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  الدراسةموجز 
 

 السياق

  

وطنيذذة السذذتراتيجية ألا و يعذذ ز إلذذى يضذذيم األعمذذار األلمذانيبتكليذذم مذذن الصذذندوق االجتمذاعي ودعذذم مذذن بنذذ  و ,هذاا التقريذذر

 الجتمذذاعياالصذذندوق  إسذذتراتيجية , و(2011-2006)الوطنيذذة للمذذرأة خطذذة التنميذذة , (2007)ر وخطذذة العمذذل صذذغللتمويذذل اال

هم بشذن  التمويذل تحديذد تفضذيالت العمذالء وتصذورات ألول مرة في الذيمنو عن طريق و ذل  (2007) النوع االجتماعي دما إل

 .الحتياجاتهم مدى تلبيتهر وصغاال



 

كن يمبحيث  شركائه من مؤسسات التمويل األصغرو االجتماعي للتنمية  لكل من الصندوق تقديم معلومات إلى التقريريهدف  

 المباولة لمكافحة  الجهوديصب في االجتماعي بالتالي و تنمية عدد العمالءو  العمليات,استخدامها في تحسين وتوسيع نطاق 

 .  األستفادة منها للمصارف والمؤسسات المالية األخرىيمكن يقدم التقرير أفكارا قيمه  كما الفقر

 

  المنهجيه

 

٪ مذن القذوة  84 مايقذار تخذدم التذي و األصذغرتمويذل المشذاريع المؤسسذات رامج وبذقذد اجريذب بالتعذاو  مذع  هالنوعيالدراسه 

مذذن اصذذحا   164شذذملب الدراسذذه . بذذرامج اللجميذذع  القائمذذة المحفظذذه قيمذذة ٪ مذذن اجمذذالي  81 التذذي تم ذذل و العاملذذة والعمذذالء

عمذالء  صذندوق االجتمذاعي ونذمنبالمدعومذة مذن قبذل ال. يريم , تع  و, صنعاءإ , الحديدة ,عد  يهد  ستة م في المشاريع

 . المناطق الحضريه والريفيه من

 

 قيذودا يذواجهنالالتذي  النسذاءهذم مذن العظمذى مذن المقترنذين  الغالبيذة إال ا  , الذيمن يفذ رصغاألتمويل ال لوحظ تطور في وقد

لهذاا و الحصذول علذى نذمانات, أو التفاعذل مذع السذوقولتجاريذة, على المشاركة في األعمال ا نقدرته اجتماعيه كبيرة تحد من

 . المرأه على تحليلهاالدراسه  رك ت ا  السبب تحديد

 

  اإلطار القانوني 

 

 .التجاريذة فذي المعذامالتالمشذاركة حصول علذى القذروض ولسن القانوني الل هالوصو دللمرأة عن سمح, ي  بموجب القانو  اليمني

فذي  وجه لوجذهوالتفاوض من إقدامها على التعامل  للمرأة تحدقبات كبيرة تقاليد تشكل عالو  العادات فن  العملية,لكن من الناحية 

ال يؤخذاو  علذى  نعد منطقذة لتواجذد الرجذال دونذا عذن النسذاء و فيهذا تشذعر النسذاء انهذت   عموما   حيث ا  المصارف. المصارف

 . يهوالمكاتب الحكوم المسجلة نفس هاه القيود تنطبق على االعمال التجارية. محمل من الجديه

 

مذن هذاه . فذي القطذاع المصذرفي المذرأة المشجعة لمشذاركة المبادرات اال ا  هناك بعض يشار الى انه بالرغم من هاه التحديات 

رغم لذعلذى ا.بن  اليمن التجذار  لفرعذي الفراشذه و فذرع حذواء األم له افتتاح فروع خاصه بالنساء في البنوك األسالمية و انشاء

 . ل األصغر الخيار األفضل عند معظم النساءظل مشاريع التمويت من ذل 

 

 

 النتائج

  

بسذبب نطذاق المنذ ل  ال يتجذاوز الغالذبفذي و .فذي نطذاق صذغير جذدا ات التمويل األصذغرمؤسسالنساء ل يالتالعمما تعمل  عادة

دخذل  جلذبليه و يعملذن اعمذال إنذافات هذؤالء النسذاء مت وجذ ما يكو  اغلب و. المن لخار  المتواجده لعمل حدودية فرص ام

 . ألسرةلنافي إ

 

 أ يعنذي  عمذل فذي القطذاع العذامالفذرص  و انعذدام المذرأهجانب القيود المفرونة على حركذة  إلى, المن ليةسيطرة األعمال إ   

يذع و صذناعة البخذور والصذناعات التحويليذه ,و ب الخياطة أعمالم ل  راألج المنخفضة التقليدية األعمال إلى نلجغالبا  ما ت المرأة

  .القليل من الحرف اليدويه أيضا, المالبس, العطور, وتصفيم الشعر, وتربية الحيواناتوشراء 

 

 لالتذيهذن النسذاء ا االست نائيةحاالت لا.األسره منأتحسين مستوى المعيشة وزيادة دخل وفي خا القرض ا عند المرأه هدفيكمن 

فذي صذنعاء  اتتواجذدم معظمهذن و(ةريصذغالمحذالت ال, وت التجميذلعلى سبيل الم ذال صذالونا) تجاريه كبيره نسبيا   أنشطةلهن 

 . أوسذذذذذذذذذذذذعالوصذذذذذذذذذذذذول لنطذذذذذذذذذذذذاق و لعمذذذذذذذذذذذذل خذذذذذذذذذذذذار  المنذذذذذذذذذذذذ لل صفذذذذذذذذذذذذريظهذذذذذذذذذذذذر الم يذذذذذذذذذذذذد مذذذذذذذذذذذذن اليذذذذذذذذذذذذث ح

 

 أ  ينتلقذ قذد الالتذي ا مذن النسذاء عذدد قليذل جذد  هنالذ   أ  فنننذا نجذد ,األعمذال التجاريذة تنميذةالقيود المفرونة على فيما يتعلق ب

 .اتجذذارالاو  اتقريبذذالتعلذذيم مذذن اعتمذذدت علذذى الذذتعلم الذذااتي اوالالعظمذذى  الغالبيذذة؛ المتخصصذذةمنظمذذات مذذن ال مذذنظم تذذدريب 

هنالذ  و, الذى حذد كبيذر غيذر معتذرف بهذالمن شاركب في دورات تدريبية  تنمية المشاريع إمكانات أ  قد وِجدذل   إلى باإلنافة

عالقذة  لذيس هنذاك ا  هانذأيضذا د وِجذ و من خالل الدراسة ره للدخل,دمشطه ألن هاالستراتيجيالروئ لتحويل  القليل من الفرص 

ألسذتفاده مذن التذدريب و المذوارد الماليذة الالزمذة لإلذى فتقذرو  م الك يذر, ممذا يتذرك تلقي التدريب والحصول على القذروضبين 

جذدوى  أ   دو  األحيذا  مذن  منفذي ك يذر  يعذد  ومن هنا فإ  االست مار في التذدريب سبل العيش المستدامة , استخدامه في انشاء

 التذدريب فذي مجذال علذى  طلذبلذوحظ زيذادة ال بالرغم مذن ذلذ  فننذه قذدو لتدريب التقنيمهتمة با بشكل عام ليسب المرأهحيث ا  

 تطوير  – قليل, وإلى حد التسويق, تطوير المنتجاته والكتابة, أالية وااللمام بالقرتنمية االعمال التجارية م ل الخدمات الم

 . المهارات

  

 

 

 



  صغرعمالء مؤسسات التمويل اال ات تصور
 

تمويذل الصغر وموظفي مؤسسذات مؤسسات التمويل األ في التعامل معمستوى عال من االرتياح  عن النساء باعرببصفه عامه 

و اسذتقطا   يذهمواجهذة القيذود االجتماعيذة وال قاف فذيالمت وجذات النساء ك ير من  الحصول على القروض حيث ساهم ,األصغر

مشذكلة على التغلذب علذى  المرأة ؛ وهاا بدوره يساعدمن لهاداخل  منالدخل الكسب و ادرار من  المرأه نمك  ت التي فرص العمل 

 .و امكانية سدادها تدريجيا المطلوبةمبالغ الالتي ذكرت هي اتاحة الفرصة للوصول إلى  امن أهم الم اي. البطاله

 

نهذا مذن الحصذول علذى الذدعم نسذبيا تمك   سذريعه وسذهلةوسذيله  اتمؤسسذالالحصذول علذى قذرض مذن  إ  المرأةعتبر تبوجه عام 

 ببنذاء امقذم ك يذر مذنهحتذى ا  ال كبيرمتعاونو  بشكل  المؤسسات اموظفو أ ووجدت الك ير من النساء  .المطلو  بسهولة الماد 

  .مع العمالءقوية  عالقات شخصية

 

  المنتجات والخدمات
 

يرجع حيث . النطاق هاه النجاحات محدودة ال ت ال إال أنه في اليمن صغراألتمويل ال في مجالحراز تقدم كبير إ على الرغم من

 لتامر السبب الرئيسيتحديدا  النقطه هاه عدت   حيث ,القرض االولمستوى  ند, ال سيما عانخفاض مستوى القروضإلى السبب 

تفضل الك ير من النساء  فإ  لبدء عمل تجار  و بالتالي كافيه غيرنساء النظر  ةن وجهمالقروض األولى معظم حيث  العمالء

  .والمؤسسة نقطاع عن البرامجو األأاأللتحاق عدم 

 

وعدم ر صغمعظم مؤسسات التمويل االزيادة في حجم القرض االولى لعدة سنوات  في  أ  ما يجب ذكره ايضا  هو عدم حدوث

في   وقب مضى أك ر من أمحسوس القيمة التناقصية للقرض  إليه هو ا  شارةاإلما يجب و .لتضخما لنسب مواكبة حدوث

آلثار , يجب االفتراض انه اذا كانب القروض صغيرة ستكو  اعالوة على ذل . يهئالمواد الغاا أسعار رتفاعالسياق الحالي أل

 . سرعأبصورة  نعمالهأكبر لتنمية أتكرارا عن الحاجة الى قروض  النساءو قد أعربب  .صغيرة

 

 من, باستخدام كل واالستهالكية الموسمية اتنتاجية والخدماإلالقروض م يج من صغر معظم مؤسسات التمويل األتقدم  

هاا  القائمة ووالمبتدئة متاحة لالعمال التجارية القروض  .( او االقراض التقليد" اسالمية"آ  )والمعامالت النقديةالمرابحه 

القروض الفرديه ظاهريا مفتوحة . اتمجموع قروض اويه ما في شكل قروض فردإى متوفرة ه, وكل مؤسسة جراءاتيعود إل

  يتعلق و تصورات المجتمع فيماللحصول عليها الشروط التي ونعتها البرامج و ضمانات لكن الو. للرجال والنساء على السواء

 .للحصول عليها يالقراض الجماعا( اتالمجموع) في اتجاه غالبا  النساء  تقييد على بقد عمل األجتماعي نوعالب

 

هنال  القليل من األبتكار فيما يختص بهاه و صغراأل التمويلوهناك تشابه ملحوظ في المنتجات والخدمات التي تقدمها مؤسسات 

ويجب  ,وحاره جدا   فظاتح أك ر أصبحبقد  األصغرالتمويل مؤسسات ما ي شار إليه هو ا  و ؛على مر ال منالخدمات 

جانب السلبي من ال .المنتجات نويععن طريق تالقرض  حجم تََوس ع في الو تحقق الك ير إقتصاديا  ا   تراف بننها تستطيع االع

. في السوق ولكن ايضا ونعهاالخاصه بها  تطوير األعمال التجارية من  تحد ليس فقط قدهاا النهج هو ا  المؤسسات  هااتخاذ

الى مفهوم التنوع في  ' واحد يناسب الجميعمقاس  'هناك حاجة الى االبتعاد عن مفهوم  أ كر فإننا ال نن, وبالنظر الى المستقبل

 . المنتجاتتقديم 

 

 , وأكبر نسبيافرديه تكو  قروض  إلى صغيرة قروض اتمن مجموع تخريج النساءنسبيا  في  بطيئة األصغر التمويلمؤسسات 

في  المحفظة مؤشر في التقليل منالتمويلية هدف المؤسسات  أ كما  .كلةالمشلهاه  الرئيسي قائالعالضمانات ال ت ال تشكل 

 .لهملجهات الضامنه دفع لت  و دفعيات باهضه تكاليم غير نروريه تحمل العمالء  ل إلى أدىقد أدنى المستويات  إلىخطر 

 

والحد من  التقليديةالمن لية  هباالنشط المرأة الت اممن  تع ز ةالكبيرالضمانات للقروض واستخدام  التحفضات في األقراض

معظم  أ هو  المرأةتقييد  أيضامن شننه  , و ماللدخل  ر ادرارا  كتنمية اعمالها واشتراكها في مشاريع أكبر تكو  اعلى تها قدر

 . المرأهموافقة أحد األقرباء الاكور قبل اقراض  تحتم االصغرتمويل ال مؤسسات

 

  النهوض االجتماعي

 

 االجتماعيللنهوض  غير م ستغله هنال  فرصةف. للتوعية االجتماعية والتمكيننياع فرصة صغر من يل االمؤسسات تموتعاني 

 و ربط احتياجات العمالءالمجموعات النسائية تنسيق هناك فرصة لتكو  وسيط في لنساء وات لعإنعقاد تجممي ة  تكمن في

في  كبيراا  يقطع شوطا شننه , كل هاا من المتواجدةالمنظمات توفير المعلومات والتعريم بالفرص المتاحة للمرأة من خالل و

 . الحقوقه او ادراكه تع ي  الوعى االجتماعى للمرأة

  



 وائدالف

  

طوير انطالق لتنقطة  صغرالتمويل االقروض توفر , العمل خار  المن لفي  المرأهكة بالنظر الى القيود المفرونة على حر

تدريجيا بشكل  هاوسداد قيمت ه دفعة واحدهلغ مقطوعاوصول الى مبالفرصة للتيح ت أنهاحيث   ؛االعمال التجارية من المن ل

 .يناسب العميالت

 

 تمكند قالعديد من النساء  .األسرةن المعيشي داخل وتحسين ونعه نمن المساهمة في دعم اسره لنساءان مك  التمويل األصغر  

كما .زيادة الدخلو . الماليتحقيق األمن  إلى مؤديا   .نفراد اسرهالاو  ننفسهسواء ال التجارية المستدامةشروعاتهم تنسيس  من

أكبر من  ارو التي  تتضمن الشعور بمقدامج ه البرالمشاركة في هاحصلن عليهم من التي  النساء على المنافع الشخصية أكدت

, والقدرة على ا  , وتحسين الونع االقتصاد داخل المن لو التحكم بشكل اكبر في صنع القرارات  ,بالنفس االستقاللية وال قة

 . تحقيق الرفاهيه لألسره تساعد على  من لوظيفه من ال للمرأه يكو 

 

 التوصيات 

الممول الرئيسي  و  الصندوق االجتماعيك .(مؤسسات وبرامج التمويل األصغر)االستراتيجي للشركاء  فنيتوفير الدعم ال. 1

يواصل برنامج االمم المتحدة للتنمية فانه سوف بالشراكة مع  األصغرلمشروع شبكة التمويل كونه المنفا الرئيسي   للصناعة و

 .صغردور حاسم في العملية الجاريه لبناء قدرات مؤسسات التمويل اال في أ  يكو  له

 

واالبتكار لمدروسة ار  االتجال ينبغي أ  يكو  ذل  على حسا   انه إال  في حين ا  التركي  على نوعية المحفظه امر هام ,  

 : ما يلي  المجاالت التى تم تحديدها خالل هاه الدراسه. مستمرالدعم الكو  محور يالتي ينبغي ا  

 

هناك في ذل  اذا كانب يتحقق أ  يمكن .الفقركبر في قضية أتنثير من ثم و نمو األعمال التجارية فيقدر أكبر . شروط وأحكام• 

 المبكر بحيث يمكن للعمالء الترقيخيارات السداد بسمح , كما ي  الفرديةحتياجات والقدرات ساس االزيادة أحجام القروض على ا

 .الى حجم القرض المقبل

 

واحد يناسب منتج  'و مفهوم الحاليةالمنتجات عن  ر الى االبتعادصغهناك حاجة كبيرة لمؤسسات التمويل اال. تطوير المنتجات• 

سكن و قروض التعليم و لال, و قروض تحسين الموسميةأ  القروض )من المنتجات  تنوعا أك رمجموعة  تقديم إلى 'الجميع

 .لألفراد تنخا في االعتبار احتياجات دورة الحياةا  , و(قروض للرجال

 

في تطوير منتجات ا  تبحث  أ  القروض الممنوحة للنساء تاهب للرجال ظالحالتي ت االصغرمؤسسات تمويل المشاريع  على

علقه في ةالمرأ, بدال من ترك ٪ من محفظه القروض 15-11الم ال  ة للرجال على سبيلمحدودة بالنسب سداد مسؤولية  م 

 .تقوم بهال تمل  ما و هي القروض 

 

لضما  ات مجموعمفهوم نما  ال في ر أ  تعيد النظر وتطبيقتمويل االصغال مؤسسات علىينبغي  احتياجات الضمان. 

نمانات متعددة المستويات وثمة حاجة الى النظر  بحث في قبول الحاجة الى ,مما يجنبنا هيديالتقل اتلضمانلكبديل  هاماستخدا

وسجل اقراني لدى مؤسسة أو برامج التمويل  نمانات غير تقليديةلهن  الآلتيطرق لفتح القروض الفرديه للنساء  في

 .األصغر

 

 يه ودراسات السوقئمن الدراسات االستقصا المجموعةاقتراحات اخا  األصغر مويلتالمؤسسات  علىينبغي . ابحاث السوق• 

 ىلبتحديد المطالب التي لم ت  ايضا  قياس رنا العمالء على نحو افضل وو  في عين األعتبار و استغاللها في تطوير العمليات

 .في السوق

  

 على  , ينبغيفي المجتمع اليمنيلنسويه للمرأة و التجمعات ا لمعلوماتنظرا لمحدوديه المنافا ومصادر ا.النهوض االجتماعي• 

 المرأةدور  تمكين و مع مقدمي الخدمات اآلخرين من اجل تع ي  المرأهربط للعب دور الوسيط  رمؤسسات التمويل األصغ

 .  صغرلتمويل األدور اتع ي   و االجتماعي

 

طوير خطط لنشر المعلومات التي تتساهم في  ستراتيجيات التسويق وإ تطورينبغي أ   صغراألتمويل المؤسسات . التسويق• 

بحيث ت داد مشاركات  دعم األزوا  ز نهج, وتع النساءل واالرج العمالء من شننها ا  تحقق الم يد من التواصل مع كل من

 .النساء

 

 , والحجم عملياتهالبحاجة الى اعادة تقييم  صغراألتمويل المؤسسات . شريكةات الاستمرار تقديم الدعم المالي للمؤسس. 8

نمو ال ةاولهاا يعني توسيع نطاق العمليات و مح. لعمالءلبالنسبه سيما في مواجهة ارتفاع االسعار وزيادة المصاعب االقتصادية 

محقق ولتحقيق ذل  فإ  هناك حاجة ل يادة رأس المال وبالتالي فن  هناك حاجة الستمرار دعم الصندوق ال غيرالطلب  مع

 .مؤسسات مع التركي  على الفقراء على أساس مؤشرات اداء وانحة ومتفق عليهااالجتماعي للتنمية للبرامج و ال

فن  المتابعة ستكو  من خالل تقارير دورية ومراجعة خارجية وتعميم الخطط المالية او التخطيط المالي سيسمح وعليه 

 . (الجهات الكفيلة) لمجتمع المدني باالستدامة على مستوى منظمات ا



 لتحسين مطلوبة م يد من الجهودفن   ,كسب الدخللنشطه التقليديه ألبصفه عامه ل النساءلميل . ادرةتنمية روح المب. 3

تنمية ة لوكا من خاللوعي جتمالصندوق االا. عمال التجاريةقتحام المجاالت غير التقليديه لألا في المرأهمهارات ومساعدة ال

, مؤسسات التمويل األصغر للتطوير العمليوبرامج واالرتباط ب ألبد لهم من التواصل (SMEPS)المنشآت الصغيرة واألصغر 

/ على تحسين الجوده والتسويق و بى االحتياجات الخاصة بمشروعات النساء مع التركي  والتنكدليلطلب المتفق عليه الوتوجيه 

 . تطوير المنتجات

 

 القطاعات في ك ير  من متعددال هظرا لدورن و من نوعه ا  فريد االجتماعي كو  الصندوق :القطاعربط وتشبيك تشجيع . 4

ا   على الصندوق ينبغي ,جوده على المستوى الالمرك  ووصالته مع الوكاالت الحكوميه والمنظمات غير الحكوميه  و

 تحتا معلومات التي الخدمات و الالحصول على تسهيل المنظمات من اجل  هاه الستفادة من خدمات وموارداستكشم فرص ي

 . في منطقتها رأةالم اليها

 

  مقدمة. 1

 يحتل ال احد افقر البلدا  في العالم ,ياليمن ال  حيث ا  .كبيرا   في اليمن تحديا هصغرالالبيئة لعمليات تمويل المشاريع تم ل 

ي مرتفع لسكانالنمو ا. 2115تقرير التنمية البشريه لبرنامج االمم المتحدة االنمائى فى عام  دوله في 177من بين  151المرتبة 

٪ من السكا   74تقريبا . 2126مليو  بحلول  38عاما ويتوقع ا  يصل الى  19, ويتضاعم كل (٪ سنويا 3,12)جدا 

اسية بما في ستوفير الخدمات االجتماعية األفي يشكل صعوبه والمستوطنات مما  المنتشره يعيشو  في المناطق الريفيه والجبليه

خدمات التعليم تشكل نغط كبير ل ٪ من السكا  و 46,3 تم ل تحب عمرالخمسة عشر الفئه العمريه. األصغرذل  التمويل 

 .الحصول على مياه الشر  النظيفه وفرص العمل والصحة و صعوبه في

 

, ( ٪ 46), وارتفاع معدالت سوء التغايه بين االطفال اللتحاق بالمدارسمنخفضه ل وتبين مؤشرات التنمية البشريه معدالت 

ثغرات  وجود , معهناك تفاوتات كبيرة بين الجنسين كما ا (. ٪ 56), واألمية (111111كل ل 366)االمهات ومعدل وفيات 

اليمن المرتبة  , تحتل ومن نمن هاا السياق. والسياسية هواالجتماعي هلس االقتصادياالى المج المرأهوصول  تحد منكبيرة 

  .في برنامج االمم المتحدة االنمائى عيجتماللنوع االفي مؤشر التنمية   بلدا 156من اصل  155

 

داة فى تع ي  صناعة التمويل األصغر في اليمن بوصفه ا الصندوق االجتماعي للتنمية نشطا  كا   ,1997منا انشائه في عام 

وق ويعمل الصند. الصغيرهالخلق فرص العمل وتوليد الدخل وفرص األعمال التجارية  ووسيلة, هامة للتنمية والحد من الفقر

 هاه المؤسساتاأل   و تسعى ,حكوميهومنظمات غير مشاريع معظمها كالتي بدأت  و راألصغلتمويل ل همؤسس 11حاليا مع 

 .لمستدامةأصغر   تصبح مؤسسات تمويل ال

 

يسبب القيود واتي لال النساء من هن عظمى من المقترنينال الغالبية, فا  في اليمن االصغرتمويل التطور  و بالرغم من 

لحصول على او, و التفاعل مع السوق لى المشاركة في األعمال التجاريةع نقدرته تعيق قيودا كبيرة ن واجهي الجتماعيةا

الرجال لتقييم  ايضا   شملب قد  مناقشاتال ذل  فإ   معو .في مرك  تحليلها المرأةضع ت الدراسةا  ف ,ولهاا السبب. ضماناتال

 . القواسم المشتركة واالختالفات

 

بن  و, اهوتمكين المرأهمساندة حقوق الصندوق االجتماعي للتنمية النوع االجتماعي لجميع مجاالت البرامج بدعم من ت ام ال

زيادة  فيويتم ل الهدف العام لالستراتيجية . 2117عام  في إلدما  النوع االجتماعي إستراتيجيةر ووقد ط األلماني اإلعمار

 .رأة وتع ي  المساواهمونع ال وتحسين االجتماعيدور النوع في تع ي   اشراكهفعالية الصندوق االجتماعي و

 

 :إ  متابعة بتنفيا االستراتيجية يعتمد على مؤشرات قطاع التمويل األصغر وهي كالتالي

 ٪  51لى ٪ ا 24من  ي داد( % 3دنى أ)عدد النساء الفقيرات : اءاستهداف الفقر. 1

ستراتيجيات ا إنشاءو ؛ ضوالسيطرة على القرو الحصول على االئتما  من النساء  غالبيةتمكين  :السيطرة على الموارد. 2

 . المرأهدعم لتستهدف الرجال 

 .الرجال  جهة حترام منقدر أكبر من األ اظهارو  سرهلألالمعيشيه  القرارت إتخاذفي  دور اكبر: المرأةونع . 3

 .حينما وجد دريبعلى التيحصلو  الرجال / عدد النساء : تنمية المهارات. 4

 . المن لي هالكستزيادة الموارد المخصصه لأل: سبل العيش. 5

 طفال والتعليمواأل ه, م ل تحسين العالقات داخل االسرالموثقةاآلثار والفوائد االخرى  .6

  

لتنمية طنية وال يةاإلستراتيجو  للنوع االجتماعي لتنميةا يدعم تنفيا استراتيجية األصغرالتمويل  النوع االجتماعي في دراسة

؛ كما القضايا الخاصة بالنوع االجتماعي معالجة صغر في مؤسسات التمويل االتساهم من خالل تقييم المدى الا   2111 المرأه

في اليمن ولكن هاه هي اول دراسة من  األصغرالتمويل  نالك ير عقد كتب و  س لقياس التقدمأسلصندوق االجتماعي لقدم ي  

 . من وجهة نظر العمالء قياس فعالية التمويل األصغر لوصول الىنها امن شن التي نوعها

 

, فإ  هاا في جميع انحاء البالد وتصوراتهم عن المنتجات والخدمات المتاحة متنوعةالنساء المن خالل فهم افضل لخبرات 

ستخدم ل يادة ت   أ يمكن  يمهمعلومات قئه بكاشرور صغومؤسسات التمويل اال االجتماعيت ويد الصندوق يهدف الى التقرير 

 . بشكل افضل حتياجات ال بائنستجابة ألاللت ستغل العمليات و



 

  :المخرجات الرئيسية للدراسة هي   

 

 ىعل األصغرالتمويل  في مجال ؛(السياسية والقانونيةالمالية واالقتصادية واالجتماعية وال قافيه و)معوقات لل اجراء تقييم• 

  .االجتماعينوع ال أساس

على اساس البيانات  المرأهوتمكين /  هواالقتصادي هع االجتماعياونالحالية على اال األصغرالتمويل  تألثر عملياتقييم  إجراء• 

 . أجريبالتي  الدراسة نوء المقابالت ووعلى , التي تم جمعها

 . ناث في اليمنخدمات العمالء من اإلو تلبية احتياجات و امجيات لتطوير المنتجات وتصميم البرتوص• 

 

مع اخا المخرجات و األستفادة  صغرلتمويل االل النسبةب هاوتصورات المرأة تفضيالت غرض من هاه الدراسه هو التنكد منال

على ثر ولكن ألال ترك  على ا ةهاه الدراس و ما يشار إليه هو ا ( 2119)منها في التقييم المقبل ألثر الصندوق االجتماعي 

 خلفية 1البا   يحدد. اقسام 4وينقسم التقرير الى . رارشادات لتقييم األثكما يقوم بتقديم  ,ةالمرأا تتصورهي التبعض الفوائد 

ن صناعة التمويل األصغر في لمحة عامة ع 2البا   يتضمن.في الدراسة دراسة االساليب المستخدمة الخا العيناتو  ومنهجيه

ل طبيعه على أساس تحلي االستقصائيةنتائج هاه الدراسه  3ويعرض البا   ., والعمالء والمنتجات والخدماتوأهدافها, اليمن

وتعرض . الوصول الى الخدمات الماليةالتي تحول دو  و الصناعةل نمو هاه والقيود التي تعترض سب عمال التجارية للمرأةاأل

 المكتسبهلمنافع ها ل, وتصوراألصغريل تموالمؤسسات  للمنتجات والخدمات المقدمة من قبل المرأهارتياح الوثيقة ايضا مستوى 

بشن  القضايا التي  إرشاداتويقدم  االجتماعيلصندوق لتوصيات  4البا  ض و يعر .األصغرمن االنخراط في مجال التمويل 

 . وتقييم االثر( سنوات 3) 2119يمكن ا  تدرس من قبل الصندوق االجتماعي 

  المنهجية
 

مع  وبالتعاو  التقييم المراقبة و تحب اشراف وحدة 2118 و يونيو بين ابريلالفترة ما  في اليمن النوعية في دراسةال أجريب

   SMED األصغر الصغيرة و وحدة تنمية المشاريع

 

و دينا برجور   (جندر استشارية/استشارية مؤسسيه )  نجاالستشاريين الدوليين مار  جينكا  الفريق بقيادة اثنين من الخبراء 

فقد شمل فريق المسح أيضا  , لصندوق االجتماعي لتنمية القدراتمع استراتيجية اوتماشيا   (تمويل األصغراستشارية في ال)

منسق الصندوق )ه اع المؤمن  عبدى نشو ,آت الصغيرة واألصغرخوار من وحدة تنمية المنشاصار بموظفين محليين هم انت

 .مم المتحدة للتنميةو الين حم ة موظفة برنامج اال (جتماعياالاالجتماعي للنوع 

 

المتجسده في  وشامل في القطاع المالي في اليمن التنمية ال الصندوق االجتماعي لدعمالدراسة مبنية على األعمال الجاريه في  

 المطروحة فواألهداخطة العمل  الدراسة, تتناول على وجه التحديد. ر وخطة العملصغوطنية للتمويل االاالستراتيجيه ال

 . الخدمات والصناعة من خالل زيادة فهم احتياجات السوق ومتطلبات العمالءالجودة في ر يوتوف ,يع المنتجاتلتحسين وتنو

 

الشكل )العمالء  و ٪ من القوة العاملة 84مجتمعة  و التي تخدم ر صغلتمويل االلبالتعاو  مع سب مؤسسات  قامفريق البحث 

 . االجتماعىمج دعم الصندوق لجميع برا القائمة٪ من اجمالي المحفظه  81و ( 1

   

 حافظة --في السوق هحصال: 2الشكل                                   العمالء –في السوق  هحصال:  1الشكل 

Participating MFI Market Share

Clients

Azal

9%
Nama’a

13%

NMF

31%
Hodeidah 

MFI

13%

Al Awa’el

11%

Aden MFI

7%

All Other 

MFIs

16%
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ء لعمال لونع صورة نمطيه -- ستفيضهالم ه والمقابالت رك ممجموعات الالمناقشات و  – النوعيه مقابلةتقنية الاستخدم الفريق 

. لتمويل ذوى الدخل المنخفض من السكا  في اليمن الظاهرةوغير  الظاهرةفي اليمن والتوصل الى فهم القيود  األصغرلتمويل ا

(. ٪ 26)صنعاء : ائيا من سب مناطق جغرافيه رئيسيةعشوم تم اختياره هريمن اصحا  المشاريع الصغ 164وشملب الدراسه 

من جميع عمليات ( ٪ 71)االغلبيه الساحقه  تتمرك  .%(6)و يريم %( 21) إ ( ٪ 15), عد  (٪ 9), تع  (٪ 24)الحديدة 

 (.4و  3الشكل ) األصغرالصندوق االجتماعي للتمويل 

 



ل  ؛ وقد تحقق ذالصندوق االجتماعي الوطني من قبل على المستوى  فظةمحلاتوزيع لفريق المسح سعى الى وز  العينات وفقا  

على  لكن . اصغر بك ير مما كا  متوقعا المنخوذة العينة حيث كانب, تع , بسبب القيود اللوجستيةفي جميع الحاالت باست ناء 

 .مجال التمويل األصغرالعمالء في  نمطيةمعبرة عن  كانب  من تع  المنخوذةالعينة إال ا   عددلا في  نخفاضالاهاا  الرغم من 

 

 عينةلالتوزيع الجغرافي ل :4الشكل                       لمؤسسات  التوزيع الجغرافي :3الشكل          

 الصندوق االجتماعي         

 Client Geographic 
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 34) الجدد النشيطات تالعميال: التالية القئات  العينهقد تضمنب فو  .للمقارنة الدراسه مجموعة متنوعة من العمالءعينة تم ل 

, (٪ 4)من البرنامج   منسحباتالالعميالت , (٪ 17)لنساء العمالء المحتملين او( ٪ 36) ماتالقدي يطاتالنش ت العميال, (٪

 ( ٪ 9)ماءالقد - ينالنشط العمالء الرجال

   

 توزيع عينة العمالء:  5الشكل 

 

  

, جمع البيانات النوعيه في الميدا إلى  وباإلنافة

 وإعطائهالصندوق من  وجي  استبيا  حطرقد تم 

م لمااإلبهدف المشاركة  الستة مؤسساتال إلى

 يالتلعمل مع العماواجراءات  الممارساتفضل بن

االحتياجات والمعوقات التي تواجه النساء و فهم 

هاه المؤسسات ال تشكل  أ وبالرغم من . فئةالهاه 

 إال  , ر العاملة في اليمنصغكل مؤسسات التمويل اال

الكبيرة نستطيع ا   جغرافيهتنا التغطيبسبب  أننا

نتائج  ات المنخوذه و من المخرجات األتجاهنستنتج 

 . نطاق اوسع الصناعة على

 

 

 

  صناعة التمويل االصغر فى اليمن 

  صغراأل تمويل الدعم الصندوق االجتماعي للمؤسسات  عننظرة عامة 
 

  االطار القانوني والتنظيمي
 

من الناحية . تجارية في اليمناألعمال ال في ها او الحصول على قروضاو تسجيل المرأهامتالك تمنع  رسميةعوائق اية  ال توجد

بة على تظل هاه الحقوق مكتو الرغم من وجود هاه الحقوقبلكن  و  نشاط تختاره ألمشاركة في االقانونية للمرأة الحق في 

بموجب القانو  . ر  الاكوراألقا فيعادة  تتمرك صول السيطرة على هاه األ ,في نهاية المطاف .ورق اك ر من كونها ممارسة

األشتراك في المعامالت لحصول على القروض ولها الحق في ا فانه يكو   السن القانونية إلىمرأة لا تصلعندما  ,اليمني

 رو تشع .والاها  الى البنوك وجها لوجهالتفاوض  تعيقها من تشكل عقبات كبيرة للمرأة العاداتوتظل التقاليد المصرفية لكن 

القيود تنطبق على االعمال هاه ن محجوزة للرجال و نفس كاالجد ألنها ام من  ل  ن انها لن تؤخا عل محمكافي هاه األم المرأة

 التجارية والمكاتب الحكوميه

 

 اتوعي مت ايد في القطاع ا  هنال  ي الَحظ رات تحدث تدريجيا وخاصة في المد  الكبيرة حيثهناك تغي  فن   ,ومع ذل 

فتح ب, ال سيما المصارف االسالمية بعض المؤسسات الماليةفقد قامب  متنوعةالمالية ال اتلخدمل المرأةلحاجة  ا  إدراكو .ةالمالي

 . للبن  اليمني التجار حواء والفراشه و من هاه األم لة فرعي  ؛على وجه الخصوص ةألمرلفروع 
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 :سسيه ؤم لمحة
ؤسسة عد  للتمويل , م( (NMF األصغرالوطنية للتمويل مؤسسة الهي دراسه ال المشاركة في التمويل الستة  مؤسسات

 األوائل شركة ,األصغرلتمويل ل الحديدة برنامج ,األصغرلتمويل ل أزال, وبرنامج راألصغلتمويل ل ءنما برنامج ,راألصغ

وشركة  و ثالث برامج ,مؤسستا متنوعة فالمجموعة تتضمن ية المؤسسال الفئاتم يجا من يم ل هؤالء و. رصغلتمويل االل

 . مليو  دوالر 2.53لبرامج ا لهؤالء  القائمة فظةحنشط و تم ل الم عميل  24,721تمعين اين يخدمو  مجالو , واحدة
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Outstanding Portfolio
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 توزيع العمالء 

 

 و (%22).هالمناطق الريفيمع بعض النفاذ الى  ((%78ة في المناطق الحضري صغيرةالشاريع مؤسسات تمويل المأغلبية  تعمل

 .(%62)حيث يحتل الرجال  ءنما برنامجعدا , فيما((%82 من النساء هم العظمى من العمالءاالغلبيه التقارير الى أ   رتشي

 إ  ياخا في  اال ا  معظم النساء فئة اإلناث نم هم % 99 تشير الى ا  المؤسسه الوطنيةومن المهم أ  نالحظ أنه في حين أ  

   بالتالي فاألرقام المسجلة مبالٌغ فيها الرجال في األسر و نيابة عنالقروض 

 

 

 التغطية المشتركة للمؤسسات           :  9الشكل                                       االجتماعيالتغطية بحسب النوع :  8الشكل     

 مؤسسات المشاركةلل        

 

Geographic Distribution
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  المنتجات والخدمات 

 

, باستخدام كل من يةواالستهالك الموسميةو  الخدمية واإلنتاجية  القروض م يج من األصغرمعظم مؤسسات التمويل تقدم 

الئل د تجدفقد و ,(التقليدية قروض ال أو" سالميةإل" )قروضلل اآللياتعن هاه  النظر بغضو. المرابحه والمعامالت النقدية

معينة  بارات إعت  خاأدو  التنوع قروض متماثلة مع قليل من  معظم العمالء كما اخا في الميدا  يله لتنوع منتجات القروضقل

  . التي يجر  تمويلها األعمالنوع تواريخ السداد وم ل للعمالء 

 



  تطبيق المرابحه. 1االطار 

تمويل قصير األجل في ال سالمية مستخدمة إية مصرفاداة المرابحه هي 
وهذا . على أساس المفهوم التقليدي للشراء باالضافة الى التكلفه المالية

يقوم موظفو حيث  بق في قطاع التمويل الصغير في اليمن ،النظام مط
يقوم العميل سلع وبعد ذلك الشراء لمرافقة العميل الى الموردين ات بمؤسسال
، في حالة االقراض الجماعي. خدماتهلقاء  ة للموظففع رسوم الخدمير 

في ايام  صغر معاتمويل االالمؤسسات  عمالء يأخذ الموظفون جميع
، للغاية وتستغرق وقتا طويال هن متعبو كقد ت شراء، والتيالمن اجل  محدده

. من ببيع منتجاتهن مباشرة للمنازلالواتي يق وال سيما بالنسبة للنساء التجار
صغر مراكز البيع لشراء تمويل االالستخدم مؤسسات تحاالت في بعض ال

التسديدات تتم في شكل اقساط شهريه . تيسير هذه العمليةلبعض السلع 
 .القروض التقليديه بنفس طريقة

 

انتشذار  أ إال  (حاليذا  ثالثذة  مذن أصذل  سذتة) ويذل االصذغربذين مؤسسذات التم ياإلل امذ آلية االدخذاراستخدام  ت ايد بالرغم من 

 .بسذذذذذذذذذذذذذبب القيذذذذذذذذذذذذذود التنظيميذذذذذذذذذذذذذة و القذذذذذذذذذذذذذوانين الحاليذذذذذذذذذذذذذه لذذذذذذذذذذذذذيس معمذذذذذذذذذذذذذوالٌ بذذذذذذذذذذذذذه الطذذذذذذذذذذذذذوعي االدخذذذذذذذذذذذذذار

 

 

فذي شذكل قذروض  إمذا تكذو وعلذى حسذب كذل مؤسسذة ماليذة  ,على حد سواء و المبتدئه التجارية القائمةلألعمال ت منح القروض 

الشذروط التذي  و  ضذماناتال اال  أ . جذال والنسذاء علذى السذواءروض الفرديه هذي ظاهريذا مفتوحذة للرالق. اتاو مجموع ية فرد

 إلقذراضنذوع اقذد عملذب علذى تقييذد معظذم النسذاء  االجتمذاعيالنوع بذ هتعلقمالتصورات ال وكال والمؤسسات ونعتها البرامج 

 . الجماعي

 

 فقذذذروض ,جختلذذذم بذذذاختالف البذذذرامتض وقذذذرحجذذذم ال

 لاير 51111 لاير و 5111 تتراوح ما بين اتمجموعال

 لاير يمنذي 511111تصذل الذى  قد, والقروض الفرديه 

ويبلذذغ . شذذهرا 12اشذذهر و  6تتذذراوح بذذين  فتذذرة السذذداد.

لتمويذذذل السذذذته لمؤسسذذذات ال فذذذيمتوسذذذط حجذذذم القذذذرض 

من مسذتوى دخذل %  11و يم ل  ,دوالرا 114ر صغاال

ب عذد تطيع تخي ذل السذابقة نسذ النسذبةو من  .الفرد في اليمن

مذن هذو ا  ايضذا   ما يجذب ذكذره  .وعمق الفقر في البالد

بلذو   ,ةالصذغيرتمويل المشذاريع المستخدمة في ر ايمعال

من رصذيد متوسذط  %25 أقل من  متوسط حجم القرض

 .دخل الفرد

 

الستة المشاركة في تمويل المشاريع المؤسسات نمن 

ِجد  ,االصغر ي الوصول كا  اك ر نشاطا  ف البعض أ و 

 استهدافعتمد على أ إلى العمالء االك ر فقراو البعض 

الطبقة األقل فقرا  م ل المؤسسة الوطنية للتمويل 

 .حا  افهم للفقراء في يريم كا  أك ر ونوفي صنعاء بينما استهد .ث  انها تستهدف النساء المتعلمات األقل فقرا  األصغر حي

 

ال تتماشى مع  لىاألو هريالصغمل مع الطبقات األك ر فقرا  في اليمن إال ا  القروض رغم انه من المسلم به ا  البرامج تتعا 

مع ارتفاع  اصةو خ ال يكفي$ 35ما يعادل  أو لاير يمني 7000لو استالم مبالغ قليلة م  الموجودة في اليمن, نسبة التضخم

 .األسعار

 

 لمشاركة لمناطق الفقرتغطية المؤسسات ا :  11الرقم 
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  المرأهللعمل مع  المؤسسية فاألهدا
 

ية كما هو لتنمية االجتماعية واالقتصاداتتم ل في وانحة  عمالء النساء تراوحب بين اهدافلعمل مع الاألسبا  التي قدمب ل

ل , و تحسين دخاالجتماعي تنييد التضامن ,المرأة ز  بين طموحها لتع ي  وتمكين دورالتي توا و الحال في مؤسسة الحديده

 أ  ا  --ألستمرارية المؤسسة االعتبارات العملية و بين (الخ  أةعمل للمرادة فرص الوزي ,لألطفالة ومستوى المعيشة االسر

 .الت اما على السداد أك ر المرأةتكو  

 



تي تواجه سيدات تحديات العلى دراية بال صغراألتمويل ال ع مؤسساتجميأ   ه كا  وانحا  فنن ,بدايةومهما كانب نقطة ال

المجال  نحوللتوجه ومدربين  يهئمعظم المؤسسات النسا اا ما ي قيد, وهبقيود التنقل, وال سيما فيما يتعلق عمال في اليمناأل

 . الخاص

 

 عميالت النساءاللعمل مع ا/ نهج 

 

 هو استخدامللنساء  بالعميالت تلبية االحتياجات الخاصةفي  األصغر تمويللااالستراتيجيه الرئيسية التي تستخدمها مؤسسات 

 نماناتاستخدام  بدال منفرد فيها األخر كل  يضمن مجموعات إلىتنظم  المرأة أ  , حيثاإلقراض العتمادات مجموعنظام ال

 .اخرى تقليديه

 

 قائمة حيث ا  أخرىعمليات  اتاح لها التوسع فيك يرة للمرأة لبدء أعمال تجارية جديدة و فرصقد اتاح  البديل للضمانات هاا 

الحصول ت ال تطلب ال األصغر, فا  معظم مؤسسات التمويل رالتطوهاا  وبالرغم من .تكن قادرة على ذل بقا  لم سم  المرأة

في  فين و الاينمناء موظو في بعض األحيا  تطلب ايضا  وجود ن للبرنامجذ  من افراد االسرة الاكور للمشاركة في إى عل

 . بديلالمفهوم الضما  تعارض في  دثو يح النساء يالتالعملعلى  وريةنرغير  أعباء ضيمهاا يو أ  الغالب يكونوا ذكور

 

وكال  عن طريق زيارة مراك  التدريب وحضور  هممنازلالى الى النساء عن طريق الاها  ن مسؤالت األقراض يصل 

تي ال تتعارض مع واألماكن ال األوقاتفي  االجتماعاتتحدد  .غيرهاو يه م ل احتفاالت ال فاف والتخر ئالتجمعات النسا

و تعقد التجمعات في اماكن خاصه للنساء في مؤسسات  ,قدرتها على التواجد خار  المن لو المسؤوليات المتعددة للمرأة

دفع ات بمجموعال يقوم قادة, وبعد ذل  فقط األولىلقروض ا في مؤسسةالاها  لل العمالء الى يحتا  و بالتالي.صغراأل التمويل

نها اعتمدت على أحيث الوصول للعمالء  األصغرعدد من مؤسسات التمويل  بلهَ سَ كما . عضاء اآلخريننيابة عن األ المبالغ

 . مكا  العملااو  المنازلقساط والمدخرات المدفوعات مباشرة من جمع األ

 

فرد  كل , حيث يساعدلنهوض االجتماعي في معظم البلدا في اوانح  ا   دور يميل اطار نما  المجموعات في ا  يكو  له 

للعمالء والموردين ,  ربط العمالء المستهلكين والمدربين ريتوف)التسويق في مجال , والدعم التجارية المشورةه ألخر و يقدم لا

 . او انواع اخرى من الدعم( الخ

 

التي مقابالت الل خالمن . على االطالق هاا الجانب بعض الحاالت ال تراعى بل إ  يكاد ينعدم هاا التكافل  في  اليمن بشكل عام

, وشروط ومتطلبات مناقشة منهجيه القرضعلى  بشكل رئيسي ات ترك معتجتضح ا  الاِ ت مجموعااجريب لعدد من ال

العامل يكمن  .ملحوظة ألفراديه العالقات بين اككانب اك ر ديناموعد   صنعاء وتع  اال ا  بعض المجموعات في.البرنامج 

 ج ءاكانب النساء  إذا جيدة العالقة تكو  أ ؛ حيث بعضال نبعضهلالنساء معرفة  وعة في مدىبين افراد المجم المحدد للتعاو  

يتعاملو   االقراض هي المناطق الحضرية خاصة كل مسئوالتولكن هنا غير ملحوظ  يرا أو جو  بارقمت أو ,سرة كبيرةأمن 

وخاصة في عملهم اليخلو من التحدى  فن ومع هاا التعامل مع مجموعات العميالت النسائية  مما يسهل مع النساء هن نساء 

 .وسائل النقل وجودمناطق العمل الريفية مع عدم 

 

ساعات العمل الطويلة و  أ  إال ,األمنية المسائلتتجنب ل النقودمع  مباشرة نتعامليال  اإلقراضمسؤالت في حين ا  معظم  

الت ئوسؤال مس: م ال  مؤسساتال اتحول دو  استمرار عمل موظفي بر العائق الرئيسي الا تكالب  االلت امات العائليه يعت

 .سيتركن العمل عندما يت وجن أنهنقلن  اإلقراضالت ئو, تقريبا  كل مسعد  في اإلقراض

 

معظم مؤسسات التمويل ال ت ال  البرامج إال انه  من العمالء سحا  انسبب معرفة ل ات دوريةدراسب ءنما تقوم مؤسسة

تحسين وتكييم المنتجات والخدمات تطيع من خاللها ست وصل حلقة على توظيم الدراسات و إستخدامها ك غير قادرةاألصغر

  .الحالية لتلبية احتياجات العمالء بشكل أفضل

 

للقيام بدراسة المتعددة االطراف  المؤسسات المالية من مبادرة أول هي أيديناالتي بين  الدراسةهاه أ  و ما ينبغي ذكره هو 

 حفظةمؤشرات المب اإلداراتانشغال  أ هنا  ضيمو ن   .العمالءرك ه مع الجماعية الم على المناقشات مد فيها و بشكل كبير تع  ي  

المؤسسية  و لم يكن هناك مراعاة الرتفاع التكاليم ,قراضات في مجال اإلاالبتكار تقييدالعمالء وخطر قد تم على حسا  في 

 .امجمن البر منسحبينبسبب ازدياد عدد ال

 

  النتائج. 3

 

  التجارية األعمال لمرأة فيا احتياجات
 

 لمرأةومسئوليات ااألقتصادية  كسب الدخل أنشطة -
 .من خار  من لهاإدائها يتم  صغيرةالسائد في اليمن لعميالت برامج التمويل األصغر هو اتباطهمن بمشروعات  الشكل النمطي

وهي تعمل ج ء من اليوم مت وجة غالبا ما تكو  و. المن لخار  مشاريع صغيرة ب االلتحاقهو  المرأهالشكل النمطي لمشاركة 

 .ألسرةلنافي إدخل  لتحقيق



 

في  بسهولة األسرية هامسؤوليات نجازا مما يمكن ها من من المن ل سهلة األنجازعادة  المرأه تكو   بها أنواع االنشطه التي تقوم 

 .المستقبليمعيشة وزيادة االمن تحسين مستوى الأجل هو من قرض ويتم ل الهدف الرئيسى الخا ال. ذات الوقب 

 

, وتربية رالشع, وتصفيم رالعطومالبس, بيع وشراء ال و ,رالخياطه وصناعة البخو الرئيسية المدعومه هيالمشاريع 

م ل تكو   األكبر قليال   عالمشاري(.ل والنسيج , الخ, وصناعة السلليم ل الح  ) اليدوية القليل من الحرفهنال   أيضا, الحيوانات

خار   للعملرص للنساء ع ر على معظمها في صنعاء حيث يبدو ا  هناك الم يد من الف  يو, ومحالت صغيرة صالونات التجميل

 .كبيرةفي المد  ال زيادة فرص التسويق يساعد على ذل  هوما , والمن ل

 

 هاا هو الحال. اإلنتاجيةة حيث تقل فرص األعمال المد  البعيدتترك  األعمال على التجارة بالتعاو  مع الدالالت خاصة في   

 .اليومي  همدخلفقط  تكفيهمه صغير الج ء االكبر من العمالء على انشطهيعتمد  بصفة خاصة فى مدينة الحديدة حيث

 

. لديهن اطفال صغار الفرص المتاحة للمرأة للمشاركة في االنشطه االقتصادية خار  المن ل محدودة جدا وخاصة للنساء الالتي

 اقتصاد خيار لبقاء في المن ل ا بيوت و يكو ربات ال في السن من ركباأل لنساءلبالنسبة  اخم مشكلة يصبح لتنقلفاذل , ومع 

 .حبامغير 

 

العطور )م ل  األخريات لنساءمنتجات التي يمكن تسويقها بسهولة لال علىانشطتها ومما سبق فن  النساء غالبا  ما تنحصر 

أو عن طريق غيرها من  واألعراس , والدةوال, داعياألخالل احتفاالت من  أو ما من ديارهمإ (والمصنوعات اليدويهلمالبس وا

 .النساء العامالت في التدريس 

 

 تستخدم  معظم القروضكانب  حيث محافظة إ  است ناءب؛ نقترض لدعم المشاريع الخاصة بهت, كانب النساء بصفه عامة

التي تؤخا فيها   يريم كانب هناك ايضا عدد من الحاالت في صنعاء و. ال و  يجر  تسديدها من قبل والك ألغراض االسته

حيث كا  وجدت في المؤسسة الوطنية للتمويل معظم هاه الحاالت . القائمة تنمية اعمالهملأو  ءبنااألو ال و لدعم القروض 

هناك ايضا عدد محدود من الحاالت التى تم  كا و  .مفتوحة هممارس و ا  معروف أمرااعطاء القروض للنساء نيابة عن الرجال 

 . المعيشيه ةنفقات االسرتغطية مباشرة الى اآلباء ل فيها لقروضاتسليم 

 

 

 نمو األعمال التجارية  ضدالقيود 

 

 نالك ير عمع , ولم يسمتخصصة اتتدريب رسمي من مؤسس نتلقي قد ي أجريب معهن مقابالتتعدد قليل جدا من النساء الال

 أو اتقريبيد  الأ ىكا  عل اتتي تلقين تدريبالال النساء من العظمى الغالبية. مختلفةتيحب للتدريب من جهات أقد الفرص التي 

  .اتجارال

 

المواد في نقص  بسبب كانب سيئه أغلبيتهاولكن  هبعضها كانب ايجابيف ,كانب متباينة خانتها النساء التي التدريبية التجار 

قدمة لمواردوا  .في المراك  التدريبية ونوعيتها الم 

 

انشطه فرص قليلة لرؤية تحويل االستراتيجيات الى  توجدو م رسخة في المجتمعفكرة غير  تنمية المشاريع الى حد كبيرتعتبر 

لى الموارد المالية إ , مما يترك الك ير يفتقرو حصول على القروضعالقة بين تلقي التدريب وال أ  وجودلم يكما . مدره للدخل

  .ستفاده من التدريب و استخدامه في انشاء سبل العيش المستدامةالالزمة لإل

والتسويق وإبداء أ  نقص التمويل وعدم قدرتهن على التنقل , بالتدريب المهني نعن عدم رناه عيو  النساءبشكل عام فن  

 .عائق كبير لنمو مشاريعهن

 

 

  األصغر عن مؤسسات التمويل مالء ا العرض

 

  إجراءات

ي من الرنا عن الخدمات المقدمة من برامج وموظفي مؤسسات التمويل األصغر ن مستوى عالأعربب النساء بشكل عام ع

وبالنسبة للنساء الاين يواجهو  بعض القيود االجتماعية وال قافية إليجاد فرص في سوق العمل فإ  الحصول على قرض يمكنهم 

يساعد النساء في مساعدة أسرهم وتحسين الا  لتمويل األصغر لملن في بيوتهن وهاا مي ة أساسية من زيادة دخلهم بينما يع

 . الونع المعيشي لهم وألسرهم

 

تم ر يتم بشكل سريع وسهل حيث ما أ  يفإ  النساء يعتبرو  أ  الحصول على قرض من مؤسسات التمويل األصغ بوجه عام 

تتراوح )فإ  الوقب الا  تتم فيه عملية القرض تعتبر سريعة  رمعايير االدخا دارة وتكوينة والموافقة من قبل اإلتشكيل المجموع

ينظر إلى التمويل األصغر على انه مصدر للحصول على التمويل األك ر موثوقيه من النظام (.. أيام 11بين عدة أيام إلى 



ل كما أ  الحصول على التمويل من اآلخرين ال يتم في التقليد  الا  يمكن أ  يستمر لعدة أشهر قبل الحصول على مبلغ من الما

 .الوقب المحدد

 

موظفي برامج ومؤسسات التمويل األصغر أ  يكونوا مفيدين وداعمين جدا  للنساء حيث أ  العديد منهم  لديهم معرفة وخبرة  أ 

..  توفير القروض واستالم السداد الموظفين يقتصر إلى حد كبير على مطالبين بالتعامل مع العمالء وعلى أ  حال فإ  دعم 

 ام ليس لديهم المهارات التقنية معبعض مسئولي اإلقراض الحصول على معلومات فنية للعمالء ولكن بشكل ع محاوالت من

 .محدودة فالمساعدة التى يقدموهامجال األعمال وبالتالي 

 

يكو  هناك م يد من النقاش  , واقترحن أ قا  ساب عن إحباطهن وغضبهن بسبب عدم معرفتهن بالبرنامجبعض النساء عبرت 

أ  التواصل المباشر إلى المنازل وفي حين . اإلعالموتع ي  قدر اكبر من خالل وسائل  األصغرعلى مستوى الحي عن التمويل 

ية يصعب نائمناطق إال أ  هناك من البداية, كا  فعاال  في الوصول إلى النساء في منازلهن والحصول على دعم رجال األسرة 

 .ما يصل إلى عائالت محدوده إليها مما يعني أ  الوصول إليها يتم فقط عبر الكالم وعادة لوصول ا

  

 

 والشروط  األحكام

ئيسية لعدم رنا هو بشكل الفب النقطة الر (رض االولقال)المستوى االول أ  المستوى المنخفض للقروض وخاصة في 

من برنامج نماء في  مقدملاير  41111)لاير  25111لاير الى  11111بين تراوح فإ  القرض األول ي ا  نموذجي.. العمالء 

.. وهاا ما تعتبره النساء غير كاف  لبدء عمل تجار  وهاا سبب يمنع النساء من االشتراك أو خروجهن من البرنامج  , (صنعاء 

مستوى التضخم, ارتفاع ها ال تواكب لم ترفع معظم مؤسسات التمويل األصغر مستوى حجم القروض لسنوات عديدة كما أن

كما أنه يجب أ  يؤخا في االعتبار أنه كلما . .7الغاائيةاستمرار ارتفاع أسعار المواد  حقيقة وبالتالي فإ  قيمة القرض تقل مع

ن صغرت قيمة القرض قل تنثيره على الفقر كما أ  النساء كرروا أك ر من مرة بننهن سيحتجن إلى قروض أكبر ليتمكنوا م

م والا  وجد أ  2116تنمية أعمالهن بشكل أسرع وهاا ينطبق مع استبيا  تقييم األثر الا  قام به الصندوق االجتماعي للتنمية 

 .رة هي أك ر أوجه البرنامج التمويلية سلبية مما يمنع العمالء من التعامل او إستمرار التعامل معهامبالغ القروض الصغي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



زيادة  إلى, قد تؤد  األسعار حبها من ارتفاع في القمح ومنتجات, وما يصالدولي انه بعد عام من سجل التضخمويقدر البن  ا

 مئويةنقاط  6الفقر على الصعيد الوطني من قبل 



 التغلب على قيود رأس المال . 4اإلطار 

في إطار المؤسسة الوطنية للتمويل األصغر في صنعاء 

حضروا معا ( األخوات والجيرا )مجموعة من سبع نساء 

كل واحده  .لكل واحده منهملاير  31111ألخا قرض من 

دوالر مبلغ صغير جدا للقيام بن   151هن شعرت بن  من

تجميع  المجموعةعمل مفيد بشكل مستقل, ولال  قررت 

لشراء المواد الخام الخاصة ( لاير 211111 )مواردها 

بحيث . للبيع المحلي والتصدير" نعمص  "بعمل البخور 

على حصة من  المجموعة تحصل على عضوية األعضاء

ة لرئيسة المجموعة تقضي القرض بالنسب. المنتجات للبيع

نسبة  أساسمن إجمالي األرباح , ثم يوزع الربح على 

 .الفرديةمن المبيعات  مئوية
 

يعملن برأس مال صغير مما  النساءالغالبية العظمى من 

التجار يشتكي ..يصنع عوائق كبيرة لنمو العمل التجار 

بائعي المالبس من أ  الطلب على البضاعة  –بشكل أساسي 

موجود ولكن مبلغ القرض صغير جدا  لاا ال يستطيعو  تقديم 

سوى كمية صغيرة من المنتجات, كما أنهم يحتاجو  إلى 

يتوجب ..تدفق نقد  للوصول إلى مجموعات اكبر من العمالء

طيعوا على النساء االنتظار حتى عدة قروض قبل أ  يست

شراء آلة خياطة لعمل المالبس أو عمل محل صغير في 

كما تم مالحظة أ  بعض العمالء سواء  رجال أو ..  منازلهم

نساء استخدموا القرض األول أو ال اني ألغراض استهالكية 

النساء عدد قليل من  ..حتى يتم استخرا  قرض أكبر

النشيطات استخدمن ميكانيكية المجموعة كطريقة للحصول 

على رأس مال أكبر للعمل التجار  عن طريق إعطاء كل 

لمشروع واحد على سبيل الم ال في صنعاء مبلغ المجموعة 

ة واحدة لبدء مشروع كوافير نسائي وتكلفب المرأة  اعادة كامل القرض اقترنب سبع نساء وأعطب جميع المبالغ المرأ

 .للبرنامج

األصغر لحجم سقم القرض بغض النظر عن قدرة العميل على الدفع , وعلى لم يكن هناك مرونة كبيرة لدى مؤسسات التمويل 

إحدى النساء .. عن طريق سداد عدة قروض فإ  زيادة حجم القرض ما زال صغيرا  لالقتراض الرغم من إثبات النساء أهليتهن 

لاير كما  25111لاير  ومبلغ القرض ال اني  15111عاما  استلمب القرض األول بمبلغ  15كوافير لمدة التي عملب في مجال ال

خالل شهر واحد وعلى أ  حال فقد  111111أنها أثبتب قدرتها على سداد قروض أكبر عبر سداد القرض الموسمي بمبلغ 

وى سقم القروض منخفض جدا   بحيث ال تتمكن من سنوات وذل  أل  مست  4-3انتهى بها الحال أ  تركب البرنامج  بعد 

وتصرح النساء بننه ليس لديهن أ  صعوبة في سداد مبلغ أكبر بما أنه سيكو  لديهن عائد اكبر من حجم   .توسيع أعمالها

اقترحب النساء أ  تكو  هناك .. المبيعات واالست ناء الوحيد لهاا هو إ  حيث معظم القروض كانب لغرض االستهالك 

ألعمال التجارية المختلفة على سبيل الم ال مبالغ أكبر ألولئ  الالتي يعملن في محالت تجميل وذل  أل  اروض لقروض ع

 . رؤوس األموال لهاه األعمال أكبر من األعمال األخرى

 

لم ال فإ   العديد من النساء الالتي يعملن بقروض صغيرة جدا  خاصة في الحديدة يودو  سداد القروض مبكرا  على سبيل 

جدول للسداد خالل ستة أشهر مع الفائدة التي  مالبعض يقولو  أنهم يستطيعو  السداد خالل شهر ولكن المؤسسة تفرض عليه

المؤسسة على إجراءات معيارية تدريجية , فإ  العيد ممن يتم تقدير إذا اعتمدت تدفع خالل هاه الفترة  في حين انه يمكن أ  

يصلوا إلى احتياجات رأس بن  للعمالء لديها خاصية الدفع المبكر بعد عدد من األقساط  ليسمحوا مؤسسات التمويل األصغر 

 .المال المتطور

 

حول منهجية جمع السداد حيث أ  مؤسسة اإلقراض في عد  لديها ساعات ومواقع هناك تباين كبير بين مؤسسات التمويل 

وفي بعض .. بة للنساء الريفيات السفر إلى الموقع الرئيسي للسداد الستالم السداد غاية في الصرامة مما يجعل من الصعو

الحاالت إذا تنخرت النساء لعدة ساعات فإ  موظفي المؤسسة ياهبو  مباشرة إلى من ل العميلة أو الضمين لجمع  السداد 

 .مجموعةوبالمقارنة في إ  فإ  نباط اإلقراض ياهبو  إلى القرى لجمع األقساط وعادة إلى من ل قائد ال

 

العمالء  يجدو  أ  الدفع على أساس بعض . سداد القروضبوجهات النظر فيما بين العمالء فيما يتعلق في كا  هناك اختالف 

ع أسبوعي أسهل من إيجاد مبلغ أكبر نسبيا  ودفعه دفعة واحدة في الشهر وعلى أ  حال فإ  الغالبية عبرت عن رغبتها في الدف

خاصة للتجار الاين يبيعو  باآلجل حيث يتم الدفع لهم في نهاية  الشهر من أولئ  الاين  شهر و شهريا  بدال  عن الدفع كل

فإ  النساء  وعالوة على ذل  , .. أو يتم الدفع لهم على أقساط خالل فترة شهر أو شهرين  في نهاية الشهريستلمو  الراتب 

السداد خالل  يجد  صعوبه في(  ت الخياطة دورا) ات حدي ا  اللواتي يبدأ  أعماال  تجارية جديدة خاصة المتدربات الخريج

 . الشهر األول وعادة ما يطلب فترة أطول لتمكينهم من بدء أعمالهن الخاصة 

 

   الفائدة أسعار
 ن عن مستويات الفائدة التي اعتبروهاأ  العديد من العمالء بشكل عام رانين عن شروط القرض إال أنهم غير رانيفي حين 

شكوى معتادة من قبل عمالء برامج التمويل األصغر حول العالم حيث أ  مستويات الفائدة يجب أ   اهبشكل كبير إ  ه عالية

 إلىانه بالنظر  إال. تكو  أعلى نسبيا  من مستويات اإلقراض التجارية لتغطية أحجام القروض الصغيرة وتكاليم التشغيل العالية

غالبا ما إنافة نمانات اليمن, وارتفاع مستويات الفقر , وحقيقة ا   ألصغر فيا تمويلالبين مؤسسات  اإلقراضمحافظ 

 . لهاه الشكوى الحقكو  هناك بعض ي, قد  إنافيةتنطو  على تكاليم 

 

 حيث أنها عند. .إيمانهماإلقراض إذا كانب توافق نظام كا  هناك بعض التحفظات التي أثيرت حول ..  إلنافة إلى ذل وبا

قدم يستخدام نظام المرابحة التي يل وانح إلتفضاإلقراض التقليدية في صنعاء كا  هناك  نظاممريحة أك ر من عض العمالء ب

وفي مناطق أخرى في البلد حيث ال يوجد سوى القروض .. من قبل جميع مؤسسات التمويل األصغر التي تمب زيارتهاتقريبا  

من أنظمة القروض التي يفضلونها نظام المرابحة  ا  عن أيلهم إلى ذل  فعند سؤا التقليدية تقبل النساء عادة مفهوم الفائدة باإلنافة



وجدت المرأة نظام شراء .. وبصفة عامة   .أو نظام اإلقراض النقد   أعربب معظم النساء عن تفضيلهم لنظام اإلقراض النقد 

اليوم مع نابط اإلقراض لشراء  جميع األعضاء ياهبو  في نفس)  عن أعضاء المجموعة عملية  مرهقة السلع نيابة

على النقيض من ذل  اإلقراض النقد  يمكنهم من اختيار الموردين والحصول على خط االئتما  وتبادل المواد إذا .. ( خالتالمد

 .وعلى أ  حال فإنهم أشاروا إلى أ  الخوف من الحرام قد منع النساء من المشاركة.. كانب غير مالئمة

 

  المنتجات والخدمات
أصبحب .. قليلة للغاية  لتمويل األصغر حيث أ  االبتكاراتا هناك تشابه ملحوظ في المنتجات التي تقدمها جميع مؤسسات

تستطيع تحقيق اقتصاد تدريجي  وإيجاد  صغرمؤسسات التمويل األصغر أك ر تحفظا  ومن المالحظ أ  مؤسسات التمويل األ

أيضا  أسواقهم  حد ليس فقط تطوير األعمال ولكن يهو المتبع النهج  فيسلبي ؛ الجانب التوسعات من خالل منتجات انسيابية 

الى مفهوم تحدد تنوع في االفراد ( حجم واحد يناسب الجميع) حيث أ  هناك حاجة ماسة لالبتعاد عن مفهوم .. (ا  العمالء)

نهج أك ر  اسات رؤية العمالء و إتباعهاا سيحتا   إلى األخا بدراسة السوق االعتيادية ودر.. مجموعة أوسع من المنتجات

أبحاث السوق  أ ولكن من المتوقع  المناقشات, أثناءفيما يلي عينة من المطالب التي ظهرت  ..الستجابة لطلبات العمالءلانفتاحا  

 . سوف

 

من  الستفادةليتمكنوا من ا الموسميةالحصول على القروض يرغبو  في  على حد سواءرجال والنساء ال:  الموسميةالقروض 

وثوقهم من إمكانية بيع الك ير من السلع على سبيل الم ال مواسم العيد  لهم خاصه عند بالنسبةوالمهمه الرئيسية وقات األ

غضو  شهر في تفرض السداد أ  يكو  تقوم بتقديم خدمة القرض الموسمي والتي  واحدة تمويل أصغر  مؤسسة ورمضا  

مؤسسات التمويل .. وفي ك ير من الحاالت .. بل النساء لهاا المنتج حتى يتم طلبه بشكل كبيرلم يكن هناك فهم كافي من ق. واحد

 تقوم. مرونة في السدادب تتمتعبعض مؤسسات التمويل التى حيث أ   األعمالاألصغر ال تسمح بالسداد المبكر الا  هو قيد لنمو

قبلة م ل رمضا  والعيد وأخا قرض جديد ل يادة فرص بعض النساء يقومو  بسداد مبلغ القرض كامال  قبل المواسم الم

 . المبيعات

 

لقد تم مالحظة من خالل المسوحات التي تمب أ  هناك قروض تعطى لغرض االستهالك  :قروض تحسين السكن /  إلسكانا

ض تستخدم من قبل عادة ما تنخا المرأة قرو.. وتصليحات وصيانة المن ل وهاه لديها أولويات كبيرة, يتبعها تنثيث المن ل 

ولكن أيضا  قروض تحسين المنازل لها أولوية عند النساء المطلقات واألرامل ( وخاصة في إ ) رجال األسرة لتحسين السكن 

سفلي من من ل عائلتها  إلى مكا   للمعيشة , العلى سبيل الم ال امرأة مطلقة مع طفلين أخات القرنين األولين لتحويل الطابق 

عالوة على ذل  إ  مرحلة دورة حياة المرأة تؤثر على .. بداء مشروعها هاا حتى أخات القرض ال الثلم تستطيع ا  ت

استخدامها للقرض  فعلى سبيل الم ال امرأة مسنة أشارت إلى حاجتها إلى قرض لتحسين الغرف في المن ل للقيام بتنجيرها 

ض في الحديدة تحدثوا إلى فرص عرض منتج اإلسكا  وباإلنافة إلى ذل  فإ  نباط القرو.. والحصول على دخل منتظم 

 .لاو  الدخل المنتظم م ل العاملين في الحكومة

  

فإ  , وخاصة المقترنو  ألول مرة, يةألغراض االستهالكلنظرا الرتفاع معدل انتشار االقتراض  :االستهالكقروض 

والحماية االستهالك المن لي لضما   االستهالك وضقر نهج أك ر انفتاحا على إتباع إلىتحتا   األصغر قدتمويل المؤسسات 

 ند األخطار

 

ينخا  القروض لدعم أعمالهن حيث لديهم السيطرة معظم النساء  أ وانح ال الرغم من انه كا ب  :منتجات القروض للرجال

ب م يرة للقلق, وبالرغم المالية عليها, فإ  مجموع النساء الالتي يقترنن بالنيابة عن الرجال والتي ظهرت في أ  ويريم كان

من أ  هؤالء النساء يمكن أ  يكتسبن االحترام بكونهن السبيل للحصول على القروض فإ  هاا ال يبرر العبء المت ايد الواقع 

مخاطر اإلقراض أقل بالنسبة  ه ببساطهوبالتالي فإ  المؤسسة التي تقرض النساء ألن.. عليهن  لضما  سداد أزواجهم للقرض

 للقروض وتنخا بعينى االعتبار واعضاء النساء من دور تجميع السدادهؤالء النساء استخدام ب عليها أ  تتنكد من للنساء, يج

 .شكل مباشرفرص إشراك الرجال ب

من % 15-11برنامج التمويل التى تالحظ انتقال قروض النساء للرجال يمكن ا  تقوم بتخصص نسبة معينة م ل : م ال

الرجال مهما يكن فن  هاا يجب أ  يكو  بعد أ  يتم تطوير نظام قو  لضما  الحد األعلى من مشاركة المحفظة القائمة لقروض 

 .النساء وتطوير نظام متابعة مشاركة النساء

 

  اإلقراضمة أدوات ئمال

  قروض المجموعات 

لضمانات للنساء الاين ال نظام قروض المجموعات هو أ  المجموعة تقوم بتقديم ا قوم عليهايأحد المبادئ األساسية التي 

على القرض وبالتالي تع ي  دورها االقتصاد  واالجتماعي مانات وتمكن المرأة من الحصول يستطيعو  الحصول على الض

إلى  نتيجة الحتيا  النساءمنعدم ولكن هاا المفهوم في اليمن شبة .حيث أ  مخاطر هاا المبدأ تقل في مؤسسات التمويل األصغر 

قروض اا ارتباط بالقد تكو  له ال  عن نمانة من شخص يتقانى مرتب أومن قبل شيخ وفي بعض المناطقأخا أسرتها فض

يظهر با  هاا  , ولكن في حاالت أخرىمؤسسة التمويل في إ  ويريم )عن الدفع  مسئولةليسب  المرأةفيها  ية والتياالستهالك

من  إذ الحصول على  يعتبر النساء اشتراط .للمرأة في المجتمع ئموقم غير المتكافاليع ز فإنه  , وبالتاليهو الشكل الطبيعي

فإ  بعض الرجال يقومو  بحرما  زوجاتهم األمر ومع ذل , . أمرا حتميا قبل استالم القرض األسرة أفراد والرجال منال و  



, شيوخ الدين من قبل األمرل م  وإذا توعية الرجال,لبال الم يد من الجهود ل يادة  األصغرتحديا لمؤسسات التمويل  الا  ي ير

  .مجموعة واسعة من النساء الفقيرات إلىل ومن أجل الوص

 . األسرة أفرادمن  23 إلى عددها بعض المجموعات قد يصلحيث أ  الجيرا   أو األسرة عادة تتنلم المجموعات إما من أفراد

ضهم البعض ودفع السداد في الوقب المحدد نيابة عن التفاعل في م ل هاه المجموعات يكو  كبير من حيث التسويق و دعم بع

 أ هناك جماعات أخرى وجدت  أ بيد  .أساس القروضعلى  المباعةعلى السلع بعضهم البعض للجهات المستحقة للدفعات 

سواء  المرأة, دعم قروض وحضور اجتماعات السداد؛ حيث ال يلعبو  أ  دور فيدورها يقتصر على الحصول على ال

 . اقتصاديا أو اجتماعيا

 

التمويل  مؤسساتتمتل   ,تنقلهنمن القيود المفرونة على عدد ماوالالتي في االصل يواجهنى معا عادة  تجمع النساءبحكم 

في العديد من المرأة كالدور الا  تلعبه مؤسسات التمويل األصغر كبيرة لتع ي  التنمية االجتماعية وتمكين  األصغر فرص

لم يتم  اآل ولكنها حتى البشرية ما زالب فقيرة, الدور له أهمية خاصة في اليمن حيث مؤشرات التنمية هاا . .األخرىالبلدا  

آلية لنشر  للمجموعة باعتبارهاغير فعال  هناك استخدام ذل ,وبدال من  .. صغراغتنامها من قبل مؤسسات التمويل األ

الفرصة أبدا  لاللتقاء مع غيرهم من لم تتح لهم اء في عد  أنهم قول النس حد ما إلىومن المدهش  ..المعلومات وتع ي  التمكين

 ..ولم يسمح لهم بمقابلة األشخاص ذو  الخبرة عن الموانيع التي تهمهم  ,النساء المقترنات من برامج التمويل األصغر

موجودة على تين األخيرتين والتي تعتبر مؤسسة التمويل األصغر فيها عبارة عن اتحاد نسائي والمنظم وحتى في مدينة الحديدة

لعمل من اجل النهوض لوهاا يم ل فرصة نائعة بالنسبة لكل من المنظمات  ..ليسب هناك مبادرات مشتركة و الموقع نفسه,

فرصة لقاء مع المجموعات األخرى واالطالع على الخدمات وغيرها من بن   سترحب أنها المجموعاتحيث أشارت . .بالمرأة

 . القضايا

 

هناك . األخرىفرصة ل يارة المعارض حتى يتمكنوا من االطالع على المنتجات لنساء أيضا  عن رغبتهم في توفر أعربب ا

 نم النساء معا  في  اإلبداع. .الموجودة في نساء مؤسسات التمويل األصغرعلى االبتكار في استخدام الموارد احتمالية كبيرة 

أ  يمكن ذو  الخبرة  النساء  جديدة في عالم األعمال الك ير من الدعم حيث أ  التي هي تيح للمرأة ي أ لتقاسم الخبرات يمكن 

 تسريحات شعرجديدة في المالبس ,  أساليبعلى سبيل الم ال )تصميم المنتجات م ل في المهارات يساهموا في تقديم الدعم م ل 

 (. و مختلفة ومستحضرات التجميل جديدة

  

 الفردي  اإلقراض

كبر تخريج النساء من القروض الصغيرة في نظام المجموعة إلى قروض ا طيئة في عمليةب مويل األصغرالتمؤسسات تعتبر 

 في ذل  هو , والحاج  الرئيسينسبيا  بنظام اإلقراض الفرد 

 إ  ترسيخ عملية التقليل من المحفظة في خطر. الضمانات 

  ,8اإلسراف األصغر يقود إلى نما  عدمتمويل البين مؤسسات  

 نماناتالاين يجب أ  يدفعوا  للعمالء  الضروريةكاليم غير والت

 أولئ  الاين ال يستطيعو  الفردية,في حالة القروض  ..لمساعديهم  

 توفير نمانة الاهب يجب أ  يقوموا بتنمين نمانات على 

 وهاا يتضح. .األسرة, الضامن, الشيخ المحلي -مستويات مختلفة  

الاين صرحوا بن  المرأة   تع النساء في خالل  من بشكل أفضل 

الشيخ الشيخ المحلي, نامن  براتب,  - ألربعة نمانات أخرىعليهما دفع , وبعد ذل  يجب أ  تحصل على أذ  زوجها أوال  

 . سداد القرض إلى باإلنافةهاا  والشرطة المحلية, على الشيخ المحليالمشرف 

 

متطلبات للحصول هناك  ذل ,وعالوة على . بك ير أعلىتكاليم الن  ف الكبيرة التي تتطلب نمانة تجارية, قروضالفي حالة 

إثبات حول كيفية التمويل األصغر  رفع المسنلة لمؤسساتبغرض  بها المرتبطةمع التكاليم  قرض,نمانات جديدة لكل  على

 . االئتمانية جدارتهامرأة لال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

؛ في بعض الحاالت تكلفة هاا يسمح لهم بتناول فرص العمل أ تما  قبل لتشمل موظفي االئ أيضاالضامنين تمتد  إلىالحاجة  8

تدفع سلفا وليس استالم , وا  بعضها اآلخر قد يفعل ذل  لمرة  أ لاير في السنة , يجب  7111الضما  يمكن أ  تصل إلى 

  للضمانات الخفيةالتكاليف . 5 اإلطار
إلى  باإلنافةانه  إلىشير تفي تع   السيدة حفيظةحالة 

مبلغ  مقدما   دفعت أ يجب  د األقساطتسدي مواجتها

وقد ؛  ينيقدم للضم لاير 1911إنافي بمقدار 

يجب تقديمه من الضما   المقدارهاا  أ  صرحب

 للضمناء كل ما قضب الحاجة ألخا قرض

 



التمويل  من قبل مؤسسة اءالمسجل في القائمة السودلضامن ل لاير 11111االئتما  موظم دفع  الحاالت, إحدىوفي . واحدة

 .تعود لها فلوسها أبدا األصغر والتي لم



  تجريبياالجتماعية برنامج  الرعايةصندوق . 7 اإلطار
لتشجيع  تجريبيالجتماعية برنامج ا الرعايةصندوق يدير 

ال  في األخيريتم انه  المشاريع الصغيرة بين النساء، بحيث
تزود  .الصندوقالراتب الذي يحصلن عليه من لى يعتمدن ع

التدريب على المهارات ب االجتماعية الرعايةالمتلقيات  النساء
 للتمويل األصغر  من مؤسسة عدن أعضاءأربعة . ضو قر الو 

تدريب على التسويق الالتدريب المالي و  أهمية عن بحماس تكلمن
ت متوفرة فرصة ليس - صندوق الرعايةالذي تلقوه من 

 .رمن خالل مؤسسة التمويل األصغ لديهن
. 

 

 

 التمويل األصغر مؤسسات/ ي للتنمية االجتماع إ  رغبة الصندوق

 بعض مؤسسات أ عني ت األقار  محاباة أو لتجنب التقصير 

 صغر ال تسمح بصرف قروض ألقار  نباط التمويل األ 

 ال قافة السائدةفي أنه  حيث .. اإلقراض حتى الدرجة الرابعة

 اإلقراض مسئولي بعضوحيث أ  شائع جدا,  األقار الت او  بين  

الك ير من األشخاص  قروض خاأ عمنالشرط  ,كانوا عمالء سابقين 

 ثمة وبالفعل, .. المستحقين يست نوا من المشاركة

 . الغش من جانب الموظفين يشجع لمنعهاا النهج قد  أ من يقول  

 

    الربط  مع مقدمي الخدمات  -رجية الفرص الخا
أو فيما يتعلق المهارات االجتماعية في مجال أعمالهم    نوع , سواء بالنسبةأمعظم النساء لم يسبق لهم تلقي تدريب رسمي من 

ن حيث أعربب النساء عن ترحيبهم بم ل هاه الفرص وأنهم ل. .األسرةوتنظيم  والتغايةعلى سبيل الم ال الصحة والتعليم 

هناك حاجة للتدريب على رأس العمل في مجال تطوير األعمال,  الخصوص,على وجه  ..في الحضوريواجهوا صعوبة 

أعربب العديد من النساء عن . .تصميم المالبس وتصفيم الشعر التقنية في المالية, ورفع مستوى المهارات,  المهارات التسويق

م ل هاا التدريب إ  لم يكن جيد في التنظيم  قدرات المرأة, حيث تع ي  تمكينمن  الخياطة ولكن,في التدريب في مجال رغبتهم 

أ  الرجال يعتبرو  مهنة ومن المفهوم . .مكانة المرأة في المن ل المرأةع ز يمكن أ  ي األخرى,الدعم  أشكال والجمع بين

 . أوسعتنطو  على التفاعل مع فئة زبائن  والا  غالبا  المن ل  عمل خار  أ من الخياطة هي المهنة األك ر قبوال  للنساء 

 

فكرة حيث أ  بعض المقترنين ليس لديهم   -القروض  وإدارةلتدريب في مجال التسويق م  في اغبتهأعربوا ر العديد من النساء

حيث  ,دة وبهاا فإنهم ال يستفيدو  من مبلغ القروض وعليهم سداد القرض مع الفائ وانحة عن كيفية تطوير أعمالهم التجارية ,

كا  هناك بعض النقد من قبل نباط اإلقراض ومن قبل النساء الاين لم تستطيع مؤسسات التمويل األصغر مساعدتهم في 

السلطات المحلية على غرار حول إمكانية تنسيس سوق محلي من قبل هناك بعض المناقشات في مدينة الحديدة وتع  .. التسويق

 . االتحاد النسائيمجلس تغير موظفي ما حدث في حضرموت وطلب 

 

 بالنسبة لبعض تعتبر العادات االجتماعية  و .تدريبية وترجمة المهارات إلى دخلدورة  أخا ترابط بيننه ال يوجد من الوانح أ و

 من جهة فإ  بعض النساء يمنعهم أزواجهنقيده للغاية ؛ مالنساء 

وجهه نظرا هناك  أخرىدورات تدريبية , بينما من جهة أخا من 

 سوف تكو هي فتدريبية الدورة المرأة أكملب ال انه حتى لو أخرى

على التغلب  قادرينم ل هوالء الغير . فعالية داخل المن ل أك ر

 في. على القيود التعليم ودورة الحياة تؤثر تجاه تدريب المرأة

أ  النساء الشابات صنعاء على وجه الخصوص ولوحظ 

ى يتمكنوا من الدخول حت المتعلمات  يرغبو  في تدريب رسمي

على سبيل الم ال عمل ال تتطلب جهد بدني  التي  األعمالفي 

النساء الكبيرات في السن والاين على النقيض من ذل , . الحاسو 

, أعمالهمينمو رأس المال  أ فقط تلقوا مقدار تعليم أقل أرد  

  .أعمالهم على ما يراموالشعور بن  

 

 

 غير فوائد الحصول على التمويل الص

 الفوائد االجتماعية 

حرية للحصول على  أك ر النساء العازبات صرحن بننهم )خار  البيب  نعملي في السياق ال قافي معظم النساء المت وجات ال

انطالقا من المن ل  أعمالهم لهم مدخال لتطوير ي انه يوفرفبالنسبة لهم  صغر هام بصورة خاصة التمويل األيعتبر  (عمل

تنسيس .. تدريجيا مالي وسداد قيمتهمبلغ  إلىفرصة للوصول  بشكل عام يوفر لهم .وأطفالهن أزواجهنمساعدة من هم مكن  يو

على مستمرة في حصول امرأة  على سبيل الم الؤد  إلى تامين الدخل الا  يعتبر فائدة كبير بالنسبة للنساء يمما أعمال تجارية 

 . لعملية جراحية ضعب خدخل من مرك  التجميل الخاص بها في حين أنها 

 

, الا  يتضمن قدرا أكبر من االستقاللية وال قة بالنفس, من خالل الدراسة أكدت النساء على فوائد مشاركتهم في البرنامج 

من ل عمل دخل الالحصول على  علىالقدرة , تحسين الونع االقتصاد , و األسرةصنع القرار في قدره على ن. احترام اكبر

كا  هناك حيث  مانياليمنيين قد تغيرت عن الرجال ال  مواقم ورأوا أ .سرةفي رفاه األ بالمساهمةتسمح لهم الوظيفة  التي و

الحاجة االقتصادية تقود إلى , في الوقب الحانر, ولكن نأعمال تجارية خاصة به  أة  وامتالكهنالك ير من المقاومة ند المر

و  جدا  من هم قادرو  ماذا يفعلن وقليلأ  تبقي المرأة زوجها على علم   , يجب ومع ذل. .أة تجاه عمل المر انفتاحا   مواقم أك ر

 . من لهم خار  من على الدخول في السوق 

 

 

 الجدارةالحواج  التي تحول دو  االعتراف . 6 اإلطار

  االئتمانية

تربي في صنعاء و تجميل ثالثة صالونات أميرة تدير

هاه عن استخدام  غير قادره أنهاوقالب . أخواتها الستة 

ألنها تستنجر  لقروض فرديه الصالونات هي نمانات

تخاف المؤسسة الوطنية للتمويل . من أنها تمتل 

األصغر أ  تخلفب أميرة عن الدفع فسيكونو  غير 

 .المحكمة إلى أوالشرطة  قادرين إلحضار أمراه  إلى



 : مصرف غرامين ل  ستة عشر قرار .8 اإلطار

 صغرلتمويل األل لتنمية االجتماعيةلعنصر ام ال 

في جميع  --والعمل الشاق  الشجاعة, الوحدة, االنضباط--ن لبن  جراميأربعة مبادئ  نحسنسنتابع و. 1

 . مناحي حياتنا

 . سيتحقق االزدهار ألسرنا. 2

من اجل بناء منازل جديدة في اقر   سنعمل و نامنازل سنقوم بإصالح .المتهدمةنحن ال نعيش في المنازل . 3

 . وقب ممكن

 . بيع الفائضسنالك ير منها و سننكل.  زراعة الخضروات على مدار السنة علىسنعمل . 4

 . أكبر عدد ممكن من الشتالت سنقوم بغرس ,خالل المواسم. 5

 . وسنحافظ على صحتنا. حدأدنى  إلى من نفقاتنا علينا التقليل. صغيرةأسرنا  ويجب أ  نخطط للحفاظ على. 6

 . تكاليم تعليمهم نكسب لدفع أ أننا يمكن  التنكد منو أطفالنا تعليمعلينا . 7

 . دائما على نظافة أوالدنا وبيئتنا الحفاظبسنقوم . 8

 . علينا بناء واستخدام المراحيض. 9

  ----استخدام  أو اءغلي الم يجب علينا, تتوفرلم  وإذا من أنابيب مياه العيو شر  الماء سنقوم ب. 11

خالية من  مراك ناستبقى . ولن نعطي أ  مهور في أعراس بناتنا أعراس أبنائنا؛في  مهر أ  ننخا لن. 11

  ال وا  المبكر/ ندعم زوا  األطفالونحن ال . لعنة المهر

 . يفعل ذل  أ  ألحدنسمح ولن  سوف لن نرنى على الظلم أل  أحد,. 12

 . سنتولى جميعا است مارات اكبر لدخل أعلى. 13

وع أ  احد في وفي حالة وق. يجب علينا أ  نكو  دائما على أتم االستعداد لمساعدة بعضنا البعض. 14

 . ها/صعوبة يجب علينا جميعا مساعدته 

 إذا علمنا عن أ  نقض للقوانين في أ  مرك  يجب علينا أ  ناهب جميعا الستعادة الضوابط . 15

 يجب علينا جميعا أ  ننخا ج ء من األنشطة االجتماعية . 16

ورفض , التي اليعمل فيها االزوا  ال  سبب كا  ره الفقيرةالساأظهرت النتائج ايضا  أ  مساهمة دخل المراءه مهم جدا  في 

 .سر أقل بك ير من االسر التي تعيش في ونع أفضل قليلومقاومة عمل المراءه في هاه اال

 عنفي األسرة والضغط الناتج بين العمل  الموازنة, في التمويل األصغر هو زيادة المسئوليات بالنسبة للمرأة إ  عيو  الدخول 

اتخاذ من  خلدالحصول على مصدر فن   ومع ذل ,. سداد القرض, واستمرار المشاكل التي تنشن مع أ  أعمال تجارية

 . جعل األمر يستحق العناءي القرارات,

 

 ال قة بالنفس ويرجع نىنمي  ويطوري, واألسرة داخل االحترام نسبيكمهارات,  نتعلمي نهففي تحسن,  أةاجتماعيا, ونع المر

النساء في تع   نحدثتعلى المستوى الشخصي, . لألسرةعلى تقديم المساهمة االقتصادية  المرأة قادرة أ حقيقة  إلى ساسا  أذل  

 هنيمة امتالكعن ق نالنساء في عد  تحدث أ , في حين 'حالماالطموح ووعن الالتجارية  األعمالالخبرة االيجابية لتطوير عن 

و  األسرةمن مساعدة  نمكنهيو ,بنفسها وإستقالليتها أةالتجارية وكسب الدخل يع ز ثقة المر امتالك األعمال. مشاريعهم الخاصة

 . عنها مسئولة  تكو  أ

 

للخرو  من البيب ومقابلة نساء أخريات, ولكن ذل  لم  مساحة في فتح  ةمجموعالقيمة  ب النساء عنوفي حاالت قليلة تحدث

وتمكين  بتع ي التمويل األصغر تعنى مؤسسات  أ  أهداف ما يمكن القول حد إلى ..كفائدة كبيرة من التمويل األصغر  برزي

 ألنشطةا أ وهاا النهج يفترض  .. التركي  على قروض مؤسسات التمويل األصغر وسداد القروض التقيد بمع  أةونع المر

وقد ظهر التمك ن من خالل مفاونات . .ة , وهي ليسب كال  بالضروراالقتصاد   م يد من التمكين إلىؤد  تاالقتصادية 

, خدمات األخرىفي ك ير من البلدا  . صغر, مع قليل من الدعم من مؤسسات التمويل األالنساء أنفسهن في إطار أسرهن

 كيم ذل  م ال على. من هاا البرنامجمنافع أخرى  المرأة تستمد أ نما   إلىكمل المبادرات التي تسعى تاالدخار واالئتما  

ات تستخدم المجموعفي حالة مصرف غرامين حيث  المشاهدهو ومكمل بغرض التنمية االجتماعية  تصنع هاه البرامج برنامج 

 . إليصال الرسالة االجتماعية للنساء وللمجتمع ككل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

عدد  صغر تسببكانب المشاركة في التمويل األ إذااستكشاف ما  إلى الدراسةسعى ت على مناقشات المجموعة,التركي  من خالل 

مغطى العنم القائم على نوع الجنس هو حيث أ  . الجنس العنم القائم على نوع يد صحيح بالفعل انه ي أوصعوبات, ال من

 أ , يمكن القول إنه ال يوجد دليل على  الدراسةحدود هاه في .. منه وبالتالي من الصعب التحقق المجتمعات,صمب في جميع ب

" .. ناك مشكلة انه إذا كا  رجل جيد فليس ه" حيث تصرح المرأة باستمرار  –العنم  إلىيؤد   يمكن أ  التمويل الصغير 

القليل  لدينا 'على التعاو ؛ في كلمات امرأة في مدينة الحديدة ,  األزوا  تجبر الظروف االقتصادية للفقراء أعربب النساء أ 

من خالل البرامج الحالية أ  تقوم فإنه ليس من المستغر  . 'األموال به إنفاقوليس هناك مجال للجدال حول ما سيتم  جدا  

فن   أةتوتر فيما يتعلق بمشاركه المرتعاني من ال ألسر التيا أ ذل ,  إلى باإلنافة. للجنسين التقليدية األدوارفي تغيير يتحدى 

  أو تنسحب  ال تنضم  المرأه

 

  الفوائد االقتصادية
هاا . المرأة لدخ اعتمادا كليا على و تعتمدعبارة عن مكمل لدخل ال و  ولكن هوالعمالء من النساء  في ك ير من الحاالت دخل

أو أمراض  ربات بيوت وكا  أزواجهن اآلتي أغلبهن غالبية النساء بأبلغمدينة الحديدة حيث  فيهو الحال بصفة خاصة 

من اجل مؤسسات التمويل األصغر  لعبته قروض الا الدور الهام  عن ت بنشرهعبرهنا  أةالمر. ج هع أوعاطلين عن العمل 

 . م ل يادة عملياتهإلى رأس مال أكبر  لنساء حجم القروض الصغيرة وحاجتهنات عبروفى نفس الوقب  .األسرةبقاء 

 

عدد من مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة في اليمن تقدم قروض لبدء فن  صغر, وخالفا لغيرها من برامج التمويل المتناهي ال

للدخل لتلبية  لتوليد األنشطة المدرة يدا من الفرصم  اال  ا  النساءيعطي بينما ينظر الى هاا بننه مخاطره . التجارية األعمال

 . المعيشية ناحتياجات أسره

 

صرحب النساء بننهن كن قادرات على تنمية أعمالهن على الرغم من أ  ذل  يتم على نحو بطيء ويرجع ذل  إلى حجم 

, هاا االرتباط بالعمل زاد من حس األما  ةض الصغيروالقر

ات وألول مرة على توفير في العائلة وصرحن بننهن قادر

الضروريات األساسية ألوالدهن كالطعام , المالبس, الرعاية 

الصحية ,  التكاليم المتعلقة بالمدارس وتحسينات مفروشات 

من األشياء الشائعة هي استخدام القروض لعمل .. المن ل 

مشاريع تجارية لل و  أو األوالد كالمحالت أو الدرجات 

.. النساء التستطيع العمل بها مال أخرىالنارية باألجرة أو أع

نسبة صغيرة من النساء قادرات على االدخار من المدخوالت 

ومن جهة أخرى فإ  هناك أم لة حيث تقوم النساء بادخار األموال لشراء الاهب كمهور .. الست مارها في أعمالهن الخاصة 

 ليستطيع أوالدهن ال وا  بها

 

 

 خاتمة ال
حيث قام ببناء مؤسسات التمويل األصغر في اليمن في العديد من  ,ي نى عليهاعي للتنمية بعمل جدير الصندوق االجتمقام  

وعلى نحو فعال توصل الصندوق االجتماعي إلى .. المناطق التي ال يوجد بها ثقافة إقراض وفرص عمل المرأة بنجر محدود

سر المعيشية وقام بخلق حي  جديد للمرأة كالعب أساسي شريحة من السكا  المست نو  من المعادلة االقتصادية لمعظم األ

 .االقتصادية إلى جانب الرجلفي المهام معترف به 

 

واستخدام الضمانات ألحجام القروض الحاره التمويل األصغر في اليمن ال ي ال محدود النطاق فممارسات اإلقراض التقليدية 

لية وأيضا  محدودية قدرات النساء في تنمية وتوسيع أعمالهم من األنشطة الكبيرة التي تدعم النساء الاين يقومو  بننشطة من 

 ينتجوفي نفس الوقب فإ  آلية نما  المجموعة ال تستخدم بشكل فعال لدعم وتمكين المرأة اقتصاديا  واجتماعيا  . المدرة للدخل 

جتماعي كرائد في هاه الصناعة تتمتع بفرص وعلى هاا النحو فإ  الصندوق اال.. فرص نائعة للترويج للتغير االجتماعيعنها 

التوصيات التالية تتماشى مع اإلستراتيجية الوطنية للتمويل األصغر .. كبيرة ب يادة نفوذه بالتنثير على أنشطة التمويل األصغر

  .به وتع ز بنود خطة العمل التي سبق االلت ام

 

 التوصيات 
في للصناعة  وجهة تنفياية بالشراكة الرئيسي رئيسكممول : ل األصغردعم فني استراتيجي لشركاء مؤسسات التمويتوفير 

اليمن , سيواصل الصندوق في صغر شروع شبكة التمويل األلم اإلنمائيالمتحدة  األممالصندوق االجتماعي وبرنامج 

دريب المناسبة من مؤسسات التمويل األصغر من خالل نما  توفير فرص الت قدراتللتنمية دوره الحاسم في بناء  االجتماعي

.. في حين أ  التركي  على نوعية المحفظة أمر هام.. خالل الشبكة ومعاهد التدريب المحلية في المجاالت العملياتية واإلدارية

تم  التيالمجاالت . مستمرالدعم لل تكو  محور أ والتي ينبغي  فإنه ال ينبغي أ  يكو  ذل  على حسا  االبتكار والتجريب,

  :يلي الدراسة تتضمن ماهاه  تحديدها خالل

االختيار الااتي للعمالء األك ر فقرا  لم تواكب ارتفاع األسعار  آلية أ , في حين حجم القروض الصغيرة  .حكاماألشروط وال•  

على  الرفع في حجم القرض بسرعة يعتمد.. والتغيرات في البيئة والمعايير الحالية وهاا اكبر الشكاو  بين العمالء من النساء 

  :ربة األسرة أمرأة

 14ن لديه(لنفس الرجل زوجات)األرامل, اثنين من  إ في 

من خالل العمل معتمد وكا  دعم األسرة بنكملها  ,من األطفال

عهم ؛ جميمن مؤسسة التمويل األصغرالممنوح القرض  على

 .ملتحقين في المدارس وأكبرهم فتاه في الجامعة



سيسمح لخيارات الدفع المبكر بحيث يمكن للعميل أ  يتخر  إلى سقم القرض التالي انه االحتياجات والقدرات الفردية كما 

بسرعة والا  سوف يكو  له التنثير الكبير في تحسين الفرص المدرة للدخل بالنسبة للعمالء النساء والتي تؤد  في نهاية 

فإ  جداول المتخرجين الصارمة التي ال تنخا في االعتبار متطلبات  ذل ,وعالوة على  ..فقر المطاف إلى زيادة التنثير على ال

االنتقال من السداد يعيق نمو االعمال وتدفق العائدات .. لنمو األعمال التجاريةالناتج رأس المال أو تاريخ السداد المنتظم 

لل من الوقب الا  يستغرق في المعامالت ويوافق يمكن أ  يق شهر صم شهر  أو من نصم شهر  إلى األسبوعي إلى ن

 احتياجات العمالء من التدفق النقد  بدو  التضحية في معدالت السداد 

واحد )األصغر لتطوير خدماتهم الحالية بعيدا  عن النهج الحالي  تمويلالمؤسسات كبيرة في هناك حاجة . تطوير المنتجات• 

م ال على ذل  القروض الموسمية, قروض تحسين المنازل , قروض التعليم, ) تجات وتنويع أك ر في المن(.. يناسب الجميع 

وهاا يلبي بشكل أفضل االحتياجات المختلفة لألعمال وينخا في االعتبار احتياجات دورة الحياة  وسوف يعود ( القرض للرجال

ومن المرجح أ  تحتا  .. اض الحتياجاتهم بالنفع لكل من مؤسسات التمويل األصغر وعمالئها عن طريق مالئمة منتجات اإلقر

  .إلى م يد من االست مار في تدريب نباط القروض في تقييم وتقدير األعمال

مفهوم وممارسة نما  المجموعة لضما   إعادة النظر في على مؤسسات التمويل األصغر ينبغي. متطلبات الضمان• 

لضمانات وفي نفس الوقب ينبغي األخا في االعتبار طرق فتح قروض استخدامها لالستغناء عن الحاجة لمستويات متعددة من ا

ليدية م ل األصول المنقولة م ل فردية للنساء مع تنسيس سجل للمنج ات والقدرة على السداد باستخدام نمانات غير تق

دخار والتي هي أسهل شهادات ال وا  وشهادات التخر  وأيضا  ربط عنصر اال( الدرجات الهوائية, ال الجات, األدوات, الخ)

 نمانة تقليدية للحصول على قرض 

 

ودراسات  ئيةالدراسات االستقصام ل مخرجات ) دوائر معلوماتية تبنى مؤسسات التمويل األصغر  أ ينبغي . السوق أبحاث• 

رتبط ارتباطا ت لعمليةهاه ا. في السوق ىالتي لم تلب أوجه الطلبات لقياس مدى رنا العمالء وتحديد العاديةفي عملياتها ( السوق

 أ  تحددوتستطيع دراسة السوق أيضا   ,تعديالت ملموسةحيث أ  النتائج يجب أ  تترجم إلى  تطوير منتجات جديدة,بمباشرا 

وكيفية (  الخرو  إلى أعمال مستديمة أو االنقطاع بسبب عدم الرنا) أ  من العمالء يجب أ  يغادر البرنامج بشكل نموذجي 

 جوعاستهوائهم بالر

 والفرصة  المنافا ومصادر المعلومات بالنسبة للمرأة في المجتمع اليمني لمحدوديةنظرا :  الترويج االجتماعي 

مع  رأةبط بين دور المبرمؤسسات التمويل الصغير  تضطلع أ التي يتيحها جلب مجموعات من النساء معا , ينبغي 

مجموعات .  األصغرللتمويل  ي  الدور االجتماعيوزيادة تع  أةالخدمات  من اجل تع ي  تمكين المر  ود م

في رأس المال  أك ر أعضاء إشراك  المتعددة للمرأة من خالل فعالية لدعم األدوار أك ريكو   أ التضامن يمكن 

يتم بسهولة مع قليل  أ يمكن  األخيرهاا . مصدر منتظم لتبادل المعلوماتكواستخدام االجتماعات  االجتماعي وبناء

م ل الصحة والتعليم ) رأةاستضافة اجتماعات حول موانيع تهم الم من خالل مؤسسات التمويلد من جانب من الجه

. والخبراء في المنطقة األخرى ربط ال بائن مع الموارد أو( األطفال, وال راعة , والخدمات الحتياجات  ومحو األمية

مجال  في تنمية مهاراتهن وتقديم النصح لهن فييمكن ببساطة ا  يساعدهن وخبرة ذو   أعمال سيدات مع ميالتلعا

جعل المعلومات العامة المتاحة  ذل  , إلى وباإلنافة نساءالعلى  اكبر  يكو  له تنثير وهاا قد  التجارية اإلعمال إدارة

 ماتتوافر الخد أو,  اإلنجابيةالصحة /  األسرةوالكتابة ,  بالقراءة اإللمامفي المكاتب الفرعية عن موانيع م ل 

في المجتمع من  شةمالمهالفئة رفع هاا والوصول  في التكلفة منخفضةفي مجال آخر هو طريقة  األساسيةاالجتماعية 

 .خ, ال والتغايةالصحة والمرافق الصحية , بيتعلق  اجل تع ي  رسائل اجتماعية مفيدة فيما

 

 بسبب الش   فية الوصول للعميلةاألصغر تحتفظ بلمحة نئيلة عن كيمؤسسات التمويل  أ وفي حين  :التسويق

معروف على  األصغرمفهوم التمويل أ  أصبح واآل  وبعد  بين السكا  المحليين وعدم وجود ثقافة االئتما  ,

ونع خطط واستراتيجيات التسويق لتصعيد  األصغرقد حا  لمؤسسات التمويل  الوقب مفهوم فن  نطاق واسع و

 إيالءوينبغي . عمالءك أةوالمر مع كل من الرجل  الم يد من التواصل تحقق أ المعلومات التي من شننها  لنشر

الوقب  اللواتي يتم في  نساءبضرورة انضمام ال التوعيةلتوسيع نطاق للنساء  األزوا دعم و حث إلىاالعتبار 

تكاليم  تخفيض إلىؤد  يتقدم في هاا المجال  إحراز. لمؤسسات التمويل االنضمام من هنالراهن منع

 .التسر بالمتعلقة  راءاتإلجا
 

ت ال صغيرة جدا على  معظم البرامج في السوق ال :صغرمؤسسات التمويل األ لشركاء استمرار تقديم الدعم المالي - 2

التي كانب السبب  سسيةؤالمالقدرة  إلىواالفتقار وفي حين أ  قضايا الغش . ا قرابة عقد من ال م من عملهاالرغم 

تقييم حجم عملياتها , وال  إعادة إلىبحاجة  صغرتمويل المشاريع األال,مؤسسات تراتيجيات سالانمو المقاوم لالجار  

وسيع نطاق العمليات وهاا يعني ت. وزيادة المصاعب االقتصادية بين العمالء األسعارسيما في مواجهة ارتفاع 

جهات  وا  دخول كما. ريام يد من رأس المال سيكو  نروفلال  . لمحاولة النمو مع الطلب الضخم الغير ملبى

في  للصندوق االجتماعيدور ظل هناك يوس السكا , من أفضلبدء استهداف ج ء ربما السوق و إلىفاعلة جديدة في 

الصندوق  .الفقر من التركي  بصورة أك ر علىيات عالية لدعم برامج الصندوق االجتماعي مع مستو ,لتمويلا

 نوء علىمتفق عليها ددة بونوح وبصورة المنظمات وفقا لمعايير محستمر في تمويل هاه ي أ االجتماعي ينبغي 

والسياسات رصد ذل  سيتم من خالل تقديم تقارير منتظمة لمراجعة الحسابات الخارجية والتمويل . األداءمؤشرات 

 .ةالمصممة خصيصا  الستدامة التقييم على مستوى المنظمات الغير حكومي
 



 والا  يكو  عادة  كسب الدخلل التقليدية تجمع في االنشطهال إلىنظرا لن وع النساء  :عملكية المشارينمية ز تيحفت - 3

يجب بال م يد الفرص لنمو األعمال التجارية ,  كونه قليل المرك  االجتماعيدنى متدني المهارات ومتمنخفض الدفع , و

الصندوق   .التجارية  األعمالقليديه من تاألقل على اقتحام المجاالت  أةتحسين المهارات ومساعدة المرلمن الجهود 

مع مؤسسات التمويل  هينبغي ربط (SMEPS) وكالة تنمية المنشات الصغيرة واألصغر برنامجه  االجتماعي من خالل

المحددة للنساء وأصحا  المشاريع لمساعدتهم على تنمية  , موجهة لتلبية االحتياجاتبرامج عملية مالئمة لتطوير صغراأل

م ل  طرق مبتكرهيشمل  أ ويمكن . تطوير المنتجات / الجودةتحسين التسويق وبوجه خاص على  تنكيدمع ال , أعمالهم

زيارات لمؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة حيث  ’road show‘ تنظيم بها؛المشاريع المعمول  أصحا  إرشادبرامج 

المتاحة ليكو  ج ءا من  , واستكشاف الفرص, والتسويقاإلمداداتبشا  مصادر  المشورةالحصول على  يمكن للعمالء

على  - نمهاراته لرفعلمساعدة النساء  األعمال الناجحينرجال  التعاقد مع أيضاويمكن . أسواقهاسالسل التوريد لتوسيع 

مشروع الصندوق  . المالبس وتصميم متعلقة بالشعر ومنتجات جديدة لتصفيم جديدة أساليب إظهارالم ال  سبيل

 األعمالاالجتماعية هو م ال آخر على كيفية تسهيل بدء  الرعاية شراكة مع صندوقبالشبكة األما  لخاص بااالجتماعي 

نقل أصول الملكية عمليات التدريب على خالل  منوبناء قدراتهن في الملكية تدريجيا  فقرا  بين أك ر الفئات  التجارية من

 .وأساليب العيش 

, الحكوميةوالمنظمات غير  الحكوميةمع الوكاالت  الصله, الدور المتعدد القطاعات :صلتشجيع القطاع عبر الروابط والتوا( 4

الروابط بين هاه الوكاالت  الصندوق االجتماعي استكشاف الفرص المتاحة لتع ي  يجعل من, الالمرك  على المستوى  وجودال

على معلومات عن حصولهم نما  و طرافاألالمتعددة لضما  وصول العمالء على المعلومات  ومؤسسات التمويل األصغر

 ةالالمرك يجتماعات في تل  المواقع لالم ذل  من خالل التبادل المنتظم يت أ ويمكن . منطقتهمفي  إليهاحاجة ب التي همالخدمات 

  .حمالت الترويج/ مجاني  إعال عن طريق  أو االجتماعي,الصندوق والمتواجد فيها 
 

  8002التوصيات لتقييم األثر 
 

فيما يتعلق بالتمويل تصورات العمالء لتوثيق من نوعها في اليمن  األولىهي تعتبر دراسة النوع االجتماعي والتمويل األصغر 

حصول على التمويل لبا المرتبطةتقييم بعض الفوائد تحاول  المسحية الدراسة أ ومع . هاوالمؤسسات التي تقدم األصغر

للتمويل  ثراألقياس حاول تلم  في حين انهااستخدام القرض , و, و العمالء ضلياتأف, وكا  التركي  الرئيسي على األصغر

تقييم األثر الخارجي  من اثبتب كما  والتنمية,الت ام الصندوق االجتماعي للحد من الفقر  ,هاا يشير إلى . األصغر على العمالء

 .2119عام  في هالمقرر عقدالقادم  التقييم فيتستخدم  أ وهاه العملية يمكن  ,يجر  كل ثالث سنوات  الا 

 

 : حد كبير على ثالثة مجاالت هي  إلى رك التحليل  أ  إلىشير ي 2116ستعراض سريع للونع النهائي ا

 

 لمحة  مؤسسية وصفيهو األصغرالخدمات التي يقدمها الصندوق االجتماعي لمؤسسات التمويل  ترك  على تسهيليةدراسة  (1

؛ المجاالت التي شملها المشروع من الموظفين, التدريب, (المباشرو  لمؤسسة التمويل المستفيدين) -األصغرتمويل اللمؤسسات 

 ؛ روعوخدمات المش

, الجدول ال مني لسداده ,  بدفع القرض القرض دفعات التركي  على قضاياتصور االسر حول البرامج والمؤسسات مع ( 2

 .ا وماذا استفادوالبالغ الصغر  مؤسسات التمويل مع وتجاربهمعامة على العمالء محه لوالفوائد , 

 .وأسرهمعلى حياة الفقراء من النساء  األثرعلى تقييم  ركتالمستفيد دراسة ( 3

 

 

 أ يمكن تقييم األثر أخا درجة عالية او تقييم عالي من ناحية التقييم المؤسسي والتشغيلي أك ر من دراسة المستفيد و أ ولوحظ 

لتقييم نجاح برامج  مرك  مؤسسي بالتنكيد التقييم ال أ وفي حين . األسئلة تركي  إعادةمن خالل  راءاإلثتكو  كبيرة في 

والدور التي خلقها التمويل األصغرملموسة التغيرات الينظر بتعمق في  أ توازنا في  أك رنهج  وإتباع, األصغرالتمويل 

حد كبير فهم الصندوق االجتماعي  إلىي يد  أ من شننه  سيمي وعلى المستوى الفرد  ومستو  معيشة االسرة  الا التع ي   

 :في التميي  بين جانبين  سيرغب األثرعلى هاا النحو فا  تقييم . اإلنمائيةفعالية من التدخالت ل

 

 , ليالمسح التسهيالحصول عليها من تم يالتي  بيانات كمية أساسعلى  التمويل الصغير واألصغراألداء المؤسسي للمؤسسات ( أ

 الدراسةالتي يمكن الحصول عليها من خالل و أةلبية احتياجات المرتالتي تقدمها ومدى  بالنسبة للخدماتوتصور العمالء 

 وتقييم المستفيد , المعيشية لألسر ئيةاالستقصا

 :تقييم المستفيدينالمستويات األربعة التالية التي يمكن الحصول عليها من على ثر األ(ب

 

 ( , والسيطرة على الدخل , مدخالت التخاذ القرارات االحترام الجماعي,  احترام الااتال قة , : )ل الفرد  مستوى العمي. 1

, والمهارات, والدخل واألداءوالتسويق  اإلنتا النطاق, في ) األعمالكيم تطورت : ونموها األعمال التجاريةاستقرار . 2

 ( واألصول

في الغااء , والمالبس والتعليم والسكن )والنفقات واألصول  اإليراداتتحققب من حيث  يالتالفوائد :  األسرةامن /  األسرة. 3

 ( المن لية واألدوات

/  اآلباءعلى سبيل الم ال اجتماعات  المجتمعيةاالنشطه / م يد من المشاركة في الشبكات االجتماعية :  ةالمجتمعيتنمية ال. 4

 .. المشاريع تنميةالمعلمين , و



 

والمستفيد  المعيشية لألسر ئيةاالستقصا الدراسةعن طريق فيها بشن  الموانيع التي ينبغي البحث  إرشاداتتالي يقدم الجدول ال

 .التقييم

 لمقابالت تقييم المستفيدين إرشادات. 1الجدول 

  المؤسسي األداء

 القناعة والرنا بالتمويل األصغر إجراءات 

 سهولة الحصول على االئتما  

 وظفينموقم الم 

 مهارات الموظفين 

 واإلعالماالتصال  

 نمو االعمال –حجم القرض  األحكام والشروط
 :مجموعة من المنتجات لتلبية 

 دورة الحياة . م الاحتياجات مختلم النساء ( أ

 التجارية المختلفة األعمال(  

 دورة الدخل بما يواجه,  لسدادجدول ال مني لال 

 أسعار الفائدة 

 قروض موسمية وخدماتمنتجات 
 قروض استهالكية 

 قروض للمنازل 
 التنمين 

 الرنا مع القروض الجماعية ومتطلبات الضمانات أدوات اإلقراض
 الرنا مع القروض الفردية ومتطلبات الضمانات 

 مقدمي الخدمات اآلخرين إلىالوصول 
 

 ربط العمالء مع مقدمي الخدمات اآلخرين 

 , والمالية , والتسويقالتقنية-ية المهارات التجار لـ(أ

, , والصحة االنجابيهاألسرة صحة, تعليم-للتنمية االجتماعية (  

 الخ لنسويةالمنظمات ا إلى, وصالت  األطفال ورعاية

  األثر

 والتمكين المرأةرفاة 
 

, , والسيطرة على الدخلكسب االحترامال قة , وال قة بالنفس , 

 مدخالت التخاذ القرارات

 المعيشية أمن األسر/  سرةاأل
 

والمالبس والتعليم  الغااء,في )والنفقات واألصول  اإليراداتزيادة 

 (المن لية وغيرها واألدواتوالسكن 

 االستقرار& التجارية  األعمالنمو 
 

, واألداءوالتسويق  اإلنتا النطاق , في )التجارية  األعمالتطور 

 (والمهارات , والدخل واألصول

 المجتمعيةاالنشطه / الم يد من المشاركة في الشبكات االجتماعية  المجتمعيةالفوائد 

 المشاريع تنمية, المعلمين /  اآلباء على سبيل الم ال اجتماعات

 

 

المشاريع الصغيرة وتع ي  تعليم  ,واألصغر الصغيرلتمويل ا وأصحا  لممارسي لتقييما أدواتدليال مفيدا لتقييم األثر هي 

 .الشبكة
 .د دليل مفيد وفعال لتقييم األثر هو بحد ذاته ادوات لتقييم ممارس التمويل األصغر ويقيم المشاريع الصغيرة وشبكة الترويجوجو

  الخطوات المقبلة. 4

 

 ةإستراتيجي تطويرو, األولويات, وتحديد رهاا التقري إليهاالنظر في النتائج التي توصل  إلى االجتماعيالصندوق سيحتا  

, قد وفي هاا الصدد. الم ارةالقضايا  اتجاه معالجة يف واألصغروتوجيه مؤسسات التمويل الصغير  ترشيد  وتع ييفية داخلية لك

لمناقشة اآلثار المترتبة على النتائج  واألصغر يرغب في النظر في عقد سلسلة من االجتماعات مع مؤسسات التمويل الصغير

 . والتشغيليةاحية المالية , سواء من النبالنسبة لهم إليهاالتي توصل 

 

لصندوق وتتيح ل والتي تقدم القليلة القادمة األشهر, هناك عدد من األحداث الرئيسية المقبلة في غضو  ذل  إلى وباإلنافة

 : بما في ذل   إليهامسبقا على النتائج التي توصل  والمناقشة الدراسةالفرصة لنشر هاه 

 ة توجيهية وطنية للتمويل الصغير ؛ اجتماع لجن 2118الربع ال الث لعام • 

 . سبتمبر/  أيلول -يوليه / في تموز  والتي سيتم عقدها, دراسة السوق• 

 و  الصغير؛شبكة التمويل  مشروعو اإلنمائيالمتحدة  األممالصندوق االجتماعي وبرنامج • 

  .لتقييم األثر اإلعداد• 

 


