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  :يمكن الحصول على هذه الدراسة من المواقع اإللكترونية اآلتية
  

www.akdn.org/microfinance
www.planetfinance.org

www.sfdegypt.org
www.sme.gov.eg

www.smepromotionegypt.info
www.undp.org.eg

  
  
  
  

  :للحصول على النسخ المطبوعة من هذه الدراسة يرجى االتصال بـ
  

   مصر–مؤسسة بالنيت فاينانس 

   شارع هارون٢٢

  الدقي، الجيزة

  جمهورية مصر العربية

  

  +٢٠) ٠ (٢ ٣٣٣ ٥٠ ٦٤٠: ت

  contactegypt@planetfinance.org: البريد اإللكتروني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

وال يجوز إعادة طبع أو نشر هذه الدراسة إال عن طريق .  حقوق النشر محفوظة للشركاء الممولين للدراسة © 

 .الشركاء الممولين لها؛ ولكن يمكن نقل مقاطع قصيرة بدون طلب موافقة الشركاء شرط اإلشارة إلى المصدر
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  ةرقم الصفح             قائمة المحتويات
 ١١                     الملخص التنفيذي .١

 ١١                     المنهجية ١-١

 ١٢                   ملخص النتائج ٢-١

 ١٦                  و التوصياتاالستنتاجات ٣-١

  ١٧                مقدمة.  ٢     

 ١٧             القطاعحالة : التمويل متناهي الصغر في مصر ١-١

 ١٧              التمويل متناهي الصغر في مصرتطور ١-٢-٢

 ٢٠           يل متناهي الصغر االستراتيجية القومية للتمو ٢-٢-٢

 ٢٢         لتمويل متناهي الصغر في مصرالراهنة لاالتجاهات  ٣-٢-٢

 ٢٤              ألثر لتفييم االقومية  المسحيةسياق الدراسة ٣-٢

  ٢٧                    تنظيم الدراسة    ٤-٢

 ٢٧            لتمويل خدمات ا ل فينانسبالنتمؤسسة    ١-٤-٢

 ٢٧         ركة فى الدراسة المشامؤسسات التمويل متناهي الصغر   ٢-٤-٢

 ٢٨             الفريق المصري لجمع البيانات   ٣-٤-٢

 ٢٩                     أهداف الدراسة  ٣

 ٢٩                    المتوقعةالنتائج ١-٣

 ٢٩                 والتطويرثالبحالخاصة بهداف األ  ٢-٣

 ٣١                       المنهجية ٤

 ٣١                   المنهجية المختارة ١-٤

 ٣١                 اختيار العينة ١-١-٤

 ٣٣               البياناتمنهجية جمع  ٢-١-٤

 ٣٤                 اإلطار العام لتقييم األثر  ٢-٤

 ٣٤                  فروضال ١-٢-٤

 ٣٤               مؤشرات قياس األثر ٢-٢-٤

 ٣٥             المشاركة و المتغيرات الضابطة ٣-٢-٤

 ٣٥                  لتقييم األثرالخاصاإلطار  ٣-٤

 ٣٧                 الخصائص االجتماعية واالقتصادية  ٥

 ٣٧                   عامةمعلومات  ١-٥

 ٣٧                 فياراغوالديم ١-١-٥

 ٣٨            المقارن لتملك األصولالمؤشرتقييم الفقر و ٢-١-٥

 ٤٠                إنفاق األسرة ٣-١-٥

 ٤٢               األنشطة االقتصاديةمعلومات عن  ٢-٥

 ٤٢                 معلومات عامة ١-٢-٥

 ٤٧                  الموسمية ٢-٢-٥

 ٤٨                   خارطة المبحوثين ٣-٥

 ٤٨               رافيةوجالخارطة الديم ١-٣-٥

 ٤٩                 خارطة النشاط ٢-٣-٥

 ٥١                      قييم األثرت ٦



 

 4

 ٥١                 النشاط االقتصادي فياألثر  ١-٦

 ٥١                 األثر في الربح ١-١-٦

 ٥٢                 األثر في االستثمار ٢-١-٦

 ٥٣                   التشغيل ٣-١-٦

 ٥٤                 األسرة  على مستوىاألثر  ٢-٦

 ٥٤               المساهمة في النفقات الشهرية ١-٢-٦

 ٥٤                 نفقات االستهالك ٢-٢-٦

 ٥٥                 تعليم األطفال ٣-٢-٦

 ٥٥                 تراكم األصول ٤-٢-٦

 ٥٧                     تصور األثر ٧

 ٥٧                تصور األثر على األسرة  ١-٧

 ٥٧           المؤشرات الملموسة حسب النوع االجتماعي ١-١-٧

 ٥٧           المؤشرات غير الملموسة حسب النوع االجتماعي ٢-١-٧

 ٥٨                 تحليل العوامل المحددة للتغير ٢-٧

 ٥٨                 االستقالل الذاتي ١-٢-٧

 ٥٩                   اءالغذ ٢-٢-٧

 ٥٩                 تعليم األطفال ٣-٢-٧

 ٥٩                   الصحة ٤-٢-٧

 ٦١                       التمكين ٨

 ٦١                 اليوميةاألنشطة و تنظيم الحياة ١-٨

 ٦٣                   اتخاذ القرار ٢-٨

 ٦٤                  تأييد وتصور األخرين ٣-٨

 ٦٤                 الثروةتصور تملك األصول و ٤-٨

 ٦٧               خدمات التدريب و تنمية األعمال واالستشارات ٩

 ٦٧               أثر خدمات تنمية األعمال والستشارات ١-٩

 ٦٨          واستخدام التدريب وخدمات تنمية األعمال واالستشارات  علىالحصول ٢-٩

  ٧٠           تنمية األعمال واالستشاراتخدمات الطلب على التدريب و     ٣-٩

 ٧٣                 استخدامهاوالطلب على الخدمات المالية  ١٠

 ٧٣                لماليةاستخدام الخدمة ا ١-١٠

 ٧٣               قيمة القرض الممنوح ١-١-١٠

 ٧٥               هشروط القرض وأقساط ٢-١-١٠

 ٧٥                 ضواستخدام القر ٣-١-١٠

 ٧٦             مصادر االقتراض األخرى  وحجمها ٤-١-١٠

 ٧٨                 المديونية الزائدة ٥-١-١٠

 ٧٩                  االئتمانالطلب علىهيكل  ٢-١٠

 ٧٩               نمط الطلب على االئتمان ١-٢-١٠

 ٨٠           ن التقليدي واالسالميالمفاضلة بين القرضي ٢-٢-١٠

 ٨٢                القرض المطلوبقيمة ٣-٢-١٠

 ٨٤               معدل الفائدة المطلوب ٤-٢-١٠
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 ٨٥               شروط السداد المطلوبة ٥-٢-١٠

 ٨٥                   الضمان ٦-٢-١٠

 ٨٦                    المدخرات ٣-١٠

 ٨٨          المنتجات التأمينية والقروض المتخصصة: الخدمات المالية األخرى ٤-١٠

 ٨٩                     رضا العمالء ١١

 ٨٩                   حظات عامةمال ١-١١

 ٨٩           عمالئهاين مؤسسة التمويل متناهي الصغر والعالقة ب ٢-١١

 ٩٠           خدمات مؤسسات التمويل متناهي الصغرتقييم منتجات و ٣-١١

 ٩٣               خصائص عميالت التمويل متناهي الصغر ١٢

 ٩٣                   الخصائص العامة  ١-١٢

 ٩٤                   االحتياجات المالية ٢-١٢

 ٩٤                   تصور األثر ٣-١٢

 ٩٤                     التمكين ٤-١٢

 ٩٧                     العمالء المنسحبون ١٣

 ٩٧                   نظرة عامة ١-١٣

 ٩٧              التمويل متناهي الصغراتخدمات مؤسسمنتجات و ٢-١٣

 ٩٨               تقييم برنامج التمويل متناهي الصغر ٣-١٣

 ٩٩                    النتائج  و التوصيات ١٤

 ٩٩              المقارنة مع دراسات أخرى لألثر ١-١٤

 ٩٩              االقتصادية–جتماعية الخصائص اال ١-١-١٤

 ١٠٠               األثر على النشاط االقتصادي ٢-١-١٤

 ١٠٠              األثر على مستوى فقر األسرة ٣-١-١٤

 ١٠١                 تصور األثر ٤-١-١٤

 ١٠١       توصيات لقطاع التمويل متناهي الصغرلفقر و ااالتجاهات المستقبلية لألثر على ٢-١٤

 ١٠٢               اتجاهات التأثير على الفقر ١-٢-١٤

 ١٠٢           لتمويل متناهي الصغرل ةقدمالمات توصيات للجه ٢-٢-١٤

 ١٠٥         التشريعية/والجهات الحكوميةتوصيات للجهات المانحة  ٣-٢-١٤

 ١٠٧                       حقالمل ١٥

 ١٠٧                 اإلطار الخاص بتقييم األثر ١-١٥

 ١٠٧            قياسات األثر في التمويل متناهي الصغر ١-١-١٥

 ١٠٩               اإلطار الخاص لتقييم األثر ٢-١-١٥

 ١٠٩              كة في البرنامجأثر مدة المشار ٣-١-١٥

 ١٠٩                 أثر المشاركة ٤-١-١٥

 ١١٠      أسلوب انحدار المتغير المساعد: التحليل التكاملى لمدة المشاركة ٥-١-١٥

 ١١١               تصور أثر المشاركة ٦-١-١٥

 ١١١                 تفسير النتائج ٧-١-١٥

 ١١٢                   تملك األصولمؤشر ٢-١٥

 ١١٢                    النحدارذج لانم ٣-١٥
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  فحةرقم الص             األشكال

  ٣٢               المحافظات: ١ شكل
  ٣٢               نوع المؤسسة: ٢ شكل
  ٣٢               نوع العمالء: ٣ شكل
  ٣٧               السن: ٤ شكل
  ٣٨               النوع االجتماعي والتعليم: ٥ شكل
  ٣٨              مؤسسةالنوع : ٦ شكل
  ٣٨               فراد المعالين في األسرة عدد األ: ٧ شكل
  ٣٩               النوع االجتماعيسب توزيع تملك األصول ح: ٨ شكل
  ٤٠           توزيع تملك األصول حسب نوع مؤسسة التمويل متناهي الصغر: ٩ شكل
  ٤٠               الموقعتوزيع تملك األصول حسب : ١٠ شكل
  ٤٠               نفقات األسرة : ١١ شكل
  ٤٢               الغذاء: ١٢ شكل
  ٤٢               األقساط: ١٣ شكل
  ٤٢               التعليم: ١٤ شكل
  ٤٢               الصحة: ١٥ شكل
  ٤٢               قطاع النشاط: ١٦ شكل
  ٤٣               نوع القطاع والنوع االجتماعي: ١٧ شكل
  ٤٤               اإلنشاءسنة : ١٨ شكل
  ٤٤               اآلخرنشاط العمل : ١٩ شكل
  ٤٤                نشاط جديدءبدالرغبة في : ٢٠ شكل
  ٤٤               مصدر التمويل: ٢١ شكل
  ٤٥               بيعموقع ال: ٢٢ شكل
  ٤٥                وبمصلحة الضرائبل التجارييسجتلا: ٢٣ شكل
  ٤٦               موقع األنشطة: ٢٤ شكل
  ٤٧               موسمية األنشطة: ٢٥ شكل
  ٤٧              الحاجة لالئتمانموسمية : ٢٦ شكل
  ٤٨               موسمية األنشطة: ٢٧ شكل
  ٤٨              الحاجة لالئتمانموسمية : ٢٨ شكل
  ٤٩               غرافيةو الديمخريطة الخصائص: ٢٩ شكل
  ٥٠               خريطة النشاط االقتصادي: ٣٠ شكل
  ٥١               ربح الشهريال: ٣١ شكل
  ٥١               حرب مستوى تملك األصول ومستوى ال:٣٢ شكل
  ٥٢               ة خيراألالثالث سنوات الاالستثمارات خالل : ٣٣ شكل
  ٥٢               نوع االستثمار: ٣٤ شكل
  ٥٣                العميل ونوعالتشغيل: ٣٥ شكل
  ٥٣               ومستوى تملك األصول التشغيل: ٣٦ شكل
  ٥٤               المساهمة في ميزانية األسرة : ٣٧ شكل
  ٥٤               ة الشهرياتقنف اليإجمال: ٣٨ شكل
  ٥٥                الدراسة في آل أسرة عمراألطفال في : ٣٩ شكل
  ٥٦         )األآثر ثراء= ٥، قرًااألآثر ف= ١ (القدامىدليل تملك األصول للعمالء : ٤٠ شكل
  ٥٦               تملك األصول حسب نوع العميل: ٤١ شكل
  ٥٧                المؤشرات الملموسة–اإليجابي ألثر اتصور : ٤٢ شكل
  ٥٨              ملموسةال المؤشرات غير –ألثر اإليجابي اتصور : ٤٣ شكل
  ٥٨                المؤشرات الملموسة– ألثر اإليجابياتصور : ٤٤ شكل
  ٥٨               المؤشرات غير الملموسة–ألثر اإليجابي اتصور : ٤٥ شكل
  ٦١               أثر تنظيم العمل على الحياة اليومية : ٤٦ شكل
  ٦١                على المهام  المنزليةالعملتأثير : ٤٧ شكل
  ٦٢               ألطفال المخصص لوقتالعلى  العملتأثير : ٤٨ شكل
  ٦٢               وقت الفراغعلى  العملتأثير : ٤٩ شكل
  ٦٢                في العملتقضىعدد الساعات التي : ٥٠ شكل
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  ٦٢             )المهام المنزلية(في المنزل  تقضىعدد الساعات التي : ٥١ شكل
  ٦٣               األسرةالنظام ب: ٥٢ شكل
  ٦٤               تخاذ القرار حسب النوع االجتماعيا: ٥٣ شكل
  ٦٤               تخاذ القرار حسب المدةا: ٥٤ شكل
  ٦٤               تأييد األسرة لالقتراض : ٥٥ شكل
  ٦٥               الثروةتصور : ٥٦ شكل
  ٦٥              الثروةتصور / األصولمؤشر: ٥٧ شكل
  ٦٧               اآتساب المهارات: ٥٨ شكل
 ٦٨            خدمات تطوير األعمالاالستشارات و /نوع التدريب: ٥٩ شكل
  ٦٩               الخبرات السلبية: ٦٠ شكل
  ٦٩          ت االستشارية وتطوير األعمال األآثر احتياجا  التدريب والخدما: ٦١ شكل
  ٧٠               االهتمام بالتدريب االجتماعي: ٦٢ شكل
  ٧٠          وخدمات تطوير األعمالاالستشارات  /الوقت المتاح للتدريب: ٦٣ شكل
  ٧١          التدريب والخدمات االستشارية وتطوير األعمال األآثر احتياجا  : ٦٤ شكل
  ٧٢               ام بالتدريب االجتماعياالهتم: ٦٥ شكل
  ٧٣              مؤسسات التمويلمعرفة : ٦٦ شكل
  ٧٤               الممنوح القرض قيمة: ٦٧ شكل
  ٧٤               حسب نوع العميلالممنوح القرض  قيمة: ٦٨ شكل
  ٧٥               الموقع حسب نوع – الممنوحالقرض  قيمة: ٦٩ شكل
  ٧٥               ة حسب نوع المؤسس–الممنوح القرض  قيمة: ٧٠ شكل
  ٧٥               مدة أخر قرض: ٧١ شكل
  ٧٥               مدة األقساط: ٧٢ شكل
  ٧٦              توسيع النشاط التجاريفيما عدا  -استخدام القرض : ٧٣ شكل
  ٧٦                السنوات الثالث األخيرة–در التمويل مص: ٧٤ شكل
  ٧٧                القرض ومصدر التمويلقيمة: ٧٥ شكل
  ٧٩               خدام القرضالطلب على است: ٧٦ شكل
  ٨١               رضثق الممنتجالنوع : ٧٧ شكل
  ٨١               حسب موقع العميل الواقع عليه االختيار المنتج: ٧٨ شكل
  ٨١                حسب النوع االجتماعيالواقع عليه المنتج: ٧٩ شكل
  ٨٢                القرض المطلوبقيمة: ٨٠ شكل
  ٨٢               القرض المطلوب ونوع المؤسسة قيمة: ٨١ شكل
  ٨٣               النوع االجتماعيالقرض المطلوب و قيمة: ٨٢ شكل
  ٨٣               التسجيلوالقرض المطلوب  قيمة: ٨٣ شكل
  ٨٣               والثروةالقرض المطلوب  قيمة: ٨٤ شكل
  ٨٤               القرض المطلوب ونوع العميل قيمة: ٨٥ شكل
  ٨٤               لفائدةسعر االحد األقصى ل: ٨٦ شكل
  ٨٥                السداداتفتر: ٨٧ شكل
  ٨٥                المفضلةقساطاألفترات : ٨٨ شكل
  ٨٥              المفضلة  لضماناتا: ٨٩ شكل
  ٨٦                المدخراتمكان: ٩٠ شكل
  ٨٨               استخدام المدخرات: ٩١ شكل
  ٨٨               الطلب على الخدمات المالية األخرى: ٩٢ شكل
  ٩٠               غرالعالقة مع مؤسسة التمويل متناهي الص: ٩٣ شكل
  ٩٠                المنتجات والخدمات الرضا عنتقييم: ٩٤ شكل
  ٩١               الموقف بدون القرض: ٩٥ شكل
  ٩١               سهولة االقتراض: ٩٦ شكل
  ٩٧               أسباب االنسحاب: ٩٧ شكل
  ٩٨                التمويل متناهي الصغرمؤسسةتقييم الخبرة مع : ٩٨ شكل
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  تمهيد

  

منذ التسعينيات من القرن الماضي على القطاع غير الرسمي والمشروعات متناهية الصغر في             أجريت دراسات مختلفة    

  . معلومات عن العدد المقدر للمشروعات متناهية الصغر، وخصائصها وأصحابهابعض الر يوفت ساهم فىمصر، وهو ما

 المشروعات متناهية الصـغر      ألصحاب متاحةوتركز هذه الدراسة المسحية بشكل خاص على أثر الخدمات التمويلية ال          

  .في مصر

  .٢٠٠٨ إلى يناير ٢٠٠٧استغرق إجراء الدراسة الفترة من سبتمبر وقد 
 

 التقسيم الزمني لمراحل الدراسة
  ٢٠٠٧ أكتوبر -سبتمبر اإلعداد للبحث

 ٢٠٠٧نوفمبر  البحث الميداني

 ٢٠٠٧ديسمبر  تحليل النتائج

 ٢٠٠٨ يناير -٢٠٠٧ديسمبر  مسودة التقرير

 ٢٠٠٨فبراير  عرض ونشر النتائج

  

 .وقد اشترك أربعون شخصاً في إجراء العمل البحثي، بما في هذا جمع البيانات والتحليل وكتابة التقرير
  

 الفريق البحثي
  وليةئمسال االسم

 إشراف دانيل سوروسال

 أبحاثمحلل  فرانسوا كاجو

 ثابحأمساعد محلل  هيفاء سعد

 يمنسق محل راكارول سيرفي

 منسق محلي بنجامين سيليه

 مجدي موسى
 محلي استشاري
 مصر

 أمل رفعت
 محلياستشاري 
 مصر

 زينب خير
 محلياستشاري 
 مصر

 فريق المسح قائم بالمقابالت ٣٢
 

ونود أن نعبر عن تقديرنا لجميع األفراد والمؤسسات الذين بذلوا قصارى جهدهم إلنجاز هذه الدراسة خالل فترة قصيرة 

وزارة المالية بجمهورية وهو شراكة بين الصغيرة والمتوسطة،  المنشآتذكر مشروع تنمية سياسات يجدر  و.نمن الزم

 األلماني؛ الصندوق التعاون الفنيمركز البحوث للتنمية الدولية؛ / الوكالة الكندية للتنمية الدولية / مصر العربية 
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أغاخان للتمويل  وكالة/ متناهي الصغرلتمويلاألولى لمؤسسة ال لألمم المتحدة؛االجتماعى للتنمية؛ البرنامج اإلنمائى 

 للتعاون في ٢٠٠٧ فقد وقع هؤالء الشركاء مذكرة تفاهم في سبتمبر . ومؤسسة بالنت فاينانس بمصرمتناهي الصغر

ل  مجموعة الدول المانحة العاملة في مجاوقد تم تيسير هذه الشراكة بشكل كبير عن طريق. وتمويل هذه الدراسة

 المبادرات المتبادلة فيما بين الجهات هدف إلى تشجيعالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي ت

  .المانحة

كذلك ضم إجراء دراسة تقييم األثر مؤسسات للتمويل متناهى الصغر كشركاء استراتيجيين، مثلت بشكل متناسب 

ومحسوبة وكانت هذه المشاركة ضرورية، .  الجغرافى للعينةالتوزيعفيما يتعلق بمستخدمى التمويل متناهى الصغر 

  . للدراسة ونتائجهامؤسسات التمويل متناهى الصغراستيعاب ساهم مما ، من أجل تيسير نشاط جمع البيانات، جيداً

  ستيسردوراً مسانداً قوياً أثناء بدء وتنفيذ الدراسة، كما (EMFN)كما لعبت الشبكة القومية للتمويل متناهى الصغر 

  . نشر نتائجهاالشبكة

 واإلحصاء  العامةمن الجهاز المركزى للتعبئةدور كل  عالياً ونثمنن الهيئات القائمة بالدراسة وفريق العمل يإفوأخيراً 

 مشروع ٢٥٠٠ كما نتقدم بالشكر ألصحاب ال . للدراسةإلنجاز العمل الميدانى لتعاونهم ووزارة التضامن االجتماعى

  .  الصغرالذين خصصوا الوقت لتبادل المعلومات واآلراء حول خبراتهم في التمويل متناهي الصغرالصغير ومتناهي

  

  :تم إدارة الدراسة بواسطة لجنة تسيير تضم كل من

  مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغير والمتوسطة/ لويس ستيفنسن، مركز البحوث للتنمية الدولية

  مانينتاليا الحاج، التعاون الفني األل/ د

   أغاخان للتمويل متناهي الصغروكالة/أشرف ناصف، المؤسسة األولى للتمويل متناهي الصغر

  نيفين بدر الدين، الصندوق االجتماعي للتنمية

  كارول سيرفيار، مؤسسة بالنت فاينانس

  مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغير والمتوسطة/ محمد عبد العزيز، وزارة المالية

  ون الفني األلمانيوائل صبري، التعا

   أغاخان للتمويل متناهي الصغروكالة/الكريم كيمجي، المؤسسة األولى للتمويل متناهي الصغر

  حنان أبو العزم، الصندوق االجتماعي للتنمية

  كارول إسكارافاج، مؤسسة بالنت فاينانس

  مجدي موسى، مؤسسة بالنت فاينانس

  بنجامين سيليه، مؤسسة بالنت فاينانس

  ، البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدةغادة والي

  )األمانة الفنية(مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغير والمتوسطة / نرفين عثمان، وزارة المالية

  )األمانة الفنية(مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغير والمتوسطة / هبه حلمي، وزارة المالية
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  الملخص التنفيذي  -١
  

 دراسة مسحية لقطـاع التمويـل       ٢٠٠٨ إلى يناير    ٢٠٠٧خالل الفترة من سبتمبر      نسابالنت فاين " أجرت مؤسسة 

وتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في مساعدة الشركاء في التمويل متناهي الصـغر فـي              . متناهي الصغر في مصر   

 التمويل   وفعال في هذا القطاع، وبما يضمن قيام       مستدامنطاق خدمات التمويل بشكل     ع  يمصر على االضطالع بتوس   

  .الفقر، والتنمية االقتصادية، والتمكينحدة بتخفيف متناهي الصغر برسالته االجتماعية في الجوانب المتعلقة 

  :ومن ثم فقد تحددت األهداف الخاصة للدراسة فيما يلي

التقييم الكمى للمدى الذى وصلت إليه المشاركة فى برامج التمويل متناهى الصغر من حيث خلق أثر إيجابى  

وتحقيق أثر خصائص الخدمات المالية العالقة بين : ومكافحة الفقرعلى تنمية المشروعات متناهية الصغر 

 .األعمال وتحقيق هذا األثر األفضل وتطويربين خدمات االستشارات : اًأيضأفضل، و
التمويل السوق، بما يزود مؤسسات لتصنيف أن تمثل الدراسة أساساً لتطوير منتجات وخدمات جديدة، وكذلك  

متناهى الصغر بمعلومات قيمة حول كيفية تقديم خدمة أفضل لعمالئها الحاليين، وتطوير استراتيجية تنافسية 

 .من أجل مزيد من التوسع
تزويد صناع السياسات والهيئات التنظيمية فى مصر برؤى ومعلومات مفيدة عن حالة قطاع التمويل متناهى  

 .لنهوض بالقطاعالصغر فى مصر، واحتياجاته من أجل ا
 :تتمثل فى توفيرومن ثم فإن المحصلة المتوقعة من الدراسة 

 .وأنشطة أصحاب المشروعات متناهية الصغر االقتصادية لألسر -عيةعن الخصائص االجتماتفاصيل  
  المنتجات الجديدة والممارسات الحاليةاإحصائيات متعلقة بالطلب على الخدمات المالية وغير المالية، بما فيه 

 .ذات الصلة باستخدام تلك المنتجات
 ذلك أنماط االستثمار، معلومات عن الممارسات االستثمارية ألصحاب المشروعات متناهية الصغر، بما فى 

 .تثمار، وتراكم األصولتكرار االس
 .أصحاب المشروعات متناهية الصغر بواسطةتملك األصول مرتب حسب  كمى مؤشر 
، مشروع، األسرةالعميل ألثر التمويل متناهى الصغر على ال/ لمقترضا/ قياس تصور المستخدم النهائى 

 .تمكين النساء، وتراكم األصولوالفرد، بما فيه 
 .أسباب انسحاب العمالء من برامج التمويل متناهى الصغر، وإحصاءات عن مدى رضا العمالء 

  .ل متناهى الصغر فى مصروال تعد هذه الدراسة بحال من األحوال بمثابة تقييم ألداء مؤسسات التموي

  
   المنهجية ١-١

  

"  السوق- المعرفة-األثر " تتبناها مؤسسة بالنت فاينانس وهي منهجيةأنجزت هذه الدراسة باستخدام منهجية

(Impact-Knowledge-Market (IKM)) . يستخدم األساليب الكمية برنامج للتدريب والبحث اإلجرائى وهى بمثابة

 السوق، فيبحث الطلب والمشاركة وتعدد النظم المعرفية، لتحديد خصائص العميل، منهج والكيفية كجزء من 

  .وتقييم األثر
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 (%)العينة وفقًا لنوع المؤسسة 

سة متخصصة في مؤسمنظمة غير حكومية
 التمويل متناهي الصغر 

٢٠ 
٢٣ 

٥٦ 
٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

بنك

  مقابلة، وست٢٤٧٠" نسانت فاينبال " مؤسسةوقد أجرت

، مع عمالء لمؤسسات التمويل متناهى موعات حوار مكثفةجم

 ة العينة العشوائيةوتم اختيار المشاركين بطريق.  مصرالصغر فى

  .مؤسساتمن هذه ال

 عمالء التمويل متناهي الصغر مجتمعونظراً للحجم اإلجمالى ل

 ألف صاحب ٩٠٠يقدر بحوالى (الذى تمثله العينة بمصر و

 مشارك تعطى ٢٥٠٠فإن عينة قوامها ) مشروع متناهى الصغر

، وهو ما يعنى أن حجم ٢ = ٢وفترة ثقة% ٩٥ ١مستوى ثقة

ا بالبيانات  مشاركاً سوف يزودن٢٤٧٠العينة المكونة من 

  .الضرورية التى تعكس المجتمع المستهدف بالدقة المطلوبة

الذين شاركوا فى برنامج للتمويل متناهى الصغر منذ  (العمالء الجدد: وتتكون العينة من أربع مجموعات للعمالء

 الء القدامىالعم، )الذين شاركوا لفترة بين ستة وستة وثالثين شهراً (العمالء المتوسطون، )أقل من ستة أشهر

الذين تركوا برنامجاً للتمويل متناهى  (العمالء المنسحبون، وأخيراً )الذين شاركوا منذ أكثر من ستة وثالثين شهراً(

يعكس التوزيع الجغرافى للتمويل متناهى الصغر، وقد تم توزيع العينة بشكل متناسب ). الصغر كانوا مشتركين فيه

  . هذا التمويلوكذلك حصة السوق لكل نوع من مؤسسات
  
   ملخص النتائج ٢-١

  

  فى مصر متناهى الصغرصاحب المشروع عامة لمتوسط صورة 

يم العينة التى جمعت للدراسة بحيث تمثل الصورة العامة ألصحاب المشروعات متناهية الصغر وأسرهم فى تم تصم

 صاحب "متوسط"، فإن ءنسا% ٤٧من المبحوثين رجال و % ٥٣ أن  قد أوضحتنتائج الدراسةوبالرغم أن . مصر

 ،كون أسرته من اثنين من البالغينوتت. متزوجهو رجل  عاماً، و٣٩  هو رجل يبلغ من السنالمشروع متناهى الصغر

وقد تلقى تعليماً أقل من المدرسة اإلعدادية، ولكنه يستطيع .  عاما١٨ً عاماً فأكثر، واثنين من المعالين تحت ١٨عمرهما 

 ،يدير نشاطه خارج المنزل، وهو نشاط غير مسجل. تاجراً، وليس لديه نشاط ثاٍن لتوليد الدخليعمل . القراءة والكتابة

وقد قرر الحصول على قرض من أجل بناء أو تنمية مشروع متناهى الصغر لدعم . سنواتوست عمره ما بين ثالث 

  .أسرته

  

  

  

                                                     
لنسبة المئوية ويتم التعبير عنه كنسبة مئوية ويمثل كيف غالباً تقع ا. يفيدنا مستوى الثقة فى معرفة مدى التأكد من صحة المعلومة  1

% ٩٩، ومستوى الثقة %٩٥أنك متأكد بنسبة % ٩٥ومعنى مستوى الثقة . الثقة) حدود(الحقيقية للذين يعطون إجابة تقع داخل فترة 

  %.٩٥ويستخدم معظم الباحثين مستوى الثقة %. ٩٩أنك متأكد بنسبة 
 ٤فمثالً إذا استخدمت فترة ثقة . ف والتليفزيونفترة الثقة هى رقم موجب أو سالب يرد عادة فى استطالعات الرأى بالصح  2

% ٥١و) ٤-٤٧% (٤٣من أنك إذا سألت هذا السؤال فإن ما بين " متأكداً"من عينتك إجابة معينة يمكن أن تكون % ٤٧واختار 

   http://www.surveysystem.com/sscalc.htm :  المصدر.من مجمل األفراد  سوف يعطون هذا الجواب) ٤+٤٧(
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األرباح 
 ٣٥٠ الشهرية

٤٠٠ 

٤٥٠ 

٥٠٠ 

٥٥٠ 

عمالء جدد عمالء قدامى  جنيه مصري

  أثر التمويل متناهى الصغر على أنشطة المشروعات متناهية الصغر

أحد وتوضح النتائج أن هذا التمويل يمثل . تمويل متناهى الصغر فى مصر أثر إيجابى على تنمية هذه المشروعاتكان لل

  .لتمويل الفقراء النشطين اقتصادياً فى مصرقليلة الدر الخارجية االمص

تعاملون معها تمثل أن مؤسسة التمويل متناهى الصغر التى ي% ٣٨ومن بين العمالء الذين أجريت المقابالت معهم، قرر 

والمصدر الرئيسى الوحيد اآلخر لتمويل أصحاب المشروعات متناهية الصغر هو . مصدر التمويل األول بالنسبة لهم

  %).٧٠(التمويل الذاتى من المدخرات 

  

وتبين نتائج المسح أن العمالء الذين مضى عليهم ثالث سنوات أو أكثر من 

الصغر، يكسبون أرباحاً شهرية تزيد فى االشتراك فى برنامج تمويل متناهى 

  .عن أولئك الذين التحقوا حديثاً بأحد البرامج% ٢٥بنسبة المتوسط 

  

  

  

  

كما أن أولئك العمالء الذين ظلوا مشتركين فى برنامج للتمويل متناهى الصغر 

لثالث سنوات فأكثر قد استطاعوا أن يستثمروا فى أعمالهم أكثر من ضعف ما 

  .لئك المنضمين حديثاً لبرنامجاستثمره أو

  

  

  

  

  

وكلما طالت فترة حصول العميل على تمويل متناهى الصغر، كلما زاد عدد 

وبعبارة أخرى فإن مدة االشتراك فى البرنامج . لهم من العماليشغ يقوم بتمن

  .ذات صلة بزيادة مستوى التشغيل

  

  

  

  

  

عند أولئك الذين اشتركوا % ٢٠والمساهمة فى ميزانية األسرة هى أكبر بنسبة 

 من أولئك الذين ،فى برنامج للتمويل متناهى الصغر منذ ثالث سنوات أو أكثر

  .دخلوا حديثاً فى برنامج

  

  

عمالء قدامى عمالء جدد

١٨٥٠ 

١٥٠٠ 

٢٢٠٠ 

االستثمار في السنوات 
 الثالثة السابقة

٨٠٠ 

١١٥٠ 

٠٫٤ 

١ 

١٫٣ 

عمالء جدد دامىعمالء ق

١٫٦ 

 عدد العمال
٠٫٧ 

١٠ 

٥٠ 

٧٠ 

٩٠ 

عمالء جدد عمالء قدامى
% 

٣٠ 

العمال 

المساهمة في 
 ميزانية االسرة
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  مساهمة التمويل متناهى الصغر فى بدء المشروعات

 قد سحضمم المممن % ١١وتظهر النتائج أن . أدى التمويل متناهى الصغر فى مصر إلى خلق مشروعات جديدة

أنهم مهتمون بالحصول على قرض آخر للبدء فى % ١٧استخدموا قرضاً متناهى الصغر لبدء نشاط جديد، وأفاد 

  حصرىلأن التمويل متناهى الصغر فى مصر ال يدعم المشروعات القائمة بشكوتوضح هذه النتائج . مشروع جديد

  .وإنما يمكنه أن يسهم فى خلق أنشطة اقتصادية جديدة

  

   فقر األسرة  على مستوى معيشة ومستوىثرتصور األ

 صالحهم يجابى للتمويل متناهى الصغر علىاإلثر لألة الصغر بمصر تصور ييوجد عند أصحاب المشروعات متناه

  :العام ونوعية الحياة التى يعيشونها

فى اركتهم من المبحوثين بحدوث أثر إيجابى على شعورهم باالستقالل الذاتى نتيجة مش% ٧٦فقبل كل شئ أفاد  

 .برنامج للتمويل متناهى الصغر

رنامج للتمويل بمية الغذاء منذ بدء االشتراك فى فى نوعية وك نصف المقترضين حدوث تغير إيجابى والحظ 

 . الصغرمتناهي

امج رب بفضل مشاركتهم فىث تغير إيجابى فى مستوى التعليم من العمالء الذين لديهم أطفال حدو% ٤٠يتصور  

 .ى الصغرللتمويل متناه

 .رنامج للتمويل متناهى الصغرلهم الصحية منذ بدء االشتراك فى بمن المبحوثين بتحسن أحوا% ٤٠أفاد  

من المبحوثين أن نشاطهم االقتصادى من خالل المشروع متناهى الصغر يسهم فى زيادة % ٤٦وأخيراً رأى  

 .االحترام الذى يحصلون عليه من الزوج أو الزوجة

  

  لى الخدمات الماليةاستخدام والطلب ع

. من أصحاب المشروعات متناهية الصغر استخدموا القرض أساساً فى أغراض تتعلق بالمشروع% ٧٢تبين النتائج أن 

يرغبون فى تجديد القرض من %) ٨٢(حقة من المبحوثين اللقروض الجديدة متناهية الصغر فإن الغالبية السوبالنسبة 

  . أنشطتهمأو التوسع فى / أجل تحسين أعمالهم و

 .توسيع مشروعهم القائملمن المبحوثين بأن استخدامهم األول للقرض سيكون % ٨٢أفاد  

 .إنهم سوف يستخدمونه أساساً فى رأس المال العامل% ١٠وقال  

من المبحوثين ال يملكون باسمهم المشروع متناهى الصغر، أو ليس لديهم نشاط % ٨,٥غير أنه من الجدير بالذكر أن 

 ويتركز هذا أساساً فى القروض الممنوحة لنساء حيث يشكلن .يستخدمون القروض ألغراض االستهالكيديرونه، و

  .هذا الجزء من المبحوثينمن % ٧٦

. %١٣ فعلى فائدةمعدل ب جنيه ٤٧٥٠ويبلغ أوسط قيمة القرض المطلوب .  جنيه٢٠٠٠للقرض األوسط ويبلغ الحجم 

.  جنيه١٠,٠٠٠و  ٢٠٠٠لذين تم مسحهم قرضاً يتراوح بين ويود نصف أصحاب المشروعات متناهية الصغر ا

ويفضل أصحاب المنشآت المسجلة قروضاً أكبر من أصحاب األنشطة . وترغب النساء فى قروض أقل قيمة من الرجال

  .غير الرسمية

% ١٠ستخدم أنهم يدخرون كل شهر، وي% ٣١وقد أفاد .  ثقافة االدخار فى مصر مع البلدان األخرى فى اإلقليموتتماثل

  .فقط حساب ادخار رسمى
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ويرغب . المعاشفى تأمين صحى وصندوق % ٦٤ األخرى المطلوبة، يرغب المالية وفيما يتعلق بالمنتجات والخدمات

  .فى حساب ادخار بنكى% ٣٧  وفى قرض استهالكى،% ٣٤ االئتمان، وضمانفى % ٥١

  

 
 

  رضا وانسحاب العمالء

  :مؤسساته وعن الخدمات التى تقدمها عمالء التمويل متناهى الصغر فى مصر بالرضا عن يشعر

مدير الفرع تأتى على رأس الجوانب اإليجابية فى مؤسسة / اعتبر المبحوثون أن العالقة مع مسئول القرض 

 .التمويل متناهى الصغر التى يتعاملون معها

 . السرعة التى يتم بها صرف القروض أيضاً ضمن الجوانب األكثر إيجابيةواكما أدرج 

 : ثالث مشكالت رئيسية، هى معدل الفائدة وقيمة القرض وفترة السماحوفيما يتعلق بالجوانب السلبية أورد العمالء

ولكن يجب اإلشارة إلى أن أغلب ( .إنه سيئ جداً% ٨من العمالء أن معدل الفائدة سيئ، وقال % ١٩اعتبر  

 ). جدا عن سعر الفائدة الفعلي الذي يدفعونهالعمالء لديعم فكرة مشوشة 

 .إنها سيئة جداً%  ٩اعتبر ربعهم أن قيمة القرض سيئة، وقال  

 .إنه سيئ جداً% ١٢أن نظام فترة السماح سيئ، وقال % ٢٥اعتبر  

 ب منتجات وخدمات مؤسسات التمويل متناهى الصغر كانت السب طبيعةأنمن العمالء المنسحبين % ٤٤وفوق هذا أفاد 

  .شى مع احتياجاتهماال تتمالتى ذلك قيمة القروض المنخفضة جداً واألول وراء انسحابهم، حيث خصوا فى 
 

  التدريب وخدمات االستشارات وتنمية األعمال

، ودون الحصول %)٣٢(أو من األقارب %) ٥٤(اكتسب معظم المبحوثين بوسائلهم الخاصة مهارات مفيدة لمشروعهم 

  .فقط على تدريب أو مشورة من مقدمى التمويل متناهى الصغر% ٦حصل و. على أى تدريب منظم

، وهو ما يوضح الحاجة، على  التدريب أعمالمن% ٨٢متناهى الصغر بشكل مباشر  العاملون بمؤسسة التمويل ويتولى

ذلك فى ، و)مسئولى القروض (مجال المبيعاتمستوى المؤسسة، إلى توفير فرص تدريبية جيدة التصميم للعاملين فى 

  .مهارات إدارة األعمال، مهارات االتصال، تحليل التدفق النقدى البسيط، والتخطيط لألعمال بوجه عام: مجاالت

من المبحوثين الذين سبق لهم تلقى تدريب أو خدمات االستشارات وتنمية األعمال، مهتمون بالمشاركة % ٦٣وتبين أن 

إنهم يرغبون فى %) ٤٨(فقال نصفهم تقريباً . ل متناهى الصغرورش عمل أخرى تنظمها مؤسسة التموي/ فى تدريبات

  .لحصول على هذه الخدمات لمادياً هذا حتى لو دفعوا مقابالً

 أن يقترحوهو ما . فهم ليسوا مهتمين بذلك%) ٨٢(أما غالبية المبحوثين الذين لم يسبق لهم الحصول على تلك الخدمات 

تطوير ارتباطها ب بيهم من أجل زيادة وعا لدى العمالء جيدهاتسويقن يتم يجب أخدمات االستشارات وتنمية األعمال 

  .أعمالهم

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

التأمين الصحي صندوق معاش ضمان االئتمان قرض  حساب بنكي 

 منتجات وخدمات أخرى مطلوبة
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 وجود التصور باألثر اإليجابى مجموعات الحوار المكثفة  الكيفية التى تم الحصول عليها منوأظهرت المعلومات

هم جميعاً عن التدريب لى المشروع متناهى الصغر، حيث أفاد العمالء برضادمات االستشارات وتنمية األعمال علخ

غير أن الدراسة الكمية ال تسمح بتحديد  .الذى حصلوا عليه وأنهم على يقين من أنه كان ذا أثر إيجابى على مشروعاتهم

بسبب االفتقار إلى التجانس بين (مناسبة بما فيه الكفاية فلم تكن البيانات الكمية  .اتجاه دال على درجة تأثير تلك الخدمات

باإلضافة  .للتوصل إلى استنتاجات بشأن أثر خدمات االستشارات وخدمات تنمية األعمال) موضع المقارنةالمجموعتين 

 مما يصعب عملية التوصل إلى نتائج  حصلوا على االستشارات وخدمات تطوير األعمالفقط من العينة وقد% ٦إلى أن 

  .عامة عن األثر العام

 الحاجة إلى إجراء دراسة مستقلة للخدمات غير هناكق عام على فائدتها، ن المقابالت الجماعية تكشف عن اتفاأومع   

  .احتياجات عمالء التمويل متناهى الصغرفاعل وعندئذ يمكن تصميم برامج تلبى على نحو . المالية والمتصلة باألعمال

  

  االستنتاجات والتوصيات ٣-١

  

فمؤسسات التمويل متناهى الصغر تمثل تقريباً : أن يؤديه له خططالدور المإطار يسير التمويل متناهى الصغر بنجاح فى 

وقد أدى التمويل متناهى الصغر إلى زيادة . المصدر الخارجى الرسمى الوحيد للتمويل المتاح للفقراء النشطين اقتصادياً

الحياة اط نمأ لعمالئه، كما أسهم فى الشعور اإليجابى الكلى بتحسن المشروعات/اإليرادات واالستثمار فى األعمال

وفوق ذلك، فإنه بمقارنة نتائج الدراسة الحالية لألثر . ير اإليجابى للذات عند أصحاب المشروعات متناهية الصغردوالتق

 بل وأفضل فى بعض - لة، وجد أن قطاع التمويل متناهى الصغر فى مصر يحقق نتائج مماثلةيمع الدراسات المث

  . مقارنة ببلدان أخرى فى اإلقليم-الحاالت

 الكفاف أووأخيراً، تبين الدراسة أنه بمساعدة العمالء على بناء مشروعات أقوى، وبمساعدتهم على االنتقال من أنشطة 

إلى مستوى المشروعات متناهية الصغر الفعالة، يصبح األثر اإلجمالى للتمويل متناهى الصغر ة يالضرور سد الحاجات

خروج من دائرة الفقر والمساهمة بشكل ملموس فى التنمية االقتصادية ن على الو، كما يصبح العمالء قادرجدوى أكثرذا 

  .مصرب

ويل متناهى مؤسسات التم: و فئات وهمأ إن التوصيات المستخلصة من الدراسة المسحية تستهدف ثالث جماعات

  .التشريعية/ الحكوميةوالجهات، والجهات المانحةالصغر، 

تطوير منتجات و رأسياً وأفقياً،  الخدمات المقدمةزيادة نشر: ى الصغر هىوالتوصيات الرئيسية لمؤسسات التمويل متناه

توفير طائفة ء، وذلك بالالعمحتياجات ورغبات موائمة الجديدة، والتركيز على تطوير المنتجات القائمة لتصبح أكثر 

  .ة األعمال من بينها، بما فى ذلك التدريب وخدمات االستشارات وتنميوا ليختارعريضة من هذه المنتجات

هو التعاون من أجل دعم مؤسسات التمويل متناهى  التشريعية/للجهات المانحة والجهات الحكوميةإن الدور الرئيسى 

 حاالت االستدانةوهناك توصيات خاصة بدعم إجراء دراسات لتحديد . منتجات وخدمات جديدةتقوم بطرح الصغر كى 

 الصغر، وبحث تصميم لخدمات االستشارات وتنمية األعمال يلبى الزائدة كواحدة من أهم مشكالت التمويل متناهى

المساعدة فى توسيع وإتاحة الوصول إلى تلك الخدمات المناسبة، واحتياجات ورغبات عمالء التمويل متناهى الصغر، 

 القانونية المساعدة فى تزويد مؤسسات التمويل متناهى الصغر بالمعارف والمهارات الضرورية، وأخيراً إزالة القيودو

  . وخدماتهاالتى تحول دون مؤسسات التمويل متناهى الصغر والتوسع فى دورها
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  مقدمة -٢
  

  حالة القطاع: ر في مصر التمويل متناهى الصغ ١-٢

  

 دوالر  ٢ من المصرين يعيشون بأقـل مـن      % ٤٣,٩ فإن   ٢٠٠٤/٢٠٠٥ لعامي   حسب تقديرات البنك الدولي   

وعلى الرغم من التحسن الذي شهدته مصر بالنسبة لـبعض          . ص تقريباً  مليون شخ  ٣٠وهى نسبة تمثل    يومياً  

  .المؤشرات االجتماعية واالقتصادية المحددة ، فال تزال الحاجة ماسة لتحقيق التقدم في مجاالت عديدة

 أداة لمكافحة الفقر، وخاصة في بلد تلعب هالتمويل متناهى الصغر باعتبار   قطاع  ومن ثم يمكن النظر إلى تنمية       

مـن  % ٣٩,٥ في الحياة االقتصادية، حيـث تضـم         يه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دوراً ملموساً      ف

ة ومتناهيـة    بلغت جملة المشتغلين في المشـروعات الصـغير        ٢٠٠٦ ففي عام    ١.إجمالي قوة العمل المصرية   

   ٣. مليون مشروع متناهى الصغر٢,٦ ويوجد ما ال يقل عن ٢ مليون شخص٦,٤٣الصغر 

اً للوزن الذي تمثله المشروعات متناهية الصغر في االقتصاد المصري، ينبغي النظـر إلـى التمويـل                 ونظر

وهذه هـي الفرضـية     . القوميلى المستوى   متناهى الصغر والتخطيط له كوسيلة رئيسية للتنمية االقتصادية ع        

ويل متناهى الصـغر،    في قطاع التم  ويحدث  لحاجة إلى الرصد عن كثب لما حدث        التى أشارت إلى ا   األساسية  

  .ستهدف أصحاب المشروعات متناهية الصغرتى ت أفضل للمنتجات المالية التطويروالتعلم من هذه الخبرة، و

  

  تطور التمويل متناهى الصغر فى مصر  ١-٢-٢

  متى بدأ التمويل متناهى الصغر في مصر؟

 متناهى الصغر في الخمسينات من      فقد عرفت اإلقراض  . ال يعد التمويل متناهى الصغر شيئاً جديداً في مصر        

 خـالل   وكذلك من )  الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي    البنك( القرن الماضي من خالل بنك مملوك للحكومة        

  .ن االجتماعيماتضوزارة المن  بمبادرة ١٩٦٧ عام دأ بالذى" مشروع األسر المنتجة"

 السوق إلـى أن بـدأت مبـادرات     خدمة هذا في مصر مساهمة ضعيفة في وقد أسهم القطاع المالي التجاري  

أحـدثت الوكالـة   فبينما أسهمت في توسع القطاع بشكل كبيـر،  . ١٩٨٨الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عام    

االرتقـاء  " علـى نمـوذج       منهجية وآليات استهداف مختلفة، تشـدد      ، حيث نشأت أساليب   تغيرات مهمة أيضاً  

وجاءت أغلبية المجموعة الجديدة المستهدفة في مجـال        . األسبق"  الفقر نالحد م "في مواجهة نموذج    " لباألعما

  .٤بدالً من األنشطة المنزلية الريفية.  أي القسم الفقير النشط اقتصادياً الصغيرة بالمواقع الحضرية،المشروعات

ة  لتخفيـف اآلثـار السـلبي      - وهو هيئة شبه حكوميـة     - تأسس الصندوق االجتماعي للتنمية    ١٩٩١وفى عام   

يعتمد يعمل على   واليوم فإن الصندوق االجتماعي للتنمية      . وليكون بمثابة شبكة أمان    لسياسات التكيف الهيكلي،  

رنامج قطاع  من خالل ب  -وهكذا فإن الصندوق االجتماعي يعمل    . البطالةمحاربة   الفقر و  الحد من لمساعدة في   ا
                                                     

البيئة االقتصادية المتغيرة وتنمية المشروعات الصغيرة " لكل من الدآتورة منى البرادعى والدآتورة عالية المهدى عن  عرض 1
  .  ٢٠٠٦العمل فى مصر   ، مؤتمر مسح سوق "ومتناهية الصغر فى مصر

  .٢٠٠٦  بيانات من التعداد االقتصادى للجهاز المرآزى للتعبئة واإلحصاء،  2
 وتذهب إلى أن عدد المشروعات   ”The SME Landscape in Egypt "بعنوان ا مؤسسة التمويل الدولية  دراسة أعدته 3

  .  ٢٠٠٣ مشروع عام ٢٫٥٧٦،٩٣٧الصغيرة والمتوسطة فى مصر قد بلغ 
4   Who gets Credit? The Gendered Division of Microfinance Programs in Egypt, Ghada Barsoum, 

Canadian Journal of Development Studies, 2006 
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سسات التمويل متناهى الصغر بالتعاون مع      أو تنمية مؤ  /ة تدعم خلق و   يكمنظمة مظل  –التمويل متناهى الصغر  

 باإلضافة إلى هذا الدور، يعتبر الصندوق االجتماعي للتنمية مسئوالً عـن            .الدولية المانحة الجهات  الكثير من   

  . ٢٠٠٤ لعام ١٤١التنسيق في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر وفقاً للقانون رقم 

  

  في التمويل متناهى الصغر في مصر ماتومقدمو الخدجهات المانحة ال

 التمويل متناهى مجال في هي أكبر جهة مانحة حاليابالرغم من حقيقة أن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

وتشمل . ىخرأ جهات مانحةمولها ت من البرامج التي يوجد بجانبهما عدد كبير جداًإنه الصغر بمصر، ف

ية الدولية، صندوق األمم المتحدة لألطفال، مؤسسة فورد، البرنامج اإلنمائي لألمم الوكالة الكندية للتنم :القائمة

 للتعاون الفني، الصندوق ة، منظمة إنقاذ الطفولة، الوكالة األلمانييالمتحدة، صندوق التنمية المصري السويسر

  . للمفوضية األوربيةMEDAاإليطالي لمصر، برنامج 

ويمكن تقسيم .  تنوع مقدمي خدمات التمويل متناهى الصغرهات المانحةللجونتج عن هذه القائمة الطويلة 

  :١ةمؤسسات التمويل متناهى الصغر إلى خمس فئات رئيسي

  

وهى منظمات غير حكومية قانونية نشأت تحت إشراف وزارة  : المتخصصةغير الحكومية المنظمات

فة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وهى باألساس جمعيات رجال أعمال أقيمت بمعر.  االجتماعيالتضامن

 يحتفظ بها في حساب إيداع بالفائدة، في الوقت الذي تحصل فيه جمعية رجال األعمال ومنحتها الوكالة قروضاً

وبعبارة أخرى يمكن النظر إلى هذه الجمعيات كوسيط . مانية لمنح القروض متناهية الصغرعلى تسهيالت ائت

: ١٩٨٨ عام هادفتين للربحوفى أول األمر أنشئت مؤسستان غير . لبنوك المقرضةبين المقترضين األفراد وا

 :وتكرر هذا النموذج بعد ذلك في ست محافظات أخرى. مؤسسة القاهرة، وجمعية رجال األعمال باإلسكندرية

  ).١٩٩٩(  كفر الشيخ، وأخيراً)١٩٩٨(، الدقهلية )١٩٩٧(، الشرقية )١٩٩٦(، أسيوط )١٩٩٥ (دبورسعي

  

في برامج اإلقراض متناهى الصغر، ثالثة اشتركت خمسة بنوك  ،٢٠٠٧عام  حتى :لبنوك العامة والخاصةا

، بنك مصر )٢٠٠١عملياته لصغار المقترضين عام  من اًالذي وجه جزء(بنك القاهرة  :منها مملوكة للدولة

وبنكان خاصان  ). الماضيفي الخمسينيات من القرن(، والبنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي )٢٠٠٤(

، وبنك )٢٠٠٠ريكية للتنمية الدولية عام وطبق النموذج المصرفي للوكالة األم(هما البنك الوطني للتنمية 

  ).٢٠٠٧(اإلسكندرية 

  

وهى منظمات محلية غير حكومية تقدم طائفة من خدمات التنمية : لتنمية المجتمعالمنظمات غير الحكومية 

  .االئتمان متناهى الصغر :نشطتهااالجتماعية ، ومن بين أ

  

كشبكة للمنظمات من المنظمات القائمة على أساس المجتمعات المحلية تغطى أنحاء  :مظلة الجمعيات األهلية

  .قومي ما تكون وثيقة االرتباط بالحكومة وتعمل على نطاق القطر، وغالباً

                                                     
Regulation and Supervision of Microfinance in Egypt, Magdy Moussa, Microfinance Regulation and Supervision Resource Center, January 1  

2007 
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لى أداء وظيفة االئتمان الجزئي لمظلة وهى منظمات صغيرة، محلية وطوعيه تميل إ :جمعيات تنمية المجتمع

  .ويضطلع المتطوعون أساساً بأداء أنشطتها. أو للجمعيات األهلية الناشطة في التنمية االجتماعية

  

  :مويل متناهى الصغرخدمات التنتشار المدى الحالي ال

متناهى الصغر في ل هناك نقص في البيانات المتاحة التي يمكن االعتماد عليها فيما يتعلق بخدمات التموي

، مثل التعداد الدقيق للعدد الكبير من الجمعيات ال تكون هناك معلومات متاحةقد حيان وفى بعض األ. مصر

 ٣٠٠و  ٢٥٠، والذي يوجد اتفاق عام على أنه يتراوح بين تقدم خدمات التمويل متناهى الصغراألهلية التي 

 ستمر للنمو السريع في القطاع والدخول الم، نظراًقد تقادمت  المعلومة إال بعد أن تكونحوغالباً ال تتا. جمعية

  .لمقدمي خدمات جدد

 أن من خصائص قطاع التمويل متناهى الصغر المستوى المرتفع من الطابع غير الرسمي ذلكضف إلي أ

 ١.من إجمالي قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر% ٨٠والذي يشمل المحتملين  /لعمالئها المرتقبين

فال تغطى الباعة الجائلين والوحدات  ٢٠٠٠/٢٠٠١المصري في أما األرقام المستقاة من اإلحصاء االقتصادي 

  .٢ وال تغطىال تسجلمنزلية، والتي يعلم عنها ولكنها المتحركة والمشروعات ال

مشروع صغير ومشروع :  للمقصود بكل منويضاف إلى هذا أنه لم يعتمد في مصر تعريف موحد  قومياً

 باسم قانون تنمية المنشآت الصغيرة الذي  المعروف٢٠٠٤ لسنة ١٤١تناهى الصغر، سوى في القانون رقم م

ن مالها المدفوع عن خمسي  ويقل رأساقتصادياًنشاطا  متناهية الصغر بأنها منشأة فردية تمارس ةعرف المنشأ

المدفوع عن خمسين ألف جنيه وال مالها  أما المنشأة الصغيرة فيزيد رأس).  دوالر أمريكي٩١٠٠(ألف جنيه 

  .٣وال يزيد عدد العاملين فيها على خمسين عامل)  ألف دوالر تقريبا١٨٢ً( يتجاوز مليون جنيه

أن العدد  توقع ، يمكنالدراسة أثناء إعداد، وباالستناد إلى البيانات التي قدمها الشركاء الرئيسيون غير أنه

  :٢٠٠٧٤ ديسمبر عميل في ليونم أكثر منالمتراكم للعمالء النشطاء كان 

تعد جمعيات رجال األعمال هي األكبر في التمويل متناهى الصغر بائتمان من الوكالة األمريكية للتنميـة                •

 سجلت ثماني مؤسسات    ٢٠٠٧ففي ديسمبر   . من جميع األنشطة في القطاع    % ٥٠الدولية يمثل أكثر من     

 رجال األعمال بأسيوط، الجمعية المصـرية       جمعية( ألف عميل نشط     ٦٠٠  حوالي تمويل متناهى الصغر  

 ، جمعية رجال األعمال والمستثمرين لتنميـة المجتمـع المحلـى            ESEDلتنمية وتطوير المشروعات،    

  ٥)SEDAP ، NSBAبالدقهلية، جمعية رجال األعمال باإلسكندرية، 

 يضخ كميات كبيـرة     لصندوق االجتماعي للتنمية، والذي   برنامج قطاع التمويل متناهي الصغر با     بالنسبة ل  •

، وجمعيـات تنميـة     ع ومظلة الجمعيات األهلية   لتنمية المجتم منظمات غير الحكومية     ال رمن أرصدته عب  

  . ألف عميل نشط١٦٠، فقد اشتمل التمويل على المجتمع

 . ألف مقترض نشط٢٠٠من إجمالي السوق المصرية، بقرابة % ٢٢تغطى البنوك حوالي  •

                                                     
   منتدى البحوث االقتصادية 1
 التى أعدها الصندوق االجتماعى ٢٠١٢-٢٠٠٨متناهية الصغر والصغيرة   آما يوضح إطار االستراتيجية القومية لتنمية المشروعات  2

للتنمية بمساعدة فنية من الوآالة الكندية للتنمية الدولية، ومشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة المالية 
  .٢٠٠٧واستشاريين خارجيين، يوليو 

  .  قانون تنمية المنشآت الصغيرة٣
4 Microfinance Program Map, USAID and Egyptian Micro Finance Network, April 2008, p8. 

    المصدر السابق 5
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لتمويـل  األولـى ل  مؤسسـة   ال مؤسسات التمويل متناهى الصغر، وهو        السوق من  ىوهناك وافد جديد عل    •

 .متناهى الصغر التي تشمل الحصة المتبقية
 

  منتجات التمويل متناهى الصغر المقدمة حالياً

مؤسسات التمويل متناهى الصغر مع العدد القليل من  تنوع  العدد الكبير من المقترضين النشطاء وضيتناق

  :١ في األساليب االئتمانيةانحصرت تقليدياًالخدمات المالية التي 

القروض الفردية التي تمنح رأس مال عامل : ن من المنتجاتعاوالتي يسيطر عليها نو :خدمات اإلقراض

 بالمواقع ة في قطاعي التجزئة والتجار، وهى منتشرة أساساً)تعمل منذ عام على األقل(لقائمة للمشروعات ا

 التضامنية لدعم أنشطة توليد الدخل، اتعوجمم الثاني هو إقراض الوالنوع. الحضرية وشبه الحضرية

  .ناث المعيالت لألسر في شرائح الدخل الدنيالإلوخاصة 

 لخدمات االدخار متنـاهى الصـغر،       مقدموال تزال الهيئة القومية للبريد هي أكبر         :اإليداع/خدمات االدخار   

 المتطلبات القانونية لكثافة رأس المالبسبب ، و إلجراءاتها سع والتكلفة المنخفضة  بفضل انتشارها الجغرافي الوا   

بيد أن آليات ادخار الفئات منخفضـة       . التي تحد من قدرة مؤسسات التمويل متناهى الصغر على تقديم الخدمة          

الدخل ال تزال غير رسمية في الغالب بسبب تردد أصحاب هذه المشـروعات إزاء التعامـل مـع الجهـاز                    

  .المصرفي

رغم أن شركات التأمين المملوكة للدولة توجه بعض منتجاتها إلى المشروعات متناهية  :تأمينخدمات ال

 المرتبطة بجانب العرض، ومن ثم فإن منتجاتها األساليبالصغر وصغار المستهلكين فإنها تتبع بشكل عام 

 -  متناهى الصغر بعض برامج التمويلوتقدم. بية احتياجات المشروعات الصغيرةليست مصممة وال تسوق لتل

التأمين على حياة عمالئها لتغطية جزء من المبلغ المقترض في حالة تعثر  -مثلما في البنك الوطني للتنمية

ن فقط فى حزم االقتراض لتقليل مخاطر عدم السداد غير أن حزم التأمين هذه تضم. السداد بسبب الوفاة

نتجات قائمة بذاتها ومصممة الستهداف أصحاب ، وال تقدم كمة لمؤسسات التمويل متناهية الصغربالنسب

  .المشروعات متناهية الصغر

  

   القومية للتمويل متناهى الصغر ةستراتيجياال  ٢-٢-٢

  إطار سياسات التمويل متناهى الصغر في مصر

األولى من خالل البنوك العامة والخاصة، الخاضعة .  الصغر في مصرمتناهيلتمويل لتوجد قناتان رئيسيتان 

 التضامنوالثانية من خالل الجمعيات األهلية، تحت إشراف وزارة . راف البنك المركزي المصريإلش

، كما يمتنع عليها تقديم أي نوع قي المدخرات وغيرها من اإليداعاتوال يسمح لهذه الجمعيات بتل. االجتماعي

  .من أنواع التأمين الرسمي

حيث يتحتم  .أنشطة الجمعيات والمؤسسات األهليةإنشاء وينظم   اعتمدت الحكومة قانونا٢٠٠٢ًفي عام  •

 االجتماعي قبل مباشرة تقديم الخدمات، وأن تسلم الوزارة التضامنعلى جميعها التسجيل لدى وزارة 

 . من محاضر اجتماعات مجالس اإلدارةنسخاً

                                                     
1   Regulation and Supervision of Microfinance in Egypt, Magdy Moussa, Micorfinance Regulation and Supervision Resource Center, January 
2007 
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ر  ويعرف القانون دو١ الصغيرة ومتناهية الصغرآتر قانون جديد لتنمية المنش صد٢٠٠٤وفى عام  •

 الصلة، وتشجيع ي عن التخطيط والتنسيق بين الشركاء ذولالصندوق االجتماعي للتنمية باعتباره المسئو

وال . ، ومساعدتها في الحصول على التمويل والخدماتلمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرإنشاء ا

متناهى  التمويل مؤسسات تسجيل أو ترخيص بالنسبة ليعتبر الصندوق االجتماعي للتنمية جهة رقابة أو

 .والمتوسطةالمشروعات الصغيرة مقرضى و الصغر
  

  اإلطار المؤسسي

وهى تهدف إلى تنمية . ٢٠٠٦ في عام  الصغرللتمويل متناهى القومية ةاالستراتيجيفى صياغة بدأ العمل 

 ةيجيستراتوصدرت اال.  الصغيرةللمشروعاتصناعة التمويل متناهى الصغر بما يوفر خدمات مالية مستدامة 

الحكومة و، وليةالوكالة األمريكية للتنمية الد و،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ممول من تقرير ةفي صور

يئاته وهو المعهد واشترك البنك المركزي من خالل إحدى ه. األلمانية من خالل بنك التنمية األلماني

  .المصرفي المصري

الرئيسية اعترافاً بمساهمته الفعالة فى تطوير االستراتيجية،  اللجنة في للتنمية االجتماعيمثل الصندوق كما ي

 على  والمتوسطة الهيئة المخولة بتنسيق جميع األنشطة المتصلة بالمشروعات الصغيرةهودوره باعتبار

  .المستوى القومى

الجزئى : فى ثالثة مستويات - ومن ثم تحتاج إلى تدخالت-وصنفت االستراتيجية العقبات التى تواجهها

ويشير المستوى الجزئى إلى التدخالت على مستوى مؤسسة التمويل متناهى الصغر، . والكلىوالوسيط 

الخدمات متعددة (والمستوى المتوسط إلى التدخالت على مستوى المؤسسات التى تخدم مقدمى الخدمات المالية 

تعلقة بالسياسات والتشريعات، ، بينما المستوى الكلى يشير إلى التدخالت الم)األغراض وذات الطابع المؤسسى

قد و. من أجل تحسين نوعية الخدمة والتنويع وتوسيع مدى االنتشاروالتى تسهم فى توفير بيئة أكثر مالءمة 

  :اآلتىكعلى كل مستوى التالية األهداف خلصت االستراتيجية إلى 

ناهى الصغرالتى تشجيع تنمية مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية للتمويل مت: المستوى الجزئى •

تتصف باالستدامة وتتنافس على تقديم خدمات مالية متنوعة وفعالة للمشروعات متناهية الصغر وللفقراء، 

 .وتفى بما ينشأ من طلبات السوق
ودعم آليات  التي تعمل كمظلة مؤسساتاللنماذج الناجحة لما هو قائم من دعم ا: المستوى الوسيط •

 .اتية للقطاع والبنية المعلومالضمان القومية
خلق بيئة تنظيمية وسياسية داعمة لنظام شامل يشجع على نمو وتطوير مجال التمويل : المستوى الكلى •

 .متناهى الصغر
وتشير التقديرات األولية إلى أن قطاع التمويل متناهى الصغر يمكن أن يغطى ما بين مليونى وثالثة ماليين 

  .٢تيجيةعميل إذا طبقت التوصيات الواردة فى االسترا

 :ومن بين تلك التوصيات
 . بمعايير موحدة إلعداد التقارير ومقاييس األداء، من خالل التنظيم الطوعىتشجيع االلتزام •
 .إرساء معايير واضحة وموحدة لتمويل مؤسسات التمويل متناهى الصغر •

                                                     
  . لتنمية المنشآت الصغيرة٢٠٠٤ عام ١٤١  قانون رقم  1
  .٢٠٠٦  االسترتيجية القومية للتمويل متناهى الصغر فى مصر،  2
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 . التصنيف الدوليةبهيئاتالبدء باالستعانة  •
 .إنشاء آلية طوعية للتنظيم الذاتى •
 .راف بجمعيات اإلقراض األهلية المتخصصةاالعت •
 .تشجيع إنشاء مؤسسات تجارية غير بنكية للتمويل متناهى الصغر •
 

  الشبكة القومية للتمويل متناهى الصغر

تم حديثاً اتخاذ بعض اإلجراءات من أجل إقامة فقد . وقد تم بالفعل اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ هذه التوصيات

 باثنتى عشرة مؤسسة تمويل متناهى الصغر مع ٢٠٠٦ى الصغر، والتى بدأت عام شبكة قومية للتمويل متناه

لمنظمات تأسيس شبكة تضم فقد قرر العديد من الجمعيات وا. الصندوق االجتماعى للتنمية كأعضاء مؤسسين

ف الجمعيات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر بهدف دعم الجهود، وتوحيد القواعد، واالرتقاء بوظائ

إدارة المعلومات، وتعزيز القدرات وتحسين معايير األداء من أجل تطوير صناعة التمويل متناهى الصغر فى 

  .١مصر

 بعملية تطوير ألنشطتها العملياتية فى ضوء خطة العمل التى وضعتها لنفسها، وحسب وتمر الشبكة حالياً

وانب الفنية والمعلوماتية لمؤسسات التمويل وتتمثل هذه األنشطة أساساً الج. المتاح لتلك األنشطةالتمويل 

  .متناهى الصغر، وتأسيس مركز تبادل المعلومات لخدمة أعضاء الشبكة

  

   الصغر فى مصرى االتجاهات الراهنة للتمويل متناه ٣-٢-٢

  : أداء قوى لقطاع التمويل متناهى الصغر

لنسبة ألكبر سبع مؤسسات تمويل با% ٥٠أكثر من ( ضية  الماالقليلة خالل السنوات  االنتشارزيادة  

 ).٢٠٠٦ - ٢٠٠٤ خالل الفترة متناهى الصغر
 تجارى قوى اتجاه، مع  سبع مؤسسات تمويل متناهى الصغر ذات توجه كامل نحو االستدامةتوجد حالياً 

  .وإدارة منضبطة
 و )+B(ات متميزة تتراوح بين  متناهى الصغر التصنيف الخارجى بعالم تمويلاجتازت خمس مؤسسات 

)A- ( مع اتجاهات مستقرة أو إيجابية ، . 
 Mix Market بورصة تبادل معلومات التمويل متناهى الصغرثنتا عشرة مؤسسة تقارير إلى ا تقدم 

وتشمل الدراسة ، ماسيةبمستوى يتراوح بين ثالث إلى خمس عالمات المعتمدة من المؤسسات الدولية 

 . من هذه المؤسساتالحالية أربعاً
في طريق توخى أفضل ممارسات التمويل متناهى الصغر، والقدرة على تقف  عوائق خطيرةهناك ولكن تظل 

  :، ومنهاالوصول إلى األغلبية الواسعة من المستفيدين المحتملين في المستقبل

فعلى الرغم من حقيقة أن مصر تعد صاحبة  :)penetration(الوصول واالنتشار انخفاض مستوى  

 صاحبة أكبر محفظة شطاء في التمويل متناهى الصغر، وربما تكونمقترضين النثاني أعلى رقم لعدد ال

 يعتبر  ال يزال في السوقالوصول واالنتشار، فإن معدل تناهية الصغر في المنطقة العربيةقروض م

 .١من الطلب المحتمل على التمويل متناهى الصغر% ٩٥ لم يتم تلبية ٢٠٠٥ففي عام .  جداًمنخفضاً
                                                     

  .٢٠٠٦  الئحة شبكة التمويل متناهى الصغر المسجلة بالقاهرة رسمياً عام  1
  . UNCDF  حسب صندوق األمم المتحدة لتنمية رأس المال  1
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هناك نقص في وضوح السياسات الحكومية فيما يتعلق بالتمويل متناهى الصغر، مع  : ظيميةالقيود التن 

  :استمرار الممارسات المشوهة

البنوك مثل (  متخصصة في التمويل متناهى الصغر مؤسساتفال يوجد في مصر حالياً -

لمالية التجارية  من المؤسسات ااغيرهالمتخصصة في هذا النوع من التمويل، البنوك التعاونية، أو 

  ).غير المصرفية

 فإن مؤسسات التمويل متناهى الصغر المتخذة شكل الجمعيات األهلية ال تخضع ،باإلضافة إلى هذا -

وإنما تفرض عليها ذات الرقابة المفروضة على غيرها من (إلشراف متخصص في هذا المجال 

وهو ما يضعف قدرتها على ) المحلىالجمعيات األهلية الناشطة في العمل الخيري ومساعدة المجتمع 

  .٢تطوير سياسات ومنظومة إجراءات تدعم االستدامة وإمكانات التحول في المستقبل

 ىإل...) ويالت، التأجير مثل المدخرات، التح(متناهى الصغر تحتاج بعض خدمات التمويل  -

  . لأو إشراف يسمح بتقديم الخدمة أو االستمرار في العم/تنظيمات من نوع خاص و

جعل الصندوق االجتماعي للتنمية حد ت الصغيرة لم يذهب إلى منشآ، فإن القانون الجديد للوأخيراً -

 ، وإن كان يظل مسئوالً ومتناهية الصغرتمويل المشروعات الصغيرةنشاط جهة تنظيم أو ترخيص ل

  . عن تخطيط وتنظم القطاع في مصر

 ال يزال يمثل المنتج  متناهية الصغرة المشروعاتفإقراض أنشط: محدودية الخدمات المتاحة في السوق 

 .، أو تحويل النقود، أو الخدمات التأمينيةبينما ال يتاح اإلقراض لالستهالك، أو خدمات الدفع. الرئيسي
مثل خدمات تنمية األعمال واالستشارات، فتوجد بالفعل بعض المبادرات يما يتعلق بالخدمات غير المالية وف

الخدمات المرتبطة بالزراعة وتربية الماشية، مهارات : ات للتمويل متناهى الصغر مثلالتي طبقتها مؤسس

تسهيل وتمكين النساء، و،  التدريبيةالمؤسساتو ، التجارة وعدالةالكمبيوتر، الخدمات المرتبطة بنزاهة

  .الخ...منافذ عرض للعمالءوة، مهارات المحاسبوالتوظيف، 

ية األساسية ال تتوجه إلى عمالء التمويل متناهى الصغر بشكل خاص، ومع ذلك فإن الخدمات غير التمويل

كما أن خدمات االستشارة وتنمية األعمال ال تزال محدودة جدا في . وإنما تقدم إلى المجتمع المحلى بوجه عام 

ويحتاج كل جانب من جانبي معادلة . الحقيقة من حيث مدى تغطيتها ألصحاب المشروعات متناهية الصغر

إلى التقييم السليم حتى يتسنى تطوير وتمويل تلك الخدمات بشكل يحقق االستدامة ) الطلب والعرض(وق الس

  .ة احتياجات العمالء في وقت واحدويستهدف تلبي

  

  اتجاهات جديدة جديرة بالمالحظة في تزايد فرص القطاع

للتنمية الدولية في القطاع، فمنذ بدء مساهمة الوكالة األمريكية  :الجهات المانحةتراجع االعتماد على  •

 غير أن اتجاهاً. الجهات المانحة مبادرات ا معظم مبادرات التمويل متناهى الصغر في مصر تقودهتظل

خاصة في رأس المال ( الجهات المانحةيتناقص االعتماد على تمويل  حيث  بدأ في التبلورجديداً

ي سد الفجوة بين جانبي العرض والطلب مع قيام البنوك التجارية في لعب دور متزايد ف) قترضمال

                                                     
2 Regulation and Supervision of Microfinance in Egypt, Magdy Moussa, Microfinance Regulation and Supervision 
Resource Center, January 2007 
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ول استثمار لها أ   ١"جميل-جرامين"دأت مبادرة  ب٢٠٠٦ روفى سبتمب. للتمويل متناهى الصغر في مصر

  .٢لبنك التجاري الدوليا قفي صناعة التمويل متناهى الصغر بمصر عن طري

 وكإحدى أهم مهامها -هى الصغركة القومية للتمويل متنا قررت الشب٢٠٠٧في أكتوبر  : المنظمةالمنافسة •

تزويد مؤسسات التمويل متناهى ب ٣ وستقوم هذه المنظومة.إنشاء منظومة لتبادل المعلومات -في القطاع

الصغر في مصر بالمعلومات التي تمكنها من التعامل بشكل أفضل مع تقييم المخاطر أثناء عملية إصدار 

، وتاريخهم االئتماني،  الحالية، ومستوى مديونيتهمومن خالل تبادل المعلومات عن المقترضين. القرض

وضع أفضل إلدارة مخاطر االئتمان، ومن ثم تقليل احتمال الخسارة من جراء عدم السداد، مما يؤدى إلى 

  .٤إلى الحدود الدنيا

وفى هذا الصدد . اتيةو من أجل توفير بيئة تنظيمية ماًجهوديبذل شركاء عديدون : فرص تنظيمية أفضل •

توفير البيئة الصحية لعمل مؤسسات وضع برامج ل الشبكة القومية للتمويل متناهى الصغر على تعمل

  . عن نشر المعلومات ذات الصلة بأفضل الممارساتالتمويل متناهية الصغر، فضالً

وفى الحقيقة أن بعض مؤسسات . مبادرات في عملية تنويع المنتجاتتسهم بعض ال: منتجات جديدة •

لتجديد وصيانة ( في تنويع محافظها مثل تقديم قروض المسكن الصغر قد بدأت فعلياًالتمويل متناهى 

 أو المجاالت التي/والقروض التعليمية وغيرها من البرامج الخاصة، وذلك حسب رؤيتها و) المسكن

من هذا النوع بالتعاون مع   برنامجاًمؤخراً" نسايت فاينبالن" وقد بدأت .الجهات المانحةركز عليها ت

  .٥لتمويل متناهى الصغراللتأمين ومؤسستين مصريتين تعمالن في " أليانز"شركة 

  

   لألثرالقومية لتقييم  المسحية سياق الدراسة٣-٢

  

لقد بلغ قطاع التمويل متناهى الصغر مرحلة مهمة في تطوره، حيث زاد عدد عمالئه النشطاء بأكثر من 

ة جديدة من إعادة الهيكلة والتوطيد، وهو أمر جيد ، وهو يدخل اآلن مرحل٢٠٠٧-٢٠٠٤الضعف في الفترة 

   . التمويل متناهى الصغرالمالية لمعظم مؤسساتاالستدامة يق لتحق

  

                                                     
  .  تعاون بين مؤسسة جرامين ومجموعة عبد اللطيف جميل لمحاربة الفقر فى العالم العربى من خالل التمويل متناهى الصغر 1
 لغ المليونى دوالر  لجمعية رجال األعمال بالدقهلية قد ضمن قرضاً  فإن مب٢٠٠٦  حسبما أفادت مؤسسة جرامين فى سبتمبر  2

  . مليون جنيه مصرى من بنك بى إن بى باريبا٢,٥بقيم 
  .نسا  طورت بمساعدة فنية من بالنيت فاين 3

4 Improving MFI performance in competitive and saturated environment, by Sébastien Duquet, Planet Library    
 عمالءهما بتأمين ضد الوفاة بسبب المرض أو متناهي الصغرلتمويل  األولى لمؤسسةال  تزود جمعية رجال األعمال بأسيوط و 5

حادث والعجز الدائم أو غير القابل للتعويض نتيجة حادث، وذلك على كل محفظة التمويل متناهى الصغر وليس على أساس عميل 

  .بعميل



 

 25

  
 شهد قطاع التمويل متناهى الصغر نشأة عدد كبير من مؤسسات التمويل متناهى الصغر التي ١٩٩١في عام 

وكالة األمريكية للتنمية ال وهى المؤسسات المدعومة من الواسعة القبول، أعلى أساس معايير جيدة تعمل 

 في إنشاء مؤسسات تمويل متناهية الصغر تعتمد في ة مختلفت جهات مانحةومنذ ذلك الوقت ساعد. الدولية

ات وتركزت الجهود أثناء تلك الفترة على تزويد مؤسس.  المقاييس المهنية والممارسات الجيدة علىتهااعملي

يل برامج إقراض ناجحة، وكذلك التمويل متناهية الصغر بالمعرفة والمهارات األساسية الضرورية لتشغ

، والخضوع إلفصاح عن أدائها العملي والماليومتطلبات ار الدولية فيما يتعلق بالتقارير  مع المعاييوافقالت

 مجال التمويل فيعترف بها مة ومؤسسات تصنيف مستقللتصنيف من جانب  لللمراجعة المنتظمة، وأحياناً

 برهنت بعض مؤسسات التمويل متناهى الصغر على انضباطها وقدرتها على وتدريجياً. متناهى الصغر

 تشهد سوق  واآلن.همنحمالها باالستفادة من الفائض المتحقق من االئتمان الذي تقوم ب توسيع قاعدة رأس

ويشهد على . ت من جانب صناع السياسات ومتخذي القراراالتمويل متناهى الصغر في مصر اهتماماً متزايداً

مية للتمويل ، وكذلك إنشاء الشبكة القو٢٠٠٦ القومية للتمويل متناهى الصغر عام ةستراتيجيهذا إعداد اال

 في توسيع ، مع االتجاه الحديث لالنخراط المباشر من جانب عدد أكبر من البنوكوأيضاً. متناهى الصغر

نحو توطيد الخبرات المكتسبة، وتوسيع نطاق إتاحة هذا االئتمان اآلن ، يتحرك القطاع الصغراالئتمان متناهى 

  .من أجل اإلدماج الكامل للتمويل متناهى الصغر في القطاع الرسمي للخدمات المالية

جات  يلبيان بالضرورة جميع احتياوالتركيبة الحالية للتمويل متناهى الصغر ال سعة االنتشاربيد أن كال من 

  :األسئلة التالية/، تحاول الدراسة الحالية تناول المسائلوفى هذا السياق. ماليةعمالئه من الخدمات ال

بداية ال  التوسع تجميع الخبرات  التكامل

التوسع والتنوع في 
التمويل متناهي الصغر 

استدامة الخدمات /
المالية الرسمية التي 

  تستهدف الفقراء

قطاع ناضج 
للتمويل متناهي 

  الصغر

تساع استخدام التمويلا
متناهي الصغر آأداة

  تنموية

وتتجه إلى تقع مصر في هذه المرحلة

 مشروعات تجريبية•
دعم الجهات المانحة•
تطوير واختبار •

 المنتجات
بناء قدرات الموارد •

 البشرية
إثبات تأهل العمالء •

  لإلقراض

توسيع نطاق •
 العمليات والنشاط

 التكرار•
زيادة اختراق•

  السوق  
 استدامة العمليات•

  الماليةواالستدامة
  يص الدعمتقل•
  إجراءات رسمية•

 استدامة العمليات•
  الماليةواالستدامة

 الشكل القانوني•
تراجع تمويل •

 الجهات المانحة
معايير و قواعد •

 مشترآة
  تزايد المنافسة•
 بيئة تنظيمية أفضل•

تأسيس مؤسسات •
رسمية للتمويل 
 متناهي الصغر

متنجات تلبي •
 الطلب

 تنظيم طوعى أو •
 إلزامى

ترقية الخدمات •
 وعمق االنتشار

خدمات مالية •
  متكاملة

دفع •
المساهمة /الضرائب

 الموارد المالية في
  العامة

تقديم التمويل 
متناهي 

الصغر آأداة 
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 الفرص االقتصادية تخفبف حدة الفقر وما هو األثر الحقيقي لخدمات التمويل متناهى الصغر على •

 ؟للعمالء
ر في مصر من الوصول إلى  من جانب مؤسسات التمويل متناهى الصغنفذةهل تمكنت المشروعات الم •

  أم ال؟ المعيشية لعمالئها المستهدفينالحالةتحقيق أهدافها المقررة من حيث تغيير 
 ما هي الفجوة بين أنواع الخدمات المقدمة واالحتياجات التي عبر عنها العمالء؟ •

ة وتنموية متعددة، وفى إطار الجهود المبذولة لتنمية قطاع التمويل متناهى الصغر في مصر، بذلت أنشطة بحثي

  :كان من بينها

  .١الدراسات المسحية لألثر والسوق التي أجرتها منفردة مؤسسات تمويل متناهى الصغر في المحافظات •

وكان الهدف من التقييم هو قياس أثر تدخالت ): ٢٠٠٣(تقييم األثر الكلى للصندوق االجتماعي للتنمية  •

 األثر  تقييم على إحدى الدراساتركزتوقد . رئيسيةية للصندوق في المجاالت الالمشروعات القطاع

 ٤٥٠ومثلتهم عينة من (فيدين  على سبل معيشة المست متناهي الصغرتمانالئاالقتصادي واالجتماعي ل

 على ٢٠٠٦بنك الدولي دراسة أخرى عام جرى الأكما  .٢) في محافظات الفيوم والقليوبية وقناعميل

ة بما فيها التمويل متناهى الصغر، وقد بينت نتائج الدراسة األثر مشروعات الصندوق االجتماعي للتنمي

  .اإليجابي لتدخالت الصندوق في مجال التمويل متناهى الصغر

يم القائم على النوع غر في تمكين النساء، ونتائج التقسدراسات خاصة حول أثر القروض متناهية الص •

  .٣االجتماعي في برامج التمويل متناهى الصغر في مصر

دراسة عن أثر مبادرات التمويل متناهي الصغر على األطفال والتي تم إعدادها لوحدة حقوق األطفال  •

 . ٤ بقسم حقوق اإلنسان والمشاركة، إدارة السياسات بالوكالة الكندية للتنمية الدوليةوحمايتهم
ل المستدام   التمويلىإالدراسات المكرسة لتطور القطاع والممارسات الجديدة لتوسيع فرص الوصول  •

 .لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر متناهى الصغر
 ١. تشتمل على برامج التمويل متناهي الصغر في مصردراسة •

 باتساع أثر المشاركةغير أنه لم تجر دراسة بشكل مباشر مع عمالء مؤسسات التمويل متناهى الصغر حول 

، وذلك كأحد متناهية الصغرأسر أصحاب المشروعات  كأساس لقياس هذا األثر على دخولتستخدم لالقطاع، 

المستخدمة لخدمة الطلب غير وتوسيع األساليب ، ممدخالت عملية تكييف المنتجات التمويلية لتالئم احتياجاته

  .الملبى

 هذا التمويل ءل في قطاع التمويل متناهى الصغر بمصر، وضمان وفاتحقيق توسع مستدام وفعاومن أجل 

اء دراسة قومية ألثر هذا  والتنمية والتمكين االقتصادي، تطلب األمر إجر، الفقرللحد منماعية برسالته االجت

  . التمويل متناهى الصغر مجال، وباستخدام منهجية معيارية فيالتمويل

                                                     
جمعية رجال األعمال بأسيوط، وجمعية رجال األعمال والمستثمرين لتنمية المجتمع وسكندرية، إلعمال با  مثل جمعية رجال األ 1

  .المحلى بالدقهلية
2   SFD Impact Assessment Consolidated Report, 2003  
3   Who gets Credit? The Gendered Division of Microfinance Programs in Egypt, Ghada Barsoum, Canadian 
Journal of Development Studies, 2006 

 Pro Mujer بالتعاون مع Mennonite Economic Development Associates (MEDA) و  Partners in Technology Exchange Ltd. (PTE) أعد الدراسة ٤
  .  بتنزانياFinca  بالهند وThe Concerned for Working Childrenفي بوليفيا والجمعية المصرية للمبادرات المحليةوالتنمية بمصر، و 

 
1 Microfinance Program Map, USAID and the Egyptian Micro Finance Networkm April 2008. 
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لتقييم لإن هذا النمط من الدراسات ال يقف عند حدود البحث البسيط حول مدى رضا العمالء، وإنما يسعى 

الشتراك في برنامج للتمويل متناهى الصغر على تنمية األعمال متناهية ر اإليجابي الناجم عن الألثالكمي 

 تصنيف عن وتستخدم هذه الدراسة كأساس لتطوير منتجات وخدمات جديدة، فضالً . الفقروالحد منالصغر 

 لعمالئها أفضلعن كيفية تقديم خدمات  ت التمويل متناهى الصغر بمعلوماتالسوق، حيث تزود مؤسسا

 والهيئات صناع السياسات لدراسةا تزودوفوق هذا وذاك، .  تنافسية للتوسعةستراتيجيالحاليين، وتطوير ا

 وبناء يالمنظمة بمعلومات مفيدة حول حالة قطاع التمويل متناهى الصغر واحتياجاته من حيث اإلطار القانون

   .الصناعة

  

  تنظيم الدراسة ٤-٢

  

، واشترك فيها فاعلون ومشاركون ٢٠٠٨ إلى يناير ٢٠٠٧ رسة أشهر من سبتمباستغرق إجراء الدراسة خم

  .مختلفون كان لكل منهم دوره ومسئولياته الخاصة

  

  نساالنيت فاين  ب١-٤-٢

 وهم المؤسسة األولى تحت إدارة لجنة تسيير تمثل ممولي الدراسة نسابالنيت فاين لتم إجراء الدراسة من قب

 أغاخان للتمويل متناهي الصغر، التعاون الفني األلماني، بالنت فاينانس مصر، الةوك/للتمويل متناهي الصغر

البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، ومشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة /الصندوق االجتماعي للتنمية

قد و). نمية الدوليةوزارة المالية بالتعاون مع مركز البحوث للتنمية الدولية والوكالة الكندية للت(والمتوسطة 

ومن خبرتها السابقة في المنطقة العربية " السوق-معرفةال - ثراأل "ة بالنت فاينانس الدراسة من منهجياستفادت

مسئولة عن " نسابالنت فاين" كذلك كانت .  السوق في التمويل متناهى الصغرفيما يتعلق بتقييم أثر ومطالب

من مستوى على أضمان وهو ما تطلب . ر العينة وجمع البياناتصة باختياتخطيط وتنسيق جميع الجوانب الخا

ثر، وتعديل اإلحدى عشرة مؤسسة تمويل متناهى الصغر بالمنهجية المستخدمة وأهداف دراسة األ بينالوعي 

مارة مهارات إجراء المقابالت واست وتدريب فريق جمع البيانات على ارة االستبيان، واختبارواختبار استم

، بحيث تمثل التوزيع المتناسب ، وضمان أن تكون العينة دقيقة ومختارة عشوائياًلمزمع استخدامهااالستبيان ا

 في التنسيق وتبادل  فعاالًدوراً" نسابالنيت فاين"وأخيرا لعبت . لمجتمع العينة ومن ثم ضمان جودة النتائج

العظيم ن جانب الشركاء أثرهما وقد كان للمساهمة واإلرشاد م. المعلومات مع الشركاء طوال فترة الدراسة

  .في نجاح هذا الجهد

  

   مؤسسات التمويل متناهى الصغر٢-٤-٢

  القانونية،أشكالهامشاركة عينة كبيرة ممثلة لمؤسسات التمويل متناهى الصغر بمختلف وجدير بالذكر فائدة 

مؤسسات : لعينة على فقد اشتملت ا.ةمانحجهات ال عن تنوع النوع بين مقدمي خدمات التمويل، فضالًالتو

تي يدخل هذا التمويل بين الجمعيات األهلية ذات التوجه التنموي والو، التمويل متناهي الصغر المتخصصة

  . عن أحد البنوك، فضالًأنشطتها

 :افقت على أن تصبح جزءا من العينةووقعت مذكرة مع اإلحدى عشرة مؤسسة تمويل متناهى الصغر التي و

 ،مبادرة لتنمية المجتمع المحلى والمشروعات الصغيرةال وتطوير المشروعات، جمعية الجمعية المصرية لتنمية
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، ةجمعية رجال األعمال والمستثمرين لتنمية المجتمع المحلى بالدقهلية، جمعية رجال األعمال باإلسكندري

بأسيوط الصغر، جمعية سيدات األعمال متناهي لتمويل لاألولى مؤسسة الجمعية رجال األعمال بأسيوط، 

والتي تعمل تحت مظلة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، المركز اإلقليمي لتنمية المشروعات، مؤسسة تنمية األسرة 

  .بنك مصروالمصرية، جمعية نهوض وتنمية المرأة المصرية، 

  

   الفريق المصري لجمع البيانات٣-٤-٢

، والتزمت في هذا بمعايير ياناتإدارة عمل فريق جمع البب وبتكوين وتدري" نسابالنيت فاين"اضطلعت 

  :صارمة من أجل إنجاز عملية جمع البيانات وفقا لألسس التالية

 باحثا لفريق إجراء المقابالت من خالل الجامعات الرئيسية والمراكز البحثية المتخصصة ٢٨تم اختيار  •

 على مدى شهر  استمارة استبيان٢٥٠٠في العاصمة، وقد أوكل إليهم جمع البيانات الكمية عبر ملء 

  . بأكمله٢٠٠٧نوفمبر 

 ين، وقد وزعت المجموعة إلى أربعالميدانيخبرة بإدارة عمل مجموعة الباحثين  ىقام أربعة باحثين ذو •

 .في كل محافظة مختارة)  فرعا٥٣ًها يوإجمال(فرق عملت بشكل متزامن في الفروع المختلفة 
 .ارة استبيان استم٢٥٠٠باحث رئيسي مسئول عن مراقبة الجودة في الـ •
 وإدخال البيانات من استمارات االستبيان إلى صيغة قاعدة بيانات تكويدمدخل بيانات مسئول عن  •

SPSS لتحليلها" نسابالنيت فاين"، والتي سلمت فيما بعد إلى. 
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  أهداف الدراسة-٣
  

  .نشطة البحثية والتنمويةيم األثر عدد من األهداف ذات الصلة بالنتائج المتوقعة واأليكان للدراسة القومية لتق

  

   النتائج المتوقعة١-٣

  

هي قياس آثار المشاركة في برنامج للتمويل متناهى الصغر على المسحية كانت النتيجة المتوقعة من الدراسة 

 على المنهجيةومن ثم فقد تركزت . األعمال واألسرة واألفراد/ مجموعة من المتغيرات المرتبطة بالنشاط

  .المقترض/ خير األمستوى المستخدم

ونظرا للمجال الواسع للخدمات . ١جمالي الخدمات المالية وغير الماليةهو إ اعتبر التمويل متناهى الصغر وقد

، المرتبطة بشكل خدمات االستشارات وتنمية األعمال مجموعة من غير المالية فقد ركزت الدراسة على

عيا لقطاع التمويل اص بتلك الخدمات مدخال استطال الخنويمثل إدماج المكو. مباشر بالتمويل متناهى الصغر

، ويطرح مسألة تمويل خدمات احة من منظور العميل، حيث يسمح بتقييم مسائل الكفاءة واإلتمتناهى الصغر

  .  عن عملية صناعة القرارللجهات المانحةاالستشارات وتنمية األعمال المستدامة، ويوفر معلومات أفضل 

  :ختيار ثالثة أسئلة رئيسية لالختباروبناء على ما سبق تم ا

، شروط القرض، مدته، تكرار حجم التمويل(ة للخدمات المالية يسكيف ترتبط الخصائص الرئي -١

النشاط، :  األفضل على المستخدم النهائي على المستويات الثالثرباألث) الدفعات، معدل الفائدة

 ؟واألفراداألسرة 
ثير األفضل؟ وقد خصص جزء من الدراسة المسحية لمعالجة كيف ترتبط الخدمات غير المالية بالتأ -٢

هذه المسألة، حيث إن عددا من العمالء يحصلون حاليا على خدمات االستشارات وتنمية األعمال، 

 .وذلك بهدف فهم احتياجاتهم من هذه الخدمات وتصورهم لمدى فعاليتها
ة العالقة بين نمط وحجم التأثير هل هناك أثر أكبر على المقترضات النساء؟ حيث تستقصي الدراس -٣

 .وبين النوع االجتماعي
  

  األهداف الخاصة بالبحث والتطوير ٢-٣

  

ومن الناحية الخاصة بالبحث والتطوير يهدف المشروع إلى تقديم معلومات ملموسة عن السوق الحالية، 

توفير معلومات عن واألثر المقدر كميا للتمويل متناهى الصغر على تنمية األعمال ونوعية الحياة، وكذلك 

  : الدراسة للوصول إلى المعلومات التاليةت وعلى نحو أكثر دقة فقد صمم. الطلب ورضا العمالء

ة أصحاب المشروعات متناهية االقتصادية لألسر وأنشط - فاصيل تتعلق بالخصائص االجتماعيةت •

 .الصغر

                                                     
  . وبدون حد أدنى متناهى الصغر ألف جنيه تمويل٥٠  يعتبر المشروع أن الخدمات االئتمانية حتى  1
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لجديدة والممارسات الحالية إحصاءات مرتبطة بالطلب على الخدمات المالية، بما في ذلك المنتجات ا •

 .المرتبطة باستخدام المنتجات المالية
، بما في أعمالهم معلومات عن الممارسات االستثمارية ألصحاب المشروعات متناهية الصغر في  •

 .ذلك أنماط االستثمار وتكراره وتراكم األصول
 . أصحاب المشروعات متناهية الصغر لألصولتملكمصنف حسب كمي مؤشر  •
، تمكين التمويل متناهى الصغر على األسرةالعميل ألثر /المقترض/لتصور المستخدم األخيرمقياس  •

 .  األصولوتملكالنساء 
، وكذلك إحصاءات عن مدى  من برامج التمويل متناهى الصغرأسباب وتفسيرات النسحاب العمالء •

 .رضاهم
  

 والخدمات، من تن تنمية المنتجاوتسعى الدراسة إلى تزويد مؤسسات التمويل متناهى الصغر بمعلومات ع

أجل استجابة أفضل الحتياجات ورغبات عمالئها، وخاصة االحتياجات التي لم تف بها بعد المنتجات المالية 

 ةيبكقطاع بمعلومات عن تر تهدف الدراسة إلى تزويد الفاعلين المتعددين في ال،وباإلضافة إلى هذا .الحالية

أن تحتله كل مؤسسة من مؤسسات التمويل متناهى الصغر داخل حدود أخيرا المكان الذي يمكن السوق، و

  .ثمرة المنافسة غير الم وقوعالسوق، وذلك من أجل تحاشى



 

 31

  

  المنهجية -٤
  

قياس أثر الخدمات المقدمة من مؤسسات التمويل متناهى الصغر على " تعنى - كتعريف عام-دراسة األثرإن 

وهى الوسيلة . ل، اإليراد، التغذية، التعليم، الصحة أو تمكين النساءحياة العمالء في مجاالت محددة مثل التشغي

  ".الرئيسية التي يمكن من خاللها تحديد مدى فعالية التمويل متناهى الصغر كأداة لمكافحة الفقر

 المنهج :ويمكن تقسيم األدوات المنهجية المختلفة المستخدمة في قياس أثر التمويل متناهى الصغر إلى فئتين

  ).ي يمكن تقسيمها إلى المنهجيات المشاركة وغير المشاركةذوال ( الكيفيمنهجمي والالك

  . للحصول على معلومات مفصلة عن المنهجيات البحثية المعتمدة١,١٥ويمكن للقارئ الرجوع إلى الملحق 

  

   المنهجية المختارة١-٤

  

ستمارة استبيان مقننة، حيث أعطيت لكل  مبني على ا كميمنهج :كانت المنهجية األولى المختارة لدراسة األثر

 من أجل تغطية أوسع عينة ممكنة وأكثرها نهج الماوقد اختير هذ. إجابة قيمة رقمية يمكن حسابها ومقارنتها

ة األثر ودراسة السوق في  الكمي إلجراء دراسنهج الما هذ، وظفوباإلضافة إلى هذا. القوميمستوى تمثيال لل

جل تعزيز ومن أ.  الجديدة وخصائص المنتجاتبمعلومات كمية عن المنتجات، ومن ثم التزويد آن واحد

  .حوار مكثفة مناقشات كيفية مع مجموعات ستيضا ألكمية والتحقق من نتائجها أجريت الدراسة ا

قارن بين عمالء برامج التمويل متناهى الصغر من ي  وغير طويل شبه تجريبيمنهجأجريت الدراسة باستخدام 

يشتركون في برنامج (العمالء الجدد : هم إلى ثالث مجموعاتوتم تقسيم. راكهم في أحد البرامجحيث مدة اشت

 أشهر إلى ٦يشتركون في برنامج منذ و(، العمالء المتوسطون )ر أو أقلللتمويل متناهى الصغر منذ ستة أشه

شملت الدراسة مجموعة كما ). يشتركون في برنامج منذ أكثر من ثالث سنوات(، والعمالء القدامى ) شهرا٣٦

 للتمويل متناهي الصغر منذ ستة أشهر على األقل قبل اي الذين تركوا برنامجرابعة هم العمالء المنسحبون، أ

  .إجراء الدراسة

المقارنة  عندولقد كان إلدخال مجموعة العمالء المنسحبين في عينة الدراسة األثر اإليجابي للحد من االنحياز 

ومن المفترض أن العمالء الذين استمروا في برنامج .  مدة االشتراك في البرنامج فقطبين العمالء على أساس

، فقد يكون األخيرون أولئك الذين انسحبوا من البرنامجمتناهى الصغر سوف يظهرون خصائص مختلفة عن 

وا أقل  من الذين حققى القروض، أو على العكس قد يكونونهم العمالء األفضل الذين لم يعودوا بحاجة إل

ومن خالل إدراجهم في الدراسة يتم تقليل االنحيازات المحتملة .  من برنامج التمويل متناهى الصغراستفادة

  .إلى أنماط من العمالء المستمرين في برنامج التمويل متناهى الصغر

  

  اختيار العينة ١-١-٤

واستخدم عند بناء العينة وقد روعي % . ٢٠ عميل مع هامش خطأ ٢٥٠٠تقرر أن يكون حجم عينة الدراسة 

  :لبات أولية فيما يتعلق بتوزيعهاثالثة متط
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ي مؤسسات  من مؤسسات التمويل متناهى الصغر، أيجب أن تشمل الدراسة األنواع الثالثة المختلفة •

لنوع من ا، الجمعيات األهلية التي يدخل هذا  ذات الغرض األوحد المتخصصةل متناهى الصغرالتموي

وفوق هذا ينبغي أن يراعى في توزيع العينة . )بنك (تها، والمؤسسات المالية الرسميةطالتمويل ضمن أنش

ما يتطلب فى سوق التمويل متناهى الصغر، وهو النسبة المئوية لحصة كل نوع من هذه المؤسسات 

 . للعينة دقيقاتوزيعا
مصر مصر ويد صع، وأن تمثل بشكل متناسب كال من تنجز الدراسة على المستوى القوميينبغي أن  •

 .الوسطى والدلتا
 .، والمنسحبونالجدد، المتوسطون، القدامى:  للعمالءينبغي أن تتكون العينة من المجموعات األربع •

. يانات، واحترم هذا التوزيع طوال فترة جمع الب عينة المسحير في االعتبار تم توزيعوبأخذ هذه المعاي

، بمعنى أن %٩٨,٨لية لأللفين وخمسمائة معدل دقة ، أظهرت العينة األووبعد شهر من جمع البيانات

وتوضح . ثالثين مقابلة فقط ثبت عدم دقتها، ومن ثم استبعدت من قاعدة البيانات ولم تدخل في التحليل

 . النهائي للعينة على المحافظات وأنواع المؤسسات وأنماط العمالءع التوزي٣ و٢ و١األشكال 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(%)المحافظات   

الدقهليةأسيوط قناأسوان
االسكندرية

القاهرة الكبرى

١٣ 
١٢ 

٢٠ 
١٦

١٢

٢٦

المحافظات: ١شكل 

١٠

٢٠

٣٠

(%)نوع المؤسسة 

منظمة غير  بنك
حكومية

مؤسسة متخصصة في 
 التمويل متناهي الصغر

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٢٣ ٢٠

٥٦

سةنوع المؤس: ٢شكل 

 (%)نوع العمالء 

جد متوسطون قدامى منسجبون

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

١٤ 

٢٦ 
٣١ 

٢٩ 

نوع العمالء: ٣شكل 
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   منهجية جمع البيانات ٢-١-٤

ت الدراسات وقد بني. إعداد وتصنيف البياناتاستخدمت الدراسة كال من األساليب الكمية والكيفية في جمع و

  :قسام شملت كمية كبيرة ومتنوعة من المعلوماتاستمارة استبيان قسمت إلى تسعة أالكمية على 

  ،ية وعن األسرةرافغمعلومات ديمو -١

 النشاط االقتصادي،  -٢
 تطور الطلب على الخدمات المالية،  -٣
 ، تاالستثمارا -٤
 تصور األثر على األسرة والمشروع، -٥
 تصور األثر على تمكين النساء، -٦
 ،التدريب -٧
  األصول،تملكتصور  -٨
 .أسباب االنسحاب -٩

  

، والشركاء في  الدراساتالمتخصصين في هذهوقد راجع استمارة االستبيان مجموعة من الخبراء المصريين 

، والحصول على النتائج وثيقة الصلة ستمارة بما يالئم السياق المحلىالتمويل متناهى الصغر، وذلك لتعديل اال

ولمدة شهر من الزمن انتشر في الميدان . ية لمؤسسات التمويل متناهى الصغروالمفيدة لألنشطة البحثية والتنمو

، وجرى العمل الميداني كله "نسابالنيت فاين" ة مشرفين، سبق أن دربتهم  من جامعي االستبيانات مع أربع٢٨

  .تحت إشراف فريقها في مصر

عشوائي من قواعد ال االنتقاء معهم فقد تم بأسلوب توبالنسبة الختيار العمالء الذين سيتم إجراء المقابال

، مع االلتزام بالمعايير تناهى الصغرلدى مؤسسات التمويل م - والتي يمكن االعتماد عليها-ةالبيانات المؤتمت

  .التي قررتها الدراسة

القاهرة الكبرى، أسيوط،:خريطة توضح المحافظات
 أسوان، قنا، األسكندرية، الدقهلية
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ي تأخيرات في االتصال ولتجنب أ. عمالء المراد مقابالتهموتم تزويد أعضاء فريق جمع االستبيانات بقائمة بال

لفروع شراك مديري ا، اتخذ القرار بإبعمالء مؤسسات التمويل متناهية الصغر، وبغرض تيسير جمع البيانات

أبدى عدم رغبته في االشتراك في  أو  وحينما استحال االتصال بعميل،.ي القروض في العمليةوموظف

الدراسة، تم تزويد الماسحين الميدانيين بأسماء عمالء بدالء تتوفر فيهم ذات الخصائص، وذلك بفضل التعاون 

  .من جانب مديري الفروع وإشراف فريق المشروع

 من خالل عقد ست مقابالت جماعية مركزة بالقاهرة الكبرى، استغرقت ليهافتم الحصول عأما الدراسة الكيفية 

المشروعات متناهية كل واحدة منها حوالي الساعة واشترك فيها ما بين خمسة إلى ثمانية من أصحاب 

، رغم التركيز أكثر على األسئلة المتعلقة ن لالستبيايم دليل المناقشة نفس اإلطار األساسواستخد. الصغر

ات غير المالية،  الخدم،، المدخرات والخدمات األخرى المالية للمقترضينةضع االقتصادي، االستراتيجيبالو

وقد أجرى هذه . ، وتصور األثر على مستويات األعمال واألسرة المعيشة واألفرادخلق فرص التشغيل

  .ى أساليبهاواستشاري خارجي تدرب عل" نسابالنيت فاين"المقابالت الجماعية خبراء متمرسون من 

  

   اإلطار العام لتقييم األثر٢-٤

  

  .تم تقييم األثر عل أساس فروض ومؤشرات ومتغيرات ضابطة

  

  الفروض ١-٢-٤

 المزمع نهجي تحديد اإلطار المنهجي والم الدراسة على مجموعة من الفروض التي أسهمت ف إطاربني

  :وكانت الفروض كالتالي. مهاستخدا

يل متناهى الصغر أثر إيجابي على سلسلة من المتغيرات ذات الصلة لمشاركة في برنامج تمولكان  •

وتزداد اآلثار اإليجابية مع زيادة مدة االشتراك في برنامج  .بالنشاط االقتصادي ومستوى فقر األسرة

وهو ما يعنى بوجه عام الحصول على عدد أكبر من القروض وبمبالغ أكبر (للتمويل متناهى الصغر 

 ).باستمرار
، وقدرة صاحب ، حجم األسرةئة العميلبي: ن يختلف مستوى هذا األثر بفعل عوامل خارجية مثليمكن أ •

 .أو االستمرار في نشاط مولد للدخل/المشروع متناهى الصغر على بناء و
ي أن هذه أ(ات التمويل متناهية الصغر تختلف كثافة األثر حسب العمالء الذين تستهدفهم مؤسس •

 ).تهدف أنماطا مختلفة من العمالء، وهو ما سوف يؤثر في النتائجالمؤسسات المختلفة قد تس
، أو  حاالت المديونية الزائدة للعميللصغر قد يكون سلبيا فياإن أثر االشتراك في برنامج تمويل متناهى  •

 .سوء استخدام القرض
 . هي الصغر من حيث استخدام، وتطبيق، وأثر التمويل متناهناك اختالفات من زاوية النوع االجتماعي •
 .تنمية األعمالواألثر مختلفا بالنسبة للعمالء الذين يحصلون على خدمات االستشارات البد وأن يكون  •

 
   مؤشرات قياس األثر ٢-٢-٤

، رات ذات الصلة بالنشاط االقتصادييقاس تقييم أثر التمويل متناهى الصغر على أساس مجموعة من المؤش

  .، والفرداألسرة



 

 35

 ذات صلة بالمشروع متناهى الصغر  مؤشرات علىتعتمد الدراسة:  االقتصاديفعلى مستوى النشاط •

  .والتنويع األسواق والنفاذ إلى) ، االستثمارات، وعدد المشتغلينحالمبيعات، األربا(

، تراكم األصول، وتعليم ة األثر على دخل واستهالك األسرة تتحرى الدراس :وعلى مستوى األسرة •

   .األطفال

، تصور التمكين،  حيث المساهمة في ميزانية األسرةيم الدراسة األثر منتق: لفردىوعلى المستوى ا •

  ).السكن، التغذية، الصحة( المعيشية والحالة المالي، نالشعور إجماال باألما

  

   المشاركة والمتغيرات الضابطة٣-٢-٤

ة من المتغيرات التي يمكن يتم تقييم األثر فيما يتعلق باالشتراك في برنامج تمويل متناهى الصغر عبر سلسل

، ض، إجمالي قيمة القروض المتراكمةعدد القروض التي حصل عليها المقترض، حجم القر: تقييمها كمياً

  .الخ...المدة الزمنية لالشتراك في برنامج تمويل متناهى الصغر

. رة والنشاط والبيئةتأثر بمتغيرات أخرى ضابطة لها عالقة باألسيبيد أنه من المهم مالحظة أن درجة التأثير 

، نوع النشاط، الموقع، مؤسسة ماعي، مستوى التعليم، حجم األسرةالنوع االجت: لوهى تشمل متغيرات مث

  الخ...التمويل متناهى الصغر

  

   اإلطار الخاص لتقييم األثر٣-٤

  

تناهى الصغر م أثر المشاركة في برنامج تمويل مي تقي- كما أوضح سلفا-ن الهدف الرئيسي لدراسة األثر هوإ

وهناك  ).الخ..االستهالك الغذاء، الربح الشهري،( الفقروعلى سلسلة من المؤشرات االقتصادية، االجتماعية، 

  .ج االقتصادي المستخدم في تحليل بيانات المسح الميداني والمنهجيةذوللنم ٢,١,١٥ قتفصيل أكبر في الملح

  

ل األخرى غير المتعلقة امتناهي الصغر عن العوصعوبة الفصل بين أثر التمويل مويجدر اإلشارة إلى 

 المتعلقة ، حيث يكمن أصعب جزء في تقييم األثر في تحديد العالقة السببيةبالحصول على الخدمات المالية

ويتضح هذا في سياق مثل ذاك بمصر حيث اختلف الموقف . بالتمويل متناهي الصغر في هذه الحالة

  ).تحديدا في إطار التضخم(ثة األخيرة االقتصادي الكلي في السنوات الثال

يما عدا أن في الواقع، لكي يتم تحديدا معرفة أثر برنامج محدد، يجب مقارنة مجموعتين متماثلتين تماما ف

  .  في البرنامج واألخرى لم تشتركواحدة منهما قد اشتركت

وقد اقترحت . ت والميزانيةفإن المقارنات الطولية التجريبية تتطلب الكثير من الوقعلى الرغم من ذلك، 

  .ا كفءا في ظل التكاليف المحددة له لضمان تحقيق النتائج المرجوةالمنهجية منهج
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  االقتصادية-الخصائص االجتماعية -٥
  

، ويلقى الضوء على بعض خصائصهم نيقدم هذا الجزء نظرة عامة على صورة العمالء المبحوثي

 حالة وشكل التعليم الرسمي، السن،( عامةديموغرافية ل معلومات فيقدم القسم األو.  االقتصادية-االجتماعية

 األصول الذي تم تطويره خالل الدراسة، تملك مؤشرالعميل حسب " ثروة" بينما يقيم القسم الثاني، )األسرة

يختتم الجزء ومعلومات عن األنشطة االقتصادية، أما القسم الثالث فيتضمن . وكذلك مستوى إنفاق األسرة

  .لمشروعات متناهية الصغرلرافية والنشاطية غلخريطة الديموبرسم ا

  

   معلومات عامة١-٥

  

  رافياغ الديمو١-١-٥

 وبلغ ثلث العينة سن . عاما٣٩متوسط عمر المبحوثين 

.  عاما٤٠الثالثون أو أقل كما أن نصفهم كانوا أقل من 

 أكثر من النصف وبلغت نسبة الذكور. )٤شكل (

منهم بطاقة % ٩٥ ويحمل ،%٧٨ن ، والمتزوجي)%٥٣(

  .)٤شكل  (شخصية

  

 %٢٣و لمبحوثين مرحلة التعليم العالي،امن % ١٥أكمل 

أقل % ١٧أقل من التعليم الثانوي، % ٨، التعليم الثانوي

على أي % ٣٧من التعليم اإلعدادي، بينما لم يحصل 

   .تعليم رسمي

  .بعدم قدرتهم% ٣٥فاد  كان باستطاعتهم قراءة خطاب ، أاوحينما سئل المبحوثين عما إذ

، نوع مؤسسة النوع االجتماعي: متغيرات التاليةوقد أخضع مستوى التعليم لمزيد من التحليل من زاوية ال

  .)، بنكمنظمة غير حكوميةمتخصصة، ( التمويل متناهى الصغر

% ٥٦نما حصل فبي: )٥الشكل  ( والتعليمي فيما يتعلق بالنوع االجتماعداللةذات هامة ولوحظ وجود اختالفات 

فقط من الرجال لم يكملوا التعليم % ٢٥، فإن )بدون تعليم% ٣٢و(تعليم أقل من اإلعدادي من النساء على 

  .من الرجال % ٣١فقط من النساء تعليما أعلى من الثانوي، مقابل % ٨ونال . الثانوي على األقل

عمالء  أن مستوى التعليم أعلى بالنسبة ل)٦(وفيما يتعلق بنوع مؤسسة التمويل متناهى الصغر فتبين من الشكل 

من عمالء مؤسسات التمويل % ٥٩منهم حصلوا عل تعليم ثانوي أو عال، بينما وجد أن % ٦٠ن أإذ : لبنكا

وهو ما يؤكد حقيقة أن . قد حصلوا على تعليم أقل من اإلعداديوالمنظمات غير الحكومية متناهية الصغر 

أكثر ) المتخصصةمؤسسات التمويل متناهي الصغر الجمعيات األهلية و( ةمقدمي الخدمات المالية غير الرسمي

، ويرجع هذا أساسا إلى ذوى المستويات األدنى في التعليمنجاحا في الوصول إلى الفقراء النشطين اقتصاديا و

وهى ما يعطى مؤشرا قويا . طبيعة تلك المؤسسات وحضورها على المستوى القاعدي في المجتمع المحلى

 (%)السن 
>٢٠

٣٠-٢٦

٣٥-٣١

٤٠-٣٦

٤٥-٤١

٥٠-٤٦

٥٥-٥١

٦٠-٥٦

<٦٠

٥ ١٠ ١٥ ٢٠

٣

١٥

١٢

١٣

١٣

١٣

١٧

١٠

٣

السن: ٤شكل 

٢٥-٢١
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العملياتية / للبنوك ومقدمي الخدمات المالية الرسمية بضرورة النظر باهتمام في إقامة الروابط المؤسسيةأيضا

  .مع مؤسسات التمويل متناهى الصغر غير الرسمية من أجل التوسع في السوق عمقا وعرضا

  

  
  

 ووجد أن أسر أصحاب المشروعات متناهية الصغر تضم في

جانب  عاما فأكثر، إلى ١٨  فرد بالغ سنه ٢,٥المتوسط 

 ا إجماليا متوسطلما يشك عاما، وهو ١٨فردين تحت سن 

أية %) ،٢٦( ربع أفراد العينة يعولوال  . فرد لكل أسرة٤,٥

  ).٧شكل (أطفال 

من المبحوثين إيجارا لسكنهم، وهو ما يشير % ٦٢وال يدفع 

تيبات أخرى في هذا إلى امتالكهم للسكن أو أن لديهم تر

  .الصدد
 
 
 
   المقارن لتملك األصولوالمؤشر تقييم الفقر ٢-١-٥

 العينة إلى خمس مجموعات حسب درجة م تملك األصول، لتقسيمؤشرمن أجل تقييم الفقر تم تطوير واستخدام 

 ١ال أص١١ تمتلكه األسرة من مجموع  على أساس عدد مارقموقد أعطى لكل فرد وأسرة . لملكيتها لألصو

 لتقسيم العينة إلى خمس مجموعات المؤشروقد استخدم هذا  ).٢. ١٥ق حلانظر شرح المنهجية في الم(

  .متساوية

تمثل الخمس ) ٥(تمثل الخمس األفقر، والمجموعة ) ١ (ةفالمجموع:  تمللك األصولمؤشر) ٨(ويبين الشكل 

 للفقر في العينة المستخدمة في كمؤشر إنماوعات دليال للفقر في مصر كلها، ووال تمثل هذه المجم. األغنى

  .الدراسة المسحية الحالية، والتي مثلث مستخدمي التمويل متناهى الصغر في مصر

                                                     
 واحد، غسالة محمول، أكثر من هاتف محموللصحى، تلفزيون ملون، ثالجة، هاتف   ماء الصنبور، الكهرباء، الصرف ا 1

  .أوتوماتيكية، جهاز تكييف هواء، طبق استقبال، وأخيرا سيارة

Gender and Education (%)
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  (%) العمالءليمتعنوع المؤسسة و

منظمة  غير  بنك
 حكومية
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 أعلى من ثانوي

 ثانوي

انويأقل من ث

أقل من ابتدائي

بدون تعليم

261113

34

2420 

8

69

13

1519

2

4

مؤسسة متخصصة للتمويل 
 متناهي الصغر

نوع المؤسسة والتعليم: ٦شكل 

(%)النوع االجتماعي والتعليم 

إناث ذآور

١٠٠ 

٩٠ 

٨٠ 

٧٠ 

٦٠ 

٤٠ 

٣٠ 

٢٠ 

١٠ 

 أعلى من ثانوي

ثانوي

أقل من ثانوي

قل من ابتدائيأ

بدون تعليم

٣١٨

٢٤ 

١٥ 

٢٠ 

٢٠ 

١٦ 

٢٤ 

٩

٣٢ 

٥٠ 

النوع االجتماعي والتعليم: ٥شكل 

 عدد المعالين في األسرة

 البالغين

 األطفال

1086 4 2 0 -2 
 عدد المعالين في األسرة: ٧شكل 
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 دوالر تقريبا، ٢,١يعادل ) ١(ونستطيع أن نذكر هنا أن قيمة اإليراد اليومي المتوسط للفرد في المجموعة 

قل بكثير من ذلك الرقم، وخاصة حينما نطرح منه نفقات نفاق األسر أ يعنى منطقيا أن المبلغ المتاح إلوهو ما

) ٢( في المجموعة دوفى الوقت نفسه فإن الفر .سرم الدخل الصافي على عدد أفراد األوتقسي الالزمةاألعمال 

 والفرد في  دوالر،٤,٢يحصل على ) ٣( والفرد في المجموعة دوالرات، ٣ يحصل على متوسط إيراد يومي

ومن ثم يمكن .  دوالرات١٠يحصل الفرد على ) ٥( دوالر، وفى المجموعة ٥,٤على يحصل ) ٤(المجموعة 

  .١يعيشون تحت خط الفقر) ١ ( أن العمالء من المجموعةافتراض

يقومون باألنشطة األساسية ) ٢(و) ١(وبوجه عام كان أصحاب المشروعات متناهية الصغر في المجموعتين 

.  الصغيرة ومتناهية الصغر األكثر رسميةتالمشروعا) ٥(و) ٤(ين المولدة للدخل، بينما كان لدى المجموعت

لعالقة بين مستوى تمللك األصول وأثر ، وتحديد ار والعمالء األغنىوالهدف هو تحديد الفرق بين العمالء األفق

  . على تنمية األعمال وتحسين نوعية الحياةالتمويل متناهى الصغر

  

  اثتوزيع تملك األصول بين الذكور واإلن

ع األبعاد الخاصة بالنو) ٨(كذلك يبين الشكل رقم 

ي بين أ( تملك األصول لمؤشراالجتماعي 

واألعمدة في الشكل من اليسار ). الذكور واإلناث

 من األكثر فقرا إلى األكثر غنى :ن تمثليإلى اليم

  ).٥ إلى ١(

وتبين المقارنة بين المبحوثتين الذكور واإلناث 

 ثجموعتين من حيوجود فوارق مهمة بين الم

  .تملك األصول

 ٢ و١ في المجموعات نغالبية النساء يتركز

ل فعلى العكس نجد التركز في الفئات اأما في حاله الرج). األفقر( األصول األقل مثل أولئك ذوى، والتي ت٣و

  ).ومن هنا فهم أغنى( والتي تحتفظ  بأصول أكثر ٥الى ٣من 

. غر األغنى نسبيا هي أعلى وسط الرجال عنها وسط النساء في مصركما أن نسبة عمالء التمويل متناهى الص

 إضافيا الستهداف ما أن يعطوا اهتماالحد منهأو /وقد يوضح هذا أن على الشركاء الساعين إلى مكافحة الفقر و

  .المشروعات المملوكة للنساء

  

  

  

  

                                                     
1  World Bank poverty measurement (http://web.worldbank.org) 

. أنحاء العالم يجب استخدام نفس خط الفقر المرجعى والمعبر عنه بوحدة مشتركة فى جميع البلدانولدى تقدير الفقر فى مختلف 

 ٢,١٥ و ١,٠٨على وجه الدقة (ومن ثم، ولغرض التجميع والمقارنة يستخدم البنك الدولى خطين للفقر عند دوالر ودوالرين يوميا 

  ).دوالر
  

 توزيع تملك األصول حسب النوع االجتماعي 

١٠ 
٢٠ 
٣٠ 
٤٠ 

إناث  ذآور

  االجتماعي توزيع تملك األصول حسب النوع: ٨شكل 

٣ ٢ ١ ٢ ١ ٥ ٤ ٣ ٤ ٥
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   متناهى الصغرلألصول حسب مؤسسات التموي العمالء لتوزيع تملك
  

 التمويل متناهى الصغر ال مي خدماتإن مقد

 في السوق نفسها – بوجه عام–ينشطون

 الذي يمثل الفئات ٩انظر الشكل رقم (

   ).الخمس من األكثر فقرا إلى األكثر غنى

ويتببن من الشكل أن مؤسسات التمويل 

ع يمتناهى الصغر المتخصصة تخدم جم

أما .  تملك األصولثأنماط العمالء من حي

 ذات األنشطة الحكوميةنظمات غيرالم

  فتركز على المجموعة األكثر فقراًالمتعددة

من حيث تملك األصول، بينما نجد البنوك 

في المجموعة األعلى تستهدف بشكل واضح العمالء األكثر غنى بالدرجة األولى حيث يقع أغلبية عمالئها 

  .ومع هذا فإن البنوك تخدم كل المجموعات الخمس. تملكا لألصول

  

ألصول حسب الموقع العمالء لع تملك توزي

  يالجغراف

يختلف تملك األصول عند أصحاب المشروعات 

فنسبة . متناهية الصغر من موقع جغرافي آلخر

سبيا هي أعلى في المناطق المبحوثين األغنى ن

موعات  بينما هناك تركز أكبر للمجالحضرية،

  .األفقر في المناطق الريفية

هي ين األغنى نسبيا وفوق هذا فإن حصة المبحوث

نها في أعلى في المناطق شبه الحضرية م

المناطق الريفية، بينما يوجد تركز أقل للمبحوثين 

في المجموعات األكثر فقرا في المناطق شبه 

  .الحضرية

  

  سرة أل إنفاق ا٣-١-٥

درج معظم أ.  متوسط األنفاق الشهري لألسر١١يوضح الشكل 

م أساسي أو أولوية في  الحالي كهالمبحوثين أقساط القرض

من المبحوثين أن % ٣٤أوضح و%). ٤٦(نفقات األسرة 

، بينما اعتبر ألسرةنفاق اثل أولوية متقدمة بالنسبة إلالطعام يم

أن االهتمام األكبر منصب على الخدمات الصحية % ٥أقل من 

  .)الغاز، الكهرباء المياه،( أو النفقات العامة لألسرة ةأو التعليمي
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الشكل وكما هو موضح في .  جنيه مصري شهريا٤٠٠ أوسطرقم ، برةنفاق األس الطعام كأهم أوجه إوقد جاء

  . جنيه في المتوسط كل شهر٦٠٠ و٣٠٠ فإن أغلبية المبحوثين ينفقون ما بين ١٢١

ن من مؤسسة تمويل متناهى الصغر فيأتي في المرتبة ين الحالي الذي حصل عليه المبحوثوأما سداد أقساط الد

 ٣٥٠و ٨٠، وفى مدى يتراوح بين  جنيه١٨٠اق الشهري، بمتوسط شهري نفثانية من األهمية بالنسبة لإلال

  ).١٣الشكل رقم  (اجنيه

إال .  قدره مائة جنيه شهرياأوسطرقم بي، نفاق الشهربة الثالثة من حيث األهمية في اإلويأتي التعليم في المرت

وتنفق أغلبية .  أية مبالغ على التعليمن ال ينفقو- ١٤ حسب ما يوضح الشكل –من المبحوثين% ٢٥أن 

  .م جنيه شهريا على التعلي١٠٠المبحوثين أقل من

لة تسبب في مشكويمكن أن تألسرة  تمثل عبئا ماديا على اة النفقات التعليمي أنهيوالنتيجة المستخلصة هنا 

وفى هذا الصدد أخذت بعض  .نيتهؤثر سلبا في قدرة العميل على سداد مديوتدفق نقدي بالنسبة للمقترض، وت

 تقديم قروض موجهة لتلبية النفقات التعليمية إلى جانب قروض ةحاولبممؤسسات التمويل متناهى الصغر 

وير هذا المنتج باحتراز ب أن يتم تط جانب الحذر عند تصميمها، كما يجوهى مسألة ينبغي التزام. األعمال

  .عمالء التمويل متناهى الصغريف المزيد من األعباء على كاهل حتى ال يض

 ود على الصحةمن المبحوثين بأنهم ال ينفقون أية نق %٢٥نفاق على الصحة، حيث أفاده  اإلويأتي بعد هذا

قل من مائة أغلبيه المبحوثين ينفقون أ جنيها شهريا في حين أن ٦٠نفاق وسط هذا اإلمت ويبلغ ).١٥شكل (

  .شهرلجنيه في ا

 جنيه شهريا، ٥٠فهو  )مثل الكهرباء، المياه(نفاق على التكاليف المتصلة بالسكن  األأوسطوبالنسبة لمتوسط 

 طجمعياتال"وال ينفق أغلبية المبحوثين أي مبالغ شهرية على  . جنيهات للحوادث ذات الطبيعة الخاصة١٠مع 

  جنيها١١٧من العمالء يتوجب عليهم دفع %٢٧غير أن .  هنا صفرااألوسط، حيث يبلغ والمواصالت وغيرها

قساط القرض الذي حصلوا عليه من مؤسسة التمويل أللى الدفعات الشهرية األخرى باإلضافة إ) فى المتوسط(

 من هذا التقرير حيث يوجد مزيد من ١٠من فضلك انظر القسم رقم . متناهى الصغر التي يتعاملون معها

  .التفصيل عن هذا التداخل

 وتعتبر .جمعياتالعلى ) فى المتوسط( جنيه ١٥٠ينفقون شهريا من المبحوثين %٢٢وفق هذا فقد تبين أن  

الجمعيات وسيلة لالدخار واالئتمان وإدارة الموارد المالية والتي يتم اختيار أعضائها بناء على الثقة المتعارف 

  .عليها في المجتمع اقتصادياً واجتماعياً

  

                                                     
بينما الفقاعات والعالمات فى %) ٥٠(توضع أغلبية القرض أين لون باألزرق يمثل  المستطيل الم،)١٥-١٢(في األشكال التالية    1

 من األشكالمتد تو . بملخص مرئى ممتاز بكثير من الجوانب المهمة فى توزيع مااألشكالوتزودنا , األعلى تمثل النفقات المتطرفة

على النصف األوسط من قيم من ثم فإنه يحتوى ، و%)٧٥المعرف بال (إلى  الجزء العلوى %) ٢٥المسمى بال(سفل الجزء األ

 وربعه بين االشكال،ومن ثم فإن ربع التوزيع يوجد بين هذا الخط وقمة .  كخط أبيض عبر الصندوقاألاوسط  ويرسم .التوزيع

  . أسفل األشكالالخط و
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  الصحة  التعليم  األقساط  الغذاء

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  الصحة: ١٥الشكل   التعليم : ١٤الشكل    األقساط:١٣الشكل    الغذاء:١٢الشكل 

  %٦٣:صحيح  %٥٢: صحيح  %٩١:صحيح  %١٠٠: صحيح

   جم١٢٠:المتوسط  مج ٩٣: متوسطال   جم٣٤٠: المتوسط   جم٥٢٠: المتوسط

   جم٦٠: األوسط  م ج٢٠: األوسط  مج ١٨٠:األوسط   جم٤٠٠: األوسط

  

   معلومات عن األنشطة االقتصادية ٢-٥

  

   معلومات عامة ١-٢-٥

يم من  في جميع األقالمكانت أغلبية العمالء الذين تمت مقابلته

ع اإلنتاج افي قط% ١٠و) من العينة% ٦٢(قطاع التجارة 

 فيون لميع% ٥و )  الصغيرةتلحرف اليدوية والصناعاا(

  .نشية والدواجاتربية الم

ين ال يملكون من المبحوث% ٨,٥ أن ربيد أنه من الجدير بالذك

وتشكل النساء  باسمهم، أو ليس لهم نشاط جار، منشأةأي 

 %٨,٥هؤالء ال ن معنى هذا أ. من هؤالء المبحوثين% ٧٦

 تتعلق باألعمال، و إنما ال يستخدمون القروض في أغراض

أو مناسبات معينة مثل   بدال من هذا فى االستهالكايستخدمونه

  .أو الحصول على خدمات/ شراء سلع وتدبير نفقات الزواج أو

  

من منتجات التمويل بر تفهم ما إذا كانت القروض االستهالكية تعت إجراء المزيد من التحليل كي نوينبغي

 فى ةالداخلينظم الرقابة م احكإ ةقدر وسيكون هذا مؤشرا على.  ضد هذه السياسة تعملأنهام متناهى الصغر أ

القروض االستهالكية  تطوير ومنح، وربما يكون مؤشرا على الحاجة إلى مؤسسات التمويل متناهى الصغر

  .تتلك المؤسسا بواسطة

تجمع بين الجانبين مثل ويضم القطاع التجاري كال من تجارة الجملة والتجزئة، وكذلك المشروعات التي 

 أما مشروعات من تمت مقابلتهم من قطاع الخدمات فتغطى .ألدوات الكتابيةالفاكهة أو ا/البقالة أو الخضر

أقساط الدين
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وبالنسبة للحرف اليدوية . الهاتف المحمول  السيارات، األجهزة الكهربائية وتصليح صيانةأنشطة مثل السباكة،

و أو الصناعات الجلدية أروعات مثل ورش اللحام أو الترزية  اإلنتاجية الصغيرة فقد ضمت مشتوالصناعا

  .أعمال التجارة

ومن الواجب مراعاة الدقة والحذر عند تحليل تصنيف 

 ألن الطلب نظراًف. ١٦ الموضح في الشكل رقم تالقطاعا

على خدمات التمويل متناهى الصغر ليس مغطى بشكل كاف 

 متناهى الصغر في مصر، فإن هذا قد يدعو مؤسسات التمويل

 أى اختيار أفضل المتقدمين "التقاط الكرز"إلى اتباع أسلوب 

 المؤسسات الحد من تلك، وخاصة عندما تريد للقرض

 المشروعات فالتعرض لمخاطر االئتمان عن طريق استهدا

والتي توجد ) يوميا أو أسبوعا(ذات معدل الدوران المرتفع 

هو ما  و.لقطاعاتعادة في قطاع التجارة أكثر من غيره من ا

يشير إلى حاجة مؤسسات التمويل متناهي الصغر ألن تعرف 

هو ما قد يؤدي إلى تطوير  متناهية الصغر من غير التجار، واحتياجات أصحاب المشروعات: بشكل أفضل

  ".حجم واحد يناسب الجميع"من ثم االبتعاد عن سياسة أنماط أخرى من منتجات اإلقراض، و

  

اء سنحيث وجد أن حصة ال. وع االجتماعي على أساس الن للمبحوثينالتوزيع القطاعي) ١٧(ويبين الشكل رقم 

%) ٨١(، باستثناء قطاع الخدمات الذي يمثل الرجال أغلبية ساحقة فيه أنشطةأغلب قطاعات  في عالية جدا

% ٨٠(جن االدولنساء على أنشطة تربية الماشية وفتغلب ا.  وسط عمالء التمويل متناهي الصغر المبحوثين

% ٥٥و% ٥٧ فيما يتعلق بالحرف اليدوية والصناعات اإلنتاجية الصغيرة، والتجارة، تشكل النساءو). للنساء

  .على التوالي وسط أصحاب المشروعات متناهية الصغر

  

 سنوات هي ٥ البادئة منذ أكثر من األنشطة / فإن حصة المشروعات)١٨(وكما هو موضح في الشكل رقم 

 سنوات ١٠منهم بدأوا منذ أكثر من % ٢٦روعات عمالء التمويل متناهي الصغر وأكثر من نصف مش

أما أصحاب المشروعات التي يبلغ  . سنوات٥و ٣كما أن ثلث العينة بدأ من .  سنوات١٠-٦منذ % ٢٦و

وسط % ٨حدا فقط نسبتهم ، وأصحاب المشروعات البالغ عمرها عاما وا%٩عمرها عامين فتبلغ نسبتهم 

 عادة تمويل ويمكن تفسير هذا في ضوء حقيقة أن مؤسسات التمويل متناهى الصغر ال تستهدف .المبحوثين

 /من المبحوثين قد غيروا نشاطهم% ٥فوق هذا فإن  و.إنما تفضل المشروعات األقدمالمشروعات الجديدة و

  . آخر خالل الثالث سنوات األخيرةامشروعأنشأوا أو  مشروعهم،

%  ١٦وتبلغ نسبة من لديهم نشاط ثان . ط الثانياع المبحوثين حسب نوع النشتوزي) ١٩(وبين الشكل رقم 

% ٢يعملون بالحكومة، و% ٤ آخر، وايملكون مشروع% ٧فإن   ككلوبالنظر إلى العينة . ت مقابلتهمم تممن

  .لديهم أنشطة موسمية% ١يعملون بالقطاع الخاص ، و

  

(%)نوع القطاع والنوع االجتماعي 
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همتين ببدء نشاط جديد، ليسوا م%) ٦٢(وهناك غالبية كبيرة 

ليسوا % ١٣، ومن المبحوثين اهتمامهم بهذا% ١٧ بينما أبدى

  .)٢٠الشكل رقم  (نمتأكدي

وال تحبذ معظم مؤسسات التمويل متناهي الصغر العمل مع 

س أ، وهو ما ينعكس في تفضيلها توفير رالجديدةالمشروعات 

على تعمل منذ سنة ( القائمة بالفعل تالمال العامل للمشروعا

، ويغلب عليها قطاعات التجزئة والتجارة في المناطق )األقل

  .الحضرية وشبه الحضرية

 -"ةرالمبادجمعية "مثل  –ولدى بعض المؤسسات المصرية

ولكن هذه المبادرة ال  برنامج خاص للمشروعات الجديدة،

لمساعدة  ة الالزمتتشاراويمكن ربط هذا بالنقص في خدمات تنمية األعمال واالس . ممثلة لمجمل القطاعرتعتب

  .العمالء على بدء أعمالهم

 أصحابدر األولى للتمويل فان أغلبية اومن حيث المص

 يليهم ،من الممولين ذاتيا%) ٧٠( متناهية الصغر تالمشروعا

%) ٣٨(مؤسسات تمويل متناهية الصغر  أولئك الذين مولتهم

 بأنهم يحصلون على تمويل من% ١٤وأفاد ). ٢١الشكل رقم (

مقرضين مثل البائعين والموردين، يليهم من يحصلون على 

% ٧أخيرا ذكر و%). ١٢( يل من األسرة أو األصدقاءتمو

وهذا يوضح أن مؤسسات التمويل  .البنوك كمصدر للتمويل

متناهى الصغر تلعب دورا حيويا في توفير التمويل 

لى حد بعيد إللمشروعات متناهية الصغر، حيث تعتبر 

ر للتمويل وليس النقود التى يدخرها المقترضون المصدر األكب

  .بأنفسهم

(%)سنة اإلنشاء 
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(%)الرغبة في بدء نشاط جديد 
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وهو ما يلقى بمسئولية ملحة على مؤسسات التمويل متناهى الصغر والشركاء في القطاع ، لتصميم مجموعة 

من الخدمات المالية كافية لتلبية احتياجات ومطالب الجمعيات المستهدفة، حيث ال يتوقع أن تبحث فى المستقبل 

  . أخرى عدا مؤسسات التمويل متناهى الصغرخارجية  مصادر تمويل القريب عن

 على مؤسسات التمويل متناهى الصغر أن تنظر في العمل كوكيل عن مؤسسات مالية رسمية ،وفى هذا الصدد

، تشجيع التأمين، التحويالت(نب االئتمان أخرى، حتى تستطيع التوسع في خدمات مالية أخرى إلى جا

، وكذلك على مؤسسات  بالفائدة على أصحاب المشروعات متناهية الصغردوهو ما سيعو) يةالحسابات االدخار

   .التمويل متناهية الصغر عن طريق زيادة والء العميل واالرتقاء بصورة تلك المؤسسات في السوق

  . الخاص بمصادر التمويل في هذه الدراسة١٠ لمزيد من التفاصيل انظر القسم

  

أن أغلبية أصحاب المشروعات متناهية الصغر يبيعون منتجاتهم وخدماتهم من خالل  ٢٢ويظهر الشكل رقم 

ويأتي بعد %). ٢٦(أو في المنزل %) ٤٨(محل خاص بهم 

وليس من الشائع جدا البيع في %). ١٤(هذا ساحات األسواق 

  ).على التوالى% ٣و% ٥(الشارع أو عبر وسطاء 

هى ويؤثر مستوى األصول لدى صاحب المشروع متنا

فمثال أولئك فى . هالصغر على الموقع الذى يبيع فيه منتجات

يبيعون أساسا فى ) ١المجموعة رقم (ر فقرا المجموعة األكث

وبالمثل فإن أولئك فى . ساحات السوق أو فى المنزل

 محل، البيت أو من خالل يبيعون فى ٤ إلى ٢المجموعات من 

ون فى يبيع) األكثر غنى (٥بينما أعضاء المجموعة رقم 

  .المحال أساسا

وفيما يتعلق بالنوع االجتماعى، فإن النساء يبعن أساسا فى 

  .المنزل، بينما يبيع الرجال بشكل أساسى فى األسواق والمحال

 المشروعات متناهية الصغر بطاقة  أصحابمن% ٣٦ويملك 

شكل  (١أن لديهم سجال تجاريا% ٣٢ضريبية رسمية، وأفاد 

وقد . يبا فى القطاع غير الرسمىتقر% ٦٥، بينما يدخل )٢٣

أجاب على هذا السؤال كل المبحوثين الذين أفادوا بأن لديهم 

ويؤثر النوع االجتماعى لصاحب المشروع على  .مشروعا

وقد تبين أن المسجل من . وضعه من حيث التسجيل الرسمى

% ٦٤فقط، مقابل % ١٠المشروعات التى تديرها نساء 

  .للمشروعات التى يديرها رجال

                                                     
من العمالء % ٣٢ فى ال من المبحوثين مضمنون% ٣٦ البطاقة الضريبية ضرورية للتسجيل التجارى، وهو ما يعنى أن  1

  .المسجلين تجاريا
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وهكذا توضح األرقام السابقة أن النساء صاحبات المشروعات متناهية الصغر يهيمن عليهن فى الغالب 

التواجد فى القطاع غير الرسمى، بينما يميل أصحاب هذه المشروعات من الرجال إلى النشاط أكثر فى النظام 

  .االقتصادى الرسمى

المناسبة عن  ات المشروعات المنزلية بالمعلوماتوالنتيجة المستخلصة هنا هى ضرورة تزويد النساء صاحب

حتى يتمكن من الحصول على التأمين االجتماعى وممارسة التعامالت مع (فوائد تسجيل مشروعاتهن 

 لتوفير خدمات التسجيل والحصول على أسلوب، وكذلك ضرورة تصميم )الشركات القائمة في السوق الرسمية

 فى ن يكون الكثير من مؤسسات التمويل متناهية الصغر راغباًأ ومن المتوقع. الترخيصات الضرورية

استيعاب النفقات المرتبطة بتشجيع وتوفير مثل تلك الخدمات، بل يمكن أن تكون خدمة غير مالية إضافية 

  .تقدمها هذه المؤسسات

توى تملك لنوع مؤسسة التمويل متناهي الصغر، والموقع، ومسويختلف الموقف من التسجيل بشكل كبير وفقا 

والجمعيات األهلية %) ٦٩(إن معظم عمالء المؤسسات المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر  . األصول

  %).٧٠(، بينما نجد أغلبية عمالء البنك مسجلين  تجارياًليسوا مسجلين%) ٧٨(

من المشروعات متناهية الصغر فى المناطق الريفية وشبه % ٣٠ومن حيث الموقع فإن التسجيل يشمل 

من عمالء البنك مسجلون، ولكن هذه % ٦٧وبالمثل فإن . فى المناطق الحضرية% ٦٠الحضرية، مقابل 

  .هليةيات األعلى التوالى فى المؤسسات المتخصصة والجمع% ٢٢و% ٣١النسبة تنخفض إلى 

وأخيرا يبين المسح أن مستوى تملك صاحب المشروع متناهى الصغر لألصول له أثره أيضا على وضعية 

فعلى سبيل . سجيل، فنسبة المبحوثين الذين سجلوا أعمالهم تزيد بشكل مطرد مع مستوى تملكهم لألصولالت

فقط من مجموعة خمس العمالء األكثر فقرا هم الذين سجلوا مشروعاتهم مقارنة بنسبة % ٩المثال وجد أن 

  .فى مجموعة الخمس األكثر غنى% ٧٣

 األكثر  هىأصحاب المشروعات متناهية الصغر يديرون أنشطة من ١وتؤكد هذه البيانات أن المجموعة رقم 

 .، بينما العمالء فى المجموعة الخامسة يملكون المشروعات األكثر رسمية لهمأساسية فى توليد الدخل
  

من عمالء التمويل متناهى الصغر مشروعا % ٣٥ويدير 

 وكما فى البلدان األخرى بالشرق ).٢٤الشكل رقم (منزليا 

ن هذه األعمال تدار أساسا بواسطة اإلناث، فتوضح األوسط فإ

وفيما . من المشروعات المنزلية تديرها اإلناث% ٨٨العينة أن 

. منها% ٢٨يتعلق بالمشروعات غير المنزلية تدير اإلناث 

وهو ما يعنى أن النساء صاحبات المشروعات متناهية الصغر 

  مازلن مرتبطات-  رغم كونهن ناشطات اقتصاديا-فى مصر

  .إلى حد بعيد بالبيئة المنزلية

كذلك يتوقف تكرار األعمال المدارة منزليا على عدد من 

 أصحاب دالمتغيرات، مثل مستوى تملك األصول عن

  .المشروعات متناهية الصغر
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فبينما يعمل من . وتزيد نسبة المبحوثين العاملين فى المنزل زيادة كبيرة كلما تناقص مستوى تملكهم لألصول

فقط % ١٣، نجد النسبة المقابلة ١من أصحاب المشروعات متناهية الصغر فى المجموعة رقم % ٦٠المنزل 

  .٥فى المجموعة رقم 

من عمالء مؤسسات التمويل متناهى % ٤٠ومن عمالء الجمعيات األهلية % ٦٠ ويميل للعمل أكثر من المنزل

المشروعات متناهية الصغر فى من أصحاب % ٣٥ويعمل . من عمالء البنك% ١١الصغر المتخصصة مقابل 

  .صناعات صغيرة أو حرف يدوية بالمنزل

  

  الموسمية ٢-٢-٥

  .قامت الدراسة أيضا ببحث التذبذب الموسمى فى النشاط االقتصادى واالحتياجات االئتمانية للعمالء

  : عايير التاليةمفقد طُلب من المبحوثين تصنيف مستوى النشاط فى كل شهر حسب ال

وأثناء المقابالت أوضح للمبحوثين أنه . نشاط قوى: ٣نشاط متوسط، : ٢نشاط منخفض، : ١ ال نشاط،: صفر

 تتغير من عام آلخر، فسيتم اعتبار سبتمبر هو شهر والتىعلى الرغم من ارتباط األعياد بتقويم السنة القمرية، 

  . فى ديسمبر المبارك وعيد األضحى المعظمرمضان

ويتتبع . نشطة االقتصادية عاٍل بالنسبة ألغلبية المبحوثين فى كل القطاعاتوقد تبين أن التغير الموسمى لأل

التجارة، الخدمات، الحرف اليدوية، :  مستوى النشاط فى أربعة مجاالت على وجه الخصوص٢٥الشكل رقم 

  .الصناعة اإلنتاجية الصغيرة، وتربية الماشية والدواجن

مع زيادة كبيرة فى مستوى النشاط فى شهر سبتمبر ) تمبرمن أبريل إلى سب(ويزداد النشاط فى فصل الصيف 

وقد لوحظ أن . وخاصة فى ديسمبر حيث عيد األضحى) أثناء نوفمبر وديسمبر(وبداية الشتاء ) رمضان(

أما المستويات األدنى للنشاط . الفترة األخيرة تشهد مستويات عالية بالنسبة ألنشطة تربية الحيوانات والطيور

  .الشتاءفتحدث فى شهور 

 للقروض فى كل شهر موفيما يتعلق بموسمية االحتياج لالئتمان فقد طُلب من المبحوثين أن يصنفوا احتياجاته

  . توجد حاجة=١ ال حاجة، =صفر: حسب المعايير التالية

ويبين تحليل البيانات المجموعة أن الحاجة للقروض تصبح أكبر حينما يكون مستوى النشاط مرتفعا، وخاصة 

وهى النتيجة الطبيعية للحاجة إلى شراء ). ٢٦الشكل رقم (شهور الصيف، مع زيادة كبيرة فى سبتمبر فى 

وهناك . المخزون والتجهيزات الضرورية لتلبية مستويات النشاط األعلى فى الصيف وأثناء شهر رمضان

ب مشروعات بالمقابل انخفاض كبير يحدث للحاجة إلى القروض فى شهر مارس على الرغم من أن أصحا

  .تربية الحيوانات تزداد الحاجة عندهم فى هذا الوقت، وكذلك فى سبتمبر وديسمبر
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.  أن التغير الموسمى لألنشطة االقتصادية مرتفع بالنسبة لجميع المبحوثين فى كل المواقع            ٢٧فيبين الشكل رقم    

  .ه الحضرية والريفية، شباقع الحضريةالمو: ويتتبع الشكل المذكور نشاط ثالثة مواقع على سبيل الخصوص

وتكون األنشطة أكثر ارتفاعا قليال فى موسم الصيف، من يونيو إلى سبتمبر أثناء رمضان، بينما تكون أقل فى                  

  .شهور الشتاء فيما عدا ديسمبر حيث عيد األضحى

 شـهور    حينما يرتفع مستوى النشاط، خاصة أثناء      - فى جميع المواقع   -وتكون االحتياجات إلى االئتمان أعلى    

حدوث انخفاض كبير فى الحاجة تياجات فى سبتمبر أثناء رمضان، والصيف، مع حدوث طفرة عالية لهذه االح     

وأخيرا فإن جميع أصحاب المشروعات متناهية الصغر يرتفـع لـديهم           . لالئتمان فى شهرى مارس ونوفمبر    

  .دة دخلهم أو للعيد األضحىوهو ما يشير أنهم قد يحتاجون للقروض لزيا نهايو العام االحتياج جدا عند

  

 - مـن المنـزل    -التى تبيـع  " سهام"وفى أثناء المناقشات التى جرت فى المقابالت الجماعية المركزة، قالت           

إن البيئة االقتصادية ضعيفة جدا     : "المالبس لزبائنها فى القاهرة الكبرى منذ خمس سنوات، شارحة هذا الوضع          

ياد لن أسعى للحصول على قرض جديد اآلن حتى ال أتورط فى عدم القدرة  فبعد انتهاء كل األع   . فى هذه األيام  

  ".سأعطى نفسى مهلة لشهور قليلة وأخطط لتجديد االقتراض فيما بعد، فى فبراير. على السداد

  
    خارطة المبحوثين٣ -٥

  

  رافيةغ الخارطة الديمو١ -٣ -٥

عدد من م التخطيطى للخارطة لتحديد  الرسيبنىلرسم صورة عامة عن عمالء التمويل متناهي الصغر، 

  . ي، السن، التعليم، ومكون األسرةالنوع االجتماع: الجماعات المتجانسة حسب مجموعة من المتغيرات
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  :متجانسة ألفراد العينة) عناقيد (مجموعاتويمكن تحديد ثالث 

 أو تلقين تعليما رسميا أقل من ،ن على أى تعليم رسمىعنقود مكون من النساء الالتى لم يحصل/مجموعة -

 من حيث تملك األصول ويوجد فى المناطق الريفية ٢ و١ويتكون هذا العنقود من المجموعتين . التعليم الثانوى

  .وشبه الحضرية

 ٣ ويتكون من العمالء فى المجموعتين. عنقود من الرجال ذوى التعليم أقل من المدرسة الثانوية/مجموعة -

  .ويوجد فى المناطق الحضرية وشبه الحضرية.  بمستوى تملك األصولالخاصتين ٤و

عنقود من الرجال الحاصلين على شهادة الثانوية على األقل، وهم يمثلون الخمس األكثر غنى من /مجموعة -

  . ويوجدون بالمناطق الحضرية) ٥المجموعة (العمالء 
  

    خارطة النشاط٢ -٣ -٥

نوع : لتخطيط خارطة األنشطة االقتصادية، وتتضمن المتغيرات التاليةسلوب السابق استخدمنا نفس األ

  .، الربح الشهرى، وعمر المشروع)تجارة، خدمات، حرف يدوية، زراعة(األنشطة 

  :ويمكن بوضوح مالحظة أربع مجموعات متجانسة داخل العينة من حيث األنشطة االقتصادية التى تقوم بها

 ٥٠٠ و٢٥٠ جنيها أو بين ٢٥٠ساسى التجارة، ويحققون ربحا شهريا ال يقل عن عمالء نشاطهم األ -

  . سنوات، وهى مشروعات غير مسجلة١٠ -٥ سنوات أو من ٥ -٣جنيه، ويبلغ عمر مشروعاتهم من 

 جنيه أو يتجاوز ١٠٠٠ -٥٠١عمالء ينشطون فى مجال الخدمات، ويتراوح ربحهم الشهرى بين  -

  . سنوات١٠لغ عمره أكثر من  ، ونشاطهم مسجل ويب١٠٠١

خارطة الخصائص الديموغرافية
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 جنيها ٢٥٠عمالء ينشطون فى الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية، ويحققون ربحا شهريا أقل من  -

  . جنيه، وأنشطتهم غير مسجلة وعمرها أقل من عامين أو أكثر من عشر سنوات٥٠٠ -٢٥٠أو بين 

 جنيه، ٥٠٠ - ٢٥٠شهرى بين  وأخيرا عمالء ينشطون فى التربية الحيوانية ويتراوح ربحهم ال-

  .ونشاطهم غير مسجل وعمره أقل من عام
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  تقييم األثر. ٦

  
   األثر فى النشاط االقتصادى١ -٦

  

   األثر فى الربح١ -١ -٦

 للمبحوثين مع مدة اشتراكهم فى برنامج للتمويل متناهى الصغر يمكننا األوسطبمقارنة الربح الشهرى 

 )في األوسط(وتظهر العينة أن العمالء المتوسطين والجدد يحققون أرباحا . نمالحظة وجود ارتباط بين االثني

وبعبارة .  العمالء القدامى جنيه شهريا عند٥٠٠ إلى المستوى األوسطويرتفع هذا . فى الشهرجنيه  ٤٠٠

  ).٣١الشكل رقم % (٢٥ يحققون أرباحا شهرية أعلى بنسبة أخرى فإن العمالء القدامى

  . أن مشروعاتهم متناهية الصغر تحقق أداء أفضل من العمالء الجدد والمتوسطينوتبين تلك الحقيقة

 ١ فيبين أن العمالء فى المجموعتين  تملك األصول،بمؤشررباح الشهرية  مستوى األ٣٢ويقارن الشكل رقم 

وأن أصحاب المشروعات األكثر غنى والموجودين )  جنيه٣٠٠حوالى ( يحققون أصغر األرباح الشهرية ٢و

  ). جنيه١٠٠٠حوالى ( يحققون أعلى األرباح الشهرية ٥فى المجموعة 

 فإن معظم العمالء بوجه عام يديرون مشروعا رسميا ويحصلون على حجم ٥ و٤وبالنسبة للمجموعتين 

قروض أكبر، وهو ما يوضح أن اإلقراض متناهى الصغر له أثر أكبر على األرباح الشهرية ألصحاب 

 أولئك الذين يديرون أنشطة غير  األثر علىر الذين يديرون أعماال رسمية منالمشروعات متناهية الصغ

الذى يمكن من تحقيق " الحجم االقتصادى للنشاط"وهو ما يمكن تفسيره فى ضوء . رسمية مولدة للدخل

 .واستدامة األرباح
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    األثر فى االستثمار٢ -١ -٦

  كمية االستثمار

نشطتهم االقتصادية ارتباطا رات العمالء فى أترتبط استثما

كبيرا بالمدة الزمنية الشتراكهم فى برنامج تمويل متناهى 

وتبين العينة اإلجمالية أن العمالء القدامى قد استثمروا . الصغر

 ٢٠٠٠بلغ مبلغ أوسط إجمالي خالل السنوات الثالث األخيرة 

 العمالء  جنيه عند١٥٠٠ ينخفض إلى األوسطولكن هذا . جنيه

  . جنيه عند العمالء الجدد١١٠٠المتوسطين، و
 

 عند العمالء األوسطوبكلمات أخرى فإن كمية االستثمار 

  .القدامى تساوى ضعف نظيرتها تقريبا عند العمالء الجدد

ومن ثم تقوم عالقة إيجابية وقوية بين مدة االشتراك فى 

ويؤكد التحليل الكيفى . المشروع متناهى الصغر/ لبرنامج للتمويل متناهى الصغر وبين االستثمار فى العم

من المبحوثين راضون عن مستوى االستثمار فى مشروعاتهم متناهية % ٨٢هذه المعلومة، حيث يشير إلى أن 

فإن التحليل الكيفى ال ينطوى على داللة إحصائية كافية الثابتة وفيما يتعلق باالستثمار فى األصول . الصغر

  .يمللقيام بهذا التقي

من المبحوثين بأن % ٣١حيث أفاد . وفوق هذا فقد أظهرت االستثمارات تأثيرا مؤكدا على أنشطة العمالء

من % ٧٠وبفضل االستثمارات استطاع . ن أكثرومخز/ ات قد سمحت للعمالء بشراء مدخالتاالستثمار

  .زيادة أرباحهم% ٦٨,٥المبحوثين زيادة مبيعاتهم، و

  .استثماراتهم لم يكن لها أثر على أنشطتهممن المبحوثين أن % ٧وأفاد 

  

  طبيعة االستثمار

 أن أصحاب المشروعات متناهية الصغر ٣٤ويبين الشكل رقم 

أما االستثمارات %). ٧٩(يستثمرون أساسا فى شراء مخزون 

  %).٢١(فى المعدات والمحالت فهى ليست سائدة 

غير أن هناك ارتباطا قويا بين طبيعة االستثمارات ومدة 

 . االشتراك فى برنامج للتمويل متناهى الصغر
 

وبعبارة أخرى لوحظ وجود اختالفات كبيرة بين أنماط االستثمار 

  .المتوسطين والجددء القدامى وعند كل من العمال

 القروض المتحصل عليها توجه أنأوال، : مكن استنتاج ما يلىوي

على األقل حسب كلمات (نحو تحقيق أغراض محددة سلفا 

؛ ثانيا، أن مؤسسات التمويل متناهى الصغر )ء أنفسهمالعمال

تحتاج إلى النظر فى تطوير شروط جديدة لإلقراض تغطى احتياجات المشروعات والتى تتجاوز تمويل رأس 

  .المال العامل لتشمل حيازة األصول والتجديد والصيانة وتجديد البنية التحتية

)جم(ت الثالثة األخيرة االستثمار في السنوا

 جدد متوسطون قدامى
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  التشغيلاألثر على   ٣ -١ -٦

 غير صاحب العمل نفسه، ويوظف ،الء التمويل متناهى الصغر عامال واحدا على األقلمن عم% ٤٢يوظف 

وتمثل . للعمل المأجور لجزء من الوقت% ٧من المبحوثين عمالة مأجورة لكل الوقت مقابل % ١٩

من العينة % ٥و% ١٠ل الوقت أو جزء منه كالمشروعات متناهية الصغر التى توظف عمال غير مأجور ل

  .لىعلى التوا

  

الوقت ل كل أن متوسط عدد المشتغلين )٣٥(ويبين الشكل رقم 

يتفاوت بدرجة كبيرة حسب مدة اشتراك العميل فى برنامج للتمويل 

  .متناهى الصغر

الوقت فقط أعلى بدرجة كبيرة عند ل كلفمتوسط عدد المشتغلين 

منه عند )  عامل فى المتوسط للمشروع١,٣(العمالء القدامى 

  ). عامل٠,٩(والعمالء الجدد )  عامل١,١(سطين العمالء المتو

وباستخدام أسلوب االنحدار المتعدد يمكن مالحظة أن مدة 

 من مستوى ترفعاالشتراك فى برنامج تمويل متناهى الصغر 

  . التشغيل

 عامل عند ٠,٤وزيادة .  عامل عند العمالء المتوسطين عن العمالء الجدد٠,٢ففى المتوسط هناك زيادة 

  . القدامى عن الجددالعمالء

وال يوجد ارتباط بين عدد المشتغلين وعمر المشروع متناهى 

  .الصغر

 من ١ومن حيث مجموعات تملك األصول، فإن المجموعة 

أصحاب المشروعات متناهية الصغر لديهم العدد األقل من 

 هى ٥بينما المجموعة )  عامل للمشروع٠,٤(المشتغلين 

وتبين األرقام أن ). روع عامل للمش١,٨(األعلى تشغيال 

الشكل رقم ( تخلقان فرص تشغيل أكثر ٥ و٤المجموعتين 

٣٦.(  

ومن حيث العالقة بين نوع العمل ومستوى التشغيل فيبين 

المسح أن المشروعات متناهية الصغر العاملة فى مجال 

 عامل ١,٧الخدمات هى ذات مستوى التشغيل األعلى بمتوسط 

  . عامل فى المشروعات العاملة بالتجارة٠,٩لى وينخفض هذا الرقم إ. للمشروع

والنتيجة المستخلصة هنا هى أن الشركاء الساعين إلى خلق فرص التشغيل عليهم استخدام أساليب أكثر تركيزا 

  .فيما يتعلق بتوزيع واستهداف السوق، بمعنى أن يعطوا أولوية لقطاع الخدمات ثم تتلوه بقية القطاعات

التى تتسم ) داخل قطاع الخدمات( حاجة لدراسة خاصة لتحديد أى القطاعات الفرعية  قد تكون هناك،فوق هذا

كما يلزم التشديد هنا على الحاجة إلى أداة قوية للتدريب . بقدرة نسبية أكبر على توليد فرص التشغيل الجديدة

 التشغيل ونوع العميل
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، مثل الخدمات المهنى ومنح الشهادات الحرفية ألصحاب المشروعات الصغيرة الذين يقومون بهذه الخدمات

  .المنزلية كالسباكة وأعمال الكهرباء، وغيرها من الخدمات مثل الورش والمنتجات التقليدية

وقد أوضحت المقابالت الكيفية أن األقارب يمثلون غالبا معظم المشتغلين فى مشروعات عمالء التمويل 

.  مدفوعة األجرم عمالة دائمة غيروكله) ، األوالد، البنات، اإلخوة، األخواتالزوجة/الزوج(متناهى الصغر 

  .عصام ورضا عميالن لمؤسسة تمويل متناهى الصغر، وهما نجاران شقيقان يعمالن معا: فعلى سبيل المثال

وباإلضافة إلى هذا فإن أغلبية أصحاب المشروعات متناهية الصغر الذين اشتركوا فى المقابالت الجماعية 

 ولكن صغر رأس المال والتضخم ال يسمحان لهم بتشغيل أى ،مالالمركزة قد أقروا بأنهم يحتاجون إلى ع

العمال ضرورة، ولكن رأس المال الصغير وارتفاع تكلفة العمالة ال يسمحان لنا بتشغيل : "وقال أحدهم. عمال

  ". أما إذا حصلنا على قرض أكبر فسوف نستثمره في مشروعاتنا وبالتالى نشغل عماال أكثر. عمال

وقد أشار  القروض المشروعات متناهية الصغر القائمة منذ سنة أو أكثر، متستهدف معظك، على الرغم من ذل

من النساء % ١١وأغلب نسبة ال . من العينة أنهم استخدموا القرض كليا أو جزئيا لبدء نشاط جديدفقط % ١١

اصة مما يعني أن خدمات التمويل متناهي الصغر ساهمت في خلق الفرص للعمل لصاحب المشروع وخ

  . لألسر التي تعيلها النساء مما أدى لوجود األنشطة في المنازل
  

    األثر على األسرة ٢ -٦

  

    المساهمة فى النفقات الشهرية١ -٢ -٦

طُلب من المبحوثين تقدير مستوى مساهمتهم حاليا فى 

ال شئ، = صفر :  األسرة باستخدام المقياس التالىميزانية

  .الكل= ٤ة أرباع، وأخيرا ثالث= ٣النصف، = ٢الربع، = ١

ويسهم العمالء القدامى والمتوسطون فى ميزانية أسرهم 

فبينما يسهم األخيرون بنصف . بدرجة أكبر من العمالء الجدد

الميزانية الشهرية ألسرهم يسهم العمالء القدامى والمتوسطون 

  .بثالثة أرباع إجمالى الميزانية

 االشتراك فى دة م وجود ارتباط موجب بين تؤكدهذه البيانات

  .برنامج تمويل متناهى الصغر واإلسهام فى ميزانية األسرة

  

   نفقات االستهالك٢-٢-٦

وهناك اختالفات كبيرة بين أنماط العمالء الثالثة من 

 زيادة ٣٨فيبين الشكل رقم . حيث إجمالى نفقات األسر

 ٨٠ فى الفترة من  لألسرةفى إجمالى النفقات الشهرية

 جنيها للعمالء المتوسطين و ٩٠ الجدد إلى جنيها للعمالء

  . جنيهات للعمالء القدامى١١٠

غير أن مستوى أنواع معينة من النفقات يتفاوت من حيث 

  .الكثافة بين أنماط العمالء المختلفة

 المساهمة في ميزانية األسرة

 جدد متوسطون قدامى

 المساهمة في ميزانية األسرة: ٣٧شكل 
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ومن الممكن استنتاج أن العمالء القدامى مسئولون بوجه عام عن تدبير نفقات مثل المواصالت والتعليم 

  .ت الخاصةاوالمناسب

وفيما يتعلق بمستوى نفقات الطعام والسكن والصحة وأقساط القرض فهناك زيادة فى متوسط النفقات الشهرية 

  . اشتراك العميل فى برامج للتمويل متناهى الصغرمدةتعتمد على 

عن % ٢٨فعلى سبيل المثال يزيد مستوى متوسط اإلنفاق الشهرى على الطعام عند العمالء القدامى بنسبة 

بينما ينفق العمالء على الغذاء ) أوسط( جنيها ٣٥٠ويبين المسح أن العمالء الجدد ينفقون . العمالء الجدد

  . جنيها٤٥٠ جنيه والقدامى ٤٠٠ون المتوسط

  

   تعليم األطفال٣ -٢ -٦

 فإن أسر أصحاب األعمال ١. ١. ٥كما ذكرنا في القسم 

 تحت سن متناهية الصغر لديها فى المتوسط معاالن اثنان

 يبين التحليل أن ،وفيما يختص بتعليم األطفال. الثامنة عشرة

 المتوسط في تبلغ التعليم المدرسيأعداد األطفال فى سن 

وفى الواقع أن متوسط .  بنت لكل أسرة٠,٦٩ ولد و ٠,٧٨

 بنت فقط لكل أسرة هم الذين يذهبون إلى ٠,٦ ولد و ٠,٦٧

من % ١٣و من األوالد % ١٤ومعنى هذا أن . المدرسة

  .البنات ال يذهبون إلى المدرسة

بين مدة االشتراك فى برنامج للتمويل متناهى الصغر وبين زيادة مستوى ضعيف وتبين النتائج وجود ارتباط 

  .إلتحاق األطفال بالمدارس

% ٨٥,٧منهم فى المتوسط إلى المدرسة، بينما تبلغ النسبة % ٨٥,٩ يرسل العمالء القدامى :فبالنسبة لألوالد

  . على التوالى عند العمالء المتوسطين والجدد% ٨٤,٩و

للعمالء % ٨٥,٤و % ٨٧منهن إلى المدرسة، مقابل % ٨٩,٥ يرسل العمالء القدامى :وبالنسبة للبنات

  .ولكن هذه الفروق ال تنطوى على داللة إحصائية. المتوسطين والجدد

  

  تراكم األصول  ٤ -٢ -٦

 تملك األصول لتقسيم العينة إلى خمس مؤشرفقد تم تطوير واستخدام  ٢. ١. ٥مثلما ناقشنا فى القسم 

  . جماعات متساوية حسب درجة تملك األصول

وهو أمر مهم .  ثان لتملك األصول لتقييم موقف كل مبحوث فى السنوات الثالث الماضيةمؤشروتم تطوير 

ث سنوات بمستوى التملك على وجه الخصوص حيث يمكن مقارنة تملك األصول للعمالء القدامى منذ ثال

  ).٤٠الشكل رقم  (٢٠٠٧لألصول عام 

  

  

 في آل أسرة األطفال في عمر الدراسة
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وقد زاد العمالء القدامى أصولهم 

خالل السنوات الثالث، ومن ثم غيروا 

طبقة تملك األصول التى ينتمون إليها 

 مثال إلى المجموعة ١من المجموعة (

  ). ٣ و٢

وعبر هذه السنوات الثالث تناقص 

فى % ٢,١ عدد العمالء القدامى بنسبة

) الخمس األكثر فقرا (١المجموعة 

وبالمثل . ٢فى المجموعة % ٨وبنسبة 

ازداد عدد العمالء القدامى فى 

وتنطوى %. ١,٣، وفى المجموعة الخامسة بنسبة %١,٥ بنسبة ٤، وفى المجموعة %٧,٢ بنسبة ٣المجموعة 

  .  على داللة إحصائية٥ و ٤ و ١النسبة المئوية فى المجموعات 

جدد، متوسطون، ( تملك األصول متقاطعا مع أنماط العمالء المختلفة مؤشر نتيجة )٤١(لشكل رقم يبين ا

  ).قدامى

ووجد أن نسبة المبحوثين األفقر 

نسبيا أعلى وسط العمالء الجدد، 

بينما هناك تركز أكبر للعمالء 

القدامى فى مجموعة الخمس 

  .األغنى

وفوق هذا فإن نسبة ظهور العمالء 

فى المستوى المتوسط المتوسطين 

) ٣أى المجموعة (لتملك األصول 

هى أعلى من النوعين اآلخرين 

  . للعمالء

البيانات وجود عالقة موجبة بين مدة االشتراك فى برنامج للتمويل متناهى الصغر ومستوى تملك وتؤكد 

  . المبحوثين لألصول

(%)مؤشر تملك األصول  

٠ 

١٠ 

٢٠ 

٣٠ 

٤٠ 

 سنوات٣منذ اآلن
١ ٢ ٣ ٤ ٥ ١ ٢ ٥ ٤ ٣ 

 )األغنى=٥األفقر، = ١(مؤشر تملك األصول للعمالء القدامى : ٤٠شكل 

  (%)٢٠٠٧تملك األصول حسب نوع العميل في 

0 
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40 

  قدامى متوسطون جدد

تملك األصول حسب نوع العميل : ٤١شكل 

١ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٤ ٣ ٢ ٥١
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    تصور األثر-٧

  
    تصور األثر على األسرة -١ -٧

  

قسم بتحليل تصور وتقدير العميل ألثر التمويل متناهى الصغر على مجموعة من المؤشرات يقوم هذا ال

ويمكن تقسيم . ؛ وهى المؤشرات التى تزودنا برؤية معمقة لمستوى الفقر ونوعية الحياةحددةاالجتماعية الم

طعام، تعليم ال( ذات صلة بنمط الحياة فى األسرة مادية أو ملموسةمؤشرات : هذه المؤشرات إلى فئتين

، احترام الزوجة/الزوجاالستقالل الذاتى، احترام  (مادية، ومؤشرات غير )األطفال، الصحة، وقت الفراغ

  .)األبناء، الضغوط، الصراعات والتوتر داخل األسرة

  

    المؤشرات الملموسة حسب النوع االجتماعى١ -١ -٧

إن تصور أصحاب المشروعات متناهية الصغر للمؤشرات 

  .سة يكشف عن اختالفات هامة بالنسبة للنوع االجتماعىالملمو

تتصور صاحبات المشروعات متناهية الصغر وجود أثر لها 

أكبر مما يتصور نظراؤهن الرجال على نوعية وكمية الطعام 

 من النساء تتصور أثرا إيجابيا % ٦٢(الذى تتناوله األسرة 

 وهو ما يشير إلى النجاح فى). عند الرجال% ٣٩مقابل 

الوصول إلى القطاعات األفقر من العمالء، حيث تنعكس 

األرباح بشكل إيجابى على هذه الحاجة / الزيادة فى اإليرادات

  ).الطعام(األساسية جدا 

 من المبحوثات  تقريبا%٤٥ موافقة ٤٢ويبين الشكل رقم 

 ومستوى الصحة فى على مالحظة حدوث تغير إيجابى فى تعليم األطفال) من المبحوثين الرجال% ٣٥مقابل (

  .األسرة منذ بدء االشتراك فى برنامج تمويل متناهى الصغر

  .الرجال والنساءأو الرحالت، فال يوجد فرق بين /وفيما يتعلق بوقت الفراغ، مثل الترفيه و
 
   المؤشرات غير الملموسة حسب النوع االجتماعي٢-١-٧

ة أخرى أن النساء والرجال يتصورون مستويات  مر)٤٣( فيبين الشكل الماديةأما بالنسبة للمؤشرات غير 

ففيما يتعلق باالستقالل الذاتى على المستوى الشخصى يتصور أصحاب المشروعات . مختلفة من األثر

  .من الرجال% ٦٩من النساء، % ٨٦: الصغيرة من النساء والرجال مستوى عاٍل من التأثير

مستوى احترام الزوج أو الزوجة واحترام األطفال ومرة أخرى فإن تصور أثر التمويل متناهى الصغر على 

  الذى يبديهحتراماالللرجال بالنسبة لزيادة % ٣٩للنساء مقابل % ٥٤: هو أعلى عند النساء منه عند الرجال

  .األطفالمن جانب الحترام لللرجال بالنسبة % ٣٠للنساء و% ٤٤، والزوجة/الزوج

  

  

تصور األثر اإليجابي

(%)المؤشرات الملموسة 
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لصغر على وفيما يتعلق بتصور أثر التمويل متناهى ا

فقد جاءت اإلحصاءات معاكسة ) المشقة(مستوى الضغوط 

من النساء % ٢٤من الرجال مقابل % ٣٣إذ إن : لما سبق

ويمكن تفسير هذا بحقيقة أن . يتصورون أثرا أكثر إيجابية

النساء ال يتخففن من التزاماتهن األسرية بعدما يصبح 

لديهن مشروعات متناهية الصغر، بل إن هذا قد يضيف 

  .عليهن أعباًء ومشقة أكثر من الرجال

وأخيراً فيما يتعلق بأثر التمويل متناهى الصغر على 

اد التصور أن يكون لصراعات والتوتر داخل األسرة فيكا

من % ١٨متماثالً بين النوعين االجتماعيين حيث أفاد 

  .من الرجال بحدوث أثر إيجابى% ١٣النساء مقابل 

  

  ة للتغيير  تحليل العوامل المحدد-٢ -٧

  

يستخدم التحليل المقدم هنا، كما سبق وأوضحنا فى المنهجية، أسلوب االنحدار المنطقى لتحليل العوامل التى 

الغذاء، الصحة، االستقالل : وسيقوم هذا القسم بتحليل أربعة مؤشرات على وجه الخصوص. تحدد التغيير

  .الذاتى فى اتخاذ القرار، والتعليم

  

  

  الل الذاتى  االستق-١ -٢ -٧

 زيادة وتعزز الشعور باالستقالل الذاتى هو المجال الذى يتصور فيه العمالء القدامى حدوث أكبر أثر ناجم إن

من المبحوثين بحدوث أثر إيجابى على % ٧٧فقد أفاد . عن اشتراكهم فى برنامج تمويل متناهى الصغر

 للعمالء القدامى فقط ألنه يعتقد أنهم المجموعة وقد أخذ فى الحسبان هذه النتيجة. شعورهم باالستقالل الذاتى

  .التى لها تاريخ طويل مع االئتمان متناهى الصغر بما يكفى لتصور األثر فى هذا المجال

 تصور األثر اإليجابي
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بيد أن االرتباط الموجب بين مدة االشتراك فى برنامج تمويل متناهى الصغر وزيادة الشعور باالستقالل 

طبقا لنتائج انحدار البيانات وجد أن احتمال تصور العميلة لألثر ف. الذاتى يختلف حسب النوع االجتماعى

  .أقل من االحتمال عند العميل الرجل% ٨٦اإليجابى على شعورها باالستقالل الذاتى هو 

 ٢ و١وباستخدام ذات التحليل على مجموعات تملك األصول يتبين أن العمالء الذين كانوا فى المجموعتين 

لتصور األثر اإليجابى على االستقالل الذاتى مقارنة بالعمالء %) ٨٠(حتمال أعلى منذ ثالث سنوات لديهم ا

 ليس له داللة إحصائية وال يمكن ٥ و٤والمتغير الخاص بالمجموعتين . الواقعين فى المجموعات األخرى

ى ويمكن ربط االستنتاج هنا بتطور ممارسات الحوكمة والمواطنة النشطة بين العمالء القدام. تفسيره

  .لمؤسسات التمويل متناهى الصغر

وأخيرا فيما يتعلق بالموقع يظهر احتمال أعلى عند المبحوثين فى المناطق الحضرية والريفية عن المناطق 

  .شبه الحضرية لتصور األثر اإليجابى على الشعور باالستقالل الذاتى

  

    الغذاء-٢ -٢ -٧

نوعية الغذاء فى األسرة منذ بدء اشتراكهم فى / ةمن المبحوثين حدوث تغيير إيجابى على كمي% ٥٠الحظ 

  )٤٤شكل  (.برنامج للتمويل متناهى الصغر

وتبين نتائج االنحدار االحتمالى أن احتمال تصور األثر اإليجابى على غذاء األسرة عند العمالء القدامى 

  ).٣. ١٥انظر الملحق (الذكور هو أعلى من االحتمال عند النساء 

 لديهم احتمال ٥ و٤ و٣ستخدام مجموعات تملك األصول أن العمالء القدامى فى المجموعات ويبين التحليل با

 مقارنة بالعمالء فى المجموعتين  على غذاء االسرةلتصور األثر اإليجابى) على التوالى% ٢١و% ٣٠(أعلى 

  . ليست له داللة إحصائية وال يمكن تفسيره٢ و١والمتغير الخاص بالمجموعتين  .٢ و١

را فيما يتعلق بالموقع فإن العمالء القدامى فى المناطق الحضرية والريفية يظهر لديهم احتمال أعلى وأخي

  .لتصور األثر اإليجابى من العمالء فى المناطق شبه الحضرية%) ٣٢(
  

    تعليم األطفال-٣ -٢ -٧

فضل االشتراك فى من العمالء الذين لديهم أطفال حدوث تغيير إيجابى على مستوى التعليم ب% ٤٠يتصور 

فقد % ١حدوث أى تغيير، أما البقية وهم % ٥٩، بينما لم يلحظ )٤٤شكل  (برامج التمويل متناهى الصغر

  .الحظوا حدوث تغيير سلبي

 ٢أن العمالء فى المجموعتين يبين تحليل مجموعات تملك األصول وبالنسبة لقطاع العمالء القدامى فى العينة 

ر األثر اإليجابى على مستوى تعليم أطفالهم، من العمالء الموجودين فى  لديهم احتمال أعلى لتصو٣و

  .٥ و٤ و١المجموعات 

  .ومع ذلك فال توجد فروق مهمة فى تصور التغير بين العمالء الذين يعيشون فى مواقع مختلفة

  

    الصحة-٤ -٢ -٧

حدوث تحسن منذ بدء ب% ٤٠عندما ُسئل المبحوثون عن أوضاعهم الصحية والحصول على خدماتها، أفاد 

لم يلحظوا أى تغيير، أما البقية % ٥٣غير أن . )٤٤شكل  (االشتراك فى برنامج للتمويل متناهى الصغر

  .فقد الحظوا تغييرا سلبياً%) ٧(
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وث تغيير إيجابى على األوضاع الصحية دوبمقارنة النتائج على أساس النوع االجتماعى يتضح أن تصور ح

  .لية عند الرجال عنه عند النساءفى األسرة هو أكثر احتما

ويبين التحليل لمجموعات تملك األصول أن احتمال تصور األثر اإليجابى على الصحة عند العمالء القدامى 

  .٥ هو أعلى مقارنة بالعمالء فى المجموعة ٤ و٣ و٢ و١فى المجموعات 
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    التمكين-٨

  

   األنشطة وتنظيم الحياة اليومية-١ -٨

  

ؤشرات لفهم أثر المشروعات الممولة بقروض متناهية الصغر على تخطيط أصحاب هذه  عدة ماختيارتم 

) إيجابى، سلبى، أو محايد(فأوالً ُسئل العمالء عن نوع األثر . سرةالمشروعات للحياة على مستوى األ

ئوليات تنظيم الحياة اليومية من حيث المس: أبعادالشتراكهم فى برنامج للتمويل متناهى الصغر على أربعة 

، الوقت الذى )فى المنزليقضونه  إلى الوقت الذى  للرجالتم تعديل السؤال(والمهام، الواجبات األسرية 

تم قياس الوقت الذى يقضيه أصحاب المشروعات متناهية : ثانياً. الرحالت/ يقضونه مع األطفال، والترفيه

  .تكيف مع االستثمار الحرفى للعمالء، وأخيراً كيف نظمت األسر نفسها لل١الصغر فى العمل وفى المنزل

بأن مشروعهم أحدث تغييراً إيجابياً على حياتهم % ٥٠أفاد 

بينما لم يلحظ . اليومية فيما يختص بالمسئوليات والمهام

  . أى تغيير على تنظيم حياتهم اليومية% ٤٣

% ٤٣ هذه النتائج بين النوعين االجتماعيين، فإن وبمقارنة

عند % ٥٧ير إيجابى مقابل ي تغمن النساء الحظن حدوث

  .الرجال

) األكثر فقراً (١من العمالء فى المجموعة % ٤٢ والحظ

وتزيد النسبة إلى . حدوث تغيير إيجابى فى حياتهم اليومية

فى % ٥٥، ثم إلى ٣عند العمالء فى المجموعة % ٥٢

  .المجموعة األكثر غنى

فقط من المبحوثين % ٢٤ والطهى والتسوق، فقد الحظ  يتعلق بالمهام المنزلية مثل التنظيف والغسيلوفيما

بينما لم يحدث تغيير إيجابى فى . حدوث تغيير إيجابى

نتيجة للتمويل متناهى %) ٥٥(تصور أكثر من النصف 

  .الصغر

ويعتبر أثر االشتراك فى برامج التمويل متناهى الصغر 

على المهام المنزلية أكثر أهمية بالنسبة للعميالت، وكذلك 

ين األفقر من مَسلنسبة للمجموعتين اللتين تضمان الخُبا

  .حيث تملك األصول

من العمالء % ٢٣مقابل (من العميالت % ٢٥وقد الحظ 

أن أعمالهن كان لها أثر إيجابى، بينما رأى ) الرجال

 كان سلبيا على مهامهن من العميالت أن األثر% ١٠

                                                     
، حتى رغم معرفتنا بأن الرجال فى مصر ال   وجه هذا السؤال دون الدخول فى تفاصيل توزيع المهام بين الذكور واإلناث 1

  .يمارسون عادة التنظيف والغسيل ومثل ذلك من المهام األسرية

 على الحياة اليوميةأثر تنظيم العمل: ٤٦شكل 

(%)أثر تنظيم العمل على الحياة اليومية 
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 ما يشير إلى أن الشعور بالتمكين فى هذا الجانب هو وهو. فى تصور العمالء الرجال% ٣٠ مقابل المنزلية،

  .أقوى عند النساء منه عند الرجال

يتصورون أن أثر ) من العمالء األغنى% ٢٢مقابل (من العمالء األكثر فقراً % ٢٦ فإن المتوسطوفى 

  .أعمالهم على مهامهم المنزلية كان إيجابياً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المشروعات الممولة بقروض متناهية الصغر من حيث زيادة الوقت  أثر)٤٩( و)٤٨( رقم الشكالنيبين 

من المبحوثين بحدوث أثر إيجابى على الوقت المخصص % ٢٠وقد أفاد . المخصص لألطفال وأوقات الفراغ

الحظوا أثراً سلبياً ألعمالهم على % ٩غير أن . فقط بالنسبة ألوقات الفراغ% ١٢لألطفال، ولكن النسبة تبلغ 

من المبحوثين بأنهم أصبحوا ال يملكون الوقت الكافى للعناية بأطفالهم منذ % ١٥فراغ، كما أفاد أوقات ال

من المبحوثين أى تغيير بالنسبة لرعاية % ٧٩و% ٦٥ولم يلحظ . اشتراكهم فى برامج التمويل متناهى الصغر

  .األطفال وأوقات الفراغ على التوالى

 دقيقة فى ٤٠ ساعات و٦ياً فى المتوسط، بينما تعمل النساء  ساعة يوم١١ فى مشروعاتهم الرجالويعمل 

تم تعديل ( النساء فى المتوسط ست ساعات يومياً تفضيوفيما يتعلق بالمهام المنزلية . )٥٠شكل  (المتوسط

  )٥١شكل  ().السؤال للرجال بسؤالهم عن الوقت الذي يمضونه فى المنزل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(%)أثر العمل على الوقت المخصص لألطفال 
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 للمشروع حسب مجموعات تملك األصول، أوضحت البيانات وجود ارتباط  ساعات العمل المخصصةوبتحليل

 يقضون فى العمل ست ١فالعمالء من المجموعة .  فى العملالمقضيةبين مستوى تملك األصول والساعات 

 الذين يعملون سبع ساعات يومياً، ويبلغ الرقم ثمانى ٢ساعات يومياً، مقارنةً بالمبحوثين من المجموعة 

وفى . ٥، ثم اثنتى عشرة ساعة فى المجموعة ٤، وعشر ساعات فى المجموعة ٣المجموعة ساعات فى 

المقابل ال يوجد اختالف يذكر بين هذه المجموعات فيما يتعلق 

  . فى أداء األعمال المنزليةالمقضيبالوقت 

ومن حيث مدة االشتراك فى برنامج للتمويل متناهى الصغر فال 

  .مالء القدامى والمتوسطين والجددتوجد فروق ذات داللة بين الع

أى تغيير فيما يتعلق بتكيف األسرة مع االستثمار % ٤٦ولم يلحظ 

غير أن . المهنى بعد االشتراك فى برنامج للتمويل متناهى الصغر

من العمالء استطاعوا تكييف أسرهم مع الحياة المهنية، % ١٥

تهم ممن تمت مقابل% ٢٥وذكر . بفضل مساعدة الزوج أو الزوجة

باعتبارها ) من األوالد% ١١من البنات و% ١٤(مساعدة األطفال 

 .الوسيلة التى تمكنوا بها من تكييف أسرهم مع استثمارهم المهنى

  )٥٢شكل (

  

    اتخاذ القرار-٢-٨

  

 اتخاذ القرار، بين الزوجين وداخل األسرة وفى المجتمع المحلى،  األثر على المبحوثين تصنيفمنطُلب 

وطبقاً (تأثير قوى = ٤تأثير ملحوظ، = ٣قليل من التأثير، = ٢ال تأثير، = ١: م القياس التالىوذلك باستخدا

  ).لهذا تم احتساب قيمة متوسطة

)  للرجال٢,٦ للنساء مقابل ٢,٨متوسط ( للنساء أكثر من الرجال على اتخاذ القرار لدى المهنى النشاط يؤثر

ألسرة فإن النشاط المهنى يمنح النساء نفوذاً أقل من الرجال فى أما بالنسبة التخاذ القرار داخل ا. )٥٣شكل (

ويزداد هذا االتجاه األخير قوة حينما يتعلق األمر بدور ).  للرجال٢,٣ للنساء مقابل ٢,١متوسط (اتخاذ القرار 

بل  للنساء مقا٢متوسط (أصحاب المشروعات الصغيرة فى اتخاذ القرار فى المجتمع المحلى الذى يعيشون فيه 

  ). للرجال٢,٣

 أن التأثير فى اتخاذ القرار بين الزوجين هو أقل بين العمالء الجدد عن ٥٤كما يتبين من الشكل رقم 

غير أن االتجاهات تأتى معاكسة فيما يتعلق بتأثيرهم على . المتوسطين، وبين العمالء المتوسطين عن القدامى

  .اتخاذ القرار فى األسرة والمجتمع المحلى

مناقشات التى جرت فى المقابالت الجماعية المركزة عن أثر إيجابى على المستوى الفردى للعمالء، وكشفت ال

وخاصةً النساء الالتى أصبحن أكثر قدرة على تلبية احتياجات أسرهن، وزيادة كفاءتهن، ومن ثم اختالف 

ة التى تعمل أفضل من المرأة المرأ: "الطريقة التى ينظر بها المجتمع إليهن، وهو ما عبرت عنه إحداهن بالقول

  ".التى تمكث فى البيت

  

 (%)باألسرةالنظام 
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   تأييد وتصور اآلخرين -٣-٨

  

هم أن أسرهم أيدتهم فى قرار عمن عمالء التمويل متناهى الصغر الذين أجريت مقابالت م% ٧٩أفاد 

  .االقتراض من برنامج تمويل متناهى الصغر

اطق الريفية يد األكبر هو للمقترضين فى المنيوكان التا

ثم %) ٨٠(ثم المقترضين فى المناطق شبه الحضرية %) ٨٧(

وهو ما يعكس طبيعة الروابط %). ٧٣(المناطق الحضرية 

كما يوضح ضرورة . األسرية األقوى فى المناطق الريفية

توجيه منتجات القروض الجديدة للمشروعات القائمة على 

  ".التشغيل األسرى"

ميالت قد تمتعن بتأييد من الع% ٨٧ إلى هذا أن يضاف

أسرهن عند التقدم لالقتراض من مؤسسة تمويل متناهى 

وهو ما يستحق . للعمالء الرجال% ٧٠الصغر، مقابل نسبة 

االنتباه بشكل خاص نظراً لفكرة شائعة قوامها أن العميالت 

الت بأنهن من العمي% ٨٧فقد أفاد . يقمن غالباً بإخفاء حقيقة حصولهن على قروض عن األسرة والزوج

  .تمتعن بتأييد األسرة خالل عملية االقتراض، وهو ما يبين وجود اتجاه إيجابى فى قوة قرار النساء باالقتراض

وقد أجمعت النساء خالل المناقشات التى جرت فى المقابالت الجماعية المركزة، على األثر اإليجابى للقرض 

. ادت ثقتهن بالنفس، وزاد تقدير األطفال لما يقمن بهفيما يتعلق بصورتهن فى المجتمعات المحلية، كما ازد

  .ومن ثم فقد سمحت مشروعاتهن بعيش حياة أفضل بوجه عام

  

    تملك األصول وتصور الثروة-٤ -٨

  

 من عمالء التمويل متناهى الصغر أن يصنفوا تصورهم لتملكهم الشخصى لألصول على مقياس يبدأ من طُلب

وتبدو فائدة . منهم بأنهم ال يعتبرون أنفسهم أغنياء أو فقراء% ٩وقد أفاد . ٩عالمة الصفر وينتهى بعالمة 

  . التملك الفعلى لألصول محسوباً من المعلومات المجموعة من المسحبمؤشر فى مقارنته ٥٦الشكل رقم 

)المتوسط(تخاذ القرار ا  
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حيث ( فإن كل عمود يمثل تفصيل التوزيع على مجموعات تملك األصول ٥٧وكما هو موضح فى الشكل رقم 

من بين نسبة الثالثين على سبيل المثال، و).  هى األكثر غنى٥ هى األكثر فقراً والمجموعة ١عة المجمو

من % ١٧و، ١من العمالء فى المجموعة % ١٣فقراء جاء   أغنياء أومبالمائة الذين ال يعتبرون أنفسه

  . ٥من المجموعة % ٢٤و،  ٤من المجموعة % ٢٣و، ٣من المجموعة % ٢٣و، ٢المجموعة 
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    خدمات التدريب وتنمية األعمال واالستشارات-٩

  
ماهى العالقة بين : " هذا القسم واحدا من األسئلة االختبارية الرئيسية الثالثة المختارة فى المسحيتناول

 ويحاول هذا القسم من المسح معالجة مسألة الخدمات غير المالية ذات".الخدمات غير المالية واألثر األفضل ؟

لهم حالياً خدمات التدريب وتنمية األعمال قدمت الصلة باألعمال، عن طريق إجابات عدد من العمالء الذين 

  .واالستشارات، من أجل فهم احتياجاتهم إلى هذ الخدمات، وتصورهم لمدى فعاليتها

  .ل واالستشاراتوفى الجزء الثانى من هذا القسم يتم تناول احتياجات العمالء للتدريب وخدمات تنمية األعما

وقد اكتسب معظم المبحوثين المهارات المفيدة لمشروعهم عن 

%) ٥٤ ( واكتساب الخبرة الالزمةنفسهطريق العمل فى الحقل 

دون الحصول على تدريب منظم أى %)  ٣٢(أو من األقارب 

لم فى عفقط على الخبرة من خالل الت% ٢وحصل . متخصص

رة فى هذا الشأن من وال توجد فوارق كبي. المدارس الفنية

حيث النوع االجتماعى أو التسجيل القانونى أو النشاط فى 

  .القطاع غير الرسمى

نهم تلقوا أ)  مبحوثا١٤٤ًمن (فقط من المبحوثين % ٦وقال 

. استشارات أو تدريباً من مقدمى التمويل متناهى الصغر

ويصف الجزء التالى نوع الخدمات غير المالية التى تلقوها، 

  .يحتاجون إليها، وتصورهم لمدى فعالية هذه الخدماتوالتى 

  

   أثر خدمات تنمية األعمال واالستشارات-١ -٩

  

من أجل تقييم أثر خدمات تنمية األعمال واالستشارات على عمالء مؤسسات التمويل متناهى الصغر، تم 

 ء الذين تلقوا تدريباًوكان الهدف هو مقارنة العمال. اختيار عمالء المركز اإلقليمى لتنمية المشروعات

 بأولئك الذين لم يحصلوا عليه، بما يفيد فى تحديد أثر خدمات تنمية واستشارات وخدمات تطوير أعمال

  .األعمال واالستشارات المقدمة لهم من المؤسسات التى وفرت لهم الخدمات المالية

.  أثر تلك الخدمات كما كان مخططاً أن تحليل البيانات الكمية لم يسمح لنا بتقييمشارة إليهتجدر اإلومما 

فالبيانات الكمية التى حصلنا عليها لم تكن مالئمة بما فيه الكفاية الستنتاج أثر خدمات تنمية األعمال 

وفوق هذا فإن الخصائص ). بسبب نقص التجانس بين المجموعتين موضع المقارنة(واالستشارات 

تفسر أيضاً )  باألساسنساء فقيرات(قليمى لتنمية المشروعات  االقتصادية لعينة عمالء المركز اإل-االجتماعية

  .حقيقة أية عالقة إيجابية وجدت

 أجل الحصول على معلومات أكثر قيمة ننصح بإجراء دراسة كمية وكيفية منفصلة لتحليل هذا األثر ومن

  .بشكل أعمق

اآتساب المهارات
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وجود التصور بأن تبين ة المركزة التى حصلنا عليها من المقابالت الجماعيالمعلومات الكيفية   فإن هذاومع

حيث أوضح : خدمات تنمية األعمال واالستشارات كان لها أثر إيجابى على المشروعات متناهية الصغر

  .العمالء أنهم راضون عن التدريب الذين حصلوا عليه، وأكدوا أن أثره كان إيجابياً على مشروعاتهم

ى أى شكل من أشكال التدريب، حيث يعتبرون أن مشكلتهم  أوضح جميع الرجال أنهم ليسوا فى حاجة إلوبينما

األساسية هى تمويل المشروع، فقد اتفق جميع النساء على ضرورة الحصول على تدريب بسبب اعتقادهن 

وقد أفدن جميعاً عن رضاهن . بفائدته لهن من أجل زيادة المبيعات، وتحسين تنظيم أعمالهن، وزيادة الدخل

  .عليه بالفعل، كما عبرن عن ثقتهن فى أثره اإليجابى على المشروعاتعن التدريب الذى حصلن 

  .وقد أوصى الجميع بضرورة توفير التدريب لهم على استخدام الكمبيوتر

التغذية، الصحة، "ومن جانب آخر اتفق معظمهم على أهمية التدريب فى مجاالت ليس لها صلة باألعمال مثل 

  ".  األسرةتنظيم"عدد قليل على أهمية برامج ، كما وافق "التمكين، واتخاذ القرار

 على صحة هذه المعلومات فى األجزاء التالية التى تتناول الحصول واستخدام التدريب وخدمات التأكيدويتم 

  . ، والطلب على التدريب وتلك الخدماتتطوير األعمال واالستشارات

  

  واستخدام التدريب وخدمات تنمية األعمال واالستشاراتعلى،   الحصول -٢ -٩

  

فقط من عمالء % ٢,٣تبين المعلومات األكثر تفصيالً أن 

من عمالء البنوك، % ١مؤسسات التمويل متناهى الصغر، و

هم الذين حصلوا على تدريب أو خدمات تنمية أعمال 

واستشارات من المؤسسة التى يتعاملون معها، وذلك مقارنة 

  .من عمالء الجمعيات األهلية% ١٨,٥ة بنسب

واالستشارات وخدمات  نوع التدريب ٥٩ويوضح الشكل رقم 

  .ةالمقدمتطوير األعمال 

 مبحوثاً تلقوا بالفعل تدريباً أو حصلوا على ١٤٤ومن بين 

التدريب أو المشورة حول % ٤٤استشارة من مؤسستهم ذكر 

راء المواد التخطيط لشتنظيم أفضل للعمل، و (تحسين اإلدارة

ذكروا تحسين المنتجات % ١٨، و)كيفية زيادة المبيعات(ذكروا كيفية البيع األفضل لمنتجاتهم % ٤٠، و)الخام

مثل (فقط أنهم تلقوا تدريباً أو مشورة مهنية % ٣، بينما ذكر )تعلم أساليب جديدة، استخدام مكونات جديدة(

  ).مهنة صنع السجاد

فى ( من قبل  على األقًلمنهم، كما أكمل المبحوثون تدريباً واحدا% ٢٧إلى ومازال التدريب جارياً بالنسبة 

  ).وسطالمت

من التدريب وخدمات تنمية األعمال واالستشارات بواسطة العاملين فى مؤسسة التمويل % ٨٢ تقديموقد تم 

ب بواسطة تدري% ١بواسطة التدريب المهنى، و% ٥بواسطة المدرسة الفنية، و% ٦متناهى الصغر، و

وهو ما يوضح الحاجة على مستوى مؤسسة التمويل متناهى الصغر إلى توفير فرص تدريبية جيدة . رسمى

على مهارات إدارة األعمال، مهارات االتصال، تحليل ) القروضأى موظفى (التصميم للعاملين فى المبيعات 

ذه المقررات التدريبية بما وينبغى تصميم وتطبيق ه. التدفق النقدى البسيط، والتخطيط لألعمال بشكل عام

االستشارات وخدمات تطوير األعمال /نوع التدريب
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 .يضمن أن يزود موظفى االئتمان بمهارات عملية تسمح لهم بالعمل كمستشارين لعمالئهم فى إدارة األعمال

 .ومع هذا يجب التزام الحذر إزاء خلق اعتمادية على موظفى االئتمان فيما يتعلق باتخاذ القرار فى األعمال

لى النصيحة الموثوق بها من موظفى االئتمان فإن هذا يطرح بقوة وبحصول األغلبية الواسعة من العمالء ع

  .إضافة دور آخر عليهم أن يلعبوه، أى أن يقوموا بدور المستشارين لعمالئهم فى إدارة األعمال

نهم مهتمون أمن المبحوثين الذين تلقوا بالفعل تدريباً أو خدمات تنمية األعمال واالستشارات % ٦٣ويقول 

بل إن النصف . آخر فى هذا الشأن من مؤسسة التمويل متناهى الصغر التى يتعاملون معهابتلقى برنامج 

وفيما يتعلق بمدة التدريب أو الحصول على هذا النوع . مستعدون أن يدفعوا رسوماً مقابل هذا%) ٤٨(تقريباً 

ى هذا التدريب أو إنهم مستعدون لقضاء عدد قليل فقط من الساعات لتلق%) ٦٣(من الخدمات قالت األغلبية 

% ٨يفضلون يوماً واحداً، % ١٢يفضلون نصف يوم، % ٧ويبن التحليل األكثر تفصيالً أن . هذه الخدمة

  .يفضلون ثالثة أيام فأكثر% ٧يفضلون يومين، و

وبالنسبة للمبحوثين الذين ال يريدون الحصول على مزيد من 

 هذا إلى سابق خبرتهم السلبية مع% ٣٧التدريب فقد أرجع 

من % ٤٢ويعتقد ). ٦٠الشكل رقم (التدريب أو النصيحة 

. مة لم يكن لهما صلة باحتياجتهمهؤالء أن التدريب أو الخد

أنها لم تساعدهم فى تحقيق إدارة أفضل % ٢٦ويرى 

لمشروعاتهم، أو أنها لم تكن مناسبة لظروفهم حيث كانت تنظم 

 أن% ٦وأخيرا رأى . فى أوقات يصعب عليهم االلتحاق بها

وتبين كل هذه البيانات بقوة الحاجة . التدريب كان طويالً جداً

إلى إجراء دراسة خاصة لتحليل االحتياجات إلى الخدمات غير 

احتياجات حقيقة المالية، وتصميم برامج تضطلع بتلبية 

  .ومطالب عمالء التمويل متناهى الصغر

  

 لديهم وقد طُلب من المبحوثين تصنيف االحتياج األكثر

مساعدتهم على يث المعرفة أو المهارات الالزمة لمن ح

لصغيرة، وذلك باستخدام هم امشروعاتتحقيق إدارة أفضل ل

= ٣احتياج قليل، = ٢ال احتياج، = ١: تى للقيمالقياس اآل

بقاً لهذا تم حساب وط. احتياج قوى= ٤يوجد احتياج، 

  .متوسط القيمة

 أو مشورة  للمبحوثين الذين تلقوا بالفعل تدريباًوبالنسبة

 من حيث المعرفة أو –فقد أفادوا أن أكثر احتياجاتهم 

المهارات الالزمة لمساعدتهم على اإلدارة األفضل 

 تتمثل فى الجوانب الخاصة بكيفية زيادة - لعملياتهم

أما التدريب المهنى . )٦١شكل  (المبيعات، يليها التدريب على كيفية تحسين المنتجات، وكيفية اإلدارة األفضل

  .إليه يكن له قيم عالية في المتوسط حيث أشار ثلثي المبحوثين إلى عدم الحاجة لمف
 

(%)الخبرات السلبية 
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 طول المدة

ساعات العمل
 لم أستفيد

ليس هناك 
 حاجة

50 

40 

30 

20 

10 

0 
6 

26 26 

42 

الخبرات السلبية: ٦٠شكل 

 متوسط

 زيادة المبيعات

 تطوير المنتج

 تطوير التنظيم

 التدريب المهني

 أخرى

2.62.42.22.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 

1.3 

1.7 

2.4 

2.4 

2.5 

التدريب والخدمات االستشارية وتطوير األعمال األآثر احتياجا

التدريب والخدمات االستشارية وتطوير األعمال األآثر احتياجا: ٦١شكل 



 

 70

  (%)خدمات تنمية األعمال واالستشارة األكثر احتياجاً / التدريب: ١جدول رقم 

    التدريب المهنى  تحسين التنظيم  تحسين المنتج  زيادة المبيعات أخرى

  ال احتياج 64 34 35 32 90

  ياج قليلاحت 12 10 10 8 1

  يوجد احتياج 17 41 38 42 4

  احتياج قوى 7 15 17 18 5
  

كذلك طُلب من المبحوثين الذين سبق أن تلقوا خدمات فى تنمية األعمال واالستشارات أن يصنفوا مستوى 

اهتمام = ٢عدم اهتمام، = ١: اهتمامهم بموضوعات متعددة مثل التدريب االجتماعى وفق مقياس القيمة التالى

  .وبناًء على هذا تم احتساب القيمة المتوسطة. اهتمام كبير= ٤يوجد اهتمام، = ٣ل، قلي

  

  

وقد تبين أن التدريب الذى يلقى االهتمام األكبر من المبحوثين 

من بين طائفة الخدمات غير المرتبطة باألعمال، يتمثل فى 

، والمشاركة النشيطة تأمين الغذاءالخدمات الصحية، ثم نصائح 

وجه هذا السؤال (فى األسرة والمجتمع المحلى للنساء 

غير أن برامج محو األمية وتنظيم األسرة لم ). للمبحوثات فقط

  ).٦٢الشكل رقم (تلق اهتماماً كبيراً 

  

  

  

  الطلب على التدريب وخدمات تنمية األعمال واالستشارات ٣-٩

يناقش هذا القسم اهتمامات المبحوثين الذين لم يحصلوا على 

تنمية األعمال واستشارات من مؤسسة التمويل خدمات ل

  . متناهى الصغر

ليسوا مهتمين %) ٨٢(وقد تبين أن أغلبية كبيرة من هؤالء 

وإذا . فعلياً بالتدريب أو خدمات تنمية األعمال واالستشارات

أخذنا فى االعتبار أيضاً إفادات أولئك الذين سبق وأن تلقوا 

نا استخالص أن هذه بالفعل هذا النوع من الخدمات، يمكن

 عن طريق توعية عمالء اج إلى تسويق أفضلالخدمات تحت

مؤسسات التمويل متناهى الصغر بطريقة تثبت لهم أهميتها 

وإذا أقيمت بوضوح هذه العالقة مع العمالء . لتطوير أعمالهم

ربما تولدت عندهم الرغبة فى إنفاق الوقت والمال للحصول 

االهتمام بالتدريب االجتماعي
متوسط
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 المبحوثين الذين لم يحصلوا على خدمات تنمية األعمال واالستشارات ومن. ى هذا التدريب وتلك الخدماتعل

 بضع ساعات فى التدريب أو لقضاءمستعدون % ٥٦من خالل مؤسسة التمويل متناهى الصغر هناك 

  ).٦٣الشكل رقم (الحصول على الخدمة 

ثالثة أيام % ٩يومين، و% ١١يوما كامالً، و% ١٢من هؤالء نصف يوم لهذا الغرض، و% ٧ يقضيوقد 

ويتطابق هذا التوزيع مع الوقت الذى أبدى المبحوثون الذين سبق لهم الحصول على هذه الخدمات . فأكثر

يعرضون دفع نقود مقابل الحصول على % ٦٠بل وأكثر من هذا فإن .  على هذا الغرضلقضائهاستعدادهم 

  .تلك الخدمات

من خمسة إلى (بدى العمالء استعدادهم لدفع مبالغ رمزية  فى المقابالت المجمعة المركزة أالمناقشاتوأثناء 

وقد حصل بعض العمالء بالفعل على . وإال فإن الرسوم المرتفعة لن تشجعهم على الحضور) عشرة جنيهات

وقد اتفقوا على ضرورة أن يكون . بدالت من مؤسسة التمويل متناهى الصغر لتشجيعهم على حضور التدريب

  ). ن يوم إلى ثالثة أيام كحد أقصىم(التدريب قصير المدة 

وقد طُلب من المبحوثين الذين لم يسبق لهم أن تلقوا خدمات 

 لديهم من حيث االحتياج األكثرلتنمية األعمال أن يصنفوا 

المعرفة أو المهارات الالزمة لمساعدتهم على تحقيق إدارة 

: تى للقيملصغيرة، وذلك باستخدام القياس اآلأفضل ألعمالهم ا

= ٤يوجد احتياج، = ٣احتياج قليل، = ٢ ال احتياج، =١

  .وطبقاً لهذا تم حساب متوسط القيمة. احتياج قوى

 فإن التدريب أو خدمات تنمية األعمال التى أخرىومرة 

تتمثل يحتاج إليها المبحوثون الذين لم يسبق لهم تلقى أياً منها، 

ريب فى الجوانب الخاصة بكيفية زيادة المبيعات، يليها التد

 المنتجات، وكيفية اإلدارة األفضلعلى كيفية تحسين 

 كما أشار هؤالء المبحوثين .)٢ وجدول ٦٤شكل (لمشروعهم 

  . عدم أولوية حاجتهم للتدريب المهنىإلى

  

  

  
 
  

  (%)التدريب وخدمات تنمية األعمال األآثر احتياجًا : ٢جدول رقم 
    ريب المهنىالتد  تحسين التنظيم تحسين المنتج  زيادة المبيعات أخرى

  ال احتياج 48 27 29 17 87

  احتياج قليل 10 8 6 3 2

7 50 48 47 32 
يوجد 

  احتياج

  احتياج قوى 10 18 17 30 4

 متوسط
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 طُلب من المبحوثين الذين لم يتلقوا تدريباً من قبل أن كذلك

يصنفوا مستوى اهتمامهم بموضوعات متعددة مثل التدريب 

= ٢عدم اهتمام، = ١: لتالىاالجتماعى وفق مقياس القيمة ا

وبناًء على . اهتمام كبير= ٤يوجد اهتمام، = ٣اهتمام قليل، 

  .هذا تم احتساب القيمة المتوسطة

وقد تبين أن التدريب الذى يلقى االهتمام األكبر من المبحوثين 

من بين طائفة الخدمات غير المرتبطة باألعمال، يتمثل فى 

طة للمرأة فى األسرة  ثم المشاركة النشالخدمات الصحية،

، ونصائح )وجه السؤال للمبحوثات فقط(والمجتمع المحلى 

أما برامج محو األمية وتنظيم األسرة فال تحظى . ء الغذاتأمين

  .إال باهتمام قليل

 االهتمام بالتدريب االجتماعي

متوسط
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    الطلب على الخدمات المالية واستخدامها-١٠

  
، حيث يركز على استخدام الخدمات يقدم هذا القسم نظرة عامة على استخدام والنفاذ إلى الخدمات المالية

لب على القروض، والمدخرات وغيرها من الخدمات ، وبنية الط...)ض، مدته، األقساطمثل قيمة القر(المالية 

  .المالية مثل التأمين أو القروض المتخصصة

  

   الماليةات  استخدام الخدم-١ -١٠

  

علم معظم العمالء بالمؤسسات التمويل متناهى الصغر التى 

صديق كان عميالً لديها / تعاملون معها عن طريق قريبي

أو من خالل زيارة قام بها موظف االئتمان %) ٥٦(بالفعل 

فقط عن طريق إعالن أو كتيب % ٤بينما علم %) ٤٢(

  ).٦٦الشكل رقم (

ن جميع المؤسسات أوهو ما يمثل حالة مثيرة لالهتمام، حيث 

تبنى أساليب النشطة فى التمويل متناهى الصغر تقريباً ت

، وربما يوضح هذا اتجاه "باب لباب"ومن " الشفوى"الترويج 

منهجية االنتشار عند مؤسسات التمويل متناهى الصغر وليس 

ويمكن لهذه . باعتباره الوسيلة المفضلة عند العمالء

لتى المؤسسات، خاصة تلك التى تستهدف أصحاب األعمال األغنى، أن تختبر أدوات ترويج أخرى للخدمات ا

  .حجم الطلبنمو تقدمها، ثم اختبار أثرها على 

  

    قيمة القرض الممنوح-١ -١ -١٠

 قيمة القرض الذى يحصل عليه العمالء من كل أنواع مؤسسات التمويل متناهى ٦٧يصور الشكل رقم 

  .الصغر

قروض، بينما  الملون باألزرق يمثل الحيز الذى توجد فيه أغلب قيم الالجزء فإن ٥ فى القسم رقم ذكروكما 

أى القروض القليلة ذات القيم الكبيرة فى هذه " (الخارجين"الفقاعات والعالمات المرسومة فى األعلى تمثل 

  ).الحالة والمعلمة بدوائر

 جنيه، أى أن نصف العينة حصلوا على قروض تزيد عن ألفى جنيه ٢٠٠٠ لقيمة القروض األوسطويبلغ 

  . ألفى جنيهوالنصف اآلخر حصلوا على قروض تقل عن
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أو متوسطاً )  جنيه١٠٠٠: األوسط( قيمة القروض حسب نمط العميل، جديداً ٦٨ رقم الشكلويصور 

، وذلك حسب آخر قرض تم الحصول عليه من ) جنيه٢٠٠٠ األوسط(أو قديماً )  جنيه١٥٠٠ األوسط(

  .مؤسسة التمويل متناهى الصغر التى يتعامل معها

عبر الزمن، لتحقق زيادة ثالثة أضعاف تقريباً بالنسبة للعمالء القدامى  تزيدى أن قيمة القرض  إلهذاويشير 

  .الذين مرت عليهم فترة ثالث سنوات أو أكثر

 عالقة قيمة آخر القروض التى تم الحصول عليها من مؤسسات ٧٠ و٦٩ الشكالن التاليان رقما يوضحكذلك 

، وكذلك العالقة )حضرية، شبه حضرية، ريفية(لتى يعيش فيها العميل التمويل متناهى الصغر بنوع المنطقة ا

مؤسسات تمويل متناهى الصغر باعتباره الغرض الوحيد لها، جمعيات أهلية ذات توجه (بنمط المؤسسة 

تنموى ويعد التمويل متناهى الصغر أحد أنشطتها المتعددة، والمؤسسات المالية الرسمية العاملة فى التمويل 

  ). الصغرمتناهى

يمكن مالحظة ) ٦٩الشكل رقم ( عالقة قيمة القروض الممنوحة باإلقليم الذى يعيش فيه العميل إلىوبالنظر 

 جنيه، ٤٠٠٠متوسط (ن الذين يعيشون فى المناطق الحضرية حصلوا على قروض أكبر فالمبحوثي. نمط عام

 وأوسط جنيه، ٢٩٠٠متوسط (لحضرية يليهم المبحوثون الذين يعيشون فى المناطق شبه ا) جنيه٢٠٠٠ وأوسط

).  جنيها١٢٥٠ وأوسط جنيه، ٢٢٠٠متوسط (ثم المبحوثون الذين يعيشون فى المناطق الريفية )  جنيه٢٠٠٠

أى تعمل فى (وفى هذا مؤشر قوى على ضرورة أن تنظر مؤسسات التمويل متناهى الصغر متعددة الفروع 

ض التى تتبعها، خاصة فيما يتعلق بقيم القروض االبتدائية، فى تنويع سياسات اإلقرا) أكثر من منطقة واحدة

  .وكذلك زيادة القيمة من دورة قرض آلخر

فإن البيانات المتحصل عليها ) ٧٠الشكل رقم ( للعالقة بين قيمة القرض ونمط المؤسسة المقرضة وبالنسبة

من )  جنيه٤٥٠٠ سطوأو جنيه، ٥٠٠٠متوسط (تفيد بأن عمالء البنك يحصلون على قروض بقيمة أكبر 

 ١٥٠٠ وأوسط جنيه، ٢٣٠٠متوسط (القروض التى يحصل عليها عمالء مؤسسات التمويل متناهى الصغر 

  ). جنيه١٥٠٠ وأوسط جنيه، ٢٣٠٠متوسط (وعمالء الجمعيات األهلية متعددة األنشطة ) جنيه
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   شروط القرض وأقساطه٢-١-١٠

 أن أغلبية المبحوثين قد حصلوا على فترة سداد تتراوح بين ٧١الشكل رقم وبالنسبة لسداد القروض، فيبين 

  . فترة السداد عشرة أشهروأوسط شهراً، ٢١ستة شهور و

، أما )٧٢الشكل رقم %) (٦٦( لدورية سداد أقساط القروض فقد كانت شهرية عند أغلبية المبحوثين وبالنسبة

ولم يتضح وجود أى . %)١٢ ( أو كل أسبوعين%)٢١ (عياسداد األقساط عند بقية المبحوثين فقد كان أسبو

  .فوارق بين الرجال والنساء، أو بين األقاليم التى يعيش فيها المبحوثون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    استخدام القروض-٣ -١ -١٠

لم يظهر هذا (أنهم استخدموا القرض فى نشاطهم االقتصادى %) ٧٢( الكبيرة للمبحوثين األغلبيةتقرر 

  ). من أجل التوضيح األكثر فى اإلجابات األخرى٧٣ الشكل رقم العنصر فى

  

وقع حسب نوع الم-) جنيه(فيمة القرض الممنوح 

الحضر شبه الحضر الريف

18,000 

15,000

12,000

9,000 

6,000 

3,000 

0

 فيمة القرض الممنوح حسب نوع الموقع: ٦٩شكل 

 حسب نوع -) جنيه(فيمة القرض الممنوح 

 بنك
 منظمة غير حكومية

مؤسسة متخصصة للتمويل 
 متناهي الصغر

18,000 
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12,000 

9,000 

6,000 

3,000 

0 

  –فيمة القرض الممنوح  : ٧٠شكل 
  حسب نوع المؤسسة

)شهر(مدة آخر قرض 
24 
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6 

0 

مدة آخر قرض: ٧١شكل 

 طاقساأل

1% 

66% 
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21% 

 أخرى

شهر
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 طاقسمدة األ: ٧٢شكل 



 

 76

أن رأس المال العامل قد مثل االستخدام % ٢٢كذلك يفيد 

وقد تعكس هذه األرقام سياسات اإلقراض . األولى لقروضهم

التى تنتهجها معظم مؤسسات التمويل متناهى الصغر حيث 

ة للحصول تقيد تمويلها برأس المال العامل مع نسبة منخفض

على األصول، وإن كان هذا للعمالء ذوى السمعة الطيبة 

  .فقط

أنهم قد استخدموا القروض أساساً للبدء فى % ١١ وأفاد

أو / فى شراء أصول و% ١٠نشاط جديد، بينما استخدمها 

  .أجهزة

ومن حيث استخدام القرض متناهى الصغر فى استخدامات 

  .داد قرض سابق، االستهالك الشخصى، وتحسين المسكنس: ال عالقة لها بالعمل، أورد المبحوثون

تمويل للبدء فى نشاط اقتصادى ال آلياتإحدى كومن الجدير بالتركيز هنا استخدام القروض متناهية الصغر 

جديد، ذلك ألنه من المعتاد النظر للتمويل متناهى الصغر كأداة لتوطيد األعمال القائمة وليس ألغراض التوسع 

 - األثر" وقد ظهرت هذه الحقيقة فى دراسات أخرى ألثر التمويل متناهى الصغر، مثل دراسة .فى نشاط جديد

وفى الدراسة الحالية يكشف . ٢٠٠٦، وفى األردن عام ٢٠٠٤التى أجريت فى المغرب عام "  السوق-المعرفة

هم نساء، من% ٨٠التى استخدمت القرض للبدء فى نشاط اقتصادى جديد أن % ١٠التمعن أكثر فى فئة ال 

 من المجموعات المصنفة حسب مستوى تملك األصول، ٢ أو المجموعة ١يقعون فى المجموعة % ٥١و

  .يعملون فى النشاط التجارى% ٦٤و

 أنه عندما سئل أصحاب هذه المشروعات عن العوامل الثالثة األهم التى أثرت فى قرار التقدم لهذاويضاف 

إنهم تأثروا أكثر بالرغبة فى تأمين النجاح لمشروعاتهم %) ٤٩,٦(للحصول على القرض، قال النصف تقريباً 

أنهم تأثروا أساساً بحقيقة االحتياج للسيولة النقدية، % ١١وأفاد . عن طريق زيادة االستثمار لتحقيق التوسع

  .أن القرار قد نبع من سبب شخصى أو مناسبة معينة% ٨بينما أوضح 

  

  ها  مصادر االقتراض األخرى وحجم-٤ -١ -١٠

 المبحوثين بأنهم قد حصلوا خالل السنوات من% ٣٠أفاد 

الثالث الماضية على قرض من بنك، مؤسسة تمويل متناهى 

، مقرض فردى، أو عضو فى األسرة "جمعية"الصغر أخرى، 

  ).٧٤الشكل (

 تحليالً مفصالً لمصادر التمويل األخرى ٧٤كما يقدم الشكل 

من % ٤٥وردها  حيث أ"الجمعيات"ويعتبر أكبرها . هذه

ومؤسسة أخرى % ٣١المبحوثين، ثم المصدر األسرى بنسبة 

فقط % ١٢، بينما تلقى %٢٩للتمويل متناهى الصغر بنسبة 

من بنك، وذلك % ١٤قرضاً من مقرض فردى أو مورد، و

  .خالل السنوات الثالث األخيرة

(%)استخدام القرض 
 )فيما عدا توسع المشروع(

رأس المال العامل
بدء نشاط جديد
 أصول ومعدات

 سداد دين
لالسرة

 لالسخدام الشخصي
 تحسين المنزل
للمناسبات
للطوارئ
للتعليم

 إلعطائه لشخص آخر
 لالدخار

30 20 10 0

4 
5 
6
6 

10 
11 

22 

3
3

 فيما عدا توسع المشروع–استخدام القرض : ٧٣شكل 

  (%)مصدر التمويل 
 الثالث األخيرةالسنوات

مؤسسة تمويل  جمعية مقرضاألصدقاء/العائلة
متناهي الصغر 

 أخرى

 بنك
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0 

31 

12 

45 
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14 

 الثالث األخيرةالسنوات -مصدر التمويل : ٧٤شكل 
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قع القروض متناهية الصغر فى  للقروض، كوسيلة لتحديد موعلى المستوى األوسطومن المفيد مقارنة القيم 

  .المشهد المالى الرسمى وغير الرسمى بمصر

  

 للقرض البنكى هى األوسطقيمة  أن ٧٥ يبين الشكل رقم 

، مؤسسة ليها القرض من مقرض فردى، جمعياتاألعلى، ي

أخرى للتمويل متناهى الصغر، وأخيراً من األسرة حيث 

عليه فى كانت األخيرة مصدر أقل قيمة قرض تم الحصول 

وتكاد تتساوى القيم الوسيطة . السنوات الثالث األخيرة

للقروض المتحصل عليها من كل من المقرضين األفراد 

والجمعيات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر األخرى 

مع زيادة طفيفة فى متوسط قيمة القروض المتحصل (

  ). عليها من المقرضين األفراد

حصل عليها أصحاب  للقروض التى األوسط قيمة وتبلغ

 جنيه، بينما بلغ متوسط قيمة القرض من مؤسسات التمويل ٥٠٠٠المشروعات متناهية الصغر من البنك 

 جنيه، ومن الجمعيات ٢٠٠٠أما متوسط القرض من المقرضين األفراد فبلغ .  جنيه١٥٠٠متناهية الصغر 

  .  جنيه٥٠٠، وأخيراً من األسرة ١٣٥٠

خرى من المبحوثين الذين تلقوا قروضاً من مؤسسة أ% ٣٠ة التى تصرف بها ال  التالى الطريقالجدولويبين 

تحديد ما إذا  المبحوثينوقد طُلب من . ، مقرضين أفراد، أعضاء فى األسرةللتمويل متناهى الصغر، جمعية

و نعم أ(أو ألغراض استهالكهم الشخصى ) نعم أو ال(المشروع / كانوا قد استغلوا القروض لمصلحة النشاط

كما طُلب منهم تحديد النسبة المئوية للقيمة المستخدمة فى النشاط، والجزء الموجه لالستخدام الشخصى ). ال

  ). ال شئ، الربع، النصف، كل القرض(

 أن القروض المتحصل عليها من أعضاء فى األسرة ومن الجمعيات هى األقل ٣ رقم الجدولويوضح 

قروض مؤسسات التمويل متناهى الصغر ويليه المقرضون األفراد هى استخداماً فى النشاط االقتصادى، بينما 

وبالنسبة لالستهالك الشخصى فإن قروض الجمعيات هى األكثر استخداماً . األكثر استخداماً فى األعمال

  .لألغراض الشخصية عن القروض العائلية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 لتمويلومصدر ا) جنيه(فيمة القرض 
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  توجيه نقود القرض: ٣الجدول رقم 

 النصف  الربع  ال شئ
ثالثة 

 رباعأ
كل 

 القرض
نوع 

  اإلنفاق
 نوع المقرض

  المشروع 66% 7% 9% 2% 16%

69% 7% 9% 1% 14% 
األسرة 

مؤسسة تمويل 

متناهى الصغر 

 أخرى

المشروع 42% 1% 14% 4% 39%

األسرة  32% 4% 15% 6% 43%
  جمعيات 

المشروع 60% 3% 9% 3% 25%

األسرة  23% 3% 9% 3% 62%
 مقرضون أفراد

المشروع 44% 3% 12% 1% 40%

األسرة  40% 1% 12% 4% 43%

عضو فى 

  األسرة

  

    المديونية الزائدة-٥ -١ -١٠

يمكن ألثر االشتراك فى برنامج للتمويل متناهى الصغر أن يكون سلبياً فى حاالت المديونية الزائدة للعميل أو 

الزائدة قبل أن تتواجد فى الواقع منظومة غير أنه من الصعب تقدير معدل المديونية . االستخدام السيئ للقرض

إال أنه قد ورد فى الدراسة الكمية ذكر سداد القرض السابق . لتبادل المعلومات أو هيئة لالستعالم االئتمانى

  .من المبحوثين% ٦باعتباره أحد االستخدامات الرئيسية للقروض بالنسبة ل 

وبينما يفترض أن الرقم الحقيقى أكبر . د قرض سابقمنهم فقط أن القرض الجديد قد يسهم فى سدا% ٣وأفاد 

فإنه يظل أقل بكثير جداً من البلدان األخرى فى اإلقليم ) ألن أغلب العمالء لن يعترفوا بهذه الحقيقة(من هذا 

 فى  التمويل مناهي الصغرقطاعتركز وقد يكون هذا ناجماً عن نقص ). فى األردن والمغرب% ٢٥حوالى (

، ولكن ُيفترض أن مستوى تداخل العمالء سوف يزيد مع زيادة المنافسة فى قطاع  الواحدىاإلقليم الجغراف

  .التمويل متناهى الصغر فى مصر

فبعض العمالء اقترض . معلومات خاصة بالمديونية الزائدة للعمالءإيضاح  بيد أن الدراسة الكيفية استطاعت

. واستطاعوا سداده بالكامل تقريباً) زوح أو األختال(من مؤسسة أخرى للتمويل متناهى الصغر لصالح أقارب 

وعلى سبيل المثال حصل أحد العمالء على قرض باسم زوجته من مؤسسة أخرى للتمويل متناهى الصغر، 

الجانب اإليجابى فى هذا هو أننى حصلت على كل المبلغ الذى احتجته لسداد قرضى الشخصى سريعاً : "ويقول

ولم يتضح من مناقشات المقابالت الجماعية المركزة ما إذا كان ". ض أكبرحتى أتمكن من الحصول على قر

 الجديرة بالذكر أن عميلة فى مفارقاتالعمالء يدركون األخطار المحتملة لتداخل عمليات االقتراض، ومن ال

  . األردن أقرت متباهية بأنها حصلت على قروض من كل مؤسسات التمويل متناهى الصغر فى المملكة

 كواحدة من – أن تنشئ ٢٠٠٧قررت الشبكة القومية للتمويل متناهى الصغر فى أكتوبر ذا الصدد، فقد وفى ه

) هيئة لالستعالم االئتمانى" (مكتب استعالم ائتمانى"  نظاماً لتبادل المعلومات يصلح بداية ل-أولى أولوياتها

لتاريخ عمالء التمويل متناهى لسد الحاجة المتصورة وسط الفاعلين فى القطاع إلى سجل ائتمانى خاص 
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وستزود منظومة تبادل المعلومات هذه مؤسسات التمويل متناهى الصغر فى مصر بالمعلومات التى . الصغر

فمن خالل تبادل المعلومات عن . تمكنها من القيام بتقييم أفضل للمخاطر أثناء عملية إصدار القروض

وضع انى، ستصبح مؤسسات التمويل متناهى الصغر فى المقترضين، ومستويات مديونيتهم وتاريخهم االئتم

يسمح لها بإدارة أفضل لمخاطر االئتمان، ومن ثم تقليل احتماالت الخسارة من جراء عدم سداد القروض إلى 

  .أدنى حد

وأخيراًًً من أجل الحصول على معلومات أكثر قيمة عن المديونية الزائدة لعمالء قطاع التمويل متناهى الصغر 

ر، ُينصح بإجراء دراسة كمية منفصلة لقياس ليس فقط مستوى المديونية الزائدة، وإنما معرفة أسباب فى مص

اجات االئتمانية تيهذا أيضاً، وبخاصة تحديد ما إذا كانت القروض المتداخلة تستخدم فعلياً كوسيلة لتكملة االح

  .وض القائمةرأم تستخدم بالدرجة األولى لسداد الق

  

  االئتمانلب على  الطهيكل -٢-١٠

 الخدمات المالية، وبخاصة فيما يتعلق باالحتياجات  علىيصف هذا القسم بعض خصائص الطلب المستقبلى

وسوف يسمح لنا هذا بتحديد أفضل لخصائص . االئتمانية للمقترضين فى قطاع التمويل متناهى الصغر

ى االئتمان، أفضلية منتجات االئتمان  نمط الطلب عل:تتضمنمنتجات التمويل متناهى الصغر فى مصر، والتى 

، ، قيمة القرض، معدالت الفائدة"المتمشية مع الشريعة اإلسالمية"التقليدية فى مواجهة المنتجات غير التقليدية 

مثل (، الضمان، المنتجات االدخارية، والخدمات المالية األخرى )شروط السداد، األقساط(مشروطيات السداد 

  ).القروض المتخصصةالمنتجات التأمينية و

  

    نمط الطلب على االئتمان-١ -٢ -١٠

عندما ُسئل المبحوثون أسئلة تتعلق بنوع القرض الذى يريدون الحصول عليه، وفى أى شئ سيستخدم، أفادت 

بأن االستخدام األول للقرض يجب أن يكون التوسع فى مشروعهم الحالى متناهى %) ٨٢(أغلبية كبيرة 

 بهدف استخالص االستنتاجات من اإلجابات ٧٦  هذا ليس موضحاً فى الشكلومرة أخرى فإن. الصغر

  .المفصلة

ن االستخدام أ% ١٧ فقد أفاد ٧٦وضح الشكل رقم وكما ي

وهذه النسبة . األولى للقرض يجب أن يكون خلق نشاط جديد

من المبحوثين قالوا % ١٧ حيث إن مثبتة بدرجة أكبر أو أقل،

ى نشاط جديد إذا أتيحت لهم ن اهتمامهم سيكون البدء فأ

بأن االستخدام األولى للقرض %  ٢٠وأفاد حوالى . الفرصة

. سيتوجه إلى رأس المال العامل وشراء األصول أو المعدات

وتوضح هذه اإلجابات أن القروض متناهية الصغر ال تزال 

تستخدم بالدرجة األولى فى تنمية المشروعات متناهية الصغر 

  ). باتمن اإلجا% ٣٧حوالى (

فقط من المبحوثين بأن االستخدام األولى للقرض % ١٠وأفاد 

 
نشاط 

رأس المال العامل
لتمويل أصل

تحسين المنزل
السرةالستهالك ا

لالسخدام الشخصي
للمناسبات
لسداد دين
للطوارئ

إلعطائه لشخص آخر
لالدخار
للتعليم
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وكما . فقط باستخدام القرض لسداد قرض آخر% ٣كذلك قال . هو تمويل تحسين المسكن أو استهالك األسرة

نظراً ألن معظم العمالء غير (ر من هذا فى الواقع إن هذه النسبة ُيفترض أن تكون أكبذكرنا من قبل ف

  .، ولكنها مع ذلك تظل نسبة منخفضة بالمقارنة مع البلدان األخرى)فصاح عن ذلكمستعدين لإل

ويقارن الجدول التالى بين ما فعله المقترضون بالقرض الذى حصلوا عليه، وكذلك بين ما سيفعلونه إن 

 ومن المثير مالحظة أنه على الرغم من الزيادة فى القروض التى ستوجه للنشاط. حصلوا على قرض جديد

ون القرض فى رأس المال العامل فقط هم الذين سيستثمر% ١٠فإن %) ١٣+التوسع فى األعمال (االقتصادى 

  %.٤٦أما نسبة الراغبين فى بدء نشاط جديد فتسجل زيادة %). ٥٤بمعدل نقصان (
. 

 الفرق

استخدام القرض فى حالة 

الحصول على ائتمان 

  (%)جديد 

 استخدام القرض

   (%)السابق
  مولالنشاط الم

  التوسع فى األعمال 72 82 13%+

  رأس المال العامل 22 10 54%-

  بدء نشاط جديد 11 17 46%+

  تمويل شراء أصول ومعدات 10 10 -

  سداد دين آخر 6 3 50%-

  استهالك األسرة  6 5 17%-

  االستهالك الشخصى 5 4 20%-

  تحسين المسكن 4 5 25%+

 نفقات مناسبة خاصة 3 3 -
 
   المفاضلة بين القرضين التقليدى واإلسالمى-٢ -٢ -١٠

ومن بين المنتجات المالية اإلسالمية .  تحريم الربا بمثابة المبدأ الرئيسى فى النظام المالى اإلسالمىيعتبر

والمرابحة عقد ". الربح"وهى كلمة مشتقة من  أسلوب رئيسى تستخدمه البنوك اإلسالمية يعرف باسم المرابحة،

 البنك وعميله ببيع بضاعة بسعر يتضمن هامش ربح يتفق عليه الطرفان، وكذلك سداد /بيع بين المقرض

. فرق السعر والموافقة عليهوالشرط الجوهرى هنا أنه ينبغى على كل من المقترض والعميل معرفة . األصل

 تباع هذه فورياو. البنك للبضاعة بناء على طلب العميل/ سلوب تمويلى يتضمن شراء المقرضوهو كأ

  . وغالباً ما يتم السداد على أقساط متفق عليها وتسجل فى العقد. البضاعة للعميل مع فارق سعر

 فى مصر بعض البنوك التى تقدم خدمات مالية متفقة مع الشريعة اإلسالمية من خالل فروع تخصص ويوجد

صغر، وله فى الوقت الذى يؤدى خدمات التمويل متناهى ال" بنك مصر"ومن األمثلة على هذا . لهذا النشاط

وفى المقابل فإن الجمعيات األهلية النشطة فى . نفسه عدد من الفروع المخصصة للخدمات المالية اإلسالمية

  .مجال القروض متناهية الصغر تقدم خدماتها بشكل كامل تقريباً عن طريق ممارسات اإلقراض التقليدية
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%) ٨٧ (وتبين الدراسة المسحية أن جميع المبحوثين تقريباً

الشكل (ليسوا مهتمين بالحصول على منتج إقراض إسالمى 

فقط اهتمامهم بهذا القرض إذا ثبت % ٧بينما أبدى ). ٧٧رقم 

  .أن المنتج التقليدى أكثر كلفة

 األول الذى أبداه المبحوثون فى تفضيل المنتجات والسبب

، والسبب %)٣٥(االئتمانية التقليدية هو الحرية فى اإلنفاق 

ومن المهم %). ٨( هو الحاجة إلى الحصول على النقدية الثانى

مالحظة ان العينة لديها فعلياً موانع دينية منخفضة للحصول 

على القروض التقليدية، فهم عمالء نشطون أو سابقون 

للقروض التقليدية التى تقدمها مؤسسات التمويل متناهى 

 العمالء التقليديون مهتمون بنظام التمويل اإلسالمى، من% ٧وبالتالى فيمكن القول بأنه إذا كان هناك . الصغر

  . فإن من المتوقع وجود حجم البأس به من الطلب غير الملبى على هذا النوع من الخدمة

 اختالف كبير فى المفاضلة بين القرضين التقليدى واإلسالمى انطالقاً من الموقع الجغرافى أو يالحظولم 

  .جتماعى ألصحاب المشروعات متناهية الصغرمستوى تملك األصول أو النوع اال

من المبحوثين الذين يعيشون فى المناطق الحضرية % ١٤ فإن ٧٩ و٧٨وكما يتضح من الشكلين رقمى 

  .من الذين يعيشون فى المناطق الريفية% ١١يفضلون المنتجات المالية اإلسالمية مقابل 

  

  

وهناك مالحظة مهمة . )٧٩شكل  (ة أعلى كثيراً من النساءوال يفضل الرجال المنتجات المالية التقليدية بدرج

فعلى سبيل . فى أن جزءاً من العينة كشفوا عن اتجاه نحو عدم تكرار تجربة االقتراض، وذلك ألسباب دينية

التلفزيونية الخاصة قد أذاعت أن القرض شكل من أشكال الربا " قناة الناس"المثال قال بعض المبحوثين أن 

وقالت إحدى األمهات ). عن طريق إقراض النقود بفائدة محددة مسبقاً، وهو محرم فى اإلسالمأى التكسب (

  .إنها قلقة ألن ابنها المتدين يعتقد بأن هذه القروض حرام

  

  

(%)نوع المنتج المقرض   

87% 

13% 

منتج تقليدي

 منتج إسالنمي

نوع المنتج المقرض: ٧٧شكل   
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   القرض المطلوبقيمة   -٣ -٢ -١٠

تخدمت واس. طُُُلب من أصحاب المشروعات متناهية الصغر تحديد القيمة المثالية للقرض الذى يريدونه

  .الدراسة الكمية منهجية خاصة فى هذا من أجل تقدير حجم القرض المطلوب

من المبحوثين قد أفادوا بأنهم ال % ١٠ القيم من مائة جنيه إلى خمسمائة ألف جنيه، مع مالحظة أن ترتيبفتم 

  .يحتاجون إلى قرض

من المبحوثين حجم % ٢٥ فقد وضع.  جنيها٤٧٥٠ًوسط للقرض هو وقد تبين من اإلجابات أن الحجم األ

 ٤٧٥٠بين % ٢٥ جنيهاً، و٤٧٥٠ و٢٠٠٠بين % ٢٥ جنيه، و٢٠٠٠ و١٠٠القرض المرغوب بين 

 ١٠٠٠٠األخيرون بين % ٢٥ جنيه، وال ١٠٠٠٠و

  .)٨٠شكل  ( جنيه٢٠٠٠٠و

 أخرى فإن منتجات القروض التى يتراوح حجمها بين وبعبارة

  .ينةألفين وعشرة آالف جنيه تغطى احتياجات نصف الع

 أن هذه الكمية المتوسطة قد تكون مضللة نظراً لوجود غير

. اختالفات كبيرة بين المبحوثين حول حجم القرض المطلوب

 مقارنة حجم القرض مع تمومن أجل تحليل هذا بمزيد من 

نمط المؤسسة، النوع االجتماعى، : عدد من المتغيرات

  .ومستوى تملك األصول

  

   القرض ونمط المؤسسةقيمة

الشكل ( بتوزيع المبحوثين حسب نمط المؤسسات يتعلقيما ف

فقد جاء أعلى تقدير لحجم القرض المطلوب من ) ٨١رقم 

لقرض المطلوب  المثالي لحجمالعمالء البنوك حيث بلغ 

وجاء الطلب األكثر انخفاضاً فى الحجم . عشرة آالف جنيه

من جانب عمالء مؤسات التمويل متناهى الصغر 

 حجم القرض عيات األهلية حيث بلغالمتخصصة والجم

غير أن التحليل األكثر تفصيالً .  ثالثة آالف جنيهالمطلوب

من عمالء الجمعيات األهلية يريدون قرضاً % ١٠٠يبين أن 

سسات من عمالء مؤ% ٧٥أقل من عشرة آالف جنيه مقابل 

  .صصةالتمويل متناهى الصغر المتخ

مبالغ كبيرة تمويل متناهى الصغر المتخصصة يريدون اقتراض  هذا بأن ربع عمالء مؤسسات التفسيرويمكن 

  .لجمعيات األهليةجداً مقارنة بعمالء ا

  

   القرض والنوع االجتماعىقيمة

 جنيه ٢٠٠٠( الذى طلبته المبحوثات أقل خمس مرات من الحجم الذى طلبه المبحوثون القرضجاء حجم 

  ). ٨٢الشكل رقم ) ( جنيه١٠٠٠٠مقابل 

)جنيه(قيمة القرض المطلوب   
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   القرض و الوضع القانونيمةقي

 عالقة حجم القرض المرغوب بالوضع تحليلبالنظر إلى 

ضح وجود ارتباط واضح القانونى للمشروع متناهى الصغر يت

فالمشروعات غير المسجلة مالت إلى طلب : بين االثنين

 طُلبت بشكل حصرى القروض األكبرقروض أصغر، بينما 

الشكل رقم (لمسجلة تقريباً من جانب أصحاب المشروعات ا

٨٣.(  

 ذوو األعمال غير المسجلة فى قروض تقل المبحوثونيرغب 

من العمالء % ٥٠وطلب . عن عشرة آالف جنيه مصرى

وهو . ذوى المشروعات المسجلة قروضاً أعلى من هذا المبلغ

ما يبين أن احتياجات المشروعات المسجلة إلى القروض 

مسجلة عن غير المسجلة، حيث من األرجح أن تكون األولى هى األكبر حجماً هى أعلى فى المشروعات ال

  .وهو ما يتفق مع االتجاهات السائدة للمشروعات غير الرسمية فى اإلقليم. األكبر واألكثر تطوراً

  

   القرض وتملك األصولقيمة

 أحجام القروض المرغوبة ومجموعات بينبالمقارنة 

) ٨٤ الشكل رقم( تملك األصول مؤشرالمبحوثين حسب 

يرغبون فى ) األكثر فقراً (١يتبين أن عمالء المجموعة 

قروض قيمتها أقل ست مرات من تلك التى يرغبها عمالء 

 جنيه، ٢٠٠٠: ١المجموعة ) (األكثر غنى (٥المجموعة 

 جنيه، ٤٠٠٠: ٣ جنيه، المجموعة ٢٥٠٠: ٢المجموعة 

).  جنيه١٢٠٠٠: ٥ جنيه، المجموعة ٥٠٠٠ : ٤المجموعة 

 هى على األرجح ٥تسق مع حقيقة أن المجموعة وهو ما ي

التى تملك مشروعات رسمية وعدداً أكبر من العمال، مما 

  .يعنى أن مشروعاتهم متناهية الصغر لديها احتياجات تمويلية أكبر

 )جنيه(قيمة القرض المطلوب والنوع االجتماعي 
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   القرض وأنماط العمالءقيمة

  

  

 من خالل مقارنة أحجام القروض المرغوبة حسب وأخيراً

جام ح أأوسطيتبين أن ) ٨٥ الشكل رقم(أنماط العمالء 

القروض المرغوبة يزيد بزيادة مدة االشتراك فى برامج تمويل 

 جنيه عند العمالء الجدد، ٣٠٠٠متناهية الصغر، حيث بلغ 

 جنيه عند ٥٠٠٠ جنيه عند العمالء المتوسطين، و٤٠٠٠و

  .العمالء القدامى والمنسحبين
  
  
  

  
    معدل الفائدة المطلوب-٤ -٢ -١٠

جية خاصة فى إطار الدراسة الكمية بهدف تقدير ما اتبعت منه

يرغب أصحاب المشروعات متناهية الصغر سداده من أجل 

فحينما ُسئلوا عن الحد األقصى . تقدير معدل الفائدة المرغوب

الذى يريدون دفعه فى السداد أوضح العمالء أنهم يريدون دفع 

 فوق قيمة القرض، وهو ما يتمشى مع معدل% ١٣ما يعادل 

  ).٨٦الشكل رقم % (٢١فائدة فعلية 

وبكلمات أخرى فقد أوضح العمالء أنهم مستعدون لسداد 

 ١٠٠٠لسداد قرض قيمته للفائدة  جنيهاً كحد أقصى ١١٣٠

  .١جنيه

  

  

  

  

  

  

  

                                                     
وبناء على إجابته ). تبدأ من ألفى جنيه(ئمون بالمسح عليه أو عليها مبالغ محددة  اقترح القا  لتقدير قيمة القرض الذى يريده العميل 1

فمثال بالنسبة لقرض قيمته ألف جنيه كان . وبنفس الطريقة سئل عن المدة التى يراها للدفع. يقترح عليه مبلغ أكبر أو أقل حتى يقتنع

بعد )  جنيه١١٣٠(يل متوسط المبلغ الذى يقبل العميل سداه وتم تحو.  جنيه١٣٠٠يسئل عما إذا كان يستطيع بعد عام أن يسدد 

  %).١٣(ترجمته إلى معدل فائدة 
  

)جنيه(قيمة القرض المطلوب ونوع العميل 

جددمتوسطون قدامى منسحبون

60,000 

50,000 

40,000 

30,000 

20,000 

10,000 

0 

قيمة القرض المطلوب ونوع العميل: ٨٥شكل   

(%)ة الحد األقصى لسعر الفائد
40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

الحد األقصى لسعر الفائدة: ٨٦شكل 



 

 85

  

   السداد المطلوبةشروط  -٥ -٢ -١٠

  شروط السداد

  

من المبحوثين أنهم يفضلون فترة سداد تتراوح بين % ٣٨أفاد 

إنهم يفضلون فترة سداد عاماً % ٢٥ين، وقال عام وعام

 ٣ إلى ٢إنهم يفضلون فترة من % ١٦واحداً، بينما قال 

  ).٨٧الشكل رقم (سنوات 

أتهم يفضلون فترات السداد القصيرة جداً % ١٠بينما أشار 

أنهم يفضلون فترات سداد % ٦وكذلك أشار ). أقل من سنة(

  ). سنوات٦ إلى ٤أكثر من (طويلة جداً 

  

  

  

  األقساط

أنهم يفضلون السداد على %) ٧٥( أفاد جميع المبحوثين تقريباً

  ).٨٨الشكل رقم (أقساط شهرية 

غير أن بعض أفراد العينة الذين يسددون على أساس أسبوعى 

ذكروا فى المقابالت الكيفية أنهم غير راضين عن %) ٢١(

وهو ما أكده تحليل . هذا، ويفضلون الدفع على أساس شهرى

ات الكمية الذى كشف أن عدداً منخفضاً من المقترضين البيان

  .هم الذين يحبذون األقساط األسبوعية ونصف الشهرية

  

    الضمان-٦ -٢ -١٠

يعتبر الضمان واحداً من أهم العوامل المؤثرة فى الحصول 

  .على القروض متناهية الصغر

يتحدد حصول أصحاب المشروعات متناهية الصغر على 

  . التى يستطيعون تقديمهاالقرض بالضمانات

نهم يستطيعون أن يقدموا كضمان ممتلكات منهم إ% ٢٨وقال 

يستطيعون تقديم عقار، % ١٣، و...)سيارة، بيت(شخصية 

يستطيعون % ٦و) أى راتب(يستطيعون تقديم ضامن % ٨و

  .)٨٩شكل  (تقديم عدد من الضامنين

ب أو وقال عدد قليل جداً من المبحوثين إن بإمكانهم تقديم ذه

  .شيك موقع

(%)فترات السداد 
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  .من الذين تمت مقابلتهم ال يستطيعون تقديم أى شكل من أشكال الضمان% ١٩وتبين أن 

ع أخرى من الضمانات، ولكنهم لم اأنهم يستطيعون تقديم أنو%) ٤٦(وأوضح نصف المبحوثين تقريباً 

  .يحددوها

حقيقة أن بعض المؤسسات تطلب ففى ال. وشددت البيانات الكيفية على إبراز مشكالت متعلقة بحضور الضامن

أحدهما من العائلة واآلخر من (ضمانات مثل عقد بيت أو فاتورة هاتف، مع شخصين ضامنين للقرض 

وأعلن كثير من العمالء رفضهم لهذا الشرط ألنه من الصعب جداً العثور على شخص من خارج ). خارجها

منون الحصول على نسبة من قيمة الب أولئك الضبل من المحتمل أن يط. العائلة يقبل أن يقوم بدور الضامن

  .القرض مقابل ضمانهم للمقترضين

  .بل حتى قد يكون من الصعب على البعض تقديم آخر فاتورة هاتف أوكهرباء كضمان

فمثالً أراد عميل . كما أن تقديم ذات الضمانات ثانية من أجل تجديد القرض يمكن أن يكون محبطاً للغاية

اهى الصغر تجديد القرض فطلبت منه المؤسسة تقديم نفس الضمانات، ومن ثم المرور لمؤسسة تمويل متن

لقد طلبوا كل المستندات التى سبق أن أعطيتها لهم : "ويقول هذا العميل. بالعملية كلها من البداية مرة أخرى

  ".رض مرة ثانيةفى المرة األولى، باإلضافة إلى آخر فاتورة كهرباء، لهذا قررت أال أتقدم للحصول على ق

  

    المدخرات-٣ -١٠

  

من الذين تمت مقابلتهم فى المسح أنهم يدخرون % ٣١أفاد 

وخالل المقابالت الكيفية قال أغلبية . نقوداً كل شهر

المقترضين إنهم ال يدخرون شيئاً بسبب ضعف دخولهم، بل 

إنهم قد يضطرون فى بعض األوقات إلى االستدانة حتى 

  .ض فى الموعديتمكنوا من سداد القر

وأوضح آخرون من الذين ال يدخرون أن عليهم شراء البضائع 

فى " محمد"فمثالً قال . بمجرد أن يتحصلوا على تدفق نقدى

إن النقود تفقد قيمتها إذا لم : "مجموعات الحوار المكثفةإحدى 

أستخدمها على الفور، وال بد أن أحصل على المواد الخام 

  ".ئمةالضرورية لمشروعى بأسعار مال

أما الباقى فيتوزع بين االشتراك فى %). ٧٤(ويتم االحتفاظ فى المنزل بثالثة أرباع النقود المدخرة تقريباً 

الشكل %) (٨(وحساب التوفير بالهيئة القومية للبريد %) ١٠(وحسابات االدخار البنكية %) ١٢(الجمعيات 

  ). ٩٠رقم 

ال يوجد فيها معدل فائدة، : "شكال االدخار، ويقول أحدهمويعتبر البعض أن االشتراك فى جمعيات هو أفضل أ

ويرى آخرون أن هذه ". وهى أيضا تغطى النفقات غير االعتيادية مثل المناسبات الخاصة وحاالت الطوارئ

  .الجمعيات هى البديل األفضل من أجل زواج أبنائهم، والمشكالت الصحية الطارئة

مؤسسة تمويل متناهى ( ونمط المؤسسة التى يتعامل معها العمالء وبتحليل العالقة بين مكان وضع المدخرات

يمكن مالحظة أن عمالء الجمعيات األهلية يستخدمون فى الغالب ) ، جمعية أهلية، أو بنك متخصصةالصغر

(%)مكان المدخرات 

مكتب  أخرى
 البريد

حساب بنك 
 ادخاري

 بالمنزلجمعية
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، بينما حقق عمالء البنوك أعلى رقم بالنسبة لالدخار فى %)١٧(نظم االدخار واألقراض غير الرسمية 

  %).١٧(ية الحسابات البنك

أما عن تحليل العالقة بين مكان االدخار ومستوى تملك األصول فيمكن مالحظة وجود ارتباط بين مستوى 

  .التملك واستخدام منظومتى االدخار غير الرسمى والرسمى

وبينما يفضل ذوو . فبالنسبة لسائر المجموعات هناك لجوء أكثر لالدخار غير الرسمى عن االدخار الرسمى

ات ادخار غير رسمية، تعتبر يجمعالاالدخار نقداً فى المنزل أو فى : األدنى فى تملك األصولالمستوى 

  .حسابات االدخار البنكية هى المفضلة عند ذوى المستوى األعلى فى تملك األصول
 

   مكان االدخار حسب مستوى تملك األصول٤:جدول رقم

   االدخارىالنمط  ١مجموعة   ٢مجموعة   ٣مجموعة   ٤مجموعة   ٥مجموعة 

  نقود فى المنزل 87% 84% 80% 73% 52%

13% 14% 14% 7% 8% 

جمعيات 

إقراض وتوفير 

  دوارة

28% 8% 5% 1% 1% 
حسابات ادخار 

  بنكية

  مكتب البريد 2% 5% 6% 8% 14%

 
ن النساء ع احتماالومن حيث عالقة مكان االدخار بالنوعين االجتماعيين، فإن الرجال هم األكثر 

وتشكل النساء أغلبية المبحوثين الذين أفصحوا . لحسابات البنكية وحسابات التوفير بهيئة البريدمستخدمى اك

وهو ما . ات أو غيرها من اآلليات غير الرسميةيعن مدخرات لهم فى صورة نقود سائلة بالمنزل، أو فى جمع

لالتى يقمن  ا متناهية الصغريوضح الحاجة إلى تصميم مشروع ادخارى خاص بصاحبات المشروعات

بالممارسات االدخارية غير الرسمية، ويؤدى إلى ربط المدخرات بمؤسسة رسمية كوديعة تستحق عائداً حسب 

  .السوق
 

  

  

  
 
 
 
 
  

  .من المدخرين يهتمون بحسابات االدخار% ٣٤وتبين أن 

  

  

  

  

  (%)المدخرات حسب النوع االجتماعى  : ٥جدول رقم 

  نمط االدخار  ذكر  أنثى

  نقود بالمنزل 69% 80%

  تجمعيا 10% 13%

  حساب ادخار فى البنك 17% 2%

 %10 %5  ريدمكتب الب
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من أولئك الذين يدخرون يستخدمون مدخراتهم % ٤٦و

بمدخراتهم % ٣٩لالستثمار فى األعمال، بينما يحتفظ 

من % ٢٧ويخصص ). ٩١الشكل رقم (استعداداً للطوارئ 

  .ن المسكنالمدخرين مدخراتهم للنفقات العائلية أو تحسي

فقط من المبحوثين باستخدام مدخراتهم فى % ١٥وأفاد 

وهى إحصائية تثير نوعاً من الدهشة، . المناسبات الخاصة

أقرب إلى ) مثل الزيجات والمآتم(ألن تمويل هذه المناسبات 

أن تكون باهظة الكلفة وتستهلك جزءاً كبيراً من الميزانية 

من الدراسة لإلجابة األمر المزيد  ويتطلب. السنوية لألسرة

عن السؤال الخاص بكيفية قيام أصحاب المشروعات 

  .متناهية الصغر واألسر ذات الدخول المنخفضة بتغطية نفقات المناسبات الخاصة

  

  المنتجات التأمينية والقروض المتخصصة:    الخدمات المالية األخرى-٤ -١٠

  

ر غي -المبحوثين تحديد الخدمات الماليةحينما طُلب من 

التأمين إلى % ٦٤ أشار ، التى يهتمون بها-القروض

 حيث يليه ضمان القرض ، المعاشالصحى وصندوق 

  .)٩٢الشكل رقم  (اهتمامهم بمنتج كهذا% ٥١أبدى 

من % ٣٧ يتعلق بالقروض المتخصصة أبدى وفيما

المبحوثين اهتمامهم بالقروض االستهالكية، بينما عبر 

  .تعليمعن اهتمامهم بقروض تمويل ال% ٣٦

 مناقشات المقابالت الجماعية المركزة اتضح مدى وأثناء

. القلق إزاء تدبير نفقات التعليم عند العمالء ذوى األطفال

وهم يعتمدون فى الغالب على االشتراك فى جمعيات قبل 

  . بدء السنة الدراسية من أجل تدبير نفقات الدروس الخاصة

وهبطت النسبة إلى . فقط عن اهتمامهم به% ٢٨ت، حيث عبر وجاء الطلب أقل على التأمين على الممتلكا

  .طلبابالنسبة لتحويالت النقود لتصبح بهذا بمثابة المنتج األقل % ٢٠

 فى المقدمة فإن المؤسسات العاملة فى التمويل متناهى الصغر قد بدأت بالفعل فى تقديم منتجات شرحناوكما 

 والقروض التعليمية وغيرهما من البرامج المتخصصة، والتى )للتجديد والصيانة(متنوعة، مثل قروض السكن 

  . المانحينأو/ المؤسسات وتختلف باختالف بؤر اهتمام

للتأمين واثنتين " أليانز"برنامجاً جديداً باالشتراك مع شركة " نسابالنيت فاين "أطلقت يتعلق بالتأمين فقد وفيما

إذ تؤكد النتائج المشار إليه سابقاً . اهى الصغر بمصرمن كبريات المؤسسات العاملة فى مجال التمويل متن

  .وجود الطلب على هذه األنواع من المنتجات المالية

(%)استخدام  المدخرات 

للمناسبات  أخرى
 الخاصة

للعائلة أو 
 المنزل

لالستثمار في للطوارئ
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(%)الطلب على الخدمات المالية األخرى 
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 رضا العمالء .١١
 
    مالحظات عامة-١ -١١

  

حينما وجهت للمبحوثين أسئلة مفتوحة عن السمات أو الجوانب السلبية واإليجابية فى مؤسسة التمويل متناهى 

  .ها، أفادوا باإلجابات التاليةالصغر التى يتعاملون مع

يشعر المبحوثون بأعلى درجات الرضا عن عالقتهم بمؤسسة التمويل متناهى الصغر، وخاصة العالقة بين 

منهم هذا ضمن أكثر الجوانب إيجابية فى أداء % ٤٩وأدرج . مدير الفرع/ العميل وبين مسئول القرض

أن سرعة صرف القرض ومالءمة فترات سداد % ١٨ بينما اعتبر. وخدمات مؤسسة التمويل متناهى الصغر

بساطة اإلجراءات الخاصة بتقديم الضمان % ١٤وذكر . األقساط مع احتياجاتهم بمثابة أكثر الجوانب إيجابية

فقط حجم القرض الذى حصلوا عليه باعتباره البعد األكثر قيمة فى % ٨وذكر . الالزم للحصول على القرض

  .غر التى يتبعونهامؤسسة التمويل متناهى الص

من المبحوثين إنهم غير راضين عن نقص تنوع المنتجات وعدم % ٦٢وفيما يتعلق بالجوانب السلبية قال 

إنهم غير راضين أساساً عن حجم القرض، واعتبر % ١٥فعلى سبيل المثال قال . كفاية الخدمات المقدمة

 وعبر عدد من .دم رضاهم عن مدد السدادع% ١٠أن معدل الفائدة عاٍل بشكل غير مقبول، بينما ذكر % ١١

الظروف المبحوثين عن عدم رضاهم عن العقوبات المفروضة حال التأخر في سداد االقساط خاصة في حالة 

من المبحوثين عن رضاهم التام عن مؤسسة التمويل متناهى الصغر التى % ٣٨ومع ذلك فقد عبر  .القهرية

  .دم الرضا ال يجدون سبباً لعميتعاملون معها وأنه

بعد ذلك طُلب من المبحوثين أن يقيموا مؤسستهم فى جوانب معينة من العالقة بين مؤسسة التمويل متناهى 

وتقدم لنا اإلجابات رؤية أعمق لمدى . الصغر والعميل، وكذلك بالنسبة للشروط المالية والخدمات المطروحة

  .رضا العمالء، وبشكل خاص للجوانب التى ال ترضيهم

  

    العالقة بين مؤسسة التمويل متناهى الصغر وعمالئها-٢ -١١

  

: قيم المبحوثون عالقتهم بمؤسسة التمويل متناهى الصغر التى يتعاملون معها باستخدام القياس القيمى التالى

  .وبناًء على هذا تم احتساب المتوسط. سيئة جداً= ٥سيئة، = ٤متوسطة، = ٣جيدة، = ٢ممتازة، = ١

إجابات المبحوثين فيما يتصل بعالقتهم مع مؤسسة التمويل متناهى الصغر بين ممتاز وبوجه عام تراوحت 

  .وجيد

االحترافية فى عمل المؤسسة، سهولة : ول القرض، وتلتهائوجاءت أعلى القيم للعالقة بين العميل ومس

هم، سرعة االتصال بالمؤسسة عند االحتياج إليه، الرغبة فى تقديم خدمات أفضل للعمالء وتفهم مشكالت

  ).٩٣الشكل رقم (الصرف، وأخيراً المسافة بين منزل العميل ومكتب المؤسسة 
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وأكدت المناقشات فى المقابالت الجماعية المركزة وجود 

العالقة الممتازة بين العمالء ومسئولى القروض، حيث قال 

يستدعينا مسئول القرض ليذكرنا بمواعيد السداد : "أحد العمالء

وهم أيضاً . تعلم عن المشكالت التى تواجهناالنهائية، وليس

  ".يقومون بالمعامالت النقدية بمنتهى النزاهة، ونحن نثق فيهم

  

  

  

  

  

  

    تقييم منتجات وخدمات مؤسسات التمويل متناهى الصغر-٣ -١١

  

س مؤسسة التمويل متناهى الصغر التى يتعاملون معها حسب المقيامنتجات وخدمات طُلب من المبحوثين تقييم 

وبناًء على هذا تم احتساب . سيئة جداً= ٥سيئة، = ٤متوسطة، = ٣جيدة، = ٢ممتازة، = ١: القيمى التالى

رضاهم عن المنتجات والخدمات المقدمة من قبل المؤسسة  فإن ٩٤وكما يتضح من الشكل رقم . المتوسط

ويل كما هو موضح في متوسط ولكن هذه التقديرات أقل بشكل عام عن رضاهم عن العالقة مع مؤسسة التم

   . القسم السابق

 فقد  المنتجات والخدماتأما الجوانب األكثر إيجابية فى تقييم

تمثلت فى شروط الحصول على القرض والضمانات 

". جيد"المطلوبة، حيث حصل كل منهما على عالمة فوق 

غير أن الكثير من العمالء شكوا من الصعوبة الجمة فى 

، وبخاصة شرط أن يكون الضامن توفير الضمانات المطلوبة

  .من خارج األسرة

وحصلت آلية السداد ودورية األقساط على ترتيب أقل، حيث 

لهاتين " سيئ"على التوالى عن تقييم % ١٩و% ١٣أعرب 

  .الخدمتين المقدمتين من مؤسسات التمويل متناهى الصغر

وبالنسبة لمعدل  الفائدة وحجم القرض وفترة السماح فقد نالت 

  ".متوسط"اً تقييماً واحداً يدور حول عالمة جميع

  . ويوضح المزيد من التحليل الجوانب الثالثة التى نالت أسوأ التقديرات من المشاركين

من المشاركين أن معدالت الفائدة سيئة، وقال % ١٩اعتبر : ففيما يتعلق بمعدل الفائدة على القروض -

  .إنها سيئة جداً% ٨

فمثالً أثناء مناقشات المقابالت . سيئ جداً% ٩إنه سيئ، و% ٢٥ قال: وبالنسبة لحجم القروض -

 بضرورة أن يتناسب - قاال إنهما يسددان دائماً فى الموعد المقرر-الجماعية المركزة طالب عميالن

)متوسط(العالقة مع مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

العالقات

الحرفية

التوفر

االستعداد للمساعدة

سرعة منح القرض

المسافة للمكتب

2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 

1.9 

1.8 

1.8 

1.7 

1.7 

1.6 

الصغر العالقة مع مؤسسة التمويل متناهي : ٩٣شكل 

 تقييم الرضا عن المنتجات والخدمات
 الوصول
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 سعر الفائدة
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حجم القرض مع حجم المشروع، وكذلك مع درجة االلتزام فى السداد، وأال يعتمد بالكامل على رأى 

  .خص آخر مسئول عن تحديد قيمة القرضمسئول القروض أو أى ش

من % ٢٥وأخيراً فإن الجانب الذى حصل على أسوأ تقدير هو ذلك المتعلق بفترة السماح، حيث قال  -

  ".سيئة جداً"إنها % ١٢، بل قال "سيئة"المبحوثين إنها 

:  سداد القرض و توضح المقابالت الكيفية أن العمالء ال يوافقون على عدم وجود فترة سماح قبل البدء في

الصغر أن تكون أكثر مرونة بالنسبة لمواعيد و تواريخ السداد، فأحيانا ال متناهي على مؤسسات التمويل "

  ".تتوفر لدينا األموال في الوقت المناسب و ال نحب أن يتم معاقبتنا

  

  الموقف فى حالة عدم الحصول على القرض

ى من المقترضين أنه ما كان سيتغير شئ ف% ٢٥يعتقد 

أعمالهم لو لم يحصلوا على قرض من المؤسسة التى 

إن وضعهم كان سيصبح أفضل % ٥يتعاملون معها، بل قال 

  ).٩٥الشكل رقم (لو لم يحصلوا على قرض 

قالوا إنهم ما كان باستطاعتهم االستثمار لو لم % ٣٣غير أن 

يحصلوا على خدمات مؤسسات التمويل متناهى الصغر، بل 

وقال عدد قليل جداً . الهم كانت ستتوقفقالوا إن أعم% ٨إن 

  .إنهم ما كانوا ليشغلوا عماالً جدداً

  

  

   االقتراضسهولة

أنه من السهل أو السهل جداً أن %) ٨٩(رأت غالبية العمالء 

تصبح عميالً لمؤسسات التمويل متناهى الصغر التى يتعاملون 

  ).٩٦الشكل رقم (معها 

  .أمر صعبنسبة صغيرة جداً أن ذلك بينما قالت 

وخالل مناقشات المقابالت الجماعية المركزة أعرب معظم 

أصحاب المشروعات متناهية الصغر عن رضاهم عن 

اإلجراءات البسيطة التى يحتاجونها للحصول على قرض، 

وذلك على الرغم من اعتراضهم على صغر حجم القرض 

  .بالنسبة للتوسع فى مشروعاتهم

جعة قيمة القروض التى ومرة ثانية، تتضح الحاجة إلى مرا

تمنح للعمالء ، بما يتمشى مع ظروف التضخم الذى يتسبب فى زيادة أسعار البضائع والمواد الخام التى 

 بمؤشروربما يتوجب على مؤسسات التمويل متناهى الصغر أن تفكر فى ربط قيمة القرض . يشتريها العمالء

  . تتاح للعمالءالتي لقيم القروضنهجي وبما يسمح بتكييف م) للتضخم(متغير 

(%)الموقف بدون قرض 

 ال استثمار

ال تغيير

 توقف المشروع

 ال أعلم

  أقلمشاآل

 ال موظفون جدد

 أخرى
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الموقف بدون قرض: ٩٥شكل 

(%)سهولة االقتراض   

سهل جدا سهلمحايد صعب صعب جدا ال أعلم
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سهولة االقتراض: ٩٦شكل   
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  خصائص عميالت التمويل متناهى الصغر  -١٢
  

نظراً ألن عددا كبيراًًً من مؤسسات التمويل متناهى الصغر، ومنتجاتها، تستهدف النساء بشكل مباشر، تزداد 

ت من ممن أجريت معهم المقابال% ٤٧أهمية تحليل النتائج من زاوية النوع االجتماعى، وقد شكل النساء نسبة 

  . أصحاب المشروعات متناهية الصغر

 االقتصادية للعينات التى أجريت عليه دراسات مسحية يتضح تشابه -وبمقارنة الخصائص االجتماعية

خصائص أصحاب المشروعات متناهية الصغر فى مصر مع نظرائهم فى المغرب واألردن، باستثناء أن 

 متناهية الصغر فى مصر، بينما تشكل اإلناث الذكور يمثلون أغلبية بسيطة وسط أصحاب المشروعات

  .األغلبية فى المغرب واألردن

وغير متعلمة  عاما ٤٠يل متناهي الصغر في المتوسط تكون بالغة من العمر كما أن المرأة الحاصلة على تمو

ير كما أنها تد. وهي تعمل بالتجارة وليس لديها مصدر آخر للدخل. وال تسطيع قراءة خطابتعليما رسميا 

  .  جنيه ربح شهري٤٠٠ سنوات وتحصل على ٥ إلى ٣نشاطها من المنزل منذ 

  

     الخصائص العامة-١ -١٢

  

فنسبة العمالء . يبين توزيع الثروة بين النوعين االجتماعيين وجود اختالف كبير بين المبحوثين والمبحوثات

ليم الرسمى أساساً وسط النساء وكذلك يظهر نقص التع. األغنى نسبياً هى أعلى وسط الرجال عن النساء

  ).وسط الرجال% ٩مقابل % ٣٢(

 بعينها، باستثناء الخدمات حيث شكل الرجال أغلبية كبيرة  قطاعاتكما يالحظ ارتفاع نسبة النساء فى أنشطة

وفيما يتعلق بالحرف %). ٨٠(وتُماَرس أنشطة تربية الماشية والدواجن بواسطة النساء أساساً %). ٨١(فيها 

  .على التوالى% ٥٥و% ٥٧ية والصناعات اإلنتاجية الصغيرة، والتجارة، فقد شكلت النساء اليدو

من المبحوثين ال يملكون أى نشاط خاص باسمهم، أو ال يملكون نشاطاً % ٨,٥غير أنه من المهم مالحظة أن 

  %).٧٦(وتتركز هذه النسبة فى النساء الالتى يشكلن أغلبية هذه الفئة . فى الوقت الحالى

فقط من المشروعات % ١٠ويؤثر النوع االجتماعى لصاحب المشروع الصغير على وضعه القانونى، إذ إن 

  .فى المشروعات التى يديرها رجال% ٦٤التى تديرها نساء هى المسجلة قانونياً، مقابل نسبة 

ل المدارة من ن األعما تشير نتائج الدراسة المصرية إلى أوكما فى غيرها من بلدان إقليم الشرق األوسط

أما بالنسبة لألعمال التى تدار خارج المنزل فتدير %). ٨٨(ار أساساً بواسطة اإلناث دالمنزل فى مصر ت

  .منها% ٢٨النساء 

ومن نتائج هذا أن النساء ذوات المشروعات متناهية الصغر فى مصر، وإن كن نشيطات اقتصادياً فال يزلن 

  .مرتبطات إلى حد كبير بالبيئة المنزلية
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    االحتياجات المالية-٢ -١٢

  

من المبحوثين الذين % ١٠فمن بين ال . ترغب النساء فى قروض أصغر حجماً من تلك التى يحتاجها الرجال

منهم، وكان متوسط حجم القرض الذى % ٨٠احتاجوا إلى قرض لبدء نشاط اقتصادى جديد شكل النساء 

  ).مقابل عشرة آالف من الجنيهاتألفان ( تفضله النساء أقل خمس مرات من الرجال 

نتجات المالية التقليدية بدرجة أعلى قليالً من الرجال، كما مثلت النساء غالبية المبحوثين موتفضل النساء ال

  .جمعيات وغيرها من آليات االدخار غير الرسميةالالذين يدخرون نقوداً فى المنزل، أو فى 

  

     تصور األثر-٣ -١٢

  

 تتصور النساء، بدرجة أعلى من الذيلطعام الذى تتناوله األسرة هى المجال الوحيد تعتبر كمية ونوعية ا

  ).للرجال% ٣٩للنساء مقابل % ٦٢(الرجال، أن التمويل متناهى الصغر كان له أثر إيجابى عليه 

حدوث تغيير إيجابى فيما يتعلق ) من المبحوثين الرجال% ٣٥مقابل (من المبحوثات % ٤٥الحظ حوالى قد و

  .تعليم األطفال ومستوى الصحة فى األسرة منذ بدء االشتراك فى برنامج للتمويل متناهى الصغرب

. فيما يتعلق بالمؤشرات غير المادية تصور الرجال والنساء مستويات مختلفة ألثر التمويل متناهى الصغر

% ٨٦(عند النساء والرجال فبالنسبة لالستقالل الذاتى على المستوى الشخصى كان تصور األثر اإليجابى قوياً 

  ).على التوالى% ٦٩و

 ألثر التمويل متناهى الصغر على مستوى االحترام الذى يبديه الزوج أوالزوجة واألطفال، فقد وبالنسبة

، الزوجةللرجال بالنسبة لزيادة احترام % ٣٩للنساء مقابل % ٥٤: الحظت النساء أثراً إيجابياً أكبر من الرجال

  .للرجال بالنسبة الحترام األطفال% ٣٠للنساء و% ٤٤و

التى يتحملها األفراد، جاءت اإلحصائيات متعارضة، ) المشقة(وبالنسبة لتصور األثر على مستوى الضغوط 

ويمكن تفسير %). ٢٤(من الرجال أثراً أكثر إيجابية من نسبة ذلك التصور عند النساء % ٣٣حيث تصور 

 التزاماتهن المنزلية بعد أن يصبحن صاحبات مشروعات متناهية هذا فى ضوء حقيقة أن النساء ال يتخلين عن

  .الصغر، وهو ما يضيف إليهن مشقة أكبر نسبياً من المشقة التى تضاف على الرجال

وأخيراً بالنسبة لتصور أثر التمويل متناهى الصغر على مستوى الصراعات والتوتر داخل األسرة يبدو 

  ).عند النساء% ١٣عند الرجال و% ١٨(اعيين التصور متقارباً عند النوعين االجتم

  

    التمكين-٤ -١٢

  

من الرجال % ٥٧نساء مقابل من ال% ٤٣ بتحليل النوع االجتماعى، نجد أن  النتائج المتعلقة بالتمكينوبمقارنة

  . نتيجة الشتراكهم في برنامج تمويل متناهي الصغرتغيراً إيجابياً فى حياتهم اليومية الحظن

من % ١٠من الرجال حدوث تأثير إيجابى على أعمالهم، بينما الحظ % ٢٣ النساء مقابل من% ٢٥والحظ 

وهو ما يوضح أن شعور التمكين . من الرجال حدوث تأثير سلبى على مهامهم المنزلية% ٣٠النساء مقابل 

  .فى هذا المجال أقوى عند النساء منه عند الرجال
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وفيما يختص . ينما تعمل النساء ست ساعات وأربعين دقيقة ساعة يومياً ب١١وفى المتوسط، يعمل الرجال 

 النساء ست ساعات يومياً فى المتوسط فى األعمال المنزلية، بينما يقضى الرجال خمس تقضيبالمهام المنزلية 

  ").الوقت الذى يقضونه فى المنزل"تم تعديل السؤال بالنسة للرجال إلى سؤالهم عن (ساعات فى المتوسط 

 النشاط المهنى يعطى النساء قوة أكثر مما  االشتراك في بعملية اتخاذ القرار بين الزوجين، فإنوفيما يتعلق

كما يعطى للنساء نفوذاً داخل األسرة أقل مما يضيف ).  للرجال٢,٦ للنساء مقابل ٢,٨متوسط (يعطى الرجال 

فيما يتعلق بدور أصحاب ويزداد االتجاه األخير قوة ).  للرجال٢,٣ للنساء مقابل ٢,١متوسط (للرجال 

 ٢,٣ للنساء مقابل ٢متوسط (المشروعات متناهية الصغر فى اتخاذ القرار على مستوى المجتمع المحلى 

  ).للرجال

من العميالت بتأييد أسرهن عندما يقترضن من مؤسسة للتمويل متناهى % ٨٧باإلضافة إلى ما سبق يتمتع 

ويستحق الرقم الخاص بالعميالت اهتماماً خاصاً نظراً للفكرة . عند العمالء الرجال% ٧٠الصغر، مقابل نسبة 

 وحقيقة أن هذه .الشائعة بأن النساء يخفين فى الغالب حقيقة حصولهن على القرض عن أسرهن وأزواجهن

شير إلى اتجاه إيجابى فى قدرة تلقين تأييداً من األسرة أثناء عملية االقتراض، النسبة العالية من النساء الالتي 

  . لنساء على اتخاذ القرار باالقتراض فى مواجهة أسرهنا

  أجمعت النساء على أن القرض كان له أثر إيجابى مجموعات الحوار المكثفةوأثناء المناقشات التى جرت فى 

. فيما يتعلق بصورتهن فى المجتمعات المحلية، كما ازدادت ثقتهن بالنفس، وازداد تقدير أطفالهن لما يفعلن

  .سمحت مشروعاتهن بأن يحصلن على حياة أفضل بوجه عاموهكذا فقد 
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     العمالء المنسحبون-١٣

  
ويحاول هذا القسم عرض . قدم العمالء السابقون أسباباً عديدة لخروجهم من برامج التمويل متناهى الصغر

 التمويل  عدة إجابات مقترحة لألسباب فى تركهم برنامج البحثوقد طرح عليهم. هذه األسباب بالتفصيل

تتعلق بمنتجات وخدمات مؤسسة التمويل متناهى : وقد تضمنت هذه اإلجابات عناوين عريضة. متناهى الصغر

 - الصغر التى تعاملوا معها، أسباب شخصية، أسباب خاصة بالنشاط، أسباب ذات صلة بالبيئة االجتماعية

  .االقتصادية، وأسباب تتعلق بالجماعة

  

     نظرة عامة-١ -١٣

  

 المقابالت الكمية أوضح العمالء المنسحبون من برنامج أثناء

للتمويل متناهى الصغر أن السبب الرئيسى فى هذا االنسحاب 

هو عدم مالءمة المنتجات والخدمات المتاحة، حيث قال 

منهم أن منتجات وخدمات مؤسسة التمويل متناهى % ٤٤

  .الصغر لم تتناسب مع ما تطلعوا إليه

عزوا % ٢ تتعلق بأعمالهم، وأقل من فقط أسباباً% ٢وأورد 

السوقية، أو أسباب شخصية / االنسحاب إلى البيئة االقتصادية

  .أو مشكالت داخل جماعاتهم المتضامنة

ولم يقدم مبحوثون آخرون أسباباً واضحة لمغادرتهم برنامج 

  .التمويل متناهى الصغر الذى اشتركوا فيه

  

 هى الصغرمنتجات وخدمات مؤسسة التمويل متنا -٢-١٣
  

من المنسحبين الذين قالوا إنهم تركوا مؤسسة التمويل متناهى الصغر التى كانوا % ٤٤فيما يتعلق بنسبة ال 

يتعاملون معها بسبب عدم مالءمة المنتجات والخدمات التى تقدمها، فإن أغلبيتهم وجدوا أن حجم القرض الذى 

أفاد المشاركون جميعاً تقريباً بأن حجم لحوار المكثفة مجموعات اوأثناء . حصلوا عليه ال يتناسب واحتياجاتهم

ولكن معظمهم قال إنهم سيعاودون الكَرة إذا . القرض كان صغيراً جداً ولم يسمح لهم فعلياً بتطوير مشروعاتهم

  .أصبحت القروض أكبر

لمسموح عدم استطاعة المقترض سداد دينه، أو وضعه فى قائمة غير ا :ومن األسباب األخرى التى طُرحت

فعلى سبيل المثال واجه صاحب مشروع متناهى الصغر صعوبات فى تجديد القرض بعد . لهم بتجديد القرض

اضطراره إلى غلق مشروع الدواجن بعد تفشى انفلونزا الطيور، ومن ثم استحال عليه سداد قرضه، األمر 

  .الذى جعل مؤسسة التمويل متناهى الصغر ترفض التجديد له

(%)أسباب االنسحاب 

 خدمات غير مناسبة

 أداء المشروع

البيئة االقتصادية 
 والسوق

 أسباب شخصية

 سباب جماعيةأ

50 40 30 20 10 0 

44 

2

2

أسباب االنسحاب: ٩٧شكل 
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رون صعوبة فى السداد بسبب إلزامهم بدفع األقساط كل أسبوعين بمعدل فائدة مرتفع مع وواجه عمالء آخ

  .كثير من الضمانات، وذلك فيما يتعلق بعمالء البنك على وجه الخصوص

ويضاف لهذا أن بعض المشاركين قد تمكنوا بالفعل من الحصول على قرض آخر، ولكنهم اضطروا إلى ترك 

  .متناهى الصغر بسبب بعد المسافةالتعامل مع مؤسسة التمويل 

وعلى سبيل المثال .  هى البديل بالنسبة لمعظم المنسحبين من برامج التمويل متناهى الصغر"جمعياتال"وكانت 

ألح العمالء الذين اشتركوا فى المقابالت الجماعية على حقيقة أنهم ال يحبون أن يعاقبوا أو تفرض عليهم 

ويعد هذا هو السبب الرئيسى وراء تفضيلهم الجمعيات على .  واحداً يوماًًًندما يتأخرون عن السدادغرامة ع

: وقال أحد أصحاب المشروعات متناهية الصغر، والذى يعمل من المنزل. مؤسسات التمويل متناهى الصغر

خر فهنا ال يوجد معدل فائدة، والناس يقبلون أن أتأ. من األفضل بالنسبة لى أن أشترك مع جيرانى فى جمعية"

  ".فى السداد أحياناً بسبب أزمة شخصية أو أسرية

  

  تقييم برنامج التمويل متناهى الصغر   -٣ -١٣

  

فقط من العمالء السابقين لبرامج التمويل متناهى % ١٢قال 

% ٦إيجابى جداً، و% ٦(الصغر أن أثر البرنامج كان إيجابياً 

  ).إيجابى

ى البرنامج من المبحوثين فى تقييمهم للمشاركة ف% ٢١وقال 

  .إنه لم يكن إيجابياً وال سلبياً

من المنسحبين أن مشاركتهم فى برنامج للتمويل % ٤٣ووجد 

إال أن هذا لم يتأكد أثناء . متناهى الصغر كانت سلبية

حيث أفاد معظم المنسحبين أن حجم مجموعات الحوار المكثفة 

  .القرض الذى حصلوا عليه كان أصغر جداً من أن يترك أثراً

م تر أغلبية ساحقة من المبحوثين أن إحدى مؤسسات ول

  .التمويل متناهى الصغر تقدم منتجات وخدمات أفضل من غيرها من المؤسسات

وتبين هذه النسبة العالية جداً إما أن العمالء ال يميزون بين مختلف مؤسسات التمويل متناهى الصغر، وإما 

وهو ما يجب أن تفهم منه مؤسسات التمويل متناهى . تأنهم لم يعودوا يبحثون عن قروض من هذه المؤسسا

الصغر ضرورة بذل جهود أكبر فى مجاالت أدائها، مثل تكوين صورة مميزة، استهداف أفضل ومراعاة 

  .اختالف العمالء، فضالً عن إجراء دراسات مسحية دورية ومنتظمة لمدى رضا العمالء

(%)تقييم الخبرة 

43% 

21% 

24% 

6% 6%

سلبي

 ال أثر

 أثر قليل

أثر إيجابي جدا أثر إيجابي

 تقييم الخبرة مع مؤسسة التمويل متناهي الصغر: ٩٨شكل 



 

 99

  

     النتائج والتوصيات-١٤

  
   دراسات أخرى لألثر المقارنة مع-١ -١٤

  

 واضحاً على حياة العمالء، خاصة فيما  إيجابيايتبين من هذه الدراسة أن التمويل متناهى الصغر قد ترك أثراً

ولألسف ال . يتصل بتنمية مشروعاتهم متناهية الصغر، وشعورهم الشخصى باألمان وتحسن ظروفهم المعيشية

مقارنة النتائج، غير أنه من الممكن مقارنة نتائج الدراسة القومية توجد معايير مقبولة دولياً يمكن على أساسها 

ألثر بدراسات أثر مماثلة كوسيلة يمكن من خاللها تقييم أين يقف التمويل متناهى الصغر فى لقياس االمصرية 

  .ارنمصر من حيث األثر المق

بعت منهجية وإطار تحليل ومن الضرورى للقيام بهذه المقارنة أن نركز على الدراسات األخرى التى ات

"  السوق- المعرفة-األثر" من زاويتى تصميم البحث وتقييم النتائج دراستا -والدراسات األقرب لهذا. مماثلين

 وشملت الدراستان جميع مؤسسات التمويل .٢٠٠٤٢ وفى المغرب عام ٢٠٠٦١اللتان أجريتا فى األردن عام 

 صاحب مشروع ١٣٠٠العينة اإلجمالى فى الدراستين وبلغ حجم . متناهى الصغر فى األردن والمغرب

عمالء : متناهى الصغر تم تقسيمهم إلى نفس المجموعات األربع التى استخدمت فى الدراسة الحالية بمصر

  .قدامى، متوسطون، جدد، منسحبون

  

   االقتصادية- الخصائص االجتماعية-١ -١ -١٤
 

  الخصائص االجتماعية االقتصادية: ٦جدول رقم 

  األنشطة الرئيسية  البلد  األمية  عميالتال

  مصر 35% 47%
، الزراعة %)١٥(، الخدمات %)١٠(، الحرف اليدوية %)٦٢(التجارة 

 %)١(، أخرى %)٥(

  األردن 6% 69%
، الزراعة %)١٤(، الخدمات %)١٥(، الحرف اليدوية %)٥٩(التجارة 

 %)١(، أخرى %)١١(

  المغرب 45% 68%
، الزراعة %)١٠(، الخدمات %)٣٩(دوية ، الحرف الي%)٤٤(التجارة 

 %)١(، أخرى %)٦(

 االقتصادية للعينات الثالث تشابه خصائص أصحاب -يتضح من مقارنة الخصائص االجتماعية •

المشروعات متناهية الصغر فى المغرب واألردن مع نظرائهم فى مصر، باستثناء وجود أغلبية بسيطة 

 . المغرب واألردنللرجال مقارنة بأغلبية لإلناث فى كل من

                                                     
نس، أو الحصول عليه من الموقع اإللكترونى لبوابة التمويل األصغر فى ا  يمكن طلب نسخة من هذه الدراسة من بالنيت فاين 1

 /http://www.microfinance-jordan.com :األردن
 ى الموقع اإللكترونى لشبكة التمويل األصغر المغربيةانس، أو مطالعتها علة من بالنيت فاين يمكن طلب نسخ2 

com.microfinanceaumaroc.www 
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إن مستوى التعليم األساسى لعمالء التمويل متناهى الصغر أعلى بكثير وسط األردنيين، وحتى وسط  •

 .المغاربة
محدودون فى أنماط أنشطتهم أكثر إن أصحاب المشروعات متناهية الصغر فى كل من مصر واألردن  •

 . اإلنتاجية الصغيرةالصناعات/ من نظرائهم المغاربة، خاصة فى مجال الحرف اليدوية
 
    األثر على النشاط االقتصادى-٢ -١ -١٤

 
  )العمالء القدامى مقابل العمالء الجدد( األثر على النشاط االقتصادى ٧الجدول رقم 

المساهمة فى 

  ميزانية األسرة 

الزيادة فى اإليراد

  الشهرى

الزيادة فى 

  االستثمارات

مستوى 

  التوظيف
بداية نشاط جديد   البلد

  مصر  %١١أكثر من   أكثر من % ٤٤ أكثر من % ٨١   % ٢٥أكثر من   %٢٥ثر من أك

  األردن  %٢٨أكثر من  أكثر من %٨٣  أكثر من % ١٣٣  %١٥أكثر من   %٢٠أكثر من 

  المغرب  %٥أكثر من   %٦٦أكثر من   أكثر من % ٣٦  %٣٨أكثر من   %١١أكثر من 

ل متناهى الصغر كان له أثره على  أن التموياسات الثالثفيما يتعلق باألثر على النشاط االقتصادى، تبين الدر

، )التشغيل(الزبادة فى االستثمارات، مستوى التوظيف , الزيادة فى اإليراد الشهرى: مجموعة المؤشرات التالية

 .)٧ جدول (بداية نشاط جديد، والمساهمة فى ميزانية األسرة
أكثر %) ٣٨( فى المغرب ه على العمالءالصغر أثر زيادة اإليراد الشهرى كان للتمويل متناهى فمن حيث •

غير أنه من حيث االستثمارات فى األعمال أدى التمويل متناهى %). ١٥(واألردن %) ٢٥(من مصر 

 %).٣٦(والمغرب %) ٨١(أكبر من مصر %) ١٣٣ (الصغر إلى زيادة فى األردن
فتبدو النتيجة أكبر فى ) التشغيل( على مستوى التوظيف ربالنظر إلى مستوى أثر التمويل متناهى الصغ •

 ليست قاطعة بالضرورة ألن النسبة المئوية للعمالء الذين لديهم عمال صغيرة غير أن هذه النتائج. األردن

 .ةًلة إحصائيالدذات جداً لكى تكون 
فيما يتعلق ببدء أنشطة جديدة كان التمويل متناهى الصغر أكثر أهمية بكثير فى األردن عن مصر  •

 ). على التوالى%  ٥و%  ١١مقابل % ٢٨ (والمغرب
 الصغر أثر أكبر فى مصر واألردن متناهيل ، كان للتمويانية األسرةأخيراً، ومن حيث المساهمة فى ميز •

 %).١١مقابل % ٢٠و%  ٢٥(منه فى المغرب 
  

  ى مستوى الفقر فى األسرة  األثر عل ٣-١- ١٤
 

    )العمالء القدامى فى مقابل العمالء الجدد(األثر على مستوى الفقر فى األسرة : ٨ الجدول رقم

  البلد  تراكم األصول  تعليم األطفال اإلنفاق الشهرى  تحسين حالة السكن

  مصر  %١٠أقل من   داللة غير قطعية  %٢٥أكثر من  ال داللة

  األردن %١٠أقل من  داللة غير قطعية  ال داللة ال داللة

  المغرب %١٠ من أقل داللة غير قطعية  %٣٣أكثر من  ال داللة
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، تبين المقارنة بين الدراسات الثالث أن صغر على مستويات الفقر فى األسرة حيث أثر التمويل متناهى المن

 .)٨ جدول (األثر كان هامشياً فى كل منها
، حيث حدثت زيادة فى  هو مستوى اإلنفاق الشهرى لألسرة الوحيد الذى كان األثر فيه ملحوظاًالمجال

 .سر العمالء القدامى فى مصر والمغرباالستهالك أل
وال يجوز أن ينسب نقص األثر الملحوظ والدال فى تلك المؤشرات إلى أداء سيئ للتمويل متناهى الصغر، 

كما أن زيادة الدخل الشهرى من جراء االشتراك فى برنامج . وإنما إلى التكاليف المرتبطة بتلك المؤشرات

هم فى تحسين الحياة اليومية من حيث نوعية الغذاء، وممارسة أنشطة للتمويل متناهى الصغر يمكن أن تسا

  . على العالج الخاصصولوالحأوقات الفراغ، 

أكثر تكلفة إلى حد كبير، ويتطلبان  غير أن رفع مستوى تعليم ألطفال العميل أو تحسين شروط السكن أصبحا

  .إنفاقاً أكبر بكثير ولفترة زمنية أطول

ل متناهى الصغر ليس غير ذى داللة بالنسبة لهذه المؤشرات الخاصة، ولكنه ليس داالً وهكذا فإن أثر التموي

  .بعد بما فيه الكفاية كى يحقق تأثيراً قابالً للقياس

  

      تصور األثر-٤ -١ -١٤
 

  تصور األثر اإليجابى: ٩الجدول رقم 

الشعور باالستقالل 

  الذاتى
  لدالب  الصحة  تعليم األطفال  االستهالك الغذائى

  مصر 40% 40% 50% 76%

  األردن 48% % 58 70% 87%

  المغرب 37% 36% 62% 68%

فيما يتعلق بتصور األثر، تبين الدراسات الثالث أن التمويل متناهى الصغر كان له أثر إيجابى فى البلدان 

ر باالستقالل ، تعليم األطفال، الصحة، والشعوالغذائيستهالك الا: الثالثة على مجموعة المؤشرات التالية

   .)٩جدول  (الذاتى

 .جاءت النتائج فى األردن أعلى فى جميع المؤشرات عن كل من مصر والمغرب •

غير أن أصحاب المشروعات متناهية الصغر فى مصر تصوروا أثراً أكثر إيجابية للتمويل متناهى  •

 تصور نظراؤهم الصغر على تعليم أطفالهم، وصحتهم، وشعورهم باالستقالل الذاتى بدرجة أكبر مما

 ).باستثناء االستهالك الغذائى(المغاربة 
 
  لألثر على الفقر وتوصيات لقطاع التمويل متناهى الصغراالتجاهات المستقبلية  ٢-١٤

  

والتوصيات الناتجة عن هذا المسح تستهدف . توضح بعض التوجهات في آثار الحد من الفقر تحديات هامة

  . التشريعية/ ي الصغر، والجهات المانحة، والجهات الحكومية ثالث فئات هي مؤسسات التمويل متناه
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  اتجاهات التأثير على الفقر١-٢-١٤

من خالل المقارنة التى أجريت فى الدراسة الحالية بين مجموعات العمالء المصنفة حسب تملك األصول 

اتضح أنه مع ) ألقل فقراً العمالء ا٥ العمالء األكثر فقراً فى العينة، والمجموعة ١حيث تمثل المجموعة (

 لتملك األصول، يتحسن وضعهم االقتصادى اإلجمالى، - ولو قليالً-تحرك العمالء إلى مجموعات أعلى

وكلما ارتقى العمالء فى . سة فى االقتصاد المصرى بشكل أكبرصبحون قادرين على المساهمة الملمووي

ألن تصبح رسمية، وتتسم هذه األعمال  مجموعات تملك األصول كلما أصبحت أعمالهم أقوى وأكثر ميالً

كما يكون لدى أولئك العمالء عدد أكبر من العاملين،  .بوجه عام بأنها ال تدار من المنزل ومسجلة قانونياً

ويقدم هذا دليالً على قدرة التمويل متناهى الصغر على إخراج عدد من عمالئه . وتحقق أرباحاً شهرية أعلى

  .قيمة اقتصادية مضافة على مستوى االقتصاد الكلىمن دائرة الفقر، وتوليد 

 ية الرسمالخارجيةدر االمصأحد أهم لما كانت مؤسسات التمويل متناهى الصغر تمثل يضاف إلى هذا أنه 

قد أدى على المستوى الجزئى إلى للتمويل المتاح للفقراء النشطيين اقتصادياً، فإن التمويل متناهى الصغر 

، كما أدى التمويل متناهى الصغر أيضاً إلى ستثمارات فى األعمال وخلق فرص العملزيادة اإليرادات واال

 أسهم التمويل متناهى الصغر فى اًتحسين التغذية وحصول العمالء على الخدمات الصحية والتعليمية، وأخير

  .ية الصغرزيادة الشعور اإلجمالى بتحسن األحوال والتقدير اإليجابى للذات عند أصحاب المشروعات متناه

ومن أجل زيادة أثر مؤسسات التمويل متناهى الصغر فيما يتعلق بمكافحة الفقر، يتطلب األمر هذه المؤسسات 

إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة تتناسب واحتياجات كل أنواع العمالء، وبما يغطى طائفة عريضة من 

  .الخدمات

ستتمكن مؤسسات " تراكم األصول"على فى سلسلة للمجموعة األفمن خالل التركيز على تقديم خدمات أفضل 

 نمو قطاع  علىزيحفالتالتمويل متناهى الصغر من تعظيم أثرها إلى أقصى حد فى خلق فرص العمل و

وبالمثل، وعلى نفس الدرجة من األهمية أيضا، فإنه من خالل تركيز الجهود وتصميم . المشروعات الصغيرة

 باالرتقاء بأفقر العمالء إلى مجموعات أعلى من حيث تملك األصول وزيادة الخدمات المالية المناسبة والمهتمة

  .حجم أعمالهم، يتحسن أثر التمويل متناهى الصغر على المؤشرات الرئيسية الخاصة بقياس الفقر

خصيصاً تكشف نتائج الدراسة الحالية عن عدد من التحديات المهمة التى ينبغى على قطاع وعلى نحو أكثر ت

 الخدمات المالية، سعة انتشار متناهى الصغر فى مصر التعامل معها بما يعظم إلى أقصى حد ممكن التمويل

وتتضمن تلك . إلى جانب تلبية المطالب واالحتياجات التى عبر عنها أصحاب المشروعات متناهية الصغر

  .تنظيماتمدى االنتشار، تنمية المنتجات، مالءمة المنتجات، التمويل، الضمانات وال: المسائل

وتعد هذه التوصيات مهمة لمؤسسات . قمنا بصياغة عدد من التوصيات المقترحة للتعامل مع تلك المسائل

  .التشريعية/ ات الحكوميةلجه واوللجهات المانحةالتمويل متناهى الصغر، 

  

  لتمويل متناهى الصغرالمقدمة ل   توصيات للجهات -٢ -٢ -١٤

  مدى االنتشار

/ لمؤسسات الرسمية لتقديم الخدمات المالية أن تنظر باهتمام فى إقامة روابط مؤسسيةينبغى على البنوك وا

فهذا االتجاه سوف يسمح للمؤسسات المالية . عملياتية مع مؤسسات التمويل متناهى الصغر غير الرسمية

خصصة فى  من خالل شبكة الفروع المتعلى مستوى الفقراء النشطين اقتصادياانتشار أكبر  بتحقيقالرسمية 

تمكن سوف تالتمويل متناهى الصغر، فضالً عن الحصول على حصة أكبر من السوق، وفى النهاية 
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المؤسسات المالية الرسمية من اجتذاب أصحاب المشروعات متناهية الصغر الذين يمكن أن يصبحوا عمالء 

  . بنكيين بمرور الزمن

ات األهلية والجمعيات غير المصرفية المتخصصة مثل الجمعي(ويعتبر مقدمو الخدمات المالية غير الرسمية 

نجاحاً فى الوصول إلى الفقراء النشطين اقتصادياً ذوى المستويات  هم األكثر) فى التمويل متناهى الصغر

  .التعليمية المنخفضة

 أو تقليصه أن يعطوا دائماً اهتماماً/ وإلى جانب هذا ينبغى على الشركاء الساعين إلى تخفيف حدة الفقر و

  .إضافياً لتضمين المشروعات المملوكة للنساء فى برامجهم

ألن يزيد مقدمو التمويل متناهى الصغر من جهودهم للوصول إلى العمالء باستخدام وهناك حاجة واضحة 

بما يضمن تحقيق انتشار أكبر، ") من باب لباب"و" الشفهى"غير األسلوب (استراتيجيات تسويقية مجددة 

  .ات التمويل متناهى الصغر التى تستهدف أصحاب المشروعات األقل فقراًوخاصة بالنسبة لمؤسس

  

  تطوير منتجات جديدة

من أجل زيادة األثر الكلى يجب على مؤسسات التمويل متناهى الصغر فى مصر أن تقدم المنتجات المناسبة 

ات متناهية الصغر وتبين نتيجة الدراسة المسحية وجود طلب من جانب أصحاب المشروع. للعمالء المناسبين

 ضد مخاطر، التأمين المعاشلتطوير منتجات جديدة مثل التأمين الصحى والتأمين على الحياة، صناديق 

  .االئتمان، أو القروض االستهالكية

حول تطوير أنماط مختلفة من  إلى إجراء دراسات الجدوى  جليةحاجةال أصبحت ، إلى ذلكةوباإلضاف

ى بوجه خاص استكشاف إمكانية عقد الشراكات بين مؤسسات التمويل متناهى كما ينبغ. المنتجات التأمينية

وبين مؤسسات التأمين والمؤسسات المتخصصة القائمة من أجل توفير ) الرسمية وغير الرسمية(الصغر 

أو المخاطر الشخصية، إلى جانب القروض أو ببساطة توفير / التأمين ضد مجموعة من مخاطر األعمال و

  .حى لعمالء مؤسسات التمويل متناهى الصغرالتأمين الص

وسيؤدى هذا إلى االرتقاء بالمنتجات االئتمانية القائمة وزيادة القدرات التسويقية لمؤسسات التمويل متناهى 

ى تحول دون تطوير هذه المؤسسات لتلك تلاالصغر فى مصر، فى وقت يجب تحاشى القيود التنظيمية 

  .المنتجات

يحتاج ) غير االئتمان(التمويل متناهى الصغر استكشاف تقديم خدمات مالية إضافية كما ينبغى على مقدمى 

إليها العمالء المستهدفون، والنظر فى السبل العملية للقيام بدور الوكالة عن المؤسسات المالية األخرى من 

اح مناسبة، قروض لبدء األعمال بأقساط وفترات سم(أجل تقديم خدمات مالية جديدة إلى جانب االئتمان 

وهذا سوف يفيد أصحاب المشروعات متناهية الصغر، كما ). التأمين، التحويالت، تشجيع الحسابات االدخارية

يفيد المؤسسات التى تمولهم عبر زيادة انتماء العميل واالرتقاء بصورة مؤسسات التمويل متناهى الصغر فى 

  .السوق

ر إلى توسيع سلسلة منتجاتهم الحالية عن طريق تطوير  الصغمتناهييل ووأخيراً يحتاج مقدمو خدمات التم

مثل الزواج " (لألغراض األسرية"منتجات قروض جديدة مثل قروض تعزيز االئتمان أوالقروض االستهالكية 

  ". التى تعمل على أساس أسرى"أو القروض المصممة لخدمة المشروعات ) والحاالت الطارئة
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    منتجات أكثر تركيزاً على العميل
تقدم مؤسسات التمويل متناهى الصغر فى مصر طائفة محدودة من المنتجات والخدمات، وهى الحقيقة التى 

  .اعتبرتها الدراسة الحالية سبباً إلحباط وانسحاب العمالء من برامج تلك المؤسسات

ى القرض كذلك فإن التمويل متناهى الصغر يحتاج إلى مراجعة إجراءاته الحالية، مثل إجراءات الحصول عل

حتى تتوصل ) قيمة القرض، فترة السداد، وفترة السماح(ومراجعة خصائص المنتجات الحالية ) الضمانات(

فمثالً تحتاج مؤسسات . إلى تكييف أفضل لتلك المنتجات مع نوعية الطلب الذى حددته الدراسة المسحية

جات األعمال وتتخطى مجرد توفير التمويل متناهى الصغر إلى النظر فى شروط جديدة لالئتمان تغطى احتيا

صيانة وتتضمن شراء األصول، عمليات اإلصالح الرئيسية لألصول واآلالت، رأس المال العامل، أى أن 

  .وترميم البنية التحتية

 مؤسسات التمويل متناهى الصغر إلى مراجعة قيم القروض التى تقدمها للعمالء لتعكس التضخم تحتاجكما 

تلك ل ويمكن. والزيادات التى تطرأ على أسعار مشتريات العمالء من السلع والمواد الخامالحقيقى فى االقتصاد 

من أجل التعديل النظامى لقيمة القرض ) للتضخم( متغير بمؤشرالمؤسسات أن تفكر فى ربط قيم القروض 

  . المتاح للعمالء

التركيز  االئتمان عن طريق  أن مؤسسات التمويل متناهى الصغر تميل إلى الحد من التعرض لمخاطرويبدو

والتى ) أسبوعى/ على أساس يومى( وذات معدل الدوران المرتفع استهداف المشروعات القائمة فعالًعلى 

ومن الممكن تبرير هذا لمؤسسات التمويل . توجد عادة فى قطاع التجارة أكثر من قطاعى الصناعة والخدمات

إلى أن تتمكن بمرور الوقت من توطيد نظمها وإجراءاتها متناهى الصغر التى تمر بفترة التكوين األولى 

غير أن المؤسسات الناضجة والتى أرست أوضاعها المالية ينبغى أن تنظر بجدية فى توسيع خدماتها . الداخلية

لة فى القطاعات المؤهلة للحصول على  للمشروعات متناهية الصغر العاممناسبةاالئتمانية لتشمل قروضاً 

ومن الجدير بالذكر أن عدداً محدوداً من هذه المؤسسات فى . سات التمويل متناهية الصغرائتمان من مؤس

مصر قد شرع فى تطوير وإتاحة منتجات ائتمانية جديدة تغطى االحتياجات األكبر لألعمال وكذلك الحاجات 

الحتياجات وباختصار تحتاج المؤسسات الناضجة للتمويل متناهى الصغر إلى معرفة أفضل . االستهالكية

المشروعات فى قطاعى الصناعة والخدمات، كى تتمكن من تطوير أنماط أخرى من المنتجات االئتمانية 

إجراء بحوث وكما أوضحت الدراسة فإنه من المهم أيضاً ". الحجم الواحد يناسب الجميع"واالبتعاد عن سياسة 

  .خاصة حول بدائل للضمانات التى تُطلب حالياً من المقترضين

  

  تدريب وخدمات االستشارات وتنمية األعمال ال

 أقل من ربع المبحوثين باهتمامهم بخدمات االستشارات وتنمية األعمال، فإن أولئك الذين سبق لهم إقراررغم 

وهو ما يثبت وجود اهتمام بالتدريب والمشورة يمكن أن . أن تلقوها يرغبون فى الدفع مقابل الحصول عليها

وعلى مؤسسات التمويل . ارة المشروعات متناهية الصغر، ومن ثم زيادة أرباحهايساعد فى االرتقاء بإد

متناهى الصغر المهتمة بهذا النوع من الخدمات أن تجرى أوالً تحليالً مفصالً الحتيجات ذلك القطاع من 

 ويكون ، توفرهابالعمالء التى تستهدفه، حتى تستطيع أن تحدد على نحو دقيق أنواع مهارات األعمال المطلو

  .مبيعات المشروع متناهى الصغر/ لها فى الوقت نفسه مردود إيجابى مباشر على أداء
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 التمويل متناهى الصغر بحاجة إلى تسويق هذه الخدمات لعمالئها بطريقة تقنعهم بأهميتها لتطوير مؤسسات

ل الوقت والمال من وإذا نجحت المؤسسة فى هذا فمن الممكن أن يصبح العمالء راغبين أكثر فى بذ. أعمالهم

  .أجل الحصول على خدمات االستشارات وتنمية األعمال

وبعد هذا التشخيص ينبغى على مؤسسات التمويل متناهى الصغر أن تحدد ما إذا كانت قادرة مالياً ولوجستياً 

وإن لم تكن هناك جدوى من ذلك فيوصى بأن تنشئ هذه المؤسسات . تقديم هذه الخدمات بنفسهاعلى أم ال 

 ومن الموصى به دائماً فى هذا الشأن إشراك صاحب .شراكات مع المنظمات المتخصصة فى هذا المجال

 واالستشارات  األعمالتطويرالمشروع متناهى الصغر بدفع جزء رمزى أو ربما التكلفة الكاملة لخدمات 

يمكن أن يعتبر مقبوالً فى أن التغطية المالية لبرامج هذه الخدمات وفى الحقيقة .  التى يحصل عليهاوالتدريب

ال تؤثر سلبياًًً على األداء المالى الكلى الحاالت التى تقوم المؤسسات بتنفيذها بنفسها مباشرة طالما أنها 

  . لمؤسسة التمويل متناهى الصغر، وفى الوقت نفسه تسهم فى بناء صورتها

، توحى بحاجة  عالياالعمالء نهايثم حقيقة كون مسئول القروض أحد السمات الرئيسية التى فإنوأخيراً 

 بالمجالمؤسسات التمويل متناهى الصغر إلى توفير فرص تدريبية جيدة التصميم للعاملين فى المبيعات 

على مهارات إدارة األعمال، مهارات االتصال، تحليل التدفق النقدى البسيط، وتخطيط ) مسئولى القروض(

ت التدريبية بما يزود أولئك المسئولين بمهارات عملية تسمح لهم وينبغى أن تصمم وتنفذ هذه المقررا. األعمال

  . بالنسبة لعمالئهم إعمالبالعمل كمستشارى إدارة

  

  يةشريعالت/ ات الحكوميةجهلتمويل متناهى الصغر والللجهات المانحة ل   توصيات -٣ -٢ -١٤

ر الدعم الفعال لمؤسسات التمويل ية أساسياً لتوفيتشريعال/ ات الحكوميةجه والالجهات المانحة دوريعتبر 

  .متناهى الصغر، ولتوفير بيئة قانونية وعملياتية مواتية لتنمية القطاع

  :الرئيسية التاليةاألربعة  التوصيات لمعالجة المشكالت صيغتوقد 

  

  المديونية الزائدة

، من ويل متناهي الصغر لعمالء التمُينصح بقوة بضرورة إجراء دراسة كمية منفصلة لمسألة المديونية الزائدة

ديونية الزائدة، وإنما أيضاً دراسة أسبابها، وبخاصة تحديد ما إذا كانت مأجل قياس ليس فقط مستوى ال

  .القائمة لسداد الديون - أساساً-القروض المتداخلة وسيلة لتكملة االحتياجات االئتمانية أم أنها تستخدم

  

  خدمات االستشارات وتنمية األعمال

إلى إجراء المزيد من البحث لتحليل االحتياجات إلى الخدمات غير المالية المتصلة باألعمال، بما هناك حاجة 

  .يساعد فى تصميم الخدمات التى تلبى على نحو دقيق مطالب واحتياجات عمالء التمويل متناهى الصغر

  

  تزويد مؤسسات التمويل متناهى الصغر بالمعرفة والمهارات المناسبة

 التوصيات المذكورة لمؤسسات التمويل متناهى الصغر سيكون على إدارة هذه المؤسسات ومن أجل تنفيذ

 بتنويع المنتجات وإدارة ضطلع بشكل فعال باألنشطة المطلوبةاستيعاب أحدث المعارف والمهارات كى ت

حتاج  توعلى نحو أكثر تخصيصا. المخاطر وغيرها من المسائل ذات الصلة بعمليات التمويل متناهى الصغر

مؤسسات التمويل متناهى الصغر إلى مهارات كافية بداخلها من أجل االضطالع بأنشطة بحوث السوق 



 

 106

الدورية، وترجمة نتائج البحوث إلى منتجات أكثر مالءمة، واختبار هذه المنتجات، والقدرة على التطبيق 

فى معظم الحاالت أن تحتفظ كل وفى الوقت نفسه فإنه من المكلف جداً . السليم لتقنيات التكاليف والتسعير

 للجهات المانحةولهذا يمكن . مؤسسة منفردة بمتخصصين ذوى خبرة فى خدمات الدعم والتدريب الفنى

والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ذات الصلة أن يفكروا فى تصميم آلية لمساعدة مؤسسات التمويل 

ة، والتوسع فى أنشطة نقل المعرفة من المؤسسات متناهى الصغر فى الحصول على خدمات هذه الخبرات الفني

  .الناضجة إلى مؤسسات التمويل متناهى الصغر البادئة

  

كى تعمل كوكيل للمؤسسات  تيسير المقتضيات العملياتية لمؤسسات التمويل متناهى الصغر غير الرسمية

  المالية الرسمية

 غير الرسمية بوجه عام أن تقدم خدمات معينة كما أوضحنا سلفاً، ال تستطيع مؤسسات التمويل متناهى الصغر

ومع ذلك يمكن أن تلعب هذه المؤسسات دوراً نشطاً فى توسيع خدمة التمويل . لعمالئها بسبب القيود القانونية

وقد يتطلب هذا ترتيبات . متناهى الصغر إذا عملت كوكيل للمؤسسات المتخصصة فى تقديم تلك الخدمات

وم األولى  والمؤسسات المالية الرسمية كى تقمتناهى الصغر غير الرسميةخاصة بين مؤسسات التمويل 

 باالقتراض من ومن أمثلة هذا توسيع أرصدة اإلقراض عبر اتفاقيات. بعمليات ال تستطيع القيام بها منفردة

 عقد ورغم أن بعض القانونيين والمسئولين الحكوميين يرون أنه ال توجد أى عوائق أمام. البنوك بفائدة أقل

زال بعض مؤسسات التمويل متناهى الصغر والبنوك مترددة إزاء الدخول فى ترتيبات تمثل تلك االتفاقات، ال 

 يسمح لمؤسسات التمويل االجتماعي التضامن من وزارة توجيه أو تعليماتمن هذا النوع، فى انتظار صدور 

  . إضافىكضمان للحصول على تمويلرهن ك محفظة القروض  بتقديممتناهى الصغر
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  حقالمل  -١٥

  
    اإلطار الخاص بتقييم األثر-١ -١٥

  

     قياسات األثر فى التمويل متناهى الصغر-١ -١ -١٥

: إن األدوات المنهجية المختلفة المستخدمة لقياس أثر التمويل متناهى الصغر يمكن تقسيمها إلى فئتين رئيسيتين

ألخير بدوره إلى أسلوب بالمشاركة وأسلوب بغير حيث يمكن تقسيم ا( الكيفي نهج الكمي والمالمنهج

  ).المشاركة

  

   الكميالمنهج

 بالقيم  معني الكمي المستخدم لقياس األثر فى التمويل متناهى الصغرنهج فإن الموكما هو واضح من اسمه

ات الكمية وتعد األدو). الخ..مثل اإليراد، اإلنفاق على االستهالك، الرواتب(الرقمية والوحدات القابلة للعد 

وهكذا فإنها يمكن أن توضح . مفيدة عندما يوجه سؤال محدد إلى العينة بأكملها، ثم يقاس تكرار كل إجابة

معلومات عامة لألدوات الكمية أن تزودنا بوباإلضافة إلى هذا يمكن . االتجاهات والميول وسط أفراد العينة

  .نت هذه العينة ممثلة للمجتمع األكبر محل الدراسةذات صلة بمجمل المجتمع الذى أخذت منه العينة، طالما كا

وال . وتنبنى الدراسات الكمية أساساً على استبيان مصمم جيداً يسمح بتحويل النتائج إلى أرقام وسهولة المقارنة

 االفتقار إلى نهج الماوبينما يعد من نقائص هذ.  بالتفاعل بين من يجرى المقابلة والمبحوثنهج الميسمح هذا

على سبيل المثال لن يستطيع من يجرى المقابلة التحقق  (من أن اإلجابات المقدمة تتمشى مع الحقيقة" حققالت"

 منهج اليتصف بها هذافإن من المزايا التى ) من صحة رقم األرباح الشهرية الذى ادعى المبحوث أنه يحققه

  .علوماتالقدرة على مقابلة عدد كبير من الناس، ومعايرة اإلجابات وتركيب الم

  

  الدراسة الطولية التجريبية

إن الطريقة المثالية إلى حد بعيد لقياس أثر التمويل متناهى الصغر قد تتمثل فى مقارنة تجريبية، طولية، بين 

الجماعات التى حصلت على منتجات وخدمات التمويل متناهى الصغر والجماعات التى لم تحصل عليها، 

غير أن واقع معظم قطاعات التمويل متناهى الصغر يحول دون . ائيةوحيث يختار المشاركون بطريقة عشو

 كافية وسط السكان بوجه عام ألن انتشاراستخدام هذا األسلوب، إذ أن معظم هذه القطاعات لم يحقق معدالت 

  .تكون مالئمة إحصائياً

  

  التجريبياألسلوب شبه 

 الكمي هى األسلوب المنهجألكثر استخداماً فى ف األسلوب السابق فإن المنهجية اونظراً للصعوبة التى تكتن

 وهى فى هذه الحالة نتائج التمويل متناهى -اشبه التجريبى، وهو يقوم على مقارنة النتائج المتحصل عليه

 ويمكن إجراء هذا األسلوب إما من . بمحاكاة النتائج الممكنة بدون هذا التمويل-الصغر وفق مؤشرات مختارة



 

 108

 المتعدد فى االقتصاد القياسى، أو من خالل مقارنة بين جماعات مناسبة إحصائياً، حيث خالل تقنية االنحدار

  .يعتبر األخير هو األكثر شيوعاً فى دراسات أثر التمويل متناهى الصغر

 اختيار عينة لمقارنة عمالء مؤسسات التمويل لمنهج شبه التجريبيومن أكثر األساليب شيوعاً فى تطبيق 

فى أقاليم ) من حيث معايير مؤسسات التمويل متناهى الصغر(مؤهلين وغير مؤهلين  متناهى الصغر تضم

وقد استخدم هذا اإلطار المنهجى فى دراسات . توجد هذه المؤسسات فى بعضها وتغيب فى بعضها اآلخر

  (Pitt and Khandker 1997, Morduch 1998, Zaman 2000)أجريت فى كل من بنجالديش 

ويمكن لهذا األسلوب أن يزودنا . (Coleman 2002, Kobasky and Townsend 2003)ند وتايال

  . جدوى دائماًو ذأكثر طوالً وتكلفة بشكل ال يجعله نهجبنتائج أكثر تفصيالً وداللة لتقييم األثر، غير أنه م

وا على قرض  شبه التجريبي فيقارن العمالء النشطين بالعمالء الجدد الذين لم يحصلأما األسلوب الثانى للمنهج

جمع البيانات حيث إنه يعمل على قاعدة بيانات عمالء التمويل متناهى وهو أسلوب أسهل من زاوية . بعد

وهذه النقطة األخيرة . الصغر، ومن ثم يرشد التكاليف ويقضى على االنحياز المحتمل فى اختيار غير العمالء

ه تأثير أكبر العمالء ذو داللة غالباًًً ولمهمة بشكل خاص، حيث إن اختالف الخصائص بين العمالء وغير 

 نهج الماإال أن هذ. تنمية األعمال أكثر من االشتراك فى برنامج للتمويل متناهى الصغرعلى مستويات الفقر و

 إذا تغيرت سياسات أو استراتيجيات االجتذاب فى مؤسسات التمويل متناهى الصغر اصبح مخطئييمكن أن 

  . االقتصادية للعمالء القدامى والجدد-ييراً فى الخصائص االجتماعيةبمرور الزمن، مما يسبب تغ

  

  المنهج الكيفي

 معرفة نهج الميتطلب هذاو.  الكيفي لقياس األثر نفس التقنيات المستخدمة فى العلوم االجتماعيةنهجستخدم المي

ث أدوات رئيسية إلنجاز وهناك ثال. واسعة بالسياق المحلى تسمح بوضع النتائج المالحظة فى مكانها الصحيح

  :الدراسات الكيفية

المجموعات وهى تتضمن وضع أسئلة مفتوحة، وقيادة مناقشة شبه موجهة، ومناقشات : مقابالت كيفية •

 )حيث يقود شخص نقاشاً موجهاً حول مجموعة من الموضوعات ويسجل تكرار اإلجابات (المركزة 
وال تهتم المالحظة المباشرة . لمستهدفين في بيئتهمويتضمن هذا األسلوب مالحظة ا: المالحظة المباشرة •

ففى حالة .  بالمالحظات الدقيقة لمن يجرى المقابلةفى الدرجة األولى بالمعلومات المقدمة، بقدر ما تهتم

التمويل متناهى الصغر مثالً قد يالحظ العالقة بين المبحوثة وزوجها، أو نوع األصول الموجودة فى 

من ثم مقارنة هذه المعلومات بما هو سائد فى السياق المحلى من أجل التوصل ويمكن . منزل المبحوث

   .إلى تقييم لألثر
 ويمكن استخدامها من أجل االستكشاف المفصل لقضايا أو مسائل معقدة ال يمكن التعامل :دراسات الحالة •

 لتقييم األثر، فإنها  وبينما ال تكفى دراسات الحالة وحدها. وجواب العينة-معها باستخدام أسلوب سؤال

 .يمكن أن تمثل مساندة مفيدة ألدوات منهجية أخرى أو لتقديم أمثلة منفردة
 الكيفي للحصول على المعلومات التى يصعب الوصول إليها عن طريق يستخدم المنهجوفى الوقت الذى 

 القائم بإجراء ارةأولهما االعتماد بشكل كبير على مه. تصف بقصورين أساسييني ، فإنهاالستبيانات وحدها

على تفسير النتائج بطريقة علمية وغير منحازة، فبدون هذه المهارات يمكن للمالحظات أن المقابلة وقدرته 

 الكيفي فى المنهجأما القصور الثانى فيتمثل فى عدم استطاعة . تصبح غير داللية وذات طبيعة استثنائية
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متناهى  كانت النتائج المالحظة ذات صلة مباشرة بالتمويل حدد ما إذاات أثر التمويل متناهى الصغر أن يدراس

  .قيم الروابط السببية أكثر من األثر المباشري ومن ثم فإنه. الصغر أم ال

  

     اإلطار الخاص لتقييم األثر-٢ -١ -١٥

 كما أوضحنا سابقاً فإن الهدف الرئيسى من دراسة األثر هذه هو تقييم أثر المشاركة فى برنامج للتمويل

الربح الشهرى، استهالك (متناهى الصغر على سلسلة من المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والخاصة بالفقر 

  :وتستخدم الدراسة المعادلة التالية كأساس للتقييم). الخ..الغذاء، 
Yi   =  αXi  +  βRi  +  δCi  +  εi     (1) 

يوضح  تجه م  Riرافية؛ صية ديموغ  معامل خاXi تعبر عن المؤشر الذى تجرى دراسته؛ Yiحيث 

  .المشاركة  توضح مستوى Ciخصائص إقليم أو قطاع؛ 

ففى الواقع أن . غير أن التعامل مع هذا التخصيص وحده قد يؤدى إلى نتائج متحيزة على األرجح

ويمكن ضبط الخصائص القابلة للمالحظة . مستوى المشاركة مرتبط بخصائص المجتمع والمؤشرات

مثل اتجاهات (ولكن الخصائص غير القابلة للمالحظة ) "Xi" باألسرة مثالً ممثلة هنا ب تلك الخاصة(

وفى أغلب الحاالت ال تكون درجة .  معاYً و Cتحدد على األرجح ") صاحب المشروع"وصفات 

 Y على Cالمشاركة واحدة، ومن ثم حتى يتم تقييم األثر بشكل صحيح يكون من الضرورى تقدير أثر 
  .C  و Y  وحل مشكلة السببية بين C  و  Xتباط بين بفصل االر

  

    أثر مدة المشاركة فى البرنامج-٣ -١ - ١٥

كأسلوب تقييم أولى ُيقارن أثر المؤشرات بالعالقة مع مدة المشاركة فى البرنامج، منذ تاريخ أول قرض 

  .حتى لحظة البحث
Yi  =  αXi  +  βRi  +  ΠDi  +  εi     (2) 

Yi ثر المدروس؛   هى مؤشر األXi  و  Ri  رافية واإلقليمية للمتجهات؛ غ الديمو الخصائصDi تمثل درجة  

  .المشاركة فى البرنامج

ويصبح التحليل أكثر تخصيصاً عندما نأخذ فى االعتبار مستوى تملك العمالء لألصول فى اللحظة الحالية 

  .وقبل ثالث سنوات
Yi  =  αXi  +  βR  +  δ1T1  +  δ2T2  +  δ3T3  +  γ1D1  +  γ 2D2  +  γ 3D3  +  εi         

(3) 
قبل المشارآة فى ) فقير، متوسط، غنى(  تعبر عن مستويات تملك العمالء لألصول T3  و  T2و     T1 حيث 

  .  تعبر عن مدة المشارآة فى البرنامجD3   وD2  و D1برنامج للتمويل متناهى الصغر، و 
  

    أثر المشاركة-٤ -١ -١٥

) عمالء نشطون(تشكل من مقارنة مجموعة من العمالء حصلت على قرض واحد على األقل يبديل  منهج

  .وتضم العمالء المنسحبين) عمالء غير نشطين(بمجموعة العمالء الجدد الذين لم يحصلوا على قرض بعد 
 

E{Y |C = 1, X)  –  Y |C = 0,X}    (4) 
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. صفر إذا لم تكن فعالة = Cمج تمويل متناهى الصغر،   إذا كانت المشاركة فعالة فى برنا١ = Cحيث 

 :وتكون معادلة األثر
 

Yi  =  aXi  +  βVi  +  δCi  +  εi     (5) 
 

 : أكثر تفصيالً عندما يمكن معالجة البيانات فى سلسلة زمنيةنهج الماصبح هذيو
 

E{Yt |C = 1, X) – Yt |C = 1,X} -  {Yt1 |C = 0, X) – Yt1 |C = 0,X}   (6) 
 

  .  تمثل الفترة السابقةt1  تمثل الفترة الحالية و tحيث 

 :وتصبح معادلة األثر
dYi  =  αXi  +  βVi  +  δCi  +  εi    with Ci  (0,1)    (7) 

 
 .(DID)تباين التباينات ويقيم أثر المشاركة بتداخالت المتغيرين أو 

 
Yi  =  α0  +  β0dT +  a1dC  +  β1dTdC  +  u    (8) 

 
ر صورى يمثل مجموعة العمالء   كمتغيdC تعمل كمتغير صورى يمثل الفترة الحالية؛  dTحيث 

  .مرتبطاً بالتداخل بين المتغيرين   β1طين؛ والمعامل النش

  

 أسلوب انحدار المتغير المساعد: التحليل التكاملى لمدة المشاركة  ٥-١- ١٥
ين بين العمالء من حيث مدة المشاركة فى برنامج بينما تسمح المعادالت المذكورة سابقاً بتقييم التبا

. متناهى الصغر، فإنها ال تحل المشكالت المتعلقة بالعوامل الداخلية التى يكون لها نفوذها على األثر

فاللحظة التى يقرر فيها شخص ما المشاركة فى برنامج للتمويل متناهى الصغر قد تعتمد على متغيرات 

ومن بين هذه العوامل . ولكن كان لها تأثيرها على المؤشرات المختارةمعينة غير قابلة للمالحظة 

حب مشروع متناهى االداخلية مثالً القدرة على تنظيم المشروعات، وهو ما يفسر لنا لماذا ينضم ص

الصغر لبرنامج تمويل بمجرد افتتاح فرع جديد بينما ينتظر آخرون لسنوات قبل أن يفكروا فى التقدم 

  .بطلب قرض

أال وهى أن : ودنا هذه النقطة إلى المشكلة الرئيسية التى تواجه هذا النوع من دراسات تقييم األثروتق

  تحليلىولهذا السبب يكون ضروريا إضافة أسلوب. المتغير الرئيسى فى التحليل ال يظهر خارجياً بالكامل

 لتقييم مدة المشاركة فى -رجى لهما أثر خا- نستخدم متغيرينوألغراض الدراسة الحالية. لقياس األثرثاٍن 

  .برنامج تمويل متناهى الصغر

أسلوب انحدار المتغير المساعد هو التخلص من االنحيازات المرتبطة بالجانب الداخلى والهدف من 

الخطوة : وينقسم هذا األسلوب إلى خطوتين. لمتغير مدة المشاركة فى برنامج تمويل متناهى الصغر

  :ركة فى برنامج باستخدام المواصفات التاليةاألولى هى تقييم مدة المشا

   
Di  =  αXi  +  βRi  +  ΠZi  +  εi    (9) 
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متجه متغير   Riرافى واالقتصادى؛ غتمثل المتغير الديمو Xiفى برنامج؛  تمثل مدة المشاركة   Di حيث

األخرى؛   دون التأثير فى الخصائص Di  متجه خاصية مميزة يؤثر على  Ziصورى يمثل اإلقليم؛ 

  .حد الخطأ   εI متغير مساعد؛ و   Ziوحيث  

عدد سنوات االستمرار : والمتغيران المساعدان اللذان تم اختيارهما لتقييم مدة المشاركة فى برنامج هما

وهناك ارتباط بين هذين . وعدد السنوات المقضية فى األعمال متناهية الصغر) لكل فرع(فى البرنامج 

. رافيةغوبين متغير المشاركة، ولكن ليس بمؤشرات األثر أو الخصائص الديموالمتغيرين المساعدين 

  .ومن ثم فهما مناسبان لمعايير انحدار المتغير المساعد

  :للمشاركة فى معادلة األثر" المساعدة"أما الخطوة الثانية فهى إدخال المدة 
Yi  =  αXi +  βRi  +  ΠDi  +  εi    (10) 

 
  متجه الخاصية اإلقليمية؛ Ri ؛رافيةغمتجه الخاصية الديمو  Xi المراد قياسه؛ هى مؤشر األثر  Yiحيث 

Ri للمشاركة" المساعدة"  تمثل المدة.  

  

   تصور أثر المشاركة-٦ -١ - ١٥

: يقاس تصور أثر التمويل متناهى الصغر على العمالء باستخدام سلسلة من المؤشرات تنقسم إلى فئتين

االستقالل الذاتى (، ومؤشرات غير مادية )عليم، الصحة، وقت الفراغالتغذية، الت(مؤشرات مادية 

  ).، الصراعات، الطمأنينةالزوجة/الزوجوالتمكين، االحترام من األطفال، احترام 

بمقتضاه يتصور العمالء إما تغييراً ) صفر, ١( كمتغير متقطع عالج فى التحليلوبالنسبة لتصور التغيير فُي

ر اويقيم االحتمال من خالل االنحد. دف هو تقييم أسباب تصور التغيير لكل مؤشرواله. إيجابياً وإما ال

  :المنطقى
Yi  =  αXi  +  βRi  +  ΠDi  +  εi    (11) 

 
صفر  = Yi إذا كان التغيير إيجابياً، و ١ = Yiتصور المؤشر الذى يراد تقييمه، وبحيث تكون   Yiحيث 

  الفترة Di  متجه خاصية النشاط االقتصادى؛ Ei؛ رافيةغصية الديمو متجه الخاXi إذا لم يكن إيجابياًًً؛ و 

  .الزمنية المنقضية منذ الحصول على القرض األول

ويمكن تفصيل هذه المواصفات أكثر بأن نأخذ فى االعتبار درجة تملك العمالء لألصول قبل المشاركة 

  :فى البرنامج
 

Yi  =  αXi  +  βRi  +  δ1T1  +  δ2T2  +  δ3T3  +  Y1D1  +  Y2D1  +  Y3D3  +  εi    
(12) 
 

قبل المشاركة ) فقير، متوسط، غنى(  تعبر عن مستويات ثروة العمالء لألصول T3  و  T2و     T1 حيث 

  .  تعبر عن مدة المشاركة فى البرنامجD3   وD2  و D1فى برنامج للتمويل متناهى الصغر، وحيث 

  

    تفسير النتائج-٧ -١ -١٥

وفوق مستويات الداللة هذه ال تعتبر هذه النتائج %. ١٠و% ٥و% ١لنتائج المختلفة بمستوى داللة عند تُقدم ا

  .للدراسة إذا كانت المتغيرات كمية وليست كيفية
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ومع ذلك ينبغى تفسير النتائج بحذر بسبب العدد المحدود من المالحظات فى الدراسة الحالية، والجوانب غير 

التى قد تؤثر على ) الوضع السياسى واالقتصادى، المهارات اإلدارية للعمالء (كميللوضع في شكل القابلة 

  . المذكورةالنتائج

  

   تملك األصول مؤشر   -٢ -١٥

  

 Filmer and Pritchett, World)" بريتشيت"فيلمر و" المواصفات الذى طوره مؤشرينبنى أسلوب 
Bank)على المكونات التالية  :  

)/()()/()( 1111 nnn saajfnsaajfAi −×+−×= 
ال يوجد أصل، = حيث صفر( قيمة األصل األول لألسرة aj1 العاملية هى عالمة األصل األول؛  f1  حيث

  االنحراف s1 والمعيارى لألصل األول فى كل العينة  و األوسط االنحراف a1و ) يوجد أصل= ١

  .المعيارى

  .لعدد وطبيعة األصول التى امتلكتها مناسبة  قيمةحصلت كل أسرة على عالمة

  ).انظر جدول قيمة العامل فيما بعد(حدد لكل أصل عالمة موزونة 

  ).خمس مجموعات متساوية العدد(تم بعد هذا تقسيم إجمالى القيم إلى خمسة أخماس 

  . هى األغنى٥ هى األكثر فقراً، والمجموعة ١مجموعة تملك األصول 
  

    قيمة العامل
  ٠٫١٣٥٩٢٥  مياه الصنابير

  ٠٫١٠٠٣٧٦  الكهرباء
  ٠٫١٣٠١٣٨  صحة العامةال

  ٠٫٢١٧٨٠٧  تلفزيون ملون
  ٠٫٢٢٢١٣٧  تليفون محمول

  ٠٫١٦٦٣٠٣  أآثر من تليفون محمول واحد
  ٠٫٢١٤٦٥٥  غسالة اوتوماتيك

  ٠٫٢١٧٣١٧  ثالجة
  ٠٫١٧٧٦١٣  مروحة

  ٠٫١٩١٩٢٤  طبق استقبال للقنوات الفضائية
  ٠٫١٢٨٣٦٥  سيارة

    تحليل المرآبات الرئيسية: اسلوب االستخراج
  
  نماذج لالنحدار ٣-١٥

  التشغيل
 

Dependent Variable: MOREWORKERS 
Method: Least Squares 

Date: 01/17/08   Time: 00:13 
Sample(adjusted): 6 2257 

Included observations: 940 
Excluded observations: 1312 after adjusting endpoints 

MOREWORKERS=C(1)+C(2)*MEDIUM+C(3)*OLD 
 Coefficie

nt
Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) 0.090164 0.015377 5.863726 0.0000
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C(2) 0.029577 0.022726 1.301442 0.1934
C(3) -

0.014692
0.023727 -0.619209 0.5359

R-squared 0.003665     Mean dependent 
var 

0.09574
5

Adjusted R-
squared 

0.001538     S.D. dependent 
var 

0.29439
7

S.E. of regression 0.294171     Akaike info 
criterion 

0.39387
5

Sum squared 
resid 

81.08474     Schwarz criterion 0.40934
0

Log likelihood -
182.1212

    F-statistic 1.72322
1

Durbin-Watson 
stat 

2.117238     Prob(F-statistic) 0.17905
5

 
 

 االستقاللية
 

Dependent Variable: AUTONOMY 
Method: ML - Binary Logit 

Date: 01/16/08   Time: 19:58 
Sample(adjusted): 1 2260 

Included observations: 2260 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 3 iterations 

Covariance matrix computed using second derivatives 
Variable Coefficie

nt
Std. Error z-Statistic Prob.  

C 0.979172 0.067491 14.50822 0.0000
MALE 0.869333 0.109211 7.960096 0.0000

Mean dependent 
var 

0.796903     S.D. dependent 
var 

0.40239
3

S.E. of regression 0.396607     Akaike info 
criterion 

0.98176
5

Sum squared 
resid 

355.1775     Schwarz criterion 0.98683
0

Log likelihood -
1107.395

    Hannan-Quinn 
criter. 

0.98361
3

Restr. log 
likelihood 

-
1140.546

    Avg. log likelihood -
0.48999
8

LR statistic (1 df) 66.30274     McFadden R-
squared 

0.02906
6

Probability(LR 
stat) 

3.33E-16    

Obs with Dep=0 459      Total obs 2260
Obs with Dep=1 1801    
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Dependent Variable: AUTONOMY 
Method: ML - Binary Probit 

Date: 01/16/08   Time: 20:20 
Sample(adjusted): 1 2260 

Included observations: 2260 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 3 iterations 

Covariance matrix computed using second derivatives 
Variable Coefficie

nt
Std. Error z-Statistic Prob.  

C 0.802161 0.072985 10.99079 0.0000
POORAGO 0.103104 0.086739 1.188667 0.2346
RICHAGO -

0.034600
0.086346 -0.400715 0.6886

Mean dependent 
var 

0.796903     S.D. dependent 
var 

0.40239
3

S.E. of regression 0.402167     Akaike info 
criterion 

1.00996
6

Sum squared 
resid 

365.0426     Schwarz criterion 1.01756
3

Log likelihood -
1138.261

    Hannan-Quinn 
criter. 

1.01273
8

Restr. log 
likelihood 

-
1140.546

    Avg. log likelihood -
0.50365
5

LR statistic (2 df) 4.569797     McFadden R-
squared 

0.00200
3

Probability(LR 
stat) 

0.101784    

Obs with Dep=0 459      Total obs 2260
Obs with Dep=1 1801    

 
  

  الغذاء
 

Dependent Variable: FOOD 
Method: ML - Binary Probit 

Date: 01/16/08   Time: 21:17 
Sample(adjusted): 1 2260 

Included observations: 2260 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 3 iterations 

Covariance matrix computed using second derivatives 
Variable Coefficie

nt
Std. Error z-Statistic Prob.  

WEALTHBEF1 0.302980 0.060688 4.992443 0.0000
WEALTHBEF2 0.212976 0.052158 4.083250 0.0000
WEALTHBEF3 -

0.149251
0.066883 -2.231510 0.0256

WEALTHBEF4 - 0.062610 -2.731734 0.0063
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0.171033
WEALTHBEF5 -

0.343129
0.058877 -5.827868 0.0000

Mean dependent 
var 

0.495575     S.D. dependent 
var 

0.50009
1

S.E. of regression 0.490684     Akaike info 
criterion 

1.35132
7

Sum squared 
resid 

542.9379     Schwarz criterion 1.36398
8

Log likelihood -
1521.999

    Hannan-Quinn 
criter. 

1.35594
7

Avg. log likelihood -
0.673451

   

Obs with Dep=0 1140      Total obs 2260
Obs with Dep=1 1120    

 
Dependent Variable: FOOD 
Method: ML - Binary Probit 

Date: 01/16/08   Time: 21:22 
Sample(adjusted): 1 2260 

Included observations: 2260 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 3 iterations 

Covariance matrix computed using second derivatives 
Variable Coefficie

nt
Std. Error z-Statistic Prob.  

MALE 0.263678 0.037364 7.057021 0.0000
FEMALE -

0.299028
0.038305 -7.806518 0.0000

Mean dependent 
var 

0.495575     S.D. dependent 
var 

0.50009
1

S.E. of regression 0.487779     Akaike info 
criterion 

1.33851
7

Sum squared 
resid 

537.2414     Schwarz criterion 1.34358
2

Log likelihood -
1510.524

    Hannan-Quinn 
criter. 

1.34036
5

Avg. log likelihood -
0.668374

   

Obs with Dep=0 1140      Total obs 2260
Obs with Dep=1 1120    

 
 

 التعليم
 

Dependent Variable: EDUCATION 
Method: ML - Binary Probit 

Date: 01/16/08   Time: 21:49 
Sample(adjusted): 1 2260 
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Included observations: 2260 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 3 iterations 

Covariance matrix computed using second derivatives 
Variable Coefficie

nt
Std. Error z-Statistic Prob.  

WEALTHBEF1 -
0.620168

0.064046 -9.683186 0.0000

WEALTHBEF2 -
0.500540

0.054155 -9.242712 0.0000

WEALTHBEF3 -
0.643694

0.071879 -8.955226 0.0000

WEALTHBEF4 -
0.506728

0.065272 -7.763292 0.0000

WEALTHBEF5 -
0.696273

0.063003 -11.05144 0.0000

Mean dependent 
var 

0.278761     S.D. dependent 
var 

0.44848
9

S.E. of regression 0.448096     Akaike info 
criterion 

1.18445
5

Sum squared 
resid 

452.7805     Schwarz criterion 1.19711
7

Log likelihood -
1333.435

    Hannan-Quinn 
criter. 

1.18907
6

Avg. log likelihood -
0.590015

   

Obs with Dep=0 1630      Total obs 2260
Obs with Dep=1 630    

 
Dependent Variable: EDUCATION 

Method: ML - Binary Probit 
Date: 01/17/08   Time: 01:33 

Sample(adjusted): 1 2260 
Included observations: 2260 after adjusting endpoints 

Convergence achieved after 2 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficie
nt

Std. Error z-Statistic Prob.  

RURAL -
0.551715

0.052097 -10.59006 0.0000

URBAN -
0.607503

0.039966 -15.20055 0.0000

SEMIURBAN -
0.585039

0.060470 -9.674808 0.0000

Mean dependent 
var 

0.278761     S.D. dependent 
var 

0.44848
9

S.E. of regression 0.448616     Akaike info 
criterion 

1.18589
4

Sum squared 454.2349     Schwarz criterion 1.19349
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resid 1
Log likelihood -

1337.061
    Hannan-Quinn 

criter. 
1.18866
7

Avg. log likelihood -
0.591620

   

Obs with Dep=0 1630      Total obs 2260
Obs with Dep=1 630    

 
  

  الصحة
 

Dependent Variable: HEALTH 
Method: ML - Binary Probit 

Date: 01/16/08   Time: 23:41 
Sample(adjusted): 1 2260 

Included observations: 2260 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 3 iterations 

Covariance matrix computed using second derivatives 
Variable Coefficie

nt
Std. Error z-Statistic Prob.  

MALE -
0.351604

0.038545 -9.121881 0.0000

FEMALE -
0.194539

0.037149 -5.236731 0.0000

Mean dependent 
var 

0.393363     S.D. dependent 
var 

0.48860
4

S.E. of regression 0.487781     Akaike info 
criterion 

1.33841
4

Sum squared 
resid 

537.2464     Schwarz criterion 1.34347
9

Log likelihood -
1510.408

    Hannan-Quinn 
criter. 

1.34026
2

Avg. log likelihood -
0.668322

   

Obs with Dep=0 1371      Total obs 2260
Obs with Dep=1 889    

 
Dependent Variable: HEALTH 

Method: ML - Binary Probit 
Date: 01/16/08   Time: 23:51 

Sample(adjusted): 1 2260 
Included observations: 2260 after adjusting endpoints 

Convergence achieved after 3 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficie
nt

Std. Error z-Statistic Prob.  

WEALTHBEF1 -
0.220609

0.060212 -3.663849 0.0002
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WEALTHBEF2 -
0.283451

0.052492 -5.399874 0.0000

WEALTHBEF3 -
0.279761

0.067569 -4.140380 0.0000

WEALTHBEF4 -
0.215177

0.062804 -3.426137 0.0006

WEALTHBEF5 -
0.343129

0.058877 -5.827868 0.0000

Mean dependent 
var 

0.393363     S.D. dependent 
var 

0.48860
4

S.E. of regression 0.488706     Akaike info 
criterion 

1.34352
5

Sum squared 
resid 

538.5698     Schwarz criterion 1.35618
7

Log likelihood -
1513.183

    Hannan-Quinn 
criter. 

1.34814
5

Avg. log likelihood -
0.669550

   

Obs with Dep=0 1371      Total obs 2260
Obs with Dep=1 889    

  
 



 


