
 البيان الختامي لمؤتمر الطاولة المستديرة للتمويل األصغر في اليمن
 مؤتمر  CGAPنظم الصندوق االجتماعي للتنمية بالتعاون مع المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء 

وتحت رعاية دولة .  م ، بالعاصمة صنعاء 2006 يونيو  26الطاولة المستديرة اليوم االثنين الموافق 

معاً للنهوض بصناعة ((  عبد الرحمن باجمال ، رئيس مجلس الوزراء ، تحت شعار رد القاداألستاذ عب

 )) . التمويل الصغير واألصغر في اليمن 

ولما لهذه المنشآت من , وتتويجاً لتوجهات الحكومة نحو تفعيل خدمات المنشآت الصغيرة واألصغر 

تي البطالة والفقر فقد تم انعقاد المؤتمر بهدف دور كبير في تنمية االقتصاد الوطني والتخفيف من ظاهر

االرتقاء بصناعة التمويل الصغير واألصغر في اليمن واالستفادة من الخبرات والموارد العالمية في هذا 

 CGAPالمجال على ضوء الدراسة التشخيصية التي قامت بها المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء 

وزير التخطيط والتعاون الدولي األرحبي  إسماعيل معبد الكري:لألستاذ وقد تضمنت الجلسات ، كلمة ، 

المدير التنفيذي للصندوق االجتماعي للتنمية تناول فيها واقع صناعة التمويل الصغير واألصغر في 

اليمن وما حققته من انجازات جعلها محط إعجاب كثير من الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في مجال 

تعانيه   وكذلك ما CGAPوالتي يأتي في مقدمتها المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء التنمية 

الصناعة من تحديات وعقبات على طريق توسيع انتشار خدماتها للوصول إلى مئات اآلالف من 

اليمنيين ، وكذلك تضمن جدول أعمال المؤتمر عدداً من الموضوعات الهامة، في مقدمتها عرض 

ستشارية لمساعدة الفقراء حول أفضل الممارسات للتمويل األصغر في العالم وعرض المجموعة اال

  سنابل حول وضع صناعة التمويل األصغر في العالم -شبكة التمويل األصغر في البلدان العربية 

 وعرض الصندوق االجتماعي للتنمية حول واقع الصناعة و التوجهات المستقبلية التي سوف العربي

كما تضمن الجدول عرض لصندوق في رعايته لقطاع التمويل الصغير و األصغر، ينتهجها ا

 المقرة من قبل ستراتيجية الوطنية لتنمية المنشآت الصغيرة و األصغر وخطة العمل الخاصة بها واإل

 - الزراعي والغير الزراعي- و أهم مشاكل واحتياجات قطاع المنشآت الصغيرة و األصغر الحكومة

بعض الجهات المانحة مداخالت حول عملها في و كذلك تقديم , مدرجة لها في اإلستراتيجيةوالحلول ال

 . مجال التمويل األصغر 

وبعد نقاش مستفيض لمواضيع المؤتمر وألهمية توحيد الجهود واإلمكانيات المبذولة في مجال تنمية 

 :قطاع المنشآت الصغيرة واألصغر أوصى المؤتمرون بما يلي 

لعمل بالمبادئ األساسية للتمويل األصغر المصادق عليها من قبل لجنة الدول الثمانية ومن  ضرورة ا-1

 في الشرق األوسط  CGAPقبل المجلس االستشاري لمبادرة المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء 



دم لهم المتلخصة في بناء قطاع مالي شامل  يخدم الفقراء ويقال أفريقيا والمرفقة بهذا البيان، ووشم

بشكل مستدام  ومتواصل حتى تتمكن من ) ...تامين , ادخار, قروض (مجموعة متكاملة من الخدمات 

 الخدماتخدمة مئات اآلالف من اليمنيين الذين هم بحاجة لهذه 

 أوصت المجموعة كما، لتنمية المنشآت الصغيرة و األصغر ضرورة تطوير اإلستراتيجية الوطنية -2

 إستراتيجية خاصة بالتمويل األصغربضرورة وجود ) CGAP(الفقراء االستشارية لمساعدة 

  ضرورة التوسع في تقديم الخدمات غير المالية كاالستشارات و التدريب و التأهيل -3

 من االستراتجيات العامة للدولة  ضرورة استيعاب إستراتيجية تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر ض-4

تي تم عرض جزء منها  من التجارب الناجحة سواء على المستوى اإلقليمي أو الدولي والاالستفادة -5

 خالل المؤتمر

 ضرورة التوسع في نشر الوعي وتثقيف المجتمع حول ما تقدمه المنشآت الصغيرة و األصغر من -6

لتوسع خدمات مالية تنعكس على رفع المستوى المعيشي واالقتصادي للشريحة المستهدفة عن طريق ا

 ل تنمية المنشآت الصغيرة واألصغرفي إقامة الفعاليات وورش العمل والندوات في مجا

 مليار ريال لتنمية المنشآت 20 أشاد الحاضرون بمبادرة األخ رئيس الجمهورية بتخصيص مبلغ -7

الصغيرة وشددوا على ضرورة االستخدام األمثل وبشكل رشيد لمبادرة األخ رئيس الجمهورية 

  فادة منها وفقا ألفضل الممارساتواالست

 

 CGAP وفي ختام المؤتمر عبر الصندوق االجتماعي للتنمية و المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء 

 عن ارتياحهم الكبير للحضور المتميز ألصحاب القرار والعاملين في الهيئات والمنظمات الدولية 

ولتفاعلهم االيجابي ومشاركتهم الفعالة في هذا  , والبنوك ومؤسسات وبرامج التمويل الصغير األصغر

ية قطاع المنشات المؤتمر وعلى المالحظات والمداخالت القيمة التي طرحت من قبلهم والمستهدفة تنم

 .الصغيرة واألصغر

 

 -:الحاضرون

            المستشار السياسي لرئيس الجمهورية اإلرياني معبد الكري. د •

  المدير التنفيذي للصندوق االجتماعي –     وزير التخطيط والتعاون الدولي حبياألرإسماعيل  عبد الكريم •

 سيف العسلي                وزير المالية . د •
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 .خالد راجح شيخ             وزير الصناعة والتجارة. د •



 أمة الرزاق علي حمد        وزير الشئون االجتماعية والعمل . د •
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 الجهة االسم

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبد اهللاهشام شرف /د

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبد اهللا حسن الشاطر

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي مطهر عبد العزيز العباسي/د

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي محمد الحاوري/ د

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي نبيل علي شيبان

 CGAPوعة االستشارية لمساعدة الفقراء المجم زافيه ريل

 CGAPالمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء  محمد خالد

 CGAPالمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء  روال دبابنة

 . سنابل –شبكة التمويل األصغر في البلدان العربية  احمد العشماوي

 IFCمؤسسة التمويل الدولية  سعد صبرة

 KFW كرهارد ريديكر

 GTZ هلميت كروزكريتز

 USAID دورفن ستوكديل

 BMZ آنيت فرك

 السفارة األمريكية نواه سيجل

   السفارة الهولندية                     لورنس جاكوب

 UNCDF جون تاكر

 WBالبنك الدولي  مصطفى رويس

 المعهد المصرفي منصر صالح محمد

 UNDP فؤاد علي عبد اهللا

 UNDP دانا اساج

 الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي محمد علي مرغم

 IFAD عبد اهللا رحمان



 IFAD غازي السقاف

 IFAD أورام لويكا

 البنك األهلي اليمني عبد الرحمن الكهالي

 بنك األمل علي محمد المقطري

 بنك التضامن اإلسالمي فوزي فرج التوي

 البنك العربي محمد عبد الفتاح

 بنك اإلسكان بد الرحمن البحرعلي ع/ د

 صندوق الصناعات الصغيرة سلفيا هوستر

 صندوق الصناعات الصغيرة خالد الخالدي

 جمعية سول آمره القرندل

 مؤسسة عدن للتمويل األصغر أيمان ناصر/ د

 برنامج بيت الفقيه أم هاني الخزان

 وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر وسام قائد

  اتحاد نساء اليمن  العبدآمنة محسن

 شركة األوائل للتمويل األصغر أنيسة محمد حسن

 برنامج تنمية المشاريع الصغيرة عبد السالم الهتاري
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