أثر المصاريف على االستمرارية في مؤسسات التمويل الصغرى غير الربحية األردنية
اعداد
أسعد إبراهيم صالح الحنش
المشرف
الدكتور خلدون أحمد الدأود
الملخص
هدفت هذه الد ارس ة إلى التعرف على أثر المصةةير ع على االسةةتمرار في مؤس ةتةةيت التما ص الص ة ر
غير الربحي األردني و تكانت عين الد ارسة م  7شةةرتيت م نةةم
اس ة ة ةةتردمت الد ارس ة ة ة ة

ميس مؤسةتةةيت التما ص الصة ر و

االختبيرات اإلحصةة ة ةةي ي في برنيمج ( )SPSSللقاا م الميلي المتعلق بيلمؤس ة ة ة ةت ة ة ةةيت

وتاصلت الدراس إلى عدة نتي ج أهمهي :
دور مهميً في استمرار المؤستيت م خالل انفيق مصير ع
 .1أظهرت الدراس أن المصير ع تلعب اً
تشة ة يلي أكثر لز يدة العاا د و التقليص م مص ةةير ع الفاا د لتت ةةتميس المؤسة ةت ةةيت م الاص ةةال إلى
االكتفيء الذاتي.
 .2أظهرت الد ارسة على وداد عال عيتةةي بي المصةةير ع و بي أداء و اسةةتمرار المؤسةتة حي
كلمي لت مصير ع الفاا د المدفاع زادت عاا د المؤست .
 .3تاصلت الدراس إلى أن القروض المتعثرة تشيص أكبر خمر على مؤستيت التما ص الص ر .
 .4أظهرت الد ارس ة على مؤس ةتةةيت التما ص الص ة ر أنهي تعتمد بشةةيص تبير على الفاا د المترتب على
القروض الممناح للعمالء

ب

 .5تاصلت الدراس إلى وداد عال عيتي بي مصير ع الفاا د و بي االستمرار م خالل عملي
اال تراض لتما ص القروض.
أوصت الدراس على استمرار مؤستيت التما ص الص ر في عملي المنح و التاسس في التاق ومحيول
الترتيز على منح روض المدرة للدخص للعميص لتجنب أخمير التعثر وعدم التة ة ة ة ة ة ةةداد والترتيز أيض ة ة ة ة ة ة ةيً على
القروض الداخلي أكثر م القروض الريردي تجنبي لتقلب س ة ة ة ة ة ةةعر الص ة ة ة ة ة ةةرف والعماالت البنكي مس المتيبع
الدا م للتأكد م أن القرض الممناح لم يتم استردامه ألغراض شرصي .
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Abstract
This study aimed to identify the impact of expenses on the sustainability
of micro-finance non-profit Jordanian organizations. The study sample
consisted of seven companies within the sector of micro-finance organizations
The study used statistical analysis of the financial statements relating to
organizations. The study reached several findings، including:

1- The study indicated that costs play an important role in the continuity of
the organization through operational expenses via spending more
revenue and reducing the interest expenses، so the organizations can
reach self-sufficiency.
2- The study showed the existence of a negative relationship between
expenses، the performance and sustainability of the institution where as
paid interest paid expenses decrease، the returns increase.
3- The study found that non-performing loans pose the biggest threat to the
micro-finance organizations.

ث

4- The study revealed that the microfinance organizations relies heavily on
the benefits of loans granted to customers on the micro-finance
institutions.
5- The study showed a negative relationship between interest expense and
the continuity by the process of borrowing to fund loans.

The study recommended that micro-finance institutions continues in grants
and the expansion of the market.
Focusing on giving the generated loans on income for the client to avoid
the dangers of default and non-payment and also to focus on internal loans
over foreign loans in order to avoid the volatility of the exchange rate and the
banking commission with a permanent following-up to make sure that the loan
granted is not used for personal purpose
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