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يحاول البحث تناول موضوع إستهداف الفقر فىىم م ىىر مىىا تىىيل التربيىى    ىىم ب ىى   
األب اد الرئيسية المت  قة بالفقر بظىىاةرإ إصت ىىادية وإعتما يىىة وسياسىىية م قىىدإ ومرببىىة ومتدات ىىة  

إ باألسىىاليو واألليىىاي المناسىىبة محىىد مةىىم األليىىاي ا صت ىىادية وي تبىىر د ىىم الماىىرو اي ال ىى ير
إلستهداف الفقر وتحقيق التمبيا لقطاع ببير مىىا الفقىىراى   ىىم مسىىتور العمهوريىىة ز حيىىث تتربىى  
المارو اي ال  يرإ فم ريىىف العمهوريىىة والمنىىاطق ال اىىوائية بالمىىدا الببيىىرإ ز ومىىا  ىىم فهىىم 

 قيرإ والمهماة متمرب إ فم  ممابا توطا الفئاي الف

ولقد إصترح البحث ب   برامج المساندإ والد م ل مارو اي ال  يرإ والمتناةية ال ىى ر 
    م المستور الرسمم وغير الرسمم  

 كلمات افتتاحية :

عهىىا  تنميىىة الماىىرو اي المتوسىىطة وال ىى يرإ ومتناةيىىة -التمبيا ا صت ىىادر ل فقىىراى   
 قراى  بنك الف-برامج المساندإ والد م -ال  ر

Summary: 

The paper aims to explore poverty targeting in Egypt by focusing on 
some main dimensions which related to poverty as complicated and 
interconnected economic, social and political phenomenon. Supporting 
small enterprises with the appropriate methods and plans one of the main 
economic techniques for poverty targeting and achieving empowerment for 
a large segment of the poor over the country. As small enterprises mainly 
exist in the countryside and informal settlements around large cities which 
means they are concentrated in places where poor and marginalized groups 
live. The paper suggested some support programs for small and micro 
enterprises for formal and informal sectors.  

  Key words: 

Economic empowerment of the poor-The Medium, Small and Micro 
Enterprises Development Agency-Support and support programs-Bank of 
the poor. 
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 مقدمـة :

تقف ماب ة الفقىىر  ائقىىا ممىىام تحقيىىق إسىىتدامة النمىىو فىىم م ىىر   ولقىىد حاولىىي اإلداراي 
ا اإلصت ادية المت اصبة فم م ىىر مواعهىىة ماىىب ة الفقىىر بال ديىىد مىىا السياسىىاي والبىىرامج  ز إ  منهىى 
 ع ي  ا تحقيق المستهدف ما ت ىىك البىىرامج والسياسىىاي بسىىبو ال ديىىد مىىا ال قبىىاي والتحىىدياي 

 الدات ية والتارعية ز نذبر منها : 

 اإلنتفا  المستمر لن يو الفرد ما الدتل الحقيقم فم م ر    ▪

  دم ال دالة فم تو يع الدتل    ▪

 فم م ر  الت ايد المستمر ل مناطق ال اوائية والقرر األب ر فقرا  ▪

ال يىىادإ السىىبانية مىىع  ىىدم ال دالىىة فىىم التو يىىع المبىىانم ل سىىباا   ىىم الحيىى  الع رافىىم   ▪
 الم رر  

 الت ايد المستمر فم حعم ا صت اد التفم فم م ر    ▪

ت ايد م د ي البطالة ز سواى البطالة اإلعباريىىة مو اإلحتبابيىىة مو الموسىىمية وغيرةىىا مىىا  ▪
 ص التمبيا ا صت ادر ل فرد والمعتمع  منواع البطالة ز مما يق ص ما فر

إرتفىىاع نسىىبة األميىىة فىىم م ىىر ز وتا ىىة فىىم المنىىاطق الريفيىىة ز ةىىذا باإلضىىافة لت ايىىد  ▪
القنا اي ال م ية لدر م حاو المؤةيي ال  يا ب دم عىىدور الترصىىم فىىم السىى م الت  يمىىم ز 

 ل فم م ر   وذلك بسبو  دم ميئمة مترعاي ال م ية الت  يمية  حتياعاي سوق ال م

التق باي الدورية لس ر  رف ال م ىىة الوطنيىىة ممىىام ال مىىيي األعنبيىىة وتا ىىة الىىدو ر   ▪
  األمريبم

 إرتفاع نسبة اإل الة تا ة فم ريف العمهورية وبالمناطق ال اوائية   ▪

ولقىىد إتت فىىي النظىىرإ ل فقىىر ومؤاىىراتس وطىىرق صياسىىس   ىىم مسىىتور الىىدول المتت فىىة 
ص يمية وذلك   م مساس تطور النظرإ لمفهىىوم ومحتىىور الحاعىىاي األساسىىية والمنظماي الدولية واإل

ل بار تيل  قود التمسينياي والستينياي ما القىىرا الماضىىم  ىىا  قىىود السىىب ينياي وال مانينيىىاي 
 والتس ينياي ما نفس القرا ز وما  م إتت في  ا ال قديا األوليا ما القرا الحادر وال اروا    

وفقا لبحىىث الىىدتل  %32.5الذيا ي ياوا تحي تط الفقر إرتف ي إلم إا نسبة الم رييا 
ز وباني نسبة الم رييا الذيا ي ياىىوا تحىىي تىىط الفقىىر  2017/2018واإلنفاق واإلستهيك ل ام 

ز و  ىىم ذلىىك إرتف ىىي نسىىبة  2015ز وفقا لبحث الدتل واإلنفىىاق واإلسىىتهيك ل ىىام    %27.8ب  ي  
)العهىىا  المربىى ر ل ت بئىىة ال امىىة  2015مقارنة ب ام  2018فم  ام    %4.7الفقر فم م ر بنسبة  

 (  2019وا ح اى ز

ويحاول البحث تناول موضوع إستهداف الفقر فم م ر مىىا تىىيل التربيىى    ىىم ب ىى   
األب اد الرئيسية المت  قة بالفقر بظاةرإ إصت ادية وإعتما يىىة وسياسىىية م قىىدإ ومرببىىة ومتدات ىىة ز 

د المتدات ة لظاةرإ الفقر فم م ر يتط و ال ديد ما األبحاث وليس بحث حيث ما تناول بافة األب ا
 واحد و  م ذلك سيرب  البحث   م األب اد الرئيسية التالية  : 

اإلةتمام  بتوفير الد م والتمبيا المىىادر ل فقىىراى مىىا تىىيل إتاحىىة وتىىوفير الىىد م المىىادر  •
 م نقديا مو غير نقدر ز حتم يتحقق ل فقراى مينما بانوا فم العمهورية ز سواى باا ذلك الد

 ل فقراى الارط الضرورر لتمبينهم ا صت ادر وا عتما م   

التحسيا المستدام لقدراي الفقراى فم إدرار الدتول ما تيل د م المارو اي ال ىى يرإ  •
والمتناةية ال  ر ز حيث ما المارو اي ال  يرإ والمتناةية ال  ر ةم البيئة القانونيىىة 

التم يمبا مىىا تيلهىىا تقىىديم الىىد م النقىىدر وغيىىر النقىىدر ل فقىىراى فىىم م ىىر   والمؤسسية
 وتوفير فرص ال مل لهم    
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 ياغة إطار مقترح لمعمو ة السياساي الرسمية وغير الرسمية لت ظىىيم المنىىافع الفرديىىة  •
وا عتما ية ما المارو اي ال  يرإ والمتناةية ال  ر فم م ىىر ز حتىىم يتحقىىق لت ىىك 

 ستدامة ا صت ادية وا عتما ية والبيئية  المارو اي ا 

 مشكلة البحث :  تتبلور المشكلة البحثية فى النقاط التالية : 

ت تبىىر ماىىب ة الفقىىر مىىا الماىىابل ا صت ىىادية وا عتما يىىة العوةريىىة التىىم ي ىىانم منهىىا  .أ
 المعتمع الم رر   م المستور الرسمم وغير الرسمم   

ج الحبومية  ستهداف الفقر تيل ال قىىود السىىي الماضىىية لم تنعح بافة السياساي والبرام .ب
فم تحقيق مةدافها   م مر  الواصع ز حتىىم   ىىم مسىىتور اسىىتهداف الفئىىاي المهماىىة مو 
الفقر المدصع ز والدليل   م ذلك تضا ف نسىىبة السىىباا تحىىي تىىط الفقىىر إلعمىىالم سىىباا 

   1999/2000بالمقارنة مع  ام  2017/2018العمهورية فم  ام 

لم تنعح البرامج الحبومية التا ة بد م ومساندإ الفئاي الفقيرإ   م مسىىتور العمهوريىىة  .ج
فىىم تحقيىىق التطىىط المسىىتهدفس لهىىا ز وتا ىىة   ىىم مسىىتور د ىىم وتمويىىل الماىىرو اي 

وحتىىم األا بواسىىطة بافىىة العهىىاي الرسىىمية   1991ال  يرإ ومتناةية ال  ر منىىذ  ىىام  
رو اي المتوسطة وال  يرإ والمتناةية ال ىى ر وغير الرسمية ز تا ة عها  تنمية الما

 ز والدليل   م ذلك :

انتفىىا   ىىدد الفئىىاي المسىىتفيدإ مىىا التمويىىل ال ىى ير والمتنىىاةم ال ىى ر   ىىم مسىىتور  .د
 العمهورية   

الت ايد المستمر لنسو الفقر بابل  ام والفقر المدصع فم محافظاي ال  يد مما يىىدل   ىىم  .ه
تمويىىل ال ىى ير ومتنىىاةم ال ىى ر فىىم ممىىابا م ينىىة وفىىم  دم اإلنتاار والترب  الاديد ل 

 معا ي محددإ    

ظهور فئاي عديدإ ومت ايدإ ما الفقراى بإسىىتمرار ز   ىىم مسىىتور المنىىاطق ال اىىوائية مو  .و
فم ريف العمهورية  مما يدل   م  دم النعاح فىىم تحقيىىق التطىىط الحبوميىىة إلسىىتهداف 

 الفقر    

وفقا لبحىىث الىىدتل  %32.5حي تط الفقر إرتف ي إلم إا نسبة الم رييا الذيا ي ياوا ت .ز
ز وباني نسبة الم ىىرييا الىىذيا ي ياىىوا تحىىي   2017/2018واإلنفاق واإلستهيك ل ام  

ذلىىك  ز و  م 2015وفقا لبحث الدتل واإلنفاق واإلستهيك ل ام    %27.8تط الفقر ب  ي  
   2015مقارنة ب ام  2018فم  ام  %4.7إرتف ي نسبة الفقر فم م ر بنسبة 

ي تبر غياو اإلطار المؤسسم والقانونم واإلعتما م ز إلدارإ ماب ة الفقر فم م ر   م  .ح
المستور الرسمم وغير الرسمم ز ما مةم األسباو الرئيسىىية ل ىىدم النعىىاح فىىم إسىىتهداف 
الفقر   م المستور القومم مو   م مستور المحافظاي واألصىىاليم المتت فىىة بالعمهوريىىة ز 

ك  دم فا  ية السياساي الرسمية وغير الرسمية فم إستهداف الفقراى   ىىم والدليل   م ذل
 مدار ال قود ال ي ة الماضية  

 فروض البحث : يحاول البحث اختبار الثالثة فروض التالية :

إستهداف الفقر فم م ر يتط و إستهداف األسباو والمت يىىراي ا صت ىىادية وا عتما يىىة  .أ
   م مستور محافظاي العمهورية   الرئيسية لتفاصم ظاةرإ الفقر 

تحقق المارو اي ال  يرإ ومتناةية ال ىى ر نفىىع إعتمىىا م وتىىاص ل فقىىراى مىىا تىىيل  .ب
 التمبيا ا صت ادر المستدام لهم   
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ترتبط ف اليىىة السياسىىاي والبىىرامج الرسىىمية وغيىىر الرسىىمية لىىد م ومسىىاندإ الماىىرو اي  .ج
المؤسسىىية والقانونيىىة وا عتما يىىة ال ىى يرإ ومتناةيىىة ال ىى ر ببفىىاىإ واىىفافية  األطىىر 

 المساندإ لت ك المارو اي   

 

 أهداف البحث : وفى ضوء الفروض البحثية يحاول البحث تحقيق األهداف التالية : 

تح يل وتتبع المؤاراي الرئيسية ل فقر   م مستور العمهورية والم ايير ا صت ىىادية  .أ
 وا عتما ية لتقسيم الفقراى فم م ر  

ةمية ا صت ادية ل مارو اي ال  يرإ والمتناةيىىة ال ىى ر لتحقيىىق التمبىىيا تناول األ .ب
ا صت ادر ل فقراى ز مىىع تح يىىل التو يىىع المبىىانم ل ماىىرو اي ال ىى يرإ والمتناةيىىة 

 ال  ر   م مستور العمهورية  

تقديم إطار مقترح لبرامج المساندإ والد م ل مارو اي ال ىى يرإ والمتناةيىىة ال ىى ر  .ج
 لرسمم وغير الرسمم     م المستور ا

 الدراسات السابقة : 

دراسة العهىىا  المربىى ر ل ت بئىىة ال امىىة واإلح ىىاى  ىىا : واصىىع الماىىرو اي ال ىى يرإ 
)العهىىا  المربىى ر ل ت بئىىة ال امىىة   20015  -2009والمتوسطة فم م ىىر تىىيل الفتىىرإ مىىا  ىىام  

 (: ولقد استهدفي ت ك الدراسة ةدف رئيسم وةو : 2016وا ح اى ز 

 رف   م الوضع الراةا ل مارو اي ال  يرإ والمتوسطة فىىم م ىىر ل وصىىوف   ىىم الت
وض ها الحالم فم ظل م د ي التنمية ا صت ادية الحالية ز  م دراسة األفاق المستقب ية لهىىذا الىىدور 
الذر يمبا ما ت  بس ةذه المارو اي مستقبي فم ظل الظروف التم إنتابي م ظىىم اصت ىىادياي دول 

 ا م ر  ويندرج تحي الهدف الرئيسم السابق ب   األةداف الفر ية ومنها : ال الم ومنه

الت رف   م ماةية المارو اي ال  يرإ والمتوسطة ) المفهىىوم ز األنىىواع ز المعىىا ي ز  -
 الم ايا (   

توضىىيح مىىدر ا رتبىىاط بىىيا نعىىاح الماىىرو اي ال ىى يرإ والمتوسىىطة وتحقيىىق التنميىىة  -
 ا صت ادية وا عتما ية   

 دراسة تعارو الدول األترر وإستتيص النتائج والدروس المستفادإ    -

إلقاى الضوى   م الوضع الحالم ل مارو اي ال  يرإ والمتوسطة فم م ر والمابيي  -
 التم تواعهها 

(: عن أليات دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة "نمــا م مــن 2015دراسة)يوسف ،  
 التجربة المصرية "  

ت ر  البحث األلياي المتت فة لىىد م وتمويىىل الماىىرو اي ال ىى يرإ والمتوسىىطة ولقد اس
م ل التمويل الرسمم وغير الرسمم ورمس المال المتاطر والتأعير التموي م والبور اي التا ىىة 
بالمارو اي ال  يرإ والتمويىىل اإلسىىيمم وبىىرامج التىىدريو والتسىىويق   ولقىىد تو ىى ي الدراسىىة 

 لب   النتائج منها :

 ا ت ريف المارو اي ال  يرإ والمتوسطة ةو مفهوم نسبم   م -

 األ ر ا صت ادر ل مارو اي ال  يرإ والمتوسطة فم ا صت اد المح م مو القومم ببير    -

 ما ةناك طرق  ديدإ لتمويل ود م المارو اي ال  يرإ والمتوسطة    -
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تمويىىل الماىىرو اي  بما مو ي الدراسة فم النهاية بال ديد ما التو ياي لتف يل وتاعيع -
 ال  يرإ والمتوسطة  

( عــن :  دور التمويــل متنــاهى الصــغر فــى تخفيــف حــدة الفقــر " أهميــة  2014دراســة ) تومــا ،
التوازن بين كل من األداء االجتمــاعى واالســتدامة الماليــة لماسســات التمويــل متنــاهى الصــغر " 

 اسة ما يلى:ردراسة تحليلية للحالة المصرية ( . وكان من أهداف تلك الد)

مراع ة النظرياي والتعارو الدولية التم تناولي دور التمويل متناةم ال  ر فم تتفيىىف  -
 حدإ الفقر  

مراع ة بىىرامج التمويىىل متنىىاةم ال ىى ر فىىم الحالىىة الم ىىرية لتقىىدير حعىىم الفعىىوإ بىىيا  -
النظرياي والتعارو الدولية والتطبيق فم الحالة الم رية ز وما  ىىم إبتاىىاف م ىىر ب ىى  

 امج التمويل متناةم ال  ر فم تتفيف حدإ الفقر   رب

وما مةم تو ياي الدراسة : " مةمية الو ول إلم الم يج األم ىىل بىىيا اإلسىىتدامة الماليىىة 
والو ىىول إلىىم الفقىىراى   فىىذلك المىى يج يحقىىق  مىىل مؤسسىىاي التمويىىل متنىىاةم  ال ىى ر ويحقىىق 

 "   رسالتها

 اسات العامة فى مصر  : يس(  عن : الفقر وال2005دراسة ) عدلى ، 

س ي ت ك الدراسة ل ت رف   م ميمح العهد البح م التىىم صامىىي بىىس العما ىىة األباديميىىة 
ز  2005الم رية الم نية بدراسة ظاةرإ الفقر منذ موائل التس ينياي ما القرا الماضم وحتم  ام 

الم ىىادر ز ممىىا   ام  وذلك بت نيف وتح يل نتائج ةذا العهد ما بحوث ودراساي ومقا ي وغيرةا
 يوفر صا دإ بياناي  م ية يسهل الرعوع إليها ب ما اصتضي الحاعة   

 , The political Economy of poverty , Equity ,(Hansen.1991)دراسة  :
Growth , Egypt , Turkey  

ويت ر  ةذا البتاو إلم تعربتيا فم الت امل مع النمو والفقر والمسىىاواإ وال دالىىة وةمىىا  
بة م ر وتربيا  وتناول الباتو فم الع ى التاص بم ر  دإ موضو اي مولها النمو وتو يع رعت

ز وفيس ناصش سعل النمو فم م ر بتتبع مسيرإ  1985 –  1923الدتل والفقر تيل الفترإ ما  ام  
 ؤ الفرص والفقر فم الريف والحضر النمو ا صت ادر مت رضا لقضايا تو يع الدتل وال روإ وتباف

    :(    .. Nassar,2001) , Social protection for the poor in Egyptةسادر

( 1991وس ي ت ك الدراسة إلم تقييم م ر برنامج ا  يح ا صت ادر والتبيف الهيب م )
  م الفقر ز فما مول األ ار الس بية المترتبة   م ةذه السياساي ارتفاع م د ي البطالة سواى نتيعة 

بو الت ت ة مو  دم توافر فرص ال مىىل   وصىىد تو ىىل البحىىث ما الفقىىر مب ىىر سبتسريح ال مال  
إنتاارا فم الريف  ا الحضر وبىىيا األميىىيا والمت ط ىىيا واإلنىىاث والاىىباو   وت ىىص البحىىث ما 
الفقر ت ايد مع تبنم الدولة برنامج اإل يح ا صت ادر والتبيف الهيب ىىم تا ىىة فيمىىا بىىيا الفقىىراى 

 تدةور موضاع الارائح الدنيا ما الطبقة المتوسطة    ا  فقرا مدص ا ز فضي

 El laithy,2001) , Evaluating the Social Fund for developmentدراسة 
programs.. ) 

واستهدفي ت ك الدراسة إلم تقييم برامج ال ندوق اإلعتما م فم التتفيف ما حدإ الفقر   
ة  م تحديىىد الفقىىراى  ىىم تريطىىة الفقىىر ز وب ىىد ذلىىك مدوانقسمي الدراسة إلم  سب ة مع اى منها: المق

تقديم ت ريف واسع ل فقر ومتيرا استراتيعية مواعهة الفقىىر   وصىىد ت  ىىي الدراسىىة إلىىم ما الهىىدف 
األساسم ل  ندوق اإلعتما م ةو متاطبة العما ة الهاة الض يفة فم المعتمع ب يادإ و ىىولهم مو 

م ز وبذلك فر هم فم الح ول   م ال مل   فال ندوق هتنفاذةم ل تدماي األساسية وتحسيا إنتاعي
اإلعتما م يقدم تمويل لمارو اي لتوليد الدتل وت ق وظىىائف وغيرةىىا مىىا تىىيل تمسىىة بىىرامج 

 مساسية ةم : 
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 برنامج األا ال ال امة  -

 برنامج تنمية المعتمع    -

 برنامج تنمية المارو اي ال  يرإ  -

 برنامج التا يل والتدريو    -

  م المؤسسم   دلبرنامج ا -

وصد تو ل البحث إلم انتفا  نسبة المستفيديا ما عها  تنميىىة الماىىرو اي المتوسىىطة 
وال  يرإ والمتناةية ال  ر ومااري الدراسة إلم ما نعاح مر إستراتيعية ل تتفيف ما حدإ الفقىىر 

ل يتىى  مرةوا بتبنم سياسة طوي ة األعل ت مل   م  يادإ ا سىىت مار فىىم رمس المىىال الباىىرر مىىا
الت  يم وال ىىحة وتنظىىيم األسىىرإ وسياسىىة طوي ىىة األعىىل مىىا تىىيل تىىوفير فىىرص ل مىىرمإ ل تبسىىو 
وتحسيا نفاذ المرمإ ل موارد سواى باني م  وماي مو صرو  ز بما مو ي بضرورإ اةتمام بىىرامج 

 ال ندوق بالمناطق األب ر فقرا م ل محافظاي الوعس القب م واإلسبندرية والقاةرإ  

 Reporting on the Millennium Development ,(United Nation,2002)تقرير 
Goals at the Country Level ….      

ولقد تتبع التقرير تطور حالة الفقر فم م ر ومستور التقدم الحىىادث إنطيصىىا مىىا تمسىىة 
 مةداف مساسية وةم: 

 إستئ ال الفقر المدصع والعوع    -

 ساسم   ألتحقيق اإلستي او البامل فم الت  يم ا -

 ت  ي  المساواإ   م مساس النوع وتمبيا المرمإ    -

 الحد ما وفياي األطفال    -

تحسيا ال حة اإلنعابية وميضا محاربة األمرا  المست  ىىية والوبائيىىة ومتيىىرا ضىىماا  -
 استدامة البيئة   

وتناول التقرير بل ب د مىىا ةىىذه األب ىىاد مىىا تىىيل تقريىىر حالىىة مو مىىدر تقىىدم ز وتحديىىد 
اي الرئيسية وفحص مدر مساندإ البيئة ومولوياي المسا دإ التنموية وذلىىك بنىىاى   ىىم مةىىداف يدالتح

  وصىىد ماىىار التقريىىر إلىىم وعىىود فىىروق بىىيا الريىىف 2015ملفية األمم المتحدإ فم ةذا الاأا حتىىم  
والحضر فم إنتاار م د ي الفقر وبىىيا المحافظىىاي الحضىىرية والوعىىس البحىىرر والوعىىس القب ىىم ز 

فعوإ النو ية ز وفيما يت  ق بالت  يم فما مةم التحدياي التسرو ما الت  ىىيم ز فىىرغم إرتفىىاع لا  وميضا
نسبة اإلستي او لبا ما الي ةناك ماب ة تسىىرو ز وفيمىىا يت  ىىق بىىالنوع فمىىا ال ةنىىاك تمييىى  ضىىد 

 المرمإ فم المااربة السياسية والتم يل و نع القرار وميضا فم النفاذ ل ت  يم  

(   … , Awni.2001) ,Impacts SME s on poverty alleviation in Egyptدراسة : 
 ولقد سعت الدراسة إلى:   

( فم الحد ما الفقر بأحد مارو اي مو برامج   SEDOتقييم برنامج المارو اي ال  يرإ )    -
 عها  تنمية المارو اي المتوسطة وال  يرإ والمتناةية ال  ر  

اي المتوسطة وال ىى يرإ والمتناةيىىة ال ىى ر فىىم ال مىىل  و ر  منهعية عها  تنمية المار  -
 وت ام س مع المؤسساي والمنظماي المتت فة حبومية وغير حبومية   

إست را  األلياي المتت فة ل عها  فم تت يص التمويل ل مارو اي ال  يرإ ز مع التربي    -
قىىر والبطالىىة فل  م مؤاراي مت ددإ تا ة ببل محافظة ما محافظاي العمهوية م ىىل مؤاىىر ا

 واألمية وبذا مؤار التنمية البارية التاص ببل محافظة   
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 (:  2017تناول التقرير العربى حول الفقر المتعدد األبعاد )األسكوا ،

منهعية إتتيار األب اد والمؤاراي لمؤار الفقر المت دد األب اد اإلص يمم ز التاص بالىىدول  ▪
التم  قدي مع مسئوليا فىىم الب ىىداا ال ربيىىة   ال ربية ز وذلك بناى   م س س ة المااوراي

 ومع تبراى وطنييا ودولييا   
 يتألف دليل الفقر المت دد األب اد اإلص يمم ما  ي ة مب اد وإ نم  ار مؤارا :  ▪
 ب د الت  يم لس مؤاراا ةما ز اإلنتظام فم المدارس وسنواي الدراسة    ▪
فياي األطفال والحمل المببىىر ز إلىىم ووالب د ال حم ز ولس  ي ة مؤاراي وةم ز الت ذية  ▪

 عانو تاويس األ ضاى التناس ية لإلناث   
ب د مستور الم ياة وتامل مؤاىىراتس ز تىىوفر البهربىىاى ز والمرافىىق ال ىىحية الميئمىىة ز  ▪

ومياه الارو المأمونة ووصود الطهم النظيف ز وتوافر مرضياي مناسبة وسىىقف مناسىىو ز 
د األدنىىم مىىا الم  ومىىاي ز والقىىدرإ   ىىم التنقىىل ز حىى لو دم اإلبتظاظ ز والح ول   م ا

 وتوفر سبل ال يش   

هدفت دراسة عن بطالة الخريجين ودور المشاريع الصغيرة فى عالجها إلى )النمروطى وصيدم  
،2012  : ) 

تس يط الضوى   م مةمية الدور الذر ت  بس المارو اي ال ىىنا ية ال ىى يرإ والمتوسىىطة  ▪
 نسبة البطالة بيا التريعيا فم األراضم الف سطينية    فم تحقيق التنمية وتق يل

 بياا مةمية المارو اي ال  يرإ فم إدرار الدتول ل فئاي الفقيرإ    ▪
 ياغة نموذج صياسم يوضىىح المت يىىراي ذاي التىىأ ير فىىم التق يىىل مىىا نسىىبة البطالىىة فىىم  ▪

 األراضم الف سطينية   
ال ىى يرإ ز والتىىم ت مىىل داتىىل  ةوتو ىى ي الدراسىىة ما الماىىاريع ال ىىنا ية والتعاريىى  ▪

األراضم الف سطينية ز تساةم بابل ببيىىر فىىم تق يىىل نسىىبة البطالىىة مب ىىر مىىا غيرةىىا مىىا 
المارو اي ز بما صدمي الدراسة معمو ة متبام ة ما المقترحاي والتو ىىياي التىىم مىىا 

 اأنها اإلسهام فم مواعهة  ماب ة البطالة وإيعاد الح ول ال  مية لها   

ة أخرى عن : النهوض بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى سام. سعت در
 ( : 2019الدول العربية إلى )عبدالمنعم وأخرون ،

إلقاى الضوى   م واصىىع صطىىاع الماىىرو اي متناةيىىة ال ىى ر وال ىى يرإ والمتوسىىطة فىىم  ▪
 الدول ال ربية   

 اي المتناةية ال  ر وال  يرإ ورتناول الربائ  األساسية ل بيئة المواتية لنمو صطاع الما ▪
 والمتوسطة فم الدول ال ربية   

مسىىتوياي نفىىاذ الماىىرو اي المتناةيىىة ال ىى ر وال ىى يرإ والمتوسىىطة لم ىىادر التمويىىل  ▪
 المتت فة فم الدول ال ربية 

مةم السياساي الحبومية فم بل دولىىة  ربيىىة لت  يىى  دور صطىىاع الماىىرو اي المتوسىىطة  ▪
 ر ز وبمىىا يسىىا د   ىىم توضىىيح  مفضىىل الممارسىىاي فىىم ةىىذا  لوال  يرإ والمتناةية ا

 ال دد   

 أهمية البحث :  ترجع أهمية البحث للنقاط التالية :  

م  ت تبر ماب ة الفقر ما الماابل العوةرية التم ي انم منها المعتمع الم رر   ىىم المسىىتور 
هىىا ا صت ىىادية تاالرسمم وغير الرسمم وما  ىىم ت تبىىر ماىىب ة الفقىىر ز بمسىىبباتها ومت ير
    2030وا عتما ية والسياسية ز   ائق رئيسم لتحقيق مةداف التنمية المستدامة 

و  ت  ىىو الماىىرو اي ال ىى يرإ ومتناةيىىة ال ىى ر دورا إصت ىىاديا واعتما يىىا ببيىىرا لتحقيىىق 
التمبيا ا صت ادر ل فقراى ز وذلك فم حالىىة نعىىاح البىىرامج والسياسىىاي الحبوميىىة وغيىىر 
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م إستي او وعذو  دد ببير ما الفئاي الفقيرإ والمهماة لقطاع المارو اي   الحبومية  
 المتوسطة و ال  يرإ والمتناةية ال  ر   

ج  تحاول الدراسىىة وضىىع إطىىار مقتىىرح ألةىىم البىىرامج والسياسىىاي الرسىىمية وغيىىر الرسىىمية 
طىىار إلالدا مة والمساندإ ل مارو اي ال  يرإ والمتناةية ال  ر ز   ىىم ما يبىىوا ةىىذا ا

نىىابع مىىا الواصىىع الم ىىرر ومىىا الماىىابل الحقيقيىىة التىىم واعهىىي وتواعىىس الماىىرو اي 
 وحتم األا    1991ال  يرإ والمتناةية ال  ر منذ  ام 

 منهج البحث ومصادر بياناته : 

ي تمد الباحث   م المنهج ا ستقرائم باإلضافة إلم استتدام األس وو التح ي م ما تيل البياناي 
المتوافرإ ز وبذلك ا ستنتاج المنطقم ألب اد الماب ة   وتم ا  تماد   م م ادر   يوالم  وما

 البياناي ما : 

 التقارير والمناوراي المتت فة ل عها  المرب ر ل ت بئة ال امة واإلح اى    -
عها  تنمية المارو اي المتوسطة  –                              و ارإ التعارإ و ال نا ة     -

                                             و ارإ التتطيط  -                               ومتناةية ال  ر   إوال  ير
 م هد التتطيط القومي    -
 اببة الم  وماي الدولية      -المرب  القومم ل بحوث ا عتما ية والعنائية            -

 مباحث الثالثة التالية : لاهيكل البحث : سيتم تناول البحث حسب تسلسل  

 المبحث األول : الفقر: " المفهوم والمقاييس والمؤاراي " 

 المبحث ال انم : المارو اي ال  يرإ والتمبيا ا صت ادر ل فقراى  

 المبحث ال الث : ملياي المساندإ  والد م  ل مارو اي ال  يرإ إلستهداف الفقراى فم  م ر  

 البحث    تاتمة : تتضما نتائج وتو ياي

 المبحث األول 

 الفقر: " المفهوم والمقاييس والماشرات "

 تمهيد : 

يم ل الفقر  قبة رئيسية ممام تحقيق التنمية المستدامة فم مر معتمع ز بما يم ل الفقىىر فىىم 
م ر محد مةم الماىىبيي اإلصت ىىادية واإلعتما يىىة التىىم تواعىىس المعتمىىع الم ىىرر ز سىىواى   ىىم 

سساتها موالمواطنيا مهما إتت في مستوياي دتولهم وممابا تواعىىدةم فىىم ؤممستور الحبومة ببافة  
العمهورية ز والفقر مر باا مفهومس ةو نتاج إتتيل إصت ادر ةيب ىىم ألر دولىىة ز وةىىذا ا تىىتيل 
ةو  ىىدم التوافىىق بىىيا  ىىدد السىىباا وإحتياعىىاتهم المت ايىىدإ والمسىىتمرإ وبىىيا اإلمبانيىىاي والمىىوارد 

  م المستور الفردر واإلعتما م مع  دم ال دالة فم تو يع الىىدتل وال ىىروإ ز   ةنا صت ادية الممب
 تا ة   م المستور القومم   

ويابل الفقر والحرماا تهديدا   م اإلستقرار السياسم واإلعتما م   م المستور القومم 
عىىوع ( لاوالدولم ز والفقر ب فة  امة والفقر المدصع   م وعس الت وص ) القضىىاى   ىىم الفقىىر و

  م المستور القومم والدولم   ولقىىد اىىهدي  2030ةو الهدف األول ما مةداف التنمية المستدامة 
فترإ السب ينياي ما القرا الماضم ت ير م حوظ فم المفاةيم ال امىىة والتا ىىة  ىىا طبي ىىة الناىىاط 

رإ المتاب ىىة بىى فاإلصت ادر فم بل ما الدول ال نية والدول الفقيرإ ز حيث باا اإلةتمام غير  ىىادر ب
المستمرإ ل نمو حيث باا النمو المتوا ل ) المستدام ( ةو الهدف ا صت ىىادر األساسىىم ل معتمىىع   
ففم الدول المتقدمة باا اإلةتمام األببر موعس نحو نو ية الحيىىاإ ز ةىىذا اإلةتمىىام بىىاا واضىىحا فىىم 

المادر ( ما م ىىار سىىالبة  )اإلةتمام بالبيئة ز حيث باا ةناك مناداإ ضد ما ي احو النمو ال نا م  
    م البيئة وما  م   م إمبانية النمو المستدام ز وما ت ك األ ار الس بية  :
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 ت وث الهواى والمياه    -

 إستنفاذ الموارد الطبي ية    -

مما الوضع فم الدول الفقيرإ ز فإا اإلةتمام الرئيسم باا من با   ىىم النمىىو فىىم مواعهىىة 
ة تتط و ناتج صومم إعمالم مرتفع وم دل نمو سىىريع باىىبل واضىىح ز يمتو يع الدتل   فبما ما التن

فإا اإلةتمام األساسم ل دول الفقيرإ ليس  يىىادإ النمىىو اإلصت ىىادر مىىا تىىيل  يىىادإ النىىاتج القىىومم 
اإلعمالم فقط ولبا ميضا بالتربي    م التو يع    م ما سيقوم بهذا النمو و  م ذلك فإا األغنياى 

الح ول   م  وائد النمو فإا الفقراى يسىىتمروا فىىم إتعىىاةهم لتسىىوم وتت مىىق   ةم األب ر حظا فم
 (    2006ظاةرإ سوى تو يع الدتل ) توداروز 

وما األةمية ما نفرق بيا الفقر وتو يع الدتل ز حيث نعد ما الفقر يرب    م مسىىتوياي 
مع ما بأنهم فقىىراى تعالدتول المنتفضة  حيث ي رف األفراد الذيا يح  وا   م ةذه الدتول فم م

ز فضي  ا منس يتم فم ةذا اإلطار صياس الفقر فم ةذا المعتمىىع وتحديىىد األسىىاليو والطىىرق الف الىىة 
لمبافحتس و القضاى   يس ز مما تو يع الدتل فيأتذ فم اإل تبار اإلتتيفاي بيا األفراد فم معتمع ما 

  م األساليو والطرق التىىم تع ىىل   فرفم معال الدتل وتو يع الموارد ونموةا باإلضافة إلم الت 
 (  2019تو يع الدتول والموارد فم ةذا المعتمع مب ر بفاىإ و دالة م ا وليس مساواإ )  م ز 

 المفاهيم والماشرات األساسية للفقر:  

الحضارإ ةم بل ما ينتعس اإلنساا ماديا وم نويا وفبريىىا ز وتتقىىدم األمىىم فىىم بىىل   ىىر 
يا ز وةو ما يتولد  نس المردود واأل ىىر المىىادر والم نىىور  ل حضىىاراي ونو هد بما تم بس ماديا وم 

المتت فة المت اصبة   م بوبو األر  بت اصو الس وك والحياإ اإلنسانية   م مىىر األ منىىة ز والفقىىر 
ةو ظاةرإ إنسانية  اياتها بافة الحضاراي القديمة والم ا رإ ز فالفقر فم بىىل  مىىاا ومبىىاا ةىىو 

حضاراي اإلنسانية  بما ما إستهداف الفقر والقضاى   ىىم مسىىبباتس المتت فىىة دافىىع لا ائق ممام تقدم  
 لتقدمها    

وبناى   م ذلك يمبا ت ريف  الفقر الحضارر بأنس  فقىىر مىىادر متم ىىل  فىىم  ىىدم إمىىتيك 
القدراي المادية الم موسة ل تمبيا اإلصت ادر واإلعتما م والسياسم   م مستور الفىىرد والمعتمىىع  

العانو األتر يمبا ما يبوا الفقر الحضارر ةو فقر س وبم وا ورر وإدرابىىم نىىاتج  ىىا   و  م
 دم إتساق منماط السىى وك الباىىرر والقىىيم واألتىىيق ال امىىة ل معتمىىع مىىع متط بىىاي النمىىو والتنميىىة 
المستدامة فم بافة المعا ي ز وةذا ةو الفقر الحضارر الم نور  وةو ما يتولد  نس ويؤ ر فيس فىىم 

الوصي الفقر ال قافم والفقر ال  مم  وذلك   م إ تبار ما ال قافة ع ى ما الحضارإ ز وال  م مىىا   سنف
 ينتعس اإلنساا فم النواحم ال قافية المت ددإ والمتنو ة    

والفقر المادر : ةو  دم القدرإ   م توفير الحىىد األدنىىم مىىا اإلحتياعىىاي األساسىىية ل فىىرد 
ةىىم الط ىىام والمسىىبا والميبىىس وتىىدماي الت  ىىيم وال ىىحة  ةيواألسىىرإ  واإلحتياعىىاي األساسىى 

 والموا يي   

 ( : 2019مكونات خط الفقر )الجهاز الكركزى للتعبئة العامة واالحصاء ،

المبوا ال ذائم ) طبقا لمفاةيم منظمىىة ال ىىحة ال الميىىة وبرنىىامج ال ىىذاى ال ىىالمم ( : ةىىو    م
بم ل فقىىراى وتىىوفر السىى راي الحراريىىة يتب فة س ة س ع غذائية تنسعم مع الس وك اإلسىىته

والبروتيناي الي مة لقيام الفرد بالنااط الطبي م   وتتت ف تب فة الس ع ال ذائيىىة بىىإتتيف 
المناطق الع رافية ويم ل تط الفقر ال ذائم  إلم حد ببير ز تب فة البقاى   م صيىىد الحيىىاإ   

العوع وةو ذلك الا ور السمى مو  وتم ل ت ك التب فة الحد األدنم الضرورر ل قضاى   م
األليم الناامى  ا الق ور فم إمبانية الح ول   م ال ذاى البافم واألما ز بما صد يسىىفر 
 ا حىىا ي سىىوى الت ذيىىة الم منىىة ز والعىىوع ميضىىا ةىىو المىىرادف ل ق ىىور المىى ما فىىم 
إمداداي ال ذاى  وةو ما ي نم ما الاتص غير صىىادر   ىىم الح ىىول   ىىم مىىا يبفىىم مىىا 
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 ىىذاى لت بيىىة الحىىد األدنىىم مىىا متط بىىاي الطاصىىة ال ذائيىىة اليوميىىة لمىىدإ  ىىام )النمىىر لا
 (    2016ومترواز

المبوا غير ال ذائم : يتم تقىىديره ب ىىد تحديىىد تىىط الفقىىر ال ىىذائم وةىىو نسىىبة مىىا اإلنفىىاق   و
ال ذائم لتسر التم يساور إنفاصها الب م صيمة تط الفقر ال ذائم ز ةذه األسر إضطري إلم 

ت اطم  ا ع ى ما اإلنفىىاق   ىىم ال ىىذاى حتىىم تىىتمبا مىىا ت طيىىة نفقىىاي غيىىر غذائيىىة لا
 ضرورية و  تستطيع اإلست ناى  نها م ل اإلنفاق   م المسبا والموا يي    

 وعلى  لك يكون خط الفقر القومى = المكون الغ ائى + المكون غير الغ ائى  .

 ذيا يقل إستهيبهم الب م  ا تط الفقر ال ذائم   لاج  نسبة الفقر المدصع : ي رف بنسبة السباا  

 والفقراى ةم السباا الذيا يقل إستهيبهم الب م  ا تب فة مبوناي تط الفقر القومم   

 ( تطور  ب   مؤاراي الفقر فم م ر : 1ويوضح العدول التالم رصم )

 (1عىىىىىىىىىىىدول رصم )
   2017/2018: 1999/2000 ام   امتطور  ب   مؤاراي الفقر فم م ر تيل الفترإ  

 ) سنواي متتارإ و نسو مئوية (
 المؤشر           

 

 السنة 

نسبة الفقراء ) السكان تحت خط  

الفقر ( إلجمالى سكان الجمهورية     

 % 

نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع إلجمالى  

 سكان الجمهورية    % 

(2 ) 

1999/2000 16.7 2.9 

2004/2005 19.6 3.6 

2008/2009 21.6 6.1 

2010/2011 25.2 4.8 

2012/2013 26.3 4.4 

2015 27.8 5.3 

2017/2018 32.5 6.2 

 4.7 24.2 المتوسط العام  

مةم مؤاراي بحث الدتل واإلنفاق  –الم در : العها  المرب ر ل ت بئة ال امة واإلح اى 
 طوالمتوس  –  77ص  –  2019يونيو    –القاةرإ    –  2018/ 2017واإلستهيك  

 ال ام حسو بم رفة الباحث    

 ( أعاله ما يلى :  1ويظهر من الجدول رقم )

( تضا ف نسبة السباا تحي تط الفقر إلعمىىالم سىىباا العمهوريىىة 1يظهر ال مود رصم ) -
ز وبىىاا المتوسىىط ال ىىام ل سىىبع  1999/2000بالمقارنىىة مىىع  ىىام   2017/2018فم  ام  

ربع سباا العمهورية يق ىىوا تحىىي  اممر ما يقارو    %24.2سنواي التم ام ها العدول  
تط الفقر   م مدار  اروا  اما بل ما نسبة السباا الواص يا تحي تط الفقر فىىم ت ايىىد 
بإستمرار ما بداية الفترإ لنهاية الفترإ التم ام ها العدول م يه ز وةو مىىا ياىىير لق ىىور 

التىىم اىىم ها  إرالسياساي الحبومية وغير الحبومية إلستهداف الفقر فم م ىىر تىىيل الفتىى 
 العدول والتم تقارو ال اروا  اما     

( فتاىىير إلىىم  يىىادإ نسىىبة السىىباا تحىىي تىىط 2وفيما يت  ق بالنسو الواردإ بال مود رصم ) -
( بأب ر ما 1999/2000(  ا بداية الفترإ )2017/2018الفقر المدصع فم نهاية الفترإ ) 

    %4.7الض ف وبمتوسط  ام ب غ ل سبع سنواي 
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 ط الفقر : خقيمة 

( صيمة تط الفقر ل فرد فم السىىنة بالعنيىىة ) باألسىى ار 2توضح بياناي العدول التالم رصم )
   2017/2018العارية (   م مستور مصاليم العمهورية ل ام 

 ( 2عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدول رصم )
ورية ل ام  مهعليم اصيمة تط الفقر ل فرد فم السنة بالعنية ) باألس ار العارية (   م مستور مصال

 ) القيم بالعنية الم رر ونسو مئوية (  2017/2018
 

 (1األقاليم  )

 

 

خط الفقر المدقع  

(2 ) 

 

خط الفقر األدنى 

(3 ) 

 

 %    3:    2( نسبة 4)

 65.3 9280.1 6065.2 المحافظات الحضرية 

 66.4 8536.9 5667.6 حضر الوجة البحرى  

 68 8673 5901.7 ريف الوجة البحرى 

 65.9 8728.5 5752.1 القبلى  ة جو ر ال حض

 66.5 8865.6 5896.5 ريف الوجة القبلى 

 69.1 8568.7 5924.2 حضر الحدود  

 70.2 8979.2 6304.7 ريف الحدود 

 إجمالى الجمهورية 

 

 سنة  

5889.6 8827 66.7 

 شهر  

 

490.8 735.6 66.7 

واإلح اى   ال امة  ل ت بئة  المرب ر  العها    : م–الم در  واإلنفاق   يؤارامةم  الدتل  بحث 
ص    –  2019يونيو    –القاةرإ    –  2017/2018واإلستهيك   والنسو    –  77ص 
 (  حسبي بم رفة الباحث   4بال مود رصم )

( م يه ما نسبة تىىط الفقىىر المىىدصع لتىىط الفقىىر األدنىىم 2ويتضح ما بياناي العدول رصم )
اهريا ز بما ما ت ك النسبة ت يد   ا موسنوي  ( سواى  %66.7  م مستور العمهورية تقارو ال   يا )  

فم المحافظاي الحدودية ز   م مستور الريف والحضر ز وفم ريف الوعىىة القب ىىم وريىىف الوعىىة 
البحرر بالمقارنة مع حضىىر الوعىىة البحىىرر والوعىىة القب ىىم ز األمىىر الىىذر ي بىىس تىىدنم المسىىتور 

مقارنىىة بالمنىىاطق الحضىىرية ز لك باز وذلىى الم يام نسبيا بالمنىىاطق الريفيىىة والحدوديىىة بالعمهوريىىة 
ويمبا ت  يىىل ذلىىك لتىىدنم المسىىتوياي الت  يميىىة ومحدوديىىة م ىىادر الح ىىول   ىىم الىىدتل ال ابىىي 
بالمناطق الريفيىىة والحدوديىىة بالمقارنىىة مىىع المنىىاطق الحضىىرية   ىىم مسىىتور العمهوريىىة    ومىىا 

م ز والذر ت ل نسىىبة  القبلوعة ما سباا العمهورية يقطنوا فم ريف ا  %25.2العدير بالذبر ما  
 (  2016ما الفقراى   م مستور العمهورية )النمر ومترواز %51.9الفقراى فيس 

 :  2018/ 2017نسبة الفقراء وفقا للمحافظات عام  

( ما نسبة الفقراى ت ل أل  م مستوياتها فم محافظة مسىىيوط 3يظهر العدول التالم رصم )
ز ت يهىىا محافظىىة سىىوةاج  2015فىىم  ىىام  %66ل  مقابىى   %66.7  2017/2018حيث ب  ي فم  ام  

ز بمىىا نيحىىظ مىىا  2015فىىم  ىىام  %65.8مقابىىل  2017/2018فىىم  ىىام  %59.6بنسىىبة ب  ىىي 
ز  2015 ىىام  %17.5ما سباا محافظة القىىاةرإ مىىا الفقىىراى مقابىىل   %31.1( ما  3العدول رصم )

ة والىىد م السىى  م صىى ل طامقىىدم وةو مؤار يدل   م مدر تأ ير السياساي التا ة بتتفىىي  الىىد م ال
ل طبقاي الفقيرإ ز باإلضافة لضريبة القيمىىة المضىىافة وت ىىويم سىى ر  ىىرف العنيىىة الم ىىرر ممىىام 
الدو ر وال ميي األعنبية األترر ما تدا ياي س بية   م اىىرائح الىىدتول المنتفضىىة والمن دمىىة 

القىىومم مو تىىط  رالفقىى و تىىط الدتل ووصوع فئة ببيرإ ما ت ك الارائح ضما الفئاي الفقيرإ ز بحسىى 
  2018وحتم   2015الفقر المدصع ب د بل ت ك اإلعراىاي والسياساي المطبقة تيل الفترإ ما  ام 
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 ( 3عىىىىىىىىىىىىىدول رصم )
 ) نسو مئوية ( 2018/ 2017نسبة الفقراى وفقا لمحافظاي العمهورية  ام 

 

 مسلسل 

 

 

 

 المحافظة 

 

 نسبة الفقراء  % 

 66.7 أسيوط  1

 59.6 ج  سوها 2

 55.3 األقصر   3

 54.7 المنيا  4

 51.5 محافظات الحدود   5

 47.7 البحيرة   6

 46.2 أسوان  7

 41.2 قنا  8

 34.4 بنى سويف  9

 34 الجيزة   10

 32.4 اإلسماعيلية   11

 31.1 القاهرة   12

 26.4 الفيوم   13

 26 المنوفية   14

 24.3 الشرقية   15

 21.8 األسكندرية   16

 20.1 يوبية  قلال 17

 20 السويس  18

 17.3 كفرالشيخ  19

 15.2 الدقهلية   20

 14.6 دمياط   21

 9.4 الغربية  22

 7.6 بورسعيد   23

 32.5 إجمالى الجمهورية 

مةم مؤاراي بحث الدتل واإلنفاق –الم در : العها  المرب ر ل ت بئة ال امة واإلح اى 
     79ص   – 2019يو يون –قاةرإ ال – 2017/2018واإلستهيك 

 المعايير اإلقتصادية واإلجتماعية لتقسيم الفقراء فى مصر : 

يوعد ال ديد ما الم ايير اإلصت ادية واإلعتما ية لتقسيم والت رف   م ما ةم الفقراى فم 
 م ر وما ت ك الم ايير مو الت ائص اإلصت ادية واإلعتما ية ما ي م : 

( نسىىبة الفقىىراى فىىم 4:  يوضح العىىدول التىىالم رصىىم ) ية   يمالة التتو يع الفقراى وفقا ل ح
 :  2017/2018ز  2015م ر وفقا ل حالة الت  يمية تيل  امم 
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 (4عىىىىىىىىىىدول رصم )  
 2017/2018ز  2015نسبة الفقراى فم م ر وفقا ل حالة الت  يمية تيل  امم  

 ) نسو مئوية (  
 السنة                

 

   ةيميتعلحالة الال

 

2015   

 

2017/2018 

 39.2 40.1 أمى  

 37.9 32.9 يقرأ ويكتب  

 33 35.7 حاصل على شهادة محو أمية  

 38.3 32.6 حاصل على شهادة اإلبتدائية 

 34.3 27.5 حاصل على شهادة اإلعدادية  

 22.4 16.5 حاصل على شهادة ثانوى عام أو أزهرى  

 28.6 21.7 حاصل على شهادة ثانوى فنى 

 20.1 11.5 حاصل على شهادة فوق المتوسط  

 11.8 7.1 حاصل على شهادة جامعية  

 5.5 2.9 حاصل على شهادة أعلى من جامعى 

مةم مؤاراي بحث الدتل واإلنفاق –الم در : العها  المرب ر ل ت بئة ال امة واإلح اى 
   79ص   – 2019يونيو  –القاةرإ  – 2017/2018واإلستهيك 

( م يه ما ةنىىاك  يصىىة  بسىىية بىىيا المسىىتور الت  يمىىم وبىىيا 4م )صل رعدور ما اليظه
بينمىىا   2017/2018فىىم  ىىام    %39.2إرتفاع نسبة الفقر ز فنسبة الفقراى بىىيا األميىىيا ب  ىىي نسىىبة  

ز مما نسبة الفقراى بيا ما ةم حا  وا   م اهادإ عام ية فم  ام   2015% فم  ام    40.1ب  ي  
ز فمسىىتور الت  ىىيم المىىنتف  ةىىو مب ىىر   2017/2018ام  فىىم  ىى   %11.8ابىىل  فم مق  7.1%  2015

ال وامل إرتباطا بمتاطر الفقر فىىم م ىىر ز مىىع ميحظىىة ما حىىام م المىىؤةيي الت  يميىىة المتت فىىة 
وذلك راعع فم ال الو   2015بالمقارنة ب ام    2017/2018 ادي نسو الفقر التا ة بهم فم  ام  

الحبومية اإلنبمااية تيل ت ك الفترإ  ةذا باإلضافة  سايسياوب   الإلم حالة النااط اإلصت ادر  
 إلم  دم التوافق بيا إحتياعاي سوق ال مل ومترعاي ال م ية الت  يمية   

 نسبة الفقراء وفقا لحجم األسرة :  . أ

ووفق ةذا الم يار سىىنقوم بمقارنىىة نسىىبية لنسىىبة الفقىىراى وفقىىا لحعىىم األسىىرإ فىىم األ ىىوام 
( نسبة الفقىىراى وفقىىا لحعىىم 5  ويوضح العدول التالم رصم )2017/2018  2015ز  2013/  2012

 :  2017/2018ز  2015ز 2012/2013األسرإ فم م ر تيل األ وام 

 (  5عىىىىىىىىىىىدول رصم )
) 2017/2018ز   2015ز 2012/2013نسبة الفقراى وفقا لحعم األسرإ فم م ر تيل األ وام 
 نسو مئوية ( 

 السنة 

 

 سرة حجم األ

2012/2013 2015 2017/2018 

 7 5.6 7.4 فرد  3-1من 

 25.9 19.5 18.8 فرد  5-4من 

 49.3 43.7 37.8 فرد  7-6من 

 73 65.2 61.7 فرد  9-8من 

 75.8 74.9 67.2 فأكثر فرد   10
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فقط ما األفراد الذيا ي ياوا فم مسر مصل ما   %7( م يه ما  5ويتضح ما العدول رصم )
 2012/2013فم  ام  %7.4و  2.15فم  ام   %5.6ما الفقراى مقابل   2017/2018مفراد  ام  4

فىىرد إلىىم  7 -6ا ا مىى وح  ددةز و  م العانو األتر ت يد نسبة الفقراى فم اريحة األسر التم يترا
   2012/2013فم  ام  %37.8و  2015ل ام  %43.7فم مقابل  2017/2018فم  ام   49.3%

مفراد فىىأب ر  10ما األفراد الذيا ي ياوا فم مسر بها    %75.8وييحظ ما العدول م يه ميضا ما  
    2012/2013ل ىىام    %67.2و    2015ل ىىام    %74.9ونسىىبة    2017/2018ةم ما الفقىىراى ل ىىام  

  م ذلك ةناك  يصة طردية بيا ت ايد  دد مفراد األسرإ وت ايد نسبة الفقر ز بمىىا ييحىىظ ما اى  وبن
فرد والتم ت ايد  9-8فرد و    7 -6غالبية األسر الم رية تدتل فم اريحة األسر ذاي الحعم ما 

مىىا  ز وةىىو 2012/2013و  2015بالمقارنىىة ب ىىامم  2017/2018فيهمىىا نسىىو الفقىىر فىىم  ىىام 
مقابىىل   2017/2018فم  ىىام    %32.6رئيسية التم مدي لت ايد نسبة الفقر فم م ر إلم  لو اسبااأل

    2010/2011فم  ام  %25.2و  2012/2013فم  ام  %26.3و  2015فم  ام  27.8%

 م. نسبة الفقراء وفقا ألقاليم الجمهورية :  .ب

يم لأصىىام با وعىىودة( نسىىبة الفقىىراى فىىم م ىىر وفىىق ممىىاب6يوضىىح العىىدول التىىالم رصىىم )
 : 2017/2018:  2010/2011العمهورية المتت فة تيل الفترإ ما  ام 

 ( 6عىىىىىىىىىىىىىىىىدول رصم )
نسبة الفقراى فم م ر وفق ممابا وعودةم بأصاليم العمهورية المتت فة تيل الفترإ ما  ام  

 ) نسو مئوية (    2017/2018:   2010/2011
 

 السنة         

 المكان  

 

2010/2011 

(1 ) 

% 

2012/2013 

(2 ) 

% 

2015 

(3 ) 

% 

2017/2018 

(4  ) 

% 

(5  ) 

   3: 4نسبة 

% 

المحافظات  

 الحضرية  

9.6 15.7 15.1 26.7 176.8 

حضر الوجه  

 البحرى

10.3 11.7 9.7 14.3 147.4 

ريف الوجه  

 البحرى 

17 17.4 19.7 27.3 138.5 

حضر الوجه  

 القبلى  

29.5 26.7 27.4 30 109.4 

وجه  ريف ال

   بلىالق

51.4 49.4 56.7 51.9 91.5 

إجمالى 

 الجمهورية  

25.2 26.3 27.8 32.5 116.9 
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  الباحث ( حسبي بم رفة5)

 استقراء النسب الواردة بالجدول أعاله يمكن توضيح ما يلى : بو

ةناك اتعاه   ودر فم نسو الفقر   م م ظم مصاليم العمهوريىىة و  ىىم مسىىتور إعمىىالم  -
    2017/2018: 2010/2011العمهورية تيل الفترإ ما  ام 

وعىىس لف اريىى  نسىىبة فىىمما نسبة الفقر فم ريف الوعس القب م تباد ت ل ل يث مم ال ت ك ال -
و  ي لما يقارو ض ف ت ىىك النسىىبة ز  بمىىا ما نسىىبة  2017/2018البحرر ز  دا  ام 

الفقر فم حضر الوعس القب م ت ل لما يتراوح بيا ض ف و ىىيث مم ىىال ت ىىك النسىىبة فىىم 
حضر الوعىىس البحىىرر ز وذلىىك مؤاىىر لتربىى  الفقىىراى فىىم المنىىاطق الريفيىىة بالعمهوريىىة 
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تأ ري بافة فئاي الفقراى فم   2017/2018فم  ام    سمن  بماقب م ز  وتا ة ريف الوعس ال
ريف الوعس القب م مو ريف الوعس البحرر باأل ار الس بية ل سياساي الحبومية اإلنبمااية ز 
وفقا لما ةو متفق   يس مع  ندوق النقد الدولم فىىم إطىىار برنىىامج ا  ىىيح ا صت ىىادر 

ز وباا ما مةمهىىا تطبيىىق ضىىريبة  2018: 2015ز المنفذه تيل الفترإ ما  ام    2016
القيمة المضافة وسياسة تف  الد م المقدم ل طاصة وتحرير مس ار البهرباى ومياه الاىىرو 
تا ة ليستتدام المن لىىم ز ةىىذا باإلضىىافة لت ىىويم سىى ر  ىىرف العنيىىة الم ىىرر ممىىام 

ة يقيىى ول الحقالدو ر وال ميي األعنبيىىة األتىىرر ز  ممىىا م ىىر سىى بيا   ىىم مسىىتوياي الىىدت
رباو الدتول ال ابتة مما ص ل ما صدرتهم   م توفير حاعاتهم األساسىىية ز ةىىذا باإلضىىافة أل

إلرتفاع نفقاي الت  يم ببافة مراح ىىس ونفقىىاي النقىىل والموا ىىيي ممىىا م ىىر   ىىم القىىدراي 
 التمبينية ل مواطنيا فم الحفاظ   م نفس مستوياي الم ياة  

حسىىو نسىىو  2015و ىىام   2017/2018مم   ىىا  بية بىىيامما   م مستور المقارنة النسىى  -
الفقر   م مستور مصاليم العمهورية و  م المسىىتور اإلعمىىالم ل عمهوريىىة ز بمىىا نيحىىظ 

 ( فم العدول م يه ز فنيحظ   يها ما ي م :5ذلك ما النسو الواردإ بال مود رصم )

 %176ب  ي ت ك النسو   م مستور المحافظاي الحضرية  •

 حضر الوعس البحرر   تورمس   م %147.4بما ب  ي  •

   م مستور  ريف الوعس البحرر    138.5% •

   م مستور حضر الوعس القب م    109.4% •

   م مستور ريف الوعس القب م    91.5% •

   م مستور إعمالم العمهورية  116.9% •

: 2015وياير ذلك إلم التأ ير الس بم ل سياساي الحبومية المطبقس تيل الفتىىرإ مىىا  ىىام 
 حاو الدتول ال ابتة و  م مستوياي البطالة والتضتم ز مىىا تىىيل التىىأ ير السىى بم م م    2018

  م مستوياي الدتول الحقيقية مما دفع غالبية م حاو الحرف وم حاو الدتول ال ابتة ل  مل فىىم 
 مب ر ما وظيفة سواى رسمية مو غير رسمية ل محافظة   ىىم نفىىس القىىدر مىىا الىىدتل الممبىىا لت بيىىة

ألساسية   مما م ر س با   م فئاي ب يرإ ما الا و الم رر ودفع فئة ببيرإ منهم مىىا اتس  اعااإلحتي
الطبقة المتوسطة إلم الطبقة محدودإ مو م دومة الدتل ز تا ة ت ىىك الفئىىاي القىىادرإ والراغبىىة فىىم 

ة عىى نتييىىة إلحتبابال مل ولم تعده ) البطالة اإلعبارية (  مو ما وصع منهم فىىم البطالىىة الموسىىمية مو ا
 لموسمية ب   األناطة مو التحول ما نااط إنتاعم لنااط إنتاعم متر   

 د. توزيع الفقراء وفقا لقطاعات العمل التى يعمل بها الفقراء وغير الفقراء : 

ووفق ةذا الم يار سنتناول نسبة الفقراى الماىىت  يا وفقىىا لقطىىاع ال مىىل ز بمىىا يظهىىر ذلىىك 
   2017/2018و    2015و 2013/ 2012 وامأل تيل ا (7العدول التالم رصم )

( تو يىىع الفقىىراى وغيىىر الفقىىراى الماىىت  يا وفقىىا لقطىىاع 8بما يتناول العدول التالم رصم )
  2017/2018ال مل  ام 

( تو يىىع الفقىىراى وغيىىر الفقىىراى الماىىت  يا وفقىىا لمىىدر 9ويوضىىح العىىدول التىىالم رصىىم )
   2017/2018و 2015اإلستقرار فم ال مل تيل  امم 

 

 

 

 

 



 إستهداف الفقر فى مصر والتمكين الستدامة النمو                                                ياسر إبراهيم محمد داود / د  
 

 

 

 

(312) 
 م 2021 ريانالجزء الثاني  ي ( .11)العدد  -(  7المجلد )                                                   مجلة الدراسات التجارية المعاصرة 

 (7ىىىىىىىىىىىدول رصم )عىىى
 نسبة الفقراى المات  يا وفقا لقطاع ال مل تيل سنواي متتارإ )نسو مئوية ( 

 السنة            

 قطاع العمل  

2012/2013 2015 2017/2018 

 43.1 42.2 36 قطاع خاص ) خارج المنشأت ( 

 28.5 23.6 21 أت ( قطاع خاص )داخل المنش

قطاع حكومى وعام وأعمال  

 عام 

13 12.8 19 
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ر سىىتمت ايىىد م( م يه ما نسبة الفقراى لبافة صطا ىىاي ال مىىل فىىم 7ويوضح العدول رصم ) •
ز إ  ما ت ىىك النسىىو  2017/2018وحتىىم  ىىام  2012/2013ل الفتىىرإ مىىا  ىىام يتىى 

و  2015بالمقارنىىة مىىع  ىىامم  2017/2018مت ايىىدإ ب ىىورإ واضىىحة تىىيل  ىىام 
ز ويرعع ذلك فم المقام األول ل سياسىىاي واإلعىىراىاي الحبوميىىة المطبقىىة   2012/2013

السىىالف   2016صت ىىادر  ح ا ىىييح ا تيل الفترإ التىىم ت ىىي تطبيىىق برنىىامج اإل ىى 
 اإلاارإ لها وتأ يرةا المباار والببير   م موعس النااط ا صت ادر المتت فة  

ةناك  يصة إرتباط واضحة ) طردية ( بيا ال مل فم الحبومة مو القطاع ال ام واأل مىىال  •
 %43.1يه ما ( م 7ال ام وبيا مستور الرفاإ ز حيث تاير النسو الواردإ بالعدول رصم )

%   42.2مقابىىل    2017/2018ا ال ام يا تارج المناأي التا ة ما الفقراى فم  ام  م
ز  بينمىىا تقىىل نسىىبة الفقىىراى بىىيا ال ىىام يا فىىم القطىىاع الحبىىومم  ىىام  2015فىىم  ىىام 
ز ويمبا تفسير ذلك ما ال مل الحبومم   2015 ام    %13مقابل    %19إلم    2017/2018

سا اي  مىىل   6د سا اي فم ال الو  يت در  دا  ي  دتل  ابمو الرسمم يتيح ل قائم بس  
ز ويمبا ما ت ىىل ف  يىىا ل  ىىث سىىا ة مو ن ىىف سىىا ة  مىىل ف  يىىة ز ممىىا يسىىمح لاىىاغل 

 الوظيفة ال امة مو الرسمية فر ة لتحسيا دت س ب د موصاي ال مل الرسمية    

ا وفقا يت  لمافقراى ا( تو يع الفقراى وغير ال8توضح النسو الواردإ بالعدول التالم رصم ) •
ز ويظهىىر 2017/2018لقطاع ال مل ) تاص مو حبومم /  ام وصطاع م مال  ام (  ام 

 منها ما ي م :

% ما إعمىىالم الفقىىراى الماىىت  يا ي م ىىوا تىىارج المناىىأي فىىم القطىىاع التىىاص   44.8 •
 فقط ما غير الفقراى   %26.5مقارنة بىىىى 

ل  ام بينمىىا ت يىىد ت ىىك النسىىبة ام مم وومم / افقط ما الفقراى ي م وا بالقطاع الحب  15% •
 ما غير الفقراى   %28.5إلم 

 ( 8عىىىىىىىىىىىىىىىىىىدول رصم )
تو يع الفقراى وغير الفقراى المات  يا وفقا لقطاع ال مل ) تاص مو حبومم /  ام وم مال  ام ( 

 )نسو مئوية ( 2017/2018 ام 
 البيان                           

 

 

 لعمل  قطاع ا

 

 اء فقر

 

 

 غير فقراء

 45 40.2 قطاع خاص داخل المنشأت  

 26.5 44.8 قطاع خاص خارج المنشأت  

قطاع حكومى/عام  وأعمال  

 عام 

15 28.5 
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( تو يع الفقراى وغير الفقراى وفقا لمدر ا ستقرار فم ال مل 9لعدول التالم رصم )ر ايظه •
 ما ي م :  2017/2018و  2015تيل  امم 

ما  %37.6توعد  يصة إرتباط )  بسية ( بيا اإلستقرار فم ال مل وحالة الفقر حيث ما  •
فقىىط مىىا غيىىر   %20.6لم  لنسبة إالفقراى المات  يا ي م وا  مل غير دائم بينما تقل ت ك ا

ما غير الفقىىراى الماىىت  يا ي م ىىوا  مىىل   %80.5ز وحوالم    2017/2018الفقراى  ام  
   2017/2018ما بيا الفقراى  ام  %62.4بينما انتفضي النسبة إلم  2015دائم  ام 

 ( 9عىىىىىىىىىدول رصم )
و   2015مم ال  تيال مل  تو يع الفقراى وغير الفقراى المات  يا وفقا لمدر ا ستقرار فم

2017/2018 
 )نسو مئوية (  

 

 السنة والبيان            

 

 حالة العمل  

2015 2017/2018 

 فقراء  غير فقراء  فقراء  غير فقراء 

 37.6 20.6 35.6 19.5 غير دائم

 62.4 79.4 64.4 80.5 دائم
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 المبحث الثانى 

 المشروعات الصغيرة والتمكين االقتصادى للفقراء 

 

 تمهيد : 

توعىىد  يصىىة تبادليىىة بىىيا ا صت ىىاد غيىىر الرسىىمم والماىىرو اي ال ىى يرإ فىىم م ىىر ز 
فىىة اإلسىىتتدام ل ن ىىر ال مىىل ز يب  عيىىةاي إنتافالمارو اي ال  يرإ ومتناةية ال  ر ةم مارو 

ةذا باإلضافة منهىىا فىىم حىىا ي ب يىىرإ تبىىوا ماىىرو اي حرفيىىة و ائ يىىة ز ممىىا ي ظىىم مىىا المنىىافع 
ا صت ادية وا عتما ية ل ماىىرو اي ال ىى يرإ فىىم تحقيىىق التمبىىيا ا صت ىىادر لب يىىر مىىا األسىىر 

سىىاليو واألليىىاي ألبا  يرإاي ال ىى الم رية فم الريف والحضىىر ز ومىىا  ىىم ي تبىىر د ىىم الماىىرو 
المناسبة محد مةم األلياي ا صت ادية إلستهداف الفقر وتحقيق التمبيا لقطاع ببير مىىا الفقىىراى   ىىم 
مستور العمهورية   وتناىىأ ال يصىىة بىىيا الماىىرو اي ال ىى يرإ وا صت ىىاد غيىىر الرسىىمم مىىا ما 

لتىىم تح ىىل   يهىىا اول  لدتتدتل ا  غالبية مناطة المارو اي ال  يرإ ةم مناطة غير رسمية و 
فم الناتج المح م اإلعمالم الرسمم ز وفم مغ و األحياا   تتبع المارو اي ال  يرإ فم مسىىاليو 
 م ها وإنتاعها وإدارتها ل قىىوانيا وال ىىوائح الرسىىمية المنظمىىة ل  مىىل الرسىىمم ال ىىام مو التىىاص مو 

 الت اونم  

 اوائية بالمىىدا الببيىىرإ ز لق اناطية والموتترب  المارو اي ال  يرإ فم ريف العمهور
وما  م فهم متمرب إ فم  ممابا توطا الفئاي الفقيىىرإ والمهماىىة ز بمىىا ما م ىىحاو الماىىرو اي 
ال  يرإ والمتناةية ال  ر والحرفية ةم  وائل ألسر ببيرإ الحعىىم ز ومىىا  ىىم فىىإا اسىىتهداف ت ىىك 

رر ز ةو ملية ف الة إلسىىتهداف تاأل م واع الدالمارو اي بالد م المادر والفنم والتسويقم وبافة من
فئاي ب يرإ ما الفقراى منتارييا فم حي  مبانم واسع   م مستور العمهوريىىة ز باىىرط ما يبىىوا 
ذلك الد م مستمر طالما منس ي ىى   البفىىاىإ اإلنتاعيىىة والتسىىويقية لمنتعىىاي ت ىىك الماىىرو اي ز ممىىا 
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لمارو اي ال  يرإ فم تحقيق م ار اةم  تسا اي   وي ظم ما المنافع ال امة والتا ة لت ك المارو
 تارعية موعية نذبر منها : 

 المساةمة فم رفع م د ي التوظف والتدريو    -

 ال مل   م تطبيق التبنولوعيا المح ية وتطويرةا    -

 المساةمة فم إنتاج الس ع والتدماي مح يا بما يوفر النقد األعنبم    -

فم دفع الضرائو والتأميناي المتت فة     ميةلرس ة مو اتساةم المارو اي ال  يرإ  المسع -
 مما ي يد ما الدتل المح م   

ي ىى   وعىىود الماىىرو اي ال ىى يرإ مىىا إمبانيىىة تحقيىىق التبامىىل الرمسىىم واألفقىىم فىىم  -
 ال م ياي ا نتاعية وحسو بل صطاع إنتاعم   

 ت مل المارو اي ال  يرإ   م سر ة إدرار الدتول   -

  اي ال  يرإ م ار تارعية سالبة منها ماي م : ومارال ينتج  او  ي العانو األتر  -

 المارو اي ال  يرإ ةم البيئة ا صت ادية الحاضنة ألناطة ا صت اد غير الرسمم    -

ب   مناطة المارو اي ال ىى يرإ مناىىطة م و ىىة ل بيئىىة تا ىىة المتوطنىىة داتىىل المىىدا  -
 الببرر المبتظة بالسباا   

دفع الضرائو مو التسعيل ومسىىك الىىدفاتر   ما  يرإاي ال  تهرو ب   مناطة المارو   -
المحاسبية المنتظمة مما ي يد ما حا ي التهرو الضريبم ز تا ة فم ظل غياو الرصابة 

 الحبومية  ألناطة المارو اي ال  يرإ   

 أهمية المشروعات الصغيرة إلستهداف الفقراء  :  .1

فئاي األب ر فقرا ز مىىا لوا  راى م الفقتاضي ال ديد ما الدول النامية تعارو ناعحة فم د
تيل د مها ل مارو اي ال  يرإ والمتناةية ال  ر ز وما ت ك التعارو الرائدإ تعىىارو بىىل مىىا 
ال يا والهند وغالبية دول عنوو ارق مسىىيا ز وبىىاا ل ماىىرو اي ال ىى يرإ دور ببيىىر فىىم د ىىم 

ل موروبىىا ب ىىد الحىىرو وة دلبيفم غا   ال نا اي الوطنية وتحقيق التمبيا ا صت ادر ل فئاي الفقيرإ
ال المية ال انية ز حتم ما م انع سياراي فولسفاعا ومرسىىيدس األلمانيتىىاا بونتىىا وطورتىىا روابىىط 
ممامية وت فية مع ب   المارو اي ال  يرإ فم المحيط المبانم لم ان هما ووحداتهما اإلنتاعيىىة 

 فم ملمانيا ب د الحرو ال المية ال انية 

مىىا إعمىىالم المناىى ي  %52متناةيىىة ال ىى ر مب ىىر مىىا ورإ  ىى يا اي الوتم ىىل ال ىىن
ما ال مالة )دليل بيي الحبمة  %52ا صت ادية فم ا صت اد الم رر ز وتقوم بتا يل ما ي يد   م 

م يىىوا   1.2(   ويقدر  دد المستفيديا مىىا التمويىىل متنىىاةم ال ىى ر حىىوالم  2012ل انع القرارز  
ل دتىىي   ىىم التمويىىل متنىىاةم ال ىى ر وغيىىره مىىا صىى األيا ل مىىواطن ميل ز بما يقدر حعىىم الط ىىو 

م يوا مىىواطا ز فىىم حىىيا ي طىىم ال ىىر  الحىىالم حىىوالم   21التدماي والمنتعاي المالية بحوالم  
 (  2009ما إعمالم الط و )و ارإ ال نا ة والتعارإ التارعية الم رية ز  5.7%

معىىال  فىىم م ىىر ىى ر فىىم مىىا الماىىرو اي ال ىى يرإ ومتناةيىىة ال  %60وت مل حوالم  
فىىم  ىىام  %64.7مقارنىىة بنحىىو  2013التعارإ ز سواى تعارإ العم ة مو التع ئىىة ز وذلىىك فىىم  ىىام 

ما إعمالم ةذه الماىىرو اي   %10.3ز بينما عاى النااط ال نا م فم مرتبة مصل لم تت در    2003
  اممواتر  م يوا ماروع فم  3.04  وب غ حعم المارو اي ال  يرإ ومتناةية ال  ر فم م ر  

م يىىوا  امىىل )متبىىار الماىىرو اي ال ىى يرإ فىىم الىىوطا  7.9وتسىىتو و مىىا يقىىرو مىىا  2011
( يوضح ب   المعا ي الرئيسية ألناطة المارو اي 10(   والعدول التالم رصم )2013ال ربمز

 المتوسطة وال  يرإ والمتناةية ال  ر فم م ر : 
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 (10عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدول رصم )
 اطة المارو اي المتوسطة وال  يرإ والمتناةية ال  ر فم م ر نأل سيةي الرئيالمعا 

 األنشطة  المجاالت  م

 الصناعة :  1

 إنتاج السلع تامة الصنع . 

صناعات مغذية ومكملة لصناعات أخرى ) األجزاء 

 والمكونات ( 

مالبس ، أثاث ، منتجات جلدية ، سجاد ونجف  

، ير الموات ، قطع غيار كالسيور ، الصواميل ، 

طارات ، األسالك ، والدوائر الكهربائية ، إلا

 والمسامير .

 التجارة :  2

 تجارة الجملة .  

 تجارة التجزئة . 

وكيل ، سمسار ، متجر بيع بسعر الجملة ،  

 سوبر ماركت ، متجر متخصص واإلنترنت .  

محاصيل زراعية ، أالت ومعدات ، كمبيوتر أو   التصدير واإلستيراد  3

 . ى أخر لع قاته وس ملح

إستصالح األراضى ، مزارع حيوانية ، مزارع   الزراعة   4

 سمكية .

محطة وقود ، إصالح وصيانة السيارات أو أى   الخدمات   5

أجهزة كهربائية ، سينما ، مكوجى ، المدارس  

 الخاصة والعيادات والصيدليات الخاصة . 

فات صستوالم يرية ، أعمال الجمعيات الخ مشروعات ال تهدف إلى الربح   6

 وأعمال األسر  

واإلح اى   ال امة  ل ت بئة  المرب ر  العها    : ال  يرإ   –الم در  المارو اي  واصع  دراسة 
  ( الفترإ  تيل  م ر  فم  رصم    –(  2015  -2009والمتوسطة  -23424-80مرعع 

    20ص  – 2016مغسطس   –القاةرإ  -2016

داف الفقراى فم م ىىر هإستر بية ال  وتتع م ال يصة بيا المارو اي ال  يرإ والمتناة
ما تيل ما  المارو اي ال  يرإ والمتناةية ال  ر ةم الم در الرئيسم ل فقراى ل ح ول   م 
الدتول وممارسة المها والحرف المتت فة بها ز فالمارو اي ال  يرإ ذاي مةمية إصت ادية ببيىىرإ 

 ل فقراى لتسباو التالية:

ريىىف وحضىىر العمهوريىىة ز وتا ىىة فىىم   مإ فىى قيىىرئاي الفإنتفا  المستور الت  يمم ل ف . أ
المناطق ال اوائية مما يع ل م در ح ولهم   م الدتول ةىىو  م هىىم فىىم الماىىرو اي 
ال  يرإ والمتناةية ال  رز سواى باا نااط ت ك المارو اي ال ىى يرإ رسىىمم مو غيىىر 

 رسمم ماروع موغير ماروع     

ممىىا دفىىع الب يىىر مىىا تريعىىوا  ا ز مىىيا المت إرتفىىاع نسىىبة البطالىىة ز تا ىىة البطالىىة بىىي .ب
المؤسساي الت  يمية المتت فة يمارسوا مو يحاولوا ممارسة مناطتهم ا صت ادية مىىا تىىيل 

 المارو اي ال  يرإ ومتناةية ال  ر 

تطبيىىق سياسىىاي برنىىامج ا  ىىيح ا صت ىىادر ز سىىواى سياسىىاي الت بيىىي ا صت ىىادر  .ت
ز ممىىا بىىاا لىىس بىىالغ األ ىىر  2016ام و ىى  1991موسياسىىاي التبيىىف الهيب ىىم  فىىم  ىىام 

ا صت ادر وا عتما م   م فئة ببيرإ ما ال ام يا بالدولة والقطاع ال ام وصطاع األ مال 
ال ىىام وذلىىك بسىىبو سياسىىة الت ت ىىة ومىىا  ىىم الم ىىاش المببىىر لفئىىة ببيىىرإ مىىنهم ةىىذا 

ور  يىىل الىىدباإلضىىافة إلنتفىىا  فىىرص ال مىىل الحقيقيىىة المتاحىىة سىىنويا ز ممىىا د ىىم لتف
سسم الحبومم والمتم ل فم برامج عها  تنمية المارو اي ال  يرإ والمتوسطة فم ؤالم

د م المارو اي ال  يرإ فم ريىىف وحضىىر العمهوريىىة مىىا تىىيل حاضىىناي األ مىىال 
 وبرامعس التموي ية المتت فة  

 مما دفعانتفا  الدتول الحقيقية لموظفم الحبومة والقطاع ال ام وصطاع األ مال ال ام ز   .ث
يا منهم فم محاولة لتحسيا دتىىولهم ومسىىتوياتهم الم ياىىية ز إلناىىاى مو ال مىىل فىىم رب يال

 ب   مناطة المارو اي ال  يرإ ومتناةية ال  ر ب د موصاي ال مل الرسمية  
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إرتفاع نسبة اإل الة بيا الفئاي الفقيرإ فم ريف وحضر العمهوريىىة ز ممىىا دفىىع الب يىىريا  . م
غيىىر رسىىمية ل  مىىل فىىم الماىىرو اي ال ىى يرإ   مو  مية ىىورإ رسىى ما الفئىىاي الفقيىىرإ وب
 ومتناةية ال  ر   

التتفىىي  التىىدريعم ل ىىد م الحبىىومم ل سىى ع اإلسىىتراتيعية ول بهربىىاى وم ىىادر الطاصىىة  . ح
ل رفع ابس البامل لد م الطاصة ز مما تسىىبو فىىم  2016المتت فة ز حتم منس و ل فم  ام  

يسية ل فقراى ز مما دفع الب يىىر مىىا ئالر ع  س ة السإرتفاع م د ي التضتم السنوية تا ة ل
الطبقىىة المتوسىىطة ومىىوظفم الحبومىىة والقطىىاع ال ىىام وصطىىاع األ مىىال ال ىىام ز باإلضىىافة 
لاباو التريعيا إلمتهاا مب ر ما مهنة مو وظيفة ل ح ول   م الحاعاي األساسية لهم ز 

   ر  لة ااةيرإ ومتنوذلك ما تيل ال مل فم األناطة المتت فة ل مارو اي ال  ي

ت ويم س ر  رف العنية الم رر ممام ال ميي األعنبية ز تا ة الدو ر األمريبم فىىم  . خ
مما  عل بوتيرإ تضتم النفقة وتضتم الط و ز مما م ر سىى با   ىىم مسىىتوياي   2016 ام  

م ياة الطبقاي الفقيرإ وةو ما دفع بل رو مسرإ ل  مل فم مب ر ما مهنىىة حتىىم يسىىتطيع 
تور ما اإلاباع لس وألسرتس   م ماباا   يس صبل ت ىىويم العنيىىة سالمفس  ة   م نالمحافظ

الم ىىرر ز ومىىا ةنىىا يتعىىس مغ ىىو طىىالبم الوظىىائف ل توظىىف وال مىىل فىىم الماىىرو اي 
 ال  يرإ والمتناةية ال  ر 

 ( : 2003ت نف وحداي المارو اي ال  يرإ فم  ي ة فئاي وةم )مع س الاورر ز .د

فس : وةم مناطة يقوم بهىىا مب ىىر النىىاس فقىىرا نال ساول مل لحمناطة بسو القوي مو ا •
ليح  وا   ي مصواتهم فم غياو الحماية بمظ ة الضىىماا ا عتمىىا م ز وم ظىىم ةىىؤ ى 
الناس يفتقروا إلم المهاراي األساسىىية والتبىىرإ والمىىوارد الماليىىة وإمبانيىىة الو ىىول 

ب مىىل   انونىى صا  رتص بهىىالتسواق     الخ   ومغ و ت ك األناطة غير رسمية وغير مىى 
 تعارر   

المارو اي الحرفية مو الحرفييا : ت رف الحرفة اليدوية بأنها ت ك التم   تاىىمل إ    •
 10  م الحرفم مو المالك نفسس ونادرا ما ي يد  دد ال ىىام يا فىىم ةىىذه المناىىأي  ىىا 

  مال يقوموا  ادإ بأناطة حرفيىىة وتاىىمل ةىىذه الفئىىة ال ىىنا اي المن ليىىة التىىم تىىدر
بوا لها مقر م يا  وم ظم م حابها مىىا النسىىاى و  يمت ىىك الحرفيىىوا يما  وا  دتي د

م و   ابتة ألنهم ي م وا بأدواي بسيطة بد  ما المابيناي ز وييحظ ما  دد ةىىؤ ى 
الحرفيوا ببير عىىدا فىىم الىىدول الناميىىة وب ضىىهم يسىىعل مناىىطتس ولبىىا ال البيىىة غيىىر 

 مسع ة   

ا ة الفردية مو ال ائ ية التم تسىىتهدف الىىربح تال اطة ك األنالمناأي ال  يرإ : ةم ت •
الفردر مو ا عتما م و يىىادإ الىىدتل وتىىوفير فىىرص  مىىل ز وذلىىك مىىا تىىيل إنتىىاج 
تابي ة ما الس ع والتىىدماي  وت تمىىد   ىىم ال مالىىة المىىاةرإ وغيىىر المىىاةرإ المتىىوفرإ 

ي إلىىم ارو لماىى ج ت ىىك امح يا وتستتدم التبنولوعيا والتاماي المتاحة مح يىىا   وتحتىىا
د م وم ونة معتم ية فم المعا ي اإلداريىىة والتموي يىىة والفنيىىة التىىم   تمت بهىىا م ىىل 
التسويق والمحاسبة والتبىىاليف والعىىودإ والتمويىىل واإلنتاعيىىة والتىىدريو والتبنولوعيىىا 

 والم  وماتية واإلستااراي القانونية والبحوث والتطوير   

  يرإ ةىىم فىىم ال الىىو إمىىا وحىىداي مىىداره لي او اي الماروبناى   م ذلك نعدما مناأ
 بواسطة الفقراى منفسهم مو منها تستو و  دد ببيرا ما ال ام يا فيها ما الفقراى   

مىىا ةيبىىل صطىىاع ال ىىنا ة فىىم   %90تم ل ال نا اي ال  يرإ والمتوسطة ما يقرو ما   . 
اي  يىىرفىىم المتما فرص ال مل ز وذلىىك مىىا تىىيل تأ يرةىىا   %75م ر وتوفر مب ر ما  

 صت ادية الب ية م ل الناتج القومم اإلعمالم وا دتىىار وا سىىت مار   وت مىىل ال ىىنا اي ا
ال  يرإ والمتوسطة فم ال ديد ما األناطة ا صت ادية  ال را ية وال ىىنا ية والتعاريىىة 
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امىىة والتدمية ز ةذا باإلضافة ل معا ي ال قافية وا عتما ية )العها  المرب ر ل ت بئىىة ال 
 (   2016اىزح وا 

ت تبىىر الماىىرو اي ال ىى يرإ ومتناةيىىة ال ىى ر البيئىىة المؤسسىىية المواتيىىة والمرع يىىة  .ر
القانونية واإلعرائية  ل ح ول   م التمويل متناةم ال  ر ز تا ىىة ل فقىىراى فىىم الريىىف 
والمناطق ال اوائية والمرمإ الم ي ة ما تيل البرامج الحبوميىىة الحاليىىة لتحقيىىق الاىىمول 

(   فالامول المالم ي رف 2020-2015تمويل المناطق الريفية بم ر" )  جنام)برالمالم  
 ( :  2019بأنس )التقرير ا صت ادر ال ربم الموحد ز 

" إمبانية و ول األفراد ز بما فيهم م حاو الدتل المنتف   والارباي ز إلم معمو ة 
قىىة مسىىئولة ومسىىتدامة مىىا يبطرةا م توفيرواس ة ما التدماي المالية الرسمية ذاي عودإ  الية ز يت

صبل معمو ة متنو ة ما مقدمم التدماي المالية فم بيئة صانونية وتنظيمية مناسبة وبتب فة م قولىىة " 
  ويأتم الامول المالم   م رمس مولوياي  ىىناع القىىرار   ىىم مسىىتور ال ىىالم بأولويىىة اصت ىىادية 

التفاوي فم تو يىىع الىىدتل ز وتىىوفير   لق يوت  ت ادر زوإنمائية نظرا لدوره الببير فم د م النمو ا ص
فرص ال مل ز و يادإ مستور الرفىىاه ا صت ىىادر   إضىىافة لمىىا سىىبق يسىىا د الاىىمول المىىالم   ىىم 
تحقيق تس ة ما األةداف السب ة  ارإ التم مصرتها األمم المتحدإ لتحقيىىق التنميىىة المسىىتدامة بح ىىول 

 الم يد ما فرص ال مل     قوت ز  ة العوع  م رمسها تف  الفقر  ومبافح 2030 ام 

( يوضىىح مم  ىىة لت ريىىف الماىىرو اي المتوسىىطة وال ىى يرإ 11والعىىدول التىىالم رصىىم )
والمتناةية ال  ر وفق ب   الم ايير ا صت ادية )  ىىدد ال مالىىة وحعىىم المبي ىىاي وغيرةىىا (  فىىم 

 ب   دول ال الم 

 (11عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدول رصم )
توسطة وال  يرإ والمتناةية ال  ر وفق ب   الم ايير ا صت ادية  مال  ايالمارو مم  ة لت ريف

 )  دد ال مالة وحعم المبي اي (  فم ب   دول ال الم 
 الدولة 

 

 حجم المبيعات   عدد العمالة 

 

 الواليات المتحدة:  

 مشروعات صغيرة  

 

 

 عامل   500أقل من 

 

 مليون دوالر سنويا .  5مبيعات أقل من 

 

  :بي وروحاد األ االت

مشروعات متناهية الصغر  

 . 

 مشروعات صغيرة .  

 مشروعات متوسطة  

 

 

 عمال .  10أقل من 

 عامل . 50أقل من 

 عامل.  250:  50من 

  7المشروعات الصغيرة ) مبيعات أقل من 

مليون يورو حجم   5مليون يورو سنويا أو 

 األصول ( .

  40المشروعات المتوسطة ) مبيعات أقل من 

مليون يورو حجم   27و أ يا سنون يورو  مليو

 األصول ( . 

 تركيا :  

مشروعات متناهية الصغر  

 . 

 مشروعات صغيرة .  

 مشروعات متوسطة  

 

 عمال .  10أقل من 

 عامل.  49:  10من 

 عامل  199:  50من 

 

 

 ال يوجد .

 تايالند :  

 مشروعات صغيرة .  

 مشروعات متوسطة  

 

 

 عامل .  50:  15من 

 ل  عام  200:   51من 

مليون   50المشروعات الصغيرة ) أقل من 

 باهت حجم األصول ( . 

 200المشروعات المتوسطة ) أقل من 

 مليون باهت حجم األصول (.

المناأي ال  يرإ والمتناةية ال  ر فم ظل    –الم در : النارإ ا صت ادية ل بنك األة م الم رر 
     75ص   –رإ ة لقاا  –لتمسوا المع د السابع وا  –2004لسنة  141القانوا رصم  

) صىىانوا تنميىىة المناىىأي  2004لسىىنة  141و  ىىم مسىىتور م ىىر  ىىرف القىىانوا رصىىم 
بأنهىىا : بىىل اىىربة مو مناىىأإ فرديىىة    -في تطبيق محبام ةىىذا القىىانوا  -ال  يرإ ( المناأإ ال  يرإ  
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  ة وملىىف عنيىى تمارس نااطا اصت اديا مو تعاريا مو تدميا و  يقل رمسمالها المدفوع  ىىا تمسىىيا  
عاو  م يوا عنية و  ي يد  دد ال ام يا فيها  ىىا تمسىىيا  ىىامي   و  ىىي العانىىو األتىىر  ىىرف ي

بأنهىىا  بىىل  –فىىي تطبيىىق محبىىام ةىىذا القىىانوا  –المناأإ متناةية ال ىى ر   2004لسنة    141القانوا  
ها ماليقىىل رمسىى اربة مو مناأإ فردية تمارس ناىىاطا إصت ىىاديا إنتاعيىىا مو تىىدميا مو تعاريىىا  والتىىي  

 (  2004لسنة  141لمدفوع  ا تمسيا ملف عنية)القانوا ا

 . المصادر المختلفة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر : 3

يم ىىل تىىوفير م ىىادر التمويىىل المتت فىىة والمت ىىددإ والمسىىتمرإ ل ماىىرو اي ال ىى يرإ 
البىىافم لىىذلك   طلاىىرس البنىىس لىىيوالمتناةية ال  ر ةو الارط الضرورر لنعاح ت ك المارو اي و

النعاح ز وذلك نظرا ل فعوإ التموي ية التم ت انم منها غالبية الدول النامية وما بينها م ر ز سىىواى 
  م المستور القومم مو   م مستور األفراد وسواى باني ت ك الفعوإ دات يىىة مو تارعيىىة   و  ىىم 

 يرإ والمتناةيىىة ال ىى ر فىىم  ىى ال   ايل مارو  ذلك ي تبر د م وت  ي  القدراي اإلنتاعية والتنافسية
بؤرإ ا ةتمام الرسمم وغير الرسمم إلسىىتهداف الفئىىاي الفقيىىرإ ز مىىا تىىيل تىىوفير التمويىىل لت ىىك 
المارو اي ز ولبنس ليس الارط البافم ز حيث يتط و النمو المسىىتدام لت ىىك الماىىرو اي فىىم بيئىىة 

لهىىا فىىم المعىىال الفنىىم واإلدارر    مىىةلداليىىاي ااأل مال التا ة بها توفير ال ديد مىىا البىىرامج واأل
والتسويقم وا ست مارر وغيرةا ما األناطة المبم ة والدا مة ل نااط التموي م والذر ي تبر النىىواإ 
الرئيسية والدف ة القوية لت ك المارو اي ل تواعد المستمر فم بيئة األ مىىال التا ىىة بهىىا   وتت ىىدد 

تقسيم م ادرتمويل المارو اي ال ىى يرإ وفىىق   مباوي    يرإ زالم ادر التموي ية ل مارو اي ال
 ال ديد ما الم ايير منها ماي م : 

أوال : وفقا لنوعية التمويل : يمكـن تقسـيم مصـادر التمويـل حسـب األنـوال التاليـة )دوابـه 
،2006 :) 

التمويىىل الرسىىمم : مىىا تىىيل المؤسسىىاي الماليىىة الرسىىمية بىىالبنوك واىىرباي التىىأميا  . أ
 تار ومسواق رمس المال   داإلر والتوفي و ناديق

التمويل غير الرسمم : مىىا تىىيل اإل تمىىاد   ىىم التمويىىل الىىذاتم ل ىىاحو الماىىروع مو  .ب
اإلصترا  ما األةل واأل دصاى ووبيى المبي اي وعم ياي اإلدتىىار واإلئتمىىاا ز وغالبىىا 

  اي   ما يابل التمويل غير الرسمم نسبة ببيرإ ما ةيبل التمويل لت ك المارو

ل ابس الرسىىمم : وذلىىك مىىا تىىيل اإل تمىىاد فىىم تىىوفير م ىىادر األمىىوال الي مىىة مويالت .ت
لتمويل المارو اي ال  يرإ والمتوسىىطة   ىىم مؤسسىىاي التمويىىل الرسىىمية  ىىا طريىىق 
مساليو غير رسمية  وذلك مىىا تىىيل  ىىدإ بىىرامج مو نظىىم فر يىىة بىىإصرا  المؤسسىىاي 

  لمح ية المالية الت اونية و ناديق التنمية ا

 نيا: رأس المال المخاطر : اث

صامي الدول المتقدمة وال ديد ما األسواق الناائة فم محاولة منها لت  ي  القدرإ التنافسىىية 
لمارو اتها ال  يرإ والمتوسطة بتاعيع رمس المال المتاطر ز وي نم رمس المال المتاطر توفير 

رمس المىىال المتىىاطر  ىىادإ   ععميم تا ز ويترمس مال ياارك فم الم بية لتأسيس المناأي وتطويرة
ما المست مريا فم ابل  ىىندوق يسىىتتدم لتمويىىل ا سىىت ماراي فىىم األ مىىال التا ىىة مىىا تىىيل 

فم م بية رمس المال ( ويتم تقديم ةذه التدمة  %40 -  %20المااربة فم الم بية ) تبوا  ادإ نسبة  
( ز إ  ما 2015)يوسف ز    رادألفموليا ا ادإ ما تيل ارباي رمس المال المتاطر والبنوك والم

 ت ك الم ادر ل تمويل غير مف  س بم ر   

 ثالثا :التأجير التمويلى : 

ي د التأعير التموي م وسي ة مبتبرإ لبم تح ل المناأي ال  يرإ والمتوسطة   ىىم رمس 
سىىتتدام مال متوسط األعل  والتأعير التموي م  بارإ  ا  قد يسىىمح بموعبىىس ل ماىىروع ال ىى ير با

 ول الرمسمالية مقابل سداد دف اي دورية ل مىىؤعر ز والىىذر يحىىتفظ بم بيىىة األ ىىل ز وألا األ  محد
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اربة التأعير التموي م تحتفظ بم بية األ ل فت تبر حينئذ دف اي التأعير تباليف تاىى يل مب ىىر منهىىا 
 ك األ ىىلسىىنواي ( يسىىتطيع  ىىاحو الماىىروع تم ىى  5-3رسوم تمويل ز وفم نهاية مدإ التىىأعير ) 

سداد مب غ م يا   وةناك اىىبل متىىر مىىا ماىىبال التىىأعير ) الاىىراى اإليعىىارر ( حيىىث يسىىدد   ابلمق
ما س ر الاراى (  م يتم نقل الم بية لىىس  %30المستأعر دف ة مبدئية مرتف ة )  ادإ ما تبوا حوالم 

 التحىىول ت قائيىىا  نىىد سىىداد القسىىط األتيىىر ز ويسىىمح التىىأعير ل ماىىروع ال ىى ير باإلسىىتفادإ مىىا
لوعم باإلضافة ل تمويل متوسط األعل ز وبىىذلك فىىإا التىىأعير التمىىوي م يقىىدم بىىديي عديىىدا فىىم وتبنال

ا صت ادياي النامية ومنهىىا م ىىر ز والتىىم ت ىىانم مىىا  عىى  متم ىىل فىىم فعىىوإ المىىوارد المح يىىة و 
 (   2006التارعية )األسرج ز 

 رابعا : البورصات الخاصة بالمشروعات الصغيرة : 

لتىىم تىىوفر رمس المىىال مىىا تىىيل الماىىاربة فىىم الم بيىىة ت ىىفية ااي لعهىى ترغىىو ا صىىد
إست ماراتها بم ت يد إست مارةا فم معمو ة عديدإ ما المناأي ال  يرإ القاب ىىة ل نمىىو ز وفىىم ةىىذه 
المرح ة يحتمل ما ت بح المنا ي ال  يرإ السابقة ارباي  امة ناضعة  ا طريىىق التت ىىم  ىىا 

ز ويمبا ما يتم ذلك ما تيل طرح مسهمها فم البور ىىة مو   ا ةالت م بية  وض ها بم بية  امة ل
ما تيل الطرح المبدئم لتسهم   م العمهور  وصد صامىىي ال ديىىد مىىا الىىدول م ىىل فرنسىىا وملمانيىىا 
وبريطانيا بت ميم بور اي تا ة ل مارو اي ال  يرإ تيفيا ل م وصاي التىىم صىىد ت نىىم المناىى ي 

مالية م ل التباليف المرتف ة لإللت ام بمتط بىىاي التسىىعيل فىىم لق اوراسوق األال  يرإ  ا القيد فم 
 ( :2006السوق ز وتتسم بور اي المنا ي ال  يرإ بما ي م )األسرج ز 

 نظام لوائح مبسط   -

 يتط و رفع صدر مصل ما التقاريرز مما يق ل ما تب فة اإللت ام بس     -

يل الطىىرح المبىىدئم تىى مىىا  وج  قىىا ل تىىرتوفر ةذه البور اي ذاي الت ميم التىىاص طري -
 لتسهم   م العمهور لمست مرر القطاع التاص  

خامســا : التمويــل اإلســالمى : وتتمثــل أهــم مصــادر التمويــل اإلســالمى فيمــا يلــى )دوابــه 
،2006 : ) 

 ال بوك : وةناك نو اا ما ال بوك اإلسيمية :  •

يمم " سىى اإلدم قىىا ل مبىى ال بوك التيريىىة : وةىىم  ىىبوك ت ىىدرةا مؤسسىىاي التمويىىل وف •
واف  وا التير " وتستتدم ح ي تها فم تمويل المارو اي المتناةية ال ىى ر ل محتىىاعيا ز 
وفم ةذا اإلطار يمبا إ دار  بوك وصف تم ل  دصة عارية ل احبها ز وبذلك  بوك 
ل  دصاي التطو ية وبذلك  بوك ل  باإ لتمبيا الفقيىىر مىىا إغنىىاى نفسىىس بنفسىىس ب ىىورإ 

 ا غيره   مدإ سا ط و المت نيس  ا 

ال بوك ا ست مارية : ةم  بوك ت درةا مؤسساي التمويل وتستتدم ح ي تها لتمويل  •
المارو اي ال  يرإ والمتوسطة ز وصد تبوا ت ك ال بوك مت  ة ليست مار ب ىىي ة 
الماىىىاربة المنتهيىىىة بالتم يىىىك مو المضىىىاربة مو المرابحىىىة مو البيىىىع األعىىىل مو السىىى م مو 

لتموي م مو  بوك  امة تستتدم ليست مار بأب ر مىىا  ىىي ة مىىا اير  تأعع مو الاإلست نا
ال يغ السابقة   مما ح ي ة ال بوك اإلسىىت مارية ز فضىىي  ىىا بىىرامج التمويىىل المح يىىة 
والتارعية فيتم توعيهها لتمويل المارو اي ال  يرإ والمتوسطة وفقىىا ألسىىاليو التمويىىل 

 ( : 2015 ف زية )يوساإلسيمية ما تيل المراحل التال

المرح ة األولم : يتقدم  احو الماىىروع ال ىى ير مو المتوسىىط بط ىىو لمؤسسىىة التمويىىل 
 التا ة بالمارو اي ال  يرإ والمتوسطة ي بر فيس  ا رغبتس فم تمويل م يا ل ماروع   

المرح ىىة ال انيىىة : تقىىوم مؤسسىىة التمويىىل بدراسىىة ط ىىو  ىىاحو الماىىروع ال ىى ير مو 
ر المقدمة منس باإلضافة إلم اإلست يم وال يارإ الميدانيىىة ل  ميىىل ز ولعدة اوى دراسالمتوسط فم ض
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وما  م الت رف   م ات ية ال ميل وسم تس ورغبتس وصدرتس   ىىم السىىداد وبىىذا تبرتىىس ومقدرتىىس 
   م إدارإ نااطس ز مع الوصوف   م مرب ه المالم وطبي ة ما يمبا ما يقدمس مىىا ضىىماناي سىىواى

 بفالة اتص متر م ي    باني ضماناي  ينية مو ضماناي ات ية م ل

المرح ة ال ال ة : تقوم مؤسسىىة التمويىىل بتقيىىيم موصىىف الماىىروع اإلئتمىىانم ز وصىىد تىىرف  
الماروع ز مو تط و بياناي إضافية إلتتاذ القرار التموي م ز مو تأتذ بالف ل صرارا بتمويل الماروع 

وعدواه ما الناحية اإلصت ادية واإلعتما ية ز وما  ىىم تقىىوم بتنفيىىذ القىىرار   إذا تبيا لها سيمة موصفس
التموي م وفقا ل مب غ والضماناي واألس وو التموي م اإلسيمم المناسو ز حيث يتم إتتيىىار واحىىد مو 

 ( :2003مب ر ما مساليو التمويل التالية )فرحاا ز

 المااربة المنتهية بالتم يك   •

 المضاربة   •

 بالمرابحة  التمويل  •

سادسا : برامج التعليم والتــدريب والتســويق : ومــن خــالل تلــك البــرامج يمكــن دعــم المشــروعات 
الصغيرة والمتوسطة من خالل )موقع وزارة الصناعة والتجارة الخارجيــة علــى شــبكة المعلومــات 

 ( : 11/7/2015الدولية فى  

 برامج الت  يم ز بالت  يم صبل العام م والعام م   •

 التدريو المستمر ل  مال   برامج  •

 برامج التسويق والت دير    •

. التوزيــع المكــانى للمشــروعات الصــغيرة والمتناهيــة الصــغر فــى مصــر خــالل الفتــرة مــن عــام 4
2013-2015   : 

يهدف البحث ما إست را  التو يع المبانم ل مارو اي ال  يرإ والمتناةية ال  ر فم 
ديد األةمية النسبية لت ك المارو اي فىىم ت ىىق فىىرص م ر   م محافظاي العمهورية م رفة وتح

ال مل وصيم التمويل المالم المقدم لها   م مستور محافظاي العمهورية المتت فة   ويوفر ذلك ميضا 
مرع ية لتلياي والسياساي التم ينب م تف ي ها إلستهداف الفقىىراى مىىا تىىيل الىىد م المىىالم والفنىىم 

 لمتناةية ال  ر سواى باا ذلك الد م رسمم مو غير رسمم   والتسويقم ل مارو اي ال  يرإ وا

(   م الترتيو  بياا المارو اي ال  يرإ والمتناةية  13( ز )12ويوضح العدوليا  التالييا رصم )
 :   2015 –  2013ال  ر   م محافظاي العمهورية تيل ال ي ة سنواي ما  ام  
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 (  12عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدول رصم ) 
   2015:  2013ع المارو اي ال  يرإ   م المحافظاي الم رية ) ووفق ال ديد ما المت يراي ا صت ادية ( تيل الفترإ ما  ام بياا تو ي

 القيم بالم يوا عنيس وفرص ال مل و دد المارو اي بال دد ) األةمية النسبية نسو مئوية بيا صوسيا صريا بل محافظة (  
 
 السنة              
 المحافظة 

 % 2013:  2015معدل النمو 2015 2014 2013

 عددالمشروعات

(1) 
 قيمة التمويل 

(2  ) 
 فرص العمل 

(3  ) 

 عددالمشروعات

(1) 
 قيمة التمويل 

(2  ) 
 فرص العمل  

(3) 

 عددالمشروعات
(1 ) 

 قيمة التمويل 
(2  ) 

 فرص العمل  
(3) 

(1) (2) (3) 

 132.7 101.8 54.4 88266 3047 19343 66701 2111 16046 37921 1510 12529 *اإلجمالى العام 

 169.1 122.7 73.3 ( 16)14116 ( 15.9)484.5 (10.4)2021 ( 14.4) 9611 ( 14.4)305.1 (12.4)1996 ( 13.8) 5245 ( 14.4)217.5 ( 9.3) 1166 القاهرة 

 135.2 87.4 87.1 ( 5.7) 5041 (5.2)159.9 ( 4.8)943 ( 5.2) 3473 (4.8)102.8 ( 3.7)593 ( 5.6) 2143 ( 5.6) 85.3 ( 4)504 اإلسكندرية 

 82.8 95.4 90.7 ( 1)892 (0.98) 29.9 ( 2.9)559 ( 1.1)740 (1.15) 24.3 ( 2.5)403 ( 1.3)488 ( 1) 15.3 ( 2.3)293 بورسعيد

 14.4 171.6 63.9 ( 1.7) 1471 (1.72) 52.7 ( 2.95)572 ( 1.4)930 (1.45) 30.8 ( 2.8)450 ( 3.4) 1286 ( 1.3) 19.4 ( 2.8)349 اإلسماعيلية 

 69.2 63.4 98 ( 0.67)599 ( 0.7) 21.9 ( 1.5)299 ( 0.73)490 ( 0.7) 14.8 ( 1.6)257 ( 0.93)354 ( 0.9) 13.4 ( 1.2)151 السويس 

 34 67.8 6.6- ( 1.2) 1040 ( 1.1) 34.4 ( 1.3)253 ( 1.47)982 (1.48) 31.3 ( 1.45)234 ( 2)776 (1.35) 20.5 ( 2.16)271 دمياط 

 134.2 119 43 (9) 7983 ( 8.8)270 (7.75)1500 ( 8.7) 5821 (8.4)177.1 ( 7.3) 1179 (9) 3408 (8.2)123.2 ( 8.4) 1049 الدقهلية 

 70.2 64.4 21.3 (7) 6225 (6.8)207.3 ( 6.3) 1228 ( 7.2) 4821 (7.1)150.4 ( 8.4) 1343 ( 9.6) 3658 (8.3)126.1 (8) 1012 الشرقية

 119.7 117.3 16.7 (5.95)5255 (5.6)170.6 ( 4.5)880 ( 5.5) 3682 (5.3)112.1 ( 4.9)796 ( 6.3) 2392 ( 5.2) 78.5 ( 6)754 القليوبية 

 92.1 97.2 24.8 ( 3.4) 2991 (3.5)106.7 ( 3.4)659 ( 3.4) 2279 ( 3.5) 74.8 ( 3)492 ( 4.1) 1557 ( 3.6) 54.1 ( 4.2)528 كفرالشيخ 

 244.2 100.8 25 ( 5.6) 4953 (5.6)170.1 ( 4.6)899 ( 4.3) 2882 ( 4.5) 94.7 ( 4.9)784 ( 3.8) 1439 ( 5.6) 84.7 ( 5.7)719 الغربية 

 140.4 124.3 50.9 ( 5.7) 5031 (6.2)188.4 ( 6.2) 1201 ( 6.2) 4157 (6.5)136.7 ( 5.6)899 ( 5.5) 2093 ( 5.5)84 ( 6.3)796 المنوفية 

 107.8 1.25- 42.5 ( 2.1) 1885 ( 2) 63.2 ( 2.4)466 ( 3.1) 2089 ( 2.9) 61.3 ( 2.1)343 ( 2.4)907 ( 4.2)64 ( 2.6)327 البحيرة 

 128.9 57.4 107.4 ( 5.6) 4981 ( 5.4)167 ( 7.1) 1375 ( 7.8) 5221 (7.3)155.4 ( 7.7) 1244 ( 5.7) 2176 ( 7)106.1 ( 5.3)663 الجيزة 
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 السنة              
 المحافظة 

 % 2013:  2015معدل النمو 2015 2014 2013

 عددالمشروعات

(1) 
 قيمة التمويل 

(2  ) 
 فرص العمل 

(3  ) 

 عددالمشروعات

(1) 
 قيمة التمويل 

(2  ) 
 فرص العمل  

(3) 

 عددالمشروعات
(1 ) 

 قيمة التمويل 
(2  ) 

 فرص العمل  
(3) 

(1) (2) (3) 

 74.7 69 72.1 ( 2.7) 2400 ( 2.8) 86.2 ( 3.6)697 ( 3.2) 2140 ( 3.2) 68.5 ( 3)490 ( 3.6) 1374 ( 3.4)51 ( 3.2)405 الفيوم 

 78.8 120.6 63 ( 2.5) 2233 ( 2.6) 80.3 ( 4)770 ( 2.8) 1884 ( 2.9) 60.9 ( 4.2)668 ( 3.4) 1305 ( 2.4) 36.4 ( 3.7)472 بنى سويف 

 348.6 127.3 18 ( 3.8) 3365 (4.1)125.5 ( 3.8)732 ( 4.3) 2868 ( 4.2) 89.3 ( 4.2)667 ( 2)750 ( 3.6) 55.2 ( 4.9)620 المنيا 

 97.4 134.6 29.7 ( 6.1) 5350 (6.3)194.7 ( 5.7) 1101 ( 4.6) 3053 (4.7)100.1 ( 4.6)744 ( 7.1) 2710 ( 5.5)83 ( 6.8)849 أسيوط 

 327.3 124.6 106 ( 3.8) 3363 ( 4)122.4 ( 2.97)575 ( 3.8) 2539 ( 3.9) 83.1 ( 4.4)700 ( 2)787 ( 3.6) 54.5 ( 2.2)279 م سوها

 229.9 120.6 63.2 ( 3.2) 2804 ( 3.4)105 ( 2.9)563 ( 3.1) 2102 ( 3.5) 74.7 ( 2.7)442 ( 2.2)850 (3.15) 47.6 ( 2.7)345 قنا

 209 98.5 119.1 ( 0.86)757 (0.87) 26.8 ( 1)206 ( 0.9)643 ( 1) 21.3 ( 0.9)145 ( 0.6)245 ( 0.9) 13.5 ( 0.7)94 األقصر 

 253.3 191 84.7 ( 2.4) 2095 ( 2.5) 76.8 ( 3.5)676 (2) 1331 ( 2.1) 44.4 ( 2.4)385 ( 1.56)593 ( 1.7) 26.4 ( 2.9)366 أسوان 

 208.4 212.9 115.1 ( 2.2) 1952 ( 2.4) 75.1 ( 2.6)512 ( 1.9) 1288 ( 2) 42.7 ( 2.5)397 ( 1.7)633 ( 1.6)24 ( 1.9)238 البحر األحمر 

 9.7 77.3 31.4 ( 0.3)305 ( 0.4) 11.7 ( 0.6)113 ( 0.35)234 (0.4)8.5 ( 0.5)77 ( 0.7)278 (0.4)6.6 ( 0.7)86 الوادى الجديد 

 196 365 225 ( 0.3)237 (0.3)9.3 ( 0.5)91 ( 0.16)109 ( 0.15)3.3 ( 0.16)26 ( 0.2)80 ( 0.13)2 ( 0.22)28 مطروح 

 43.4 32.1 177.4 ( 0.34)304 (0.36) 11.1 ( 1.46)283 ( 0.8)536 (0.82) 17.5 ( 1.1)175 ( 0.55)212 ( 0.55)8.4 ( 0.8)102 شمال سيناء 

 250.5 133.3 168.2 ( 0.72)638 (0.72) 22.4 ( 0.87)169 ( 1.2)796 ( 1.1) 24.8 ( 0.72)117 ( 0.47)182 ( 0.63)9.6 ( 0.5)63 جنوب سيناء

( األهمية النسبية لها بالنسبة لالجمالى العام  للمتغير المحدددد ىلددى مسددتوى الجمهوريددة 3( و )2( و )1كل محافظة ووفق المتغير االقتصادى )   ملحوظة : محدد قرين
 بين القوسين . 

عدل النمددو واألهميددة النسددبية لكددل وم 473ص  -2016سبتمبر  -القاهرة   -2016الكتاب االحصائى السنوى  –المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء 
 محافظة من اإلجمالى تم حسابها بمعرفة الباحث .
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 ( 13عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدول رصم )
   2015:   2013بياا تو يع المارو اي متناةية ال  ر   م المحافظاي الم رية ) ووفق ال ديد ما المت يراي ا صت ادية ( تيل الفترإ ما  ام 

 يس وفرص ال مل و دد المارو اي بال دد ) األةمية النسبية نسو مئوية بيا صوسيا صريا بل محافظة (  القيم بالم يوا عن
 

 السنة والبيان 
                             

 
 المحافظة

2013 2014 2015 
 2013: 2015معدل النمو

 % 

 عددالمشروعات 
(1) 

 لتمويل ا قيمة 

(2 ) 
 فرص العمل

(3 ) 

 عددالمشروعات 

(1) 
 التمويل  قيمة
(2 ) 

 فرص العمل 
(3) 

 عددالمشروعات 

(1) 
 قيمة التمويل 

(2 ) 
 فرص العمل 

(3) 
(1) (2) (3) 

 10.2 63.6 8 211165 1414 188276 151544 919 162271 191705 864 174278 *اإلجمالى العام 

 61.7 57.1 91.5 ( 0.33)715 (0.3)4.4 (0.4)770 ( 1.1)1636 ( 0.95)8.8 ( 0.83) 1362 ( 0.23)442 ( 0.32)2.8 ( 0.23)402 القاهرة

 41.7- 9.2- 16.5- ( 1.3)2673 ( 1.2) 16.8 ( 1.85) 3482 ( 0.99) 1495 ( 0.89)8.2 ( 1.3)2046 ( 2.4)4590 (2.1)18.5 ( 2.4)4173 اإلسكندرية 

 133.3 165 105 (0.4)805 (0.4)5.3 (0.3)644 (0.02)37 ( 0.02)0.2 (0.01)27 (0.2)345 (0.23)2 (0.2)314 بورسعيد

 231.5 273.7 113.8 ( 1)2115 (1)14.2 ( 0.6)1240 ( 0.7)1020 (0.7)6.4 (0.5)873 ( 0.33)638 (0.4)3.8 ( 0.33)580 اإلسماعيلية

 190 195.6 50.7 ( 0.5)1076 (0.5)6.8 (0.3)508 (0.2)271 (0.2)1.6 (0.1)190 (0.2)371 (0.3)2.3 (0.2)337 السويس

 3.5- 12.9 41.8- ( 1.8)3885 ( 1.4) 20.1 ( 1.1)2130 ( 1.7)2556 ( 1.3) 12.1 ( 1.2)1917 ( 2.1)4028 ( 2) 17.8 ( 2.1)3662 دمياط

 51.6 95.4 26.5 ( 7.9)16697 ( 7.7)110 ( 6.7)12661 ( 5.9)9039 ( 5.8) 53.5 ( 4.7)7658 ( 5.7)11010 ( 6.5) 56.3 ( 5.7)10009 الدقهلية 

 10.55 57.5 5.5 ( 8.1)17210 ( 8.5)121 ( 7.9)14941 ( 8.3)12664 ( 8.6) 79.3 ( 7.7)12579 ( 8.1)15567 ( 8.8) 76.8 ( 8.1)14152 الشرقية

 27.7 123.4 35 ( 2.1)4383 ( 2.2) 31.5 ( 2.2)4212 ( 2.1)3261 ( 2.2) 20.3 ( 2)3338 ( 1.8)3432 ( 1.6) 14.1 ( 1.8)3120 القليوبية 

 0.1- 60.1 7.5 ( 4.6)9746 ( 4.6)65 ( 5.1)9539 ( 3.6)5506 ( 3.6) 33.7 ( 4.3)6977 ( 5.1)9760 ( 4.7) 40.6 ( 5.1)8873 كفرالشيخ 
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 السنة والبيان 
                             

 
 المحافظة

2013 2014 2015 
 2013: 2015معدل النمو

 % 

 عددالمشروعات 
(1) 

 لتمويل ا قيمة 

(2 ) 
 فرص العمل

(3 ) 

 عددالمشروعات 

(1) 
 التمويل  قيمة
(2 ) 

 فرص العمل 
(3) 

 عددالمشروعات 

(1) 
 قيمة التمويل 

(2 ) 
 فرص العمل 

(3) 
(1) (2) (3) 

 45.1 93.2 7.3 ( 5.7)12071 ( 5.4) 76.5 ( 4.3)8113 ( 3.7)5629 ( 3.5) 32.6 ( 3.1)5078 ( 4.3)8318 ( 4.6) 39.6 ( 4.3)7562 الغربية 

 97.3 132.6 27.5 ( 3.2)6752 ( 3.1) 43.5 ( 2.1)3967 ( 2.5)3827 (2.5)23 ( 1.8)2893 ( 1.8)3422 (2.1)18.7 ( 1.8)3111 المنوفية 

 50.7 71.2 31.8 ( 12.9)27261 ( 12.3)174 ( 11.5)21688 ( 16.8)25549 ( 16.3)150 ( 13.2)21488 ( 9.4)18092 ( 11.7)101.6 ( 9.4)16447 البحيرة 

 1.2- 85.5 0.7 ( 0.8)1757 (0.8)11.5 ( 0.86)1628 ( 2)3099 (2)18.9 ( 2)3299 ( 0.9)1779 (0.7)6.2 ( 0.9)1617 الجيزة 

 36.6- 23.4 17.2- ( 4.9)10278 (5.1)71.7 ( 6.5)12209 ( 4.7)7102 (4.7)43.8 ( 6.5)10579 ( 8.4)16217 (6.7)58.1 ( 8.4)14743 الفيوم

 10 72.1 8.4 ( 9.3)19636 (9.6)136 ( 9.3)17592 ( 6.4)9649 (6.6)60.4 ( 7.2)11685 ( 9.3)17842 (9.1)79 ( 9.3)16220 بنى سويف

 20.6- 46.7 10- ( 11.2)23659 (12)170 ( 12.9)24388 ( 11.6)17596 ( 12.4)114 ( 14.6)23710 ( 15.5)29818 ( 13.4)115.9 ( 15.5)27107 المنيا

 102.7 158.7 121.3 ( 7.3)15510 (7.3)104 ( 8.2)15398 ( 8.2)12411 (8.2)75.8 ( 8.3)13455 ( 4)7653 (4.6)40.2 ( 4)6957 أسيوط

 23.5 96.6 43.8 ( 6.6)14057 (6.5)92.4 ( 7.9)14872 ( 6.5)9850 (6.3)58 ( 8)12986 ( 5.9)11377 (5.4)47 ( 5.9)10343 سوهام

 36.9- 7.9- 31.3- ( 4)8428 (3.9)56 ( 4.4)8345 ( 6)9117 (6)55.2 ( 6)9768 ( 6.9)13363 (7)60.8 ( 6.9)12148 قنا

 22.3- 13.4 41- ( 1.8)3775 (1.7)24.5 ( 1.4)2607 ( 2.3)3570 (2.3)21.2 ( 2)3323 ( 2.5)4862 (2.5)21.6 ( 2.5)4420 األقصر 

 17.6- 37 11.8- ( 2.7)5725 (2.8)39.3 ( 2.9)5574 ( 3.2)4866 (3.3)30.3 ( 3.4)5578 ( 3.6)6950 (3.3)28.6 ( 3.6)6318 أسوان

 البحر األحمر 
 

692(0.4) 4.6(0.5) 761(0.4) 509(0.3) 3.6(0.4) 628(0.4) 867(0.5) 9.6(0.7) 1492(0.7 ) 25.3 108.7 96 
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 السنة والبيان 
                             

 
 المحافظة

2013 2014 2015 
 2013: 2015معدل النمو

 % 

 عددالمشروعات 
(1) 

 لتمويل ا قيمة 

(2 ) 
 فرص العمل

(3 ) 

 عددالمشروعات 

(1) 
 التمويل  قيمة
(2 ) 

 فرص العمل 
(3) 

 عددالمشروعات 

(1) 
 قيمة التمويل 

(2 ) 
 فرص العمل 

(3) 
(1) (2) (3) 

 64.5 80 9 ( 0.5)1120 (0.6)8.1 ( 0.35)675 (0.5)810 (0.5)5.2 (0.4)657 ( 0.35)681 (0.5)4.5 ( 0.35)619 ى الجديدالواد

 42.33 55.55 27.7- (0.1)232 (0.1)1.4 ( 0.05)107 (0.1)149 (0.08)0.8 ( 0.07)113 ( 0.08)163 (0.1)0.9 ( 0.08)148 مطروح 

 53.1- 50- 42.6- ( 0.05)105 (0.05)0.7 ( 0.06)117 (0.1)210 (0.1)1.3 (0.1)183 (0.1)224 (0.1)1.4 (0.1)204 شمال سيناء 

 - - - 2 0.1 2 0 0 0 0 0 0 جنوب سيناء

هورية ( األةمية النسبية لها بالنسبة ليعمالم ال ام  ل مت ير المحدد   م مستور العم3( و )2( و )1م حوظة : محدد صريا  بل محافظة ووفق المت ير ا صت ادر ) 
 بيا القوسيا   

وم دل النمو واألةمية النسبية لبل    474ص    -2016سبتمبر    -القاةرإ     -2016البتاو ا ح ائم السنور    –الم در : العها  المرب ر ل ت بئة ال امة وا ح اى  
 محافظة ما اإلعمالم تم حسابها بم رفة الباحث  
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 م2021 رياني   الثانيالجزء  .( 11)العدد   -( 7المجلد )                                                      مجلة الدراسات التجارية المعاصرة  (325)

 ( أعاله نالحظ مايلى : 12على مستوى األرقام والنسب الواردة بالجدول رقم )

  م مستور إعمالم العمهوريىىة  2015:  2013ت ايدي  م د ي النمو تيل الفترإ ما  ام  •
  ىىم مسىىتور صيمىىة القىىرو   %101.8بالنسىىبة ل ىىدد الماىىرو اي وم ىىدل  %54.4بم ىىدل 
  م مستور فرص ال مل المتاحة ز ويظهر ما ت ىىك الم ىىد ي ت ايىىد  ىىدد   %132.7وبم دل  
 اي ال  يرإ   م مستور العمهورية ز تا ة فىىم ب ىى  محافظىىاي الوعىىس القب ىىم) المارو

العي إ والفيوم وبنم سويف والمنيا ومسيوط وسوةاج وصنا واألص ر ومسواا ( التم ت انم مىىا 
إرتفاع م د ي الفقر   م مستور العمهورية ز وترعع ت ك ال يادإ تىىيل ت ىىك الفتىىرإ بالنسىىبة 

 ا رئيسييا:لت ك المحافظاي ل ام ي

الدور الرسىىمم المتم ىىل فىىم دور عهىىا  تنميىىة الماىىرو اي ال ىى يرإ والمتوسىىطة فىىم تىىوفير  •
التمويل ال  ير والمتناةم ال  ر  بالمااربة مع ب   البنوك فم م ىىر ز منهىىا بنىىك م ىىر 

( 2020-2014والبنك األة م وبنك القاةرإ وبنك التنمية واإلئتماا ال را م ز تىىيل الفتىىرإ )
 ف الفئاي الفقيرإ فم المناطق الفقيرإ والمرمإ الم ي ة بالريف  إلستهدا

اإلستهداف الحبومم ل محافظاي األب ىىر فقىىرا   ىىم مسىىتور العمهوريىىة فىىم الوعىىس القب ىىم  ز  •
تا ة فم ريف الوعس القب مز وييحظ ذلك ما الت ايد النسبم ل قيم التا ة بت ىىك المحافظىىاي 

  م مستور بافة المت يراي ا صت ىىادية  2013 ام بالمقارنة مع  2015و   2014فم  امم  
 ز  دد المارو اي وصيم التمويل وفرص ال مل المتاحة   

يتبيا ما النسىىو الىىواردإ بالعىىدول بىىيا صوسىىيا ز وةىىم النسىىو التا ىىة بنسىىبة بىىل محافظىىة  •
لإلعمالم   م مستور العمهورية ز ترب  المارو اي ال  يرإ فم المحافظاي األب ىىر ب افىىة 

ية   م مستور العمهورية ز وةم بالترتيو القاةرإ والدصه ية والارصية ومسيوط والعيىى إ سبان
والمنوفية وال ربية والق يوبية  واإلسبندرية ز وفق  ىىدد الماىىرو اي وصيمىىة التمويىىل وفىىرص 

 ال مل وبنسو تراوحي بيا : 

مهوريىىة فيمىىا لمعموع ت ك المحافظاي التس ة بالنسبة لإلعمىىالم ال ىىام   ىىم مسىىتور الع  60% •
     2015: 2013يتص  دد المارو اي   م مدار السنواي ال ي ة ما  ام 

 2015 ا  ام  %65.8و  2014 ا  ام  %63و  2013 ا  ام   %67بنسبة تراوحي بيا   •
فيمىىا يتىىص صيمىىة التمويىىل لت ىىك المحافظىىاي التسىى ة بالنسىىبة لإلعمىىالم ال ىىام   ىىم مسىىتور 

 العمهورية   

 ىىا  ىىام  %67و   2014 ىىا  ىىام    %63.9و    2013 ا  ىىام    %63.2وبنسبة تراوحي بيا   •
وذلىىك فيمىىا يت  ىىق بفىىرص ال مىىل التىىم تىىم توظيفهىىا لت ىىك المحافظىىاي التسىى ة بالنسىىبة  2015

 لإلعمالم ال ام   م مستور العمهورية   

مما يدل   ىىم وعىىود  يصىىة طرديىىة بىىيا التربىى  السىىبانم الب يىىف   ىىم مسىىتور المحافظىىاي 
هورية تا ة إص يم القاةرإ الببرر ز وبيا ترب  المارو اي ال ىى يرإ بت ىىك المحافظىىاي الرئيسية بالعم

تا ة فم المناطق الا بية وال اوائياي مما يتط و برامج مستدامة  ستهداف ت ك المارو اي فم ت ك 
 المناطق ما معل ت ظيم المنافع ا عتما ية والتا ة لت ك المارو اي 

 ( نالحظ مايلى :  13الواردة بجدول رقم )على مستوى األرقام والنسب 

  ىىم مسىىتور  إعمىىالم العمهوريىىة   2013بالنسىىبة ل ىىام    2015 ادي م د ي النمو فم  ام   •
ل دد المارو اي وصيمىىة   %10.2و    %63.6و    %8بالنسبة ل مارو اي متناةية ال  ر بنسو  

نظيرتها المدرعة فىىم  التمويل وفرص ال مل   م التوالم ز إ  ما ت ك الم د ي مصل بب ير ما
( التاص بالمارو اي ال  يرإ  ا نفس الفترإ ويرعع ذلك لترب  التمويىىل 12العدول رصم )
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متناةم ال  ر فم ب   المحافظاي فم الوعس القب م ومحافظاي الوعس البحرر والمحافظاي 
لىىداعنم التم ي  و   يها النااط ال را م وما يت  ق بس ما مناطة تربية الحيوانىىاي والناىىاط ا

وال روإ السمبية ز و دم ترب ه فم المحافظاي ذاي الب افة السبانية ال الية بالقىىاةرإ والعيىى إ 
 واألسبندرية والق يوبية   

تاير النسو المدرعة بالعدول صريا بل محافظة لنسبة ت ك المحافظة ما اإلعمالم ال ام   م   •
وفىىرص ال مىىل ز ممىىا ي نىىم ما    مستور العمهورية ز سواى ل دد الماىىرو اي وصيمىىة التمويىىل

اتعس ل محافظاي التم ترتفىىع فيهىىا   2015-2013التمويل متناةم ال  ر تيل الفترإ ما  ام  
نسو الفقر المدصع وبذا استهداف ب   الفئاي بالمرمإ الم ي ة فم الريف وب   الماىىرو اي 

محافظىىاي المنيىىا التا ة باإلنتاج الحيوانم والنااط الىىداعنم وال ىىروإ السىىمبية ز تا ىىة فىىم  
والبحيرإ وبنم سويف والفيوم والارصية ومسيوط وسوةاج  وصنا والدصه ية وبفرالايخ وال ربيىىة 
ز مع ميحظة ما النسو التا ة بمحافظتم المنيا وصنىىا انتفضىىي ب ىىورإ م حوظىىة فىىم  ىىام 

فيمىىا يت  ىىق بالنسىىو المدرعىىة ل ىىدد الماىىرو اي   2014و  2013بالمقارنة مع  امم    2015
التمويل وفرص ال مل بالترتيو و  م ال بىىس مىىا ذلىىك محافظىىة مسىىيوط  ادي النسىىو   وصيمة

ز مىىع ال  ىىم ما محافظىىة  2013بالمقارنىىة مىىع  ىىام  2015و ىىام    2014التا ة بها فم  ام  
مسيوط ةم المحافظة التم تأتم فم المرتبة األولم فم نسبة الفقىىراى   ىىم مسىىتور العمهوريىىة 

ز ممىىا ي نىىم ما ت ىىك  2015فىىم  ىىام  %66مقابىىل  %66.7بنسىىبة  2017/2018فىىم  ىىام 
 ال ياداي فم التمويل متناةم ال  ر ةم ب ر  استهداف الفئاي األب ر فقرا    

  م مستور محافظاي العمهورية السبع وال اروا توافىىق   2013وتاير النسو الواردإ ب ام   •
لماىىرو اي وفىىرص النسبة المت  ة لبل محافظة ما اإلعمالم ال ام المت  ىىق ببنىىدر  ىىدد ا

 مىىدي   ىىم تو يىىع التمويىىل متنىىاةم   2013ال مل مما يىىدل ما السياسىىة الحبوميىىة فىىم  ىىام  
 ال  ر بنسو نمطية   م مستور محافظاي العمهورية فيما يتص ةذيا البنديا   

تاىىير النسىىو الىىواردإ بالمحافظىىاي اإلحىىدر  اىىرإ  ) المنيىىا والبحيىىرإ وبنىىم سىىويف والفيىىوم  •
يوط وسىىوةاج والدصه يىىة وبفرالاىىيخ وال ربيىىة (   ىىم مسىىتور  ىىدد والاىىرصية وصنىىا ومسىى 

 المارو اي وصيمة القرو  وفرص ال مل  منها  تراوحي بيا :

بالنسىىبة  2013 ىىام  %82.6فيمىىا يت  ىىق بالنسىىو التا ىىة ب ىىدد الماىىرو اي تراوحىىي بىىيا  •
    2015فم  ام  %84.7و 2014فم  ام  %83.6إلعمالم العمهورية و 

بالنسىىبة إلعمىىالم   2013 ىىام    %82.5النسو التا ة بقيمة التمويل تراوحي بيا  فيما يت  ق ب •
    2015فم  ام  %82.9و  2014فم  ام  %80.3العمهورية و 

%  ىىام  82.6وفيما يت  ق بالنسىىو التا ىىة بفىىرص ال مىىل التىىم تىىم توظيفهىىا تراوحىىي بىىيا  •
    2015فم  ام  %82.5و  2014فم  ام  %81.7بالنسبة إلعمالم العمهورية و  2013

تاير النسو المرتف ة المت  قة بالمحافظاي اإلحدر  اىىرإ المىىذبورإ م ىىيه ز والتا ىىة ب ىىدد  •
المارو اي متناةيىىة ال ىى ر وصيمىىة التمويىىل وفىىرص ال مىىل ز بالنسىىبة لإلعمىىالم ال ىىام   ىىم 

ةرإ مستور العمهورية ز مع تدنم ت ك النسو المت  قة بمحافظاي اص يم القاةرر الببىىرر ) القىىا
 والق يوبية والعي إ ( باإلضافة لمحافظة اإلسبندرية إلم ما ي م : 

بىىاا موعهىىا  سىىتهداف  2015-2013ما التمويىىل متنىىاةم ال ىى ر تىىيل الفتىىرإ مىىا  ىىام  •
المحافظاي األب ر فقرا فىىم محافظىىاي الوعىىس القب ىىم ولتمويىىل ب ىى  الماىىرو اي ال را يىىة 

 اي ال روإ السمبية فم محافظاي م ل البحيرإ ومارو اي ا نتاج الحيوانم والداعنم ومارو
 والارصية وال ربية وبفرالايخ  
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ما التدنم فم النسو التا ة بمحافظاي إص يم القاةرإ الببرر ومحافظة اإلسىىبندرية يىىدل   ىىم  •
وعود ص ور بمم وبيفم فىىم الىىد م الحبىىومم المقىىدم ل ماىىرو اي المتناةيىىة ال ىى ر ينب ىىم 

يىىة ت ظىىيم المىىردود ا صت ىىادر وا عتمىىا م مىىا بىىرامج الىىد م ال مل   م محاولة  يعىىس ب 
والتمويل الحبومم ل مارو اي متناةية ال  ر ل  مىىل   ىىم تحقيىىق التو يىىع ال ىىادل لم ىىادر 

 التمويل   م المحافظاي مع مرا اإ الب افة  السبانية لبل محافظة  

قىىة بالمحافظىىاي اإلحىىدر يظهر الترب  الاديد   م مستور عميع المت يراي ا صت ىىادية المت   •
( 13( م ىىيه ز مىىا تىىيل النسىىو المت  قىىة بالعىىدول رصىىم )13 ارإ المدرعىىة بعىىدول رصىىم )

التاص بالماىىرو اي متناةيىىة ال ىى ر ل محافظىىاي اإلحىىدر  اىىرإ السىىالف ذبرةىىا ز لعميىىع 
%  :  80المت يراي ز  دد المارو اي وصيم التمويل وفرص ال مل  حتم انها تراوحىىي بىىيا 

بينمىىا بانىىي ت ىىك النسىىو المت  قىىة   2015:     2013م مدار ال ي ة سىىنواي مىىا  ىىام      85%
( التاص بالمارو اي ال  يرإ تراوحي ت ك النسو  ىىا نفىىس المت يىىراي 12بالعدول رصم )

وةىىو مىىا يتط ىىو مىىا العهىىاي  %67:   %60بىىيا  2015:  2013و ا نفس الفترإ مىىا  ىىام 
تحفي  المارو اي متناةية ال  ر باأللياي المتت فىىة الرسمية وغير الرسمية المنوط بها د م و

ال مل   م اإلنتاار المبانم والنو م ل تمويل الممنوح لت ك المارو اي ز مع استهداف ممابا 
 ترب  الفئاي الفقيرإ فم ال اوائياي فم ريف وحضر العمهورية   

 

 المبحث الثالث

 الفقراء فى  مصر  أليات المساندة  والدعم  للمشروعات الصغيرة إلستهداف

 تمهيد : 

تساةم المارو اي ال  يرإ والمتناةيىىة ال ىى ر فىىم تىىوفير وت ىىق فىىرص ال مىىل ل فقىىراى فىىم 
م ىىر ز ومىىا  ىىم ت تبىىر ت ىىك الماىىرو اي اإلطىىار المؤسسىىم الىىذر ياىىمل بافىىة الت ىىاميي التموي يىىة 

يحقق وي ىى   فىىم النهايىىة مىىا والتا ي ية والتسويقية والفنية فم معا ي ا نتاج الس  م والتدمم ز وبما 
القدراي التمبينية ل فقراى ماديا وبيفيا   وتتط ىىو الماىىرو اي ال ىى يرإ والمتناةيىىة ال ىى ر ل  ديىىد مىىا 
برامج المساندإ والد م الرسمم وغير الرسمم ز حتم يتحقق لها اإلستمرار فىىم ناىىاطها ا نتىىاعم ببيئىىة 

 األ مال التا ة بها   

ت ادية المت اصبة فم م ىىر ت  يىى  القىىدراي التموي يىىة ل ماىىرو اي ولقد حاولي اإلداراي ا ص
ال  يرإ والمتناةية ال  ر بدئا ما منت ف تس ينياي القرا الماضم وحتم األا ز ما تىىيل البىىرامج 
التموي ية لعها  تنمية المارو اي ال ىى يرإ والمتوسىىطة ز فىىم د ىىم الماىىرو اي ال ىى يرإ والمتناةيىىة 

ر الدور المؤسسم لعها  تنمية الماىىرو اي ال ىى يرإ والمتناةيىىة ال ىى ر منىىس ال  ر   والميحظ لتطو
استحدث بإطار مؤسسىىم مسىىاند لبىىم ي مىىل   ىىم مواعهىىة األ ىىار السىى بية لسياسىىاي برنىىامج اإل ىىيح 

ز سىىواى سياسىىاي الت بيىىي  2016وال انيىىة فىىم  1991ا صت ىىادر فىىم م ىىر  بمرح تيىىس األولىىم فىىم 
ف الهيب ىىم ز وبنىىاى   يىىس تولىىد ببيىىاا ي ىىالج األ ىىار السىى بية التىىم واعههىىا ا صت ادر مو سياساي التبيىى 

 التطبيق الف  م لبرنامج ا  يح ا صت ادر فم م ر ز وما ت ك األ ار الس بية : 

إرتفىىاع م ىىد ي البطالىىة نتيعىىة لسياسىىة تحويىىل الم بيىىة مىىا القطىىاع ال ىىام ل قطىىاع التىىاص  •
 الت ت ة ( )
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لسىىنوية نتيعىىة ل رفىىع التىىدريعم ل ىىد م الحبىىومم المقىىدم ل سىى ع إرتفىىاع م ىىد ي التضىىتم ا •
اإلسىىتراتيعية مو الىىد م الحبىىومم المقىىدم ل محروصىىاي   ىىم إتىىتيف منوا هىىاز ةىىذا باإلضىىافة 

 لسياساي تحرير األس ار    

 دم إلت ام الحبومة بالت ييا الت قائم لتريعم المؤسسىىاي الت  يميىىة المتت فىىة فىىم المؤسسىىاي   •
 والقطاع ال ام وصطاع األ مال ال ام   الحبومية 

ت يير اإليدلوعية ا صت ادية لإلدارإ ا صت ادية الم ىىرية ز مىىا تىىيل ا  تمىىاد الببيىىر   ىىم  •
القطاع التاص فم تمويىىل ا سىىت ماراي ا نتاعيىىة العديىىدإ وا  تمىىاد   ىىم صىىور السىىوق فىىم 

 لمنافع اإلعتما ية    توظيف الموارد ا صت ادية المتاحة دوا النظر لمدر تحقيق ا

التحرير التدريعم لس ر  رف ال م ة المح ية ممام ال ميي األعنبية الرئيسية تا ة الىىدو ر  •
ز مما باا لس بالغ األ ر   م اإلسىىتقرار الىىدات م  2016األمريبم و و  ل تحرير البامل فم  

يىىة وا عتما يىىة والتارعم با صت اد الم رر ز مما مدر لتتفىىي  مسىىتوياي الرفاةيىىة الفرد
با صت اد الوطنم  نظرا لتىىأ يره المبااىىر   ىىم بافىىة المت يىىراي ا صت ىىادية المت  قىىس بعىىانبم 

 الط و الب م وال ر  الب م بالمعتمع   

 برامج المساندة والدعم الحكومى  للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى مصر :  .1

تناةية ال  ر فم م ر فم العهاي الرئيسية تتم ل العهاي الدا مة ل مارو اي ال  يرإ والم
التم تقوم بتمويل ت ك المارو اي والتم تت تص فم م ادر التمويل التاليىىة )العهىىا  المربىى ر ل ت بئىىة 

 (: 2016ال امة واإلح اىز 

 م ادر التمويل غير الم رفية وتامل :  •

 اربة ضماا متاطر اإلئتماا   . أ

 الاربة الم رية لضماا ال ادراي    .ب

 اي األ مال   حاضن .ت

 عها  تنمية المارو اي ال  يرإ والمتوسطة   .ث

  ندوق التنمية المح ية    . م

 و ارإ التضاما اإلعتما م    . ح

 م ادر التمويل الم رفية  ومنها :  •

 البنك األة م الم رر    . خ

 بنك اإلسبندرية    .د

 بنك م ر   . 

 ليا (   البنك الرئيسم ل تنمية واإلئتماا ال را م ) البنك ال را م الم رر حا .ر

 بنك في ل اإلسيمم الم رر    .ز

 بنك التنمية ال نا م وال مال الم رر   .س

 بنك اإلسباا والت مير   .ش

 بنك البربة الم رر     .ص

وتم التربي    م م ادر التمويل بأةم العهىىاي والمؤسسىىاي الدا مىىة ل ماىىرو اي ال ىى يرإ 
لماىىرو اي ز فتىىوافر م ىىادر رؤوس والمتناةية ال ىى ر ألةميىىة تىىوفير وإتاحىىة التمويىىل إلناىىاى ت ىىك ا

األموال لبدى نااط ماروع م يا ةو الارط الضرورر لقيىىام الماىىروع مو الناىىاط اإلنتىىاعم والتىىدمم 
ولبنس ليس الارط البافم لتحقيق ذلك ز فتوافر التمويل ةىىو بم ابىىة تىىوافر المقىىوم الرئيسىىم ل ماىىروع مو 
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التا ي ية والتسويقية والفنيىىة واإلداريىىة وغيرةىىا مىىا البياا اإلنتاعم وتمبينس ما ممارسة بافة األناطة  
 األناطة   

ويحاول البحث ما تىىيل اإلسىىتقراى والتح يىىل وضىىع إطىىار مقتىىرح لبىىرامج المسىىاندإ والىىد م 
ل مارو اي ال  يرإ والمتناةية ال  ر فم إطار سياساي وبرامج إسىىتهداف الفقىىر فىىم م ىىر ز وبنىىاى 

قطة البح يىىة التىىم بىىيا ميىىدينا اإلستضىىراد فىىم تنىىاول مهىىام ومليىىاي   يس ف يس ما الضرورر والمفيد ل ن
العهاي التموي ية المتت فة ل مارو اي المتوسطة وال  يرإ والمتناةية ال  ر ز ولبا ما المفيد وضىىع 
تطوط رئيسية لإلطار المقترح لبرامج المساندإ والد م لت ك المارو اي ب ر  الو ىىول ألببىىر  ىىدد 

 ما الفئاي الفقيرإ  ما ت ك البرامج التموي ية    ممبا ما المستفيديا

 تفعيل الدور الماسسى الرسمى وإنتشاره على مستوى الجمهورية : 

ي تبر عها  تنمية المارو اي المتوسطة وال  يرإ والمتناةية ال  ر ةىىو اإلطىىار المؤسسىىم 
يادإ األ مال فىىم م ىىر الحبومم الم نم بتنمية المارو اي المتوسطة وال  يرإ والمتناةية ال  ر ور

ز وذلك بطريق مباار مو غير مباار ز وذلك ما تيل التنسيق مع العهىىاي غيىىر الرسىىمية والمبىىادراي 
 ذاي ال  ة بت ك المارو اي ز مو ما تيل ما يقوم بتأسيسس مو يساةم فيس ما ارباي   

ئىىيس العمهوريىىة ولقد منامى العها  ليحل محل ال ندوق ا عتما م ل تنمية ز المناأ بقرار ر
ز مما صرار إنااى عها  تنمية المارو اي المتوسطة وال  يرإ والمتناةية ال  ر   1991لسنة    40رصم  

  ويهىىدف عهىىا  تنميىىة الماىىرو اي المتوسىىطة وال ىى يرإ  24/4/2017فىىم  947فهىىو القىىرار رصىىم 
المنىىاا الىىي م  والمتناةية ال  ر إلم وضع برنامج وطنىىم لتنميىىة وتطىىوير ت ىىك الماىىرو اي ز وتهيئىىة

لتاعي ها ز وتحفي  المواطنيا   م الدتول إلم سوق ال مل ما تيلها ز ويهدف العها  ميضا إلم ناىىر 
وتاعيع  قافة ريادإ األ مال والبحث واإلبداع واإلبتبار وتنسىىيق عهىىود بافىىة العهىىاي الم نيىىة فىىم ةىىذا 

تناةيىىة ال ىى ر ز ب ىىر  تحقيىىق المعال  ويباار عهىىا  تنميىىة الماىىرو اي المتوسىىطة وال ىى يرإ والم
مةدافس ز اإلتت ا اي والمهام التالية )موصع عها  تنمية المارو اي المتوسىىطة وال ىى يرإ والمتناةيىىة 

 ( : 2020ال  رز

 وضع وتطوير السياساي والتطط اإلستراتيعية لتنمية المارو اي وريادإ األ مال     -

لمبادراي ال ام ة فم معال د ىىم وتحفيىى  وضع الضوابط الي مة ل تنسيق بينس وبيا العهاي وا -
 المارو اي المتوسطة وال  يرإ والمتناةية ال  ر ز ومتاب ة مؤاراي ت ك العهاي   

وضع البرامج الي مة ل نهو  بقطاع المارو اي المتوسطة وال  يرإ والمتناةية ال ىى ر ز  -
ايا التموي يىىة والتاىى ي ية ووضع الم ايير واإلعراىاي الحابمة والمحددإ ليستفادإ ما بافة الم 

 والتسويقية والفنية ل مارو اي المتوسطة وال  يرإ والمتناةية ال  ر   

اصتراح مارو اي القوانيا وال وائح الي مة لتحقيق مةداف العها  ز تا ة فيما يت  ق بتنميىىة  -
 المارو اي وريادإ األ مال   

  ما ماتاص القانوا ال ام والتاصتأسيس ارباي مو  ناديق فردية مو باإلاتراك مع ال ير  -

وينب م   م اإلدارإ ا صت ادية والسياسية فم م ر ما ت مل   م رفع بفاىإ وف اليىىة  عهىىا   -
تنمية المارو اي المتوسطة وال  يرإ والمتناةية ال  ر   م مستور محافظاي العمهوريىىة 

 ما تيل اإلعراىاي المقترحة التالية : 

الممنوحىىة والمحىىددإ لعهىىا  تنميىىة الماىىرو اي المتوسىىطة  توسىىيع ا تت ا ىىاي والسىى طاي -
 وال  يرإ ومتناةية ال  ر فم الد م والمساندإ واإلاراف   م ت ك المارو اي بإستمرار   
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اتتىىاذ اإلعىىراىاي الي مىىة لتف يىىل دور فىىروع العهىىا  فىىم محافظىىاي العمهوريىىة السىىب ة  -
تبوا ت ك الفروع معرد مبتو فم بل وال اروا وفم المراب  المتت فة بت ك المحافظاي ز و 

محافظة ليس لس دور فم المتاب ة واإلاراف   م المارو اي المتوسطة وال  يرإ والمتناةية 
ال  ر فم م ر ز وما تبوا ت ك الفروع   م إرتباط تام ومستمر بالمرب  الرئيسىىم ل عهىىا  

بهىىا إ مىىع  يىىاراي فىىم القىىاةرإ وم  تبىىوا  بىىارإ  ىىا مباتىىو  يىىتم فتحهىىا وتناىىيط ال مىىل 
 المسئوليا فم محافظة ما   

ضرورإ ربط اببة المت ام يا مع عها  تنميىىة الماىىرو اي المتوسىىطة وال ىى يرإ والمتناةيىىة  -
ال  ر مع  اببة م  وماي و ارإ التضاما اإلعتما م وغيرةا ما العهاي الحبومية الم نيىىة 

التمويىىل ال ىى ير ومتنىىاةم ال ىى ر بإستهداف الفئاي الفقيرإ ز حتم تتحقق ال دالة فىىم تو يىىع  
 وو ولس لمستحقيس الحقيقييا 

اتتاذ اإلعراىاي الرسمية ما صبل عها  تنميىىة الماىىرو اي المتوسىىطة وال ىى يرإ والمتناةيىىة  -
ال  ر والعهاي الرسمية األترر لح ر ومحاولة إدراج مناطة ا صت اد التفىىم الماىىرو ة 

قم لهىىا ز تا ىىة ما ت ىىك الماىىرو اي غالبيىىة ومحاولىىة تقىىديم الىىد م المىىالم والفنىىم والتسىىوي
م حابها ما الفئاي الفقيرإ والمهماة اصت اديا واعتما يا تا ىىة فىىم ال ا ىىمة واإلسىىبندرية 

 والمدا الببيرإ   م مستور العمهورية 

تاعيع الارباي الببيىىرإ فىىم معىىا ي اإلنتىىاج المتت فىىة فىىم م ىىر   ىىم المسىىاةمة فىىم د ىىم  -
اةيىىة ال ىى ر وذلىىك بالت ىىاوا مىىع عهىىا  تنميىىة الماىىرو اي الماىىرو اي ال ىى يرإ والمتن

المتوسطة وال  يرإ والمتناةية ال  ر ز ويمبا ما   يقت ىىر ذلىىك   ىىم الت ىىاوا فىىم معىىال 
التمويل فقط ولبا يمبا ما يامل المعا ي اإلنتاعية والتاىى ي ية والفنيىىة وال وعسىىتية وغيرةىىا 

تيلها الارباي ال ميصىىة والببيىىرإ الحعىىم مىىا ما المعا ي التم يمبا ما تفيد وتستسفيد ما  
 المارو اي ال  يرإ والمتناةية ال  روتفيدةا  

ينب م ما يقوم عها  تنميىىة الماىىرو اي المتوسىىطة وال ىى يرإ والمتناةيىىة ال ىى ر فىىم تنظىىيم  -
دوراي تدريبيىىة فىىم المعىىا ي واألناىىطة اإلنتاعيىىة المت  قىىة بقطىىاع الماىىرو اي المتوسىىطة 

متناةية ال  ر بإستمرار ز مع مةميىىة اإلسىىتفادإ مىىا التبىىراي الدوليىىة و ىىر  وال  يرإ وال
التعىىارو الفرديىىة والعما يىىة الناعحىىة لتحفيىى  وتأةيىىل بافىىة المسىىتفيديا مىىا بىىرامج التمويىىل 

 ال  ير والمتناةم ال  ر   م مستور العمهورية   

ي ال ىى يرإ ضىىرورإ إاىىراف العهىىا    ىىم تنظىىيم الم ىىار  الدوريىىة لمنتعىىاي الماىىرو ا -
والمتناةيىىة ال ىى ر مح يىىا ودوليىىا حتىىم يىىتم فىىتح منافىىذ تسىىويقية لمنتعىىاي ت ىىك الماىىرو اي 

 باستمرار ز مما ي ظم ما القيمة المضافة لت ك المنتعاي   

استحداث ملية يتبناةا العها  ويارف   م تنفيذةا ب ر  التنسيق والمتاب ة المستمرإ ألناىىطة  -
ال  ر   م مستور المحافظاي المتت فة والمربىى  الرئيسىىم   المارو اي ال  يرإ والمتناةية

ل عهىىا  بالقىىاةرإ ز مىىع التح يىىل وا سىىتفادإ الدوريىىة والمسىىتمرإ لبافىىة  نتىىائج ت ىىك المتاب ىىاي 
 والتبراي التطبيقية   

وضع تطط سنوية وتمسية إلستهداف الفقراى بالتمويل ال  ير ومتناةم ال  ر   م مستور  -
 م مستور العمهورية وبالمناطق ال اوائية فم ريف وحضر العمهوريىىة القرر األب ر فقرا  

ز تا ة المناطق ال اوائية بالقاةرإ الببرر واإلسىىبندرية و وا ىىم المحافظىىاي ذاي الب افىىة 
 السبانية ال الية   
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 إنشاء بنك للفقراء فى مصر : 

سىىتهداف ت ىىك ي تبر وعود إطار مؤسسم واحد لتمويل الفئىىاي الفقيىىرإ والمهماىىة ضىىرورر إل
الفئاي ما تيل التربي    م توفير وإتاحة م ادر التمويل ل فقراى   م مسىىتور العمهوريىىة ز ويحقىىق 

 وعود بنك ل فقراى ال ديد ما  المنافع ال امة والتا ة منها : 

توحيد عهة الت امل مع الفئاي الفقيرإ فم عهة واحدإ بد  مىىا ال ديىىد مىىا البنىىوك ز ممىىا ي مىىل  -
اإلعراىاي والت  يماي التم تنطبق   م ت ك الفئاي وتيسىىر طىىرق ح ىىولهم   ىىم   م سهولة  

 التمويل المط وو مع سهولة متاب تهم وتقييم مارو اتهم   

سهولة متاب ة الس طاي الرسمية ز وتا ة الس طة النقدية مم  ىىة فىىم البنىىك المربىى ر ز لبافىىة  -
دإ مو بنىىك واحىىد ولىىيس ال ديىىد مىىا موعس التمويل المتاحة ل فقراى فم م ر ما تيل عهة واح

البنوك ز مما يت ق تنسيق بيا األلياي والسياساي الحبومية الدا مة ل فقىىراى مىىع ا سىىتفادإ مىىا 
الت ذية ال بسية لبافة الم  وماي والبياناي المتاحة فم صطاع المارو اي المتوسطة وال  يرإ 

 والمتناةية ال  ر    

ا إعتما يا ببيرا ما تيل تىىوفير صا ىىدإ بيانىىاي متعىىددإ يحقق وعود بنك ل فقراى فم م ر نف  -
ومحد ة باستمرار  ا الفئاي الفقيرإ   م مستور العمهورية ز مما ييسر ما تحديىىد و ىىياغة 
األلياي والبرامج لد مهم والتم تتت ف ما محافظىىة ألتىىرر ومىىا ناىىاط لناىىاط متىىر ز فبنىىك 

 اى فم م ر   الفقراى سيبوا ميضا بم ابة بنك م  وماي  ا الفقر

وعود بنك ل فقراى فم م ر ز ةو ضرورإ إلستهداف الفقىىر والفقىىراى فىىم م ىىر ز فىىم ضىىوى  -
السب ة  ارإ  ز تا ىىة الهىىدف األول وال ىىانم منهىىا ز   2030تحقيق مةداف التنمية المستدامة  

حيث ما فترإ  ارإ سنواي ليسي فترإ طوي ىىة لتحقيىىق ت ىىك األةىىداف واص يىىا ونحىىا األا فىىم 
  وي تبىىر تربىى  وتوحيىىد عهىىة تمويىىل الفقىىراى وماىىرو اتهم ال ىى يرإ  2020م منت ىىف  ىىا

والمتناةية ال  ر ملية ف الة  ستهدافهم تيل فترإ ص يرإ وذلىىك بالمقارنىىة مىىع وضىىع تاىىتي 
 وت دد عهاي التمويل ل فقراى ومارو اتهم ال  يرإ والمتناةية ال  ر   

لتبر اي غير الرسمية واألة يىىة ل فقىىراى ز يحف  وعود بنك ل فقراى فم م ر ما فرص  يادإ ا -
تا ة فم حالة وعود وتحقيق نتىىائج حقيقيىىة وم موسىىة   ىىم مر  الواصىىع فىىم معىىال تمويىىل 

 ود م المارو اي ال  يرإ والمتناةية ال  ر   

 االهتمام بريادة األعمال أكاديميا وعمليا :  

اىىرية  القىىادرإ   ىىم تنفيىىذ إا نعاح مر  مل إنسانم وبارر مرةوا بمدر وعود المىىوارد الب 
بافة ال م ياي اإلنتاعية والتسىىويقية والفنيىىة والتقييميىىة والمتاب ىىة المسىىتمرإ لبافىىة مترعىىاي ةىىذا ال مىىل 
البارر ز وما  م فال ن ر البارر ةو ال اية والهدف ألر نااط إصت ىىادر وإعتمىىا م   ىىم المسىىتور 

ر   وما ةذا المنط ق ي تبر نعىىاح مر بىىرامج القومم مو   م المستور القطا م مو   م المستور الفرد
رسمية وغير رسمية لد م الفقراى فم م ر مرةوا بوعود البوادر البارية   م بافة المسىىتوياي وفىىم 
عميع المحافظاي والمراب  والقرر بالعمهورية لتحقيق مةداف ت ك البرامج ومتاب ة تنفيىىذةا   ومىىا ةنىىا 

 تأةيل البوادر البارية القادرإ   م تحقيق ذلك ز ما تيل : يبر  لنا مةمية ت  يم وتدريو وإ ادإ 

فتح اىى بة مو تت ىىص لريىىادإ األ مىىال   ىىم مسىىتور بافىىة الب يىىاي التت  ىىية بالعام ىىاي  -
 الم رية الحبومية وغير الحبومية  

التف يىىل الف  ىىم والمسىىتمر لىىدور ريىىادإ األ مىىال بىىو ارإ  ال ىىنا ة والتعىىارإ والماىىرو اي  -
  يرإالمتوسطة وال 
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تحديد عدول  منم اهرر ز وربع سىىنور ون ىىف سىىنور لم ىىفوفة مىىا الىىدوراي التدريبيىىة  -
ينظمها عها  تنمية المارو اي المتوسطة وال  يرإ والمتناةية ال  ر بإسىىتمرار  ىىا ريىىادإ 
األ مال  لاباو التىىريعيا والفئىىاي المسىىتهدفة مىىا التمويىىل  ىى ير ومتنىىاةم ال ىى ر وبافىىة 

م تقبل   م إناىىاى ماىىروع متوسىىط و ىى ير ومتنىىاةم ال ىى ر ز ويمبىىا الفئاي المعتم ية الت
اإل يا سنويا مو ن ف سنويا ز ما صبل العها  ز  ا معمو ة ما المنح المعانية ل مستفيديا 

 فم معال ريادإ األ مال   

تف يل حاضناي األ مال   م مستور العمهوريىىة ز مىىا تىىيل ا سىىتفادإ مىىا بافىىة المقومىىاي  -
حاضىىناي ةىىم   9ادية الموعودإ بها ز فما الم ىىروف منىىس يوعىىد فىىم م ىىر  ىىدد  البارية والم

 (:2016)العها  المرب ر ل ت بئة ال امة واإلح اى )

 المنوفية    –حاضنة م مال تي  ▪

 حاضنة المارو اي التبنولوعية بالتبيا    ▪

 المن ورإ    –حاضنة المارو اي ال  يرإ  ▪

 من ورإ   حاضنة المارو اي التبنولوعية بعام ة ال ▪

 حاضنة القاةرإ الببرر    ▪

 حاضنة األ مال والتبنولوعيا ببنها    ▪

 حاضنة تبنولوعيا الم  وماي بمدينة مبارك لتبحاث ال  مية والتطبيقاي التبنولوعية    ▪

 الحاضنة البيوتبنولوعم بمدينة مبارك لتبحاث ال  مية والتطبيقاي التبنولوعية    ▪

 ية   م إنااى حاضناي م مىىال مت ىىددإ األغىىرا  واألةىىداف تاعيع العام اي والمراب  البح -
 واألناطة  

 صياغة التشريعات ومشروعات القوانين والسياسات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر: 

يتحقىىق النعىىاح المسىىتمر ل ماىىرو اي ال ىى يرإ والمتناةيىىة ال ىى ر فىىم المعىىال اإلنتىىاعم 
يرةىىا مىىا المعىىا ي  نىىدما يتىىوافر لت ىىك الماىىرو اي إطىىار صىىانونم والتا ي م  والفنىىم والتسىىويقم وغ

 وإعرائم دا م لها ز ويتحقق ذلك ما تيل : 

 ياغة معمو ة صوانيا منظمة ومحف إ ل مل المارو اي ال  يرإ ومتناةية ال  ر فم بافة  -
 المعا ي اإلنتاعية  

المميىى اي فىىم إطىىار منح المارو اي ال  يرإ ومتناةية ال ىى ر معمو ىىة مىىا اإل فىىاىاي و -
السياسة النقدية والمالية ل دولىىة مىىا تىىيل ز اإل فىىاىاي الضىىريبية ز والتسىىهييي البنبيىىة  نىىد 
السداد ومصساط الفوائد  ند تمويل ت ك المارو اي ما وحداي العها  الم رفم وغيرةىىا مىىا 

 التسهييي والممي اي المالية والنقدية   

الفنىىم والتسىىويقم والترويعىىم لمنتعىىاي الماىىرو اي   إنااى إطار مؤسسم تبوا مهمتس الىىد م -
 ال  يرإ ومتناةية ال  ر فم األسواق المح ية واألعنبية   

تبسيط اإلعراىاي مىىع تق يىىل البيانىىاي المؤسسىىية الرسىىمية التىىم يىىتم الت امىىل مىىا تيلهىىا مىىع  -
 المارو اي ال  يرإ والمتناةية ال  ر   

 ىى ر غيىىر المسىىع ة   ىىم تسىىعيل حسىىاباتها وبافىىة تحفي  المارو اي ال  يرإ والمتناةية ال -
 م ياتها المالية  فم الدفاتر الحسابية المحددإ واستتراج السعل التعىىارر وال ىىنا م التىىاص 
بها ز تا ة ومنها مارو اي صائمة   م م بية  ىىاحبها ومسىىرتس والىىذيا ةىىم فىىم ال الىىو مىىا 
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رار الىىدتول لهىىا ز مىىع إ طىىاى ت ىىك الفئاي الفقيرإ وت تبر ت ك المارو اي الم در الوحيد إلد
 المارو اي الوصي البافم  لتوفيق موضا ها والتسعيل الرسمم لها حتم لو تدريعيا  

ويحقق إنااى ةيئة صومية إلستهداف الفقر والفقىىراى فىىم م ىىر الب يىىر مىىا المنىىافع ا عتما يىىة 
لت ايىىد المسىىتمر لنسىىبة وا صت ادية والسياسية فم معال إستهداف الفقراى فم م ر ز تا ىىة فىىم ظىىل ا

الفقر   م مستور العمهورية ونسبة الفقر المدصع   م وعس الت وص ز مما يست  م وعود ةيئة مستق ة  
ل فقر فم م ر  ت مل   م التتطيط والتنفيذ والمتاب ة لبافة البرامج واإلعراىاي لمواعهة ظاةرإ الفقىىر 

   م مستور العمهورية   فم م ر بأب ادةا ا عتما ية وا صت ادية والسياسية 

 برامج المساندة والدعم غير الحكومى  للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى مصر :  .2

تتبوا بيئة األ مال ل مارو اي ال  يرإ والمتناةية ال  ر ما ال ديد ما المت ام يا ز سىىواى 
د األطىىر الرئيسىىية مفراد ومؤسساي ز   م المسىىتور الرسىىمم وغيىىر الرسىىمم    وي تبىىر تح يىىل وتحديىى 

ل مت ام يا فم معال صطاع المارو اي المتوسطة وال  يرإ والمتناةية ال  ر ز ةو مفتاح النعىىاح ألر 
تطط مقترحة لد م وتحفيىى  الماىىرو اي ال ىى يرإ والمتناةيىىة ال ىى ر  و  ىىم إ تبىىار ما تحفيىى  ت ىىك 

ستور محافظىىاي العمهوريىىة المارو اي يحقق فم ذاي الوصي استهداف لفئاي ببيرإ ما الفقراى   م م
وما ناحية مترر ف يس الهدف فقط ةو استهداف الفئاي الفقيرإ الموعودإ حاليىىا   ىىم مر  الواصىىع فىىم 
مباا ما   م مستور العمهورية ز وإنما ةو منىىع توسىىع دائىىرإ الفقىىر فىىم ممىىابا متىىرر مو ت ايىىد  ىىدد 

 ك الفئاي ومبنىىائهم وذويهىىم  بإسىىتمرار الفقراى الموعوديا م ي وذلك نتيعة ل دم توافر فرص لتا يل ت
وما  م تمبينهم ما تحسيا مستوياتهم الم ياية ز سواى   م مستور حاعاتهم األساسية مو   م مسىىتور 
رفىىع مسىىتور م ياىىتهم بإسىىتمرار    ويمبىىا ل عهىىاي غيىىر الرسىىمية بقطىىاع الماىىرو اي المتوسىىطة 

 رو اي ما تيل ما ي م : وال  يرإ والمتناةية ال  ر ما تؤ ر وتتأ ر بت ك الما

دور مؤسساي المعتمع المدنم والعم ياي األة ية فم األحياى والقىىرر المتت فىىة   ىىم مسىىتور  •
العمهورية  فم تحفي  ومسا دإ الفئاي الفقيرإ   م الح ول   م التمويل ال  ير والمتنىىاةم 

ال مىىل بت ىىك ال ىى ر ب ىىد إ ىىادإ تىىأةي هم وتىىدريبهم   ىىم األناىىطة المتت فىىة صبىىل إمىىتيك مو 
 المارو اي 

الترويج المستمر ألةمية التمويل ال  ير والمتناةم ال  ر ل تنميىىة ا صت ىىادية ز تا ىىة بىىيا  •
فئاي الاباو ما تريعم العام اي والمدارس الفنية المتت فىىة ز حتىىم يىىتم تحفيىى  فئىىة الاىىباو 

ومم مو القطىىاع   م إمتيك مارو اتهم التا ة بهم بد  ما ا نتظار ل توظف بالقطىىاع الحبىى 
 التاص ز وةنا تتع م مةمية ريادإ األ مال   م المستور الرسمم وغير الرسمم   

إنااى تنظيم مؤسسم ابس رسمم ي مل   ىىم حمايىىة م ىىالح الماىىرو اي ال ىى يرإ ومتناةيىىة  •
ال  ر ويبوا بم ابة اإلطار المؤسسم الدا م ل مارو اي ال  يرإ والمتناةية ال  ر ويبوا 

انونم والفنىىم والتسىىويقم والمىىالم ز ويبىىوا مىىا المهىىام الرئيسىىية لهىىذا التنظىىيم مستاىىارةا القىى 
المؤسسم  ياغة وإصتراح معمو ة مىىا األطىىر القانونيىىة التىىم تحمىىم الماىىرو اي ال ىى يرإ 
ومتناةية ال  ر ما محاولة إستهدافها ما الاىىرباي الببيىىرإ مو محاولىىة ا سىىتحواذ   يهىىا مو 

هىىا الماىىرو اي ال ىى يرإ والمتناةيىىة ال ىى ر ز ومسىىا دإ ت ىىك إحتبار األناىىطة التىىم ت مىىل ب
المارو اي فم إ داد الدراسىىاي الفنيىىة ودراسىىاي العىىدور ا صت ىىادية لهىىا لتقىىديمها لعهىىاي 

 التمويل وبافة األطراف المت ام ة م ها    

توسيع س طاي األعه إ الرصابية الرسمية وغير الرسمية لد م المارو اي ال ىى يرإ ومتناةيىىة  •
ل ىى ر مىىا تىىيل محاولىىة مواعهىىة بافىىة موعىىس الفسىىاد والبيروصراطيىىة بقطىىاع الماىىرو اي ا

 المتوسطة وال  يرإ والمتناةية ال  ر   
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تاعيع مرباو المارو اي ال  يرإ والمتناةية ال  ر ز تا ة مىىا فئىىة اىىباو التىىريعيا  ز  •
ما تبىىوا ت ىىك     م إنااى بياناي مؤسسية   م مستور محافظاي العمهورية المتت فة ز   ىىم

البيانىىاي المؤسسىىية بم ابىىة النىىواإ الرئيسىىية إلرتبىىاط معمو ىىة مىىا الماىىرو اي ال ىى يرإ 
والمتناةية ال  ر فم معال إنتاعم م يا ) فبرإ ال ناصيىىد ال ىىنا ية مو التبىىتيي ا نتاعيىىة  ( 
م يمبا ت ك المارو اي ما مواعهة المنافسة المح يىىة والدوليىىة لمنتعاتهىىا ومىىا  ىىم ي مىىل   ىى 

ت ظىىيم تنافسىىية ت ىىك الماىىرو اي ال ىى يرإ والمتناةيىىة ال ىى ر   بمىىا يمبىىا لت ىىك البيانىىاي 
المؤسسية ال مل   م التسعيل الف  م ل دد المستفيديا ما التمويل ال  ير والمتنىىاةم ال ىى ر 
  م مستور العمهورية سنويا  وذلىىك حتىىم يتسىىنم لبافىىة المت ىىام يا مىىع صطىىاع الماىىرو اي 

رإ والمتناةية ال  ر ز و  م المستور الرسمم وغير الرسمم م رفة  ىىدد المتوسطة وال  ي
 المت ام يا واأل ر الف  م ل مارو اي ال  يرإ والمتناةية ال  ر   م فئاي المت ام يا م ها   

تاعيع إنااى معالس لرعال األ مال والمست مريا بقطاع التمويل المتوسط وال  ير ومتناةم  •
ي العمهورية ز   م ما تبىىوا مىىا مهىىام ت ىىك المعىىالس محاولىىة ال  ر   م مستور محافظا

 ىىياغة إسىىتراتيعية م ىىرية  م يىىة ل ىىد م والمسىىاندإ المسىىتمرإ ل ماىىرو اي المتوسىىطة 
وال  يرإ ومتناةية ال  ر ز   م ما يرا ىىم فىىم ت ىىك اإلسىىتراتيعياي  المسىىتعداي المتت فىىة 

إنتاعم لناىىاط إنتىىاعم متىىر   ىىم   م مر  الواصع والتم تتت ف ما مباا لمباا وما نااط  
مستور العمهورية   وينب م ما تامل بافة البرامج والسياسىىاي لت ىىك اإلسىىتراتيعياي التطبيىىق 
ال م م وال وائق وال قباي الحقيقية التىىم تواعىىس الماىىرو اي ال ىى يرإ ومتناةيىىة ال ىى ر فىىم 

تتت ىىف  ىىا واصىىع الواصع الم رر وم  تبوا ت ك اإلسىىتراتيعياي منقولىىة  ىىا تعىىارو دوليىىة 
 وبيئة األ مال الم رية   

محاولة إحيىىاى دور مرابىى  التىىدريو المهنىىم   ىىم مسىىتور محافظىىاي العمهوريىىة وبىىالمراب   •
الرئيسية   م مستور المحافظاي ز مع ال  م ما مراب  التىىدريو المهنىىم بانىىي متواعىىدإ بقىىوإ 

ماضىىم ز ويبىىوا مىىا بىىيا وف الية  فم م ر تيل فترإ الستينياي والسىىب ينياي مىىا القىىرا ال
 مةدف ت ك المراب   ال مل   م : 

التدريو المهنم لبافة الفئاي المتسربة ما مراحل الت  يم المتت فة   م مستور حضىىر وريىىف  •
 العمهورية  

استهداف التدريو المهنم والتحوي م ل مرمإ الم ي ة فم المناطق الا بية وفم الريف الم ىىرر  •
   

يبيىىة فىىم ت  يىى  البىىوادر الباىىرية والفنيىىة ل ماىىرو اي المتوسىىطة مساةمة ت ك المرابىى  التدر •
 وال  يرإ  ند بدى نااطها 

 تاعيع تريعم ت ك المراب  المهنية   م تبويا وتم ك مارو اتهم التا ة بهم    •

المساةمة فم التطبيق ال م م لبافة التطوراي التبنولوعية المستتدمة   م نطاق الماىىرو اي  •
 المتناةية ال  ر   المتوسطة وال  يرإ و

التاعيع   م تبويا معمو اي  مل اىىبس رسىىمية ز مبونىىة مىىا ب ىى  مسىىئولم عهىىا  تنميىىة  •
المارو اي المتوسطة وال  يرإ ومتناةية ال  ر وبافة مؤسسىىاي المعتمىىع المىىدنم وب ىى  
المستفيديا ما التمويل المتوسط وال  ير ومتناةم ال  ر وغيرةم مىىا المت ىىام يا والعهىىاي 

 ة والتىىأ ير فىىم صطىىاع ال ىىنا اي المتوسىىطة وال ىى يرإ ومتناةيىىة ال ىى ر ز   ىىم ذاي ال ىى 
مستور القرر األب ر فقرا والمحافظاي األب ىىر فقىىرا   ىىم مسىىتور العمهوريىىة ز ويبىىوا مىىا 

 مهام  ت ك المعمو اي ما ي م : 
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وضىىع تطىىط  منيىىة ز ص ىىيرإ ومتوسىىطة وطوي ىىة األعىىل ز إلسىىتهداف الفئىىاي الفقيىىرإ بت ىىك  •
ق ز مع وضج عداول لترتيو األولوياي التنفيذية ز بحيث يتم البىىدى بفئىىاي الفقىىر المىىدصع المناط

 والمرمإ الم ي ة مو   م توسيع الد م والمساندإ بالتدريج ل فئاي األترر وحسو عداول  منية   

ال مل   م المتاب ة الحقيقية ل دد المستفيديا والمت ىىام يا بقطىىاع التمويىىل ال ىى ير والمتنىىاةم  •
 ال  ر فم ت ك المناطق اهريا وربع سنويا ون ف سنويا وسنويا   

ز   2030وضع ت ور ل  اياي الرئيسية ل هدفيا األول وال انم مىىا مةىىداف التنميىىة المسىىتدامة   •
     2030  م مستور ت ك المحافظاي والمناطق المستهدفة حتم  ام 

ولوية فم الد م والمساندإ ل قرر ترتيو المناطق األب ر فقرا فم م ر تنا ليا ز بحيث تبوا األ •
والمناطق األب ر فقرا  م ما ي يها ما مناطق ز   م ما يىىتم ترتيىىو ت ىىك المنىىاطق وفىىق م ىىايير 

  م ية و  مية وليس وفق الرؤر الات ية وتوعهاي عما اي الم الح  

اص المساةمة فم  قد ب   المبادراي مع صطاع األ مال ال ام والقطاع الحبومم والقطاع الت .1
يمبا ت ريف  الفقر الحضىىارر بأنىىس : فقىىر مىىادر متم ىىل  فىىم  ىىدم إمىىتيك القىىدراي الماديىىة 
الم موسة ل تمبيا اإلصت ادر واإلعتما م والسياسم   ىىم مسىىتور الفىىرد والمعتمىىع مىىع  ىىدم 
ال دالة فم تو يع الدتل وال روإ ز و  م العانو األتر يمبىىا ما يبىىوا الفقىىر الحضىىارر ةىىو 

رر وإدرابم ناتج  ا  دم إتساق منماط السىى وك الباىىرر والقىىيم واألتىىيق فقر س وبم وا و
ال امة ل معتمع مىىع متط بىىاي النمىىو والتنميىىة المسىىتدامة فىىم بافىىة المعىىا يز وةىىذا ةىىو الفقىىر 
الحضارر الم نور ز وةو ما يتولد  نس ويؤ ر فيس فم نفس الوصي الفقر ال قافم والفقر ال  مىىم  

 قافة ع ى ما الحضارإ  وال  م ما ينتعس اإلنساا فىىم النىىواحم ال قافيىىة وذلك   م إ تبار ما ال
 المت ددإ والمتنو ة    

 2017/2018تضا ف نسبة السىىباا تحىىي تىىط الفقىىر إلعمىىالم سىىباا العمهوريىىة فىىم  ىىام  .2
ز وباا المتوسط ال ام ز لسنواي متتارإ  ا الفترإ مىىا  ىىام   1999/2000بالمقارنة مع  ام  

مر ما يقارو ما ربع سباا العمهوريىىة يق ىىوا تحىىي   24.2%   2017/2018:  199/2000
تط الفقر   م مدار  اروا  اما بل ما نسىىبة السىىباا الىىواص يا تحىىي تىىط الفقىىر فىىم ت ايىىد 
بإستمرار ما بداية الفترإ لنهاية الفتىىرإ ز وةىىو مىىا ياىىير لق ىىور السياسىىاي الحبوميىىة وغيىىر 

 الفترإ  والتم تقارو ال اروا  اما     الحبومية إلستهداف الفقر فم م ر تيل ت ك 

 %66.7ما نسبة تط الفقر المدصع لتط الفقر األدنم   م مستور العمهورية تقىىارو ال   ىىيا )   .3
( سواى سنويا مو اهريا ز بما ما ت ك النسىىبة ت يىىد فىىم المحافظىىاي الحدوديىىة ز   ىىم مسىىتور 

لمقارنىىة مىىع حضىىر الوعىىة الريف والحضر وفم ريف الوعة القب م وريىىف الوعىىة البحىىرر با
البحرر والوعة القب م ز األمر الذر ي بىىس تىىدنم المسىىتور الم ياىىم نسىىبيا بالمنىىاطق الريفيىىة 
والحدوديىىة بالعمهوريىىة ز وذلىىك بالمقارنىىة بالمنىىاطق الحضىىرية ز ويمبىىا ت  يىىل ذلىىك لتىىدنم 

يىىة المسىىتوياي الت  يميىىة ومحدوديىىة م ىىادر الح ىىول   ىىم الىىدتل ال ابىىي بالمنىىاطق الريف
والحدودية بالمقارنة مع المناطق الحضرية   م مستور العمهوريىىة  ومىىا العىىدير بالىىذبر ما 

ما سباا العمهورية يقطنوا فم ريف الوعة القب م ز والذر ت ل نسىىبة الفقىىراى فيىىس   25.2%
 ما الفقراى   م مستور العمهورية   51.9%

 2017/2018يث ب  ي فم  ام  ما نسبة الفقراى ت ل أل  م مستوياتها فم محافظة مسيوط ح .4
فىىم  ىىام   %59.6ز ت يهىىا محافظىىة سىىوةاج بنسىىبة ب  ىىي    2015فم  ام    %66مقابل    66.7%
مىىا سىىباا محافظىىة  %31.1ز بمىىا نيحىىظ ما   2015فم  ىىام    %65.8مقابل    2017/2018

وةىىو مؤاىىر يىىدل   ىىم   2015 ام    %17.5ما الفقراى مقابل    2017/2018القاةرإ فم  ام  
اساي التا ة بتتفي  الد م المقدم ل طاصة والىىد م السىى  م ل طبقىىاي الفقيىىرإ ز مدر تأ ير السي
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باإلضافة لضريبة القيمة المضافة وت ويم س ر  رف العنية الم رر ممام الدو ر وال ميي 
األعنبية األترر ما تدا ياي س بية   م ارائح الدتول المنتفضة والمن دمىىة الىىدتل ووصىىوع 

ئح ضما الفئاي الفقيرإ ز بحسو تط الفقر القومم مو تط الفقر المدصع فئة ببيرإ ما ت ك الارا
   2018وحتم   2015ب د بل ت ك اإلعراىاي والسياساي المطبقة تيل الفترإ ما  ام 

ما ةناك  يصة  بسية بيا المستور الت  يمم وبىىيا إرتفىىاع نسىىبة الفقىىر ز فنسىىبة الفقىىراى بىىيا  .5
ممىىا   2015% فم  ام  40.1بينما ب  ي   2017/2018فم  ام    %39.2األمييا ب  ي نسبة  

فىىم مقابىىل   %7.1  2015نسبة الفقراى بىىيا مىىا ةىىم حا ىى وا   ىىم اىىهادإ عام يىىة فىىم  ىىام  
ز فمستور الت  يم المنتف  ةو مب ر ال وامل إرتباطا بمتاطر  2017/2018فم  ام   11.8%

ة  ادي نسىىو الفقىىر الفقىىر فىىم م ىىر ز مىىع ميحظىىة ما حىىام م المىىؤةيي الت  يميىىة المتت فىى 
ز وذلك راعع فم ال الو إلىىم حالىىة   2015بالمقارنة ب ام    2017/2018التا ة بهم فم  ام  

النااط اإلصت ادر وب   السياساي الحبومية اإلنبمااية تيل ت ك الفترإ ز ةذا باإلضافة إلم 
  دم التوافق بيا إحتياعاي سوق ال مل ومترعاي ال م ية الت  يمية  

طردية بيا ت ايد  دد مفراد األسىىرإ وت ايىىد نسىىبة الفقىىر ز بمىىا ييحىىظ ما غالبيىىة ةناك  يصة   .6
فىىرد والتىىم ت ايىىد  9-8فرد و     7  -6األسر الم رية تدتل فم اريحة األسر ذاي الحعم ما  

ز وةو مىىا   2012/2013و    2015بالمقارنة ب امم    2017/2018فيهما نسو الفقر فم  ام  
 2017/2018فىىم  ىىام  %32.6ايد نسبة الفقر فم م ىىر إلىىم األسباو الرئيسية التم مدي لت 

فىىىم  ىىىام  %25.2و  2012/2013فىىىم  ىىىام  %26.3و  2015فىىىم  ىىىام  %27.8مقابىىىل 
2010/2011    

باني نسبة الفقىىر فىىم ريىىف الوعىىس   2017/2018:   2010/2011منس تيل الفترإ ما  ام  .7
 2017/2018بحىىرر ز  ىىدا  ىىام  القب م تباد ت ل ل يث مم ال ت ك النسبة فم ريف الوعىىس ال

و  ي لما يقارو ض ف ت ك النسبة ز  بما ما نسبة الفقر فم حضر الوعىىس القب ىىم ت ىىل لمىىا 
يتراوح بيا ض ف و يث مم ال ت ك النسبة فم حضر الوعىىس البحىىرر ز وذلىىك مؤاىىر لتربىى  
م الفقىىراى فىىم المنىىاطق الريفيىىة بالعمهوريىىة وتا ىىة ريىىف الوعىىس القب ىىم ز بمىىا منىىس فىىم  ىىا

تأ ري بافة فئاي الفقراى فم ريف الوعس القب م مو ريف الوعس البحرر باأل ار   2017/2018
الس بية ل سياساي الحبومية اإلنبمااية ز وفقا لما ةو متفق   يس مع  ىىندوق النقىىد الىىدولم فىىم 

  2018: 2015ز المنفذه تيل الفترإ ما  ام   2016إطار برنامج ا  يح ا صت ادر 

ة إرتباط واضحة ) طردية ( بيا ال مل فم الحبومة مو القطاع ال ام واأل مال ال ام ةناك  يص .8
ما ال ام يا تارج المناأي التا ىىة مىىا الفقىىراى فىىم   %43.1وبيا مستور الرفاه ز حيث ما  

ز بينما تقل نسبة الفقراى بيا ال ام يا فىىم   2015% فم  ام    42.2مقابل    2017/2018 ام  
ويمبا تفسير ذلىىك ما   2015 ام    %13مقابل    %19إلم    2017/2018القطاع الحبومم  ام  

 6ال مل الحبومم مو الرسمم يتيح ل قائم بس دتل  ابي  ىىا  ددسىىا اي فىىم ال الىىو  يت ىىدر  
سا اي  مل ويمبا ما ت ل ف  يا ل  ث سا ة مو ن ف سا ة  مل ف  ية ز مما يسمح لااغل 

 ب د موصاي ال مل الرسمية    الوظيفة ال امة مو الرسمية فر ة لتحسيا دت س 

تتع م ال يصة بيا المارو اي ال  يرإ والمتناةية ال  ر بإستهداف الفقىىراى فىىم م ىىر مىىا  .9
تيل ما  المارو اي ال  يرإ والمتناةية ال  ر ةىىم الم ىىدر الرئيسىىم ل فقىىراى ل ح ىىول 

ةميىىة   م الىىدتول وممارسىىة المهىىا والحىىرف المتت فىىة بهىىا ز فالماىىرو اي ال ىى يرإ ذاي م
إصت ادية  ببيرإ ل فقراى ز وةو ما ظهر ما تربىى  الماىىرو اي ال ىى يرإ بالمحافظىىاي ب يفىىة 

( وبذلك   م مسىىتور التربيىى  الاىىديد 12السباا بما ظهر ذلك ما تيل بياناي عدول رصم )
فم وحداي المارو اي متناةية ال  ر فم المحافظاي األب ر فقىىرا مو المحافظىىاي ال را يىىة 

 (  13عمهورية بما يظهر ذلك ما بياناي العدول رصم )  م مستور ال
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يظهر الترب  الاديد   م مستور عميع المت يراي ا صت ىىادية المت  قىىة بالمحافظىىاي اإلحىىدر  .10
( 13( م ىىيه ز مىىا تىىيل النسىىو المت  قىىة بالعىىدول رصىىم )13 ارإ المدرعىىة بعىىدول رصىىم )

ارإ ) المنيا والبحيرإ وبنم سويف التاص بالمارو اي متناةية ال  ر ل محافظاي اإلحدر  
والفيوم والارصية وصنا ومسيوط وسوةاج والدصه ية وبفرالايخ وال ربية (  ز لعميىىع المت يىىراي 

  ىىم  %85%  :  80 دد المارو اي وصيم التمويل وفرص ال مل ز حتم انها تراوحىىي بىىيا 
مت  قىىة بالعىىدول رصىىم بينما باني ت ىىك النسىىو ال  2015:     2013مدار ال ي ة سنواي ما  ام  

( م يه التاص بالمارو اي ال  يرإ تراوحي ت ك النسىىو  ىىا نفىىس المت يىىراي و ىىا 12)
ل ىىدد تسىى ة محافظىىاي ) القىىاةرإ والدصه يىىة والاىىرصية  2015:  2013نفىىس الفتىىرإ مىىا  ىىام 

وةىىو مىىا   %67:     %60ومسيوط والعي إ والمنوفيىىة وال ربيىىة والق يوبيىىة  واإلسىىبندرية ( بىىيا  
و ما العهاي الرسىىمية وغيىىر الرسىىمية المنىىوط بهىىا د ىىم وتحفيىى  الماىىرو اي متناةيىىة يتط 

ال ىى ر باألليىىاي المتت فىىة ال مىىل   ىىم اإلنتاىىار المبىىانم والنىىو م ل تمويىىل الممنىىوح لت ىىك 
المارو اي ز مع استهداف ممىىابا تربىى  الفئىىاي الفقيىىرإ فىىم ال اىىوائياي فىىم ريىىف وحضىىر 

 العمهورية   
األ مال ومةميتها األباديمية وال م ية ما تيل ما نعىىاح مر بىىرامج رسىىمية   يتع م دور ريادإ .11

وغير رسمية لد م الفقراى فم م ر مرةوا بوعىىود البىىوادر الباىىرية   ىىم بافىىة المسىىتوياي 
وفم عميع المحافظاي والمرابىى  والقىىرر بالعمهوريىىة لتحقيىىق مةىىداف ت ىىك البىىرامج ومتاب ىىة 

 تنفيذةا  

ة إلسىىتهداف الفقىىر والفقىىراى فىىم م ىىر الب يىىر مىىا المنىىافع ا عتما يىىة يحقق إنااى ةيئة صومي .12
وا صت ادية والسياسية فم معال إستهداف الفقراى فم م ر ز تا ة فم ظل الت ايد المستمر 
لنسبة الفقر   م مستور العمهورية ونسبة الفقر المدصع   ىىم وعىىس الت ىىوص ز ممىىا يسىىت  م 

ت مىىل   ىىم التتطىىيط والتنفيىىذ والمتاب ىىة لبافىىة البىىرامج وعود ةيئة مستق ة  ل فقر فم م ىىر ز 
واإلعراىاي لمواعهة ظاةرإ الفقر فم م ر بأب ادةا ا عتما ية وا صت ادية والسياسية   ىىم 

 مستور العمهورية   
 مما   م مستور مدر تحقق الفرو  البح ية ز فناير لما ي م : .13

ر يتط ىىو إسىىتهداف األسىىباو   ىىم مسىىتور الفىىر  األول وةىىو : إسىىتهداف الفقىىر فىىم م ىى 
والمت يراي ا صت ادية وا عتما ية الرئيسية لتفاصم ظاةرإ الفقىىر   ىىم مسىىتور محافظىىاي العمهوريىىة  
ولقد حاول البحث ما تيل المبحث األول وال ىىانم التحقىىق مىىا  ىىحة ةىىذا الفىىر  مىىا تىىيل تح يىىل 

تقسيم الفقراى فم م ر ز ولقد تم التربيىى  ظاةرإ الفقر  موما وتناول الم ايير ا صت ادية وا عتما ية ل
فم المبحث ال انم   م المارو اي ال  يرإ والمتناةية ال  ر بأةم إطار مؤسسم يت امىىل مىىا تيلىىس 
فئاي ب يرإ ما الطبقاي الفقيرإ والمهماىىة   ىىم مسىىتور محافظىىاي العمهوريىىة المتت فىىة ويسىىا د ت ىىك 

لدتول وما  م تحقيق التمبيا المستدام لقىىدراتهم ا صت ىىادية الفئاي   م تحقيق القدرإ التمبينية إلدرار ا
 وا عتما ية   

ب ر  المساندإ والد م المالم والفنىىم والتسىىويقم واإلدارر ل ماىىرو اي ال ىى يرإ ومتناةيىىة  •
ال ىى ر ز   ىىم ما يبىىوا مىىا مقومىىاي ت ىىك المبىىادراي اإلسىىتفادإ والنفىىع المتبىىادل بىىيا ت ىىك 

   يرإ ومتناةية ال  ر   المؤسساي وبيا المارو اي ال

 الخاتمة  

حىىاول البحىىث تح يىىل وتتبىىع المؤاىىراي الرئيسىىية ل فقىىر   ىىم مسىىتور العمهوريىىة والم ىىايير 
ا صت ىىادية وا عتما يىىة لتقسىىيم الفقىىراى فىىم م ىىر ز بمىىا تنىىاول البحىىث ميضىىا  األةميىىة ا صت ىىادية 

در ل فقراى ز ولقد إصترح البحىىث ب ىى  ل مارو اي ال  يرإ والمتناةية ال  ر لتحقيق التمبيا ا صت ا
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برامج المساندإ والد م ل مارو اي ال  يرإ والمتناةية ال  ر   م المستور الرسمم وغير الرسمم   
 وما مةم النتائج التم تو ل لها البحث ما ي م : 

  م مستور الفر  ال انم وةو : تحقق المارو اي ال  يرإ ومتناةية ال  ر نفع إعتما م 
فقراى مىىا تىىيل التمبىىيا ا صت ىىادر المسىىتدام لهىىم   تنىىاول المبحىىث ال ىىانم مىىا البحىىث مةىىم وتاص ل 

األسىىباو وال وامىىل ا صت ىىادية وا عتما يىىة والسياسىىية التىىم تؤبىىد األةميىىة ا صت ىىادية وا عتما يىىة 
ل ل مارو اي ال  يرإ ومتناةية ال  ر ل فقراى والفئىىاي المهماىىة   ىىم مسىىتور العمهوريىىة بمىىا تنىىاو

المبحث ال انم ميضا التو يع المبانم ل مارو اي ال ىى يرإ ومتناةيىىة ال ىى ر   ىىم مسىىتور محافظىىاي 
 العمهورية   

  م مستور الفر  ال الث وةو : ترتبط ف الية السياساي والبرامج الرسىىمية وغيىىر الرسىىمية 
ة والقانونيىىة لىىد م ومسىىاندإ الماىىرو اي ال ىى يرإ ومتناةيىىة ال ىى ر ببفىىاىإ واىىفافية األطىىر المؤسسىىي

وا عتما ية المساندإ لت ك المارو اي    ولقد تناول المبحىىث ال الىىث إطىىار مقتىىرح ألةىىم بىىرامج الىىد م 
 والمساندإ الرسمية وغير الرسمية ل مارو اي ال  يرإ ومتناةية ال  ر   

 وبناء على  لك يوصى البحث بما يلى : 

لمناسىىبة محىىد مةىىم األليىىاي ا صت ىىادية ي تبر د م المارو اي ال  يرإ باألسىىاليو واألليىىاي ا .أ
 إلستهداف الفقر وتحقيق التمبيا لقطاع ببير ما الفقراى   م مستور العمهورية  

ينب م   م اإلدارإ ا صت ادية والسياسية فم م ر ما ت مل   م رفىىع بفىىاىإ وف اليىىة  عهىىا   .ب
ظاي العمهوريىىة تنمية المارو اي المتوسطة وال  يرإ والمتناةية ال  ر   م مستور محاف

 ما تيل ب   اإلعراىاي المقترحة ومنها : 
توسيع ا تت ا اي والس طاي الممنوحة والمحددإ لعها  تنمية الماىىرو اي المتوسىىطة  ▪

وال ىى يرإ ومتناةيىىة ال ىى ر فىىم الىىد م والمسىىاندإ واإلاىىراف   ىىم ت ىىك الماىىرو اي 
 بإستمرار   

  فىىم محافظىىاي العمهوريىىة السىىب ة اتتاذ اإلعراىاي الي مىىة لتف يىىل دور فىىروع العهىىا ▪
 وال اروا وفم المراب  المتت فة بت ك المحافظاي  

ضىىرورإ ربىىط اىىببة المت ىىام يا مىىع عهىىا  تنميىىة الماىىرو اي المتوسىىطة وال ىى يرإ  ▪
والمتناةية ال  ر مع  اببة م  وماي و ارإ التضاما اإلعتمىىا م وغيرةىىا مىىا العهىىاي 

قيىىرإ ز حتىىم تتحقىىق ال دالىىة فىىم تو يىىع التمويىىل الحبوميىىة الم نيىىة بإسىىتهداف الفئىىاي الف
 ال  ير ومتناةم ال  ر وو ولس لمستحقيس الحقيقييا 

وعود بنك ل فقراى فم م ر ز ةو ضرورإ إلستهداف الفقىىر والفقىىراى فىىم م ىىر ز فىىم ضىىوى  .ت
 السب ة  ارإ  ز تا ة الهدف األول وال انم منها  2030تحقيق مةداف التنمية المستدامة 

م اي والمرب  البح ية   م إنااى حاضىىناي م مىىال مت ىىددإ األغىىرا  واألةىىداف تاعيع العا .ث
 واألناطة  

إنااى إطار مؤسسم تبوا مهمتس الىىد م الفنىىم والتسىىويقم والترويعىىم لمنتعىىاي الماىىرو اي  .ج
 ال  يرإ ومتناةية ال  ر فم األسواق المح ية واألعنبية  

ةم ال  ر ل تنميىىة ا صت ىىادية ز تا ىىة بىىيا الترويج المستمر ألةمية التمويل ال  ير والمتنا .ح
فئاي الاباو ما تريعم العام اي والمدارس الفنية المتت فىىة ز حتىىم يىىتم تحفيىى  فئىىة الاىىباو 
  م إمتيك مارو اتهم التا ة بهم بد  ما ا نتظار ل توظف بالقطىىاع الحبىىومم مو القطىىاع 

 رسمم وغير الرسمم   التاص ز وةنا تتع م مةمية ريادإ األ مال   م المستور ال
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محاولة إحيىىاى دور مرابىى  التىىدريو المهنىىم   ىىم مسىىتور محافظىىاي العمهوريىىة وبىىالمراب   .خ
 الرئيسية   م مستور المحافظاي 

التاعيع   م تبويا معمو اي  مل اىىبس رسىىمية ز مبونىىة مىىا ب ىى  مسىىئولم عهىىا  تنميىىة  .د
لمعتمىىع المىىدنم وب ىى  المارو اي المتوسطة وال  يرإ ومتناةية ال  ر وبافة مؤسسىىاي ا

المستفيديا ما التمويل المتوسط وال  ير ومتناةم ال  ر وغيرةم مىىا المت ىىام يا والعهىىاي 
ذاي ال  ة والتىىأ ير فىىم صطىىاع ال ىىنا اي المتوسىىطة وال ىى يرإ ومتناةيىىة ال ىى ر ز و  ىىم 

 مستور القرر األب ر فقرا والمحافظاي األب ر فقرا   م مستور العمهورية  

طق األب ر فقرا فم م ر تنا ليا ز بحيث تبوا األولوية فم الد م والمساندإ ل قرر ترتيو المنا .ذ
والمناطق األب ر فقرا  م ما ي يها ما مناطق ز   م ما يىىتم ترتيىىو ت ىىك المنىىاطق وفىىق م ىىايير 

  م ية و  مية وليس وفق الرؤر الات ية وتوعهاي عما اي الم الح  

اع األ مال ال ام والقطاع الحبومم والقطاع التاص المساةمة فم  قد ب   المبادراي مع صط .ر
ب ر  المساندإ والد م المالم والفنىىم والتسىىويقم واإلدارر ل ماىىرو اي ال ىى يرإ ومتناةيىىة 
ال ىى ر    ىىم ما يبىىوا مىىا مقومىىاي ت ىىك المبىىادراي اإلسىىتفادإ والنفىىع المتبىىادل بىىيا ت ىىك 

 المؤسساي وبيا المارو اي ال  يرإ ومتناةية ال  ر    

  2030وضع ت ور ل  اياي  الرئيسية ل هىىدفيا األول وال ىىانم مىىا مةىىداف التنميىىة المسىىتدامة  .ز
     2030  م مستور المحافظاي األب ر فقرا  والمناطق والقرر  المستهدفة بها  حتم  ام 
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 المراجع  

 أوال : المراجع باللغة العربية : 

 الوثائق :

 ( .2( ومادة )1مادة ) – 2004ة لسن 141. القانون رقم 1
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-23424-80مرجزز  رقززم  –( 2015 -2009والمتوسززطة فززى مصززر خززالل الفتززرة ) 
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