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 واقع المرأة اليمنية 

 مقدمة

 فيما يتعلق بالكثير من الحقوق السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية للمرأة، قطعت اليمن  
ً
ا شوطا كبير

ة ومختلفة   اف واإلقرار بحقوق كثير ي مجال االعير
ويمكن القول إن اليمن قد سبقت الكثير من البلدان العربية ف 

ي االنتخابات العامة سواء كمرشحة أو كناخبة
، وشغلت مراكز قيادية رفيعة مختلفة: وزيرة، للمرأة، مثل المشاركة ف 

ي األحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات 
لمان، مراكز قيادية ف  ي الير

ة، نائبة ف  نائبة وزير، وكيلة وزارة، سفير

ية واالتحادات المهنية واإلبداعية والنقابات العمالية وخالف ذلك. وقبل الوحدة اليمنية )مايو   (  1990الجماهير

 كانت ا
ً
بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قد حصلت عىل حقوق أكير من هذه   لمرأة فيما كان يعرف سابقا

، حيث صدر   ي بكثير
ي قانون سمي بقانون األرسة والذي اشتمل عىل كل    ف 

منتصف السبعينيات من القرن الماض 

األرسية. ومن ضمن ما احتوى    يتصل بتنظيم العالقات  فيما ما للمرأة من حقوق وما عليها من واجبات، وخصوصا  

. كما  
ً
عليه هذا القانون: منع تعدد الزوجات، بل حتر منع الزواج بثانية إال بأسباب، ومنع الطالق إال بأسباب أيضا

(؛ وهذا الحق لم يسبق ألي دولة عربية 
ً
ي طلب الطالق )مع إبداء األسباب طبعا

أعىط هذا القانون للمرأة الحق ف 

. كما أن المرأة أن أعطته للمرأة إال  
ً
المملكة المغربية بموجب القانون الذي أصدره الملك محمد السادس مؤخرا

ة والمتمثل بقانون الخلع، عىل الرغم من إجحافه  ة وجير 
ي مرص لم تحصل عىل هذا الحق أو ما يشبهه إال منذ فير

ف 

ي جنوب اليمن قبل الوحدة تمارس مخ
تلف الوظائف والمهن ومن بينها الشديد والظالم للمرأة. كما كانت المرأة ف 

القضاء والمحاماة، فاشتغلت قاضية ومحامية ووكيلة نيابة ورئيسة محكمة وخالف ذلك، وما زالت كذلك حتر 

ة.  إىلاآلن، لوال أن نشاطاتها وحدود حريتها وحركتها قد تضاءلت  ي السنوات األخير
 حد بعيد ف 

ي أفرزتها الحربو
ي ظل الظروف الصعبة التر

ي المرأة من واقع  ،الدائرة ألكير من ثمان سنوات  ف 
 تعان 

ً
ي صعب  ا

 ف 
ً
 كل  ا

ي   نتيجة ما مرت به البالد     نواحي الحياة  
ي تسببت ف 

ي العالم  جراء الحرب والتر
.  أسوء أزمة إنسانية واقتصادية ف 

تعزيز ذلك   ورة  يؤكد ض  بالمرأة  ومضاعفة  ما  االهتمام  ي 
ف  العالقة  ذات  والمؤسسات  الجهات  وفهم   دور كل 

 من أهداف البنك ومسؤوليته المجتمعية تجاه    احتياجات وتفضيالت المرأة. 
ً
حرص البنك    المرأة، فقد وانطالقا

وبما يتوائم مع احتياجاتها  عىل تقديم خدمات مالية وغير مالية متنوعة تستهدف عىل وجه الخصوص المرأة  

 وتفضيالتها. 

 اليمنية  للمرأة الحاليمؤشرات الواقع 

ي من أمراض التنمية )الجهل والفقر والمرض( مثلها مثل الرجل، وتزيد عليه بأن الثقافة  
ما تزال المرأة اليمنية تعان 

الدونية   النظرة  تزال تغذي  ما  ي 
التر المرأة   ساهمتالمرأة قد    إىلالتقليدية  لدى  ات هذه األمراض  ي رفع مؤرسر

ف 

( من إجماىلي السكان.  50.8نسبة السكان اإلناث تمثل )%  أن إىلاليمنية أكير من الرجل؛ حيث تشير اإلحصاءات 

ي التنمية، لكن  
ي توفير الخدمات وإتاحة الفرص للمشاركة ف 

ي أن تتساوى المرأة مع أخيها الرجل ف 
والعدالة تقتض 

ي مؤشــرات التنمية ضد المرأة؛ حيث ما تزال نسبة األمية
ة ف  ي اليمن يعكس أن فجوة النوع ما تزال كبير

ي    الواقع ف 
ف 

ي مقابل %  69.1صفوف النساء تمثل % 
، ف  ي الريف أكير إذ أن   27.3من إجماىلي األميير 

من الذكور، والمشكلة ف 

ي صفوف نساء الريف تقدر بـ% 
ي الحرص  % 80.56نسبة األمية ف 

من   40.25من مجموع نساء الريف، بينما هي ف 

 إجماىلي نساء المدينة. 
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ي التنمية االقتصادية؛ فعىل الرغم من أن نسبة اإلناث تمثل %   
من إجماىلي القوة    49.3كما أن المرأة اليمنية مغيبة عن المشاركة ف 

ية القادرة عىل العمل إال أن نسبة اإلناث العامالت   ي  12.1إجماىلي قوة العمل تمثل )%  إىلالبشر
(، ومعدل مشاركة المرأة اليمنية ف 

ي أدن  المستويات %النشاطات االقتصاد
، كما أن 8.1ونسبة العامالت المشتغالت بأجر من إجماىلي المشتغلير  %  9.9ية ما تزال ف 

ي مقابل % 40.2نسبة البطالة بير  اإلناث القادرات عىل العمل تمثل % 
 .عند الذكور القادرين عىل العمل 11.3ف 

 

 المنظم غير القطاع في النساء ةاهممس 

 :الحضرية  الحالة  حسب 

 اإلجمالي  ريف  حضر االجتماعي  النوع

 % 95.39 %96.22 %94.11 الرجال 

 % 4.61 %3.78 %5.89 النساء

 % 100 % 100 %100 اإلجمالي 

 

 

ي 
ي القطاع غير المنظم بلغت   النسبة أن تبير    أعاله الجدول بيانات ضوء ف 

%  4.61اإلجمالية للنساء المشتغالت ف 

وعند مقارنة نسبة الرجال والنساء    ،%  95.39بينما بلغت النسبة االجمالية للرجال المشتغلير  ي هذا القطاع    ،

النساء   من  بكثير  أكير  المنظم  غير  القطاع  ي 
ف  المشتغلير   الرجال  نسبة  أن  نجد  والريف  الحرص   مستوى  عىل 

ي هذا القطاع
وذلك نتيجة عودة األيادي العاملة اليمنية خصوصا الرجال من دول الخليج عام    ،المشتغالت ف 

 م والذين يزاول عدد كبير منهم أعمل غير منظمة . 1990

 حسب موقع العمل  

 حضر ريف  اإلجمالي 
 موقع العمل 

 رجال  نساء رجال  نساء رجال  نساء

 داخل املسكن 6.58 52.25 4.65 50.02 5.39 51.14
 ( مفرش يف سوق ) بسطة 14.77 6.67 10.80 4.86 12.33 5.76
 غري ثابت ( )مكانمتجول  16.91 8.23 17.28 9.12 17.14 8.68
 ينتمي ملؤسسة ( )الموقع بناء وتشييد  20.53 3.17 27.51 4.95 24.82 4.06
 تابعة ملؤسسة( )غريوسيلة نقل  13.72 1.75 11.98 2.02 12.65 1.88
 مكان آخر مل يذكر آنفا 27.49 27.92 27.77 29.02 27.66 28.47
 اإلجمالي 100 100 100 100 100 100

 

94.11% 96.22%

5.89% 3.78%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

حضر ريف

الرجال النساء



 

 

 ومتكينها اقتصاديًا للمرأةتعزيز الشمول املالي  بنك األمل للتمويل األصغر ودوره يف    

 

4 
 

 

 

 

ي يعملن داخل المسـكن مما يدل عىل أن معظم   إىلتشـير بيانات الجدول أعاله 
ة من النسـاء الالنر وجود نسـبة كبير

ي الفخارية  
النســاء يمارســن اعمال تقليدية داخل المســكن مثل صــناعة الســالل والحصــير والســجاد وصــناعة األوان 

 الخ.   والخياطة،وأعمال التطريز 

ي ممارسة أعمراءة هذا الجدول توق
 بعيداالهم الخاصة حيث يفضلن ممارسته  وضح السلوك الخاص بالنساء ف 

 
ً 

 عن االختالط بالرجال ألسباب اجتماعية وثقافية. 

ي البحث عن  اهمكما أن ارتباط النســـــــــاء بالزواج وتربية األطفال يســـــــــ
ي عدم رغبة / قدرة النســـــــــاء ف 

والذي  عمل،ف 

ي المستوى التعليمي مقارنة  
 بالرجال. تعتير فرص الحصول عليه قليلة بسبب تدن 

 

 أبرز التحديات التي تواجه المرأة 

ات   ي يعملن داخل المســـــكن مما يدل   إىلكما تشـــــير الكثير من التقارير والمؤرسر
ة من النســـــاء الالنر وجود نســـــبة كبير

عىل أن معظم النســـاء يمارســـن اعمال تقليدية داخل المســـكن مثل صـــناعة الســـالل والحصـــير والســـجاد وصـــناعة 

ي الفخارية وأعمال التطريز والخياطة،  
ــة أعمالهم الخاصــــة   إلخ. األوان  ي ممارسـ

ــاء ف  ــلوك الخاص بالنسـ ويوضـــح السـ

فضـــــــلن ممارســـــــته بعيدا عن االختالط بالرجال ألســـــــباب اجتماعية وثقافية. كما أن ارتباط النســـــــاء بالزواج  حيث ي

ي البحث عن عمل، والذي تعتير فرص الحصول عليه قليلة  يساهموتربية األطفال  
ي عدم رغبة / قدرة النساء ف 

ف 

ي المستوى التعليمي مقارنة بالرجال. 
 بسبب تدن 
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ي األســـــواق والتعامل   أهموهنا نســـــتطيع عرض بع  
ي تواجهها المرأة مثل صـــــعوبة انخراط المرأة ف 

التحديات التر

ي تواجههـا النســــــــــــــــاء وخصـــــــــــــــوصــــــــــــــــا مـال ـات   أهممع الموردين ومزودي الخـدمـات حيـث تعـد واحـدة من  
القيود التر

لنســـــــــــــــــاء يواجهن العــديــد من  ن اإفيمــا  ،  ن ذلــك يعــد من القيود االجتمــاعيــة والتســـــــــــــــويقيــة فق أال  إالمشـــــــــــــــــاريــــع  

 : ي الشكل التاىلي
 التحديات، وسيتم تلخيص هذه التحديات ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منهجيات بنك األمل في استهداف الفقراء 

ي  الضـمانات النعدام األصـغر األمل للتمويل بنك مع إدراك
ي  النسـاء تقدمها أن يمكن التر

ي  ف 
 وعدم المجتمع اليمت 

ــا مقدرتها ــمية الر األوراق تقديم عىل ايضـــــ  األمل بنك جعل فقد  المالية عىل التمويالت للحصـــــــول الثبوتية ســـــ

ائح المســتهدفة رأس عىل المرأة األصــغر للتمويل  والمنهجيات والطرق الوســائل وابتكر من خدماته المالية الشــر

ي  للنســـاء المالية بخدماته الكفيلة بالوصـــول
ي  ميـشــة بضـــمانات منازلهن ف 

ي  المنتجات النســـاء ونوع متناول وف 
 التر

يحة يقدمها ونية ذات متعددة تمويالت بير   النسائية للشر  .لهن ومشجع مناسب عائد  وحسابات ادخارية والكير

ي النســـــــــاء( ومن المشـــــــــا ل الرئيســـــــــية أن  أوبما 
ي الريف وف 

ي مؤنث )أي يزداد ف 
ي اليمن يعرف بأنه فقر ريف 

ن الفقر ف 

ي اليمن ال 
ات بطائق إثبات هوية  المرأة ف  ي كثير من المناطق وال تمتلك الكثير

تســـــــــــــتطيع اإلفصـــــــــــــان عن اســـــــــــــمها ف 

ــاء  ــة للوصـــــــول للنســـــ وط خاصـــــ ــر ــة وصـشــــ ــاب وهنا قام البنك تطوير منتجات خاصـــــ ناهيك عن أن يكون لديها حســـــ

ي الحصول عىل الخدمات المالية وخاصة النساء. 
 ف 
ً
 والفئات األقل حضا

اهم تحديات التي 

تواجه النساء 

التحديات 

االجتماعية 

واالقتصادية 

للمرأة  
يةالتحديات الثقاف

التحديات 

التسويقية 

التحديات االنتاجية 

استراتيجية تحيد )

الميزة والقيمة 

المضافة الميزة 

)  التحديات الفنية( لمنتجات المشاريع

(  المهارية

التحديات االدارية

واالشرافية  

التحديات المالية

ة التقنيالتحديات

وااللكترونية 
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 الوسائلالتوجهات /  املنهجية

 تطوير المنتجات 

 كريمة. بل حياة   فق ،ليس مشاريــــع ناجحة  ▪
ي متناول  ▪

 الفقراء. ضمانات ف 
كير  عىل النساء  ▪

 والشباب. الير
 الوقت. ثقافة السداد عىل  ▪

ويــــج واالستهداف   الير

ويــــج بطرق  ▪  األبواب. الير
. التمويل  ▪ ي

 الريف 
. الفئات األشد  ▪

ً
 فقرا

 الشباب  ▪
▪  .  المهمشير 
 المعنفات.  ▪
 .المعاقير   ▪

 تقييم األداء االجتماعي 
. قسم خاص بمراجعة األداء  ▪  االجتماعي
ات  ▪  الفقر. قياس مؤرسر

 مبادئ حماية العميل 

  . تصميم منتجات مالئمة ▪
 .المديونيةتجنب إفراط  ▪
 .الشفافية ▪
 .المسئولالتسعير  ▪
مة ▪   . معاملة عادلة ومحير
 .البياناتخصوصية  ▪
  الشكاوى. آليات التعامل مع  ▪

 المرأة في بنك األمل للتمويل األصغر

ي  الضـمانات النعدام األصـغر األمل للتمويل بنك مع إدراك
ي  النسـاء تقدمها أن يمكن التر

ي  ف 
 وعدم المجتمع اليمت 

ــا مقدرتها ــمية الر األوراق تقديم عىل ايضـــــ  األمل بنك جعل فقد  المالية عىل التمويالت للحصـــــــول الثبوتية ســـــ

ائح المســتهدفة رأس عىل المرأة األصــغر للتمويل  والمنهجيات والطرق الوســائل وابتكر خدماته الماليةمن  الشــر

ي  للنســـاء المالية بخدماته الكفيلة بالوصـــول
ي  ميـشــة بضـــمانات منازلهن ف 

ي  المنتجات النســـاء ونوع متناول وف 
 التر

يحة يقدمها  .لهن ومشجع مناسب عائد  ذات ادخاريةوحسابات   متعددة تمويالت بير   النسائية للشر

 تستهدف النساء منتجات مبتكرة 

ي مؤنث 
ي اليمن يعرف بأنه فقر ريف 

ي   )أيالفقر ف 
ي النســــــاء( ومن المشــــــا ل الرئيســــــية أن المرأة ف 

ي الريف وف 
يزداد ف 

ات بطائق إثبات هوية ناهيك عن أن   ي كثير من المناطق وال تمتلك الكثير
اليمن ال تسـتطيع اإلفصـان عن اسـمها ف 

وط خاصـة للوصـول للنسـاء والفئات األقليكون لد    يها حسـاب وهنا قام البنك تطوير منتجات خاصـة وصـشر
ً
 حظا

ي الحصول عىل الخدمات المالية وخاصة النساء. 
: ومن  ف  ي تستهدف النساء التاىلي

 هذه الخدمات التر

 التمويل 

ي اســـــــــــــتهداف النســـــــــــــاء منذ نشـــــــــــــأته من خالل منتج تمويىلي صـــــــــــــمم خصـــــــــــــيصـــــــــــــا  
ليتوائم مع    للنســـــــــــــاء،بدأ البنك ف 

وط األخرى   خصـــــــــوصـــــــــيتهن وقدراتهن ي توفير الضـــــــــمانات والـشــــــــر
  للتمويل،المالية وكذلك إمكانيتهن المحدودة ف 

: حيث يتصف المنتج   ي
 -باآلنر
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ستتتتتتتتهد   • ستتتتتتتائية وي شتتتتتتتاريع الن األغراض املنزلية توفري متويل امل

يتتة واألغراض  ستتتتتتتكن وتوفري األدوات املنزل نتتة ال يتتا صتتتتتتت األخرى ك

 التعليمية.
  يعتمد على ضمان اجملموعة النسائية فقط. •

ستتقمت متوي ت  • ضتتوة يف اجملموعة بفارق ال يعدى  متفاوتةأ لكل ع

 لضمان قدرتهن على التكافل فيما بينهن. دوالر 150

 شتي تعريمت من  إىلقد تصتل خيارات متعددة إلثبات اهلوية اليت  •

 احلارة.عاقل  /

ضتتتتتتتمتان عتد   • صتتتتتتتيتد التمويتل يف لتال وفتاة العميلتة ل تتمم  على ر

 األقساط.إلزا  أسرهن بسداد 
 جدول يوضح مؤشرات البنك الخاصة بتمويالت النساء

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيان / العام

التمويالت  عدد
 المرصوفة

3,007 9,100 7,752 14,627 14,932 14635 4351 458 78 675 1226 983 860 

51% 52% 62% 66% 63% 50% 35% 14% 18% 66% 30% 10% 8% 

مبالغ  
التمويالت  
 المرصوفة $

17,145 1,690,587 1,407,752 2,944,702 3,413,953 3,455,079 1,206,801 403,028 70,272 389,197 954,453 934,724 1,002,200 

متوسط  
التمويل  

 المرصوف $
6 1,858 182 201 229 236.08 82.46 27.54 4.80 26.59 65.22 63.87 1,165 

عدد 
المستفيدين  
وع   من المشر

15,035 45,500 38,760 95,076 97,058 
87810 

 
26106 

 
2748 

 
468 
 

4050 
 

7356 
 

5898 
 

5160 
 

عدد فرص 
 العمل المتوفرة

734 3,601 2,999 7,067 8,193 8,292.19 2,896.32 967.27 168.65 934.07 2,290.69 2,243.34 2,405.28 

 

 

 االدخار 

الطوعي   الذي يقدم خدمة االدخار  العربية  المنطقة  بنك تمويل أصغر عىل مستوى  أول  بنك األمل هو  يعتير 

  2021)حسابات توفير ودائع(، حيث بلغ عدد الحسابات مع نهاية العام    للفقراء بمنهجيات تتناسب مع قدراتهم

تصميم منتج المستثمر الصغير وهو   إىلالنساء باإلضافة  ب  حساب خاص  (54.399، منها ) ( حساب144.718)

ي باألطفال 
ي بالشباب.  وادخاريمنتج معت 

 مستقبىلي وهو منتج معت 
 

 النساء بادخاراتجدول يوضح مؤشرات البنك الخاصة 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010-2009 البيان / العام 

عدد حسابات 
 االدخار

4,369 8,702 13,002 25,699 9,834 13,754 14,103 14,617 15,121 17,182 19,459 20,180 

 %38.78 %39.62 %40.20 %41.37 %41.04 %40.96 %41.32 %41.50 %44 %29 %26 %32 نسبة االناث 

مبالغ  
 االدخارات $ 

2,264,996 2,255,126 2,153,083 2,423,358 37,719,010 25,579,182 37,686,725 32,606,722 53,552,020 168,427,231 96,030,617 112,105,680 

متوسط رصيد  
حساب االدخار  

$ 

646 259 166 94 3,835 1,859 2,672 2,230 3,541 9,802 4,935 5,555 
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 المنح المالية والعينية

ي ينفذها البنك بتمويل من المنظمات الدولية المانحة يتم تخصيص نسبة 
جميع مشاريــــع التمكير  االقتصادي التر

ي نفذها البنك عىل  
، واخر المشاريــــع التر لتأكيد عملية التنوع االجتماعي من المستهدفير  لتكون خاصة بالنساء 

وع دعم ريادة األعمال الشبابية والذي يقوم ب تقديم منح مالية و تدريبية للشباب من عمر  نطاق واسع كان مشر

ي    35  إىل  18
التر المشاريــــع  او اصحاب  الخاصة  مشاريعهم  لتسيير  الالزمة  الفنية  المهارات  يمتلكون  ممن  عام 

وع ي اليمن، وقد استفاد من هذا المشر
رت نتيجة الحرب القائمة حاليا ف  منهم   %( 43.9)( شاب   11,977) ترص 

 من النساء. 

 خدمة النقود االلكترونية

ونية يسمح بتقديمها عير البنوك فق  بحكم القانون، حيث بدأ البنك بتقديم خدمة النقود  
خدمة النقود االلكير

العام   ي 
ف  )بيس(  ونية  الدفع لسداد فواتير  2017االلكير توفير حلول  بشكل رئيسي نحو  الخدمة  تم توجيه  إذ   ،

يات وتحويل األموال، وتخدمثابت واإل الهاتف المحمول وال نت والمشير هذه الخدمة كال من الذكور واالناث.   نير

)التمويل  خدمة  وهي  بيس  تطبيق  عير  تقديمها  يتم  جديدة  خدمة  ابتكار  خاللها كذلك  من  البنك   استطاع 

نت   مكن هذه الخدمة النساء من تقديم خدمات سداد فواتير الهاتف واإلنير
ُ
( حيث ت ي

ون  للعمالء وقد وصل اإللكير

ي هذه الخدمة )بإجماىلي    2021عدد العميالت حتر نهاية العام 
وكيلة(. وبــهذا تشكل   44و عميلة    47عميلة ) 91ف 

ي للنساء وبما من شأنه تعزيز الشمول الماىلي بير  أوساط النساء. 
  مصدر دخل إضاف 

 جدول مؤشرات البنك اخلاص لسابات النساء

عدد الحسابات   الحسابات عام عدد  عدد العمالء  الجنس 

 الفعالة

عدد الحسابات غير 

 الفعالة

 2506 26525 29031 28093 إناث 

 8555 62406 70961 67738 ذكور 

 31 308 339 303 مؤسسات

 

 جدول مؤشرات البنك اخلاص بالتمويل اإللكرتوني

الحسابات غير  الحسابات الفعالة   عدد الحسابات عدد العمالء   الجنس: إناث 

 الفعالة 

 1 49 50 47 عميل )إناث( 

 2 50 52 44 وكيل )إناث(

 3 99 102 91 االجمالي 
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وع   2021-  2020كما نفذ البنك خالل العام  عدة مشاريــــع مع منظمات دولية تستهدف النساء فق  مثل مشر

ي تطبيق  1,434معلمات الريف حيث تم فتح 
)بيس( وعمل البنك جاهدا عىل تشميل هؤالء النساء  حساب ف 

ي تنفيذ العديد من الخدمات المالية مثل  
ماليا ورقميا من خالل تدريبهن عىل كيفية استخدام تطبيق بيس ف 

ها(.  يات وغير  )التحويالت المالية وسداد الفواتير وسداد المشير

 

 الخدمات غير المالية

 

يتها إال أنها غير قادرة وحدها عىل صنع األثر  أهمن البنك يؤمن بأن الخدمات المالية المتنوعة عىل الرغم من  أكما  

قدرات   تنمية  عىل  تساعد  ي 
التر المالية  غير  بالخدمات  تعزيزها  يتم  لم  ما  المستهدفير   العمالء  حياة  ي 

ف  الالزم 

ي أو الم
، المهت  هارات المتعلقة بإدارة المشاريــــع. فقام البنك بإنشاء  ومهارات العمالء سواء عىل المستوى الشخضي

عت   
ُ
ت للبنك. وهي مؤسسة غير ربحية  ماىلي  الغير  الذراع  لتكون  )ريادة(  للتدريب وريادة االعمال  مؤسسة االمل 

ة وعات الصغير  بتقديم التدريب واالستشارات الفنية والمالية واإلدارية للشباب وأصحاب المشر

باقة من المؤسسة  المالية    وتقدم  مالية    )محو الخدمات غير  ي    -أمية 
إدارة األعمال   -تدريب حرف  تدريب عىل 

ي رفع الوعي الماىلي لديهن لضمان كفاءه استخدام التمويالت الممنوحة    (االستشاراتتقديم    -التجارية  
ي تسهم ف 

التر

المرصفية لدى البنك وتحسير  مستوى االدخار لهن وألرسهن.  وتعتير شهادات   من البنك أو إلدارة حساباتهن 

ي منح التمويل وخاصة النساء.   أهمالتخرج من المؤسسة من  
ي يقبلها البنك ف 

امج  حيث    الضمانات التر تتضمن الير

:  ة الخاصة بالنساء ما يالتدريب  -يىلي

  الخياطة.  •

 التنفيذية. السكرتارية   •

. التعليم  •  الماىلي

 الجدوى. دراسة  •

ي المؤسسة من النساء حتر نهاية العام   وكانت نسبة النساء المتدربات   12,862م 2021وقد بلغ إجماىلي متدرنر

ي المجاالت سابقة الذكر .  %56 الذكور  إىل
ي المؤسسة ف   من إجماىلي متدرنر
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 ًا  متخصصة الستهداف الفئات األقل حظ   مشاريع 

  : (  2018-2014) مشروع الخدمات المالية الشباب

تقديم باقة من الخدمات غير المالية، حيث تم    إىلتم فيه تقديم تمويالت للشـــــــباب وخاصـــــــة النســـــــاء باإلضـــــــافة  

ألف شــــــاب   18%، كما تم تشــــــجيع 62مليار ريال نســــــبة اإلناث منهم  1.2ألف شــــــاب بقيمة تجاوزت    23تمويل 

وع  , وقد حصــــــــــلت إحدى عميالت البنك  %45عىل االدخار نســــــــــبة اإلناث منهم  ي مـشـــــــــر
عىل جائزة تشــــــــــجيعية ف 

وع بقيمة  ادخار   .دوالر  7,500الشباب عىل جائزة عبارة عن تمويل مشر

   (:2018) المعنفاتمشروع تمويل 

تنفيذ   وع  هذ تم  المشر اكة مع  ا  أربان تم    العالمية وقد كير    نظمةمبالشر تقديم تمويالت بدون ضمانات وبدون 

    نساء ( للسجينات والنساء المعرضات للعنف وتحويلهم من  بيضاءض  و )قر 
ً
 . لألرسةمصدر ماىلي    إىلمنبوذات ارسيا

 (:م2016بناء قدرات النساء في مجال ريادة األعمال والمشاريع الصغيرة في اليمن  )مشروع 

ي مجال الريادة من خالل التمكير  
وع يستهدف النساء بشكل أساسي لبناء القدرات ف  االقتصادي حيث يتم المشر

عدد   تمويل  تم  حيث  الخاصة  مشاريعهن  لفتح  تمويالت  منحهم  ثم  ومن  لهن  الالزم  التدريب    1389عمل 

وع من قبل مستفيدة  .  منظمة كير العالمية. وقد تم تمويل المشر

    :(م2014) راعي للمرأة والطفل في مجتمعات المهمشينشمول المالي واالجتماعي الُمالمشروع 

وع تعزيز وصول المهمشات  الخدمات المالية ويحتوي عىل مجموعة من المكونات  إىليستهدف هذا المشر

وتم تنفيذ  . االدخار لهم وتشجيعهم عىل  ادخاريةوفتح حسابات  ،أم 9,200تقديم محو األمية المالية لعدد 

ي 
وع ف   م. 2014هذا المشر

 النساء في الريف إلىالوصول 

البنك   أنشطته والوصول    إىلسىع  الريفية من خالل عدد من    إىلتوسيع  المناطق  فئات جديدة خاصة سكان 

ي طريقة ايصال الخدمات  
ي تتسم بنوع من اإلبداع ف 

ي واستخدام   المالية،اآلليات والتر
استخدام الموبايل المرصف 

اء نظام آىلي جديد سيمثل  بيئة عمل جديدة متمث  إىلاالنتقال    إىلالوكالء الفرعيير  والبنك المتنقل باإلضافة  
لة بشر

ي والرصافات اآللية ونقاط الخدمة، والرسم التاىلي  
نت المرصف  ي تقديم تكنولوجيا عالية للعمالء مثل اإلنير

القاعدة ف 

ي المناطق الريفية مستخدم  انتشار   نموذجيوضح  
 التاىلي البنك ف 

ً
  : ا

•  . ي
  الفروع البنكية بطاقم نسان 

 نسائية. ل بكوادر قتنمالبنك ال •
ي عملية  •

بنك القرية والذي يشــــــــــــــارك ف 
ويـــــــــج  والـــــير ــيــــــــل  ــتــــــــأهـــ والـــ ــتــــــــدريــــــــب  الـــ

 للخدمات المالية. 
ي الوكالء،  •

نقــاط الخــدمــة والمتمثلــة ف 
العمليـــــــات   أغلـــــــب  إجراء  لـــــــديهم  يتم  والـــــــذي 

 المالية. 
•  . ي

 البنك المرصف 
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ويــــج من باب  •  بالنساء   إىلالير
ً
 المحلية.  كاإلذاعاتباب واستخدام وسائل االعالم االكير التصاقا

 

ووصــــــــول للبنك للمناطق الريفية حيث تم الوصــــــــول من    نتشــــــــار ادل االنتشــــــــار الذي قام البنك بتقديمه حقق  عم

ــه   ي لم يمكن الوصـــــــــــــــول لهم  5,600  إىلخاللـ
ــة من قبـــل  عميـــل ريف  ــديم التوعيـ ول للعميالت لتقـ ، حيـــث يتم الي  

ي قراهن ومن ثم ضف التمويالت ويتم الســــــــــــــــداد واإليـداع عير نقـاط 
المـاليـة وفتح الحســــــــــــــــابـات االدخـاريـة لهن ف 

ي    أهمتقديم الخدمات غير المالية كل ذلك ســـــــــ  إىل  باإلضـــــــــافةالذهاب لفروع البنك،    إىلالخدمة وبدون الحاجة 
ف 

ي الريف وهو مالم   تقديم الخدمات المالية
 األخرى. مؤسسات التمويل األصغر اي من  تقوم بهف 

 

 مراعاة خصوصية المرأة

وط خاصــــة لفتح الحســــاب وبطرق وصــــول خاصــــة للعميالت تراعي كل   قام البنك بتطوير منتجات خاصــــة وصـشـــر

 : ي التاىلي
 ذلك ويمكن توضيح ذلك ف 

   الخدمة:طاقم  

ي باإلضــــــافة  
ي نســــــان 

ي لتشــــــجيع النســــــاء عىل التعامل مع البنك وفتح الحســــــابات   إىلتم توفير كادر ميدان  كادر مكتتر

ي جميع األحوال.   -  )أخصائيات
فات( وليس هناك حاجة لتعامل العميالت مع الذكور وف   مشر

 تصميم المنتج وشروطه: 

ي بطاقة إثبات الهوية  
وط المنتج حيث تم عمل خصـوصـية ف  ي رسر

الضـمانة   ونوعيةتم مراعاة خصـوصـية النسـاء ف 

لهم بعد ربطهن بالخدمات المالية   ة)المجموعة(، وعمل التدريبات الالزمة لدفع النساء لقطع وثائق إثبات الهوي

ي تمتلك وثيقة إثبات هوية )الحصول ع
(. وعرض مجموعة من الحوافز للتر  ىل تمويل أكير

 طريقة التقديم: 

توفير   إىلكامل اإلجراءات باإلضــــــــافة    واســــــــتكمالالعميالت عير البنك المتنقل    إىليتم نزول ال ادر الخاص بالبنك  

ي يقدمها البنك هي وفق ال لتســـــــــــــهيل عملية الوصـــــــــــــول.  منتشررررر نقاط خدمة 
 صـــــــــــــيغ جميع الخدمات المالية التر

 . ي
 االسالمية وهو ما يتناسب مع معتقدات المجتمع اليمت 

 

 المرأة كموظفة في بنك األمل للتمويل األصغر

كير  عىل النوع  
ي يقوم بها بالير

وتحقيق مبدأ   االجتماعي يقوم البنك بشــــــــــكل أســــــــــاسي من خالل األعمال والمهام التر

ي مختلف المجاالت، فقد قام المســـــــــــــاواة بير  الجنســـــــــــــير  
، واســـــــــــــتجابة للتغذية الراجعة من العمليات المختلفة ف 

 : بالتاىلي البنك  

ي مختلف القطاعات ومراكز الخدمة  ▪
ي ف 
ة العمل الماضـــــــــــــية بتعزيز وجود ال ادر النســـــــــــــان  قام البنك خالل فير

ــاء  ي لتقديم الخدمة للنســـــــــ
ــان  ي تخصـــــــــــيص كادر نســـــــــ

ــتجابة لمتطلبات البيئة اليمنية ف  ــة بالبنك، اســـــــــ الخاصـــــــــ

ي االعمال النوعية كرافد أســــاسي ومحرك لعجلة التنمية، ح
يث وصــــل عدد ال ادر ولتمكير  مشــــاركة المرأة ف 

ي البنك عدد 
ي   293للموظفات ف 

ي دعم المشــــــــــــــاريــــع المختلفة،   ف 
قطاعات خدمة العمالء، وقطاع التمويل ف 

 وقطاعات التحويالت النقدية. 



 

 

 ومتكينها اقتصاديًا للمرأةتعزيز الشمول املالي  بنك األمل للتمويل األصغر ودوره يف    
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ي لضــمان   ▪
ي يقوم بها البنك مع المانحير  تم إلزام الوكالء بتوفير كادر نســان 

ومن خالل المشــاريــــع المختلفة التر

ي   خصــــــــوصــــــــية النســــــــاء وتســــــــهيل
اإلجراءات لهن، حيث وصــــــــل عدد المتعاقدات من النســــــــاء المشــــــــاركات ف 

ي مختلف   3000المشـــاريــــع ألكير من 
متعاقدة مؤهلة وقادرة عىل التعامل مع مختلف األنماط والمواقف ف 

 المشاريــــع. 

ي  ▪
ي المواقع النوعية وتحقيق المســــــــــــــاواة مع الذكور ف 

ي ف 
اتيجية رئيســــــــــــــية يتم تمكير  ال ادر النســــــــــــــان 

وكاســــــــــــــير

ــاركة ما يقارب أكير من  ــتجابة    300الحصـــــــــــول عىل فرص وظيفية، حيث تم مشـــــــــ ي عمليات االســـــــــ
متعاقد ف 

ي المشـــــــاريــــع، وتم تحقيق 
الطارئة لمركز الشـــــــكاوى والمصـــــــادقات مع العمالء، وعمليات المطابقة للوثائق ف 

 نتائج نوعية عير الكوادر النسائية. 

ي االعمال الم ▪
ي ف 
ي القرى واالرياف،  وكتمير  نوعي من ال ادر النســــــــــان 

يدانية وتقديم الخدمات للمســــــــــتفيدين ف 

ول الميدانية لعدد   ي فرق الي  
ي ف 
ي   400حيث وصــــــل عدد المتعاقدات من ال ادر النســــــان 

ة أســــــاســــــية ف  وكركير 

ي المناطق النائية.  
 تحقيق الشمول الماىلي وايصالها للمستفيدين ف 

 

 الخاتمة

ي المجتمع 
ــة عىل إظهار مدى تأثير المرأة ف  ــة هذه الحالــــــــــــــ ي البناء والتنمية.    ومسـاهمتها حرصـنا من خالل دراســـــــــــــــ

ف 

 من  
ً
ي تعزيز الشــــــمول الماىلي للمرأة وتمكينها اقتصــــــاديا

وتســــــلي  الضــــــوء عىل جهود بنك األمل للتمويل األصــــــغر ف 

ائح خالل تقديم خدمات مالية وغير مالية متنوعة خاصــة بالمرأة. و  ي وضــع المرأة عىل رأس الشــر
اهتمامه الكبير ف 

الوســـــــــــائل والطرق والمنهجيات الكفيلة بتمكينها وتعزيز دورها    وابتكار المســـــــــــتهدفة من خدماته المالية المقدمة  

ي البناء والتنمية.   مساهمتها الريادي والمجتمىعي بشكل يضمن  
 الفاعلة ف 

 .
ً
  وختاما

ً
  توجيه الخدما  إىل. يجب أن نســـــــــــــىع جميعا

ً
 وإنصـــــــــــــافا

 
ت المالية وغير المالية إلنشـــــــــــــاء عالم أكير شـــــــــــــمو 

 بينهما 
 
 عاد 

ً
 من القطاع   إىلهذا   ويحتاج  ،واســــــــــــــتدامة ل ل من الرجال والنســــــــــــــاء ليضــــــــــــــمن تنوعا

 
تظافر جهود كال

ي 
ة    والقطاعالمرصـــف  ي عمل منهجيات وآليات واضـــحة لتشـــجيع هذا التوجه الذي ســـيكون له ثمرته الكبير

الماىلي ف 

ي 
 من خالل خطته ف 

ً
تحقيق التنوع وكذا توفر الفرص المتســـــــــاوية ل لأ من المرأة والرجل. وســـــــــيعمل البنك جاهدا

ائح المجتمع بما فيها المناطق الريفية واألرس ذات الدخل  اتيجية عىل تعزيز الشـمول الماىلي ل ل فئات ورسر
االسـير

ي مواجه
ي المحدود والمنخف  وذلك من أجل االســــــتمرار بخىط ثابته ف 

ة التحديات المعيشــــــية واالقتصــــــادية التر

ي منها اليمن. 
 تعان 

 


