
لدعم  ج��دي��دة  مرحلة  ان��ط��اق  )ن��ح��و  �شعار  حت��ت 
�شباأ  ببنك  اليوم  عقد   ، الأعمال(  �شيدات  م�شاريع 
لعام  اليمنيات  الأع��م��ال  �شيدات  ملتقى  الإ�شامي 
التمويل  قطاع  مدير  رح��ب  الفتتاح  ويف   ، 2019م 
�أحمد  عبده   / �لأ�ستاذ  البنك  يف  وال�شتثمار 
واألقى كلمة ترحيبية حتدث  ، باحلا�شرات  �ل�سياد 
الن�شاط  يف  امل�شاركة  يف  امل��راأة  دور  اأهمية  عن  فيها 
القت�شادي للبلد ، كما اأكد على اأهمية �شريحة قطاع 
قطاعات  يف  ورئي�شي  مهم  كجزء  الأع��م��ال  �شيدات 
املبذولة من قبل  وا�شتعر�ض اجلهود   ، البنك  عماء 
ال�شريحة  هذه  ل�شتيعاب  للبنك  التنفيذية  الإدارة 
واملخ�ش�شة  والفريدة  املتميزة  اخل��دم��ات  وتقدمي 
وحدة  اعتماد  من  اب��ت��داًء  الأع��م��ال  �شيدات  لقطاع 
خا�شة  للبنك  التنظيمي  الهيكل  يف  م�شتقلة  اإداري��ة 
الن�شاء  بقطاع  خا�شة  اأق�شام  واإن�����ش��اء  بال�شيدات 
امل�شرفية  اخلدمات  لتقدمي  البنك  ف��روع  جميع  يف 
اأن  اإىل  اأ�شار  كما   ، املهم  القطاع  لهذا  وال�شتثمارية 
هذا الدور الذي يقوم به البنك هو انطاق من روؤية 
ور�شالة البنك الذي  ي�شعى اإىل خدمة واإر�شاء كافة 
�شرائح املجتمع اليمني  وحتقيق امل�شئولية الجتماعية 
املنوطة بالبنك ك�شريك رئي�شي يف التنمية امل�شتدامة 

وكرافد مهم لاقت�شاد الوطني .
كما ك�شف باأن الأيام القادمة �شت�شهد مرحلة جديدة 

لتقدمي مزيد من الدعم وامل�شاندة للم�شاريع ال�شغرية 
مع  ال�شراكة  خال  من  بالن�شاء  اخلا�شة  واملتو�شطة 
البنك الإ�شامي للتنمية ممثًا باملوؤ�ش�شة الإ�شامية 
لتنمية القطاع اخلا�ض ) ICD (  كما ا�شاد بنجاح 
ا�شتمرارية  دع��م  م�شروع  تنفيذ  يف  ال�شراكة  ه��ذه 
الأعمال م�شروع �شجاع Brave Project  والذي 

كان له دور فاعل يف اإنقاذ عدد من 
من  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع 
امل�شاريع  ه��ذه  وجت���اوزت  النهيار 
بقائها  على  ح��اف��ظ  مم��ا  اأزم��ت��ه��ا 
وا���ش��ت��م��راري��ة ع��م��ل��ه��ا ودخ��ول��ه��ا 
مرحلة التعايف والتي كانت مهددة 

باخلروج من ال�شوق نهائيًا .
عبده   / �لأ�ستاذ  ق��ام  ثم  وم��ن 
متويل  �إد�رة  م��دي��ر  م��ر���س��د 
�لبنك  يف  �ل�����س��رك��ات  ق��ط��اع 

 Brave �شجاع  م�شروع  عن  تعريفية  نبذة  بتقدمي 
وهو  عبارة عن منح  املختلفة  ومراحله   Project
مقدمة من البنك ال�شامي للتنمية لدعم ا�شتمرارية 
�شجاع  م�شروع  وياأتي   وال�شغرية  املتو�شطة  امل�شاريع 
لل�شيداتBrave Women    كمرحلة متميزة 
خ�ش�شت لقطاع �شيدات العمال ، كما قام بتو�شيح 
بتنفيذ  املتعلقة  والإجرائية  القانونية  اجلوانب  بع�ض 
ال��رن��ام��ج  ، وك���ذل���ك  امل���ن���ح 
�شباأ  بنك  من  املقدم  التمويلي 
ب�شيدات  اخل��ا���ض  الإ���ش��ام��ي 

العمال . 
 / الأ�ستاذ  ق��ام  جانبه  من    
�إد�رة  مدير  �لبحر  معمر 
�مل�سروعات  قطاع  متويل 
يف  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية 
اجلانب  با�شتعرا�ض  �لبنك 

احل�شابات  فتح  مبرحلة  املتمثل  للم�شروع  التنفيذي 
اإجراءات  اإدارة البنك لت�شهيل  واجلهود املبذولة من 
املنحة  على  احل�شول  ومعامات  احل�شابات  فتح 
اإىل  اأ�شار  و  الأع��م��ال،   �شيدات  من  البنك  لعميات 
اأنه مت التوا�شل والتن�شيق مع الغرفة التجارية ووزارة 
ا�شتخراج  اإج����راءات  لت�شهيل  وال��ت��ج��ارة  ال�شناعة 

لعميات  التجارية  وال�شجات  الأعمال  رواد  �شجل 
منحة  على  احلا�شات  الأع��م��ال(  )�شيدات  البنك 

.)Brave Women(
على  للرد  نقا�ض  حلقة  عمل  مت  امللتقى  هذا  وخ��ال 
قبل  من  املطروحة  وال�شتف�شارات  الأ�شئلة  جميع 
�شيدات الأعمال امل�شاركات يف امللتقى ومناق�شة كافة 
احلايل  الوقت  يف  تواجههن  التي  وامل�شاكل  املعوقات 
�شيدات  بني  ال�شابقة  والتجارب  اخل��رات  وت��ب��ادل 
هذه  من  ال�شتفادة  تفعيل  من  ميكنهن  مبا  الأعمال 

املنح .
يف  البنك  دور  امل�شاركات  ثمنت  امللتقى  نهاية  ويف    
ت�شجيع ودعم �شيدات العمال من خال مايقدمه من 
دعم وم�شاندة ك�شركاء جناح ، كما مت توزيع الهدايا 

التذكارية للم�شاركات يف امللتقى   .

بنك �سباأ �لإ�سالمي
يلتقي �سيد�ت �لأعمال


