػػػػػات اإلراػػػػػػادية التػػػػػػي تعتمػػػػػػدما اإلدارة المصػػػػػػراية باػػػػػػةؿ  ػػػػػػاـ مجمو ػػػػػػة مػػػػػػف العوامػػػػػػؿ وا تجامػػػػػػات اإلراػػػػػػادية التػػػػػػي تعتمػػػػػػدما اإلدارة المصػػػػػػراية باػػػػػػةؿ  ػػػػػػاـ 

دارة ا  تماف باةؿ سا   مند ك دارة ا  تماف باةؿ سا   مند كوا    . .100كك  2006وا 

مجمو ػػػػػة مػػػػػف المبػػػػػادئ مجمو ػػػػػة مػػػػػف المبػػػػػادئ يقصػػػػػد بالسياسػػػػػة ا  تمانيػػػػػة بانهػػػػػا اإلطػػػػػار العػػػػػاـ الػػػػػط  يلػػػػػـ يقصػػػػػد بالسياسػػػػػة ا  تمانيػػػػػة بانهػػػػػا اإلطػػػػػار العػػػػػاـ الػػػػػط  يلػػػػػـ و و 
قػػػػػػرار ومػػػػػػنن ومتابعػػػػػػة التسػػػػػػهيالت ا  تمانيػػػػػػةك وتحديػػػػػػد  قػػػػػػرار ومػػػػػػنن ومتابعػػػػػػة التسػػػػػػهيالت ا  تمانيػػػػػػةك وتحديػػػػػػد والقوا ػػػػػػد التػػػػػػي تػػػػػػنظـ  مليػػػػػػة دراسػػػػػػة وا  والقوا ػػػػػػد التػػػػػػي تػػػػػػنظـ  مليػػػػػػة دراسػػػػػػة وا 

ومػػػػػػػا يتصػػػػػػػؿ بهػػػػػػػا مػػػػػػػف سػػػػػػػقوؼ ا تمانيػػػػػػػة ومػػػػػػػا يتصػػػػػػػؿ بهػػػػػػػا مػػػػػػػف سػػػػػػػقوؼ ا تمانيػػػػػػػة   ككمجػػػػػػػا ت الناػػػػػػػاط التػػػػػػػي يمةػػػػػػػف منحهػػػػػػػا ا  تمػػػػػػػافمجػػػػػػػا ت الناػػػػػػػاط التػػػػػػػي يمةػػػػػػػف منحهػػػػػػػا ا  تمػػػػػػػاف
ف تتعػػػػػداماك والاػػػػػروط المتعػػػػػيف اسػػػػػتيفا ها لةػػػػػؿ نػػػػػوع ف تتعػػػػػداماك والاػػػػػروط المتعػػػػػيف اسػػػػػتيفا ها لةػػػػػؿ نػػػػػوع أأو ناصػػػػػر تةلفػػػػػة وحػػػػػدود ممنيػػػػػة   يجػػػػػب و ناصػػػػػر تةلفػػػػػة وحػػػػػدود ممنيػػػػػة   يجػػػػػب 

  . .38ك ك 2012لتسهيالت ا  تمانية  الاسيليك لتسهيالت ا  تمانية  الاسيليك مف أنواع امف أنواع ا

 ثانيا: أىداؼ السياسة اال تمانية: ثانيا: أىداؼ السياسة اال تمانية: 

ف الهػػػػػػدؼ الر يسػػػػػػي مػػػػػػف ولػػػػػػ  السياسػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػة مػػػػػػو إيجػػػػػػاد إطػػػػػػار  ػػػػػػاـ و وامػػػػػػؿ ف الهػػػػػػدؼ الر يسػػػػػػي مػػػػػػف ولػػػػػػ  السياسػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػة مػػػػػػو إيجػػػػػػاد إطػػػػػػار  ػػػػػػاـ و وامػػػػػػؿ إإ              
ا  تمػػػػػػاف  نػػػػػػد اتسػػػػػػاطمـ للقػػػػػػرارات الساصػػػػػػة بمػػػػػػنن التسػػػػػػهيالت ا  تمػػػػػػاف  نػػػػػػد اتسػػػػػػاطمـ للقػػػػػػرارات الساصػػػػػػة بمػػػػػػنن التسػػػػػػهيالت   وومحػػػػػػددة يستراػػػػػػد بهػػػػػػا مسػػػػػػ ولمحػػػػػػددة يستراػػػػػػد بهػػػػػػا مسػػػػػػ ول

لػػػػػػى ةونهػػػػػػا أداة تسػػػػػػا د اإلدارة اػػػػػػي تحديػػػػػػد لػػػػػػى ةونهػػػػػػا أداة تسػػػػػػا د اإلدارة اػػػػػػي تحديػػػػػػد إإهػػػػػػاك باإللػػػػػػااة هػػػػػػاك باإللػػػػػػااة و  ػػػػػػدـ منحو  ػػػػػػدـ منحأأا  تمانيػػػػػػة المصػػػػػػراية ا  تمانيػػػػػػة المصػػػػػػراية 
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  ااوتسطػػػػػػيط أمػػػػػػدااها واػػػػػػي الرقابػػػػػػة  ليهػػػػػػاك حيػػػػػػث اف وجػػػػػػود مثػػػػػػؿ مػػػػػػطس العوامػػػػػػؿ ياػػػػػػةؿ لػػػػػػمانوتسطػػػػػػيط أمػػػػػػدااها واػػػػػػي الرقابػػػػػػة  ليهػػػػػػاك حيػػػػػػث اف وجػػػػػػود مثػػػػػػؿ مػػػػػػطس العوامػػػػػػؿ ياػػػػػػةؿ لػػػػػػمان
لػػػػػػػى اسػػػػػػػتالؼ اػػػػػػػي األسػػػػػػػ  باتسػػػػػػػاط القػػػػػػػرارات لػػػػػػػى اسػػػػػػػتالؼ اػػػػػػػي األسػػػػػػػ  باتسػػػػػػػاط القػػػػػػػرارات إإف ريبامػػػػػػػا يػػػػػػػؤد  ف ريبامػػػػػػػا يػػػػػػػؤد  أألوحػػػػػػػدة العمػػػػػػػؿ المصػػػػػػػرايك و لوحػػػػػػػدة العمػػػػػػػؿ المصػػػػػػػرايك و 

ياسػػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػػة ياسػػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػػة مػػػػػػػداؼ ولػػػػػػػ  السمػػػػػػػداؼ ولػػػػػػػ  السأأالساصػػػػػػػة بالتسػػػػػػػهيالت ا  تمانيػػػػػػػةك و ليػػػػػػػه اقػػػػػػػد تعػػػػػػػددت الساصػػػػػػػة بالتسػػػػػػػهيالت ا  تمانيػػػػػػػةك و ليػػػػػػػه اقػػػػػػػد تعػػػػػػػددت 
مػػػػػػطس األمػػػػػػداؼ العمػػػػػػؿ  لػػػػػػى جػػػػػػطب المػػػػػػدسرات وتوجيههػػػػػػا نحػػػػػػو التنميػػػػػػة مػػػػػػطس األمػػػػػػداؼ العمػػػػػػؿ  لػػػػػػى جػػػػػػطب المػػػػػػدسرات وتوجيههػػػػػػا نحػػػػػػو التنميػػػػػػة   أمػػػػػػـأمػػػػػػـ  مػػػػػػفمػػػػػػف  ككللمصػػػػػػرؼللمصػػػػػػرؼ
 وأيلا تحقيؽ ا ستقرار النقد  وا قتصاد . وأيلا تحقيؽ ا ستقرار النقد  وا قتصاد .   ككا قتصاديةا قتصادية

 لػػػػػى  لػػػػػى   أمػػػػػـ أمػػػػػداؼ السياسػػػػػة ا  تمانيػػػػػة  لػػػػػى مسػػػػػتو  ا قتصػػػػػاد القػػػػػوميأمػػػػػـ أمػػػػػداؼ السياسػػػػػة ا  تمانيػػػػػة  لػػػػػى مسػػػػػتو  ا قتصػػػػػاد القػػػػػومي  ويمةػػػػػف إيجػػػػػامويمةػػػػػف إيجػػػػػام          
  :  : 1993 ارحافك  ارحافك   النحو التاليالنحو التالي

ساسػػػػػػػػي للسياسػػػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػػػة حتػػػػػػػػى منتصػػػػػػػػؼ العاػػػػػػػػرينات مػػػػػػػػف القػػػػػػػػرف ساسػػػػػػػػي للسياسػػػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػػػة حتػػػػػػػػى منتصػػػػػػػػؼ العاػػػػػػػػرينات مػػػػػػػػف القػػػػػػػػرف ألألالهػػػػػػػػدؼ االهػػػػػػػػدؼ اةػػػػػػػػاف ةػػػػػػػػاف 1- 
ة التػػػػي تػػػػنعة  ة التػػػػي تػػػػنعة  ععالمالػػػػي مػػػػو العمػػػػؿ  لػػػػى حمايػػػػة قيمػػػػة العملػػػػة مػػػػف التعػػػػر  للتقلبػػػػات الواسػػػػالمالػػػػي مػػػػو العمػػػػؿ  لػػػػى حمايػػػػة قيمػػػػة العملػػػػة مػػػػف التعػػػػر  للتقلبػػػػات الواسػػػػ

حػػػػػػداث حػػػػػػداث إإسػػػػػػعار ومسػػػػػػتو  المعياػػػػػػة ك وقػػػػػػد ت يػػػػػػر مػػػػػػطا الهػػػػػػدؼ اػػػػػػي سػػػػػػعار ومسػػػػػػتو  المعياػػػػػػة ك وقػػػػػػد ت يػػػػػػر مػػػػػػطا الهػػػػػػدؼ اػػػػػػي ألألثارمػػػػػػا  لػػػػػػى مسػػػػػػتويات اثارمػػػػػػا  لػػػػػػى مسػػػػػػتويات اآآ
 باةؿ  اـ.باةؿ  اـ.  صبن تحقيؽ ا ستقرار النقد صبن تحقيؽ ا ستقرار النقد   الةساد الةبير االةساد الةبير ا

مية اػػػػػػػي السػػػػػػػتينات مػػػػػػػف القػػػػػػػرف مية اػػػػػػػي السػػػػػػػتينات مػػػػػػػف القػػػػػػػرف بعػػػػػػػد تعػػػػػػػر  ا قتصػػػػػػػاديات الصػػػػػػػنا ية للػػػػػػػ وط تلػػػػػػػسبعػػػػػػػد تعػػػػػػػر  ا قتصػػػػػػػاديات الصػػػػػػػنا ية للػػػػػػػ وط تلػػػػػػػس  2-
ا قتصػػػػػػػػادية  لػػػػػػػػى ا قتصػػػػػػػػادية  لػػػػػػػػى   اسػػػػػػػػةاسػػػػػػػػةصػػػػػػػػبن مػػػػػػػػدؼ السياسػػػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػػػة د ػػػػػػػػـ ومسػػػػػػػػاندة السيصػػػػػػػػبن مػػػػػػػػدؼ السياسػػػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػػػة د ػػػػػػػػـ ومسػػػػػػػػاندة السيأأ  ككالمالػػػػػػػػيالمالػػػػػػػػي
  ككوتحقيػػػػػؽ التػػػػػوامف اػػػػػي ميػػػػػماف المػػػػػداو اتوتحقيػػػػػؽ التػػػػػوامف اػػػػػي ميػػػػػماف المػػػػػداو ات  ككمثػػػػػؿ التسفيػػػػػؼ مػػػػػف حػػػػػدة البطالػػػػػةمثػػػػػؿ التسفيػػػػػؼ مػػػػػف حػػػػػدة البطالػػػػػة  أمػػػػػدااهاكأمػػػػػدااهاكتحقيػػػػػؽ تحقيػػػػػؽ 

 ..ماية العملة مف التقلباتماية العملة مف التقلباتو حو حأأماش ماش و ا نةو ا نةأأنتيجة التلسـ نتيجة التلسـ 

را لنػػػػػدرة را لنػػػػػدرة ظػػػػػظػػػػػنن  ككتةمػػػػػف الماػػػػػةلة اػػػػػي الػػػػػدوؿ الناميػػػػػة  اػػػػػي ةيفيػػػػػة تمويػػػػػؿ التنميػػػػػة ا قتصػػػػػاديةتةمػػػػػف الماػػػػػةلة اػػػػػي الػػػػػدوؿ الناميػػػػػة  اػػػػػي ةيفيػػػػػة تمويػػػػػؿ التنميػػػػػة ا قتصػػػػػاديةو و   3-
ولػػػػػػػطلؾ اهػػػػػػػى ولػػػػػػػطلؾ اهػػػػػػػى   ككلة حجػػػػػػػـ المػػػػػػػدسراتلة حجػػػػػػػـ المػػػػػػػدسراتآآالالممػػػػػػػة لعمليػػػػػػػة التنميػػػػػػػة ك بسػػػػػػػبب لػػػػػػػالالممػػػػػػػة لعمليػػػػػػػة التنميػػػػػػػة ك بسػػػػػػػبب لػػػػػػػ  المػػػػػػػوارد التمويليػػػػػػػةالمػػػػػػػوارد التمويليػػػػػػػة

  ككالماليػػػػػػةالماليػػػػػػةةبػػػػػػر قػػػػػػدر ممةػػػػػػف مػػػػػػف المػػػػػػوارد ةبػػػػػػر قػػػػػػدر ممةػػػػػػف مػػػػػػف المػػػػػػوارد أأتعػػػػػػوؿ ةثيػػػػػػرا  لػػػػػػى السياسػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػة اػػػػػػي تعب ػػػػػػة تعػػػػػػوؿ ةثيػػػػػػرا  لػػػػػػى السياسػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػة اػػػػػػي تعب ػػػػػػة 
مػػػػػػػػف سػػػػػػػػالؿ جػػػػػػػػطب المػػػػػػػػدسرات نحػػػػػػػػو ا سػػػػػػػػتثمارات مػػػػػػػػف سػػػػػػػػالؿ جػػػػػػػػطب المػػػػػػػػدسرات نحػػػػػػػػو ا سػػػػػػػػتثمارات وطلػػػػػػػػؾ وطلػػػػػػػػؾ وولػػػػػػػػعها اػػػػػػػػي سدمػػػػػػػػة التنميػػػػػػػػة ك وولػػػػػػػػعها اػػػػػػػػي سدمػػػػػػػػة التنميػػػػػػػػة ك 

 ..نتاجية التي تسدـ ا قتصاد القومينتاجية التي تسدـ ا قتصاد القوميإلإلاا

ليػػػػػة التػػػػػي مػػػػػف ساللهػػػػػا تصػػػػػؿ األمػػػػػواؿ مػػػػػف القطػػػػػاع ليػػػػػة التػػػػػي مػػػػػف ساللهػػػػػا تصػػػػػؿ األمػػػػػواؿ مػػػػػف القطػػػػػاع آلآلوتبػػػػػرم السياسػػػػػة ا  تمانيػػػػػة  اػػػػػي اوتبػػػػػرم السياسػػػػػة ا  تمانيػػػػػة  اػػػػػي ا            
بػػػػػػػرامل التنميػػػػػػػة بػػػػػػػرامل التنميػػػػػػػة نفػػػػػػػاؽ المتمايػػػػػػػد  لػػػػػػػى نفػػػػػػػاؽ المتمايػػػػػػػد  لػػػػػػػى إلإلالمػػػػػػػدسر إلػػػػػػػى القطػػػػػػػاع المسػػػػػػػتثمر ك االموا مػػػػػػػة بػػػػػػػيف االمػػػػػػػدسر إلػػػػػػػى القطػػػػػػػاع المسػػػػػػػتثمر ك االموا مػػػػػػػة بػػػػػػػيف ا

 ا  تمانية.ا  تمانية.مداؼ السياسة مداؼ السياسة أأمـ مـ أأسعار مو مف سعار مو مف ألألواستقرار اواستقرار ا
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تسػػػػػا د السياسػػػػػة ا  تمانيػػػػػة ا قتصػػػػػاد  لػػػػػى التحػػػػػرؾ اػػػػػي المسػػػػػار الصػػػػػحين ك مػػػػػف سػػػػػالؿ تسػػػػػا د السياسػػػػػة ا  تمانيػػػػػة ا قتصػػػػػاد  لػػػػػى التحػػػػػرؾ اػػػػػي المسػػػػػار الصػػػػػحين ك مػػػػػف سػػػػػالؿ   4-
  تقلػػػػػػػي  العػػػػػػػر  النقػػػػػػػد  اػػػػػػػي حالػػػػػػػة وجػػػػػػػود اػػػػػػػا   اػػػػػػػي المػػػػػػػدسرات الحقيقيػػػػػػػة ك ممػػػػػػػا يػػػػػػػؤد تقلػػػػػػػي  العػػػػػػػر  النقػػػػػػػد  اػػػػػػػي حالػػػػػػػة وجػػػػػػػود اػػػػػػػا   اػػػػػػػي المػػػػػػػدسرات الحقيقيػػػػػػػة ك ممػػػػػػػا يػػػػػػػؤد 

سػػػػػالؿ العػػػػػػر  النقػػػػػػد  اػػػػػي حالػػػػػػة  ػػػػػػدـ سػػػػػالؿ العػػػػػػر  النقػػػػػػد  اػػػػػي حالػػػػػػة  ػػػػػػدـ   مػػػػػػفمػػػػػػفطلػػػػػؾ طلػػػػػؾ ك و ك و تقليػػػػػؿ التػػػػػػراةـ الراسػػػػػػماليتقليػػػػػؿ التػػػػػػراةـ الراسػػػػػػماليإلػػػػػػى  إلػػػػػػى    بالتػػػػػاليبالتػػػػػالي
  مػػػػػطا يػػػػػؤد  إلػػػػػػىمػػػػػطا يػػػػػؤد  إلػػػػػػىو و   ككيقيػػػػػةيقيػػػػػةةفايػػػػػة المػػػػػدسرات ك ومػػػػػف ثػػػػػـ راػػػػػ  مسػػػػػػتو  ا سػػػػػعار والمػػػػػدسرات الحقةفايػػػػػة المػػػػػدسرات ك ومػػػػػف ثػػػػػـ راػػػػػ  مسػػػػػػتو  ا سػػػػػعار والمػػػػػدسرات الحق

 ..التراةـ الراسماليالتراةـ الراسمالي

 رسـ السياسة اال تمانية:رسـ السياسة اال تمانية:متغيرات متغيرات : : ثالثاثالثا

  ننتحقيػػػػػػػػؽ معػػػػػػػػدؿ مناسػػػػػػػػب مػػػػػػػػف األربػػػػػػػػاح مػػػػػػػػف سػػػػػػػػالؿ مػػػػػػػػنتحقيػػػػػػػػؽ معػػػػػػػػدؿ مناسػػػػػػػػب مػػػػػػػػف األربػػػػػػػػاح مػػػػػػػػف سػػػػػػػػالؿ مػػػػػػػػن  حتػػػػػػػػى يتسػػػػػػػػنى للمصػػػػػػػػرؼحتػػػػػػػػى يتسػػػػػػػػنى للمصػػػػػػػػرؼ
  ا  تمػػػػػػػاف المصػػػػػػػراي للماػػػػػػػاري  بمػػػػػػػا ايهػػػػػػػا الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةك واػػػػػػػي نفػػػػػػػ  الوقػػػػػػػت تجنػػػػػػػبا  تمػػػػػػػاف المصػػػػػػػراي للماػػػػػػػاري  بمػػػػػػػا ايهػػػػػػػا الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةك واػػػػػػػي نفػػػػػػػ  الوقػػػػػػػت تجنػػػػػػػب

و و أأو اقػػػػػػػد أموالػػػػػػػه و اقػػػػػػػد أموالػػػػػػػه أأا نػػػػػػػم ؽ اػػػػػػػي مسػػػػػػػاطر ا تمانيػػػػػػػة ريػػػػػػػر محسػػػػػػػوبةك ويترتػػػػػػػب  ليهػػػػػػػا لػػػػػػػياع ا نػػػػػػػم ؽ اػػػػػػػي مسػػػػػػػاطر ا تمانيػػػػػػػة ريػػػػػػػر محسػػػػػػػوبةك ويترتػػػػػػػب  ليهػػػػػػػا لػػػػػػػياع 
و يػػػػػػػداعهـ الػػػػػػػى سػػػػػػػحب و يػػػػػػػداعهـ الػػػػػػػى سػػػػػػػحب أأممػػػػػػػا يلػػػػػػػطرمـ ممػػػػػػػا يلػػػػػػػطرمـ   ككامتػػػػػػػمام  نصػػػػػػػر الثقػػػػػػػة ايػػػػػػػه مػػػػػػػف جانػػػػػػػب  مال ػػػػػػػهامتػػػػػػػمام  نصػػػػػػػر الثقػػػػػػػة ايػػػػػػػه مػػػػػػػف جانػػػػػػػب  مال ػػػػػػػه

لػػػػػطلؾ ةلػػػػػه يقػػػػػـو المصػػػػػرؼ لػػػػػطلؾ ةلػػػػػه يقػػػػػـو المصػػػػػرؼ   اإلاػػػػػال كاإلاػػػػػال كلسطػػػػػر لسطػػػػػر   اامعرلػػػػػمعرلػػػػػك وجعػػػػػؿ المصػػػػػرؼ ك وجعػػػػػؿ المصػػػػػرؼ اتهـاتهـدسر دسر ومػػػػػومػػػػػ  ودا عهػػػػػـودا عهػػػػػـ
   ..حقؽ مف ساللها األمداؼ السابقةحقؽ مف ساللها األمداؼ السابقةييبرسـ سياسة ا تمانية  امة برسـ سياسة ا تمانية  امة 

  أوجممػػػػػػػاأوجممػػػػػػػا  السياسػػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػػة للمصػػػػػػػرؼالسياسػػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػػة للمصػػػػػػػرؼمت يػػػػػػػرات اػػػػػػػي رسػػػػػػػـ مت يػػػػػػػرات اػػػػػػػي رسػػػػػػػـ ومنالػػػػػػػؾ العديػػػػػػػد مػػػػػػػف الومنالػػػػػػػؾ العديػػػػػػػد مػػػػػػػف ال  
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ا  تمػػػػػاف للماػػػػػاري  بمػػػػػا ا  تمػػػػػاف للماػػػػػاري  بمػػػػػا إف الهػػػػػدؼ الػػػػػر ي  مػػػػػف رسػػػػػـ السياسػػػػػة ا  تمانيػػػػػة مػػػػػو مػػػػػنن إف الهػػػػػدؼ الػػػػػر ي  مػػػػػف رسػػػػػـ السياسػػػػػة ا  تمانيػػػػػة مػػػػػو مػػػػػنن 
ف التوسػػػػػػ  اػػػػػػي مػػػػػػنن ا  تمػػػػػػاف للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة مػػػػػػ  مرا ػػػػػػاة  ف التوسػػػػػػ  اػػػػػػي مػػػػػػنن ا  تمػػػػػػاف للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة مػػػػػػ  مرا ػػػػػػاة ايهػػػػػػا الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك وا  ايهػػػػػػا الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك وا 
الجػػػػػػدارة ا  تمانيػػػػػػة للعميػػػػػػؿ  صػػػػػػاحب الماػػػػػػروع الصػػػػػػ ير  يعمػػػػػػؿ  لػػػػػػى تنميػػػػػػة مػػػػػػطس الماػػػػػػاري  الجػػػػػػدارة ا  تمانيػػػػػػة للعميػػػػػػؿ  صػػػػػػاحب الماػػػػػػروع الصػػػػػػ ير  يعمػػػػػػؿ  لػػػػػػى تنميػػػػػػة مػػػػػػطس الماػػػػػػاري  

يحقػػػػؽ المصػػػػرؼ الػػػػربن مػػػػف سػػػػالؿ مػػػػنن ا  تمػػػػاف والتوسػػػػ  ايػػػػه يحقػػػػؽ المصػػػػرؼ الػػػػربن مػػػػف سػػػػالؿ مػػػػنن ا  تمػػػػاف والتوسػػػػ  ايػػػػه   نفسػػػػهنفسػػػػه  واػػػػي الوقػػػػتواػػػػي الوقػػػػت  ككالصػػػػ يرةالصػػػػ يرة
 لمااري  الص يرة.لمااري  الص يرة.لهطس الهطس ا
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قػػػػػدرة قػػػػػدرة اػػػػػي اػػػػػي مػػػػػف المؤةػػػػػد أف حجػػػػػـ الودا ػػػػػ  المصػػػػػراية يعتبػػػػػر العامػػػػػؿ األساسػػػػػي والمػػػػػؤثر مػػػػػف المؤةػػػػػد أف حجػػػػػـ الودا ػػػػػ  المصػػػػػراية يعتبػػػػػر العامػػػػػؿ األساسػػػػػي والمػػػػػؤثر 
اةلمػػػػػا ماد اةلمػػػػػا ماد   للماػػػػػاري  بمػػػػػا ايهػػػػػا الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرةكللماػػػػػاري  بمػػػػػا ايهػػػػػا الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرةك  المصػػػػػرؼ  لػػػػػى مػػػػػنن ا  تمػػػػػاف المصػػػػػرايالمصػػػػػرؼ  لػػػػػى مػػػػػنن ا  تمػػػػػاف المصػػػػػراي

لهػػػػػطس الماػػػػػاري  الصػػػػػ ير لهػػػػػطس الماػػػػػاري  الصػػػػػ ير   حجػػػػػـ الودا ػػػػػ  مادت قػػػػػدرة المصػػػػػرؼ  لػػػػػى مػػػػػنن ا  تمػػػػػاف المصػػػػػرايحجػػػػػـ الودا ػػػػػ  مادت قػػػػػدرة المصػػػػػرؼ  لػػػػػى مػػػػػنن ا  تمػػػػػاف المصػػػػػراي
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ف مػػػػػف المسػػػػػلـ بػػػػػه والطبيعػػػػػي   وبالتػػػػػالي تنميػػػػػة مػػػػػطس الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرةكوبالتػػػػػالي تنميػػػػػة مػػػػػطس الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرةك ف مػػػػػف المسػػػػػلـ بػػػػػه والطبيعػػػػػي وا  ف تستلػػػػػؼ طبيعػػػػػة ف تستلػػػػػؼ طبيعػػػػػة أأوا 
وطلػػػػػػؾ نظػػػػػػرا  سػػػػػػتالؼ  مػػػػػػؿ وطبيعػػػػػػة وطلػػػػػػؾ نظػػػػػػرا  سػػػػػػتالؼ  مػػػػػػؿ وطبيعػػػػػػة   واإلسػػػػػػالميةكواإلسػػػػػػالميةكوحجػػػػػػـ الودا ػػػػػػ  اػػػػػػي المصػػػػػػارؼ التقليديػػػػػػة وحجػػػػػػـ الودا ػػػػػػ  اػػػػػػي المصػػػػػػارؼ التقليديػػػػػػة 
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المصػػػػػػرؼك المصػػػػػػرؼك موجػػػػػػودات موجػػػػػػودات إف مػػػػػػف الوظػػػػػػا ؼ األساسػػػػػػية للسياسػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػة مػػػػػػي حمايػػػػػػة إف مػػػػػػف الوظػػػػػػا ؼ األساسػػػػػػية للسياسػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػة مػػػػػػي حمايػػػػػػة 
للماػػػػػػػاري  للماػػػػػػػاري    بمعنػػػػػػػى اف أ  سسػػػػػػػارة قػػػػػػػد تحػػػػػػػدث للمصػػػػػػػرؼ نتيجػػػػػػػة مػػػػػػػنن التسػػػػػػػهيالت ا  تمانيػػػػػػػةبمعنػػػػػػػى اف أ  سسػػػػػػػارة قػػػػػػػد تحػػػػػػػدث للمصػػػػػػػرؼ نتيجػػػػػػػة مػػػػػػػنن التسػػػػػػػهيالت ا  تمانيػػػػػػػة

  مػػػػػػاؿ المصػػػػػػرؼ واحتياطاتػػػػػػه   مػػػػػػاؿ المصػػػػػػرؼ واحتياطاتػػػػػػه أأر ر   الموجػػػػػػودات أوالموجػػػػػػودات أو  ك يةػػػػػػوف بامةػػػػػػافك يةػػػػػػوف بامةػػػػػػافومنهػػػػػػا الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةومنهػػػػػػا الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة
اػػػػػػي حالػػػػػػة ةػػػػػػوف حجػػػػػػـ اػػػػػػي حالػػػػػػة ةػػػػػػوف حجػػػػػػـ   حػػػػػػدثحػػػػػػدثيفك ومػػػػػػطا ييفك ومػػػػػػطا يتحمػػػػػػؿ مػػػػػػطس السسػػػػػػارة دوف المسػػػػػػا  بػػػػػػ مواؿ المػػػػػػود تحمػػػػػػؿ مػػػػػػطس السسػػػػػػارة دوف المسػػػػػػا  بػػػػػػ مواؿ المػػػػػػود 

ولهػػػػػػطا يػػػػػػربط الػػػػػػبع  اػػػػػػي تحديػػػػػػد السياسػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػة بػػػػػػيف رأ  ولهػػػػػػطا يػػػػػػربط الػػػػػػبع  اػػػػػػي تحديػػػػػػد السياسػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػة بػػػػػػيف رأ    كك  مػػػػػػاؿ المصػػػػػػرؼ ةبيػػػػػػرا  مػػػػػػاؿ المصػػػػػػرؼ ةبيػػػػػػراأأر ر 
  للماػػػػػػػػػاري  بمػػػػػػػػػا ايهػػػػػػػػػا الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرةللماػػػػػػػػػاري  بمػػػػػػػػػا ايهػػػػػػػػػا الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرة  مػػػػػػػػػاؿ المصػػػػػػػػػرؼ ومػػػػػػػػػنن التسػػػػػػػػػهيالت ا  تمانيػػػػػػػػػةمػػػػػػػػػاؿ المصػػػػػػػػػرؼ ومػػػػػػػػػنن التسػػػػػػػػػهيالت ا  تمانيػػػػػػػػػة

  .  . 2002 حنفيك حنفيك

 ::اي رسـ السياسة ا  تمانية للمصرؼ لعؿ مف أممهااي رسـ السياسة ا  تمانية للمصرؼ لعؿ مف أممها  ومنالؾ مت يرات أسر ومنالؾ مت يرات أسر 

 الك اءة اإلدارية لممصرؼ: الك اءة اإلدارية لممصرؼ:   -أأ

إف مػػػػػػػد  ةفػػػػػػػا ة وسبػػػػػػػرة العػػػػػػػامليف اػػػػػػػي المصػػػػػػػرؼ تػػػػػػػؤثر  لػػػػػػػى السياسػػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػػػة إف مػػػػػػػد  ةفػػػػػػػا ة وسبػػػػػػػرة العػػػػػػػامليف اػػػػػػػي المصػػػػػػػرؼ تػػػػػػػؤثر  لػػػػػػػى السياسػػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػػػة 
للمصػػػػرؼك االمصػػػػرؼ الػػػػػط  يتميػػػػم المسػػػػػ وليف ايػػػػه  لػػػػػى إدارة ا  تمػػػػاف بػػػػػالسبرة والةفػػػػا ة اػػػػػي للمصػػػػرؼك االمصػػػػرؼ الػػػػػط  يتميػػػػم المسػػػػػ وليف ايػػػػه  لػػػػػى إدارة ا  تمػػػػاف بػػػػػالسبرة والةفػػػػا ة اػػػػػي 

فك فك نػػػػوع معػػػػيف مػػػػف ا  تمػػػػافك ولػػػػطا نجػػػػد اف السياسػػػػة ا  تمانيػػػػة ترا ػػػػي مػػػػطا النػػػػوع مػػػػف ا  تمػػػػانػػػػوع معػػػػيف مػػػػف ا  تمػػػػافك ولػػػػطا نجػػػػد اف السياسػػػػة ا  تمانيػػػػة ترا ػػػػي مػػػػطا النػػػػوع مػػػػف ا  تمػػػػا
وقػػػػػد يةػػػػػوف مػػػػػطا مػػػػػف لػػػػػمف األسػػػػػباب المفسػػػػػرة لتسصػػػػػ  بعػػػػػ  المصػػػػػارؼ اػػػػػي نػػػػػوع معػػػػػيف وقػػػػػد يةػػػػػوف مػػػػػطا مػػػػػف لػػػػػمف األسػػػػػباب المفسػػػػػرة لتسصػػػػػ  بعػػػػػ  المصػػػػػارؼ اػػػػػي نػػػػػوع معػػػػػيف 

 ومحدد مف ا  تماف المصراي.ومحدد مف ا  تماف المصراي.

 الربحية كدرجة المخاطرة: الربحية كدرجة المخاطرة:   -بب

تحقيػػػػػؽ تحقيػػػػػؽ   إلػػػػػىإلػػػػػى  ف السياسػػػػػة ا  تمانيػػػػػة مرتبطػػػػػة باألمػػػػػداؼك اػػػػػاطا ةػػػػػاف المصػػػػػرؼ يهػػػػػدؼف السياسػػػػػة ا  تمانيػػػػػة مرتبطػػػػػة باألمػػػػػداؼك اػػػػػاطا ةػػػػػاف المصػػػػػرؼ يهػػػػػدؼإإ
مػػػػػػػػا إطا ةػػػػػػػػاف مػػػػػػػػا إطا ةػػػػػػػػاف أأ  األربػػػػػػػػاح العاليػػػػػػػػة افػػػػػػػػي مػػػػػػػػطس الحالػػػػػػػػة يتبػػػػػػػػ  سياسػػػػػػػػة ا تمانيػػػػػػػػة ريػػػػػػػػر متحفظػػػػػػػػةكاألربػػػػػػػػاح العاليػػػػػػػػة افػػػػػػػػي مػػػػػػػػطس الحالػػػػػػػػة يتبػػػػػػػػ  سياسػػػػػػػػة ا تمانيػػػػػػػػة ريػػػػػػػػر متحفظػػػػػػػػةك

لػػػػػػى األمػػػػػػاف وحمايػػػػػػة المصػػػػػػرؼ مػػػػػػف المسػػػػػػاطرة وحفػػػػػػظ السػػػػػػيولة افػػػػػػي مػػػػػػطس لػػػػػػى األمػػػػػػاف وحمايػػػػػػة المصػػػػػػرؼ مػػػػػػف المسػػػػػػاطرة وحفػػػػػػظ السػػػػػػيولة افػػػػػػي مػػػػػػطس إإالمصػػػػػػرؼ يهػػػػػػدؼ المصػػػػػػرؼ يهػػػػػػدؼ 
 الحالة يتب  سياسة ا تمانية متحفظة.الحالة يتب  سياسة ا تمانية متحفظة.
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 السياسة المالية كالنقدية لمبنؾ المركزم لمدكلة: السياسة المالية كالنقدية لمبنؾ المركزم لمدكلة:   -جج

المصػػػػػػػػارؼ ة يرمػػػػػػػػا مػػػػػػػػف المؤسسػػػػػػػػات تسلػػػػػػػػ  للعديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف الجهػػػػػػػػات اإلاػػػػػػػػراقية المصػػػػػػػػارؼ ة يرمػػػػػػػػا مػػػػػػػػف المؤسسػػػػػػػػات تسلػػػػػػػػ  للعديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف الجهػػػػػػػػات اإلاػػػػػػػػراقية إف إف 
لمرةػػػػػػػم  مػػػػػػػف الجهػػػػػػػات الر يسػػػػػػػية التػػػػػػػي لهػػػػػػػا رقابػػػػػػػة مبااػػػػػػػرة  لػػػػػػػى لمرةػػػػػػػم  مػػػػػػػف الجهػػػػػػػات الر يسػػػػػػػية التػػػػػػػي لهػػػػػػػا رقابػػػػػػػة مبااػػػػػػػرة  لػػػػػػػى والرقابيػػػػػػػةك ويعتبػػػػػػػر البنػػػػػػػؾ اوالرقابيػػػػػػػةك ويعتبػػػػػػػر البنػػػػػػػؾ ا

منظمػػػػػة منظمػػػػػة المصػػػػػارؼك االمصػػػػػرؼ المرةػػػػػم  يعمػػػػػؿ  لػػػػػى ولػػػػػ  القػػػػػوانيف والقوا ػػػػػد والتعليمػػػػػات الالمصػػػػػارؼك االمصػػػػػرؼ المرةػػػػػم  يعمػػػػػؿ  لػػػػػى ولػػػػػ  القػػػػػوانيف والقوا ػػػػػد والتعليمػػػػػات ال
ف وظيفػػػػػػػة المصػػػػػػػرؼ المرةػػػػػػػم  مسػػػػػػػا دة الدولػػػػػػػة  لػػػػػػػى تحقيػػػػػػػؽ ف وظيفػػػػػػػة المصػػػػػػػرؼ المرةػػػػػػػم  مسػػػػػػػا دة الدولػػػػػػػة  لػػػػػػػى تحقيػػػػػػػؽ إإوحيػػػػػػػث وحيػػػػػػػث ك ك أل مػػػػػػاؿ المصػػػػػػػارؼأل مػػػػػػاؿ المصػػػػػػػارؼ

المصػػػػػػػارؼ اػػػػػػػػي المصػػػػػػػارؼ اػػػػػػػػي امػػػػػػػداؼ السطػػػػػػػط ا قتصػػػػػػػادية وا جتما يػػػػػػػػةك ولػػػػػػػطا  ليػػػػػػػه اف يراػػػػػػػػد ويوجػػػػػػػه امػػػػػػػداؼ السطػػػػػػػط ا قتصػػػػػػػادية وا جتما يػػػػػػػػةك ولػػػػػػػطا  ليػػػػػػػه اف يراػػػػػػػػد ويوجػػػػػػػه 
ا تجػػػػػػػاس الصػػػػػػػحين والمررػػػػػػػوبك وطلػػػػػػػؾ با تبػػػػػػػارس األداة الر يسػػػػػػػية اػػػػػػػي ولػػػػػػػ  وتنفيػػػػػػػط السياسػػػػػػػة ا تجػػػػػػػاس الصػػػػػػػحين والمررػػػػػػػوبك وطلػػػػػػػؾ با تبػػػػػػػارس األداة الر يسػػػػػػػية اػػػػػػػي ولػػػػػػػ  وتنفيػػػػػػػط السياسػػػػػػػة 

 المالية والنقدية للدولة.المالية والنقدية للدولة.

 الظركؼ السياسية كاال تصادية: الظركؼ السياسية كاال تصادية:   -دد

اػػػػػػػػػي ولػػػػػػػػػ  السياسػػػػػػػػػات اػػػػػػػػػي ولػػػػػػػػػ  السياسػػػػػػػػػات   اااػػػػػػػػػترةاػػػػػػػػػترةمم  تعتبػػػػػػػػػر الظػػػػػػػػػروؼ السياسػػػػػػػػػة وا قتصػػػػػػػػػادية  امػػػػػػػػػؿتعتبػػػػػػػػػر الظػػػػػػػػػروؼ السياسػػػػػػػػػة وا قتصػػػػػػػػػادية  امػػػػػػػػػؿ
ف يػػػػػػدر  ف يػػػػػػدر  أأيجػػػػػػب  لػػػػػػى المصػػػػػػرؼ يجػػػػػػب  لػػػػػػى المصػػػػػػرؼ المستلفػػػػػػة للمصػػػػػػرؼ و  سػػػػػػيما السياسػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػةك حيػػػػػػث المستلفػػػػػػة للمصػػػػػػرؼ و  سػػػػػػيما السياسػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػةك حيػػػػػػث 

مػػػػػػػػػد  ا سػػػػػػػػػتقرار السياسػػػػػػػػػي وا قتصػػػػػػػػػاد  للبلػػػػػػػػػدك اػػػػػػػػػالظروؼ السياسػػػػػػػػػية وا قتصػػػػػػػػػادية ريػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػد  ا سػػػػػػػػػتقرار السياسػػػػػػػػػي وا قتصػػػػػػػػػاد  للبلػػػػػػػػػدك اػػػػػػػػػالظروؼ السياسػػػػػػػػػية وا قتصػػػػػػػػػادية ريػػػػػػػػػر 
يػػػػػػػػػر اػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػر اػػػػػػػػػي ييالت الت   حتمػػػػػػػػػاؿحتمػػػػػػػػػاؿااالمسػػػػػػػػػتقرة تجعػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػ وليف  ػػػػػػػػػف إدارة المصػػػػػػػػػرؼ متسػػػػػػػػػوايف مػػػػػػػػػف المسػػػػػػػػػتقرة تجعػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػ وليف  ػػػػػػػػػف إدارة المصػػػػػػػػػرؼ متسػػػػػػػػػوايف مػػػػػػػػػف 

المسػػػػتقبؿك وبالتػػػػالي يعملػػػػوف  لػػػػى ولػػػػ  سياسػػػػات ا تمانيػػػػة رالبػػػػا مػػػػا تةػػػػوف متحفظػػػػةك ةػػػػطلؾ المسػػػػتقبؿك وبالتػػػػالي يعملػػػػوف  لػػػػى ولػػػػ  سياسػػػػات ا تمانيػػػػة رالبػػػػا مػػػػا تةػػػػوف متحفظػػػػةك ةػػػػطلؾ 
 ة ا قتصادية  لى السياسة ا  تمانية للمصرؼ.ة ا قتصادية  لى السياسة ا  تمانية للمصرؼ.تؤثر سطط الدولتؤثر سطط الدول

  المصرؼ:المصرؼ: مك عمك ع  -قق

ف الاػػػػػػرةات ف الاػػػػػػرةات إإموقػػػػػػ  المصػػػػػػرؼ يحػػػػػػدد نػػػػػػوع وحجػػػػػػـ الطلػػػػػػب  لػػػػػػى ا  تمػػػػػػافك حيػػػػػػث موقػػػػػػ  المصػػػػػػرؼ يحػػػػػػدد نػػػػػػوع وحجػػػػػػـ الطلػػػػػػب  لػػػػػػى ا  تمػػػػػػافك حيػػػػػػث إف إف 
الةبيػػػػػرة والتػػػػػي تحتػػػػػاج الػػػػػى قػػػػػدر ةبيػػػػػر مػػػػػف التمويػػػػػؿ تسػػػػػعى لوجػػػػػود مراةممػػػػػا الر يسػػػػػية بجػػػػػوار الةبيػػػػػرة والتػػػػػي تحتػػػػػاج الػػػػػى قػػػػػدر ةبيػػػػػر مػػػػػف التمويػػػػػؿ تسػػػػػعى لوجػػػػػود مراةممػػػػػا الر يسػػػػػية بجػػػػػوار 
المراةػػػػػم الماليػػػػػة التػػػػػي تسػػػػػتطي  ا تصػػػػػاؿ بهػػػػػا والحصػػػػػوؿ  لػػػػػى مػػػػػا يلممهػػػػػا مػػػػػف التمويػػػػػؿك و  المراةػػػػػم الماليػػػػػة التػػػػػي تسػػػػػتطي  ا تصػػػػػاؿ بهػػػػػا والحصػػػػػوؿ  لػػػػػى مػػػػػا يلممهػػػػػا مػػػػػف التمويػػػػػؿك و  

   ماؿ المصرؼ له دور وت ثير اي تحديد المنطقة التي يسدمها المصرؼ.  ماؿ المصرؼ له دور وت ثير اي تحديد المنطقة التي يسدمها المصرؼ.أأف ر ف ر أأاؾ اؾ 

 : : الضكابط الشرعيةالضكابط الشرعية  -كك

تسلػػػػػ   مليػػػػػة مػػػػػنن ا  تمػػػػػاف المصػػػػػراي لػػػػػد  السياسػػػػػة ا  تمانيػػػػػة للمصػػػػػارؼ للعديػػػػػد تسلػػػػػ   مليػػػػػة مػػػػػنن ا  تمػػػػػاف المصػػػػػراي لػػػػػد  السياسػػػػػة ا  تمانيػػػػػة للمصػػػػػارؼ للعديػػػػػد 
السياسػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػة للمصػػػػػػارؼ السياسػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػة للمصػػػػػػارؼ   ولةػػػػػػفولةػػػػػػفمػػػػػػف القػػػػػػوانيف واللػػػػػػوابط التاػػػػػػريعية  لػػػػػػى حػػػػػػد سػػػػػػوا ك مػػػػػػف القػػػػػػوانيف واللػػػػػػوابط التاػػػػػػريعية  لػػػػػػى حػػػػػػد سػػػػػػوا ك 

اإلسػػػػػػػالمية تستلػػػػػػػؼ  ػػػػػػػف السياسػػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػػة للمصػػػػػػػارؼ التقليديػػػػػػػة بسلػػػػػػػو ها للعديػػػػػػػد مػػػػػػػف اإلسػػػػػػػالمية تستلػػػػػػػؼ  ػػػػػػػف السياسػػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػػة للمصػػػػػػػارؼ التقليديػػػػػػػة بسلػػػػػػػو ها للعديػػػػػػػد مػػػػػػػف 
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و ػػػػػػػدـ مػػػػػػػنن ا  تمػػػػػػػاف للعميػػػػػػػؿ ا  بعػػػػػػػد معراػػػػػػػة و ػػػػػػػدـ مػػػػػػػنن ا  تمػػػػػػػاف للعميػػػػػػػؿ ا  بعػػػػػػػد معراػػػػػػػة   ككربػػػػػػػاربػػػػػػػاةعػػػػػػػدـ التعامػػػػػػػؿ بالةعػػػػػػػدـ التعامػػػػػػػؿ بال  ككاللػػػػػػػوابط الاػػػػػػػر يةاللػػػػػػػوابط الاػػػػػػػر ية
وريرمػػػػػا مػػػػػف اللػػػػػوابط التػػػػػي تقرمػػػػػا وريرمػػػػػا مػػػػػف اللػػػػػوابط التػػػػػي تقرمػػػػػا   ومػػػػػؿ يسػػػػػالؼ اللػػػػػوابط الاػػػػػر يةومػػػػػؿ يسػػػػػالؼ اللػػػػػوابط الاػػػػػر ية  ككال ػػػػػر  مػػػػػف ا  تمػػػػػافال ػػػػػر  مػػػػػف ا  تمػػػػػاف

 ..بع  المؤسسات الدينية والتاريعيةبع  المؤسسات الدينية والتاريعية
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 المبحث الثاني
 في اليمف مصادر تمكيؿ المشاريع الصغيرة

 تمييد:تمييد:

ف جميػػػػػ  الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة  لػػػػػى مستلػػػػػؼ أناػػػػػطتهاك سػػػػػوا  الجديػػػػػدة منهػػػػػػا ف جميػػػػػ  الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة  لػػػػػى مستلػػػػػؼ أناػػػػػطتهاك سػػػػػوا  الجديػػػػػدة منهػػػػػػا أأ  اػػػػػؾ   اػػػػػؾ 
لػػػػػى التمويػػػػػػؿ المناسػػػػػػب والمهػػػػػارات اإلداريػػػػػػة المال مػػػػػػة حتػػػػػى تنمػػػػػػو وتحقػػػػػػؽ لػػػػػى التمويػػػػػػؿ المناسػػػػػػب والمهػػػػػارات اإلداريػػػػػػة المال مػػػػػػة حتػػػػػى تنمػػػػػػو وتحقػػػػػػؽ إإأو القا مػػػػػة تحتػػػػػػاج أو القا مػػػػػة تحتػػػػػػاج 

مصػػػػػػادر التمويػػػػػػؿ للماػػػػػػاري  مصػػػػػػادر التمويػػػػػػؿ للماػػػػػػاري  لل   ػػػػػػر  مػػػػػػوجم ػػػػػػر  مػػػػػػوجم  صػػػػػػحابها. وايمػػػػػػا يلػػػػػػيصػػػػػػحابها. وايمػػػػػػا يلػػػػػػيألألالػػػػػػدسؿ والػػػػػػربن المقبػػػػػػوؿ الػػػػػػدسؿ والػػػػػػربن المقبػػػػػػوؿ 
 اآلتي:اآلتي:  و لى النحوو لى النحو  الص يرةالص يرة

 المصادر الذاتية:المصادر الذاتية:التمكيؿ مف التمكيؿ مف 1- 

تعتمػػػػػد الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة اػػػػػي الجػػػػػم  األةبػػػػػر مػػػػػف احتياجاتهػػػػػا التمويليػػػػػة اػػػػػي األرلػػػػػب تعتمػػػػػد الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة اػػػػػي الجػػػػػم  األةبػػػػػر مػػػػػف احتياجاتهػػػػػا التمويليػػػػػة اػػػػػي األرلػػػػػب 
اػػػػػػػػراد العا لػػػػػػػة ال نيػػػػػػػػة اػػػػػػػػراد العا لػػػػػػػة ال نيػػػػػػػػة ألألباإللػػػػػػػااة إلػػػػػػػػى المػػػػػػػوارد الماليػػػػػػػة باإللػػػػػػػااة إلػػػػػػػػى المػػػػػػػوارد الماليػػػػػػػة   كك لػػػػػػػى المػػػػػػػوارد الطاتيػػػػػػػػة ألصػػػػػػػحابها لػػػػػػػى المػػػػػػػوارد الطاتيػػػػػػػػة ألصػػػػػػػحابها

واألصػػػػػدقا ك وساصػػػػػة اػػػػػي المراحػػػػػؿ األولػػػػػى إلناػػػػػا  الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرةك وتجػػػػػدر اإلاػػػػػارة إلػػػػػى واألصػػػػػدقا ك وساصػػػػػة اػػػػػي المراحػػػػػؿ األولػػػػػى إلناػػػػػا  الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرةك وتجػػػػػدر اإلاػػػػػارة إلػػػػػى 
تمػػػػػػػاف مػػػػػػػف المصػػػػػػػادر الطاتيػػػػػػػة أو العا ليػػػػػػػة أو مػػػػػػػف ا صػػػػػػػدقا  يعتمػػػػػػػد  لػػػػػػػى المػػػػػػػدسرات تمػػػػػػػاف مػػػػػػػف المصػػػػػػػادر الطاتيػػػػػػػة أو العا ليػػػػػػػة أو مػػػػػػػف ا صػػػػػػػدقا  يعتمػػػػػػػد  لػػػػػػػى المػػػػػػػدسرات ف ا  ف ا  أأ

اػػػػػراد العػػػػػادييف ساصػػػػػة اػػػػػراد العػػػػػادييف ساصػػػػػة ألألالصػػػػػ يرة جػػػػػدا ك ويسػػػػػا د باػػػػػةؿ اعػػػػػاؿ اػػػػػي تجميػػػػػ  المػػػػػدسرات مػػػػػف االصػػػػػ يرة جػػػػػدا ك ويسػػػػػا د باػػػػػةؿ اعػػػػػاؿ اػػػػػي تجميػػػػػ  المػػػػػدسرات مػػػػػف ا
ا  تمػػػػػاد  لػػػػػى مػػػػػطا المصػػػػػدر مػػػػػف المػػػػػدسرات اقػػػػػط يمثػػػػػؿ ا  تمػػػػػاد  لػػػػػى مػػػػػطا المصػػػػػدر مػػػػػف المػػػػػدسرات اقػػػػػط يمثػػػػػؿ   ولةػػػػػفولةػػػػػفاػػػػػي القػػػػػر  والمػػػػػدف الصػػػػػ يرة اػػػػػي القػػػػػر  والمػػػػػدف الصػػػػػ يرة 

 ..ثنا   ملية اإلنتاج أو بعدماثنا   ملية اإلنتاج أو بعدمالمااةؿ ألمااةؿ أ  دا اي حالة تعر  الماروع الص يردا اي حالة تعر  الماروع الص يرؤو ؤو  قبة ة قبة ة

بيػػػػػ  منتجاتهػػػػػا اػػػػػي بيػػػػػ  منتجاتهػػػػػا اػػػػػي ويترتػػػػػب  لػػػػػى مػػػػػطس الماػػػػػاةؿ نقػػػػػ  السػػػػػيولة نتيجػػػػػة  ػػػػػدـ قػػػػػدرتها ويترتػػػػػب  لػػػػػى مػػػػػطس الماػػػػػاةؿ نقػػػػػ  السػػػػػيولة نتيجػػػػػة  ػػػػػدـ قػػػػػدرتها   
أو إطا اػػػػوجح صػػػػاحب الماػػػػروع الصػػػػ ير بارتفػػػػاع ةبيػػػػر اػػػػي األسػػػػعار للمػػػػواد أو إطا اػػػػوجح صػػػػاحب الماػػػػروع الصػػػػ ير بارتفػػػػاع ةبيػػػػر اػػػػي األسػػػػعار للمػػػػواد   المناسػػػػبةكالمناسػػػػبةكالفتػػػػرة الفتػػػػرة 

ر ر اايػػػػؿ اػػػػي قػػػػر يػػػػؿ اػػػػي قػػػػر ةمػػػػا يمةػػػػف تصػػػػور حجػػػػـ ماػػػػةلة التمو ةمػػػػا يمةػػػػف تصػػػػور حجػػػػـ ماػػػػةلة التمو   ككاإلنتاجيػػػػةاإلنتاجيػػػػةاألوليػػػػة التػػػػي يحتاجهػػػػا لعمليتػػػػه األوليػػػػة التػػػػي يحتاجهػػػػا لعمليتػػػػه 
و التوسػػػػػ  لهػػػػػطا الماػػػػػروعك اهػػػػػطس و التوسػػػػػ  لهػػػػػطا الماػػػػػروعك اهػػػػػطس أأ  مػػػػػاؿ الماػػػػػروع   مػػػػػاؿ الماػػػػػروع أأصػػػػػاحب الماػػػػػروع الصػػػػػ ير  لػػػػػى ميػػػػػادة ر صػػػػػاحب الماػػػػػروع الصػػػػػ ير  لػػػػػى ميػػػػػادة ر 
وبمعػػػػػد ت منسفلػػػػػة اػػػػػي وبمعػػػػػد ت منسفلػػػػػة اػػػػػي   ككاػػػػػديد  لػػػػػى مػػػػػد  الوقػػػػػتاػػػػػديد  لػػػػػى مػػػػػد  الوقػػػػػت    المػػػػػدسرات الصػػػػػ يرة تتجمػػػػػ   ػػػػػادة بػػػػػبطالمػػػػػدسرات الصػػػػػ يرة تتجمػػػػػ   ػػػػػادة بػػػػػبط

و مميػػػػدا مػػػػف و مميػػػػدا مػػػػف أأمعظػػػػـ الحػػػػا تك وراػػػػ  معػػػػد تها يسػػػػتلـم ارتفػػػػاع ملموسػػػػا اػػػػي الػػػػدسوؿ الحقيقيػػػػة معظػػػػـ الحػػػػا تك وراػػػػ  معػػػػد تها يسػػػػتلـم ارتفػػػػاع ملموسػػػػا اػػػػي الػػػػدسوؿ الحقيقيػػػػة 
ؾ السػػػػا ك وةالممػػػػا ايػػػػه صػػػػعوبة اػػػػديدة وساصػػػػة اػػػػي الػػػػدوؿ الناميػػػػة ؾ السػػػػا ك وةالممػػػػا ايػػػػه صػػػػعوبة اػػػػديدة وساصػػػػة اػػػػي الػػػػدوؿ الناميػػػػة التسفيػػػػؼ مػػػػف ا سػػػػتهالالتسفيػػػػؼ مػػػػف ا سػػػػتهال

ومنهػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػيمفك ةػػػػػػػػػػوف أمػػػػػػػػػػـ صػػػػػػػػػػفات مػػػػػػػػػػطس الػػػػػػػػػػدوؿ انسفػػػػػػػػػػا  مسػػػػػػػػػػتو  الػػػػػػػػػػدسؿ الحقيقػػػػػػػػػػي ومنهػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػيمفك ةػػػػػػػػػػوف أمػػػػػػػػػػـ صػػػػػػػػػػفات مػػػػػػػػػػطس الػػػػػػػػػػدوؿ انسفػػػػػػػػػػا  مسػػػػػػػػػػتو  الػػػػػػػػػػدسؿ الحقيقػػػػػػػػػػي 
  . .92كك  2010 الدماغك الدماغك



 

22 
 

 التمكيؿ مف المصارؼ التقميدية: التمكيؿ مف المصارؼ التقميدية:   2-

يفػػػػػة الػػػػػػنظـ المصػػػػػراية التقليديػػػػػػة مػػػػػي التجػػػػػػارة بالنقػػػػػد  ػػػػػػف يفػػػػػة الػػػػػػنظـ المصػػػػػراية التقليديػػػػػػة مػػػػػي التجػػػػػػارة بالنقػػػػػد  ػػػػػػف ظظف و ف و أأمػػػػػف المعلػػػػػـو للةثيػػػػػػر مػػػػػف المعلػػػػػـو للةثيػػػػػػر 
  الودا ػػػػػ الودا ػػػػػ طريػػػػؽ جػػػػطب األمػػػػػواؿ الفا لػػػػة مػػػػف المػػػػػدسريف مقابػػػػؿ اا ػػػػػدة محػػػػددة مسػػػػبقا  ػػػػػف مػػػػطس طريػػػػؽ جػػػػطب األمػػػػػواؿ الفا لػػػػة مػػػػف المػػػػػدسريف مقابػػػػؿ اا ػػػػػدة محػػػػددة مسػػػػبقا  ػػػػػف مػػػػطس 

وتقػػػػػػـو بمػػػػػػنن مػػػػػػطس األمػػػػػػواؿ لمػػػػػػف يطلبػػػػػػه مػػػػػػف المسػػػػػػتثمريف مقابػػػػػػؿ اا ػػػػػػدة أ لػػػػػػى مػػػػػػف الفا ػػػػػػدة وتقػػػػػػـو بمػػػػػػنن مػػػػػػطس األمػػػػػػواؿ لمػػػػػػف يطلبػػػػػػه مػػػػػػف المسػػػػػػتثمريف مقابػػػػػػؿ اا ػػػػػػدة أ لػػػػػػى مػػػػػػف الفا ػػػػػػدة 
  تسػػػػػػعى لػػػػػػه مػػػػػػطس الػػػػػػنظـ   تسػػػػػػعى لػػػػػػه مػػػػػػطس الػػػػػػنظـ والفػػػػػػارؽ بػػػػػػيف سػػػػػػعر  الفا ػػػػػػدة مػػػػػػو الػػػػػػربن الػػػػػػطوالفػػػػػػارؽ بػػػػػػيف سػػػػػػعر  الفا ػػػػػػدة مػػػػػػو الػػػػػػربن الػػػػػػط  للمػػػػػػود يفكللمػػػػػػود يفكالمحػػػػػػددة المحػػػػػػددة 

المصػػػػادر المتاحػػػػة المصػػػػادر المتاحػػػػة   التمويػػػػؿ مػػػػفالتمويػػػػؿ مػػػػفمػػػػطا النػػػػوع مػػػػف مػػػػطا النػػػػوع مػػػػف ولةػػػػف ولةػػػػف   العمليػػػػةكالعمليػػػػةكالمصػػػػراية التقليديػػػػة مػػػػف مػػػػطس المصػػػػراية التقليديػػػػة مػػػػف مػػػػطس 
ف منالػػػػػػػؾ العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف ف منالػػػػػػػؾ العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف األحػػػػػػػػواؿك إاألحػػػػػػػػواؿك إللماػػػػػػػاري  الةبيػػػػػػػػرة اقػػػػػػػط وربمػػػػػػػػا للمتوسػػػػػػػػطة  لػػػػػػػى أحسػػػػػػػػف للماػػػػػػػاري  الةبيػػػػػػػػرة اقػػػػػػػط وربمػػػػػػػػا للمتوسػػػػػػػػطة  لػػػػػػػى أحسػػػػػػػػف 

المعوقػػػػػػات التػػػػػػػي تحػػػػػػوؿ دوف اسػػػػػػػتفادة الماػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة مػػػػػػف ا  تمػػػػػػػاف الممنػػػػػػوح مػػػػػػػف مػػػػػػػطس المعوقػػػػػػات التػػػػػػػي تحػػػػػػوؿ دوف اسػػػػػػػتفادة الماػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة مػػػػػػف ا  تمػػػػػػػاف الممنػػػػػػوح مػػػػػػػف مػػػػػػػطس 
بسػػػػػػػػبب إف مػػػػػػػػطس الػػػػػػػػنظـ معظمهػػػػػػػػا تجاريػػػػػػػػة تسػػػػػػػػعى لملػػػػػػػػا فة بسػػػػػػػػبب إف مػػػػػػػػطس الػػػػػػػػنظـ معظمهػػػػػػػػا تجاريػػػػػػػػة تسػػػػػػػػعى لملػػػػػػػػا فة   التقليديػػػػػػػػةكالتقليديػػػػػػػػةكمصػػػػػػػػراية مصػػػػػػػػراية الػػػػػػػػنظـ الالػػػػػػػػنظـ ال
المصػػػػػراية التقليديػػػػػة تاػػػػػرط اػػػػػروط   تنطبػػػػػؽ  لػػػػػى الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة المصػػػػػراية التقليديػػػػػة تاػػػػػرط اػػػػػروط   تنطبػػػػػؽ  لػػػػػى الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة   ةػػػػػوف الػػػػػنظـةػػػػػوف الػػػػػنظـ  أرباحهػػػػػاكأرباحهػػػػػاك

وبالتػػػػػػالي تةػػػػػػوف الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ألػػػػػػعؼ مقػػػػػػدرة مػػػػػػف حيػػػػػػث تقػػػػػػديـ وبالتػػػػػػالي تةػػػػػػوف الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ألػػػػػػعؼ مقػػػػػػدرة مػػػػػػف حيػػػػػػث تقػػػػػػديـ   الحػػػػػػا تكالحػػػػػػا تكاػػػػػػي أرلػػػػػػب اػػػػػػي أرلػػػػػػب 
التقليديػػػػػػة التقليديػػػػػػة اللػػػػػػمانات الماليػػػػػػة المرلػػػػػػية لمنحهػػػػػػا ا  تمػػػػػػاف الػػػػػػالـم مػػػػػػف مػػػػػػطس الػػػػػػنظـ المصػػػػػػراية اللػػػػػػمانات الماليػػػػػػة المرلػػػػػػية لمنحهػػػػػػا ا  تمػػػػػػاف الػػػػػػالـم مػػػػػػف مػػػػػػطس الػػػػػػنظـ المصػػػػػػراية 

ةمػػػػا أف أسػػػػعار الفا ػػػػدة لهػػػػطس الػػػػنظـ المصػػػػراية تعتبػػػػر ريػػػػر مال مػػػػة لطبيعػػػػة الناػػػػاط للماػػػػاري  ةمػػػػا أف أسػػػػعار الفا ػػػػدة لهػػػػطس الػػػػنظـ المصػػػػراية تعتبػػػػر ريػػػػر مال مػػػػة لطبيعػػػػة الناػػػػاط للماػػػػاري  
لمعػػػػػػػامالت ساصػػػػػػػة ومميػػػػػػػمة ةمنحهػػػػػػػا اتػػػػػػػرة لمعػػػػػػػامالت ساصػػػػػػػة ومميػػػػػػػمة ةمنحهػػػػػػػا اتػػػػػػػرة   الػػػػػػػال إف الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة تحتػػػػػػػاجالػػػػػػػال إف الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة تحتػػػػػػػاج  الصػػػػػػػ يرةكالصػػػػػػػ يرةك

لتصػػػػؿ بعػػػػد لتصػػػػؿ بعػػػػد   وتحسػػػػينهاكوتحسػػػػينهاكبا ػػػػانتهـ إداريػػػػا وانيػػػػا أو با ػػػػانتهـ لتسػػػػويؽ منتجػػػػاتهـ با ػػػػانتهـ إداريػػػػا وانيػػػػا أو با ػػػػانتهـ لتسػػػػويؽ منتجػػػػاتهـ   أطػػػػوؿ أوأطػػػػوؿ أوسػػػػداد سػػػػداد 
 ..الص يرة للنجاح المطلوب والمرروبالص يرة للنجاح المطلوب والمرروبطلؾ المااري  طلؾ المااري  
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بيعػػػػػة بيعػػػػػة المصػػػػػراية اإلسػػػػػالمية  ػػػػػف الػػػػػنظـ المصػػػػػراية  مػػػػػف حيػػػػػث طالمصػػػػػراية اإلسػػػػػالمية  ػػػػػف الػػػػػنظـ المصػػػػػراية  مػػػػػف حيػػػػػث طالمصػػػػػارؼ المصػػػػػارؼ   تستلػػػػػؼتستلػػػػػؼ
ك و  ك و  اإلسػػػػػالمية   تبيػػػػػ  النقػػػػػد بالنقػػػػػدك ةمػػػػػا مػػػػػو حػػػػػاؿ الػػػػػنظـ التقليديػػػػػةاإلسػػػػػالمية   تبيػػػػػ  النقػػػػػد بالنقػػػػػدك ةمػػػػػا مػػػػػو حػػػػػاؿ الػػػػػنظـ التقليديػػػػػة  التعامػػػػػؿ   ةػػػػػوف الػػػػػنظـالتعامػػػػػؿ   ةػػػػػوف الػػػػػنظـ

ك وانمػػػػػا تػػػػػوار ا  تمػػػػػاف الػػػػػالـم لةػػػػػؿ  ميػػػػػؿ بالماػػػػػارةة ك وانمػػػػػا تػػػػػوار ا  تمػػػػػاف الػػػػػالـم لةػػػػػؿ  ميػػػػػؿ بالماػػػػػارةة عامػػػػػؿ بنظػػػػػاـ الفا ػػػػػدة أسػػػػػطا أو  طػػػػػا عامػػػػػؿ بنظػػػػػاـ الفا ػػػػػدة أسػػػػػطا أو  طػػػػػا تتتت
بنظػػػػػػػػاـ بنظػػػػػػػػاـ   ك اػػػػػػػالنظـ المصػػػػػػػراية اإلسػػػػػػػػالمية تمػػػػػػػنن ا  تمػػػػػػػافك اػػػػػػػالنظـ المصػػػػػػػراية اإلسػػػػػػػػالمية تمػػػػػػػنن ا  تمػػػػػػػافاد اد الحقيقيػػػػػػػة اػػػػػػػي الناػػػػػػػاط ا قتصػػػػػػػػالحقيقيػػػػػػػة اػػػػػػػي الناػػػػػػػاط ا قتصػػػػػػػػ
ك وتنقسػػػػػػـ التعػػػػػػامالت المصػػػػػػراية اإلسػػػػػػالمية مػػػػػػف حيػػػػػػث أسػػػػػػا  ك وتنقسػػػػػػـ التعػػػػػػامالت المصػػػػػػراية اإلسػػػػػػالمية مػػػػػػف حيػػػػػػث أسػػػػػػا  يستلػػػػػػؼ  ػػػػػػف الػػػػػػنظـ التقليديػػػػػػةيستلػػػػػػؼ  ػػػػػػف الػػػػػػنظـ التقليديػػػػػػة

نػػػػواع مػػػػف العقػػػػود  قػػػػود البيػػػػوع والتػػػػي تلػػػػـ بيػػػػ  المرابحػػػػة ك وبيػػػػ  السػػػػلـ  نػػػػواع مػػػػف العقػػػػود  قػػػػود البيػػػػوع والتػػػػي تلػػػػـ بيػػػػ  المرابحػػػػة ك وبيػػػػ  السػػػػلـ  أأالتعامػػػػؿ إلػػػػى ثالثػػػػة التعامػػػػؿ إلػػػػى ثالثػػػػة 
ك ك و قػػػػػػود الاػػػػػػراةة التػػػػػػي تنقسػػػػػػـ إلػػػػػػى الماػػػػػػارةة ب نوا هػػػػػػا ومنهػػػػػػا الملػػػػػػاربةو قػػػػػػود الاػػػػػػراةة التػػػػػػي تنقسػػػػػػـ إلػػػػػػى الماػػػػػػارةة ب نوا هػػػػػػا ومنهػػػػػػا الملػػػػػػاربة  ككوبيػػػػػػ  استصػػػػػػناعوبيػػػػػػ  استصػػػػػػناع
 لتي تلـ اإلجارة العادية التا يلية ك واإلجارة المنتهية بالتمليؾ. لتي تلـ اإلجارة العادية التا يلية ك واإلجارة المنتهية بالتمليؾ. و قود اإلجارة او قود اإلجارة ا
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 الصندكؽ االجتماعي لمتنمية:الصندكؽ االجتماعي لمتنمية:  4-

ليسػػػػػػػػامـ اػػػػػػػػي التسفيػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػف ليسػػػػػػػػامـ اػػػػػػػػي التسفيػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػف ك ك 1997ت سػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػندوؽ ا جتمػػػػػػػػا ي للتنميػػػػػػػػة  ػػػػػػػػاـ ت سػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػندوؽ ا جتمػػػػػػػػا ي للتنميػػػػػػػػة  ػػػػػػػػاـ 
وتحقيػػػػػػؽ أمػػػػػػداؼ التنميػػػػػػة اػػػػػػي الػػػػػػبالدك ويسػػػػػػعي الصػػػػػػندوؽ لتنفيػػػػػػط أمدااػػػػػػه مػػػػػػف سػػػػػػالؿ وتحقيػػػػػػؽ أمػػػػػػداؼ التنميػػػػػػة اػػػػػػي الػػػػػػبالدك ويسػػػػػػعي الصػػػػػػندوؽ لتنفيػػػػػػط أمدااػػػػػػه مػػػػػػف سػػػػػػالؿ   ككالفقػػػػػػرالفقػػػػػػر

أربعػػػػػة بػػػػػرامل أساسػػػػػيةك ومػػػػػي: التنميػػػػػة المحليػػػػػة المجتمعيػػػػػةك وبنػػػػػا  القػػػػػدرات و األاػػػػػ اؿ ةثيفػػػػػة أربعػػػػػة بػػػػػرامل أساسػػػػػيةك ومػػػػػي: التنميػػػػػة المحليػػػػػة المجتمعيػػػػػةك وبنػػػػػا  القػػػػػدرات و األاػػػػػ اؿ ةثيفػػػػػة 
أآلتػػػػي أآلتػػػػي والجػػػػدوؿ والجػػػػدوؿ ك ك تنميػػػػة المناػػػػآت الصػػػػ يرة واألصػػػػ رتنميػػػػة المناػػػػآت الصػػػػ يرة واألصػػػػ روةػػػػطلؾ وةػػػػطلؾ   وو  العمالػػػػة  النقػػػػد مقابػػػػؿ العمػػػػؿ العمالػػػػة  النقػػػػد مقابػػػػؿ العمػػػػؿ 

  ككالتمويػػػػػػؿ للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ك وةػػػػػػطلؾ  ػػػػػػدد الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةالتمويػػػػػػؿ للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ك وةػػػػػػطلؾ  ػػػػػػدد الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة  يولػػػػػػن حجػػػػػػـ   يولػػػػػػن حجػػػػػػـ 3-1رقػػػػػػـ  رقػػػػػػـ  
   ..(2019-2000): : وطلؾ سالؿ الفترةوطلؾ سالؿ الفترة

 (2-1)جدوؿ رقـ 
 حجـ ا  تماف والمااري  الص يرة للصندوؽ ا جتما ي للتنمية

 .ـ(2000-2019) للفترة:
 الصغرية املشاريع االئتمان البيان ⧵العام 

2000 122 3680 
2001 132 4210 
2002 100 3282 
2003 186 7970 
2004 522 19142 
2005 1048 26955 
2006 1168 33620 
2007 1560 36153 
2008 1821 29961 
2009 2242 41997 
2010 4413 66419 
2011 3853 63568 
2012 5846 82206 
2013 9590 99726 
2014 12226 120839 
2015 6900 93199 
2016 6700 90416 
2017 7800 95259 
2018 10667 183490 
2019 19191 187789 

 عداد الباحث باالعتماد عمى:إمف المصدر:                           
 الصندكؽ االجتماعي لمتنمية  كحدة تنمية المشاريع الصغيرة كالصغرل   -                          

 .(2019-2000)التقارير السنكية لم ترة:                              
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   :: عدديا( عدديا(المشاريع الصغيرةالمشاريع الصغيرة  كتنميةكتنمية  اال تمافاال تمافحجـ حجـ   -

  وصػػػػػػػؿ إجمػػػػػػػالي تمويػػػػػػػؿ الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة للصػػػػػػػندوؽ ا جتمػػػػػػػا ي للتنميػػػػػػػة مػػػػػػػف العػػػػػػػاـوصػػػػػػػؿ إجمػػػػػػػالي تمويػػػػػػػؿ الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة للصػػػػػػػندوؽ ا جتمػػػػػػػا ي للتنميػػػػػػػة مػػػػػػػف العػػػػػػػاـ          
مبلػػػػػػ  ما ػػػػػػة مليػػػػػػار   يمنػػػػػػي تقريبػػػػػػا لعػػػػػػدد ماػػػػػػاري  مبلػػػػػػ  ما ػػػػػػة مليػػػػػػار   يمنػػػػػػي تقريبػػػػػػا لعػػػػػػدد ماػػػػػػاري    ـ ـ 2019    وحتػػػػػػى نهايػػػػػػة  ػػػػػػاـوحتػػػػػػى نهايػػػػػػة  ػػػػػػاـ  ـ ـ 2000  

ك حيػػػػػث ةػػػػػاف إجمػػػػػالي تمويػػػػػؿ الماػػػػػاري  ك حيػػػػػث ةػػػػػاف إجمػػػػػالي تمويػػػػػؿ الماػػػػػاري   ر  وصػػػػػلت الػػػػػى مليػػػػػوف ماػػػػػروع تقريبػػػػػا ر  وصػػػػػلت الػػػػػى مليػػػػػوف ماػػػػػروع تقريبػػػػػاصػػػػػ يرة وصػػػػػصػػػػػ يرة وصػػػػػ
مليػػػػػوف   يمنػػػػػي وةػػػػػاف  ػػػػػدد الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة مليػػػػػوف   يمنػػػػػي وةػػػػػاف  ػػػػػدد الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة   (122)مبلػػػػػ  مبلػػػػػ    ـ ـ 2000  الصػػػػػ يرة اػػػػػي سػػػػػنة الصػػػػػ يرة اػػػػػي سػػػػػنة 

ك ك مليػػػػػػػوف  مليػػػػػػػوف    (132)الػػػػػػػي مبلػػػػػػػ  الػػػػػػػي مبلػػػػػػػ    ـ ـ 2001    ماػػػػػػػروع ك ثػػػػػػػـ تمايػػػػػػػد ليصػػػػػػػؿ اػػػػػػػي العػػػػػػػاـماػػػػػػػروع ك ثػػػػػػػـ تمايػػػػػػػد ليصػػػػػػػؿ اػػػػػػػي العػػػػػػػاـ  (3680)
انسفػػػػػػ  انسفػػػػػػ    ـ ـ 2002    ك واػػػػػػي العػػػػػػاـك واػػػػػػي العػػػػػػاـااصػػػػػػ ير صػػػػػػ ير   ااماػػػػػػرو ماػػػػػػرو (4210)ووصػػػػػػلت الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة الػػػػػػىووصػػػػػػلت الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة الػػػػػػى

مليػػػػػػػوف   يمنػػػػػػػي ك ويػػػػػػػنسف   ػػػػػػػدد مليػػػػػػػوف   يمنػػػػػػػي ك ويػػػػػػػنسف   ػػػػػػػدد   (100)تمويػػػػػػػؿ الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة ليصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى مبلػػػػػػػ  تمويػػػػػػػؿ الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة ليصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى مبلػػػػػػػ  
يرتفػػػػػػػػ  التمويػػػػػػػػؿ يرتفػػػػػػػػ  التمويػػػػػػػػؿ   ـ ـ 2003    ماػػػػػػػػروعك ثػػػػػػػػـ العػػػػػػػػاـماػػػػػػػػروعك ثػػػػػػػػـ العػػػػػػػػاـ  (3282)الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة ليصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة ليصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى 
مليػػػػػػػػوف   يمنػػػػػػػػي  ويرتفػػػػػػػػ  معهػػػػػػػػا  ػػػػػػػػدد الماػػػػػػػػاري  مليػػػػػػػػوف   يمنػػػػػػػػي  ويرتفػػػػػػػػ  معهػػػػػػػػا  ػػػػػػػػدد الماػػػػػػػػاري    (186) ا  تمػػػػػػػػاف  ليصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى مبلػػػػػػػػ   ا  تمػػػػػػػػاف  ليصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى مبلػػػػػػػػ  

يرتفػػػػػػػػ  حجػػػػػػػػـ تمويػػػػػػػػؿ يرتفػػػػػػػػ  حجػػػػػػػػـ تمويػػػػػػػػؿ   ـ ـ 2004    ماػػػػػػػػروعك ثػػػػػػػػـ اػػػػػػػػي العػػػػػػػػاـماػػػػػػػػروعك ثػػػػػػػػـ اػػػػػػػػي العػػػػػػػػاـ  (7970)الصػػػػػػػػ يرة لتصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى الصػػػػػػػػ يرة لتصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى 
مليػػػػػوف   يمنػػػػػي ويرتفػػػػػ  مليػػػػػوف   يمنػػػػػي ويرتفػػػػػ    (522)الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة ولةػػػػػف بمعػػػػػدؿ مرتفػػػػػ  ليصػػػػػؿ الػػػػػى مبلػػػػػ  الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة ولةػػػػػف بمعػػػػػدؿ مرتفػػػػػ  ليصػػػػػؿ الػػػػػى مبلػػػػػ  

   ..ماروع ص يرماروع ص ير  (19142)تبعا لطلؾ  دد المااري  الص يرة لتصؿ الى تبعا لطلؾ  دد المااري  الص يرة لتصؿ الى 

ليصػػػػػػؿ الػػػػػػى مبلػػػػػػ  ليصػػػػػػؿ الػػػػػػى مبلػػػػػػ    ك يرتفػػػػػػ  حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف الممنػػػػػػوح للماػػػػػػاري ك يرتفػػػػػػ  حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف الممنػػػػػػوح للماػػػػػػاري ـ ـ 2005    واػػػػػػي العػػػػػػاـواػػػػػػي العػػػػػػاـ              
مليػػػػػػػػػوف   يمنػػػػػػػػػي ويرتفػػػػػػػػػ  تبعػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػػػدد الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرة لتصػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػى مليػػػػػػػػػوف   يمنػػػػػػػػػي ويرتفػػػػػػػػػ  تبعػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػػػدد الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرة لتصػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػى   (1048)

ممنػػػػػوح للماػػػػػاري  ممنػػػػػوح للماػػػػػاري  ك يرتفػػػػػ  حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف الك يرتفػػػػػ  حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف الـ ـ 2006    واػػػػػي العػػػػػاـواػػػػػي العػػػػػاـ  ماػػػػػروع صػػػػػ يرماػػػػػروع صػػػػػ ير  (26955)
تبعػػػػػػػا لػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػدد الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة تبعػػػػػػػا لػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػدد الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة   مليػػػػػػػوف   ك ويرتفػػػػػػػ مليػػػػػػػوف   ك ويرتفػػػػػػػ   (1168)  الصػػػػػػػ يرة ليصػػػػػػػؿ الػػػػػػػىالصػػػػػػػ يرة ليصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى

يرتفػػػػػػػػ  حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػػاف يرتفػػػػػػػػ  حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػػاف   ـ ـ 2007    واػػػػػػػػي العػػػػػػػػػاـواػػػػػػػػي العػػػػػػػػػاـك ك ماػػػػػػػػػروع صػػػػػػػػ يرماػػػػػػػػػروع صػػػػػػػػ ير  (33620)لتصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى لتصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى 
مليػػػػوف   يمنػػػػي  ويرتفػػػػ  تبعػػػػا لػػػػطلؾ مليػػػػوف   يمنػػػػي  ويرتفػػػػ  تبعػػػػا لػػػػطلؾ   (1560)الممنػػػػوح للماػػػػاري  الصػػػػ يرة ليصػػػػؿ الػػػػى مبلػػػػ  الممنػػػػوح للماػػػػاري  الصػػػػ يرة ليصػػػػؿ الػػػػى مبلػػػػ  

  ـ ـ 2008    واػػػػػػػي العػػػػػػػاـواػػػػػػػي العػػػػػػػاـماػػػػػػػروع صػػػػػػػ يرك ماػػػػػػػروع صػػػػػػػ يرك   (36153) ػػػػػػػدد الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة لتصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى  ػػػػػػػدد الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة لتصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى 
يرتفػػػػػ  حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف الممنػػػػػوح للماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة ولةػػػػػف بمعػػػػػدؿ صػػػػػ ير ليصػػػػػؿ الػػػػػى مبلػػػػػ  يرتفػػػػػ  حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف الممنػػػػػوح للماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة ولةػػػػػف بمعػػػػػدؿ صػػػػػ ير ليصػػػػػؿ الػػػػػى مبلػػػػػ  

مػػػػػػػػاف  ليصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى مبلػػػػػػػػ  مػػػػػػػػاف  ليصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى مبلػػػػػػػػ  يرتفػػػػػػػػ  التمويػػػػػػػػؿ  ا  تيرتفػػػػػػػػ  التمويػػػػػػػػؿ  ا  ت  ـ ـ 2009    مليػػػػػػػػوف    ثػػػػػػػػـ العػػػػػػػػاـمليػػػػػػػػوف    ثػػػػػػػػـ العػػػػػػػػاـ  (1821)
  (66419)ويرتفػػػػػػ  معهػػػػػػا  ػػػػػػدد الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة لتصػػػػػػؿ الػػػػػػى ويرتفػػػػػػ  معهػػػػػػا  ػػػػػػدد الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة لتصػػػػػػؿ الػػػػػػى   ككمليػػػػػػوف   يمنػػػػػػيمليػػػػػػوف   يمنػػػػػػي  (2242)

يرتفػػػػػػػ  حجػػػػػػػـ تمويػػػػػػػؿ الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة ولةػػػػػػػف بمعػػػػػػػدؿ يرتفػػػػػػػ  حجػػػػػػػـ تمويػػػػػػػؿ الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة ولةػػػػػػػف بمعػػػػػػػدؿ   ـ ـ 2010    ماػػػػػػػروعك ثػػػػػػػـ اػػػػػػػي العػػػػػػػاـماػػػػػػػروعك ثػػػػػػػـ اػػػػػػػي العػػػػػػػاـ
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مليػػػػػػػوف   يمنػػػػػػػي ويرتفػػػػػػػ  تبعػػػػػػػا لػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػدد الماػػػػػػػاري  مليػػػػػػػوف   يمنػػػػػػػي ويرتفػػػػػػػ  تبعػػػػػػػا لػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػدد الماػػػػػػػاري    (4413)مرتفػػػػػػػ  ليصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى مبلػػػػػػػ  مرتفػػػػػػػ  ليصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى مبلػػػػػػػ  
 ..ماروع ص يرماروع ص ير  (66419)الص يرة لتصؿ الى الص يرة لتصؿ الى 

  ك وبسػػػػػػبب األحػػػػػػداث يػػػػػػنسف  حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف الممنػػػػػػوح للماػػػػػػاري ك وبسػػػػػػبب األحػػػػػػداث يػػػػػػنسف  حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف الممنػػػػػػوح للماػػػػػػاري ـ ـ 2011    واػػػػػػي العػػػػػػاـواػػػػػػي العػػػػػػاـ            
مليػػػػػوف   يمنػػػػػي وتػػػػػنسف  تبعػػػػػا لػػػػػطلؾ  ػػػػػدد الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة مليػػػػػوف   يمنػػػػػي وتػػػػػنسف  تبعػػػػػا لػػػػػطلؾ  ػػػػػدد الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة   (3853)ليصػػػػػؿ الػػػػػى مبلػػػػػ  ليصػػػػػؿ الػػػػػى مبلػػػػػ  

ك يرتفػػػػػػػػ  حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػاف ك يرتفػػػػػػػػ  حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػاف ـ ـ 2012    ماػػػػػػػػروع صػػػػػػػػ يرك واػػػػػػػػي العػػػػػػػػاـماػػػػػػػػروع صػػػػػػػػ يرك واػػػػػػػػي العػػػػػػػػاـ  (63568)لتصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى لتصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى 
ك ويرتفػػػػػػػػ  تبعػػػػػػػػا لػػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػػدد ك ويرتفػػػػػػػػ  تبعػػػػػػػػا لػػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػػدد مليػػػػػػػػوف  مليػػػػػػػػوف    (5846)   يرة ليصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى يرة ليصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػىممنػػػػػػػوح للماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػممنػػػػػػػوح للماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػالال

يرتفػػػػػػػ  يرتفػػػػػػػ    ـ ـ 2013    ماػػػػػػروع صػػػػػػػ يرك واػػػػػػػي العػػػػػػػاـماػػػػػػروع صػػػػػػػ يرك واػػػػػػػي العػػػػػػػاـ  (82206)الماػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة لتصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى الماػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة لتصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى 
مليػػػػػوف   يمنػػػػػي  مليػػػػػوف   يمنػػػػػي  (9590) حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف الممنػػػػػوح للماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة ليصػػػػػؿ الػػػػػى مبلػػػػػ  حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف الممنػػػػػوح للماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة ليصػػػػػؿ الػػػػػى مبلػػػػػ  

واػػػػػػي واػػػػػػي اػػػػػػروع صػػػػػػ يرك اػػػػػػروع صػػػػػػ يرك مم  (99726)ويرتفػػػػػػ  تبعػػػػػػا لػػػػػػطلؾ  ػػػػػػدد الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة لتصػػػػػػؿ الػػػػػػى ويرتفػػػػػػ  تبعػػػػػػا لػػػػػػطلؾ  ػػػػػػدد الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة لتصػػػػػػؿ الػػػػػػى 
يرتفػػػػػػػػ  حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػاف الممنػػػػػػػػوح للماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة ليصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى مبلػػػػػػػػ  يرتفػػػػػػػػ  حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػاف الممنػػػػػػػػوح للماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة ليصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى مبلػػػػػػػػ    ـ ـ 2014    العػػػػػػػػاـالعػػػػػػػػاـ

   ..ماروعماروع  (120839)ك ويصؿ  دد المااري  الص يرة الى ك ويصؿ  دد المااري  الص يرة الى مليوف  مليوف    (12226)

وبسػػػػػػبب األحػػػػػػداث الحرب  يػػػػػػنسف  حجػػػػػػـ التمويػػػػػػؿ الػػػػػػى النصػػػػػػؼ وبسػػػػػػبب األحػػػػػػداث الحرب  يػػػػػػنسف  حجػػػػػػـ التمويػػػػػػؿ الػػػػػػى النصػػػػػػؼ   ـ ـ 2015    ثػػػػػػـ العػػػػػػاـثػػػػػػـ العػػػػػػاـ          
مليػػػػػوف   يمنػػػػػي ويػػػػػنسف  تبعػػػػػا لػػػػػطلؾ  ػػػػػدد الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة مليػػػػػوف   يمنػػػػػي ويػػػػػنسف  تبعػػػػػا لػػػػػطلؾ  ػػػػػدد الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة   (6900)ليصػػػػػؿ الػػػػػى مبلػػػػػ  ليصػػػػػؿ الػػػػػى مبلػػػػػ  

ا  تمػػػػػػػاف ا  تمػػػػػػػاف ك يػػػػػػػنسف  حجػػػػػػػـ ك يػػػػػػػنسف  حجػػػػػػػـ ـ ـ 2016    ك واػػػػػػػي العػػػػػػػاـك واػػػػػػػي العػػػػػػػاـماػػػػػػػروع صػػػػػػػ يرماػػػػػػػروع صػػػػػػػ ير  (93199)لتصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى لتصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى 
مليػػػػػػػوف   يمنػػػػػػػي ويصػػػػػػػؿ  ػػػػػػػدد الماػػػػػػػاري  مليػػػػػػػوف   يمنػػػػػػػي ويصػػػػػػػؿ  ػػػػػػػدد الماػػػػػػػاري    (6700)ليصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى مبلػػػػػػػ  ليصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى مبلػػػػػػػ    الممنػػػػػػػوح للماػػػػػػػاري الممنػػػػػػػوح للماػػػػػػػاري 

ك يرتفػػػػػػػ  حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف ك يرتفػػػػػػػ  حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف ـ ـ 2017العػػػػػػػاـ  العػػػػػػػاـ    ك واػػػػػػػيك واػػػػػػػيماػػػػػػػروع صػػػػػػػ يرماػػػػػػػروع صػػػػػػػ ير  (90416)الصػػػػػػػ يرة الػػػػػػػى الصػػػػػػػ يرة الػػػػػػػى 
مليػػػػػػػػوف    ويرتفػػػػػػػػ  تبعػػػػػػػػا لػػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػػدد مليػػػػػػػػوف    ويرتفػػػػػػػػ  تبعػػػػػػػػا لػػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػػدد   (7800)  ممنػػػػػػػوح للماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة ليصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػىممنػػػػػػػوح للماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة ليصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػىالال

يرتفػػػػػػػ  يرتفػػػػػػػ    ـ ـ 2018    ماػػػػػػروع صػػػػػػػ يرك واػػػػػػػي العػػػػػػػاـماػػػػػػروع صػػػػػػػ يرك واػػػػػػػي العػػػػػػػاـ  (95259)الماػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة لتصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى الماػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة لتصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى 
مليػػػػػػوف   يمنػػػػػػي مليػػػػػػوف   يمنػػػػػػي   (10667)حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف الممنػػػػػػوح للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ليصػػػػػػؿ الػػػػػػى مبلػػػػػػ  حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف الممنػػػػػػوح للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ليصػػػػػػؿ الػػػػػػى مبلػػػػػػ  

  ماػػػػروع صػػػػ يرك  واػػػػػيماػػػػروع صػػػػ يرك  واػػػػػي  (183490)ويرتفػػػػ  تبعػػػػا لػػػػطلؾ  ػػػػػدد الماػػػػاري  الصػػػػ يرة لتصػػػػؿ الػػػػػى ويرتفػػػػ  تبعػػػػا لػػػػطلؾ  ػػػػػدد الماػػػػاري  الصػػػػ يرة لتصػػػػؿ الػػػػػى 
بلػػػػػػػػ  بلػػػػػػػػ  يرتفػػػػػػػػ  حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػاف الممنػػػػػػػػوح للماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة ليصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى ميرتفػػػػػػػػ  حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػاف الممنػػػػػػػػوح للماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة ليصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى م  ـ ـ 2019العػػػػػػػػاـ  العػػػػػػػػاـ  

مليػػػػػػػػػػػوف   ك ويرتفػػػػػػػػػػػ  تبعػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػػػػػدد الماػػػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػػػ يرة لتصػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػى مليػػػػػػػػػػػوف   ك ويرتفػػػػػػػػػػػ  تبعػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػػػػػدد الماػػػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػػػ يرة لتصػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػى   (19191)
 ماروع ص ير. ماروع ص ير.   (187789)

ممػػػػا سػػػػبؽ يالحػػػػظ انػػػػه ةلمػػػػا ارتفػػػػ  حجػػػػـ ا  تمػػػػاف ماد  ػػػػدد المسػػػػتفيديف مػػػػف أصػػػػحاب ممػػػػا سػػػػبؽ يالحػػػػظ انػػػػه ةلمػػػػا ارتفػػػػ  حجػػػػـ ا  تمػػػػاف ماد  ػػػػدد المسػػػػتفيديف مػػػػف أصػػػػحاب 
 المااري  الص يرة. المااري  الص يرة. 
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 كىى كاآلتي:كىى كاآلتي:  صغرصغرألألمؤسسات التمكيؿ الصغير كامؤسسات التمكيؿ الصغير كا5-   

 :  ػػػػػػػػػػدد  :  ػػػػػػػػػػدد 42ك ك 2019المؤسسػػػػػػػػػػة الوطنيػػػػػػػػػػة للتمويػػػػػػػػػػؿ األصػػػػػػػػػػ ر  الصػػػػػػػػػػندوؽ ا جتمػػػػػػػػػػا يك المؤسسػػػػػػػػػػة الوطنيػػػػػػػػػػة للتمويػػػػػػػػػػؿ األصػػػػػػػػػػ ر  الصػػػػػػػػػػندوؽ ا جتمػػػػػػػػػػا يك   -أأ
نسػػػػػػػػػػػػبة النسػػػػػػػػػػػػا  نسػػػػػػػػػػػػبة النسػػػػػػػػػػػػا    ككاامقترلػػػػػػػػػػػػمقترلػػػػػػػػػػػػ  (12165)مقترلػػػػػػػػػػػػوف مقترلػػػػػػػػػػػػوف   ككااقرلػػػػػػػػػػػػقرلػػػػػػػػػػػػ  (536)القػػػػػػػػػػػػرو  المصػػػػػػػػػػػػدرة القػػػػػػػػػػػػرو  المصػػػػػػػػػػػػدرة 

محفظػػػػػػة القػػػػػػرو  المصػػػػػػدرة ثالثػػػػػػة مليػػػػػػار وثالثما ػػػػػػة محفظػػػػػػة القػػػػػػرو  المصػػػػػػدرة ثالثػػػػػػة مليػػػػػػار وثالثما ػػػػػػة   مػػػػػػدسركمػػػػػػدسرك  (25914)ك مػػػػػػدسروف ك مػػػػػػدسروف (%26)
التراةمػػػػػػػػػػػي التراةمػػػػػػػػػػػي    ك كمليػػػػػػػػػػػوف مليػػػػػػػػػػػوف   (766)قيمػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػرو  المصػػػػػػػػػػػدرة قيمػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػرو  المصػػػػػػػػػػػدرة    ك كوسػػػػػػػػػػبعة وار ػػػػػػػػػػػوف مليػػػػػػػػػػػوف وسػػػػػػػػػػبعة وار ػػػػػػػػػػػوف مليػػػػػػػػػػػوف 

قيمػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػرو  سمسػػػػػػػػػة  اػػػػػػػػػر مليػػػػػػػػػار قيمػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػرو  سمسػػػػػػػػػة  اػػػػػػػػػر مليػػػػػػػػػار   كك  وأصػػػػػػػػػ روأصػػػػػػػػػ ر ماػػػػػػػػػروع صػػػػػػػػػ ير  ماػػػػػػػػػروع صػػػػػػػػػ ير   ااقرلػػػػػػػػػقرلػػػػػػػػػ  (158495)
 وثالثما ة وسبعة و اروف مليوف  .وثالثما ة وسبعة و اروف مليوف  .

  قػػػػػػر كقػػػػػػر ك  (454)صػػػػػػ ر:  ػػػػػػدد القػػػػػػرو  المصػػػػػػدرة صػػػػػػ ر:  ػػػػػػدد القػػػػػػرو  المصػػػػػػدرة ألألؤسسػػػػػػة نمػػػػػػا  للتمويػػػػػػؿ الصػػػػػػ ير واؤسسػػػػػػة نمػػػػػػا  للتمويػػػػػػؿ الصػػػػػػ ير وامم  -بب
محفظػػػػػػػػة محفظػػػػػػػػة   مػػػػػػػدسركمػػػػػػػدسرك  (130)ك مػػػػػػػدسروف ك مػػػػػػػدسروف   (24%نسػػػػػػػبة النسػػػػػػػػا  نسػػػػػػػبة النسػػػػػػػػا    مقتػػػػػػػر كمقتػػػػػػػر ك  (6035)مقترلػػػػػػػوف مقترلػػػػػػػوف 

قيمػػػػػػة القػػػػػػرو  المصػػػػػػدرة قيمػػػػػػة القػػػػػػرو  المصػػػػػػدرة    ك كالقػػػػػػرو  المصػػػػػػدرة مليػػػػػػار ومػػػػػػا تيف وأربعػػػػػػة و اػػػػػػروف مليػػػػػػوف القػػػػػػرو  المصػػػػػػدرة مليػػػػػػار ومػػػػػػا تيف وأربعػػػػػػة و اػػػػػػروف مليػػػػػػوف 
  قيمػػػػػػة القػػػػػػرو    قيمػػػػػػة القػػػػػػرو  وأصػػػػػػ روأصػػػػػػ رقػػػػػػر   ماػػػػػػروع صػػػػػػ ير قػػػػػػر   ماػػػػػػروع صػػػػػػ ير   (93505)التراةمػػػػػػي التراةمػػػػػػي    ك كمليػػػػػػوف مليػػػػػػوف   (205)

 تسعة مليار وتسعما ة وسبعة وستوف مليوف  .تسعة مليار وتسعما ة وسبعة وستوف مليوف  .

نسػػػػػػػػػػبة النسػػػػػػػػػػا  نسػػػػػػػػػػبة النسػػػػػػػػػػا    مقتػػػػػػػػػػر كمقتػػػػػػػػػػر ك  (9802)مقترلػػػػػػػػػػوف مقترلػػػػػػػػػػوف مؤسسػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػدف للتمويػػػػػػػػػػؿ ا صػػػػػػػػػػ ر: مؤسسػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػدف للتمويػػػػػػػػػػؿ ا صػػػػػػػػػػ ر:   -جج
محفظػػػػػػػة القػػػػػػػرو  المصػػػػػػػدرة مليػػػػػػػار ومػػػػػػػا تيف وأربعػػػػػػػة محفظػػػػػػػة القػػػػػػػرو  المصػػػػػػػدرة مليػػػػػػػار ومػػػػػػػا تيف وأربعػػػػػػػة   مػػػػػػػدسركمػػػػػػػدسرك  (7065)ك مػػػػػػػدسروف ك مػػػػػػػدسروف (%66)

  (54019)التراةمػػػػػػػػي التراةمػػػػػػػػي    ك كمليػػػػػػػػوف مليػػػػػػػػوف   (666)قيمػػػػػػػػة القػػػػػػػػرو  المصػػػػػػػػدرة قيمػػػػػػػػة القػػػػػػػػرو  المصػػػػػػػػدرة    ك كو اػػػػػػػػروف مليػػػػػػػػوف و اػػػػػػػػروف مليػػػػػػػػوف 
  قيمػػػػػػة القػػػػػػرو  اربعػػػػػػة مليػػػػػػار وثالثما ػػػػػػة وسػػػػػػتة وسػػػػػػبعوف   قيمػػػػػػة القػػػػػػرو  اربعػػػػػػة مليػػػػػػار وثالثما ػػػػػػة وسػػػػػػتة وسػػػػػػبعوف وأصػػػػػػ روأصػػػػػػ رقػػػػػػر   ماػػػػػػروع صػػػػػػ ير قػػػػػػر   ماػػػػػػروع صػػػػػػ ير 

 مليوف  .مليوف  .

  ككااقرلػػػػػػػػقرلػػػػػػػػ  (185)ماؿ للتمويػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػ ير وا صػػػػػػػػ ر:  ػػػػػػػػدد القػػػػػػػػرو  المصػػػػػػػػدرة ماؿ للتمويػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػ ير وا صػػػػػػػػ ر:  ػػػػػػػػدد القػػػػػػػػرو  المصػػػػػػػػدرة آآبرنػػػػػػػػامل برنػػػػػػػػامل   -دد
محفظػػػػػػػة محفظػػػػػػػة   مػػػػػػػدسركمػػػػػػػدسرك  (4383)ك مػػػػػػػدسروف ك مػػػػػػػدسروف (34%)نسػػػػػػػبة النسػػػػػػػا  نسػػػػػػػبة النسػػػػػػػا    ككاامقترلػػػػػػػمقترلػػػػػػػ(3191)مقترلػػػػػػػوف مقترلػػػػػػػوف 

   ك كمليػػػػػػوف مليػػػػػػوف   (195)قيمػػػػػػة القػػػػػػرو  المصػػػػػػدرة قيمػػػػػػة القػػػػػػرو  المصػػػػػػدرة   تقريبػػػػػػاكتقريبػػػػػػاكالقػػػػػػرو  المصػػػػػػدرة مليػػػػػػار مليػػػػػػوف   القػػػػػػرو  المصػػػػػػدرة مليػػػػػػار مليػػػػػػوف   
  قيمػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػرو  سػػػػػػػػػػتة مليػػػػػػػػػػار   قيمػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػرو  سػػػػػػػػػػتة مليػػػػػػػػػػار وأصػػػػػػػػػػ روأصػػػػػػػػػػ رقػػػػػػػػػػر   ماػػػػػػػػػػروع صػػػػػػػػػػ ير قػػػػػػػػػػر   ماػػػػػػػػػػروع صػػػػػػػػػػ ير   (54320)التراةمػػػػػػػػػػي التراةمػػػػػػػػػػي 

 وتسعما ة وواحد و اروف مليوف  .وتسعما ة وواحد و اروف مليوف  .

 :  ػػػػػػػػػػدد  :  ػػػػػػػػػػدد 42ك ك 2019برنػػػػػػػػػػامل ا تحػػػػػػػػػػاد للتمويػػػػػػػػػػؿ ا صػػػػػػػػػػ ر  الصػػػػػػػػػػندوؽ ا جتمػػػػػػػػػػا يك برنػػػػػػػػػػامل ا تحػػػػػػػػػػاد للتمويػػػػػػػػػػؿ ا صػػػػػػػػػػ ر  الصػػػػػػػػػػندوؽ ا جتمػػػػػػػػػػا يك   -قق
ك ك (74%)نسػػػػػػػػبة النسػػػػػػػػا  نسػػػػػػػػبة النسػػػػػػػػا    مقتػػػػػػػػر كمقتػػػػػػػػر ك  3473مقترلػػػػػػػػوف مقترلػػػػػػػػوف   ككااقرلػػػػػػػػقرلػػػػػػػػ  (171)المصػػػػػػػػدرة المصػػػػػػػػدرة القػػػػػػػػرو  القػػػػػػػػرو  
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قيمػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػرو  قيمػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػرو     ك كمحفظػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػرو  المصػػػػػػػػػدرة سمسػػػػػػػػػما ة وسػػػػػػػػػبعة وثمػػػػػػػػػانوف مليػػػػػػػػػوف محفظػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػرو  المصػػػػػػػػػدرة سمسػػػػػػػػػما ة وسػػػػػػػػػبعة وثمػػػػػػػػػانوف مليػػػػػػػػػوف و و 
قػػػػػػػر   ماػػػػػػػروع صػػػػػػػ ير  قيمػػػػػػػة القػػػػػػػرو  قػػػػػػػر   ماػػػػػػػروع صػػػػػػػ ير  قيمػػػػػػػة القػػػػػػػرو    (52588)التراةمػػػػػػػي التراةمػػػػػػػي    ك كمليػػػػػػػوف مليػػػػػػػوف   (58)المصػػػػػػػدرة المصػػػػػػػدرة 

 ثالثة مليار وثمانما ة وأربعة مليوف  .ثالثة مليار وثمانما ة وأربعة مليوف  .

  ككااقرلػػػػػػػػػػقرلػػػػػػػػػػ  (206)برنػػػػػػػػػػامل حلػػػػػػػػػػرموت للتمويػػػػػػػػػػؿ األصػػػػػػػػػػ ر:  ػػػػػػػػػػدد القػػػػػػػػػػرو  المصػػػػػػػػػػدرة برنػػػػػػػػػػامل حلػػػػػػػػػػرموت للتمويػػػػػػػػػػؿ األصػػػػػػػػػػ ر:  ػػػػػػػػػػدد القػػػػػػػػػػرو  المصػػػػػػػػػػدرة   -كك
  مػػػػػػػػػػػػػدسركمػػػػػػػػػػػػػدسرك  (5707)ك مػػػػػػػػػػػػػدسروف ك مػػػػػػػػػػػػػدسروف (31%)نسػػػػػػػػػػػػػبة النسػػػػػػػػػػػػػا  نسػػػػػػػػػػػػػبة النسػػػػػػػػػػػػػا    مقتػػػػػػػػػػػػػر كمقتػػػػػػػػػػػػػر ك  (6803)مقترلػػػػػػػػػػػػػوف مقترلػػػػػػػػػػػػػوف 

قيمػػػػػػة القػػػػػػرو  المصػػػػػػدرة قيمػػػػػػة القػػػػػػرو  المصػػػػػػدرة    ك كمحفظػػػػػػة القػػػػػػرو  المصػػػػػػدرة مليػػػػػػار وتسػػػػػػعة و اػػػػػػروف مليػػػػػػوف محفظػػػػػػة القػػػػػػرو  المصػػػػػػدرة مليػػػػػػار وتسػػػػػػعة و اػػػػػػروف مليػػػػػػوف 
قيمػػػػػػػة القػػػػػػػرو  قيمػػػػػػػة القػػػػػػػرو    كك  وأصػػػػػػػ روأصػػػػػػػ رقػػػػػػػر   ماػػػػػػػروع صػػػػػػػ ير قػػػػػػػر   ماػػػػػػػروع صػػػػػػػ ير   (38445)التراةمػػػػػػػي التراةمػػػػػػػي    ك كمليػػػػػػػوف مليػػػػػػػوف   (81)

 سمسة مليار وتسعما ة وأربعة وثمانوف مليوف  .سمسة مليار وتسعما ة وأربعة وثمانوف مليوف  .

 : مقترلػػػػػػػػوف  : مقترلػػػػػػػػوف 42ك ك 2019اػػػػػػػػرةة األوا ػػػػػػػػؿ للتمويػػػػػػػػؿ ا صػػػػػػػػ ر  الصػػػػػػػػندوؽ ا جتمػػػػػػػػا يك اػػػػػػػػرةة األوا ػػػػػػػػؿ للتمويػػػػػػػػؿ ا صػػػػػػػػ ر  الصػػػػػػػػندوؽ ا جتمػػػػػػػػا يك   -زز
ك محفظػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػرو  المصػػػػػػػػػدرة مليػػػػػػػػػار وتسػػػػػػػػػعة ك محفظػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػرو  المصػػػػػػػػػدرة مليػػػػػػػػػار وتسػػػػػػػػػعة (78%)نسػػػػػػػػػبة النسػػػػػػػػػا  نسػػػػػػػػػبة النسػػػػػػػػػا    مقتػػػػػػػػػر كمقتػػػػػػػػػر ك  (1144)

  (60224)اةمػػػػػػػػػي اةمػػػػػػػػػي التر التر    ك كمليػػػػػػػػػوف مليػػػػػػػػػوف   (35)قيمػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػرو  المصػػػػػػػػػدرة قيمػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػرو  المصػػػػػػػػػدرة    ك كو اػػػػػػػػػروف مليػػػػػػػػػوف و اػػػػػػػػػروف مليػػػػػػػػػوف 
 قر   ماروع ص ير  قيمة القرو  مليار وسبعما ة وسبعة وسبعوف مليوف  .قر   ماروع ص ير  قيمة القرو  مليار وسبعما ة وسبعة وسبعوف مليوف  .

 شبكة اليمف لمتمكيؿ األصغر:شبكة اليمف لمتمكيؿ األصغر:  6-

بجهػػػػػػود بجهػػػػػػود   2010تػػػػػػـ ت سيسػػػػػػها اػػػػػػي العػػػػػػاـ تػػػػػػـ ت سيسػػػػػػها اػػػػػػي العػػػػػػاـ   ككمػػػػػػي مؤسسػػػػػػة ريػػػػػػر حةوميػػػػػػة وريػػػػػػر ربحيػػػػػػةمػػػػػػي مؤسسػػػػػػة ريػػػػػػر حةوميػػػػػػة وريػػػػػػر ربحيػػػػػػة
وبرنػػػػػػػػػامل األمػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػدة اإلنمػػػػػػػػػا ي وبرنػػػػػػػػػامل األمػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػدة اإلنمػػػػػػػػػا ي   SFDماػػػػػػػػػترةة مػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػندوؽ ا جتمػػػػػػػػػا ي للتنميػػػػػػػػػة ماػػػػػػػػػترةة مػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػندوؽ ا جتمػػػػػػػػػا ي للتنميػػػػػػػػػة 

UNDP مػػػػػف بنػػػػػوؾ ومؤسسػػػػػات مػػػػػف بنػػػػػوؾ ومؤسسػػػػػات   90%لتاػػػػةؿ اتحػػػػػادا وطنيػػػػػا يلػػػػـ اػػػػػي  لػػػػػويته أةثػػػػػر مػػػػف لتاػػػػةؿ اتحػػػػػادا وطنيػػػػػا يلػػػػـ اػػػػػي  لػػػػػويته أةثػػػػػر مػػػػف ك ك
تهػػػػدؼ الػػػػى سدمػػػػة المؤسسػػػػات تهػػػػدؼ الػػػػى سدمػػػػة المؤسسػػػػات ومػػػػى ومػػػػى وبػػػػرامل التمويػػػػؿ الصػػػػ ير وا صػػػػ ر العاملػػػػة اػػػػي الػػػػيمفك وبػػػػرامل التمويػػػػؿ الصػػػػ ير وا صػػػػ ر العاملػػػػة اػػػػي الػػػػيمفك 

وبنػػػػػا  القػػػػػدرات وبنػػػػػا  القػػػػػدرات   ككاأل لػػػػػا  والتػػػػػرويل لقطػػػػػاع التمويػػػػػؿ الصػػػػػ ير وا صػػػػػ رك التػػػػػدريب والت ميػػػػػؿاأل لػػػػػا  والتػػػػػرويل لقطػػػػػاع التمويػػػػػؿ الصػػػػػ ير وا صػػػػػ رك التػػػػػدريب والت ميػػػػػؿ
دة ا  مػػػػػػاؿ الصػػػػػػ يرة والصػػػػػػ ر ك وةػػػػػػطلؾ دة ا  مػػػػػػاؿ الصػػػػػػ يرة والصػػػػػػ ر ك وةػػػػػػطلؾ والبحػػػػػػوث وتبػػػػػػادؿ المعلومػػػػػػات والتاػػػػػػجي   لػػػػػػى ريػػػػػػاوالبحػػػػػػوث وتبػػػػػػادؿ المعلومػػػػػػات والتاػػػػػػجي   لػػػػػػى ريػػػػػػا

صػػػػػػػ ر وسػػػػػػػدمات ماليػػػػػػػة تسػػػػػػػتهدؼ ا سػػػػػػػر المنتجػػػػػػػة طات صػػػػػػػ ر وسػػػػػػػدمات ماليػػػػػػػة تسػػػػػػػتهدؼ ا سػػػػػػػر المنتجػػػػػػػة طات ألألبنػػػػػػػا  قا ػػػػػػػدة للتمويػػػػػػػؿ الصػػػػػػػ ير وابنػػػػػػػا  قا ػػػػػػػدة للتمويػػػػػػػؿ الصػػػػػػػ ير وا
الػػػػػػدسؿ المحػػػػػػدود مػػػػػػف أصػػػػػػحاب الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة والصػػػػػػ ر  مػػػػػػف النسػػػػػػا  والرجػػػػػػاؿ  اػػػػػػبةة الػػػػػػدسؿ المحػػػػػػدود مػػػػػػف أصػػػػػػحاب الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة والصػػػػػػ ر  مػػػػػػف النسػػػػػػا  والرجػػػػػػاؿ  اػػػػػػبةة 

  . .5كك2017ص ركص ركألألالتمويؿ االتمويؿ ا
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 المبحث األكؿ

 معيقات تمويؿ المااري  الص يرة

 تمهيد:تمهيد:

  الماػػػػػاري الماػػػػػاري   وتطػػػػػويروتطػػػػػوير  وتنميػػػػػةوتنميػػػػػة  ناػػػػػ ةناػػػػػ ة  تعيػػػػػؽتعيػػػػػؽ  التػػػػػيالتػػػػػي  الر يسػػػػػيةالر يسػػػػػية  والماػػػػػاةؿوالماػػػػػاةؿ  أمػػػػػـ الصػػػػػعوباتأمػػػػػـ الصػػػػػعوبات  مػػػػػفمػػػػػف              
  ا سػػػػػػػتثمار ا سػػػػػػػتثمار   ا  تمػػػػػػػافا  تمػػػػػػػاف   لػػػػػػػى لػػػػػػػى  الحصػػػػػػػوؿالحصػػػػػػػوؿ  ماػػػػػػػةلةماػػػػػػػةلة  الصػػػػػػػ يرة بوجػػػػػػػه سػػػػػػػا الصػػػػػػػ يرة بوجػػػػػػػه سػػػػػػػا   والماػػػػػػػاري والماػػػػػػػاري    مومػػػػػػػا مومػػػػػػػا
  المطلػػػػػػوبالمطلػػػػػػوب  ا سػػػػػػتثمار ا سػػػػػػتثمار   ا  تمػػػػػػافا  تمػػػػػػاف  لمنحهػػػػػػالمنحهػػػػػػا  توارمػػػػػػاتوارمػػػػػػا  الػػػػػػالـمالػػػػػػالـم  والاػػػػػػروطوالاػػػػػػروط  وتنميتهػػػػػػاكوتنميتهػػػػػػاك  لتمويلهػػػػػػالتمويلهػػػػػػا  الػػػػػػالـمالػػػػػػالـم
 : : اآلتياآلتي  المعيقاتالمعيقات  مطسمطس  أمـأمـ  ومفومف

 ::الصغيرةالصغيرةداعمة لممشاريع داعمة لممشاريع  جياتجيات كجكدكجكد عدـعدـ  1-

  و ػػػػػػدـو ػػػػػػدـ  األحػػػػػػواؿكاألحػػػػػػواؿك  أحسػػػػػػفأحسػػػػػػف  اػػػػػػياػػػػػػي  العا ليػػػػػػةالعا ليػػػػػػة  أوأو  بالفرديػػػػػػةبالفرديػػػػػػة  رالبػػػػػػارالبػػػػػػا  الصػػػػػػ يرةالصػػػػػػ يرة  تتسػػػػػػـ الماػػػػػػاري تتسػػػػػػـ الماػػػػػػاري                   
  ممػػػػػاممػػػػػا  وتطويرمػػػػػاوتطويرمػػػػػا  تنظيمهػػػػػاتنظيمهػػػػػا   لػػػػػى لػػػػػى  وتعمػػػػػؿوتعمػػػػػؿ  ككالصػػػػػ يرةالصػػػػػ يرة  الماػػػػػاري الماػػػػػاري   مػػػػػطسمػػػػػطس  تػػػػػد ـتػػػػػد ـ  التػػػػػيالتػػػػػي  الجهػػػػػاتالجهػػػػػات  وجػػػػػودوجػػػػػود
  الصػػػػػ يرةالصػػػػػ يرة  الماػػػػاري الماػػػػاري   لحصػػػػوؿلحصػػػػوؿ  المعيقػػػػػاتالمعيقػػػػػات  ومػػػػفومػػػػف  المصػػػػارؼكالمصػػػػارؼك  مػػػػفمػػػػف  ا  تمػػػػػافا  تمػػػػػاف   لػػػػى لػػػػى  حصػػػػولهاحصػػػػولها  يعيػػػػؽيعيػػػػؽ
  مػػػػػػػػ مػػػػػػػػ   والتعامػػػػػػػػؿوالتعامػػػػػػػػؿ  ككاإلداريػػػػػػػػةاإلداريػػػػػػػػة  السبػػػػػػػػرةالسبػػػػػػػػرة  يفتقػػػػػػػػدوفيفتقػػػػػػػػدوف   ليهػػػػػػػػا ليهػػػػػػػػا  القػػػػػػػػا ميفالقػػػػػػػػا ميف  أفأف  المصػػػػػػػػرايالمصػػػػػػػػراي  ا  تمػػػػػػػػافا  تمػػػػػػػػاف   لػػػػػػػػى لػػػػػػػػى

 ..اإلاال اإلاال   لسطرلسطر  الص يرةالص يرة  المااري المااري   مطسمطس  يعر يعر   ممامما  ككالمت يرةالمت يرة  السوؽالسوؽ  معطياتمعطيات

 :المخاطرةالمخاطرة درجةدرجة ارت اعارت اع2- 

  لطبيعػػػػػػػةلطبيعػػػػػػػة  نظػػػػػػػرانظػػػػػػػرا  وطلػػػػػػػؾوطلػػػػػػػؾ  ككالمسػػػػػػػاطرةالمسػػػػػػػاطرة  درجػػػػػػػةدرجػػػػػػػة  بارتفػػػػػػػاعبارتفػػػػػػػاع  تتسػػػػػػػـتتسػػػػػػػـ  رالبػػػػػػػارالبػػػػػػػا  الصػػػػػػػ يرةالصػػػػػػػ يرة  الماػػػػػػػاري الماػػػػػػػاري إف إف               
  أوأو  اػػػػػس اػػػػػس    لػػػػػى لػػػػػى  ال الػػػػػبال الػػػػػب  اػػػػػياػػػػػي  الماػػػػػاري الماػػػػػاري   مػػػػػطسمػػػػػطس  تعتمػػػػػدتعتمػػػػػد  حيػػػػػثحيػػػػػث  الصػػػػػ يرةكالصػػػػػ يرةك  الماػػػػػاري الماػػػػػاري   مػػػػػطسمػػػػػطس  تةػػػػػويفتةػػػػػويف
   ا قػػػػػا ا قػػػػػا  ياػػػػػةؿياػػػػػةؿ  ممػػػػػاممػػػػػا  ككالماػػػػػاري الماػػػػػاري   لهػػػػػطسلهػػػػػطس  البسػػػػػيطالبسػػػػػيط  المػػػػػاليالمػػػػػالي  المرةػػػػػمالمرةػػػػػم  طلػػػػػؾطلػػػػػؾ  لػػػػػىلػػػػػىإإ  ألػػػػػؼألػػػػػؼ  واحػػػػػدةكواحػػػػػدةك   ا لػػػػػة ا لػػػػػة

  بمػػػػػننبمػػػػػنن  رالبػػػػػارالبػػػػػا  تهػػػػػتـتهػػػػػتـ  المصػػػػػارؼالمصػػػػػارؼ  ففإإ  حيػػػػػثحيػػػػػث  ا  تمػػػػػافكا  تمػػػػػافك   لػػػػػى لػػػػػى  الحصػػػػػوؿالحصػػػػػوؿ  مػػػػػفمػػػػػف  الماػػػػػاري الماػػػػػاري   مػػػػػطسمػػػػػطس  مػػػػػاـمػػػػػاـأأ
 ..المحتملةالمحتملة  المساطرالمساطر  مفمف  المنسف المنسف   المستو المستو   طاتطات  للمااري للمااري   ا  تمافا  تماف

   الضمانات:الضمانات: ضعؼضعؼ3-   

  العملػػػػػيالعملػػػػػي  الواقػػػػػ الواقػػػػػ   واػػػػػيواػػػػػي  المصػػػػػارؼكالمصػػػػػارؼك  اػػػػػياػػػػػي  ا  تمػػػػػافا  تمػػػػػاف  مػػػػػننمػػػػػنن   ناصػػػػػر ناصػػػػػر  أمػػػػػـأمػػػػػـ  مػػػػػفمػػػػػف  اللػػػػػماناتاللػػػػػمانات  تعػػػػػدتعػػػػػد          
   ها.ها.لتمويللتمويل  الالممةالالممة  اللماناتاللمانات  الص يرةالص يرة  المااري المااري   لد لد   تتواارتتواار    
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 سعار ال ا دة المرت عة: سعار ال ا دة المرت عة: أأ4-

  إلقبػػػػػػػاؿإلقبػػػػػػػاؿ  الر يسػػػػػػػيةالر يسػػػػػػػية  المعيقػػػػػػػاتالمعيقػػػػػػػات  مػػػػػػػفمػػػػػػػف  ا  تمػػػػػػػافا  تمػػػػػػػاف  مػػػػػػػننمػػػػػػػنن  سػػػػػػػدادسػػػػػػػداد  واػػػػػػػروطواػػػػػػػروط  الفا ػػػػػػػدةالفا ػػػػػػػدة  أسػػػػػػػعارأسػػػػػػػعار  تعػػػػػػػدتعػػػػػػػد              
  مػػػػػػػػػفمػػػػػػػػػف  المصػػػػػػػػرايالمصػػػػػػػػراي  ا  تمػػػػػػػػافا  تمػػػػػػػػاف   لػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػى  للحصػػػػػػػػوؿللحصػػػػػػػػوؿ  ككالصػػػػػػػػ يرةالصػػػػػػػػ يرة  الماػػػػػػػػػاري الماػػػػػػػػػاري   ومنهػػػػػػػػاومنهػػػػػػػػا  ةااػػػػػػػػةكةااػػػػػػػػةك  الماػػػػػػػػاري الماػػػػػػػػاري 
  وساصػػػػةوساصػػػػة  ككلػػػػعيفالػػػػعيفا  ايهػػػػاايهػػػػا  الػػػػربنالػػػػربن  مػػػػامشمػػػػامش  يةػػػػوفيةػػػػوف  الماػػػػاري الماػػػػاري   مػػػػطسمػػػػطس  ففأأ  سػػػػيماسػػػػيما  و و   التقليديػػػػةكالتقليديػػػػةك  المصػػػػارؼالمصػػػػارؼ

 واوا دس.واوا دس.  الممنوحالممنوح  ا  تمافا  تماف  سدادسداد  معهمعه  يتعطريتعطر  ممامما  الماروعكالماروعك  مفمف  األولىاألولى  السنواتالسنوات  اياي

 المحاسبية:المحاسبية: السجالتالسجالت انتظاـانتظاـ عدـعدـ  5-

  الػػػػػػػػػدااترالػػػػػػػػػدااتر   لػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػى  ا  تمػػػػػػػػػافا  تمػػػػػػػػػاف  مػػػػػػػػػننمػػػػػػػػػنن   نػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػد  تعتمػػػػػػػػػدتعتمػػػػػػػػػد  األحيػػػػػػػػػافاألحيػػػػػػػػػاف  معظػػػػػػػػػـمعظػػػػػػػػػـ  اػػػػػػػػػياػػػػػػػػػي  المصػػػػػػػػػارؼالمصػػػػػػػػػارؼإف إف               
  مراجعػػػػػػػيمراجعػػػػػػػي  مػػػػػػػفمػػػػػػػف  والمعتمػػػػػػػدةوالمعتمػػػػػػػدة  المنتظمػػػػػػػةالمنتظمػػػػػػػة  الستاميػػػػػػػةالستاميػػػػػػػة  الحسػػػػػػػاباتالحسػػػػػػػابات   لػػػػػػػى لػػػػػػػى  وةػػػػػػػطلؾوةػػػػػػػطلؾ  ككالماليػػػػػػػةالماليػػػػػػػة  والسػػػػػػػجالتوالسػػػػػػػجالت
   ف ف  رالبػػػػػػػػاكرالبػػػػػػػػاك  الصػػػػػػػػ يرةالصػػػػػػػػ يرة  الماػػػػػػػػاري الماػػػػػػػػاري   اػػػػػػػػياػػػػػػػػي  يتػػػػػػػواريتػػػػػػػوار      مػػػػػػػػامػػػػػػػػا  ومػػػػػػػػوومػػػػػػػػو  المعتمػػػػػػػػديفكالمعتمػػػػػػػػديفك  الستاميػػػػػػػػةالستاميػػػػػػػػة  الحسػػػػػػػاباتالحسػػػػػػػابات

  محاسػػػػػػػػبيةمحاسػػػػػػػػبية  وسػػػػػػػػجالتوسػػػػػػػػجالت  بػػػػػػػػدااتربػػػػػػػػدااتر  اإلمسػػػػػػػػاؾاإلمسػػػػػػػػاؾ  يفلػػػػػػػػلوفيفلػػػػػػػػلوف      الصػػػػػػػػ يرةالصػػػػػػػػ يرة  الماػػػػػػػػاري الماػػػػػػػػاري   أصػػػػػػػػحابأصػػػػػػػػحاب  رلبيػػػػػػػػةرلبيػػػػػػػػةأأ
  سػػػػػػجالتسػػػػػػجالت  يمسػػػػػػؾيمسػػػػػػؾ      الػػػػػػبع الػػػػػػبع   ففأأ  ةمػػػػػػاةمػػػػػػا  الناػػػػػػاطكالناػػػػػػاطك  حجػػػػػػـحجػػػػػػـ  وانسفػػػػػػا وانسفػػػػػػا   اإلمةانػػػػػػاتاإلمةانػػػػػػات  للػػػػػػعؼللػػػػػػعؼ  منتظمػػػػػػةمنتظمػػػػػػة
  اسصػػػػػػياسصػػػػػػي  حصػػػػػػا يحصػػػػػػا يإإ  سػػػػػجؿسػػػػػجؿ  بامسػػػػػػاؾبامسػػػػػػاؾ  أصػػػػػحابهاأصػػػػػحابها  ويةتفػػػػػػيويةتفػػػػػػي  اللػػػػػػريبيةكاللػػػػػػريبيةك  للماػػػػػاةؿللماػػػػػاةؿ  تجنبػػػػػػاتجنبػػػػػػا  محاسػػػػػبيةمحاسػػػػػبية

 . . بسيطبسيط

 :ا تمانيا تماني ممؼممؼ إعدادإعداد عمىعمى القدرةالقدرة عدـعدـ  6-

  ا تمػػػػػػانيا تمػػػػػػاني  ملػػػػػػؼملػػػػػػؼ  إ ػػػػػػدادإ ػػػػػػداد   لػػػػػػى لػػػػػػى  والقػػػػػػدرةوالقػػػػػػدرة  السبػػػػػػرةالسبػػػػػػرة  تفتقػػػػػػدتفتقػػػػػػد  الصػػػػػػ يرةالصػػػػػػ يرة  الماػػػػػػاري الماػػػػػػاري   مػػػػػػفمػػػػػػف  العديػػػػػػدالعديػػػػػػدإف إف               
ك  ا  تمػػػػػػافا  تمػػػػػػاف   لػػػػػػى لػػػػػػى  للحصػػػػػػوؿللحصػػػػػػوؿ  المصػػػػػػرؼالمصػػػػػػرؼ  لػػػػػػىلػػػػػػىإإ  تقديمػػػػػػهتقديمػػػػػػه  يمةػػػػػػفيمةػػػػػػف كالػػػػػػالـم   الملػػػػػػؼالملػػػػػػؼ  ا ػػػػػػدادا ػػػػػػداد  يعػػػػػػديعػػػػػػد  حيػػػػػػثحيػػػػػػث  الػػػػػػالـم

  الماػػػػػػاري الماػػػػػػاري   لحصػػػػػػوؿلحصػػػػػػوؿ  ككالمهمػػػػػػةالمهمػػػػػػة  المعػػػػػػاييرالمعػػػػػػايير  مػػػػػػفمػػػػػػف  الصػػػػػػحيحةالصػػػػػػحيحة  المصػػػػػػرايةالمصػػػػػػراية  لأل ػػػػػػراؼلأل ػػػػػػراؼ  واقػػػػػػاواقػػػػػػا  ا  تمػػػػػػانيا  تمػػػػػػاني
 ..ا  تمافا  تماف   لى لى  الص يرةالص يرة

 لممشاريع الصغيرة:لممشاريع الصغيرة:جدكل جدكل  دراساتدراسات كجكدكجكد عدـعدـ  7-

  الجػػػػػػػػػدو الجػػػػػػػػػدو   دراسػػػػػػػػػةدراسػػػػػػػػػة  وجػػػػػػػػػودوجػػػػػػػػػود  ا  تمػػػػػػػػػافا  تمػػػػػػػػػاف  مػػػػػػػػػننمػػػػػػػػػنن   نػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػد  للمصػػػػػػػػػارؼللمصػػػػػػػػػارؼ  مػػػػػػػػػةمػػػػػػػػػةههممالال  المتطلبػػػػػػػػػاتالمتطلبػػػػػػػػػات  مػػػػػػػػػفمػػػػػػػػػف            
  الصػػػػػػػ يرةالصػػػػػػػ يرة  الماػػػػػػػاري الماػػػػػػػاري   لػػػػػػػد لػػػػػػػد   يتػػػػػػػواريتػػػػػػػوار      ورالبػػػػػػػاورالبػػػػػػػا  ا  تمػػػػػػػافكا  تمػػػػػػػافك  منحػػػػػػػهمنحػػػػػػػه  المػػػػػػػرادالمػػػػػػػراد  للماػػػػػػػروعللماػػػػػػػروع  ا قتصػػػػػػػاديةا قتصػػػػػػػادية

  الماػػػػػػػػاري الماػػػػػػػػاري   أصػػػػػػػػحابأصػػػػػػػػحاب  قػػػػػػػػدرةقػػػػػػػػدرة  لعػػػػػػػػدـلعػػػػػػػػدـ  وطلػػػػػػػػؾوطلػػػػػػػػؾ  المطلػػػػػػػػوبكالمطلػػػػػػػػوبك  بالمسػػػػػػػػتو بالمسػػػػػػػػتو   اقتصػػػػػػػػاديةاقتصػػػػػػػػادية  جػػػػػػػػدو جػػػػػػػػدو   دراسػػػػػػػػاتدراسػػػػػػػػات
 ..الدراسةالدراسة  مطسمطس  إل دادإل داد  المرتفعةالمرتفعة  التةلفةالتةلفة  بسبببسبب  تقديمهاتقديمها   لى لى  الص يرةالص يرة
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 لممشاريع الصغيرة:لممشاريع الصغيرة: التمكيميةالتمكيمية اليياكؿاليياكؿ ضعؼضعؼ  8-

  مػػػػػػػفمػػػػػػػف  المسػػػػػػػتسرجةالمسػػػػػػػتسرجة  الماليػػػػػػػةالماليػػػػػػػة  والمؤاػػػػػػػراتوالمؤاػػػػػػػرات  النسػػػػػػػبالنسػػػػػػػب  مػػػػػػػفمػػػػػػػف  العديػػػػػػػدالعديػػػػػػػد  المصػػػػػػػارؼالمصػػػػػػػارؼ  تلػػػػػػػ تلػػػػػػػ   حيػػػػػػػثحيػػػػػػػث              
  ريػػػػػرريػػػػػر  إلػػػػػىإلػػػػػى  الربحيػػػػػةالربحيػػػػػة  ومعػػػػػد تومعػػػػػد ت  ككلايػػػػػراداتلايػػػػػرادات  المصػػػػػروااتالمصػػػػػرواات  نسػػػػػبةنسػػػػػبة  مثػػػػػؿمثػػػػػؿ  للماػػػػػاري للماػػػػػاري   الماليػػػػػةالماليػػػػػة  المراةػػػػػمالمراةػػػػػم
  ككالصػػػػػػ يرةالصػػػػػػ يرة  الماػػػػػػاري الماػػػػػػاري   اػػػػػػياػػػػػػي  رالبػػػػػػا  رالبػػػػػػا    تػػػػػػوارستػػػػػػوارس  يمةػػػػػػفيمةػػػػػػف      مػػػػػػامػػػػػػا  ومػػػػػػوومػػػػػػو  ا  تمانيػػػػػػةكا  تمانيػػػػػػةك  المؤاػػػػػػراتالمؤاػػػػػػرات  مػػػػػػفمػػػػػػف  طلػػػػػػؾطلػػػػػػؾ
 ..الص يرةالص يرة  المااري المااري   تمويؿتمويؿ   ف ف  المصارؼالمصارؼ   موؼ موؼ  ثـثـ  ومفومف  ككا  تمانيةا  تمانية  الجدارةالجدارة  لتحديدلتحديد

 معايير منح اال تماف:معايير منح اال تماف: مال مةمال مة عدـعدـ  9-

  اػػػػػػياػػػػػػي  تواارمػػػػػػاتواارمػػػػػػا  يجػػػػػػبيجػػػػػػب  التػػػػػػيالتػػػػػػي  والاػػػػػػروطوالاػػػػػػروط  المعػػػػػػاييرالمعػػػػػػايير  مػػػػػػفمػػػػػػف  العديػػػػػػدالعديػػػػػػد  المصػػػػػػارؼالمصػػػػػػارؼ  تلػػػػػػ تلػػػػػػ   حيػػػػػػثحيػػػػػػث                  
  مػػػػػػػطسمػػػػػػػطس  تتناسػػػػػػبتتناسػػػػػػب  و و   لهػػػػػػػاكلهػػػػػػػاك  الػػػػػػالـمالػػػػػػالـم  ا  تمػػػػػػػافا  تمػػػػػػػاف   لػػػػػػى لػػػػػػى  تحصػػػػػػػؿتحصػػػػػػػؿ  أفأف  يمةػػػػػػفيمةػػػػػػف  التػػػػػػػيالتػػػػػػػي  الصػػػػػػ يرةالصػػػػػػ يرة  الماػػػػػػاري الماػػػػػػاري 
 ..الص يرةالص يرة  المااري المااري   وسصا  وسصا    طبيعةطبيعة  م م   رالبارالبا  والاروطوالاروط  المعاييرالمعايير
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 المبحث الثاني
 الكريمي(-االمؿ- التضامفأىمية المشاريع الصغيرة في المصارؼ اليمنية 

 دراسة تحليلية
 تمييد:تمييد:

بػػػػػػػدأت بعػػػػػػػ  المصػػػػػػػارؼ اليمنيػػػػػػػة تمػػػػػػػنن ا  تمػػػػػػػاف للماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةك ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير بػػػػػػػدأت بعػػػػػػػ  المصػػػػػػػارؼ اليمنيػػػػػػػة تمػػػػػػػنن ا  تمػػػػػػػاف للماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةك ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير 
البيانػػػػػات التػػػػػي أمةػػػػػف الحصػػػػػوؿ  ليهػػػػػا  ػػػػػف مػػػػػنن ا  تمػػػػػاف مػػػػػف مػػػػػطس المصػػػػػارؼ بنػػػػػؾ ا مػػػػػؿ البيانػػػػػات التػػػػػي أمةػػػػػف الحصػػػػػوؿ  ليهػػػػػا  ػػػػػف مػػػػػنن ا  تمػػػػػاف مػػػػػف مػػػػػطس المصػػػػػارؼ بنػػػػػؾ ا مػػػػػؿ 
للتمويػػػػػػؿ األصػػػػػػ ر وبنػػػػػػؾ التلػػػػػػامف اإلسػػػػػػالمي الػػػػػػدولي مػػػػػػف سػػػػػػالؿ وحػػػػػػدة التلػػػػػػامف للتمويػػػػػػؿ للتمويػػػػػػؿ األصػػػػػػ ر وبنػػػػػػؾ التلػػػػػػامف اإلسػػػػػػالمي الػػػػػػدولي مػػػػػػف سػػػػػػالؿ وحػػػػػػدة التلػػػػػػامف للتمويػػػػػػؿ 

 ػػػػػر   ػػػػػر    صػػػػػ ر اإلسػػػػػالميك وايمػػػػػا يلػػػػػيصػػػػػ ر اإلسػػػػػالميك وايمػػػػػا يلػػػػػيالصػػػػػ ير واألصػػػػػ رك وةػػػػػطلؾ بنػػػػػؾ الةريمػػػػػي للتمويػػػػػؿ األالصػػػػػ ير واألصػػػػػ رك وةػػػػػطلؾ بنػػػػػؾ الةريمػػػػػي للتمويػػػػػؿ األ
 ::آلتيآلتيهطس المصارؼ ةاهطس المصارؼ ةالل  موجمموجم
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ـ باسػػػػػػػػػػـ بنػػػػػػػػػػؾ التلػػػػػػػػػػامف ـ باسػػػػػػػػػػـ بنػػػػػػػػػػؾ التلػػػػػػػػػػامف 1995لقػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػـ إناػػػػػػػػػػا  مصػػػػػػػػػػرؼ التلػػػػػػػػػػامف اػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػنة لقػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػـ إناػػػػػػػػػػا  مصػػػػػػػػػػرؼ التلػػػػػػػػػػامف اػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػنة 
ـ ليصػػػػػبن بنػػػػػؾ التلػػػػػامف ـ ليصػػػػػبن بنػػػػػؾ التلػػػػػامف 2000اإلسػػػػػالميك وقػػػػػد تػػػػػـ تعػػػػػديؿ مػػػػػطا ا سػػػػػـ بعػػػػػد طلػػػػػؾ اػػػػػي سػػػػػنة اإلسػػػػػالميك وقػػػػػد تػػػػػـ تعػػػػػديؿ مػػػػػطا ا سػػػػػـ بعػػػػػد طلػػػػػؾ اػػػػػي سػػػػػنة 

اإلسػػػػػالمي الػػػػػدوليك ويتصػػػػػدر مصػػػػػرؼ التلػػػػػامف اإلسػػػػػالمي الػػػػػدولي بقيػػػػػة المصػػػػػارؼ اليمنيػػػػػة اإلسػػػػػالمي الػػػػػدوليك ويتصػػػػػدر مصػػػػػرؼ التلػػػػػامف اإلسػػػػػالمي الػػػػػدولي بقيػػػػػة المصػػػػػارؼ اليمنيػػػػػة 
مػػػػػػف حيػػػػػػث المرةػػػػػػم المػػػػػػاليك ويعتبػػػػػػر مػػػػػػف المصػػػػػػارؼ التػػػػػػي تسػػػػػػعى إلػػػػػػى تنويػػػػػػ  آليػػػػػػات مػػػػػػنن مػػػػػػف حيػػػػػػث المرةػػػػػػم المػػػػػػاليك ويعتبػػػػػػر مػػػػػػف المصػػػػػػارؼ التػػػػػػي تسػػػػػػعى إلػػػػػػى تنويػػػػػػ  آليػػػػػػات مػػػػػػنن 
ا  تمػػػػػػاف المصػػػػػػراي بطريقػػػػػػة تدريجيػػػػػػةك ويػػػػػػماوؿ المصػػػػػػرؼ العديػػػػػػد مػػػػػػف األناػػػػػػطة ا قتصػػػػػػادية ا  تمػػػػػػاف المصػػػػػػراي بطريقػػػػػػة تدريجيػػػػػػةك ويػػػػػػماوؿ المصػػػػػػرؼ العديػػػػػػد مػػػػػػف األناػػػػػػطة ا قتصػػػػػػادية 

 تتعػػػػار  مػػػػػ  الػػػػنظـ ا قتصػػػػػادية اإلسػػػػالمية. ومػػػػػف أمػػػػـ مػػػػػطس األناػػػػطة مػػػػػا  تتعػػػػار  مػػػػػ  الػػػػنظـ ا قتصػػػػػادية اإلسػػػػالمية. ومػػػػػف أمػػػػـ مػػػػػطس األناػػػػطة مػػػػػا المستلفػػػػة والتػػػػػي  المستلفػػػػة والتػػػػػي  
لودا ػػػػػػػ  ب نوا هػػػػػػػا المستلفػػػػػػػة للحفػػػػػػػظ وا سػػػػػػػتثمار وتػػػػػػػ جير الصػػػػػػػناديؽك التوظيػػػػػػػؼ لودا ػػػػػػػ  ب نوا هػػػػػػػا المستلفػػػػػػػة للحفػػػػػػػظ وا سػػػػػػػتثمار وتػػػػػػػ جير الصػػػػػػػناديؽك التوظيػػػػػػػؼ اايلػػػػػػػي: قبػػػػػػػوؿ يلػػػػػػػي: قبػػػػػػػوؿ 

  ::لألمػػػػػواؿ اػػػػػي المجػػػػػا ت ا قتصػػػػػادية ا سػػػػػتثمارية المستلفػػػػػة واقػػػػػا للصػػػػػي  اإلسػػػػػالمية المستلفػػػػػةلألمػػػػػواؿ اػػػػػي المجػػػػػا ت ا قتصػػػػػادية ا سػػػػػتثمارية المستلفػػػػػة واقػػػػػا للصػػػػػي  اإلسػػػػػالمية المستلفػػػػػة
والمصػػػػػػػػانعة وريرمػػػػػػػػا مػػػػػػػػف الصػػػػػػػػي  اإلسػػػػػػػػالميةك مػػػػػػػػنن والمصػػػػػػػػانعة وريرمػػػػػػػػا مػػػػػػػػف الصػػػػػػػػي  اإلسػػػػػػػػالميةك مػػػػػػػػنن ةالمربحػػػػػػػػةك والملػػػػػػػػاربةك والماػػػػػػػػارةةك ةالمربحػػػػػػػػةك والملػػػػػػػػاربةك والماػػػػػػػػارةةك 

  –المرا يػػػػػػػػػػة المرا يػػػػػػػػػػة   –ا  تمػػػػػػػػػػاف المصػػػػػػػػػػراي لجميػػػػػػػػػػ  المجػػػػػػػػػػا ت ا قتصػػػػػػػػػػادية المستلفػػػػػػػػػػة  التجاريػػػػػػػػػػة ا  تمػػػػػػػػػػاف المصػػػػػػػػػػراي لجميػػػػػػػػػػ  المجػػػػػػػػػػا ت ا قتصػػػػػػػػػػادية المستلفػػػػػػػػػػة  التجاريػػػػػػػػػػة 
السدميػػػػػة  وبآجػػػػػاؿ مستلفػػػػػةك واػػػػػي مجػػػػػاؿ تمويػػػػػؿ الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة تابعػػػػػت ادارة السدميػػػػػة  وبآجػػػػػاؿ مستلفػػػػػةك واػػػػػي مجػػػػػاؿ تمويػػػػػؿ الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة تابعػػػػػت ادارة   –الصػػػػػنا ية الصػػػػػنا ية 

عػػػػػد محػػػػػور التنميػػػػػة اػػػػػي عػػػػػد محػػػػػور التنميػػػػػة اػػػػػي البنػػػػػؾ امتمامهػػػػػا لتمويػػػػػؿ مػػػػػطس الماػػػػػاري  ا قتصػػػػػادية الصػػػػػ يرة والتػػػػػي تالبنػػػػػؾ امتمامهػػػػػا لتمويػػػػػؿ مػػػػػطس الماػػػػػاري  ا قتصػػػػػادية الصػػػػػ يرة والتػػػػػي ت
والحػػػػػد مػػػػػف ماػػػػػةلة الفقػػػػػر والبطالػػػػػة مػػػػػف سػػػػػالؿ تقػػػػػديـ السػػػػػدمات الماليػػػػػة وريػػػػػر الماليػػػػػة والحػػػػػد مػػػػػف ماػػػػػةلة الفقػػػػػر والبطالػػػػػة مػػػػػف سػػػػػالؿ تقػػػػػديـ السػػػػػدمات الماليػػػػػة وريػػػػػر الماليػػػػػة   ككالػػػػػبالدالػػػػػبالد
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الهاداػػػػػػة لتحقيػػػػػػؽ التنميػػػػػػة ا قتصػػػػػػادية الاػػػػػػاملة والمسػػػػػػتدامة للمجتمعػػػػػػات المحليػػػػػػة اػػػػػػي الحلػػػػػػر الهاداػػػػػػة لتحقيػػػػػػؽ التنميػػػػػػة ا قتصػػػػػػادية الاػػػػػػاملة والمسػػػػػػتدامة للمجتمعػػػػػػات المحليػػػػػػة اػػػػػػي الحلػػػػػػر 
  والريػػػػػؼ بمػػػػػا يحقػػػػػؽ التنميػػػػػة ا قتصػػػػػادية المسػػػػػتدامة للمجتمػػػػػ  وةػػػػػطألؾ نمػػػػػو وتطػػػػػور المصػػػػػرؼوالريػػػػػؼ بمػػػػػا يحقػػػػػؽ التنميػػػػػة ا قتصػػػػػادية المسػػػػػتدامة للمجتمػػػػػ  وةػػػػػطألؾ نمػػػػػو وتطػػػػػور المصػػػػػرؼ
 المصػػػػارؼ ك وحتػػػػى يقػػػػـو مصػػػػرؼ التلػػػػامف بػػػػدورس اػػػػي مػػػػطا الجانػػػػب قػػػػاـ باناػػػػا  وحػػػػدة لهػػػػا  المصػػػػارؼ ك وحتػػػػى يقػػػػـو مصػػػػرؼ التلػػػػامف بػػػػدورس اػػػػي مػػػػطا الجانػػػػب قػػػػاـ باناػػػػا  وحػػػػدة لهػػػػا 
اسػػػػػػتقاللية ساصػػػػػػة ماليػػػػػػا واداريػػػػػػا سػػػػػػميت وحػػػػػػدة التلػػػػػػامف للتمويػػػػػػؿ الصػػػػػػ ير وا صػػػػػػ ر كوتػػػػػػـ اسػػػػػػتقاللية ساصػػػػػػة ماليػػػػػػا واداريػػػػػػا سػػػػػػميت وحػػػػػػدة التلػػػػػػامف للتمويػػػػػػؿ الصػػػػػػ ير وا صػػػػػػ ر كوتػػػػػػـ 

مليػػػػػػػػػوف   يمنػػػػػػػػػي مليػػػػػػػػػوف   يمنػػػػػػػػػي   يفيفوسمسػػػػػػػػػوسمسػػػػػػػػػ  ففولػػػػػػػػػي للت سػػػػػػػػػي  والتمويػػػػػػػػػؿ بمبلػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػا تيولػػػػػػػػػي للت سػػػػػػػػػي  والتمويػػػػػػػػػؿ بمبلػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػا تيأأ  مػػػػػػػػػاؿ   مػػػػػػػػػاؿ أأتحديػػػػػػػػػد ر تحديػػػػػػػػػد ر 
  .  . 10كك2007 التلامفك التلامفك

 تي يقدميا:تي يقدميا:المنتجات الالمنتجات ال  -بب

منالػػػػػػػؾ العديػػػػػػػد مػػػػػػػف المنتجػػػػػػػات التػػػػػػػي يقػػػػػػػدمها برنػػػػػػػامل التلػػػػػػػامف للتمويػػػػػػػؿ الصػػػػػػػ ير منالػػػػػػػؾ العديػػػػػػػد مػػػػػػػف المنتجػػػػػػػات التػػػػػػػي يقػػػػػػػدمها برنػػػػػػػامل التلػػػػػػػامف للتمويػػػػػػػؿ الصػػػػػػػ ير 
 ::ةاآلتيةاآلتي  واألص ر وميواألص ر ومي

 تضامف استدامة: تضامف استدامة:   1-

ومػػػػػػو منػػػػػػتل إسػػػػػػالمي يسػػػػػػتهدؼ تمويػػػػػػؿ الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة القا مػػػػػػة وةػػػػػػطلؾ متناميػػػػػػة   ومػػػػػػو منػػػػػػتل إسػػػػػػالمي يسػػػػػػتهدؼ تمويػػػػػػؿ الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة القا مػػػػػػة وةػػػػػػطلؾ متناميػػػػػػة   
وصػػػػػػي ة التمويػػػػػػؿ مػػػػػػي وصػػػػػػي ة التمويػػػػػػؿ مػػػػػػي   ككو راتػػػػػػب تقا ػػػػػػدو راتػػػػػػب تقا ػػػػػػدأأطمػػػػػػب طمػػػػػػب    ػػػػػػف ػػػػػػف  الصػػػػػػ رك واللػػػػػػمانات المطلوبػػػػػػة  بػػػػػػارةالصػػػػػػ رك واللػػػػػػمانات المطلوبػػػػػػة  بػػػػػػارة

 المرابحة.المرابحة.

 تضامف ريادة: تضامف ريادة:   2-

مػػػػػػػػو منػػػػػػػػتل إسػػػػػػػػالمي يسػػػػػػػػتهدؼ تمويػػػػػػػػؿ األناػػػػػػػػطة والماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة والمتناميػػػػػػػػة مػػػػػػػػو منػػػػػػػػتل إسػػػػػػػػالمي يسػػػػػػػػتهدؼ تمويػػػػػػػػؿ األناػػػػػػػػطة والماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة والمتناميػػػػػػػػة 
اػػػػي مرحلػػػػة الت سػػػػي ك والف ػػػػة المسػػػػتهداة الاػػػػباب وةػػػػؿ مػػػػف لديػػػػه رربػػػػة اػػػػي اػػػػي مرحلػػػػة الت سػػػػي ك والف ػػػػة المسػػػػتهداة الاػػػػباب وةػػػػؿ مػػػػف لديػػػػه رربػػػػة اػػػػي   مػػػػىمػػػػى  الصػػػػ ر والتػػػػيالصػػػػ ر والتػػػػي

ؿ ؿ و تقا ػػػػػػدك وصػػػػػي ة التمويػػػػػػو تقا ػػػػػػدك وصػػػػػي ة التمويػػػػػػأأت سػػػػػي  ماػػػػػروع جديػػػػػػدك واللػػػػػمانات  بػػػػػػارة  ػػػػػف لػػػػػػماف بنةػػػػػي ت سػػػػػي  ماػػػػػروع جديػػػػػػدك واللػػػػػمانات  بػػػػػػارة  ػػػػػف لػػػػػػماف بنةػػػػػي 
 المرابحة.المرابحة.

 تضامف بناء: تضامف بناء:   3-

و بنػػػػػػػػػا  مسػػػػػػػػػةف جديػػػػػػػػػدك و بنػػػػػػػػػا  مسػػػػػػػػػةف جديػػػػػػػػػدك أأيسػػػػػػػػػتهدؼ ةػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف يررػػػػػػػػػب اػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػيانة منملػػػػػػػػػه يسػػػػػػػػػتهدؼ ةػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف يررػػػػػػػػػب اػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػيانة منملػػػػػػػػػه ومػػػػػػػػػو ومػػػػػػػػػو 
و لػػػػػػػػماف بنةػػػػػػػػي وتجػػػػػػػػار  معمػػػػػػػػدك وصػػػػػػػػي ة التمويػػػػػػػػؿ و لػػػػػػػػماف بنةػػػػػػػػي وتجػػػػػػػػار  معمػػػػػػػػدك وصػػػػػػػػي ة التمويػػػػػػػػؿ أأو تقا ػػػػػػػػد و تقا ػػػػػػػػد أأواللػػػػػػػػمانات لػػػػػػػػطلؾ طمػػػػػػػػب واللػػػػػػػػمانات لػػػػػػػػطلؾ طمػػػػػػػػب 

 المرابحة.المرابحة.
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 تضامف استيالكي:تضامف استيالكي:  4-

منػػػػػػػتل إسػػػػػػػالمي يسػػػػػػػتهدؼ األاػػػػػػػراد الػػػػػػػطيف لػػػػػػػديهـ الرربػػػػػػػة اػػػػػػػي ت طيػػػػػػػة الحاجػػػػػػػات منػػػػػػػتل إسػػػػػػػالمي يسػػػػػػػتهدؼ األاػػػػػػػراد الػػػػػػػطيف لػػػػػػػديهـ الرربػػػػػػػة اػػػػػػػي ت طيػػػػػػػة الحاجػػػػػػػات   ومػػػػػػػوومػػػػػػػو            
 الاسصية مف السل . الاسصية مف السل . 

 تضامف مكسمي: تضامف مكسمي:   5-

 المرا يػػػػػػػػػػػػػػةك  المرا يػػػػػػػػػػػػػػةك   ::يسػػػػػػػػػػػػػػتهدؼ أصػػػػػػػػػػػػػػحاب الماػػػػػػػػػػػػػػاري  طات الطبيعػػػػػػػػػػػػػػة الموسػػػػػػػػػػػػػػميةيسػػػػػػػػػػػػػػتهدؼ أصػػػػػػػػػػػػػػحاب الماػػػػػػػػػػػػػػاري  طات الطبيعػػػػػػػػػػػػػػة الموسػػػػػػػػػػػػػػمية  ومػػػػػػػػػػػػػػوومػػػػػػػػػػػػػػو
  ككلػػػػػػػػػػماف تجػػػػػػػػػػار  معمػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػماف تجػػػػػػػػػػار  معمػػػػػػػػػػػد -لػػػػػػػػػػماف بنةػػػػػػػػػػيلػػػػػػػػػػماف بنةػػػػػػػػػػي-وديعػػػػػػػػػػةوديعػػػػػػػػػػة-الحيوانيػػػػػػػػػػة.. ك واللػػػػػػػػػػمانات  طمػػػػػػػػػػبالحيوانيػػػػػػػػػػة.. ك واللػػػػػػػػػػمانات  طمػػػػػػػػػػب

 والصي ة المرابحة .والصي ة المرابحة .

 تضامف طا ة: تضامف طا ة:   6-

ل ػػػػػػػػػػر  ت طيػػػػػػػػػػة ل ػػػػػػػػػػر  ت طيػػػػػػػػػػة   ككيسػػػػػػػػػػتهدؼ العمػػػػػػػػػػال  مػػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػػحاب الماػػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػػ يرةيسػػػػػػػػػػتهدؼ العمػػػػػػػػػػال  مػػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػػحاب الماػػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػػ يرة  ومػػػػػػػػػػوومػػػػػػػػػػو
-احتياجػػػػػػاتهـ مػػػػػػف منتجػػػػػػات الطاقػػػػػػة البديلػػػػػػة  الطاقػػػػػػة الامسػػػػػػية وريرمػػػػػػا ك واللػػػػػػمانات  طمػػػػػػباحتياجػػػػػػاتهـ مػػػػػػف منتجػػػػػػات الطاقػػػػػػة البديلػػػػػػة  الطاقػػػػػػة الامسػػػػػػية وريرمػػػػػػا ك واللػػػػػػمانات  طمػػػػػػب

 الصي ة  مرابحة .الصي ة  مرابحة .و و   ككوديعة وديعة -تقا دتقا د

 تضامف زراعي: تضامف زراعي:   7-

تطػػػػػػوير اناػػػػػػطتهـ تطػػػػػػوير اناػػػػػػطتهـ   اػػػػػػياػػػػػػي  يسػػػػػػتهدؼ أصػػػػػػحاب الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة الػػػػػػطيف يرربػػػػػػوفيسػػػػػػتهدؼ أصػػػػػػحاب الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة الػػػػػػطيف يرربػػػػػػوف  ومػػػػػػوومػػػػػػو
المرا يػػػػػػػة مػػػػػػػف سػػػػػػػالؿ مػػػػػػػنحهـ التمويػػػػػػػؿ الػػػػػػػالـم لاػػػػػػػرا  البػػػػػػػطور واػػػػػػػبةه الػػػػػػػر  او المحميػػػػػػػاتك المرا يػػػػػػػة مػػػػػػػف سػػػػػػػالؿ مػػػػػػػنحهـ التمويػػػػػػػؿ الػػػػػػػالـم لاػػػػػػػرا  البػػػػػػػطور واػػػػػػػبةه الػػػػػػػر  او المحميػػػػػػػاتك 

 والصي ة  مرابحة .والصي ة  مرابحة .  ككوديعة.... وديعة.... -واللمانات  طمبواللمانات  طمب

 التضامف التعميمي كالصحي: التضامف التعميمي كالصحي:   8-

ب ػػػػػػػر  الحصػػػػػػػوؿ  لػػػػػػػى ب ػػػػػػػر  الحصػػػػػػػوؿ  لػػػػػػػى   ككيسػػػػػػػتهدؼ أصػػػػػػػحاب الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة والصػػػػػػػ ر يسػػػػػػػتهدؼ أصػػػػػػػحاب الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة والصػػػػػػػ ر   ومػػػػػػػوومػػػػػػػو
صػػػػػػػي ة إجػػػػػػػارة المنػػػػػػػاا  الموصػػػػػػػواة اػػػػػػػي الطمػػػػػػػةك صػػػػػػػي ة إجػػػػػػػارة المنػػػػػػػاا  الموصػػػػػػػواة اػػػػػػػي الطمػػػػػػػةك   السػػػػػػػدمات التعليميػػػػػػػة والصػػػػػػػحية مػػػػػػػف سػػػػػػػالؿالسػػػػػػػدمات التعليميػػػػػػػة والصػػػػػػػحية مػػػػػػػف سػػػػػػػالؿ

 وديعة . وديعة . -تقا دتقا د-واللمانات  طمبواللمانات  طمب

 تضامف سك شياؿ: تضامف سك شياؿ:   9-

لػػػػػػى توصػػػػػػيؿ المسػػػػػػا دات ا جتما يػػػػػػة المقدمػػػػػػة مػػػػػػف الجهػػػػػػات لػػػػػػى توصػػػػػػيؿ المسػػػػػػا دات ا جتما يػػػػػػة المقدمػػػػػػة مػػػػػػف الجهػػػػػػات إإيهػػػػػػدؼ مػػػػػػطا المنػػػػػػتل يهػػػػػػدؼ مػػػػػػطا المنػػػػػػتل و و 
 والمنظمات المانحة.والمنظمات المانحة.
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 المشاريع الصغيرة في المصرؼ: المشاريع الصغيرة في المصرؼ:   أىميةأىمية  -جج

لهػػػػػػا اسػػػػػػتقاللية لهػػػػػػا اسػػػػػػتقاللية   ككباناػػػػػػا  وحػػػػػػدةباناػػػػػػا  وحػػػػػػدة  البنػػػػػػؾالبنػػػػػػؾ  واػػػػػػي مجػػػػػػاؿ تمويػػػػػػؿ الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك قػػػػػػاـواػػػػػػي مجػػػػػػاؿ تمويػػػػػػؿ الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك قػػػػػػاـ
صػػػػػ رك وتػػػػػـ تحديػػػػػد را  صػػػػػ رك وتػػػػػـ تحديػػػػػد را  ألألسػػػػػميت وحػػػػػدة التلػػػػػامف للتمويػػػػػؿ الصػػػػػ ير واسػػػػػميت وحػػػػػدة التلػػػػػامف للتمويػػػػػؿ الصػػػػػ ير وا  ككساصػػػػػة ماليػػػػػا واداريػػػػػاساصػػػػػة ماليػػػػػا واداريػػػػػا

ك ك 2007وسمسػػػػػيف مليػػػػػوف   يمنػػػػػي  التلػػػػػامفك وسمسػػػػػيف مليػػػػػوف   يمنػػػػػي  التلػػػػػامفك   ففمػػػػػاؿ اولػػػػػي للت سػػػػػي  والتمويػػػػػؿ بمبلػػػػػ  مػػػػػا تيمػػػػػاؿ اولػػػػػي للت سػػػػػي  والتمويػػػػػؿ بمبلػػػػػ  مػػػػػا تي
10. .  

وتنميػػػػػة مػػػػػطس وتنميػػػػػة مػػػػػطس   كك  يبػػػػػيف حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف للماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة  يبػػػػػيف حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف للماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة3-1والجػػػػػدوؿ التػػػػػالي رقػػػػػـ  والجػػػػػدوؿ التػػػػػالي رقػػػػػـ                  
و ةميػػػػػا مػػػػػف سػػػػػالؿ ميػػػػػادة و ةميػػػػػا مػػػػػف سػػػػػالؿ ميػػػػػادة أأالماػػػػػاري  سػػػػػوا  ةيفيػػػػػا  التوسػػػػػ  اػػػػػي الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة القا مػػػػػة  الماػػػػػاري  سػػػػػوا  ةيفيػػػػػا  التوسػػػػػ  اػػػػػي الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة القا مػػػػػة  

ا ػػػػداد الماػػػػاري  الصػػػػ يرة ومػػػػطا مػػػػا سػػػػوؼ يػػػػتـ تناولػػػػه حسػػػػب البيانػػػػات المتاحػػػػة والمتػػػػوارة  ػػػػف ا ػػػػداد الماػػػػاري  الصػػػػ يرة ومػػػػطا مػػػػا سػػػػوؼ يػػػػتـ تناولػػػػه حسػػػػب البيانػػػػات المتاحػػػػة والمتػػػػوارة  ػػػػف 
 البنؾك وةطلؾ حجـ الودا   والموجودات.البنؾك وةطلؾ حجـ الودا   والموجودات.

 (3-1)جدوؿ رقـ 
 .م(2007-2019)حجـ ا  تماف والودا   والموجودات والمااري  الص يرة لبنؾ التلامف للفترة: 

 

 الصغيرة المشاريع الموجودات الودائع االئتمان البيان /العام 

2007 256 202221 231854 357 

2008 540 242747 292384 1126 

2009 557 283009 340396 1326 

2010 605 323016 376242 3810 

2011 570 290573 353226 3381 

2012 732 383245 450849 5437 

2013 2272 452567 517605 6886 

2014 2433 460299 525173 7887 

2015 546 431640 499022 1150 

2016 550 415841 501701 1302 

2017 616 389879 489749 2696 

2018 1107 411400 542600 3618 

2019 1795 - - 4817 

 43794 5120801 4286437 12579 إجمالي

 المصدر: مف اعداد الباحث باالعتماد عمى:
 . (2019-2007)بنؾ التضامف اإلسالمي الدكلي  كحدة التضامف لمتمكيؿ الصغير كاألصغر  التقارير السنكية لم ترة:  -
 .(2019-2000)الصندكؽ االجتماعي لمتنمية  كحدة تنمية المشاريع الصغيرة كالصغرل  التقارير السنكية لم ترة:  -
 

السػػػػػػػػابؽ تطػػػػػػػػور حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػاف للماػػػػػػػػاري  السػػػػػػػػابؽ تطػػػػػػػػور حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػاف للماػػػػػػػػاري    (3-1)يتلػػػػػػػػن لنػػػػػػػػا مػػػػػػػػف الجػػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػػـ يتلػػػػػػػػن لنػػػػػػػػا مػػػػػػػػف الجػػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػػـ               
  الصػػػػػػػػػػ يرة و ػػػػػػػػػػدد الماػػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػػ يرة وحجػػػػػػػػػػـ الودا ػػػػػػػػػػ  والموجػػػػػػػػػػودات لمصػػػػػػػػػػرؼ التلػػػػػػػػػػامفالصػػػػػػػػػػ يرة و ػػػػػػػػػػدد الماػػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػػ يرة وحجػػػػػػػػػػـ الودا ػػػػػػػػػػ  والموجػػػػػػػػػػودات لمصػػػػػػػػػػرؼ التلػػػػػػػػػػامف

 ::وتولين طلؾ ةاآلتيوتولين طلؾ ةاآلتي
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 المشاريع الصغيرة: المشاريع الصغيرة:   حجـ اال تماف كتنمية  عدد(حجـ اال تماف كتنمية  عدد(  1-

وصػػػػػؿ إجمػػػػػالي تمويػػػػػؿ الماػػػػػػاري  الصػػػػػ يرة لبنػػػػػؾ التلػػػػػػامف اإلسػػػػػالمي الػػػػػدولي حتػػػػػػى وصػػػػػؿ إجمػػػػػالي تمويػػػػػؿ الماػػػػػػاري  الصػػػػػ يرة لبنػػػػػؾ التلػػػػػػامف اإلسػػػػػالمي الػػػػػدولي حتػػػػػػى 
وصػػػػػػلت وصػػػػػػلت     مليػػػػػػار   يمنػػػػػػي لعػػػػػػدد ماػػػػػػاري  صػػػػػػ يرة مليػػػػػػار   يمنػػػػػػي لعػػػػػػدد ماػػػػػػاري  صػػػػػػ يرة   (12,579)  مبلػػػػػػ مبلػػػػػػ   ـ ـ 2019    نهايػػػػػػة  ػػػػػػاـنهايػػػػػػة  ػػػػػػاـ

  حيػػػػػػػػػث ةػػػػػػػػػاف إجمػػػػػػػػػالي تمويػػػػػػػػػؿ الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرة اػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػنةحيػػػػػػػػػث ةػػػػػػػػػاف إجمػػػػػػػػػالي تمويػػػػػػػػػؿ الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرة اػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػنة  ككااماػػػػػػػػػرو ماػػػػػػػػػرو   (43,794)  الػػػػػػػػػىالػػػػػػػػػى
ماػػػػػػػروع ماػػػػػػػروع   (357)  مليػػػػػػػوف   يمنػػػػػػػي وةػػػػػػػاف  ػػػػػػػدد الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةمليػػػػػػػوف   يمنػػػػػػػي وةػػػػػػػاف  ػػػػػػػدد الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة  (256)  مبلػػػػػػػ مبلػػػػػػػ   ـ ـ 2007  

ووصػػػػػػػلت الماػػػػػػػاري  ووصػػػػػػػلت الماػػػػػػػاري     ك كمليػػػػػػػوف مليػػػػػػػوف   (540)  لػػػػػػػي مبلػػػػػػػ لػػػػػػػي مبلػػػػػػػ إإ  ـ ـ 2008  ثػػػػػػػـ تمايػػػػػػػد ليصػػػػػػػؿ اػػػػػػػي العػػػػػػػاـ ثػػػػػػػـ تمايػػػػػػػد ليصػػػػػػػؿ اػػػػػػػي العػػػػػػػاـ 
 نفسه.نفسه.للعاـ للعاـ   ااص ير ص ير   اامارو مارو   (1126)  الص يرة الىالص يرة الى

  (557)  رتفػػػػػػ  تمويػػػػػػؿ الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ليصػػػػػػؿ الػػػػػػى مبلػػػػػػ رتفػػػػػػ  تمويػػػػػػؿ الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ليصػػػػػػؿ الػػػػػػى مبلػػػػػػ اا  ـ ـ 2009    واػػػػػػي العػػػػػػاـواػػػػػػي العػػػػػػاـ  
ماػػػػػػػروع لػػػػػػػنف  ماػػػػػػػروع لػػػػػػػنف    (1326)  مليػػػػػػوف   يمنػػػػػػػي ك ويرتفػػػػػػ   ػػػػػػػدد الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ليصػػػػػػػؿ الػػػػػػىمليػػػػػػوف   يمنػػػػػػػي ك ويرتفػػػػػػ   ػػػػػػػدد الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ليصػػػػػػػؿ الػػػػػػى

مليػػػػػػوف مليػػػػػػوف   (605)  يرتفػػػػػػ  التمويػػػػػػؿ  ا  تمػػػػػػاف  ليصػػػػػػؿ الػػػػػػى مبلػػػػػػ يرتفػػػػػػ  التمويػػػػػػؿ  ا  تمػػػػػػاف  ليصػػػػػػؿ الػػػػػػى مبلػػػػػػ     ـ ـ 2010    العػػػػػػاـ ك ثػػػػػػـ العػػػػػػاـالعػػػػػػاـ ك ثػػػػػػـ العػػػػػػاـ
ماػػػػػػروعك ثػػػػػػـ اػػػػػػي ماػػػػػػروعك ثػػػػػػـ اػػػػػػي   (3,810)    يمنػػػػػػي  ويرتفػػػػػػ  معهػػػػػػا  ػػػػػػدد الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة لتصػػػػػػؿ الػػػػػػى  يمنػػػػػػي  ويرتفػػػػػػ  معهػػػػػػا  ػػػػػػدد الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة لتصػػػػػػؿ الػػػػػػى

يػػػػػنسف  حجػػػػػـ تمويػػػػػؿ الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة ولةػػػػػف بمعػػػػػدؿ بسػػػػػيط ليصػػػػػؿ الػػػػػى يػػػػػنسف  حجػػػػػـ تمويػػػػػؿ الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة ولةػػػػػف بمعػػػػػدؿ بسػػػػػيط ليصػػػػػؿ الػػػػػى   ـ ـ 2011    العػػػػػاـالعػػػػػاـ
  مليػػػػػػوف   يمنػػػػػػي وتػػػػػػنسف  تبعػػػػػػا لػػػػػػطلؾ  ػػػػػػدد الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة لتصػػػػػػؿ الػػػػػػىمليػػػػػػوف   يمنػػػػػػي وتػػػػػػنسف  تبعػػػػػػا لػػػػػػطلؾ  ػػػػػػدد الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة لتصػػػػػػؿ الػػػػػػى  (570)  مبلػػػػػػ مبلػػػػػػ 

ك يرتفػػػػػ  حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف الممنػػػػػوح للماػػػػػاري  ك يرتفػػػػػ  حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف الممنػػػػػوح للماػػػػػاري  ـ ـ 2012    ماػػػػػروع صػػػػػ يرك واػػػػػي العػػػػػاـماػػػػػروع صػػػػػ يرك واػػػػػي العػػػػػاـ  (3,381)
مليػػػػػػػػوف   ك ويرتفػػػػػػػػ  تبعػػػػػػػػا لػػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػػدد الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة مليػػػػػػػػوف   ك ويرتفػػػػػػػػ  تبعػػػػػػػػا لػػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػػدد الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة   (732)  الصػػػػػػػػ يرة ليصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػىالصػػػػػػػػ يرة ليصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى

يرتفػػػػػػػػػ  حجػػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػػاف يرتفػػػػػػػػػ  حجػػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػػاف   ـ ـ 2013    ماػػػػػػػػػروع صػػػػػػػػػ يرك واػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػاـماػػػػػػػػػروع صػػػػػػػػػ يرك واػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػاـ  (5,437)  لتصػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػىلتصػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػى
  يمنػػػػي  ويرتفػػػػ  تبعػػػػا لػػػػطلؾ   يمنػػػػي  ويرتفػػػػ  تبعػػػػا لػػػػطلؾ   مليػػػػارمليػػػػار  (2,272)  الممنػػػػوح للماػػػػاري  الصػػػػ يرة ليصػػػػؿ الػػػػى مبلػػػػ الممنػػػػوح للماػػػػاري  الصػػػػ يرة ليصػػػػؿ الػػػػى مبلػػػػ 

  ـ ـ 2014    العػػػػػػػػاـالعػػػػػػػػاـ  ماػػػػػػػػروع صػػػػػػػػ ير واػػػػػػػػيماػػػػػػػػروع صػػػػػػػػ ير واػػػػػػػػي  (6,886)   ػػػػػػػػدد الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة لتصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى ػػػػػػػػدد الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة لتصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى
  يرتفػػػػػ  حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف الممنػػػػػوح للماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة ولةػػػػػف بمعػػػػػدؿ صػػػػػ ير ليصػػػػػؿ الػػػػػى مبلػػػػػ يرتفػػػػػ  حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف الممنػػػػػوح للماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة ولةػػػػػف بمعػػػػػدؿ صػػػػػ ير ليصػػػػػؿ الػػػػػى مبلػػػػػ 

  ويرتفػػػػػػػ  تبعػػػػػػػا لػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػػدد الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة ولةػػػػػػػف بمعػػػػػػػدؿ صػػػػػػػػ ير   ويرتفػػػػػػػ  تبعػػػػػػػا لػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػػدد الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة ولةػػػػػػػف بمعػػػػػػػدؿ صػػػػػػػػ ير   ارارمليػػػػػػػمليػػػػػػػ  (2,433)
 ..ماروع ص يرماروع ص ير  (7,887)  لتصؿ الىلتصؿ الى

وبسػػػػػػػػبب األولػػػػػػػػاع  الحػػػػػػػػرب  يػػػػػػػػنسف  حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػاف وبسػػػػػػػػبب األولػػػػػػػػاع  الحػػػػػػػػرب  يػػػػػػػػنسف  حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػاف   ـ ـ 2015    ثػػػػػػػػـ اػػػػػػػػي العػػػػػػػػاـثػػػػػػػػـ اػػػػػػػػي العػػػػػػػػاـ
مليػػػػػوف   يمنػػػػػي ويػػػػػنسف  مليػػػػػوف   يمنػػػػػي ويػػػػػنسف    (546)  مسػػػػػتو  ليصػػػػػؿ الػػػػػى مبلػػػػػ مسػػػػػتو  ليصػػػػػؿ الػػػػػى مبلػػػػػ   أدنػػػػػيأدنػػػػػيلػػػػػى لػػػػػى إإاري  الصػػػػػ يرة اري  الصػػػػػ يرة للماػػػػػللماػػػػػ

مسػػػػػتفيد مسػػػػػتفيد   (1150)  تبعػػػػػا لػػػػػطلؾ  ػػػػػدد المسػػػػػتفيديف مػػػػػف أصػػػػػحاب الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة ليصػػػػػؿ الػػػػػىتبعػػػػػا لػػػػػطلؾ  ػػػػػدد المسػػػػػتفيديف مػػػػػف أصػػػػػحاب الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة ليصػػػػػؿ الػػػػػى
يرتفػػػػػػ  حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف الممنػػػػػػوح يرتفػػػػػػ  حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف الممنػػػػػػوح   ـ ـ 2016    ثػػػػػػـ اػػػػػػي العػػػػػػاـثػػػػػػـ اػػػػػػي العػػػػػػاـ  الصػػػػػػ يرةكالصػػػػػػ يرةكصػػػػػػحاب الماػػػػػػاري  صػػػػػػحاب الماػػػػػػاري  أأمػػػػػػف مػػػػػػف 
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مليػػػػػوف   ويرتفػػػػػ  تبعػػػػػا مليػػػػػوف   ويرتفػػػػػ  تبعػػػػػا   (550)لػػػػػى مبلػػػػػ  لػػػػػى مبلػػػػػ  إإللماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة ولةػػػػػف بمعػػػػػدؿ صػػػػػ ير ليصػػػػػؿ للماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة ولةػػػػػف بمعػػػػػدؿ صػػػػػ ير ليصػػػػػؿ 
 ..ااص ير ص ير   اامارو مارو   (1,302)لى لى إإلطلؾ  دد المااري  الص يرة و بمعدؿ ص ير لتصؿ لطلؾ  دد المااري  الص يرة و بمعدؿ ص ير لتصؿ 

ـ  يرتفػػػػػػ  حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف الممنػػػػػػوح للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ولةػػػػػػف ـ  يرتفػػػػػػ  حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف الممنػػػػػػوح للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ولةػػػػػػف 2017ثػػػػػػـ اػػػػػػي العػػػػػػاـ  ثػػػػػػـ اػػػػػػي العػػػػػػاـ  
ويرتفػػػػػػػ  تبعػػػػػػػا لػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػدد الماػػػػػػػاري  ويرتفػػػػػػػ  تبعػػػػػػػا لػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػدد الماػػػػػػػاري    مليػػػػػػػوف  مليػػػػػػػوف    (616)بمعػػػػػػػدؿ صػػػػػػػ ير ليصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى مبلػػػػػػػ  بمعػػػػػػػدؿ صػػػػػػػ ير ليصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى مبلػػػػػػػ  

ماػػػػػػروع صػػػػػػ يرك ثػػػػػػـ اػػػػػػي العػػػػػػػاميف ماػػػػػػروع صػػػػػػ يرك ثػػػػػػـ اػػػػػػي العػػػػػػػاميف   (2,696)الصػػػػػػ يرة ولةػػػػػػف بمعػػػػػػدؿ صػػػػػػ ير لتصػػػػػػؿ الػػػػػػػى الصػػػػػػ يرة ولةػػػػػػف بمعػػػػػػدؿ صػػػػػػ ير لتصػػػػػػؿ الػػػػػػػى 
ا سػػػػػػريف يعػػػػػػود حجػػػػػػـ التمويػػػػػػؿ  ا  تمػػػػػػاف  للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة با رتفػػػػػػاع ويرتفػػػػػػ  معػػػػػػه  ػػػػػػدد ا سػػػػػػريف يعػػػػػػود حجػػػػػػـ التمويػػػػػػؿ  ا  تمػػػػػػاف  للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة با رتفػػػػػػاع ويرتفػػػػػػ  معػػػػػػه  ػػػػػػدد 

ـ  يرتفػػػػػػ  حجػػػػػػـ التمويػػػػػػؿ ـ  يرتفػػػػػػ  حجػػػػػػـ التمويػػػػػػؿ 2018المسػػػػػػتفيديف مػػػػػػف أصػػػػػػحاب الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك افػػػػػػي العػػػػػػاـ  المسػػػػػػتفيديف مػػػػػػف أصػػػػػػحاب الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك افػػػػػػي العػػػػػػاـ  
مليػػػػػػػػػار   وتبعػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػطلؾ يرتفػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػدد المسػػػػػػػػػتفيديف مػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػحاب مليػػػػػػػػػار   وتبعػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػطلؾ يرتفػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػدد المسػػػػػػػػػتفيديف مػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػحاب   (1,107)لػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػى ليصػػػػػػػػػؿ اليصػػػػػػػػػؿ ا

 مستفيد.مستفيد.  (3,618)المااري  الص يرة ليصؿ الى المااري  الص يرة ليصؿ الى 

ـ  يسػػػػػػػتمر ا رتفػػػػػػػاع اػػػػػػػي حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف الممنػػػػػػػوح ـ  يسػػػػػػػتمر ا رتفػػػػػػػاع اػػػػػػػي حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف الممنػػػػػػػوح 2019ثػػػػػػػـ اػػػػػػػي العػػػػػػػاـ األسيػػػػػػػر  ثػػػػػػػـ اػػػػػػػي العػػػػػػػاـ األسيػػػػػػػر  
مليػػػػػػوف   يمنػػػػػػي ويرتفػػػػػػ  تبعػػػػػػا لػػػػػػطلؾ  ػػػػػػدد مليػػػػػػوف   يمنػػػػػػي ويرتفػػػػػػ  تبعػػػػػػا لػػػػػػطلؾ  ػػػػػػدد   (1,795)للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ليصػػػػػػؿ الػػػػػػى مبلػػػػػػ  للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ليصػػػػػػؿ الػػػػػػى مبلػػػػػػ  

مسػػػػػػتفيد مػػػػػػف أصػػػػػػحاب مسػػػػػػتفيد مػػػػػػف أصػػػػػػحاب   (4,817)ف مػػػػػػف أصػػػػػػحاب الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ليصػػػػػػؿ الػػػػػػى ف مػػػػػػف أصػػػػػػحاب الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ليصػػػػػػؿ الػػػػػػى المسػػػػػػتفيديالمسػػػػػػتفيدي
الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة. ممػػػػػػا سػػػػػػبؽ يالحػػػػػػظ انػػػػػػه ةلمػػػػػػا ارتفػػػػػػ  حجػػػػػػـ التمويؿ ا  تمػػػػػػاف  ماد  ػػػػػػدد الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة. ممػػػػػػا سػػػػػػبؽ يالحػػػػػػظ انػػػػػػه ةلمػػػػػػا ارتفػػػػػػ  حجػػػػػػـ التمويؿ ا  تمػػػػػػاف  ماد  ػػػػػػدد 
المسػػػػػػػػػتفيديف مػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػحاب الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرةك بمعنػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػر ةلمػػػػػػػػػا توسػػػػػػػػػعت السياسػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػتفيديف مػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػحاب الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرةك بمعنػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػر ةلمػػػػػػػػػا توسػػػػػػػػػعت السياسػػػػػػػػػة 

صػػػػػ يرة نمػػػػػت مػػػػػ  طلػػػػػؾ الماػػػػػاري  صػػػػػ يرة نمػػػػػت مػػػػػ  طلػػػػػؾ الماػػػػػاري  ا  تمانيػػػػػة مػػػػػف سػػػػػالؿ حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف الممنػػػػػوح للماػػػػػاري  الا  تمانيػػػػػة مػػػػػف سػػػػػالؿ حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف الممنػػػػػوح للماػػػػػاري  ال
 الص يرة ةميا مف سالؿ ميادة  دد المااري  الص يرة.الص يرة ةميا مف سالؿ ميادة  دد المااري  الص يرة.

 حجـ الكدا ع كتنمية المشاريع الصغيرة: حجـ الكدا ع كتنمية المشاريع الصغيرة: 2- 

وصػػػػػػػػػؿ إجمػػػػػػػػػالي الودا ػػػػػػػػػ  لبنػػػػػػػػػؾ التلػػػػػػػػػامف اإلسػػػػػػػػػالمي الػػػػػػػػػدولي حتػػػػػػػػػى نهايػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػاـ وصػػػػػػػػػؿ إجمػػػػػػػػػالي الودا ػػػػػػػػػ  لبنػػػػػػػػػؾ التلػػػػػػػػػامف اإلسػػػػػػػػػالمي الػػػػػػػػػدولي حتػػػػػػػػػى نهايػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػاـ 
تريليػػػػػػػػػػػوف   يمنػػػػػػػػػػػي وةػػػػػػػػػػػاف إجمػػػػػػػػػػػالي تمويػػػػػػػػػػػؿ الماػػػػػػػػػػػاري  تريليػػػػػػػػػػػوف   يمنػػػػػػػػػػػي وةػػػػػػػػػػػاف إجمػػػػػػػػػػػالي تمويػػػػػػػػػػػؿ الماػػػػػػػػػػػاري    (4,286,437)مبلػػػػػػػػػػػ  مبلػػػػػػػػػػػ    )ــ(2018

  (43,794)مليػػػػػػػػػار   يمنػػػػػػػػػي لعػػػػػػػػػدد ماػػػػػػػػػاري  صػػػػػػػػػ يرة وصػػػػػػػػػلت الػػػػػػػػػى مليػػػػػػػػػار   يمنػػػػػػػػػي لعػػػػػػػػػدد ماػػػػػػػػػاري  صػػػػػػػػػ يرة وصػػػػػػػػػلت الػػػػػػػػػى   (12,579)الصػػػػػػػػػ يرة الصػػػػػػػػػ يرة 
مليػػػػػػار   يمنػػػػػػي مليػػػػػػار   يمنػػػػػػي   (202,221)مبلػػػػػ  مبلػػػػػ    )ــ(2007ك حيػػػػػػث ةػػػػػاف إجمػػػػػػالي الودا ػػػػػ  سػػػػػػنة ك حيػػػػػػث ةػػػػػاف إجمػػػػػػالي الودا ػػػػػ  سػػػػػػنة ااماػػػػػرو ماػػػػػرو 

مليػػػػػػػػوف   يمنػػػػػػػػي وةػػػػػػػػاف  ػػػػػػػػدد مليػػػػػػػػوف   يمنػػػػػػػػي وةػػػػػػػػاف  ػػػػػػػػدد   (256)مبلػػػػػػػػ  مبلػػػػػػػػ  ببوةػػػػػػػػاف إجمػػػػػػػػالي تمويػػػػػػػػؿ الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة وةػػػػػػػػاف إجمػػػػػػػػالي تمويػػػػػػػػؿ الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة 
لػػػػػػػي مبلػػػػػػػػ  لػػػػػػػي مبلػػػػػػػػ  إإ)ــ(2008لعػػػػػػػاـ لعػػػػػػػاـ ماػػػػػػػروعك ثػػػػػػػػـ تمايػػػػػػػدت لتصػػػػػػػؿ اػػػػػػػػي اماػػػػػػػروعك ثػػػػػػػػـ تمايػػػػػػػدت لتصػػػػػػػؿ اػػػػػػػػي ا  (357)الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة 
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مليػػػػػػوف  ك ووصػػػػػػلت الماػػػػػػاري  مليػػػػػػوف  ك ووصػػػػػػلت الماػػػػػػاري    (540)مليػػػػػػار   وةػػػػػػاف حجػػػػػػـ التمويػػػػػػؿ مبلػػػػػػ  مليػػػػػػار   وةػػػػػػاف حجػػػػػػـ التمويػػػػػػؿ مبلػػػػػػ    (242,747)
 للعاـ نفسه.للعاـ نفسه.  ااص ير ص ير   اامارو مارو   (1,126)الص يرة الى الص يرة الى 

مليػػػػػػػػػػار   مليػػػػػػػػػػار     (283,009)ارتفعػػػػػػػػػػت الودا ػػػػػػػػػػ  لتصػػػػػػػػػػؿ لمبلػػػػػػػػػػ  ارتفعػػػػػػػػػػت الودا ػػػػػػػػػػ  لتصػػػػػػػػػػؿ لمبلػػػػػػػػػػ    )ــ(2009واػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػاـ واػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػاـ 
ف   يمنػػػػػػػػيك ويرتفػػػػػػػػ   ػػػػػػػػدد ف   يمنػػػػػػػػيك ويرتفػػػػػػػػ   ػػػػػػػػدد مليػػػػػػػػو مليػػػػػػػػو   (557)يمنػػػػػػػػيك وةػػػػػػػػاف تمويػػػػػػػػؿ الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة مبلػػػػػػػػ  يمنػػػػػػػػيك وةػػػػػػػػاف تمويػػػػػػػػؿ الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة مبلػػػػػػػػ  

  )ــ(2010ماػػػػػػػػػروع لػػػػػػػػػنف  العػػػػػػػػػاـك ثػػػػػػػػػـ العػػػػػػػػػاـ ماػػػػػػػػػروع لػػػػػػػػػنف  العػػػػػػػػػاـك ثػػػػػػػػػـ العػػػػػػػػػاـ   (1,326)الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرة ليصػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػى الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرة ليصػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػى 
مليػػػػػػار   يمنػػػػػػي ويرتفػػػػػػ  التمويػػػػػػؿ  ا  تمػػػػػػاف  مليػػػػػػار   يمنػػػػػػي ويرتفػػػػػػ  التمويػػػػػػؿ  ا  تمػػػػػػاف      (323,016)ارتفعػػػػػػت الودا ػػػػػػ  لتصػػػػػػؿ لمبلػػػػػػ  ارتفعػػػػػػت الودا ػػػػػػ  لتصػػػػػػؿ لمبلػػػػػػ  

مليػػػػػػوف   يمنػػػػػػي ويرتفػػػػػػ  معهػػػػػػا  ػػػػػػدد الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة لتصػػػػػػؿ مليػػػػػػوف   يمنػػػػػػي ويرتفػػػػػػ  معهػػػػػػا  ػػػػػػدد الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة لتصػػػػػػؿ   (605)ليصػػػػػػؿ الػػػػػػى مبلػػػػػػ  ليصػػػػػػؿ الػػػػػػى مبلػػػػػػ  
 ماروع ص ير.ماروع ص ير.  (3,810)الى الى 

  (290,573)وبسػػػػػبب األحػػػػػداث تػػػػػنسف  الودا ػػػػػ  لتصػػػػػؿ الػػػػػى مبلػػػػػ  وبسػػػػػبب األحػػػػػداث تػػػػػنسف  الودا ػػػػػ  لتصػػػػػؿ الػػػػػى مبلػػػػػ    )ــ(2011ثػػػػػـ اػػػػػي العػػػػػاـ ثػػػػػـ اػػػػػي العػػػػػاـ 
مليػػػػوف مليػػػػوف   (570)مليػػػػار   يمنػػػػي ويػػػػنسف  حجػػػػـ تمويػػػػؿ الماػػػػاري  الصػػػػ يرة ليصػػػػؿ الػػػػى مبلػػػػ  مليػػػػار   يمنػػػػي ويػػػػنسف  حجػػػػـ تمويػػػػؿ الماػػػػاري  الصػػػػ يرة ليصػػػػؿ الػػػػى مبلػػػػ  

ماػػػػػػػروع ماػػػػػػػروع   (3,381)  يمنػػػػػػػي وتػػػػػػػنسف  تبعػػػػػػػا لػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػدد الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة لتصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى   يمنػػػػػػػي وتػػػػػػػنسف  تبعػػػػػػػا لػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػدد الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة لتصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى 
مليػػػػػػار   مليػػػػػػار     (383,245)ترتفػػػػػػ  الودا ػػػػػػ  لتصػػػػػػؿ الػػػػػػى مبلػػػػػػ  ترتفػػػػػػ  الودا ػػػػػػ  لتصػػػػػػؿ الػػػػػػى مبلػػػػػػ    )ــ(2012صػػػػػػ ير ك واػػػػػػي العػػػػػػاـ صػػػػػػ ير ك واػػػػػػي العػػػػػػاـ 

مليػػػػػوف   ك ويرتفػػػػػ  مليػػػػػوف   ك ويرتفػػػػػ    (732)يرتفػػػػػ  حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف الممنػػػػػوح للماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة ليصػػػػػؿ الػػػػػى يرتفػػػػػ  حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف الممنػػػػػوح للماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة ليصػػػػػؿ الػػػػػى 
ماػػػػػػػروع صػػػػػػػ يرك واػػػػػػػي العػػػػػػػاـ ماػػػػػػػروع صػػػػػػػ يرك واػػػػػػػي العػػػػػػػاـ   (5,437)تبعػػػػػػػا لػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػدد الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة لتصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى تبعػػػػػػػا لػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػدد الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة لتصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى 

ر   ويرتفػػػػػػ  حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف ر   ويرتفػػػػػػ  حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف مليػػػػػػامليػػػػػػا  (452,567)ترتفػػػػػػ  الودا ػػػػػػ  لتصػػػػػػؿ الػػػػػػى مبلػػػػػػ  ترتفػػػػػػ  الودا ػػػػػػ  لتصػػػػػػؿ الػػػػػػى مبلػػػػػػ    )ــ(2013
مليػػػػػار   يمنػػػػػي ويرتفػػػػػ  تبعػػػػػا لػػػػػطلؾ مليػػػػػار   يمنػػػػػي ويرتفػػػػػ  تبعػػػػػا لػػػػػطلؾ   (2,272)الممنػػػػػوح للماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة ليصػػػػػؿ الػػػػػى مبلػػػػػ  الممنػػػػػوح للماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة ليصػػػػػؿ الػػػػػى مبلػػػػػ  

  )ــ(2014ماػػػػػػػروع صػػػػػػػ يرك  واػػػػػػػي العػػػػػػػاـ ماػػػػػػػروع صػػػػػػػ يرك  واػػػػػػػي العػػػػػػػاـ   (6,886) ػػػػػػػدد الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة لتصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى  ػػػػػػػدد الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة لتصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى 
مليػػػػػػػػػػار   ويرتفػػػػػػػػػػ  حجػػػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػػػاف الممنػػػػػػػػػػوح مليػػػػػػػػػػار   ويرتفػػػػػػػػػػ  حجػػػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػػػاف الممنػػػػػػػػػػوح   (460,299)ترتفػػػػػػػػػػ  الودا ػػػػػػػػػػ  لتصػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػى ترتفػػػػػػػػػػ  الودا ػػػػػػػػػػ  لتصػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػى 

مليػػػػار   ويرتفػػػػ  تبعػػػػا مليػػػػار   ويرتفػػػػ  تبعػػػػا   (2,433)الصػػػػ يرة ولةػػػػف بمعػػػػدؿ صػػػػ ير ليصػػػػؿ الػػػػى مبلػػػػ  الصػػػػ يرة ولةػػػػف بمعػػػػدؿ صػػػػ ير ليصػػػػؿ الػػػػى مبلػػػػ    للماػػػػاري للماػػػػاري 
 لطلؾ  دد المااري  الص يرة ولةف بمعدؿ ص يرلطلؾ  دد المااري  الص يرة ولةف بمعدؿ ص ير

تػػػػػػػنسف  الودا ػػػػػػػ  تػػػػػػػنسف  الودا ػػػػػػػ    )ــ(2015ك ثػػػػػػػـ اػػػػػػػي العػػػػػػػاـ ك ثػػػػػػػـ اػػػػػػػي العػػػػػػػاـ ااصػػػػػػػ ير صػػػػػػػ ير   ااماػػػػػػػرو ماػػػػػػػرو   (7,887)لتصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى لتصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى             
مليػػػػػػػار   ويػػػػػػػنسف  حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف للماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة الػػػػػػػى مليػػػػػػػار   ويػػػػػػػنسف  حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف للماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة الػػػػػػػى   (431,640)لتصػػػػػػػؿ لمبلػػػػػػػ  لتصػػػػػػػؿ لمبلػػػػػػػ  

مليػػػػػػػوف   يمنػػػػػػػيك ويػػػػػػػنسف  تبعػػػػػػػا لػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػدد مليػػػػػػػوف   يمنػػػػػػػيك ويػػػػػػػنسف  تبعػػػػػػػا لػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػدد   (546)أدنػػػػػػػي مسػػػػػػػتو  ليصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى مبلػػػػػػػ  أدنػػػػػػػي مسػػػػػػػتو  ليصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى مبلػػػػػػػ  
مسػػػػػػتفيد مػػػػػػف اصػػػػػػحاب مسػػػػػػتفيد مػػػػػػف اصػػػػػػحاب   (1,150)المسػػػػػػتفيديف مػػػػػػف أصػػػػػػحاب الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ليصػػػػػػؿ الػػػػػػى المسػػػػػػتفيديف مػػػػػػف أصػػػػػػحاب الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ليصػػػػػػؿ الػػػػػػى 

مليػػػػػار مليػػػػػار   (415,841)لػػػػػى مبلػػػػػ  لػػػػػى مبلػػػػػ  إإترتفػػػػػ  الودا ػػػػػ  ترتفػػػػػ  الودا ػػػػػ    )ــ(2016الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرةك ثػػػػػـ اػػػػػي العػػػػػاـ الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرةك ثػػػػػـ اػػػػػي العػػػػػاـ 
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  ويرتفػػػػػػ  حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف الممنػػػػػػوح للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ولةػػػػػػف بمعػػػػػػدؿ صػػػػػػ ير ليصػػػػػػؿ الػػػػػػى   ويرتفػػػػػػ  حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف الممنػػػػػػوح للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ولةػػػػػػف بمعػػػػػػدؿ صػػػػػػ ير ليصػػػػػػؿ الػػػػػػى 
مليػػػػػوف   ويرتفػػػػػ  تبعػػػػػػا لػػػػػطلؾ  ػػػػػدد الماػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ولةػػػػػف بمعػػػػػدؿ صػػػػػػ ير مليػػػػػوف   ويرتفػػػػػ  تبعػػػػػػا لػػػػػطلؾ  ػػػػػدد الماػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ولةػػػػػف بمعػػػػػدؿ صػػػػػػ ير   (550)مبلػػػػػ  مبلػػػػػ  

 ماروع ص ير.ماروع ص ير.  (1,302)لتصؿ الى لتصؿ الى 

مليػػػػػػػػػار   مليػػػػػػػػػار     (389,879)تػػػػػػػػػنسف  الودا ػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػى مبلػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػنسف  الودا ػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػى مبلػػػػػػػػػ    )ــ(2017ثػػػػػػػػػـ اػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػاـ ثػػػػػػػػػـ اػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػاـ   
مليػػػػػوف   و ػػػػػدد الماػػػػػاري  مليػػػػػوف   و ػػػػػدد الماػػػػػاري    (616)ويةػػػػػوف حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف الممنػػػػػوح للماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة مبلػػػػػ  ويةػػػػػوف حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف الممنػػػػػوح للماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة مبلػػػػػ  

ترتفػػػػػػػ  الودا ػػػػػػػ  لتصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى ترتفػػػػػػػ  الودا ػػػػػػػ  لتصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى   )ــ(2018ماػػػػػػػروع صػػػػػػػ يرك ثػػػػػػػـ اػػػػػػػي ماػػػػػػػروع صػػػػػػػ يرك ثػػػػػػػـ اػػػػػػػي   (2,696)الصػػػػػػػ يرة الػػػػػػػى الصػػػػػػػ يرة الػػػػػػػى 
مليػػػػػػػػار   يمنػػػػػػػػي ويرتفػػػػػػػػ  تبعػػػػػػػػا مليػػػػػػػػار   يمنػػػػػػػػي ويرتفػػػػػػػػ  تبعػػػػػػػػا   (1,107)مليػػػػػػػػار   ويةػػػػػػػػوف حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػاف مليػػػػػػػػار   ويةػػػػػػػػوف حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػاف   (411,400)

 . . ااص ير ص ير   اامارو مارو   (3,618)مف أصحاب المااري  ليصؿ الىمف أصحاب المااري  ليصؿ الى  لطلؾ  دد المستفيديفلطلؾ  دد المستفيديف

يالحػػػػػظ انػػػػػه ةلمػػػػػا ارتفعػػػػػت الودا ػػػػػ  ارتفػػػػػ  حجػػػػػـ التمويؿ ا  تمػػػػػاف  ةلمػػػػػا ماد  ػػػػػدد يالحػػػػػظ انػػػػػه ةلمػػػػػا ارتفعػػػػػت الودا ػػػػػ  ارتفػػػػػ  حجػػػػػـ التمويؿ ا  تمػػػػػاف  ةلمػػػػػا ماد  ػػػػػدد   ممػػػػػا سػػػػػبؽممػػػػػا سػػػػػبؽ
المسػػػػػتفيديف مػػػػػف أصػػػػػحاب الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرةك بمعنػػػػػى أسػػػػػر ةلمػػػػػا ارتفعػػػػػت الودا ػػػػػ  توسػػػػػعت المسػػػػػتفيديف مػػػػػف أصػػػػػحاب الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرةك بمعنػػػػػى أسػػػػػر ةلمػػػػػا ارتفعػػػػػت الودا ػػػػػ  توسػػػػػعت 

ري  الصػػػػػ يرة ونمػػػػػت الماػػػػػاري  ري  الصػػػػػ يرة ونمػػػػػت الماػػػػػاري  السياسػػػػػة ا  تمانيػػػػػة مػػػػػف سػػػػػالؿ حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف الممنػػػػػوح للماػػػػػاالسياسػػػػػة ا  تمانيػػػػػة مػػػػػف سػػػػػالؿ حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف الممنػػػػػوح للماػػػػػا
 الص يرة ةميا مف سالؿ ميادة  دد المااري  الص يرة.الص يرة ةميا مف سالؿ ميادة  دد المااري  الص يرة.

 حجـ المكجكدات كتنمية المشاريع الصغيرة: حجـ المكجكدات كتنمية المشاريع الصغيرة:   3-

وصػػػػػػػػػؿ إجمػػػػػػػػػالي الودا ػػػػػػػػػ  لبنػػػػػػػػػؾ التلػػػػػػػػػامف اإلسػػػػػػػػػالمي الػػػػػػػػػدولي حتػػػػػػػػػى نهايػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػاـ وصػػػػػػػػػؿ إجمػػػػػػػػػالي الودا ػػػػػػػػػ  لبنػػػػػػػػػؾ التلػػػػػػػػػامف اإلسػػػػػػػػػالمي الػػػػػػػػػدولي حتػػػػػػػػػى نهايػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػاـ 
وةػػػػػػػػػػاف إجمػػػػػػػػػػالي تمويػػػػػػػػػػؿ الماػػػػػػػػػػاري  وةػػػػػػػػػػاف إجمػػػػػػػػػػالي تمويػػػػػػػػػػؿ الماػػػػػػػػػػاري    ككتريليػػػػػػػػػػوف   يمنػػػػػػػػػػيتريليػػػػػػػػػػوف   يمنػػػػػػػػػػي  (5,120,801)مبلػػػػػػػػػػ  مبلػػػػػػػػػػ    )ــ(2018

  (43,794)مليػػػػػػػػػار   يمنػػػػػػػػػي لعػػػػػػػػػدد ماػػػػػػػػػاري  صػػػػػػػػػ يرة وصػػػػػػػػػلت الػػػػػػػػػى مليػػػػػػػػػار   يمنػػػػػػػػػي لعػػػػػػػػػدد ماػػػػػػػػػاري  صػػػػػػػػػ يرة وصػػػػػػػػػلت الػػػػػػػػػى   (12,579)الصػػػػػػػػػ يرة الصػػػػػػػػػ يرة 
مليػػػػػػػػار   مليػػػػػػػػار     (231,854)مبلػػػػػػػػ  مبلػػػػػػػػ    )ــ(2007ماػػػػػػػػروعك حيػػػػػػػػث ةػػػػػػػػاف إجمػػػػػػػػالي الموجػػػػػػػػودات سػػػػػػػػنة ماػػػػػػػػروعك حيػػػػػػػػث ةػػػػػػػػاف إجمػػػػػػػػالي الموجػػػػػػػػودات سػػػػػػػػنة 

مليػػػػػوف   يمنػػػػػي وةػػػػػاف  ػػػػػدد مليػػػػػوف   يمنػػػػػي وةػػػػػاف  ػػػػػدد   (256)يمنػػػػػي وةػػػػػاف إجمػػػػػالي تمويػػػػػؿ الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة مبلػػػػػ  يمنػػػػػي وةػػػػػاف إجمػػػػػالي تمويػػػػػؿ الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة مبلػػػػػ  
الػػػػػػػي مبلػػػػػػػ  الػػػػػػػي مبلػػػػػػػ    )ــ(2008ك ثػػػػػػػـ تمايػػػػػػػدت لتصػػػػػػػؿ اػػػػػػػي العػػػػػػػاـ ك ثػػػػػػػـ تمايػػػػػػػدت لتصػػػػػػػؿ اػػػػػػػي العػػػػػػػاـ ااماػػػػػػػرو ماػػػػػػػرو   (357)يرة يرة الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ 

مليػػػػػػوف  ك ووصػػػػػػلت الماػػػػػػاري  مليػػػػػػوف  ك ووصػػػػػػلت الماػػػػػػاري    (540)مليػػػػػػار   وةػػػػػػاف حجػػػػػػـ التمويػػػػػػؿ مبلػػػػػػ  مليػػػػػػار   وةػػػػػػاف حجػػػػػػـ التمويػػػػػػؿ مبلػػػػػػ    (292,384)
 للعاـ نفسه. للعاـ نفسه.   ااص ير ص ير   اامارو مارو   (1,126)الص يرة الى الص يرة الى 

مليػػػػػػار مليػػػػػػار   (340,396)مبلػػػػػػ  مبلػػػػػػ    الػػػػػػىالػػػػػػى  ارتفعػػػػػػت الموجػػػػػػودات لتصػػػػػػؿارتفعػػػػػػت الموجػػػػػػودات لتصػػػػػػؿ  )ــ(2009واػػػػػػي العػػػػػػاـ واػػػػػػي العػػػػػػاـ   
مليػػػػػػوف   يمنػػػػػػيك ويرتفػػػػػػ   ػػػػػػدد مليػػػػػػوف   يمنػػػػػػيك ويرتفػػػػػػ   ػػػػػػدد   (557)ك وةػػػػػػاف تمويػػػػػػؿ الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة مبلػػػػػػ  ك وةػػػػػػاف تمويػػػػػػؿ الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة مبلػػػػػػ    يمنػػػػػػي  يمنػػػػػػي

  )ــ(2010لػػػػػػػػنف  العػػػػػػػػػاـك ثػػػػػػػػـ العػػػػػػػػػاـ لػػػػػػػػنف  العػػػػػػػػػاـك ثػػػػػػػػـ العػػػػػػػػػاـ   ااماػػػػػػػػػرو ماػػػػػػػػػرو   (1,326)لػػػػػػػػى لػػػػػػػػى إإالماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة ليصػػػػػػػػػؿ الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة ليصػػػػػػػػػؿ 



 

41 
 

مليػػػػػػػػار   يمنػػػػػػػػي ويرتفػػػػػػػػ  التمويػػػػػػػػؿ مليػػػػػػػػار   يمنػػػػػػػػي ويرتفػػػػػػػػ  التمويػػػػػػػػؿ   (376,242)مبلػػػػػػػػ  مبلػػػػػػػػ    الػػػػػػػػىالػػػػػػػػى  ارتفعػػػػػػػػت الموجػػػػػػػػودات لتصػػػػػػػػؿارتفعػػػػػػػػت الموجػػػػػػػػودات لتصػػػػػػػػؿ
ي ويرتفػػػػ  معهػػػػا  ػػػػدد الماػػػػاري  الصػػػػ يرة ي ويرتفػػػػ  معهػػػػا  ػػػػدد الماػػػػاري  الصػػػػ يرة مليػػػػوف   يمنػػػػمليػػػػوف   يمنػػػػ  (605) ا  تمػػػػاف  ليصػػػػؿ الػػػػى مبلػػػػ   ا  تمػػػػاف  ليصػػػػؿ الػػػػى مبلػػػػ  

 ..ااص ير ص ير   اامارو مارو   (3810)لتصؿ الى لتصؿ الى 

وبسػػػػػبب األحػػػػػداث تػػػػػنسف  الموجػػػػػودات لتصػػػػػؿ الػػػػػى مبلػػػػػ  وبسػػػػػبب األحػػػػػداث تػػػػػنسف  الموجػػػػػودات لتصػػػػػؿ الػػػػػى مبلػػػػػ    )ــ(2011ثػػػػػـ اػػػػػي العػػػػػاـ ثػػػػػـ اػػػػػي العػػػػػاـ   
مليػػػػػار   يمنػػػػػي ويػػػػػنسف  حجػػػػػـ تمويػػػػػؿ الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة ليصػػػػػؿ الػػػػػى مبلػػػػػ  مليػػػػػار   يمنػػػػػي ويػػػػػنسف  حجػػػػػـ تمويػػػػػؿ الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة ليصػػػػػؿ الػػػػػى مبلػػػػػ    (353,226)

مليػػػػػػػػػوف   يمنػػػػػػػػػي وتػػػػػػػػػنسف  تبعػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػػػدد الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرة لتصػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػى مليػػػػػػػػػوف   يمنػػػػػػػػػي وتػػػػػػػػػنسف  تبعػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػػػدد الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرة لتصػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػى   (570)
ترتفػػػػػػػػ  الموجػػػػػػػػودات لتصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى مبلػػػػػػػػ  ترتفػػػػػػػػ  الموجػػػػػػػػودات لتصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى مبلػػػػػػػػ    )ــ(2012ماػػػػػػػػروع صػػػػػػػػ يرك واػػػػػػػػي العػػػػػػػػاـ ماػػػػػػػػروع صػػػػػػػػ يرك واػػػػػػػػي العػػػػػػػػاـ   (3,381)

مليػػػػػػػػار   يرتفػػػػػػػػ  حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػاف الممنػػػػػػػػوح للماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة ليصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى مليػػػػػػػػار   يرتفػػػػػػػػ  حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػاف الممنػػػػػػػػوح للماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة ليصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى   (450,849)
  (5,437)صػػػػػػػػ يرة لتصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى صػػػػػػػػ يرة لتصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى مليػػػػػػػػوف  ك ويرتفػػػػػػػػ  تبعػػػػػػػػا لػػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػػدد الماػػػػػػػػاري  المليػػػػػػػػوف  ك ويرتفػػػػػػػػ  تبعػػػػػػػػا لػػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػػدد الماػػػػػػػػاري  ال  (732)

  (517,605)ترتفػػػػػػ  الموجػػػػػػودات لتصػػػػػػؿ الػػػػػػى مبلػػػػػػ  ترتفػػػػػػ  الموجػػػػػػودات لتصػػػػػػؿ الػػػػػػى مبلػػػػػػ    )ــ(2013ماػػػػػػروع صػػػػػػ يرك واػػػػػػي العػػػػػػاـ ماػػػػػػروع صػػػػػػ يرك واػػػػػػي العػػػػػػاـ 
  (2,272)مليػػػػػػار   ويرتفػػػػػػ  حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف الممنػػػػػػوح للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ليصػػػػػػؿ الػػػػػػى مبلػػػػػػ  مليػػػػػػار   ويرتفػػػػػػ  حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف الممنػػػػػػوح للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ليصػػػػػػؿ الػػػػػػى مبلػػػػػػ  

ماػػػػػروع ماػػػػػروع   (6,886)مليػػػػػار   يمنػػػػػي ويرتفػػػػػ  تبعػػػػػا لػػػػػطلؾ  ػػػػػدد الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة لتصػػػػػؿ الػػػػػى مليػػػػػار   يمنػػػػػي ويرتفػػػػػ  تبعػػػػػا لػػػػػطلؾ  ػػػػػدد الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة لتصػػػػػؿ الػػػػػى 
 ص ير.ص ير.

مليػػػػػػػػػار   مليػػػػػػػػػار     (525,173)ترتفػػػػػػػػػ  الموجػػػػػػػػػودات لتصػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػى ترتفػػػػػػػػػ  الموجػػػػػػػػػودات لتصػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػى   )ــ(2014اػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػاـ اػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػاـ و و   
ويرتفػػػػػػػ  حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػاف الممنػػػػػػػػوح للماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة ولةػػػػػػػػف بمعػػػػػػػػدؿ صػػػػػػػػ ير ليصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى ويرتفػػػػػػػ  حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػاف الممنػػػػػػػػوح للماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة ولةػػػػػػػػف بمعػػػػػػػػدؿ صػػػػػػػػ ير ليصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى 

مليػػػػػار   ويرتفػػػػػ  تبعػػػػػا لػػػػػطلؾ  ػػػػػدد الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة ولةػػػػػف بمعػػػػػدؿ صػػػػػ ير مليػػػػػار   ويرتفػػػػػ  تبعػػػػػا لػػػػػطلؾ  ػػػػػدد الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة ولةػػػػػف بمعػػػػػدؿ صػػػػػ ير   (2,433)مبلػػػػػ مبلػػػػػ 
وبسػػػػػبب الحػػػػػرب تػػػػػنسف  وبسػػػػػبب الحػػػػػرب تػػػػػنسف      )ــ(2015ماػػػػػروع صػػػػػ يرك ثػػػػػـ اػػػػػي العػػػػػاـ ماػػػػػروع صػػػػػ يرك ثػػػػػـ اػػػػػي العػػػػػاـ   (7,887)لتصػػػػػؿ الػػػػػى لتصػػػػػؿ الػػػػػى 

مليػػػػػػػػػار   ويػػػػػػػػػنسف  حجػػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػػاف للماػػػػػػػػػاري  مليػػػػػػػػػار   ويػػػػػػػػػنسف  حجػػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػػاف للماػػػػػػػػػاري    (499,022)الموجػػػػػػػػػودات لتصػػػػػػػػػؿ لمبلػػػػػػػػػ  الموجػػػػػػػػػودات لتصػػػػػػػػػؿ لمبلػػػػػػػػػ  
مليػػػػػػوف   يمنػػػػػػيك ويػػػػػػنسف  تبعػػػػػػا مليػػػػػػوف   يمنػػػػػػيك ويػػػػػػنسف  تبعػػػػػػا   (546)الصػػػػػػ يرة الػػػػػػى ادنػػػػػػى مسػػػػػػتو  ليصػػػػػػؿ الػػػػػػى مبلػػػػػػ  الصػػػػػػ يرة الػػػػػػى ادنػػػػػػى مسػػػػػػتو  ليصػػػػػػؿ الػػػػػػى مبلػػػػػػ  

مسػػػػػتفيد مػػػػػف مسػػػػػتفيد مػػػػػف   (1,150)لػػػػػطلؾ  ػػػػػدد المسػػػػػتفيديف مػػػػػف أصػػػػػحاب الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة ليصػػػػػؿ الػػػػػى لػػػػػطلؾ  ػػػػػدد المسػػػػػتفيديف مػػػػػف أصػػػػػحاب الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة ليصػػػػػؿ الػػػػػى 
ترتفػػػػػػػػػ  الموجػػػػػػػػػودات الػػػػػػػػػى مبلػػػػػػػػػ  ترتفػػػػػػػػػ  الموجػػػػػػػػػودات الػػػػػػػػػى مبلػػػػػػػػػ    )ــ(2016 يرةك ثػػػػػػػػػـ اػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػاـ  يرةك ثػػػػػػػػػـ اػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػاـ اصػػػػػػػػػحاب الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػاصػػػػػػػػػحاب الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ

مليػػػػػػار   ويرتفػػػػػػ  حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف الممنػػػػػػوح للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ولةػػػػػػف بمعػػػػػػدؿ مليػػػػػػار   ويرتفػػػػػػ  حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف الممنػػػػػػوح للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ولةػػػػػػف بمعػػػػػػدؿ   (501,701)
مليػػػػػػوف   ويرتفػػػػػػ  تبعػػػػػػا لػػػػػػطلؾ  ػػػػػػدد الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة مليػػػػػػوف   ويرتفػػػػػػ  تبعػػػػػػا لػػػػػػطلؾ  ػػػػػػدد الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة   (550)صػػػػػػ ير ليصػػػػػػؿ الػػػػػػى مبلػػػػػػ  صػػػػػػ ير ليصػػػػػػؿ الػػػػػػى مبلػػػػػػ  

  )ــ(2017اـ اـ ماػػػػػػػروع صػػػػػػػ يرك ثػػػػػػػـ اػػػػػػػي العػػػػػػػماػػػػػػػروع صػػػػػػػ يرك ثػػػػػػػـ اػػػػػػػي العػػػػػػػ  (1,302)ولةػػػػػػػف بمعػػػػػػػدؿ صػػػػػػػ ير لتصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى ولةػػػػػػػف بمعػػػػػػػدؿ صػػػػػػػ ير لتصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى 
مليػػػػػػار   ويةػػػػػػػوف  حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف الممنػػػػػػػوح مليػػػػػػار   ويةػػػػػػػوف  حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف الممنػػػػػػػوح   (489,749)لػػػػػػػى مبلػػػػػػػ  لػػػػػػػى مبلػػػػػػػ  إإتػػػػػػنسف  الموجػػػػػػػودات تػػػػػػنسف  الموجػػػػػػػودات 
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مليػػػػػػػػػوف   يمنػػػػػػػػػي و ػػػػػػػػػدد الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرة حػػػػػػػػػوالي مليػػػػػػػػػوف   يمنػػػػػػػػػي و ػػػػػػػػػدد الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرة حػػػػػػػػػوالي   (616)للماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرة  مبلػػػػػػػػػ  للماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرة  مبلػػػػػػػػػ  
  (542,600)ترتفػػػػػػ  الموجػػػػػػودات لتصػػػػػػؿ الػػػػػػى ترتفػػػػػػ  الموجػػػػػػودات لتصػػػػػػؿ الػػػػػػى   )ــ(2018ماػػػػػػروع صػػػػػػ يرك ثػػػػػػـ اػػػػػػي ماػػػػػػروع صػػػػػػ يرك ثػػػػػػـ اػػػػػػي   (2,696)

مليػػػػػػػػار   يمنػػػػػػػػي ويرتفػػػػػػػػ  تبعػػػػػػػػا لػػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػػدد مليػػػػػػػػار   يمنػػػػػػػػي ويرتفػػػػػػػػ  تبعػػػػػػػػا لػػػػػػػػطلؾ  ػػػػػػػػدد   (1,107)مليػػػػػػػػار    ويةػػػػػػػػوف حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػاف مليػػػػػػػػار    ويةػػػػػػػػوف حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػاف 
 . . ااص ير ص ير   اامارو مارو   (3,618)المستفيديف مف أصحاب المااري  ليصؿ الى المستفيديف مف أصحاب المااري  ليصؿ الى 

يالحػػػػػػظ انػػػػػػه ةلمػػػػػػا ارتفعػػػػػػت الموجػػػػػػودات ارتفػػػػػػ  حجػػػػػػـ التمويؿ ا  تمػػػػػػاف  يالحػػػػػػظ انػػػػػػه ةلمػػػػػػا ارتفعػػػػػػت الموجػػػػػػودات ارتفػػػػػػ  حجػػػػػػـ التمويؿ ا  تمػػػػػػاف    ممػػػػػػا سػػػػػػبؽممػػػػػػا سػػػػػػبؽ
بمعنػػػػػػى أسػػػػػػر ةلمػػػػػػا ارتفعػػػػػػت بمعنػػػػػػى أسػػػػػػر ةلمػػػػػػا ارتفعػػػػػػت   ةلمػػػػػػا ماد  ػػػػػػدد المسػػػػػػتفيديف مػػػػػػف أصػػػػػػحاب الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةكةلمػػػػػػا ماد  ػػػػػػدد المسػػػػػػتفيديف مػػػػػػف أصػػػػػػحاب الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك

الموجػػػػػػػػودات توسػػػػػػػػعت السياسػػػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػػػة مػػػػػػػػف سػػػػػػػػالؿ حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػاف الممنػػػػػػػػوح للماػػػػػػػػاري  الموجػػػػػػػػودات توسػػػػػػػػعت السياسػػػػػػػػة ا  تمانيػػػػػػػػة مػػػػػػػػف سػػػػػػػػالؿ حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػاف الممنػػػػػػػػوح للماػػػػػػػػاري  
نمػػػػػػػت مػػػػػػػ  طلػػػػػػػؾ الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة ةميػػػػػػػا مػػػػػػػف سػػػػػػػالؿ ميػػػػػػػادة  ػػػػػػػدد الماػػػػػػػاري  نمػػػػػػػت مػػػػػػػ  طلػػػػػػػؾ الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة ةميػػػػػػػا مػػػػػػػف سػػػػػػػالؿ ميػػػػػػػادة  ػػػػػػػدد الماػػػػػػػاري  و و   ككالصػػػػػػػ يرةالصػػػػػػػ يرة
 الص يرة.الص يرة.

 بنؾ االمؿ لمتمكيؿ االصغر:بنؾ االمؿ لمتمكيؿ االصغر:  -2

 التعريؼ:التعريؼ:  -أأ

يسػػػػػػعى الػػػػػػى تقػػػػػػديـ سػػػػػػدمات يسػػػػػػعى الػػػػػػى تقػػػػػػديـ سػػػػػػدمات مػػػػػػو مؤسسػػػػػػة مػػػػػػو مؤسسػػػػػػة و و   ككمػػػػػػو مصػػػػػػرؼ األمػػػػػػؿ للتمويػػػػػػؿ األصػػػػػػ رمػػػػػػو مصػػػػػػرؼ األمػػػػػػؿ للتمويػػػػػػؿ األصػػػػػػ ر
ماليػػػػػػػػة مسػػػػػػػػتدامة لألسػػػػػػػػر اليمنيػػػػػػػػة طات الػػػػػػػػدسؿ المحػػػػػػػػدود والمػػػػػػػػنسف  وسصوصػػػػػػػػا أصػػػػػػػػحاب ماليػػػػػػػػة مسػػػػػػػػتدامة لألسػػػػػػػػر اليمنيػػػػػػػػة طات الػػػػػػػػدسؿ المحػػػػػػػػدود والمػػػػػػػػنسف  وسصوصػػػػػػػػا أصػػػػػػػػحاب 

وقػػػػػػد بػػػػػػػدأ المصػػػػػػرؼ مماولػػػػػػػة وقػػػػػػد بػػػػػػػدأ المصػػػػػػرؼ مماولػػػػػػػة   ككالماػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة والصػػػػػػ ر  التػػػػػػػي تػػػػػػدر دسػػػػػػػال  لػػػػػػى طويهػػػػػػػاالماػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة والصػػػػػػ ر  التػػػػػػػي تػػػػػػدر دسػػػػػػػال  لػػػػػػى طويهػػػػػػػا
لسػػػػػػػػػنة لسػػػػػػػػػنة   (23)ك وقػػػػػػػػػد أناػػػػػػػػػح بالقػػػػػػػػػانوف السػػػػػػػػػا  رقػػػػػػػػػـ ك وقػػػػػػػػػد أناػػػػػػػػػح بالقػػػػػػػػػانوف السػػػػػػػػػا  رقػػػػػػػػػـ )ــ(2009ناػػػػػػػػػاطه رسػػػػػػػػػميا اػػػػػػػػػي ينػػػػػػػػػاير ناػػػػػػػػػاطه رسػػػػػػػػػميا اػػػػػػػػػي ينػػػػػػػػػاير 

ةػػػػػ وؿ مصػػػػػرؼ للتمويػػػػػؿ الصػػػػػ ير واألصػػػػػ ر اػػػػػي الاػػػػػرؽ األوسػػػػػط واػػػػػماؿ أاريقيػػػػػاك ةػػػػػ وؿ مصػػػػػرؼ للتمويػػػػػؿ الصػػػػػ ير واألصػػػػػ ر اػػػػػي الاػػػػػرؽ األوسػػػػػط واػػػػػماؿ أاريقيػػػػػاك   )ــ(2002
للتنميػػػػة للتنميػػػػة   وتعػػػػد  مليػػػػة إناػػػػا  المصػػػػرؼ تتويجػػػػا لجهػػػػود الحةومػػػػة ممثلػػػػة بالصػػػػندوؽ ا جتمػػػػا يوتعػػػػد  مليػػػػة إناػػػػا  المصػػػػرؼ تتويجػػػػا لجهػػػػود الحةومػػػػة ممثلػػػػة بالصػػػػندوؽ ا جتمػػػػا ي

(SFD)   وبرنػػػػػػػػامل السلػػػػػػػػيل العربػػػػػػػػي للتنميػػػػػػػػة وبرنػػػػػػػػامل السلػػػػػػػػيل العربػػػػػػػػي للتنميػػػػػػػػة   (45%)بنسػػػػػػػػبة بنسػػػػػػػػبة(AGFUND)   ك ك (35%)بنسػػػػػػػػبة بنسػػػػػػػػبة
لمصػػػػػػرؼ تمويػػػػػػؿ الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة لمصػػػػػػرؼ تمويػػػػػػؿ الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ك ويسػػػػػػتهدؼ اك ويسػػػػػػتهدؼ ا(20%)والقطػػػػػػاع السػػػػػػا  اليمنػػػػػػي بنسػػػػػػبة والقطػػػػػػاع السػػػػػػا  اليمنػػػػػػي بنسػػػػػػبة 

والصػػػػػػػ ر  المستلفػػػػػػػة طات القيمػػػػػػػة الملػػػػػػػااة لالقتصػػػػػػػاد الػػػػػػػوطني مػػػػػػػف سػػػػػػػالؿ تقػػػػػػػديـ سػػػػػػػدمات والصػػػػػػػ ر  المستلفػػػػػػػة طات القيمػػػػػػػة الملػػػػػػػااة لالقتصػػػػػػػاد الػػػػػػػوطني مػػػػػػػف سػػػػػػػالؿ تقػػػػػػػديـ سػػػػػػػدمات 
ماليػػػػػػػة تسػػػػػػػامـ اػػػػػػػي إيجػػػػػػػاد اػػػػػػػر   مػػػػػػػؿ ألصػػػػػػػحاب الحػػػػػػػرؼ والماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة المستلفػػػػػػػة ماليػػػػػػػة تسػػػػػػػامـ اػػػػػػػي إيجػػػػػػػاد اػػػػػػػر   مػػػػػػػؿ ألصػػػػػػػحاب الحػػػػػػػرؼ والماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة المستلفػػػػػػػة 

  .  . 5كك2018ا تي الاباب والمرأة  بنؾ األمؿكا تي الاباب والمرأة  بنؾ األمؿك   سيما سيماو و 
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 ب: المنتجات التي يقدميا:ب: المنتجات التي يقدميا:

األمػػػػػػػػػؿ منتجػػػػػػػػػات تمويليػػػػػػػػػة متعػػػػػػػػػددة تسػػػػػػػػػدـ جميػػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػػات المجتمػػػػػػػػػ  األمػػػػػػػػػؿ منتجػػػػػػػػػات تمويليػػػػػػػػػة متعػػػػػػػػػددة تسػػػػػػػػػدـ جميػػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػػات المجتمػػػػػػػػػ  يقػػػػػػػػػدـ مصػػػػػػػػػرؼ يقػػػػػػػػػدـ مصػػػػػػػػػرؼ 
أمػػػػػػـ أمػػػػػػـ    ػػػػػػر  ػػػػػػر   وقطا اتػػػػػػه ا قتصػػػػػػادية المرا يػػػػػػة والصػػػػػػنا ية والتجاريػػػػػػة والسدميػػػػػػةك وايمػػػػػػا يلػػػػػػيوقطا اتػػػػػػه ا قتصػػػػػػادية المرا يػػػػػػة والصػػػػػػنا ية والتجاريػػػػػػة والسدميػػػػػػةك وايمػػػػػػا يلػػػػػػي

   ةاآلتي:  ةاآلتي:13كك2020 ك  األمؿك ك  األمؿك33كك2019المنتجات  بنؾ األمؿكالمنتجات  بنؾ األمؿك

 األمؿ زراعي:األمؿ زراعي:  1-

الحصػػػػػػػوؿ  لػػػػػػػى تمػػػػػػػويالت الحصػػػػػػػوؿ  لػػػػػػػى تمػػػػػػػويالت   اػػػػػػػياػػػػػػػي  يسػػػػػػػتهدؼ المنػػػػػػػتل ا ػػػػػػػة األاػػػػػػػراد المػػػػػػػمار يف والػػػػػػػراربيفيسػػػػػػػتهدؼ المنػػػػػػػتل ا ػػػػػػػة األاػػػػػػػراد المػػػػػػػمار يف والػػػػػػػراربيف
المحميػػػػػػات ........الػػػػػػت  لمػػػػػػدة   تقػػػػػػؿ  ػػػػػػف المحميػػػػػػات ........الػػػػػػت  لمػػػػػػدة   تقػػػػػػؿ  ػػػػػػف   –األسػػػػػػمدة األسػػػػػػمدة   -ألرػػػػػػرا  المرا ػػػػػػة مثػػػػػػاؿ  البػػػػػػطورألرػػػػػػرا  المرا ػػػػػػة مثػػػػػػاؿ  البػػػػػػطور

نصػػػػػؼ سػػػػػنوية ك بسػػػػػقؼ اتمػػػػػاني مػػػػػف نصػػػػػؼ سػػػػػنوية ك بسػػػػػقؼ اتمػػػػػاني مػػػػػف   –ربعيػػػػػة ربعيػػػػػة   –وبفتػػػػػرات سػػػػػداد مستلفػػػػػة  اػػػػػهرية وبفتػػػػػرات سػػػػػداد مستلفػػػػػة  اػػػػػهرية   ككاػػػػػهرااػػػػػهرا12
 مليوف   يمني وبلمانات ميسرة. مليوف   يمني وبلمانات ميسرة.   20لى لى إإألؼ   ألؼ     300

 األمؿ فردم: األمؿ فردم: 2-

تهدؼ األاػػػػػػػػػراد مػػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػحاب الماػػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػػ يرة تهدؼ األاػػػػػػػػػراد مػػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػحاب الماػػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػػ يرة ومػػػػػػػػػو  بػػػػػػػػػػارة  ػػػػػػػػػف منػػػػػػػػػػتل يسػػػػػػػػػػومػػػػػػػػػو  بػػػػػػػػػػارة  ػػػػػػػػػف منػػػػػػػػػػتل يسػػػػػػػػػػ
 لى مليوني   يمني.لى مليوني   يمني.إإواألص رك ويبل  حجـ ا  تماف الممنوح ما بيف ما تي ألؼ واألص رك ويبل  حجـ ا  تماف الممنوح ما بيف ما تي ألؼ 

 األمؿ رعاية: األمؿ رعاية: 3- 

مػػػػػػػو  بػػػػػػػػارة  ػػػػػػػف منػػػػػػػػتل يسػػػػػػػػتهدؼ مسػػػػػػػتفيد  صػػػػػػػػندوؽ الر ايػػػػػػػة ا جتما يػػػػػػػػة الػػػػػػػػطيف مػػػػػػػو  بػػػػػػػػارة  ػػػػػػػف منػػػػػػػػتل يسػػػػػػػػتهدؼ مسػػػػػػػتفيد  صػػػػػػػػندوؽ الر ايػػػػػػػة ا جتما يػػػػػػػػة الػػػػػػػػطيف 
تمػػػػػويالت تمػػػػػويالت   يحصػػػػػلوف  لػػػػػى مسػػػػػا دات ربػػػػػ  سػػػػػنوية مػػػػػف الحةومػػػػػةك اط يقػػػػػـو المصػػػػػرؼ بمػػػػػنحهـيحصػػػػػلوف  لػػػػػى مسػػػػػا دات ربػػػػػ  سػػػػػنوية مػػػػػف الحةومػػػػػةك اط يقػػػػػـو المصػػػػػرؼ بمػػػػػنحهـ

لت سػػػػػي  ماػػػػػػاريعهـ الصػػػػػػ يرة المػػػػػػدرة للػػػػػػدسؿ ويبلػػػػػػ  حجػػػػػـ التمويػػػػػػؿ مػػػػػػا بػػػػػػيف سمسػػػػػػة وثالثػػػػػػوف لت سػػػػػي  ماػػػػػػاريعهـ الصػػػػػػ يرة المػػػػػػدرة للػػػػػػدسؿ ويبلػػػػػػ  حجػػػػػـ التمويػػػػػػؿ مػػػػػػا بػػػػػػيف سمسػػػػػػة وثالثػػػػػػوف 
 ألؼ   يمني.ألؼ   يمني.  يفيفألؼ الى سبعألؼ الى سبع

 األمؿ شراكات: األمؿ شراكات:   4-

مػػػػػػو منػػػػػػتل موجػػػػػػه للمػػػػػػوظفيف العػػػػػػامليف اػػػػػػي القطػػػػػػاع العػػػػػػاـ والسػػػػػػا  والمسػػػػػػتلط  طو  مػػػػػػو منػػػػػػتل موجػػػػػػه للمػػػػػػوظفيف العػػػػػػامليف اػػػػػػي القطػػػػػػاع العػػػػػػاـ والسػػػػػػا  والمسػػػػػػتلط  طو  
ية الساصػػػػػػػة بهػػػػػػػـك ويبلػػػػػػػ  ية الساصػػػػػػػة بهػػػػػػػـك ويبلػػػػػػػ  الػػػػػػػدسؿ الثابػػػػػػػت  لتمويػػػػػػػؿ ةااػػػػػػػة ا حتياجػػػػػػػات التمويليػػػػػػػة وا سػػػػػػػتهالةالػػػػػػػدسؿ الثابػػػػػػػت  لتمويػػػػػػػؿ ةااػػػػػػػة ا حتياجػػػػػػػات التمويليػػػػػػػة وا سػػػػػػػتهالة

 لى سمسما ة ألؼ   يمني.لى سمسما ة ألؼ   يمني.إإحجـ ا  تماف مف ما ة ألؼ حجـ ا  تماف مف ما ة ألؼ 
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 األمؿ مجمكعة: األمؿ مجمكعة:   5-

مػػػػػو  بػػػػػارة  ػػػػػف تمػػػػػويالت تمػػػػػنن لمجمو ػػػػػة مػػػػػف النسػػػػػا  المتعاراػػػػػات والمتقاربػػػػػات اػػػػػي مػػػػػو  بػػػػػارة  ػػػػػف تمػػػػػويالت تمػػػػػنن لمجمو ػػػػػة مػػػػػف النسػػػػػا  المتعاراػػػػػات والمتقاربػػػػػات اػػػػػي 
ويقمػػػػػف بػػػػػادارة أناػػػػػطة صػػػػػ يرة ويقمػػػػػف بػػػػػادارة أناػػػػػطة صػػػػػ يرة   ككالمسػػػػػتو  ا قتصػػػػػاد  طوات سػػػػػةف متقػػػػػارب اػػػػػي منطقػػػػػة واحػػػػػدةالمسػػػػػتو  ا قتصػػػػػاد  طوات سػػػػػةف متقػػػػػارب اػػػػػي منطقػػػػػة واحػػػػػدة

 لى ما تي ألؼ   يمني. لى ما تي ألؼ   يمني. إإتدر  ليهف الدسؿك ويبل  حجـ التمويؿ ما بيف  ارة ألؼ تدر  ليهف الدسؿك ويبل  حجـ التمويؿ ما بيف  ارة ألؼ 

 منتج األمؿ الطا ة البديمة: منتج األمؿ الطا ة البديمة:   6-

يسػػػػػػػػتهدؼ المنػػػػػػػػتل ا ػػػػػػػػة األاػػػػػػػػراد الػػػػػػػػراربيف اػػػػػػػػي الحصػػػػػػػػوؿ  لػػػػػػػػى منظومػػػػػػػػات للطاقػػػػػػػػة يسػػػػػػػػتهدؼ المنػػػػػػػػتل ا ػػػػػػػػة األاػػػػػػػػراد الػػػػػػػػراربيف اػػػػػػػػي الحصػػػػػػػػوؿ  لػػػػػػػػى منظومػػػػػػػػات للطاقػػػػػػػػة 
وةػػػػػػػػػطلؾ المػػػػػػػػػمار يف والػػػػػػػػػراربيف اػػػػػػػػػي وةػػػػػػػػػطلؾ المػػػػػػػػػمار يف والػػػػػػػػػراربيف اػػػػػػػػػي   ككالامسػػػػػػػػػية أل ػػػػػػػػػرا  المنػػػػػػػػػامؿ أو األناػػػػػػػػػطة التجاريػػػػػػػػػةالامسػػػػػػػػػية أل ػػػػػػػػػرا  المنػػػػػػػػػامؿ أو األناػػػػػػػػػطة التجاريػػػػػػػػػة

الحصػػػػػوؿ  لػػػػػػى تمػػػػػويالت ألرػػػػػػرا  المرا ػػػػػػة مثػػػػػاؿ  المحميػػػػػػاتك منظومػػػػػة الطاقػػػػػػة الامسػػػػػػية  الحصػػػػػوؿ  لػػػػػػى تمػػػػػويالت ألرػػػػػػرا  المرا ػػػػػػة مثػػػػػاؿ  المحميػػػػػػاتك منظومػػػػػة الطاقػػػػػػة الامسػػػػػػية  
مليػػػػوف مليػػػػوف   20لػػػػى لػػػػى إإألػػػػؼ   ألػػػػؼ     300لمػػػػدة   تقػػػػؿ  ػػػػف أربعػػػػة و اػػػػروف اػػػػهرا بسػػػػقؼ تمػػػػويلي مػػػػف لمػػػػدة   تقػػػػؿ  ػػػػف أربعػػػػة و اػػػػروف اػػػػهرا بسػػػػقؼ تمػػػػويلي مػػػػف 

   يمني وبلمانات ميسرة.  يمني وبلمانات ميسرة.

 منتج التمكيؿ االلكتركني: منتج التمكيؿ االلكتركني:   7-

د الػػػػػػػػػراربيف اػػػػػػػػػي تحسػػػػػػػػػيف اناػػػػػػػػػطتهـ مػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػحاب د الػػػػػػػػػراربيف اػػػػػػػػػي تحسػػػػػػػػػيف اناػػػػػػػػػطتهـ مػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػحاب يسػػػػػػػػػتهدؼ مػػػػػػػػػطا المنػػػػػػػػػتل األاػػػػػػػػػرايسػػػػػػػػػتهدؼ مػػػػػػػػػطا المنػػػػػػػػػتل األاػػػػػػػػػرا
لػػػػػى ما ػػػػػة لػػػػػى ما ػػػػػة إإالماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة والصػػػػػ ر  ويتػػػػػراوح مبلػػػػػ  ا  تمػػػػػاف الممنػػػػػوح مػػػػػف ثالثػػػػػوف ألػػػػػؼ الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة والصػػػػػ ر  ويتػػػػػراوح مبلػػػػػ  ا  تمػػػػػاف الممنػػػػػوح مػػػػػف ثالثػػػػػوف ألػػػػػؼ 

 م  طبيعة وسصا   مطس الف ة.م  طبيعة وسصا   مطس الف ة.  ككألؼ   يمنيك وبلمانات ميسرة تتناسبألؼ   يمنيك وبلمانات ميسرة تتناسب

 منتج القرض الحسف: منتج القرض الحسف:   8-

يقػػػػػػػدـ مػػػػػػػطا يقػػػػػػػدـ مػػػػػػػطا   حيػػػػػػػثحيػػػػػػػث  ككمػػػػػػػطا المنػػػػػػػتل  مػػػػػػػال  الجهػػػػػػػات الاػػػػػػػريةة مػػػػػػػ  المصػػػػػػػرؼمػػػػػػػطا المنػػػػػػػتل  مػػػػػػػال  الجهػػػػػػػات الاػػػػػػػريةة مػػػػػػػ  المصػػػػػػػرؼ   يستهدؼيستهدؼ
وقػػػػػد ةػػػػػاف معظػػػػػـ  مػػػػػال  مػػػػػطا المنػػػػػتل مػػػػػف النسػػػػػا  اللػػػػػواتي وقػػػػػد ةػػػػػاف معظػػػػػـ  مػػػػػال  مػػػػػطا المنػػػػػتل مػػػػػف النسػػػػػا  اللػػػػػواتي   ككالمنػػػػػتل بػػػػػدوف أ  رسػػػػػـو إلػػػػػاايةالمنػػػػػتل بػػػػػدوف أ  رسػػػػػـو إلػػػػػااية

و لػػػػػػديهف احتياجػػػػػػات للحصػػػػػػوؿ  لػػػػػػى و لػػػػػػديهف احتياجػػػػػػات للحصػػػػػػوؿ  لػػػػػػى أأ   مرا ػػػػػػيك تجػػػػػػار ك سػػػػػػدمي  مرا ػػػػػػيك تجػػػػػػار ك سػػػػػػدمي   ::يمػػػػػػتلةف أناػػػػػػطة صػػػػػػ يرةيمػػػػػػتلةف أناػػػػػػطة صػػػػػػ يرة
لػػػػػى مليػػػػػوف   بحسػػػػػب لػػػػػى مليػػػػػوف   بحسػػػػػب إإتمويػػػػػؿك ويصػػػػػؿ مبلػػػػػ  التمويػػػػػؿ لهػػػػػطا المنػػػػػتل مػػػػػف سمسػػػػػوف ألػػػػػؼ   تمويػػػػػؿك ويصػػػػػؿ مبلػػػػػ  التمويػػػػػؿ لهػػػػػطا المنػػػػػتل مػػػػػف سمسػػػػػوف ألػػػػػؼ   

 ..النااطالنااط
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   منتج التكافؿ:منتج التكافؿ:  9-

مػػػػػػػػطا المنػػػػػػػػتل  بػػػػػػػػارة  ػػػػػػػػف سدمػػػػػػػػة تػػػػػػػػ ميف إسػػػػػػػػالمي داسلػػػػػػػػي للتمػػػػػػػػويالت التػػػػػػػػي تمػػػػػػػػنن مػػػػػػػػطا المنػػػػػػػػتل  بػػػػػػػػارة  ػػػػػػػػف سدمػػػػػػػػة تػػػػػػػػ ميف إسػػػػػػػػالمي داسلػػػػػػػػي للتمػػػػػػػػويالت التػػػػػػػػي تمػػػػػػػػنن               
لػػػػى مبلػػػػ  التمويػػػػؿ ويقسػػػػط  لػػػػى مدتػػػػهك واػػػػي حالػػػػة لػػػػى مبلػػػػ  التمويػػػػؿ ويقسػػػػط  لػػػػى مدتػػػػهك واػػػػي حالػػػػة إإللعمػػػػال ك حيػػػػث يػػػػتـ إلػػػػااة مبلػػػػ  رمػػػػم  للعمػػػػال ك حيػػػػث يػػػػتـ إلػػػػااة مبلػػػػ  رمػػػػم  

  ومػػػػػػوومػػػػػػو  لػػػػػػى داػػػػػػ  مبلػػػػػػ لػػػػػػى داػػػػػػ  مبلػػػػػػ إإالعجػػػػػػم الةلػػػػػػي أو الواػػػػػػاة للعميػػػػػػؿ يػػػػػػتـ سػػػػػػداد التماماتػػػػػػه القا مػػػػػػة إلػػػػػػااة العجػػػػػػم الةلػػػػػػي أو الواػػػػػػاة للعميػػػػػػؿ يػػػػػػتـ سػػػػػػداد التماماتػػػػػػه القا مػػػػػػة إلػػػػػػااة 
 يمني ةمراسيـ داف لعميؿ البنؾ.يمني ةمراسيـ داف لعميؿ البنؾ. اروف ألؼ    اروف ألؼ   

 ج: أىـ الخدمات التي يقدميا المصرؼ: ج: أىـ الخدمات التي يقدميا المصرؼ: 

يقػػػػػػدـ المصػػػػػػرؼ  ػػػػػػددا مػػػػػػف سػػػػػػدمات ا دسػػػػػػار القا مػػػػػػة  لػػػػػػى الملػػػػػػاربة اإلسػػػػػػالميةك يقػػػػػػدـ المصػػػػػػرؼ  ػػػػػػددا مػػػػػػف سػػػػػػدمات ا دسػػػػػػار القا مػػػػػػة  لػػػػػػى الملػػػػػػاربة اإلسػػػػػػالميةك 
نهػػػػػػا طو يػػػػػػة دوف رسػػػػػػـو اػػػػػػتن حسػػػػػػاب. وتػػػػػػـ تصػػػػػػميـ العديػػػػػػد مػػػػػػف سػػػػػػدمات نهػػػػػػا طو يػػػػػػة دوف رسػػػػػػـو اػػػػػػتن حسػػػػػػاب. وتػػػػػػـ تصػػػػػػميـ العديػػػػػػد مػػػػػػف سػػػػػػدمات   وتمتػػػػػػام السدمػػػػػػة بوتمتػػػػػػام السدمػػػػػػة ب

المنتجػػػػػػػػػات  بنػػػػػػػػػؾ المنتجػػػػػػػػػات  بنػػػػػػػػػؾ ا دسػػػػػػػػػار لتتناسػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػ  جميػػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػػات واػػػػػػػػػرا ن المجتمػػػػػػػػػ ك ومػػػػػػػػػف أمػػػػػػػػػـ ا دسػػػػػػػػػار لتتناسػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػ  جميػػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػػات واػػػػػػػػػرا ن المجتمػػػػػػػػػ ك ومػػػػػػػػػف أمػػػػػػػػػـ 
   ةاآلتي:  ةاآلتي:13كك2020 ك  األمؿك ك  األمؿك33كك2019األمؿكاألمؿك

   ادخار األمؿ:ادخار األمؿ:  1-

مػػػػػػو حسػػػػػػاب ادسػػػػػػار يسػػػػػػتهدؼ ا ػػػػػػة الرجػػػػػػاؿ والنسػػػػػػا  ممػػػػػػف تجػػػػػػاوموا السػػػػػػف القانونيػػػػػػة مػػػػػػو حسػػػػػػاب ادسػػػػػػار يسػػػػػػتهدؼ ا ػػػػػػة الرجػػػػػػاؿ والنسػػػػػػا  ممػػػػػػف تجػػػػػػاوموا السػػػػػػف القانونيػػػػػػة و و               
 ػػػػػػػػاـ  بهػػػػػػػػدؼ تةػػػػػػػػػويف رؤو  أمػػػػػػػػواؿ سػػػػػػػػػا  بهػػػػػػػػـ لمسػػػػػػػػا دتهـ اػػػػػػػػػي تحسػػػػػػػػيف مسػػػػػػػػػتو   ػػػػػػػػاـ  بهػػػػػػػػدؼ تةػػػػػػػػػويف رؤو  أمػػػػػػػػواؿ سػػػػػػػػػا  بهػػػػػػػػـ لمسػػػػػػػػا دتهـ اػػػػػػػػػي تحسػػػػػػػػيف مسػػػػػػػػػتو  18  

 معياتهـ. معياتهـ. 

 ادخار أط اؿ االمؿ: ادخار أط اؿ االمؿ:   2-

سػػػػػػػػنة سػػػػػػػػنة   18ا سػػػػػػػػف ا سػػػػػػػػف و و نػػػػػػػػتل يسػػػػػػػػتهدؼ األطفػػػػػػػػاؿ ممػػػػػػػػف لػػػػػػػػـ يتجػػػػػػػػاوم نػػػػػػػػتل يسػػػػػػػػتهدؼ األطفػػػػػػػػاؿ ممػػػػػػػػف لػػػػػػػػـ يتجػػػػػػػػاوم مػػػػػػػػو  بػػػػػػػػارة  ػػػػػػػػف ممػػػػػػػػو  بػػػػػػػػارة  ػػػػػػػػف مو و 
وياػػػػػجعهـ  لػػػػػى ا دسػػػػػار ورسػػػػػـ طموحػػػػػاتهـ المسػػػػػتقبلية وتةػػػػػوف مػػػػػطس الحسػػػػػابات بااػػػػػراؼ ولػػػػػي وياػػػػػجعهـ  لػػػػػى ا دسػػػػػار ورسػػػػػـ طموحػػػػػاتهـ المسػػػػػتقبلية وتةػػػػػوف مػػػػػطس الحسػػػػػابات بااػػػػػراؼ ولػػػػػي 

 األمر حتى بلوغ الطفؿ السف القانونية.األمر حتى بلوغ الطفؿ السف القانونية.

 الحساب الجارم: الحساب الجارم:   3-

ومػػػػػػو  بػػػػػػارة  ػػػػػػف منػػػػػػتل يسػػػػػػدـ ةااػػػػػػة العمػػػػػػال  النسػػػػػػا  مػػػػػػنهـ والرجػػػػػػاؿ الػػػػػػطيف يرربػػػػػػوف ومػػػػػػو  بػػػػػػارة  ػػػػػػف منػػػػػػتل يسػػػػػػدـ ةااػػػػػػة العمػػػػػػال  النسػػػػػػا  مػػػػػػنهـ والرجػػػػػػاؿ الػػػػػػطيف يرربػػػػػػوف 
المصػػػػػػرؼ واسػػػػػػتسداـ حسػػػػػػابهـ اػػػػػػي السػػػػػػحب واإليػػػػػػداع وسػػػػػػداد أقسػػػػػػاط التمويػػػػػػؿ المصػػػػػػرؼ واسػػػػػػتسداـ حسػػػػػػابهـ اػػػػػػي السػػػػػػحب واإليػػػػػػداع وسػػػػػػداد أقسػػػػػػاط التمويػػػػػػؿ   بالتعامػػػػػػؿ مػػػػػػ بالتعامػػػػػػؿ مػػػػػػ 

 لمااريعهـ الص يرة.لمااريعهـ الص يرة.
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 الكديعة الثابتة: الكديعة الثابتة:   4-

ومػػػػػػػػي  بػػػػػػػػارة  ػػػػػػػػف منػػػػػػػػتل موجػػػػػػػػه للعمػػػػػػػػال  الػػػػػػػػراربيف اػػػػػػػػي اسػػػػػػػػتثمار إيػػػػػػػػدا اتهـ اػػػػػػػػي ومػػػػػػػػي  بػػػػػػػػارة  ػػػػػػػػف منػػػػػػػػتل موجػػػػػػػػه للعمػػػػػػػػال  الػػػػػػػػراربيف اػػػػػػػػي اسػػػػػػػػتثمار إيػػػػػػػػدا اتهـ اػػػػػػػػي 
حيػػػػػػث يقػػػػػػـو المصػػػػػػرؼ باسػػػػػػتثمار حيػػػػػػث يقػػػػػػـو المصػػػػػػرؼ باسػػػػػػتثمار   اكاكاػػػػػػهر اػػػػػػهر   (3-6-9-12)المصػػػػػػرؼ حسػػػػػػب استيػػػػػػار العميػػػػػػؿ المصػػػػػػرؼ حسػػػػػػب استيػػػػػػار العميػػػػػػؿ 

مػػػػطس األمػػػػواؿ واقػػػػا ألحةػػػػاـ الاػػػػريعة اإلسػػػػالميةك ويػػػػتـ توميػػػػ  األربػػػػاح اػػػػي نهايػػػػة الفتػػػػرة المتفػػػػؽ مػػػػطس األمػػػػواؿ واقػػػػا ألحةػػػػاـ الاػػػػريعة اإلسػػػػالميةك ويػػػػتـ توميػػػػ  األربػػػػاح اػػػػي نهايػػػػة الفتػػػػرة المتفػػػػؽ 
  ليها. ليها.

 المشاريع الصغيرة في البنؾ:المشاريع الصغيرة في البنؾ:  أىميةأىمية  -دد

صػػػػػػؿ صػػػػػػؿ قػػػػػػد و قػػػػػػد و و و يعتبػػػػػػر بنػػػػػػؾ األمػػػػػػؿ مػػػػػػف البنػػػػػػوؾ الر يسػػػػػػية الدا مػػػػػػة للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك يعتبػػػػػػر بنػػػػػػؾ األمػػػػػػؿ مػػػػػػف البنػػػػػػوؾ الر يسػػػػػػية الدا مػػػػػػة للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك                 
وحتػػػػػػى وحتػػػػػػى ك ك )ــ(2009إجمػػػػػػالي تمويػػػػػػؿ الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة لمصػػػػػػرؼ األمػػػػػػؿ مػػػػػػف  ػػػػػػاـ الت سػػػػػػي  إجمػػػػػػالي تمويػػػػػػؿ الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة لمصػػػػػػرؼ األمػػػػػػؿ مػػػػػػف  ػػػػػػاـ الت سػػػػػػي  

الػػػػى حػػػػوالي ثالثػػػػة  اػػػػر مليػػػػار ونصػػػػؼ لعػػػػدد مػػػػف الماػػػػاري  الصػػػػ يرة الػػػػى حػػػػوالي ثالثػػػػة  اػػػػر مليػػػػار ونصػػػػؼ لعػػػػدد مػػػػف الماػػػػاري  الصػػػػ يرة ك ك )ــ(2019نهايػػػػة  ػػػػاـ نهايػػػػة  ػػػػاـ 
  . .30ك ك 2019 األمؿك  األمؿك ة وأربعة وثالثيف ألؼ ماروع ص يرة وأربعة وثالثيف ألؼ ماروع ص يرلى حوالي ما لى حوالي ما إإوصلت وصلت 

  ككالصػػػػػ يرةالصػػػػػ يرة  الماػػػػػاري الماػػػػػاري     ػػػػػدد   ػػػػػدد   ا  تمػػػػػاف وتنميػػػػػةا  تمػػػػػاف وتنميػػػػػة    يبػػػػػيف حجػػػػػـ  يبػػػػػيف حجػػػػػـ3-2رقػػػػػـ  رقػػػػػـ    اآلتػػػػػياآلتػػػػػي  والجػػػػػدوؿوالجػػػػػدوؿ              
 وةطلؾ حجـ الودا   والموجودات.وةطلؾ حجـ الودا   والموجودات.

 (3-2)جدوؿ رقـ 
  .م(2009-2019)حجـ ا  تماف والودا   والموجودات والمااري  الص يرة لمصرؼ األمؿ للفترة: 

 

 الصغيرة المشاريع الموجودات الودائع االئتمان البيان /العام 

2009 296 36 1413 5848 

2010 885 1102 3359 17549 

2011 635 154 3976 12493 

2012 1240 1150 6718 22141 

2013 2400 2903 9907 26173 

2014 3182 2708 13827 29271 

2015 1565 1407 12307 12428 

2016 749 1780 12781 3330 

2017 172 7423 21183 427 

2018 584 11343 28393 1023 

2019 1767 13633 33774 4053 

 134736 147497 43639 13475 إجمالي

 المصدر: مف اعداد الباحث باالعتماد عمى:
  .(2019-2009) األمؿ للتمويؿ األص رك التقارير السنوية للفترة:  بنؾ -
 .(2019-2000)الصندوؽ ا جتما ي للتنميةك وحدة تنمية المااري  الص يرة والص ر ك التقارير السنوية للفترة:  -
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تطػػور الناػػاط المصػػراي ممػػثال اػػي الموجػػودات والودا ػػ  تطػػور الناػػاط المصػػراي ممػػثال اػػي الموجػػودات والودا ػػ      (3-2يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ رقػػـ يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ رقػػـ 
 ةيفيػا  مػف سػالؿ تنميػة  ةيفيػا  مػف سػالؿ تنميػة   الصػ يرةالصػ يرة  وحجـ ا  تماف الممنوح للمااري  الص يرة وتنمية مطس المااري وحجـ ا  تماف الممنوح للمااري  الص يرة وتنمية مطس المااري 

ومػطا مػا سػيتـ تناولػه ومػطا مػا سػيتـ تناولػه   ككو ةميا  مػف سػالؿ ميػادة ا ػداد الماػاري  الصػ يرة  ألػؼ و ةميا  مػف سػالؿ ميػادة ا ػداد الماػاري  الصػ يرة  ألػؼ أأالمااري  القا مة المااري  القا مة 
 اآلتي:اآلتي:وطلؾ  لى النحو وطلؾ  لى النحو   بحسب البيانات المتاحة والمتوارة  ف البنؾكبحسب البيانات المتاحة والمتوارة  ف البنؾك

 المشاريع الصغيرة: المشاريع الصغيرة:   كتنمية عدديا(كتنمية عدديا(  اال تمافاال تمافحجـ حجـ   -1

      )ــ(2019  وصػػػؿ إجمػػػالي تمويػػػؿ الماػػػاري  الصػػػ يرة لمصػػػرؼ األمػػػؿ حتػػػى نهايػػػة  ػػػاـوصػػػؿ إجمػػػالي تمويػػػؿ الماػػػاري  الصػػػ يرة لمصػػػرؼ األمػػػؿ حتػػػى نهايػػػة  ػػػاـ
ماػاري  صػ يرة وصػلت الػى ما ػة وأربعػة ماػاري  صػ يرة وصػلت الػى ما ػة وأربعػة مبل  ثالثة  اػر مليػار واربعما ػة مليػوف   يمنػي لعػدد مبل  ثالثة  اػر مليػار واربعما ػة مليػوف   يمنػي لعػدد 

حيػث ةػاف إجمػالي تمويػؿ الماػاري  الصػ يرة اػي حيػث ةػاف إجمػالي تمويػؿ الماػاري  الصػ يرة اػي   ككااماػرو ماػرو   يفيفوسبعما ة وست وثالثػوسبعما ة وست وثالثػ  ألؼألؼ  يفيفوثالثوثالث
ثـ تمايد ليصؿ اي ثـ تمايد ليصؿ اي ماروعك ماروعك   (5,848)لعددلعدد  مليوف   يمنيمليوف   يمني  (296)  مبل مبل   )ــ(2009الت سي  الت سي    سنةسنة
  ألػػؼألػػؼ  (17,549)  ووصػػلت الماػػاري  الصػػ يرة الػػىووصػػلت الماػػاري  الصػػ يرة الػػى   ك كمليػػوف مليػػوف   (885)  الػػي مبلػػ الػػي مبلػػ   )ــ(2010  العػػاـالعػػاـ

 نفسه.نفسه.ماروع ص ير للعاـ ماروع ص ير للعاـ 

مليػوف مليػوف   (635)  انسفػ  تمويػؿ الماػاري  الصػ يرة ليصػؿ الػى مبلػ انسفػ  تمويػؿ الماػاري  الصػ يرة ليصػؿ الػى مبلػ   )ــ(2011  واي العػاـواي العػاـ
ماروع لنف  العػاـك ثػـ ماروع لنف  العػاـك ثػـ   ألؼألؼ  (12,493)  لىلىإإ  يمني ك وينسف   دد المااري  الص يرة ليصؿ   يمني ك وينسف   دد المااري  الص يرة ليصؿ 

  يمنػػي  ويرتفػػ    يمنػػي  ويرتفػػ    ارارمليػػمليػػ  (1,240)  مبلػػ مبلػػ     لػػىلػػىإإ  ف  ليصػػؿف  ليصػػؿيرتفػػ  التمويػػؿ  ا  تمػػايرتفػػ  التمويػػؿ  ا  تمػػا  )ــ(2012  العػػاـالعػػاـ
  )ــ(2013  ماػػػػروعك ثػػػػـ اػػػػي العػػػػاـماػػػػروعك ثػػػػـ اػػػػي العػػػػاـألػػػػؼ ألػػػػؼ   (22,141)لػػػػى لػػػػى إإ  معهػػػػا  ػػػػدد الماػػػػاري  الصػػػػ يرة لتصػػػػؿمعهػػػػا  ػػػػدد الماػػػػاري  الصػػػػ يرة لتصػػػػؿ

  يمنػي وترتفػ  تبعػا   يمنػي وترتفػ  تبعػا   ارارمليػمليػ  (2,400)  لػى مبلػ لػى مبلػ إإ  يتلا ؼ حجـ تمويؿ المااري  الص يرة ليصؿيتلا ؼ حجـ تمويؿ المااري  الص يرة ليصؿ
  ماػػػػػػروع صػػػػػػ يرك واػػػػػػي العػػػػػػاـماػػػػػػروع صػػػػػػ يرك واػػػػػػي العػػػػػػاـألػػػػػػؼ ألػػػػػػؼ   (26,173)  لػػػػػػىلػػػػػػىإإ  لػػػػػػطلؾ  ػػػػػػدد الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة لتصػػػػػػؿلػػػػػػطلؾ  ػػػػػػدد الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة لتصػػػػػػؿ

 ك  ك   ارارمليػػػػمليػػػػ  (3,182)  كيرتفػػػػ  حجػػػػـ ا  تمػػػػاف الممنػػػػوح للماػػػػاري  الصػػػػ يرة ليصػػػػؿ الػػػػىكيرتفػػػػ  حجػػػػـ ا  تمػػػػاف الممنػػػػوح للماػػػػاري  الصػػػػ يرة ليصػػػػؿ الػػػػى)ــ(2014

 ..ماروع ص يرماروع ص يرألؼ ألؼ   (29,271)لى لى إإ  ويرتف  تبعا لطلؾ  دد المااري  الص يرة لتصؿويرتف  تبعا لطلؾ  دد المااري  الص يرة لتصؿ

وبسػػػبب الحػػػرب يػػػنسف  التمويػػػؿ  ا  تمػػػاف  للماػػػاري  الصػػػ يرة وبسػػػبب الحػػػرب يػػػنسف  التمويػػػؿ  ا  تمػػػاف  للماػػػاري  الصػػػ يرة   )ــ(2015  واػػػي العػػػاـواػػػي العػػػاـ
  يمنػػي ويػػنسف  تبعػػا لػػطلؾ  ػػدد المسػػتفيديف مػػف أصػػحاب   يمنػػي ويػػنسف  تبعػػا لػػطلؾ  ػػدد المسػػتفيديف مػػف أصػػحاب   ارارمليػػمليػػ  (1,565)  ليصػػؿ الػػى مبلػػ ليصػػؿ الػػى مبلػػ 

يػػنسف  يػػنسف    )ــ(2016  ك واػػي العػػاـك واػػي العػػاـصػػ يرصػػ ير  ماػػروعماػػروعألػػؼ ألػػؼ   (12,428)لػػى لػػى إإ  الماػػاري  الصػػ يرة ليصػػؿالماػػاري  الصػػ يرة ليصػػؿ
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لػػػػى لػػػػى إإ  المسػػػػتفيديف ليصػػػػؿالمسػػػػتفيديف ليصػػػػؿتبعػػػػا لػػػػطلؾ تبعػػػػا لػػػػطلؾ   مليػػػػوف   ويػػػػنسف مليػػػػوف   ويػػػػنسف   (749)  لػػػػى مبلػػػػ لػػػػى مبلػػػػ إإ  ا  تمػػػػاف  ليصػػػػؿا  تمػػػػاف  ليصػػػػؿ
يسػػػتمر ا نسفػػػا  اػػػي حجػػػـ التمويػػػؿ يسػػػتمر ا نسفػػػا  اػػػي حجػػػـ التمويػػػؿ   )ــ(2017  ماػػػروع صػػػ يرك ثػػػـ اػػػي العػػػاـماػػػروع صػػػ يرك ثػػػـ اػػػي العػػػاـألػػػؼ ألػػػؼ   (3,330)

مليوف   يمنيك وينسف  تبعا مليوف   يمنيك وينسف  تبعا   (172)  الص يرة ليصؿ الى ادنى مستو  بمبل الص يرة ليصؿ الى ادنى مستو  بمبل الممنوح للمااري  الممنوح للمااري  
مسػػػتفيد مػػػف مسػػػتفيد مػػػف ألػػػؼ ألػػػؼ   (427)لػػػى لػػػى إإ  لػػػطلؾ  ػػػدد المسػػػتفيديف مػػػف أصػػػحاب الماػػػاري  الصػػػ يرة ليصػػػؿلػػػطلؾ  ػػػدد المسػػػتفيديف مػػػف أصػػػحاب الماػػػاري  الصػػػ يرة ليصػػػؿ

ريف يعػػود حجػػـ التمويػػؿ  ا  تمػػاف  للماػػاري  ريف يعػػود حجػػـ التمويػػؿ  ا  تمػػاف  للماػػاري  يػػيػػاصػػحاب الماػػاري  الصػػ يرةك ثػػـ اػػي العػػاميف ا ساصػػحاب الماػػاري  الصػػ يرةك ثػػـ اػػي العػػاميف ا س
   ػػػدد المسػػػتفيديف مػػػف أصػػػحاب الماػػػاري  الصػػػ يرة ك افػػػي العػػػاـ ػػػدد المسػػػتفيديف مػػػف أصػػػحاب الماػػػاري  الصػػػ يرة ك افػػػي العػػػاـ  الصػػػ يرة با رتفػػػاع ويرتفػػػ  معػػػهالصػػػ يرة با رتفػػػاع ويرتفػػػ  معػػػه

مليػػوف   وتبعػػا لػػطلؾ يرتفػػ   ػػدد المسػػتفيديف مليػػوف   وتبعػػا لػػطلؾ يرتفػػ   ػػدد المسػػتفيديف   (584)  لػػىلػػىإإ  يرتفػػ  حجػػـ التمويػػؿ ليصػػؿيرتفػػ  حجػػـ التمويػػؿ ليصػػؿ  )ــ(2018
  )ــ(2019ثـ اي العاـ األسيػرثـ اي العاـ األسيػر. . مستفيدمستفيدألؼ ألؼ   (1,023)  لىلىإإ  مف أصحاب المااري  الص يرة ليصؿمف أصحاب المااري  الص يرة ليصؿ

  ارارمليػػمليػػ  (1,767)  لػػى مبلػػ لػػى مبلػػ إإ  ح للماػػاري  الصػػ يرة ليصػػؿح للماػػاري  الصػػ يرة ليصػػؿيسػػتمر ا رتفػػاع اػػي حجػػـ ا  تمػػاف الممنػػو يسػػتمر ا رتفػػاع اػػي حجػػـ ا  تمػػاف الممنػػو 
  (4,053)لػى لػى إإ    يمني ويرتف  تبعا لطلؾ  دد المستفيديف مف أصحاب المااري  الص يرة ليصػؿ  يمني ويرتف  تبعا لطلؾ  دد المستفيديف مف أصحاب المااري  الص يرة ليصػؿ

 ..مستفيد مف أصحاب المااري  الص يرةمستفيد مف أصحاب المااري  الص يرة  ألؼألؼ

يالحػػػظ انػػػه ةلمػػػا ارتفػػػػ  حجػػػـ ا  تمػػػاف ماد  ػػػدد المسػػػتفيديف مػػػف أصػػػػحاب يالحػػػظ انػػػه ةلمػػػا ارتفػػػػ  حجػػػـ ا  تمػػػاف ماد  ػػػدد المسػػػتفيديف مػػػف أصػػػػحاب   ممػػػا سػػػبؽممػػػا سػػػبؽ
الماػػػاري  الصػػػ يرةك بمعنػػػى أسػػػر ةلمػػػا توسػػػعت السياسػػػة ا  تمانيػػػة مػػػف سػػػالؿ التوسػػػ  اػػػي حجػػػـ الماػػػاري  الصػػػ يرةك بمعنػػػى أسػػػر ةلمػػػا توسػػػعت السياسػػػة ا  تمانيػػػة مػػػف سػػػالؿ التوسػػػ  اػػػي حجػػػـ 
ا  تمػػاف الممنػػوح للماػػاري  الصػػ يرة نمػػت مػػ  طلػػؾ الماػػاري  الصػػ يرة ةميػػا مػػف سػػالؿ ميػػادة  ػػدد ا  تمػػاف الممنػػوح للماػػاري  الصػػ يرة نمػػت مػػ  طلػػؾ الماػػاري  الصػػ يرة ةميػػا مػػف سػػالؿ ميػػادة  ػػدد 

 المااري  الص يرة.المااري  الص يرة.
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    مليػار مليػار   (43,639)  مبل مبل   )ــ(2019  وصؿ إجمالي الودا   لبنؾ األمؿ حتى نهاية  اـوصؿ إجمالي الودا   لبنؾ األمؿ حتى نهاية  اـ
صػ يرة صػ يرة   يمنػي لعػدد ماػاري    يمنػي لعػدد ماػاري    ارارمليػمليػ  (13,475)  وةػاف إجمػالي تمويػؿ الماػاري  الصػ يرةوةػاف إجمػالي تمويػؿ الماػاري  الصػ يرة  ككيمنييمني

  (36)  مبلػ مبلػ   )ــ(2009  حيث ةاف إجمالي الودا   سػنةحيث ةاف إجمالي الودا   سػنة  ماروع ص يركماروع ص يرك  (134,736)  الىالى  وصلتوصلت
مليػوف   يمنػي وةػاف مليػوف   يمنػي وةػاف   (296)  مليوف   يمني وةػاف إجمػالي تمويػؿ الماػاري  الصػ يرة اػي مبلػ مليوف   يمني وةػاف إجمػالي تمويػؿ الماػاري  الصػ يرة اػي مبلػ 

  لػػػػى مبلػػػػ لػػػػى مبلػػػػ إإ)ــ(2010ثػػػػـ تمايػػػػدت لتصػػػػؿ اػػػػي العػػػػاـ ثػػػػـ تمايػػػػدت لتصػػػػؿ اػػػػي العػػػػاـ   ماػػػػروعكماػػػػروعك  (5,848)   ػػػػدد الماػػػػاري  الصػػػػ يرة ػػػػدد الماػػػػاري  الصػػػػ يرة
لػى لػى إإليوف  ك ووصلت المااري  الص يرة ليوف  ك ووصلت المااري  الص يرة مم  (885)    وةاف حجـ التمويؿ مبل   وةاف حجـ التمويؿ مبل   ارارمليملي  (1,102)

   ..ماروع ص ير للعاـ نفسهماروع ص ير للعاـ نفسه  (17,549)
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مليػػػوف   يمنػػػػيك وةػػػاف تمويػػػػؿ مليػػػوف   يمنػػػػيك وةػػػاف تمويػػػػؿ   (154)  انسفلػػػػت الودا ػػػ  لتصػػػػؿ لمبلػػػ انسفلػػػػت الودا ػػػ  لتصػػػػؿ لمبلػػػ   )ــ(2011  واػػػي العػػػاـواػػػي العػػػاـ
  مليػػػػػػوف   يمنػػػػػػي ك و ػػػػػػدد الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة وصػػػػػػؿ الػػػػػػىمليػػػػػػوف   يمنػػػػػػي ك و ػػػػػػدد الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة وصػػػػػػؿ الػػػػػػى  (635)  الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة مبلػػػػػػ الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة مبلػػػػػػ 

  (1,150)  لػى مبلػ لػى مبلػ إإ  ارتفعت الودا ػ  لتصػؿارتفعت الودا ػ  لتصػؿ  )ــ(2012  ماروع لنف  العاـ ك ثـ العاـماروع لنف  العاـ ك ثـ العاـ  (12,493)
مليػػوف   يمنػػي  ويرتفػػ  مليػػوف   يمنػػي  ويرتفػػ    (1240)  لػػى مبلػػ لػػى مبلػػ إإ    يمنػػي ويرتفػػ  التمويػػؿ  ا  تمػػاف  ليصػػؿ  يمنػػي ويرتفػػ  التمويػػؿ  ا  تمػػاف  ليصػػؿ  ارارمليػػمليػػ

ترتف  الودا   ترتف  الودا     )ــ(2013  ماروعك ثـ اي العاـماروعك ثـ اي العاـ  (22141)  معها  دد المااري  الص يرة لتصؿ الىمعها  دد المااري  الص يرة لتصؿ الى
  مليوف   يمني ويرتف  حجـ تمويؿ المااري  الص يرة ليصؿ الى مبلػ مليوف   يمني ويرتف  حجـ تمويؿ المااري  الص يرة ليصؿ الى مبلػ   (2903)  ل ل لى مبلى مبإإ  لتصؿلتصؿ

  ماػروع صػ يرماػروع صػ ير  (26173)لػى لػى إإ  مليوف   يمني وترتف  ا ػدد الماػاري  الصػ يرة لتصػؿمليوف   يمني وترتف  ا ػدد الماػاري  الصػ يرة لتصػؿ  (2400)
مليػػػوف   و حجػػػـ ا  تمػػػاف مليػػػوف   و حجػػػـ ا  تمػػػاف   (2708)  لػػػى مبلػػػ لػػػى مبلػػػ إإ  تػػػنسف  الودا ػػػ  لتصػػػؿتػػػنسف  الودا ػػػ  لتصػػػؿ  )ــ(2014  واػػػي العػػػاـواػػػي العػػػاـ

لػى لػى إإ  مليػوف   ك و ػدد الماػاري  الصػ يرة وصػؿمليػوف   ك و ػدد الماػاري  الصػ يرة وصػؿ  (3182)ة وصػؿ الػى ة وصػؿ الػى الممنوح للمااري  الصػ ير الممنوح للمااري  الصػ ير 

   ا.ا.ص ير ص ير   اامارو مارو   (29271)

مليػوف   مليػوف     (1407)  لػى مبلػ لػى مبلػ إإ  تنسف  الودا   لتصػؿتنسف  الودا   لتصػؿ  وبسبب الحرب وبسبب الحرب   )ــ(2015  واي العاـواي العاـ          
مليوف   يمني و مليوف   يمني و   (1565)  لى مبل لى مبل إإ  و ينسف  حجـ ا  تماف الممنوح للمااري  الص يرة ليصؿو ينسف  حجـ ا  تماف الممنوح للمااري  الص يرة ليصؿ

  ماػػروع صػػ يرك  واػػي العػػاـماػػروع صػػ يرك  واػػي العػػاـ  (12428)لػػى لػػى إإ  يػػنسف  تبعػػا لػػطلؾ  ػػدد الماػػاري  الصػػ يرة لتصػػؿيػػنسف  تبعػػا لػػطلؾ  ػػدد الماػػاري  الصػػ يرة لتصػػؿ
مليػػػػوف   و حجػػػػـ ا  تمػػػػاف الممنػػػػوح للماػػػػاري  مليػػػػوف   و حجػػػػـ ا  تمػػػػاف الممنػػػػوح للماػػػػاري    (1780)لػػػػى لػػػػى إإ  ترتفػػػػ  الودا ػػػػ  لتصػػػػؿترتفػػػػ  الودا ػػػػ  لتصػػػػؿ  )ــ(2016

  عػاـعػاـثػـ اػي الثػـ اػي الك ك ماػروع صػ يرماػروع صػ ير  (3330)  مليوف   و دد الماػاري  الصػ يرةمليوف   و دد الماػاري  الصػ يرة  (749)  الص يرة مبل الص يرة مبل 
  مليػػوف   حجػػـ ا  تمػػاف للماػػاري  الصػػ يرة مبلػػ مليػػوف   حجػػـ ا  تمػػاف للماػػاري  الصػػ يرة مبلػػ   (7423)  ترتفػػ  الودا ػػ  لتصػػؿ الػػىترتفػػ  الودا ػػ  لتصػػؿ الػػى  )ــ(2017
  )ــ(2018  ماروع ص يرك ثـ اي العاـماروع ص يرك ثـ اي العاـ  (427)  مليوف   يمنيك و دد المااري  الص يرةمليوف   يمنيك و دد المااري  الص يرة  (172)

ة ة مليػػوف   ويرتفػػ  حجػػـ ا  تمػػاف الممنػػوح للماػػاري  الصػػ ير مليػػوف   ويرتفػػ  حجػػـ ا  تمػػاف الممنػػوح للماػػاري  الصػػ ير   (11343)  ترتفػػ  الودا ػػ  الػػى مبلػػ ترتفػػ  الودا ػػ  الػػى مبلػػ 
مليوف   ويرتف  تبعػا لػطلؾ  ػدد الماػاري  الصػ يرة مليوف   ويرتف  تبعػا لػطلؾ  ػدد الماػاري  الصػ يرة   (584)  لى مبل لى مبل إإ  ولةف بمعدؿ ص ير ليصؿولةف بمعدؿ ص ير ليصؿ

ترتفػ  الودا ػ  ترتفػ  الودا ػ    )ــ(2019  ماػروع صػ يرك ثػـ اػي العػاـماػروع صػ يرك ثػـ اػي العػاـ  (1023)  ولةف بمعدؿ صػ ير لتصػؿ الػىولةف بمعدؿ صػ ير لتصػؿ الػى
  (1767)  مليػوف   ويةػوف حجػـ ا  تمػاف الممنػوح للماػاري  الصػ يرة مبلػ مليػوف   ويةػوف حجػـ ا  تمػاف الممنػوح للماػاري  الصػ يرة مبلػ   (13633)  لى مبلػ لى مبلػ إإ

 ..ماروع ص يرماروع ص ير  (4053)    و دد المااري  الص يرة  و دد المااري  الص يرةمليوف مليوف 
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ماد  ػػػػدد ماد  ػػػػدد   ككممػػػػا سػػػػبؽ يالحػػػػظ انػػػػه ةلمػػػػا ارتفعػػػػت الودا ػػػػ  ارتفػػػػ  حجػػػػـ التمويؿ ا  تمػػػػاف ممػػػػا سػػػػبؽ يالحػػػػظ انػػػػه ةلمػػػػا ارتفعػػػػت الودا ػػػػ  ارتفػػػػ  حجػػػػـ التمويؿ ا  تمػػػػاف               
المسػػتفيديف مػػف أصػػحاب الماػػاري  الصػػ يرة ا  اػػي بعػػ  السػػنوات ايػػتـ ت طيػػة التوسػػ  اػػي مػػنن المسػػتفيديف مػػف أصػػحاب الماػػاري  الصػػ يرة ا  اػػي بعػػ  السػػنوات ايػػتـ ت طيػػة التوسػػ  اػػي مػػنن 

ودا ػ  توسػعت السياسػة ا  تمانيػة مػف سػالؿ ودا ػ  توسػعت السياسػة ا  تمانيػة مػف سػالؿ سر ةلما ارتفعػت السر ةلما ارتفعػت الآآا  تماف مف الموجوداتك بمعنى ا  تماف مف الموجوداتك بمعنى 
نمت م  طلؾ المااري  الص يرة ةميا مف سػالؿ ميػادة نمت م  طلؾ المااري  الص يرة ةميا مف سػالؿ ميػادة ك و ك و حجـ ا  تماف الممنوح للمااري  الص يرةحجـ ا  تماف الممنوح للمااري  الص يرة

  دد المااري  الص يرة.  دد المااري  الص يرة. 
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  (147,497)  مبلػػػ مبلػػػ   )ــ(2019  وصػػػؿ إجمػػػالي الموجػػػودات لبنػػػؾ األمػػػؿ حتػػػى نهايػػػة  ػػػاـوصػػػؿ إجمػػػالي الموجػػػودات لبنػػػؾ األمػػػؿ حتػػػى نهايػػػة  ػػػاـ
  يمنػي لعػدد ماػاري    يمنػي لعػدد ماػاري    ارارمليػمليػ  (13,475)  يمني وةاف إجمالي تمويؿ المااري  الص يرةيمني وةاف إجمالي تمويؿ المااري  الص يرة      مليارمليار

  مبلػػ مبلػػ   )ــ(2009  حيػػث ةػػاف إجمػػالي الموجػػودات سػػنةحيػػث ةػػاف إجمػػالي الموجػػودات سػػنة  ماػػروعكماػػروعك  (134,736)  الػػىالػػى  صػػ يرة وصػػلتصػػ يرة وصػػلت
مليػػوف   مليػػوف     (296)    يمنػػي وةػػاف إجمػػالي تمويػػؿ الماػػاري  الصػػ يرة اػػي مبلػػ   يمنػػي وةػػاف إجمػػالي تمويػػؿ الماػػاري  الصػػ يرة اػػي مبلػػ   ارارمليػػمليػػ  (1,413)

        )ــ(2010ثػػـ تمايػػدت لتصػػؿ اػػي العػػاـ ثػػـ تمايػػدت لتصػػؿ اػػي العػػاـ   ماػػروعكماػػروعك  (5,848)  يمنػػي وةػػاف  ػػدد الماػػاري  الصػػ يرةيمنػػي وةػػاف  ػػدد الماػػاري  الصػػ يرة
ووصػػلت الماػػاري  ووصػػلت الماػػاري     ك كمليػػوف مليػػوف   (885)    وةػػاف حجػػـ التمويػػؿ مبلػػ   وةػػاف حجػػـ التمويػػؿ مبلػػ   ارارمليػػمليػػ  (3,359)  لػػى مبلػػ لػػى مبلػػ إإ

 نفسه.نفسه.للعاـ للعاـ   ااص ير ص ير   اامارو مارو   (17,549)لى لى إإ  الص يرةالص يرة

  يمنػػػي   يمنػػػي   ارارمليػػػمليػػػ  (3,976)  الموجػػػودات لتصػػػؿ لمبلػػػ الموجػػػودات لتصػػػؿ لمبلػػػ   يرتفػػػ  حجػػػـيرتفػػػ  حجػػػـ  )ــ(2011  واػػػي العػػػاـواػػػي العػػػاـ
لػى لػى إإ  مليوف   يمنيك و دد المااري  الص يرة وصؿمليوف   يمنيك و دد المااري  الص يرة وصؿ  (635)  وةاف تمويؿ المااري  الص يرة مبل وةاف تمويؿ المااري  الص يرة مبل 

  (6,718)  ارتفعػت الموجػودات لتصػؿ لمبلػ ارتفعػت الموجػودات لتصػؿ لمبلػ   )ــ(2012  ماروع لنف  العػاـك ثػـ العػاـماروع لنف  العػاـك ثػـ العػاـ  (12,493)
  يمني ويرتف  معها   يمني ويرتف  معها   ارارمليملي  (1,240)  لى مبل لى مبل إإ  صؿصؿ  يمني ويرتف  التمويؿ  ا  تماف  لي  يمني ويرتف  التمويؿ  ا  تماف  لي  ارارمليملي

ترتفػ  الموجػودات  ترتفػ  الموجػودات    )ــ(2013  ماروعك ثـ اي العاـماروعك ثـ اي العاـ  (22,141)   دد المااري  الص يرة لتصؿ الى دد المااري  الص يرة لتصؿ الى
لػى لػى إإ    يمنػيك ويرتفػ   حجػـ  تمويػؿ الماػاري  الصػ يرة ليصػؿ  يمنػيك ويرتفػ   حجػـ  تمويػؿ الماػاري  الصػ يرة ليصػؿ  ارارمليػمليػ  (9,907)  لى مبل لى مبل إإ  لتصؿلتصؿ
ماػػروع ماػػروع   (26,173)  لػػىلػػىإإ    يمنػػي وترتفػػ  ا ػػدد الماػػاري  الصػػ يرة لتصػػؿ  يمنػػي وترتفػػ  ا ػػدد الماػػاري  الصػػ يرة لتصػػؿ  ارارمليػػمليػػ  (2,400)  مبلػػ مبلػػ 

  حجػػػـ   حجػػػـ ار ار مليػػػمليػػػ  (13,827)  لػػػى مبلػػػ لػػػى مبلػػػ إإ  ترتفػػػ  الموجػػػودات لتصػػػؿترتفػػػ  الموجػػػودات لتصػػػؿ  )ــ(2014  واػػػي العػػػاـواػػػي العػػػاـك ك صػػػ يرصػػػ ير
 ك و ػػػدد الماػػػاري  الصػػػ يرة  ك و ػػػدد الماػػػاري  الصػػػ يرة   ارارمليػػػمليػػػ  (3,182)لػػػى لػػػى إإ  ا  تمػػػاف الممنػػػوح للماػػػاري  الصػػػ يرة وصػػػؿا  تمػػػاف الممنػػػوح للماػػػاري  الصػػػ يرة وصػػػؿ

   ..ااص ير ص ير   اامارو مارو   (29,271)  لىلىإإ  وصؿوصؿ
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  (12,307)  لػػى مبلػػ لػػى مبلػػ إإ  تػػنسف  الموجػػودات لتصػػؿتػػنسف  الموجػػودات لتصػػؿ  وبسػػبب الحػػربوبسػػبب الحػػرب  )ــ(2015  واػػي العػػاـواػػي العػػاـ              
  ارارمليػمليػ  (1,565)  لػى مبلػ لػى مبلػ إإ    و ينسف  حجـ ا  تماف الممنػوح للماػاري  الصػ يرة ليصػؿ  و ينسف  حجـ ا  تماف الممنػوح للماػاري  الصػ يرة ليصػؿ  ارارمليملي

ماػػروع صػػ يرك ماػػروع صػػ يرك   (12,428)لػػى لػػى إإ    يمنػػي ويػػنسف  تبعػػا لػػطلؾ  ػػدد الماػػاري  الصػػ يرة لتصػػؿ  يمنػػي ويػػنسف  تبعػػا لػػطلؾ  ػػدد الماػػاري  الصػػ يرة لتصػػؿ
  حجػـ ا  تمػاف مبلػػ حجػـ ا  تمػاف مبلػػ     و  و  ارارمليػػمليػػ  (12,781)لػى لػى إإ  ترتفػ  الموجػػودات لتصػؿترتفػ  الموجػػودات لتصػؿ  )ــ(2016  واػي العػاـواػي العػاـ

  )ــ(2017  ماػػػروع صػػػ يرك ثػػػـ اػػػي العػػػاـماػػػروع صػػػ يرك ثػػػـ اػػػي العػػػاـ  (3,330)مليػػػوف   و ػػػدد الماػػػاري  الصػػػ يرةمليػػػوف   و ػػػدد الماػػػاري  الصػػػ يرة  (749)
  (172)    حجـ ا  تماف للمااري  الص يرة مبل   حجـ ا  تماف للمااري  الص يرة مبل   ارارمليملي  (21,183)لى لى إإ  ترتف  الموجودات لتصؿترتف  الموجودات لتصؿ

 ..ماروع ص يرماروع ص ير  (427)  مااري  الص يرةمااري  الص يرةمليوف   يمنيك و دد المليوف   يمنيك و دد ال

  ويرتفػػػ  حجػػػـ   ويرتفػػػ  حجػػػـ   ارارمليػػػمليػػػ  (28,393)  ترتفػػػ  الموجػػػودات الػػػى مبلػػػ ترتفػػػ  الموجػػػودات الػػػى مبلػػػ   )ــ(2018  ثػػػـ اػػػي العػػػاـثػػػـ اػػػي العػػػاـ            
مليػػػوف   مليػػػوف     (584)  ا  تمػػػاف الممنػػػوح للماػػػاري  الصػػػ يرة ولةػػػف بمعػػػدؿ صػػػ ير ليصػػػؿ الػػػى مبلػػػ ا  تمػػػاف الممنػػػوح للماػػػاري  الصػػػ يرة ولةػػػف بمعػػػدؿ صػػػ ير ليصػػػؿ الػػػى مبلػػػ 
ماػػػروع ماػػػروع   (1,023)  ويرتفػػػ  تبعػػػا لػػػطلؾ  ػػػدد الماػػػاري  الصػػػ يرة ولةػػػف بمعػػػدؿ صػػػ ير لتصػػػؿ الػػػىويرتفػػػ  تبعػػػا لػػػطلؾ  ػػػدد الماػػػاري  الصػػػ يرة ولةػػػف بمعػػػدؿ صػػػ ير لتصػػػؿ الػػػى

  ويةػػوف حجػػـويةػػوف حجػػـ      ارارمليػػمليػػ  (33,774)ترتفػػ  الموجػػودات الػػى مبلػػ ترتفػػ  الموجػػودات الػػى مبلػػ   )ــ(2019  ثػػـ اػػي العػػاـثػػـ اػػي العػػاـ  صػػ يركصػػ يرك
     و ػػػدد الماػػػاري  الصػػػ يرة  و ػػػدد الماػػػاري  الصػػػ يرة  ارارمليػػػمليػػػ  (1,767)    ا  تمػػػاف الممنػػػوح للماػػػاري  الصػػػ يرة مبلػػػ ا  تمػػػاف الممنػػػوح للماػػػاري  الصػػػ يرة مبلػػػ 

 ص ير.ص ير.ماروع ماروع (4,053)

نػػه ةلمػػا ارتفعػػت الموجػػودات ارتفػػ  حجػػـ التمويؿ ا  تمػػاف  ماد  ػػدد نػػه ةلمػػا ارتفعػػت الموجػػودات ارتفػػ  حجػػـ التمويؿ ا  تمػػاف  ماد  ػػدد أأيالحػػظ يالحػػظ   ممػػا سػػبؽممػػا سػػبؽ  

المسػػتفيديف مػػف أصػػحاب الماػػاري  الصػػ يرةك بمعنػػى أسػػر ةلمػػا ارتفعػػت الموجػػودات ةلمػػا توسػػعت المسػػتفيديف مػػف أصػػحاب الماػػاري  الصػػ يرةك بمعنػػى أسػػر ةلمػػا ارتفعػػت الموجػػودات ةلمػػا توسػػعت 
الماػاري  الماػاري  نمػت مػ  طلػؾ نمػت مػ  طلػؾ و و   ككالسياسة ا  تمانية مف سالؿ حجـ ا  تماف الممنػوح للماػاري  الصػ يرةالسياسة ا  تمانية مف سالؿ حجـ ا  تماف الممنػوح للماػاري  الصػ يرة

 الص يرة ةميا مف سالؿ ميادة  دد المااري  الص يرة.الص يرة ةميا مف سالؿ ميادة  دد المااري  الص يرة.

 ::الكريمي لمتمكيؿ األصغر االسالميالكريمي لمتمكيؿ األصغر االسالمي  بنؾبنؾ  -3

 التعريؼ:التعريؼ:  -أأ

بنػػػػػػؾ ألةريمػػػػػػي للتمويػػػػػػؿ األصػػػػػػ ر اإلسػػػػػػالمي مػػػػػػو تطػػػػػػوير لاػػػػػػرةة الةريمػػػػػػي للصػػػػػػرااة بنػػػػػػؾ ألةريمػػػػػػي للتمويػػػػػػؿ األصػػػػػػ ر اإلسػػػػػػالمي مػػػػػػو تطػػػػػػوير لاػػػػػػرةة الةريمػػػػػػي للصػػػػػػرااة 
ومرةممػػػػػػا الر يسػػػػػػي صػػػػػػنعا ك ومنػػػػػػط ت سػػػػػػي  ومرةممػػػػػػا الر يسػػػػػػي صػػػػػػنعا ك ومنػػػػػػط ت سػػػػػػي    )ــ(1995  والتحػػػػػػويالت التػػػػػػي ت سسػػػػػػت اػػػػػػي  ػػػػػػاـوالتحػػػػػػويالت التػػػػػػي ت سسػػػػػػت اػػػػػػي  ػػػػػػاـ

وبػػػػػػػػػػد ـ وتاػػػػػػػػػػجي  وبػػػػػػػػػػد ـ وتاػػػػػػػػػػجي    )ــ(2010  عت لتطػػػػػػػػػػوير سػػػػػػػػػػدماتها المصػػػػػػػػػػرايةك واػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػاـعت لتطػػػػػػػػػػوير سػػػػػػػػػػدماتها المصػػػػػػػػػػرايةك واػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػاـالاػػػػػػػػػػرةة سػػػػػػػػػػالاػػػػػػػػػػرةة سػػػػػػػػػػ
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الصػػػػػػػندوؽ ا جتمػػػػػػػا ي للتنميػػػػػػػة اػػػػػػػهدت الاػػػػػػػرةة تطػػػػػػػورا جديػػػػػػػدا بتحويلهػػػػػػػا لمصػػػػػػػرؼ تمويػػػػػػػؿ الصػػػػػػػندوؽ ا جتمػػػػػػػا ي للتنميػػػػػػػة اػػػػػػػهدت الاػػػػػػػرةة تطػػػػػػػورا جديػػػػػػػدا بتحويلهػػػػػػػا لمصػػػػػػػرؼ تمويػػػػػػػؿ 
بهػػػػدؼ المسػػػػاممة اػػػػي د ػػػػـ ا قتصػػػػاد الػػػػوطني بمجػػػػاؿ السػػػػدمات المصػػػػراية بهػػػػدؼ المسػػػػاممة اػػػػي د ػػػػـ ا قتصػػػػاد الػػػػوطني بمجػػػػاؿ السػػػػدمات المصػػػػراية   ككسػػػػالميسػػػػالميإإأصػػػػ ر أصػػػػ ر 
 تمػػػػػػويالتك ادسػػػػػػارك تحػػػػػػويالتك صػػػػػػرااة ك حيػػػػػػث يقػػػػػػـو المصػػػػػػرؼ بقبػػػػػػوؿ ا دسػػػػػػارات  تمػػػػػػويالتك ادسػػػػػػارك تحػػػػػػويالتك صػػػػػػرااة ك حيػػػػػػث يقػػػػػػـو المصػػػػػػرؼ بقبػػػػػػوؿ ا دسػػػػػػارات   ::الماليػػػػػػةالماليػػػػػػة
 واستثمار األمواؿ اي مستلؼ المجا ت.واستثمار األمواؿ اي مستلؼ المجا ت.  ككب نوا هاب نوا ها

 المنتجات التي يقدميا:المنتجات التي يقدميا:  -بب

   ::تمكيؿ رأس الماؿ العامؿتمكيؿ رأس الماؿ العامؿ  1-

 ػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ صػػػػػػػػي ة المرابحػػػػػػػػة مػػػػػػػػف سػػػػػػػػالؿ اػػػػػػػػرا  مػػػػػػػػواد سػػػػػػػػاـ أو مسػػػػػػػػموف للعمػػػػػػػػال   ػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ صػػػػػػػػي ة المرابحػػػػػػػػة مػػػػػػػػف سػػػػػػػػالؿ اػػػػػػػػرا  مػػػػػػػػواد سػػػػػػػػاـ أو مسػػػػػػػػموف للعمػػػػػػػػال                
وطلػػػػػؾ لمقابلػػػػػة وطلػػػػػؾ لمقابلػػػػػة   كك مػػػػػمار يفك سيػػػػػاطيفك نجػػػػػاريفك حػػػػػداديف  مػػػػػمار يفك سيػػػػػاطيفك نجػػػػػاريفك حػػػػػداديف   ::الصػػػػػ يرةالصػػػػػ يرةلمستلػػػػػؼ اػػػػػرا ن الماػػػػػاري  لمستلػػػػػؼ اػػػػػرا ن الماػػػػػاري  

   ..حاجاتهـ التمويليةحاجاتهـ التمويلية

   ::تمكيؿ الممكةتمكيؿ الممكة  2-

ومػػػػو منػػػػتل يسػػػػتهدؼ ةػػػػؿ امػػػػرأة لػػػػديها ماػػػػروع صػػػػ ير سػػػػا  سػػػػوا  اػػػػي المنػػػػمؿ او اػػػػي ومػػػػو منػػػػتل يسػػػػتهدؼ ةػػػػؿ امػػػػرأة لػػػػديها ماػػػػروع صػػػػ ير سػػػػا  سػػػػوا  اػػػػي المنػػػػمؿ او اػػػػي               
 وبلمانات ميسرة.وبلمانات ميسرة.ويمنن واقا لصي ة المرابحة ويمنن واقا لصي ة المرابحة   مستقؿكمستقؿكأ  مةاف أ  مةاف 

   ::منتج البالدمنتج البالد  3-

تجاريػػػػػػػة اػػػػػػػي الريػػػػػػػػؼ تجاريػػػػػػػة اػػػػػػػي الريػػػػػػػػؼ   ووأأوصػػػػػػػنا ية وصػػػػػػػنا ية ومػػػػػػػو منػػػػػػػتل يسػػػػػػػتهدؼ مػػػػػػػف لػػػػػػػديهـ أناػػػػػػػطة مرا يػػػػػػػة ومػػػػػػػو منػػػػػػػتل يسػػػػػػػتهدؼ مػػػػػػػف لػػػػػػػديهـ أناػػػػػػػطة مرا يػػػػػػػة         
 اليمني. اليمني. 

 بالتمليؾ.بالتمليؾ.طريؽ صي ة اإلجارة المنتهية طريؽ صي ة اإلجارة المنتهية   ةطلؾ ارا  أصوؿ  فةطلؾ ارا  أصوؿ  ف  4-

 المشاريع الصغيرة في البنؾ: المشاريع الصغيرة في البنؾ: أىمية أىمية   -جج

والجػػػػػػػدوؿ والجػػػػػػػدوؿ   كك)ــ(2010  ةػػػػػػػاف بدايػػػػػػػة تمويػػػػػػػؿ الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة والصػػػػػػػ ر  اػػػػػػػي العػػػػػػػاـةػػػػػػػاف بدايػػػػػػػة تمويػػػػػػػؿ الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة والصػػػػػػػ ر  اػػػػػػػي العػػػػػػػاـ
 للفتػػػػػػرة:للفتػػػػػػرة:  للمصػػػػػػرؼللمصػػػػػػرؼ  لماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةلماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةاا  و ػػػػػػددو ػػػػػػدد  يبػػػػػػيف حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػافيبػػػػػػيف حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف  (3-3)التػػػػػػالي رقػػػػػػـ التػػػػػػالي رقػػػػػػـ 

   وطلؾ ةاآلتي:وطلؾ ةاآلتي:. . ــ(2019-2010)
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 (3-3)جدوؿ رقـ                                      
 حجـ ا  تماف والمااري  الص يرة لبنؾ الةريمي للفترة: 

 .م(2019-2010)
 الصغيرة المشاريع االئتمان البيان / العام

2010 80 234 

2011 559 330 

2012 730 1829 

2013 1854 5847 

2014 2047 7750 

2015 1110 2430 

2016 1111 2431 

2017 1410 3378 

2018 2388 5400 

2019 1276 3388 

 33017 12565 إجمالي

 المصدر: مف اعداد الباحث باالعتماد عمى:                           
 . (2019-2010) الكريمي  التقارير السنكية لم ترة:  بنؾ -                           
 .(2019-2000)الصندكؽ االجتماعي لمتنمية  التقارير السنكية لم ترة:  -                           

 

حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف مليوف  الممنػػػػػػػوح للماػػػػػػػاري  حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف مليوف  الممنػػػػػػػوح للماػػػػػػػاري    (4-3)مػػػػػػػف الجػػػػػػػدوؿ السػػػػػػػابؽ رقػػػػػػػـ مػػػػػػػف الجػػػػػػػدوؿ السػػػػػػػابؽ رقػػػػػػػـ بػػػػػػػيف بػػػػػػػيف يتيت            
الصػػػػػ يرة وتنميػػػػػة مػػػػػطس الماػػػػػاري   ةيفيػػػػػا  مػػػػػف سػػػػػالؿ تنميػػػػػة الماػػػػػاري  القا مػػػػػة او  ةميػػػػػا  مػػػػػف الصػػػػػ يرة وتنميػػػػػة مػػػػػطس الماػػػػػاري   ةيفيػػػػػا  مػػػػػف سػػػػػالؿ تنميػػػػػة الماػػػػػاري  القا مػػػػػة او  ةميػػػػػا  مػػػػػف 

ومػػػػػػػطا مػػػػػػػا سػػػػػػػيتـ تناولػػػػػػػه بحسػػػػػػػب البيانػػػػػػػات ومػػػػػػػطا مػػػػػػػا سػػػػػػػيتـ تناولػػػػػػػه بحسػػػػػػػب البيانػػػػػػػات   كك ألػػػػػػػؼ  ألػػػػػػػؼ    ػػػػػػػداد الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة ػػػػػػػداد الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةأأسػػػػػػالؿ ميػػػػػػػادة سػػػػػػالؿ ميػػػػػػػادة 
 بيف طلؾ ةاآلتي:بيف طلؾ ةاآلتي:و و المتاحة والمتوارة  ف البنؾك المتاحة والمتوارة  ف البنؾك 

 المشاريع الصغيرة: المشاريع الصغيرة:   نميةنميةكتكت  اال تمافاال تمافحجـ حجـ   -1

  وصػػػػػػػؿ إجمػػػػػػػالي تمويػػػػػػػؿ الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة لمصػػػػػػػرؼ الةريمػػػػػػػي حتػػػػػػػى نهايػػػػػػػة  ػػػػػػػاـوصػػػػػػػؿ إجمػػػػػػػالي تمويػػػػػػػؿ الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة لمصػػػػػػػرؼ الةريمػػػػػػػي حتػػػػػػػى نهايػػػػػػػة  ػػػػػػػاـ
  مليػػػػػػػػػػار   يمنػػػػػػػػػػي لعػػػػػػػػػػدد ماػػػػػػػػػػاري  صػػػػػػػػػػ يرة وصػػػػػػػػػػلت الػػػػػػػػػػىمليػػػػػػػػػػار   يمنػػػػػػػػػػي لعػػػػػػػػػػدد ماػػػػػػػػػػاري  صػػػػػػػػػػ يرة وصػػػػػػػػػػلت الػػػػػػػػػػى  (12,565)  مبلػػػػػػػػػػ مبلػػػػػػػػػػ       )ــ(2019

ماػػػػػػػػروعك حيػػػػػػػػث ةػػػػػػػػاف إجمػػػػػػػػالي تمويػػػػػػػػؿ الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة اػػػػػػػػي بدايػػػػػػػػة تمويػػػػػػػػؿ ماػػػػػػػػروعك حيػػػػػػػػث ةػػػػػػػػاف إجمػػػػػػػػالي تمويػػػػػػػػؿ الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة اػػػػػػػػي بدايػػػػػػػػة تمويػػػػػػػػؿ   (33,017)
مليػػػػػػػػػوف   يمنػػػػػػػػػي وةػػػػػػػػػاف  ػػػػػػػػػدد مليػػػػػػػػػوف   يمنػػػػػػػػػي وةػػػػػػػػػاف  ػػػػػػػػػدد   (80)  مبلػػػػػػػػػ مبلػػػػػػػػػ       )ــ(2010الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرة اػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػاـ الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرة اػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػاـ 

  الػػػػػػػػى مبلػػػػػػػػ الػػػػػػػػى مبلػػػػػػػػ   )ــ(2011ماػػػػػػػػروع ك ثػػػػػػػػـ تمايػػػػػػػػد ليصػػػػػػػػؿ اػػػػػػػػي العػػػػػػػػاـماػػػػػػػػروع ك ثػػػػػػػػـ تمايػػػػػػػػد ليصػػػػػػػػؿ اػػػػػػػػي العػػػػػػػػاـ  (234)  الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرةالماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة
ماػػػػػػروع صػػػػػػ ير للعػػػػػػاـ ماػػػػػػروع صػػػػػػ ير للعػػػػػػاـ   (330)  مليػػػػػػوف   يمنػػػػػػيك ووصػػػػػػلت الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة الػػػػػػىمليػػػػػػوف   يمنػػػػػػيك ووصػػػػػػلت الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة الػػػػػػى  (550)

مليػػػػػػوف مليػػػػػػوف   (730)لػػػػػػى لػػػػػػى إإ  ارتفػػػػػػ  تمويػػػػػػؿ الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ليصػػػػػػؿارتفػػػػػػ  تمويػػػػػػؿ الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ليصػػػػػػؿ  )ــ(2012  نفسػػػػػػهك واػػػػػػي العػػػػػػاـنفسػػػػػػهك واػػػػػػي العػػػػػػاـ
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ماػػػػػروع لػػػػػنف  العػػػػػاـ ثػػػػػـ ماػػػػػروع لػػػػػنف  العػػػػػاـ ثػػػػػـ   (1,829)لػػػػػى لػػػػػى إإ   يمنػػػػػيك ويرتفػػػػػ   ػػػػػدد الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة ليصػػػػػؿ يمنػػػػػيك ويرتفػػػػػ   ػػػػػدد الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة ليصػػػػػؿ  
يمنػػػػػػػي يمنػػػػػػػي       ارارمليػػػػػػػمليػػػػػػػ  (1,854)  لػػػػػػػى مبلػػػػػػػ لػػػػػػػى مبلػػػػػػػ إإ  يرتفػػػػػػػ  التمويػػػػػػػؿ  ا  تمػػػػػػػاف  ليصػػػػػػػؿيرتفػػػػػػػ  التمويػػػػػػػؿ  ا  تمػػػػػػػاف  ليصػػػػػػػؿ  )ــ(2013  العػػػػػػػاـالعػػػػػػػاـ
  ثػػػػـ اػػػػي العػػػػػاـثػػػػـ اػػػػي العػػػػػاـ  ماػػػػروع صػػػػ يركماػػػػروع صػػػػ يرك  (5,847)  لػػػػىلػػػػىإإ  معهػػػػا  ػػػػدد الماػػػػاري  الصػػػػ يرة لتصػػػػػؿمعهػػػػا  ػػػػدد الماػػػػاري  الصػػػػ يرة لتصػػػػػؿ  ويرتفػػػػ ويرتفػػػػ 
      ارارمليػػػػػػػمليػػػػػػػ  (2,047)لػػػػػػػى مبلػػػػػػػ لػػػػػػػى مبلػػػػػػػ إإ  يرتفػػػػػػػ  حجػػػػػػػـ تمويػػػػػػػؿ الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة ليصػػػػػػػؿيرتفػػػػػػػ  حجػػػػػػػـ تمويػػػػػػػؿ الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة ليصػػػػػػػؿ  )ــ(2014

       ص ير.ص ير.ماروع ماروع   (7,750)لى لى إإ  يمني وترتف  تبعا لطلؾ  دد المااري  الص يرة لتصؿيمني وترتف  تبعا لطلؾ  دد المااري  الص يرة لتصؿ

يػػػػػػنسف  حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف الممنػػػػػػوح للماػػػػػػاري  يػػػػػػنسف  حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف الممنػػػػػػوح للماػػػػػػاري    وبسػػػػػػبب الحػػػػػػربوبسػػػػػػبب الحػػػػػػرب  )ــ(2015  واػػػػػػي العػػػػػػاـواػػػػػػي العػػػػػػاـ
لػػػػػػطلؾ  ػػػػػػدد الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة لػػػػػػطلؾ  ػػػػػػدد الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة وتػػػػػػنسف  تبعػػػػػػا وتػػػػػػنسف  تبعػػػػػػا    ك ك  ارارمليػػػػػػمليػػػػػػ  (1,110)لػػػػػػى لػػػػػػى إإ  الصػػػػػػ يرة ليصػػػػػػؿالصػػػػػػ يرة ليصػػػػػػؿ

يرتفػػػػػػػػػ  حجػػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػػاف يرتفػػػػػػػػػ  حجػػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػػاف   )ــ(2016  واػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػاـواػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػاـك ك ماػػػػػػػػػروع صػػػػػػػػػ يرماػػػػػػػػػروع صػػػػػػػػػ ير  (2,430)  لتصػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػىلتصػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػى
      ارارمليػػػػػػػمليػػػػػػػ  (1,111)  لػػػػػػػى مبلػػػػػػػ لػػػػػػػى مبلػػػػػػػ إإ  الممنػػػػػػػوح للماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة ولةػػػػػػػف بمعػػػػػػػدؿ بسػػػػػػػيط ليصػػػػػػػؿالممنػػػػػػػوح للماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة ولةػػػػػػػف بمعػػػػػػػدؿ بسػػػػػػػيط ليصػػػػػػػؿ

  (2,431)  تبعػػػػا لػػػػطلؾ  ػػػػدد الماػػػػاري  الصػػػػ يرة ولةػػػػف بمعػػػػدؿ بسػػػػيط لتصػػػػؿ الػػػػىتبعػػػػا لػػػػطلؾ  ػػػػدد الماػػػػاري  الصػػػػ يرة ولةػػػػف بمعػػػػدؿ بسػػػػيط لتصػػػػؿ الػػػػى  يمنػػػػي وترتفػػػػ يمنػػػػي وترتفػػػػ 
يرتفػػػػػػ  حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف الممنػػػػػػوح للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة يرتفػػػػػػ  حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف الممنػػػػػػوح للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة   )ــ(2017  العػػػػػػاـالعػػػػػػاـ  ييصػػػػػػ يرك واػػػػػػصػػػػػػ يرك واػػػػػػماػػػػػػروع ماػػػػػػروع 
  ويرتفػػػػػػ  تبعػػػػػػا لػػػػػػطلؾ  ػػػػػػدد الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة لتصػػػػػػؿ   ويرتفػػػػػػ  تبعػػػػػػا لػػػػػػطلؾ  ػػػػػػدد الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة لتصػػػػػػؿ   ارارمليػػػػػػمليػػػػػػ  (1,410)  لػػػػػػى مبلػػػػػػ لػػػػػػى مبلػػػػػػ إإ  ليصػػػػػػؿليصػػػػػػؿ
يرتفػػػػػػ  حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف للماػػػػػػاري  يرتفػػػػػػ  حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف للماػػػػػػاري    )ــ(2018  ثػػػػػػـ اػػػػػػي العػػػػػػاـثػػػػػػـ اػػػػػػي العػػػػػػاـ  صػػػػػػ يركصػػػػػػ يركماػػػػػػروع ماػػػػػػروع   (3,378)  الػػػػػػىالػػػػػػى

لػػػػػطلؾ  ػػػػػدد المسػػػػػتفيديف لػػػػػطلؾ  ػػػػػدد المسػػػػػتفيديف   ويرتفػػػػػ  تبعػػػػػاويرتفػػػػػ  تبعػػػػػا  يمنػػػػػيكيمنػػػػػيك      ارارمليػػػػػمليػػػػػ  (2,388)  لػػػػػى مبلػػػػػ لػػػػػى مبلػػػػػ إإ  الصػػػػػ يرة ليصػػػػػؿالصػػػػػ يرة ليصػػػػػؿ
مسػػػػػػػتفيد مػػػػػػف اصػػػػػػحاب الماػػػػػػػاري  مسػػػػػػػتفيد مػػػػػػف اصػػػػػػحاب الماػػػػػػػاري    (5,400)  الػػػػػػىالػػػػػػى  مػػػػػػف أصػػػػػػحاب الماػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة ليصػػػػػػؿمػػػػػػف أصػػػػػػحاب الماػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة ليصػػػػػػؿ

يػػػػػػػنسف  حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف الممنػػػػػػػوح للماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة يػػػػػػػنسف  حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف الممنػػػػػػػوح للماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة   )ــ(2019  ثػػػػػػػـ اػػػػػػػي العػػػػػػػاـثػػػػػػػـ اػػػػػػػي العػػػػػػػاـ  ..الصػػػػػػػ يرةالصػػػػػػػ يرة
  وتػػػػػػػنسف  معهػػػػػػا  ػػػػػػدد الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة لتصػػػػػػػؿ   وتػػػػػػػنسف  معهػػػػػػا  ػػػػػػدد الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة لتصػػػػػػػؿ   ارارمليػػػػػػمليػػػػػػ  (1,276)    لػػػػػػى مبلػػػػػػ لػػػػػػى مبلػػػػػػ إإ  ليصػػػػػػؿليصػػػػػػؿ

 .  .  ماروع ص يرماروع ص ير  (3,388)لى لى إإ

نػػػػػػه ةلمػػػػػػا ارتفػػػػػػ  حجػػػػػػـ التمويؿ ا  تمػػػػػػاف  ماد  ػػػػػػدد المسػػػػػػتفيديف نػػػػػػه ةلمػػػػػػا ارتفػػػػػػ  حجػػػػػػـ التمويؿ ا  تمػػػػػػاف  ماد  ػػػػػػدد المسػػػػػػتفيديف أأيالحػػػػػػظ يالحػػػػػػظ   ممػػػػػػا سػػػػػػبؽممػػػػػػا سػػػػػػبؽ
  سػػػػر ةلمػػػػا توسػػػػعت السياسػػػػة ا  تمانيػػػػة مػػػػف سػػػػالؿسػػػػر ةلمػػػػا توسػػػػعت السياسػػػػة ا  تمانيػػػػة مػػػػف سػػػػالؿآآمػػػػف أصػػػػحاب الماػػػػاري  الصػػػػ يرةك بمعنػػػػى مػػػػف أصػػػػحاب الماػػػػاري  الصػػػػ يرةك بمعنػػػػى 

ا  تمػػػػػػاف الممنػػػػػػوح للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة نمػػػػػػت مػػػػػػ  طلػػػػػػؾ الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ةميػػػػػػا مػػػػػػف ا  تمػػػػػػاف الممنػػػػػػوح للماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة نمػػػػػػت مػػػػػػ  طلػػػػػػؾ الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة ةميػػػػػػا مػػػػػػف   حجػػػػػػـحجػػػػػػـ
 سالؿ ميادة  دد المااري  الص يرة.سالؿ ميادة  دد المااري  الص يرة.
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   األكؿ المبحث
 المستسدـ النموطج

 تمييد:

القياسػػػػػػػػػػي القياسػػػػػػػػػػي   النمػػػػػػػػػػوطجالنمػػػػػػػػػػوطجمعادلػػػػػػػػػػة معادلػػػػػػػػػػة و و   تعريػػػػػػػػػػؼ مت يػػػػػػػػػػرات الدراسػػػػػػػػػػةتعريػػػػػػػػػػؼ مت يػػػػػػػػػػرات الدراسػػػػػػػػػػة  يتنػػػػػػػػػػاوؿ مػػػػػػػػػػطا المبحػػػػػػػػػػثيتنػػػػػػػػػػاوؿ مػػػػػػػػػػطا المبحػػػػػػػػػػث                
ةمػػػػا يتنػػػػاوؿ ةمػػػػا يتنػػػػاوؿ   ككلمت يػػػػرات الدراسػػػػةلمت يػػػػرات الدراسػػػػة  ربػػػػ  سػػػػنويةربػػػػ  سػػػػنوية  بيانػػػػاتبيانػػػػات  تحويػػػػؿ البيانػػػػات السػػػػنوية الػػػػىتحويػػػػؿ البيانػػػػات السػػػػنوية الػػػػىللمت يػػػػرات و للمت يػػػػرات و 

وطلػػػػؾ وطلػػػػؾ   ككتقػػػػدير معادلػػػػة النمػػػػوطج القياسػػػػي لمت يػػػػرات الدراسػػػػة المتعلقػػػػة بفرلػػػػيات الدراسػػػػةتقػػػػدير معادلػػػػة النمػػػػوطج القياسػػػػي لمت يػػػػرات الدراسػػػػة المتعلقػػػػة بفرلػػػػيات الدراسػػػػةأيلػػػػا أيلػػػػا 
     ::اآلتياآلتيةة

 :: لى النحو اآلتي لى النحو اآلتي  يمةف تعريؼ مت يرات الدراسةيمةف تعريؼ مت يرات الدراسةتعريؼ متغيرات الدراسة: تعريؼ متغيرات الدراسة:   ::اكالاكال

   .  .      المت ير التاب : تنمية   دد  المااري  الص يرة. ويرمم له بالرمم  المت ير التاب : تنمية   دد  المااري  الص يرة. ويرمم له بالرمم  1- 

  التلػػػػػػػامفك األمػػػػػػػؿك الةريمػػػػػػػي    التلػػػػػػػامفك األمػػػػػػػؿك الةريمػػػػػػػي    ::وؿ: حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف للمصػػػػػػػارؼوؿ: حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف للمصػػػػػػػارؼألألالمت يػػػػػػػر المسػػػػػػػتقؿ االمت يػػػػػػػر المسػػػػػػػتقؿ ا2- 
  . .    ويرمم له بالرمم  ويرمم له بالرمم  

 ..      ويرمم له بالرمم  ويرمم له بالرمم    ككالمت ير المستقؿ الثاني: حجـ الودا   للمصارؼ الثالثةالمت ير المستقؿ الثاني: حجـ الودا   للمصارؼ الثالثة3- 

المت يػػػػػػػر المسػػػػػػػػتقؿ الثالػػػػػػػث: حجػػػػػػػػـ الموجػػػػػػػػودات للمصػػػػػػػارؼ الثالثػػػػػػػػة ويرمػػػػػػػم لػػػػػػػػه بػػػػػػػػالرمم المت يػػػػػػػر المسػػػػػػػػتقؿ الثالػػػػػػػث: حجػػػػػػػػـ الموجػػػػػػػػودات للمصػػػػػػػارؼ الثالثػػػػػػػػة ويرمػػػػػػػم لػػػػػػػػه بػػػػػػػػالرمم 4- 
        .. 

    النمػػػػػوطجالنمػػػػػوطجمعادلػػػػػة معادلػػػػػة   صػػػػػيارةصػػػػػيارةيمةػػػػػف يمةػػػػػف كك  القياسػػػػػي لمتغيػػػػػرات الدراسػػػػػة:القياسػػػػػي لمتغيػػػػػرات الدراسػػػػػة:  النمػػػػػكذجالنمػػػػػكذجمعادلػػػػػة معادلػػػػػة ثانيػػػػػا: ثانيػػػػػا: 
 ::ةاآلتيةاآلتي  القياسي لمت يرات الدراسةالقياسي لمت يرات الدراسة

  تنميػػػػة  عػػػػدد( المشػػػػاريع الصػػػػغيرةتنميػػػػة  عػػػػدد( المشػػػػاريع الصػػػػغيرة  الخطػػػػي البسػػػػيط لممتغيػػػػر التػػػػابعالخطػػػػي البسػػػػيط لممتغيػػػػر التػػػػابع  االنحػػػػداراالنحػػػػدار  معادلػػػػةمعادلػػػػة  -أأ
السطػػػػي البسػػػػيط السطػػػػي البسػػػػيط   النمػػػػوطجالنمػػػػوطجصػػػػيارة معادلػػػػة صػػػػيارة معادلػػػػة يمةػػػػف يمةػػػػف ::حجػػػػـ اال تمػػػػاف حجػػػػـ اال تمػػػػاف   كالمتغيػػػػر المسػػػػتقؿ األكؿكالمتغيػػػػر المسػػػػتقؿ األكؿ

   اآلتية:اآلتية:   1رقـ  رقـ    ةما اي المعادلةةما اي المعادلةوالمت ير المستقؿ األوؿ والمت ير المستقؿ األوؿ   للمت ير التاب للمت ير التاب 

 

      ̂                                         ( )          
 

 المصدر; إعداد الباحث.
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المت يػػػػػػػػػر المت يػػػػػػػػػر   إلػػػػػػػػػىإلػػػػػػػػػى  ((              وتاػػػػػػػػػيروتاػػػػػػػػػير  كك  إلػػػػػػػػػى اللورػػػػػػػػػاريتـ الطبيعػػػػػػػػػي  إلػػػػػػػػػى اللورػػػػػػػػػاريتـ الطبيعػػػػػػػػػي    حيػػػػػػػػػث تاػػػػػػػػػير  حيػػػػػػػػػث تاػػػػػػػػػير                
المت يػػػػػػػػر المسػػػػػػػػتقؿ المت يػػػػػػػػر المسػػػػػػػػتقؿ   إلػػػػػػػػىإلػػػػػػػػى    ((            وتاػػػػػػػػير وتاػػػػػػػػير   ككالماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرةالماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة    ػػػػػػػػدد   ػػػػػػػػدد التػػػػػػػػاب  ومػػػػػػػػو تنميةالتػػػػػػػػاب  ومػػػػػػػػو تنمية

  ككالحػػػػػػػد العاػػػػػػػوا يالحػػػػػػػد العاػػػػػػػوا ي  إلػػػػػػػىإلػػػػػػػى      وتاػػػػػػػير  وتاػػػػػػػير    ككاتجػػػػػػػاس الػػػػػػػممفاتجػػػػػػػاس الػػػػػػػممف  إلػػػػػػػىإلػػػػػػػى  ((    ك وتاػػػػػػػير ك وتاػػػػػػػير األوؿ حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػافاألوؿ حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف
معػػػػػػػػػػدؿ ت يػػػػػػػػػػر المت يػػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػػاب  معػػػػػػػػػػدؿ ت يػػػػػػػػػػر المت يػػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػػاب    إلػػػػػػػػػػىإلػػػػػػػػػػى            وتاػػػػػػػػػػيروتاػػػػػػػػػػير  ككالحػػػػػػػػػػد الثابػػػػػػػػػػتالحػػػػػػػػػػد الثابػػػػػػػػػػت  إلػػػػػػػػػػىإلػػػػػػػػػػى            وتاػػػػػػػػػػيروتاػػػػػػػػػػير

 ..((              ا وؿا وؿ  المرتبط بالمت ير المستقؿالمرتبط بالمت ير المستقؿ  ((              

حجػػػػـ حجػػػػـ   الثػػػػانيالثػػػػاني  الخطػػػػي البسػػػػيط لممتغيػػػػر التػػػػابع كالمتغيػػػػر المسػػػػتقؿالخطػػػػي البسػػػػيط لممتغيػػػػر التػػػػابع كالمتغيػػػػر المسػػػػتقؿ  االنحػػػػداراالنحػػػػدارمعادلػػػػة معادلػػػػة   -بب
  والمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿوالمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ  السطػػػػػي البسػػػػػيط للمت يػػػػػر التػػػػػاب السطػػػػػي البسػػػػػيط للمت يػػػػػر التػػػػػاب   النمػػػػػوطجالنمػػػػػوطجتقػػػػػدير معادلػػػػػة تقػػػػػدير معادلػػػػػة يمةػػػػػف يمةػػػػػف   ::الكدا ػػػػػعالكدا ػػػػػع

 : : ةةالتاليالتالي    2    رقـرقـةما اي المعادلة ةما اي المعادلة   الثانيالثاني

 

 

      ̂                                         ( )          
 

 .الباحث إعداد من; المصدر

المت يػػػػػػػػػر المت يػػػػػػػػػر   إلػػػػػػػػػىإلػػػػػػػػػى  ((              وتاػػػػػػػػػيروتاػػػػػػػػػير  ككالطبيعػػػػػػػػػيالطبيعػػػػػػػػػي  إلػػػػػػػػػى اللورػػػػػػػػػاريتـ   إلػػػػػػػػػى اللورػػػػػػػػػاريتـ     حيػػػػػػػػػث تاػػػػػػػػػير  حيػػػػػػػػػث تاػػػػػػػػػير                
  المت يػػػػػػػػر المسػػػػػػػػتقؿالمت يػػػػػػػػر المسػػػػػػػػتقؿ  إلػػػػػػػػىإلػػػػػػػػى  ((            وتاػػػػػػػػير وتاػػػػػػػػير   ككالماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرةالماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة    ػػػػػػػػدد   ػػػػػػػػدد التػػػػػػػػاب  ومػػػػػػػػو تنميةالتػػػػػػػػاب  ومػػػػػػػػو تنمية

  ككالحػػػػػػد العاػػػػػػوا يالحػػػػػػد العاػػػػػػوا ي  إلػػػػػػىإلػػػػػػى      وتاػػػػػػير  وتاػػػػػػير    ككالػػػػػػى اتجػػػػػػاس الػػػػػػممفالػػػػػػى اتجػػػػػػاس الػػػػػػممف  ((    ك وتاػػػػػػير ك وتاػػػػػػير حجػػػػػػـ الودا ػػػػػػ حجػػػػػػـ الودا ػػػػػػ   الثػػػػػػانيالثػػػػػػاني
معػػػػػػػػػػدؿ ت يػػػػػػػػػػر المت يػػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػػاب  معػػػػػػػػػػدؿ ت يػػػػػػػػػػر المت يػػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػػاب    إلػػػػػػػػػػىإلػػػػػػػػػػى            وتاػػػػػػػػػػيروتاػػػػػػػػػػير  ككالحػػػػػػػػػػد الثابػػػػػػػػػػتالحػػػػػػػػػػد الثابػػػػػػػػػػت  إلػػػػػػػػػػىإلػػػػػػػػػػى            وتاػػػػػػػػػػيروتاػػػػػػػػػػير

 ..((            الثاني الثاني   المرتبط بالمت ير المستقؿالمرتبط بالمت ير المستقؿ  ((              

حجػػػػـ حجػػػػـ   الثالػػػػثالثالػػػػث  الخطػػػػي البسػػػػيط لممتغيػػػػر التػػػػابع كالمتغيػػػػر المسػػػػتقؿالخطػػػػي البسػػػػيط لممتغيػػػػر التػػػػابع كالمتغيػػػػر المسػػػػتقؿ  االنحػػػػداراالنحػػػػدارمعادلػػػػة معادلػػػػة   -جج
والمت يػػػػػػػػر والمت يػػػػػػػػر   السطػػػػػػػػي البسػػػػػػػػيط للمت يػػػػػػػػر التػػػػػػػػاب السطػػػػػػػػي البسػػػػػػػػيط للمت يػػػػػػػػر التػػػػػػػػاب   النمػػػػػػػػوطجالنمػػػػػػػػوطجتقػػػػػػػػدير معادلػػػػػػػػة تقػػػػػػػػدير معادلػػػػػػػػة يمةػػػػػػػػف يمةػػػػػػػػف   ::المكجػػػػػػػػكداتالمكجػػػػػػػػكدات

 : : اآلتيةاآلتية    3    رقـرقـةما اي المعادلة ةما اي المعادلة   الثالثالثالث  المستقؿالمستقؿ

 

 

      ̂                                         ( )          
 

 .الباحث إعداد من; المصدر

المت يػػػػػػر التػػػػػػاب  المت يػػػػػػر التػػػػػػاب    إلػػػػػػىإلػػػػػػى  ((              وتاػػػػػػيروتاػػػػػػير  كك  إلػػػػػػى اللورػػػػػػاريتـ الطبيعػػػػػػي  إلػػػػػػى اللورػػػػػػاريتـ الطبيعػػػػػػي    حيػػػػػػث تاػػػػػػير  حيػػػػػػث تاػػػػػػير            
الثالػػػػػػػػث الثالػػػػػػػػث   المت يػػػػػػػػر المسػػػػػػػػتقؿالمت يػػػػػػػػر المسػػػػػػػػتقؿ  إلػػػػػػػػىإلػػػػػػػػى  ((            وتاػػػػػػػػير وتاػػػػػػػػير   ككالماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرةالماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة    ػػػػػػػػدد   ػػػػػػػػدد ومػػػػػػػػو تنميةومػػػػػػػػو تنمية
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  وتاػػػػػيروتاػػػػػير  ككالحػػػػػد العاػػػػػوا يالحػػػػػد العاػػػػػوا ي  إلػػػػػىإلػػػػػى      وتاػػػػػير  وتاػػػػػير    ككاتجػػػػػاس الػػػػػممفاتجػػػػػاس الػػػػػممف  إلػػػػػىإلػػػػػى  ((    ك وتاػػػػػير ك وتاػػػػػير حجػػػػػـ الموجػػػػػوداتحجػػػػػـ الموجػػػػػودات
  ((              معػػػػػػػػدؿ ت يػػػػػػػػر المت يػػػػػػػػر التػػػػػػػػاب  معػػػػػػػػدؿ ت يػػػػػػػػر المت يػػػػػػػػر التػػػػػػػػاب    إلػػػػػػػػىإلػػػػػػػػى            وتاػػػػػػػػيروتاػػػػػػػػير  ككالحػػػػػػػػد الثابػػػػػػػػتالحػػػػػػػػد الثابػػػػػػػػت  إلػػػػػػػػىإلػػػػػػػػى          

 ..((            الثاني الثاني   المرتبط بالمت ير المستقؿالمرتبط بالمت ير المستقؿ

األكؿ كالثػػػػػاني األكؿ كالثػػػػػاني   لممتغيػػػػر التػػػػػابع كالمتغيػػػػر المسػػػػتقؿلممتغيػػػػر التػػػػػابع كالمتغيػػػػر المسػػػػتقؿ  المتعػػػػددالمتعػػػػدد  الخطػػػػػيالخطػػػػػي  االنحػػػػداراالنحػػػػدارمعادلػػػػة معادلػػػػة   -دد
  والمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿوالمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ  للمت يػػػػػر التػػػػػاب للمت يػػػػػر التػػػػػاب   المتعػػػػػددالمتعػػػػػدد  السطػػػػػيالسطػػػػػي  النمػػػػػوطجالنمػػػػػوطجتقػػػػػدير معادلػػػػػة تقػػػػػدير معادلػػػػػة يمةػػػػػف يمةػػػػػف كالثالػػػػػث: كالثالػػػػػث: 

   : : اآلتيةاآلتية    4  رقـ رقـ ةما اي المعادلة ةما اي المعادلة   األوؿ والثاني والثالثاألوؿ والثاني والثالث

 

      ̂                                               ( ) 
 .الباحث إعداد من; المصدر

المت يػػػػػػػػػػر المت يػػػػػػػػػػر   إلػػػػػػػػػػىإلػػػػػػػػػػى  ((            وتاػػػػػػػػػػير وتاػػػػػػػػػػير   ككالمت يػػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػػاب المت يػػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػػاب   إلػػػػػػػػػػىإلػػػػػػػػػػى  ((              حيػػػػػػػػػػث تاػػػػػػػػػػيرحيػػػػػػػػػػث تاػػػػػػػػػػير            
المت يػػػػػػػػر المت يػػػػػػػػر   إلػػػػػػػػىإلػػػػػػػػى  ((            و و   ككالمت يػػػػػػػػر المسػػػػػػػػتقؿ الثػػػػػػػػانيالمت يػػػػػػػػر المسػػػػػػػػتقؿ الثػػػػػػػػاني  إلػػػػػػػػىإلػػػػػػػػى  ((            و و   ككاألوؿاألوؿ  المسػػػػػػػػتقؿالمسػػػػػػػػتقؿ

            وتاػػػػػيروتاػػػػػير  ككالحػػػػػد العاػػػػػوا يالحػػػػػد العاػػػػػوا ي  إلػػػػػىإلػػػػػى      وتاػػػػػير  وتاػػػػػير    ككاتجػػػػػاس الػػػػػممفاتجػػػػػاس الػػػػػممف  إلػػػػػىإلػػػػػى  ((    و و   ككالمسػػػػػتقؿ الثالػػػػػثالمسػػػػػتقؿ الثالػػػػػث
  معػػػػدؿ ت يػػػػر المت يػػػػر التػػػػاب  المػػػػرتبط بػػػػالمت ير المسػػػػتقؿمعػػػػدؿ ت يػػػػر المت يػػػػر التػػػػاب  المػػػػرتبط بػػػػالمت ير المسػػػػتقؿ  إلػػػػىإلػػػػى            وتاػػػػيروتاػػػػير  ككالحػػػػد الثابػػػػتالحػػػػد الثابػػػػت  إلػػػػىإلػػػػى
  ككالثػػػػػػانيالثػػػػػػاني  معػػػػػػدؿ ت يػػػػػػر المت يػػػػػػر التػػػػػػاب  المػػػػػػرتبط بػػػػػػالمت ير المسػػػػػػتقؿمعػػػػػػدؿ ت يػػػػػػر المت يػػػػػػر التػػػػػػاب  المػػػػػػرتبط بػػػػػػالمت ير المسػػػػػػتقؿ  إلػػػػػػىإلػػػػػػى            وتاػػػػػػيروتاػػػػػػير  ككاألوؿاألوؿ
 الثالث.   الثالث.     معدؿ ت ير المت ير التاب  المرتبط بالمت ير المستقؿمعدؿ ت ير المت ير التاب  المرتبط بالمت ير المستقؿ  إلىإلى            وتايروتاير

  تنميػػػػة  عػػػػدد( المشػػػػاريع الصػػػػغيرةتنميػػػػة  عػػػػدد( المشػػػػاريع الصػػػػغيرة  الخطػػػػي البسػػػػيط لممتغيػػػػر التػػػػابعالخطػػػػي البسػػػػيط لممتغيػػػػر التػػػػابع  االنحػػػػداراالنحػػػػدارمعادلػػػػة معادلػػػػة   -قق
يمةػػػػػف يمةػػػػػف   لممصػػػػػارؼ الثالثػػػػػة السػػػػػابقة مجتمعػػػػػة :لممصػػػػػارؼ الثالثػػػػػة السػػػػػابقة مجتمعػػػػػة :  حجػػػػػـ اال تمػػػػػافحجػػػػػـ اال تمػػػػػافكالمتغيػػػػػر المسػػػػػتقؿ األكؿ كالمتغيػػػػػر المسػػػػػتقؿ األكؿ 

للمصػػػػػارؼ للمصػػػػػارؼ   والمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿوالمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿ  السطػػػػػي البسػػػػػيط للمت يػػػػػر التػػػػػاب السطػػػػػي البسػػػػػيط للمت يػػػػػر التػػػػػاب   النمػػػػػوطجالنمػػػػػوطجتقػػػػػدير معادلػػػػػة تقػػػػػدير معادلػػػػػة 
   : : اآلتيةاآلتية    5  رقـ رقـ ةما اي المعادلة ةما اي المعادلة   الثالثة مجتمعةالثالثة مجتمعة

 

 

      ̂                                         ( )          
 

 .الباحث إعداد من; المصدر

لػػػػػى المت يػػػػػر التػػػػػاب  لػػػػػى المت يػػػػػر التػػػػػاب  إإ  ((              وتاػػػػػيروتاػػػػػير  كك  إلػػػػػى اللورػػػػػاريتـ الطبيعػػػػػي  إلػػػػػى اللورػػػػػاريتـ الطبيعػػػػػي    حيػػػػػث تاػػػػػير  حيػػػػػث تاػػػػػير              
األوؿ حجػػػػػـ األوؿ حجػػػػػـ لػػػػػى المت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ لػػػػػى المت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ إإ  ((            وتاػػػػػير وتاػػػػػير   ككالماػػػػػاري  الصػػػػػ يرةالماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة    ػػػػػدد   ػػػػػدد ومػػػػػو تنميةومػػػػػو تنمية
الحػػػػػػد الحػػػػػػد   لػػػػػػىلػػػػػػىإإ            وتاػػػػػػيروتاػػػػػػير  كك  الػػػػػػى الحػػػػػػد العاػػػػػػوا ي  الػػػػػػى الحػػػػػػد العاػػػػػػوا ي  وتاػػػػػػير  وتاػػػػػػير    ككلػػػػػػى الػػػػػػممفلػػػػػػى الػػػػػػممفإإ  ((    ك و ك و ا  تمػػػػػػافا  تمػػػػػػاف



 

58 
 

المػػػػػػػػرتبط بػػػػػػػػالمت ير المػػػػػػػػرتبط بػػػػػػػػالمت ير   ((              معػػػػػػػػدؿ ت يػػػػػػػػر المت يػػػػػػػػر التػػػػػػػػاب  معػػػػػػػػدؿ ت يػػػػػػػػر المت يػػػػػػػػر التػػػػػػػػاب    لػػػػػػػػىلػػػػػػػػىإإ            وتاػػػػػػػػيروتاػػػػػػػػير  ككالثابػػػػػػػػتالثابػػػػػػػػت
 ..((              وؿوؿألألاا  المستقؿالمستقؿ

 ::لمتغيرات الدراسةلمتغيرات الدراسة  ربع سنكيةربع سنكية  بياناتبيانات  : تحكيؿ البيانات السنكية الى: تحكيؿ البيانات السنكية الىثالثاثالثا

بيانػػػػات ربػػػػ  سػػػػنوية للحصػػػػوؿ  لػػػػى سلسػػػػلة ممنيػػػػة بيانػػػػات ربػػػػ  سػػػػنوية للحصػػػػوؿ  لػػػػى سلسػػػػلة ممنيػػػػة   لػػػػىلػػػػىإإ  يػػػػتـ تحويػػػػؿ البيانػػػػات السػػػػنويةيػػػػتـ تحويػػػػؿ البيانػػػػات السػػػػنوية
مناسػػػػػػبة حتػػػػػػى ينسػػػػػػجـ طولهػػػػػػا مػػػػػػ  اػػػػػػروط اسػػػػػػتسداـ ا ستبػػػػػػارات اإلحصػػػػػػا ية والقياسػػػػػػية التػػػػػػي مناسػػػػػػبة حتػػػػػػى ينسػػػػػػجـ طولهػػػػػػا مػػػػػػ  اػػػػػػروط اسػػػػػػتسداـ ا ستبػػػػػػارات اإلحصػػػػػػا ية والقياسػػػػػػية التػػػػػػي 
تسػػػػتسدـ  ستبػػػػار النمػػػػوطج ومقدراتػػػػه ومػػػػف ثػػػػـ ا طم نػػػػاف بمسػػػػتو  ثقػػػػة مناسػػػػبة بنتػػػػا ل استبػػػػار تسػػػػتسدـ  ستبػػػػار النمػػػػوطج ومقدراتػػػػه ومػػػػف ثػػػػـ ا طم نػػػػاف بمسػػػػتو  ثقػػػػة مناسػػػػبة بنتػػػػا ل استبػػػػار 
ارلػػػػػػيات الدراسػػػػػػةك ولػػػػػػطا تػػػػػػـ اسػػػػػػتسداـ صػػػػػػي تيف مػػػػػػف صػػػػػػي  تحويػػػػػػؿ البيانػػػػػػات السػػػػػػنوية الػػػػػػى ارلػػػػػػيات الدراسػػػػػػةك ولػػػػػػطا تػػػػػػـ اسػػػػػػتسداـ صػػػػػػي تيف مػػػػػػف صػػػػػػي  تحويػػػػػػؿ البيانػػػػػػات السػػػػػػنوية الػػػػػػى 

 ::ةاآلتيةاآلتي  بيانات رب  سنويةك مف امـ مطس الصي بيانات رب  سنويةك مف امـ مطس الصي 

 الصيغة األكلى: الصيغة األكلى: 1-

ومػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػي ة ريالػػػػػػػػػية ومػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػي ة ريالػػػػػػػػػية   كك  DIZ,1971,245-262ولػػػػػػػػػعها دايػػػػػػػػػم  ولػػػػػػػػػعها دايػػػػػػػػػم    ككDIZطريقػػػػػػػػػة طريقػػػػػػػػػة 
لتحويػػػػػؿ البيانػػػػػات السػػػػػنوية إلػػػػػى بيانػػػػػات ربػػػػػ  سػػػػػنوية اػػػػػي إطػػػػػار دراسػػػػػته النقػػػػػود وا سػػػػػعار اػػػػػي لتحويػػػػػؿ البيانػػػػػات السػػػػػنوية إلػػػػػى بيانػػػػػات ربػػػػػ  سػػػػػنوية اػػػػػي إطػػػػػار دراسػػػػػته النقػػػػػود وا سػػػػػعار اػػػػػي 

اػػػػػػي رسػػػػػػالته اػػػػػػي رسػػػػػػالته   وقػػػػػػد اسػػػػػػتسدـ العديػػػػػػد مػػػػػػف البػػػػػػاحثيف مػػػػػػطس الصػػػػػػي ة مػػػػػػنهـ العػػػػػػامر وقػػػػػػد اسػػػػػػتسدـ العديػػػػػػد مػػػػػػف البػػػػػػاحثيف مػػػػػػطس الصػػػػػػي ة مػػػػػػنهـ العػػػػػػامر   ككا رجنتػػػػػػيفا رجنتػػػػػػيف
"أثػػػػػػر ا  تمػػػػػػاف المصػػػػػػراي  لػػػػػػى النمػػػػػػو ا قتصػػػػػػاد  اػػػػػػي الػػػػػػيمف" دراسػػػػػػة تحليليػػػػػػة "أثػػػػػػر ا  تمػػػػػػاف المصػػػػػػراي  لػػػػػػى النمػػػػػػو ا قتصػػػػػػاد  اػػػػػػي الػػػػػػيمف" دراسػػػػػػة تحليليػػػػػػة   ::الموسػػػػػػومةالموسػػػػػػومة

 قياسية.قياسية.

ةمػػػػػا ةمػػػػػا   اآلتيػػػػةكاآلتيػػػػةك  بيانػػػػات ربػػػػ  سػػػػػنوية حسػػػػب الطريقػػػػةبيانػػػػات ربػػػػ  سػػػػػنوية حسػػػػب الطريقػػػػة  الػػػػىالػػػػى  يػػػػتـ تحويػػػػؿ البيانػػػػات السػػػػػنويةيػػػػتـ تحويػػػػؿ البيانػػػػات السػػػػػنويةو و 
 ::اآلتياآلتي  (4-1)اي الجدوؿ رقـ اي الجدوؿ رقـ   ..  ك ك   ك ك   ك ك     اي المعاد ت رقـاي المعاد ت رقـ

 (4-1)جدوؿ رقـ 
 ولىألتحويؿ البيانات السنوية الى بيانات رب  سنوية بالطريقة ا
                ⁄ (       )            

                (  ⁄      )         

                   ⁄ (       )          

              (    ⁄    )                  

 .الباحث إعداد من: المصدر
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  قيمػػػػػػةقيمػػػػػػة  لػػػػػػىلػػػػػػىإإ              ك ك   tt  قيمػػػػػػة المت يػػػػػػر اػػػػػػي السػػػػػػنة قيمػػػػػػة المت يػػػػػػر اػػػػػػي السػػػػػػنة   لػػػػػػىلػػػػػػىإإ        تاػػػػػػير ةػػػػػػؿ مػػػػػػف:  تاػػػػػػير ةػػػػػػؿ مػػػػػػف:    حيػػػػػػثحيػػػػػػث            
          كك  ttالالحقػػػػػػة  الالحقػػػػػػة    قيمػػػػػػة المت يػػػػػػر اػػػػػػي السػػػػػػنةقيمػػػػػػة المت يػػػػػػر اػػػػػػي السػػػػػػنة  لػػػػػػىلػػػػػػىإإ              ك ك   tt    السػػػػػػابقةالسػػػػػػابقة  المت يػػػػػػر اػػػػػػي السػػػػػػنةالمت يػػػػػػر اػػػػػػي السػػػػػػنة
ويمةػػػػػف الحصػػػػػوؿ  لػػػػػى ويمةػػػػػف الحصػػػػػوؿ  لػػػػػى . . 4ك ك 3ك ك 2ك ك 1  =      ك حيػػػػػث  ك حيػػػػػث  قبػػػػػؿ التعػػػػػديؿقبػػػػػؿ التعػػػػػديؿ          القيمػػػػػة السػػػػػاـ للربػػػػػ القيمػػػػػة السػػػػػاـ للربػػػػػ 
 ::اآلتياآلتي  اي معامؿ التعديؿ  لى النحواي معامؿ التعديؿ  لى النحو            بلرببلرب            القيمة النها ية للرب القيمة النها ية للرب 

(  )      ∑  (  ) 

وماف وماف ألألف مجمػػػػػػػػػوع اف مجمػػػػػػػػػوع اأأمػػػػػػػػػ  مالحظػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػ  مالحظػػػػػػػػػة   ككتمثػػػػػػػػػؿ معامػػػػػػػػػؿ التعػػػػػػػػػديؿتمثػػػػػػػػػؿ معامػػػػػػػػػؿ التعػػػػػػػػػديؿ      ∑        حيػػػػػػػػػث اف حيػػػػػػػػػث اف             
وبالتػػػػػػػالي تصػػػػػػػبن األربػػػػػػػاع المعدلػػػػػػػة للعػػػػػػػاـ الواحػػػػػػػد وةػػػػػػػطلؾ بقيػػػػػػػة وبالتػػػػػػػالي تصػػػػػػػبن األربػػػػػػػاع المعدلػػػػػػػة للعػػػػػػػاـ الواحػػػػػػػد وةػػػػػػػطلؾ بقيػػػػػػػة ك ك   12  24    النسػػػػػػػبية يسػػػػػػػاو النسػػػػػػػبية يسػػػػػػػاو 

 ::اآلتياآلتي  (4-2)اي الجدوؿ رقـ اي الجدوؿ رقـ . . ((  ))  كك((  ))ك ك ((  ))ك ك ((  ))ةما اي المعاد ت رقـةما اي المعاد ت رقـ  ككاأل واـاأل واـ

 (4-2)جدوؿ رقـ 
 المعدلة للسنوات حسب الطريقة ا ولى ا رباع

       (  ) ∑  ⁄              ( ) 

         (  ) ∑  ⁄           ( ) 

      (  ) ∑  ⁄              ( ) 

     (  ) ∑  ⁄               ( ) 

  داد الباحث داد الباحثإإالمصدر: مف المصدر: مف                                       

      الربػػػػػ  الثالػػػػػثك الربػػػػػ  الثالػػػػػثك       الربػػػػػ  الثػػػػػانيك الربػػػػػ  الثػػػػػانيك       الربػػػػػ  األوؿك الربػػػػػ  األوؿك       حيػػػػػث تاػػػػػير ةػػػػػؿ مػػػػػف: حيػػػػػث تاػػػػػير ةػػػػػؿ مػػػػػف:               
 ..الرب  الراب الرب  الراب 

 الصيغة الثانية: الصيغة الثانية: 2- 

ولػػػػػػػػػػػػػعت ةصػػػػػػػػػػػػػي ة ريالػػػػػػػػػػػػػية ولػػػػػػػػػػػػػعت ةصػػػػػػػػػػػػػي ة ريالػػػػػػػػػػػػػية   كك(Goldstein&Khan,1978,225-200)طريقػػػػػػػػػػػػػة طريقػػػػػػػػػػػػػة 
لتحويػػػػؿ البيانػػػػات السػػػػنوية إلػػػػى بيانػػػػات ربػػػػ  سػػػػنوية اػػػػي إطػػػػار دراسػػػػتهما المقارنػػػػة بػػػػيف الت يػػػػر لتحويػػػػؿ البيانػػػػات السػػػػنوية إلػػػػى بيانػػػػات ربػػػػ  سػػػػنوية اػػػػي إطػػػػار دراسػػػػتهما المقارنػػػػة بػػػػيف الت يػػػػر 

وقػػػػػد اسػػػػػتسدـ العديػػػػػد مػػػػػف البػػػػػاحثيف مػػػػػطس وقػػػػػد اسػػػػػتسدـ العديػػػػػد مػػػػػف البػػػػػاحثيف مػػػػػطس   ككالةبيػػػػػر والصػػػػػ ير لألسػػػػػعار والطلػػػػػب  لػػػػػى الػػػػػوارداتالةبيػػػػػر والصػػػػػ ير لألسػػػػػعار والطلػػػػػب  لػػػػػى الػػػػػواردات
وتتمثػػػػػػػػؿ معػػػػػػػػاد ت تحويػػػػػػػػؿ البيانػػػػػػػػات لهػػػػػػػػطس الطريقػػػػػػػػة ةمػػػػػػػػا اػػػػػػػػي وتتمثػػػػػػػػؿ معػػػػػػػػاد ت تحويػػػػػػػػؿ البيانػػػػػػػػات لهػػػػػػػػطس الطريقػػػػػػػػة ةمػػػػػػػػا اػػػػػػػػي   كك  2014ككالصػػػػػػػػي ة  اػػػػػػػػرمافالصػػػػػػػػي ة  اػػػػػػػػرماف

 اآلتي:اآلتي:  (4-3)رقـ رقـ   الجدوؿالجدوؿ
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 (4-3)جدوؿ رقـ 
 الثانية. يانات رب  سنوية بالطريقةتحويؿ البيانات السنوية الى ب

                                             
                                        
                                      
                                          

 الباحثالباحث داد  داد إإمف مف المصدر: المصدر:                   

ولػػػػػػػػػىك ومػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػيـ مصػػػػػػػػػػححة ولػػػػػػػػػىك ومػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػيـ مصػػػػػػػػػػححة ألألةمػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػي ة اةمػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػي ة ا. .     ك ك     ك ك     ك ك       ف :ف :إإحيػػػػػػػػػث حيػػػػػػػػػث             
            وةػػػػطلؾ األمػػػػر لةػػػػؿ مػػػػفوةػػػػطلؾ األمػػػػر لةػػػػؿ مػػػػف  ككمعادلػػػػةمعادلػػػػةمبااػػػػرة مػػػػف سػػػػالؿ المقػػػػدار الػػػػط  يػػػػتـ طرحػػػػه اػػػػي ةػػػػؿ مبااػػػػرة مػػػػف سػػػػالؿ المقػػػػدار الػػػػط  يػػػػتـ طرحػػػػه اػػػػي ةػػػػؿ 

ك ك   tt  قيمػػػػػػػػة المت يػػػػػػػػر اػػػػػػػػي السػػػػػػػػنة قيمػػػػػػػػة المت يػػػػػػػػر اػػػػػػػػي السػػػػػػػػنة   لػػػػػػػػىلػػػػػػػػىإإ        مػػػػػػػػف:  مػػػػػػػػف:    تاػػػػػػػػير ةػػػػػػػػؿتاػػػػػػػػير ةػػػػػػػػؿ  حيػػػػػػػػثحيػػػػػػػػثك ك                 ((        ))    
  قيمػػػػػة المت يػػػػػر اػػػػػي السػػػػػنةقيمػػػػػة المت يػػػػػر اػػػػػي السػػػػػنة  لػػػػػىلػػػػػىإإ              ك ك   tt    السػػػػػابقةالسػػػػػابقة  المت يػػػػػر اػػػػػي السػػػػػنةالمت يػػػػػر اػػػػػي السػػػػػنةقيمػػػػػة قيمػػػػػة   لػػػػػىلػػػػػىإإ              

وماف  ةػػػػػػػػؿ وماف  ةػػػػػػػػؿ أأوالمالحػػػػػػػػظ  لػػػػػػػػى معػػػػػػػػاد ت الصػػػػػػػػي ة الثانيػػػػػػػػة أف مجمػػػػػػػػوع معػػػػػػػػامالت  والمالحػػػػػػػػظ  لػػػػػػػػى معػػػػػػػػاد ت الصػػػػػػػػي ة الثانيػػػػػػػػة أف مجمػػػػػػػػوع معػػػػػػػػامالت  الالحقػػػػػػػػة. الالحقػػػػػػػػة. 
ك ممػػػا يعنػػػي انػػػه يػػػتـ الحصػػػػوؿ  لػػػى قيمػػػة المت يػػػر الربػػػ  سػػػنو  مػػػف سػػػػالؿ ك ممػػػا يعنػػػي انػػػه يػػػتـ الحصػػػػوؿ  لػػػى قيمػػػة المت يػػػر الربػػػ  سػػػنو  مػػػف سػػػػالؿ 25%معادلػػػة مػػػو معادلػػػة مػػػو 

معػػػػػػػاد ت الصػػػػػػػي ة الثانيػػػػػػػة ةمػػػػػػػا اػػػػػػػي معػػػػػػػاد ت الصػػػػػػػي ة الثانيػػػػػػػة ةمػػػػػػػا اػػػػػػػي وبنػػػػػػػا   لػػػػػػػى طلػػػػػػػؾ تصػػػػػػػبن وبنػػػػػػػا   لػػػػػػػى طلػػػػػػػؾ تصػػػػػػػبن ك ك للمعػػػػػػػاد ت األربػػػػػػػ للمعػػػػػػػاد ت األربػػػػػػػ       ∑
 اآلتي: اآلتي:   (4-4)اي الجدوؿ رقـ اي الجدوؿ رقـ . .   ك ك   ك ك   ك ك     المعاد ت رقـالمعاد ت رقـ

 (4-4)رقـ  جدوؿ
 ا رباع المعدلة للسنوات حسب الطريقة الثانية

                                     

                                      

                                     

                                      

 .. داد الباحث داد الباحثإإمف مف   المصدر:المصدر:                        

 بػػػػػػر  بػػػػػػر ا قػػػػػػيـ طات نمػػػػػػط اتجػػػػػػامي واحػػػػػػد ا قػػػػػػيـ طات نمػػػػػػط اتجػػػػػػامي واحػػػػػػد مػػػػػػمػػػػػػوياػػػػػػار إلػػػػػػى إف ةػػػػػػؿ مػػػػػػف الصػػػػػػي تيف ينػػػػػػتل  نهوياػػػػػػار إلػػػػػػى إف ةػػػػػػؿ مػػػػػػف الصػػػػػػي تيف ينػػػػػػتل  نه          
لػػػػػػى بيانػػػػػػات ربػػػػػػ  لػػػػػػى بيانػػػػػػات ربػػػػػػ  إإ  ولهػػػػػػطا سػػػػػػوؼ نةتفػػػػػػي بالصػػػػػػي ة األولػػػػػػى لتحويػػػػػػؿ البيانػػػػػػات السػػػػػػنويةولهػػػػػػطا سػػػػػػوؼ نةتفػػػػػػي بالصػػػػػػي ة األولػػػػػػى لتحويػػػػػػؿ البيانػػػػػػات السػػػػػػنوية  ككالػػػػػػممفالػػػػػػممف
 ..لمت يرات الدراسة المطةورة سابقالمت يرات الدراسة المطةورة سابقا  سنويةسنوية
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 رابعا: تقدير معادلة النمكذج القياسي لمتغيرات الدراسة لممصارؼ:رابعا: تقدير معادلة النمكذج القياسي لمتغيرات الدراسة لممصارؼ:

طريقػػػػػػة طريقػػػػػػة القياسػػػػػػي لمت يػػػػػػرات الدراسػػػػػػة السػػػػػػابقة باسػػػػػػتسداـ القياسػػػػػػي لمت يػػػػػػرات الدراسػػػػػػة السػػػػػػابقة باسػػػػػػتسداـ   النمػػػػػػوطجالنمػػػػػػوطجمعادلػػػػػػة معادلػػػػػػة   تقػػػػػػديرتقػػػػػػديريمةػػػػػػف يمةػػػػػػف و و           
  لةػػػػػؿ مػػػػػف المصػػػػػارؼ الثالثػػػػػة ةػػػػػال  لػػػػػى حػػػػػدة ومجتمعػػػػػةك وطلػػػػػؾلةػػػػػؿ مػػػػػف المصػػػػػارؼ الثالثػػػػػة ةػػػػػال  لػػػػػى حػػػػػدة ومجتمعػػػػػةك وطلػػػػػؾ  (OLS)المربعػػػػػات الصػػػػػ ر  المربعػػػػػات الصػػػػػ ر  

 ::ةاآلتيةاآلتي

 بنؾ التضامف اإلسالمي الدكلي:بنؾ التضامف اإلسالمي الدكلي:  1-

  تنميػػػػة  عػػػػدد( المشػػػػاريع الصػػػػغيرةتنميػػػػة  عػػػػدد( المشػػػػاريع الصػػػػغيرة  الخطػػػػي البسػػػػيط لممتغيػػػػر التػػػػابعالخطػػػػي البسػػػػيط لممتغيػػػػر التػػػػابع  االنحػػػػداراالنحػػػػدار  معادلػػػػةمعادلػػػػة  -أأ
 ::حجـ اال تمافحجـ اال تماف  كالمتغير المستقؿ األكؿكالمتغير المستقؿ األكؿ

للمت يػػػػر للمت يػػػػر   باسػػػػتسداـ طريقػػػػة المربعػػػػات الصػػػػ ر باسػػػػتسداـ طريقػػػػة المربعػػػػات الصػػػػ ر   السطػػػػي البسػػػػيطالسطػػػػي البسػػػػيط  النمػػػػوطجالنمػػػػوطجتقػػػػدير معادلػػػػة تقػػػػدير معادلػػػػة يمةػػػػف يمةػػػػف 
الػػػػػػط  الػػػػػػط      3-1اػػػػػػي الجػػػػػػدوؿ رقػػػػػػـ  اػػػػػػي الجػػػػػػدوؿ رقػػػػػػـ  ةمػػػػػػا ةمػػػػػػا   ككمػػػػػػف بيانػػػػػػات سػػػػػػنويةمػػػػػػف بيانػػػػػػات سػػػػػػنوية  والمت يػػػػػػر المسػػػػػػتقؿ األوؿوالمت يػػػػػػر المسػػػػػػتقؿ األوؿ  التػػػػػػاب التػػػػػػاب 

    .  . 8ةما اي الملحؽ رقـ  ةما اي الملحؽ رقـ    ككومحولة الى بيانات رب  سنويةومحولة الى بيانات رب  سنوية  ككيبيف مصدر البياناتيبيف مصدر البيانات

  لتقػػػػػػػػدير معلمػػػػػػػػات النمػػػػػػػػوطجلتقػػػػػػػػدير معلمػػػػػػػػات النمػػػػػػػػوطج  (GRETL)وباسػػػػػػػػتسداـ البرنػػػػػػػػامل ا قتصػػػػػػػػاد  القياسػػػػػػػػي وباسػػػػػػػػتسداـ البرنػػػػػػػػامل ا قتصػػػػػػػػاد  القياسػػػػػػػػي 
اػػػػػػي اػػػػػػي   التاليػػػػػػة ةمػػػػػػاالتاليػػػػػػة ةمػػػػػػا  النتػػػػػػا لالنتػػػػػػا ل  لػػػػػػىلػػػػػػىإإ  تػػػػػػـ التوصػػػػػػؿتػػػػػػـ التوصػػػػػػؿ  (OLS)باسػػػػػػتسداـ طريقػػػػػػة المربعػػػػػػات الصػػػػػػ ر  باسػػػػػػتسداـ طريقػػػػػػة المربعػػػػػػات الصػػػػػػ ر  

 : : اآلتياآلتي  (4-5)رقـ رقـ الجدوؿ الجدوؿ 

 (4-5)جدوؿ رقـ 
 لبنؾ التلامفللمت ير التاب  والمت ير المستقؿ األوؿ  نتا ل تقدير النموطج السطي البسيط  

Model 1: OLS, using observations 1-52 
Dependent variable:        
            coefficient       std. error       t-ratio        p-value 

                             --------------------------------------------------------------  
const     16.9643           2.3440          7.237      4.02e-09** 
          1.2117            0.1149          10.55      7.31e-014 **   
 
Mean dependent var   7.742896   S.D. dependent var   0.932255 

Sum squared resid    11.95193   S.E. of regression   0.509730 

R-squared(  )      0.707403    Adjusted R-squared( ̅ )   0.701042 

( ) (1, 50)        111.2126       P-value (F)        7.31e-14 

 .المصدر: مف ا داد الباحث با  تماد  لى نتا ل البرنامل
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اػػػػػػػي الجػػػػػػػدوؿ اػػػػػػػي الجػػػػػػػدوؿ   (GRETL)حسػػػػػػػب نتيجػػػػػػػة تقػػػػػػػدير النمػػػػػػػوطج السطػػػػػػػي البسػػػػػػػيط لبرنػػػػػػػامل حسػػػػػػػب نتيجػػػػػػػة تقػػػػػػػدير النمػػػػػػػوطج السطػػػػػػػي البسػػػػػػػيط لبرنػػػػػػػامل وبوب          
للمت يػػػػػر التػػػػػاب  والمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿ ةمػػػػػا اػػػػػي للمت يػػػػػر التػػػػػاب  والمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿ ةمػػػػػا اػػػػػي   السػػػػػابؽ تصػػػػػبن معادلػػػػػة ا نحػػػػػدار المقػػػػػدرةالسػػػػػابؽ تصػػػػػبن معادلػػػػػة ا نحػػػػػدار المقػػػػػدرة

 ::اآلتياآلتي  (4-6)اي الجدوؿ رقـ اي الجدوؿ رقـ   ((  ))المعادلة رقـ المعادلة رقـ 

  (4-6)جدوؿ 

  .للمت ير التاب  والمت ير المستقؿ األوؿنتا ل معادلة ا نحدار السطي البسيط المقدرة 

 
       ̂                                          ( ) 

       ( )                           (     )                                    

(  )          ( ̅ )         ( )  (   )             ( )            

 

 ..(4-5)نتا ل الجدوؿنتا ل الجدوؿ  ا تمادا  لىا تمادا  لى   داد الباحث داد الباحثإإالمصدر: مف المصدر: مف 

الثػػػػاني حجػػػػـ الثػػػػاني حجػػػػـ   الخطػػػػي البسػػػػيط لممتغيػػػػر التػػػػابع كالمتغيػػػػر المسػػػػتقؿالخطػػػػي البسػػػػيط لممتغيػػػػر التػػػػابع كالمتغيػػػػر المسػػػػتقؿ  االنحػػػػداراالنحػػػػدار  معادلػػػػةمعادلػػػػة  -بب
باسػػػػػػػػتسداـ طريقػػػػػػػػة المربعػػػػػػػػات باسػػػػػػػػتسداـ طريقػػػػػػػػة المربعػػػػػػػػات   السطػػػػػػػػي البسػػػػػػػػيطالسطػػػػػػػػي البسػػػػػػػػيط  النمػػػػػػػػوطجالنمػػػػػػػػوطجتقػػػػػػػػدير معادلػػػػػػػة تقػػػػػػػػدير معادلػػػػػػػة يمةػػػػػػػػف يمةػػػػػػػػف كك  الكدا ػػػػػػػػع:الكدا ػػػػػػػػع:
رقػػػػـ رقػػػػـ   اػػػػي الجػػػػدوؿاػػػػي الجػػػػدوؿةمػػػػا ةمػػػػا   ككمػػػػف بيانػػػػات سػػػػنويةمػػػػف بيانػػػػات سػػػػنوية  الثػػػػانيالثػػػػاني  والمت يػػػػر المسػػػػتقؿوالمت يػػػػر المسػػػػتقؿ  للمت يػػػػر التػػػػاب للمت يػػػػر التػػػػاب   الصػػػػ ر الصػػػػ ر 

رقػػػػـ رقػػػػـ     بيانػػػػات ربػػػػ  سػػػػنوية ةمػػػػا اػػػػي الملحػػػػؽبيانػػػػات ربػػػػ  سػػػػنوية ةمػػػػا اػػػػي الملحػػػػؽ  لػػػػىلػػػػىإإ  ومحولػػػػةومحولػػػػة  الػػػػط  يبػػػػيف مصػػػػدر البيانػػػػاتالػػػػط  يبػػػػيف مصػػػػدر البيانػػػػات    1-3  
  (4-7)رقػػػػػـ رقػػػػػـ اػػػػػي الجػػػػػدوؿ اػػػػػي الجػػػػػدوؿ   ةمػػػػػاةمػػػػػا  اآلتيػػػػػةكاآلتيػػػػػةك  وباسػػػػػتسداـ البرنػػػػػامل تػػػػػـ التوصػػػػػؿ الػػػػػى النتػػػػػا لوباسػػػػػتسداـ البرنػػػػػامل تػػػػػـ التوصػػػػػؿ الػػػػػى النتػػػػػا ل  ك ك   8  

 : : اآلتياآلتي

 (4-7)جدوؿ رقـ 
 لبنؾ التلامفللمت ير التاب  والمت ير المستقؿ الثاني  نتا ل تقدير النموطج السطي البسيط

Model 1: OLS, using observations 1-48 
Dependent variable:        
            coefficient       std. error       t-ratio        p-value 

                             --------------------------------------------------------------  
const     19.5770           5.0055          3.911      0.0003*** 
          0.5919            0.5569          0.2638      0.1561   
 
Mean dependent var   7.742896   S.D. dependent var   0.932255 

Sum squared resid    11.85959   S.E. of regression   0.513368 

R-squared(  )            0.709663   Adjusted R-squared( ̅ )   0.696759 

( ) (2, 46)             54.99622   P-value (F)         8.23e-13 
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اػػػػػػػػي الجػػػػػػػػدوؿ اػػػػػػػػي الجػػػػػػػػدوؿ   (GRETL)حسػػػػػػػػب نتيجػػػػػػػػة تقػػػػػػػػدير النمػػػػػػػػوطج السطػػػػػػػػي البسػػػػػػػػيط لبرنػػػػػػػػامل حسػػػػػػػػب نتيجػػػػػػػػة تقػػػػػػػػدير النمػػػػػػػػوطج السطػػػػػػػػي البسػػػػػػػػيط لبرنػػػػػػػػامل ببو و         
ةمػػػػا اػػػػي ةمػػػػا اػػػػي   ككللمت يػػػػر التػػػػاب  والمت يػػػػر المسػػػػتقؿ الثػػػػانيللمت يػػػػر التػػػػاب  والمت يػػػػر المسػػػػتقؿ الثػػػػاني  السػػػػابؽ  تصػػػػبن معادلػػػػة ا نحػػػػدار المقػػػػدرةالسػػػػابؽ  تصػػػػبن معادلػػػػة ا نحػػػػدار المقػػػػدرة

 ::اآلتياآلتي  (4-8)اي الجدوؿ رقـ اي الجدوؿ رقـ   ((  ))المعادلة رقـ المعادلة رقـ 

  (4-8)جدوؿ 

  الثاني. للمت ير التاب  والمت ير المستقؿنتا ل معادلة ا نحدار السطي البسيط المقدرة 

 
       ̂                                          ( ) 

                                                                           

(  )          ( ̅ )         ( )                   ( )           

 

 ..(4-7)نتا ج الجدكؿنتا ج الجدكؿ  عداد الباحث اعتمادا عمىعداد الباحث اعتمادا عمىإإالمصدر: مف المصدر: مف 

الثالػػػػث حجػػػػـ الثالػػػػث حجػػػػـ   كالمتغيػػػػر المسػػػػتقؿكالمتغيػػػػر المسػػػػتقؿ  الخطػػػػي البسػػػػيط لممتغيػػػػر التػػػػابعالخطػػػػي البسػػػػيط لممتغيػػػػر التػػػػابع  االنحػػػػداراالنحػػػػدار  معادلػػػػةمعادلػػػػة  -جج
باسػػػػػػتسداـ طريقػػػػػػة المربعػػػػػػات باسػػػػػػتسداـ طريقػػػػػػة المربعػػػػػػات   السطػػػػػػي البسػػػػػػيطالسطػػػػػػي البسػػػػػػيط  النمػػػػػػوطجالنمػػػػػػوطجتقػػػػػػدير معادلػػػػػػة تقػػػػػػدير معادلػػػػػػة يمةػػػػػػف يمةػػػػػػف كك  المكجػػػػػػكدات:المكجػػػػػػكدات:

اػػػػي الجػػػػدوؿ رقػػػػـ اػػػػي الجػػػػدوؿ رقػػػػـ ةمػػػػا ةمػػػػا مػػػػف بيانػػػػات سػػػػنوية مػػػػف بيانػػػػات سػػػػنوية   الثالػػػػثالثالػػػػث  والمت يػػػػر المسػػػػتقؿوالمت يػػػػر المسػػػػتقؿ  للمت يػػػػر التػػػػاب للمت يػػػػر التػػػػاب   الصػػػػ ر الصػػػػ ر 
لػػػػة الػػػػى بيانػػػػات ربػػػػ  سػػػػنوية ةمػػػػا اػػػػي الملحػػػػؽ رقػػػػـ لػػػػة الػػػػى بيانػػػػات ربػػػػ  سػػػػنوية ةمػػػػا اػػػػي الملحػػػػؽ رقػػػػـ ومحو ومحو   والػػػػط  يبػػػػيف مصػػػػدر البيانػػػػاتوالػػػػط  يبػػػػيف مصػػػػدر البيانػػػػات    1-3  
  (4-9)رقػػػػػػـ رقػػػػػػـ اػػػػػػي الجػػػػػػدوؿ اػػػػػػي الجػػػػػػدوؿ   ةمػػػػػػاةمػػػػػػا  اآلتيػػػػػػةاآلتيػػػػػػة  وباسػػػػػػتسداـ البرنػػػػػػامل تػػػػػػـ التوصػػػػػػؿ الػػػػػػى النتػػػػػػا لوباسػػػػػػتسداـ البرنػػػػػػامل تػػػػػػـ التوصػػػػػػؿ الػػػػػػى النتػػػػػػا ل  كك  8  

 : : اآلتياآلتي

 (4-9)جدوؿ رقـ 
 لبنؾ التلامفللمت ير التاب  والمت ير المستقؿ الثالث  نتا ل تقدير النموطج السطي البسيط  

Model 1: OLS, using observations 1-48 
Dependent variable:        
            coefficient       std. error       t-ratio        p-value 

                             --------------------------------------------------------------  
const     9. 6284           2.8659         3.360      0.0016*** 
          0.3658            0.0986          3.709      0.0006***  
 
Mean dependent var   7.742896   S.D. dependent var   0.932255 

Sum squared resid    9.153708   S.E. of regression   0.451016 

R-squared(  )            0.775906   Adjusted R-squared( ̅ )   0.765947 

( ) (2, 46)             77.90447   P-value (F)         2.42e-15 

.المصدر: مف ا داد الباحث با  تماد  لى نتا ل البرنامل  
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اػػػػػػػػي الجػػػػػػػػدوؿ اػػػػػػػػي الجػػػػػػػػدوؿ   (GRETL)حسػػػػػػػػب نتيجػػػػػػػػة تقػػػػػػػػدير النمػػػػػػػػوطج السطػػػػػػػػي البسػػػػػػػػيط لبرنػػػػػػػػامل حسػػػػػػػػب نتيجػػػػػػػػة تقػػػػػػػػدير النمػػػػػػػػوطج السطػػػػػػػػي البسػػػػػػػػيط لبرنػػػػػػػػامل ببو و         
ةمػػػػا اػػػػي ةمػػػػا اػػػػي   ككللمت يػػػػر التػػػػاب  والمت يػػػػر المسػػػػتقؿ الثالػػػػثللمت يػػػػر التػػػػاب  والمت يػػػػر المسػػػػتقؿ الثالػػػػث  السػػػػابؽ  تصػػػػبن معادلػػػػة ا نحػػػػدار المقػػػػدرةالسػػػػابؽ  تصػػػػبن معادلػػػػة ا نحػػػػدار المقػػػػدرة

 ::اآلتياآلتي  (4-10)اي الجدوؿ رقـ اي الجدوؿ رقـ   ((  ))المعادلة رقـ المعادلة رقـ 

  (4-10)جدوؿ 

  الثالث. للمت ير التاب  والمت ير المستقؿنتا ل معادلة ا نحدار السطي البسيط المقدرة 

 
       ̂                                         ( ) 

                                                                           

(  )          ( ̅ )         ( )                   ( )           

 

 ..(4-9)نتا ل الجدوؿنتا ل الجدوؿ  المصدر: مف ا داد الباحث ا تمادا  لىالمصدر: مف ا داد الباحث ا تمادا  لى

يمةػػػف يمةػػػف كك  ::ة لمبنػػػؾة لمبنػػػؾالمسػػػتقمالمسػػػتقم  اتاتلممتغيػػػر التػػػابع كالمتغيػػػر لممتغيػػػر التػػػابع كالمتغيػػػر   المتعػػػددالمتعػػػدد  الخطػػػيالخطػػػي  االنحػػػداراالنحػػػدار  معادلػػػةمعادلػػػة  -دد
للمت يػػػػػػػػر للمت يػػػػػػػػر   المتعػػػػػػػدد باسػػػػػػػتسداـ طريقػػػػػػػة المربعػػػػػػػات الصػػػػػػػ ر المتعػػػػػػػدد باسػػػػػػػتسداـ طريقػػػػػػػة المربعػػػػػػػات الصػػػػػػػ ر   السطػػػػػػػيالسطػػػػػػػي  النمػػػػػػػوطجالنمػػػػػػػوطجتقػػػػػػػدير معادلػػػػػػػة تقػػػػػػػدير معادلػػػػػػػة 

 . . األوؿ والثاني والثالثاألوؿ والثاني والثالث  والمت ير المستقؿوالمت ير المستقؿ  التاب التاب 

  لتقػػػػػػػػدير معلمػػػػػػػػات النمػػػػػػػػوطجلتقػػػػػػػػدير معلمػػػػػػػػات النمػػػػػػػػوطج  (GRETL)وباسػػػػػػػػتسداـ البرنػػػػػػػػامل ا قتصػػػػػػػػاد  القياسػػػػػػػػي وباسػػػػػػػػتسداـ البرنػػػػػػػػامل ا قتصػػػػػػػػاد  القياسػػػػػػػػي 
اػػػػػػػي اػػػػػػػي   ةمػػػػػػػاةمػػػػػػػا  اآلتيػػػػػػػةاآلتيػػػػػػػة  النتػػػػػػا لالنتػػػػػػا ل  لػػػػػػػىلػػػػػػػىإإ  تػػػػػػػـ التوصػػػػػػػؿتػػػػػػػـ التوصػػػػػػػؿ  (OLS)باسػػػػػػتسداـ طريقػػػػػػػة المربعػػػػػػػات الصػػػػػػ ر  باسػػػػػػتسداـ طريقػػػػػػػة المربعػػػػػػػات الصػػػػػػ ر  

 : : اآلتياآلتي  (4-11)رقـ رقـ الجدوؿ الجدوؿ 

 (4-11)جدوؿ رقـ 
 للمت ير التاب  والمت ير المستقؿ األوؿ والثاني والثالث نتا ل تقدير النموطج السطي البسيط  

Model 1: OLS, using observations 1-48 
Dependent variable:        
            coefficient       std. error       t-ratio        p-value 

                             --------------------------------------------------------------  
const       11. 760           4. 921            2.390        0.02** 
           1.273              0.146             8.687        4. 01*   
          0.125               0.233            0.5351      0.595   
          0.363               0.099            3.658         0.07***  
 
Mean dependent var   7.742896   S.D. dependent var   0.932255 

Sum squared resid    9.095421   S.E. of regression   0.454636 

R-squared(  )            0.777355   Adjusted R-squared( ̅ )   0.762175 

( ) (3, 44)             81.20811   P-value (F)         2. 2e-14 
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اػػػػػػػي الجػػػػػػػدوؿ اػػػػػػػي الجػػػػػػػدوؿ   (GRETL)لبرنػػػػػػػامل لبرنػػػػػػػامل   المتعػػػػػػػددالمتعػػػػػػػدد  حسػػػػػػػب نتيجػػػػػػػة تقػػػػػػػدير النمػػػػػػػوطج السطػػػػػػػيحسػػػػػػػب نتيجػػػػػػػة تقػػػػػػػدير النمػػػػػػػوطج السطػػػػػػػيببو و             
للمت يػػػػػػر التػػػػػػاب  والمت يػػػػػػر المسػػػػػػتقؿ األوؿ والثػػػػػػاني للمت يػػػػػػر التػػػػػػاب  والمت يػػػػػػر المسػػػػػػتقؿ األوؿ والثػػػػػػاني   السػػػػػػابؽ تصػػػػػػبن معادلػػػػػػة ا نحػػػػػػدار المقػػػػػػدرةالسػػػػػػابؽ تصػػػػػػبن معادلػػػػػػة ا نحػػػػػػدار المقػػػػػػدرة

 ::اآلتياآلتي  (4-12)اي الجدوؿ رقـ اي الجدوؿ رقـ   ((  ))والثالث ةما اي المعادلة رقـ والثالث ةما اي المعادلة رقـ 

  (4-12)جدوؿ 

  ة الثالثة.المستقل اتللمت ير التاب  والمت ير المقدرة  المتعدد نتا ل معادلة ا نحدار السطي

 
       ̂                                               ( ) 

                                                                               

(  )          ( ̅ )         ( )                  ( )           

 

 ..(4-11)نتا ل الجدوؿنتا ل الجدوؿ   داد الباحث ا تمادا  لى داد الباحث ا تمادا  لىإإالمصدر: مف المصدر: مف 

 ::األمؿ لمتمكيؿ األصغراألمؿ لمتمكيؿ األصغر  بنؾبنؾ  2-

يمةػػػػػف يمةػػػػػف   ::كالمتغيػػػػػر المسػػػػػتقؿ األكؿكالمتغيػػػػػر المسػػػػػتقؿ األكؿ  الخطػػػػػي البسػػػػػيط لممتغيػػػػػر التػػػػػابعالخطػػػػػي البسػػػػػيط لممتغيػػػػػر التػػػػػابع  االنحػػػػػداراالنحػػػػػدار  معادلػػػػػةمعادلػػػػػة  -أأ
  للمت يػػػػر التػػػػاب للمت يػػػػر التػػػػاب   باسػػػػتسداـ طريقػػػػة المربعػػػػات الصػػػػ ر باسػػػػتسداـ طريقػػػػة المربعػػػػات الصػػػػ ر   السطػػػػي البسػػػػيطالسطػػػػي البسػػػػيط  النمػػػػوطجالنمػػػػوطجتقػػػػدير معادلػػػػة تقػػػػدير معادلػػػػة 

الػػػػػػػط  يبػػػػػػػيف الػػػػػػػط  يبػػػػػػػيف     3-2الجػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػـ  الجػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػـ  اػػػػػػػي اػػػػػػػي ةمػػػػػػػا ةمػػػػػػػا   ككمػػػػػػػف بيانػػػػػػػات سػػػػػػػنويةمػػػػػػػف بيانػػػػػػػات سػػػػػػػنوية  والمت يػػػػػػر المسػػػػػػػتقؿ األوؿوالمت يػػػػػػر المسػػػػػػػتقؿ األوؿ
وباسػػػػػتسداـ وباسػػػػػتسداـ ك ك   9ةمػػػػػا اػػػػػي الملحػػػػػؽ رقػػػػػـ  ةمػػػػػا اػػػػػي الملحػػػػػؽ رقػػػػػـ    ككبيانػػػػػات ربػػػػػ  سػػػػػنويةبيانػػػػػات ربػػػػػ  سػػػػػنوية  لػػػػػىلػػػػػىإإ  ومحولػػػػػةومحولػػػػػة  مصػػػػػدر البيانػػػػػاتمصػػػػػدر البيانػػػػػات

 : : اآلتياآلتي  (4-13)رقـ رقـ اي الجدوؿ اي الجدوؿ   ةماةما  اآلتيةاآلتية  البرنامل تـ التوصؿ الى النتا لالبرنامل تـ التوصؿ الى النتا ل

 (4-13)جدوؿ رقـ 
 لبنؾ األمؿللمت ير التاب  والمت ير المستقؿ األوؿ  نتا ل تقدير النموطج السطي البسيط   

Model 1: OLS, using observations 1-44 
Dependent variable:        
            coefficient       std. error       t-ratio        p-value 

                             --------------------------------------------------------------  
const     15.4314           3.2782          4.707      2.74e-05** 
          1.1765            0.1590          7.399      3.93e-09 **   
 
Mean dependent var   8.800905   S.D. dependent var   1.387238 

Sum squared resid    35.92695   S.E. of regression   0.924880 

R-squared(  )            0.565840   Adjusted R-squared( ̅ )   0.555503 

( ) (1, 42)             54.73851   P-value(F)         3.93e-09 

 المصدر: مف ا داد الباحث با  تماد  لى نتا ل البرنامل
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اػػػػػػػػي الجػػػػػػػػدوؿ اػػػػػػػػي الجػػػػػػػػدوؿ   (GRETL)حسػػػػػػػػب نتيجػػػػػػػػة تقػػػػػػػػدير النمػػػػػػػػوطج السطػػػػػػػػي البسػػػػػػػػيط لبرنػػػػػػػػامل حسػػػػػػػػب نتيجػػػػػػػػة تقػػػػػػػػدير النمػػػػػػػػوطج السطػػػػػػػػي البسػػػػػػػػيط لبرنػػػػػػػػامل ببو و       
ةمػػػػػا اػػػػػي ةمػػػػػا اػػػػػي   ككللمت يػػػػػر التػػػػػاب  والمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿللمت يػػػػػر التػػػػػاب  والمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿ  السػػػػػابؽ تصػػػػػبن معادلػػػػػة ا نحػػػػػدار المقػػػػػدرةالسػػػػػابؽ تصػػػػػبن معادلػػػػػة ا نحػػػػػدار المقػػػػػدرة

 ::اآلتياآلتي  (4-14)اي الجدوؿ رقـ اي الجدوؿ رقـ   ((  ))المعادلة رقـ المعادلة رقـ 

 (4-14)جدوؿ 
 لبنؾ األمؿللمت ير التاب  والمت ير المستقؿ األوؿ نتا ل معادلة ا نحدار السطي البسيط المقدرة 

 
       ̂                                          ( ) 

                                                                             

(  )          ( ̅ )         ( )                   ( )           

 

 ..(4-13)نتا ل الجدوؿنتا ل الجدوؿ   داد الباحث ا تمادا  لى داد الباحث ا تمادا  لىإإالمصدر: مف المصدر: مف 

الثػػػػاني حجػػػػـ الثػػػػاني حجػػػػـ   الخطػػػػي البسػػػػيط لممتغيػػػػر التػػػػابع كالمتغيػػػػر المسػػػػتقؿالخطػػػػي البسػػػػيط لممتغيػػػػر التػػػػابع كالمتغيػػػػر المسػػػػتقؿاالنحػػػػدار االنحػػػػدار معادلػػػػة معادلػػػػة   -بب
باسػػػػػػػػتسداـ طريقػػػػػػػػة المربعػػػػػػػػات باسػػػػػػػػتسداـ طريقػػػػػػػػة المربعػػػػػػػػات   السطػػػػػػػػي البسػػػػػػػػيطالسطػػػػػػػػي البسػػػػػػػػيط  النمػػػػػػػػوطجالنمػػػػػػػػوطجتقػػػػػػػػدير معادلػػػػػػػػة تقػػػػػػػػدير معادلػػػػػػػػة يمةػػػػػػػػف يمةػػػػػػػػف و و   ::الكدا ػػػػػػػػعالكدا ػػػػػػػػع
اػػػػي الجػػػػدوؿ رقػػػػـ اػػػػي الجػػػػدوؿ رقػػػػـ ةمػػػػا ةمػػػػا   ككمػػػػف بيانػػػػات سػػػػنويةمػػػػف بيانػػػػات سػػػػنوية  الثػػػػانيالثػػػػاني  والمت يػػػػر المسػػػػتقؿوالمت يػػػػر المسػػػػتقؿ  للمت يػػػػر التػػػػاب للمت يػػػػر التػػػػاب   الصػػػػ ر الصػػػػ ر 

ةمػػػػا اػػػػي الملحػػػػؽ رقػػػػـ ةمػػػػا اػػػػي الملحػػػػؽ رقػػػػـ   ككومحولػػػػة الػػػػى بيانػػػػات ربػػػػ  سػػػػنويةومحولػػػػة الػػػػى بيانػػػػات ربػػػػ  سػػػػنوية  الػػػػط  يبػػػػيف مصػػػػدر البيانػػػػاتالػػػػط  يبػػػػيف مصػػػػدر البيانػػػػات    2-3  
  (4-15)رقػػػػػـ رقػػػػػـ اػػػػػي الجػػػػػدوؿ اػػػػػي الجػػػػػدوؿ   ةمػػػػػاةمػػػػػا  اآلتيػػػػػةاآلتيػػػػػة  وباسػػػػػتسداـ البرنػػػػػامل تػػػػػـ التوصػػػػػؿ الػػػػػى النتػػػػػا لوباسػػػػػتسداـ البرنػػػػػامل تػػػػػـ التوصػػػػػؿ الػػػػػى النتػػػػػا ل   . .9  

 : : اآلتياآلتي

 (4-15)جدوؿ رقـ 
 لبنؾ األمؿللمت ير التاب  والمت ير المستقؿ الثاني  نتا ل تقدير النموطج السطي البسيط    

Model 1: OLS, using observations 1-44 
Dependent variable:        
            coefficient       std. error       t-ratio        p-value 

                             --------------------------------------------------------------  
const     12.1641           1.6981          7.163      9.70 e-09*** 
          0.4361            0.0397          10.98      8.69 e-014   
 
Mean dependent var   8.801341   S.D. dependent var   1.387657 

Sum squared resid    9.120495   S.E. of regression   0.471647 

R-squared(  )            0.889850   Adjusted R-squared( ̅ )   0.884477 

( ) (2, 42)             165.6093   P-value(F)         2.29e-20 

   البرنامل.البرنامل.  نتا لنتا ل  الباحث با  تماد  لىالباحث با  تماد  لى داد  داد إإمف مف المصدر: المصدر: 
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اػػػػػػػػي الجػػػػػػػػدوؿ اػػػػػػػػي الجػػػػػػػػدوؿ   (GRETL)حسػػػػػػػػب نتيجػػػػػػػػة تقػػػػػػػػدير النمػػػػػػػػوطج السطػػػػػػػػي البسػػػػػػػػيط لبرنػػػػػػػػامل حسػػػػػػػػب نتيجػػػػػػػػة تقػػػػػػػػدير النمػػػػػػػػوطج السطػػػػػػػػي البسػػػػػػػػيط لبرنػػػػػػػػامل ببو و       
ةمػػػػػا اػػػػػي ةمػػػػػا اػػػػػي   ككللمت يػػػػػر التػػػػػاب  والمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿللمت يػػػػػر التػػػػػاب  والمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿ  السػػػػػابؽ  تصػػػػػبن معادلػػػػػة ا نحػػػػػدار المقػػػػػدرةالسػػػػػابؽ  تصػػػػػبن معادلػػػػػة ا نحػػػػػدار المقػػػػػدرة

 ::اآلتياآلتي  (4-16)اي الجدوؿ رقـ اي الجدوؿ رقـ   ((  ))المعادلة رقـ المعادلة رقـ 

 (4-16)جدوؿ 
 األمؿ لبنؾللمت ير التاب  والمت ير المستقؿ الثاني نتا ل معادلة ا نحدار السطي البسيط المقدرة 

 
       ̂                                          ( ) 

                                                                           

(  )         ( ̅ )           ( )                   ( )           

 

 ..(4-15)نتا ج الجدكؿنتا ج الجدكؿ  المصدر: مف اعداد الباحث اعتمادا عمىالمصدر: مف اعداد الباحث اعتمادا عمى

الثالػػػػث حجػػػػػـ الثالػػػػث حجػػػػػـ   كالمتغيػػػػر المسػػػػتقؿكالمتغيػػػػر المسػػػػتقؿ  معادلػػػػة النمػػػػكذج الخطػػػػي البسػػػػيط لممتغيػػػػػر التػػػػابعمعادلػػػػة النمػػػػكذج الخطػػػػي البسػػػػيط لممتغيػػػػػر التػػػػابع  -جج
باسػػػػػػتسداـ طريقػػػػػػة المربعػػػػػػات باسػػػػػػتسداـ طريقػػػػػػة المربعػػػػػػات   السطػػػػػػي البسػػػػػػيطالسطػػػػػػي البسػػػػػػيط  النمػػػػػػوطجالنمػػػػػػوطجتقػػػػػػدير معادلػػػػػػة تقػػػػػػدير معادلػػػػػػة يمةػػػػػػف يمةػػػػػػف كك  المكجػػػػػػكدات:المكجػػػػػػكدات:

اػػػػي الجػػػػدوؿ رقػػػػـ اػػػػي الجػػػػدوؿ رقػػػػـ ةمػػػػا ةمػػػػا مػػػػف بيانػػػػات سػػػػنوية مػػػػف بيانػػػػات سػػػػنوية   الثالػػػػثالثالػػػػث  والمت يػػػػر المسػػػػتقؿوالمت يػػػػر المسػػػػتقؿ  للمت يػػػػر التػػػػاب للمت يػػػػر التػػػػاب   الصػػػػ ر الصػػػػ ر 
ومحولػػػػػة الػػػػػى بيانػػػػػات ربػػػػػ  سػػػػػنوية ةمػػػػػا اػػػػػي الملحػػػػػؽ ومحولػػػػػة الػػػػػى بيانػػػػػات ربػػػػػ  سػػػػػنوية ةمػػػػػا اػػػػػي الملحػػػػػؽ   والػػػػػط  يبػػػػػيف مصػػػػػدر البيانػػػػػاتوالػػػػػط  يبػػػػػيف مصػػػػػدر البيانػػػػػات  كك  2-3  

  (4-17)اػػػػػي الجػػػػػدوؿ اػػػػػي الجػػػػػدوؿ   التاليػػػػػة ةمػػػػػاالتاليػػػػػة ةمػػػػػا  وباسػػػػػتسداـ البرنػػػػػامل تػػػػػـ التوصػػػػػؿ الػػػػػى النتػػػػػا لوباسػػػػػتسداـ البرنػػػػػامل تػػػػػـ التوصػػػػػؿ الػػػػػى النتػػػػػا لك ك   9رقػػػػػـ  رقػػػػػـ  
 : : اآلتياآلتي

 (4-17)جدوؿ رقـ 
 لبنؾ ا مؿللمت ير التاب  والمت ير المستقؿ الثالث  نتا ل تقدير النموطج السطي البسيط    

Model 1: OLS, using observations 1-44 
Dependent variable:        
             coefficient       std. error      t-ratio       p-value 

                             --------------------------------------------------------------  
const     15. 407           3.27                4.704         2.89e-05** 
        4.4074           4.1674            1.057         0.29**  
 
Mean dependent var   8.801341   S.D. dependent var   1.387657 

Sum squared resid    35.00573   S.E. of regression   0.924012 

R-squared(  )            0.577228   Adjusted R-squared( ̅ )   0.556605 

( ) (2, 42)             27.98947   P-value (F)         2.16e-08 

     البرنامل.البرنامل.  نتا لنتا ل  الباحث با  تماد  لىالباحث با  تماد  لى   داد دادإإالمصدر: مف المصدر: مف 



 

68 
 

اػػػػػػػػي الجػػػػػػػػدوؿ اػػػػػػػػي الجػػػػػػػػدوؿ   (GRETL)حسػػػػػػػػب نتيجػػػػػػػػة تقػػػػػػػػدير النمػػػػػػػػوطج السطػػػػػػػػي البسػػػػػػػػيط لبرنػػػػػػػػامل حسػػػػػػػػب نتيجػػػػػػػػة تقػػػػػػػػدير النمػػػػػػػػوطج السطػػػػػػػػي البسػػػػػػػػيط لبرنػػػػػػػػامل ببو و       
ةمػػػػػا اػػػػػي ةمػػػػػا اػػػػػي   ككللمت يػػػػػر التػػػػػاب  والمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿللمت يػػػػػر التػػػػػاب  والمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿ  تصػػػػػبن معادلػػػػػة ا نحػػػػػدار المقػػػػػدرةتصػػػػػبن معادلػػػػػة ا نحػػػػػدار المقػػػػػدرة  السػػػػػابؽ السػػػػػابؽ 

 ::اآلتياآلتي  (4-18)اي الجدوؿ رقـ اي الجدوؿ رقـ   ((  ))المعادلة رقـ المعادلة رقـ 

 (4-18)جدوؿ 
 لبنؾ األمؿللمت ير التاب  والمت ير المستقؿ الثالث نتا ل معادلة ا نحدار السطي البسيط المقدرة 

 
       ̂                                          ( ) 

                                                                            

(  )          (  ̅ )           ( )                   ( )           

 

 ..(4-17)نتا ل الجدوؿنتا ل الجدوؿ  المصدر: مف ا داد الباحث ا تمادا  لىالمصدر: مف ا داد الباحث ا تمادا  لى

تقػػػدير تقػػػدير يمةػػػف يمةػػػف كك  ::ةةالمسػػػتقمالمسػػػتقم  اتاتلممتغيػػػر التػػػابع كالمتغيػػػر لممتغيػػػر التػػػابع كالمتغيػػػر   المتعػػػددالمتعػػػدد  الخطػػػيالخطػػػياالنحػػػدار االنحػػػدار معادلػػػة معادلػػػة   -دد
  للمت يػػػػػػػر التػػػػػػػاب للمت يػػػػػػػر التػػػػػػػاب   المتعػػػػػػػدد باسػػػػػػػتسداـ طريقػػػػػػػة المربعػػػػػػػات الصػػػػػػػ ر المتعػػػػػػػدد باسػػػػػػػتسداـ طريقػػػػػػػة المربعػػػػػػػات الصػػػػػػػ ر   السطػػػػػػػيالسطػػػػػػػي  النمػػػػػػػوطجالنمػػػػػػػوطجمعادلػػػػػػػة معادلػػػػػػػة 

    3-2اػػػػػي الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ  اػػػػػي الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ  ةمػػػػػا ةمػػػػػا   ككمػػػػػف بيانػػػػػات سػػػػػنويةمػػػػػف بيانػػػػػات سػػػػػنويةاألوؿ والثػػػػػاني والثالػػػػػث األوؿ والثػػػػػاني والثالػػػػػث   والمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿوالمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ
وباسػػػػػػػتسداـ البرنػػػػػػػامل تػػػػػػػـ وباسػػػػػػػتسداـ البرنػػػػػػػامل تػػػػػػػـ ك ك   9بيانػػػػػػػات ربػػػػػػػ  سػػػػػػػنوية ةمػػػػػػػا اػػػػػػػي الملحػػػػػػػؽ رقػػػػػػػـ  بيانػػػػػػػات ربػػػػػػػ  سػػػػػػػنوية ةمػػػػػػػا اػػػػػػػي الملحػػػػػػػؽ رقػػػػػػػـ    لػػػػػػػىلػػػػػػػىإإ  ومحولػػػػػػػةومحولػػػػػػػة

 : : اآلتياآلتي  (4-19)رقـ رقـ اي الجدوؿ اي الجدوؿ   ةماةما  اآلتيةاآلتية  التوصؿ الى النتا لالتوصؿ الى النتا ل

 (4-19)جدوؿ رقـ 
 للمت ير التاب  والمت ير المستقؿ األوؿ والثاني والثالث.نتا ل تقدير النموطج السطي المتعدد   

Model 1: OLS, using observations 1-44 
Dependent variable:        
            coefficient       std. error       t-ratio        p-value 

                             --------------------------------------------------------------  
const     12. 1717         1.67997         7.245      8.56e-09** 
        1.46068          0.084              17.31      3.48e-02***   
        0.433              0.03                10.99      1.19 e-013***     
        0.896              0.1089            11.373    0.1773  
 
Mean dependent var   8.801318   S.D. dependent var   1.387635 

Sum squared resid    8.709163   S.E. of regression   0.466614 

R-squared(  )            0.894814   Adjusted R-squared( ̅ )   0.886925 

( ) (3, 40)             113.4264         P-value(F)         1.34e-19 

  .نتا ل البرناملالمصدر: مف ا داد الباحث با  تماد  لى 
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اػػػػػػػػي الجػػػػػػػػدوؿ اػػػػػػػػي الجػػػػػػػػدوؿ   (GRETL)لبرنػػػػػػػػامل لبرنػػػػػػػػامل   المتعػػػػػػػػددالمتعػػػػػػػػدد  حسػػػػػػػػب نتيجػػػػػػػػة تقػػػػػػػػدير النمػػػػػػػػوطج السطػػػػػػػػيحسػػػػػػػػب نتيجػػػػػػػػة تقػػػػػػػػدير النمػػػػػػػػوطج السطػػػػػػػػيببو و       
للمت يػػػػػػر التػػػػػػاب  والمت يػػػػػػر المسػػػػػػتقؿ األوؿ والثػػػػػػاني للمت يػػػػػػر التػػػػػػاب  والمت يػػػػػػر المسػػػػػػتقؿ األوؿ والثػػػػػػاني   السػػػػػػابؽ تصػػػػػػبن معادلػػػػػػة ا نحػػػػػػدار المقػػػػػػدرةالسػػػػػػابؽ تصػػػػػػبن معادلػػػػػػة ا نحػػػػػػدار المقػػػػػػدرة

 ::اآلتياآلتي  (4-20)اي الجدوؿ رقـ اي الجدوؿ رقـ   ((  ))والثالث ةما اي المعادلة رقـ والثالث ةما اي المعادلة رقـ 

 (4-20)جدوؿ 
 .للبنؾ للمت ير التاب  والمت يرات المستقلةنتا ل معادلة ا نحدار السطي المتعدد المقدرة 

 
       ̂                                             ( ) 

                                                                                   

(  )          ( ̅ )        ( )                   ( )           

 

 ..(4-19)نتا ل الجدوؿنتا ل الجدوؿ   داد الباحث ا تمادا  لى داد الباحث ا تمادا  لىإإالمصدر: مف المصدر: مف 

 ::الكريمي لمتمكيؿ األصغر اإلسالميالكريمي لمتمكيؿ األصغر اإلسالمي  بنؾبنؾ  3-

يمةػػػػػف يمةػػػػػف : ك: ككالمتغيػػػػػر المسػػػػػتقؿ األكؿكالمتغيػػػػػر المسػػػػػتقؿ األكؿ  الخطػػػػػي البسػػػػػيط لممتغيػػػػػر التػػػػػابعالخطػػػػػي البسػػػػػيط لممتغيػػػػػر التػػػػػابعاالنحػػػػػدار االنحػػػػػدار معادلػػػػػة معادلػػػػػة   -أأ
  للمت يػػػػر التػػػػاب للمت يػػػػر التػػػػاب   باسػػػػتسداـ طريقػػػػة المربعػػػػات الصػػػػ ر باسػػػػتسداـ طريقػػػػة المربعػػػػات الصػػػػ ر   السطػػػػي البسػػػػيطالسطػػػػي البسػػػػيط  النمػػػػوطجالنمػػػػوطجتقػػػػدير معادلػػػػة تقػػػػدير معادلػػػػة 

الػػػػػػػط  يبػػػػػػػيف الػػػػػػػط  يبػػػػػػػيف     3-3اػػػػػػػي الجػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػـ  اػػػػػػػي الجػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػـ  ةمػػػػػػػا ةمػػػػػػػا   ككمػػػػػػػف بيانػػػػػػػات سػػػػػػػنويةمػػػػػػػف بيانػػػػػػػات سػػػػػػػنوية  والمت يػػػػػػر المسػػػػػػػتقؿ األوؿوالمت يػػػػػػر المسػػػػػػػتقؿ األوؿ
وباسػػػػتسداـ وباسػػػػتسداـ ك ك   10ةمػػػػا اػػػػي الملحػػػػؽ رقػػػػـ  ةمػػػػا اػػػػي الملحػػػػؽ رقػػػػـ    ككومحولػػػػة الػػػػى بيانػػػػات ربػػػػ  سػػػػنويةومحولػػػػة الػػػػى بيانػػػػات ربػػػػ  سػػػػنوية  ككمصػػػػدر البيانػػػػاتمصػػػػدر البيانػػػػات

 : : اآلتياآلتي  (4-21)رقـ رقـ اي الجدوؿ اي الجدوؿ   ةماةما  اآلتيةاآلتية  الى النتا لالى النتا لالبرنامل تـ التوصؿ البرنامل تـ التوصؿ 

 (4-21)جدوؿ 
 لبنؾ الةريميللمت ير التاب  والمت ير المستقؿ األوؿ  نتا ل تقدير النموطج السطي البسيط   

Model 1: OLS, using observations 1-40 
Dependent variable:        
            coefficient       std. error       t-ratio        p-value 

                             --------------------------------------------------------------  
const     7.9105           2.0975            3.771         0.0006 
        0.7498            0.1009           7.433         6.42e-01**   
 
Mean dependent var   7.655600   S.D. dependent var   1.17344 

Sum squared resid    21.88293   S.E. of regression   0.758859 

R-squared(  )            0.592514   Adjusted R-squared( ̅ )   0.581791 

( ) (1, 38)             55.73851   P-value(F)         6.42e-09 

     ..البرناملالبرنامل  نتا لنتا ل  مف ا داد الباحث با  تماد  لىمف ا داد الباحث با  تماد  لىالمصدر: المصدر: 
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اػػػػػػػػي الجػػػػػػػػدوؿ اػػػػػػػػي الجػػػػػػػػدوؿ   (GRETL)حسػػػػػػػػب نتيجػػػػػػػػة تقػػػػػػػػدير النمػػػػػػػػوطج السطػػػػػػػػي البسػػػػػػػػيط لبرنػػػػػػػػامل حسػػػػػػػػب نتيجػػػػػػػػة تقػػػػػػػػدير النمػػػػػػػػوطج السطػػػػػػػػي البسػػػػػػػػيط لبرنػػػػػػػػامل ببو و       
ةمػػػػػا ةمػػػػػا   ككللمت يػػػػر التػػػػػاب  والمت يػػػػر المسػػػػتقؿ األوؿللمت يػػػػر التػػػػػاب  والمت يػػػػر المسػػػػتقؿ األوؿ  تصػػػػبن معادلػػػػػة ا نحػػػػدار المقػػػػدرةتصػػػػبن معادلػػػػػة ا نحػػػػدار المقػػػػدرة    رقػػػػـرقػػػػـ  السػػػػابؽالسػػػػابؽ

 ::اآلتياآلتي  (4-22)اي الجدوؿ رقـ اي الجدوؿ رقـ   ((  ))اي المعادلة رقـ اي المعادلة رقـ 

 (4-22)جدوؿ 
 للمت ير التاب  والمت ير المستقؿ األوؿ للبنؾ.نتا ل معادلة ا نحدار السطي البسيط المقدرة   
 

       ̂                                         ( ) 
                                                                            

(  )          ( ̅ )         ( )                   ( )           

 

 ..(4-21)نتا ل الجدوؿنتا ل الجدوؿ   داد الباحث ا تمادا  لى داد الباحث ا تمادا  لىإإمف مف المصدر: المصدر: 

 لمبنكؾ الثالثة السابقة مجتمعة: لمبنكؾ الثالثة السابقة مجتمعة:   4-

حجػػػػػـ حجػػػػػـ   كالمتغيػػػػػر المسػػػػػتقؿ األكؿكالمتغيػػػػػر المسػػػػػتقؿ األكؿ  الخطػػػػػي البسػػػػػيط لممتغيػػػػػر التػػػػػابعالخطػػػػػي البسػػػػػيط لممتغيػػػػػر التػػػػػابعاالنحػػػػػدار االنحػػػػػدار معادلػػػػػة معادلػػػػػة   -أأ
باسػػػػػػػتسداـ طريقػػػػػػػة المربعػػػػػػػات باسػػػػػػػتسداـ طريقػػػػػػػة المربعػػػػػػػات   السطػػػػػػػي البسػػػػػػػيطالسطػػػػػػػي البسػػػػػػػيط  النمػػػػػػػوطجالنمػػػػػػػوطجتقػػػػػػػدير معادلػػػػػػػة تقػػػػػػػدير معادلػػػػػػػة يمةػػػػػػػف يمةػػػػػػػف كك  ::اال تمػػػػػػػافاال تمػػػػػػػاف
بيانػػػػػات بيانػػػػػات ومحولػػػػػة الػػػػػى ومحولػػػػػة الػػػػػى   مػػػػػف بيانػػػػػات سػػػػػنويةمػػػػػف بيانػػػػػات سػػػػػنوية  والمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿوالمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿ  للمت يػػػػػر التػػػػػاب للمت يػػػػػر التػػػػػاب   الصػػػػػ ر الصػػػػػ ر 

رقػػػػػػـ رقػػػػػػـ اػػػػػػي الجػػػػػػدوؿ اػػػػػػي الجػػػػػػدوؿ   ةمػػػػػػاةمػػػػػػااآلتيػػػػػػة اآلتيػػػػػػة   وباسػػػػػػتسداـ البرنػػػػػػامل تػػػػػػـ التوصػػػػػػؿ الػػػػػػى النتػػػػػػا لوباسػػػػػػتسداـ البرنػػػػػػامل تػػػػػػـ التوصػػػػػػؿ الػػػػػػى النتػػػػػػا لك ك ربػػػػػػ  سػػػػػػنويةربػػػػػػ  سػػػػػػنوية
 : : اآلتياآلتي  (23-4)

 (4-23)جدوؿ 
 للمت ير التاب  والمت ير المستقؿ األوؿ للبنوؾ مجتمعة. نتا ل تقدير النموطج السطي البسيط

Model 1: OLS, using observations 1-40 
Dependent variable:        
                          coefficient       std. error       t-ratio        p-value 

-----------------------------------------------------------------  
const                  23.3617           1.35536       17.24          5.64 e-019*** 
                     0.4461             0.0533          8.372          5.71e-010***   
 
Mean dependent var   7.683125   S.D. dependent var   1.009202 

Sum squared resid    2.492878   S.E. of regression   0.263148 

R-squared(  )            0.937240   Adjusted R-squared( ̅ )   0.932010 

( ) (1, 38)             179.2058       P-value(F)       1.08e-21 

     ..البرناملالبرنامل  نتا لنتا ل   داد الباحث با  تماد  لى داد الباحث با  تماد  لىإإالمصدر: مف المصدر: مف 
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اػػػػػػػػي الجػػػػػػػػدوؿ اػػػػػػػػي الجػػػػػػػػدوؿ   (GRETL)حسػػػػػػػػب نتيجػػػػػػػػة تقػػػػػػػػدير النمػػػػػػػػوطج السطػػػػػػػػي البسػػػػػػػػيط لبرنػػػػػػػػامل حسػػػػػػػػب نتيجػػػػػػػػة تقػػػػػػػػدير النمػػػػػػػػوطج السطػػػػػػػػي البسػػػػػػػػيط لبرنػػػػػػػػامل ببو و       
ةمػػػػػا اػػػػػي ةمػػػػػا اػػػػػي   ككللمت يػػػػػر التػػػػػاب  والمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿللمت يػػػػػر التػػػػػاب  والمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿ  السػػػػػابؽ  تصػػػػػبن معادلػػػػػة ا نحػػػػػدار المقػػػػػدرةالسػػػػػابؽ  تصػػػػػبن معادلػػػػػة ا نحػػػػػدار المقػػػػػدرة

 ::اآلتياآلتي  (4-24)اي الجدوؿ رقـ اي الجدوؿ رقـ   ((    ))المعادلة رقـ المعادلة رقـ 

 (4-24)جدوؿ 
 للمت ير التاب  والمت ير المستقؿ األوؿ للبنوؾ.نتا ل معادلة ا نحدار السطي البسيط المقدرة 

 
       ̂                                          (  ) 
                                                                               

(  )          ( ̅ )           ( )                 ( )           

 

 ..(4-23)نتا ج الجدكؿنتا ج الجدكؿ  الباحث اعتمادا عمىالباحث اعتمادا عمىعداد عداد إإالمصدر: مف المصدر: مف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

72 
 

 المبحث الثاني
 الدراسة استبار ارليات

 تمييد:تمييد:

يتنػػػػػػػاوؿ مػػػػػػػطا المبحػػػػػػػث استبػػػػػػػار ارلػػػػػػػيات الدراسػػػػػػػة لةػػػػػػػؿ مػػػػػػػف بنػػػػػػػؾ التلػػػػػػػامف اإلسػػػػػػػالمي يتنػػػػػػػاوؿ مػػػػػػػطا المبحػػػػػػػث استبػػػػػػػار ارلػػػػػػػيات الدراسػػػػػػػة لةػػػػػػػؿ مػػػػػػػف بنػػػػػػػؾ التلػػػػػػػامف اإلسػػػػػػػالمي    
وبنػػػػؾ ا مػػػػؿ للتمويػػػػؿ األصػػػػ رك وةػػػػطلؾ بنػػػػؾ الةريمػػػػي للتمويػػػػؿ األصػػػػ ر اإلسػػػػالميك وبنػػػػؾ ا مػػػػؿ للتمويػػػػؿ األصػػػػ رك وةػػػػطلؾ بنػػػػؾ الةريمػػػػي للتمويػػػػؿ األصػػػػ ر اإلسػػػػالميك   ككالػػػػدوليالػػػػدولي
 : : اآلتياآلتي  لى النحو لى النحو  وطلؾوطلؾ

 بنؾ التضامف اإلسالمي الدكلي:بنؾ التضامف اإلسالمي الدكلي:  1-

  يوجػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػابي لحجػػػػـ ا  تمػػػػاف لبنػػػػؾ التلػػػػامف  لػػػػػى   يوجػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػابي لحجػػػػـ ا  تمػػػػاف لبنػػػػؾ التلػػػػامف  لػػػػػى   ال رضػػػػية األكلػػػػى:ال رضػػػػية األكلػػػػى:اختبػػػػار اختبػػػػار   -أأ
 تنمية   دد  المااري  الص يرة اي اليمف. تنمية   دد  المااري  الص يرة اي اليمف. 

 مف المبحث األوؿ اآلتي:مف المبحث األوؿ اآلتي:  6)-(4يبيف الجدوؿ السابؽ يبيف الجدوؿ السابؽ 

ومػػػػػػػو معػػػػػػػدؿ ومػػػػػػػو معػػػػػػػدؿ   كك(              )الجػػػػػػػم  المقطػػػػػػػوع  ثابػػػػػػػت المعادلػػػػػػػة  مػػػػػػػف النمػػػػػػػوطج يسػػػػػػػاو  الجػػػػػػػم  المقطػػػػػػػوع  ثابػػػػػػػت المعادلػػػػػػػة  مػػػػػػػف النمػػػػػػػوطج يسػػػػػػػاو    1-
   نػػػػػػػػدما يةػػػػػػػػوف معػػػػػػػػدؿ ت يػػػػػػػػر حجػػػػػػػػـ    نػػػػػػػػدما يةػػػػػػػػوف معػػػػػػػػدؿ ت يػػػػػػػػر حجػػػػػػػػـ             ت يػػػػػػػػر تنميػػػػػػػػة   ػػػػػػػػدد  الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة  ت يػػػػػػػػر تنميػػػػػػػػة   ػػػػػػػػدد  الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة  

   صفر.  صفر.          ا  تماف  ا  تماف  

  ::حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف  لػػػػػػػى المت يػػػػػػػر التػػػػػػػاب حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف  لػػػػػػػى المت يػػػػػػػر التػػػػػػػاب   ::وجػػػػػػػود تػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػر المسػػػػػػػتقؿ أألوؿوجػػػػػػػود تػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػر المسػػػػػػػتقؿ أألوؿ  2-
اػػػػػػػػػي حجػػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػػاف  يػػػػػػػػػمداد اػػػػػػػػػي حجػػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػػاف  يػػػػػػػػػمداد   1%اري  الصػػػػػػػػػ يرةك اةػػػػػػػػػؿ ميػػػػػػػػػادة بمعػػػػػػػػػدؿ اري  الصػػػػػػػػػ يرةك اةػػػػػػػػػؿ ميػػػػػػػػػادة بمعػػػػػػػػػدؿ تنمية  ػػػػػػػػػدد  الماػػػػػػػػػتنمية  ػػػػػػػػػدد  الماػػػػػػػػػ

وبالتػػػػػػػالي نػػػػػػػرا  ارلػػػػػػػية العػػػػػػػدـ   وبالتػػػػػػػالي نػػػػػػػرا  ارلػػػػػػػية العػػػػػػػدـ   ك ك (1.12117%)نمو  ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة بمعػػػػػػػدؿ نمو  ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة بمعػػػػػػػدؿ 
حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف  لػػػػػى تنميػػػػػة   ػػػػػدد  الماػػػػػاري  حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف  لػػػػػى تنميػػػػػة   ػػػػػدد  الماػػػػػاري    ::يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿيوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿ

حجػػػػػػػـ حجػػػػػػػـ   ::ي للمت يػػػػػػػر المسػػػػػػػتقؿ األوؿي للمت يػػػػػػػر المسػػػػػػػتقؿ األوؿالصػػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػػؿ الفرلػػػػػػػية البديلػػػػػػػة بوجػػػػػػػود تػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػابالصػػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػػؿ الفرلػػػػػػػية البديلػػػػػػػة بوجػػػػػػػود تػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػاب
 ا  تماف  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.ا  تماف  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.

(    )تاػػػػػػػير ةػػػػػػػؿ مػػػػػػػف تاػػػػػػػير ةػػػػػػػؿ مػػػػػػػف   3-                   (  ̅  ) لػػػػػػػػى اف جػػػػػػػودة النمػػػػػػػوطج جيػػػػػػػػدة لػػػػػػػػى اف جػػػػػػػودة النمػػػػػػػوطج جيػػػػػػػػدة إإ              
سػػػػػػػر أف الت يػػػػػػػر الةلػػػػػػػي اػػػػػػػي تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  سػػػػػػػر أف الت يػػػػػػػر الةلػػػػػػػي اػػػػػػػي تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  آآاػػػػػػػي تفسػػػػػػػير الظػػػػػػػامرة محػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػةك بمعنػػػػػػػى اػػػػػػػي تفسػػػػػػػير الظػػػػػػػامرة محػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػةك بمعنػػػػػػػى 

لػػػػػػى مت يػػػػػػرات لػػػػػػى مت يػػػػػػرات إإمػػػػػػردس مػػػػػػردس   (29%)وأف وأف   (71%)الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة يفسػػػػػػرس حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف بنسػػػػػػبة الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة يفسػػػػػػرس حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف بنسػػػػػػبة 
  يوجػػػػػػػد تػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػر المسػػػػػػػتقؿ األوؿ   يوجػػػػػػػد تػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػر المسػػػػػػػتقؿ األوؿ   ::وبالتػػػػػػػالي نػػػػػػػرا  ارلػػػػػػػية العػػػػػػػدـوبالتػػػػػػػالي نػػػػػػػرا  ارلػػػػػػػية العػػػػػػػدـك ك أسػػػػػػػر أسػػػػػػػر 
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حجػػػػـ ا  تمػػػػاف  لػػػػى تنميػػػػة   ػػػػدد  الماػػػػاري  الصػػػػ يرةك ونقبػػػػؿ الفرلػػػػية البديلػػػػة بوجػػػػود تػػػػ ثير حجػػػػـ ا  تمػػػػاف  لػػػػى تنميػػػػة   ػػػػدد  الماػػػػاري  الصػػػػ يرةك ونقبػػػػؿ الفرلػػػػية البديلػػػػة بوجػػػػود تػػػػ ثير 
   الص يرة.  الص يرة.حجـ ا  تماف  لى تنمية   دد  المااريحجـ ا  تماف  لى تنمية   دد  المااري  ::إيجابي للمت ير المستقؿ األوؿإيجابي للمت ير المستقؿ األوؿ

الجدوليػػػػػػػة الجدوليػػػػػػػة   ((  ))ةبػػػػػػػر مػػػػػػػف ةبػػػػػػػر مػػػػػػػف أأومػػػػػػػى ومػػػػػػػى   ((          ))المحسػػػػػػػوبة التػػػػػػػي تسػػػػػػػاو  المحسػػػػػػػوبة التػػػػػػػي تسػػػػػػػاو    ((  ))ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير   4-
ك وبالتػػػػػػػالي ك وبالتػػػػػػػالي ((          ))والتػػػػػػػي تسػػػػػػػاو  والتػػػػػػػي تسػػػػػػػاو    ((    ))ودرجػػػػػػػة حريػػػػػػػة ودرجػػػػػػػة حريػػػػػػػة   ((    )) نػػػػػػػد مسػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػة   نػػػػػػػد مسػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػة  

حجػػػػـ ا  تمػػػػاف  لػػػػى حجػػػػـ ا  تمػػػػاف  لػػػػى   ::  يوجػػػػد تػػػػ ثير إيجػػػػابي للمت يػػػػر المسػػػػتقؿ األوؿ  يوجػػػػد تػػػػ ثير إيجػػػػابي للمت يػػػػر المسػػػػتقؿ األوؿ  ::نػػػػرا  ارلػػػػية العػػػػدـنػػػػرا  ارلػػػػية العػػػػدـ
بوجػػػػػػود تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر بوجػػػػػػود تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر   :تنميػػػػػػة   ػػػػػػدد  الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػؿ الفرلػػػػػػية البديلػػػػػػةتنميػػػػػػة   ػػػػػػدد  الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػؿ الفرلػػػػػػية البديلػػػػػػة

 حجـ ا  تماف  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.حجـ ا  تماف  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.  ::المستقؿ األوؿالمستقؿ األوؿ

الجدوليػػػػػػػػة  نػػػػػػػػد الجدوليػػػػػػػػة  نػػػػػػػػد   ((  ))ةبػػػػػػػػر مػػػػػػػػف ةبػػػػػػػػر مػػػػػػػػف أأ  ((      ))المحسػػػػػػػػوبة والتػػػػػػػػي تسػػػػػػػػاو  المحسػػػػػػػػوبة والتػػػػػػػػي تسػػػػػػػػاو    (  )ةمػػػػػػػػا تاػػػػػػػػير ةمػػػػػػػػا تاػػػػػػػػير   5-
ك وبالتػػػػػػػالي نػػػػػػػرا  ك وبالتػػػػػػػالي نػػػػػػػرا  ((        ))والتػػػػػػػي تسػػػػػػػاو  والتػػػػػػػي تسػػػػػػػاو    ((    ))ودرجػػػػػػػة حريػػػػػػػة ودرجػػػػػػػة حريػػػػػػػة   ((    ))مسػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػة  مسػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػة  

حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف  لػػػػػى تنميػػػػػة حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف  لػػػػػى تنميػػػػػة   ::  يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿ  يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿ  ::ارلػػػػػية العػػػػػدـارلػػػػػية العػػػػػدـ
بوجػػػػػود تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ بوجػػػػػود تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ   ::  ػػػػػدد  الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرةك ونقبػػػػػؿ الفرلػػػػػية البديلػػػػػة  ػػػػػدد  الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرةك ونقبػػػػػؿ الفرلػػػػػية البديلػػػػػة

 اري  الص يرة.اري  الص يرة.حجـ ا  تماف  لى تنمية   دد  الماحجـ ا  تماف  لى تنمية   دد  الما  ::األوؿاألوؿ

(  )                ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير   6- ومػػػػػػػي قريبػػػػػػػة مػػػػػػػف الصػػػػػػػفر ومػػػػػػػطا ومػػػػػػػي قريبػػػػػػػة مػػػػػػػف الصػػػػػػػفر ومػػػػػػػطا كك                      
  يوجػػػػد تػػػػػ ثير   يوجػػػػد تػػػػػ ثير   ::يعنػػػػي أف النمػػػػوطج المقػػػػػدر معنػػػػو  احصػػػػػا ياك وبالتػػػػالي نػػػػػرا  ارلػػػػية العػػػػػدـيعنػػػػي أف النمػػػػوطج المقػػػػػدر معنػػػػو  احصػػػػػا ياك وبالتػػػػالي نػػػػػرا  ارلػػػػية العػػػػػدـ

إيجػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػر المسػػػػػػػتقؿ األوؿ حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف  لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة إيجػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػر المسػػػػػػػتقؿ األوؿ حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف  لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة 
حجػػػػـ ا  تمػػػػاف  لػػػػى حجػػػػـ ا  تمػػػػاف  لػػػػى   ::بوجػػػػود تػػػػ ثير إيجػػػػابي للمت يػػػػر المسػػػػتقؿ األوؿبوجػػػػود تػػػػ ثير إيجػػػػابي للمت يػػػػر المسػػػػتقؿ األوؿ  ::ديلػػػػةديلػػػػةونقبػػػػؿ الفرلػػػػية البونقبػػػػؿ الفرلػػػػية الب

 تنمية   دد  المااري  الص يرة.تنمية   دد  المااري  الص يرة.

  يوجػػػػد تػػػػ ثير إيجػػػػابي لحجػػػػـ الودا ػػػػ  لبنػػػػؾ التلػػػػامف  لػػػػى   يوجػػػػد تػػػػ ثير إيجػػػػابي لحجػػػػـ الودا ػػػػ  لبنػػػػؾ التلػػػػامف  لػػػػى ال رضػػػػية الثانيػػػػة: ال رضػػػػية الثانيػػػػة:   اختبػػػػاراختبػػػػار  -بب
   تنمية   دد  المااري  الص يرة.تنمية   دد  المااري  الص يرة.

 مف المبحث األوؿ اآلتي:مف المبحث األوؿ اآلتي:  8)-(4يبيف الجدوؿ السابؽ يبيف الجدوؿ السابؽ 

ومػػػػػػػو معػػػػػػػدؿ ومػػػػػػػو معػػػػػػػدؿ   كك(              )الجػػػػػػػم  المقطػػػػػػػوع  ثابػػػػػػػت المعادلػػػػػػػة  مػػػػػػػف النمػػػػػػػوطج يسػػػػػػػاو  الجػػػػػػػم  المقطػػػػػػػوع  ثابػػػػػػػت المعادلػػػػػػػة  مػػػػػػػف النمػػػػػػػوطج يسػػػػػػػاو    1-
   نػػػػدما يةػػػػوف معػػػػدؿ ت يػػػػر حجػػػػـ الودا ػػػػ     نػػػػدما يةػػػػوف معػػػػدؿ ت يػػػػر حجػػػػـ الودا ػػػػ              ت يػػػػر تنميػػػػة   ػػػػدد  الماػػػػاري  الصػػػػ يرة  ت يػػػػر تنميػػػػة   ػػػػدد  الماػػػػاري  الصػػػػ يرة  

   صفر.  صفر.            
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(    )تاػػػػػػػػػير ةػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف تاػػػػػػػػػير ةػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف   2-                   (  ̅  ) أف النمػػػػػػػػػوطج جيػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػي أف النمػػػػػػػػػوطج جيػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػي   إلػػػػػػػػػىإلػػػػػػػػػى              
تفسػػػػػير الظػػػػػامرة محػػػػػؿ الدراسػػػػػةك بمعنػػػػػى أسػػػػػر أف الت يػػػػػر الةلػػػػػي اػػػػػي تنميػػػػػة   ػػػػػدد  الماػػػػػاري  تفسػػػػػير الظػػػػػامرة محػػػػػؿ الدراسػػػػػةك بمعنػػػػػى أسػػػػػر أف الت يػػػػػر الةلػػػػػي اػػػػػي تنميػػػػػة   ػػػػػدد  الماػػػػػاري  

 مت يرات أسر  .مت يرات أسر  .  إلىإلىمردس مردس   (29%)وأف وأف   كك(71%)الص يرة يفسرس حجـ الودا   بنسبة الص يرة يفسرس حجـ الودا   بنسبة 

الجدوليػػػػػة  نػػػػػد الجدوليػػػػػة  نػػػػػد   ((  ))ةبػػػػػر مػػػػػف ةبػػػػػر مػػػػػف أأومػػػػػى ومػػػػػى   ((        ))المحسػػػػػوبة التػػػػػي تسػػػػػاو  المحسػػػػػوبة التػػػػػي تسػػػػػاو    ((  ))ةمػػػػػا تاػػػػػير ةمػػػػػا تاػػػػػير   3-
ك وبالتػػػػػػػػػػػالي ك وبالتػػػػػػػػػػػالي ((        ))التػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػاو  التػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػاو    ((    ))ودرجػػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػػة ودرجػػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػػة   ((          ))مسػػػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػػػة 

  يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ الثػػػػػاني حجػػػػػـ الودا ػػػػػ   لػػػػػى   يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ الثػػػػػاني حجػػػػػـ الودا ػػػػػ   لػػػػػى   ::نػػػػػرا  ارلػػػػػية العػػػػػدـنػػػػػرا  ارلػػػػػية العػػػػػدـ
بوجػػػػػػود تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر بوجػػػػػػود تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر   ::تنميػػػػػػة   ػػػػػػدد  الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػؿ الفرلػػػػػػية البديلػػػػػػةتنميػػػػػػة   ػػػػػػدد  الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػؿ الفرلػػػػػػية البديلػػػػػػة

 حجـ الودا    لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.حجـ الودا    لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.  ::المستقؿ الثانيالمستقؿ الثاني

الجدوليػػػػػة  نػػػػػد مسػػػػػتو  الجدوليػػػػػة  نػػػػػد مسػػػػػتو    ((  ))ةبػػػػػر مػػػػػف ةبػػػػػر مػػػػػف أأ  ((    ))المحسػػػػػوبة التػػػػػي تسػػػػػاو  المحسػػػػػوبة التػػػػػي تسػػػػػاو    (  )ةمػػػػػا تاػػػػػير ةمػػػػػا تاػػػػػير   4-
ك وبالتػػػػػػػػػػالي نػػػػػػػػػػػرا  ك وبالتػػػػػػػػػػالي نػػػػػػػػػػػرا  ((        ))التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػاو  التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػاو    ((    ))ودرجػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػػة ودرجػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػػة   ((          ))معنويػػػػػػػػػػة  معنويػػػػػػػػػػة  

  يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ الثػػػػػاني حجػػػػػـ الودا ػػػػػ   لػػػػػى تنميػػػػػة   يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ الثػػػػػاني حجػػػػػـ الودا ػػػػػ   لػػػػػى تنميػػػػػة   ::ارلػػػػػية العػػػػػدـارلػػػػػية العػػػػػدـ
بوجػػػػػود تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ بوجػػػػػود تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ   ::  ػػػػػدد  الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرةك ونقبػػػػػؿ الفرلػػػػػية البديلػػػػػة  ػػػػػدد  الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرةك ونقبػػػػػؿ الفرلػػػػػية البديلػػػػػة

 حجـ الودا    لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.حجـ الودا    لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.  ::الثانيالثاني

(  )                ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػػير ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػػير   5- ومػػػػػػػػطا ومػػػػػػػػطا   ككة مػػػػػػػف الصػػػػػػػػفرة مػػػػػػػف الصػػػػػػػػفرومػػػػػػػي قريبػػػػػػػػومػػػػػػػي قريبػػػػػػػػ                      
  يوجػػػػد تػػػػػ ثير   يوجػػػػد تػػػػػ ثير   ::يعنػػػػي أف النمػػػػوطج المقػػػػػدر معنػػػػو  احصػػػػػا ياك وبالتػػػػالي نػػػػػرا  ارلػػػػية العػػػػػدـيعنػػػػي أف النمػػػػوطج المقػػػػػدر معنػػػػو  احصػػػػػا ياك وبالتػػػػالي نػػػػػرا  ارلػػػػية العػػػػػدـ

إيجػػػػابي للمت يػػػػر المسػػػػتقؿ الثػػػػاني حجػػػػـ الودا ػػػػ   لػػػػى تنميػػػػة   ػػػػدد  الماػػػػاري  الصػػػػ يرة ونقبػػػػؿ إيجػػػػابي للمت يػػػػر المسػػػػتقؿ الثػػػػاني حجػػػػـ الودا ػػػػ   لػػػػى تنميػػػػة   ػػػػدد  الماػػػػاري  الصػػػػ يرة ونقبػػػػؿ 
يػػػػػة يػػػػػة حجػػػػػـ الودا ػػػػػ   لػػػػػى تنمحجػػػػػـ الودا ػػػػػ   لػػػػػى تنم  ::بوجػػػػػود تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػتقؿ الثػػػػػانيبوجػػػػػود تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػتقؿ الثػػػػػاني  ::الفرلػػػػية البديلػػػػػةالفرلػػػػية البديلػػػػػة

   دد  المااري  الص يرة.  دد  المااري  الص يرة.

  يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي لحجػػػػػـ الموجػػػػػودات لبنػػػػػؾ التلػػػػػامف   يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي لحجػػػػػـ الموجػػػػػودات لبنػػػػػؾ التلػػػػػامف ال رضػػػػػية الثالثػػػػػة: ال رضػػػػػية الثالثػػػػػة:   اختبػػػػػاراختبػػػػػار  -جج
    لى تنمية   دد  المااري  الص يرة. لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.

 مف المبحث األوؿ اآلتي:مف المبحث األوؿ اآلتي:  10)-(4يبيف الجدوؿ السابؽ يبيف الجدوؿ السابؽ 

ومػػػػػو معػػػػػدؿ ت يػػػػػر ومػػػػػو معػػػػػدؿ ت يػػػػػر   كك(            )الجػػػػػم  المقطػػػػػوع  ثابػػػػػت المعادلػػػػػة  مػػػػػف النمػػػػػوطج يسػػػػػاو  الجػػػػػم  المقطػػػػػوع  ثابػػػػػت المعادلػػػػػة  مػػػػػف النمػػػػػوطج يسػػػػػاو    1-
   نػػػػػدما يةػػػػػوف معػػػػػدؿ ت يػػػػػر حجػػػػػـ الموجػػػػػودات    نػػػػػدما يةػػػػػوف معػػػػػدؿ ت يػػػػػر حجػػػػػـ الموجػػػػػودات             تنميػػػػػة   ػػػػػدد  الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة  تنميػػػػػة   ػػػػػدد  الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة  

   صفر.  صفر.            
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(    )مػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػف   تاػػػػػػػػػير ةػػػػػػػػػؿتاػػػػػػػػػير ةػػػػػػػػػؿ  2-                   (  ̅  ) الػػػػػػػػػى أف النمػػػػػػػػػوطج جيػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػى أف النمػػػػػػػػػوطج جيػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػي               
سػػػػػر أف الت يػػػػػر الةلػػػػػي اػػػػػي تنميػػػػػة   ػػػػػدد  الماػػػػػاري  سػػػػػر أف الت يػػػػػر الةلػػػػػي اػػػػػي تنميػػػػػة   ػػػػػدد  الماػػػػػاري  آآتفسػػػػػير الظػػػػػامرة محػػػػػؿ الدراسػػػػػةك بمعنػػػػػى تفسػػػػػير الظػػػػػامرة محػػػػػؿ الدراسػػػػػةك بمعنػػػػػى 

 ..مت يرات أسر مت يرات أسر   إلىإلىمردس مردس   (22%)وأف وأف   (78%)الص يرة يفسرس حجـ الموجودات بنسبة الص يرة يفسرس حجـ الموجودات بنسبة 

الجدوليػػػػػة  نػػػػػد الجدوليػػػػػة  نػػػػػد   ((  ))ةبػػػػػر مػػػػػف ةبػػػػػر مػػػػػف أأومػػػػػى ومػػػػػى   ((        ))المحسػػػػػوبة التػػػػػي تسػػػػػاو  المحسػػػػػوبة التػػػػػي تسػػػػػاو    ((  ))ةمػػػػػا تاػػػػػير ةمػػػػػا تاػػػػػير   3-
وبالتػػػػػػػػػػػالي وبالتػػػػػػػػػػػالي ك ك ((        ))التػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػاو  التػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػاو    ((    ))ودرجػػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػػة ودرجػػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػػة   ((          ))مسػػػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػػػة 

  يوجػػػػػػد تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر المسػػػػػػتقؿ الثالػػػػػػث حجػػػػػػـ الموجػػػػػػودات   يوجػػػػػػد تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر المسػػػػػػتقؿ الثالػػػػػػث حجػػػػػػـ الموجػػػػػػودات   ::نػػػػػرا  ارلػػػػػػية العػػػػػػدـنػػػػػرا  ارلػػػػػػية العػػػػػػدـ
بوجػػػػػػػود تػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػابي بوجػػػػػػػود تػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػابي   :: لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػػؿ الفرلػػػػػػػية البديلػػػػػػػة لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػػؿ الفرلػػػػػػػية البديلػػػػػػػة

 حجـ الموجودات  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.حجـ الموجودات  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.  ::للمت ير المستقؿ الثالثللمت ير المستقؿ الثالث

الجدوليػػػػػػػة  نػػػػػػػد الجدوليػػػػػػػة  نػػػػػػػد   ((  ))ةبػػػػػػػر مػػػػػػػف ةبػػػػػػػر مػػػػػػػف أأ  ((          ))المحسػػػػػػػوبة التػػػػػػػي تسػػػػػػػاو  المحسػػػػػػػوبة التػػػػػػػي تسػػػػػػػاو    (  )ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير   4-
ك وبالتػػػػػػػػػػالي ك وبالتػػػػػػػػػػالي ((        ))التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػاو  التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػاو    ((    ))ودرجػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػة ودرجػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػة   ((          ))مسػػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػػة  مسػػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػػة  

  يوجػػػػػػد تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر المسػػػػػػتقؿ الثالػػػػػػث حجػػػػػػـ الموجػػػػػػودات   يوجػػػػػػد تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر المسػػػػػػتقؿ الثالػػػػػػث حجػػػػػػـ الموجػػػػػػودات   ::نػػػػػرا  ارلػػػػػػية العػػػػػػدـنػػػػػرا  ارلػػػػػػية العػػػػػػدـ
بوجػػػػػػػود تػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػابي بوجػػػػػػػود تػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػابي   ::لػػػػػػػةلػػػػػػػة لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػػؿ الفرلػػػػػػػية البدي لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػػؿ الفرلػػػػػػػية البدي

 حجـ الموجودات  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.حجـ الموجودات  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.  ::للمت ير المستقؿ الثالثللمت ير المستقؿ الثالث

(  )                ةمػػػػػػػػا تاػػػػػػػػير ةمػػػػػػػػا تاػػػػػػػػير   5- ومػػػػػػػػطا ومػػػػػػػػطا   ككومػػػػػػػػي قريبػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الصػػػػػػػػفرومػػػػػػػػي قريبػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الصػػػػػػػػفر                      
  يوجػػػػد تػػػػػ ثير   يوجػػػػد تػػػػػ ثير   ::حصػػػػػا ياك وبالتػػػػالي نػػػػػرا  ارلػػػػية العػػػػػدـحصػػػػػا ياك وبالتػػػػالي نػػػػػرا  ارلػػػػية العػػػػػدـإإيعنػػػػي أف النمػػػػوطج المقػػػػػدر معنػػػػو  يعنػػػػي أف النمػػػػوطج المقػػػػػدر معنػػػػو  

  ككر المسػػػػػتقؿ الثالػػػػػث حجػػػػػـ الموجػػػػػودات  لػػػػػى تنميػػػػػة   ػػػػػدد  الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرةر المسػػػػػتقؿ الثالػػػػػث حجػػػػػـ الموجػػػػػودات  لػػػػػى تنميػػػػػة   ػػػػػدد  الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرةإيجػػػػػابي للمت يػػػػػإيجػػػػػابي للمت يػػػػػ
بوجػػػػػػود تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر المسػػػػػػتقؿ الثالػػػػػػث حجػػػػػػـ الموجػػػػػػودات بوجػػػػػػود تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر المسػػػػػػتقؿ الثالػػػػػػث حجػػػػػػـ الموجػػػػػػودات   ::ونقبػػػػػػؿ الفرلػػػػػػية البديلػػػػػػةونقبػػػػػػؿ الفرلػػػػػػية البديلػػػػػػة

  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة. لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.

والموجػػػػودات والموجػػػػودات   يوجػػػػد تػػػػ ثير إيجػػػػابي لحجػػػػـ ا  تمػػػػاف والودا ػػػػ    يوجػػػػد تػػػػ ثير إيجػػػػابي لحجػػػػـ ا  تمػػػػاف والودا ػػػػ  ال رضػػػػية الرابعػػػػة: ال رضػػػػية الرابعػػػػة:   اختبػػػػاراختبػػػػار  -دد
   لبنؾ التلامف  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.لبنؾ التلامف  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.

 مف المبحث األوؿ اآلتي:مف المبحث األوؿ اآلتي:  12)-(4يبيف الجدوؿ السابؽ يبيف الجدوؿ السابؽ 

ومػػػػػػػو معػػػػػػدؿ ت يػػػػػػػر ومػػػػػػػو معػػػػػػدؿ ت يػػػػػػػر   كك(        )الجػػػػػػم  المقطػػػػػػوع  ثابػػػػػػػت المعادلػػػػػػة  مػػػػػػػف النمػػػػػػوطج يسػػػػػػاو  الجػػػػػػم  المقطػػػػػػوع  ثابػػػػػػػت المعادلػػػػػػة  مػػػػػػػف النمػػػػػػوطج يسػػػػػػاو    1-
   نػػػػػػػػػدما يةػػػػػػػػػوف معػػػػػػػػػدؿ ت يػػػػػػػػػر المت يػػػػػػػػػرات    نػػػػػػػػػدما يةػػػػػػػػػوف معػػػػػػػػػدؿ ت يػػػػػػػػػر المت يػػػػػػػػػرات             تنميػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػدد  الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرة  تنميػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػدد  الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرة  

 المستقلة الثالثة صفر.المستقلة الثالثة صفر.
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وؿ حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػاف  لػػػػػػػػى المت يػػػػػػػػر التػػػػػػػػاب  وؿ حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػاف  لػػػػػػػػى المت يػػػػػػػػر التػػػػػػػػاب  ألألوجػػػػػػػود تػػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػػر المسػػػػػػػػتقؿ اوجػػػػػػػود تػػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػػر المسػػػػػػػػتقؿ ا  2-
اػػػػػػػػػي حجػػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػػاف يػػػػػػػػػمداد اػػػػػػػػػي حجػػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػػاف يػػػػػػػػػمداد   1%تنمية  ػػػػػػػػػدد  الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرةك اةػػػػػػػػػؿ ميػػػػػػػػػادة بمعػػػػػػػػػدؿ تنمية  ػػػػػػػػػدد  الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرةك اةػػػػػػػػػؿ ميػػػػػػػػػادة بمعػػػػػػػػػدؿ 

ك مػػػػػػػػػ  ثبػػػػػػػػػات المت يػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػتقؿ الثػػػػػػػػػاني ك مػػػػػػػػػ  ثبػػػػػػػػػات المت يػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػتقؿ الثػػػػػػػػػاني (1.3%)نمو  ػػػػػػػػػدد  الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرة بمعػػػػػػػػػدؿ نمو  ػػػػػػػػػدد  الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرة بمعػػػػػػػػػدؿ 
 والثالث.والثالث.

(    )ؿ مػػػػػػػػػف ؿ مػػػػػػػػػف تاػػػػػػػػػير ةػػػػػػػػػتاػػػػػػػػػير ةػػػػػػػػػ  3-                   (  ̅  ) لػػػػػػػػػى أف النمػػػػػػػػػوطج جيػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػى أف النمػػػػػػػػػوطج جيػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػي إإ              
سػػػػػر أف الت يػػػػػر الةلػػػػػي اػػػػػي تنميػػػػػة   ػػػػػدد  الماػػػػػاري  سػػػػػر أف الت يػػػػػر الةلػػػػػي اػػػػػي تنميػػػػػة   ػػػػػدد  الماػػػػػاري  آآتفسػػػػػير الظػػػػػامرة محػػػػػؿ الدراسػػػػػةك بمعنػػػػػى تفسػػػػػير الظػػػػػامرة محػػػػػؿ الدراسػػػػػةك بمعنػػػػػى 

مػػػػػػردس الػػػػػػى مػػػػػػردس الػػػػػػى   (23%)وأف وأف   (77%)ككالصػػػػػػ يرة يفسػػػػػػرس حجػػػػػػـ المت يػػػػػػرات المسػػػػػػتقلة الثالثػػػػػػة بنسػػػػػػبة الصػػػػػػ يرة يفسػػػػػػرس حجػػػػػػـ المت يػػػػػػرات المسػػػػػػتقلة الثالثػػػػػػة بنسػػػػػػبة 
وجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ وجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ   ي  ي  ::وبالتػػػػػالي نػػػػػرا  ارلػػػػػية العػػػػػدـوبالتػػػػػالي نػػػػػرا  ارلػػػػػية العػػػػػدـك ك مت يػػػػػرات أسػػػػػر مت يػػػػػرات أسػػػػػر 

  ::ا وؿ حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف  لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػػؿ الفرلػػػػػػػية البديلػػػػػػػةا وؿ حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف  لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػػؿ الفرلػػػػػػػية البديلػػػػػػػة
وؿ حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف  لػػػػػى تنميػػػػػة   ػػػػػدد  الماػػػػػاري  وؿ حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف  لػػػػػى تنميػػػػػة   ػػػػػدد  الماػػػػػاري  ألألبوجػػػػػود تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ ابوجػػػػػود تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ ا

 الص يرة.الص يرة.

الجدوليػػػػػة  نػػػػػد الجدوليػػػػػة  نػػػػػد   ((  ))ةبػػػػػر مػػػػػف ةبػػػػػر مػػػػػف أأومػػػػػى ومػػػػػى   ((      ))المحسػػػػػوبة والتػػػػػي تسػػػػػاو  المحسػػػػػوبة والتػػػػػي تسػػػػػاو    ((  ))ةمػػػػػا تاػػػػػير ةمػػػػػا تاػػػػػير   4-
ك وبالتػػػػػػػػػالي ك وبالتػػػػػػػػػالي ((          ))التػػػػػػػػي تسػػػػػػػػاو  التػػػػػػػػي تسػػػػػػػػاو    ((    ))ودرجػػػػػػػػة حريػػػػػػػػة ودرجػػػػػػػػة حريػػػػػػػػة   ((            ))مسػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػة مسػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػة 

وؿ حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف  لػػػػػى وؿ حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف  لػػػػػى ألأل  يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ ا  يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ ا  ::نػػػػػرا  ارلػػػػػية العػػػػػدـنػػػػػرا  ارلػػػػػية العػػػػػدـ
بوجػػػػػػود تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر بوجػػػػػػود تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر   ::تنميػػػػػػة   ػػػػػػدد  الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػؿ الفرلػػػػػػية البديلػػػػػػةتنميػػػػػػة   ػػػػػػدد  الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػؿ الفرلػػػػػػية البديلػػػػػػة

 وؿ حجـ ا  تماف  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.وؿ حجـ ا  تماف  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.المستقؿ ا المستقؿ ا 

الجدوليػػػػػػػة الجدوليػػػػػػػة   ((  ))ةبػػػػػػػر مػػػػػػػف ةبػػػػػػػر مػػػػػػػف أأومػػػػػػػى ومػػػػػػػى   ((        ))المحسػػػػػػػوبة والتػػػػػػػي تسػػػػػػػاو  المحسػػػػػػػوبة والتػػػػػػػي تسػػػػػػػاو    ((  ))ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير   5-
  ((          ))التػػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػػاو  التػػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػػاو    ((    ))ودرجػػػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػػػة ودرجػػػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػػػة   ((            )) نػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػػػػة  نػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػػػػة 

  يوجػػػػػػػد تػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػر المسػػػػػػػتقؿ الثػػػػػػػاني حجػػػػػػػـ   يوجػػػػػػػد تػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػر المسػػػػػػػتقؿ الثػػػػػػػاني حجػػػػػػػـ   ::وبالتػػػػػػػالي نػػػػػػػرا  ارلػػػػػػػية العػػػػػػػدـوبالتػػػػػػػالي نػػػػػػػرا  ارلػػػػػػػية العػػػػػػػدـ
بوجػػػػػػػود تػػػػػػػ ثير بوجػػػػػػػود تػػػػػػػ ثير   ::الودا ػػػػػػػ   لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػػؿ الفرلػػػػػػػية البديلػػػػػػػةالودا ػػػػػػػ   لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػػؿ الفرلػػػػػػػية البديلػػػػػػػة
 إيجابي للمت ير المستقؿ الثاني حجـ الودا    لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.إيجابي للمت ير المستقؿ الثاني حجـ الودا    لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.

الجدوليػػػػػة  نػػػػػد الجدوليػػػػػة  نػػػػػد   ((  ))ةبػػػػػر مػػػػػف ةبػػػػػر مػػػػػف أأومػػػػػى ومػػػػػى   ((      ))المحسػػػػػوبة والتػػػػػي تسػػػػػاو  المحسػػػػػوبة والتػػػػػي تسػػػػػاو    ((  ))ةمػػػػػا تاػػػػػير ةمػػػػػا تاػػػػػير   6-
ك وبالتػػػػػػػػػالي ك وبالتػػػػػػػػػالي ((          ))التػػػػػػػػي تسػػػػػػػػاو  التػػػػػػػػي تسػػػػػػػػاو    ((    ))ودرجػػػػػػػػة حريػػػػػػػػة ودرجػػػػػػػػة حريػػػػػػػػة   ((            ))مسػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػة مسػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػة 

  يوجػػػػػػد تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر المسػػػػػػتقؿ الثالػػػػػػث حجػػػػػػـ الموجػػػػػػودات   يوجػػػػػػد تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر المسػػػػػػتقؿ الثالػػػػػػث حجػػػػػػـ الموجػػػػػػودات   ::نػػػػػرا  ارلػػػػػػية العػػػػػػدـنػػػػػرا  ارلػػػػػػية العػػػػػػدـ
بوجػػػػػػػود تػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػابي بوجػػػػػػػود تػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػابي   :: لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػػؿ الفرلػػػػػػػية البديلػػػػػػػة لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػػؿ الفرلػػػػػػػية البديلػػػػػػػة

 لمستقؿ الثالث حجـ الموجودات  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.لمستقؿ الثالث حجـ الموجودات  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.للمت ير اللمت ير ا
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الجدوليػػػػػػػة  نػػػػػػػد الجدوليػػػػػػػة  نػػػػػػػد   ((  ))ةبػػػػػػػر مػػػػػػػف ةبػػػػػػػر مػػػػػػػف أأ  ((        ))المحسػػػػػػػوبة والتػػػػػػػي تسػػػػػػػاو  المحسػػػػػػػوبة والتػػػػػػػي تسػػػػػػػاو    (  )ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير   7-
ك وبالتػػػػػػػػػػالي ك وبالتػػػػػػػػػػالي ((        ))التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػاو  التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػاو    ((    ))ودرجػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػة ودرجػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػة   ((          ))مسػػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػػة  مسػػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػػة  

  يوجػػػػػػػد تػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػرات المسػػػػػػػتقلة  لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد    يوجػػػػػػػد تػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػرات المسػػػػػػػتقلة  لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد    ::نػػػػػػػرا  ارلػػػػػػػية العػػػػػػػدـنػػػػػػػرا  ارلػػػػػػػية العػػػػػػػدـ
الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرةك ونقبػػػػػؿ الفرلػػػػػية البديلػػػػػة بوجػػػػػود تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػرات المسػػػػػتقلة  لػػػػػى الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرةك ونقبػػػػػؿ الفرلػػػػػية البديلػػػػػة بوجػػػػػود تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػرات المسػػػػػتقلة  لػػػػػى 

 تنمية   دد  المااري  الص يرة.تنمية   دد  المااري  الص يرة.

(  )                ةمػػػػػػػػا تاػػػػػػػػير ةمػػػػػػػػا تاػػػػػػػػير   8- ومػػػػػػػػي قريبػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الصػػػػػػػػفر ومػػػػػػػػطا ومػػػػػػػػي قريبػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الصػػػػػػػػفر ومػػػػػػػػطا                       
  يوجػػػػد تػػػػػ ثير   يوجػػػػد تػػػػػ ثير   ::قػػػػػدر معنػػػػو  احصػػػػػا ياك وبالتػػػػالي نػػػػػرا  ارلػػػػية العػػػػػدـقػػػػػدر معنػػػػو  احصػػػػػا ياك وبالتػػػػالي نػػػػػرا  ارلػػػػية العػػػػػدـيعنػػػػي أف النمػػػػوطج الميعنػػػػي أف النمػػػػوطج الم

إيجػػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػػرات المسػػػػػػػػتقلة  لػػػػػػػػى تنميػػػػػػػػة   ػػػػػػػػدد  الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػػػؿ الفرلػػػػػػػػية إيجػػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػػرات المسػػػػػػػػتقلة  لػػػػػػػػى تنميػػػػػػػػة   ػػػػػػػػدد  الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػػػؿ الفرلػػػػػػػػية 
 بوجود ت ثير إيجابي للمت يرات المستقلة  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.بوجود ت ثير إيجابي للمت يرات المستقلة  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.  ::البديلةالبديلة

 بنؾ االمؿ لمتمكيؿ األصغر:بنؾ االمؿ لمتمكيؿ األصغر:  2-

مػػػػػػؿ  لػػػػػػى مػػػػػػؿ  لػػػػػػى ألأل  يوجػػػػػػد تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي لحجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف لبنػػػػػػؾ ا  يوجػػػػػػد تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي لحجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف لبنػػػػػػؾ اال رضػػػػػػية األكلػػػػػػى: ال رضػػػػػػية األكلػػػػػػى:   اختبػػػػػػاراختبػػػػػػار  -أأ
   تنمية   دد  المااري  الص يرة.تنمية   دد  المااري  الص يرة.

 مف المبحث األوؿ اآلتي:مف المبحث األوؿ اآلتي:  14)-(4يبيف الجدوؿ السابؽ يبيف الجدوؿ السابؽ 

ومػػػػػػػو معػػػػػػػدؿ ومػػػػػػػو معػػػػػػػدؿ   كك(              )الجػػػػػػػم  المقطػػػػػػػوع  ثابػػػػػػػت المعادلػػػػػػػة  مػػػػػػػف النمػػػػػػػوطج يسػػػػػػػاو  الجػػػػػػػم  المقطػػػػػػػوع  ثابػػػػػػػت المعادلػػػػػػػة  مػػػػػػػف النمػػػػػػػوطج يسػػػػػػػاو    1-
   نػػػػػػػػدما يةػػػػػػػػوف معػػػػػػػػدؿ ت يػػػػػػػػر حجػػػػػػػػـ    نػػػػػػػػدما يةػػػػػػػػوف معػػػػػػػػدؿ ت يػػػػػػػػر حجػػػػػػػػـ             ت يػػػػػػػػر تنميػػػػػػػػة   ػػػػػػػػدد  الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة  ت يػػػػػػػػر تنميػػػػػػػػة   ػػػػػػػػدد  الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة  

   صفر.  صفر.          ا  تماف  ا  تماف  

وجػػػػػػػود تػػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػػر المسػػػػػػػػتقؿ أألوؿ حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػاف  لػػػػػػػػى المت يػػػػػػػػر التػػػػػػػػاب  وجػػػػػػػود تػػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػػر المسػػػػػػػػتقؿ أألوؿ حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػاف  لػػػػػػػػى المت يػػػػػػػػر التػػػػػػػػاب    2-
اػػػػػػػػػي حجػػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػػاف  يػػػػػػػػػمداد اػػػػػػػػػي حجػػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػػاف  يػػػػػػػػػمداد   1%تنمية  ػػػػػػػػػدد  الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرةك اةػػػػػػػػػؿ ميػػػػػػػػػادة بمعػػػػػػػػػدؿ تنمية  ػػػػػػػػػدد  الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرةك اةػػػػػػػػػؿ ميػػػػػػػػػادة بمعػػػػػػػػػدؿ 

 ..(1.1765%)لمااري  الص يرة بمعدؿ لمااري  الص يرة بمعدؿ نمو  دد  انمو  دد  ا

(    )تاػػػػػػػػػػير ةلمػػػػػػػػػػف تاػػػػػػػػػػير ةلمػػػػػػػػػػف   3-                   (  ̅  ) الػػػػػػػػػػى اف جػػػػػػػػػػودة النمػػػػػػػػػػوطج جيػػػػػػػػػػدة الػػػػػػػػػػى اف جػػػػػػػػػػودة النمػػػػػػػػػػوطج جيػػػػػػػػػػدة               
سػػػػػػػر أف الت يػػػػػػػر الةلػػػػػػػي اػػػػػػػي تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  سػػػػػػػر أف الت يػػػػػػػر الةلػػػػػػػي اػػػػػػػي تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  آآاػػػػػػػي تفسػػػػػػػير الظػػػػػػػامرة محػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػةك بمعنػػػػػػػى اػػػػػػػي تفسػػػػػػػير الظػػػػػػػامرة محػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػةك بمعنػػػػػػػى 

مػػػػػػردس الػػػػػػى مت يػػػػػػرات مػػػػػػردس الػػػػػػى مت يػػػػػػرات   (43%)وأف وأف   (57%)الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة يفسػػػػػػرس حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف بنسػػػػػػبة الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرة يفسػػػػػػرس حجػػػػػػـ ا  تمػػػػػػاف بنسػػػػػػبة 
 أسر  .أسر  .

الجدوليػػػػػة الجدوليػػػػػة   ((  ))ةبػػػػػر مػػػػػف ةبػػػػػر مػػػػػف أأومػػػػػى ومػػػػػى   ((            ))المحسػػػػػوبة والتػػػػػي تسػػػػػاو  المحسػػػػػوبة والتػػػػػي تسػػػػػاو    ((  ))مػػػػػا تاػػػػػير مػػػػػا تاػػػػػير ةة  4-
وبالتػػػػػػالي وبالتػػػػػػالي   ((          ))التػػػػػػي تسػػػػػػاو  التػػػػػػي تسػػػػػػاو    ((    ))ودرجػػػػػػة حريػػػػػػة ودرجػػػػػػة حريػػػػػػة   ((          )) نػػػػػػد مسػػػػػػتو  معنويػػػػػػة   نػػػػػػد مسػػػػػػتو  معنويػػػػػػة  
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  يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿ حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف  لػػػػػى   يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿ حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف  لػػػػػى   ::نػػػػػرا  ارلػػػػػية العػػػػػدـنػػػػػرا  ارلػػػػػية العػػػػػدـ
بوجػػػػػػود تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر بوجػػػػػػود تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر   ::تنميػػػػػػة   ػػػػػػدد  الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػؿ الفرلػػػػػػية البديلػػػػػػةتنميػػػػػػة   ػػػػػػدد  الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػؿ الفرلػػػػػػية البديلػػػػػػة

 المستقؿ األوؿ حجـ ا  تماف  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.المستقؿ األوؿ حجـ ا  تماف  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.

الجدوليػػػػػػة  نػػػػػػد الجدوليػػػػػػة  نػػػػػػد   ((  ))ف ف ةبػػػػػػر مػػػػػػةبػػػػػػر مػػػػػػأأ  ((          ))المحسػػػػػػوبة والتػػػػػػي تسػػػػػػاو  المحسػػػػػػوبة والتػػػػػػي تسػػػػػػاو    (  )ةمػػػػػػا تاػػػػػػير ةمػػػػػػا تاػػػػػػير   5-
ك وبالتػػػػػػػػػػالي ك وبالتػػػػػػػػػػالي ((        ))التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػاو  التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػاو    ((    ))ودرجػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػة ودرجػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػة   ((          ))مسػػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػػة  مسػػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػػة  

  يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿ حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف  لػػػػػى   يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿ حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف  لػػػػػى   ::نػػػػػرا  ارلػػػػػية العػػػػػدـنػػػػػرا  ارلػػػػػية العػػػػػدـ
بوجػػػػػػود تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر بوجػػػػػػود تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر   ::تنميػػػػػػة   ػػػػػػدد  الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػؿ الفرلػػػػػػية البديلػػػػػػةتنميػػػػػػة   ػػػػػػدد  الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػؿ الفرلػػػػػػية البديلػػػػػػة

 المستقؿ األوؿ حجـ ا  تماف  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.المستقؿ األوؿ حجـ ا  تماف  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.

(  )                ةمػػػػػػػػا تاػػػػػػػػير ةمػػػػػػػػا تاػػػػػػػػير   6- ومػػػػػػػػي قريبػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الصػػػػػػػػفر ومػػػػػػػػطا ومػػػػػػػػي قريبػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الصػػػػػػػػفر ومػػػػػػػػطا                       
  يوجػػػػد تػػػػػ ثير   يوجػػػػد تػػػػػ ثير   ::يعنػػػػي أف النمػػػػوطج المقػػػػػدر معنػػػػو  احصػػػػػا ياك وبالتػػػػالي نػػػػػرا  ارلػػػػية العػػػػػدـيعنػػػػي أف النمػػػػوطج المقػػػػػدر معنػػػػو  احصػػػػػا ياك وبالتػػػػالي نػػػػػرا  ارلػػػػية العػػػػػدـ

قؿ األوؿ حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف  لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة قؿ األوؿ حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف  لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة إيجػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػر المسػػػػػػػتإيجػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػر المسػػػػػػػت
بوجػػػػػود تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿ حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف  لػػػػػى بوجػػػػػود تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿ حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف  لػػػػػى   ::ونقبػػػػػؿ الفرلػػػػػية البديلػػػػػةونقبػػػػػؿ الفرلػػػػػية البديلػػػػػة

 تنمية   دد  المااري  الص يرة.تنمية   دد  المااري  الص يرة.

 لػػػػػى تنميػػػػػػة  لػػػػػى تنميػػػػػػة   الودا ػػػػػ  للبنػػػػػؾالودا ػػػػػ  للبنػػػػػؾ    يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي لحجػػػػػـ  يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي لحجػػػػػـال رضػػػػػية الثانيػػػػػة: ال رضػػػػػية الثانيػػػػػة:   اختبػػػػػاراختبػػػػػار  -بب
     دد  المااري  الص يرة.  دد  المااري  الص يرة.

 مف المبحث األوؿ اآلتي:مف المبحث األوؿ اآلتي:  16)-(4يبيف الجدوؿ السابؽ يبيف الجدوؿ السابؽ 

ومػػػػػػػو معػػػػػػػدؿ ومػػػػػػػو معػػػػػػػدؿ   (              )ككالجػػػػػػػم  المقطػػػػػػػوع  ثابػػػػػػػت المعادلػػػػػػػة  مػػػػػػػف النمػػػػػػػوطج يسػػػػػػػاو  الجػػػػػػػم  المقطػػػػػػػوع  ثابػػػػػػػت المعادلػػػػػػػة  مػػػػػػػف النمػػػػػػػوطج يسػػػػػػػاو    1-
   نػػػػدما يةػػػػوف معػػػػدؿ ت يػػػػر حجػػػػـ الودا ػػػػ     نػػػػدما يةػػػػوف معػػػػدؿ ت يػػػػر حجػػػػـ الودا ػػػػ              ت يػػػػر تنميػػػػة   ػػػػدد  الماػػػػاري  الصػػػػ يرة  ت يػػػػر تنميػػػػة   ػػػػدد  الماػػػػاري  الصػػػػ يرة  

   صفر.  صفر.            

(    )تاػػػػػػير ةلمػػػػػػػف تاػػػػػػير ةلمػػػػػػػف   2-                   (  ̅  ) لػػػػػػػى أف النمػػػػػػوطج جيػػػػػػػد اػػػػػػػي تفسػػػػػػػير لػػػػػػػى أف النمػػػػػػوطج جيػػػػػػػد اػػػػػػػي تفسػػػػػػػير إإ              
الظػػػػامرة محػػػػػؿ الدراسػػػػةك بمعنػػػػػى أسػػػػر أف الت يػػػػػر الةلػػػػػي اػػػػي تنميػػػػػة   ػػػػدد  الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة الظػػػػامرة محػػػػػؿ الدراسػػػػةك بمعنػػػػػى أسػػػػر أف الت يػػػػػر الةلػػػػػي اػػػػي تنميػػػػػة   ػػػػدد  الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة 

 مردس الى مت يرات أسر  .مردس الى مت يرات أسر  .  (29%)وأف وأف   كك(71%)يفسرس حجـ الودا   بنسبة يفسرس حجـ الودا   بنسبة 

الجدوليػػػػػػػة الجدوليػػػػػػػة   ((  ))ةبػػػػػػػر مػػػػػػػف ةبػػػػػػػر مػػػػػػػف أأومػػػػػػػى ومػػػػػػػى   ((        ))المحسػػػػػػػوبة والتػػػػػػػي تسػػػػػػػاو  المحسػػػػػػػوبة والتػػػػػػػي تسػػػػػػػاو    ((  ))ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير   3-
وبالتػػػػػػالي وبالتػػػػػػالي   ((          ))التػػػػػػي تسػػػػػػاو  التػػػػػػي تسػػػػػػاو    ((    ))ودرجػػػػػػة حريػػػػػػة ودرجػػػػػػة حريػػػػػػة   ((          )) نػػػػػػد مسػػػػػػتو  معنويػػػػػػة  نػػػػػػد مسػػػػػػتو  معنويػػػػػػة 
  يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ الثػػػػػاني حجػػػػػـ الودا ػػػػػ   لػػػػػى   يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ الثػػػػػاني حجػػػػػـ الودا ػػػػػ   لػػػػػى   ::نػػػػػرا  ارلػػػػػية العػػػػػدـنػػػػػرا  ارلػػػػػية العػػػػػدـ
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 يػػػػػػر  يػػػػػػر بوجػػػػػػود تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمتبوجػػػػػػود تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت  ::تنميػػػػػػة   ػػػػػػدد  الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػؿ الفرلػػػػػػية البديلػػػػػػةتنميػػػػػػة   ػػػػػػدد  الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػؿ الفرلػػػػػػية البديلػػػػػػة
 المستقؿ الثاني حجـ الودا    لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.المستقؿ الثاني حجـ الودا    لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.

الجدوليػػػػػػة  نػػػػػػد الجدوليػػػػػػة  نػػػػػػد   ((  ))ةبػػػػػػر مػػػػػػف ةبػػػػػػر مػػػػػػف أأ  ((          ))المحسػػػػػػوبة والتػػػػػػي تسػػػػػػاو  المحسػػػػػػوبة والتػػػػػػي تسػػػػػػاو    (  )ةمػػػػػػا تاػػػػػػير ةمػػػػػػا تاػػػػػػير   4-
ك وبالتػػػػػػػػػػالي ك وبالتػػػػػػػػػػالي ((        ))التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػاو  التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػاو    ((    ))ودرجػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػة ودرجػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػة   ((          ))مسػػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػػة  مسػػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػػة  

  يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ الثػػػػػاني حجػػػػػـ الودا ػػػػػ   لػػػػػى   يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ الثػػػػػاني حجػػػػػـ الودا ػػػػػ   لػػػػػى   ::نػػػػػرا  ارلػػػػػية العػػػػػدـنػػػػػرا  ارلػػػػػية العػػػػػدـ
بوجػػػػػػود تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر بوجػػػػػػود تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر   ::تنميػػػػػػة   ػػػػػػدد  الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػؿ الفرلػػػػػػية البديلػػػػػػةتنميػػػػػػة   ػػػػػػدد  الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػؿ الفرلػػػػػػية البديلػػػػػػة

 المستقؿ الثاني حجـ الودا    لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.المستقؿ الثاني حجـ الودا    لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.

(  )                ةمػػػػػػػػا تاػػػػػػػػير ةمػػػػػػػػا تاػػػػػػػػير   5- مػػػػػػػػف الصػػػػػػػػفر ومػػػػػػػػطا مػػػػػػػػف الصػػػػػػػػفر ومػػػػػػػػطا   ومػػػػػػػػي قريبػػػػػػػػةومػػػػػػػػي قريبػػػػػػػػة                      
  يوجػػػػد تػػػػػ ثير   يوجػػػػد تػػػػػ ثير   ::يعنػػػػي أف النمػػػػوطج المقػػػػػدر معنػػػػو  احصػػػػػا ياك وبالتػػػػالي نػػػػػرا  ارلػػػػية العػػػػػدـيعنػػػػي أف النمػػػػوطج المقػػػػػدر معنػػػػو  احصػػػػػا ياك وبالتػػػػالي نػػػػػرا  ارلػػػػية العػػػػػدـ

إيجػػػػابي للمت يػػػػر المسػػػػتقؿ الثػػػػاني حجػػػػـ الودا ػػػػ   لػػػػى تنميػػػػة   ػػػػدد  الماػػػػاري  الصػػػػ يرة ونقبػػػػؿ إيجػػػػابي للمت يػػػػر المسػػػػتقؿ الثػػػػاني حجػػػػـ الودا ػػػػ   لػػػػى تنميػػػػة   ػػػػدد  الماػػػػاري  الصػػػػ يرة ونقبػػػػؿ 
بوجػػػػػود تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ الثػػػػػاني حجػػػػػـ الودا ػػػػػ   لػػػػػى تنميػػػػػة بوجػػػػػود تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ الثػػػػػاني حجػػػػػـ الودا ػػػػػ   لػػػػػى تنميػػػػػة   ::الفرلػػػػػية البديلػػػػػةالفرلػػػػػية البديلػػػػػة

   دد  المااري  الص يرة.  دد  المااري  الص يرة.

  يوجػػػػد تػػػػ ثير إيجػػػػابي لحجػػػػـ الموجػػػػودات  لػػػػى تنميػػػػة   ػػػػدد    يوجػػػػد تػػػػ ثير إيجػػػػابي لحجػػػػـ الموجػػػػودات  لػػػػى تنميػػػػة   ػػػػدد  ال رضػػػػية الثالثػػػػة: ال رضػػػػية الثالثػػػػة:   اختبػػػػاراختبػػػػار  -جج
   المااري  الص يرة.المااري  الص يرة.

 مف المبحث األوؿ اآلتي:مف المبحث األوؿ اآلتي:  18)-(4يبيف الجدوؿ السابؽ يبيف الجدوؿ السابؽ 

ومػػػػػػػػو معػػػػػػػػدؿ ومػػػػػػػػو معػػػػػػػػدؿ   (              )الجػػػػػػػم  المقطػػػػػػػػوع  ثابػػػػػػػػت المعادلػػػػػػػة  مػػػػػػػػف النمػػػػػػػػوطج يسػػػػػػػاو  الجػػػػػػػم  المقطػػػػػػػػوع  ثابػػػػػػػػت المعادلػػػػػػػة  مػػػػػػػػف النمػػػػػػػػوطج يسػػػػػػػاو    1-
   نػػػػػػػػدما يةػػػػػػػػوف معػػػػػػػػدؿ ت يػػػػػػػػر حجػػػػػػػػـ    نػػػػػػػػدما يةػػػػػػػػوف معػػػػػػػػدؿ ت يػػػػػػػػر حجػػػػػػػػـ             ت يػػػػػػػػر تنميػػػػػػػػة   ػػػػػػػػدد  الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة  ت يػػػػػػػػر تنميػػػػػػػػة   ػػػػػػػػدد  الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة  

   صفر.  صفر.          الموجودات  الموجودات  

(    )تاػػػػػػػػػير ةػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف تاػػػػػػػػػير ةػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف   2-                   (  ̅  ) لػػػػػػػػػى أف النمػػػػػػػػػوطج جيػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػى أف النمػػػػػػػػػوطج جيػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػي إإ              
سػػػػػر أف الت يػػػػػر الةلػػػػػي اػػػػػي تنميػػػػػة   ػػػػػدد  الماػػػػػاري  سػػػػػر أف الت يػػػػػر الةلػػػػػي اػػػػػي تنميػػػػػة   ػػػػػدد  الماػػػػػاري  آآتفسػػػػػير الظػػػػػامرة محػػػػػؿ الدراسػػػػػةك بمعنػػػػػى تفسػػػػػير الظػػػػػامرة محػػػػػؿ الدراسػػػػػةك بمعنػػػػػى 

 ..مردس الى مت يرات أسر مردس الى مت يرات أسر   (22%)وأف وأف   (78%)الص يرة يفسرس حجـ الموجودات بنسبة الص يرة يفسرس حجـ الموجودات بنسبة 

الجدوليػػػػػػة الجدوليػػػػػػة   ((  ))ةبػػػػػػر مػػػػػػف ةبػػػػػػر مػػػػػػف أأومػػػػػػى ومػػػػػػى   ((          ))المحسػػػػػػوبة والتػػػػػػي تسػػػػػػاو  المحسػػػػػػوبة والتػػػػػػي تسػػػػػػاو    ((  ))ةمػػػػػػا تاػػػػػػير ةمػػػػػػا تاػػػػػػير   3-
وبالتػػػػػػػالي وبالتػػػػػػػالي ك ك ((        ))التػػػػػػػي تسػػػػػػػاو  التػػػػػػػي تسػػػػػػػاو    ((    ))ودرجػػػػػػػة حريػػػػػػػة ودرجػػػػػػػة حريػػػػػػػة   ((          )) نػػػػػػػد مسػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػة  نػػػػػػػد مسػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػة 
  يوجػػػػػػد تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر المسػػػػػػتقؿ الثالػػػػػػث حجػػػػػػـ الموجػػػػػػودات   يوجػػػػػػد تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر المسػػػػػػتقؿ الثالػػػػػػث حجػػػػػػـ الموجػػػػػػودات   ::نػػػػػرا  ارلػػػػػػية العػػػػػػدـنػػػػػرا  ارلػػػػػػية العػػػػػػدـ
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بوجػػػػػػػود تػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػابي بوجػػػػػػػود تػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػابي   :: لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػػؿ الفرلػػػػػػػية البديلػػػػػػػة لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػػؿ الفرلػػػػػػػية البديلػػػػػػػة
 للمت ير المستقؿ الثالث حجـ الموجودات  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.للمت ير المستقؿ الثالث حجـ الموجودات  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.

الجدوليػػػػػػة  نػػػػػػد الجدوليػػػػػػة  نػػػػػػد   ((  ))ةبػػػػػػر مػػػػػػف ةبػػػػػػر مػػػػػػف أأ  ((          ))والتػػػػػػي تسػػػػػػاو  والتػػػػػػي تسػػػػػػاو  المحسػػػػػػوبة المحسػػػػػػوبة   (  )ةمػػػػػػا تاػػػػػػير ةمػػػػػػا تاػػػػػػير   4-
ك وبالتػػػػػػػػػػالي ك وبالتػػػػػػػػػػالي ((        ))التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػاو  التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػاو    ((    ))ودرجػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػة ودرجػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػة   ((          ))مسػػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػػة  مسػػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػػة  

  يوجػػػػػػد تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر المسػػػػػػتقؿ الثالػػػػػػث حجػػػػػػـ الموجػػػػػػودات   يوجػػػػػػد تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر المسػػػػػػتقؿ الثالػػػػػػث حجػػػػػػـ الموجػػػػػػودات   ::نػػػػػرا  ارلػػػػػػية العػػػػػػدـنػػػػػرا  ارلػػػػػػية العػػػػػػدـ
بوجػػػػػػػود تػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػابي بوجػػػػػػػود تػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػابي   :: لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػػؿ الفرلػػػػػػػية البديلػػػػػػػة لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػػؿ الفرلػػػػػػػية البديلػػػػػػػة

 للمت ير المستقؿ الثالث حجـ الموجودات  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.للمت ير المستقؿ الثالث حجـ الموجودات  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.

(  )                ةمػػػػػػػػا تاػػػػػػػػير ةمػػػػػػػػا تاػػػػػػػػير   5- ومػػػػػػػػي قريبػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الصػػػػػػػػفر ومػػػػػػػػطا ومػػػػػػػػي قريبػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الصػػػػػػػػفر ومػػػػػػػػطا                       
  يوجػػػػد تػػػػػ ثير   يوجػػػػد تػػػػػ ثير   ::يعنػػػػي أف النمػػػػوطج المقػػػػػدر معنػػػػو  احصػػػػػا ياك وبالتػػػػالي نػػػػػرا  ارلػػػػية العػػػػػدـيعنػػػػي أف النمػػػػوطج المقػػػػػدر معنػػػػو  احصػػػػػا ياك وبالتػػػػالي نػػػػػرا  ارلػػػػية العػػػػػدـ

سػػػػػتقؿ الثالػػػػػث حجػػػػػـ الموجػػػػػودات  لػػػػػى تنميػػػػػة   ػػػػػدد  الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة سػػػػػتقؿ الثالػػػػػث حجػػػػػـ الموجػػػػػودات  لػػػػػى تنميػػػػػة   ػػػػػدد  الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المإيجػػػػػابي للمت يػػػػػر الم
بوجػػػػػػود تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر المسػػػػػػتقؿ الثالػػػػػػث حجػػػػػػـ الموجػػػػػػودات بوجػػػػػػود تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر المسػػػػػػتقؿ الثالػػػػػػث حجػػػػػػـ الموجػػػػػػودات   ::ونقبػػػػػػؿ الفرلػػػػػػية البديلػػػػػػةونقبػػػػػػؿ الفرلػػػػػػية البديلػػػػػػة

  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة. لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.

  يوجػػػػد تػػػػ ثير إيجػػػػابي لحجػػػػـ ا  تمػػػػاف والودا ػػػػ  والموجػػػػودات   يوجػػػػد تػػػػ ثير إيجػػػػابي لحجػػػػـ ا  تمػػػػاف والودا ػػػػ  والموجػػػػودات ال رضػػػػية الرابعػػػػة: ال رضػػػػية الرابعػػػػة:   اختبػػػػاراختبػػػػار  -دد
   مؿ  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.مؿ  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.ألأللبنؾ البنؾ ا

 مف المبحث األوؿ اآلتي:مف المبحث األوؿ اآلتي:  20)-(4يبيف الجدوؿ السابؽ يبيف الجدوؿ السابؽ 

ومػػػػػػػو معػػػػػػدؿ ت يػػػػػػػر ومػػػػػػػو معػػػػػػدؿ ت يػػػػػػػر   كك(        )الجػػػػػػم  المقطػػػػػػوع  ثابػػػػػػػت المعادلػػػػػػة  مػػػػػػػف النمػػػػػػوطج يسػػػػػػاو  الجػػػػػػم  المقطػػػػػػوع  ثابػػػػػػػت المعادلػػػػػػة  مػػػػػػػف النمػػػػػػوطج يسػػػػػػاو    1-
   نػػػػػػػػػدما يةػػػػػػػػػوف معػػػػػػػػػدؿ ت يػػػػػػػػػر المت يػػػػػػػػػرات    نػػػػػػػػػدما يةػػػػػػػػػوف معػػػػػػػػػدؿ ت يػػػػػػػػػر المت يػػػػػػػػػرات             تنميػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػدد  الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرة  تنميػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػدد  الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرة  

 صفر.صفر.المستقلة الثالثة المستقلة الثالثة 

وؿ حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػاف  لػػػػػػػػى المت يػػػػػػػػر التػػػػػػػػاب  وؿ حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػاف  لػػػػػػػػى المت يػػػػػػػػر التػػػػػػػػاب  ألألوجػػػػػػػود تػػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػػر المسػػػػػػػػتقؿ اوجػػػػػػػود تػػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػػر المسػػػػػػػػتقؿ ا  2-
اػػػػػػػػػي حجػػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػػاف يػػػػػػػػػمداد اػػػػػػػػػي حجػػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػػاف يػػػػػػػػػمداد   1%تنمية  ػػػػػػػػػدد  الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرةك اةػػػػػػػػػؿ ميػػػػػػػػػادة بمعػػػػػػػػػدؿ تنمية  ػػػػػػػػػدد  الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرةك اةػػػػػػػػػؿ ميػػػػػػػػػادة بمعػػػػػػػػػدؿ 

 ك م  ثبات المت ير المستقؿ الثاني والثالث.ك م  ثبات المت ير المستقؿ الثاني والثالث.1.5%نمو  دد  المااري  الص يرة بمعدؿ نمو  دد  المااري  الص يرة بمعدؿ 

(    )تاػػػػػػػػػػير ةػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف تاػػػػػػػػػػير ةػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف   3-                   (  ̅  ) لػػػػػػػػػػى أف النمػػػػػػػػػػوطج جيػػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػى أف النمػػػػػػػػػػوطج جيػػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػػي إإ              
سػػػػػر أف الت يػػػػػر الةلػػػػػي اػػػػػي تنميػػػػػة   ػػػػػدد  الماػػػػػاري  سػػػػػر أف الت يػػػػػر الةلػػػػػي اػػػػػي تنميػػػػػة   ػػػػػدد  الماػػػػػاري  آآتفسػػػػػير الظػػػػػامرة محػػػػػؿ الدراسػػػػػةك بمعنػػػػػى تفسػػػػػير الظػػػػػامرة محػػػػػؿ الدراسػػػػػةك بمعنػػػػػى 

مػػػػػػردس الػػػػػػى مػػػػػػردس الػػػػػػى   (11%)وأف وأف   (89%)الصػػػػػػ يرة يفسػػػػػػرس حجػػػػػػـ المت يػػػػػػرات المسػػػػػػتقلة الثالثػػػػػػة بنسػػػػػػبة الصػػػػػػ يرة يفسػػػػػػرس حجػػػػػػـ المت يػػػػػػرات المسػػػػػػتقلة الثالثػػػػػػة بنسػػػػػػبة 
 مت يرات أسر  .مت يرات أسر  .
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الجدوليػػػػػػػة الجدوليػػػػػػػة   ((  ))ةبػػػػػػػر مػػػػػػػف ةبػػػػػػػر مػػػػػػػف أأومػػػػػػػى ومػػػػػػػى   ((          ))المحسػػػػػػػوبة التػػػػػػػي تسػػػػػػػاو  المحسػػػػػػػوبة التػػػػػػػي تسػػػػػػػاو    ((  ))ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير   4-
  ((          ))التػػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػػاو  التػػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػػاو    ((    ))ودرجػػػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػػػة ودرجػػػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػػػة   ((            )) نػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػػػػة  نػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػػػػة 

  يوجػػػػػػػػد تػػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػػر المسػػػػػػػػتقؿ ا وؿ حجػػػػػػػػـ   يوجػػػػػػػػد تػػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػػر المسػػػػػػػػتقؿ ا وؿ حجػػػػػػػػـ   ::وبالتػػػػػػػػالي نػػػػػػػػرا  ارلػػػػػػػػية العػػػػػػػػدـوبالتػػػػػػػػالي نػػػػػػػػرا  ارلػػػػػػػػية العػػػػػػػػدـ
بوجػػػػػػود تػػػػػػػ ثير بوجػػػػػػود تػػػػػػػ ثير   ::ا  تمػػػػػػاف  لػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػدد  الماػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػؿ الفرلػػػػػػية البديلػػػػػػػةا  تمػػػػػػاف  لػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػدد  الماػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػؿ الفرلػػػػػػية البديلػػػػػػػة

 وؿ حجـ ا  تماف  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.وؿ حجـ ا  تماف  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.ألألتقؿ اتقؿ اإيجابي للمت ير المسإيجابي للمت ير المس

الجدوليػػػػػػػة الجدوليػػػػػػػة   ((  ))ةبػػػػػػػر مػػػػػػػف ةبػػػػػػػر مػػػػػػػف أأومػػػػػػػى ومػػػػػػػى   ((          ))المحسػػػػػػػوبة التػػػػػػػي تسػػػػػػػاو  المحسػػػػػػػوبة التػػػػػػػي تسػػػػػػػاو    ((  ))ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير   5-
  ((          ))التػػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػػاو  التػػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػػاو    ((    ))ودرجػػػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػػػة ودرجػػػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػػػة   ((            )) نػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػػػػة  نػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػػػػة 

  يوجػػػػػػػد تػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػر المسػػػػػػػتقؿ الثػػػػػػػاني حجػػػػػػػـ   يوجػػػػػػػد تػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػر المسػػػػػػػتقؿ الثػػػػػػػاني حجػػػػػػػـ   ::وبالتػػػػػػػالي نػػػػػػػرا  ارلػػػػػػػية العػػػػػػػدـوبالتػػػػػػػالي نػػػػػػػرا  ارلػػػػػػػية العػػػػػػػدـ
بوجػػػػػػػود تػػػػػػػ ثير بوجػػػػػػػود تػػػػػػػ ثير   ::الودا ػػػػػػػ   لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػػؿ الفرلػػػػػػػية البديلػػػػػػػةالودا ػػػػػػػ   لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػػؿ الفرلػػػػػػػية البديلػػػػػػػة
 إيجابي للمت ير المستقؿ الثاني حجـ الودا    لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.إيجابي للمت ير المستقؿ الثاني حجـ الودا    لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.

الجدوليػػػػػة  نػػػػػد الجدوليػػػػػة  نػػػػػد   ((  ))ةبػػػػػر مػػػػػف ةبػػػػػر مػػػػػف أأومػػػػػى ومػػػػػى   ((        ))المحسػػػػػوبة التػػػػػي تسػػػػػاو  المحسػػػػػوبة التػػػػػي تسػػػػػاو    ((  ))ةمػػػػػا تاػػػػػير ةمػػػػػا تاػػػػػير   6-
وبالتػػػػػػػػػالي وبالتػػػػػػػػػالي   ((          ))التػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػاو  التػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػاو    ((    ))ودرجػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػة ودرجػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػة   ((            ))مسػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػة 

  يوجػػػػػػد تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر المسػػػػػػتقؿ الثالػػػػػػث حجػػػػػػـ الموجػػػػػػودات   يوجػػػػػػد تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر المسػػػػػػتقؿ الثالػػػػػػث حجػػػػػػـ الموجػػػػػػودات   ::نػػػػػرا  ارلػػػػػػية العػػػػػػدـنػػػػػرا  ارلػػػػػػية العػػػػػػدـ
بوجػػػػػػػود تػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػابي بوجػػػػػػػود تػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػابي   :: لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػػؿ الفرلػػػػػػػية البديلػػػػػػػة لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػػؿ الفرلػػػػػػػية البديلػػػػػػػة

 مستقؿ الثالث حجـ الموجودات  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.مستقؿ الثالث حجـ الموجودات  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.للمت ير الللمت ير ال

الجدوليػػػػػػػة  نػػػػػػػد الجدوليػػػػػػػة  نػػػػػػػد   ((  ))ةبػػػػػػػر مػػػػػػػف ةبػػػػػػػر مػػػػػػػف أأ  ((          ))المحسػػػػػػػوبة التػػػػػػػي تسػػػػػػػاو  المحسػػػػػػػوبة التػػػػػػػي تسػػػػػػػاو    (  )ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير   7-
ك وبالتػػػػػػػػػػالي ك وبالتػػػػػػػػػػالي ((        ))التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػاو  التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػاو    ((    ))ودرجػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػة ودرجػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػة   ((          ))مسػػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػػة  مسػػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػػة  

  يوجػػػػػػػد تػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػرات المسػػػػػػػتقلة  لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد    يوجػػػػػػػد تػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػرات المسػػػػػػػتقلة  لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد    ::نػػػػػػػرا  ارلػػػػػػػية العػػػػػػػدـنػػػػػػػرا  ارلػػػػػػػية العػػػػػػػدـ
بوجػػػػود تػػػػ ثير إيجػػػػابي للمت يػػػػرات المسػػػػتقلة  لػػػػى بوجػػػػود تػػػػ ثير إيجػػػػابي للمت يػػػػرات المسػػػػتقلة  لػػػػى   ::الماػػػػاري  الصػػػػ يرةك ونقبػػػػؿ الفرلػػػػية البديلػػػػةالماػػػػاري  الصػػػػ يرةك ونقبػػػػؿ الفرلػػػػية البديلػػػػة

 تنمية   دد  المااري  الص يرة.تنمية   دد  المااري  الص يرة.

(  )                ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير   8- ومػػػػػػػي قريبػػػػػػػة مػػػػػػػف الصػػػػػػػفر ومػػػػػػػطا ومػػػػػػػي قريبػػػػػػػة مػػػػػػػف الصػػػػػػػفر ومػػػػػػػطا                         
  يوجػػػػد تػػػػػ ثير   يوجػػػػد تػػػػػ ثير   ::المقػػػػػدر معنػػػػو  احصػػػػػا ياك وبالتػػػػالي نػػػػػرا  ارلػػػػية العػػػػػدـالمقػػػػػدر معنػػػػو  احصػػػػػا ياك وبالتػػػػالي نػػػػػرا  ارلػػػػية العػػػػػدـيعنػػػػي أف النمػػػػوطج يعنػػػػي أف النمػػػػوطج 

إيجػػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػػرات المسػػػػػػػػتقلة  لػػػػػػػػى تنميػػػػػػػػة   ػػػػػػػػدد  الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػػػؿ الفرلػػػػػػػػية إيجػػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػػرات المسػػػػػػػػتقلة  لػػػػػػػػى تنميػػػػػػػػة   ػػػػػػػػدد  الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػػػؿ الفرلػػػػػػػػية 
 بوجود ت ثير إيجابي للمت يرات المستقلة  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.بوجود ت ثير إيجابي للمت يرات المستقلة  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.  ::البديلةالبديلة
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 سالمي:سالمي:إلإلبنؾ الكريمي لمتمكيؿ األصغر ابنؾ الكريمي لمتمكيؿ األصغر ا  3-

  يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي لحجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف لبنػػػػػؾ الةريمػػػػػي  لػػػػػى   يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي لحجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف لبنػػػػػؾ الةريمػػػػػي  لػػػػػى ال رضػػػػػية األكلػػػػػى: ال رضػػػػػية األكلػػػػػى:   اختبػػػػػاراختبػػػػػار  -أأ
   تنمية   دد  المااري  الص يرة.تنمية   دد  المااري  الص يرة.

 مف المبحث األوؿ اآلتي:مف المبحث األوؿ اآلتي:  22)-(4يبيف الجدوؿ السابؽ يبيف الجدوؿ السابؽ 

ومػػػػػو معػػػػػدؿ ت يػػػػػر ومػػػػػو معػػػػػدؿ ت يػػػػػر   (            )الجػػػػػم  المقطػػػػػوع  ثابػػػػػت المعادلػػػػػة  مػػػػػف النمػػػػػوطج يسػػػػػاو  الجػػػػػم  المقطػػػػػوع  ثابػػػػػت المعادلػػػػػة  مػػػػػف النمػػػػػوطج يسػػػػػاو    1-
   نػػػػػػػدما يةػػػػػػػوف معػػػػػػػدؿ ت يػػػػػػػر حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف    نػػػػػػػدما يةػػػػػػػوف معػػػػػػػدؿ ت يػػػػػػػر حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف             تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة  تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة  

   صفر.  صفر.            

ألوؿ حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػاف  لػػػػػػػػى المت يػػػػػػػػر التػػػػػػػػاب  ألوؿ حجػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػاف  لػػػػػػػػى المت يػػػػػػػػر التػػػػػػػػاب  ااوجػػػػػػػود تػػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػػر المسػػػػػػػػتقؿ وجػػػػػػػود تػػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػػر المسػػػػػػػػتقؿ   2-
اػػػػػػػػػي حجػػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػػاف  يػػػػػػػػػمداد اػػػػػػػػػي حجػػػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػػػاف  يػػػػػػػػػمداد   1%تنمية  ػػػػػػػػػدد  الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرةك اةػػػػػػػػػؿ ميػػػػػػػػػادة بمعػػػػػػػػػدؿ تنمية  ػػػػػػػػػدد  الماػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػ يرةك اةػػػػػػػػػؿ ميػػػػػػػػػادة بمعػػػػػػػػػدؿ 

 ..(0.7497%)لمااري  الص يرة بمعدؿ لمااري  الص يرة بمعدؿ نمو  دد  انمو  دد  ا

(    )تاػػػػػػػػير ةػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف تاػػػػػػػػير ةػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف   3-                   (  ̅  ) لػػػػػػػػى اف جػػػػػػػػودة النمػػػػػػػػوطج جيػػػػػػػػدة لػػػػػػػػى اف جػػػػػػػػودة النمػػػػػػػػوطج جيػػػػػػػػدة إإ              
سػػػػػػػر أف الت يػػػػػػػر الةلػػػػػػػي اػػػػػػػي تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  سػػػػػػػر أف الت يػػػػػػػر الةلػػػػػػػي اػػػػػػػي تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  آآاػػػػػػػي تفسػػػػػػػير الظػػػػػػػامرة محػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػةك بمعنػػػػػػػى اػػػػػػػي تفسػػػػػػػير الظػػػػػػػامرة محػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػةك بمعنػػػػػػػى 

مػػػػػردس الػػػػػى مت يػػػػػرات مػػػػػردس الػػػػػى مت يػػػػػرات   (41%)وأف وأف   كك(59%)الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة يفسػػػػػرس حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف بنسػػػػػبة الماػػػػػاري  الصػػػػػ يرة يفسػػػػػرس حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف بنسػػػػػبة 
 أسر  .أسر  .

الجدوليػػػػػػػة الجدوليػػػػػػػة   ((  ))ةبػػػػػػػر مػػػػػػػف ةبػػػػػػػر مػػػػػػػف أأومػػػػػػػى ومػػػػػػػى   ((          ))المحسػػػػػػػوبة التػػػػػػػي تسػػػػػػػاو  المحسػػػػػػػوبة التػػػػػػػي تسػػػػػػػاو    ((  ))ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير   4-
وبالتػػػػػػالي وبالتػػػػػػالي   ((          ))التػػػػػػي تسػػػػػػاو  التػػػػػػي تسػػػػػػاو    ((    ))ودرجػػػػػػة حريػػػػػػة ودرجػػػػػػة حريػػػػػػة   ((          )) نػػػػػػد مسػػػػػػتو  معنويػػػػػػة   نػػػػػػد مسػػػػػػتو  معنويػػػػػػة  
  يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿ حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف  لػػػػػى   يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿ حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف  لػػػػػى   ::نػػػػػرا  ارلػػػػػية العػػػػػدـنػػػػػرا  ارلػػػػػية العػػػػػدـ

بوجػػػػػػود تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر بوجػػػػػػود تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر   ::تنميػػػػػػة   ػػػػػػدد  الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػؿ الفرلػػػػػػية البديلػػػػػػةتنميػػػػػػة   ػػػػػػدد  الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػؿ الفرلػػػػػػية البديلػػػػػػة
 المستقؿ األوؿ حجـ ا  تماف  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.المستقؿ األوؿ حجـ ا  تماف  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.

الجدوليػػػػػػػة  نػػػػػػػد الجدوليػػػػػػػة  نػػػػػػػد   ((  ))ةبػػػػػػػر مػػػػػػػف ةبػػػػػػػر مػػػػػػػف أأ  ((          ))المحسػػػػػػػوبة التػػػػػػػي تسػػػػػػػاو  المحسػػػػػػػوبة التػػػػػػػي تسػػػػػػػاو    (  )ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير   5-
ك وبالتػػػػػػػػػػالي ك وبالتػػػػػػػػػػالي ((        ))التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػاو  التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػاو    ((    ))ودرجػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػة ودرجػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػة   ((          ))مسػػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػػة  مسػػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػػة  

  يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿ حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف  لػػػػػى   يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿ حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف  لػػػػػى   ::نػػػػػرا  ارلػػػػػية العػػػػػدـنػػػػػرا  ارلػػػػػية العػػػػػدـ
بوجػػػػػػود تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر بوجػػػػػػود تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر   ::تنميػػػػػػة   ػػػػػػدد  الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػؿ الفرلػػػػػػية البديلػػػػػػةتنميػػػػػػة   ػػػػػػدد  الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػؿ الفرلػػػػػػية البديلػػػػػػة

 قؿ األوؿ حجـ ا  تماف  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.قؿ األوؿ حجـ ا  تماف  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.المستالمست
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(  )                ةمػػػػػػػػا تاػػػػػػػػير ةمػػػػػػػػا تاػػػػػػػػير   6- ومػػػػػػػػي قريبػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الصػػػػػػػػفر ومػػػػػػػػطا ومػػػػػػػػي قريبػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الصػػػػػػػػفر ومػػػػػػػػطا                       
  يوجػػػػد تػػػػػ ثير   يوجػػػػد تػػػػػ ثير   ::يعنػػػػي أف النمػػػػوطج المقػػػػػدر معنػػػػو  احصػػػػػا ياك وبالتػػػػالي نػػػػػرا  ارلػػػػية العػػػػػدـيعنػػػػي أف النمػػػػوطج المقػػػػػدر معنػػػػو  احصػػػػػا ياك وبالتػػػػالي نػػػػػرا  ارلػػػػية العػػػػػدـ

 ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة  ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة إيجػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػر المسػػػػػػػتقؿ األوؿ حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف  لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة  إيجػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػر المسػػػػػػػتقؿ األوؿ حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف  لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة  
بوجػػػػػود تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿ حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف  لػػػػػى بوجػػػػػود تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿ حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف  لػػػػػى   ::ونقبػػػػػؿ الفرلػػػػػية البديلػػػػػةونقبػػػػػؿ الفرلػػػػػية البديلػػػػػة

 تنمية   دد  المااري  الص يرة.تنمية   دد  المااري  الص يرة.

 لمبنكؾ الثالثة السابقة مجتمعة:لمبنكؾ الثالثة السابقة مجتمعة:  4-

    يوجػػػػػػػد تػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػابي لحجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف للبنػػػػػػػوؾ السػػػػػػػابقة  يوجػػػػػػػد تػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػابي لحجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف للبنػػػػػػػوؾ السػػػػػػػابقةال رضػػػػػػػية األكلػػػػػػػى: ال رضػػػػػػػية األكلػػػػػػػى:   اختبػػػػػػػاراختبػػػػػػػار  -أأ
    لى تنمية   دد  المااري  الص يرة. لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.  مجتمعةمجتمعة

 مف المبحث األوؿ اآلتي:مف المبحث األوؿ اآلتي:  24)-(4يبيف الجدوؿ السابؽ يبيف الجدوؿ السابؽ 

ومػػػػػػػو معػػػػػػػدؿ ومػػػػػػػو معػػػػػػػدؿ   كك(              )الجػػػػػػػم  المقطػػػػػػػوع  ثابػػػػػػػت المعادلػػػػػػػة  مػػػػػػػف النمػػػػػػػوطج يسػػػػػػػاو  الجػػػػػػػم  المقطػػػػػػػوع  ثابػػػػػػػت المعادلػػػػػػػة  مػػػػػػػف النمػػػػػػػوطج يسػػػػػػػاو    1-
   نػػػػػػػػدما يةػػػػػػػػوف معػػػػػػػػدؿ ت يػػػػػػػػر حجػػػػػػػػـ    نػػػػػػػػدما يةػػػػػػػػوف معػػػػػػػػدؿ ت يػػػػػػػػر حجػػػػػػػػـ             ت يػػػػػػػػر تنميػػػػػػػػة   ػػػػػػػػدد  الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة  ت يػػػػػػػػر تنميػػػػػػػػة   ػػػػػػػػدد  الماػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػ يرة  

   صفر.  صفر.          ا  تماف  ا  تماف  

(    )تاػػػػػػػػير ةػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف تاػػػػػػػػير ةػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف   2-                   (  ̅  ) لػػػػػػػػى اف جػػػػػػػػودة النمػػػػػػػػوطج جيػػػػػػػػدة لػػػػػػػػى اف جػػػػػػػػودة النمػػػػػػػػوطج جيػػػػػػػػدة إإ              
سػػػػػػػر أف الت يػػػػػػػر الةلػػػػػػػي اػػػػػػػي تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  سػػػػػػػر أف الت يػػػػػػػر الةلػػػػػػػي اػػػػػػػي تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  آآاػػػػػػػي تفسػػػػػػػير الظػػػػػػػامرة محػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػةك بمعنػػػػػػػى اػػػػػػػي تفسػػػػػػػير الظػػػػػػػامرة محػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػةك بمعنػػػػػػػى 

   ..(59%)المااري  الص يرة يفسرس حجـ ا  تماف بنسبة المااري  الص يرة يفسرس حجـ ا  تماف بنسبة 

الجدوليػػػػػػػة  نػػػػػػػد الجدوليػػػػػػػة  نػػػػػػػد   ((  ))ةبػػػػػػػر مػػػػػػػف ةبػػػػػػػر مػػػػػػػف أأومػػػػػػػى ومػػػػػػػى   ((          ))المحسػػػػػػػوبة تسػػػػػػػاو  المحسػػػػػػػوبة تسػػػػػػػاو    ((  ))ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير   3-
وبالتػػػػػػػػػػالي وبالتػػػػػػػػػػالي   ((          ))التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػاو  التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػاو    ((    ))ودرجػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػة ودرجػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػة   ((          ))مسػػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػػة  مسػػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػػة  

  يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿ حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف  لػػػػػى   يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿ حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف  لػػػػػى   ::نػػػػػرا  ارلػػػػػية العػػػػػدـنػػػػػرا  ارلػػػػػية العػػػػػدـ
بوجػػػػػػود تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر بوجػػػػػػود تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر   ::تنميػػػػػػة   ػػػػػػدد  الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػؿ الفرلػػػػػػية البديلػػػػػػةتنميػػػػػػة   ػػػػػػدد  الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػؿ الفرلػػػػػػية البديلػػػػػػة

 حجـ ا  تماف  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.حجـ ا  تماف  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.المستقؿ األوؿ المستقؿ األوؿ 

الجدوليػػػػػػػة  نػػػػػػػد الجدوليػػػػػػػة  نػػػػػػػد   ((  ))ةبػػػػػػػر مػػػػػػػف ةبػػػػػػػر مػػػػػػػف أأ  ((          ))المحسػػػػػػػوبة التػػػػػػػي تسػػػػػػػاو  المحسػػػػػػػوبة التػػػػػػػي تسػػػػػػػاو    (  )ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير ةمػػػػػػػا تاػػػػػػػير   4-
ك وبالتػػػػػػػػػػالي ك وبالتػػػػػػػػػػالي ((        ))التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػاو  التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػاو    ((    ))ودرجػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػة ودرجػػػػػػػػػػة حريػػػػػػػػػػة   ((          ))مسػػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػػة  مسػػػػػػػػػػتو  معنويػػػػػػػػػػة  

  يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿ حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف  لػػػػػى   يوجػػػػػد تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿ حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف  لػػػػػى   ::نػػػػػرا  ارلػػػػػية العػػػػػدـنػػػػػرا  ارلػػػػػية العػػػػػدـ
بوجػػػػػػود تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر بوجػػػػػػود تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي للمت يػػػػػػر   ::تنميػػػػػػة   ػػػػػػدد  الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػؿ الفرلػػػػػػية البديلػػػػػػةتنميػػػػػػة   ػػػػػػدد  الماػػػػػػاري  الصػػػػػػ يرةك ونقبػػػػػػؿ الفرلػػػػػػية البديلػػػػػػة

 المستقؿ األوؿ حجـ ا  تماف  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.المستقؿ األوؿ حجـ ا  تماف  لى تنمية   دد  المااري  الص يرة.
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(  )                ةمػػػػػػػػا تاػػػػػػػػير ةمػػػػػػػػا تاػػػػػػػػير   5- مػػػػػػػػف الصػػػػػػػػفر ومػػػػػػػػطا مػػػػػػػػف الصػػػػػػػػفر ومػػػػػػػػطا ومػػػػػػػػي قريبػػػػػػػػة ومػػػػػػػػي قريبػػػػػػػػة                       
  يوجػػػػد تػػػػػ ثير   يوجػػػػد تػػػػػ ثير   ::يعنػػػػي أف النمػػػػوطج المقػػػػػدر معنػػػػو  احصػػػػػا ياك وبالتػػػػالي نػػػػػرا  ارلػػػػية العػػػػػدـيعنػػػػي أف النمػػػػوطج المقػػػػػدر معنػػػػو  احصػػػػػا ياك وبالتػػػػالي نػػػػػرا  ارلػػػػية العػػػػػدـ

إيجػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػر المسػػػػػػػتقؿ األوؿ حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف  لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة إيجػػػػػػػابي للمت يػػػػػػػر المسػػػػػػػتقؿ األوؿ حجػػػػػػػـ ا  تمػػػػػػػاف  لػػػػػػػى تنميػػػػػػػة   ػػػػػػػدد  الماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة 
بوجػػػػػود تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿ حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف  لػػػػػى بوجػػػػػود تػػػػػ ثير إيجػػػػػابي للمت يػػػػػر المسػػػػػتقؿ األوؿ حجػػػػػـ ا  تمػػػػػاف  لػػػػػى   ::ونقبػػػػػؿ الفرلػػػػػية البديلػػػػػةونقبػػػػػؿ الفرلػػػػػية البديلػػػػػة

 لمااري  الص يرة.لمااري  الص يرة.تنمية اتنمية ا
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 الفصؿ السام 
 النتا ل والتوصيات
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 ال صؿ الخامس
 النتا ل والتوصيات

 أكال: النتا ج:أكال: النتا ج:

 ::اآلتياآلتي  سفرت الدراسة  ف العديد مف النتا ل نطةر أممها  لى النحوسفرت الدراسة  ف العديد مف النتا ل نطةر أممها  لى النحوأأ

 أىـ النتا ج النظرية لمدراسة:أىـ النتا ج النظرية لمدراسة:  -أأ

أمميػػػػػػػػػػػة للماػػػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػػػ يرة اػػػػػػػػػػػي الناػػػػػػػػػػػاط المصػػػػػػػػػػػراي للمصػػػػػػػػػػػارؼ اليمنيػػػػػػػػػػػة:  أمميػػػػػػػػػػػة للماػػػػػػػػػػػاري  الصػػػػػػػػػػػ يرة اػػػػػػػػػػػي الناػػػػػػػػػػػاط المصػػػػػػػػػػػراي للمصػػػػػػػػػػػارؼ اليمنيػػػػػػػػػػػة:    منػػػػػػػػػػػاؾمنػػػػػػػػػػػاؾ  1-
   الةريمي .الةريمي .  -ا مؿا مؿ- التلامف التلامف

   .. ملية التنمية ا قتصادية وا جتما ية ملية التنمية ا قتصادية وا جتما يةاي اي   دوردور  الص يرةالص يرة  للمااري للمااري 2- 

و ػػػػػػػدـ و ػػػػػػػدـ   ككاللػػػػػػػماناتاللػػػػػػػماناتمثػػػػػػػؿ مثػػػػػػػؿ   ككالعديػػػػػػػد مػػػػػػػف المعوقػػػػػػػات التمويليػػػػػػػة للماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرةالعديػػػػػػػد مػػػػػػػف المعوقػػػػػػػات التمويليػػػػػػػة للماػػػػػػػاري  الصػػػػػػػ يرة  منالػػػػػػػؾمنالػػػػػػػؾ  3-
وةفالػػػػػػة ا  تمػػػػػػاف المصػػػػػػراي الػػػػػػط  يمػػػػػػنن وةفالػػػػػػة ا  تمػػػػػػاف المصػػػػػػراي الػػػػػػط  يمػػػػػػنن وجػػػػػػود مي ػػػػػػات وجهػػػػػػات ماليػػػػػػة تعمػػػػػػؿ  لػػػػػػى لػػػػػػماف وجػػػػػػود مي ػػػػػػات وجهػػػػػػات ماليػػػػػػة تعمػػػػػػؿ  لػػػػػػى لػػػػػػماف 

 للمااري  الص يرة. للمااري  الص يرة. 

يعػػػػػود الػػػػػى يعػػػػػود الػػػػػى   ككلػػػػػعؼ الػػػػػدور التنمػػػػػو  للمصػػػػػارؼ ومؤسسػػػػػات التمويػػػػػؿ الصػػػػػ ير اػػػػػي الػػػػػيمفلػػػػػعؼ الػػػػػدور التنمػػػػػو  للمصػػػػػارؼ ومؤسسػػػػػات التمويػػػػػؿ الصػػػػػ ير اػػػػػي الػػػػػيمف  4-
الولػػػػػػ  السياسػػػػػػي الولػػػػػػ  السياسػػػػػػي   يعػػػػػػود إلػػػػػػىيعػػػػػػود إلػػػػػػى  وةػػػػػػطلؾوةػػػػػػطلؾ  ككلػػػػػػعؼ المراةػػػػػػم الماليػػػػػػة لهػػػػػػطس المؤسسػػػػػػات التمويليػػػػػػةلػػػػػػعؼ المراةػػػػػػم الماليػػػػػػة لهػػػػػػطس المؤسسػػػػػػات التمويليػػػػػػة

 ..الط  تعياه اليمفالط  تعياه اليمف  وا قتصاد وا قتصاد 

 ػػدـ وجػػود مراةػػم تعمػػؿ  لػػى تقػػديـ المعلومػػات والبيانػػات للمصػػارؼ لػػد ـ وةفالػػة ا  تمػػاف  ػػدـ وجػػود مراةػػم تعمػػؿ  لػػى تقػػديـ المعلومػػات والبيانػػات للمصػػارؼ لػػد ـ وةفالػػة ا  تمػػاف   5-
 اي الط  يمنن للمااري  الص يرة. اي الط  يمنن للمااري  الص يرة. المصر المصر 

 أىـ نتا ج التحميؿ اإلحصا ي القياسي:أىـ نتا ج التحميؿ اإلحصا ي القياسي:  -بب

   ..تنمية المااري  الص يرةتنمية المااري  الص يرة   لى لى  بنؾ التلامفبنؾ التلامفللا  تماف ا  تماف لحجـ لحجـ   ت ثير إيجابيت ثير إيجابي  يوجد يوجد 1- 

   ..تنمية المااري  الص يرةتنمية المااري  الص يرة   لى لى  بنؾ التلامفبنؾ التلامفلحجـ ودا   لحجـ ودا     ت ثير إيجابيت ثير إيجابييوجد يوجد   2-

   ..تنمية المااري  الص يرةتنمية المااري  الص يرة   لى لى  بنؾ التلامفبنؾ التلامفلحجـ موجودات لحجـ موجودات   ت ثير إيجابيت ثير إيجابي  يوجديوجد3- 
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تنميػػػػػة تنميػػػػػة    لػػػػػى لػػػػػى  بنػػػػػؾ التلػػػػػامفبنػػػػػؾ التلػػػػػامفلل  والودا ػػػػػ  والموجػػػػػوداتوالودا ػػػػػ  والموجػػػػػودات  ا  تمػػػػػافا  تمػػػػػافلحجػػػػػـ لحجػػػػػـ   تػػػػػ ثير إيجػػػػػابيتػػػػػ ثير إيجػػػػػابيوجػػػػػود وجػػػػػود   4-
   ..المااري  الص يرةالمااري  الص يرة

   ..تنمية المااري  الص يرةتنمية المااري  الص يرة   لى لى  مؿمؿألألاا  بنؾبنؾللا  تماف ا  تماف لحجـ لحجـ   ير إيجابيير إيجابيت ثت ثيوجد يوجد   5-

   ..تنمية المااري  الص يرةتنمية المااري  الص يرة  مؿ  لىمؿ  لىألألاا  بنؾبنؾلحجـ  ودا    لحجـ  ودا      ت ثير إيجابيت ثير إيجابي  يوجديوجد  6-

   ..تنمية المااري  الص يرةتنمية المااري  الص يرة  مؿ  لىمؿ  لىألألاا  بنؾبنؾلحجـ موجودات  لحجـ موجودات    ت ثير إيجابيت ثير إيجابي  منالؾمنالؾ7- 

تنميػػػػػػة تنميػػػػػػة    لػػػػػػى لػػػػػػى  األمػػػػػػؿاألمػػػػػػؿ  بنػػػػػػؾبنػػػػػػؾلل  والودا ػػػػػػ  والموجػػػػػػوداتوالودا ػػػػػػ  والموجػػػػػػودات  ا  تمػػػػػػافا  تمػػػػػػافلحجػػػػػػـ لحجػػػػػػـ   تػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابيتػػػػػػ ثير إيجػػػػػػابي  يوجػػػػػػديوجػػػػػػد  8-
     ..المااري  الص يرةالمااري  الص يرة

   ..تنمية المااري  الص يرةتنمية المااري  الص يرة  الةريمي  لىالةريمي  لى  بنؾبنؾللا  تماف ا  تماف لحجـ لحجـ   ت ثير إيجابيت ثير إيجابي  يوجديوجد  9-

تنميػػػػػة الماػػػػػاري  تنميػػػػػة الماػػػػػاري     لػػػػػى لػػػػػى  مجتمعػػػػػةمجتمعػػػػػة  السػػػػػابقةالسػػػػػابقة  للبنػػػػػوؾللبنػػػػػوؾا  تمػػػػػاف ا  تمػػػػػاف لحجػػػػػـ لحجػػػػػـ   تػػػػػ ثير إيجػػػػػابيتػػػػػ ثير إيجػػػػػابي  وجػػػػػودوجػػػػػود  10-
   ..الص يرةالص يرة
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 ثانيا: التكصيات:ثانيا: التكصيات:

 ::أممها  لى النحو اآلتيأممها  لى النحو اآلتي  نطةرنطةر  التوصياتالتوصيات  سفرت الدراسة  ف العديد مفسفرت الدراسة  ف العديد مفأأ

العمػػؿ  لػػى تاػػجي  المصػػارؼ التػػي تعمػػؿ  لػػى مػػنن ا  تمػػاف المصػػراي للماػػاري  الصػػ يرة العمػػؿ  لػػى تاػػجي  المصػػارؼ التػػي تعمػػؿ  لػػى مػػنن ا  تمػػاف المصػػراي للماػػاري  الصػػ يرة   1-
ةاإل فػػا ات اللػريبية  لػػى األربػاح المحققػػة مػػف ةاإل فػػا ات اللػريبية  لػػى األربػاح المحققػػة مػػف   ككمػف سػػالؿ مػنن مػػطس المصػارؼ امتيػػامات ماليػةمػف سػػالؿ مػنن مػػطس المصػارؼ امتيػػامات ماليػة

 أناطة تمويؿ المااري  الص يرة.أناطة تمويؿ المااري  الص يرة.

ناػا  حالػنات أ مػاؿ مػف سػالؿ اسػتراتيجية تلػـ مي ػات رسػمية  ومارات  ومي ػات ناػا  حالػنات أ مػاؿ مػف سػالؿ اسػتراتيجية تلػـ مي ػات رسػمية  ومارات  ومي ػات إإلرورة لرورة   2-

اػػبه رسػػمية  مؤسسػػات القطػػاع السػػا  ك تعمػػؿ  لػػى ةفالػػة ا  تمػػاف المصػػراي المقػػدـ للماػػاري  اػػبه رسػػمية  مؤسسػػات القطػػاع السػػا  ك تعمػػؿ  لػػى ةفالػػة ا  تمػػاف المصػػراي المقػػدـ للماػػاري  
 الص يرة.الص يرة.

العمؿ  لى تاجي  إقامة المااري  الص يرة مف سالؿ تطبيؽ العديد مف الحواام مف لمنها  3-
 .وتسهيؿ اإلجرا ات الساصة بقياـ مطس المااري  الص يرة كا ات اللريبيةاإل ف

مميػػػة الماػػػاري  الصػػػ يرة اػػػي المنػػػامل الدراسػػػية اػػػي الجامعػػػات مميػػػة الماػػػاري  الصػػػ يرة اػػػي المنػػػامل الدراسػػػية اػػػي الجامعػػػات أأالعمػػػؿ  لػػػى إدراج مفهػػػـو و العمػػػؿ  لػػػى إدراج مفهػػػـو و   4-
 الرسمية والساصة.الرسمية والساصة.

 تواير ونار البيانات اإلحصا ية ايما يتعلؽ بالمااري  الص يرة لتسهيؿ  ملية تمويلها.تواير ونار البيانات اإلحصا ية ايما يتعلؽ بالمااري  الص يرة لتسهيؿ  ملية تمويلها.  5-

يجاد بدا ؿ تمويلية متنو ة لد ـ المااري  الص يرة.  6- يجاد بدا ؿ تمويلية متنو ة لد ـ المااري  الص يرة.تواير وا   تواير وا 

لػػػى قػػػػرو  تنمويػػػػة تعمػػػؿ  لػػػػى راػػػػ  مسػػػػتو  لػػػى قػػػػرو  تنمويػػػػة تعمػػػؿ  لػػػػى راػػػػ  مسػػػػتو  إإت ييػػػر سياسػػػػة مػػػػنن القػػػرو  مػػػػف  إراثيػػػػة  ت ييػػػر سياسػػػػة مػػػػنن القػػػرو  مػػػػف  إراثيػػػػة    7-
 المااري  الص يرةك مف سالؿ ا تماد استراتيجية منهجية بالتعاوف م  الحةومة. المااري  الص يرةك مف سالؿ ا تماد استراتيجية منهجية بالتعاوف م  الحةومة. 

مػطس مػطس   حيػث أفحيػث أفرابحة والماػارةة وريرمػاك رابحة والماػارةة وريرمػاك تطبيؽ البنوؾ التقليدية  صي  التمويؿ اإلسالمي ةالمتطبيؽ البنوؾ التقليدية  صي  التمويؿ اإلسالمي ةالم  8-
ف بعػ  أصػحاب الماػاري  الصػ يرة   ف بعػ  أصػحاب الماػاري  الصػ يرة   أأالصي  ليست حةرا  لى المصارؼ اإلسالميةك وساصػة الصي  ليست حةرا  لى المصارؼ اإلسالميةك وساصػة 

 ةونها ربوية.ةونها ربوية.  ككيحبطوف التعامؿ م  البنوؾ التقليديةيحبطوف التعامؿ م  البنوؾ التقليدية

ا متماـ بقطاع المااري  الص يرة مف حيث تواير البي ة التي تناط ايهػا وةفالػة التسػهيالت ا متماـ بقطاع المااري  الص يرة مف حيث تواير البي ة التي تناط ايهػا وةفالػة التسػهيالت     9-
 انية المقدمة لها.انية المقدمة لها.ا  تما  تم
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 التعامؿ م  المااري  الص يرة.التعامؿ م  المااري  الص يرة.ارؼ  لى ارؼ  لى تدريب وت ميؿ الموظفيف اي المصتدريب وت ميؿ الموظفيف اي المص  10-

 ا ستفادة مف تجربة المصارؼ األجنبية اي د ـ وتمويؿ المااري  الص يرة.ا ستفادة مف تجربة المصارؼ األجنبية اي د ـ وتمويؿ المااري  الص يرة.  11-

 الص يرة.الص يرة.  لمالةي المااري لمالةي المااري   تواير الد ـ للمواد الساـ المحلية وتوايرما ب سعار مناسبةتواير الد ـ للمواد الساـ المحلية وتوايرما ب سعار مناسبة    12-

   دور المؤسسات الحةومية المتسصصة اي تمويؿ وتنمية المااري  الص يرة.دور المؤسسات الحةومية المتسصصة اي تمويؿ وتنمية المااري  الص يرة.تفعيؿ تفعيؿ   13-

تفعيػػػؿ آليػػػات  مػػػؿ صػػػناديؽ لػػػماف مػػػنن ا  تمػػػاف لتسػػػهيؿ العمليػػػة التمويليػػػة للماػػػاري  تفعيػػػؿ آليػػػات  مػػػؿ صػػػناديؽ لػػػماف مػػػنن ا  تمػػػاف لتسػػػهيؿ العمليػػػة التمويليػػػة للماػػػاري      14-
 الص يرة.الص يرة.

تفعيػػؿ دور المجتمػػ   لػػى ناػػر ثقااػػة العمػػؿ الحػػر وا سػػتثمار السػػا  وامػػتالؾ الماػػاري  تفعيػػؿ دور المجتمػػ   لػػى ناػػر ثقااػػة العمػػؿ الحػػر وا سػػتثمار السػػا  وامػػتالؾ الماػػاري      15-

 الص يرة. الص يرة. 
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 قا مة المراج 
 .العربية بالل ة المراج : أو                   

 .اإلنجليمية بالل ة لمراج : اثانيا
 .المواق  اإللةترونية: ثالثا                  
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 المراجع
 الكتب:الكتب:  -أ أ 

اسػػػػػػتراتيجيات دعػػػػػػـ كتنميػػػػػػة المشػػػػػػاريع الصػػػػػػغيرة اسػػػػػػتراتيجيات دعػػػػػػـ كتنميػػػػػػة المشػػػػػػاريع الصػػػػػػغيرة   كك(2009)السيسػػػػػيك صػػػػػػالح الػػػػػديفك السيسػػػػػيك صػػػػػػالح الػػػػػديفك   1-
 القامرةك مصر.القامرةك مصر.  كالمتكسطة  دار ال كر العربي كالمتكسطة  دار ال كر العربي 

ك الطبعػػة ك الطبعػػة إدارة المشػػاريع الصػػغيرة فػػي الػػكطف العربػػيإدارة المشػػاريع الصػػغيرة فػػي الػػكطف العربػػيك ك (2008) نبػػةك مالػػة محمػػد لبيػػبك  نبػػةك مالػػة محمػػد لبيػػبك   2-

 الثانيةك ةلية التجارةك جامعة القامرةك مصر.الثانيةك ةلية التجارةك جامعة القامرةك مصر.

مجمو ػة مجمو ػة   ككرة  سمسمة المدرب العمميةرة  سمسمة المدرب العمميةميارات إدارة المشاريع الصغيميارات إدارة المشاريع الصغيك ك (2002)ميةؿك محمدكميةؿك محمدك  3-

 النيؿ العربيةك القامرةك مصر.النيؿ العربيةك القامرةك مصر.

  مافك األردف. مافك األردف.ككإدارة تمكيؿ المشاريع الصغيرة  البنؾ العربيإدارة تمكيؿ المشاريع الصغيرة  البنؾ العربيك ك (1989) قؿك مفلن  و ك قؿك مفلن  و ك  4-

ترجمػة ترجمػة   مااري  ا  ماؿ الص يرة: اتجامات اي ا قتصاد الةليكمااري  ا  ماؿ الص يرة: اتجامات اي ا قتصاد الةليككك(1998) مؿ حافكمؿ حافكسبنسركسبنسرك  5-

 صليب بطر ك الدار الدولية للنار والتومي ك القامرةك مصر.صليب بطر ك الدار الدولية للنار والتومي ك القامرةك مصر.

ك مؤسسػػػة حسػػػيف ك مؤسسػػػة حسػػػيف المشػػػاريع الصػػػغيرة فػػػي مصػػػرالمشػػػاريع الصػػػغيرة فػػػي مصػػػرك ك (2006)األسػػػرجك حسػػػيف  بػػػد المطلػػػبك األسػػػرجك حسػػػيف  بػػػد المطلػػػبك   6-

 للنار والتومي ك مصر.للنار والتومي ك مصر.

ك اتحػػػػاد ك اتحػػػػاد م يػػػػـك تمكيػػػػؿ المشػػػػاريع كاتجاىاتػػػػو الحديثػػػػةم يػػػػـك تمكيػػػػؿ المشػػػػاريع كاتجاىاتػػػػو الحديثػػػػةك ك (2006)الػػػػرينك طػػػػارؽ مػػػػ موفك الػػػػرينك طػػػػارؽ مػػػػ موفك 7- 
 رداف.رداف.المصارؼ العربيةك  مافك ا المصارؼ العربيةك  مافك ا 

ك اقتصػػػاديات السياسػػػة ا  تمانيػػػةك "دراسػػػة تطبيقيػػػة ك اقتصػػػاديات السياسػػػة ا  تمانيػػػةك "دراسػػػة تطبيقيػػػة (1997)الحمػػػماو ك محمػػػد ةمػػػاؿ سليػػػؿك الحمػػػماو ك محمػػػد ةمػػػاؿ سليػػػؿك   8-
 للنااط المصراي وأمـ محدداته"ك منا ة المعارؼك اإلسةندريةك مصر.للنااط المصراي وأمـ محدداته"ك منا ة المعارؼك اإلسةندريةك مصر.

النظاـ المصرفي في اليمف الكضع الراىف كتحديات العكلمػة النظاـ المصرفي في اليمف الكضع الراىف كتحديات العكلمػة ك ك (2000)حيدرك محمد احمدك حيدرك محمد احمدك   9-
 للدراساتك دماؽك سوريا.للدراساتك دماؽك سوريا.ك المرةم العربي ك المرةم العربي الماليةالمالية
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مؤسسػػة مؤسسػػة   ككالكدا ػػع الكدا ػػع   دكر البنػػكؾ التقميديػػة فػػي اسػػتثماردكر البنػػكؾ التقميديػػة فػػي اسػػتثمارك ك (2000)النصػػرك سػػعيد سػػيؼك النصػػرك سػػعيد سػػيؼك   10-
 اباب الجامعةك اإلسةندريةك مصر.اباب الجامعةك اإلسةندريةك مصر.

ك دار الحرية للصػحااة ك دار الحرية للصػحااة المصارؼ اإلسالمية  الطبعة األكلىالمصارؼ اإلسالمية  الطبعة األكلىك ك (1990)السلير ك محسفك السلير ك محسفك   11-
 والنارك القامرةك مصر.والنارك القامرةك مصر.

ك الػػػػدار ك الػػػػدار تنميػػػػة الصػػػػناعات الصػػػػغيرة كمشػػػػكالت تمكيميػػػػاتنميػػػػة الصػػػػناعات الصػػػػغيرة كمشػػػػكالت تمكيميػػػػاك ك (1996)يسػػػػر ك  بػػػػدالرحمفك يسػػػػر ك  بػػػػدالرحمفك 12-
 الجامعية للطبا ةك مصر.الجامعية للطبا ةك مصر.

 الرسا ؿ العممية:الرسا ؿ العممية:  -ب ب 

رسالة ماجستير رسالة ماجستير   دكر التمكيؿ في تنمية المشاريع الصغيرة دكر التمكيؿ في تنمية المشاريع الصغيرة ك ك (2010)الدماغك حنيف جالؿك الدماغك حنيف جالؿك 1- 

 رير مناورةك ةلية ا قتصاد والعلـو ا داريةك جامعة ا ممرك رمةك السطيف.رير مناورةك ةلية ا قتصاد والعلـو ا داريةك جامعة ا ممرك رمةك السطيف.

تأثير السياسة اال تمانية تجاه المشاريع الصغيرة في حجـ   تأثير السياسة اال تمانية تجاه المشاريع الصغيرة في حجـ   ك ك (2014)رمافك أراؽ محمػدك رمافك أراؽ محمػدك اا  2-
 ك رسالة ماجستيرك ةلية العلـو اإلداريةك جامعة البيلا ك اليمف.ك رسالة ماجستيرك ةلية العلـو اإلداريةك جامعة البيلا ك اليمف.النشاط المصرفيالنشاط المصرفي

مكانيػة تمكيػؿ المشػاريع الصػغيرة ك ك (2014)الحالليك حساـ  ليك الحالليك حساـ  ليك   3- مكانيػة تمكيػؿ المشػاريع الصػغيرة "المصػارؼ اإلسػالمية كاك "المصػارؼ اإلسػالمية كاك
 رسالة ماجستير رير مناورةك ةلية التجارة وا قتصادك صنعا .     رسالة ماجستير رير مناورةك ةلية التجارة وا قتصادك صنعا .       اليمف" اليمف" كالمتكسطة في كالمتكسطة في 

معك ػػات تنميػػة الصػػناعات الصػػغيرة فػػي البمػػداف الناميػػة مػػع معك ػػات تنميػػة الصػػناعات الصػػغيرة فػػي البمػػداف الناميػػة مػػع ك ك (1991)قا ػدك  لػػي  بػػدا ك قا ػدك  لػػي  بػػدا ك   4-
رسالة ماجسػتير ريػر مناػورةك ةليػة التجػارةك جامعػة رسالة ماجسػتير ريػر مناػورةك ةليػة التجػارةك جامعػة   اإلشارة الخاصة لمجميكرية العربية اليمنية اإلشارة الخاصة لمجميكرية العربية اليمنية 

 اإلسةندريةك مصر.اإلسةندريةك مصر.

ك ةلية التجارة ك ةلية التجارة   استراتيجية المصارؼ في تمكيؿ المشاريع الصغيرةاستراتيجية المصارؼ في تمكيؿ المشاريع الصغيرةك ك (2014)سونيك جماؿك سونيك جماؿك   5-
 وا قتصادك اـ البواقيك الجما ر.وا قتصادك اـ البواقيك الجما ر.

دكر السياسػػػػة اال تمانيػػػػة فػػػػي تمكيػػػػؿ المشػػػػاريع الصػػػػغير دكر السياسػػػػة اال تمانيػػػػة فػػػػي تمكيػػػػؿ المشػػػػاريع الصػػػػغير ك ك (2012)لوةػػػػا ديػػػػرك مالحػػػػةك لوةػػػػا ديػػػػرك مالحػػػػةك   6-
 ر.ر.ك رسالة ماجستيرك ةلية الحقوؽ والعلـو ا قتصاديةك الجما ك رسالة ماجستيرك ةلية الحقوؽ والعلـو ا قتصاديةك الجما كالمتكسطةكالمتكسطة
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رسػػالة رسػػالة   ـكـك1976-1990ارحػافك حسػػف ثابػػتك السياسػػة ا  تمانيػػة اػػي ج.ع. ك سػػالؿ الفتػػرة ارحػافك حسػػف ثابػػتك السياسػػة ا  تمانيػػة اػػي ج.ع. ك سػػالؿ الفتػػرة   7-
 ..(1993)القامرةك القامرةك   ك ةلية ا قتصادك جامعةك ةلية ا قتصادك جامعةدةتورةدةتورة

العكامػؿ الر يسػة المحػددة لقػرار مػنح اال تمػاف المصػرفي العكامػؿ الر يسػة المحػددة لقػرار مػنح اال تمػاف المصػرفي ك ك (2012)الايسليك مػديؿ امػيفك الايسليك مػديؿ امػيفك   8-
 ك رسالة ماجستير رير مناورةك جامعة الارؽ األوسطك األردف. ك رسالة ماجستير رير مناورةك جامعة الارؽ األوسطك األردف. في البنكؾ األردنيةفي البنكؾ األردنية

 ا  تمانيػةا  تمانيػة التسػهيالتالتسػهيالت مػػننمػػنن لقػرارلقػرار المحػددةالمحػددة العوامػؿالعوامػؿ"ك ك (2005)نصػارك صػديؽ توايػؽك نصػارك صػديؽ توايػؽك 9- 
رػمةك رسػالة رػمةك رسػالة  قطاعقطاع العاملة ايالعاملة اي والتجاريةوالتجارية اإلسالميةاإلسالمية المصارؼالمصارؼ اياي مقارنةمقارنة تحليليةتحليلية دراسةدراسة  المباشرة  المباشرة  

 ك الجامعة اإلسالميةك رمةك السطيف.ك الجامعة اإلسالميةك رمةك السطيف.ماجستير رير مناورةك ةلية التجارةماجستير رير مناورةك ةلية التجارة

اثػر السياسػػة اال تمانيػة عمػى النشػاط اال تصػػادم اثػر السياسػػة اال تمانيػة عمػى النشػاط اال تصػػادم ك ك (2003)المجػاليك احمػد  بػد القػادرك المجػاليك احمػد  بػد القػادرك   10-
 ك رسالة ماجستيرك جامعة مؤتةك ا ردف.ك رسالة ماجستيرك جامعة مؤتةك ا ردف.االردنياالردني

أثر سياسػة البنػكؾ التجاريػة اال تمانيػة عمػى االسػتثمار أثر سياسػة البنػكؾ التجاريػة اال تمانيػة عمػى االسػتثمار   كك(2004)    جاسر محمدجاسر محمد    السليؿالسليؿ  11-
   ةلية الدراسات العلياك جامعة النجاح الوطنيةك نابل ك السطيف.ةلية الدراسات العلياك جامعة النجاح الوطنيةك نابل ك السطيف.  الخاص الخاص 

  أثر اال تماف المصرفي عمى النمك اال تصادم في الػيمف"أثر اال تماف المصرفي عمى النمك اال تصادم في الػيمف"  كك(2003)     ادؿ قا د ادؿ قا د    العامر العامر   12-
"ك رسػػػالة ماجسػػػتير ريػػػر مناػػػورةك ةليػػػة ا قتصػػػاد "ك رسػػػالة ماجسػػػتير ريػػػر مناػػػورةك ةليػػػة ا قتصػػػاد  1990-2001دراسػػػة تحليليػػػة قياسػػػية للفتػػػرةدراسػػػة تحليليػػػة قياسػػػية للفتػػػرة

 اربدك األردف.اربدك األردف.  والعلـو اإلداريةك جامعة اليرموؾكوالعلـو اإلداريةك جامعة اليرموؾك

"دراسػة "دراسػة     الدكر اال تصػادم لال تمػاف المصػرفي فػي الػيمف  الدكر اال تصػادم لال تمػاف المصػرفي فػي الػيمف(2003)سيؼك  با  ناصػرك سيؼك  با  ناصػرك 13- 
 تحليلية"ك رسالة ماجستير رير مناورةك جامعة صنعا ك اليمف.تحليلية"ك رسالة ماجستير رير مناورةك جامعة صنعا ك اليمف.

معك ات تمكيؿ المشػاريع الصػغيرة فػي ليبيػا كمقترحػات معك ات تمكيؿ المشػاريع الصػغيرة فػي ليبيػا كمقترحػات  ك  ك 2015البررثيك وني  محمدك  البررثيك وني  محمدك    14-
 اورةك ةلية ا قتصادك بني رام ك ليبيا.اورةك ةلية ا قتصادك بني رام ك ليبيا.رسالة ماجستير رير منرسالة ماجستير رير من  عالجيا عالجيا 

المشػػػػاريع الصػػػػغيرة كأثرىػػػػا عمػػػػى البطالػػػػة فػػػػي المشػػػػاريع الصػػػػغيرة كأثرىػػػػا عمػػػػى البطالػػػػة فػػػػي ك "ك "(2003)اػػػػارعك يوسػػػػؼ  بػػػػد الرقيػػػػبك اػػػػارعك يوسػػػػؼ  بػػػػد الرقيػػػػبك   15-
 كرسالة ماجستير رير مناورة ك معهد البحوث والدراسات العربية ك القامرة كمصر.كرسالة ماجستير رير مناورة ك معهد البحوث والدراسات العربية ك القامرة كمصر.اليمفاليمف
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جػة البطالػة فػي جػة البطالػة فػي دكر المشاريع الصػغيرة كاألصػغر فػي معالدكر المشاريع الصػغيرة كاألصػغر فػي معالكك(2012)مسعدك جماؿ محمدك مسعدك جماؿ محمدك   16-
 "دراسة ميدانية"ك رسالة ماجستير ك ةلية التجارة وا قتصاد ك جامعة صنعا  ك اليمف."دراسة ميدانية"ك رسالة ماجستير ك ةلية التجارة وا قتصاد ك جامعة صنعا  ك اليمف.  اليمفاليمف

العكامػػؿ المػػؤثرة فػػي  ػػرار مػػنح اال تمػػاف المصػػرفي فػػي العكامػػؿ المػػؤثرة فػػي  ػػرار مػػنح اال تمػػاف المصػػرفي فػػي ك ك (2010) قػػؿك رسػػاف روحػػيك  قػػؿك رسػػاف روحػػيك   17-
 ةلية التجارةك الجامعة اإلسالميةك رمةك السطيف. ةلية التجارةك الجامعة اإلسالميةك رمةك السطيف.   مؤسسات التمكيؿ األصغر مؤسسات التمكيؿ األصغر 

  العكامػػؿ المػػؤثرة فػػي  ػػرار مػػنح اال تمػػاف المصػػرفي لممصػػارؼالعكامػػؿ المػػؤثرة فػػي  ػػرار مػػنح اال تمػػاف المصػػرفي لممصػػارؼك ك (2013)الػػدبا ك حسػػفك الػػدبا ك حسػػفك   18-

 السوريةك ةلية ا قتصادك جامعة دماؽك سوريا.السوريةك ةلية ا قتصادك جامعة دماؽك سوريا.

دكر المعمكمػػػػات المحاسػػػػبية فػػػػي ترشػػػػيد القػػػػرارات دكر المعمكمػػػػات المحاسػػػػبية فػػػػي ترشػػػػيد القػػػػرارات ك ك (2010)موسػػػػىك اسػػػػامة محمػػػػودك موسػػػػىك اسػػػػامة محمػػػػودك 19- 
تيرك ةليػة ا قتصػػاد تيرك ةليػة ا قتصػػاد ك رسػالة ماجسػػك رسػالة ماجسػػاال تمانيػة "دراسػػة تطبيقيػة عمػػى المصػارؼ التجاريػػة فػػي  ػزةاال تمانيػة "دراسػػة تطبيقيػة عمػػى المصػارؼ التجاريػػة فػػي  ػزة

 والماليةك الجامعة اإلسالميةك رمةك السطيف.والماليةك الجامعة اإلسالميةك رمةك السطيف.

 دراسػة  دراسػة   كا ع المشاريع الرياديػة الصػغيرة كسػبؿ تطكيرىػاكا ع المشاريع الرياديػة الصػغيرة كسػبؿ تطكيرىػاك ك (2018)مانيك جهاد مجامػدك مانيك جهاد مجامػدك   20-

 حالة تطبيقية  لى بيت لحـ ك رسالة ماجستيرك جامعة القد ك السطيف. حالة تطبيقية  لى بيت لحـ ك رسالة ماجستيرك جامعة القد ك السطيف. 

غيرة فػػػػػي تحقيػػػػػؽ التمكػػػػػيف غيرة فػػػػػي تحقيػػػػػؽ التمكػػػػػيف دكر المشػػػػػاريع الصػػػػػدكر المشػػػػػاريع الصػػػػػك ك (2016)أبػػػػػو احمػػػػػدك اسػػػػػرا  جمعػػػػػةك أبػػػػػو احمػػػػػدك اسػػػػػرا  جمعػػػػػةك   21-
 ك رسالة ماجستيرك ةلية ا قتصادك الجامعة اإلسالمية رمة.ك رسالة ماجستيرك ةلية ا قتصادك الجامعة اإلسالمية رمة.اال تصادم كاالجتماعي لذكم االعا ةاال تصادم كاالجتماعي لذكم االعا ة

تحميػػؿ العال ػػة بػػيف اال تمػػاف المصػػرفي كبعػػض تحميػػؿ العال ػػة بػػيف اال تمػػاف المصػػرفي كبعػػض ك ك (2016)المبيػػد ك ممػػرا  محمػػد نعمػػتك المبيػػد ك ممػػرا  محمػػد نعمػػتك   22-
 دسيةك العراؽ.دسيةك العراؽ.ك رسالة ماجستيرك ةلية ا دارة وا قتصادك جامعة القاك رسالة ماجستيرك ةلية ا دارة وا قتصادك جامعة القاالمتغيرات الماليةالمتغيرات المالية

اثػػر تطبيػػؽ العمميػػة االداريػػة عمػػى نجػػاح اثػػر تطبيػػؽ العمميػػة االداريػػة عمػػى نجػػاح ك ك (2014)مبػػانيك الصػػادؽ احمػػد  بػػد القػػادرك مبػػانيك الصػػادؽ احمػػد  بػػد القػػادرك   23-
 ك رسالة ماجستيرك ةلية الدراسات والبحث العلميك جامعة اند ك السوداف.ك رسالة ماجستيرك ةلية الدراسات والبحث العلميك جامعة اند ك السوداف.المشاريع الصغيرةالمشاريع الصغيرة

ر ر ك اػهادة ماسػتك اػهادة ماسػتاشكالية تمكيؿ المشاريع الصػغيرة كالمتكسػطةاشكالية تمكيؿ المشاريع الصػغيرة كالمتكسػطةك ك (2016)توايؽك بالباػيرك توايؽك بالباػيرك   24-

 اةاديميك ةلية العلـو ا قتصاديةك جامعة ابي بةر بالقايدك الجما ر.اةاديميك ةلية العلـو ا قتصاديةك جامعة ابي بةر بالقايدك الجما ر.
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دكر الصػندكؽ االجتمػاعي لمتنميػة فػي تمكيػؿ دكر الصػندكؽ االجتمػاعي لمتنميػة فػي تمكيػؿ ك ك (2000)رجبك مااـ  لي  بػد السػالؽك رجبك مااـ  لي  بػد السػالؽك   25-
ك رسػػالة ماجسػػتير ريػػر مناػػورةك ةليػػة التجػػارةك جامعػػة  ػػيف اػػم  ك رسػػالة ماجسػػتير ريػػر مناػػورةك ةليػػة التجػػارةك جامعػػة  ػػيف اػػم  المشػػاريع الصػػغيرة فػػي مصػػرالمشػػاريع الصػػغيرة فػػي مصػػر

 القامرة.القامرة.

رسػػػالة دةتػػػوراسك رسػػػالة دةتػػػوراسك   األربػػػاح فػػػي المصػػػارؼ اإلسػػػالمية األربػػػاح فػػػي المصػػػارؼ اإلسػػػالمية ك ك (2008)الحمػػػاد ك ياسػػػيف حميػػػدك الحمػػػاد ك ياسػػػيف حميػػػدك   26-

 جامعة القامرةك مصر.جامعة القامرةك مصر.

 البحكث كالمجالت:البحكث كالمجالت:  -ج ج 

تمكيؿ المشاريع الصغيرة كالمتكسػطة بالصػي  تمكيؿ المشاريع الصغيرة كالمتكسػطة بالصػي  ك ك (2011)ناصرك سليمافك محسف  واطػؼك ناصرك سليمافك محسف  واطػؼك   1-
ا قتصػادية حػوؿ ا قتصػاد ا قتصػادية حػوؿ ا قتصػاد بحػث مقػدـ للملتقػى الػدولي ا وؿ لمعهػد العلػـو بحػث مقػدـ للملتقػى الػدولي ا وؿ لمعهػد العلػـو   المصرفية اإلسالمية المصرفية اإلسالمية 

 ا سالمي الواق  ورمونات المستقبؿك الجما ر.ا سالمي الواق  ورمونات المستقبؿك الجما ر.

  دكر المصارؼ كالمؤسسات المالية فػي تمكيػؿ المشػاريع الصػغيرة   دكر المصارؼ كالمؤسسات المالية فػي تمكيػؿ المشػاريع الصػغيرة (2003)طنشك احمدك طنشك احمدك   2-
ك ورقة  مؿ مقدمة إلى الملتقػى السػنو  ا سػالمي السػاد ك ا ةاديميػة العربيػة للعلػـو ك ورقة  مؿ مقدمة إلى الملتقػى السػنو  ا سػالمي السػاد ك ا ةاديميػة العربيػة للعلػـو كالمتكسطةكالمتكسطة

 ..المالية والمصرايةك  مافالمالية والمصرايةك  ماف

  دكر البنػػكؾ التجاريػػة فػػي تمكيػػؿ المشػػاريع الصػػغيرة   دكر البنػػكؾ التجاريػػة فػػي تمكيػػؿ المشػػاريع الصػػغيرة (2009)البنػػؾ المرةػػم  المصػػر ك البنػػؾ المرةػػم  المصػػر ك   3-
 ك المعهد المصراي المصر .ك المعهد المصراي المصر .(8)العدد العدد   كالمتكسطة م اىيـ مالية كالمتكسطة م اىيـ مالية 

"ك مجلػة "ك مجلػة   "الدكر المتك ع لممصارؼ اإلسػالمية فػي الػيمف"الدكر المتك ع لممصارؼ اإلسػالمية فػي الػيمفك ك (1997)العباسيك سيؼ مطهرك العباسيك سيؼ مطهرك   4-

 ك صنعا ك اليمف.ك صنعا ك اليمف.  (2)دراسات المستقبؿك المرةم اليمني للدراسات ا ستراتيجيةك  دد دراسات المستقبؿك المرةم اليمني للدراسات ا ستراتيجيةك  دد 

ك مجلػػة ك مجلػػة تػػأثير السياسػػة اال تمانيػػة عمػػى النشػػاط اال تصػػادمتػػأثير السياسػػة اال تمانيػػة عمػػى النشػػاط اال تصػػادممػػالو ك احمػػدك احمػػد المجػػاليك مػػالو ك احمػػدك احمػػد المجػػاليك   5-

 ك ةلية ا قتصاد والعلـو ا نسانيةك جامعة القامرةك مصر.ك ةلية ا قتصاد والعلـو ا نسانيةك جامعة القامرةك مصر.9ك  دد ك  دد 9النهلة مجلد النهلة مجلد 

دكر المصػػارؼ اليمنيػػة فػػي عمميػػة التنميػػة  المػػؤتمر الرابػػع دكر المصػػارؼ اليمنيػػة فػػي عمميػػة التنميػػة  المػػؤتمر الرابػػع ك ك (1999)احمػػدك احمػػدك الرحػػوميك الرحػػوميك   6-
ك ال راػة التجاريػػة والصػػنا ية ك ال راػة التجاريػػة والصػػنا ية لرجػاؿ المػػاؿ كاالعمػػاؿ: العمػػؿ المصػػرفي فػي الػػيمف الكا ػػع كاالفػػاؽلرجػاؿ المػػاؿ كاالعمػػاؿ: العمػػؿ المصػػرفي فػي الػػيمف الكا ػػع كاالفػػاؽ

   ..نوامبرنوامبر  28-29 دفك اليمف للفترة  دفك اليمف للفترة 
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" "   اىػػػدافيااىػػػدافيا"السياسػػػات اال تمانيػػػة لممصػػػرؼ التقميػػػدم محػػػدداتيا ك "السياسػػػات اال تمانيػػػة لممصػػػرؼ التقميػػػدم محػػػدداتيا ك ك ك (1993) قػػػؿك مفلػػػنك  قػػػؿك مفلػػػنك   7-
 ك األردف. ك األردف. 3ك  ددك  دد2المصارؼ ا ردنيةك مجلدالمصارؼ ا ردنيةك مجلد

ك المعهػد العربػي ك المعهػد العربػي تنمية المشاريع الصغيرة  سمسمة جسػر التنميػةتنمية المشاريع الصغيرة  سمسمة جسػر التنميػةك ك (2002)حسافك سلػرك حسافك سلػرك   8-
 للتسطيطك العدد التاس ك الةويت.للتسطيطك العدد التاس ك الةويت.

  الػدكرة التدريبػة حػكؿ تمكيػؿ المشػاريع الصػغيرة كتطػكير دكرىػا   الػدكرة التدريبػة حػكؿ تمكيػؿ المشػاريع الصػغيرة كتطػكير دكرىػا (2003)ونػوريك اتحيػةك ونػوريك اتحيػةك 9- 
 مايو.مايو.  23-25ةلية العلـو ا قتصاديةك سطيؼك الم رب كةلية العلـو ا قتصاديةك سطيؼك الم رب ك  المغربي المغربي في اال تصاد في اال تصاد 

ك مجلػػػة ك مجلػػػة تجربػػة مصػػػر فػػي تمكيػػػؿ المشػػػاريع الصػػغيرةتجربػػة مصػػػر فػػي تمكيػػػؿ المشػػػاريع الصػػغيرةك ك (2004)  اػػيفك محمػػد مرسػػػيك   اػػيفك محمػػد مرسػػػيك   10-

 ك مصر. ك مصر. (2)العلـو ا قتصاديةك العددالعلـو ا قتصاديةك العدد

  معك ػػات تمكيػػؿ المشػػاريع الصػػغيرة مػػف كجيػػة نظػػر مصػػرفيةمعك ػػات تمكيػػؿ المشػػاريع الصػػغيرة مػػف كجيػػة نظػػر مصػػرفيةك ك (2002)با ػػامرك سػػميرك با ػػامرك سػػميرك 11- 

دوة واقػػػػ  وماػػػػةالت الماػػػػاري  الصػػػػ يرة والمتوسػػػػطة وسػػػػبؿ د مهػػػػا وتنميتهػػػػا دوة واقػػػػ  وماػػػػةالت الماػػػػاري  الصػػػػ يرة والمتوسػػػػطة وسػػػػبؿ د مهػػػػا وتنميتهػػػػا بحػػػػث مقػػػػدـ الػػػػى نػػػػبحػػػػث مقػػػػدـ الػػػػى نػػػػ
 الريا .الريا .

 طػػػػاع الصػػػػناعات الصػػػػغيرة فػػػػي الػػػػيمف الكا ػػػػع كافػػػػاؽ  طػػػػاع الصػػػػناعات الصػػػػغيرة فػػػػي الػػػػيمف الكا ػػػػع كافػػػػاؽ ك ك (1999)حيػػػدرك محمػػػػد  لػػػيك حيػػػدرك محمػػػػد  لػػػيك   12-
 ك اليمف. ك اليمف. (129) ك المجلة ا قتصاديةك  ددك المجلة ا قتصاديةك  ددالمستقبؿالمستقبؿ

ة  المػػػؤتمر ة  المػػػؤتمر سياسػػػة حمايػػػة المشػػػاريع الصػػػغيرة كالمتكسػػػطسياسػػػة حمايػػػة المشػػػاريع الصػػػغيرة كالمتكسػػػطك ك (2011)المحػػػروؽك مػػػامرك المحػػػروؽك مػػػامرك 13- 
 الريا .الريا .  العربي لتنمية المكارد البشرية العربي لتنمية المكارد البشرية 

 ورقػػة  ورقػػة   المشػػاريع الصػػغيرة: التكجػػو االسػػتراتيجي لتنميتيػػاالمشػػاريع الصػػغيرة: التكجػػو االسػػتراتيجي لتنميتيػػاك ك (2013)اتػػوحك حسػػاـ حسػػفك اتػػوحك حسػػاـ حسػػفك 14- 

 مػػؿ مقدمػػة لمنتػػد  الماػػاري  الصػػ يرة بالتعػػاوف مػػ  المصػػرؼ المرةػػم  اليمنػػي ومجلػػ  الوحػػدة  مػػؿ مقدمػػة لمنتػػد  الماػػاري  الصػػ يرة بالتعػػاوف مػػ  المصػػرؼ المرةػػم  اليمنػػي ومجلػػ  الوحػػدة 
 ا قتصادية العربيةك اتحاد المصارؼ العربيةك صنعا ك اليمف.ا قتصادية العربيةك اتحاد المصارؼ العربيةك صنعا ك اليمف.

  السياسة اال تمانيػة كاثرىػا عمػى اال تصػاد االمػاراتيالسياسة اال تمانيػة كاثرىػا عمػى اال تصػاد االمػاراتيك ك (1998) السويد ك  بد ا  ناصػركالسويد ك  بد ا  ناصػرك  15-
 ك اإلمارات.ك اإلمارات.(62) عددعددمجلة ا ااؽ ا قتصاديةك المجلة ا ااؽ ا قتصاديةك ال
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اةاديمية اةاديمية   المشاريع الصغيرة اىميتيا كمعك اتياالمشاريع الصغيرة اىميتيا كمعك اتياك مقابلة ايهابك ك مقابلة ايهابك (2006)المحروؽك مامرك المحروؽك مامرك 16- 
 العلـو المالية والمصرايةك ا ردف.العلـو المالية والمصرايةك ا ردف.

  "درجػػػة االمػػػاف المصػػػرفي كالعكامػػػؿ المػػػؤثرة عمييػػػا فػػػي   "درجػػػة االمػػػاف المصػػػرفي كالعكامػػػؿ المػػػؤثرة عمييػػػا فػػػي (2013)الرايػػػؽك محمػػػد يحػػػيك الرايػػػؽك محمػػػد يحػػػيك 17- 
 ك صنعا ك اليمف.ك صنعا ك اليمف.(51) لعصرك العددلعصرك العددك دراسة تحليلية قياسيةك مجلة اؤوف اك دراسة تحليلية قياسيةك مجلة اؤوف االيمفاليمف

المشػػاريع الصػػغيرة فػػي فمسػػطيف كا ػػع المشػػاريع الصػػغيرة فػػي فمسػػطيف كا ػػع ك ك (2005)نصػػر ا ك  بػػد الفتػػاح احمػػدك واسػػروفك نصػػر ا ك  بػػد الفتػػاح احمػػدك واسػػروفك 18- 
 رمةك السطيف.رمةك السطيف.  رؤية نقدية رؤية نقدية 

مشػػاكؿ العمػػؿ الصػػغير مشػػاكؿ العمػػؿ الصػػغير ك ك (2008)الػيمفك صػندوؽ تمويػػؿ الصػنا ات والماػػاري  الصػ يرةك الػيمفك صػندوؽ تمويػػؿ الصػنا ات والماػػاري  الصػ يرةك   19-
 عا ك اليمف. عا ك اليمف. ك صنك صن(9) التمويؿ نارة دوريةك العددالتمويؿ نارة دوريةك العدد  كاسبابو كاسبابو 

 التقارير الرسمية:التقارير الرسمية:  -د د 

الصػػػندوؽ ا جتمػػػا ي للتنميػػػةك وحػػػدة تنميػػػة الماػػػاري  الصػػػ يرة والصػػػ ر ك التقػػػارير السػػػنوية الصػػػندوؽ ا جتمػػػا ي للتنميػػػةك وحػػػدة تنميػػػة الماػػػاري  الصػػػ يرة والصػػػ ر ك التقػػػارير السػػػنوية   1-
 ..2000-2019للفترة: للفترة: 

بنؾ التلامف اإلسالمي الدوليك وحدة التلامف للتمويؿ الص ير واألص رك التقارير السنوية بنؾ التلامف اإلسالمي الدوليك وحدة التلامف للتمويؿ الص ير واألص رك التقارير السنوية   2-
 ..2000-2019للفترة: للفترة: 

 ..2010-2019الةريمي للتمويؿ األص ر اإلسالميك التقارير السنوية للفترة: الةريمي للتمويؿ األص ر اإلسالميك التقارير السنوية للفترة: بنؾ بنؾ   3-

 ..2009-2019بنؾ األمؿ للتمويؿ األص رك التقارير السنوية للفترة: بنؾ األمؿ للتمويؿ األص رك التقارير السنوية للفترة:   4-

 ابةة اليمف للتمويؿ الص ير واألص رابةة اليمف للتمويؿ الص ير واألص ر  5-
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 http://www.microtiib.comبرنامج التضامف لمتمكيؿ الصغير ك األصغر  برنامج التضامف لمتمكيؿ الصغير ك األصغر    -2
     www.alamalbank.comبنؾ االمؿ لمتمكيؿ األصغر  بنؾ االمؿ لمتمكيؿ األصغر    -3
  :www.alkuraimi.com http//لمتمكيؿ األصغر اإلسالمي لمتمكيؿ األصغر اإلسالمي   الكريميالكريمي  -4
     yemenmicrofinance\www.facebook.comشبكة اليمف لمتمكيؿ األصغر شبكة اليمف لمتمكيؿ األصغر   -55

 GRETL. soureforge.net البرنامج اال تصادم القياسي جريتؿ(البرنامج اال تصادم القياسي جريتؿ(  -6
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 (1الملحق )

 جددددددددددددددددددددوا لوبدددددددددددددددددددداريتم المتغيددددددددددددددددددددر التددددددددددددددددددددابع ت ميدددددددددددددددددددد  المشدددددددددددددددددددداريع الصددددددددددددددددددددغيرة جددددددددددددددددددددوا لوبدددددددددددددددددددداريتم المتغيددددددددددددددددددددر التددددددددددددددددددددابع ت ميدددددددددددددددددددد  المشدددددددددددددددددددداريع الصددددددددددددددددددددغيرة 

 االئتمدددددددددددددددددددددددددددددددان االئتمدددددددددددددددددددددددددددددددان   حجدددددددددددددددددددددددددددددددمحجدددددددددددددددددددددددددددددددموالمتغيدددددددددددددددددددددددددددددددر الم دددددددددددددددددددددددددددددددت ا ا وا ا  ا دددددددددددددددددددددددددددددددي والمتغيدددددددددددددددددددددددددددددددر الم دددددددددددددددددددددددددددددددت ا ا وا ا  ا دددددددددددددددددددددددددددددددي 

 لمصرف التضامن اإل المي الدولي.لمصرف التضامن اإل المي الدولي.

 (      ) المشاريع الصغيرة ت مي  (     ) االئتمانحجم  م
1           18.881     5.273 
2           19.214     5.609 
3           19.477     5.981 
4           19.695     6.335 
5           19.951     6.796 
6           20.103      7.002 
7           20.175      7.114 
8           20.183      7.156 
9           20.120      6.936 
10           20.127      6.976 
11           20.142      7.206 
12           20.163      7.527 
13           20.208      8.066 
14           20.228      8.261 
15           20.231      8.332 
16           20.216      8.303 
17           20.142      8.085 
18           20.126      8.054 
19           20.154      8.111 
20           20.220      8.244 
21           20.113      8.462 
22           20.172      8.566 
23           20.433      8.648 
24            20.782      8.710 
25            21.339      8.763 
26            21.534      8.820 
27            21.632      8.863 
28            21.649      8.899 
29            21.698      9.055 
30            21.715      9.088 
31            21.622      8.992 
32            21.389      8.719 
33           20.599      7.655 
34           20.117      7.038 
35           19.759     6.504 
36           19.761     6.537 
37           20.109      7.014 
38           20.111      7.044 
39           20.126      7.185 
40           20.155      7.396 
41           20.115      7.706 
42           20.143      7.855 
43           20.251      7.963 
44           20.418      8.045 
45           20.621      8.084 
46            20.746      8.155 
47            20.878      8.225 
48            21.012      8.301 
49            21.343      8.555 
50            21.459      8.618 
51            21.365      8.516 
52            21.028      8.189 

 المصدر; من اعداد الباحث
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 (2الملحق )

 جددددددددددددددددددددوا لوبدددددددددددددددددددداريتم المتغيددددددددددددددددددددر التددددددددددددددددددددابع ت ميدددددددددددددددددددد  المشدددددددددددددددددددداريع الصددددددددددددددددددددغيرة جددددددددددددددددددددوا لوبدددددددددددددددددددداريتم المتغيددددددددددددددددددددر التددددددددددددددددددددابع ت ميدددددددددددددددددددد  المشدددددددددددددددددددداريع الصددددددددددددددددددددغيرة 

   الثددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ي حجددددددددددددددددددددددددددددددددددددم الودائددددددددددددددددددددددددددددددددددددعالثددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ي حجددددددددددددددددددددددددددددددددددددم الودائددددددددددددددددددددددددددددددددددددع  والمتغيددددددددددددددددددددددددددددددددددددر الم ددددددددددددددددددددددددددددددددددددت اوالمتغيددددددددددددددددددددددددددددددددددددر الم ددددددددددددددددددددددددددددددددددددت ا

 لمصرف التضامن اإل المي الدولي.لمصرف التضامن اإل المي الدولي.

 (     ) الودائع حجم (      ) المشاريع الصغيرةت مي   م
1     5.273             24.253 
2     5.609             24.723 
3     5.981             24.768 
4     6.335             24.852 
5     6.796             24.917 
6      7.002             24.989 
7      7.114             25.020 
8      7.156             25.012 
9      6.936             24.939 

10      6.976             24.932 
11      7.206             24.953 
12      7.527             25.002 
13      8.066             25.116 
14      8.261             25.160 
15      8.332             25.163 
16      8.303             25.126 
17      8.085             24.924 
18      8.054             24.884 
19      8.111             24.967 
20      8.244             25.146 
21      8.462              25.444 
22      8.566              25.576 
23      8.648              25.671 
24      8.710              25.738 
25      8.763              25.838 
26      8.820              25.897 
27      8.863              25.894 
28      8.899              25.828 
29      9.055              25.947 
30      9.088              25.579 
31      8.992              25.543 
32      8.719              25.566 
33      7.655              25.662 
34      7.038              25.683 
35     6.504              25.682 
36     6.537              25.659 
37      7.014              25.604 
38      7.044              25.581 
39      7.185              25.562 
40      7.396              25.552 
41      7.706              25.518 
42      7.855              25.508 
43      7.963              25.530 
44      8.045              25.582 
45      8.084              25.823 
46      8.155              25.780 
47      8.225              25.759 
48      8.301              25.423 

 المصدر; من اعداد الباحثالمصدر; من اعداد الباحث
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 (3الملحق )

 جددددددددددددددددددددوا لوبدددددددددددددددددددداريتم المتغيددددددددددددددددددددر التددددددددددددددددددددابع ت ميدددددددددددددددددددد  المشدددددددددددددددددددداريع الصددددددددددددددددددددغيرة جددددددددددددددددددددوا لوبدددددددددددددددددددداريتم المتغيددددددددددددددددددددر التددددددددددددددددددددابع ت ميدددددددددددددددددددد  المشدددددددددددددددددددداريع الصددددددددددددددددددددغيرة 

 الثالددددددددددددددددددددددددددددددددددث حجددددددددددددددددددددددددددددددددددم الموجددددددددددددددددددددددددددددددددددودات  الثالددددددددددددددددددددددددددددددددددث حجددددددددددددددددددددددددددددددددددم الموجددددددددددددددددددددددددددددددددددودات    والمتغيددددددددددددددددددددددددددددددددددر الم ددددددددددددددددددددددددددددددددددت اوالمتغيددددددددددددددددددددددددددددددددددر الم ددددددددددددددددددددددددددددددددددت ا

 لمصرف التضامن اإل المي الدولي.لمصرف التضامن اإل المي الدولي.

 (     ) حجم الموجودات (      ) المشاريع الصغيرةت مي   م
1     5.273              25.796 
2     5.609              26.133 
3     5.981              26.298 
4     6.335              26.369 
5     6.796              26.326 
6      7.002              26.380 
7      7.114              26.427 
8      7.156              26.466 
9      6.936              26.504 

10      6.976              26.540 
11      7.206              26.571 
12      7.527              26.597 
13      8.066              26.637 
14      8.261              26.661 
15      8.332              26.666 
16      8.303              26.650 
17      8.085              26.273 
18      8.054              26.557 
19      8.111              26.583 
20      8.244              26.647 
21      8.462             24.574 
22      8.566             24.631 
23      8.648             24.679 
24      8.710             24.719 
25      8.763              26.952 
26      8.820              26.989 
27      8.863              27.005 
28      8.899              27.001 
29      9.055              26.981 
30      9.088              26.977 
31      8.992              26.971 
32      8.719              26.962 
33      7.655              26.944 
34      7.038              26.935 
35     6.504              26.931 
36     6.537              26.933 
37      7.014              26.943 
38      7.044              26.944 
39      7.185              26.942 
40      7.396              26.936 
41      7.706              26.919 
42      7.855              26.904 
43      7.963             24.612 
44      8.045              26.940 
45      8.084              26.940 
46      8.155              26.940 
47      8.225              26.940 
48      8.301              26.940 

 المصدر; من اعداد الباحثالمصدر; من اعداد الباحث
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 (4الملحق )

 جددددددددددددددددددددوا لوبدددددددددددددددددددداريتم المتغيددددددددددددددددددددر التددددددددددددددددددددابع ت ميدددددددددددددددددددد  المشدددددددددددددددددددداريع الصددددددددددددددددددددغيرة جددددددددددددددددددددوا لوبدددددددددددددددددددداريتم المتغيددددددددددددددددددددر التددددددددددددددددددددابع ت ميدددددددددددددددددددد  المشدددددددددددددددددددداريع الصددددددددددددددددددددغيرة 

 االئتمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان االئتمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان حجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم حجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم والمتغيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر الم ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت ا ا وا والمتغيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر الم ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت ا ا وا 

 لمصرف ا ما للتمويا االصغر.لمصرف ا ما للتمويا االصغر.

 (      ) ت مي  المشاريع الصغيرة (     ) االئتمانحجم  م
1           18.919      8.086 
2           19.256      8.422 
3           19.611      8.779 
4           19.947      9.116 
5           20.440       9.612 
6           20.640       9.813 
7           20.691       9.864 
8           20.615       9.786 
9           20.251       9.438 

10           20.162       9.438 
11           20.226       9.388 
12           20.419       9.550 
13           20.682       9.869 
14            20.821       9.981 
15            20.995       10.069 
16            21.185       10.103 
17            21.419       10.117 
18            21.556       10.158 
19            21.659       10.192 
20            21.734       10.220 
21            21.883       10.334 
22            21.949       10.360 
23            21.914       10.299 
24            21.768       10.130 
25            21.347       9.764 
26            21.231       9.509 
27            21.042       9.257 
28            20.892      9.032 
29            20.738      8.607 
30           20.523      8.195 
31           20.293      7.786 
32           20.054      7.506 
33           19.236     6.617 
34           18.771     5.979 
35           18.683     5.513 
36           19.062     5.771 
37           19.725     6.422 
38           19.940     6.593 
39           20.258      6.984 
40           20.598      7.415 
41            21.238      8.227 
42            21.439      8.455 
43            21.393      8.419 
44            21.057      8.083 

 المصدر: من اعداد الباحث.
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 (5الملحق )

 جددددددددددددددددددددوا لوبدددددددددددددددددددداريتم المتغيددددددددددددددددددددر التددددددددددددددددددددابع ت ميدددددددددددددددددددد  المشدددددددددددددددددددداريع الصددددددددددددددددددددغيرة جددددددددددددددددددددوا لوبدددددددددددددددددددداريتم المتغيددددددددددددددددددددر التددددددددددددددددددددابع ت ميدددددددددددددددددددد  المشدددددددددددددددددددداريع الصددددددددددددددددددددغيرة 

   الثددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ي حجددددددددددددددددددددددددددددددددددددم الودائددددددددددددددددددددددددددددددددددددعالثددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ي حجددددددددددددددددددددددددددددددددددددم الودائددددددددددددددددددددددددددددددددددددع  والمتغيددددددددددددددددددددددددددددددددددددر الم ددددددددددددددددددددددددددددددددددددت اوالمتغيددددددددددددددددددددددددددددددددددددر الم ددددددددددددددددددددددددددددددددددددت ا

   ا ما للتمويا ا صغر.ا ما للتمويا ا صغر.  لمصرفلمصرف

 (     ) حجم الودائع (      ) ت مي  المشاريع الصغيرة م

1      8.086         15.408 

2      8.422         15.745 

3      8.779          17.426 

4      9.116          18.372 

5       9.612           20.629 

6       9.813            20.951 

7       9.864            20.966 

8       9.786           20.690 

9       9.438           19.102 

10       9.438           18.476 

11       9.388           18.498 

12       9.550           19.137 

13       9.869           20.391 

14       9.981           20.669 

15       10.069            20.958 

16       10.103            21.236 

17       10.117            21.611 

18       10.158            21.798 

19       10.192            21.868 

20       10.220            21.851 

21       10.334            21.798 

22       10.360            21.781 

23       10.299            21.711 

24       10.130            21.574 

25       9.764            21.224 

26       9.509            21.035 

27       9.257            20.959 

28      9.032            21.021 

29      8.607            20.903 

30      8.195            20.958 

31      7.786            21.319 

32      7.506            21.768 

33     6.617            22.422 

34     5.979            22.657 

35     5.513            22.821 

36     5.771            22.938 

37     6.422             23.031 

38     6.593             23.126 

39      6.984             23.195 

40      7.415             23.243 

41      8.227             23.429 

42      8.455             23.472 

43      8.419             23.360 

44      8.083            23.024 

 المصدر; من اعداد الباحث
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 (6الملحق )

 جددددددددددددددددددددوا لوبدددددددددددددددددددداريتم المتغيددددددددددددددددددددر التددددددددددددددددددددابع ت ميدددددددددددددددددددد  المشدددددددددددددددددددداريع الصددددددددددددددددددددغيرة جددددددددددددددددددددوا لوبدددددددددددددددددددداريتم المتغيددددددددددددددددددددر التددددددددددددددددددددابع ت ميدددددددددددددددددددد  المشدددددددددددددددددددداريع الصددددددددددددددددددددغيرة 

 الثالددددددددددددددددددددددددددددددددددث حجددددددددددددددددددددددددددددددددددم الموجددددددددددددددددددددددددددددددددددودات  الثالددددددددددددددددددددددددددددددددددث حجددددددددددددددددددددددددددددددددددم الموجددددددددددددددددددددددددددددددددددودات    والمتغيددددددددددددددددددددددددددددددددددر الم ددددددددددددددددددددددددددددددددددت اوالمتغيددددددددددددددددددددددددددددددددددر الم ددددددددددددددددددددددددددددددددددت ا

   ا ما للتمويا ا صغر.ا ما للتمويا ا صغر.  لمصرفلمصرف

 (     ) الموجودات (      ) ت مي  المشاريع الصغيرة م

1      8.086           20.553 

2      8.422            20.889 

3      8.779            21.182 

4      9.116            21.439 

5       9.612            21.741 

6       9.813            21.910 

7       9.864            22.008 

8       9.786            22.052 

9       9.438            21.979 

10       9.438            22.019 

11       9.388            22.122 

12       9.550            22.267 

13       9.869            22454 

14       9.981            22.567 

15       10.069            22.677 

16       10.103            22.784 

17       10.117            22.879 

18       10.158            22.966 

19       10.192             23.056 

20       10.220             23.146 

21       10.334             23.288 

22       10.360             23.364 

23       10.299             23.386 

24       10.130             23.358 

25       9.764             23.259 

26       9.509             23.229 

27       9.257             23.218 

28      9.032             23.228 

29      8.607             23.182 

30      8.195             23.192 

31      7.786             23.276 

32      7.506             23.417 

33     6.617             23.622 

34     5.979             23.733 

35     5.513             23.825 

36     5.771             23.904 

37     6.422             23.977 

38     6.593             24.045 

39      6.984             24.101 

40      7.415             24.146 

41      8.227             24.338 

42      8.455             24.379 

43      8.419             24.266 

44      8.083             23.939 

 المصدر; من اعداد الباحث
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 (7الملحق )

 جددددددددددددددددددددوا لوبدددددددددددددددددددداريتم المتغيددددددددددددددددددددر التددددددددددددددددددددابع ت ميدددددددددددددددددددد  المشدددددددددددددددددددداريع الصددددددددددددددددددددغيرة جددددددددددددددددددددوا لوبدددددددددددددددددددداريتم المتغيددددددددددددددددددددر التددددددددددددددددددددابع ت ميدددددددددددددددددددد  المشدددددددددددددددددددداريع الصددددددددددددددددددددغيرة 

 االئتمدددددددددددددددددددددددددددددددان االئتمدددددددددددددددددددددددددددددددان حجدددددددددددددددددددددددددددددددم حجدددددددددددددددددددددددددددددددم   والمتغيدددددددددددددددددددددددددددددددر الم دددددددددددددددددددددددددددددددت ا ا وا ا  ا ددددددددددددددددددددددددددددددديوالمتغيدددددددددددددددددددددددددددددددر الم دددددددددددددددددددددددددددددددت ا ا وا ا  ا دددددددددددددددددددددددددددددددي

 ..الكريمي للتمويا ا صغر اإل الميالكريمي للتمويا ا صغر اإل المي  لمصرفلمصرف

 (     ) االئتمانحجم  (      ) ت مي  المشاريع الصغيرة م

1     5.063          17.091 

2     5.398          17.427 

3     5.583          18.262 

4     5.673           18.959 

5     5.257           20.154 

6     5.338           20.442 

7     5.823           20.530 

8     6.366           20.468 

9      6.986           19.967 

10      7.245           19.896 

11      7.595           20.112 

12      7.954           20.483 

13      8.422            21.114 

14      8.630            21.326 

15      8.769            21.431 

16      8.835            21.456 

17      8.983            21.475 

18      9.048            21.499 

19      8.999            21.452 

20      8.782             23.625 

21      8.153            21.002 

22      7.796            20.828 

23      7.554             23.039 

24      7.554            20.728 

25      7.748            20.795 

26      7.748            20.795 

27      7.796            20.829 

28      7.885            20.892 

29      7.975            20.926 

30      8.053            20.982 

31      8.158            21.092 

32      8.289            21.249 

33      8.543            21.543 

34      8.644            21.657 

35      8.645            21.659 

36      8.542            21.518 

37      8.381            21.266 

38      8.254            21.087 

39      8.047            20.859 

40      7.710           20.513 

 المصدر; من اعداد الباحث
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 (8ملحق )

طري ددددد  تحويدددددا البيا دددددات ال ددددد وي  الددددد  بيا دددددات ربدددددع  ددددد وي  لكدددددا مدددددن المتغيدددددر التدددددابع والمتغيدددددرات طري ددددد  تحويدددددا البيا دددددات ال ددددد وي  الددددد  بيا دددددات ربدددددع  ددددد وي  لكدددددا مدددددن المتغيدددددر التدددددابع والمتغيدددددرات 

 الم ت ل  ح ب طري   ديز لمصرف التضامن اإل المي الدولي وهي كاآلتي;الم ت ل  ح ب طري   ديز لمصرف التضامن اإل المي الدولي وهي كاآلتي;

 (      )المتغير التابع 

 م2007العام 

           (     )           

           (     )           

            (        )          

            (        )          

∑        

     (   )     ⁄              

     (   )     ⁄              

     (   )     ⁄              

     (   )     ⁄              

 م2008العام 

             (        )           

             (        )            

             (         )       

             (         )       

∑          

     (    )       ⁄              

     (    )       ⁄                

     (    )       ⁄            

     (    )       ⁄            

 م2009العام 

              (         )        

              (         )        

             (         )         

             (         )         

∑        

     (    )     ⁄            

     (    )     ⁄            

     (    )     ⁄              
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     (    )     ⁄              

 م2010العام 

              (         )          

              (         )          

             (         )           

             (         )           

∑           

     (    )        ⁄              

     (    )        ⁄              

     (    )        ⁄                

     (    )        ⁄                

 م2011العام 

              (         )            

              (         )            

             (         )       

             (         )       

∑           

     (    )        ⁄                

     (    )        ⁄                

     (    )        ⁄            

     (    )        ⁄            

 م2012العام 

              (         )        

              (         )        

             (         )           

             (         )           

∑           

     (    )        ⁄            

     (    )        ⁄            

     (    )        ⁄                

     (    )        ⁄                

 م2013العام 

              (         )            

              (         )            
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             (         )           

             (         )           

∑         

     (    )      ⁄                

     (    )      ⁄                

     (    )      ⁄                

     (    )      ⁄                

 م2014العام 

              (         )            

              (         )            

             (         )           

             (         )           

∑         

     (    )      ⁄                

     (    )      ⁄                

     (    )      ⁄                

     (    )      ⁄                

 م2015العام 

              (         )            

              (         )            

             (         )       

             (         )       

∑          

     (    )       ⁄                

     (    )       ⁄                

     (    )       ⁄           

     (    )       ⁄           

 م2016العام 

              (         )        

              (         )        

             (         )          

             (         )          

∑        

     (    )     ⁄            
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     (    )     ⁄            

     (    )     ⁄               

     (    )     ⁄               

 م2017العام 

              (         )           

              (         )           

             (         )          

             (         )          

∑         

     (    )      ⁄               

     (    )      ⁄               

     (    )      ⁄               

     (    )      ⁄               

 م2018العام 

              (         )           

              (         )           

             (         )           

             (         )           

∑           

     (    )        ⁄               

     (    )        ⁄               

     (    )        ⁄                

     (    )        ⁄                

 م2019العام 

              (         )            

              (         )            

             (      )           

             (      )           

∑         

     (    )      ⁄                

     (    )      ⁄                

     (    )      ⁄                

 

     (    )      ⁄                
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 (      ) المتغير الم ت ا ا وا

 م2007العام 

           (           )             

           (           )             

                  (                   )            

                  (                   )            

∑              

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

 م2008العام 

                   (                   )             

                   (                   )             

                  (                   )            

                  (                   )            

∑              

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

 م2009العام 

                   (                   )             

                   (                   )             

                  (                   )            

                  (                   )            

∑              

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

 م2010العام 

                   (                   )             

                   (                   )             
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                  (                   )            

                  (                   )            

∑              

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

 م2011العام 

                   (                   )             

                   (                   )             

                  (                   )            

                  (                   )            

∑              

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

 م2012العام 

                   (                   )             

                   (                   )             

                  (                    )            

                  (                    )             

∑              

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                        

 م2013العام 

                   (                    )              

                   (                    )              

                   (                     )             

                   (                     )             

∑              
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     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

 م2014العام 

                    (                     )              

                    (                     )              

                   (                    )             

                   (                    )             

∑              

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

 م2015العام 

                    (                    )              

                    (                    )             

                  (                   )            

                  (                   )            

∑              

     (         )           ⁄                       

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

 م2016العام 

                   (                   )             

                   (                   )             

                  (                   )            

                  (                   )            

∑              

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      



 

115 
 

 م2017العام 

                   (                   )             

                   (                   )             

                  (                    )            

                  (                    )            

∑              

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

 م2018العام 

                   (                    )             

                   (                    )              

                   (                     )             

                   (                     )             

∑              

     (          )           ⁄                      

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

 م2019العام 

                    (                     )              

                    (                     )              

                   (            )             

                   (            )             

∑              

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

وهكذا ب فس الطري   يتم تحويا البيا ات لكا من المتغير الم ت ا الثا ي )الودائع( والمتغير الم ت ا الثالث 

 )الموجودات( لب ك التضامن اإل المي الدولي
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 (9ملحق )

طري ددددد  تحويدددددا البيا دددددات ال ددددد وي  الددددد  بيا دددددات ربدددددع  ددددد وي  لكدددددا مدددددن المتغيدددددر التدددددابع والمتغيدددددرات طري ددددد  تحويدددددا البيا دددددات ال ددددد وي  الددددد  بيا دددددات ربدددددع  ددددد وي  لكدددددا مدددددن المتغيدددددر التدددددابع والمتغيدددددرات 

 الم ت ل  ح ب طري   ديز لب ك ا ما للتمويا ا صغر وهي كاآلتي;الم ت ل  ح ب طري   ديز لب ك ا ما للتمويا ا صغر وهي كاآلتي;

 (      )المتغير التابع 

 2009العام 

           (      )        

           (      )        

             (          )           

             (          )            

2.999898688:8888.0 

∑         

     (    )      ⁄            

     (    )      ⁄            

     (    )      ⁄            

     (    )      ⁄             

 2010العام 

              (          )             

              (          )             

              (           )        

              (           )        

8.86660898:8:888. 

∑         

     (     )      ⁄              

     (     )      ⁄              

     (     )      ⁄              

     (     )      ⁄              

 2011العام 

               (           )         

               (           )         

              (           )        

              (           )        

2.9888.86866:.2.2: 

∑         
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     (     )      ⁄              

     (     )      ⁄              

     (     )      ⁄              

     (     )      ⁄              

 2012العام 

               (           )         

               (           )         

              (           )            

              (           )            

8.2608..28.66606 

∑         

     (     )      ⁄              

     (     )      ⁄              

     (     )      ⁄              

     (     )      ⁄              

 2013العام 

               (           )             

               (           )             

              (           )            

              (           )            

8.22..:28688:8260 

∑          

     (     )       ⁄              

     (     )       ⁄              

     (     )       ⁄              

     (     )       ⁄              

 2014العام 

               (           )             

               (           )             

              (           )            

              (           )            

8.2:62898:8868.8 

∑          

     (     )       ⁄              
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     (     )       ⁄              

     (     )       ⁄              

     (     )       ⁄              

 2015العام 

               (           )             

               (           )             

              (          )           

              (          )          

2.:0886:80688909: 

∑         

     (     )      ⁄              

     (     )      ⁄              

     (     )      ⁄              

     (     )      ⁄            

 2016العام 

               (          )           

               (          )           

             (        )           

             (        )           

2.98866.29.898268: 

∑         

     (    )      ⁄            

     (    )      ⁄            

     (    )      ⁄            

     (    )      ⁄            

 2017العام 

              (        )            

              (        )           

            (        )        

            (        )        

2..:689.662868.066 

∑        

     (   )     ⁄           

     (   )     ⁄          
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     (   )     ⁄          

     (   )     ⁄          

 2018العام 

             (        )         

             (        )         

             (         )          

             (         )          

2.88:6886.29:88.6 

∑        

     (    )     ⁄          

     (    )     ⁄          

     (    )     ⁄            

     (    )     ⁄            

 2019العام 

              (         )           

              (         )           

             (      )           

             (      )           

8.0898.:86689668: 

∑         

     (    )      ⁄            

     (    )      ⁄            

     (    )      ⁄            

     (    )      ⁄            

   (     المتغير الم ت ا ا وا)

 م2009العام 

             ⁄ (           )             

            ⁄ (           )             

                  ⁄ (                   )            

                   (         ⁄           )            

∑              

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      
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     (         )           ⁄                      

 م2010العام 

                     (                   )             

                   (                   )             

                  (                   )            

                   (                   )            

∑              

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

 م2011العام 

                    (                   )             

                   (                   )             

                  (                    )            

                  (                    )            

∑              

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

 م2012العام 

                   (                    )              

                   (                    )              

                   (                     )             

                   (                     )             

∑              

     (          )           ⁄                       

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

 2013العام 

                    (                     )              

                    (                     )              
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                   (                     )             

                   (                     )             

∑              

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

 م2014العام 

                    (                     )              

                    (                     )              

                   (                     )             

                   (                     )             

∑               

     (          )            ⁄                        

     (          )            ⁄                        

     (          )            ⁄                        

     (          )            ⁄                        

 م2015العام 

                    (                     )              

                    (                     )              

                   (                    )             

                   (                    )             

∑              

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

 م2016العام 

                    (                    )              

                    (                    )             

                  (                   )            

                  (                   )            

∑              

     (         )           ⁄                        
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     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

 م2017العام 

                   (                   )             

                   (                   )             

                  (                   )            

                  (                   )            

∑              

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

 م2018العام 

                   (                   )             

                   (                   )             

                  (                    )            

                  (                    )             

∑              

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                       

 2019العام ا خير 

                   (                    )              

                   (                    )              

                   (            )             

                   (            )             

∑              

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                       
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 المتغير الم ت ا الثا ي )حجم الودائع(

 م2009العام 

           (          )            

           (          )            

                 (                   )            

                 (                   )            

∑             

     (        )          ⁄                   

     (        )          ⁄                   

     (        )          ⁄                     

     (        )          ⁄                     

 م2010العام 

                  (                   )             

                  (                   )             

                   (                    )            

                   (                    )            

∑              

     (          )           ⁄                      

     (          )           ⁄                       

     (          )           ⁄                       

     (          )           ⁄                      

 

 2011العام 

                    (                    )             

                    (                    )             

                  (                    )            

                  (                    )            

∑              

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

 2012العام 

                   (                    )             
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                   (                    )              

                   (                     )             

                   (                     )             

∑              

     (          )           ⁄                      

     (          )           ⁄                       

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

 2013العام 

                    (                     )              

                    (                     )              

                   (                     )             

                   (                     )             

∑               

     (          )            ⁄                        

     (          )            ⁄                        

     (          )            ⁄                        

     (          )            ⁄                        

 2014العام 

                    (                     )              

                    (                     )              

                   (                     )             

                   (                     )             

∑               

     (          )            ⁄                        

     (          )            ⁄                        

     (          )            ⁄                        

     (          )            ⁄                        

 2015العام 

                    (                     )              

                    (                     )              

                   (                     )             

                   (                     )             

∑              
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     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

 2016العام 

                    (                     )              

                    (                     )              

                   (                     )             

                   (                     )             

∑              

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

 2017العام 

                    (                     )              

                    (                     )              

                   (                      )             

                   (                      )             

∑               

     (          )            ⁄                        

     (          )            ⁄                        

     (          )            ⁄                        

     (          )            ⁄                        

 2018العام 

                    (                      )              

                    (                      )               

                    (                       )              

                    (                       )              

∑               

     (           )            ⁄                         

     (           )            ⁄                          

     (           )            ⁄                          

     (           )            ⁄                          
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 2019العام االخير 

                     (                       )               

                     (                       )               

                    (             )              

                    (             )             

∑               

     (           )            ⁄                          

     (           )            ⁄                          

     (           )            ⁄                          

     (           )            ⁄                        

 

 المتغير الم ت ا الثالث )الموجودات(

 2009العام 

           (            )             

           (            )              

                   (                     )             

                   (                     )             

∑              

     (          )           ⁄                      

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

 2010العام 

                    (                     )              

                    (                     )              

                   (                     )             

                   (                     )             

∑               

     (          )            ⁄                        

     (          )            ⁄                        

     (          )            ⁄                        

     (          )            ⁄                        

 2011العام 

                    (                     )              
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                    (                     )              

                   (                     )             

                   (                     )             

∑                

     (          )            ⁄                        

     (          )            ⁄                        

     (          )            ⁄                        

     (          )            ⁄                        

 2012العام 

                    (                     )              

                    (                     )              

                   (                     )             

                   (                     )             

∑               

     (          )            ⁄                        

     (          )            ⁄                        

     (          )            ⁄                        

     (          )            ⁄                        

 2013العام 

                    (                     )              

                    (                     )              

                   (                      )              

                   (                      )              

∑               

     (          )            ⁄                        

     (          )            ⁄                        

     (          )            ⁄                          

     (          )            ⁄                          

 2014العام 

                    (                      )               

                    (                      )               

                    (                       )              

                    (                       )              

∑               
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     (           )            ⁄                          

     (           )            ⁄                          

     (           )            ⁄                          

     (           )            ⁄                          

 2015العام 

                     (                       )               

                     (                       )               

                    (                       )              

                    (                       )              

∑               

     (           )            ⁄                          

     (           )            ⁄                          

     (           )            ⁄                          

     (           )            ⁄                          

 2016العام 

                     (                       )               

                     (                       )               

                    (                       )              

                    (                       )              

∑               

     (           )            ⁄                          

     (           )            ⁄                          

     (           )            ⁄                          

     (           )            ⁄                          

 2017العام 

                     (                       )               

                     (                       )               

                    (                       )              

                    (                       )              

∑               

     (           )            ⁄                          

     (           )            ⁄                          

     (           )            ⁄                          

     (           )            ⁄                          
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 2018العام 

                     (                       )               

                     (                       )               

                    (                       )              

                    (                       )              

∑                

     (           )             ⁄                          

     (           )             ⁄                          

     (           )             ⁄                          

     (           )             ⁄                          

 2019العام االخير 

                     (                       )               

                     (                       )               

                    (             )              

                    (             )              

∑                

 

     (           )             ⁄                          

     (           )             ⁄                          

     (           )             ⁄                          

     (           )             ⁄                          
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 (10ملحق )

طري ددددد  تحويدددددا البيا دددددات ال ددددد وي  الددددد  بيا دددددات ربدددددع  ددددد وي  لكدددددا مدددددن المتغيدددددر التدددددابع والمتغيدددددرات طري ددددد  تحويدددددا البيا دددددات ال ددددد وي  الددددد  بيا دددددات ربدددددع  ددددد وي  لكدددددا مدددددن المتغيدددددر التدددددابع والمتغيدددددرات 

 الم ت ل  ح ب طري   ديز لب ك الكريمي للتمويا ا صغر اإل المي كاآلتي;الم ت ل  ح ب طري   ديز لب ك الكريمي للتمويا ا صغر اإل المي كاآلتي;

 (      ) المتغير التابع

 م2010العام 

            (     )          

           (     )          

            (       )      

            (       )      

∑       

     (   )    ⁄          

     (   )    ⁄          

     (   )    ⁄          

     (   )    ⁄          

 م2011العام 

              (       )       

             (       )       

            (        )          

            (        )          

∑          

     (   )       ⁄          

     (   )       ⁄          

     (   )       ⁄              

     (   )       ⁄              

 م2012العام 

              (        )            

             (        )            

             (         )          

             (         )          

∑        

     (    )     ⁄            

     (    )     ⁄            

     (    )     ⁄            
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     (    )     ⁄            

 م2013العام 

               (         )           

              (         )           

             (         )           

             (         )           

∑         

     (    )      ⁄            

     (    )      ⁄            

     (    )      ⁄            

     (    )      ⁄            

 م2014العام 

               (         )            

              (         )            

             (         )       

             (         )       

∑         

     (    )      ⁄        

     (    )      ⁄        

     (    )      ⁄        

     (    )      ⁄        

 م2015العام 

               (         )        

              (         )        

             (         )           

             (         )           

∑         

     (    )      ⁄            

     (    )      ⁄            

     (    )      ⁄            

     (    )      ⁄            

 م2016العام 

               (         )            

              (         )        
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             (         )           

             (         )           

∑         

     (    )      ⁄            

     (    )      ⁄            

     (    )      ⁄            

     (    )      ⁄            

 م2017العام 

               (         )            

              (         )            

             (         )          

             (         )          

∑         

     (    )      ⁄            

     (    )      ⁄            

     (    )      ⁄            

     (    )      ⁄            

 م2018العام 

               (         )           

              (         )           

             (         )         

             (         )         

∑         

     (    )      ⁄            

     (    )      ⁄            

     (    )      ⁄            

     (    )      ⁄            

 م2019العام 

               (         )          

              (         )          

             (      )         

             (      )         

∑         

     (    )      ⁄            
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     (    )      ⁄            

     (    )      ⁄            

     (    )      ⁄            

 (     ) المتغير الم ت ا ا وا

 م2010العام 

            (          )            

           (          )            

                 (                  )            

                 (                  )            

∑             

     (        )          ⁄                    

     (        )          ⁄                    

     (        )          ⁄                     

     (        )          ⁄                      

 م2011العام 

                   (                  )             

                  (                  )             

                  (                   )            

                  (                   )            

∑              

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

 م2012العام 

                    (                   )             

                   (                   )             

                  (                    )            

                  (                    )             

∑              

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      

     (         )           ⁄                      
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 م2013العام 

                    (                    )              

                   (                    )              

                   (                     )             

                   (                     )             

∑              

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

 م2014العام 

                     (                     )              

                    (                     )              

                   (                     )             

                   (                     )             

∑              

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                         

 م2015العام 

                     (                     )              

                    (                     )              

                   (                     )             

                   (                     )             

∑              

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                         

     (          )           ⁄                        

 م2016العام 

                     (                     )              

                    (                     )              
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                   (                     )             

                   (                     )             

∑              

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

 م2017العام 

                     (                     )              

                    (                     )              

                   (                     )             

                   (                     )             

∑              

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

 م2018العام 

                     (                     )              

                    (                     )              

                   (                     )             

                   (                     )             

∑              

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

 م2019العام 

                     (                     )              

                    (                     )              

                   (            )             

                   (            )            

∑              
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     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                        

     (          )           ⁄                      
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