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مقدمة 

األيلولة  يشبه  ما  تواجه  الورقية  النقود  أصبحت  »اليوم 
الورقية  النقود  أن  الواضح اآلن  الزوال، فمن  ايل  التامة 
ذات  واملصانع  اإلنتاج  خطوط  شأن  ذلك  يف  شأهنا 
املداخن، ال متثل سوي رمزًا للعرص الصناعي املحترض، 
وبعض  اقتصاديًا  املتخلفة  لألقطار  بالنسبة  عدا  وما 
سوف  الورقية  النقود  فان  متامًا،  الثانوية  االستخدامات 
السابقة«.  الصدار  عمالت  القته  الذي  املصري  تالقي 
»حتول  اهلام  كتابه  يف  توفلر  الفن  لنا  خلص  العبارة  هبذه 
النظام  وطبيعة  الورقية  النقود  مستقبل  السلطة«)1( 

االقتصادي اجلديد. 

وقد أظهرت جائحة كورونا والتى فرضت اإلغالق الكبري 
لألفراد  االجتامعى  والتباعد  ككل  العاملى  االقتصاد  عىل 
رشيان  أصبحت  والتى  الرقمية  املعامالت  أمهية  مدى 
احلياة ملعظم املجتمعات واألفراد بل ومتكنت احلكومات 
من استخدامها يف الوصول إىل بعض األرس والعاملة غري 
املنتظمة وغريها من املتغريات التى أكدت بام ال يدع جمااًل 
أفراد  معظم  ليشمل  املايل  الشمول  تعزيز  أمهية  للشك 
التقدم  أن  عىل  أكدت  الدراسات  وأن  خاصة  املجتمع، 
املالية  االقتصادى والكفاءة  النمو  يعزز  املايل  الشمول  يف 

وحتسني احلالة املعيشية لألفراد خاصة الفقراء.

ففى ظل انتشار فريوس كورونا املستجد، يتيح الشمول 
والتى  الورقية  العمالت  عن  االستغناء  إمكانية  املايل 
الفريوس من شخص آلخر. كام  قد تكون سببًا يف نقل 
إليكرتونيًا  املرصفية  اخلدمات  تقديم  من  البنوك  يمكن 
انتشار  من  حيد  مما  والتزاحم  الشخىص  التواجد  دون 

الفريوس.)2(

وقد ظهر مصطلح الشمول املايل ألول مرة عام 1993 
أثر  تناولت  والتى    leshyon & Thrift لـ  دراسة  يف 
عىل  انجلرتا  رشق  جنوب  يف  البنوك  أحد  فرع  إغالق 

قدرة السكان عىل الوصول إىل اخلدمات املرصفية)3(.

لذلك اهتم العامل أمجع هبذه الظاهرة، خاصة منذ بدايات 

القرن احلاىل واحتلت مكانة عالية يف أولويات العديد من 
خطة  مثل  الدولية  السياسة  أعامل  جدول  وعىل  البلدان 
عمل الشمول املايل التى اعتمدهتا قمة العرشين يف سول 
عام 2010، خاصة مع التوسع يف استخدام التكنولوجيا 
زيادة  بعد  التكنولوجى لألفراد  التمكني  الرقمية وزيادة 
اخلدمات  مقدمى  وازدياد  املحمولة  اهلواتف  استخدام 
عىل  القدرة  وازدياد  االجتامعى  التواصل  وسائل  عرب 
املستخدمني  إىل  والوصول  والبيانات  املعلومات  مجع 
حسابات  تساعد  خاص،  وبوجه  ممكنة)4(.  تكفة  بأقل 
اهلواتف املحمولة يف منطقة أفريقيا جنوب الصحراء عىل 
توسيع وزيادة نطاق احلصول عىل اخلدمات املالية بوترية 
رسيعة. وإىل جانب هذه املكاسب، ُتظهر البيانات أيضًا 
بني  املالية  اخلدمات  تعميم  لتعزيز  كبرية  فرص  وجود 
النساء والفقراء، ففي عام 2011، أطلق البنك الدويل، 
وباملشاركة مع مؤسسة جالوب، »املؤرش العاملي لتعميم 
كيف  لدراسة  بلدًا   140 من  أكثر  يف  املالية«  اخلدمات 
يقوم األشخاص البالغون باالدخار واالقرتاض وسداد 
املؤرش  هذا  ويقوم  املالية.  املخاطر  وإدارة  املدفوعات 
املالية  اخلدمات  تعميم  صعيد  عىل  املحرز  م  التقدُّ بتتبع 
اجلنسني.  بني  الفجوة  ذلك  يف  بام  الوقت،  بمرور  عامليًا 
صعيد  عىل  املحرز  م  للتقدُّ عامليًا  األشمل  املقياس  وهو 
بني  الفرتة  خالل  أنه  إىل  وأشار  املالية.  اخلدمات  تعميم 
مليون   2100 هناك  أصبح  و2017،   2011 عامي 
املالية  املؤسسات  أو  البنوك  يف  حسابات  لدهيم  شخص 
األخرى أو مؤسسات تقديم اخلدمات املالية عرب اهلاتف 
يمتلكون  »ال  الذين  األفراد  عدد  وتراجع  املحمول، 
حسابات مرصفية« بنسبة 20 يف املائة ليصل إىل ملياري 
بالغ«، مشريًا إىل »إن إتاحة سبل احلصول عىل اخلدمات 
املالية يمكن أن تكون جرسًا للخروج من براثن الفقر«)5(

وخالل الفرتة بني عامي 2011 و2017، زادت النسبة 
من  مرصفية  حسابات  يمتلكون  الذين  للبالغني  املئوية 
51 يف املائة إىل 69 يف املائة، ففي البلدان املتقدمة يمتلك 
يف   %63 مقابل  مرصفية  حسابات  البالغني  من   %94
بواقع  احلسابات  أصحاب  عدد  وارتفع  النامية  البلدان 
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13 نقطة مئوية يف البلدان النامية. وخُلص املؤرش إىل أنه 
مازال هناك الكثري مما ينبغي عمله لتوسيع نطاق تعميم 
اخلدمات املالية فيام بني النساء واألرس األشد فقرًا. فلم 
يزل أكثر من نصف البالغني، ضمن أفقر 40 يف املائة من 
األرس املعيشية يف البلدان النامية، بال حسابات مرصفية. 
كام أن الفجوة بني اجلنسني يف امتالك احلسابات املرصفية 
كان   ،2011 عام  ففي  الكافية:  بالرسعة  تضيق  ال 
الرجال  من  املائة  يف  و54  النساء  من  املائة  يف   47 لدى 
لدى  فأصبح   ،2014 عام  يف  وأما  مرصفية.  حسابات 
مقابل 65 يف  النساء حسابات مرصفية  املائة من  58 يف 
املائة من الرجال، بينام يف عام 2017 أصبح هناك %72 
من الرجال يمتلكون حسابات مرصفية مقابل 62% من 
النساء. وعىل مستوى املناطق، تصل الفجوة بني اجلنسني 
إىل أقىص اتساع هلا يف منطقة جنوب آسيا، حيث يمتلك 
مقابل 55 يف  النساء حسابات مرصفية  املائة من  37 يف 

املائة من الرجال )بفارق مقداره 18 نقطة مئوية()6(.
وهكذا مل تضيق الفجوة بني االغنياء والفقراء، فمن بني 
املنتمني ألغنى 60% من األرس يف العامل يمتلك 74% من 
البالغني حسابات مرصفية لكن ممن ينتمون ألفقر %40 
البالغني حسابات  يمتلك سوى 61% من  من األرس ال 

مرصفية مما أوجد فجوة عاملية بنحو %13.)7( 
اهلند  قيام  إىل  اإلحصاءات  تشري  اآلخر،  اجلانب  وعىل 
بإلغاء 86% من أوراقها النقدية كام قررت كوريا اجلنوبية 
وقف سك العملة املعدنية بحلول عام 2022 كام قفز عدد 
إىل  النقد  بداًل من  اإلليكرتوين  الدفع  مستخدمي وسائل 
الصني. البالغني يف  اإلنرتنت  نحو 65% من مستخدمي 
عن  االئتامنية  بالبطاقات  املعامالت  عدد  زاد  هولندا  ويف 
اآلخر،  اجلانب  عىل  بينام   .2015 عام  منذ  املصدر  النقد 
عديدة  بلدان  يف  وأساسيًا  هامًا  دورًا  يلعب  النقد  مازال 
نسبة  مازالت  إذ  وسويرسا،  واليابان  والنمسا  أملانيا  مثل 
الناتج  من   %10 التتجاوز  االئتامن  ببطاقات  املدفوعات 
يف  و%34  السويد  يف   %25 مقابل  سويرسا  يف  االمجاىل 
اململكة املتحدة. وعيل الصعيد العاملي ككل، مازالت نحو 
85% من مجيع املدفوعات تتم نقدًا. وهناك أسباب عديدة 

تدفع هؤالء لتفضيل التعامل النقودي يأيت عيل رأسها أهنا 
أداة دفع مرنة وسهلة وال حتتاج إىل بنية أساسية كالكهرباء 
أهنا  كام  اخللوية  اإلشارات  أو  الالسلكية  االتصاالت  أو 
تتميز بالبساطة فام عيل املواطن إال دفع النقود واحلصول 
عيل اخلدمة أو السلعة دون السؤال عن االسم والعنوان 
أو رقم اهلاتف وغريها من األسئلة التي يراها هؤالء أهنا 
األسباب  بعض  عن  ناهيك  اخلاصة،  شئوهنم  يف  تدخل 
اخلاصة بالقيم لدى بعض مواطني هذه البلدان، ففي أملانيا 
تأيت مسالة كراهية الديون عيل رأس األسباب التي تدفعهم 
التعامل بالبطاقات االئتامنية، والسبب اآلخر هو  لرفض 
التخوف من ذكريات التضخم املفرط. وهكذا فاملوضوع 
خيتلف من دولة ألخرى وفقًا للقيم واألوضاع االجتامعية 

واالقتصادية السائدة. 

مفهوم الشمول املالي وأهدافه

تشري الدراسات إىل أن الشمول املايل هو إتاحة واستخدام 
خالل  من  املجتمع  فئات  ملختلف  املالية  اخلدمات  كافة 
القنوات الرسمية بام يف ذلك احلسابات املرصفية والتوفري 
واالئتامن  التأمني  وخدمات  والتحويل  الدفع  وخدمات 
وتفادى جلوء البعض إىل القنوات والوسائل غري الرسمية 
التي ال ختضع حلد أدنى من الرقابة واإلرشاف ومرتفعة 
احتياجات  استغالل  سوء  إىل  يؤدى  مما  نسبيًا  األسعار 

هؤالء من اخلدمات املالية واملرصفية8.

ووفقًا لتعريف البنك الدويل، فإنه يعرب عن متتع األفراد 
واخلدمات  املنتجات  إىل  النفاذ  بإمكانية  والرشكات 
املالية التى تلبى احتياجاهتم مثل املعامالت واملدخرات 
هلم  تقدم  بحيث  معقولة  بأسعار  واالئتامن  واملدفوعات 

تلك اخلدمات بطريقة تتسم باملسئولية واالستدامة )9(.

قدرة  بأنه  فتعرفه  املايل  للشمول  العاملية  الرشاكة  أما 
واالستفادة  الوصول  عىل  عامًا(   15 من  )أكثر  البالغني 
املقدمة  اجليدة  النوعية  ذات  املالية  اخلدمات  من  الفعالة 
بتكلفة  واستخدامها  الرسمية  املالية  املؤسسات  قبل  من 

مالئمة لكل من املستهلك ومقدم اخلدمة.)10(
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املالية  اخلدمات  توفري  أنه  إىل  املتحدة  األمم  وتشري 
حتملها  يمكن  وبتكلفة  دائم  بشكل  الفقرية  للطبقات 
االقتصاد  يف  املجتمع  من  الرشحية  هذه  دمج  هبدف 

الرسمي.)11(
املايل »هيدف  الشمول  أن  املرصي  املركزي  البنك  ويرى 
قبل  من  لالستخدام  املالية  اخلدمات  خمتلف  إتاحة  إىل 
الرسمية  القنوات  خالل  من  املجتمع،  فئات  مجيع 
من  املستفيدين  حقوق  محاية  مع  مناسبة  وتكلفة  بجودة 
بشكل  أمواهلم  إدارة  من  يمكنهم  بام  اخلدمات  تلك 
سليم«)12(. وهكذا يسعى النظام إىل توسيع نطاق العمل 
املرصيف ليشمل كافة الفئات والسكان مثل سكان الريف 
ودمج  الصغر  ومتناهية  الصغرية  واملرشوعات  والفقراء 
الذي  الرسمي، األمر  الرسمي يف االقتصاد  القطاع غري 
الفائدة  وأسعار  التضخم  معدالت  عىل  باإلجياب  يؤثر 

وغريها من األمور االقتصادية اهلامة.
نظرًا  الدويل  الصعيد  بالغة عىل  أمهية  املسالة  وحتتل هذه 
الشمول  يعنى  إذ  العامل.  يف  الفقر  من  احلد  يف  ألمهيتها 
املايل فتح الباب أمام الفقراء الستخدام اخلدمات املالية 
ُتظهر  إذ  بأسعار معقولة.  التمويل  بتوفري  يتعلق  مما  أكثر 
خدمات  عىل  احلصول  نطاق  توسيع  أن  الدراسات 
النظام املايل واملشاركة فيه يمكن أن يؤديًا إىل تعزيز خلق 
الوظائف وزيادة االستثامرات يف قطاع التعليم ومساعدة 
واستيعاب  املخاطر  إدارة  عىل  مبارش  بشكل  الفقراء 
الصدمات املالية ويعزز االستقرار املايل كام يسهم يف النمو 
االجتامعي  اجلانب  وعىل  املالية،  والكفاءة  االقتصادي 
الفقراء.  يسهم يف حتسني مستوى معيشة األفراد خاصة 
متتلك  »عندما  أنه  إىل  الدويل  البنك  خرباء  يشري  وهنا 
إحدى النساء حسابًا ومكانًا آمنًا لالدخار خارج املنزل، 
مواردها  يف  التحكم  عىل  أكرب  قدرة  كذلك  متتلك  فإهنا 
عىل  احلصول  إمكانية  توفري  ومع  أرسهتا.  ودخل  املالية 
النساء  تستطيع  الرسمية،  واالئتامن  االدخار  خدمات 
جتنيب  ويمكنهن  االقتصاد.  يف  أكرب  بدرجة  املشاركة 
أموال حلاالت الطوارئ أو لتعليم أطفاهلن يف املدارس أو 
لبدء مشاريع خاصة هبن. وُيعد هذا نقطة انطالق مهمة 

املساواة«.  من  مزيد  ولتحقيق  الفقر  براثن  من  للخروج 
عند  الطوارئ  ألموال  مصدر  امتالك  »إن  عىل  وأكدوا 
ض  التعرُّ أو  األرسة  أفراد  أحد  كوفاة  فاجعة،  وقوع 
حلالة طبية طارئة أو وقوع كارثة طبيعية، يمكن أن حيول 
أن سهولة  املدقع، كام  الفقر  براثن  الناس يف  دون وقوع 
الوصول إىل أدوات االدخار الرسمية وتوفري مكان آمن 
إذ  الفقراء،  تساعد  إرهاقًا  وأقل  أيرس  بصورة  لالدخار 
تشري اإلحصاءات إىل أن نصف البالغني يف أنحاء العامل، 
خدمات  عىل  حيصلون  ال  نسمة،  مليار   2.5 نحو  أو 
يتعاملون  ال  الفقراء  من  املائة  يف  رسمية، و75  مالية 
املسافات،  وُبعد  التكاليف،  ارتفاع  بسبب  البنوك  مع 
واملتطلبات املرهقة يف غالب األحيان لفتح حساب مايل. 
العامل  البالغني يف  املائة من  وال يدخر سوى نحو 25 يف 
الذين يكسبون أقل من دوالرين للفرد يف اليوم أمواهلم 

يف مؤسسات مالية رسمية. 
يف  بالتفاوت  البنوك«  مع  التعامل  »عدم  ويرتبط 
مستويات الدخل، فاحتامل أن يكون ألغنى 20 يف املائة 
رسمية  بنكية  حساباٌت  النامية  البلدان  يف  البالغني  من 
ومع  املائة.  يف   20 أفقر  عن  الضعفني  من  بأكثر  يزيد 
اخلدمات  عىل  احلصول  إمكانية  هلم  تتاح  ال  الفقراء  أن 
ثراء،  األكثر  لألشخاص  يتاح  الذي  نفسه  بالقدر  املالية 
فإن حاجتهم إىل اخلدمات املالية قد تكون أكرب. وتظهر 
والسيام  االدخار،  منتجات  عىل  احلصول  أن  البحوث 
حسابات االدخار »التعاقدية« التي ال حيق فيها للعمالء 
السحب من أمواهلم حتى يصلون إىل هدف حددوه هم 
زيادة  جمرد  غري  ملموسة  منافع  له  تكون  قد  بأنفسهم، 
النساء  متكني  عىل  أيضًا  تساعد  فقد  العمالء،  مدخرات 
االستثامرات  وزيادة  االقتصادية،  القوة  أسباب  من 
املنتجة واالستهالك، ورفع اإلنتاجية والدخول، وزيادة 

اإلنفاق ألغراض الصحة الوقائية. 
أنامط خمتلفة  املاضية، ظهرت  القليلة  العقود  وعىل مدى 
جديدة  إمكانيات  تتيح  املالية  اخلدمات  مي  ُمقدِّ من 
هذه  وتشتمل  البنوك.  مع  املتعاملني  غري  للفقراء 
تعاونية،  ومجعيات  حكومية،  غري  منظامت  عىل  اجلهات 
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جتارية  وبنوك  املحلية،  املجتمعات  لتنمية  ومؤسسات 
وحكومية، ورشكات تأمني ورشكات بطاقات االئتامن، 
والتحويل  والالسلكية  السلكية  اخلدمات  ومقدمي 
التي  األنشطة  من  وغريها  الربيد،  ومكاتب  الربقي، 
احلاالت،  من  كثري  ويف  البيع.  منافذ  إىل  الوصول  تتيح 
اجلديدة  اخلدمات  مي  وُمقدِّ األعامل  نامذج  أصبحت 
انتشار  ومنها  التقنية،  االبتكارات  بفضل  وفاعلة  حيوية 

استخدام اهلواتف املحمولة يف أرجاء العامل. 

ويمكن أن يكون فتح حساب جاٍر أو إيداع نقطة انطالق 
نحو تعميم اخلدمات املالية بشكل كامل، إذ سيتيح ذلك 
مسارًا إىل جمموعة أوسع نطاقًا من اخلدمات املالية املسئولة 
وتنوعًا.  قوة  أكثر  مالية  مؤسسات  خالل  من  املقدمة 
وتشري الشواهد اجلديدة إىل أن توفري سبل احلصول عىل 
الرسمية من شأنه  املالية من خالل احلسابات  اخلدمات 
متكني األفراد والرشكات من حتقيق سالسة االستهالك، 
يف  واالستثامر  يواجهوهنا،  التي  املالية  املخاطر  وإدارة 

التعليم والصحة ومشاريع األعامل.

فعىل سبيل املثال، استطاعت كينيا من خالل التوسع يف 
البنية التحتية وزيادة فروع البنوك يف املناطق الريفية ونرش 
النائية،  املناطق  يف  البنوك  ووكالء  اآليل  الرصف  أجهزة 
زيادة إمكانية حصول السكان عىل اخلدمات البنكية من 

15% عام 2006 إىل 43% عام 2016 )13(.

مؤشرات الشمول املالي في املجتمع املصري ودالالتها

عىل الرغم من اجلهود املبذولة من جانب البنك املركزى 
واحلكومة املرصية لتعزيز الشمول املايل، إال أن املؤرشات 
الكامل،  املايل  الشمول  بعيدين عن  زلنا  ما  أننا  إىل  تشري 
وهو ما أكدته كريستني ال جارد املدير التنفيذي لصندوق 
اهلامة  كلمتها  يف  أشارت،  حني  وذلك  الدويل،  النقد 
التي عقدت يف  الشيخ  االقتصادية برشم  أمام قمة مرص 
البنكية  أن عدد أصحاب احلسابات  إىل  مارس 2015، 
لدى اجلهاز املرصيف ال يتجاوز 10% من عدد السكان، 
مقابل  املرصفية  التعامالت  ضآلة  عىل  بذلك  مدللة 

غاية  مسألة  وهي  باملجتمع،  النقودية  التعامالت  انتشار 
املعوقات  إحدى  وبحق  وتعترب  واخلطورة  األمهية  يف 
االساسية أمام انطالق االقتصاد املرصي إىل االمام. فعىل 
أهنا  إال   ،%30 حواىل  إىل  النسبة  هذه  ارتفاع  من  الرغم 
قامت هبا  التى  إىل جمموعة اإلجراءات  باألساس  ترجع 
احلكومة املرصية مثل دفع الرواتب واألجور واملعاشات 
فتح  تطلب  الذى  االمر  االئتامنية،  البطاقات  طريق  عن 
أو  املرصىف  اجلهاز  لدى  املرصفية  احلسابات  من  املزيد 

توفري الربيد.

الظواهر  من  العديد  إىل  اإلحصائية  املؤرشات  وتشري 
اهلامة والتي تؤكد عىل تفضيل التعامالت النقودية داخل 

املجتمع عىل التعامل مع اجلهاز املرصىف ومن أمهها: 

البنوك،  مع  تتعامل  التي  الرشكات  عدد  انخفاض   -
الدويل إىل أن أقل من 60% من  البنك  وهنا يشري تقرير 
بالبنوك وأن %6  الرشكات متلك حسابًا جاريًا أو توفري 
فقط منها لدهيا قرض مرصيف أو خط اعتامد. وهلذا متثل 
يقل  ما  وهو  الرشكات  هذه  متويل  من  فقط   %2 البنوك 
وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  املتوسط  عن  كثريًا 
أفريقيا، حيث يصل إىل 12%. وبعبارة أخرى، فإن %40 
من رشكات القطاع اخلاص املنظم ال متلك حسابات يف 
االطالق،  عيل  املرصيف  اجلهاز  مع  تتعامل  وال  البنوك 
تشري  اذ  املنظم.  غري  القطاع  عىل  القول  نفس  وينطبق 
بيانات التعداد االقتصادي للمنشآت إىل أن عدد املنشآت 
بلغت  الرسمي  غري  القطاع  من  قروض  عىل  احلاصلة 
بنسبة  منشأة   1983544 إمجايل  من  منشأة   24944
1.26% من اإلمجايل، معظمها حصلت عىل قروض أقل 
 1157 ونحو  منشأة   23411 نحو  جنيه  ألف   50 من 
ألف   50 بني  تراوحت  قروض  عىل  حصلت  منشأة 
و100 ألف، واألهم من ذلك أهنا مل حتصل عىل قروض 
من اجلهاز املرصيف ولكنها حصلت عليها من اجلمعيات 

واملؤسسات األهلية واألقارب واألصدقاء)14(.

التعداد  فيشري  املتوسطات،  باملرشوعات  يتعلق  وفيام   -
املنشآت  هذه  إمجايل  من   %11.14 أن  إىل  االقتصادي 
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السنوات اخلمس  التي حصلت عىل قروض خالل  هي 
هذه  وبلغت   )2018/2017  -  2014/2013(
النسبة للمرشوعات الصغرية نحو 3.24% من اإلمجايل 

وىف املرشوعات متناهية الصغر %2.74.)15(

يف  املرصيف  اجلهاز  خارج  املتداول  النقد  نسبة  ارتفاع   -
عام   %14.2 من  ارتفع  حيث  املحلية،  السيولة  هيكل 
عام   %17.9 وإىل   2011 عام   %16.6 إىل   2009
و%14،4   %16.5 إىل  هيبط  أن  قبل  وذلك   ،2014
جنبًا  و2020/2019،   2016/2015 عامي  خالل 
مع  املرصفية  الودائع  نصيب  انخفاض  مع  جنب  إىل 
يف  الزيادة  إىل  يرجع  الرتاجع  هذا  أن  باحلسبان  األخذ 
الودائع بالعمالت األجنبية نتيجة للتغري يف سعر رصف 
اجلنيه املرصي منذ نوفمرب 2016 وهو ما أثر بدوره عىل 
إىل  يضاف  املحلية.  السيولة  ملكونات  النسبي  التوزيع 
ادخارية ذات  البنوك املرصية بطرح شهادات  قيام  ذلك 
عائد مرتفع )20% و16% ألجل عام ونصف أو ثالث 

سنوات عىل الرتتيب(. 

عدد  أن  إىل  اإلحصاءات  تشري  اآلخر،  اجلانب  وعىل   -
احلسابات لدى األوعية االدخارية الرئيسية قد وصل إىل 
175.3 مليون حساب يف هناية يونيو 2019 استحوذت 
األوعية املرصفية عىل 80.3% مقابل 12.1% لصناديق 
توفري الربيد و5.7% للهيئات التأمينية و1.1% برشكات 

التأمني و0.7% ببنك نارص االجتامعي. 

- انخفاض النقد املتداول من العمالت فئات العرشين 
جنيها والفئات األقل، مقابل الزيادة الكبرية يف العمالت 
الثانية من  ارتفعت  )مائة جنيه ومائتا جنيه( حيث  فئتي 
 2016 عام   %52.2 إىل   2010 يونيو  هناية   %31.5

وإىل 64.2% عام 2020.  

تبنت  التي  البلدان  معظم  أن  إىل  اإلشارة  جتدر  وهنا 
النقدية  املايل منهجًا هلا قامت بسحب األوراق  الشمول 
اهلند  قامت  حيث  التداول،  من  الكبرية  الفئات  ذات 
بسحب األوراق فئة 100 و500 روبية. ويعتزم البنك 
فئة  النقدية  الورقة  طباعة  وقف  األورويب  املركزي 

العملة  الدراسات أن  أثبتت  500 يورو، وذلك بعد أن 
الفساد  انتشار  تلعب دورًا هامًا يف  الكبرية  الفئات  ذات 

والدخول غري املرشوعة.

يف  جليًا  ظهر  والذي  باملجتمع  االكتناز  معدل  ارتفاع   -
يف  األموال  توظيف  رشكات  إىل  توجهت  التي  األموال 
ثامنينات القرن املايض، فضاًل عن تلك التى استثمرت يف 

شهادات قناة السويس وغريها الكثري.

الشمول  وضعف  النقودية  التعامالت  لتفضيل  املؤدية  األسباب 
املالي

املدخرات  جذب  يف  وحموريًا  هامًا  دورًا  البنوك  متارس 
تشري  وهنا  األخرى،  باألجهزة  مقارنة  املحلية 
التي  االدخارية  األوعية  إمجايل  من  أنه  إىل  اإلحصاءات 
جنيه  مليار   3584 نحو   2019 يونيو  هناية  يف  بلغت 
بنسبة  جنيه  مليار   2941 عىل  املرصيف  القطاع  استحوذ 
82%. بينام كانت األوعية االدخارية لدى صندوق توفري 

الربيد نحو 219 مليار بنسبة %6.1.

وضعف  النقودية  التعامالت  تفضيل  تفسري  ويمكن 
الشمول املايل يف مرص إىل جمموعة من العوامل والسامت 

التي يتسم هبا املجتمع يأيت عىل رأسها: 

أن  املعروف  من  املرصي:  املرصيف  اجلهاز  أوضاع   -1
املدخرات  تعبئة  يف  مهاًم  دورًا  يلعب  املرصيف  اجلهاز 
اجلادة  للمرشوعات  التمويل  وإتاحة  ناحية  من  املحلية 
التنمية االقتصادية  واهلادفة بالدرجة األوىل لدفع عجلة 
وتشري  أخرى.  ناحية  من  لطالبيها  العمل  فرص  وتوفري 
اآلن  حتى  املرصيف  اجلهاز  نجاح  عدم  إىل  اإلحصاءات 
يف تقديم اخلدمات املرصفية املطلوبة يف الريف والقرى، 
الوصول  يسهل  أماكن  وىف  منهم  بالقرب  التواجد  وال 
اليها. فعىل الرغم من توسع البنوك يف إنشاء العديد من 
الفروع والتي وصلت يف هناية يونيو 2019 إىل 2995 
فرع )منها 1130 فرعًا لبنوك القطاع العام و1617 فرعًا 
لبنوك القطاع اخلاص( يضاف إليها فروع البنك الزراعي 
مع  تتناسب  ال  مازالت  أهنا  إال  فرع،   4424 إىل  لتصل 
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إىل  املرصفية  الكثافة  وصلت  إذ  جهة،  من  السكان  عدد 
ونحو  الزراعي  البنك  بدون  مواطن  ألف  لكل   33.3

22.6 لكل ألف مواطن بإضافة البنك الزراعي.

وأيضًا، تعاين من مشكلة الرتكز، إما يف القاهرة الكربى 
أو بعض املحافظات احلرضية وىف مدن هذه املحافظات، 
ومل حتقق االنتشار املرصيف املطلوب يف كافة مدن وقرى 
الفروع  من   %33 نحو  عىل  القاهرة  )تستحوذ  مرص 
السكان،  إمجايل  من   %10.5 يمثلون  سكاهنا  عدد  بينام 
الفروع  من   %10 عىل  تستحوذ  اإلسكندرية  وكذلك 
الفروع  من   %14 واجليزة  السكان،  من   %5.4 مقابل 
ذلك  من  النقيض  وعىل  السكان،  من   %8.6 مقابل 
بينام يسكن  الفروع  قنا عىل 1.7% من  تستحوذ حمافظة 
القول عىل سوهاج  السكان، ونفس  هبا نحو3.5% من 
من   %5.3 مقابل  الفروع  من   %2.2 هبا  يوجد  والتي 
 %6.6 مقابل  الفروع  من   %2.2 والبحرية  السكان، 
الدفع  ماكينات  عىل  القول  نفس  وينطبق  السكان(.  من 
واجليزة   %35.5 عىل  القاهرة  استحوذت  حيث  اآليل 
مازالت  وبالتايل   .%9.5 واإلسكندرية   %12.4 عىل 
البنوك غري قادرة عىل خدمة املواطنني العاديني والفالح 
البسيط، ومل تقم إال بمبادرات حمدودة للغاية الجتذاب 

هذه األموال. 

من  األفراد  هروب  إىل  أدت  وغريها  العوامل  هذه  كل 
يف  األقل،  عىل  اآلن،  حتى  فشل  والذي  املرصيف  اجلهاز 
وذلك  العادي،  املواطن  لدى  االدخارية  الروح  تغذية 
نظرًا لتعقيدات املعامالت البنكية أو لسيادة انطباع لدى 
أحد  عنه  عرب  ما  وهو  وتكلفتها  املعاملة  بسوء  البعض 
سأله  حني  الصحفية  التحقيقات  أحد  يف  األشخاص 
التي  األموال  بتحويل  يقوم  كان  إذا  ما  حول  الصحفي 
فأجاب  البنوك،  طريق  عن  والده،  إىل  إيصاهلا  يرغب 
يتحمل  وال  مسن  رجل  والده  بأن  ذلك  معلاًل  بالنفي 
احلوالة  من  املستفيد  ترهق  والتي  البنوك  تعقيدات 
عدة  الذهاب  إىل  يضطر  إنه  إذ  األموال،  عىل  للحصول 

مرات حتى حيصل عىل أمواله.

من  الرغم  عىل  الربيد:  توفري  صناديق  دور  تراجع   -2
اإلمهال الذي حلق بصناديق توفري الربيد عىل مدار العقود 
جذب  يف  هامًا  دورًا  تلعب  زالت  ما  أهنا  إال  املاضية، 
مدخرات الرشائح الدنيا من الطبقة املتوسطة، وهنا نلحظ 
إىل   2020 يونيو  هناية  يف  وصل  الربيد  مكاتب  عدد  أن 

4320 مكتب منترشة يف كافة قرى ونجوع املجتمع. 

وبلغ عدد احلسابات هبا نحو 21.4 مليون حساب هنايو 
يونيو 2019 مقابل 23.1 مليون عام 2014، ومازالت 
اذ  املدخرات،  بدرجة معقولة يف جذب جزء من  تسهم 
الودائع لدهيا إىل 223.9 مليار جنيه يف  وصلت إمجايل 
هناية يونيو 2019، لتشكل نحو 11% من إمجايل األوعية 
االدخارية وذلك بعد أن كانت 9% عام 2009. ولكنها 
بحيث  اجلديدة  اإلضافات  تراجع  من  تعاين  بدأت 
هذه  معظم  إن  للحقيقة  جتاوز  أدنى  دون  القول  يمكننا 
تدفق  إىل  املدفوعة عليها وليس  الفائدة  إىل  تعود  الزيادة 
أموال جديدة. ويرجع السبب يف ذلك إىل التخفيضات 
األوعية  مقابل  األموال  هذه  عىل  العائد  عىل  املستمرة 
االدخارية البديلة، إذ بينام ارتفع العائد عىل أذون اخلزانة 
عام   %18.46 إىل   2015 عام   %11.8 من  يومًا   91
من  الربيد  توفري  ودائع  عىل  ارتفع  فقد   2020/2019

8% إىل 10.25% خالل نفس الفرتة. 

لذلك نالحظ أن عدد عمليات اإليداع هبا قد انخفضت 
من 18.4 مليون عملية يف هناية يونيو 2010 إىل 15.3 
عدد  نسبة  من  أعىل  وهى   2019 يونيو  هناية  يف  مليون 
عمليات السحب التي انخفضت من 15.9 مليون إىل 
اآلخر،  اجلانب  وعىل  الفرتة.  نفس  خالل  مليون   14
خارج  األموال  استثامر  يف  التوسع  يف  اهليئة  أخذت  فقد 
األموال  نسبة  انخفضت  القومي ولذلك  بنك االستثامر 
إمجايل  من   %74.2 من  االستثامر  بنك  لدى  املودعة 

األموال لدهيا عام 2009 إىل 63.8% عام 2019.

وهذه النقطة حمورية وهامة يف هذا املجال، وحتتاج أيضًا 
إىل البحث والدراسة بحيث يتم تطوير هذه األداة اهلامة 
لتصبح إحدى األدوات الرئيسية يف جتميع هذه األموال. 
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إذ أن هذه األداة تعانى مشكالت عديدة ومتنوعة خاصة 
وأهنا أمهلت عىل مدار العقود املاضية متامًا.

معدل  أن  نلحظ  هنا  املحلية:  املدخرات  ضعف   -3
إذ هبط من %14.3  االدخار املحىل يف تراجع مستمر، 
 ،2020  /2019 عام   %6.2 إىل   2010/2009 عام 
من  حال  بأي  يتناسب  ال  للغاية  منخفض  معدل  وهو 
معدل  لرفع  املطلوبة  االستثامر  معدالت  مع  األحوال 
وامتصاص  للبالد،  التنموية  األهداف  حيقق  بام  النمو 
املوارد  فجوة  اتساع  إىل  ذلك  وأدى  املرتفعة.  البطالة 

املحلية والتي وصلت إىل %7.6.

ومع تسليمنا الكامل بأن تراجع االدخار املحىل يرجع يف 
جانب كبري منه إىل عجز املوازنة العامة للدولة. إذ تشري 
اإلحصاءات اخلتامية ملصفوفة االدخار واالستثامر إىل أن 
القطاع العائيل استطاع تعبئة مدخرات ال بأس هبا خالل 
املاضية، إال أهنا استخدمت يف معظمها إلقراض  الفرتة 
احلكومة ومتويل عجز املوازنة، وهنا تشري مصفوفة متويل 
املجتمع  أن  إىل   2020/2019 عام  عن  االستثامرات 
جنيه  مليار   1166 بنحو  مدخرات  جتميع  استطاع 
)معظمها من القطاع العائيل بنحو 795 مليار( استخدم 
مليار  و239  املوازنة  عجز  لتمويل  مليار   229 منها 

لتمويل االستثامرات.

املوازنة  عجز  يف  املستمرة  الزيادة  فإن  آخر،  وبمعنى   
املدخرات  ضعف  يف  أساسيًا  عنرصًا  تعد  للدولة  العامة 
املحلية. هذا فضاًل عن تأثريها عىل االئتامن املقدم للقطاع 
عىل  املرصيف  اجلهاز  قدرات  من  احلد  ثم  ومن  اخلاص 

توفري التمويل الالزم هلذا القطاع. 

وعىل الرغم من ذلك، فإن املتتبع ملدخرات القطاع العائيل 
داخل  سواء  أيضًا،  مستمر  تناقص  يف  معدالهتا  أن  جيد 
االستثامر،  وشهادات  الربيد  توفري  أو  املرصيف  اجلهاز 
هذا فضاًل عن ارتفاع معدالت االكتناز واالستمرار يف 
ويرجع  املرصيف.  التعامل  عن  النقودى  التعامل  تفضيل 
البعض السبب يف ذلك إىل ضعف دخول االفراد باعتباره 
عاماًل مهاًم يف حتديد نمط االستهالك، فإذا كان مستوى 

ألسعار  اخلاص  االدخار  حساسية  فإن  ضعيفًا،  الدخل 
البلدان  يطبق عىل  ما  الصفر، وهو  الفائدة ستقرتب من 

التي تتميز بسوء توزيع الدخول بني األفراد.

مل  املناطق:  من  العديد  يف  االستثامر  رشايني  انسداد   -4
استثامرية  كيانات  إجياد  من  املتعاقبة  احلكومات  تتمكن 
الرغم  فعىل  األموال،  هذه  جذب  من  تتمكن  مناسبة 
املرشوعات  تشجيع  حول  واملكرر  املعاد  احلديث  من 
إىل  بعد  تتحول  مل  أهنا  إال  الصغر،  ومتناهية  الصغرية 
لسنة   152 رقم  القانون  صدور  رغم  حمددة،  سياسات 
الصغر،  ومتناهية  الصغرية  املرشوعات  بشأن   2020
وكذلك  واجلمركية،  الرضيبية  باملزايا  يتعلق  فيام  خاصة 
املتنقلة  الطعام  وحدات  عمل  وتشجيع  تنظيم  قانون 
رقم 92 لسنة 2018. كام أهنا، وهذا هو األهم، مل تتجه 
السياسات واإلجراءات  كافة  املناطق ومازالت  إىل هذه 
وبعض  الكربى  القاهرة  عىل  تركز  اآلن  حتى  املطبقة 
املدن األخرى، ولألسف، فقد أسهم جهاز املرشوعات 
الصغرية واملتوسطة بشدة يف هذه الظاهرة ويكفى إطاللة 
يقوم  التي  للمرشوعات  اجلغرايف  التوزيع  عىل  رسيعة 

بتمويلها لنتحقق من ذلك.

وترشيد  تنظيم  كيفية  يف  تكمن  ببساطة  املسألة  أن  إذ 
وجذهبا  العائيل  القطاع  لدى  املالية  املدخرات  تدفق 
داخل دوالب االقتصاد القومي، وهو ما يتطلب حتقيق 
عىل  احلصول  يف  األفراد  مصلحة  األوىل،  مصلحتني: 
العائد املناسب من استثامر هذه األموال. والثانية، ضامن 
حسن استخدام هذه املوارد بام يعود بالنفع عىل املجتمع، 
الدور  وهو  اإلنتاجية،  القاعدة  توسيع  يف  يسهم  حيث 
جانب  من  املرصيف  اجلهاز  به  يقوم  أن  جيب  كان  الذي 
واملتوسطة  الصغرية  املرشوعات  وجهاز  املال  وسوق 
لتحقيق  األساسية  الوسائل  باعتبارهم  آخر،  جانب  من 
األهداف املشار إليها آنفًا، ولكنها مل تتحقق أو عىل األقل 

مل تتحقق بالقدر الكايف.

االقتصاد  يف  الرسمي  غري  القطاع  نطاق  ارتفاع   -5
واملجتمع: يشري التعداد االقتصادى إىل أن عدد املنشآت 
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منشأة  مليون   2 بلغت  الرسمى  غري  القطاع  يف  العاملة 
عام  مرص  يف  العاملة  املنشآت  إمجاىل  من   %53 بنسبة 
2018/2017 مع مالحظة أن 59.4% منها تعمل يف 
جتارة اجلملة والتجزئة يليها الصناعات التحويلية بنسبة 
ومتناهية  صغرية  منشآت  معظمها  يف  وهى   ،%14.1
الصغر. إذ تصل نسبة املنشآت التى يبلغ رأسامهلا املستثمر 
أقل من 100 ألف جنيه إىل نحو 81% من اإلمجاىل، يليها 
الف  ألف جنيه وأكثر من 100  أقل من 200  املنشآت 
هبا  يعمل  التى  املنشآت  نشبة  فإن  ولذلك   .%18 بنسبة 
يليها  اإلمجاىل  من   %96 إىل  تصل  أشخاص   5 من  أقل 
التى تستخدم من 5 إىل أقل من 10 أشخاص  املنشآت 
املنشأة  شكل  منها   %95 نحو  تأخذ  ولذلك   .%4 بنسبة 
الفردية من الناحية القانونية. كام يشري التعداد إىل أن نحو 
72% من هذه املنشآت تم إنشائها بعد عام 2010 )16(.  

العاملة  القوى  بحث  يشري  اآلخر،  اجلانب  وعىل  بينام 
 %44 إىل  تصل  املنشآت  خارج  املشتغلني  نسبة  أن  إىل 
نحو  مقابل   ،2020 عام  باملجتمع  املشتغلني  إمجاىل  من 
35% لدى القطاع اخلاص املنظم ونحو 21% يف القطاع 
يشكل  فإنه  أخرى  وبعبارة  العام.  واألعامل  احلكومي 
النسبة الغالبة من املشتغلني يف سوق العمل ككل وترتفع 
هذه النسبة بشدة داخل الريف الذي يستحوذ عىل %60 

من املشتغلني.

للتعداد  وفقًا  الرسمى  غري  القطاع  أن  مالحظة  مع 
االقتصادى يشمل الوحدات اإلنتاجية التى تزاول نشاطًا 
اقتصاديًا )صناعى - جتارى - خدمى الخ( وليس هلا أى 
تسجيل إدارى أو التى متارس عملها دون ترخيص من 
اجلهات الرسمية وال حتمل أى شكل قانونى من حيث 

اإلجراءات الالزمة ملامرسة النشاط.)17(

وذلك بعد أن اتسع هذا القطاع بشدة يف املرحلة الراهنة 
وأصبح يضم رشائح عريضة من املجتمع مثل العاملني 
واحلرفية،  اليدوية  األعامل  أو  الصغرية  الورش  يف 
الذين  الرتاحيل  وعامل  اجلائلني  الباعة  إىل  باإلضافة 
ليس هلم مكان عمل إال بالشارع، مع مالحظة أن %44 

 %26.4 ونحو   الزراعي  بالقطاع  يعملون  هؤالء  من 
يعملون بقطاع التشييد والبناء و16.2% يف قطاع النقل 

والتخزين. 

6- غياب استخدام األدوات التكنولوجية لدى األفراد: 
تشري اإلحصاءات الرسمية إىل أنه وعىل الرغم من التوسع 
الشديد يف التعامل باألدوات التكنولوجية املختلفة، إال 
أن نحو 71% من إمجاىل السكان ال يستخدمون اإلنرتنت 
التليفون  يستخدمون  وال احلاسب اآلىل ونحو 35% ال 
املحمول مع ارتفاع هذه النسب داخل املحافظات األكثر 

فقرًا. 

اإلجراءات احلكومية لتعزيز الشمول املالي

عىل  العمل  وأمهية  رضورة  املرصية  احلكومة  أدركت 
النقودية،  التعامالت  من  واحلد  املايل  الشمول  تعزيز 
اهلامة.  والقرارات  القوانني  من  العديد  صدرت  لذلك 
 2017 لسنة   89 رقم  اجلمهورية  رئيس  قرار  صدر  إذ 
برئاسته وعضوية  للمدفوعات،  القومى  املجلس  بإنشاء 
عدد من الوزارات واجلهات املعنية، وذلك هبدف خفض 
وحتفيز  املرصىف  اجلهاز  خارج  النقد  أوراق  استخدام 
مما  الدفع  يف  اإلليكرتونية  والقنوات  الوسائل  استخدام 
يسهم يف دمج القطاع غري الرسمى وحتقيق أعىل قدر من 
 2019 لسنة   18 رقم  القانون  صدر  كام  املايل.  الشمول 
واهلادف  النقدى  غري  الدفع  وسائل  استخدام  لتنظيم 
النقدية  غري  للمدفوعات  ملزم  تنظيمى  إطار  وضع  إىل 
صدر  كام  ذلك.  املشجعة عىل  املزايا  من  العديد  وتقديم 
لسنة   194 رقم  املرصىف  واجلهاز  املركزى  البنك  قانون 
2020 والذى تضمن بابًا كاماًل خيتص بنظم وخدمات 

الدفع والتكنولوجيا املالية )18(. 

مستقلة  إدارة  بإنشاء  البنوك  بإلزام  املركزى  البنك  وقام 
إدارات  بني  داخليًا  التنسيق  عملية  تتوىل  املايل  للشمول 
أخرى،  ناحية  من  املركزى  البنك  ومع  ناحية  من  البنك 
األدنى  احلد  حتديد  تم  كام  املايل.  بالشمول  يتعلق  فيام 
اسرتاتيجية  إعداد  ضمنها  ومن  إليها  املوكلة  املهام  من 
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تكون  أن  عىل  املايل  الشمول  لتحقيق  األجل  متوسطة 
بالنسبة  أو من حيل حمله  البنك  إدارة  معتمدة من جملس 

لفروع البنوك األجنبية )19(.
كام قامت احلكومة بإصدار العديد من القرارات، وعىل 
اجلانب اآلخر قام البنك املركزي املرصي وبعض البنوك 
املرصفية  التعامالت  لتشجيع  واسعة  بحملة  التجارية 

بداًل من التعامالت النقودية السائدة باملجتمع.
عىل اجلانب اآلخر، بدأت احلكومة يف التحرك جتاه تعميم 
مرتباهتم  عىل  للدولة  اإلداري  اجلهاز  موظفي  حصول 
الدفع اآليل، حيث وصل إمجايل من  بطاقات  عن طريق 
حيصلون عىل مرتباهتم عن هذا الطريق إىل نحو 3 مليون 
موظف ولكن هذه العملية مازالت تعاين من عدم وجود 
يف  خاصة  هؤالء  خلدمة  املطلوبة  اإللكرتونية  الشبكة 

الريف املرصي.
يضاف إىل ذلك صدور قرار وزير املالية رقم 117 لسنة 
عىل  املستحقة  الرضيبة  أداء  يكون  بأن  والقايض   2015
رشكات األموال واألشخاص االعتبارية بإحدى وسائل 
الدفع اإللكرتونية التي تتيحها البنوك، األمر الذي ساهم 
أنه  إىل  اإلحصاءات  وتشري  املسألة،  هذه  تعزيز  يف  كثريًا 
تم حتصيل نحو 60% من الرضائب املستحقة حتى هناية 

يناير املايض إلكرتونيًا.
وعىل اجلانب اآلخر، زاد عدد بطاقات االئتامن من 1.7 
بنهاية يونيو 2010 إىل 2.6 مليون بطاقة  مليون بطاقة 
يونيو  يونيو 2015 ثم إىل 3.6 مليون يف هناية  يف هناية 
مليون   16.2 من  اخلصم  بطاقات  وارتفعت   2020
بطاقات هناية يونيو 2015 إىل 17.8 مليون هناية يونيو 
 8.3 من  مقدمًا  املدفوعة  البطاقات  وباملثل   2020
وارتفع  الفرتة.  نفس  خالل  مليون   18.3 إىل  مليون 
عدد ماكينات الرصف اآليل من 4507 ماكينة إىل 7855 

و14152 ماكينة خالل نفس الفرتة. 
كام أصدر رئيس جملس الوزراء ووزير املالية العديد من 
القرارات يف هذا الصدد، منها وقف التعامل بالشيكات 
واحلسابات  والصناديق  الدولة  أجهزة  جلميع  احلكومية 

اإللكرتونية  املدفوعات  نظام  إىل  والتحول  اخلاصة، 
يشمل  الذي   ،)TSA( املوحد   اخلزانة  بنظام  والعمل 
للدولة،  العامة  املوازنة  يف  الداخلة  اجلهات  كافة 
ويكون الرصف والتحكم فقط من خالل هذه املنظومة 
اإللكرتونية اجلديدة، إضافة إىل إغالق ما يقرب من 61 
وحدة   2650 لعدد  الدولة  جهات  لكل  حساب  ألف 
حسابية يف مجيع أجهزة الدولة. هذا باإلضافة إىل تطبيق 
نظام ميكنة إدارة املالية احلكومية )GFMIS( وهو اخلطوة 
الثانية للتحول إىل جمتمع إلكرتوين، مع ربط النظامني فيام 
بينهام، بحيث ال تتم أي مدفوعة إلكرتونية إال من خالل 
املالية العامة احلكومية، وهو  نظام إدارة نظم املعلومات 
التحصيل  إىل  باإلضافة  للدولة.  العامة  للموازنة  ميكنة 
احلكومة  وأصبحت  واجلامرك  للرضائب  اإللكرتوين 
وكافة  واالستثامرات  واملعاشات  الرواتب  برصف  تقوم 
خطوات  وكلها  إلكرتونيًا،  املوازنة  يف  املرصوفات  بنود 

هامة ورضورية لتعزيز هذه العملية. 

آليات تعزيز الشمول املالي

املايل  الشمول  تعزيز  أن  السابق  العرض  من  لنا  اتضح 
وإدماج كافة فئات املجتمع ورشائحه املختلفة يف النظام 
واملرشوعات  والفقراء  املرأة  خاصة  الرسمي،  املايل 
الصغرية ومتناهية الصغر، حيقق العديد من املزايا وخيدم 
األهداف التنموية للبالد خاصة زيادة املدخرات املحلية 
وإجياد املزيد من فرص العمل واحلد من الفقر الخ. كام 
سليم  بشكل  األموال  إدارة  عىل  القدرة  لألفراد  يتيح 
االستثامرية  املرشوعات  تأسيس  يف  ويساعدهم  وآمن، 

وغريها من املزايا.
هذه  تعزيز  عىل  العمل  الرضوري  من  أصبح  وهكذا، 
تعميم  أجل  من  املايل  االبتكار  منافع  وجنى  املسألة 
الشمول املايل مع احلد من املخاطر التي هتدد االستقرار 
تعريف  حتديد  املسالة  وتتطلب  املستهلك.  ومحاية  املايل 
قومي وموحد للشمول املايل عىل مستوى الدولة باعتباره 
صانع  لدى  وموحدة  شاملة  رؤية  إلجياد  الزاوية  حجر 
املنتجات  ومعايري  لألداء  القياس  طرق  وحتديد  القرار، 
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السوق  يتم تقسيم  التي تصنف كمنتجات شاملة. وهنا 
إىل أربعة أقسام هي)20(:

	.عمالء مدرجون بالقطاع املرصيف الرسمي

	 عمالء مدرجون بالقطاع املرصيف الرسمي ولكن ال
يستخدمون اخلدمة.

	.عمالء خارج القطاع املرصيف الرسمي

	 الرسمي املرصيف  القطاع  مع  يتعاملون  ال  عمالء 
لعدم قبوهلم رشوط التعامل.

وهذا التقسيم يساعد عىل تقديم اخلدمات املناسبة لكل 
جمموعة من هذه املجموعات.

وهنا يشري خرباء صندوق النقد الدويل إىل أن هذه املسألة 
تتطلب توافر مخس جمموعات من السياسات، هي:)21( 

	 املدفوعات إجراء  تسهل  رقمية  حتتية  بنى  تأسيس 
بني  صفرية  أو  منخفضة  بتكلفة  الفورية  الرقمية 

األفراد واملؤسسات. 

	 .تطبيق معايري موحدة لتعزيز املنافسة

	 املقاييس أن  حيث  املنافسة،  سياسات  حتديث 
لذا  املسالة  هذه  يف  تصلح  ال  للمنافسة  التقليدية 
يتطلب األمر البحث عن طرق جديدة وأكثر تقدمية 

إلبقاء األسواق قائمة عىل املنافسة وقادرة عليها.

	 البيانات وحتديد قواعد استخدام تعزيز خصوصية 
البيانات التي تناسب املجتمع ككل.

	 هذا يف  العاملة  املؤسسات  كافة  بني  اجلهود  تنسيق 
التنظيمية  واجلهات  املركزي  البنك  مثل  املجال 

األخرى.

املقرتحة  اآلليات  من  جمموعة  هناك  سبق،  مما  انطالقا 
لتعزيز الشمول املايل، أبرزها ما ييل: 

الريف  يف  املرصيف  اجلهاز  أدوات  حتديث  أمهية   -1
هبا  يقوم  التي  العديدة  اإلجراءات  فرغم  والقرى؛ 
وشاقًا  طوياًل  مازال  الطريق  أن  إال  املرصيف،  اجلهاز 

إىل  وحيتاج  املرصفية،  التعامالت  إىل  املجتمع  لتحويل 
تضافر اجلهود بغية تغيري العادات السائدة وكذلك قيام 
ومدن  قرى  كافة  لتشمل  االهتامم  دائرة  بتوسيع  البنوك 
وعىل  املعامالت،  تسهيل  أمام  العقبات  إزالة  مع  مرص 
احلكومة العمل عىل إصدار الترشيعات التي حتول دون 
املعامالت  تعزيز  إىل  وتؤدى  النقودية  املعامالت  انتشار 

املرصفية، مما يساعد عىل تعزيز الثقة يف اجلهاز املرصيف.

تعبئة  يف  بدوره  املرصيف  اجلهاز  قيام  الرضوري  من   -2
عىل  قدرة  أكثر  يصبح  بحيث  وتطويره  املدخرات، 
جذب املدخرات، خاصة يف الريف املرصي، وتوظيفها 
املرصفية وزيادة  التعامالت  األمثل، وتشجيع  التوظيف 
القومي  االقتصاد  يف  املنظم  واملرصيف  املايل  اجلهاز  رقعة 
النقدية غري  التعامالت  احلد من  إىل  النهاية  يؤدى يف  مما 

املنظمة.

مزودى  من  شبكة  إنشاء  يف  التوسع  ذلك  ويتطلب 
ورشكات  البنوك  فروع  ذلك  يف  بام  املالية  اخلدمات 
ماكينات  عدد  زيادة  بجانب  الربيد  ومكاتب  الرصافة 
اجلغرافية  املناطق  لتشمل  متتد  أن  عىل  اآلىل  الرصف 
يف  والتوسع  املرصى،  الريف  يف  خاصة  املحرومة 
املحمول  اهلاتف  عرب  املقدمة  الرقمية  املالية  اخلدمات 

والشبكة اإلليكرتونية. 

هذا  ويف  الربيد.  توفري  صناديق  وحتديث  تطوير   -3
السياق، جيب العمل عيل تطوير وحتديث صناديق توفري 
يف  خاصة  املدخرات  لتعبئة  أداة  تصبح  بحيث  الربيد 
القرى والنجوع املرصية. إذ من املأمول أن تقوم صناديق 
توفري الربيد بسد هذه الفجوة، خاصة وأهنا متتلك العديد 
من املزايا التي تؤهلها لذلك، فهي تتواجد يف كافة القرى 
والنجوع )حيث يوجد نحو 4449 مكتب بريد منترشة 
مع  كثريًا  تنسجم  أهنا  كام  اجلمهورية(.  أنحاء  خمتلف  يف 
ما  وهو  املجتمعات،  هذه  يف  السائدة  واألعراف  القيم 
كانت  حيث  األزل،  قديم  منذ  املرصية  السينام  صورته 
يضع  بأن  العمل  إىل  يذهب  من  لكل  الدائمة  التوصية 
من  هلا.  اآلمن  املالذ  تعترب  والتي  »البوستة«  يف  نقوده 
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تقدمها  التي  األساسية  النصائح  إحدى  هذه  كانت  هنا 
للعمل  القرية  من  ينتقل  أفرادها  من  فرد  ألى  األرسة 
الكربى  اجلائزة  وكانت  القاهرة،  أو  املدينة  يف  والعيش 
ثقافيًا،  أو  أو رياضيًا  املدرسة، علميًا  املتفوق يف  للتلميذ 
هي احلصول عىل دفرت توفري بمبلغ رمزي هدية من إدارة 
توفري  دفرت  تفتح  العائالت  بعض  وكانت  بل  املدرسة 
للطفل بمجرد والدته وتضع فيه مبلغًا شهريًا يستكمله 
حني يكرب بعض اليشء، هذه األمثلة وغريها توضح لنا 
الدور اهلام واحليوي الذى كان يلعبه دفرت توفري الربيد يف 
هامة،  ادخارية  أداة  باعتباره  املرصي،  واملجتمع  األرسة 
ويعكس مدى الثقة التي كانت حتظى هبا هذه األداة عىل 

مدار مائة ومخسني عامًا هي عمرها حتى اآلن.
عمومًا، ورغم كل ما سبق، فإن هناك فرصة هائلة إلعادة 
إحياء صندوق توفري الربيد كأداة ادخارية هامة تسهم يف 
ورفع  االقتصادي  النشاط  ثم  ومن  االستثامرات  تعزيز 
الصغرية  األفراد، والرشكات  معدل االدخار من خالل 
أحسن  ما  إذا  املجال  هذا  يف  والتوسع  واملتوسطة، 
يتطلب  ما  وهو  معها،  التعامل  إدارهتا  عىل  القائمون 
هذه  يف  أكرب  بدور  لتضطلع  اهليئة  تطوير  عىل  العمل 
الغالبية  لدى  شعبي  قبول  من  به  حتظى  ملا  نظرًا  العملية 
العظمى من ساكني الريف والقرى، والرشحية الدنيا من 
كافة  يف  وكبري  قوى  بانتشار  تتميز  كام  املتوسطة،  الطبقة 
سهولة  من  به  تتسم  عام  فضاًل  املجتمع،  ونجوع  قرى 
ويرس يف التعامالت ختتلف بشدة عن التعقيدات البنكية 
تعد  وبالتايل  السائدة،  املجتمعية  القيم  مع  وتالئمها 
القطاع  لدى  املكتنزة  لألموال  اجلاذبة  األدوات  إحدى 
العائيل وكذلك القطاع غري الرسمي، وهناك العديد من 
يدع  ال  بام  تؤكد  والتي  املجال  هذا  يف  الدولية  اخلربات 
تسهم  أن  يمكن  التي  اهلائلة  اإلمكانيات  للشك  جماال 
االدخار  معدالت  ورفع  النمو  تعزيز  يف  األداة  هذه  هبا 

باملجتمع.
وهكذا، يصبح من الرضوري العمل عيل تعزيز صندوق 
يكون  شعبي  ادخاري  وعاء  بمثابة  ليصبح  الربيد  توفري 
هدفه األسايس هو تعبئة املدخرات من القطاعات العريضة 

من املجتمع، وهو ما لن يتأتى إال عرب إعادة النظر يف البناء 
املؤسيس للهيئة وإصالح القانون 19 لسنة 1982 املنشئ 
هلا بام حيررها من كافة القواعد واللوائح احلكومية، جنبًا 
إىل جنب مع االهتامم بتطوير وتدريب العاملني هبا ملجاهبة 

التقدم التكنولوجي الكبري يف هذا املجال.
مع  تتناسب  التي  االستثامرية  املرشوعات  إجياد   -4
دخول متوسطي وصغار املواطنني: بدأت تلوح يف األفق 
اإلجيايب  والتحرك  املشكلة  هلذه  احلكومة  إدراك  بوادر 
التحرك حلل هذه  للتعامل معها، ففي إطار سعيها نحو 
املرشوعات  العديد من  أعلنت احلكومة عن  املشكالت 
اجلديدة سواء فيام يتعلق برشكة »أيادي« أو »مرشوعك« 
هو  املرشوعات  هذه  هدف  أن  أعلنت  اذ  »مجعيتي«،  أو 
دعم املرشوعات الصغرية ومتناهية الصغر، وهو هدف 
نبيل يمكن أن يتحقق عرب تالىف األخطاء السابقة، بحيث 
وتنشئ  املرصي،  الريف  يف  البعيدة  املناطق  إىل  تذهب 
املستثمر  أو  املدخر  استثامرية تساعد عىل جذب  كيانات 
العمل  جيب  كام  معها.  رشاكة  يف  للدخول  الصغري 
بالتنسيق التام بني هذه الكيانات والصندوق االجتامعي 
الوطن  ربوع  كافة  يف  املنترشة  الربيد  ومكاتب  للتنمية 
معينة  ترشيعية  تعديالت  إدخال  ذلك  تطلب  لو  حتى 
عىل  تساعد  أمور  كلها  وهى  بذلك،  بالقيام  هلم  تسمح 
إجياد كيانات استثامرية مناسبة للمدخر الصغري ومالءمة 

للبيئة التي يعيش فيها.
البنوك لتخصيص نسبة  بتوجيه  املركزي  البنك  قيام   -5
الرأساملية  األصول  لتمويل  القروض  حمافظ  من  حمددة 
ورأس املال العامل للرشكات: وذلك مع حتديد البنوك 
قرض  عىل  للحصول  بالكامل  املطلوبة  للمستندات 
)أصول رأساملية أو رأسامل عامل( بمجرد تقدم الرشكة 
الصناعية للبنك للحصول عىل القرض، أو اإلعالن عن 
عىل  للبنك،  اإللكرتوين  املوقع  عىل  املطلوبة  املستندات 
أن تقوم البنوك بتحديد مدة حمددة تلتزم هبا لالنتهاء من 
الدراسات واالستعالمات واألعامل اإلدارية اخلاصة هبا 
إلعطاء العميل قرار املوافقة أو الرفض عىل التمويل عىل 

أال تزيد هذه املدة عن ثالثة أشهر. 
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هذا  مع  التعامل  أن  نرى  السابقة،  االعتبارات  ضوء  يف 
املوضوع جيب أن يتم يف إطار السياسة النقدية واالئتامنية 
االلتزام  رضورة  منها  متكاملة  أطر  ووضع  للبالد 
والبيانات  اإلحصاءات  نرش  يف  والعلنية  بالشفافية 
البيانات واإلحصاءات  األساسية. فعىل الرغم من كثرة 
التقارير  املتتبع هلذه  أن  إال  املركزي،  البنك  ينرشها  التى 
يلحظ أهنا فقدت الكثري من حمتواها العلمي، األمر الذى 
حد كثريًا من إمكانية االستفادة منها. فعىل سبيل املثال، 

البيانات  ينرش  واالئتامنية  النقدية  األوضاع  تقرير  كان 
بصورة  وغريها  العامة  البنوك  بني  مفرقًا  املرصفية 
تفصيلية، إال أنه ينرش اآلن جمرد بيانات إمجالية ال تساعد 
كثريًا يف دراسة األوضاع املرصفية احلقيقة. كام تكتسب 
أن  إذ  خاصة،  أمهية  املركزي  للبنك  التامة  االستقاللية 
الفصل  إىل  حتتاج  املرصي  املجتمع  يف  احلالية  الظروف 
تدعيم  طريق  عن  واملالية  النقدية  السياسة  بني  التام 
سلطات البنك املركزي وضامن استقالليته عن السلطات 
األخرى يف الدولة، ووضع اآلليات والوسائل التي حتقق 

الشفافية الكاملة يف أعامله.
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