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 ملخص

أصبح الشمبل االشلببأشداأتبلالت احببأيالشتقلصبدال فتصببألصدا بدالشةببق ليال   ب  ا ل  بب ل ا
تأةببلاشتتق ببنالشقلبب ال فتصببأل.الشمببأل ها شتببرامبب امبب التق بب البب   ا ببدال ةببتق ل ا
ل فتصببأل.هامببولامبب الشسببل ال ةأةببدالببرامببومالشل لةببدا مبب ال   ببداتقصقببدالش  فببدا

ل فتصببأل.ها شقببلاتببلافصببأشاأ بب الشمببل ااالشتببداتبب يناابب رالشمببل االشلببأشدا ل ةببتق ل 
لشلأشداعاىا  ثال م ليالرال م ليال ةتق ل ال فتصأل.ا مدال لااقل الشقبأت ا
لشلتاببدالم لببأشدعا ل ببلاالشتمبب لعا ل ببلاالشح أشببدعا وشببناحأةببت لللااصأقببأياةببح دا

-2008عمببب ال شبببدا بببدالق قبببدالشمببب فال  ةبببنا مبببلأااأ   قصبببأا ببب االش تببب  البببرا
ت صببايالشل لةببداأشببىاأراح بب ال مبب ليالشمببل االشلببأشدامببداع للبب ااها شقببل2017

مألبببدا بببدات ةببب  اقلببب الشقبببأت الشلتابببدالم لبببأشدعات بببثا بببأ اأ ببب اعبببللا ببب   الشاقببب نا
م صاأ  أادال ق .اعاىاقل الشقأت الشلتادالم لأشداحلأاا100,000لشت أ  داشت 

لشلبأشدااأقبيافبل تسأا تلأمىالعالش ل لالرالشل لةأيالشةأحقدها شترالتق  ليالشمل اا
عاببىات ةبب  ال ببلاالشتمبب لا ل ببلاالشح أشببدافا اببدعات ببثات صببايالشل لةببداأشببىا  بب لا

مبب صاعاببىال ببلااا100,000أ بب اأ  ببأادال قبب .اش ببللا بب   الشاقبب نالشت أ  ببداشتبب 
لشتم لعا    لاأ  اأ  بأادال قب .ام لبأشدال ل بأ اعابىالشتمب لهاحأممبأ داأشبىا

و.اأصمًأا أ اةاادال ق .اعاىال بلاالشح أشبدها شقبلاأ  اصأ دال ئتلأرالشلتادا لش
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لةبببتقت يالشل لةبببداأراتتق بببنامبببل االبببأشدا قبببنا اص قبببداحأشمببب    اتتق بببنالةبببتق ل ا
لفتصبببأل.ا سببب التبببلالش  للببب الشلببب    ا بببدال ةبببتق ل ال فتصبببأل.اا أقببب الش ل بببلالبببرا

الش  لل ال   ىها
لشمبببل االشلبببأشدعال ةبببتق ل ال فتصبببأل.عالشتقلصبببدالشلأشصبببدعالشقلببب ااالكلماااات الدالاااة 

لشت ب   الشلبأشدعا علشتت االشلبأشدلشتقلصدال فتصألصدعا ل ةتق ل الشلأشدعااعل فتصأل.
الشتم لعالشح أشده

Abstract 
Financial inclusion has become one of the requirements of 

economic development in recent years and a decisive measure 

for overall economic growth. But is it an influential variable in 

economic stability? This is the main objective of this study, 

which is the understanding of the relationship between financial 

inclusion and economic stability. The impact of financial 

inclusion was measured on three indicators of economic 

stability: GDP growth rate, inflation rate and unemployment 

rate, using data from seventeen countries in the Middle East and 

North Africa region during 2008-2017. The study found that 

some indicators of financial inclusion are important factors in 

explaining GDP growth. The effect of the number of branches 

of commercial banks per 100,000 people was significant 

positive on GDP growth in line with many previous studies. But 

the variables of financial inclusion capability in order to explain 

the rate of inflation and the unemployment rate to  have been 

low, where the study has a significant positive effect of the 

number of branches of commercial banks per 100,000 people on 

the rate of inflation, and a significant positive effect of the total 

savings on inflation. In addition to the impact of net domestic 

credit which also has a significant negative effect on the 

unemployment rate. The study concluded that achieving 

financial coverage does not necessarily mean achieving 
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economic stability, it is one of the factors affecting economic 

stability along with many other factors. 

Key words: financial inclusion, economic stability, financial 

development, economic growth, financial stability, economic 

development, financialization, financial innovation, inflation, 

unemployment rate. 

 

 أواًل  المقدمة  
ات ش الش أشلدع ال فتصأل ا د الشلأشد الشمل ا ال   اتقألد اظ  الشل تا دا د الشل ا د

لت لصادالرالشقل اشتقلصدا ت    الشق أ الشلأشداحقصداتتق نال ل ياالمتلألأااا  لًا
اهال فتصأل.

اأملل اةصأةأيالشتقلصدا  عاىالش أق ال   عاأصح ال ةتق ل ال فتصأل.الراأمل
ا  ل ا ا اسث ا  اته الشتد الشلأشصد ال زلأي الر احأش ل ل الش أشل ال    اح ل   أصد

هات ثاتم  اا الرا شصشا قناتتق نال ل ياقل ال ت  دال ال فتصأل.ل ةتق ا
لشقظ  دال فتصألصدا لشل لةأيالشت اصقصداأشىاأراعللال ةتق ل ا دال فتصألالشتادا
اموما ا د ال ةتق ل  ا لق للل ا لشلأشصد الشلص  صد ال ة لف ا د ال ةتق ل  اح لل   تحن

ا(Kaufman, 2001)هلشتادالشق أعأيا  تحناح للال ةتق ل ا دال فتصأل
 لرامقأاتا زالش ل لالرالشتةأ  يالشسألدا لشلتل ادا دالشتأشد:ام اصةأملالشمل ااا

الشلأشد االشلأشدا داتتق نال ةتق ل  ا لشلص  صد تتق ناا حأشتأشد دال ة لفالشلأشصد
الفتصأل. ال  قل  اتتق ن ا د اصةأمل ال فتصألحما  اةتق ل  الشتقلصدا.ه ات قد  م 

الشمل االشلأشدلشلأشصدا ال تح داأ الشتت االشلأشداملقصًأ اللئلًأ الشلأشصد ها م الشتقلصد
ال ةتق ل ا اتتق ن اأشى ا  ل. ال فتصأل. الشقل  ا م  ال فتصأل.ه الشقل  اتتق ن

ال فتصأل.ها
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ل   داتقصقدالش  فدالشتدات يناا رالشمل ااا شإل أحداعراتانالشتةأ  يعا الالر
الشسل الت ويالشل لةدالشتأشصدالقس صداا.هلشلأشدا ل ةتق ل ال فتصأل  شتتق نامول

ا اتتق ن القسأ االشسل لشسل  الشل أمصلااوا لشةأان اا ر الش  فد ات مص  ا  ا لر
ا ات ث ا لشت أ  الشةأحقدع ال لاصأي الةتق ل  اعاى الشقظ . الش ز  ا د الشلقس صد تق ل

 فتصأل.ها لالشل شصدا ةت  صاأ أ اعألاشا  فداا رالشمل االشلأشدا ل ةتق ل ال
ا احأةت للل الشت اصقد الش ز  ا د الشل لةد االشتص د  رلشلقس تق ل ال ًأ شلتأ شدا لشتلد

الشل لةد اأملل  ااعتتق ن الشلأشد الشمل ا اح  ال م لي احأةت للل ا لقأ قتسأ وشن
 لالةت لللاقل وجااععاىالةت ىال االش أشلال م ليال ةتق ل ال فتصأل.ااح  
اأشداعاىال ةتق ل ال فتصأل.هشاصأراأ  الشمل االشلافصأةد

 تتت رالشل لةدالشتأشصدالرالقللدا لالةت  ل ا ملالشل أمصلالشتداة تلاتقأ شسأا دا
اا قسلالشل لةد الشلتمأحاد ا اص لش  فأي ال لاصأيع الةت  ل ا مل اوشن ا اد ا ل اهع

لش  فداا را لااعلةت  ل ال م ليالشمل االشلأشدا ل م ليال ةتق ل ال فتصأل.
ا ه لشت صصأيالةت  ل اعللالرالشقتأئ ا أ   لًالشمل االشلأشدا ل ةتق ل ال فتصأل.ا

 ثانيًا  المفاهيم الرئيسية التي ستتناولها الدراسة 

الببرالشمببل االشلببأشدعا لشتقلصببدالشلأشصببدعا ل ةببتق ل الشلببأشدعا1 هال سبب لاابب  
ا لشتت االشلأشدا لش  فداا قسل:

ات ثاا(Financial Inclusion) للشمول المالي ات    أيال تا دع ات     عل  اهتل
ا دا الش للأيالشلأشصدا دالش فيالشلقأة اأشىالشق أعأيال ف اتًظأ اتقلصل عاىاأقه

تقلصلالش للأيالشلص  صدااتتا دالقأةحدااالأاص   احأقها(Ramji, 2009).لشل تلع
تملراةس شدااصدأ اعلاها(Dev,2006)الشلق   شا ئأيالشلت  لدا وليالشل  ا

الشل تلع اأعمأ  اش لصع ا لةت للله ا ت ل  م الش ةلد الشلأشد الشقظأل اأشى  لش ص ا
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(Sarma,2011) هاالأاص   هالشاقنالشل شداحأقهاألاأقصدا ص اال   للا لشم اأيا
التتصأ أتسل اتااد الصة    ا حأة أ  ال  ل  الأشصد ا  للأي القت أي لشل أل ياا-أشى

  تلاتقلصلسأاشسلاح   قداتتةلاحأشلة  شصداا-لأرا لشتأل ر لشلل  عأيا لشلل  ليا ل ئت
الشاقنالشل شد(ه(  ل ةتلللد

 داف أ ا قدااأ دالشتق  ليالشسصااصدالشتداتتلثاصا لشتقلصداحما اعألا سل س لاألأا
الشل تلع ا د اتتلث اأ  اال  ر الش  يد(ه ا ا)لشل  ل احأشتأشد االتنمية الماليةت   

لش لاصدالشتداتظس اعا سأاعاىاأقها(اDevelopmentاFinancial)لشت   الشلأشد(ا)
الشتلدا لشق عد ا الش للأيالشلأشصداحمق سأ الشت   الرا  ااه ت    ا قظ اأشىامول
ا(هات ثاأقسأاعلاصدInnovationاFinancialلشلقت أيالشتداصقللسأالشقظألالشلأشدا)

الشا ئدا ا  ا الر اتا ز الشل أ    الر ال ل عد ا  ا الر اتتتلل الش  لق ع لت لل 
عا ي ئدا(عا الشل  الش فأادا لشتللا  ال تت لز دالشتدا    مأالشقظألالشلأشد)لشل ةةصدا
 حأشاقصدالشتتتصدالشتداا(لرالشظ   الشتداتةل ااتأم  الش أشالشلأاالشحم .ا)ل علأاا
احل)ت   مأ ا ت ان ا صلأ ا ل تصأ ي أصد الشل ا لأي اتتق ش  صأ لحأ ادعا(( أا
الرا   اا(2016 اصتققه احلأ ا لشقل  الشت أ   اص زز الأشداأت  ات   ًل اقظأل     ل

ا لشلتأح د ا لشل ا لأي احأشل أل ي الشل تح د  ,Creane, Goyal)هشاتتأش ف
Mobarak, & Sab 2003)ا

ا؛لشقظألالشلأشدافل  ااص قدا(Financial Stability)ااالستقرار الماليا دات راأرا
ا ا تملر الشلأشصدلشو. اشألة لفالشل ةةأي الشتتتصد ا لشاقصد اتتل اا؛ ل ة لف عاى

ل  ت  يالشلأشصدعاللأا   فالرالتتلأشصداتل ثال  فأياتت اال را الشصللأيا
 صم فاأشىاتلااا  الرات صصصالشلل  لياش  صااعأتلألاعلاصدالش ةأ دالشلأشصد

أشداصلاراأراص   ال ةتق ل الشلأشدا دالشقظألالشلأشداالقأ لالةت لأ  دال يتدعا حأشت
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اهشاصللأيال فتصألصدا وشناشقل تهالرا  شسأاعاىالش  أ اا ظأئفالش ةأ دالشلأشصد
 (2015)صقل فالشققلالش  يدعا

ا الشلأشد أ   ًل االشتت ا الشلأشدأ  اص قدFinancialization)الشت لن ا م  لشل  ا (
ا اشاتل    ا دالشلتزل ل الشلأشصد ا لشل ةةأي الشلأشصد الش أعاد ا لش سأي الشلأشصد  شألة لف

ا(هDavis & Kim 2015) ل فتصألليالشلتاصدا لشل شصد

 حأشتأشداقةتقت ا   لاع فدا   صدالأاا رالشمل االشلأشدا ل ةتق ل الشلأشدا لشتقلصدا
ا الشلأشده الشتت ا اشتتق ن ا وشن االشلأشصد اتتق ن ا د اتةأعل الشلأشصد لشمل اا أشتقلصد

الشلأشدا الش ق ل ا لشو.اال  م ا   عالةت ىال صمد   ل.اأشىاتتة رالشظ   الشلأشصد
 لتقأمصدالشصق اأت  اف  اعاللأا الأا  ل.اأشىاف أ اعأئادا ف أ اأعلأااصق   

الشلأشد الشقظأل الةتق ل  از أل  اأشى اال  م ال ص ااه  ل. التأ ظ اتق   اأر اا ص تظ
ا ات ازمأه ا ت أل. الشل أ   ات ز ع الر اص زز الرا  ل شتزللأي اأ ةع اق أف تتق ن

ا حأشتأشدا الش للئع افأعل  الةتق ل  اأشى ا  ل. الشلص  صد الش للئع ا د الشلأشد لشمل ا
الشة  شدا اأ مأ  اعاى اأ  أاد احما  ا     احلأ ا ل ةت لأ  الشتل    ال  قد تتة ر

الشلأشده ال ةتق ل  ا لعل ا أق   حأشتأشد الشق   اا عاى ا ةأئ  ا أر ل ص اع
اللأا اأف الرالش ةأئ الشلتققدالرالشق   الشتا    اتما ال أ  اقظألصد لشصق   

ا الش  يدع الشققل اصقل ف الشلأشده) ال ةتق ل  الر اأتا  افل  اأشى ا(ه2015  ل.
 أ ةتق ل الشلأشدا لشمل االشلأشداصة  لرا قحًأاأشىا ق ا قسلاصل  را  س راش لادا

ا(Neaime & Gaysset, 2018) ه لتل 
الشلأشصدا ال ة لف ا د الةتق ل  ا   ل ال ر الشلأشد الشمل ا اتتق ن اص قداص  حد  مول
لشلت    عاللأاص قداأرالشتقلصدالشلأشصدامداأتلالت احأيالشمل االشلأشدالشو.اال  ما

ا    ا  تأ  احأ ةتق ل الشلأشداحلأاصتقنات ز زالشتت ااأ الشت لنالشلأشدها
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ا رالشمل االشلأشدعا لشتقلصدالشلأشصدعا ل ةتق ل الشلأشدا لشتت ااا(:الش  فد1ما ا)
الشلأشد

 
 

 

  هال س لال ةتق ل ال فتصأل.ا ع فتهاحأشقل ال فتصأل.:2
توجااد تقلبااات  وجااود عاادم (Economic Stability)ل ةببتق ل ال فتصببأل.يعنااي 

العدياااد مااان  واساااعة فاااي المقااااييس الرئيساااية لاااودام االقتصاااادي  والمتمثلاااة فاااي
  نسااا التمااخم  و ومعاادل البلالااة  نمااو الناااتم المحلااي اإلجمااالي المقاااييس مثاا 

وتظهر االقتصادات المستقرة نمًوا ثابًتا )قاب  للسيلرة( فاي وأسعار صرف العمالت. 
الناتم المحلي اإلجمالي وزيادة فرص العما  مام محاولاة تقليا  نساا التماخم  لا  

 )األمم المتحدة(الحد األدن . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لشلصل :اتلاأعلللماا لة دالشاأتثاااااااااااااااااااااااااااااا

تساعد في 
  تحقي 

التنمية 
 المالية

الشمول 
 المالي

  ل   ي د 

االستقرار 
 المالي

 التحول المالي

 بما يحق  

 يساعد في 
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 حأشتأشداصم  اتتق نال ةتق ل ا دال فتصألالشتادعاحل س لهالش لةععاأشىاعل اأح ألا
الشققلاتمل  ال ةتق ل  الشلةت ىا.تتق ن ا د ال ةتق ل  اتتق ن ا  ا ا لشو.اصظس  ع

ا اشألة أ  ال لشه)لش أل ا لةتق ل  الشتم ل ال لا ال ةتق ل ا(لق  أ  ا تتق ن ه
 ات لالشقأت ها غأشحًأالأا  ل.ال ةتق ل ا دا لشو.اص اةهال ةتق ل ا داقلاعلشتقصقد

مومالشل ل يالشةأحقداأشىاتل ثاتق   ليال تلشدا دال لاالشت ظ فعا م الأاصلسلا
شتتق نالش  أمدال فتصألصدا دال   الش    ها حأممأ داأشىالأاةانعا إرالةتق ل ا

   اأراصم  اأشىاااوشنا إقه هل فتصألالشتادا االا أراص اشا   لالةتق ل لًالأشصأًا
ال  ليال علأاا احأةتق ل  اال  م ا  تحن الأ ا م  احا أ  ع اص ل  اتقصقد الفتصأل    ل
اأشىا أق ا الشتقاحأيا  سأعا ل ل يا أئل ا   ادال   الةتق  هامول  لق  أ اتل 
   لاةصأةدالأشصدالةتق  اتق اشالرا  اا   لال ل يال راعألالةتق  اشال شدعا

ا(2011عاعاللش ز ز)هدالأشصدا غ  الأشصدالةتق   ف لئلال زلقصدالتاص
 دالفتصألال قألصادعات ثاأراا للأاةاناق لاأراعللال ةتق ل األ ا ال  القه

الشقل ا احن  ا ت لي اتتح سأ الشح أشد ال ل ي ا لق  أ  ال فتصأل. الشت ةع  ت لي
لشتتل.ا حأشتأشداق لاأراا(2018)عالالشقأل عا  لت اعاه لقالأشالشقمأطال فتصأل.

م الشتقا  الراعللال ةتق ل ال راع فادا دا لصعاأقتأ الش أشلالشو.ا  ل هالشل اا
 ها لشت ظفلرا  ااز أل المقتأ صداالشقل فتصألاعاىافل  ال 

 ثالثًا  استعراض أهم األدبيات 
أ  الشمل االشلأشداعاىال ةتق ل ال فتصأل.ا الاأ ً الرالةت  ل ال لاصأيااشاصأر

احأ  ا الش أصد الشل لةأي ا ل ال فتصأل.ع الشقل  اعاى الشلأشد الشقظأل احأ   لشلت اقد
الشمل اا اأ   اتقأ شي الشتد الشل لةأي ا ا سأ ال فتصأل.ع الشقل  اعاى الشلأشد لشمل ا

لشل لةأيالشتداتقأ شياأ  الشمل االشلأشداعاىاالشلأشداعاىال ةتق ل الشلأشدعا أ   لًا
ال ةتق ل ال فتصأل.ه

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%8C+%D8%B1%D8%B4%D8%A7+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
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 . الدراسات التي تناولت العالقة بين التنمية المالية والنمو االقتصادي 1
أ متياعللالرالشل لةأيا   لاع فداأ  أاصداا رالشتقلصدالشلأشصدا قل ال فتصألاا

ا دات    امألأ الشلأشدال  ل ات ثا ا  الشقظأل اأ.ال شدالرا  اااا ع  الفتصأل
الشقل  ا حأشتأشد ا ل ةت لأ ع ال ل أ  اف ل لي اعاى  & Nyashaلشتأ   

)Odhiambo,2018ا ااارالشت   الشلأشدا لشقل ا(ه الشقظ .اشا  فد ال متلأل  ص  ل
اأشىاأرال فتصألاا(Schumpeter,1911)م لا ت ال فتصأل.اأشى  لشو.ات ص 

ة تت نا دالةأ الشت لزرالشلةتق اشاقل ال فتصأل.ا وشنا  قًأاش للالرالشلتللليا
ا أشا ا ت لتل ا لشلل  لي الش ألاد الشق ى ا د ا لشتل   صد الشصق    الشز أللي ا د تتل  
الش للأيا ا د الشقل  ا ت ز ز اتأ   ليالمقتأ صد اعاى اأصمَأ اةانالشم   ا شقل لشلأاه

ا االشتد الشلتقللع الشلأشد الشق أ  ال اتتأ ااأملصدصقللسأ ات ز ز ا د الشلأشصد ل قظلد
ال ل أ  ال   الش للأيال ةأةصد ات     ال فتصأل.الرا  ا ا لشقل   لشتتق ش  د

Nyasha & Odhiambo,2018)شلةل ثاالأاأ اي (ه  (Goldsmith, 1969) 
ال فتا ا لشقل  الشلأشصد الشتقلصد اا ر اأ  أاصد اع فد ا أق  صأل.ه   ل  اشص ر أشى

(Levine, 1997)ال فتصألصدا لا لشو.ات ص اأشىاأرالشقظألالشلأشداص ززالشت أ  
لشقل ا داقسأصدالشل أ اعرا   نالشلةأعل ا دات صصصا أشالشلأاا ةت لللأتها

اأشىا (Hassan,Sanchez & Yu, 2011)هاحأممأ داأشىالشل اى لشاو رات صا ل
قلصدالشلأشصدا لشقل ال فتصأل.ا دالشااللرالشقألصدعاع   ا   لاع فداأ  أاصداا رالشت

ال لةدا عاىاوشناع فداةااصدا قأئصدال ت أماا رالشتل   ا لشقل ال فتصأل.ها أصمًأ
(Christopoulos & Tsionasb, 2004)لشتدات صاياأشىاوليالشقت  دا شتراا 

الش    ه الشللى ا د اأ  اتتتقن ا  الشةااصد امالش  فد الالأ  لةأيافلليالعلَأاقأن
ال فتصأل.ال  ا الشقل  ا داعلاصد ا لئل اف أ  ام  الشتل    احأر الشقأئ  اشا أ. مئصً 
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ا ا   لاا(Demetriades & Hussein, 1996)ل لةد اأشى اأصمأ ات صاي  لشتد
اع فدا قأئصدال ت أماا قسلا ح  ال لشداعاىالشةااصدالش اةصده

الش   اأر اأشى الشل لةأيات صاي الر اعلل امقأن الشلأشصدا شتر الشتقلصد اا ر اةااصد فد
ا ال لةد ال   ال فتصأل.  ل لةدا (De Gregorio & Guidotti, 1995) لشقل 

(Ram, 1999)اه  
 دات راأرامقأنال لةأيافلات صاياأشىا   لاع فدالراعللها ت ففاعاىاعللا

ا ال لةد ال   ا وشن الشل تا ده الش  لل  اArestis & Demetriades)ا(1997,لر
اا رالشل االت الشل لةدأظس ياا لشتد ال ت  أيا  م  د  شقلاعااياوشنااعقتأئ سأ

حأراقتأئ ال قتلل اشال االشل تا دا ات اشاالفداظ   اا ال شداعاىاتل عا وشنا
ا ل  دا الشةصأةدع ا لش مع الشل شدع ا د الشلأشد اشاقظأل الشل ةةد الشسصا  ات ث لر

لشتدات صاياأشىاأرا (Nyasha & Odhiambo, 2018)الملل  الش  أشدها ل لةد
الرا اعلل اعاى ا ت تلل اشاقأصد ال قل  ال فتصأل. ا لشقل  الشلأشصد الشتقلصد اا ر لش  فد
ال فتصأل.عا ا لشقل  الشلأشد الشت    اشقصأش الشلةت للد الش  لل  ال   لش  لل ع

 لشلقس صدالشلةت للدا لشل شدالش أم داشال لةدعالراا ل ل عدالشاصأقأيالشلةت للدع
ا ا اا راع لل اأ  ىه لمأاسدا (Andersen & Tarp, 2003)اأقياقتأئ ال لةد

ح  الشمد عات ثات صاياأشىا   لاع فدالراعللها ت ففاعاىا اص دالشل شدعا
  دالشل اال ت  ا ق لال  تحأطاةااداعاىاعاشالشل اال   ىها مقأنال ااأظس يا

ا دات راأرامقأنال ااأ  ىاأظس ياةا الشلتق   رع اا ر اأ  أاصد اع فد اصدا   ل
 عاةصداأ اعللا   لاع فداةااصدا لمتده

اأر الشةأحقد الشل لةأي الر ا لشقل ا  قةت اص الشلأشصد الشتقلصد اا ر الش  فد ةااصد
ل فتصأل.اشلا تلاتةلسأاأشىاتلااا  هات ثاتم  اح  الشل لةأياأشىاأرالشتقلصدا
الشقل ا اأر اأ  ى ال لةأي اتظس  اا قلأ ال فتصأل.ه الشقل  اتةا  الشتد امد لشلأشصد
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ال لةأيا امقأن الشققصم رع امو ر اا ر الشلأشصده الشتقلصد اصةا  الشو. ام  ل فتصأل.
ا عاىا الشح  ه اح مسلأ ا د ا تةاحأر ال فتصأل. ا لشقل  الشلأشصد الشتقلصد اأر تلعد
الشل لةأيعامقأنال لةأياأ  ىاتلعداأرا   لاع فدالرا لشققص الرا لصعاموم

ا ت ففاعاىاعللالرالش  لل الشل تا دها  داتأ اأ حأيا   لاعلله  يامئ اداتل
تأ   اةاادها شتراتت ل ال  امومالشقتأئ ااأراأف اا   ًلالرالشقتأئ الشتداتلالشت ص ا

اأش سأالش للال تا الرالشم لملا لشتدا أ ياأ  أاصداحما اعأله

 . الدراسات التي تناولت العالقة بين الشمول المالي والنمو االقتصادي  2
أرال لةأيالشمل االشلأشدافلاتلاتقأ شسأالراعل ا  لق ال تا دها وشنال  ال لةدا

(Chibba, 2009)امألاداا ااأةت لت  صد الشلأشد الشمل ا اأملصد اأشى ات صاي  لشتد
الرا  & Park) شاقل ال فتصأل.ا لش   جالراللئ  الش ق هاحأممأ داأشىال لةداا  

Mercado, 2015)ا ا(García-Herrero & Turégano, 2015)ال لةدا أصمًأ
 عللالشلةأ ل ااأشىاأرالشمل االشلأشدا  ل.اأشىات  ص اقة الش ق اأتتدات صا  لشا

  دالشل  ه
احأشقةحداشال لةأيالشتداتقأ شياأ  الشمل االشلأشداعاىالشقل ال فتصأل.ااأقيا ألأ

لشتدات صاياأشىا   لاع فداأ  أاصداا& Sethi)ا,Acharyaا(2018ل  ال لةدا
ا   اعا  ال فتصأل. ا لشقل  الشلأشد الشمل ا اا ر الشللى الش أشلعاا31  اد ا د ل شد

حأممأ داأشىالشتأ   الشلتحألااا رالشمل االشلأشدا لشقل ال فتصأل.عا حأشتأشداأتليا
لشل لةداعاىاأرالشمل االشلأشدام اأتلالشل ل عالش ئصةصداشاقل ال فتصأل.هاحأممأ دا

 لشتدات صاياأشىاأرالشمل االشلأشدا (Kim, Yu & Hassan, 2018أشىال لةدا)
الشلتادا الشقأت  الر ال فتصأل.ا لشلقأشااقص  الش  ل الشقل  اأ  أاداعاى اتأ    شه

اأمأ ي االأ المة لده الشت أ ر القظلد ا دال ا ال لةد لم لأشد  ,Siddik)قتأئ 
Alam & Kabiraj, 2018) اأشىالشق أ الش أصاا المف ل الشلقلل أشىاأراقةحد
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 ,Mohan) ل  ال لةدااا تقأة ا  لصًأالعالشقأت الشلتادالم لأشداشا  لعا لشة  شده
اللأاا (2006 الشلأشصد الشتقلصد اأشى اة  ل. الشلأشد الشمل ا اأر اأشى ات صاي  لشتد

اةصةأعلاعاىاتة  عالشقل ال فتصأل.ه

 ,Sarma & Pais)لقس الشتلدااأقيال لةدا لراملرالشل لةأيالشتداأتح يالش
اا(2008 ال لةد اأرا  لش ع(Sarma & Pais, 2011) أصمًأ اأشى ات صاتأ افل تد

الرالشقأت الشلتادالم لأشدام الشلتق  الش ئصةدا دا لشل  الشلقأشااقص  الش  ل
ت ة  الةت ىالشمل االشلأشدا .ال شدعاحأممأ داأشىاأرال ةتح ألالشلأشدام ا دا

الشلتادالش لف الشقأت  اولي الشل ا اأر ا ال  ات ث ال  تلأعدع اش ةتح أل الق اأش ع
ا دا الشلةأ ل  اعلل الر اقةاصًأ ال عاى الشلةت صأي ا ولي الشلق   اشا  لع لم لأشد
لشل  عا وليال ل يالت ال لصدالشلق  مدامدالشل اال ف ا دالةت ىالشمل اا

دات صاياشقتأئ المأاسدعا لشتا(Park & Mercado, 2005)لشلأشدها أصمًأال لةدا
الشقأق را ا ةصأل  الم لأشد الشلتاد الشقأت  الر الش  ل اقص   اأر اأشى ات صاي ت ث
 لش صأئصالشلصل غ ل صدات   احما ااا  اعاىالشمل االشلأشدهاالأات صاياأشىاأرا

الشمل االشلأشداصقا اقة الش ق احما ااا  عا عللالشلةأ ل ا دالشل  ه
اأرالشمل اا اةانع لشلأشدا    احما اأ  أادا دات  ص اقة الش ق ا قةتقت اللأ

ا عللالشلةأ ل ا دالشل  ا لشقل ال فتصأل.ه

 . الدراسات التي تناولت أثر الشمول المالي عل  االستقرار المالي 3
تة ىالشل االشقألصداأشىات ز زالشمل االشلأشداا ز الرالةت لت  صأتسأالشمألاداشاتقلصدا

   الةأشدالش  فداا رال ةتق ل الشلأشدا لشمل االشلأشدال فتصألصدا لشلأشصدها مولا 
الأاوا قأمأاةأحقًأها ح حأ  اأ  ىعام ا    الشمل االشلأشداعاىال ةتق ل الشلأشدها
ألالش اشاصتص ها فلاأمأ اعللالرالشل لةأياأشىاما الش  فداا قسلعات ثافلا

ل ةتق ل الشلأشدعاات صاياح  الشل لةأيام  أاصداأ  الشمل االشلأشدا داتتق ن
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االأا (Neaime, S., & Gaysset, I. 2018)ال لةد ال لةدا ه ت صاي
(Morgan & Pontines, 2014)اشال ةةأياا المف ل  اتصد از أل  اأر أشى

لشصق   ا لشلت ة داصةأعلاعاىال ةتق ل الشلأشدعا وشناعرا   نا   الشق   ا
ل ف ااعاى)شز أل الشمل االشلأشدلشلت    ها مولاصم  اأشىاأراتللا  الشةصأةدالش ألدا

ا لشلت ة د الشلأشدتتق نا دااةتةأملا(شام اأيالشصق    ات صايااعل ةتق ل  الأ
أشىاز أل ال ةتق ل اا  ل.أشىاأرال ت أ اقص  الش  لالرالشقأت الشلتادالم لأشدا

 لشتدات صاياأشىاأرااا (Han & Melecky, 2013)ل لةدشداأحأممأ دااهلشلأشد
أم لنالشلز لالرال   للا دالةت لللالش للئعالشلص  صداصلاراأراصا رال  للاشأل  للعا

اة ل ه الشلأشداعاىاتل الشقظأل ا لةتق ل  ال فتصألصدع ات صايال لةدا لشتقلصد  الأ
(Aduda & Kalunda, 2012) أقها قحقدالشت صاعاىال أش دالةأشدالشمل اااا

اة عداشت ق ا اناعللالةتق ل الأشدهلشلأشداعاىا  هالش
أرا أشىاا(Mehrotra & Yetman, 2015)ا عاىالش اشاللأاةانعات صايال لةد

لشمل االشلأشدافلا    احما اةاا داعاىال ةتق ل الشلأشدها قلا  ل.الشت ا زاعاىا
أتأتدال ئتلأراشا ئأيالشلسلمداأشىاز أل الشل أ  عا أصداأولاألىاوشناأشىاتلم  ا

ل ئتلأراأ الشقل الشة  عاشاقأصداش ئتلأرا دال  زل اغ  الشلقظلدالرالشقظألا  ل ا
الشلأشده

ا قةت اصالرالشل لةأيالشةأحقد اأ  الشمل االشلأشدا داتتق نال ةتق ل اع أ  أاصد
ا تق صعا از أل  اأصمًأ ا ل ا لر الصأل مأع ا تق صع الش للئع از أل  ا  ا الر لشلأشد

المف ل ها

 اولت أثر الشمول المالي عل  االستقرار االقتصادي . الدراسات التي تن4
ات ثا الرالش  لق ع الش ل ل ال فتصأل.الر ال ةتق ل  اتقأ شيال لاصأيالشل تا د شقل
ال ةتق ل ا اعاى الشلأشصد الشةصأةد ا أصمًأ الشققلصد الشةصأةد الر اا   اأ   تقأ شي
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ا(Friedman, 1995)ل فتصأل.ها ي زاوشنالرا  ااعل ال لةأيال  ال لةدا
اعأل ال   افلليا  ا اعاىا1947 لشتد ا لشققلصد الشلأشصد الشةصأةد اتقأ شياأ   ا شقل ع

احأشتم لعا اةااًصأ ال تحأً أ ا  تحن الشقل  اأر ات صاياأشى ال فتصأل.ا لشتد ل ةتق ل 
اتلتلا ا أرالشةااصد ا دالشل زلقصدعا أة لفالشص  ال  قادالشلم مده  لش  زالشم ل

الشت ال فتصأل اةصأةد الر اأشى ااد ا شقل الشقل ااتلليلشقل ه اعاى الشتأ   لي فق لي
اصقا  الشو. الشتم ل الر اا   ا د ا   ال ةت لأ ا لشلتل اد ا   ن اعر الشقل  الر

ا قل اا لمقتأ صدع الشلأا ا أش ات لتل الر اأصمأ اصقا  الشو. الشل زلقصد ا د  لش  ز
تدا لشا(Burger, 2003) ل لةداالشقل الشلةتلللهاعاى اصةأعلاا حأشتأشداعلمقتأ صد

 لشتدات صاياأشىا ل ةياأ  الشةصأةدالشلأشصدالشلةتلللداعاىال ةتق ل ال فتصأل.ع
عاأرال  لاألل  ا أئ اأةأةدا دالشل لزقدا ةت أل ال ةتلللدالشلأشصداشرا ق  اللئلأ

 الشلمااداأشىاف أعأياأ  ىالرال فتصألعا حأشتأشدا انا تت االشتا لأياتق لااا 
 عللال ةتق ل ال فتصأل.ه

الش  فداا رالشمل االشلأشدا ل ةتق ل ال فتصأل.ا الاتتظىاحأ متلألالشتأ دعا ألأ
 دالشل لةأيالشةأحقد؛الرا  االش يناا رالةت  مقأا؛االأالةتقتأجال   ت ثا تلا

ا لشقل ا الشلأشد الشمل ا اا ر الش ين ا  ا الر اأ  الشلأشد ا ل ةتق ل  الشلأشد لشمل ا
 شترا  اعاىال ةتق ل ال فتصأل.االأاوا قأاةأحقَأهال فتصأل.عا لا تلالةتقتأجال 

الشتدامقأنافا  الرالشل لةأياتأ شيا لش يناا رالشمل االشلأشدا لش  لل الشل تا د
ا ال لةد ال   ا وشن ال فتصأل.ع ال ةتق ل   & Van, Thi-Hong, Vo)تقصش

McAlee, 2018)اا لشتد ؛ا اقأمئد؛ ت صايالةت لليااصأقأيال ق را عم  رال شد
لشلقأشاا)حأةت لللال م ا ت لاشامل االشلأشدش   لاأ  اأ  أاداا رالشمل االشلأشد

ا اشت  الشاق ن ا     اأ  أاداا(م صا100,000ح لل اأ   ا أصمًأ الشلأشد  ل ةتق ل 
اعاىالشتم لا لشقل ا حأشتأشداتتق نال ةتق ل ال فتصأل.ه
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 داعللال االشلأشدالشمالةت ىاعاة  ا تلالتأ شدالةت  ل ا   قًأاشال لةأيالشةأحقد
الشل ا ااح  الالر ال فتصأل. لقأ قتسأ ال ةتق ل  ا وشناا م لي الشل ا اولي  د

ا ال فتصأل. ةت  ل  ا ل ةتق ل  الشلأشد الشمل ا اا ر الشلقس االش  فد حأةت للل
الش ص داأ ً ا لالشلقس الشتلده

  في عدد من دول العالمرابعًا  الشمول المالي ا
ل م اعأشلداشامل االشلأشداا ا  ثاةق لياعراأت  الرالشاقنالشل شداُصصل ا
اا144 ا داعأل ال  ا الشتق    ات ثاأصل  الش أشثا داعألا ااع2011ل شدع لشتق   

  تملرامولالشل م اعللالرالشلق  ليالشتداتقصشالةت ىالشمل االشلأشدااه2018
ا(ه2018ارا   عا:) دالشل اا تتل  ا دالشتأشد

 ا:ا تقأشااقةحدال   للالشو راشل سلاتةأحأيالص  صدلةت لللالشتةأحأيالشلص  صد
ة ل ا دالشل ةةأيالشلأشصداأ اصةت لل را للأيالشسأتفالشلتل اا دالشلل  عأيا

ا)لم لل  الشل أل ي ا علل الشلأشصدع اأشىا) لشةت ا لشتت ص ي الش ص ا ا    قد ع
 ا.لشتةأحأيالشلص  صدا)ل  اأ سز الشص ل الآلشدعا     الشاقن(

 : ا صقأشااال ل أ الشلأشصدالقةحد الشل ةةأي احأةت للل احأل أ  افأل ل الشو ر شحأشق ر
ت    اغ  ااأيل ةةا د وليالشقةحدااع)ل  الشاق نا لاأت الشا  لا غ  مأ(لش ةلصدا
ا   اوشنها ا ةلصدعا

  شحأشق رالشو رالفت م لالرال ةةدالأشصدا ةلصدعا وليالشقةحدالرال:اقةحدال فت ل
اه) ة  ا ل صلفأ لصأل اغ  ا ةلصد)لرال

 اا:لشلل  عأي اأ القةحد ال     اشتاقد ا ةلد اتةأ  الةت لل ل الشو ر شحأشق ر
شتاقداأ اأ ةأاال ل لااأشىاأ  للال ة  الشو راص صم را داأ الشلل  عأيالشتا لصدعا

اهألأتراأ  ىا
 شحأشق رالشو راصق ل راح ل اتأل راشاتصأ هل:اقةحدالشتأل ر 
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ا ا تل ا ة   ال لةتقأ افصأش د الش أشلالشتأشصد ال ا الر اعلل ا د الشلأشد الشمل ا
ا الشل ا( اتان ا د الشل   اشلةت صأي ا  قًأ ا دا) ا لشلتل اد ال م لي اةح د حأةت للل

الشتأشد:ا

ا - الشقة  الشلأشصدشالص  صدلشتةأحأي الشل ةةأي ا د الشحأشق ر اFI%)األ  لل
Account)ا؛ا

ا(؛Withdrawal from FIA%قة الشةت الراتانالشتةأحأيا) -
اا؛(Deposit in FIلم لل ا)%اقة  -
اا؛(internet to pay billsاUsed%لش  لت  )اشل عالمقت قياقة الةت للل -
اا؛(Saved at a FI%قة ال ل أ ا دالشل ةةأيالشلأشصدا) -
اا؛(%Borrowed from FIقة ال فت ل ا) -
الئتلأر - اح أفد اصلتات ر الشو ر ال   لل  Credit card)اقة 

ownership%ا(ها
ا اأظس  ال     شقل ات ثاالشتق    الأشصدع اتةأحأي اشل سل الشو ر ال   لل اقةحد ا د تقللًأ

 ٪ا د62 عالقأا 2018 داعألا ت االش أشل لشحأشق ر ٪لر69 صايامومالشقةحداأشىا
الشو را لشل  ع ل ت  د لشل ا   دا.2011 عأل  د ٪51  2014 عأل الشحأشق ر قةحد

ا اتةأحأيالأشصد ا ص صش لشل ا ٪ا د63 ٪القأا 94شل سل  لشحأشق را لرا٪50لشقألصده
ا د الشلأشصد الش للأي الر الشلق  مدا لش أشل ل ا لشلةتح ل ر لشقألد

ا(Demirguc-Kunt, Klapper, Singer, Ansar & Hess 2018)هلشل  
الشمل اا ال م لي ا د اقة ال ت  د الشل ت ع( الشل   ا)ولي الشل ا الر اتققياعلل  شقل

ا ا م شقللاتققياا الرالشلقلات ثلشلأشدالشل تا دع ا لشق    ا لشة  لا اقلل أ نا  قاقلل
ا صاياأشىا الشلأشصد الشل ةةأي ا د اشاحأشق ر اشاتةأحأيالشلص  صد اقة اتلان  أةت لشصأ

٪اعراتقأ   اعألدا3٪اأشى1 وشنااتتةرا داتل لاعا2018٪ا داتق   اعألا100
اعاىالشت لشدها2011 ا2014
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 2018 الدخ  المرتفمذات (  بعض م شرات الشمول المالي للدول 2شك  )

 
لش أشلداشااقنااشمل االشلأشدلل م احأةت لللااصأقأياتق   االشلصل :اتلاأعلللماا لة دالشحأتث

الشل شد
اتاناأراالأ الةت للل اشاقأصداعلاصأي ال ت  د ااأقي الشتةأحأي اعلاصأياع اأر ت ث

٪عا دات راأراقة الم لل ات ل تيالأا90لشةت الراتانالشتةأحأيافلات أ زي
عا لمف ل الأا٪79ا٪اأشى55ا٪ها ت ل تياقة ال ل أ الأاا ر98٪اأشىا93ا را
٪ها83٪اأشىا39ها ت ل تياقة اتصأز اا  يالئتلأقصدالأاا را٪35٪اأشىا12ا را

ا اا ر الأ الشلل  عأي ا د ال قت قي الةت للل اقة  ات ل تي ا68الأ اأشى ٪ها٪88
ال م ليا ا د الشل ا اتان اا ر الأ الشتمأحه اللى الأ اق تظ الشلأشدها حأشتأشد لشمل ا

  لال ت  ا   فاا2014 ا2011 حلقأ قداتانالشل م لياحل ص تسأاعرال ع للا
ا٪اة ل احأشةا اأ الم  أ ه5 داتانالشقة ا ت ل حاا راص  ٪اأشىا
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 عاىالش اشاللأاةان؛ا عاىالش غلالرالشقل الشتا  ا دالشقظألالشلص  دا دالق قدا
اعاىالشم فال  ةنا ملأااأ   قصأ؛اق لاأرالش لق قداتققةلاأشىال ااتققياق أتًأ

الرا اف أعأيا لة د اأشى الش ص ا اعاى افأل   اغ   ا أ  ى الشلأشد الشمل ا لةت ى
الشلأشده الشمل ا اتتق ن اتةت صع ا حأشتأشدا  ا ق ًل؛ الش ئأيال مل ا  أصًد  لشةاأر؛

(Neaime&Gaysset, 2018)ق لاأراقة اتلانالشتةأحأيالشلص  صداشاحأشق راا 
٪هاالأاأراعلاصأيالةت لللاتانا66٪اأشىا22لشلأشصداتت ل حالأاا راا دالشل ةةأي

اتانا الر الشةت  اعلاصأي اأر ات ث الشل ا اولي ا د الت ة د ااأقي لشتةأحأي
٪عا دات راأراقة الم لل ات ل تيالأاا را81٪اأشىا32لشتةأحأياتت ل حالأاا را

ا٪ه83٪اأشىا28

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ال االشم فال  ةنا ملأااأ   قصأا(:اح  ال م ليالشمل االشلأشداشح  3ما ا)

ا
لش أشلداشااقنااشمل االشلأشدلل م احأةت لللااصأقأياتق   االشلصل :اتلاأعلللماا لة دالشحأتث

الشل شد
ات ثا اشاقأصدع ام ص د الشلأشصد الشل ةةأي ا  ا ا لمف ل الر ال ل أ  اقة  ألأ

٪اعا لمف ل الأا21٪اأشىا2ت ل تياقة ال ل أ ا دالشل ةةأيالشلأشصدالأاا را
٪ها15٪ها ت ل تياقة اتصأز اا  يالئتلأقصدالأاا راص  ٪اأشىا17٪اأشىا3ا را

 ٪اها10٪اأشىا1ا راالأات ل تياقة الةت لللال قت قيا دالشلل  عأيالأا
ا
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ا(:اح  ال م ليالشمل االشلأشداشل اال اشالشت أ رالش ا  د4ما ا)

ا
لش أشلداشااقنااشمل االشلأشدلل م احأةت لللااصأقأياتق   االشلصل :اتلاأعلللماا لة دالشحأتث

الشل شد
ا اأشى الش ا  د؛ حأشقظ  ال اشالشت أ ر الأشدا اال ا اوليال ل يامل ا ال ا مد

قة اتلانالشتةأحأيالشلص  صداشاحأشق را دال لأ لياتص ااسأاأشىااق لاأرل ت  د؛ا
الشحت  را لالشت  يا لا83 ٪ا مدااوشناتل  اأعاىالشقة ا دالشل االش  يصدعا ا سأ

لشللاتدالش  يصدالشة  لصدها أصمًأاق لال ت أ ا دال ل يالةت لللاتانالشتةأحأيالرا
 ا دالشل ةةأيالشلأشصدالت ة داةت ا ل  لل ها شترالأزلشياقة ال ل أ ا لمف ل

ا٪اعاىالشت لشده21٪اأشىا15٪ا ا35٪اأشىا16ت ثاتت ل حالأاا را
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 حأشت ا زاعاىالشل االشقألصدا)وليالشل  الشلق   (عاق لاتحأ را داتتق نالشمل اا
اتتقناقة ال ت  دا دال ل يالشمل اا ا سقأنال ااشل اا راتانالشل اه لشلأشدالأ

تقعا دا ق  اغ  اأ   قصأاأ ا ق  اأةصأاأ ال ااأل  اأالشلأشدعا ل ظلاتانالشل اا
ا لشق   ا تمألع ال  ا ق  الشة للرع ا  لس   دا لش ت قصدع ا ة  لش  رع ا للغمق ع ع

ا لشةققأاه ا لأشدع ا لشت قق ع ا غ قصأع ا أ قأقةتأرع الش ة ىع ات ل تياتاأ   قصأ  ث
ا الشلأشصد الشل ةةأي ا د اشاحأشق ر الشلص  صد الشتةأحأي اتلان اقةحد اا ر ا قنا9لأ ٪

 دات راأراقة ال ل أ اأ المف ل التلقصداشاقأصدات ثاتت ل حالأاا را٪ها20أشى
اه٪6تتىاا2٪
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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(:اح  ال م ليالشمل االشلأشدالشم ص داشح  الشل ااوليالشل  ا5ما ا)
الشلق   

 
لش أشلداشااقنااشمل االشلأشدلل م احأةت لللااصأقأياتق   االشلصل :اتلاأعلللماا لة دالشحأتث

الشل شد
ا ال م لي الق   ا شتر ال   اولي ال ا امقأن اةانع الشققص اللأ لشمل اا عاى

 وشنال  اتقزلقصأعا ش ا   أعا لأ  .عا ي  ا قأا أة عا ز لحأا .عااهلشلأشداشل سأا  ل 
ا مأ تدعا يق رعا أ غقللعا ل زلا نعا أ   يصأعا   لقللعا ق حأاه

ا
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لشلأشدالش  ل اشح  الشل ااوليالشل  ا(:اح  ال م ليالشمل اا6ما ا)
الشلق   

لش أشلداشااقنااشمل االشلأشدلل م احأةت لللااصأقأياتق   االشلصل :اتلاأعلللماا لة دالشحأتثا
الشل شد

ت ثات ل تياقةحداتلانالشتةأحأيالشلص  صداشاحأشق را دالشل ةةأيالشلأشصدالأاا را
اأشى21 ا٪45 ال٪ه اتت ل ح ال ل أ  اقة  اأر ات ر ا د اا ر ا٪6أ  قة اا٪26أشى

ا اا ر الأ اا٪5لمف ل اتت ل ح ااوشناا٪15أشى اوليااتتةأ ىالع مد ح  الشل ا
 مولا   عاأشىالقتمأ الةت لللالش للأيالشلأشصداعرا   نالشسأتفالشل  الشلت ةنها

الشلتل اا داتانالشل اها
اةان اللأ الشل ت ععاا ص تظ الشل   اولي اشال ا الشلأشد الشمل ا ال م لي ل ت أ 

لق  أ ال ل أ ا لمف ل ا دالشل ةةأيالشلأشصداحما اعألا دال ظلالشل االأا ا
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الأاص تظالققةألالشل ااوليالشل  الشلق   اأشىااعللالشل ااوليالشل  الشل ت عه
ادها ل ل عت رعال ل عداوليال م ليامل اا  ل ا أ  ىام ص

 خامسًا  استعراض لبعض م شرات االستقرار االقتصادي 
الشت اة  ا تل ال م ليا ئصةصد ال فتصأل.شقصأشال ا زاعاىا   د   ااا) ةتق ل 
الرا الشقأت الشلتاىالم لأشد(ا2017أشىاا2008لش ت   ا داقل   GDP) لشلتل اد

Growth Rate)الشتم ل ا ل لا الشح أشد(Inflation Rate)اع ا ل لا اع
(Unemployment Rate)اها

ا اشال ا ال فتصأل. ال ةتق ل  ال م لي اأشى الشلأشدا حأشقظ  الشمل ا ال ل ي ولي
اةأحقأًا)لشل ت  د اوا مأ اتل اأقا(لشتد الشل ل يااسأق ل ا د الفتصأل. الةتق ل  تققي

الشقأت الشلتادالم لأشدعا اصتلثاأ.القت ل أيا دال لااقل  اشل ات ثاأقه لشةأحقد
 اأراوشناقأت اعراا2009٪عالأاعللا داعألا6٪اتتىا1ت ثات ل حاا راأف الرا

عات ثافلاأ  ال ةتق ل الشلأشداعاىال ةتق ل ا2008ل زلدالشلأشدالش أشلصدا داعألا
اتصأل.هال ف

ا
ا
ا

 

ا
ا
ا
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(:اح  ال م ليال ةتق ل ال فتصأل.اشال االشلتقللدا  االش ت  ا7ما ا)
ا2017ا-2008

 
احأةت لللااصأقأياشااقنالشل شدالشلصل :اتلاأعلللماا لة دالشحأتث

اوشناق لاأرالشقأت الشلتاىالم لأشدا قل احص   الت لزقدا  اصتلثا صها   صلأاعلل
٪احلأا اصةا ا دا4٪اأشىا0.2-ل لاالشتم لالأاا راأ.اف زلياة   دها ت ل حا

ا ا الشل اه ا داتان احمل اتتق ناأ.امق طاتم لصد ات ت ع الراوشناشل عاىالش غل
ا٪ه8٪اأشىا3ا رايالأات ل تال ل يالشح أشدات ث

 حأشقظ ا صلأا  صاح  ال االشم فال  ةنا ملأااأ   قصأعال  ا لس   دالص ا
ا شا ا ل  لر ا لش زلئ  الشقأت الش  يصدع اقل  ال لا ات ل ح ا اقل ا ت قشع ا لشلق   قأر
٪ا3-٪عاألأال لاالشتم لا ت ل حاا را8٪اتتىا1لشلتادالم لأشداا راأف الرا
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الرا14تتىا ااسأ اأرال ل يالشتم ل اق ل الش  يصدع الص  ا لس   د ا دالأعلل ٪
اةق ليالشةأحقداأعاىالشل أل يالقأ قدااحأفدالشل االشةأحقدات ثات ل تيا دالش م 

شظ   اعللال ةتق ل اقت  داا2017٪ا داعألا29,5٪اتتىا صاياأشىا7لأاا را
ت  صلالش لادها  ت ل حال لاالشةصأةدا ل فتصأل.ا  االش ت  الشةأحقداللأاألىاأشىا

٪ا مداقةحدال ت  داشاقأصدها تأتدا دالقللداتانالشل اا18٪اأشىا6لشح أشدالأاا را
ات قشعا لال  لرا  اسأالص ها

:اح  ال م ليال ةتق ل ال فتصأل.اشح  ال االشم فال  ةنا ملأاا(8ما ا)
ا2017ا-2008لش ت  اااأ   قصأا  ا

ا
احأةت لللااصأقأياشااقنالشل شدالشلصل :اتلاأعلللماا لة دالشحأتث

ألأا صلأا  صال اال اشالشت أ رالش ا  دعاق لاأرال لاالشقل ا دالشقأت الشلتادا
لشو.افلاا2009٪الأعللا  ااعألا10٪اتتىا1لم لأشدافلات ل حالأاا راأف الرا
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٪ا وشنا   عاأشىالشتأ  احأ زلدا5-٪ا ل لأ لياأشىا7ا– ص ا دالشت  ياأشىا
٪ا1ها ت ل حال لاالشتم لالراأف ادصلشلأشصدا لق  أ الش ا اعاىاصأل ليالشات  ش

اعألا5أشىا لشو.ال ت  ياحهاقة الشتم لا داتانالشل االأعللاا2008٪الأاعلل
ا٪ه6٪اأشىا1ار ت ل حاا ا ل شدالشحت  رهاألأا صلأا  صال لاالشح أشدا س

(:اح  ال م ليال ةتق ل ال فتصأل.اشح  ال اال اشالشت أ را9ما ا)
ا2017ا-2008الش ا  دا  االش ت  

ا
احأةت لللااصأقأياشااقنالشل شدالشلصل :اتلاأعلللماا لة دالشحأتث

الشلق      اوليالشل   ا  صالشل ا ا لشق   عاصلأ ا تمألع ال  ا ق  الشة للرع ع
ال ل يا ا د امل ل اتحأ ر اق ل الش ة ىع اأ   قصأ ا  لس   د ا ة  لش  رع  للغمق ع
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شل سأالراعألاأشىاأ  ات ثافلاتتزل لاحمل ا لاتق   احمل ا وشنا  ل اعللالشقل ا
اهتانالشل الش ل لالرال ةتق ل الشةصأةدا دا

وليالشل  ال االش(:اح  ال م ليال ةتق ل ال فتصأل.اشح  ا10ما ا)
الشلق   

ا2017ا-2008ا

ا
احأةت لللااصأقأياشااقنالشل شدالشلصل :اتلاأعلللماا لة دالشحأتث

  ق اناوشناأصمًأاعاىال ل ياعا٪20٪اأشىا36-ت ثات ل حال لاالشقل ااسأالرا
ا اا ر الأ ات ل تي الشتد ا3-لشتم ل اأشى ا٪396 اعأل ا وشن ا ق  اا٪2016  د

الشة للرها
ألأا صلأا  صال ل يالشح أشدا الاتتأ   احما ااا  ات ثااأقيا أاتدا داغأشاصدا

الشل االأعللا دال شداتمأله
ا  صالشل ا ا ال  اا صلأ ا  ل  الشلق   ا لشتداتققيال ل يامل ا وليالشل  

اق را ي  ا قأا أة ا أ   يصأا مأ تدا ش ا  أاعاق لاأصمًأاتحأ را دال ل يالشقل ااسأا
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ا صلأا األأ الشتم له ال ل ي اتق   ا أصمًأ ا ل اتتزل ل افل ات ث اأ   اأشى اعأل لر
اص  احلأ الشح أشدع ااا   احما  اتتأ    ا ال الأزلشياشلا  صال ل يالشح أشد اأقسأ قد

 تةت صعاتتق نال ةتق ل ال فتصأل.ه
ا اةانع اللأ ا قةتقت  اأر اتتق ن الشلأشد الشمل ا ا قن ال ةتق ل اشااأ دشصش تتق ن

الةتق ل ال فتصأل. اشل سأ ا حأشتأشد ال ت  د الأشد اوليال ل يامل ا ال ا ا سقأن ع
ال اشصشاشل سأ ا شتر ا  ل  الأشد ال ل يامل ا اشل سأ اأ  ى ا ل ا ةتق ل الفتصأل.

اهلفتصأل.احةا اع لل الفتصألصداأ  ىا

  سادسًا  العالقة بين كٍ  من الشمول المالي واالستقرار االقتصادي
 الشتصبب ااصب  حدالشتصبب ااعابىال ئتلأرعاأ تتل  ال بأ  ال ةتح ألالشلأشدا د

الشلصببأل  الببر ا حأشتأشدااعابصه ال ل أ  ا لق  أ  ال ت  دع احأة أ  الش ةبلصد غ بب 
ل ةت لأ احما اعألعا ل ت أ ال ل يالشح أشدعا لشتم لعا حأشتأشدالقتمأ الش ق اأ.ا

اا (هSarma, 2010).عللاتتق نال ةتق ل ال فتصأل.

ا لةتقأللاأشىاللأاةانعا أصمًأاأشىال  أ الشقظ .اتلالتأ شداأ  ألاما الش  فداا ر
اما الشتأشد: لشتداتتل  ا دالشالشمل االشلأشدا ل ةتق ل ال فتصأل.

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ا(:الش  فداا رالشمل االشلأشدال ةتق ل ال فتصأل.11ما ا)
ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 
الشلصل :اتلاأعلللماا لة دالشحأتث

وساوف ياتم محاولاة قيااس العالقاة باين الشامول الماالي واالساتقرار االقتصاادي فاي 
 أتجاه واحد وسوف يترك قياس األثر العكسي للدراسات القادمة.

الشلتق  ليهالشقل وجالشقصأةدا ت ص فا1
تم ومم النموذج القياسي استنادا  ل  اإللار النظري والدراساات التلبيقياة الساابقة 

 & Sarmaالخاصة بأثر الشمول المالي عل  نمو الناتم المحلي اإلجمالي مثا  )
Pais, 2008( وأيمااًا دراسااة )Sarma, 2011 وأيمااا الدراسااات الخاصااة  )

 ,Van) (2018 ,دراساة قتصاادي مثا بتاأثير الشامول الماالي علا  االساتقرار اال
Thi-Hong, Vo & McAleerومادى تاوافر البياناات مان ناحياة أخارى  ومان  ؛

 الشمول المالي
  ال ل أ
 لةت لللالشتةأحأيا

 لشلص  صد
  ل فت ل 
 لشلل  عأي 
 لشتأل ر 

 

 

 االستقرار االقتصادي
 قل الفتصأل.الةتق )الشقأت ا

الشلتادالم لأشد(
 اقة الشتم ل
 اقة الشح أشد
 اأة أ اص  الش ل ي

 
 
 

 

 يزيدي

 يساعد عل  تحقيق

 ي دي  ل     
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ثااام محاولاااة  يجااااد العالقاااة باااين الشااامول الماااالي واالساااتقرار االقتصاااادي. ويمكااان 
 :النحو التالي صياغة المعادالت المستخدمة في القياس عل 

 نموذج قياس أثر الشمول المالي عل  نمو الناتم المحلي اإلجمالي الحقيقي     
       gdp = a° + a1 atmit+ a2branit + a3 ceditit  + a4 savit  + εit 

   (1) 
 نموذج قياس أثر الشمول المالي عل  التمخم 

        inf = a° + a1 atmit+ a2branit + a3 ceditit  + a4 savit  + εit 
    (2) 

 نموذج قياس أثر الشمول المالي عل  معدل البلالة 
       une = a° + a1 atmit+ a2branit + a3 ceditit  + a4 savit  + εit 

 (3) 
 : صلارات ص فالشلتق  ليالشلةت للدا دالشتقل  االأا اى

gdp .نمو الناتم المحلي اإلجمالي الحقيقي   
infقياسه من خالل م شار أساعار المساتهلك وهاو يعكاس الذي تم    معدل التمخم

نساابة الترياار الساانوي فااي التكلفااة  لاا  المسااتهلك العااادي للحصااول علاا  ساالة ماان 
 .السلم والخدمات الثابتة أو المتريرة

uneويشااير  لاا  نساابة القااوى العاملااة التااي هااي بااال عماا  ولكنهااا    معاادل البلالااة
 متاحة وتبحث عنه.

atmشخص 100,000ف اآللي لك    عدد ماكينات الصرا. 
bran  شخص 100,000  عدد فروع البنوك التجارية لك.  

credit صافي االئتمان المحلي ويشم  القروض التي تقدمها الم سساات المالياة  
 لمختلف القلاعات  باستثنام اإلقراض المقدم  ل  الحكومات المختلفة. 
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sav  الساتهالك مان  جماالي النااتم  جمالي االدخار ويتم احتساابه بلارإ  جماالي ا
 المحلي.

it.تومح الفترة الزمنية وعدد الدول   
اها اص دالشاصأقأيالشلتأتدا لصل الشاصأقأي:2

تاام االعتماااد فااي الدراسااة علاا  مجموعااة ماان الم شاارات الجزئيااة لقياااس الشاامول 
 100,000المالي الذي يوفرها البنك الدولي مث  عدد ماكينات الصراف اآللاي لكا  

)وتلك الم شاارات شااخص  100,000عاادد فااروع البنااوك التجاريااة لكاا  و   شااخص
م شارات  مان يلريقة الوصول  ل  الحسابات المصرفية ومدى انتشارها  وهتقيس 

جماااالي االدخاااار.   وصاااافي االئتماااان المحلاااي (اساااتخدام الحساااابات المصااارفية وا 
باإلمااافة  لاا  م شاارات الكليااة التااي تقاايس االسااتقرار االقتصااادي مثاا  نمااو الناااتم 

 17المحلااي اإلجمااالي  ومعاادل التمااخم  ومعاادل البلالااة  وذلااك باسااتخدام بيانااات 
دولااة ماان منلقااة الشاار  األوساار وشاامال أفريقيااا  تمثلاات فااي المراارا  والجزائاار 

وجمهورية  يران والعرا  واألردن والكويت ولبناان  وجيبوتي وجمهورية مصر العربية
وليبيا وعمان وقلر والمملكاة العربياة الساعودية وتاونس واألماارات العربياة المتحادة 

. ولقااد تاام اسااتبعاد بعااض الاادول 2017 لاا   2004وفلساالين والاايمن للفتاارة ماان 
 وذلك لعدم توفر البيانات مث  البحرين  وسوريا.

الشقصأةد:اهاقتأئ اتقل  الشقل وج3
وذلاااك ) Fixed Effectsجاااامت النتاااائم تااادعم اختياااار نماااوذج األثااار الثابااات 

أما النموذج الثالث  للنموذج األول والثاني. (Test Hausmanباالستعانة باختبار
 .Random Effectsفلقد جامت النتائم تدعم اختيار النموذج العشوائي

    ولقد توص  النموذج األول  ل  النتائم التالية   
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ا(:اقتأئ القتلل الشقل وجال  ا1 ل اا)

 ا STATA 14 لشلصل :اتلاأعلللماا لة دالشحأتثاحأةت للل
 النتائم ما يل   ويتمح من

شخص سالا وغير  100,000جام أثر عدد ماكينات الصراف اآللي لك   .1
 .معنوي 

شخص  100,000وجود أثر  يجابي معنوي لعدد فروع البنوك التجارية لك   .2
 عل  نمو الناتم المحلي اإلجمالي.

 وجود أثر سلبي معنوي لصافي االئتمان المحلي.  .3
 معنوي.جام أثر  جمالي االدخار سالا وغير  .4

 

ا

ا

ا

 

 

Variables Coefficient p> t 

Atm -.0628245 0.139 

Bran .3354239 0.012 

credit -.1154621 0.000 

Sav -1.63e-12 0.863 

Cons 7.461415 0.002 

R. Squared  0.20 
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ا ت ص الشقل وجالش أقداأشىالشقتأئ الشتأشصد:ا

ا(:اقتأئ القتلل الشقل وجالش أقد2 ل اا)اااااا

ا
 ا STATA 14 لشلصل :اتلاأعلللماا لة دالشحأتثاحأةت للل

 ويتمح من النتائم ما يل  
شخص سالا وغير  100,000جام أثر عدد ماكينات الصراف اآللي لك   .1

 .معنوي 
شخص  100,000وجود أثر  يجابي معنوي لعدد فروع البنوك التجارية لك   .2

 عل  معدل التمخم.
 جام أثر صافي االئتمان المحلي سلبي وغير معنوي.  .3
 وجود أثر  يجابي معنوي إلجمالي االدخار. .4
 المتريرات المستقلة قدرتها عل  تفسير المترير التابم قليلة. .5

    ت ص الشقل وجالش أشثاأشىالشقتأئ الشتأشصد
 
 
 
 

Variables Coefficient p> t 

atm -.0255953 0.550 

bran .3190059 0.020 

credit -.0511187 0.126 

sav 1.94e-11 0.051 

cons 2.157289 0.369 

R. Squared  0.08 
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ا(:اقتأئ القتلل الشقل وجالش أشث3 ل اا)

 STATA 14 لشلصل :اتلاأعلللماا لة دالشحأتثاحأةت للل
 ويتمح من النتائم ما يل  

وغير شخص  يجابي  100,000جام أثر عدد ماكينات الصراف اآللي لك   .1
 .معنوي 

شخص  يجابي وغير  100,000جام أثر عدد فروع البنوك التجارية لك   .2
 معنوي.

 وجود أثر سلبي معنوي لصافي االئتمان المحلي.  .3
 جام أثر  جمالي االدخار سلبي وغبر معنوي. .4
 المتريرات المستقلة قدرتها عل  تفسير المترير التابم قليلة. .5

ت الشامول الماالي هااي عواما  هاماة فااي وي كاد النماوذج القياساي أن بعااض م شارا
تفسير نمو الناتم المحلي اإلجمالي. حيث جام أثر عدد فروع البنوك التجارياة لكا  

شخص  يجابي معنوي عل  نمو الناتم المحلي اإلجماالي بماا يتماشا   100,000
وجاود أثار للشامول الماالي والتاي قاد توصالت  لا   الساابقةالعديد من الدراسات  مم

وهاذا  جاام أثار صاافي االئتماان المحلاي سالبي معناوي ولكن عل  النمو االقتصادي 
( وهذا يعني مارورة وجاود فتارات باين Time Lagsالزمني ) قد يرجم  ل  التبال 
 . الحدث وبيان أثره 

Variables Coefficient p> t 

atm .0171686 0.215 

bran .016162 0.704 

credit -.0233789 0.024 

sav -5.40e-12 0.081 

cons 10.16687 0.000 

R. Squared  0.04 
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وجاود أثار  يجاابي معناوي لعادد فاروع البناوك التجارياة لكا   كما توص  النموذج  ل 
شااخص علاا  معاادل التمااخم  بمااا يتماشاا  ماام النظريااة االقتصااادية  100,000

الخاصة بعرض النقود والتمخم. كما توص   ل  وجود أثر  يجابي معناوي إلجماالي 
قد يفسار  لم يتوافق مم النظرية االقتصادية والذي االدخار عل  التمخم  وهو الذي

 زيادة الللا.  ناتم عن  ل  أن التمخم ناتم عن زيادة التكلفة وليس
باإلمااافة  لاا  أثاار صااافي االئتمااان المحلااي والااذي أيمااًا جااام ساالبي معنااوي علاا  
معدل البلالة والذي يتوافق أيمًا مم النظرية االقتصادية حيث يا ثر اإلقاراض علا  

 البلالة. 
 الخالصة والتوصياتسابعًا  

 . ولقااداالقتصااادياالسااتقرار علاا  الشاامول المااالي أثاار  قااد ركاازت هااذه الورقااة علاا ل
 توصلت الدراسة  ل  عدد من النتائم تتمث  فيما يلي 

الشقل ا ه1 اتتق ن ا د اأ  أاد اأ   اشسأ الشلأشد الشمل ا ال م لي الر اعلل مقأن
الشتم  اعاى ا     الشل م لي اتان ا ح   اأرال فتصأل. اص قد اللأ ا لشح أشدع ل
 لشمل االشلأشداصةأملا داتتق نال ةتق ل ال فتصأل.ه

ال االق  أ ال ل  ه2 ا دال ظل اعأل احما  الشل ةةأيالشلأشصد ا لمف ل ا د أ 
الش أشلالأاعللالشل ااوليالشل  الشل ت عه

ها سقأناعللا اص قداحأشم    اتتق نالةتق ل الفتصأل.ا قناتتق نامل االأشد ه3
ا اوليال م ليالر الفتصأل.الأشدامل الشل ا الةتق ل  ااسأ ا   ل ا شترا  اع  ل 

ال فتصأل ال ةتق ل  ا لرات ثاأر ا لش أ  صد الشلل اصد الش  لل  الر احأش ل ل .ا تأ  
اشال ا الشلل اصد ا لشةصأةأي الشةصأةصد ا ل  مأ  الشلأشصد ال زلأي اعراا قسأ ا مً  ع

   لالفتصألاتقصقداص ل احا أ  عامولاأشىا أق ا   لاا  الالرلأشدعال ةتق ل الش
ااتأرهلةتق ا ققلصدالأشصدااأيةصأة
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 توصلت الدراسة  ل  عدد من التوصيات تتمث  فيما يلي وعل  موم تلك النتائم 
  الالرال لةداأ  ال ةتق ل ال فتصأل.اعاىاتتق نالشمل االشلأشدها ه1
ام    اتةأ ال م ال لعاشامل االشلأشداعاىالةت ىال االش أشله ه2
الشمل اا ه3 اأشى اشا ص ا ا  أشد ا  ف ا ان اعاى الشلأشصد الشل ةةأي ات ا ز م    

اوليال ة أ الشل ق شدالشلأشدالرالش  االشت الشحةص دع  ا زاعاىالشلقت أيالشلأشصد
ت عصدالشل ل رالشحةصناحأملصدا ااحلأاصتقنا  أمصدالش  لال  الشتل   التقأمدالشصق 

اعاىا ال تلأعدا ق اشاأصمًأ ا صتقنالةتق ل  ا  أم ته الر ا ز ل الشلأشداحلأ لشمل ا
 ل ةتق ل ال فتصأل.ه

ال ه4 اا ر ال ل   الشلز   اتتق ن الشلأشصدأملصد الشلأشصدا ةتلللد  ل   ااشال ةةأي
ل  تلأعداشال ةةأيالشلأشصداحلأاصم عال   للاعاىالشت أل العاتانالشل ةةأياحلأا
ا صتقنا الشل ةةأيع اعل  الةتل ل  د اصتقن الشلز   ا وشن الشلأشدع الشمل ا صتقن

اها ةأشتسأاحلأاصةأملا داتتق نال ةتق ل ال فتصأل.
اا
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ا الش ت  : ا  ا الش زلئ . الشتاد ال فتصأل. ا2016ا–ا2001ل ةتق ل  ل اداع
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