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 مقدمة
عابببببببببس الي   س  بببببببببةالقبببببببببم الببببببببببمي  اليبببببببببيال بببببببببل اليأالةيكسبببببببببمالييبببببببببس الي الببببببببببمياليبببببببببيالي  بببببببببس ال ببببببببب الي   ببببببببب ي الي  سي ببببببببب

سببببببببببس اليثبببببببببب ال الة،بسبببببببببباالي لبببببببببب يس الي اس  ببببببببببأ بببببببببب الإ الي مصببببببببببمالعاببببببببببس الوالاليسبببببببببب   نالي ا ببببببببببب اليببببببببببيال وي اليأالةي صبببببببببب م ال
عابببببببببس الي  بببببببببس م ال ببببببببب الي الي ا بببببببببب اليبببببببببيال وي اليأإببببببببببس    الال،ياكبببببببببياليبببببببببيال ل ببببببببب الي  بببببببببس الي ابببببببببس اليصببببببببب   البسببببببببب ا

وقبببببببببببس الي صببببببببببب يس ال مببببببببببب اليبببببببببببمي الأوالتلصببببببببببب  الباببببببببببب اليأأ ببببببببببببستال ل ببببببببببب ثاس ي الي ببببببببببب الي  بببببببببببس ال ببببببببببب  اليبببببببببببياليأ
ال.س اعييال ل  س اليامقالن ستالت كاليأآوع مالو م اليكس الالةي ا مقا

ي   ببببببببا ةالكاببببببببسالي الد ببببببببسسالي ا ببببببببب اليببببببببيالي  ببببببببس الع بببببببب اليسبببببببب م الي اببببببببس  الي   بببببببب و الإ بببببببب اليبسبببببببباالي لبببببببب يس الي اس  ببببببببةال
كس لببببببببب يس الي اصببببببببب ا ةاليبببببببببيالإبببببببببب يعالويق ببببببببب يتالو ببببببببب  ال سبببببببببسبس الودبببببببببماليبببببببببسالي ببببببببب اليبببببببببيالعا  بببببببببةالي   ا بببببببببةال ببببببببب الت بببببببببكال

العببببببببببيالي  و ببببببببببةالو بببببببببب الأ  ببببببببببس ال ثمبببببببببب ةالببببببببببب  الي بببببببببب  ل  ساليببببببببببيالق بببببببببب    ببببببببببكالي  يببببببببببس الال ي بببببببببب التاابببببببببب البا بببببببببب  الال.ي بببببببببب و 
البسضاسفالي اا ال الي   ا ة.البسق يض سق الت ممالي   سعس ال م الي   ا ةالي   ال

الي  ق  ببببببببببةال"ي ال(1)كوووووووووو      وووووووووو  الةيبببببببببب الي ا  بببببببببب اليببببببببببميالعببببببببببسماليأأالقببببببببببس  يسببببببببببا  الال29 بببببببببب الال2003 بببببببببب العببببببببببسمالوال
 ببببببببببب الي لببببببببببب يس الإي مصبببببببببببم الالةيكسن بببببببببببإ ببببببببببب الإ ببببببببببب و الي  دببببببببببب الي اليا ببببببببببب الي   ببببببببببب ي ال ببببببببببب الي ابببببببببببس  اليبببببببببببس ي ميالالة  سي صببببببببببب

ي  بببببببببببب التمي   ببببببببببببسال بببببببببببب الالة اثبببببببببببب الي   بببببببببببب يس الي   مبببببببببببب التوالال.يمي والتببببببببببببأالأواليئ اببببببببببببس ال الي ال ابببببببببببب   سالة،ي اسبببببببببببب  ييالةي اس  بببببببببببب
ي بببببببببمالع م بببببببببسالي الن  ببببببببب الال، ببببببببب الي   بببببببببسعالي ابببببببببس  الةي  سي بببببببببالةتسببببببببب  ا الي  بببببببببس اليبببببببببيالي ا بببببببببس  الي  مبببببببببم الي  ببببببببب الةياس  ببببببببب

 .(2)"تسسع الي  س الع  الت سميال  ست  الةشسي الةق سعس اليس  
و ببببببم الالع بببببب الي   الأكببببببي البابببببب الي   ي ببببببس الالي بببببب ال2015صبببببب  وقالي   بببببب الي بببببب و  الن بببببب ال بببببب العببببببسمال ت   بببببب الال  ببببببم وال

 اببببسالالة.و   ببببناليببببياليسبببب م س الي ا   ببببالةيسبببب م العببببس  اليببببيالي  ببببام الي اببببس  اليسببببسع الي   بببب ي الع بببب الت سببببميال بببب و   الي اس  بببب
تبببب ع الالةالي  بببب اس  ببببي الة بببب يتالي   ا ببببإيك بببب اليببببيال ببببل الال ةنسبببب الةت ا ببببنالب ببببمالالةيعاببببس الصبببب م الالس الق سعببببوال  الئسعبببببم بببب الق ببببسعال

الال.(3)ي    ي الي   سمالي اس  الةب اكسالب و هالب  س ال الي ذيالوي س س يال    ي اليال  اسع ال
 مببببببببب الببببببببببس الال، ببببببببب الأع بببببببببس اليأ يبببببببببةالي اس  بببببببببةالي اس ا بببببببببةوقببببببببب البببببببببب أاليالد ابببببببببسمالي ببببببببب و  الب   مببببببببب الي  بببببببببام الي ابببببببببس  ال

ويضببببببببب س اليالد ابببببببببسمالي ابببببببببس ا اليبببببببببيالق ببببببببب الي از سبببببببببس الي اس  بببببببببةالي اس ا بببببببببةالوي  و  بببببببببةالوي   بببببببببمسالي ا    بببببببببةالوي از سبببببببببس ال
ا ةال)ي  كميببببببببة(ال    مبببببببب الي  ببببببببام الي اببببببببس  الوت  مببببببببذال يمالوي ببببببببنال بببببببب  الي   ببببببببس الي   ببببببببي    يببببببببةاليببببببببيال ببببببببل ال  بببببببب الي  بببببببب

  س ببببببببس الببببببببب  اليببببببببيال ل  ببببببببسالتا  بببببببب الوتسبببببببب م الوصببببببببم ال س ببببببببةال يببببببببس الي ا  اببببببببنالي بببببببب الي لبببببببب يس الي اس  ببببببببةالوتاكمبببببببب   ال

 

األمللي   شبب  الي صببم غانيللا دبلوماسلليا كببس  (2018 أغسلل   18 - 1938 بريلل ي (Kofi Atta Annan :)  ببس ع ببم  الال (1)

جلللا ن  نوبللل   ي  اابببميالع ببب  واألملللل الم  لللد   بببس ع.ال صببب ال2006إ ببب ال يسبببا  الال1997 بببسب اليبببيالب العلللال السلللاب  لمملللل الم  لللد 

الستالع  الي  يبا:.الي 2001عسمال للسالل
/ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%86%D8%A7%Dhttps:/

ال9%86
(2)  Pramod Patil, “financial inclusion in India an overview”, 2016, p1 

عبببب  ال ببببس الال"،الةي  ببببام الي اببببس  الويعبببب هال بببب التا  بببب اليال بببب   ي الي اببببس  ال بببب الي   بببب ي الي ا ب ببببال،" دبببب ي الي ابببب الي    ابببب الال، الي ابببب الي ا يقبببب سب ببببال(3)
 .111 ال2018   يب الالال28ال27الةوي اس  الة  الي ا مماليال ي  ال40ال م س الةي ثسن ال  سيااليالبس ازتا الي ا ا الي  و ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1938
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2018
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A_(%D8%B4%D8%AE%D8%B5)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%86
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يببببببببببببيالي بببببببببببب ل يي سالبس  ببببببببببببك الي صبببببببببببب   البسالضببببببببببببس ةالي بببببببببببب التببببببببببببم م ال بببببببببببب يس اليس  ببببببببببببةالي  معببببببببببببةالوي   بببببببببببب ةالب    ببببببببببببةال
ال.(1)ي ل يس الالي ل ضةالييال ل الي و يالدذه

يصبببب  الي  ببببام الي اببببس  ال  بببب الي  يو ببببةال س س ببببةالي   ا ببببةال بببب اليا بببب الي بببب و ال ببببم الي اببببس  .الو   ثبببب الدببببذياليببببيالي  يسال  بببب ال
ي الن بببببسمالي  ببببببام الي اببببببس  الأيببببب البببببببس عاليأدا ببببببةال   بببببب اليبببببيالي   بببببب الي ابببببب قنالوتا  بببببب الي   بببببس ،الوتا  بببببب الي  اببببببماليالق صببببببس يال

 .ال(2)ي  سي الوي اس  يمالوي   ا ةالي اس  يية
 الدبببببذهالأ  م ببببب نالن بببببسقالي  بببببام الي ابببببس  الوالبببببب الال  س بببببس ال بببببم الي ابببببس  الالةاببببب  الع ببببب ي الي  كميبببببس الي م   بببببع يالالو بببببذ ك

الي   م الو م دسالييالي   م الي اس ا ةالوي م   ةالتزت العاس دس.
وت بببب  الدببببذهالي   ي ببببةالب مضبببب  الي بببب و الي ببببذيالياكببببيالي الب   بببب الي  ببببام الي اببببس  ال بببب ال  ببببناليابببب ال اليال  ببببس الو  ببببكال اببببسال

ع ببببب الي  ابببببماليالق صبببببس يال بببببس   يك الي  أ ببببباس  الي بببببذيالت بببببممالع  ببببب اليق صبببببس يس الي ببببب و اليا اببببب الال ل  بببببس اليبببببيالأدا بببببةال  مببببب ة
 ع  اليال  س الفال"الالالي  ثاس البلالي  س ".ال

 مشكلة الدراسة
صبببببببببببب ال بببببببببببب الي   بببببببببببب ةاليأ مبببببببببببب ةال)الي ا ببببببببببببم اليأ مبببببببببببب ة(الي ببببببببببببك ةالتبببببببببببب ن اليابببببببببببب ال اليال  ببببببببببببس الوالالشببببببببببببكالي التاببببببببببببسن الي-

بببببببببب و هالببببببببببزع الع ببببببببب الي  ابببببببببمالال   بببببببببم يالي  أ ببببببببباس  الي بببببببببذيياببببببببب ال اليال  بببببببببس ال  بببببببببسال و الدبببببببببسمال ببببببببب ال  بببببببببنالياببببببببب ال الي
اليا ال اليال  س .  ال  نالي  ام الي اس  الال ذيالت   الي   ي ةالع  الي  اليسسداة،اليالق صس ي

ال ي الد بببببببببسسالي ا بببببببببب اليبببببببببيالي ابببببببببمي  ميالي اصببببببببب  ميال  بببببببببسال ال بببببببببسنمالأمالنسبببببببببس الالالب اك بببببببببمياليبببببببببيالي ببببببببب ل يمالي لببببببببب يس ال-
ع ببببببببب الو ببببببببب الال بببببببببسو الي  ا بببببببببن س  بببببببببةال  ببببببببب الي  ال  سببببببببب ال ببببببببب الي ودبببببببببذياليا ببببببببب الي الي لببببببببب يس الي اي اس  بببببببببةالي   بببببببببا ةال،ال

   ا بببببببببببنالبس لببببببببببب يس الي اس  بببببببببببةال  ببببببببببب اليبببببببببببيالي ااكبببببببببببيال يببببببببببب الي  ثمببببببببببب الالةي ا ل ضبببببببببببالي لصبببببببببببم الأصببببببببببب س الي ببببببببببب  م 
الا نالب الييالي  ةال اسيةالوآيس ال   كالي  يس .ي   ا ةال اسالت 

 ببببببببام اليامقببببببببس الي  ببببببببذ كالت  بببببببب الي   ي ببببببببةالع بببببببب التمضبببببببب  الي  ببببببببام الي اببببببببس  اليببببببببيال ببببببببل الي  ا  بببببببب الببببببببب الوييضببببببببس الال-
اليزش يت ال  اليص .وال  الي اس

 أهمية الدراسة
ي لبببببببببب يس الي اس  ببببببببببةاليتس بببببببببةال،ال  بببببببببب الببببببببببب  ال  ي بببببببببةالي  ببببببببببام الي ابببببببببس  الو و هال بببببببببب ال ببببببببببذ الي  يبببببببببس الي اسبببببببببب  ا ةاليس  بببببببببس ال-

ال   ا ن.
ابببببببببيالأدببببببببب الي اق بببببببببس الي  ببببببببب ال،ال  ببببببببب الي مقببببببببب الي ببببببببب يديالأيببببببببب ال ببببببببب ال سيبببببببببةاليأدا بببببببببةالال ببببببببب اليصببببببببب ت ا بببببببببةاليال  بببببببببس ي ال-

ب  بببببببببستالدبببببببببمالإي بببببببببس اليصبببببببببس  التام ببببببببب ال سا بببببببببة.ال بببببببببذ كالقبببببببببب اليكبببببببببم الال كميبببببببببس الق صبببببببببس يةال  يالال  ببببببببب يي يتمي ببببببببب الت  مبببببببببذال
ال.الوأن الدمالي س م ال   س ةاليا ال الي   يك الي  أ اس  .يال  س الأ  الأد الدذهالي اصس  

ال. و الي  ام الي اس  ال  ال  نال  س ةالي ل يس الي اس  ةالي ا  يةإب ي ال-
 

- الل  اسع بببببةالت بببببسهالي اابببببالي اسبببببيم  ةالياليالشببببب اس الي ابببببس  ال ببببب  الي اصبببببس فالي م   بببببةال ببببب الت  مببببب ال  بببببميالي اببببب البببببب  الع بببببم ،ال" و   (1)
،ال2017"،ال  بببببببس ةاليس سببببببب م ،ال   بببببببةالي   بببببببس ةال،الي  سيابببببببةاليال بببببببلي ةالب ببببببب ة،الي ةالي اسي بببببببةال ببببببب الق بببببببسعال ببببببب ةل بببببببالي   بببببببمساليال-  ي بببببببةال س بببببببةال

 9. 
(2)  Shem Alfred Ouma & Others, “Mobile Financial service & financial …”, Review of 

Development finance, science direct, 2017. P1 
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 أهداف الدراسة
 .  اسع ةيةالواليال صس اليالقب س الي  ممالي  ام الي اس  الوأد ي  ،الوأدام  ال .1
  و الي  ام الي اس  ال  ال ذ الي   الييالي ا اسي ميالينالي از سس الي اس  ةالي   ا ة. .2
  و الي  ام الي اس  ال  ال  ناليا ال اليال  س . .3

 م هجية الدراسة
ب سنبببببببببببس اليزشببببببببببب ي الاليبببببببببببيال بببببببببببل العببببببببببب تتسببببببببببب ل مالي   ي بببببببببببةالي اببببببببببب   اليال صبببببببببببسئ الوي    م ببببببببببب الو  بببببببببببكال

ال  ا   اليال   س ةالي  س.ال  و ،الوت  م الت كالي   سنس .ي  ام الي اس  الي ال   ةال  ا ب الييالي
ال ببببببببببذ كالي ابببببببببب   الي ا ببببببببببس  البابببببببببب تاليابببببببببب ال الي  ببببببببببام ال بببببببببب الي ا ببببببببببب اليببببببببببيالي بببببببببب و ي   ي ببببببببببةالتسبببببببببب ل مال

الوي س ن  سالباض سالي  ا .الوت   الي   ي ةالع  الي  و الي ا ب ة.
 اط ر الدراسة:

الت  س الي   ي ةالي  الي ا س  الي  س  ة:ب س الع  اليسال   الال
ال.وي س ئ الوأد ي  ال ام الي اس   :اليسه ةالي ي ا   اليأوال

ال.ي ا   الي ثسن :اليسه ةاليال  س الوي   يت 
ال.ت  م اليال  س  و الي  ام الي اس  ال  الالي ا   الي ثس  :

ال
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 المبحث األول 
 م هية الشم ل الم ل   

التا م الوت س  
ال الة بببببببب ال  ي ببببببببال1993(الأو اليبببببببب ةال بببببببب الي اببببببببسمالي اببببببببس  ال  بببببببب اليصبببببببب   الي  ببببببببام الي اببببببببس  ال)العكببببببببساليالقصببببببببس 

(Leshyon, & Thrift)أعببب الي بببلقال ببب عالأ ببب الالي   ي بببةال العبببيالي لببب يس الي اس  بببةال ببب ال  بببم الشببب قالأن   ببب يال،الت سو بببال
و ببببببل التسبببببببام  س الي  بببببب  الي اسضبببببب ال  ببببببب  الال.(1)ي   ببببببمسالع بببببب الوصببببببم ال بببببببكس الي ا   ببببببةال ا  ببببببس ال  لببببببب يس الي اصبببببب ا ة

ي لبببب يس الي اس  ببببةال بببب الي مصببببم الإ بببب الالي ا ببببب اليببببيالي   ي ببببس الي ا ا  ببببةالبس صببببامبس الي  بببب التمي   ببببسالبابببب ال يببببس الي ا  اببببن
ي ببببب ل ماليصببببب   الي  بببببام الي ابببببس  الأو اليببببب ةالب بببببك الأو بببببنال مصببببب الال1999ي اصببببب ا ةالو مببببب الي اصببببب ا ة،الو ببببب العبببببسمال

ال.(2)ي   ي الوصم اليأ  ي الإ  الي ل يس الي اس  ةالي ا م  ة
د ببببببسسالالضببببببس الأيسو  الي   ي ببببببةال بببببب الدببببببذيالي ا  بببببب ال  ببببببسو الي  ببببببام الي اببببببس  ،الودببببببماليببببببسال بببببب   ت ابببببب  الي  ا   ببببببس الي  بببببب التوال

الي ا ب اليياليأد يفالي   اليسا الي  ام الي اس  ال   ق   سال.
د بببببسسالعببببب  اليبببببيالي ازشببببب ي الي  ببببب الياكبببببياليبببببيال ل  بببببسال  بببببس اليببببب  الت  مببببب الت ببببب مال  مصبببببم الي ببببب الي  بببببام الالكابببببسالي 

ي  ببببام الي اببببس  القبببب اليامبببب الي مصببببم الإ  بببب العبببب  اليببببيالي اامقببببس الودبببب اليببببسال بببب   سو  الي   ي ببببةالال الي إ بببببسالضببببس ةالي اببببس  ال،ال
الال  س .
ال الع   الت س الي   ي ةالدذيالي ا   الإ  الي ا س مالي  س  ة: سبوال

الوي س ئ الممالي  ام الي اس  ي ا  ماليأو :الي  
الأد يفالي  ام الي اس  الي ا  مالي ثسن :
اليامقس الت  م الي  ام الي اس  الي ا  مالي ثس  :
اليزش ي الي  ام الي اس  ياسبم الوالالي ا  مالي  يبن:

 المطلب األول  
 مفه م الشم ل الم ل  ومب دئه  

   ببببببب اليال ببببببب   ي الع ببببببب الي ببببببب ل يمالال(Financial Inclusion)الس الي ا ي  بببببببةال اصببببببب   ال ي اصببببببب    التاببببببب ال
يصبببببببب   الي  ببببببببام الي اببببببببس  ال  بببببببب الي بببببببب ل ماليصبببببببب   اليالشبببببببب اس الي اببببببببس  ال،الويصبببببببب   الي  ضبببببببباميالي اببببببببس  الويصبببببببب   ال

ال.يالن يسجالي اس  ال،الإ  الي الت اليال    ي الع  اليص   الي  ام الي اس  
  تا   الي  ام الي اس  ال  ال  عالوي س ئ ال  ال  عالأ  .ال  مالو مفالت  سو الي   ي ةال  الدذيالي ا

 
 

،ال ال2016يا ببببببب الأب بببببببستالي س س بببببببس اليالق صبببببببس يةالي   سببببببب م  )يس (،الال،"الي  بببببببام الي ابببببببس  ال ببببببب ال  سببببببب مي"،ال بببببببام الع ببببببب  الوأ ببببببب و الال(1)
ال15

  الع ببببببب اليال بببببب   ي الي اببببببس  ال    بببببببمسال،"التبببببب عم الت  مبببببب ال  س بببببببس الي  ببببببام الي اببببببساليس بببببباميالي بببببب  ال  ببببببم،الي اببببببب الأ ابببببب الي ابببببب الصبببببببس  ال(2)
يببببببببزتا ال"ال و الي ا س بببببببب ةالوي ا ي اببببببببةال بببببببب الت امبببببببب الو عبببببببب الي  ببببببببام الي اببببببببس  الوعلق بببببببب الب   ببببببببةالالي   س  ببببببببةالي ا  يو ببببببببةالبس  م صببببببببةالي اصبببببببب  ة"،

ال6،ال ال2019"الي ازتا الي ثسن ،ال   ةالي   س ةال،ال سياةاليال ك    ة،النم ا  ال2030وي   يت   ةاليص ال
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 الفرع األول
 تعريف الشم ل الم ل   

 

س  ببببببام الي اببببببس  الدببببببمالعا  ببببببةالضبببببباس الي مصببببببم الإ بببببب ال .الي  اببببببمالي  ببببببسي     مبببببب الال اس ببببببةي  ببببببام الي اببببببس  الدببببببمالأ يةالالالالال
الا ا بببببببةي الي  يبببببببس ال  ل ببببببب اليثببببببب الالةا امعبببببببس الي اا ضبببببببي   س  بببببببسالتوي لببببببب يس الي اس  بببببببةالي ا س ببببببب ةالي  ببببببب الي ا   بببببببس ال

س الوالي  يبببببببس ال ي الي ببببببب   الي اببببببب ل  الب    بببببببةالعس  بببببببةالوشببببببب س ةاليبببببببيالق ببببببب الي از سبببببببس الي اس  بببببببةال،يق صبببببببس ي سالوي  اسع ببببببب 
ال.)1(ي   ا ة

سنبببب اليتس ببببةالوتم بببب نالقسعبببب ةالي لبببب يس الوي ا   ببببس الي اس  ببببةالي   ببببا ةال ال  بببب البام الي اببببس  الياكببببيالتا  بببب الي  ببببأيضببببس ال
 .(2)ي     ةالب  اس الي  م ةالوب    ةالعس  ةالت ام البس   سا ة يس الي ا  ان،الباسال  ال  كال س ةالي ااسيل ال

ي ابببببس  الب نببببب ال"عا  بببببةالضببببباس الي مصبببببم الإ ببببب الي لببببب يس الي اس  بببببةالويالئ ابببببس الي  بببببس  الع ببببب الال بببببام ي  بببببذ كالُياببببب  فال
يثببببب الي  يبببببس الي ضببببب   ةالوي  يبببببس ال ي الي ببببب   الي اببببب ل  الالي ال   بببببة،ي  س بببببةالو ببببب الي مقببببب الي ا س بببببماليبببببيالق ببببب الي  يبببببس ال

 .(3)الب    ةالي سم ة"
 نبببببب ال" س ببببببةالب ا ببببببنال م ببببببسال ا ببببببناليأشببببببلس ال بببببب ال ببببببيالي اابببببب الييضببببببس البياكببببببيالتا  بببببب الي  ببببببام الي اببببببس  ال

 سي ببببةاليببببيالي لبببب يس الي اس  ببببةالعس  ببببةالي  ببببم ة،الوي  بببب الببببب  التم م دببببسالب  بببباس الي بإيكسن ببببةالي مصببببم الإ بببب الي امعببببةال
 (4)ال.يا م ةالوب    ةاليلئاةالوبك ييةال  اال "

ي  ببببب  س الويأ ببببب ي الع بببببس ةالعبببببيالوصبببببم ال"ع ببببب الينببببب المووووو ل  م ل الشووووو ياببببب فالب وووووو الووووودول     وب سبببببمالتا  ببببب 
ي ببببببب الي ا   بببببببس الوي لببببببب يس الي اس  بببببببةالي ا بببببببم  ةالوي  ببببببب الت سبببببببب الي   س بببببببست  اليثببببببب الي اابببببببسيل ال،الوي اببببببب  معس الويالبببببببب يعال

ال.(5)ويالئ اس الويال  س الوتمصم  سال  اس  م بيالب ك اليسيم الويس  يم
 سببببببببسبس الب  مببببببببة،ال ببببببب يس اليس مببببببببةاليثبببببببب الالبس  «الإتس بببببببببة»ي  ببببببببام الي اببببببببيا ببببببب ال   بببببببكالي ا  ببببببب يالي اصببببببب يال الوو  بببببببس ال

يببببببببيال ببببببببل الي از سببببببببس الي اس مببببببببةالي   ببببببببا ةاليثبببببببب اليمي،الي  ام بببببب الويالئ اببببببس ،الو م دببببببسال ببببببب يس الي بببببب  نالوي   م بببببب ،الي  بببببب 
الال(6).و م دسي  ام  الي  سد الي ص  الوي     الي   مسالوش  س ال

 اببببناليببببيال يمال س ببببةالي لبببب يس الي اس  ببببةال ال  بببب ال يببببس الي ا ياكببببيالتا  بببب الي  ببببام الي اببببس  البسنبببب الإتس ببببةالوي بببب لكببببذ كال
 بببببل الي   ببببببمي الي   بببببا ةالباببببببسال بببببب ال  بببببكالي  سببببببسبس الي اصبببببب ا ةالوي  بببببم م ال بببببب يس الي بببببب  نالوي   م ببببب ،ال بببببب يس الي  بببببب يمي،ال

 

(1 ) Uma .H.R,  Rupa.K.N, “The Role of SHGS in Financial Inclusion. A Case Study”, International Journal of 
Scientific and Research Publications, Volume 3, Issue 6, June 2013, p1 

ال"، ابببببس  ي  بببببام اليالة ا بببببم الي س ببببب ال ببببب الي  ميبببببالةي اس  بببببالة و الي اا ببببب الي اصببببب   الي اصببببب يال ببببب الن ببببب الي ث س ببببب،"ال   بببببم الي اببببب ال    بببببسالال(2)
ال7 الالة.  كالي ا   يالي اص يالي اا  الي اص   الي اص ياليت س الي اصس فالي ا ب ي ال،ي    الي  ام الي اس  

(3) Badar Alam Iqbala, Shaista Sami, “Role of Banks in financial inclusion in India”, Contaduríay 
Administración 62(2017). P.646 
(4) Sarath Chandran, “Financial Inclusion Strategies for Inclusive Growth in India”, research gate, 
September 2011. P2 

 .2، صمرج  سابق"، --ج ماعية الالمس ولية ا  ني  م مد ، "دور االش ما  المالي لدى المصارف الو نية في   قيق (5)
ي  بببب الدبببب  وال بببب ع الي  ا مبببب الال"، بببب الإتس ببببةاليأ وي الي اس  ببببةال الدبببب ال ا بببب و يالي بببب   النصببببممي  ببببام الي اببببس  ال بببب اليصبببب الي  بببب الدبببب  و،ال"ال(6)

 7. 2018ال،ي  قا 
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ي  ببببب الالالتلضبببببنال  ببببب الأ نببببب اليبببببيال ببببب يس الي  ام ببببب الويالئ ابببببس ال   بببببس يال  بببببم الي ببببب ا ال    بببببمي الوي م بببببسئ ال مببببب الي   بببببا ةال
ي ببببب  ل الي   س بببببس الدبببببزال اليبببببيالي لببببب يس الي اس  بببببةالوي ت ابببببةاليأ ببببباس النسببببب  س اليابببببسالببببببز يالي ببببب ال بببببم الالي  قسببببببةالويالشببببب يف

ال.ال(1)وي اص ا ة
ببببببس    اليبببببيالت بببببسبيالي  ا   بببببس الي  ببببب الت سو ببببب اليصببببب   الي  بببببام الي ابببببس  الب  بببببم الوت بببببسبيالأبابببببس هالويكمنستببببب الإالالينببببب ،الوال

  ةال اسببببببسع ةالي   بببببب ي ال ا امعببببببةاليال   ببببببسبسالشبببببب  يساليببببببناليالIMFإ بببببب التا  بببببب الصبببببب  وقالي   بببببب الي بببببب و  الاليال بببببب  س الياكببببببيال
ي  بببب  س الباببببسال ببببم  ال ويالي بببب  م الي ا ل ضببببةالي  ببببذي الببببب و الببببب  الي  ببببام الي اببببس  الدببببمالي  س ببببةالي  بببب التاكببببسالقبببب  ةاليأ بببب ي الوال

وصبببببب س الي سببببببيال بببببب الي مصببببببم الإ بببببب الويال بببببب  س ةاليببببببياليصبببببب م ةالي  سي ببببببةاليببببببيالي لبببببب يس الي اس  ببببببةال ي الي  ببببببم ةالي اس  ببببببةال،ال
  ي ،اليالئ اببببببس ،الوي  بببببب يمي،الوي ا  يببببببةاليببببببيالق بببببب الي امعببببببةالي  معببببببةاليببببببيالي بببببب ي الت ببببببكالي ابببببب  معس ،الي   ببببببم ل ،الي ابببببب ال

ال.(2) ال  البميةالقسنمن ةالوت   ا ةالي س  ةي ل يس الب    ةال   ةالويس  ييةال 
وع بببب الي بببب   اليببببيالي الي  ا   بببببس الي  بببب الت سو بببب الي  بببببام الي اببببس  الدسئ ببببة،الإالالينبببب الياكبببببياليل  ببببةالي الت ببببكالي  ا   بببببس ال

  ببببب فالي  بببببام الي ابببببس  الو سب ببببب الت ابببببيال ببببب الإتس بببببةالي لببببب يس الي اس  بببببةالي   بببببا ةالوي ببببب ل يي سالالت  ببببب ال ببببب الي  ببببب فالوي  سيبببببة،
ي ا  ابببببببن.الوت ببببببب  ا  الع ببببببب ال سبببببببيالإ ي ةاليأيبببببببمي الو بببببببذ كالي اببببببب   ي الوبسالضبببببببس ةالإ ببببببب الت سبببببببم اليبببببببياليل  ببببببب ال يبببببببس ال

الي مصم الإ  اليالئ اس الوي   يميالع  الي  س ةال ذ ك،الو ي اليأ  ي الوي ا  وعس ال  اليالق صس الي   ا .
 ببببب ال ببببب  اليواليز سبببببةال ببببب الي ا  ابببببنالي   بببببس الي ببببب الي الاليبببببيالي  ا   بببببس الي سبببببسب ةالي الي  بببببام الي ابببببس  اليا ببببب   ضببببب الوال
الي  ساليثلال:الال   س ست اليلئاةيس  ةال
ال سس الي  م م الال-
ال سسبس ال س  ةال-
ال  يس الي   ناليال    ون ال-
التسيميال-
الي  ام  الويالئ اس ال،الو م دسالييالي ا   س الوي ل يس الي اس  ةالي ال   ة.ال-

ود ببببسسال بببب قالبببببميالي  ببببممالي  ببببام الي اببببس  الوي  ببببممالي  صببببم الع بببب الي لبببب يس الي اس  ببببة،ال مبببب الي الي  ببببام الي اببببس  ال
ي بببببا النسببببب ةاليأ ببببب ي الوي  ببببب  س الي بببببذبياليسببببب ل يم الي لببببب يس الي اس  بببببةال اببببب ماليال ببببب ل يمالالاليا ببببب البس ضببببب و ةالصبببببامبةال

ي لببببب يس الوب  ببببباس الالهي  صبببببم الع ببببب الدبببببذهالي لببببب يس ال،القببببب اليكبببببم الباببببب اليأ ببببب ي القبببببس   يالع ببببب الي  صبببببم الع ببببب الدبببببذال
ي س بببببب ةال  بببببب ال،الو  بببببب   الالاليام ببببببم الال بببببب ل يمال بببببب يس اليس  بببببببةاليام ببببببةال بببببب ال ببببببميالي ال ثمبببببب  يالأ بببببب  يالقبببببب الي   ببببببب و ال
   صبببببم الع ببببب الدببببببذهالي لببببب يس ال،البسببببب مالت     ببببببسالي  سد بببببةالأوالبسببببب مالعبببببب مالتبببببم  الدبببببذهالي لبببببب يس البسببببب مالي  ببببببمي  ال

 سبببب ةالد ببببسالدبببب الي العبببب مالو ببببم الشببببام اليببببس  ال باببببسالئي     ا ببببةالأوالي اق ببببس الي     ا ببببةالأوالأ بببب س الع سا ببببة،الي  ضبببب ةالي  ال

 
صببببب  وقالي   ببببب الي ا بببببب الي  بببببسالي بببببس   الي اصبببببس فالي ا    بببببةالويز سبببببس الي   ببببب الي ا ب بببببة،ال"ي القبببببةالي ا  ي  بببببةالببببببمياليال ببببب   ي الي ابببببس  الال(1)

ال1 الال2015 ةالي اس  ال  الي  و الي ا بوي  ام الي اس  "،ال    الي اا اليالق  ا ال  ا   الي  ام ال
عببببببببببب هال ببببببببببب التا  ببببببببببب اليال ببببببببببب   ي الي ابببببببببببس  ال ببببببببببب الي   ببببببببببب ي الأب بببببببببببس الي اببببببببببب الي ا يقببببببببببب ،ال دببببببببببب ي الي اببببببببببب الي    اببببببببببب ال،"الي  بببببببببببام الي ابببببببببببس  الوال (2)

 111ي  نال سب ،ال "،الةي ا ب 
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ي  ببببب الت بببببب اليبببببيالوصببببببم اليأ بببببب ي الال(1)ب  بببببنالإ بببببب الن ببببب الي   ببببببمالع بببببب الي لببببب يس الي اس  ببببببةالأوالو بببببم البابببببب الي اامقببببببس ال
 .ال(2)وي    س الإ  الي ل يس الي اس  ةالي   ا ة

 الفرع الث ن 
 مب دئ الشم ل الم ل  

ال  ا   الي   بس الي  بسي ال  لب يس الي اس  بةالتسب   فالتا  ب الت   الي امعةالي ا   يالي امعةالييالي ا س ئالأوالي  مص س الالال   ال
ي  ببس اليببيال ببكس الي اببس  ال  لبب يس الي اس  ببةالو  ببكالي بب  س يالإ بب الي   ببس  الي اس ا ببةال ا لببذيالي  بب ي ال ببم الال1.7 بب  الن ببس الن ببمال

  لب يس التاكياليبيالت بم يالبميبةالت   ا بةالتسبسع الع ب التسب م الي   بس الي  بسي ال  س س ال ي اس  .الوت  فالدذهالي ا س ئالي  الت   
ال:(3)وت اث الدذهالي ا س ئال  ال.   م ةالوي ا  ويةالييالدذهالي ل يس اليس اليي اس  ةالي ا    ةال  س ةالش يئ الي ا  انالباسال م سالي  

اسببسع ةالع بب الي  لم بب اليببيال بب ةال بب الي أاابب الع بب الت بب  نالي   ببس الي  ببسي اليببيالو ببم الي  بب يمال كببمي الوي ببنالي   ببسقاليالالقيوو د :
الي    .

 سببةالوت بب ي الي  ببمي  الي ا س بب ةال  ببم م الي لبب يس الي اس  ببةالي ا  معببةالب  بباس ال بب الت بب نالع بب الي ا ست  مبب الي س س ببس الي الالت وو ع:
يثب ال بب يس اليالبب يعالواليالئ اببس الوالي ب  نالوي   ببم ل الوي  ب يمي،ال بب ال ب الو ببم العب  ال  مبب الوي  بمعاليببيالي ب ي الت ببكالال يا م بة

الالالي ل يس .

   ببسمالي اببس  ،اليببنالياشببس ةالي بب اليببمي يالي ل يببةال  م بب نالي   ببس ال  وي الي از سبب ةالي ا  ببم ةالي بب ل يمالي    م م  ببسالويأالالتطوو ير:
الي ضا الي ا مي  ةال  الي    ةالي     ة.

الوي اس    مي.و م الي  ممالشسي ال  اسيةالي اس   كال  الإ س الي  ميع الي ا اس فالع م سال   كميةالالوي  ي الي ل يةالال:الحم ية

الييالي ل يس الي اس  ةالع  الن سقالوي ن.الالي اا الع  الي ماليأي ةالي اس  ةال أل  ي ال ل   س ةالالتمكين:

   الي  ميةالي از س ةالي اميت ةال    الي لب يس الي اس  بةال ب الإ بس الويضب اليبيالي اسبسئ ةالوي ا س ب ةالي  كمي بة،الوأيضبسالالالالتع و :
الةالبميالي  كميةالوي   سعس الي اس  ة.الالالي اا الع  الت   نالي   يكةالوي   سو الويال   س ال

يالن بس الو م دبسالال  الي ب ل يمالي س س بةالي  سئابةالع ب اليأ  بةالوت مب  اليب  أالسنس الي ا س ةالييةالييالقميع الي   يال   س الالالالمعر ة:
ال وي اليال   .يياليأ

 
ال    سو الي   ي ةاليامقس الي  ام الي اس  ال  الي ا  مالي ثسن الييالدذيالي ا   .ال (1)
ال20.ال ي  نال سب ال"،----  الي اصس فالي م   ةال  الت  م الب  ،ال" و اليالش اس الي اس  ال   ميالي ا الال (2)
( ال قرير االق صادي العربي المو للد، الم للور العاشللر " فللرص و  للديال النخللات الللل الوللدمال الماليللة والمصللرفية وال مويلل  فللي الللدو  3)

 .214ص    2012العربية"، 
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م ةالع ب الأ بس الي ب  اس الب س ال  س ةالوي س الت   ا الي ممالب  ن بةالي البس  الوتا ب  الي ييبسالي ا   بس الي اس  بةالي ا  بالالالت  سب:
الي  سئاةالوي سو ةالت سو دس.الالي ث  ي الوي اميئ الي ام م ةال  الي  ميع الي     ا ةال

ي ااببسبم الي  و  ببةالوي  بب وفالي ا   ببةالي ل يببةال ضبباس الالع بب الوضببنالإ ببس الت   ابب ال    ببس الي  ببسي اليأ ببذال بب اليالع  ببس الاإلطوو ر:ال
 بببةالي البببس  الي ا ا  بببةالب سببب اليأيبببمي الويكس  بببةالتام ببب البميبببةالت س سببب ةالون بببس الت   اببب الب صببب البس ا ونبببةالع ببب الأ بببس اليمي 

    .يا دس ال

 ث ن  المطلب ال
 أهداف الشم ل الم ل   

د بببببببببسسالي ا بببببببببب اليبببببببببياليالدببببببببب يفالي  ببببببببب التسبببببببببا الي  كميبببببببببس الإ ببببببببب الت ق   بببببببببسالودببببببببب البصببببببببب  الت  مببببببببب الي  بببببببببام ال
 ي اس  الوييالأد الت كاليأد يف:

  Economic Objectivesةف اقتص دياهدأأواًل: 
 صببس يال  بباالي  اببماليالقال عسببيي   ببم الي اببس  الوت سببميالي مصببم الإ بب الي لبب يس الي اصبب ا ةالوي لبب يس ال ي الي صبب ةالالال .4

ي  بام الي ابس  الدبمالي سب مالوي     بةال    ا بةاليالق صبس ية.ال  ابسالال.ييالع مالي اسسويةال  الي    الوي    الي  الالو  يالأيضس
أ بب  التببز يالي   ا ببةاليالق صببس يةالإ بب ال  ببس ةالي  ببام الي   ا ببةاليالق صببس ية.اليببيالنس  ببةالال بب   ي ال ي الي  ببام الي اببس  ال،ال

ال.)1(ةالي   ام ةس ةاليياليأن    ا نالويال    ا س  ةالي   الم   ال  كالي اس  .ال 
ال  نالي    الي    يال أل  ي ،اليسالي  ب اليالق صبس .  ▪
  ا ببببببنال يببببببس الالةي لبببببب يس الي اس  بببببباليتس ببببببةيببببببيال ببببببل الالةتلمبببببب  ال  بببببب اليالق صببببببس ال مبببببب الي   ببببببا ال بببببب الي  و بببببب  ▪

 ابببببيالالةوي ا م ببببب ال(3)ةوي صببببب م الال(2)ي صببببب  الةي ا ببببب وعس الي  سه بببببال يثببببب ال.ي  بببببسةالوي ا ا بببببالالةي   مببببب الالةي ا  ابببببنال سصببببب
 

(1 ) Uma .H.R,  Rupa.K.N, “The Role of SHGS in Financial Inclusion. A Case Study”, op.cit, p1 
ي صببببب م ةالوي ا م ببببب ةالببببببميالو ل  ببببب التا  ببببب الي ا ببببب وعس الالي  سب بببببس ال،تا  ببببب الي ا ببببب وعس الي ا ببببب وعس الي صببببب م ةالوي ا م ببببب ةال ببببب   ال  (2)

ابببب ال الي  بببب التا  بببب الي م بببب ةال بببب الي بببب و الي  سي ببببةالتي بببب و الي صبببب سع ةالوي  سي ببببةالياببببسالي ابببب اليببببيالي صببببامبةالإ بببب ي الي ا س نببببةالبم  اببببس،ال س ا بببب وعس
ي صبببب الالو بببب اليصبببب .الصبببب م ةال بببب الي بببب و الي صبببب سع ة،ال اببببسالأ الي ا بببب وعس الي   مبببب ةال بببب الي بببب و الي  سي ببببةالتابببب الي م بببب ةال بببب الي بببب و الي صبببب سع ة

أ بببببباس  سالبس ا  بببببب ةالي  سه ببببببةالي صبببببب  ال بببببب الشبببببب  ةالأوالي  بببببب ةال   يببببببةالتاببببببس  الن ببببببس ساليق صببببببس يسالإن س  ببببببسالأوال بببببب ي سالأوالت س  ببببببسالوي  بببببب الي بببببب ال ال
   ين ال.ي ا  معالعيال اسميالأ  ال    

 ببببب ثاس ال  ي بببببس ال و  بببببةالإعببببب ي الل ببببب ثاس الوي ابببببمي  الي ببببب ع الي   ببببب ال الق بببببسعاليال"،ي ا ببببب وعس الي صببببب م ةالوي ا م ببببب ة،" ببببب ثاس الي  بببببمي الالب بببببكالي
ال4 2017.   يب الال،ه ةالع  الي  يي 

ي ببببب الالالسالوالتابببببس  الن بببببس ساليق صبببببس يسالإن س  بببببسالأوالت س  بببببسالأوال ببببب ي والي صببببب البس ا  ببببب ةالي صببببب م ةال ببببب اليصببببب ال ببببب الشببببب  ةالأوالي  ببببب ةال   يبببببةالال(3)
 بببب ثاس الالب ببببكالي .يبببب سب  بببب العبببب  الي اببببسي ميال م ببببسالع بببب ال اسببببميالعالالي ببببسو الي مببببم ال   بببب الوالالال أ بببباس  سالي ابببب  معالعببببيال اسببببميالأ بببب ال   بببب الوال

  4 ي  نال سب ،الال"،ي ا  وعس الي ص م ةالوي ا م  ة،"ي  مي ال
تا   بببببسالال25بم بببببم اليكثببببب اليبببببيالالة م ببببب وي االةعبببببيالي ا ببببب وعس الي صببببب م الالةي ااببببب الي  و  بببببالةقسيببببب الب بببببسالي  ابببببالةت بببببم ال  ي بببببي  ببببب ب البس بببببذ  ال

 س   ببببكالي بببب و  اليا ابببب الالةويالق  ا ببببالةي بببب الت ببببسبيال بببب الي  ا  بببب البببببميالي ا  اببببس الي  و  ببببالةبسالضببببس الة  بببب الع م ببببسالي   ي بببب ب بببب اليال25يل   ببببسال بببب ال
ي مببببببببم ال وال الوالال3صببببببببم الوي ا  اببببببببس ال  بببببببب ال اببببببببس  اليأإسيبببببببب الوالعال50بسن ببببببببسالي  بببببببب الياابببببببب الب ببببببببسال  بببببببب الالةتا  بببببببب ال  ا بببببببب وعس الي صبببببببب م ال
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وبس  ببببس  ال ببببس الالةبامبببب التاسيببببسالعببببيالي  اببببسيل الي     ببببالبا بببب ي  التبببب  ببببذهالي  يببببس الالةي الي  اببببسيل الي اس  ببببالاببببس فالع  بببب ي ا 
عببببببيالي  اببببببسيل الالةيببببببيالي  صببببببم الع بببببب الي اا ميببببببس الي ل يببببببالةياكببببببيالي  و ببببببالةضبببببب الدببببببذهالي  يببببببس ال   اببببببسيل الي     بببببب

س ال مبببب الي بببب الت  مبببب ال  بببب اليالق صببببو م دببببسالودببببماليببببسالبببببز يالالة بببببستالي ا   ببببيأوالن ببببسجالال  اليثبببب ال  بببب الي الن بببب الةي اس  بببب
ي بببببب اليالق صببببببس ال مبببببب الي   ببببببا الودببببببماليببببببسالياابببببب الع بببببب ال  ببببببنالالةوي ا م بببببب الة ببببببل الي ا بببببب وعس الي صبببببب م الني   ببببببا الوال

 .ال(1)يا ال الي  اماليالق صس ي
  بببببس ةال  ببببب ال،الوقببببب الببببببز  ال  بببببكال  يبببببب الي ببببببس  نالي   ببببببسعال مبببببب الي   ببببببا ال بببببب الي   ببببببسعالي   بببببا  ببببب الالي اسبببببسداة ▪

 باساليسا ال   كميةالب  س ةالإب ي يت سالي ض    ة.الي   سطاليالق صس يالي   ا ،
بببببببسال بببببب س الي ا بببببس  الالل الأقببببببب ال  ببببي مصببببم ال بببب سال  ببببباال   يببببس الي ▪ ي  امبببب ةالعبببببيالي ابببب  الي   ببببب  ،الي  سئ ببببةالوال  ببببببيالأيض 

 .ي  م  الإ  الي  س الي   ال    اليبيالأشب س اليق صبس الي  و بةالييال ل .الي   الالالبم  الب سالب مس
  ابببببسع الي اسببببب  يم،الوبس  بببببس  ال  ببببب الذيالي  ببببب الي  ابببببماليالق صبببببس يالويال  ببببب ال ببببب  العاببببب ال  بببببب ة،اليأيببببب الي ببببب ▪

يابببببببب ال الي   س ببببببببةالوي   بببببببب الوت سببببببببميالتم  ببببببببنالي بببببببب   الو  ببببببببناليسبببببببب م الي ا   ببببببببة،ال مبببببببب الي الوصببببببببم الي  ام بببببببب ال
ابببببنالوق سعبببببس اليأعابببببس ال ببببب ال و ال ابببببس ال ببببب الياس  بببببةالي بببببسك الي   س بببببةالوي لببببب يس الي اس  بببببةال ال  ببببب ال يبببببس الي ا  

وت  مبببببب الي  اببببببماليالق صببببببس ياليأكثبببببب الشببببببامال ،الي ببببببذيالياثبببببب الي  ببببببس ساليأدبببببب الع بببببب الي ابببببب بميالي  صببببببم الوي ا م بببببباال
ضبببببايالأع ببببب الع ببببب ةالي بببببس  الال2017ي ببببب و الي ا ب بببببةالعبببببسمالال اليةالي  يد بببببة،ال مببببب الصببببب  أيبببببسمالي س س بببببس اليالق صبببببس ال

  س ببببببةال سصببببببةالبببببببميالي  بببببب س .الوالشببببببكالي التا  بببببب الي  ببببببام الي اببببببس  الببببببب اكسال بببببب الي اببببببس  اليببببببيال مبببببب اليابببببب ال الي 
ي اببببببس  الوي اصبببببب   الوتا  بببببب الي بببببب   ي هالو ببببببلي  الوت م ببببببةال و هال بببببب ال  يببببببةالأ  بببببب ةاليي سب ببببببس ال بببببب التاامبببببب الي   ببببببسعال

الال.(2)  سي ي  اماليالق صس يالي
 Mobilizing of Savingهدف تعبئة المدخرات ث نيً : 

،الياكببببببببببببيالتا يببببببببببببةاليببببببببببببنالتسبببببببببببب م الي لبببببببببببب يس الي اصبببببببببببب ا ةاليأ بببببببببببب ي الأبسبببببببببببباالتسبببببببببببب معمالالق ببببببببببببمي ال يالتبببببببببببب التببببببببببببم م الي
ال ال م ال  ا ة.أوالينالو سالاليأ  اليني ا   ي الي   الت ا  العس ةال

 أهداف م لية:  ث لث ً 

 

صببببببببم ال  بببببببب ال اببببببببس  اليأني بببببببب ال وال الوالال100  بببببببب الالة م سببببببببي الةاس  بببببببب عاببببببببس الوي ا  اببببببببس اليالال10ي صبببببببب  ال  بببببببب الالةوعس الي ا  سه ببببببببي ا بببببببب ال
تا الابببببببزالو  ببببببس ال ي مببببببم ال وال الال10صببببببم الوي ا  اببببببس ال  ببببببب اليأال عسيبببببب الوي ابببببببس ال300 وال البم اببببببسالي ا بببببب وعس الي ا م ببببببب  ال  بببببب الال10000

ت ببببكالي  بببب الالةوي ا م بببب الئببببةال بببب   اسال20بسن ببببسالت ببببكالي  بببب الياابببب الب ببببساليببببيالالالةي صبببب م الببببب  التا  بببب الي ا بببب وعس الالةوي   ببببس الالة    ا ببببالةيبببب الي ا  بببب يأ
ي ا ببببب وعس الي صببببب م هالوي ا م ببببب  الو و دبببببسال ببببب الي   ببببب م ال"ال، سبببببميالع ببببب الي ا  بببببماليال ببببب جين ببببب ال:ال   ببببب  الال500ي ببببب الال101يااببببب الب بببببساليبببببيال

 8 ال نسش ،ال و التس  خ، ة"،ال و ال  الي  و الي ا ب
 .2017الةال   يت   ي   الي   ب ال   ل  االوي   ي س الي  (1)
يسببببببب الب ن ببببببب الوأ ببببببب و ،ال"ي  بببببببام الي ابببببببس  ال ببببببب الي ببببببب و الي ا ب بببببببةالي   بببببببم الوي س س بببببببس الوي   بببببببس  "،الأيسنبببببببةالي  بببببببسالي بببببببس   الي اصبببببببس فال (2)

 .VII،ال 2019،الال109ي ا    ةالويز سس الي    الي ا ب ة،ال ق ال
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ت  ببببببببببب الي امعبببببببببببةالي  يبببببببببببب ةاليبببببببببببيالي   بببببببببببمتالي الد بببببببببببسسالي بببببببببببس ناليناسئ بببببببببببةالع بببببببببببب ةالياكبببببببببببيالت ق   بببببببببببساليبببببببببببيال ▪
 م ببببببببسالي لبببببببب يس الي اس  ببببببببةالع بببببببب الي  ببببببببام الي اببببببببس  ،الال بببببببب اساليببببببببيالي بببببببب ل يمالي لبببببببب يس الي اس  ببببببببةالي  قا ببببببببةالباببببببببسال

ال.(1)ي  ميت الي ا ام ة،الوالب سقس الي   ن،الو م دسالييالي    م م  سالي اس  ة
و ببببببببببم ال  بببببببببب ال بببببببببب الالةابببببببببب مالت  مبببببببببب اليال بببببببببب   ي اليالق صببببببببببس يالي بببببببببب تالن   بببببببببب الال، مبببببببببب اليال بببببببببب   ي الي اببببببببببس   ت ▪

عبببببببببيالعببببببببب مالالةاببببببببب تالي   بببببببببسمالي ابببببببببس  ال صببببببببب يس النست بببببببببياليابببببببببسيبببببببببيالي   بببببببببكالي ا  ببببببببب يالالةي س س بببببببببس الي ا   ببببببببب
الة بببببببب الي ا  اببببببببنالويببببببببيالعبببببببب العبببببببب مالي  بببببببب  الال عببببببببيال  بببببببب اليالن ببببببببسجالويال  ببببببببس الي  ا ببببببببالةي اا ميببببببببس الي  سا ببببببببتببببببببمي  ال

وبس  بببببببببببس  ال بببببببببببس الي   بببببببببببسمالي ابببببببببببس  الي بببببببببببذيالالالالة ببببببببببب ثاس     ي الي ببببببببببب الي  ببببببببببب  اليالع ببببببببببب التم  ببببببببببب الت بببببببببببكالي اببببببببببب
عبببببببببببببيال  ببببببببببببب اليالن بببببببببببببسجالالةالالت بببببببببببببمي  ال  يببببببببببببب الي اا ميبببببببببببببس الي  سا بببببببببببببالةي  ببببببببببببب يئ الي سبببببببببببببكسن الةب ضبببببببببببببايال س ببببببببببببب

وي  ببببببببب القببببببببب الالةويال ببببببببب ثاس الي  ا ببببببببب ال ببببببببب الي ا  ابببببببببنالويبببببببببيالعببببببببب الب ت بببببببببنالي  ابببببببببس التا ضببببببببب ال  صببببببببب يس الي اس  ببببببببب
ال.ق صس الي  و ةتزع الب ك الي سش الع  الي

الي   الييالي ا اسي ميالي  الي   سعالي اس  الي   ا ،الب  س ةالتمع ةاليص ا ة. ال ذال ▪
ال  ةال  مبببببببببب ةاليببببببببببيالي ا  اببببببببببنال،تببببببببببم م ال ببببببببببمقالأك بببببببببب ال    ببببببببببسمالي اببببببببببس  ال ل يببببببببببةالي    ببببببببببس الوي   س ببببببببببس الشبببببببببب ال ▪

الو  م ال   .الي ا س  ميالي  س مميد سسال س ةال سمقاليس  ةالأك  .الودذيالبم  ال  صةال  م نال
 Social Objectiveأهداف اجتم عية رابعً :  

سد البصبببببببببببب ةالأ س بببببببببببب ةال بببببببببببب الت  بببببببببببب الي بببببببببببب  يت   ةال اس ببببببببببببةال   بببببببببببب  نالي  ببببببببببببام الي اببببببببببببس  الياكببببببببببببيالي اليسببببببببببببي ال ▪
ي ا بببببببببببب وعس الي  سه ببببببببببببةالي صبببببببببببب  الوي ا ببببببببببببس  ناليمي  ببببببببببببةالي   بببببببببببب ،الو  ببببببببببببكاليببببببببببببيال ببببببببببببل الي ببببببببببببس  ي ال عبببببببببببب ال

 ي ا    ةالو  س ةاليأعاس .
ي ا  ابببببببنالياببببببببسالالي ال   بببببببةال ي بببببببب ال  سعببببببببس الي ت  مببببببب الناببببببببمالعبببببببس  ال ببببببب الالكابببببببسالب ببببببب فالي  ببببببببام الي ابببببببس  الإ بببببببب  ▪

السو ال  الي  صم الع  الي ل يس الي اس  ة.يالإ  الت  م الي   بز ال
الد ابببببببببببسمالببببببببببببس    ي الوي ببببببببببب و يالي ببببببببببب   الي كببببببببببب الي  بببببببببببام الي ابببببببببببس  البس  سنبببببببببببماليال  ابببببببببببسع اليبببببببببببيال بببببببببببل الي ▪

ال يبببببببببيال بببببببببمالال ي ببببببببب ال ابببببببببسب  الةبسالضبببببببببس الةيل ضبببببببببال ببببببببباس أ  ببببببببب الب بببببببببك العبببببببببس  الوالالة اس  ببببببببب  ببببببببب ي الي لببببببببب يس اليب
بسالضبببببببببس ةالالة النبببببببببمعاليبببببببببيالي  قسببببببببببأالي  ببببببببب الالالتلضبببببببببنالةا  ل العبببببببببيال   ببببببببب الي م بببببببببسئ ال مببببببببب الي   بببببببببيال ببببببببب 

 .(2)نس  س الالدس اس الي  الي ت سعالأ
د بببببببببببسسالي ا بببببببببببب اليبببببببببببيالي اكس بببببببببببمالي  ببببببببببب الياكبببببببببببيالت ق   بببببببببببساليبببببببببببيال بببببببببببل التاكبببببببببببميالي  سبببببببببببس اليس  بببببببببببس الوتا  ببببببببببب ال ▪

ي  ببببببببب التاك  بببببببببساليبببببببببياليال  بببببببببس الي ابببببببببس  الي بببببببببس    ياليالق صبببببببببس ية.ال  بببببببببكالي الي اببببببببب أةال ببببببببب ب ساليبببببببببيالياليكسن بببببببببس ال
 سن اليمي  دسالي  و ةالأوالي    ة. ي ةاليأيمي الوشيم اليأ  ةال،الي اسال ون

 
ال.1،ال 2017ي امعةالي   كالي  و  ،الال يام  متشال من الوأ  و ،ال"قسع ةالب سنس الي ازش الي اس ا ال   ام الي اس  "،آ   الال(1)
 و الت    ببببببس الت  م م  ببببببسالي اا ميببببببس الي س بببببب  سالوي   ببببببسال بببببب الت امبببببب الي    ببببببس الي  ببببببام الي اببببببس  ال"ال،ع  ببببببس الع بببببب الي  امبببببب الي ابببببب الويصبببببب  (2)

    ببببببمتالي ا س بببببب   ال   بببببب الي   ببببببس هال سيابببببب اليال ببببببك     الي ابببببب  الالةيال ببببببك    الة ببببببي ال"،  ي بببببب اليم ين بببببب ال30ال20    مبببببب الي بببببب  يت    اليصبببببب ال
 120ال119 الال2019ي ثسن الي ا   الي ثس  اليسبمال
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  سبببببببببس .ال  الي   بببببببببةالي  ببببببببب قاليأو ببببببببباالوشببببببببباس الأ   ق بببببببببس،ال بببببببببإ ال ببببببببب  ال  بببببببببس ةالي  بببببببببام الي ابببببببببس  ال  مببببببببب ةال  ببببببببب
يببببببببببيالي  سببببببببببس ،الودبببببببببب الأك بببببببببب الال%35يببببببببببيالي   ببببببببببس ال سببببببببببسبس الي سببببببببببب النسبببببببببب ةالالالت  ببببببببببسو الال%52 س  ببببببببببس ،اليا  ببببببببببكال 

 .(1)  مةالبميالي   سميالي س نة البس ا س  اليأ   ال
   المطلب الث لث

 يق الشم ل الم ل  ت تحقمع ق 
ي ا بببببببببببب اليبببببببببببيالي  بببببببببببس الالالياكببببببببببب   الي مصبببببببببببم الي ببببببببببب الي لببببببببببب يس الوي ا   بببببببببببس الي اس  بببببببببببةالي ا س ببببببببببب ةال ببببببببببب الي مقببببببببببب ال
ي  بببببببببببببس  الو مي  بببببببببببببم اليامقبببببببببببببس ال ببببببببببببب ال صبببببببببببببم   الع ببببببببببببب اليالئ ابببببببببببببس الأوالي  صبببببببببببببسئ الي اس  بببببببببببببةالي ا مببببببببببببب ةال)الي  اس بببببببببببببة(ال

ال.(2)و مي  م القمم ال  ال   الي  سسبس الي     ةالوي  اسي اليا س
آ بببببببةاليال ببببببب  اس الي ابببببببس  ال.الوال Financial Exclusionي ابببببببس  ال ببببببب  اس السالقصبببببببس الأواليالودبببببببماليبببببببساليسبببببببا الب

 مبببببببببب ال ببببببببببنالي     ببببببببببةالي  بببببببببب الب  ا من ببببببببببسالن ا  بببببببببب الع ضببببببببببةال لق بببببببببب يتال   اليببببببببببيالي  ببببببببببس ال،الالياببببببببببسن الي  ببببببببببسالي البببببببببببمي
الالأوال م الي  سنمن .الي   ا 

ي ابببببس  ال،الا بببببنالأن بببببس الإ ببببب الأ اليسببببب م س الي  بببببام الي ابببببس  التل  ببببب ال ببببب ال    بببببام الي ابببببس  ال  بببببم الي ازشببببب الي ابببببس ا الوال
ت مي بببب النسببببمالي  ببببس  ميالي اسبببب  ا بياليس  ببببس الع بببب اليأ  بببب ال بببب الي   بببب ي الي  بببب الت ت ببببنال م ببببساليسبببب م س الاليببببنالأع بببب اليسبببب م ست س

الFindex)ت بببببم الب سنبببببس الال.يبببببيالأ   ق بببببسال  بببببم الي صببببب  ي الي   ببببب  الالنسببببب ةال  مببببب ةعببببب مالي اسبببببسويةال،البابببببسال ببببب ال  بببببكالالي   ببببب الأو
سالال15عالأعاببببببس د الي الي ببببببذبيالت  بببببب%ال  ببببببااليببببببياليأ بببببب ال32.8إ بببببب الأ ال  بببببب الي   بببببب ي الي  سي ببببببةال بببببب الأ   ق ببببببسال  ببببببم الال كث  ببببببعسيبببببب 

%الال28.8 سنبببب الي  سبببب ةالال2014بس ا س نببببةالباببببسمالال2017 بببب العببببسمالال سببببس ال بببب اليز سببببةاليس  ببببةال  ببببا ةال  بببب ب ي صبببب  ي ال
ال(.ال%23.2 سن الال2011و  العسمال

 ببببب العبببببسمالال%93.7الإ ببببب ال الصببببب  ببببب الوالعابببببممالي  بببببس  ميالت    بببببس اليا  بببببم ال سبببببسبس ال ببببب الي   ببببب ي الي ت ابببببةالي ببببب   ال  الالوالال
ي بببببببذبيال  سببببببب ال ببببببب ب  ال سبببببببسبس ال بببببببس ال ا بببببببنالي  بببببببس  ميالو ببببببب الي ا سبببببببب ال،ال2014 ببببببب العبببببببسمالال%92.8ال الالي س نبببببببةال2017

 يش،اللببببب  ي صببببمي،الوال بببب اةالب بببب ي النسي ببببةال  بببباالدبببب :ال بببب الي بببب شالق يبببببةالي  صبببب الي اببببس  الي  ببببسي ،الوبس  ابببب ال الي   ببببم ال بببب
ال.،الون  م  س وبسكس سوي    ،الونن ون س س،الوي اكس ك،ال

ي ابببببببببببس  الأوالعببببببببببب مالي  صببببببببببم الع ببببببببببب الي ا   بببببببببببس الوي لببببببببببب يس الي اس  بببببببببببةالي ا س ببببببببببب ةالأواليال ببببببببببب  اس الالي ابببببببببببس  ويالقصببببببببببس ال
الياليأ  س ال س  س الال  س الي  يب ة،الي  س:  ال ثم الييياليأ  س الالياكيالي الت   ال ا امعةالي  معةال

ضبميالع  بةالأ اس ال سئ ةالي  الالياسالي ا الي  ل الي   يال   اس البس مالو م ال  ممال م الي س  ةالأوالي ت اةال   سيةال .1
و م دبساليبيالال،-وي   الت م الت     سالي ت اةال ب ي البس ا س نبةالبب نميعاليالئ ابس اليأ ب  ال-ال doorstep lendingي  س ال

ويببيال  ببكال  ببممال بب  الي  سببس الال ببةاليببيالي  اثبب .ي   ببس اليالئ اببس الي   ب ببةالقبب الت ببم العس  ببةالوتببز يالي بب ال يئبب ةالالي  ال

 
"،الي   بببببكالي ازشببببب الي ابببببس ا ال   بببببام الي ابببببس  اليك ببببب الي   يبببببب الي ا ببببب  ال ببببب الي  بببببام الي ابببببس  اليبببببنالي ببببب ا ي الي   بببببمي الي   بببببكالي ببببب و  ،ال"  (1)

 .2018 4 19ي  و  ،ال
(2) House of Commons, “Financial Inclusion, Credit, Saving, Advice, & Insurance”, House of 
Commons, Treasury Committee, Twelfth Report, of Session, 2005-2006. P.3 
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    الي  سس .الي   الق الت  سو ال  البا الوال أوالي س م ةال(الالالي  ص  ةأوالال ي     ةالوي  و  ةال)بسالضس ةالي  الي   ممال
 .(1)يال  س الي اسئ الي ا   

يابببببببببسالببببببببببز يالال%20-17بسالضبببببببببس ةالإ ببببببببب الي ت بببببببببسعالت   بببببببببةاليالقببببببببب يتالي  لصببببببببب الي  ببببببببب الت ببببببببب يوتاليبببببببببسالببببببببببميال .2
 ال.إ  الع وفالي  س العياليالق  يتال

اس  بببببببببببببةالثببببببببببببب الي لببببببببببببب يس الي يالقصبببببببببببببس البسببببببببببببب مالي اا  ببببببببببببب ي الي  ب  بببببببببببببةالأوالي  مبببببببببببببم الي ث سا بببببببببببببةاليأ ببببببببببببب  ال الي .3
 .ع  ال  م الي اثس ال(2)ةالو  س ال   بيال سا الي  سئ ةي ا  م ال

 
(1) House of Commons, “Financial Inclusion, Credit, Saving, Advice, & Insurance”, op.cit .p 8 

ا بببببب مالشبببببب عس ،الوي ببببببذيالع بببببب الأ س بببببب التا  بببببب اليا  ببببب اليمضببببببمعالي  سئبببببب ةالي     ببببببةاليببببببيالي  س  ببببببةالي  بببببب ع ةال،الويبببببب  اليع  ببببببس هاليبببببيالق مبببببب الي  بببببببسالي (2)
  اةاليال بببببلي ة،الدببببببمالي بببببم الي لبببببلفالبببببببميالي  بببببسئ ميالب  ببببب   الي  سئبببببب ةالي     بببببةالوي  بببببسئ ميالب   ببببببس،ال ا ببببب ال ببببببميالي   بببببمسالي    م يبببببةاليلس  ببببببةال   ببببب

ال بببببلي ة،الويبببببيال د ببببب اليا ببببب الي   بببببسو الي صبببببس  ةالعبببببيالي ا بببببسيناليال بببببلي ة،الي ببببب الت ببببب   ال ميئببببب الي   بببببمسالبسع  س دبببببسال ببببببسالب ابببببس تالوي  ببببب  اةالي
،الوي  ببببببسالي اببببببنالي   بببببب اليال ببببببلي الي ا  ثبببببب العببببببيال1965 بببببب البس  ببببببسد ةال بببببب اليببببببسبم  ببببببكالي اببببببزتا الي ثببببببسن ال ا اببببببنالي   ببببببمتاليال ببببببلي ةالي ا ا

.الوقببببب ي الي  بببببسالي ا ابببببنالي    ببببب اليال بببببلي ال ببببب ال و تببببب الي  س ببببباةال1985ي  ابببببةالي ابببببزتا اليال بببببلي ال ببببب ال و ةالينا بببببس هالب ببببب هال ببببب ال يسبببببا  ال
ي  اسيبببب البس  ببببببسالي  بببب الع بببب الشبببب عس البببببب  ال،الي بببب  س ي الي بببب الي ال1986يبببببس  الال30 اببببس  اليال بببببلي الباكببببةالي اك يببببةال بببب الي ا ا بببب ةالبا  بببب ال يب ببببةالي

 دببببمالي اببببنالي   ببببمتاليال ببببلي ةالالبس  ببببسد ةال،الب     ببببةالي  سضبببب  يال بببب ال  سبببب  الالالوموووون ج نووووب أخوووورصببببم ةاليببببيالي صببببم ،الأ ببببذي الأوالع ببببس  ....
ال،الي بببببب  س ي الي بببببب ال ببببببمي الي بببببب ثاس اليأيببببببمي ال بببببب الي   ببببببمساليببببببنالت  ببببببب الي اسئبببببب ال،الي بببببب الي ال ميئبببببب الالي   ببببببمسال ببببببل الشبببببب عس الال2002 10 31ب ببببببس  خال

  ا ببببةالوي صبببب سعس الي م   ببببة،الوتاثبببب ال بببب  ي الي اببببس ال بببب الي بببب يس البسع  ببببس هالنمعببببس اليببببيالي م س ببببةال،الوي اليأيببببمي الي  بببب التببببم عال بببب الي   ببببمسالتبببب   ال بببب الي 
ا اببببسي ميالبببببس   مس،الي ميببببم الب  بببب ي الأيببببمي   الويبببب   يت  ال ال.ال  ببببكالأ الي يق صببببس الي  و ببببة،الويببببيالعبببب الت   بببب الشبببب  ةالي  بببببسالوي بببب  ل ال بببب فالأ بببب

ي بببب  الي بببب يس ال بببب اليبببب  الب  بببب الي ببببذ ال،ال صببببم   الع بببب الي بببب ب ي بببب الي   ببببكال  كببببم الو ببببمل العبببب   ال بببب الي بببب ثاس دسال بببب الياسيلتبببب الي ا بببب وعةالي سببببب ال
الع م س.

   بببببب الينابببببسالبببببب  الباببببب ال  ي بببببةال    بببببةالأ بببببمي الوأنببببب الالبببببب  اليبببببيالي الت ببببب  الي   بببببمسال  بببببزال الي ا ابببببسي مياليأ ببببببستالأوالي  ميئببببب الي ببببب يس ،الأ الدبببببذيالي 
يعببببسةالي الدببببذياليأ ببببميقالي اس ا ببببةالوي ا   ببببةال ألوضببببسعاليالق صببببس يةال بببب الي ا  اببببن،الو  بببب وفال بببب الياسي ببببةالونمع ببببس،الوي م بببباالأ بس  ببببس،اليببببنالي ال

ي   بببببةالي ال صبببببةالالي    ببببب القسبببببب ال    ببببس ةالوي ببببب   ،الوي الي بببببذيالي ببببممالب بببببذيالي    ببببب الدبببببمالي اسبببببيم ال بببب الي   بببببكال   ببببس ال   ا  ابببببس الي  ببببب التصبببب  دس
ال  الي  و ة.

و  بببببذيالي    بببببب ال ميئببببب ه،الال ببببب اسال ببببب ال يسن بببببسالي بببببذيال ثببببب الا ببببب اليالن ببببب يفالعبببببيالي  ببببب الوي صببببب ق،ال  بببببمالي مببببب الصبببببس مالي ابببببس ال،الوي  بببببسئاميالع ببببب ال
ي ةالي   بببببمسالي اسبببببب ثا ةال م ببببببساليأيببببببمي ،ال مبببببب الياكببببببيالي    ببببببب الصببببببس مالي اببببببس اليببببببيالي الببببببب   ال  ستبببببب ،الو  بببببب الي  ببببببسئاميالع بببببب الإ ي ةالي   ببببببمسالإ 

ببببببذ الي   ببببب ال ببببب الن بببببس   ال    مببببب اليبببببسالب  ببببب الع ببببب الي ببببب ب الي ا ببببب  ال صبببببس مالي ابببببس ،ال  ببببب اليابببببم الي  بببببسئ الع بببببم  ال  بببببس ال س صبببببس ال  ببببب ال،الالع ببببب 
 ب ال بببب الصببب  س الأ ببب  ،الوبببببذ كالت  ببب اليأ ببببستالي لسببببسئ ،الويبببنال  بببكال سنبببب ال ببب ال س بببةال بببب وتالو  ببب ال بببمال سببب الي   ببببكال ببب الصببب  ةاليببببسال سنببب البببب

ال سس ةال س اليأي الي  هالإ  الي  ضس .
  ال يضببببس الصبببب ب ال"وأنبببب ال بببب ساليببببيالي  صسصبببب سالتبببب    ال أيالع بببب الآ بببب ،ال إن ببببسالنبببب  الو ببببم الي   ببببمساليال ببببلي ةالتابببب  الي از بببب بيالو ا ببببمالأ.ال

ال   ال  الي   مساليال لي ةال و الي لمفالييالي    يال  الش  ةالي  بس".   يةالي  ميئ الي     ةال  صةالي  ثاس الأيمي
.الدبببببببسيشال ال2006"،ال ي الي   ضبببببببةالي ا ب بببببببةال،    بببببببس ةالي لس   بببببببةين ببببببب ال:أ. ال يضبببببببس الصببببببب ب الي اببببببب ال،"يق صبببببببس ي الي   بببببببم الوي   بببببببمسالويال

الالويسالبا دس.ال139
الع بببب الي   ببببمالي  ببببس  ال"التع مووووه معهوووو ""  ائوووود الب وووو   والعببببيالال2016 3 ال28وقبببب الأصبببب   ال ي اليال  ببببس الي اصبببب  ةال  ببببميالب ببببس  خال  ميئببببُ الي   ببببمس 

ال ببببب التصبببببم  دسالوت م   بببببسالببببببميالي ا الي ُال ي بببببي   م   ياليُأيبببببُ اليببببب  الي  بببببم م    ابببببس الي ُااسصببببب    ي،الوي بببببذيالي ببببب    الع  ببببب الي   بببببم الأ اليابببببب يعال ببببب الو  بببببست  
  بببببنالي ا ببببب م،الوالالعلقبببببةال  بببببسالبس  ببببببس،الي   بببببمسالو  بببببست الي  بببببم م الون مدبببببسالدبببببماليبببببيالببببببس الع بببببم الي  ام ببببب الي اسببببب   عةالالالي  ببببب وتالي  ببببب الت ببببب الي 
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بسبببببببببببب ماليالعسقببببببببببببةالقبببببببببببب الي بببببببببببب ال وياليال   س ببببببببببببس ال،الأواليالقصببببببببببببس الينل ببببببببببببستالي بببببببببببب   ماليالقصببببببببببببس البسبببببببببببب  .4
 صامبةال  الي   اس الي امي الي  سم ق ة.أوالوالصامبةال  الي مصم الإ  الياليسكيال،الالي لسصة

 .ي  سئ ةيسكياليأاس  ةالي ا س  ةالي  اليال   اس الي ا   :الع مالوصم الي ل يس الوي ا   س الي  .5
ي  سئ بببببببببةالوي  ببببببببب الب ابببببببببذ الي مصبببببببببم الإ م بببببببببسال،التااببببببببب الي اسبببببببببس ةالي اس يبببببببببةالبس  سببببببببب ةال اببببببببب  ال  مببببببببب اليبببببببببيالي ا بببببببببس  ال

 مصبببببببببببببببم الإ ببببببببببببببب الي از سبببببببببببببببس الي اس  بببببببببببببببةالوي مصبببببببببببببببم الإ ببببببببببببببب الي لببببببببببببببب يس الي اس  بببببببببببببببةالابببببببببببببببسننالي بببببببببببببببم ال و اليك
 .ال(1)ي ا  معة
  ببببببببةالوتضببببببببنالدببببببببذهالي   ببببببببمسال  وع ببببببببسال بببببببب التاابببببببب اليا بببببببب الي   ببببببببمسالي   س  ببببببببةال  بببببببباال بببببببب الي ا ببببببببس  الي   س مبببببببب ال

ي بببببببببب و الوي  سئ ببببببببببةالبيالي   ببببببببببم ال بببببببببب الي ا ببببببببببس  الي   م ببببببببببةالعبببببببببب ال ببببببببببإ الي سببببببببببكس الي ببببببببببذالالي ببببببببببس  الي ب ببببببببببة.الويببببببببببي
صببببببببامبةال بببببببب الي مصببببببببم الإ بببببببب الي لبببببببب يس الي اس  ببببببببة.الع بببببببب الي بببببببب   اليببببببببيالأ الي اسببببببببس ةالي  اس ببببببببةالت ا بببببببب البس    ببببببببةال

ثس بببببببببةالي سبببببببببكس الويأ يضببببببببب الي     بببببببببةال    ببببببببب الب ببببببببب  اليبببببببببسالت ا ببببببببب البس اسبببببببببس ةالي اس يبببببببببةال،الإالالأ العمييببببببببب اليثببببببببب ال 
يأشبببببببببلس الي بببببببببذبيالب ا ابببببببببم الب   بببببببببةالعس  بببببببببةاليبببببببببيالي    ببببببببب الو ببببببببب سالي   م بببببببببةالوي  امببببببببب ةالوت  ببببببببب الي سبببببببببكس ال)أيال

سالع  الي مصم الإ  الدذهالي ل يس ال ال.(2)  ب  الع مي العسب الأوال  ا (الويسالإ  ال  كالتزع الأيض 
ي اببببببببب  الالي  ببببببببب ب البس بببببببببذ  ال ببببببببب الدبببببببببذيالي  ببببببببب  الي الي ازشببببببببب الي ابببببببببس ا ال   بببببببببام الي ابببببببببس  القببببببببب الي ببببببببب  ا الباببببببببب ال

بببببببببب و   ،الويبببببببببيالببببببببببميالت بببببببببكالي ببببببببب و اليصببببببببب ،الاليببببببببيالباببببببببب الي ببببببببب و الوبس  بببببببببس  الالالت بببببببببا   الي   سنبببببببببس الي لسصبببببببببة
 ببببببببب  الي ببببببببب  اس الباببببببببب الي ا س  بببببببببس الي   و يبببببببببةالي  بببببببببسالي ببببببببب وتالوشببببببببباس ال بببببببببم س ،الوي ا ببببببببب  ال ببببببببب ال  بببببببببكالباببببببببب ال

 ي ا  الوق ةالي  ثس ةالي سكسن ةالب س.
ت اببببببببببببمالال ببببببببببببةالي اس  ببببببببببببة،ي  قسبالي  ميببببببببببببس الأوالالس الي ا    ببببببببببببس الي     ا ببببببببببببةالي  ببببببببببببميئ الي  بببببببببببب الت  ضبببببببببببب سالي  كميبببببببببببب .6

سبببببببب   كال،الو  ببببببببياليال بببببببب يطال بببببببب الي  ببببببببميئ الأوالت  مببببببببذدسالب    ببببببببةالالالت  ببببببببذال و ي ال  اببببببببس ال بببببببب التا  بببببببب ال اسيببببببببةالي ا
   الي  س س الي   وفالي لسصةالي   البمي   ساليأ  ي ال،الق الت   الييال  ت سالي اس  ة.

 االستبع د الذات  .7
ال ب نببببببببب ال بببببببببم  ال  ضببببببببب الأوالي  مقبببببببببن ةالي  بببببببببساليال ببببببببب  سال ع ببببببببب يسالي بببببببببا اليأ ببببببببب ي الي الد بببببببببسسالن بببببببببسطالي ببببببببب و ةالياكببببببببب  

يالنلببببببببب يطالال ببببببببب الصببببببببب سعةالي لببببببببب يس الالأو ببببببببب اليال ببببببببب  س ةالالةغ بببببببببعببببببببب مالي  الأوالالي لببببببببب يس الي اس  بببببببببةي ببببببببب ل يمالع ببببببببب ال
الي اس  ةالن   ةالي   س  الي سسب ة.

قبببببببببب البمي بببببببببب الي  ببببببببببل الصببببببببببامبةال بببببببببب الي  صببببببببببم الع بببببببببب الي اا ميببببببببببس الي  بببببببببب الي  س  ببببببببببسالبسبببببببببب مالي    ببببببببببس ال-8
ال.(يق يتاليشلس ال و ال   اليئ اسن الي  ي الي ل يس ال)الي ذبيالالالب   م ال  

 المعر ة المحدود  ب لخدم ت الم لية  -9

 

سال بببب  الع  بببب القببببسنم الي   ببببمسالي اصبببب يالوي ببببذيالع  بببب الي    مبببب الوي اابببب ال ببببمي الي بببب   يتالع ببببم ال  ببببب ةالإ يال  بببب اليببببيالي  بببب  الوي ضبببب  ،الودببببذياليبببب
س الأن بببببسال 2004م،الوالئ  ببببب الي    مذيبببببةالي صبببببس  ةالعبببببسمال2003 سببببب ةالال88 قببببب ال  سببببب الم،الو كببببب الي  بببببسك الب  بببببنالي لبببببلف،ال   سببببب اليأ ببببببستال  ييببببب 

-dar"ال.ال ميئببببب القببببب وت،الوننابببببسالدببببب الع بببببس ةالعبببببيالأ ببببببستالتام   بببببةالنست بببببةالعبببببيالع بببببم الت  ببببب اليصبببببس  الأ  ي  بببببس،الو بببببذ كالي بببببم الأ بببببذدسالشببببب ع س
alifta.org ال.3616 ق اليس س ال

(1) Sarath Chandran, “Financial Inclusion Strategies for Inclusive Growth in India”, op.cit. Pp 4-5 
(2) Badar Alam Iqbala, Shaista Sami, “Role of Banks in financial inclusion in India”, op.cit.. P.646 
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يا  بببببببببب الي  ا بببببببببب  اليأ س بببببببببب ال مبببببببببب الي اك ابببببببببب الوي ببببببببببماليأي ببببببببببةالي اس  ببببببببببةاليببببببببببيالي اق ببببببببببس الي  ئ سبببببببببب ةالي  بببببببببب الت ببببببببببم ال
أدا بببببببببةالي ا   بببببببببس الي اس  بببببببببةالالتببببببببب  سالالت بببببببببكالي  يبببببببببةال و الي مصبببببببببم الإ ببببببببب الي لببببببببب يس الي اس  بببببببببةالي ال   بببببببببةال أل ببببببببب ي .ال

س الوي  بببببببببببب تالي اصبببببببببببب   الأوالي سبببببببببببب مالع بببببببببببب الي  سببببببببببببسبس الي اصبببببببببببب ا ةالوتسبببببببببببب مل الي  بببببببببببب كي ال   ببببببببببببةال،اليثبببببببببببب ال
ي اك ببببببببببببمفالوي  بببببببببببب يمي.الإ يال ببببببببببببس اليأشببببببببببببلس الب ا اببببببببببببم الباا  ببببببببببببةاليس  ببببببببببببةالي س بببببببببببب ةال،ال إنبببببببببببب الي بببببببببببب نالع بببببببببببب ال

يأعابببببببببس الالو بببببببببل ي ببببببببب ل يمالي ا بببببببببب اليبببببببببيالي ا   بببببببببس الي اس  بببببببببةاليبببببببببيالق ببببببببب الو بببببببببل اليق صبببببببببس بمياليل   بببببببببمياليثببببببببب ال
 (1)الويسالإ  ال  ك.الي ص م ةال ةام   الي  از سسي وي ا  اس ال م الي  كمي ةالوال

   ابببببببببب فالع بببببببببب اليامقببببببببببس الي  ببببببببببام الي اببببببببببس  ال بببببببببب الإ   ق ببببببببببس،ال مبببببببببب التبببببببببب الي بببببببببب ل يمال بببببببببب الإ بببببببببب يالي   ي ببببببببببس الوالال
 و ببببببببببببةاليببببببببببببيالي   ببببببببببببةالي صبببببببببببب  ي الي   بببببببببببب  ال.الال20ع بببببببببببب الالبببببببببببببس    م ال2014ي   ببببببببببببكالي بببببببببببب و  ال اببببببببببببسمالب سنببببببببببببس ال

ت ببببببببببببكالي ا   ببببببببببببة،الوتمصبببببببببببب  الي   ي ببببببببببببةالإ بببببببببببب الي اليأي ببببببببببببةالدبببببببببببب الي ااببببببببببببمقالي  ئ سبببببببببببب ال   ببببببببببببام الي اببببببببببببس  ال بببببببببببب ال
بسالضبببببببببس ةالإ ببببببببب الين بببببببببسالت ببببببببب مال  ببببببببببمل الويضببببببببب س الع ببببببببب الي التا  ببببببببب اليسببببببببب م س الي اا  ببببببببببةالوي   سببببببببببةال ببببببببب الب ببببببببب اليببببببببببسال

ال.(2)ا ال الي  ام الي اس  الت ا نالبس ت سعاليي اليسسد الب ك ال  م ال  الب س الي  ااس الياكيال
القببببببببب الالالبببببببببب اكيالي  ببببببببب  اليبببببببببيالي مصبببببببببم الي ببببببببب الي اا ميبببببببببس الي  سبببببببببم ق ةالأوالقببببببببب البمي ببببببببب الصبببببببببامبةال سصبببببببببةال ببببببببب -10

الي اا  ة.الي اس  ةاليال   س البميالي ا   س ال
 مببببببببب التببببببببب باالي  بببببببببام الي ابببببببببس  الوي ث س بببببببببةالي اس  بببببببببةالعلقبببببببببةالوع  بببببببببةال مببببببببب الي بببببببببك ال  ببببببببب الي ا   بببببببببس الوي لببببببببب يس ال

  اا ا بببببببببببسالو سبببببببببببيالي ببببببببببب ل يي سالويال ببببببببببب  س ةالي  بببببببببببسالب بببببببببببك ال ابببببببببببس ال.الوبس اثببببببببببب ،الي اصببببببببببب ا ةالشببببببببببب  س الأ س ببببببببببب س ال
  الوي ا ببببببببببس ئالي اس  ببببببببببة.الوعببببببببببس ةاليببببببببببسال ببببببببببس الييبببببببببب لسال سببببببببببس اليصبببببببببب   الياابببببببببب ال  ببببببببببس  ال   بببببببببب الأ ضبببببببببب ال  ا ببببببببببسه

البببببببببببب ت االينل بببببببببببستالياببببببببببب ال الي  بببببببببببام الي ابببببببببببس  الب ببببببببببب ن اليسببببببببببب م الي ث س بببببببببببةالي اس  بببببببببببة،ال بببببببببببذ كالأصببببببببببب  الي  ا ببببببببببب  
إ بببببببببببببب الي ا   ببببببببببببببس الوي لبببببببببببببب يس الي اس  ببببببببببببببةالوي   بببببببببببببب  نالع بببببببببببببب الي اببببببببببببببس  الأيبببببببببببببب ي الضبببببببببببببب و  س ال  سبببببببببببببب م الي مصببببببببببببببم ال

ال.(3)ي  ل يي س
سالي لببببببببببببمفاليببببببببببببيالي ال  ببببببببببببةالينل ببببببببببببستالع ببببببببببببةالي ااببببببببببببل ال بببببببببببب اليال  ببببببببببببس الع بببببببببببب اليأ بببببببببببب الي   ببببببببببببا ةال،الي  بببببببببببب -11

بةالي  صبببببببببببم الع ببببببببببب اليأيبببببببببببمي الي  ببببببببببب الت ل ببببببببببب ال بببببببببببب و الي ضببببببببببب    ةالبس   ببببببببببب العبببببببببببيالي ببببببببببب  م ،الأوالصبببببببببببامال
ي ضبببببببببب و يالي الب اببببببببببمالي  ببببببببببام الود ببببببببببساليببببببببببيالالي سبببببببببب مالي مببببببببببمي البابببببببببب الين  ببببببببببس ال ببببببببببسعس الي اابببببببببب الي   ببببببببببا ة.

،الوي  مع ببببببببببببةال ببببببببببببذ كالي اببببببببببببس  ال و البببببببببببببس  ال بببببببببببب ال  ببببببببببببس ةالي  مع ببببببببببببةالب دا ببببببببببببةاليأوع ببببببببببببةاليال  س  ببببببببببببةالي   ببببببببببببا ة
   نالب ال الييالي  ل يمالي سمم ةالي    ية.ال    ون ةال  ااسيل الوي بس   قالي

 
(1) Badar Alam Iqbala, Shaista Sami, “Role of Banks in financial inclusion in India”, op.cit. P.647 

  الي ابببب الي اببببم الي ابببب ،الي ابببب الي ابببب الع بببب ي   ،ال"ال و الي  ببببام الي اببببس  ال بببب التا  بببب اليسبببب م الع ببببةالي ااببببل ال بببب الي لبببب يس الي اصبببب ا ة"،ال  (2)
ال.ال437،ال 2019،الال49ي   الال2ي ا  ةالي ا ا ةال لق صس الوي   س ة،ال   ةالي   س ةال،ال سياةالعميالشاسالع

 مببببب الي  بببببام الي ابببببس  "،اليت بببببس الي اصبببببس فالي ا ب بببببة،الي ي ةالي   ي بببببس اليت بببببس الي اصبببببس فالي ا ب بببببة،ال"الي ث س بببببةالي اس  بببببةالشببببب طالأ س ببببب ال   ال (3)
ال.ال2017 11 22وي   مت،ال
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ي   بببببببببببةالبس ببببببببببب س الينل بببببببببببستالنسببببببببببب ةالي  بببببببببببام الي ابببببببببببس  الي س بببببببببببس البازشببببببببببب الال(1)قببببببببببب اليد اببببببببببب الإ ببببببببببب  الي   ي بببببببببببس الوال
بابببببببببب الال بببببببببب الي ا   ببببببببببةالي ا ب ببببببببببة،الوقبببببببببب اليكببببببببببم الالتبببببببببب ن النسببببببببببب ةالي  ببببببببببام الي اببببببببببس  ال بببببببببب ال سبببببببببببسبس الي اصبببببببببب ا ةي 

ي اس مببببببببببببة،الأوالعبببببببببببب مال  سيبببببببببببةال صبببببببببببم الأوالال الإ ت بببببببببببسعال   بببببببببببةالي لببببببببببب يسباببببببببببب الي اسببببببببببببس س ،الأوال بببببببببببةالي ببببببببببب و الإيبببببببببببسالن  
الي معببببببببببسئ الوي  بببببببببب وطالي ل يببببببببببةال  بببببببببب  ال سببببببببببس اليصبببببببببب   ،الأوالن   ببببببببببةال ابببببببببب مالتببببببببببم  الالأيبببببببببببمي الي اامببببببببببب ،الأوالعبببببببببب م

  لبببببببببب يس الي اس  ببببببببببةالي ا مي  ببببببببببةاليببببببببببنالالي ث ببببببببببةال بببببببببب الي از سبببببببببببس الي اس  ببببببببببة،الأوالأ بببببببببب س ال ب  ببببببببببةالوت ضببببببببببم الي ااببببببببببل 
الالي    اةاليا لي ة.

  س الي ال   ةال ا ماليي لسال سسبس البسأ قسم.ي  س  اليأ الو مض الي   و 
ي از سببببببببببببببببببببببببس الال

ي اس  بببببببببةالبامببببببببب ةال
ال  ي ال

ي ت بببببببببسعالت   بببببببببةال
ي لبببببببببببببببببببببببببببببببب يس ال

الي اس  ة

 صببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببم ال
ي اامببببببببببب ال مببببببببببب ال

الكسف

عببببببببببببب مالو بببببببببببببم ال
ي معببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببسئ ال

الي ل يةالال

عببببببببببببببب مالي ث بببببببببببببببةال
 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب الال
ي از سببببببببببببببببببببببببس ال

الي اس  ةالال

الأ  س ال ب  ة

 6.4 9.2 26.6 48.3 27.7 16.5 االمارال

 .5 7.6 22.1 56.3 20.1 12.0الي     يال

ال2.6ال5.9ال23.8ال65.8ال30.8ال6.9الي  م  ال

ال7.1ال7.9ال21.6ال65.8ال28.1ال13.5الي سام يةال

ال7.6ال14.6ال11.5ال35.5ال8.7ال6.8الي   يئ 

ال17.7ال16.0ال14.3ال75.4ال35.3ال5.0اليال   ال

ال15.3ال55.2ال15.1ال79.8ال70.9ال53.5التمنس

ال4.7ال5.2ال12.7ال83.2ال17.7ال7.0اليص ال

ال4.1ال7.3ال7.6ال72.3ال11.2ال3.5الي ا   ال
الالال(2)ي اص  الي   كالي  و  

يص  مببببببببببةالي ذبببببببببببيالالاليا  ببببببببببم ال سببببببببببسبس الالوت صببببببببب  التبببببببببمنسالي ببببببببب و الي ا ب بببببببببةاليبببببببببيال مببببببببب النسببببببببب ةالي  بببببببببس  مي
ي ث بببببببببببةال ببببببببببب الالوعببببببببببب مال%ال70.9ون ت ببببببببببببسعال   بببببببببببةالي لببببببببببب يس الي اس مببببببببببببةالال%ال53.5الن   ببببببببببببةالباببببببببببب الي اسببببببببببببس س ال

ي معببببببببببسئ الال ببببببببببب ال م  ببببببببببساليببببببببببيالعبببببببببب مالو بببببببببببم الاليس مبببببببببببسالو اببببببببببسن الي اسبببببببببب  ا و ال(ال.ال%55.2ي از سبببببببببببس الي اس  ببببببببببةال)
اليلببببببببب الالا ابببببببببسالأيبببببببببسال%33.8أ ببببببببب  الال و ببببببببببةالع ب بببببببببةالأكثببببببببب اليبببببببببيالأيبببببببببةاليص  مببببببببببةالي ل يبببببببببةال  ببببببببب  ال سببببببببببسبس ال

ن   بببببببببةالأ ببببببببب س ال ب  بببببببببةالدببببببببب الأ  نمبببببببببم الاليأك ببببببببب اليبببببببببيالي اسبببببببببب  ا بياليس  بببببببببس الال بببببببببإ الي  سبببببببببب ةالي ببببببببب ب  ،الي ابببببببببسئ 
 .%ال17.7

ال ةال بببببببببب يالالاليا  ببببببببببم ال سبببببببببببسبس اليصبببببببببب اأ بببببببببببس اليا بببببببببب الي  ببببببببببس  ميالي ببببببببببذبوو  ببببببببببس ال    سنببببببببببس الي ببببببببببمي  ةالأعببببببببببله،ال
يأيبببببببببببببمي الأوالاليأ صببببببببببببب ةال  ببببببببببببكالدببببببببببببمالعبببببببببببب مال  سيببببببببببببةال ا ببببببببببببنالي بببببببببببب و الي ا ب ببببببببببببةالأ الي سبببببببببببب مالي  ئ سبببببببببببب الو ي 

يببببببببببببيالال%ال83أكثببببببببببب اليبببببببببببيالالي اص  بببببببببببببم الت  ببببببببببببب ي اليبببببببببببيالدببببببببببببذيالي ابببببببببببسئ ،ال مببببببببببب الأ بببببببببببببس الالو اسنبببببببببببب ،ال  ب بببببببببببب 
 

 بببببس الي اصبببببس فاليبببببذ م ال ببببب ي:اليت بببببس الي اصبببببس فالي ا ب بببببة"الويقبببببنالي  بببببام الي ابببببس  الو و الي    م م  بببببسالي اس  بببببةال ببببب التا  ببببب ه"،الي  بببببةاليتال (1)
ال16.ال 2019،الب سب ال458ي ا ب ة،العال

ال17.ال ي  نال سب يذ م ال  ي:اليت س الي اصس فالي ا ب ة"الويقنالي  ام الي اس  الو و الي    م م  سالي اس  ةال  التا   ه"،الال (2)
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الدبببببببببببمال ة ايصبببببببببببال سبببببببببببسبس الالييببببببببببب لك  الي اسبببببببببببب  ا بياليس  بببببببببببس   اليصببببببببببب ،الأ الي سبببببببببببب مالي  ئ سببببببببببب الو ي العببببببببببب م
ال.(Insufficient Fundsيأيمي ال)ال  سيةالع م

ال
الالال(1)ي اص  الي   كالي  و  

ال
 رابع المطلب ال

 مؤشرات الشم ل الم ل  مع يير و  
ي  بب وطال بب   سو الي   ي ببةال بب الدببذيالي ا  ببماليزشبب ي الي  ببام الي اببس  اليببنالبابب الي   سنببس العببيالبابب الي بب و ال،الوق بب ال  ببكال

ال .يأ س  ةالي ا   تالتمي  دسال  اليزش ي الي  ام الي اس 
 الفرع األول

 الشم ل الم لى مع يير  
،الوضا الي امعةالي اا الي اا  ةالب  سنس ال ي  سباةال ي اس  ي  ام الب  فالي  مي  ال م التا   اليم  ال   ام الي اس  ال و  سال 

ال:(2) س  ةالي  س  ةالي ا   تالأ الت م  ال  اليزش ي الي  ام الي اس  يأي   وطال ،    س  الي اس ا ال   ام الي اس  
ال.تسسع الع  الوضنالي س س س الي م   ةال   ام الي اس  :الي   س الي ازش ي الي   اللمالءمةالف ئد  وا -
ال.ضاس اليتسسقالي ق س الوقسب  ةالي ا س نةال  الي  يس الوي اكس التس ق:اال -
 بببببب  س ةاليببببببيالدببببببذهاليال-وي   ببببببمالال-ي مصببببببم ال  لبببببب يس الي اس  ببببببة-ت ببببببسو الي  ببببببام الي اببببببس  ال  ببببببسن  الي ابببببب تالالالتوووووو ا  :-

ال.-ي ل يس ال
ال.ب سنس الي م  ةالوي س ةال    م الي     ةالوي    اليكس الع  اليالع اس الق  اليالال:البراغم تية-
 الوي ث بببببس  ال:اليبببببساليبببببيالشبببببكالأ الت  مببببب الي  بببببام الي ابببببس  اليببببب ت االبس سببببب سقاليالق صبببببس يالوي    ي ببببب الويال  ابببببسعالمرونوووووة-

ي  سبببببس ال س ببببب ةالي ا    بببببةال ببببب اليأفالي  ببببب وفالوي ابببببمي  الببببببميالي ببببب و .البس  بببببس  ال بببببس الي  ببببب وطالل   و بببببة.الو ل  ببببب الببببببس  

 
ال17.ال ب ي  نال سيذ م ال  ي:اليت س الي اصس فالي ا ب ة"الويقنالي  ام الي اس  الو و الي    م م  سالي اس  ةال  التا   ه"،الال (1)
 ببببمال   ببببام الي اببببس  الوت بببب ب الي القببببةالبببببميالي  ببببام الي اببببس  الوي  ببببست ال اليالي  سببببس اليزشبببب  .ال ببببل الي بببب بيالبببببيال  ببببمال،"  ي ببببةال ببببم الال (2)

ال2 ال .2018ي ا   اليال اس  ال  الي  و الي ا ب ة"،الص  وقالي    الي ا ب البمنممال

,  بعد المؤسسات المالية
7

17.7, ارتفاع التكلفة

, عدم كفاية الرصيد
83.2

12.7, الوثائق

,  انعدام الثقة
5.2

4.7, أسباب دينية

أسباب االستبعاد المالي في مصر

بعد المؤسسات المالية ارتفاع التكلفة عدم كفاية الرصيد الوثائق انعدام الثقة أسباب دينية
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تاكبببببيالي   ببببب ي اليبببببيالي  ا بببببنالب ببببب  ال بببببسفاليبببببيالي ا ونبببببةال ببببب الي   بببببس الي  ا   بببببس الو الأوالي ببببب ل يمالي ابببببس  الاليزشببببب الي  بببببام 
اليزش ي الب ب ة

:ال  ببببس الي  ببببام الي اببببس  الب قببببة،القبببب الب   ببببمالبببببذ ال  ببببم الويببببمي  الإضببببسا ةال ا سب ببببةالي  بببب وطاليال س بببب ةال اببببسالدببببمالالطموووو  -
إ يالتابببببببذ الي  صبببببببم الع ببببببب الال،الياكبببببببياليع ابببببببس اليزشببببببب ي الب ب بببببببةي ببببببب  .اليبببببببنال  بببببببك،اليبببببببيالي   ببببببب الي ا ونبببببببةالوي   ي است بببببببة

با ببببببب أالي  ابببببببمتالي ا  ببببببب الع ببببببب الاليعابببببببسال ال،الال ببببببب ي ازشببببببب ي اليال س ببببببب ة،الع ببببببب الأ البببببببب  الت سبببببببميالي ازشببببببب ي ال ببببببب الوقببببببب ال
ال. ب سي ك ةالي   وطاليال س  ة

 الفرع الث ن 
 مؤشرات الشم ل الم ل  

 ببببب اليبببببزتا ال بببببم ال بببببسبم الي بببببذيالع ببببب ال ببببب الالالFIDWG ببببب اليت ببببب الأعضبببببس الي  يب بببببةالي اس ا بببببةاليبببببيالأ ببببب الي  بببببام الي ابببببس  ال 
ال:(1)ع  الت  ي التمص ةالبس اليزش ي الي  ام الي اس  الي  ئ س ةالد ال2012

   م ةالي مصم ال  ل يس الي اس  ة. .1
 يال  ل يمالي  اس ال  ل يس الي اس  ةالييالق  ال  الي امي  ميال. .2
الي ل يس الي اس  ةال.تا   ال م ةال .3

 بببب الي بببب و الال ببببس اليابببب ال الي  ببببام الي اببببس  ي   ببببكالي بببب و  ال قي  بببب اليسبببب ل ي سالاليأ بببب  الالو  ببببيالد ببببسسالعبببب  اليببببيالي ازشبببب ي ال
 . ي ال   ة

 :أبع د الشم ل الم ل  حسب م هجية الب و الدول مؤشرات أو 
 استخدام الحس ب ت المصرفية :ولاال  المؤشر

يبببببس  ال ببببب الي از سبببببس الي   بببببا ةاليثببببب الي   بببببمس،الويكستبببببمالي    ببببب ،الويز سبببببس النسببببب ةالي  بببببس  ميالي بببببذبيال  ببببب ال سبببببس ال •
 .  الي  ام  الي ص 

 .)ت س  ةال،شلص ةال(ي   تالييالي  سسبس ال •
 .ب يعالوي س ماليال،الل الع  الي ااسي •
 .  ،ال  وعالي   كياليث الأ   ةالي ص يفال،ال    ةالي مصم الإ  الي  سسبس الي اص ا ة •

سالأوالال بببببكي   بببببةالي  سبببببس الع ببببب الأن بببببسالتاال2017 ابببببسمالالGlobal Findexُتاببببب  عفالقسعببببب ةالب سنبببببس الال  سبببببسب سال   يببببب 
سالإيبببببسال ببببب اليز سبببببةاليس نبببببمعال.الي  يبببببةاليأو ببببب الت بببببا ال سبببببسبس ال ببببب الب بببببكالأوالي  بببببست الي ا ابببببم   بببببةالأواليبببببيال بببببل الي ببببب    

الالي صببببب م ة ام ببببب الي الس الز سبببببي اس  بببببةالي   بببببا ةالي ا  ابببببةال،اليثببببب اليت بببببس اليئ ابببببسن الأوالتابببببسون الأواليالس الي از سبببببيبببببيالالآ ببببب 
يتم الأوالي لببببب يس ال مببببب الي ا ت  بببببةالباز سبببببةاليس  بببببةالوي  ببببب الُتسببببب ل مال ببببب  نالي  بببببمالالوي ثبببببسن الب  بببببم اليبببببيالي  بببببست الي ا ابببببم 

الوييال  كالي ل يس الي اس  ةالي   الت  ي سالش  س اليالتصس الي ال   ة.ال.(2) إل  س 

 
(1) ) worlds islamic finance, “financial inclusion”, worlds Islamic finance, marketplace malasya, 2015.  
(2) World Bank, “Account Ownership”, Global Fidex Database, 2017, p 17 
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يسببببب م الال %ع بببببال69الت  بببببعال س  بببببس الال سبببببسبس الي  بببببس  ميالي بببببذبياليا   بببببم الال ةأ النسبببببالشببببب   ببببب الب سنبببببس الدبببببذيالي ازالوت
 بببببميالاك ال عالت الببببببسي مبببببمالال515الأ وتا ببببب الدبببببذهاليأ قبببببسمالال.ال2014ي بببببذالعبببببسمالالييم بببببةي ابببببس  ،الأيالب  بببببس ةالقببببب  دسال ببببب نالن بببببسطال

 .(1)ال وي الي اس  ة   س ةاليياليأالييالي

 بببب التم بببب نالن ببببسقالي  ببببام ال ببببذ كال،التبببب الإ بببب ي الت بببب يس ال  مبببب ي الال2014بببببس ام ةالإ بببب الب سنببببس الي  ببببام الي اببببس  ال اببببسمالوال
ي مبببببم الشبببببل الببببببميالال700ي ابببببس  ،ال  ببببب الي ت بببببنالعببببب  اليأشبببببلس الي بببببذبياليا   بببببم ال سبببببسبس ال ببببب اليز سبببببةاليس  بببببةالب  بببببمال

اليصبببببب ا س ،ال مبببببب اليببببببيال ببببببكس الي اببببببس  الي  ببببببس  ميال سببببببسبس الال%62،اليي  ببببببكال2014 اببببببسمال.ال  بببببب الي2014والال2011عببببببسي ال
ال.ال2011عسمالال%51ي ت ا الدذهالي  س ةالييال

يببببيالي  ببببس  ميال بببب ال و الال%94يببببيال  ببببةالأ بببب  ،التم بببب ال ببببمي قالإق  ا ببببةالوي بببباةال بببب الي   ببببةالي  سببببسبس ال مبببب اليي  ببببكال
 ببببب الي ببببب و الال%54ي س نبببببةاليبببببنالال2014(ال سبببببسبس اليصببببب ا س ال ببببب الي ابببببسمالOECDي  ابببببةالي  ابببببسو اليالق صبببببس يالوي   ا بببببةال)

ال .(2)ال سي ةي 
ال

 دخو راالالث ن  : لمؤشرا
شببببببب  الي اسضببببببب ةالبس ببببببب ل يمالي از سبببببببس الي اس  بببببببةالال12 اللةال   بببببببس  ميالي بببببببذبيالقبببببببسيميالبس  بببببببس ال بببببببي  سببببببب ةالي ايم ببببببب •

ال.يث الي   مسالويكستمالي     الو م دس،الي   ا ة
 سببببببةالتببببببم م ال مبببببب ال ةالبس بببببب ل يماليزالشبببببب  الي اسضببببببال12 الل   ببببببس  ميالي ببببببذبيالقببببببسيميالبس  ببببببس ال ببببببالي  سبببببب ةالي ايم ببببببة •

ال.  ةيال س جالال  ا الأوالأيالشل ال
 الل بببب الي ا بببب  )ال ببببيال  ببببس الع بببب ال بببب م الي اثببببس ،الفال  ببببكالل   ببببس  ميالي ببببذبيالقببببسيميالبس  ببببس ال ببببالي  سبببب ةالي ايم ببببة •

 (.ش  الي اسض ةال12
 بب الال44ال  اليبب الي اسضبب ةال12يأشبب  الي بببالالبس اسئببةاليببيالي  ببس  ميالأن بب الي  بب ويال بب ال21ع بب الي صببام الي اببس ا ال،الأ ببس الوال •

    الن سطالت س يالأوالاليال  س   الي اسئةال  اليالق صس ي الي  سي ة.ال س الالال16ي اسئةال  اليالق صس ي الي ت اةالي    الوالال
 بب الي اسئببةال بب ال بب اليببياليالق صببس ي ال ي الي بب   الال14أب ببعالع  ببسالن ببمالي  م ببنالا بب ،الدبب اليأ بب س الي  بب الأوالال ت بب م 

  .(3)الي ا ت نالوي    ي الي  سي ة

 قتراضاالالث لث : المؤشر
ال .ش  الي اسض ةاليياليز سةاليس  ةال  ا ةال12ي  س ةالي ايم ةال   س  ميالي ذبياليق  ضميال  ال •
شبببب  الي اسضبببب ةاليببببياليصببببس  الت  م يببببةال مبببب ال  ببببا ة)الباببببسال بببب الال12ي  سبببب ةالي ايم ببببةال   ببببس  ميالي ببببذبياليق  ضببببميال بببب ال •

 . )ص قس يال  ةالواليالق  يتاليياليال  كالال
  بببببس ال    بببببكالي ابببببس  الو  بببببس ةالي از سبببببس الي اس  بببببةالي   بببببا ة.الووالاببببب اليصببببب  الي  ببببب وتاليزشببببب ي الي ابببببس ال اسببببب م الي  بببببام الي

 و الي  اببببببببةالي  اببببببببسو الياق صببببببببس يالوي   ا ببببببببةال ي الي بببببببب   الي ا ت بببببببببن،الي بببببببب و  ،ال سنبببببببب الي از سببببببببس الي اس  ببببببببةال بببببببب ال
 

لل وثور  ال كنولوجيا قيا  مس وى الشمو  الما -كونل وأورو ، "قاعد  بيانال المؤشر العالمي للشمو  المالل -آسلي ديميرجو ش  (1)
 .v ،2، ص مرج  سابقالمالية"، 

 مرج  سابق"،  اق  الشمو  المالي في العالل العربيا  اد المصارف العربية، "و  (2)
(3) The World Bank, “SAVING, CREDIT, AND FINANCIAL RESILIENCE”, The Global 

Findex database, the World Bank, 2017, p 75 
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يبببببيالي  بببببس  مياليبببببياليز سبببببةاليس  بببببةال ببببب الال%18،ال مببببب اليق ببببب تال2014ي اصببببب  الي ببببب يئ ال   ببببب وتالي   بببببب ةال ببببب الي ابببببسمال
  س .ال بببببب ال ا ببببببنالي ا ببببببس  اليأ بببببب  ،ال سنبببببب الي اسئ ببببببةالويأصبببببب قس الي اصبببببب  اليأكثبببببب الي سببببببسب ةال إل بببببب ال12يأشبببببب  الي ببببببب

يبببببيالي  بببببس  ميال ببببب الي ببببب و الي  سي بببببةاليبببببيالي اسئ بببببةالويأصببببب قس الي سبببببب الال%29 ة،ال مببببب اليق ببببب تالشبببببممعس ال   ببببب وتالي   بببببب
ال.(1)يياليز سةاليس  ةال  ا ةال9%

 الرابع :المد    ت المؤشر
ال12 ببببببم الأوالي ابببببب  معس الي  كمي ببببببةال بببببب اليال  ببببببا ال    بببببب الالي  سبببببب ةالي ايم ببببببةال   ببببببس  ميالي ببببببذبيالي بببببب ل يميال سببببببس ال •

ال.ش  الي اسض ة
 ببببب ةالي بببببذبيالياليبببببمي الإ ببببب الأ ببببب ي اليالي  سببببب ةالي ايم بببببةال   بببببس  ميالي بببببذبيالي ببببب ل يميال سبببببس ال  بببببا ال    ببببب الأوالإ  بببببس ال •

ال.ش  الي اسض ةال12ي   م ال  الأيسكيالأ   ال س  ال
ال12 بببببميتم الأوالإ  بببببس الأوالت  ببببب الأيبببببمي ال ببببب الي  سببببب ةالي ايم بببببةال   بببببس  ميالي بببببذبيالي ببببب ل يميالي  بببببست الي ا ابببببم ال ببببب  نال •

 .ش  الي اسض ة
الأ  ةالع  الأ الت م  الي ا  معس الييالي    الإ  الي  سسبس ال  الي ا ب الييالي  ميئ الي ا  ا ةال،الع  ال  م الي اثس د سسالال

ياكبببيالال ا ت ابببةكبببل اليبببيالي ا  ببب الوي اسببب    ال،ال سصبببة الع ببب يسالب ا ببب اليأيببب البس اببب  معس البامببب ةالي اببب  الأوال ي الي ق ابببةالي
وي ب ق س  سالو  بس ةال ب ع  س.الع ب ال ب م الالإ  بس  س بةالت  الت سميال  س ةالي ا  معس الويل ي  سالعيال    ال  ب ال سسبس الال  

أوالض  الإ  الي س  ال اسس س ال م  ةالإ  ال ب عالي   بكال،الي  الي ا س  الي   م ةال س  ساليسالي    يةالالي اثس ال،الي    الي ا  معس الال
ت م ببب ال كبببمي .القببب الب   بببمال  بببنالي  بببميتم الأوالإ  بببس ال  بببنالوال،الأوالي اك بببمالي  كبببمي ال    ببب الت م ببب الأاليك بببمالي  بببميال ال

ال العبيال   ب ال بميأ الصب فالي الع ب ال ب م الي اثبس التمصب  ال  ي بةالإ ب ال  الي    ب الويال الي ق سمالب  ل الياسع ة.الي  مال
ي س  الي    الووقب اليالن  بس ال  ب ال ببنالي مقب الي ا  بم ال   صبم الي   بم ل ال   الي   م  الع  الي  ست الي ا ام الق ال

 .(2)ي م و ةي    يةال
ال

 التأمين   الخ مس: مؤشرال -
ال.ي ايم ةال   س  ميالي ذبيالي ميم الب  يميالأن س  ي  س ةال •
 ببببباسسالو  ميبببببم الب ببببب يميالأن ببببب    اليالي  سببببب ةالي ايم بببببةال   بببببس  ميالي بببببذبيالياا بببببم ال ببببب الي   يعبببببةالوي  سببببببس الأوالصبببببم ال •

 .)ي س الوي اميص يالد م الويميشم  ()الض الي  مي تالي      ةالالي سصم   (
 

  

 
 .مرج  سابق"،  العربي اق  الشمو  المالي في العاللا  اد المصارف العربية، "و  (1)

(2) Asli Demirguc-Kunt & others, “Financial Inclusion and Inclusive Growth A Review of Recent 
Empirical Evidence”, Policy Research Working Paper 8040, world bank group, 2017, p 7-8  
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 حث الث ن  مبال
 م هية االدخ ر ومحدداته

يابببببب اليال  ببببببس اليببببببيالي ا  مبببببب ي اليالق صببببببس يةالي  سيببببببةالي  بببببب التابببببب  الي  اببببببماليالق صببببببس ي،ال مبببببب اليا  بببببب اليصبببببب  اليببببببيال
أ  ببببب  الن بببببسئ الي ا بببببب اليبببببيالي   ي بببببس الي     ق بببببةالببببببس الي ببببب و الي  ببببب الب ا بببببناليق صبببببس دسالالوقببببب اليصبببببس  الي  ام ببببب الي ببببب ي   ،ال

  ببببب التا  ببببب العبببببسئ ال ببببب ال   ببببب النابببببماليق صبببببس يالعس  بببببة،ال بببببس  يسالي امييببببب اليبس  يبببببس الياببببب ال اليال  بببببس ال   ببببب الياببببب ال ال
يال  بببببس الوتبببببزع الع ببببب ال  اببببب الوياببببب ال النابببببمهال  ا يبببببةالي اببببب   ي الي م   بببببةالوتم م  بببببسال ببببب الي اسبببببس اليال ببببب ثاس يالي سببببب   ال
أيببببب الضببببب و ي،ال    مبببببذالي  ببببب يي اليالق صبببببس ية.ال مببببب الب ابببببماليال  بببببس ال و الي ببببب ال ببببب التبببببم م الي ابببببمي  الي اس  بببببةالي ضببببب و  ةال

 سعببببب ةاليالن س  بببببةال لق صبببببس الي بببببم   ال،اليابببببساليسببببب  ال ببببب الت  مببببب الياببببب ال ال ببببب اليال ببببب ثاس الي ا  ببببب ،الو  بببببكال  ببببب ع  الي   امال
ال.(1)نامالي ت اة

اببببببببيالأدبببببببب الي اق ببببببببس الي  بببببببب ال،ال  بببببببب الي مقبببببببب الي بببببببب يديالأيبببببببب ال بببببببب ال سيببببببببةاليأدا ببببببببةالال بببببببب اليصبببببببب ت ا ببببببببةاليال  ببببببببس ي ال
 ال سا ببببببببةال.ال ببببببببذ كالقببببببببب اليكببببببببم الب  ببببببببستالدببببببببمالإي ببببببببس اليصببببببببس  التام بببببببباليالق صببببببببس يةال   كميببببببببس الال  بببببببب يي يتمي بببببببب الت  مببببببببذال

 ببببببببببذيالت بببببببببب  الال.الوأنبببببببببب الدببببببببببمالي سبببببببببب م ال   ببببببببببس ةاليابببببببببب ال الي  بببببببببب يك الي  أ بببببببببباس  . الأدبببببببببب الدببببببببببذهالي اصببببببببببس    ببببببببببس الأ ببببببببببيال
ي   ي بببببببببببةال ببببببببببب الدبببببببببببذيالي ا  ببببببببببب الباسه بببببببببببةاليال  بببببببببببس ،الوت بببببببببببا الي   ي بببببببببببةالي  بببببببببببمماليال  بببببببببببس الوأدام ببببببببببب اليالق صبببببببببببس يةال

الوي   يت .
 وي   يت ال.الوأدام  اليالق صس يةال الي  مي يال  س الييال ل الب س  الدذيالي ا   الو    سو الي   ي ةال

 المطلب األول  
   مفه م االدخ ر 

 تعريف االدخ رأواًل: 
والب  بببببب العببببببيالأال اليال  ببببببس البسنبببببب ال  ببببببكالي  بببببب  اليببببببيالي بببببب   الي  ببببببمي الي ببببببذياليمبببببب الةع  بببببب الي     ببببببس اليالق صببببببس ي  بببببب ال

 ال. يالن سقالي  س يالو    ظالب ال ل  ل يمالي اس    
ي  ببببس  الو ز بببب الال ي  بببب  اليببببيالي بببب   الي ببببذيال بببب الب  بببب الع بببب اليال بببب  لس ببببكاليببببيالي ااكببببيالتا  بببب اليال  ببببس البسنبببب ال ال

ال. ل   لسالي اس     
 أ الي اببس الي ببذيالب بب  الببب و هاليل  ببس الإضببسا ةالياكببيالالتبب يك ب  بب اليببياليال  ببس ال،التضبب  ةالبسال بب  لسالي  ببس  ال،الا ابب ال
 .(2) ال   لسالي اس      اليالي  ل يي س

الي  بب الي  بب اليالشبب سعبببمياليال بب  لسال،الوال  ببس ةاليببمي  د ال اليال  ببس ال ببس البببمي  ا سضبب ةالويال  يأ بب ي الوي اببسئل الو لضببنال
يبيالق ب الال   سسالي سضبل الاس    .الي الوي ا   ي الي   الب و دسال  زع الع  الق  ت  الع  الإش سعالي  غ س ال  ال.غ س ال   ال ي  س  

(3)البميالت   ةاليال   س س الي  الوال   ساليال   س ب ك الص   ال   سيةالب   ال ي ا    ي
 . 

 
 

 39ص  2018، 1"، عدد --- س  عبد الر م  وأورو ، " م ددال االدوار العا لي  (1)
(2)  MARK GERSOVITZ, “SAVING AND DEVELOPMENT”, Elsevier Science Publishers B.V., 1988, 
p382 
(3)  MARK GERSOVITZ, “SAVING AND DEVELOPMENT”, op.cit. p383. 
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 الكلى مك ن ت االدخ رً :  نيث 
   بببببببببببم اليال  بببببببببببس الي لبببببببببببس اليبببببببببببيالب  بببببببببببم اليال  بببببببببببس الي   ببببببببببب اليبببببببببببياليال  بببببببببببس الي ابببببببببببسمالويال  بببببببببببس الي لبببببببببببس ،الوال

يال  ببببببببببببس الي اببببببببببببسئ  الوي  ببببببببببببس الي  بببببببببببب  س ال،الأ ي اليال  ببببببببببببس الي اببببببببببببسئ  الأ ضبببببببببببب اليببببببببببببيالي  ببببببببببببس الي  بببببببببببب  س الأوال  بببببببببببب ال
ال .ا  ك اليال  س الي اسئ  ال   ي ال  م ي الييال   اليال  س الي   يال  س الي اسم.ال

ي ي ال بببببببببب ةالال30يببببببببببيالي اببببببببببس  اليال  ببببببببببس .ال بببببببببب الأ بببببببببب الال%80 مبببببببببب اليسببببببببببسد اليال  ببببببببببس الي اببببببببببسئ  الببببببببببب كث اليببببببببببيال
،الب ببببببببببعالي م بببببببببباالي  ببببببببببس الي  بببببببببب  س الال2000ي بببببببببب الال1960ي  ببببببببببس الي  بببببببببب  س الضبببببببببب   ال   سيببببببببببةال  بببببببببب الي   بببببببببب ةاليببببببببببيال

ال.(1)ييالي  ست الي ا   اليال اس  ال%1,36 مي  ال
 

 آلي ت االدخ ر:  ث لث ً 
س الي  بببببم م ال سبببببمالي   س بببببست  .الو سببببب ل يم الي امعبببببةالي  معبببببةاليبببببيالآ  بببببالي اببببب    يالي امعبببببةالي  معبببببةاليبببببيالي  بببببس 

ي امعبببببببةالوي ببببببباةاليبببببببيالآ  بببببببس اليال  بببببببس الي   بببببببا ةالو مببببببب الي   بببببببا ةالوت بببببببا الي   بببببببس الي   بببببببا ةال سبببببببسبس ال ببببببب الال   بببببببسس
يأيبببببببمي الع ببببببب الالوي ببببببب ي الي  بببببببسد الي صببببببب  يز سبببببببس ال  بببببببا ةالببببببببس   مسالويالت بببببببس ي اليالئ اسن بببببببةالويز سبببببببس الي  ام ببببببب ال

  يئنالوي   س ي الويالو يقالي اس  ة. مالويي  ست الي ا ام .ال
وت ببببا الي   ببببس ال مبببب الي   ببببا ةالي امعببببس اليال  ببببس الونببببس يالي  ببببس ال مبببب ال  ببببا ،الشببببل اليمعببببمقال ببببس جالي اسئ ببببةال
ويبببب   ي الن  يببببةاليل بببب ةال بببب الي ا بببب  .الوأ ببببس العبببب  ال  مبببب اليببببيالي  ببببس  ميالبببببسن  القببببسيميالبسال  ببببس البصببببم ةال مبببب ال  ببببا ةال بببب ال

   ببببس ال مبببب الي   ببببا ةالت بببب مالي   ببببس الس الب ببببك ال  ببببا ،الدببببذيالي ببببم الي بببب الي اليي اسضبببب الي س نببببةالباببببيالقببببسيميالبسال  ببببالي اببببسم
 بببببمي  الالي  ببببب وقبببب الال.(2)أوال ميئبببب ال مببببب الي س بببببةالع بببب الي از سبببببس الي اس  بببببةاليال  س  ببببةاليثببببب الالي ث بببببةالوي  ي ببببةالوب بببببس الي ا  ابببببن

 ببببباالبس اسئبببببةال ال27.4،ال ببببب ال بببببميالأ الال2014الوال2013ببببببميالعبببببسي الالي بببببس عاليس  بببببةبس اسئبببببةاليبببببيالي  بببببس  ميال ببببب الي ابببببس  الال56
 .(3)   ة.الدذهالي  سد ةالويض ةالب ك ال س ال  الي    ي الي  سي ةي الت كي   ويال  اليز سةال  ا ةال  الن سال

 ومن بين تلو األطر غير الرسمية:
 االكت    -1

ال بببببس جياببببب اليالك  بببببس ال ببببب  اليبببببيالي ابببببس الي اببببب   ،الوقببببب الي بببببممالي  بببببل البااببببب ال  بببببكاليبببببيال بببببل اليال   بببببس البس ابببببس ال
ويالك  ببببببس الب  بببببب الإ  بببببب الع بببببب الينبببببب ال .ال اببببببس ال بببببب الي ا بببببب  ،الأوال بببببب  الأ بببببب اليأقببببببس الي از سببببببس الي   ببببببا ةاليثبببببب اليال   ببببببس البس

إ ببببب يجال ببببب  اليبببببيالي ابببببس اليبببببيال   بببببةالي  ببببب يو الأوالت امببببب اليأيبببببمي .ال  بببببمالياببببب ال  يبببببس ال  ا  ابببببناليبببببيالإعبببببس ةالتببببب و  الت بببببكال
اليأيمي الويسالق الب  هالع  اليالق صس الييالي س نال،البس مالن  اليأيمي الي   الياكيالي التم  الإ  اليال  ثاس .ال

  الي ا ببببب  ةالوبس  بببببس  اليابببببمقالو  ببببب اليبببببيالعا  بببببةالي   ببببب م الي  سيببببب ،الإ ببببب اليالك  بببببس الع ببببب الينببببب ال ببببب  اليبببببيالي ابببببمي ببببب ال م 
 ال لب الييالي  ضس الع  الت كالي  سد ةالييال ل ال  اليأ  ي الع  اليالنل يطال  الي ل يس الي   ا ة.

 دخ راال جمعي ت -2
 

(1) Mohsin Hasnain , “the Impact of Demography, Growth & Public policy on household saving 

:A case study of Pakistan”, Asia- Pacific Development Journal, vol. 13, no.2, 2006p 60 
(2) Diana Deso & others, “  Saving accouns”, Master Card Fondation,n.date 
(3) Sonia Di Giannatale & María José Roa, “Formal Saving in Developing Economies”, IDB 

Working Paper Series Nº766, December 2016, p2 
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ي اببببببس ال  بببببب تالال  ببببببس ال ةاليأعضببببببس الدبببببب الي  اببببببةالي  اسع ببببببةالتبببببب الت ببببببكم  سال اسببببببسع)شبببببب  ال  ببببببا ة(الي امعببببببةاليال  ببببببس ال
  بببببك.ال ببببب سال ببببب ب  البس ضببببب و ةالالم ال ا بببببآ ببببب  ياليال ببببب اليا  بببببم ال بببببس سال  ببببباال ببببب الي ا امعبببببةالأنييابببببمي.الباببببب اليأعضبببببس ال،ال

ال (1)ال:ي اثسال اليأكث الشممع سال ا امعس اليال  س الداسال .د فالي  س الويض 
الب لت  وباتح د المدخرات واالئتم   

 ببب العضبببمال ببب الي ا امعبببةالعببب الإع بببس الي ا  بببعالال يئبببنالشببب   ةاليبببييبببيال بببل الأ بببذالوال (ROSCA))2(    ببب ال و وال
ي  ببببببب  يال بببببببسيل الأ ببببببب الأعضبببببببس الي ا امعبببببببة.الي ا   ببببببب ال  ا  بببببببعالي  ببببببب  يالع ببببببب الأ بببببببس الت بببببببسو الي ببببببب  ال ببببببب  سال،الضببببببباس ال

 بببببب ا ي البا بببببب  الأ الب   بببببب الي اضببببببمالي اسئبببببب ال،الي ببببببمالع  بببببب اليالال. صببببببم ال بببببب الي ببببببس سال بببببب الي   سيببببببةالع بببببب العسئبببببب ال  مبببببب 
أت  بببب الي   صببببةال ألعضببببس الي  بببب  يال   صببببم الع بببب الوي بببب ةالال ببببم ال  بببب ال  بببب  نالي  ببببس صبببب  اليببببزدل اليي اسببببسداةالو  ببببيال ببببيال

ال.ي ةالوي  ة
ببببببب  الالpot  بببببب ي اليسبببببسداس اليال  ببببببس الي ا ببببب  س،الي  بببببب اليسبببببا الالب ا ببببب الي  اسعبببببس ال و  ببببببةال مببببب الي ببببببمماليالعضبببببس ال 

 ال. الودماليساليسا ال  اليص البس  ا  سال.(3)بس   سو ال   الي ص الي  ا نالع  ال و د الةي  الي ا  عال اضمال  ال   ال
 جمعية االدخ ر واالئتم   المتراكمة  

(4)ال(ASCA)تاابببببب ال
عضببببببم.الببببببب  الت ا ببببببنالاليببببببيال ببببببل ال اببببببنالي م يئببببببناليأ بببببب مع ةالأوالي  بببببب   ةاليببببببيال بببببب الي امعببببببة 

الببببب  الوضببببا سال بببب ال بببب ال و ببببكس.الالي  اببببسعاليثببب ي ا  بببعالي ا صبببب الببببب ال اليببببيالتم  ا ببببسالع بببب العضبببمالوي بببب ال بببب الن سيببببةال بببب ال
إقببببب يتالأعضبببببسئ البببببب و ال سئببببب ةالأوالال يأشببببب س .الياكببببب  اليبببببيالي  ثمببببب ي صببببب  وقالي ا ببببب يك ال،الياكبببببيال  ا امعبببببةالأ الت اببببب ال

%الوي اببببب ةال10ب بببببك العبببببسمالالياببببب  الي  سئببببب ةالي بببببذيالبببببب  البام  ببببب الت ببببب ي الي  ببببب وتال اضبببببمالي ا امعبببببةالدبببببماليبببببنالي  سئببببب ة.
ع ببببب الصببببب  وقالالأوال ال،ال  ببببب الي  ميئببببب اليبببببيالي   بببببكال-ب ببببب    ميالال ا امعبببببة أشببببب  .الي  ببببب الي صببببب  وقال  بببببل الال10عبببببس ةال

صببببب  وقالعضبببببس الي ا امعبببببة.الإ ابببببس  ال  ببببب الأي ببببب يمن سالي ببببب الال  سئببببب ةالي اك سببببب ةاليبببببيالي  ببببب وتاليال  بببببس الوعسن بببببس اليبببببيالي
يلبببببببب مال ببببببببل اليببببببببياليال  ببببببببس الالهالي     ببببببببةدببببببببمالي بببببببب   الي ببببببببذيالي صبببببببب الع  بببببببب الأعضببببببببس الي ا امعببببببببة.الدببببببببذالالي ا امعببببببببة

 ال.ويال   س س اليالئ اسن ةال ألعضس الب ك الي  ال
 االدخ ر العي   -3
و بببب الال.(5)مينببببس الأوالي سبببب نالي ااابببب ةالعببببس ةالبسال  ببببس ال بببب الييبببب لسال ميببببيالي  سببببسبس الي ببببمماليال بببب ي الالببببب ال الالكي يوووو  بببب ال 

 يص العس ةالب  اليال  س الي ام  ال  الصم ةال دمال،الو ا الي صم ةاليأكث الشممعس .
 

 
(1) Jaheed Parvez and Muhymin Chowdhury, “The Potential of Using Digital Financial Services for 
Savings Groups”, MOBILE SOLUTIONS TECHNICAL ASSISTANCE and RESEARCH (mSTAR), February 
2016, p20 
(2) Rotating Savings and Credit Association.  
(3) pascaline Dupas, Jonathan Robinson, “Saving Constraints & Microenterprise development 
evidence”, working paper, 14693 NBER, 2009, p.4 
(4) Accumulated Savings and Credit Association. 
(5) pascaline Dupas, Jonathan Robinson, “Saving Constraints & Microenterprise development 
evidence”, op.cit, p.4 
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 المطلب الث ن  
 االهمية االقتص دية لالدخ ر

  بببببس الو بببببمفالت  بببببسو الي   ي بببببةالأدا بببببةاليالال، ببببب ي الوي ا  اابببببس اليأالة ببببب ال  بببببسالة س ببببب أالةيق صبببببس يالة  بببببس ال بببببسد اليال
الي اس م الي   ئ .الع  الي اس م الي    الوع  

 أواًل: أهمية االدخ ر  لى المست ى الكلى
يالينببببب الي  ببببب قالببببببميالي ببببب   الويبببببسالب  ببببب الع ببببب ال ببببب ناليال ببببب  لسالأال،ي ببببب   العبببببياليال ببببب  لسال ال بببببسئياببببب اليال  بببببس ال ▪

الة،يالق صبببببس يالةصببببب س اليبببببذدمالي    بببببأودابببببساليبببببيالالو  كبببببس  و،ال بببببام الالآ م  ببببب الأالقببببب الوالالة.وي لببببب يس اليال ببببب  لك 
ويال  دبببببس الي بببببممالالةي ثببببب والالة   بببببس الال مال بببببام النام  بببببس الآ  ببببب القببببب مالال.ي اثاببببب الوي ببببب ل يي ال  بببببس البسيالد ابببببسمالي ميضببببب ال

و  بببب الب   بببب الدببببذيالالال، بببباس  ال ببببسب أب  ببببم يال الالطوال الدببببس اليق صببببس يالي بببب ال الي ال بببب بببباس  ال أي  بببب يك الي  الالةع بببب القسعبببب ال
الال.(1) اليس   الي  س أي   م يالي  ي اس  الالب ال

 أ الي اس ال،الو    مالت يك ال أ الي اس اليال  ثاس الوي  ي  ياليكس ي سالياليق صس الع  الت يك ال الأي ا   ست الالي  ا ا النامالالوال ▪
 ببةال،الوبس  سبب ةال    بب ي الي  سي ببةال،الداببسال  م ببةالمالق صببس يس الي   ايال.اليع ببس اليببيالأدبب الي  ضببسيسال بب ال سب  بب يببيالي ابب   ي ال ا

الأ الSolowم جالبمضب النابال.(2)يال ب ثاس الت  م اليال  ثاس الو  م ةالت  م ال  س ةال  اليس م الي ا   ي ال  ام  ال  س ة
،الو  يالب ك اليزق ال  اال،ال   اليص اليالق صس الإ  ال س ةالالي ت نناماليا  التز يالإ  الاليا ال اليال  س الي ا ت اةال

اليبيال التب يك يال    ي الي   ب ة.ال مز يالي   س الع  اليا  الي  س الي ت نال  اليالق صس الإ  الي   س الع ب اليسب م العبس ن
الي (3)ياليان سجال أ الي اس الويس م العس ن

 . 

 الي ب ل يالالوي  اماليالق صبس يال ب الي   ب ي الي  سي بة.اليال  س الي اسمالي   الأد ا البس القةالبميال(4)و  الإ   الي   ي س ال ▪
بببز يالإ بب الناببمالال  بب إ بب الأ الي ا  بب اليببياليال  ببس الي الوتمصبب  ال 1980-1960 و ببةال ببل ال32عم ببةاليببيالالي   ي ببة

نابمالالويال ب ثاس الي بم   ال،اليابسالببز يال ب الي   سيبةالإ ب ي م   الا   ي الع  اليال  س ال  س ةالي يق صس يالأع  .التزع الال
ياث الالي ت سعاليا  اليال  س ال     ي الي  سي ةالأ  اسالك س ة.البتا يةالوتلص  الي امي  الييال  كميس اليياكيالالاليق صس ي

ال  وبس  ببس بب ال ببذ ال أ الي اببس اليأ   بب الالصببامبةالت بب ال.البس  سبب ةال   ببكالي   بب ي القبب الأدا ببةالت ببمقالأدام بب ال  بب و الي ا   يببة
يالأالي  مصب ،ال ب البب  الالو ب الي ا سبب بز يالإ  اليا  الي  ثاس الأع ب اليابسالب  ب اليبيالياب  الي  ابم.الالالي  س الأع  الاليا  

 .ت عم ال  الي    ي الي ا   ية
سال   اماليالق صس ي.ال سن الي   ي ة ▪ أ    ال ب الي صبميالأع  ب الأ الي   ب ي الي  ب ال   ب ال  س اساليع    الي ا   ي الي    

ب ب ي الي ب  .الالال يبيالةيبيالت  مب النابماليق صبس يالوت ا بةالأع ب الويسب  ييتاك ب الال الي ثسبب ال أ الي ابس بت يكا ساليس  يي سال
 

ال39 الي  نال سب ، سيالع  الي   ايالوي  و ال،"ي   ي اليال  س الي اسئ  ال  اليال   "،الالال(1)
(2) A. Thirlwall, “The mobilization of savings for growth and development in developing 
countries”, Icfai University Journal of Applied Economics, 1, 1, 2002 , cited by, Bairamli nagi, 
Vassilis Kostoglou, “The Role of Savings in the Economic Development”,International jornal of 
economic science & Applied Research, vol. 3 issue2, September 2010, p103 
(3) Güngör Turan, Olesia Gjergji , “What is the Impact of Savings on Growth? ---", Mediterranean 
Journal of Social Sciences, Vol 5 No 13, June  2014,  p630 
(4) Y. Adema, J.A. Opschoor, “The Effects of Saving on Economic Growth Does more saving lead 
to more growth?”, January 2015. P.21. 
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سالبب   ال .ياكيالأ اليكم الت يك ال أ الي اس الي ثسب الياك  سالإالالييال ل الي ا   ي الي  سا بة  س   ب ي الي  سي بةالي مب ةال يئاب 
 صبب  ي العبب مال  سيببةالسال  ببم الي الأ   ق ببي   ا ببةاليالق صببس يةال ببالي بب اليببي ي ابب   ي الويال بب ثاس ال،الع بب ال بب م الي اثببس 

ال(1)ال."أ   القس ي الي اس   "الدذيالدمالأ  اليأ  س الي  سي ةالو ي الأ الأ   ق سالالالت ي الُتا فالبس ال،ي ا   ي الويال  ثاس ال
ي   مبب الو  ببس ةالي  لصبب الياببسالالي   بب يق صببس يس الالز يال ببذ كالإ بب اليالب  ببس الي    بب الوي   بب مالي ببذياليسببسع الببباليال  ببس  ▪

ز يالإ بب الببباليال  ببس إ بب ال  ببس ةالي  ببست الي ا  بب اليا اببس  .الوبس  ببس  ال ببإ الالبببز  سالةال،الياببن س  ببياال  ببس ةيسببسع الع بب ال
ي ااس ببةال،الوبس  ببس  الال اببمي  الي  ببس  ةالي ا س ببةالب    ببةال اس ببةال،الو  ببس ةال  بب الي  ببست الي  ببمي الوي بب   الو اليال بب ل يمالي  سيبب 

 ال بب اليالق صبببس اليببيالأع بببس الي ببب بمالي   ببب الوعبب مالي اسبببسويةال الوت  الال س بببةالويمبب ي الي اببب  معس ال، بب الي بببسك الي  ضببل الوي  
ب  ا بةاليال  بس ،الال  سه بةالأ ضب .الو اكبيال سب ال   بس الي   ب الي ا   بةال ب الي   ب ي الي  سي بةالالي لس   ةالو ز يالإ ب ال س بة

س.البساضبس ةالإ ب ال  بكال،الإنب ال ب ب البسالالمود أ الببا الياب  الي   ا بةالال ال  بةي ا  ستالي  ئ س ال    ا ةاليالق صس يةالأيض 
ي ببم   ال،الي  بب الت بب اليببيالقبب  ت سالع بب الاليال  ببس الابب  العببس ةالإ بب الي اسبب م س الي ا ل ضببةاليببي بب ال و الي اببس  الي ثس بب الي

ي   ب ي اليأ ب  الي  ب الالعبييس م الي  ابماليالق صبس يالوي   ا بةالالت ن اليال  ثاس ال  الت م يال أ الي اس .الدذيالبز يالإ  
(2)اليال  س تسسد الباساليك  الييال

  

 االدخ ر  لى المست ى الجزئ  ث نيً : أهمية
يدا بببببببببةاليال  بببببببببس ال  ا ببببببببب وعس ال  بببببببببمالياك  بببببببببساليبببببببببيال ببببببببب الي    بببببببببس ال مببببببببب الي ا مقابببببببببةالي  ببببببببب الال ةالإ ببببببببب بسالضبببببببببسال

ب اببببببببببببمالت ببببببببببب أالع بببببببببببب الي ا ببببببببببب وعالو   بببببببببببب اليبببببببببببيالقبببببببببببب  ت سالي   ببببببببببب م  ةالوقبببببببببببب  ت سالع ببببببببببب الي م ببببببببببببس البس   ييست بببببببببببس،ال
 وييال  ك:ال و  الي     ا البس  س ةال أل  ي الوع  الو  الي لصم الاليال  س ال و الدسم

ي يال ببببببببس الي  ببببببببس الال ببببببببس  الا بببببببب ،يالئ اببببببببس الي االةالإ بببببببب يببببببببيالي  س بببببببب ال  ببببببببياليو ببببببببذالالة،يس  بببببببباليصبببببببب ة  ببببببببمالبببببببببم  الال-
الةي بببببببب اليئ اببببببببس البس بببببببباس اليا م ببببببببالةم ال م ببببببببسالي  س بببببببب بببببببب يمالب  بببببببب ال بببببببب   الي اميقبببببببب الي  بببببببب الع بببببببب اليأال  سنببببببببالي  بببببببب وي

ال.(3)   إو  الي  سو الي م الوالالياك   الي مصم ال
  ببببببببببس اليأالعمالموت  بببببببببب اليببببببببببيالشببببببببببالةي لبببببببببب يس الي اس  ببببببببببال بببببببببب ل يمالعا  بببببببببب التبببببببببب يك اليال  ببببببببببس التبببببببببب  نالي  ببببببببببس الال-
الة.وي ل يس الي اس  الةي اس  

يبببببببببببس  مياليأصبببببببببببم الويال  ببببببببببببس ال ببببببببببب ب  ال و ال سببببببببببببس الودبببببببببببسمال،ال  ببببببببببببمالب ببببببببببب  الي  بببببببببببب  ال   بببببببببببس ال   مبببببببببببب ويالال-
ي     بببببببببببةالي  ببببببببببب الي  ببببببببببب و الب بببببببببببسال  بببببببببببس ال    ببببببببببب الي اسببببببببببب     ة،الويال  بببببببببببس اليسبببببببببببا ال   بببببببببببس الب سببببببببببببمم الأوالإ ي ةال

ال.(4)    سع الالأيم د الي اس  ةالبميس البمممالأوال   الع  اليأ  الي ا م االو ذ كاليال  ا ي ال
"ال ببببببببب ي " ال ع ببببببببب الأن بببببببببال    تصببببببببب بببببببببب  ال ببببببببب ب سالإن بببببببببسقالت ببببببببب ب ي.اليا ببببببببب الي  ببببببببس الي بببببببببذبيالالأ اليأ بببببببب الي   مببببببببب ةال-

 are not living hand to يا  ببببم ال  بببب الي   مبببب اليببببيالي اببببمي  الو  ببببسال إل صببببس ي الي   ببببا ةالالال

 
(1) Dhanya Jagadeesh, “The Impact of Savings in Economic Growth: An Empirical Study Based on 
Botswana”, International Journal of Research in Business Studies and Management Volume 2, 
Issue 9, September 2015. P.10 
(2) Dhanya Jagadeesh, “The Impact of Savings in Economic Growth: An Empirical Study Based on 
Botswana”, op.cit. P.10 
(3) House of Commons, “Financial Inclusion, Credit, Saving, Advice, & Insurance”, op.cit. P.39 
(4) House of Commons, “Financial Inclusion, Credit, Saving, Advice, & Insurance”, op.cit. P.39 
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mouthببببببببببب ال ببببببببببب وفالقس ببببببببببب ةال،ال و الأيبببببببببببيال،الو و ال اس  بببببببببببس .ال  بببببببببببيال ببببببببببب سالال.الين ببببببببببب ال س  بببببببببببساليبببببببببببسالي   بببببببببببم ال 
ال.(1)إ يال س الد سسالي  س ،الال  س ي الالب و ال

 بببببس اليال ببببب ال ي الي ببببب   الال،ي البببببس  الة ي الإع ببببب الالت س وي ال اسبببببسع الأ ببببب اليسببببب م ال  ببببب الي ببببب الال ببببب ت  بببببسجاليال ببببب ال
دببببذهاليال بببب يتالت بببب يوتالالة. بببب يتالي سبببب   سأبع الب ببببك ال مبببب الي  س ببببمال ي ابببب ل  ال بببب ال ا ببببنالين ببببس الي اببببس  الي  ببببسي الت بببب

ي صببببببب يس الالوال، ببببببب ي الي  ببببببب التبببببببزع الع ببببببب اليالالة،ي صببببببب  مي ئالوي  بببببببالةسببببببب قي ال  بببببببل اليثببببببب  ةالذيت بببببببي ببببببببميالي صببببببب يس ال
الة  مبببب الالة بببب ال ببببمقالي اابببب الي  بببب التببببزع الع بببب الي امعببببالةبس ا ببببسلالوي   مبببب ي الي مي بببباالةيثبببب اليال بببب يتالي ا ا  ببببي  اسع ببببةال
 .(2)ييالي  س 

ي ببببببذبيالببببببب   و البسن  ببببببسمالأ الالبس  سبببببب ةال أل بببببب الي   مبببببب ةيال  ببببببس ال  بببببب ا ،اليببببببساليا  بببببب الاليببببببيالي ا بببببب اليا  ببببببة
 اليبببب  الأدا بببببةالأ ال مصببببالياك  ببببسالب سببببس ةالتأيببببمي ال ببببس الب بببب الياكبببب   الي سبببب مالي بببب .اليكببببم ال بببب ب  اليصبببب  ال

 اببببببسئلت  الأوالالابببببم ت  مببببب ال  ببببب ي الي يببببببيالالياكببببب   أيبببببمي   ال،الال  بببببس اليكبببببم ال  ابببببسئل اليكبببببس الآيبببببيالويسبببببب   ال
 .ي    ةالي    س   نالال

 
 المطلب الث لث 

المحددات االدخ ر
ي  بببببب التببببببزع ال بببببب ال  بببببب السالي ا ببببببب اليببببببيالي امييبببببب ال ببببببسودب اببببببماليال  ببببببس ال و ي الي اببببببس ال بببببب الي  اببببببماليالق صببببببس يال    بببببب ،ال

ال،ي بببببب   الثبببببب يةالعمييبببببب اليل   ببببببال ا ابببببب اليابببببب  اليال  ببببببس الع بببببب اال،ي بببببب  ي اليال  ببببببس الوت ابببببب  ال يال  ببببببس الأيالي   يتبببببب .ال
الة.ويال  اسع الةوي ث سا الةي  الي اميي الي   س الةبسالضس الةوي اميي الي  يام  يا الةي اس  الالميي وي االة، اس الي  سئ الأوال

ي ببببببب   ال   بببببب الي ببببببب  ي اليال  بببببببس ،الوي امييبببببب اليالق صبببببببس يةالو مببببببب اليالق صبببببببس يةالي ا بببببب  ي الي ببببببب الوت سبببببب الي   ي بببببببةالت بببببببكال
 كا   ال ل  س .

 الفرع األول

  محددات االدخ رالدخه كأحد  
  لى االدخ ردخه أثر ال

عم الي بببب   الع بببب ال  بببب ال  ببببم التببببالن   ببببس الالعبببب ةالود ببببسسال،ع بببب اليال  ببببس الة   بببب  الالةا بببب  ي الي  سيببببي  بببب الأالمي بببب   الدبببب
 The Absolute Incomeالمطلوووووقي ببببب   الالن   بببببةدببببب الالشبببببممعس الكثببببب اليأوالال، ب بببببس الي اببببب   ي ال ببببب اليأ

Hypothesis.ببببببببميالالةب بببببببس  ال م ببببببب الت  ببببببب الي القبببببببسي ل مببببببب اليالق صبببببببس ياليالن  مببببببب يال بببببببم اليالن   بببببببةاليق    بببببببسالودببببببب ال
ي بببب   الي  ببببس يالببببب  ي اليال بببب  لسالويال  ببببس الب  ببببس ةالالةي     ببببو  ببببسال  ببببذهالوالال.ي بببب   الويال  ببببس الذ كي بببب   الويال بببب  لسالو بببب

 
(1)  Dean Karlen, “the Impact of savings”, financial access initiative, jan 2006. P 1 
(2) Danielle Moore & othrs, “Building Resilience Through Financial Inclusion”, innovation for 
poverty, IPA,2019, p3 
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نصببببمماليال  ببببس اليببببيالي بببب   ال(اليقبببب ) الصبببب ي بببب   اليكببببم اليالو  ببببيال بببب سالببببب  سالي اابببب  النصببببمماليالن ببببسقاليال بببب  لك اليببببي
الو ا  ال  كالين الب  س ةالي    الب  ي اليال  س الع  ال سس اليال   لس..(1)يكم اليك  

الةبمي بب الي بب   الي  سبب  الضبب ة  الالت بب ي تبب الال  The Relative Income Hypothesisالدخه ال سب الة ض  ال
يال بب  لسال بب يالي  ببس اليا ابب الع بب اليسبب م الال بب مسس الواليال  ببالال مس ببالالي الال وتمض الدذهالي     ةالال(2) يال م  و ال الال  اس

ع بب الالة س بب أالةي  ببل التا ابب البصبب الب    ببسي اببمي  الي  بب الالةنس ال،كث اليياليس م الي      أالال. ل   يالالة     البس  س 
ال.تم  نالي    الوي امي  الةوضا الي  س  الينالي يعس

 اليم  ببم ال ببةالالاليببيالق ببالدببذهالي    الال بب تتبب الالThe permanent Income Hypothesisالالوودائ الوودخه الة ضببال  الال
و  ببياليا ابب الالةي ا س ببالاله  سال  ببااليببيال ببل اليببمي  الهب  الت  ب الي الي   لسالي  ل الة    يس الوالت   تالدذهالي     

باا  الي  الت   تالدذهالي     ةالي الي   مبب ي ال بب الي بب   الي بب يئ اليكثبب الالال.ي ا مقنال  الي اس    الالي  يئ الال يضسالع  ال   أ
ال.وبس     ةاليال  س ال(3)اليال   لساليناسطال التزع ال ي   الالد الييالي   م ي ال  الي    الي ازق 

 Francoالةتبببب الت ببببم  الدببببذهالي     ببببةالالالبمي بببب Life cycle hypothesisال الحيوووو   دور  ةيضوووو  ر ال
modigliaiوقبببببسمو س  ببببب الالRichard Brumbergببببب   الي ببببب الي ال  بببببس الي  ببببب اليا اببببب الويالة    بببببالي ب  بببببم  الال 

 ببببمي ال  ببببست  الالةع بببب اليالصببببم الي ا س ببببالالالة س بببب أصبببب  ال ا ببببب اليببببياليالشببببلس التا ابببب الب ع م ببببسالقبببب ي اليال بببب  لسال
ال.وع  اليس م ال  ست  الي  س  

سال   ضبب ةال و ةالي   ببسةال،ال ببإ  سالالو  بب  ناببااليال  ببس الي  ببست العببيالي سو ببةاليأ بب ةالتا بب  الي ا  اببةاليبب  الي   ببسةالو  بب 
   ببسةال،ال مبب الب ت ببناليببيالي اسبب م س الي ا ل ضببةال بب الي سبب مي اليأو بب اليببياليالي ابب جيكببم الي   ببس الع بب الشببك الال بب    س

يأ بب الي الال   سعبب .يعبب التبب ل  الإ بب اليسبب م س ال بب   ةالبابب الاليالق صببس يةالإ بب اليسبب م س العس  ببةال بب الي سبب مي الي ل  ببة

 
(1) Bozena Fraczek, “the Factors Affecting the level of Household Saving & their Influence on 

Economy Development”, Conference Paper, International Scientific Financial Management of 

Firms & Financial Institutions Faculty of Economics, Finance Department, Ostrava, 2011.   
ن    ببببب ال بببببم اليال ببببب  لسالويببببب  الي ت س ببببب الباسببببب م الي ببببب   الي  سببببب  الال.Duesenberryقببببب ماليالق صبببببس يال ب ن ببببب يالال1949 العبببببسمال ببببب (2)

ويببببيالعببببب الي ببببب ل يمالشبببببكل ال  بببببب ي ال  ي بببببةاليال ببببب  لسالتل  ببببب العبببببيال ي ببببةاليال ببببب  لسالي  م   بببببةال ببببب الي   ببببب ةالي  صبببببم ةالوت  ببببب الدبببببذهالي   ي بببببةالع ببببب ال
يسبببب م الأع بببب ال  بببب التبببب الي مصبببببم الإ  بببب ال بببب الي اسضبببب ال،الي   ضبببب ةالي ثسن بببببةاللساليا اببببب الع بببب الال بببب    ضببببميالدببببسيميال:الي   ضبببب ةاليأو بببب الالي الي

ال:الد اليا ا اليال   لسالييضس الع  اليس م الي    الي ا ستالي  .
الDuesenbery بببببب النمع ببببببةالي بببببب   الي ببببببذيالبببببببزع الع بببببب اليال بببببب  لس، م الببببببب  الالkuznetsيببببببنالالDuesenberyيال  بببببب يتاليأو :الالب  بببببب ال

 ببببب   الي  سببببب  الأيالي ببببب   الي بببببذيالت صببببب الع  ببببب الي اسئ بببببةالأوالي ا  ببببب الي  سببببب  ال  بببببذهالي اسئ بببببةال ببببب ال ببببب  التم  بببببنالع ببببب اليبببببب  اليال ببببب  لساليا اببببب ال
 ي   م .

وي   ببببببب ةالي  ئ سببببببب ةالتببببببب  ل ال ببببببب الأ الي ابببببببسئل الت ببببببب ع الببببببببس ا  االأوالي  مببببببب ي ال س ابببببببسئل ال ي الي ببببببب   الي اببببببب ل  الأوالي ا م ببببببباالإ يال سنببببببب ال
 مبببب الي  مبببب ي الأوالي سكببببست  الو ببببمالت  ببببماليأيبببب الإن ببببسقالي بببب   الب كا بببب .ون ال بببب ال بببب الت ت بببب شال بببب الو بببباالأوال مبببب ي الأ   ببببس النسبببب  سال ببببمز يال  ببببكالإ

 يكيالي    ال سا سالياكيالأ الت   الي  اليالق  يتالأوالو سئ الأ   ال  سال  الع مالي    م الييال  ا  ساليال  اسع ة.
(3) Muhammad Imran khan & others, “factors affecting the rate of gross domestic saving in 
different countries”, European Academic Research, vol. v issue 8, 2017, p 4266 
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 مي ال س ال  كالبس ماليالنل ستالي  س ال  الالال-     البمي  م الت   ال   ال م ال  سالالالت ض اليسس الي   لسال  سال،
ال.(1)ي   سع الأوالي     س القصم ةالي ا  ع  الال  ي  

صببببببم ال بببببب الي ا ي بببببب اليببببببياليأالةنببببببميعاليل   ببببببالأاليي  ببببببس اليكمنببببببمالBrumberg والالmodigliai ببببببظالالال   ببببببالال
يا ببببببب الي اببببببسي ميالياا ببببببم الع ببببببب اليال  ببببببس ال مقببببببب الال،و سبببببب ل يمن سالباببببببب الي   سعبببببب الةو بببببب اليببببببيال  بببببببست  الي اا  بببببباليأ

ال.(2)   ست  الة  الي ا ي  الي ال   الة س     س ست  اليأو  س الالال و  م و ال  م  اليال   لكالي  اسق 
 الفرع الث ن  

الالدخ ر ل محددالع امه االقتص دية وغير االقتص دية ك
 أواًل: الع امه االقتص دية:

،اليال  ببببببس الالوت عم دببببببسالع بببببب ال-بلببببببلفالي بببببب   - صببببببس يةاليالق  امييبببببب الال بببببب الت  م  ببببببسالةي     ببببببس اليالق صببببببس يالي    بببببب ال
 ال.ي ث وة،الي ض يئمال،الي  ضل ال،الالة ا الي  سئ ي  سال

ال:وا اسالب  الي  ا يتال   نال  س
 أثر سعر الف ئد   لى االدخ ر  -1

ي ت بببببببسعال بببببببا الي  سئببببببب ةالي  ق  ببببببب ،الإ ببببببب ال  بببببببس ةالعببببببب تاليأيبببببببمي اليبببببببياليبببببببيالي  س  بببببببةالي     بببببببةالي  ببببببب تالأ الببببببببز يال
أ ال بببببببا الي  سئببببببب ةالي  ق  ببببببب اليبببببببيالي امييببببببب الي  سيبببببببةال ببببببب الي  ببببببب عم الع ببببببب اليال  بببببببس الال(3)ي اببببببب    ي.الو ا  ببببببب اليالق صبببببببس بم ال

 سبببببا الة.الوقببببب الأع  ببببب ال ثمببببب اليبببببيالي   ي بببببس الي     ق بببببةالي ا ا  بببببةالبسال  بببببس ال ببببب الي ببببب و الي ا   يببببببة،الأ ال    سعبببببس الي ال   ببببب
ال.ال(4)يا م ةالإ صسئ ةالي ت اةال ال ةالئ ةالي  ق   الت عم يالإي سب سالوقم سالع  اليال  س الوأن ال والي  س

ع ببببب يساليسببببب   الال، س ال ابببببسال  ببببب ال بببببسبال.ي  ق  ببببب ال ببببب التبببببسعم اليي بببببسب ال  مببببب الع ببببب اليال  بببببس الي ابببببسئ  الةتبببببسعم ال بببببا الي  سئببببب ال
يالييي ببببببسب الع بببببب اليابببببب  اليال  ببببببس الو بببببب العم ال ي  ق  بببببب التببببببالةعم الي بببببب   اليكببببببم ال سببببببا الي  سئبببببب ال عم اليال بببببب   ي الع بببببب التبببببب تبببببب

الIRبببببببميالي الالةيي سب ببببببالةي ببببببذبيالي ضبببببب م ال ا اببببببسالو ببببببم العلقببببببال1989الوبس ببببببسالال1980م الويس ببببببالييو بببببب الال1982-1988
الHS بببببمفالت  بببببب الي الالIR ببببب الالة  ببببببس الال%1 الي ببببب الع ببببب الي ابببببب  الي  م بببببالIRوت ببببببم الي ونببببب الالة ببببب الي   ببببب ي الي  سي بببببالHSوي ال
ال.(5)%ال17الةب س 

 
(1) Barbara Kauffmann, “Microeconomics of Saving”, "Economic Papers no.89, 1991, p 3 
(2) Muhammad Imran khan & others, “factors affecting the rate of gross domestic saving in 

different countries”, op.cit. p 4265 
 بببب الي صبببب الي ا  بببب و الي  ل بببب كالبببببميالعا  ببببس اليال بببب ثاس الويال  ببببس ال  بببب ب  الي ببببممالق ببببسعاليالعاببببس الب  ببببكالي اا  ببببس ،الو ا ببببمياليببببياليال  ببببس ال(3)

يال ببببب ثاس الال   بببببس ال)ال مببببب الي ي اليال  بببببس الويال ببببب ثاس الن بببببس س اليلال ي بببببةال ببببب ال بببببا الي  سئببببب ةال.الوي الت  ببببب الي  مم ل ببببب كالا ابببببسالباببببب الي ببببب ال ق  بببببة
(الإالالي ال ببببببا الي  سئبببببب ةال بببببب القسئاببببببس البا اببببببةال---قبببببب ي الت لببببببذهالي ا بببببب وعس البم اببببببسالي ببببببممالبسال  ببببببس اليأ بببببب ي الوي  اسعببببببس الوي از سببببببس الي اس  ببببببة

التم   الي ا   ي الإ  الي  ثاس ي .
 .237ين  :ال الي ام الي    سو الي  س ،ال"أصم اليأق صس الي س س  "،الب و النسش ،الب و التس  خ.ال ال

("ال2002-1970    بببببب ةال)ال  ايالي  سببببببسمال،ال"الناببببببم جاليال  ببببببس الي اببببببسئ  ال بببببب الي اا  ببببببةالي ا ب ببببببةالي سببببببام يةال،ال  ي ببببببةال  س بببببب ة س بببببب الع بببببب الي بببببب(4)
ال.25.ال ال2005،ال1،الع19ي  ةال سياةالي ا كالع  ي ا   ال،اليالق صس الويال ي ة،الم

(5) Mohsin Hasnain, “the Impact of Demography, Growth & Public policy on household saving: A 

case study of Pakistan”, op.cit. p 68 
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الالبببببب  البببببب اليببببببيالي   ي بببببس الي     ق بببببة،الأ ال سببببببا الي  سئببببب ةالتببببب عم يالإي سب ببببببسالالعبببببب  الالأع ببببب الأيببببببسال ببببب الي ببببب و الي  سي ببببببةال  ببببب ال
 ي اليا م ببببةال ال ببببةالضبببب    سالع بببب اليال  ببببس ال بببب الي بببب و الي  سي ببببةال.الدببببذيالبساضببببس ةالإ بببب الأنبببب الو ببببب ال بببب ال ثمبببب اليببببيالي  ببببسال ال

ي  سي بببببة،الوبس  بببببس  الالالي سببببب مال ببببب ال  بببببكالأ ال بببببا الي  سئبببببب ةالالالب  مببببب ال ثمببببب يال ببببب الي ببببب و الالةالي ل ضبببببة.القببببب اليكبببببم الإ صبببببسئ 
ال.(1)عب تالي   م الوي   مالع  الي   م ال الي   الت  أالع  الي سمقالي    ببةالياكسالي   م ي

 اثر التضخ   لى االدخ ر  -2
وي ببببببب   الي  ق  ببببببب الالةي اسببببببب     الم ب ببببببب  ال  ابببببببةاليأصبببببببال  كببببببب اليال  بببببببس ال اببببببب مالي الياببببببب  الع ببببببب    ضبببببببل التبببببببسعم اليي بببببببسب ال

ي ببببببب ناليال  بببببببس اليبببببببيالي ببببببب الي   ببببببس الع ببببببب اليسببببببب م اليالن بببببببسقالويال ببببببب  لسالالتضبببببببلا ةالقبببببب الالةبميببببببب ببببببب ال ببببببب الال ي اسبببببب    
ال.(2)ي اس     

  أثر الضرائب  لى االدخ ر -3
ي بببببب الو ببببببم الإ بببببب  الي   ي ببببببس الال الت سو ببببببالOECD بببببب ال  ي بببببب العببببببيالت  مبببببب الي بببببب  ي اليال  ببببببس الي اببببببسئ  ال بببببب ال و ال

يالع اببببس الالة مبببب الي ال  ببببس الال،ي اببببسئ  مالي ضبببباس اليال  اببببسع الع بببب اليال  ببببس ال كبببب الي ضبببب يئمالون ببببسعم الي بببب ال  بببب اليببببياله تبببب
الوي الي اببببببسئ  التببببببز يالي بببببب الينل ببببببستال بببببب اليال  ببببببس الالةع بببببب ال سببببببس الي ضبببببب يئمال مبببببب الي ا سشبببببب الالةع بببببب الي ضبببببب يئمالي ا سشبببببب ال

ال.(3)ي اسماليال  س ال  الي  الي   سعالي اسئ  ال  ز يالي  الينل ستالالة  س هالت م ل الي  و 
ساليببيال ببل الي ضبب يئم.الأ  بب  الي ا ببب اليببيالي   ي ببس الأ الالي  و ببةياكببيالأ الت بب نالببب الو بب الي ا س   ببس ةالي ابب   ي الأيضبب 

سال  ا  ب ال ي س س ةالي ض    ةال  سالت عم الإي سب الع ب الي   بسعالي  ق  ب الودب الأ يةالي ابةال ب سال  باال    مب اليال ب   ي الو  بيالأيضب 
 اسبب ثا  يالي ا  مببميال،البسع  ببس هال الوي  ببمي  ال ي الي صبب ةال ي ابب   ي الو أ الي اببس .الب   بب الي بب ل يمالي    مبب الي ضبب    ال ل  ببس

أكث الياس  س الي    ي الت  ي س.الُب ص البإ  س الي  ام جالي ا س مال  ض يئمالع  الأ س الي  ميئ الع  الي    الي   الي ص الع م سال
سصببة.الإ الي ضبب    الع بب الأقسببسطالصبب س ب اليال بب ثاس الو سببسبس الي  ببم م الي لويالع ببس الي لصبب اليثبب الي  ببس اليببياليال بب ثاس ي .ال

ي اصببب ا ةالي لسصبببةالي  ببب التسبببا ال   بببس البإبببب يعالباببب الي ا بببس عالي اس  بببةال و ال ببب تالضببب يئمالع ببب الي  ميئببب الالإ  بببس الي  سبببسبس ال
(4)ي ا  يكاةال ل الي س مي الي   م ةاليأو  الدمالأ  الأ س ممالي    م الي ض    ال   س ةالي ا   ي ال

ال. 
 

  لى االدخ ر الثرو أثر  -4
يبببببيالي ثببببب وةال سبببببمالتا  ببببب ال بببببةالبساضبببببس ةالإ ببببب الي ا صببببب الي   ببببب يال  ببببب  الي صببببب الببببببس ث وةاليأصبببببم الي ام  بببببةالوي اس ال

وقببب الأشبببس الإ ببب الأدا بببةالدبببذيالي ا  مببب ال ببب الي  ببب عم الع ببب ال بببب مساليبببب  م ي اليق صبببس يةاليثببب ال Friedman )    ببب يس )
ميع بببببببسالتم ببببببب ال  بببببببمال ،الودبببببببذهالي   بببببببمالع ببببببب الي   بببببببم ،الوعببببببب تالي   بببببببم ،الويال ببببببب  لسالويال  بببببببس .الو مبببببببب الأ اليأصببببببببم الب ن

 
("ال2002-1970    بببببب ةال)ال س بببببب الع بببببب الي بببببب  ايالي  سببببببسمال،ال"الناببببببم جاليال  ببببببس الي اببببببسئ  ال بببببب الي اا  ببببببةالي ا ب ببببببةالي سببببببام يةال،ال  ي ببببببةال  س بببببب ةال(1)

ال.25.ال ال2005،ال1،الع19ي  ةال سياةالي ا كالع  ي ا   ال،اليالق صس الويال ي ة،الم
(2) Mohsin Hasnain, “the Impact of Demography, Growth & Public policy on household saving: A 

case study of Pakistan”, op.cit.p62 
ال41 الي  نال سب ، سيالع  الي   ايالوي  و ال،"ي   ي اليال  س الي اسئ  ال  اليال   "،الالال(3)

(4) Bairamli nagi, Vassilis Kostoglou, “The Role of Savings in the Economic Development”, 
International jornal of economic science & Applied Research, vol. 3 issue2, September 2010, 
p105 
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 ببببببس ةالي ثبببببب وةال  بببببببسالتبببببب عم الإي ببببببسب الع بببببب ال بببببب اليببببببياليال  ببببببس الع بببببب اليال  ببببببس الويال بببببب  لس،ال ببببببذ كال ببببببإ ال الالي بببببب  م التببببببزع 
ويال بببببب  لس.ال اببببببسالأشببببببس  ال ثمبببببب اليببببببيالي   ي ببببببس الأ ال  ببببببذيالي ا  مبببببب الأدا ببببببةال  مبببببب ةال بببببب الي  بببببب عم الع بببببب ال بببببب مساليال  ببببببس ال

ال.(1)ي اسئ  
 الع امه غير االقتص ديةث نيً : 
 نسبة اإل  لة -1

نسبببببب ةالالتاكببببببسيالي ا ببببببستالو  ببببببيالييضببببببس الب سبببببب ةالياعس ببببببة،الوالب بببببب ع ال  بببببباالبس بببببب   الي  ببببببس الي الي سبببببب مساليال  ببببببس يالالال
ال.ض و ةاليالد اسمالبا ك ةالي   س ةال   س ةال  م الييالد ال  ال يالي اا العس ةيا

(2)ال مبب الب  بب اليابب  اليالعس ببة
يق ببس الالمب  ببس ةاليابب  الي   س ببةال،الو ا  بب اليابب  اليالعس ببةاليابب ال ال  اببم اليال  اببسع ،ال  ببال 

 ضببم الع بب النببمي  اليال بب ل اليالق صببس  الويال  اببسع ال،اليثبب الين  ببس ال ببسد ةالت مبب اليا   بب ال بب الإ  ببس اليال ي ال ببسبنالي  اببسع 
ال العببم اليالن بسقالع ببم  الي اببسي م .يابساليا بب ال  ببس ةالعب  اليالشببلس ال مب الي ابب يو ميال  اابب ال م  ابي   س بةالو  بب ال  ب اليأ بب ةال

ال(3)الم الي ميقنالع  الي     مياليق صس يس .وت مياليا ال اليالعس ةالي ا ت اةالبس    ي الي  سي ةالي  ي الي ام الي ث 
 و مض الي    الي   سن الي  س  النسماليالعس ةال  البا الي  و الي ا ب ة.

ال
اليمقنالي   كالي  و  ي اص  :اليع ي الي  س  البسالع اس الع  الي   سنس الي ا س ةالع  ال

 
("ال2002-1970)    بببببب ةالال س بببببب الع بببببب الي بببببب  ايالي  سببببببسمال،ال"الناببببببم جاليال  ببببببس الي اببببببسئ  ال بببببب الي اا  ببببببةالي ا ب ببببببةالي سببببببام يةال،ال  ي ببببببةال  س بببببب ةال(1)

ال.28.ال ال2005،ال1،الع19،اليالق صس الويال ي ة،المي  ةال سياةالي ا كالع  ي ا   ال
عببببببسمالع بببببب الي اببببببمعال65عببببببسمالبسالضببببببس ةالإ بببببب الي اببببببمعالي سببببببكس اليأكثبببببب اليببببببيال15وت ببببببس النسبببببب ةاليالعس ببببببةالبا اببببببمعالي سببببببكس اليأقبببببب اليببببببيالالال(2)

ميالعسيببببس ال  سببببال15عببببسم،الالوت  سدبببب النسبببب ةاليالعس ببببةالب ببببذيالي  ببببك ال ق  ببببةالي اليأشببببلس الي ببببذبيالت  بببب الأعاببببس د العببببيالال65إ بببب الال15ي سببببكس اليببببيال
ي ا ببببب اليببببياليالشببببلس ال بببب ال ببببيالي اابببب الالالياا ببببم ال بببب الي ميقببببنال،ال ببببذيالقبببب التبببب الي بببب ل يمالالبس ضبببب و ةالياببببم ميال)اليبببب   النسبببب ةالال ي بببب التاابببب (الوي 

  ببببيالييضببببس الاليابببب  اليالعس ببببةالمالعبببب  الي ااببببم ميال العبببب  الي اببببسئ مي.يصبببب   س الأ بببب  الي  ببببساليصبببب   اليالعس ببببةاليالق صببببس يةالو ا بببب الي اليابببب  ال
 ميي اليث الي   س ي ال  اليالن س  ةالو  ال سعس الي اا .يالعس ةاليالق صس يةالت  سد الع

ال87،ال 2019 و النسش ،ال"اليالق صس ال ي س ئالع ،ال"الال  الي ام الي    سو الي  س ،ال  ال  م الي ام اليا مقالال(3)
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ي ببببببمي  ةالال ال بببببب الو  ضبببببب اليببببببيالي  ببببببك الي سببببببسب الي اليابببببب  اليالعس ببببببةالي ت ببببببنال بببببب اليصبببببب البس ا س نببببببةالبس بببببب و الي ا ب ببببببةاليأ
ب بببببعالياببببب  اليالعس بببببةالال2019  ببببب العبببببسمالالبس  بببببك الودببببب الياليبببببس ي ،الوي اا  بببببةالي ا ب بببببةالي سبببببام ية،الوتبببببمنس،الوي ا ببببب  ،

ياببببب  اليالعس بببببةال ببببب الياليبببببس ي ال ببببب العبببببسمال ببببب ال بببببميالي الال79.24 بببببس الال1995بس ا س نبببببةالبابببببسمالال64.23 ببببب اليصببببب ال
 بببببببب الع بببببببب العس ببببببببةالي،الو ل ببببببببظالي اليابببببببب  الياال39.64 ببببببببس الال1995بس ا س نببببببببةالباببببببببسمالال17.78ال ببببببببمي  2019الب ببببببببع

ال.ااس ةسسب ال   دسالبس  ك ،الياسالب  الع  الي ت سعاليا ال الي يس م ال ا نالي  و الي 
 الع امه الشخصية وال فسية: -2

ي سببببببب كم م  ةالوي ابببببببس ي اليال ببببببب  لك ة،الودببببببب العمييببببببب الو  صببببببب الب بببببببسالي امييببببببب الي  ببببببب الت مقببببببب الع ببببببب الي لصبببببببسئ ال
وت ضبببببايالي  ميعببببب الي  ببببب الال بببببسنم الي   سببببب ".وقببببب الأ  ببببب الع م بببببسال م ببببب التسبببببا ةال"ي الي  صببببب ةالوالالت  مببببب ال ببببب الي   ببببب ةالي  صبببببم ة.

بس  سببببب ةالأوالي ببببب وي نال ابببببس الت بببببكالي  ميعببببب الإ ببببب العببببب مالين بببببسقال ببببب  اليبببببيال  بببببم   .الو اكبببببيالإتببببب  ناليأ ببببب ي الأوالي ا ببببب وعس ال
ال ي بببببني سبببببمم ةال)ال امي  ببببةالي  بببب وفال مببببب الي ا مقاببببة(الوالال ي ببببني ا بببب وعالأيالي  غ ببببةال ببببب الي  م ببببن.الوالال ي بببببن  ا بببب وعس ال بببب ال
يال   بببببسطال امي  ببببببةاليأ بببببب يتال مبببببب الي ا مقاببببببة،الال بببببب :ال وي نياكبببببيالي اببببببس الت ببببببكالي ببببببال أل بببببب ي الالوبس  سبببببب ةال.يال   بببببسطالي اببببببس  

    ،اليال  ببببس ال اببببساليضبببب   الع بببب الي ابببب   اليببببيالي  غ ببببةال بببب الت سببببمياليسبببب م الي ا   ببببةالويال بببب ا سعالببببب   الأك بببب ال بببب الي اسبببب
ال.(1)قمةالوي   ل ،اليال  س ال   سالع وةال لب س 

  

 
 .254 الي ام الي    سو الي  س ،ال"أصم اليأق صس الي س س  "،الب و النسش ،الب و التس  خ.ال الال (1)
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 الث لث  المبحث
 ق االدخ ر دور الشم ل الم لى    تحقي

 تا م الوت س  
يأع الالشكالي اليال  س البز يالإ  ال  س ةالي امي  الي ا س ةالأيسمالي  و ةالو ذ كالأيسماليأ  ي ،الودماليسالق اليكم ال  الع   ال

 بب الالتبب عم التا  بب الي  ببام الي اببس  الوأعبب ةالع بب اليال  ببس الا  بب الع بب اليالق صببس ،الون بب ي ال  ببذيالي بب و الت  بب الي   ي ببةال بب الدببذيالي 
بس ب سطالي ضبم الع ب ال مالي ثسن الي  سال   ي ةالي  ام الي اس  ال ب اليصب الو  بكالص الي   ي ةالي ا ،الوبا ال  كال  لالالي  مال

ي ا س  ي الي   الي     سال،الوبا ال  كالت  سو الي   ي ةالي    يس الي   التمي   ساليص ال    م الي  ام الي اس  الوأ م ي ،اليزش ي ال
الالي  ام الي اس  ال  اليص .ال

الإ  الي   ميالع  الي   مالي  س  :الال  ال ا   س الي   ي ةال  الدذيالي ب س الع  اليسال   ال
الع  اليال  س الال  ام الي اس  يتسعم الي ا  ماليأو :ال

ال  اليص الي ا  مالي ثسن :الي  ام الي اس  ال
ال

 المطلب األول 
  لى االدخ ر لشم ل الم ل ات ثير 

باببب اليزشببب ي الي  بببام الي ابببس  الالت بببسو   بببام الي ابببس الع ببب اليال  بببس اليبببيال بببل اليياك  بببسالتمضببب  اليببب  التببب عم ال
 بة،ال الي   ي ةالع  الي   ةالي  سسبس الوي   س الأوالي مصم الإ  الي ل يس الي اس ي  الو م اليث ال  كالي   عم الو  ا االالوتمض  

الالالوي  ل يمالي ل يس الي  قا ة.
ال لى المدخرات ةت ثير الحس ب ت الب كيأواًل :  

 ببببببببب الي   ببببببببب ي الي  سي بببببببببةالآعبببببببببس الي مصبببببببببم الإ ببببببببب ال سبببببببببسبس اليال  بببببببببس ال  ببببببببب الال(1)الي   ي بببببببببس ال الباببببببببب الو ببببببببب ال
تبببببببب عم ي الع بببببببب الي ابببببببب  الي  م بببببببب الع بببببببب الي بببببببب   الويأصببببببببم اليببببببببيال سببببببببسبس ال مالو ببببببببم اليئ اببببببببس ال.ال بببببببب ال س ببببببببةالعبببببببب

يابببببببببب  ال سئبببببببببب ةالالي ببببببببببذبيال صبببببببببب ميالع بببببببببب إ بببببببببب الي الالس الي   ي ببببببببببالوتمصبببببببببب  الي  ببببببببببم م البس بببببببببب ل يمالت  بببببببببببةالع ببببببببببميئ ة.ال
أ اليكمنببببببببببميال وي الأعاببببببببببس الو ببببببببببس ال بببببببببب ب  القبببببببببب  الال%28ي  بببببببببب  يالأكثبببببببببب الع ضببببببببببةالب سبببببببببب ةالع بببببببببب ال سببببببببببسب  العبببببببببس  ال

ودببببببببببماليببببببببببسالب  بببببببببب اليببببببببببيالقبببببببببب  ت  الع بببببببببب الالو أ الي اببببببببببس ال بببببببببب الن سيببببببببببةالي    بببببببببببة.الأك بببببببببب اليببببببببببياليأ بببببببببببستالي   س  ببببببببببة
اليال  س .
ساليببسالالاليكببم ال بب  اليأشببلس الي مقبب ال  مصببم الإ بب الوال  بب الالاليكببم اليان  نبب ال  ببس  يال بب ال -الالأ بب عالي اصببس ف س  بب 

ي  ميتب الالا سش ة.البس  س ةال    ال  م الييالي سبكس ال،البس ب ل يمي الييالي   مي الالال ض الي  ل يمالي ا   ال ذياليالال– الالبا الي  سال
،اليثب الي    ب اليبياليأ صب ةالي اصب ا ةالأوالإ ب ي العا  بس الأ س ب ةال(2)ي مصم الإ  البا الي ل يس الي اس  ةالالالال  س ةالياكيي 

اليث اليقسسطاليال  س .الأ   ال

 
(1) Luke CD. Stein, Constantine Yannelis, “Financial inclusion, Human Capital”, SSRN, 2019.  p3 
(2) IFC Bulletin, “The role of data in supporting financial inclusion policy”, Bank for International 
Settlements, IFC Bulletin No 47May 2018, p4 
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و   الي   سيال  الي  ل يمالي  ميت الي   س بةال ب الي ق بسمالبلب يس اليس  بة،ال اس ا بس الت بم الي   ب ب ي الإ ب الي الأكثب اليبيال
ي مبم اليبمي يالال15     الالاليا  م ال سسبس اليس  ة.الوع ب س الد سسالع ب ال ب م الي اثبس الالالن س ةيت الي  س الشل ال  ب  الدمال

د بسسالي مبم اليبمي ي،ال ابسالي الال30يصب الدبذيالي اب  الإ ب الببلال سبسبس اليصب ا ة،الو ب اليصب الالالن س ةي  ب ال  ب  الدميت الال
يلببميالال8صب الب  بعالدبذيالي اب  الي ممنمياليبياليبيالي ا س ببةالياا بم ال ب الي   بسعالي لبس الو   سضبم الأ بم د الن ب ي ،الو ب الي

 ال.(1)ييالي اسي مي
 واالدخ رمؤشر إمك نية ال ص ل ث نيً : 

يا  ببببببببببب التسبببببببببببب م الي   ببببببببببببس الأوالي مصببببببببببببم ال  لبببببببببببب يس الي اصببببببببببب ا ةال أل بببببببببببب ي الويببببببببببببيالأدا ببببببببببببسال بببببببببببب يس اليالقبببببببببببب يتال
ي   بببببببببس ال  لببببببببب يس الي اس  بببببببببةالب بببببببببك العبببببببببسمال،ال ابببببببببناليالن  بببببببببس الويالبببببببببب يعاليبببببببببيالي   بببببببببسئ اليأ س ببببببببب ةال   بببببببببس ةاليسببببببببب م س ال

يس الوي ا  ويبببببببببةاليبببببببببياليال ببببببببب  س ةاليبببببببببيالي لببببببببب ال  از سبببببببببس الي اس  بببببببببةالبببببببببب اكياليال ببببببببب ي ال ببببببببب الي ا بببببببببس  الي  امببببببببب ةالالي مي بببببببببن
ي اس  ببببببببببةاليببببببببببيال ببببببببببل ال بببببببببب  ال سببببببببببسبس ال لببببببببببب يعالويالقبببببببببب يت،البسالضببببببببببس ةالإ بببببببببب الإيكسن ببببببببببةالي   ببببببببببس ال ابببببببببب  ال  مبببببببببب اليببببببببببيال

الوأقسبببببببببببسطاليال  بببببببببببس الي لببببببببببب يس اليأ ببببببببببب  اليثببببببببببب ال ببببببببببب يس الي   بببببببببببم ل الي  لصببببببببببب ةالو ببببببببببب ي اليال ببببببببببب   سقس الي  و  بببببببببببة
 .(2)ييالي ل يس الي اس  ةال  ناليال    ون الو م دسي وال

يالتصبببببببببببس ال  سبببببببببببمالو  بببببببببببيال ببببببببببب اليبببببببببببساليبببببببببببيالشببببببببببب ن الي الب سببببببببببب اليبببببببببببيالالالب ضبببببببببببايالدبببببببببببذيالي  سنبببببببببببمال ببببببببببب م ةال
ل يببببببببةال بببببببب الي مقبببببببب الي ببببببببذيالب  بببببببب هالي اامبببببببب الو ببببببببذ كاليبببببببب  التببببببببمي  الي ل يببببببببةالي  صببببببببم الع بببببببب الي ل يببببببببةاليثبببببببب التببببببببمي  الي 

ع ببببببببب ال    بببببببببس،الوي مقببببببببب الي بببببببببذيالياضببببببببب  ال ببببببببب الي اكبببببببببس الي بببببببببذيالب  ببببببببب هالي اامببببببببب الونيكسن بببببببببةالي  صبببببببببم الع ببببببببب الي ل يبببببببببةال
ال.ال(3)ي ل يةال   صم الع م سالوي  ال  م ةالي مصم الإ  اليكس الت   

  سبببببببببببس اليصببببببببببب   البمضببببببببببب الال بببببببببببم الي  بببببببببببمي  الي  ببببببببببب الت بببببببببببم ال و الي مصبببببببببببم ال(4)و ببببببببببب الإ ببببببببببب  الي   ي بببببببببببس ال
ي اليال ببببببببب ي الي بببببببببذبيالبمي  بببببببببم العق بببببببببس ال ببببببببب الي مصبببببببببم ال   سبببببببببسبس الي اصببببببببب   الدببببببببب الأقببببببببب الي  ابببببببببسال ال ل  بببببببببس الب سببببببببب ةال

يال ببببببببب ثاس العبببببببببيال مببببببببب د الوبا  بببببببببممالي الس  بببببببببةالب ضببببببببب ال  بببببببببسالي الإ ي بببببببببةالت بببببببببكالي اق بببببببببس الأ الي مصبببببببببم الال ببببببببب يتالال4%
 بببببببببس الي   بببببببببا البببببببببب  سالي  سببببببببب ةالأواليسبببببببببسع ةاليال ببببببببب ي الع ببببببببب اليال الال   سبببببببببسبس الي اصببببببببب ا ةالقببببببببب الب ابببببببببمال و ي الدسيبببببببببس ال ببببببببب 

ال   .ب
 دخ ريةاالق  ات إمك نية ال ص ل للث لث : 

صببببببببب   اليسبببببببببسع اليبببببببببيالنس  بببببببببةالأ ببببببببب  ال بببببببببس التببببببببب عم الي مصبببببببببم الإ ببببببببب التسببببببببب مل اليال  بببببببببس اليثببببببببب الي  سبببببببببس الي ا
ي از سببببببببس الي اببببببببس  ال بببببببب الالإ بببببببب صببببببببم ال بببببببب الإ بببببببب  الي   ي ببببببببس ال ببببببببم التبببببببب عم الي مالوالال،بمضببببببببمتالع بببببببب ال  ببببببببس ةاليال  ببببببببس 

ابببببببببببببب   ي الي بببببببببببببب و يالبالي لسصببببببببببببببةيز سببببببببببببببس اليال  ببببببببببببببس الي  م ببببببببببببببنالي اكسبببببببببببببب ك ال بببببببببببببب الالو بببببببببببببب  الي الي اكسبببببببببببببب كال،ال
يببببببببببيال ببببببببببل اليبببببببببب    ال-يبببببببببب  الي   صببببببببببةالالصبببببببببب س الي بببببببببب  م الي ا بببببببببب و ةال ل  ببببببببببس الينبببببببببب البا بببببببببب  الال الي بببببببببب   الو بببببببببب ال

 
 .2018يسبمالال2،ال14400ي   قاليأو ا،العال"،ال  ي الي ا  ي  ام الي اس  الوي ال،ال"  الي ام الي ى الي  بيال (1)

 213ص  وقالي    الي ا ب ال،ال .ال . "،ال   الوت  يس الي   س ال  ل يس الي اس  ةالوي اص ا ةال،ال"ص  وقالي    الي ا ب ال (2)

اببببةالبسببببك ة،ال   ببببةالت مبببب  ال ببببم ةالي لبببب يس الي اصبببب ا ةالو  ي ببببةالأع دببببسالع بببب ال ضببببسالي اامبببب الي    بببب "،ال  ببببس ةال   ببببم ية،ال سيال مبببب و الق ببببسف،ال"ال (3)
 ال65،ال 2011ي ا مماليالق صس يةالوي   س  ة،الي   يئ ،ال

(4) Karen Ellis & others, “Investigating the impact of accees to Financial Service on household 
Investment”, Overseas Development Intitute, UK, 2010.  Pp5-6 
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ت بببببببببم الي   بببببببببسئ الإ ببببببببب الي ال  بببببببببس ةالي مصبببببببببم الإ ببببببببب الي اببببببببب   ي الوالال،  بببببببببس اليبببببببببسالب  ببببببببب اليبببببببببيالي  بببببببببس د ،ال س-أ وي الي  س  بببببببببة
ال.%7 الب  س ةالي    ال م الب   الي   س ةالوق ال م ظالي الي   عم الب  يال%3 ي  اليا ال اليال  س الب س ةال

 يتيح الشم ل الم لى ت فيذ برامج االدخ ر الرسمية حيث  -
عكسبببب ال بببب الأياليتلببببس الب بببب ماليأ بببب ي الب بببب ي اليبببب  ال)أيالياكببببيالالاً ادخوووور أكثوووور غوووود  نببببسي اليسببببا ال ال(1)ال  بببب الن ببببذ ال  ي ببببةال

ي   سعببببب ال.الون ببببب الي   ببببب الن بببببسئ الي   بببببس   الوقببببب (البس  بببببس ال ببببب  اليبببببيالي   بببببس ي الي اسببببب     ةالع ببببب ال ويتببببب   الن بببببماليببببب   ي ال
الي   التس   الإ  الأ  ةالييالأو الت  مذال   نسي اليال  س الي اس     الي ا الأ بنال  س ي ال.اليال    س س الي  ئ س ةالد :

 ييالي ذبيالع ض الع م  الي ل ةالينضاميال    نسي .ال%78 م ةالةال نس  -1
 ي  يباةال.ي  ا ويال  الالي   نسي ال   الي   س ةالال%80يأ    ةال -2
 ش  ال.ال40ع  الي  الال%13,6إ  الال3,1ي  ي اليا  اليال  س الييال -3

الوق الت اليع اس الدذهالي   يي ال ل ةالت سع ال  الي ا ب الييالي    س ال  الي ماليس الي ا   ةاليأي  ك ة.ال
الخدم ت الرقميةاستخدام الً : بعرا

اليال  بس الي  قاب ال  صبةالو  ب  ال،وييالببميالي لب يس الي  قا بةاليال  بس الي  قاب ي  قا ة،الالالالي ل يس ال   الي  ام الي اس  الالب
 بب الت ببيالقببس  ةالالي    م يببةالي   ببا ةال  بب الي م ببسئ الي اس  ببةال،ي اس  ببةاليأ بب ي الالي   س ببس الالو  يببةالع بب اليامقببس اليال  ببس ال     ببمال

ييال ل الت  ي ال  يس التاس  الي ا ب الييالي ا كل الالقا  سالياكيالأ ب  الت  يا سال الي   الالالالس ل يس الي اس  ة .الالدذهالي  و ع  الال
ب ب  اليايكبس البكا بس الصب م ة الالالاليياليال  بس الأ  ي الياكيال  سسبس الي  م م الي  قا ةالتاكمياليإ الال   ة.الالالالأق الالأ ض البسا 

 يفالي ام بةالويم  بةالن بمالأدبالآي ةأكث الو  يال م الي   س الع  الي ا   ي الي   ال  ب  الالب ا  اليأي البس ض و ةالبسال  س 
س،الي سأيمي ال  ال س ةالي  مي ئ.الي   كاليالنالإيكسن ةالي مصم الأيض    سبميالي ث بةالوب بس البال ل  ي الال ا   ي الي  قا ةالتسا الأيض 

 .(2)   الي  س الأيسمال  يس الأ   اليث اليالئ اس والي ث س ةالي اس  ةال،ال
صبببم الإ ببب ال الي ابببس  الي  بببسي .الي مالي  سشبببيةال ببب ال ا بببنالأن بببسال الي ا   ببب ةالي  سئابببةالع ببب الي    م م  بببسالدببب يال  بببسي   بببس ال
ي بب ال اسببسع ةالي  بب يئ الي ل ضببةالي بب   الوي ا  ويببةاليس  ببس الع بب الال بب الي از سببس الي اس  ببةالي ا  اببةالةيمعمقببالي   ببس الي  ببس 

ن عبس الي  بس القم بةالال  الي ا ب الييالي    ي الي ل ضةالي ب   الت  ب النس ةال  م ةالييالي سكس ت  م الأد يفاليال  س الب يس .ال
سال  بذهالي   بمة،الو  بياليال  بس ال ب الي ازال  (DFS) ي ب يمالي لب يس الي اس  بةالي  قا بة،الي بممالال سبس الي اس  بةاليب ل  .الإ  يكب 

الي   ال  ب سالي    ةالع ب الإ بلقاليت سدبس اليال  بس الي  م بةال ب الي   ب ي الي  سي بة.الويبنال  بك،ةالي ا   ي الي  قا ي   س الب   الال
وعمييبب الي س س ببةالالي سببمقالوي ا بب  ي ا بب الت  ببب الي  سوتببة.اليببيالب سببمالالالالتبب ي الي ابب   ي الي  قا ببةال بب ال ببم الي   ببم الوي   ببست

 .(3)   الوقمع  العا  س الن  الي ا   ي الي  قا ةي   ال 
 ع  الأن سالعا  س اليس  ةالتس ل مالي    م م  سالي  قا ةال،الباسال  ال  ك (DFS) ياكيالتا   الي ل يس الي اس  ةالي  قا ة

ي   بببم اليا    ون بببةال،الوي لببب يس الي اس  بببةالع ببب الي  بببست الي ا ابببم ،الوي لببب يس الي اس  بببةالع ببب اليان  نببب ،الوي صببب يفالي  ببب ال،ال
يببيال ببل الي از سببس الي اصبب ا ةالأوال مبب الي اصبب ا ة.الياكببيالأ الالوي لبب يس الي اصبب ا ةالي ا  يببةالببب و ال بب وعالب   ببة،ال ببمي 

 
(1) Dean Karlan & Jonathan Morduch, “Access to Finance”, FAI ,2009. p14 
(2) women’s world banking, “Digital Savings: The Key to Women’s Financial Inclusion?”, women’s 
world banking. p4 
(3) Asli Demirguc-Kunt & others, “Financial Inclusion and Inclusive Growth”, op.cit. p8  
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ماليأيببمي الون  ببس  سالوي بب لي سال،ال ضببل العببيالي ا   ببس ال بب الي ااببسيل الي    يببةالي ال   ببةاليثبب الياببب يعال، DFS ي ببا 
سال DFS   بس الوي ااسشبس الوي  ب يمي.الياكبيالأ الت ضباييالئ ابس الويالالوي ل يس الي اس  ةاليأ ب  البابسال ب ال  بكالي ب  نال، أيضب 

ال.)1(يأ   ةالي  قا ةالبس  ل يم اا ميس الي اس  ةال ال  يس ال م الي ا  ةالبس ااسيل ال،اليث الي ا تالي  لص 
ت ببس   الي  اسيبب اليببنال و   بب ي  قا ببةالتبم م الي لبب يس الي اس  ببةال ي بب ل يمالي    م م  ببساليا    ون ببةالعببم ةال بب الأ بب تال  ب ال

 تسسع الي   سقس الي ذ  ةالي  ممي   ةالي م ل الع  التسب م الي اابل ال، ي  ميت الي ا ام ةالأوييال ل الي ااسيل الي ص م ةال
 .(2)ي اال ال   م  اليأيمي با الال س ل ي سالوال

ال(3)وت ا :،الي  قا ةي اا الع  ال  نالي مع البا ييسالويلس  الي ل يس الي اس  ةالالالب اليي  الدذيالي ص  الال
أ  يتالشلص ةالأوالت س  بة،البابسال ل يةالي ا  يةالي  قا ةالي مع الب نميعاليل   ةالييالي ا   س الوي ل يس الي اس  ةال ▪

وي  ام ب ال،الوي لب يس الي اصب ا ةالع ب الي  بست الي ا ابم ،الالي   بم اليال    ون بة  ال  كال ميئب دسالويلس  دبسال)يثب الال
ال.وي اال الي ا   ةالويسالإ  ال  ك ي   يمي  يس الي  اسع ،الوياق يتال،الويالئ اس الي  قا الوال

 ال  ا ةالو م الي  اةال،الونبل اليد ابسمال بس الع ب الي مع الب  البا الي ا   س الوي ل يس الي اس  ةالق الت م ال م ▪
ع بب ال بب م الي اثبببس ال  اببنالتام بب اليأعاببس ال)والي بب ل يمالبابب الي لبب يس الي اس  ببةالي  قا ببةالأ بب يتالشلصببب ةالأ

ي اب وتاليأو  بةال  اابل الي اا ن بةال،الويبسال يث الي اال الي ا   ة، blockchain با الي     س الي  سئاةالع  
ال.إ  ال  ك

ع بببب اليبببب و يالي لبببب يس الي اس  ببببةال  ببببكالالب   بببب الالوي اسبببب   كالوي   ييستبببب ال بببب الي اببببس  الي  قابببب ال،اليا  ببببةال  ببببمقال ▪
سال،ي لسضباميال  بميئ ال،ال  بب الع ب الي اابب الع ب اليان  نبب ي   كب اليببيالأ الي اا ميبس الويضبب ةالوالبب اليببيال  الأوال ا  ب 

 وش س ة.
 . الي   وطالوش وطالي  مالي ل يةالي اس  ة   الي عس الي ا  ت ةالع  التم  نالي ا  ال قا  سالوق مال ▪

  بببببب الإ بببببب  الي   ي ببببببس ال ا بببببب ال كميببببببس ال و ال  ببببببم الشبببببب قالأ بببببب سال و ي البببببببس  ي ال بببببب ال بببببب  العببببببس ي اليال  ببببببس ال
 البببببببمياليمي  م ببببببس.ال مبببببب الأن ببببببي الي قبببببب  اليأ ببببببمم ةالي لسصببببببةالبسال  ببببببس الويال بببببب  لسالبمي بببببب ةالناببببببم جالوي  ببببببم م

تم ببببب الشببببب ا الو بببببم اليال ببببب ااس الي  سببببببسن ال ببببب الدبببببذهاليا ابببب اليق  ا بببببس القبببببسئ الع ببببب التا  ببببب الي  و بببببةال ل  بببببس ،الودبببببمال
 الي  ببببب يال  ا  بببببي  بببببسال بببببم الي   ببببب ي الي بببببا ال ابببببل الو   بببببةال   ببببب  ناليال  بببببس ،الب بببببمسالي  بببببم م الي    ببببب ي،الوال

يال  بببببس ال،التببببب التصببببب ب الدبببببذيالي  ابببببم جالبببببب   س الي  سوتببببب الإ ببببب ال م  بببببسالي   مب بببببة،الو ببببب  س م ة،الويس م  بببببس.الي بببببم ال
 بببببس ال  سببببب ال  ابببببس الآ بببببمم ةالب  بببببةال،ال  ببببب الت  سدبببببسالي  بببببمم م ال  ببببب  الي  س ببببب الينببببب الع ببببب الي ببببب   الي الي  بببببم م الويال ال

 .الال(4)ييالدم    الي م   ة
  ببب الي اببب   ي الالة مببب الببببز  الي ببب ال  بببس ال ببب اليال  بببس ال،ال بببام الي ابببس  الع  الد بببسسالتببب عم يابببسال ببب  الب ضببب ال  بببسالي ال

يبسالدبمالوالال،ي م يئنالوت  بناليبياليسب م س الي ب   ي دسالةي   التاا الب و دسالع  التم  نالقسع الالالةي ص م الوبسال  الي ا   ي الال

 

(1) OECD, “Policy Guidance on Digitalisation and Financial Literacy”, G20/OECD INFE, OECD (2018) p 10. 
(2) Nagarajan and Meyer, “Empowering rural communities through financial inclusion”, 
International Labour Office, 2006, p4 
(3) OECD, “Policy Guidance on Digitalisation and Financial Literacy”, op.cit. p.p. 15-16 
(4)  Garon S. “The Transnational Promotion of Saving in Asia –Asian Values or the Japanese Model”, in 
Garon S. Maclachlan, “the Ambivalent Consumer in East Asia”, cornell union press Ithaca ,2004. P16.  
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 بل اليال يبس اليابسالي  ب الال بم اليكثب الت   بس التي ب الي الالة السام العت ال ي الة س   م اليأالي اصس  ع اس الع  الالي   الييالي
 و ي الي ببببت بببسهالال س النسببب الس ال صبببكثبببب الت أت بببم العبببس ةالع ببب الي الي  يببببس ال ي الي ببب   الي اببب ل  الالو  بببة.س  الي  اليبببيالي الببب

الال.Business Cycle(1)ةالق صس ييال
 

 ث ن  ال مطلبال
 الشم ل الم ل     مصر

 ا  ببببس ال   ببببام الي اببببس  الع بببب اليبببب ي الي اببببسمالت بببب فالإ بببب الالأ بببببنكببببس الي   ببببكالي ا  بببب يالقبببب القبببب  الق بببب العببببسيميالت  ببببب ال
 سبببببسبس التبببببم م ال  اابببببل الي  ببببب  الي سنبببببسال و اليصبببببس   الإ ي  بببببةالونصببببب ي الي بببببس ظالإ    ون بببببةال ببببب ال ببببب  الت  مببببب الي   بببببمسالع

وت بببببا القسئاببببةالي  اس  بببببس ال،اليببببيالأ ببببب الت  مبببب الأك ببببب العبببب  اليبببببيال يببببس الي ا  ابببببنال   اسيبببب اليبببببنالي   ببببسعالي اصببببب   الي   ببببا 
   ببببام الي اببببس  ال ببببل ال الي  بببب ال بببب  دسالي ا  بببب يالأيببببسمالي   ببببمسال سع  ببببةاليال   ببببس البمببببممالي ابببب أةال بببب اليببببس  ال،الوي مببببممالي ا ببببب

ال.(2)أب   ،الو ممالي   س الي اس ا ال  الأ س س،الو مماليال  س ال  الأك مب 
ي الي  ببببب اليتلبببببذت ساليصببببب ال    مببببب اليزشببببب ي الي  بببببام المال،الأدببببب الي ل بببببال  بببببمالو بببببمفالت  بببببسو الي   ي بببببةال ببببب الدبببببذيالي ا

 ال بببببب ال ويزشبببببب ي الي  ببببببام الي اببببببسي اببببببس  ال،الوبابببببب ال  ببببببكالي اامقببببببس الي  بببببب التمي بببببب اليصبببببب ال بببببب الت  مبببببب الي  ببببببام الي اببببببس  .ال
اليص .

 الفرع األول
 مصر     لشم ل الم لىلالمب درات الدا مة 

ت بببببب  الي  و ببببببةالي اث ببببببةال بببببب الي   ببببببكالي ا  بببببب  الي اصبببببب  الب   مبببببب الون  ببببببس الي  ببببببممالي  ببببببام الي اببببببس  الع بببببب الإ ببببببلقال
  :(3)ي ا س  ي الي  يعاةال ا  ممالي  ام الي اس  وييالأد الي ا ب الييالي ا س  ي الي  يعاةال  ذيالي  م  ،ال

   حس ب لكه م اطنمب در أواًل:  
"الب  ببس،الت بب ال39أ  بب الي   ببكالي ا  بب يالي ببس  ةالي  ببام الي اببس  البس   سببم اليببنال ا ببنالي   ببمسالي اسي ببةال بب اليصبب الوعبب  دسال"

ع بببمي ال" سبببس ال  ببب اليبببمي ي"،الو عبببسالي   بببكالي اصبببس فالإ ببب التسببب م ال ببب  ال سبببسبس الببببس   مسال  ابببمي  ميال و ال ببب الأ نببب ال  ببب  ال
ئ ةالوي ا ي  الوي  مي يالوي  ا  بس اليأد  بةال  مع بةالي ابمي  ميال   الوي ا س  الي  سي  سس ،الي   يالع  الض و ةالي م م ال  اليأقس

ت  فالإ  الض الأك  الع  الييال يس الي ا  انالإ  الي   بسمالي ابس  الع ب الت ب  نالي ابمي  ميالع ب ال ب  الوالالالبس ا س  ةال  الي ا س  ة.
  ة. سسبس الب  

 مب در  التم يه العق ري ث نيً : 
ي  بببببس ي ال   ببببب الال10،الوتببببب البام   بببببسالتلصببببب  الي  بببببعال2014اصببببب يال ببببب ال   يبببببب الي   بببببكالي ا  ببببب يالي الي ا بببببس  ةالأ  ببببب 

عسيبببببس الوأ بببباس اليل ضبببببةال    ببببمسال   بببببممالبإعببببس ةالإق يضببببب سال ا بببب و يالوي م ببببب  الي بببب   البسبببببا العسئبببب الي  بببببسق الال20 ابببب ةال
ي ا ببببببس ي،الالبا بببببب وعس اليا ببببببكس البس ا  ااببببببس الي اا ين ببببببة،الال اببببببسال ببببببا  الي ببببببس  ةالي   ببببببكالي ا  بببببب يالي لسصببببببةالبس  ام بببببب 

 
ي  بببببنالال"،الةي  بببببام الي ابببببس  الويعببببب هال بببب التا  ببببب اليال ببببب   ي الي ابببببس  ال بببب الي   ببببب ي الي ا ب بببببال،" دببببب ي الي اببببب الي    ابببب الال،ي ابببب الي ا يقببببب ال سب بببببال (1)

 .110 ال سب ،
 / https://economyplusme.com/49939م اح علل الراب : (2)
 1ص  . 2018عالمال ، العامة لالس نانسي البنا، " الشمو  المالي ن و ال  و  لالق صاد الرقمي"، الهي ة  (3)
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 ا بببببب و يالي بببببب   الال%7إ بببببب الال%5ع بببببب الي  بببببب تالب سئبببببب ةالبسبببببب  ةالبابببببب التلمبببببب  النسبببببب ةالي  سئبببببب ةال ببببببب   يوتالبببببببميالالبس  صببببببم 
  بببببببمقالي م ببببببب  الي ببببببب   الب ببببببب طالأالالب  بببببببسو ال بببببببا الي م ببببببب ةالال%10.5 ا م ببببببب  الي ببببببب   الوال%8 سبببببببمال  ببببببب الي  ببببببب  ،الو

 أ  ال    ال.ال950
ةالي  سئبببب ةالع بببب الي  بببب تالو بببب م ةالي اببببمي  ميالن بببب  يالالنل ببببستالنسبببب القبببب الي ببببس  ةالي  ام بببب الي ا ببببس يالإ  ببببسال ال  مبببب ياليببببيال

ي  ببببس ي ال   بببب ال بببببالال10ي  صببببم الع  بببب ،اليأيبببب الي ببببذيال ابببب الي   ببببكالي بببب  ال  ببببنالإ اببببس  اليأيببببمي الي الصصببببةال  ا ببببس  ةاليببببيال
 ي  س ي ال.ال20

 يه المشرو  ت الصغير  والمت سطة مب در  تم  ث لثً :  
 م ةالوي ا م بببب ة،الوي  بببب التبببب اليببببيال ببببل التام بببب الي ا بببب وعس الي صببببأقببببسمالي   ببببكالعبببب ةالي ببببس  ي ال بببب ع الي  ببببام الي اببببس  ال

ال%7ي  سقصبببببببةال  ا ببببببب وعس الي صببببببب م ة،الوب سئببببببب ةالال%5ي  بببببببس ال   ببببببب الب سئببببببب ةالال200ب ببببببب   ةالال2016إ لق بببببببسال ببببببب الب بببببببسب ال
ي  سقصبببببببببببةال  ام ببببببببببب الال%12ي  سقصبببببببببببةال  ا ببببببببببب وعس الي ا م ببببببببببب ةال  ام ببببببببببب الي   بببببببببببسعالي   يعببببببببببب الوي صببببببببببب سع ،الوب سئببببببببببب ةال

ي صببببببب سع ةالوي   يع ببببببةالوي  سقبببببببةالي ا  ببببببب  ة،الوب  ببببببب ال أ الي اببببببس الي اسيببببببب ال  ا ببببببب وعس الي ا بببببب وعس الي ا م ببببببب ةال  ام ببببببب ال
ي  ببببس ال   بببب ال  بببب الال55ي  اببببم ل الي  بببب التبببب الضببببل سالت بببب الي ببببس  ةالي ا بببب وعس الي صبببب م ةالوي ا م بببب ةالبس   ببببكالأكثبببب اليببببيال

 .2017ن سيةال   ا  ال
نال ببببببب الت ببببببب ي ال،ال   م ببببببب2014كابببببببسال سنببببببب القببببببب الصببببببب   التا  ابببببببس الب ببببببب  الي  ببببببب وعالي صببببببب م ةال    بببببببمسال ببببببب ال يسبببببببا  

   بببببب  س الي صبببببب م ةالوي ا م بببببب ةالوي    ئببببببةالي اصبببببب ا ةالوبس  ببببببس  الت  بببببب الي   ببببببمساليتسببببببسعال بببببب ال يئبببببب ةالالي لبببببب يس الي اصبببببب ا ة
ن ببببس  سالي ببببا القسعبببب ةالأك بببب اليببببيالي ااببببل اليببببنالت ببببمعال بببب الشبببب يئ الي ا  اببببنال بببب الي ا ببببس  الي  بببب ال ببببم  ال بببب  الت ببببكالي  بببب وعال

اببببببس الي   ببببببب ةال  ببببببب ة،البساضببببببس ةالإ بببببب الي  ا  ال م ببببببسالي ضببببببا ةال  بببببب ال  اببببببةال أ الي اببببببس الي ا  ببببببم ال بببببب  الإن ببببببس ال بببببب وع
ي لسصببببةالب  بببب ي ال بببب يس الي بببب  نالعببببيال   بببب الي  ببببست الي ا اببببم الوي  بببب التضببببا  التم بببب نالن ببببسقالي بببب ي الي ل يببببةال  مصببببم ال

 با يسال سن الد سسالش  ةالوي  ةالد الي   الت  مالت كالي ل ية.الأك  الع  الياكيالييالي امي  مي.
 (1))أم   المصريين)شه د  التأمين رابعً :  

   يبببببس الال%ال16%إ ببببب الال10    بببببةالت يم  بببببةالوياببببب  ال سئببببب ةالب ببببب يوتاليبببببيالب  بببببسةال  ببببب يميالع ببببب الي يالأيبببببس الت ببببب  الشببببب س ة
ي ا  ويببببة،الويببببيالبم  ببببسالي ااس ببببةالي ام ببببا ةالوي اببببسي م البس ممي ببببةالوي ا ي عببببم الوي ابببب أةالي اام ببببةالويببببيال  سبببب ال بببب ب  الت يم ببببس ال

ال4   بببببب ،اليببببببنالقسبببببباالتبببببب يم  الشبببببب  يالقبببببب  هالال2500   بببببب الإ بببببب الال500ي  اسع ببببببة.الو   بببببب س ةال اببببببسال يببببببس الت بببببب أاليببببببيال
  م بببببسال   ببببب س ي اليبببببيالال16ةالأ ببببب ال   ببببب الو  م بببببس ال   ببببب س ي اليبببببيال يبببببال8   ببببب ،الوال500م بببببس ال   ببببب س ي اليبببببيال يبببببةال  

   ببببببب الي   بببببببناليبببببببيالي  سئببببببب ةالي اسببببببب   ةال  ببببببب الشببببببب س ة.الال2500  م بببببببسال   ببببببب س ي اليبببببببيال يبببببببةالال20   ببببببب الوال2000 يبببببببةال
ي ام بببببببامميالوت ضبببببببايالي  ببببببب س ةالت   بببببببةالت يم  بببببببةال ببببببب ال بببببببسال الي م بببببببسةالي      بببببببةالون   بببببببةال  بببببببس ت،الوتصببببببب  ال  اابببببببس ال

عسيببببببسالبس بببببب ل يمالب سقببببببس الدببببببم    الي  مي ببببببةالال59إ بببببب الال18يببببببيالال ال بببببب الي  بببببب   ةالي اا  ببببببةلي ااببببببموي اببببببزق ميالوي  سببببببس ال
 الي   بببببكالليبببببيال بببببال2018 ببببب اليبببببس  الالدميبببببةالي  قسببببببةاليال ي  بببببةت بببببكالي ا بببببس  ةالوقببببب الأ   ببببب الال.و و الإ ببببب ي ال  ببببب ال  ببببب 

،الويببببيالل السصببببةاليد اسيببببسالي بببب اوأببببب  الب ببببمسال يالد بببب الي اصبببب يالوب ببببكاليصبببب الوب ببببكالي  ببببسد ةالوي   ببببكالي   يعبببب الي اصبببب ي.ال
ال  س ةال  اس  م ال سمالت ضم  الإيس:ال الي ا   ةالي ثسن ةال  ا س  ة.ال     الدذهالي ي ا مقنالأ الت س سال 

 
 79. ص  2018مجموعة البنك الدولي، " دراسة ع  ال مكي  االق صادي للمرأ "، مجموعة البنك الدولي ،مايو ،  (1)
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ي  صببببم الع ببببب التبببب يميالع ببببب الي   ببببسةاليسببببب   ال بببب ال س بببببةالي م ببببسةالي      بببببةالأوالن   ببببةال بببببس تالبا  ببببعالب ببببب يوتاليبببببيالالأال(
الأ  ال     الأوال250أ  ال    الإ  الال50

ال  مي .ال 10الإ  ال5    ال ا ةالييالال3000اسشالش  يالب  يوتالييالأ  ال    الإ  اليال( ال
الوأد ال صسئ الدذهالي   س ةالييال م الي  ام الي اس  الد :ال

 بببببب  الي  بببببب الأ الي   ببببببمس،الويببببببيالعبببببب التاكمبببببب   اليببببببيالي  ابببببب فالع بببببب الي لبببببب يس اليلإضببببببس ةال يببببببس ال  ببببببب ةالإ بببببب العابببببب-
الي  ي سالي   ك 

م بببببب نالياببببببس فالي  يببببببس الي ا ا ببببببةاليس  ببببببسالعببببببياليل  بببببب الأ وي ال اببببببسمالبببببببساليم الي اس  ببببببةالعببببببيال   بببببب التايسببببببسن ةالي-
،الودببببببماليببببببسالب بببببب  ال  اسبببببب  م بياليا  ببببببةاليالشببببببكس اليال بببببب  ال(يال  ببببببس الوي  بببببب يمي)ي  ام بببببب الب اا ببببببسالبببببببميال بببببب ي مياليببببببس م ميال

الة،الويسالإ  ال  ك.ال    يمي،اليث الي   يميالع  الي اا   س ،الوي   يميالي ص  ،الوي   يميالع  الي ا سصم الي   يع 
ال
 المركزي يلزم البنوك بإنشاء إدارة مستقلة للشمول المالي ك البن: خامسا  

ال5ب ببببس  خالال بببب الب ببببكالبإن ببببس الإ ي ةاليسبببب   ةال   ببببام الي اببببس  الوأشببببس الي ا  بببب يال بببب ال  ببببس ال و يالي   ببببكالي ا  بببب  ال بببب مالي
ي   سبببببببم ال ي   بببببببسالببببببببميالإ ي ي ال،الن ببببببب هالع ببببببب اليمقاببببببب اليا    ونببببببب ،الإ ببببببب الأ الدبببببببذهاليا ي ةالت بببببببم  العا  بببببببةال2020يبببببببس  ال

ال.  كالييالنس  ةالوي   كالي ا   يالييالنس  ةالأ   الا اسالب ا  البس  ام الي اس  وو  ي الي 
ال:ع  الأ الت م الي ا سمالي ام  ةالإ م سالب  الأ ن اليسالب  

 ي ي الا مببببببب الي  بببببببام الي ابببببببس  البس   سبببببببم اليبببببببنالي   ال( ببببببب مي الال5ال–ال3) ببببببب الإعببببببب ي الي ببببببب  يت   ةالي م ببببببب ةاليأال-1 
ال .    ةأيي   كالأوالييالي  الي   البس  س ةال   وعالي   مسالال كالع  الأ الت م اليا ا ةالييالي  سالإ ي ةي اا  ةالبس  

ال:إع ي ال  ةالعا ال  م ةالع  الأ الت ضايال-2ال
ال .ي  م نالي    ي  الوي  مي  ال  الي    الوي ا س  الي  سئ ةال-أ

ي   س ببببببس ال ي ي الي اا  ببببببةالبس   ببببببكالب بببببب  الت ببببببم  الي ا   ببببببس الي  سئاببببببةالوي اابببببب الع بببببب الت   ببببببةالي  ميصبببببب اليببببببنالياال- ال
ال.  ا ةاليس  سال سصةالي ا أةالوي   س الي اسال يس الي ااس 

    ون ببببببببةالوي  ببببببببسالي ببببببببس ظالي  ببببببببست الي ا اببببببببم ال بببببببب اليالأ بببببببب الت بببببببب ي الي لبببببببب يس الي اس  ببببببببةالوع بببببببب اليي  م ببببببببنالال-ج 
ال .وي   سقس الي ا  معةالي  يس

ال.ن  ةالي ا ا  ةالب سأ  ةالو عسيةالين  الي ث س ةالي اسال- ال
ال.عاس الوت   نالي ا  وعس الي ا    ةأ ع ال وي اليال-ه
 بببببب  يت   ةالو  ببببببةالالبس  ببببببام الي اببببببس  ،الوي سباببببببةالت  مببببببذالي ا سباببببببةالت  مببببببذالي ببببببس  نالي   ببببببكالي ا ا  ببببببةالوضببببببنالآ  ببببببةال-3
ال. م سل  ي ي الي ا لذةال  ا ا س الإ م اس،الوت  ب الي   مي الويي اا الي
 ي ةالي ا    بببببببةال   بببببببام الي ابببببببس  البس   بببببببكالي ا  ببببببب يالي اصببببببب ياليبببببببيالويقبببببببنالإلي  مصببببببب س الوي ا    بببببببس ال ببببببب ي الت بببببببال-4

ال.    كالي ااس  س الي اا  ة
ال.ي   سم الن مالت  مذال اس  س الي  ام الي اس  ال-5
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 ي ة،اليبببببنالي   كببببب اليبببببيالتبببببم م الا مالتمي  دبببببسال ببببب الي ابببببسي ميالببببببسل الي ا ا بببببةالي بببببلت  بببببب الأعببببب ي الي ابببببم  ميالوي ابببببزدال-6
ضببببببس ةالإ بببببب الي يعببببببسةالو ببببببم الب  ببببببةالت  م م  ببببببةاليزد ببببببةال   اسيبببببب اليببببببنال بببببب اليببببببساليلبببببب الي   ببببببس الا مال  بببببب ،البسلي  بببببب   مالي بببببب

ال . الي اس  و  يس الي  امال
ال.   الت  م الي   ا ةالي اس  ييةالبال   ال مين  سال-7
ال :إع ي الت س   ال و  ةالب   ال-8
ال .   يت   ةالو  ةالي اا الي س م ةالن سئ اليال-أ

 .ام الي اس  ن سئ ال اس  س الي  ال- ال
ال.ع الع  الأ ي الي   كأس الو  يس الي  ام الي اس  الو  س اليي اس  م بيالييالي   ال-ج
 

  راالدخجمعي ت س دسً : 
 م ببببببم ةالال2009ب نببببببسي ال ا  ببببببس الي ابببببب   ي الوي  بببببب وتالي   و ببببببةالي ببببببذيالأن بببببب ت اليز سببببببةال مبببببب اليصبببببب ال بببببب العببببببسمال

نابببببببسئ الوشببببببب  ةالاليببببببب الي ا  ببببببب ةاليأيسبببببببسن هالب نبببببببسي الي  ابببببببسع الي بببببببذيالالب  بببببببس اليال  ا  ببببببب الي  بببببببام الي ابببببببس  ،الوي  ببببببب الي
ال(ي  ا  ببببببة)سالن ببببببسمالي ك و ببببببم  .الو  بببببب  الب نببببببسي ال ا  ببببببس الي ابببببب   ي الوي  بببببب وتالي   و ببببببةالي ببببببذيالي بببببب  الإ بببببب ال بببببب اليبببببب

 س بببببب ةالأوال   ا ببببببةالي بببببب وعست يالأ  ببببببس الوأ ببببببذالقبببببب وتال     ببببببةالي   س ببببببست ياليلي    مبببببب يال   سببببببس الت ببببببم يالي امعببببببس ال 
و بببببب  الت و ببببب الأعضببببببس ال ا  بببببس الي ابببببب   ي الوي  ببببب وتالي   و ببببببةالبال  ببببب الأنببببببميعالي  ببببب   مالع بببببب الوأن ببببب ةالتم مبببببب الي ببببب   .ال

يببببب ال ببببب الي بببببس    الي ا  بببببسالو بببببمدسجالبس م ببببب الي    ببببب ،الأببببببس ئاليعابببببس .الوتببببب الت  مبببببذالي   نبببببسي الأيبببببم الي اس  بببببةالوت ا بببببةالييأ
 ا  ببببببسال بببببب الي ببببببس    الأ ببببببممطالوب بببببب ال ببببببم  الت بببببب الي  ببببببةالي(القبببببب مالي لمبببببب )ال الت  مببببببذهالأيضببببببسالت بببببب الي بببببب ال و  بببببب يالي

  ابببببسع الو ببببب الإ بببببس الب نبببببسي الضببببباس الي   بببببمقالوت سبببببميال ببببب  ال سبببببمالي ببببب  قالي بببببذيالالي  بببببمي ال  اببببب أةالوو ي ةالي  ضبببببسييالي
(1).الي الي ا   ةال  ا أةالأش يكةالينالدميةاليالو وب ال  أت س الياليام  الي

 

ييببببب أةالو ببببببةالبمببببب ال  مببببب ةالوي ا بببببةاليبببببيالي مصبببببم الإ ببببب الال4000وي  ببببب فالي  ئ سببببب ال   نبببببسي القببببب مالي لمببببب الدبببببمالتاكبببببميال
 ا  ببببةالال372 اليالق صببببس يةالي ا  معببببةالوي ا ب ببببة.الوأع ببببيالي ا بببب وعالأنبببب الوصبببب ال  بببب ال الالك بببب العبببب  الياكببببياليببببيالي  بببب  اليأ

أ بببببس  الوالال،الال الل  بببببال558وال بببببم ةال8004ووصببببب الي ا ببببب وعالإ ببببب الال بببببةالي مي ببببب ةعضبببببميال   ا ال23ي م ببببباالعببببب  الأعضبببببسئ سال
 ا  بببببببةالال2616ت بببببببكم ال م ابببببببساليب  ببببببب  الدبببببببذيالي  ابببببببم جالأو اليببببببب ة،التببببببب الال2009يز سبببببببةال مببببببب اليصببببببب الأنببببببب الي بببببببذالعبببببببسمال

ال  ببببس ال5نسببببس الو % 95) بببب ي الوأكثبببب د الت ا  ببببسالأيببببيالأ  بببب اليال54011  ابببب   ي الوي  بببب وتالي   و ببببةالتلبببب مال .ال(%ال 
 اببببببس  الأ باببببببةالبإق ضببببببسالال11534  م ببببببسالوت بببببب ي الال403442ببببببميالول  ببببببس الي  ببببببس العاسن ببببببةاليوتضبببببايالن ببببببسطالدببببببذهالي  ا

 فالي ل بببببةالي ا  ببببب الع م بببببسالببببببميالي ا  بببببسالوت بببببال145   ببببب .ال400  م بببببس،الوي م ببببباال  ابببببةالي  ببببب تالال613816ببببببميالولي
ي  ببببببمي ال  ابببببب أةالوي   ببببببكالي ا  بببببب يالي اصبببببب يالإ بببببب التم بببببب نالناببببببم جال ا  ببببببس الي ابببببب   ي الوي  بببببب وتالي   و ببببببةال   ببببببا اليببببببيال

يم الأسمالبببببسال ابببب بببب   مالع بببب اليي اليببببيالي  سببببس الو م بببب  ال  بببب الي ا ببببس  ميال بببب  ال سببببسبس اليصبببب ا ةالوت بببب الي  بببب يال  بببب اليببببيالي ا
ال.ي اس  ة
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 الث ن  فرعال
 الشم ل الم لى    تحقيقالتحدي ت التى ت اجه مصر  

التمي  اليص الي ا ب الييالي    يس الي  س:
 تدنى نسب المتع ملين    القط ع الرسم أواًل: 

يسبب   م ال  يببةالأوالال%28  ببااليببيالإ اببس  الي اببمي  مي،اليبب   الال%33 الن ببمال  الصبباببسي مياليببنالي   ببسعالي اب ببعالعبب  الي ا 
الي     ة.  ي ميال  االييالي ل يس ال

   ث نيً : األمية الم لية

سالي بببببم ال و الن ببببب الي ث س بببببةالي اس  بببببةال ببببب الي سبببببمقالي ا   بببببةالال14إ ببببب ال (1)الس الي   ي بببببإ ببببب  التمصببببب  ال .4 عسئ ببببب 
إ بببب الي  ا بببب  الي اببببس  الوي ث س ببببةالي اس  ببببة،اليمضبببب ةالأ الد ببببسسال  صببببةال   ببببس ةالبببببميالي ااببببل ،الأو  ببببسالي   ببببس اليأ  ببببس ال

 .ي ا صس الي   بثةنس ةالي  ا   الي اس  ال أل  س الع  ال
ينل ببببببستالي ببببببمع الي اببببببس  الوي  قابببببب ال  ااببببببل اليببببببيال و الي بببببب   الي ابببببب ل  الوي ا ا ببببببمي،اليببببببسالي  ببببببسجالييضببببببس ال ▪

 الي اس  بببببة،البم ابببببسالأشبببببس الي ا بببببم ال  ا  ببببب اليبببببيالي   بببببم الي ا  يبببببةال  بببببذهالي  يبببببس ال   بببببس ةالإ يبببببس   ال ببببب الي لببببب يس
ي اا  بببببةالب دا بببببةاليا ي ةالي اس  بببببةالي  لصببببب ة،الي ثس ببببب الإ ببببب الأ اليأ  بببببس اليأقببببب ال ببببب الي  يبببببةالي اا  بببببةالت   ببببب الإ ببببب ال

 .ويال  ثاس ال م  اليأ  
 محدودية انتش ر م كي  ت الصراف اآللى    الريف والم  طق الحدودية ث لثً :  

ي ا ببببببس  الي   و يببببببة.الي  بببببب التا  بببببب الأ بببببب الأكثبببببب الي ا سصبببببب ال بببببب الي   بببببب الوالالATMين  ببببببس اليسكم ببببببس الي  و يببببببةال ▪
  بببب ب العببببيالاليببببيالإ بببب ي الي ااببببسيل الي اس  ببببةال بببب اليأيببببسكيالي اسيببببةال  ااببببل  عاببببس ال   ببببام الي اببببس  ،ال اببببسالتببببم  هال

أ بببب اليسكم ببببةالصبببب ي  الآ بببب .الأ  بببب   ال12.2ي  س ببببةالإ بببب اليم بببب الي   ببببك،الو   ببببعالعبببب  الي اسكم ببببس ال بببب اليصبببب الال
ن الي س  بببببببس الي صبببببببام .الوي ا س  بببببببس الي   و يبببببببةاليبببببببيالي  و يبببببببةال،البم ابببببببسالتابببببببس ببببببب الي  بببببببسد ةالويال بببببببك    ة

 الال.(2)ين  س دس
   الدفع النقدى تفضيل رابعا : 

و مب اليب   ميالأدا بةالي   با ة،اللب يس الباب الي إ ب الأ الي اصب  ميالالالبث بم ال ب ال(3)الالس الي   ي بإ   الالتمص  الال
ن  بببس النسببب ةالي  ببب ي اليالوع ببب الي ببب   اليبببيي   بببسعال ببب اليصببب ،اليبببسالب   بببمالي ااببب الع ببب الوضبببنالي   بببم ال  بببذهالي ا بببك ة،ال

ي ا بب   ياليببسال ي ببميالي ضبب م الآ  ببةالي بب  نالي   بب  ال بب ال بب العبب مالي ث ببةال بب الق ببمي اليا    ونبب ال  ا   ببس الإالالأ الي  ثمبب اليببيال
 .ي   ناليا    ون 

ي   ي ببببببةالأشببببببس  الإ بببببب الأ الي  بببببب س الي   بببببب و الإ بببببب الي ببببببمع الب دا ببببببةاليأيببببببيالي اا ميببببببست الوي بببببب ل يماليأ وي ال
 .  الي   مي الي  قا ة،ال    مال سال اليال   يقالويال   س ي ل يةال   يميالياسيلت  الع
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 أم كن األ رعخ مسً : 
ت  بببببب ال بببببب وعالي   ببببببمسال بببببب الي ابببببب  الوي ا ببببببس  الي  ضبببببب  ة،الياببببببساليامبببببب الن بببببب الي ث س ببببببةالي اصبببببب ا ة،ال بببببب   ال

ال1016 بببب عالب  سيببببةال يسببببا  الي اسضبببب ال ببببس العبببب  ال بببب وعالي  بببب  الب  ببببعالال4220إ بببب الي ت ببببسعالعبببب  الأ بببب عالي   ببببمسال
ال.(1) مس  نالي  ثم الييالي امي  ميالإ  الي ا وفالعيالي  اسي الينالي    عس ال  ا،الالياسالب

الالقئس دسً : كثر  ال ث 
كثببببب ةالي اسببببب   ي الي  ببببب الت    بببببسالي   بببببمساليبببببيالي اابببببل :ال بببببمي ال  ببببب  ال سبببببس الأوالي  صبببببم الع ببببب القببببب تال

الي  ام ببببببب اليال ببببببب  لك ،ال  بببببببم م الي مقببببببب وي  ببببببب التبببببببز يال ببببببب الأ  بببببببماليأ  بببببببس الإ ببببببب التم ببببببب الي اامببببببب ال  ببببببب  س ال
   بببببببم الإ ببببببب اليالق ببببببب يتاليبببببببيالأ ببببببب الي   بببببببس ال و الشببببببب وطالأواليسببببببب   ي ،اليابببببببسالي  ببببببب الي   بببببببسعالوي   ببببببب ،الأوالي

الي اص   ال   ي الييالي  اسيل الي اس  ةال  امي  ميالو   الييالن  الي  ام الي اس  .
ال سباس :

ي ا ببببكل الي     ببببةال  لبببب يس اليال    ون ببببةالي  بببب الت بببب ي سالي   ببببمس،الن بببب ي ال  س ببببةالي   ببببمسالإ بببب الت ببببم  الي   بببب ال
الالال م  ةالأن ا  س.     ةالي    مالي

عسي ببببس :الينابببب يمالي ث ببببةال بببب التببببم  الي سببببمم ةالع بببب الي  س ببببة،الي  ثمبببب الي ضبببب اليال   ببببس البس سببببمم ةالي    يببببةالو  ببببكال
 بببب مالي   ببببم ال بببب ال ببببسعس اليابببب و ة،الال ال بببب الي  سنببببس ال ثمبببب ةالت ا بببب اليسكم ببببس الي صبببب يفالي  بببب ال،الأوالببببب  ال

ال  الضخالي سمم ةال م ي .الوالالبال سصةال  الأوقس الي ذ وة اليث الياليسماليأو  ال ص فالي ا ت س ،ال
  بببب ال ي بببب الي اصببببس فالن سبببب سالي ببببك ةالتمقبببب الي ل يببببةاليس ي بببب التمي بببب الي ا ببببب اليببببيالي  ببببس ال  بببب الي   ببببم ال

الي ا ام ال  الي    الي     ةال  ذيالي   سع.
و بببب الي  ببببس ال ثمبببب ةالقبببب الي  ببببسجالي  ببببل ال ببببمم ةالت ببببسو ال بببب الي سبببب مالي مببببمي ،الوت ببببم الي   ببببمسال بببب ال مبببب ال

الأوقس الي اا 
شبببببسي ةالع ببببب ال   ابببببةالي   بببببسمالي اصببببب يالويبببببسالي  بببببسجالإ  ببببب ال امي  بببببةالت بببببكالال الن ببببب ةودبببببماليبببببسالب ابببببميالإ  بببببس

 ي    يس ال،ال    م الت  مالي ام ال  الي  ام الي اس  .
 

 

 .مرج  سابق  ديال أمال الشمو  المالي في مصر"،  5شأل، "  ( فا مة ن 1)
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 الثالث  فرعال
ي مص 

 
ات الشمول المال ف  مؤشر

اليزش ي الي  ام الي اس  ال  اليص ال  ع مفالن  سو ال  الدذيالي 
 المؤشر األول : الحس ب ت المصرفية

شببببب ي الي  سبببببسبس الوي ببببب ل يي سال ببببب الي ببببب و الي ا ب بببببة،الوت بببببم الي   سنبببببس الإ ببببب الي الد بببببسسالي  ببببب و الي  بببببس  اليزالو  بببببميالال
 و الي  بببببسالي  ابببببسو الالاصببببب البس ا س نبببببةاليبببببنال  بببببمةالببببببميالياببببب ال الييببببب لسال سبببببسبس اليصببببب ا ةالو بببببذ كالي ببببب ل يي سالا 

الي ل    .
ال2014يزش ي الي  سسبس الي اص ا ةالعيالعسمال

مؤشللللللللر املللللللل الك  
  ساب

الوصللو  الللل مؤشللر 
 ال ساب

دال مؤشلللللللر اسللللللل و
 ال ساب

 %2.9 %9.6 %14.1 مصر

 %41.8 %76.9 %83.7 االمارال

 %29.1 %74.9 %81.9 الب ري 

 %28.3 %70.3 %72.9 الكويل

 %7.9 %19.1 %24.6 االرد  

 %19.0 %33.4 %46.9 لبنا 

 
  2015المصدر البنك الدولل: 

 بببببب العببببببسمالال%14.1و الي سببببببسب اليببببببيالقبببببب ال ي  النسبببببب ةالييبببببب لسالي  سببببببسبس ال بببببب الي  بببببب الال(1)ال   سنببببببس ال   ببببببسالوالوالو بببببب اليصبببببب ال
 سببببس ال  ببببا ال ببببب  ال ببببب ب  ال(ال بببب كث ال بببب ةال21يال)مي  بببببس  اليببببيال-ال2017و  بببببس ال   سنببببس ال- بببب الي ايببببةالال32.4ون بببب الال2014

،الي لبببببب يس الي اس  ببببببةالمالنببببببمعاليببببببي ايببببببةالي بببببب ل ال بببببب اليال48بم اببببببسالال،ي  ال(3)(ENPO)(2)     يببببببةال الي  ميببببببةالي  مي ببببببةب ببببببكالأوال
ال.ATMأوالأ   ةالي ص يفالي   الالالInsurance policyالي   يميبم  صةاليث ال

 المؤشر الث ن  :  روع الب   
 بببب عال  بببب اليسئببببةالأ بببب الال534.4 ،الو  ببببكالبميقببببنالب  ببببسالت   بببب ال  وع ببببسال بببب ال بببببمعالي بببب لال38يصبببب العبببب  الي   ببببمسالإ بببب ال

ي س نبببببةالالةأ الي  ثس ببببةالي اصببببب ا ةالي  ن ببببةال   سيببببب،الودببببماليبببببساليا ببببب ال(أ بببب الشبببببل الال22أوال بببب عالوي ببببب ال  ببببب الال)يببببيالي سبببببكس ال
فالشببببل .الو  بببب مالآالال8 بببب عال  بببب اليسئببببةالأ بببب اليببببيالي  ببببس  ميالأوال بببب عالوي بببب ال  بببب الال527.12 الي  ببببس عالبس ا م بببباالي اببببس ا

  بببببسمالعبببببيالت اببببب الا ببببب ي ،الو  بببببيالن ببببب يال ابببببسالت سببببب البببببب الي   بببببمساليبببببياليي   بببببسعالي اصببببب   ال ببببب يس اليس  بببببةال   ببببب  س الويأ
ال( بببببا ةعابببببس ال مببببب الي  ال ببببب الوي ببببب وعس اليأبابببببسال ببببب ال  بببببكالي  سبببببس الويأال)ي سبببببكس الي البببببس  ،الببببببس الق بببببسعال  مببببب اليبببببيال

ال(4). ي  ومالييالي ل يس الي اص ا ة

 
(1) Sasana Kijang & others “FINANCIAL INCLUSION THROUGH DIGITAL FINANCIAL SERVICES AND 
FINTECH: THE CASE OF EGYPT” Alliance for Financial Inclusion, & CBE.2018 p.4 

ي مببببم الال15دببببمالوي بببب اليببببيالأقبببب ماليز سببببس اليصبببب الوأع ق ببببسالو   ببببعالعبببب  الي ااببببل الأكثبببب اليببببيالال1865    بببب الي اصبببب يالي ببببذيالت  ببببسالعببببسماليال(2)
ي مببببببم العامبببببب .الالوي    بببببب الي اصبببببب يالدببببببمالدميببببببةاليق صببببببس يةالي  اسع ببببببةالتسبببببب  الب ببببببك الال2عامبببببب الالوي  ي العبببببب  الي ااببببببل الي اببببببسمالي اسضبببببب العببببببيال

ةالإ بببب ال سنببببمالضبببباس ال  ببببس ةالو بببب عةالت بببب ي الي سشبببب ال بببب الت  مبببب ال  بببباالي  و ببببةالي  يي ببببةالإ بببب الت  مبببب الي   ا ببببةالب مبببب الي ببببا الباسئبببب الدببببذهالي   ا بببب
اليك م.ال3،724ي  الي ل ية،الع  اليكستمالي     الي اص يال

(3)  Egyptian National Postal Organization. 
ال69 الال .ي  نال سب ي امعةالي   كالي  و  ال،ال"  ي ةالعيالي  اكمياليالق صس يال  ا أةال"،الال (4)
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الأ  الشل البس عال100و مض الي   و الي  س  الأع ي ال  وعالي اصس فال   ال
ال2010ال2011ال2012ال2013ال2014ال2015ال2016ال2017ال2018ال

ال4.57ال4.58ال4.54ال4.55ال4.55ال4.60ال4.73ال4.85ال4.94اليص ال
ال16.39ال16.86ال17.44ال18.10ال19.22ال19.96ال20.64ال21.67ال22.04التمنس

ال20.78ال21.80ال22.84ال23.57ال24.04ال24.56ال24.77ال24.83ال24.87ال ا   ي
ال8.37ال8.30ال8.19ال8.19ال8.52ال8.57ال8.54ال8.49ال8.32الي سام ية

 يع ي الي  س  البسالع اس الع  الي   سنس الي ا س ةالع  اليمقنالي   كالي  و  الالي اص  :
 المؤشر الث لث: م كي  ت الصراف اآللى

 مببببم الدببببسمال بببب ي ال  بببب التببببم  الي مقبببب الوي   بببب الي ببببذيالب بببب مال  مصببببم ال  اصببببس ف.الت اببببماليسكم ببببس الي صبببب يفالي  بببب ال و ال
ال  البا الي  و الي ا ب ة.الو مض الي   و الي  س  النس ةاليسكم س الي ص يفالي   ال  سكس 

الأ  الشل البس عال100   الال يسكم س الي ص يفالي   
 

ال2010ال2011ال2012ال2013ال2014ال2015ال2016ال2017ال2018ال
ال8.58ال9.16ال10.26ال10.90ال12.53ال13.66ال15.64ال17.63 18.59اليص 

ال56.54ال58.48ال60.53ال63.47ال68.34ال73.38ال74.04ال74.01ال73.79الي سام ية
ال50.74ال53.93ال56.87ال58.71ال60.95ال64.10ال65.04ال64.90ال63.94الياليس ي 

ال20.36ال21.12ال22.25ال23.12ال24.48ال26.36ال27.73ال29.95ال30.67التمنسالال
ال19.65ال21.34ال22.88ال24.24ال25.25ال26.04ال26.81ال27.18ال27.77الي ا   

الي اص  :اليع ي الي  س  البسالع اس الع  الي   سنس الي ا س ةالع  اليمقنالي   كالي  و  .
بل بببببببظاليبببببببيالي  ببببببب و الي اليصببببببب اليبببببببيالأقببببببب الي ببببببب و الي  ببببببب الت   ببببببب الب بببببببساليسكم بببببببس الي صببببببب يفالي  ببببببب البس ا س نبببببببةال

 سببببببام يةالوتببببببمنسالوي ا بببببب  ،الو ل ببببببظالي البس  سبببببب ةال  ا ببببببنالي بببببب و الي ببببببمي  ةالأعببببببلهال،النسببببببمالي   ببببببس ةاليبساليببببببس ي الوال
يعببببب ي اليسكم بببببس الي صببببب يفالي  ببببب الب ميبببببةال   سيبببببةال،اليبببببيالي ااكبببببيالي اليكبببببم الي سببببب مال ببببب ال  بببببكالدبببببمالي   بببببس ةال ببببب ال

يببببيالي  و ببببةالي م بببب ةالي  بببب التضببببسع ال م ببببسالأعبببب ي اليسكم ببببس الي صبببب يفالي  بببب ال بببب الي   بببب ةالال ي سببببكسن ة.الوي اليصبببب الدبببب
ال.2018إ  الال2010

 المؤشر الرابع : االيداع
الشل البس عالال1000عال  الي   مسالي   س  ةال   مض الي   و الي  س  اليع ي الي ذبيالقسيميالبسب يالب

ال2015ال2016ال2017ال2018ال2019ال
ال366ال379ال462ال514ال541اليص ال

ال1210ال1257ال1298ال1283ال2156الي  م  ال
ال884ال1008ال1063ال1082ال1080الياليس ي 

الي   سنس الي مي  ةالإع ي الي  س  البسالع اس الع  الب سنس الي   كالي  و  
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ال اليالبببببب يعال ببببب الي   بببببمسالي   س  بببببةالي ت ابببببةال ببببب الي  م ببببب الوياليبببببس ي الو ابببببسالدبببببمالي بببببميالبس  ببببب و الأعبببببلهالي الياببببب ال
و اكببببببيالإ  ببببببسعال  ببببببكالي البابببببب الي اصبببببب  ميال بببببب ب  التلببببببمفالبلصببببببم الالو  ببببببكالبا س نببببببةالت ببببببكالي بببببب و الباصبببببب ال.

البم  الوع البسأوع ةاليال  س  ةالي اا سةالييالي ض   ة.الي ال  ةالي ض    ة،الوال
ي   الإ ببببب الأشبببببلس التببببب ع ال  سي بببببسالب م  ببببب اليأيبببببمي الود بببببسسالي ا بببببب اليبببببيالي اصببببب  ميالي بببببذبيالي ميبببببميالب سببببب   الييبببببمال

و بببب الأ  ببببس ال ثمبببب ة،الالاليسبببب   نالي  ببببل الي بببب   سعالأيمي بببب ،ال بببب الي مقبببب الي ببببذيالببببب   الا بببب اليالببببب يعال بببب الي   ببببمسال
ودببببببمالت ببببببسق الي  ببببببسجالإ بببببب الي  بببببب اليببببببيالالي   ببببببكالي ا  بببببب  الضببببببسييال   ببببببكالي م يئببببببن.ي   ببببببا ةالع بببببب الي بببببب   اليببببببيالي ال

الصصمي.ي   ي ةالييالق  الي ا ل
 : االقتراضالمؤشر الخ مس

الب ميالي  ك الي  س  اليزش اليالق  يتال  البا الي  و الي ا ب ة

 
ال2015ي اص  الي   كالي  و  ال:

ياببببب  اليالق ببببب يتالو  بببببكالالو مضببببب الي  بببببك الي سبببببسب اليزشببببب اليالق ببببب يتال،الو ابببببسالدبببببمالي بببببميالي اليصببببب البببببب ل  الب بببببس
ي  م ببببب الضببببببا البس ا س نبببببةالبس ببببب و اليأ بببببب  ،ال   بببببمقالياببببب ال اليالق بببببب يتال ببببب الت بببببكالي بببببب و الويبببببيالبم  بببببسالياليببببببس ي الوال

ال،الو   نال  كالإ  الي ت سعال ا الي  سئ ةالبصم ةال  م ة.ي اا  الي اص يال
.الأ  ب اليسب ال    ببكاليصب صب قس الي اب فالي سبسئ ال ب الي  ثمب اليبيالي   ب ي الي  سي بة،الوي  بسالأ ب ةالويأق ب يتاليبياليالو اب الي
 5.2  با ة،الو  سمالييالي  س  مياليق  ضمياليياليز سةاليس  ةالال%ال3.6أ الال2011أ  يال  العسمالالعياليص ،الي  و  

(1)قس  الأص قس الويأيق  ضمياليياليال%ال5.21يق  ضمياليياليز سةالإق يتال م ال  ا ة،الو %
. 

 
ال73 الال .ي  نال سب "،الال  ا أةالق صس يالي امعةالي   كالي  و  ال،ال"  ي ةالعيالي  اكمياليال  (1)
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 س دس: االدخ رالمؤشر ال
 و مض الي  ك الي  س  النسماليزش اليال  س ال  البا الي  و الي ا ب ةال

ال
ال2015ي اص  الي   كالي  و  العسمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

الن ةال  ي ال  اليص الي س نةالبس  و الي ا ب ة.الو  ض الييالي   و الي النسماليال  س الي  ال
،النسب ةالي اصب  ميالي بذبيالي  ب ويال ب اليز سبةال  با ةال2017ي مي  ةالب     اليزش الي  ام الي اس  ال اسمالال)1(وو  س ال    سنس ال

نس  الي  س الأوالشبل ال بس جال،الوي النس ةالييالقسمالبسال  س ال   ال2014  العسمالالالال%4.1بس ا س نةال الالال2017  العسمالالالال6.2%
ال.4.2%الوييالي   ال    سع الب عالال30.6،الوي ذبيالقسيميالب  الصم ةالييالصم اليال  س الب  مالالال%16.2الال2017مالاليأ  ةال  العس

  

 
(1)The World Bank, “THE LITTLE DATA BOOK ON FINANCIAL INCLUSION 2018”, International Bank for Reconstruction and 
Development / The World Bank,2018,  p57  
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 خاتمة

نبببببب الي  س ببببببةالي  بببببب التاكببببببسالقبببببب  ةاليأ بببببب ي الوي  بببببب  س الباببببببسال ببببببم  ال ويالي بببببب  م الي ا ل ضببببببةال بي  ببببببام الي اببببببس  اليابببببب فال
 اس  ببببببةال ي الي  ببببببم ةالي اس  ببببببةال،الوصبببببب س الي سببببببيال بببببب الي مصببببببم الإ بببببب الويال بببببب  س ةاليببببببياليصبببببب م ةالي  سي ببببببةاليببببببيالي لبببببب يس الي

ي امعببببببةالالوي  ببببب يمي،الوي ا  يبببببةاليبببببيالق ببببب ي اببببب  معس ،الي   بببببم ل ،الي ابببببب   ي ،اليالئ ابببببس ،الويبببببيالببببببميالت بببببكالي لببببب يس ال ال
ال.   ا نالي  معةالييالي  ي الت كالي ل يس الب    ةال   ةالويس  ييةال  ال  البميةالقسنمن ةالوت   ا ةالي س  ة

 أواًل: نت ئج الدراسة
أيبببببب لسال سببببببسبس ال ي  اليا ببببببسالنسبببببب ةالنسبببببب ةالأوالي مصببببببم الإ  بببببب الع بببببب اليال  ببببببس ،ال   اببببببسال ي  البببببببزع الييبببببب لسال سببببببس ال-

اليال  س .
بصببببببم ةال  مبببببب ة،الو  ببببببيالع بببببب الي  قبببببب  اليببببببيال  ببببببكالد ببببببسسالتبببببب ن ال بببببب اليابببببب ال الت ت ببببببنالنسبببببب ةاليال  ببببببس ال مبببببب الي   ببببببا ال-

اليال  بببببس الي   بببببا ةال بببببذيالب ابببببميالي ااببببب الع ببببب ال بببببذ الي ا  ببببب اليبببببياليال  بببببس ي الي   بببببا ةال  ببببب البببببب  الإ  بببببس ال ببببب  اليبببببيال أ 
الي اس الي اا  الإ  الي   سطاليالق صس  .

 التحدي ت الت  ت اجه الشم ل الم ل :من  -
الي ت سعالت س   الت  ي الي ل يس . .1
الي اسئ الأوالق اليكم ال    ال  البا اليال  س ينل ستال .2
ال   ال م ال س  ال) س ئ(ال س م  س الي اال الياسالبز يالي  الع تالي   س الالالت   الي   س س الي اال . .3
 .با الي اال العيالي   وع .4

الوبإ ي ةالت كالي    يس ،الب  ي اليا  الي  ام الي اس  ال،الياسالي   الع  الي   اليياليال  س .
   بببببببببب اليال  ببببببببببس الإالالي الي بببببببببب و الي  سي ببببببببببةالتمي بببببببببب الي ببببببببببك ةالتبببببببببب ن اليابببببببببب ال اليال  ببببببببببس ال  بببببببببب الأدا ببببببببببةالي بببببببببب و الي ببببببببببذيالب

الي   ا الو  كال  ا ب اليياليأ  س الي  س:ال
 سئ ال    س .ي ت سعالت   ةالي ل يس الي اس  ةالي   ا ة،الياسالي ا الي ا .1
 ن  الي  عسيةالي لسصةالبسال  س . .2
 يا  الي  س التاسن الييالأي ةاليس  ة. .3
 بم  اليسالب  مالي  ل البسال  س ال.ت  م اليال   يمال،الأ الالال .4

 ث نيً : ت صي ت الدراسة
الببببببببببببب اليببببببببببببيال  بببببببببببب الت ببببببببببببس   الي ااببببببببببببسيل الي   ببببببببببببا ةالوي  سببببببببببببسبس الي   ببببببببببببا ةال،ال  بببببببببببب الي  ببببببببببببس الع ببببببببببببب ال ▪

 يالنل يطال م سالوييالع ال  س ةاليال  س .
أ س ببببببببببببببةالي  ببببببببببببببس البس لبببببببببببببب يس الوي ا   ببببببببببببببس الي اس  ببببببببببببببةالي ال   ببببببببببببببةالويالئ اسن ببببببببببببببةالويال  س  ببببببببببببببةال،الوي  ل بببببببببببببب اال ▪

 س ةالأيس .ي اس  .اليث الش 
ي بببببب ل يمالي    م م  ببببببسال)ي  ببببببام الي اببببببس  (الأ  الإ بببببب ال  بببببب الي   ببببببس   الي   ببببببم الإ بببببب الي لبببببب يس الي اس  ببببببة،الو  ببببببيال ▪

 ال  ببببببس ةاليال بببببب  لسالأوالي سبببببب مسال  ببببببذيالأعبببببب ال بببببب    الإ الينبببببب ال بببببب  الييضببببببس الإيكسن ببببببةالي مصببببببم ال  سببببببمم ةالويببببببيالعبببببب
 يا  س ي.الو  سال   لك يال
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علن ببببببةالي ال   ببببببةالب دا ببببببةاليال  ببببببس .الوأدا ببببببةال  ببببببكال بببببب الي اابببببب الع بببببب ال  ببببببس ةالي  مع ببببببةاليببببببيال ببببببل الي  اببببببل اليال ▪
 .ي ا ي  الي ا ك ةالييالي اا 

نال بببب الشبببب كةال بببب ال ▪ وي بببب ي الي لبببب يس الي اس  ببببة،البساضببببس ةالالي   ببببمسوعالتا  بببب اليان  ببببس الي    ي بببب اليببببيال ببببل الي  م ببببع
إ ببببب الإن بببببس الن بببببسطالوصبببببم ال  لببببب يس الي اس  بببببة،اليثببببب الو بببببل الي اصبببببس ف،ال ببببب يس الي  بببببست الي    ببببب ،الي صببببب ي س ال

 ي   ة،الو م دس.
ال.ت م نالوت م  الي ا   س الوي ل يس الي اس  ةالب  فالت  ي ال  يس الي    ةالو ي الت   ةالي ل ضة ▪
يثب ال ب  الي  سبسبس الي     بةالبب و اليصبس   الإ ي  بةالأوال ب الأ نب ال  صبم الالم الي ابس   سباةالي ا س  ي الي لسصةالبس  اي ▪

 ي  سس .
،الأوالي ا بس ظالي اس  بةالالو بذ كالع ب ال  ب ي الإعس ةالي   ب ال ب الضب و ةال ضبم الي اامب الإ ب الي   بكاليبيالأ ب ال ب  ال سبس ال ▪

الدذيالي ص  .ال) صم   الع  التم  نال  (ال م امياليال   س ةالييالي م سئ اليال    ون ةال  ال  سقةالي     ةي 
البببب اليبببيالتاببب  الو بببسئ اليال  بببس الوي  بببس الي م بببسئ اليال    ون بببةالي   بثبببةاليثبببس ال  بببكالي  بببست الي ا ابببم الون بببسطالي ببب  نال ▪

الالي ال   ة.
  كالينال بل الي اب ي  الال بس ا ةالييالي ا  الب اليالع اس الع  الي ا س  ي الي ا  و ةال      نالع  اليال  س ال م ال س  ال ▪

ال   مع ةالب دا ةاليال  س ال
ت    الييالي ا ي  الوي  سيابس ال   مع بةالي ا كب ةالال"أ   الي مممال    الت  الع مي ال"ي لقالي س  ةالقمي ةالالالالس  الو    تالي   ▪

الال ة.ي ا س ال يةالأوالي   سةاليال  س  ةو  م ةالي   س اليأالبسال  س الويدام  سالوأدا ةاليال  س الي ا ك .

ي  ام الي اس  ال   صم الع  الوي مصم الإ  الالوأ م يالب اميالوضنالي   يت   ةالويض ةال  اا الع  الإ ي ةالي   مي الي   الأ   دس
الي ا   س الوي ل يس الي اس  ةالي ال   ة،الودذهالي   مي الد :ال

 ي   مةالبميالي   س الوي  سس . .5
 ي   مةالبميالي  يس اليأق الويأع  ال  ل . .6
 ي  ض الوي ا س  الي   م ةالوي  سئ ة.ي   مةالبميال كس ال .7
 ي   مةالبس مالي  يس الي اا  ة. .8
 م س الي  ا   .ي   مةالبس مالي  لفاليس  .9
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 ق ائمة المراجع  
 المراجع باللغة العربية  

 ائل العلميةأوالً: الكتب والرس
و و دبببببببببببسال بببببببببببب الي   ببببببببببب م ال بببببببببببب الالةوي ا م ببببببببببب الة سبببببببببببميالع ببببببببببب الي ا  ببببببببببببماليال ببببببببببب ج،ال"ي ا ببببببببببب وعس الي صبببببببببببب م ال ▪

ال. و النسش ،ال و التس  خالي  و الي ا ب ة"،
" و اليالشبببببببببببب اس الي اببببببببببببس  ال بببببببببببب  الي اصببببببببببببس فالي م   ببببببببببببةال بببببببببببب الت  مبببببببببببب الي اسببببببببببببيم  ةالي ابببببببببببب الببببببببببببب  ،الال  ببببببببببببمي ▪

ي ةالي اسي بببببببببةال ببببببببب الق بببببببببسعال ببببببببب ة"،ال  بببببببببس ةاللي   بببببببببمساليال بببببببببال-  ي بببببببببةال س بببببببببةال-يال  اسع بببببببببةالت بببببببببسهالي اابببببببببل ال
 .2017يس س م ،ال   ةالي   س ةال،الي  سياةاليال لي ةالب  ة،ال

"،ال ي الي   ضبببببببببببةالي ا ب بببببببببببةالالسالوي   بببببببببببس ةالي لس   بببببببببببة يضبببببببببببس الصببببببببببب ب الي اببببببببببب ال،"يق صبببببببببببس ي الي   بببببببببببم الوي   بببببببببببمال ▪
ال.ال2006،

 مبببببببببب و الق ببببببببببسف،ال"الت مبببببببببب  ال ببببببببببم ةالي لبببببببببب يس الي اصبببببببببب ا ةالو  ي ببببببببببةالأع دببببببببببسالع بببببببببب ال ضببببببببببسالي اامبببببببببب الي    بببببببببب "،ال ▪
ال2011  س ةال   م ية،ال سياةالبسك ة،ال   ةالي ا مماليالق صس يةالوي   س  ة،الي   يئ ،ال

الي ام الي    سو الي  س ،ال"أصم اليأق صس الي س س  "،الب و النسش ،الب و التس  خ.   ▪
يالق صبببببببببببس "ال و النسشببببببببببب ،الال ي ابببببببببببم الي    بببببببببببسو الي  بببببببببببس ،ال  ال ببببببببببب م الي ابببببببببببم اليا بببببببببببمقال،ال"الي بببببببببببس ئالع ببببببببببب  ال ▪

2019. 
 مق االتدوريات و ثانياً: 

يت ببببببببببس الي اصببببببببببس فالي ا ب ببببببببببة،ال"الي  ببببببببببام الي اببببببببببس  ال بببببببببب مسالي    بببببببببب الي صبببببببببب   الن ببببببببببمالي  بببببببببب اليببببببببببيالي   س ببببببببببةال ▪
 .2019،ال   يب ال459وي   يت   ةالي   ا ة"،الي  ةاليت س الي اصس فالي ا ب ة،الع

 و الي  ببببام الي اببببس  ال بببب التا  بببب اليسبببب م الع ببببةالي ااببببل ال بببب الي ابببب الي اببببم الي ابببب ،الي ابببب الي ابببب الع بببب ي   ،ال"ال  ال ▪
ي  بببببب الال2ي لبببببب يس الي اصبببببب ا ة"،الي ا  ببببببةالي ا ا ببببببةال لق صببببببس الوي   ببببببس ة،ال   ببببببةالي   ببببببس ةال،ال سياببببببةالعببببببميالشبببببباسالع

 2019،الال49
عبببببببب هال بببببببب التا  بببببببب اليال بببببببب   ي الي اببببببببس  الأي ابببببببب الي ا يقبببببببب ،ال دبببببببب ي الي ابببببببب الي    ابببببببب ال،"الي  ببببببببام الي اببببببببس  الوالالب ببببببببس  ▪

 بببببببببب الال40ي بببببببببب و يالي ثببببببببببسن ال  سياببببببببببةال م ببببببببببس ال بببببببببب الي   بببببببببب ي الي ا ب بببببببببب ال"،العبببببببببب  ال ببببببببببس البببببببببببس ازتا الي ا ابببببببببب ال
 .ال2018ال2018   يب الال28ال27الةوي اس  الةي ا مماليال ي  

ي اليال  ببببببببببس الي ابببببببببسئ  ال ببببببببب اليال   "،الالي ا  ببببببببببةاليأ  ن بببببببببةال  ا ببببببببببممال سبببببببببيالع ببببببببب الي بببببببببب  ايالوي ببببببببب و ال،"ي ببببببببب  ال ▪
 .2018،ال1يالق صس ية،الي ا   الي لسيسالي ا  ال

 س ببببببببب الع ببببببببب الي ببببببببب  ايالي  سبببببببببسمال،ال"النابببببببببم جاليال  بببببببببس الي ابببببببببسئ  ال ببببببببب الي اا  بببببببببةالي ا ب بببببببببةالي سبببببببببام يةال،ال  ي بببببببببةال ▪
،ال19م("الي  ببببببببببببببببةال سياببببببببببببببببةالي ا ببببببببببببببببكالع بببببببببببببببب ي ا   ،اليالق صببببببببببببببببس الويال ي ة،ال2002-1970  س بببببببببببببببب ةال    بببببببببببببببب ةال)

 .ال2005،ال1ع
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 بببببببببببام الال ،ال .ال و الي   بببببببببببكالي ا  ببببببببببب  "،الي   بببببببببببكالي ا  ببببببببببب  الي اصببببببببببب ي.ال- نبببببببببببسالبببببببببببب و ،ال"ي  بببببببببببام الي ابببببببببببس  ال ▪
ع بببببببببببببب  الوأ بببببببببببببب و ال،"الي  ببببببببببببببام الي اببببببببببببببس  ال بببببببببببببب ال  سبببببببببببببب مي"،اليا بببببببببببببب الأب ببببببببببببببستالي س س ببببببببببببببس اليالق صببببببببببببببس يةال

 2016ي   س م  )يس (،ال
سالوي   بببببببببببسال ببببببببببب الع  ببببببببببس الع ببببببببببب الي  امبببببببببب الي اببببببببببب الويصببببببببببب ،ال" و الت    ببببببببببس الت  م م  بببببببببببسالي اا ميبببببببببببس الي س بببببببببب   ▪

  ي ببببببببببببةاليم ين ببببببببببببة"،الي  ببببببببببببةالال30ال20ت امبببببببببببب الي    ببببببببببببس الي  ببببببببببببام الي اببببببببببببس  ال    مبببببببببببب الي بببببببببببب  يت   ةاليصبببببببببببب ال
يال ببببببببببك    ةال    ببببببببببمتالي ا س بببببببببب  ةال   ببببببببببةالي   ببببببببببس ةال سياببببببببببةاليال ببببببببببك    ة،الي ابببببببببب  الي ثببببببببببسن الي ا  بببببببببب الي ثس بببببببببب ال

 .ال2019يسبمال
الت ببببببببببببببب يس الأيبببببببببببببببسمالي  بببببببببببببببام الي ابببببببببببببببس  ال ببببببببببببببب اليصببببببببببببببب "،الي بببببببببببببببم ياليالق صبببببببببببببببس ي،ال5 س ابببببببببببببببةالن ببببببببببببببب  ،ال"الال ▪

23 6 2019. 
،ال14400ي بببببببببببب بي،ال"الي  ببببببببببببام الي اببببببببببببس  الويبببببببببببب   ي الي ابببببببببببب  "،الي  بببببببببببب قاليأو ببببببببببببا،العالالمبببببببببببب ي اببببببببببببم الي   ال ▪

 .2018يسبمالال2
يس ببببببباميالي ببببببب  ال  بببببببم،الي اببببببب الأ اببببببب الي اببببببب الصبببببببس  ال،"التببببببب عم الت  مببببببب ال  س بببببببس الي  بببببببام الي ابببببببس  الع ببببببب ال ▪

يال بببببب   ي الي اببببببس  ال    ببببببمسالي   س  ببببببةالي ا  يو ببببببةالبس  م صببببببةالي اصبببببب  ة"،اليببببببزتا ال"ال و الي ا س بببببب ةالوي ا ي اببببببةال بببببب ال
"الي ابببببزتا الي ثبببببسن ،ال   بببببةالي   بببببس ةال،ال2030يت   ةاليصببببب الي ابببببس  الوعلق ببببب الب   بببببةالوي ببببب  الت امببببب الو عببببب الي  بببببام ال

 .2019 سياةاليال ك    ة،النم ا  ال
 تق ارير  ونشراتو دراسات  ثالثاً: 
يت ببببببببببس الي اصببببببببببس فالي ا ب ببببببببببة،ال"الي ث س ببببببببببةالي اس  ببببببببببةالشبببببببببب طالأ س بببببببببب ال    مبببببببببب الي  ببببببببببام الي اببببببببببس  "،اليت ببببببببببس ال ▪

 .2017 11 22ي اصس فالي ا ب ة،الإ ي ةالي   ي س الوي   مت،الال
ي  ببببببببببببام الي اببببببببببببس  الو و الي    م م  ببببببببببببسالي اس  ببببببببببببةال بببببببببببب التا  بببببببببببب ه"،ال"الويقببببببببببببنال،اليت ببببببببببببس الي اصببببببببببببس فالي ا ب ببببببببببببة ▪

  .2019،الب سب ال458ي  ةاليت س الي اصس فالي ا ب ة،العال
آ بببببببببببب  ال يام  ببببببببببببمتشال منبببببببببببب الوأ بببببببببببب و ،ال"قسعبببببببببببب ةالب سنببببببببببببس الي ازشبببببببببببب الي اببببببببببببس ا ال   ببببببببببببام الي اببببببببببببس  "،ال ▪

 .2017ي امعةالي   كالي  و  ،ال
وي ابببببببببببببمي  الب بببببببببببببكاليال ببببببببببببب ثاس الي  بببببببببببببمي ال،"ي ا ببببببببببببب وعس الي صببببببببببببب م ةالوي ا م ببببببببببببب ة"،الق بببببببببببببسعاليال ببببببببببببب ثاس ال ▪

 .2017ي  ع الي    ال ل  ثاس ال  ي س ال و  ةالإع ي اله ةالع  الي  يي ،ال   يب ال
ي اببببببببس ا ال   ببببببببام الي اببببببببس  اليك بببببببب الي   يببببببببب الي ا بببببببب  ال بببببببب الي  ببببببببام الي اببببببببس  الي   ببببببببكالي بببببببب و  ،ال"الي ازشبببببببب ال ▪

 .2018 4 19ينالي  ا ي الي   مي "،الي   كالي  و  ،ال
 .2020يس  الال5ي   كالي ا   يالي اص ي،ال  س ال و  ال،ال ▪
ي     بببببببببببببب اليالق صببببببببببببببس يالي ا ببببببببببببببب الي ام بببببببببببببب ،الي ا ببببببببببببببم الي اسشبببببببببببببب ال"ال بببببببببببببب  الوت بببببببببببببب يس الي   ببببببببببببببس الإ بببببببببببببب ال ▪

 2012ي ل يس الي اس  ةالوي اص ا ةالوي  ام  ال  الي  و الي ا ب ة"،ال
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 بببببببببل الي ببببببببب بيالبببببببببببيال  بببببببببمال،"  ي بببببببببةال ببببببببببم الي  سبببببببببس اليزشبببببببببب اليببببببببب الع بببببببببمال   ببببببببببام الي ابببببببببس  الوت بببببببببب ب ال ▪
يال ابببببببببس  ال ببببببببب الي ببببببببب و الي ا ب بببببببببة"،الصببببببببب  وقالي   ببببببببب الالي القبببببببببةالببببببببببميالي  بببببببببام الي ابببببببببس  الوي  بببببببببست الي ا  ببببببببب 

 .2018ي ا ب البمنممال
  ي بببببببببببببببببةالي   بببببببببببببببببكالي ا  ببببببببببببببببب  الب ببببببببببببببببب  الي بببببببببببببببببكل الي  بببببببببببببببببام الي ابببببببببببببببببس  ،الالي بببببببببببببببببستالع ببببببببببببببببب الي ببببببببببببببببب يباال ▪

https://almalnews.com 
يز سببببببببببببس الي   بببببببببببب الي ا ب ببببببببببببة،الصبببببببببببب  وقالي   بببببببببببب الي ا ببببببببببببب الي  ببببببببببببسالي ببببببببببببس   الي اصببببببببببببس فالي ا    ببببببببببببةالوال ▪

"ي القببببببببببةالي ا  ي  ببببببببببةالبببببببببببمياليال بببببببببب   ي الي اببببببببببس  الوي  ببببببببببام الي اببببببببببس  "،ال   بببببببببب الي اابببببببببب اليالق  ابببببببببب ال  ا  بببببببببب ال
 .ال2015ي  ام الي اس  ال  الي  و الي ا ب ةال

صببببب  وقالي   ببببب الي ا بببببب ،ال"ال ببببب  الوت ببببب يس الي   بببببس ال  لببببب يس الي اس  بببببةالوي اصببببب ا ة"،الصببببب  وقالي   ببببب الي ا بببببب ال ▪
 ،ال .ال .

ي امعببببببببببةالي   ببببببببببكالي بببببببببب و  ،ال"ال  ي ببببببببببةالعببببببببببيالي  اكببببببببببمياليالق صببببببببببس يال  ابببببببببب أة"،الي امعببببببببببةالي   ببببببببببكالي بببببببببب و  ال ▪
 .ال2018بمال،ال،يس

 و الي اا بببببببببب الي اصبببببببببب   الي اصبببببببببب يال بببببببببب الن بببببببببب الي ث س ببببببببببةالي اس  ببببببببببةال ا ببببببببببم الأ س بببببببببب الي ابببببببببب ال    ببببببببببسال،"ال ▪
 بببببببببب الي  ميببببببببببةالي  ببببببببببام الي اببببببببببس  "،الي  بببببببببب  الي  ببببببببببام الي اببببببببببس  ،الي   ببببببببببكالي ا  بببببببببب يالي اصبببببببببب يال،الي اا بببببببببب ال

 ي اص   الي اص ي،اليت س الي اصس فالي ا ب ة.
 .2017الةي   الي   ب ال   ل  االوي   ي س اليال   يت    ▪
ي  ببببببببب الدببببببببب  و،ال"ي  بببببببببام الي ابببببببببس  ال ببببببببب اليصببببببببب الدببببببببب ال ا ببببببببب و يالي ببببببببب   النصبببببببببممال ببببببببب الإتس بببببببببةاليأ وي ال ▪

ال.2018ي اس  ةال "،الي   الد  وال  ع الي  ا م الي  قا ،ال
نسنسبببببببب الي   ببببببببس،ال"الي  ببببببببام الي اببببببببس  الن ببببببببمالي   ببببببببم ال لق صببببببببس الي  قابببببببب "،الي  ميببببببببةالي اسيببببببببةال ل بببببببب اليس ال،ال ▪

2018. 
يس الب ن  الوأ ب و ،ال"ي  بام الي ابس  ال ب الي ب و الي ا ب بةالي   بم الوي س س بس الوي   بس  "،الأيسنبةالي  بسالي بس   ال ▪
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