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 ور قواعد البيانات اإلحصائية في تحقيق الشمول المالي لمعدالة االجتماعية د
 (ةحال)دراسة 

 لبحث مستخمص ا
الشريحة األكبر لمحدودي ومتوسطي الدخل  عمى ميماً  اجتماعياً  يمعب الشمول المالي دوراً 

من خبلل وكذلك المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خبلل ضمان وصول الخدمات المالية ليم 
مع عرض جميع منتجات البنوك لشرائح المجتمع المختمفة ونشرىا داخل الجامعات لضم القنوات الرسمية 

 عمىنحو متزايد  عمىت المانحة وصناعة الخدمات المالية وتعمل الحكومات والجيا .أكبر شريحة ممكنة
تعزيز االشتمال في القطاعات المالية لضمان توافر الخدمات لجميع األفراد بما في ذلك أصحاب الدخول 
المنخفضة، وأثبتت الدراسات وجود عبلقة وثيقة بين الشمول المالي واالستقرار المالي والنمو االقتصادي 

  .الصغيرة والمتوسطة بيدف دعم النمو االقتصادي مشروعاتيل لممثل إتاحة التمو 
الى النظام اإلحصائي الذي يقوم بحفظ البيانات  االحصائية عد البياناتواقويشير مصطمح 

عند الحاجة يا وتحديثيا وتسجيميا الكترونيًا عمى الحاسب اآللي بغرض السماح لممستخدمين باسترجاع
حيث  ،لمعدالة االجتماعية الشمول المالي تحقيقفي  ىاماً  البيانات اإلحصائية دوراً وتمعب قواعد  الييا،

الخدمات المالية من خبلل الحسابات الرسمية من شأنو  عمىبل الحصول أن توفير سُ  إلىتشير الشواىد 
دارة المخاطر المالية التي يواجيونيا و  االستثمار تمكين األفراد والشركات من تحقيق سبلسة االستيبلك وا 

 .في التعميم والصحة ومشاريع األعمال
عد قاعدة البيانات العالمية لمشمول المالي، األداة األكثر قيمة في ىذا الشأن حيث تقدم صورة وتُ 

 عمىدقيقة ومتعددة األبعاد لما تم التوصل إليو ومدي التقدم الذي تم تحقيقو في توسيع نطاق الحصول 
الخدمات المالية األساسية التي يحتاج الييا األشخاص لحماية أنفسيم من الضيق والمشقة واالستثمار 

وقد تم وضع قواعد وتشريعات ىدفيا تيسير إجراءات المعامبلت المصرفية بكافة أشكاليا  .في مستقبميم
قابية والقواعد المنظمة تحقيق الشمول المالي بإصدار عدد من التعميمات الر  منكن البنك المركزي يتمل

ترسيخ وتحسين مستوي الشمول المالي  إلىجانب إنشاء مركزية بالبنك تيدف  إلى ،لمعمل المصرفي
  .بمصر

ما  عمىيتطمب التعرف األمر الذي  وىو ،مشكمة مخيفة النمو التدريجي لظاىرة الباعة الجائمين مثليو 
رسمي ونشأتو وتاريخو مما يتطمب التعرف عمي البائع السوق غير الرسمي أو االقتصاد غير الب يسمي عممياً 

أسباب  عمىالتعرف  وأيضاً  ،وتصنيف الباعة الجائمين وعممية البيع نفسيا المتجول وعمالة النساء واألطفال
منية أانتشار ظاىرة الباعة الجائمين والمشاكل الناتجة عن وجودىم في الشوارع والميادين سواء كانت حضارية أو 

 .القوة والضعف والتحديات الموجودة في الفراغات الحضريةونقاط 
في الفترة من  العينةجمع بيانات  عن طريقاإلسكندرية محافظة وقد تم دراسة حالة الباعة الجائمين في 

بيا تجمعات كبيرة من  أحياء 4 دراسةلاستبيان استمارة  3232 من خبلل 8109إلى صيف  8108خريف 
لوضع حمول وذلك  ،غربو شرق و وسط و المنتزه : موى الطبقيةالعينة العشوائية الباعة الجائمين لتكوين 

ستراتيجية لمحد من المشكمة ، المستخدمة لمعينة لمباعة الجائمين طبقاً  عاماً  وقد رسمت نتائج االستبيان شكبلً  ،وا 
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أن التكنولوجيا الرقمية ال  البيانات اإلحصائية في معالجة الشمول الماليمن أىم التوصيات لدور قواعد ُيعد و 
ضمان استفادة األشخاص من الخدمات و تكفي بمفردىا لزيادة الشمول المالي ومن ثم تحقيق العدالة االجتماعية 

 المالية الرقمية.
 

 الباعة الجائمين، االقتصاد غير الرسمي، الشمول المالي ،قواعد البيانات اإلحصائيةالكممات المفتاحية: 
 مقدمة (0)

عمى الشريحة األكبر لمحدودي  اً ىام اجتماعياً  دوراً  بحثكيدف رئيسي لم يمعب الشمول المالي
عرض جميع منتجات البنوك  من خبللومتوسطي الدخل وكذلك المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

ضم وللضمان وصول الخدمات المالية ليم من خبلل القنوات الرسمية وذلك لشرائح المجتمع المختمفة 
المالية عمى نحو متزايد عمى المؤسسات و والجيات المانحة ة وتعمل الحكوممنيم.  أكبر شريحة ممكنة

االشتمال في القطاعات المالية لضمان توافر الخدمات لجميع األفراد بما في ذلك أصحاب الدخول  تعزيز
يتطمب التعرف األمر الذي  وىو مشكمة مخيفة النمو التدريجي لظاىرة الباعة الجائمين مثليو . المنخفضة

عمي أسباب و االقتصاد غير الرسمي مما يتطمب التعرف عمي البائع المتجول ب ما يسمي عممياً  عمى
انتشار ظاىرة الباعة الجائمين والمشاكل الناتجة عن وجودىم في الشوارع والميادين سواء كانت حضارية 

عمل ، وقد تم ذلك من خبلل منية ونقاط القوة والضعف والتحديات الموجودة في الفراغات الحضريةأأو 
ستراتيجية لمحد من ، ولمحاولة إيجاد المشكمة كتم استبيان من خبلل عينة عشوائية لوضع حمول وا 

 .لشمول الماليقاعدة بيانات ال منيم ضم أكبر شريحة ممكنةاستراتيجية ل
الى نظام إحصائي لحفظ البيانات وتسجيميا  االحصائية عد البياناتواقويشير مصطمح 

الكترونيًا عمى الحاسب اآللي بغرض السماح لممستخدمين باسترجاع وتحديث ىذه البيانات عند الحاجة 
لبيانات والمعمومات إلكترونيًا عمى أجيزة احصيمة تجميع وتخزين  ر أيضًا الى. كما يشي[01] الييا 

، مما ُيتيح ُسيولة في الرجوع إلييا عند الحاجة ليا، حيُث يتم تنظيميا عمى شكل جداول حاسب اآلليال
النتائج،  فرزيارات تقوم بتخامما ُيسيل البحث عن المعمومات بشكل ُميّسر وسريع عبر كممة مفتاحية و 

ع من األجيزة انو عدة أويتم تخزينيا عادًة عمى شكل ممف واحد أو عمى شكل عّدة ممّفات توجد عمى 
. وتمثل قواعد [22] ويتم إدارتيا من قبل نظام إدارة قواعد البياناتسواء المحمية أو السحابية  التخزينّية

أداة الدول والحكومات لرفع مستوي المعيشة  يعتبروالذي  تحقيق الشمول الماليالبيانات دورًا ىامًا في 
استخدام تقميل التعامل المالي النقدي و  إلىوتحقيق النمو االقتصادي واالستقرار المالي مما يؤدي 

أثبتت الدراسات وجود عبلقة وثيقة بين الشمول المالي واالستقرار المالي والنمو قد و . العمبلت
 . االقتصادي مثل إتاحة التمويل لمشركات الصغيرة والمتوسطة بيدف دعم النمو االقتصادي

الفئات والشمول المالي مصطمح أطمق عميو العديد من التعريفات من أبرزىا إدخال أو دمج 
سمح ليا باالنخراط في أو من ذوي الدخل المالي المنخفض الذي ال يُ  التي يطمق عمييا ميمشة مالياً 

عمميات النظام المصرفي بالتعامل مع الجياز المصرفي من خبلل منظومة العمل الرقمية، وقد حرصت 
مالي لضم أكبر عدد من تطبيق مبادرة البنك المركزي في إرساء مفيوم الشمول ال عمىالبنوك المصرية 
النظام المالي بتشجيع المواطنين عمي فتح حسابات بنكية خبلل أسبوع الشمول  إلىفئات المجتمع 
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ويتم استخدام مصطمح الشمول المالي المضاد لوصف ما يحدث في مصر من معامبلت مالية  .المالي
تكون مصر من البمدان القميمة  أن شاذة تستحق الدراسة والتأمل في ظواىر اقتصادية خارقة حيث تكاد

 لمتسوق وشراء العقارات والسمع المختمفة بعيداً  في العالم التي تستخدم عشرات المبليين من الجنييات نقداً 
 .عن الجياز المصرفي

محافظة اإلسكندرية من انتشار ظاىرة الباعة الجائمين وتجار في معاناه  بحثتتمثل مشكمة الو
باعة الجائمين ليصل إلي حد غمق شوارع كاممة أمام حركة السيارات والمشاة ال هاألرصفة وقد زاد سطو 

وتسمط البمطجة عمي إدارة تمك األسواق، وتكاد تنتشر ظاىرة تجار األرصفة في أغمب المناطق الحيوية 
 بالمحافظة مما يؤدي إلي اختناقات في معظم الميادين اليامة والشوارع الرئيسية في المناطق التي تعاني

شمل مروري طوال اليوم، وحتي يتم دراسة دور قواعد البيانات  مما ُيحدثمن تكدس بشري ىائل 
دراسة حالة الباعة الجائمين لمعدالة االجتماعية كان من الضروري  اإلحصائية في معالجة الشمول المالي

ستراتيجية لمحد من المشكمة محافظة االسكندريةفي  لمباعة  اماً ع شكبلً وذلك لرسم  لوضع حمول وا 
 .ضمان استفادة األشخاص من الخدمات المالية الرقميةحتي يتسنى  الجائمين في اإلسكندرية

ودور البنك المركزي المصري في  ،األول الشمول المالي في القسم عمىبالتعرف بحث ال قوميو 
الجائمين في محافظة يتم دراسة حالة الباعة ثالث وفي القسم ال ،نيتحقيق الشمول المالي في القسم الثا

 .البحثفي القسم الرابع يتم استعراض أىم نتائج وتوصيات أخيرُا اإلسكندرية، و 
 
 تعريف الشمول المالي  ( 0-0)

تقرير التنمية المالية كما أشار  ،طمق عميو العديد من التعريفاتالشمول المالي مصطمح أٌ 
إدخال أو  اتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختمف فئات المجتمع حيث يتم ، من أبرزىاالعالمية

أو من ذوي الدخل المالي المنخفض الذي ال يسمح ليا  دمج الفئات التي يطمق عمييا ميمشة مالياً 
 ،باالنخراط في عمميات النظام المصرفي بالتعامل مع الجياز المصرفي من خبلل منظومة العمل الرقمية

عني إتمام جميع التعامبلت المالية بطريقة إليكترونية بتقديم الخدمات المالية من خبلل الطرق السيمة بم
ويتم قياس الشمول المالي في  .[20] والبسيطة وبأقل التكاليف مثل الدفع عن طريق الياتف المحمول

أي مجتمع بناًء عمى ما يقدم من خدمات مالية )جانب العرض( وجودة تمك الخدمات واتاحتيا لكافة 
ستراتيجيتيا طبقات المجتمع. وقد قامت العديد من الدول بإدراج الشمول المالي كيدف من أىداف ا

القومية، وقد شكمت ىذه التطورات تحديات كبيرة لمجيات الرقابية المالية تمثمت في النظر في كيفية 
الموائمة بين الشمول المالي كيدف استراتيجي جديد وبين األىداف الثبلثة األخرى المتعارف عمييا وىي: 

 . [8] ية االستقرار المالي والحماية المالية لممستيمك والنزاىة المال
% من البالغين حول العالم خارج األنظمة المصرفية وغالبيتيم 28وتشير الدراسات إلى أن 

% من الفقراء ال 57وتبين أن ، موجودون في دول جنوب آسيا ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
بب ارتفاع التكاليف وبعد المسافات والمتطمبات المرىقة لفتح حساب مالي وأن يتعاممون مع المصارف بس

% من البالغين 37مميار نسمة حول العالم ال يحصمون عمى خدمات مالية رسمية وال يدخر سوي  3.7
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ظير وتُ . حول العالم الذين يكسبون أقل من دوالرين لمفرد في اليوم أمواليم في مؤسسات مالية رسمية
منافع ممموسة غير مجرد زيادة مدخرات  اكون لييالبحوث أن الحصول عمى منتجات االدخار قد 

العمبلء حيث تساعد عمى تمكين النساء من أسباب القوة االقتصادية وزيادة االستثمارات المنتجة 
 .واالستيبلك ورفع االنتاجية والدخول وزيادة اإلنفاق ألغراض الصحة الوقائية

في إرساء مفيوم الشمول  [07]  البنوك المصرية عمى تطبيق مبادرة البنك المركزيحرصت قد و 
تشجيع المواطنين عمي فتح  وذلك من خبلل المالي لضم أكبر عدد من فئات المجتمع إلى النظام المالي

وتقوم البنوك المركزية بدور ميم في تعزيز الشمول المالي  .حسابات بنكية خبلل أسبوع الشمول المالي
أشكاليا مع إتاحة  افةمن خبلل وضع قواعد وتشريعات ىدفيا تيسير إجراءات المعامبلت المصرفية بك

ميات الدفع اإللكترونية والعمميات المالية خدمات مالية مبسطة مثل استخدم الياتف المحمول في عم
نقطة انطبلق نحو تعميم الخدمات المالية بشكل  مالي أو إيداع ياألخرى حيث يكون فتح حساب جار 

من الخدمات المالية المسؤولة المقدمة من خبلل  إلى مجموعة أوسع نطاقاً  إذ يتيح ذلك مساراً  ،كامل
الشواىد الجديدة إلى أن توفير سبل الحصول عمى الخدمات  وتشيرًا. مؤسسات مالية أكثر قوة وتنوع

المالية من خبلل الحسابات الرسمية من شأنو تمكين األفراد والشركات من تحقيق سبلسة االستيبلك 
دارة المخاطر المالية التي يواجيونيا واالستثمار في التعميم والصحة ومشاريع األعمال  . وا 

البنوك لنشر الثقافة المالية مع  يز القطاع المالي خصوصاً وتحرص البنوك المركزية عمي تحف
كيفية تعزيز الشمول المالي في إطار التوسع في شبكات تقديم الخدمات المالية من خبلل التوسع في 
شبكة فروع مقدمي الخدمات المالية واالىتمام بإنشاء فروع أو مكاتب صغيرة لتمويل المشاريع متناىية 

إلتاحة الخدمات المصرفية وتوفيرىا بين طبقات  ATMاآللية  ماكينات الصرف الصغر مع زيادة عدد
ستخدمة في ذلك االتصاالت لتقديم الخدمات المالية الرقمية المجتمع مع تطوير نظم الدفع والتسوية مٌ 

عن طريق الدفع عبر الياتف المحمول ويتطمب ذلك تقديم بيانات شاممة تتضمن سجبلت البيانات 
ضافة إلي قاعدة بيانات وتشتمل ىذه باإل ،التاريخية لؤلفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة ةنياتمئاال

الجيات عمي منظمات غير حكومية وجمعيات تعاونية ومؤسسات لتنمية المجتمعات المحمية وبنوك 
تجارية وحكومية وشركات تأمين وشركات بطاقات االئتمان ومقدمي الخدمات السمكية والبلسمكية 

 .تحويل البرقي ومكاتب البريد وغيرىا من األنشطة التي تتيح الوصول إلي منافذ البيعوال
الفقراء ومحدودي الدخل إضافة إلى المرأة  وييتم الشمول المالي بالعامل االجتماعي وخصوصاً 

الصغيرة والمتوسطة بخمق فرص عمل مما يساىم و  متناىية الصغر بالوصول إلى األفراد والمشروعات
 .قيق النمو االقتصادي وبالتالي خفض معدالت الفقر وتحسين توزيع الدخل ورفع مستوي المعيشةفي تح

وفي مصر يثار الكثير من حفيظة المتابعين فيل ثمة وعي كاف لدي البنك المركزي ولدي 
المصرفيين بمبررات اجتناب الفقراء لممصارف؟ ال شك أن النسبة الكبيرة ال تثق بالمصارف رغم سريتيا 

 .المصرفية التي تحمي الكبار وال تيم الفقراء المعدمين في تسجيل األصول المنقولة
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 تعريف الشمول المالي المضاد ( 0-8)
، لوصف ما يحدث في مصر من [02]  يمكن استخدام مصطمح الشمول المالي المضاد

تكون من مصر أن معامبلت مالية شاذة تستحق الدراسة والتأمل في ظواىر اقتصادية خارقة حيث تكاد 
لمتسوق وشراء العقارات والسمع  البمدان القميمة في العالم التي تستخدم عشرات المبليين من الجنييات نقداً 

وبعقود ابتدائية غير مسجمة حيث يتم إدارة أي نشاط  عن الجياز المصرفي تماماً  المختمفة بعيداً 
  .بمبليين الجنييات دون عمم الدولة اقتصادي ضخم من خبلل االقتصاد غير الرسمي وتحقيق ارباحاً 

قياس مستوي الشمول  3105المالي لعام "قاعدة بيانات المؤشر العالمي لمشمول  ويعرض تقرير
المالي وثورة التكنولوجيا المالية" بعض النتائج الرئيسية لقاعدة البيانات إلي جانب أفكار تفصيمية عن 

دولة من امتبلك حسابات مصرفية والقيام بسداد المدفوعات  041ن البالغين في أكثر من مكُ كيفية تَ 
دارة المخاطر  المالية، ودراسة البنك المركزي لتجارب بعض الدول أثبتت أىمية واالدخار واالقتراض وا 

التوجو إلي الشمول المالي وىو ما يتوافق مع توجيات الدولة من حيث االىتمام األكبر بالفقراء 
والميمشين والمشروعات متناىية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلي جانب االستفادة من الموارد الداخمية 

 .دولة لتحسين األوضاع االقتصاديةغير المستخدمة لم
النشاطات االقتصادية والتي تحدث خارج مجال  جميعانو  عمىويعرف االقتصاد غير الرسمي 

االقتصاد الرسمي والذي تقوم الحكومة بضبطو وتكون فيو أنواع معينة من الدخل ووسائل الحصول عميو 
ويسمي االقتصاد غير الرسمي  .غير مضبوطة من قبل مؤسسات المجتمع في بيئة قانونية واجتماعية

عن نظر الدولة والعمل خارج طائمة الشرطة والنظام بمصطمح السوق السوداء حيث فكرة التيرب 
القانوني، والبائع المتجول تمثل صفة تطمق عمي التجار غير ثابتي المكان والذين يقومون بعرض 

 "أ و ب"في المادة األولي فقرة  0275لسنة  22رقم  المصري بضائعيم في الطرقات وقد عرف القانون
أو بضائع أو يمارس حرفة أو صناعة في الطريق العام أو في  معاً أن البائع المتجول ىو كل من يبيع س

مكان عام دون وجود محل ثابت وأنو من يتجول من مكان إلي آخر أو يذىب إلي المنازل ليبيع سمعا أو 
 .بضائع أو يعرضيا لمبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول

تصنيع مواد غذائية وأدوية وصناعات اسمو اقتصاد بير السمم يتم من خبللو  ىناك عالم موازٍ و 
معدنية وأسمحة خفيفة وثقيمة ويتم بناء مئات األبنية وبيع آالف السيارات دون معرفة اسم البائع باستخدام 

حمل المسئولية القانونية دون أدني مسئولية يتو  باسمو ما يسمي بالكحول وىو شخص يكتب كل شيء
  .عمي صاحب النشاط الفعمي

نفت بأنيا من أقل المالي المضاد وراء تضاؤل حصيمة الضرائب والتي صُ  الشموليعتبر و 
% في الدول 21% من الناتج القومي بالمقارنة بأكثر من 02.7النسب العالمية حيث تصل إلى حوالي 

المتقدمة والذي يتطمب توزيع األعباء الضريبية بشكل أكثر عدالة وعدم معاقبة الطبقة المتوسطة 
مع تضييق الخناق عمى مستخدمي الشمول المالي المضاد ومنع  ة األكثر التزاماً والشركات الرسمي

يقاف توكيبلت البيعاالالمعامبلت النقدية المباشرة فيما يتعدى عشرة   .ف جنيو وا 
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 شروط الشمول المالي ( 0-3)
ي يعتبر الشمول المالي أداة الدول والحكومات لرفع مستوي المعيشة وتحقيق النمو االقتصاد

واالستقرار المالي مما يؤدي إلى تقميل التعامل المالي النقدي واستخدام العمبلت حيث إن نسبة 
المعامبلت المالية التي تتم خارج الجيات المصرفية الرسمية كالبنوك ومكاتب البريد والجمعيات األىمية 

دولة إلي تطبيقيا وخاصة المصرفية تكون كبيرة مما يمثل عائق كبير لمتنمية االقتصادية التي تسعي ال
 وبالتالي يمكن تحديد شروط الشمول المالي في النقاط التالية:. بعد تحرير سعر صرف العممة

  .تحديد الدول لؤلىداف التي يمكن من خبلليا تحقيق ورفع كفاءة الشمول المالي -
ومدي  دراسة السوق المصرفي دراسة جديدة لمعرفة مدي جدوى المنتجات الموجودة حالياً  -

 .تناسبيا مع أفراد المجتمع
 .دراسة مطالب واحتياجات السوق من الخدمات المصرفية لتحقيقيا عمى أرض الواقع -
فئات  جميعالعمل عمى إطبلق خدمات جديدة تغطي كافة االحتياجات المالية والمصرفية ل -

 .المجتمع
ومات التي يحتاجونيا متابعة العمبلء ومدي رضائيم عن الخدمات المتاحة وتزويدىم بكل المعم -

 .عن حساباتيم
توفير الخدمات االستشارية لمعمبلء ومساعدتيم في اختيار الخدمات األكثر مبلئمة ليم والتي  -

 .تساعد عمى إدارة أمواليم بطريقة سميمة
العمل عمى تفعيل دور الجيات الرقابية المختمفة مما يكسب ثقة العمبلء بالخدمات المقدمة  -

 .عادلةوتطبيق سياسة 
 أشكال تطبيق الشمول المالي ( 0-4)

تقوم البنوك المشاركة بفتح حسابات لمعمبلء الجدد وتقديم منتجات مصرفية جذابة لجذب 
المواطنين ممن ال يممكون حسابات مصرفية لوضع أمواليم في البنوك بمصروفات بسيطة باإلضافة إلى 

أمين ووسائل الدفع وليس فقط عمى اإلقراض والتمويل ابتكار أدوات مالية جديدة تعتمد عمى االدخار والت
 .فئات المجتمع جميعلتمبية احتياجات 

ويشمل تطبيق الشمول المالي تواجد البنوك خارج مقارىا في المناطق النائية والميمشة وأقاليم 
مصر المختمفة والنوادي والجامعات مع عرض المنتجات المصرفية المبلئمة ليذه الشريحة من 

 .المتعاممين
 .[3] وقد تمثمت جيود الحكومة المصرية في مجال تعزيز الشمول المالي فيما يمي: 

 بشكل الخدمات المصرفية، بأن تقوم البنوك  عمىلمبنوك بتسييل الحصول  اصدار تعميمات
فوري بإتاحة الحدود االئتمانية البلزمة لمقابمة تمويل العمميات االستيرادية لمسمع األساسية 

 واالستراتيجية بما يضمن تمبية طمبات الشركات المستوردة ليا.
 عمبلء، والتغذية توجيو البنوك باستمرار العمل بمراكز االتصال لدييا لمرد عمى استفسارات ال

 الفورية لماكينات الصراف اآللي.



1 

 

  إطبلق مبادرة جديدة لمعمبلء غير المنتظمين في السداد من األفراد الطبيعيين، بغرض إقالتيم
من عثرتيم وتمكينيم من التعامل مع القطاع المالي الرسمي مرة أخري، وبما يساعد عمي زيادة 

 قدراتيم الشرائية وتعزيز الطمب المحمي.
  صدار المحافظ االلكترونية،  باستخداملخدمات الدفع  القصوىرفع الحدود الياتف المحمول، وا 

والسماح لمبنوك بفتح حسابات ىاتف محمول لعمبلئيا الحاليين باستخدام البيانات الخاصة 
 اليوية المسجمة لدي البنك. عمىبالتعرف 

 
 أىمية الشمول المالي لممواطن ( 0-5)

فئات  جميعلممواطن وذلك ألن تطبيق الشمول المالي يعني أن  ىام جداً الشمول المالي يعتبر 
المجتمع تكون لدييم فرص مناسبة إلدارة أمواليم ومدخراتيم بشكل سميم وآمن لضمان عدم لجوء األغمبية 

شراف  ةأليلموسائل غير الرسمية التي ال تخضع  نصب حتى ال يتعرض المواطن لحاالت وذلك رقابة وا 
  .أو تفرض عمييم رسوم مبالغ فييا

الشمول المالي سبب رئيسي لمنمو االقتصادي لمدولة ويعمل عمى تحقيق االستقرار المالي ويعد 
حيث إن الحالة االقتصادية لمدولة لن تتحسن في ظل وجود عدد كبير من األفراد والمؤسسات مستبعدين 

المالي قيام المؤسسات المالية بتطوير منتجاتيا  ويضمن الشمول .من القطاع المالي الرسمي مالياً 
والمنافسة بينيم لتقديم منتجات مالية منخفضة التكمفة وسيل الحصول عمييا كما تراعي مصمحة 

 .المستيمك
 
 فائدة الشمول المالي لمحدودي الدخل ( 0-6)

ال تجد المجتمع وخاصة الشرائح الميمشة أو التي  منييتم الشمول المالي بشرائح كبيرة 
منتجات مالية رسمية تناسب احتياجاتيا مثل الفقراء ومحدودي الدخل وخاصة المرأة وأصحاب 

ويضمن الشمول المالي أن . المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناىية الصغر واألطفال والشباب وغيرىم
ع مستوي المعيشة الفئات عمى منتجات مالية مناسبة الحتياجاتيم وظروفيم مما يؤدي الرتفا كافةتحصل 

 .وبالتالي خفض معدالت الفقر وتحقيق النمو االقتصادي لؤلفراد ولمدولة
يتحقق الشمول المالي من خبلل قيام المؤسسات المالية والمصرفية بتقديم خدمات مالية و 

مناسبة مع حماية المستيمك وأن يحصل العميل عمي معاممة عادلة وشفافة وعمى الخدمات والمنتجات 
المعمومات البلزمة في مراحل تعاممو مع مقدمي  جميعة بكل سيولة وبتكمفة مناسبة وتزويد العميل بالمالي

واالىتمام بشكاوى العمبلء والتعامل  ذلك العميل تطمبالخدمات المالية وتوفير خدمات استشارية إذا 
 .معيا بكل حرص

المؤسسات المالية والمصرفية بالتعاون ويجب أن تيتم الدولة بالتثقيف والتوعية المالية من خبلل 
مع الجيات الحكومية حتى تستفيد الفئات المستيدفة التي تحتاج لزيادة الوعي المالي مثل المشروعات 

 .الصغيرة والمتوسطة والشباب والنساء مما يساعدىم عمى اتخاذ قرارات سميمة
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 دور قواعد البيانات لتحقيق الشمول المالي ( 0-7)
األداة  ىي [2]  "المؤشر العالمي لمشمول المالي"عد قاعدة البيانات العالمية لمشمول المالي تُ 

األكثر قيمة في ىذا الشأن حيث تقدم صورة دقيقة ومتعددة األبعاد لما تم التوصل إليو ومدي التقدم الذي 
لحماية تم تحقيقو في توسيع نطاق الحصول عمى الخدمات المالية األساسية التي يحتاج الييا األشخاص 

قاعدة بيانات المؤشر العالمي  يعرض تقريرو  .أنفسيم من الضيق والمشقة واالستثمار في مستقبميم
مستوي الشمول المالي وثورة التكنولوجيا المالية" بعض النتائج  قياس" 3105لمشمول المالي لعام 

دولة من  041جانب أفكار تفصيمية عن كيفية تمكن البالغين في أكثر من  إلىالرئيسية لقاعدة البيانات 
دارة المخاطر المالية   .امتبلك حسابات مصرفية والقيام بسداد المدفوعات واالدخار واالقتراض وا 

كما يعرض التقرير إن لكل دولة نجاحات وتحديات وفرص فيما يتعمق بالشمول المالي حيث 
تأثير ما تحققو الدول من تقدم في تحقيق أولويات ميمة مثل الحد من  أوضحت مجموعة من البحوث

والجدير بالذكر أن الدول األعضاء في األمم المتحدة تستخدم . الفقر والجوع وعدم المساواة بين الجنسين
بيانات المؤشر العالمي لمشمول المالي لتتبع ما تحقق من تقدم نحو بموغ أىداف التنمية المستدامة، 

بأنظمة  استمرار التقدم التكنولوجي مدفوعاً  3105س بيانات المؤشر العالمي لمشمول المالي لعام وتعك
صدار جيل جديد من الخدمات المالية يتم الوصول الييا من خبلل  الدفع الرقمي والسياسات الحكومية وا 

واستخداميا  اليواتف المحمولة وشبكة اإلنترنت مما ساعد عمي توسيع نطاق الحصول عمي الحسابات
% من البالغين حسابات مالية عبر الياتف 30بصورة أكثر إقناعا في القارة األفريقية حيث يمتمك 

، ورغم تركز الخدمات المالية عبر اليواتف المحمولة 3104المحمول والتي تمثل ضعف النسبة في عام 
أن تمك الخدمات انتشرت في غرب القارة  3105فقد أظير تقرير عام  [16] في شرق القارة األفريقية
% من البالغين بإرسال أو تمقي مدفوعات 73في خريطة أنظمة الدفع حيث قام  األفريقية وقد حدث تحوالً 

وقد دخمت المؤسسات التكنولوجية العمبلقة في  3104عام % في 43مقابل  3105رقمية في عام 
المجال المالي مستفيدة من المعرفة الدقيقة بالعمبلء لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية وتسييل 
عمميات الدفع التي تجري عبر فروعيا التكنولوجية لزيادة استخدام الحسابات في الدول الصاعدة الرئيسية 

% من مالكي الحسابات لميواتف المحمولة واألنترنت في عمميات الشراء 75يستخدم  مثل الصين حيث
 .3104في عام  أو دفع الفواتير وىي ضعف النسبة تقريباً 

مؤتمر األمم وقد تحقق قدر من التقدم في مساعدة النساء لمحصول عمى الخدمات المالية، 
حسابات مصرفية لكان احتمال امتبلك الرجال في اليند  3104 عام ، ففي[04]  جارة والتنميةالمتحدة لمت
% 6تقمصت الفجوة بين الجنسين إلى  3105 عام النساء عمى حين أنو في عن% منيا 31تزيد بواقع 

بفضل المساعي الحكومية القوية لزيادة امتبلك الحسابات المصرفية من خبلل بطاقات اليوية بالبصمة 
ومع ذلك ال تزال النساء متأخرة عن الرجال في الحصول عمى الخدمات المالية في معظم  ،اإلليكترونية

% من الرجال وتمك الفجوة لم يطرأ 53حسابات مصرفية مقابل % من النساء 67دول العالم حيث يمتمك 
 .3100عمييا أي تغيير منذ عام 
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، التي تسمح [22] وقد أظيرت الدراسات أن الخدمات المالية عبر الياتف المحمول
حيث  ،لممستخدمين بحفظ األموال وتحويميا تساعد في تحسين إمكانيات كسب الدخل وتحد من الفقر

ىذه الخدمات حققت منافع كبيرة ال سيما لمنساء  عمىأن إتاحة الحصول  إلىتوصمت دراسة في كينيا 
ألف أمرأه  087 % وسمح لنحو31كنت األسر التي تعوليا النساء من زيادة مدخراتيا بأكثر من حيث تم

نشاء مشاريع أو أنشطة لتجارة التجزئة وساعد  تقميص نسبة الفقر المدقع  عمىبترك العمل بالزراعة وا 
ة المخاطر ويمكن لمخدمات المالية الرقمية أن تساعد عمى إدار  .%33المعيشي بين ىذه األسر بواقع 

المالية بتسييل جمع األموال من األصدقاء واألقارب البعيدين في األوقات الصعبة حيث توصل الباحثون 
في كينيا إلى أنو عند حدوث انخفاض غير متوقع في الدخل فإن مستخدمو الخدمات المالية الرقمية لم 

ت بخفض مشترياتيم من الغذاء قام غير المستخدمين لتمك الخدما حين يقمموا اإلنفاق عمى أسرىم في
ويمكن أن تقمل الخدمات المالية الرقمية من تكمفة  .%01% إلى 5والمواد األخرى بنسبة تتراوح بين 

أشير إلى إرسال الدفعة  7في برنامج لئلغاثة في النيجر مدتو  استبلم المدفوعات حيث أدي التحول
 31إلى توفير  ف المحمول بدال من دفعيا نقداً الشيرية من اإلعانات االجتماعية الحكومية عبر اليات

 .ساعة في المتوسط عمى المستفيدين وىي إجمالي مدة االنتقال واالنتظار الستبلم الدفعات
، فعندما تم [17] وتساعد الخدمات المالية عمى تراكم المدخرات وزيادة اإلنفاق عمى الضروريات

بحسابات ادخار فقد زاد استثمارىم ومدخراتيم بنسبة ، ال سيما النساء [21]في كينيا تزويد البائعين 
% وزاد إنفاق األسر التي تعوليا نساء في نيبال عمى األغذية )خاصة المحوم واألسماك( بنسبة 61
ى حسابات ادخار مجانية وارتفع إنفاق المزارعين في % بعد حصوليم عم31% وعمى التعميم بنسبة 07

 .%07% كما زادت قيمة محاصيميم بنسبة 02مبلوي عمي المعدات الزراعية بنسبة 
حيث  3104المصرفية منذ عام  ولم تتحسن الفجوة بين األغنياء والفقراء في امتبلك الحسابات

% من األسر  في الدول 61المنتمين ألغني % بين البالغين 02أن نسبة امتبلك الحسابات أعمي بواقع 
% من األسر في تمك الدول وال يزال سكان المدن يستفيدون من إمكانية 41مقارنة بما ينتمون ألفقر 

مميون من البالغين في  311الحصول عمي التمويل عمي نطاق أوسع مقارنة بالقري ففي الصين مازال 
الرسمي وبمواصمة إشراك مؤسسات األعمال لزيادة فرص المناطق الريفية خارج نطاق النظام المالي 

 321لحوالي  توسيع نطاق الشمول المالي أىمية بالغة حيث تدفع الشركات أجور العاممين بيا نقداً 
مميون من البالغين الذين ال يممكون حسابات مصرفية عمي مستوي العالم وبالتالي فإن التحول إلي دفع 

الء العاممين عمي االنضمام إلي النظام المالي الرسمي وتتيح اليواتف يساعد ىؤ  األجور إلكترونياً 
يمتمك مميار من البالغين المحرومين  قوية لتحقيق ىذا التقدم، وعالمياً  فرصاً  حمولة واإلنترنت أيضاً مال

 .[4]  مميونا إمكانية االتصال باإلنترنت 481من الخدمات المالية بالفعل ىواتف محمولة ويتاح لنحو 
استخدام  ويجب عمى القطاع الخاص والحكومات والمنظمات اإلنمائية زيادة التركيز عمي

في االدخار واالقتراض وبدون استخدام األشخاص  الحسابات المصرفية والذي ما يزال محصوراً 
والتحول من المدفوعات النقدية إلى  يضيع تأثير قواعد البيانات عممياً مما لحساباتيم بصورة نشطة 

حيث انخفضت نسبة تسرب األموال  ،مستوي الكفاءة الرقمية يحد من الفساد في الحكومات ويحسن
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% عندما تم سداد ىذه المدفوعات من خبلل بطاقات 45واقع المخصصة لممعاشات التقاعدية في اليند ب
عمى حين أدي توزيع التحويبلت االجتماعية في النيجر  من تسميميا نقداً  ذكية بالبصمة اإلليكترونية بدالً 

 .%31عبر الياتف المحمول إلى تقميص التكمفة المتغيرة إلدارة ىذه اإلعانات بنسبة 
زيادة  غني عنو لمن يعممون عمي ال لمي لمشمول المالي مورداً وتعد قاعدة بيانات المؤشر العا

، والجدير بالذكر أن الممكة ماكسيما ممكة ىولندا وىي المستشارة الخاصة [18] شمول ىذه الخدمات
لؤلمين العام لؤلمم المتحدة لشئون التمويل الشامل من أجل التنمية والرئيسة الفخرية لمشراكة العالمية 

ل المالي، قد شاركت مع فريق المؤشر العالمي لمشمول المالي إلى لمجموعة العشرين من أجل الشمو 
جانب مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي ومؤسسة بيل ومميندا جيتس عمى مساندة ىذه المبادرة بالغة 

 .األىمية لقياس مستوي الشمول المالي وثورة التكنولوجيا المالية
 

 دور البنك المركزي المصري في تحقيق الشمول المالي  (8)
إلتاحة الخدمات المالية )جانب العرض( عن طريق البنوك والجمعيات األىمية وشركات التأجير 

يمزم استخدام الخدمات المالية )جانب الطمب(  التمويمي والتأمين ومكاتب البريد وشركات الرىن العقاري
بة من خبلل القنوات الرسمية )جانبي العرض والطمب( وىو ما يتطمب مناسوأسعار والذي يتطمب جودة 

والتثقيف والتوعية المالية إلى جانب استخدام  دراسة ركائز الشمول المالي وىي حماية المستيمك مالياً 
 .[7]  الخدمات المالية الرقمية ورعاية الشركات متناىية الصغر والصغيرة والمتوسطة

شمول المالي وىو ما لودراسة البنك المركزي لتجارب بعض الدول أثبتت أىمية التوجو إلى ا
يتوافق مع توجيات الدولة من حيث االىتمام األكبر بالفقراء والميمشين والمشروعات متناىية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة إلى جانب االستفادة من الموارد الداخمية غير المستخدمة لمدولة لتحسين األوضاع 

 االقتصادية 
مركزي المصري في تحقيق الشمول المالي فيما وبناء عمى ما سبق ذكره يتمثل دور البنك ال

 :يمي
 

 ( وضع قواعد وتشريعات 8-0)
وضع قواعد وتشريعات ىدفيا تيسير إجراءات المعامبلت المصرفية بكافة أشكاليا يتطمب 

إصدار عدد من التعميمات الرقابية والقواعد  أن يتملتحقيق دور البنك المركزي في تحقيق الشمول المالي 
معمل المصرفي إلي جانب إنشاء مركزية بالبنك المركزي المصري تيدف إلى ترسيخ وتحسين المنظمة ل

 تطمب:وذلك يمستوي الشمول المالي بمصر 
  
  إتاحة التمويل لمشركات الصغيرة والمتوسطة 

، [2]  إتاحة التمويل لمشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناىية الصغر، مؤسسة التمويل الدولية
 .لمشركات القائمة بالفعل( يتطمب تعريف موحد )تبعاً 



13 

 

 وفقا لحجم المبيعات 
 متناىية الصغر صغيرة متوسطة الشركات القائمة 
 أقل من مميون جنيو مميون جنيو 71-0 مميون جنيو 311-71 حجم المبيعات

 

 وفقا لرأس المال 

 الشركات الجديدة وحديثة التأسيس
 رأس المال

 شركات غير صناعية شركات صناعية
 مميون جنيو 7 – 2 مميون جنيو 07 – 7 متوسطة
 مميون جنيو 2 –ألف  71 مميون جنيو 7 –ألف  71 صغيرة

 ألف جنيو 71أقل من  متناىية الصغر
 الشركات الصغيرة والمتوسطة:وكانت مبادرات 

 .% من محافظ البنوك31نسبة القروض  -
 .سعر فائدة مخفضة لمشركات الصغيرة -
  ."زراعة وصناعة وطاقة متجددة"سنوات لتمويل آالت ومعدات شركات متوسطة  01 لمدة مميار قروض 7 -
  ."متجددةزراعة وصناعة وطاقة "مميار قروض لتمويل رأس المال العامل لشركات متوسطة  01 -
 .آلية ضمان مخاطر االئتمان -

 عمى النحو التالي:ومتناىية الصغر وكان تطور محفظة القروض بالمميار جنيو لمشركات المتوسطة والصغيرة 
 معدل النمو التغير 8107ديسمبر  30 8106ديسمبر  30 نوع الشركة

 المتوسطة
 %27.7 05.4 66.4 42 حجم التمويل

 %47.3 3503 8508 6116 العدد

 الصغيرة
 %44.0 7.3 05 00.8 حجم التمويل

 %71.7 3503 6722 4287 العدد
متناىية 
 الصغر

 %42.0 7.2 05.6 03.2 حجم التمويل
 %015.6 00405 33136 01612 العدد

 اإلجمالي
 %28.3 35.2 010 52.0 حجم التمويل

 %55.8 06242 25242 30111 العدد
  إتاحة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل 

لوضع قواعد وتشريعات ىدفيا تيسير إجراءات المعامبلت المصرفية بكافة أشكاليا لتحقيق دور البنك 
 المركزي في تحقيق الشمول المالي يتم إتاحة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل عمى النحو التالي: 

 البيان
 فوق المتوسط متوسطي الدخل محدودي الدخل

 شريحة جديدة دون تعديل دون تعديل شريحة جديدة
 %01.5 %8 %7 %5 النسبة

الحد األقصى لمدخل 
 الشيري

     0.4أقل من 
 ألف جنيو

8.5 – 3.5  
 ألف جنيو

8 – 01  
 ألف جنيو

05 – 81  
 ألف جنيو

الحد األقصى لسعر 
 الوحدة محل التمويل

065 
 ألف جنيو 

511 
 ألف جنيو 

951 
 ألف جنيو 
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   خدمات الدفع عن طريق الياتف المحمول 
، بكافة أشكاليا لتحقيق دور [5] لوضع قواعد وتشريعات ىدفيا تيسير إجراءات المعامبلت المصرفية 

أصدر البنك القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الياتف فقد البنك المركزي في تحقيق الشمول 
 المحمول عمى النحو التالي: 

وفروع الشركات متناىية الصغر والجمعيات توسيع نطاق مقدمي الخدمة ليشمل مكاتب البريد  -
 .األىمية، لموصول ألكبر عدد ممكن من المواطنين

 .تقديم جميع أنواع خدمات الدفع والتحصيل اإللكتروني داخل الجميورية -
تقديم خدمات مالية جديدة عن طريق الياتف المحمول منيا صرف الرواتب، تحصيل الفواتير،  -

 .الصغر، باإلضافة إلى المدفوعات الحكوميةتحصيل أقساط التمويل متناىي 
السماح باستقبال تحويبلت المصريين من الخارج بأسموب ميسر وسريع، مع إمكانية صرف  -

 .التحويل من خبلل مقدمي الخدمة المنتشرين بمحافظات الجميورية
ل إجراءات العناية الواجبة بعمبلء خدمات الدفع عن طريق وحدة مكافحة غسل األموال وتموي -

 .اإلرىاب
تشكيل المجمس القومي لممدفوعات لضمان التعاون بين الجيات المعنية بنشر استخدام  -

 .الخدمات المالية الرقمية وضمان جودتيا بقرار جميوري
 ( دراسة جانبي العرض والطمب وتحديد الفجوات 8-8)

 عمى مرحمتين:وافق مجمس إدارة البنك المركزي المصري عمي البدء في تطبيق الشمول المالي 
 إعداد دراسة وقياس الشمول المالي عمى جانب العرض )المعروض من المرحمة األولي :

 الخدمات( حيث يتطمب خطة لتحميل البيانات تشتمل عمى عدة محاور عمى النحو التالي:
وتخطيط البيانات المطموبة عمى جانب العرض ويتطمب تشكيل لجنة  المحور األول: تصميم -

نشاء لجنة تسيير أعمال تضم ممثمين من البنك واألطراف  داخمية بالبنك من بين إداراتو المعنية وا 
 .الصمة لتحديد أولويات احتياجات البيانات المطموب تجميعيا ذات

 .المحور الثاني: تجميع البيانات وتحميميا -
 .الثالث: إصدار التوصيات بناء عمى نتائج الدراسة عمى جانب العرضالمحور  -

 بناء عمى نتائج الدراسة عمى جانب العرض يتم اتخاذ القرار بشأن أحد البدائل المرحمة الثانية :
 التالية:

 .البدء في إعداد الدراسة الكمية عمى جانب الطمب وتحديد الفجوة -
 .ع ترتيب أولويات التنفيذتحديد أىداف مستقبمية لمقطاع المالي م -
 .إعداد إستراتيجية قومية عمى مستوي الجميورية -

 

 ( نشر الثقافة المالية 8-3)
تم نشر الثقافة المالية كدور رئيسي لمبنك المركزي المصري في تحقيق الشمول المالي عمى النحو 

 التالي:
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لمالي بالتعاون مع األطراف ذات قام المعيد المصرفي المصري بإعداد اإلستراتيجية الوطنية لمتثقيف ا -
  .الصمة وتتمثل في البنك المركزي المصري ووزارة التعميم العالي ووزارة التربية والتعميم

 .أصدر البنك المركزي نشرتين تعريفيتين لمشمول المالي موجية لمعمبلء والعاممين بالقطاع المالي -
 .والميمشة واألقاليمالتنسيق مع البنوك لمتواجد في المناطق النائية  -
فتح حسابات لمعمبلء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدني لفتح الحساب تحت شعار حساب لكل  -

 .مواطن
 ( الجيود المبذولة عمى المستوي اإلقميمي والدولي 8-4)

لشمول المالي اتتمثل الجيود المبذولة عمى المستوي اإلقميمي والدولي لكي يحقق البنك المركزي 
 فيما يمي: 

  عمي المستوي اإلقميمي 
 .االنضمام لفريق عمل الشمول المالي المنبثق من صندوق النقد العربي -

  عمي المستوي الدولي 
 .انضمام البنك المركزي المصري إلي التحالف الدولي لمشمول المالي -
ر إليو لبلستفادة انضمام البنك المركزي المصري لمجموعات العمل التابعة لمتحالف المشا -

 .من الخبرات الفنية لمدول األعضاء
تنظيم البنك المركزي المصري بالتعاون مع الجيات ذات الصمة بالشمول المالي لممنتدى  -

 .العالمي الذي ينظمو التحالف الدولي لمشمول المالي في مصر
 

 حالة الباعة الجائمين في محافظة اإلسكندرية    دراسة (3)
 ( مقدمة 3-0)

المحمية الصادر عن وزارة التنمية المحمية  األسواق العشوائية وفقًا لتقرير التنمية البشريةتنتشر 
وسط التجمعات السكنية بالمناطق العشوائية  3106ومعيد التخطيط القومي بوزارة التخطيط عام 

 0012األرصفة وحول مواقف السيارات األجرة والقطارات وغيرىا، ويبمغ عددىا نحو  وعمىوالشوارع 
وتبمغ نسبة األسواق مدينة بالمحافظات.  321وحدة بيع في  224عدد  عمىسوق عشوائي تحتوي 

% من اجمالي عدد األسواق، ويفتقر معظميا لخدمات المرافق والتخمص من 52.78اليومية منيا 
نضم ة وعدم توفير قروض لمباعة الجائمين ومعظميم من محدودي الدخل والذي احديثمخمفاتيا بالطرق ال

بعض الفئات من متوسطي الدخل المذين فقدوا عمميم في العديد من المجاالت بسبب  إلييم مؤخراً 
البحري وانخفاضيا بنسبة  الوجوالظروف االقتصادية، باإلضافة الي تراجع فرص التوظيف الرسمية في 

 .[03] كبيرة في الصعيد 
مؤتمر األمم المتحدة  كما أشار ،مشكمة مثل النمو التدريجي والمخيف لظاىرة الباعة الجائمينيُ 

السوق غير الرسمي أو االقتصاد  ، وىو ما يتطمب التعرف عمى ما يسمي عممياً [04]  متجارة والتنميةل
مما يتطمب التعرف عمي البائع المتجول وعمالة النساء واألطفال وتصنيف  ،غير الرسمي ونشأتو وتاريخو
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التعرف عمى أسباب انتشار ظاىرة الباعة الجائمين والمشاكل  وأيضاً  ،الباعة الجائمين وعممية البيع نفسيا
ات منية ونقاط القوة والضعف والتحديأالناتجة عن وجودىم في الشوارع والميادين سواء كانت حضارية أو 

 الموجودة في الفراغات الحضرية.
وقد قام اتحاد جمعيات التنمية االقتصادية وتنمية الدخل، مركز المشروعات الدولية الخاصة  

بعمل دراسة عمى أكثر المحافظات التي تنتشر فييا الباعة الجائمين وىي: اإلسكندرية والقاىرة  [0] 
من الباعة الجائمين. وقد ذكرت  711 عدد توزيع استمارة استبيان عمىوالجيزة وبور سعيد من خبلل 

ومية تجاه الدراسة ضرورة اتخاذ حزمة من اإلجراءات إلحداث تغيير في االتجاىات والممارسات الحك
 الباعة الجائمين وذلك لعدة أسباب:

 مميون مواطن عمى األقل. 7يمثل الباعة الجائمون أكثر من  -
تعتبر فرصة عمل أوجدىا المواطن نفسو وبالتالي فإن ىذه الفرصة لم ان مينة بائع متجول  -

 تكمف الدولة آالف الجنييات كغيرىا من فرص العمل.
مؤىبلت عميا وأصبح ىيكل  عمىيدخل فييا الحاصمين  3111ان تمك الفئات بدأت منذ عام  -

 المؤىبلت. عالباعة الجائمين مختمف تمامًا عما كان عميو حيث أصبح بداخمو جمي
من % و 48ان انخفاض مستوي المعيشة وارتفاع معدالت الفقر في مصر جعل الفقراء يمثمون  -

ين أمرًا ضروريًا في توفير السمع أو بعض الخدمات لفئات عريضة ثم أصبح وجود الباعة الجائم
من الشعب حيث تقل تكمفة ما يتم بيعو من السمع أو الخدمات لتتماشي مع إمكانيات الطبقات 

 الفقيرة. 
أن البائع المتجول نفسو ىو مستيمك لمواد وسمع تباع أيضًا في يجب ان يؤخذ في االعتبار  -

 ث عن السمعة الرخيصة بصرف النظر عن مدي جودتيا.األسواق وىو دائمًا يبح
ان مينة الباعة الجائمين بدأت تجذب بعض الذين ال يتمتعون بالجنسية المصرية مثل تواجد  -

يسبب الكثير من المشاكل األمنية ولذا فإنو الذي في األسواق والسوريين السودانيين والصينين 
 التي تحد من ذلك. مطموب توفير مجموعة من السياسات واإلجراءات

االنحراف واالتجاه الي التطرف واإلرىاب أو تجارة الممنوعات والبمطجة سوف تزداد إن فرص  -
 مجموعة من السياسات تقنين الوضع الذي يحمي المجتمع من المخاطر. تراعِ إذا لم 

 ان حقوق االنسان والمواطن في السكن والعمل ينصب أيضًا عمي البائع المتجول في ان تكون -
ىناك مجموعة من السياسات تعطيو حق من الحقوق الضرورية لو وىو حق البيع وحق 
الترخيص وحق العمل ولذا فإن السياسات المتوازنة مع القوانين واألعراف الدولية أمر حتمي 

 وضروري.
البد من وضع مجموعة من السياسات التي تؤىل وتشجع وتجذب تمك الفئة الي القطاع الرسمي  -

 اإلطار العام لبلقتصاد. فيمر الذي يساعد عمي دمج ىذه الفئة لمدولة األ
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تعتبر العدالة االجتماعية ومراعاه وضع سياسات خاصة بتحقيق الضمان االجتماعي لمبائع  -
المتجول وأسرتو أمر ضروري وحتمي ولذا البد من اتخاذ سياسات مشجعو ومحفزة نحو نظام 

 تأمين اجتماعي متوازن لمبائع المتجول.
 
 ( االقتصاد غير الرسمي 3-8)

يشمل االقتصاد غير الرسمي كل النشاطات االقتصادية التي ال تخضع لمضرائب والتي ال يتم 
عمى العكس من ، وذلك مراقبتيا من قبل الحكومة والتي ال تدخل ضمن الناتج القومي اإلجمالي

اال أن كل األنظمة  ،ول الناميةاالقتصاد الرسمي وعمى الرغم من أن االقتصاد غير الرسمي مرتبط بالد
النشاطات  جميع ويعرف االقتصاد غير الرسمي عمى انو. االقتصادية تحتوي عمى اقتصاد غير رسمي

االقتصادية والتي تحدث خارج مجال االقتصاد الرسمي والذي تقوم الحكومة بضبطو وتكون فيو أنواع 
مؤسسات المجتمع في بيئة قانونية  غير مضبوطة من قبل ومعينة من الدخل ووسائل الحصول عمي

ويسمي االقتصاد غير الرسمي بمصطمح السوق السوداء حيث فكرة التيرب عن نظر الدولة  .واجتماعية
 .والعمل خارج طائمة الشرطة والنظام القانوني

ويعرف صندوق النقد الدولي االقتصاد غير الرسمي عمي أنو اقتصاد الظل أو االقتصاد الخفي 
أشكال الدخل التي ال يتم  د الموازي وىو يشتمل إلي جانب األنشطة غير المشروعة أيضاً أو االقتصا

اإلببلغ عنيا والتي تم الحصول عمييا من إنتاج السمع والخدمات المشروعة سواء من المعامبلت النقدية 
القتصادية أو المعامبلت التي تتم بالمقايضة ومن ثم فإن االقتصاد غير الرسمي يشمل جميع األنشطة ا

التي تخضع لمضريبة إذا ما أبمغت بيا السمطات وعمي ذلك يتم تقسيم االقتصاد غير الرسمي إلي أنشطة 
 .مشروعة وأنشطة غير مشروعة والتي يمزم أن تخضع لسيطرة الدولة

حيث مبليين مواطن  2االقتصاد غير الرسمي في مصر في توفير فرص عمل لنحو يساىم و 
وىناك خبلف حول تقدير االقتصاد غير الرسمي حيث  ،تضعف القوة الشرائيةما عند يزدىر وقت الكساد
االقتصاد غير الرسمي يصل إلى  لحجم مميار جنية وىناك تقدير آخر 81إلى  61تقدره الحكومة من 

يف لو حجم األنشطة غير مميار جنية إذا أضُ  000حوالي الي مميار جنية وأنو قد يصل  20حوالي 
 .الي فإن وزن االقتصاد غير الرسمي يمكن أن يمعب دور فعال في االقتصاد المصريالمشروعة وبالت

ويتميز االقتصاد غير الرسمي بعدة خصائص تميزه عن االقتصاد الرسمي يمكن تمخيصيا في 
 النقاط التالية:

التحرر من القيود التنظيمية لبلقتصاد الرسمي وذلك من حيث تنظيم العمل ونمط االنتاج  -
% من منشآت االقتصاد غير الرسمي في مصر تكون مشروعات 20والتوزيع وفي الغالب 

 .فردية
عدم خضوع االقتصاد غير الرسمي لمقوانين الرسمية أدي إلى اتباع قواعد اكسبتو المرونة في  -

ر ونظام السوق حيث يبمغ متوسط عدد ساعات التشغيل االسبوعي في مصر و العمل واألج
 .ساعة 51حوالي 
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تمد العمل في االقتصاد غير الرسمي عمى الجيد المبذول وكثافة العمالة مقابل رأس المال يع -
المستخدم مما يؤدي إلى ضآلة رأس المال والتكنولوجيا المستخدمة حيث بمغت نسبة رأس المال 

% لمنشاط التجاري 22% مقابل 26المستثمر في االقتصاد غير الرسمي في مصر نحو 
 .% لمنشاط الخدمي20و

يتسم العمل في االقتصاد غير الرسمي بصغر حجم المنشأة إن وجدت حيث إنو في الغالب ال  -
توجد منشأة عمى االطبلق وال يوجد مكان محدد لممارسة النشاط االقتصادي وقد بمغ متوسط 

% في 03سنوات بنسبة  5عمر المنشأة الثابتة في االقتصاد غير الرسمي في مصر حوالي 
 .سنوات 4و 2ح عمره ما بين % يتراو 28حين ان 

 .يتسم العاممون في االقتصاد غير الرسمي بتدني مستوياتيم الميارية -
 

قضية إضفاء الطابع الرسمي، أو تحويل الكيانات واألنشطة الخارجة عن القانون إلى  تعتبرو 
ستراتيجية لمحدمن القضايا الشائكة التي ينبغي دراستيا لموصول الي حمول قطاع قانوني،  تمك  من وا 

ىناك تصور خاطئ واسع االنتشار مفاده أن إضفاء الطابع الرسمي ىو مجرد محاولة . حيث المشكمة
ضفاء الطابع الرسمي عمى ، و ذكر ألي شخص آخرلجمع األموال لمخزانة وال يقدم فائدة تُ  العاممين في ا 

منخفض التكمفة األكثر عمى االنتقال من نموذج التشغيل ىم من شأنو أن يجبر  القطاع في غير الرسمي
فإن عدم  وفًقا ليذا الرأيو  مبلءمة لممؤسسات الصغيرة ومتناىية الصغر إلى بيئة رسمية مقيدة ومكمفة.

الرسمي لن يؤدي إال إلى حرمان االقتصاد من الفوائد الضخمة المحتممة من إضفاء  دمج القطاع غير
اال انيم يدفعون أسعاًرا أعمى عمى األرجح، وف أن المستيمكين سوعمي الجانب اآلخر ف الطابع الرسمي.

تتعمق بالسبلمة التي مخاوف لمبعد عن ال سيكونون مطمئنين إلى أن السمع التي يستيمكونيا يتم فحصيا
لعمال الميمشين ورجال األعمال والمجتمع ككل أن يصبحوا أفضل لمباعة الجائمين وايمكن و  والصحة.

واد األعمال من تأمين المدخبلت بتكاليف أقل، والوصول إلى ر الباعة والعمال و  مما سيمكن حااًل.
خدمات البنية التحتية واالئتمان، واالستفادة من األسواق الموسعة، وتجنب المدفوعات غير الرسمية لمبقاء 

بالنسبة لممجتمع، ستساىم ىذه التغييرات في زيادة أما  .زىم عمى توسيع أعماليميحفتو  غير رسمي.
قتصادي والحد من الفقر، ال سيما في ضوء األدبيات التجريبية المتزايدة التي تظير سرعة النمو اال

قمة قميمة من جيود اإلصبلح يمكن أن تفعل . وىناك ارتباًطا إيجابًيا بين سيادة القانون والنمو االقتصادي
ة تبسيط تشمل اإلصبلحات المقترحو  نفس القدر لتعزيز التنمية في مصر مثل إضفاء الطابع الرسمي.

نشاء منظمة لئلشراف عمى عممية إضفاء الطابع  ،القواعد المتعمقة بالوصول والتشغيل والخروج وا 
ال يوجد سبب يمنع مصر من و  ،لقد نجحت حزمة اإلصبلحات ىذه في بمدان نامية أخرىو الرسمي. 

 .[19] تولي زمام المبادرة في إضفاء الطابع الرسمي في الشرق األوسط
ولطالما لعب ويعد حجم االقتصاد غير الرسمي كبيرًا في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة،  

األزمات، إال أن ذلك القطاع غير الرسمي دورًا جوىريًا في االقتصاد المصري وخصوصًا في أوقات 
محل اتفاق بين األكاديميين وذوي التخصص، فمنيم من يري فيو منظومة اقتصادية  الدور لم يكن يوماً 
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ينبع منيا شبكة حماية اجتماعية تتكون بشكل تمقائي لتوفر مصدرًا لمدخل ومجااًل لمدعم في األوقات 
لرسمي. ومنيم من ال يراه سوي كتمة ضخمة التي ينحسر فييا دور الدولة ويتراجع فييا نشاط القطاع ا
ارتباطو الوثيق بمعظم اآلفات التي تفشت في من الموارد التي لم تمتد ليا يد الضرائب بعد، فضبل عن 

بنيو المجتمع المصري عمي مدار العقود األخيرة كالعمل في أماكن غير آمنة وعمالة األطفال 
يكن دومًا بيذا الحجم الكبير في مصر، ولكنو نما سمي لم الر  غير اال أن القطاع. والعشوائيات وغيرىا

بشده خبلل تطبيق برنامج اإلصبلح االقتصادي في التسعينات وتحديدًا الخصخصة، وكذلك عقب 
. ويعد من ضمن أىم أسباب ظيور القطاع 3100وما تبلىا من ثورة  3118األزمة المالية العالمية 

عدد كاٍف من فرص العمل الرسمية الستيعاب الداخمين الجدد غير الرسمي: عجز االقتصاد عن توليد 
لسوق العمل الذين ارتفع تدفقيم بشكل كبير في التسعينات، وضعف مستويات المعيشة يجعل األسر 

وظيفة رسمية في  عمىتدفع بأبنائيا مبكرًا لسوق العمل، وىو ما يعني عدم وجود فرصة لمحصول 
 .[6] المستقبل

 ( تعريف البائع المتجول 3-3)
طمق عمى التجار غير ثابتي المكان والذين يقومون بعرض مثل صفة تُ البائع المتجول تُ 

البائع  أن“ ب وأ "في المادة األولي فقرة  0275لسنة  22وقد عرف القانون رقم  ،بضائعيم في الطرقات
أو بضائع أو يمارس حرفة أو صناعة في الطريق العام أو في مكان عام  المتجول ىو كل من يبيع سمعاً 

أو بضائع أو  دون وجود محل ثابت وأنو من يتجول من مكان إلى آخر أو يذىب إلى المنازل ليبيع سمعاً 
ل الباعة الجائمين في الشارع حسب تختمف أشكا. و يعرضيا لمبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول

مجال عمميم وطريقة وقوفيم في الشارع وكذلك طريقة الحركة والترويج لمبضاعة التي يحاولون عرضيا 
 في الشارع وكذلك حجم المعروضات ويمكن تقسيم الباعة الجائمين إلى قسمين:

  باعة جائمين متنقمين 
بضائعيم مثل بائعي الخضروات المتجولين وىذه الفئة ليس ليم مكان ثابت يعرضون فيو 

وبائعي المنتجات الصغيرة كالمناديل وقد يدخل عمل ىؤالء الباعة الجائمين تحت صورة جريمة التجول 
 .عندما يقوم البائع باستجداء الناس في الطريق العام ببيع السمع غير الميمة

 باعة جائمين ثابتين 
لعام في عرض بضائعيم وىو ما يشكل ظاىرة إشغال وىذه الفئة ىم الذين يستخدمون الطريق ا
 .الطريق العام وىم من ضمن أسباب األزمة المرورية

ويمكن . إلى عمالة الرجال وعمالة األطفال وعمالة النساء نوعوتختمف أشكال الباعة الجائمين حسب ال
حسب نوع البضاعة تصنيف الباعة الجائمين عمى عدة مستويات حسب الخمفية المكانية لمباعة وكذلك 

 :حسب التي يقوم ببيعيا في الشارع
 الخمفية المكانية لمباعة 

من أكبر المحافظات المستقبمة لنشاط البيع المتجول  القاىرة واإلسكندرية وبورسعيد والمنياتعتبر 
وقد حصر الجياز المركزي لمتعبئة  ،% من الباعة الجائمين وتجار األرصفة في مصر51 وبيم أكثر من
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مميون بائع يعممون في القطاع الخاص غير المنظم خارج المنشآت أي  02.6العامة واإلحصاء وجود 
قدر تجارة الشوارع في االقتصاد غير الرسمي والذي يقدر عددىم بستة مميون بائع في المتوسط حيث تُ 

ويعتبر نشاط البيع المتجول كبير ويحتوي  ،نوياً مميار جنية س 81والباعة الجائمين في مصر بحوالي 
% فئة يعممون لصالح 47عمي فئات متعددة ذو خمفيات مختمفة تحت ضغط الحاجة حيث يمثل 

% فئة حاممي مؤىبلت 02% فئة بمطجية و8% فئة أفراد ببل مأوي أو عمل و04أصحاب المحال و
 .ري% فئة من محافظات أخ8% فئة مسجون سابق تائب و6متوسطة و

 أنواع البضائع 
% من الباعة الجائمين يعممون في األسواق لبيع الفواكو والخضروات وحوالي 24 جد أن حواليوُ 

% 2% يعممون في بيع اإليشاربات واإلكسسوارات وحوالي 01% يعممون في بيع المبلبس وحوالي 31
 لكتب.    % يبيعون ا4% يبيعون السجائر وأن حوالي 8في األطعمة والمشروبات وحوالي 

 
 ( المشاكل الناتجة عن انتشار ظاىرة الباعة الجائمين3-4)
الحضرية والميادين العامة  حيازاأليؤدي انتشار الباعة الجائمين بطريقة غير مقننة في   

واألسواق والشوارع إلى وجود العديد من اآلثار السمبية والمشاكل الظاىرية التي يجب أخذىا في االعتبار 
ويمكن إجمال المشاكل الناتجة عن انتشار  ،حتى يتم الحصول عمى منظومة واستراتيجية جيدة في الحل

 الباعة الجائمين عمى النحو التالي:
 يةمشاكل أمن 

ترتبط ظاىرة الباعة الجائمين واألسواق العشوائية بارتفاع معدالت الجرائم الجنائية ومن أبرزىا 
مخالفة القوانين وتنظيم إشغال الطريق العام إلي جانب لوائح الصحة العامة وغير ذلك من القوانين 

العنف والمشاجرات التي تتم زيادة معدالت جرائم  وأيضاُ  ،نظمة لمصحة العامة والنظام العاموالموائح المُ 
بين ىؤالء الباعة وغيرىم من الباعة ومع أصحاب المحبلت التجارية أو المواطنين مع زيادة معدالت 

االعتداء عمي موظفي األحياء ومفتشي و جرائم مقاومة السمطات واالعتداء عمي مأموري الضبط القضائي 
وتعطيل حركة المرور مما قد يصل إلي وقف  إعاقة وأيضاً  ،التموين والصحة أثناء مباشرتيم عمميم

في بعض الشوارع الجانبية والرئيسية والذي يؤثر عمي األداء العام ألجيزة الدولة  كمياً  رحركة المرو 
 .عمي حركة السياحة وعجمة اإلنتاج وتأثير ذلك سمباً 

 مشاكل سياسية 
تأثيرىا عمى السياحة في  تؤدي إلى ضعف الثقة في أجيزة الدولة عمي أذىان المواطنين وأيضاً 

الدولة بسبب التقارير التي تنشر عن ىؤالء الباعة واألسواق العشوائية التي تكون في مواجية كل من 
 .يزور الدولة بسبب السياحة
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 مشاكل اجتماعية واقتصادية 
تؤدي إلى انتشار الفوضى وتدني الذوق العام واإلضرار بحقوق المستيمكين وتموث البيئة 

بالصحة العامة إلى جانب التأثير السمبي عمى االقتصاد بيروب االستثمارات الوطنية  وإلضرار
 .واألجنبية
 مشاكل إدارية 

% من الباعة الجائمين في مصر غير المصرح ليم بالعمل ألسباب ترجع إلى 27تمثل نسبة 
عدم احتراميم و  مصعوبة استخراج التصريح وعدم معرفتيم معرفة جيدة بالقانون وكيفية التعامل معي

 .لمقانون الذي ال يطبق في معظم األوقات بالطريقة الصحيحة
 مشاكل جمالية 

أدي تجمع الباعة الجائمين في الشوارع والميادين العامة واألسواق بطريقة عشوائية وغير 
 .حضارية إلى أضافة مظير سيئ عمى أماكن تواجدىم وبالتالي المظير العام لممدينة

 
 ( تحميل رباعي لظاىرة الباعة الجائمين في مصر     3-5)

يتم تحميل ظاىرة الباعة الجائمين في مصر من خبلل دراسة نقاط القوة والضعف والتحديات          
 والمعوقات عمى النحو التالي:"الفرص" 
 نقاط القوة 

باعة الجائمين في رغبة الو احتياج اساسي لممجتمع، وجود الباعة الجائمين يغطي تتمثل في: 
سيولة إيجاد و القوة البشرية المتاحة والتي يمكن استغبلليا إذا أحسن توجيييا، و تحسين وضعيم وتقنينو، 

عادة توجيو األموال و الحافز الذي يشجع عمي الحصول عمي االستقرار واعتبارىم كمستثمرين صغار،  ا 
عادة توجيو و ة المالية الرسمية لمدولة، التي تدفع بشكل غير رسمي في ىيئة رشاوي إلي داخل المنظوم ا 

استتباب األمن المجتمعي واالقتصادي بتقنين أوضاع و بعضيم لمعمل في أعمال أخري تفيد خطة الدولة، 
 .تحسين مستوي جودة الحياة لسكان المناطق التي تعاني من وجود تجمعات غير رسميةو ىؤالء الباعة، 

 نقاط الضعف 
تأثر حركة و األماكن األكثر حيوية في قمب عواصم المدن،  تفشي الظاىرة فيتتمثل في: 

ضعف االستدامة في فرض السيطرة األمنية لضبط و المرور الخاصة بالطرق وأرصفة المشاة بشدة، 
تقميل القيمة اإليجارية والمعنوية و المظير غير الحضاري لموجود العشوائي، و الوضع عمي األرض، 

تأثير الباعة الجائمين عمي المحبلت التجارية و لممناطق ذات التواجد المكثف لمباعة الجائمين، 
مستوي الفقر العام غير المسبوق و المتخصصة والتي تتأثر تأثير سمبي بوجود األسواق غير القانونية، 

اليجرة و فاع مستوي البطالة وركود السوق التجاري، ارتو الذي تعاني منو شرائح عديدة من المجتمع، 
قمة مستوي جودة المنتجات المباعة خاصة المبلبس و الداخمية من الريف لممدن إليجاد فرصة عمل، 

  .غياب أبسط قواعد األمن واإلنقاذ في حالة حدوث أي ظرف طارئو واالطعمة، 
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 التحديات 
الجائمين وبين المحبلت التجارية الدائمة ذات  يمزم التنسيق بين وجود أسواق الباعة تتمثل في:

يجاد مكان ثابت يضمن لمباعة االستقرار و استصدار قانون منظم لعمل الباعة الجائمين، و التراخيص،  ا 
وضع خطة شاممة تدرج و ويكون في ذات الوقت قريب من مكان عممو األول وجاذب لحركة الشراء، 

تنمية المجتمعات الريفية و ة لممساىمة في الحل والتطوير، منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيري
حل االلتباس بين عدم تقبل المجتمع لوجود الباعة الجائمين و والحضرية لوقف نزيف اليجرة الداخمية، 

كيفية الرقابة عمي السوق غير المرخص و وبين احتياجيم ليم خاصة في المناطق الفقيرة والمتوسطة، 
وضع حمول سريعة عن دراسة حقيقية وواقعية وقابمة لمتنفيذ، إمكانية عمل و قبتو، وآلية التحكم فيو ومرا

مكانية االستفادة بتمك و سوق متحرك أو غير دائم يسمح بسعة في الحيز العمراني في أوقات الذروة،  ا 
 .األسواق كواجية سياحية وقيمة مميزة لممناطق

  المعوقات 
الفساد المستشري و عدم الرغبة الحقيقية إلصدار قانون تنظيم عمل الباعة الجائمين، تتمثل في: 

 أحيازقمة توفر و في المحميات واألجيزة اإلدارية لمدولة والتي تمنع أي محاولة جدية لحل المشكمة، 
المتزايد االرتفاع المتوالي و و عمرانية مناسبة تصمح كأسواق بديمة داخل المدن التي تعاني من المشكمة، 

الفئات العمرية مما يزيد من حجم سوق الباعة الجائمين،  جميعفي حجم البطالة بين المصريين و 
أسعار المنتجات المباعة في األسواق العشوائية عن تمك الموجودة في المحبلت التجارية وفي  وانخفاض

 .بعض االحيان تكون رديئة الصناعة
 
 ي محافظة اإلسكندرية  ( تحميل لظاىرة الباعة الجائمين ف3-6)

المصريين وتخدم  الكثير منتمثل ظاىرة الباعة الجائمين ظاىرة اقتصادية واجتماعية يعمل بيا 
مبليين المصريين ويجب اال يقتصر التعامل معيا عمي المفيوم األمني فقط فميس باألمن وحده تنتظم 

حيث يتطمب ذلك بعض  ،وياتولكن يجب أن تكون الحمول من خبلل منظومة عمي عدة مست ،الحياة
دراسات السكان واألسواق التاريخية والواقع المساحي ألنشطة البيع المتجول داخل محافظة االسكندرية ثم 

يمي ذلك  ،الطرق القائمة البلزمة لتحويل الباعة الجائمين من القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي
ن خبلل عمل استبيان لموقوف عمي الظاىرة وسوف يتم دراسة مشكمة الباعة الجائمين داخل المحافظة م

 –شرق  –وسط  –تطبيق االستبيان عمي اربعة أحياء رئيسية عمي مستوي المحافظة وىي )المنتزه 
 ،تمثل األحياء التي بيا تجمعات كبيرة ونسبة كبيرة من الباعة الجائمين وتجار األرصفةالتي غرب( و 

رة ثم محاولة وضع استراتيجية لمحل عمي عدة مستويات تشمل ومن ثم عمل تحميل ديموغرافي لمظاى
 .المستويات السياسية والتشريعية والتخطيطية والتصميمية

 ( النشاط االقتصادي في محافظة اإلسكندرية 3-6-0)
تتميز محافظة اإلسكندرية بتعدد األنشطة االقتصادية، فتشتمل عمي الصناعة والزراعة والصيد 

مثل لمنشاط الصناعي في مصر، حيث يُ  رئيسياً  عد اإلسكندرية مركزاً والتجارة والتعدين، وتُ والسياحة 
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% من إجمالي اإلنتاج الصناعي في مصر باإلضافة إلي كونيا ميناء رئيسي 27االنتاج الصناعي فييا 
 من أىمُيعتبر % من تجارة مصر الخارجية، و 61ومركز تجاري ىام حيث يمر عبر مينائيا حوالي 

الصناعات الموجودة بيا الغزل والنسيج والصباغة والبتروكيماويات والغاز الطبيعي والحديد والصمب 
والورق والطباعة وصناعات األسمنت باإلضافة إلي الصناعات الغذائية وصناعة األسمدة، ويرجع ىذا 

 .اعاتالتنوع في الصناعات لما يتميز بو الموقع من توافر لممقومات األساسية لتمك الصن
ولقد أصبحت اإلسكندرية رائدة في مجال الصناعات الصغيرة حيث يمكن من خبلليا خمق 

بإنشاء مكتب  0226لسنة  26فرص عمل جديدة بما يحقق أىداف التنمية الشاممة وقد صدر قرار رقم 
بجانب خدمة المستثمرين بمحافظة اإلسكندرية برئاسة المحافظ وعضوية المسئولين التنفيذيين المعنيين 

مجموعة من الخبراء في مجال االستثمار تحت اسم أمناء االستثمار لبلستفادة بآرائيم في دفع عجمة 
  .االستثمار

 ومجاالت االستثمار المختمفة في محافظة اإلسكندرية يمكن أجماليا في:
نة مشروعات مدي، و مشروعات المنطقة الحرة العامة باإلسكندرية، و المشروعات الصغيرة والحرفية

المدارس ، و المستشفيات االستثمارية، و والمحبلت السياحية ،الموالت الرئيسية، و الحرفيين بالمنشية الجديدة
  .االستثمار في مجال الصناعة، و االستثمار في قطاع الزراعة، و المشاريع السياحية، و الخاصة

اإلسكندرية لمعديد من كما أنيا تتسم بوجود آثار غارقة )كنشاط سياحي( جاءت نتيجة لتعرض 
ومن أشير ىذه  ،الزالزل الشديدة والتي ألقت بكثير من مباني وقصور وقبلع اإلسكندرية في مياه البحر

وترجع األىمية الفائقة لآلثار الغارقة إلى ، المباني منارة اإلسكندرية القديمة إحدى عجائب الدنيا السبع
 .سالميناء الغارق الموجود أسفل صخرة جزيرة فارو 

 ( الباعة الجائمين وتجار األرصفة داخل محافظة اإلسكندرية 3-6-8)
من  تتعاني محافظة اإلسكندرية من انتشار ظاىرة الباعة الجائمين وتجار األرصفة وقد زاد

صل إلى حد غمق شوارع كاممة أمام حركة السيارات والمشاة وتسمط البمطجة تالباعة الجائمين ل هسطو 
واق، وتكاد تنتشر ظاىرة تجار األرصفة في أغمب المناطق الحيوية بالمحافظة مما عمى إدارة تمك األس

يؤدي إلى اختناقات في معظم الميادين اليامة والشوارع الرئيسية في المناطق التي تعاني من تكدس 
بشري ىائل وتحدث شمل مروري طوال اليوم، وفيما يمي يتم استعراض األسواق والواقع المساحي ألنشطة 

 لبيع المتجول في المحافظة:ا
 األسواق 

سوق عمى مستوي أحياء المحافظة بينيم  22يقدر عدد األسواق بمحافظة اإلسكندرية بحوالي 
عدد الباعة حيث يبمغ سوق واحد أسبوعي ىو سوق الجمعة المتخصص في بيع األنتيكات واألثاث، 

محل، بينما عدد  02111الي بائع، وعدد المحبلت الرسمية المرخصة حو  5111الجائمين حوالي 
محل، وتعد بعض أسواق المحافظة من المعالم السياحية  6111المحال الموجود في األسواق حوالي 

المستوي العالمي مثل زنقة الستات وسوق المغاربة والجمعة، والجدول التالي يوضح أعداد  عمىالمعروفة 
 وأنواع األسواق بأحياء محافظة اإلسكندرية:
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 عدد المحالت عدد الباعة النشاط األسواقعدد  القسم
 226 227 متنوع 00 المنتزه
 861 0735 متنوع 01 شرق
 277 612 خضر 36 وسط

 0646 3150 خضر 03 الجمرك
 213 671 خضر وحيوانات 00 غرب

 304 234 خضر 2 العجمي
 702 0088 خضر 05 العامرية

 --- 357 خضر 2 برج العرب
 7486 6252 --- 22 االجمالي

 
 الواقع المساحي ألنشطة البيع المتجول 

تم تحديد الحيز المساحي لمختمف أنشطة البيع المتجول بمحافظة اإلسكندرية من خبلل رفع 
مساحي وبصري مع مقارنة ىذا الواقع المساحي باالشتراطات المساحية ألنشطة البيع المتجول في بعض 

 :ألنشطة البيع المتجول ةيوضح المساحات الفعمي والجدول التالي .الدول المتقدمة والنامية
النسبة  النشاط مسمسل

 المئوية
المساحة اإلجمالية  االرتفاع العرض الطول

 بالمتر المربع
  3 8.4 85.97 الخضر والفاكية 0

 
 
 
8.7 
 
 

7.8 
 3.6 0.8 8 08.98 المالبس 8
 0.8 0.8 0.5 6.49 اإلكسسوارات 3
 0.8 0 0.8 6.49 الطعام والمشروبات 4
 8.06 0.8 0.8 7.79 مصنوعات جمدية 5
 1.80 1.9 1.9 8.93 السجائر 6
 0.18 1.9 0.8 3.89 منتجات األلبان 7
 5.88 8.4 8.8 09.14 أدوات منزلية ولعب أطفال    8
 4 8 8 04.48 الكتب والجرائد 9

 87.73 المساحة اإلجمالية
 3.180 متوسط المساحة

 :التالي يوضح االشتراطات المساحية لمبيع المتجول في بعض الدولوالجدول   
 المساحة اإلجمالية بالمتر المربع االرتفاع العرض الطول المدينة مسمسل

 0.7 0.5 1.9 0.8 أوريجون )أمريكا( 0
 3.7 8.4 0.8 3 كولورادو)أمريكا( 8
 8.8 8.4 0.5 0.8 نيويورك)أمريكا( 3
 4.6 8.4 0.5 3 سان فرانسيسكو)أمريكا( 4
 3.7 8.4 0.8 3 أوتاوا)كندا( 5
 0.7 1.9 1.9 0.8 داالس)أمريكا( 6
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 ( طرق تحويل الباعة الجائمين إلى القطاع الرسمي في محافظة اإلسكندرية3-6-3)
يمر المشروع الرسمي بعدة مراحل أساسية صعبة منذ بدايتو وحتى انقضائو وىي مرحمة 

إلى جانب أن ىناك مرحمة  ،مرحمة الخروج في حالة انقضاء المشروع وأخيراً التأسيس ثم مرحمة التشغيل 
 .تسبق مرحمة التأسيس والتي تختص بدراسات الجدوى االقتصادية الخاصة بالمشروع

وفيما يمي يتم تحميل الخطوات واإلجراءات التي يجب أن يقوم بيا صاحب العمل في المراحل الثبلثة كي 
 مي أو في سبيل تحويل نشاطو إلى الصفة الرسمية:  يمارس نشاطو في إطار رس

  مرحمة تأسيس الوحدة المقترحة 
تعاني األنشطة الرسمية الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع تكاليف التأسيس والتي يشكل الجزء 

جية حكومية لبلنتياء  37غير القانوني فييا نسبة كبيرة، حيث يتعامل صاحب المنشأة مع ما يزيد عن 
األوراق والمستندات المطموبة، وبالتالي إمكانية لجوء البائع المتجول الذي يريد تقنين وضعو من من 

، خبلل االستحواذ عمي حيز صغير من الوسائل التي سعت محافظة اإلسكندرية إلي توفيرىا بات صعباً 
دفع قيمة صغيرة في لذا يمجأ البائعون إلي عدم التقنين، ولتسييل تمك العممية يجب عمي الدولة أن يتم 

البداية وتقسيط الباقي أو تحصيمو من االيراد كما يمكن أعفاء البائع لمدة سنة كاممة من الضرائب في 
مقابل إصدار التراخيص، ويتعين عمي صاحب المشروع الجديد كي يزاول نشاطو في إطار رسمي أن 

ات االجتماعية والضرائب عبلوة عمي يقوم بتوثيق وتسجيل مشروعو ويقوم بالتسجيل والتعامل مع التأمين
  .أو فتح سجل تجاري إذا كان المشروع تجارياً  فتح سجل صناعي إذا كان مشروعو صناعياً 

 مرحمة تشغيل عممية البيع 
بعد مرحمة تأسيس الوحدة المقترحة يزيد تعامل صاحب المنشأة مع الجيات والمصالح الحكومية 

جية حكومية وخاصة إذا واجيت صاحب العمل إحدى  حيث يتعامل في مرحمة التشغيل مع أكثر
تمك المرحمة تسييل اإلجراءات من  نالمشكبلت اإلجرائية أو التنفيذية لذا يجب عمى الييئات المسئولة ع

خبلل توفير ممثل دائم يكون موجود بالقرب من السوق يتعامل مع الباعة دون الحاجة إلى اإلجراءات 
     .المعقدة السابقة

  الخروج من مشكمة كونو بائع متجولمرحمة 
بعد مرحمة اإلنشاء والتشغيل تستمر اإلجراءات إلى مرحمة الخروج عندما يريد البائع إيقاف 
النشاط أو تجميده لفترة معينة والتي تتطمب التعامل مع تمك المرحمة من خبلل ىيئة صغيرة ومن 

نيا أو تطبيقيا أو التعامل عمى البائعين سواء سَ جد أن ىناك قوانين صعبة المبلحظ أن المراحل السابقة وُ 
معيا وأن أول خطوات الحل يتمثل في إعادة ىيكمة الطرق القديمة التي تسببت في تفشي ظاىرة الباعة 

 .الجائمين في الشوارع والذي يستمزم وجود ىيئة تختص بكل سوق تتبع الحي أو المحافظة
 الصعوبات المطموب تعديميا 

 بات التي يمزم التغمب عمييا والتعامل معيا فيما يمي:يتم تمخيص الصعو 
وجوب الحضور الشخصي لصاحب العمل في مقر الييئة أو المصمحة وىو من األمور  -

 .الصعبة إذا ما تم أخذ بعض العوامل في االعتبار مثل التكمفة
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 .المستويات جميعتتسم اإلجراءات بالتكرار عمى  -
 تعد من أكثر األمور تعقيداً التي موافقات من جيات متعددة و طمب اإلجراءات الحصول عمى تت -

 .التي يمكن االستغناء عنيا حيث تتطمب استيفاء الكثير من األوراق
بسبب أمراض  يواجو صاحب العمل طمب رشوة من الموظفين الستكمال اإلجراءات -

 .البيروقراطية
 .لصعوبات السابقةمن خبلل جميع ا يتم استيبلك الكثير من الوقت والجيد والمال -

  
 ( أسباب ظاىرة الباعة الجائمين )استبيان عن محافظة اإلسكندرية( 3-6-4)

لمتعرف عمى المدخبلت البلزمة لتفعيل إستراتيجية تستجيب لمشاكل الباعة الجائمين وتذلل 
الرغم من العقبات التي تؤدي إلى المخالفات والعشوائية ولتضمن حقوق العاممين في ىذا القطاع عمى 

وجود محاوالت حكومية كثيرة لتنظيم العمل في ىذا القطاع اال أن الباعة الجائمين يعممون بشكل عشوائي 
عمى األمن العام واستنزاف موارد  خارج إطار القانون والذي أدي إلى تزايد حاالت الفساد ويؤثر سمبياً 

  .الدولة واألفراد
 8108في الفترة من خريف جمع بيانات العينة  تماإلسكندرية وإلجراء االستبيان في محافظة 

العينة بيا تجمعات كبيرة من الباعة الجائمين لتكوين  أحياء 4 دراسةحيث تم  8109إلى صيف 
"عمى مستوي األحياء" وتجانس داخل  العينة )حيث يوجد عدم تجانس بين طبقاتالطبقية العشوائية 

استمارة  30تم استبعاد استمارة  3271من خبلل  ،غربو شرق و وسط و المنتزه : موىالطبقة "الحي"( 
وقد تم االطبلع عمى تقرير  .استمارة 3232ليصبح عدد االستمارات المكتممة  لعدم استكمال البيانات

 .3103اتحاد جمعيات التنمية االقتصادية وتنمية الدخل الصادر بتاريخ 
 

  االستبيان لظاىرة الباعة الجائمين 
ستراتيجية تم عمل االستبيان  من خبلل عينة عشوائية عمى محافظة اإلسكندرية لوضع حمول وا 

 لمعينة عمى النحو التالي: لمباعة الجائمين طبقاً  عاماً  لمحد من المشكمة وقد رسمت نتائج االستبيان شكبلً 
سنة مما أدي إلى اختبلف ثقافاتيم وخبراتيم  71إلى  31تتفاوت غالبية أعمار الباعة بين  -

 .% منيم يعيشون بالقرب من عمميم51وأن الحياتية 
 .عممو بدون ترخيص بيع أو ترخيص إشغال طريقالبائع الجائل يمارس  -
أفراد يعمل  4وتتكون األسرة من حوالي  شيرياً  0111يبمغ متوسط دخل البائع الجائل حوالي  -

 .أثنين منيم في أغمب األحوال
 .طول الوقت وأيقوم بدفع الرشاوي بعض  -
ىؤالء الباعة من تقنين أوضاعيم بشرط حمايتيم من البمطجة واالشتراك في نظام  ال مانع لدي -

 .تأميني ودفع رسوم سنوية
 .ال يرغبون في نقميم إلى أسواق جديدة اال إذا كان مكان ثابت يؤجر بنظام حق االنتفاع -
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منشية ال منطقتي األكشاك المقترحة من قبل المحافظة في أبدي الباعة الجائمين استيائيم أن -
 .تعتبر غير مبلئمة والمعيد الديني

لم يكن لسؤاليم عن وجود نقابة أو تحديد معاش من الدولة بعد سن معين أي أىمية بالنسبة  -
 .ليم

 

  منيجية االستبيان 
 خصائص العينة المستخدمة في االستبيان   -

ليصبح عدد  استمارة لعدم استكمال البيانات 30أستبعد منيا استمارة  3271تم عمل 
% لكل 37وىي عينة عنقودية تم تقسيميا عمى أربعة أحياء بنسبة  استمارة. 3232االستمارات المكتممة 

وتم استخدام تساوي النسبة لعدم وجود اختبلف جوىري في شكل النشاط من حي إلى آخر باستثناء  ،حي
 .منطقة المنشية وسوق زنقة الستات

 يان  تحميل العينة المستخدمة في االستب -
لمتحميل  STATA 1لحصول عمى المعدالت الوصفية وتم استخدام الحزمة اإلحصائية اتم 

 .%7استخدام مستوي معنوية ذلك باإلحصائي باإلضافة إلى التحميل الكيفي لؤلسئمة المقترحة و 
 مناقشة االستبيان  -

البعض بمشكمة الباعة تم بناء االستبيان عمى العديد من األسئمة المتنوعة والتي ترتبط ببعضيا 
ء يوىو التركيز عمى المشكمة من خبلل الباعة الجائمين وتم مم بحثالجائمين بشكل يحقق اليدف من ال

من خبلل مجموعة من األفراد في األسواق والميادين العامة وتم التركيز عمى مجموعة  االستبيان ميدانياً 
 .يمي من البنودمن النقاط يتم دراستيا 

 وغرافي ونوع النشاط بالعينة التعرف الديم 
، ( أمام االختيار المناسب√تم عمل استبيان ينقسم إلى جزئين حيث يضع البائع عبلمة )

مستوي و عدد أفراد األسرة، و محل الميبلد، و النوع، و السن،  :القسم األول البيانات الرئيسية وىي يتضمن
نوع و السن عند االلتحاق بالمينة،  :بالمينة وىيالقسم الثاني يشتمل عمى البيانات المتعمقة أما  .التعميم

وجود و ، قانونيمدي إمكانية تقنين الوضع بشكل و الحالة االجتماعية، و عدد أيام العمل، و السمعة المباعة، 
وجود نظام تأمين لمباعة الجائمين وتم التحميل الديموغرافي ونتائج و قانون موحد لمباعة الجائمين، 

 .البنوداالستبيان فيما يمي من 
 
 ( التحميل الديموغرافي ونتائج االستبيان 3-6-5)

فيما يمي بعض المقارنات لمخصائص التفصيمية الجديرة باالىتمام لمدراسة مع منظمات المجتمع          
تساعد في امكانية االستفادة منيا لعمل مشروع قانون لتنظيم عمل والتي المدني أو الييئات الرسمية 

 .الباعة الجائمين
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  النوع 
% من النساء في كل من حي 31من الرجال عمى حين أن  الباعة% من 81تظير العينة أن 

% 57% من النساء وأن نسبة 07% من الرجال و87وسط وشرق والمنتزه إال أن حي غرب سجل نسبة 
 .متزوجات مما يقمل فرص عمميم كعائل لؤلسرة متجول من النساء العامبلت كبائع

  السن 
% 62ة أن أغمبية العاممين بالبيع الجائل من الشباب تحت سن األربعين بنسبة تظير العين

% من إجمالي العينة، والجدول التالي 73سنة بنسبة  41إلى  31وتتركز أعمارىم في الفئة ما بين 
 .يوضح نسبة أعمار الباعة الجائمين عمى مستوي أحياء محافظة اإلسكندرية

 النسبة  السن
 %00 سنة  31أقل من 

 %02 سنة  37إلى  30من 
 %04 سنة 21إلى  36من 
 %04 سنة 27إلى  20من 
 %00 سنة 41إلى  26من 
 %03 سنة 47إلى  40من 
 %01 سنة 71إلى  46من 
 %5 سنة 77إلى  70من 
 %7 سنة 61إلى  76من 

 %2 سنة  61أكبر من 
بينما تراجع بشكل كبير في حي وسط وجاءت أكبر نسبة لتشغيل األطفال في حي غرب وحي المنتزه 

 .سنة في حي المنتزه وتقل في حي شرق 61وكذلك تظير أكبر نسبة لكبار السن أكبر من 

  التعميم 

% 21تظير العينة أن ىناك نسبة كبيرة من الباعة الجائمين ال يجيدوا القراءة والكتابة بنسبة 
لممتعممين في أحياء شرق والمنتزه وسجل حي % بينما كانت أكبر نسبة 27وسجل حي غرب أكبر نسبة 

% حيث حقق حي 5% بينما كانت نسبة المؤىل العالي 42وسط أعمي نسبة لمتعميم أقل من المتوسط 
%، والجدول التالي يوضح نسب العينة حسب المؤىل الدراسي لمباعة الجائمين 8شرق أعمي نسبة 
 .بمحافظة اإلسكندرية

 تعميم عالي تعميم متوسط تعميم أساسي محو أمية تبال يقرأ أو يك مستوي التعميم
 %5 %04 %36 %32 %21 النسبة

  نوع السمعة المباعة 
% من الباعة الجائمين في محافظة االسكندرية يعممون في بيع 25أكدت نتائج االستبيان أن 

% لبيع الكتب 3% يعممون في بيع المبلبس بكافة أنواعيا وكانت أقل نسبة 02الخضار والفاكية بينما 
يوضح % وأىميا كان في مجال المعمار، والجدول التالي 5والجرائد بينما حققت نسب السمع األخرى 

 اإلسكندرية.نسب العينة حسب نوع السمعة لمباعة الجائمين بمحافظة 
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 النسبة نوع السمعة المباعة

 %25 خضر وفاكية
كسسوارات  %2 خردوات وا 

 %5 طيور وألبان
 %02 مبلبس

 %8 أحذية ومصنوعات جمدية
 %3 كتب وجرائد

 %6 أدوات منزلية ولعب أطفال
 %7 بقالة وسجائر

 %5 أخري
 

  محل الميالد واليجرة من وجو بحري والصعيد 
حيث  ،سجمت نسبة كبيرة من الباعة الجائمين المياجرين من وجو بحري والصعيد إلى الحضر

% لمباعة الجائمين 23ل حي المنتزه أعمي نسبة ج% لميجرة من وجو بحري وس04كانت أقل نسبة 
يوضح نسب توزيع العينة حسب محل الميبلد المياجرين من الصعيد إلى االسكندرية، والجدول التالي 

  .واليجرة من وجو بحري والصعيد
 مدن الصعيد مدن القناة مدن الدلتا وجو بحري االسكندرية محل الميالد

 %35 %05 %02 %04 %32 النسبة
  الحالة االجتماعية ونسبة اإلعالة 

% لمرجال 67متزوجات و% لمسيدات 57% من العينة بنسبة 61 نسبة سجل المتزوجين حالياً 
% من العينة 27وسجمت نسبة  ،%87متزوج وقد سجل حي شرق أكبر نسبة لممتزوجات من السيدات 

% لمرجال وقد سجل حي غرب أكبر نسبة لمسيدات 25% لمسيدات غير متزوجات و02أعزب بنسبة 
 ،%3ات بينما سجمت نسبة المطمق ،%0وسجمت نسبة األرامل من العينة  ،%08غير المتزوجات 

أفراد لؤلسرة،  4طفل داخل ىذه العينة ويقوم الباعة الجائمين بإعالة أنفسيم وذوييم بمتوسط  604ويعال 
 اإلسكندرية.والجدول التالي يوضح نسب العينة حسب الحالة االجتماعية  لمباعة الجائمين بمحافظة 

 مطمق أرمل متزوج أعزب الحالة االجتماعية 
 %3 %0 %61 %27 النسبة

 
     مدي إمكانية تقنين الوضع بشكل قانوني 

   يتم دراسة مدي إمكانية تقنين وضع الباعة الجائمين بشكل قانوني من خبلل النقاط التالية:

 

 انرغبت فً إمكاوٍت تقىٍه وضع انباعت انجائهٍه -

جد أن نسبة كبيرة من الباعة الجائمين في محافظة اإلسكندرية يريدون تقنين وضعيم ووجود وُ 
% عمى استعداد لبلشتراك في نظام 83جد أن نسبة قانون ينظم العمل ويمنحيم التراخيص حيث وُ 
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% عمى استعداد لدفع رسوم 77% عمى استعداد لدفع رسوم ترخيص سنوية لحق البيع و71تأميني و
 .إشغال طريق بصفة نصف سنوية

 انىضع انحانً انمقىه -

ع السموك الحالي لمباعة الجائمين حيث مالجائمين الرغبة في إمكانية تقنين وضع الباعة تتناقص 
% في العينة جاءت مخالفة لمقوانين من حيث عدم حيازة تراخيص لمبيع كبائع متجول 81نجد أن حوالي 

أو ترخيص إشغال طريق أو كبلىما، ىذا التناقض يبرز الصورة الصعبة التي توجد عمييا اإلجراءات 
شعال الطريق، الحالية الخاصة بإصدار التراخيص ل مدي جدية رغبة الباعة  تكانفي حين مبيع وا 

 .الجائمين كبيرة جداً 
 انرغبت فً تحسٍه ظروف انعمم  -

العينة أن  من% 65يتضح عدم رضا الباعة الجائمين عن ظروفيم الحالية، حيث ال يرضي 
ق انتفاع في % لديو الرغبة في إيجاد مكان محدد يؤجر لمبائع بح81يعمل أبناؤه بنفس المينة وأن 

أسواق مجمعة حيث يحفظ لو جزء من مكانة اجتماعية جيدة كصاحب عمل أو مستثمر صغير، 
والجدول التالي يوضح نسب العينة حسب مدي إمكانية تقنين الوضع بشكل قانوني لمباعة الجائمين 

 اإلسكندرية.بمحافظة 
 النسبة مدي إمكانية تقنين الوضع بشكل قانوني

 %83 قانون ينظم العمل ويمنح التراخيصيرغب في وجود 
 %71 مستعد لبلشتراك في تأمين صحي
 %77 مستعد لدفع رسوم سنوية لحق البيع
 %32 مستعد لدفع رسوم إشغال طريق

 %58 يعمل جميع أيام األسبوع
 %81 يرغب في مكان محدد يؤجر لو حق انتفاع وسط مكان مجمع

 %21 توافرىامستعد لقبول وظيفة حكومية في حال 
 %22 يريد أن يعمل أبنائو في نفس المينة
 %8 لديو ترخيص لمبيع كبائع متجول
 %7 لديو ترخيص أشغال طريق

 

 طهب انتقىٍه مع انحفاظ عهى حرٌت انعمم انخاص  -

بالرغم من رغبة نسبة كبيرة من العينة في قانون تنظيمي ومكان محدد إال أن نتيجة االستبانة 
% من العينة استعدادىا لقبول وظيفة 21قبوليم لوظيفة حكومية ثابتة، حيث أظيرت نسبة أظيرت عدم 

 .حكومية في حال توفرىا مما يعكس رغبة الباعة الجائمين في االحتفاظ بعمميم الخاص
 انتراخٍض انحانٍت  -

% 27% من العينة ليس لديو ترخيص بيع بينما نسبة 23أظيرت نتائج االستبيان أن نسبة 
 .لديو ترخيص إشغال طرقليس 
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 ( استراتيجية التصدي لظاىرة الباعة الجائمين 3-6-6)
عد ظاىرة الباعة الجائمين بشكل عام من الظواىر المعقدة التي يكون حميا عمي عدة مستويات تُ 

ترتبط ببعضيا البعض، أول ىذه المستويات ىو مستوي سياسات الدولة العامة ويتدرج الحل عمي عدة 
حيث ال يفمح العمل عمي مستوي دون المستوي الذي يسبقو، ويجب أن يتم الحل عمي مستويات 

المستويات بالتوازي لموصول إلي حل لنسبة كبيرة من الظاىرة، ويمكن تحديد تمك المستويات في 
التصميمي" والبد من التفكير الجيد  –التخطيطي  –التشريعي  –المستويات األربعة التالية "السياسي 

 .نحو التنمية 3121لخطة الدولة  ل إلي حل مناسب من خبلل تنمية مستدامة حقيقية طبقاً لموصو 
 

  ًانحهىل عهى انمستىي انسٍاس 

، وكونيا ليست بحثتقع المسئولية عمي الدولة التخاذ القرار السياسي لوضع الظاىرة محل ال
نما عرض لمشاكل أخري أدت لظيورىا، ويجمع ىذا المحور الدراسات والبحوث التي تناولت  مرض وا 

ظاىرة الباعة الجائمين في مصر من كافة أو معظم أبعادىا أي تنبت نظرة شبة شمولية في دراستيا 
وقد أىتمت الدراسات بتتبع معدالت اليجرة بين الريف  ،لظاىرة الباعة الجائمين كنشاط غير رسمي

ل واآلثار السمبية المترتبة عمي برامج والحضر وبين الفئات السكانية المختمفة وعبلقة ذلك بتوزيع الدخ
اإلصبلح االقتصادي في مصر وعبلقة ذلك بزيادة معدالت البيع في الشارع فضبل عن الدراسات التي 

ستراتيجيات الحد من ظاىرة الباعة الجائمين  .سعت لمربط بين الفقر والتنمية البشرية وا 
جتماعية السمبية المترتبة عمى ويتضح من تتبع دراسات ىذا المحور أن قضية اآلثار اال

اإلصبلح االقتصادي من القضايا التي حظيت باىتمام كثير من السياسيين، وتقع عمى عاتق الدولة 
 وضع الخطط المناسبة لمتصدي لمنقاط التالية:

التنمية االقتصادية المستدامة لكافة محافظات الجميورية وخاصة تمك التي تعاني من التدىور  -
 .ب الببلدالخدمي في جنو 

وضع خطط لمتنمية االقتصادية لمقطاع الزراعي والصناعي لتوفير فرص عمل تستقطب البطالة  -
 .في أعمال تخدم خطة الدولة

ضرورة مراقبة أجيزة الدولة المعنية إليقاف األعمال المخالفة التي تساىم في تفاقم الظاىرة من  -
 .فساد ورشاوي وعدم إتمام األعمال

والييئات الخيرية لممساىمة في حل المشكمة لتنمية ميارات  يالمجتمع المدناالستعانة بمنظمات  -
 .ىؤالء الباعة وتدريبيم

تشجيع الشباب الخبلق والطموح عمى اإلبداع وتوفير الدعم المادي والمعنوي ليم لتنفيذ أفكارىم  -
الباعة  وطموحاتيم والتي قد تعود عمى الفرد والمجتمع بطرق وأساليب تساىم في تقميل ظاىرة

 .الجائمين في المجتمع
محاربة أشكال الفساد داخل المجتمع والقضاء عمى أوكار الرذيمة التي تعمل عمى استغبلل  -

نسانيتو وكرامتو  .حاجة الفقراء وتحقيق المكاسب المادية دون اعتبار لمفرد وا 
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مة وروابط حث الباعة الجائمين ومساعدتيم عمى تكوين نقابات عمالية مستقمة وتعاونيات مستق -
 .اجتماعية تنظم صفوفيم وتدافع عن حقوقيم ومصالحيم

 
ولعل من أىم الدراسات التي قامت بتطبيق حمول مختمفة حسب النشاط االقتصادي ىي خطة 

دراج مشكمة الباعة الجائمين ضمن أولويات ىذه الخطة 3121مصر نحو التنمية المستدامة  وذلك  ،وا 
بالقضاء عمييا وخمق فرص عمل جديدة لممارسي ىذا النشاط غير الرسمي والتي تعد خطوة كبيرة نحو 

ن تركت ىذه الظاىرة بدون حل عمي المستوي السياسي قد يترتب عمييا من الصور  ،التنمية المستدامة وا 
مما يؤدي إلي خفض  ،ما ال تتفق مع الطابع الحضاري والجمالي الواجب ظيور المدن المصرية عميو

معدالت السياحة الخارجية فضبل عن اإلساءة إلي مصر في المحافل الدولية بسبب التقارير التي قد 
لذا فإنو  .نشر عن ىؤالء الباعة الجائمين واألسواق العشوائية التي تطفو في مواجية كل من يزور الدولةتُ 

تنظيم األسواق العشوائية في مصر والتي تقوم من الواجب ضرورة اإلسراع بتنفيذ الخطة القومية إلعادة 
مستوي الجميورية وذلك من خبلل صندوق تطوير المناطق  عمىرصد كافة األسواق العشوائية  عمى

العشوائية التابع لمجمس الوزراء بالتنسيق مع المحافظات ومراعاة تقسيميا حسب أولوية االحتياج لمتطوير 
األسواق في المنطقة ذاتيا أو بالقرب منيا كنتيجة لما أسفرت عنو تطور  عمىواختيار األماكن البديمة 

 .الستمرار االقبال من المواطنين عمييا المشاورات مع الباعة بتمك األسواق وذلك ضماناً 
ومن أىم المشروعات التي تقوم بيا الحكومة المصرية نحو التنمية "مشروع تنمية محور قناة        

 –تنمية الساحل الشمالي الغربي  –مميون فدان  4تنمية  –اإلدارية الجديدة إنشاء العاصمة  –السويس 
المثمث الذىبي لمثروة المعدنية" وغيرىا من المشروعات التي تعتبر خطوة سياسية كبيرة لتوفير فرص 

 .عمل جديدة لمشباب وبالتالي القضاء عمى ظاىرة الباعة الجائمين بشكل غير مباشر
د جمعيات التنمية االقتصادية وتنمية الدخل، مركز المشروعات الدولية اتحاوقد أشارت دراسة 

الي ان تجميع البيانات الوظيفية حول قطاع الباعة الجائمين من حيث حجمو ومشاكمو  [0] الخاصة 
 وخصائصو من شأنو أن يساعد كثيرًا في توجيو السياسات الي المستيدف منيا.

 
  ًانحهىل عهى انمستىي انتشرٌع 

ن البائع المتجول ىو صاحب رأس مال ضئيل يمارس حرفتو عن طريق دلل القانون عمى أ
قيم وذلك بعد استيفاء اتصالو بالجميور كبداية طبيعية يسمكيا قبل أن يتحول إلي تاجر أو صانع مُ 

ويكمن جزء من تداعيات الظاىرة وتفشييا إلى  ،شروط معينة ال تتوافر لغيره وقبل الترخيص لو بعممو
لة طوال الوقت ويكمن الحل فيما ءعدم وجود قانون موحد ينظم العمل لمباعة الجائمين مما يعرضيم لممسا

 يمي:
يجاد نظام مرن  - ضرورة االسراع بتعديل القوانين المعمول بيا منذ األربعينات والخمسينات وا 

 .ديدىا والغرامات والتدريب البلزم لمباعة الجائمينلمتراخيص وشروط الحصول عمييا وتج
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البحث عن آليو مناسبة لتطبيق القانون ومن سيكون قائم عمى مراقبتو حتى ال يتحول إلى قانون  -
 .عمى الورق فقط

 تحديد المميزات التي يحصل عمييا البائع كحقو في التأمين االجتماعي والصحي ورعايتو اجتماعياً  -
  .وثقافياً 

يقاف المخالفينضرورة  -  .كل مستمربش تفعيل األمن لمسيطرة عمى المدن وتنفيذ القانون وا 
لصاقيا داخل المحال التجارية والوحدات الثابتة  - تحديد اشتراطات الصحة والنظافة العامة وا 

 .والمتنقمة وضمان استمراريتيا ورفع كفاءتيا
بع لمحي أو المحافظة عمل مشروع بقانون يخصص لجنة تيتم بمشكمة كل سوق عمى حده تت -

 .لتسييل اإلجراءات القانونية الخاصة بعممية الترخيص والبيع وأشكالو وما يتعمق بو من ميام
 :نجد أن 0275لسنة  22بمتابعة القانون رقم  -
يشترط القانون عمى الباعة الجائمين لممارسة مينة بائع متجول أن يحصموا عمى ترخيص من  :أوالا 

القائمة عمى أعمال التنظيم وتصدر بقرار الوزير المختص بشئون اإلسكان القرارات السمطة المختصة 
 .الخاصة بمنحيم التراخيص وشروطو وأوضاعو

أو بضائع يعرضيا  عرف القانون في المادة األولي بفقرتييا األولي والثانية بأنو كل من يبيع سمعاً  :ثانياا 
وبأنو من يتجول  ،ان عام دون أن يكون لو محل ثابتلمبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في طريق أو مك

رضيا لمبيع أو يمارس حرفة أو عأو بضائع أو ي من مكان إلى آخر أو يذىب إلى المنازل ليبيع سمعاً 
فقد نص القانون عمى أحكام عديدة يتعين مراعاتيا قبل الترخيص لمبائع بممارسة  ،صناعة بالتجول

 .الحرفة ثم بعد الترخيص بيا
 .قضت المادة السادسة من القانون عمى عدم جواز الترخيص لممصابين باألمراض المبينة بالقانون :اا ثالث
نصت المادة الثامنة من القانون عمى جواز تخصيص أماكن معينة أو سويقات لوقوف الباعة  :رابعاا 

 .المتجولين وتعيين الحد األقصى لعددىم بكل منيا ومنع وقوفيم في غير ىذه األماكن
عمى مراعاة راحة السكان وتوفير اليدوء في مناطق معينة  من القانون في المادة التاسعة تنص :خامساا 

ولمحد من المنافسة غير المشروعة يحظر عمى الباعة مبلحقة الجميور بعرض سمعيم أو ممارسة 
لباعة حرفيم داخل وسائل النقل أو الوقوف بجوار المحال التي تعرض أصناف مماثمة لما يعرضو ا

 .الجائمين
حدد القانون في المادة العاشرة الشروط الواجب توافرىا في العربات والصناديق واألوعية التي  :سادساا 

يستعمميا الباعة الجائمين لبيع المواد الغذائية من مأكوالت ومشروبات وحظر بيع المأكوالت والمشروبات 
 .التي يتعذر وقايتيا من التموث

الخاص بتنظيم  0240 ةلسن 48صدور القانون رقم  0275لسنة  22القانون وقد سبق صدور 
عمل الباعة الجائمين حيث حظر القانون مبلحقة الباعة الجائمين لمجميور بعرض سمعيم أو ممارسة 
حرفيم داخل وسائل النقل أو الوقوف بجوار المحال التي تعرض أصناف مماثمة لما يعرضو الباعة 
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عبلن عن سمعيم باستعمال األجراس وأبواق تكبير الصوت أو أي طريقة أخري الجائمين أو حتى اإل
   .لراحة الجميور يتسبب عنيا قمقاً 

من الغرامة إلي الحبس بحد  0275لسنة  22مشروع لتعديل عقوبات القانون رقم  ويوجد حالياً 
باإلضافة إلي الغرامة  أشير ويكون وجوبياً  6أشير وفي حالة العودة إلي المخالفة يصل إلي  2أدني 

وتقترح وزارة التجارة والصناعة إضافة فقرة  ،المالية وىي عقوبات شديدة تعرض البائع وأسرتو لمخطر
مزم الجيات المسئولة عن تخصيص األراضي جديدة إلي نص المادة الثامنة من ىذا القانون تُ 

لباعة الجائمين المرخص ليم وذلك بالمحافظات والمدن والقري بتخصيص أماكن دائمة أو مؤقتو لوقوف ا
بناء عمي طمب الوزير المختص بشئون التجارة واقتراح الغرفة التجارية المختصة من أجل إيجاد بدائل 

 .مناسبة لحل المشكمة والحد من الظواىر العشوائية
 ويري الباعة الجائمين أن الجيات التالية تسبب ليم مشاكل أثناء عمميم:

دارة -  .التراخيص في الحي والمحميات شرطة المرافق وا 
 .أصحاب المحال التجارية -
 .الرقابة التجارية ومباحث التموين -

وهىاك العذٌذ مه المقتشحاث على المستىي التششٌعً التً ٌمكه استخذامها للتصذي لظاهشة 

 الباعت الجائلٍه مىها:  

 .البحث عن آلية مناسبة لتطبيق القانونو  تعديل القوانين القديمة -
المميزات التي يحصل عمييا البائع كحقو في التأمين االجتماعي والتأمين الصحي  تحديد -

 .وثقافياً  ورعايتو اجتماعياً 
 .ضرورة تفعيل األمن لمسيطرة عمى المدن وتنفيذ القانون -
 .تحديد اشتراطات الصحة والنظافة العامة -
 .عمل مشروع بقانون يخصص لجنة تيتم بمشكمة كل سوق -

 

 ىي انتخطٍطً انحهىل عهى انمست 

الحضرية وذلك  حيازتتم الحمول عمي المستوي التنظيمي بتنظيم حركة الباعة الجائمين في األ
من خبلل تحديد أماكن ثابتة أو متغيرة باعتبارىا مشروعات صغيرة بشكل جيد كي يعطي انطباع جيد 

باإلضافة إلي تنشيط حركة الرواد من  ،لمحيز الحضري أو الشارع التجاري سواء كان يومي أو أسبوعي
وكذلك بتشكيل  ،خبلل أماكن االنتظار وربطيا بنقط وبؤر النشاط االقتصادي والمواقف وأماكن االنتظار

لجنة عمي مستوي كل وحدة محمية لمبيع الجائل تحدد مواقع األسواق الثابتة واألسبوعية وتنظيم العمال 
الجائمين ومنظماتيم في عضوية ىذه المجان وىناك العديد من بيا ومراقبتيا وبشرط  تمثيل الباعة 

 المقترحات عمي المستوي التخطيطي التي يمكن استخداميا لمتصدي لظاىرة الباعة الجائمين منيا:  
الحضرية المناسبة لبلستخدام ويمكن استخداميا كأسواق شعبية ذات  حيازإعادة رسم األ -

 .السكانيسعة محددة مناسبة لمتكتل انشاطات و 
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تحديد سياسات وأماكن البيع بمناطق معينة لمبيع وبأوقات مناسبة لعدم إزعاج المناطق التي  -
 .يبيعون بيا

 .تحديد الحد األقصى لمباعة في كل منطقة حتى ال يصبح التجمع عشوائياً  -
 .تحديد أماكن التخمص من النفايات وأماكن دورات المياه العامة لمحفاظ عمى النظافة العامة -

 

   ًانحهىل عهى انمستىي انتظمٍم 

تتنوع أنشطة الباعة الجائمين واحتياجاتيم مما يستمزم وضع حمول مختمفة ومتنوعة الستقبال تمك 
النشاطات وتفاعميا مع المدينة وىناك العديد من المقترحات عمى المستوي التصميمي التي يمكن 

 استخداميا لمتصدي لظاىرة الباعة الجائمين منيا: 
ة صفة التجول إلى الباعة بحيث يكون حر الحركة ويكون مخزن بضاعتو متنقل معو في إعاد -

نياية اليوم وىو يناسب الباعة ذو حجم األنشطة الصغيرة وخفيفة الوزن مثل بائعي اإليشاربات 
 والنظارات والحموى. 

زالتو في أقل وقت وذو وزن خفيف لسيولة النقل وىو  - يناسب عمل سوق متنقل يمكن تركيبو وا 
الباعة ذوي النشاط متوسط الحجم والوزن والمناطق المزدحمة ذات المساحات المفتوحة والتي 

 .تحتاج ألسواق بشكل متقطع وتناسب فكرة األسواق األسبوعية أو الموسمية
توفير مكان ثابت لمباعة ذوي النشاط المساحي الضخم مع تقنين أوضاعيم حيث يتكون السوق  -

 .قابمة لمطي والفرش يومياً من وحدات تجارية 
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 النتائج والتوصيات  (4)
يمكن رصد بعض النتائج والتوصيات لدور قواعد البيانات اإلحصائية في معالجة الشمول 
المالي بعد دراسة ظاىرة الباعة الجائمين ومدي تأثيرىا عمى الفراغات الحضرية واالقتصاد الرسمي من 

 التالي: عناصر ومشكبلت وتجارب وحمول عمى النحو
 
 ( النتائج 4-0)

لمعدالة  يمكن استعراض أىم النتائج لدور قواعد البيانات اإلحصائية في معالجة الشمول المالي
 عمى النحو التالي:  االجتماعية

  جيده حول طرق ًا أفكار  3100قدمت قاعدة بيانات المؤشر العالمي لمشمول المالي منذ عام
احتوي  3105يق العدالة االجتماعية وفي عام قالرقمية في تحزيادة شمول خدمات التكنولوجيا 

المؤشر عمى بيانات عن ممكية اليواتف المحمولة واالتصال باإلنترنت حيث يكشف عن فرص 
مسبوقة لتقميل عدد البالغين الذين ال يممكون حسابات مصرفية ومساعدة مالكي الحسابات عمى 

   .استخداميا بصورة أكبر
  والبائع  لتعريفات الواجب أخذىا في االعتبار تعريف االقتصاد غير الرسميمن أىم ايعتبر

 .المتجول والسوق غير الرسمي
  رأس المال  ضآلت –المشووت  –مه خصائص االقتصاد غٍش الشسمً )االفتقاس إلى التىظٍم يعتبر– 

رجة تدني ميارة العاممين( إلى جانب الخصائص التنظيمية في مصر )د –صغر حجم المنشأة 
قيمة رأس  –تمويل المشروعات الصغيرة  –عدد ساعات التشغيل  -التوزيع العمري  –التنظيم 

من أسباب نشأة االقتصاد غير الرسمي )عدم قدرة الدولة يعتبر عمر المنشأة(، و  –المال المستثمر 
األجور  -األيدي العاممة الرخيصة  –سيولة النشاط غير الرسمي  –لتمبية احتياجات المجتمع عمي 

 .الخصخصة واألزمات االقتصادية( –الضعيفة 
  النحو التالي: عمىألنواع البضائع  وتبعاً  الخمفية المكانيةتم تصنيف الباعة الجائمين حسب       

% ال 8المدينة و % ليس ليم مأوي في04% لصالح أصحاب المحال وحوالي 47يعمل حوالي  -
 .المحافظات المجاورة% من 8% خارجون من السجون و6يعممون و

% في بيع 01وحوالي  % في المبلبس31% في بيع الفواكو والخضر وحوالي 24يعمل حوالي  -
% في بيع 4% في السجائر و8% في األطعمة والمشروبات و2اإليشاربات واإلكسسوارات و

 .الكتب
 ة عمى النحو غير الرسمي تم توصيف المشاكل الناجمة عن انتشار ظاىرة الباعة الجائمين واألسواق

 التالي: 
الباعة الجائمين  مشاكل أمنية تتمثل في ارتفاع معدالت الجرائم الجنائية وجرائم مخالفة قوانين -

شغال الطريق  .وا 
 .مشاكل سياسية تؤدي إلى ضعف الثقة في أجيزة الدولة -
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 .مشاكل اجتماعية واقتصاديو تتمثل في انتشار الفوضى وتدني الذوق العام -
 .بالعمل % من الباعة الجائمين في مصر غير مصرح ليم27حيث إن مشاكل إدارية  -
الشوارع  مشاكل جمالية حيث أدي تجمع الباعة الجائمين بطريقة عشوائية وغير حضارية في -

والميادين العامة واألسواق إلى إضافة مظير سيئ عمى أماكن تواجدىم وبالتالي المظير العام 
 .لممدينة

 ارتفاع تكمفة  – أسباب انتشار الباعة الجائمين في الفراغات الحضرية )ضعف المؤسسات يعتبر
ومن ذلك فإن  ،ضعف القطاع الرسمي( –البيئة االجتماعية  –ضعف العقوبات  –النشاط الرسمي 

 الحضرية يتمثل في النقاط التالية: حيازتأثير الباعة الجائمين عمى األ
 .الحضرية التجارية حيازالرسمي بنقاط وبؤر األارتباط النشاط التجاري غير  -
 .أماكن المواصبلت وعبلقتيا بالحيز التجاري -
 .األسواق الجديدة والقديمة والمغمقة -
 .التشكيل البصري لبؤر النشاط التجاري -

  الجوانب  بدراسة كبيراً  االقتصاد المصري من أقدم اقتصاديات العالم وارتبط ارتباطاً يعتبر
 قتيا بظاىرة انتشار الباعة الجائمين بالمدن المصرية من خبلل: االقتصادية وعبل

االجتماعية  فً معظم المشاكل وٌمثل محىس التىمٍت الشئٍسً وإغفاله كان سببا   البعذ المكاوً -
 .واالقتصادية

 .والذي يؤدي إلى ضعف الثقة في أجيزة الدولة البعد السموكي -
 .والذي يؤدي إلى انتشار الفوضى وتدني الذوق العام البعد اإلقميمي -

 نتيجة تراجع االقتصاد  انتشرت ظاىرة الباعة الجائمين بصورة كبيرة في معظم دول العالم وذلك
كعامل محفز لنمو األسواق الشعبية وأسواق الباعة الجائمين وخاصة في مصر حيث تطور األمر 

 .إلى احتبلل لمشوارع واألرصفة والميادين
 في اآلونة األخيرة  واقعاً  تتفق معظم الدول عمى أنو البد من وجود حمول ليذه الظاىرة والتي باتت

وقمة فرص العمل لذا وجب البحث عن حمول مختمفة غير تقميدية  سعاروذلك الرتفاع مستوي األ
 .عمى المستويات السياسية والتشريعية والتخطيطية والتصميمية

  أسبوعي ىو سوق الجمعة  سوق بينيم سوق واحد 22اإلسكندرية حوالي عدد األسواق في محافظة
بائع وعدد المحبلت  5111والمتخصص في بيع األنتيكات واألثاث وعدد الباعة الجائمين حوالي 

 .محل 02111الرسمية حوالي 
 التأسيس والتشغيل والخروج الطرق البلزمة لتحويل النشاط غير الرسمي إلى نشاط رسمي تتمثل في. 
  وغرب والمنتزه بمحافظة اإلسكندرية  التي تم تقسيميا عمى أحياء شرق ووسط نتائج العينة العنقوديةمن أىم

 وجد أن:
% والفئة ما 62% فقط من النساء وأغمبيتيم من الشباب بنسبة 31% من العينة من الرجال مقابل 81
% 36لتعميم األساسي % وا32% ومحو األمية 21ونسبة األمية  ،%73سنة بنسبة  41و 31بين 
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% ومن 05% والقناة 02% والدلتا 35ومن الصعيد  ،%5% والتعميم العالي 04والتعميم المتوسط 
% عمى استعداد 83و ،% مطمقات3% أرامل و0% أعزب و27% متزوج و61وأن  ،%32اإلسكندرية 

 .% يخالف القانون81% عمى استعداد لدفع رسوم وحوالي 71لبلشتراك في التأمين بينما 
 االجتماعية وخاصة بين الباعة  يوجد ارتباط طردي قوي بين أبعاد الشمول المالي وتحقيق العدالة

لمخدمات المالية الجائمين، ويوجد ارتباط طردي قوي بين أبعاد الشمول المالي وبين الوصول 
)التكنولوجيا الرقمية( وتحقيق المسئولية االجتماعية الستفادة األشخاص من الخدمات المالية 
الرقمية، عمى الرغم من وجود ارتباط طردي ضعيف بين تحقيق العدالة وتحقيق المسئولية 

 .االجتماعية
 
 ( التوصيات 4-8)

أن التكنولوجيا  لمعدالة االجتماعية في معالجة الشمول الماليمن أىم التوصيات لدور قواعد البيانات اإلحصائية 
الرقمية ال تكفي بمفردىا لزيادة الشمول المالي ومن ثم تحقيق العدالة االجتماعية ولضمان استفادة األشخاص من الخدمات 

 المالية الرقمية يمزم: 
 توافر نظام لممدفوعات عمى درجة من التطور. 
 بنية تحتية مادية جيدة. 
 لوائح تنظيمية مبلئمة. 
 إجراءات وقائية صارمة لحماية المستيمك. 
  تصميم الخدمات المالية الرقمية والتناظرية بحيث تمبي احتياجات الفئات المحرومة مثل الفقراء

ومستخدمي ىذه الخدمات ألول مرة الذين قد تكون ميارات القراءة والكتابة والحساب لدييم 
 .متدنية

 نشاء موقع إليكتروني ييتم بمجاالت المسئولية المجتمعية وتحديث أخبارىا وجمع  إصدار نشرات وا 
 .الحاالت البحثية من خبلل أفضل التجارب والممارسات الناجحة لممسئولية المجتمعية

 
 تكىن مه عدة مستىٌاث: تكما ٌىطً انبحث أن استراتٍجٍت انتظدي نظاهرة انباعت انجائهٍه 

 ًسٍاس 

 .مستدامة لكافة محافظات مصرالتنمية االقتصادية ال -
 .وضع خطط لمتنمية االقتصادية لمقطاع الزراعي والصناعي -
 .ضرورة مراقبة أجيزة الدولة المعنية إليقاف االعمال المخالفة والفساد -
 .االستعانة بمنظمات المجتمع المدني والييئات -
 .تشجيع الشباب الخبلق والطموح عمى اإلبداع -
 .ومساعدتيم عمى تكوين نقابات عمالية مستقمةحث الباعة الجائمين  -

  ًتشرٌع 

 .البحث عن آلية مناسبة لتطبيق القانونو  تعديل القوانين القديمة -
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 التأمين الصحي واالجتماعي ورعايتو اجتماعياً  منالمتجول تحديد المميزات التي يحصل عمييا البائع  -
 .وثقافياً 

 .القانونتفعيل األمن لمسيطرة عمى المدن وتنفيذ  -
 .تحديد اشتراطات الصحة والنظافة العامة -
 .مشروع قانون يخصص لجنة تيتم بمشكمة كل سوقعمل  -

  ًتخطٍط 

الحضرية المناسبة لبلستخدام العام واستغبلليا كأسواق شعبية ذات  حيازاألإعادة رسم   -
 .نشاطات وسعة محددة مناسبة لمتكتل السكاني

معينة لمبيع وبأوقات مناسبة لعدم ازعاج المناطق التي تحديد سياسات وأماكن البيع بمناطق  -
 .يبيعون بيا

 .تحديد الحد األقصى لمباعة في كل منطقة حتى ال يصبح التجمع عشوائياً  -
 .تحديد أماكن التخمص من النفايات وأماكن دورات المياه العامة لمحفاظ عمى النظافة العامة -

  ًتظمٍم 

يكون حر الحركة ويكون مخزن بضاعتو متنقل معو في نياية إعادة صفة التجول إلى الباعة بحيث  -
 .اليوم

زالتو في أقل وقت وذو وزن خفيف لسيولة النقل -  .عمل سوق متنقل يمكن تركيبو وا 
 .توفير مكان ثابت لمباعة ذوي النشاط المساحي الضخم مع تقنين أوضاعيم -
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 المراجع (5)
(. 3100المشروعات الدولية الخاصة ) اتحاد جمعيات التنمية االقتصادية وتنمية الدخل، مركز [0]

 ورقة سياسات لفمسفة قانون مقترح لتنظيم عمل الباعة الجائمين، مصر
(. "الشمول المالي كمدخل لمتعامل مع تداعيات جائحة كورونا"، اآلثار 3131الباز، ىبة ) [3]

صرية لمتنمية واقع وآفاق التنمية في مصر، المجمة الم عمىاالقتصادية واالجتماعية لجائحة كورونا 
 026-055، والتخطيط، معيد التخطيط القومي

قياس مستوي  - 3105قاعدة بيانات المؤشر العالمي لمشمول المالي لعام (. 3108البنك الدولي ) [2]
 . تم االسترجاع من موقع الشمول المالي وثورة التكنولوجيا المالية

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29510/211259ovAR.
pdf 
المالي المتوافق مع الشريعة  لبلشتمال"االتجاىات العامة  .(3102)ماٌكل ، وتاساصي مٍادة الضغبً، [4]

 المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء، واشنطن ،19 مزكشة مىاقشت مشكضة سقم ،اإلسبلمية"
 "، مصرالدراسات االقتصاديةتقرير مركز (. "3107) المركز المصري لمدراسات االقتصادية [7]
رأي في أزمة االقتصاد غير  -(. "رأي في خبر 3131المركز المصري لمدراسات االقتصادية ) [6]

 ، مصر5، العدد الرسمي"
"دور البنوك اإلسبلمية في إرساء المسئولية االجتماعية في الدول  .(3103ماضي ) بمقاسم، [5]

اإلسبلمية" ورقة عمل مقدمة لمممتقي الدولي حول منظمات األعمال والمسئولية االجتماعية، جامعة 
 بشار، الجزائر

(. "آليو لتعزيز الشمول المالي في مصر في ظل التحديات والمعوقات"، 3131جعفر، حنان ) [8]
 731-485، 0، العدد 71مية لبلقتصاد والتجارة، جامعة عين شمس، المجمد المجمة العم

رجال األعمال  جمعية. (3103عمال لممنشآت متناىية الصغر )تقرير مؤشرات مناخ األ [2]
 باإلسكندرية ومؤسسة التمويل الدولية 

"، قواعد البيانات الرقمية وأىميتيا في بناء محركات البحث (. "3101زين الدين، محمد ) [01]
 32المعموماتية، الرياض، عدد 

أمانة  ،"العبلقة المتداخمة بين االستقرار المالي والشمول المالي" .(3107صندوق النقد العربي ) [00]
 مجمس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أبو ظبي

(. "عشوائية انتشار أسواق محدودي الدخل وآثارىا السمبية عمى 3108رانيا )عبد الرحمن،  [03]
القاىرة"، مجمة العموم  -عين شمس –العمران المحيط بيا )دراسة حالة: سوق األلف مسكن 

 اليندسية، كمية اليندسة، جامعة أسيوط
 ،اد الخفي"نمو االقتص –"االختباء وراء الظبلل  .(3113فردريك شنايدر، دومينيك إنستي ) [02]

 صندوق النقد الدولي، واشنطن  ،20العدد  ،سمسمة قضايا اقتصادية
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"تأثير إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية عمى  .(3104التجارة والتنمية ) مؤتمر األمم المتحدة [04]
األمم . : التمكين االقتصادي لمنساء والشباب"بما يشمل ابراز أثر التحويبلت المالية التنمية

 المتحدة، جنيف
بالتعاون مع البنك  ليالتحالف الدولي لمشمول الما (.3108) شرم الشيخ –مؤتمر الشمول المالي  [07]
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The role of statistical databases in achieving financial inclusion of social justice  

(Case study) 
 

Abstract 

Financial inclusion plays an important social role on the larger segment 

of the lower and middle-income segment, as well as women and small and 

medium-sized enterprises, by ensuring that financial services reach them 

through official channels, with all banking products presented to different 

segments of society and disseminated within universities to include the largest 

possible segment. Governments, donors, and the financial services industry are 

increasingly working to promote inclusion in the financial sectors to ensure the 

availability of services to all individuals, including those with low incomes, and 

studies have demonstrated a close relationship between financial inclusion, 

financial stability, and economic growth, such as access to finance for small 

and medium enterprises with the aim of supporting economic growth. 

The term statistical databases refer to the statistical system that saves 

data and records it electronically on the computer to allow users to retrieve and 

update it when needed. The statistical databases play an important role in 

achieving financial inclusion of social justice, as evidence indicates that 

providing means of obtaining financial services Through official accounts, 

would enable individuals and companies to achieve smooth consumption, 

manage the financial risks they face, and invest in education, health, and 

businesses. 

The Global Financial Inclusion Database is the most valuable tool in this 

regard, as it provides an accurate and multidimensional picture of what has 

been achieved and the extent of progress achieved in expanding access to basic 

financial services that people need to protect themselves from hardship and 

hardship and invest in their future. Rules and legislation have been drawn up 

aimed at facilitating all forms of banking procedures to enable the Central Bank 

to achieve financial inclusion by issuing a few supervisory instructions and 

rules governing banking work, in addition to establishing a centralization in the 

bank aimed at consolidating and improving the level of financial inclusion in 

Egypt. 

The gradual growth of the phenomenon of street vendors is a frightening 

problem, which requires knowledge of what is scientifically called the informal 

market or the informal economy, its origin and history, which requires 

identifying the street vendor and the employment of women and children, 

classifying street vendors and the selling process itself, as well as identifying 

the causes of the spread of the phenomenon of salesmen Migrants and the 

problems resulting from their presence in the streets and squares, whether civil 

or security and the strengths, weaknesses, and challenges that exist in urban 

spaces. 

The case of street vendors in Alexandria governorate was studied by 

collecting sample data from autumn 2018 to summer 2019 through 2329 

questionnaire forms to study 4 neighborhoods with large concentrations of 

street vendors to form the stratified random sample, namely: Al-Muntazah, 

Wasat, East, and West, in order to develop solutions And a strategy to reduce 
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the problem, and the results of the questionnaire drew a general form for street 

vendors according to the sample used, and one of the most important 

recommendations for the role of statistical databases in addressing financial 

inclusion is that digital technology is not sufficient on its own to increase 

financial inclusion and thus achieve social justice and ensure that people 

benefit from digital financial services. 

Keywords: statistical databases, financial inclusion, informal economy, street 

vendors 


