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 تـقديـم

أرسىىم لس م لفظي ا مصارىىظرم مصاة ومؤ سلتسىىنىىظا مصبية مصلةداؤ  ي اةم  
لبذجعةةجسىىىىب ماعجدةع ةجأصةجأ ىىىىفظيجمصالظصاجسمصنىىىىلظ ةجمصافظي ا جص يةم ج
سرقؤجعالجص لج سةدؤج سص هجياجأصةجمصاسظالاجذماجمصلالقؤجدلالجمصاس م.ج

 بظسلجرماجعالج  اظجمرىىةرجع جمص سظوجسيةاجمصلالجمصابقةيؤجع جمصاس معجأس
مصا ض عظاجسمصيضظمظجمص اج بظقشهظجهذهجمص سظوجسمصفةا.جإضظيؤجإصمجذصكعجملةج
ضا  لاظرس ه صبشظطه  ألظنؤ يباؤ صهذم مصاس مع عة م    بةسا مصبية مصلةدا 
ل جمص يظرمةجسمألسرماجياجلخ  فجمصس منبجمصبيةمؤجسمصارىىىىىىةياؤجمص اج  ل  ج

ؤ.جس لةجهذهجمص يظرمةجيةجمصلةدادأنشىىىاؤجمصارىىىظرمجمصاة ومؤجسلتسىىىنىىىظاجمصب
سمألسرماجل جأجلج نهالجم خظذجمصيةمرماجسمص   اظاجمص اجمرةرهظجمصاس م.ج
سياجضىىىىى تجلظج ضىىىىىاب هج لجهذهجمألسرماجسمص يظرمةجل جلل  لظاجلفاةةجع ج
ل ض عظاجذماج  ؤجدأعاظلجمصارظرمجمصاة ومؤعجييةجرأىجمصاس مجأنهجل ج

  زمع.جصذصكعجييةجدظشىىىىىةجمصبشىىىىىةجسمصمصابظسىىىىىبجأوج  ظ جصهظجأ قةجية ىىىىىؤجل ج
مصرىىىىبةساجدبشىىىىةجهذهجمصنىىىى نىىىىؤجمص اج  ضىىىىا جمألسرماجمص اجميةلهظجمصنىىىىظ ةج

صمججظنبجمص يظرمةجسمألسرماجمص اج لةهظجمص سظوجسمصرىىىىبةساجص لجإمصافظي ا ج
مصيضىىىىىظمظجمصبيةمؤجسمصارىىىىىةياؤجذماجمألهااؤ.جسم اةلجمصشة،جل جمصبشىىىىىةعجياج

مصيضىىىىىىظمظ.جيظصهةمجمصةنانىىىىىىاجلبهظجه جهذهج  ياةجمصال  لظاجسزمظ ةجمص عاجد
للجأوجأ وسمةجمصيظرئجدأ قةجقةرجل جمصال  لظاجمصا ظصؤجص لجمصا ضىىىىىى  .جن

 رةياؤجمصلةداؤ.صاؤجع مج لاا جمصةيظيؤجمصاظصاؤجسمصبيةمؤجسم  نظعةجهذهجمصن ن

 وهللا ولي التوفيق،

 
 عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي

 اإلدارةالمدير العام رئيس مجلس 
 صندوق النقد العربي
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تحديد حجم مديونية القطاع العائلي في الدول العربية 
وأثرها على االستقرار المالي



 

 

 1تمهيد
 

جمال جمصقب كججس يةمرأ قح ج نلم جمص ا جمألهةمم جأه  جل  جسمصارةيا مصاظصا
مصاة ومؤجص فيايهظجخظ ؤ جدلةجمألزلؤجمصاظصاؤجمصلظصااؤعجسم اةلجمس يةمرجمصب ظمج

مص  زمعجمصكفتجص ا مر جمالق رظ مؤجل جخاللجمصاظصاجياجمس اةمرهجياج اناةج
ةهظجسإ مرم هظجص مج يةم جخةلظاجمص سظطؤجمصاظصاؤجس ياا جمصاخظطةجمصاظصاؤجس نلا

جمصةمخ اؤ جأس جمص لة،جص رةلظاجمصخظرجاؤ جمالس يةمرج2لع جم أثة جأو جسماك  ع
ل ج مخلجج-مصاظصاجد ك وجلخظطةجن ظلاؤعجسمص اج اةلجخاةجمص لة،جصفةثج

متثةجس قظ جع مجعة جل جمص صةماجج-صاجأسجمالق رظ جأسجل جخظرجهاظجمصب ظمجمصاظ
جسمب شةج جمصب ظلاؤ جذماجمألهااؤ جقةجمصاظصاؤ جلاظ جمصلةسيع جل جخاللجأثة  أثاةه

ل هعجسمت يجم نقبجياجمإلخاللجدةسرجمصب ظمجمصاظصاعجأسجييةموجمصةيؤجياهجسياجسال
مصب ظلاؤجل جخاللججإصمجأثظرجس قاؤجع مجمالق رظ عجسماك جأوج  ك وجمصاخظطة

دلةم :جأسالعجمصقلةجمصولباجسذصكجد ةم  جمالخ الالاجمصاظصاؤجمصك اؤجع مجلةمرج
جز جمصقلةجي ةة جسثظناظ ع جمصاظصاؤع جدظصةسرة جمصاظصا جمصب ظم ج أثة جل  جمومة جلاظ لباؤ

أسجغاةجمصاقظشةجدا جمص صةماجمصاظصاؤجس/اقظشةجمصايالاجسذصكجن اسؤجمص ةمدطجمص
 ياجصف ؤجزلباؤجلفة ة. مخلجمصب ظمجمصاظصاج

سن ةم جص ةسرجمألسظساجمصذيجم لقهجمصب ظمجمصاظصاجياج ا ملجمصبشظطجمالق رظ يج
ل اةال جياجمر فظ جننىىىىىىىبجج-اللجمص سىىىىىىىظطؤجمصاظصاؤعجيووجمص ا رجمصاظصاجل جخ

صج)مصااب  جصياىىظ جمألعاىىظلجسمصياىىظ جمصلىىظن انجإصمجمصبىىظ  جمالن اىىظوجمصخىىظ
صبا جمالق رىىىىظ يجع مجمصاةىجمصا ملعج اظجمةع جمج-مصاف اجمإلجاظصاجمالسىىىىاا

لؤجس فيا ج نىىىىىىظه جقةرةجمصياظ جمصلظن اجع مجمالق ةم،جياجزمظ ةجمصابفلؤجمصلظ
مالسىىىى يةمرجمالق رىىىىظ يعجل جخاللجمصيةرةجع مجمسىىىى هالكجمصنىىىى عجسمصخةلظاج

نىىىىىك جسمص ل ا جياجمص قاجمصفظضىىىىىةعجس ا م هظجياجسمصياظمجدظسىىىىى ةاظرماجياجمص
ج مصان يقل.
ثظرجمإلمسظداؤجصاةم ناؤجمصياظ جمصخظصجع مجمصبا ج قةأجياجمص ةمجعجعبةجإالجأوجمأل

جمصاظص جمصةميلؤ جل  جعظصاؤ جمالن اظوجلن  مظا جيا جمصافةط جمصبا  جيوو ج ذصك اؤع
                                                           

  على إعداد مسودة الورقة.  البنك المركزي المصريتشكر أمانة فريق عمل االستقرار المالي،  1
 وفقاً لتعريف صندوق النقد الدولي. 2
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ظوج أ مةجمص ةمزمؤجصفاظمؤجمصياظ جمصارةياجل جلخظطةجمصبا جمصافةطجياجمالن ا
جمصبا ج جي ةما جخالل جصةأسجمصاظل جإضظياؤ جشةمفؤ ج ك م  جم   جصاث مصخظصع

ةمفؤجياجي ةماجمص قظطتجلاظجمصافةطجياجمالن اظوعجياجصا جم  جإطالاجهذهجمصش
مضا جمس اةمرجمصب ظمجمصاظصاجياج ا ملجمصبشظطجمالق رظ يج سوجمص أثاةجع مج

جلالت ه.
جل  جمصلظن ا جمصياظ  جنرابجلةم ناؤ جص وممة جمصخظصججسن ةم  جمالن اظو إجاظصا

س ذصكجمصبظ  جمصاف اجمإلجاظصاجمالسااجياجمصةسلجمصلةداؤجسلظجقةجمب  جعبهجل ج
ؤجسس قاؤجع مجمصبا جمالق رظ يجسمالس يةمرجمصاظصاعجين ي مجهذهج أثاةماجإمسظدا

ةسلجمصلةداؤجسليظرن هظجمصةرمسؤجد ف الجلةم ناؤجمصياظ جمصخظصجسمصلظن اجياجمص
سلجمصا يةلؤجسمصبظشئؤجسصنظيجيس ةجمالن اظوجمصخظصجسمصلظن اجلعجمصلةمةجل جمصة

مصةسلجصاخظطةججإصمجمصبظ  جمصاف اجمإلجاظصاجمالسااجص فةمةجلةىج لة،جهذه
جمصبا جمصافةطجياجمالن اظوجمصخظصجسمصلظن ا.

ج
 نظرة على أدبيات الدراسات والتطبيقات السابقةأوالً: 

 

إجةمتماجمص ةمزمؤج خصجمصةقظدؤجع مجمصاخ رؤجدو ةمرجج–قةلاجصسبؤجدظزلج
ج جج–مصقب ك جسق اقة جمصياظ جج2010يا جدهةمجصاظمؤ جمص ةمزمؤ جدأ مة لي ةصظ 

مصةسرةجمصاظصاؤعجسمق ةصاجمص سبؤجمس خةممجلسا عؤجل جمصارةياجل ج ي قظاج
اظوجمصاتشةماجصا ظدلؤجمصبا جياجمالن اظوجمصخظصجسمص اجشا اجيس ةجننقؤجمالن 

ف اجمإلجاظصاجمالسااج اتشةجأسظساجإصمججظنبجأسلظرجمصخظصجإصمجمصبظ  جمصا
مأل  لج)عيظرماجسأسه نعجسيةساجمصفظنةةجسيةساجلقظ صؤجلخظطةجمالن اظوعج

قظتجسةم جمصةم وجصياظ جمألعاظلجسمصياظ جمصلظن اعجسللةالاجنا جمالن اظوعجسأع
جاظصاجمالسااجدأخذهظجياجس  ااوجننقؤجمالن اظوجمصخظصجإصمجمصبظ  جمصاف اجمإل

مالع قظرجصس جمالق رظ جليظرنؤ جدظصبا جياجمالن اظوعجسدظص ظصاجيونهظج ٌَفاِةج أثاةج
ج جمالن اظوع جع م جمصا ب جيا جمألعاظل جل ج سرمؤ ج ي قظ  جأقل جأنهظ جإصم دظإلضظيؤ

جدر رةج ج)دنطجسليظمن جلك نظاجمصبنقؤ جمسبج ف ال جأنه جإال لتشةماجمصبا ع
أنهجمسبجمص شظضاجع جمالر فظ جمالر فظ جياجمصبنقؤجصاثججُلفرَّ ؤجص فةمةجلرةر

ياجمصاتشةجإذمجلظجن  جييطجع جمنخفظ،جياجمصبظ  جمصاف اجمإلجاظصاجمالسااعج
)ياجمصقفثجمصرظ رجصلظمججDrehmann and Tsatsaronisج  رمسؤجسقةجمثقا

 

 

جص جلظصاؤع جل جمص اظصاؤجصةسثجأزلؤ جمومة اثجأوجمصااب  جص ياظ جمصخظصجقة
نقاجياجأسلظرجي ةماجمصبا جياجمالن اظوجسمص اجغظصقظ جلظجمرظصقهظجمنخفظ،جن

مصفظنةةجس خفافجللظماةجمالق ةم،عجمليقهظجي ةماج قظطتجياجلبحجمالن اظوجعبةج
جم جمق رظ يج ف لجمصةسرة جمت يجإصمجر    جقة جلاظ ج ةمجلاع جإصمجم سظه صاظصاؤ

الس يةمرجمصاظصاعجس شاةجسمصذيجقةجمبلكمجدظصن بجع مجمصياظ جمصارةياجسم
جمصاظصاجسمالق ر جمص فظعالاجدا جمصب ظم جمصفياياجإصمجأهااؤجدبظتجمصياظ جهذه ظ 

جمخففجمصبا  جمصاظصاجلاظ جي ةماجمص  سع جخالل جصةيظعظاجرأساظصاؤ جمصارةيا
ج ا ملج جيا جمالس اةمر جل  جمصارةيا جمصياظ  جسمَُاِك  جمالن اظو جيا مصافةط

جنكاظشجمصاظصاج سوجمص أثاةجع مجلالت ه.مالق رظ جمصفياياجخاللجي ةماجمال
جصلةمجمالس يةمرجمصاظصاجمصك اجعبةلظجس رقحجلةم ناؤج مصياظ جمصلظن اجلرةرم 

ج جس قاؤ جصرةلؤ جمأليةم  ج خل ، جل-م لةَّ جصان  ى جس  صه  جل جعبة ة فع
ج جمالق ةم، جزمظ ة جع م جقةر ه  جسعةم جخفضجج-مصاةم ناؤ جإصم جمةيله  لاظ

جسمتثةجع مجمس ةاظرماجقاظ جمأل جسمةجعجمالس هالكع عاظلجسمص  ظافجصةمهظ
لجمصياظ جمصلظن اعجسل جنظصاؤجأُخةيعجعبةلظج  لة،جأسلظرجدظصن بجع اج خ

ظجمُضِلفجمصيةرةجأ  لجمصياظ جمصلظن اجصرةلؤجس قاؤج يلجقااؤجمصضاظنظاجسه جل
ع مجزمظ ةجمالق ةم،جسمومةجل جننبجمص لةةجسمصذيجمبلكمجس قظ جع مجللةالاج

جمت جقة جسمصذي جمصقب ك جع مجردفاؤ جسقةر هظ جمصقب ك جرأسجلظل جع م جدةسره ثة
جس ة فعج جمصاظصاع جسمالس يةمر جمالق رظ ي جمصبشظط جع م جث  جسل  مإلقةم،ع

 اجع مجمالس يةمرجمصاظصاجمصك اجمص اظصاؤجمألثظرجمصن قاؤجصاةم ناؤجمصياظ جمصلظن
عبةلظجمك وجمق ةم،جمصياظ جمصلظن اجألغةم،جغاةجلب سؤجأسجع منةجمس ةاظرم هج

جؤ.غاةج ظيا
ياجصةسثجج-ظألخصجص ياظ جمصلظن اجسدج-سقةجسظه جمإليةمطجياجلبحجمالن اظوج

عجسمص اجن  جعبهظجمصلةمةجل جمص ا رماج2008مألزلؤجمصاظصاؤجمصلظصااؤجياجعظمج
جمصاخظطةجمصةقظد جصةة جمص خفافجل  جإصم ج هةم جمص ا جمالص ةمزمؤ جسمأل سما اؤ

جIIIمص ا رماجم فظقاؤجدظزلجمصب ظلاؤجسلبعج كةمرجمألزلظاجمصاظصاؤعجسل جأه ج  ك
 ظدلؤجنا جمالن اظوجمصخظصجدظس خةممجلتشةجيس ةجننقؤجمالن اظوجسمص اجأس اجدا

ؤجإضظياؤجصةأسجمصخظصجإصمجمصبظ  جمصاف اجمإلجاظصاجمالسااجس اقا جشةمف
ج (Countercyclical Capital Buffer) صا مجهؤجمص ي قظاجمصةسرمؤ مصاظل
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ظوج أ مةجمص ةمزمؤجصفاظمؤجمصياظ جمصارةياجل جلخظطةجمصبا جمصافةطجياجمالن ا
جمصبا ج جي ةما جخالل جصةأسجمصاظل جإضظياؤ جشةمفؤ ج ك م  جم   جصاث مصخظصع

ةمفؤجياجي ةماجمص قظطتجلاظجمصافةطجياجمالن اظوعجياجصا جم  جإطالاجهذهجمصش
مضا جمس اةمرجمصب ظمجمصاظصاجياج ا ملجمصبشظطجمالق رظ يج سوجمص أثاةجع مج

جلالت ه.
جل  جمصلظن ا جمصياظ  جنرابجلةم ناؤ جص وممة جمصخظصججسن ةم  جمالن اظو إجاظصا

س ذصكجمصبظ  جمصاف اجمإلجاظصاجمالسااجياجمصةسلجمصلةداؤجسلظجقةجمب  جعبهجل ج
ؤجسس قاؤجع مجمصبا جمالق رظ يجسمالس يةمرجمصاظصاعجين ي مجهذهج أثاةماجإمسظدا

ةسلجمصلةداؤجسليظرن هظجمصةرمسؤجد ف الجلةم ناؤجمصياظ جمصخظصجسمصلظن اجياجمص
سلجمصا يةلؤجسمصبظشئؤجسصنظيجيس ةجمالن اظوجمصخظصجسمصلظن اجلعجمصلةمةجل جمصة

مصةسلجصاخظطةججإصمجمصبظ  جمصاف اجمإلجاظصاجمالسااجص فةمةجلةىج لة،جهذه
جمصبا جمصافةطجياجمالن اظوجمصخظصجسمصلظن ا.

ج
 نظرة على أدبيات الدراسات والتطبيقات السابقةأوالً: 
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جاظصاجمالسااجدأخذهظجياجس  ااوجننقؤجمالن اظوجمصخظصجإصمجمصبظ  جمصاف اجمإل

مالع قظرجصس جمالق رظ جليظرنؤ جدظصبا جياجمالن اظوعجسدظص ظصاجيونهظج ٌَفاِةج أثاةج
ج جمالن اظوع جع م جمصا ب جيا جمألعاظل جل ج سرمؤ ج ي قظ  جأقل جأنهظ جإصم دظإلضظيؤ

جدر رةج ج)دنطجسليظمن جلك نظاجمصبنقؤ جمسبج ف ال جأنه جإال لتشةماجمصبا ع
أنهجمسبجمص شظضاجع جمالر فظ جمالر فظ جياجمصبنقؤجصاثججُلفرَّ ؤجص فةمةجلرةر

ياجمصاتشةجإذمجلظجن  جييطجع جمنخفظ،جياجمصبظ  جمصاف اجمإلجاظصاجمالسااعج
)ياجمصقفثجمصرظ رجصلظمججDrehmann and Tsatsaronisج  رمسؤجسقةجمثقا

 

 

جص جلظصاؤع جل جمص اظصاؤجصةسثجأزلؤ جمومة اثجأوجمصااب  جص ياظ جمصخظصجقة
نقاجياجأسلظرجي ةماجمصبا جياجمالن اظوجسمص اجغظصقظ جلظجمرظصقهظجمنخفظ،جن

مصفظنةةجس خفافجللظماةجمالق ةم،عجمليقهظجي ةماج قظطتجياجلبحجمالن اظوجعبةج
جم جمق رظ يج ف لجمصةسرة جمت يجإصمجر    جقة جلاظ ج ةمجلاع جإصمجم سظه صاظصاؤ

الس يةمرجمصاظصاعجس شاةجسمصذيجقةجمبلكمجدظصن بجع مجمصياظ جمصارةياجسم
جمصاظصاجسمالق ر جمص فظعالاجدا جمصب ظم جمصفياياجإصمجأهااؤجدبظتجمصياظ جهذه ظ 

جمخففجمصبا  جمصاظصاجلاظ جي ةماجمص  سع جخالل جصةيظعظاجرأساظصاؤ جمصارةيا
ج ا ملج جيا جمالس اةمر جل  جمصارةيا جمصياظ  جسمَُاِك  جمالن اظو جيا مصافةط

جنكاظشجمصاظصاج سوجمص أثاةجع مجلالت ه.مالق رظ جمصفياياجخاللجي ةماجمال
جصلةمجمالس يةمرجمصاظصاجمصك اجعبةلظجس رقحجلةم ناؤج مصياظ جمصلظن اجلرةرم 

ج جس قاؤ جصرةلؤ جمأليةم  ج خل ، جل-م لةَّ جصان  ى جس  صه  جل جعبة ة فع
ج جمالق ةم، جزمظ ة جع م جقةر ه  جسعةم جخفضجج-مصاةم ناؤ جإصم جمةيله  لاظ

جسمتثةجع مجمس ةاظرماجقاظ جمأل جسمةجعجمالس هالكع عاظلجسمص  ظافجصةمهظ
لجمصياظ جمصلظن اعجسل جنظصاؤجأُخةيعجعبةلظج  لة،جأسلظرجدظصن بجع اج خ

ظجمُضِلفجمصيةرةجأ  لجمصياظ جمصلظن اجصرةلؤجس قاؤج يلجقااؤجمصضاظنظاجسه جل
ع مجزمظ ةجمالق ةم،جسمومةجل جننبجمص لةةجسمصذيجمبلكمجس قظ جع مجللةالاج

جمت جقة جسمصذي جمصقب ك جع مجردفاؤ جسقةر هظ جمصقب ك جرأسجلظل جع م جدةسره ثة
جس ة فعج جمصاظصاع جسمالس يةمر جمالق رظ ي جمصبشظط جع م جث  جسل  مإلقةم،ع

 اجع مجمالس يةمرجمصاظصاجمصك اجمص اظصاؤجمألثظرجمصن قاؤجصاةم ناؤجمصياظ جمصلظن
عبةلظجمك وجمق ةم،جمصياظ جمصلظن اجألغةم،جغاةجلب سؤجأسجع منةجمس ةاظرم هج

جؤ.غاةج ظيا
ياجصةسثجج-ظألخصجص ياظ جمصلظن اجسدج-سقةجسظه جمإليةمطجياجلبحجمالن اظوج

عجسمص اجن  جعبهظجمصلةمةجل جمص ا رماج2008مألزلؤجمصاظصاؤجمصلظصااؤجياجعظمج
جمصاخظطةجمصةقظد جصةة جمص خفافجل  جإصم ج هةم جمص ا جمالص ةمزمؤ جسمأل سما اؤ

جIIIمص ا رماجم فظقاؤجدظزلجمصب ظلاؤجسلبعج كةمرجمألزلظاجمصاظصاؤعجسل جأه ج  ك
 ظدلؤجنا جمالن اظوجمصخظصجدظس خةممجلتشةجيس ةجننقؤجمالن اظوجسمص اجأس اجدا

ؤجإضظياؤجصةأسجمصخظصجإصمجمصبظ  جمصاف اجمإلجاظصاجمالسااجس اقا جشةمف
ج (Countercyclical Capital Buffer) صا مجهؤجمص ي قظاجمصةسرمؤ مصاظل
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مصالباؤجص فةمةجمصان  يجمص  مزناجمصايةَرة ل  هذم مصبا ذج ع م داظنظا مصةسصؤ 
 صالن اظوجمصخظصجدهظ.

 اظجماك ج يةمةجمصان  يجمص  مزناجصبنقؤجمالن اظوجمصخظصجدظالس بظ جإصمجأسظصابج
سييظ   (Hodrick-Prescott Filter)ةلجي  ةجه  رمكجدةمنك اجإصرظناؤعجل

جمصةسريج جمصاك و جدفرل جمي م جإصرظنا جأس  ي جسه  جدظزلع جصسبؤ ص   اظا
 ؤجمصولباؤجع جمال سظهجمص ظرمخاج)مصان  يجمص  مزنانجسمصذيج ل اةج رجؤجص ن ن
 Smoothing Parameter or) ع م للظلل مالنناظي مصُان خةَم خاا ه

lambda)سع م سجه مصلا مع م    فةمة للظلل مالنناظي سيي ظ صا  سط لةة  ع
نج1600قااؤج)ط ل مصةسرة س سرمؤ مصقاظنظاع يقظصبنقؤ صةسرة مألعاظلع مُي ََة  

عجألظج9نجياجصظصؤجمصقاظنظاجمصنب مؤ100ياجصظصؤجمصقاظنظاجردعجمصنب مؤعجسقااؤج)
 ةجحجصسبؤجدظزلجمس خةممجدظصبنقؤ ص ةسرما مألط ل ياُي َة  مس خةمم قا  أع مع س

ج) جسب مؤج400,000قااؤ جردع جداظنظا جمس خةمم جصظصؤ جيا جمالنناظي جصالظلل ن
 مؤجعبةجصنظيجمال سظهجمص ظرمخاجصبنقؤجنجياجصظصؤجمس خةممجداظنظاجسب1600س)

ألوجط لجمصةسرةجمصاظصاؤج مالن اظوجإصمجمصبظ  جمصاف اجمإلجاظصاجمالسااعجسذصك
سرةجمألعاظلعجسدذصكجيووج سظريجمصةسلجياجقةج رلجإصمجأردلؤجأضلظمجط لج 

قةج با يجع مجمس خةممج (Filter) اقا جيس ةجمالن اظوجمصخظصجدظس خةممجمصف  ة
عجيل مجسقالجمصاةظلعجنسةجأوجي لخ  ف سييظ  صا ل  سر هظ مصاظصاؤللظللجمنناظ

جياجعظمج جقااؤج) 2016 يةمةجمالس يةمرجمصاظصاجصك رمظ نج25,000قةجمس خةم
نناظي لع داظنظا ردع سب مؤ لقةرم  ذصك دأو ط ل مصةسرة مصاظصاؤ صالظللجمال

 . OECDصك رمظجأقرةجل جط صهظجصةسلجمصـج
سمص اج 10ن2012)ياجمصقفثجمصرظ رجصلظمج  et alBorio  سصيةجسجةاج رمسؤ
جمصاظصاؤ جسمصاظدظوج -صنقعج سلجل يةلؤج 11قظساجمصةسرة جسأصاظناظ شا اجأس ةمصاظ

                                                           
، 400هناك قيم أخرى ُمقترحة في دراسات مختلفة لمعامل االنسياب في حالة البيانات السنوية لدورات األعمال مثل   9

 .6.25، و10
  10 Characterizing the financial cycle: don’t lose sight of the medium term. 

اختلفت التطبيقات فيما يخص أسلوب قياس الدورة المالية والمتغيرات التي يمكن استخدامها لبنائها، وتعتمد معظمها  11
راسات التقلبات على تكوين مؤشر للدورة المالية مركباً من المكون الدوري لعدة متغيرات، وقد حددت معظم الد

-Frequencyحصائي مبني على فلترات الترددات الدورية للمتغيرات باستخدام أسلوبين، أولهما أسلوب إ
based filters  وأكثرها شيوعاً في هذا المجالBandpass filter والثاني هو أسلوب تحليل نقطة التحول ،

Turning point analysisتجميع المكونات الدورية للمتغيرات المالية، ، ويتم حساب مؤشر الدورة المالية ب
تخدمة في قياس الدورة المالية فهي تتضمن االئتمان الخاص )أو االئتمان العائلي واالئتمان وبالنسبة للمتغيرات المس

، الممنوح لقطاع األعمال كمكونين منفصلين(، ونسبة االئتمان إلى الناتج المحلي اإلجمالي، وأسعار العقارات السكنية

 

 

قةرةجلتشةجيس ةجمالن اظوجع مجمإلنذمرجمصاقكةجصألزلظاجمصارةياؤج 3ن2014
 سصف ةةجزلباؤجط م ؤجشا اجمألزلؤجمصاظصاؤجمألخاةة.صاسا عؤجسمسلؤجل جمصق ةموج

سم  ج لةمفجيس ةجننقؤجمالن اظوجمصخظصجدظصفةاجدا جننقؤجمالن اظوجمصخظصجإصمج
صبظ  جمصاف اجمإلجاظصاجمالسااجسمصان  يجمص  مزناجأسجمصان ةممجص بنقؤجسمصذيجم

جقظم جيية جمق رظ مؤع جأسم جع م ج ن بة جناظذج جخالل جل  ج يةمةه  ماك 
nn et al Drehmaد يةمةجعالقؤجط م ؤج  4ن2015)ياجمصقفثجمصرظ رجصلظمج

ظرجمألجلجدا جننقؤجمالن اظوجمصخظصجسدلضجمصاتشةماجمالق رظ مؤجلةلجأسل
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مصالباؤجص فةمةجمصان  يجمص  مزناجمصايةَرة ل  هذم مصبا ذج ع م داظنظا مصةسصؤ 
 صالن اظوجمصخظصجدهظ.
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 ؤجمصولباؤجع جمال سظهجمص ظرمخاج)مصان  يجمص  مزنانجسمصذيج ل اةج رجؤجص ن ن
 Smoothing Parameter or) ع م للظلل مالنناظي مصُان خةَم خاا ه

lambda)سع م سجه مصلا مع م    فةمة للظلل مالنناظي سيي ظ صا  سط لةة  ع
نج1600قااؤج)ط ل مصةسرة س سرمؤ مصقاظنظاع يقظصبنقؤ صةسرة مألعاظلع مُي ََة  
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نناظي لع داظنظا ردع سب مؤ لقةرم  ذصك دأو ط ل مصةسرة مصاظصاؤ صالظللجمال

 . OECDصك رمظجأقرةجل جط صهظجصةسلجمصـج
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 .6.25، و10
  10 Characterizing the financial cycle: don’t lose sight of the medium term. 
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جصال جيس ةجلخ  فؤ جصس  جع م جمصالظلل جقااؤ ج أثاة جلةى جص فةمة جمالنناظي ظلل
جمالن اظوجمصخظصجسلةىجمص اظججمألن اؤجمصاظصاؤجص اقا جشةمفؤجرأسجمصاظل.

ج
 في االئتمان الخاص أدوات السياسة االحترازية لمواجهة النمو المفرطثانياً: 

 
الشريحة اإلضافية لرأس المال لمواجهة التقلبات الدورية  -أ

(Countercyclical Capital Buffer)  
جدظزلجلي ةصظ جياجسق اقةج جصةأسجج2010قةلاجصسبؤ جإضظياؤ د ك م جشةمفؤ

 أ مةجمص ةمزمؤجدهةمجصاظمؤج (Countercyclical Capital Buffer) مصاظل
مصخظصعجمصاخظطةجمصبظ سؤجع جمصبا جمصافةطجياجمالن اظوجمصياظ جمصارةياجل ج

جمإلضظي جمصشةمفؤ ج فةمة جمصاةجفؤجسم   جمأل  ل جل  ج بنقؤ جمصاظل جصةأس اؤ
دظصاخظطةجسييظجصفس جيس ةجمالن اظوجإصمجمصبظ  جمصاف اجمإلجاظصاجدا جصةجأ نمج

ج جدظزلجعبة جم فظقاؤ جأقرمجصة  هاظ جج2سصة جج10سجياجمصاظنؤ ع مججياجمصاظنؤ
ياجج2 ك وجمصشةمفؤج فةجعبةلظج يلجمصفس ةجع جمصفةجمأل نمججمصاعجدفاثمص  

عبةلظج رلجمصفس ةججياجمصاظنؤجج2.5لجمصشةمفؤجإصمجأقرظهظجدبنقؤجعجس رمصاظنؤج
أسجأ ةةعجياجصا ج  فة جمصشةمفؤجدشكلجخااجإذمجلظجسقلاججياجمصاظنؤجج10إصمج

أوجقةمرج اقا جأسجمصفس ةجلظجدا جمصفةم جمأل نمجسمألقرمعجسمصسةمةجدظصذ ةج
جع ج فةمة ج   جسمصذي جسمألقرم جمأل نم جدظصفةم  جم أثة جمصشةمفؤ الق هاظج لةمل

دظصشةمفؤجياج رمسؤجدظزلجداظجمضا جقةرةجلتشةجمصفس ةجع مجمص بقتجدظألزلظاج
ج مصارةياؤجمصان يق اؤجلل اةم جع مجمصقاظنظاجمص ظرمخاؤجصالزلظا.

مإلضظياؤجصةأسجمصاظلجمع اظ م ججسقةجقظلاجدلضجمصةسلجمصا يةلؤجد اقا جمصشةمفؤ
ظصاجمالسااجلفن دظ جسييظ جةجمالن اظوجإصمجمصبظ  جمصاف اجمإلجاع مجلتشةجيس 

 2ص   اظاجصسبؤجدظزلعجيل اجسقالجمصاةظلجطقياج سصؤجمصبةسم جشةمفؤجدبنقؤج
جمصاظنؤ ججيا جعظم جدنقبجمالر فظ جج2015لبذ جمالخ الالاجمصاظصاؤ جص ةم   سذصك

مصياظ جمصلظن اجسمالر فظ جياجأسلظرجمصليظرماعج ذصكج  جمصان اةجياجلةم ناؤج
نعجسه ن ج  ن ج)دبنقؤجياجمصاظنؤج2صن مةج)دبنقؤج اقا ج  كجمصشةمفؤجياج سلجم

نعجسمصاا كؤج2019ياجمبظمةججمصاظنؤججياج2.5سعج2018ياجعظمججياجمصاظنؤج1.87

 

 

دظس خةممجج-ؤجمصا فةةجسمص المظاجمصا فةةجمأللةمكاؤجسمصبةسم جسمصن مةجسمصاا ك
مالن اظوجسننقؤجمالن اظوجمصخظصجإصمجمصبظ  جمصاف اجمإلجاظصاجمالسااجسأسلظرج
مصليظرماج ا شاةماعجإصمجأوجمصةسرةجمصاظصاؤجأط لجل ج سرةجمألعاظلعجسصس ج

جمص فةمةجمصاظصاج)دلةج جأ قةعجدظألخصجخاللجي ةة نعجصاثج1985عظمج ي قظ هظ
سبا عجياجصا جج8سبؤجسج5.1 ةمس جط لج سرةجمألعاظلجصهذهجمصةسلجلظجدا ج 

يجمص فةمةجمصاظصاعجسبؤجسييظ جصان  ج20سج10  ةمس جط لجمصةسرةجمصاظصاؤجلظجدا ج
ج12ن2018)ياجمصقفثجمصرظ رجصلظمجج Poy-Andrew Leeجداباظجقظلاج رمسؤ

دياظسجمصةسرةجمصاظصاؤجصكبةمجدظس خةممجمالن اظوجمصلظن اجسمالن اظوجمصااب  جصياظ ج
جص ةسرةج جمصةنانا جمصافةك جمص لةمجع م جدهةم جلبفر ا  ج اك نا  مألعاظل

ج جمصليظرما جأسلظر جإصم جدظإلضظيؤ جس    اجمصاظصاؤع جمألسه ع جسأسلظر مصنكباؤ
جمصا  س جيا ج رل جصكبةم جمصاظصاؤ جمصةسرة جأو جإصم جضلفج سرةجمصةرمسؤ جإصم ط

سبا نعجسأردعجأضلظيهظجل جج4سبؤجليظدلجج10.25مألعاظلجل جصاثجمصا لج)
صاثجصس جمص ي قظاعج ذصكجسجةاجأوجمصةسرةجمصاظصاؤجلة قاؤجدظالن اظوجمصلظن اج

ةجل جمر قظطهظجدظالن اظوجمصااب  جصياظ جمألعاظلجسأسلظرجمصليظرماجمصنكباؤجأ ة
جأنه جدظصذ ة جسمصسةمة جمألسه ع جمصةسرةججسأسلظر جل جمخ المجط ل ع مجمصةغ 

ج جقااؤ ج ن خةم جمصا يةلؤ جمصةسل جصهذه جمصاة ومؤ جمصقب ك جيوو ج000ع400مصاظصاؤ
جمالن اظوج جيس ة جصاتشة جياجصنظدهظ جسب مؤ جداظنظاجردع جمالنناظيجلع صالظلل

جمصخظص.
ج صجمصةسلجمصلةداؤجييةجنشةاجمصقب كجمصاة ومؤجصإللظرماجسُعاظوجدخر ألظ

ا جسمصلةماجيس ماجمالن اظوجمصخظصجياج يظرمةهظجسمصاشةيجسلرةجسي نا
صالس يةمرجمصاظصاجداباظجنشةاجلرةجييطجيس ةجمالن اظوجمصخظصجٌليناؤجإصمج
جمصقبكجمصاة و جسمس خةم يجيس  اجمالن اظوجصياظ جمألعاظلجسمصياظ جمصلظن اع

ج جمنناظي جللظلل جج1600مإللظرم ا جصلظم جمصاظصا جمالس يةمر ج يةمة ج2016يا
عجداباظجمس خةلاجلرةجللظللج2017ياج يةمةجج400,000جسللظللجمنناظي

لعجداظنظاجردعجسب مؤعجياجصا جص ج ذ ةجدظقاجمصةسلجللظللجج1600منناظيج
جمصخظصج جمالن اظو جيس  ا جدفنظي جمص رقؤ جهذه جسس ي م جمصان خةمع مالنناظي
سمصلظن اجدظس خةممجي  ةجه  رمكجدةمنك اجسداظنظاجسب مؤجسردعجسب مؤعجسقا ج
                                                           

ترتبط بارتفاع الرافعة المالية والتغيرات الشديدة وأسعار األصول وأسعار األسهم، ذلك الن المخاطر المالية غالباً ما 
 في أسعار األصول بشكل عام.

12Characterizing the Canadian financial cycle with frequency filtering approaches.   
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جصال جيس ةجلخ  فؤ جصس  جع م جمصالظلل جقااؤ ج أثاة جلةى جص فةمة جمالنناظي ظلل
جمالن اظوجمصخظصجسلةىجمص اظججمألن اؤجمصاظصاؤجص اقا جشةمفؤجرأسجمصاظل.

ج
 في االئتمان الخاص أدوات السياسة االحترازية لمواجهة النمو المفرطثانياً: 

 
الشريحة اإلضافية لرأس المال لمواجهة التقلبات الدورية  -أ

(Countercyclical Capital Buffer)  
جدظزلجلي ةصظ جياجسق اقةج جصةأسجج2010قةلاجصسبؤ جإضظياؤ د ك م جشةمفؤ

 أ مةجمص ةمزمؤجدهةمجصاظمؤج (Countercyclical Capital Buffer) مصاظل
مصخظصعجمصاخظطةجمصبظ سؤجع جمصبا جمصافةطجياجمالن اظوجمصياظ جمصارةياجل ج

جمإلضظي جمصشةمفؤ ج فةمة جمصاةجفؤجسم   جمأل  ل جل  ج بنقؤ جمصاظل جصةأس اؤ
دظصاخظطةجسييظجصفس جيس ةجمالن اظوجإصمجمصبظ  جمصاف اجمإلجاظصاجدا جصةجأ نمج

ج جدظزلجعبة جم فظقاؤ جأقرمجصة  هاظ جج2سصة جج10سجياجمصاظنؤ ع مججياجمصاظنؤ
ياجج2 ك وجمصشةمفؤج فةجعبةلظج يلجمصفس ةجع جمصفةجمأل نمججمصاعجدفاثمص  

عبةلظج رلجمصفس ةججياجمصاظنؤجج2.5لجمصشةمفؤجإصمجأقرظهظجدبنقؤجعجس رمصاظنؤج
أسجأ ةةعجياجصا ج  فة جمصشةمفؤجدشكلجخااجإذمجلظجسقلاججياجمصاظنؤجج10إصمج
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دظس خةممجج-ؤجمصا فةةجسمص المظاجمصا فةةجمأللةمكاؤجسمصبةسم جسمصن مةجسمصاا ك
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جمص فةمةجمصاظصاج)دلةج جأ قةعجدظألخصجخاللجي ةة نعجصاثج1985عظمج ي قظ هظ
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 في أسعار األصول بشكل عام.
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تحديد حجم مديونية القطاع العائلي في الدول العربية 
وأثرها على االستقرار المالي



 

 

جلفةس ةعجسمتثةجهذمجمص لةمفجصالن اظوجع مجلن  ىجننقؤجمالن اظوجإصمجمصبظ  
جمصاف اجمإلجاظصاجمالسااعجسداباظجمك وج أثاةهجأقلجع مجمصفس ة.

 خاصالمفرط في االئتمان ال رازية لمواجهة النموأدوات السياسة االحت -ب
 

سهاج: Loan-to-value Ratioالضمان( )نسبة الدين إلي قيمة األصل 
 ضعجصةجأقرمجص يااؤجمص اجماك ج ا م هظجل جخاللجمالن اظوجمصارةياجعبةج
شةمتجأ لج)غظصقظ جعيظرينجصاثج اةلج  كجمصبنقؤجآصاؤجصضاظوجسج  جرأساظلج

ياجصظلجمنخفظ،جأسلظرجمأل  لجمص اجج(Equity Buffer) ص اي ة،ج ةعظلؤ
  اةلجضاظوجمصية،.

 لالجهذهجمصبنقؤجع مج Loan-to-income Ratio: نسبة الدين إلي الدخل
أوجصس جمصةم جم  مي جلعجج فنا جمصاالتةجمصاظصاؤجص اي ةضا جل جخاللجمص أ ة

ةةجياج خلجمصاي ة،عجلاظجمنظه جياج فنا جج  ةجمأل  لجمصارةياؤجمصان ةا
 مالن اظوجمصلظن اعجإالجأوجهذهجمصبنقؤجالج أخذجياجمالع قظرجأجلجمصةم .

 لالج Debt service-to-income Ratio: نسبة خدمة الدين إلي الدخل
 اي ةضا جل جخاللجمص أ ةجأوجخةلؤجهذهجمصبنقؤجع مج فنا جمصاالتةجمصاظصاؤجص

ةخلجخاللجنفمجمصةم ج   مي جلعج خلجمصاي ة،عجسهاج يظروجعبتجمصةم جدظص
مصف ةةعجإالجمنهجماك جمص فظملجع مجهذهجمأل مةجل جخاللجلةجأجلجمصيةس،جل ج

لجمصقب كجسدظص ظصاجم نظ جيس ةجمالس فيظقظاجسل  سطجأجلجمس فيظاجمأل  لجقق
ج مصلظن ا.مصان ةاةةجصةىجمصياظ ج

س ي مجهذهجمأل مةجد ضعجقا  جع مجأجلجمصية،ججوضع قيود على مدة االئتمان:
جمصيةسمصااب  جدا  جمخ  ف جلظ جغظصقظ  جسمصذي جمصلظن ا جص ياظ  ،جمالس هال اؤج 

سمصيةس،جمصليظرمؤعجس لالجهذهجمأل مةجع مج خفافج لة،جمصقبكجصاخظطةجسلةج
جل  سطجأجلجمال ج ب  جع جزمظ ة جمص اجقة جسغظصقظ جلظجمصفظنةة س فيظاجصأل  لع

ج ن خةمج أ مةج كاا اؤجلعجننقؤجخةلؤجمصةم جإصاجمصةخل.
جخفضجياجصظصؤججاعية الرأسمالية:ات القطالمتطلب ج)أس س با يجع مجزمظ ة

 شساعجمالن اظوجمصلظن انجسزوجمصاخظطةجمصان خةمجص ةجاحجمالن اظوجمصلظن اجعبةج
ةجرأسجمصاظلعجسه جلظجمسللجصنظيجمأل  لجمصاةجفؤجدظصاخظطةجياجللاظرج فظت

لج  كجمصبنقؤجمالن اظوجمصلظن اجمقلج)أ ةةنججظذداؤجص ياظ جمصارةياعج ذصكج لا

 

 

ناقةج م يا ياجمصاظنؤج 0,5نعجسصا  مناظج)دبنقؤجياجمصاظنؤج 1مصا فةةج)دبنقؤج
 ن.2018

 اظجماك جص ةسلجأوج ن خةمجلبهساؤجلخ  فؤجع جلظجمق ةص هجصسبؤجدظزلجصفنظيج
قااؤجمصشةمفؤجمإلضظياؤجصةأسجمصاظلعجيل مجسقالجمصاةظلعجم قعجمصقبكجمصاة ويج

)ياج يةمةج Hájek et alاؤجمصشةمفؤجياج رمسؤجمص شاكاجلبهساؤجصفنظيجقا
  ضا جمالع اظ جع مجلتشةج ن2016/2017مالس يةمرجمصاظصاجمصرظ رجصلظمج

دظإلضظيؤجإصمجلسا عؤجل ج  (Financial Cycle Indicator) مصةسرةجمصاظصاؤ
يس ماجمالن اظوجمص اج أخذجياجمالع قظرجمص ا رماجمصاظصاؤجمصاف اؤعجسذصكجدنقبج

جمالن اظوجمصخظصجقر رجلتشةج ياج -مصافن ي سييظ  صابهساؤ دظزل  -يس ة
جمصافةط جي ةماجمصبا  يا مالن اظوع يل م سقال مصاةظلع طقيظ  صابهساؤ   فةمة

)أقرمجإجةمتج ياجمصاظنؤ 2.5أوجمك وجدظزلعجيووجلن  ىجمصشةمفؤج ظوجمسبج
اؤجسذصكجدنقبج أثاةجمألزلؤجمصارةي 2013مص ةمزينجياجمصةدعجمصةظناجل جعظمج

ياجمص نلابظاعجإالجأنهجد ف الجمصبا جياجقةس،جمصقب كجسأسلظرجمصليظرماجخاللج
 قا  منه  ظو ضلافظ  داظ ال م  مي  لع لةص ؤ   سع لظصاع سصذصك  2013عظمج

ص فظ يج أثاةج 2004ة وي مص شاكا دفنظي يس ة مالن اظو دةتم  ل  قظمجمصقبكجمصا
ج جأخة جدفنظيجلتشة جقظم ج اظ جمصارةياؤع جمصيةس،جمألزلؤ جدظس خةمم ص فس ة
 مصقبكاؤج بنقؤجإصمجمصبظ  جمصاف اجمإلجاظصاجمالساا.

صقبك مصاة وي مصكبةي ع م لتشة يس ة من اظو خظص ُللةَل يا ع اةجم ذصكجم
ل جأجلجل ظدلؤج 13ن2017)ياجمصقفثجمصرظ رجصلظمج Duprey et al رمسؤج

ج جإذ جصةأسجمصاظل جمإلضظياؤ جمصشةمفؤ جمصافةطجس فةمة جقاظ جمصبا  جدظس ةبظت قظم
جمصسةمرةج ج ةعاهظ ج م نه جألو جمصخظصجسذصك جمالن اظو جل  جمصفك لا مألعاظل
مالن اظناؤجص فك لؤجمصفاةرمصاؤجسدظص ظصاجالج تثةجع مجمالس يةمرجمصاظصاجلةلج م وج

 جمصخظصعج اظجمس ةباجمإلقةم،جدا جمصشة ظاجمص ظدلؤج)أيجمصيةس،جدا جمصياظ
مصفةعاؤجمصاف اؤجأسجدا جيةعا جلف اا جلة قاا جمصشة ؤجمألمجمألجبقاؤجسمصشة ؤج

ل جققلج ن اظو ال مُابَح دشكل لقظشةدبفمجمصشة ؤجمألمجمألجبقاؤنعجألوجهذمجمال
مصاتسنظاجأسجمألس ماجمصاظصاؤجسدذصكجيووجآثظرهجع مجمالس يةمرجمصاظصاج ك وج
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جأشظراج جصاث جمالق رظ يع جص با  جدظصبنقؤ جمآللبؤ جمصخظص مالن اظو
 Sahayس ن2015 رجصلظمج)ياجمصقفثجمصرظ Arcand et al رمسظاج

et al نجإصمجأنهجعبةلظجمرلجمالن اظوج2015)ياجمصقفثجمصرظ رجصلظمج
ل جمصبظ  جمصاف اج ياجمصاظنؤج 100س اظنؤجمص يا 80مصخظصجإصمجلظجدا ج

جمص ا ملجمصومنةجياج ي قظاجأ ةةجياجمصةسرةج جقةجم نقبجهذم مإلجاظصاع
ؤعجسمب هاجدالةالاجمالق رظ مؤعجدنقبجزمظ ةجمصاخظطةةجسمصةميلؤجمصاظصا

 نا جمق رظ يجلبخفضؤ.

 
صخظصجمالن اظوجمصا جهجصياظ جمألعاظلجمصلظمجس ذمجم 16سمشالجمالن اظوجمصخظص

جمصلظن ا جمالن اظوج17سمصياظ  جإجاظصا جل  جمصلظن ا جمالن اظو جنراب جسم فظسا ع
جيفاجعظمج جمصبنقؤجياجدلضج2018مصخظصجدا جمصةسلجمصلةداؤع عجس  اجهذه

ج جإصمجص مصاجمصةسل جمصك ماجسمألر و جلةل ج 50مصلةداؤ جإجاظصاجياجمصاظنؤ ل 
ةمسصاجياجدظقاجمالن اظوجمصخظصجسدذصكج يظرداجل جمص المظاجمصا فةةعجداباظج 

ع ل يظردؤ  ل  لبايؤ مصا رس سلل   ياجمصاظنؤج 42س ياجمصاظنؤج 20مصةسلجدا ج
 البريكس.  سل
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والقروض  االئتمان، وقروض السياراتالممنوح للقطاع العائلي القروض الشخصية، وبطاقات  ويتضمن االئتمان 17

العقارية كما يشمل في بعض الدول االئتمان الممنوح ألغراض تحسين العقارات، وشراء األثاث، والسلع المعمرة، 
 والسفر، والرعاية الصحية.

 

 

 ةعظلؤجرأساظصاؤج ومةجل جلالتةجمصياظ جمصارةياجياجل مجهؤجمصخنظنةجمص اج
  جأوج ب  جع ج  كجمأل  ل.ماك

عجهذهجمأل مةج ض قيود على نمو االئتمان العائلي أو التركز في االئتمان العائلي:
قا  م  ع م مصقب ك دفاث ال م خام مالن اظو مصلظن ا )س مت  ظنا مصيةس، 

 هال اؤجأسجمصليظرمؤنجننقؤجلفة ةجل جإجاظصاجلفف ؤجمصيةس،جصةيجمصقبكعجمالس
 ص زوجمص ةجافاجصالن اظوجمصلظن اجياجصظصؤج خااجمصبنقؤ.أسجل جخاللجزمظ ةجم

جلج خفافجمصاخظطةجمصبظ سؤجع جسماك جمس خةممجلسا عؤجل جمأل سماجل جم
 :مأل سماجلظجم امصبا جمصافةطجياجمالن اظوجمصااب  جص ياظ جمصلظن اجسل ج  كج

نظرة عامة على تطور االئتمان الخاص والعائلي في الدول العربية   -1
 بالمقارنة بدول العالم

سدظألخصجمصياظ ج -سظه جمإليةمطجياجلبحجمالن اظوجص ياظ جمصخظصج
جأثظرج - 14مصلظن ا جلاظ جمألخاةةع جمصلظصااؤ جمصاظصاؤ جمألزلؤ جصةسث يا

ؤجمصياظ جمصخظصجسمصلظن اعجسقةجمه اظلظ   قاةم  دا ظدلؤ  ا رما لةم نا
د غجل  سطج)سساطنجننقؤجلةم ناؤجمصياظ جمصخظصجإصمجمصبظ  جمصاف اج

نجياجنهظمؤجياجمصاظنؤج 182) ياجمصاظنؤج 196مإلجاظصاجص ةسلجمصا يةلؤج
جصةسلجمألس ماجياجمصاظنؤج 74) ياجمصاظنؤج 91يظدلجعجل2018عظمج ن

سلجدةسوجمصرا عجمجمصةنجصبفياجمصاظنؤج 72) ياجمصاظنؤج 87مصبظشئؤجس
ياج 84) ياجمصاظنؤج 78 داباظجد غجل  سطج)سساطنجمصبنقؤجص ةسلجمصلةداؤ

ياج 93مصقظصغجل  ساهظج 15نجسه جل  سطجمقلجل ج سلجمصقةمكممصاظنؤج
 فظساجس نعجياجمصاظنؤج 70سسساطجأع مجل ج سلجمصقةمكمج) مصاظنؤج

ياج  صاظنؤياجم 177مصبنقؤجدشكلجل ف ظجدا جمصةسلجمصلةداؤعجلظجدا ج
ياجمصلةماعجهذمجس خااج سلجي ناا جس  نمج ياجمصاظنؤج 15صقبظوجسج

سمألر و سُعاظو سمصك ما سمإللظرما سمصقفةم  سصقبظو ل  سط مصبنقؤع 
جمصةس جظ اجدظقا جداباظ جمصلةداؤ جسمصنل  مؤج -ل جسلرة جسصاقاظ مصلةما

                                                           
في هذا الفصل على االئتمان العائلي الممنوح من القطاع المصرفي، حيث أن نسبة التسهيالت الممنوحة  يعتمد التحليل 14

غلب من القطاع المالي غير المصرفي للقطاع العائلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي تعتبر منخفضة أو غير متاحة أل
في المغرب، بينما سجلت  ٪5.5في مصر،  ٪1.3٪ في األردن، 0.9في تونس،  ٪0.1الدول، فتتراوح النسبة بين 
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س  هةجمصةرمسؤجأوج أثاةجلةم ناؤجمصياظ جمصلظن اجع مجمصبا جمصان يق اجلة قطج
دةم وجمصةه جمصليظريجأ ةةجل جمصةم وجغاةجمصليظرمؤعجس ن ف ذج م وجمصةه ج
مصليظريجع مجص مصاجنرفجلةم ناؤجمصياظ جمصلظن اجياجمصةسلجمصا يةلؤعجسأقلج

مصةسلجمصلةداؤعج  فظساجننقؤجصالق رظ ماجمصبظشئؤعجسيااظجمخصجل جث ةهظجدظصبنقؤج
ياج ياجمصاظنؤج 43مصيةس،جمصليظرمؤجإصمجمالن اظوجمصلظن اجصاثجد شاجص مصاج

ج جسس اج2018مصقفةم جياجعظم جداباظ ج 10ع ج ياجمصاظنؤ سدظصبنقؤجياجلرةع
جمصةسلج جم قة جل  جلرة ج  اهظ جصاقاظ جي ل قة جسمصشخراؤع ص يةس،جمالس هال اؤ

جمصيةس،جمالس هالم جننقؤ جيا جمص نهاالاجصلةداؤ جإجاظصا جإصم جسمصشخراؤ  اؤ
 ياجمصاظنؤج 98ياجصاقاظجسج ياجمصاظنؤج 100مصااب صؤجص ياظ جمصلظن اجص رلجإصمج

 

 

 

ظن اجإصمجمصبظ  جمصاف اجمإلجاظصاجسد غجل  سطج)سساطنجننبجلةم ناؤجمصياظ جمصل
ج2018نجياجنهظمؤجعظمجياجمصاظنؤجج67)جياجمصاظنؤجج76مالسااجص ةسلجمصا يةلؤج

نجصالق رظ ماجمصبظشئؤعجسملكمجياجمصاظنؤجج20)جياجمصاظنؤجج30ياجصا جد شاج
هذمجمص فظساجمالخ المجياجمصلا جسمصشا لجمصاظصاجدا جمصاسا ع ا عج اظجد غج

جننبج جل  سطج)سساطن جمصياظ جمصلظن اجص ةسلجمصلةداؤ جياجمصاظنؤجج29لةم ناؤ
 شاجنعجس فظس اجمصبنقؤجدشكلجل ف ظجدا جمصةسلجمصلةداؤجصاثجدياجمصاظنؤجج23)

ج.جياجمصاظنؤجج6ياجصقبظوجداباظجمس يةاجياجصاقاظجعبةججياجمصاظنؤجج74

 شا اج2017سقةجأظهةاج رمسؤج اقاياؤجقظمجدهظج بةساجمصبيةجمصةسصاجياج
ل يةلؤجسمق رظ ماجنظشئؤعجأوجمصومظ ةجياجلةم ناؤجمصياظ جمصلظن اج ت يج  سل

لجمصيراةعجداباظجإصمج فن جياجنا جمصبظ  جمصاف اجمإلجاظصاجمصفياياجياجمألج
انعجإالجأوجهذمجمص أثاةج تثةجس قظ جع مجمصبا جياجمألجلجمصا  سطج)دلةجثالثجسب م

مصن قاجمل اةجع مجلن  ىجلةم ناؤجمصياظ جمصلظن اج بنقؤجإصمجمصبظ  جمصاف اج
مإلجاظصاجمالسااجصاثجمشابجعبةجلن  مظاجلبخفضؤججةم جل جلةم ناؤجمصياظ ج

ل جمصبظ  جمصاف اجمإلجاظصاعجداباظجم هةجعبةلظججياجمصاظنؤجج10مصلظن اج يلجع ج
ج جياجج30  سظسزجمصاةم ناؤ جل ججمصاظنؤ جسدظصةغ  ل جمصبظ  جمصاف اجمإلجاظصاع

جمصفةجإالجأوجلل  جمصةسلجمصلةداؤج جمألر وجسمصقفةم جج-منخفظ،جهذم يااظجعةم
سلل  ج سلجمصقةمكمجالجزمصاجعبةجلن  يجلةم ناؤجميلجع جج–سمصك ماجسصقبظوج

صفةعجلاظجمشاةجإصمجأوجلل  جمصةسلجمصلةداؤجماك جأوج ن فاةجل جمألثظرجهذمجم
مسظداؤجص   سعجياجلةم ناؤجمصياظ جمصلظن اجياجمألج ا جمصيراةجسمصا  سطجمإل

طقيظ جصب ظن جهذهجمصةرمسؤعجسمصسةمةجدظصذ ةجأوجهذهجمصةسلجسمص اج خااجننقهظج
عجلاظجقةجمشاةجإصمج18  ا عجدان  مظاجلة فلؤجص شا لجمصاظصاجياجمصاظنؤجج30

جمصياظ جمصلظن ا.سج  جمر قظطجدا ج رجؤجمصشا لجمصاظصاجسلن  ىجلةم ناؤج

                                                           
ت المؤشر العالمي ن لديهم حساب في مؤسسات مالية، ووفقا لقاعدة بياناسنة أو أكبر( الذي 15ُمعََرفاً بنسبة البالغين )  18
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ياج 48صمجإ ياجمصاظنؤج 29عجسياجمصك ماجل ج2018ياج ياجمصاظنؤج
جسياجمألر وجل جمصاظنؤج ج 29ع ج 41إصمج ياجمصاظنؤ جسياجياجمصاظنؤ ع

ياجي ناا جعجس ذصكجياجمصاظنؤج 43إصمج ياجمصاظنؤج 26مصقفةم جل ج

 .ياجمصاظنؤج 23إصمج ياجمصاظنؤج 10 ل 
 

سماك ج ف الج ا رجننقؤجمالن اظوجمصلظن اجإصمجمصبظ  جمصاف اجمإلجاظصاجمالسااج
 ف الجللةالاجنا جمالن اظوجمصلظن اج)دنطجمصبنقؤنعجسللةالاجنا جل جخاللج

جمصبا ج جللةالا جل  جمصاك و جمصبنقؤن ج)ليظم جمالساا جمإلجاظصا جمصاف ا مصبظ  
جسقةجشهةاجللةالاجنا جمالن اظوجمصلظن ا ياج 20مصفياياجسللةالاجمص ضخ ع

ان  ىجل جصاثجمص 2018إصمج 2013مصةسل مصلةداؤ  قظمبظ  خالل مصف ةة ل  عظم 
م سهجللةلجمصبا جصالنخفظ،جياج 21سمال سظهعجيقظصبنقؤجص ةسلجمصارةرةجص ق ةسل

يا  سل مصك ما سُعاظو  سص ا مصنل  مؤ سصاقاظ داباظ ص  مأخذ م سظهظ  لفة م  
جمر فعجياجمإللظرماجص مج جداباظ سمنخفضجياجدظقاجمصاةةعج 2015سمصقفةم ع

خذجللةلجنا جمالن اظوجمصلظن اجعجييةجم 22سدظصبنقؤجص ةسلجغاةجمصارةرةجص ق ةسل
 11م سظهظ   ةمجلاظ  يا ي ناا  خالل ي ةة مص ف الع داباظ مس ية ص ل ل  سط 

                                                           
الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي  تم حساب معدل نمو االئتمان العائلي عن طريق ضرب نسبه االئتمان العائلي إلى 20

 المحلي اإلجمالي اإلسمي ثم حساب معدل نمو االئتمان العائلي فيما عدا مصر وتونس وليبيا وفلسطين.في الناتج 
 .وليبيا اإلمارات، السعودية، الكويت، البحرين، ُعمان 21
 مصر، لبنان، األردن، تونس والمغرب، وفلسطين.  22

 

 

ياجج24ص نسلجج19ياجلرةعجألظجمصاشةيجي ل قةجمقلجننقؤجدا جمصةسلجمصلةداؤ
ج.2018ياجعظمججمصاظنؤج

 

جمصاشظ جمصربةسا ج    اج رمسؤ جلةم ذصك جيا جمالر فظ  جأو جإصم جإصاهظ  ناؤجر
جثالثجسب ماعج جدلة جل جمص اظصاؤجصةسثجأزلؤجلرةياؤ مصياظ جمصلظن اج ومة

ياجج65سمو م جهذمجمص أثاةجسض صظ جعبةلظج رلجلةم ناؤجمصياظ جمصلظن اجإصمج
ل جمصبظ  جمصاف اجمإلجاظصاجمالسااعجلاظجمشاةجإصمج ل دؤجمالس اةمرججمصاظنؤج

ن  يجعظصاجل جمصاةم ناؤجياجمالق ةم،جدظصبنقؤجصأليةم جإذمجلظجس   مجإصمجل
س لةض مجصرةلؤجس قاؤجص ةخلجلاظجمت يجإصمج خفاضجمالس هالكجسمص لةةجياج

مصلظن اجصال  جمصةسلجسةم جمصةم وعجسسييظ جصهذمجمص ف العجالج وملجلةم ناؤجمصياظ ج
 .مصلةداؤجعبةجلن  مظاجآلبؤجدظصبنقؤجصالس يةمرجمصاظصا

ناتج المحلي اإلجمالي تحليل تطور نسبة االئتمان العائلي إلى ال -2
 االسمي في الدول العربية

 
جمالسااج جمإلجاظصا جمصاف ا جمصبظ   جإصم جمصلظن ا شهةاجننبجمالن اظو

-2005مصةسلجمصلةداؤجخاللجمصف ةةجم سظهظ ج ل  مظ جسمضفظ جياجلل  ج
ج2007 جمنخفضاجياجعظم جث  جمصاظصاؤجج2009سج2008ع جدظألزلؤ  أثةم 

جأخذاجم سظهظ ج ل جداباظ جمصلظصااؤع جعظم جأخةىجلبذ جلةة عج2010  مظ 
ج74إصمجج2009ياججياجمصاظنؤجج39صاثجمر فلاجمصبنقؤجياجصقبظوجل ج
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ا   نمع سص  مأخذ م سظهظ  لفة م  يا ي ناا ع ألظ دظصبنقؤ م خذ م سظهظ   ةمجلاظ  ي
ياج 2ل جصالةلجنا جمصبظ  جمصاف اجمإلجاظصاجمصفياياعجييةجمس يةجص لجلن  ىج

ج ج مصاظنؤ ج 4إصم جمصاظنؤ جسمصاشةيجسلرةج يا جمألر و ج سل جيا جمصا  سط يا
  نمعج يا صقبظوع داباظ م خذ م سظهظ   ةمجلاظ  يا ياجمصاظنؤج 1سي ناا جسلن  ىج

جمصبظ  ج جإصم جمصلظن ا جمالن اظو جننقؤ جدنطجسليظم جسق جد ف ال جلاظ جم قا  سدذصك
 مصةسلجمصلةداؤ. مصاف اجمإلجاظصاجمالسااجص ج ة فعجصةىجلل  

 
 

 

 

ياجلرةعجألظجياج ياجمصاظنؤج 17سمألر وجسل  سطج يةمقظجياجصقبظوج ياجمصاظنؤج
مصاشةي يية م خذ م سظهظ   ةمجلاظ  يا أسل مصف ةة سم سظهظ   ل  مظ يا أخة 

  مأخذ م سظهظ  لفة م  يا   نمع سم هة هذم مص ف ال مخ الم م سظه مصف ةةعجداباظجص
 .للةلجنا جمالن اظوجمصلظن اجدظصبنقؤجصال  جمصةسل

 
ا جمصبظ  جمصاف اجمإلجاظصاجمالسااج)ليظمجمصبنقؤنعجنسةجأوجسد ف الجللةالاجن

دظر فظ جللةالاجمصبا جياجمصةسلجمصارةرةجص ق ةسلجسللةالاجمص ضخ جقةج أثةاج
أسلظر مصق ةسلع صاث م خذا للةالا مصبا  يا هذه مصةسل م سظهظ   ةمجلاظ  خالل 

عجداباظج201723-2016ث  م سظهظ   ل  مظ  خالل مصف ةة  2015-2013مصف ةةج
 2015-2013مر فعجللةلجنا جمصبظ  جمصاف اجمإلجاظصاجمصفياياجخاللجمصف ةةج

إللظرماجسمصنل  مؤعجسمس يةجياج سص اجم 2018-2016ث جمنخفضجخاللجمصف ةةج
عجداباظجص جمأخذج يةمقظ   ياجمصاظنؤج 3يا  سص ا مصقفةم  سُعاظو ص ل ل  سط 

مصارةرةجص ق ةسلعجييةجمس يةج م سظهظ  لفة م  يا مصك ماع سدظصبنقؤ ص ةسل غاة
إصمج ياجمصاظنؤج 4ل ج للةلجنا جمصبظ  جمصاف اجمإلجاظصاجمالسااجص لجل  سط

يا صقبظو سمألر و سمصاشةيع داباظ شهةا لرة مر فظعظ   يةمقظج ياجمصاظنؤج 6
ل ف ظظ  ن اسؤ مر فظ  مص ضخ  صةمهظ يا أعيظي  فةمة سلة مصرةمع داباظ 
                                                           

-2015ليبيا هي بيانات تقديرية خالل الفترة انات الناتج المحلي اإلجمالي االسمي لدولة تجدر اإلشارة إلى أن بي 23
 وفقاً لمصرف ليبيا المركزي. 2017
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وجمصخظصجإصمجمصبظ  جمصاف اجسا  جياجهذمجمصين ج ف الجيس ماجمالن اظ
مإلجاظصاجمالسااجسيس ةجمالن اظوجمصلظن اجإصمجمصبظ  جمصاف اجمإلجاظصاج

دظس خةممجداظنظاجسب مؤجص ف ةةجل ججالمدى الطويلمالسااعجسذصكجع مج
دظس خةممجداظنظاجردعجسب مؤججالمدى القصيرسع مجج2017إصمجج1960
ؤجصالظللجمالنناظيجعجسدظس خةممجقا جلخ  ف2017إصمجج2005ل جص ف ةةج
جسج1,600سج100 جمصنب مؤ جمصقاظنظا جصظصؤ جس1,600يا ج25,000ع
ياجصظصؤجمصقاظنظاجردعجمصنب مؤعجسهذمجدهةمج ف الجلةىجج400,000س

جمالنناظيج جالخ المجللظلل جمصخظصجدظصبنقؤ جمالن اظو جيس ة صنظساؤ
ؤجإضظياؤجصةأسجمصاظلعجدظإلضظيؤجسدظص ظصاجلةىجمالص اظججص اقا جشةمف

بجيس ةجمالن اظوجمصلظن اجل جيس ةجمالن اظوجمصخظصعجسدظصبنقؤجإصاجنرا
صفس ةجمن اظوجمصياظ جمصلظن اعجسا  ج ف ا هظجدظصقاظنظاجمصةدعجسب مؤجييطج

 صلةمج  ميةجداظنظاجسب مؤجع مجمصاةىجمصا مل.ج

ً ثالث  24األجل: فجوة االئتمان الخاص باستخدام اتجاه طويل ا
مصلةداؤجدظس خةممجداظنظاجسب مؤج قةأجل جد ف الجيس ةجمالن اظوجمصخظصجص ةسلج

جج1960 ج)ج201725سص م جمنناظي جه  رمكج1600سج100سللظلل جصف  ة ن
ج ظل ؤج جلظصاؤ جثالثج سرما ج فةمة جص  نمجماك  جدظصبنقؤ جأنه جنسة دةمنك اع

سص مجج1966نجدةتم جل ج1600)عبةجمس خةممجللظللجمنناظيجج26) سرماجمن اظون
جمس خج2010 ج)عبة جمنناظيجسخامج سرماجلظصاؤ جللظلل جل ج100ةمم جدةتم  ن
صبنقؤجصارةجماك ج فةمةج سرم ا جلظصا ا ج ظل  ا جعجألظجدظ2016سص مجج1966

عجسج سرةج2010سص مجج1988س ذصكجصقبظوجل جج2015سص مجج1981دةتم جل ج
س ذصكجصألر وجسصك ج قةأجج2009سص مجج1997سمصةةجدظصبنقؤجص اشةيج قةأجل ج

بنقؤجص ةسلجمصارةرةجص ق ةسلعجيااك ج فةمةجعجسدظص2016س ب هاجياجج2005ل ج
                                                           

 وفقا لبيانات البنك الدولي. 24
 .1985و 1975، و1965تتفاوت البيانات المتوفرة لالئتمان الخاص، حيث تبدأ في بعض الدول من  25
استخدام مؤشر فجوة االئتمان الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي االسمي تجدر اإلشارة إلى أنه تم  26

األصول مؤشر ، وذلك جنباً على جنب مع مؤشرات أخرى، أهمها تحديد الدورة الماليةكعنصر من عناصر 
 .العقارية والمؤشر القياسي ألسعار األسهم
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 (1600نسبة االئتمان الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي االسمي )معامل انسياب 

 

 

 

 

 

جسم جلظصاؤ ج سرة جل  جسمصك ماج قةأ جمصنل  مؤ جل  جصكل جياجج2008صةة س ب ها
عج2003س ب هاجياجج1989عجس سرةجسمصةةجدظصبنقؤجصلُاظوجسصك ج قةأجل ج2014

ألظجدظصبنقؤجصةسصؤجمصقفةم جسمإللظرماجيااك ج فةمةج سر ا جلظصا ا ج ظل  ا عج
ص لجإصمجأوجمصةسرةجمصاظصاؤجياجلل  جمصةسلج أخذجشكلج ي قظاججس سةرجمإلشظرة
 مال سظهجمصلظم.ج

جسُعاظوعج جسمصاشةيع جسصقبظوع جسمألر وع جسلرةع جمصقفةم ع جل  ج ل صييا
سب ماعجصاثجصيياجج10سمإللظرماعجس  نمج سرماجلظصاؤج ظل ؤج خااجمصـج

دا لججعظمعج  اهظجلرةج15سج18  نمجأط لج سر ا جلظصا ا جد شاج لجلبهاظج
ج جلظصا ا  ج  سج17سج16 سر ا  جي ةما جأط ل جلفييؤ جعظمع جد شا ج10سج8ع

جلظصاؤج ج سرما جدا ل جسُعاظو جمصقفةم  ج سص ا ج  اهظ جمص  مصاع جع م سب ماع
جمالنفةممج14 جسقا  جمالن اظو جيس ة جل  سط جأو جمصسةسل جل  جسنالصظ عظمع

ا جمصالاظريجقةجمخ  فجدظخ المجقا جللظللجمالنناظيعجلاظجقةجمت يجإصمج في
ااؤجللظللجمالنناظيعجيس ماجل جقؤجأسجيس ماجسظصقؤجصبفمجمصف ةةجعبةج شااةجق

سمصسةمةجدظصذ ةجأوجدلضجمصةسلج في جيس ماجمن اظوجل جقؤج  خامجلن  ىج
دشضجمصب ةجع جقا جللظللجمالنناظيجمصان خةلؤعجداباظج في ججياجمصاظنؤجج2مصـج

ص الظللعجسه جلظجج100دلضجمصةسلجيس ماجمن اظوجل جقؤجعبةجمس خةممجقااؤج
 مصاظلجصهذهجمصةسل.جقةجمت يجإصمج ك م جشةمفؤجإضظياؤجصةأس
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م ضحجل ج مالن اظوجمصخظصجسمصلظن اجدظس خةممجم سظهجقراةجمألجل يس ما -أ
جللظللج جمالن اظوجمصخظصجإصمجقااؤ ج يةمةجيس ة جمصنظد جصنظساؤ مص ف ال
مالنناظي سه  لظ م هة أمضظ  عبة صنظي يس ما مالن اظو مصخظص 

جمألجل جقراة جم سظه جدظس خةمم جلخ  فؤعج سمصلظن ا جمنناظي جللظلل سقا 
ن اظوجمصخظصجدظس خةممجداظنظاجردعجسب مؤجخاللجمصف ةةجسد ف الجيس ماجمال

جمنناظيج) 201827 -2005 ج600,1سللظلل جس000,25ع ن 000,400ع
يس ماج صييا 28لل  جمصةسلجمصلةداؤ أو صف  ةجه  رمكجدةمنك اعجنسة

دشضجمصب ةجع جمصيااؤج - 2018من اظوجخظصجسظصقؤجياجأخةجردعجل جعظمج
اظجسس اجدلضجمصةسلجيس ماجل جقؤجداب -مصان خةلؤجصالظللجمالنناظيج

ج عج400,000مجقااؤجللظللجمنناظيجعبةجمس خةم ياجمصاظنؤج 2 خااجمصـ
جمصياظ ج سه  لظ مُ هة أهااؤ قااؤ للظلل مالنناظي. جالن اظو سدظصبنقؤ

لل  جمصةسلجمصلةداؤجيس ماجمن اظوجعظن اجسظصقؤجياجأخةج سس امصلظن اعج
جألظجدشضجمصب ةجع جللظللجم 2018ردعجل جعظمج النناظيجمصان خةمع
عجييةجصيياج لجلبه ج سمصك ما سُعاظومصقفةم جسمألر وجدظصبنقؤجصةسلج

جللظللجمنناظيج جقااؤ جمس خةمم جسد ف الج400,000يس ماجل جقؤجعبة ع
مصقاظنظاجمصةدعجسب مؤجصفس ماجمن اظوجقاظ جمألعاظلجسمصياظ جمصلظن اجياج

  هةجقااؤجعكناؤجعج400,000دظس خةممجقااؤجللظللجمنناظيج 2018عظمج
شةيعجصاثج ك وجمصفس ةجل جقؤجص فس  ا جدشكلجل ف ظجياجمصقفةم جسمصا

دشكلجطفافجياجمالن اظوجمصلظن اجسصكبهظجس قاؤجدشكلجل ف ظجياجمن اظوج

                                                           
سطين وتونس، ووفقا لبيانات معهد التمويل الدولي بالنسبة المركزية بالنسبة لدول فلوفقاً للبيانات المرسلة من البنوك  27

 لباقي الدول العربية محل التحليل.
لعدم توافر بيانات  2018وحتى الربع الرابع من  2011بالنسبة للبنان تم التطبيق على الفترة من الربع الثاني   28

 2009ق على الفترة من الربع الرابع النسبة لفلسطين تم التطبي، وب2011وحتى  2005لقروض قطاع األعمال من 
بالنسبة لالئتمان  2018وحتى  2007، وبالنسبة للعراق تم التطبيق على الفترة من الربع الرابع 2018وحتى 

 2018وحتى الربع الثاني من عام  2004الخاص فقط، وبالنسبة لمصر تم التطبيق على الفترة من الربع الثالث 
 (.2017/2018-2004/2005يقابل السنوات مالية  )ما

 

 

 

 إحصاءات وصفية للدورات المالية في الدول العربية

فجوة االئتمان في 
 النقطة األخيرة

متوسط 
 الفجوة خالل

فترة 
االنحراف  االنكماش

المعياري خالل 
 االنكماشفترة 

فترة 
 االنكماش

متوسط 
الفجوة خالل 
االنحراف  فترة التوسع

المعياري 
خالل فترة 

 التوسع

فترة 
 التوسع

طول 
 الدورة

معامل 
 االنسياب

 

        

2015/2016/20
 الدولة (λ) عام عام في المائة   عام  في المائة  17
4,1 -2,8 0,9 7,0 8,2 4,2 3 10 100 

 11 3 4,5 11,3 8,0 1,7 3,7- 0,9- األردن 1600
1,1 -3,4 2,5 8,0 10,7 7,8 3 11 

100 
 6 2 3,1 2,9 4,0 2,8 7,5- 1,1 اإلمارات

6,6 -6,3 2,3 8,0 12,8 8,4 3 11 
1600 6,6 -5,7 3,2 4,0 3,8 3,2 2 6 

0,3 -4,5 2,4 5,0 3,1 3,3 5 10 
100 

 البحرين 1600
0,3 -4,3 2,0 8,0 3,4 2,9 6 14 
0,3 -3,6 4,0 2,0 4,4 3,4 5 7 
3,0 -5,3 2,5 5,0 4,4 3,3 5 10 
3,0 -6,5 2,2 8,0 2,6 2,7 6 14 
1,1 -1,4 2,4 10 1,0 1,9 1,5 15 

100 

 تونس

1,1 -6,3 2,8 4 4,1 7,3 5,8 9 

1,1 -1,5 1,0 3 1,9 3,7 4,3 8 

 
1600 

1,1 -2,6 2,0 6 1,2 1,4 1,1 10 
1,1 -0,9 0,1 2 2,5 1,8 2,8 5 
6,6 -2,1 2,4 11 1,7 0,9 4 15 
6,6 -4,3 2,7 4 8,4 4,3 5 9 
6,6 -4,1 2,9 13 5,9 2,2 5 18 
 1600 6 2 3,5 1,8 4,0 2,1 5,6- 2,5 السعودية 100 6 2 3,4 2,7 4,0 1,6 5,3- 0,7-
 1600 14 7 5,2 6,5 7,0 1,2 3,1- 19,4 ُعمان 100 14 7 4,4 4,8 7,0 1,6 3,0- 12,0
 1600 6 2 8,0 2,8 4,0 7,8 2,1- 10,1 الكويت 100 6 2 8,3 6,6 4,0 3,3 15,6- 3,5
0,3 -7,8 4,4 6,0 9,9 10,2 3 9 

100 
 12 6 4,5 6,8 6,0 2,7 5,6- 0,3 لبنان

4,9 -9,2 -9,2 6,0 11,7 9,1 3 9 
1600 4,9 -8,3 2,6 6,0 8,8 5,4 6 12 

 مصر 100 16 8 1,1 2,4 8,0 2,2 4,0- 3,0
3,0 -3,7 1,1 7,0 3,2 1,5 10 17   
-1,6 -6,0 3,9 8,0 2,2 1,3 8 16 1600  
-1,6 -6,6 1,8 7,0 8,7 3,1 10 17   
 المغرب 100 12 5 3,0 5,6 7 3,8 5,0 7,4-
-8,9 -8,9 3,3 7 -6,4 2,4 5 12 1600  
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 الدولة (λ) عام عام في المائة   عام  في المائة  17
4,1 -2,8 0,9 7,0 8,2 4,2 3 10 100 

 11 3 4,5 11,3 8,0 1,7 3,7- 0,9- األردن 1600
1,1 -3,4 2,5 8,0 10,7 7,8 3 11 
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1,1 -1,5 1,0 3 1,9 3,7 4,3 8 

 
1600 

1,1 -2,6 2,0 6 1,2 1,4 1,1 10 
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6,6 -4,1 2,9 13 5,9 2,2 5 18 
 1600 6 2 3,5 1,8 4,0 2,1 5,6- 2,5 السعودية 100 6 2 3,4 2,7 4,0 1,6 5,3- 0,7-
 1600 14 7 5,2 6,5 7,0 1,2 3,1- 19,4 ُعمان 100 14 7 4,4 4,8 7,0 1,6 3,0- 12,0
 1600 6 2 8,0 2,8 4,0 7,8 2,1- 10,1 الكويت 100 6 2 8,3 6,6 4,0 3,3 15,6- 3,5
0,3 -7,8 4,4 6,0 9,9 10,2 3 9 

100 
 12 6 4,5 6,8 6,0 2,7 5,6- 0,3 لبنان

4,9 -9,2 -9,2 6,0 11,7 9,1 3 9 
1600 4,9 -8,3 2,6 6,0 8,8 5,4 6 12 

 مصر 100 16 8 1,1 2,4 8,0 2,2 4,0- 3,0
3,0 -3,7 1,1 7,0 3,2 1,5 10 17   
-1,6 -6,0 3,9 8,0 2,2 1,3 8 16 1600  
-1,6 -6,6 1,8 7,0 8,7 3,1 10 17   
 المغرب 100 12 5 3,0 5,6 7 3,8 5,0 7,4-
-8,9 -8,9 3,3 7 -6,4 2,4 5 12 1600  
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األعمال والقطاع العائلي )معامل الخاص مقسمة بين ائتمان قطاع  فجوة االئتمان
 (400000انسياب 

 

 

         

    
    

        

 

 

 

قاظ جمألعاظلجلاظجمت يجإصمج ك م جيس ةجسظصقؤجصالن اظوجمصخظصج كلعج
وجمصياظ جمصلظن اجياجألظجدظصبنقؤجص ك ماعجييةج نققاجمصفس ةجمصا جقؤجالن اظ

جصالن اظوجمصخظصج كلجد جل جقؤ جالن اظوجيس ة جمصنظصقؤ جل جمصفس ة ظصةغ 
قاظ  مألعاظلع داباظ  ك و مصفس  ا  يا م سظه لاظثل  يةمقظ  يا ُعاظوع 
جل ج ج ل جيا جمصفس ة جصس  جدظخ الم جسصك  جسصقبظو جسمإللظرما سمألر و

 مال سظها .
 

 معامل االنسياب
  فجوة االئتمان الخاص يفجوة االئتمان العائل

400000 25000 1600 400000 25000 1600  

 األردن 0,7- 3,6 6,1 1,0- 2,5 5,5
 اإلمارات 11,2- 14,7- 18,6- 3,1- 3,5- 3,2-
 البحرين 1,8- 1,2- 9,7- 2,2- 0,4- 1,1
 تونس 3,2- 4,2- 4,9- 1,5- 2,7- 3,3-
 السعودية 7,9- 6,9- 5,2- 1,4- 1,0- 0,2-

 العراق 2,5- 4,0- 4,4-   
 ُعمان 6,7- 1,5 7,0 2,2- 0,7- 0,5
 فلسطين 2,4- 0,1- 0,5 1,6- 1,4- 1,3-
 مصر 1,9- 2,5 5,8 0,5- 0,4- 0,3-
 المغرب 1,0- 6,5- 11,5- 0,0 0,6 0,2
 الكويت 13,1- 7,7- 3,9- 8,2- 3,0- 1,5
 لبنان 6,0- 6,3- 6,3- 3,0- 3,1- 3,1-
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 مال سظها .
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  فجوة االئتمان الخاص يفجوة االئتمان العائل

400000 25000 1600 400000 25000 1600  

 األردن 0,7- 3,6 6,1 1,0- 2,5 5,5
 اإلمارات 11,2- 14,7- 18,6- 3,1- 3,5- 3,2-
 البحرين 1,8- 1,2- 9,7- 2,2- 0,4- 1,1
 تونس 3,2- 4,2- 4,9- 1,5- 2,7- 3,3-
 السعودية 7,9- 6,9- 5,2- 1,4- 1,0- 0,2-

 العراق 2,5- 4,0- 4,4-   
 ُعمان 6,7- 1,5 7,0 2,2- 0,7- 0,5
 فلسطين 2,4- 0,1- 0,5 1,6- 1,4- 1,3-
 مصر 1,9- 2,5 5,8 0,5- 0,4- 0,3-
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 الف درهم 60بطاقة ائتمان إال يقل الدخل السنوي عن  ىيشترط من اجل الحصول عل

 األردن
 في المائة  35 ىمع تخفيض وزن المخاطر إلفي المائة  80ة األصل حد اقصى نسبة الدين إلي قيم

 أجنبية لغير أنشطة االستيراد والتصديرغير مسموح باالقتراض بعمالت 

 السعودية
من قيمة العقار األول في المائة  90لنسبة الدين إلي قيمة األصل للتمويل العقاري بما ال يتجاوز  ىحد اقص

 للمواطنين
 للمتقاعدينفي المائة  25من الدخل و 1/3بنسبة نسبة عبء الدين إلي الدخل ل ىحد اقص

 ال يوجد العراق

 الكويت

 (في المائة 50 ىالمائة إلفي  70حد اقصى نسبة الدين إلي قيمة األصل )تتراوح من 
وبحد حد أقصى للقروض االستهالكية بما يعادل خمسة وعشرون ضعف صافي الراتب الشهري للعميــــــل 

 دينار كويتي للقروض السكنية ألف 70ألف دينار كويتي و 25اقصى 
 للمتقاعدينفي المائة  30من الدخل و في المائة 40بنسبة لنسبة عبء الدين إلي الدخل  أقصىحد 
 سنة 15الرهن العقاري  ،سنين 5لمدة القرض الشخصي  أقصىحد 

 ال يوجد المغرب

 تونس

 للرهن العقاري في المائة  50مالية: تخفيض في وزن مخاطرالمتطلبات القطاعية الرأس
 للسيارات( في المائة  60) في المائة 80حد اقصى نسبة الدين إلي قيمة األصل 

شراء  ،سنين لألغراض السكنية 5تطوير العقارات  ،سنين 3لمدة القرض الشخصي للسلع المعمرة  أقصىحد 
 نةس 25سنين والرهن العقاري  7السيارات 

 من الدخل  في المائة 40بنسبة لنسبة عبء الدين إلي الدخل  أقصىحد 

 ُعمان

 35لقروض األفراد في حاالت خاصة وفي المائة  75المتطلبات القطاعية الرأسمالية: تخفيض في وزن مخاطر 
 ذا توافق مع شروط محددةإللرهن العقاري في المائة 

في  35غير الرهن العقاري من إجمالي محفظة القروض بالبنك نسبة القروض الشخصية ألغراض  علىحدود 
  في المائة  15والقروض الشخصية للرهن العقاري من إجمالي محفظة القروض بالبنك المائة 

 في المائة  80حد اقصى نسبة الدين إلي قيمة األصل 
في بعض الحاالت الرهن  في المائة 60 إلىوتصل في المائة  50حد اقصى لنسبة عبء الدين إلي الدخل 

 العقاري
 سنة 25الرهن العقاري  ،سنين 10لمدة القرض الشخصي  أقصىحد 
أضعاف الدخل الشهري علي حسب مستوي  5لبطاقات االئتمان في حدود ضعفي أو ثالث أضعاف أو  أقصىحد 

 الدخل 

 قطر
 األخرينفي المائة  60بت وألصحاب الدخل الثافي المائة  70حد اقصى نسبة الدين إلي قيمة األصل 
 لغير القطريينفي المائة  50للقطريين وفي المائة  75حد اقصى لنسبة عبء الدين إلي الدخل 

 الف لاير قطري لغير القطريين 400مليون لاير قطري للقطريين و 2حد اقصى للدين 

 لبنان
 في المائة  75حد اقصى نسبة الدين إلي قيمة األصل 

 في بعض الحاالت الخاصةفي المائة  45 إلىوتصل في المائة  35ة عبء الدين إلي الدخل حد اقصى لنسب
 للتركز بالعميل الواحد ىاقصحد 

 مصر
في بعض الحاالت الرهن في المائة  40 إلىوتصل  في المائة 35حد اقصى لنسبة عبء الدين إلي الدخل 

 العقاري
 ض للرهن العقاري من إجمالي محفظة القروض بالبنك على نسبة القروفي المائة  5حد اقصى وقدره 

 

 

 

ً رابع لمواجهة  األخرى تطبيق الدول العربية ألدوات السياسة االحترازية: ا
 النمو المفرط في االئتمان العائلي

مظهةجمص ف الجمصنظد جصاتشةماجمالن اظوجمصخظصجسمصلظن اجمنخفظ،جللةالاج
 عمإلجاظصاجمالسااجياجلل  جمصةسلجمصلةداؤن اجإصمجمصبظ  جمصاف اجمالن اظوجمصلظ

لعجمنخفظ،جننقؤجمصيةس،جمصليظرمؤجسمص اج ظناجل جمه جأسقظيجمألزلؤجمصاظصاؤج
جيس ةج جل  جمصلظن ا جمصياظ  جنرابجيس ة جمر فظ  جمص ف ال جأظهة ج اظ مصلظصااؤ,

مصف ةماج سياجدلض عمالن اظوجمصخظصجدظصبنقؤجصةسلجمصك ماجسمألر وجسصقبظو
جص  نم أل سماجمصناظسؤج 201729سميةم مصسةسل مص ظصا لنفظ  صلظم  عدظصبنقؤ

مالص ةمزمؤجمصان خةلؤجياجمصةسلجمصلةداؤجصا مجهؤجمصبا جمصافةطجياجمالن اظوج
مصلظن ا,جصاثج لةجننقؤجمصةم جإصاجمأل  لجس ذصكجننقؤجخةلؤجمصةم جإصاجمصةخلج

جمصان  صا مجهؤجخةلؤجياجمصةسلجمصلةداؤجل جأ ةةجأ سماجمصناظسؤجمالص ةمزمؤ
مصبا جمصافةطجياجمالن اظوجمصلظن ا,جسذصكجل جخاللج اقا جصةس جقر ىجصبنقؤج

ص  ا ملجمصليظريجياجمصنل  مؤج ياجمصاظنؤج 90مصةم جإصمجقااؤجمأل لج  ةمس جل ج
صقلضجمصفظالاجياجمصك ماجسصةس جقر ىجصبنقؤجعبتج ياجمصاظنؤج 50إصمج

ل ج ياجمصاظنؤج 33.3ياجقاةجإصمج ياجمصاظنؤج 75ل ج مصةم جإصمجمصةخلج  ةمس 
جم جةجصةجأقرمجصاةةجمالق ةم،جسصةجأ نمجص ةخلج عمصةخلجياجمصنل  مؤ  اظ

دظإلضظيؤجإصمج عمصشهةيجل جأجلجمصفر لجع مجداظقؤجمن اظوجياجدلضجمصةسل
جص   جأقرم جصقبظوصة جيا جمص مصة جص لاال جمصناظسؤج عة و جأ سما جم جة جال داباظ
 يااظجمخصجمالق ةم،جمصلظن اجياج لجل جمصاشةيجسمصلةما. مالص ةمزمؤ

 األدوات المستخدمة الدولة
 من إجمالي الدخل الشهري في المائة  50حد اقصى لنسبة عبء الدين إلي الدخل  البحرين

 اإلمارات

ر األول للعقا في المائة  80الدين إلي قيمة األصل )متغيرة علي حسب األصل حيث تتراوح من حد اقصى نسبة 
 للسيارات( في المائة  80 –مليون درهم إماراتي  5للمواطن اإلماراتي بشرط أال تتجاوز قيمة العقار 

الشهري وبالنسبة للرهن ضعف الراتب  20حد اقصى لنسبة الدين إلي الدخل القروض الشخصية ال تتجاوز 
 ير اإلماراتي(لغ 7أمثال الدخل السنوي للمواطن اإلماراتي ) 8العقاري ال يتجاوز 

 في المائة  50حد اقصى لنسبة عبء الدين إلي الدخل 

 سنة 25الرهن العقاري  ،سنين 5القرض لشراء سيارة  ،سنين 4حد اقصي لمدة القرض الشخصي 

                                                           
 .2019وكذلك مسح لهذه الدول في فبراير  2017وذلك وفقا لمسح صندوق النقد الدولي في عام  29
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 الف درهم 60بطاقة ائتمان إال يقل الدخل السنوي عن  ىيشترط من اجل الحصول عل

 األردن
 في المائة  35 ىمع تخفيض وزن المخاطر إلفي المائة  80ة األصل حد اقصى نسبة الدين إلي قيم

 أجنبية لغير أنشطة االستيراد والتصديرغير مسموح باالقتراض بعمالت 

 السعودية
من قيمة العقار األول في المائة  90لنسبة الدين إلي قيمة األصل للتمويل العقاري بما ال يتجاوز  ىحد اقص

 للمواطنين
 للمتقاعدينفي المائة  25من الدخل و 1/3بنسبة نسبة عبء الدين إلي الدخل ل ىحد اقص

 ال يوجد العراق

 الكويت

 (في المائة 50 ىالمائة إلفي  70حد اقصى نسبة الدين إلي قيمة األصل )تتراوح من 
وبحد حد أقصى للقروض االستهالكية بما يعادل خمسة وعشرون ضعف صافي الراتب الشهري للعميــــــل 

 دينار كويتي للقروض السكنية ألف 70ألف دينار كويتي و 25اقصى 
 للمتقاعدينفي المائة  30من الدخل و في المائة 40بنسبة لنسبة عبء الدين إلي الدخل  أقصىحد 
 سنة 15الرهن العقاري  ،سنين 5لمدة القرض الشخصي  أقصىحد 

 ال يوجد المغرب

 تونس

 للرهن العقاري في المائة  50مالية: تخفيض في وزن مخاطرالمتطلبات القطاعية الرأس
 للسيارات( في المائة  60) في المائة 80حد اقصى نسبة الدين إلي قيمة األصل 

شراء  ،سنين لألغراض السكنية 5تطوير العقارات  ،سنين 3لمدة القرض الشخصي للسلع المعمرة  أقصىحد 
 نةس 25سنين والرهن العقاري  7السيارات 

 من الدخل  في المائة 40بنسبة لنسبة عبء الدين إلي الدخل  أقصىحد 

 ُعمان

 35لقروض األفراد في حاالت خاصة وفي المائة  75المتطلبات القطاعية الرأسمالية: تخفيض في وزن مخاطر 
 ذا توافق مع شروط محددةإللرهن العقاري في المائة 

في  35غير الرهن العقاري من إجمالي محفظة القروض بالبنك نسبة القروض الشخصية ألغراض  علىحدود 
  في المائة  15والقروض الشخصية للرهن العقاري من إجمالي محفظة القروض بالبنك المائة 

 في المائة  80حد اقصى نسبة الدين إلي قيمة األصل 
في بعض الحاالت الرهن  في المائة 60 إلىوتصل في المائة  50حد اقصى لنسبة عبء الدين إلي الدخل 

 العقاري
 سنة 25الرهن العقاري  ،سنين 10لمدة القرض الشخصي  أقصىحد 
أضعاف الدخل الشهري علي حسب مستوي  5لبطاقات االئتمان في حدود ضعفي أو ثالث أضعاف أو  أقصىحد 

 الدخل 

 قطر
 األخرينفي المائة  60بت وألصحاب الدخل الثافي المائة  70حد اقصى نسبة الدين إلي قيمة األصل 
 لغير القطريينفي المائة  50للقطريين وفي المائة  75حد اقصى لنسبة عبء الدين إلي الدخل 

 الف لاير قطري لغير القطريين 400مليون لاير قطري للقطريين و 2حد اقصى للدين 

 لبنان
 في المائة  75حد اقصى نسبة الدين إلي قيمة األصل 

 في بعض الحاالت الخاصةفي المائة  45 إلىوتصل في المائة  35ة عبء الدين إلي الدخل حد اقصى لنسب
 للتركز بالعميل الواحد ىاقصحد 

 مصر
في بعض الحاالت الرهن في المائة  40 إلىوتصل  في المائة 35حد اقصى لنسبة عبء الدين إلي الدخل 

 العقاري
 ض للرهن العقاري من إجمالي محفظة القروض بالبنك على نسبة القروفي المائة  5حد اقصى وقدره 
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لعجمنخفظ،جننقؤجمصيةس،جمصليظرمؤجسمص اج ظناجل جمه جأسقظيجمألزلؤجمصاظصاؤج
جيس ةج جل  جمصلظن ا جمصياظ  جنرابجيس ة جمر فظ  جمص ف ال جأظهة ج اظ مصلظصااؤ,

مصف ةماج سياجدلض عمالن اظوجمصخظصجدظصبنقؤجصةسلجمصك ماجسمألر وجسصقبظو
جص  نم أل سماجمصناظسؤج 201729سميةم مصسةسل مص ظصا لنفظ  صلظم  عدظصبنقؤ

مالص ةمزمؤجمصان خةلؤجياجمصةسلجمصلةداؤجصا مجهؤجمصبا جمصافةطجياجمالن اظوج
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جمصان  صا مجهؤجخةلؤجياجمصةسلجمصلةداؤجل جأ ةةجأ سماجمصناظسؤجمالص ةمزمؤ
مصبا جمصافةطجياجمالن اظوجمصلظن ا,جسذصكجل جخاللج اقا جصةس جقر ىجصبنقؤج

ص  ا ملجمصليظريجياجمصنل  مؤج ياجمصاظنؤج 90مصةم جإصمجقااؤجمأل لج  ةمس جل ج
صقلضجمصفظالاجياجمصك ماجسصةس جقر ىجصبنقؤجعبتج ياجمصاظنؤج 50إصمج

ل ج ياجمصاظنؤج 33.3ياجقاةجإصمج ياجمصاظنؤج 75ل ج مصةم جإصمجمصةخلج  ةمس 
جم جةجصةجأقرمجصاةةجمالق ةم،جسصةجأ نمجص ةخلج عمصةخلجياجمصنل  مؤ  اظ

دظإلضظيؤجإصمج عمصشهةيجل جأجلجمصفر لجع مجداظقؤجمن اظوجياجدلضجمصةسل
جص   جأقرم جصقبظوصة جيا جمص مصة جص لاال جمصناظسؤج عة و جأ سما جم جة جال داباظ
 يااظجمخصجمالق ةم،جمصلظن اجياج لجل جمصاشةيجسمصلةما. مالص ةمزمؤ

 األدوات المستخدمة الدولة
 من إجمالي الدخل الشهري في المائة  50حد اقصى لنسبة عبء الدين إلي الدخل  البحرين

 اإلمارات

ر األول للعقا في المائة  80الدين إلي قيمة األصل )متغيرة علي حسب األصل حيث تتراوح من حد اقصى نسبة 
 للسيارات( في المائة  80 –مليون درهم إماراتي  5للمواطن اإلماراتي بشرط أال تتجاوز قيمة العقار 

الشهري وبالنسبة للرهن ضعف الراتب  20حد اقصى لنسبة الدين إلي الدخل القروض الشخصية ال تتجاوز 
 ير اإلماراتي(لغ 7أمثال الدخل السنوي للمواطن اإلماراتي ) 8العقاري ال يتجاوز 

 في المائة  50حد اقصى لنسبة عبء الدين إلي الدخل 

 سنة 25الرهن العقاري  ،سنين 5القرض لشراء سيارة  ،سنين 4حد اقصي لمدة القرض الشخصي 
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 الخالصة والتوصياتاً: خامس
 

اظهر تحليل مؤشرات االئتمان الخاص والعائلي إلى الناتج المحلي 
اإلجمالي االسمي انخفاض معدالت االئتمان العائلي إلى الناتج المحلي في 

التي كانت القروض العقارية ومعظم الدول العربية، مع انخفاض نسبة 
من اهم أسباب األزمة المالية العالمية باإلضافة إلى استخدام البنوك 
المركزية العربية للعديد من األدوات االحترازية، وهو ما يقلل من احتمالية 

 حدوث مخاطر مستقبلية تهدد االستقرار المالي.

العائلي من فجوة االئتمان كما أظهر التحليل ارتفاع نصيب فجوة القطاع 
لخاص بالنسبة لبعض الدول، متوافقاً مع نصيب القطاع العائلي المرتفع ا

من االئتمان الخاص لهم، وهو ما قد يدعو هذه الدول إلى متابعة االئتمان 
الممنوح للقطاع العائلي بصورة أكثر حذراً وتشديد األدوات االحترازية 

 ن العائلي.للحد من النمو المفرط في االئتما

سة أهمية إعطاء مزيد من االهتمام لتحديد طول الدورة كما أظهرت الدرا
المالية وخصائصها وهو ما يترتب عليه اختيار قيمة معامل االنسياب 
وكذلك حجم فجوة االئتمان، والذي من الممكن أن يؤدي إلى قيام بعض 

 ً لمتطلبات  البنوك المركزية بتطبيق الشريحة اإلضافية لرأس المال وفقا
 .IIIبازل 

فة إلى ذلك فانه يجب البدء في بناء قواعد بيانات للمزيد من باإلضا
المؤشرات لكل الدول العربية التي تدعم التحليل مثل أنواع قروض القطاع 
العائلي وأسعار العقارات والسلع األخرى التي يتم استخدام القروض 

 لتمويلها. 
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المركزية العربية للعديد من األدوات االحترازية، وهو ما يقلل من احتمالية 

 حدوث مخاطر مستقبلية تهدد االستقرار المالي.
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من االئتمان الخاص لهم، وهو ما قد يدعو هذه الدول إلى متابعة االئتمان 
الممنوح للقطاع العائلي بصورة أكثر حذراً وتشديد األدوات االحترازية 

 ن العائلي.للحد من النمو المفرط في االئتما

سة أهمية إعطاء مزيد من االهتمام لتحديد طول الدورة كما أظهرت الدرا
المالية وخصائصها وهو ما يترتب عليه اختيار قيمة معامل االنسياب 
وكذلك حجم فجوة االئتمان، والذي من الممكن أن يؤدي إلى قيام بعض 

 ً لمتطلبات  البنوك المركزية بتطبيق الشريحة اإلضافية لرأس المال وفقا
 .IIIبازل 

فة إلى ذلك فانه يجب البدء في بناء قواعد بيانات للمزيد من باإلضا
المؤشرات لكل الدول العربية التي تدعم التحليل مثل أنواع قروض القطاع 
العائلي وأسعار العقارات والسلع األخرى التي يتم استخدام القروض 

 لتمويلها. 
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