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مقدمة
�شهد عام  2017الإعالن عن تبني البنك املركزي امل�رصي ل�سيا�سة
ال�ش��مول امل��ايل ،وت�أكي��د اهتمام اجله��از امل�رصيف بتو�صيل اخلدم��ات املالية
ب�س� ٍ
�هولة وتكلف��ة منخف�ض��ة للفقراء وحم��دودي الدخل ،واالهتم��ام اخلا�ص
توقيع مذكَّ ِ
رة تفاهم بني املجل�س القومي للمر�أة
العام
بالن�ساء .كما �شهد ذلك
َ
ُ
والبن��ك املرك��زي امل�رصي؛ لتنظي� ِ�م التعاون بني الطرفني فيم��ا يتعلَّق بدعم
وماليا.
اقت�صاديا
ومتكني امل��ر�أة امل�رصية
ًّ
ًّ
وت�ش�ير الأدبي��ات املتعلق��ة بال�ش��مول امل��ايل �إىل �أن زيادة نفاذ الن�س��اء
نهن
للخدم��ات املالية ميكن �أن ينعك���س بالإيجاب على تكوي��ن م َّدخرات متكُّ َّ
م��ن احل�ص��ول على عائ��د ،وتكوين ح ٍّد �أدنى من ر�أ���س املال ال�لازم للبدء
ف�ضل عن احل�صول على متويل
مدر للدخل،
ً
يف ممار�سة ن�شاط اقت�صادي ٍّ
ال�س��تكمال متطلبات ت�أ�سي���س م��شروع جديد �أو التو�سع يف م�رشوع قائم.
ويحت��لُّ التموي��ل متناه��ي ال�صغر عل��ى وجه اخل�صو���ص مكانةً مهمة
�در
يف تل��ك الأدبي��ات ،باعتب��اره نقط��ة الب��دء ملمار�س��ة ن�ش��اط اقت�ص��ادي ُم� ٍّ
لدخل� ،سواء اقت�رصت النتيجة على جمرد التخفيف من حدة الفقر والإبقاء
على حياة «�صاحبة امل��شروع» عند ح ِّد الكَ فاف� ،أو مت االنتقال �إىل مرحلة
�أعل��ى ب�إقام��ة م��شروع �أك�بر ،ي�س��تخدم ن�س��اء �أخري��ات وي�س��هم بالت��ايل يف
3

مواجهة حقيقية للفقر ورفع م�س��توى معي�ش��ة ه�ؤالء الن�س��اء.
أدبي��ات �أن النف��اذ �إىل خدم��ات الت�أم�ين مي ِّث��ل �أح��د
كم��ا ت��رى تل��ك ال َّ
دورا يف �س� ِّد فج��وة احلماي��ة
جوان��ب ال�ش��مول امل��ايل الت��ي ميك��ن �أن تلع��ب ً
االجتماعي��ة وتوف�ير احل��د الأدن��ى من ��شروط العم��ل الالئق للن�س��اء.
ت�صورن��ا �أن هن��اك حاج��ةً حقيقية لدرا�س��ة العالقة بني ال�ش��مول
ويف
ُّ
امل��ايل وزي��ادة فر���ص العمل املدر لدخل نقدي للن�س��اء ،خا�صةً يف الريف.
ف��إذا كان��ت الأرقام الر�س��مية ت�ش�ير �إىل توا�ضع ن�س��بة الن�س��اء يف قوة العمل
أي�ض��ا �إىل �أن ما يقرب من ن�صف الن�س��اء العامالت
يف م��صر ،ف�إنه��ا ت�ش�ير � ً
يعمل��ن يف القط��اع غ�ير الر�س��مي ،و�أن الغالبية العظمى منه��ن يعملن لدى
الأ��سرة ب��دون �أج��ر وبدون حماي��ة قانوني��ة �أو ت�أمين��ات اجتماعية .ويعني
ه��ذا �أن حتقي��ق ه��دف التمك�ين االقت�صادي للن�س��اء يتطلَّب لي���س فق��ط زيادة
فر�صه��ن يف العم��ل لل�س��وق ،ولك��ن بالأ�سا���س �أن يك��ون ذلك العم��ل ب�أجر
نق��دي ،ناهي��ك ع��ن �أن تتوفَّر له ��شروط العمل الالئق.
ون�ش�ير هن��ا �إىل نتائج درا�س��ة �س��ابقة مل�ؤ�س�س��ة املر�أة اجلدي��دة بعنوان
«عم��ل الن�س��اء يف ال�س��وق بدون �أج��ر  -العمل لدى الأ��سرة يف املجال غري
الر�سمي مب�رص» .1فقد �أو�ضحت تلك الدرا�سة �أنه على الرغم من �أن الن�ساء
العامالت لدى الأ�رسة بدون �أجر يعملن لل�سوق ف� َّإن هذا مل ي� ِّؤد �إىل تعزيز
حريته��ن يف االختيار �أو �ش��عورهن بذواتهن وحقوقهن وال مكانتهن داخل
الأ��سرة .كما �أو�ضحت �أنه با�س��تثناء حرية التن ُّقل ف�إن و�ضع العامالت لدى
الأ�رسة بدون �أجر يف كل اجلوانب املتعلقة مبكانتهن داخل الأ�رسة ،مبا يف
ذل��ك امل�ش��اركة يف اتخاذ القرارات واملوقف من العنف اجل�س��دي ،ي�أتي يف
أي�ضا مقارنةً
مرتبة �أدنى ،لي���س فقط مقارنةً بالن�س��اء العامالت ب�أجر ولكن � ً
أ�صل.
(ربات البيوت) الالئي ال يعملن لل�سوق � ً
بالن�س��اء َّ

جزءا من م��شروع تدريبي ب�ش��أن ال��دور الذي
�اب
ومي ِّث��ل ه��ذا الكت� ُ
ً
ميكن �أن يلعبه نفاذ الن�س��اء امل�رصيات للخدمات املالية الر�س��مية ،يف الريف
�ر الالئق .وينق�س��م امل��شروع �إىل
خا�ص��ةً  ،لزي��ادة فر�صه��ن يف العم��ل احل� ِّ
جزءين:
اجل��زء الأول ،ال��ذي يعر�ض��ه ه��ذا الكت��اب� ،إىل كاف��ة
يتوج��ه
َّ
ُ
الأط��راف املعني��ة بق�ضي��ة ال�ش��مول امل��ايل للن�س��اء� ،أي م�ؤ�س�س��ات اخلدمات
املالية الر�سمية ،والأجهزة الرقابية ِّ
املنظمة لن�شاطها ،والأجهزة احلكومية
ذات ال�صل��ة ،ف�ض� ًلا عن املجل���س القومي للم��ر�أة ومنظم��ات املجتمع املدين
�وية.
املن�ش��غلة بالق�ضايا الن�س� َّ
وينق�س��م ه��ذا اجل��زء �إىل خم�س��ة ف�ص��ول ،نتن��اول يف الف�ص��ل الأول
نظري��ا ملفهوم ال�ش��مول املايل والعالق��ة بينه وبني زي��ادة النمو
طرح��ا
منه��ا
ًّ
ً
االقت�ص��ادي ورف��ع مع��دالت الت�ش��غيل للن�س��اء ،وف ًق��ا للتي��ارات الفكري��ة
الرئي�س��ية الت��ي تناول��ت ه��ذا املو�ض��وع يف الأدبي��ات االقت�صادية وال �س��يما
الن�س��وية .ونتناول يف الف�صل الثاين امل�ؤ�� ِّشرات الرئي�س��ية خلريطة ال�شمول
حتليل لأهم
امل��ايل يف م�رص وموقع الن�س��اء فيها� .أم��ا الف�صل الثالث فيتناول
ً
�س��مات و��شروط برامج اخلدمات املالية الر�س��مية املتاحة للن�ساء يف م�رص.
�تكمال لتحلي��ل الواق��ع امل��صري للخدم��ات املالي��ة املتاحة للن�س��اء يتناول
وا�س� ً
الف�ص��ل الراب��ع عر���ض نتائ��ج ور���ش عمل �أجرته��ا الأ�س��تاذة منى عزت،
مدي��رة برنام��ج الن�س��اء والعم��ل مب�ؤ�س�س��ة امل��ر�أة اجلدي��دة ،م��ع ع��دد م��ن
اجلمعيات وامل�ؤ�س�س��ات الأهلية وجمموعة من الن�س��اء امل�ستفيدات بالقرو�ض
متناهي��ة ال�صغ��ر يف خم�� ٍ�س م��ن حمافظ��ات الوجهني القبل��ي والبحري.
وينته��ي الكت��اب بف�ص��ل ختام��ي ي�س��تعر�ض النتائج الت��ي مت التو�صل
�إليه��ا ب�ش��أن م��دى مالءم��ة اخلدم��ات املالية الر�س��مية ،مب�س��تواها و�س��ماتها
و��شروطها احلالية ،لهدف الإ�س��هام يف زيادة فر�ص العمل احلر للن�س��اء،
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سلوى العنتري ونفيسة دسوقي ،عمل النساء في السوق بدون أجر  -العمل لدى
األسرة في المجال غير الرسمي بمصر ،مؤسسة المرأة الجديدة.2016 ،

يف الري��ف خا�ص��ة .كما يط��رح للحوار خطة عمل مقرتحة لتح�س�ين جودة
وكف��اءة تل��ك اخلدم��ات املالية وتفعي��ل دورها يف حتقيق الهدف املن�ش��ود.
خم�ص�ص
�أم��ا اجل��زء الث��اين م��ن امل��شروع فيتم َّث��ل يف دليل تدريب��ي
َّ
للجمعي��ات وامل�ؤ�س�س��ات الأهلي��ة الت��ي م��ا زال��ت تلع��ب ال��دور الرئي�س��ي يف
متوي��ل الأن�ش��طة االقت�صادي��ة للن�س��اء ،يف الري��ف خا�ص��ة ،ويف تزويده��ن
باخلدم��ات االجتماعي��ة املختلفة.
واملتدرب�ين بال�س��مات
املتدرب��ات
وي�س��تهدف ه��ذا اجل��زء تعري��ف
ِّ
ِّ
حاليا للن�ساء امل�رصيات،
الرئي�س��ية لربامج اخلدمات املالية الر�س��مية املتاحة ً
و�صول
يف الريف خا�صة ،وما يرتبط بها من ��شروط مالية وغري مالية،
ً
�إىل حتدي��د �أه��م العقبات التي حتول دون نفاذ الن�س��اء �إىل تلك اخلدمات� ،أو
حتول دون تفعيل دورها يف زيادة فر�صهن يف العمل احلر .كما ي�ستهدف
لطرح التو�صي��ات وحتديد الأدوار التي
املتدربات
التفاع��ل م��ع
ِّ
ِّ
واملتدربني ْ
ميكن �أن ي�س��هموا بها ،للتغل��ب على هذه العقبات.
و�إنن��ي �إذ �أع��رب ع��ن تقدي��ري البال��غ مل�ؤ�س�س��ة امل��ر�أة اجلدي��دة عل��ى
أود الت�أكيد على وعين��ا العميق ب�أنه
ت�ص ِّديه��ا لرعاي��ة ه��ذا العم��ل ال�ضخ��م ،ل ُّ
اقت�صاديا،
لتمكينهن
�إذا كان ال�شمول املايل للن�ساء ميثِّل �أحد ال�رشوط املهمة
َّ
ًّ
ٍ
تراتيجية
جزءا من ا�س�
ف�إنه ال يكفي وحده لتحقيق ذلك التمكني ما مل ي�ش��كِّ ل
ً
ٍ
متكاملة لدعم وتطوير امل�رشوعات ال�صغرية ومتناهية ال�صغر ،ويف القلب

الفصل األول

ِ
المالي
الشمول
ي للعالقة بين
اإلطار النظر ُّ
ِّ
ُ
ِ
ٍ
وزيادة
منظور نسوي
فرص التشغيل من

منها م��شروعات الن�س��اء ،وا�س�تراتيجية متكاملة ملواجهة املعوق��ات الثقافية
واالجتماعية والت�رشيعية التي حت ُّد من قدرة الن�ساء على الإ�سهام يف الن�شاط
االقت�صادي من خالل فر�ص عمل تتم َّتع ب�رشوط العمل الالئق ...ون�أمل
البناء عليها يف هذا الطريق.
خطوة ميكن
�أن يكون هذا امل�رشوع التدريبي
ً
ُ
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عل��ى الرغ��م من تعدد تعريفات ال�ش��مول املايل ،ف�إنه��ا تدور جميعها
حول فكرة �أ�سا�سية هي حق جميع فئات املجتمع يف احل�صول على اخلدمات
املالي��ة الالزم��ة له��ا ،من خ�لال القنوات الر�س��مية بج��ودة ُيعت ُّد به��ا وتكلفة
ميكن حتملها.
تعرف منظم��ة الأونكتاد -م�ؤمت��ر الأمم املتحدة
فعل��ى �س��بيل املثالِّ ،
للتج��ارة والتنمي��ة -لل�ش��مول امل��ايل ب�أن��ه« :احلال��ة الت��ي يتم َّت��ع فيه��ا جمي��ع
فعليا على خدم��ات االئتمان
البالغ�ين ،يف �س��ن العم��ل ،بفر�ص��ة احل�ص��ول ًّ
واالدخ��ار والت�أم�ين و�س��داد املدفوع��ات ،ع��ن طري��ق مقدم��ي اخلدم��ات
الر�س��ميني� ،أي تق��دمي خدم��ات منا�س��بة للعمي��ل بطريق��ة م�س��ئولة وبتكلف��ة
معقول��ة وثابتة».1
كم��ا يتم َّث��ل التعري��ف املقدم من البن��ك الدويل يف «�أن يك��ون للأفراد
حتمل تكلفته� ،إىل املنتجات
وامل��شروعات �إمكاني��ة النفاذ َّ
الفعال الذي ميك��ن ُّ
واخلدم��ات املالية التي تقابل احتياجاته��م (معامالت ،مدفوعات ،ادخار،
ائتمان ،ت�أمني) و�أن يتم تقدمي تلك اخلدمات بطريقة م�سئولة وم�ستدامة».2
�أم��ا تعري��ف البن��ك املرك��زي امل��صري فيتمث��ل يف «�إتاح��ة اخلدمات
املالية ملختلف فئات املجتمع� ،سواء كانت م�ؤ�س�سات �أم �أفراد ،والعمل على
متكينهم من ا�س��تخدام تلك اخلدمات ،وتقدميها لهم بجودة منا�س��بة و�أ�س��عار
مقبولة ،من خالل القنوات الر�س��مية للنظام املايل الر�س��مي».3
1

�أ�سا�سي الدور االحتمايل الذي ميكن �أن يلعبه النفاذ للخدمات املالية يف رفع
معدالت النمو االقت�صادي وزيادة معدالت الت�شغيل ،4وحت�سني م�ستويات

املهم�ش��ة ،وعلى ر�أ�س��ها الن�س��اء .ولع��ل �أبلغ تعب�ير عن هذا
معي�ش��ة الفئ��ات َّ
ال��دور امل�أم��ول قد متثَّل يف تكرار �إدماج النفاذ �إىل اخلدمات املالية وخا�صةً
للن�ساء� ،ضمن �أهداف وغايات ا�سرتاتيجية التنمية امل�ستدامة  ،20305التي
�أقرته��ا اجلمعي��ة العام��ة للأمم املتح��دة يف �س��بتمرب  ،2015والتي متثِّل احلد
الأدن��ى للأه��داف التي مت التوافق على �أن ت�س��عى حكوم��ات الدول املختلفة
لتوفريه��ا ملواطنيهاًّ � ،أيا ما كان امل�س��توى االقت�ص��ادي لتلك الدول.
�مول امل��ايل للن�س��اء عل��ى وج��ه التحدي��د م��ن الق�ضاي��ا الت��ي
ويع� ُّد ال�ش� ُ
حظي��ت بن�صي��ب واف��ر من االهتم��ام على �صعي��د الأدبي��ات االقت�صادية منذ
4

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،مجلس التجارة والتنمية ،لجنة التجارة
والتنمية" ،تأثير إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية على التنمية ،بما يشمل إبراز
أثر التحويالت المالية :التمكين االقتصادي للنساء والشباب" ،مذكرة من أمانة
األونكتاد ،جنيف ،نوفمبر  ،2014ص .6

"Financial inclusion means that individuals and businesses have access
to useful and affordable financial products and services that meet
– their needs – transactions, payments, savings, credit and insurance
delivered in a responsible and sustainable way".

3

أول :العالقــة النظريــة بيــن الشــمول المالــي للنســاء والنمــو االقتصــادي
ً
وزيــادة فــرص العمــل
عل��ى الرغ��م م��ن �أن االهتم��ام بال�ش��مول امل��ايل ق��د يعك���س يف ج� ٍ
�زء
أي�ضا وب�ش��كلٍ
من��ه الدف��اع ع��ن احلقوق االقت�صادية للإن�س��ان ،ف�إنه يعك���س � ً

2

http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview
البنك المركزي المصري ،كتاب دوري بتاريخ  6أبريل  2017بشأن األسبوع
العربي للشمول المالي.
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هناك بالطبع بعض األهداف االقتصادية األخرى التي يتم الربط بينها وبين الشمول
المالي .ولعل من أبرز تلك األهداف ما يؤدي إليه الشمول المالي من توسيع الجزء
من معامالت المجتمع المالية الذي يتم تنفيذه من خالل القطاع المصرفي بما يعنيه
ذلك من قدرة أكبر للبنوك المركزية على إدارة السياسة النقدية والسيطرة على
المعروض النقدي .كما يتم الربط بين الشمول المالي وبين زيادة القدرة على حصر
المنشآت غير الرسمية وتحفيز تلك المنشآت على التسجيل -وبالتالى الخضوع
للضرائب -مقابل الحصول على مزايا التمويل منخفض التكلفة .وغنيٌّ عن البيان
أن تسجيل المنشآت وانتقالها إلى القطاع الرسمي ال يعني بالضرورة إسهامها
في توفير فرص العمل الالئق ،أخذًا في االعتبار ما تشير إليه الدراسات من أن
عالقات العمل غير الرسمية تشمل نحو  %51من العاملين في الشركات الخاصة
الرسمية ،الذين يجري تعيينهم بدون عقود قانونية وال تأمينات اجتماعية .انظر في
ذلك:

World Bank Group, More Jobs, Better Jobs: A Priority for Egypt, June
2014, p. 104, 127.
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-

األمم المتحدة ،الجمعية العامة ،الدورة السبعون ،قرار اتخذته الجمعة العامة في 25
سبتمبر  ،2015رقم  – 1/70تحويل عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعام .2030
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الت�س��عينيات .وق��د تركَّ ��ز االهتم��ام �آنذاك عل��ى الدور الذي ميك��ن �أن تلعبه
خدمات التمويل متناهي ال�صغر ،التي تو�سعت يف تقدميها منظمات املجتمع
امل��دين بالإ�ضاف��ة �إىل بع���ض البن��وك يف جن��وب �آ�س��يا (لع��ل �أ�ش��هرها بن��ك
جرامني يف بنجاالدي�ش) و�أفريقيا و�أمريكا الالتينية ،ك� ٍ
ا�ستخدامها
آلية ميكن
ُ
لتخفيف ح َّدة الفقر وحت�سني م�ستويات معي�شة الن�ساء يف دول العامل الثالث.
ث��م تط� َّ�ور الأم��ر خ�لال العقد احل��ايل �إىل الت�أكي��د على حق الن�س��اء يف النفاذ
�إىل �أنواع اخلدمات املالية كافة ،املقدمة من البنوك وغريها من امل�ؤ�س�سات
املالية الر�س��مية ،والدور االحتمايل الذي ميكن �أن يلعبه النفاذ �إىل خدمات
املدفوعات واالدخار والتمويل والت�أمني يف حت�س�ين م�س��توى معي�شة الن�ساء
و�أ��سرهن ورف��ع معدالت النمو والت�ش��غيل يف املجتمع ككل.6
وميك��ن �إدراج الأدبي��ات االقت�صادي��ة الت��ي تناول��ت العالق��ة ب�ين
ال�ش��مول امل��ايل وزي��ادة فر���ص العمل للن�س��اء يف �أربع��ة تيارات رئي�س��ية،
تتمث��ل فيم��ا ي�أتي:
 -1التيــــار المعنــي بالنــمو واالســتــدامة المـــالــية للخدمـــات المقــدمـــــة
:Financial self-sustainability
جت��د هذه املدر�س��ة خ�ير تعبري عن �أفكاره��ا يف الدرا�س��ات والتقارير
ال�صادرة عن البنك الدويل وامل�ؤ�س�سات التابعة له ،و�صندوق النقد الدويل،
ف�ضل عن بع�ض اجله��ات املانحة الدولية
وبع���ض منظم��ات الأمم املتح��دةً ،
وعل��ى ر�أ�س��ها وكال��ة امل�س��اعدات الأمريكي��ة  .USAIDويتب َّنى ه��ذا التيار
منوذج النمو القائم على اقت�صاد ال�س��وق النيوليربايل.
و�أخ�ذًا يف االعتب��ار �أن رف��ع مع��دالت االدخ��ار واال�س��تثمار مي ِّث��ل �أحد
املتطلب��ات الأ�سا�س��ية لتحقي��ق النم��و االقت�صادي وزي��ادة معدالت الت�ش��غيل ف�إن
Women 20 & Argentina Think 20, Gender Economic Equity, Financial
Inclusion for Women: a Way Forward, Argentina, 2018, p. 3-6.
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6

املعبة عن هذا التيار ت�ش�ير �إىل �أهمية �س��د فجوة ال�ش��مول
الدرا�س��ات والتقارير ِّ
امل��ايل ك�أحد ال�س��بل الفعال��ة يف هذا االجتاه.
فم��ن ناحي� ٍ�ة ،ت�ؤك��د تل��ك الدرا�س��ات �أن نف��اذ الن�س��اء �إىل خدم��ات
الفعال��ة لتعبئ��ة
االدخ��ار ذات العائ��د ،ميك��ن �أن ي�ش��كل �إح��دى الو�س��ائل َّ
املدخ��رات ال�صغ�يرة ورفع معدالت االدخار الكل��ي ،خا�صةً و�أن التجربةً
العملية قد �أثبتت �أن معدالت امليل لالدخار لدى الن�ساء ت�ساوي �أو تزيد عن
تل��ك املع��دالت لدى الرجال ،و�أن الن�س��اء يتطلَّع��ن �إىل الأوعية االدخارية
جغرافيا.7
ذات العائد املجزي التي ميكن توفريها من م�ؤ�س�سات مالية قريبة
ًّ
وم��ن ناحي��ة �أخرى ،يرى �أ�صحاب هذا االجتاه �أنه يجب ا�س��تهداف
الن�ساء بالتمويل الإنتاجي للم�رشوعات ال�صغرية ومتناهية ال�صغر وت�شجيع
�را الرتف��اع �أث��ر �إ�س��هام الن�س��اء يف الن�ش��اط
ري��ادة الن�س��اء للأعم��ال؛ نظ� ً
�سجل جي ًدا يف معدالت �سداد
االقت�صادي على معدالت النمو ،كما �أن لهن ً
القرو���ض ويف التع��اون ،مما ي��ؤدي �إىل زيادة كفاءة وا�س��تدامة اخلدمات
امل� َّؤداة لهن.8
وي�ؤك��د �صن��دوق النق��د ال��دويل �أن توف�ير التموي��ل ال�لازم للن�س��اء
لتدعيم فر�صهن يف ممار�س��ة الأن�شطة االقت�صادية ،وريادة الأعمال ي�شكِّ ل
�أح��د اجلوان��ب املهم��ة لرفع معدالت النم��و يف دول العامل الثال��ث� ،أخذًا يف
ٍ
بوجه عام من انخفا�ض �إ�س��هام الن�س��اء يف
االعتب��ار ما ت َّت�س��م ب��ه تلك الدول
ق��وة العم��ل ،وارتف��اع مع��دالت البطالة بينه��ن مقارنةً بالرج��ال ،وهو ما
ٍ
فر�صة احتمالية
يعني وجود طاقة �إنتاجية عاطلة لو مت ت�شغيلها لأ�سفرت عن
كب�يرة لرف��ع مع��دالت النمو للمجتم��ع ككل .ويف هذا ال�س��ياق ت�ش�ير �إحدى
Women 20 & Think 20, Financial Inclusion for Women: OP. Cit, p. 4.
UNDP, Evaluation Office, Microfinance, Essentials No. 3, December
1999, p. 4.
Christopher Blattman et al., Building Women's Economic and Social
Empowerment through Enterprise, World Bank, LOGICA study series
No. 1, April 2013, p. 53.
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-

الدرا�س��ات ال�ص��ادرة ع��ن ال�صندوق� ،إىل �أنه ل��و كان قد مت تخفي�ض فجوة
النوع االجتماعي لقوة العمل ،مبنطقة ال��شرق الأو�س��ط و�ش��مال �أفريقيا،
�دل م��ن ثالث��ة �أ�ضع��اف) ل َّأدى ه��ذا �إىل ارتف��اع
لتقت��صر عل��ى ال�ضع��ف (ب� ً
ال�ضعف.9
مع��دل النم��و االقت�صادي لتلك املنطق��ة خالل العقد املا�ض��ي �إىل ِّ
فاالفرتا���ض �إذن ه��و �أن نف��اذ الن�س��اء �إىل اخلدم��ات املالي��ة املختلف��ة
ي�س��اعدهن على الإ�س��هام يف النمو االقت�صادي ،لي���س فقط من خالل ريادة
الأعم��ال وت�أ�سي���س امل��شروعات اجلدي��دة وزيادة ا�س��تثماراتهن يف �أن�ش��طة
أي�ضا بتح�س�ين �إدارة مواردهن ال�ش��خ�صية وموارد الأ�رسة،
قائمة ،ولكن � ً
تعر�ض �أ�رسهن و�أن�شطتهن االقت�صادية للتقلُّبات والأزمات
وهو ما يقلِّل من ُّ
دورا م�ساع ًدا
املالية� .أي �أن �س َّد فجوة ال�شمول املايل للن�ساء ميكن �أن يلعب ً
للنمو االقت�صادي.10
ت�صاعد تركيز هذا التيار ،خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية،
ويالحظ
ُ
ُ
عل��ى ال��دور الكبري الذي ميكن �أن يلعبه التقدم التكنولوجى يف ابتكار �آليات
تقنية جديدة  ،Fintechت�س��اعد على زيادة نفاذ الن�س��اء خلدمات املدفوعات
والتحوي�لات عل��ى وج� ِ�ه التحدي��د .حيث يت��م الت�أكيد على �أن و�س��ائل الدفع
الإلكرتوني��ة ب�أنواعه��ا املختلف��ة (بطاق��ات �إلكرتوني��ة� ،إنرتن��ت ،ماكين��ات
البعد املكاين
��صرف �آيل ،موباي��ل� ...إلخ) ،ت�س��اعد يف التغلب عل��ى عقبة ُ
للم�ؤ�س�سات املالية الر�سمية ،والقيود التي ميكن �أن تفر�ضها القيم االجتماعية
ال�س��ائدة على حركة الن�س��اء ،من ناحية ،والتغلب على م�شكلة ارتفاع تكلفة
ويالحظ �أن خدمات املدفوعات املق َّدمة من
اخلدم��ة ،م��ن ناحية �أخرىُ .11
خالل املوبايل ،على وجه التحديد ،ت�أتي يف مقدمة االبتكارات التقنية التي
IMF, Opportunity for All, Promoting Growth and Inclusion in the Middle
East and North Africa, November 2018, p. 7.
Women 20 & Think 20, Financial Inclusion for Women, OP. Cit., p. 3- 6.
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9
10

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ،تأثير إمكانية الوصول إلى الخدمات
المالية على التنمية بما يشمل إبراز أثر التحويالت المالية :التمكين االقتصادي
للنساء والشباب ،نوفمبر  ،2014ص .10

12

يت��م الرتكي��ز عليها والرتويج له��ا يف هذا ال�صدد .12كما ُيالح��ظ م ْنح �أهمية
كب�يرة لل��دور الذي ميكن �أن يلعبه التق� ُّدم التكنولوجي يف توفري �آليات �أكرث
كف��اءة لتحوي�لات العامل�ين يف اخل��ارج ،ال��واردة للن�س��اء يف دول الع��امل
الثال��ث والت��ي ميكن �أن ت�س��اعد على رفع مع��دالت االدخار واال�س��تثمار.
ويف هذا ال�س��ياق ت�أتي ،على �س��بيل املثال ،دعوة الأمم املتحدة �إىل تخفي�ض
تكالي��ف معامالت حتويالت املهاجري��ن �إىل الوطن الأم.13
وت�ش��كِّ ل ا�س��تدامة برام��ج التموي��ل وت�صميم برام��ج للقرو�ض قادرة
عل��ى اال�س��تمرار والتموي��ل الذات��ي Financial self-sustainability
�إح��دى الق�ضاي��ا املحوري��ة يف الدرا�س��ات ال�ص��ادرة ع��ن ه��ذا التي��ار .حيث
ُيركَّ ��ز عل��ى �أهمي��ة حتدي��د �أ�س��عار الفائ��دة ب�ش��كل �صحي��ح مبا ي�ضم��ن تغطية
تكالي��ف وخماط��ر القر���ض ،و��ضرورة ف�ص��ل ن�ش��اط التموي��ل ع��ن بقي��ة
الأن�ش��طة التي قد متار�س��ها اجلهة املانحة ،مبا ي�س��اعد على الف�صل املحا�س��بي
بينه��ا ،ف�ض� ًلا ع��ن ا�س��تخدام �آلي��ات القرو���ض اجلماعي��ة ،وتو�س��يع نطاق
�عيا لال�س��تفادة مما حتققه
الربامج للو�صول �إىل �أعداد كبرية من العمالء� ،س� ً
اقت�صادي��ات احلج��م من تخفي�ض يف التكاليف ،مع الت�أكيد على �أهمية ُح�س��ن
�إدارة املخاط��ر وا�س��تخدام �آلي��ات الت�أم�ين اجلماعي عل��ى القرو�ض لتغطية
خماطر عدم ال�س��داد .14فقدرة امل� َّؤ�س�سات الأهلية العاملة يف جمال التمويل
12

انظر في ذلك على سبيل المثال:

World Bank Group, Global Findex Database 2017, p. 10 – 12.
Center for Financil Inclusion, Accion, Banking Sector Approaches to
Customer Engagement and Capability, May 2018, p. 7-8.

13
14

-

يتمثَّل الهدف العاشر من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لألمم المتحدة في
خفض تكاليف معامالت تحويالت المهاجرين إلى أقل من  %3وإلغاء قنوات
التحويالت التي تربو تكاليفها على  %5بحلول عام .2030
انظر على سبيل المثال :ريتشارد روزنبرج وآخرون ،أسعار الفائدة على القروض
الصغرى ومحدداتها  ،2014 - 2011منتدى الوصول إلى التمويل ،تقارير
المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب) ،العدد  ،7يونيو .2013

UK aid et al. Promoting Women's Financial Inclusion- A toolkit, February
2013.
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متناه��ي ال�صغ��ر عل��ى حتقي��ق الأرب��اح ،ومناف�س��ة البن��وك اخلا�ص��ة ،ه��ي
التي ت�ضمن لها اال�س��تمرار يف الن�ش��اط دون االعتماد على اجلهات املانحة
الدولية� ،إذ تتمكَّ ن من احل�صول على التمويل الالزم لن�ش��اطها باالقرتا�ض
ف�ضل عن اجتذاب
شرة من البنوك التجارية ومن �أ�س��واق املال الدولية ً
مبا�� ً
امل�س��تثمرين م��ن القطاع اخلا�ص للإ�س��هام يف ر�ؤو���س �أموالها.15
 -2التيار المعني بتخفيف حدَّة الفقر Poverty alleviation
أي�ض��ا م��ن �أر�ضية اقت�ص��اد ال�س��وق النيوليربايل،
ينطل��ق ه��ذا التي��ار � ً
وتوجه��ات م�ؤ�س�س��اته املالي��ة الدولية ،ومنظمات��ه املانحة الرئي�س��ية� .إال �أنه
ُّ
يختلف عن تيار النمو واال�س��تدامة املالية يف � َّأن حمور اهتمامه هو تخفي�ض
عرف بـ
ح� َّدة الفق��ر بني ال��شرائح الأكرث فق� ً
�را وتنمية املجتمع املحل��ي �أو ما ُي َ
 ،16 community developmentوه��ي ال�سيا�س��ات الت��ي مت طرحه��ا
بق��وة خ�لال الت�س��عينيات ،ك�آلي��ة رئي�س��ية للتخفي��ف من ح� َّدة الآثار ال�س��لبية
املهم�ش��ة وحم��دودة
للخ�صخ�ص��ة ،وبرام��ج ُّ
التكي��ف الهيكل��ي عل��ى الفئ��ات َّ
ـع دور الدولة من
ظل تراجـ
الدخ��ل يف دول الع��امل الثال��ث ،خاصـ ًة في ِّ
ـة
ـن ناحيـ
ـدول مـ
ـك الـ
ـمية لتلـ
ـات الرسـ
ـع المعونـ
ـة ،وتراجـ
ناحيـ
ـات
ـى الخدمـ
ـاذ إلـ
ـادة النفـ
ـي أن زيـ
ـة إذن هـ
ـرى .17فالفرضيـ
أخـ
الماليــة مثــل القــروض ،وخدمــات االدِّخــار ،والتأميــن،
والتحويــات يســاعد الفقــراء فــي دول العالــم الثالــث علــى
Elizabeth Rhyne & Maria Otero, Microfinance through the Next Decade,
Accion International, November 2006, p. 45.
Johnson, S. and Rogaly, Microfinance and Poverty Reduction, Oxford,
Oxfam, 1997.
Meltem Onay & Bugra Ozer, Enterpreneurship, Empowerment and the
Impact of the Dimension of Female Identity on the Women Involved
in Microcredit Financing Schemes, International Journal of Social
Sciences and Humanity Studies, Vol. 3, No. 2, 2011, p. 299.
Linda Mayoux, Questioning Virtuous Spirals: Microfinance and Women's
Empowerment in Africa, Journal of International Development, 11,
1999, p. 958.
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ـل
ـرص أفضـ
ـى ُفـ
ـول علـ
ـتهم ،والحصـ
ـتوى معيشـ
ـين مسـ
تحسـ
ـاة وتخفي��ف ح��دة ال�صدم��ات الت��ي يتعر�ض��ون له��ا.18
ـي الحيـ
فـ
وم��ن هن��ا ف�إن��ه �إذا كان الرتكي��ز يف تي��ار النم��و واال�س��تدامة املالي��ة
�ب عل��ى رف��ع مع��دالت النم��و م��ن خ�لال تعبئ��ة امل َّدخ��رات والتموي��ل
ين�ص� ُّ
الإنتاج��ي للم��شروعات وري��ادة الأعم��ال ،ف��إن الرتكي��ز يف تي��ار تخفيف
ين�صب على حت�س�ين م�س��توى معي�ش��ة الأ��سرة وتخفي��ف حدة ما
ح��دة الفق��ر
ُّ
تتعر���ض له م��ن �أزمات وتقلب��ات يف الدخل .وهو الأم��ر الذي يقت�ضي
ق��د َّ
والتو�س��ع يف من��ح القرو���ض
�درة لعائ��د،19
تنمي��ة امل َّدخ��رات ال�صغ�يرة ا ُمل� َّ
ُّ

ف�ضل
اال�س��تهالكية ،مبا يف ذلك لأغرا�ض العالج والتعليم والإ�س��كانً ،20
ع��ن القرو���ض الإنتاجي��ة لتموي��ل �أن�ش��طة اقت�صادية مو ِّل��دة للدخل .وحيث
احتياج��ا ،ف�إن��ه ال غ�ضا�ض��ة يف
�إن الأم��ر يتع َّل��ق با�س��تهداف الفئ��ات الأ�ش��د
ً
تق��دمي متويل ب�أ�س��عار فائدة مدعمة لبع�ض الفئ��ات� ،أو جمموعة حم َّددة من
العم�لاء� ،أو �إع��داد برامج ت�س��تهدف مناط��ق بعينها.
وي��رى ه��ذا التي��ار ��ضرورة ا�س��تهداف الن�س��اء ِ
باخل ْدم��ات املالي��ة؛
عل��ى �أ�سا���س �أنه��ن يعان�ين م��ن م�س��تويات �أعل��ى للفق��ر ،خا�ص��ة يف حال��ة
جزءا �أك�بر م��ن دخولهن على
الن�س��اء املُعي�لات ،ولأنه��ن ع��ادة م��ا ُينفق��ن
ً
احتياجات �أ�رسهن .21وعلى ذلك ف�إن زيادة نفاذ الن�ساء خلدمات االدخار
والقرو�ض ،و�س��يطرتهن على القرارات املتعلِّق��ة بتلك الأموال ،يزيد من
Maren Duvendack & Philip Mader, Impact of Financial Inclusion in Low
and Middle – Income Countries, A Campbell Systematic Review, January
2019, p. 6.
IPA, Innovation for Poverty Action, Women Empowerment through
Financial Inclusion, March 2017, p. 3
IFC, International Finance Corporation – World Bank Group, Financial
Inclusion, Creating Opportunities through Financial Services in South
Asia, 2013, p. 9 – 12.
Ramesh S. Arunachalam, Microfinance and Innovative Financing
for Gender Equality: Approaches, Challenges and Strategies,
Commonwealth Secretariat, London, May 2007, p. 10.
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قدرته��ن عل��ى زيادة الإنفاق على حت�س�ين م�س��تويات معي�ش��تهن وم�س��توى
سرب الزيادة يف الدخل �إىل جماالت غري
معي�ش��ة �أطفالهن ،22ومينع من ت�� ُّ
�إنتاجية �أو ال حت ِّقق فائدة للأ�رسة ،وهو ما قد يحدث فيما لو �آلت الزيادة يف
الدخ��ل �إىل الرجال.23
فعندم��ا تك��ون هن��اك الفر�صة حليازة الن�س��اء ح�س��اب ادخاري دون
حتمل
حتم��ل �أعب��اء مالي��ة كب�يرة ،ف��إن ه��ذا يتيح للأ��سرة ق� ً
�درة �أكرب عل��ى ُّ
ُّ
�لبا عل��ى م�س��توى
�صدم��ات انخفا���ض الدخ��ل� ،أو املر���ض دون الت�أث�ير �س� ً
وجود
ا�س��تهالكها� ،أو اللج��وء �إىل اال�س��تدانة ملواجه��ة الط��وارئ .كم��ا �أن
َ
ح�س� ٍ
حت�س��ن
�اب ادخ� ٍّ
�اري ذي عائ��د جم��زٍ للن�س��اء ،ميك��ن �أن ينعك���س عل��ى ُّ
مع َّدالت الإنفاق على الغذاء (م�شرتيات اللحوم والأ�سماك) والإنفاق على
التعلي��م ،مب��ا يف ذل��ك تعلي��م الفتيات .وعل��ى املدى الطويل ميك��ن �أن يظهر
الأثر الإيجابي لعائد االدخار يف �شكل زيادة يف الإنفاق على �رشاء �أ�صول
للأ��سرة (�إ�صالح��ات باملن��زل� ،أجهزة منزلية� ،)... ،أو يف �ش��كل زيادة
مع��دالت اال�س��تثمار يف ن�ش��اط اقت�ص��ادى .وم��ن الأمثل��ة العملي��ة التي يرد
ذكرها يف هذا اخل�صو�ص� 24أن الن�ساء املعيالت يف نيبال قد متكنﱠ من زيادة
الإنفاق على �أ��سرهن بن�سبة  %15لأغرا�ض الغذاء وبن�سبة  %20لأغرا�ض
التعلي��م ،بع��د ح�صوله��ن عل��ى ح�س��ابات ادخار جماني��ة (بدون ر�س��وم فتح
ح�س��اب) .ويف كيني��ا متكَّ��ن البائع��ون وخا�ص��ةً الن�س��اء ،بع��د فتح ح�س��ابات
ادخ��ار ،م��ن رف��ع مع��دالت التوف�ير وزي��ادة ا�س��تثماراتهم يف الأن�ش��طة
SIDA, Microfinance and Women's Empowerment, Stockholm, 2006, p.
11.
Linda Mayoux, Micro Finance and the Empowerment of Women: a
Review of the Key Issues, ILO, 2002, p. 5.
Naila Kabeer, Conflicts over Credit: Re-Evaluating the Empowerment
Potential of Loans to Women in Rural Bengaladesh, World Development,
Vol. 29, N. (1) 2001, p. 64.
World Bank Group, Global Findex Database 2017, p. 2.
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االقت�صادي��ة التي ميار�س��ونها بن�س��بة .25%60
ويعط��ي ه��ذا التي��ار �أهمي��ة كب�يرة للدور ال��ذي تلعب��ه برام��ج التنمية
م�صاحبة ِ
ِ
للخدمات املالية املمنوحة للن�س��اء.
املجتمعية ،التي يتعيَّن �أن تكون
فمجرد ح�صول الن�ساء على التمويل ال يكفي وحده لإحداث الأثر املطلوب
لتح�س�ين م�س��تويات معي�ش��ة الأ��سرة ،ب��ل ال ب�دَّ م��ن اق�تران ذل��ك بخدمات
لتح�س�ين التغذي��ة والرعاي��ة ال�صحي��ة وحم��و الأمي��ة وحت�س�ين مه��ارات
�م التفاعل بني جهود تنمية املجتم��ع املحلي community
الن�س��اء ،بحيث يت� ُّ
 developmentوالزي��ادة يف دخ��ل الأ��سرة عل��ى النحو ال��ذي ي�ؤدي �إىل
حت�س�ين م�س��توى معي�ش��ة الن�س��اء ،وهو ما ميكنهنَّ من االلتفات �إىل �إحداث
تغي�يرات �أو�س��ع يف جمال عدم امل�س��اواة بني اجلن�س�ين.26
 -3التيار المعني بالتمكين النسوي Feminist Empowerment
تتمث��ل نقط��ة البدء لأ�صحاب هذا االجتاه يف حتقيق امل�س��اواة ،و�إزالة
التميي��ز عل��ى �أ�سا���س الن��وع االجتماع��ي ،و�ضم��ان مت ُّت��ع الن�س��اء بحق��وق
الإن�س��ان .Women’s human rights 27فت�ؤك��د «لين��دا مايوك���س»،
التي ُتع ُّد من �أبرز ممثلي هذا االجتاه� ،أنَّ من حق الن�س��اء �أن يح�صلن على
خدمات مالية تتنا�س��ب مع احتياجاتهن .فهنَّ يف حاجة �إىل �أوعية ادخارية
ت�ساعدهن على تكوين مدخرات وبناء �أ�صول يف م�أمن من الطلبات اليومية
IBID, p. 9.
Ackerly, B. A, Testing the Tools of Development: Credit Programmes,
Loan Involvement and Women's Empowerment, IDS bulletin, (3) 1995,
p. 56.

27

25
26

نظر على سبيل المثال:

Linda Mayoux, Taking Gender Seriously: Towards a Gender Justice
Protocol for a Diversified, Inclusive and Sustainable Financial Sector,
WEMAN, August 2008, p. 3.
Commonwealth Secretariat, Microfinance and Innovative Financing for
Gender Equality: Approaches, Challenges and Strategies, Women's
Affairs Ministers Meeting, Uganda, June 2007.
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لأع�ضاء الأ��سرة ،كما يحتجن �إىل �أنواع متعددة من خدمات التمويل مثل
قرو���ض لتموي��ل الأن�ش��طة اجلدي��دة ،وقرو���ض ملواجه��ة تكالي��ف ال�صح��ة
�دادها ال��زوج) لتدعي��م م�س��ئولية
والتعلي��م وال�س��كن ،وقرو���ض (يتولَّ��ى �س� ُ
الرج��ال يف حت�س�ين معي�ش��ة الأ��سرة ،مبا يف ذل��ك زوجاته��م وبناتهم ،كما
ه��ي احل��ال يف قر�ض تعليم االبن��ة �أو القر�ض املخ�صَّ���ص لزواجها .وعلى
الرغ��م م��ن ذلك ف��إن الواقع يثبت �أنَّ��ه ميكن �أن تكون هن��اك عوائق حتول
دون نف��اذ الن�س��اء �إىل تلك اخلدمات.28
ومي ِّث��ل �أث��ر ِ
اخل ْدم��ات املالية عل��ى التمكني االقت�ص��ادي واالجتماعي
وال�سيا�س��ي للن�س��اء ب��ؤرة االهتم��ام لهذا التي��ار ،الذي ينطلق م��ن التجارب
الفعلي��ة لنف��اذ الن�س��اء للخدم��ات املالي��ة ،خا�ص��ةً خدم��ات التموي��ل يف �آ�س��يا
يكون له من �آثارٍ �إيجابية �أو �س��لبية
و�أفريقي��ا جن��وب ال�صحراء ،لتقييم ما قد
ُ
على متكني الن�س��اء.
تخلُ���ص بع���ض التقييم��ات �إىل �أن زيادة نفاذ الن�س��اء للخدم��ات املالية
�س��وف ي��ؤدي ،بذات��ه� ،إىل زيادة متكينهن على امل�س��توى الفردي� ،س��واء
�ر بتو�س��يع نطاق االختي��ارات املتاحة لهن �أو بتحقيق ا�س��تقاللهن
تعلَّ��ق الأم� ُ
االقت�صادي وزيادة قدرتهن على االعتماد على الذات .29فمن ناحية ت�ساعد
خدم��ات املدفوع��ات الإلكرتوني��ة واحل�س��ابات امل�رصفية ،على منح الن�س��اء
ق� ٍ
�در �أك�بر م��ن اخل�صو�صي��ة وال�س��يطرة على دخوله��ن املحقَّقة م��ن العمل،
وه��و الأم��ر ال��ذي ي�ش��كِّ ل �أهمي��ة كبرية للن�س��اء الالئ��ي يعانني م��ن انخفا�ض
�زا لهن
قدراته��ن التفاو�ضي��ة داخ��ل املن��زل ،30ومب��ا قد ي�ش��كِّ ل يف ذاته حاف� ً
على العمل .31ومن ناحية �أخرى ف�إنه عندما ت�سيطر الن�ساء على القرارات
IBID, p. 13.
The World Bank, Does Micro Credit Empower Women? Evidence from
Bangladesh, March 2003, p. 29.
IPA, Innovation for Poverty Action, Women Empowerment through
Financial Inclusion, OP. Cit, p. 5& 9.
IBID, p. 9.
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30
31

اخلا�صة باالدخار واالقرتا�ض ،وينخرطن يف جمموعات ،وي ُقمن بريادة
الأعمال واال�ستثمار يف �أن�شطة اقت�صادية مولِّدة للدخل والتو�سع فيها ورفع
�إنتاجيتها ،ف�إن هذا ي�ؤدي �إىل خلق فر�ص عمل وحت�س�ين م�س��توى املعي�ش��ة
له��ن ورمب��ا لن�س��اء �أخريات ،فيم��ا ميكن �أن يو�صف ب�أثر ت�س��اقط وانت�ش��ار
الثم��ار  ،trickle down and out effectوه��و م��ا ي�س��هم يف تغي�ير
و�ضعه��ن داخل الأ��سرة والبيئة املحيط��ة واملجتمع ككل.32
مهما
كم��ا ْ
تخلُ���ص بع�ض التقييم��ات �إىل �أنَّ تخفي�ض الفقر ميثِّل مكو ًنا ًّ
يف �سيا�س��ة متكني الن�س��اء� ،أو �أنَّه ي�صبح يف الواقع الوجه الآخر للعملة على
ح ِّد تعبري «ليندا مايوك���س» .33فحتى لو مل تنخرط الن�س��اء ب�شكلٍ مبا�رش يف
�أن�ش��طة مولِّدة للدخل ،ومتَّ ذلك من خالل �أفراد الأ��سرة الآخرين ممثَّلني
يف ال��زوج والأبناء ،ف�إن ا�س��تخدام �أم��وال القر�ض �أو عائد املدَّخرات التي
ح�صلت عليها الن�س��اء ل�صالح الأ�رسة ،ميكن �أن ي�ساعدهن على لعب �أدوار
�أكرث فاعلية يف عملية اتخاذ القرارات داخل املنزل .وقد لوحظ �أن الن�س��اء
غالبا ما ي�ش��عرن باالعتزاز ب�أنف�س��هن عندما ي�س��همن بدرجة �أكرب يف حت�سني
ً
معي�شة الأ�رسة .34كما لوحظ �أن الآثار الإيجابية لزيادة ثقة الن�ساء ب�أنف�سهن،
واملهارات واملعارف التي يكت�سبنها من خالل االنخراط يف العمل لل�سوق،
منوذجا تتطلَّع �إليه الن�ساء الأخريات يف البيئة املحليَّة،
ميكن �أن جتعل منهن
ً
لتقبل
وهو ما ي�ؤدي �إىل ت�أثريات �أو�س��ع يف تلك البيئة ويف ا�س��تعداد الرجال ُّ
تلك التغريات .ففي بع�ض املجتمعات التي تتَّ�س��م مبحدودية الفر�ص املتاحة
للن�س��اء ملقابلة ن�س��اء �أخريات ،ميثل دخول الن�س��اء يف جمموعات للح�صول
عل��ى خدم��ات االدخ��ار والتموي��ل ونفاذهن �إىل ال�س��وق فر�ص��ة لالحتكاك
32

انظر على سبيل المثال:

IFC, International Finance Corporation – World Bank Group, Financial
Inclusion: Stories of Impact, 2013, p. 10 – 14.
Linda Mayoux, Microfinance and the Empowerment of Women, OP.
Cit., p 8.
Naila Kabeer, Conflicts Over Credit, OP. Cit, p. 71.
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33
34

والتفاع��ل م��ع الأخريات .35وت�ش�ير العديد من الدرا�س��ات امليدانية �إىل �أن
ه��ذه الآث��ار الإيجابي��ة كانت ُتالحظ ب�ش��كل �أكرب يف ��شريحة الن�س��اء «الأقل
فقرا» الالئي حظني ببع�ض التعليم والعالقات االجتماعية على النحو الذي
ً
36
مكَّنهن من ممار�س��ة �أن�شطة اقت�صادية ناجحة .
وي��رى تي��ار التمك�ين الن�س��وي �أن��ه عل��ى الرغ��م م��ن وج��ود �إمكانية
احتمالية لأن ي�ؤدي نفاذ الن�ساء للخدمات املالية �إىل حتقيق �آثار �إيجابية على
حتميا،
أمرا
متكينه��ن
ًّ
ًّ
اقت�صادي��ا� ،إال �أن ح��دوث تلك الآثار الإيجابية لي���س � ً
تلقائيا �إىل التمكني االجتماعي وال�سيا�س��ي لهن.
كم��ا �أن��ه ال يف�ضي
ًّ
فحت��ى ل��و �أُتيح��ت للن�س��اء فر�ص��ة احل�ص��ول عل��ى اخلدم��ات املالي��ة
املختلف��ة ،ميك��ن �أن تك��ون هن��اك معوق��ات قانوني��ة وم�ؤ�س�س��ية واجتماعي��ة
وثقافية حتول بينهن وبني اال�س��تفادة منها .فاال�س��تفادة من اخلدمات املالية
يف زيادة فر�ص الن�ساء للعمل تتوقَّف ،على �سبيل املثال ،على مدى وجود
قيود على حتركات الن�ساء ،منط القيم ال�سائدة لدى �رشيحة اجتماعية معينة
حي��ال عم��ل الن�س��اء خ��ارج املن��زل ،37م��دى نف��اذ الن�س��اء والفتي��ات للتعليم
واخلدم��ات ال�صحي��ة ومه��ارات التدري��ب مبا يف ذل��ك حمو الأمي��ة املالية،
ٍ
مهم من وقتهن
مدى نفاذ الن�س��اء للأ�صول الإنتاجية ،مدى ا�ستغراق
جزء ٍّ
يف العم��ل املن��زيل ورعاي��ة الأبن��اء .38وه��ي عوام��ل تختل��ف م��ن جمتم��ع
جميعا يف
�إىل �آخ��ر وت�ؤث��ر عل��ى فر�ص الن�س��اء يف العمل ،ويتعيَّن و�ضعه��ا
ً
االعتب��ار �إىل جان��ب عن�رص اخلدم��ات املالية.
�أمَّ��ا البيان��ات اخلا�ص��ة بتزايد ع��دد امل�س��تفيدات من برام��ج التمويل،
Linda Mayoux & Maria Hartl, Gender and Rural Microfinance: Reaching
and Empowering Women, IFAD, August 2009, p. 9.
IBID, p. 8-10.
Naila Kabeer, Conflicts Over Credit, OP. Cit, p. 69.
IPA, Innovation for Poverty Action, OP. Cit, p. 8.
Linda Mayoux, Reaching and Empowering Women: Towards a Gender
Justice Protocol for a Diversified, Inclusive, and Sustainable Financial
Sector, Brill NV, Netherlands, 2010.
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والزي��ادة يف �إجم��ايل ر�صي��د القرو�ض املمنوحة وجودة معدالت ال�س��داد،
الت��ي يت��م اال�س��تناد �إليها عادة للتدليل على نفاذ الن�س��اء للخدم��ات املالية ،فال
ميكن النظر �إليها باعتبارها م�ؤ�رشات على التمكني؛ فزيادة طلب الن�ساء على
القرو���ض ميك��ن �أن يعك�� َ�س تزايد ال�ضغ��وط من جانب ال��زوج والأ�صهار
للنفاذ �إىل تلك الأموال من خالل الزوجة .فت�س��جيل القرو�ض با�س��م الن�ساء
ال يعن��ي بال��ضرورة �س��يطرتهن عل��ى الق��رارات اخلا�ص��ة با�س��تخدام تل��ك
الأم��وال ،حي��ث ميكن �أن ي�ضع الزوج يده على مبلغ القر�ض� ،أو يح�صل
عل��ى التمويل مبا��شرة با�س��م الزوجة ،ويف مثل تلك احل��االت ف�إنه حتى لو
قام الزوج ب�س��داد القر�ض فيمكن �أن يتم هذا على ح�س��اب املبالغ املخ�صَّ�صة
ال�س��تهالك الأ��سرة �أو عرب االقرتا�ض من م�صادر �أخرى .39و�أو�ضحت
نتائ��ج بع���ض الدرا�س��ات امليداني��ة يف �آ�س��يا و�أفريقي��ا جن��وب ال�صح��راء �أن
الزوج��ة ميك��ن �أن تتعرَّ���ض ل�ضغ��وط ت��ؤدي �إىل ا�س��تخدام املدَّخ��رات �أو
الزوج وال ُي�س ِفر الأمر بال�رضورة
القرو�ض يف ن�ش��اط اقت�صادي ميار�س��ه
ُ
عن توليد دخلٍ م�ستقل للزوجة .كما �أو�ضحت �أنَّه حتى لو ا�س ُتخدم التمويل
�در لدخ��ل للزوج��ة ف�إن��ه ميك��ن �أن تك��ون ال�س��يطرة
يف ن�ش��اط اقت�ص��ادي م� ٍّ
الفعلية على هذا الدخل للزوج ،وحتى لو كان هناك ح�ساب ادخاري با�سم
الزوج��ة ف��إن �إمكانية ال�س��حب من هذا احل�س��اب ببطاق� ٍ�ة �إلكرتونية ميكن �أن
ينق��ل ال�س��يطرة الفعلي��ة عليه للزوج ال��ذي ي�ضع يده على الكارت وي�س��حب
ما يريد .40و ُتعلِّق ليندا مايوك�س على تلك النتائج مت�سائلة :هل نحن ب�صدد
للدي��ن» داخل الأ��سرة؟.41
متك�ين للن�س��اء �أم «ت�أني��ث ْ
وم��ن ناحي��ة �أخرى ،فعلى الرغ��م من االعرتاف ب�أن زيادة �إ�س��هام
الن�س��اء يف دخ��ل الأ��سرة ،ي�ش��عرهن بالر�ض��ا وبقيمة �أنف�س��هن ،ف��إن هذا ال
Linda Mayoux & Maria Hartle, Gender and Rural Microfinance, OP. Cit.
IPA, Innovation for Poverty Action, OP. Cit., p. 5.
Linda Mayoux, Women's Empowerment or Feminization of Debt? One
World Action, 2002, p. 8.

21

39
40
41

ي�ضم��ن بال��ضرورة ح��دوث �أي تغي�ير يف عالق��ات الن��وع االجتماع��ي
داخل الأ��سرة .حيث ت�ش�ير الدرا�س��ات امليدانية �إىل �أنه يف بع�ض احلاالت
حت�س��ن العالقات داخل الأ��سرة وتقليل
كان��ت الزي��ادة يف الدخل ت�ؤدي �إىل ُّ
امل�ش��احنات ح��ول تدب�ير النفق��ات ال�رضوري��ة الالزم��ة له��ا ،ويف بع���ض
احل��االت الأخ��رى كان �إ�س��هام الن�س��اء يف حت�س�ين الدخل ت��ؤدي �إىل زيادة
التوت��ر وال�ضغ��وط الت��ي يتعرَّ�ضن لها.
فعندما ي�س��تمر الرجال يف �أن تكون لهم اليد العليا يف كيفية ا�س��تخدام
املدخ��رات والقرو���ض وم��ا ق��د يتولَّد ع��ن الن�ش��اط االقت�ص��ادي من دخول
ف��إن التموي��ل املمن��وح للن�س��اء ميك��ن �أن ي��ؤدى �إىل �إع��ادة �إنت��اج وتكري���س
النظ��ام الأب��وي Re - enforcing the patriarchal system42
ال��ذي ُيعان�ين من��ه؛ حيث ميك��ن �أن ي�ؤدي تفا ُق��م �أعباء الن�س��اء بالعمل داخل
املن��زل وخارج��ه �إىل �س��حب الفتي��ات من الدرا�س��ة ك��ي ي ُقم��ن مبعاونة الأم
حتم��ل تل��ك الأعب��اء .ويف بع�ض احلاالت ميكن �أن ي��زداد التوتر داخل
يف ُّ
الأ�رسة عندما جتد الزوجة ،التي �أ�صبحت تتمتَّع ب ُقدرة اقت�صادية� ،صعوبةً
التعاي���ش مع رجل يتَّ�س��م ب�س� ٍ
تقليدي وي�ش��عر بعدم الراحة والتهديد
�لوك
يف
ٍّ
ُ
اقت�صاديا� ،أو عندما ي�س� ِفر الأمر ع��ن قيامه بتخفي�ض
م��ن ا�س��تقالل زوجته
ًّ
م��ا كان يتحمَّل��ه �س��اب ًقا يف نفق��ات الأ��سرة �أو حت��ى التحلُّل من تلك امل�س��ئولية
بالكام��ل وانته��از الفر�صة للزواج م��رة ثانية.43
وعلى �صعي ٍد �آخر ،ت�ؤكِّ د ليندا مايوك�س �أن الأثر الإيجابي املفرت�ض
ينجم عن االنخ��راط يف جمموعات االدخار
للتمك�ين االقت�ص��ادي الذي ق��د ُ
والتموي��ل متناه��ي ال�صغ��ر (عل��ى النحو املق�دَّم م��ن اجلمعيات وامل�ؤ�س�س��ات

الأهلي��ة) ال يق�ترن بال��ضرورة بالتمك�ين االجتماع��ي وال�سيا�س��ي للن�س��اء؛
فاحل�ص��ول عل��ى دخ��لٍ وتخ�صي�ص �أوق��ات لالجتماعات الدوري��ة اخلا�صة
بعملي��ات االدخ��ار والقرو���ض ميك��ن �أن ت�أخ��ذ الن�س��اء بعي� ًدا عن الأن�ش��طة
الأخ��رى ،االجتماعي��ة وال�سيا�س��ية ،التي كان ميكن ق�ض��اء ذلك الوقت يف
ير �إىل �أن��ه عندم��ا تركِّ ز هذه
ممار�س��تها .وت�ؤك��د مايوك���س �أن التجرب��ة ت�ش� ُ
االجتماعات على اجلوانب املتعلقة باالدخار والقرو�ض فقط ،ف�إن الن�س��اء
غالب��ا م��ا يرغ�بن يف تخفي���ض الوق��ت املخ�صَّ���ص جلل�س��ة االجتم��اع ومعدل
ً
تواتر اجلل�س��ات.
كم��ا ت�ؤك��د �أن��ه حينما تكون الن�س��اء غري ق��ادرات على زي��ادة الدخل
حتت �س��يطرتهن �أو التفاو�ض ب�ش��أن عالقات عدم امل�س��اواة داخل الأ��سرة
والبيئ��ة املحيط��ة ،ف ��إن نفاذه��ن �إىل اخلدم��ات املالي��ة ،وخا�ص��ةً ِخدم��ات
التموي��ل ،ميك��ن �أن ي ��ؤدي �إىل �آث��ار �س��لبية عل��ى التمك�ين .فاالقرتا���ض
ِ
�ستواجه
دخول ،وهو ما يعني �أنه يف مرحلة ما
لأغرا�ض اال�ستهالك ال يولِّد
ً
�خ املديونية� ،أي
يعر�ضها للوقوع يف ف� ِّ
املدين��ة م�ش��كلةً يف ال�س��داد وهو م��ا قد ِّ
االقرتا�ض من �أكرث من م�صدر ل�س��داد ديون �س��ابقة ،وي�ؤدي هذا يف واقع
الأمر �إىل االنتقا�ص من حرية الن�س��اء ويجعل �أو�ضاعهن �أكرث ه�شا�ش��ة.44
�اء التمويلَ الذي ح�صلن عليه لأن�ش��طتهن
�تخدم الن�س� ُ
وحتى عندما ت�س� ُ
االقت�صادي��ة ف�إنه��ن يكنَّ مقي��دات يف اختياره��ن لنوعية الن�ش��اط بالعديد من
العوام��ل ،ميك��ن �أن يك��ون من بينه��ا حجم التموي��ل املتاح و�آجال ال�س��داد.
�بيا من
�كارا مل��شروعات تتطلَّ��ب �
أحجام��ا كب�يرة ن�س� ًّ
فهن��اك ن�س��اء ميتلك��ن �أف� ً
ً
متييزا �ضده��ن يف النف��اذ للقرو�ض الأكرب
التموي��ل� ،إال �أنه��ن ق��د ي�صادف��ن
ً
حجم��ا والأط��ول �أج� ًلا وه��و م��ا يدف��ع به��ن �إىل البق��اء يف دائ��رة الأن�ش��طة
ً
الأق��ل ربحي��ة� ،أو ��شراء معدات وم�س��تلزمات �إنت��اج �أقل ج��ودة �أو العجز
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Felix Meier Zuselhausen & Erik Slam, Husbands and Wives: the
Powers and Perils of Participation in Microfinance Cooperative for
Female Entrepreneurs, Tjalling C. Koopers Research Institute, Utrecht
University, September 2013, p. 19- 21.
ILO, Linda Mayoux, Micro-finance and the Empowerment of Women: A
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كثريا م��ا تركِّ ز برام��ج التمويل على
ع��ن تغطي��ة تكالي��ف الإنتاج .كم��ا �أنه ً
�صاحب��ات امل��شروعات القائم��ة بالفعل.45
�اع ال�ضخ��م يف �أ�س��عار
وم��ن ناحي� ٍ�ة �أخ��رى ميك��ن �أن ي��ؤدى االرتف� ُ
وحتم��ل �أق�س��اط للت�أم�ين الإجب��اري عل��ى القر���ض� ،أو تكوي��ن
الفائ��دة،
ُّ
مدَّخ��رات �إجباري��ة ك�ضمان للح�صول على دفعات جديدة منه � -إىل حتميل
أعباء مرتفعة يتم اقتطاعها من دخل الأ��سرة على ح�س��اب متطلبات
الن�س��اء � ً
الإنف��اق عل��ى اال�س��تهالك ال��ضروري ،وعل��ى ح�س��اب امل��وارد التي كان
ميكن توجيهها لال�ستثمار .46ويف هذا ال�سياق يعلِّق عامل االجتماع Jason
 Hickleعل��ى االرتف��اع ال�ضخ��م يف �أ�س��عار الفائدة على القرو���ض متناهية
اجتماعيا ال�س��تنزاف
ال�صغ��ر املتاحة للن�س��اء ب�أنه��ا قد �أ�صبحت «�آلي��ة مقبولة
ًّ
املوارد م��ن الفقراء».47
وهك��ذا ميك��ن الق��ول ب�أن��ه �إذا كان��ت بع�ض التي��ارات ت��رى �أن الأثر
رت�ض لل�ش��مول املايل للن�س��اء على النمو االقت�ص��ادي وتخفيف
الإيجاب��ي املف َ
ح�دَّة الفق��ر �س��ي�ؤدي بذاته �إىل حتقي��ق التمكني االجتماعي وال�سيا�س��ي لهنَّ،
دون �أيَّ��ة تدخ�لات �أخرى لتغي�ير العالقة التفاو�ضية داخل الأ��سرة والبيئة
املحلية �أو املجتمع ككل ،فعلى العك���س من ذلك يرى تيار التمكني الن�س��وي
�أن��ه يتعيَّ��ن النظر �إىل ال�ش��مول املايل يف �س��ياق ا�س�تراتيجية وا�ضحة ومعلنة
لتدعي��م ق��درة الن�س��اء عل��ى حماي��ة م�صاحله��ن الفردي��ة واجلماعي��ة� ،س��واء
داخل الأ�رسة� ،أو البيئة املحلية� ،أو على امل�ستوى الكلي ،وذلك من خالل
جمموع��ة من املحاور الرئي�س��ية ،لعل م��ن �أهمها:48
Öحم��ور ال�سيا�س��ات الكلي��ة ،التي تق��وم بالتميي��ز �ضد الن�س��اء فيما
Linda Mayoux, Women's Empowerment through Sustainable MicroFinance: Rethinking "Best Practice", September 2002, p. 12.
IBID, p. 13.
Nara Hari Dhakal & Samikshy Siwakoti, OP. Cit.
Linda Mayoux, Reaching and Empowering Women, OP. Cit, p. 41.
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يتعلَّق بالأن�ش��طة االقت�صادية التي ميار�س��نها.
Öحم��ور انخفا���ض ج��ودة وارتف��اع تكلف��ة اخلدم��ات واحلاج��ات
الأ�سا�س��ية الالزمة للن�ساء.
Öحم��ور التميي��ز الر�س��مي عل��ى �أ�سا���س الن��وع االجتماع��ي،
وع��دم الق��درة عل��ى �إنف��اذ احلق��وق القانوني��ة للن�س��اء يف امللكي��ة
واال�س��تقاللية.
Öحم��ور العملي��ات ال�سيا�س��ية غ�ير الدميوقراطي��ة ،الت��ي حت��ول
دون �س��ماع �ص��وت الن�س��اء.
كم��ا �أن��ه وف ًق��ا لهذا التي��ار يتعيَّن �أال تقت��صر ا�س�تراتيجية التمكني على
أي�ض��ا؛ فع��دم ت�ضم�ين
ا�س��تهداف الن�س��اء ،ب��ل يج��ب �أن ت�س��تهدف الرج��ال � ً
الرجال ميكن �أن ي�ؤدي بب�س��اطة �إىل �أن ي�صبح ال�ش��مول املايل هو الطريق
جلعل الن�ساء هن امل�سئوالت عن �سداد ديون الرجال وعن االدخار حل�ساب
الأ��سرة ،وه��و م��ا يجعله��ن يف مركز �أك�ثر ه�شا�ش��ة �إذا م��ا انف�صمت عالقة
الزواج .49
 -٤تيار التركيز على جودة الخدمات المالية المقدمة للنساء
يج��د ه��ذا التي��ار ج��ذوره يف حماول��ة �إيج��اد تف�س�ير للتناق�ض��ات التي
�أ�س��فرت عنها الدرا�س��ات العديدة ،املتعلقة ب�أثر النف��اذ �إىل اخلدمات املالية،
وخا�صةً خدمات التمويل متناهي ال�صغر ،على الن�ساء .فبينما �أكَّدت بع�ض
تلك الدرا�سات الآثار الإيجابية لل�شمول املايل على الن�ساء وعلى �أو�ضاعهن
داخل الأ�رسة� ،أكد العديد من الدرا�سات الأخرى �إما حمدودية تلك الآثار
الإيجابي��ة و�إم��ا ظه��ور نتائ��ج �س��لبية النخ��راط الن�س��اء يف برام��ج التموي��ل
متناهي ال�صغر عل��ى وجه التحديد.50
– Linda Mayoux, Women's Empowerment through Sustainable Micro
Finance, OP. Cit, p. 14.
Maren Duvendack and Philip Mader, Impact of Financial Inclusion in
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ويف ت�ص� ُّ�وري �أن «نايل��ة كب�ير» ق��د �أ�س��همت يف بل��ورة ه��ذا التي��ار
�إىل ح� ٍّد بعي��د ،من خالل درا�س��ة مهمَّة قامت بن��شرها يف عام  2001حتت
عنوان «الت�ضارب ب�ش�أن القرو�ض� :إعادة تقييم للأثر االحتمايل للقرو�ض
ِ
الدرا�سة
على متكني الن�ساء يف ريف بنجاالدي�ش» .51وقد �أو�ضحت يف تلك
النتائج املتعار�ض َة ب�ش��أن �أثر التمويل متناهي ال�صغر على متكني الن�س��اء
�أن
َ
عزى �إىل عاملني رئي�س��يني ،يتمثَّل �أحدهما يف اختالف طبيعة الدرا�س��ات
ُت َ
الت��ي تناول��ت ه��ذا املو�ض��وع بالتقيي��م ،م��ن حي��ث املناه��ج املتَّبعة والأ�س��ئلة
املطروحة وكيفية تف�سري النتائج والنماذج الكمية امل�ستخدمة .حيث اعتمدت
بع���ض الدرا�س��ات على البيانات الإح�صائية ،يف ح�ين اعتمد بع�ضها الآخر
عل��ى الدرا�س��ات الكيفي��ة ،وبع�ضه��ا عل��ى الأدل��ة ال��سردية م��ع االفتقار يف
الغالبية ال�ساحقة من احلاالت ل�شهادات الن�ساء املعنيَّات �أنف�سهن عن �أثر النفاذ
�إىل اخلدم��ات املالي��ة على حياتهن� .52أما ال�س��بب الث��اين فيتمثَّل يف اختالف
الأ�س��ئلة التي ا�س� ُتخدمت يف عمليات التقييم واختالف تف�سري الإجابات التي
مت احل�صول عليها .كما �أو�ضحت �أن الدرا�س��ات التي خرجت بتقييم �س��لبي
كانت تركِّ ز يف �أ�سئلتها على موا�صفات عملية التمويل نف�سها� ،أما الدرا�سات
الت��ي خرج��ت بتقيي��م �إيجابي فكانت �أ�س��ئلتها تركِّ ز ب�ش��كل �أكرب عل��ى النتائج
املرتبط��ة بالنف��اذ �إىل التمويل واملرت ِّتبة عليه.53
وت��رى «كب�ير» �أن معظ��م الدرا�س��ات الت��ي خرج��ت بتقيي��م �س��لبي
لأث��ر النف��اذ �إىل اخلدم��ات املالية على متكني الن�س��اء ،كانت هي الدرا�س��ات
التي ُتعلي من �ش�أن «عالقات العداء» القائمة على النوع االجتماعي داخل

الأ�رسة ،وتقلِّل من �ش�أن عالقات التعاون .حيث ترى تلك الدرا�سات �أن
ا�ش�تراك ال��زوج يف ق��رارات �إدارة امل��شروع اململ��وك للأ��سرة �أو الدخ��ل
الناجم عنه هو تعبري عن هيمنة ذكورية يف �صورة متنكِّ رة ،و�أن ممار�س��ة
دليل
ال�س��لطة امل�س��تقلة للن�س��اء يف ه��ذا ال�ش��أن ه��ي فقط الت��ي ميكن اعتباره��ا ً
على التمكني .يف حني ترى نايلة كبري �أن مثل تلك التف�سريات تغفل �أنه يف
بيئ��ة اجتماعي��ة معين��ة قد ُيع ُّد من امل�س��تغرب ج ًّدا �أن يك��ون هناك ابن عاطل
عاطل ع��ن العمل ،ثم تق��وم الزوجة
يف الأ��سرة� ،أو يك��ون ال��زوج نف�س��ه
ً
با�س��تخدام �ش� ٍ
�خ�ص غريب للعمل «فى م��شروعها».
وم��ن ناحي� ٍ�ة �أخرى� ،صحيح �أن ح�صول الن�س��اء على متويلٍ �إنتاجي
قد ال يرتتَّب عليه تغيري جذري يف النمط ال�سائد لتق�سيم العمل ،بحيث تبقى
�أن�ش��طتهن �إىل ح� ٍّد كب�ير حبي�س��ة يف ع� ٍ
�دد حم��دد من الأن�ش��طة «الن�س��وية»،
�إال �أن��ه يج��ب تذكُّ ��ر �أن��ه �إذا كان التمك�ين يتطلَّ��ب تو�س��يع قدرة الن�س��اء على
تعب ع��ن قيمهن و�أولوياته��ن ،فيتعيَّن
اتخ��اذ اختي��ارات ،والقي��ام ب�أعمال ِّ
غالبا ما تكون هي نف�س��ها قد ت�ش�كَّلت
�إدراك �أن ه��ذه القي��م وتلك الأولويات ً
بفع��ل منظوم��ة القيم والأولويات ال�س��ائدة يف البيئة املحيطة .وهذا ما يف�� ِّسر
اختياريا لنمط القيم ال�سائد عند حتديدها ملجال
ا�ستمرار الن�ساء يف اخل�ضوع
ًّ
الن�ش��اط الذي تعمل فيه.
�أم��ا فيم��ا يتعلَّ��ق بحري��ة التن ُّق��ل ك�أح��د املعاي�ير التي يت��م اال�س��تناد �إليها
لقيا���س �أث��ر ممار�س��ة الن�ش��اط االقت�صادي على متكني الن�س��اء ،ف�ترى نايلة
كب�ير �أن��ه ال يوج��د خطوط قاطعة يف ه��ذا املجال .ففي ريف بنجاالدي���ش،
أ�صل ،باختالف
على �سبيل املثال ،تختلف النظرة �إىل العمل خارج املنزل � ً
�بيا ميك��ن �أن ُيعدَّ
الطبق��ات االجتماعي��ة للن�س��اء .فف��ي الطبق��ات املو��سرة ن�س� ًّ
خ��روج الن�س��اء للعمل مدع��اة لتقليل ما يتمتعن به من اح�ترام؛ لذا ف�إنه على
الرغ��م م��ن �أن��ه ميكن �أن يكون لدى ن�س��اء م��ن تلك الطبقة رغب��ة يف ريادة
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�سيحول
العرف االجتماعي ُ
الأعمال وممار�سة ن�شاط اقت�صادي �إال �أن هذا ُ
بينهن وبني النفاذ �إىل التمويل الالزم ،يف حني �أن الرجال من نف�س الطبقة
االجتماعي��ة �أو الطبق��ات الأدن��ى بو�س��عهم ال�س��عي للح�ص��ول عل��ى التمويل
وممار�س��ة الن�ش��اط .ومن ناحية �أخرى ف�إنه يف حني ميكن للن�ساء الفقريات
�رك بحري��ة حل�ض��ور برام��ج التدري��ب وحت�س�ين امله��ارات امل�صاحب��ة
التح� ُّ
للعرف االجتماعي
للقر�ض �أو للقيام ب�سداد �أق�ساطه الدورية ،ف�إنهن ميت ِثلن ُ
ال��ذي ال ي�س��مح بذهابه��ن �إىل ال�س��وق ،ويعتم��دن على �أع�ضاء الأ��سرة من
الرجال للقيام بتلك الأن�ش��طة حل�س��ابهن.
وعل��ى �صعي��د �آخ��ر �أك��دت نايل��ة كب�ير �أن �ش��هادات الن�س��اء ،الالئي
ح�صل��ن عل��ى متوي��ل �إنتاج��ي ومار�س��ن ن�ش� ً
اقت�صاديا ،تو�ض��ح �أنهن ال
�اطا
ًّ
ُي�س�ب ِْغن عل��ى تزاي��د ع��بء العم��ل ذلك التف�س�ير ال�س��لبي ال��ذي خلُ�ص��ت �إليه
اقرتان ذلك اجلزء من ن�ش��اطهن يف عملٍ لل�س��وق
بع�ض الدرا�س��ات ،و�أن
َ
�ر «ال ُي�ش��عرهن ب��الأمل» ،ب��ل �إن �إ�س��هامهن يف
باحل�ص��ول عل��ى دخ��لٍ �أم� ٌ
اعتزازا �أكرب ب�أنف�س��هن.
�إخ��راج �أزواجه��ن م��ن �ضائقة اقت�صادي��ة مينحهنَّ
ً
عام ُتعرب �ش��هادات الن�س��اء عن ازدياد معدَّالت الإح�سا���س بقيمة
وبوج� ٍ�ه ٍّ
حت�س��ن العالقة بالزوج وباقي
ذواتهن نتيج َة ما حق ْقنه من �إجنازات ،وعن ُّ
�أفراد الأ��سرة ،واختف��اء العنف و�س��وء املعاملة.
�أم��ا يف احل��االت الت��ي اتَّ�س��مت بعالق��ات غري ناجحة وات�س��ام �س��لوك
الزوج بعدم امل�س��ئولية ،فت�ش�ير �ش��هادات الن�س��اء �إىل �أنهنَّ قد ا�س��تمررن يف
�را من مظاهر
احلف��اظ ال�ش��كلي عل��ى م�ؤ�س�س��ة الزواج الت��ي توفِّر لهن مظه� ً
احلماي��ة االجتماعي��ة� ،إال �أنه��ن ف�صل��ن موارده��ن املالي��ة ع��ن �أزواجه��ن
وقمن باتخاذ قرارات م�س��تقلة ب�ش��أن ا�س��تخدام �أموالهن -يف الغالب ل�صالح
الأبناء -وقمن ب��شراء �أ�صول وت�س��جيلها ب�أ�س��مائهن .وت��رى نايلة كبري �أن
يعب عن درجة �أكرب من اال�س��تقالل ،ولي���س بال�رضورة التمكني،
هذا كلَّه ِّ
28

�إال �أن��ه يع��ود يف النهاي��ة �إىل النتائ��ج الت��ي ترتَّبت على نفاذ الن�س��اء للخدمات
املالي��ة وما ترتَّب علي��ه من �آثار.
وف��ى ت�ص� ُّ�وري �أن ه��ذا التحلي��ل م��ن نايل��ة كب�ير ل�ش��هادات الن�س��اء،
�ق �إىل ح� ٍّد بعيد
ب�ش��أن �أث��ر نفاذه��ن �إىل اخلدم��ات املالي��ة على حياتهن ،يتَّ�س� ُ
�رد عل��ى «�أمارتي��ا �س��ن» ال��ذي يرب��ط
م��ع الآراء الت��ي �س��بق �أن �أعلنته��ا لل� ِّ
بني الإ�س��هام املادي يف دخل الأ��سرة وبني متكني الن�س��اء من امل�ش��اركة يف
يوجه االتهام للن�س��اء يف املجتمع��ات التقليدية ب�أنهن ِ
ميلْن
اتخ��اذ القرار ،كما ِّ
�إىل عدم التفكري يف م�صلحتهن الذاتية ومينحن الأولوية للقلق على م�ستوى
رفاهية الأ�رسة ،وهو ما يجعلهن �رشيكات يف تقبل وا�ستمرار عدم مت ُّتعهن
«وعيا خاط ًئا» مب�صاحله��ن .54وكان الرد من جانب
بامل�س��اواة ،ويعك���س
ً
�رك نحو حتقيقها
نايل��ة كبري هو �أن قدرة الن�س��اء عل��ى حتديد �أهدافهن والتح� ُّ
ال ميك��ن �أن تخت��زِ ل يف م��دى م�ش��اركتهن يف �صن��ع القرار؛ حي��ث يت�ضمَّن
الأمر يف الواقع العملي دائرة �أو�س��ع من الأفعال ت�ش��مل التفاو�ض واجلدال
أمور ميكن التعبري عنها
واخل��داع واملن��اورة واملقاومة واالحتجاج ،وه��ي � ٌ
�س��واء من خ�لال التفكري والتحرك الف��ردي �أو اجلماعي.55
كم��ا يتما�� ُّ�س هذا التحليل م��ع �آراء «بينا �آجراوال» حول قيام الن�س��اء
«بتطوي��ع تف�ضيالته��ن» وتخفي���ض �س��قف طموحاته��ن؛ ك��ي تتنا�س��ب م��ع
ظ��روف الواق��ع ،و�أن��ه �إذا كان��ت الن�س��اء ينفقن م��ا يح�صلن علي��ه من دخل
عل��ى الأبن��اء ف��إنَّ ه��ذا ال يع ُّد دلي� ًلا على وعيه��ن اخلاط��ئ مب�صاحلهن ،بل
على العك���س قد ي�ش�ير �إىل ا�س��تثمارهن يف توفري احلماية االجتماعية لهن يف
�شيخوختهن .56
Amartia Sen, Gender and Cooperative Conflicts, in I. Tinker (ed.),
Persistent Inequalities, Women and World Development, New York,
Oxford University Press, 1990, p. 123 – 149.
Naila Kabeer, Resources, Agency, Achievements: Reflections on the
Measurement of Women's Empowerment, OP. Cit, p. 438.
Bina Agrawal, Cooperative Conflicts, False Perceptions and Relative
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54
55
56

ل��ذا ف�إن��ه فيم��ا يخ���ص العالق��ة ب�ين ال�ش��مول امل��ايل وزي��ادة فر���ص
خطرا
العم��ل للن�س��اء تخلُ���ص نايلة كب�ير �إىل نتيجة مهمة مقت�ضاه��ا �أن هناك
ً
م��ن حتمي��ل امل�ؤ�س�س��ات املالي��ة (وخا�صة اجلمعي��ات الأهلية) ب�أه��داف تتعلَّق
بالتمك�ين �إىل الدرج��ة الت��ي ت��ضر بقدرته��ا على تق��دمي خدمات مالي��ة فعالة
وم�ستدامة للن�ساء .و�أنه �إذا �أمكن م�ساعدة الن�ساء يف احل�صول مبا�رشة على
اخلدم��ات املالية ،والتغلُّب على العوائق التي ت�ؤدي �إىل قهر �إمكانياتهن يف
ريادة الأعمال وممار�س��ة الن�ش��اط االقت�صادي ،ف�إنه يجب الرتحيب بذلك
على �أ�سا�س من الكفاءة وامل�ساواة .ف�إذا �أدَّى قدر �أكرب من الكفاءة وامل�ساواة
�إىل امل�س��اعدة يف متهي��د الطري��ق وو�ض��ع الأ�سا���س للن�س��اء ملعاجل��ة جوان��ب
�أخ��رى م��ن انع��دام العدال��ة يف حياتهن ،ف�إن هذا �س��يعني �أنن��ا وجدنا طري ًقا
خمتل ًف��ا -ورمبا �أكرث ا�س��تدامة -لتمكني الن�س��اء.57
وميك��ن الق��ول ب��أن العق��د احل��ايل ق��د �ش��هد ت�صاع� ًدا يف ه��ذا التي��ار
«الرباجماتي» ،الذي يرى �أنه � ًّأيا ما كانت وجهات النظر ب�ش�أن �أثر ال�شمول
املايل على التمكني االجتماعي وال�سيا�س��ي للن�س��اء ،ف�إنه يتعيَّن الرتكيز على
كيفية نفاذ الن�س��اء �إىل خدمات مالية تتَّ�س��م باجلودة والكفاءة و�إزالة العقبات
الت��ي حت��ول دون ا�س��تفادتهن م��ن تلك اخلدم��ات يف زيادة فر���ص العمل،
�سواء متثَّلت تلك الفر�ص يف �أن�شطة ت�ستهدف الوفاء باالحتياجات الأ�سا�سية
لهن ولأ�رسهن� ،أو متثلت يف فر�ص لريادة الأعمال وت�أ�سي�س م�رشوعات
ق��ادرة عل��ى النج��اح واال�س��تمرار والنم��و وفت��ح فر���ص عم��ل لأخري��ات
التوجهات الت��ي ميكن ر�صدها يف هذا ال�س��ياق
و�آخري��ن .ولع��ل م��ن �أب��رز
ُّ
ما ي�أتي:
�أ�� -ضرورة �أن تت�ضم��ن �سيا�س��ة ال�ش��مول املايل للن�س��اء برام��ج خا�صة بكلٍّ
Capabilities, Arguments for a Better World, Essays in Honor of Amartya
Sen, Volume II: Society, Institutions and Development, Oxford Press,
2008, p. 165-166.
Naila Kabeer, Conflicts Over Credit, OP. Cit., p. 83.
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57

من :58

Öال�سيا�س��ات امل�رصفية والبنية الأ�سا�سية مل�ؤ�س�سات تقدمي اخلدمات
املالية.59
Öالتمويل متناهي ال�صغر.
Öمتويل امل�رشوعات ال�صغرية.
Öالت�أمني متناهي ال�صغر.
Öالتحويالت النقدية والأوعية االدخارية.
Öحم��و الأمي��ة املالي��ة للن�س��اء  Financial literacyوتعريفه��ن
باخلدمات املالية املختلفة.

ب -توجي��ه ج��زء مه��م م��ن اجله��د التنظيم��ي والرقاب��ي للم�ؤ�س�س��ات املالي��ة
الر�س��مية �إىل العنا��صر الآتية:
Öتب ِّن��ي ممار�س��ات ح�سا�س��ة للن��وع االجتماع��ي يف جم��ال ت�صميم
املنتج��ات ،واملتابعة والت�س��ويق وتق��دمي اخلدمة.60
Öتدعي��م وتفعي��ل قواع��د و�آلي��ات حماي��ة امل�س��تهلك ،فيم��ا يتعل��ق
باخلدم��ات املالي��ة املقدم��ة الن�س��اء.61
UK aid et al. Promoting Women's Financial Inclusion – a Toolkit,
Department of International Development, London, February 2013, p.
9.
International Fund for Agricultural Development, Gender and Rural
Microfinance: Reaching and Empowering Women – A Guide for
Practitioners, 2009, p. 21-24.
Linda Mayoux, Taking Gender Seriously: Towards a Gender Justice
Protocol for a Diversified, Inclusive and sustainable financial Sector,
WEMAN, Oxfam Novib, August 2008.
UN Women, Gender and Financial Inclusion through the Post, June
2015, p. 7.
Musa Abdullahi, Explaining the Link between Financial Inclusion and
Women Entrepreneurship, Bayro University, Kano Research Gate,
December 2015.
IBID.
Kyle Holloway et al. Women's Economic Empowerment through
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59
60
61
-

Öاال�س��تناد �إىل االبت��كارات التكنولوجي��ة لتق��دمي خدم��ات مالي��ة
�أك�ثر كف��اءة و�أق��ل تكلفة.62
Öتخفي���ض الأعب��اء املالي��ة لفت��ح وحي��ازة ح�س��اب للتعام�لات يف
امل�ؤ�س�س��ات املالية الر�س��مية.
Öزي��ادة ع��دد الن�س��اء يف املنا�ص��ب القيادي��ة يف امل�ؤ�س�س��ات املالي��ة
الر�سمية .63
ج� -إ�ص�لاح برام��ج التموي��ل املتاحة مل��شروعات الن�س��اء ،وذلك على عدد
م��ن املحاور لعل من �أهمها:64
�ف ع��ن «ال�صم��ت الت�آمري» عن
Öتخفي���ض �أ�س��عار الفائ��دة والك� ُّ
حقيق��ة االرتف��اع املبال��غ في��ه يف �أ�س��عار الفائ��دة عل��ى القرو���ض
ال�صغ�يرة ومتناهي��ة ال�صغ��ر مقارن��ة بالقرو���ض الأكرب.
�Öإ�ص�لاح �أ�س��اليب ح�س��اب �س��عر الفائ��دة وج��داول ال�س��داد (ه��ل
�أ�س��عار الفائ��دة متناق�ص��ة �أم ثابت��ة ،م��دى وج��ود فرتة �س��ماح،
نظرا ملا لها
م��دى مالءم��ة �أجل القر�ض لدورة الن�ش��اط املموَّل) ً
م��ن �أث��ر �ضخم على قدرة الن�س��اء على ا�س��تخدام القر�ض ب�ش��كل
مربح .65
Financial Inclusion, IPA, March 2017, p. 10.
Mayoux, Taking Gender Seriously, OP, Cit., p.8.
Carolina Trivelly et al. Financial Inclusion for Women: A Way Forward,
WOMEN 20, Argentina, 2018, p. 13.

64

62
63

كل من:
انظر في ذلك ًّ

Linda Mayoux, Women's Empowerment through Sustainable MicroFinance, OP. cit., p. 15-16.
International Fund for Agricultural Development, Gender and Rural
Microfinance, OP. Cit., p. 25.
UK aid et al. Promoting Women's Financial Inclusion – a Toolkit, OP.
Cit., p. 15.
Holloway et al. Women's Economic Empowerment through Financial
Inclusion, OP, Cit., p. 8.
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Öتغي�ير متطلب��ات ال�ضمان��ات changes in collateral

ي�س��هل نف��اذ الن�س��اء �إىل
 requirementsعل��ى النح��و ال��ذي
ِّ
التموي��ل.66
�ادة ما ي�س��ود االعتق��اد ب�أن
�Öإتاح��ة احلج��م املنا�س��ب للتموي��ل .فع� ً
الن�س��اء حتت��اج �إىل حجم �أ�صغر م��ن التمويل مقارن��ةً بالرجال،
�إال �أن ه��ذا يعن��ي ح��صر الن�س��اء يف قرو���ض ِقزمي��ة يف حني �أن
التوج��ه �إىل �أن�ش��طة �أك�ثر
حجم��ا تتي��ح له��ن
القرو���ض الأك�بر
ُّ
ً
ربحية.
�Öأهمي��ة اق�تران برام��ج التموي��ل بتوف�ير خدم��ات غ�ير مالي��ة،
مب��ا يف ذلك خدم��ات التدريب والدعم الفن��ي ،على النحو الذي
ي�س��اعد الن�س��اء على حتقي��ق �أق�صى ا�س��تفادة من اخلدم��ات املالية
املقدَّمة.
وانطال ًق��ا م��ن نف���س املنط��ق الرباجمات��ي ال��ذي ميثِّل��ه ه��ذا التي��ار يف
الفك��ر االقت�ص��ادي ،ويف ظ��ل االتف��اق ب�ين التي��ارات املختلف��ة عل��ى الدور
االحتم��ايل ال��ذي ميك��ن �أن يلعب��ه ال�ش��مول امل��ايل يف زي��ادة فر���ص الن�س��اء
للعمل احلر ،ي�صبح ال�س�ؤال املطروح هو :كيف ميكن زيادة نفاذ الن�ساء يف
م�رص �إىل خدمات مالية تتَّ�سم باجلودة والتكلفة املالئمة ،وكيف ميكن تفعيل
درة للدخل وتتمتَّع
الدور االحتمايل لتلك اخلدمات يف توفري فر�ص عمل ُم ِّ
باحل ِّد الأدنى من احلماية االجتماعية للن�ساء ،وخا�صةً يف الريف امل�رصي؟
التعرف
وال �ش��ك �أن نقطة البدء للإجابة على هذا ال�س��ؤال تتمثَّل يف
ُّ
على اخلريطة احلالية لل�شمول املايل يف م�رص وموقع الن�ساء فيها.

65
-

Carolina Trivelly et al. Financial Inclusion for Women: OP. Cit, p. 13.
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الفصل الثاني

الخريطة الحالية للشمول المالي في مصر
وموقع النساء فيها
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ُيالح��ظ �أن��ه ال توج��د بيان��ات ر�س��مية ُمعلن��ة يف م��صر للخريط��ة
التف�صيلية ملدى نفاذ الن�ساء للخدمات املالية ،لذا فقد متَّ االعتماد ب�شكل �أ�سا�سي
عل��ى قاع��دة بيان��ات امل�س��ح العامل��ي للتعمي��م امل��ايل  Global Findexالذي
ِ
يع ُّده البنك الدويل ،وذلك للتعرف على امل�ؤ�رشات الأ�سا�سية ال�شمول املايل
يف م�رص ،وموقع الن�س��اء فيها.

أول :السمات الرئيسية لخريطة الشمول المالي في مصر
ً
 -1انخفاض معدالت الشمول المالي مقارن ًة بالدول المثيلة
تع� ُّد م��صر من ال��دول التي تتَّ�س��م بتوا�ضع معدالت ال�ش��مول املايل،
�س��واء باملقارن��ة باملتو�س��ط العامل��ي �أو ب��دول الع��امل الثال��ث ذات الظ��روف
املماثل��ة .فطب ًق��ا مل�ؤ��شر  Findexال��ذي ُي ِع� ُّده البن��ك ال��دويل ،ال تزيد ن�س��بة
�ابا للتعامالت النقدية يف �إحدى القنوات الر�س��مية 1لل�س��كان
من ميلكون ح�س� ً
البالغني (� 15س��نة ف�أكرث) يف م�رص عن  %32.8مقابل نحو  %69كمتو�س��ط
و�ضوح��ا عند املقارنة ب��دول الع��امل الثالث ذات
عامل��ي .وت��زداد ال�ص��ورة
ً
الظ��روف املثيل��ة �س��واء من حيث م�س��تويات الدخ��ل �أو املنطق��ة اجلغرافية.
جدول رقم ()1
مؤشرات الشمول المالي في مصر في  2017مقارنة بمجموعات الدول المثيلة %
مصر

الشرق األوسط*
وشمال أفريقيا

الشريحة الدنيا للدول
متوسطة الدخل

امتالك حساب للمعامالت النقدية

32.8

43.5

57.8

امتالك حساب في مؤسسة مالية

32.1

43.0

56.1

امتالك حساب للتعامل النقدي على الموبايل

1.8

5.8

5.3

المؤشر

* ال يشمل دول الخليج

المصدرThe World Bank, the Little Data Book on Financial Inclusion 2018, p. 57 :

1

أي حساب للمعامالت في أي مؤسسة مالية رسمية (بنك ،مؤسسسة تمويل متناهي
الصغر ،مكتب بريد )...أو أي مورد لخدمات الموبايل النقدية .انظر:

World Bank Group, Global Findex Database 2017, Measuring Financial
Inclusion and the Fintech Revolution, p. 4.
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ي�ش�ير اجل��دول رق��م (� )1إىل �أن ن�س��بة حائ��زي ح�س��ابات ر�س��مية
للمعامالت النقدية يف م�رص ( ،)%32.8تقلُّ
كثريا عن ال ِّن�س��ب املثيلة �س��واء
ً
باملقارن��ة مبجموع��ة دول ال��شرق الأو�س��ط  -با�س��تبعاد دول اخللي��ج-
رت���ض �أنه��ا تت�ش��ابه معن��ا م��ن حي��ث
و�ش��مال �أفريقي��ا ( )%43.5والت��ي ُيف َ
العادات والتقاليد وم�س��تويات النمو االقت�صادي� ،أو باملقارنة مع ال��شريحة
الدني��ا للدول متو�س��طة الدخل ( )%57.8التي ين��درج حتتها ت�صنيف م�رص
على ال�صعي��د العاملي.
�داءة �إىل �أن توا�ض��ع مع�دَّالت ال�ش��مول امل��ايل يف م��صر،
ون�ش�ير ب� ً
ٍ
جانب كبريٍ منه م�س��توى
مقارن��ةً بالدول ذات الظروف املثيلة ،يعك�� ُ�س يف
البنية الأ�سا�س��ية لو�س��ائل تقدمي اخلدمات امل�رصفية ونوعية تلك اخلدمات يف
م��صر؛ �أي العوام��ل املتعلق��ة بجانب العر�ض .فعلى �س��بيل املثال بلغ معدل
الكثافة امل�رصفية (�أى عدد ال�س��كان لكل وحدة م�رصفية) يف يونيو ،2019
نح��و � 23.2أل��ف �ش��خ�ص ،2يف حني �أن املتو�س��ط العاملي لعدد الأ�ش��خا�ص
الذي��ن تخدمه��م وحدة م�رصفية واحدة ال يتجاوز � 8آالف �ش��خ�ص.3
وي�برز ق�ص��ور البني��ة الأ�سا�س��ية لتق��دمي اخلدم��ات امل�رصفي��ة بوج� ٍ�ه
ُ
خا���ص يف الري��ف ..فعل��ى الرغ��م م��ن ع��دم وج��ود �أي بيان��ات من�ش��ورة
ع��ن التوزيع اجلغرايف ل�ش��بكة وح��دات اجلهاز امل�رصيف امل��صري� ،إال �أن
الوا�ضح على الأقل �أن �شبكة وحدات بنوك القرى التابعة للبنك الزراعي،
الت��ي تخ��دم الري��ف امل��صري ،مل تط��ر�أ عليه��ا �أي��ة زي��ادة خالل ال�س��نوات
املا�ضي��ة ،حي��ث ثب��ت عددها عن��د  1017وحدة منذ ع��ام  .20144لذا ف�إن
مكات��ب اخلدمات الربيدي��ة التي تغطي كافة القرى واملحافظات احلدودية،
مت ِّث��ل يف واق��ع الأم��ر الو�س��يلة البديلة املتاح��ة لتوفري بع�ض اخلدم��ات املالية
للن�س��اء الريفيات يف جمال املدفوع��ات والتحويالت النقدية واالدخار .كما
2
3
4

البنك المركزي المصري ،النشرة اإلحصائية الشهرية ،سبتمبر  ،2019ص .42
مجموعة البنك الدولي ،دراسة عن التمكين االقتصادي للمرأة في مصر ،مايو
 ،2018ص .69
البنك المركزي المصري ،النشرة اإلحصائية الشهرية ،مصدر سبق ذكره.
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متثِّل م�ؤ�س�سات التمويل متناهي ال�صغر (جمعيات �أهلية و�رشكات) الو�سيلة
البديل��ة املتاحة لهن للح�صول على خدمات الإقرا�ض.
 -2وجود فجوة للشمول المالي في غير صالح النساء
ت ِّت�س��م معدالت ال�ش��مول املايل يف م�رص لي���س فقط بتوا�ضعها مقارنةً
أي�ض��ا بوج��ود فجوة كب�يرة يف غري
بال��دول ذات الظ��روف املثيل��ة ،و�إمن��ا � ً
�صال��ح الن�س��اء ف�ض� ًلا ع��ن �س��كان الري��ف� ،س��واء تعلَّق الأم��ر بحي��ازة � ِّأي
�ش��كلٍ م��ن �أ�ش��كال احل�س��ابات لإج��راء املعام�لات املالية �أو بطاق��ات اخل�صم
والبطاق��ات االئتمانية.
جدول رقم ()2
فجوة الشمول المالي في مصر عام 2017
للسكان في الشريحة العمرية  15سنة فأكثر %
طبقًا للنوع االجتماعي
البــيــــــــــــان

طبقًا للموقع
الجغرافي

المستوى
القومي

رجال

نساء

المستوى
القومي

الريف

امتالك حساب للمعامالت النقدية

32.8

38.7

27.0

32.8

29.3

امتالك حساب في مؤسسة مالية

32.1

37.2

27.0

32.1

29.1

امتالك حساب للتعامل النقدي على الموبايل

1.8

3.1

0.5

1.8

0.7

امتالك بطاقة خصم

24.8

29.0

20.5

24.8

23.0

امتالك بطاقة ائتمانية

3.3

4.1

2.6

3.3

2.2

المصدر.World Bank, Global Financial Inclusion Database :
http://datacatalog.worldbank.org/dataset/global-financial-inclusion-globalfindex-database

ويو�ض��ح اجل��دول رق��م ( )2مدى ات�س��اع فجوة ال�ش��مول امل��ايل طب ًقا
للنوع االجتماعي يف م�رص ،حيث ت�صل الفجوة بني الرجال والن�س��اء فيما
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يتعل��ق بامت�لاك ح�س��ابات للمعام�لات النقدي��ة �إىل م��ا يق��رب م��ن  12نقطة
أي�ضا ،و�إن كان بدرجة �أقل ،يف
يو�ضح اجلدول وجود فجوة � ً
مئوية .كما ِّ
غري �صالح �س��كان الريف.
وتعك���س فج��وة ال�ش��مول امل��ايل ،يف غ�ير �صال��ح الن�س��اء ويف غ�ير
كل من عر���ض اخلدمات
�صال��ح الري��ف ،جمموع��ةً م��ن العوام��ل تخ� ُّ��ص ًّ
املالي��ة والطل��ب عليه��ا .حيث ي�ش�ير م�س��ح تعمي��م اخلدم��ات املالي��ة� 5إىل �أن
�أب��رز �س��بب عل��ى الإط�لاق لع��دم امت�لاك ح�س��اب للمعام�لات النقدي��ة يف
م��صر ه��و ع��دم وجود م��وارد مالية كافي��ة ( %58.9من املبحوث�ين) ،يليه
بف��ارق كب�ير ارتفاع تكلفة اخلدم��ات املالية ( %12.5م��ن املبحوثني) .وال
�شك �أن �أثر هذين العاملني �أ�شد وط�أة على كلٍّ من �سكان الريف ،والن�ساء.
ففيم��ا يتعلَّ��ق ب�س��كان الري��ف ،هن��اك حقيق��ة ارتف��اع مع��دالت الفق��ر
لت�ص��ل �إىل نح��و  %52يف ري��ف الوج��ه القبل��ي و %27.3يف ري��ف الوج��ه
البحري مقابل  %26.7يف املحافظات احل�رضية .6ومن الطبيعي �أن يرى
ه�ؤالء ال�س��كان �أنه ال توجد لديهم م�س��تويات الدخول التي ت�س��تدعي التعامل
م��ع امل�ؤ�س�س��ات املالي��ة ،و�أن تكلفة التعامل مع تلك امل�ؤ�س�س��ات �أعلى من �أن
حتتملها دخوله��م املنخف�ضة.
�أم��ا فيم��ا يتعلَّ��ق ب�أث��ر ع��دم كفاي��ة امل��وارد املالي��ة وارتف��اع تكلف��ة
وا�ضحا ،يف ظل م��ا ت�ؤكده البيانات
اخلدم��ات امل�رصفي��ة على الن�س��اء فيبدو
ً
الر�س��مية م��ن ارتف��اع مع��دالت البطال��ة ب�ين الن�س��اء لتبل��غ  %22.4مقاب��ل
 %4.2فق��ط للرج��ال ،7وتركُّ ��ز نح��و  %45م��ن عمالته��ن يف القط��اع غري
World Bank, Global Financial Inclusion Database.
http://datacatalog.worldbank.org/dataset/global-financial-inclusionglobal-findex-database

6

7

5

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،أهم مؤشرات بحث الدخل واإلنفاق
واالستهالك أكتوبر  - 2017سبتمبر  ،2018ص .78
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،بيان النشرة ربع السنوية لبحث القوى
العاملة عن الربع الثاني لعام .2019
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الر�س��مي ،كما �أن اجلزء الأكرب من عملهن يف ذلك القطاع يتمثَّل يف عمل
ل��دى الأ��سرة ب��دون �أج��ر ( .8)%84ويف احل��دود الت��ي تعم��ل فيه��ا الن�س��اء
ب�أج��ر ف�إنه��ن يعانني م��ن التمييز ،بحي��ث ت�صل فجوة الأج��ور بني الرجال
والإناث على امل�ستوى القومي �إىل نحو  %7.9وترتفع يف القطاع اخلا�ص
ف�ض�لا ع��ن �أن  %1.5فق��ط م��ن الن�س��اء يقع��ن يف فئ��ة
�إىل ...9%27.3
ً
«�صاح��ب عمل وي�س��تخدم �آخري��ن» مقابل نح��و  %13.2للرجال .10ويف
كلِّ الأح��وال ،و� ًّأي��ا م��ا كان م�صدر الدخل الذي حت�صل عليه الن�س��اء ،ف�إنَّ

 %29منه��ن فق��ط ميلك��ن ق��رار الت�رصف يف العائ��د الذي يح�صل��ن عليه.11
وبعد امل�س��افة
وعلى الرغم من �أن عدم امتالك امل�س��تندات الالزمةُ ،
املف�سة لفجوة ال�شمول املايل لكلٍّ
عن امل�ؤ�س�سات املاليةُ ،يعدَّان من العوامل ِّ
من �س��كان الريف والن�س��اء ،ف�إن �أثر هذين العاملني يعدان -يف ت�صورنا-
�أ�ش��د وط�� ًأة عل��ى الن�س��اء .ففر�صة الن�س��اء يف �إع��داد امل�س��تندات الالزمة تع ُّد
�أ�ضعف �س��واء كان ذلك الرتفاع ن�س��بة الأمية بينهن ( %30.8للن�ساء مقابل
 %21.1للذك��ور)� ،12أو النخفا���ض مع��دالت امتالكه��ن لبطاق��ات الرق��م
القومي ،وافتقارهن �إىل امتالك الأ�صول التي ميكن �أن تقدم ك�ضمان.

فوفق��ا لت�رصيح��ات رئي�س��ة املجل���س القوم��ي للم��ر�أة يف م��صر هن��اك

م��ا ال يق��ل ع��ن  5ماليني �س��يدة يف القرى والريف لي���س لديه��ن بطاقة رقم
8
9
10
11
12

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،المرأة والرجل  ،2015الصادر في
فبراير  ،2017ص .46
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،بيان صحفي بتاريخ  7يونيو 2018
بإصدار "النشرة السنوية إلحصاءات التوظف واألجور وساعات العمل ."2017
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،المرأة والرجل  ،2015الصادر في
فبراير  ،2017ص .41
وزارة الصحة والسكَّان ،التقرير الكامل للمسح للسكاني الصحي  ،2014الصادر
في يونيو  ،2015ص .216
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،البيان الصحفي بمناسبة اليوم العالمي
لمحو األمية ،سبتمبر .2018
?www.capmas.gov.eg/pages/General|News.aspx
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قوم��ي .13كم��ا �أن��ه على الرغم م��ن �أن القوانني املدني��ة والتجارية امل�رصية

الواقع
متنح الن�ساء حقو ًقا مت�ساوية يف متلُّك الأر�ض واحل�صول عليها �إال �أن
َ
�يء خمتلف .حيث ت�ش�ير تقدي��رات منظَّمة الأمم املتح��دة للأغذية
الفعل�يَّ �ش� ٌ

والزراع��ة (الفاو) �إىل �أن الن�س��اء ال ميتلكن �س��وى  %5.2من الأرا�ضي14

وما ال يتجاوز  %1من جملة احليازات الزراعية 15يف م�رص .ففي الريف،

وتعبريا عن املكان��ة االجتماعية ،ميكن
حي��ث ملكية الأر�ض �أح��د املوارد،
ً

�أال تتمكَّن الن�س��اء من ممار�س��ة حقهن يف الإرث �أو يتعر�ضن ل�ضغوط لبيع
�أرا�ضيه��ن لأقاربهن الذكور.

وم��ن ناحي��ة �أخ��رى ف�إن ُبعد امل�س��افة عن امل�ؤ�س�س��ات املالي��ة ميكن �أن

برا �أم��ام نفاذ الن�س��اء على وج��ه التحديد للخدم��ات املالية،
ي�ش��كِّ ل عائ ًق��ا معت� ً

يف ظ��ل م��ا تفر�ض��ه التقالي��د ال�س��ائدة ،وخا�ص��ة يف الريف ،م��ن قيود على

التحر�ش يف ال�شوارع
حريتهن يف التنقل ،والتي قد يدعمها انت�شار ظاهرة
ُّ
تدن م�س��توى خدم��ات النقل الع��ام وارتفاع تكلفة
وو�س��ائل النق��ل .16فمع ِّ

�س��يارات الأج��رة ،ت�ضط��ر الن�س��اء م��ن املناط��ق الفق�يرة والريفي��ة �إىل
ا�س��تخدام امليكروبا���س والتوكت��وك ،مب��ا ق��د يعني��ه ذل��ك م��ن افتقاره��ن �إىل

�رك الآم��ن.
ظ��روف التح� ُّ

يو�ضح م�س��ح التعميم امل��ايل �أن العوامل الثقافية،
وعل��ى �صعي��د �آخر ِّ

13
14
15
16

تصريح للدكتورة مايا مرسى –رئيس المجلس القومي للمرأة -في المؤتمر السنوي
الرابع للمنطقة الروتارية "المرأة قوة هادفة" ،الغردقة 13 ،مايو .2017
نقل عن :مجموعة البنك الدولي ،دراسة عن التمكين االقتصادي للمرأة في مصر،
ً
مايو  ،2018ص .29
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،التقرير اإلحصائى الوطني لمتابعة
مؤشرات أهداف التنمية المستدامة  2030في جمهورية مصر العربية  ،2018ص
ِّ
.40
طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء تصل معدالت التحرُّش بالنساء
في الشارع إلى  %9.6وفي المواصالت العامة إلى  .%6.6انظر :مسح التكلفة
االقتصادية للعنف القائم على النوع االجتماعي في مصر  ،2015ص -116
.121
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مب��ا يف ذل��ك الع��ادات والتقالي��د والقي��م الديني��ة ،ميك��ن �أن يك��ون لها بع�ض

�أو�ضحت البيانات التي مت ا�ستخراجها لهذه ال�رشيحة العمرية ما ي�أتي:

أثريا يف الأو�س��اط الريفية املحافظة.
وهي عوامل رمبا تكون �أ�ش��د ت� ً

أ -تفضيــل النســاء الريفيــات االحتفــاظ بمدخراتهــن فــي صــورة ذهــب
ونقــود ســائلة:
ي�ش�ير اجل��دول رق��م (� )3إىل �أن االحتف��اظ باملدخ��رات يف �ص��ورة
ذه��ب ي�أت��ي يف مقدم��ة �أ�ش��كال االدخ��ار ل��دى الن�س��اء يف الري��ف امل��صري
معا �إىل
( )%46.7ويل��ي ذلك النقود ال�س��ائلة ( )%27.9لي�ص��ل جمموعهما ً
ما يقرب من  %75من جملة �أ�شكال وو�سائل االدخار املتاحة� .أما الأوعية
االدخارية التي تطرحها امل�ؤ�س�س��ات املالية الر�س��مية فال ت�ش��كِّ ل �إال %23.3
من جملة تلك الو�س��ائل بالن�س��بة للن�س��اء ،مقاب��ل  %49.3للرجال.
وق��د يك��ون م��ن املفه��وم جاذبي��ة الذه��ب ك�أداة ادخ��ار لدى الن�س��اء،
فبالإ�ضاف��ة �إىل ميزت��ه الأ�سا�س��ية كمخ��زن للقيم��ة الت��ي تتزاي��د ع��ادة م��ع
الزم��ن ،ف�إن��ه قاب��ل لال�س��تخدام للزين��ة والتفاخ��ر االجتماع��ي� .إال �أن ه��ذا
ال�س��بب ال يكف��ي وح��ده لتف�س�ير انخفا�ض مع��دالت تعامل الن�س��اء يف الريف
م��ع امل�ؤ�س�س��ات املالية الر�س��مية ،فيما يتعلق بخدم��ات االدخار .حيث يثور
الت�سا�ؤل عن مدى �إمكانية �أن يعك�س ذلك يف جزء منه عجز تلك امل�ؤ�س�سات
عن توفري �أوعية ادخارية ب��شروط منا�س��بة تتالءم مع احتياجات الن�س��اء.

الأثر يف انخفا�ض طلب الن�ساء على التعامل مع امل�ؤ�س�سات املالية الر�سمية،

ثانيا :طبيعة معامالت النساء في الريف المصري مع المؤسسات
ً
المالية الرسمية
�را الفتق��ار قاع��دة بيان��ات امل�س��ح العامل��ي لتعمي��م اخلدم��ات املالية
نظ� ً
تف�صي�لا فيم��ا يتعل��ق بالتعام�لات
� ،Findex Globalإىل جوان��ب �أك�ثر
ً
املالي��ة للن�س��اء يف الري��ف امل�رصي ،وخا�ص��ةً فيما يتعلَّق بخدم��ات االدخار
واالقرتا���ض ،و�أخ��ذا يف االعتب��ار �أهمي��ة تل��ك التفا�صي��ل فيم��ا يتعلَّق بخلق
فر���ص عم��ل له��ؤالء الن�س��اء ،فق��د مت اللج��وء �إىل البيان��ات اخل��ام للم�س��ح
التتبع��ي ل�س��وق العم��ل يف م��صر 201217؛ ال�س��تخال�ص املزي��د م��ن تل��ك
ُّ
التفا�صي��ل .وق��د مت الرتكي��ز على ال��شريحة العمرية � 21س��نة ف�أكرث ،حيث
�إن��ه وف ًق��ا للت��شريعات امل�رصية ُيع ُّد �س��ن الأهلي��ة القانونية لإب��رام التعاقدات
ميالديا .18وقد
عاما
ًّ
املتعلقة بالت�رصفات املالية ،خا�صةً القرو�ض ،هو ً 21
17

18

-

كل من :منتدى البحوث االقتصادية  ،ERFوالجهاز
أُعدَّ هذا المسح بمعرفة ٍّ
المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،وبرعاية منظمة العمل الدولية .ويغطي هذا
المسح أكثر من  12ألف أسرة تتضمن  49.186ألف شخص .ويغطي المسح
كافة المحافظات المصرية (باستثناء المحافظات الحدودية الخمسة ،الممثَّلة في:
مطروح والوادى الجديد والبحر األحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء) ويمثَّل فيها
كل من الريف والحضر ،كما يوفر المسح بيانات المبحوثين طبقًا للنوع ،والمستوى
ُّ
التوظف /البطالة ،ونوع العمل،
التعليمي ،والسن ،والحالة االجتماعية ،وموقف
والدخل ،ومؤشرات المستوى االقتصادي.
تنص المادة  44من القانون المدني المصري رقم  131لسنة  1948على ما يأتي:
" -1كل شخص بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه يكون كامل
األهلية لمباشرة حقوقه المدنية -2 .وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميالدية
كاملة.
كما تنص المادة  11من القانون التجاري المصري رقم  17لسنة  1999على ما
أهل لمزاولة التجارة مصريًّا كان أو أجنبيًّا؛ أ -من بلغت سنه
يأتي -1" :يكون ً
إحدى وعشرين سنة كاملة ،ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره
قاصرًا في هذه السن".

42

ب -تحتــل مكاتــب البريــد المركــز األول بيــن المؤسســات الماليــة الرســمية
تتوجــه إليهــا مدخـرات النســاء الريفيــات:
التــي َّ
ت�أتي مكاتب اخلدمات الربيدية يف مقدمة امل�ؤ�س�س��ات املالية الر�س��مية
الت��ي ميك��ن �أن تلج��أ �إليه��ا الن�س��اء الريفي��ات لالحتف��اظ مبدخراته��ن ،حيث
ت�س��ت�أثر تل��ك املكات��ب بنح��و  %14.7م��ن مدخراته��ن ،مقاب��ل  %8.6فق��ط
للبن��وك (من بينه��ا  %7لبنوك القط��اع العام).
ٍ
ج��زء منه��ا االنت�ش��ار
وال �ش��ك يف �أن تل��ك الظاه��رة تعك���س يف
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اجلغ��رايف الكبري ل�ش��بكة مكات��ب اخلدمات الربيدية يف كافة القرى ،بعك���س
احلال بالن�س��بة ل�ش��بكة الوحدات امل�رصفية .ون�ش�ير هنا �إىل �أن �شبكة مكاتب
ٍ
بريدية،
�رع و�أكرث م��ن  6500وكال� ٍ�ة
اخلدم��ات الربيدي��ة ت�ش��مل  4600ف� ٍ
تنت�رش يف كافة املحافظات ،19يف حني �أن �إجمايل وحدات اجلهاز امل�رصيف
ال تزي��د عل��ى  4298وح��دة يرتك��ز غالبيتها يف امل��دن الكربى.20
أي�ض��ا �إىل موا�صفات
ولك��ن ه��ل ميك��ن �أن يرج��ع ج��زء م��ن ال�س��بب � ً
اخلدمات املقدمة من تلك املكاتب؟ يف ت�صورنا �أن الإجابة على هذا ال�س�ؤال
تقت�ض��ي التع��رف ب�ش��كلٍ �أك�بر عل��ى خ�صائ���ص الربام��ج االدخاري��ة الت��ي
تطرحه��ا مكات��ب الربي��د مقارن��ةً بالبنوك ،وه��و الأمر الذي �س��نتعرَّ�ض له
ب�ش��يء م��ن التف�صيل يف ج��زء ٍ
تال من هذه الدرا�س��ة.
جدول رقم ()3
أشكال وقنوات االدخار لكل من الرجال والنساء في الريف المصري
للشريحة العمرية  21سنة فأكثر %
رجال

نساء

وسيلة االدخار
مكتب بريد (دفتر توفير)

26.5

14.7

بنك ناصر االجتماعي

0.7

0.4

بنك عام آخر

17.7

7.0

بنك خاص

4.4

1.2

نقدًا

44.2

27.9

ذهب

2.1

46.7

مجوهرات

0.3

1.2

أخرى

4.1

0.9

100.0

100.0

اإلجمالي
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19
20

مجموعة البنك الدولي ،دراسة عن التمكين االقتصادي للمرأة في مصر ،مايو
 ،2018ص .71
البنك المركزي المصري ،النشرة اإلحصائية الشهرية ،سبتمبر  ،2019ص .42

44

ج -ضعف االقتراض من جانب النساء ألغراض تمويل المشروعات:
تقرت�ض الن�س��اء يف الريف ب�ش��كل �أ�سا�سي لأغرا�ض تتعلَّق مب�شكالت
احلياة ولي�س لتمويل ن�شاط اقت�صادي .وفيما يتعلق باالقرتا�ض من امل�صادر
الر�س��مية ،ت�أتي مواجهة نفقات الزواج يف مقدمة �أ�س��باب االقرتا�ض بن�سبة
 ،%23.4يليه��ا االقرتا���ض ل�س��داد الدي��ون ( ،)%21.3يف ح�ين ال مي ِّث��ل
االقرتا�ض لأغرا�ض متويل ن�شاط اقت�صادي �إال  %16من جملة الأ�سباب،
مقاب��ل م��ا يقرب من  %26فيما يتعلق بقرو���ض الرجال ،وذلك على النحو
املو�ض��ح يف اجلدول رقم (.)4
جدول رقم ()4
السبب الرئيسى لالقتراض من المصادر الرسمية
لسكان الريف في الشريحة العمرية  21سنة فأكثر %
رجال

نساء

السبب
تمويل مشروع غير زراعي

13.6

12.8

تمويل مشروع زراعي

12.3

3.2

شراء سيارة

2.9

2.1

الزواج

22.2

23.4

الدراسة

1.7

6.4

شراء منزل

12.5

10.6

حالة طبية طارئة

6.4

4.3

فقدان وظيفة

-

1.0

سداد الديون

18.0

21.3

بناء أو ترميم منزل

4.7

6.4

أخرى

5.7

8.5

100.0

100.0

اإلجمالي
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وخال ًف��ا مل��ا ه��و ُمت�ص�وَّرُ ،يالح��ظ �أن��ه يف احل��دود الت��ي تتوجَّ��ه فيها
الن�س��اء لالقرتا�ض من امل�صادر الر�س��مية لتمويل م��شروع اقت�صادي ،ف�إن
ه��ذا امل��شروع يك��ون يف الغال��ب خ��ارج نط��اق الزراعة .وتظه��ر الفجوة
ب�ين الرج��ال والن�س��اء ب�ش��كلٍ وا�ض��ح فيم��ا يتعلَّ��ق بتوجي��ه القرو���ض �إىل
امل��شروعات الزراعي��ة ،حي��ث ال يتج��اوز  %3.2بالن�س��بة للن�س��اء مقاب��ل
عزى �إىل
 %12.3للرج��ال .ويف
�زءا م��ن هذه الفجوة ق��د ُي َ
ت�صورِ ن��ا �أن ج� ً
ُّ
أ�صل ،كما �س��لفت الإ�ش��ارة،
�ض�آل��ة ن�صي��ب الن�س��اء من احلي��ازة الزراعية � ً
وه��و م��ا يح ِّفزهن عل��ى التوجه �إىل م��شروعات خ��ارج نط��اق الزراعة.
د -الــدور المهــم للمنظمــات األهليــة والخيريــة كمصــدر إلق ـراض النســاء
فــي الريــف:
�درا رئي�س� ًّ�يا لنفاذ الن�س��اء �إىل
مت ِّث��ل املنظم��ات الأهلي��ة واخلريي��ة م�ص� ً
التموي��ل الر�س��مي يف الريف ،حيث ت�ش��كِّ ل وحدها نح��و  %25.5من جملة
م�ص��ادر التمويل مقابل  %14.1للبن��ك الزراعي و %20.7لبنوك القطاع
الع��ام الأخرى ،و %8.5لبنك نا��صر االجتماعي.21
توا�ضع الدور الذي يقوم به كلٌّ من البنك الزراعي
وال �شكَّ يف �أن
ُ
وبن��ك نا��صر االجتماع��ي ،مقارن��ةً بالبن��وك العام��ة الأخ��رى ،كم�ص��ادر
مثريا لالهتمام.
لتوفري التمويل الر�س��مي للن�س��اء يف الريف ،يع ُّد ٍّ
أمرا ً
بحق � ً
�ميا تقدمي القرو���ض للأغرا�ض
فبن��ك نا�رص ه��و البنك املنوط به ر�س� ًّ
االجتماعي��ة ،22الت��ي ت�ش��كِّ ل -كم��ا �س��لفت الإ�ش��ارة -اجل��زء الأغل��ب م��ن
21
22
-

يمثِّل بنك ناصر هيئة اقتصادية تابعة لوزارة التضامن االجتماعي وال يتبع البنك
المركزي المصري وال يخضع لرقابته.
تنصُّ المادة  2من القانون رقم  66لسنة  1971بشأن إنشاء هيئة عامة باسم
بنك ناصر االجتماعي على أن "غرض الهيئة المساهمة في توسيع قاعدة التكافل
االجتماعي بين المواطنين".
كما تنص المادة  3من الفصل األول لالئحة التنفيذية للبنك رقم  146لسنة 2011
على أن "له في سبيل ذلك القيام باألنشطة التالية -1 :نشاط التكافل االجتماعي
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�أ�س��باب اقرتا���ض الن�س��اء الريفي��ات .ويف ت�صوري �أن توا�ضع �إ�س��هامه يف
جزئيا �إىل �أوجه الق�صور ال�شديد يف بنيته
عزى
القيام بهذا الدور ميكن �أن ُي َ
ًّ
التحتية ،خا�صةً و�أن عدد وحدات هذا البنك ال تتجاوز  93وحدة فقط على
م�ستوى اجلمهورية.
جدول رقم ()5
المصادر الرسمية لقروض الرجال والنساء في الريف المصري
للشريحة العمرية  21سنة فأكثر %
رجال

نساء

المصدر
بنك ناصر االجتماعي

11.4

8.5

بنك االئتمان الزراعي+

29.7

14.1

الصندوق االجتماعي للتنمية*

6.5

9.5

بنك قطاع عام

29.7

20.7

بنوك خاصة

6.4

7.6

منظمات أهلية أو خيرية

9.1

25.5

شركات قطاع خاص

3.6

6.6

أخرى

3.6

7.5

100.0

100.0

اإلجمالي

حاليا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
حاليا البنك الزراعيً * .
ً +
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�أما فيما يتعلَّق بالبنك الزراعي ،الذي يتمتَّع ب�ش��بكة وحدات وا�س��عة
تف�صيليا على ما
التعرف
االنت�شار يف القرى والأقاليم ،ف�إن الأمر ي�ستدعى
ًّ
ُّ
الذي يهدف إلى تحقيق التنمية االجتماعية للمواطنين ...ومنح قروض اجتماعية
للمواطنين -2 ...النشاط المصرفي واالستثماري الذي يهدف إلى العمل على
تحقيق التنمية االقتصادية لألفراد والجهات ...ومنح التمويالت الالزمة لرفع
مستوى المعيشة...

47

يق ِّدم��ه م��ن برامج متويل ،ومدى ا�س��تجابتها الحتياجات الن�س��اء يف الريف
امل��صري ،وم��دى معرفة الن�س��اء بتلك الربامج .وهو ما �س��يتم التعر�ض له
يف جزء ٍ
تال من هذه الدرا�س��ة.
هـــ -يمثِّــل اســتكما ُل المســتندات أهــم عقبــة تواجــه النســاء الريفيــات عنــد
االقتـراض مــن المصــادر الرســمية:
ميث��ل ع��دم كفاي��ة امل�س��تندات نح��و  %50م��ن �أ�س��باب الف�ش��ل ال��ذي
تواجه��ه الن�س��اء الريفي��ات عند حماول��ة االقرتا�ض من امل�صادر الر�س��مية،
يلي ذلك بنف���س القدر من الأهمية كلٌّ من االفتقار �إىل ال�ضمانات الالزمة،
وع��دم وج��ود معارف ميكنهم امل�س��اعدة يف هذا ال�ش��أن (وا�س��طة).
جدول رقم ()6
أسباب الفشل في الحصول على القرض من المصادر الرسمية في الريف
للسكان في الشريحة العمرية  21سنة فأكثر %
السبب

رجال

نساء

عدم كفاية الضمانات

54.7

25.0

عدم كفاية المستندات

14.3

50.0

عدم وجود واسطة

14.3

25.5

أخرى

16.7

-

اإلجمالي

100.0

100.0

امل�س��تندات املطلوبة� ،أم �أن ال��شروط التي تطلبها امل�ؤ�س�سات املالية الر�سمية
ميكن �أن تكون �أكرث ت�ش� ُّد ًدا مع الن�س��اء مقارنة بالرجال؟ .23مرة �أخرى،

جن��د �أن الإجاب��ة على هذا ال�س��ؤال ت�س��تدعي نظرة تف�صيلية �أك�ثر عم ًقا على
برامج التمويل املتاحة للن�ساء ،وهو الأمر الذي �سيتم التعر�ض له بالتحليل
يف الف�ص��ل التايل من هذه الدرا�س��ة.
***

خال�ص��ةُ كل م��ا �س��بق �أن اخلريط��ة احلالية لل�ش��مول امل��ايل يف م�رص
تت�س��م بوجود فجوة كبرية يف غري �صالح الن�س��اء وخا�صةً يف الريف .ومع
�زءا م��ن ه��ذه الفجوة يرتب��ط بعوام��ل اقت�صادي��ة واجتماعية
الت�س��ليم ب��أن ج� ً
وثقافي��ة ت�ؤث��ر عل��ى طلب الن�س��اء عل��ى تلك اخلدم��ات (انخفا�ض م�س��تويات
الدخول ،انخفا�ض م�ستويات التعليم ،العوامل الثقافية مبا يف ذلك العادات
والتقالي��د والقي��م الديني��ة)� ،إال �أن الت�س��ا�ؤل يثور عما �إذا كان��ت تلك الفجوة
أي�ضا �إىل طبيعة و��شروط برامج اخلدمات املالية الر�س��مية
ميكن �أن ُتعزى � ً
املتاح��ة للن�س��اء .كم��ا يثور الت�س��ا�ؤل عن م��دى مالءمة تل��ك الربامج لهدف
زي��ادة فُر�ص الن�س��اء للعمل احلر ،وخا�ص��ةً يف الريف.
�رف على
وال �ش��ك يف �أن الإجاب��ة ع��ن هذي��ن ال�س��ؤالني تتطلَّب التع� ُّ
ال�س��مات الرئي�س��ية ِ
خل ْدم��ات املدفوع��ات واالدخ��ار والتموي��ل والت�أم�ين،
املتاح��ة للن�س��اء يف م��صر ،وم��ا يق�ترن به��ا م��ن ��شروط ،وه��و م��ا نحاول
التعر���ض ل��ه بالتحلي��ل يف الف�ص��ل القادم.
ُّ
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وحيث ي�ش�ير اجلدول رقم (� )6إىل �أن ا�س��تكمال امل�س��تندات الالزمة
ال ميث��ل عائ ًق��ا بنف���س الق��در للرج��ال ف��إن الت�س��ا�ؤل الذي يث��ور :هل ترجع
تل��ك الفجوة �إىل عوامل ترتبط مب�س��توى الن�س��اء الريفيات م��ن حيث التعليم
�لبا عل��ى قدرته��ن عل��ى ا�س��تيفاء
واخل�برات وحري��ة التنق��ل مب��ا ينعك���س �س� ً
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23

وفقًا للبنك الدولي فإن الشواهد تؤكد أن النساء يلقين معاملة أكثر تشددًا من جانب
البنوك ،من حيث قبول طلبات القروض أو رفضها ،ومتطلبات الضمانات وحجم
القروض التي تتم الموافقة عليها .انظر :مجموعة البنك الدولي ،دراسة عن التمكين
االقتصادي للمرأة في مصر ،مايو  ،2018ص  .84وانظر أيضًا:

UN WEMEN, Gender Financial Inclusion through the Post, OP. Cit., p.
7.
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الفصل الثالث

برامج ِ
الرسمية
المالية
الخ ْدمات
َّ
َّ
ُ
المتاح ُة ِّ
الريف
للنساء وخاص ًة في ِّ
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أولِ :خدمات المدفوعات
ً
تق��وم امل�ؤ�س�س��ات املالي��ة ب� ٍ
�دور مه� ٍّ�م يف ت�س��هيل ت�س��وية املدفوع��ات،
وت�س�لُّم امل�س��تحقات املالي��ة ب�ش��كلٍ �آم��ن ،ودون حاج��ة لاللتق��اء الفعل��ي ب�ين
طريف التعامل� .سواء تعلَّق الأمر باملعامالت بني املواطنني� ،أو مبعامالت
ه��ؤالء املواطنني م��ع اجلهات احلكومي��ة وامل�ؤ�س�س��ات املختلفة.
ويف م��صر تلع��ب مكات��ب خدم��ات الربي��د ال��دور الرئي�س��ي يف نف��اذ
الن�س��اء �إىل خدم��ات املدفوعات� ،س��واء تعلَّ��ق الأمر با�س��تخدام �آلية احلوالة
الربيدية لدفع وتلقي الأموال� ،أو بتح�صيل املعا�شات ال�شهرية ،والتحويالت
ؤخرا يف ظلِّ الربوتوكول املوقَّع
االجتماعية .وقد ازداد هذا الدور �أهميةً م� ً
مع جهاز تنمية امل��شروعات ال�صغرية واملتو�س��طة ومتناهية ال�صغر ،الذي
ي�س��تهدف �إتاحة �رصف قرو�ض امل��شروعات ال�صغرية على كارت الربيد
و�س��داد الأق�س��اط م��ن خالل مكاتب الربيد يف �س��ائر �أنح��اء البالد.
ميكَ نة مدفوعات
وت�ش�ير بع���ض الكتابات �إىل الدور املهم ال��ذي تلعبه ْ
املعا�شات وحتويالت الدعم النقدي -مثل برامج تكافل وكرامة -يف تعميق
1
ِ
أدبيات اخلا�صة بتخفيف حدة الفقر
بع�ض ال
تنوه ُ
ال�شمول املايل للن�ساء  .كما ِّ
ميكنة تلك املدفوعات
كما �سلفت الإ�شارة� -إىل الدور الذي ميكن �أن تلعبه ْيف تدعيم �س��يطرة الن�س��اء على ما ي�ؤول �إليهن من دخول ،وتوجيهها نحو
الإنفاق على الأبناء وحت�سني معي�شة الأ�رسة.
التوجه��ات احلالية للجه��از امل�رصيف امل��صري �إىل الرتكيز،
وت�ش�ير
ُّ
فيم��ا يتعلَّق بال�ش��مول املايل للن�س��اء ،عل��ى تطوير ِخدم��ات املدفوعات ،من
التو�س��ع يف ا�س��تخدام الو�س��ائل الإلكرتوني��ة املختلف��ة (�إنرتن��ت،
خ�لال
ُّ
التوجه �إىل ح ٍّد كبري بال�سيا�س��ة
بطاق��ات �إلكرتوني��ة ،موبايل) .ويرتبط هذا
ُّ
1

مجلة "المصرفيون" ،عدد خاص بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للشمول المالي في
مصر ،أكتوبر  ،2014ص .24
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املعلن��ة للدول��ة ،من��ذ �أبري��ل  ،2019ب�إل��زام الأجه��زة احلكومي��ة وكاف��ة
املتعاملني معها با�س��تخدام الو�سائل الإلكرتونية واحل�سابات امل�رصفية ل�سداد
املدفوعات التي تزيد عن ح ٍّد �أدنى معني .2وقد ترتَّب على ذلك قيام البنوك
ب�إ�صدار بطاقات م�سبوقة الدفع (بطاقة ميزة) يتم �إتاحتها ملن يرغب ،حتى
ممَّ��ن ال ميلكون ح�س��ابات م�رصفية ،ليتمَّ ا�س��تخدامها يف �إج��راء املدفوعات
الإلكرتونية .3كما تزايد التوجه من جانب امل�ؤ�س�سات املالية ،وعلى ر�أ�سها
البن��وك� ،إىل التو�س��ع يف خدم��ات املدفوع��ات م��ن خ�لال املوباي��ل ،وذلك
حممول يف م�رص قد بلغت نحو %91
ا�ستنادا على �أن ن�سبة من ميلكون هات ًفا
ً
ً
نظريا -فر�صة �أكرب لنفاذ الن�س��اء
للذك��ور و %84للإن��اث ،4وهو ما يتيح –
ًّ
2

-

استخدام الوسائل اإللكترونية صار إلزاميًّا للمستحقات الحكومية التي تزيد عن
 500جنيه ،واختياريًّا للمبالغ دون ذلك .وقد حدَّد القانون فترة انتقالية مدتها ستة
شهور تقوم خاللها األجهزة الحكومية واألشخاص االعتبارية الخاصة والمنشآت
المختلفة بتوفيق أوضاعها .انظر:

القانون رقم  18لسنة  2019بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

 -وزارة المالية ،الموقع اإللكتروني للوزارة.

http://www.mof.gov.eg/Arabic/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%
D9%8A%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A
%D9%87/Pages/GPOS-4-2019.aspx

-

3

4

-

الهيئة العامة للرقابة المالية ،كتاب دوري رقم  2لسنة  ،2019الصادر بتاريخ 26
مايو  2019بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في إتمام المعامالت
المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية .ويقضي القرار بإلزام كافة الجهات
التابعة للهيئة وكافة المتعاملين مع تلك الجهات باستخدام الوسائل اإللكترونية
والحسابات المصرفية ،في إجراء المدفوعات والمتحصَّالت والتبرعات المتعلقة
بأنشطتها ،وعلى رأسها نشاط التمويل متناهي الصغر.
حددت وزارة المالية خمسة بنوك ،هي :األهلى المصري ،مصر ،القاهرة ،الزراعي
المصري ،والتجارى الدولي؛ لتوفير بطاقات "ميزة" مسبقة الدفع للمواطنين مجا ًنا
دون أي مصاريف خالل الشهور الستة التالية لتطبيق القانون .وتشير التصريحات
المصرفية إلى أن البنك المركزي يعتزم إصدار  20مليون بطاقة "ميزة" من خالل
كافة البنوك العاملة في مصر ،على مدى  3سنوات ،لتطبيق خطة الدولة الرامية
إلى تخفيض االعتماد على "الكاش" وزيادة معدالت الدفع اإللكتروني .انظر :جريدة
الوطن ،السبت  13يوليو  ،2019ص2 .
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،التقرير اإلحصائي الوطني لمتابعة
مؤشرات أهداف التنمية المستدامة  2030في جمهورية مصر العربية  ،2018ص
.40
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�إىل تل��ك اخلدم��ات بتكلف��ة مالئم��ة وخماط��رة متد ِّني��ة ،والتغلب عل��ى عقبة
ُبع��د امل�س��افة عن امل�ؤ�س�س��ات املالية والقي��ود على حركتهن.5
وتتيح هذه اخلدمات للن�س��اء �إر�س��ال الأموال ودفع فواتري ا�س��تهالك
ُ
التربع��ات،
املناف��ع العام��ة (الكهرب��اء ،الغ��از ،املي��اه� ...إل��خ) و�إج��راء ُّ
ودف��ع �أثمان العديد من ال�س��لع واخلدم��ات (م�رصوفات جامعات ،خدمات
امل��رور ،خدم��ات االت�ص��االت ،تذاك��ر �س��فر داخلي وخارج��ي ،خدمات
ثقافي��ة وترفيهي��ة� ...إل��خ) .ويت� ُّ�م �إجراء تل��ك املدفوعات �س��واء من خالل
ماكين��ات ال�ص��ارف الآيل  ATMالتابع��ة للبن��وك �أو مكات��ب الربي��د �أو
ماكين��ات نق��اط البيع  POSالتابعة لعدد من ��شركات اخلدمات املالية (مثل
��شركة ف��وري) التي تق� ِّدم خدماتها من خالل منافذه��ا يف القاهرة والأقاليم
وحم�لات التجزئ��ة املنت��شرة يف كافة �أنح��اء البالد.6
وال �ش�كَّ يف �أن تل��ك التط��ورات جميعه��ا تط��رح �إمكاني��ة الحتمالي��ة
زي��ادة نف��اذ بع�ض ��شرائح الن�س��اء امل�رصي��ات �إىل اخلدمات املالية الر�س��مية
عددا م��ن الأمور املهمة الت��ي يتعيَّن تذكُّ رها،
بتكلف��ة مالئم��ة� .إال �أن هن��اك ً
�أولها حقيقة ارتفاع ن�س��بة الأمية بني الن�س��اء ،التي ت�ش��كِّ ل يف حد ذاتها عائ ًقا
برا �أمام التعامل مع تلك التطبيقات التكنولوجية باختالف �أنواعها التي
معت� ً
تفرت���ض جميعه��ا املعرفة بالقراءة والكتاب��ة ،ناهيك عن توافرِ ح ٍّد �أدنى من
املعرف��ة بتطبيق��ات الإنرتن��ت .وثانيهم��ا �أنَّ تفعيل تلك اخلدمات با�س��تخدام
الهات��ف املحمول والو�س��ائل الإلكرتونية وزيادة معدالت ا�س��تخدامها يظل
ره ًن��ا مب��دى انت�ش��ار وكف��اءة وا�س��تدامة البني��ة الأ�سا�س��ية ل�ش��بكة تكنولوجي��ا
املعلومات ،وهو الأمر الذي ي�ش��وبه العديد من جوانب الق�صور يف الوقت
5

يؤكِّد البنك المركزي المصري أن تقديم خدمات المدفوعات باستخدام الهاتف
المحمول تستهدف "تحقيق الشمول المالي والوصول بالخدمات المصرفية لكل
أفراد المجتمع بمن فيهم غير القادرين والشباب والقاطنين باألماكن النائية" .انظر:
البنك المركزي المصري ،القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف
المحمول ،نوفمبر  ،2016ص .3
https://fawry.com/?lang=ar
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6

احل��اىل ..ولنتذكَّ��ر فق��ط ع��دد امل��رات الت��ي واجهتنا فيه��ا عبارة (ال�سي�س��تم
واقع).
ويف كل الأح��وال ف ��إن الأم��ر ال��ذي يتعيَّ��ن تذكُّ ��ره ،فيم��ا يتعلَّ��ق
مبو�ض��وع ان�ش��غالنا يف ه��ذا الكت��اب ،ه��و �أن خدم��ات املدفوع��ات ،عل��ى
�أهميتها ،ال تع ُّد من اخلدمات املالية ذات العالقة املبا�رشة بفتح فر�ص العمل
للن�ساء .بل �إن دور و�أهمية تلك اخلدمات لهن يبد�أ بعد ح�صولهن على عمل
وامتالكهن لدخول يطمحن �إىل ال�سيطرة عليها وعلى كيفية الت�رصف فيها.
ثانياِ :خدمات االدِّخار
ً
مي ِّث��ل تكوي��ن ح� ٍّد �أدن��ى م��ن املدخ��رات ل��دى الن�س��اء �أح��د ال��شروط
ُ
ت�ش�ترط
�در للدخ��ل .حي��ث
املهم��ة ال�لازم توافره��ا لب��دء �أي م��شروع م� ٍّ
�ادة �أن يتحمَّ��ل �صاح��ب امل��شروع ن�س��بة معت�برة م��ن
امل�ؤ�س�س��ات املالي��ة ع� ً
�إجم��ايل االحتياجات املالية للم��شروع .وذلك على النحو الذي �س��نتعرَّ�ض
ل��ه تف�صي� ًلا يف مو�ض��ع ت� ٍ
�ال من ه��ذا الكتاب.

وكم��ا �س��لفت الإ�ش��ارة يف الف�ص��ل ال�س��ابق ،مي ِّث��ل االحتف��اظ بالذهب
والنق��ود ال�س��ائلة ال�ش��كل املف�ض��ل لالدخار بني الن�س��اء ،وخا�ص��ةً يف الريف
امل��صري .وعل��ى الرغ��م م��ن �أن ه��ذا ال�ش��كل م��ن �أ�ش��كال االدخ��ار يو ِّف��ر
ٍ
نق��ود �س��ائلة عن��د احلاج��ة
أ�ص��ول ذات قيم��ة ميك��ن حتويله��ا �إىل
للن�س��اء �
ً
وا�س��تخدامها كج� ٍ
�زء من ر�أ���س املال الالزم لبدء ن�ش��اط اقت�ص��ادي� ،إال �أن
ِ
مبثابة � ٍ
تدر �أي
هذه الأ�صول طوال مدة االحتفاظ بها تكون
أموال عاطلة ال ُّ
ف�ضل عن �أنها ال تفيد يف رفع معدل اال�ستثمار يف املجتمع
عائد ل�صاحبتها،
ً
ككل .بعك���س احل��ال فيم��ا لو قام��ت الن�س��اء باالحتفاظ باملدَّخرات يف �ش��كل
ٍ
وعاء ادخاري بامل�ؤ�س�س��ات املالية الر�س��مية .ففي هذه احلالة حت�صل الن�س��اء
املودعة حلني احلاجة �إىل �س��حبها ،ومن ناحية
عل��ى عائد م��ن تلك الأموال َ
�أخرى ف�إن هذه املدَّخرات ت�صبح حتت ت�رصف امل�ؤ�س�سات املالية الر�سمية،
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وميكن ا�س��تخدامها لتمويل امل��شروعات املختلفة ورفع معدالت الت�شغيل يف
املجتمع ككل.
وال�س��ؤال الآن ه��و� :إىل � ِّأي م��دى ت�ش��كِّ ل ِخدم��ات االدخ��ار املتاح��ة
�ادرا على
صرا
ً
جاذب��ا لهن ،وق� ً
للن�س��اء م��ن امل�ؤ�س�س��ات املالي��ة الر�س��مية عن�� ً
م�ساعدتهنَّ يف توفري ح ٍّد �أدنى من ر�أ�س املال الالزم لبدء ن�شاط اقت�صادي؟
هن��ا ال ب�دَّ م��ن الإ�ش��ارة �إىل �أن امل�ؤ�س�س��ات املالي��ة الر�س��مية يف م�رص
ت�ض��ع جمموع��ة من ال�ضوابط لإتاحة اخلدم��ات االدخارية للجمهور ،لعل
من �أهمها ا�ش�تراط ح ٍّد �أدنى للمبلغ الالزم لفتح ح�ساب ادخاري ،وفر�ض
ر�سوم على فتح احل�ساب ومقابل �إدارته ،وا�شرتاط �أال يقل ر�صيد احل�ساب
ف�ضل عن فر�ض عقوبات
ع��ن مبل��غ معيَّن حتى يح�صل العميل على عائدً ،
مالية لو انخف�ض ر�صيد احل�س��اب عن احل ِّد الأدنى املقرَّر.
وبا�س��تعرا�ض التكالي��ف والأعب��اء املالي��ة الالزم��ة للح�ص��ول عل��ى
ح�س��اب ادخ��اري يف جمموع��ة متنوع��ة م��ن امل�ؤ�س�س��ات املالي��ة الر�س��مية
امل�رصية يت�ضح بجالء �أن تلك الأعباء املالية تفوق �إمكانيات �رشيحة وا�سعة
من الن�س��اء ،خا�صةً يف الريف امل�رصي .وي�ش�ير اجلدول رقم (� )7إىل �أن
احلد الأدنى الالزم لفتح ح�س��اب توفري يف بنوك القطاع العام يرتاوح بني
 500جني��ه  1500 -جني��ه ،وي�ص��ل �إىل  5000جني��ه  10000 -جني��ه يف
بع�ض بنوك القطاع اخلا�ص .كما تت�س��ع بنود تكلفة احل�صول على ح�س��اب
توف�ير يف البن��وك لت�ش��مل م�رصوف� ٍ
�ات متع� ِّددة منها ما هو �س��نوي ومنها ما
حتمل عقوبات مالية عند
هو دوري مقابل ك�ش��وف احل�س��ابات،
ً
ف�ضل عن ُّ
انخفا���ض الر�صي��د عن احل ِّد الأدنى املقرَّر� .أم��ا فيما يتعلَّق بالعائد على تلك
فيالحظ �أن �أ�س��عار الفائدة يف الغالبية ال�س��احقة من البنوك تتحدَّد
املدخرات ُ
متدرجة وف ًقا لر�صيد املبلغ املودع� .أي �أن املبالغ الكبرية تتمتَّع
يف ��شرائح
ِّ
ب�س��عر فائدة �أعلى.

وم��ع ذل��كُ ،يالح��ظ �أن املوق��ف املق��ارن ل��كلٍّ م��ن مكات��ب خدم��ات
يو�ضح انخفا�ض تكلف��ة احل�صول على
الربي��د ،والبن��ك الزراعي امل��صري ِّ
ح�س��ابات االدخ��ار يف كلٍّ منهم��ا مقارنةً بامل�ؤ�س�س��ات املالية الأخرى ،وهو
م��ا يعن��ي وجود �إمكانية الحتمالية حت�س�ين معدالت نفاذ الن�س��اء �إىل خدمات
االدخار من خالل هاتني امل�ؤ�س�س��تني ،لتكوين احلد الأدنى من ر�أ���س املال
ال��ذي ُيكن ا�س��تخدامه للبدء يف �أحد امل��شروعات املُدرَّة لدخل.
وتتزاي��د ه��ذه الإمكاني��ة االحتمالي��ة ،فيم��ا يتعلَّ��ق مبكات��ب خدم��ات
الربي��د بوج� ٍ�ه خا�ص ،يف ظل تق��دمي تلك املكاتب خلدم��ة التحويالت النقدية
الدولية .حيث ُيعلن املوقع الإلكرتوين للهيئة القومية للربيد �أنه يوفِّر خدمة
تو�صيل التحويالت النقدية الواردة من اخلارج للم�ستفيدين ،الذين ميكنهم
ت�س�لُّمها بالعمل��ة املحلية م��ن �أقرب مكتب لهم .ويعني ه��ذا �أن مكاتب الربيد
دورا يف تعبئ��ة جزء م��ن حتويالت امل�رصي�ين العاملني يف
ميك��ن �أن تلع��ب ً
اخل��ارج ،وال��واردة �إىل زوجاته��م يف الري��ف ،يف �ش��كل مدخ��رات.
�صحي��ح �أن ت�س��ليم املبال��غ املحوَّل��ة باجلنيه امل�رصي ،ميك��ن �أن ي�ضع مكاتب
الربي��د يف موق��ف �أق��ل تناف�س��ية م��ن البن��وك ،الت��ي تعط��ي امل�س��تفيدة ح��ق
االختي��ار ب�ين ت�س�لُّم التحويالت الواردة م��ن اخلارج �إما بالنق��د الأجنبي �أو
باجلنيه امل�رصي� ،إال �أننا نت�صوَّر �أنه ميكن ملكاتب الربيد اجتذاب ٍ
قدر �أكرب
َّ�سق مع امل�ستوى
من التحويالت اخلارجية بتطبيق �أ�سعار �رصف تنافُ�سيَّة تت ُ
ال�س��ائد يف مكاتب ال�رصافة.
والواق��ع �أن الت�أكي��د على الدور الذي ميك��ن �أن تلعبه مكاتب خدمات
ٍ
بوجه ع��ام� ،إىل اخلدمات
الربي��د يف زي��ادة نف��اذ الن�س��اء ،والفئات املهمَّ�ش��ة
كبريا �س��واء على م�س��توى
املالي��ة ق��د �أ�صب��ح م��ن الأم��ور الت��ي تلقى
اهتمام��ا ً
ً
الدرا�سات االقت�صادية �أو على م�ستوى التجارب الفعلية .ون�شري على �سبيل
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املث��ال �إىل درا�س��ة مهم��ة لهيئ��ة الأمم املتح��دة للم��ر�أة  UN Women7متَّ��ت
فيه��ا املقارن��ة بني ��شروط و�أن��واع اخلدم��ات املالية الر�س��مية املتاحة للن�س��اء
يف دول الع��امل املختلف��ة ،مب��ا فيها م��صر ،وخلُ�صت �إىل م��ا تتمتَّع به مكاتب
الربي��د م��ن ميزة ن�س��بية مقارنةً بالبنوك �س��واء من حيث انخفا���ض التكاليف
�أو االنت�ش��ار اجلغ��رايف .كم��ا ن�ش�ير �إىل جترب��ة كلٍّ م��ن ال�ص�ين 8واملغرب9
يف تطوير و�إعادة هيكلة �ش��بكة مكاتب الربيد ك�آلية رئي�س��ية لتعبئة املدخرات
ال�صغ�يرة ،وتو�صي��ل اخلدمات املالي��ة للمناطق النائية.
�إال �أن��ه يج��ب الت�أكي��د عل��ى ما ي�ش�ير �إلي��ه الواقع امل��صري من وجود
فج��وة كب�يرة ب�ين ال��دور االحتم��ايل ال��ذي ميك��ن �أن يلعب��ه كلٌّ م��ن مكاتب
خدمات الربيد والبنك الزراعي امل�رصي يف توفري اخلدمات املالية للن�ساء،
وتعبئة املدَّخرات يف الريف ،وبني امل�ستوى احلايل لأداء هاتني امل�ؤ�س�ستني.
حي��ث ت�ش�ير بيانات اجله��از املركزي للتعبئ��ة العام��ة والإح�صاء �إىل
�أن �إجم��ايل �أر�ص��دة العم�لاء ل��دى مكات��ب خدم��ات الربي��د يف نهاي��ة يونيو
 2018ق��د بلغ��ت  200.7مليار جنيه ،مقابل  197.5مليار جنيه يف نهاية
يوني��و  .201710وعل��ى الرغ��م م��ن �أن ه��ذه الأرق��ام تع� ِّبر ع��ن ح�صيل��ة
أي�ض��ا عن معدل متوا�ض��ع للزيادة،
تعب � ً
معت�برة م��ن املدخ��رات� ،إال �أنها ِّ
UN Women, Gender and Financial Inclusion through the Post, June
2015, p. 22-23.
Chen Yeng, Development and Strategies of Postal Savings Bank of
China, 2012.
Mark J. Scher, Postal Savings and the Provision of financial Services:
Policy Issues and Asian Experiences in the Use of Postal Infrastructure
for Savings Mobilization, United Nations, December 2001, p. 20.
Aleandre Berthaud, Morocco: Key Success Factors for the Creation of
a Postal Bank, Universal Postal Union, February 2013.
SCBF, Barid Cash as Innovative Distribution Channel of the Postal
Bank of Morocco, January 2016.
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9
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-

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،بيان صحفي بالنشرة السنوية
إلحصاءات الخدمات البريدية  ،2018 /2017الصادرة في .2019/3/13
?www.capmas.gov.eg/pages/General|News.aspx
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ال يتج��اوز  ،%1.6مقاب��ل مع��دل زي��ادة يف ودائ��ع البنوك بالعمل��ة املحلية
خ�لال نف���س الف�ترة ي�ص��ل �إىل  .11%27.4كما ت�ش�ير املعلوم��ات املتاحة12
ع��ن �أداء البن��ك الزراعي امل�رصي �إىل �أن �إجمايل الودائع يف يونيو 2018
مل يتجاوز  50مليار جنيه� ،13أي ما يعادل  %25من �إجمايل ودائع مكاتب
خدمات الربيد.
ت�صورن��ا �أن ه��ذه الفجوة تعك�� ُ�س جمموعة من امل�ش��كالت التي
وف��ى
ُّ
ترتب��ط ب��أداء كلٍّ من مكاتب خدمات الربيد ،والبن��ك الزراعي امل�رصي،
امليكن��ة واالعتم��اد الكب�ير عل��ى العم��ل
لع��ل م��ن �أهمه��ا َ
�ضع��ف مع��دالت ْ
اليدوي ،والتوا�ضع ال�ش��ديد يف �ش��بكة ال�صارف الآيل لكلتا امل�ؤ�س�س��تني،14
�ضع��ف كف��اءة �ش��بكة نظ��م املعلوم��ات الت��ي تنعك�� ُ�س يف تك��رار
ف�ض� ًلا ع��ن َ
«�س��قوط ال�سي�س��تم» مم��ا يفا ِق��م م��ن م�ش��كلة الزحام وب��طء اخلدمة .ون�ش�ير
على �سبيل املثال� -إىل �أن خطة الهيئة العامة للربيد لتطوير الفروع حتىنهاية  201815كانت تغطي بالكاد نحو  %25من تلك الفروع� ..أمَّا البنك
الزراعي امل�رصي فال يزال ي�س��تكمل ا�س�تراتيجية متو�س��طة الأجل لتحديث
بدءا بالربط الإلكرتوين بني �شبكة فروعه ون�رش ماكينات
بنيته التكنولوجية ً

15

البنك المركزي المصري ،النشرة اإلحصائية الشهرية ،فبراير  ،2019ص .12
لم يتم حتى اآلن نشر ميزانية معتمدة للبنك بعد صدور قانون بإعادة هيكلة البنك
الرئيسي للتنمية رقم  84لسنة  2016وإخضاعه لرقابة البنك المركزي المصري،
ودمج بنكي الوجه البحري والوجه القبلي في بنك واحد باسم البنك الزراعي
المصري.
تصريح لرئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بتاريخ  21نوفمبر 2018
منشور على موقع جريدة التحرير الجديد https://www.tahrirnews.com/
50/1207724/Story
ال يتجاوز عدد الماكينات المستهدف توفيرها لشبكة خدمات البريد حتى منتصف
عام  2019نحو  350ماكينة  .ATMانظر تصريح لرئيس مجلس إدارة الهيئة
القومية للبريد في  12مايو  2018منشور على موقع:
http://www.dotmsr.com/news/

-

تصريح لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد في  12مايو  2018منشور على
موقع:
http://www.dotmsr.com/news/
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-

ال�ص��ارف الآيل.
وعل��ى الرغ��م م��ن �أن كلت��ا امل�ؤ�س�س��تني ت�س��تهدفان تعوي���ض الق�صور
يف �ش��بكة ال�ص��ارف الآيل باالعتم��اد على �ش��بكة ف��وري للمدفوع��ات املالية
ف�ض�لا ع��ن الإع��داد لتوف�ير بع���ض
و�ش��بكات ال�ص��ارف الآيل للبن��وك،
ً
اخلدم��ات املالي��ة با�س��تخدام الإنرتن��ت (كم��ا يف حال��ة مكات��ب الربي��د)� ،أو
املوبايل (كما يف حالة البنك الزراعي امل�رصي) �إال �أن ا�س��تفادة الن�س��اء من
بارتفاع ن�س��بة الأمي��ة وانخفا�ض م�س��تويات التعليم
تل��ك اخلدم��ات ي�صطدم
ِ
من ٍ
جهة ،ويتوقف على مدى كفاءة البنية التكنولوجية لكلتا امل�ؤ�س�س��تني من
ٍ
أ�سا�سي يف
�تظهر ب�ش��كلٍ �
ف�ضل عن �أن نتائج هذه
جهة �أخرىً ،
التوجهات �س� ُ
ُّ
ٍّ

الأجل املتو�س��ط.
وبالإ�ضاف��ة �إىل كل م��ا �س��بق ف���إنَّ ا�س��تفادة الن�س��اء م��ن خدم��ات
أي�ض��ا بالق�ص��ور
االدخ��ار الت��ي توفِّره��ا مكات��ب ِخدم��ات الربي��د ت�صط��دم � ً
ال�ش��ديد يف الإعالن عن اخلدمات املقدمة من تلك امل�ؤ�س�س��ة .ون�ش�ير -على
�سبيل املثال� -إىل نتائج ور�ش العمل التي �أجرتها م�ؤ�س�سة املر�أة اجلديدة مع
جمموعة من الن�ساء امل�ستفيدات بقرو�ض بع�ض اجلمعيات الأهلية يف خم�سة
م��ن حمافظات الوجه�ين القبلي والبحري .حيث �أو�ضح��ت تلك النتائج �أن
غالبية الن�س��اء امل�ش��اركات يف ور�ش العمل ال يتعاملن مع مكاتب الربيد كما
أ�صل.16
ال يع��رف بع�ضه��ن مكان هذه املكات��ب � ً

16

انظر التقرير الكامل لنتائج ورش العمل في الفصل الرابع من هذا الكتاب.
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جدول رقم ()7
ضوابط وتكلفة الحصول على حساب توفير
فى القطاع المالي الرسمى في مصر* جنيها
رسوم فتح
حساب

رسوم إدارة
حساب
سنوية

رسوم
كشوف
حسابات
ربع سنوية

رسوم عند
انخفاض
الرصيد عن
الحد األدنى

سعر الفائدة
%

مكاتب خدمات البريد
المصري

50

50

-

20

-

-

%10

البنك الزراعي

100

100

غ .م

غ .م

غ .م

-

%10

البنك األهلي
المصري

1000

3001

30

80

120

غ .م

متدرِّج طبقًا
للمبلغ المودع
(يصل إلى
)11.25

بنك مصر

1500

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

بنك اإلسكندرية

1000

1000

30

100

40

غ.م

متدرِّج طبقًا
للمبلغ المودع

بنك التنمية الصناعية

500

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

غ .م

11.25

البنك العربي
األفريقي الدولي

5000

5000

30

60

40

 50جنيهًا
عن كل
شهر

متدرِّج طبقًا
للمبلغ المودع
(يصل إلى
)12.5

البنك التجاري
الدولي

**5000

5000

غ .م

100

90

غ .م

متدرج طبقًا
للمبلغ المودع

البنك العربي

10000

غ .م

 35جنيهًا
 +ضريبة
الدمغة

96

60

 50جنيهًا
عن كل
شهر

غ .م

البيان

الحد
الحد األدنى
األدنى
لفتح
للحصول
الحساب
على عائد

* طبقًا للموقف في نهاية يوليو .2019
** حساب توفير تحويل المرتبات.
المصدر :المواقع اإللكترونية ٍّ
لكل من:
الهيئة العامة للبريد www.egyptpost.org
البنك الزراعي www.abe.com.eg
البنك األهلي المصري www.nbe.com.eg
بنك مصر www.banquemisr.com
بنك اإلسكندرية www.alexbank.com
بنك التنمية الصناعية www.idb.com.eg
البنك العربي األفريقي الدولي www.aaib.com
البنك التجاري الدولي www.cibeg.com
البنك العربي http://www.arabbank.com.eg
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ثالثًا :خدمات التمويل اإلنتاجي المتاحة للنساء
عل��ى الرغ��م م��ن �أن نف��اذ الن�س��اء �إىل خدم��ات التموي��ل الر�س��مية،
ب�أنواعه��ا املختلف��ة ،مي ِّث��ل رك ًنا �أ�سا�س� ًّ�يا من �أركان ال�ش��مول امل��ايل ،ف�إننا لن
نتط�رَّق بالتحلي��ل �إىل التموي��ل اال�س��تهالكي (متوي��ل عق��اري� ،س��يارات،
نظ��م ��شراء ال�س��لع بالتق�س��يط با�س��تخدام بطاق��ات االئتم��ان)...؛ حي��ث
�ب مو�ضوع ان�ش��غالنا عل��ى زيادة فر�ص العمل للن�س��اء ،وهو ما يعني
ين�ص� ُّ
بال��ضرورة الرتكي��ز على التموي��ل الإنتاجي� ،أي التمويل املتاح للأن�ش��طة
االقت�صادية للن�س��اء.
كم��ا ن�ش�ير �إىل �أن ال�ش��كل الغال��ب واملتوقَّع لدخول الن�س��اء �إىل جمال
العم��ل احل��ر� ،س��واء لت�صب��ح «�صاحبة عم��ل» �أو «�صاحبة عمل وت�س��تخدم
علما
�آخرين» ،هو ت�أ�سي���س م�رشوع متناهي ال�صغر� ،أو م�رشوع �صغريً .
ب��أن التعري��ف املعمول ب��ه لتلك امل��شروعات يف اجلهاز امل��صريف امل�رصي
ينطب��ق يف واق��ع الأمر على ن�س��بة �ضخم��ة من امل��شروعات العاملة يف كافة
الأن�ش��طة االقت�صادية .فتعريف امل��شروعات متناهية ال�صغر يتَّ�س��ع لي�ش��مل
جنبا �إىل جنب مع الأن�شطة التي يقرتب ر�أ�سمالها من 50
الأن�شطة القزمية ً
�أل��ف جني��ه ،ويقرتب حجم �أعمالها ال�س��نوي من مليون جني��ه� .أما تعريف
فين�صب على امل�رشوعات التي يبد�أ ر�أ�سمالها من 50
امل�رشوعات ال�صغرية
ُّ
�أل��ف جني��ه حتى تل��ك التي يقرتب ر�أ�س��مالها من  5مالي�ين جنيه ،ويقرتب
حجم �أعمالها ال�س��نوي م��ن  50مليون جنيه.

جدول رقم ()8
تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
الشركات
والمنشآت

القائمة
حجم األعمال
المبيعات /اإليرادات السنوية

العمال
عدد َّ

رأس المال المدفوع

عدد
العمال

متناهية
الصغر

أقل من مليون جنيه

أقل من 10
أفراد

أقل من  50ألف جنيه

أقل من
10
أفراد

الصغيرة

من مليون جنيه إلى أقل من
 50مليون جنيه

أقل من
 200فرد

أقل من
من  50ألف إلى أقل من  5ماليين
جنيه للمشروعات الصناعية ،وأقل من 200
فرد
 3ماليين جنيه لغير الصناعية

المصدر :البنك المركزي المصري ،كتاب دوري بتاريخ  5مارس  2017بشأن تعديل بعض بنود مبادرات
الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وف��ى �ض��وء ه��ذا التعريف ،ي�صبح م��ن الطبيعي �أن ين�ص�بَّ اهتمامنا
عل��ى حتليل خدمات متويل امل��شروعات متناهية ال�صغ��ر وال�صغرية املتاحة
للن�س��اء .17ونب��ادر �إىل الق��ول ب��أن منظومة امل�ؤ�س�س��ات الر�س��مية التي تتيح
التموي��ل لتلك امل��شروعات يف م�رص تتمثَّ��ل فيما ي�أتي:
�أ -جه��از تنمي��ة امل��شروعات ال�صغ�يرة واملتو�س��طة ومتناهي��ة ال�صغر،
ويخ�ض��ع لرقابة جمل���س ال��وزراء.
ب -جمي��ع البن��وك العامل��ة يف م��صر ،الت��ي يبل��غ عدده��ا  38بن��كً ا،
وتخ�ض��ع لرقابة البنك املرك��زي امل�رصي .وذلك بالإ�ضافة �إىل بنك
نا��صر االجتماع��ي ال��ذي ميثِّل هيئ��ة عام��ة اقت�صادية تخ�ض��ع لرقابة
17
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الجديدة (حديثة التأسيس)

وفي هذا السياق يمكن تفسير سعْي المجلس القومي للمرأة إلى توقيع مذكرة تفاهم
مع البنك المركزي المصري ،في سبتمبر  ،2017لتنسيق الجهود الرامية إلى
تعزيز الشمول المالي للنساء (من خالل زيادة اإللمام باألمور المالية بين النساء
والطالبات ،والتشجيع على االدخار وريادة األعمال ،ووضع سياسات تشجيعية
للبنوك لتحفيزها على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية مخصصة للمرأة ،خاص ًة
فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر) .انظر في ذلك :مجموعة
البنك الدولي ،دراسة عن التمكين االقتصادي للمرأة في مصر ،مايو  ،2018ص
.68
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وزارة الت�ضام��ن.
ج -اجلمعيات وامل�ؤ�س�س��ات الأهلية وال��شركات العاملة يف ن�شاط التمويل
متناهي ال�صغر ،وتخ�ضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة املالية.
و�س��وف نح��اول فيما يلي حتليل ال�س��مات الرئي�س��ية لربام��ج التمويل
املتاحة للن�س��اء من خالل هذه املنظومة وما يقرتن بها من ��شروط.
 -1برامــج التمويــل المتاحــة للنســاء مــن جهــاز تنميــة المشــروعات
الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر:
ت�ش�ير البيان��ات ال�ص��ادرة ع��ن اجله��از �إىل �أن��ه يعتمد عل��ى البنوك،
واجلمعيات الأهلية ،وال�رشكات العاملة يف جمال التمويل متناهي ال�صغر؛
لتوف�ير اجل��زء الأعظ��م مم��ا يق ِّدم��ه م��ن متوي��ل للم��شروعات .حي��ث يقوم
مبوج��ب تل��ك االتفاقات بتوفري التمويل للبنك �أو اجلمعية ،ويح ِّدد لها �س��عر
الفائ��دة وجماالت التمويل والفئات امل�س��تهدفة ،على �أن تتولَّى تلك اجلهات
من��ح و�إدارة القرو���ض ومتابع��ة ال�س��داد .كما ميك��ن �أن يت�مَّ الن�ص يف تلك
العق��ود عل��ى توجي��ه م��ا ال يقل ع��ن  %25من قيمته��ا للم��شروعات اململوكة
للن�ساء .18
كما ت�ش�ير البيانات ال�صادرة عن اجلهاز �إىل �أن م��شروعات الن�س��اء
املقرت�ضات قد �ش�كَّلت نحو  %51من �إجمايل عدد امل��شروعات املموَّلة� ،إال
�أن��ه ال يوج��د ما يدع��و لالعتقاد ب��أن ن�صيبهن من �إجم��ايل ر�صيد القرو�ض
املمنوحة ي�صل �إىل هذه الن�س��بة .حيث ت�ش�ير درا�س��ات �س��ابقة �إىل انخفا�ض
متو�س��ط حجم القرو���ض التي حت�صل عليها الن�س��اء مقارنةً بالرجال.19
18
19

جدول رقم ()9
التمويل المقدم من جهاز تنمية المشروعات
فى نهاية مارس 2019
البيان
 -1المشروعات الصغيرة

26.0

0.440

1.732

 -إقراض مباشر

4.2

0.039

0.121

 -من خالل الجهات الوسيطة

21.8

0.401

1.611

 -2المشروعات متناهية الصغر

14.6

2.639

3.118

اإلجمالي ()2+1

40.6

3.079

4.850

المصدر :جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،المكتب الفني – إدارة المعلومات،
تقرير إنجازات جهاز تنمية المشروعات حتى  31مارس .2019
http://www.msmeda.org.eg/Files/1stYearAchivements.pdf

وتتمثَّ��ل �أه��م �أ�ش��كال التموي��ل املتاحة للن�س��اء من اجله��از يف �إقرا�ض
مل��شروع ف��ردي� ،إقرا���ض جماع��ي ل�س��يدات مت�ضامنات (كل �س��يدة منهن
ت�ضم��ن الأخري��ات)� ،إقرا���ض م��شروعات ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة
وامل��ر�أة املعيل��ة ل��ذوي احتياج��ات خا�ص��ة ،ف�ض� ًلا ع��ن م��شروعات التنمية
الريفي��ة والزراعي��ة.20

ولعلَّ��ه م��ن الأم��ور اجلديرة باالهتم��ام يف برامج القرو���ض املموَّلة
م��ن خ�لال اجله��از �أن امل��شروعات اجلدي��دة  start upقد مثَّل��ت �أكرث من
 %65م��ن ع��دد امل��شروعات ال�صغرية املقرت�ضة وح�صل��ت على نحو %45
من ر�صيد التمويل يف نهاية مار�س  .201921ومتثِّل هذه املالحظة �أهميةً

انظر :جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،المكتب
الفني – إدارة المعلومات.

20

مجموعة البنك الدولي ،دراسة عن التمكين االقتصادي للمرأة في مصر ،مايو

21

http://www.msmeda.org.eg/NewsDetailes59.html
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المنصرف الفعلي
(بالمليار جنيه)

عدد المشروعات إجمالي فرص العمل
(بالمليون)
(بالمليون)

 ،2018ص .16
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،منصة المشروعات
الصغيرة
http://www.msme.eg/ar/Pages/FAQ.aspx

-

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،المكتب الفني
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كب�يرة فيم��ا يتعل��ق بنف��اذ الن�س��اء �إىل التمويل ال�لازم لبدء ن�ش��اط اقت�صادي
و�ضع��ا يف االعتب��ار م��ا يج��ري علي��ه الع��رف
وت�أ�سي���س م��شروع جدي��د،
ً
امل�رصيف من «احلذر» يف متويل امل��شروعات اجلديدة ،واعتبارها ت�ش��كِّ ل
خماط��رة �أعلى من امل��شروعات القائمة.
وم��ن ناحي��ة �أخ��رى ،ف�إن��ه ُيالح��ظ �أن جه��از تنمي��ة امل��شروعات
ال�صغرية واملتو�س��طة ومتناهية ال�صغر يعتمد يف متويل ن�شاطه على خطوط
ائتمانية مي�سَّرةِ ،
ومنح يح�صل عليها من منظمات دولية وم�ؤ�س�سات �إقليمية
عدي��دة ،22وهو ما يفرت�ض �أن يتيح الفر�صة حل�صول الن�س��اء على التمويل
ال�لازم لن�ش��اطهن ب�أ�س��عار فائ��دة مي��سرة .و�س��وف يت��م التح ُّق��ق م��ن مدى
�صحة هذه الفر�ضية يف الواقع الفعلي عند التعر�ض لل�رشوط املالية املقرتنة
بربام��ج القرو���ض املمول��ة من اجلهاز ،الت��ي يتم تقدميها للن�س��اء من خالل
البنوك واجلمعيات وامل�ؤ�س�س��ات الأهلية وال��شركات.
الخدمات غير المالية:
مي ِّث��ل نف��اذ الن�س��اء �إىل خدم��ات امل�ش��ورة املالي��ة والتدري��ب والدع��م
الفن��ي والت�س��ويق �أهمية كب�يرة يف حتقيق اال�س��تخدام الأمث��ل للتمويل املتاح
ودع��م فر���ص النج��اح للم��شروع املم��ول .وت�ش�ير املعلوم��ات الت��ي يعلنها

22

– إدارة المعلومات ،تقرير إنجازات جهاز تنمية المشروعات حتى  31مارس
 ،2019مصدر سبق ذكره.
تتضمن تلك المنظمات الدولية والمؤسسات اإلقليمية على سبيل المثال :البنك
الدولي ،مؤسسة التمويل الدولية ،صندوق األوبك للتنمية الدولية ،مجموعة البنك
اإلسالمي ،الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،البنك األوروبي إلعادة البناء
والتنمية ،الصندوق االئتماني األوروبي للطوارئ من أجل أفريقيا ،الصندوق
العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ،صندوق التحول لمنطقة الشرق الوسط
وشمال أفريقيا ،بنك التنمية األفريقي ،الصندوق الكويتي لإلنماء االقتصادي
واالجتماعي ،الصندوق السعودي للتنمية ،صندوق خليفة لتطوير المشاريع...
انظر:
http://www.msmeda.org.eg/partners_global.html
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جهاز تنمية امل�رشوعات عن ن�شاطه �إىل �أنه يويل االهتمام لتوفري هذا النوع
ُ
من ِ
�اديا
اخلدمات .وقد الحظنا �أنه يتيح على موقعه الإلكرتونى ً
دليل �إر�ش� ًّ
موج ًَّه��ا للن�س��اء ي��شرح اخلط��وات والإج��راءات التف�صيلي��ة اخلا�ص��ة بب��دء
م��شروع جدي��د ،واجله��ات التي ميكن اللج��وء �إليها يف كل خط��وة .23كما
الحظنا �أنه يعلن على موقعه الإلكرتوين عن �أفكار جديدة مل�رشوعات ميكن
ت�أ�سي�س��ها وجمموعة من ال ُفر�ص اال�س��تثمارية املتاحة ،24وعن امل�ساعدة يف
ا�ستخراج امل�ستندات واملوافقات الالزمة لت�أ�سي�س امل�رشوعات وترخي�صها،
وخدم��ات التدري��ب وامل�س��اعدة يف �إع��داد درا�س��ات اجل��دوى ،ف�ض� ًلا عن
خدمات الت�س��ويق لتي�س�ير عر�ض وبيع منتجات امل��شروعات املمولة.
ويبقى ال�س��ؤال عن مدى �إتاحة هذه املعلومات للن�س��اء امل�س��تهدفات،
وهل يقت�رص الإعالن عنها على املوقع الإلكرتوين للجهاز� ،أم يتم التعريف
بها وبكيفية اال�س��تفادة منها من خ�لال مكاتب اجلهاز يف املحافظات املختلفة
وف��روع البن��وك واجلمعي��ات وامل�ؤ�س�س��ات الت��ي يعه��د �إليه��ا بتنفي��ذ برام��ج
التمويل؟
 -2برامــج التمويــل المقدمــة مــن البنــوك (ملحــق رقــم  ،1وملحــق رقــم
:)2
عل��ى الرغ��م م��ن �أن كب��ار امل�س��ئولني يف البن��وك ال يك ُّف��ون ع��ن
الت�رصي��ح ب��أن الن�س��اء يح�صل��ن على ن�س��بة كبرية من قرو�ض امل��شروعات
ال�صغ�يرة واملتو�س��طة ومتناهي��ة ال�صغ��ر ،ف�لا توجد حت��ى الآن �أيَّ��ة بيانات
ر�سمية من�شورة يف هذا اخل�صو�ص ،كما ال توجد و�سيلة ملعرفة هل املق�صود
هو ن�س��بة الن�س��اء �ضمن عدد احلا�صلني على التمويل �أم ن�صيبهن من �إجمايل
23

دليل المرأة المصرية لريادة األعمال ،المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المركز
المصري للدراسات االقتصادية.
http://www.msme.eg/ar/Pages/Media.aspx
http://www.msme.eg/ar/Pages/Media.aspx
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24

ر�صي��د التموي��ل املمنوح� .أم��ا على �أر�ض الواقع ،فت�ش�ير املعلومات املعلَنة
م��ن البن��وك يف م��صر �إىل الغي��اب الوا�ض��ح يف الغالبي��ة ال�س��احقة م��ن تل��ك
البن��وك لربام��ج التمويل املخ�ص�صة للن�س��اء.
خ�صي�صا
ففيم��ا يتعلَّق بربامج متويل امل��شروعات ال�صغ�يرة امل�صمَّمة
ً
للن�س��اء ،رمب��ا يقت��صر الأم��ر على البنك امل��صري لتنمية ال�ص��ادرات الذي
يط��رح برنام��ج  .Expo Ladyوي�س��تهدف ه��ذا الربنام��ج الن�س��اء الالئ��ي
ت�تراوح الإيرادات ال�س��نوية مل��شروعاتهن ب�ين مليون جني��ه  10 -ماليني
جنيه .25
�أم��ا فيم��ا يتعل��ق بامل��شروعات متناهي��ة ال�صغ��ر فيكاد يقت��صر ذلك يف
واقع الأمر على كلٍّ من البنك الزراعي امل�رصي ،وبنك نا�رص االجتماعي
(ملح��ق رق��م  ،)1حي��ث يط��رح البنك الزراع��ي برنامج «بدايت��ي» للمر�أة
الريفي��ة حتت خط الفقر ،وبرنامج «م��شروعات امل��ر�أة املعيلة» ،وكالهما
مم�وَّل من جهاز تنمية امل��شروعات ال�صغرية واملتو�س��طة ومتناهية ال�صغر
يف �إط��ار مب��ادرة (بن��ت م�رص) .كما يط��رح بنك نا��صر االجتماعي التابع
ل��وزارة الت�ضام��ن برنام��ج «م�س��تورة» املم�وَّل مبنح��ة م��ن �صن��دوق حتيا
م�رص.
وق��د لوح��ظ �أن��ه يف احل��االت الت��ي �أعلن��ت فيه��ا بع���ض البن��وك ع��ن
تخ�صي���ص ن�س��بة ال تق��ل عن  %25للن�س��اء يف برامج للقرو���ض ،كانت تلك
الربامج مموَّلة من جهاز تنمية امل��شروعات ال�صغرية واملتو�س��طة ومتناهية
و�ضع هذا ال�رشط .ولعل من �أبرز الأمثلة
ال�صغر ،و�أن اجلهاز هو الذي
َ
يف هذا ال�ش�أن برنامج «بدايتي» يف بنك القاهرة ،وبرنامج «ب�شاير اخلري»
يف بنك التنمية ال�صناعية� .أمَّا الو�ضع ال�س��ائد يف معظم البنوك فهو االكتفاء
بالإ�ش��ارة يف برام��ج التموي��ل املختلف��ة ب�أنها تويل الن�س��اء
اهتمام��ا (وخا�صةً
ً
25
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امل��ر�أة املُعيل��ة) �ضمن الفئات امل�س��تهدفة ،دون �إعالن �أية تفا�صيل حمدَّدة يف
هذا ال�ش�أن.
خ�صي�ص��ا للن�س��اء
ل��ذا ميك��ن الق��ول ب ��أن برام��ج التموي��ل امل�صمَّم��ة
ً
يف البن��وك تتَّ�س��م باملحدودي��ة ال�ش��ديدة ،كم��ا تخاطب �إمَّ��ا املر�أة املعيل��ة و�إمَّا
توجه اهتمامها �إىل ال��شرائح
املر�أة التي �أ�صبحت �س��يدة �أعمال بالفعل ،وال ِّ
الأخ��رى م��ن الن�س��اء ،وخا�صة اخلريجات ال�ش��ابَّات الباحث��ات عن فر�صة
عم��ل �أو الن�س��اء ال�س��اعيات �إىل دخ��ول جم��ال ري��ادة الأعم��ال.
وال�س��ؤال الآن :ما ال�س��مات الرئي�س��ية لربامج التمويل املتاحة للن�ساء
من البنوك ،وما ال�رشوط امل�صاحبة لها؟
أ -حجم ومجاالت التمويل:
ت�ش�ير معظ��م البنوك التي تطرح برام��ج للتمويل متناهي ال�صغر �إىل
�أنها تق ِّدم قرو�ضها لكلٍّ من امل��شروعات اجلديدة وامل��شروعات القائمة� .إال

�أن بع�ض البنوك تعلن �رصاحة �أنها تقت�رص على متويل امل�رشوعات القائمة
متول امل�رشوعات اجلديدة ،وهو ما ميثِّل عقبةً كبرية �أمام فر�ص
فقط وال ِّ
الن�س��اء يف ب��دء ن�ش��اط اقت�ص��ادي من خالل ت�أ�سي���س م��شروع جديد ،حيث
يتطلَّ��ب الأم��ر �إما االعتماد على مدخرات �س��ابق تكوينها �أو االقرتا�ض من
الأ��سرة والأ�صدق��اء وامل�ص��ادر غري الر�س��مية .وميثِّل هذا يف ح��د ذاته قي ًدا
معتربا على حجم ونوع الن�ش��اط الذي ميكن ممار�س��ته.
ً
وت�ض��ع معظم برامج متويل امل��شروعات متناهية ال�صغر املطروحة
م��ن البن��وك ح� ًّدا �أق�ص��ى للقر���ض يبل��غ � 25أل��ف – � 30أل��ف جني��ه� .إال �أن
كثريا ،ميكن �أن ي�صل
برامج للتمويل ب��
تطرح
بع�ض البنوك
شرائح �أعلى ً
ُ
َ
َ
فيها احلد الأق�صى للتمويل �إىل � 300ألف جنيه �أو �أكرث (ملحق رقم � .)2أما
فغالبا ما ت�ش�ير البنوك �إىل �أنها ت�ش��مل
فيما يتعلق مبجاالت الن�ش��اط املمولة،
ً
كافة الأن�ش��طة االقت�صادية من زراعي��ة و�صناعية وجتارية وخدمية.
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ب -التكلفة والشروط المالية:
يختلف العبء املايل الذي تتحمَّله املقرتِ �ضة طب ًقا ل�س��عر الفائدة املقرَّر
عل��ى القر�ض ،واملدة التي يتعيَّن عليها �س��داد القر���ض فيها ،ومدى وجود
عم��والت �أو م�رصوف��ات �أخ��رى يت��م حتمله��ا للح�ص��ول عل��ى التموي��ل.
ويق��لُّ ه��ذا العبء املايل كلَّما كانت �أ�س��عار الفائدة منخف�ضة ،و�آجال ال�س��داد
ف�ضل عن وجود فرتة �س��ماح (�أى مرور فرتة زمنية) قبل �أن يبد�أ
�أطول،
ً
�س��داد الأق�س��اط .حيث يعني هذا كله منح املقرتِ �ضة فر�صةً كي حت�صل على
عائ��دات ُمزي��ة من امل��شروع ،و�أن تتنا�س��ب مواعيد تدفُّق تل��ك العائدات
مع برنامج ال�س��داد وحجم الأق�س��اط املطلوبة.
الح��ظ �أن البن��ك املرك��زي امل��صري ق��د ق��ام يف يناي��ر 2016
ُ
وي َ
بط��رح مب��ادرة لإل��زام كاف��ة البن��وك بتوف�ير متوي��ل مدع��م للم��شروعات
ال�صغ�يرة ب�أ�س��عار فائدة ال تتج��اوز  %5متناق�صة ،26عل��ى �أن يتحمَّل البنك

املرك��زي امل��صري تكلفة ه��ذا الدعم� .27أما امل��شروعات متناهي��ة ال�صغر،
والت��ي يغل��ب �أن تتوجَّ��ه �إليه��ا الن�س��اء عند بدء ن�ش��اط اقت�صادي ،ف�لا تتمتَّع
ب�أ�س��عار الفائدة املدعمة .وعلى الرغم من �أنه مت ا�س��تثناء امل��شروعات التي
26

البنك المركزي المصري ،كتاب دوري بتاريخ  11يناير  2016بشأن تشجيع
البنوك على منح القروض والتسهيالت للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

http://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/Circular-banks-tofinance-SMEsAr.aspx

27

-

بعد إبرام اتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر  ،2016اعترض
الصندوق على منح قروض بأسعار فائدة مدعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،
باعتبار أن هذا يحدُّ من فاعلية السياسة النقدية االنكماشية التي تعهَّد البنك
المركزي باتباعها .وانتهى األمر باستجابة البنك المركزي والتعهُّد بأن تتحمَّل
الموازنة العامة تكلفة دعم هذه القروض .انظر في ذلك:

IMF, Country Report no. 17/290, Arab Republic of Egypt: First Review
under the Extended Arrangement under the Extended Fund Facility
and Requests for Waivers for Nonobservance and Applicability of
Performance Criteria, September 2017, p. 8.
IMF, Arab Republic of Egypt, Fourth Review under the Extended
Arrangement under the Extended Fund Facility, April 2019, p. 49.
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تعم��ل يف جم��ال الت�صنيع الزراع��ي والألبان والأعالف والرثوة ال�س��مكية
والداجن��ة واحليواني��ة ،28بحي��ث ت��سري عليها �أ�س��عار الفائ��دة املدعمة� ،إال
�أن الربام��ج املطروح��ة يف �إط��ار ه��ذا اال�س��تثناء تخاطب ��شريحةً معيَّنةً من
العمالء ،قد ال ت�ش��مل بال�رضورة القاعدة العري�ضة من الن�س��اء الريفيات.
فف��ي برنام��ج ت�س��مني البتل��و املط��روح م��ن البن��ك الزراع��ي (املموَّل
م��ن وزارة الزراع��ة وجه��از تنمي��ة امل��شروعات ال�صغ�يرة واملتو�س��طة
ومتناهي��ة ال�صغ��ر) ال يتج��اوز �س��عر الفائدة  ،%7ويتم ال�س��داد م��رة واحدة
بعد �س��نة� ،أي بعد املدة املفرت�ضة الكتمال الت�س��مني وبيع املا�ش��ية واحل�صول
على ثمنها� .إال �أن احل�صول على هذا التمويل املي�سَّر يتطلب �أن يكون لدى
املقرتِ �ضة حيازة زراعية ،و�أن تكون م�شرتكة يف الرابطة امل�رصية ملنتجي

ت�صورنا �أن تل��ك املتطلَّبات قد ال تكون متاحة بال�رضورة
اجلامو���س .ويف
ُّ
للقاعدة العري�ضة من الن�س��اء الريفيات ،وخا�صةً ال�ش��ابات اخلريجات� .إال
�أن ت�رصيح��ات امل�س��ئولني ب��وزارة الزراعة تعلن �أن الن�س��اء قد �ش�كَّلن نحو
 %30من جملة امل�س��تفيدين من ه��ذا الربنامج.29
ه��ذا وتتف��اوت �أ�س��عار الفائ��دة املطبَّق��ة عل��ى برام��ج التموي��ل املتاح��ة
للن�ساء طب ًقا ملا �إذا كان الربنامج ممو ًَّل من البنك �أم من جهة �أخرى ،وطب ًقا
سرا �أم ال .وع��ادة ال تو ِّف��ر
مل��ا �إذا كان التموي��ل املق�دَّم م��ن تل��ك اجله��ة مي�� ً
البن��وك معلوم��ات ع��ن �أ�س��عار الفائ��دة عل��ى الربام��ج املموَّلة م��ن مواردها
وتكتف��ى بالق��ول ب�أنها مالئمة �أو تنافُ�س��ية ،يف حني يق� ِّدم معظمها معلومات
ع��ن �أ�س��عار الفائ��دة يف الربام��ج املموَّل��ة من جه��ات �أخرى ،وعلى ر�أ�س��ها
جه��از تنمية امل��شروعات ال�صغرية واملتو�س��طة ومتناهي��ة ال�صغر.
فيالح��ظ �أن �أ�س��عار الفائ��دة يف البن��ك الزراع��ي امل��صري تبل��غ
28

-

29

البنك المركزي المصري ،كتاب دوري بتاريخ  12يونيو  2017بشأن تمويل
المشروعات الصغيرة العاملة في المجال الزراعي.
تصريح للدكتورة منى محرز – نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية
والداجنة ،جريدة الوطن ،الخميس  23مايو  ،2019ص .2
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�نويا يف برنامج «بدايتي للمر�أة الريفية» ،الذي ي�س��تهدف املر�أة
� %10.5س� ًّ
�نويا 30يف برنامج
املُعيل��ة حت��ت خ��ط الفقر ،يف حني ت�صل �إىل � %15.75س� ًّ
«م��شروعات امل��ر�أة املُعيل��ة» .وذل��ك على الرغ��م م��ن �أن كال الربناجمني
مم��والن م��ن جه��از تنمي��ة امل��شروعات ال�صغ�يرة واملتو�س��طة ومتناهي��ة
ال�صغ��ر ،وكالهم��ا موجَّ��ه للم��ر�أة املعيل��ة� .أم��ا برنام��ج «م�س��تورة» ال��ذي
يق ِّدم��ه بنك نا�رص االجتماع��ي واملمول مبنحة من �صندوق حتيا م�رص فيبلغ
مقدم��ا من مبل��غ القر�ض حتت م�س�مَّى
�س��عر الفائ��دة علي��ه  %7يت��م تقا�ضيه��ا ً
م�رصوف��ات �إداري��ة.31
وم��ن الأمثل��ة الأخ��رى ،برنام��ج «ب�ش��اير اخل�ير» يف بن��ك التنمي��ة
ال�صناعية (الذي يتاح فيه القرو�ض للم�ستفيدة النهائية من خالل اجلمعيات
الأهلية وامل�ؤ�س�سات وال�رشكات العاملة يف جمال التمويل متناهي ال�صغر).
فعل��ى الرغ��م من �أن امل�صدر الأ�صلي لأموال ه��ذا الربنامج هو جهاز تنمية
امل��شروعات ال�صغ�يرة واملتو�س��طة ومتناهي��ة ال�صغ��ر ،ف��إن التمويل ي�صل
للم�ستفيدة النهائية ب�سعر فائدة  %20مقطوعة (�أي �أن املدينة تظل تدفع نف�س
قيم��ة الفوائ��د ط��وال م��دة القر���ض رغ��م تناق�ص �أ�ص��ل الدين مع �س��داد كل
ق�س��ط) ،ويعني هذا �أن عبء هذه الفوائد على الن�س��اء املقرت�ضات يعادل يف
�نويا فائدة متناق�صة.
حقيق��ة الأمر �أكرث من � %36س� ًّ
وت�ش�ير ه��ذه الأمثل��ة �إىل �أن��ه حتى ل��و كان امل�صدر الأ�صل��ي للتمويل
م��وارد مالية مي�سَّ��رة مت احل�ص��ول عليها من جهة مانحة دولي��ة �أو �إقليمية،
ف�إن تع ُّدد القنوات الو�س��يطة (جهاز تنمية امل��شروعات ال�صغرية واملتو�سطة
ثم البنك ثم اجلمعية الأهلية و�إ�ضافة م�رصوفات �إدارية وهام���ش ربح لكل
و�س��يط منها ،ي��ؤدي �إىل و�صول التمويل للم�س��تفيدة النهائية مبعدَّل فائدة،
30
31

يتحدَّد سعر الفائدة في هذا البرنامج بواقع  %2فوق سعر اإلقراض والخصم بالبنك
المركزي ،الذي بلغ إبَّان االنتهاء من إعداد الدراسة  %13.75سنويًّا.
تجدر اإلشارة إلى أن إيرادات وأرباح بنك ناصر االجتماعي مُعفاة من جميع
أنواع الضرائب .انظر قانون إنشاء بنك ناصر رقم  66لسنة  ،1979مادة .11
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مرتفع��ة �أبعد ما تكون عن التمويل املي�سَّ��ر.
�أما فيما يتعلق ب�آجال ال�س��داد للقرو�ض متناهية ال�صغر ف�إنها ترتاوح
ب�ين � 6ش��هور و�س��نتني يف معظ��م الربام��ج املطروحة من البن��وك ،وت�صل
�إىل � 3س��نوات يف بع�ضه��ا ،طب ًق��ا لطبيع��ة امل��شروع املم�وَّل والغر���ض م��ن
التموي��ل .وميك��ن �أن يت�ضمَّ��ن �أجل القر�ض فرتة �س��ماح تدور يف املتو�س��ط
حول � 3ش��هور ،يتم خاللها االكتفاء ب�س��داد الفوائد فقط دون �س��داد �أق�س��اط
�أ�صل الدين ،كما يغلب �أن يكون ال�س��داد يف �ش��كل �أق�س��اط �شهرية ،وهو ما
يجع��ل قيم��ة الق�س��ط �أ�صغر مما ل��و كانت فرتات ال�س��داد ُم ِ
تباع��دة .كما يتيح
بع���ض البن��وك -كما هي احلال يف بنك القاهرة� -س��داد الأق�س��اط من خالل
��شركة فوري دون حاجة الن�س��اء لالنتق��ال �إىل فرع البنك.
وي�ش�ير كلُّ ذل��ك �إىل �أن العن��صر ال�س��لبي الأ�سا�س��ي يف ال��شروط
املالية للقرو�ض التي ميكن �أن تكون متاحة للن�ساء من البنوك هو عدم مت ُّتع
التمويل متناهي ال�صغر ب�أ�سعار الفائدة املدعمة على النحو املطبق يف مبادرة
البن��ك املرك��زي بالن�س��بة للم��شروعات ال�صغ�يرة .وي��زداد الأث��ر ال�س��لبي
الرتف��اع �أ�س��عار الفائ��دة عن��د تع� ُّدد �سل�س��لة الو�س��طاء ب�ين امل�ص��در الأ�صلي
للأموال وامل�س��تفيدة النهائي��ة بالتمويل.
ج -الشروط غير المالية والضمانات:
ت�ش�ترط جمي��ع البن��وك �أن تك��ون املقرتِ �ض��ة كامل��ة الأهلي��ة ،ال
ف�ضل عن
يق��ل �س��نها ع��ن � 21س��نة ،وملمَّة بالق��راءة والكتاب��ة كح ٍّد �أدن��ىً ،
امتالكه��ا بطاق��ة رق��م قوم��ي �س��ارية .كم��ا ت�ش�ترط ع��ادة �أن يك��ون حم��ل
رت�ض منه� .أمَّا فيما يتعلَّق
�إقامته��ا يف النط��اق اجلغرايف لفرع البنك الذي ُيق َ
بال�ضمانات فت�ش�ترط جميع الربامج بال ا�ستثناء وجود �ضامن كامل الأهلية
مل� ٍّ�م بالق��راءة والكتابة على الأق��ل ،و�أال يكون هناك �ضمان��ات تبادلية بينه
وب�ين املقرتِ �ض��ة� ،أو �ضام ًن��ا لعميل �آخر.
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وق��د لوح��ظ يف الربام��ج املخ�صَّ�ص��ة للن�س��اء يف البن��ك الزراع��ي
التفرغ للم��شروع و�إدارته ،والإقامة يف نف���س املحافظة
امل�رصي ا�ش�تراط ُّ
منطقيا �أخذًا يف االعتبار �أن تلك الربامج ت�ستهدف
حمل الن�شاط .وهو ما يع ُّد
ًّ
املر�أة املُعيلة .وعلى الرغم من �أن البنك ي�س��مح بالإعفاء من ��شرط وجود
�ضامن يف حالة وجود كفالة ت�ضامنية بني ال�سيدات القائمات على امل�رشوع،
ين�ص على وجود �ضمانة من ��شركة �ضمان خماطر االئتمان �أو �أي
�إال �أنه ُّ
جه��ة تق��وم بالت�أم�ين �ض��د خماط��ر ع��دم ال�س��داد ،مبا ي�تراوح ب�ين - %50
بتحم��ل م�رصوفات تلك
 %100م��ن قيم��ة القر�ض ،وي�ش�ترط تعهد العميلة ُّ
ال�ضمان��ة ط��وال م��دة ��سريانها .كم��ا ي�ش�ترط برنام��ج «م�س��تورة» يف بنك
نا��صر االجتماع��ي �ضمانة جلن��ة الزكاة التي ُين��ح القر�ض عن طريقها.
د -المستندات المطلوبة:
ٍ
بوجه عام جمموعة ال�رشوط
تعك���س امل�ستندات املطلوبة لأي قر�ض

وال�ضمان��ات الت��ي مت حتديده��ا للح�ص��ول عل��ى القر�ض ،ف�ض� ًلا عن طبيعة
القر�ض وحجمه والفئات امل�س��تهدفة.
وكقاع� ٍ
�دة عامَّ��ة ال ت�ش�ير البن��وك �إىل وجود �أي فرق بني امل�س��تندات
املطلوبة لتمويل م�رشوعات الن�ساء وم�رشوعات الرجال .ويف هذا الإطار
تت�ضمَّن امل�ستندات اخلا�صة بتمويل امل�رشوعات متناهية ال�صغر ما ي�أتي:
�Öصورة بطاقة رقم قومي �سارية لكلٍّ من املقرتِ �ض وال�ضامن.
�Öإي�ص��ال َمرا ِف��ق حدي��ث (كهرب��اء ،غ��از ،مي��اه) ملح��ل �إقام��ة
املقرتِ ���ض.

�Öص��ورة عق��د الإيج��ار �أو التملي��ك ملح��ل الإقامة وملقر امل��شروع
(م��دة الإيجار ال تقل عن �أجل ال�س��داد).
تو�ض��ح كيفي��ة ومراح��ل
Öدرا�س��ة ج��دوى مب�سَّ��طة ا�سرت�ش��ادية ِّ
ا�س��تخدام القر���ض ودورة الن�ش��اط.
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�Öش��هادة م��ن الوح��دة املحلي��ة ،الواق��ع يف نطاقها امل��شروع حمل
القر���ض ،بعدم وجود ممانع��ة يف �إقامته.
Öرخ�صة مزاولة الن�شاط.
Öال�سجل التجاري.
Öبطاقة �رضيبية وت�أمينات.
�Öشهادة بروت�ستو.
وكم��ا �س��لفت الإ�ش��ارة ميك��ن �أن ُت�ض��اف م�س��تندات �أخ��رى �إىل
تل��ك القائم��ة ،وف ًق��ا لطبيع��ة وحج��م القر�ض ،والفئ��ات امل�س��تهدفة ،واجلهة
املمول��ة .ففيما يتعلَّق بالقرو�ض التي ت�س��تهدف امل��ر�أة املعيلة الفقرية ي�ضاف
ِّ
�إىل امل�س��تندات ما ُيثبِت وقوعها �ضمن الفئات امل�س��ته َدفة ،كما هي احلال يف
برنام��ج «بدايت��ى للمر�أة الريفي��ة» يف البنك الزراعي امل��صري ،وبرنامج
«م�س��تورة» يف بن��ك نا�رص االجتماع��ي .وفيما يتعلَّق بالربام��ج املموَّلة من
خ�لال وزارة التنمي��ة املحلي��ة ،مث��ل برنام��ج «م��شروعك» ،ي�ضي��ف بنك
خطاب��ا من الوح��دة املحلي��ة� ،أو احلي
م��صر �إىل قائم��ة امل�س��تندات املطلوب��ة
ً
الذي يقع يف نطاقه مقر الن�شاط ،مبعاونة البنك يف متابعة امل�رشوع املموَّل
مقر الن�ش��اط يف حالة عدم التزام العميل /العميلة ب�س��داد
وقطع املرافق عن ِّ
� 3أق�س��اط ،م��ع �إعف��اء امل��شروعات التي ُتدار من خ�لال املنازل.
وي�ش�ير العر�ض ال�س��ابق �إىل �أن الغالبية ال�س��احقة من هذه امل�س��تندات
تبدو منطقية؛ لذا يثور الت�سا�ؤل عما �إذا كانت ال�شكوى من عدم قدرة الن�ساء
على ا�س��تيفاء امل�س��تندات الالزمة للقرو�ض ترجع ب�صفة �أ�سا�سية �إىل ارتفاع
م�س��تويات الأمي��ة بينه��ن والقي��ود املفرو�ض��ة عل��ى تنقالته��ن ،و�صعوب��ة
احل�ص��ول على �ضامن.
هـ -الخدمات غير المالية:
خال ًف��ا مل��ا متَّ عر�ضه فيم��ا يتعلَّق بجه��از تنمية امل��شروعات ال�صغرية
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واملتو�سطة ومتناهية ال�صغر تقت�رص البنوك يف برامج التمويل التي تطرحها
عل��ى اجلان��ب امل��ايل فقط وال تق� ِّدم �أي ِخ ْدم��ات م�صاحبة� ،س��واء يف جمال
�إع��داد درا�س��ات اجل��دوى� ،أو التدري��ب �أو الدع��م الفن��ي �أو اال�ست�ش��ارات
املتخ�ص�ص��ة� ،أو الت�س��ويق .ولعلَّ��ه م��ن نافلة القول �إن تلك اخلدمات ت�ش��كل
ِّ
�أهمي��ة بالغة للم��شروعات ال�صغ�يرة ومتناهية ال�صغر ،وخا�صةً للن�س��اء.
�را عن وجود خط��ة لدى البنك
وجت��در الإ�ش��ارة �إىل الإع�لان م�ؤخ� ً
�زا خلدم��ات تطوير الأعم��ال ،تابعة
املرك��زي امل��صري الفتت��اح  30مرك� ً
لأحد ع��شر بنكً ا ،يف ٍ
عدد من حمافظات الدلتا وال�صعيد ،وذلك بنهاية عام
 ،201932به��دف تق��دمي الدع��م الفن��ي والإداري للم��شروعات ال�صغ�يرة
واملتو�سطة.
وعل��ى الرغ��م من �أن اجت��اه البنوك لإن�ش��اء مراكز خدم��ات تطوير
الأعم��ال يع� ُّد خط��وة جيدة ومهم��ة� ،إال �أن هذا التوجه ال ي��زال يف بدايته،
ومل يتَّ�ض��ح بع��د مدى قدرته عل��ى الوفاء بهذا الدور وخا�صةً للم��شروعات
ال�صغرية ومتناهية ال�صغر للن�س��اء.
األهليــة والمؤسســات والشــركات العاملــة فــي مجــال
 -3برامــج الجمعيــات
َّ
التمويــل متناهــي الصغــر (ملحــق رقــم :)3
يف ع��ام � 2014ص��در القان��ون رق��م  141لتنظي��م ن�ش��اط التموي��ل
متناه��ي ال�صغ��ر املق�دَّم خ��ارج نط��اق البن��وك .ون���ص ذل��ك القان��ون على
خا�ضعا لإ��شراف الهيئة العامة للرقاب��ة املالية ،التي
�أن يك��ون ه��ذا الن�ش��اط
ً
له��ا وحده��ا ح��ق الرتخي���ص للجه��ات املختلف��ة مبمار�س��ته� ،س��واء اتخ��ذت
32

كل من :لبنى هالل نائب محافظ البنك المركزي المصري،
انظر تصريحات ٍّ
وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك األهلى المصري ،ومحمد األتربي رئيس
مجلس إدارة بنك مصر ،بمناسبة افتتاح مركز خدمات أعمال تابع للبنك األهلي
كل من
المصري في مدينة العاشر من رمضان ،ومركزين تابعين لبنك مصر في ٍّ
مدينة السادات ومدينة األثاث بدمياط الجديدة ،جريدة األهرام يوم األحد  14يوليو
 ،2019ص  ،18واألحد  21يوليو  ،2019ص .16
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تل��ك اجله��ات �ش��كل جمعيات �أو م�ؤ�س�س��ات �أهلية �أو اتخذت �ش��كل ��شركات
م�ساهمة.
وطبق��ا لقرارات الهيئة العامة للرقاب��ة املالية 33يقت�رص تقدمي التمويل
متناه��ي ال�صغ��ر عل��ى الأن�ش��طة االقت�صادي��ة املو ِّل��دة لدخ��ل� ،أي التموي��ل
الإنتاج��ي ،كم��ا يج��ب �أال تتج��اوز قيم��ة التموي��ل للعميل الواح��د � 100ألف
جني��ه م�رصي.
ُ
ويحظ��ر القان��ون عل��ى اجلمعي��ات وامل�ؤ�س�س��ات الأهلي��ة وال��شركات

العاملة يف جمال التمويل متناهي ال�صغر قبول الودائع (مادة  4من القانون
رق��م  141بتنظي��م ن�ش��اط التموي��ل متناه��ي ال�صغر) .ويعني ذل��ك �أن قدرة
والتو�سع فيه تتوقَّف على حجم مواردها
تلك اجلهات على ممار�سة ن�شاطها
ُّ
ف�ضل
الذاتي��ة ،م��ن ناحي��ة ،وما تتمكَّ��ن من اقرتا�ضه م��ن البنوك املحلي��ةً ،
ٍ
ناحية �أخرى.
نح �أو متويل مي�سَّر ،من
عما تتمكَّن من احل�صول عليه من ِم ٍ
ه��ذا وق��د �ش��هدت الف�ترة من��ذ �ص��دور القان��ون  141ل�س��نة 2014
كبرية يف عدد
�ادة
ً
بتنظي��م ن�ش��اط التموي��ل متناهي ال�صغ��ر ،حتى الآن ،زي� ً
اجلهات التي تقوم مبمار�س��ة ن�ش��اط التمويل متناهي ال�صغر لي�صلَ يف نهاية
يوني��و � 2019إىل �� 9شركات و 938جمعي��ة وم�ؤ�س�س��ة �أهلي��ة.
ويالح��ظ �أنه عل��ى الرغم من �أن اجلمعيات وامل�ؤ�س�س��ات الأهلية هي
ُ
الت��ي كان��ت ت�س��يطر
تقليديا على جم��ال التموي��ل متناهي ال�صغ��ر ،وخا�صةً
ًّ
ت�صاع��د بوت�يرة ��سريعة بحي��ث �أ�صبحت
للن�س��اء ،ف��إن دور ال��شركات ق��د
َ
ت�س��ت�أثر ب�أك�ثر م��ن  %46من �إجمايل فروع اجلهات القائمة بن�ش��اط التمويل
متناه��ي ال�صغ��ر ،وبنح��و  %35.4م��ن �إجم��ايل ع��دد امل�س��تفيدين ،ونح��و
 %50.5م��ن ر�صي��د التموي��ل املمن��وح يف نهاية يوني��و .201934
33
34

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم  158لسنة  2014بشأن مجاالت
التمويل متناهي الصغر وقيمته.
الهيئة العامة للرقابة المالية ،تقرير نهاية الربع الثانى من عام  2019وتقرير عام
 2016عن نشاط التمويل متناهي الصغر.
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جدول رقم ()10
تطور النصيب النسبى للشركات والجمعيات األهلية المختلفة
من نشاط التمويل متناهي الصغر %
نهاية يونيو
2019

البيان

2016

 -1عدد المستفيدين:
 -الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة أ

55.1

67.6

 -الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة ب

3.9

9.8

 -الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة ج

5.6

6.8

 -الشركات

35.4

15.8

100.0

100.0

إجمالي عدد المستفيدين
 -2رصيد التمويل:
 -الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة أ

41.5

58.7

 -الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة ب

3.2

9.2

 -الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة ج

4.8

8.8

 -الشركات

50.5

23.3

100.0

100.0

إجمالي رصيد التمويل الممنوح

ب�ش��كل وا�ض��ح� .أم��ا اجلمعيات الأ�صغ��ر
حجم��ا (الفئ��ة «ج») 35فكانت �أقل
ً
�را ،كم��ا �أن ذل��ك الت�أث�ير كان �أو�ض��ح يف ن�صيبه��ا م��ن �إجم��ايل ر�صي��د
ت�أ ُّث� ً
التمويل املمنوح.
تزاي��د ن�صي��ب ال��شركات م��ن �إجم��ايل ن�ش��اط التموي��ل
وال �ش�كَّ �أن ُ
ٍ
جزء كبري منه �إىل الزيادة امل�س��تمرة يف عدد تلك
متناه��ي ال�صغ��ر ُيعزى يف
ال�رشكات ،الذي ارتفع من  3فقط يف نهاية عام � 2016إىل � 9رشكات يف
أي�ضا� ،إىل ما تتمتَّع به تلك ال�رشكات
نهاية يونيو � .2019إال �أنه قد ُيعزى � ً
م��ن ر�ؤو���س �أم��وال �ضخم��ة ،36وقدرة �أكرب عل��ى الو�ص��ول �إىل م�صادر
الأم��وال و�إدارة املخاطر االئتمانية الأعلى ،خا�صة و�أن ن�س��بةً معتربة من
�إدارته��ا العلي��ا تتمثَّل يف قيادات م�رصفية وتنفيذية �س��ابقة.37
35

36

المصدر :الهيئة العامة للرقابة المالية ،تقرير نهاية الربع الثاني من عام  ،2019وتقرير عام  2016عن
نشاط التمويل متناهي الصغر.

ويو�ض��ح اجل��دول رق��م (� )10أن ال��شركات �أ�صبح��ت متث��ل منا ِف ً�س��ا
قوي��ا للجمعي��ات الأهلي��ة الكب�يرة ،و�أن االرتفاع يف ن�صيب ال��شركات من
ًّ
�إجمايل الن�شاط فيما بني نهاية  2016ونهاية يونيو  2019كان على ح�ساب
ن�صيب اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية الكبرية (الفئة «�أ» والفئة «ب») التي
ن�صيبه��ا من عدد العمالء امل�س��تفيدين ومن �إجم��ايل الر�صيد املمنوح
تراج��ع
ُ
َ
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37

صنَّفت الهيئ ُة العامة للرقابة المالية الجمعياتِ والمؤسسات األهلي َة الممارسة لنشاط
التمويل متناهي الصغر إلى ثالث فئات ،وفقًا لحجم محفظة التمويل لديها :الفئة (أ)
هي التي تصل قيمة محفظة التمويل القائمة لديها إلى  50مليون فأكثر ،الفئة (ب)
هي التي تتراوح قيمة محفظة التمويل القائمة لديها بين  10ماليين جنيه وأقل من
 50مليو ًنا ،الفئة (ج) هي التي تقل محفظة التمويل القائمة لديها عن  10ماليين
جنيه .انظر :قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم  31لسنة 2015
بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات
األهلية ،مادة .4
على سبيل المثال يبلغ رأس المال المدفوع لشركة "تنمية"  50مليون جنيه ،كما
يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع لشركة "سندة"  115مليون جنيه ،وهي شركة
لكل من البنك العربي األفريقي الدولي وصندوق سند التابع لبنك التعمير
مملوكة ٍّ
األلماني .كما يبلغ رأسمال شركة تساهيل  40مليون جنيه .ويبلغ رأسمال شركة
وجار زيادته إلى 100
"أمان" المملوكة لمجموعة راية القابضة  50مليون جنيه
ٍ
لكل من شركة أيادي لالستثمار وبنك
مليون جنيه .أما شركة "تمويلي" المملوكة ٍّ
فيصل رأسمالها المصدر إلى  50مليون
االستثمار القومي وشركة البريد لالستثمار
ُ
جنيه والمصرَّح به  500مليون جنيه.
يُالحظ على سبيل المثال أن رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة
"ريفي" هو أحمد البردعي ،رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة األسبق؛ أما شركة
"تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر" فيتواجد فيها كرئيس مجلس إدارة
وعضو منتدب عمرو أبو عش رئيس قطاع التمويل متناهي الصغر األسبق في
بنك اإلسكندرية سان باولو ومساعد وزير االقتصاد األسبق لشئون المشروعات
كل من فاطمة لطفي نائب
الصغيرة والمتوسطة ،كما يضم مجلس إدارة الشركة ًّ
كل من بنك اإلسكندرية سان
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب األسبق في ٍّ
بولو وبنك عودة .أما شركة "سندة" فيوجد على رأسها حسن عبد اهلل رئيس مجلس
إدارة البنك العربي األفريقي سابقًا وعضو مجلس إدارة البنك المركزي األسبق.
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�تقطابا ل�صال��ح اجله��ات
وبوج� ٍ�ه ع��ام ،ميك��ن الق��ول ب��أن هن��اك ا�س� ً
تدريجيا هي الالعب الرئي�س��ي يف ن�ش��اط التمويل
حجم��ا لكي ت�صبح
الأك�بر
ًّ
ً
متناهي ال�صغر .فمن ناحية ُيالحظ الت�صاعد املتنامي النت�ش��ار �ش��بكة وحجم
ن�ش��اط ال��شركات الت�س��عة التي متكَّنت من مد �ش��بكة فروع و�صلت يف نهاية
فرع��ا ،مب��ا يزي��د ع��ن �ش��بكة فروع جمعي��ات الفئة
يوني��و � 2019إىل ً 579
(�أ) ( 506ف��روع) ومب��ا ميثِّل �أكرث من  %46من �إجمايل �ش��بكة كل اجلهات
ٍ
ناحية �أخ��رىُ ،يالحظ �أنه
القائم��ة بن�ش��اط التموي��ل متناه��ي ال�صغر .وم��ن
خ�لال الن�ص��ف الأول م��ن عام  2019خرج من الن�ش��اط ع��دد  23جمعية
وم�ؤ�س�سة من الفئة ال�صغرية (ج) بناء على طلب منها ،38فيما قد يع ُّد �إعال ًنا
حجما.
بعدم قدرتها على مناف�س��ة ال��شركات واجلمعي��ات الأكرب
ً
أ -نصيب النساء من إجمالي التمويل:
مت ِّث��ل الن�س��اء الع��دد الأكرب م��ن جملة عم�لاء اجلمعيات وامل�ؤ�س�س��ات
الأهلية وال�رشكات العاملة يف جمال التمويل متناهي ال�صغر ( %66من عدد
امل�س��تفيدين)� ،إال �أن ن�صيبهن م��ن الر�صيد الإجمايل للتمويل ميثل %49.5
متو�س��ط حجم القر�ض املمنوح
جمددا ظاهرة انخفا�ض
فقط ،وهو ما ي�ؤكد
ً
ِّ
للن�س��اء عن��ه بالن�س��بة للرج��ال .وم�صدا ًق��ا لذلك ت�ش�ير بيانات اجل��دول رقم
(� )11إىل �أن متو�س��ط ن�صي��ب الرجل م��ن الر�صيد الإجمايل للقرو�ض يبلغ
نح��و  6900جنيه ،بينما ال يتج��اوز ن�صيب املر�أة  3500جنيه.
-

انظر فى ذلك:

المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل
الهيئة العامة للرقابة المالية ،قائمة الشركات
َّ
متناهي الصغر

http://www.fra.gov.eg/jtags/microfinance/companies/Companies%20
list.pdf

38

-

الموقع اإللكترونى لشركة تنمية /https://tanmeyah.com/our-people
الهيئة العامة للرقابة المالية ،تقرير نهاية الربع الثاني من عام  2019عن نشاط
التمويل متناهي الصغر ،ص .16
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وق��د لوحظ وج��ود برامج متوي��ل م�صممة
خ�صي�صا للن�س��اء ،خا�صةً
ً
امل��ر�أة املعيل��ة ،يف عدد كبري من اجلمعيات (ملح��ق رقم  .)3كما لوحظ �أن
بع���ض اجلمعيات وامل�ؤ�س�س��ات الأهلية يتدرَّج م��ع العميلة فيبد�أ التعامل معها
بقرو���ض جماعي��ة مببال��غ �صغ�يرة ،وعندما يتطوَّر ن�ش��اط العميل��ة ويثبت
انتظامها يف ال�سداد ،ت�صبح م�ؤهلةً للح�صول على مبالغ �أكرب واالنتقال �إىل
برامج التمويل الفردي.
جدول رقم ()11
تطور نصيب النساء من التمويل متناهي الصغر
بالمليار
البيان

نهاية يونيو
2019
العدد /الرصيد

2016
%

العدد/
الرصيد

%

 -1عدد المستفيدين بالمليون:
 -ذكور

1.0

34

0.5

28

 -إناث

1.9

66

0.3

72

2.9

100

1.8

100

إجمالي عدد المستفيدين
 -2رصيد التمويل بالمليار جنيه:
 -ذكور

6.97

50.5

2.2

49

 -إناث

6.82

49.5

2.3

51

13.79

100

4.5

100

إجمالي رصيد التمويل

المصدر :الهيئة العامة للرقابة المالية ،تقرير نهاية الربع الثاني من عام  2019وتقرير عام  2016عن نشاط
التمويل متناهي الصغر.

ب -حجم ومجاالت التمويل:
ح�دَّد القان��ون احل��د الأق�ص��ى للتموي��ل متناه��ي ال�صغ��ر ،كما �س��لفت
الإ�ش��ارة مبائ��ة �ألف جني��ه� ،إال �أن �أغلب الربامج املطروحة لتمويل الن�س��اء
81

يرا عن ذلك ،وخا�صةً فيما يتعلق بربامج
ت�ض��ع ح� ًّدا �أق�صى للتمويل يقل كث� ً
�إقرا���ض امل��ر�أة املعيل��ة ،الت��ي ميك��ن �إدراج معظمه��ا حتت بن��د تخفيف حدة
الفق��ر .فف��ي غالبي��ة تل��ك الربامج ي�تراوح حج��م التمويل ب�ين  1000جنيه
قزميا ي�تراوح بني 150
 � 5آالف جني��ه ،ب��ل وميك��ن �أن يك��ون التموي��لًّ
جنيها –  900جنيه فقط (كما هي احلال يف برنامج ب�ش��اير اخلري يف جمعية
ً
رج��ال الأعمال بالإ�س��كندرية على �س��بيل املثال).
ويختل��ف الأم��ر بالطب��ع بالن�س��بة لربام��ج التمويل املتاح��ة ل�صاحبات
امل��شروعات القائم��ة ،الت��ي ميك��ن �أن يرتف��ع فيها حج��م التموي��ل لي�صل �إىل
� 50أل��ف جني��ه (كم��ا ه��ي احل��ال يف برامج م�ؤ�س�س��ة الت�ضام��ن) �أو � 75ألف
جنيه لو كان الن�ش� ُ
ميار���س من خالل حمل جتاري ،و� 20ألف جنيه لو
�اط َ
ميار�س من املنزل (كما هي احلال يف برامج جمعية تنمية امل�رشوعات
كان َ
ببور�سعيد).
�أم��ا فيما يتعلق مبجاالت الن�ش��اط التي ِّ
فيالحظ
تغطيها تلك الربامجُ ،
�أن غالبيته��ا تن� ُّ��ص عل��ى �أنه��ا متاح��ة ل��كل جم��االت الن�ش��اط� ،إال �أن بع�ض
اجلهات يعلن �رصاحةً �أنه ال يقوم بتمويل �أن�ش��طة حمدَّدة ،كما هي احلال،
على �س��بيل املثال ،يف ��شركة «ريفي» و��شركة «تنمية» وم�ؤ�س�سة «�أمان»
حيث ت�س��تبعد كلٌّ منها الأن�ش��طة الزراعية.
وم��ن ناحي� ٍ�ة �أخ��رى ف�إنَّ��ه وف ًق��ا لور���ش العمل الت��ي �أجرتها م�ؤ�س�س��ة
امل��ر�أة اجلدي��دة م��ع جمموعة م��ن امل�س��تفيدات بقرو�ض عدد م��ن اجلمعيات
الأهلية يف خم�س��ة من حمافظات الوجهني القبلي والبحري ،يرتبط اختيار
املقرتِ �ض��ات ملج��ال الن�ش��اط �إىل ح ٍّد كبري بطبيعة الن�ش��اط ال�س��ائد يف القرية،
كم��ا يرتب��ط ب�إمكانية ممار�س��ة العمل م��ن املنزل .39ويف ت�ص��وري �أن هذا
يعك���س �إىل ح� ٍّد كبري طبيعة وحجم القرو���ض املمنوحة من تلك اجلمعيات،
39

انظر التقرير الكامل لنتائج ورش العمل في الفصل الرابع من هذا الكتاب.
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الت��ي ميك��ن �إدراجها حتت مظلة تخفي��ف حدة الفقر.
ج -الشروط المالية للقروض المتاحة للنساء:40
ال تعل��ن معظ��م اجله��ات املقر�ض��ة يف براجمه��ا ع��ن �أ�س��عار الفائ��دة
ومنط ال�سداد .ويف حدود املعلومات القليلة املعلَنة الحظنا (با�ستثناء الربامج
املموَّل��ة م��ن وزارة الت�ضام��ن والتي ال يتجاوز �س��عر الفائ��دة عليها � )%5أن
�أ�س��عار الفائدة قد تكون �أعلى يف قرو�ض الن�س��اء ويف قرو�ض امل��شروعات
متار���س من املنازل (ففى عام  2016على �س��بيل املثال ،بلغت �أ�س��عار
التي َ
الفائ��دة يف برام��ج جمعي��ة تنمي��ة امل��شروعات ببور�س��عيد  %26للقر���ض
اجلماع��ي للن�س��اء و %21للم��شروعات الت��ي تعم��ل من املن��ازل مقابل %16
فق��ط للم��شروعات الت��ي تعم��ل من حمل جت��اري) .كم��ا لوحظ �أن �أ�س��عار
غالب��ا م��ا تك��ون «مقطوعة» �أي �أنه��ا ُتدفع على كام��ل قيمة القر�ض
الفائ��دة ً
ط��وال امل��دة ولي���س على اجلزء املتبق��ي فقط ،والدليل على ذل��ك �أن برامج
ال�س��داد تكون «على �أق�س��اط مت�ساوية» .وقد �س��لفت الإ�شارة �إىل �أن العبء
كثريا من املع�دَّل امل�رصح به.
احلقيق��ي للفائ��دة املقطوعة تك��ون �أعلى ً
�را لع��بء الفائ��دة املرتف��ع فق��د لوح��ظ �أن من��ط ال�س��داد ،خا�صة
ونظ� ً
غالبا ما يكون يف �ش��كل �أق�ساط
بالن�س��بة للمر�أة املعيلة والقرو�ض اجلماعيةً ،
�أ�س��بوعية �أو ن�ص��ف �ش��هرية ،وذل��ك كو�س��يلة جلع��ل ع��بء الق�س��ط الواح��د
حمتمل رغ��م ارتفاع �س��عر الفائدة.
ً
ولعله من املثري لالهتمام �أن م�ستويات الفائدة املرتفعة التي تطرحها
اجلمعي��ات وامل�ؤ�س�س��ات الأهلي��ة يف براجمه��ا ق��د فتح��ت الب��اب ل��شركات
مثل
التموي��ل متناه��ي ال�صغ��ر لفر�ض �أ�س��عار مماثلة يف االرتفاع ،ون�ش�ير ً
�إىل �أح��د التقاري��ر املالي��ة املقدَّم��ة للبور�ص��ة م��ن ال��شركة املالك��ة الرئي�س��ية
يو�ضح �أن ال��شركة حت�صل على التمويل الالزم
ل��شركة «ت�ساهيل» ،الذي ِّ
40
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ٍ
بتكلفة �إجمالية � ،%21إال �أنَّها حتدد �سعر الفائدة للعمالء
لن�شاطها من البنوك
حاليا يف ال�س��وق».41
عند « %42لأن هذا هو امل�س��توى ال�س��ائد ً
وجت��در الإ�ش��ارة �إىل �أن اجلمعي��ات وامل�ؤ�س�س��ات الأهلي��ة تتمتَّ��ع
�رف عل��ى التاري��خ
بخدم��ات اال�س��تعالم االئتم��اين الت��ي متكِّ نه��ا م��ن التع� ُّ
االئتماين للعميل ،ومديونيته جتاه الأطراف الأخرى ،ومدى انتظامه يف
�س��داد مديونيات��ه ال�س��ابقة لتلك اجلهات ،وت�س��اعد بالتايل على ُح�س��ن �إدارة
خماطر حمفظة القرو�ض .42كما تتيح التعليمات ِّ
املنظمة لن�ش��اط اجلمعيات
وامل�ؤ�س�س��ات الأهلي��ة القي��ام بالت�أم�ين عل��ى حي��اة العم�لاء وامل��شروعات
والأ�ص��ول املموَّل��ة ،43مبا يحمي اجلهة املُقرِ �ضة من خماطر عدم ال�س��داد.
عادة �أن ن�س��بة التع� ُّثر لديه��ا ال ُتذكر.44
ب��ل تعل��ن اجلمعي��ات
ً
برر ارتف��اع �أ�س��عار الفائ��دة يف برامج
ف��إذا كان حج��م املخاط��ر ال ي� ِّ
ف�ضل عن �أن ن�ش��اطها يف جمال
قرو���ض اجلمعيات وامل�ؤ�س�س��ات الأهلي��ة،
ً
أ�صل من ال�رضائ��ب ،ف�إن ال�س��بب الوحيد
التموي��ل متناه��ي ال�صغ��ر ُمع َف��ى � ً
الذي يتبادر �إىل الذهن ،فيما يتعلق بارتفاع �أ�سعار الفائدة ،هو ال�سعي �إىل
41

42

43

44

تقرير المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة في أول أغسطس  2018لشركة
إن إم تي لتنمية المشروعات الصغيرة ،المالكة لنحو  %75من رأسمال شركة
"تساهيل للتمويل متناهي الصغر" ،خطاب موجه إلى البورصة المصرية – إدارة
اإلفصاح ،ص .8
طبقًا لضوابط ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر التي حدَّدتها الهيئة
الممارسة للنشاط االشتراكُ في نظام
العامة للرقابة المالية ،يتعيَّن على الجهات
ِ
المرخص لها بذلك من البنك المركزي
لالستعالم االئتماني من خالل إحدى الجهات
َّ
المصري .كما تلتزم بالقيام بهذا االستعالم االئتماني فيما يخص تمويل العمالء
بمبلغ يزيد على  1500جنيه واالحتفاظ بتقرير االستعالم االئتماني بملف العميل.
انظر قرار الهيئة العام للرقابة المالية رقم  31لسنة  2015بشأن قواعد ومعايير
ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر ،مادة .22
أصبح التأمين على حياة عمالء التمويل متناهي الصغر إلزاميًّا بالنسبة للشركات
والجمعيات والمؤسسات األهلية فئة (أ) و(ب) ،مع استمراره اختياريًّا للجمعيات
فئة (ج) اعتبارًا من فبراير  ،2019بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم
 15لسنة .2019
على سبيل المثال ،يشير التقرير السنوي  2017لجمعية "الهيئة القبطية اإلنجيلية
للخدمات االجتماعية" إلى أن نسبة التعثُّر في محفظة التمويل متناهي الصغر لديها
ال تتجاوز  .%0.2انظر التقرير المذكور ص .15
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أمر يثري الكثري من الده�ش��ة� ،أخذًا يف االعتبار
رفع هام���ش الربحية؛ وهو � ٌ
�أنن��ا نتح��دث ع��ن ن�ش��اط جمعي��ات وم�ؤ�س�س��ات ُيفرت���ض �أنَّه��ا «غ�ير هادفة
للربح».
املعتم��دة الت��ي تواف��رت لدين��ا عن ن�ش��اط
والواق��ع �أن القوائ��م املالي��ة
َ
بع���ض اجلمعي��ات ت�ؤك��د بالفع��ل ه��ذا ال�س��عى للربحية .فعل��ى �س��بيل املثال،
املعتمدة جلمعية رج��ال الأعمال وامل�س��تثمرين لتنمية
تو�ض��ح القوائ��م املالي��ة
ِّ
َ
املجتمع بالدقهلية عن ن�ش��اط التمويل متناهي ال�صغر يف ال�س��نة املالية املنتهية
يف  31دي�سمرب � 2015أنه قد مت حتقيق فائ�ض يف الإيرادات عن امل�رصوفات
بنحو  31.3مليون جنيه ،مبا ميثِّل عائ ًدا على �إجمايل الأ�صول بنحو .%9
كم��ا �أن القوائ��م املالي��ة املعتم��دة للجمعي��ة امل�رصي��ة لتنمي��ة وتطوي��ر
امل��شروعات «ليي��د» ع��ن ن�ش��اط التموي��ل متناه��ي ال�صغ��ر يف ال�س��نة املالي��ة
تو�ض��ح حتقي��ق فائ���ض يف الإي��رادات ع��ن
املنتهي��ة يف  31دي�س��مرب ِّ 2016
امل�رصوفات يبلغ  56.9مليون جنيه ،مبا ميثِّل عائ ًدا على �إجمايل الأ�صول
ارتفاعا عن الأرق��ام املقارنة لعام  2015حني
يبل��غ  ،%12.5ومبا ي�ش��كِّ ل
ً
بل��غ فائ���ض الإيرادات عن م�رصوفات الن�ش��اط نح��و  37.1مليون جنيه،
وبل��غ العائ��د على �إجم��ايل الأ�صول ما يق��رب من .%10
وي�ش�ير املث��االن ال�س��ابقان بو�ض��وح �إىل مع�دَّالت الربحي��ة املحقَّق��ة
للجمعي��ات وامل�ؤ�س�س��ات الأهلي��ة م��ن ن�ش��اط التمويل متناه��ي ال�صغر.
ورمب��ا كان��ت مع��دالت الربحي��ة العالي��ة لن�ش��اط التموي��ل متناه��ي
ال�صغ��ر ه��ي التي تف�� ِّسر �إقب��ال احت��اد ال�صناعات واحت��اد الغ��رف التجارية
وبنوك حملية و�صناديق ا�ستثمار �أجنبية ورجال �أعمال وقيادات �سابقة يف
اجلهاز امل�رصيف على ت�أ�سي�س �رشكات هادفة للربح ،وخا�ضعة لل�رضائب،
ملمار�س��ة ن�ش��اط التمويل متناهي ال�صغر.
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د -الشروط غير المالية:45
ً
شروطا على تقدميه��ا للتمويل
تعل��ن غالبي��ة اجلمعي��ات �أنَّه��ا ال ت�ضع ��
متناه��ي ال�صغر مل��شروعات الن�س��اء ،وم��ع ذلك ففي احل��دود التي توافرت
غالب��ا م��ا يت��م ا�ش�تراط �أال يق��ل �س��ن املقرتِ �ض��ة/
فيه��ا معلوم��ات اتَّ�ض��ح �أن��ه ً
عام��ا و�أن متتلك بطاق��ة رقم قومي ..اال�س��تثناء الوحيد
املقرتِ ���ض ع��ن ً 21

كان يف القر�ض اجلماعي املطروح للن�س��اء من «م�ؤ�س�س��ة الت�ضامن» الذي
عاما.
�س��مح ب�أن يكون �س��ن العميل��ة ً 18
ويبدو �أن الإملام بالقراءة والكتابة ال ميثل �� ً
شرطا �أ�سا�س� ًّ�يا يف برامج
�بيا ،كما هي
القرو�ض القزمية ،ولكنه ميكن �أن يظهر يف املبالغ الأكرب ن�س� ًّ
احلال على �سبيل املثال يف برامج «جمعية رجال الأعمال بالإ�سكندرية»،
الت��ي ت�ض��ع ه��ذا ال��شرط عل��ى القرو�ض �أك�ثر م��ن � 7.5آالف جني��ه .كما
�ابا يف �أح��د البن��وك ل��و زادت قيم��ة
ت�ش�ترط �أن يفت��ح العمي��ل /العميل��ة ح�س� ً
القر�ض عن � 15ألف جنيه .وبالإ�ضافة �إىل ما �سبق ت�شرتط جميع اجلهات
يف الربامج املطروحة للم�رشوعات القائمة �أن يكون قد م�ضى على ممار�سة
كامل على الأقل.
عاما ً
الن�ش��اط ً

هـ -الضمانات:46
ت�ش�ير املعلوم��ات املتواف��رة �إىل حر���ص معظ��م اجله��ات العامل��ة يف
ن�ش��اط التموي��ل متناه��ي ال�صغر على وج��ود �ضامن للقر���ض يف الإقرا�ض
�ادل للن�س��اء يف حال��ة
الف��ردي ،واحل�ص��ول عل��ى ال�ضم��ان اجلماع��ي املتب� َ
الإقرا���ض اجلماع��ي .ولعل��ه م��ن املث�ير لالهتمام ا�س��تمرار حر���ص بع�ض
اجلمعي��ات عل��ى ��شرط ال�ضامن ،حتى ول��و كانت هناك وثيق��ة ت�أمني على
حي��اة املدين��ة ِّ
تغط��ي خماط��ر ع��دم ال�س��داد .بل �إن اللق��اء املبا��شر مع ممثلي
45
46
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بع���ض اجلمعي��ات يف ور���ش العمل �أو�ض��ح �أن توقيع املدينة عل��ى «�إي�صال
�أمان��ة» يع� ُّد م��ن املمار�س��ات املعتادة يف هذا الن�ش��اط.
و -المستندات المطلوبة:47
كبريا ح�س��ب حجم التمويل
يختل��ف حجم امل�س��تندات املطلوب��ة اختالفًا ً
املمن��وح للن�س��اء .فف��ي برامج التموي��ل القزمية التي ت�س��تهدف امل��ر�أة املعيلة
غالب��ا ما يقت��صر الأمر على �ص��ورة بطاقة الرقم القوم��ي و�إي�صال
الفق�يرة ً
مراف��ق حدي��ث (كهرب��اء ،مي��اه ،غ��از )...ملح��ل الإقام��ة� .أم��ا يف املبالغ
�ورة لعقد �إيج��ار �أو متليك
الأك�بر وامل��شروعات القائم��ة ف ُت�ض��اف ع��ادة �ص� ٌ
حم��ل الن�ش��اط ،رخ�ص��ة الن�ش��اط ،ال�س��جل التج��ارى ،بطاق��ة الت�أمين��ات،
البطاق��ة ال�رضيبي��ة ،ف�ض� ًلا ع��ن املركز امل��ايل وال�رضيبي� .أي نف���س قائمة
عادة برام��ج متويل امل��شروعات يف البنوك.
امل�س��تندات الت��ي تتطلَّبه��ا
ً
ز -الخدمات غير المالية:
ت�ش�ير نتائ��ج ور���ش العم��ل التي �أجرته��ا م�ؤ�س�س��ة امل��ر�أة اجلديدة مع
ع��دد م��ن اجلمعيات الأهلية وجمموعة من الن�س��اء امل�س��تفيدات بقرو�ضها يف
�ضعف خربة
خم�س��ة م��ن حمافظ��ات الوجه�ين القبل��ي والبح��ري� 48إىل �أن َ
للتعث.
املقرتِ �ض��ات ب�إدارة امل��شروع وح�س��اباته متثِّل �أحد الأ�س��باب املهمة ُّ
�ددا حاج��ة الن�س��اء �إىل اق�تران برام��ج التموي��ل بخدمات
وه��و م��ا ي�ؤك��د جم� ً
الدعم الفن��ي املختلفة.
ف�ضل عن نتائج ور���ش العمل� ،إىل قيام
وت�ش�ير البيانات املتوافرةً ،
بع���ض اجلمعي��ات بتوفري ٍ
عدد من اخلدمات غري املالي��ة لعميالت القرو�ض
متناهية ال�صغر ،وخا�صةً خدمات التدريب والدعم الفني ،وامل�ساعدة على
بع�ض اجلمعي��ات ،التي
ت�س��ويق املنتج��ات من خ�لال املعار�ض .كما تهت� ُّ�م ُ
47
48
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برامج لتموي��ل املر�أة املعيلة ،بتوفري خدمات حم��و الأمية للعميالت.
تق� ِّدم
َ
مماثل للخدمات غري
اهتماما
توج��ه
ً
�أم��ا فيما يتعلق بال��شركات فال يبدو �أنها ِّ
ً
املالية.
***

وي�ش�ير كلُّ م��ا �س��بق �إىل �أنَّ��ه ال يوج��د اختالف جذري يف ال��شروط
غ�ير املالي��ة وطبيع��ة امل�س��تندات وال�ضمان��ات املطلوب��ة ب�ين اجلمعي��ات
وامل�ؤ�س�سات وال�رشكات املقدمة للتمويل متناهي ال�صغر ،وبني البنوك� ،إال
فيما يتعلَّق بالتمويل القزمي وبرامج التمويل اجلماعي للن�ساء .فهذه وحدها
هي التي تكاد تنعدم فيها ال��شروط غري املالية ،كما يحلُّ
االلتزام اجلماعي
ُ
للن�س��اء حم�لَّ ا�ش�تراط وج��ود ال�ضامن .ويتعلَّ��ق الفرق الكبري ب�ين البنوك
وبني اجلهات الأخرى املق ِّدمة خلدمات التمويل متناهي ال�صغر يف الأ�سا�س
ً
شروطا مالية �أف�ضل� ،س��واء
بال��شروط املالية ،حيث جند �أن البنوك تق ِّدم ��
من حيث حجم التمويل �أو �آجال ال�سداد وفرتات ال�سماح �أو �أ�سعار الفائدة.
يرا لالهتم��ام يف ظ��لِّ االعتق��اد ال�س��ائد
�را مث� ً
وتع��د ه��ذه النتيج��ة �أم� ً
ً
��شروطا �أك�ثر ت�ش� ُّد ًدا .ون�ش�ير عل��ى �س��بيل املث��ال �إىل
ب��أن البن��وك ت�ض��ع
نتائ��ج ور���ش العم��ل التي �أجرتها م�ؤ�س�س��ة امل��ر�أة اجلديدة م��ع جمموعة من
الن�س��اء امل�س��تفيدات بقرو� ِ��ض ٍ
عدد من اجلمعيات الأهلي��ة يف الوجهني القبلي
يف�ضلن االقرتا�ض من
والبحري ،حيث �أكَّدت الن�س��اء امل�ش��اركات �أنهن ال ِّ
ِ
�ديدة
البن��وك لأنه�نَّ �س��معن �أن �إج�
�ي �ش� ُ
�راءات احل�ص��ول عل��ى قر� ٍ��ض بنك� ٍّ
ير �إىل درا�س� ٍ�ة ميدانية ع��ن الطلب عل��ى الت�أمني متناهي
التعقي��د .49كم��ا ن�ش� ُ
ال�صغ��ر يف م��صر ،مت �إعداده��ا بتمويل م��ن وكالة اليابان للتع��اون الدويل
(جاي��كا) حت��ت �إ��شراف الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة ،وق��د �أو�ضح��ت تلك
الدرا�س��ة �أن املبحوث��ات ُيحجمن عن االقرتا�ض من البن��وك العتقادهن �أن
49
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�أ�س��عار الفائ��دة به��ا مرتفعة ،يف حني �أنهنَّ يدفع��ن بالفعل فوائد ترتاوح بني
�هريا عل��ى قرو�ضه��ن م��ن اجلمعي��ات الأهلي��ة.50
� %17 - %12.5ش� ًّ
والواق��ع �أنن��ا نخلُ�ص من حتلي��ل منظومة التمويل الإنتاجي الر�س��مي
املت��اح للن�س��اء يف م��صر �إىل وج��ود ثالث��ة تناق�ضات رئي�س��ية :فجه��از تنمية
امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة ومتناهية ال�صغر الذي يتمتَّع بالقدرة على
توف�ير التموي��ل املي�سَّ��ر وتوفري خدم��ات امل�ش��ورة والدعم الفن��ي والتدريب
للن�س��اء يقوم بدور حمدود يف جمال التمويل املبا��شر ،ويعتمد ب�شكل �أ�سا�سي
على الو�سطاء للقيام بهذا الدور ،وي�ؤدي تع ُّدد حلقات ه�ؤالء الو�سطاء �إىل
الإطاح��ة مبي��زة التمويل املي�سَّ��ر� .أم��ا التناق�ض الثاين فيتمثَّ��ل يف �أن البنوك
ً
�رشوطا مالية �أكرث مالءمة تعاين من
التي ميكن �أن تتيح مل�رشوعات الن�ساء
وج��ود �صورة ذهنية �س��لبية عنها لدى الن�س��اء ،كما يتَّ�س��م �أدا�ؤها بالعزوف
أي�ضا)51
عن التمويل املبا��شر للم��شروعات متناهية ال�صغر (بل وال�صغرية � ً
وتف�ض��ل �أن تقوم ب�إقرا�ض اجلمعيات وامل�ؤ�س�س��ات الأهلية وال��شركات كي
ِّ
تتولَّ��ى هي تق��دمي التمويل� .52أم��ا التناق�ض الثالث فيتمثَّ��ل يف �أن اجلمعيات
Kenato Oho – consultant to the project of JAICA, supervised and
supported by Financial Regulatory Authority, "Preliminary Demand
Survey for Product Development of Micro Insurance in Egypt", March
2018, p. 8.

51

52

50

أسفر األداء الفعلي للبنوك عن محاوالت للتحايل على قرار البنك المركزي بإلزام
البنوك بتقديم قروض بأسعار فائدة مدعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،
حيث قام كبار رجال األعمال بتأسيس شركات صغيرة لالستفادة من أسعار الفائدة
المدعمة" ،ولم تقم البنوك" بالتأكُّد من تبعية تلك المنشآت الصغيرة للشركات
الكبرى .ويتردَّد ،في هذا السياق ،أن البنك المركزي قد فرض عقوبات مالية على
 18بنكًا لمنحها قروضا لعمالء غير مستحقين ألسعار الفائدة المدعمة .انظر على
سبيل المثال الخبر المنشور في جريدة الوطن ،الخميس  4أبريل .2019
https://www.elwatannews.com/news/details/4098658

ففي الوقت الذي تؤكد فيه تصريحات االتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر
أن حجم التمويل المباشر الذي قدمته البنوك لتلك المشروعات في نهاية مارس
 2019قد بلغ نحو  6.9مليار جنيه ،تشير التصريحات الصادرة عن محافظ البنك
المركزي المصري إلى أنه " تم ضخ  15مليار جنيه لنحو  3مليون مواطن في
التمويل متناهي الصغر .....وذلك من خالل تمويلنا الجمعيات األهلية" .انظر كال
من:
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وامل�ؤ�س�س��ات الأهلي��ة الت��ي تتمتَّ��ع بثق��ة الن�س��اء تق�� ِّدم التموي��ل ال�لازم
ين�صب ن�شاطها ب�صفة �أ�سا�سية على
مل�رشوعاتهن ب�رشوط مالية ُمحفة ،كما
ُّ
التموي��ل القزم��ي للأن�ش��طة االقت�صادي��ة منخف�ض��ة الإنتاجي��ة.
حاليا للن�س��اء
ويعن��ى ه��ذا ك ُّل��ه �أن خدم��ات التموي��ل الإنتاج��ي املتاحة ً
م��ن امل�ؤ�س�س��ات املالية الر�س��مية ال تتَّ�س��م باجل��ودة والكف��اءة الالزمني للقيام
بدوره��ا يف زي��ادة فُر���ص الن�س��اء يف العم��ل احل��ر وري��ادة الأعم��ال.

ابعا :خدمات التأمين متناهي الصغر
رً
مي ِّث��ل النفاذ �إىل خدمات الت�أمني �أحد اجلوانب املهمة لل�ش��مول املايل.
وحتتاج الن�س��اء �إىل خدمات الت�أمني على احلياة والت�أمني ال�صحي� ،أخذًا يف
االعتبار افتقارهن �إىل احلماية االجتماعية الر�س��مية .فكما �س��لفت الإ�ش��ارة
ال تتجاوز ن�س��بة الن�س��اء يف قوة العمل يف م�رص  ،%15.5وترتفع معدالت
بطال��ة الإن��اث لتبل��غ  %22.4مقاب��ل  %4.2للذك��ور ،53كم��ا �أن  %45من

الن�س��اء العامالت يعملن يف القطاع غري الر�سمي 54وتعمل الغالبية العظمى
منهن (ما يقرب من  55)%84لدى الأ�رسة بدون �أجر وبدون حماية قانونية
�أو ت�أمينات اجتماعية.
وعل��ى �صعي�� ٍد �آخ��ر ،ف���إن امل��شروعات متناهي��ة ال�صغ��ر للن�س��اء
حجم��ا) تتعرَّ�ض ملخاطر احلريق وال�س��طو
(مثله��ا مثل امل��شروعات الأكرب
ً
وال�س��يول� ،إىل غ�ير ذل��ك م��ن املخاطر التي ينج��م عنها �أعب��اء وتكلفة مالية
كبرية ،ميكن للخدمات الت�أمينية �أن ت�ساعد يف مواجهتها ،ب�رشط �أن تكون
تلك ِ
ٍ
رت�ض
اخلدمات متاحةً ب��شروط
وتكلفة منا�س��بتني .وهذا هو الدور املف َ
للت�أمني متناه��ي ال�صغر.
ويتمثَّ��ل التعري��ف ال��ذي تبنَّت��ه الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة للت�أم�ين
متناهي ال�صغر يف �أنه «كل خدمة ت�أمينية ت�ستهدف ذوي الدخول املنخف�ضة
يف جماالت ت�أمني املمتلكات والأ�شخا�ص حلمايتهم من �أخطارٍ قد يتعرَّ�ضون
لها ،مقابل �س��داد �أق�ساط تتنا�س��ب مع طبيعة اخلطر امل�ؤمَّن عليه».56
53
54

-

بيان لرئيس االتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر ،منشور على الموقع
اإللكترونى لالتحاد بتاريخ  21مايو 2019
http://www.emff-eg.com/2019/05/21/

جريدة األهرام ،الجمعة  24مايو  ،2019ص.7 .
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55
56

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،بيان النشرة ربع السنوية لبحث القوى
العاملة عن الربع الثاني لعام www.capmas.gov.eg 2019
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،المرأة والرجل  ،2015الصادر في
فبراير  ،2017ص .45
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،المصدر السابق ،ص .46
الهيئة العامة للرقابة المالية ،قرار رقم  902لسنة  2016بشأن تعريف التأمين
متناهي الصغر والضوابط التنفيذية إلصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيًّا من خالل
شبكة نظم المعلومات.
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وجت��در الإ�ش��ارة �إىل �أن��ه عل��ى الرغ��م م��ن االنطب��اع ال�س��ائد ب ��أن
الن�س��اء ،وخا�ص��ةً الفق�يرات ،رمب��ا يفت ِق��رن �إىل الوع��ى ب�أهمي��ة خدم��ات
الت�أم�ين ،ف�إن الدرا�س��ات امليداني��ة ت�ؤكد �أنَّ هذا االنطب��اع غري دقيق .فمن
ناحي� ٍ�ة ،تو�ضح درا�س��ة ميدانية �أجريت ع��ام  2013على عميالت برنامج
«ب�شاير اخلري» بجمعية رجال الأعمال ب�أ�سيوط� 57أن  %73من املبحوثات
أعربن عن موافقتهن على �أن يقرتن برنامج القر�ض بتغطيات ت�أمينية.
قد � َ
ومتثَّل��ت �أكرث التغطيات �أهمية لديهن بالرتتيب يف :الت�أمني ال�صحي ،ت�أمني
خماطر عدم ال�س��داد ،ت�أمني ال�ش��يخوخة ،ت�أمني العج��ز الكلي �أو اجلزئي.
كم��ا �أو�ضح��ت الدرا�س��ة �أن وع��ي العمي�لات بالأخط��ار الت��ي ميك��ن �أن
يتعرَّ�ض��ن له��ا والتغطي��ات الت�أميني��ة التي يرغ�بن يف احل�ص��ول عليها يزداد
كلما كانت العميلة �أكرب �س� ًّنا ،وحا�صلة على قدرٍ ما من التعليم ،وكلَّما كان
ت�صورنا �أن ه��ذه النتائج،
حج��م القر���ض �أك�بر ومدة ال�س��داد �أط��ول .ويف
ُّ
متام��ا مع حقيقة افتقار الن�س��اء يف القطاع غري الر�س��مي
يف جممله��ا ،تتَّ�س� ُ
�ق ً
للحماي��ة القانوني��ة والت�أمين��ات االجتماعي��ة ،واحلاج��ة بالت��ايل �إىل بدي��لٍ ما
للقي��ام بهذا الدور.
وعلى �صعي ٍد �آخر ،ن�ش�ير �إىل نتائج درا�س��ة من�شورة يف عام 2018
ع��ن الطل��ب على الت�أمني متناهي ال�صغ��ر يف م�رص ،مت �إعدادها بتمويل من
وكال��ة الياب��ان للتعاون الدويل (جايكا) حتت �إ��شراف الهيئ��ة العامة للرقابة
املالي��ة .58فق��د �أو�ضحت تلك الدرا�س��ة �أن املبحوث��ات /املبحوثني يعرفن �أن
57

إنجي فاروق أحمد مراد ،دور التأمين متناهي الصغر في تدعيم عمالء التمويل
األصغر في مصر :دراسة ميدانية على عميالت مشروع بشاير الخير بجمعية
رجال األعمال بأسيوط ،كلية التجارة – جامعة أسيوط.2013 ،

https://search.mandumah.com/Record/760290
58
Kenato Oho – consultant to the project of JAICA, supervised and
supported by Financial Regulatory Authority, "Preliminary Demand
Survey for Product Development of Micro Insurance in Egypt", March
2018.
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نظام��ا للت�أم�ين االجتماع��ي و�أنه��ن يفتق��رن �إليه ،و�أن �أك�ثر املخاطر
هن��اك
ً
الت��ي يحتج��ن �إىل تغطيته��ا ه��ي خط��ر املر���ض وخط��ر م��وت عائ��ل /عائلة
ف�ضل عن خطر ال�سيول (�أو جمرَّد الأمطار) التي ميكن �أن ت�ؤدي
الأ�رسةً ،
�إىل انهيار املنازل املبنية بالطني .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أنه ال ميكن القول
بغي��اب الوع��ي ل��دى املبحوث��ات /املبحوث�ين ب�أهمي��ة الت�أمني واحلاج��ة �إليه،
و�أن امل�ش��كلة تكم��ن يف ع��دم تواف��ر اخلدم��ات الت�أميني��ة املطلوبة له��ن بتكلفة
منخف�ضة .59
ويف ت�صورن��ا �أن حمدودي��ة اخلدم��ات الت�أميني��ة املالئم��ة للن�س��اء
وم��شروعاتهن ،تظه��ر بجالء عند ا�س��تعرا�ض �أهم �أن��واع خدمات الت�أمني
متناه��ي ال�صغ��ر املتاح��ة له��ن يف الوق��ت احل��ايل ،والت��ي تتمثَّل فيم��ا ي�أتي:
 .1التأمين اإللزامي المصاحب للتمويل متناهي الصغر:
ي�س��تهدف هذا الت�أمني تغطية خماطر عدم ال�س��داد ،ويتمثَّل يف ت�أمني
عل��ى حي��اة عمي�لات التموي��ل متناه��ي ال�صغ��ر ل�صال��ح ال��شركة �أو اجلمعية
املقرِ �ض��ة .وجت��در الإ�ش��ارة �إىل �أن ه��ذا الن��وع من �أنواع الت�أم�ين كان يتم
ب�ش��كلٍ اختي��اري م��ن جان��ب العدي��د م��ن اجلمعي��ات وال��شركات العاملة يف

جم��ال التموي��ل متناه��ي ال�صغر .ث��م �صدر قرار م��ن الهيئة العام��ة للرقابة
املالي��ة يف فرباي��ر  201960ب��أن تلت��زم اجلمعي��ات وامل�ؤ�س�س��ات الأهلية من
الفئة (�أ) والفئة (ب) وال��شركات «بتوفري تغطية ت�أمينية لعمالئها احلا�صلني
عل��ى متوي��ل متناه��ي ال�صغر� ،ضد ح��االت الوفاة والعجز الكلي امل�س��تدمي،
م��ن خ�لال عق��د ت�أمني جماعي م��ع �إحدى ��شركات الت�أم�ين املرخَّ�ص لها،
60

IBID, p. 20.

59

الهيئة العامة للرقابة المالية ،قرار رقم  15لسنة  2019بتعديل قرار رقم 173
لسنة  2014الخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي
الصغر ،والقرار رقم  31لسنة  2015الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط
التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات األهلية.
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م�ساويا لر�صيد القر�ض امل�ستحق على العميل».
ويكون مبلغ الت�أمني
ً
كما ي�ش�ير نف���س القرار �إىل �أنه «يجوز للجمعية /للم�ؤ�س�س��ة /لل��شركة
ا�ش�تراط تغطي��ة ت�أميني��ة عل��ى امل��شروع �أو �أ�ص��ول مموَّلة بح�س��ب احلالة،
ب��شرط �أال ُتل��زم العمي��ل بالتعامل مع ��شركة ت�أمني بعينها».
وتعن��ي تل��ك القرارات �أن الهدف من ه��ذا الت�أمني هو تغطية خماطر
كلي مينعها من ال�سداد،
عدم ال�سداد يف حالة وفاة العميلة �أو �إ�صابتها بعجزٍ ٍّ
حي��ث تق��وم ��شركة الت�أمني ب�س��داد قيمة �أق�س��اط القر���ض املتب ِّقية لل��شركة �أو
اجلمعي��ة .وعل��ى الرغ��م م��ن �أن ه��ذه الآلي��ة تعن��ي ع��دم حتمي��ل الورثة �أو
�أ��سرة املقرت�ضة ب�أعباء الوفاء ببقية الأق�س��اط املتبقية� ،إال �أن امل�ستفيد املبا�رش
باحلماي��ة الت�أمينية هو ال��شركة �أو اجلمعية ولي���س العميلة.
وطب ًقا لهذا املفهوم ي�أخذ الت�أمني �شكل عقد ت�أمني جماعي على �إجمايل
اجل��زء املتبق��ي م��ن قرو�ض عمالء ال��شركة �أو اجلمعي��ة ككل .وتتحمَّل كلُّ
عميلة قيم َة الق�س��ط ال�ش��هري للقر�ض وقيمة الق�س��ط ال�شهري للت�أمني ،الذي
قر�ش��ا كح ٍّد �أق�صى لكل 1000
حددته الهيئة العامة للرقابة املالية بواقع ً 35
جني��ه .61وم��ن املفه��وم �أن الق�س��ط ال�ش��هري للت�أم�ين يتناق���ص ط��وال م��دة
القر�ض حيث يح�س��ب على اجلزء املتبقي فقط بعد ا�س��تنزال ما مت �س��داده.
 .2التأمين اإلختياري المصاحب للتمويل متناهي الصغر:
�س��لفت الإ�ش��ارة �إىل �أن الت�أم�ين الإلزامي على حي��اة عمالء التمويل
يخ�ص فقط ال��شركات واجلمعيات وامل�ؤ�س�س��ات الأهلية من
متناهي ال�صغر
ُّ
اختياريا للجمعيات م��ن الفئة (ج) .كما �أنه
الفئت�ين (�أ) و(ب) .ولكن��ه يظ��ل
ًّ
ميك��ن جلمي��ع اجله��ات املمار�س��ة لن�ش��اط التموي��ل متناه��ي ال�صغ��ر �أن تقوم
بالت�أم�ين على امل��شروعات �أو الأ�صول املموَّلة.
61

حديث لنائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية منشور على موقع االتحاد المصري
للتمويل متناهي الصغر بتاريخ  18أبريل http://www.emff-eg. .2019
/com/blog
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ونب��ادر �إىل الق��ول ب��أن الت�أم�ين على حي��اة عمي�لات القرو�ض كان
ِ
املمار�س��ة
�را مطب ًق��ا بالفع��ل ،ب�ش��كل اختي��اري ،يف العدي��د م��ن اجله��ات
�أم� ً

ف�ضل ع��ن البنوك.
لن�ش��اط التموي��ل متناهي ال�صغ��ر،
ً
املالح��ظ �أن بع���ض �أ�ش��كال الت�أم�ين االختي��اري الت��ي �أتاحتها
الأم��ر
َ
اجلمعيات وامل�ؤ�سَّ�س��ات الأهلية كانت تكفل لي���س فقط حماية اجلهة املقرِ �ضة
أي�ض��ا تق��دمي مزايا ت�أميني��ة للعميلة نف�س��ها
م��ن خماط��ر ع��دم ال�س��داد ،ولكن � ً
�ض��د خماطر الوف��اة والعجز واملر�ض .ففي بع���ض الربامج املطروحة من
اجلمعي��ات (اجلمعي��ة امل�رصي��ة لتنمي��ة وتطوي��ر امل��شروعات – ليي��د) كان
يت��م حتدي��د قيمة التغطية الت�أمينية ب�أكرث م��ن قيمة القر�ض ،بحيث �إذا حدثت
الوفاة يتم �سداد اجلزء املتبقي من القر�ض وي�ؤول باقي قيمة الوثيقة لأ�رسة
أي�ض��ا نفق��ات
العميل��ة /العمي��ل .ويف بع���ض احل��االت كان الت�أم�ين يغط��ي � ً
�غ حمدَّد (م�ؤ�س�س��ة
الإقام��ة يف امل�ست�ش��فيات للعميل��ة /العمي��ل بح��د �أق�ص��ى مبل� ٍ
ت�ضام��ن ،وجمعية لييد).
وال�س��ؤال الآن :م��ا م�ص�ير تل��ك الأ�ش��كال م��ن الت�أم�ين االختي��اري
اكتفاء بالت�أمني
التي ميكن �أن ت�س��تفيد منها الن�س��اء ب�شكلٍ مبا�رش؟ هل �ستختفي
ً
الإلزام��ي ال��ذي ال ت�س��تفيد من��ه العميل��ة؟ ه��ل �ست�س��مح الهيئة العام��ة للرقابة
املالي��ة با�س��تمرار تل��ك النظ��م االختيارية للت�أم�ين؟ و�إىل �أي م��دى ميكن �أن
مزدوجا على الن�س��اء؟
ي�ش��كِّ ل ذلك عب ًئا
ً
 .3التأمين متناهي الصغر غير المرتبط بالقروض:

خال ًف��ا لأنظم��ة الت�أم�ين املرتبط��ة بالتموي��ل متناه��ي ال�صغ��ر املوجَّهة
ب�صفة �أ�سا�سية لتغطية خماطر عدم ال�سداد ،والتي ميكن �أن تقرتن يف بع�ض
احل��االت بتق��دمي مزايا للعميلة نف�س��ها .هن��اك �أنظمة للت�أم�ين متناهي ال�صغر
موجَّه��ة مبا��شرة لتوف�ير احلماي��ة للم�س��تفيدة .ولع��ل م��ن �أب��رز من��اذج تلك
الأنظمة:
95

أ -شهادة أمان للمصريين:
مت ِّث��ل ه��ذه ال�ش��هادة وثيق��ة للت�أم�ين االدخ��اري على احلي��اة ُت�صدرها
�رشكة م�رص لت�أمينات احلياة بالتعاون مع �أربعة بنوك ،هي :البنك الأهلى
امل��صري ،وبنك م�رص ،وبنك القاه��رة ،والبنك الزراعي امل�رصي.
وتو ِّف��ر ال�ش��هادة تغطي��ة ت�أميني��ة عل��ى حي��اة العمال��ة احلُ �رَّة وامل�ؤقت��ة
واملو�س��مية وعم��ال الرتاحي��ل والفالح�ين و�أ�صح��اب امل��شروعات متناهي��ة
عاما.
عام��ا – ً 59
ال�صغ��ر وامل��ر�أة املعيل��ة ،وذل��ك للفئ��ة العمري��ة ب�ين ً 18

و ُتباع ال�ش��هادات بدون م�رصوفات �إدارية وبدون ك�ش��ف طبي من خالل
البن��وك الأربع��ة ،يف حني يتم ��صرف املزايا الت�أمينية من ��شركة الت�أمني.
وت�ص��در �ش��هادة �أم��ان بفئات ترتاوح بني  500جني��ه و 2500جنيه
كح ٍّد �أق�صى .وبحيث ال يتجاوز جمموع ما ي�صدر للم�ستفيدة /امل�ستفيد من كل
البنوك الأربعة ذلك احلد الأق�صى .ومدة ال�ش��هادة � 3س��نوات ُتدَّد مرتني
ويحت�سب على
كح ٍّد �أق�صى� ..أي �أن املدة الإجمالية ال تتجاوز � 9سنواتُ .
(حاليا  )%16ال ُي�رصف �إال يف نهاية مدة ال�ش��هادة
ه��ذه املبال��غ عائ ٌد �س��نوي
ً
جنيها
خم�صوما منه قيمة ق�سط الت�أمني ،الذي يرتاوح بني  4جنيهات وً 20
ً
�شهريا وف ًقا لعدد الوثائق امل�شرتاة.
ًّ
�ق االدخ��اري للوثيق��ة يف ح�ص��ول امل�س��تفيدة يف نهاي��ة
ويتمثَّ��ل ال�ش� ُّ
خم�صوم��ا منها قيمة الأق�س��اط.
مدته��ا عل��ى مبل��غ الوثيقة والفوائد ال�س��نوية
ً
�أما ال�ش��ق الت�أميني فيتمثَّل يف �أنه يف حالة الوفاة حت�صلُ �أ��سرة امل�س��تفيدة �إما
عل��ى تعوي� ٍ��ض ُي�س�دَّد دفع��ة واح��دة �أو معا���ش �ش��هري ُي�رصف لع��دد حمدد
م��ن ال�س��نوات ،طب ًق��ا للنظ��ام ال��ذي �س��بق و�أن اختارت��ه العميل��ة .وتختلف
قيم��ة التعوي���ض �أو املعا���ش ال�ش��هري وف ًقا مل��ا �إذا كانت الوف��اة طبيعية �أو يف
ح��ادث .62
62

تبلغ قيمة التعويض الذي يمكن سداده دفعة واحدة للورثة في حالة الوفاة الطبيعية
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وجت��در الإ�ش��ارة �إىل �أن��ه عل��ى الرغ��م م��ن �أن ه��ذا النظ��ام الت�أمين��ي
يخدم ب�صفة �أ�سا�س��ية الن�س��اء الت��ي ال حتظى باحلماية االجتماعية الر�س��مية،
أي�ضا للن�س��اء الالئي يعملن يف
ف�إن��ه ال يقت��صر على تل��ك الفئة حيث �إنه متاح � ً
القط��اع الر�س��مي ويتمتَّعن بالت�أمينات االجتماعي��ة ،يف الفئة العمرية - 18
عاما.
ً 59
كم��ا ُيالح��ظ �أنَّ��ه عل��ى الرغم م��ن �أن الوثيق��ة متثل خطوة جيدة ل�س��د
جزء من فجوة احلماية االجتماعية للن�س��اء ،ف�إنها تقت�رص على تغطية خطر
الوف��اة ،وال تو ِّف��ر �أي��ة حماي� ٍ�ة لهن يف مواجه��ة خطر العج��ز �أو املر�ض �أو
ال�شيخوخة.
ب -وثيقة «حساب المواطن» من الهيئة العامة لخدمات البريد:63
نظام��ا للت�أمني االدخ��اري على
تتي��ح الهيئ��ة العام��ة خلدم��ات الربي��د
ً
 10آالف جنيه ،إذا كانت الشهادة بقيمة  500جنيه ،وتصل إلى  50ألف جنيه إذا
كانت الشهادة بقيمة  2500جنيه.

أما في حالة الوفاة نتيجة حادث ،فإن التعويض يبلغ  50ألف جنيه ،إذا كانت قيمة
الشهادة  500جنيه ،ويصل إلى 250ألف جنيه إذا كانت قيمة الشهادة 2500
جنيه.
أما المعاش الشهري فيتراوح في حالة الوفاة الطبيعية بين  200جنيه  -ألف جنيه،
إذا كان المعاش لمدة  5سنوات ،ويتراوح بين  120جنيهًا  600 -جنيه إذا كان
المعاش لمدة  10سنوات .وذلك طبقًا لعدد الشهادات المشتراة.

أما إذا كانت الوفاة نتيجة حادث ،فإن المعاش يتراوح بين ألف جنيه  5 -آالف
جنيه ،إذا كان المعاش لمدة  5سنوات ،ويتراوح بين  600جنيه  2000 -جنيه،
كل
إذا كان المعاش لمدة  10سنوات .وذلك طبقًا لعدد الشهادات المشتراة.انظر ًّ
من:

الموقع اإللكتروني للبنك األهلي المصر ي �www.nbe.com.eg/Default.aspx
?AID=30&CID=5
الموقع اإللكتروني لبنك مصر

http://www.banquemisr.com/ar/smes/AccountsDeposits/Pages/AmanElmasreen.aspx

63

انظر الموقع االلكترونى للهيئة العامة لخدمات البريد www.egyptpost.org
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-

الن�ساء من خالل «ح�ساب املواطن» ،الذي يتمثَّل يف ح�ساب توفري تعاوين
يط��رح للأف��راد ومين��ح �صاحبت��ه ميزة الت�أم�ين على احلي��اة ،بالإ�ضافة �إىل
منحه��ا فائ��دة عل��ى مدَّخراته��ا ،وذل��ك مقابل دفع مبلغ �ش��هري ثاب��ت قيمته
جنيها
جنيها يف ح�ساب العميلة وحتويل 11
جنيها .حيث يتم �إيداع 39
50
ً
ً
ً
حل�س��اب الق�سط الت�أميني.
وتتمثَّل ال��شريحة العمرية امل�س��تهدفة يف الن�س��اء /الرجال من �سن 18
عاما .وال ُي�سمح للفرد بفتح �أكرث من ح�ساب واحد من هذا النوع.
حتى ً 59
ويالح��ظ �أن��ه عل��ى الرغ��م م��ن �أن ه��ذا النظ��ام ي�س��تهدف املدخرات
ال�صغ�يرة ،وميك��ن �أن يوف��ر للن�س��اء خدم��ة ت�أميني��ة بتكلف��ة مقبول��ة ي�س��هل
الو�ص��ول �إليه��ا يف الأقالي��م والق��رى ال�صغ�يرة ،يف ظل االنت�ش��ار الوا�س��ع
ل�ش��بكة الهيئ��ة العامة خلدمات الربي��د� ،إال �أن الإعالن عن تلك اخلدمة يكاد
منعدم��ا ،ناهيك عن غياب �أي تفا�صيل ع��ن املزايا الت�أمينية املمنوحة
يك��ون
ً
و��شروط احل�ص��ول عليها.
ج -وثيقة «التجار»:64
نظام��ا للت�أم�ين متناه��ي ال�صغ��ر عل��ى حي��اة
ُتثِّ��ل ه��ذه الوثيق��ة
ً
وممتل��كات التج��ار الأع�ض��اء يف غرف��ة التج��ارة ،وذل��ك مبوج��ب اتفاقي��ة
مربمة بني الغرفة و��شركة الدلتا للت�أمني .وي�ش��مل �ش��ق الت�أمني على احلياة
تغطي��ة املخاط��ر الناجمة عن احلوادث ال�ش��خ�صية للتاجرة /التاجر 65مبا يف
64

كل من:
انظر ًّ

-

حديث إبراهيم العربي (رئيس غرفة القاهرة التجارية) في جريدة المال بتاريخ 2
مايو .2019
تتمثَّل المزايا التأمينية في صرف  100ألف جنيه في حالة الوفاة والعجز الكلي
المستديم الناتج عن الحوادث ،وصرف نسبة من مبلغ الـ  100ألف جنيه في حالة
العجز الجزئي المستديم ،حسب نسبة العجز .كما تشمل صرف  5آالف جنيه قيمة
مصاريف طبية ناتجة عن الحادث ،ومبلغ  3آالف جنيه قيمة أجهزة تعويضية
ناتجة عن الحادث ،ومبلغ  3آالف جنيه مصاريف الجنازة الناتجة عن الحادث.

-

65

إعالن وثيقة التأمين ،المنشور في جريدة األهرام 19 ،مايو .2019
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ذل��ك الوف��اة ،والعج��ز امل�س��تدمي (الكل��ي �أو اجلزئ��ي) وامل�صاري��ف الطبي��ة
والأجه��زة التعوي�ضي��ة وم�رصوف��ات اجلن��ازة .وذلك مقابل ق�س��ط �س��نوي
جنيها.
يبل��غ 60
ً
�أم��ا �ش��ق الت�أم�ين عل��ى املمتل��كات ِّ
فيغط��ي املخاط��ر الت��ي ميك��ن �أن
يتعرَّ���ض له��ا املتج��ر وم��ا يحتويه م��ن ب�ضائع ونقدي��ة ،مبا يف ذل��ك �أخطار
احلري��ق وال�صاعق��ة ،انفج��ار موا�س�ير املي��اه وطف��ح اخلزان��ات ،ال�س��طو،
ا�صط��دام املركبات� ،س��قوط الطائرات ،ال�ش��غب ،واال�ضطرابات الأهلية
جنيها.
والعمالي��ة .وذل��ك مقابل ق�س��ط �س��نوي يبل��غ ً 60
وال �ش��ك �أن ه��ذه الوثيق��ة مت ِّث��ل تغطي��ةً لدائ��رة �أو�س��ع م��ن املخاط��ر
الت��ي ميكن �أن تتعرَّ�ض لها الن�س��اء املمار�س��ات للعمل احل��ر� .إال �أن حمايتها
الت�أمينية تقت�رص على �رشيحة حمدودة للغاية هي الن�ساء العامالت بالتجارة
الع�ضوات يف غرفة التجارة واملنتظمات يف �سداد ا�شرتاكات الع�ضوية حتى
نهاية عام .2019
***

وي�ش�ير كلُّ ما �س��بق �إىل حمدودي��ة �أنواع اخلدم��ات الت�أمينية متناهية
ال�صغر املتاحة للن�ساء ،وق�صورها ال�شديد عن تغطية املخاطر ذات الأولوية
له��ن ممثَّل��ة يف الوف��اة وال�ش��يخوخة والعجز واملر�ض ،ف�ض� ًلا عن الق�صور
ال�ش��ديد يف التعري��ف بتل��ك ِ
اخل ْدمات من جانب امل�ؤ�س�س��ات الر�س��مية املقدَّمة
لها.
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مالحق الفصل الثالث
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البيان

 ضامن. وثيقة ضمان منشركة ضمان مخاطر
االئتمان تتحمَّل
المقترضة مصروفاتها
طوال مدة القرض.

يقل عن 21
السن ال ُّ
عامًا.
بطاقة رقم قومي
سارية.
اإللمام بالقراءة
والكتابة .التوقيع على
مستندات الحصول
على القرض ،وال
للمقترضة
يُسمح
ِ
والضامن باستخدام
الختم.
التفرغ للمشروع
وإدارته.
اإلقامة في المحافظة
نفسها محل النشاط.

أهم الشروط غير المالية

-

-

-

-

السن ال يقل عن 21
عامًا.
بطاقة رقم قومي
سارية.
اإللمام بالقراءة
والكتابة .التوقيع على
مسندات الحصول على
القرض ،وال يُسمح
للمقترضة والضامن
باستخدام الختم.
التفرغ للمشروع
وإدارته,
اإلقامة في المحافظة
نفسها محل النشاط.

الضمانات

ملحق رقم ()1
خصيصا للنساء في البنوك
المصممة
برامج التمويل متناهية الصغر
َّ
ً
أهم الشروط المالية

 -1برنامج بدايتي للمرأة الريفية:
 برنامج مموَّل من جهاز تنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الصغر (مبادرة بنت مصر).
 يستهدف البرنامج المرأة الريفية المعيلةتحت خط الفقر*.
 يقدم للمشروعات الجديدة والقائمة الحداألقصى للعاملين  5عمال.
 مجاالت النشاط :زراعية ،صناعية،تجارية ،خدمية.

 -2برنامج مشروعات المرأة المعيلة:
 برنامج مموَّل من جهاز تنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الصغر (مبادرة بنت مصر).
 يستهدف البرنامج المرأة التي تعولنفسها أو أسرتها ،أو تساعد في األعباء
المعيشية لألسرة.
 يقدم للمشروعات الجديدة والقائمة. مجاالت النشاط :زراعية ،صناعية،تجارية ،خدمية.

البنك الزراعي المصري
حجم القرض:
من ألف إلى خمسة وعشرين
ألف جنيه.
األجل:
حد أقصى  24شهرًا.
فترة السماح:
حد أقصى  3شهور**.
سعر الفائدة.%10.5 :
نمط السداد:
أقساط شهرية.
مساهمة ذاتية من العميلة:
قيمة موجودات المشروع تمثِّل
 %10من قيمة القرض.

حجم القرض:
ألف – عشرة آالف جنيه ،تصل
إلى  25ألف في حالة مجموعة
من  3أفراد.
األجل:
 24 – 12شهرًا.
سعر الفائدة:
 %2فوق سعر اإلقراض
والخصم بالبنك المركزي.
نمط السداد:
أقساط شهرية أو رُبع سنوية.
مساهمة ذاتية من العميلة:
ال تقل عن  %10من الحجم
الكلي لتكلفة النشاط الممول.
-

 ضامن من الدرجةاألولى .ويُستثنى من
هذا الشرط في حالة
وجود كفالة تضامنية
بين السيدات القائمات
على المشروع.
 ضمانة من شركةضمان مخاطر
االئتمان أو أي جهة
تقوم بالتأمين ضد
مخاطر عدم السداد،
بحد أدنى  %50من
قيمة القرض.
 الحصول على شيكبنكي أو سند ألمر
لصالح البنك من
المقترض والضامن
ِ
إن وجد.

-

-

-

-

-

المستندات

صورة طبق األصل من بطاقة الرقم
القومي.
إيصال مرافق حديث (كهرباء ،غاز،
المقترضة ،أو أحد
مياه) لمحل إقامة
ِ
أقارب الدرجة األولى مطابق للعنوان
المقترضة.
في بطاقة
ِ
استمارة بيانات توضِّح دخل األسرة
ومتوسط الدخل السنوي للفرد*.
بيان مبسَّط بموجودات المشروع
يوضِّح أنَّها ال تقل عن  %10من قيمة
القرض.
دراسة جدوى مبسَّطة استرشادية
توضِّح كيفية ومراحل استخدام القرض
ودورة النشاط.

صورة طبق األصل من بطاقة الرقم
القومي.
إيصال مرافق حديث (كهرباء ،غاز،
مياه) لمحل إقامة المقترضة ،أو أحد
أقارب الدرجة األولى مطابق للعنوان
المقترضة.
في بطاقة
ِ
لمحل
صورة عقد اإليجار أو التمليك
ِّ
اإلقامة ولمقر المشروع (مدة اإليجار
ال تقل عن أجل السداد) مع االطالع
على األصل.
شهادة من الوحدة المحلية الواقع في
نطاقها المشروع محل القرض بعدم
وجود ممانعة في إقامته.
دراسة جدوى مبسطة استرشادية
توضِّح كيفية ومراحل استخدام القرض
ودورة النشاط.
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بنك ناصر االجتماعي
برنامج قرض مستورة:
 برنامج مموَّل من صندوق تحيا مصر. يستهدف البرنامج المرأة التي :تحصلعلى معاش الضمان ،أو دعم تكافل
وكرامة ،تقدَّمت للحصول على دعم
تكافل وكرامة ولم تحصل عليه لعدم
استيفاء الشروط .تحصل على نفقة
شهرية .صاحبة الدخل البسيط ،القادرة
على العمل وليس لديها دخل.
 مجاالت النشاط :تجاري ،إنتاجي ،تربيةدواجن ،صناعات منزلية وخدمية.

البيان

حجم القرض:
 4آالف – عشرين ألف جنيه.
وذلك وفقًا لتقديرات لجان الزكاة
التابعة لفروع البنك.
األجل:
 3شهور –  24شهرًا.
سعر الفائدة:
 %7مصروفات تخصم مقدمًا
من قيمة القرض.
نمط السداد:
أقساط شهرية.

 السن ال يقل عن 21عامًا.
 بطاقة رقم قوميسارية.

ملحق رقم ()2

 ضمانة لجان الزكاةلكافة قروض
المشروعات الممنوحة
عن طريقها.

أهم البرامج األخرى لتمويل المشروعات متناهية الصغر لدى البنوك
أهم الشروط المالية

أهم الشروط غير المالية

الضمانات

 صورة بطاقة الرقم القومي. -بيان بالدخل أو المعاش إن وجد.

 أن يكون نشاط العميل بحيز زمام  -وجود ضامن كامل األهليةحجم القرض:
الفرع.
 500جنيه –  25ألف جنيه.
 ال توجد ضمانات تبادلية بيناألجل:
المقترض والضامن.
 12شهرًا كحدٍّ أقصى.
ِ
سعر الفائدة:
غ .م .وال يحمَّل العميل
بأي عموالت أو مصروفات
إدارية.
نمط السداد:
غ .م.
مساهمة ذاتية من العميل:
مقدم ال يقل عن .%5

القروض من  500جنيه – 10
آالف جنيه:
 صورة من بطاقة رقم قوميسارية للعميل والضامن.
 إيصال مرافق حديث (كهرباء،غاز ،مياه) لمحل إقامة المقترض.
 صورة عقد اإليجار أو التمليكلمحل اإلقامة ولمقر المشروع
(مدة اإليجار ال تقل عن أجل
السداد) مع االطالع على األصل.
القروض من  10آالف جنيه – 25
آالف جنيه:
يضاف إلى المستندات السابقة:
 رخصة مزاولة النشاط. السجل التجارى. بطاقة ضريبية وتأمينات. -شهادة بروتستو.

المستندات

* متوسط دخل الفرد داخل األسرة ال يتعدى حد الفقر ** .يتم خاللها سداد الفوائد فقط.
المصدر:
الموقع اإللكترونى للبنك الزراعي المصري www.abe.com.eg
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر ،برنامج قروض مستورة 17 ،أكتوبر www.capmas.gov.eg 2018
تصريحات السيد شريف فاروق ،نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر االجتماعي في جريدة الوطن بتاريخ  13أبريل www.elwatannews.com/news/details/3267877 2018

البنك الزراعي المصري
مشروعات متناهية الصغر ممولة من البنك:
 تتمثَّل الفئات المستهدفة في:شباب الخريجين من الجنسين ،أصحاب المهن الحرة
الزراعية والتجارية والحرفية والخدمية ،المرأة
المعيلة والباعة الجائلون ومستأجرو األكشاك.
 يقدم التمويل للمشروعات الجديدة والقائمة. يستهدف مجاالت النشاط اآلتية:مشروعات صناعية :ورش النجارة ،السجاد والكليم،
األحذية والمنتجات الجلدية ،الطباعة والتجليد ،المالبس
الجاهزة ،األواني الفخارية والزجاج والكريستال ،األلبان
والمخلالت ،الخبز ،تصنيع الفحم النباتي ،صناعة ودبغ
الجلود ،إنتاج العبوات.
مشروعات خدمية:
ورش إصالح السيارات ،السمكرة واإلطارات ،قطع غيار
السيارات ،أكسسوارات أجهزة المحمول والكمبيوتر،
السنتراالت والمكتبات والتصوير ،ورش السباكة واألدوات
الصحية ،ورش الحدادة والخراطة ،تشغيل المكتبات
والصيدليات البيطرية.
تشغيل وتطوير المنافذ:
محالت خضر وفاكهة ،بقالة ،عطارة وعالفة ،جزارة،
ألبان وبيع خبز ،مطاعم ،صيدليات ،مقاهي ،كوافير،
نباتات زينة.
مشروعات الفئات المستثناة:
الباعة الجائلون ،المشروعات التي تُدار من خالل المنازل،
مشروعات المرأة المعيلة ،األكشاك المملوكة لمجلس
المدينة والمؤجرة أو المقرر عليها حق انتفاع.
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برنامج التنمية الزراعية :ADP
 برنامج مموَّل من وزارة الزراعة /جهاز تنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية
الصغر.
 يستهدف البرنامج صغار المزارعين ،الجمعياتالزراعية ،جمعيات تنمية المجتمع ،الشركات
العاملة في المجال الزراعي.
 مجاالت النشاط تشمل قطاع الثروة الحيوانيةومنتجات األلبان ،االستزراع السمكي ،البساتين،
الدواجن ،الري والصرف الحقلي .وتغطي:
المُدخالت الزراعية (أسمدة ،أعالف ،تقاوي ،آالت
ومعدات).
اإلنتاج وما بعد الحصاد (محاصيل الحبوب واأللياف
والبقول والمحاصيل الزيتية والسكرية ،النباتات
الطبية والعطرية ،عسل النحل ،إنتاج الحرير).
التسويق (شراء السيارات ،إنشاء وتطوير المخازن،
انشاء الثالجات)..

حجم القرض:
برنامج مشروعك:
 برنامج مموَّل من وزارة التنمية المحلية ،المشروع حتى  25ألف جنيه.األجل:
القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية.
 18شهرًا.
 يقدَّم التمويل للمشروعات الجديدة والقائمة. يستهدف كافة مجاالت النشاط االقتصادي ،وخاصة سعر الفائدة:غ .م.
ذات الصلة باإلنتاج الزراعي.
نمط السداد:
وفقًا لطبيعة النشاط وتدفقاته
النقدية.
حجم القرض:
لألفراد حتى  1.5مليون جنيه
للجمعيات والشركات حتى 8
ماليين جنيه.
األجل:
سنة 3 ،سنوات 5 ،سنوات.
فترة سماح:
حد أقصى سنة للقروض
متوسطة وطويلة األجل.
سعر الفائدة:
من  %7إلى  %10حسب آجال
وحجم التمويل.
يضاف  %2مصروفات
إدارية.

حجم القرض:
 حتى  1.5مليون جنيهلألفراد
 حتى  8مليون جنيهللشركات والجمعيات
وجمعيات رجال األعمال.
سعر الفائدة:
 القروض قصيرة األجل.%7.5
 القروض متوسطة األجل.%8.5
 القروض طويلة األجل.%9.5
ويضاف إلى تلك الفوائد %2
مصروفات إدارية.

مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين:
 البرنامج ممول من وزارة الزراعة /جهاز تنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية
الصغر.
يستهدف البرنامج المشروعات المتوسطة والصغيرة
ومتناهية الصغر بما في ذلك األفراد ،والجمعيات
الهادفة للتسويق ،والمنظمات غير الحكومية،
وجمعيات المزارعين والمنشآت الفردية واألسر،
وأصحاب الحيازات الصغيرة (أقل من  3أفدنة)
وعمال الزراعة الذين ال يملكون أرضًا ،والشباب
العاطلين عن العمل ،والنساء.
كل من الوجه
 يغطى البرنامج سبع محافظات فقط في ٍّالقبلي (قنا ،سوهاج ،أسيوط ،المنيا ،بني سويف)
والوجه البحري (البحيرة ،كفر الشيخ).
 تتمثَّل مجاالت التمويل في تربية الدواجن،استصالح األراضي ،شراء وتربية المواشي ،إنتاج
األلبان ،تنمية الثروة السمكية ،البساتين ،إنتاج
العسل ،مُدخالت اإلنتاج ،معامل ما قبل وما بعد
الحصاد ،النباتات الطبية والعطرية ،الطاقة الجديدة
والمتجددة.
حجم القرض:
برنامج تسمين وتربية الجاموس البتلو:
 3000جنيه لكل جاموسة
 برنامج ممول من وزارة الزراعة /جهاز تنمية 250كيلو جرامًا.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية
 4000جنيه لكل جاموسة
الصغر.
 مجاالت التمويل الجاموس وزن  250كيلو ،ووزن  450كيلو جرامًا.األجل:
 450كيلو جرام
سنة واحدة.
سعر الفائدة:
 %7سنويًّا بسيط متناقص
بدون مصاريف إدارية.
نمط السداد:
مرة واحدة بعد عام كامل.

غ .م

غ .م.

غ.م

غ .م.

غ .م

 صورة بطاقة رقم قومي سارية. صورة بطاقة حيازة زراعيةسارية.
 ما يثبت االشتراك في الرابطةالمصرية لمنتجي الجاموس.
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بنك مصر
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 وجود ضامن كامل األهلية والالسن ال يقل عن  21عامًا.
يكون ضام ًنا لعميل آخر.
أن يقع نشاط العميل في نطاق
المدينة والقرى والمراكز التي يقع
فيها الفرع المانح أو أقرب فرع
يقدم تلك الخدمة.
إجادة العميل أو الضامن القراءة
والكتابة على األقل.
في حالة الشركات ال يجوز ألكثر
من شريك االقتراض على ذات
المنشأة.
أن يكون التقييم الرقمي في تقرير
 I- Scoreللعميل والضامن
والشركاء والمنشأة مرضي على
األقل.
عدم حصول العميل على قروض
صغيرة قائمة قبل الموافقة على
منح التمويل متناهي الصغر.
أال توجد ضمانات تبادلية بين
المدين والضامن.
 وجود ضامن كامل األهلية واليكون ضام ًنا لعميل آخر.

مشروعك 1
برنامج مشروعك  1و:2
 برنامج مموَّل من وزارة التنمية المحلية ،المشروع حجم القرض:من  5آالف حتى  50ألف
القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية.
 يقدَّم القرض للمشروعات القائمة والجديدة على أن جنيه.األجل:
يكون قد مضى على قيدها في السجل التجاري 3
من  4شهور –  18شهرًا.
أشهر.
سعر الفائدة:
 يستهدف مجاالت النشاط االقتصادي التجاري، %28سنوي متناقص (تعادل
الصناعي ،الخدمي..
 %15.5بسيط).
نمط السداد:
أقساط شهرية تتناسب مع
أرباح العميل من النشاط.

صورة من بطاقة رقم قومي
سارية للعميل والضامن.
إيصال مرافق حديث (كهرباء،
غاز ،مياه) لمحل إقامة المقترض.
صورة عقد اإليجار أو التمليك
لمحل اإلقامة ولمقر المشروع،
أو عقد إيجار محدد المدة مثبت
التاريخ في الشهر العقاري.
خطاب من الوحدة المحلية أو
الحي الذي يقع في نطاقه مقر
النشاط بمعاونة البنك في متابعة
المشروع المموَّل وقطع المرافق
عن مقر النشاط في حالة عدم
التزام العميل بسداد  3أقساط ،مع
إعفاء المشروعات التي تدار من
خالل المنازل.
شهادة حديثة عن األحكام التجارية
(اإلفالس والبروتستو) عن آخر
خمس سنوات سابقة.
يضاف إلى المستندات السابقة:
 صورة من رخصة مزاولة النشاط(دائمة أو مؤقتة) .وفي حالة عدم
خضوع النشاط للترخيص يتم
الحصول على خطاب من الوحدة
المحلية /الحى بما يفيد ذلك.
 صورة البطاقة الضريبية. صورة من السجل التجارى،حديث.
 -صورة من آخر إيصال تأمينات.

 نفس الشروط السابقة.مشروعك 2
حجم القرض:
أكبر من  50ألف جنيه حتى
 250ألف جنيه.
األجل:
من  12شهرًا –  24شهرًا.
سعر الفائدة:
 %17.75سنوي متناقص
(تعادل  %9.9بسيط).
نمط السداد:
أقساط شهرية تتناسب مع
أرباح العميل من النشاط.

 صورة من بطاقة رقم قوميسارية للعميل والضامن.
  -إيصال مرافق حديث(كهرباء ،غاز ،مياه) لمحل
إقامة المقترض.
 صورة عقد اإليجار أوالتمليك لمحل اإلقامة ولمقر
المشروع ،أو عقد إيجار
محدد المدة مثبت التاريخ في
الشهر العقاري.

 وجود ضامن كامل األهلية ولايكون ضام ًنا لعميل آخر.

 -نفس الشروط السابقة.

 وجود ضامن كامل األهلية واليكون ضام ًنا لعميل آخر.

منتجات من  5000جنيه حتى  -نفس الشروط السابقة.
برنامج البطل
 يقدَّم القرض للمشروعات القائمة فقط ،يحيث يكون  50ألف جنيه:حجم القرض :شرائح
قد مضى عليها سنة على األقل.
 5000جنيه –  15ألف جنيه.
 يستهدف مجاالت النشاط التجاري ،الصناعي،أكثر من  15ألف – أقل من
الخدمي.
 30ألف جنيه.
 30ألف –  50ألف جنيه.
األجل:
من  4شهور إلى  24شهرًا.
سعر الفائدة:
 %28سنوي متناقص (تعادل
 %15.5بسيط).
نمط السداد:
أقساط شهرية تتناسب مع
أرباح العميل من النشاط.
منتجات أكثر من  50ألف
جنيه حتى  250ألفًا:
حجم القرض :شرائح
أكثر من  50ألف جنيه –
 100ألف جنيه.
أكثر من  100ألف – 150
ألف جنيه.
أكثر من  150ألف جنيه –
 250ألف جنيه.
األجل:
من  12شهرًا حتى 36
شهرًا.
سعر الفائدة:
 %20.75سنوي متناقص
(تعادل  %11.6بسيط).
نمط السداد:
أقساط شهرية تتناسب مع
أرباح العميل من النشاط.

يضاف للمستندات السابقة:
 صورة من البطاقة الضريبيةوموقف ضريبي حديث يفيد عدم
وجود مستحقات ضريبية على
المنشأة.
 مستخرج حديث من السجلالتجارى ال يتجاوز  3أشهر.
 صورة آخر إيصال سداد تأمينات(ال يتجاوز  3شهور) يوضح
سداد كامل االشتراكات المطلوبة.
 شهادة حديثة عن األحكام التجارية(اإلفالس والبروتستو) عن آخر
خمس سنوات سابقة.
 قائمة دخل وميزانية معتمدان(للشريحة الثانية والثالثة).

110
111

بنك القاهرة
غ .م.

غ .م.
حجم القرض:
برنامج بدايتي
 برنامج مموَّل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يصل إلى  30ألف جنيه كحدٍّأقصى.
والمتوسطة ومتناهية الصغر.
 يستهدف البرنامج بشكل أساسي المناطق الريفية ،مع األجل:التركيز على العمالء تحت خط الفقر ( %60من قيمة غ .م.
فضل عن تخصيص ما ال يقل عن  %25سعر الفائدة:
االتفاقية) ً
غ .م.
من قيمة االتفاقية للنساء.
نمط السداد:
 يقدَّم التمويل للمشروعات القائمة بهدف التطويرغ .م.
والتوسع واإلحالل والتجديد.
غ .م.

 -وجود ضامن كامل األهلية.

غ .م.

برنامج مشروعك:
 برنامج مموَّل من وزارة التنمية المحلية ،المشروعالقومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية.
 الفئات المستهدفة هي المشروعات الجديدة والقائمة. يستهدف مجاالت النشاط االقتصادي التجاري،الصناعي ،الخدمي.

ممولة من البنك:
مشروعات متناهية الصغر َّ
 التمويل يستهدف األفراد أصحاب المشروعاتمتناهية الصغر ،والمنشآت الفردية والشركات
متناهية الصغر ،وأصحاب المهن الحرة ،وسائل
النقل بكافة أنواعها.
 تغطي مجاالت النشاط :التجارة والصناعيةوالخدمات.

غ .م.
حجم القرض:
لألفراد من  5آالف إلى 100
ألف جنيه.
للشركات من  100ألف إلى
 300ألف جنيه.
وسائل النقل والمعدات من 5
آآلف إلى  75ألف جنيه.
األجل:
لألفراد من  6شهور إلى 36
شهرًا.
للشركات من  6شهور إلى
 60شهرًا.
لتمويل وسائل النقل من 4
شهور إلى  24شهرًا.
سعر الفائدة:
غ .م.
فترة السماح:
غ .م.
نمط السداد:
غ .م .ويُسمح بأن يتم ذلك
من خالل منافذ فوري.

غ .م.

غ .م.

-

-

صورة من بطاقة رقم قومي
سارية للعميل والضامن ،باإلضافة
إلى الشركاء المتضامنين (فى
حالة الشركات).
صورة من عقد اإليجار أو التمليك
لمحل النشاط والسكن.
إيصال مرافق حديث (كهرباء،
غاز ،مياه) لمحل النشاط واإلقامة.
إيصال مرافق حديث (كهرباء،
غاز ،مياه) لمحل إقامة الضامن.
مستخرج رسمي حديث من السجل
التجاري والبطاقة الضريبية
للشركات.
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المصرف المتَّحد
حجم القرض:
برنامج انطالقة لتمويل المشروعات متناهية الصغر:
يتراوح بين  25ألف جنيه
 البرنامج مموَّل من البنك.كحدٍّ أدنى و 150ألف كحدٍّ
 يقدَّم التمويل للمشروعات القائمة فقط. مجاالت النشاط هي التجارية والصناعية والخدمية .أقصى.أجل القرض:
من سنة حتى  4سنوات.
سعر الفائدة:
غ .م.
نمط السداد:
أقساط شهرية.

بنك التنمية الصناعية
حجم القرض:
برنامج بشاير الخير من أجل غد أفضل:
يصل إلى  50مليون
 البرنامج مموَّل من جهاز تنمية المشروعاتللجمعيات والمؤسسات األهلية.
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويصل إلى  75مليون جنيه
 الفئات المستهدفة هي شركات التمويل متناهيالصغر حديثة التأسيس ،والجمعيات والمؤسسات لشركات التمويل متناهي
الصغر.
األهلية .على أن يوجَّه  %50من التمويل
المنصرف للجمعيات والمؤسسات األهلية المصنَّفة تقوم تلك الجهات بإعادة
اإلقراض بحد أقصى  25ألف
(ج)* من الهيئة العامة للرقابة المالية.
جنيه للمشروع.
 تقوم تلك الجهات باستخدام التمويل الممنوح لهاأجل القرض للمستفيد النهائي:
في إقراض المشروعات متناهية الصغر لشباب
الخريجين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير سنتان كحدٍّ أقصى.
فترة السماح:
مشروعاتهم.
 3شهور.
يشترط توجيه ما ال يقل عن  %25من قيمة العقود
للمشروعات المملوكة للنساء أو تكون المرأة هي سعر الفائدة:
 %20مقطوعة**.
المستفيد الرئيسي منها ،خاصة المرأة المعيلة.
نمط السداد:
غ .م.

 -وجود ضامن كامل األهلية.

غ .م.
 السن ال تقل عن  21عامًا. أن يكون قد مضى على تأسيسالمشروع عامان على األقل.

يشترط في المستفيد النهائي:
 أن يكون كامل األهلية. أن يكون مقيمًا في المحافظةنفسها مقر النشاط.
المقترض والضامن
 أن يكونِ
ملمين بالقراءة والكتابة عند
الحصول على القرض.

-

صورة بطاقة رقم قومي سارية.
إيصال مرافق حديث (كهرباء،
غاز ،مياه) لمحل النشاط واإلقامة.
صورة عقد (التمليك /االيجار)
لمقر النشاط والسكن.
صورة رخصة مزاولة النشاط
طبقًا لنوع النشاط.
سجل تجاري حديث.
صورة البطاقة الضريبية.
صورة إيصال سداد التأمينات.
آخر قائمة مالية حديثة للتمويل
الذي يتجاوز مبلغ  50ألف جنيه.

 صورة بطاقة رقم قومي ساريةللمقترض والضامن.
 إيصال مرافق حديث (كهرباء،غاز ،مياه) لمحل النشاط واإلقامة.
 بيانات عن كيفية استغالل القرضودورة النشاط.

* يقصد بالجمعيات والمؤسسات (ج) تلك التي ُّ
تقل محفظة التمويل متناهي الصغر لديها عن  10ماليين جنيه .انظر :الهيئة العامة للرقابة المالية ،وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات األهلية،
ورشة عمل «التمويل متناهي الصغر – اإلطار القانوني ومتطلبات االنطالق» ،أبريل .2015
معا القسط الثابت الذي يسدده المقترض .ويعني هذا أن المقترض
** ُيقصد بالفائدة المقطوعة احتساب قيمة الفائدة على إجمالي قيمة القرض ،ثم توزيع الفائدة المحتسبة بالتساوي مع جزء من قيمة القرض بشكل شهري ليكونا ً
يظل يدفع نفس قيمة الفوائد طوال مدة القرض رغم تناقص أصل الدين.
المصدر :المواقع اإللكترونية للبنوك:
البنك الزراعي المصري  ،www.abe.com.egبنك مصر  ،www.banquemisr.comبنك القاهرة  www.banqueducaire.com.egثم  ،www.bdc.com.egبنك التنمية الصناعية www.idb.com.eg
المصرف المتحد www.theubeg.com/ar
الهيئة العامة لالستعالمات
http://www.sis.gov.eg/Story/174696/%D8%A8%D9%86% D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9..-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9
%85%D9%8A%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%89?la
ng=ar
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الضمانات

 الجمعية تقومبالتأمين على
الحياة وضد العجز
للعمالء.

 تضمن كل عضوةاألخرى.

 ضمان كل عضولآلخر.

غ .م.

-

صورة بطاقة رقم قومي سارية.
صورة من عقد اإليجار أو التمليك
(النشاط).
إيصال كهرباء حديث للنشاط والسكن.
صورة من البطاقة الضريبية.
صورة من السجل التجاري.
صورة من رخصة النشاط.

 صورة الرقم القومي. إيصال مرافق حديث (كهرباء ،غاز،مياه) لمحل إقامة المقترض.

 صورة الرقم القومي. إيصال مرافق حديث (كهرباء ،غاز،مياه) لمحل إقامة المقترض.

القروض حتى  10آالف جنيه:
 بطاقة رقم قومي سارية. عقد اإليجار أو التمليك.القروض أكثر من  10آالف جنيه:
يضاف إلى المستندات السابقة:
 البطاقة الضريبية.القروض أكثر من  12.5ألف جنيه :يضاف
إلى المستندات السابقة:
 بطاقة التأمينات.القروض أكثر من  15ألف جنيه :يضاف
إلى المستندات السابقة:
 إثبات وجود حساب بأحد البنوك.القروض أكثر من  20ألف جنيه يضاف إلى
المستندات السابقة:
 -مركز مالي ومركز ضريبى

المستندات

ملحق رقم ()3
أهم برامج القروض المتاحة للنساء من الجمعيات والمؤسسات األهلية الكبرى والشركات التي تمارس نشاط
التمويل متناهي الصغر
البيان

أهم الشروط المالية

برنامج إقراض المشروعات الصغيرة والحرفية:
 يستهدف المشروعات الصغيرة ومتناهيةالصغر القائمة بالفعل.
 يتيح الحصول على المساعدات الفنيةواإلدارية من خالل مركز خدمة
المشروعات الصغيرة التابع للجمعية.

أهم الشروط غير المالية

حجم القرض:
من ألف جنيه –  100ألف جنيه.
األجل:
من  4إلى  24شهرًا ،وتصل إلى
 48شهرًا للمركبات كحدٍّ أقصى.
سعر الفائدة :غ .م.
نمط السداد :غ .م.
مساهمة ذاتية من العميل :غ .م.

جمعية رجال األعمال باإلسكندرية
 اإللمام بالقراءة والكتابة إذا كانتقيمة القرض تزيد على  7500جنيه.
 ضرورة فتح حساب في أحد البنوكإذا كانت قيمة القرض تزيد على 15
ألف جنيه.

 يقدَّم القرض في مجموعات تضمكل منها خمس عضوات.

حجم القرض:
من  150حتى  900جنيه.
األجل :من  10 - 2شهور.
سعر الفائدة :غ .م.
نمط السداد :نصف شهري.

برنامج بشاير الخير:
 يستهدف المرأة المعيلة في المناطق الريفيةوالحضرية ذات الدخل المنخفض.
 يقدَّم لبدء مشروع جديد أو التوسع فينشاط قائم.
 يقدَّم وفقَّا آللية التمويل الجماعي. تسهم الجمعية في محو أمية المشتركات فيالبرنامج.
برنامج طريق التنمية:
 يستهدف تنمية عمالء برنامج بشاير الخيرومساعدتهم لالنتقال إلى برنامج اإلقراض
الصغير ومتناهي الصغر.
 يقدَّم للرجال والنساء في شكل سلسلة منالقروض عبر آلية التمويل الجماعي.

 اشتراط أن يكون قد مضى علىالمشروع عام على األقل.

 يقدَّم القرض في مجموعات تضمكل منها خمسة أعضاء.

حجم القرض:
من  500حتى  1500جنيه.
األجل :من  10 - 7شهور.
سعر الفائدة :غ .م.
نمط السداد :نصف شهري.

الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين
برامج اإلقراض الفردي:
 تقدم التمويل للمشروعات القائمة بالفعل. المشروعات المموَّلة تتضمَّن المجاالتالزراعية والصناعية والخدمية والتجارية.

حجم القرض:
من  3آالف جنيه حتى 100
ألف جنيه.
تمويل التروسيكل في حدود 18
ألف جنيه طبقًا لسعر السوق.
األجل :غ .م.
سعر الفائدة :غ .م.
نمط السداد:
أسبوعي أو نصف شهري أقساط
متساوية.
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برنامج اإلقراض الجماعي "بشاير الخير":
 مخصَّص للنساء فقط ويستهدف المرأةالمعيلة الفقيرة.
 يقدَّم وفقًا آللية اإلقراض الجماعي. يتم دعم المقترضات بتقديم المشورة والدعمالتسويقي من خالل المعارض الداخلية
والخارجية.
جمعية تنمية المشروعات في بورسعيد
برنامج تمويل المشروعات الصغيرة:
 يقدَّم التمويل للمشروعات القائمة بالفعل. يستهدف المشروعات الصغيرة والحرفيين،وأصحاب سيارات النقل والتاكسي،
ومحالت السوبر ماركت.

حجم القرض:
من ألف جنيه حتى  5000آالف
جنيه.
األجل :غ .م.
سعر الفائدة :غ .م.
نمط السداد:
أسبوعي أو نصف شهري أقساط
متساوية.

حجم القرض:
من  5آالف جنيه حتى  25ألف
جنيه.
األجل 12 :شهرًا.
سعر الفائدة :غ .م.
نمط السداد:
أقساط شهرية متساوية.
الجمعية المصرية لتنمية وتطوير المشروعات (لييد)

 يقدِّم القرض في مجموعات تضمكل منها خمس عضوات.

غ .م.

 -1قرض دكاني:
 يستهدف النساء والرجال أصحابالمشروعات الذين يزاولون أعمالهم من
خالل متجر مملوك أو مؤجَّر.
 يقدَّم للمشروعات القائمة فقط. يغطي األنشطة اإلنتاجية والتجاريةوالخدمية.
 يصاحب القرض برنامج حماية تأمينيةلإلقامة في المستشفيات وتأمين على الحياة.

 -2قرض المرأة:
 يستهدف صاحبات المشروعات متناهيةالصغر الالئي يعملن من المنزل أو يمتلكن
متجرًا لكنهن غير مؤهَّالت للحصول على
قرض دكاني.
 يصاحب القرض برنامج حماية تأمينيةلإلقامة في المستشفيات وتأمين على الحياة.

أول :برامج اإلقراض الفردى
ً
حجم القرض:
من  2000جنيه كحدٍّ أدنى حتى
 75ألف جنيه.
األجل :غ .م.
سعر الفائدة (خالل عام :)2016
.%16
نمط السداد :غ .م.

حجم القرض:
من  2000جنيه كحدٍّ أدنى حتى
 20ألف جنيه كحد أقصى.
األجل :غ .م.
سعر الفائدة (خالل عام :)2016
.%21
نمط السداد :غ .م.

غ .م.

غ .م.

غ .م.

 -3قرض األنشطة المنزلية:
 يستهدف الرجال الذين يزاولون أنشطةإنتاجية أو تجارية أو خدمية من المنزل
وغير مؤهلين للحصول على قرض دكاني.
 يصاحب القرض برنامج حماية تأمينيةلإلقامة في المستشفيات وتأمين على الحياة.

التزام السيدات تضامنيًّا بسداد القرض،
فإذا تخلَّفت إحدى العضوات عن السداد
تلتزم باقي عضوات المجموعة بالسداد
نياب ًة عنها.

ثانيا :برامج اإلقراض الجماعي
ً

حجم القرض:
من  2000جنيه كحدٍّ أدنى حتى
 20ألف جنيه كحد أقصى.
األجل :غ .م.
سعر الفائدة (خالل عام :)2016
.%21
نمط السداد :غ .م.

قرض مجموعتي:
 يستهدف النساء في المناطق األكثراحتياجًا.
 يقدَّم لبدء نشاط مولِّد لدخل أو للتوسع فيمشروع قائم.
 يمنح القرض لكل عضوة من أعضاءالمجموعة التي تتكوَّن من  3أو 5
عضوات.
 يصاحب القرض برنامج حماية تأمينيةلإلقامة في المستشفيات وتأمين على الحياة.

حجم القرض:
يمكن أن يصل في البداية إلى
 2000جنيه .مع إمكانية زيادة
حجم القروض التالية بحد أقصى
 7.5ألف جنيه.
األجل :غ .م.
سعر الفائدة (خالل عام :)2016
.%26
نمط السداد:
غ .م.

 تضمن كل عضوةاألخرى.

 لدى الشركة وثيقةتأمين تغطي
عمالء القروض
ضد مخاطر التعثُّر
وعدم السداد.

 صورة من عقد اإليجار أو التمليك. إيصال كهرباء حديث لمحل اإلقامةوالنشاط.

غ .م.

غ .م.

 وثيقة تأمين علىحياة العميلة تستفيد
منها األسرة في
حدود  3أمثال
قيمة القرض
ويسدَّد منها باقي
أقساط القرض.

 وثيقة تأمين علىحياة العميل تستفيد
منها األسرة في
حدود  3أمثال
قيمة القرض
ويسدَّد منها باقي
أقساط القرض.

غ .م.

غ .م.

غ .م.

 وثيقة تأمين علىحياة العميل تستفيد
منها األسرة في
حدود  3أمثال
قيمة القرض
ويسدَّد منها باقي
أقساط القرض.

 وثيقة تأمين علىحياة العميلة تستفيد
منها األسرة في
حدود  3أمثال
قيمة القرض،
ويسدَّد منها باقي
أقساط القرض.
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برنامج التمويل الفردي:
 يستهدف السيدات الالتي يمتلكن مشروعاتقائمة.
 يصاحب القرض تأمين على الحياة لجميعالعميالت يغطي الوفاة والعجز الكلي
واإلقامة في المستشفيات ،بدون أي تكاليف
إضافية.
 تُمنح العميالت الفرصة للمشاركة فيالمعارض المحلية لتسويق منتجاتهن.
برنامج تمويل األسرة لآلالت والمعدات ووسائل
النقل:
 يستهدف دعم العميالت من النساءبالمعدات واآلالت ووسائل النقل مثل
ماكينات الخياطة ،ماكينات التصوير،
ثالجات العرض ،آالت تقطيع البالستيك،
تروسيكالت ،موتوسيكالت..
 يصاحب القرض تأمين على الحياة لجميعالعميالت يغطي الوفاة والعجز الكلي
واإلقامة في المستشفيات ،بدون أي تكاليف
إضافية.
 تمنح العميالت الفرصة للمشاركة فيالمعارض المحلية لتسويق منتجاتهن.

مؤسسة التضامن للتمويل متناهي الصغر
حجم القرض:
من  8000جنيه حتى  50ألف
جنيه.
األجل:
من  10شهور إلى  18شهرًا.
سعر الفائدة :غ .م.
نمط السداد :غ .م.

حجم القرض:
من  5000جنيه حتى  50ألف
جنيه.
األجل:
من  6شهور إلى  24شهرًا.
سعر الفائدة :غ .م.
نمط السداد :غ .م.

حجم القرض:
من  4000جنيه حتى 6000
جنيه.
األجل:
من  7.5شهور إلى  12شهرًا.
سعر الفائدة :غ .م.
نمط السداد :كل أسبوعين.

غ .م.

برنامج التمويل الجماعى:
 يستهدف النساء صاحبات المشاريع متناهيةالصغر الالتي يعملن بدورة رأسمال
صغيرة.
 يقدَّم التمويل لكل عميلة عضو فيالمجموعة التي تتكون من 9 – 5
عضوات.
 يصاحب القرض تأمين على الحياة لجميعالعميالت يغطي الوفاة والعجز الكلي
واإلقامة في المستشفيات ،بدون أي تكاليف
إضافية.
 تمنح العميالت الفرصة للمشاركة فيالمعارض المحلية لتسويق منتجاتهن.
الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية
برامج تمويل المشروعات متناهية الصغر:
دخل والنشطاء
 الفئات المستهدفة األقل ًاقتصاديًّا ،خاص ًة النساء والمعيالت،
والشباب وذوي اإلعاقة.
 تقديم خدمات مالية وغير مالية للمساعدةعلى الخروج من دائرة الفقر.
 تقديم الدعم الفني لتنمية مهارات الفئاتالمستهدفة من أصحاب المشروعات.
 يشير األداء الفعلي إلى غلبة برامج التمويلالجماعي ،وأن النسبة الغالبة من المستفيدين
نساء.
المؤسسة األولى للتمويل متناهي الصغر
(إحدى المؤسسات التابعة لوكالة أغا خان
الدولية للتمويل األصغر)

-

-

-

السن ال يقل عن  21سنة.
امتالك بطاقة رقم قومي.
يشترط أن يكون قد مضى على
المشروع سنة كاملة على األقل.
أن تتمتَّع العميلة بمهارات إدارية
مقبولة للمشروع.

السن ال يقل عن  21سنة.
امتالك بطاقة رقم قومي.
يشترط أن يكون مضى على
المشروع سنة كاملة على األقل.
أن تتمتَّع العميلة بمهارات إدارية
مقبولة.

السن ال يقل عن  18سنة.
امتالك بطاقة رقم قومي.
يشترط أن يكون قد مضى على
المشروع سنة كاملة على األقل.
أن تتمتَّع العميلة بمهارات إدارية
مقبولة.

غ .م.

 ضامن واحد. تقوم المؤسسةبالتأمين على حياة
جميع العميالت
بما يغطي الوفاة
والعجز الكلي.

 ضامن واحد. تقوم المؤسسةبالتأمين على حياة
جميع العميالت
بما يغطي الوفاة
والعجز الكلي.

 ضمان المجموعة. تقوم المؤسسةبالتأمين على حياة
جميع العميالت
يغطي الوفاة
والعجز الكلي.

غ .م.

غ .م.

غ .م.

غ .م.

غ .م.
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برامج التمويل متناهي الصغر:
 تستهدف الفئات تحت خط الفقر (أقل مندوالر في اليوم) وخاصة في الريف.
 تتمثَّل المجاالت الرئيسية للتمويل في نشاطالتجارة والتداول ،أما في الصعيد فتتركز
في قطاع الثروة الحيوانية.

غ .م.

جمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة (المبادرة):

غ .م.

غ .م.

غ .م.

برنامج تنمية المشروعات الصغيرة والحرفية:
 يستهدف أصحاب المشروعات الصغيرةالتجارية والصناعية والخدمية .أي أن
التمويل يقدَّم للمشروعات القائمة.
 يقترن القرض بتقديم االستشارات الفنيةوالتدريب للمستفيدين.
 يتم المساهمة في تسويق المنتجات من خاللاالشتراك في المعارض

حجم القرض:
من  500جنيه حتى  5آالف
جنيه.

غ .م
برامج التمويل الفردي للمشروعات متناهية
الصغر:
 تستهدف أصحاب المشروعات ذوي الدخلالمنخفض الذين ال يستطيعون الوصول إلى
المؤسسات المالية الرسمية.
 تقدم خدمات الدعم الفني والتدريب ألصحابالمشروعات والعاملين.
برنامج اإلقراض الجماعي (بشاير الخير):
 الفئة المستهدفة هي النساء. يقدَّم القرض إلى العميالت في شكلمجموعة من  5سيدات متضامنات.
 تقدم خدمات الدعم الفني والتدريب ومحواألمية

حجم القرض:
من  25 – 2000ألف جنيه.
األجل:
 4شهور –  18شهرًا.
سعر الفائدة :غ .م.
نمط السداد:
أقساط شهرية بدون فترة سماح.

جمعية رجال أعمال أسيوط
غ .م.

غ .م

برنامج المرأة المعيلة "بشاير الخير":
 يستهدف النساء المعيالت بغرض تنفيذوإقامة مشروعات متناهية الصغر مولدة
للدخل.
 يقدَّم التمويل وفقًا آللية اإلقراض الجماعي. تضم المجموعة من  3إلى  5سيدات.غ .م.

حجم القرض:
من  7.5 – 1000ألف جنيه.
األجل:
 10أسابيع –  40أسبوعًا.
سعر الفائدة :غ .م.
نمط السداد :أقساط أسبوعية.

برنامج تنمية المنشآت الطبية:
 يستهدف األطباء والصيادلة وأصحابالمعامل واألجهزة والمستلزمات الطبية.
 -يقدَّم التمويل للمشروعات القائمة والجديدة.

حجم القرض:
من  10آالف جنيه –  200ألف
جنيه#
األجل:
 6شهور –  36شهرًا.
سعر الفائدة :غ .م.
نمط السداد:
أقساط شهرية بدون فترة سماح.

غ .م.

غ .م.

 -ضمان المجموعة.

 يشترط وجودضامن.

 -ضمان المجموعة

 يشترط وجودضامن.

غ .م.

غ .م.

غ .م.

-

صورة بطاقة العميل والضامن
إثبات محل سكن العميل والضامن.
إثبات محل المشروع.
رخصة ممارسة النشاط.
السجل التجاري.
البطاقة الضريبية.
رقم التأمينات.
غ .م

-

صورة بطاقة العميل والضامن.
إثبات محل سكن العميل والضامن.
إثبات محل المشروع.
رخصة ممارسة النشاط.
السجل التجاري.
البطاقة الضريبية.
رقم التأمينات.
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غ .م
حجم القرض:
من  3آالف جنيه –  50ألف جنيه
طبقًا لعدد األفدنة.
األجل:
 6شهور –  12شهرًا.
سعر الفائدة :غ .م.
نمط السداد :موسمي.

برنامج تمويل الصادرات الزراعية:
 يستهدف صغار المزارعين. يستخدم آلية الزراعة التعاقدية بعقد اتفاقياتبين المصدِّرين والمزارعين لضمان زراعة
وتوريد منتجات زراعية الزمة للتصدير
بالمواصفات المطلوبة وبأسعار متفق عليها.
 يقدم التمويل للمزارع في حدود %50  %75من تكلفة الفدان للمحصولالتصديري.
برنامج تنمية الثروة الحيوانية:
 يستهدف مربي الماشية. يستخدم آلية التعاقد مع تجمعات وجمعياتمربي الماشية للقيام بنشاط التربية والتسمين
لحساب الجمعية.

غ .م.

حجم القرض:
من  3آالف جنيه –  50ألف
جنيه ،طبقًا لعدد رؤوس الماشية.
األجل:
 6شهور –  12شهرًا.
سعر الفائدة :غ .م.
نمط السداد :موسمي.
جمعية سيدات األعمال بأسيوط

أول :برامج ممولة من الموارد الذاتية للجمعية
ً
غ .م.
مشروع ريادة للتمكين االقتصادي:
 الفئة المستهدفة هي السيدات. -تستخدم آلية التمويل الجماعي.

الممول من بنك
برنامج "سنابل الخير"
َّ
اإلسكندرية:
 الفئات المستهدفة هي النساء والرجال إلقامةمشروعات والتشغيل الذاتي.
 يقدَّم التمويل وفقًا آللية اإلقراض الفرديلكال الجنسين.
 يقدم التمويل وفقًا آللية اإلقراض الجماعيللنساء.

غ .م.

غ .م.

غ .م.

برنامج "حلم الغد" الممول من مؤسسة
ساويرس:
 الفئة المستهدفة هي النساء ألغراض إقامةالمشروعات والتشغيل الذاتي.
 يقدم التمويل وفقًا آللية اإلقراض الجماعي.الممول من البنك األهلي المصري غ .م.
برنامج "األمل"
َّ
والصندوق االجتماعي للتنمية:
 الفئات المستهدفة هي النساء والرجال بهدفإقامة مشروعات والتشغيل الذاتي.
 يتم استخدام آلية االقراض الفردي للجنسين. يمكن استخدام آلية اإلقراض الجماعيللنساء.
غ .م.

 -يقدَّم التمويل من خالل كل الفروع.

ثانيا :برامج ممولة من جهات أخرى
ً

 -يقدَّم التمويل من خالل فرع أبو تيج.

 يقدَّم التمويل بجميع فروع مراكزأسيوط.

 يقدم التمويل من خالل جميع فروعالجمعية.

الممول من البنك األهلي
برنامج "إشراقة"
َّ
المصري والصندوق االجتماعي للتنمية:
 الفئات المستهدفة هي النساء والرجال بهدفإقامة مشروعات والتشغيل الذاتي.
 يتم استخدام آلية االقراض الفردي للجنسين. يمكن استخدام آلية اإلقراض الجماعيللنساء.

 وثيقة تأمينتغطي القرض بنسبة
.%100

وثيقة تأمين تغطي
مخاطر النفوق
والذبح االضطراري
والحريق والسطو
وخيانة األمانة بنسبة
.%100

 -ضمان المجموعة.

 في حالة اإلقراضالجماعي للسيدات
يوجد ضمان
المجموعة.

 -ضمان المجموعة.

 في حالة اإلقراضالجماعي للسيدات
يوجد ضمان
المجموعة.

 في حالة اإلقراضالجماعي للسيدات
يوجد ضمان
المجموعة.

غ .م.

غ .م.

غ .م.

غ .م.

غ .م.

غ .م.

غ .م.
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غ .م.

غ .م.

غ .م

الممول من مؤسسة
برنامج "قرض ساويرس"
َّ
ساويرس:
 الفئة المستهدفة هي النساء ألغراض إقامةالمشروعات والتشغيل الذاتى.
 يقدم التمويل وفقًا آللية اإلقراض الجماعي.الممول من وزارة التضامن:
برنامج "المنحة"
َّ
 يستهدف الرجال والنساء لغرض إقامةالمشروعات والتشغيل الذاتي.
 يقدم التمويل وفقًا آللية التمويل الفردي.الممول من الصندوق
برنامج "مستقبل مشرق"
َّ
االجتماعي للتنمية بالتعاون مع بنك التعمير
األلماني:
 يستهدف الرجال والنساء لغرض إقامةالمشروعات والتشغيل الذاتي.
 -يقدم التمويل وفقًا آللية التمويل الفردي.

جمعية رجال األعمال والمستثمرين لتنمية المجتمع المحلي بالدقهلية
برامج اإلقراض الفردي:
حجم القرض:
 المشروعات التجارية واإلنتاجية والخدمية. 500جنيه –  100ألف جنيه.
األجل:
 4شهور –  36شهرًا.
سعر الفائدة :غ .م.
نمط السداد :أقساط شهرية.
اإلنتاج الحيواني والداجن.
حجم القرض:
 500جنيه –  30ألف جنيه.
األجل:
 4شهور –  24شهرًا.
سعر الفائدة :غ .م.
نمط السداد :أقساط شهرية.
 عَمرة وصيانة وسائل النقل (توكتوك،تاكسي ،ميكروباص ،نقل خفيف ،نقل ثقيل) .حجم القرض:
 500جنيه –  100ألف جنيه.
األجل:
 4شهور –  24شهرًا.
سعر الفائدة :غ .م.
نمط السداد :أقساط شهرية.

 -يقدَّم التمويل من خالل فروع منقباد.

 يقدَّم التمويل من خالل فروعأسيوط.

 يقدَّم التمويل من خالل جميع فروعالجمعية.

غ .م.

 -ضمان المجموعة.

غ .م

غ .م.

غ .م.

غ .م.

غ .م

غ .م.

غ .م.
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برامج اإلقراض الجماعي:
 -المشروعات التجارية واإلنتاجية والخدمية.

اإلنتاج الحيواني والداجن.

خدمات مالية أخرى:
 تم التعاقد مع شركة فوري للتحصيلاإللكتروني للمدفوعات المتعلِّقة ببرامج
التمويل المختلفة.
 تقدِّم الجمعية لعمالئها خدمة التأميناالدخاري االختياري على الحياة.
الخدمات غير المالية:
 برامج تدريب للنساء لتعلُّم مهارات حرفيةتؤهِّل للعمل.
 -برامج لتعلُّم مهارات التسويق.

حجم القرض:
 50جنيه –  5000جنيه.
األجل:
 10شهور –  50أسبوعًا.
سعر الفائدة:
غ .م.
نمط السداد:
أقساط أسبوعية.

غ .م.

برنامج دعم المشروعات الصغيرة:
 الفئة المستهدفة هي الشباب والشاباتالراغبين في تنمية أو تأسيس مشروعات.

برنامج األسر المنتجة:
 يستهدف المشروعات متناهية الصغرللنساء.
 -يمنح التمويل وفقًا آللية اإلقراض الجماعي.

حجم القرض:
 1000جنيه  5000 -جنيه.
األجل:
 4شهور –  12شهرًا.
سعر الفائدة :غ .م.
نمط السداد :أقساط شهرية.

حجم القرض:
من  5000جنيه  50 -ألف
جنيه.
األجل:
حد أقصى  3سنوات.
سعر الفائدة:
مصروفات إدارية مبلغ ثابت لكل
أحجام التمويل.
نمط السداد :غ .م.
حجم القرض:
من  1000جنيه  5000 -جنيه.
األجل:
غ .م.
سعر الفائدة:
مصروفات إدارية مبلغ ثابت لكل
أحجام التمويل.
نمط السداد :غ .م.
غ .م.

مؤسسة "باب رزق جميل" بالجيزة
 السن ال يقل عن  21عامًا. التمتُّع بسمعة جيدة والقدرة علىإدارة المشروع.

غ .م.

غ .م.

برنامج وسائل النقل:
 يستهدف توفير تروسيكل أو توكتوك أوموتوسيكل ،بسعر الجملة لمساعدة الشباب
على إيجاد فرصة عمل.

غ .م.

 -وجود ضامن.

 الضمان الجماعيللعضوات.

غ .م.

غ .م.

-

صورة بطاقة الرقم القومي.
المقترض والضامن.
لكل من
عقد السكن ٍّ
ِ
إيصال مرافق حديث لمقر النشاط.
البطاقة الضريبية أو السجل التجارى أو
رخصة مزاولة النشاط.

غ .م.

غ .م.
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شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر
حجم القرض:
من  4000جنيه حتى  30ألف
جنيه.
األجل:
من  4شهور إلى  12شهرًا.
سعر الفائدة (فى أكتوبر :)2017
 %16ثابتة في المتوسط.
نمط السداد:
أقساط شهرية.
برامج تمويل المشروعات متناهية الصغر غير
المسجَّلة:
 يستهدف المشروعات غير المسجلة التيتمتلكها أو تقوم بتشغيلها العائالت الصغيرة
وال يتجاوز عدد العاملين بها عشرة أفراد،
أو المشروعات المنزلية الصغيرة.
 يتم تمويل المشروعات العاملة بكافةالقطاعات باستثناء اإلنتاج الزراعي وتربية
المواشي واالستزراع السمكي والداجني
والنقل.
 تستهدف البرامج تمويل رأس المال العامل.برامج تمويل المشروعات متناهية الصغر
المسجلة رسميًّا:
 تستهدف المشروعات التي يعمل بها أقلمن  10أفراد ،والتي تمارس عملها بشكل
رسمي بموجب التراخيص الالزمة ولديها
سجل تجاري وبطاقة ضريبية خاصة بها.
 تستهدف البرامج تمويل رأس المال العاملوشراء األصول.

حجم القرض:
الحد األقصى  10آالف جنيه،
ويمكن أن يصل إلى  25ألف
جنيه.
األجل:
الحد األقصى  12شهرًا للقرض
الجماعي،
 15شهرًا للقرض الفردي.
سعر الفائدة:
 %42متناقصة سنويًّا.

غ .م.

حجم القرض:
من  30ألف جنيه حتى 100
ألف جنيه.
األجل:
من  6شهور إلى  24شهرًا.
سعر الفائدة :غ .م.
نمط السداد :أقساط شهرية.
خدمات مالية أخرى:
 تتيح الشركة للعمالء استخدام ماكينات ATMفي شبكة فروعها للدخول إلى
حساباتهم المصرفية وبطاقاتهم االئتمانية في
كافة البنوك.
 تتيح للعمالء استخدام الماكينات في السداداإللكتروني لفواتير الكهرباء والغاز والمياه
وفواتير التليفون المحمول ،وذلك بالتعاون
مع شركة فوري.

شركة ريفي لتمويل المشروعات متناهية الصغر
تمويل المشروعات:
 -يستهدف المشروعات القائمة للشباب.

شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر
برامج تمويل المشروعات متناهية الصغر:
 تستهدف المشروعات القائمة فقط. يقدم التمويل في شكل إقراض فرديوإقراض جماعي.

شركة أمان للتمويل متناهي الصغر
برامج تمويل المشروعات:
 تستهدف المشروعات الصغيرة ومتناهيةالصغر القائمة والمدرَّة لدخل.
 مجاالت التمويل تقتصر على النشاطالتجاري والصناعي والخدمي.

حجم القرض:
من  4000ألف جنيه حتى 100
ألف جنيه.
األجل:
من  4شهور إلى  24شهرًا.
سعر الفائدة :غ .م.
نمط السداد:
أقساط شهرية متساوية،
يمكن سداد األقساط من خالل
ماكينات  POSالتابعة للشركة.

غ .م.

غ .م.

غ .م.

غ .م.

 السن ال يقل عن  21سنة. أن يكون للعميل نشاط اقتصادي قائمومدر لدخل يكفي لسداد مبلغ التمويل
وأعبائه.
 أال يكون العميل ضام ًنا ألحد عمالءالشركة.

غ .م.

غ .م.

 يشترط وجودضامن ،ولكن ال
يشترط أن يكون
موظفًا.

 يشترط وجودضامن في
اإلقراض الفردي.
 الضمان المتبادلللنساء في
حالة اإلقراض
الجماعي.

 ضامن من أقاربالدرجة األولى،
فإذا لم يتوفر
يشترط ضمانة أحد
أصحاب الدخل
الثابت (مرتب أو
معاش).
 تأمين حياة فيحدود مبلغ ومدة
التمويل.

غ .م.

عدد صورتين من بطاقة العميل.
عدد صورتين من بطاقة الضامن.
صورة عقد إيجار مقر المشروع القائم.
إيصال مرافق حديث (كهرباء ،مياه،
تليفون.)...

غ .م.

-

-

صورة بطاقة رقم قومي سارية.
صورة من عقد التمليك أو اإليجار لمحل
النشاط ،مع إثبات تاريخ اإليجار.
إيصال كهرباء حديث لمقر النشاط
والسكن.
صورة بطاقة الضامن.
إيصال كهرباء لسكن الضامن.
إثبات دخل الضامن.

 صورة بطاقة رقم قومي سارية للعميلوالضامن.
 إيصال مرافق حديث (كهرباء ،غاز،مياه ،تليفون )...لمحل النشاط ومحل
سكن العميل والضامن.
إذا كان مبلغ التمويل أكثر من  25ألف جنيه
يضاف إلى ما سبق:
 رخصة مزاولة النشاط. البطاقة الضريبية. -السجل التجارى.
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خدمات أخرى:
 خدمة السداد اإللكتروني لألقساط. إتاحة  %5خصم للعمالء المنتظمين فيالسداد على مشترياتهم من محالت أمان
للتقسيط.
شركة سندة
برامج التمويل المتاحة:
 يقدَّم التمويل للمشروعات القائمة فقط بحدأدنى سنة.
 تغطي البرامج المشروعات الزراعيةوالتجارية والصناعية والخدمية.
 تتعاون الشركة مع عدد من الجمعياتاألهلية للتمويل متناهي الصغر ،خاصة في
اإلسكندرية وأسيوط.

شركة فيتاس مصر للتمويل متناهي الصغر
-

برامج تمويل المشروعات متناهية الصغر:
تعمل الشركة حاليًا في نطاق القاهرة
الكبرى فقط لحين استكمال شبكة الفروع
في األقاليم.
يتم التركيز على قطاعات التجارة والصناعة
والخدمات.
االهتمام بتمويل النساء.
تقديم دعم فني إلدارة المشروعات – .إتاحة
خدمات التدريب للعمالء من خالل اتفاقات
مع مراكز تدريب.

شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر
برامج تمويل المشروعات متناهية الصغر:
 تغطي برامج التمويل التجارة والخدماتوالمشروعات الحرفية.
 برامج التمويل الجماعي في مقدمة أشكالتمويل النساء.

شركة األولى للتمويل متناهي الصغر
 حصلت على الترخيص النهائي لممارسةالنشاط في بداية عام .2019
 تستهدف التركيز على منطقة الوجه القبلي.شركة فوري للتمويل متناهي الصغر
 تستهدف تمويل المشروعات الجديدةوالقائمة.
 التركيز على التجار الذين تتعامل معهمحاليًا شركة فوري للمدفوعات.

حجم القرض:
من  1000جنيه حتى  30ألف
جنيه.
من  30ألف جنيه إلى  100ألف
جنيه.
األجل :غ .م.
سعر الفائدة :غ .م.
نمط السداد :غ .م.

حجم القرض:
التدرج في المنح حتى 100
ألف جنيه
األجل :غ .م.
سعر الفائدة :غ .م.
نمط السداد :غ .م.

حجم القرض:
من  5آالف –  30ألف جنيه.
من  30ألف –  50ألف جنيه.
من  50ألف –  100ألف جنيه.
األجل :غ .م.
سعر الفائدة :غ .م.
نمط السداد :غ .م.

غ .م.

حجم القرض:
 100 – 5000ألف جنيه.
األجل:
حد أقصى  24شهرًا.
سعر الفائدة :غ .م.
نمط السداد :غ .م.

-

-

ال يقل السن عن  21سنة.
أن يكون المشروع قائمًا بحد أدنى
سنة.
وجود ضامن.
توقيع طالب التمويل والضامن.

السن ال يقل عن  18سنة.
أن يكون المشروع قائمًا بحد أدنى
سنة.
وجود ضامن.
توقيع طالب التمويل والضامن.

 يشترط أن يكون المشروع قائمًا لمدةعام على األقل.

غ .م.

غ .م.

 يشترط وجودضامن.

 يشترط وجودضامن.

 الضمان المتبادلللنساء في
حالة اإلقراض
الجماعي.

غ .م.

غ .م.

 بطاقة رقم قومي سارية للعميل والضامن. عقد تمليك مقر المشروع أو عقد إيجارسار حتى انتهاء مدة التمويل.
ٍ
 فاتورة مرافق حديثة (كهرباء ،غاز،مياه).

 بطاقة رقم قومي سارية للعميل والضامن. عقد تمليك مقر المشروع أو عقد إيجارسار حتى انتهاء مدة التمويل.
ٍ
 فاتورة مرافق حديثة (كهرباء ،غاز،مياه).
في حالة زيادة مبلغ القرض عن  30ألف
جنيه يضاف للمستندات السابقة:
 سجل تجاري. -بطاقة ضريبية.

غ .م.

غ .م.

غ .م.

* تمثل الجمعيات والمؤسسات األهلية والشركات أعاله نحو  %90من إجمالي أرصدة التمويل المقدم ،وأكثر من  %87من أعداد المستفيدين ،وذلك طبقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن نشاط التمويل متناهي الصغر في
نهاية مارس  .2019انظر الجدول رقم ( )10من هذه الدراسة.
 #طبقا لما هو معلن على الموقع االلكترونى لجمعية رجال األعمال بأسيوط ،وعلى الرغم أنه مخالف لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يتعلق بالحد األقصى للتمويل متناهي الصغر
المصادر:
 -1المواقع االلكترونية للجمعيات والمؤسسات األهلية والشركات:
جمعية رجال األعمال باإلسكندرية  ،www.aba-services.comالجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين  ،www.esed-eg.orgجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببور سعيد https://ar-ar.facebook.
 ،com/sedap3الجمعية المصرية لتنمية وتطوير المشروعات (ليد)  ،https://lead.org.eg/arمؤسسة التضامن للتمويل متناهي الصغر  ،http://www.altadamun.org/arالمؤسسة األولى للتمويل متناهي الصغر
 ،www.akdn.org/arجمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة (المبادرة)
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 ،www.mobadara.org/arجمعية رجال األعمال بأسيوط  ،www.asba.org.egجمعية سيدات األعمال بأسيوط  ،http://abwa-eg.orgجمعية رجال األعمال والمستثمرين لتنمية المجتمع المحلى بالدقهلية http://
 ،www.dbacd-eg.orgمؤسسة باب رزق جميل https://ar-ar.facebook.com/BRJ.Egypt
شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر  ،https://tanmeyah.comشركة ريفي لتمويل المشروعات متناهية الصغر https://ar-ar.facebook.com/pages/category/Public-Figure
شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر  ،https://ar-ar.facebook.com/tasaheelegyptشركة أمان للتمويل متناهي الصغر  ،https://amanmicrofinance.comشركة سندة ،https://www.sandah.org
شركة فيتاس مصر للتمويل متناهي الصغر  ،https://www.facebook.com/Vitas.Misrشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر  ،https://www.facebook.com/tamweelymicrofinanceشركة فوري للتمويل
متناهي الصغر https://www.facebook.com/pg/fawrymicrofinance
 -2تقارير النشاط وأحاديث صحفية لمسئولي الجمعيات والمؤسسات والشركات:
جمعية رجال األعمال والمستثمرين لتنمية المجتمع المحلي بالدقهلية ،تقرير األداء .2017
الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية ،التقرير السنوي لعام .2017
حديث صحفي مع عمرو أبو العش رئيس مجلس إدارة شركة «تنمية» ،منشور على موقع مصراوي بتاريخ  17اكتوبر /1173757/17/10/2017/www.masrawy.com/news/news_economy/details .2017
ألفا كابيتال لالستشارات المالية ،ملخص تقرير المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة لشركة إم إن تي لتنمية المشروعات الصغيرة (المالكة لحصة  %75من شركتي مشروعي وتساهيل) في  1أغسطس .2018
حديث صحفي مع باسل رحمي رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة سندة في جريدة المصري اليوم بتاريخ  28أكتوبر /https://amanmicrofinance.com 2018
حديث صحفي مع حسام هيبة العضو المنتدب لشركة فيتاس – مصر للتمويل متناهي الصغر في جريدة المصري اليوم بتاريخ  9سبتمبر ،2018
1321047/www.almasryalyoum.com/news/details
حديث صحفي مع عمرو أبو العزم رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي في جريدة الفجر بتاريخ  28مارس 3528997/www.elfagr.com 2019
حديث صحفي مع أشرف ناصف الرئيس التنفيذي لشركة األولى في جريدة المال بتاريخ  15يناير https://www.findevgateway.org/ar/organization/al-mal-newspaper 2019
حديث صحفي مع محمد عكاشة العضو المنتدب لشركة فوري في جريدة العرب اليوم بتاريخ  25نوفمبرhttps://www.findevgateway.org/ar/organization/al-arab-al-yawm 2018

الفصل الرابع

خبرات وتجارب المؤسسات األهلية والنساء
المستفيدات

منى عزت
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�را مبعطي��ات ونتائ��ج جمموع��ة م��ن ور���ش
مي ِّث��ل ه��ذا الف�ص��لُ تقري� ً
العم��ل الت��ي مت تنظيمه��ا ملجموع��ة من الن�س��اء ،وعدد من ممثل��ي اجلمعيات
الأهلي��ة العامل��ة يف جم��ال التمويل متناه��ي ال�صغر ،وذلك بهدف�ين .يتمثَّل
�أولهم��ا يف �إيج��اد م�س��احة لإب��راز �أ�ص��وات الن�س��اء ،وتق��دمي ر�ؤيتهنَّ حول
�أن�ش��طتهنَّ االقت�صادي��ة و�إدراكه��ن لأهمي��ة دوره��ن االقت�ص��ادي ،وكي��ف
تعامل ه�ؤالء الن�س��اء مع ال�صعوبات التي واجهتهن �أثناء قيامهن بن�ش��اطهن
االقت�ص��ادي ،وحج��م القرو�ض الت��ي ح�صلن عليها ،وم��دى قدرتهن على
ت�س��ديد �أق�س��اط القرو�ض ،ومدى معرفتهن باخلدمات البنكية ،وهل لديهن
تعامالت م��ع البنوك ومكات��ب الربيد؟
التعرف على �أر���ض الواقع على
ويتمثَّ��ل اله��دف الثاين يف حماول��ة
ُّ
ن�ش��اط اجلمعيات الأهلية ،التي تعمل يف جمال امل��شروعات متناهية ال�صغر
والإقرا�ض للن�س��اء ،وطبيعة عالقة الن�س��اء باجلمعيات الأهلية التي تتعامل
معها ،ومدى ت�أثري هذه اجلمعيات يف تطوير الن�س��اء مل�رشوعاتهن وحت�سني
والتعرف على دور اجلمعيات الأهلية يف �إك�س��اب الن�س��اء
فر���ص عمله�نَّ،
ُّ
معارف عن اخلدمات البنكية و�س��بل الو�صول �إىل هذه اخلدمات.
المنهج:
املنه��ج امل�س��تخدم يف حتلي��ل معطي��ات ور���ش العم��ل ه��و «املنه��ج
الو�صف��ي» ،ال��ذي يعتمد على الو�ص��ف والتحليل الكيفي خلربات وجتارب
الن�س��اء امل�ش��اركات ،و�إح��دى �أدوات ه��ذا املنهج ه��و «املقاب�لات املعمَّقة»،
وا�س��تخدام ه��ذه الأداة ميكِّ ��ن م��ن �إج��راء مقاب�لات فردي��ة م��ع الن�س��اء
�رف عل��ى جترب��ة وخ�برة كلٍّ منه��ن ب�ش��كل
امل�ش��اركات ،مم��ا يتي��ح التع� ُّ
مف�صَّ��ل ،واحل�ص��ول عل��ى التفا�صيل الالزم��ة؛ من �أجل تق��دمي حتليل كيفي
الكمي ال��ذي يركِّ ز على
لواق��ع برام��ج التمويل املقدم للن�س��اء مكم��ل للتحليل ِّ
الأرق��ام والبيان��ات.
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�أجري��ت املقاب�لات املعمَّق��ة �أثن��اء ور���ش العم��ل الت��ي مت تنفيذه��ا يف
�أ�س��يوط واملني��ا والبحرية وكفر ال�ش��يخ والفي��وم ،وحر�صنا عل��ى �أن تكون
املحافظ��ات من الوجهني القبلي والبحري .واخلم���س حمافظات من �ضمن
 11حمافظة ،ت�ضمنتها درا�سة بحثية حديثة �أجراها املركز القومي للبحوث
االجتماعي��ة واجلنائي��ة ع��ن ال�ش��باب امل��صري ،ال��ذي يرغ��ب يف الهج��رة
ب�ص��ورة غري ��شرعية بحثًا ع��ن فر�ص عمل.1
ينق�س��م ه��ذا الف�ص��ل �إىل ق�س��مني ،يتن��اول الق�س��م الأول حتلي��ل 12
مقابلة معمَّقة يف عدد من ور���ش العمل مع اجلمعيات الأهلية يف املحافظات
امل�ش��ار �إليه��ا �أعاله ،ومت اختيار اجلمعيات الأهلي��ة التي وجَّهنا �إليها الدعوة
م��ن خ�لال وزارة الت�ضام��ن االجتماعي وم��ن خالل عالقات مب�ؤ�س�س��ات
وهيئ��ات دولي��ة لها عالقة بهذه اجلمعي��ات .ومتَّ و�ضع معايري الختيار هذه
اجلمعيات تت�ضمَّن �أن تكون هذه اجلمعيات جادة ون�شيطة وم�سجَّلة يف هيئة
الرقاب��ة املالي��ة .وق��د متَّ توجيه الدعوة �إىل  20جمعي��ة �أهلية اختري من بينها
 12جمعي��ة هي اجلمعي��ات التي قبِلت تنفيذ جميع الأن�ش��طة املرتبطة بتطبيق
الدليل التدريبي و�أن�ش��طة امل��شروع الذي جترى يف �س��ياقه ور�ش العمل.
كم��ا �أجري��ت  46مقابل��ة معمَّق��ة م��ع الن�س��اء الالئ��ي يعمل��ن يف
امل��شروعات متناهي��ة ال�صغ��ر ،ومت الو�ص��ول �إىل ه�ؤالء الن�س��اء من خالل
ه��ذه اجلمعي��ات.
وق��د مت انته��اج ه��ذا الأ�س��لوب لأن امل�س��ته َدف ه��و تنفي��ذ عدة ور���ش
عم��ل وبرام��ج تدريبية للجمعيات والن�س��اء ،تعقبها زي��ارات متابعة وتقييم
لقيا�س �أثر هذه الأن�شطة على تطوير عمل هذه اجلمعيات مع ه�ؤالء الن�ساء.
1

الموقع الرسمي للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية
واالتجار بالبشر

http://nccpimandtip.gov.eg/ar/facts_and_estimates/egypt-illegalmigration/
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-

وق��د �أجري��ت ور���ش العم��ل واملقاب�لات املعمَّق��ة م��ع الن�س��اء ب��دون
ح�ضور ممثِّلي اجلمعيات الأهلية ،لكي نوفِّر للن�ساء امل�ساحة الآمنة للحديث.
وينق�س��م ه��ذا الف�ص��ل �إىل ق�س��مني :الق�س��م الأول للجمعي��ات الأهلي��ة،
والق�س��م الثاين للن�س��اء امل�س��تفيدات من هذه اجلمعيات.
القسم األول :الجمعيات األهلية
يق ِّدم اجلدول التايل �أ�س��ماء امل�ؤ�س�س��ات واجلمعيات الأهلية امل�ش��اركة
يف ور���ش العمل والنطاق اجلغرايف وجماالت الن�شاط.
المنظَّمة

المحافظة
 مشغل حرف يدوية. قروض. -تدريب على الخياطة.

جمعية تنمية المجتمع

جمعية الصعيد للتربية
والتنمية
مقرها الرئيسي بالقاهرة

المنيا

-

تمويل المشروعات متناهية الصغر.
مِ َنح لمشروعات متناهية الصغر للنساء الحاصالت على
برامج محو األمية.
منح مشروعات صغيرة مرتبطة بمشروعات التنمية الشاملة
بالمحافظة.
مشاغل تنمية المهارات.
مركز الخدمة االجتماعية.

 االدخار واإلقراض. مشروعات قروض متناهية الصغر. -تدريب وتوظيف.

جمعية بادر لتنمية
الصعيد
أسيوط

جمعية الطفولة والتنمية

-

مؤسسة أمان للتنمية
البشرية وتنمية المجتمع

جمعية سيدات األعمال

النشاط

-

اإلقراض للنساء لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
مِ َنح ال تُرد ألفكار مشروعات ريادة األعمال.
تعاونية إنتاجية تصنيع منتجات الرمان.
تشغيل الخريجات في مشروعات تنموية.

-

قروض متناهية الصغر.
تدريب من اجل توظيف النساء في المصانع.
تدريب وتشغيل ذاتي للنساء.
وحدة تدريب المرأة حِرفيًّا ومهاريًّا وفنيًّا.
وحدة توظيف المرأة.

 التمكين االقتصادي للنساء من خالل تكنولوجيا المعلومات. -برنامج االدخار.
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جمعية شباب مصر
لتنمية المجتمع
الجمعية المصرية للتنمية
الشاملة
جمعية الرعاية االجتماعية
برشيد

الفيوم

البحيرة

جمعية تنمية المجتمع
الريفي باألبعادية
جمعية الرعاية االجتماعية
ببرج مغيزل

جمعية سيدات أعمال
المستقبل بفوة

 تدريب النساء على إدارة المشروعات الصغيرة والجماعية. إقراض النساء وتوفير رأس المال لمشروعاتهن. صناديق ادخارية. دراسات جدوى اقتصادية. تدريبات حرفية. التدريب على الصناعات اليدوية وخاص ًة صناعة الكليمواألعمال الحرفية.
 التمويل متناهي الصغر. برامج االدخار. -االقراض متناهي الصغر.

كفر الشيخ

-

التمويل متناهي الصغر.
التدريب على األعمال اليدوية والحرفية.
المشاركة في مجاالت الصناعات اليدوية وخاصة مجال
غزل الشباك والجريد.
مشروع تنمية المرأة الريفية.

 تدريب والتأهيل لسوق العمل. مركز استشارات إلعداد دراسات الجدوى. -تمويل متناهي الصغر واألولوية للمرأة.

تخ�ضع هذه اجلمعيات الأهلية لأحكام قانون امل�ؤ�س�س��ات واجلمعيات
الأهلي��ة رقم  149ل�س��نة  ،2019وه��ي جمعيات تنموية� ،أغلبها ت�س��تند �إىل
الر�ؤي��ة التنموي��ة التي تلب��ي االحتياج��ات ،وبع�ضها يجمع بني ه��ذه الر�ؤية
التنموي��ة واخلدمية ،حيث تقدَّم �إعانات وخدمات مبا��شرة للن�س��اء خا�صة،
وللمجتمع الذي تعمل فيه ب�ش��كل عام.
كم��ا يتب�ين من اجلدول ال�س��ابق �أن اجلمعيات امل�ش��اركة تتوزَّع على
املحافظ��ات اخلم�س��ة عل��ى النحو الآت��ي :جمعيتان من كلٍّ م��ن حمافظة املنيا
والفي��وم والبح�يرة وكفر ال�ش��يخ ،و�أربع��ة جمعيات من �أ�س��يوط .وزيادة
ع��دد اجلمعي��ات بهذه املحافظة مقارنةً باملحافظات الأربعة الأخرى ب�س��بب
معاي�ير االختي��ار التي �س��بقت الإ�ش��ارة �إليه��ا ،فمن بني  20جمعي��ة �أهلية مت
دعوتهم الجتماع تعريفي بامل�رشوع وافقت  12جمعية على �أهداف و�أن�شطة
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امل�رشوع ،كان من بينها الأربعة جمعيات من �أ�سيوط ،وتغطي كلُّ جمعية
جغرافيا خمتل ًفا ،وخربات و�أن�ش��طة هذه اجلمعيات متنوعة.
نطا ًق��ا
ًّ
تركَّزت املحاور التي دار حولها النقا���ش يف ور���ش عمل اجلمعيات
امل�شاركة على �ستة حماور رئي�سية متثَّلت فيما ي�أتي:
المحور األول:
أسباب اختيار األنشطة التي تنفِّذها الجمعيات مع النساء المشاركات:
�أ�س��فرت النتائ��ج ع��ن تع ُّدد جم��االت عمل الن�س��اء يف الري��ف ،و�أنها
حرف ومهن
مل تعد قا�رصة على الأن�ش��طة املرتبطة بالزراعة ،لكن �أغلبها
ٌ
تقليدية تت�ش��ابه �أغلبها مع الأن�ش��طة التي تقوم بها الن�س��اء داخل املنزل.
تنوعت الإجابات على النحو التايل:
Öوج��ود ن�س��اء ماهرات يف جم��ال الأعمال اليدوي��ة ،مثل �أعمال
اخلياطة والغزل على النول ،كما تعدَّدت جماالت عمل الن�ساء
م��ن بائع��ات خ��ضراوات وفاكه��ة ومنظف��ات وبقال��ة ومالب���س
و�أدوات منزلي��ة وخبز.
Öاختي��ار بع���ض الأن�ش��طة التي تقوم به��ا اجلمعية مرتب� ٌ
�ط بطبيعة
جم��االت عم��ل �أهايل القرية �أو املدينة الت��ي تعمل فيها اجلمعية،
مث� ًلا يف قرية برج مغيزل مبدينة ر�ش��يد مبحافظة كفر ال�ش��يخ،
تعمل ن�س��اء القرية يف غزل �شباك ال�صيد ،ويف قرية بني طالب
يف حمافظ��ة �أ�س��يوط تعم��ل �أغلب الن�س��اء يف �صناعة احل�رص من
نبات احللفا على نول يدوي ،وجتد يف هذه القرى �أغلب الأ�رس
تعم��ل يف ه��ذه احل��رف وه��ي ح��رف متوارث��ة ،ف��الأم وبناته��ا
يعمل��ن يف ه��ذه ِ
احل��رف وعندم��ا تتزوج البنت ت�س��تمر يف نف���س
الن�ش��اط� ،س��واء بالتعاون مع �أمها �أو مع �أهل الزوج (احلماة -
�أخوات الزوج).
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Öاحتي��اج الن�س��اء الفق�يرات للعم��ل وه�نَّ ال ميلك��ن امل��وارد املالي��ة
الكافي��ة .فانته��زت اجلمعي��ات احتياجات الن�س��اء للم��ال وقامت
بتنفي��ذ م��شروعات وبرامج الإقرا�ض؛ لتلبي��ة احتياجات ه�ؤالء
الن�س��اء يف توفري فر�ص عمل ،وم�س��اعدتهن يف ت�أ�سي�س و�إدارة
م�رشوعات.
Öتنفي��ذ م��شروعات للن�س��اء الالئ��ي ح�صل��ن عل��ى قرو���ض
بغر���ض رف��ع كف��اءة ه�ؤالء الن�س��اء ودع��م قدرتهن عل��ى �إدارة
م��شروعاتهن.
Öذك��رت بع���ض اجلمعيَّات �أنه��ا تربط بني �رضورة حم��و الأمية
ومتك�ين الن�س��اء م��ن �إدارة م��شروعاتهن بطريق��ة �أك�ثر كفاءة،
وه��ذا ما دفع ه��ذه اجلمعيات �إىل تنظيم برامج حمو �أمية للن�س��اء
الالئي يح�صل��ن على قر�ض.
Öحت�سني م�ستوى معي�شة الن�ساء ،وزيادة دخل الأ�رسة ،وعملت
هذه اجلمعيات على حتقيق هذا الهدف ،من خالل دمج الن�س��اء
يف امل�رشوعات متناهية ال�صغر ،وال�صناديق االدخارية.
Öذك��رت جمعي��ة واح��دة �أنه��ا نفَّ��ذت �أن�ش��طة متكِّ ��ن الن�س��اء م��ن
الو�ص��ول للموارد املالية من خالل تعريفهن بربامج الإقرا�ض
صرف يف
وطريق��ة �إدارة �صنادي��ق االدخ��ار ،والتحكُّ ��م يف الت�� ُّ
ه��ذه الأم��وال الت��ي حت�ص��ل عليها من خ�لال امل��شروعات التي
يقمن بتنفيذها ،مع الو�ضع يف االعتبار �أن عائد هذه امل�رشوعات
حمدود للغاية .ت�سهم الن�ساء يف توفري بع�ض االحتياجات للأ�رسة
ٌ
منها ت�سديد م�رصوفات مدر�سية ،الإ�سهام مع الزوج يف توفري
املواد الغذائية� ،رشاء مالب�س ،توفري مدخرات ب�سيطة ت�ستخدم
تعر���ض �أحد �أفراد الأ��سرة للمر�ض ،وبالتايل ي�س� ُ�هل
يف حال��ة ُّ
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أوجه الإنفاق ،لكن ال ت�صل �إىل
�أن تتَّخذ الن�ساء قرارات ب�ش�أن � ُ
�أن يكون لديها ا�س��تقالل مايل عن الأ��سرة �أو تكون قادرة على
�س��د احتياجات الأ��سرة ب�أكملها� ،أو توفري دخل منا�سب للأ�رسة
ب�شكل دوري.
المحور الثاني:
طبيعة برامج اإلقراض للنساء التي تنفذها الجمعيات:
Öتتع�دَّد اجله��ات الت��ي حت�صل منه��ا اجلمعي��ات وامل�ؤ�س�س��ات على
القرو���ض ،م��ن بينها :م�ؤ�س�س��ة �ساوير���س للتنمية ،وم��شروع
تطوي��ر امل��ر�أة الريفي��ة ب��وزارة الت�ضامن االجتماع��ي ،وجهاز
تنمي��ة امل��شروعات ال�صغ�يرة ،وجه��ات مانحة .وبن��وك منها:
البن��ك الأهل��ي امل��صري ،وع��دد قلي��ل ذكَ ��ر �أن��ه يتعام��ل م��ع
ال��شركات التي تق ِّدم اخلدمات املالية ،وذكر البع�ض الآخر �أن
تف�ضل التعامل املبا�رش مع امل�ستفيدات وال ترغب
هذه ال�رشكات ِّ
يف التعام��ل م��ع اجلمعي��ات الأهلية.
Öتختل��ف قيمة الفائدة على القر�ض من جهة �إىل �أخرى وبح�س��ب
طبيع��ة امل��شروع ،وتب��د�أ الفائ��دة من  ،%5وه��ذه القرو�ض من
وزارة الت�ضام��ن االجتماع��ي وه��ي الت��ي حت��دد �س��عر الفائ��دة،
ثم ترتاوح �س��عر الفائدة ما بني � %14إىل  %21وت�س�دَّد ب�أق�س��اط
ثابت��ة ،وتوج��د ا�س��تثناءات ب�ش��أن من��ح قرو���ض ب��دون فوائد،
قرو�ضا ب��دون فائدة.
فذك��رت اجلمعي��ات �أن هناك جه��ات تقدم
ً
ٍ
جمعية �إىل �أخرى
�اوت قيمةُ القر�ض الذي مينح للن�س��اء م��ن
Öتتف� ُ
على النحو الآتي:
التدرج� ،أي تقوم مبنح
●تعتم��د بع���ض اجلمعيات على طريقة
ُّ
�أول قر���ض بقيم��ة �صغ�يرة ويف حالة جناح املر�أة يف ال�س��داد
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وا�ستمرار م�رشوعها تزيد لها من قيمة القر�ض ،ففي جمعية
تب��د�أ القر���ض بـ  500جنيه وي�صل �إىل  45000جنيه ،وتبد�أ
جمعية �أخرى بـ  2000جنيه وي�صل �إىل  50000جنيه.
�ج الإقرا���ض داخ��ل اجلمعي��ة الواح��دة ،وذل��ك
●تتع�دَّد برام� ُ
مرتب��ط باجله��ة الت��ي تتلقَّى منه��ا التمويل ،فيوج��د يف جمعية
واحدة ثالث��ة برام��ج للإقرا�ض:
الربنامج الأول :حجم القر�ض  5000جنيه بدون فوائد.
الربنام��ج الث��اين :حج��م القر���ض  10000جني��ه قرو���ض
مي�رسة.
الربنام��ج الثال��ث :حج��م القر���ض  5000جني��ه قرو���ض
جماعي��ة (من مدخرات اجلمعي��ة) ،وتن ِّفذه �إحدى اجلمعيات
م��ن خ�لال من��ح القر���ض ملجموع��ة ي�تراوح عدده��ا ما بني
� 3إىل  ،7وتك��ون بنظ��ام ال�ضام��ن واملت�ضام��ن� ،أي
بع�ضا ،ويكون هناك
املجموع��ة تكون هي ال�ضامن��ة لبع�ضها ً
�س��ابق معرف��ة ب�ين الع�ض��وات ،ولك��ن ال ي�ش�ترط �أن تكون
امل��شروعات م�ش�تركة.
●قيم��ة القر���ض يف بع���ض اجلمعي��ات ثابت��ة ،فتمن��ح بع���ض
قرو�ض��ا تب��د�أ م��ن  4000 - 3000جني��ه ،ه��ذا
اجلمعي��ات
ً
يكون مع الن�ساء التي تقرت�ض لأول مرة ثم يتم التدرج حتى
ت�ص��ل �إىل  8500جني��ه.
●ح�س��بما ذك��رت بع���ض اجلمعي��ات ،يبل��غ حج��م حمفظ��ة
جنيها لعدد 2583
القرو�ض املمنوحة للن�ساء (ً )10209477
امر�أة ،وجمعية �أخرى عدد الن�ساء امل�ستفيدات من القرو�ض
وتخ�ص�ص
باجلمعية  589امر�أة بقيمة ( )4635000جنيه،
ِّ
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جمعية ثالثة ن�س��بة  %40من حمفظة القرو�ض لديها للن�س��اء،
وتبلغ ن�س��بة القرو�ض املمنوحة للن�ساء يف جمعية رابعة %75
من قيمة املحفظة حيث يبلغ عدد الن�ساء  1175امر�أة ،مببلغ
تخطَّ��ى �أربعة ماليني جنيه.
معاييــر اختيــار النســاء الالئــي يحصلــن علــى قــروض ،حســبما ذكــرت
الجمعيــات المشــاركة فــي ورش العمــل:
ٍ
تختل��ف املعاي�ير من جمعية �إىل �أخرى ،فكلُّ
جمعية تعتمد على ثالثة
�أو �أربعة من هذه املعايري التي ترى �أنها كافية ل�ضمان ت�سديد القر�ض:
� 1.أن يكون لدى املقرت�ضة م�رشوع �أو فكرة م�رشوع.
2.غري حا�صله على قرو�ض من �أكرث من جهة.
�ن للمقرت�ض��ة فتبل��غ م��ن
 3.ح�دَّدت �إح��دى اجلمعي��ات ��شرط ال�س� ِّ
العم��ر م��ن � 52 - 21س��نة ،وجمعي��ة �أخرى ح�دَّدت العمر من
 ،65 - 21وح�دَّدت جمعي��ة ثالث��ة العمر م��ن  ،60 - 21حيث
تك��ون ق��د بلغ��ت ال�س��ن القانوني��ة للتحك��م يف موارده��ا املالي��ة،
وتك��ون قادرة عل��ى العم��ل والإنتاج.
4.لي���س لديه��ا م�ص��در �آخ��ر لتمويل م��شروعها ،وت�س��عى لتح�س�ين
م�س��توى معي�ش��ة �أ��سرتها وتلبية احتياجاتها.
5.ال�سمعة اجليدة واجلديَّة يف العمل.
6.توج��د جمعي��ة واحدة ح�دَّدت �أن لديها �� ً
شرطا يتعلق ب��أن تكون
املقرت�ض��ة من الأرامل واملطلقات؛ وهذا مرتبط بطبيعة برنامج
الإقرا�ض الذي يتوجَّه للن�س��اء املعيالت ،وجمعية ثانية و�ضعت
�رشط �أن تكون املقرت�ضة من ذوي االحتياجات اخلا�صة؛ وهذا
مرتبط بربنامج لدى اجلمعية.
7.تكون من �سكان املحافظة التي تعمل بها اجلمعية.
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اإلجــراءات التــي تتبعهــا المؤسســات والجمعيــات فــي منــح القــرض
واســترداده:
Öا�س��تيفاء طل��ب احل�ص��ول على متوي��ل ،مرفق به م�س��تندات عن
امل�رشوع.
Öزيارة ميدانية للم�رشوع.
Öا�ستعالم ميداين وبحث اجتماعي عن العميلة.
Öالرج��وع �إىل قاع��دة البيان��ات واملعلوم��ات امل�س��جلة ،وموثَّق��ة
إلكرتونيا لدى اجلمعية ،وهذا يف حالة الن�ساء الالتي لهن �سابق
�
ًّ
تع��اون مع اجلمعية.
Öموافقة جلنة االئتمان والتمويل وا�ستخراج �شيك بالتمويل.
�Öشهادة الت�أهيل املهني.
Öبطاقة ال�ضامن.
�Öإي�صال كهرباء� ،أو عقد �إيجار منزل ال�سكن.
Öا�سرتداد القر�ض:
ال ب�أول من خالل زيارات متابعة.
Öمتابعة ال�سداد �أو ً
Öت�س �لِّم العميل��ة بطاق��ة ع�ض��وة مو�ضَّ��ح عليه��ا تواري��خ �أق�س��اط
ال�س��داد.
حترر �إي�صاالت �أمانة على املقرت�ضة.
Öتوجد جمعية ِّ
حت�صل غرامة ت�أخري.
Öيوجد جمعية ِّ
Öي�س�ترد القر���ض �إذا مل ُي�س��تخدم يف تنفي��ذ امل��شروع املتَّ َفق عليه،
وذل��ك با�س��تخدام �إي�صاالت الأمانة الت��ي تو ِّقع عليها املقرت�ضة،
�أو ال�ضامن /ال�ضامنة فتبد�أ اجلمعية ب�إنذار كتابي للمقرت�ضة ،ثم
�إن��ذار املقرتِ �ض��ة ب�أن اجلمعية �س��وف تتوجَّ��ه للق�ضاء ،واخلطوة
التالي��ة تق��دمي الإي�ص��االت ملحام��ي اجلمعي��ة التخ��اذ الإجراءات
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القانوني��ة .وح�س��بما ذك��ر ممثل��و اجلمعي��ات ف�إنه��م ال يف�ضل��ون
الذهاب للق�ضاء؛ ولذلك يحر�صون على تطبيق املعايري بدقة يف
أي�ضا املتابعة والزيارات الدائمة للم�رشوع،
اختيار املقرت�ضة و� ً
وتوعي��ة املقرتِ �ضة من العواقب القانونية يف حالة عدم ال�س��داد،
وتخ�ش��ى املقرت�ض��ة م��ن و�ص��ول الأم��ر للق�ض��اء و�أن تك��ون
يعر�ضها
عر�ضةً لو�صول ال��شرطة �إىل منزلها؛ لأن هذا �سوف ِّ
للإ�ش��اعات والنيل من �سمعتها.
المحور الثالث:
الصعوبات التي تو ِ
اجه الجمعيات في التعامل مع المقترضات:
�1.إعط��اء املقرتِ �ض��ات القر���ض لأزواجه��ن ،و�إنفاق��ه يف غ�ير
غر���ض القر���ض �أو امل��شروع املخ�صَّ���ص ل��ه.
2.ع��دم تنفي��ذ امل��شروع ،وا�س��تغالل القر���ض يف زواج الأوالد
وع��دم القدرة على ال�س��داد.
تقب��ل املجتم��ع �أحيا ًنا للم��شروعات التي تديرها ن�س��اء ،فال
3.ع��دم ُّ
ت��زال الن�س��اء يتعرَّ�ضن لالنتقاد ب�س��بب خروجهن م��ن منازلهن
لإدارة م��شروع وتعاملهن مع الزبائن ،ومن ت�ضطر للخروج
خ��ارج القري��ة ل��شراء الب�ضائ��ع �أو م�س��تلزمات �إنت��اج تالحقه��ا
ال�ش��ائعات .وتتباي��ن ردود فع��ل الن�س��اء ،فمنه��ن م��ن تتوقَّ��ف
وتو�س��ع
ع��ن اخل��روج خ��ارج القري��ة وه��ذا ي�ؤث��ر عل��ى تط� ُّ�ور
ُّ
امل��شروع� ،أو ت�س��تعني ب�أح��د �أفراد الأ��سرة للذه��اب معها.
4.ت�ضط��ر بع���ض املقرتِ �ضات �إىل �إخف��اء ح�صولها على قر�ض عن
الزوج ،وعند معرفته يف مرحلة تنفيذ امل�رشوع حتدث خالفات
بينهما ،ويطلب الزوج منها عدم ا�ستمرار امل�رشوع.
5.جه��ل الن�س��اء بالق��راءة والكتاب��ة يجع��ل هن��اك �صعوب��ة يف �إنه��اء
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�إجراءات احل�صول على قر�ض� ،أو �إدارة امل��شروع وح�ساباته
املالية.
التعث يف �سداد �أق�ساط القر�ض.
ُّ 6.
�7.ضع��ف خ�برة بع���ض الن�س��اء ب���إدارة امل��شروعات و�إع��داد
درا�س��ات اجل��دوى.
�8.صعوب��ة انتق��ال الن�س��اء خ��ارج القري��ة ،ويح��دث ذل��ك يف
بع�ض القرى ب�س��بب رف�ض الأ��سرة �أو ل�صعوبة وغالء و�س��ائل
االنتق��ال.
Öذكرت جمعيتان �أنهما ال تواجهان �أي �صعوبات.
مواجهة المؤسسة أو الجمعية للصعوبات:
1.متابع��ة امل��شروعات ع��ن طري��ق الزي��ارات امليداني��ة ،والت�أكُّ ��د
م��ن �إنف��اق القر�ض يف امل��شروعات امل�س��تهدفة.

2.دم��ج الرج��ال يف دورات توعي��ة ب�أهمي��ة القرو���ض والتمك�ين
االقت�صادي للن�ساء ،الدعوة تكون للأ�رسة� ،أو التوا�صل املبا�رش
مع الرجال ودعوتهم.
3.رب��ط برام��ج حم��و الأمي��ة مب��شروعات التمك�ين االقت�ص��ادي
للن�س��اء ،فالن�س��اء الالت��ي يتوجَّه��ن للح�ص��ول عل��ى قر���ض وال
يق��ر�أن �أو يكت�بن يت��م �إحلاقه��ن بف�ص��ول حم��و الأمي��ة.
�4.إع��ادة جدول��ة �أق�س��اط القر���ض للمتع� ِّثرات يف ال�س��داد ،وتلج��أ
اجلمعية لهذه طريقة مع الن�ساء املتعرثات ،وهذه حاالت قليلة ال
ت�س��تطع ال�س��داد خالل املدة املحددة ،فيتم �إعادة جدولة الأق�ساط
عل��ى مرحلة جديدة مع �إ�ضافة غرامة للت�أخري.
5.تنظي��م تدريب��ات ح��ول �إدارة امل��شروعات و�إع��داد درا�س��ات
اجلدوى.
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6.توظي��ف مي��سرات يقم��ن بالتوج��ه �إىل م��كان �س��كن املقرت�ض��ات
لت�س��هيل التوا�ص��ل معه��ن ،وتنظي��م زي��ارات دوري��ة م��ن �أجل
متابعة تنفيذ امل�رشوع ،وم�ساعدة املقرتِ �ضة يف حالة مواجهة �أي
�صعوبة.
المحور الرابع:
المعاييــر التــي علــى أساســها تحــدِّد الجمعيــات األهليــة نجــاح المشــروع
الــذي تديــره النســاء بالقــرض الــذي حصلــن عليــه:
Öتنفيذ امل�رشوع املطلوب متويله.
Öحتقي��ق �أرب��اح م��ن امل��شروع ،متكِّ ��ن املقرت�ض��ة م��ن تطوي��ر
وتو�س��يع يف امل��شروع.
Öاالنتظام يف ال�سداد.

Öا�ستمرار وتطوير �أداء يف �إدارة امل�رشوع والت�سجيل بالدفاتر.
Öجتديد احل�صول على متويل �أكرب.
Öحت�س�ين العائ��د امل��ادي للمقرتِ �ض��ة ،حي��ث ت�س��تطيع املقرت�ض��ة
�أن حت�ص��ل م��ن �صايف الربح على مك�س��ب له��ا� ،أكرب مما كانت
حت�ص��ل علي��ه يف بداية امل��شروع.

التدخ��ل ب�س��بب الفك��ر الذكوري املتج�ذِّر يف الق��رى ،وو�صفته��ا ب�أنها ثقافة
ُّ
الذكور ال�س��يطر َة على اتخاذ القرار ب�ش��أن امل��شروع الذي تعمل فيه
تعطي
َ
الن�س��اء فريغ��ب الرج��ال (الأب  -ال��زوج) يف التدخ��ل يف جمي��ع مراح��ل
�إدارة امل�رشوع.
أ��سرا تتع��اون م��ع
وذك��ر ع� ٌ
�دد حم��دود م��ن اجلمعيَّ��ات �أن هن��اك � ً
الن�س��اء ،وتك��ون م�س� ِ
�اعدة له��ا يف �إدارة امل��شروع وتوزي��ع املنتج��ات وف ًقا
قرى تعمل فيها الن�س��اء يف
لتق�س��يم عم��ل حم�دَّد .و�أو�ضح البع���ض �أن هناك ً
الأ��سرة عل��ى حرف��ة حمدَّدة ،فمث� ًلا يف قرية ب��رج مغيزل يف مدينة ر�ش��يد
ال�شباك التي ي�ستخدمها الرجال يف ال�صيد ،ويف قرية
تعمل الن�ساء يف غزل ِّ
ع�لاَّم مبحافظ��ة الفيوم تعمل �أغلب الن�س��اء يف امل�صنوع��ات اليدوية الرتاثية
با�ستخدام اخلُ و�ص واجلريد ،بينما يقوم الرجال يف الأ�رسة بعملية الت�سويق
مع م�ش��اركة من الن�س��اء يف هذه العملية.
بينم��ا �أ�ش��ارت جمعيت��ان �إىل ع��دم ق��درة الن�س��اء عل��ى �إدارة
م��شروعاتهن يف جمي��ع مراحله��ا ،ب�س��بب �إنف��اق القر���ض يف �أغرا���ض
�أخ��رى غري امل��شروع �أو ح�ص��ول الزوج على القر���ض� ،أو خلط ميزانية
امل��شروع مع م�رصوفات البيت �أو ا�س��تخدام الب�ضائع املخ�ص�صة للم�رشوع
فمثل قد تقوم بائعة خ�رضاوات �أو بقالة با�ستخدام
ل�س ِّد احتياجات الأ�رسةً ،
الب�ضائ��ع يف ا�س��تخدامات الأ��سرة وطه��و الطع��ام للأ��سرة.

مدى قدرة النساء على إدارة النشاط:
تدخل من
ذكر �أغلب اجلمعيات امل�ش��اركة يف ور���ش العمل �أن هناك
ً
�أف��راد الأ��سرة (ال��زوج  -الأب  -الأخ  -االبن) يف �إدارة الن�س��اء للقر�ض
التدخ��ل خا�ص��ةً يف �أم��ور ال��شراء �أو البي��ع
�أو امل��شروع ،وتتع�دَّد �أ�ش��كال
ُّ
يف�ضل
موردين من خارج القريةِّ ،
�أو الت�س��ويق ،وتزداد عند التعامل مع ِّ
ال��زوج �أو االب��ن �أو الأب �أو الأخ الذهاب �إىل ال�س��وق ل��شراء م�س��تلزمات
�إنت��اج �أو بي��ع الب�ضائ��ع �أو الطي��ور �أو املا�ش��ية ،وو�صفت �إح��دى اجلمعيات

آليات المتابعة والتقييم:
تعــدَّدت آليــات المتابعــة والتقييــم التــي تســتخدمها المؤسســات والجمعيــات
األهليــة لتقييــم المشــروعات إو�دارة النســاء للقــرض علــى النحــو اآلتــي:
�هريا،
Öزي��ارات ميداني��ة للعميل��ة وم��شروعها ،مبع��دل م��رة �ش� ًّ
وف��ق الآلي��ات املتبعة بربنام��ج التمويل متناه��ي ال�صغر.
Öاالطالع على دفاتر امل�رشوع بعد موافقة الن�ساء املقرت�ضات.
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الكمية،
Öا�س��تمارة قيا���س الأث��ر ،تت�ضم��ن ع� ً
�ددا م��ن امل�ؤ��شرات ِّ
لقيا���س مدى زيادة ر�أ�سمال امل��شروع ،زيادة دخل امل�ستفيدة،
تطوي��ر قدراته��ن ومهاراته��ن وانعكا���س ذل��ك عل��ى �أدائهن يف
�إدارة امل��شروع.
Öتوج��د جمعي��ات لديه��ا �إدارات للقي��ام بعملي��ات املتابع��ة والتقييم
مثل �إدارات العملي��ات /املخاطر واالئتمان /املراجعة الداخلية/
م�سئويل القرو�ض.
Öت�أث�ير �إدارة الن�س��اء مل��شروعاتهن عل��ى حت�س�ين و�ضعهن داخل
الأ�رسة:
Öم��ن خ�لال متابع��ة اجلمعي��ة للم��شروع و�إج��راء مقاب�لات م��ع
الن�س��اء امل�س��تفيدات تب�ين م��ن �إجابتهن م��ا ي�أتي:
�Öإ�س��هام الن�س��اء يف زي��ادة دخل الأ��سرة؛ لأنها تنف��ق العائد الذي
حت�صل عليه من امل��شروع داخل الأ�رسة.
Öزيادة امل�ش��اركة داخل الأ��سرة يف اتخاذ القرارات منها «املالية
 تعلي��م الأبن��اء» ،فتقوم ب�إقناع الزوج �أن العائد من امل��شروعتنفقه الن�ساء على امل�رصوفات واالحتياجات الدرا�سية لأبنائها،
وهناك ن�ساء كان �أحد دوافعهن امتالكها القدرة املالية ال�ستكمال
�أبنائها تعليمهم.
Öحت�س��ن املظهر العام للن�س��اء ،فيكون ب�إمكانها �رشاء االحتياجات
مثل.
ال�شخ�صية لها ،مثل �رشاء جلباب ً
Öزي��ادة ع��دد مرات الذهاب �إىل الطبي��ب يف حالة مر�ضها؛ لأنها
كان ميكن للن�س��اء �أن يرف�ضن الإف�صاح عن مر�ضهن �أو يلج�أن
�إىل ا�س��تخدام و�صف��ات �ش��عبية؛ لأنه��ن يعلم��ن �أن ال��زوج ال
ي�س��تطيع دف��ع تكلفة لها لك��ي تذهب �إىل طبيب.
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Öتتع�زَّز ثقته��ا بنف�س��ها ،مما ينعك���س عل��ى �أدائها داخل �أ��سرتها،
وبالتايل تغريت طريقة تعامل الزوج لها وباقي �أفراد الأ�رسة،
فقلَّ��ت اخلالف��ات ب�ش��أن �أوج��ه الإنف��اق داخ��ل الأ��سرة ،وزاد
الت�ش��اور بني الزوج والزوجة ب�ش��أن �أو�ضاعهم املالية وحت�سني
�أو�ضاعهم املعي�شية ب�رشاء �أثاث �أو �أجهزة كهربائية وبناء �سقف
للمنزل.
�Öأ�صب��ح لع��دد قلي��ل م��ن الن�س��اء ا�س��تقاللية مالي��ة وذم��ة مالي��ة
منف�صل��ة ،م��ن خ�لال احتفاظه��ا بالعائد ال��ذي حت�ص��ل عليه من
م�رشوعها ،وتتولَّى ادخاره مبعرفتها �أو التحكم يف �إنفاقه دون
تدخ��ل الزوج.
ُّ
يعزز من فر�ص م�ش��اركتهن
Öحت�س�ين �أو�ضاع الن�س��اء
اقت�صاديا ِّ
ًّ
يف �أن�ش��طة اجتماعي��ة خ��ارج الأ��سرة ،منه��ا عل��ى �س��بيل املث��ال
كم��ا ذكرت اجلمعيات (املجامالت العيني��ة  -ح�ضورها حفالت
مدار���س �أطفاله��ا) ،وذك��رت �إح��دى اجلمعي��ات يف حمافظ��ة
الفي��وم جترب��ة �إحدى الن�س��اء التي لديه��ا حمل بقالة �أنه��ا تتحدَّث
مع ن�س��اء القرية �أثناء تواجدهن يف املحل ل��شراء الب�ضائع ،عن
امل�ش��كالت الت��ي تتعلَّق بالبني��ة التحتية يف القري��ة ومنها ال�رصف
ال�صح��ي ،وو�صل��ن الق�تراح �أن يتوجَّه��ن �إىل اجله��ة املخت�ص��ة
وتق��دمي �ش��كوى جماعي��ة .وذكرت بع�ض اجلمعيات �أن الن�س��اء
�صاحب��ات امل��شروعات ي�س��تجنب عندم��ا ُتوجَّ��ه الدع��وة �إليه��ن
حل�ض��ور ن��دوات توعي��ة �أو تثقيفية ح��ول ق�ضايا مث��ل اخلتان �أو
ال��زواج املبكر؛ لأنها تعرف اجلمعية م�س��ب ًقا ،و�أن هذه اجلمعية
حقَّق��ت له��ا ا�س��تفادة ،وعندما حت�رض وت�س��تمع ملو�ض��وع الندوة
بع�ض��ا فيما بعد.
تتفاع��ل مع��ه وتتحدث الن�س��اء م��ع بع�ضهن ً
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وتطل��ب ت�أجي��ل ت�س��ديد القر���ض ،وجت��د م��ن ي�س��معها ويتعاون
عددا
معه��ا يف ح��ل ال�صعوب��ات الت��ي تواجهه��ا،
ً
ف�ضل ع��ن �أن ً
لي���س بقلي��ل م��ن املقرت�ض��ات � ِّأمي��ات فيحتج��ن من ي�س��اعدهن يف
كتاب��ة الأوراق و�إجراءات احل�صول عل��ى القر�ض وهذا متاح

المحور الخامس:
الخدمات المالية التي تحصل عليها النساء:
Öتباينت مواقف اجلمعيات الأهلية امل�ش��ارِ كة يف ور�ش العمل من
التعام��ل ب ُنظ��م التمويل الف��ردي واجلماعي ،ف�أغل��ب اجلمعيات

ومي�سَّ��ر �أك�ثر يف اجلمعي��ات ع��ن البنوك.
Öذك��ر ممثل��و اجلمعي��ات امل�ش��ارِ كة يف ور���ش العم��ل �أنه��م ال
يعرف��ون تفا�صي��ل كافي��ة ع��ن �ش��هادة �أم��ان 2و�أف��اد بع�ضه��م �أنه

وتدر���س بع���ض اجلمعي��ات
تعتم��د عل��ى التموي��ل الف��ردي،
ُ
حالي��ا �إمكاني��ة تطبيق التموي��ل اجلماعي؛ لأنه �أكرث فائدة للن�س��اء
ً
املقرتِ �ض��ات واجلمعيات وهناك جمعي��ات �أهلية لديها النظامان:

�شاهد الإعالن عنها يف التليفزيون ،لكن ال يوجد عاملون بهذه
اجلمعيات لديهم �ش��هادة �أمان ،ومل ِّ
تنظم � ٌّأي من هذه اجلمعيات
�أن�ش��طة للفئات امل�س��تفيدة حول هذه ال�ش��هادة.
Öكم��ا ذك��ر ممثل��و اجلمعي��ات �أن��ه ال يوج��د تعام��ل م�ؤ�س�س��ي م��ع
مكات��ب الربيد ،ولك��ن يتعامل بع�ض العاملني مع مكاتب الربيد
يف دف��ع امل�رصوف��ات املدر�س��ية لأبنائهم.
Öذك��ر ممثل��و اجلمعي��ات �أنه��م ال ي�س��تخدمون ط��رق الدف��ع
الإلك�تروين يف التعام�لات املالية مع اجله��ات احلكومية (مت هذا
قب��ل �ص��دور الق��رار احلكوم��ي يف ماي��و  2019بتعمي��م كروت
الدف��عالإلكرتوني��ةيفالتعام�لاتاملالي��ةم��عاجله��اتاحلكومي��ة).

التموي��ل الفردي واجلماعي ،وذلك وف ًقا لطبيعة امل��شروعات.
واملق�ص��ود بالتموي��ل اجلماع��ي هو متوي��ل ُينح ٍ
لعدد من الن�س��اء
ي�تراوح عدده��ن م��ا ب�ين  7 - 3ن�س��اء وم��ن بينه��ن املقرتِ �ض��ة
بع�ضا يف �إدارة امل��شروع
وال�ضامنة ،وبالتايل يدعمن بع�ضهن ً
وتتكام��ل �إمكانياته��ن وقدراته��ن عل��ى �إجن��اح امل��شروع ،كم��ا
تت��وزَّع املخاطر وامل�س��ئوليات عليهن ،مما ينعك���س على تعظيم

فر�صه��ن يف ت�س��ديد القر���ض ،وه��ذا يك��ون مفي ًدا للجمعي��ة ب�أنها
ت�ضمن ت�س��ديد القر�ض.
�Öأغل��ب الن�س��اء املقرت�ض��ات لي���س لديهن ح�س��ابات بنكية ،ذكرت
اجلمعي��ات امل�ش��اركة �أن �أغل��ب الن�س��اء لي���س لديه��ن املعرف��ة
باخلدم��ات البنكي��ة ،ف�ض� ًلا ع��ن ع��دم تواف��ر ف��روع للبنوك يف
يف�ضل��ن التعام�لات املالية التي
كث�ير من الق��رى .وهناك ن�س��اء ِّ
تق ِّدمه��ا اجلمعي��ات ع��ن البن��وك ب�س��بب �أن هن��اك �س��ابق معرف��ة
بالعامل�ين والعام�لات باجلمعية و�س��هولة الو�ص��ول والتوا�صل
م��ع العاملني به��ا .وقد عبَّرت عن ذلك �إح��دى اجلمعيات ب�أنهم
ميثل��ون «م�ص��در �أم��ان للمقرتِ �ض��ة»؛ فه��ي ت�س��تطيع �أن ت�أت��ي
للجمعي��ة يف �أي وق��ت وحتك��ي ع��ن ال�صعوب��ات الت��ي تواجهه��ا
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المحور السادس:
العالقة مع االتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر:
قرو�ض��ا ،و�ش��اركت يف
Öجمي��ع اجلمعي��ات الأهلي��ة الت��ي متن��ح
ً
ور���ش العم��ل ع�ض��وة يف االحت��اد امل��صري للتموي��ل متناه��ي
ال�صغ��ر من��ذ ن�ش ��أته �س��نة  .2016ووف ًق��ا مل��ا ذك��روه ،ي�س��هم
2

هي شهادة تأمين على الحياة أو عند بلوغ سن الستين وتصدرها أربعة من البنوك
العاملة.
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االحت��اد يف التوا�ص��ل م��ع اجله��ات املالي��ة وي��شرف على متويل
فر�ص��ا لتب��ادل اخل�برات ب�ين
اجلمعي��ات وامل�ؤ�س�س��ات ويتي��ح ً
اجلمعي��ات وامل�ؤ�س�س��ات الأهلي��ة ،وتوفري املعلوم��ات والبيانات
املالي��ة الالزمة للجمعيات .وانق�س��مت اجلمعي��ات يف موقفها من
التدريب��ات الت��ي يق ِّدمه��ا االحتاد ،فمنهم من و�صفه��ا ب�أنها مفيدة
ومتخ�ص�ص��ة وت�س��هم يف رفع كفاءة اجلمعي��ات ،وذكر �آخرون
ِّ
�أن االحت��اد ال يق� ِّدم تدريبات وف ًق��ا الحتياجات امل�ؤ�س�س��ات ويف
حال��ة تقدمي��ه تدريب يك��ون مدف��وع الأجر.
القسم الثاني :ورش العمل والمقابالت المعمقة مع النساء
م��ن خ�لال ور���ش العم��ل مت �إج��راء  46مقابل��ة معمَّق��ة م��ع الن�س��اء يف
خم���س حمافظات (الفيوم  -املنيا � -أ�س��يوط -البحرية  -كفر ال�شيخ) ،وتنوعت
املقاب�لات ب�ين ري��ف وح��ضر ،ومت الأخ��ذ يف االعتب��ار عن��د اختي��ار الن�س��اء
امل�ش��اركات التن� ُّ�وع عل��ى امل�س��توى اجلغ��رايف ،واحلال��ة االجتماعي��ة ،واحلالة
العمري��ة ،وم�س��تويات التعلي��م ،وجم��االت العم��ل ما ب�ين م�ش��غوالت يدوية -
بقالة  -خياطة  -بيع مالب�س �أو خ�رضاوات �أو �أدوات منزلية  -ت�صنيع ِ�ش َباك
ال�صي��د �أو احل�ص�ير -بيع اخلب��ز -كوافري.
جمي��ع الن�س��اء امل�ش��اركات يف الور���ش ينفق��ن عل��ى �أ��سرهن� ،س��واء كنَّ
العائل الأ�سا�س��ي �أو ي�سهمن مع الأزواج يف االنفاق .واملتزوجات منهن يعمل
�أزواجه��ن يف وظيف��ة حكومية براتب �صغري �أو عمال��ة باليومية يف الزراعة �أو
الت�شييد والبناء �أو بائعني جائلني .الدافع وراء ح�صولهن على قر�ض هو �إدارة
م��شروع ي�س��اعدهن يف االنف��اق على الأ��سرة� ،س��واء م�س��اعدة ال��زوج ومنهم
معا يف نف���س املنزل� ،أو
مت��زوج بثاني��ة ولدي��ه �أطف��ال من الزيجتني ويعي�ش��ون ً
للإ�س��هام يف ��شراء م�س��تلزمات الزواج لبناته��ن� ،أو تكون ه��ي م�صدر الدخل
مري�ض وال يعمل �أو متزوج ب�أخرى� ،أو
الأ�سا�سي لأ�رستها؛ ب�سبب �أن الزوج
ٌ
�أرملة �أو مطلقة� ،أو زوجها هاجر هجرة غري �رشعية ومل ت�ستدل على عنوانه.
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المرحلة العمرية:
نالح��ظ يف اجل��دول الت��ايل ارتف��اع �أع��داد الن�س��اء امل�ش��اركات يف
املرحلة العمرية من � 40إىل  50بن�س��بة  ،%41.3تليها املرحلة العمرية من
� 30إىل  40ون�س��بتها  ،%26.1ويرج��ع ال�س��بب يف ارتف��اع الن�س��بة يف هذه
الفئة العمرية �إىل اجتاه ه�ؤالء الن�ساء للح�صول على قر�ض وتنفيذ م�رشوع؛
ب�س��بب زيادة الأعباء على الأ�رسة ب�س��بب تعدد الإجناب ،وو�صول الأبناء
ملراحل تعليمية خمتلفة ،مما يزيد من الأعباء املالية للأ�رسة ،وي�صبح دخل
الزوج غري ٍ
كاف.
النساء

عدد النساء

نسبة النساء %

أقل من  20سنة

1

2.2

من  20إلى  30سنة

8

17.4

من  30إلى  40سنة

12

26.1

من  40إلى  50سنة

19

41.3

أكثر من  50سنة

6

13.1

اإلجمالي

46

100

المرحلة العمرية

الحالة االجتماعية:
املتزوجات وذلك
نالح��ظ م��ن اجل��دول التايل ارتفاع �أع��داد الن�س��اء
ِّ
ل��ه م��ا يف�� ِّسره م��ن �إجابات الن�س��اء ب��أن الدافع هو �س� ُّد احتياج��ات الأبناء يف
مراحل التعليم املختلفة ،وال ي�ستطيع الزوج توفري املوارد املالية الالزمة،
أي�ض��ا مب��ا �أ��شرنا �إلي��ه يف اجل��دول ال�س��ابق اخلا���ص باملرحلة
وه��ذا مرتب��ط � ً
العمرية.
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النساء

عدد النساء

نسبة النساء %

متزوجة

36

78.3

غير متزوجة

10

21.7

اإلجمالي

46

100

الحالة االجتماعية

الحالة التعليمية:
يتبيَّن من اجلدول التايل ارتفاع ن�س��بة الن�س��اء ال ِّأميات �إىل  %37من
�إجمايل الن�س��اء امل�ش��اركات ،وهذا �أمر متوقَّع :ارتفاع ن�سبة الن�ساء ال ِّأميات
يف القطاع غري املنظَّم؛ لأنهنَّ ال يتوافر لديهن ��شروط الدخول �إىل �س��وق
العمل املنظم.
جاذب��ا
والالف��ت لالنتب��اه �أن العم��ل يف القط��اع غ�ير املنظَّ��م �أ�صب��ح
ً
املتو�س��ط واجلامعي ،وهذا مرتبط
املتو�س��ط وفوق
للحا�صالت على التعليم
ِّ
ِّ
ب�ش��كل �أ�سا�س��ي بع��دم قدرتهن على احل�ص��ول على فر�ص عم��ل يف القطاع
�ن للعمل يف القطاع غ�ير املنظَّم.
�را الحتياجه��ن املادي اتَّجه� َ
املنظ��م ،ونظ� ً
النساء

عدد النساء

نسبة النساء %

أمية

17

37

تق أر وتكتب

6

13

شهادة ابتدائية

2

4.3

شهادة إعدادية

8

17.4

شهادة متوسطة

10

21.7

شهادة فوق متوسطة

2

4.3

شهادة جامعية

1

2.2

اإلجمالي

46

100

الحالة التعليمية
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مجاالت النشاط:
Öتتن��وع جم��االت الن�ش��اط الت��ي تق��وم به��ا الن�س��اء املقرتِ �ض��ات
(اخلياطة  -تربية املا�شية والطيور وبيعها  -غزل �شباك ال�صيد
 �صناع��ة احل�ص�ير  -حتوي��ل غرف��ة م��ن املنزل �إىل حم��ل لبيععدد
البقالة �أو املنظفات �أو املالب���س  -م�ش��غوالت يدوية) وذكر ٌ
لي�س بقليل من الن�ساء �أنهنَّ يعملن يف جمال ن�شاط واحد �أو ثالثة
جم��االت ،فعل��ى �س��بيل املث��ال تعم��ل بع���ض الن�س��اء يف �صناع��ة
احل�صري بالإ�ضافة �إىل تربية املا�شية والطيور وبيعها وبيع اللنب
والبي�ض.
Öاخت��ارت بع���ض الن�س��اء جم��ال ن�ش��اطها وف ًق��ا للن�ش��اط ال�س��ائد
يف القري��ة ،فمث� ًلا توج��د قري��ة تعم��ل �أغلب الن�س��اء بها يف غزل
ال�ش��باك وقرية �أخرى يف ت�صنيع احل�صري على النول من نبات
احللف��ا ،يف جانب �آخر حكم اختيار امل��شروعات �إمكانية تنفيذها
يرا ،مثل اخلياطة �أو
داخ��ل املن��زل وال تتطلَّب اخلروج منه كث� ً
العم��ل عل��ى تربية املا�ش��ية والطيور؛ لأن طبيعة امل�س��كن ت�س��مح
ف�ضل عن توافر فر�صة ال�رشاء والبيع حيث
بتنفيذ هذا الن�شاطً ،
مي��ر بائعو الطيور على املنازل وي�ش�ترونها من الن�س��اء.
Öق��درة الن�س��اء عل��ى �إدارة امل��شروع وتطوي��ره كان��ت مرتبط��ة
بامل�س��توى التعليم��ي ،فقدرة الن�س��اء املتعلِّمات �أك�بر من ال ِّأميَّات
على تنظيم اجلانب املايل للم�رشوع والعمل على تطوير الن�شاط
والعمل يف �أكرث من ن�ش��اط.
أوجه اإلنفاق:
Öالعائ��د م��ن امل��شروع تنفق��ه الن�س��اء داخ��ل الأ��سرة .وتتع �دَّد
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�أوج��ه االنف��اق م��ا ب�ين الإ�س��هام يف توف�ير احتياج��ات الأ��سرة
م��ن م�أكل ومالب���س� ،أو ت�س��ديد م�رصوفات املدار���س للأبناء،
والدرو���س� ،أو عالج �أحد �أفراد الأ��سرة .و�أ�ش��ار �أغلبهن �إىل
توق��ف خالفاتهن مع الأزواج ب�س��بب امل�رصوف��ات ف�أ�صبحن ال
يطل�بن منه��م م�رصوف��ات ال ي�س��تطيعون توفريه��ا.
Öاالجت��اه العام بني الن�س��اء امل�ش��اركات هو �أن الأولوي��ة هي تلبية
احتياج��ات الأبن��اء .فعن��د �س��ؤالهن ع��ن ا�س��تفادتهن ال�ش��خ�صية
م��ن هذا العائ��د املادي وع��ن طموحهن ال�ش��خ�صي الذي يرغنب
أول ،و�أك��دت
يف حتقيق��ه لأنف�س��هن � ْأج َمع��ن عل��ى �أن الأبن��اء � ً
�ي لهن من
الكث�يرات م��ن الن�س��اء �أن تعلي� َ�م �أبنائهن ه� ٌ
�دف �أ�سا�س� ٌّ
�أج��ل حت�س�ين فر�صه��م يف العم��ل ،ليكون له��م م�س��تقبل �أف�ضل.
فكان��ت �إجابته��ن عل��ى النحو التاىل�« :أنا م���ش عاي��زة حاجة من
جوزت عيايل
الدني��ا» ،وقال��ت �أخرى« :فخورة احلمد لله �إنى ِّ
وربيته��م يف بيئ��ة حل��وة واتعلم��وا» ،وورد عل��ى ل�س��ان �إحدى
الأمَّه��ات« :باتع��ب يف ال�ش��غل وبق��ول بكره وبع��ده البت تدخل
وتكمل تعليمها �إن �ش��اء الله ...ع�شان اللي �شافته
الثانوي...
ِّ
�أم��ك ما ت�شوفه���ش �إنتي».
Öبع���ض الن�س��اء كُ ��نَّ ي�س��تخدمن القر���ض يف �إدارة م��شروعن
�زءا منه يف الإنفاق على احتياجات الأ��سرة� ،أو
ُ
وي ِّ
خ�ص�ص��ن ج� ً
ت�س��ديد مديونية� ،أو ��شراء م�س��تلزمات جتهيز بناتهن للزواج،
كم��ا كان��ت بع���ض الن�س��اء تق��وم با�س��تخدام املا�ش��ية والطي��ور
املخ�صَّ�ص��ة للم��شروع للبي��ع يف ال�س��وق و�إطع��ام الأ��سرة.
Öرغ��م �أن عم��ل الن�س��اء يع��ود بالفائ��دة عل��ى الأ��سرة ،لك��ن
بع�ض الن�س��اء ذك��رن �أن الزوج رف���ض ح�صولهن على قر�ض
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وا�س��تخدامه يف �إدارة م��شروع؛ وذلك خوفًا من كالم النا���س،
ومالحقته��م للن�س��اء ،كم��ا ورد عل��ى ل�س��ان �إحده��ن« :اجلريان
بتتدخَّ��ل ..تروح��ي ف�ين وتيج��ي من�ين» ،وقالت �أخ��رى �إنهم
م��ن املمك��ن �أن يتدخَّل��وا بال�س��ؤال ع��ن ال�س��بب يف ح�صويل على
القر�ض.
�Öأغل��ب الن�س��اء ذكرن �أنهن �أ�صبحن ��شريكات م��ع �أزواجهن يف
معا �س��واء �أنهما ي�ضعان النقود
�إدارة �ش��ئون الأ��سرة ،وينفقان ً
بع�ض��ا� ،أو من خالل
الت��ي يح�ص��ل عليه��ا كلٌّ منهما مع بع�ضهم ً
بتحمل االحتياجات الأ�سا�س��ية،
تق�س��يم الأدوار :فيق��وم ال��زوج ُّ
وتنف��ق الزوج��ة عل��ى م�رصوف��ات املدار���س و��شراء مالب���س
ٍ
جزء من
ل�ل�أوالد وبع���ض املتطلَّب��ات اخلا�ص��ة به��ا� ،أو ادخ��ار
النقود ال�س��تخدامه وقت احلاجة مثل ظروف مر�ضيَّة �أو �� ِشراء
م�س��تلزمات الزواج للبنات.
كثري من الن�س��اء �أ��شرن اىل رغبتهن يف تطوير م��شروعاتهن،
ٌ Ö
ِ
الوقت نف�سه حت�سني و�ضع الأ�رسة ،و�أن يتمَّ ذلك بالتعاون
ويف
مع الزوج .فقالت �إحدى الن�ساء �إنها تدَّخر هي وزوجها فقالت:
طبع��ا فهنعم��ل
«يبق��ى يف حم��ل و�أك�تر يعن��ي
بنحو���ش الفلو���س ً
ِّ
قليل من
حاج��ه �أكرب ونتو�سَّ��ع �أكرت» .على اجلان��ب الآخر ف�إن ً
يف�ضل��ن �أن يدَّخ��رن الفائ���ض م��ن الأرب��اح بع��د الإنفاق
الن�س��اء ِّ
على الأ��سرة ،بعي ًدا عن الزوج .وذكرت �إحدى امل�ش��اركات:
«ج��وزي مالو���ش دعوة بفلو�س��ي ...فلو�س��ي معاي��ا هو ممكن
يبقي عارف �إن معايا فلو���س ب���س مايقدر�ش��ي يق��ول يل هاتي،
ليه ع�ش��ان لو قايل هاتي خم�س�ين جنيه وال ميت جنيه وال ميتني
هاقول��ه ليه ...الزم �أع��رف هي�رصفهم يف �إيه».
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التعامل مع القروض وتسديدها:
Öعرف��ت الن�س��اء ع��ن القرو���ض م��ن خ�لال اجلمعي��ات الأهلي��ة
القريب��ة من منطقة �س��كنها �س��واء من خ�لال الدعاية الت��ي تن ِّفذها
اجلمعي��ة� ،أو م��ن خ�لال املعرف��ة ال�ش��خ�صية ب�أح��د العامل�ين �أو
العام�لات باجلمعي��ة� ،أو م��ن خ�لال �إح��دى ال�صديق��ات �أو
الأق��ارب �أو اجل�يران.
Öاختل��ف ع��دد �س��نوات العم��ل ل��كل ام��ر�أة مم��ن �أُجري��ت معه��ن
املقاب�لات املعمَّق��ة ،وبالت��ايل تباي��ن ع��دد امل��رات الت��ي ح�صل��ت
فيه��ا الن�س��اء على قرو���ض ،فهناك من ح�صل��ن على  5قرو�ض
وتدرَّجت من  3000جنيه قيمة القر�ض وو�صلت �إىل � 20ألف
جني��ه ،وع��دد قلي��ل ج� ًّدا �س��بق له��ن احل�ص��ول عل��ى قر�ض من
البنك.
Öهن��اك جمعي��ات متن��ح القرو���ض ُممَّع��ة ملجموعة من الن�س��اء،
وكل ام��ر�أة تك��ون �ضامن��ة للأخ��رى� ،أو يك��ون ال�ضام��ن �أح��د
الأق��ارب (ال��زوج  -االب��ن  -الأخ) ،وكان هن��اك �أم وابنتاه��ا
بع�ض��ا ،وه��ؤالء
كل منه��ن لديه��ا م��شروع وي�ضم�نَّ بع�ضه��ن ً
فمثل تقوم
بع�ض��اً ،
مكملة لبع�ضه��ا ً
الن�س��اء تك��ون م��شروعاتهن ِّ
جمموع��ة م��ن بائعات اخل�ض��ار والفاكهة بالتن�س��يق مع بع�ضهن
�ون بينهن تكامل ولي���س
وتنو ِعه��ا بحي��ث يك� ُ
يف ��شراء الب�ضائ��ع ُّ
أي�ضا الأم وابنتاها يتقا�س��من قيمة القر�ض وتعمل الأم
مناف�س��ةً � ،
يف البقال��ة وابنتاه��ا يف املنظف��ات.
Öلوح��ظ م��ن خ�لال املقاب�لات �أن �أغل��ب املقرت�ض��ات ملتزِ م��ات
يف ت�س��ديد ق�س��ط القر�ض ،وذكر عدد من الن�س��اء �أن الت�أخري يف
ال�س��داد ال يتجاوز ب�ضعه �أيام ،وتبيَّن من ال ِّنقا���ش �أن ال�سبب يف
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ذل��ك ه��و رغبة املقرتِ �ضة يف احل�صول عل��ى قر�ض جديد .و�أن
بع�ضه�نَّ يعتم��دن عل��ى القر���ض يف �إدارة امل��شروع �أو تي�س�ير
�أمورهن املعي�شية ،وميكن �أن تقرت�ض لكي ت�سدد القر�ض وهذا
تعر���ض الأ��سرة ل�ضائق��ة مالي��ة ب�س��بب مر�ض
يح��دث يف حال��ة ُّ

مفاج��ئ لأح��د �أف��راد الأ��سرة� ،أو تو ُّق��ف ال��زوج ع��ن العم��ل
خا�ص��ةً من يعملوا باليومية ،فتقوم املقرتِ �ضة بال�س��لفة �أو دخول
جمعية من �أجل ت�س��ديد القر�ض؛ لأنها تكون حري�صة على عدم
م�س��اءلتها من قبل اجلمعية واملحافظة على ثقة اجلمعية فيها لكي
تت��م املوافق��ة لها للح�صول عل��ى قر�ض �آخر.
Öال تتذكَّ��ر �أغل��ب املقرتِ �ض��ات تفا�صي��ل الإج��راءات اخلا�ص��ة
باحل�ص��ول على قر�ض من اجلمعية� ،أو ن�س��بة الفائدة وبع�ضهن
كان يطل��ب �أن نلج��أ �إىل اجلمعي��ة ل�س��ؤالها ع��ن ه��ذه التفا�صيل،
ال�سبب يف عدم اهتمام الن�ساء مبعرفة ن�سبة الفائدة يرجع �إىل ثقة
املقرت�ض��ات يف اجلمعي��ة ،ح�س��بما ذكرن ،و�أنه��ن مطمئنات يف
التعام��ل م��ع املوظفني واملوظف��ات يف اجلمعية.
قرو�ضا عينية تتمثَّل يف مكن
Öمتن��ح �إحدى اجلمعيات يف �أ�س��يوط
ً
خياط��ة �أو ما�ش��ية وطي��ور ،وتق��وم املقرت�ض��ة بالت�س��ديد بطرق
خمتلفة �إمَّا عن طريق �أق�س��اط �ش��هرية� ،أو عندما تلد املا�ش��ية �أو
الطيور تقوم ب��رد ما �أخذته للجمعية.
Öال حت�ص��ل بع���ض الن�س��اء عل��ى قرو���ض و�إنَّم��ا ت�ش��كِّ ل جمموعة
ادخاري��ة 3م��ع ع��دد م��ن الن�س��اء الأخري��ات ،وتق��وم اجلمعي��ة
3

حسب تعريف هيئة كير الدولية :تقوم منهجية مجموعات االدخار واإلقراض على
تطوير ومأسسة فكرة "الجمعية" التي يعرفها المجتمعُ المصري ،ويعتمد عليها كثير
من األسر ذات الدَّخل المحدود في توفير احتياجات أساسية لهم ،ويستند تطوير
عملية المجموعات االدخارية على قيام مجموعة من النساء بشراء "أسهم" وهن من
يستحق الحصول على المبلغ المجمَّع من
يحددن قيمة السهم ،ويقوم بتنظيم من
ُّ
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مب�س��اعدتهم يف ت�شكيل جمل�س �إدارة لإدارة �صندوق االدخار،
وتنظي��م التعام�لات املالي��ة فيم��ا بينه��ن .وهن��اك ن�س��اء �أخريات
يعتم��دن على اجلمعيات ،ويك��ون �أع�ضاء اجلمعية من اجلريان
�أو الأق��ارب ،وت��رى �أن اجلمعية �أف�ضل لأنَّه��ا ال تفرِ �ض عليها
ع��بء الفوائ��د ،فما حت�صل عليه هو ما ت�س� ِّدده .وذكرت بع�ض
الن�س��اء �أنه��ن يعتم��دن عل��ى القر���ض وعل��ى اجلمعي��ة يف متويل
امل��شروعات �أو توف�ير نق��ود للأزم��ات� ،أو ح�س��ب تعبريه��ن
«تنف��ع يف وقت ال�ضيق وحتل �أزم��ة ممكن نتعر�ض لها ...يف
بع���ض الأحي��ان ال جن��د فلو���س للأكل وال��شرب ب�س��بب مر�ض
ال��زوج �أو مل يوفَّ��ق يف �ش��غله» ،وهذا يحدث �أكرث مع من يعمل
م�رشوعا
ِعمالة يومية ولي�س له دخل ثابت وزوجته � ِّأمية وتدير
ً

ب�س� ً
�يطا لي���س له عائ��د ي� ِّؤمن من خالله االحتياج��ات ال�رضورية
والأ�سا�س��ية للأ�رسة.

الخدمات المالية التي تحصل عليها النساء:
Öع��دد قلي��ل ج� ًّدا م��ن املقرت�ض��ات لهن تعام�لات م��ع البنوك من
خالل احل�صول على قرو�ض ،بينما الأغلبية ال يعرفن مقرَّات
البن��وك �أو �أ�س��ماءها .وذك��رت معظ��م الن�س��اء �أنه��ن ال يف�ضل��ن
التعام��ل م��ع البن��وك لأنه��ن �س��معن �أن �إج��راءات احل�ص��ول
عل��ى قر���ض بنكي �ش��ديدة التعقي��د ،و�أنهن كما ورد على ل�س��ان
بع�ضه��ن« :ل��ن ي�صربوا علين��ا لو ت�أخرنا يف �س��داد القر�ض...
أعر���ض �س��معتي لكالم النا���س ب��أن ي�أتي من يق��ف على بابي
ال � ِّ
قيمة األسهم ،وتقوم الجمعيات التي تنظم برامج االدخار واإلقراض بتنظيم أنشطة
وتدريبات لبناء قدرات النساء على إدارة هذه الصناديق ،وإدارة المشروعات،
ومهارات العمل الجماعى.
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ويطالبن��ي بق�س��ط القر���ض ...لك��ن اجلمعية م���ش ممك��ن تعمل
معان��ا كدا وي�صربوا علينا كام يوم» .وكما �أ��شرنا �أعاله تعطي
اجلمعي��ة ف�ترة �س��ماح ع��دة �أي��ام �أو �أنها تعي��د جدول��ة القر�ض،
وذك��رت �أخري��ات �أنهن �س��معن من �ش��يوخ وم��ن جريانهن �أن
ويف�ضل عدد لي���س بقليل التعامل مع
التعامل مع البنوك حرام.
ِّ
اجلمعي��ة؛ لأنه��ا �أق��رب وال حتت��اج �إىل تكلف��ة موا�ص�لات ،لأن
يرا عن الق��رى .وتعتمد بع�ض الن�س��اء
مق��رات البن��وك تبع��د كث� ً
عل��ى تنظي��م جمعي��ات م��ع اجل�يران والأق��ارب لأنه��ا لي���س بها
فائدة.
Öذك��ر ع��دد قلي��ل م��ن الن�س��اء �أن لهنَّ ح�س��ابات يف دف�تر الربيد،
عدد قليل منهن مع مكاتب الربيد يف ت�سديد م�رصوفات
وتعامل ٌ
املدرا���س للأبن��اء ،بينم��ا ال تتعام��ل الأغلبي��ة م��ع مكات��ب الربيد
ومنه��ن ن�س��اء ال يعرفن مق��رات مكاتب الربيد.
Öاختلف��ت املواق��ف ب�ش��أن املعرفة ب�ش��هادات �أمان فالبع�ض �ش��اهد
الإعالن��ات يف التليفزي��ون ،لكن مل يهتم مبعرف��ة التفا�صيل� ،أو
اال�ستف�س��ار ع��ن ه��ذه ال�ش��هادة ،والبع���ض الآخر مل ي�س��مع عنها
مطل ًقا.
Öال ت�س��تخدم جمي��ع الن�س��اء �أي��ة و�س��يلة �إلكرتوني��ة يف التعام�لات
والتحوي�لات املالي��ة ،وم��ن خ�لال امل�ش��اهدة لوح��ظ �أن �أجهزة
املوبايل التي ي�س��تخدمنها ه�ؤالء الن�ساء حمدودة للغاية وال توجد
بها الإمكاني��ات الالزمة.
Öذك��رت بع���ض الن�س��اء �أن احلكوم��ة قام��ت برتكي��ب ع �دَّادات
كهرباء جديدة يف املنازل يتم �شحنها عن طريق كروت ال�شحن،
و�أنه��ن ال يعرف��ن كي��ف ي�س��تخدمن ه��ذه الك��روت وي�ضطررن
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�هريا لك��ى ت�ش��حن هذه الكروت و�أ�ش��ار
للذه��اب �إىل ال��شركة �ش� ًّ
بع�ضه��ن الآخ��ر �إىل �أن��ه يذه��ب �إىل حم�لات البقال��ة الت��ي تق��وم
بعملي��ة ال�ش��حن ،وه��ي خدمة جدي��دة تقوم بها حم�لات البقالة.
Öذكرت جميع الن�س��اء �أنهن ال يح�صلن على �أي معلومات ب�ش��أن
اخلدمات املالية والبنكية من اجلمعيات التي تتعامل معها ،وهذه
�إجاب��ة متوقَّع��ه لأن اجلمعي��ات ال ترغ��ب بطبيع��ة احل��ال يف �أن
تذه��ب الن�س��اء �إىل البنوك ،لأنها مناف���س للجمعيات يف عمليات
الإقرا�ض.
الرؤية المستقبلية للنساء المشاركات في ورش العمل:
والتو�س��ع
�Öأغل��ب الن�س��اء لديهن طموح يف تطوير م��شروعاتهن
ُّ

فيها .فمنهن من يرغنب يف فتح حمل �سواء للمالب�س �أو البقالة،
ومنهن من تريد �أن تتو�سَّ��ع يف ��شراء املا�ش��ية والطيور ،وتبيع
الألب��ان والبي���ض بكمي��ات �أك�بر .وتوجد �أم وبناته��ا يرغنب يف
عمل م��شروع كبري م�ش�ترك ،لكن �أكد اجلميع على اال�ستمرار
يف احل�صول على القر�ض ،وذكرن �أن اال�ستفادة منه متع ِّددة،
منهن الن�ساء الالئي ي�ستفدن من القر�ض يف تطوير امل�رشوع �أو
فت��ح م��شروع �آخر� ،أو �أخذ جزء من��ه لزواج �أحد الأبناء ،ومت
��شرح هذا اجلزء �أعاله يف حماور �سابقة.
Öو�صفت �أغلب الن�س��اء �أنف�س��هن ب�أنهنَّ ناجحات؛ لأنهن ا�س��تطعن
حت�س�ين الأو�ض��اع املعي�ش��ية للأ��سرة ،و�أنه��ن ا�س��تطعن �إ�س��عاد
�أبنائه��ن� ،أو قلَّ��ت اخلالف��ات وامل�ش��احنات م��ع ال��زوج ح��ول
امل�رصوف��ات.
طموح �ش��خ�صي �أو �أنهن ي�ش��عرن بالتحقُّق،
Öمل تذكر الن�س��اء �أي
ٍ
�أو �أنهن ي�س��عني لتحقيق حلم �ش��خ�صي ،عدا امر�أة واحدة ذكرت
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ممر�ض��ة ،و�أجربت
�أنه��ا ترغ��ب يف ا�س��تكمال تعليمه��ا وت�صب��ح ِّ
عام��ا و�أجنبت طفل��ة ،ومع ذلك
عل��ى ال��زواج قب��ل بلوغه��ا ً 18
ظ��ل حل��م ا�س��تكمال تعليمه��ا يراوده��ا .مع �س��وء معامل��ة الزوج
له��ا طلب��ت الط�لاق ،وتوجه��ت �إىل من��زل والده��ا وقام��ت
ب��شراء مالب���س لبيعها ،و�أثناء ��سردها لق�صتها �أكَّدت �أنها �سوف
تتم�سَّ��ك بالط�لاق ال�س��تكمال تعليمه��ا ،و�أنه��ا تتمنَّ��ى �أن تك��ون
ابنته��ا يف ظ��روف �أف�ض��ل منه��ا وتكم��ل تعليمه��ا وتك��ون ق��ادرة
عل��ى اتخ��اذ ق��رارات ب�ش��أن حياته��ا وم�س��تقبلها .وهن��اك ن�س��اء
�أخري��ات �أمي��ات وم��شروعاتهن �صغ�يرة وحم��دودة ،مث��ل بيع
اخلب��ز �أو اخل��ضراوات من املنزل ،كل ما ي�س��عني ل��ه هو ت�أمني
امل��أكل للأبناء ،وقد ذكرن �أنهن ال ي�س��تطعن توفري امل�رصوفات
للتعليم ،ورغم ذلك لديهن خم�سة �أطفال ،وي�صل عدد الأطفال
يف بع���ض الأ��سر �إىل ثماني��ة ،و�أعم��ار الأطف��ال متقاربة.
استخالصات:
�Öأغل��ب اجلمعي��ات الأهلي��ة امل�ش��ارِ كة يف ور���ش العم��ل كان
ً
مرتبط��ا
توجهه��ا للعم��ل عل��ى برام��ج الإقرا���ض وامل��شرعات
ُّ
مبب��ادرات م��ن هيئ��ات دولي��ة ،وجه��ات حكومية ،واملجال���س
بالتوج��ه للجمعيات.
القومي��ة؛ فه��ذه اجلهات ه��ي التي ب��ادرت
ُّ
وميك��ن الق��ول �إن هذه اجلمعي��ات دورها تنفي��ذي وحلقة و�صل
لو�ص��ول ه��ذه اجله��ات للن�س��اء الفق�يرات يف الق��رى ،وبالت��ايل
مل تك��ن �صدف��ة �أن يت��م اختي��ار جمعي��ات يف مناط��ق فق�يرة ،بل
م��ن وجه��ة نظ��ر الباحث��ة �إن ه��ذا كان متعمَّ� ًدا من �أج��ل �أن جت َد
ه��ذه اجلمعي��ات م��ن يحت��اج له��ذا القر���ض ،وبالت��ايل التقى هذا
ُر�ص عملٍ
التوجه مع احتياجات الن�ساء الالتي كُ نَّ يبحثن عن ف ِ
ُّ
163

بداف��ع االحتي��اج املادي؛ م��ن �أجل توفري االحتياجات الأ�سا�س��ية
للأ��سرة ،وحت�س�ين م�ستوى املعي�ش��ة ،ويف الوقت نف�سه وجدت
اجلمعي��ات يف عملي��ة الإقرا���ض فر�ص��ة للح�ص��ول عل��ى ربح،
وتن�ش��يط اجلمعية.
Öب��ادرت الن�س��اء يف البح��ث ع��ن �أن�ش��طة اقت�صادي��ة منا�س��بة
لقدراته��ن وموارده��ن املالية املح��دودة ،وميك��ن تنفيذها داخل
املن��زل ،وتعرَّ�ض��ن النتق��ادات م��ن الأقارب واجل�يران لأنهنَّ
خالف��ن الع��ادات والتقالي��د بخروجه��ن للعم��ل .وحتدَّت الن�س��اء
ه��ذه االنتق��ادات من �أجل اال�س��تمرار يف عملهن الذي ي�س��تطعن
م��ن خالل��ه �س��د احتياج��ات �أ�سا�س��ية لأبنائهن ،كما قال��ت �إحدى
امل�ش��اركات�« :أنا لو كنت عملت ح�س��اب لكالم النا���س ما كنت�ش
عرف��ت �أرب��ي اوالدي» .وواجه��ت الن�س��اء مبفرده��ن ه��ذه
االنتق��ادات ،ورغ��م اع�تراف اجلمعي��ات به��ذه االنتق��ادات،
لك��ن مل يك��ن له��ا دور م��ن �أج��ل تغي�ير نظ��رة املجتم��ع له��ؤالء
الن�س��اء ،م��ن خ�لال تنظي��م �أن�ش��طة تتعلَّ��ق بتغي�ير ه��ذه الأمناط
الثقافي��ة واالجتماعي��ة .وميك��ن تف�س�ير ذلك ب��أن ه��ذا مل يكن له
ت�أثري �س��لبي مبا��شر على برامج الإقرا�ض �أو امل��شروعات التي
ف�ضل عن افتقاد هذه اجلمعيات للر�ؤية واخلربة
تن ِّفذها الن�س��اء،
ً
الالزمت�ين للعم��ل عل��ى ه��ذه الق�ضاي��ا الثقافي��ة واالجتماعية.
أي�ض��ا يف اختي��ار �أن�ش��طة امل��شروعات الت��ي تعم��ل عليه��ا
Öتبيَّ��ن � ً
الن�ساء �أنها مهن تقليدية تت�شابه �أغلبها مع الأن�شطة التي تقوم بها
الن�س��اء داخل املنزل ،منها اخلياطة وبيع اخل�رضاوات والبقالة
واملنظف��ات واملالب���س وتربي��ة الطي��ور واملا�ش��ية .وانق�س��مت
مواق��ف اجلمعي��ات ،فمنه��ا من ي��رى �أن هذه الأن�ش��طة منا�س��بة
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لـ»طبيع��ة وق��درات الن�س��اء» وميك��ن تنفيذه��ا داخ��ل املن��زل،
أي�ضا حمل قبول من الأ��سرة ،واجتاه �آخر يتبنَّى نف�س الر�ؤية
و� ً
التقليدية لكن يرى �أنه من املمكن �أن تتعلَّم الن�س��اء مه ًنا �أخرى،
�تعدادا ل��دى الن�س��اء لذل��ك ت�س��تجيب
و�أنه��م عندم��ا يج��دون ا�س� ً
اجلمعي��ات .وقدم��وا �أمثل��ة مث��ل تعلي��م الن�س��اء �صيان��ة املوبايل،
وبي��ع �أنابيب ،لكن ال تزال الأغلبية تعمل يف املهن التي تت�ش��ابه
م��ع الأدوار االجتماعي��ة الت��ي تقوم بها الن�س��اء داخل الأ��سرة،
وهذه الأن�ش��طة �إمَّا تكون من اختيار الن�ساء العتبارات �أنها تنفذ
شروعا �أخ��ذت فكرت��ه من �إح��دى اجل��ارات �أو الأقارب� ،أو
م��
ً
تف�ض��ل الن�س��اء هذه الأن�ش��طة لأنه��ا ميكن تنفيذه��ا داخل املنزل،
ِّ
وبالت��ايل ت�س��تطيع �أن تدير امل��شروع مبا ال يتعار���ض مع القيام
ب�أعباء العمل املنزيل ورعاية الأ��سرة� ،أو يكون امل��شروع من
وتقب��ل ب��ه الن�س��اء للأ�س��باب ال�س��الف ذكره��ا.
اق�تراح اجلمعي��ة َ
وحتدد جماالت عمل امل�رشوعات التي تقوم اجلمعية بتنفيذها �إما
املمولة للم��شروع� ،أو تختارها اجلمعية
تك��ون مرتبطة باجله��ة ِّ
بنف���س االعتبارات التي تختار بها الن�س��اء جماالت الن�شاط� ،أي
�أن نف���س النظ��رة التقليدي��ة تكون حاكم��ة للجمعيات والن�س��اء يف
اختيار امل��شروعات.
Öتوف�ير فر���ص عم��ل للن�س��اء من خ�لال هذه امل��شروعات �س��اعد
ه ��ؤالء الن�س��اء عل��ى تلبي��ة احتياج��ات �أ�سا�س��ية للأ��سرة ،منه��ا
ا�س��تكمال تعلي��م الأبناء والبن��ات حتى مرحل��ة التعليم اجلامعي،
وزي��ادة ق��درة الن�س��اء عل��ى امل�س��اهمة املالي��ة داخ��ل الأ��سرة،
وادخ��ار بع���ض املبالغ القليلة التي ت�س��اعد يف الظروف الطارئة
مث��ل ح��االت املر���ض �أو زواج الأبناء .وهناك ن�س��اء �أخريات
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يقف احتياجهن عند حدود توفري الطعام واملالب�س ،مل يجتهدن
لتطوي��ر م��شروعاتهن ،ومل يهتمم��ن بتعلي��م �أبنائه��ن ،و�أغل��ب
ه�ؤالء الن�س��اء لي���س لديهن تطلُّع يف حت�س�ين �أو�ضاعهن ،ويقمن
ب�إجن��اب �أطف��ال كث�يرة ،ي�ص��ل ع��دد الأبن��اء يف هذه الأ��سر �إىل
ثمانية �أبناء ،ومربرهن يف ذلك هو نف���س املعتقدات التقليدية �أن
ه��ؤالء الأطف��ال ِ
«عزوة» حتى مع حرمان ه�ؤالء الأطفال من
حقوقهم الأ�سا�سية ،كما يوافقن على زواج بناتهن �صغريات يف
ال�سن.
كافي��ا لإحداث تغيري
Öيتبيَّ��ن �أن خروج الن�س��اء للعمل فح�س��ب لي���س ً
البعد مل تهتم به اجلمعيات
عل��ى م�س��توى التطور االجتماعي وه��ذا ُ
الأهلي��ة بالدرج��ة الكافي��ة ،وكان م��ن املفرت���ض قي��ام اجلمعي��ات
بتدخ�لات ت�س��هم يف رف��ع وع��ي ه��ذه الأ��سر ب�أهمي��ة تعلي��م �أبنائهم
ُّ
والعم��ل عل��ى تغي�ير االجتاه��ات الإجنابية ،مب��ا يع��ود بالنفع على
حت�س�ين الو�ض��ع املعي�ش��ي واالجتماع��ي له��ذه الأ��سر ،كم��ا �أنه مع
زي��ادة �أع��داد الأ��سرة وحمدودي��ة العائ��د م��ن ه��ذه امل��شروعات،
يك��ون ت�أثريه��ا عل��ى حت�س�ين م�س��توى املعي�ش��ة �ضعي ًف��ا ،وي�س��اعد
العائ��د م��ن ه��ذه امل��شروعات على خ��روج هذه الأ��سر م��ن دائرة
الع َوز فح�س��ب ،وال تقوم اجلمعيات بدور وا�ضح ب�ش��أن م�س��اعدة
َ
الن�س��اء عل��ى تطوي��ر ه��ذه امل��شروعات وحت�س�ين املنت��ج ،ف�س��بع
جمعي��ات فح�س��ب تنظ��م تدريب��ات عل��ى الت�أهيل احل��ريف واملهني،
وتق��دمي مناذج و�أفكار للم��شروعات ،ومعظم الن�س��اء امل�ش��ارِ كات
يف ور���ش العم��ل مل يح�صل��ن عل��ى تدريب��ات تتعلَّ��ق بالت�س��ويق �أو
درا�س��ة اجلدوى �أو الإدارة املالية للم��شروعات ،ودرا�سة فر�ص
�أف�ض��ل للت�س��ويق� ،أو حت�س�ين فر���ص اال�س��تدامة م��ن خ�لال عمل

تتكام��ل يف الق��درات الب��شرية واملالي��ة مث��ل املجموع��ات
جماع��ي
َ
الإنتاجي��ة والتعاوني��ات.
�Öأو�ضح��ت املناق�ش��ات م��ع كلٍّ م��ن ممثل��ي اجلمعي��ات والن�س��اء
امل�ش��اركات� ،أنه��م لي���س لديه��م معرف��ة باخلدم��ات املالي��ة الت��ي
تق ِّدمه��ا البن��وك ومكات��ب الربي��د ،ولي���س ل��دى اجلمعي��ات �أي
�أن�ش��طة توعية للن�س��اء ب�ش�أن طريقة فتح ح�س��ابات بنكية �أو دفاتر
توفري ،وتك�شف هذه املناق�شات عن �أن اجلمعيات الأهلية لي�ست
علم مبا يتم التخطيط له من ِقبل البنوك واجلهات احلكومية
على ٍ
ب�ش��أن دور اجلمعي��ات الأهلي��ة يف تثقي��ف الن�س��اء /الرج��ال يف
القط��اع غ�ير املنظَّ��م ب�آلي��ات ال�ش��مول امل��ايل ،4وحتت��اج ه��ذه
اجلمعيات �إىل تثقيف ب�آليات تطبيق ال�شمول املايل ،ومعرفة �أن
جزءا من �سيا�س��ات ت�س��تهدف دمج القطاع
ه��ذه الآليات ت�ش��كِّ ل
ً
غري املنظم يف القطاع املنظم ،و�أن تكون التعامالت املالية لهذا
القط��اع مرئي��ة وتت��داول من خالل جهات ر�س��مية.

4

أطلق البنك المركزي مبادرة التمويل متناهي الصغر في  ٢٣مايو ،٢٠١٧
والمقصود به التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة لألشخاص والشركات
والمنشآت أو من خالل الجمعيات والمؤسسات األهلية وشركات التمويل متناهي
الصغر ،وتم نشر هذه المبادرة في الكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي
بتاريخ  12يوليو  2017بشأن تمويل المنشآت الصغيرة العاملة في المجال
الزراعي والتصنيع الزراعي والثروة السمكية والداجنة والحيوانية.
http://www.cbe.org.eg/ar
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مالءمة ْ
الحر ِّ
للنساء
لإلسهام في زيادة فرص العمل ِّ
وخطة العمل المقترحة
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بتوا�ضع ن�س��بة ال ِّن�س��اء يف ق��وة العمل وارتفاع
امل�رصي
الواقع
يتَّ�س��م
ُ
ُّ
ُ
ف�ضل عن ارتفاع ن�س��بة ال ِّن�س��اء
مع��دالت البطال��ة للإناث مقارنة بالذكورً ،
املُعي�لات حت��ت خ��ط الفق��ر .كما يتَّ�س��م بارتف��اع ن�س��بة الن�س��اء العامالت يف
القط��اع غ�ير الر�س��مي ل��دى الأ��سرة ،ب��دون �أجر وب��دون حماي��ة قانونية
�أو ت�أمين��ات اجتماعي��ة .ويعن��ي ه��ذا �أن حتقي��ق ه��دف التمك�ين االقت�صادي
للن�س��اء ،يتطلَّ��ب لي���س زي��ادة فر�صه��ن يف العم��ل لل�س��وق فح�س��ب ،ولك��ن
بالأ�سا���س �أن يك��ون ذلك العم��ل ب�أجرٍ نقدي ،ناهيك ع��ن �أن يتوفَّر له احلد
الأدن��ى من ��شروط العمل الالئ��ق .ففي ظل ارتفاع مع�دَّالت البطالة بني
الن�س��اء وظ��روف �س��وق العم��ل يف م�رص ميك��ن �أن ميثِّل العم��ل احلر املالذَ
الأخري للن�س��اء الالئي يعجزن عن �إيجاد وظيفة م�س��تدامة ذات �أجر نقدي.
وعل��ى �صعي� ٍد �آخر ،يتَّ�س��م الواقع امل��صري بتوا�ضع مع��دالت النفاذ
�إىل اخلدمات املالية الر�سمية لل�سكَّان البالغني مقارنةً بالدول ذات الظروف
املثيلة ،وبوجود فجوة كبرية يف غري �صالح الن�س��اء و�سكان الريف.
هذا ،وقد �أ�ش��ار العديد من التيارات ،على �صعيد الفكر االقت�صادي
والن�س��وي� ،إىل الدور االحتمايل الذي ميكن �أن يلعبه نفاذ الن�ساء للخدمات
املالي��ة الر�س��مية ،وخا�ص��ةً خدم��ات االدخ��ار والتموي��ل ،يف فت��ح فُر���ص
العملِ
احلر لهنَّ� ،س��واء مت ذلك يف �س��ياق رفع معدالت النمو االقت�صادي
ِّ
�أو يف �س��ياق تخفي���ض مع��دالت الفقر ،م��ع الرتكيز على ما ق��د يكون لذلك
كل��ه م��ن �آث��ار �إيجابية �أو �س��لبية عل��ى متكني الن�س��اء� .إال �أن العق��د احلايل قد
�ش��هد ت�صاع ًدا فيما ميكن �أن ندعوه بالتيار «الرباجماتي» الذي يرى �أنه � ًّأيا
ما كانت وجهات النظر ب�ش��أن �أثر ال�ش��مول املايل عل��ى التمكني االجتماعي
وال�سيا�س��ي للن�س��اء ،ف�إنه يتعيَّن الرتكيز على حتقيق نفاذ الن�س��اء �إىل خدمات
مالي��ة تتَّ�س��م باجلودة والكف��اءة و�إزالة العقبات التي حتول دون ا�س��تفادتهن
م��ن تل��ك ِ
اخلدم��ات يف زي��ادة فر�ص العمل� ،س��واء متثَّلت تل��ك الفر�ص يف
�أن�ش��طة ت�س��تهدف الوفاء باالحتياجات الأ�سا�س��ية لهن ولأ�رسهن� ،أو متثَّلت

يف فر���ص لري��ادة الأعم��ال وت�أ�سي���س م��شروعات ق��ادرة عل��ى النج��اح
واال�س��تمرار والنم��و وفتح فر�ص عمل لأخري��ات و�آخرين.
وانطال ًق��ا م��ن نف���س هذا املنط��ق الرباجمات��ي حاولنا ،يف ه��ذا اجلزء
التعر�ض بالدرا�سة للدور الذي ميكن �أن يلعبه نفاذ
من امل�رشوع التدريبي،
ُّ
الن�س��اء للخدمات املالية الر�س��ميَّة يف م�رص لزيادة فر�صهن يف العملِ احلر.
بدءا بتحليل امل�س��توى احلايل ِ
للخدمات املالية الر�س��مية املتاحة للن�س��اء
وذلك ً
ونوعا ،وال�سمات الرئي�سية لتلك اخلدمات وما يرتبط بها من �رشوط،
كما
ً
ًّ
مع الرتكيز على خدمات االدخار ،وخدمات التمويل ،وخدمات الت�أمني،
باعتباره��ا متثِّل ِ
اخلدم��ات املالية الأكرث �صلة بخلق فر�ص عمل قادرة على
توليد دخل نقدي وتوفري ح ٍّد �أدنى من احلماية االجتماعية للن�س��اء.
وق��د متَّ حتلي��ل اخلريط��ة احلالي��ة للخدم��ات املالي��ة املتاح��ة للن�س��اء
ونوع��ا ،من واقع البيان��ات واملُ�س��وح والتقارير الر�س��مية ،وتفا�صيل
كم��ا
ً
ًّ
اخلدم��ات املعلن��ة م��ن البن��وك والهيئ��ة العام��ة خلدم��ات الربي��د واجلمعيات
وامل�ؤ�س�س��ات الأهلية وال��شركات العاملة يف جمال التمويل متناهي ال�صغر،
واملتو�سطة ومتناهية ال�صغر.
ف�ضل عن جهاز تنمية امل�رشوعات ال�صغرية
ً
ِّ
كما متَّ اال�س��تناد �إىل نتائج ور���ش العمل التي �أجرتها م�ؤ�س�سةُ املر� ِأة اجلديدة
مع عدد من اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية وجمموعة من الن�ساء امل�ستفيدات
بالقرو���ض متناهية ال�صغر.
وبانته��اء تل��ك اجلوان��ب املختلف��ة للتحلي��ل ن�ص��لُ �إىل ه��ذا الف�ص��ل
التو�ص��ل �إليه��ا ب�ش��أن م��دى
اخلتام��ي ،ال��ذي نعرِ ���ض في��ه النتائ��ج الت��ي متَّ
ُّ
مالءمة اخلدمات املالية الر�س��مية ،مب�س��تواها و�س��ماتها و�رشوطها احلالية،
�ر للن�س��اء ،وخا�ص��ةً يف الريف .كما
للإ�س��هام يف زي��ادة فر���ص العملِ احل� ِّ
نط��رح للح��وار ُخط� َة عملٍ مقرتحة لتح�س�ين ج��ودة وكفاءة تل��ك اخلدمات
وتفعي��ل دوره��ا يف حتقي��ق اله��دف امل�ش��ار �إليه.
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أول :مــدى مالءمــة برامــج الخدمــات الماليــة الرســمية الحاليــة لهــدف
ً
زيــادة فــرص العمــل الحــر للنســاء
ت�ش�ير نتائ��ج التحلي��ل �إىل وج� ِ
�ود ق�ص� ٍ
�ح يف البنية الأ�سا�س��ية
�ور وا�ض� ٍ
ل�ش��بكة امل�ؤ�س�س��ات املالية الر�س��مية ،التي ُيفرت�ض �أن تق ِّدم خدماتها للن�ساء،

�س��واء متثَّل الأمر يف �ش��بكة وحدات البنوك �أو منافذ امل�ؤ�س�س��ات العاملة يف
جمال التمويل متناهي ال�صغر .وميثِّل ُبعد امل�س��افة عن تلك امل�ؤ�س�س��ات �أحد
حتول دون نفاذ الن�س��اء �إىل اخلدمات املالية الر�س��مية،
العوائق املهمة التي ُ
خا�ص��ةً يف ظ��لِّ ما قد تفرِ �ض��ه العادات االجتماعية من قي��ود على حركتهن
وقدرته��ن عل��ى التنق��ل ،واالفتقار �إىل و�س��ائل النق��ل الآمنة.
حاليا من امل�ؤ�س�س��ات
ويالح��ظ �أن برام��ج ال�ش��مول امل��ايل املطروحة ً
ُ
التو�س��ع يف ا�س��تخدام الو�س��ائل
املالي��ة الر�س��مية تركِّ ��ز �إىل ح� ٍّد كب�ير عل��ى
ُّ
الإلكرتوني��ة املختلف��ة (�إنرتن��ت ،بطاق��ات �إلكرتوني��ة ،موباي��ل ،ماكين��ات
�ص��ارف �آيل)؛ لتطوي��ر وحت�س�ين ج��ودة خدم��ات املدفوعات ،وه��و الأمر

ال��ذي ميك��ن �أن ي�س��اعد يف التغ ُّل��ب على عقبة ُبعد امل�س��افة وعل��ى نفاذ بع�ض
��شرائح الن�س��اء امل�رصي��ات �إىل اخلدم��ات املالية الر�س��مية بتكلف��ة مالئمة.
�إال �أنَّ��ه يج��ب تذكُّ ر ٍ
عدد من الأم��ور املهمة� ،أوَّلها �أن تلك التطبيقات
التكنولوجي��ة باختالف �أنواعها تفرت���ض جميعها املعرفة بالقراءة والكتابة،
ناهي��ك ع��ن توافرِ ح� ٍّد �أدنى م��ن املعرفة بتطبيق��ات الإنرتن��ت ،وهو الأمر
الذي ي�صطدم بحقيقة ارتفاع ن�سبة الأمية بني الن�ساء ،وخا�صةً يف الريف،
معتربا �أمام اال�س��تفادة م��ن تلك اخلدمات.
والت��ي ت�ش��كِّ ل يف ح� ِّد ذاتها عائ ًقا
ً
وثانيهما �أن تفعيل خدمات املدفوعات با�ستخدام الهاتف املحمول والو�سائل
الإلكرتونية وزيادة معدالت ا�ستخدامها من جانب الن�ساء ،يظل ره ًنا مبدى
انت�شار وكفاءة وا�ستدامة البنية الأ�سا�سية ل�شبكة تكنولوجيا املعلومات ،وهو
الأمر الذي ي�ش��وبه العديد من جوانب الق�صور يف الوقت احلاىل.
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ويف كل الأح��وال ف�إنَّ��ه تتعيَّ��ن الإ�ش��ارة �إىل �أن خدمات املدفوعات،
عل��ى �أهميته��ا ،لي���س لها عالقة مبا��شرة بفتح فر���ص العمل للن�س��اء .بل �إن
دور و�أهمي��ة خدم��ات املدفوع��ات يب��د�آن ،يف الغالب ،بعد ح�صول الن�س��اء
عل��ى عم��ل وامتالكه��ن دخ� ٍ
�ول يطمح��ن �إىل ال�س��يطرة عليه��ا وعل��ى كيفي��ة
صرف فيها.
الت�� ُّ

أمــا فيمــا يتعلَّــق ببرامــج االدخــار والتمويــل والتأميــن متناهــي الصغــر
َّ
َّ
المتاحــة للنســاء فقــد تمثلــت نتائــج التحليــل فيمــا يأتــي:
1.يتَّ�س��م امل�س��توى احل��ايل للتكالي��ف والأعب��اء املالي��ة الالزم��ة
للح�ص��ول عل��ى ح�س��اب ادخ��اري يف البن��وك امل�رصي��ة ،بوج� ٍ�ه
عام ،باالرتفاع مبا يفوق �إمكانيات ��شريحة كبرية من الن�ساء،
يح ُّد من ا�ستفادة الن�ساء من
وخا�صةً يف الريف امل�رصي .وهو ما ُ
تل��ك اخلدم��ات يف تكوي��ن احلد الأدنى من املدَّخ��رات التي ميكن
ٍ
جزء من ر�أ�س املال
ا�ستخدامها لبدء ن�شاط اقت�صادي� ،أو توفري
الالزم لت�أ�سي���س م��شروع ي�س��تكمل متويله من خالل االقرتا�ض
من امل�ؤ�س�س��ات املالية الر�سمية.
�2.أم��ا منظوم��ة التموي��ل الر�س��مي املت��اح مل��شروعات الن�س��اء يف
م��صر فتتَّ�س��م بوج��ود ثالث��ة تناق�ض��ات رئي�س��ية:
�أ -فجه��از تنمي��ة امل��شروعات ال�صغ�يرة واملتو�س��طة ومتناهي��ة
ال�صغ��ر ،ال��ذي يتمتَّع بالقدرة عل��ى توفري التمويل املي�سَّ��ر وتوفري
خدمات امل�شورة والدعم الفني والتدريب والت�سويق للن�ساء ،يقوم
بدور حمدود يف جمال التمويل املبا�رش ويعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على
الو�س��طاء للقيام بهذا الدور .وي�ؤدي تع ُّدد حلقات ه�ؤالء الو�سطاء
�إىل الإطاحة مبيزة التمويل املي�سَّر لل ِّن�ساء .ون�شري على �سبيل املثال
�إىل برنامج «ب�ش��اير اخلري» يف بنك التنمية ال�صناعية ،املموَّل من
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خ�لال اجله��از ،والذي ي�ص��لُ فيه التموي��ل للم�س��تفيدة النهائية من
خالل اجلمعيات الأهلية وامل�ؤ�سَّ�س��ات وال�رشكات العاملة يف جمال
التموي��ل متناه��ي ال�صغ��ر .فعل��ى الرغ��م م��ن �أن امل�ص��در الأ�صلي
لأم��وال ه��ذا الربنام��ج ه��و جه��از تنمي��ة امل��شروعات ال�صغ�يرة
واملتو�سطة ومتناهية ال�صغر ،ف�إنَّ التمويل ي�صل للم�ستفيدة النهائية
ب�س��عر فائ��دة  %20مقطوع��ة (�أى �أن املدين��ة تظ��لُّ تدفع نف���س قيمة
الفوائد طوال مدة القر�ض رغم تناق�ص �أ�صل الدين مع �س��داد كل
ق�سط) .ويعني هذا �أن العبء الفعلي للفوائد على الن�ساء املقرتِ �ضات
�نويا فائدة متناق�صة.
يع��ادل يف حقيقة الأم��ر �أكرث من � %36س� ًّ
ويو�ض��ح ذل��ك �أنه حتَّى ل��و كان امل�ص��در الأ�صل��ي للتمويل موارد
ِّ
مالية مي�سَّ��رة متَّ احل�صول عليها من جهة مانحة دولية �أو �إقليمية،
ف��إنَّ تع� ُّدد القنوات الو�س��يطة (جه��از تنمية امل��شروعات ال�صغرية
واملتو�س��طة ث��م البن��ك ثم اجلمعي��ة الأهلي��ة) ،و�إ�ضاف��ة م�رصوفات
�إدارية وهام�ش ربح لكل و�سيط منها ،ي�ؤدي �إىل و�صول التمويل
للم�س��تفيدة النهائي��ة مبعدَّل فائ��دة مرتفع �أبعد ما يك��ون عن التمويل
املي�رس.
ب� -أم��ا التناق���ض الث��اين فيتمثَّ��ل يف �أنَّ البن��وك الت��ي تتوفَّ��ر لديه��ا
م��وارد مالي��ة �ضخم��ة ،وميك��ن �أن تتي��ح مل��شروعات الن�س��اء
ً
شروطا مالي��ة �أك�ثر مالءم��ة ،باملقارن��ة باجلمعي��ات وامل�ؤ�س�س��ات
��
الأهلي��ة وال��شركات العامل��ة يف جم��ال التموي��ل متناه��ي ال�صغ��ر،
تع��اين م��ن وج��ود �ص��ورة ذهني��ة �س��لبية عنه��ا ل��دى الن�س��اء ،كم��ا
يتَّ�س��م �أدا�ؤها بالعزوف عن التمويل املبا�� ِشر للم��شروعات متناهية
وتف�ضل �أن تق��وم ب�إقرا�ض اجلمعيات
أي�ض��ا)
ِّ
ال�صغ��ر (وال�صغ�يرة � ً
وامل�ؤ�س�س��ات الأهلي��ة وال��شركات ك��ي تتولَّ��ى ه��ي تق��دمي التموي��ل.
كم��ا لوح��ظ �أن بع� َ��ض البن��وك تع ِل��ن �رصاح��ةً �أنَّه��ا تقت��صر عل��ى
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متول امل��شروعات اجلديدة،
متوي��ل امل��شروعات القائم��ة فقط وال ِّ
وهو ما ميثِّل عقبة كبرية �أمام فر�ص الن�ساء يف بدء ن�شاط اقت�صادي
م��ن خالل ت�أ�سي���س م��شروع جديد ،حيث يتطلَّب الأم��ر منهن �إمَّا
االعتماد على مدخرات �س��بق تكوينها و�إمَّا االقرتا�ض من الأ�رسة
والأ�صدق��اء وامل�صادر غري الر�س��مية .وميثِّل ه��ذا يف ح ِّد ذاته قي ًدا
برا على حجم ونوع الن�ش��اط الذي ميكنهن ممار�س��ته.
معت� ً
ج� -أم��ا التناق���ض الثال��ث فيتمثَّ��ل يف �أن اجلمعي��ات وامل�ؤ�س�س��ات
الأهلي��ة الت��ي تتمتَّع بثقة الن�س��اء ،خا�صةً يف الري��ف ،تق ِّدم التمويل
ين�صب ن�ش��اطها
الالزم مل��شروعاتهن ب��شروط مالية ُم ِحفة ،كما
ُّ
ب�صفة �أ�سا�س��ية على التمويل القزمي للأن�شطة االقت�صادية منخف�ضة
ا لإنتاجية.
فعل��ى الرغ��م م��ن �أن القان��ون قد �س��مح للجه��ات العامل��ة يف جمال
التموي��ل متناه��ي ال�صغ��ر ب��أن ي�ص��ل احل��د الأق�ص��ى مل��ا متنح��ه من
قرو���ض �إىل مائ��ة �أل��ف جني��ه� ،إال �أن �أغل��ب الربام��ج املطروح��ة
لتموي��ل الن�س��اء يف اجلمعي��ات ت�ضع ح� ًّدا �أق�صى للتموي��ل يقلُّ
كثريا
ً
عن ذلك ،وخا�صة فيما يتعلق بربامج �إقرا�ض املر�أة املعيلة ،التي
ميك��ن �إدراج ُمعظمه��ا حت��ت بن��د تخفي��ف ح��دة الفق��ر .فف��ي غالبية
تل��ك الربام��ج ي�تراوح حجم التموي��ل بني  1000جني��ه � 5 -آالف
جنيه .بعك�س احلال يف برامج البنوك التي تتيح للن�ساء مبالغ �أكرب
كثريا للتمويل ،حتى فيما يتعلَّق بقرو�ض م�رشوعات املر�أة املعيلة
ً
وحت��ت خ��ط الفقر ،التي ميكن �أن ي�صل حجم التمويل فيها �إىل 25
�أل��ف جني��ه � 30 -أل��ف جني��ه.
		وم��ن ناحي��ة �أخ��رى ف�إن��ه يف الوقت الذي تتي��ح فيه البنوك للن�س��اء
متوي� ًلا للم��شروعات ال�صغ�يرة ب�س��عر فائدة مدع��م ال يتجاوز %5
متناق�ص��ة (ف��ى �إط��ار مب��ادرة البن��ك املرك��زي امل��صري) والعديد
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من برامج التمويل املي�سَّ��ر التي ال يتجاوز �س��عر الفائدة يف بع�ضها
 %10.5متناق�ص��ة و�أحيا ًن��ا  %7فق��ط ،ف��إن ه��ذا الأمر ي��كاد يكون
متام��ا يف اجلمعيات وامل�ؤ�س�س��ات الأهلية (فيم��ا عدا الربامج
مفتق� ًدا ً
أي�ضا
املموَّل��ة م��ن وزارة الت�ضام��ن االجتماع��ي) رغم مت ُّتعها ه��ي � ً
بالعدي��د من م�ص��ادر التمويل املي�سَّ��رة.
وق��د لوح��ظ �أن �أ�س��عار الفائ��دة عل��ى القرو���ض املتاحة للن�س��اء من
غالبا ما تكون «مقطوعة» �أي �أنها
اجلمعيات وامل�ؤ�س�س��ات الأهلية ً
ُتدفع على كامل قيمة القر�ض طوال املدة ولي�س على اجلزء املتبقي
فق��ط ،والدلي��ل عل��ى ذل��ك �أن برامج ال�س��داد تكون «على �أق�س��اط
مت�س��اوية» .وكم��ا �س��لفت الإ�ش��ارة ف��إن الع��بء احلقيق��ي للفائ��دة
كثريا من املعدَّل امل�رصح به .ولعلَّه من املثري
املقطوعة تكون �أعلى ً
لالهتم��ام �أن م�س��تويات الفائ��دة املرتفع��ة الت��ي تطرحه��ا اجلمعيات
وامل�ؤ�س�س��ات الأهلية يف براجمها قد فتحت الباب ل��شركات التمويل
متناهي ال�صغر لفر�ض �أ�سعار فائدة مماثلة يف االرتفاع ،ت�صل يف
بع�ض الأحي��ان �إىل .%42
�را لع��بء الفائدة املرتفع فق��د لوحظ �أن منط ال�س��داد ،خا�صةً
		ونظ� ً
غالبا ما يكون يف �ش��كل
بالن�س��بة للمر�أة املُعيلة والقرو�ض اجلماعية ً
�أق�س��اط �أ�س��بوعية �أو ن�ص��ف �ش��هرية ،وذل��ك كو�س��يلة جلعل عبء
تم� ًلا رغم ارتفاع �س��عر الفائدة.
الق�س��ط الواحد ُم َ
		والواق��ع �أن ن�ش��اط التموي��ل متناه��ي ال�صغ��ر مي ِّث��ل ،فيم��ا يب��دو،
منا�س��بةً لتحقي��ق رِ بحي��ة عالي��ة م��ن جان��ب اجلمعيات وامل�ؤ�س�س��ات
الأهلي��ة ،وه��و الأم��ر الذي ت�ؤكِّ ��ده قوائمه��ا املالية املعتم��دة ،رغم
م��ا ُيفرت���ض من �أنه��ا م�ؤ�س�س��ات «غري هادف��ة للربح» .فامل�س��توى
يربر االرتفاع الكبري يف �أ�س��عار الفائدة
احلايل ملخاطر الن�ش��اط ال ِّ
ف�ضل عن �أن ن�ش��اطها
عل��ى القرو���ض التي تق ِّدمها تل��ك اجلهات،
ً
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أ�صل م��ن ال�رضائب.
ُمع ًف��ى � ً
ورمب��ا كان��ت مع��دالت الربحي��ة العالي��ة لن�ش��اط التموي��ل متناه��ي
ال�صغ��ر ه��ي الت��ي تف�� ِّسر �إقب��ال احت��اد ال�صناع��ات واحت��اد الغرف
التجارية وبنوك حملية و�صناديق ا�س��تثمار �أجنبية ورجال �أعمال
وقيادات �س��ابقة يف اجلهاز امل�رصيف ،على ت�أ�سي���س �رشكات هادفة
للرب��ح وخا�ضع��ة لل�رضائب ،ملمار�س��ة هذا الن�ش��اط.
3.تتَّ�س� ُ�م املنظوم��ة احلالي��ة لن�ش� ِ
�اط التموي��ل متناهي ال�صغ��ر بوجود
تدريجيا
حجم��ا لك��ي ت�صب��ح
ا�س��تقطاب ل�صال��ح اجله��ات الأك�بر
ًّ
ً
ه��ي الالع��ب الرئي�س��ي يف ه��ذا املج��ال .فعل��ى الرغ��م م��ن �أن
تقليدي��ا
اجلمعي��ات وامل�ؤ�س�س��ات الأهلي��ة الكب�يرة كان��ت ت�س��يطر
ًّ
عل��ى جم��ال التموي��ل متناهي ال�صغ��ر ،وخا�صةً للن�س��اء� ،إال �أن
ت�صاعد بوترية ��سريعة بحي��ث �أ�صبحت متثِّل
دور ال��شركات قد
َ
قويا لتلك اجلمعيات وت�س��ت�أثر بن�س��بة معت�برة من �إجمايل
منا ِف ً�س��ا ًّ
املناف��ذ وع��دد امل�س��تفيدين ور�صي��د التمويل املمن��وح .كما اقرتن
هذا اال�س��تقطاب بظاهرة خروج جمعيات وم�ؤ�س�س��ات �أهلية من
بناء على ٍ
طلب منها ،فيما قد يع ُّد
الفئة ال�صغرية (ج) من الن�شاط ً
�إعال ًن��ا لع��دم قدرتها على مناف�س��ة ال��شركات واجلمعيات الأكرب
حجما.
ً
�ح للن�س��اء
وعل��ى الرغ��م م��ن �أن ُ
تزاي��د دور ال��شركات ق��د يتي� ُ
حجم��ا� ،إال �أن��ه يجب تذكُّ ��ر �أن �أداء
برام��ج متوي��ل مببال��غ �أكرب
ً
اهتمام��ا خلدم��ات
�ول
يو�ض��ح �أنَّه��ا ال ت� ِ
ال��شركات حت��ى الآن ِّ
ً
الدع��م الفن��ي والتدري��ب والت�س��ويق وغريها م��ن اخلدمات غري
املالي��ة الت��ي حتت��اج �إليه��ا الن�س��اء عند دخوله��ن جمال العم��ل احلر.
4.ع��دم مالءم��ة املنظوم��ة احلالي��ة خلدم��ات الت�أمني املتاحة للن�س��اء
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�ن �إىل
م��ع احتياجاته��ن يف جم��ال العم��ل احل��ر .فالن�س��اء يحتج� َ
و�ضع��ا يف
خدم��ات الت�أم�ين عل��ى احلي��اة والت�أم�ين ال�صح��ي،
ً
االعتب��ار افتقاره��ن �إىل احلماي��ة االجتماعي��ة الر�س��ميَّة .كم��ا
حتتاج امل�رشوعات ال�صغرية ومتناهية ال�صغر للن�ساء (مثلها مثل
حجما) �إىل تغطية خماطر احلريق وال�س��طو
امل��شروعات الأكرب
ً
وال�س��يول وغريه��ا م��ن املخاط��ر الت��ي تنجم عنه��ا �أعب��اء وتكلفة
مالي��ة كب�يرة ميكن للخدم��ات الت�أمينية �أن ت�س��اعد يف مواجهتها.
�إال �أن الو�ض��ع احل��ايل ي�ش�ير �إىل الق�ص��ور ال�ش��ديد يف اخلدم��ات
الت�أميني��ة الالزم��ة لتغطي��ة ه��ذه االحتياجات للن�س��اء.
فالت�أم�ين الإلزامي امل�صاح��ب للتمويل متناهي ال�صغر ي�س��ته ِدف
تغطي��ة خماط��ر ع��دم ال�س��داد يف حال��ة وف��اة العميل��ة �أو �إ�صابته��ا
بعجز كلي مينعها من ال�س��داد ،حيث تقوم ��شركة الت�أمني ب�س��داد
�أق�س��اط القر�ض املتبقية� ،أي �أن امل�س��تفيد من اخلدمة الت�أمينية هو
ال��شركة �أو اجلمعية ولي���س العميلة.
�أم��ا الت�أم�ين االختي��اري املت��اح للن�س��اء فيتمثَّ��ل ب�صفة �أ�سا�س��ية يف
يتم بيعها من خ�لال �أربعة بنوك عامة� .إال
وثيق��ة «�أم��ان» التي ُّ
�أن الوثيق��ة تقت��صر على تغطية خطر الوف��اة ،وال توفِّر لهن �أي
حماية يف مواجهة خطر العجز �أو املر�ض �أو ال�شيخوخة .وعلى
الرغ��م م��ن �أن برام��ج الهيئ��ة العام��ة خلدم��ات الربي��د تت�ضم��ن
نظام��ا للت�أم�ين االدخاري يتمثَّل يف ح�س��اب توف�ير تعاوين يتيح
ً
للم�ستفيدة /امل�ستفيد ميزة الت�أمني على احلياة ،بالإ�ضافة �إىل فائدة
عل��ى املدَّخ��رات� ،إال �أن التعري��ف ،من جان��ب الهيئة ،بوجود
تلك اخلدمة وتفا�صيلها و��شروط اال�س��تفادة مبزاياها يكاد يكون
منعدما.
ً
توا�ض��ع �أداء بع���ض امل�ؤ�س�س��ات املالي��ة الر�س��مية الت��ي كان
ُ 5.
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يفرت�ض �أنها مهيَّ�أة �أكرث من غريها للتعامل مع الفئات املهمَّ�ش��ة،
ويعزى ذلك ب�شكل �أ�سا�سي �إىل
وعلى ر�أ�س��ها الن�س��اء الريفياتُ .
م��ا تعانيه تلك امل�ؤ�س�س��ات من م�ش��كالت تتعلَّ��ق ب�ضعف معدَّالت
امليكنة واالعتماد الكبري على العمل اليدوي ،والتوا�ضع ال�ش��ديد
�ضعف كفاءة �ش��بكة نظم
يف �ش��بكة ال�ص��ارف الآيل ،ف�ض� ًلا عن َ
املعلوم��ات .وتتمثَّ��ل تل��ك امل�ؤ�س�س��ات ب�صف��ة رئي�س��ية يف كلٍّ من
مكات��ب خدم��ات الربي��د ،والبن��ك الزراع��ي امل��صري ،وبن��ك
نا��صر االجتماعي.
فعل��ى �صعي��د الإمكاني��ات االحتمالي��ة تتمتَّ��ع مكات��ب خدم��ات
الربي��د باالنت�ش��ار يف كاف��ة الق��رى والنج��وع واملناط��ق النائية،
وبانخفا���ض التكالي��ف والأعب��اء املالي��ة للح�ص��ول عل��ى ح�س��اب
ف�ض�لا ع��ن ط��رح خدم��ات حتوي��ل الأم��وال م��ن
ادخ��اري،
ً
العامل�ين يف اخل��ارج ،وبع���ض �أ�ش��كال الت�أم�ين عل��ى احلي��اة.
كم��ا يتمتَّ��ع البن��ك الزراع��ي ب�أكرب �ش��بكة ب�ين البن��وك يف القرى
والأقالي��م ،وبانخفا���ض التكالي��ف والأعب��اء املالي��ة الالزم��ة
للح�ص��ول عل��ى ح�س��اب ادخ��اري .وبالإ�ضاف��ة �إىل خربات��ه
التاريخي��ة يف جم��ال القرو���ض ال�صغ�يرة بالري��ف ف�إن��ه يط��رح
خ�صي�ص��ا لل ِّن�س��اء ،كم��ا يع� ُّد �أح��د �أربعة
برام��ج متوي��ل م�صمَّم��ة
ً
بنوك عامة تقوم ب�إ�صدار وت�س��ويق وثيق��ة «�أمان» للت�أمني على
التو�سع يف طرح وتطوير خدمات حتويالت
احلياة ،ويتَّجه �إىل
ُّ
امل�رصي�ين العامل�ين يف اخل��ارج لذويه��م يف الري��ف امل��صري.
وجميعه��ا خدم��ات مالي��ة حتت��اج �إليه��ا الن�س��اء يف الأقالي��م لفت��ح
فر���صللعم��لاحل��رتتمتَّ��عباحل� ِّدالأدنىم��ناحلماي��ةاالجتماعية.
�أمَّ��ا بن��ك نا��صر االجتماع��ي ،ال��ذي يتب��ع وزارة الت�ضام��ن،
فل��ه خ�برة طويل��ة يف التعام��ل مع «القرو���ض احل�س��نة» القزمية
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يف �إط��ار تخفي��ف ح��دة الفق��ر ،خا�ص��ةً و�أن ن�ش��اطه مع َف��ى م��ن
خ�صي�صا لل ِّن�س��اء
ال�رضائ��ب .كم��ا �أن لديه برنامج متويل م�صمَّم
ً
ي�س��تهدف امل��ر�أة املعيل��ة حت��ت خط الفق��ر (برنامج م�س��تورة).
وعل��ى الرغ��م من تلك العنا�رص ،التي تب��دو مواتية ،يف كلٍّ من
مكات��ب خدمات الربي��د والبنك الزراعي امل��صري وبنك نا�رص
االجتماع��ي ،فامل�ؤكَّد �أن م�س��توى الأداء احلايل لتلك امل�ؤ�س�س��ات
جميعه��ا ال يتنا�س��ب مع الدور االحتم��ايل الذي ميكن �أن تقوم به
يف توف�ير اخلدم��ات املالية املالئمة لهدف فتح فر�ص العمل احلر
للن�س��اء ،وخا�صةً يف الريف امل�رصي.
ِ
حت��ول دون ا�س��تفادة ال ِّن�س��اء من
6.وج��ود جمموع��ة م��ن
العوائق ُ
برام��ج اخلدم��ات املالي��ة الر�س��مية املُتاحة للح�ص��ول على فر�ص
عم��ل م�س��تدامة م��ن خالل م��شروعات ق��ادرة على اال�س��تمرار
أهم تلك العوائق :ارتفاع معدالت
والنج��اح والنم��و .ولعل من � ِّ
الأمي��ة ب�ين الن�س��اء ،وافتقاره��ن �إىل بطاق��ة الرق��م القوم��ي،
واالفتق��ار �إىل اخل�برات املتعلِّق��ة ب�إع��داد درا�س��ات اجل��دوى
وامله��ارات الإداري��ة واملحا�س��بية والت�س��ويقية ،واالفتق��ار �إىل
ت�صورات م�س��بقة لدى الن�س��اء ع��ن �صعوبة
ال�ضم��ان ،ووج��ود
ُّ
وم��شروعية التعام��ل مع البن��وك ،والعقلي��ة الذكوري��ة والقيود
الت��ي تفرِ �ضه��ا الع��ادات والتقاليد.
�أ -مي ِّث��ل ارتف��اع مع��دالت الأمية بني الن�س��اء ،وخا�ص��ةً يف الريف،
�أح��د املعوق��ات الكب�يرة الت��ي ِ
حت��ول دون نفاذه��ن �إىل
ميك��ن �أن ُ
ٍ
بوجه
اخلدم��ات املالي��ة الر�س��مية ب�أنواعه��ا املختلف��ة .ويظه��ر ذل��ك
خا� ٍّ��ص فيم��ا يتعلَّق بخدمات التمويل ،حيث ت�ش�ترط جميع البنوك
والغالبية ال�س��احقة من اجلمعيات وامل�ؤ�س�س��ات الأهلية وال��شركات
العامل��ة يف جم��ال التموي��ل متناه��ي ال�صغ��ر �أن تق��وم املقرتِ �ض��ة
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بنف�س��ها بالتوقي��ع عل��ى وثائق القر���ض ،وهو ما يعن��ي بال�رضورة
�أن تك��ون ُملمَّ��ة بالق��راءة والكتابة كح ٍّد �أدنى .ب��ل �إن الأمية ميكن
أي�ضا عائ ًقا �أمام الإفادة من كافة اخلدمات التي قد يتيحها
�أن ت�شكِّ ل � ً
التو�س��ع يف ن��شر ماكين��ات ال�ص��ارف الآيل � ،ATMأو اخلدم��ات
ُّ
املالية با�س��تخدام املوبايل.
وم��ن ناحي��ة �أخ��رى ف ��إن ارتف��اع مع��دالت الأمي��ة وانخفا���ض
م�س��تويات التعليم للن�س��اء ،خا�ص��ةً يف الريف ،مي ِّث��ل �أحد العوامل
الت��ي تزيد �صعوب��ة �إدراكهن حلقيقة العبء املايل املقرتِ ن بالقر�ض
وكيفي��ة �إدارة ال�ش��ئون املالي��ة للم��شروع ،وبالت��ايل �إح��داث الأثرِ
املطل��وب للقرو���ض يف متوي��ل �أن�ش��طة اقت�صادي��ة ،م��درَّة لدخ��ل
مبقومات النجاح واال�س��تمرار والتو�سع والإ�سهام
نقدي ،وتتمتَّع ِّ
يف فت��ح فر�ص عم��ل لن�س��اء �أخريات.
ب -كما ت�ش�ترط جميع امل�ؤ�سَّ�س��ات املالية الر�س��مية وجود بطاقة رقم
أمرا
قوم��ي ل��دى العميلة .وعلى الرغ��م من �أن هذا ال��شرط ميثل � ً
بديهيا للتح ُّقق من �شخ�صية العميلة و�إثبات هويتها� ،إال �أنه ميكن �أن
ًّ
ي�ش��كِّ ل �أح��د املعوقات املعتربة �أم��ام نفاذ الن�س��اء الريفيات للخدمات
املالي��ة� ،س��واء تعلَّ��ق الأم��ر بفت��ح ح�س��اب �أو �إج��راء املدفوع��ات
املختلف��ة� ،أو احل�ص��ول على متويل.
يالحظ �أن معظم امل�ؤ�س�س��ات املالية ت�ش�ترط،
ج -وعل��ى �صعي��د �آخر َ
عند التق ُّدم للح�صول على قر�ض لتمويل �أحد الأن�شطة االقت�صادية،
وجود درا�س��ة ج��دوى مب�سَّ��طة تت�ضمَّ��ن البيانات ال�س��وقية واملالية
اخلا�ص��ة بدورة ن�ش��اط امل��شروع للتع��رف على م��دى قدرته على
�س��داد كاف��ة االلتزام��ات امل�س��تحقَّة خ�لال م��دة القر���ض .وي�ش��كِّ ل
انخفا�ض املهارات املتعلِّقة ب�إعداد وفهم درا�سة اجلدوى املطلوبة،
خا�صةً يف ظل ارتفاع معدالت الأمية وانخفا�ض م�ستويات التعليم
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للن�س��اء� ،أحد املعوق��ات التي ميكن �أن حتول بينهن وبني ا�س��تكمال
�إجراءات احل�صول على القر�ض� ،أو ح�سن �إدارته خالل املراحل
املختلفة لدورة الن�شاط.
د� -أمَّ��ا فيم��ا يتعلَّق بال�ضمان��ات،
فيالحظ �أن جميع امل�ؤ�س�س��ات املالية
َ
الر�س��مية ت�ش�ترط وج��ود �ضامن مل��ا متنحه من متويل مل��شروعات
�ن �أح��د العامل�ين يف
الن�س��اء.
وغالب��ا م��ا ُي�ش�ترط �أن يك��ون ال�ضام� ُ
ً
تفه��م م��ا ج��رى علي��ه العرف
جه��ة حكومي��ة .وعل��ى الرغ��م م��ن ُّ
حتوط��ي لإدارة
االئتم��اين من ا�ش�تراط وج��ود �ضام��ن ،ك�إجراء ُّ
ُالحظ �أن ��شرط ال�ضامن لقرو�ض
خماط��ر التمويل املمن��وح ،فامل َ
الن�س��اء ي�س��تمر حتى يف حالة احل�صول على �ضمانة ��شركة �ضمان
خماط��ر االئتمان امل�رصيف ،وحتى رغ��م وجود الت�أمني الإلزامي
ِ
امل�صاح��ب للتموي��ل متناه��ي ال�صغ��ر ال��ذي يغط��ي خماط��ر ع��دم
ال�سداد.
ﻫـ -كم��ا يتمثَّ��ل �أح��د العوائ��ق الت��ي حت � ُّد م��ن ا�س��تفادة الن�س��اء م��ن
اخلدم��ات املالي��ة الر�س��مية يف وج��ود ت�ص� ُّ�ور م�س��بق ل��دى بع���ض
بحرمة
الن�ساء عن �صعوبة التعامل مع البنوكً ،
ف�ضل عن االعتقاد ُ
ذل��ك التعام��ل م��ن الوجه��ة الديني��ة .وذلك رغ��م انخفا�ض �أ�س��عار
مقارنة باجلمعيات
الفائ��دة عل��ى ما متنحه تلك البنوك م��ن قرو�ض َ
وامل�ؤ�س�س��ات الأهلية وال��شركات املق ِّدمة للتموي��ل متناهي ال�صغر.
ورغ��م ع��دم وج��ود اختالف��ات جذري��ة ب�ين تل��ك اجله��ات وب�ين
البنوك يف ال��شروط غ�ير املالية وامل�س��تندات وال�ضمانات املطلوبة
للقرو���ض ،اللهم �إال فيما يتعلق بالتمويل القزمي وبرامج التمويل
اجلماعي للن�س��اء ،التي تكاد تنفرد بتقدميها اجلمعيات وامل�ؤ�س�س��ات
ا لأهلية.
يرا ت�أت��ي �س��لطة ال��زوج ،والقي��ود الت��ي تفر�ضه��ا الع��ادات
و -و�أخ� ً
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والتقاليد ،والعوامل الثقافية ال�سائدة يف البيئة املحيطة ،لت�شكِّ ل �أحد
املعوق��ات املهمة التي ميكن �أن ت�صادفها الن�س��اء يف �س��عيهن للإفادة
من اخلدمات املالية الر�س��مية ،يف ممار�س��ة ن�ش��اط اقت�صادي مدر
للدخل� .س��واء متثَّل ذلك يف رف���ض الزوج ح�صول الزوجة على
قر�ض وا�س��تخدامه يف �إدارة م��شروع؛ خوفًا من كالم النا�س� ،أو
بدل من ا�س��تخدامه يف
يف و�ض��ع ي��ده على القر���ض والقيام ب�إنفاقه ً
تدخل �أفراد الأ��سرة الذكور
متويل امل��شروع،
ً
ف�ضل عن �إمكانية ُّ
يف �إدارة الن�س��اء للقر�ض �أو امل��شروع ،وخا�صةً فيما يتعلَّق ب�أمور
موردين من خارج
ال��شراء �أو البيع �أو الت�س��ويق عند التعامل مع ِّ
القرية.
***

ي�ش�ير كلُّ م��ا �س��بق �إىل ق�ص��ور ِ
اخلدم��ات املالي��ة الر�س��ميَّة مب�س��تواها
وبنيتها الأ�سا�س��ية وموا�صفاتها احلالية عن الإ�س��هام يف زيادة فر�ص العمل
�ر لل ِّن�س��اء ،وخا�ص��ةً يف الري��ف .كم��ا ي�ش�ير �إىل وج��ود جمموع��ة م��ن
احل� ِّ
املعوقات الثقافية واالجتماعية التي حت ُّد من قدرة الن�ساء على اال�ستفادة من
ِّ
برام��ج اخلدم��ات املالي��ة املتاحة لهن لتحقي��ق هذا الهدف.
�ادر �إىل الق��ول ب�أن��ه م��ع االعرتاف ب�أهمية ال�ش��مول امل��ايل ك�أحد
ونب� ُ
ال��شروط ال�رضوري��ة لزي��ادة فر�ص للن�س��اء يف العمل احل��ر� ،إال �أنه يجب
الت�أكي��د عل��ى �أن النف��اذ للخدم��ات املالي��ة ال يكف��ي وحده لتحقيق ه��ذا الهدف
�زءا م��ن ا�س�تراتيجية متكامل��ة لدع��م وتنمي��ة امل��شروعات
م��ا مل ي�ش��كِّ ل ج� ً
ال�صغرية ومتناهية ال�صغر ،ويف القلب منها م��شروعات الن�س��اء ،وربطها
حجم��ا ،يف �إط��ار ر�ؤي��ة �ش��املة ال�س�تراتيجية التنمي��ة
بامل��شروعات الأك�بر
ً
االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة ،وه��و م��ا يخ��رج ع��ن نط��اق ه��ذا امل��شروع
التدريبي.
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ثانيا :خطة العمل المقترحة
ً
ت�س��تهدف خط��ة العم��ل املقرتح��ة كاف��ة الأط��راف املعني��ة بق�ضي��ة
ال�ش��مول امل��ايل للن�س��اء ،مبا يف ذلك م�ؤ�س�س��ات اخلدم��ات املالية الر�س��مية،
والأجه��زة الرقابي��ة ِّ
املنظم��ة لن�ش��اطها ،والأجهزة احلكومي��ة ذات ال�صلة،
ف�ض�لا ع��ن املجل���س القوم��ي للم��ر�أة ،ومنظَّم��ات املجتم��ع امل��دين املن�ش��غلة
ً
بالق�ضاي��ا الن�س��وية .وتتمثَّ��ل عنا��صر خط��ة العم��ل املقرتح��ة فيم��ا ي�أتي:
1.تفعي��ل الفر���ص االحتمالي��ة ملكات��ب خدم��ات الربي��د يف زي��ادة
نف��اذ الن�س��اء ،وخا�ص��ةً يف الري��ف ،للخدم��ات املالية الر�س��مية،
�سواء تعلق الأمر بخدمات املدفوعات احلكومية املختلفة �أو تل ِّقي
حتويالت الأقارب العاملني يف اخلارج� ،أو خدمات االدخار،
وخدم��ات الت�أم�ين متناه��ي ال�صغ��ر ،ف�ض� ًلا ع��ن خدم��ات تل ِّق��ي
برم م��ع جهاز
و�س��داد �أق�س��اط القرو���ض وف ًق��ا للربوتوك��ول ا ُمل� َ
تنمي��ة امل��شروعات ال�صغ�يرة واملتو�س��طة ومتناهي��ة ال�صغ��ر.
ويتطل��ب كلُّ ذلك:
�Öإعطاء دفعة قوية ال�س��تكمال تطوير البنية الأ�سا�س��ية لتكنولوجيا
املعلومات وميكنة �شبكة مكاتب خدمات الربيد.
�Öإعط��اء دفعة قوية ال�س��تكمال بناء ق��درات ورفع كفاءة العاملني
مبكاتب خدمات الربيد.
Öاملتابعة امل�س��تمرة للخدم��ات املقدَّمة و��شروطها ومعدَّالت العائد
عليها ل�ضمان تناف�س�يَّتها مع اخلدمات املثيلة املقدَّمة من البنوك.
Öالإع�لان الفعَّ��ال والتعري��ف والتغطي��ة الإعالمي��ة الوا�س��عة
املتنوع��ة الت��ي تق ِّدمه��ا مكات��ب خدمات
حلزم��ة اخلدم��ات املالي��ة ِّ
الربيد.
Öالتع��اون ب�ين الهيئ��ة العام��ة للربي��د ووزارة التنمي��ة املحلي��ة،
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بحيث يتم على م�ستوى كل حمافظة �إيجاد �آلية لإر�شاد وتعريف
املواطن�ين عل��ى م�س��توى كلِّ قري��ة ومرك��ز مبواق��ع وعناوي��ن
مكات��ب خدم��ات الربي��د وما توفِّره م��ن خدمات.
Öالإف��ادة م��ن �إمكانيات وزارة التعاون ال��دويل يف تدبري املوارد
املالي��ة املي��سرة الالزم��ة لتنفي��ذ م��شروع �إع��ادة هيكل��ة وتطوير
�ش��بكة مكاتب خدمات الربيد ،على غرار م��شروع تطوير بنك
الربي��د يف ال�صني ،ال��ذي مت تنفيذه بالتعاون م��ع البنك الدويل.
2.تعظي��م الفر���ص االحتمالي��ة للبن��ك الزراعي امل��صري يف زيادة
نفاذ الن�ساء يف الريف للخدمات املالية الر�سمية ب�أنواعها املختلفة.
ويتطلب ذلك:
تكنولوجيا،
Öالإ��سراع يف ا�ستكمال �إعادة هيكلة البنك وتطويره
ًّ
وتدعي��م ق��درات وكف��اءة العامل�ين� ،س��واء فيم��ا يتعلَّ��ق بت�صميم
اخلدم��ات املالي��ة امل�س��تجيبة الحتياج��ات الن�س��اء الريفي��ات� ،أو
مه��ارات ت�س��ويق تل��ك اخلدمات ،ف�ض� ًلا ع��ن �إدارة خماطرها.
واملتو�س��طة
Öالتن�س��يق م��ع جه��از تنمي��ة امل��شروعات ال�صغ�يرة
ِّ
ومتناهي��ة ال�صغ��ر؛ ل�ضم��ان ح�صول البنك عل��ى خطوط ائتمان
خ�صي�صا لل ِّن�ساء
مي�سَّ��ر ُت�ستخدم يف طرح برامج متويل م�صمَّمة
ً
الريفيات بتكلف��ة منخف�ضة.
Öالتن�س��يق م��ع جه��از تنمي��ة امل��شروعات ال�صغ�يرة واملتو�س��طة
ومتناهي��ة ال�صغ��ر ،لر�س��م برامج متوي��ل للخريج��ات الباحثات
ع��ن عم��ل يف الري��ف ،بالإف��ادة من اخلدم��ات غري املالي��ة التي
�دءا م��ن ط��رح فك��رة امل��شروع واملراح��ل
يقدمه��ا اجله��از ،ب� ً
املختلف��ة لت�أ�سي�س��ه وممار�س��ته الن�ش��اط.
Öالتن�س��يق م��ع املجل���س القومي للم��ر�أة ال�س��تخدام املكات��ب التابعة
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للمجل���س يف الري��ف لإر�ش��اد وتعريف ال ِّن�س��اء باخلدم��ات املالية
الت��ي يتيحه��ا له��ن البن��ك ،خا�ص��ةً يف جم��االت االدخ��ار،
والتموي��ل املي�سَّ��ر ،ووثيق��ة الت�أم�ين متناه��ي ال�صغ��ر «�أم��ان».
Öاالهتم��ام م��ن جان��ب البن��ك بالإع�لان عمَّ��ا يق ِّدم��ه م��ن خدمات
خ�صي�صا �أو متاحة للن�س��اء.
مالي��ة م�صمَّم��ة
ً
3.تعظي��م اال�س��تفادة م��ن ال��دور التن�س��يقي والتمويل��ي والفني الذي
يقوم به جهاز تنمية امل��شروعات ال�صغرية واملتو�س��طة ومتناهية
ال�صغر .وذل��ك على النحو الآتي:
Öك�رس حلقات تع ُّدد الو�سطاء يف توفري التمويل املي�سَّر مل�رشوعات
الن�س��اء .وذلك
بالن�ص يف اتفاقيات اجلهاز مع ه�ؤالء الو�س��طاء
ِّ
على ا�ستخدام الأموال يف التمويل املبا�رش ،وعلى احلد الأق�صى
ل�سعر الفائدة املطبَّق على امل�ستفيدة النهائية ،مبا ال يتجاوز تكلفة
الأم��وال وهام���ش التكالي��ف الإداري��ة واملخاطرة وعائ� ًدا على
الأ�صول .%1
Öتقيي��م جترب��ة تخ�صي���ص اتفاقي��ات متويل مي�سَّ��ر بالكامل للن�س��اء
واخلروج بالدرو���س امل�س��تفادة ،مبا ميكن م��ن تطوير التجربة
وتعظيم نتائجها.
Öالتن�س��يق م��ع وزارة التع��اون ال��دويل للح�ص��ول عل��ى من��ح
ومتوي��ل مي�سَّ��ر ُيخ�صَّ�ص��ان لربام��ج متوي��ل الن�س��اء يف الريف،
�س��واء تعلَّ��ق الأم��ر مب��شروعات التخفي��ف م��ن ح��دة الفق��ر� ،أو
التو�س��ع
م��شروعات اخلريج��ات ورائ��دات الأعم��ال� ،أو دعم
ُّ
وتطوي��ر الن�ش��اط القائم.
Öالتن�س��يق م��ع املجل���س القومي للم��ر�أة لتعريف الن�س��اء يف الريف
ب ُفر���ص اال�س��تثمار املتاح��ة والأف��كار اجلدي��دة للم��شروعات،
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وتقيي��م ق��درات الن�س��اء م��ن حي��ث م��دى ال�صالحي��ة لري��ادة
الأعم��ال وامل�س��اعدة يف �إع��داد درا�س��ات اجل��دوى ،ف�ض� ًلا عن
خدم��ات التدري��ب والتزوي��د بامله��ارات املتاح��ة من امل�ؤ�سَّ�س��تني
املذكورت�ين.
 Öالتن�س��يق م��ع االحت��اد امل��صري للتموي��ل متناه��ي ال�صغ��ر
لتموي��ل الن�ش��اط التدريب��ي ال�لازم لرف��ع ق��درات اجلمعي��ات
الأهلي��ة ال�صغ�يرة (الفئ��ة ج) يف جم��ال حوكمة الن�ش��اط و�إدارة
املخاط��ر وتطبي��ق ال�ضواب��ط املح�دَّدة م��ن جان��ب الهيئ��ة العامة
للرقاب��ة املالي��ة ،مبا ميكِّ ��ن تلك اجلمعيات من النف��اذ �إىل التمويل
امل��صريف الالزم لن�ش��اطها وال�صمود واملناف�س��ة �أمام ال��شركات
واجلمعي��ات الك�برى.
4.قي��ام البن��ك املرك��زي امل��صري بتب ِّن��ي مب� ٍ
�ادرة لإل��زام البن��وك
بالتو�سع يف توفري التمويل املدعم للم�رشوعات متناهية ال�صغر،
ُّ
�أ�س��وة بامل��شروعات ال�صغرية واملتو�س��طة .ويتطلب ذلك:
Öقي��ام البنك املركزي بتحديد �أ�س��عار فائدة مدعم��ة متناق�صة على
القرو���ض املقدَّم��ة م��ن البن��وك للجمعي��ات وامل�ؤ�س�س��ات الأهلي��ة
ويتم
وال��شركات العامل��ة يف جم��ال التموي��ل متناه��ي ال�صغ��رُّ .
التن�س��يق ب�ين كلٍّ م��ن البنك املرك��زي ووزارة املالية على �أيهما
يتحمَّ��ل ف��رق التكلفة له��ذا التمويل املدعم.
�Öإل��زام البن��وك ،عن��د من��ح متوي��ل لتلك اجله��ات ،بالن� ِّ��ص على
احل��د الأق�ص��ى ل�س��عر الفائ��دة ال��ذي يت��م تطبيق��ه عل��ى امل�س��تفيدة
النهائية بعد �إ�ضافة هام���ش التكاليف الإدارية وهام�ش املخاطرة
وعائ��د عل��ى الأ�صول ال يتج��اوز .%1
Öالتن�س��يق ب�ين كلٍّ م��ن البن��ك املرك��زي والهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة
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املالي��ة ملتابع��ة التزام كلٍّ من البنوك واجلهات املمارِ �س��ة لن�ش��اط
التموي��ل متناه��ي ال�صغر ب��شروط املب��ادرة وتطبيقها.
Öحتفي��ز البن��وك عل��ى م� ِّد نط��اق عم��ل مراك��ز خدم��ات تطوي��ر
�وة
الأعم��ال التابع��ة له��ا ل ُتغطي امل��شروعات متناهية ال�صغر �أ�س� ً
واملتو�سطة ،وعلى ا�ستخدام مواقع تلك
بامل��شروعات ال�صغرية
ِّ
املراكز يف املدن ال�صناعية يف الأقاليم لت�شبيك م�رشوعات الن�ساء
بامل��شروعات الأكرب وفتح الفر�ص الت�س��ويقية �أمامها.
Öمن��ح مزي��د م��ن احلواف��ز املتعلق��ة بفت��ح الوح��دات ال�صغ�يرة
التو�س��ع يف مد �شبكة فروعها �إىل القرى
للبنوك؛ لت�ش��جيعها على
ُّ
ال�صغرية.
�Öإل��زام البن��وك بتبوي��ب كاف��ة البيان��ات والإح�ص��اءات املتعلِّق��ة
بخدماته��ا امل�رصفي��ة وف ًق��ا للن��وع االجتماع��ي ،لتحدي��د حج��م
وتط��ور ن�صي��ب الن�س��اء م��ن تل��ك اخلدم��ات.
�ق امل�رصيف من ن�ش��اط بنك
Öاتخ��اذ خط��وات جدية لإخ�ضاع ال�ش� ِّ
نا��صر االجتماع��ي لرقاب��ة البن��ك املرك��زي امل��صري ،و�إعادة
إداريا ،وم ُّد �ش��بكة فروعه يف الأقاليم
وفنيا و� ًّ
ماديا ًّ
هيكلة البنك ًّ
لزي��ادة قدرت��ه عل��ى تعبئ��ة املدَّخ��رات ومتوي��ل امل��شروعات
�ق الن�ش��اط املتع ِّل��ق
ال�صغ�يرة ومتناهي��ة ال�صغ��ر للن�س��اء� .أم��ا ِ�ش� ُّ
بال��زكاة وامل�س��اعدات االجتماعي��ة ودف��ع نفق��ات املطلق��ات..
وغريه��ا م��ن الأن�ش��طة االجتماعي��ة ،فتظ��ل خا�ضعةً لإ��شراف
ورقاب��ة وزارة الت�ضام��ن.
5.قي��ام البن��وك ب��دورٍ �أك�بر يف توف�ير اخلدم��ات املالي��ة الر�س��مية
لل ِّن�س��اء ،وخا�ص��ةً يف الري��ف ،وذل��ك م��ن خ�لال:
تخفي���ض احل�� ِّد الأدن��ى لفت��ح احل�س��ابات اجلاري��ة وح�س��ابات
Ö
ُ
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التوف�ير ،وم��ا يتعلَّ��ق بهم��ا م��ن م�رصوف��ات دوري��ة يف فروع
الأقالي��م.
Öالت�أكُّ ��د عن��د �إقرا���ض اجلمعي��ات وال��شركات العامل��ة يف جم��ال
التمويل متناهي ال�صغر لل ِّن�س��اء من ت�ضمني اتفاقية القر�ض احلد
الأق�ص��ى ل�س��عر الفائدة ال��ذي يتم تطبيقه على امل�س��تفيدة النهائية.
التو�س��ع يف ا�س��تخدام �آلي��ة ال�ضمان اجلماع��ي يف برامج التمويل
ُّ Ö
املمن��وح للن�س��اء .وتو�س��يع دائ��رة َم��ن تتوا َف��ر فيه��م موا�صفات
ال�ضام��ن له��ن بحي��ث ال تقت��صر عل��ى العامل�ين يف اجله��از
احلكوم��ي .وبح��ث �إمكاني��ة االكتف��اء ،فيم��ا يتعلَّ��ق بالعمي�لات
الالئ��ي يتمتَّع��ن ب��شروط اجل��دارة االئتماني��ة ،ب�ضمان��ة ��شركة
�ضم��ان خماط��ر االئتم��ان.
التو�س��ع يف ابت��كار وط��رح برام��ج خدم��ات مالي��ة م�صمم��ة
ُّ Ö
خ�صي�صا للن�ساء ،وخا�صة يف الريف� ،سواء تعلَّق الأمر باملر�أة
ً
املُعيلة� ،أو �سيدات الأعمال� ،أو اخلريجات اجلدد الباحثات عن
فر���ص عم��ل� ،أو ربَّات البيوت.
خ�صي�صا للن�س��اء،
اجلي��د ع��ن اخلدم��ات املالية املقدم��ة
Öالإع�لان ِّ
ً
خا�ص��ةً يف الري��ف ،والتع��اون م��ع املجل���س القوم��ي للم��ر�أة
ال�س��تخدام �إمكانيات��ه يف ه��ذا ال�ص��دد.
Öااللت��زام بتفعي��ل قواع��د البن��ك املرك��زي اخلا�ص��ة بت�ش��جيع فتح
الفروع ال�صغرية مل ِّد �شبكة وحدات اجلهاز امل�رصيف �إىل الريف
والقرى ال�صغرية.
التو�سع يف عقد اتفاقيات مع مكاتب خدمات الربيد يف الأقاليم،
ُّ Ö
وتزويده��ا مباكين��ات  ATMتابعة للبنوك ،لتك��ون مبثابة منافذ
لها يف تو�صيل اخلدمات امل�رصفية للن�ساء.
Öا�س��تخدام مراك��ز خدمات تطوير الأعمال ،لي���س فقط كو�س��يلة
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الجتذاب معامالت امل��شروعات القائمة ذات الن�شاط والربحية
أي�ض��ا لتفعيل
امل�س��تقرَّين ،وه��و هدف م��شروع بالطب��ع ،ولكن � ً
ال��دور املرتق��ب للبن��وك يف توف�ير اال�ست�ش��ارات والدع��م الفن��ي
والتدري��ب وخدم��ات الت�س��ويق ،التي حتتاج �إليها امل��شروعات
ال�صغرية ومتناهية ال�صغر للن�ساء .وميكن �أن يتم ذلك بالتعاون
م��ع احت��اد ال�صناع��ات ،وجه��از تنمي��ة امل��شروعات ال�صغ�يرة
واملتو�س��طة ومتناهية ال�صغر ،واملجل���س القوم��ي للمر�أة.
6.قي��ام الهيئ��ة العامة للرقابة املالية مبن��ح مزيد من االهتمام لتوفري
خدم��ات التموي��ل والت�أم�ين متناه��ي ال�صغ��ر للن�س��اء بالآلي��ات
والتكلف��ة املالئمت�ين .ومن ذلك:
Öمتابع��ة م�س��تويات �أ�س��عار الفائ��دة املطبَّق��ة عل��ى برام��ج التمويل
املقدمة للن�س��اء من اجلمعيات وامل�ؤ�س�س��ات الأهلية وال��شركات،
و�إل��زام تل��ك اجلهات بال�ش��فافية وتو�ضي��ح طبيعة �أ�س��عار الفائدة
املطبَّق��ة يف كلِّ برنام��ج و�أعبائه��ا الفعلية على امل�س��تفيدة.
Öحتفي��ز ��شركات الت�أج�ير التمويل��ي متناه��ي ال�صغ��ر عل��ى تفعيل
والتو�س��ع يف �إعالم وتعريف الن�س��اء
وتو�س��يع نطاق خدماتها،
ُّ
به��ا ،باعتب��ار الت�أج�ير التمويل��ي �إحدى �آلي��ات التموي��ل املالئمة
مل��شروعاتهن ال�صغ�يرة ومتناهي��ة ال�صغ��ر .حي��ث ت�س��اعد تل��ك
الآلي��ة عل��ى تخفي���ض النفق��ات الثابت��ة (وبالت��ايل ر�أ���س امل��ال
ال�لازم) للم��شروع ،كم��ا تو ِّف��ر ح� ًّلا مل�ش��كلة ا�س��تخدام التمويل
يف غ�ير الغر���ض املخ�صَّ�ص له؛ لأن الت�أج�ير التمويلي ال يتمثَّل
ين�صب عل��ى توفري املعدات
يف توف�ير مبل��غ نق��دي للم�س��تفيدة بل
ُّ
و�أدوات الإنت��اج الالزم��ة للم��شروع مبا��شرة.
ِ
امل�صاحب للتمويل
Öتطوير الت��شريع اخلا���ص بالت�أمني الإلزام��ي
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متناه��ي ال�صغ��ر ،بحيث ي�س��مح بوج��ود وثائق ت�أمني ت�س��تهدف
لي���س حماي��ة اجله��ة املقر�ضة من خماطر عدم ال�س��داد فح�س��ب،
أي�ضا تقدمي مزايا ت�أمينية للعميلة نف�س��ها �ضد خماطر الوفاة
ولكن � ً
والعجز واملر�ض.
Öحتفي��ز وت�ش��جيع ��شركات الت�أم�ين على ابت��كار خدم��ات ت�أمينية
�زءا من فج��وة احلماي��ة االجتماعي��ة التي
بتكلف��ة مالئم��ة ت�س� ُّد ج� ً
حتت��اج �إليه��ا الن�س��اء ،وتغطي املخاطر الأ�سا�س��ية الت��ي تتعرَّ�ض
لها م��شروعاتهن ال�صغ�يرة ومتناهي��ة ال�صغر.
Öتقيي��م جترب��ة «�ش��هادة �أمان» ال�س��تخال�ص الدرو���س امل�س��تفادة
وكيفية تطوير التجربة ل�ضمان انت�شارها وا�ستجابتها الحتياجات
الن�ساء.
�ضع��ف ال ُق��درات الإدارية والتنظيمي��ة والفنية
7.مواجه��ة عوام��ل َ
�لبا عل��ى
لبع���ض اجلمعي��ات وامل�ؤ�س�س��ات الأهلي��ة مب��ا ي�ؤ ِّث��ر �س� ً
�إمكانيات نفاذها �إىل الأ�سواق وم ِّد نطاق خدماتها املالية للن�ساء.
ويتطلَّ��ب ذلك م��ا ي�أتي:
Öاحلر�ص على اال�ستفادة من �إمكانيات االحتاد امل�رصي للتمويل
املتخ�ص�ص��ة
متناه��ي ال�صغ��ر لالنخ��راط يف برام��ج التدري��ب
ِّ
للجمعيات وامل�ؤ�سَّ�س��ات الأهلية ،فيما يتعلَّق برفع كفاءة الت�شغيل
وتب�س��يط الإجراءات وا�س��تخدام تكنولوجيا املعلومات ،وهو ما
إيجابا على
ينعك���س على خف�ض امل�رصوفات الإدارية وينعك���س � ً
�أ�سعار الفائدة للم�ستفيدات النهائيات ،من ناحية ،كما ي�ؤدي �إىل
رف��ع القدرات التناف�س��ية للجمعيات وامل�ؤ�س�س��ات الأهلية التي ما
زالت حتظى بثقة الن�س��اء من ٍ
جهة �أخرى.
Öاال�س��تفادة م��ن �إمكاني��ات االحت��اد امل��صري للتموي��ل متناه��ي
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ال�صغ��ر يف حتقي��ق التنمي��ة امل�ؤ�سَّ�س��ية للجمعي��ات ال�صغ�يرة،
و�إك�س��ابها املعرف��ة ب�ش��أن كيفية تطبي��ق �ضوابط الن�ش��اط املحدَّدة
م��ن جانب الهيئة العامة للرقابة املالية ،وكيفية الوفاء مبتطلَّبات
احل�صول على متويل مي�سَّ��ر من البنوك ،وهو ما ينعك���س على
رفع كفاءتها يف �إدارة خماطر الن�شاط وتخفي�ض تكاليفه ،ويك ُفلُ
له��ا اال�س��تمرار يف العم��ل� ،إىل جان��ب اجلمعي��ات وامل�ؤ�س�س��ات
حجما.
الأك�بر
ً
Öمن��ح مزي� ٍد من اهتمام اجلمعيات وامل�ؤ�س�س��ات الكبرية املمارِ �س��ة
للتو�سع
لن�ش��اط التمويل متناهي ال�صغر (الفئة «�أ» والفئة «ب»)
ُّ
يف اخلدم��ات غ�ير املالي��ة الت��ي تق ِّدمه��ا للن�س��اء ،وخا�ص��ة حم��و
ُحا�س��بية،
الأمية وتنمية مهارات العمل واملهارات الإدارية وامل َ
وامل�س��اعدة يف �إع��داد درا�س��ات اجل��دوى ،ف�ض� ًلا ع��ن خدمات
املوردين وامل�ش�ترين .حي��ث متثِّل هذه
الت�س��ويق والت�ش��بيك م��ع ِّ
اخلدم��ات مي��زة تناف�س��ية خط�يرة للجمعي��ات الأهلي��ة الكب�يرة
ت�س��تطيع اال�س��تناد �إليه��ا حت��ى تتمكَّ��ن م��ن ال�صم��ود يف مواجه��ة
ال�رشكات اخلا�صة ،التي تتمتَّع بقدرات متويلية �ضخمة ،ولكنها
مماثل لتوفري اخلدمات االجتماعية وغري املالية
اهتماما
ال تويل
ً
ً
للن�ساء.
Öمن��ح مزي� ٍد م��ن اهتم��ام اجلمعيات الأهلي��ة يف املجتمع��ات املحلية
للعم��ل عل��ى تغيري الأط��ر النمطية والتقليدي��ة يف جماالت العمل
احلر والأن�ش��طة االقت�صادية التي ميكن �أن متار�س��ها الن�س��اء.
8.تعظي��م اال�س��تفادة م��ن �إمكاني��ات املجل���س القوم��ي للم��ر�أة،
وعالقات��ه باملنظم��ات املحلي��ة وامل�ؤ�س�س��ات الدولي��ة؛ لتعزي��ز
ال�شمول املايل للن�ساء ،خا�صةً يف الريف ،وزيادة قدرتهن على
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النفاذ �إىل �س��وق العمل وريادة الأعمال .وذلك مع الت�أكيد على
دور املجل���س فى و�ضع ال�سيا�سات وجتنب اخللط بني هذا الدور
والأدوار املنوط��ة مبنظم��ات املجتم��ع املدنى الن�س��وية:
Öتب ِّن��ي املجل���س القوم��ي للم��ر�أة مب��ادرة ملح��و �أمي��ة الن�س��اء
وا�س��تخراج بطاق��ات الرق��م القوم��ي له��ن ،والتع��اون يف ه��ذا
ال�ش ��أن م��ع منظم��ات املجتم��ع املدن��ى املعني��ة ب�ش��ئون امل��ر�أة.
Öتدعي��م وتو�س��يع نطاق خدم��ات مركز تنمية مه��ارات املر�أة يف
جم��ال تزوي��د الن�س��اء باملعلوم��ات والأدوات الالزم��ة لت�أ�سي���س
و�إدارة م��شروع �صغ�ير وا�س��تدامته ،خا�صةً خدم��ات التوعية
والتدري��ب وبن��اء الق��درات واال�ست�ش��ارات والدع��م الفن��ي
والت�س��ويق.
التو�س��ع يف الن�ش��اط التوع��وي املوجَّ��ه للذك��ور يف الأقالي��م،
ُّ Ö
بالآث��ار الإيجابي��ة لعم��ل الن�س��اء عل��ى م�س��توى معي�ش��ة الأ��سرة
وم�س��تقبل الأبناء ،وذل��ك بالتعاون مع منظم��ات املجتمع املدين
املعني��ة بالق�ضايا الن�س��وية.
Öالتن�س��يق والتعاون بني املجل���س القومي للمر�أة واملعهد امل�رصيف
امل��صري واالحت��اد امل��صري للتموي��ل متناهي ال�صغ��ر؛ لتعزيز
معرف��ة الن�س��اء باخلدم��ات املالي��ة املختلف��ة يف جم��االت االدخار
والتموي��ل والت�أم�ين متناهي ال�صغر.
Öالتن�س��يق والتع��اون ب�ين املجل���س القوم��ي للم��ر�أة ومنظم��ات
املجتمع املدين واحتاد بنوك م�رص للتوعية بالفتاوى والدرا�سات
املعمَّق��ة الت��ي �س��بق �صدورها ،ع��ن امل�ؤ�س�س��ة الديني��ة امل�رصية،
ب�ش��أن م��شروعية معام�لات البنوك.
Öالتن�س��يق ب�ين املجل���س القوم��ي للم��ر�أة ومنظم��ات املجتمع املدين
�شق الطرق و�شبكات النقل ،ودور
حلث الدولة على
ِّ
التو�سع يف ِّ
ُّ
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ح�ضانة الأطفال منخف�ضة التكلفة ،وخا�صة يف الأقاليم.
Öال�ضغ��ط م��ن جانب املجل���س القومي للم��ر�أة ومنظَّم��ات املجتمع
امل��دين الن�س��وية ل��دى وزارة املالي��ة لإع��داد وتفعي��ل املوازن��ات
امل�ستجيبة للنوع االجتماعي فيما يتعلَّق مبنظومة التعليم وال�صحة
واملراف��ق العامة وخا�ص��ة يف الأقاليم.
Öالتن�س��يق ب�ين املجل���س القوم��ي للم��ر�أة ومنظم��ات املجتمع املدين
�سلبيا على
أثرا ًّ
الن�س��وية ملواجهة املوروث الثقايف الذي ميارِ ���س � ً
حق الن�ساء يف العمل واحلركة ،من خالل نظام التعليم و�أجهزة
الإع�لام وامل�ؤ�س�س��ات الديني��ة ،وخا�ص��ةً يف الق��رى والأقاليم،
وبوج� ٍ�ه خا�ص يف ال�صعيد.
Öالتن�س��يق ب�ين املجل���س القوم��ي للم��ر�أة ومنظم��ات املجتم��ع
املدين الن�س��وية وجهاز تنمية امل��شروعات ال�صغرية واملتو�س��طة
ومتناهي��ة ال�صغ��ر لتب ِّن��ي الدع��وة �إىل تعدي��ل قان��ون التعاونيات
مب��ا ي�س��اعد على تذلي��ل العقبات �أمام �إن�ش��اء وتفعي��ل التعاونيات
الإنتاجي��ة والت�س��ويقية باعتباره��ا �إحدى الآلي��ات املهمة الداعمة
للم��شروعات ال�صغ�يرة ومتناهي��ة ال�صغ��ر للن�س��اء.
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