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 ةرهاقلا قاروأ
 

 ىلع زكرت ةصصختم تاسارد ةلسلس يهو ،تاساردلل عر زكرم تارادصإ ىدحإ ،ةرهاقلا قاروأ
 اياضقلا عم لماعتلا يف ًاديدج ًاجهن سكعتو ةيرصملا ةلودلا اهانبتت يتلا تايسايسلا ليلحت
 تاسايسلا ةصاخ ،ديدج قفأ وحن لمعلا ةدنجأو ةيؤر سكعتو ،لبقتسملاو رضاحلا سمت يتلا
 ريوطتو ميلعتلاو ةحصلاو داصتقالا تالاجم يف حالصإلاو ،رقفلا ةحفاكمو ةيمنتلاب ةطبترملا
  .عمتجملا
 
  
 تاساردلل عر سيسأت

 
 نم همسأ دمتسا ،يريونت زكرمك ،2020 ربمسيد يف ةيجيتارتسالا تاساردلل عر زكرم سسأت
 زكرملا نوكي نأ ًادصاق ،ءايضلاو ءوضلا نم "عر" هلإلا زمر هلثم امو ،ةميدقلا ةيرصملا ةراضحلا
 ىلإ ًايعاس ،ةيبرعلا لودلاو رصم يف رارقلا عانصل لئادبلاو لولحلا حرطت ،ةيريونت ةيركف ةصنم
 ،ةمهملا ةيفارغجلا ميلقإلا يفو ملاعلا يف ىربكلا تارييغتلاو تالوحتلا ليلحتو دصر يعسي
 ىلع اهريثأتو ،ًالبقتسم تالوحتلا هذه ريثأت فارشتسا ةلواحمو ،طسوألا قرشلا ةصاخبو
 .ةقطنملا
 
 
 
 :ةقرولا تايوتحم

 .رصم يف يفرصملا عاطقلا لكيه .1

 .يفرصملا عاطقلا حالصإ لحارم .2

 .رصم يف ةيفرصملا ةلكيهلاو حالصإلل ةيسارد تالاح .3

 .يرصملا يفرصملا عاطقلل يلاملا ءادألا مييقت .4
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  :ةمدقم
     
 ثــيح ،لودــلا لــكل يداــصتقالا طاــشنلا يــف ًايــساسأو ًاريبك ًاماهسإ يفرصملا عاطقلا مهُسي
 نيــضرُقملا روهمج نيب يلاملا طيسولا رودب همايقل ًارظن ؛لاملا سأر قفدتل ةيسيئرلا ةانقلا دُعي
 تاعورــشملا يــف رامثتــسالا وــحن اــههيجوتو تارخدــُملا عــيمجت متــي هــلالخ نــمف ،نيضرتقملاو
 ماــظنلا ءادأ ميــيقت حبــصأ اذــل ؛ةــينامتئالا ةــلودلا ةــسايس عــم قفتي امبو ،ةفلتخملا ةيداصتقالا
 ماــظنلا ةــنورمو ةــيلاعف زــيزعت لــجأ نــم ةيجيتارتسا ةيضق هتءافك ىدم نم ققحتلاو يفرصملا
  .ةئجافملا ةيداصتقالاو ةيلاملا تامدصلا هجو يف ةصاخ ،لكك يلاملا
 ةــبرجتلا ضارعتــسال ةــيمهأ دــجو دــق ةيجيتارتــسالا تاــساردلل عر زــكرم نإــف ،راــطإلا اذــه قــفو
 ةوــقلا طاــقن زرــبأ ىــلع فوــقولل كــلذو ،يفرــصملا عاطقلا ةلكيهو حالصإ لاجم يف ةيرصملا
 ءادألا ىــلع ةــلكيهلا ةــيلمع ريثأــت ىدــمل تاــمييقتب جورخللً الوصو ،ةبرجتلا هذه يف فعضلاو
 يــتلا ةيحالــصالا تاءارــجالا ةــعومجم ىــلع ًاــسايق كــلذو ،ةيداــصتقالا تاعاطقلا ضعبل يلاملا
 يــف هرود زــيزعتو يفرــصملا عاــطقلا ريوــطتل  ،نآلا ىــتحو 2014 ذــنم ةيرــصملا ةلودلا اهتذختا
 ةءاــفك ىوتــسم عــفر يــف اــهحاجن ىــلإ ةــماعلا اهتارــشؤم ريشت يتلا ةبرجتلا يهو ،داصتقالا
 ةفاــضإلاب ، يلاــملا قــمعلا وأ يلاــملا لومشلا ثيح نم ءاوس هءادأ نيسحتو يفرصملا عاطقلا
 ةلكيهلا ةداعا ةيلمع لالخ نم ،ةلودلل ةعباتلا كونبلا ىوتسم ىلع ريوطت نم هيلإ تدأ ام ىلإ
 . كونبلا كلت نم ريبك ددع تلمش يتلا
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	:رصم يف يفرصملا عاطقلا لكيه -ًالوأ
 ىــتح ًاعرف 3982 تغلب عورفلا نم ةكبش اهل ، ًاكنب 40 وحن رصم يف يفرصملا عاطقلا مضي    
 كوــنبلاو صاــخلا عاــطقلا كوــنبو ةــلودلل ةــكولمملا كوــنبلا نيــب اــم عاــطقلا عوــنتيو ،2019 ماع
 ةداــيزلا ةــجيتن رــصم يــف ًاــظوحلم ًاروــطت ةيمالــسإلا ةفريــصلا دهــشت اــمك ،ةيميلقإلاو ةيبنجألا
 تاــبغر ةــيبلت ىــلإ فراــصملا يعــسو ،ةــهج نــم ةيمالــسإلا ةفريــصلا ىــلع بــلطلا يــف ةرــيبكلا
 دجوي ثيح ،ىرخأ ةهج نم ةيلاملا تامدخلا نم عونلا اذهب لماعتلا نولّضفُي نيذلا نينطاوملا
 يــبظ وــبأ فرــصمو ،ةــكربلا كــنبو ،يمالــسإلا لصيف كنب (يه ةيمالسإ فراصم ةثالث رصم يف
 ، )ينطوــلا ىــبد كــنبو ينطوــلا رــطق كــنب( : اــمه ناــيجيلخ نافرــصم لــخد مــث ،) يمالــسإلا
 .1 ةيمالــسإلا ةفريــصلا ريياعم عم قفاوتت تاجتنمو تامدخ مدقي ًايديلقت ًافرصم 11 ىلإ ةفاضإلاب
 لــك ىــلع لمتشي ثيح ،ريبك دح ىلا عونتم وهف يفرصملا ريغ يلاملا عاطقلاب قلعتي اميف امأ
 لــيومتلا تاــسسؤم ىــلا ةفاــضإلاب ،يراــقعلا لــيومتلاو ،نيمأــتلا ةطشنأو ،لاملا سار قاوسأ نم
 .2 ةيلاملا قاروألا لوادتل ةيرصملا ةصروبلاو ،رغصلا ةيهانتم
 
 :يفرصملا عاطقلا حالصا لحارم -ايناث
 ةــياهن ذنم رصم اهيف تعرش يتلا حالصالا جمارب راطإ يف يرصملا يفرصملا عاطقلا لمعي    
 ،2004 ماــع ذــنم ظوــحلم لكــشب رــهظ دق يفرصملا حالصإلا ناك نإو ،نيرشعلا نرقلا تانينامث
 ةيليغــشت ةــئيب نامــضو ،يلاــملا عاــطقلا ةمالــس نيــسحت ىــلإ ةيحالــصإلا جمارــبلا تفده ثيح
 - :يلي امك لحارم ةثالث ىلإ ةيحالصإلا جماربلا كلت مسقنتو .ةلاعف
  :)2008-2004( يفرصملا حالصالا نم ىلوالا ةلحرملا .1
 ةيلاملا ةلكيهلا ةداعإو ،يفرصملا ماظنلا ةصخصخو زيزعت يه ةيسيئر زئاكر ةعبرأ ىلإ دنتست
 لمــشتو يزــكرملا كــنبلا فارشإ ةجرد عفرو ،ةرثعتملا ضورقلا ةجلاعمو ،ةماعلا كونبلل ةيرادإلاو
  :3 ةيلاتلا تاءارجالا ةيحالصالا ةلحرملا كلت

 .يفرصملا عاطقلاب جمدلاو ةصخصخلا تايلمع ضعب ءارجإ .أ

 .كونبلا ىدل ةرثعتملا نويدلا ةلكشم ةهجاوم .ب

 .ًايرادإو ًايلام ماعلا عاطقلا كونب ةلكيه ةداعإ  .ـج

 عاــطق ريوــطت ةــطخ عــضو مــت ثــيح ،يرــصملا يزــكرملا كــنبلاب فارشإلاو ةباقرلا عاطق معد .د
 راــطإ يــف عاــطقلا ريوــطت :ىلإ فدهي جمانرب لالخ نم يرصملا يزكرملا كنبلاب فارشإلاو ةباقرلا
 .ةيلودلا ئدابملاو ريياعملا هبكاوم ىلع ةردقلاو ةءافكلاو ةيلعافلاب مستي يفارشإو يباقر

 عاــطقلا ةمالــسو ةوــق نامــضل كــلذو ،رطاــخملاب ةــباقرلا ىــلإ مازتلالاــب ةــباقرلا نــم لوــحتلا  .ـــه
 .يفرصملا

 ةــصاخ ،تايدــحتلا هــهجاومل ةــمزاللا تارــبخلا باطقتــساو ةيرشبلا رداوكلا ةءافك عفرو ةيمنت  .و
 .رطاخملا ةرادإ لاجم يف
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 ةلماــش بيردــت جمارــب بــناج ىــلإ كــلذ ،ةــباقرلا بيلاــسأو تاودأ ذيفنتو ريوطت ىلع دامتعالا .ز
 .ةثيدحلا ةيباقرلا بيلاسألاو تاودألا مادختسا نم ةدوجوملا رداوكلا نيكمتل

 ةــيباقرلا تاــميلعتلا رادــصإ نــع ةلوئــسملا ةدــحولا يــهو ،ةــيباقرلا تاــميلعتلا ةدــحو ءاــشنإ .ح
 اــهتحاتأو تاــميلعتلا حوــضو نــم دــُكأتلاو ،اــهقيبطت ةــعباتمو ةــبقارمو ،يفرــصملا عاــطقلل
 .اهيلإ لوصولا هلوهسو
 رطاــخملا هــعجارمو لــيلحت نــع ةلوئــسملا ةدــحولا يــهو ،ةــيلكلا ةــبقارملا ةدــحو ءاــشنإ  .ط
 ةــيلاملا ةمالــسلا تارــشؤمل ةرمتــسملا ةــعجارملاو ميــيقتلا لالخ نم يفرصملا عاطقلل ةيماظنلا
 .يفرصملا عاطقلا ىلع هريثأتو يعرفلاو يسيئرلا ليلحتلاو ،يلكلا داصتقالاو
 يرــصملا يفرــصملا عاــطقلاب ةــلماعلا كونبلاــب ةــصاخلا ةــمكوحلا دــعاوق رادــصإو هــعجارم .ي
  ،يرصملا يزكرملا كنبلاو
 :)2011-2009( يفرصملا حالصالا نم ةيناثلا ةلحرملا .2
 ىــــــــلوالا ةــلحرملا جئاتن ةعباتمو اهتصخصخ مت يتلا ةماعلا كونبلا ةلكيه ةداعإ ىلع تزكر 
 تامدــخلا وــمنو رطاــخملا ةرادإ تاــسرامم زيزعتل ،ةيرصملا كونبلا يف )2( لزاـــــب ريياعم قيبطتو
 كــلت تلمــشو .4طــسوتملاو ةريغــصلا تاكرــشلاو تاــعاطقلا فــلتخمل نامتئالا ريفوتو ،ةيفرصملا
  :-5ةيلاتلا تاءارجالا ةلحرملا

 ةــصصختملا ةــماعلا كوــنبلل ةــيرادإلاو ةــيلاملا ةــلكيهلا ةداــعإل لماــش جماــنرب ذيفنتو دادعإ .أ
 .)يرصملا يراقعلا كنبلا ،يعارزلا نامتئالاو ةيمنتلل يسيئرلا كنبلا(
 ةــصصختملا ةــماعلا كوــنبلل ةــيرادإلاو ةــيلاملا ةــلكيهلا ةداــعإل لماــش جماــنرب ذيفنتو دادعإ .ب

 ةــيمنتلا كــنب ،يــبرعلا يرــصملا يراــقعلا كــنبلا ،يــعارزلا ناــمتئالاو ةــيمنتلل يــسيئرلا كــنبلا(
 .)يرصملا لامعلاو ةيعانصلا

 تآــشنملل صخألاــبو ةيفرــصملا تامدخلاو ليومتلا ةحاتإ صرف نيسحتو ةدايزل ةردابم ينبت .ـج
 .ةطسوتملاو ةريغصلا

 ةــيراجتلا ةــماعلا كوــنبلا ةــلكيه ةداــعإ جماــنرب نــم ىــلوألا ةــلحرملا جئاــتنل ةــيرودلا ةــعباتملا .د
 دــق اهنأو اهئادأ تالدعم نسحت ترهظأ يتلاو ،)ةرهاقلاو رصم يكنب ،يرصملا يلهألا(
 يفرــصملا عاطقلا هلكيه ةداعإو ريوطتلا هطخ نم يلوألا ةلحرملا رامث ينجت لعفلاب تأدب
 .يسفانتلاو يلاملا اهءادأ تالدعم نسحت ةيرارمتسا نامضل

 .يرصملا يفرصملا عاطقلاب ةلماعلا كونبلاب ةصاخلا ةمكوحلا دعاوق رادصإو ةعجارم .ـه

 .يرصملا يفرصملا عاطقلا يف 2 لزاب تاررقم قيبطت .و

 :)2020-2014( يفرصملا حالصالا نم ةثلاثلا ةلحرملا  .3
 دــبع سيئرــلا يلوت ذنم أدبتو ،رصم يف يفرصملا عاطقلا اهب رمي يتلا ةيلاحلا ةلحرملا يه   
 ماــظنلا نأ ًارارــكتو ًارارم هتدايس دكأ ثيح ،تاونس 6 ذنم دالبلا ةيلوئسم ةدايق يسيسلا حاتفلا
 سيئرــلا ىــطعأ كلذــل ،يرــصملا داــصتقالا هــيلع موــقي يذــلا ساــسألا وــه يرصملا يفرصملا
 يتلاو داصتقالل يلكيهلا حالصإلا ريبادت نم ديدعلا ذاختا ىلإ ةراشإلا 2014 ماع يف يسيسلا
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 ،تاــسسؤملا ريوــطتو ،ةــباقرلاو لوــصالا ةدوــج نيــسحت يف لثمتتو ،يفرصملا عاطقلا تلمش
 .ةيفارشإلا تابلطتملا نيسحتو ،رطاخملاو ةرادإلا تاسايس نيسحتو
  :يلي اميف لثمتت يفرصملا عاطقلا رود زيزعتل ةفداهلا تاءارجالا نم ديدعلا ةلودلا تذختا

 فلاــحتلا هــمظن يذــلا ،2017 رــياربف يــف خيــشلا مرــش يــف يلاــملا لومــشلا مــعد رمتؤــم .أ
 تمــضناو ،ةــلود ٩٠ اهتيوــضع يــف مــضت ةــيملاع ةمظنم وهو ،يلاملا لومشلل يلودلا
 يزــكرملا كــنبلا عــم نواــعتلاب دقُع يذلاو ،هل عساتلا رمتؤملا وهو ،٢٠١٣ ماع يف اهل رصم
 يلاــملا لومــشلا تاــسايس ثدــحأ شقاــنو ،ةــيبرع لود يــف دــقعُي ةرــم لوألو ،يرــصملا
 اذــه لالــخ نــم ةــيروهمجلا سيــئر ررــق دــقو .ملاــعلا ىوتسم ىلع هب ةقلعتملا ةطشنألاو
 ةنــس 89 مــقر يروــهمجلا رارــقلا بــجومب تاعوفدــملل يموــقلا ســلجملا ءاــشنإ ،رمتؤملا

 تارازوــلاو يزــكرملا كــنبلاو ءارزوــلا ســلجم سيــئر : مهنم ًاوضع 16 سلجملا نمضتيو .2017
 يفرــصملا عاطقلا جراخ دقنلا قاروأ مادختسا ضفخب سلجملا صتخيو ،ةلودلاب ةينعملا
 رــبكأ جــمد فدــهب ،عفدــلا يــف ةــينورتكيلالا لئاــسولاو تاودألا مادختــسا زــيزعتو معدو ،
 عاــطقلا ىــلإ يمــسرلا رــيغ عاــطقلا مــضو ، يفرــصملا ماــظنلا يــف نينطاوــملا نــم ددع
 فدــهي اــمك ،ةيبيرــضلا تالــصحتملا ةداــيزو لاوــمألا لاــقتنا ةــفلكت ضيــفختو ، يمــسرلا
 تاــنايكلا لــمع ميــظنتو عفدــلا تامدــخو مــظن يمدختــسم قوــقح ةيامح ىلإ سلجملا
 عورــشم دادــعإ اــهمهأ يــنمز راــطإب ةددــحم تارارــق ذاــختا رــبع كلذو ،اهتباقرو ةمئاقلا
 ،تالماــعملا كــلتل ىــصقأ دــح عــضوب مازتلالاو ،ةيدقنلا ريغ تالماعمل اريوطتل لماش نوناق
 . ةلماكتم ةيجولونكت ةموظنم ءاشنإل روصت عضو نع  ًالضف

 يزــكرملا كــنبلا يــف ةــلثمتم ةــلودلا تــمتها ثــيح ،يلاــملا لومــشلل ةــمعادلا تارداــبملا .ب
 تارداــبملا نــم دــيدعلا قالــطإ رــبع يلاــملا لومــشلا موــهفم ءاــسرإو قــيبطتب يرــصملا
 :6 اهمهأ نم ،هجوتلا اذهل ةمعادلا

 ماــظنلا ىــلإ عــمتجملا تاــئف نــم ددــع رــبكأ مض ىلإ فدهتو ،نطاوم لكل باسح ةردابم )1(
 يزــكرملا كــنبلا قــلطأ دــقف ،ةــيكنب تاباــسح حتــف ىــلع نينطاوــملا عيجــشت رــبع ،يلاــملا
 باــسح" ناوــنع تــحت ،رــصم يــف ةــلماعلا كونبلا عيمج عم قيسنتلاب يلاملا لومشلا ةردابم
 دــح نود نينطاوــملل كونبلاب تاباسح حتف ليهست ىلإ فراصملا كنبلا اعدو ،"نطاوم لكل
 ةــيئانلا قطاــنملاو ميلاــقألا يــف دوــجولا ةرورــض ىــلع ًاددــشم ،باــسحلا حتــفل ىــندأ
 .ةردابملا يف ةكراشملاب نينطاوملا ةيعوتل ةيلهألا تايعمجلاو يداونلاو سرادملاو

 مــتو ،2014 رــياربف يــف يرــصملا يزــكرملا كــنبلا اــهقلطأ يــتلاو ،يراــقعلا لــيومتلا ةرداــبم )2(
 موــقتل كوــنبلل ةــضفخم راعــسأو ًاــماع 20 ةدــمل هــينج تاراــيلم 10 غــلبم صيــصخت اهبجومب
 صقاــــنتم دــــئاع رعــــسب ، لخدــــلا يطــــسوتمو يدودــــحمل اهــــضارقإ ةداــــــــــعإب
 يزـــكرملا كـــنبلا ةرداـــبم تحمـــس اـــمك  ،ةـــينارمعلا تاـــعمتجملاب ناكـــسإلا تاعورـــشمب
 ضيـــفخت دـــعب ةطيـــسب ةدـــئافب ضرـــقلا ىـــلع لوـــصحلاب ،يراـــقعلا لـــيومتلاب ةـــصاخلا
 ،درـــفلا لـــخد بـــسح لخدـــلا يدودـــحمل %7 ىـــلإ %5 نيـــب حوارتتــــل ةدـــئافلا ةبـــسن
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 ةدــحولا رعــس زواــجتي الأ طرــشب لخدلا يطسوتم قوفل %10.5و لخدلا يطسوتمل %8و
 -: يلاتلا  لودجلا يف حضوم وه امك كلذو ، هينج فلأ 950

 
 لخدــــــــــــــــــــلا 

 ضفخنملا
 

 طسوتملا قوف لخدلا طسوتملا لخدلا

 %8 %7-5 ةدئافلا رعس
 

5.10% 

 ىــــصقألا دــــحلا
 يرهشلا لخدلل

 هينج 2100 نم لقأ
  يرصم

 دارفألل يرصم هينج فالا 10
 ةرسألل يرصم هينج فلأ 14

 يرــــصم هــــينج فــــلأ15
 دارفألل

 يرــــصم هــــينج فــــلأ 20
 ةرسألل

 
 لخدلا ىوتسم بسح يراقعلا ليومتلا ىلع ررقملا ةدئافلا رعس )1( مقر لودج
 :Alex Bank , Financial Inclusion In Egypt ,December.2017 - :ردصملا

Publicatio/Media/AlexBank/Contents/Data_Cms/com.alexbank.www://https
pdf.financialinc/FlashNote/n 

 تارداــبم ةدــع يزــكرملا كــنبلا ماــقأ ثيح ، ةطسوتملاو ةريغصلا تاعورشملا ليومت ةردابم )3(
 مــت يــتلاو ،ةطــسوتملاو ةريغــصلا تاعورــشملا لــيومت لالــخ نــم ،يلاــملا لومــشلا معدــل
 ،ةريغــصلا تاعورــشملل ةــصقانتم %5 ةدئافب هينج رايلم 200 ةحيرشب 2016 رياني يف اهقالطإ
 ،يعانــصلاو يــعارزلا عاــطقلا لــيومتل ةطــسوتملا تاعورــشملل ةــصقانتم %7 ةدــئافبو
 لاـــــملا سأر لـــــيومتل ةطـــــسوتملا تاعورـــــشملا لـــــيومتل ةـــــصقانتم %12 ةدـــــئافبو
 مــت يــتلا تاليوــمتلا تــغلبو ،ةددــجتملا ةــقاطلاو ةــيعارزلاو ةيعانــصلا تاعورــشملل لــماعلا

 ىــتح هــينج راــيلم 55 نم رثكأ كنبلاب ةطسوتملاو ةريغصلا تاعورشملا ةردابم تحت اهخض
 ،2014ربمــسيد ذــنم اــهل ةريغــص عورــف حتــف يــف كوــنبلا تعــسوت اــمك .2017 ربمتبس ةياهن
 ؛ةيفرــصملا ةــئزجتلاو ةطــسوتملاو ةريغــصلا تاكرشلل ةيفرصملا تامدخلا ميدقت نم ديزمل
 عوــنت عــم ،ءالــمعلا نــم ربكأ ةدعاق لمشي ،اهطاشن ةرئاد يف عاستا كونبلا ققحت يلاتلابو
 ةميق ضفخ ةنمضتم ،اهيف عورفلا كلت حتف متيس يتلا قطانملا يف عمتجملا حئارش يف
 ةدــيدجلا تاــميلعتلا ىــلإ ةفاــضإلاب ،ةدــيدج ةريغــص عورف ءاشنإ ىدل بولطملا لاملا سأر
 قاــطن عيــسوت تنمــضت يــتلاو ،لوــمحملا فتاــهلا قيرط نع عفدلا تامدخ ميدقتب ةصاخلا
 خــض مت ،ةردابملا قالطإ ذنمو .نينطاوملا نم نكمم ددع ربكأل لوصولل ةمدخلا يمدقُم

 .72017وينوي ىتح ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا ليومتل يرصم هينج رايلم 49
 أدــبم خيسرتب ًامامتها يزكرملا كنبلا ىدبأ ثيح ،لومحملا فتاهلا قيرط نع عفدلا تامدخ )4(
 ةــمظنملا دــعاوقلل دــيدجلا رادــصإلا 2016 ربمفوــن يــف ردـّـص ثــيح ،يدــقن رــيغ عمتجمل لوحتلا
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 نـــم ةدـــيدجلا ةـــلماكتملا ةـــمزحلا لـــثمُتو ،لوـــمحملا فتاـــهلا مادختـــساب عفدـــلا تامدـــخل
 فتاــهلا لالخ نم عفدلا تامدخ مادختسا يف عسوتلا وحن ةيباجيإ ةوطخ تاءارجإلاو دعاوقلا
 قيقحت وحن ىرخأ ةوطخو يفرصملا عاطقلا يف هعون نم ًاديدج ًاهجوت لثمت امك ،لومحملا
 :يتآلا قيقحت ىلع لمعت ،يلاملا لومشلا نم ديزملا

 رغــصلا ةــيهانتم تاكرــشلا عورــفو دــيربلا بــتاكم لمــشيل ةــمدخلا يمدــقم قاــطن عيسوت .أ
 .نينطاوملا نم نكمم ددع ربكأل لوصولل ةيلهألا تايعمجلاو

 .ةيبرعلا رصم ةيروهمج لخاد ينورتكلالا ليصحتلاو عفدلا تامدخ عاونأ عيمج ميدقت  .ب
 ليــصحت ،بــتاورلا فرــص لــثم ،لومحملا فتاهلا قيرط نع ةديدج ةيلام تامدخ ميدقت .ج
 دــقو ،ةــيموكحلا تاعفدملا ىلإ ةفاضإلاب رغصلا يهانتم ليومتلا طاسقأ ليصحت ،ريتاوفلا
 يــف لــيمع نوــيلم 9.2 وــحن لوــمحملا رــبع لاومألا ليوحت ةمدخ يف نيكرتشملا ددع غلب
 .يلاملا لومشلا ةردابم قالطإ ذنم ،2017ويلوي

 لاــجم يــف دوــهجلا نــم دــيدعلا ةــلودلا تلذــب .ةــيمقرلا ةــيلاملا تامدــخلا ميــظنت لاــجم  )5(
 اــم دوــهجلا هذــه نــمو ،نينطاوــملا نــم ةدعاق ربكأل اهرشنو ةيمقرلا ةيلاملا تامدخلا ميظنت
 :يلي
 نيــب مهاــفت ةركذــم عــيقوت مــت ثــيح :ةــيملاعلا ازيف ةكرشو تالاصتالا ةرازو نيب مهافت ةركذم .أ
 ذيفنت يف ءدبلل ،2017 ويام 16 يف ،ةيملاعلا ازيف ةكرشو ،تامولعملا ايجولونكتو تالاصتالا ةرازو
 حيــتُت .يــمقرلا داــصتقالا لــيعفتو ةــيلاملا تالماــعملل ةــيجولونكتلا ةــيتحتلا ةــينبلا ريوطت عورشم
 تاءاــفكلا نــم ةدــعاق دوــجول ســسؤتو ،ةــلودلل ةــيتحتلا ةينبلا ثيدحتل ةصرفلا ةركذملا هذه
 ،ةكرــشلا اــهكلتمت يــتلا ةعــساولا تاربخلا  ىلإ ًادانتسا ،ةيمقرلا تاعوفدملا لاجم يف ةيرصملا
 تالماــعملا ةرادإل ةــيلحم ةكبــش ليغــشتو ءاــشنإب ةــيملاعلا ازيف ةكرش مايق ةركذملا نمضتت امك
 ةـــقاطب رـــبع معدـــلا تاـــموظنم اذـــكو ،ةـــفلتخملا ةـــيموكحلا تاعوفدـــملا جمارـــبب ةـــصاخلا
 جمارــب ميظنت ةكرشلا علطضت امك ،رصم يف تالماعملا تانايب لكب ظافتحالا نمضي امب ،ةدحوم
 ،ةــفلتخملا اــهجماربو ةــيتحتلا ةــينبلا ةــموظنم ليغــشتب ةــطبترملا فارــطألا لــكل بيردــتو لــيهأت
 ةــيجولونكتلا لاــمعألا ةــئيبو ةــيتحتلا ةينبلا ءانب ةموكحلا يعس راطإ يف مهافتلا ةركذم يتأتو
 ةــيموكحلا تامدــخلاو معدــلا جمارــب ةءاــفك ةداــيز يــف لــثمتملا فدــهلا قــيقحتو ،ةــيتاوملا
 داــصتقالا زيفحتل اهتيلاعف ةدايزو ،جماربلا هذهل ةيرادإلا فيلاكتلا صيلقتو ،نينطاومل  ةمدقملا
  .يرصملا

 اذــه يــضقي : ةــيملاعلا ازــيف ةكرــشو رــصم كــنبو دــيربلل ةيموقلا ةئيهلا نيب مهافت ةركذم  .ب
 ةــعقر عيــسوت يــف دــيربلا ةــئيهو ،رــصم كــنب نواعتب ،2017 سطسغأ 29 يف عقو ىذلا قافتالا
 لوــبق نــم يرــصملا دــيربلا ربعو رصم تاظفاحم يف راجتلا نيكمتو ةينورتكلإلا تاعوفدملا لوبق
 لئاــسو مادختــساب ةــفلتخملا مهتاــجايتحا ءاــضقل نينطاوــملل رــُسي و ةلوهــسب تاعوفدــملا
 لومــشلا يــف ةدعاسملا ىلع لمعلا ديربلا ةئيهل مهافتلا ةركذم حيتُت امك ،ينورتكيلإلا عفدلا
 لمــشت اــمك ،رــصم كــنب عم اهتكارش ربع كلذو يمسرلا داصتقالا يف مهجمدو راجتلل يلاملا
 فرــصلا طاــقن ةداــيز يــف مهاــسي اــمب دــيربلا بــتاكم ضعبــب ATM تاــنيكام ريفوــت ةركذــملا
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 تاــنيكاملا هذــه ةرادإ رــصم كــنب ىلوــتيو يلاــملا لومشلا قيقحت يف ةمهاسملاو ينورتكلإلا
 كــنب ءالــمعل ةــينامتئالا تاــقاطبلاو ضورــقلا طاــسقأ ليصحت ىلإ ةفاضإلاب اهتنايصو اهتيذغتو
 هذــه ةــحاتإ يــف مهاــُسي اــمب ةــيروهمجلا ءاــحنأ يــف ةرــشتنملا دــيربلا بــتاكم لالــخ نــم رصم
 ةــبولطملا تادعاــسملا لــك ريفوــتب ازــيف ةكرــش موقتــسو ،عــساو قاــطن ىلع ءالمعلل تامدخلا
 . يرصملا ديربلاو رصم كنب ءالمع تاحومطو تابلطتم ىبلي امب جذومنلا اذه حاجنل

 قافتالا اذه عقو :ةينورتكلإلا ةراجتلا زيزعتل ةيملاعلا "ازيف" ةكرشو E.DATA اديتيإ نيب نواعتلا .ج
 رــــشنو ةــــينورتكلإلا تاعوفدــــملا مــــظن قــــيبطت ىــــلإ فدــــهيو ،2016 ربمفوــــن 27 يــــف
 يــف ةــيجولونكتلا قطاــنملا يــف ةــنئاكلا ةــصاخو قطاــنملا يــف ةــيدقناللا تالماــعتلا موــهفم
 .ًاينورتكلا اهتامدخ قيوستو ميدقت
 27 يــف قاــفتالا اذــه عــقو :ةــيملاعلا دراكرتــسام ةكرــشو ادــيتيإ نيــب مهاــفت ةركذــم عــيقوت  .د
 تالماــعتلا موــهفم رــشنو ةــينورتكلإلا تاعوفدــملا مــظن قــيبطت ىــلإ فدــهيو ،2016 ربمفوــن
 ةعانــص ةــيمنت ةــئيه ىعــست ثــيح ،رــصمب ةــيكذلا ىرــقلاو ةــيجولونكتلا قطاــنملا يف ةيدقناللا
 قطاــنملل ةــيكذلا ىرــقلا زــيفحت لالــخ نــم ةرداــبملا هذــه مــعد ىــلإ تاــمولعملا اــيجولونكت
 ةلماعلا تاكرشلل تنرتنإلا ىلع ةحاتم نوكتل ًاينورتكلإ لماكلاب اهتامدخ ميدقت ىلع ةيجولونكتلا
 .تامدخلا ةمالسو ةعرس ةدايزل اهب

 ةــيموقلا تــقفتا  : يلاــملا فيقثتلاو ينورتكلالا عفدلا تالاجم يف ديربلاب فظوم 200 بيردت  .ـه
 دــيربلا بــتاكم يــف نيلماــعلا نيفظوــملا ةءاــفك عــفرو بيردــت ىلع ةيملاعلا ازيف ةكرش عم ديربلل
 يــنورتكلالا عفدــلا لاــجمب ةــصاخلا تامولعملاو تاربخلاب مهدادماو ًايلاح اهريوطت ىرجي يتلا
 ةعانـــــص نـــــع ةيـــــساسألا تاـــــمولعملا بيردـــــتلا نمـــــضتي نأ ىـــــلع ، يلاـــــملا فـــــيقثتلاو
 رــبعو يرــصملا قوــسلا يف ةحاتملا ةفلتخملا عفدلا تاودأو تاجتنملاو ةينورتكلالا تاعوفدملا
  .يرصملا ديربلا
 مــل يذــلا ،يفرصملا عاطقلا حالصإل ةلودلا بناج نم لوذبملا دهجلا مجح ،قبس امم حضتي
 كــلذو ةــيومنتلا ةــلودلا عيراــشم ذــيفنت يــف ايروحم ارود بعل لب ،دحلا اذه دنع هرود فقوتي
 ةــقاطلا تاعورــشم يــف ةرــتفلا كــلت لالــخ داــصتقالا نييارــش يــف ةمخض تارايلم خض لالخ نم
 زاــهجلا هــب موــقي يذــلا زراــبلا رودــلا نــع الــضف ،اــهريغو ءاــنبلاو دييشتلاو تامدخلاو ةعانصلاو
 ءاــضقلا يــف هتامهاــسمو ةحــصلاو ميــلعتلا يــف ءاوــس ،ةيعمتجملا ةيلوئسملا يف يفرصملا
 .8راطإلا اذه يف ةلودلا دوهج نمض نينطاوملل ةميرك ةايح ريفوتو تايئاوشعلا ىلع
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 :رصم يف ةيفرصملا ةلكيهلاو حالصإلل ةيسارد تالاح -ًاثلاث
 :يرصملا يعارزلا كنبلا .١

 لــيومتب موــقيو ،ةــلودلل لــماكلاب كوــلمم وــهو ،يزــكرملا كــنبلل يرــصملا يــعارزلا كنبلا عبتي     
 ماــع هؤاــشنا مــت ،صاخ لكشب يعارزلا عاطقلا معدب موقي هنأ امك ،ماع لكشب ضورقلا عيمج
 يــعارزلا كــنبلا ةــيعبت ليدــعت ىــلع صنــيل 2016 ةنــسل 84 مــقر نوناــقلا رودــص مــت دــقو  .91931
 ذــختيل ،يرــصملا يــعارزلا كــنبلا ىمــسم تحت »ماع عاطق كنب« ةمهاسم ةكرش ىلإ لوحتيو
 ةيرابتعالا ةيصخشلا هل نوكيو ،ةلودلل لماكلاب اهلام سأر كولمم ةيرصم ةمهاسم ةكرش لكش
 عــضخ دــقو .10يفرصملا زاهجلاو يرصملا يزكرملا كنبلا نيناوق ماكحأ ىلإ عضخيو ،ةلقتسملا
 :يلي ام نمضتت هتلكيه ةداعإل ةحومط ةطخ ىلا يرصملا يعارزلا كنبلا

 مــت ثــيح .ءالــمعلل ةــمدقملا تامدــخلا ةءاــفك عــفرل نيلماعلا عيمج بيردتو ،عرفألا ريوطت .أ
 يرصملا يعارزلا كنبلا دعيو ،ةيضاملا ةرتفلا لالخ كنبلا عورف نم اًعرف 650 ريوطت يف ءدبلا
  .تاظفاحملاب اًعرف 1150 ددعب ،يرصملا يفرصملا عاطقلا يف عورفلل ًاكالتما كونبلا ربكأ

 لــيومتل ةدــيدج تاــجتنم ميمــصتو ،ةيفرــصملا تاــجتنملا نــم ةرــيبك ةــعومجم ميدــقت .ب
 عاــطقلا ىــلع زــيكرتلا عــم تاعورــشملا ةــفاك لــيومتو .ةطــسوتملاو ةريغــصلا تاعورــشملا
 .ةلودلل ةيموقلا ةطخلا ذيفنت فدهب يعارزلا

 يــعارزلا عاــطقلا يــف يرــصملا تاــجتنملل جيورــتلاو قيوــستلل ةــينورتكلا ةــصنم ءاــشنإ .ـــج
 ةكرــش سيــسأت مــتو ، يريدــصتلا وأ يــلحملا ىوتــسملا ىــلع ءاوس ينجادلاو يناويحلاو
 يــبيرجت ضرــعو نيــجتنملا عم دقاعتلا ءدب ىلع لمعلا متو ةيجولونكتلا ثدحأب ةناعتسالاو
 تامدــخو تاــجتنم قالــطإل ةــيجولونكتلاو ةــيتحتلا ةينبلا ثيدحت ةيلمع نعً الضف ،تاجتنملل
 كــنبلا نوــكي يــك كنبلا ريوطت ةطخ نم ربكألا بيصنلا ىلع ذوحتست ، 2021 ماع لالخ ةيمقر
 ىوتــسم ىــلع عــسوألا وــه يــفارغج راــشتنا نــم هــكلتمي اــمب يلاــملا لومشلا ةباوب يعارزلا
 .يفرصملا زاهجلا

 ،ريوــطتلل ةــلباقلاو مادختسالل ةلباقلا لوصألا ىلع فرعتلل كنبلل ةكولمملا لوصألل رصح .د
 لوــصألا ةءاــفك عــفرل ةــلواحم يــف كــلذو ،اــهنع ءانغتــسالا متــي يــكل اهيلإ جاتحي ال يتلاو
 .ةلبقملا ةرتفلا لالخ هلاومأو هدراوم ميظعتل ةيمارلا كنبلا ةيجيتارتسا نمض

 لاــجم يــف هــتاربخ نــم ةدافتــسالل يرــصملا يــلهألا كــنبلا عــم نواــعت لوــكوتورب ذــيفنت .ـه
 ـــلا ةــمدخ ميدــقتل ،يزــكرملا كــنبلا ةــلظم تــحت ،هتكراــشم ىــلع لــمعي اــمك ،اــيجولونكتلا

mobile paymentةــيعارزلا ةزاــيحلا لــيوحت لالــخ نم ،»حالفلا تراك« قالطإ ةلحرمل ةينعملا 
 تارازوــلا نــم رــيبك ددــع عــيمجت هــلالخ نــم فدــهي يموــق عورــشم وــهو ،ةــيكذ ةزاــيحل
 قــيقحت لــجأ نــم كــلذو ، ىــبرحلا جاــتنإلاو طيــطختلاو ةــعارزلا ةرازو اهسأر ىلع ةيموكحلا
 ةدعاق حيضوت يف مهاسيو ،ةيعارزلا تازايحلا ريُدي يموق عورشم يف تارازولا نيب لماكتلا
 مــعد ةــيناكمإ دــيدحتو يــعارزلا داــشرإلا ةــيلمع ليهــستو نيــكمت مــث نــمو ،ةيعارزلا تانايبلا
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 ىــقبيو ضورقلا دادس ىلع ةردقلاو مازتلالا ىدمو ليومتلا مجح طبض نع ًالضف ،حالفلا
 .11 2020ليربإ نم ةيادب كلذ قالطإ متي نأ

 ًاينف ًامعد مدق امك ،هتاجايتحا نم ىلوأ ةحيرش يعارزلا كنبلا حنمب »يزكرملا كنبلا« ماق .و
 ةــمداقلا ةــلحرملا يف لمأنو ،رطاخملاو ايجولونكتلا تارادإ ريوطت يف كنبلا ةنواعمل ًايرادإو
 ايلاح اهنم كنبلا ءافعإ متي يتلاو ،كنبلل ةيلامسأرلا ةدعاقلا زيزعتل دناسملا ضرقلا ىدؤي نأ
 10 ةدــمل دــئاوف نودــب هــينج راــيلم 2.5 وــحنب ردــقت يــهو ،ةــيلاملا هعاــضوأ نــسحت نيــحل

 لاــمعأو ةــيجولونكتلا تاعورــشملا ىــلع قاــفنإلل دئاوعلا مادختسال كنبلا فدهيو ،تاونس
  .ةتقؤم ةرتفل ريوطتلا ىلع فارشإلل لمع قيرف ليكشتو كنبلا ريوطت

 ضورقلا يلامجإ لصي ذا ،كنبلاب ةمظتنملا ريغ نويدلا ةظفحمل ةلماك ةيوست ةيلمع تمت .ز
 فلأ 328 ةيوستلا نم نيديفتسملا ددع لصي نأ عقوتملا نمو ،هينج رايلم 6.3 وحن ةرثعتملا
 فــلأ 25 نــم لــقأ مهنوــيد لــصأ غلبي نيذلا ءالمعلا تاينويدمل لماك مادعإ مت ثيح .ليمع
 فــلأ 25 نــم رــثكأ مهنويد لصأ غلبي نيذلا نيرثعتملا ءالمعلا نويد نم %50 طاقسإو ،هينج
 لــماعتلا نــم مهنــيكمتل نيرــثعتملا كــنبلا ءالــمع زــيفحتو مــعد ،هــينج نوــيلم 10 ىــتح هــينج
 ةورــثلا يــجتنمو نيعرازــملا راغــص نــم نيرــثعتملا مهتداــعإ يفرــصملا زاــهجلا عــم ًاددــجم
 .جاتنإلاو لمعلا قوسل ةيناويحلا

 ةــظفحم تغلب ثيح ،كنبلل يلاملا ءادألا نيسحت يف ةيحالصالا تاءارجالا كلت لك تمهاس 
 لــباقم هــينج راــيلم 44.518 وــحن 2020 ربمــسيد رهش ةياهنب يرصملا يعارزلا كنبلاب ضورقلا

 تــغلب اــمك .رهــشأ 10 لالــخ % 31.3 وــمن لدعمب 2020 سرام رهش ةياهنب هينج رايلم 33.913
 راــيلم 63.133 لــباقم هــينج راــيلم 73.518 وــحن 2020 ربمــسيد رهــش ةــياهنب عئادولا ةظفحم
  .12روهش 10 لالخ % 16.4 غلب ومن لدعمب سرام رهش ةياهنب هينج

 :يرصملا يلهألا كنبلا .2
 يــف يرــصملا يفرــصملا عاــطقلا ةرادــص ىــلع ةــظفاحملا نــم يرــصملا يــلهألا كنبلا نكمت    
 اــهزربأ نــم يــتلا ،ماع لك هءادأ اهب نراقُي ةيسايق ًاماقرأ ًاققحم ،ةيداصتقالاو ةيلاملا تارشؤملا
 :يلي ام

 %17 وــمن لدــعمب 2019 وــينوي يــف هــينج نوــيليرت 1.186 ىلإ ءالمعلا عئادو يلامجإ لوصو .أ
 يــه %29 وحنب ردقت ةيقوس ةصح ىلع هذاوحتساو ،2018 هيلع قباسلا يلاملا ماعلا نع
 ةعونتم ةعومجم ميدقتب كنبلا مايق لضفب كلذو ،يرصملا يفرصملا عاطقلا يف ىلعألا
 ةــبذاج ةدــئاف راعسأبو ةيبنجألاو ةيلحملا نيتلمعلاب ةيراخدالا ةيعوألاو ةركتبملا تاجتنملا نم
 .ةيسفانتو
 ريــسيتل اــيجولونكتلا لئاــسو ثدــحأب لــماكلاب لمعي ينورتكلإ كنب لوأ نيشدتب كنبلا مايق .ب
 نــم لوأ رــبتعي هــنأ اــمك ،ةعاــس 24ـلا رادم ىلع اهميدقتو ءالمعلا ىلع ةيفرصملا تامدخلا
 5ـــلا ناــمتئالا تاــقاطب ةــظفحم كلذــب ىطختتل ،1994 ماع رصم يف نامتئالا تاقاطب ردصأ
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 ةــئزجتلا ضورــق ةــظفحم مجح نم %7 لثمت يتلاو ،ةقاطب نويلم 1.85 وحنل هينج تارايلم
 نــع ًالــضف ،يفرــصملا عاــطقلاب رــبكألا ىــهو %27 وــحنب ردــقُت ةيقوس ةصحبو ،ةيفرصملا
 ،»ATMs«ـــلا يلآلا فارصلا تانيكام ددع يف %33 غلبت ةيقوس ةصح ىلع كنبلا ذاوحتسا
 .13  2019 وينوي ةياهنب ةنيكام فلأ 4.097 ىلاوح تانيكاملا ددع غلب ثيح
 ددــع لــصو ذإ ،ةــمدقملا ةينورتكلإلا تامدخلا يف ةرفط يرصملا يلهألا كنبلا ثدحأ .ـج
 نــم لــيمع فــلأ 58.5و دارــفألا نــم لــيمع نوــيلم 2.3 نــم رــثكأ ىــلإ يــكنبلا تــنرتنإلا ءالــمع
 لوــصحلا يــف ةيكذلا لاصتالا ةزهجأو ةثيدحلا ايجولونكتلا مادختسا مهل حاتم ،تاكرشلا
 يــف مهستو مهتاعلطت ققحت ةنمآو ةعيرس لئاسوب اًينورتكلإ ةيفرصملا مهتامدخ ىلع
 مهاس ام ،Phone Cash ـلا تامدخ ىلإ ةفاضإ ،ةفلتخملا مهتطشناو مهتايح طمن ءارثإ
 .14كونبلا عم ةلماعتملا ريغ حئارشلا باذتجاب ،يلاملا لومشلا قيقحت يف
 تاــنيمأتل رــصم عــم هتكارــش اــهنم ،تاكارشلا نم ديدعلا يف يرصملا يلهألا كنبلا لخد .د
 ،اــيلاح ةكرــشلا هدهــشت يذــلا يمقرلا لوحتلا يف هتكراشم نع الضف ،ديدج جتنمب ةايحلا
 اهمعدــيو نيمأــتلل رــصم ةكرــش اهدهــشت يتلا يمقرلا لوحتلا ةبرجت يف ضوخي هنأ امك
 يتلا ةيلاحلا ةضهنلا لظ يف دييشتلل ةضباقلا ةكرشلا يف رمألا كلذكو ،لوحتلا اذه يف
 .ماعلا لامعألا عاطق تاكرش اهدهشت

 نــم لاــمعألا عاــطق ةرازو اــهب تــماق يــتلا ةــلكيهلا ةداــعإب يرــصملا يــلهألا كنبلا ماق .ـه
 يليغــشتلا روــطتلا يــف مهاــستس يــتلا ،ةــيلعفلا تارــبخلا يوذ نــم ةرادإلا سلاجم نيمأت
 .كنبلل
 ،ةــنهارلا ةرــتفلا يــف يرــصملا يــلهألا كــنبلا تاــيولوأ سأر ىــلع يعانــصلا عاطقلا يتأي .و
 ،ةــلودلل ةيداــصتقالا ةمادتــسالا قــيقحت يــف يعانــصلا عاــطقلا يــف عــسوتلا مهسُي ثيح
 ةاــنقلا عورــشم( ركــسلا ةعانــص يــف يرامثتــسا عورــشم رــبكأ يــف كــنبلا لوخد نع فشكو
 رــشابملا رامثتــسالا يــف عسوتلا ةرورضب ىصوأو ،رصم يف ركسلل عورشم ربكأ وهو )ركسلل
 .15يرصملا داصتقالا معد يف مهسي امم
 غــلب ذإ ،ءادألا يــف ةقوبــسم رــيغ جئاــتن قــيقحت نــم 2018/2019 يلاــملا ماــعلا لالــخ نكمتلا .ز
 .يرصم هينج نويليرت 1.6 يلاوح 2019 ماع نم وينوي رهش ةياهن يف يلاملا زكرملا يلامجإ
 ضورقلا يلامجإ عفترا ذإ ،ةلودلا يف يموقلا داصتقالل ةيسيئرلا ةطشنألا ليومت معد .ح
 ةــظفحملا يلاــمجإ لــصو كلذــبو %12 ىــلإ لــصو وــمن لدــعمب ىربكلا تاكرشلل ةمدقملا
 .يرصم هينج رايلم 411 ىلإ

 ةريغــصلا تاعورــشملا معدــل اهميدــقت مــت يــتلا ضورــقلا ةــظفحم يلاــمجإ غوــلب .ط
 .%32 ىلإ لصو ومن لدعمب ،يرصم هينج رايلم 58 يلاوح ةطسوتملاو
 يــف كــلذو يرــصم هــينج راــيلم 109.9 يلاوــح ىــلإ تلــصو يــتلاو ةــيكلملا قوــقح ةدايز .ي
 رهــش ةــياهنب ةــنراقم %19.1 ىــلإ لصو ومن لدعمب كلذو ،2019 ماع نم وينوي رهش ةياهن
 .يرصم هينج رايلم 35 يلاوح عوفدملا لاملا سأر غلب دقو ،2018 ماع نم وينوي
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 ردــصت دــقو ،2019 ماــعل ةيفرــصم ةــيراجت ةــمالع ربكأــك ةيرــصملا كوــنبلا ةــمئاق هردــصت .ك
 كــلذو كوــنبلل ةــيراجت ةــمالع 500 رــبكأ ةــمئاق نمــض ،يلاوــتلا ىــلع يناثلا ماعلل ةمئاقلا
 .Brand Finance ةسسؤم هتردصأ يذلاو ،2019 ماعل ملاعلا ىوتسم ىلع

 يــف كــلذو يلاوــتلا ىــلع عباــسلا ماــعلل ةــيبرعلا رــصم ةيروهمج يف كنب لوأك هحاجن .ل
 نم كلذو ةيملاعلا دراك رتساملاو ازيفلا يتئيه ريياعم عم قفاوتلا ةداهش ىلع ظافحلا
 .ةينورتكلإلا نامتئالاو عفدلا تاقاطب تانايب نيمأت لجأ
 كــلذو EMEA finance ةــسسؤم نــم ةــمدقُملا زئاوــجلا نــم دــيدعلا ىــلع هلوــصح .م

 ةكرتشملا ضورقلا لاجم يف ايقيرفأ ةراق ىوتسم ىلع كنب لضفأ بقل ىلع هلوصحل
 تالاــجم يــف كــنب لــضفأ ةزئاــج ىــلع لــصح هــنأ اــمك ،ىرــبكلا ةــيلاملا تاراــشتسالاو
 .2019 ماعل ايقيرفأ ةراق ىوتسم ىلع كلذو ةيعمتجملا ةيلوؤسملا
 ةــئزجتلا لاـــجم يـــف كـــنب لـــضفأ ةزئاــجو ،يراــجت كــنب لــضفأ ةزئاــج ىــلع لوــصحلا .ن

 .2019 ماـعل اـيقيرفأ ةراق لامـش ىوتـسم ىـلع كلذو ةيفرصملا

    :يرصملا يفرصملا عاطقلل يلاملا ءادألا مييقت -اعبار
 ،يلاــملا لومــشلا تارــشؤم اــمهو ءادألا اذــه ميــيقتل تارــشؤملا نــم نيعوــن ىــلا اــنه ضرــعتن
  :ليصفتلا يلي اميفو يلاملا قمعلاو

 ىــلع لاــمعألا تاسسؤمو دارفألا ةردق ىدم يلاملا لومشلا ىنعيو :يلاملا لومشلا . 1
 .16 ةــلوقعم ةــفلكتبو ةــيلاعفب اهمادختــساو ةيفرصملاو ةيلاملا تامدخلا ىلع لوصحلا
 ىدــم هــنأ ىــلع فرعي ىذلاو ،يفرصملا ىعولا موهفمب ًاضيأ يلاملا لومشلا طبتريو
 فراــصملا يــف ةــيدقنلا مهتدــصرأ عادــيإ ىــلع ةيداــصتقالا تاسسؤملاو دارفألا دايتعا
 بــلطلا داز يفرــصملا ىعوــلا داز اــملكف ، ةــيلاملا مهتالماعم يف تاكيشلا مادختساو
 حلاــص يــف ةــياهنلا يــف بــصي اــمم زانتكالا وحن ليملا ضفخناو ةيفرصملا عئادولا ىلع
   .17 يداصتقالا ومنلا ىوتسم عفرو رامثتسالاو راخدالا زيزعت
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 :يلي امك ةيعرف تارشؤم ةعبرأب يلاملا لومشلا تارشؤم ساقت
 .ةيفرصملا ةفاثكلا §
 ناكسلا نم فلأ لكل كونبلا يف نيضرتقملاو نيعدوملا ددع  §
 .ناكسلا نم فلأ 100 لكل يلآلا فرصلا تانيكام يمدختسم ددع §
 .ةينامتئالا تامولعملا قمعو ،ةينوناقلا قوقحلا ةوق رشؤم §

 - :تارشؤملا كلتلً اليصفت يلي اميفو 
 نــع هــب رــبعيل 1967 ماع Cameron ىلا رشؤملا اذه روهظ عجري :ةيفرصملا ةفاثكلا .أ

  :يلاتلاك بسحيو ناكسلا نم 100,000 ةمدخل ةحاتملا كونبلا ددع
 100,000@ ) ناكسلا ددع /كونبلا عورف ددع(

 اــملك 1 نــع ضــفخنا اــملكو .فراــصملل لوــبقم دجاوت ىلع كلذ لد 1 نع هتميق تداز املكو
 ةــنيعم حئارــش ىلا ةيفرصملا تامدخلا لصت ال يلاتلابو ؛يفاك ريغ كونبلا ددع نأ ىلع لد
 )2( مــقر لودــجلا حــضوي اــمكو . 18تامدــخلا هذه لثم ىلا ةجاح يف مه نمم سانلا نم
 .2019 ماع 9 ىلا 2009ماع ناكسلا نم فلأ 100 لكل كونب 5 نم ةيفرصملا ةفاثكلا تروطت

 
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  ةنسلا
 9 8 7 5 5 5 5 5 رصم

-2012( ةرتفلا لالخ رصم يف نيغلابلا نم فلأ 100 لكل ةيراجتلا كونبلا عورف )2( مقر لودج
2019( 

 : ةيلاتلا عجارملا ىلا ادانتسا ةثحابلا دادعا نم : ردصملا
- World Bank: World Data Bank , World Development Indicators , at : 

aspx.tableview/reports/views/data/org.worldbank.databank://http 
-_________: World Development Indicators, Financial Access , Stability 

5/5.table/org.worldbank.wdi://http:  at , Efficiency and 
- _________ : Global Financial Development Report, Financial Inclusion 
2014 , ( Washington , D.C, WB, 2014) , PP.167-172 
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 رشؤملا اذه رهظيو :ناكسلا نم فلأ لكل كونبلا يف نيضرتقملاو نيعدوملا ددع .ب
 ليومتل اهريفوتو تارخدملا ةئبعتل ةليسوك ةيفرصملا تاسسؤملا ىلع لابقالا ىدم
 ًارشؤم كلذ ناك املك نيضرتقملاو نيعدوملا ءالؤه ددع ديازت املكو ،ةفلتخملا تارامثتسالا
 .يفرصملا يعولا نم ديزملا ىلع

 
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 ةنسلا

 ددـــــــــــــــــــع
 نيعدوملا

382 396 350 360 ... .... 412 756 

 ددـــــــــــــــــــع
  نيضرتقملا

82 113 .... 100 100 .... 321 377 

 ناكسلا نم 1000 لكل ةيراجتلا كونبلا ىدل نيضرتقملاو نيعدوملا ددع )3( مقر لودج
  )2019-2012( ةرتفلا لالخ رصم يف

 .)1( مقر لودجلا عجارم ىلا ًادانتسا ةثحابلا دادعا نم :ردصملا
 
 ىدــم حــضوي رــشؤم وــهو :ناكسلا نم فلأ 100 لكل يلآلا فرصلا تانيكام يمدختسم ددع .ـج
 ليهــست يــف ةــثيدحلا ةــينقتلاو اــيجولونكتلا ىــلع دــمتعت يــتلا ةيفرــصملا تامدــخلا ريفوــت
 لــكل تاــنيكام 8 نــم عــفترا ثــيح ددــعلا اذــه روطت يلاتلا لودجلا حضويو . 19ةيلاملا تالماعملا
 2018 سراــم ىــتحو .2019 ماــع ةــنيكام 39و ،2017 ماع ةنيكام 28 ىلا 2009 ماع ناكسلا نم فلأ
 ةقبــسم ةــقاطب 6,10و ،مــصخ ةــقاطب نوــيلم 9,15 نــم رــثكأو ىلا فرص ةنيكام 11582 كانه ناك
  20ةينامتئا ةقاطب نويلم 4,8 وحنو ،عفدلا

 
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 ةنسلا
 تاـــــنيكام ددـــــع
 لــكل يــلآلا فرــصلا

  فلأ 100

11 12 13 14 16 28 31 39 

 يف ناكسلا نم فلأ 100 لكل يلآلا فرصلا تانيكام يمدختسم ددع )4( مقر لودج
 )2019-2012( ةرتفلا لالخ رصم

 .)1( مقر لودجلا عجارم ىلا ًادانتسا ةثحابلا دادعا نم :ردصملا
 
 لومــشلا تارــشؤم ىــلا فاــضي :ةــينامتئالا تاــمولعملا قــمعو ،ةــينوناقلا قوــقحلا ةوق رشؤم .د
 ةــيمنتلا ىوتــسم ىــلع رثؤــي يذلا ينوناقلاو يسسؤملا بناجلاب قلعتت ىرخأ تارشؤم ،يلاملا
 تاــمولعملا ةرــفو ،دوــقعلا ذاــفنا ةــجرد ،يــسايسلا رارقتــسالا ،داــسفلا( لثم ةيفرصملاو ةيلاملا
 ينوناــقلا ماــظنلا روــطت ىدــم :ةــينوناقلا قوــقحلا ةوــق رــشؤم ىــنعيو  .)ةــينامتئالاو ةــيلاملا
 مازــلا ىــلع هــتردق نــم لــّعفي اــمب ،يفرــصملا عاــطقلا ةطــشنأل ةــمكاحلا نيناوــقلاو يئاــضقلاو
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 12 ىــلا رفص نيب ام هتميق حوارتتو .دوقعلا ذافناو نيعدوملا قوقح نامضو عفدلاب نيضرتقملا
 ماــع9 ىلا 2012 ماع 8 نم رصم يف هتميق تروطت دقو .21لضفأ ناك املك هتميق تعفترا املكو

2019. 
 حوــضوو ةــقد ىدــم ةــساردب ىــنعملا رــشؤملا وــهف :ةــينامتئالا تامولعملا قمع رشؤم امأ     
 فــلتخمل ةــصاخلاو ةــماعلا ناــمتئالا تالجــس نــم ةــينامتئالا تامولعملا ىلع لوصحلا ةلوهسو
 ىــلع كــلذ لد ةــميقلا تداز اــملكو 8 ىــلا 0 نيــب اــم رــشؤملا ةميق حوارتتو ،ءالمعلا نم حئارشلا
 8 ىــلا 2012 ماــع 6 نــم دــيازتو .ضارتقالا رارق ذاختا ةلوهس يلاتلابو ؛ةينامتئالا تامولعملا رفاوت
 .2019 ماع
 
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 ةنسلا  رشؤملا
 ةوــــــــق رــــــــشؤم
 ةـــينوناقلا قوـــقحلا
)0-12( 

8 8 9 9 9 9 9 9 

 قــمع ىدــم رــشؤم
 تاــــــــــــــــمولعملا
 )8-0( ةينامتئالا

6 6 8 8 8 8 8 8 

 ةرتفلا لالخ رصم يف ةيراجتلا كونبلل ةينوناقلا قوقحلا ةوق رشؤم )5( مقر لودج
(2012-2019) 

 )1( مقر لودجلا عجارم ىلا ًادانتسا ةثحابلا دادعا نم :ردصملا
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 وأ ريتاوــف عفدــل لوــمحملا فتاهلا ربع لاومالا لقن تامدخب ةدوزملا نيغلابلل ةيوئملا ةبسنلا .ـه
 نــم عفدــلا ءاوــس يــنورتكلإلا عفدلا تاودأ ةدايز يلاملا لومشلا نمضتي . لاومأ يقلت وأ لاسرإ
 نــع ساــنلا دــعبت ةــموظنم قــلخ فدهب ةينورتكلإلا تاليوحتلا وأ نامتئالا تورك وأ ليابوملا لالخ
 لودــجلا نــم حضتيو .تالماعتلا لك يف مكحتت ةينورتكلإ ةموظنم قيقحتو ،دوقنلاب تالماعتلا
 يــف ةــلومحملا فــتاوهلا نومدختــسي رــصم يــف نيغلاــبلا ناكــسلا نــم %16 وــحن نأ )6( مــقر
 ةنــس 50-25 نــم لــمعلا نــس يــف ةــيرمعلا ةئفلا يف روكذلا نم مهمظعمو ، ةيلاملا تايلمعلا
  . %61 تغلب ثيح
 

 باسح نويلم 5,10 ليابوملا تاباسح
 ناكسلا ىلامجا نم %16 ةنس 50 قوف هيمدختسم ةبسن

 %29 ةنس 30-50
 %31 ةنس 25-35
 %61 ةنس 25-50
 %16 ةنس 20-25
 %8 ةنس 20 نم لقأ
 %29 ثانالا نم هيمدختسم ةبسن
 %71 روكذلا نم هيمدختسم هبسن

 2018 ماعل تاعوفدملا يف ةلومحملا فتاوهلا تامدخ مادختسا )6( مقر لودج
 :ردصملا

- Financial Inclusion Through Digital Financial Services and Fintech: 
The Case of Egypt , 2018 , P.5, at : 

-/2018publications/files/default/sites/org.global-afi.www://https
pdf.digital_AW_Report_Egypt_AFI08/ 

 
 كــنبلا اهــسأر ىــلعو ،ةيرــصملا ةــموكحلا ماــمتها ىــلا ددــصلا اذــه يــف ةراــشالا ردــجتو     
 تامدــخلا ميدــقت نأــشب ملاــعلا يــف ةــيراجلا تاروــطتلا ةــبكاومب ةدــيدع تاونس ذنم ،يزكرملا
 ةيفرــصملا تامدــخلا يــف عــسوتلا كلذــك ،فتاــهلا رــبع تــنرتنالا ةكبــش لالــخ نــم ةيفرــصملا
 :يلي اميف يزكرملا كنبلا هددح ام اهب دصقي يتلاو ،ةينورتكلالا

 .ةيكيتسالبلا تاقاطبلا ةرادإو رادصإ مظن   §
 .عيبلا طاقنو ةيلآلا تافرصلا تاكبش ةرادإ مظن  §
 .ريتاوفلا عفد مظن §
 ةكبــشو ةــلومحملا فتاوهلا نم ايأ مادختساب ءالمعلا تاباسح نيب لاومألا ليوحت ماظن §

 ةــطبترملا ءالــمعلا تاباــسح ةرادإ ماــظن اذــكو ،عــيبلا طاــقنو ةــيلآلا تافارــصلاو تــنرتنإلا
 .لئاسولا هذه ىدحإ مادختساب
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 .ةينورتكلإ دوقن رادصإ كاذ يف امب عفد لئاسو رادصإ §
 نــم دــحلاو يلاــملا لومــشلا قــيقحتل ةــماه ةليــسو ةــينورتكيلالا ةيفرصملا تامدخلا ربتعتو      
 زــكارملا ةــفاك يــف ةــيباقرلا تاــهجلا نأ الإ ،ةــيلاملا تامدــخلا ميدقتب نينرتقملا ةفلكتلاو دهجلا
 مظنــب ذــخألا اــهققحي يــتلا اــيازملا نيب ةمءاوملا ةرورض ةيادبلا ذنم تكردأ ًايلود ةدئارلا ةيلاملا
 اــم ةــصاخبو ،ةميلــسلا ةــيباقرلا تاــبلطتملا ىــلع ظاــفحلا نيــبو ةــينورتكلالا ةيفرــصملا تامدــخلا
 باــهرإلا لــيومتو لاوــمألا ليــسغ ةــحفاكمبو ،ةــهج نم ةيفرصملا تاباسحلا ةيرسب اهنم قلعتي
 دــعاوقلا" نأــشب تاميلعت يرصملا يزكرملا كنبلا ردصأ دقف لاجملا اذه يفو .ىرخأ ةهج نم
 دــعاوقلا"و "يرــصملا يفرــصملا عاــطقلا يف تنرتنالا ربع ةيفرصملا تامدخلا ميدقتل ةمظنملا
 ةــحفاكم ةدــحو تردــصأ اــمك .لوــمحملا فتاــهلا مادختــساب عفدلا تامدخ ميدقتل ةمظنملا
 فتاــهلا مادختساب عفدلا ةمدخ ءالمعب ةبجاولا ةيانعلا تاءارجإ" باهرإلا ليومتو لاومألا ليسغ
 تامدــخ ةــلوازمل ةــيلاتلا ســسألا عــضو يــف اــعيمج دــعاوقلا هذــه تمهاــس دــقو لوــمحملا
  :22ىلي ام وحن ىلع فتاهلا لالخ نمو تنرتنالا لالخ نم تاعوفدملا

 .كنبلا اهيدؤي يتلا تامدخلا نع تامولعم ةحاتإ §
 ةدـــصرأو مهتالماـــعم ىـــلع فرعتلاـــك ةدودـــحم تامدـــخ ىـــلع ءالـــمعلا لوـــصح  §

 .ةينامتئالا تاليهستلاو ضورقلا ىلع لوصحلا بلطو مهتانايب ثيدحتو مهتاباسح
 .لاومألا ليوحت لثم ةيفرصم تايلمع ذيفنت ءالمعلا بلط §

 
 ساــيقم رــبتعت يتلاو يلاملا قمعلا تارشؤمب ةيلاملا ةيمنتلا ساقت :يلاملا قمعلا تارشؤم .2

 يــف ةــيلاملا قاوــسالاو يفرــصملا عاطقلا ىلع دامتعالاب نييداصتقالا نيلعافلا ةردق ىدمل
 وــمنلا لدــعمب ًاــيوق ًاــطابترا طبترــت يــتلاو رامثتــسالاو راــخدالاب ةــقلعتملا تارارــقلا ذاــختا
 :يلي ام اهنم تارشؤم ةدع لمشتو .ليوطلا لجألا يف يداصتقالا
 :كونبلا يف ةيلاملا تاقفدتلا ةكرح .أ

 ىــلإ ةــيجراخلاو ةــيلحملا كوــنبلا تاــيلمع نــع ةــجتانلا ةــيلاملا تاقفدتلا ةكرح ةعباتم فدهت     
 كوــنبلا ىدــل لاوــمألا رداــصم ىتأــتو .يلاــملا ماعلا لالخ اهتامادختساو لاومألا رداصم ةفرعم
 ضيــفخت وأ لوــصألا ةداــيز يــف لاوــمألا مدختــستو ،اهلوــصأ صــقن وأ اــهتامازتلا ةداــيز نــم
 يــف ةداــيز نــم تءاــج   2019\2018ةیلاــملا ةنــسلا لالــخ كوــنبلا دراوــم نأ ظــحاليو .تاــمازتلالا
 يــف ةدايزلا ىزعتو ؛هينج رايلم 2.17وحنب لوصالا يف صقنلاو هينج رايلم 8.548 وحنب تامازتلالا
 .هينج رايلم 439 رادقمب كونبلا ىدل عئادولا ةدايز ىلإ ةيساسأ ةفصب تامازتلالا
 2019\2018 يلاــملا ماــعلل هــينج راــيلم 439 وــحنب كوــنبلا ىدل عئادولا تعفترا :عئادولا مجح )1(

 يلاــمجإ ىــف ةداــيزلا تءاــج دقو ،2019 وينوي ةياهن يف هينج رايلم 7.3992 وحن ىلإ لصتل
 .ةيبنجألا تالمعلاب عئادولا عجارتو ةيلحملا ةلمعلاب عئادولا ومنل ةلصحم عئادولا

 3.1854 ءالــمعلل كوــنبلا نــم ةــمدقملا مــصخلاو ضارــقإلا ةدــصرأ تغلب :ىضارقإلا طاشنلا  )2(
 راــيلم 7.224 غــلب عافترا ةلجسم لوصالا يلامجإ نم %6.33 لثمي امبو ،2019 ماع هينج رايلم
 ةــلمعلاب مــصخلاو ضارــقإلا ةدــصرأ يف ةدايزلا تءاجو ،2018ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا نع هينج
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 صاــخلا لاــمعألا عاــطقل ةــمدقملا ضورــقلا ةدــصرأ عافترال ،يلاتلا لكشلاب حضوم وه امك
 ةــمدقملا ضورــقلا ةدــصرأ تــعفترا اــمك ،هــينج راــيلم 1.574 ىلا لصتل هينج رايلم 2.111 وحنب
 .23 2019 وينوي ةياهن يف هينج رايلم 5.337 ىلا لصتل هينج رايلم 7.65 وحنب يلئاعلا عاطقلل

 
 ،يرصملا يزكرملا كنبلا :ةرهاقلا( ،2019\2018 يونسلا ريرقتلا :يرصملا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 .41.ص ،)2019
 
 حــضوم وــه اــمك اــهيف عافترالا ءاج دقف ةيبنجألا تالمعلاب مصخلاو ضارقإلا ةدصرأل ةبسنلابو
 ىلا لصتل هينج رايلم 2.70 لداعي امب يموكحلا عاطقلل ةمدقملا ضورقلا عافترال يلاتلا لكشلاب

 .2019 وينوي ةياهن يف هينج رايلم 6.306

 
 ، يرــصملا يزكرملا كنبلا : ةرهاقلا ( ، 2019\2018 يونسلا ريرقتلا : يرصملا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 .41.ص , )2019
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 :ةيطوحتلا ةماعدلاو لاملا سأر ةءافك رايعم )3(

 - ةــيبنجألا كوــنبلا عورــف ادــع – رــصم يــف ةــلماعلا كوــنبلا مزــتلت لزاب تاررقم قيبطت راطإ يف    
 غــلبت ،)ةرــطخلا لوــصألا ىلا كونبلا لام سأر ةبسنك %5.12( ىندألا اهدح ةبسن ىلع ظافحلاب
 ةــفاك تــمزتلا دــقو اذــه ،%9.16 ةــيطوحتلا ةــماعدلا ةنمــضتم ةــعمتجم كوــنبلا ىدــل ةبــسنلا
 كــنب ءانثتــسا مــتو ،ةــيطوحتلا ةــماعدلاو لاــملا سأر ةءاــفك راــيعمل ررــقملا ىــندألا دحلاب كونبلا
 .هــنم ةــمدقملا ةيحيحــصتلا ةطخلا ةعباتمب يزكرملا كنبلا موقي ةلكيهلا ةداعإ راطإ يف دحاو
 .2018 ماع نم ارابتعا ةيمازلا ةبسنك %3 لباقم %7.6 ةيلاملا ةعفارلا تغلبو اذه

 
 ، يرــصملا يزكرملا كنبلا : ةرهاقلا ( ، 2019\2018 يونسلا ريرقتلا : يرصملا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 .45.ص , )2019
 
 ضورــقلا يلامجإ ىلإ ةمظتنملا ريغ تاليهستلاو ضورقلا ةبسن تغلب دقو :لوصألا ةدوج )4(

 ضورــقلا ىــلإ تاليهــستلاو ضورــقلا تاــصصخم ةبــسن تــغلب اــمك  %2.4 تاليهــستلاو
 نــم ةديفتــسملا تاــهجلا يلاــتلا لكــشلا حــضويو %6.97 ةــمظتنملا رــيغ تاليهــستلاو
 .ةينامتئالا تاليهستلا
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 ، يرصملا يزكرملا كنبلا : ةرهاقلا ( ، 2019\2018 يونسلا ريرقتلا : يرصملا يزكرملا كنبلا : ردصملا

 .46.ص , )2019
 
 قوــقح ميعدــت ىــلع هــتردق ىدــم ،كــنبلا هــققحي يذــلا ةــيحبرلا ىوتــسم ســكعي :ةيحبرلا )5(

 طــسوتم ىــلع دــئاعلا لدعم غلب دقو .هيمهاسم ىلع ةيدقن تاعيزوت ءارجإو هيدل ةيكلملا
 يفاــص غــلبو بيترتلا ىلع %2.19و %4.1 يفرصملا زاهجلل ةيكلملا قوقحو لوصألا نم لك
 24018.2 ماع %3 دئاعلا شماه
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