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 1سلوى محمود أبوضيف أحمد
 

اتفقت األدبيات التنموية الى حد كبير على أن الوصول الى التمويل يلعب دورا هاما فى تحسين توزيع  :الملخص

الدخل من خالل زيادة معدالت التشغيل فى كافة انحاء العالم ،وهذا ما يدعو الحكومات أن تكون أكثر نشاطا وأن 

لة للقضاء على مشاكل البطالة تبذل مزيد من الجهود فى استخدام التمويل متناهى الصغر كسياسة فعا

والفقر.وتستهدف الدراسة الحالية اختبار تأثير التمويل متناهى الصغر كسياسة لمكافحة البطالة فى مصر وذلك خالل 

.وقد توصلت الدراسة الى اهمية الوصول الى التمويل فى مكافحة البطالة.وبالنسبة  2015-1997الفترة الزمنية 

هناك افتقاد لبعض األدوات الالزمة لتفعيل دور التمويل متناهى الصغر فى القضاء على لحالة االقتصاد المصرى ف

على االقتصاد المصرى فإنه  بالتطبيقالبطالة.فمن خالل الدراسة النظرية والكمية باستخدام اسلوب التكامل المتناظر 

لم توجه الى مستحقيها أو من  هذه متناهى الصغر إال أن واإلقراضعلى الرغم من التوسع فى برامج التمويل 

   يحتاجونها مما أضعف من تأثير هذه البرامج فى تحقيق الهدف منها.

 

 ،مصر،أسلوب التكامل المتناظر ، ،اإلقراض متناهى الصغر البطالة: التمويل متناهى الصغر، فتاحيةمالكلمات ال

 

The Role of Microfinance in alleviating unemployment in Egypt: 

quantitative study 
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Abstract: Development Literature have long agreed that access to finance plays an 

essential role in the process of reducing the inequality in income distribution through 

enhancing employment of the poor all over the world. There is therefore, the need for 

the government to be more proactive and make conscious efforts to use microfinance as 

an effective policy instrument to eliminate feminization of poverty and narrow 

employment in Egypt. The objective of this study is to examine the effects of 

microfinance on employment  in Egypt  between 1997 and 2015 .I have reviewed the 

evolution of microfinance over the past eighteen years. our findings suggests that 

Increasing access to microcredit / finance has significant influence on the employment. 

From an Egyptian perspective tools which should assist in alleviating unemployment 

are being mis-applied. We find this both in theory and in our modest effort at empirical 

verification. Microfinance loans are increasing in the nation, but they are provided to 

the wrong people. Thus that which should reduce youth unemployment in fact increases 

it. 
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 مقدمة.

نماوا كبيارا فاى السانوات األخيارة فاى كال  Microfinance شهدت صناعة التمويل متنااهى الصاغر

 متنااهى اإلقاراض لقماة األول مناذ المامتمر أنحاء العالم،وذلك نتيجة لالهتمام الدولى بهذه الصاناعة

 باذلك تمثال دولاة 137 عان ممثال 2900 ،وحضاره1997 م واشانطن عاا فاى الذى عقاد،الصاغر

فاى  فقارا األسر أشد من مليون 100 إلى الوصول الممتمر وقد استهدف ذلكممسسة.   1500حوالى

 الخادمات المالياة مان ذلاكاً وغيار األسار التاى تعولهاا المارأة ،وذلاك بتقاديم قروضا العالم وباألخص

 (2009)سام دالى ،رالح العمل من تمكنهم ى التىاألخر

 

 مشكلة البحث.

كانت التجربة األولى الناجحة للتمويل متناهى الصاغر فاى دولاة بانجالدي  فاى السابيعينات علاى ياد  

الدكتور محمد يونس من خالل تأسيس بناك باسام جارامين وهاو يعناى فاى لغاتهم بناك القرياة، والاذى 

 ولوجه لتمويال األسار الفقيارة جادا،ثم ماا لبان أن انتشار مفهاوم التمويال متنااهى الصاغر فاى بااقى د

النظااام المااالى  والتااى ال تسااتطيع الوصااول الااىتموياال ومساااعدة الشااراد  األشااد فقاارا بهاادف العااالم 

 .(De Aghion & Morduch ,2005;11) الرسمى

ثاام عرفاات وانتشاارت صااناعة التموياال متناااهى الصااغر فااى الاادول العربية،وخاصااة فاااى دول      

MENA رتفاا  معادالت البطالة،وخاصاة بطالااة )دول الشار  األوساو وشامال إفريقياا(التى تتسام با

الشباب،مما دعى بعض هذه الدول الى إنشاء هيئاات أو بناوك خاصاة لتمويال المشاروعات الصاغيرة 

 أهام من واحدة الصغر متناهى برامج التمويل وبذلك أصبحت. 2والمشروعات المتناهية فى الصغر

أثبتات كفاءتهاا وفعاليتهاا فاى رفاع  والتاىهاذه الادول  فى البطالة مع مشكلة التعامل اآلليات الفعالة فى

نسااب التشااغيل والمشاااركة فااى قااوة العماال وتنميااة وتطااوير المشااروعات الصااغيرة والمتناهيااة فااى 

 .(E Littlefield and R Rosenberg,2004)الصغر 

 إلاى يمكن النظرى، المصر االقتصاد فى الصغر متناهية المشروعات تمثله الذى للوزن ونظًرا     

االقتصاادية والتقليال مان حادة مشاكلة  للتنمياة رديساية كوسايلة لاه والتخطايو الصاغر التمويل متنااهى

 التمويال فى قطا  ويحدث حدث لما كثب عن الرصد.وذلك من خالل القومى المستوى على البطالة

هاذا تطاوير  ،للوقوف علاى اآللياات التاى تفعال الادور الاذى يمكان أن يلعباهفاى مصارالصغر  متناهى

 .ر فى التخفيف من مشكلة البطالة فى مصرالصغ متناهية المشروعات ستهدفي القطا  الذى

 

 هدف البحث : 

بتحليل الدور تقوم به منظومة التمويل متناهى الصاغر فاى مصار فاى التخفياف  ىهتم البحن الحالي   

لتنمياة االقتصاادية والتاى أن هذه المنظومة مثلت النافاذة المطلاة علاى بواباة ا من حدة البطالة باعتبار

خرجت مان خاللهاا دوال كثيارة مان دادارة البطالاة واساتخدمتها فاى رفاع مساتويات معيشاة كثيار مان 

كما يسعى البحن الى تسليو  .األسر الفقيرة التى لم تكن تستطيع الوصول الى السو  المالية الرسمية

مامخراً لتنظايم وتطاوير  رقاباة المالياةالضوء على الضوابو والقوانين التى أصدرتها الهيئاة العاماة لل

على أداء هذا القطا  الحيوى فى مصار  آلية عمل منظومة التمويل متناهى الصغر وما لذلك من آثار

لدوره فى التخفيف من حدة مشاكلة البطالاة ورفاع نساب المشااركة فاى قاوة العمال وماا لاذلك مان أثار 

 على رفع معدالت النمو االقتصادى .

 لدراسة لتحقيق األهداف التالية:وبالتالى تسعى ا

الرجاو  مان خاالل  ومشاكلة البطالاة عالقة بين قطا  التمويل متنااهى الصاغرلللتأصيل النظرى ا -1

 .التطبيقية التى تناولت هذه العالقةالنظرية والى النظريات واألدبيات االقتصادية 

                                                
 يفر  بين المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر من خالل عدة معايير أهمها عدد العمال وحجم رأس المال  2
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الصااغر فااى عااالة مشااكلة  الوقاوف علااى الاادور الااذى يمكاان أن يلعبااه نمااو قطاا  التموياال متناااهى-2

وجاود وخاصاة فاى ظال تركياز االهتماام علاى واقاع هاذه العالقاة ذلاك مان خاالل البطالة فى مصر و

 .قطا  هذا العمل وتعزز جهة رقابية تنظم ك الهيئة العامة للرقابة المالية

 

 فروض البحث : 

علاى مشاكلة اهى الصاغر التمويال متنالقطاا   المتوقع أهداف البحن فى دراسة الدور انسجاماً مع    

 :على النحو التالى فرضية البحن تمت صياغة  فى مصر البطالة

 فى التخفيف من حدة مشكلة البطالة" ايجابيمصر دور  يالصغر ف ي" لصناعة التمويل متناه

 

 منهج الدراسة

 الكمى والذى يتم على خطوتين: يتستخدم الدراسة المنهج التحليلللتحقق من فرضية البحن 

من حين التعارف علاى مفهاوم التمويال متنااهى الصاغر  تحليل اإلطار النظرىب األولىتهتم الخطوة 

وتطااور هااذه المنظومااة فااى مصاار واألطاار التشااريعية التااى خضااعت ة وممسساااته والفئااات المسااتهدف

اساتعراض وتلخايص األدبياات االقتصاادية التاى أبارزت الادور الهاام  يكما يتطلب المنهج التحليل.لها

أماا الخطاوة مويل متناهى الصغر فى مكافحة مشكلة البطالاة فاى الادول النامياة وخصوصاا مصار.للت

القياس الكمى ألثر التمويل متناهى الصغر على البطالة للوقاوف علاى الادور الاذى فتتمثل فى  ةيالثان

فاى لعبه التمويل متناهى الصغر فى التخفياف مان حادة البطالاة وزياادة معادالت المشااركة يمكن أن ي

تم قياس ممشر تطور منظومة التمويل متنااهى الصاغر بممشارين رديساين األول سوف يقوة العمل.و

الثانى يتمثل فى عدد المقترضين النشطين سنويا الذين استفادوا من برامج التمويل متنااهى الصاغر،و

عياار قيااس مساتوى البطالاة فاى مصار بم ماجمالى محفظة التمويل متناهى الصغر النشطة سانويا.ويت

نسبة البطالة الاى اجماالى قاوة العمال كممشار علاى حادة البطالاة باين الساكان فاى سان العمل.ولقاد تام 

الساانة التااى أقاايم  فيهااا ماامتمر قمااة  1997حياان تمثاال بدايااة الفتاارة  .2015- 1997اختيااار الفتاارة 

دول التمويال متنااهى الصااغر والاذى أحاادث تاأثير كبياارا علاى منظومااة التمويال متناااهى الصاغر فااى 

الصغر فى مصر للهيئاة العاماة للرقاباة  يالتمويل متناه صناعةسناد مهمة تنظيم عمل إالعالم كما تم 

ينااير  25خالل تلك الفترة وما تخللها من أحداث كثيرة أثرت على مشاكلة البطالاة منهاا ثاورة  المالية

 (. 2010)الهيئة العامة للرقابة المالية ، م2011

 

الفئات -الخدمات -المفهوم )قتصاديات التمويل متناهى الصغرا المبحث األول:

 (المستهدفة
 الصغر. متناهي التمويل مفهوم

 الصغر إال أنها جميعا تدور حول معنى واحد يعارف يتعريفات حول مفهوم التمويل متناهتعددت ال

 ياتم قاد والاذين يالادخل المتادن ذوى إلاى المالياة الخادمات تقاديم ناهأ علاى الصاغر متنااهى التمويال

 .الرسمى التمويل نظام من همؤاستثنا

ه "تااوفير الخااادمات المالياااة الصااغر علاااى أنااا يالتمويااال متنااااه (Otero,1999; p8)فيعاارف     

 الدخل الفقراء الذين يعملون لحسابهم الخاص" يلمنخفض

   the provision of financial services to low-income poor and very 

poor self-employed people".                                                         

علااى أنااه "محاولااة تحسااين   (Schreiner and Colombet,2001;p339)يعرفاا بينمااا 

 سر الفقيرة التى تتجاهلها البنوك" طر  الوصول الى الودادع والقروض الصغيرة لأل

 “the attempt to improve access to small deposits and small loans for poor 

households neglected by banks.” 
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وماان ثاام يشاامل التموياال متناااهى الصااغر وفقااا لهااذا التعريااف تااوفير الخاادمات الماليااة مثاال االدخااار 

سواء.                        مين فى المدن أو القرى على حد يوالقروض والتأمين للفقراء المق  

ماان  الفقااراء الفرصااة "التموياال متناااهى الصااغر علااى أنااه (Hamad.Miki,2010;p3) ويعاارف  

للوصول الى الخدمات المالية األساسية مثل القروض والتحويل واالدخار والتاأمين متنااهى الصاغر"     

 مساعدة وذلك بهدف الفقر فى غاية ألسر صغرى قروض تقديم ( على أن 2010) إيهاب يعرف كما 

 الصغرى. مشاريعهم تنمية أو إنتاجية فى أنشطة البدء على األسر هذه

الصاغر علاى أناه "الخادمات  يالتمويال متنااه ة للرقابة المالية المصرية فتعارفأما الهيئة العام    

والمنتجااات الماليااة المختلفااة التااى تسااتهدف الفئااات ذات الاادخل المحاادود والماانخفض "وتشاامل هااذه 

 الخادمات اإلقااراض والتااأمين واالدخاار وتحوياال األمااوال بماا يااالءم احتياجااات وقادرات هااذه الفئااات

 (.www.efsa.gov.eg  ،2010)الهيئة العامة للرقابة المالية،الموقع األلكترونى

أى أنه وفقا للهيئة العامة للرقابة المالياة فاإن التمويال متنااهى الصاغر هاو كال تمويال ألغاراض 

ويعتبار .اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجاالت وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة

رديساية مان وساادل تشاجيع دخاول الفئاات محادودة الادخل فاى النشااط  التمويل متناهى الصغر وسيلة

مان المتوقاع أن يساهم الاى التمويال ألفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصاغر ااالقتصادى، فوصول 

العماال  ىالقااادرين علاا ماان خااالل إيجاااد الفاارص الوظيفيااة المناساابة للفقااراءفااى تقلياال نسااب البطالااة 

تحساين مسااتويات دخاول األساار مماا ياامدى الاى  سابب نقااص التمويال واإلنتااة ويتعاذر علاايهم ذلاك ب

 األشاااااد فقااااارا، مماااااا يسااااااهم فاااااى زياااااادة حجااااام االساااااتثمار والتشاااااغيل فاااااى االقتصااااااد القاااااومى

(Hamad.Miki,2010;1). 

الصاغر  متناهى الصغر واإلقراض متناهى الجدير بالذكر ضرورة التفرقة بين التمويل ومن  

 فااإلقراض .األماوال وتحويال التأمينو والتوفير اإلقراض الصغر متناهى التمويل ففى حين يتضمن

 بادون ممسساة أخرى،وغالباا أياة أو البناك بواساطة للعميال يمان  صاغير قارض هاو الصغر متناهى

وبالتالى الصاغر. متنااهى التمويال قطاا  مان جازءا الصاغر متنااهى اإلقاراض ضمانات.وبذلك يعتبر

 المختلفة بما فيها اإلقراض. المالية من الخدمات خليو الصغر متناهى التمويل فإن

تاريخياا   "متنااهى الصاغر التمويال" و الصاغر" متنااهى اإلقاراض" ويعود الخلو بين مفااهيم     

 الصاغر متنااهى لإلقاراض كامتاداد الصاغر يمتنااه التمويل تعبير دخلأ عندما التسعينات إلى أواخر

(de Aghion & Morduch, 2005;14) خادمات دخالإ يشمل الصغر متناهى التمويل تعبير.إن 

 رسمى بشكل الصناعة بهذه العالم،واالعتراف فى مختلف انحاء ممسساتال من عدد بواسطة حديثة

 يتحاول التركياز بادأ الحاين ذلك الصغر ومنذ متناهى لإلقراض الممتمر األول خالل 1997 عام فى

قراض متناهى الصغر هو أحاد إلهنا يتض  أن اومن .القروض من  نحو خدمات مالية أخرى بجانب

  (Wrenn.Eoin,2007). أدوات التمويل متناهى الصغر وأحد أنواعه

 

 خدمات التمويل متناهى الصغر

أو  بدء على قادرين ليصبحوا المالية الخدمات من مختلفة مجموعة والمتعطلون إلى الفقراء يحتاة    

 تحويال مثال األخارى أو االحتياجاات الفيضاانات مثال الصاعبة أعمالهم،أو مواجهة الظروف تطوير

 األموال أو التوفير، ويمكن التعرف على خدمات التمويل متناهى الصغر فى النقاط التالية :

فى قدرة تلاك الممسساات  الصغر يكمن متناهى اإلقراض ممسسات من العديد نجاح إنالقروض: -1

سارعة  المروناة ، الرسامى وتشامل غيار للخدمات المقدماة للقطاا  على تحقيق بعض الخصادص

الفواداد  والساهلة وعلاى الارغم مان ارتفاا  نساب الواضاحة األماوال، والشاروط الحصاول علاى

 مان كبيار عادد إدارة تكلفاة ارتفاا  بسابب التقليدياة قاروض البناوك علاى تفارض باالتى مقارناة

 ياتم قاد لاذينأولئاك ا أماام القاروض إلاى للوصاول المجاال فات  هاو فاالمهم الصاغيرة القاروض

  .الرسمى التمويل نظام من استثناؤهم

http://www.efsa.gov.eg/
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 حساابات مان ناوعين عاادة متنااهى الصاغرتمويال ال ممسساات تعارض: )التاوفير( االدخاار -2

 البناوك مان المقدماة التاوفير خادمات فهى تقابل الطوعية المدخرات أما .الطوعى واإللزامى:التوفير

أن  بالضارورة ولايس للقاروض كضامانات خدمساتت فهاى اإللزامياة المدخرات التجارية التقليدية بينما

الوفااء  ياتم حتاى الممسساة فاى بهاا االحتفااظ ياتم بال الوداداع علاى عواداد أياة الحساابات هاذه تقادم

 .بالقرض

خادمات التاأمين  المتادنى الدخل ذوى الصغيرة المشاريع أصحاب يحتاة :الصغر متناهى التأمين -3

 الخادمات مان التاأمين ويعتبار.الوفااة ، السرقة ، ،اإلصابة المرض لمخاطر مثللمواجهة بعض ا

 حاجاة لتلبياة محفظتهاا إلاى الصاغر إضاافتها متنااهى التمويال ممسساات بعاض بدأت التى المالية

 إلى مينأالت خدمات تقديم جلأ من الصغر متناهى التمويل ممسسات تحتاةحين و.للحماية همالء

 شاركات ماع إحادى الشاراكة ىتلجاأ الاثام ومان  يصاعب الحصاول عليهاا عاادة تاراخيص خاصاة

ممسساات عمال ت وهناا.مخااطرالمن  خوفا الفقراء إلى مباشرة خدماتها ال تفضل تقديم التى التامين

 .والعمالء التامين شركة بين كوسيو الصغر متناهى التمويل

 عان أو مان خاالل ممسساات التمويال متنااهى الصاغر مباشارة الخدماة هاذهتقدم : تحويل األموال -4

 المحلياة التشاريعات علاىذلاك  يعتماد،واألموال تحويال شاركات ماع ة أيضااالشاراك طرياق

مان   القريباة عالقتهاا بسابب بميازة تنافساية الصاغر متنااهى التمويال ممسساات تتمتاع.والتكلفاة

 التحاويالت هاذه اخاذ يمكان األخرى. كما بالخدمات الخدمة هذه ربو إمكانية إلى إضافة عمالدها

 .المقترضة تسديد المبالغ على العميل مقدرة احتساب عند عتباراال بعين

 

 الفئات المستهدفة

الادخل  ذوى األفاراد أو  "اقتصاديا نوالنشيط الفقراء" هم الصغر متناهى التمويل عمالء إن 

وهم فى الغالب مان أصاحاب األعماال  .الرسمى التمويل ممسسات دخول على القادرين المتدنى غير

لساايدات االحرفيااة وأصااحاب المشااروعات المتناهيااة فااى الصااغر ماان التجااار والباعااة الجااادلين وكااذا 

)مصاااففى الشاااعر،مديرى المطااااعم الصاااغيرة،الحرفيين،وغيرهم مااان  المعااايالت ومقااادمى الخااادمات

 أعمال ومهارات اقتصادية فرص همالء العمالء لدى يكون أن أصحاب الصناعات الصغيرة(ويجب

 ولهذا.ألغراض إنتاجية بل االستهالك يستلمونها هو تمويل التى األموال ال يكون الغرض من بحين

الاذين لايس لاديهم القادرة علاى   تناساب المحارومين ال الصاغر متنااهى التمويال فاإن خادمات بالساب

 .أخرى اجتماعية برامج قبل من أفضل بشكل استهدافهم يتم حينالعمل 

وضاع  اجال مان متفاوتاة.ولكن بطار  الصاغر متنااهى المشارو  المختلفاة الممسساات وتعارف    

 لممسسات شبكة العالمية،وهىACCION عام يمكن الرجو  الى تعريف ممسسة أكسيون  تعريف

 الرسمى عادة غير فى القطا  الحجم صغيرة مشاريع على أنهاحين تعرفها الصغر، متناهى التمويل

 الادخل مصادرهاى  علاى أن تكاون البيات مركزهاا خاارة يكاون وقد خمسة أفراد من أقل توظف ما

 الجزدى،مشااغل البياع المشاريع،أكشااك هاذه علاى األمثلاة ومنن،األحياا غالاب فاى لألسارة الوحياد

وفاى مصار عرفات .(6؛ص2006قطاان، فاادى( فاى األساوا  البيع ومواقع الخشب الخياطة،مشاغل

علاى انهاا المنشاآت التاى يقال رأس  2004لعاام  141القاانون رقام المنشآت متناهية الصاغر فاى ظال 

مالهاا المادفو  عان خمسااين ألاف جنياه بصارف النظاار عان حجام العمالاة بهااا )الهيئاة العاماة للرقابااة 

 (.2010المالية 
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 3التمويل متناهى الصغر فى مصر:المبحث الثانى 
 

 والفئات المستهدفةتطور أداء التمويل متناهى الصغر فى مصر:المؤسسات 

 فى الصغر متناهى اإلقراض عرف مصر فقد فى جديدًا شيئًا الصغر متناهى التمويل يعد ال 

الحكوماة التاى  خالل برامج اإلقراض الزراعى المدعماة مان قبال من الماضى من القرن الخمسينات

واستهدفت صغار المازارعين للحكومة  مملوك الزراعى كبنك واالدتمان للتنمية الرديسى البنك قدمها

 وزارة من بمبادرة ١٩٦٧ عام بدأ الذى "المنتجة األسر مشرو  خالل من فى المقام األول ، وكذلك

 (Baydas,Mayada & others,1995).االجتماعى التضامن

بتقديم   (USAID) الدولية قامت الوكالة األمريكية للتنمية) ١٩٨٨ وفى أواخر الثمانينات)عام       

وجمعيااة رجااال األعمااال باإلسااكندرية لتقااديم  عم الفنااى والمااالى لكاال ماان البنااك الااوطني للتنميااةالااد

الدخل النشطين اقتصادياً والمنشآت الصاغيرة ومتناهياة الصاغر. اإلقراض متناهى الصغر لمحدودى

متنااهى الصاغر بادعم ماالى وفناى  ثم توالى دخول عدد كبير من الجمعيات لتقاديم اإلقاراض 

جمعيااة تقاادم باارامج  400بياار مان الجهااات المانحة.ويوجااد فااى مصار حاليااا مااا يزيااد عان مان عاادد ك

اإلقاراض متنااهى الصاغر مقسامة الاى مجموعتين:المجموعاة األولاى وهاى جمعياات صاغيرة لتنميااة 

المجتماع تقاادم برامجهاا فااى المجتمعااات المتواجادة فيهااا بادعم مااالى وفنااى مان الصااندو  االجتماااعى 

)تخادم كال منهاا  4جمعية.وتضم المجموعة الثانياة سات جمعياات كبيارة  390من  للتنمية وتبلغ أكثر

% مان المقترضاين النشاطين  83أكثر من خمسين ألف مقترض(.وتستحوذ الجمعيات بنوعيهاا علاى 

 % من حجم المحفظة النشطة لعمالء اإلقراض متناهى الصغر . 68و 

 دور اجتماعى حين لعب لهم تتي  كوسيلة الصغر متناهى التمويل المصرية البنوك ثم تبنت

 برنامجاً لإلقراض متناهى الصغر تاله بعد ذلاك كال مان بناك مصار 2001قدم بنك القاهرة فى عام 

( نالحظ أن البنوك التى تقدم 2( و)1.ومن الشكلين )2007وبنك اإلسكندرية فى عام  2003فى عام 

% مان إجماالى  27النشطين وحاوالى  % من المقترضين14اإلقراض متناهى الصغر تستحوذ على 

المحفظااة النشااطة.ويعتبر برنااامج اإلقااراض األصااغر ببنااك القاااهرة ماان أكباار الباارامج المقدمااة فااى 

ألف مقتارض وبلغات اجماالى محفظتاه  99القطا  المصرفى حين بلغ عدد العمالء النشطين حوالى 

 (.11؛2010 مليون جنيه مصرى )الهيئة العامة للرقابة المالية ، 332النشطة 

ويرجع عزوف البنوك عن تقديم خدمات التمويل األصاغر فاى مصار الاى عادة أساباب منهاا 

عدم توفر البنية األساسية وشبكة الفرو  الواسعة المالدمة لطبيعة هذا النشاط ،وعادم تاوافر الكاوادر 

قعاات البناوك البشرية الالزمة وضعف المعرفة بكيفية تقديم هذا الناو  مان التمويال باإلضاافة الاى تو

 لنسب عالية من المخاطر فى التعامل مع الفئات المستهدفة لبرامج التمويل األصغر.

وممخرا أنشئت شركتان لتقديم خادمات التمويال األصاغر.األولى هاى شاركة "ريفاى" والتاى 

كشركة مساهمة مصرية يساهم فيها الصندو  االجتماعى للتنمية لتقديم اإلقراض  2007أنشأت عام 

ات الصغيرة والمتناهية فاى الصاغر بالتعااون ماع البناك التجاارى الدولى.والثانياة هاى شاركة للممسس

كشركة مسااهمة مصارية باين مساتثمرين مصاريين وشاركة فاايننس  2009"تنمية" التى أنشئت عام 

)إحاادى شااركات مجموعااة القلعااة( وبالتعاااون مااع البنااك المصاارى Finance Unlimitedانليمتااد 

% مان 5% مان إجماالى عادد المقترضاين النشاطين و3وذت الشركتان معا علاى الخليجى.ولقد استح

للرقابااة إجمااالى المحفظااة النشااطة)تقرير عاان صااناعة التموياال األصااغر فااى مصاار،الهيئة العامااة 

                                                
حين يسطر نشاط االقراض متناهى الصغر على منظومة التمويل متناهى الصغر فى مصر ويمثل الشطر األكبر فى هذه الصناعة ونظرا  3

البيانات المتاحة عن أنشطة التمويل األصغر األخرى فى مصر ،فإن التحليل الكمى والبيانات ساوف تركاز علاى نشااط االقاراض  قصورل
 فى مصر . متناهى الصغر

باإلساكندرية،  والجمعياة المصارية لتنمياة وتطاوير المشاروعات )لياد(، وجمعياة رجاال األعماال م جمعياة رجاال األعماال بأسايوط،وها 4

 رجاال األعماال والمساتثمرين لتنمياة المجتماع بالدقهلياة،وبرنامج والجمعياة المصارية لتنمياة المشاروعات الصاغيرة والحرفياة، وجمعياة

 .التضامن
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ويمكاان توضااي  توزيااع عاادد المقترضاين النشااطين واجمااالى المحفظااة النشااطة علااى ( 2010المالياة،

 األشكال التالية:الممسسات التمويلية المختلفة فى 

  
 ( توزيع المقترضين النشطين على المؤسسات المختلفة1)شكل رقم

 

 
 جمالى المحفظة النشطة على المؤسسات المختلفة( توزيع إ2)شكل رقم                

 

 خدمات التمويل متناهى الصغر فى مصر.

بدرجة كبيرة يلياه تقتصر خدمات التمويل األصغر فى مصر على اإلقراض متناهى الصغر 

االدخااار بدرجاااة أقااال ثاام يلياااه بااااقى الخاادمات األخااارى.ويتم التمويااال ماان خاااالل قنااااتين رديسااايتين 

 2003لساانة  88وهمااا:البنوك العامااة والخاصااة والتااى تعماال فااى هااذا المجااال بموجااب القااانون رقاام 

ل فاى ظال مظلاة والقناة الثانياة هاى الجمعياات والمنظماات غيار الحكومياة التاى تعمال فاى هاذا المجاا

،ويمكان عارض أهام هاذه الخادمات 2002لسانة  84وزارة الشمون االجتماعية بموجب القانون رقام 

 ،الهيئة العامة للرقابة المالية(:2010() 2006فى الجزء التالى:)فادى قطان، 

 

 اإلقراض متناهى الصغر فى مصر -1 

احتياجاااتهم الماليااة ماان خااالل اعتاااد ذوو الاادخول المحاادودة والمنخفضااة فااى مصاار تااوفير 

المصادر غير الرسمية ، حين إن الممسساات المالياة الرسامية ال تساتهدف هاذه الفئاات مان المجتماع 

 (:2010وتسود السو  المصرية آليتان لإلقراض متناهى الصغر)الهيئة العامة للرقابة المالية،

اإلقراض التضاامنى علاى وجاود واإلقراض الفردى.يعتمد  اإلقراض الجماعى أو التضامنى-أ

مجموعة من المقترضين)يتراوح عددهم بين ثالثة وخمساة أفاراد( يحصالون علاى قارض واحاد يقسام 

بالتساوى ويكون كال أفاراد المجموعاة ضاامنين بعضاهم الابعض فاى الساداد وياتم ساداد القارض  بينهم

مبلاغ القارض  وعا. ويتاراوحوأربعين أسب أسابيع أسبوعياً أو نصف شهرياً فى فترة تتراوح بين عشرة

83% 

14% 

3% 
جمعيات اإلقراض متناهى 

 الصغر 

 البنوك  

 شركتى  ريفى وتنمية 

68% 

27% 

5% 
جمعيات اإلقراض 

 متناهى الصغر 

 البنوك  

 شركتى  ريفى وتنمية 
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القرض لتمويل األنشطة المادرة  جنيه للفرد الواحد داخل المجموعة ويستخدم 1500جنيه إلى  50بين 

 الرسمى. ، والتى يقع معظمها فى القطا  غير للدخل

عاادة مالكااا  والاذى يكااون –أماا اإلقاراض الفااردى فيعتماد علااى مان  قاارض لفارد واحااد -ب

أن يكاون لدياه ضاامن شخصاى.  علاى –ة الصغر قادمة لمدة تزياد عان عاام لمنشأة صغيرة أو متناهي

 10000ويصل فاى بعاض األحياان لحاوالى  جنيه 25000جنيه إلى 500ويتراوح حجم القرض بين 

 .تتراوح بين أربعة أشهر وعامين جنيه. ويتم السداد شهرياً فى مدة

 .و التوفيرأاالدخار  -2

لمواجهااة المخاااطر التااى قااد يتعرضااون لهااا فااى المسااتقبل  يحتاااة الفقااراء لخاادمات االدخااار

وتعتبر الهيئاة القومياة للبرياد هاى الجهاة الرديساية .الخدمات الصحية والتعليم نفا  علىوكذلك فى اإل

 (امكتبا 3400نظارا النتشاار مكاتبهاا)التى تبلاغ  فاى مصار المنوط بها تقديم االدخار متنااهى الصاغر

علاى مساتوى الجمهورياة باإلضاافة الاى انخفااض تكااليف  بريدياة(وكالاة  6000ووكالدها)أكثر مان 

 .وفت  حسابات ادخار مقابل أسعار فاددة تنافسية حسابات االدخار.وتقوم الهيئة بقبول ودادع ألجل

 .التأمين متناهى الصغر-3

المشااروعات المتناهيااة فااى الصااغر الااى خاادمات التااأمين بجانااب  وأصااحابيحتاااة الفقااراء 

 ن واالدخار وذلك من أجل تشجيعهم على اإلقبال على المشاروعات الصاغيرة مرتفعاةخدمات االدتما

المخاطر.وتحتكر شركات التاأمين التابعاة للقطاا  العاام ساو  التاأمين فاى مصار حيان تسايطر علاى 

% من ساو  التاأمين فاى مصار.وعلى الارغم مان قياام بعاض هاذه الشاركات 90حصة تقدر بحوالى 

متناهيااة الصااغر أو ألصااحاب هااذه المشااروعات إال أن هااذه الخاادمات ال  بتقااديم التااأمين للمشااروعات

تلبااى احتياجااات اصااحاب هااذه المشااروعات ماان خاادمات التااأمين.ويقوم البنااك الااوطنى للتنمية،ضاامن 

يتعاااملون مااع الااذين للعمااالء  الحياااةبرنااامج التموياال متناااهى الصااغر الااذى يروجااه،بالتأمين علااى 

 .جزء من التمويل المقدم لهم فى حالة الوفاة مثالالبرنامج وذلك لضمان استرداد 

 

 معوقات التمويل متناهى الصغر فى مصر.

 هذا القطاا  منهاا تقف عادقا أمام نموى التحديات التيواجه التمويل األصغر فى مصر بعض  

الوصااول إلااى الفئااات االنتشااار وتحقيااق معاادالت أعلااى ماان و الماليااة واالسااتدامةتحقيااق الربحيااة 

ضامان الرقاباة واإلشاراف ى والرسم ىالنظام المال ىممسسات التمويل األصغر ف مستفيدة واندماةال

الفعاال علاى نشااط ممسسااات التمويال األصغر،خصوصاا فيماا يتعلااق بالتادابير المحاددة مان الجهااات 

 .مجاالت تقديم خدمات التمويل األصغر ىالتكنولوجيا البنكية ف ,واستخدامالرقابية المصرفية 

تعانى البيئاة القانونياة والتنظيمياة لقطاا  التمويال متنااهى الصاغر فاى مصار مان أوجاه  ما ك 

تخضع إلشاراف البناك المركازى التى البنوك التجارية فقصور مختلفة تحول دون مزيد من التوسع. 

علاااى خدماااة الشاااركات الكبيااارة واألفاااراد ذوى الااادخل المرتفاااع  بصاااورة تقليدياااةالمصااارى تركاااز 

باادأت بعااض هااذه البنااوك التجاريااة فااى تخفاايض سااقف متطلباتهااا وتلبيااة احتياجااات والمتوسااو.وقد 

خدمة ذوى الادخل المانخفض فاى الغالاب مان قبال ممسساات  لكن يتمالمشروعات المتناهية الصغر.و

والتاى تخضاع لمراقباة  االدتماانالتمويل متناهى الصغر من المنظمات غير الحكومية للحصول علاى 

تقوماان بتاوفير التمويال  تمويال فاى الساو )ريفى وتنمياة( اعى.وهناك شاركترة التضامن االجتماوزا

فاإن النظاام الحاالى  المتناهى الصاغر حالياا ولكنهماا تعماالن فاى منطقاة قانونياة رمادية.ونتيجاة لاذلك

نماو هاذا  مماا يعاو  إطاار تنظيماى ورقاابى غيار كاافمن يعانى من مجموعة من القواعد المفتتة، و

 القطا . 

، تم إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالياة ودخلات حياز 2009لسنة  10ار القانون رقم ومع إقر 

الهيئة المصارية للرقاباة علاى  . وحلت الهيئة طبقا لهذا القانون محل كل من2009يوليو  1العمل في 

 (والهيئاااة العاماااة لشااائون التمويااال العقاااارىCMA(والهيئاااة العاماااة لساااو  الماااال)EISAالتاااأمين)

((MFA اإلصالحات الرامية إلى تعزيز االساتقرار من سلسلة هو تفعيل وكان الهدف من هذا الدمج
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.وجاء هذا التحرك على خلفية األزمة االقتصاادية والمالياة مصرفى القطا  المالى غير المصرفى فى 

سلطت الضوء على الحاجة إلى الرقابة على كافة االنشطة المالية غير المصرفية وذلك  ىالعالمية الت

 لتحقيق النزاهة والشفافية فى األسوا  المالية.

وإدراكا منها بأهمية دورها كمنظم ومشرف مالى، قامت الهيئة العامة للرقابة المالياة باتخااذ  

ف عليااه،وفى ساابيل تطااوير نشاااط التموياال قاارار لتنظاايم قطااا  التموياال المتناااهى الصااغر واإلشاارا

متناهى الصغر قامت الهيئة العاماة للرقاباة المالياة مامخراً بطارح مجموعاة مان الضاوابو والمعاايير 

ينظم أداء منظومة التمويل متناهى الصغر بما يساعد على المزيد من التوعية  5فى إطار قانون جديد

 .ميهى الصغر على العمل على نحو مساتدتمويل متنازيادة قدرة ممسسات البهدف  المهمبهذا النشاط 

توظيف وتدريب فريق من خالل تطلب ترسيخ الوظادف الرقابية فى الهيئة العامة للرقابة المالية  كما

باين الهيئاات الرقابياة  التنسايق كما تساتهدف أيضااالرقابة علاى التمويال متنااهى الصاغر. مهمتهعمل 

ة للرقابااااة الماليااااة والبنااااك المركاااازى ووزارة التضااااامن الموجااااودة بمااااا فااااى ذلااااك الهيئااااة العاماااا

لمتطلباات ا تنفياذلضامان  المسااعدة التقنياةتقاديم  تستهدف االجتماعى.وعلى مستوى مقدمى الخدمات

)الهيئة العاماااة للرقاباااة المالياااة، رالتنظيمياااة المحاااددة فاااى مشااارو  قاااانون التمويااال متنااااهى الصاااغ

 الى تحقيق ما يلى) الهيئة العامة للرقابة المالياة 2014نة لس 141الجديد رقم  (ويهدف القانون2015

 لكترونى(:، الموقع اإل

طااراف المعنيااة والرقابااة علااى متناااهى الصااغر بمااا يتضاامن مصااال  األتنظاايم نشاااط التموياال  -1

 .مخاطر التى قد تتعرض لهاالءة والشفافية وإدارة الشركات التى تقدمه لضمان الكفا

المهنية لنشاط التمويل متناهى الصغر للنهاوض بالممسساات وبالعااملين بهاا بماا تطوير المعايير   -2

 يتماشى مع المعايير الدولية.

جذب المزيد من الجهات الراغبة فى تقديم التمويل متناهى الصغر من الممسسات المالية المهتمة  -3

بينها بما يحقاق مصالحة بإتاحة التمويل ألصحاب المشروعات متناهية الصغر بما يمدى الى التنافس 

  .العمالء

ساتهدفة مان العماالء لتوسع فى تقاديم الخادمات المالياة للمشاروعات متناهياة الصاغر وللفئاات الما -4

 .ل من الفجوة التمويلية بهذا القطا للتقل

 .تنظيم التأسيس والترخيص لشركات التمويل متناهى الصغر وإتاحة موارد التمويل لها-5

سايتم إنشاااء وحادة ذات طاابع خااص تابعااة للهيئاة لإلشاراف علاى نشاااط وفاى إطاار القاانون  

التموياال متناااهى الصااغر بالجمعيااات والممسسااات األهليااة والتااى منحهااا القااانون سااتة أشااهر لتوفيااق 

ويضم مجلس أمناء تلك الوحدة عدد من الخبراء فى المجال وقياادات الجمعياات وممثلاين  أوضاعها،

البنك المركزى والصندو  االجتمااعى للتنمياة. وقاد سام  القاانون بقياام لعدد من الوزارات المعنية و

 .الجمعيات والممسسات األهلية بتأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر

 

 وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر

خااص هى وحدة للرقابة على الجمعيات والممسسات األهلية وهى وحادة مساتقلة ذات طاابع  

الخااص  2014لسانة  141( مان القاانون 12منشأة بالهيئاة العاماة للرقاباة المالياة وفقااً لانص الماادة )

مثال فياه الاوزارات والجهاات المعنياة وفقااً تل متناهى الصاغر ولهاا مجلاس أمنااء بتنظيم نشاط التموي

مويال متنااهى . تهادف الوحادة إلاى تطاوير نشااط الت2014لسانة  160لقرار مجلس إدارة الهيئة رقام 

تنظيم والرقابة ومتابعة نشاط الجمعيات والممسسات األهلية وذلاك مان الالصغر فى مصر وتختص ب

وضع قواعاد ومعاايير مزاولاة النشااط وقواعاد وخالل القيام بوضع شروط الحصول على ترخيص، 

سسااات التفتاي  والرقابااة علياه ووضااع آليااات لحماياة المتعاااملين وضااوابو مسااهمة الجمعيااات والمم

إعاداد قاعادة بياناات محدثاة تشامل بلوحادة تقاوم اكماا  ر.األهلياة فاى شاركات التمويال متنااهى الصاغ

                                                
بتنظايم نشااط التمويال  2014لسانة  141قرار ردايس الجمهورياة بالقاانون  46تم نشر بالجريدة الرسمية بالعدد  2014  نوفمبر 13وفى  5

 متناهى الصغر.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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البياناااات والمعلوماااات عااان نشااااط التمويااال متنااااهى الصاااغر وأداء الجمعياااات والممسساااات األهلياااة 

معياات ومتابعة أداء الج،مجالالوإصدار النشرات،ودعم برامج التدريب وتنمية مهارات للعاملين فى 

والممسسات األهلية التى تمارس نشاط التمويال متنااهى الصاغر واتخااذ اإلجاراءات الالزماة للتحقاق 

 .من التزامها بأحكام القانون والقواعد والضوابو والمعايير التى تضعها الوحدة لممارسة النشاط

 
 المبحث الثالث : البطالة فى مصر 

   مقدمة:

العاالم  ىمنهاا معظام الانظم االقتصاادية فا ىعااني ىالمشاكالت التاتعد مشكلة البطالة مان أهام وأخطار 

الحكومااات خفااض معاادالتها  تحاااولو ىواالجتماااع ىالمجااال االقتصاااد ىنتااادج ساالبية فاا ىإلاا ىوتاامد

علاى النماو بالسارعة  ىاختبار لقدرة النظام االقتصاادبمثابة أصبحت بالتالى والتخفيف من أثارها ، و

 .إعادة تشغيل الوحدات العاطلة فرص العمل و الكافية لتوفير
يساتخدم فيهاا المجتماع قاوة العمال فياه  على أنها "الحالة التى النظريا  البطالة يمكن تعريف 

الفكاار الكالساايكى  ىاسااتخداما كااامالً "وتتمثاال البطالااة فاا
6
" االختياريااة"البطالااة اإلجباريااة والبطالااة  

مسااتويات فااراد قااادرين علااى العمال وراغبااين فيااه عنااد أوجااود  البطالااة اإلجبارياة حياان تعنااىحيان 

القاادرون علاى  األفاراد بالبطالة االختيارياةفرصا للعمل.بينما يقصد  األجور الساددة ولكن ال يجدون

بينمااا ياارى أصااحاب الفكاار .الساااددة رغاام وجااود وظااادف لهاام األجااورفيااه عنااد  وال يرغبااونالعماال 

والبطالاة الهيكلياة والبطالاة الدورياة  حتكاكياةالبطالاة اال:ا أناو أربعاة لبطالاةلاالقتصادى الحادين أن 

فااراد باادون عماال وقااادرين عليااه ويبحثااون أإلااي وجااود  البطالااة االحتكاةيااةتشااير .والبطالااة المقنعااة

االقتصاااد بحياان  ىحاادث نتيجااة لتغياارات هيكليااة فااالبطالااة التااى ت ىإلاا البطالااة الهيكليااةتشااير .وعنه

 ىالتا ىها البطالة الدورياةطلوبة.أما وافق مع فرص العمل المتت دة الالموجوتصب  ممهالت العمالة 

 ىفا ىأو اإلنفاا  الكلا ىالادورات االقتصاادية نتيجاة النخفااض الطلاب الكلا ىتحدث نتيجة للتذباذب فا

وظااادف  ىوجااود بعااض األشااخاص فاا تعنااى البطالااة المقنعااة.وأخيرا فااإن فتاارات الركااود والكساااد

اإلنتاجياة واالساتغناء عانهم ال يامثر علاى حجام اإلنتااة  ىبينماا ال يضايفون إلا ايتقاضون عنها أجاور

 ىاألجهازة الحكومياة الكبيارة وفا ىوفا ىالدول ذات التضخم السكان ىوينتشر هذا النو  من البطالة ف

 .7اجتماعية وسياسية وحدات اإلنتاة المملوكة للدولة حين يتم التشغيل ألغراض

الاة ظااهرة عالمياة ذات آثاار اقتصاادية واجتماعياة وتعمال الادول ن البطإوبذلك يمكن القول 

الادول الناميااة مثاال مصاار ألسااباب قصااور النمااو  ىالمتقدماة والناميااة علااى مواجهتهااا وهااى تحاادث فاا

االقتصاادى عاان مالحقااة النمااو السااكانى ونتيجااة لعجااز الماادخرات المحليااة عاان تموياال االسااتثمارات 

 يسااتطيع لتكلفااة االقتصااادية واالجتماعيااة للبطالااة عناادما الالالزمااة لتااوفير فاارص العمل.وتحاادث ا

 من الوظادف لكل من هو قادر ويرغب فى العمل.  االقتصاد توليد قدر كاف

 

 مشكلة البطالة فى مصر:

 حاوالى بلاغ مليون نسمة ومعدل نمو سكانها الذى 90 تشكل مصر بعدد سكانها الذى تجاوز  

مثاال كثياار ماان دول المنطقااة يتساام التركيااب و،العااالم العربىر سااو  علااى مسااتوى باا% ساانويا أك2,2

وهااى أن نساابة كبياارة ماان سااكانها ماان الشااباب،فوفقا لتقااارير البنااك  مهمااةساامة السااكانى فااى مصاار ب

ن متوسااو نصاايب الفاارد ماان الاادخل أساانة.كما  14أقاال ماان % ماان سااكان مصاار 33الاادولى حااوالى 

.كمااا كثاار الاادول العربيااة فقرانهااا أنف مصاار بأدوالر ساانة ممااا يصا 1580القاومى ساانويا بلااغ تقريبااا 

فى المركاز الثاانى  2009تصنف مصر أكبر سو  للتمويل متناهى الصغر.فقد صنفت فى نهاية عام 

                                                
يطلق الفكر الكالسيكى على النظريات االقتصاادية التاى ساادت فاى مجاال االقتصااد الكلاى قبال ظهاور الكتااب الشاهير "النظرياة العاماة  6

 م   1936عام  Keynesلالقتصادى االنجليزى جون مانيارد كينز  للتوظف والفاددة والنقود"
 اشار ديفيد  ريكاردو الى البطالة المقنعة  فى عرضة " لقانون تناقص الغلة" الذى ينطبق على الدول الفقيرة والمتخلفة  ولكن هذا الناو  7

 انتشر فى النظم االشتراكية وفى الجهاز االدارى  وفى  وحدات القطا  العام خاصة  فى الدول النامية . 



 

 115 .... سلوى احمددور التمويل متناهى الصغر فى التخفيف من حدة البطالة  فى مصر

 

مليون مقترض،كماا بلاغ حجام المحفظاة  2,1بعد المغرب حين بلغ عدد المقترضين النشطين حوالى 

 (.SANABEL,2010مليون دوالر) 224النشطة حوالى 

 سااو  العماال يعاانى منهااا ىالتاا االخااتاللمصاار عاان حالاة  ىمعاادالت البطالااة المرتفعاة فااوتشاير      

% 12-8المصرى وتشير معظم التقارير الرسمية واإلحصااءات الاى أن معادل البطالاة يتاراوح باين 

 (.2015-1997ويوض  الشكل التالى تطور معدالت البطالة فى مصر خالل لفترة ).سنويا

 
 (2015-1997معدل البطالة فى مصر خالل الفترة  3) شكل رقم          

 

يتض  من الشكل أن نسبة البطالة الى إجمالى قاوة العمال وفقاا إلحصااءات البناك الادولى  فاى مصار 

ماارت بتطااورات اختلفاات وفقااا للظااروف االقتصااادية والسياسااية التااى ماارت بهااا الاابالد خااالل فتاارة 

فاى أول فتارة  1997% عاام  8.4ن بلغات معادالت البطالاة حاوالى  ( حيا20015-1997الدراساة )

صاااالح تقريباااا وذلاااك عقاااب تطبياااق برناااامج اإلالدراساااة ثااام أخاااذت فاااى التزاياااد بمعااادالت ثابتاااة 

عقاب األزماة المالياة العالمياة حيان  2008االقتصادى،ثم أخذت تدور حول هذه المعدالت حتى عام 

عقاب ثاورة يناير،اساتمرت فاى  2011ضا  ،وخاصاة عاام  استمرت معدالت البطالة فى التزاياد الوا

 . 2015% فى عام   12.3التزايد الى أن وصلت حوالى 

 

 أسباب البطالة في مصر:

وسياسااية. فبينمااا تتعلااق  واجتماعيااة اقتصاااديةفااى مصاار محصاالة تفاعاال عواماال  البطالااةعتباار ت                  

رتفااا  تكاااليف المعيشااة باإلضااافة إلااى او ىقتصااادبانخفاااض معاادل النمااو اال االقتصاااديةاألسااباب 

بحيان نجاد النماو السااريع  ىجتماعياة تتعلاق باالنمو الااديمغرافاألسااباب االاالقتصاادية فاإن السياساات 

توزيااع الاادخل،  ىللسااكان بمعاادالت أكباار ماان معاادالت النمااو فااى الناااتج القااومى، وشاادة التفاااوت فاا

الهجارة إلاى نحاو الكثيار مان ساكان األريااف ماا دفاع الرياف م ىباإلضافة إلى األوضا  المتدهورة ف

.وتعود األسااباب السياسااية الاى التقلبااات والتغياارات فااى نظااام الحكاام وماامخرا بحثااا عاان العماالالمادن 

الثورة المصارية التاى أدت الاى العدياد مان التقلباات السياساية واألمنياة التاى أثارت بشاكل كبيار علاى 

ن مشاكلة البطالاة تعاود بصافة رديساية إويمكان القاول   (Abdou& Zaazou,2013)البطالة والفقر

 الى مجموعة من األسباب أهمها:

باارامج  مشااتمال علاى 1992منااذ عاام الاذى بادأ  ىوالتكياف الهيكلاا ىبرناامج اإلصاالح االقتصاااد (1

النقديااة والماليااة وسااعر الصاارف والموازنااة العامااة وباارامج خاصااة بالجوانااب تتعلااق بالجوانااب 

خاصة اإلنتاة الصناعى.وعلى الرغم من نجاح البرنامج فى تحقياق أهدافاه الممسسية واإلنتاة و

فقد ظلت التكلفة االجتماعية الناتجة عن سياسات اإلصاالح وتزاياد الادين العاام ، النقدية والمالية 
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 متعطلاااين أعاااداد ال الاااداخلى وظهاااور الركاااود نتيجاااة لإلجاااراءات االنكماشاااية ساااببا وراء تزاياااد

قاادمين الجادد إلاى ساو  العمل.ويعاد برناامج الخصخصاة وبياع وحادات القطاا  العاام لاوخاصة 

من أكثر البرامج تأثيرا علاى تزاياد أعاداد  1996الحكومة المصرية فى فبراير عنه الذى أعلنت 

مماا المتعطلين حين أدى هذا البرنامج إلى إعادة هيكلة العمالة فى شركات قطا  األعماال العاام 

 .برامج المعاش المبكرتفعيل غناء عن العاملين والستأدى الى ا

فاى االقتصااد المصارى وهاذا يامثر بدرجاة  الفجوة الهيكلية بين المدخرات واالستثمارات وجود  (2

 كبيرة على قدرة االقتصاد المصرى على زيادة االستثمار وبالتالى فرص العمل والتشغيل.

ادمااة فااى القطاعااات الحكوميااة حياان الزالاات عقااود التوظااف الد سااو  العماال فااى مصاار جمااود (3

 على الكفاءة اإلدارية.      ترقى على األقدمية وليسالم انظ حين تعتمدوالخدمية 

نشااء الصاندو  إرغام  عدم قدرة المشروعات الصغيرة على توفير قادر كااف مان فارص العمال (4

ة ى يعمااال علاااى تحقيقهاااا ودور البناااوك التجارياااة والزراعياااتااالااالجتمااااعى للتنمياااة واألهاااداف 

والصااناعية وصااناديق التموياال الحكوميااة والمنظمااات غياار الحكوميااة والتااى تعماال علااى دعاام 

المشروعات الصغيرة إال أن هذه المشروعات لم تستطيع اساتيعاب عادد كبيار مان فارص العمال 

 .   ىاألحوال االقتصادية العامة وانخفاض الطلب الكل ىإلذلك قد يرجع و

 ىتصال نسابة األمياة فاحيان  ساو  العمال ىمالحقاة التغيار فا ( ضعف نظم التعليم والتدريب عان5)

زياادة األعاداد المتخرجاة مان الكلياات النظرياة  ى%  كماا أن التعلايم يتجاه إلا40أكثر مان  ىمصر إل

دراساات وجاود  وعادمالمراحال المختلفاة  ىجاودة التعلايم فا ماع انخفااض بالمقارنة بالكلياات العملياة 

هااذا باإلضااافة الااى عاادم تااوافر  تعكااس احتياجااات سااو  العماال ماان التخصصااات العلميااة المختلفااة. 

عادم القادرة علاى التخطايو الجياد لمواجهاة  ىإل ىأدمما  دقيقة عن سو  العمل والعمالةالمعلومات ال

  .الميدانية تحديد معدالت البطالة على البحوث ىالبيانات المستخدمة فنتيجة اعتماد هذه المشكلة 

 
 المبحث الرابع : دور التمويل متناهى الصغر فى التخفيف من حدة البطالة  فى مصر

 

 مقدمة:

يادل التوساع الهادال فاى خادمات التمويال متنااهى الصاغر للفقاراء علاى مساتوى العاالم وارتفاا  نساابة 

مان الادول علاى سداد القروض المتناهية الصغر ونجاحها فى القضاء علاى البطالاة والفقار فاى كثيار 

أهمية هذه الصناعة فى القضاء على أهم المشاكالت االقتصاادية المزمناة مماا جعال الابعض يطلقاون 

مشايرة الاى التمويال  "Microfinance Revolution"عليها مامخرا ثاورة التمويال متنااهى الصاغر

ك جيارمين علاى متناهى الصغر كأداة فعالة فى القضاء على البطالة والفقر والتى بدأت منذ إنشااء بنا

 ,Kono & Takahashi). 2006يد ممسسه الدكتور يونس والاذى تسالم جاادزة نوبال للساالم عاام 

2010)  
  

 .أهم ما توصلت الي  الدراسات السابقة

 لااى التمويااال فاااى النماااوإلاااى دور الوصاااول إأشااارت الدراساااات النظرياااات االقتصااادية الحديثاااة     

 Claessensمن  كلكدت الدراسات التطبيقية والقياسية على هذا الدور.فقد أوض  أى كما االقتصاد

and Tzioumis (2006)   إن نقص الوصاول الاى التمويال قاد يمثال أحاد األساباب الرديساية لفجاوة

توزيع الدخل والفقر والبطالة فى المجتمعات.فالوصول الى التمويل الالزم يمكن أن يساهم فاى زياادة 

 Hulmeكما أوضا   اء واألسر المعيلة من أجل خلق فرص للعمل لتلك األسر وذويهم.قدرات الفقر
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أن برامج التمويل متناهى الصاغر يفتارض أنهاا ساتحدث تغييارا جاذريا فاى سالوك االنساان  (1997)

 وقدراته بشكل يجعله قادرا على تحقيق النتادج التى يرغب فيها. 

ن الدراساات النظرياة والتطبيقياة للتحقاق مان هاذا وانطالقا من هذا الدور فقد قدمت العديد ما 

 الدور بالتطبيق على حاالت دراسية مختلفة يمكن استعراض بعضها فى الجزء التالى :

منتجاات التمويال متنااهى الصاغر وأثرهاا علاى  دورتنااول  Nourse (2001) فاى دراساةف 

ن مويل متناهى الصاغر مان التاأميالبطالة والفقر، وتوصل الى أن الفقراء بحاجة الى كافة منتجات الت

 الصاغر وذلاك للخاروة مان حلقاة البطالاة والفقار يمتنااه قاراضواالدخار والتحويال ولايس فقاو اإل

(Nourse, Timothy H,2001). 

القااروض متناهيااة الصااغر فااى Hollis and Sweetman(2001)  كمااا تناااول كاال ماان 

لتموياال متناااهى الصااغر فااى أيرلناادا الثااامن عشاار والتاسااع عشاار فااى أيرلناادا، وأوضااحا أن ا ينالقاارن

الساااريع ومواكبتاااه للتغيااارات فاااى الظاااروف االقتصاااادية  هساااتمر لمااادة ماداااة عاااام نتيجاااة لتطاااورا

% من السكان وان بارامج التمويال متنااهى الصاغر أدت 20واالجتماعية الى أن وصل الى أكثر من 

 .(Hollis and Sweetman,2001) ن مشكالت المجتمع أهمها البطالة والفقرلى عالة كثير مإ

بعنااوان الخاادمات الماليااة للفقااراء وبااالتطبيق علااى أندونساايا  Hamada (2010)وفااى دراسااة        

وباسااتخدام الماانهج التحليلااى أوضاا  الباحاان أن البنااوك التجاريااة تقااع علااى رأس ممسسااات قطااا  

أندونسايا وتوصال الاى أن التمويال متنااهى الصاغر ساوف يحادث تطاورا التمويل متناهى الصغر فى 

وتغيرا كبيرا على صعيد القطاعات المالية فاى دول مختلفاة مان العاالم إذا ماا حصالت هاذه الصاناعة  

باذل إلاى على مزيد من االهتمام على كافة المساتويات المحلياة والدولياة، ويحتااة ذلاك مان البااحثين 

مكان أن يانج  مان خاللهاا آللياات التاى يية والتطبيقية للتركيز على توضي  امزيد من الجهود الدراس

 هذا القطا  فى ظل المتغيرات الداخلية التى تسود دول العالم. 

فى ماليزياا اساتخدم  بين الشباب اإلقراض متناهى الصغر على البطالةبرامج وحول اختبار أثر       

(2011) Al- Mamun األسااليب الكمياة للتوصال الاى نتاادج أهمهاا أن بياناات المقطاع العرضاى و

يجااابى علااى التشااغيل ورفااع مسااتوى تااأثير إ تباارامج التموياال متناااهى الصااغر فااى ماليزيااا كاناات ذا

وخاصااة بااين الفئااات المسااتهدفة،حين قاماات بتشااغيل أفااراد أساارهم فااى مشااروعاتهم.كما  نتاجيااةاإل

لتموياال متناااهى الصااغر كاناات ماان النساااء توصاالت الدراسااة الااى أن أكثاار الشااراد  تفضاايال لباارامج ا

الالتاااى وجااادن فاااى تلاااك البااارامج عماااال يتسااام بالمروناااة التاااى تمكااانهن مااان الموازناااة باااين العمااال 

والمسموليات األسرية. كما أوصت الدراسة من أجل مزيد مان تحساين األوضاا  االقتصاادية للمارأة 

مرناة وبارامج تدريبياة خاصاة  خالل عمليات التنمية االقتصادية بضارورة تصاميم سياساات إقاراض

 للوصول الى الشراد  األكثر فقرا من أجل زيادة معدل التشغيل والقضاء على الفقر.

التمويال  تمت خاللها المقارنة بين نموذةKazi & Leonard(2012)  وفى دراسة مقارنة لـ      

علاى ياد الادكتور محماد ياونس مان   رياا باالنموذة الاذى طباق فاى بانجالدييمتناهى الصغر فاى نيج

وباستخدام أسلوب القياس الكماى  حين أثر صناعة التمويل متناهى الصغر على الفقر وبطالة الشباب

للعالقة بين التمويل متناهى الصاغر والبطالاة توصالت الدراساة الاى أناه علاى الارغم مان أن صاناعة 

لسالطات النيجيرياة مان حيان اإلعاداد التمويل متناهى الصغر قد حازت على اهتماام شاديد مان قبال ا

لبرامج التمويل وتوسيع قاعدتها إال أنها كاان لهاا تاأثير ضائيل علاى كال مان الفقار والبطالاة وخاصاة 

 بين الشباب فى نيجريا مقارنة بالنموذة األساسى الذى حدث فى بنجالدي . 

اهى حاول التمويال متنا Smile Dzisi, Francis Obeng (2013)ولقد أظهرت دراساة  

الصغر ورفع مساتوى معيشاة الساكان وخاصاة النسااء فاى غاناا  أن بارامج التمويال متنااهى الصاغر 

كانت بمثابة األداة الفعالة لتحسين مستوى معيشة النساء فى غانا من خالل تمويال ممسساات تجارياة 

أة اماار 840يمتلكهااا النساااء المعاايالت. وباسااتخدام ماانهج متعاادد الطاار  وبااالتطبيق علااى عينااة ماان 

استفادت من برامج التمويل متناهى الصغر توصلت الدراسة إلاى أن النسااء توساعن فاى ممسسااتهن 
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وتحسنت أوضاعهن االقتصادية واالجتماعية بشاكل كبيار بعاد حصاولهن علاى التمويال حيان اقتارن 

 ببرامج تدريبية ساعدتهن على إدارة مشروعاتهن بشكل جيد

تعتماد  منهجياة باساتخدام ناهى الصغر فى مصارعن التمويل مت (2008)وفى دراسة مسحية 

 وأكثرهاا ممكناة عيناة أوساع تغطياة أجال مان مقنناة اساتبيان استمارة على ىمبن ىكم األسلوب  على

 هاذه تنمياة علاى إيجاابى أثار مصر فى الصغر متناهى للتمويلللمجتمع، توصلت الدراسة أن  تمثيال

 لتمويال القليلاة الخارجياة أحاد المصاادر يمثال التمويال هاذا أن النتاادج توضاحكماا أ  المشاروعات

 أن % ٣٨ قرر معهم المقابالت أجريت الذين العمالء بين ومن .مصر فى اقتصاديًا النشطين الفقراء

، لهام بالنسابة األول التمويال تمثال مصادر معهاا يتعااملون التاى الصاغر متنااهى التمويال ممسساة

. المادخرات مان الاذاتى التمويال هاو الصاغر متناهياة المشاروعات أصاحاب لتمويال اآلخر والمصدر

حصارى  بشاكل القادماة المشاروعات يادعم ال مصار فاى الصغر متناهى التمويل أن ويتض  من ذلك

 الصاغرى متنااه التمويال خدمات أن يعني مما.جديدة اقتصادية أنشطة خلق فى يسهم أن يمكنه وإنما

 .النساء تعيلها ىالت لألسر وخاصةعمل  فرص خلق فى ساهمت

 

 فى مصر.ثانيا: قياس دور التمويل متناهى الصغر فى التخفيف من البطالة 

تاام تكااوين نمااوذة قياسااى يعتمااد علااى البطالااة ولقياااس العالقااة بااين التموياال متناااهى الصااغر          

قاراض متنااهى الصاغر باين تطاور نشااط اإل طويلاة األجال لتحليال العالقاة أسلوب التكامال المتنااظر

-Co)علاااى نظرياااة التكامااال المتنااااظروذلاااك باالعتمااااد  البطالاااة فاااى مصااارياااف مااان مشاااكلة التخفو

integration Theory) التاااااااى قاااااادمها وأثبتهاااااااا إحصااااااااديا كاااااال مااااااان أنجااااااال وجرانجااااااار

(Engle&Granger,1987) وتقاااوم هاااذه النظرياااة علاااى فحاااص العالقاااات باااين السالسااال الزمنياااة

االساتقرار فاى المساتوى األولاى لها.ويتمثال نماوذة  للمتغيرات االقتصادية والتى عادة ماا تتسام بعادم

 الدراسة فى المعادلة التالية:

)1(..........281766

5544332211

tttt

tttttt
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 حين

tY  ( 2015-1997جماالى قاوة العمال خاالل الفتارة )إ:ممشر البطالة ويعبر عنه بنسابة البطالاة الاى

 0وهو المتغير التابع فى النموذة

 

 المستقلة فى النموذج فهى:أما المتغيرات 

X11997األول للتمويل متناهى الصغر ويقاس بإجماالى المحفظاة النشاطة خاالل الفتارة ) ر:الممش-

2015)0 

X2:الثانى للتمويل متناهى الصغر ويقااس بإجماالى عادد المقترضاين النشاطين خاالل الفتارة  رالممش

(1997-2015)0 

X3االساتثمار ويقااس بنسابة إجماالى تكاوين رأس الماال الثابات :ممشارGross Fixed Capital 

Formation ( 2015-1997إلى الناتج المحلى اإلجمالى خالل الفترة)0 

X40(2015-1997)التضخم ويقاس بمعدل التضخم السنوى خالل الفترة  ر: ممش 

X5 جمااالى ساانويا خااالل الفتاارة اإليقاااس بمعاادل نمااو الناااتج المحلااى :ممشاار النمااو االقتصااادى و

(1997-2015  ) 

D1للتعبير عن دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى تطوير منظومة التمويل متنااهى  :متغير صوري

(،ويأخااذ 2009-1997،ويأخااذ هااذا المتغياار صاافر خااالل الفتاارة) 2010الصاغر فااى مصاار منااذ عااام 

 0(2015-2010خالل الفترة) 1القيمة 
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D2علاااى البطالاااة فاااى  2011ينااااير  25ثااار الثاااورة المصااارية التاااى حاادثت فاااى أل :متغياار صاااوري

-2011) خاالل الفتارة 1( ويأخاذ القيماة 2010-1997مصر،ويأخذ هذا المتغير صافر خاالل الفتارة)

2015 )0  

t0:تعبر عن الزمن 

t0الخطأ العشوادى :يمثل عنصر   

المتنااااظر باااين المتغيااارات وفقااااً لمنهجياااة أنجااال وجرانجااار ويقاااوم أسااالوب قيااااس عالقاااات التكامااال 

 :  (Engle&Granger,1987;251-276)ى خطوتين رديسيتينل(ع1987)

 0الخطوة األولى :تجهيز البيانات واختبار السكون للسالسل الزمنية

 0الخطوة الثانية :تقدير النموذة واختبار سكون البواقى المقدرة

 على نموذة البحن التالى  ويمكن تطبيق الخطوات السابقة

السالسال  تتصاف بيانااتحيان  تجهياز البياناات واختباار الساكون للسالسال الزمنياة :الخطاوة األولاى

 (Seasonality)والموسامية (Variance)التبااين ثباات منهاا عادم عاادة بابعض الخصاادص الزمنياة

الخصاادص علاى المتغيارات وبالتاالى قاد تامثر هاذه  عبار الازمن (Trend)،كما تتأثر بعامل االتجااه 

وللاتخلص مان (Lutkepohl,2004;8-11)االتجااه  أو عكاس ساألخرى الداخلة فى النموذة فى نفا

تم أخذ اللوغااريتم الطبيعاى للبياناات وذلاك بهادف تحجايم القايم الشااذة داخال بياناات  هذه المشكلة فقد

 إذا ماا اختباار .ثم تمة المختلفة متغيرات الدراسة مما يزيد من دقة االعتماد على المقاييس اإلحصادي

  Unit root testsمان خاالل اختباارات جاذر الوحادة Stationaryمساتقرة  الزمنياة كانت السالسال

فحااص خااواص السالساال الزمنيااة للمتغياارات المسااتخدمة فااى الدراسااة الجاريااة خااالل الفتاارة  بهاادف

يااارات متكاملاااة مااان نفاااس واختبار ماااا إذا كانااات جمياااع المتغ،(،والتأكاااد مااان ساااكونها1997-2015)

-Philp اختباااروقااد تاام اسااتخدام Engle&Granger0الدرجااة،وذلك حتااى يمكاان تطبيااق منهجيااة 

Perron ختبار سكون السالسل الزمنية.ال 

 هذه الخطوة على مرحلتين: : وتتم  تقدير النموذة واختبار سكون البواقى المقدرة الخطوة الثانية

توصلت نتاادج اختباار جاذر الوحادة إلاى اساتقرار البياناات،وأن المتغيارات  حينتقدير النموذة: أوال:

باساتخدام   Co-integrationمتنااظرال التكامال ،فإناه يمكان تقادير نماوذةمتكاملة من الدرجة األولى

الحصاول علاى وقاد تام ،Ordinary Least Square  (OLS)طريقاة المربعاات الصاغرى العادياة

 ة التالى:النتادج المتمثلة فى النموذ
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R                 DW=1.52 

ختباار ساكون الباواقى أيضاا باساتخدام لمقدرة فى معادلة االنحادار وياتم اختبار سكون البواقى اا:ثانيا

،وحين تبين أن البواقى المقدرة مستقرة عناد المساتوى أى بادون أخاذ  Philp-Perron Testاختبار 

الفاارو  األولى،فااإن ذلااك يعنااى أن هناااك عالقااة توازنيااة طويلااة األجاال بااين المتغياارات المسااتقلة 

 والمتغير التابع.

 

  0نتائج التقدير 
م علاى معنوياة للحكا t:سوف يتم استخدام أربعة ممشرات وهى اختبار أوال:تحليل النتائج االحصائية

للحكام علاى جاودة أو معنوياة النماوذة ككال، وقيماة  fمعلمات النموذة كل على حدة ،واختباار 

2

R 

للكشف عن وجود مشاكلة  DWاتوضي  القدرة التفسيرية للنموذة ن،وقيمة إحصاء دربرن واتسون 

 ارتباط ذاتى بين األخطاء العشوادية فى النموذة.
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:تشير نتادج التقدير إلاى معنوياة معلماات النماوذة المقادرة ولابعض المتغيارات المساتقلة  tختبار ا -1

% 5وى معنوياة وهى ممشر التمويال متنااهى الصاغر الثاانى )عادد المقترضاين النشاطين( عناد مسات

% وممشار الثاورة المصارية 5جمالى التكوين الرأسمالى(عند مساتوى معنوياة ،وممشر االستثمار )إ

شاار األول للتموياال متناااهى % ، بينمااا باااقى المتغياارات وهااى المم10مسااتوى معنويااة معنااوى عنااد 

جمالى المحفظة النشطة( والنمو االقتصادى ومعدل التضخم وممشار الهيئاة العاماة للرقاباة الصغر )إ

 . tالمالية ليست ذات معنوية احصادية وفقا الختبار 

المحسوبة أكبر من نظيرتها الجدولية مما يادعو  fة : تشير النتادج االحصادية الى أن قيم fاختبار  -2

الى رفض الفرض العدمى بأن معلمات النموذة مجتمعاة تسااوى الصافر وقباول الفارض الباديل باأن 

 معلمات النموذة مجتمعة تختلف معنويا عن الصفر أى أن النموذة ككل معنوى إحصاديا.

92.0قيمة  -3
2




R مان التغيار فاى المتغيار 92لمساتقلة تفسار ماا نسابته تعناى أن المتغيارات ا %

ى عوامال أخارى يفسارها الخطاأ العشاوادى إلا% 8التابع وهو البطالة بينما ترجع النسبة الباقية وهاى 

 فى النموذة.

قيمة معامال التحدياد المعادلوتشير    
2RAdjusted   إلاى القادرة التفسايرية للمتغيارات المساتقلة

جميعاااً علااى تفسااير المتغياار التااابع بعااد أخااذ درجااات الحريااة فااى االعتبااار،وهى تعااد ماان الممشاارات 

( ممااا ياادل علااى ارتفااا  القاادرة 0.88الرديسااية علااى جااودة النموذة،فقااد بلغاات هااذه القيمااة نحااو )

لة المستخدمة فى النموذة قادرة على تفسير نحاو ذلك أن المتغيرات المستقالتفسيرية للنموذة،ويعنى 

 0% من التغير فى ممشر البطالة وهى نسبة مرتفعة إلى حد كبير88

ه يتوقاع أال يعاانى النماوذة مان مشاكلة االرتبااط الاذاتى إلى أناتشير  D.W= 1.52قيمة إحصاء  -4

 بين األخطاء العشوادية .

 

 ثانيا:تحليل النتائج االقتصادية

علماات النماوذة وإشاارتها إلاى أن بعاض المتغيارات المساتخدمة فاى النماوذة قاد أخاذت تشير قيمة م

االتجاه المتوقاع لهاا بنااء علاى النظرياة االقتصاادية،بينما أخاذ الابعض اآلخار اتجاهااً مخالفااً لماا كاان 

 متوقعاً لها،ويمكن توضي  ذلك كالتالى:

وعااادد المقترضاااين  X1: وهاااى إجماااالى المحفظاااة النشاااطة مؤشااارات التمويااال متنااااهى الصاااغر -1

أن هناك عالقة عكساية بيناه  X1،ويتض  من اإلشارة السالبة للمعلمة المقدرة للمتغير  X2النشطين 

وبااين ممشاار البطالااة، وقااد بلغاات قيمااة المعلمااة  14.01 b  ممااا ياادل علااى أن زيااادة المحفظااة

.وتتفااق هااذه النتيجااة مااع مااا 0.014خفااض معاادل البطالااة بمقاادارالنشااطة بوحاادة واحاادة تاامدى الااى 

جمالى محفظاة التمويال متنااهى ختلفة بشأن العالقة السالبة بين إتوصلت إليه األدبيات االقتصادية الم

 الصغر ومعدل البطالة.

متوقاع وعلاى الارغم مان المعنوياة ال )عادد المقترضاين النشاطين( فعلاى غيارX2 أما الممشر الثاانى 

صااادية لهااذا المتغياار جاااءت االشااارة موجبااة مشاايرة الااى عالقااة طرديااة بااين عاادد المقترضااين حاإل

النشطين ومعدل البطالة فى مصر ويمكن تفسير هذه النتيجة غير المتوقعة الى أنها ترجع الى أسباب 

منهااا توجيااه خاادمات التموياال متناااهى الصااغر نحااو أشااخاص غياار مسااتهدفين حياان قااد توجااه  مهمااة

يستهدفون القروض المتناهية الصغر الستخدامها ألغراض استهالكية أكثر منها شخاص الخدمات أل

 إنتاجية. 

والااذى يقاااس بنساابة إجمااالى  (X3)تتفااق اإلشااارة السااالبة لممشاار االسااتثمار 0مؤشاار االسااتثمار-2

إلى النااتج المحلاى اإلجماالى   (Gross Fixed Capital Formation)(1)تكوين رأس المال الثابت

                                                
المواد التي ال تتغير وال تدخل في التبادل التجاري أو االستهالك ضمن دورات اإلنتااة ، ومان أهام األمثلاة عان  هي رأس المال الثابت (1)

 .، والبناء، والمنشآت، واآلالت، والتجهيزات الضرورية، والطاقة المحركةاألرضهو  االقتصادية رأس المال الثابت في معظم النشاطات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
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مان االساتثمار مماثالً فاى زياادة  اما هو متوقع وفقاً للنظرية االقتصادية والتى تشير إلاى أن مزيادمع 

مان البنياة التحتيااة الالزماة لزياادة اإلنتاااة ومان ثام زيااادة  تاراكم رأس الماال الثاباات تامدى إلاى مزيااد

بلغاااتأماااا قيماااة المعلماااة والتاااى .التشاااغيل والاااذى يااانعكس بااادوره علاااى زياااادة متوساااو دخااال الفااارد

 59.03 b  واحاادة تاامدى إلااى انخفاااض البطالااة فتعنااى أن زيااادة رأس المااال الثاباات بوحاادة

  0وحدة 0.59بمقدار 

 مااع النظريااة االقتصااادية  (X4)السااالبة لمعاادل التضااخم تتفااق اإلشااارة:مؤشاار السياسااة النقديااة-3

هناك عالقة عكسية بين معدل التضخم ومعادل البطالاة،أما بالنسابة لحجام التاأثير ،حين تشير إلى أن

 027.04 bوحدة. 0.027 فيعنى أن زيادة التضخم بوحدة واحدة يمدى إلى زيادة البطالة بـ 

تتفاااق اإلشاااارة الساااالبة ماااع ماااا تقااارره النظرياااات االقتصاااادية للنماااو مؤشااار النماااو االقتصاااادى:-4

من النماو االقتصاادى الاى تخفايض لنظرية االقتصادية أن يمدى مزيد االقتصادى،فمن المتوقع وفقا ل

𝑏4مستوى البطالة فاى االقتصاد.وتشاير قيماة المعلماة  = أن زياادة النماو االقتصاادى بوحادة  0.05

 وحدة 0.05تخفيض البطالة بـ واحدة تمدى الى 

: تشااير اإلشااارة السااالبة إلااى العالقااة العكسااية D1مؤشاار دور الهيئااة العامااة للرقابااة الماليااة  -5

المتوقعة بين اإلصالحات والتنظيمات المالياة التاى قادمتها الهيئاة العاماة للرقاباة المالياة ودورهاا فاى 

متنااهى الصاغر التقليل من البطالة من خالل القضاء علاى المعوقاات التاى تواجاه ممسساات التمويال 

 بطرح مجموعة من الضوابو والمعايير والقوانين المنظمة لهذا القطا .

الاذى يعبار عان  2D: يقاس هذا الممشر بالمتغير الصاورى الثاانىD2مؤشر التغيرات السياسية–8

يناااير علااى مسااتوى البطالااة فااى مصاار ماان انخفاااض  25اآلثااار التااى ترتباات علااى أحااداث ثااورة 

االستثمار األجنبى المباشر وتادهور قطاا  الساياحة والقطاعاات اإلنتاجياة األخارى مماا يترتاب علياه 

  (Abdou& Zaazou,2013) .انخفاااض مسااتويات التشااغيل وزيااادة معاادالت البطالااة والفقاار

 :خاتمةال

 تبارزتحليل النظرى  والتطبيقى لعالقة توافر التمويل متناهى الصغر بالبطالة والفقار  من ال

 محارباة البطالاة فاى إيجاابى دور مان لهاا لماا الصاغر المتناهياة لمشاروعاتل ة تاوفير التمويالأهميا

 فاى فقاو والمساتديمة لايس الشااملة التنمياة وتحقياق الادخل زياادة فاى يساهم بما العمل فرص وتوفير

 .سواء حد على المتقدمة الدول فى أيضا ولكن النمو فى اآلخذة أو النامية الدول

للحالااة المصاارية فااإن هناااك تحااديا بااالغ األهميااة أمااام صااناعة التموياال متناااهى  وبالنساابة 

الصااغر،أال وهااو كيفيااة توساايع عااروض المنتجااات وتنويااع األسااوا  المسااتهدفة ماان أجاال الوصااول 

لشريحة أكبر من السكان.وتعتبر ممسسات التمويل متناهى الصغر من المنظمات غير الحكومياة فاى 

جال األعماال باإلساكندرية،األكثر تطاورا وتاوفر عموماا مجموعاة مان مصر،وعلى رأسها جمعية ر

(.على BDSالخدمات غير المالية لعمالدها،بما فى ذلك محو األمية المالية وخدمات تطوير األعمال)

سبيل المثال،توسعت جمعية رجال األعمال باإلسكندرية وتطاورت مان اإلقاراض الجمااعى التقليادى 

أمين متنااااهى الصاااغر،وتأجير الثاااروة الحيوانياااة،وهى بصااادد تطاااوير لتشااامل إقاااراض األفراد،والتااا

المنتجااات المتوافقااة مااع الشااريعة اإلسااالمية.ومع ذلك،فااإن ممسسااات التموياال متناااهى الصااغر ماان 

المنظمات غير الحكومية ذات الحجم األصاغر تحتااة إلاى المسااعدة الفنياة مان أجال تطاوير البارامج 

تحساااين الكفااااءة التشاااغيلية واالستدامة،وتوسااايع نطاااا  انتشاااارها التاااى مااان شاااأنها تنوياااع منتجاتها،و

بما فى ذلك إقامة مشروعات رأس المال  الجغرافى. وال يزال فى طور التكوين منتجات جديدة راددة

االستثمارى المخااطر والتاى تتطلاب بشاكل متزاياد ديوناا وحقوقاا ملكياة طويلاة األجال لنماو األعماال 

 التجارية الناجحة.

الحكوميااة فااى  واجهاات بعااض ممسسااات التموياال متناااهى الصااغر ماان المنظمااات غيااركمااا  

السانوات األخياارة صااعوبة فااى مواجهااة الفتاارة االنتقاليااة االقتصااادية والسياسااية الحاليااة. وقااد كشاافت 

حالة عدم االستقرار هذه نقاط الضعف التشغيلية لبعض الممسسات، وتسببت فاى حادوث تادهور فاى 
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 18فض إجمالي عدد المقترضين مان شاريحة التمويال المتنااهى الصاغر بنسابة جودة المحفظة. وانخ

)ملياون وماداة ألاف مقتارض فاى مقابال ملياون وثالثماداة  2008عان عاام  2010فى المادة فاى عاام 

عندما ارتفع إجمالى عدد العمالء الاذين  2011ألف(. ومع ذلك فقد كان هناك بعض التعافى منذ عام 

. بياد أن ماا يعرقال إمكانياات القطاعاات فاى التوساع هاو القادرة 991610لاى تخدمهم هذه الصاناعة إ

الممسسااية لممسسااات التموياال متناااهى الصااغر ماان المنظمااات غياار الحكوميااة وإدارة النمااو الراكااد 

  واالستثمار فى االقتصاد األوسع.
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