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 جامعة بنها –كلية الزراعة *
 جامعة بنها –كلية الزراعة  -طالب دراسات عليا **

 
 -المقدمة :
تعددد التنميددة الهدددس ااساسددس الدديه تسددعد اليددل كددي الدددبي   بللتنميددة متطلبددات اساسددية بمادداايل متكاملددة  تتااعددي عنا ددراا لت  يدد  ا اددداس        

ة المددبارد يددالتددس تتم ددي بالدرجددة ا بلددد  ددس الر ددس المسددتمر لمسددتبا ملمعي ددة ابنددام المجتمددم   بتعددد الجمهبريددة اليمنيددة مدد  الدددبي اا ددي نمددبا  لم دبد
 ددس  بعدددل مسددتا لها ا سددتا ي ا م ددي  ممددا ادا الددد تدلاهددا ا  ت دداده با جتمدداعس بعدددل ت دددمها  اامددر الدديه نددت  عنددل عدددل ت  يدد  ن لددة نبعيددة

زيدادة  دس ا نتدا  مجا ت ال ياة المدتلاة بال در اليه يمكنها م  دلد   درع عمدي للعداطلي   بال عدام علدد الا در  بتنميدة المدبارد الب درية  لت  يد  
 مليدب  12مد   (1)بالنات  الم لس ببالتالس زيادة الددي ال بمس بمعدي ا دددار با سدت مار  كمدا ا  الزيدادة السدكانية السدريعة    دد ارتادم عددد السدكا 

سددكانس الدديه يتسددل بال ددبابية   بالتركيددب ال(2)(%00,3ل اددية الزيددادة السددكانية السددريعة )1020نسددمة عددال  مليددب  12ل الددد  ددبالس 1002نسددمة عددال 
(  بب دي معددي التعددل الدد %02,2ل )1022م  السكا  دب  س  الدامسة ع ر م  العمر(  كما بلغ معدي الا ر  دس  %00م   المارطة)اك ر

 .  (3)ل1020عال % 1,22
إ  تطبي  برنام  ا   ح ا  ت اده اليه ادس الد عمي  لبي ل زمات ا  ت ادية مده الد نتائ  غير مرغبب  يها علد المستبه         

مة ا  ت اده با جتماعس  بدا ة علد الائات الم دبدة الددي  بسبب الاام الدعل ع  السلم بالددمات باعادة ايكلة المؤسسات بال ركات العا
ات يع ا ناا  العال  مما ترتب علية ا ستانام ع  العمالة  الاام الدعل ع  المباد الدال بالطا ة  س ك ير م  الم ربعات ببدا ة الم ربعبت ل

لية عم ال ايرة  ارتااع تكاليس ا نتا  الزراعس  بتأ يرة علد المزارعي  الريايي . اامر اليه يتطلب الب ث ع  آليات جديدة تسهل  س استمرار
التنمية بمعاجة ظاارة الا ر  م  انا ا ب ت الم ربعات ال ايرة عربرة مل ة بأعتباراا م دا آليات النهبض با  ت اد بت  ي  التنمية 

 س عية المن بدة. بيرا الك ير م  ا  ت اديي  ا  تطبير الم ربعات ال ايرة بت جيم ا امتها م  اال ربا د عملية التنمية ا  ت ادية با جتما
ية الدبي ب كي عال بالدبي النامية ب كي داع ب يها تأتس الجمهبرية اليمنية   بيلك لمردبداا اا ت اده علد مستبا كا ة ال طاعات ا نتاج

التبزيم (4)مي كبنها تم ي منطل ا اساسيا لزيادة الطا ة اانتاجية بمساامتها  س معالجة م كلة الا ر بالبطالة   د اظهرت نتائ  المسح ال ناعس ال ا
يليها  %07,23عامي( ا تلت المرتبة ا بلد  3-2النسبس للمن آت ال ناعية  سب  جمها علد مستبا الجمهبرية م  المن آت ال ايرة جدا )

 . %0,02باديرا المن آت الكبيرة  %2,92يليها المتبسطة  %29,20عماي( المرتبة ال انية  9-2المن آت ال ايرة )
 

 لدراسة:امشكلة 
بالرغل م  مامية الم ربعات ال ايرة  س ملم ت د اليمنس   بلما لها م  دبر  س  ي بمباجهة الك ير م  الم اكي م  ت ادية          

بم جتماعية  س بعض  ئات المجتمم ببدا ة ا  اب الددبي المنداعة بالائات الا يرة   بمدا تأ ير اية الم ربعات علد دل   رع العمي 
ة البطالة  بزيادة ا ست مارات  س  طاع الم ربعات ال ايرة  ا  انها لل ت ظد با اتمال بالدراسة لت دير بت ييل م راا م  ت اده لمباجهة م كل

 بم جتماعس علد مستبا م  راد بم سرة بعلد ملمستبا ال بمس.
 
 

                                           
 م.0212(  كتاب اإلحصاء السنوي, 1)
, ص 0222ماجسفتر, مهمفا الدثفوا االاااسفاغ الهي  فر, جامهفر الفااي الهي  ففر, (يوسف  بدفا اليب فا عفاامل, اعافياباغ الصفثره االي فا بافة الدجلالفر ة اليموايففر ال ين فر, اسفالر 0)

 ه.
 . 11م ص0212اليمواير ال ين ر, ازااه التخجل ط االتهاان الاايل,تقييي التني ر الدايير الوطن ر اليا ع, (3)

 .55م ص0212الاامل ( اليمواير ال ين ر, ازااه الصنابر االتجااه, التقييي الهام لنتائج اعسح الصنابي 4)
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 2105(  2)  55مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 اهداف الدراسة:
د التنمية  س الجمهبرية اليمنية   بالتعرس علد طبيعة الم اكي بالمعب ات تستهدس الدراسة ب اة مساسية  معر ة م ر الم ربعات ال ايرة عل

 التس تباجة نمب المن آت ال ايرة  س اليم   كم ابلة لت ديل آليات م ئمة لتطبير ايا ال طاع .
 كما م  للدراسة ماداس  رعية تتم ي  س الن اط اآلتية:

 ي الن ده للم ربعات بعينة الدراسة.الت ليي ا   ائس اال العبامي المؤ رة علد الدد-
  ياس الكاامة اإلنتاجية با  ت ادية للم ربعات ال ايرة علد مستبا العينة.-
 .الت ييل المالس با  ت اده بت ليي الرب ية للم ربعات ال ايرة بعينة الدراسة-

 ألطريقة ألبحثية ومصادر ألبيانات:
ة م  م ادر مدتلاة م ي الجهاز المركزه لأل  ام ببزارة ال ناعة بالتجارة بالهيئة العامة تعتمد الدراسة علد بيانات من برة بغير من بر 

انات ل ست مار بال ندب  ا جتماعس للتنمية بمؤسسات التمبيي المدتلاة بالهيئأت بالمنظمات الدبلية يات الع  ة.كما معتمدت الداسة علد بي
بزيعها علد ا  اب الم ربعات ال ايرة الم ترعي  م   ندب  تمبيي الم آت ال ايرة بيلك  س ميدانية م  د ي ت ميل استمارة استبيا  تل ت

  ث م ا ظات اس  نعام بعد  بتعز  تل يلك ع  طري  الم اب ت ال د ية للمب ب ي  . بلت  ي  ماداس الدراسة معتمدت علد المنه  
 التنمية  س اليم  . الب اس بالمنهجالت ليلس لت ييل م ر الم ربعات ال ايرة علد

 
 مناقشة أهم نتائج الدراسة :

 عينة الدراسة بمحافظة صنعاء : مستوىيرادات للمشروعات الصغيرة عل التحليل اإلحصائي لدوال اإلاواًل: 
 العوامل المؤثرة على دخل المشروعات اإلنتاجية بمحافظة صنعاء بعينة الدراسة: -1

( بادب الدددي الن دده  للم دربعات اإلنتاجيدة بدالو بالعبامدي المدؤ رة بالتدس ياتدرض م  يكدب  لهدا تدأ ير yبدراسة الع  ة بدي  العامدي التدابم )          
ل مددس ( باسددتددال المتايددرات ال ددبرية  يددث بعددم )با ددد ( 2x(  التعلدديل )1xعلددد الددددي الن ددده  بالمتم لددة  ددس كددي مدد  عمددر  ددا ب الم ددربع )

(   يمدددة 4x(    يمدددة رمس المددداي الم تدددرض بدددالو )3x)با ندددي ( لألساسدددس )ب   دددة( لل دددانبه )بمربعدددة( للجدددامعس   يمدددة رمس المددداي المملدددبك بدددالو  )
 (   يمة 8x)(   يمة عرائب بالو  7x(    يمة تكاليس كهربام بمام بالو )6x(   يمة اإليجار بالو )5xمستلزمات اإلنتا  بالو )

 
 والمرحلي أللوغاريتمي ( العوامل المؤثرة على دخل المشروعات اإلنتاجية بمحافظة صنعاءبعينة الدراسة باستخدام االنحدار المتعدد1جدول رقم )

رقم 

 لة   المعاد
الصورة 

 الرياضية

 المعنوية 2R F المعــــــــــــــــــــــــــــــــادلة

 

 

 

 

متعدد 

 لوغارتمي

Log Y=5.587 + 1.272 Log x1+ 3.650 Log x2 +0.207 Log x3+0.212 

Log x4  

   (0.492)             (1.99)            (01.84)           (0.685)           (0.18)     

+ 0.748 Log x5 - 0.112 Log x6 -0.418 Log x7 +0.016 Log x8 +0.312 

Log x9 

(2.42)(-0.197)         (-0.88)              (0.06)        (0.281 )    

+0.180 Log x10 

        (0.281 )     

93 

% 

12.9 ** 

ـــــي   مرحل

 لوغارتمي

Log Y=5.351 + 0.992 Log x1 + 0.638 Log x5  - 0.325 Log x7 

         (3.219 )       (2.17)         (6.080 )           (-2.601) 

87 

% 

18.1 ** 

 .1022/1020جمعت ب سبت م  بيانات الدراسة الميدانية للعال  المصدر:
 = مقدار الدخل النقدي للمشروع االنتاجي.   Yحيث:   

X1                                    .عمر صاحب المشروع =X6                                    .قيمة اإليجار باللاير = 
X2                                          .مستوى التعليمـ =X7.قيمة تكاليف كهرباء وماء باللاير = 
X3                     .  مقدار رأس المال المملوك باللاير  =X8 .قيمة الضرائب باللاير = 
X4 أس المال المقترض باللاير.                  =  قيمة رX9       قيمة مصاريف النقل  باللاير = 
X5                          .قيمة مستلزمات اإلنتاج باللاير =X10قيمة تكلفة العمالة = 

 
 %93(  ب ددد اسددتددل ا ن دددار المتعدددد بال ددبرة اللبغارتميددة  يددث اتعددح  م  10x(   يمددة تكدداليس مجددبر ملعمالددل  بددالو)9xم دداريس الن ددي  بددالو )

ممدا يعندس معنبيدة النمدبي  اديا ب دد 12.9 تبلدغ ن دب  f) مد  التايدرات  دس الدددي الن دده  للم دربع اإلنتداجس ترجدم إلدد العبامدي السداب ة  بم   يمدة )
 ( . 2(  كما يتعح م  الجدبي ) 5x(   يمة مستلزمات اإلنتا  بالو )2xيل )(  التعل1xاتعح م  العبامي المؤ رة  اس عمر  ا ب الم ربع )



 555                     ءبمحافظة صنعاتحليل اقتصادي لثر المشروعات الصغيرة على التنمية 

 

 
 2105(  2)  55مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

ر بباسدددتددال ا ن ددددار المر لدددس ب دددبرتل اللبغارتميدددة المزدبجدددة اتعدددح م  مادددل العبامدددي تدددأ يرا علدددد الدددددي الن دددده  للم دددربعات اإلنتاجيدددة ادددس عمددد
(   يدث اندل بزيدادة كدي مد  عمدر  دا ب الم دربع 7xة تكداليس كهربدام بمدام بدالو )(  (   يمة مستلزمات اإلنتدا  بدالو    يمد1x ا ب الم ربع )

(1x( يمدددة مسدددتلزمات اإلنتدددا  بدددالو   )5x  )2%   علدددد الترتيدددب  ببزيدددادة  يمدددة الكهربدددام 0.638  %0.992يدددزداد الدددددي الن دددده  للم دددربع بن دددب
مد  التايدرات  دس الدددي الن دده  للم دربع ترجدم للعبامدي السداب ة  %87المعادلدة م بتبعدح  %-0.325  ييندا ع الدددي بمعددي%2بالمياه بمعددي 
 (.2مما يعنس معنبية النمبي  كما يتعح م  الجدبي ) 18.1( الم سببة fبتبلغ  يمة )

 : العوامل المؤثرة على دخل المشروعات الخدمية بمحافظة صنعاء بعينة الدراسة -2
( باب الددي الن ده  للم دربعات الددميدة بدالو بالعبامدي المدؤ رة بالتدس ياتدرض م  يكدب  yبدراسة الع  ة للدالة ال يمية بي  العامي التابم )         

بعددم )با ددد ( ( باسددتددال المتايددرات ال ددبرية  يددث 2x(  التعلديل )1xلهدا تددأ ير علددد الددددي الن ددده  بالمتم لددة  دس كددي مدد  عمددر  ددا ب الم ددربع )
(   يمدة 4x(    يمدة رمس المداي الم تدرض بدالو )3xل مس )با ني ( لألساسس )ب   ة( لل انبه )بمربعة( للجامعس  م دار رمس المداي المملدبك بدالو  )

(  9x(   يمدة العدرائب بدالو )8xبدالو )(  تكداليس كهربدام بمدام 7x(   يمدة اإليجدار بدالو )6x(   يمة مستلزمات اإلنتدا  بدالو )5xالبعاعة بالو )
مدد   %94(  ب ددد اسددتددل ا ن دددار المتعدددد بال ددبرة اللبغارتميددة  يددث اتعددح م  11x(  تكدداليس ملعمالددل بددالو )10x يمددة م دداريس الن ددي  بددالو )

مما يعندس معنبيدة النمدبي  اديا ب دد تبدي  م    16.4غ ن بتبل f) التايرات  س الددي الن ده  للم ربع الددمس ترجم إلد العبامي الساب ة  بم   يمة )
 (.1(  كما يتعح م  الجدبي )9x(   يمة العرائب بالو )5x(   يمة البعاعة بالو )2xالعبامي المؤ رة  اس التعليل )

 
 بالمر لس مللبغاريتمس ا ن دار المتعدد( العبامي المؤ رة علد ددي الم ربعات الددميةبم ا ظة  نعام بعينة الدراسة باستددال 2جدول رقم )

رقم 

 المعادلة

الصورة 

 الرياضية

 المعنوية 2R F المعــــــــــــــــــــــــــــــــادلة

 

 

 

 

متعدد 

 لوغارتمي

Log Y= - 0.271+ 2.11 Log x1 + 0.75 Log x2 +0.082 Log x3 + 0.053 

Log x4  

        (-0.157)        (0.87)         (2.423)           (0.863)          (0.444 ) 

+ 0.449 Log x5+0.113 Log x6 +0.08 Log x7 +0.019 Log x8 +0.187 

Log x9 

  (4.871)   (1.027 )      (0.739)         (0.107)           (1.57)    

-0.082 Log x10+0.039 Log x11 

(-1.18)       (0.34)   

 94% 16.4  ** 

ـــــي   مرحل

 لوغارتمي

Log Y= 0.568+ 0.874 Log x1 + 0.75 Log x2 +0.159 Log x3 + 0.435 

Log x5  

         (0.487)      (4.221)           (3.02)          (2.418)            (6.634)      

+0.272 Log x9 

        (3.013)    

 %91  42.4 ** 

 .1022/1020جمعت ب سبت م  بيانات الدراسة الميدانية للعال  المصدر:
 

ر بباسددتددال ا ن دددار المر لددس ب ددبرتل اللبغارتميددة المزدبجددة اتعددح ا   ماددل العبامددي تددأ يرا علددد الددددي  الن ددده  للم ددربعات الددميددة اددس عمدد
(   يددث انددل 9x(   يمددة العددرائب بددالو )5x(   يمددة البعدداعة بددالو )3x)  (  م دددار رمس المدداي المملددبك بددالو2x(  التعلدديل )1x ددا ب الم ددربع )

(   يمدة العدرائب بدالو 5x(   يمدة البعداعة بدالو )3x(  م دار رمس المداي المملدبك بدالو  )2x(  التعليل )1xبزيادة كي م  عمر  ا ب الم ربع )
(9x )2%   مد  التايدرات  %91 بتبعدح المعادلدة م  %0.272  %0.435 %0.159  %0.75  %0.874يزداد الددي الن ده  للم ربع بن ب

ممدا يعنددس معنبيدة النمددبي  كمدا يتعددح مد  الجدددبي  42.4( الم سددببة f دس الدددي الن ددده  للم دربعات الددميددة ترجدم للعبامددي السداب ة بتبلددغ  يمدة )
(1.) 
 : بعينة الدراسة العوامل المؤثرة على دخل المشروعات التجارية بمحافظة صنعاء -3

( باب الدددي الن دده  للم دربعات اإلنتاجيدة بدالو بالعبامدي المدؤ رة بالتدس ياتدرض م  يكدب  لهدا تدأ ير yبدراسة الع  ة بي  العامي التابم )           
ال دبرية  يدث بعدم ) دار ( للايدر مدتعلل ( باستددال المتايرات 2x(  التعليل )1xعلد الددي الن ده  بالمتم لة  س كي م  عمر  ا ب الم ربع )

(   يمدة اإليجدار بدالو 5x(   يمدة البعداعة بدالو )4x(    يمدة رمس المداي الم تدرض بدالو )3x)با د( للمدتعلل    م ددار رمس المداي المملدبك بدالو  )
(6x( يمددددة تكدددداليس كهربددددام بمددددام بددددالو    )7x(  يمددددة عددددرائب بددددالو   )8xيمددددة م دددد   )( 9اريس الن ددددي  بددددالوx  يمددددة تكدددداليس مجددددبر ملعمالددددل   )

مدد  التايددرات  ددس الددددي الن ددده  للم ددربع التجدداره ترجددم إلددد  %99(  ب ددد اسددتددل ا ن دددار المتعدددد بال ددبرة اللبغارتميددة  يددث اتعددح 10xبددالو)
(  1xب دد اتعدح م  العبامدي المدؤ رة  ادس عمدر  دا ب الم دربع )مما يعنس معنبية النمدبي  اديا    30.6تبلغ ن ب   f)العبامي الساب ة  بم   يمة )

(    يمددة 6x(   يمددة اإليجددار بددالو )5x(   يمددة البعدداعة بددالو )4x(    يمددة رمس المدداي الم تددرض بددالو )3x  م دددار رمس المدداي المملددبك بددالو  )
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(  كمدا يتعدح 10x(   يمة تكاليس مجدبر ملعمالدل  بدالو)9xة م اريس الن ي  بالو )(   يم8x(   يمة عرائب بالو  )7xتكاليس كهربام بمام بالو )
 ( .3م  الجدبي )

 
والمرحلي     ( العوامل المؤثرة على دخل المشروعات التجارية بمحافظة صنعاء بعينة الدراسة باستخدام االنحدار المتعدد3جدول رقم )
 أللوغاريتمي

رقم 

 المعادلة

الصورة 

 الرياضية

 المعنوية 2R F المعــــــــــــــــــــــــــــــــادلة

 

 

 

 

متعدد 

 لوغارتمي

LogY= -3.041+ 1.136 Log x1+ 31.995 Log x2 + 0.334 Log x3  

            (-0.921)     (1.453 )       (1.263)               (3.30)    

+ 0.983 Log x4  + 0.469 Log x5 -0.823 Log x6 +0.354 Log x7 

(3.34)         (5.193)          (-2.782)         (1.637)      

+0.178 Log x8 -0.616 Log x9 +0.655 Log x10 

        (1.454)       (-1.822)            (1.842) 

99 % 30.6  ** 

 

 

 

مرحلي 

 لوغارتمي

LogY= -4.804 +0.294 Log x3 + 1.143 Log x4  + 0.446 Log x5  

         (-1.59)        (2.78)               (4.82)             (6.99)    

-0.527 Log x6  +0.339 Log x8 -0.944 Log x9 +1.085 Log x10 

(-3.65)          (4.499)            (-4.19)             (4.76)       

98 % 30.5 ** 

 .1022/1020جمعت ب سبت م  بيانات الدراسة الميدانية للعال  المصدر:
 

دار رمس بباستددال ا ن دار المر لس ب برتل اللبغارتمية المزدبجة اتعح ا   مادل العبامدي تدأ يرا علدد الدددي الن دده  للم دربعات التجاريدة ادس م د
(   يمددة تكدداليس مجدددبر 8x(    يمددة عددرائب بددالو  )5x يمدددة البعدداعة بددالو )(  4x(   يمددة رمس المدداي الم تددرض بددالو )3xالمدداي المملددبك بددالو )

(   يمدة البعدداعة بددالو 4x(   يمدة رمس المدداي الم تدرض بددالو )3x(   يدث انددل بزيدادة كددي مد  م دددار رمس المدداي المملدبك بددالو )10xملعمالدل  بددالو)
(5x(  يمدة عدرائب بدالو    )8x يمدة تكداليس   )(10مجدبر ملعمالدل  بدالوx  )2%    1.143   % 0.294يدزداد الدددي الن دده  للم دربع بن دب%  

يتندا ع  2%(  9x(   يمدة م داريس الن دي  بدالو )6x  علدد التدبالس  ببزيدادة كدي مد   يمدة اإليجدار بدالو )% 1.085   0.339%  % 0.446
التددبالس  بادديا   يتادد  مددم النظريددة ا  ت ددادية ممددا يسددتدعس إعددادة النظددر  ددس ال يمددة   علددد %0.944  %0.527الددددي الن ددده  للم ددربع بن ددب  

( fمدد  التايددرات  ددس الددددي الن ددده  للم ددربع ترجددم للعبامددي السدداب ة بتبلددغ  يمددة )  98%اإليجاريددة بم دداريس بمسددعار الن ددي   بتبعددح المعادلددة م 
 (.3الجدبي )مما يعنس معنبية النمبي  كما يتعح م    30.5الم سببة 

 
ــا : هيكــل التكــاليف اإلنتاجيــة للمشــروعات الصــغيرة  -1مقــاييس الكفــاءة اإلنتاجيــة واالقتصــادية للمشــروعات الصــغيرة فــي محافظــة صــنعاء ثاني

 :اإلنتاجية
 الهمية النسبية لمتوسط التكاليف الكلية:-م

و. يتددبزع إلدددد مليددب   2,27( م  متبسددط التكدداليس الكليددة للم ددربعات اإلنتاجيدددة  ددس م ا ظددة  ددنعام بلددغ ن ددب 2ت ددير بيانددات الجدددبي)         
مليدب   2,2  مد  إجمدالس التكداليس الكليدة  ب ددرت التكداليس ال ابتدة بن دب %37.12و تم دي مدا نسدبتل ملدس  210,00تكاليس متايرة  درت ب دبالس 

 إجمالس التكاليس الكلية. م  %62.88و  تم ي ما نسبتل 
 الهمية النسبية لمتوسط التكاليف المتغيرةوالثابتة: -ب

و  ا تلدددت ملدددس  210,00( م  متبسدددط التكددداليس المتايدددرة للم دددربعات اإلنتاجيدددة  دددس م ا ظدددة  دددنعام بلدددغ ن دددب  2ت دددير بياندددات الجددددبي)       
  بالمرتبدة الدامسدة المرتبة اابلد  يمة ال رض  المرتبة ال انية  يمدة مسدتلزمات اإلنتدا   بالمرتبدة ال ال دة  يمدة اايداده العاملدة  بالرابعدة  سدط اإلاد ك

لادددددددددددت و علدددددددددددد التدددددددددددبالس  ببأاميدددددددددددة نسدددددددددددبية ب ملدددددددددددس 00   73,2   102,2   023,22   227,0ب يمدددددددددددة بلادددددددددددت ن دددددددددددب  يمدددددددددددة ا يجدددددددددددار 
  علدددد التدددبالس   دددس  دددي   ددددرت تكددداليس كدددي مددد   يمدددة البعددداعة   يمدددة مدددام كهربدددام   يمدددة 4.16%  4.96%  15.23% 30.51% 38.53%

  %1.19  %1.47  %3.56ببأاميددددة نسددددبية بلاددددت  ملددددس و علددددد التددددبالس   20   10,2  12,7   20,0مبا دددد ت   يمددددة عددددرائب  بن ددددب 
 المراتب ااديرة  س بنبد التكاليس. علد الترتيب بالتس ا تلت 0.39%

 :الخدميةهيكل التكاليف اإلنتاجية للمشروعات الصغيرة  -2
 الهمية النسبية لمتوسط التكاليف الكلية:-م

و. يتدددبزع إلدددد ملدددس  700,1( م  متبسدددط التكددداليس الكليدددة للم دددربعات الددميدددة  دددس م ا ظدددة  دددنعام بلدددغ ن دددب 2ت دددير بياندددات الجددددبي)         
ملدس  223,0  مد  إجمدالس التكداليس الكليدة  ب ددرت التكداليس ال ابتدة بن دب %23.81و تم دي مدا نسدبتل ملدس  292,0تكاليس متايرة  درت ب دبالس 



 555                     ءبمحافظة صنعاتحليل اقتصادي لثر المشروعات الصغيرة على التنمية 

 

 
 2105(  2)  55مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 م  إجمالس التكاليس الكلية. %76.19و  تم ي ما نسبتل 
 الهمية النسبية لمتوسط التكاليف المتغيرةوالثابتة: -ب

ملدس و  ا تلدت المرتبدة  292,0( م  متبسدط التكداليس المتايدرة للم دربعات الددميدة  دس م ا ظدة  دنعام بلدغ ن دب  2ت ير بيانات الجددبي)       
ة الدامسدة  سددط تبداابلدد  يمدة ال درض  المرتبددة ال انيدة  يمدة اايداده العاملددة  بالمرتبدة ال ال دة  يمدة البعدداعة  بالرابعدة  يمدة مسدتلزمات اإلنتددا   بالمر 

  %12.67 %16.60 %47.04ملدددس و علدددد التدددبالس  ببأاميدددة نسدددبية بلادددت  03,71   00,22   201,0   233,22   307,02اإلاددد ك  
  علدد التدبالس   دس  دي   ددرت تكداليس كدي مد   يمدة اإليجدار   يمدة مدام كهربدام  مددرا   يمدة مبا د ت   يمدة عدرائب  بن ددب 6.68%  9.58%
  علددددد %0.15  %0.54  %0.85  %0.87  %5.02ملددددس و علددددد التددددبالس    ببأاميددددة نسددددبية بلاددددت  2,27   2,2   2,7   0,0   20,0

 الترتيب.
 

 الم ربعات ال ايرة بم ا ظة  نعام ب سب الن اط  س عينة الدراسة  ااامية النسبية لبنبد تكاليس (4جدول )
 النشاط
 البيان

 المشروعات التجارية المشروعات الخدمية المشروعات اإلنتاجية      
ةمتبسط ال يم ةمتبسط ال يم %   % متبسط ال يمة % 

 16.28637 132941.2 12.66842 102000 3.563647 60000 قيمة البضاعة
 4.777816 39000 9.58116 77142.86 30.50698 513636.4 قيمة مستلزمات اإلنتاج

 0.267596 2184.314 0.146782 1181.818 0.386062 6500 قيمة ضرائب
 0.965652 7882.353 0.541965 4363.636 1.193282 20090.91 قيمة مواصالت

 1.073748 8764.706 0.869402 7000 1.474054 24818.18 قيمة ماء كهرباء
 23.37118 190772.5 23.80773 191688.3 37.12403 625045.5 إجمالي التكاليف المتغيرة

 50.16286 409465.6 47.03909 378735.9 38.52708 648668.2 قيمة القرض
 4.672123 38137.25 5.024464 40454.55 4.157589 70000 قيمة اإليجار

 13.95632 113921.6 16.59767 133636.4 15.22649 256363.6 قيمة اليادي العاملة
 7.11688 58093.14 6.68423 53818.18 4.964809 83590.91 قسط اإلهالك

 0.720636 5882.353 0.84682 6818.182 0 0 أخرى
 76.62882 625499.9 76.19227 613463.2 62.87597 1058623 إجمالي التكاليف الثابتة
 100 816272.5 100 805151.5 100 1683668 إجمالي التكاليف الكلية

 جمعت ب سبت م  استمارات ا ستبيا    :المصدر
 
 اإلنتاجية للمشروعات الصغيرة التجارية:هيكل التكاليف  -3
 الهمية النسبية لمتوسط التكاليف الكلية:-م

و. يتددبزع إلددد تكددداليس ملدددس  722,3( م  متبسدددط التكدداليس الكليددة للم دددربعات التجاريددة بم ا ظددة  دددنعام بلددغ ن ددب 2ت ددير بيانددات الجدددبي)     
و  ملددس  210,0  مدد  إجمددالس التكدداليس الكليددة  ب دددرت التكدداليس ال ابتددة بن ددب %23.37و تم ددي مددا نسددبتل ملددس  290,00متايددرة  دددرت ب ددبالس 

 م  إجمالس التكاليس الكلية. %76.63تم ي ما نسبتل 
 الهمية النسبية لمتوسط التكاليف المتغيرةوالثابتة: -ب
و  ا تلدت المرتبدة اابلدد ملدس  290,00( م  متبسدط التكداليس المتايدرة للم دربعات التجاريدة بم ا ظدة  دنعام بلدغ ن دب  2ت ير بيانات الجددبي) 

ة الدامسدددة  يمدددة مسدددتلزمات  يمدددة ال دددرض  المرتبدددة ال انيدددة  يمدددة البعددداعة  بالمرتبدددة ال ال دددة  يمدددة اايددداده العاملدددة  بالرابعدددة  سدددط اإلاددد ك  بالمرتبددد
  %7.12  %13.96 %16.29 %50.16و علدددد التدددبالس  ببأاميدددة نسدددبية بلادددت  ملدددس 0 39   70,2  91 223   231,9  209,0اإلنتدددا 
  38137  علدد التدبالس   دس  دي   ددرت تكداليس كدي مد   يمدة اإليجدار   يمدة مدام كهربدام   يمدة مبا د ت مددرا   يمدة عدرائب  بن دب 4.78%
   علد الترتيب.%0.27  %0.72  %0.97  %1.07  %4.67امية نسبية بلات ببأ علد التبالس 2184  5882  7882  8765
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 : مؤشرات الكفاءة االقتصادية للمشروعات اإلنتاجية والخدمية والتجارية بمحافظة صنعاء في عينة الدراسة -ثالثا 
 متوسط إجمالي الدخل الكلي للمشروع: -1

و   ددددس  ددددي  بلددددغ متبسددددط الددددددي الكلددددس ملادددد 3022(  م  متبسددددط الددددددي الكلددددس للم ددددربعات اإلنتاجيددددة بلدددغ ن ددددب 0ت دددير بيانددددات الجدددددبي )     
و  ببدراسددة اااميددة النسددبية ملددس  2912,2 ددب سددط الددددي الكلددس للم ددربعات التجاريددة نو  ببلددغ متب ملددس  2703,33للم ددربعات الددميددة ن ددب 

  %25.25  %48.51بددددة اابلددددد تلتهددددا الم دددداريم التجاريددددة بمديددددرا الم دددداريم الددميددددة بأاميددددة نسددددبية بلاددددت   ددددد ا تلددددت الم دددداريم اإلنتاجيددددة المرت
 علد التبالس.  26.24%

 :متوسط صافى الدخل الكلي للمشروع: ثانياً 
و   س  دي  بلدغ متبسدط  دا س الدددي ملس  2122,22( م  متبسط  ا س الددي للم ربعات اإلنتاجية بلغ ن ب 0يتعح م  الجدبي )          

علد الترتيب  بتب  ااامية النسبية م  الم داريم التجاريدة ا تلدت المرتبدة اابلدد يليهدا  ملس و 003,0  070,3للم ربعات الددمية بالتجارية ن ب 
 0 التبالسلد   ع%23.67  %24.16 %52.17الم اريم الددمية بمديرا الم اريم اإلنتاجية   يث بلات 

 
 ثالثًا: متوسط التكاليف االستثمارية للمشروع:

  %42.76ملددس و  بأاميددة نسددبية بلاددت  2202,71( متبسددط التكدداليس ا سددت مارية للم ددربعات اإلنتاجيددة البددالغ ن ددب 0يبعددح الجدددبي )        
  بمتبسددط التكدداليس ا سددت مارية %27.53أاميددة نسددبية بلاددت ملددس و  ب 2002,2بمتبسددط التكدداليس ا سددت مارية للم ددربعات الددميددة البددالغ ن ددب 

 .%29.71ملس و  بأامية نسبية بلات  2222,72للم ربعات التجارية البالغ ن ب 
 

 مؤ رات الكاامة ا  ت ادية للم ربعات اإلنتاجية بالددمية بالتجارية لدبرة إنتاجية  س م ا ظة  نعام بعينة الدراسة( 5جدول )
 النشاط   

 المؤشر
المشروعات 

 اإلنتاجية
 اإلجمالي   المشروعات التجارية المشروعات الخدمية

 7340445 1926120 1853325 3561000 متوسط إجمالي الدخل الكلي للمشروع
 100 26.24 25.25 48.51 الهمية النسبية %

 2422893 573484.3 585272.7 1264136 متوسط صافى الدخل الكلي للمشروع
 100 23.67 24.16 52.17 النسبية % الهمية

 3910045 1161863 1076364 1671818 متوسط التكاليف االستثمارية للمشروع
 100 29.71 27.53 42.76 الهمية النسبية %

 1007506 190772.5 191688.3 625045.5 متوسط التكاليف التشغيلية للمشروع
 100 18.94 19.03 62.04 الهمية النسبية %

 4917551 1352635 1268052 2296864 متوسط التكاليف الكلية للمشروع
 100 27.51 25.79 46.71 الهمية النسبية %

 503922 113921.6 133636.4 256363.6 متوسط تكلفة ألعماله البشرية 
 100 22.61 26.52 50.87 الهمية النسبية %

 جمعت ب سبت م  استمارات ا ستبيا    :المصدر
 

 رابعًا:متوسط التكاليف التشغيلية للمشروع:
و  بالم دربعات الددميدة بلدغ ملدس  210,00( م  متبسط التكاليس الت ايلية للم ربعات اإلنتاجية بلدغ ن دب 0يتعح م  بيانات الجدبي )         

ة   ددد بلاددت  ددس كددي مدد  الم ددربعات اإلنتاجيددة  و  بمدد   يددث اااميددة النسددبيملددس  290,7و  بالم ددربعات التجاريددة بلددغ ن ددب ملادد 292,0ن ددب
  علدد الترتيدب. بي  دظ م  الم داريم اإلنتاجيدة ا تلدت المرتبدة %18.94  %19.03  %62.04الم ربعات الددمية  الم ربعات التجارية  ن دب 

طلبدل العمليددة اإلنتاجيددة مد  مسددتلزمات إنتددا  اابلدد  ددس كدي مدد  متبسددط التكداليس ا سددت مارية للم ددربع  متبسدط التكدداليس الت دايلية للم ددربع  لمددا تت
 ببنية ت تية تزيد م   يمة التكاليس ا ست مارية بالت ايلية. 
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 خامسًا: متوسط التكاليف الكلية للمشروع:
 2301,22  2127,2   1192,9  بلدغ ن دببالتجاريدة  بالددميدة  اإلنتاجيدة(  م  متبسدط التكداليس الكليدة للم داريم 0ت ير بياندات الجددبي )       
  علدد التدبالس  بي  دظ م  الم داريم اإلنتاجيدة ا تلدت المرتبدة اابلدد %27.51  %25.79  %46.71علد التبالس  بأامية نسدبية بلادت  ملس و

 يليها التجارية بمديرا الم اريم الددمية. 
 :سادسًا: متوسط تكلفة ألعماله البشرية

و  بأاميددددة نسددددبية بلاددددت ملددددس  102,2(  م  متبسددددط  يمددددة تكلاددددة ملعمالددددل الب ددددرية للم دددداريم اإلنتاجيددددة بلددددغ ن ددددب 0يتعددددح مدددد  بيانددددات الجدددددبي )
  بم  متبسددط  يمددة %26.52و  بأاميددة نسددبية بلاددت ملادد233,22  بم  متبسددط  يمددة تكلاددة ملعمالددل الب ددرية للم دداريم الددميددة بلددغ ن ددب 50.87%

  بي  دظ م  الم داريم اإلنتاجيدة ا تلدت المرتبدة %22.61و  بأاميدة نسدبية بلادت ملدس  223,91التجارية بلغ ن ب  تكلاة ملعمالل الب رية للم اريم
 اابلد يليها الددمية بمديرا التجارية. 

 : معايير تقييم الربحية للمشروعات اإلنتاجية والخدمية والتجارية بمحافظة صنعاء في عينة الدراسةرابعا : 
 االسترداد:معيارفترة -1

( م   ترة استرداد اامباي المست مرة  س الم ربعات اإلنتاجية  الم دربعات الددميدة  الم دربعات التجاريدة  بم ا ظدة 2ت ير بيانات الجدبي )       
ترداد  يليهددا سددنة علددد التددبالس   يددث ا تلددت الم دداريم اإلنتاجيددة المرتبددة اابلددس مدد   يددث   ددر  تددرة ا سدد1,20  1,32  1,00 ددنعامبلات ن ددب

 علد التبالس. %35.58  % 34.31  % 30.10الم اريم الددمية بمديرا الم اريم التجارية بأامية نسبية بلات 
 معيارالعائد على اللاير المستثمر: -2

الم دربعات اإلنتاجيدة  الم دربعات الددميدة  ( م   يمة العائد اليه ي   ل الو البا د المنا  كتكلاة است مارية  س كي مد  2يبعح الجدبي)        
  %36.02  %27.74و علدددد التدددبالس  بأاميدددة نسدددبية بلادددت 4.825   4.796 3.695الم دددربعات التجاريدددة بم ا ظدددة  دددنعام  بلدددغ ن دددب 

   بي  ظ م  الم اريم التجارية ا تلت المرتبة اابلد  يليها الددمية  بمديرا اإلنتاجية.36.24%
 معيار صافي العائد: -3

الم ددربعات اإلنتاجيددة  الم ددربعات الددميددة  الم ددربعات التجاريددة بم ا ظددة  ددس كددي مدد  ( م   ددا س العائددد 2ت ددير بيانددات الجدددبي )            
  دظ   بي%23.67  %24.16  %52.17و  علدس الترتيدب  ببأاميدة نسدبية بلادت ن دب   ملس 003,0   070,3  2122,22 نعام بلغ ن ب 

 م  الم اريم اإلنتاجية ا تلت المرتبة اابلد  يليها الددمية  بمديرا التجارية.
 

 ( معايير تقييم الربحية للمشروعات اإلنتاجية والخدمية والتجارية بمحافظة صنعاء في عينة الدراسة 6جدول )
 النشاط   

 المعيار
المشروعات 

 اإلنتاجية

المشروعات 

 الخدمية
المشروعات 

 التجارية

 اإلجمالي

 6.890289 2.451785 2.364324 2.07418 فترة االسترداد

 100 35.58 34.31 30.10 األهمية النسبية )%(

 13.316 4.825 4.796 3.695 العائد على الريال المستثمر

 100 36.24 36.02 27.74 األهمية النسبية )%(

 2422893 573484 585273 1264136 صافي العائد

 100 23.67 24.16 52.17 النسبية )%(األهمية 

 2515968 687132.5 660115.6 1168720 معدل دخل المشروع بالدورة

 100 27.31 26.24 46.45 األهمية النسبية )%(

 8.928 3.121 3.137 2.670 نسبة المنافع الحالية/ التكاليف الحالية 

 100 34.96 35.14 29.90 األهمية النسبية )%(

 14329982 3909016 3770430 6650536 القيمة الحالية للمنافع الصافية 

 100 27.28 26.31 46.41 األهمية النسبية )%(

 84.22111 28.07546 28.07053 28.07512 معدل العائد الداخلي

 100 33.34 33.33 33.34 األهمية النسبية )%(

 جمعت ب سبت م  استمارات ا ستبيا    :المصدر
 
 معيار معدل دخل المشروع بالدورة: -2

الم ددربعات اإلنتاجيددة  الم ددربعات الددميددة  الم ددربعات التجاريددة  بم ا ظددة ( م  معدددي ددددي الم ددربع بالدددبرة  ددس كددي مدد  2يتعددح مدد  الجدددبي)
بي  ددددظ م    %27.31  %26.24  %46.45و علددددد التددددبالس  بأاميددددة نسددددبية بلاددددت ملددددس 270,23   220,21  2227,0 ددددنعام بلددددغ ن ددددب

 الم اريم اإلنتاجية ا تلت المرتبة اابلد  يليها التجارية  بمديرا الددمية. 



   الخ......  محمد سعيد امين الششتاوي                                                                                           552

 2105(  2)  55مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 :معيار نسبة المنافع الحالية/ التكاليف الحالية  -0
الم ددربعات الم ددربعات اإلنتاجيددة  الم ددربعات الددميددة   س كددي مدد  ( م  نسددبة المنددا م ال اليددة/ التكدداليس ال اليددة2ت ددير بيانددات الجدددبي )        

   % 35.14  %29.90 و  علدس الترتيدب  ببأاميدة نسدبية بلادت ن دب   3.121  3.137    2.670 التجاريدة  بم ا ظدة  دنعام بلدغ ن دب
لدد    كلما كبرت نسبة المنا م ال الية/ التكاليس ال اليدةكلما كدا  الم دربع مك در رب يدة  بي  دظ م  الم داريم الددميدة ا تلدت المرتبدة ااب 34.96%

 يليها التجارية  بمديرا اإلنتاجية.
 معيارصافي القيمة الحالية: -6

الم دددربعات اإلنتاجيدددة  الم دددربعات الددميدددة  الم دددربعات التجاريدددة  بلادددت ن دددب ( م   دددا س ال يمدددة ال اليدددة  دددس كدددي مددد  2يتعدددح مددد  الجددددبي)
 علد التبالس  بكب  ال يمة ال الية ال ا ية مبجبة   الم ربع مربح.  وملس  3909,01   2200,02,3000,2

 معيار معدل العائد الداخلي: -7
 الم ددربعات اإلنتاجيددة  الم ددربعات الددميددة  الم ددربعات التجاريددة  بلددغ ن ددب  ددس كددي مدد   ( م  معدددي العائددد الدددادلس2ت ددير بيانددات الجدددبي ) 

  يم دي اديا %33.34  %33.33  %33.34و  علدس الترتيدب  ببأاميدة نسدبية بلادت ن دب  %28.07546  28.07053%   28.07512%
   28.07512و تناد   دس الم دربعات اإلنتاجيدة يندت  عنهدا عائدد  ددرة  100المعيار رب ية اامباي المنا ة علد الم ربع طباي عمره  بمعند كدي 

علية معلد م  سعر الد ل المم ي لنا ة الار ة البديلدة المتا دة  سدت مار رمس المداي  باكيا  س ب ية الم اريم  بي  ظ م  سعر الد ل المت  ي
الددميدددة  التجاريدددة مجديدددة ا ت ددداديا   كمدددا ي  دددظ م  الم ددداريم اإلنتاجيدددة بالتجاريدددة اإلنتاجيدددة   دددس المجتمدددم  هددديا يعندددس م  الم دددربعات ال دددايرة 

 متسابية  يليها الددمية.
 

 الملخص 
الم دددربعات ال دددايرةمداةمعالجة الك يدددر مددد  الم ددداكي ا  ت دددادية م دددي الا دددر بالبطالدددة  بيتب دددس علدددد اددديه النظدددرة عمليدددة تبجيدددل تعتبدددر 

دمدددة ا سدددت مارات ن دددب الم دددربعات ال دددايرة كما م  معالجدددة الركدددبد بالتعددددل بالكسددداد العدددالمس بارتاددداع معدددد ت البطالدددة  دددد الددددبي الناميدددة بالمت 
بام اتجدل العدالل بأسدره إلدس ا اتمدال بالم دربعات ال دايرة كطدب  نجداه بدي ل دد م دردت لهدا الددبي المدتلادة اسدتراتيجيات م دددة مد  ا ت اديا علد الس

 نا ية ا ست مارات بالعمالة باإلدارة ال زمة لنجاتها .
عبيدددرع  الع  دددات ا  ت دددادية  يدددث اعتمددددت الدراسدددة علدددد مسددداليب الت ليدددي ا  ت ددداده الب ددداد بالكمدددس الددد زل لت ليدددي البياندددات بالت

اسددددتددمت م دددداييس عديدددددة م ددددي مسددددلبب ا ن دددددار المر لددددس المتعدددددد ادددديا باإلعددددا ة إلددددس م دددداييس الكاددددامة ا  ت ددددادية باإلنتاجيددددة بالم دددداييس غيددددر 
 .المد بمة بالم اييس المد بمة المستددمة  س الت ليي المالس للم ربعات ال ايرة 

 أهم نتائج الدراسة :وكانت 
 مبع ت النتائ   س ال برة اللبغاريتمية )المر لس(م  مال العبامي تأ يرا علد الددي الن دده  للم دربعات اإلنتاجيدة ادس عمدر  دا ب الم دربع -2
(x1)  0.992   يمدددة مسدددتلزمات اإلنتدددا  بدددالو   بالتدددس كدددا  لهدددا تدددأ ير ايجدددابس علدددد دددددي الم دددربعات اإلنتاجيدددة   يدددث بلادددت المربندددة ال يميدددة  

مما يؤكد بجدبد  درع لزيدادة الدددي الن دده  للم دربعات اإلنتاجيدة مسدت ب     ممدا يؤكدد مد  نتدائ  الدراسدة ايجابيدة العنا در  0علد الترتيب 0.638
 0.325-ة ( كدا  لدل تدأ ير سدلبس علدد دددي الم دربعات اإلنتاجيدة    دد بلادت المربندة الددليدx7السالاة اليكر بان يمدة تكداليس كهربدام بمدام بدالو )

 بسبب ععس البنية الت تية بندرة عن ره المام بالكهربام  س اليم  .
ا تلت الم اريم اإلنتاجية المرتبة اابلد تلتهدا الم داريم التجاريدة بمديدرا الم داريم الددميدة بأاميدة :متبسط إجمالس الددي الكلس للم ربعبالنسبة ل –1

 دا د الدددي الكلدس للم دربع تبدي  اااميدة النسدبية م  الم داريم مما بالنسدبة لمتبسدط لس.  علد التبا%26.24  %25.25  %48.51نسبية بلات 
  علدددددد %23.67  %24.16 %52.17التجاريدددددة ا تلدددددت المرتبدددددة اابلدددددد يليهدددددا الم ددددداريم الددميدددددة بمديدددددرا الم ددددداريم اإلنتاجيدددددة   يدددددث بلادددددت 

ا تلتالم ددربعات اإلنتاجيةالمرتبددة اابلددد  الم ددربعات التجاريددة المرتبددة ال انيددة  الم ددربعات التكدداليس ا سددت مارية للم ربعالتبالس ببالنسددبة لمتبسددط 
   علد التبالس.%27.53.  %29.71  %42.76الددمية المرتبة ال ال ة  بأامية نسبية بلات 

  يليهدا الم داريم الددميدة بمديدرا الم داريم التجاريدة معيار  ترة ا سترداد:ا تلت الم اريم اإلنتاجية المرتبة اابلدس مد   يدث   در  تدرة ا سدترداد -3
ا تلت ي  ظ م  الم دداريم التجاريددةمعيددار العائددد علددد الددو المسددت مر ممددا علددد التبالس. %35.58  % 34.31  % 30.10بأاميددة نسددبية بلاددت 

تبي  م  ببالنسدددبة معيدددار  دددا س العائدددد  %36.24  %36.02  %27.74المرتبدددة اابلدددد  يليهدددا الددميدددة  بمديدددرا اإلنتاجيدددة  بأاميدددة نسدددبية بلادددت 
 .%23.67  %24.16  %52.17الم اريم اإلنتاجية ا تلت المرتبة اابلد  يليها الددمية  بمديرا التجارية  ببأامية نسبية بلات ن ب

  يليهدا التجاريدة  بمديدرا اإلنتاجيدة ببأاميدة نسدبية تبي  م  الم اريم الددمية ا تلت المرتبة اابلدد:  معيار نسبة المنا م ال الية/ التكاليس ال الية -2
معيدار  ممدا     كلمدا كبدرت نسدبة المندا م ال اليدة/ التكداليس ال اليدةكلما كدا  الم دربع مك در رب يدة.%29.90  %34.96   % 35.14بلادت ن دب  

بعات الددميدددة  الم دددربعات التجاريدددة  بلادددت ن دددب تبي  م   دددا س ال يمدددة ال اليدددة  دددس كدددي مددد  الم دددربعات اإلنتاجيدددة  الم دددر  دددا س ال يمدددة ال اليدددة
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ببالنسدبة معيدار معددي العائدد و علدد التدبالس  بكدب  ال يمدة ال اليدة ال دا ية مبجبدة   الم دربع مربح.  3909016    3770430  6650536
  %33.34  %33.34ببأاميددددة نسددددبية بلاددددت ن ددددبتبي  م  معدددددي العائددددد الدادليللم دددداريم اإلنتاجيددددة بالتجاريددددة متسددددابه  يليهددددا الددميددددة  الدددددادلي
   علد التبالس بم  جميم الم اريم مرب ة.33.33%
 الدراسة : توصيات

 ا اتمال بالبنية الت تية  م   بكات الطر   تب ير مبرده الكهربام بالمام.   -1
   م ر  س ت سي  معي ة اا راد بااسر. ن ر البعس ال  ا س بي  م راد المجتمم  بأامية بدبر الم ربعات ال ايرة  بلما لها م-1
 دعل مؤسسات التمبيي ماليا  ب انبنيا  بتبسيم نطا  عملها عبر الم ا ظات المدتلاة  لت ي إلد اكبر عدد م  ااسر الا يرة.-3
مجدداي تبعددبه بتسددبي س ن ددر المعددارض الدا ددة بالم ددربعات ال ددايرة  بهدددس تعريددس م ددراد المجتمددم بأاميددة بدبر الم ددربعات ال ددايرة ب ددتح  -2

 كبير  س الدادي بالدار .
 إن ام جمعيات تعابنية دا ة بتسهيي عمليات الن ي بالتسبي  لم ربعات الريس بالم ربعات البعيدة ع  المد . -0
 

 المراجـــع
 أواًل : المراجع باللغة العربية:

  ع 1000بزارة ال دناعة بالتجدارة الم درية  ال داارة  "  الم ربعات ال دايرة بدبرادا التنمدبه  دس م در  "حسين عبد المطلب السرج -1
7. 

"  المؤتمر العلمس السنبه السادس ع ر الدبلس  كلية الم ربعات ال ايرة بآ ا  التنمية  س م ر: "عبد الحكيم محمد إسماعيل -1
 ل.1000التجارة  جامعة المن برة  مبريي 

  رسالة البلدا  النامية مم اإل ارة الدا ة للجمهبرية العربية اليمنيةمعب ات تنمية الم ربعات ال ايرة  س   علي عبد اهلل قايد -3
 .23 ع2992ماجستير )غير من برة(  جامعة اإلسكندرية 

 .21  ع 1000"  مؤسسة  باب الجامعة  اإلسكندرية  ال ناعات ال ايرة بدبراا  س التنمية الم لية  "فتحي السيد عبده -2
"  رسدالة ماجسدتير  مجلدس كليددة اإلدارة  للم دربعات ال دايرة الممبلددة  دس ظدي اسدتراتيجية التنميددةاا در التنمدبه   "ميسـاء حبيـب ســلمان -5

 .1009با  ت اد  ااكاديمية العربية الماتب ة  الدانمارك  
 .20  ع 1002"  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  ال اارة  إدارة الم ربعات ال ايرة  س البط  العربس  "هاله محمد لبيب -6
  رسالة ماجستير  معهد الب بث بالدراسات الم ربعات ال ايرة با راا علد البطالة  س الجمهبرية اليمنية  يوسف عبد الرقيب فارع -0

   ع ه.1003العربية  جامعة الدبي العربية  
 ل.1020  كتاب اإل  ام السنبه  الجهاز المركزه لإل  ام  الجمهورية اليمنية -7
 .20ل ع1023ت رير التنمية الب رية البطنية الرابم  التدطيط بالتعاب  الدبلس    بزارةالجمهورية اليمنية -9
 .00ل ع1020الت رير العال لنتائ  المسح ال ناعس ال امي   بزارة ال ناعة بالتجارة  الجمهورية اليمنية -20
الم دربعات ال دايرة بمتناايدة ال دار  دس المؤسسدات غيدر الم در ية ال كبميدة بدبرادا  دس تمبيدي   "الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء -11

 .10  ع1020"  نب مبر م ر
 .12  ع 1001"  ال اارة  الم ربعات ال ايرة  س م ر: الم اكي بم تر ات ال لبي  "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار -21
 .22ع ل  الجمهبرية اليمنية 1023 الت رير ا  ت اده السنبه وزارة التخطيط والتعاون الدولي -23

 ثانيًا : المراجـع الجنبيـة : 
1-Abd El Hamid, Doha, El Mahdi, Alia, "The Small Business Informality Challenge: Lessons Learned 

From Country Experiences and The Road ahead of Egypt", Economic Research From (ERF), 
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Abstract 
Small projects are considered as a tool for tackling lot of economic problems, such as poverty and 

unemployment, and this depends on the perception of the process of directing investments towards 

small projects. 

The research depended on the economic analysis descriptive and quantitative methods necessary to analyze the 

data and expressing the economic relations where many measures are used for such as Stepwise regression 

method in addition to economic efficiency and productivity metrics and standards 

undiscounted and discounted standards used in the financial analysis for small projects. 

The most important findings of the study: 
1. The results showed in the logarithmic form (progress) that the most important factors that impact on cash 

income for productive projects is the age of the entrepreneur (xl), production requirement value in Riyals (x5), 

rental value in Riyals (x6), taxation value in Riyals (x8), transport expenses value in Riyals (x9), labor expense 

cost value in Riyals (xlO), which have had a positive impact on the income of productivityof the projects, where 

the value flexibility reached, 0.992, 0.638 respectively , which confirms the existence of opportunities to 

increase cash income for productive projects in the future, and the results of study confirm the positivity of 

aforementioned elements, and that electricity and water costs value in Riyals is (x7), which had a negative 

impact on the income of the productivity projects, where the income elasticity was -0.325 because of poor 

infrastructure and scarcity of water and electricity in Yemen. 

2.    The results showed in the logarithmic form (progress) that the most important factors that impact on cash 

income for projects service is the age of the entrepreneur (xl), education (x2), the amount of capital owned in 

Riyals (x3), the value of the goods in Riyals (x5), the tax value in Riyals (x9), which had a positive effect on the 

income of the productivity projects, flexibility valuereached, 0.874, 0.75, 0.159,0.435, 0.272 respectively . 

3The standard payback period: productivity projects ranked first in terms of short payback period, followed 

by service projects and commercial projects with relative importance of 30.10%, 34.31%, 35.58% respectively. 

As for the standard of return on invested Riyals, it is noted that businesses was ranked first, followed by the 

service, and finally productivity with a relative importance amounted to 27.74%, 36.02%, 36.24%, and for the 

standard of the net return, it turned out that productive projects were ranked first, followed by servicesprojects, 

commercial projects with relative importance of approximately 52.17%, 24.16%, 23.67%. The most important 

study suggestions: 
1.    Paying attention to infrastructure, road networks, provision of electricity and water supplies. 

2. Spreading cultural awareness among members of society of the importance and the role of small businesses, 

and its impact on improving the lives of individuals, families and the 

national economy of the state. 

3. Supporting finance institutions financially and legally and expanding its work scope across different 

provinces, to reach the largest number of poor households. 


