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 الشمول املايل وأمهيته االقتصادية  

  يف ضوء املستفاد من األدلة التطبيقية مع اإلشارة حلالة الشمول املايل يف مرص 

 إعداد

  السيد صالح الدين سيد حممد علي .د

 مدرس االقتصاد واملالية العامة 

  معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا احلاسب

 مىجز عن البحث

معظععؿ دول ااعععإاؿ إاععك تعزمععز اااععؿقل ااؿععإالل ةإطامععإره  اقعع   إمعع  اععدطؿ تسعععك  

وااـؼدمعع ل وتحؼقععؼ  االسععاؼرار ااؿععإالل وتعزمععز  إطؾقعع  ااسقإسععإت االلااععإدم  وااؿإاقعع 

اااـؿق ل وااحد مـ  ثإر ااػؼرل وتؼؾقعؾ طعدم ااؿسعإواة االلااعإدم  واالجاؿإطقع ل وتحسعـ 

 جقدة حقإة ااؿقاصـقـ. 

  اااطمقؼق  طؾك األ ؿق  االلااإدم  اؾاؿقل ااؿإالل ومسإ ؿاف يف تحؼقؼ وتمكد األدا

ل ودوره يف ااؼضعإ  طؾعك ااػؼعرل ودطعؿ األمعـ ااغعذا لل ااـؿق اااإمؾ واااـؿق  االلااإدم 

واااؿؽقـ االلااإدي اؾؿرأةل وتحسقـ ااقصقل إاك خعدمإت ااؿقعإه وااطإلع ل كؿعإ تاعقر 

اارلؿقعع  مثععؾ خععدمإت ااؿععد قطإت ) ااؿإاقعع  اخععدمإتاألداعع  اااطمقؼقعع  إاععك أن تععق قر ا

اؾػؼعرا  وااػاعإت االجاؿإطقع  ااضععقػ   (اااعلمقـخعدمإت و واإل اؿعإنوحسإةإت اااعق قر 

 معقد ةإاعدمد مـ ااؿـإ ع طؾك األ راد وااللااإد ااقصـل.

وتعد مار مـ اادول ااال ا اؿت ةاعزمز اااؿقل ااؿإالل وةذات جفقدًا كمقرة اعدطؿ 

اؿقاصـقـ ااؿارمقـ طؾك ااقصقل إاك ااخدمإت ااؿإاق  واسعاخدامفإ طؾعك ااـحعق لدرة ا

ااذي ماػؼ مع أوضإطفؿ االلااإدم  واالجاؿإطقع ل إال أكعف معإ زال ااعدمعد معـ ااؿعقاصـقـ 
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ااؿارمقـ مسامعدمـ مإاقًا كاقج  مجؿقط  مـ اااحدمإت ااال مجب مقاجفافإل ومـ  ذه 

ل وطدم تقا ر ااقثعإ ؼ وارتػإع أسعإر ااخدمإت ااؿإاق ل كةعد ااؿسإ   طـ اامـقاااحدمإت 

ل واالطاؿععإد اادمـقعع  ل وةعععض ااؿعاؼعداتكؼععص ااثؼعع  يف ااؿمسسعإت ااؿإاقعع ااؿطؾقةع ل و

 طؾك وجقد  رد يف ااعإ ؾ  اف حسإبل واالطاؼإد ةعدم ااحإج  إاك ااخدمإت ااؿإاق .

م  مـ  روع اامـقك اااجإرم  ومحاإج اااغؾب طؾك  ذه اااحدمإت إاك تق قر أطداد مـإس

ومإكقـإت اااراف اآلالل وتؼدمؿ خدمإت مإاق  خدمإت مإاقع  ماـقطع  ومم ؿع  اؾػاعإت 

االلااإدم  واالجاؿإطق  وااثؼإ ق  ااؿخاؾػ ل وتقطق  ااؿقاصـقـ ةل ؿق  ااخدمإت ااؿإاقع ل 

 وتعزمز ثؼافؿ يف ااؿمسسإت ااؿإاق .

اخدمإت ااؿإاقع ل االسعاؼرار ااؿعإالل  األ ؿقع  اااؿقل ااؿإالل ا الؽؾؿات الؿػتاحقة:

ل تعزمز اااعؿقل ااؿعإال يف ممشرات اااؿقل ااؿإال يف مارااللااإدم  اؾاؿقل ااؿإالل 

 مار. 
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Abstract : 
Most countries are interested in promoting financial inclusion, as an important 

mechanism to support financial stability, enhance the effectiveness of economic, 
financial and monetary policies, achieve development, reduce the effects of poverty, 
reduce economic and social inequality, and improve the quality of life of citizens. 

Empirical evidence emphasizes the economic importance of financial inclusion, its 
contribution to achieving inclusive growth and economic development, and its role in 
poverty eradication, food security support, women's economic empowerment, and 
improved access to water and energy services. Practical evidence also indicates that 
providing financial services (such as digital payments services, savings accounts, credit 
products, and insurance services) to the poor and excluded social groups brings many 
benefits to individuals and the national economy. 

Egypt has been interested in promoting financial inclusion and has made great efforts 
to support citizens' ability to access and use financial services according to their 
economic and social conditions. However, many Egyptian citizens are still financially 
excluded due to some challenges. Such as distance from banks, high prices for financial 
services, lack of required documents, lack of confidence in financial institutions, 
religious beliefs, use of a family member’s account, and no need for financial services. 

Overcoming these challenges requires providing adequate numbers of commercial 
bank branches and automated teller machines, providing various financial services 
suitable for different economic, social and cultural groups, in addition to educating 
citizens about the importance of financial services, and enhancing their confidence in 
financial institutions. 

 
Key words: Financial inclusion, Financial services, Financial stability, The economic 

importance of financial inclusion, Financial Inclusion Indicators in Egypt, Enhancing 
financial inclusion in Egypt .  
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 المقذمة
تزامد اال اؿإم ااعإاؿل ةإااؿقل ااؿإال يف اآلوك  األخقرة وضفرت ااعدمد مـ   

تمـافإ ااؿـظؿإت اادواق ل خإص  اامـؽ اادوال ومجؿقط   ااؿمإدرات ااعإاؿق  ااال

ااعارمـل ااعزمز اااؿقل ااؿإال وتحسقـ ممشراتف طؾك ااؿساقى ااعإاؿلل كؿإ ضفرت 

مجؿقط  مـ ااؿـظؿإت واااراكإت اادواق  ااال  د فإ األسإسل تعزمز اااؿقل ااؿإال 

 ومـفإ اااحإاػ اادوال اؾاؿقل ااؿإال.

اؿقل ااؿإال ةإطامإره  اق   إم  ادطؿ االساؼرار ااؿإالل وتعزمز وأصمح مـظر إاك اا

 إطؾق  ااسقإسإت االلااإدم  وااؿإاق  وااـؼدم ل وتحؼقؼ اااـؿق ل وااحد مـ  ثإر ااػؼرل 

 وتؼؾقؾ طدم ااؿسإواة االلااإدم  واالجاؿإطق ل وتحسـ جقدة حقإة ااؿقاصـقـ.

ل ااؿإال وتضؿقـ أكرب طدد مـ ولد ا اؿت معظؿ حؽقمإت ااعإاؿ ةاعزمز اااؿق

مقاصـقفإ يف ااـظإم ااؿإال اارسؿل وتسفقؾ حاقل ااػاإت االجاؿإطق  ااؿخاؾػ  طؾك 

ااخدمإت ااؿإاق ل اضؿإن ماإرك  طدد أكرب مـ األ راد يف تحؼقؼ اااـؿق  االلااإدم  

 واالجاؿإطق ل واالساػإدة مـ ااػرص ااؿارتك .

راد اؾخدمإت ااؿإاق  اارسؿق  ااال مؼدمفإ ومؽاسب اااؿقل ااؿإال ووصقل األ 

ااؼطإع ااؿاريف واساخدامفإ أ ؿق  الااإدم  كمقرة خإص  يف اادول ااػؼقرةل وااال مغؾب 

طؾك مجاؿعإهتإ طدم ااؿسإواة االلااإدم  واالجاؿإطق  واالسامعإد االلااإدي 

مز خؾؼ  رص واالجاؿإطل اعدد كمقر مـ مقاصـقفإل حقث معؿؾ اااؿقل ااؿإال طؾك تعز

 ماؽإ ا  األ راد ومقاجف  ااؿاؽمت االلااإدم  واالجاؿإطق .

ولد ضفر ا اؿإم مار ةاعزمز اااؿقل ااؿإال وأصمح مـ ااؿاطؾحإت االلااإدم  

ااؿـاارة إطممقًال ولدمت اادوا  ااعدمد مـ ااجفقد ااسإطق  اضؿإن وصقل ااؿقاصـقـ 
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وأصمح تعزمز اااؿقل ااؿإال يف مار مـ إاك ااخدمإت ااؿإاق  اارسؿق  واساخدامفإل 

 أواقمإت ااسقإس  االلااإدم  ااؿارم . 

أكدت ااعدمد مـ ااؿـظؿإت اادواق  طؾك أ ؿق  اارتكقز طؾك اااؿقل ااؿإال ةإطامإره 

 اق   إم  ااحؼقؼ اااـؿق  االلااإدم ل وسعت معظؿ دول ااعإاؿ إاك تعزمز اااؿقل 

غؿ مـ جفقد مار يف تحؼقؼ اااؿقل ااؿإال إال أكف مإ زال ااعدمد مـ ااؿإالل وطؾك اار

ااؿقاصـقـ ااؿارمقـ مسامعدمـ مإاقًال وغقر لإدرمـ طؾك ااقصقل إاك ااخدمإت ااؿإاق  

 اارسؿق  واساخدامفإ طؾك ااـحق ااذي ماػؼ مع أوضإطفؿ االلااإدم  واالجاؿإطق . 

ق اااؿقل ااؿإال ومإ  ل أ ؿقاف ومعد اااسإؤل اار قسل افذا اامحث  ق مإ  

االلااإدم  يف ضق  ااؿساػإد مـ األدا  اااطمقؼق ل ومإ ق ااقضع ااحإال اؾاؿقل ااؿإال 

 يف مار؟

 ويتػرع عن هذا التساؤل الرئقسي عدة تساؤالت فرعقة أهؿفا ما يؾي:

 مإ ااؿؼاقد ةإااؿقل ااؿإال ؟ -1

 ااؿإال ؟ مإ ك ااعمل  ةقـ اااؿقل ااؿإال واالساؼرار -6

 مإ  ل األ ؿق  االلااإدم  اؾاؿقل ااؿإال ؟ -3

 مإ  ق ااقضع ااحإال اؾاؿقل ااؿإال يف مار وكقػ مؿؽـ تحسقـف؟ -4

 تحدمد مػفقم اااؿقل ااؿإال وتقضقح أ ؿ ااخدمإت ااؿإاق  اارسؿق .  -1

 اااعرف طؾك أةعإد اااؿقل ااؿإال. -6

 ااؿإال طؾك االساؼرار ااؿإال.اااعرف طؾك تلثقر اااؿقل  -3
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 تحؾقؾ األ ؿق  االلااإدم  اؾاؿقل ااؿإال. -4

 اااعرف طؾك جفقد مار يف تعزمز اااؿقل ااؿإال. -5

 تحؾقؾ ممشرات اااؿقل ااؿإال يف مار. -6

 تحدمد أسمإب االسامعإد ااؿإال يف مار. -7

 وضع تاقر اؾاغؾب طؾك أسمإب االسامعإد ااؿإال يف مار. -8

يف ضق  ااؿساػإد مـ  تؽاسب دراس  مقضقع ) اااؿقل ااؿإال وأ ؿقاف االلااإدم 

األدا  اااطمقؼق  مع اإلشإرة احإا  اااؿقل ااؿإال يف مار( أ ؿقافإ مـ تزامد اال اؿإم 

ااعإاؿل ةإااؿقل ااؿإالل وسعل ااعدمد مـ دول ااعإاؿ إاك تعزمزهل واطامإره  اق   إم  

   ااعإدا  واااغؾب طؾك ااعدمد مـ ااؿاؽمت االلااإدم  واالجاؿإطق .ااحؼقؼ اااـؿق

اطاؿد اامإحث طؾك ااؿـفج ااقصػل اااحؾقؾل يف جؿع وطرض وتحؾقؾ ااؿعؾقمإت 

واإلحاإ قإت واألدا  اااطمقؼق  طـ اااؿقل ااؿإال وأ ؿقاف االلااإدم ل واساخمص 

قؾفإل واساـاإج أسمإب االسامعإد ااؿإال يف مار ممشرات اااؿقل ااؿإال يف مار وتحؾ

 وسمؾ اااغؾب طؾقفإ. 

يف ضق  ااؿساػإد مـ  ماـإول اامإحث مقضقع  اااؿقل ااؿإال وأ ؿقاف االلااإدم 

األدا  اااطمقؼق  مع اإلشإرة احإا  اااؿقل ااؿإال يف مار يف ثمث ممإحثل وذاؽ طؾك 

 ااـحق اااإال :

 ماهقة الشؿول الؿالي الؿبحث األول:

 ااؿطؾب األول: مػفقم اااؿقل ااؿإال
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 ااؿطؾب ااثإين: أكقاع ااخدمإت ااؿإاق  اارسؿق 

 ااؿطؾب ااثإاث: أةعإد اااؿقل ااؿإال

 ااؿطؾب ااراةع: ااعمل  ةقـ اااؿقل ااؿإال واالساؼرار ااؿإال

د من األدلة الؿبحث الثاين: األهؿقة االقتصادية لؾشؿول الؿالي يف ضوء الؿستػا

 التطبقؼقة

 يف تعزمز ااـؿق االلااإدياااؿقل ااؿإال ااؿطؾب األول: دور 

 يف ااؼضإ  طؾك ااػؼراااؿقل ااؿإال ااؿطؾب ااثإين: دور 

 يف تعزمز األمـ ااغذا لاااؿقل ااؿإال ااؿطؾب ااثإاث: دور 

 يف اااؿؽقـ االلااإدي اؾؿرأة اااؿقل ااؿإال ااؿطؾب ااراةع: دور 

 دور اااؿقل ااؿإال يف دطؿ ااقصقل إاك خدمإت ااؿقإه وااطإل ااخإمس:  ااؿطؾب

 الؿبحث الثالث: الوضع الحالي لؾشؿول الؿالي يف مصر

 ااؿطؾب األول: جفقد مار يف تعزمز اااؿقل ااؿإال

 ااؿطؾب ااثإين: تؼققؿ ممشرات اااؿقل ااؿإال يف مار 

 ؾ اااغؾب طؾقفإااؿطؾب ااثإاث: طقا ؼ اااؿقل ااؿإال يف مار وسم
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 المبحث األول

 ماهية الشمىل المالي 

معد اااؿقل ااؿإال  اق  ااعزمز االساؼرار ااؿإال اامزم ادطؿ خطط اااـؿق  

االلااإدم  واالجاؿإطق ل ةإإلضإ   إاك أن اااؿقل ااؿإال معؿؾ طؾك دطؿ اااؿؽقـ 

عدمـ مإاقًال مـ خمل تعزمز االلااإدي واالجاؿإطل اؾػؼرا  وااؿفؿاقـ وااؿسم

لدرهتؿ طؾك ااقصقل إاك ااخدمإت ااؿإاق  واساخدامفإل مؿإ مزمد مـ  رص تحسقـ 

 أوضإطفؿ االلااإدم  واالجاؿإطق .   

وماـإول اامإحث يف  ذا ااؿمحث مإ ق  اااؿقل ااؿإال مـ خمل تقضقح مػفقمف 

ل ثؿ تحؾقؾ ااعمل  ةقـ وطرض أكقاع ااخدمإت ااؿإاق ل وطرض أةعإد اااؿقل ااؿإال

 اااؿقل ااؿإال وةقـ االساؼرار ااؿإالل وذاؽ طؾك ااـحق اااإال:

 ااؿطؾب األول: مػفقم اااؿقل ااؿإال

 ااؿطؾب ااثإين: أكقاع ااخدمإت ااؿإاق  اارسؿق 

 ااؿطؾب ااثإاث: أةعإد اااؿقل ااؿإال

 ااؿطؾب ااراةع: ااعمل  ةقـ اااؿقل ااؿإال واالساؼرار ااؿإال

 

محظك اااؿقل ااؿإال وإمؽإكق  وصقل كسم  كمقرة مـ اامإاغقـ إاك ااؼطإع ااؿإال 

م 6229اارسؿل ةإ اؿإم طإاؿل حؼقؼلل كؿإ ضفر يف لؿ  مجؿقط  ااعارمـ يف طإم 

 (1)م.6211وإطمن ااؿإمإ طـ اااحإاػ مـ أجؾ اإلدمإج ااؿإال يف طإم 

                                                        

(1) T. Arun, R. Kamath, Financial inclusion: Policies and practices, IIMB Management Review, Volume. 27 
2015, p 267. 
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ت اااؿقل ااؿإالل ومـفإ أكف ااعؿؾق  ااال تضؿـ سفقا  ااقصقل ل وتاعدد تعرمػإ

 (1)واااقا رل واساخدام ااـظإم ااؿإال اارسؿل اجؿقع أطضإ  االلااإد.

ومعر ف اامعض ةلكف حإا  مساطقع  قفإ كؾ شخص ااقصقل إاك مجؿقط  كإمؾ  مـ 

وةطرمؼ  مـإسم ل مع ااخدمإت ااؿإاق  طإاق  ااجقدةل وااال ماؿ تؼدمؿفإ ةلسعإر معؼقا  

 (6)االحرتام وااؽرام .

عرم  أو غقر ااسعرم  يف ومرى اامعض أن اااؿقل ااؿإال  ق غقإب اؾحقاجز ااس

 (3)ااخدمإت ااؿإاق .اساخدام 

ومعر ف أخرون ةلكف طؿؾق  ضؿإن ااقصقل إاك ااخدمإت ااؿإاق  واال اؿإن ااؿـإسب 

إت ااضعقػ ل مثؾ األلسإم ااضعقػ  ويف ااقلت ااؿـإسب طـد ااحإج  مـ لمؾ ااؿجؿقط

 (4)وااؿجؿقطإت مـخػض  اادخؾ ةاؽؾػ  معؼقا .

ومرى اامعض أن جق ر اااؿقل ااؿإال  ق ضؿإن تق ر مجؿقط  مـ ااخدمإت 

 (5)ااؿإاق  ااؿـإسم  اؽؾ  ردل وتؿؽقـف مـ  فؿ  ذه ااخدمإت وااقصقل إاقفإ.

مـ مخاؾػ اامإاغقـ األ راد  إتإح  وصقل جؿقعومرى اامإحث أن اااؿقل ااؿإال  ق 

خدمإت ااؿإاق  اارسؿق ل ولدرهتؿ طؾك ااااػاإت االجاؿإطق  وااؿـإصؼ ااجغرا ق  إاك 

 ةؿإ ماقا م مع احاقإجإهتؿ.  االساػإدة ااػعؾق  مـفإ

                                                        

(1) H. T. Williams, A. J. Adegoke, A. Dare, ROLE OF FINANCIAL INCLUSION IN ECONOMIC GROWTH AND 
POVERTY REDUCTION IN A DEVELOPING ECONOMY, Internal Journal of Research in Economics and 
Social Sciences (IJRESS), Volume 7, Issue 5, May 2017, p. 265. 

(2) T. Arun, R. Kamath, op.cit., p 267. 
(3) A. Damodaran, Financial Inclusion: Issues and Challenges, AKGEC INTERNATIONAL JOURNAL OF 

TECHNOLOGY, Volume 4, No. 2, December 2013, p 55. 
(4) S. Chinnathambi, T. Ramachandran, Financial Inclusion - A Study on Small and Marginal Farmer In 

Theni District, International Journal of Applied Engineering Research, Volume 10, Number 9, 2015, p. 
23087. 

(5) A. Damodaran, op.cit., p 54. 
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واؼد تحؼؼ تؼدم مؾحقظ يف اااؿقل ااؿإال طؾك اااعقد ااعإاؿل حقث لإم كحق 

مل ةػاح حسإةإت يف اامـقك 6217م و 6214قـ طإمل مؾققن  رد ةإاغ يف ااػرتة مإة 515

وممسسإت ااخدمإت ااؿإاق  اارلؿق ل ارتتػع كسم  مإاؽل ااحسإةإت ةقـ اامإاغقـ مـ 

 (1)م. 6211طإم  ٪51م يف حقـ كإكت 6217طإم  ٪69م إاك 6214طإم  66٪

دة وماؽؾ غقإب اااؿقل ااؿإال )االسامعإد ااؿإال( ضإ رة اجاؿإطق  والااإدم  معؼ

تاضؿـ طقامؾ ماـقط  مثؾ ااجغرا قإل وااثؼإ  ل واادمـل واااإرمخل وطدم ااؿسإواة 

 (6)االجاؿإطق  وااللااإدم ل و قؽؾ االلااإدل وااسقإس  االلااإدم . 

ومؼاد ةإالسامعإد ااؿإال تؾؽ ااعؿؾقإت ااال تؿـع ةعض ااؿجؿقطإت واأل راد مـ 

لدرة األ راد أو األسر أو ااؿجؿقطإت طؾك  ااقصقل إاك ااـظإم ااؿإال اارسؿلل أو طدم

 (3)ااقصقل إاك ااخدمإت ااؿإاق  ااضرورم  يف شؽؾ مـإسب.

مؾقإر ةإاغ طؾك مساقى ااعإاؿ ال مؿاؾؽقن أم   1.7ومؼدر طدد ااؿسامعدمـ مإاقإ ةـحق 

حسإةإت مار ق  أو أم  حسإةإت يف ممسسإت ااخدمإت ااؿإاق  اارلؿق ل ومرتكز 

ل ااـإمق  ل  ػل اامؾدان مرتػع  اادخؾ ترتػع ممشرات اااؿقل ااؿإال معظؿفؿ يف اادو

مـ اامإاغقـ حسإةإت مإاق ل يف حقـ تـخػض  ذه ااـسم  يف اامؾدان  ٪94حقث مؿاؾؽ 

 (4)مـ اامإاغقـ. ٪63ااـإمق   إاك 

تخاؾػ كاإ ج االسامعإد ااؿإال حسب صمقع  ومدى اكخػإض ااخدمإت ااؿإاق ل  ػل 

                                                        

(1) A. D. Kunt, L. Klapper, D. Singer, S. Ansar, J. Hess, The Global Findex Database 2017: Measuring 
Financial Inclusion and the Fintech Revolution, The World Bank, 2018, p. 2. 

(2) A. T. Odeleye, M. O. Olusoji, FINANCIAL INCLUSION AND INCLUSIVE GROWTH IN NIGERIA,  Conference: 
ATTAINING INCLUSIVE GROWTH IN NIGERIA: CHALLENGES AND PROSPECTS, At Abuja, Nigeria, March 
2016, p. 5. 

(3)  S.Chinnathambi, T.Ramachandran, op.cit., pp. 23088-23900. 
(4) A. D. Kunt, L. Klapper, D. Singer, S. Ansar, J. Hess, op.cit., pp. 2-4. 
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قصقل إاك ااخدمإت ااؿإاق  مـ لمؾ ااػاإت ذات اادخؾ ااؿـخػضل  نهنإ حإا  غقإب اا

تقاجف كؼاًا يف ااؿدخرات واكخػإض االساثؿإراتل وطدم وجقد تخطقط مإال  مـ 

اؽمإر ااسـل وصعقةإت يف ااحاقل طؾك اال اؿإن أو ااحاقل طؾك ا اؿإن مـ ماإدر 

 (1)غقر رسؿق  ةلسعإر  إ دة ةإ ظ .

ةعقامؾ أخرى  مإاقًا ااؿسامعدمـ للة نم  یامإات امإداخاای ول إصواوترتمط  قا د ا

إ رمؼقإ جـقب   ل ااؿزارطقـ صغإر واجفی للامثإا لیسة طای افل مؽؿؾ غقر مإاق  

 ةإااؽـقاقجقإ   رامعا صكؼ ومـفإ ل جإلكتإا زمإدةن ااعؼمإت تؼقد ط  مومجماااحرا  

ل واذاؽ  نن االساػإدة واقألسا ایإ ولصواا وتؽؾػ مفإل وصعقة  اإ ولصواوا ااحدمث 

مـ زمإدة ااقصقل إاك ااخدمإت ااؿإاق  ترتمط ةاعزمز خدمإت اإلرشإد اازراطلل 

وتاجقع تمـل مؿإرسإت زراطق  حدمث ل وتحسقـ اامـق  اااحاق  مـ أجؾ خػض تؽؾػ  

 (6)ااقصقل إاك األسقاق.

ااؿإال إاك تؿؽقـ األ راد مـ ااقصقل إاك ااخدمإت ااؿإاق  ااال  مفدف اااؿقل

تؼدمفإ اامـقك وااؿمسسإت ااؿإاق  اارسؿق  واساخدامفإل ومـ  ذه ااخدمإت خدمإت 

ااالمقـ واال اؿإن وااخدمإت ااؿإاق  اارلؿق  واالدخإرل و قؿإ مؾل تقضقح افذه 

 ااخدمإت:

 خدمات التلمقن . أ

عزمز االساؼرار ااؿإال اؽؾ مـ األسر واااركإتل وتعما  تسإ ؿ خدمإت ااالمقـ يف ت

                                                        

(1)  S.Chinnathambi, T.Ramachandran, op.cit., p. 23088. 
(2) L. KASEKENDE, What Role Does Financial Inclusion Play in the Policy Agenda for Inclusive Growth in 

Sub-Saharan Africa?, Development, Volume 57, 2014, NO. (3–4),  p 485. 
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وتقجقف ااؿدخراتل ودطؿ ااـاإط اارمإديل وتعزمز ااربامج االجاؿإطق ل وتاجقع تراكؿ 

 (1)رأس ااؿإل ااجدمد وتعزمز كػإ ة اااخاقص.

تاقر ااعدمد مـ اادراسإت إاك أن ااالمقـ مؿؽـ أن محّسـ ااؼرارات ااخإص  

 (6).اجع طؾك االساثؿإر يف أكاط  ذات مخإصرة أطؾك وإكاإجق  أطؾكةإاؿساثؿرمـل وم

 ػل ةقا  ااؿخإصر غقر ااؿممـ ل غإامًا مإ تاجـب ااؿاروطإت االلااإدم   رص  

 (3)طإ داهتإ مرتػعًا.االساثؿإر ةعقا د غقر ممكدة حاك اق كإن ماقسط 

اؿخإصر ألن طؼقد كؿإ تمدي خدمإت ااالمقـل يف ةعض ااحإالتل إاك تؼؾقؾ حدوث ا

ااالمقـ اارسؿق  تخؾؼ حقا ز لقم  ادى شركإت ااالمقـ اؾحد مـ ااؿخإصر وتخػقػفإل 

 عؾك سمقؾ ااؿثإلل لد تطؾب شركإت تلمقـ ااحرمؼ مـ مإاؽل ااؿـإزل تركقب كإشػإت 

 (4)اادخإن واالحاػإظ هبإ.

 خدمات االئتؿان. ب

ااغطق  مإهتؿ أو اساثؿإراهتؿ أو محاإج األ راد إاك ااقصقل إاك اال اؿإن ااؿقمؾ مارت

كػؼإت ااطقارئ غقر ااؿاقلع ل ويف حإا  طدم تؿؽـفؿ مـ ااحاقل طؾك اال اؿإن 

ااؿاريف ماؿ ااؾجق  إاك االلرتاض مـ األصدلإ  أو األلإرب أو ااؿؼرضقـ غقر 

 اارسؿققـ. 

                                                        

(1) J. F. Outreville, THE RELATIONSHIP BETWEEN INSURANCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT: 85 
EMPIRICAL PAPERS FOR A REVIEW OF THE LITERATURE, Risk Management and Insurance Review, 
Volume 16, No. 1,  2013, P 97. 

(2)  S. Cole, Overcoming Barriers to Microinsurance Adoption: Evidence from the Field, The Geneva 
Papers, International Association for the Study of Insurance Economics, 2015, p. 2. 

(3) C. Delavallade, F. Dizon, R. V. Hill, J. P. Petraud, Managing Risk with Insurance and Savings 
Experimental Evidence for Male and Female Farm Managers in the Sahel, The World Bank, Policy 
Research Working Paper, NO. 7176, January 2015, p. 2. 

(4)  S. Cole, op.cit., p. 3. 
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رتاض ماؿقز االلرتاض مـ ممسس  مإاق  طـ االلرتاض مـ األصدلإ  أو ااعإ ؾ  أو االل

غقر اارسؿلل  عـدمإ مؼرتض األ راد مـ ااعإ ؾ  واألصدلإ  يف مجاؿعفؿ ل  نهنؿ 

مؼاارون طؾك األمقال داخؾ مجاؿعفؿ. أمإ االلرتاض مـ ممسس  مإاق  رسؿق   قزمؾ 

 ذا ااؼقد.كؿإ أن االلرتاض مـ ممسس  مإاق  رسؿق  ل لد مق ر افذه األسر شروط 

 (1)ؿؼرضقـ غقر اارسؿققـ.ا اؿإكق  أ ضؾ مـ االلرتاض مـ اا

 ج. الخدمات الؿالقة الرقؿقة

مؼاد هبإ ااخدمإت ااؿإاق  ااال ماؿ تؼدمؿفإ مـ خمل اافقاتػ ااؿحؿقا  أو أجفزة 

ااؽؿمققتر اااخاق  أو اإلكرتكت أو اامطإلإت ااؿرتمط  ةـظإم ااد ع اإلاؽرتوينل وتسإطد 

إاؽرتوكقًا ومؿؽـ ةعد ذاؽ ااخدمإت ااؿإاق  اارلؿق  طؾك د ع وتحاقؾ األمقال 

 (6)اساخدام األمقال اإلاؽرتوكق  اد ع ااػقاتقرل أو تحقمؾ األمقالل أو ادخإر إ.

وتسإطد ااخدمإت ااؿإاق  اارلؿق  طؾك ااقصقل إاك ااخدمإت ااؿار ق  ةدون  روع 

ةـؽق  تؼؾقدم ل مـ خمل تؼـقإت االتاإالت ااسؾؽق  واامسؾؽق ل وطإدة ماؿ االساعإك  

اإدر خإرجق  تعؿؾ ةإاـقإة  طـ اامـقكل مثؾ ماإجر اامقع ةإااجز   أو محطإت اامـزمـ ةؿ

 (3)أو مؽإتب ااربمد ااؼقم ةإاد ع واااحاقؾ ااـؼدي.

مؿؽـ أن ممدي اااؿقمؾ اارلؿل إاك لدر أكرب مـ اااؿقل ااؿإالل وتق قر ااخدمإت 

يف لإطإت اامـقكل وااحد مـ ااؿإاق  ةلسعإر معؼقا  ومرمح  و مـ ل وااحد مـ االكاظإر 

                                                        

(1) A. D. Kunt, L. Klapper, D. Singer, Financial Inclusion and Inclusive Growth, A Review of Recent Empirical 
Evidence, The World Bank, Policy Research Working Paper, NO. 8040, April 2017, p. 14. 

(2) P. K. Ozili, Impact of digital finance on financial inclusion and stability, Borsa Istanbul Review, Volume 
18, Issue 4, 2018, pp. 330. 

(3) E. Gibson, F. L. Pasini, R. P. Buckley, REGULATING DIGITAL FINANCIAL SERVICES AGENTS IN 
DEVELOPING COUNTRIES TO PROMOTE FINANCIAL INCLUSION, Journal of Legal Studies, Singapore, 
July 2015, pp. 27. 
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 (1)األطؿإل ااقرلق  وااقثإ ؼ ااقدوم ل وااحػإظ طؾك طدد ألؾ مـ ااػروع ااؿار ق ل

 .(6)وتق قر تؽإاقػ ااسػر إاك  روع اامـقك وااحد مـ مخإصر ااسرل 

مـ اامإاغقـ طؾك مساقى  ٪56م اساخدم 6217وتاقر اااؼدمرات إاك أكف يف طإم 

يف  ٪97ؼل أو إرسإل مد قطإت رلؿق ل ووصؾت ااـسم  إاك ااعإاؿ حسإةإهتؿ يف تؾ

 (3)يف اامؾدان ااـإمق . ٪72اامؾدان مرتػع  اادخؾل ةقـؿإ كإكت

 د. خدمات االدخار

مقّ ر األ راد مدخراهتؿ مـ أجؾ اإلكػإق طؾك احاقإجإهتؿ ااؿساؼمؾق  مثؾ شرا  ااسؾع 

 ل وكػؼإت ااعمجل واإلكػإق طؾك ااؽمقرة ل واالساثؿإر يف اااعؾقؿ أو األطؿإل اااجإرم

طرب لـقات غقر حإالت ااطقارئ ااؿحاؿؾ ل ومؾجل ااؿسامعدون مإاقإ إاك االدخإر 

رسؿق  ل مثؾ تخزمـ ااـؼد يف ااؿـزل ل واالكضؿإم اـقادي االدخإر ل وشرا  ااؿإشق  

 (4)وااسؾع ااؿعؿرة ل وااال تعد وسإ ؾ غقر سإ ؾ  وأخطر مـ ااحسإةإت ااؿار ق 

مـ  ٪55م إاك أكف يف اامؾدان مرتػع  اادخؾ لإم كحق 6217اقر تؼدمرات طإم وت

مـ اامإاغقـ لإمقا ةإالدخإر يف  ٪16اامإاغقـ ةإالدخإر يف ممسسإت مإاق  رسؿق  مؼإةؾ 

مـ اامإاغقـ ةإالدخإر يف  ٪61لـقات غقر رسؿق ل ةقـؿإ يف اامؾدان ااـإمق  لإم كحق 

 (5)مـ اامإاغقـ لإمقا ةإالدخإر يف لـقات غقر رسؿق . ٪66ممسسإت مإاق  رسؿق  مؼإةؾ 

                                                        

(1) P. K. Ozili,op.cit., pp. 330-331. 
(2) J. C. Aker, R. Boumnijel, A. M. Clelland, N. Tierney, How do Electronic Transfers Compare? Evidence 

from a Mobile Money Cash Transfer Experiment in Niger, Tufts University,September 2013, p. 13. 
(3) A. D. Kunt, L. Klapper, D. Singer, S. Ansar, J. Hess, op.cit., p. 7. 
(4) S. Prina, Banking the poor via savings accounts: Evidence from a field experiment, Journal of 

Development Economics, volume 115, 2015, p. 16. 
(5) A. D. Kunt, L. Klapper, D. Singer, S. Ansar, J. Hess, op.cit., p. 8.  
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مؿؽـ تـإول ااخدمإت ااؿإاق  كالن كؾ ااؿـاجإت مـ خمل جإكمل ااطؾب 

وااعرضل وماؿثؾ جإكب ااعرض يف ةعد ااقصقل إاك تؾؽ ااخدمإتل أمإ جإكب ااطؾب 

 ااخدمإت.  قاؿثؾ يف ةعد االساخدام ااػعؾل افذه

 بعد الوصول إلى الخدمات الؿالقة الرسؿقة  

مؿثؾ  ذا اامعد جإكب ااعرض اؾخدمإت ااؿإاق ل و مؼاد ةف إتإح  ااخدمإت ااؿإاق  

 (1)اارسؿق  الساخدامفإ مـ لمؾ األ راد.

لد ماعرض ةعض األ راد امسامعإد ااؿإال ألسمإب اجاؿإطق  أو الااإدم  مثؾ ارتػإع 

ااؿإاق  أو ةسمب كؼص ااخدمإت ااؿار ق  يف اارمػ وااؿـإصؼ تؽإاقػ ااخدمإت 

 (6)ااـإ ق ل أو محدودم  اال اؿإن ةسمب كؼص ااؿعؾقمإت وااضؿإكإت ااؿإاق . 

وتقجد مجؿقط  مـ ااؿمشرات اؼقإس ةعد ااقصقلل ومـفإ طدد  روع اامـقك 

أاػ ةإاغل  122كقؾقمرت مرةعل وطدد  روع اامـقك اااجإرم  اؽؾ  1222اااجإرم  اؽؾ 

كقؾقمرت مرةعل وطدد أجفزة اااراف اآلال  1222وطدد أجفزة اااراف اآلال اؽؾ 

 (3)ةإاغ. 122.222اؽؾ 

 الرسؿقةبعد استخدام الخدمات الؿالقة  . أ

مؿثؾ  ذا اامعد جإكب ااطؾب طؾك ااخدمإت ااؿإاق  اارسؿق  ل ومؼاد ةف االساخدام 

                                                        

(1) A. D. Kunt, L. Klapper, D. Singer, The Global Findex Database 2014, Measuring Financial Inclusion 
around the World, The World Bank, Policy Research Working Paper, NO. 7255, April 2015 p. 9. 

(2) A. Gupta, V. Chotia, N. V. M. Rao, FINANCIAL INCLUSION AND HUMAN DEVELOPMENT: A STATE-WISE 
ANALYSIS FROM INDIA, International Journal of Economics, Commerce and Management, United 
Kingdom, Volume. II, Issue 5, 2014, P. 5. 

(3) A. D. Kunt, L. Klapper, D. Singer, 2015, op.cit., p. 9. 
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 (1)ااػعؾل اؾخدمإت ااؿإاق  مـ لمؾ األ راد.

ومرتمط اساخدام ااخدمإت ااؿإاق  اارسؿق  ةعقامؾ أخرى غقر ااقصقل ااؿإالل 

 معض األ راد اقس ادمفؿ صؾب طؾك ااخدمإت ااؿإاق  اارسؿق ل مؿإ ممدي هبؿ إاك 

 (6)االسامعإد ااذايت ألسمإب ثؼإ ق  أو دمـق  أو ألهنؿ ال مدركقن ااػإ دة مـ  ذه ااخدمإت.

 راد اؾقصقل إاك ااخدمإت ااؿإاق  واالساػإدة مـفإ غقر وتعد احاقإجإت ولدرات األ

مااإهب ل وةإااإال  نن اساخدام ااخدمإت ااؿإاق  اارسؿق  معاؿد طؾك ااخاإ ص 

 (3)ااؿحددة افذه ااخدمإت ومدى مم ؿ   ذه ااخدمإت اؿاطؾمإت األ راد.

ق ل وتساخدم مجؿقط  مـ ااؿمشرات اؼقإس ةعد اساخدام ااخدمإت ااؿإاق  اارسؿ

ومـ  ذه ااؿمشرات مؾؽق  ااحسإةإت ااؿإاق  واالدخإر يف ااؿمسسإت ااؿإاق  اارسؿق  

وااللرتاض مـفإ وااحقاالت ااؿإاق  طرب ااؿمسسإت ااؿإاق  اارسؿق  واساخدام 

 (4)اإلكرتكت يف د ع األمقال.

م إاك زمإدة اارتكقز طؾك أ ؿق   6228اؿإاق  ااعإاؿق  يف طإم اؼد أدت األزم  ا

االساؼرار ااؿإالل وااالكقد طؾك أن طدم االساؼرار ااؿإال اف  ثإر ضإرة طؾك ااـؿق 

االلااإدي واار إه االجاؿإطلل وخإص  يف اامؾدان ااـإمق ل ألن األشخإص ااذمـ ادمفؿ 

كمقرة طؾك مقاجف  مخإصر األزمإت مساقمإت مـخػض  مـ اادخؾ ال ماؿاعقن ةؼدرة 

                                                        

(1) A. Raichoudhury, Financial Inclusion & Human Development: A Cross Country Analysis, Asian Journal of 
Business Research, Volume 6, Issue 1, 2016, p. 38. 

(2) A. D. Kunt, L. Klapper, D. Singer, 2015, op.cit., p 8. 
(3) L. KASEKENDE, op.cit.,p. 485. 
(4) A.Gupta, V.Chotia, N.V.M. Rao, op.cit.,p 8. 
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 (1)ااؿإاق ل ومؿؽـ أن تاعطؾ سمؾ طقافؿ ةسمب طدم االساؼرار ااؿإال.

وأكدت األزم  أن االساؼرار ااؿإال مؿؽـ أن ماعرض اؾخطر حاك اق كإن  ـإك 

اساؼرار يف األسعإر وممشرات االلااإد ااؽؾلل وأكف مجب أن ماحقل االساؼرار ااؿإال 

ا  ضؿـًقإ إاك ماغقر صرمح اؾسقإس  االلااإدم ل وأن مإ ماؽؾ هتدمًدا مـ كقكف ماغقرً 

 امساؼرار ااؿإال يف أي مؽإن يف ااعإاؿ مؿثؾ هتدمًدا امساؼرار ااؿإال يف 

 (6)كؾ مؽإن.

 ويساعد الشؿول الؿالي عؾي تعزيز االستؼرار الؿالي من عدة أوجه أهؿفا:

ل طـ صرمؼ تحسقـ طؿؾق  ااقسإص  ةقـ مسإطد اااؿقل ااؿإال طؾك االساؼرار ااؿإا -1

ااؿدخرات واالساثؿإرات وزمإدة طدد ااؿقدطقـ وااؿؼرتضقـل حقث معؿؾ تقسقع 

لإطدة طؿم  اامـقك طؾك تقسقع أكاطافإ اااؿؾ مجإالت أطؿإل جدمدةل وتجعؾفإ 

 (3)أكثر تـقًطإ ولدرة طؾك مقاجف  ااؿخإصر وتحؿؾ ااخسإ ر غقر ااؿاقلع .

مـ خمل إتإح  ااؿإال يف جعؾ لإطدة تؿقمؾ اامـقك أكثر تـقطإ مسإ ؿ اااؿقل   -6

ااقصقل إاك ااقدا ع ااؿار ق  واساخدامفإ طؾك كطإق أوسع مـ ااسؽإن اامإاغقـ 

وةذاؽ  نن اااؿقل ااؿإال األوسع يف ااقدا ع ااؿار ق  مؿؽـ أن محّسـ ةاؽؾ 

مز االساؼرار ااؿإال كمقر مـ مروك  تؿقمؾ ااؼطإع ااؿاريف وةإااإال مسإ ؿ يف تعز

  (4)اااإمؾ.

                                                        

(1) S. Neaime, I. Gaysset, Financial inclusion and stability in MENA: Evidence from poverty and inequality, 
Finance Research Letters, Volume 24, 2018, p. 231. 

(2) H. R. Khan, Financial inclusion and financial stability: are they two sides of the same coin?, the Indian 
Bankers Association and Indian Overseas Bank, Chennai,4 November 2011, p. 1. 

(3) S. Neaime, I. Gaysset, op.cit., p. 231. 
(4) R. Sahay, M. Cihak,  Y. N. Mooi,et al., Financial Inclusion: Can It Meet Multiple Macroeconomic Goals?, 

IMF  STAFF DISCUSSION NOTE, International Monetary Fund, September 2015, p.16. 
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مسإطد االساؼرار ااؿإال طؾك تق قر لإطدة أكثر اساؼراًرا اؾقدا ع ةإامـقكل وكؿإ   -3

مل  نكف مؿؽـ اؿاإدر تؿقمؾ اااجز   6228أضفرت األزم  ااعإاؿق  يف طإم 

حقث مؿقؾ ااؿدخرون  (1)ااؿساؼرة أن تعزز لدرة اامـقك طؾك اااؽقػ ةاؽؾ كمقرل

دخؾ ااؿـخػض إاك ااحػإظ طؾك سؾقك مإال مساؼر مـ حقث أصحإب اا

 .(6)االحاػإظ ةإاقدا ع وااحػإظ طؾك كػس معدالت االدخإر

وخمل  رتات األزمإت ااؿإاق  ل تعؿؾ ااقدا ع مـ ااعؿم  أصحإب اادخؾ 

ااؿـخػض طإدًة كؿادر مساؿر األمقال حاك مع جػإف ااؿاإدر األخرىل وةإااإال 

اغإر  رًصإ كمقرة اؾحاقل طؾك ودا ع مساؼرةل ويف حإا  غقإب مثؾ  ذه مق ر ااعؿم  اا

 (3)ااقدا ع لد تجد اامـقك صعقة  يف مقاصؾ  اإللراض أو تغطق  طؿؾقإت سحب ااقدا ع.

مؿإ مؼؾؾ مـ طؿؾقإت ممدي اااؿقل ااؿإال إاك زمإدة ااقدا ع اااغقرة اؾمـقكل    -4

ألزمإت ااؿإاق ل  عإدة مإ مؽقن سحب ااقدا ع يف أولإت اإلجفإد ااؿإال أو ا

ااؿقدطقن ااؽمإر  ؿ أول مـ مـسحمقا مـ األسقاق ااؿإاق  ةقـؿإ تؽقن ااقدا ع 

 (4)اااغقرة أكثر اساؼرارًا. 

معاؿد األ راد ااؿسامعدون مإاقًا ةاؽؾ أسإسل طؾك ااؿعإممت ااـؼدم  وتؽقن   -5

إ مؿؽـ اؿساقمإت أكرب لراراهتؿ مساؼؾ  طـ ااسقإس  ااـؼدم  اؾمـؽ ااؿركزيل ةقـؿ

مـ اااؿقل ااؿإال أن تسفؾ زمإدة ماإرك  لطإطإت االلااإد ااؿخاؾػ  يف ااـظإم 

                                                        

(1) M. M. Aleer, Financial Inclusion and Macroeconomic Stability in Emerging and Frontier Markets, 
Business and Economics Research Group, Vietnam, 2018, Retrieved March 9, 2019, Available at:  
https://eprints.ucm.es/54660/1/1901.pdf p. 6. 

(2) R. Sahay, M. Cihak,  Y. N. Mooi,et al., op.cit., p. 16. 
(3) M. M. Aleer, op,cit., p. 6. 
(4) R. Han, M. Melecky, Financial Inclusion for Financial Stability Access to Bank Deposits and the Growth 

of Deposits in the Global Financial Crisis, Background Paper to the 2014 World Development Report, 
The World Bank, Policy Research Working Paper, NO. 6577, 2013, pp. 2-4. 

https://eprints.ucm.es/54660/1/1901.pdf
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ؼدم  وخإص  اساخدام سعر ااؿإال اارسؿلل مؿإ معزز مـ  إطؾق  ااسقإس  ااـ

 (1)ااػإ دة.

مسإطد اااؿقل ااؿإال األ راد وااؿاروطإت طؾك االكاؼإل مـ االلااإد ااـؼدي   -6

إت ااؿار ق  ااال مؿؽـ رصد إل ومحسـ ذاؽ مـ إكػإذ ااؼإكقن إاك ااحسإة

وضؿإن خضقع مزمد مـ ااؿعإممت اضقاةط ومرالم  مؽإ ح  غسؾ األمقال 

 (6)وتؿقمؾ اإلر إب.

ااؼطإع ااؿإال اااإمؾ شرطق  سقإسق  أكرب وةإااإال مؼؾؾ مـ خطر طدم  مؽاسب  -7

 (3)الساؼرار ااؿإال.االساؼرار ااسقإسلل ااذي لد ممدي ةدوره إاك طدم ا

معؿؾ اااؿقل ااؿإال طؾك تؼؾقؾ طدم ااؿسإواة يف اادخؾل وسد ااػجقة ةقـ   -8

األغـقإ  وااػؼرا ل مؿإ مدطؿ االساؼرار االجاؿإطلل وااذي مسإ ؿ يف تعزمز 

 (4)االساؼرار ااؿإال.

ماؿاع ااؼطإع ااؿإال اااإمؾ ةإاؼدرة طؾك تعزمز االساؼرار االلااإدي وااثؼ  يف   -9

 (5)اؿمسسإت االلااإدم  وااؿإاق ل مؿإ مسإ ؿ يف تعزمز االساؼرار ااؿإال.ا

مسإطد اااؿقل ااؿإال طؾك كار حؾقل مماؽرة وترتقمإت االساعإك  ةؿاإدر -12

خإرجق ل و ذه االةاؽإرات ااؿإاق  ادمفإ ااؼدرة طؾك خػض اااؽإاقػل وكار 

                                                        

(1) P. K. Ozili,op.cit., p. 331. 
(2) M. O. Mbutor, I. A. Uba, The impact of financial inclusion on monetary policy in Nigeria, Journal of 

Economics and International Finance, Volume 5, Issue 8, November, 2013, p. 321. 
(3) Global Partnership For Financial Inclusion (GPFI), Financial Inclusion- A Pathway To Financial Stability? 

Understanding The Linkages, GPFI 1st Annual Conference On Standard Setting Bodies And Financial 
Inclusion: Promoting Financial Inclusion Through Proportionate Standards And Guidance Basel, 
October 29, 2012, p. 3. 

(4) S. Neaime, I. Gaysset, op.cit., p. 231. 
(5) Global Partnership For Financial Inclusion (GPFI), op.cit., p 3. 
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ر كػإ ة يف األدا ل ااؿعؾقمإت طؾك كحق أسرعل وتسإطد طؾك جعؾ األسقاق أكث

 (1)وةإااإال ااؿسإ ؿ  يف زمإدة ااؽػإ ة ااعإم  املااإد وتعزمز االساؼرار ااؿإال.

مسإ ؿ  زمإدة اإللراض األ راد واااركإت اااغقرة يف ااحد مـ ااؼروض غقر -11  

ااعإمؾ ل وةإااإال مسإ ؿ يف زمإدة رةحق  اامـقكل ومعزز لدرهتإ طؾك مقاجف  مخإصر 

 (6)اؿاعثرةل ومؼؾؾ ااؿخإصر اإلجؿإاق  ااال لد مقاجففإ ااؿارف.ااؼروض ا

                                                        

(1) M. O. Mbutor, I. A. Uba, op.cit., p. 320. 
(2) M. M. Aleer, op,cit., p. 6. 
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 المبحث الثاني

 األهمية االقتصادية للشمىل المالي في ضىء المستفاد 

 من األدلة التطبيقية

معد اااؿقل ااؿإال أداة حؼقؼق  اد ع االلااإد وتطقمر ااؿجاؿع وتحسقـ مساقى 

ؿاإرك  يف اااـؿق  االلااإدم  واالجاؿإطق ل وتاقر ااؿعقا  وخؾؼ  رص ماؽإ ا  اؾ

األدا  اااطمقؼق  إاك مسإ ؿ  اااؿقل ااؿإال يف تحؼقؼ ااعدمد مـ األ داف االلااإدم  

 سقا  طؾك مساقى اادول أو ااؿاروطإت أو األ راد. 

وماـإول اامإحث األ ؿق  االلااإدم  اؾاؿقل ااؿإال مـ خمل تحؾقؾ دور اااؿقل 

 تحؼقؼ مجؿقط  مـ األ داف االلااإدم ل و ك تعزمز ااـؿق االلااإديل ااؿإال يف

وااؼضإ  طؾك ااػؼرل وتعزمز األمـ ااغذا لل واااؿؽقـ االلااإدي اؾؿرأةل ودطؿ 

 ااقصقل إاك خدمإت ااؿقإه وااطإل ل وذاؽ طؾك ااـحق اااإال:

 ااؿطؾب األول: دور اااؿقل يف تعزمز ااـؿق االلااإدي

 : دور اااؿقل يف ااؼضإ  طؾك ااػؼرااؿطؾب ااثإين

 ااؿطؾب ااثإاث: دور اااؿقل يف تعزمز األمـ ااغذا ل

 ااؿطؾب ااراةع: دور اااؿقل يف اااؿؽقـ االلااإدي اؾؿرأة 

 دور اااؿقل ااؿإال يف دطؿ ااقصقل إاك خدمإت ااؿقإه وااطإل ااؿطؾب ااخإمس: 

 

محاإج تحؼقؼ ااـؿق االلااإدي اااإمؾ إاك اااقزمع ااعإدل اػرص ااـؿق و قا دهل 

ومعارب اااؿقل ااؿإال أحد أ ؿ ااػرص ااال مجب تقزمعفإ ةاؽؾ طإدل مـ أجؾ تحؼقؼ 
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 (1)كؿق الااإدي شإمؾ.

مسإ ؿ اااؿقل ااؿإال يف تعزمز لدرة ااجفإز ااؿاريف اارسؿل طؾك اارةط ةقـ 

مـ وااؿساثؿرمـل وةدون  ذا اارةط لد ماؿ اساثؿإر ااؿدخرات غقر ااؿار ق  ااؿدخر

مـ لمؾ ااؿدخرمـ أكػسفؿ يف األصقل ااال تحؼؼ طقا د مـخػض ل مؿإ مؼؾؾ مـ  رص 

 (6)ااـؿق االلااإدي.

ومسفؾ اااؿقل ااؿإال اااد ؼ ااحر األمقال مـ ااؿدخرمـ إاك ااؿؼرتضقـل ومخؾؼ 

ومسإطد طؾك تجؿقع ااؿدخرات  (3)محاإج إاك  ذه األمقاللسققا  يف ااؼطإع ااذي 

واساثؿإر إ يف ااؼطإطإت ااال مؿؽـ أن تحؼؼ معدالت طإ د أطؾك ةسمب و قرات 

 (4)ااحجؿ واساخدام تؽـقاقجقإ أ ضؾل مؿإ مر ع معدل ااـؿق االلااإدي.

ؼ كؿإ مسإ ؿ كاإط سقق ااالمقـ يف تعزمز تـؿق  سقق األوراق ااؿإاق ل طـ صرم

اساثؿإر األمقال )ااؿدخرات( ااال ماؿ جؿعفإ مـ خمل مـاجإت ادخإرم  تعإلدم  يف 

 (5)األسفؿ مؿإ مدطؿ ااـؿق االلااإدي.

وتاقر ااعدمد مـ اادراسإت اارا دة إاك وجقد صؾ  لقم  ةقـ ااقصقل إاك ااخدمإت 

يف مساقمإت ااؿإاق  وااـؿق االلااإديل حقث تاقر األدا  اااطمقؼق  إاك ارتػإع واضح 

 (6)اادخؾ يف اامؾدان ذات ااعدد ااؿرتػع مـ  روع اامـقك وااحسإةإت ااؿار ق  وااقدا ع.

                                                        

(1) R. DIXIT, M. GHOSH, FINANCIAL INCLUSION FOR INCLUSIVE GROWTH OF INDIA - A STUDY OF INDIAN 
STATES, International Journal of Business Management & Research (IJBMR),  
Volume3,Issue1,Mar2013, p. 156. 

(2) L. KASEKENDE, op.cit.,p. 482. 
(3) D. Sethi, S. K. Sethy, Financial inclusion matters for economic growth in India Some evidence from 

cointegration analysis, International Journal of Social Economics, Volume 46, No. 1, 2019, p. 132. 
(4) L. KASEKENDE, op.cit.,p. 482. 
(5) J. F. Outreville, op.cit., p. 102.  
(6) S. Neaime, I. Gaysset, op.cit., p. 231. 
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إضػإ  ااطإةع اارسؿل طؾك كؿإ مسإطد تقسقع كطإق ااخدمإت ااؿإاق  اارسؿق  طؾك 

تؿؽقـ ااحؽقمإت مـ تعؼب األمقال وتمسقط إجرا ات االلااإدم  وجؿقع األكاط  

ااافرب ااضرمملل وةإااإال زمإدة اإلمرادات ااضرممق ل مؿإ معزز  مـعتحاقؾ ااضرا ب و

 (1)لدرة ااحؽقمإت طؾك اإلكػإق طؾك تحسقـ اامـق  اااحاق  وممإدرات اااـؿق  االلااإدم .

كؿإ تساطقع األكظؿ  ااؿإاق  اارسؿق  مـع وكاػ جرا ؿ غسؾ األمقال وتؿقمؾ 

ل مؿإ مسإطد يف ةـإ  كظإم مإال ماقا ؼ اإلر إب وتجإرة األسؾح  غقر ااؿاروط  وااػسإد

مع ااؿعإمقر ااعإاؿق  ومزمد مـ ااؼدرة اااـإ سق  املااإد ااقصـل ومعزز ثؼ  ااؿساثؿرمـل 

 (6)مؿإ سقمدي يف ااـفإم  إاك جذب االساثؿإر األجـمل ااؿمإشر. 

ومظفر مـ تجرة  االلااإد اااإممكدي أن اااقسع يف إتإح  وصقل األ راد إاك 

 (3)دمإت ااؿإاق  أدى إاك ر ع معدل ااـؿق االلااإدي يف تإممكد ةاؽؾ كمقر.ااخ

كؿإ معؿؾ اااؿقل ااؿإال طؾك تعزمز ااـؿق االلااإدي مـ خمل تق قر اااؿقمؾ 

اامزم إللإم  ااؿاروطإت اااغقرة وااؿاقسط  ااجدمدة وكؿق ااؿاروطإت اااغقرة 

 (4)وااؿاقسط  ااؼإ ؿ .

أن تق قر ااخدمإت ااؿإاق  اارسؿق  اؾؿاروطإت اااغقرة  وتاقر اااؼدمرات إاك

وااؿاقسط  يف الااإدات اادول ااـإمق  ممدي إاك زمإدة معدل ااـؿق االلااإدي ااسـقي 

 (5).٪1ةـسم  

                                                        

(1) M. O. Mbutor, I. A. Uba, op.cit., p. 321. 
(2) S. C. F. Blando, Linking Financial Inclusion and Development, 2013, Retrieved March 8, 2019, Available 

at: https://eprints.ucm.es/26090/1/TFG13Ferez.pdf, p. 7. 
(3) Hannig, Alfred, Jansen, Stefan,  Financial inclusion and financial stability: Current policy issues, ADBI 

Working Paper, No. 259, Asian Development Bank Institute (ADBI), Tokyo, 2010, p .12. 
(4) C. P. Lakuma, R. Marty, F. Muhumuza, Financial inclusion and micro, small, and medium enterprises 

(MSMEs) growth in Uganda, Journal of Innovation and Entrepreneurship, Volume 8, NO. 15 , 2019, p.3. 
(5) N. Blancher, Financial Inclusion of Small and Medium-Sized Enterprises in the Middle East and Central 

Asia, International Monetary Fund, 2019, p. 6. 

https://eprints.ucm.es/26090/1/TFG13Ferez.pdf
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كؿإ مدطؿ اااؿقل ااؿإال االةاؽإر ورمإدة األطؿإلل مـ خمل تق قر اااؿقمؾ اامزم 

مرة واساخدام اااؽـقاقجقإل ولد سإطد اااؿقل األكاط  االةاؽإرم  وتاجقع روح ااؿغإ

 (1)ااؿإال يف اافـد طؾك زمإدة األكاط  االةاؽإرم  وزمإدة طدد ةرا ات االخرتاع. 

مسإ ؿ اااؿقل ااؿإال يف تق قر  رص ااعؿؾ وخػض معدالت اامطإا  مـ خمل 

وتؿقمؾ ااؿاروطإت اااغقرة وااؿاقسط  وااال تاسؿ ةؽثإ   تؿقمؾ ااعؿؾ ااحر 

ولد سإطد تطمقؼ ةركإمج اؾؼروض اااغقرة ااؿقسرة اؾامإب يف  (6)اساخدام ااعؿإا ل

جؿفقرم  اامقسـ  واافرسؽ طؾك زمإدة األكاط  اااجإرم ل وزمإدة مؾؽق  األطؿإلل 

 (3)وارتػإع معدالت اااقضقػ ل وزمإدة األرةإح .

سؿل إاك وتمدي زمإدة إمؽإكق  وصقل ااؿاروطإت االلااإدم  إاك اال اؿإن اار

تاجقع اااقسع يف األكاط  االساثؿإرم ل وتحسقـ اإلكاإجق ل وزمإدة معدالت 

 (4)اااقضقػ.

وتاقر اااؼدمرات إاك أن تق قر  رص ااقصقل إاك ااخدمإت ااؿإاق  اارسؿق  

، ٪1اؾؿاروطإت االلااإدم  ممدي إاك زمإدة معدافإ ااسـقي ااقضقػ ااعؿإا  ةـسم  

 (5)ااعإمؾ  هبإ.معدل إكاإجق  ااؼقى  يف كؿق ٪6.4وزمإدة ةـسم  

كؿإ ماطؾب اااؿقل ااؿإال  اح  روع جدمدة اؾمـقك اؾقصقل إاك جؿقع ااؿـإصؼل 

 (6)مؿإ مخؾؼ  رص طؿؾ جدمدةل وةإااإال مؼؾؾ مـ اامطإا .

                                                        

(1) V. KELKAR, Financial Inclusion for Inclusive Growth, ASCI Journal of Management Volume 39, NO.1, 
2009, p. 68. 

(2) P. K. Ozili, op.cit., p. 331. 
(3) B. Augsburg, R. D. Haas, H. Harmgart, C. Meghir, The Impacts of Microcredit: Evidence from Bosnia and 

Herzegovina, American Economic Journal: Applied Economics, Volume 7, NO. 1, 2015, P. 202. 
(4) D. Sethi, S. K. Sethy, op.cit., p. 135. 
(5) N. Blancher, op.cit., p. 6. 
(6)  S. C. F. Blando, op.cit., p. 7. 
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مل حقث ا ااح  أكثر 6226يف ااؿؽسقؽ تجرة  را دة يف طإم  Banco Aztecaلدم  ةـؽ 

د ةغرض تقجقف اال اؿإن األسر ااعإمؾ  يف االلااإد غقر  رع يف ولت واح 822مـ 

يف ااؿؽسقؽل  األسر جؿقع مـ ٪72أكثر مـ اارسؿلل وااال مؼدر أهنإ كإكت تؿثؾ 

وكإكت مسامعدة مـ ااؼطإع ااؿاريف اارسؿلل كجحت اااجرة  يف زمإدة مساقمإت 

طؿإل غقر طؾك مدى طإمقـل كؿإ سإطدت ممك األ ااؿاقسط يف ٪7اادخؾ ةـسم  

اارسؿققـ طؾك مقاصؾ  أطؿإافؿ ةداًل مـ إغملفإل وسإ ؿت يف خػض معدل اامطإا  

  (1).٪1.4ةـسم  

ؽإن ااعإاؿ ل معقاقن يف س مـ ٪ 12مؾققن شخص ل أو  722مقجد حإاقًا أكثر مـ 

حاقإجإت األسإسق ل مثؾ اارطإم  اااحق   ؼر مدلعل ومؽإ حقن مـ أجؾ تؾمق  اال

واااعؾقؿ وااحاقل طؾك ااؿقإه اااإاح  اؾارب وااؽفرةإ  وااارف اااحل وغقر إ 

 (6)مـ ااخدمإت اافإم  ةعقدة ااؿـإل ةإاـسم  اؽثقر مـ ااػؼرا .

تعارب مجؿقط  اامـؽ اادوال أن اااؿقل ااؿإال طإمؾ تؿؽقـ ر قسل اؾحد مـ ااػؼر 

مز اارخإ  ااؿارتكل وأن وصقل األشخإص إاك ااخدمإت ااؿإاق  مثؾ ااؿدلعل وتعز

اال اؿإن وااالمقـ واالدخإر مسإطد ؿ طؾك اإلكػإق طؾك  اااعؾقؿ واااح  ومقاجف  

ااطقارئ غقر ااؿاقلع  وتحسقـ كقطق  حقإهتؿ طؿقًمإل واذاؽ أصمح  اااؿقل ااؿإال 

                                                        

(1) M. BRUHN, I. LOVE, The Real Impact of Improved Access to Finance: Evidence from Mexico, THE 
JOURNAL OF FINANCE, Volume LXIX, NO.3, JUNE 2014, pp. 1348- 1349. 

(2) The United Nations, Sustainable Development Goals, Goal 1: End poverty in all its forms everywhere, 
Retrieved March 10, 2019, Available at: https://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/
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 (1)م.6262 دً إ طإاؿًقإ صؿقًحإ اؾقصقل إاقف ةحؾقل طإم 

وأضفرت دراس  اؾحؽقم  االسرتااق  أجرمت طؾك اادول ااـإمق  األسققم  أن اااؿقل 

ااؿإال مسإ ؿ يف تحسقـ اااح  ااعإم  و اااغذم  و مساقمإت اااعؾقؿل مؿإ ممدي إاك 

 (6)ااؿسإ ؿ  يف ااؼضإ  طؾك ااػؼر.

دم ل مؿإ ممدي اااؿقل ااؿإال إاك إضػإ  ااطإةع اارسؿل طؾك ااؿاروطإت االلااإ

مسإ ؿ يف تعزمز إمرادات ااضرا ب ومسإطد ااحؽقمإت طؾك زمإدة مخااإت ااـػؼإت 

االجاؿإطق  ومعزز شمؽإت األمإن االجاؿإطلل كؿإ مؿؽـ اإلدمإج ااؿإال ااحؽقم  مـ 

تؼدمؿ مـإ ع اااـؿق  االجاؿإطق  وإطإكإت اادطؿ ممإشرة اؾحسإةإت ااؿار ق  أو اارلؿق  

ؾؾ ةاؽؾ كمقر مـ اااسرب واإلخػإلإت يف ةرامج اارطإم  اؾؿساػقدمـل مؿإ مؼ

 (3)االجاؿإطق .

سإ ؿ اساخدام اامطإلإت ااذكق  يف اافـد يف خػض صؾمإت اارشقة يف لطإع ااؿعإشإت 

ويف األرجـاقـ كجح اااحقمؾ ااؿمإشر اإلطإكإت االجاؿإطق   ل٪47االجاؿإطق  ةـحق 

ااػؼر يف خػض ااػسإد ود ع ااعؿقالت احسإب ااؿساػقدمـ مـ ةركإمج وصـل اؿؽإ ح  

 (4)مؼإرك  ةإاد ع ااـؼدي. ٪3,5ةؿإ مزمد طـ

معؿؾ ااقصقل إاك خدمإت ا اؿإكق   مـ  وسفؾ  وةلسعإر معؼقا  طؾك خؾؼ  رص 

ماؽإ ا  اؾػؼرا  وااؿجؿقطإت ااضعقػ  وااؿـإصؼ ااؿحروم  وااؼطإطإت ااؿالخرة 

                                                        

(1)  The world bank, Financial Inclusion, Financial inclusion is a key enabler to reducing poverty and 
boosting prosperity, The world bank, Retrieved March 10, 2019, Available at: 

 https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview 
(2) R. Arora, Financial Inclusion and Human Capital in Developing Asia: the Australian Connection, Third 

World Quarterly, Volume 33, Issue 1, 2012, pp. 178-179. 
(3) S, K. SETHY, Developing a financial inclusion index and inclusive growth in India, Theoretical and 

Applied Economics, Volume XXIII, No. 2(607), 2016, pp. 188-191. 
(4) A. D. Kunt, L. Klapper, D. Singer, 2017, op.cit., p. 9. 
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اؿسامعدمـ الااإدمًا واجاؿإطقًا مـ ومؼؾؾ مـ تلثقر ااػقارق يف اادخقل ومؿؽـ ا

    (1)االكدمإج االلااإدي واالجاؿإطل.

تػقد دراس  أجرمت طؾل ااؼرى اافـدم  أن اااؿقل ااؿإال مسإطد طؾك ااخروج مـ 

ااػؼر مـ خمل تق قر تؿقمؾ ااعؾقؿ األصػإلل حقث أن األسر ااال ال تساطقع ااقصقل 

أصػإافإ طـدمإ ماعرضقن إال صدمإت الااإدم ل إاك اال اؿإن تؿقؾ إاك ااحد مـ تعؾقؿ 

كؿإ أوضحت اادراس  أن تقا ر اال اؿإن مسإ ؿ يف خػض معدالت طؿإا  األصػإلل 

 (6)وااحد مـ طدم ااؿسإواة يف اادخؾل وخػض معدل جقـل.

ووجدت دراس  يف جـقب أ رمؼقإ أن تقسقع كطإق ااقصقل إاك اال اؿإن االسافمكل 

إدة ر إ ق  ااؿؼرتضل  إرتػعت مساقمإت اادخؾ واسافمك اؾػؼرا  سإطد طؾك زم

ااغذا ل وتحسـت اااح  ااعإم ل وتحسـت مؼإمقس اتخإذ ااؼرار داخؾ األسرة ل 

 (3)وتحسـت حإا  ااؿؼرتض يف ااؿجاؿع .

كؿإ أدى تق قر ااؼروض اااغقرة األسر ااػؼقرة يف مـغقاقإ إاك زمإدة يف إجؿإال 

مـ اسافمك خط األسإس ااغذا ل وخإص  اسافمك  ٪14,6اسافمك األغذم  ةـسم    

 سلدراما میاتعاااحؾقب وااخمزل كؿإ أن األسر ااػؼقرة اساغؾت  ذه ااؼروض يف تؿقمؾ ا

 (4)األصػإل. طؿإا  وخػض

وسعت تإممكد إال خػض ااػؼر مـ خمل تطمقؼ ةركإمج اؾؼروض اااغقرة اؾػؼرا  يف 

                                                        

(1) V. SWAMY, Financial Inclusion, Gender Dimension, and Economic Impact on Poor Households, World 
Development volume 56, 2014, p. 2. 

(2) T. Beck, A. D.Kunt, R. Levine, Finance, inequality and the poor, J Econ Growth, volume 12, 2007, p. 30. 
(3) R. Cull, T, Ehrbeck, N. Holle, “Financial Inclusion and Development: Recent Impact Evidence.” Focus 

Note, NO. 92, CGAP, Washing April, 2014, p. 3. 
(4) O. Attanasio, B. Augsburg, R. D. Haas,, E. Fitzsimons, H. Harmgart, The Impacts of Microfinance: 

Evidence from Joint-Liability Lending in Mongolia,  American Economic Journal: Applied Economics, 
Volume 7, NO. 1, 2015, pp. 106–108. 
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دوالر(  64222 تإممكد مؾققن ةإ ت )حقاال لرى تإممكدل حقث أططقت كؾ لرم  يف

امد  ةـؽ لروي مق ر ااؼروض اؾؼرومقـل ولد سإ ؿ ااربكإمج يف ارتػإع مساقى اادخؾ 

 (1)اؾػؼرا  وزمإدة معدالت اسافمكفؿ وزمإدة مؾؽق  األصقل.

ومعزز االدخإر تراكؿ األصقل ومسإطد ااػؼرا  طؾك مقاجف  ااادمإت االلااإدم  

طؾك تؾمق  احاقإجإهتؿل وةإااإال لد مق ر صرمؼ مفؿ اؾخروج مـ ااػؼرل إن  كؿإ مسإطد ؿ

ااػؼرا  وااؿسامعدون مإاقًا مساعدون ولإدرون طؾك االدخإر مـ خمل تق قر ممإاغ 

 (6)كؼدم  صغقرة إذا تق ر افؿ ااقصقل إاك حسإةإت االدخإر اارسؿق . 

اـقط  مـ األسر يف كقمإلل مـ أضفرت كاإ ج تجرة  مقداكق  صمؼت طؾك طقـ  كمقرة وم

خمل تسفقؾ ااقصقل إاك حسإب ماريف ةسقط امدخإر ةدون رسقم ا ااإح أو سحبل 

أكف إذا تؿ مـح األسر إمؽإكق  ااقصقل إاك حسإب تق قر أسإسل مع ااحد األدكك مـ 

تؽإاقػ ااؿعإممت  نن األسر ااػؼقرة تساخدم حسإةإت اااق قر ةاؽؾ ماؽرر يف تجؿقع 

هتإ اااغقرةل وتسإ ؿ ااؿدخرات ةاؽؾ كمقر يف زمإدة إكػإق األسر ااػؼقرة طؾك مدخرا

 (3)اااعؾقؿل واسافمك ااؾحقم واألسؿإك.

ومسإطد تق قر ةرامج اؾاحقممت وااؿد قطإت اإلاؽرتوكق  طؾك خػض ااػؼر مـ 

ر خمل تق قر ااقلت اامزم إلجرا   ذه ااؿعإممت واساغماف يف ااعؿؾ ومـ خمل تق ق

 (4)كػؼإت ااؿعإممت ااـؼدم  مثؾ تؽإاقػ االكاؼإل.

                                                        

(1) A. D. Kunt, L. Klapper, D. Singer, 2017, op.cit., p. 17. 
(2) S. Prina, op.cit., p. 16. 
(3) S. Prina, op.cit., pp. 16-17. 
(4) J. Y. Abor, M. Amidu, H. Issahaku, Mobile Telephony, Financial Inclusion and Inclusive Growth, 

Retrieved March 10, 2019, Available at: https://www.soas.ac.uk/inclusive-
finance/events/file120940.pdf, p. 9. 

https://www.soas.ac.uk/inclusive-finance/events/file120940.pdf
https://www.soas.ac.uk/inclusive-finance/events/file120940.pdf
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اؾؿد قطإت اارلؿق  يف ااـقجر أن اااؽإاقػ ااافرم  ااؿاغقرة  ولد أضفر تطمقؼ ةركإمج

مـ اااؽإاقػ ااؿاغقرة ااافرم   ٪62اؾد ع ةإساخدام اافإتػ ااؿحؿقل ألؾ ةحقاال 

ؼ  مؼإرك  ةإااحقمؾ دلق 42اؾد ع ااـؼديل كؿإ أن كؾ تحقمؾ رلؿل األمقال مق ر

ااـؼديل ولد سإطد تطمقؼ  ذا ااربكإمج طؾك زمإدة اااـقع ااغذا ل األسر ااال اساخدماف 

 .(1)٪12ةؿؼدار 

مسإطد اااؿقل ااؿإال طؾك خػض ااػؼر مـ خمل خدمإت ااالمقـ ااال تسإطد 

ااػؼرا  طؾك مقاجف  ااحإالت ااطإر   وااادمإت غقر ااؿاقلع ل  ؼد سإطد تق قر 

دمإت ااالمقـ ضد ااجػإف يف كقـقإ طؾك حؿإم  ااػؼرا  ااؿممـ طؾقفؿل حقث خ

 واكخػضت مخإصر االضطرار امقع األصقل ، ٪65اكخػضت مخإصر كؼص ااغذا  ةـسم  

  . (6) ٪36ةـسم  

رة اسؽإن اارمػ وصغإر ااؿزارطقـ تعارب إمؽإكق  ااقصقل إاك ااخدمإت ااؿإاق  ضرو

ااؾمق  احاقإجإهتؿ األسإسق ل واالساثؿإر يف مجإالت اازراط  واااـإطإت ااغذا ق  

وااثروة ااحققاكق ل واالطاؿإد طؾك اااؼـقإت ااال تسإطد طؾك اااؽقػ مع تغقر ااؿـإخل 

اإلكاإج  وحؿإم  مقارد اامقا  وااحؿإم  مـ ااؿخإصر واألحداث غقر ااؿاقلع ل وزمإدة

 (3)وااؿسإ ؿ  يف زمإدة األمـ ااغذا ل. واالسافمك ااغذا لل

                                                        

(1) J. C. Aker, R. Boumnijel, A. M. Clelland, N. Tierney, op.cit., pp. 12-19. 
(2) S. A. Janzen, M. R. Carter, The Impact of Microinsurance on Consumption Smoothing and Asset 

Protection: Evidence from a Drought in Kenya, paper prepared for presentation at the Agricultural& 
Applied Economics Association's 2013 AAEA & CAES Joint Annual Meeting, Washington, August 4-6, 
2013, p. 2. 

(3) Rome, Inclusive Finance For Food Security And Rural Development: Challenges And Opportunities, The 
Shared perspective of the UN Rome Based agencies (FAO, IFAD, WFP) And the UNSGSA, Rome, 21 
March 2013. 
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ومسإطد اااؿقل ااؿإال طؾك تعزمز وصقل ااؿزارطقـ إاك خدمإت ااالمقـ ااال تؿثؾ 

أ ؿق  كمقرة اؾؿزارطقـ خإص  يف اامؾدان ااـإمق  اؿقاجف  طدد كمقر مـ ااؿخإصر 

ضفرت األدا  اااطمقؼق  أن ااؿاروطإت ل ولد أاألمطإرااؿػإجا ل مثؾ ااجػإفل و طقل 

اازراطق  اااغقرة غقر ااؼإدرة طؾك ااالمقـ ضد  ذه ااؿخإصر غإامًا مإ تاجـب ااؿجإز   

 (1)حاك اق كإن ااعإ د ااؿاقلع مرتػعًال مؿإ ممثر طؾك اإلكاإج ااغذا ل.

تق قر وأجرمت دراس  يف مـطؼاقـ يف والم  أكدرا ةرادمش ةإافـد اؾؿؼإرك  ةقـ تلثقر 

مـاج تلمقـ ضد مخإصر  طقل األمطإر وةقـ تق قر إطإكإت امساثؿإر اازراطلل ووجدت 

اادراس  أن تق قر ااالمقـ كإن اف تلثقر مؾؿقس طؾك لرارات اازراط  ااخإص  ةإاؿزارطقـ 

مػقق تلثقر اإلطإكإت ااـؼدم ل حقث اتجف ااؿزارطقن ااؿممـ طؾقفؿ ازراط  ااؿحإصقؾ 

أو ااػقل ااسقداين( وااال ادمفإ أرةإح ماقلع  أطؾك مـ محإصقؾ ااـؼدم  )ااخروع 

ااؽػإف )مثؾ اادخـ(ل واؽـفإ تحاإج أمضإ ااؿزمد مـ ااؿطرل وةإااإال تؽقن أكثر 

 (6)خطقرة.

ولد سإ ؿ وصقل ااؿزارطقـ إاك ااالمقـ يف مإال يف اااقسع يف ااؿاروطإت اازراطق  

ط  ااؼطـ واساخدام مدخمت إكاإج ذات ااؿرةح  ااال تاسؿ ةإاخطقرةل  خإص  زرا

 (3)طإ د أطؾك.

كؿإ سإطد تق ر مـاج تلمقـ مؼدم مـ شرك  تلمقـ مؿؾقك  اؾحؽقم  يف جـقب غرب 

اااقـ اؾؿزارطقـ طؾك تاجقع االساثؿإر يف ااثروة ااحققاكق ل وااذي معد مـ األكاط  

                                                        

(1) C. Delavallade, F. Dizon, R. V. Hill, J. P. Petraud, Managing Risk with Insurance and Savings 
Experimental Evidence for Male and Female Farm Managers in the Sahel, The World Bank, Policy 
Research Working Paper, NO. 7176, April 2017, p. 2. 

(2) S. Cole, op.cit., p, 6. 
(3) S. A. Janzen, M. R. Carter,op.cit., p. 7. 
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 (1)كمقرة.   طإاق  ااخطقرة واؽـ اف طإ دات اإلكاإجق

اازراطل  طؾك تقسعفؿ يف اإلكاإج ااغإر ااؿزارطقـ قر اال اؿإن ااؿقسر مسإطد تق

تطمقؼ ةركإمج اؾؼروض  سإطد وتحسقـ تخاقافؿ اؾعؿإا  وزمإدة األجقر ااؿحؾق ل  ؼد

اااغقرة لاقرة األجؾ اؿزارطل ااذرة يف زاممقإ طؾك زمإدة اإلكاإج اازراطل وزمإدة 

تحسقـ و طد طؾك ر ع معدالت اسافمك ااغذا إمراداتفل وزمإدة تقضقػ ااعؿإا ل كؿإ سإ

 (6)اااغذم  أل راد األسرةل وةإااإال زمإدة ااؼدرة طؾك ااعؿؾ اػرتة أصقل وكػإ ة أكرب.

كؿإ مسإطد تق قر اال اؿإن ااؿقسر امساثؿإر اازراطل طؾك تاجقع تمـل اااؼـقإت 

دة اإلكاإج ااجدمدة كثقػ  اساخدام رأس ااؿإل ةؿعدل أسرع مؿإ مـعؽس طؾك زمإ

ااغذا لل  ؼد سإطد اال اؿإن اازراطل يف اافـد طؾك  تحدمث سرمع اؾزراط  اافـدم ل 

ؿدة وااؿعدات ااحدمث  واالطاؿإد طؾك أسإاقب حدمث ل وشرا  اامذور ااؿحسـ  واألس

 (3)ااؿاطقرة األخرى.وااؿدخمت 

ك تق قر معزز اااؿقل ااؿإال وتق قر حسإةإت االدخإر لدرة صغإر ااؿزارطقـ طؾ

أمقاافؿ ااػإ ض ل ااال مؿؽـفؿ سحمفإ واساثؿإر إ يف اازراط  خمل مقسؿ اازراط ل 

ااؿقمؾ كػؼإت االساثؿإر اازراطلل ومقاجف  مخإصر ارتػإع ااؿحاؿؾ يف كػؼإت اإلكاإجل 

 (4)مؿإ مـعؽس طؾك زمإدة إكاإج ااغذا .

زارطقـ يف مإالوي وتاقر دراس  طـ تلثقر تقسقر ااقصقل إاك االدخإر اارسؿل اؾؿ

                                                        

(1) S. Cole, op.cit., pp. 6-7. 
(2) G. Fink, B. K. Jack, F. Masiye, SEASONAL CREDIT CONSTRAINTS AND AGRICULTURAL LABOR SUPPLY: 

EVIDENCE FROM ZAMBIA, , NBER WORKING PAPER SERIES, NO. 20218, Cambridge, June 2014, pp. 22-
23. 

(3) E. J. Fernandes, Amulya.M, ROLE OF FINANCIAL INCLUSION FOR INCLUSIVE GROWTH IN INDIA, 
Retrieved March 12, 2019, Available at: 
https://www.elkjournals.com/MasterAdmin/UploadFolder/7.%20ROLE%20OF%20FINANCIAL%20INCL
USION%20FOR%20INCLUSIVE%20GROWTH%20IN%20INDIA/7.%20ROLE%20OF%20FINANCIAL%20INCL
USION%20FOR%20INCLUSIVE%20GROWTH%20IN%20INDIA.pdf 

(4) B. M. Abu, I. Haruna, Financial inclusion and agricultural commercialization in Ghana: an empirical 
investigation, Agricultural Finance Review, Volume 77 No. 4, 2017, p. 538. 

https://www.elkjournals.com/MasterAdmin/UploadFolder/7.%20ROLE%20OF%20FINANCIAL%20INCLUSION%20FOR%20INCLUSIVE%20GROWTH%20IN%20INDIA/7.%20ROLE%20OF%20FINANCIAL%20INCLUSION%20FOR%20INCLUSIVE%20GROWTH%20IN%20INDIA.pdf
https://www.elkjournals.com/MasterAdmin/UploadFolder/7.%20ROLE%20OF%20FINANCIAL%20INCLUSION%20FOR%20INCLUSIVE%20GROWTH%20IN%20INDIA/7.%20ROLE%20OF%20FINANCIAL%20INCLUSION%20FOR%20INCLUSIVE%20GROWTH%20IN%20INDIA.pdf
https://www.elkjournals.com/MasterAdmin/UploadFolder/7.%20ROLE%20OF%20FINANCIAL%20INCLUSION%20FOR%20INCLUSIVE%20GROWTH%20IN%20INDIA/7.%20ROLE%20OF%20FINANCIAL%20INCLUSION%20FOR%20INCLUSIVE%20GROWTH%20IN%20INDIA.pdf
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إاك مسإ ؿ  ااؿدخرات يف زمإدة معدالت االساثؿإر اازراطل مـ لمؾ ااؿدخرمـ ةـسم  

 (1). ٪61,4ل  وزمإدة اإلكاإجق  اازراطق  ةـسم  13,3٪

ولد سإطد اااؿقل ااؿإال يف غإكإ طؾك زمإدة اإلكاإج اازراطل واالكاؼإل مـ زراط  

ااسققل مـ خمل تؿؽـ ااؿزارطقـ مـ ااحاقل ااؽػإف إاك زمإدة اإلكاإج ااؿقجف كحق 

طؾك اال اؿإن وسمؾ اااؿقمؾ األخرى اارا  األسؿدة ومدخمت ااـاإط اازراطلل 

واالماثإل ااعؾقؿإت اإلرشإد اازراطلل كؿإ سإ ؿ اساخدام اااحقممت اارلؿق  األمقال 

اقػل اااؽإ يف تسفقؾ شرا  مدخمت اإلكاإجل وتسفقؾ ةقع ااؿـاجإت اازراطق ل وتق قر

 (6)األطؿإل اازراطق . وتق قر ااقلت الساغماف يف 

 

تاحؿؾ ااـسإ ل طؾك وجف ااخاقصل وصلة ااػؼر ومحدودم  ااقصقل إاك ااػرص 

مجرد  االلااإدم  ل ةؿإ يف ذاؽ ااقصقل ااؿإال غقر ااؿقايتل إن طدم ااؿسإواة اقس

لضق  أخملق  ةؾ إهنإ لضق  الااإدم  كؾق  حقث مجب أن مؽقن ااـؿق أكثر شؿقاًلل وافذا 

 مجب أن مؽقن اااؿقمؾ أمضًا أكثر شؿقاًل اسد ااػجقة ةقـ ااجـسقـ وااحد مـ 

 (3)طدم ااؿسإواة.

ومعد سد ااػجقة ةقـ ااجـسقـ يف اااؿقل ااؿإال طإمؾ مسإطد يف ااـؿق االلااإدي 

ـ طدم ااؿسإواة وتطقر األطؿإل واالكدمإج االجاؿإطلل حقث مسإطد ااقصقل وااحد م

                                                        

(1) L. Brune, X. Giné, J. Goldberg, D. Yang, FACILITATING SAVINGS FOR AGRICULTURE: FIELD 
EXPERIMENTAL EVIDENCE FROM MALAWI, NBER WORKING PAPER SERIES, NO. 20946, Cambridge, 
February 2015, p. 2. 

(2) B. M. Abu, I. Haruna, op.cit., pp. 534-538. 
(3) Alliance for Financial Inclusion (AFI), POLICY FRAMEWORKS TO SUPPORT, WOMEN’S FINANCIAL 

INCLUSION, AFI SPECIAL REPORT, Alliance for Financial Inclusion (AFI), March, 2016, Retrieved March 
16, 2019, Available at: https://www.afiglobal.org/sites/default/files/publications/2016-08/2016-02-
womenfi.1_0.pdf, p. 7. 
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إاك مجؿقط  مـ ااخدمإت ااؿإاق  واساخدامفإ طؾك تعزمز مسإ ؿ  ااـسإ  واااركإت 

ااال تؼقد إ ااـسإ  يف ااـؿقل وتجإكس االسافمكل وخػض ااؿخإصر ااؿإاق  واااؽإاقػل 

 (1)واالساثؿإرل وخؾؼ  رص تجإرم  جدمدة.وتق قر األمـل وزمإدة معدالت االدخإر 

ترمؾققن دوالر  16وتاقر اااؼدمرات إاك أن دمج ااـسإ  ةإاؽإمؾ يف االلااإد سقضقػ 

 (6)م.6265إاك ااـإتج ااؿحؾل اإلجؿإال ااعإاؿل ةحؾقل طإم 

يف دطؿ اساؼماق  ااؿرأةل كؿإ مسإ ؿ وصقل ااؿرأة إاك ااؿـاجإت وااخدمإت ااؿإاق  

ااإاح تؾؽ ااؿرأة كػسفإ  اخدام مقارد إ اااخاق  واألسرم  ةاؽؾ أ ضؾومسؿح ةإس

وااإاح طإ ؾافإل حقث تؿقؾ ااـسإ  أكثر مـ اارجإل إلكػإق أمقاافؿ طؾك تعؾقؿ 

االحاقإجإت ل وتحسقـ مسإكـ ااعإ ؾ ل وتق قر أصػإافـل واارطإم  اااحق  اعإ مهتـ

 (3)ااغذا ق .

سإ  طؾك تـؿق  ماإرمعفـ اااغقرة وااؿاقسط  مسإطد تق قر اال اؿإن ااؿقسر اؾـ

ةاؽؾ مسادامل واؽـ اااركإت ااؿؿؾقك  اؾـسإ  طإدة تؽقن مؼقدة اال اؿإنل ألهنإ ترتكز 

يف لطإطإت ألؾ رةحق  وتعؿؾ طإدة يف ااؼطإع غقر اارسؿلل واذاؽ  نن ااؽثقرات مـ 

سدة ااػجقة واألصدلإ  ااـؿق  أطؿإافـ و را دات األطؿإل معاؿدن طؾك ااعإ ؾ 

 (4).اال اؿإكق 

 ااال وااؿاقسط  اااغقرة اااركإت مـ ٪72وتاقر اااؼدمرات إاك أن أكثر مـ 

                                                        

(1) C. Trivelli, and others, Financial Inclusion for Women: A Way Forward, GENDER ECONOMIC EQUITY, 
2018, Retrieved March 16, 2019, Available at: 
 https://www.g20-insights.org/wp-content/uploads/2019/10/Financial-Inclusion-for-Women-Final.pdf, 
pp. 3-4. 

(2) S. Hendriks, Banking on the Future of Women, Digital financial services are cutting out the middleman 
to equalize opportunity, FINANCE & DEVELOPMENT, Volume 56, NO. 1 March 2019, p. 24. 

(3) Alliance for Financial Inclusion (AFI), op.cit., p. 7. 
(4) C. Grown, A. Hammond, Women’s Financial Inclusion: A Down Payment on Achieving the SDGs, CGAP, 

2016, Retrieved April 1, 2019, Available at: https://www.cgap.org/blog/womens-financial-inclusion-
down-payment-achieving-sdgs.  

https://www.g20-insights.org/wp-content/uploads/2019/10/Financial-Inclusion-for-Women-Final.pdf
https://www.cgap.org/blog/womens-financial-inclusion-down-payment-achieving-sdgs
https://www.cgap.org/blog/womens-financial-inclusion-down-payment-achieving-sdgs
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ين مـ كؼص  ذه تعإ أو مإاق  ةخدمإت تاؿاع ال إمإ ااعإاؿل ااؿساقى طؾك ااـسإ  تؼقد إ

مؾقإر دوالر اؾؿمسسإت اااغقرة  362وتقجد  جقة ا اؿإكق  تاؾ إاك  (1)ااخدمإتل

  ااؿؿؾقك  اؾـسإل إن ضؿإن حاقل ااـسإ  طؾك ااخدمإت ااؿإاق  اارسؿق  وااؿاقسط

 (6)مؿؽـ أن مسإطد يف معإاج   ذه ااػجقة اال اؿإكق .

كؿإ مسإطد تعزمز وصقل ااؿرأة  إاك اااؿقمؾ طؾك ارتػإع مساقمإت اااحإق ااػاقإت 

سـ مـ ةإاؿدارسل وطؾك زمإدة اإلكػإق طؾك ااادرمب ااإحمإت ااؿاإرمعل مؿإ مح

 . (3)إكاإجق  ااؿمسسإت ااال تؿؾؽفإ وتدمر إ ااـسإ 

ولد أدى ااحاقل طؾك اال اؿإن ااؿقسر دوًرا ر قسًقإ يف مسإطدة ااـسإ  طؾك امامك 

وتـؿق  ماإرمعفـ يف ااؿـإصؼ اارمػق  يف مـغقاقإل حقث كإكت ااـسإ  ااػؼقرات اام ل 

 ٪12جؿإطل أكثر لدرة ةـسم  لراض ااحاؾـ طؾك لروض صغقرة طـ صرمؼ ةركإمج اإل

 (4)طؾك امامك ماروع تجإري.

وتعد ااؿدخرات ااػردم  وااخإص  ذات أ ؿق  خإص  يف ااسؿإح اؾـسإ  ةإالساثؿإر 

يف أطؿإافـل وزمإدة دخؾفـل وتطقمر االساؼماق  ااؿإاق ل واالسافمك ااسؾسل وتخػقػ 

أة إلطإكافإ يف حإا  اهنقإر ااؿخإصرل كؿإ مؿؽـ احسإةإت اااق قر زمإدة مدخرات ااؿر

 (5)اازواج.

سإطدت حسإةإت االدخإر اارسؿق  صإحمإت ااؿاإرمع اااغقرة يف كقـقإ طؾك 

                                                        

(1) Alliance for Financial Inclusion (AFI), op.cit., p. 7. 
(2) C. Grown, A. Hammond, op.cit., Available at: https://www.cgap.org/blog/womens-financial-inclusion-

down-payment-achieving-sdgs 
(3) Alliance for Financial Inclusion (AFI), op.cit., p. 7. 
(4) C. Grown, A. Hammond, op.cit., Available at:  
https://www.cgap.org/blog/womens-financial-inclusion-down-payment-achieving-sdgs 
(5) N. ASHRAF, Female Empowerment: Impact of a Commitment Savings Product in the Philippines, World 

Development Volume 38, No. 3, 2010, pp. 338–339. 
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ل ويف شقؾل سإطدت حسإةإت االدخإر ٪56االساثؿإر يف أطؿإافـ ةـسم  تاؾ إاك كحق 

اارسؿق  ااـسإ  طؾك زمإدة االسافمك ومقاجف  ااادمإت االلااإدم  وزمإدة اار إه 

 (1)اخال االجاؿإطل. اا

وأضفرت إحدى اااجإرب يف ااػؾمقـ أن تق قر حسإةإت االدخإر اؾـسإ  سإ ؿ يف 

تحسقـ ااؼرارات داخؾ األسرة حقث اكاسمت ااـسإ  سؾط  أكرب يف ااؼرارات ااؿاعؾؼ  

 (6)ةاعؾقؿ األصػإل وشرا  ااسؾع ااؿعؿرة  مثؾ ااغسإالت وااؿقالد. 

محاإج ااقصقل إاك مقإه ااارب ااـظقػ  وااارف اااحل وااري إاك تؽإاقػ 

اساثؿإرم  كمقرة يف اامـق  اااحاق ل وإلإم  ااؿرا ؼ وشمؽإت اااقصقؾل وشرا  األصقل 

قرة ااؽمقرة مثؾ خزاكإت ااارف اااحلل واذاؽ ماعب طؾك ااعدمد مـ األسر ااػؼ

 خإص  يف اادول ااـإمق  ااقصقل إاك مقإه ااارب ااـظقػ  وااؿرا ؼ اااحق  

 (3).ااؿلمقك  وااؿرمح 

وتؼدر تؽإاقػ ااقصقل إاك تحؼقؼ تغطق  شإمؾ  اؾؿقإه وااارف اااحل يف جؿقع 

 (4)مؾقإر دوالر سـقًمإ. 114م ةـحق 6232أكحإ  ااعإاؿ يف طإم 

تؽإاقػ ااقصقل إاك ااؿرا ؼ ااعإم  إاك وتؾجل األسر غقر ااؼإدرة طؾك تحؿؾ 

أسإاقب ةدا ق  مـخػض  ااجقدة اؾحاقل طؾك ااؿقإهل مؿإ مؿثؾ خطقرة كمقرة طؾك 

                                                        

(1) C. Grown, A. Hammond, op.cit., Available at:  
https://www.cgap.org/blog/womens-financial-inclusion-down-payment-achieving-sdgs 

(2) N. ASHRAF, op.cit., p. 338. 
(3) J. Ikeda, K. Liffiton, Fintech for the Water Sector, Advancing Financial Inclusion for More Equitable 

Access to Water, World Bank, Washington, 2019, p. 1. 
(4) D. Waldron, 4 Ways Digital Finance Can Help Bring Clean Water to All, CGAP, 2015, Retrieved April 3, 

2019, Available at: https://www.cgap.org/blog/4-ways-digital-finance-can-help-bring-clean-water-all.  

https://www.cgap.org/blog/4-ways-digital-finance-can-help-bring-clean-water-all
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اااح  ااعإم ل ومزمد مـ اكااإر األمراض واألوةا ل كؿإ ممدي طدم تقا ر مقإه ااري إاك 

 (1)اكخػإض اإلكاإج اازراطل. 

األسر ااػؼقرة  طؾك ااحاقل طؾك مؿؽـ اااؿقل ااؿإال ااحؽقمإت مـ مسإطدة 

ااؿقإه ااـظقػ  مـ خمل إرسإل اإلطإكإت ااؿإاق  طرب اااحقممت اارلؿق  ااال تاؾ 

ممإشرة إاك محإ ظ ااؿساؾؿقـ اارلؿق ل أو اساخدام ةطإلإت رصقد ااؿقإه ااؿد قط  

 (6)مسمًؼإ وااال تؼمؾ ااد ع اارلؿل.

ع اااركإت طؾك االساثؿإر يف مرا ؼ كؿإ تسإطد رلؿـ  مد قطإت ااؿقإه طؾك تاجق

ااؿقإه مـ خمل تسفقؾ ااحاقل طؾك اإلمراداتل وتق قر ااقلت وااؿإل اؾعؿم ل  ولد 

إحدى أضفرت إحدى اااجإرب يف كقـقإ أن كظإم ااؿد قطإت اارلؿق  ااذي صمؼاف 

شركإت خدمإت ااؿقإه سإطد طؾك تؼؾقؾ  رص ااػسإدل وتق قر ااـػؼإتل وتحؼقؼ 

جدمدة كمقرةل مـ خمل ااسؿإح اؾؿساخدمقـ ةإاد ع ةإساخدام أمقال اافإتػ  إمرادات

 (3) .٪ 86ااؿحؿقلل وااذي خػض مـ ااقلت اامزم اد ع  إتقرة ااؿقإه ةـسم  

ومسإطد اااؿقل ااؿإال ااػؼرا  مـ خمل تؼدمؿ لروض صغقرة مقسرة طؾك تؿقمؾ 

قؼ ةركإمج اؾؼروض اااغقرة يف احاقإجإهتؿ مـ ااؿقإه وااارف اااحلل  ؼد سإطد تطم

م مـ خمل شراك  ةقـ ااحؽقم  وااؼطإع ااخإص وااؿـظؿإت غقر 6229اافـد يف طإم 

أاػ  622أاػ و  522طؾك تحسقـ أكظؿ  ااارف اااحل اؿإ مرتاوح مإ ةقـ  ااحؽقمق 

                                                        

(1) J. Ikeda, K. Liffiton, op.cit., p. 1. 
(2) D. Waldron, 2015, op.cit., Available at: https://www.cgap.org/blog/4-ways-digital-finance-can-help-

bring-clean-water-all 
(3) D. Waldron, 2015, op.cit., Available at: https://www.cgap.org/blog/4-ways-digital-finance-can-help-

bring-clean-water-all 
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 (1)أسرة يف والمإت مخاؾػ .

اغقرة اقاؿ ومسإ ؿ تق قر حسإةإت االدخإر اؾػؼرا  يف تجؿقع ااؿدخرات اا

اساغمافإ الحؼًا يف اإلكػإق طؾك اااؽإاقػ اامزم  اؾحاقل طؾك خدمإت ااؿقإه 

 (6)وااارف اااحل. 

ولد صمؼت غإكإ ةركإمج ادخإر اؿسإطدة سؽإن ااعإصؿ  أكرا طؾك االدخإر اارا  

دورات ااؿقإه ااؿدطقم  ةإااعإون مع احدي شركإت اافإتػ ااؿحؿقل ةاؿقمؾ مـ اامـؽ 

كنطإك  جز ق  امـإ  دورات ااؿقإه ااؿـزاق  يف ااؿـإصؼ ذات اادخؾ ااؿـخػضل اادوال 

اساخدم ااؿساػقدون ةركإمج االدخإر ااؼدمؿ ودا ع طـ صرمؼ تحقمؾ األمقال ممإشرة 

طرب اافإتػ ااؿحؿقلل وال مؿؽـ إكػإق  ذه ااقدا ع طؾك طـإصر أخرى أو سحمفإ 

االاازامل كجح ااربكإمج يف أول طإمقـ  ةسفقا ل ومؿثؾ ذاؽ شؽمً مـ أشؽإل و قرات

 4222أاػ دوالر أمرمؽل امـإ  مإ مؼرب مـ  822يف تجؿقع مدخرات تؼدر ةحقاال 

 (3)دورة مقإه.

ماعب طؾك ااػؼرا  يف كثقر مـ اادول ااـإمق  ااحاقل طؾك ااطإل  كظرًا الرتػإع 

اااؼؾقدم ل تؽإاقػ إلإم  شمؽإت ااؽفرةإ ل وصعقة  ااحاقل طؾك ماإدر ااطإل  

واذاؽ مزداد ااطؾب طؾك أكظؿ  ااطإل  اااؿسق  ااؿـزاق  خإرج ااامؽ ل واؽـفإ أمضإ 

تعد مؽؾػ  خإص  ةإاـسم  األسر ذات اادخؾ ااؿـخػضل واذاؽ  نن كثقرًا مـ ااػؼرا  ال 

 (4)ماؿؽـقا مـ تؾمق  احاقإجإهتؿ مـ ااطإل . 

                                                        

(1) V. Post, V. Athreye, An overview of the financial instruments for sanitation used in FINISH programmes 
in India and Kenya, FINANCING SANITATION PAPER SERIES #1, October 2015, p. 5. 

(2) J. Ikeda, K. Liffiton, op.cit., p. 12. 
(3) J. Ikeda, K. Liffiton, op.cit., p. 12. 
(4) R. Goyal, A. Jacobson, R. Gravesteijn, SPOTLIGHT: DOES PAYGO UNLOCK ENERGY ACCESS AND 
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صقل إاك ااخدمإت ااؿار ق ل وتسإ ؿ  ااجقاكب اار قسق  اؾاؿقل ااؿإال مثؾ ااق

وتقا ر اال اؿإنل وتقا ر حسإةإت االدخإرل وأكظؿ  ااالمقـ ااػعإا ل وااد ع اإلاؽرتوينل 

يف تحػقز االساثؿإر يف إكاإج أكظؿ  ااطإل  خإرج ااامؽ ل وتؿؽقـ ااػؼرا  مـ تق قر 

 (1)اااؿقمؾ اامزم اؾحاقل طؾك خدمإت ااطإل . 

إمؾ  يف مجإل أكظؿ  ااطإل  اااؿسق  ااؿـزاق  يف طإم  ؼد لإمت احدي اااركإت ااع

م ةاـػقذ ةركإمج مسافدف تق قر خدمإت ااطإل  األسر ااػؼقرة يف ااسـغإل وكقت 6215

دمػقار ومدغاؼر ومإالل طمإرة طـ تؼدمؿ لروض صغقرة مقسرة ااؿقمؾ شرا  أكظؿ  

تسدمد ااؼروض طرب ااطإل  اااؿسق  غقر ااؿرتمط  ةامؽ  ااؽفرةإ  األسإسق ل وماؿ 

اافإتػ ااؿحؿقل ااق قر كػؼإت إكاإ  ااػروع اؾارك ل وتق قر تؽإاقػ ااسداد ااـؼدي 

 (6)أاػ وحدة.  152اؾعؿم ل ولد كجح ااربكإمج يف تؿقمؾ وتقزمع أكثر مـ 

                                                                                                                                                                     

FINANCIAL INCLUSION?, PAYGO does not pay for itself, but its role in expanding system affordability 
and energy access is crucial, 17. Sep 2018, Retrieved April 5, 2019, Available at: 

https://www.inclusivebusiness.net/ib-voices/spotlight-does-paygo-unlock-energy-access-and-financial-
inclusion 

(1) S. Bhowmick, Financial inclusion to promote energy efficiency in India?, MAR 06 2019, Retrieved April 
6, 2019, Available at: https://www.orfonline.org/expert-speak/financial-inclusion-promote-energy-
efficiency-india-48694/ 

(2) D. Waldron, PAYGo Solar Opens Pathways to Microfinance in Rural Senegal, CGAP, 2019, Retrieved 
April 5, 2019, Available at: https://www.cgap.org/blog/paygo-solar-opens-pathways-microfinance-
rural-senegal 

https://www.inclusivebusiness.net/ib-voices/spotlight-does-paygo-unlock-energy-access-and-financial-inclusion
https://www.inclusivebusiness.net/ib-voices/spotlight-does-paygo-unlock-energy-access-and-financial-inclusion
https://www.orfonline.org/expert-speak/financial-inclusion-promote-energy-efficiency-india-48694/
https://www.orfonline.org/expert-speak/financial-inclusion-promote-energy-efficiency-india-48694/
https://www.orfonline.org/expert-speak/financial-inclusion-promote-energy-efficiency-india-48694/
https://www.cgap.org/blog/paygo-solar-opens-pathways-microfinance-rural-senegal
https://www.cgap.org/blog/paygo-solar-opens-pathways-microfinance-rural-senegal
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 المبحث الثالث

 الىضع الحالي للشمىل المالي في مصر

ااؿقاصـقـ اؾخدمإت ااؿإاق  اارسؿق   ا اؿت مار ةاسفقؾ وصقل أكرب طدد مـ

واساخدامفإل مـ خمل مجؿقط  مـ ااسقإسإت اافإد   إاك تعزمز اااؿقل ااؿإال يف 

مارل وطؾك اارغؿ مـ ذاؽ ال مزال ااعدمد مـ ااؿقاصـقـ ااؿارمقـ مسامعدمـ مإاقًا 

 ألسمإب مخاؾػ .

 مارل مـ خمل ماـإول اامإحث يف  ذا ااؿمحث ااقضع ااحإال اؾاؿقل ااؿإال يف

طرض أ ؿ ااجفقد ااؿارم  ااعزمز اااؿقل ااؿإالل ثؿ تؼققؿ ممشرات اااؿقل ااؿإال 

يف مارل ثؿ طرض طقا ؼ اااؿقل ااؿإال يف مار وسمؾ اااغؾب طؾقفإل وذاؽ طؾك 

 ااـحق اااإال:

 ااؿطؾب األول: جفقد مار يف تعزمز اااؿقل ااؿإال

 اؿإال يف مار ااؿطؾب ااثإين: تؼققؿ ممشرات اااؿقل ا

 ااؿطؾب ااثإاث: طقا ؼ اااؿقل ااؿإال يف مار وسمؾ اااغؾب طؾقفإ

لإمت مار ةؿجؿقط  مـ ااؿمإدرات واإلجرا ات ااال مـ شلهنإ تعزمز اااؿقل 

اؿإال ااؿإال يف مارل وضؿإن إدمإج أكرب طدد مـ األ راد وااؿاروطإت يف ااؼطإع ا

 اارسؿلل و قؿإ مؾل طرض أل ؿ  ذه ااجفقد: 

 عؾى الؿستوى الؿحؾي. أ

اتخذت مار مجؿقط  مـ اإلجرا ات ااال هتدف إاك تعزمز اااؿقل ااؿإال يف مارل 



 

675 

 ومـفإ: 

 إكشاء الؿجؾس الؼومي لؾؿدفوعات.1

م ةغرض تعزمز اااؿقل ااؿإال 6217اسـ   89تؿ إكاإ ه ةإاؼرار ااجؿفقري رلؿ 

طدد مـ األ راد يف ااـظإم ااؿاريف اارسؿلل وجذب ااؼطإع غقر اارسؿل  وإدراج أكرب

إاك ااؼطإع اارسؿلل وتاجقع اساخدام ودطؿ األدوات وااقسإ ؾ اإلاؽرتوكق  ةداًل مـ 

ااد ع ااـؼدي خإرج ااؼطإع ااؿاريفل وخػض تؽإاقػ اكاؼإل األمقالل وحؿإم  حؼقق 

اد عل وتـظقؿ طؿؾ ااؽقإكإت مساخدمل كظؿ وخدمإت ااد عل وتحسقـ خدمإت ا

ااؼإ ؿ  واارلإة  طؾقفإل وتحدمث أسإاقب ااد ع ااؼقمق  وتـظقؿ اإلشراف طؾقفإ اؾقلإم  

 (1)مـ ااؿخإصر ااؿرتمط  هبإل وتعزمز اآلمإن ااؿاريفل وزمإدة اإلمرادات ااضرممق .

م لرر ااؿجؾس ااؼقمل اؾؿد قطإت خػض ااؿارو إت ااخإص  6217ويف مقكقق 

اؿدة سا  أشفرل كؿإ لرر إطػإ   ٪ 52ااد ع مـ خمل اافإتػ ااؿحؿقل ةـسم   ةخدمإت

ااؿقاصـقـ مـ ااؿارو إت ااخإص  ةػاح حسإب اخدمإت ااد ع ةإافإتػ ااؿحؿقل 

 (6)اؿدة طإم.

 مبادرة تشجقع البـوك عؾى فتح فروع صغقرة .2

دا رة كاإصف سعك اامـؽ ااؿركزي ااؿاري إاك تعزمز اكااإر ااجفإز ااؿاريف واتسإع 

                                                        

اتحإد اااـإطإت ااؿارم ل اتحإد ةـقك مارل تقسقر اااعإمؾ ةإاحسإةإت ااؿار ق : خطقة كحق اااؿقل ااؿإالل (1)

 . 31مل ص 6217اتحإد اااـإطإت ااؿارم ل اتحإد ةـقك مارل سماؿرب 

ت ومإ كاج طـ  ةالن خػض اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل كاإب دوري ةالن إكاإ  ااؿجؾس ااؼقمل اؾؿد قطإ (6) 

مقكقق  7ااؿاإرمػ ااخإص  ةخدمإت ااد ع ةإافإتػ ااؿحؿقل ل اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل خطإةإت دورم ل 

 م. 6217
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م ااسؿإح اؾمـقك ةػاح 6214وتقسقع لإطدة ااعؿم  وتـقطفإل واذاؽ لرر يف دمسؿرب 

 روع صغقرة تؼدم خدمإت اااجز   ااؿار ق ل طؾك أن مخاص مـ رأس ااؿإل 

مؾققن جـقف ماري اؽؾ  رع صغقر داخؾ محإ ظإت ااؼإ رة ااؽربىل  5األسإسل اؾمـؽ 

ن جـقف ماري اؽؾ  رع مؾقق 1جفإل تخػض إال مؾققن جـقف ماري اؽؾ  رع خإر 6و

 (1)ااقجف ااؼمؾل. يف محإ ظإت 

 مبادرة حساب لؽل مواصن.3

دشـ اامـؽ ااؿركزي ااؿاري ممإدرة حسإب اؽؾ مقاصـ وذاؽ ةغرض دمج أكرب 

طدد مـ  اإت ااؿجاؿع يف ااـظإم ااؿاريف اارسؿل مـ خمل تحػقز ااؿقاصـقـ طؾك 

ؿمإدرة ةإااعإون مع جؿقع اامـقك ااعإمؾ  يف مار مـ  اح حسإةإت مار ق ل تؿت اا

خمل تؼدمؿ تسفقمت اػاح حسإةإت ةإامـقك اؾؿقاصـقـل وأ ؿفإ طدم اشرتاط حد أدكك 

اػاح ااحسإبل مع تـظقؿ حؿؾ  دطإ ق  تعاؿد طؾك اااقاجد يف ااـقادي وااؿدارس 

درة وخإص  ااؿقاصـقـ وااجؿعقإت األ ؾق  ااقطق  ااؿقاصـقـ ةل ؿق  ااؿاإرك  يف ااؿمإ

 (6)يف األلإاقؿ وااؿـإصؼ ااـإ ق .

 مبادرة الؿدفوعات بواسطة الفواتف الؿحؿولة.4

أصؾؼت ااحؽقم  ااؿارم  مؿثؾ  يف وزارة االتاإالت وتؽـقاقجقإ ااؿعؾقمإت يف 

                                                        

اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل كاإب دوري ةالن تعؾقؿإت  اح  روع  صغقرة اؾمـقك وماقسطل اادخؾل اامـؽ  (1) 

 م. 6214دمسؿرب  8ااؿركزي ااؿاريل خطإةإت دورم ل 

 17كإكسل اامـإل اااؿقل ااؿإال .. كحق اااحقل املااإد اارلؿلل اافقا  ااعإم  امساعممإتل ةقاةاؽ اؿارل  ( 6)

 مل ماإح طؾك ااؿقلع اإلاؽرتوين:6219/  4/ 18مل تإرمخ االصمع 6218اةرمؾ 

https://www.sis.gov.eg/Story/164726?lang=ar 

https://www.sis.gov.eg/Story/164726?lang=ar
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م ممإدرة اؾد ع اإلاؽرتوين وتحقمؾ األمقال طرب اافإتػ ااؿحؿقلل كاج 6213مقكقق 

)  ؾقس ( وااال شإرك يف تؼدمؿفإ اامـؽ األ ؾل ااؿاري وشرك  طـفإ تؼدمؿ خدم  

ةـقك مار اؾاؼدم اااؽـقاقجل وشرك  اتاإالت وشرك  مإسرتكإردل ولد أتإحت  ذه 

ااخدم  اعؿم  شرك  اتاإالت إجرا  طؿؾقإت ااد ع واااحقمؾ األمقال ةإساخدام 

 (1).اافإتػ ااؿحؿقل ةطرمؼ   مـ  ةقـ طؿم  ااامؽ  ااقاحدة

ثؿ لإمت شركإت أخري ةاؼدمؿ خدمإت مؿإثؾ  يف مجإل ااد ع اإلاؽرتوين واااحقمؾ 

األمقال ةإساخدام اافإتػ ااؿحؿقلل مثؾ خدمإت شرك   قا قن ةإااعإون مع ةـؽ 

 (6).اإلسؽإن واااعؿقرل وخدمإت شرك  مقةقـقؾ ةإااعإون مع ةـؽ اإلمإرات دةل ااقصـل

مـؽ األ ؾل ااؿاري ةاؼدمؿ خدم   قن كإش وأسػر كجإح  ذه ااخدمإت طـ لقإم اا

اؾد ع طـ صرمؼ اافإتػ ااؿحؿقل ةدون االطاؿإد طؾك شرك  خدمإت ودون لار إ 

 (3).طؾك طؿم  اامـؽ حقث إهنإ ماإح  اجؿقع ااؿقاصـقـ

 مبادرة خدمات الدفع والتحصقل اإللؽتروين الحؽومي.5

 11ي ااؿاري مـ خمل لإمت وزارة ااؿإاق  ااؿارم  ةإااعإون مع اامـؽ ااؿركز

ةـؽ تإةع اؾؼطإع ااؿاريف  ااؿاري ةإإلضإ   إاك  قا  ااربمد ااؿارم  ةنصدار ةطإل  

                                                        

اتحإد اااـإطإت ااؿارم ل اتحإد ةـقك مارل  ماروع اااحقل إاك االلااإد غقر ااـؼديل اتحإد اااـإطإت  ( 1)

 .47ملص 6216ااؿارم ل اتحإد ةـقك مارل   ربامر 

جؿفقرم   يف ااؿإال اؿقلاا تعزمز : اااـؿق  تحؼقؼ يف ااؿإال اااؿقل اخضرل أ ؿق  ةـ شـمل ل ااسعقد صقرم  ( 6)

اااسققرل  وطؾقم واااجإرم  االلااإدم  ااعؾقم كؾق  وااؿحإسمق ل ااؿإاق  ااعؾقم يف اامحقث ااعرةق ل مجؾ  مار

 .163مل ص 6218ل 6ااؿسقؾ ل ااعدد  ضقإف ةق محؿد جإمع 

 .47ؼديلمرجع سإةؼل صاتحإد اااـإطإت ااؿارم ل اتحإد ةـقك مارل  ماروع اااحقل إاك االلااإد غقر ااـ(3)
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ااحؽقم  ااؿارم  اارف ااؿرتمإت وكإ   ااؿساحؼإت اؾعإمؾقـ ةإادوا ل وااـػقذ  ذا 

( وحدة حسإةق  تؿثؾ كإ   ااقحدات 3622ااؿاروع أازمت وزارة ااؿإاق  ااؿارم  )

اااإةع  ألجفزة ااؿقازك  ااعإم  اؾدوا  واافقاإت االلااإدم  ااعإم  ةاجؿقع ااحسإةق  

ةقإكإت ااعإمؾقـ هبإ وإصدار ةطإلإت ااارف اآلال اؽؾ مـفؿ واااقلػ طـ ااارف 

وحدة  3266مؾققن ةطإل  اؾعإمؾقـ ةعدد  4,9ااـؼدي اؾؿرتمإتل ولد تؿ إصدار طدد 

 (1)وحدة حسإةق . 3622إجؿإال حسإةق  تإةع  اؽإ   ااجفإت اإلدارم  مـ 

م أن مؽقن تحاقؾ جؿقع 6218لررت وزارة ااؿإاق  ااؿارم  يف مقاقق كؿإ 

مساحؼإت ااجفإت ااحؽقمق ل ةؿإ يف ذاؽ ااؿساحؼإت ااضرممق  وااجؿركق ل مـ خمل 

أاػ جـقف  122أدوات ااد ع االاؽرتوين ماك زادت لقؿ   ذه ااؿساحؼإت طـ 

 (6)ماري.

م ةالن تـظقؿ اساخدام وسإ ؾ 6219اسـ   18م صدر ااؼإكقن رلؿ 6219ويف اةرمؾ 

ااد ع غقر ااـؼدي وااذي مؾزم ااجفإت ااحؽقمق  ةإااحاقؾ اإلاؽرتوين اؿساحؼإهتإ 

   (3)ادي ااؿقاصـقـ.

                                                        

 مل6219/ 4/ 17تإرمخ االصمع  جؿفقرم  مار ااعرةق ل وزارة ااؿإاق ل مركز ااد ع واااحاقؾ اإلاؽرتوينل ( 1)

 ماإح طؾك ااؿقلع اإلاؽرتوين:
http://gfmis.mof.gov.eg/Epayment/EServicesEpayment 

م ةالن تحاقؾ ااؿساحؼإت ااحؽقمق  6218اسـ   669جؿفقرم  مار ااعرةق ل وزارة ااؿإاق ل لرار رلؿ  ( 6)

مقاقق  6ل 148وااضرممق  وااجؿركق  مـ خمل مـظقم  ااد ع واااحاقؾ اإلاؽرتوينل ااقلإ ع ااؿارم ل ااعدد 

 م.   6218

مل ةنصدار  لإكقن تـظقؿ اساخدام وسإ ؾ ااد ع غقر ااـؼديل 6219 اسـ  18جؿفقرم  مار ااعرةق ل لإكقن رلؿ  -4

 م.6219أةرمؾ  16مؽرر )ب(ل  15ااجرمدة اارسؿق ل ااعدد 

http://gfmis.mof.gov.eg/Epayment/EServicesEpayment
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 مبادرات تؿويل الؿشروعات الصغقرة والؿتوسطة.6

واااغقرة  ا اؿ اامـؽ ااؿركزي ااؿاري ةاسفقؾ وصقل ااؿاروطإت ماـإ ق  اااغر

وااؿاقسط  إاك اال اؿإنل ويف سمقؾ ذاؽ أصدر ااعدمد مـ ااؼرارات ااال تاجع اامـقك 

 طؾك تؿقمؾ  ذه ااؿاروطإت. ومـفإ :

م ةنازام اامـقك ةزمإدة حجؿ اااؿقمؾ 6216لرار اامـؽ ااؿركزي اااإدر يف مـإمر 

اااسفقمت  محػظ  إجؿإال مـ ٪62ااؿخاص ااؾؽ ااؿاروطإت اقاؾ إاك 

مل ومخاؿ اؾمـقك مـ ةسط كسم  االحاقإصل 6262اال اؿإكق  اؽؾ ةـؽ ةحؾقل طإم 

ااؿمإشرة ااؿؿـقح  ةإاجـقف  اال اؿإكق  واااسفقمت ااؼروض لقؿ  كإمؾ ٪12اامإاغ  

ااؿاري اؾؿاروطإت ماـإ ق  اااغر وااؿاروطإت اااغقرةل خإص  ااؿاروطإت 

  وماروطإت اإلكاإج ااؿقجف اؾاادمر كثقػ  اساخدام ااعؿإا  وااؿاروطإت االةاؽإرم

 (1)ةسقط  ماـإلا .وتؽقن  إ دة  ٪ 5ةارط أال ماجإوز سعرااػإ دة افذه ااؼروض كسم  

م مـح تسفقمت ا اؿإكق  اؾاركإت 6216كؿإ لرر اامـؽ ااؿركزي ااؿاري يف  ربامر 

جـقف  مؾقإر 5ااؿاقسط  ااعإمؾ  يف مجإال اااـإط  واازراط ل مـ خمل تخاقص ممؾغ 

ماري تؼدم كؼروض افذه ااؿاروطإت ااؿقمؾ شرا  اآلالت وااؿعدات ةسعر  إ دة 

 (6)سـقات. 12 إ دة ةسقط  ماـإلا  طؾك أال تاجإوز مدة ااؼرض  7٪

م إضإ   كاإط ااطإل  ااجدمدة 6217ثؿ لرر اامـؽ ااؿركزي ااؿاري يف  ربامر 

                                                        

اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل كاإب دوري ةالن تاجقع اامـقك طؾك مـح ااؼروض واااسفقمت اال اؿإكق  (1)

  .م6216مـإمر  11ل  اؿاريل خطإةإت دورم اؾاركإت وااؿـاآت اااغقرة وااؿاقسط  ل اامـؽ ااؿركزي ا

لطإطل اااـإط  واازراط ل  يفاامـؽ ااؿركزي ااؿاريل كاإب دوري ةالن ممإدرة اااركإت ااؿاقسط  ااعإمؾ   ( 6)

  .م6216 ربامر  66اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل خطإةإت دورم ل 
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تسفقؾ اااؿقمؾل ولرر  وااؿاجددة اؾؿاروطإت ااؿاقسط  ااؿساػقدة مـ ممإدرات

مؾقإر جـقف ماري تؼدم كؼروض لاقرة األجؾ اؾؿاروطإت  12تخاقص ممؾغ 

ااؿاقسط  ااعإمؾ  يف مجإالت اااـإط  واازراط  وااطإل  ااجدمدة وااؿاجددة ةسعر  إ دة 

 (1) إ دة ةسقط  ماـإلا . 16٪

ؾؿاروطإت م تسفقؾ اااؿقمؾ ااؿؼدم ا6217ولرر اامـؽ ااؿركزي ااؿاري يف مقاقق 

ماـإ ق  اااغر وااؿاروطإت اااغقرة ااعإمؾ  يف ااؿجإل اازراطل وااااـقع اازراطل 

واألامإن واألطمف وااثروة ااسؿؽق  وااداجـ  وااحققاكق ل مـ خمل تؼدمؿ لروض 

 (6) إ دة ةسقط  ماـإلا . ٪ 5مقسرة ةسعر  إ دة 

 مبادرات التؿويل العؼاري.7

تحػقز اامـقك طؾك تسفقؾ اااؿقمؾ ااعؼإري  سعل اامـؽ ااؿركزي ااؿاري إاك

مل تؿ ةؿقجمفإ 6214اؿحدودي وماقسطل اادخؾ مـ خمل تؼدمؿ ممإدرة يف  ربامر 

مؾقإر جـقف ماري كؼروض تؼدمفإ اامـقك اؿحدودي وماقسطل  12تخاقص ممؾغ 

اادخؾ اارا  وحدات سؽـق  ةؿاروطإت اإلسؽإن ةإاؿجاؿعإت ااعؿراكق  ااجدمدةل 

اؿاقسطل اادخؾل طؾل أال تاجإوز مدة ااؼرض  ٪8اؿحدودي اادخؾ و ٪7دة ةسعر  إ 

 (3)طإمإ. 62

                                                        

اااغقرة  وااؿـاآتات اااركإت اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل كاإب دوري ةالن تعدمؾ ةعض ةـقد ممإدر(1)

  .م6217مإرس  5وااؿاقسط ل اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل خطإةإت دورم ل 

اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل كاإب دوري ةالن تؿقمؾ ااؿـاآت اااغقرة ااعإمؾ  يف ااؿجإل اازراطل وااااـقع  ( 6)

  .م6217مقاقق  16خطإةإت دورم ل  اازراطل وااثروة ااسؿؽق  وااداجـ  وااحققاكق  ل اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل

اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل كاإب دوري ةالن ممإدرة اااؿقمؾ ااعؼإري ااإاح محدودي وماقسطل اادخؾل  (3) 

  .م6214 ربامر  19اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل خطإةإت دورم ل 
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م ااامح 6217ولد تغقرت أسعر ااػإ دة اؾؼروض ااؿؿـقح  يف ااؿمإدرة يف مقكقق 

اؾؿقاصـ محدود اادخؾ و ؼًا اؿساقى دخؾ ااؿقاصـل  ٪7و ٪5سعر  إ دة مرتاوح ةقـ 

  ااؿقاصـقـ أصحإب اادخؾ  قق ااؿاقسط اؾؿقاصـ ماقسط اادخؾل وإضإ  ٪8وسعر 

 (1).٪12,5اؾؿمإدرة وتؿقمؾفؿ ةسعر  إ دة  

م زمإدة ااؿمؾغ ااؿخاص 6217ولد لرر اامـؽ ااؿركزي ااؿاري يف أكاقةر 

وطؾك اارغؿ مـ  (6)مؾقإر جـقف ماري.62مؾقإر جـقف ماري إاك 12اؾؿمإدرة مـ 

م لرر اامـؽ ااؿركزي 6218م اسافمك كإمؾ ااؿمؾغ ااؿخاص اؾؿمإدرة ةـفإم  طإ

 (3)ااؿاري اساؿرار ااؿمإدرة واؽـ اؿحدودي اادخؾ  ؼط وةـػس سعر ااػإ دة.

 عؾى الؿستوى اإلقؾقؿي والدولي. ب

شإركت مار يف مجؿقط  مـ اااحإاػإت واارتتقمإت اإللؾقؿق  واادواق  ااسإطق  

 ااعزمز اااؿقل ااؿإالل ومـفإ:

 لي : عضوية التحالف الدولي لؾشؿول الؿا.1

أصمح اامـؽ ااؿركزي ااؿاري طضقا  إطمً ةإااحإاػ اادوال اؾاؿقل ااؿإال مـذ 

دوا ل و معؿؾ  ذا اااحإاػ مـ خمل  92مل ومضؿ  ذا اااحإاػ مإ مزمد طـ 6213طإم 

                                                        

ي وماقسطل اادخؾل اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل كاإب دوري ةالن تعدمؾ ممإدرة اااؿقمؾ ااعؼإري اؿحدود ( 1)

  .م6217مقكقق  66اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل خطإةإت دورم ل 

اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل كاإب دوري ةالن زمإدة ااؿمؾغ ااؿخاص اؿمإدرة اااؿقمؾ ااعؼإري ومعإمؾ  ( 6)

  .م6217 أكاقةر 8ماإةل وأسر شفدا  ااجقش وااارص ل اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل خطإةإت دورم ل 

ـؽ ااؿركزي ااؿاريل كاإب دوري ةالن اساؿرار ممإدرة اااؿقمؾ ااعؼإري اؿحدودي اادخؾ  ؼطل اامـؽ اام ( 3)

  .م6219مـإمر  68ااؿركزي ااؿاريل خطإةإت دورم ل 
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سمع مجؿقطإت طؿؾ تمحث ااؿقضقطإت ااؿارتك  ةقـ اادول األطضإ ل وتؼقم ةنطداد 

 ؿ ااؿؿإرسإت اادواق  وتجإرب اادول يف مجإل تؼإرمر ودراسإت وكاقمإت تاـإول أ

 (1)اااؿقل ااؿإال. 

ومـظؿ اااحإاػ اادوال اؾاؿقل ااؿإال ممتؿرات دورم  اامإدل ااخربات ااعؿؾق  ةقـ 

اامـقك ااؿركزم  اؾدول األطضإ ل هتدف إاك تعزمز تطمقؼ سقإسإت اااؿقل ااؿإال يف 

 (6)قصـق  ااؿـإسم  . ذه اادول وااؿسإطدة يف وضع االسرتاتقجقإت اا

وشغؾت مار طدد مـ ااؿـإصب اافإم  يف  اااحإاػ اادوال اؾاؿقل ااؿإالل ومـفإ 

اخاقإر كإ ب محإ ظ اامـؽ ااؿركزي ااؿاري اؿـاب كإ ب ر قس ااؾجـ  ااعؾقإ ااعزمز 

مل  واكاخإب محإ ظ اامـؽ 6216اااؿقل ااؿإال اؾؿرأة ااؿـمثؼ  طـ اااحإاػ مـذ طإم 

مل  ثؿ ر قسًا 6218اري كإ مًا ار قس مجؾس إدارة اااحإاػ يف طإم ااؿركزي ااؿ

 (3)م.6219اؿجؾس إدارة اااحإاػ يف سماؿرب 

 م 2117تـظقم ممتؿر الشؿول الؿالي بؿديـة شرم الشقخ لعام .2

تعد مار أول دوا  طرةق  تساضقػ ممتؿر مـظؿ  اااحإاػ اادوال اؾاؿقل ااؿإالل 

مل تحت 6217سماؿرب  15إاك  13مل ااػرتة مـ حقث اكعؼد ةؿدمـ  شرم اااقخ خ

 119دوا  و 94ماإرك مـ أكثر مـ  822رطإم  ر إس  ااجؿفقرم ل وةؿاإرك  أكثر مـ 

                                                        

 .31مل اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل ص6218اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل تؼرمر االساؼرار ااؿإال اؾعإم  ( 1)

 األدوات إتإح  كاقب يف اادخؾ اؿحدودي  ؾ..مار يف ااؿإال ارلؿلل اااؿقلا اااعمقر دطؿ  ردول مركز ( 6)

 .16مل ص 6218اارلؿلل ااؼإ رةل  اااعمقر دطؿ  ردول ااؿإاق  ؟ل مركز

 .31مل مرجع سإةؼل ص6218اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل تؼرمر االساؼرار ااؿإال اؾعإم  ( 3)



 

683 

 (1)ممسس  طإاؿق .

ومعد  ذا ااؿمتؿر  ق أ ؿ مؾاؼك ااإكعل سقإسإت اااؿقل ااؿإال ىف ااعإاؿل ومعؼد 

ؿ  اااحإاػ اادوال اؾاؿقل ااؿإال كؾ طإم يف إلؾقؿ مـ ألإاقؿ ااعإاؿ ةإااعإون مع مـظ

اعرض أحدث سقإسإت واسرتاتقجقإت اااؿقل ااؿإال واألكاط  ااؿاعؾؼ  ةف طؾك 

 مساقى ااعإاؿل وطرض ااؿمإدرات وااجفقد ااال لإمت هبإ اادول األطضإ  يف  ذا 

 (6)ااؿجإل طإاؿقًا.

طؾك ااقصقل إاك ولد حؼؼ ااؿمتؿر ااعدمد مـ ااـاإ ج مـفإ اارتكقز طؾك لدرة ااـسإ  

ااخدمإت ااؿإاق ل وإطمن ااؿمإدرة اإللؾقؿق  اؾاؿقل ااؿإال يف ااؿـطؼ  ااعرةق ل وإطمن 

مـظؿ  اااحإاػ اادوال اؾاؿقل ااؿإال طـ مؽاب إلؾقؿل جدمد يف إ رمؼقإ مفدف 

إكاإ ه إاك دطؿ جفقد اااحإاػ اادوال اؾاؿقل ااؿإال يف تعزمز اااعإون ااؿارتك ةقـ 

ؾك اكجإز األواقمإت اإللؾقؿق  وتمإدل ااخربات اإللؾقؿق ل كؿإ شفد ااؿمتؿر أطضإ ف ط

 (3)طضقًا اجفقد ؿ ااؿاؿقزة  يف مجإل اااؿقل ااؿإال. 14تؽرمؿ 

 الؿشاركة يف الؿبادرة العالؿقة لتعزيز الشؿول الؿالي .3

اعزمز أصؾؼ اامـؽ اادوال ااؿمإدرة ااعإاؿق  هبدف كار اساخدام اااؽـقاقجقإ ااؿإاق  ا

اااؿقل ااؿإالل ومساػقد اامـؽ ااؿركزي ااؿاري مـ  ذه ااؿمإدرة مـ خمل ااحاقل 

طؾك اادطؿ ااػـل ار ع كػإ ة كظؿ ااد ع اإلاؽرتوكق  وااخدمإت ااؿإاق  اارلؿق ل 

                                                        

 .16ل ص اارلؿلل مرجع سإةؼ اااعمقر دطؿ  ردول مركز ( 1)

 .كإكسل اامـإل مرجع سإةؼ ( 6)

(3) AFI, OUTCOME STATEMENT ON THE 2017 AFI GLOBAL POLICY FORUM 13-15 SEPTEMBER, SHARM EL 
SHEIKH, EGYPT, AFI, 13 October 2017. Available at: 
https://www.afi-global.org/news/2017/10/outcome-statement-2017-afi-global-policy-forum-13-15-
september-sharm-el-sheikh-egypt 

https://www.afi-global.org/news/2017/10/outcome-statement-2017-afi-global-policy-forum-13-15-september-sharm-el-sheikh-egypt
https://www.afi-global.org/news/2017/10/outcome-statement-2017-afi-global-policy-forum-13-15-september-sharm-el-sheikh-egypt
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 (1)واالساػإدة مـ ااخربات ااعإاؿق  واالسااإرات واااقجقفإت يف  ذا ااؿجإل.

 م2118لقة شؿال أفريؼقا تـظقم ممتؿر التؽـولوجقا الؿا.4

م ممتؿر اااؽـقاقجقإ ااؿإاق  شؿإل أ رمؼقإل وذاؽ تحت 6218كظؿت مار يف  ربامر 

مارتك مـ داخؾ وخإرج مارل  522رطإم  ر إس  ااجؿفقرم ل وةؿاإرك  مإ مزمد طـ 

وطدد كمقر مـ ااخربا  ااعإاؿققـ واااركإت ااعإاؿق  يف مجإل تؼـقإت ااد ع اإلاؽرتوين 

 (6)قاقجقإ ااؿإاق .واااؽـ

وركز ااؿمتؿر طؾك مـإلا  مقضقطإت اااؽـقاقجقإ ااؿإاق ل وأكظؿ  ااؿد قطإت 

اإلاؽرتوكق ل واااجإرة اإلاؽرتوكق ل  وسمؾ تعزمز تطمقؼ أحدث تؼـقإت اااؽـقاقجقإ 

 (3)ااؿإاق  ااؿماؽرة واالساػإدة مـفإ يف مار.

اامزم  إلكاإ  أول ةـؽ رلؿل وأسػر  ذا ااؿمتؿر طـ إطمن مار إجرا  اادراسإت 

إجرا  جؿقع ااعؿؾقإت ااؿار ق  مـ خمل اافإتػ  يف مارل ومفدف  ذا اامـؽ إاك

ااؿحؿقل اقحؾ محؾ اامـقك اااؼؾقدم ل كؿإ لررت مار ااؿضل يف إجرا ات إصدار أول 

 إااعإون مع شرك  ةـقك مار اؾاؼدمةطإل  ذكق  ذات طمم  تجإرم  مارم  ة

 (4)اااؽـقاقجل.

 : (FIARI) الؿشاركة يف الؿبادرة اإلقؾقؿقة لتعزيز الشؿول الؿالي يف الدول العربقة.5

أطؾـ صـدوق ااـؼد ااعرةل مـ خمل  عإاقإت ااؿمتؿر ااسـقي اؾاحإاػ اادوال 

م وااذي اكعؼد يف مار طـ ااؿمإدرة اإللؾقؿق  ااعزمز 6217اؾاؿقل ااؿإال يف طإم 

                                                        

 .31إةؼل صمل مرجع س6218اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل تؼرمر االساؼرار ااؿإال اؾعإم  ( 1)

 .كإكسل اامـإل مرجع سإةؼ ( 2)

 .166اخضرل مرجع سإةؼل ص  ةـ شـملل ااسعقد صقرم  ( 3)

 .كإكسل اامـإل مرجع سإةؼ ( 4)
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ةإاؿاإرك  مع اامـؽ اادوال وااقكإا  األاؿإكق  اؾاـؿق  اااؿقل ااؿإال يف اادول ااعرةق  

واااحإاػ اادوال اؾاؿقل ااؿإالل هتدف ااؿمإدرة إاك دطؿ جفقد اادول ااعرةق  يف تمـل 

اسرتاتقجقإت وصـق  مم ؿ  تسإطد طؾك تعزمز إتإح  ااخدمإت ااؿإاق  وةحث  اقإت 

 (1)ؿق  االلااإدم  واالجاؿإطق .تـػقذ سقإسإت اااؿقل ااؿإال اؾؿسإ ؿ  يف تحؼقؼ اااـ

ولد سإطدت  ذه ااؿمإدرة اادول ااعرةق  األطضإ  طؾك إطداد تؼإرمر وإحاإ قإت طـ 

جإكب ااطؾب طؾك ااخدمإت ااؿإاق  تعؿؾ كؿمشرات جقدة تسإ ؿ يف تطقمر سقإسإت 

    (6)واسرتاتقجقإت اااؿقل ااؿإال.

 االحتػال بالقوم العربي لؾشؿول الؿالي.6

م 6215محإ ظل ااؿاإرف ااؿركزم  وممسسإت ااـؼد ااعرةق  يف طإم  لرر مجؾس

اةرمؾ مـ كؾ طإم امحاػإل ةإاققم ااعرةل اؾاؿقل ااؿإالل مـ خمل  67تحدمد مقم 

تـظقؿ ااعدمد مـ ااػعإاقإت ااال تسافدف ااالكقد طؾك ممدأ ومػفقم اااؿقل ااؿإالل 

إدة طدد ااؿاعإمؾقـ مع ااجفإز وتعزمز وصقل األ راد إاك ااخدمإت ااؿإاق ل وزم

 (3)ااؿاريف وااؿمسسإت ااؿإاق ل واااقطق  ةؽقػق  االساػإدة مـ ااخدمإت ااؿار ق 

ولد لإم اامـؽ ااؿركزي ااؿاري ةاـظقؿ ااعدمد مـ ااػعإاقإت امحاػإل ةإاققم ااعرةل 

م لإم اامـؽ ااؿركزي ااؿاري ةؿد زمـ 6218اؾاؿقل ااؿإال كؾ طإمل ويف طإم 

حاػإالت اااؾ إال أسمقطقـل وشؿؾت  ذه ااػعإاقإت تقاجد اامـقك خإرج  روطفإ اال

                                                        

(1) AFI, op. cit. 

 .36مل مرجع سإةؼل ص 6218اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل تؼرمر االساؼرار ااؿإال اؾعإم  ( 6)

لن ااققم ااعرةل اؾاؿقل ااؿإالل اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل كاإب دوري ةا ( 3)

  .م6218اةرمؾ  16ل  خطإةإت دورم 
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وخإص  يف ااجإمعإت وااـقادي واأللإاقؿ ااـإ ق ل و اح حسإةإت ةـؽق  اؾؿقاصـقـ يف 

أمإكـ اااقاجد ةدون ماإرمػ وةدون حد ادينل وتـظقؿ حؿمت إطممق  تعاؿد طؾك 

قػقن ااؿحؿقل ااقطق  ااؿقاصـقـ ةإااؿقل وسإ ؾ اااقاصؾ االجاؿإطل و رسإ ؾ اااؾ

 (1)اااثؼقػ ااؿإال.اإلاؽرتوينل وتـظقؿ كدوات ةغرض  ااؿإال وأ ؿق  وسإ ؾ ااد ع

م  صقال شفر أةرمؾل وركزت طؾك كار اااقطق  6219وامادت ااػعإاقإت يف طإم 

ااؿإاق  اؾؿقاصـقـل وتؼدمؿ أكاط  اااثؼقػ ااؿإال ألكثر مـ مؾققن مقاصـل و اح 

حسإةإت ةـؽق  دون اشرتاط حد أدكك ودون ماإرمػل ولد كاج طـ تؾؽ ااػعإاقإت يف 

أاػ حسإب ةـؽلل وكإكت  667أاػ محػظ  إاؽرتوكق ل و اح  687م  اح 6219طإم 

 (6).٪62ااامإب  وحسإةإت ٪46كسم  حسإةإت ااـسإ  

  يف مجإل تعزمز اااؿقل ااؿإال طـ تحسـ مؾحقظ يف أسػرت ااجفقد ااؿارم

ااقصقل إاك ممشرات اااؿقل ااؿإال يف مارل سقا   قؿإ ماعؾؼ ةؿمشرات ةعد 

ل و قؿإ مؾل طرض افذه ااخدمإت ااؿإاق  أو ةؿمشرات ةعد اساخدام ااخدمإت ااؿإاق 

 ااؿمشرات وتؼققؿفإ:

  مصرإلى الخدمات الؿالقة الرسؿقة يف ممشرات بعد الوصول. أ

تحسـت ممشرات ةعد ااقصقل إاك ااخدمإت ااؿإاق  اارسؿق  يف مار خإص  خمل 

مل وزاد طدد مإكقـإت اااراف اآلال وطدد  روع 6218م إاك طإم 6216ااػرتة مـ طإم 

                                                        

 ااؿرجع ااسإةؼ. ( 1)

 .31مل مرجع سإةؼل ص6218اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل تؼرمر االساؼرار ااؿإال اؾعإم  ( 6)
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 (.1اامـقك اااجإرم ل و ق مإ مقضحف ااجدول اااإال ااجدول رلؿ )

 ( 1جدول رقم )

 م.2118م إلى عام 2112مات الؿالقة يف مصر يف الػترة من عام تطور ممشرات بعد الوصول إلى الخد

 ااعإم
 122مإكقـإت اااراف اآلال اؽؾ طدد 

 أاػ ةإاغ

 122 روع اامـقك اااجإرم  اؽؾ طدد 

 أاػ ةإاغ

 4,5 12,3 م6216

 4,6 16,2 م6214

 4,7 15,6 م6216

 5,2 18,6 م6218

 ااؿادر: مـ إطداد اامإحث اطاؿإًدا طؾك ةقإكإت:

The World Bank, World Bank Open Data, Indicators, Available at: 
https://data.worldbank.org/indicator 

( اااحسـ ااؿساؿر يف ممشرات ةعد 1ماضح مـ ااجدول ااسإةؼ جدول رلؿ )

م إاك طإم 6216مار خمل ااػرتة مـ طإم  ااقصقل إاك ااخدمإت ااؿإاق  اارسؿق  يف

 12,3أاػ ةإاغ مـ كحق  122مإكقـإت اااراف اآلال اؽؾ مل حقث ارتػع طدد 6218

مل كؿإ ارتػع طدد  روع 6218مإكقـ  يف طإم  18,6م إاك كحق 6216مإكقـ  يف طإم 

ع  رو 5م إاك كحق 6216 رع يف طإم  4,5أاػ ةإاغ مـ كحق  122اامـقك اااجإرم  اؽؾ 

 م.6218يف طإم 

( إاك أكف طؾك اارغؿ مـ اااؼدم ااذي 6وتاقر ةقإكإت ااجدول اااإال جدول رلؿ )

إال أهنإ ال تزال مـخػض  إاك ااخدمإت ااؿإاق   حؼؼاف مار يف ممشرات ةعد ااقصقل

 ةإاؿؼإرك  ةإاعدمد مـ دول ااعإاؿ. 

https://data.worldbank.org/indicator
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 (2جدول رقم )

 م.2118يف عام  ومجؿوعة من مـاصق العالم ممشرات بعد الوصول إلى الخدمات الؿالقة يف مصر 

 اادول وااؿـإصؼ
مإكقـإت اااراف اآلال طدد 

 أاػ ةإاغ 122اؽؾ 

 روع اامـقك اااجإرم  طدد 

 أاػ ةإاغ 122اؽؾ 

 5,2 18,6 مار

 16,7 41,6 ااعإاؿ

 9,6 69,1 اادول مـخػض  وماقسط  اادخؾ

 11,9 34,7 اادول ااعرةق 

 5,2 6,5 إ رمؼقإ جـقب اااحرا 

 ااؿادر: مـ إطداد اامإحث اطاؿإًدا طؾك ةقإكإت:

The World Bank, World Bank Open Data, Indicators, Available at: 
https://data.worldbank.org/indicator 

قصقل إاك ااخدمإت ( اكخػإض ممشرات ةعد اا6ماضح مـ ااجدول ااسإةؼ رلؿ )

طدد مإكقـإت مؼإرك  ةؿجؿقط  مـ مـإصؼ ااعإاؿل حقث ةؾغ طدد ااؿإاق  يف مار 

مإكقـ  يف حقـ كإن ااؿاقسط ااعإاؿل  18,6أاػ ةإاغ كحق  122اااراف اآلال اؽؾ 

مإكقـ ل ويف اادول  69,1مإكقـ ل وةؾغ يف اادول مـخػض  وماقسط  اادخؾ  41,6

يف حقـ مـخػض يف دول إ رمؼقإ جـقب اااحرا  اقاؾ كحق  مإكقـ ل 34,7ااعرةق  كإن 

إاػ ةإاغ يف مار  122مإكقـ ل كؿإ ماضح اكخػإض طدد  روع اامـقك اااجإرم  اؽؾ  6,5

 رعل  وةؾغ يف اادول  16,7 روعل يف حقـ كإن ااؿاقسط ااعإاؿل  5حقث ةؾغ كحق 

 رعل يف حقـ كإن يف  11,9 رعل ويف اادول ااعرةق  كإن  9,6مـخػض  وماقسط  اادخؾ 

  روع. 5دول إ رمؼقإ جـقب اااحرا  كحق 

 ممشرات بعد استخدام الخدمات الؿالقة الرسؿقة يف مصر . ب

تحسـت ممشرات ةعد اساخدام ااخدمإت ااؿإاق  يف مار خإص  خمل ااػرتة مإ ةقـ 

https://data.worldbank.org/indicator
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( تحسـ ممشرات 3مل ومقضح ااجدول اااإال جدول رلؿ )6217م و6211طإمل 

 م.6217م و6211اااؿقل ااؿإال يف مار خمل ااػرتة مإ ةقـ طإمل 

 (3جدول رقم )

 م.2117م إلى عام 2111يف الػترة من عام تطور ممشرات بعد استخدام الخدمات الؿالقة يف مصر  

 م6217 م6214 م6211 ااؿمشر

( ااذمـ مؿاؾؽقا حسإب يف ممسس  مإاق  كـسم  15اامإاغقـ )+

 (٪مـ إجؿإال اامإاغقـ) 

12 14 33 

( ااذمـ لإمقا ةإالدخإر يف ممسس  مإاق  كـسم  مـ 15اامإاغقـ )+

 (٪إجؿإال اامإاغقـ) 

1 4 6 

ذمـ مؿاؾؽقا ةطإل  خاؿ كـسم  مـ إجؿإال ( اا15اامإاغقـ )+

 (٪اامإاغقـ) 

5 12 65 

( ااذمـ لإمقا ةإاللرتاض مـ ممسس  مإاق  كـسم  15اامإاغقـ )+

 (٪مـ إجؿإال اامإاغقـ) 

4 6 6 

( ااذمـ مؿاؾؽقا ةطإل  ا اؿإن كـسم  مـ إجؿإال 15اامإاغقـ )+

 (٪اامإاغقـ) 

1 6 3 

سإل أو تؾؼل حقاالت مإاق  طرب ( ااذمـ لإمقا ةنر15اامإاغقـ )+

 (٪ممسس  مإاق  كـسم  مـ إجؿإال اامإاغقـ) 

6 5 16 

( ااذمـ اساخدمقا اإلكرتكت يف د ع األمقال 15اامإاغقـ )+

 (٪كـسم  مـ إجؿإال اامإاغقـ) 

- 1 3 

 ااؿادر: مـ إطداد اامإحث اطاؿإًدا طؾك ةقإكإت:

The World Bank, The Global Findex database 2017, Available at: 
https://globalfindex.worldbank.org/ 

https://globalfindex.worldbank.org/
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( ارتػإع مؾؽق  ااحسإةإت يف ااؿمسسإت ااؿإاق  3ااجدول ااسإةؼ رلؿ )ممحظ مـ 

يف مارل حقث ارتػعت كسم  اامإاغقـ ااذمـ مؿاؾؽقا حسإب يف ممسس  مإاق  إاك 

 ٪33مل ثؿ إاك 6214 طإم ٪14م إاك 6211 طإم  ٪12ال اامإاغقـ يف مار مـ إجؿإ

 م.6217 طإم

وارتػإع كسم  اامإاغقـ ااذمـ لإمقا ةإالدخإر يف ممسس  مإاق  إاك إجؿإال اامإاغقـ يف 

 طإم ٪6مل ثؿ إاك 6214 طإم ٪4م إاك 6211 طإم ٪1مارل حقث ارتػعت مـ 

 م.6217

ذمـ مؿاؾؽقا ةطإل  خاؿ إاك إجؿإال اامإاغقـ يف مارل وارتػعت كسم  اامإاغقـ  اا 

 م.6217 طإم ٪65مل ثؿ إاك 6214 طإم ٪12م إاك 6211طإم  ٪5حقث ارتػعت مـ 

وارتػإع كسم  اامإاغقـ ااذمـ لإمقا ةإاللرتاض مـ ممسس  مإاق  إاك إجؿإال اامإاغقـ  

 طإم ٪6رت مل واساؿ6214 طإم ٪6م إاك 6211 طإم ٪4يف مارل حقث ارتػعت مـ 

 م.6217

وارتػعت كسم  اامإاغقـ ااذمـ مؿاؾؽقا ةطإل  ا اؿإن إاك إجؿإال اامإاغقـ يف مارل  

 م.6217 طإم ٪3مل ثؿ إاك 6214 طإم ٪6م إاك 6211 طإم ٪1حقث ارتػعت مـ 

وارتػإع كسم  اامإاغقـ ااذمـ لإمقا ةنرسإل أو تؾؼل حقاالت مإاق  طرب ااؿمسسإت  

 طإم ٪5م إاك 6211 طإم  ٪6اامإاغقـ يف مارل حقث ارتػعت مـ ااؿإاق  إاك إجؿإال 

 م.6217 طإم ٪16مل ثؿ إاك 6214

وارتػإع كسم  اامإاغقـ مساخدمل االكرتكت يف د ع األمقال إاك إجؿإال اامإاغقـ  يف  

 م.6217 طإم ٪3م إاك 6214 طإم ٪1مارل حقث ارتػعت مـ 

إاك أكف طؾك اارغؿ مـ اااؼدم ااذي ( 4وتاقر ةقإكإت ااجدول اااإال ااجدول رلؿ )

حؼؼاف مار يف ممشرات ةعد اساخدام ااخدمإت ااؿإاق  اارسؿق  إال أهنإ ال تزال 

 مـخػض  ةإاؿؼإرك  ةإاعدمد مـ دول ااعإاؿ.
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  ( ممشرات بعد استخدام الخدمات الؿالقة الرسؿقة يف مصر4جدول رقم )

 م.2118يف عام ومجؿوعة من مـاصق العالم 

( 15)+ البالغقن

الذين استخدموا 

اإلكتركت يف دفع 

األموال كـسبة 

من إجؿالي 

 (٪البالغقن)

( 15البالغقن )+

الذين يؿتؾؽوا 

بطاقة ائتؿان 

كـسبة من 

إجؿالي 

 (٪البالغقن)

( 15البالغقن )+

الذين قاموا 

باالقتراض من 

ممسسة مالقة 

كـسبة من 

إجؿالي 

 (٪البالغقن)

( 15البالغقن )+

الذين يؿتؾؽوا 

قة خصم بطا

كـسبة من 

إجؿالي 

 (٪البالغقن)

( 15البالغقن )+

الذين قاموا 

باالدخار يف 

ممسسة مالقة 

كـسبة من 

إجؿالي 

 (٪البالغقن)

( 15البالغقن )+

الذين يؿتؾؽوا 

حساب يف 

ممسسة مالقة 

كـسبة من 

إجؿالي 

 (٪البالغقن)

 الؿمشر

 

 

 

الدول 

 والؿـاصق

 مصر 33 6 65 6 3 3

 عالمال 69 67 48 11 18 69

16 7 9 36 16 48 

الشرق 

األوسط 

وشؿال 

 إفريؼقا

 الدول الـامقة 63 61 42 9 12 61

5 6 7 9 11 35 

الدول 

مـخػضة 

 الدخل

 الدول العربقة 37 9 67 5 5 9

8 3 7 18 15 43 

إفريؼقا 

جـوب 

 الصحراء

 ااؿادر: مـ إطداد اامإحث اطاؿإًدا طؾك ةقإكإت

The World Bank, The Global Findex database 2017, Available at: 
https://globalfindex.worldbank.org/ 

https://globalfindex.worldbank.org/
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ممشرات ةعد اساخدام ااخدمإت ااؿإاق  ( تدين 4ماضح مـ ااجدول ااسإةؼ رلؿ )

ل ااحسإةإت يف مار مؼإرك  ةؿجؿقط  مـ مـإصؼ ااعإاؿل حقث تؿثؾ كسم  مإاؽ اارسؿق 

ل ةقـؿإ ماؾ ااؿاقسط ااعإاؿل افذه ااـسم  إاك ٪33إاك مجؿقع اامإاغقـ يف مار كحق 

ل ويف ٪48ل وماؾ ماقسط  ذه ااـسم  يف دول ااارق األوسط وشؿإل ا رمؼقإ إاك 69٪

 ل٪43ل ويف دول ا رمؼقإ جـقب اااحرا  ٪37ل ويف اادول ااعرةق  ٪63اادول ااـإمق  

 .٪35ادخؾ يف اادول مـخػض  او

كؿإ ممحظ اكخػإض كسم  اامإاغقـ ااذمـ لإمقا ةإألدخإر يف ممسسإت مإاق  رسؿق  

ل ةقـؿإ ماؾ ماقسط ااعإاؿل افذه ااـسم  إاك ٪6إاك مجؿقع اامإاغقـ يف مار وةؾغت 

ل ويف ٪16ل وماؾ ماقسط  ذه ااـسم  يف دول ااارق األوسط وشؿإل ا رمؼقإ إاك 67٪

ل و يف ٪15ل ويف دول ا رمؼقإ جـقب اااحرا  ٪9اادول ااعرةق   ل ويف٪61اادول ااـإمق  

 .٪11اادول مـخػض  اادخؾ 

وماقر ااجدول أمضًا إاك اكخػإض مؾؽق  ةطإلإت ااخاؿ يف مار حقث تؿثؾ كسم  

ل ةقـؿإ ماؾ ماقسط ٪65مإاؽل ةطإلإت ااخاؿ إاك مجؿقع اامإاغقـ يف مار كحق 

ماقسط  ذه ااـسم  يف دول ااارق األوسط  ل وماؾ٪48ااعإاؿل افذه ااـسم  إاك 

ل ويف دول ٪67ل ويف اادول ااعرةق  ٪42ل ويف اادول ااـإمق  ٪36وشؿإل ا رمؼقإ إاك 

 .٪9ل و يف اادول مـخػض  اادخؾ ٪18ا رمؼقإ جـقب اااحرا  

كؿإ أن كسم  اامإاغقـ ااذمـ لإمقا ةإأللرتاض مـ ااؿمسسإت ااؿإاق  اارسؿق  إاك 

ل و ل ةذاؽ تـخػض طـ ااؿاقسط ااعإاؿل افذه ٪6قـ يف مار ةؾغت مجؿقع اامإاغ

ل وتـخػض طـ ماقسط  ذه ااـسم  يف دول ااارق األوسط ٪11ااـسم  وااذي ةؾغ 

ل واؽـفإ تؼرتب مـ ماقسط ٪9وشؿإل ا رمؼقإ ويف اادول ااـإمق ل حقث تاؾ ااـسم  كحق 
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اادخؾ حقث ةؾغت ااـسم   ااـسم  يف دول ا رمؼقإ جـقب اااحرا  ويف اادول مـخػض 

 . ٪5 ةـحق مؼدر حقث ااعرةق  اادول يف ااـسم  ماقسط طـ تزمد كؿإ ل7٪

وماقر ااجدول أمضًا إاك اكخػإض مؾؽق  ةطإلإت اال اؿإن يف مار حقث تؿثؾ كسم  

ل و ل كػس ااـسم  يف ٪3مإاؽل ةطإلإت اال اؿإن إاك مجؿقع اامإاغقـ يف مار كحق 

ل وماؾ ٪18حرا ل ةقـؿإ ماؾ ماقسط ااعإاؿل افذه ااـسم  إاك دول ا رمؼقإ جـقب ااا

ل ويف اادول ااـإمق  ٪7ماقسط  ذه ااـسم  يف دول ااارق األوسط وشؿإل ا رمؼقإ إاك 

  .٪6ل ةقـؿإ تـخػض ااـسم  يف اادول مـخػض  اادخؾ إاك ٪5ل ويف اادول ااعرةق  12٪

كرتكت يف ااارا  أو د ع ااػقاتقر إاك كؿإ أن كسم  اامإاغقـ ااذمـ لإمقا ةإساخدام اال

ل و ل ةذاؽ تـخػض طـ ااؿاقسط ااعإاؿل افذه ٪3مجؿقع اامإاغقـ يف مار ةؾغت 

ل وماؾ ماقسط  ذه ااـسم  يف دول ااارق األوسط وشؿإل ٪69ااـسم  وااذي ةؾغ 

ل ويف دول ا رمؼقإ ٪9ل ويف اادول ااعرةق  ٪61ل ويف اادول ااـإمق  ٪16ا رمؼقإ إاك 

 . ٪5ل و يف اادول مـخػض  اادخؾ ٪8قب اااحرا  جـ

تقجد مجؿقط  مـ ااعقا ؼ ااال تقاجف تعزمز اااؿقل ااؿإال يف مارل وااال مجب 

اااغؾب طؾقفإ اضؿإن وصقل أكرب طدد مـ ااؿقاصـقـ ااؿارمقـ اؾخدمإت ااؿإاق  

( أ ؿ ااعقا ؼ ااال تقاجف تعزمز 5إل ومقضح ااجدول اااإال ااجدول رلؿ )واساخدامف

 اااؿقل ااؿإال يف مار.
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 (5جدول رقم )

 م2117عوائق الشؿول الؿالي ومدى مساهؿتفا يف اإلستبعاد الؿالي يف مصر يف عام  

 ااعإ ؼ

اامإاغقـ ااذمـ كإن  ذا 

ااعإ ؼ أحد أسمإب اسامعإد ؿ 

 مإاقإ

اامإاغقـ  )كـسم  مـ اجؿإال

 (٪يف مار

اامإاغقـ ااذمـ كإن  ذا ااعإ ؼ 

 أحد أسمإب اسامعإد ؿ مإاقإ

)كـسم  مـ اجؿإال اامإاغقـ 

 (٪ااؿسامعدمـ مإاقإ يف مار

 7 5 ةعد ااؿسإ   طـ اامـقك

 18 13 ارتػإع أسعإر ااخدمإت ااؿإاق 

 13 9 كؼص ااقثإ ؼ ااؿطؾقة 

 5 4 كؼص ااثؼ 

 5 3 دمـق 

 9 7 ااعإ ؾ  اف حسإبوجقد  رد يف 

 83 59 كؼص اااؿقمؾ

 4 3 طدم ااحإج 

 ااؿادر: مـ إطداد اامإحث اطاؿإًدا طؾك ةقإكإت:

The World Bank, The Global Findex database 2017, Available at: 
https://globalfindex.worldbank.org/ 

 ( أن أ ؿ طقا ؼ تعزمز اااؿقل ااؿإال يف مار  ل: 5ـ مـ ااجدول ااسإةؼ رلؿ )مامق

 بعد الؿسافة عن البـوك -1

تعؿؾ معظؿ اامـقك اااجإرم  يف ااؿدن وااؿـإصؼ اااجإرم  واذاؽ معإين ااعدمد مـ 

سؽإن اارمػ وااؿـإصؼ ااـإ ق  أو ااؿفؿا  مـ صعقة  ااقصقل إاك ااخدمإت ااؿإاق  

 ةسمب ارتػإع تؽإاقػ وولت ااسػر إاك أمإكـ تقاجد  روع اامـقك اااجإرم . اارسؿق  

https://globalfindex.worldbank.org/
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( إاك أن ةعد ااؿسإ   طـ اامـقك يف مار معد أحد 5وتاقر ةقإكإت ااجدول رلؿ )

يف  مإاقًا ااؿسامعدمـ مـ ٪7وكسم   اامإاغقـ مـ ٪5أسمإب االسامعإد ااؿإال اـسم  

 مار.

إال يف مار ماطؾب تسفقؾ وصقل ااخدمإت ومرى اامإحث أن تعزمز اااؿقل ااؿ

ااؿإاق  اؾرمػ وااؿـإصؼ ااؿسامعدةل مـ خمل زمإدة طدد  روع اامـقك وتغطقافإ اؾعدمد 

مـ ااؿـإصؼل ومـ خمل تـظقؿ اامـقك اؼقا ؾ مار ق  ماـؼؾ  تاؾ اؾؿقاصـقـ يف 

تساطقع  ااؿـإصؼ ااؿسامعدةل ومـ خمل اارتكقز طؾك ااخدمإت ااؿإاق  اارلؿق  ااال

 تجإوز ااؼققد ااجغرا ق . 

 عدم توافر الؿال وارتػاع أسعار الخدمات الؿالقة  -2

معد طدم تقا ر ااؿإل  ق ااسمب األسإسل اعدم مؾؽق  ااحسإةإت طؾك مساقي ااعإاؿل 

يف اادول  مإاقًا ااؿسامعدمـ مـ ٪63و معد سممًا ر قسقًا يف االسامعإد ااؿإال اـحق 

  (1)يف اادول مـخػظ  اادخؾ. مإاقًا ااؿسامعدمـ مـ ٪77ااـإمق ل وكحق 

وماعب طؾك ااػؼرا  ااقصقل إاك ااخدمإت ااؿإاق  يف حإا  ارتػإع تؽإاقػفإل مثؾ 

ارتػإع تؽإاقػ  اح ااحسإبل أو ارتػإع أسعإر ااػإ دة طؾك اإل اؿإنل كؿإ أن ااعدمد مـ 

سإةإت ااؿار ق ل مثؾ ااحد ااؿمسسإت ااؿإاق  ادمفإ شروط مإاق  تاعؾؼ ةإساخدام ااح

 .األدكك اؿاطؾمإت اارصقد

( أن طدم تقا ر ااؿإل معد أحد أسمإب االسامعإد 5ومامقـ مـ ةقإكإت ااجدول رلؿ )

دمـ مإاًقإ يف مارل كؿإ سإ ؿ ااؿسمع مـ ٪83 وكسم  اامإاغقـ مـ ٪59ااؿإال اـسم  

                                                        

(1) The World Bank, The Global Findex database 2017, Retrieved March 24, 2019, Available at: 
https://globalfindex.worldbank.org/ 

https://globalfindex.worldbank.org/
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 اامإاغقـ مـ ٪13اـسم   ارتػإع أسعإر ااخدمإت ااؿإاق  يف مار يف االسامعإد ااؿإال

 يف مار. مإاقًا ااؿسمعدمـ مـ ٪18 وكسم 

ومرى اامإحث أكف مجب طؾك ااجفإز ااؿاريف ااؿاري ااعؿؾ طؾك إتإح  ااخدمإت 

ااؿإاق  اؾػؼرا ل طـ صرمؼ تؼدمؿ خدمإت مإاق  مقجف  اؾػؼرا  ةلسعإر مـإسم  وشروط 

ااخدمإت ااؿإاق ل مثؾ حسإةإت  مقسرةل وتمـل أسإاقب مم ؿ  اااجقعفؿ طؾك اساخدام

 االدخإر اإلازامق ل وةرامج ااؼروض ااجؿإطق ل وتاؿقؿ خدمإت مإاق  مماؽرة.

 كؼص الوثائق الؿطؾوبة  -3

تارتط ااؿمسسإت ااؿإاق  اارسؿق  مجؿقط  مـ اااروط يف طؿم فإ مثؾ اشرتاط 

لرتاضل أو وثإ ؼ سـ معقـ أل ؾق  اااعإمؾ مع اامـقكل أو وثإ ؼ خإص  ةإاضؿإكإت ام

 اثمإت مادر اادخؾ.

( أن كؼص ااقثإ ؼ ااؿطؾقة   اؾحاقل طؾك 5وماضح مـ ةقإكإت ااجدول رلؿ )

 اامإاغقـ مـ ٪9ااخدمإت ااؿإاق  اارسؿق  يف مار سإ ؿ يف االسامعإد ااؿإال اـسم  

 يف مار. مإاقًا ااؿسمعدمـ مـ ٪13 وكسم 

ةقـ اااحؼؼ مـ تقا ر ااضؿإكإت وااقثإ ؼ  ومرى اامإحث أكف مجب طؾك اامـقك اااقازن

وةقـ تسفقؾ تؼدمؿ ااخدمإت ااؿإاق ل ومجب تقسقر اجرا ات ااحاقل طؾك ااخدمإت 

 ااؿإاق  دون إخمل ةإاؿاطؾمإت ااؼإكقكق  ومإ تؼاضقف ااؿعإمقر ااؿار ق .

 كؼص الثؼة يف الؿمسسات الؿالقة  -4

وف األ راد طـ اساخدام ااخدمإت ممدي كؼص ااثؼ  يف ااؿمسسإت ااؿإاق  إاك طز

ااؿإاق ل  ؼد مخاك اامعض أن ماؿ اصمع ااغقر طؾك حسإةافؿ ااؿار ق ل أو أن ممدي 

وجقد حسإب ماريف إاك ااحرمإن مـ اادطؿ ااحؽقملل أو اااعرض امحاقإل يف 
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 ااؿد قطإت اارلؿق .

االسامعإد  ( إاك أن كؼص ااثؼ  يف اامـقك سإ ؿ يف5وتاقر ةقإكإت ااجدول رلؿ )

 يف مار. مإاقًا ااؿسمعدمـ مـ ٪5 وكسم  اامإاغقـ مـ ٪4ااؿإال اـسم  

ومرى اامإحث أن اااغؾب طؾك  ذا ااعإ ؼ مؼاضل ااعؿؾ طؾك محق األمق  ااؿإاق ل 

وتـظقؿ حؿمت اطممق  ااعزمز ااثؼ  يف ااؿمسسإت ااؿإاق  وتمدمد مخإوف اامعض مـ 

 اااعإممت ااؿار ق .

 الديـقة األسباب -5

معزف ةعض ااؿسؾؿقـ طـ اساخدام ااخدمإت ااؿإاق  ااؿار ق  الطاؼإد ؿ يف 

 تعإرض  ذه ااخدمإت مع لقاطد ااارمع  االسممق .

( إاك مسإ ؿ  ااثؼإ   اادمـق  يف االسامعإد ااؿإال اـسم  5وتاقر ةقإكإت ااجدول رلؿ )

 يف مار. مإاقًا ااؿسمعدمـ مـ ٪5مـ اامإاغقـ وكسم   3٪

ومرى اامإحث أكف مجب طؾك ااؿمسسإت ااؿإاق  تاؿقؿ خدمإت مإاق  تخإصب 

 ااثؼإ إت اادمـق  ااؿخاؾػ  ومراطإة تقا ر مـاجإت خإص  ةإاؿعإممت االسممق .

 وجود فرد يف العائؾة له حساب -6

محدث يف ةعض األحقإن أن تعاؿد األسرة طؾك حسإب مإال ألحد أ راد إ ةداًل مـ 

مساؼؾ ل وممدي ذاؽ الكخػإض ااحسإةإت ااؿإاق  خإص  اؾـسإ ل  مقـؿإ  وجقد حسإةإت

ل اامإاغقـ مـ ٪39تاؾ كسم  مإاؽل ااحسإةإت ااؿإاق  اارسؿق  اؾذكقر يف مار 

 (1). ٪67تـخػض  ذه ااـسم  اإلكإث اااؾ إاك 

( إاك أن االطاؿإد طؾك وجقد حسإب مإال اػرد أخر يف 5وتاقر ةقإكإت ااجدول رلؿ )

                                                        

(1) The World Bank, The Global Findex database 2017,op.cit.,Available at: 
 https://globalfindex.worldbank.org/ 

https://globalfindex.worldbank.org/
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 مإاقًا ااؿسمعدمـ مـ ٪9 وكسم  اامإاغقـ مـ ٪7إ ؾ  سإ ؿ يف االسامعإد ااؿإال اـسم  ااع

 يف مار.

ومرى اامإحث أكف مجب اااعإون ةقـ ااحؽقم  وااجفإز ااؿاريف ووسإ ؾ االطمم يف 

تاجقع اساؼمل ااحسإةإت ااؿار ق  اؾمإاغقـ مـ أ راد ااعإ ؾ ل ولقإم اامـقك ةااؿقؿ 

غقرة تـإسب ااؿرأة وااامإبل وإازام ااؿمسسإت ااعإم  وااخإص  ةد ع مـاجإت مإاق  ص

مرتمإت وأجقر ااعإمؾقـ مـ خمل ااحسإةإت ااؿإاق ل وسقف ممدي ذاؽ إاك وجقد 

 حسإب مإال مساؼؾ اؽؾ  رد طإمؾ.   

 االعتؼاد بعدم الحاجة إلى الخدمات الؿالقة الرسؿقة -7

كاقج  تػضقؾفؿ اؾد ع ااـؼديل  اؿإاق لد ال محاإج اامعض الساخدام ااخدمإت ا

اعدم ااحإج  ام اؿإنل أو طدم وجقد أطؿإل تجإرم ل أو تػضقؾ لـقات االدخإر غقر  أو

 اارسؿق .

( أن االطاؼإد ةعدم ااحإج  الساخدام ااخدمإت 5وماضح مـ ةقإكإت ااجدول رلؿ )

 مـ ٪4 وكسم  إاغقـاام مـ ٪3ااؿإاق  اارسؿق  معد أحد أسمإب االسامعإد ااؿإال اـسم  

 يف مار. مإاقًا ااؿسمعدمـ

ومرى اامإحث أكف مجب طؾك ااجفإز ااؿاريف اارتومج أل ؿق  ااخدمإت ااؿإاق  

اارسؿق ل وتاؿقؿ خدمإت مإاق  ماجع  اؾػاإت االجاؿإطق  ااؿخاؾػ ل كؿإ أن لقإم 

سقزمد  ااؼطإطقـ ااعإم وااخإص ةد ع ااؿرتمإت واألجقر مـ خمل ااحسإةإت ااؿإاق 

 مـ أ ؿق  امامك ااعإمؾقـ احسإةإت مإاق . 
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 الخاتمة
يف ضق  ااؿساػإد مـ األدا   تـإول  ذا اامحث اااؿقل ااؿإال وأ ؿقاف االلااإدم 

اااطمقؼق  مع اإلشإرة احإا  اااؿقل ااؿإال يف مارل مـ خمل طرض مػفقم اااؿقل 

ااؿإالل وتقضقح دور اااؿقل ااؿإال وأ ؿ ااخدمإت ااؿإاق  اارسؿق  وأةعإد اااؿقل 

ااؿإال يف تعزمز اإلساؼرار ااؿإالل ثؿ إساعإن اامحث ةإألمثؾ  ااعؿؾق  واألدا  اااطمقؼق  

امقإن األ ؿق  االلااإدم  اؾاؿقل ااؿإالل واااداقؾ طؾك دوره يف تعزمز ااـؿق االلااإدي 

دطؿ ااقصقل رأة وو ااؼضإ  طؾك ااػؼر وتعزمز األمـ ااغذا ل واااؿؽقـ االلااإدي اؾؿ

إاك خدمإت ااؿقإه وااطإل ل ثؿ طرض اامحث ااقضع ااحإال اؾاؿقل ااؿإال يف مارل 

مـ خمل طرض أةرز ااجفقد ااؿارم  ااعزمز اااؿقل ااؿإالل وطرض ممشرات 

اااؿقل ااؿإال يف مار وتؼققؿفإل ثؿ وضح اامحث ااعقا ؼ ااال تقاجف تعزمز اااؿقل 

 غؾب طؾقفإ.ااؿإال يف مار وكقػق  ااا

 ولؼد توصل البحث إلى مجؿوعة من الـتائج أهؿفا:

ماؽؾ االسامعإد ااؿإال ضإ رة اجاؿإطق  والااإدم  معؼدة تاضؿـ طقامؾ ماـقط   .1

مثؾ ااجغرا قإل وااثؼإ  ل واادمـل واااإرمخل وطدم ااؿسإواة االجاؿإطق  

 وااللااإدم ل و قؽؾ االلااإدل وااسقإس  االلااإدم .

األ راد أكػسفؿ مإاقًا ومعز قن صقاطق  طـ اساخدام ااخدمإت ااؿإاق   مسامعد ةعض .6

 اارسؿق ل ألسمإب اجاؿإطق  أو ثؼإ ق  أو دمـق .  

مسإطد اااؿقل ااؿإال طؾل تعزمز االساؼرار ااؿإال مـ خمل تحسقـ طؿؾق   .3

ااقسإص  ةقـ ااؿدخرات واالساثؿإراتل وتعزمز  إطؾق  ااسقإس  ااـؼدم ل وكار 

 ااؿماؽرة وتق قر لإطدة تؿقمؾ اؾمـقك تاسؿ ةإاؿرك  واااـقع واالسادام . ااحؾقل
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مسإ ؿ اااؿقل ااؿإال يف دطؿ االساؼرار ااسقإسل واالجاؿإطل وااللااإديل  .4

 ومعزز ااثؼ  يف ااؿمسسإت االلااإدم  وااؿإاق .

معزز اااؿقل ااؿإال ااـؿق االلااإدي مـ خمل دطؿ ااؼطإع ااؿاريف وسقق  .5

ااؿإاق ل وادمإج ااؿاروطإت االلااإدم  يف االلااإد اارسؿلل وتدطقؿ  األوراق

 ااؿاروطإت اااغقرة وااؿاقسط ل وخؾؼ  رص طؿؾ جدمدة. 

مسإ ؿ اااؿقل ااؿإال يف ااؼضإ  طؾك ااػؼرل ومق ر سمؾ الكػإق األسر طؾك  .6

احاقإجافؿ االجاؿإطق  وااغذا ق ل ومقاجف  ااطقارئل ومسإ ؿ يف خؾؼ  رص 

 االلااإدي واالجاؿإطلل اؾاحسـ

مسإطد اااؿقل ااؿإال طؾك تعزمز األمـ ااغذا ل مـ خمل دطؿ االساثؿإر يف ااؼطإع  .7

اازراطل ولطإع ااثروة ااحققاكق ل وتاجقع اساخدام اااؽـقاقجقإ ااؿاطقرة يف 

 االكاإج اازراطل.

 ل مدطؿ اااؿقل ااؿإال اااؿؽقـ االلااإدي اؾؿرأةل وتحسقـ أوضإطفإ االجاؿإطق .8

ومعزز اساؼماقافإل ومق ر لـقات ااؿقمؾ ااؿاروطإت االلااإدم  ااال تؼقد إ 

 ااـسإ .

مسإ ؿ اااؿقل ااؿإال يف حاقل األسر ااػؼقرة وسؽإن ااؿـإصؼ ااـإ ق  طؾك ااؿقإه  .9

 ااـظقػ  وااارف اااحل وااطإل .

كػذت مار مجؿقط  مـ اإلجرا ات وااؿمإدرات ااال تسافدف تحسقـ ممشرات  .12

قل ااؿإال يف مارل واؽـ ال تزال ممشرات اااؿقل ااؿإال يف مار مادكق ل اااؿ

 ومجب ةذل ااؿزمد مـ ااجفقد ااحسقـفإ.

تعد أ ؿ طقا ؼ تعزمز اااؿقل ااؿإال يف مار  ك ةعد ااؿسإ   طـ اامـقكل وطدم  .11

تقا ر ااؿإلل وارتػإع أسعإر ااخدمإت ااؿإاق ل وكؼص ااقثإ ؼ ااؿطؾقة ل وكؼص 
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ااؿمسسإت ااؿإاق ل وااؿعاؼدات اادمـق  ادى اامعضل واالطاؿإد طؾك ااثؼ  يف 

اساخدام حسإب  رد أخر يف ااعإ ؾ ل واطاؼإد اامعض ةعدم ااحإج  اؾخدمإت 

 ااؿإاق .

 ومن خالل الـتائج السابؼة يوصي الباحث بؿا يؾى:

لل ماعقـ طؾك اارباؿإن إصدار مجؿقط  مـ اااارمعإت ااداطؿ  ااعزمز اااؿقل ااؿإا .1

ومـفإ إازام جؿقع ااؿمسسإت ااعإم  وااخإص  ةد ع مرتمإت وأجقر ااعإمؾقـ هبإ مـ 

 خمل حسإةإت مإاق  رسؿق .

مجب طؾك اامـؽ ااؿركزي إازام اامـقك ااعإمؾ  يف مار ةاق قر أطداد مـإسم  مـ  روع  .6

 اامـقك ومإكقـإت اااراف اآلالل مع مراطإة اااقزمع ااجغرايف ااؿم ؿ .

ااحؽقم  ااؿارم  وااجفإز ااؿاريف وااؿمسسإت اإلطممق  ااعؿؾ طؾك مجب طؾك  .3

محق األمق  ااؿإاق  ادى ااؿقاصـقـ ااؿارمقـل وتـظقؿ  إطؾقإت تسافدف تعزمز ااثؼ  

 يف ااؿمسسإت ااؿإاق ل وتقضقح أ ؿق  االساػإدة مـ ااخدمإت ااؿإاق . 

ط  ومم ؿ  اؾػاإت مجب طؾك ااجفإز ااؿاريف ااؿاري تاؿقؿ خدمإت مإاق  ماـق .4

االلااإدم  واالجاؿإطق  وااثؼإ ق  ااؿخاؾػ ل واالطاؿإد طؾك أسإاقب مماؽرة إلتإح  

 وصقل أكرب طدد مـ األ راد اؾخدمإت ااؿإاق  اارسؿق  واساخدامفإ.

مجب طؾك ااجفإز ااؿاريف ااؿاري ااعؿؾ طؾك إتإح  ااخدمإت ااؿإاق  اؾػؼرا ل  .5

جف  اؾػؼرا  ةلسعإر مـإسم  وشروط مقسرةل وتمـل طـ صرمؼ تؼدمؿ خدمإت مإاق  مق

أسإاقب مم ؿ  اااجقعفؿ طؾك اساخدام ااخدمإت ااؿإاق  مثؾ حسإةإت االدخإر 

 اإلازامق ل وةرامج ااؼروض ااجؿإطق ل وتاؿقؿ خدمإت مإاق  مماؽرة.
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 قائمة المراجع

 الدوريات العؾؿقة:

تعزمز  : عقد ةـ اخضرل أ ؿق  اااؿقل ااؿإال يف تحؼقؼ اااـؿق صقرم  شـمل ل ااس

اااؿقل ااؿإال يف جؿفقرم  مار ااعرةق ل مجؾ  اامحقث يف ااعؾقم ااؿإاق  

وااؿحإسمق ل كؾق  ااعؾقم االلااإدم  واااجإرم  وطؾقم اااسققرل جإمع  محؿد ةق 

 م.6218ل 6ضقإف ااؿسقؾ ل ااعدد 

 ات الرسؿقة:التشريعات والـشرات والخطاب

اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل كاإب دوري ةالن اساؿرار ممإدرة اااؿقمؾ ااعؼإري  .1

مـإمر  68اؿحدودي اادخؾ  ؼطل اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل خطإةإت دورم ل 

 م. 6219

اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل كاإب دوري ةالن ااققم ااعرةل اؾاؿقل ااؿإالل اامـؽ  .6

 م. 6218اةرمؾ  16ااؿركزي ااؿاريل خطإةإت دورم  ل 

اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل كاإب دوري ةالن إكاإ  ااؿجؾس ااؼقمل اؾؿد قطإت  .3

ومإ كاج طـ  ةالن خػض ااؿاإرمػ ااخإص  ةخدمإت ااد ع ةإافإتػ ااؿحؿقل ل 

 م. 6217مقكقق  7اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل خطإةإت دورم ل 

مـح ااؼروض اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل كاإب دوري ةالن تاجقع اامـقك طؾك  .4

واااسفقمت اال اؿإكق  اؾاركإت وااؿـاآت اااغقرة وااؿاقسط  ل اامـؽ ااؿركزي 

 م. 6216مـإمر  11ل  ااؿاريل خطإةإت دورم 

اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل كاإب دوري ةالن تعدمؾ ةعض ةـقد ممإدرات اااركإت  .5
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 5وااؿـاآت اااغقرة وااؿاقسط ل اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل خطإةإت دورم ل 

 م 6217مإرس 

اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل كاإب دوري ةالن تعدمؾ ممإدرة اااؿقمؾ ااعؼإري  .6

مقكقق  66اؿحدودي وماقسطل اادخؾل اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل خطإةإت دورم ل 

 م. 6217

اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل كاإب دوري ةالن تعؾقؿإت  اح  روع  صغقرة اؾمـقك  .7

 م. 6214دمسؿرب  8اريل خطإةإت دورم ل وماقسطل اادخؾل اامـؽ ااؿركزي ااؿ

اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل كاإب دوري ةالن تؿقمؾ ااؿـاآت اااغقرة ااعإمؾ  يف  .8

ااؿجإل اازراطل وااااـقع اازراطل وااثروة ااسؿؽق  وااداجـ  وااحققاكق  ل اامـؽ 

 م. 6217مقاقق  16ااؿركزي ااؿاريل خطإةإت دورم ل 

دوري ةالن زمإدة ااؿمؾغ ااؿخاص اؿمإدرة اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل كاإب  .9

اااؿقمؾ ااعؼإري ومعإمؾ  ماإةل وأسر شفدا  ااجقش وااارص ل اامـؽ ااؿركزي 

 م. 6217أكاقةر  8ااؿاريل خطإةإت دورم ل 

اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل كاإب دوري ةالن ممإدرة اااؿقمؾ ااعؼإري ااإاح .12

 ربامر  19خطإةإت دورم ل  محدودي وماقسطل اادخؾل اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل

 م. 6214

اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل كاإب دوري ةالن ممإدرة اااركإت ااؿاقسط  ااعإمؾ  يف .11

 ربامر  66لطإطل اااـإط  واازراط ل اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل خطإةإت دورم ل 

 م. 6216

مل ةنصدار  لإكقن تـظقؿ 6219اسـ   18جؿفقرم  مار ااعرةق ل لإكقن رلؿ .16



–

324 

 16مؽرر )ب(ل  15وسإ ؾ ااد ع غقر ااـؼديل ااجرمدة اارسؿق ل ااعدد  اساخدام

 م.6219أةرمؾ 

م ةالن تحاقؾ 6218اسـ   669جؿفقرم  مار ااعرةق ل وزارة ااؿإاق ل لرار رلؿ .13

ااؿساحؼإت ااحؽقمق  وااضرممق  وااجؿركق  مـ خمل مـظقم  ااد ع واااحاقؾ 

 م. 6218مقاقق  6 ل148اإلاؽرتوينل ااقلإ ع ااؿارم ل ااعدد 

 التؼارير:

اتحإد اااـإطإت ااؿارم ل اتحإد ةـقك مارل  ماروع اااحقل إاك االلااإد غقر .1

 م.6216ااـؼديل اتحإد اااـإطإت ااؿارم ل اتحإد ةـقك مارل   ربامر 

اتحإد اااـإطإت ااؿارم ل اتحإد ةـقك مارل تقسقر اااعإمؾ ةإاحسإةإت ااؿار ق : .6

لل اتحإد اااـإطإت ااؿارم ل اتحإد ةـقك مارل سماؿرب خطقة كحق اااؿقل ااؿإا

 م. 6217

مل اامـؽ ااؿركزي 6218اامـؽ ااؿركزي ااؿاريل تؼرمر االساؼرار ااؿإال اؾعإم .3

 ااؿاري.

 ؾ اؿحدودي اادخؾ ..مركز  ردول دطؿ اااعمقر اارلؿلل اااؿقل ااؿإال يف مار.4

ااعمقر اارلؿلل ااؼإ رةل كاقب يف إتإح  األدوات ااؿإاق ؟ل مركز  ردول دطؿ ا

  م.6218

 الؿواقع اإللؽتروكقة:

جؿفقرم  مار ااعرةق ل وزارة ااؿإاق ل مركز ااد ع واااحاقؾ اإلاؽرتوينل ماإح طؾك .1

 ااؿقلع اإلاؽرتوين:

 http://gfmis.mof.gov.eg/Epayment/EServicesEpayment 

http://gfmis.mof.gov.eg/Epayment/EServicesEpayment
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كإكسل اامـإل اااؿقل ااؿإال .. كحق اااحقل املااإد اارلؿلل اافقا  ااعإم  .6

  مل ماإح طؾك ااؿقلع اإلاؽرتوين:6218اةرمؾ  17امساعممإتل ةقاةاؽ اؿارل 

https://sis.gov.eg/Story/164726?lang=ar 
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