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دور الشمول املالي فى احلد من البطالة فى مصر

د - عالء مصطفى عبد املقصود أبو عجيلة
مدرس االقتصاد

كلية التجارة “بنني “ـ جامعة األزهر

     د - وائل على أحمد صبيح
مدرس االقتصاد

كلية التجارة “بنني “ـ جامعة األزهر

 مقدمة :

الشمول املالي أضحى من العوامل املهمة والضرورية لتحقيق معدالت تنموية مقبولة 
باملشروعات  متزايد  اهتمام  هناك  أصبح  ؛  ولذلك  النمو  فى  اآلخذة  أو  النامية  للدول 
الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر  لكونها من أهم محاور حتقيق التنمية االقتصادية 
الدول  فى  وبخاصة  العالم  دول  كل  فى  املنتشرة  البطالة  مشكلة  حدة  من  والتخفيف 

النامية  ومن بينها مصر ، والتي تعاني من مشكلة البطالة بصورة كبيرة . 

       لذلك كان من الضروري االهتمام بالشمول املالي بهديف حتقيق معدالت مقبولة 
من التنمية االقتصادية والتخفيف من حدة البطالة ، وذلك ألن التخفيف من حدة 
مشكلة البطالة ، هو ما سوف يؤدي إلى التوزيع األمثل للموارد االقتصادية بني عوامل 
اإلنتاج بصورة أكثر عدالة ، بخاصة ما يتعلق بالتوزيع الوظيفي للدخل القومي بني 
عوامل اإلنتاج املساهمة فى العملية اإلنتاجية ؛ مما يجعل هناك تنمية اقتصادية 
متزايدة ناجتة عن زيادة معدالت االستهالك بني أفراد املجتمع ، وبالتالي جعل اجلهاز 
إنتاجية  قاعدة  لبناء  ؛  الضرورية  واخلدمات  السلع  إنتاج  فى  مرونة  أكثر  اإلنتاجي 

متكاملة داخل الدولة  ، مبا يحد من مشكالت التضخم داخل الدولة .  

إشكالية البحث :

      يدور تساؤل البحث حول اإلجابة عن السؤال التالي : إلى أي مدى ميكن أن يسهم 
الشمول املالي فى احلد من مشكلة البطالة فى مصر؟

أهداف البحث : 

      يهدف البحث التعرف على :

ماهية  الشمول املالي وأهدافه وأهميته  االقتصادية واالجتماعية .
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واقع الشمول املالي  فى مصر.

واقع مشكلة البطالة فى مصر خالل الفترة من 1991 وحتى 2021 وأسبابها املختلفة.

دور الشمول املالي فى احلد من مشكلة البطالة فى مصر.

أهمية البحث : 

      تعود أهمية البحث فى محاولة التخفيف من حدة مشكلة البطالة فى مصر ؛ 
لكون مشكلة البطالة من املشكالت املتجذرة فى مصر ، والتي لها مشكالت اجتماعية ، 
إضافة إلى أنها تثير  قالقل سياسية عديدة  ، كما أن  احلد من هذه املشكلة يؤدي إلى 
تنشيط الطلب الفعال ، وبالتالي حدوث رخاء اقتصادي بفعل مضاعفات االستثمار 

داخل املجتمع وحدوث التنمية االقتصادية املنشودة. 

فرضية البحث : 

حاول هذا البحث اختبار الفرضية التالية:   “يؤدي االهتمام بالشمول املالي  إلى 
احلد من مشكلة البطالة فى مصر« .

منهج البحث : 

من  االستنباطي  واملنهج  االستقرائي  املنهج  على:  رئيس  بشكل  البحث  اعتمد     
خالل جمع ووصف وحتليل البيانات واملعلومات املرتبطة بالشمول املالي والبطالة فى 
أهمية  واستنتاج   ، املجال  هذا  فى  املتراكمة  واخلبرات  العالقة  ذات  واألبحاث  مصر  

تطبيق الشمول املالي فى احلد والتخفيف من مشكلة البطالة فى مصر.

 الدراسات السابقة : 

إلى  الدراسة  هدفت  م)1(:      2018 الدين  خير  محمود  محمد  محمود   : دراسة   -  1
احلكومات  يحفز  مبا  االقتصادية  التنمية  حتقيق  فى  املالي  الشمول  دور  توضيح 
الشمول  وتبني  عمل  استراتيجيات  وضع  على  واالقتصادية   املصرفية  والسلطات 
نظرا  ؛  البالغة  األهمية  إيالئه  على  البنوك  وحتفيز  للتطبيق  قابل  كمفهوم  املالي 
لنتائجه املهمة عليها وعلى املجتمعات ، وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج 
منها أنه كلما زاد مستوى الثقافة املالية لدى األفراد كلما ارتفعت نسبة الشمول املالي 
)1( (محمود محمد محمود خير الدين، »الشمول املالي ودوره فى حتقيق التنمية االقتصادية مع دراسة على البنوك اإلسالمية«، 

رسالة دكتوراة منشورة – كلية التجارة )بنني( جامعة األزهر بتاريخ 1443هـ – 2018 م . 
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املالية من  املنتجات  املالية أهميتها من زيادة عدد  الثقافة  املجتمع حيث تستمد  فى 
ناحية وإزالة تعقيداتها من ناحية أخرى ، وأوصى البحث بإمكانية استخدام البنوك 
اإلسالمية صيغ التمويل اإلسالمي املعتمدة لديها لتنمية وتفعيل املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة وبالتالي تعزيز الشمول املالي فى املجتمع. 

الشمول  أثر  توضيح  إلى  الدراسة  هدفت     :)1(  2021 العيسوي   أحمد  دراسة   -  2
 2015 من  الفترة  خالل  العربية  الدول  فى  االقتصادية  السعادة  حتقيق  على  املالي 
وحتى 2017 ، وتوصلت  إلى النتائج التالية : وجود عالقة إيجابية قوية بني متغيرات 
والتي متثلت فى عدد  العربية  الدول  السعادة االقتصادية فى  ، وبني  املالي  الشمول 
نقاط البيع ، وعدد أجهزة الصراف اآللي ، وعدد بطاقات االئتمان ، ووفقا لذلك يعد 
املحدد األساسي لكل من الشمول املالي والسعادة االقتصادية متمثلة فى نصيب الفرد 
من الناجت املحلي اإلجمالي ، كما تعكس صعوبات حتقيق الشمول املالي عدة صعوبات 
منها عدم األمان واالستقرار وتركز السعادة االقتصادية على كافة األطر االجتماعية 
والنفسية ، والتي لم تقف على األطر االقتصادية املتمثلة فى نصيب الفرد من الناجت 
املحلي فقط، وأوصت الدراسة مبا يلي :  ضرورة حساب مؤشر الشمول املالي اإلجمالي 
على مستوى العالم  ، ضرورة قيام املؤسسات املالية داخل الدول العربية على التركيز 
واالهتمام باملنتجات املالية املحفزة على الشمول املالي  ، والتي البد لها من أن تكون 

بسيطة ، وبأسعار مناسبة لكل فئات املجتمع . 

ضرورة القيام بحمالت إعالمية بهدف زيادة توعية املواطنني بأهمية االستثمار 

بصورة  لهم  االقتصادية  الرفاهية  حتقيق  فى  يسهم  مما  اإلنتاجية،  املشروعات  فى 

كبيرة .

دراسة  إلى  الدراسة  هدفت     :  )2(  2021 العجمي  العليم  عبد  أحمد  دراسة    -3

 ، كورونا  جائحة  وجود  ظل  فى  الشمول  لتطبيق  الدولة   اتخذتها  التي  اإلجراءات 

وكيفية االستفادة من اآلثار االقتصادية السلبية للجائحة ، وحتويلها إلى آثار إيجابية 
على خطى التحول  نحو الشمول املالي ، وذلك من خالل دراسة نقاط القوة والضعف 

لإلجراءات املتبعة من قبل الدولة  ، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية ،  أسهمت 
)1(  أحمد العيسوي ، »  أثر الشمول املالي فى حتقيق السعادة – حالة الدول العربية »، مجلة مصر املعاصرة ، عدد 541 يناير 2021 ، 

ص 293 .
)2(  أحمد عبد احلليم العجمي ، »  دور جائحة كورونا فى تعزيز الشمول املالي فى مصر »، مجلة مصر املعاصرة، عدد 542  إبريل  2021 

، ص 49 – 52 .
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أزمة كورونا فى تباطؤ معدالت النمو االقتصادي ، مما أدى إلى زيادة معدالت البطالة 
نحو  االجتاه  زيادة  شأنها  من  إجراءات  اتخاذ  فى  اإلسراع  إلى  أدى  ذلك  وكل   ، والفقر 
آليات الشمول املالي ، من خالل التوسع فى تقدمي خدمات مصرفية جديدة من بينها 
الصراف  وماكينات  اإللكتروني  البيع  أنشطة  فى  والتوسع   ، مصرفية  حسابات  فتح 

اآللي ، ووسائل الدفع االلكتروني . 

املالي إعالميا  التوسع فى نشر ثقافة الشمول  :  ضرورة  الدراسة  مبا يلي  وأوصت 
وتوعويا لوصولها إلى كافة فئات وشرائح املجتمع ، والعمل على ابتكار آليات جديدة 
توفير  ضرورة   ، املجتمع  داخل  األفراد  احتياجات  مع  متوافقة  بصورة  املالي  للشمول 
خدمات اإلنترنت باألسعار والسرعات املناسبة لكل الفئات داخل املجتمع ، العمل على 
دمج أكبر عدد ممكن من املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر من خالل  

دخولها فى  خطط الشمول املالي بالدولة .

استعراض   إلى  الدراسة  هدفت   :)1( 2021م  على  الصادق  الفاروق  محمد  دراسة   -4
أهم التجارب الدولية فى الشمول املالي وكيفية االستفادة منها وتطور مفهوم التنمية 
املستدامة ومؤشراتها  وأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وتوضيح أهمية 
الشمول املالي فى حتقيق التنمية املستدامة بأبعادها املختلفة، ، وتوصل البحث إلى 
مجموعة من النتائج نذكر منها : وجود عالقة إيجابية بني كل من الشمول املالي وأبعاد 
التنمية املستدامة ، كما أثبت الباحث وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني مؤشرات 
 ، اإلجمالي  املحلي  الناجت  من  كنسبة  والتطوير  البحث  على  واإلنفاق  املالي  الشمول 
واإلنفاق على الصحة كنسبة من الناجت املحلي اإلجمالي، وأوصت الدراسات بالعديد 

من التوصيات منها ضرورة تعظيم االستفادة من التجارب الدولية للشمول املالي .

مساهمة هذا  البحث  :يحاول  هذا البحث  تناول واقع الشمول املالي والبطالة فى 
مصر، إضافة إلى تناولها دور الشمول املالي فى املساهمة فى حل  أحد أهم املشكالت 

االجتماعية واالقتصادية فى مصر  وهي مشكلة البطالة . 

خطة البحث : 
مت تقسيم البحث إلى ثالثة مباحث هي :

املبحث األول : ماهية الشمول املالي .

املبحث الثاني : واقع البطالة فى مصر خالل الفترة ) 1991 – 2021 ( .

املبحث الثالث : مساهمة الشمول املالي فى متويل فرص العمل فى مصر . 
)1( محمد الفاروق الصادق على ، » الشمول املالي وأثره على حتقيق التنمية املستدامة فى مصر : دراسة مقارنة »،  رسالة ماجستير 

اقتصاد ، كلية التجارة -  جامعة عني شمس ، القاهرة، مصر ، 2021م .
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املبحث األول
ماهية الشمول املالي 

خالل  تسعينيات القرن العشرين ظهرت العديد من الدراسات املتعلقة بالصعوبات 
فى  واملهمشني  الفقراء  اخلصوص  وجه  وعلى  املجتمع  فئات  بعض  تواجهها  التي 
الوصول إلى اخلدمات املالية، املصرفية وغير املصرفية؛ إال أن إحدى هذه الدراسات 
الشمول  ملصطلح  مقاباًل  املالي  االستبعاد  وهو  جديًدا  مصطلًحا  مرة  وألول  أطلقت 
املالي عام 1995م ، فى إشارة إلى ما تسببه ندرة أو إغالق فروع البنوك من محدودية 
الوصول إلى اخلدمات املصرفية ، ليظهر الشمول املالي نهاية العقد الثاني من القرن 
الواحد والعشرين ، وبشكل أوسع لوصف محددات وصول األفراد إلى اخلدمات املالية 
املتوفرة)1(،يهدف الشمول املالي إلى تعميم املنتجات واخلدمات املالية واملصرفية على 
العدد األكبر من األفراد واملؤسسات ، خصوصا فئات املجتمع املهمشة من ذوي الدخل 
املحدود ، وذلك من خالل القنوات الرسمية وابتكار خدمات مالية مالئمة وبتكاليف 
الرسمية  غير  والوسائل  القنوات  إلى  الفئات  تلك  جلوء  لتفادي  وعادلة  تنافسية 
املالي  والشمول   ، احلكوميني  واإلشراف  للرقابة  تخضع  ال  والتي  التكاليف  مرتفعة 
للمخاطر  إدراكا  أكثر  يعتبر  الواعي  فاملستهلك  املالي،  التثقيف  دون  من  يتحقق  ال 
يتناول  هنا  من  وواجباته،  حلقوقه  وعًيا  وأكثر  املالية  باملنتجات  املرتبطة  واملكاسب 
هذا املبحث ماهية الشمول املالي وواقعه فى مصر كمدخل لتوضيح دوره فى احلد من 

مشكلة البطالة فى مصر.

أوال : تعريف الشمول املالي : 

     يعرف البنك الدولي الشمول املالي بأنه :  قدرة  كل فرد أو مؤسسة على الوصول 
املركزي  البنك  أما   . املالية  وقدراته  احتياجاته  تكافئ  مالية  ومنتجات  أدوات  إلى 
املصري ، فيرى أن الشمول املالي يعني إتاحة تلك اخلدمات من خالل املؤسسات املالية 

الرسمية مثل : البنوك وشركات التمويل متناهي الصغر والبريد إلخ)2(.

(1)  Leyshon , A. and Thrift, N., Geographies of financial exclusion: financial abandonment 
in Britain and The United States, Transaction of The Institute of British  Geographer ,New 
Series,1995,pp.312-341.

)2( مت الرجوع إلى : 
World Bank Group, Global Financial Development: Financial Inclusion , World Bank , Washing 

ton Dc USA,2014,p.21-
 FM media مجموعة البنك الدولي ، » تقرير عن الشمول املالي كعامل رئيس فى احلد من الفقر وتعزيز الرخاء »  على الرابط التالي

wrldbankgroup . org@   تاريخ التصفح 9 – 5 – 2022 .
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      ويتضح من التعريف السابق أن الشمول املالي يحتوي على وجود إمكانيات لدى 
األفراد والشركات للوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة ، وبأسعار معقولة تلبي 
احتياجاتهم فى املعامالت واملدخرات واالئتمان والتأمني ، ويتم تقدمي تلك اخلدمات 
نقاط  عدة  على  السابق  املفهوم  ،ويحتوى  واالستدامة  باملسئولية  تتصف  بطريقة 

هي)1( : 

1 – إمكانية الوصول إلى حساب املعامالت كخطوة أولى للشمول املالي بشكل أوسع 
لكون حساب املعامالت يسمح لألفراد داخل املجتمع بادخار املال ، وإرسال املدفوعات 
 ، أخرى  مالية  خلدمات  بوابة  مبثابة  املعامالت  حساب  يكون  أن  ميكن  كما  واستالمها 
محور  هو  العالم  أنحاء  جميع  فى  األشخاص  وصول  ضمان  أن  فى  السبب  هو  وهذا 

مجموعة البنك الدولي للشمول املالي . 

املشروعات  خاصة  وبصفة   ، والشركات  لألفراد  املالية  اخلدمات  توفير  ييسر   –  2
متناهية الصغر على إرساء قواعد التخطيط لتحقيق أهدافها ، والتحوط جتاه حاالت 

الطوارئ  فى املستقبل . 

 « بأنه  فتعرفه   )G20( العشرين  ومجموعة  املالي  للشمول  العاملي  التحالف  أما 
نفاذ كافة فئات املجتمع املتعثرة  منها وامليسورة، إلى اخلدمات واملنتجات املالية التي 

تتناسب واحتياجاتهم بشكل عام وشفاف وبتكاليف معقولة«)2( .

ثانيا : أهداف الشمول املالي :  تتمثل أهم أهداف الشمول املالي فى:

1 - إتاحة فرص الوصول إلى مختلف اخلدمات املالية السائدة ممثلة فى حسابات 

التوفير املصرفية واالئتمان والتأمني واملدفوعات والتحويالت واخلدمات االستشارية 

املالية واالئتمانية.

2 - إتاحة فرص االستفادة من السوق املالية الرسمية الواسعة وحماية املستبعدين 

من استغالل سوق االئتمان غير الرسمي بالشكل الذي ميكنهم من الدخول فى التيار 

الرسمي. 

)1( املرجع السابق.
(2)  Alliance for Financial Inclusion , Maya Declaration progress Report : to Day, s Targets, Tar-

gets m ,Tomorrow’s Impact,2018,p2.
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ثالثا : أهمية الشمول املالي : 

توجد عدة أسباب تؤكد على أهمية الشمول املالي فى الوقت الراهن هي)1( : 

الدراسات  أوضحت  حيث   ، االقتصادية  والتنمية  املالي  الشمول  بني  العالقة    -1

من  وتعزيزه  املالي  الشمول  فى  التقدم  من  كل  بني  طردية  عالقة  وجود  احلديثة 

جهة وحتقيق معدالت مقبولة من التنمية االقتصادية داخل الدولة، وهو ما يسهم 

فى عالج البطالة بصورة كبيرة باملجتمع ، كما يؤدي ذلك إلى توسيع دور املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة كآلية للحد من البطالة .

املالي داخل الدولة بصورة كبيرة من خالل تقدمي اخلدمات  2- زيادة االستقرار 

واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  ومتويل  البنوك  جانب  من  موسعة  بصورة  املالية 

واخلدمات  اإلنتاجية  السلع  من  إنتاجها  زيادة  إلى  يؤدي  مبا   ، الصغر  ومتناهية 

احلقيقية داخل املجتمع ، وتقليل االعتماد على اإلنتاج غير احلقيقي باملجتمع من 

مضاربات وأموال ساخنة تهدف إلى الربح فقط بدون حتقيق معدالت إنتاج حقيقية 

تسهم فى عالج مشكلة البطالة ، واإلنتاج الفعلي باملجتمع .

رابعا: أبعاد الشمول املالي: 

        أوضحت مجموعة العشرين أن الشمول املالي يتم قياسه من خالل ثالثة أبعاد 

جودة  وثالثها  املالية،  اخلدمات  استخدام  وثانيها  املالية،  اخلدمات  إلى  الوصول  هي 
املنتجات وتقدمي اخلدمات ويوضحها الشكل رقم )1( القادم  والتي ميكن توضيحها 

من خالل مؤمتر لوس كاُبس املنعقد فى ماليزيا عام 2012 فيما يلي)2( : 

)1( صورية شنبي، السعيد بن خلضر ، » أهمية الشمول املالي فى حتقيق التنمية : تعزيز الشمول املالي فى جمهورية مصر العربية »، 
مجلة البحوث فى العلوم املالية واملحاسبية ، جامعة محمد بوضياف، املجلد 4، العدد1 ، املسيلة، اجلزائر ، 2019، ص 118-117 .   

)2(  مت الرجوع إلى : حدة بوتبينة ، » أبعاد الشمول املالي ودورها فى حتقيق امليزة التنافسية بحث استطالعي آلراء عينة من عمالء 
باتنة،  جامعة   ، ومالية  محاسبية  دراسات  2018م،مجلة  لعام  األول  الدولي  العلمي  باملؤمتر  خاص  عدد   ،« اجلزائرية  التجارية  املصارف 

اجلزائر ،2018، ص 11-9 .   
Alliance for Financial Inclusion AFI, Measuring Financial inclusion Core Set of Financial Indica-

tors, Malysia:AFI,2013. P1-8.
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شكل رقم ) 1 ( 
األبعاد الرئيسية للشمول املالي 

املصدر: من إعداد الباحثني

  1 – إمكانية الوصول إلى اخلدمات املصرفية بسهولة : ويتم حتديدها من خالل 
عدة مؤشرات من بينها ما يلي)1(: 

أ – عدد اخلدمات املصرفية املقدمة لكل 1000 شخص من البالغني باملجتمع . 

ب – عدد األجهزة املخصصة للصرف واإليداع اآللي فى مساحة تقدر ب 1000 كم 2 . 

مئوية  كنسبة  املصرفية  اخلدمات  لتقدمي  ترابط  نقاط  وجود  إمكانية   – ج 
إلجمالي عدد السكان الذين يعيشون فى وحدات إدارية منفصلة ومقسمة إلى عدة 

نقاط توضح مدى االتصال والترابط بني نقط الوصول الواحدة على األقل . 

2 – االستخدام األمثل للخدمات املصرفية : يقيس هذا املقياس عدة مؤشرات من 
بينها ما يلي : 

 عدد أفراد املجتمع الذين لديهم ودائع مصرفية إلجمالي عدد السكان . 

االئتمان  حسابات  من  األقل  على  واحد  نوع  لديهم  الذين  املجتمع  أفراد  نسبة 
املصريف . 

(1)  Patwardhan  , A., K. Singleton and kai Schmitz  “ Financial Inclusion in The Digital Age “ , 
International Financial Corporation., World Bank Group , March,2018, p . 11 .
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 نسبة األفراد الذين يتلقون حتويالت مالية داخلية وخارجية . 

حسابات  لديها  التي  الصغر  ومتناهية  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  نسبة   - د 
ما  أو  مصرفية  حسابات  لديها  توجد  ال  التي  املشروعات  مع  مقارنة  رسمية  مصرفية 

نطلق عليها املشروعات غير الرسمية . 

ه - عدد املعامالت املالية التي تتم عن طريق الدفع بالهاتف املحمول . 

3 – الوصول إلى مستو ى جودة مالئم للخدمات املالية املقدمة للفئات املستهدف 
لهذا  املالي عدة مؤشرات   الشمول  : وضع حتالف  إليها  املالي  الشمول  وصول خدمات 

البعد من بينها ما يلي : 

حتت  تندرج  التي  املصرفية  اخلدمات  تكاليف  تخفيض  على  القدرة  مدى   – أ 
خدمات الشمول املالي املقدمة للعمالء . 

الثقافة  وشيوع  اخلدمات  على  احلصول  يخص  فيما  والوضوح  الشفافية   – ب 
املالية وتعميقها لكافة فئات املجتمع ، وإزالة املعوقات التي تعوق انتشار الشمول املالي 
فى املجتمع ، وخاصة فيما يتعلق بتعميق الشمول املالي وتوصيله إلى كافة املشروعات 
تقود  التي  التنمية  قاطرة  تعتبر   لكونها  ؛  الصغر  ومتناهية  واملتوسطة  الصغيرة 
عمليات التنمية املتواصلة باملجتمع ، وهذا ما تتبناه الدولة املصرية من خالل منوذج 

التنمية 2030 . 

خامسا: الشمول املالي فى مصر : 

    تهدف مصر من خالل الشمول املالي إلى تقدمي خدمات مالية ومصرفية لكافة 
املركزي املصري  البنك  أولويات أجندة  املالي على رأس  ، وجاء الشمول  فئات املجتمع 
فى إطار حتقيق االستقرار املالي، لدعم النمو االقتصادي وأهداف التنمية املستدامة، 
الشمول  ، وذلك باعتبار   « » رؤية مصر 2030  أساسًيا الستراتيجية   التي تعد محوًرا 
املالي جزًءا ال يتجزأ من الرؤية كأولوية وطنية)1(،  ونهتم فى هذه النقطة باملشروعات 
الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر حيث تهدف الدولة إلى تقدمي خدمات الشمول 
داخل  إلى  الرسمي  غير  اإلطار  من  املشروعات  هذه  وحتويل  املشروعات  لهذه  املالي 
عدد  مشاركة  فى  ملصر  الرقمي  الواقع  دراسة  خالل  من   ، بالدولة  الرسمي  النطاق 

السكان فى خدمات الشمول املالي بها من خالل ما يلي)2(: 
(1)  Nasr, E., Helmy, M, and Ali, M , “ financial inclusion Through Digital Financial Services and 

Fintech : The of Egypt (Rep) “ , Alliance for financial inclusion  (AFI) 2018 . p . 3.
)2(  تقرير وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات عن مؤشرات االتصاالت عدد فبراير  2022 ..
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     فقد بلغ عدد مستخدمي اإلنترنت عن طريق املحمول فى شهر يناير عام 2021   
49 . 50  مليون مشترك، ويف ديسمبر من نفس العام بلغ عدد املشتركني 44. 63 مليون 
 63 . ، ويتوقع أن يصل عدد املشتركني فى شهر يناير من عام 2022  إلى 94  مشترك  
مليون مشترك مبعدل منو سنوي 65 . 26 % .، وأما بالنسبة إلى مستخدمي ال USB  فقد 
بلغ عددهم فى يناير من عام 2021 حوالي 12 . 4 مليون مشترك ، بينما وصل عددهم 
فى شهر ديسمبر من نفس العام ما يصل إلى 07 . 2 مليون مستخدم ، ومن املتوقع فى 
يناير من عام 2022 أن يصل إلى 25 . 2 مليون مستخدم مبعدل منو مقداره – 29 . 45 % 
،   وأما بالنسبة إلى املشتركني فى خدمات اإلنترنت فى مصر فمن املتوقع أن يزداد هذا 

العدد بنسبة تصل إلى 30 % بنهاية عام 2022 )1(. 

خالل  من  بدراستها  يقوم  البحث   فإن  مصر  فى  املصرفية  للحسابات  بالنسبة  أما 
املؤشرات التالية)2( : 

ملكية حسابات األفراد لدى البنوك  :  حيث تشير ملكية احلسابات فى املؤسسات 
املصرفية واملالية بأى دولة إلى مدى مساهمة هذه املؤسسات فى الوصول باخلدمات 
التنمية  حتقيق  إلى  يؤدي  ما  وهو   ، املجتمع  فئات  من  ممكن  عدد  أكبر  إلى  املالية 
هذا  ويف   ، وأيدولوجياتها  توجهاتها  باختالف  الدول  إليها  تهدف  التي  االقتصادية 
السياق وجد أن نسبة مالكي الودائع املصرفية فى مصر  فى عام 2017  ما يقدر بحوالي 

32 % من عدد السكان . 

القروض من البنوك:  تؤثر إحصائيات القروض من املؤسسات املالية فى الوصول 
إلى حجم وصول اخلدمات املصرفية وكيفية وصولها  إلى فئات املجتمع فى كل األماكن 
داخل الدولة ، ويعتبر ذلك من املؤشرات التي تدل على أن الدولة تعتمد على الشمول 
املالي فى وصول اخلدمات املصرفية إلى أكبر عدد ممكن من السكان ، ولقد بلغت هذه 

النسبة لعدد املقترضني البالغني  فى عام 2017 حوالي 13 % )3(. 

سادسا:  الشمول املالي وأزمة كوفيد 19 فى مصر :   

     ساهم الشمول املالي من التخفيف من حدة أزمةكورونا )كوفيد 19( حيث ترتبط 
حدة  من  التخفيف  ميكن  حيث  تبادلية  بعالقة   19 كوفيد  فيروس  مواجهة  إجراءات 
تداعيات الوباء عن طريق دعم الشمول املالي ، حيث تتمثل أهم إجراءات احلد من انتشار 

)1( جريدة املال عدد 30 أبريل عام 2022
)2( (قاعدة بيانات البنك الدولي لعام 2017 .

(3)  Mohamed nor eldin , “ Amir Shosha  , Determinanets of financial inclusion in Egypt “ , collage 
of applied studies . Abdurrhlan Bin Feisal university , Sudi Arabia 2019 . p . 1384 .



127 د - عالء مصطفى عبد املقصود أبو عجيلة - د - وائل على أحمد صبيح - دور الشمول املالي فى احلد من البطالة فى مصر

-127-

الفيروس فى منع املخالطة االجتماعية إلى اجتاه األفراد الستخدام املحافظ اإللكترونية 
للذهاب  احلاجة  دون  اليومية  املعامالت  إجراءات  أجل  من  الذكية  الهواتف  وتطبيقات 
الرقمية  التكنولوجيا  مزايا  استخدام  ضرورة  األفراد  الحظ  وبالتالي  البنك،  فرع  إلى 
، لذا  املستجد  الفيروس  أنفسهم من أضرار هذا  املالي من أجل احلفاظ على  القطاع  فى 
أصبحت القيود املرتبطة بحركة األفراد إحدى دعائم الشمول املالي ، ويتوقف مستوى 

الشمول املالي على العديد من العوامل)1( كما يوضحها الشكل رقم )2(  التالي:

شكل رقم ) 2 ( 
مستوى الشمول املالي 

مواجهة  فى  املالي  الشمول  تعزيز   «  ، جمال  بسنت  على:  استناًدا  الباحثني  إعداد  مــن  املصـــدر: 
كورونا « ، املرجع السابق.

سابعا :  معوقات الشمول املالي فى مصر :   

  يوجد نوعان من املعوقات التي تواجه الشمول املالي فى مصر كما يلي : 

عدد  انخفاض  أهمها  من  واملصرفية  املالية  اخلدمات  عرض  جانب  فى  معوقات 
اهتمام  عدم  مع   ، لذلك  التكنولوجية  البيئة  توافر  وعدم  املالية  اخلدمات  مقدمي 
حتقيق  لعدم  والنائية  الريفية  املناطق  إلى  املصرفية  باخلدمات  بالوصول  البنوك 

أرباح كبيرة جراء ذلك)2( .

والدراسات  للفكر  املصري  املركز  االقتصادية،  الدراسات  ،وحدة   « كورونا  مواجهة  فى  املالي  الشمول  تعزيز   «  ، جمال  بسنت   )1(
9575/https://ecss.com.eg :االستراتيجية، 13 يونيو 20220، الرابط

،  رسالة دكتوراة – كلية   « النمو االقتصادي فى مصر دراسة قياسية  املالي وأثره على  التعميق   «  ، الفخزاني  )2( نورا أحمد أحمد 
التجارة )بنات( جامعة األزهر بتاريخ 1443هـ – 2022 م ، ص 96 – 103 .
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معوقات فى جانب الطلب ، وتتمثل أهم تلك املعوقات فى عدم العدالة فى توزيع 

الدخل  من  الفرد  نصيب  انخفاض  إلى  يؤدي  مما  املجتمع  أفراد  بني  القومي  الدخل 

مدخرات  حتقيق  على  القدرة  وعدم   ، األفراد  معيشة  مستويات  وانخفاض  القومي 

عديدة  مشكالت  انتشار  إلى  إضافة   ، االقتصادية  التنمية  برامج  لتمويل  مناسبة 

املصري مما يقلل  املجتمع  والبطالة داخل  والتضخم  الفقر  ارتفاع معدالت  من بينها 

من حجم الطلب على اخلدمات املصرفية بصفة عامة ، باإلضافة إلى ضعف الوعي 

والثقافة لدى نسبة ليست بالقليلة ألفراد املجتمع نتيجة ارتفاع نسبة األمية ، والتي 

بلغت نسبتها فى عام 2017 حوالى 8 . 25 % من عدد السكان البالغني)1( .

     ولعالج املعوقات السابقة يرى الباحثان ضرورة العمل على زيادة عدد مقدمي 

خالل  من  لذلك  املناسبة  التكنولوجية  البيئة  توفير  خالل  من  املصرفية  اخلدمات 

نشر ماكينات الصرف واإليداع اآللي فى كل مناطق الدولة ،كما أن على الدولة تبني 

ضررا  األكثر  الفئات  مساندة  إغفال  عدم  مع  الشامل  االقتصادي  اإلصالح  سياسات 

من مثل هذه السياسات متشيا مع ركائز التنمية فى مصر وفق رؤية 2030 ، وكل ذلك 

يقع على اجلهات احلكومية والتنفيذية داخل الدولة مثل  : البرملان ووزارات التعليم 

األجر  مدفوعة  إعالنية  حمالت  نشر  خالل  من  واإلعالم  والثقافة  العالي  والتعليم 

لضمان وصول الهدف منها إلى كافة فئات املجتمع .  

    مما سبق يستنتج أن :   الدولة حتاول  بذل كافة اجلهود لتوصيل خدمات 
الشمول املالي إلى أكبر عدد ممكن من الفئات داخل املجتمع املصري وبالرغم من ذلك 

بينها  من  والتي  مصر  فى  املالي  الشمول  مؤشرات  ونسب  مستويات  تدني  لوحظ  فإنه 

انخفاض نسبة املشترين عن طريق اإلنترنت مبا نسبته 30 % فقط من عمليات الشراء 

األخرى ، كما أن نسبة أصحاب الودائع املصرفية ال تتعدى 32% من عدد السكان ، ونسبة 

املؤسسات واألفراد املقترضني من املؤسسات املالية لتوسيع نشاطاتهم االقتصادية ال 

تتعدى الـ 13 %  ،

)1( تقرير اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لعام 2017 .
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املبحث الثاني
واقع البطالة فى مصر خالل  الفترة ) 1991- 2021 (

أّنه  الرسمية  اإلحصائيات  تشير  حيث  مصر  يواجه  ا  هاًمّ ا  حتدًيّ البطالة  تشّكل 
العمل.  عن  عاطل  مليون   3.5 حوالي  العاملة،  القوى  من  نسمة  مليون  الـ27  بني  من 
أكثر من  العام 2012، 4 %  نهاية  البطالة 13 % بحلول  إلى ذلك، بلغ معّدل  وباإلضافة 
نسبة البطالة ما قبل 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي كانت حوالي 9 %  فى العام 2010 
وتكمن مشكلة البطالة فى كل من العرض والطلب؛ ولم تتمّكن بعد أي سياسة توظيف 

على التعامل مع البطالة بطريقة شاملة وفّعالة)1(.

أوال: حجم البطالة ومعدالتها فى مصر   :

تعرف منظمة العمل العربية الدولية )ILO( العاطلني من العمل بأنهم » األفراد 
فى سن العمل )15-64 عامًا( القادرين على العمل وراغبني فيه وفق األجور السائدة 
وباحثني عنه وال يجدونه »، ولم يشهد االقتصاد املصري مشكلة البطالة حتى أواخر 
احلكومة  توسعت  حيث  العشرين)2(،  القرن  من  السبعينات  ومنتصف  الستينات  فترة 
احلكومي  القطاع  فى  واخلريجني  العمال  توظيف  فى  الفترة  تلك  إبان  االشتراكية 
املصانع  بإنشاء  الدولة  قيام  خالل  من  باستمرار  يتوسع  كان  الذي  العام  والقطاع 
نهاية  ويف  ممتلكاتها،  إلى  وضمه  بالفعل  منها  املوجود  تأميم  أو  اجلديدة  والشركات 
السبعينات ومع بداية تطبيق سياسة االنفتاح االقتصادي بدأت معدالت البطالة فى 

الزيادة تدريجًيا لتصل إلى 3,13 %  عام 1977م)3(.

      ثم استمرت فى االرتفاع بعد ذلك حتى وصلت إلى 6.9 % عام 1989م ومع بداية 
األلفية اجلديدة ارتفعت  إلى    9 %  عام 2000م، 10 % عام 2004م ، ثم انخفضت بعد 
ذلك إلى 8.8 % عام 2010م  )4(، شهدت معدالت البطالة تزايًدا ملحوًظا خالل الفترة 
سبقت  والتي  استقراًرا  األكثر  بالفترة  باملقارنة   ،2011 يناير  ثورة  بعد  االنتقالية 
الثورة، حيث سجلت 11.9% و 12.6% و 13   %فى أعوام 2011 و 2012 و2013 على الترتيب 

)1( أحمد غنيم، » البطالة فى مصر »، البوابة العربية للتنمية، متاح على
https://arabdevelopmentportal.com/ar/blog:

)2( هناك بعض الكتب تقول بأن البطالة ظاهرة نتجت عن خطأ غیر مقصود عند قیام ثورة يولیو ، 1952 بسبب التطورات فى جمیع 
املجاالت إلى أن أصبحت سیاسة  التوظیف احلكومي عادة ساعدت املوظف على التثقیف.

)3( رجب صبرى عبدالقادر وآخرون، إشراف مصطفى عراقي، » البطالة نظرة واقعية.... وحلول عملية »،كلية دار العلوم، ، جامعة 
 https://cu.edu.eg/userfiles/3(1).pdf : القاهرة، 2009، ص 36. متاح على

)4(هاني محمد على الدمرداش، فاروق فتحي اجلزار، » العالقة بني التعليم والبطالة فى مصر بإستخدام التكامل املشترك وإحتبار 
السببية »،مجلة الدراسات التجارية املعاصرة ،كلية التجارة ، جامعة طنطا، العدد الثالث، ديسمبر 2017م، ص 277.
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مقارنة بـ  9.4 %  و 9 % على الترتيب)1(،ثم حدث انخفاض طفيف بعد ذلك فوصلت 
إلى 11.7 % عام 2017 م ، وحوالي 9% أعوام 2020، 2021 كما فى الشكل رقم )3( التالي 

الذى  يوضح معدالت البطالة  فى مصر خالل الفترة من 2021-1991)2(.

شكل رقم )3(

معدالت البطالة فى مصر خالل الفترة من 1960-2021 )كنسبة مئوية % من 
إجمالي قوة العمل(

املصدر: من إعداد الباحثني باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي )ملحق رقم 2( 

 ثانيا : خصائص البطالة فى مصر

تتركز البطالة بني فئة الشباب اخلريجني :حيث تشير البيانات إلى تركز معدالت 
البطالة بخاصٍة بني الشباب وخاصة الذين لم يسبق لهم العمل،  ففي الفئة العمرية 
املرحلة  هذه  تعد  حيث  مصر  فى  البطالة  مشكلة  حدة  يزيد  مما  24سنة    -15 من 
العمرية أقوى مرحلة إنتاجية فى حياة اإلنسان ما يعني سوء استغالل املوارد البشرية 
للمجتمع املصري، كما يظهر من الشكل رقم )4( القادم كان نصيب هذه الفئة  26.8 % 
)1( عبير محمود مجاهد، » قضية البطالة فى مصر وتأثرها بأحداث املرحلة االنتقالية بعد ثورة يناير 2011 »،املجلة العلمية لقطاع 

كليات التجارة، جامعة األزهر، العدد احلادي عشر، يناير 2014، ص 126.
)2( هاني محمد على الدمرداش، فاروق فتحي اجلزار، » العالقة بني التعليم والبطالة فى مصر باستخدام التكامل املشترك وإحتبار 

السببية »،املرجع السابق، ص 277.
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من إجمالي عدد العاطلني عن العمل عام 1991م ، ثم ارتفع إلى  31.2 % عام 1994م بعد 
ذلك انخفض إلى أدنى مستوى له  فى عام 1999م حيث بلغ  20.5 % ومع بداية األلفية 
اجلديدة ثبت نصيب الشباب من معدالت البطالة حول 27% تقريًبا حتى عام 2010م، 
ومن ثم عاود االرتفاع من جديد حتى وصلت إلى 34,41 % عام 2012م، ، ثم انخفضت 
فى  السبب  ولعل  2020م  عام   %  23,5 إلى  ارتفعت  ثم   . 2019م  عام   %  21 إلى  ذلك  بعد 
ارتفاع نصيب الشباب فى هذه الفئة العمرية من البطالة إلى ظاهرة » تضخم أعداد 
تفصل  التي  الفترة  زيادة  وبالتالي  العمل،  من  املعروض  لزيادة  أدت  والتي   ،  » الشباب 
بني تخرجهم وحصولهم على وظائف دائمة ومنتظمة، كما فى شكل رقم )4( التالي:

شكل رقم ) 4 (

معدالت البطالة بني فئات الشباب فى مصر من إجمالي قوة العمل فى الفئة 
العمرية 15 – 24 سنة كنسبة مئوية

املصدر: من إعداد الباحثني باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي )ملحق رقم2( 

خالل   %  84 البطالة  نسبة  بلغت   ،29-15 بني  أعمارهم  تتراوح  للذين  وبالنسبة 
التسعينيات من القرن املاضي ويف بداية العقد األول من األلفية الثانية. وقد زاد متوّسط 
القوة  ، ووفقًا ملسح  العام 2013  إلى 25.2 % فى  العام 1950  العمر فى مصر من 20.4 % فى 
من   %  92 كان  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  املركزي  اجلهاز  أجراه  الذي   2005 للعام  العاملة 
العاطلني عن العمل حتت سّن الثالثني. إلى ذلك، تترّكز البطالة بني خريجي التعليم 
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املتوّسط، وإلى حّد أقل، بني خّريجي اجلامعة، الذين ميثّلون 55 % من إجمالي البطالة. 
وترتبط البطالة أكثر بطالبي العمل ألّول مرة. كما تتسم البطالة بكونها أكثر حّدة 
البطالة بني اإلناث  املناطق احلضرية. وأخيًرا، تشّكل  الريفية عنها فى  املناطق  فى 

ضعف املعّدل القومي  وأربعة أضعاف معّدل بطالة الذكور)1(.

ارتفاع نسبة البطالة فى احلضر مقارنة بالريف: فطبقا آلخر اإلحصائيات التي 
فى  البطالة  نسبة  قدرت    م   2004 عام  البشرية  للتنمية  املصري  التقرير  فى  وردت 
احلضر حوالي  10,1 % فى حني وصلت نسبتها فى الريف إلى 9,7 % ويرجع الباحثون 
الريف  فى  البطالة  من  كبيًرا  جزءًا  أن  أهمها  من  أسباب  عدة  إلى  الفجوة  هذه  وجود 
يجرى ترحيله إلى احلضر ويقبل املهاجرون من الريف إلى احلضر بأدنى أجر فى أي 
عمل ، مما يزيد من عاطلي احلضر، كما ترجع الفجوة إلى انتشار وشيوع ظاهرة العمل 
أفراد  بني  واملشاركة  التعاون  روح  لوجود  هناك  يعمل  الكل  حيث  الريف  فى  األسري 

األسرة الواحدة فى بيت العائلة األكبر)2( .

تتركز البطالة فى فئة حملة املؤهالت املتوسطة: حيث وصلت بني هذه الفئة لعام 
2004م إلى 66,3 %  من إجمالي املتعطلني ، وجدير بالذكر هنا أن فئة حملة الشهادات 
حملة  الفئتني  هاتني  ويلى  العاطلني،  حجم   كبر   فى  الفئة  هذه  تلي  املتوسطة  فوق 

الشهادات العليا)3(.

االرتفاع الكبير فى بطالة اإلناث : حيث بلغ معدل البطالة بني اإلناث على أكثر 
من ضعف معدل البطالة بشكل عام كما بلغ معدل البطالة بني اإلناث فى التسعينات 
بني  البطالة  معدل  بلغ  فقد  الذكور،  بني  البطالة  معدل  أمثال  ثالثي  من  أكثر  إلى 
اإلناث إلى 24.1 % ، وقد بلغ نحو 7.5 بني الذكور ، ويف عام 2004م حسب بحث العاملة 
العام  البطالة  معدل   %  10.3 مقابل    %  24,3 اإلناث  فى  البطالة  نسبة  بلغت  بالعينة، 
فى  الذكور  فى  البطالة  معدل  أضعاف  أربعة  على  اإلناث  فى  البطالة  معدل  زاد  وقد 
نفس العام، ويرجع ذلك إلى العديد  من العوامل منها التحيز ضد عمل املرأة، وتفضيل 
توظيف الذكور  على اإلناث بسبب تضرر بعض أصحاب العمل من القوانني اخلاصة 
بتنظيم عمل املرأة ، وزيادة دور القطاع اخلاص فى النشاط االقتصادي مما أدى إلى 

انخفاض الفرص أمام النساء)4(.

)1( أحمد غنيم، » البطالة فى مصر »، مرجع سبق ذكره.
 ، املكتبة األكادميية  الناشر   ،« التطورات االقتصادية منذ 1974  العيسوي، » االقتصاد املصري فى ثالثني عاًما حتليل  إبراهيم   )2(

الطبعة األولى، القاهرة، مصر، 2007 ، ص518.
)3(  إبراهيم العيسوي، » االقتصاد املصري فى ثالثني عاًما حتليل التطورات االقتصادية منذ 1974 »، املرجع السابق، ص517.

)4( شيرين عادل نصير ، » محددات البطالة فى مصر خالل الفترة من 1973 دراسة حتليلية قياسية »،مجلة بحوث اقتصادية عربية 
العددان 74-75 ، القاهرة، مصر، ربيع – صيف 2016، ص 91. 
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معدالت  بتقدير  هيئة  كل  تقوم  حيث  مصر:  فى  البطالة  معدل  بيانات  تضارب 
البطالة وجند الفارق بني املعدالت كبيرا، حيث تختلف التقديرات حتى فى تقدير 
ووزارة  الدولي  كالبنك  ومحلية  دولية  الهيئات  وهذه  املشتغلني،  وعدد   ، العمل  قوة 
التخطيط واجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء والبنك املركزي املصري ، وهو ما 
ينعكس على مشكلة البطالة بالضرر حيث ال يستطيع املعنيون بحلها لإلحاطة بها 

وبكافة جوانبها، واإلملام بها فال يستطيعون حلها حال أمثل)1(.

ثالثا: أسباب البطالة وآثارها فى مصر :

أسباب البطالة فى مصر)2(:ترجع مشكلة البطالة فى مصر إلى عقود مضت حتى 
وصلت إلى وضعها احلالي كما ذكر سابقا ، وهناك عدد من األسباب تكاتفت مًعا وهي 

السبب وراء استمرار ارتفاع معّدالت البطالة  ، ويوضحها الشكل رقم )5( وهي: 

شكل رقم ) 5 ( 
أسباب البطالة 

املصدر: من إعداد الباحثني
)1( رجب صبري عبدالقادر وآخرون، إشراف مصطفى عراقي، » البطالة نظرة واقعية.... وحلول عملية »،مرجع سبق ذكره، ص 44. 

)2( هناك بعض الباحثني يقسمون أسباب البطالة إلى أسباب داخلية وخارجية ، فاألسباب الداخلية من وجهة نظرهم هي: ارتفاع 
مع  وتناسبه  بالتعليم  االهتمام  عدم  العامة،  الوظائف  وجتميد  اخلريجني  بتشغيل  االلتزام  عن  الدولة  تخلي   ، السكان  منو  معدالت 
متطلبات سوق العمل، عدم االهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا، وزيادة معدالت الهجرة من الريف إلى املدن، سوء التوزيع اجلغرايف 
للسكان، انخفاض االنفاق االستثماري، عدم توافر بيانات عن العرض والطلب فى سوق العمل، قوانني العمل وتشريعاتها ، قصور تخطيط 
دور  وتراجع   ، جديدة  عمل  فرص  خلق  فى  الصغيرة  املشروعات  دور  ضعف  الزراعي،  للقطاع  األمثل  االستخدام  عدم  العاملة،  القومي 
أسعار  انخفاض  هي)  اخلارجية  واألسباب   ) املتعطلة  العمالة  الستيعاب  الالزمة  االستثمارات  كفاية  عدم  التنمية،  عملية  فى  الدولة 
البترول، انتهاج الدول املتقدمة لسياسات انكماشية، ارتفاع معدالت التضخم العاملي ، انخفاض الطلب على العمالة املصرية باخلارج( 
 ، العامة للكتاب  الهيئة املصرية   ، البطالة فى االقتصاد املصري«  املالية فى عالج مشكلة  السياسة  املصدر: نويجي فوزي نويجي، » دور 

الطبعة األولى، 2020، ص 109-85.
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     العوامل االجتماعية

على  االقتصاد  قدرة  عدم  مع  السكاني،  النمو  معّدالت  زيادة   : السكانية  الزيادة 

واضحة  بضغوط  تساهم  وبالتالي  للعمل  الكبيرة  األعداد  لزيادة  عمل.  فرص  خلق 

بشكل  السكان  معدل  ارتفع  حيث  مصر  فى  واضح  وهو  البطالة  مستوى  ارتفاع  فى 

كبير حيث ارتفع حجم السكان فى مصر من أقل من 2,5 مليون نسمة عام 1800م إلى 

94,8مليون نسمة عام 2017م)1( ، ثم 101,5مليون نسمة عام 2020م)2(.

سوء التوزيع اجلغرايف للسكان:  مبا يعني تركز السكان  فى املدن بكثافات مرتفعة 
وانخفاض كثافة السكان فى املحافظات احلدودية والنائية وكذلك محافظات الوجه 
القبلي حيث بلغت الكثافة السكانية فى عام 2015 فى القاهرة ثالثة آالف نسمة لكل 
كيلو متر مربع ، ويف االسكندرية بلغت ألفني نسمة لكل كيلو متر مربع ، بينما بلغت 
تلك الكثافة فى بعض املحافظات النائية بالوجه القبلي واملحافظات احلدودية حيث  
 ، الوادي اجلديد 5 نسمة  ، وبلغت فى  الكيلو متر مربع  بلغت فى أسوان 23 نسمة فى 
ويف جنوب سيناء بلغت 5,4 نسمة ، ويف شمال سيناء 15 نسمة لكل كيلو متر مربع 3، مبا 
يؤدي إلى وجود بطالة كبيرة فى املناطق احلضرية ، وميكن عالج مشكلة البطالة فى 
املناطق احلضرية عن طريق تشجيع إقامة املشروعات الصغيرة ومتوسطة ومتناهية 
فرص  بها  توجد  التي  واملحافظات  والنائية  احلدودية  املحافظات  داخل  الصغر 
تصديرية كبيرة، مما يخلق فرص عمل داخل هذه املحافظات مما يجعلها أكثر جذبا 
 ، احلضرية   املناطق  داخل  املرتفعة  السكانية  الكثافات  ضغط  من  ويخفف   ، للسكان 
ويحد من الهجرة الداخلية للمدن الكبرى وخاصة القاهرة الكبرى وبالتالي احلد من 

تفاقم البطالة بها )4(.

كالوجه  الطاردة  املناطق  من  الداخلية  الهجرة  زيادة   : الداخلية  الهجرات  زيادة 
القبلي إلى الوجه البحري بحثا على فرصة عمل ، وبالتالي زيادة الباحثني عن العمل 
لدول  الهجرة  معدل  انخفاض  مع  اجلذب  مناطق  فى  للسكان  الطبيعي  املعدل  عن 

)1(  عزت زيان، » النمو السكاني والتغيرات االجتماعية االقتصادية والعمرانية فى مصر خالل الفترة 2006-2017 »، معهد التخطيط 
القومي سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، رقم )309(،  سبتمبر 2019، مصر، ص 11.

)2(  اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء » مصر فى أرقام 2021 »، إصدار مارس 2021، القاهرة، مصر، ص 8.
)3(  مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع ملجلس الوزراء ، » بوابة معلومات مصر لعام 2016 »، حتت الرابط

 https ://idsc.gov.eg 
)4(  أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا ، » قضية البطالة وتوفير فرص العمل »، دراسات ووثائق ، اجلزء األول، القاهرة، مصر 

1996، ص74.
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اخلليج فى منتصف الثمانينات من القرن العشرين  بسبب حرب اخلليج مع انخفاض 
معدل النمو االقتصادي املصري حيث بلغ 15% وفقا لتعداد عام 1986م)1(.

رئيسية  ومكانة  أساسًيا  تركيًبا  املادية  القيم  تبوأت  حيث    : والعادات  القيم  تغير 
فى سلم ترتيب القيم داخل املجتمع ، فى حني تقهقرت بعض القيم األخرى املرتبطة 
وخاصة   العموم  وجه  على  والثقافة  والروحية  الدينية  والقيم  اخللقية  باملعايير 
شيوع الثقافة املالية )2( والتقاليد األصلية لدى بعض الناس ؛ مما أفرز عادات ومعايير 
اإلنتاج،  ضعف  ثم  ومن  املقنعة،  البطالة  تفاقم  على  ذلك  وأثر   ، سلبية  اجتماعية 
باملسئولية  الشعور  وعدم  اإلهمال  وأضحى   ، واإلتقان  فيه  لإلخالص  العمل  فافتقر 

واضًحا بصورة كبيرة )3(.

العوامل االقتصادية

هذه  تفاقم  إلى  أدت  التي  األسباب  أهم  أحد  يعد  االقتصادي:  اإلصالح  برنامج 
املشكلة، فهو  وإن حقق أهدافه من حيث حتقيق التوازن الداخلي واخلارجي فى جانبه 
املالي والنقدي، إال أن ذلك كانت له تكلفته فى زيادة أعداد البطالة وخاصة للقادمني 
اجلدد إلى سوق العمل ، ويشير املسح امليداني الذي أجراه البنك الدولي إلى أن عدم 
الطلب فى األسواق قد حّد بدرجة كبيرة من ربحية  التمويل املصريف ونقص  توافر 
املشروعات ، ففي حني حتصل 92% من املشروعات الكبيرة على قروض وتسهيالت من 
، و3% من  إلى 31% بالنسبة للمشروعات الصغيرة  النسبة تنخفض  أن  البنوك ، جند 
إلى عدم فتح فرص االستثمار وتوفير فرص  ، وهذا يؤدي  القومية فقط  املشروعات 

عمل للمساهمة فى تخفيف حدة البطالة)4(.

اخللل فى توزيع االستثمارات القومية:  حيث أسهم منط االستثمار السائد املعتمد 
إلى  للعمل  االستخدام  كثيفة  وليست   ، املال   رأس  كثيفة  تكنولوجيا  استخدام  على 
انخفاض الطلب على العمالة ، إضافة إلى أن التوزيع القطاعي لالستثمارات دائما ما 
يتحيز فى غير صالح القطاعات األكثر  خلقا لفرص العمل ، كما اعتمدت التجربة 
)1( عبير محمود مجاهد، » قضية البطالة فى مصر وتأثرها بأحداث املرحلة االنتقالية بعد ثورة يناير 2011 »،مرجع سبق ذكره، 

ص 105.
)2( محمود محمد خير الدين، » الشمول املالي ودوره فى حتقيق التنمية االقتصادية : مناذج دولية » ،  دار التعليم اجلامعي ، الطبعة 

األولى، اإلسكندرية، مصر، 2019، ص ص41-39.
)3( أحمد السعودي، أحمد ظاهر ، “ البطالة املشكلة واحلل«، مركز املحروسة للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى، القاهرة، مصر، 2008، 

، ص 48.
العالج دراسة تطبيقية مقارنة بني حالتي مصر وماليزيا بني 1991و2013«، مجلة  وآليات  البطالة  “ مشكلة   ، )4( سحر أحمد حسن 

بحوث اقتصادية عربية العددان 74-75 ، القاهرة، مصر، شتاء – ربيع2015، ص 40.
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املصرية فى التنمية على أنشطة اقتصادية تتصف بضعف قدرتها على خلق فرص 
عمل جديدة أو إضافية كقطاعات التعدين واخلدمات االجتماعية . 

العمالة  استيعاب  على  تخصيصها  مت  التي  املشروعات  قدرة  وعدم  اخلصخصة   
عدد  بلغ  فلقد   ، بالدولة  البطالة  مشكلة  حدة  تزايد  إلى  اخلصخصة  أدت  حيث   :
العمال فى قطاع األعمال العام فى بداية تسعينيات القرن املاضي 1,4 مليون عامال ، 
ويف عام 2002 مت بيع عدد كبير من الشركات بلغ 114 شركة من أصل 388 شركة ، ومت 
تقليل  أو  التقاعد  نظام  أو  املبكر  باملعاش  يعرف  ما  خالل  من  عامل  ألف   500 تسريح 
حجم االستثمارات داخل املشروعات احلكومية  ، مما أدى إلى ارتفاع معدالت البطالة 

بالدولة . 

- ضعف دور املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر فى خلق فرص عمل 
جديدة:  من أهم أسباب البطالة فى مصر ضعف دور املشروعات الصغيرة ومتوسطة 
احلجم ومتناهية الصغر فى خلق فرص عمل جديدة ، وهي مشروعات متتاز بقدرتها 

مشروعات  أنها  أهمها  من  مميزات  بعدة  لتميزها  البطالة  مشكلة  عالج  فى  الكبيرة 

إلى  حتتاج  ال  فهي  بها   اإلنتاجية  الطاقات  انخفاض  إلى   إضافة   ، العمل  كثيفة 

؛ مما  العاملني بها  أنها متتاز بانخفاض أجور  ، كما  إنشاؤها بها  أماكن كبيرة لكي يتم 

رجال  صغار  يستطيع  ال  التي  احلجم   كبيرة  باملشروعات  مقارنة  تكلفة  أقل  يجعلها 

األعمال إنشاءها الرتفاع تكاليفها اإلنتاجية ، ولقد وظفت هذه املشروعات ما يقرب 

ويبلغ   ، مشروع  مليون   2,5 عددها  وبلغ   ، مصر  فى  العاملة  القوى  حجم  من   %  75 من 

املجاالت  كافة  فى  مشروع  ألف   39 نحو  منها  للسوق  سنويا  الداخلة  املشروعات  عدد 

الصناعية والتجارية واخلدمية والصناعية)1( . 

تواجه  الصغر  ومتناهية  احلجم  ومتوسطة  الصغير  املشروعات  أن  يالحظ  لكن 

العديد من العقبات والتي من بينها نقص القدرات واملهارات اإلدارية والتسويقية بها ، 

إضافة ملا تواجهه من صعوبات متويلية لبدء نشاطها اإلنتاجي أو للتوسع فى األنشطة 

القائمة بها)2(، حيث تشير إحدى الدراسات إلى أن املشروعات الصغيرة واملتوسطة فى 

شمال أفريقيا والشرق األوسط لديها أكبر فجوة فى الشمول املالي فى العالم، وأن توفير 

)1( نويجي فوزي نويجي، » دور السياسة املالية فى عالج مشكلة البطالة فى االقتصاد املصري« ، مرجع سبق ذكره، ص 107-106.
)2( منظمة العمل العربية ، » دور املنشآت الصغيرة واملتوسطة  فى تخفيف أزمة البطالة« ، املنتدى العربي للتشغيل بيروت، لبنان ، 

2009، ص 5-3.
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االئتمان املطلوب لهذه املشروعات سوف يؤدي إلى خفض معدالت البطالة بنسبة %1 

املطلوبة للمشروعات  التمويلية  أما فى مصر يبلغ حجم االحتياجات  على األقل)1(، 

الصغيرة واملتوسطة العاملة بالقطاع الرسمي حوالي مليار دوالر سنويا، إال أن الواقع 

 %  10 عن  تزيد  وال   ، االحتياجات  لتلك  التمويلية  اجلهات  تلبية  محدودية  يعكس 

 %5 عن  املصريف  القطاع  مع  املشروعات  هذه  من  املتعاملني  عدد  يزيد  ال  حيث  منها، 

فقط، وال يزيد نسبة التمويل املوجهة لهذه املشروعات من املصارف عن 4% فقط من 

إجمالي محافظها االئتمانية)2(، وميكن التغلب على أهم الصعوبات التي تواجه هذه 

املشروعات من خالل تقدمي خدمات متويلية وتسويقية وتدريبية للعاملني بها عن 

طريق أدوات وخدمات الشمول املالي  وما نتناوله فى املبحث القادم. 

العوامل التعليمية والتكنولوجية

التعليم وسوق العمل: نقص التعليم هو السبب الرئيسي النخفاض الدخول وارتفاع 
معدالت البطالة،  وفشل النظام التعليمي مبواكبة متطّلبات سوق العمل)3(، فالهيكل 
واملعاهد، وال يكاد يوجد  الكليات  العمل فى بعض  التعليمي ال يرقى ملتطلبات سوق 
توازن بني السياسة التعليمية وسوق العمل ، ولقد أدى التوسع فى العملية التعليمية 
– حتت شعار التعليم للجميع – إلى زيادة كبيرة فى عرض خريجي اجلامعات واملعاهد 
املتوسطة ال يقابلها طلب على هذه الفئة من العمالة، حتى إنه قد تصاعدت أعداد 
كبيرة من البطالة بني املتعلمني باضطراد الرتباطهم مبجموعة من العوامل كانخفاض 
والتعيني  التعليم  سياسة  بني  التنسيق  وضعف  املختلفة،  مراحله  فى  التعليم  تكلفة 
وإنشاء العديد من اجلامعات اإلقليمية واملعاهد، وتخلىي الدولة ضمًنا عن االلتزام 
كل  طالب  مليون  نصف  من  يقرب  ما  تخرج  اجلامعات  فأصبحت  اخلريجني،  بتعيني 
عن  البعد  كل  بعيدة  بأعمال  لاللتحاق  يضطرهم  مما  العمل،  يستطيعون  وال  عام 
وأكبر   ، والتقاعس  التكاسل  نتيجة  العمل  فى  االنخراط  عدم  أو   ، العلمي  تخصصهم 
مثال على ذلك  ترفع البعض عن العمل الزراعي رغم توافره ومجاالته، وكذلك العمل 

اليدوي واحلريف ... إلخ .

(1)  Blancher et al , “ Financial Inclusion of Small and Medium Sized Enterprises in The Middle 
East Central Asia “ , IMF , 2019 . p . 3 .
املالي فى  الشمول  : عرض لتجربة  والتحديات  الفرص  املالية بني  والتكنولوجيا  املالي  الشمول  » تعزيز  إبراهيم عطية،  أشرف   )2(

مصر« ، املجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، املجلد 2، العدد2، 2021، ص 388.
)3(  بركات محمد أبو النور، عالء مصطفى أبو عجيلة ، “ التطور االقتصادي فى مصر  وأوروبا الغربية« مطبوعات كلية التجارة )بنني( 

، جامعة األزهر، 2020، ص64.
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إنتاجية  طرق  مجموعة  تستخدم  زالت  ما  حيث  العلمي:  بالبحث  االهتمام  قلة 
تقليدية، فهي تنتج سلًعا  ال تتالءم مع السوق العاملي؛ مما يضعف القدرة التصديرية 

لالقتصاد، مما يؤثر فى النهاية سلًبا على كل من مستوى الدخل ومستوى البطالة. 

إلى  القطاعات  بعض  فى  التكنولوجي  التقدم  يؤدي   : التكنولوجي  التقدم 
يكون  يكاد  أمر  وهو  محلها،  اآلالت  إلحالل  عاملة  بشرية  طاقات  عن  االستغناء 
مستهدًفا من قبل صحاب رؤوس األموال فى املشروعات الكبرى والصغرى، حيث حتقق 

لهم هذه الوسيلة وفرة فى الوقت، وخفًضا فى اجلهد وضغًطا للنفقات.

عوامل أخرى)1(

،  القيود املهنية فى بعض األعمال  ،   عدم التوازن بني توزيع القوى البشرية مع العمل 
من  مقبول  مبستوى  التدريب  مؤسسات  بعض  متتع  عدم   ، اإلرهابية   واألحداث  احلروب 

اجلودة  ، منافسة العمالة األجنبية وبخاصة غير القانونية منها للعمالة الوطنية .

والسياسية  االقتصادية  اآلثار  من  العديد  للبطالة   : مصر  فى  البطالة  آثار 
واالجتماعية والنفسية ، هنا سوف نتناول اآلثار االقتصادية مع تناول ملحة عن هذه 

اآلثار، كما يوضحها شكل رقم )6( القادم:

شكل رقم ) 6 (
 آثار البطالة فى مصر 

املصدر: من إعداد الباحثني 

ص  ذكره،  سبق  »،مرجع  عملية  وحلول  واقعية....  نظرة  البطالة   « عراقي،  مصطفى  إشراف  وآخرون،  عبدالقادر  صبري  رجب   )1(
ص50-49.
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اآلثار االقتصادية: 
    تتمثل فى إهدار الطاقات واملوارد البشرية الناجتة عن عدم وجود فرص العمل 
،مما يؤدي إلى انخفاض  الدخل املحلي ومعدالت االدخار واالستثمار الداخلي فتلجأ 
والوساطات  الرشاوي  مثل  القائمة  املفاسد  ومنو   ، اخلارجية   القروض  إلى  الدولة 
التضخم  معدل  على  تأثيرها  إلى  باإلضافة  اإلداري،  الهيكل  مجمل  فى  واملحسوبية 
فتجعله مرتفًعا ومن ثم يرتفع متوسط معدالت اإلعالة االقتصادية حيث إن الشاب 
عندما  ال يجد فرصة عمل جنده بال شك يعتمد فى معيشته على أهله، ومن ثم تزداد 
اآلثار السلبية نتيجة قلة مستوى املعيشة للفرد ، وتزيد نسبة االستدانة واستخدام 
القروض لتمويل مشروعات لتشغيلهم. ومن اآلثار الهامة مشكلة الهجرة بكافة صورها  
وعندما  آخر،  مجتمع  فى  بديلة  عمل  فرصة  عن  للبحث  طرد  عامل  متثل  حيث  ؛ 
يعودون بعد الهجرة والتي يطلق عليهم البعض الهجرة املرتدة أو العائدة، وبزيادتها 

تزيد ظاهرة البطالة تعقيًدا وتكثر السلبيات بها فى املجتمع)1(. 

اآلثار األمنية والسياسية:    

  نالحظ أحیانا بعض الفئات العاطلة و التي يكون قد نفد صبرها ولم تعد تؤمن 
بالوعود واآلمال املعطاة ترفع شعار االتمرد ، و مع ذلك ال ميكن لومها ولكن ال يعني 
العذر،  لهم  نلتمس  أن  البد  ولكن  وأمنه،  الوطن  مبمتلكات  املس  على  تشجیعها  ذلك 
الطبیعي  ومن  املادة،  ترف  فى  منغمسة  لفئات  شواهد  هناك  ظروفهم  مرارة  فمقابل 
سیاسة  أن  كما  واإلنصاف؟  االجتماعیة  العدالة  أين  متسائال  حالهم  لسان  ينطق  أن 
العنف واالضطراب  املزيد من  العاطلین ال تخلق إال  املفرط فى مقابل حركة  العنف 

وتفاقم األزمة)2( .

     فهناك حاجة  إلى التعقل وضبط املوقف والنظر إلى القضايا من منظور واسع 
وبعین تقصي األسباب فى محاولة لتفھم موقف اآلخرين ، حیث إن مبدأ إرساء أركان 
احلكم الصالح والعدالة االجتماعیة متلي على اجلمیع تكريس حق إبداء الرأي ورفع 
متمثلة  املعنیة  األطراف  تلزم  أنها  كما  املشروعة،  السلمیة  بالوسائل  املطالبات  راية 
باحلكومة باحترام هذه احلقوق واتساع الصدر لآلراء املختلفة، ألن املواطن فى نهاية 
املطاف ال يطالب إال بحق العیش الكرمي واحلفاظ على كرامته وإنسانیته فى وطنه، 
وهى من جوهر حقوق املواطن والتي يجب على احلكومة أن تكفلها وحترص عليها، ال 

أن تتكالب عليها فتكون  هى والقدر مجتمعني على املواطن املستضعف)3(.
)1( رجب صبري عبدالقادر وآخرون، إشراف مصطفى عراقي، » البطالة نظرة واقعية.... وحلول عملية »،مرجع سبق ذكره، ص 51. 

)2( مركز خدمة املجتمع وتنمية البيئة ، “ العشوائيات والبطالة حلول علمية وعملية«، ص 164.
)3( املرجع السابق: ص 164.
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اآلثار االجتماعية :

نذكر  متعددة  وهي  املجتمعات  من  وغيره  املصري  املجتمع  فى  ظهورا  اآلثار  أكثر    
ظاهرة  أن  االجتماعية  والبحوث  الدراسات  كافة  توضح   : واإلرهاب  اجلرمية  منها: 
البطالة تؤدي دوًرا بالغ األهمية فى زيادة معدالت االنحراف، وهناك عالقة طردية 
ووثيقة بني البطالة واالنحراف واجلرمية، وتتوقف درجة أو قوة هذه العالقة على 

طبيعة املجتمع محل البحث)1(. 

املذهلة  باملفارقات  الشباب  شعور  خالل  من  والتطرف:  العنف  بزيادة  القيم  تغير 
التي تتأرجح بني إجنازاتهم التعليمية واملهنية من جانب وبني نصيبهم احلقيقي من 
يستطيع  ال  معظمهم  أن  جند  ولذلك  آخر،  جانب  من  مجتمعهم  فى  والسلطة  الثروة 
هذا  لتغيير  مدفوًعا  نفسه  يجد  ثم  ومن  والزواج،  كالسكن  املشروعة  مطالبه  تلبية 
الواقع األليم فيندمج فى جمعيات تتبنى أفكاًرا متطرفة تعبر عن التشرد فى الدين 
والقوة  والقهر  التطرف  فكرة  وتظهر   ، املجتمع  مواجهة  عند  عنيًفا  سلوكه  فيظهر   ،

والتسرع فى محاولة إصالح النظام العام للمجتمع .

البطالة،  عن  الناجمني  والتطرف  للعنف  طبيعية  كنتيجة   : املخدرات  انتشار 
أن  إما  إلى  الذي يعيشه، فيلجأ  األليم  الواقع  الطرق هروًبا من  فالعاطل يدخل هذه 
من  لينسى  يتعاطاها  أن  أو  مادًيا،  يفيده  له  عماًل  ذلك  ويكون  وينشرها  فيها  يتاجر 
حالته البائسة  ، ويف كل ضرر كبير على املستوى االجتماعي لألفراد ، ويتمتع جتار 
خير  لهم  ويصبح   ، هؤالء  حوله  ُيجتمع  أن  الذكاء  من  الكبير  املستوى  بهذا  السوء 
مأوى حتى تكون النهاية أليمه مصطدمة مع املجتمع وقبله مع النظام احلاكم ، حيث 

ينشرون الفساد واألمراض مما ال يرضى عنه النظام بأي حال من األحوال.

التفكك األسري وزيادة نسبة العنوسة: كل اآلثار السابقة هي مقدمة لهذا العنصر 
فالتفكك األسري يعني حالة التصدع التي تصيب بنيان األسرة حيث ال تتمكن من 
مظاهر  خالل  من  بوضوح  ذلك  مردود  ويظهر   ، عالية  وكفاءة  بفعالية  وظائفها  أداء 
االرتباك الداخلي بني أعضاء األسرة الواحدة واخلارجي فى عالقتها مع املؤسسات 
متناقضة  بأدوار  القيام  عند  ينشأ  التصدع  وهذا  الرسمية،  وغير  الرسمية  األخرى 
أو متصارعة فضال عن فقدان أهمية القيم الدينية واألخالقية  فى توجيه سلوك 

األفراد.
WWW.pdpinfo.org 1( البطالة وراء انتشار اجلرمية واالنتحار بني الشباب املصريني ، متاح على(
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إن تأثير البطالة على هذا التفكك ينبع من كونها ظاهرة بنائية تؤثر مباشرة على 
تشكيل الوحدات االجتماعية باملجتمع، وطبيعي أن تكون األسرة أكثر تضررا وتأثرا 
الزواج  العنوسة من خالل تأخر سن  زيادة نسبة  إلى  التأثير  )1(. وال يتوقف هذا  به 
والذي يرتبط ارتباًطا وثيًقا بالبطالة، فحينما ال يجد الشاب فرصة عمل أمامه، ال 
يستطيع متاًما أن يكّون أسرة يسهر لها ويعاني من أجلها ومن ثم يريح نفسه ابتداًء، 
ويزداد أعداد الفتيات الالئي يتركهن قطار الزواج لهذه األسباب ولغيرها ... واألثر 
اجلنسي  والتحرش  الزنا  بانتشار  األعراض  هتك  صورة  فى  يتضح  ذلك  عن  الناجت 

واالغتصاب إلى آخر هذه اجلرائم املجتمعية.

واجلسدية  النفسية  الصحة  على  آثارها  للبطالة   : وتبعاتها  النفسية  اآلثار 
ويشعرون  الذات  تقدير  يفتقدون  العمل  عن  العاطلني  من  كبيرة  نسبة  وأن  للعاطل، 
بالفشل وأنهم أقل من غيرهم، كما وجدت نسبة منهم يسيطر عليها اإلرهاق الناجم 
عن الشعور بالسآمة وامللل، وأن يقظتهم العقلية واجلسمية منخفضة، باإلضافة أنها 
وفقدان  الشعور  تبلد  نحو  تدريجًيا  يتقدمون  وجتعلهم  النفسي،  النمو  عملية  تعيق 
األمل، وكذلك الشعور بالهوان أو تضاؤل قيمة الشخص فى نظر نفسه ولدى اآلخرين، 

ويزحف االكتئاب إليهم حتى تتعمق مظاهر سوء الصحة النفسية بوجه عام)2(.

شعوًرا  الشخص  لدى  تولد  البطالة  أن  االجتماع)3(  علم  خبراء  أحد  يوضح        
واالحتيال  والنصب  والسرقة  كالرزيلة   ، خطيرة  اجتماعية  أمراًضا  وتورث  بالنقص 
 ، واإلحباط  العدوانية  لديه  فتنشأ   ، املجتمع  تقدير  وعدم  بالفراغ  الشخص  ويشعر 
يفقد  التي  األسر  من  وأيضا   ، أبنائه  كافة  من  االستفادة  من  املجتمع  حترم  والبطالة 
فيها الزوج وظيفته ، فإن التأثير ميتد بدوره إلى الزوجات سلًبا وينعكس األمر على 

العالقة األسرية ومعاملة األبناء)4(.

    يتضح مما سبق :  أن األطروحات التي اتخذتها احلكومة لم تكن كافية للحد من 
مشكلة البطالة بالشكل املطلوب على الرغم من جناحها فى بعض الفترات فى خفض 
معدالتها ، لكنها لم تكن كافية. ومن هنا يطرح البحث اقتراح زيادة دور الشمول املالي 

كأحد آليات احلد من مشكلة  البطالة فى مصر عن طرق التغلب على أسبابها.

)1( أحمد السيد النجار ، » البطالة ...االنخفاض الكبير لعصر مبارك السعيد » ، جريدة األهالي بتاريخ 2005/8/10 ، ص3.  
)2( رجب صبري عبدالقادر وآخرون، إشراف مصطفى عراقي، » البطالة نظرة واقعية.... وحلول عملية »،مرجع سبق ذكره، 2009، 

ص 56. 
)3(أ. د/ عزة كرمي أستاذ علم االجتماع باملركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية. 

: https://74.125.77.132..www.moheet.com4( البطالة .. مشكلة مزمنة تبحث عن حل : متاح على(



-142-

مـصــــــــــر املــعـاصــــــرة142

املبحث الثالث
مساهمة الشمول املالي فى متويل فرص العمل  فى مصر

           للشمول املالي تأثير على البطالة من خالل املساهمة فى حل أسباب البطالة 
املختلفة فى مصر  كتمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر وتقويتها، 
وكما مت توضحيه فى املبحث السابق أسباب أخرى للبطالة فى مصر التعليم والتقدم 
التكنولوجي والبحث العلمي ، ومؤسسات التدريب، والتوازن فى االستثمارات القومية 
وغيرها من األسباب املختلفة، وبالتالي الشمول على تأثير بشكل مباشر و غير مباشر 
والنقاط   )7( رقم  الشكل  خالل  من  البطالة  من  واحلد  السابقة  األسباب  عالج  فى 

التالية : 
شكل رقم ) 7 ( 

مساهمة الشمول املالي فى التخفيف من مشكلة البطالة فى مصر 

  

املصدر: من إعداد الباحثني 
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واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  متويل  فى  املالي  الشمول  دور   : أوال 
ومتناهية الصغر : 

1 - تعريف املشروعات الصغيرة  واملتوسطة ومتناهية الصغر : 

    تعرف املشروعات الصغيرة على أنها مشروعات إنتاجية تعمل على نطاق صغير 

من حيث رؤوس األموال  واأليدي العاملة ، وأما بالنسبة للمشروعات املتناهية الصغر 

يسهم  مبا   ، الواحدة  األسرة  أفراد  بها  يعمل  صغيرة  ومنزلية  حرفية  مشروعات  هي 

فى ترسيخ فكرة التوظيف الذاتي بني الشباب باملجتمع)1( ، كما يعرفها القانون رقم 

152 لسنة 2020  على أنها كل مشروع يقل رأس ماله املدفوع عن 50 ألف جنيه ، ويكون 

حديث التأسيس بحيث إنه فى الغالب لم ميض على تأسيسه ومزاولة نشاطه أكثر من 

عامني)2(  . كما يعرفها البنك املركزي من خالل حجم العمالة ، ورأس املال املدفوع كما 

يلي)3( :

بني   الصناعية  املشروعات  فى  املدفوع  املال  رأس  املتوسطة  للمشروعات  بالنسبة 

خمسة مليون جنيه حتى خمسة عشر مليون جنيه ، واملشروعات غير الصناعية رأس 

املال املدفوع من ثالثة مليون جنيه وحتى خمسة مليون جنيه ، وأما من حيث حجم 

العمالة يبلغ أقل من مائتي عامل . 

جنيه  ألف   خمسني  من  بها  املدفوع  املال  رأس  يكون  الصغيرة  للمنشآت  بالنسبة 

حتى خمسة مليون جنيه فى املشروعات الصناعية ، وثالثة مليون جنيه للمنشآت 

غير الصناعية .، وحجم العمالة بها أقل من مائتي عامل.

ألف  خمسني  من  أقل  بها  املدفوع  املال  رأس   : الصغر  متناهية  للمنشآت  بالنسبة 

جنيه ، وعدد العمال بها أقل من عشرة عمال مبا يشمل مالك املشروع وأسرهم .  

  : البطالة  من  احلد  فى  الصغر  واملتناهية  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  دور   -2

تؤدي املشروعات الصغيرة واملتوسطة واملتناهية الصغر أدورا مهمة فى احلد من مشكلة 

)1( نهى إبراهيم خليل ، » الصناعات الصغيرة ودورها فى التنمية االقتصادية والسياحية »، مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية 
، 2009 ، ص  15 . 

)2( القانون رقم 152 ، قانون تنمية املشروعات املنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 واملعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 
2018 لتأهيل وتنمية املشروعات متناهية الصغر وحتويلها من مشروعات غير رسمية إلى مشروعات رسمية .
)3(البنك املركزي املصري، » قطاع التطوير املصريف للشركات الصغيرة واملتوسطة  »، مارس 2017 ، ص 30
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البطالة فى الدول منخفضة الدخل بصفة عامة ، ويف مصر كإحدى هذه الدول بصفة 

خاصة من خالل ما يلي)1( : 

 تعزيز دورها فى حتقيق التوظيف الذاتي للشباب ، وعدم انتظارهم للدخول فى 
زيادة  الوظائف  لتلك  انتظارهم  ، ألن معنى ذلك   أو اخلاص  العمل احلكومي  ميدان 
عدد الشباب الذى يعانى من البطالة على املستوى القومي، وهو ماله من آثار سلبية 

عديدة على املجتمع ككل . 

استخدام مثل هذه املشروعات فنونا إنتاجية بسيطة تتميز بارتفاع كثافة العمل 
من  احلد  على  تعمل  كما   ، البطالة  من  جزء  امتصاص  إلى  يؤدي  مما   ، املال  رأس  عن 
على  الدولة  مساعدة  إلى  يؤدي  ما  وهو   ، احلكومية   الوظائف  على  املتزايد  الطلب 

مواجهة مشكلة البطالة دون حتمل تكاليف رأسمالية كبيرة . 

الدخل  ذوى  املجتمع  لطبقات  وخدمات  سلعا  املشروعات  هذه  مثل  توفر  كما   
من  يزيد  ما  وهو   ، األخرى  بالسلع  مقارنة  منخفضة  أسعارها  تكون  والتي  املنخفض، 
عمل  فرص   : أوالهما   . زاويتني  من  عمل  فرص  ويوفر   ، املشروعات  هذه  مثل  إنتاج 
: فرص عمل ملن يعمل عند  ، واألخرى  للشباب الذين ميتلكون مثل هذه املشروعات 
معارف  نطاق  داخل  أو  الواحدة  األسرة  نطاق  داخل  سواء  املشروعات  هذه  أصحاب 

وأصدقاء أصحاب مثل هذه املشروعات)2( . 

3- معوقات منو املشروعات الصغيرة واملتوسطة واملتناهية الصغر فى مصر:

واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  منو  من  حتد  التي  املعوقات  من  العديد  هناك 
واملتناهية الصغر فى مصر وقد قام الباحثان بتجميعها فى الشكل رقم )8( التالي ، 
والنواحي  بالتمويل  يتعلق  املشروعات  أن ثلث معوقات هذه   الشكل  ويتضح من هذا 
املالية بشكل عام وهي )صعوبة احلصول على التمويل، محدودية الثقافة املصرفية، 

االعتماد على القطاع العام فى التمويل، ارتفاع تكلفة االقتراض()3(.

)1(عالء مصطفى عبد املقصود أبو عجيلة ، » التمويل اإلسالمي ودوره فى متويل املنشآت الصغيرة » ، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 
مصر، 2017 ، ص 104– 112.

للدراسات  العلمية  املجلة   ،  « منوذجا  مصر  االقتصادية  التنمية  فى  وأثرها  الصغيرة  املشروعات   «  ، عويس  القادر  عبد  راوية   )2(
التجارية والبيئية ، كلية التجارة ، جامعة قناة السويس املجلد السابع العدد األول لعام 2016 ، ص 86 – 87.

االقتصادية  اآلثار  مؤشرات   « مقابله،  إيهاب  للتخطيط:  العربي  باملعهد  ورشة  ومنها  املراجع  من  العديد  إلى  الرجوع  مت   )3(
واالجتماعية للمشروعات الصغيرة واملتوسطة »،اخلميس 2 يونيو 2022 عبر الزووم ، ص 37)2 )الباحث: عالء مصطفى عبد املقصود 
أبو عجيلة حضر الورشة وحصل على شهادة حضور ( ، رشاد عوني عبد اهلل العش، » تعزيز دور املشروعات الصغيرة واملتوسطة فى دعم 
تنمية االقتصاديات النامية »، املؤمتر العلمي الرابع لكلية التجارة – جامعة طنطا ، حتت عنوان » متويل وإدارة مشروعات ريادة األعمال 

ودورها فى حتقيق التنمية االقتصادية »، 2020، ص ص11-9.
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شكل رقم ) 8 (

معوقات منو املشروعات الصغيرة واملتوسطة واملتناهية الصغر فى مصر

املصدر: من إعداد الباحثني

ومتناهية  واملتوسطة   الصغيرة  املشروعات  متويل  فى  املالي  الشمول  دور   -4  
الصغر)1(:  تعزيز الوصول على التمويل ال يتطلب تغيير السياسات فقط ، وإمنا ضرورة 
تبني نظرة شاملة حول منظومة العمل املصريف واالشرايف فى هذا الشأن ؛ حيث  تؤدي 
الرقابية  البيئة  تهيئة  خالل  من  دوًرا  املركزية  البنوك  خاصة  الرقابية  السلطات 
وتذليل  الرقابية  البيئة  تطوير  طريق  عن  يتم  الذي  األمر   ، املالئمة  املصرفية 
العقبات القائمة ، إضافة إلى حتفيز القطاع املصريف على تقدمي اخلدمات املصرفية 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر ، دون اإلخالل بالضوابط الرقابية 

تشمل  أساسية  جوانب  ثالثة  حول  املركزية  البنوك  دور  ويتمحور   ، املخاطر  إلدارة 

التطوير والرقابة والتنسيق فيما يلي «)2(: 

املصرفية  اخلدمات  تقدمي  على  البنوك  حتفيز  خالل  من    : التطوير  نطاق  فى 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة واملتناهية الصغر  من خالل مبادرة البنوك املركزية 
)1( التقرير السنوي لصندوق النقد العربي، »  دور الشمول املالي فى تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة »  ، 2020   ص 25 – 35 . 

https:www.amf.org.ae : حتت الرابط
العربية،  اإلمارات  أبوظبي،  العربي،  النقد  ، صندوق   « العربية   الدول  الشباب فى  » بطالة  املنعم،  إسماعيل، هبة عبد  )2( محمد 

أغسطس 2015 ، ص  30.



-146-

مـصــــــــــر املــعـاصــــــرة146

قروض  من  مبنحة  تقوم  ما  مقابل  اإللزامي  االحتياطي  نسبة  من  البنوك  بإعفاء 
وجهة  من   (  %20 تخصيص  على  البنوك  حث  إلى  إضافة   ، املشروعات  لهذه  مباشرة 
الصغيرة  املشروعات  لتمويل  االئتمان  محفظة  من  املثال(  سبيل  على  الباحثني  نظر 
واملتوسطة ومتناهية الصغر عن احتساب متطلبات رأس املال اخلاص بها، وإنشاء فروع 
على  البنوك  حث  مع   ، اجلغرايف  التوسع  على  لها  تشجيًعا  البنوك  قبل  من  صغيرة 
إقامة فروع مستقلة خاصة بتمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر .

فى نطاق الرقابة : من خالل قيام البنوك املركزية مبراجعة التعليمات الرقابية 
واملتوسطة  الصغيرة  للمشروعات  بالنسبة  الضوابط  بعض  تخفيف  على  للعمل 
البنوك  على  يتعني  كما  املخاطر،  إدارة  باعتبارات  يخل  ال  مبا  الصغر  ومتناهية 
املركزية حث البنوك على قبول أنواع أكثر من الضمانات مع إمكانيات قبول الكفاالت 
الشريعة  مع  متوافقة  منتجات  تطوير  على  اإلسالمية  البنوك  وحث   ، التضامنية 

جلذب رواد األعمال الذين ال يحبذون التعامل مع البنوك التقليدية .

واجلهات  األطراف  كافة  مع  للتنسيق  السعي  طريق  عن  التنسيق:  نطاق  فى 
واملتوسطة  الصغيرة  للمشروعات  موحدة  استراتيجية  لوضع  املعنية  والسلطات 
إلى تعريف موحد على  ومتناهية الصغر على املستوى املحلي، والعمل على الوصول 
مستوى الدولة بالنسبة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر ، باإلضافة 
إلى تشجيع مجال ضمان مخاطر االئتمان بهدف تخفيف املخاطر املرتفعة، واستفادة 

البنوك من وفر املخصص الواجب تكوينه وأعباء متطلبات رأس الرقابي.

       كما تعد املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر أداة هامة لتحقيق 

الشمول املالي والتنمية االقتصادية، حيث إن انتشار هذه املشروعات يولد كمية إنتاج 

ميكن استغاللها إلشباع الطلب املحلي وحتقيق فائض للتصدير ، وال ميكن حتقيق ذلك 

املشروعات  هذه  أغلب  إن  وحيث  مصر،  فى  العاملة  البنوك  طريق  عن  متويل  بدون 

تعمل فى ظل القطاع غير الرسمي فإن متويلها عن طريق البنوك يعد أحد األهداف 

األساسية للشمول املالي وهو دمج القطاع غير الرسمي فى القطاع الرسمي، كما ميكن 

للمصارف اإلسالمية مبا متتلكه من أدوات متويلية متنوعة أن يكون لها دور محوري فى 

متويل تلك املشروعات وبالتالي يتحقق الشمول املالي )1(، ومتتاز املشروعات الصغيرة 

البنوك اإلسالمية«،  التنمية االقتصادية مع دراسة على  ودوره فى حتقيق  املالي  »الشمول  الدين،  )1( محمود محمد محمود خير 
مرجع سبق ذكره ، 65 .
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فرص  وخلق  التوظيف  على  الكبيرة  بقدرتها  الصغر  ومتناهية  احلجم  ومتوسطة 
العمل لكونها مشروعات أكثر كثافة عمالية وليست ذات كثافة تكنولوجية كبيرة مبا 

يسهم فى عالج مشكلة البطالة بصفة عامة والبطالة بني الشباب بصفة خاصة)1(.

        كما ميتلك التمويل اإلسالمي العديد من الصيغ املالئمة لتمويل املشروعات 
وخاصة  املصريف  اجلهاز  طريق  عن  الصغر  ومتناهية  احلجم  ومتوسطة  الصغيرة 
متويل  على  اإلسالمية  البنوك  قدرة  الباحثني)2(   أحد  وأثبت   ، اإلسالمية  البنوك 
هذه املشروعات سواء بعقود املشاركات أو البيوع أو االئتمان التجاري أو عقد اإلجارة 

وغيرها من الصيغ املختلفة التي ميتلكها التمويل اإلسالمي.

املشروعات  مشكالت  أهم  حل  فى  املالي  الشمول  مساهمة  يتضح  سبق  مما      
الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر أال وهو التمويل وزيادة الصادرات وإشباع الطلب 
املحلي ، وبالتالي توليد العديد من فرص العمل بشكل مباشر  وغير مباشر مما يسهم 

فى احلد من البطالة فى مصر.

والبحث  التعليم  الفرص من خالل  املالي فى خلق  الشمول  : دور  ثانيا 
العلمي والتدريب : 

خريجني  تتيح  التي  الروافد  أهم  كأحد  بالتعليم  االهتمام  الضروري  من  كان     
الثقافية  احلياة  مجاالت  كافة  فى  للعمل  املناسبة  املهارات  من  عال  مستوى  على 
واالجتماعية وااليدولوجية والسياسية واالقتصادية ،وهذا هو ما يتوافق مع رؤية 
مصر 2030 ، فاالهتمام بالتعليم ال يؤثر فى هذه النواحي على املدى القصير ، ولكنه 
يؤتي بثمار إيجابية على املدى الزمنى الطويل ، وبالتالي فإن االستثمار فى مجاالت  
املدى  على  كبيرة  اقتصادية  تكاليف  الدولة  يحمل  التحويلي  والتدريب  التعليم 
القصير واملتوسط ، ولكن على املدى الطويل فإنه يؤدي إلى حتقيق التنمية املتواصلة 

املرغوب فيها فى رؤية مصر2030 . 

       كما أن االرتقاء بالعملية التعليمية ال تقع على عاتق الدولة فقط ، ولكنها تقع 
على كل من الدولة والقطاع اخلاص واألفراد الذين يتحملون أعباء وتكاليف مرتفعة 
فى سبيل تعليم أبنائهم تعليما جيدا قد ال  يستطيعون حتملها بدون متويل مناسب 
 : التالي  بالرابط  موجود   2018  ،  « املالي  الشمول  تنمية  فى  الصناعي  الذكاء  تكنولوجيا  دور   «  ، العربية  املصارف  احتاد  تقرير   )1(

. https://www.uabonline
)2( عالء مصطفى عبد املقصود أبو عجيلة ، » التمويل اإلسالمي ودوره فى متويل املنشآت الصغيرة » ، دار الفكر اجلامعي، مرجع 

سابق ، ص 372– 373.
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لالستثمار فى مجال التعليم ، وبالتالي يتضح دو ر وأهمية توصيل اخلدمات التمويلية 
العملية  ناجت  يكون  أن  إلى  ذلك  ويؤدي   ، املالي  الشمول  طريق  عن  واملناسبة  الكافية 
التعليمية خريجني قادرين على ولوج أسواق العمل سواء كانت هذه األسواق بالداخل 
أو باخلارج ، ويكون للشمول املالي دور مهم فى تغيير ثقافة املجتمع السطحية لكل من 
التعليم الفني واملهني لضروريته للنهوض تكنولوجيا فى التحول من التعليم النظري 
البعيد عن تخصصات العمل التي يرغب فى توافرها رجال األعمال الذين يريدون 
خريجني متوافقني ومؤهلني بدرجات كافية للعمل فى منشآتهم املختلفة ، وكل ما سبق 
ميكن أن يخفف من حدة البطالة التي يواجهها املجتمع املصري ، وبصفة خاصة بني 

الشباب واخلريجني . 

       كما توفر برامج الشمول املالي برامج تدريب حتويلي لشباب اخلريجني الذين 
يعانون من البطالة برامج تدريبية فى كافة مجاالت سوق العمل أمام شباب اخلريجني 
مبا يجعلهم مؤهلني للدخول فى سوق العمل ، أو حتى قادرين على إنشاء مشروعات 
انتظار  فكرة  ونبذ   ، لديهم  الفردية  املبادرات  روح  تزكية  خالل  من   ، بهم  خاصة 
الوظائف احلكومية والتي أضحت ال ميزة فيها فى الوقت احلالي ، إضافة إلى عدم 

قدرة احلكومة على توظيف أعداد إضافية من اخلريجني . 

يستنتج مما سبق: قدرة الشمول املالي من خالل برامجه على متويل التعليم 
إليه  يوجد ترابط بني  البطالة ألنه كما سبق االشارة  واالرتقاء به وبالتالي تقليل 
من   ويزيد  البطالة،  من  يحد  مما  بالتعليم  االرتقاء  إلى  يؤدي  العمل  وسوق  التعليم 
قدرة الدولة على متويل كافة أنشطة البحث العلمي والتدريب وبالتالي املساهمة فى  

إيجاد  فرص العمل وزيادة قدرة الشباب على دخول سوق العمل.

من  يتضح  بالدولة  العلمي  البحث  وتقوية  تعزيز  فى  املالي  الشمول  دور  عن  أما 
خالل ما يلي : 

إذا ما قارنا اإلنفاق على البحث العلمي كنسبة من الناجت املحلي اإلجمالي فى مصر 
بدول أخرى جند أن االنفاق على البحث العلمي فى مصر بلغ حوالي 72 ، ومن الناجت 

املحلي اإلجمالي لعام 2015)1(، أما فى بعض الدول املتقدمة فقد كانت هذه النسب كما 

يلي : 

https://portal.gov.eg  : 1( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،« البحث العلمي فى مصر فى أرقام »  حتت الرابط التالي(
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، بينما تنفق  العلمي  البحث  القومي على  , 3 من ناجتها  اليابان تنفق حوالي 583 

بينما   ، العلمي  البحث  على  القومي  ناجتها  من   %  2  ,  742 مانسبته  املتحدة  الواليات 

أن  مايؤكد  وهو  العلمي،  البحث  على  القومي  ناجتها  من   1  .  94 مانسبته  تنفق  الصني 

ارتفاع نسبة اإلنفاق على البحث العلمي فى هذه الدولة يجعلها دائما متقدمة علميا 

وتكنولوجيا فى جميع املجاالت)1( . 

ويرى الباحثان ضرورة زيادة نسبة إنفاق مصر على البحث العلمي كنسبة من الدخل 

القومي عن طريق متويل البنوك للبحث العلمي ، لكون التقدم فى البحث العلمي يؤدي 

إلى  يؤدى  ما  ،وهو  املختلفة  اإلنتاجية  القطاعات  فى  التكنولوجي  التقدم  إلى  حتما 

زيادة القدرة على املنافسة وحتويل املزايا النسبية للمنتجات محلية الصنع إلى مزايا 

تنافسية جتعل تلك السلع واخلدمات قادرة على منافسة السلع واخلدمات املثيلة لها 

، وباألخص املنشآت  داخليا وخارجيا  ؛ مما يضاعف من القيم املضافة لتلك املنشآت 

متوسطة وصغيرة احلجم ومتناهية الصغر ، ومثل هذه املنشآت تسهم فى خلق فرص 

عمل جديدة من جهة ، كما يؤدي إلى  التخفيف من حدة البطالة من جهة أخرى . 

ثالثا : دور التكنولوجيا املالية فى حتسني الشمول املالي : 

     يتوافق دور التكنولوجيا املالية فى حتسني بيئة اخلدمات التي تقدمها املصارف 

مع املشروعات الصغيرة واملتوسطة واملتناهية الصغر فى وصول خدمات املصارف إلى 

البنوك من  الصناعي فى تلك  الذكاء  أساليب  املشروعات من خالل تعميق  مثل هذه 

خالل ما يلي : 

طريق  عن  البشري  للذكاء  محاكاة  عملية  هو   : االصطناعي  الذكاء  تعريف   –  1
أنظمة الكمبيوتر  من خالل تقليد السلوك البشري فى أمناط التفكير وآليات اتخاذ 
القرارات ، وهذا بشرط توافر ثالث خصائص هي زيادة القدرة على التعلم ، وإمكانية 
جمع وحتليل البيانات واملعلومات املختلفة ، واتخاذ القرارات املناسبة لألوضاع املختلفة 

باالعتماد على حتليل البيانات واملعلومات املتاحة)2( . 

https://ar.wikpedia.org : 1( إنفاق دول العالم على البحث العلمي حتت الرابط التالي(
)2( مت الرجوع إلى : 

اخلاليا  البرولوج،  لغة  الوراثية،  البرمجة  التحكم،  املتوازنة،  احلاسبات  املستقبل:  صناعة  االصطناعي  الذكاء   « البلقاسي،  منال 
العصبية االصطناعية«، ، دار التعليم اجلامعي ، الطبعة األولى، اإلسكندرية، مصر، 2019 ، ص 14-13 .

الزيدي علي، » تأثير الذكاء االصطناعي على أداء الصناعة املصرفية فى الشرق األوسط«، ، املجلة الدولية لعلوم الكمبيوتر وأمن 
الشبكات ، املجلد 18 رقم 10 ، ص 7 .
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وبني  الصناعي  الذكاء  أساليب  بني  ارتباط  عالقة  وجود  الباحثني  أحد  يرى   –  2
املزايا التنافسية للمشروعات بصفة عامة وللبنوك بصفة خاصة ، من خالل تعزيز 
أخرى  ناحية  ومن   ، ناحية  من  التكاليف  تخفيض  نتيجة  حتدث  والتي   ، التنافسية 
حتسني جودة اخلدمات املقدمة من جهة البنوك إلى املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
ومتناهية الصغر ، كما البد من اجتاه البنوك إلى االستثمار فى املجاالت التنافسية 
جهة  من  التكنولوجية  وخصائصها  العوملة  ظهور  نتيجة  حدثت  والتي   ، اجلديدة 
وثورة االتصاالت من جهة أخرى ، وإنتاج خدمات مصرفية جديدة لم تكن موجودة 
رضا  يحقق  مبا  املصرفية  اخلدمات  كافة  تطوير  إلى  يؤدي  سبق  ما  وكل   ، قبل  من 
العمالء الذين ميكن أن يصلوا إلى تلك اخلدمات املالية اجلديدة ، ويؤدي ذلك أيضا  
أهم  أحد  التحويلي  التدريب  مع  يعتبران  الذين  العلمي  والبحث  التعليم  تطوير  إلى 

الروافد املساهمة فى عالج مشكلة البطالة بصورة كبيرة )1(. 

االصطناعي  والذكاء  الرقمنة  تكنولوجيا  أن  العربية  املصارف  تقرير  يرى   –  3
يؤديان إلى حتسني الشمول املالي فى البنوك مبا يؤدي إلى تقدمي اخلدمات املصرفية 
أهداف  يحقق  مبا   ، الصغر  ومتناهية  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  إلى  املختلفة 
التنمية املتواصلة من جهة ، واملساهمة من احلد من مشكلة البطالة من جهة أخرى ، 
لكون املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر تعتبر من أهم الوسائل فى خلق 

فرص عمل مناسب ومالئمة لشباب اخلريجني .  

ومتناهية  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  أمام  متاحة  جديدة  إمكانيات  توجد   -4
الصغر من خالل عدم اشتراط القانون تراخيص أماكن مزاولة النشاط ملثل هذه املشروعات  
وبالتالي تخفيض تكاليف إنشاء أماكن إدارية ملثل هذه املشروعات ، كما ميكنها إلى الوصول 

إلى أكبر عدد ممكن من املستهلكني ملثل هذه اخلدمات من جهة أخرى . 

     مما سبق يتضح وجود ارتباط كبير بني كل من الذكاء الصناعي ) رقمنة العمليات 
املصرفية  اخلدمات  على  وتأثيره  املالي  والشمول  جهة  من   ) املصرفية  واخلدمات 
بصفة عامة ، واخلدمات املصرفية املوجهة إلى املشروعات الصغيرة واملتوسطة احلجم 
عمل  فرص  خلق  خالل  من  لها  اإليجابي  والتأثير   ، خاصة  بصفة  الصغر  ومتناهية 
أمام الشباب داخل املجتمع املصري ، مبا يسهم فى احلد من مشكلة البطالة   جديدة 
التنافسية ملنظمات األعمال بالتطبيق  امليزة  ، » أثر التطبيقات اإلدارية للذكاء االصطناعي على  )1( أسماء عزمي عبد احلميد 
على فروع البنوك التجارية »  ، املجلة العلمية للدراسات والبحوث املالية والتجارية – كلية التجارة – جامعة دمياط – املجلد األول العدد 

األول يناير 2020 ، ص 228 – 230 .
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للمصارف  املالئمة  التكنولوجيا  بتوفير  االهتمام  ضرورة  الباحثان  يرى  ولذلك 

والتكنولوجيا اجلديدة  العلمي  الدولة عن طريق االهتمام بالبحث  املختلفة داخل 

ألن كل ذلك يؤدي إلى توصيل اخلدمات املصرفية بصورة أكثر كفاءة إلى املشروعات 

ذلك  مسئولية  وتقع   ، أخرى  زاوية  من  الصغر  ومتناهية  احلجم  ومتوسطة  الصغيرة 

على وزارات التعليم والتعليم العالي ، ووزارة البحث العلمي من خالل تعميق أساليب 

تكنولوجية حديثة تسهم فى ذلك . 

رابعا  : دور الشمول املالي فى متويل املشروعات االبتكارية والريادية : 

      الشمول املالي له دور مهم وحيوي فى متويل املشروعات االبتكارية من خالل 

منتجاتها  تسويق  ومحاولة  كبيرة  بصورة  التسويقية  أنشطتها  وتوسيع   ، لها  متويله 

املختلفة  األماكن  فى  مبنتجاتها  اخلاصة  املعارض  إقامة  طريق  عن  وخارجيا  داخليا 

داخليا وخارجيا ، كما تقع مسئولية متويلها على عاتق اجلهاز املصريف كله بداية من 

حكومية  كانت  سواء  الدولة  داخل  العاملة  البنوك  جميع  إلى  وصوال  املركزي  البنك 

غير  منتجات  تنتج  كونها  فى  املشروعات  تلك  مثل  ألهمية  وهذا   ، حكومية  غير  أو 

تقليدية تساعدها على االنتشار داخليا وخارجيا ؛ لكون جناح مثل تلك املشروعات 

يجعلها حتقق أرباحا كبيرة تساعدها على التوسع فى اإلنتاج ، وبالتالي خلق فرص 

عمل جديدة مبا يسهم فى عالج مشكلة البطالة داخل الدولة)1( . 

خامسا : دور تكنولوجيا املعلومات فى البحث العلمي : 

دائما توجد عالقة تبادلية التأثير بني كل من البحث العلمي وتطور تكنولوجيا 

املتواصلة داخل  التنمية  ، والذي يؤدي  إلى حتقيق أهداف واستراتيجيات  املعلومات 

ظواهر  نتيجة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  فى  الكبير  التطور  أن  كما   ، الدولة 

العالم  دول  مختلف  بني  سريعة  تكنولوجية  ثورة  حدوث  إلى  أدت  احلديثة  العوملة 

املتقدم والدول اآلخذة فى النمو ، وهذا ما سوف يتناوله البحث كما يلي : 

1 – تعريف تكنولوجيا املعلومات : ميكن تعريفها على أنها مزيج من املعرفة واآلالت 
حفظ  على  الكبيرة  بقدراتها  اإللكترونية  احلاسبات  هي  عناصر  ثالثة  خالل  من 
احلديثة  االتصاالت  وتكنولوجيا   ، مكان  أي  ويف  وقت  أي  فى  املعلومات  واسترجاع 

)1( تقرير صندوق النقد العربي لعام 2020 ، مرجع سبق ذكره .
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الناجتة عن مظاهر العوملة التي نعيشها حاليا ، واملصغرات بكل أنواعها من فيلمية أو 
ضوئية وقدراتها الكبيرة على توفير احليز الالزم الختراق الوثائق)1( . 

2 – عالقة تكنولوجيا املعلومات بالبحث العلمي : التطور فى تكنولوجيا املعلومات 
يؤدي إلى حدوث تطور فى البحث العلمي ، وهذا يرجع لعدة أسباب من بينها)2( : 

إلى  حتتاج  ورقية  صناعات  من  التقليدية  النشر  وأساليب  وسائل  تكاليف  زيادة   
مواد أولية قد تكون غير متوفرة أو تسبب تلوثا فى البيئة املحيطة ، وقابلية األوراق 

للتلف والتمزيق .

املناسبة فى  املعلومات  الباحثني فى احلصول على  املتطلبات احلديثة من جانب 

الوقت والدقة املناسبني للبحث العلمي . 

من  الكبير  الكم  على  السيطرة  على  اإللكترونية  واحلواسب  األجهزة  تساعد 

املعلومات والبيانات وتخزينها واسترجاعها بسهولة .

املعلومات لكون األجهزة واحلواسب  الكبيرتان فى احلصول على  والكفاءة  الدقة 

االلكترونية ال تعاني من اإلرهاق والتعب عند استخدامها مقارنة ملا يحدث لإلنسان 

من تعب عند بحثه عن املعلومات بصورة تقليدية. 

وبالتالي يرى الباحثان وجود تأثير متبادل بني كل من البحث العلمي من ناحية 

وبني التقدم والتطور فى تكنولوجيا املعلومات ، فبدون تكنولوجيا املعلومات ال يوجد 

االتصاالت  تكنولوجيا  بثورة  املتميز  احلالي  العصر  فى  خاصة  دقيق  علمي  بحث 

واحلصول على املعلومات الالزمة للبحث العلمي بالدقة والسرعة املناسبتني .

وبدون بحث علمي جيد ال يوجد تطور تكنولوجي على مستوى مرتفع يؤدي إلى 
حتقيق التنمية املستدامة للدولة، والتي من أهم دعائمها القضاء على الفقر والبطالة 

داخل املجتمع املصري ، وبخاصة بني فئات الشباب بالدولة . 

التعليم  متويل  على  برامجه  خالل  من  املالي  الشمول  قدرة   : سبق  مما  يستنتج 
، وبالتالي تقليل البطالة ؛ ألنه كما سبقت اإلشارة إليه يوجد  ترابط  واالرتقاء به 

، القاهرة ،  اللبنانية للنشر  ، » مصادر املعلومات االلكترونية فى املكتبات ومراكز املعلومات »، الدار املصرية  )1( شريف كامل شاهني 
2000 م ص 16 .

اليازوري للنشر والتوزيع ، عمان  ، دار  )2( عادل قنديلجي ،«  البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات التقليدية واإللكترونية » 
األردن ، 2007 م ، ص ص  315 – 325 .
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بني التعليم وسوق العمل باالرتقاء بالتعليم ؛ مبا يؤدي إلى احلد من البطالة وقدرته 
على متويل كافة أنشطة البحث العلمي والتدريب ، وبالتالي املساهمة فى إيجاد فرص 

العمل والقدرة على دخول سوق العمل.

سادسا : دور الشمول املالي فى متويل مختلف االستثمارات القومية .
         يؤدي الشمول املالي إلى خلق مزيد من فرص العمل من خالل القدرة على متويل 
مختلف االستثمارات القومية املختلفة من خالل قدرته على توفير تقدمي اخلدمات 
واملدفوعات  واملدخرات  املعامالت   : مثل    ، معقولة  وبأسعار  املتطورة  املالية  واملنتجات 
مستدمية  بطريقة  املختلفة  املالية  اخلدمات  من  ......وغيرها  واالئتمان  والتأمني 
وتؤدي  املحلي اإلجمالي  الناجت  أهم مكونات  )1(، حيث يعد االستثمار أحد  ومسئولة 
دوًرا رئيًسا فى حتقيق معدالت مرتفعة ومستدامة من النمو ، وعدالة توزيع الدخول 
االقتصادية  الظروف  وحتسني  املجتمع  فى  الطبقات  بني  الفوارق  وتقليل  الدولة  فى 
واالجتماعية ، وحتقيق العدالة فى فرص التنمية داخل األقاليم واملحافظات ، بحيث 

تتاح فرص عمل الئقة وخدمات مرتفعة اجلودة جلميع املواطنني.

         يعد البعد املكاني أحد املحددات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة املستدامة، 
حيث يؤدي مراعاة هذا البعد إلى ضمان النمو املتوازن بني مختلف أقاليم اجلمهورية 
واملحافظات، سواء من حيث مستويات الدخل أو فرص العمل أو إتاحة التعليم والصحة 
واملرافق العامة وغيرها،  من املنطلق السابق تنطلق خطة مصر للتنمية اهتماما خاصا 
املعيشة  مستويات  فى  التقارب  حتقيق  تستهدف  التي  املكانية  والبرامج  بالسياسات 
جهود  ودفع  مصر،  فى  القائمة  التنموية  الفجوات  مبعاجلة  األقاليم  بني  والدخول 
التنمية مبا يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم ، وقد عنيت جهود التنمية 
جزيرة  شبة  لتنمية  متقدمة  أولوية  إعطاء   : أوال  هي:  أمور  بثالثة  مؤخرا  املكانية 
سيناء ومحافظات الصعيد فى إطار برنامج تنموي متسق ومتكامل ، وثانيا : التركيز 
الداخلية، واحلد من تيارات  الفجوة  الريفية األكثر احتياًجا لتضييق  املناطق  على 
الواعدة  للمناطق  قوية  تنموية  دفعة  إيالء   : وثالًثا   ، احلضرية  املناطق  إلى  الهجرة 
الستغالل الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل ، ولهذا وضعت احلكومة خطة 
لتحقيق  الرامية  الرباعية  اخلطة  حلقات  أولى   ، املستدامة  للتنمية  املدى  متوسطة 
مستهدفات رؤية مصر 2030  كل هذا يتطلب متويال لهذه االستثمارات فى ظل عدد 
)1( صورية شنبي، السعيد بن خلضر ، » أهمية الشمول املالي فى حتقيق التنمية : تعزيز الشمول املالي فى جمهورية مصر العربية 

»، مرجع سبق ذكره ، ص1. 
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كبير من املشروعات لدى الدولة مت تنفيذ 5117  ، وجاري تنفيذ 649 مبجموع 5766 
خالل الفترة من 2016 حتى 2022 مت توزيعها على األقاليم املصرية السبع   القادم  )1(  ، 
مما يحقق حل العديد من أسباب البطالة كاحلد من الهجرة وغيرها مبلحق رقم )1( 

بالبحث والشكل رقم )9( التالي: 

شكل رقم )9 ( 

التوزيع العددي والنسبي ملشروعات الدولة على مستوى محافظاتها خالل الفترة 
) 2016 –فبراير 2022 ( 

املصدر: من إعداد الباحثني اعتماد على امللحق رقم )1(.

       كما شهدت جهود التنمية فى مصر خالل السنوات املاضية محاوالت التوزيع 
التنموية عدة جهود لتوزيع  التنمية على مختلف القطاعات واملناطق ؛ حيث عملت 
على حتقيق منو متوازن مبا يراعي اعتبارات الكفاءة االقتصادية واالجتماعية فى 
توزيع ثمار التنمية بصورة متوازنة مبا يعمل على تشجيع االستثمارات وزيادة مشاركة 
االئتماني  التمويل  بتوفير  يقوم  والذي   ، املدني  املجتمع  ومنظمات  اخلاص  القطاع 
 ، املالي  الشمول  تعميق  خالل  من  الصغر  ومتناهية  واملتوسطة  الصغيرة  للمشروعات 
كما هدفت خطط التنمية إلى إعطاء دفعات كبيرة فى املناطق التي متتاز بتوفر املواد 
اخلام واملوارد الالزمة للعملية اإلنتاجية وذلك من خالل تخفيف التكدسات السكانية 

)1(خريطة مشروعات مصر egy-map.com//https:، اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، » كتاب اإلحصاء السنوي 2015 » ، 
القاهرة، مصر، سبتمبر 2015.
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توزيعات  اجتاهات  كانت  ولـــقد   ، الــقـــبلي  بالوجــه  املحافظات  بني  التفاوت  وتقليل 
االستثمارات العامة كما يلي)1(   : 

القطاعات  استثمارات  نسبة   وصلت  حيث    2021  –  2020 املالي  العام  شهد   
االستخراجية بنسبة 5 . 20 % من احلجم الكلي لالستثمارات ، ثم جاءت مشروعات 
والتخزين  والنقل  األخرى  واالستثمارات  التحتية  والبنية  االجتماعية  اخلدمات 
اخلدمات  قطاعات  ومتتاز   ، التجارة  قطاع  ثم  التحويلية  والصناعات  والزراعة 
والصناعات التحويلية بقدرتـــها العاليـــة على خلق الوظائف ومساهمتها فى عالج 
مشكلة البطالة وهذه القطاعات ميــكن توفير خدمـــات الشمول املالي لها  ، وخاصة 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر  . 

أما عن توجهات وتوزيعات االستثمارات العامة تبعا ألماكنها فقد كانت مؤشراتها 
خالل أعوام 2016 – 2022  كما يلي : 

ففي محافظة القاهرة  بعدد 646 مشروعا منفذ منها  ما نسبته 87 % من املشروعات . 
، ويف محافظة اجليزة بلغ عدد املشروعات بها 227 مشروعا منفذ منها ما نسبته 85 % 
من هذه املشروعات. ، ويف محافظة االسكندرية بلغ عدد املشروعات بها 182 مشروعا 
 307 املشروعات  عدد  بلغ  الشيخ  كفر  محافظة  ويف   ،  . منها    %«   91 تنفيذ   بنسبة 
مشروعا املنفذ فعليا منها نسبته 97 % ، ويف محافظة  بني سويف بلغ عدد املشروعات 

بها بنسبة تنفيذ 92 % منها ، ويف محافظة أسيوط 175 مشروعا مت تنفيذ ما نسبته 79 

% ،  ويف محافظة البحر األحمر بلغت أعداد املشروعات 129 مشروعا املنفذ منها فعليا 

نسبته 96 %  ، ويف محافظة السويس بلغت أعداد املشروعات بها 119 مشروعا مت تنفيذ 

ما نسبته 95 % منها . 

كل اجلهود السابقة حاولت الدولة من خاللها  حتقيق التوازن فى برامج التنمية 
ما بني القطاعات املختلفة وتوزيع االستثمارات بني األقاليم املختلفة وهذه اجلهود 
التمويلي  الدعم  تقدمي  طريق  عن  البطالة  حدة  تخفيف  فى  تسهم  سوف  السابقة 
الكبيرة على خلق فرص  الصغر لقدرتها  واملتوسطة ومتناهية  الصغيرة  للمشروعات 
إال عن طريق  ، وال يتحقق ذلك  باملجتمع  املالئمة وخاصة لشباب اخلريجني  العمل 

تعميق الشمول املالي داخل املجتمع . 

التنمية  أهداف  توطني  تقرير   « االقتصادية،  والتنمية  التخطيط  egy-map.com//https:،وزارة  مصر  مشروعات  خريطة   )1(
املستدامة على مستوى املحافظات » ، االصدار األول، القاهرة، مصر، 2020.
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سابعا : دور الشمول املالي فى احلد من الهجرات الداخلية وسوء التوزيع 
اجلغرايف للسكان فى مصر

      يؤدي الشمول املالي إلى احلد من العوامل االجتماعية للبطالة وخاصة احلد 

املشروعات  التوزيع اجلغرايف للسكان عن طريق متويل  الداخلية وسوء  الهجرات  من 

املشروعات  هذه  لقدرة  املختلفة  املناطق  فى  الصغر  ومتناهية  واملتوسطة  الصغيرة 

على تطوير وتنمية املناطق األقل حًظا فى النمو والتنمية وتدني مستويات الدخل 

وارتفاع معدالت البطالة وقدرتها على أن تنتشر فى حيز جغرايف أوسع من املشروعات 

الكبيرة ، كما تدعم تطور ومنو روح املبادرة ومهاراتها وتساعد على تقليص الفجوات 

التنموية بني احلواضر واألرياف فى ظل انخفاض معدالت الهجرة للخارج ، كما يؤدي 

األولية  واملواد  اخلدمات  من  قليلة  لكميات  وحاجتها  املشروعات  هذه  حجم  صغر 

واستخدام عمال منخفضة التكاليف ، يعطي مرونة كبيرة فى التوطن خارج املدن ومن 

ثم تستخدم بسهولة فى إعادة التوزيع اجلغرايف للمشروعات فى مصر فى ظل أن إقليم 

القاهرة الكبرى يولد من نصف الناجت املحلي اإلجمالي ومع إقليم اإلسكندرية يولدان 

عام  ملصر  االقتصادي  للنشاط  اجلغرايف  التوزيع  اختالل  يوضح  ما  وهو   ،  %60 نحو 

2012-2013 )1( ، وبالتالي يعمل الشمول املالي على متويل كل من املشروعات االبتكارية 

إلى  الهجرات  من  احلد  وبالتالي   ، الصغر  ومتناهية  واملتوسطة  الصغيرة  واملشروعات 

املدن الكبرى  وخاصة إقليم القاهرة وأيضا سوء التوزيع اجلغرايف للسكان وحل ليس 

مشكلة البطالة فقط ولكن الكثير من مشكالت مصر االقتصادية واالجتماعية .

أدواته املختلفة على احلد من  املالي من خالل  : مقدرة  الشمول  مما سبق يتضح 

االقتصادية  واألنشطة  املشروعات  متويل  خالل  من  للسكان  اجلغرايف   التوزيع  سوء 

املختلفة ، وبالتالي احلد من الهجرة الداخلية.

)1( مت الرجوع إلى : ليث عبد القهيوي، بالل محمود الوادي، » املشاريع الريادية الصغيرة واملتوسطة ودورها فى عملية التنمية »، دار 
احلامد للنشر والتوزيع للنشر والتوزيع، عمان، األردن ، الطبعة األولى، 2012م/ 1433هـ، ص 33.

عبير محمود مجاهد،« قضية البطالة فى مصر وتأثرها بأحداث املرحلة االنتقالية بعد ثورة يناير 2011 »،مرجع سبق ذكره، ص 105.
عالء مصطفى عبد املقصود أبو عجيلة ، » التمويل اإلسالمي ودوره فى متويل املنشآت الصغيرة » ، دار الفكر اجلامعي، مرجع سبق 

ذكره ، ص 109.
أمين إسماعيل محمد خالد عالء مصطفى عبد املقصود أبو عجيلة ، » الصناعات الصغيرة واملتوسطة كآلية لتخفيف تركز  النشاط 

الصناعي واالقتصادي فى مصر »، مجلة مصر املعاصرة، العدد536 ، السنة مائة وعشرة، القاهرة، مصر ،2019، ص 368.
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ثامنا : دور الشمول املالي فى تغيير القيم والعادات )الثقافة املالية(  :  

فئات  كل  لدى  املالي  الشمول  ثقافة  تعميق  إلى  وأدواته  املالي  الشمول  يؤدي       

، وقد  املالية لدى أفراد املجتمع  املجتمع من خالل وضع استراتيجية قومية للثقافة 

التي متكن  العملية  أنه  املالي على  التثقيف  أوسيد  والتنمية  التعاون  عرفت منظمة 

رواد األعمال واملستثمرين  من حتسني معارفهم االستثمارية عن طريق زيادة قدراتهم 

على فهم اخلدمات املالية املقدمة من البنوك ، مما يؤدي إلى زيادة حجم االستثمارات 

املوجهة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر وبالتالي خلق فرص عمل 

جديدة مبا يحد من مشكلة البطالة ، ويستنتج من ذلك أن زيادة التثقيف املالي لدى 

الصغيرة  املشروعات  إلى  املوجهة  االستثمارات  حجم  زيادة  إلى  تؤدي  املجتمع  أفراد 

وزيادة  العمل  فرص  خلق  على  كبيرة  قدرات  من  لها  مبا  الصغر  ومتناهية  واملتوسطة 

حجم االستثمارات بصورة مضاعفة نتيجة وجود مضاعف االستثمار)1( . 

مصر  فى  البطالة  من  احلد  على  املالي  الشمول  تطبيق  آثار   : تاسعا 
  :  )SWOT( باستخدام حتليل سوات

يسعى البحث إلى حتليل دور الشمول املالي فى احلد من البطالة باستخدام حتليل 
SWOT  من خالل العصف الذهني جلميع معطيات البحث ، يعتمد التحليل الرباعي 
كما يطلق عليه على إبراز نقاط القوة  والضعف والفرص والتهديدات آلثار الشمول 

املالي على احلد من البطالة فى مصر ، كما يلي : 

)1( محمود محــــمد خيــر الدين، » الشمول املالي ودوره فى حتقيق التنمية االقتصادية : مناذج دولية » ،  مرجع سبق ذكره ، ص 
ص41-39.
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جدول رقم )1(

آثر نقاط القوة والضعف للشمول املالي على احلد من البطالة فى مصر

نقاط الضعفنقاط القوة

إتاحة الشمول املالي جلميع أفراد 
ومؤسسات املجتمع من خالل توسيع قاعدة 

اخلدمات واملنتجات املالية.

يحتاج الشمول املالي إلى أدوار كبيرة من 
احلكومة واألفراد لدمج القطاع غير الرسمي 

فى القطاع الرسمي من خالل املصارف.

قدرة الشمول املالي فى تعميق ثقافة كل 
من االدخار واالستثمار.

عدم اهتمام املصارف بأصحاب الدخول 
املنخفضة، 

قدرة الشمول املالي على القضاء على 
أكبر معوقات املشروعات الصغيرة واملتوسطة 

ومتناهية الصغر ، وهو مشكلة التمويل وضعف 
دورها وبالتالي خلق العديد من فرص العمل 

املباشرة وغير املباشرة.

ضعف املحفظة التمويلية لدى العديد من 
املصارف لتمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
ومتناهية الصغر ، وال توجد إدارات خاصة بها 

فى املصارف.

قدرة الشمول املالي على التمكني 
االقتصادي للشباب والنساء وبالتالي االندماج 

فى احلياة االقتصادية.

ال يوجد مناهج تعليمية  فى مراحل 
التعليم لتوضيح أهمية االدخار واالستثمار.

لدى املصارف فرصة لتمويل سكان الريف 
الذي يتميز عدده بالكبر واألغلبية غير 

ممولة من قبل اجلهاز املصريف.

غالبية سكان الريف تندرج حتت فئة 
محدودي الدخل وخاصة فى صعيد مصر غير 

القادرين على تلبية احتياجاتهم األساسية .

املصدر: من إعداد الباحثني
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جدول رقم )2(

آثر الفرص والتهديدات للشمول املالي على احلد من البطالة فى مصر

التهديداتالفرص
إمكانية اشتراط البنوك املركزية 

إلزام البنوك تطبيق الشمول املالي 
ورفع حصة متويل املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة ومتناهية الصغر  لدى هذه 

البنوك.

يحتاج الشمول املالي إلى أدوار كبيرة 
من احلكومة واألفراد لدمج القطاع غير 

الرسمي فى القطاع الرسمي من خالل 
املصارف.

ميكن من خالل الشمول املالي 
تقليل نسبة البطالة من خالل زيادة 

نسبة االنتشار املصريف خاصة فى 
املناطق الريفية، أو من خالل محو 

األمية املصرفية.

صعوبة نشر الثقافة املالية فى 
املناطق الريفية.

ميكن للبنوك اإلسالمية استخدام 
صيغ التمويل املتنوعة لديها لتمويل 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
ومتناهية الصغر  ، والعمل على تطوير 
منتجاتها فى ظل قدرتها على متويل 

نوعية هذه املشروعات كما أثبتها أحد 
الباحثني)1(.

ال توجد مناذج لبنوك إسالمية 
طبقت الشمول املالي بشكل أكثر كفاءة  
، بجانب ضعف انتشار الفروع اخلاصة 
بالبنوك اإلسالمية مقارنة بالبنوك 

التقليدية.

املصدر: من إعداد الباحثني .
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النتائج والتوصيات
آلية التنفيذاجلهة املسئولةالتوصيةالنتيجة

بالرغم من زيادة أهمية الشمول املالي 
فى الوقت الراهن إال أن واقع الشمول 
املالي فى مصر يشير إلى تدني نسب 

وعدد األفراد الذين تصل إليهم 
خدمات الشمول املالي فى مصر .

ضرورة زيادة االهتمام بالشمول املالي 
البنك املركزيوتعميق دوره بالدولة .

زيادة التثقيف املالي لألفراد 
، وزيادة عدد فروع البنوك 
باألماكن النائية ، والقيام 

مببادرات لفتح حسابات لألفراد 
والشركات .

ارتفاع معدل البطالة فى مصر  خالل 
مدة البحث 2000-2021 ويرجع 
السبب الرئيسي لهذا عدم قدرة 

االقتصاد على خلق وظائف مالئمة 
للخريجني فى ظل ارتفاع معدالت 
البطالة بني الشباب  وعدم إقبالهم 

على العمل الذاتي ؛

البد من العمل على توصيل 
اخلدمات املصرفية املختلفة إلى كافة فئات 

املجتمع وبصفة خاصة الفئات املهمشة 
والتي لم حتظ بالقدر الكاف من التعليم 

والثقافة 

التنسيق بني العديد 
من اجلهات مثل وزارات 
التعليم والتعليم العالي 

ووزارة الثقافة حتت 
إشراف البنك املركزي 

عليها 

عمل دورات تثقيفية تكون 
مهمتها التركيز على توضيح 
اخلدمات املصرفية وتوصيل 
هذه اخلدمات لكل الفئات 

أن الشمول املالي يسهم فى التخفيف 
من حدة البطالة لقيامه بتمويل 

املنشآت الصغيرة واملتوسطة واملتناهية 
الصغر التي متتاز بارتفاع كثافة العمل 

بها عن كثافة رأس املال  ) منشآت 
كثيفة العمل ( وهو ما يتناسب مع 
وضع مصر ذات الكثافة السكانية 

العالية .

العمل على توفير املواد األولية 
الالزمة لقيام املنشآت املتوسطة والصغيرة 

ومتناهية الصغر عن طريق توصيل 
اخلدمات التمويلية إلى مثل هذه املنشآت 
،لكون هذه املنشآت ذات قدرات متويلية 

محدودة  ال تستطيع توفير التمويل الكاف 
واملناسب لها خاصة عند بدء املنشآت فى 
مزاولة أنشطتها اإلنتاجية التي لم تكن 
متوفرة محليا فيتم توفيرها من اخلارج 

،وتقع مسئولية ذلك على البنوك املحلية 
التي تصدر خطابات االستيراد من اخلارج 
وتسهيل كل هذه اإلجراءات ، وأما إذا كانت 

هذه املواد األولية تنتج محليا فالبد من 
تشجيعها على اإلنتاج من خالل وزارات 
الزراعة والصناعة والبترول التي توفر 

املنتجات األولية والنصف مصنعة الالزمة 
إلمداد املشروع الريادي مبا يحتاج إليه فى 

نشاطه االقتصادي . 

البنوك التقليدية 
واإلسالمية ومنظمات 

املجتمع املدني

تقدمي اخلدمات التمويلية 
املناسبة لهذه املشروعات

يسهم الشمول املالي فى متويل 
برامج التعليم املختلفة بالدولة كما 

يسهم فى متويل برامج التدريب 
والتدريب التحويلي للخريجني 
من الشباب ، إضافة إلى دوره 

فى حتقيق التكنولوجيا املتقدمة 
للمنشآت املختلفة مبا يكفل لها 

زيادة قدراتها التنافسية مع املنشآت 
اخلارجية  .

زيادة خدمات التمويل املوجهة للتعليم 
والتدريب التحويلي مبا يتالءم مع 
اخلريجني ، وتقدمي التكنولوجيا 

املالئمة لرواد األعمال من الشباب .

البنك املركزي واجلهات 
التمويلية املختلفة  

ومتويله للمشروعات  
التعليمية .

تنفيذ برامج متويلية 
موجهة للطالب فى مراحل 

التعليم املختلفة 
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املصادر واملراجع

أوال: املراجع العربية:

الكتب العربي:

التطورات . 1 حتليل  عاًما  ثالثني  فى  املصري  االقتصاد   « العيسوي،  إبراهيم 
االقتصادية منذ 1974 «، الناشر املكتبة األكادميية ، الطبعة األولى، القاهرة، 

مصر، 2007.

املحروسة . 2 مركز  واحلل”،  املشكلة  البطالة   “  ، ظاهر  أحمد  السعودي،  أحمد   
للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى، القاهرة، مصر، 2008.

بركات محمد أبو النور، عالء مصطفى أبو عجيلة ، “ التطور االقتصادي فى . 3
مصر وأوروبا الغربية” مطبوعات كلية التجارة )بنني( ، جامعة األزهر، 2020.

ومراكز . 4 املكتبات  فى  اإللكترونية  املعلومات  مصادر   «  ، شاهني  كامل  شريف 

املعلومات «، الدار املصرية اللبنانية للنشر ، القاهرة ، 2000 م .

التقليدية . 5 املعلومات  مصادر  واستخدام  العلمي  البحث    »، قنديلجي  عادل 

واإللكترونية « ، دار اليازوري للنشر والتوزيع ، عمان األردن ، 2007 م.

عالء مصطفى عبد املقصود أبو عجيلة ، » التمويل اإلسالمي ودوره فى متويل . 6

املنشآت الصغيرة « ، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، 2017.

الصغيرة . 7 الريادية  املشاريع   « الوادي،  محمود  بالل  القهيوي،  عبد  ليث 

للنشر  والتوزيع  للنشر  احلامد  دار   ،» التنمية  عملية  فى  ودورها  واملتوسطة 

والتوزيع، عمان، األردن ، الطبعة األولى، 2012م/ 1433هـ..

8 . ،  » العربية   الدول  فى  الشباب  بطالة   « املنعم،  عبد  هبة  إسماعيل،  محمد 

صندوق النقد العربي، أبوظبي، اإلمارات العربية، أغسطس 2015.

التنمية . 9 حتقيق  فى  ودوره  املالي  الشمول   « الدين،  خير  محمد  محمود 

األولى،  الطبعة   ، اجلامعي  التعليم  دار    ،  » دولية  مناذج   : االقتصادية 

اإلسكندرية، مصر، 2019.
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منال البلقاسي، » الذكاء االصطناعي صناعة املستقبل: احلاسبات املتوازنة، . 10
التحكم، البرمجة الوراثية، لغة البرولوج، اخلاليا العصبية االصطناعية«، ، 

دار التعليم اجلامعي ، الطبعة األولى، اإلسكندرية، مصر، 2019.

االقتصادية . 11 التنمية  فى  ودورها  الصغيرة  الصناعات   “  ، خليل  إبراهيم  نهى 
والسياحية “، مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية ، 2009.

فى . 12 البطالة  مشكلة  عالج  فى  املالية  السياسة  دور   « نويجي،  فوزي  نويجي 
االقتصاد املصري« ، الهيئة املصرية العامة للكتاب ، الطبعة األولى، 2020.

الرسائل اجلامعية:

عالء مصطفى عبد املقصود أبو عجيلة، » التمويل اإلسالمي ودوره فى متويل . 1
التجارة، جامعة  املنشآت الصغيرة «،  رسالة ماجستير اقتصاد منشورة، كلية 

عني شمس، 2014.

التنمية . 2 حتقيق  على  وأثره  املالي  الشمول   «  ، على  الصادق  الفاروق  محمد 
املستدامة فى مصر : دراسة مقارنة «،  رسالة ماجستير اقتصاد ، كلية التجارة 

-  جامعة عني شمس ، القاهرة، مصر ، 2021م .

محمود محمد محمود خير الدين، »الشمول املالي ودوره فى حتقيق التنمية . 3
 – منشورة  دكتوراة  رسالة  اإلسالمية«،  البنوك  على  دراسة  مع  االقتصادية 

كلية التجارة )بنني( جامعة األزهر بتاريخ 1443هـ – 2018 م .

نورا أحمد أحمد الفخزاني ، » التعميق املالي وأثره على النمو االقتصادي فى . 4
مصر دراسة قياسية « ،  رسالة دكتوراة – كلية التجارة )بنات( جامعة األزهر 

بتاريخ 1443هـ – 2022 م.

الدوريات واملؤمترات والندوات:

الدول . 1 حالة   – السعادة  حتقيق  فى  املالي  الشمول  أثر    «  ، العيسوي  أحمد 

العربية «، مجلة مصر املعاصرة ، عدد 541 يناير 2021.

أحمد عبد احلليم العجمي ، »  دور جائحة كورونا فى تعزيز الشمول املالي فى . 2

مصر  «، مجلة مصر املعاصرة، عدد 542  إبريل  2021.
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للذكاء االصطناعي . 3 اإلدارية  التطبيقات  أثر   «  ، أسماء عزمي عبد احلميد 

البنوك  فروع  على  بالتطبيق  األعمال  ملنظمات  التنافسية  امليزة  على 

كلية   – والتجارية  املالية  والبحوث  للدراسات  العلمية  املجلة   ،   » التجارية 

التجارة – جامعة دمياط – املجلد األول العدد األول يناير 2020.

4 . «  ، عجيلة  أبو  املقصود  عبد  مصطفى  عالء  خالد  محمد  إسماعيل  أمين 

الصناعي  النشاط  تركز  لتخفيف  كآلية  واملتوسطة  الصغيرة  الصناعات 

واالقتصادي فى مصر «، مجلة مصر املعاصرة، العدد536 ، السنة مائة وعشرة، 

القاهرة، مصر ،2019..

للمشروعات . 5 واالجتماعية  االقتصادية  االثار  مؤشرات   « مقابله،  إيهاب 

الصغيرة واملتوسطة «،اخلميس 2 يونيو 2022 عبر الزووم ، ص 37)2 )الباحث: 

عالء مصطفى عبد املقصود أبو عجيلة حضر الورشة( ..

حدة بوتبينة ، » أبعاد الشمول املالي ودورها فى حتقيق امليزة التنافسية بحث . 6

استطالعي آلراء عينة من عمالء املصارف التجارية اجلزائرية «، عدد خاص 

 ، ومالية  محاسبية  دراسات  2018م،مجلة  لعام  األول  الدولي  العلمي  باملؤمتر 

جامعة باتنة، اجلزائر ،2018.

التنمية . 7 فى  وأثرها  الصغيرة  املشروعات   «  ، عويس  القادر  عبد  راوية 

 ، والبيئية  التجارية  للدراسات  العلمية  املجلة   ،  » منوذجا  مصر  االقتصادية 

كلية التجارة ، جامعة قناة السويس املجلد السابع العدد األول لعام 2016 .

رشاد عوني عبد اهلل العش، » تعزيز دور املشروعات الصغيرة واملتوسطة فى . 8

 – التجارة  لكلية  الرابع  العلمي  املؤمتر   ،» النامية  االقتصاديات  تنمية  دعم 

جامعة طنطا ، حتت عنوان » متويل وإدارة مشروعات ريادة األعمال ودورها 

فى حتقيق التنمية االقتصادية «، 2020.

فى . 9 املصرفية  الصناعة  أداء  على  االصطناعي  الذكاء  تأثير   « علي،  الزيدي 

الشرق األوسط«، ، املجلة الدولية لعلوم الكمبيوتر وأمن الشبكات ، املجلد 18 

رقم 10.
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، “ مشكلة البطالة وآليات العالج دراسة تطبيقية مقارنة . 10 سحر أحمد حسن 

عربية  اقتصادية  بحوث  مجلة  1991و2013”،  بني  وماليزيا  مصر  حالتي  بني 

العددان 74-75 ، القاهرة، مصر، شتاء – ربيع2015.

شيرن عادل نصير ، » محددات البطالة فى مصر خالل الفترة من 1973 دراسة . 11

القاهرة،   ، العددان 75-74  حتليلية قياسية «،مجلة بحوث اقتصادية عربية 

مصر، ربيع – صيف 2016. 

صورية شنبي، السعيد بن خلضر ، » أهمية الشمول املالي فى حتقيق التنمية . 12

: تعزيز الشمول املالي فى جمهورية مصر العربية «، مجلة البحوث فى العلوم 

املالية واملحاسبية ، جامعة محمد بوضياف، املجلد 4، العدد1 ، املسيلة، اجلزائر 

   .2019 ،

املرحلة . 13 بأحداث  وتأثرها  مصر  فى  البطالة  قضية   « مجاهد،  محمود  عبير 

التجارة،  كليات  لقطاع  العلمية  «،املجلة   2011 يناير  ثورة  بعد  االنتقالية 

جامعة األزهر، العدد احلادي عشر، يناير 2014.

علمية . 14 حلول  والبطالة  العشوائيات   “  ، البيئة  وتنمية  املجتمع  خدمة  مركز 

وعملية”، جامعة القاهرة ، مسابقة الفنجري، القاهرة، مصر، 2008.

منظمة العمل العربية ، » دور املنشآت الصغيرة واملتوسطة  فى تخفيف أزمة . 15

البطالة« ، املنتدى العربي للتشغيل بيروت، لبنان ، 2009.

التعليم . 16 بني  العالقة   « اجلزار،  فتحي  فاروق  الدمرداش،  على  محمد  هاني 

مجلة   ،» السببية  وإحتبار  املشترك  التكامل  باستخدام  مصر  فى  والبطالة 

الثالث،  العدد  طنطا،  جامعة   ، التجارة  ،كلية  املعاصرة  التجارية  الدراسات 

ديسمبر 2017م.
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الدراسات والوثائق الرسمية:

أحمد السيد النجار ، » البطالة ...االنخفاض الكبير لعصر مبارك السعيد « ، . 1
جريدة األهالي بتاريخ 2005/8/10

فرص . 2 وتوفير  البطالة  قضية   «  ، والتكنولوجيا  العلمي  البحث  أكــاديـمية 
العمل «، دراسات ووثائق ، اجلزء األول، القاهرة، مصر 1996.

التقرير السنوي لصندوق النقد العربي، »  دور الشمول املالي فى تنمية املشروعات . 3
.https:www.amf.org.ae : الصغيرة واملتوسطة «  ، 2020 حتت الرابط

بسنت جمال ، » تعزيز الشمول املالي فى مواجهة كورونا « ، وحدة الدراسات . 4
 13 االستراتيجية،  والدراسات  والدراسات  للفكر  املصري  املركز  االقتصادية، 

9575/https://ecss.com.eg :يونيو 20220، ، الرابط

الصغيرة . 5 للشركات  املصريف  التطوير  قطاع   « املصـــــري،  املــركزي  الــبنك 
واملتوسطة  « ، مارس 2017.

تقرير احتاد املصارف العربية ، » دور تكنولوجيا الذكاء الصناعي فى تنمية . 6
. https://www.uabonline :الشمول املالي « ، 2018 موجود بالرابط التالي

تقرير اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لعام 2017 .. 7

املعلومات عن مؤشرات االتصاالت عدد . 8 تقرير وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
فبراير  2022 .

جريدة املال عدد 30 أبريل عام 2022 .. 9

اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، » كتاب اإلحصاء السنوي 2015 « ، . 10
القاهرة، مصر، سبتمبر 2015.

اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، » مصر فى أرقام 2021 « ، القاهرة، . 11
مصر، إصدار مارس 2021.

عزت زيان، » النمو السكاني والتغيرات االجتماعية االقتصادية والعمرانية . 12
القومي سلسلة قضايا  التخطيط  «، معهد  الفترة 2017-2006  فى مصر خالل 

التخطيط والتنمية، رقم )309(، القاهرة، مصر، سبتمبر 2019.

قاعدة بيانات البنك الدولي لعام 2017 .. 13
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القانون رقم 152 ، قانون تنمية املشروعات املنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء . 14
وتنمية  لتأهيل   2018 لسنة   2370 رقم  بالقرار  واملعدل   2017 لسنة   947 رقم 
املشروعات متناهية الصغر وحتويلها من مشروعات غير رسمية إلى مشروعات 

رسمية .

مجموعة البنك الدولي ، » تقرير عن الشمول املالي كعامل رئيس فى احلد من . 15
 FM media @wrldbankgroup الفقر وتعزيز الرخاء «. على الرابط التالي

org .   تاريخ التصفح 9 – 5 – 2022 .

مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع ملجلس الوزراء ، » بوابة معلومات مصر . 16
لعام 2016 «.

التنمية . 17 أهداف  توطني  تقرير   « االقتصادية،  والتنمية  التخطيط  وزارة   
املستدامة على مستوى املحافظات « ، االصدار األول، القاهرة، مصر، 2020.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،« البحث العلمي فى مصر فى أرقام » حتت . 18
 .https://portal.gov.eg  : الرابط التالي

مواقع على شبكة املعلومات الدولية)االنترنت(:

أحمد غنيم، » البطالة فى مصر «، البوابة العربية للتنمية، متاح على. 1

:https://arabdevelopmentportal.com/ar/blog

2 .https://  : التالي  الرابط  حتت  العلمي  البحث  على  العالم  دول  إنفاق 
ar.wikpedia.org

3 ...74.125.77.132//:httpsالبطالة .. مشكلة مزمنة تبحث عن حل : متاح على
www.moheet.com

على . 4 متاح   ، املصريني  الشباب  بني  واالنتحار  اجلرمية  انتشار  وراء  البطالة 
WWW.pdpinfo.org

5 .،:https//egy-map.com خريطة مشروعات مصر

نظرة . 6 البطالة   « عراقي،  مصطفى  إشراف  وآخرون،  عبدالقادر  صبري  رجب 
واقعية.... وحلول عملية «،كلية دار العلوم، ، جامعة القاهرة، 2009. متاح على 

pdf.)1(3/https://cu.edu.eg/userfiles :
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ثانيًا: املراجع األجنبية:
1. Alliance for Financial Inclusion , Maya Declaration progress 

Report : to Day, s Targets, Targets m ,Tomorrow’s Impact,2018.
2. Alliance for Financial Inclusion AFI, Measuring Financial inclusion 

Core Set of Financial Indicators, Malysia:AFI,2013.
3. Blancher et al , “ Financial Inclusion of Small and Medium Sized 

Enterprises in The Middle East Central Asia “ , IMF , 2019.
4. Leyshon , A. and Thrift, N., Geographies of financial exclusion: 

financial abandonment in Britain and The United States, 
Transaction of The Institute of British  Geographer ,New 
Series,1995.

5. Mohamed nor eldin , “ Amir Shosha  , Determinanets of financial 
inclusion in Egypt “ , collage of applied studies . Abdurrhlan Bin 
Feisal university , Sudi Arabia 2019 .

6. Nasr, E., Helmy, M, and Ali, M , “ financial inclusion Through Digital 
Financial Services and Fintech : The of Egypt (Rep) “ , Alliance 
for financial inclusion  (AFI) 2018 . 

7. Patwardhan  , A., K. Singleton and kai Schmitz  “ Financial Inclusion 
in The Digital Age “ , International Financial Corporation., World 
Bank Group , March,2018, p . 11 .

8. World Bank Group, Global Financial Development: Financial 
Inclusion , World Bank , Washing ton Dc USA,2014.
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ملحق رقم )1(

التوزيع العددي والنسبي ملشروعات الدولة على مستوى محافظاتها خالل الفترة 
)2022-2016(

املشروعاتاملحافظاتاألقاليم

جملة اإلجماليمشروعاتتحت التنفيذمشروعات مت تنفيذها

القاهرة
56482646القاهرة

19334227اجليزة

18528213القليوبية

9421441086إجمالي

اإلسكندرية
16616182اإلسكندرية

53652588البحيرة

14117158مطروح

84385928إجمالي

الدلتا

20810218الدقهلية

22910239دمياط

37147418الغربية

2989307كفر الشيخ

10121122املنوفية

1207971304إجمالي

القناة

1064110اإلسماعيلية

88694بورسعيد

10910119السويس

29194385الشرقية

79584شمال سيناء

998107جنوب سيناء

772127899إجمالي

شمال الصعيد
20717224بني سويف

14325168الفيوم

1109119املنيا

46051511إجمالي
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شمال الصعيد
13837175أسيوط

1078115الوادي اجلديد

24545290إجمالي

جنوب الصعيد

15042192أسوان

811899األقصر

1245129البحر األحمر

16819187سوهاج

12516141قنا

648100748إجمالي

51176495766اإلجمالي على مستوى اجلمهورية

:https//egy-map.com املصدر: خريطة مشروعات مصر
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ملحلق رقم )2(

سنة

بطالة، 
إجمالي 
)% من 
إجمالي 
القوى 
العاملة(

بطالة، إجمالي 
الشباب )% 
من إجمالي 

القوى العاملة 
من الشريحة 
العمرية 15-

24 عامًا(

بطالة، 
إناث 

)% من 
اإلناث 

فى القوى 
العاملة(

بطالة، 
ذكور 

)% من 
الذكور 

فى القوى 
العاملة(

بطالة، 
شابات )% 
من اإلناث 
فى القوى 
العاملة من 
الشريحة 
العمرية 
 24-15

عامًا(

بطالة، 
شباب )% 

من الذكور 
فى القوى 
العاملة من 
الشريحة 
العمرية 
 24-15

عامًا(

العاملون فى 
اخلدمات )% 
من إجمالي 
املشتغلني(

العاملون 
فى 

الزراعة 
)% من 
إجمالي 

املشتغلني(

العاملون 
فى 

الصناعة 
)% من 
إجمالي 

املشتغلني(

العمل 
لبعض 
الوقت، 

إجمالي ))% 
من إجمالي 

العاملني(

القوى العاملة، 
إجمالي

19919.3826.7620.965.7142.7618.2839.6439.0221.34..15909214.00

19928.9225.3916.986.2836.9720.0240.0738.4621.47..16473915.00

199310.9230.9922.287.4247.7723.5343.0235.2921.68..17155233.00

199410.9331.1822.737.2249.1723.1143.3335.1821.49..17974863.00

199511.0431.1623.637.2951.0522.9644.1133.9921.89..18093219.00

19969.0025.7418.486.2540.1319.9245.1932.7222.09..18370170.00

19978.3724.1519.705.1643.0016.6746.3131.3822.31..18628900.00

19988.0323.4319.514.8642.8015.8947.9529.8022.25..18882756.00

19997.9520.5318.984.8736.5613.8248.7228.7022.58..20061904.00

20008.9824.9922.675.0547.3715.7349.0729.6321.30..20088977.00

20019.2627.6221.695.5848.8918.9050.1928.5421.27..20073204.00

200210.0126.2723.936.2537.9820.7251.9227.5220.56..19861134.00

200311.0129.7623.537.5640.9824.6650.3829.8719.75..20892446.00

200410.3228.3525.126.1547.9119.8048.2131.8319.96..21942395.00

200511.2031.6324.877.2751.8523.1347.5530.9421.51..22992916.00

200610.4930.4723.696.6154.0620.9046.6631.2322.11..24046624.00

20078.8025.0118.225.7645.5117.1946.0831.7622.16..25101035.00

20088.5225.5118.685.4749.8316.7245.4031.6922.9110.2725445320.00

20099.0925.1822.134.9850.9815.2146.2929.9623.769.0526180947.00

20108.7624.5421.904.7252.8114.3346.3428.2825.388.8427557027.00

201111.8529.4022.298.7150.9522.1547.1929.2423.579.2827814540.00

201212.6034.4123.899.1954.2027.8048.0727.0724.867.9828199906.00

201313.1534.1424.059.7549.4228.6347.9327.9624.117.3228717575.00

201413.1032.2823.889.6845.6327.1848.0527.5524.40..29084186.00

201513.0534.6724.659.3340.4231.9449.1025.8225.086.5928961629.00

201612.4134.1623.428.7841.1530.8448.9225.5725.50..29254321.00

201711.7433.2822.758.1340.7929.6548.3925.0526.5613.7428747249.00

20189.8226.5821.226.7354.0518.1951.4721.6626.87..28245855.00
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20197.8420.9921.214.7453.4913.2152.4420.6226.94..28036701.00

20209.1723.3923.625.8457.8015.21......6.7727870211.00

20219.33..24.285.91............28462515.00

املصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي على شبكة االنترنت على الرابط التالي كما متت زيارته فى

https://databank.albankaldawli.org/source/world-development-indicators
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ملخص البحث :

      تناول البحث دور الشمول املالي  فى احلد من مشكلة البطالة مبصر ، و هدف 
إلى التعرف على الشمول املالي وواقعه فى مصر وتطوره ، كما تناول مشكلة البطالة 
، وأسبابها املختلفة ، كما تناول البحث  فى مصر خالل الفترة من 1991 وحتى 2021م 
اآلثار املختلفة للبطالة ، و من أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن الشمول املالي 
حل  طريق  عن  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  سواء   ، البطالة  مشكلة  حدة  من  يخفف 
أسباب البطالة ، كما مت تناولها فى املبحث الثاني ، كما يسهم الشمول املالي  فى تقدمي 
البنوك خلدمات متويلية جديدة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر 
والتي لها دورها املهم فى خلق وظائف جديدة ، وبالتالي مساهمتها فى التخفيف من 
منها  التوصيات  من   مجموعة  البحث  قدم  و   ، كبيرة  بصورة  مصر  فى  البطالة  حدة 
العمل على توفير البنية املصرفية األساسية الالزمة لتوسيع خدمات الشمول املالي 
يعالج  مبا  املجتمع  فى  املهمشة  الفئات  وخاصة  الفئات  لكافة  توصيلها  على  والعمل 

اآلثار السلبية للبطالة .

الكلمات املفتاحية: الشمول املالي ، البطالة، التنمية االقتصادية ، مصر.
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The role of financial inclusion in reducing 
unemployment in Egypt

Dr - Alaa Mustafa Abdel-Maqsoud Abu Ajila
Dr - Wael Ali Ahmed Sobeih 

Abstract:
        The research dealt with the role of financial inclusion in reducing 

the problem of unemployment in Egypt and aimed at identifying 
financial inclusion and its reality in Egypt and its development, as well 
as the problem of unemployment in Egypt during the period from 1991 
to 2021 AD, and its various causes. The research also dealt with the 
various effects of unemployment, and one of the most important results 
The findings of the research are that financial inclusion alleviates the 
severity of the unemployment problem, whether directly or indirectly, by 
solving the causes of unemployment as addressed in the second topic, 
and financial inclusion contributes to the provision of new financing 
services by banks to small, medium and micro enterprises, which 
have an important role in Creating new jobs, and thus its contribution 
to reducing unemployment in Egypt significantly, and the research 
presented a set of recommendations, including working to provide the 
basic banking infrastructure necessary to expand financial inclusion 
services and work to deliver them to all groups, especially marginalized 
groups in society, in a manner that addresses the negative effects of 
unemployment.

Keywords: financial inclusion, unemployment, economic 
development, Egypt.
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لمم  يیذذكرر  االباحثث  االثاني  (وواائلل  على  أأحمدد  صبيیح)  في  خططابب  ااالقتباسس  حسبب  ما  ذذكرر  مرركزز  االشبكاتت  ووتكنوولووجيیا    تنوويیهھ:   

االمعلووماتت  بجامعة  عيینن  شمسس  أأنن  االتقرريیرر  يیذذكرر  بهھ  ما  قامم  بتقدديیمم  ااالقتباسس   

  


