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 تـقديـم

أرسىىم لس م لفظي ا مصارىىظرم مصاة ومؤ سلتسىىنىىظا مصبية مصلةداؤ  ي اةم  
لبذجعةةجسىىىىىببماوجدةعبةجأحةجأاىىىىىفظوجمصالظصاجسمصنىىىىىلظقةجمصافظي ا جص يةم ج
سرقؤجعالجحبلج سةدؤجقسص هجياجأحةجمصاسظالاجذماجمصلالقؤجدلالجمصاس م.ج

يةقجمصلالجمصاببثيؤجع جمصاس موجأسرمقجعالج  بظسلج اظجمرىىةرجع جمص سظوجس
مصابضبعظاجسمصيضظمظجمص اج بظقشهظجهذهجمص سظوجسمصفةق.جإضظيؤجإصمجذصكوجملةج
ضا  لاظرس ه صبشظطه  ألظنؤ يباؤ صهذم مصاس مو عةقم   ابةسق مصبية مصلةدا 
ل جمص يظرمةجسمألسرمقجياجلخ  فجمصسبمنبجمصبيةمؤجسمصارىىىىىىةياؤجمص اج  ل  ج

شىىىاؤجمصارىىىظرمجمصاة ومؤجسلتسىىىنىىىظاجمصبيةجمصلةداؤ.جس لةجهذهجمص يظرمةجدأن
سمألسرمقجل جأجلج نهالجم خظذجمصيةمرماجسمص بااظاجمص اجمرةرهظجمصاس م.ج
سياجضىىىىىبتجلظج ضىىىىىاب هج لجهذهجمألسرمقجسمص يظرمةجل جلل بلظاجلفاةةجع ج
لبضبعظاجذماجا ؤجدأعاظلجمصارظرمجمصاة ومؤوجييةجرأىجمصاس مجأنهجل ج

صابظسىىىىىبجأوج  ظ جصهظجأ بةجيةاىىىىىؤجل جمصبشىىىىىةجسمص ببمش.جصذصكوجييةجدظ ىىىىىةجم
مصرىىىىبةسقجدبشىىىىةجهذهجمصنىىىى نىىىىؤجمص اج  ضىىىىا جمألسرمقجمص اجميةلهظجمصنىىىىظقةج

صمججظنبجمص يظرمةجسمألسرمقجمص اج لةهظجمص سظوجسمصرىىىىبةسقجحبلجإمصافظي ا ج
اجمصيضىىىىىظمظجمصبيةمؤجسمصارىىىىىةياؤجذماجمألهااؤ.جسم اثلجمصشة،جل جمصبشىىىىىةوجي

 بياةجمصال بلظاجسبمظقةجمصبعاجدهذهجمصيضىىىىىىظمظ.جيظصهةمجمصةنانىىىىىىاجلبهظجهبج
للجأوجأ وسمةجمصيظرئجدأ بةجقةرجل جمصال بلظاجمصا ظحؤجحبلجمصابضىىىىىىب .جن

 رةياؤجمصلةداؤ.صا نظعةجهذهجمصن نؤجع مج لاا جمصثيظيؤجمصاظصاؤجسمصبيةمؤجسم

 وهللا ولي التوفيق،

 
 الحميديعبد الرحمن بن عبد هللا 

 المدير العام رئيس مجلس اإلدارة
 صندوق النقد العربي
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 1تمهيد
 

أوجسيةةجمص ابملجسسابلجمصلاالتجإصمجهذهجمصارظقرجمنظعةجع مجمص بسشجياج

مصبشظطجمالق رظقيجصكظيؤجمصياظعظاجمالق رظقمؤجدشكلجعظمجسداظجمشالجماليةمقج

خظصوجحاثجموجمإلقةم،جملالجع مجسمصابشآاجمصرشاةةجسمصا بساؤجدشكلج

جمصبابج ج فيا  جسدظص ظصا جمالس ثاظر جعس ؤ ج فلال جعبه جمب ج جمصذي جمالنفظق بمظقة

مالق رظقيجسبمظقةجياجمصبظ ججمصاف اجمإلجاظصاوجلاظجمتقيجذصكجإصمج لوموجخ  ج

جمص ةسمج ج فنا  جسدظص ظصا جمصباظصؤ جصات ةما جسخفض ججةمةة جعال يةص

صناظقجالجدةجل جمص اةقجإصمجعالقؤجمإلقةم،جمصالاشاؤجص ابمطبا .جسياجهذمجم

مصانتسلجدظصشابلجمصاظصاوجحاثجأوج ابا جلبظقئجمإلقةم،جمصانتسلج نظه ج

ياج لوموجلن بمظاجمصشابلجمصاظصاجسذصكجل جخاللجمس ياظوجمصفئظاجمصاهاشؤج

سمصان بلةة لظصاظ  مصم مصياظ  مصاظصا الس خةمم لب سظ ه سخةلظ ه داظ م بمي  

ج جمالس ياظوجمصمجخفضجحس جسمح اظجظ ه  جهذم جحاثجملال جمصاظصاؤ. سلالن ه 

مصلا اظاجمصاظصاؤجياجمصياظ جمصاظصاجغاةجمصةسااجسمصذيجمل بةجياجغظصبجمألحاظوج

دظهظجمص كظصافجسعظصاجمصاخظطةوجسم ضحجصبظجهبظجأهااؤجمالص وممجدابظقئجمص ابملج

 لظللجسلباياؤجمصانتسلجسمص اج يبمجع مجمصشفظياؤجياجماليرظ جسمصلةمصؤجياجمص

 .مصشةسطجسمالسلظرجسلالناؤجمصاب سظاجمصاظصاؤ

جدا جمإلقةم،جمصانتسلجسمصشابلج جأوجمصلالقؤ جل جمص  خاصجمعاله م ضحجصبظ

مصاظصاجهاجعالقؤجإمسظداؤجل ةمداؤجدلضهظجدبلضوجحاثجملالجمالص وممجدأسمج

سللظماةجمالقةم،جمصانتسلجإصمج لوموجننبجمصشابلجمصاظصاجسذصكجل جخاللج

                                                           
 على إعداد مسودة الورقة. سلطة النقد الفلسطينية، فريق العمل اإلقليمي لتعزيز الشمول الماليتشكر أمانة  1
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 تعريف القراض المسؤول: أولا 

ملةمجمإلقةم،/جمص ابملجمصانتسلجدأنه:ج يةم جخةلظاجمقةم،ج سونؤجدشفظياؤج

جمح جلش جم بظسب جداظ جمص ابم اؤ جمصخةلظا ج يةم جدفاث جمصلاالتجسعةمصؤو  اظجظا

سقةر ه جع مجمصنةمق.جسخظاؤجياجظلجمالخ المجمصكباةجدا جمصلاالتجل جحاثج

  يب ه جص اخظطةوجمص لياةماجمصاظصاؤوجقخ ه جسمص وملظ ه .

ا:   أهمية اإلقراض المسؤولثانيا

 ب اسؤجصاخةجظاجمألبلؤجمصاظصاؤجمصلظصااؤجسمصا اث ؤجياجضلفجمصثيؤجداوسقيج

مصاظصاؤجأسجمنلةملهظجياجدلضجمألحاظوجل جقبلجمصلاالتجخظاؤجياجظلجمصخةلظاج

سقب جمصلةمةجل جمصلاالتجياجلشك ؤجحظصؤجمإليةمطجياجمالس ةمنؤوجيإنهجالجدةجل ج

م خظذج ظيؤجمالجةمتماجمص اج لالجع مجإعظقةجثيؤجمصلاالتجياجلوسقيجمصخةلظاج

مؤجحيبقجلن ه كاجمصاظصاؤجسمصياظ جمصاظصاوجسل جأه جهذهجمإلجةمتماجهاجحاظ

جمصبسظنلج ج ظيؤ جخالل جل  جسذصك جلبه  جمصاي ةضا  جسخظاؤ جمصاظصاؤ مصخةلظا

 سمألقسماجمصةقظداؤجسمص شةملاؤجمصا ظحؤجسمصفلظصؤ.

سدظص ظصاج كا جأهااؤجمإلقةم،جمصانتسلجياج بساشجقظعةةجمإلقةم،جس اكا ج

سداظج مصفئظاجمص اج ف ظججإصمجمص ابملجل جمصبابلجإصاهجدظصاةقجمصابظسبؤجصه 

جإصمج فنا جمص ةسمج جمتقيجدظصبهظمؤ جلاظ جسملكظناظ ه  م بظسبجلشجمح اظجظ ه 

 مصالاشاؤجسدظص ظصاجمصانظهاؤجياج فيا جمصبابجمالق رظقيجدشكلجعظم.

سص فيا جأهةممجمإلقةم،جمصانتسلجياج ابمةجمصاب سظاجسمصخةلظاجمصارةياؤج

صاس اشجمصاف اوجمص اج لالجع مج بساشجقظعةةجمإلقةم،جص فئظاجمصاخ  فؤجل جم

هبظكجلسابعؤجل جمصشةسطجمصانبيؤجمصبمجبجمصلالجع مج بياةهظجصخ  جمصبائؤج

 

جمس خة جع م جصإلقبظل جص ان ه كا  جسجظذدؤ جلبظسبؤ ج ابم اؤ جدائؤ جهذهجخ   مم

مصاب سظاجسمصخةلظاجدشةسطجسأسلظرجلليبصؤوجخظاؤجياجحظلجإطالقجلب سظاج

ج .سخةلظاجلرةياؤج  باجمح اظجظاج ظيؤجيئظاجمصاس اش

ج ل ااظاجصفاظمؤج جع م جمإلقةم،جمصانتسل جص لومو جمصناظسظاجمصهظقيؤ س شال

 حيبقجمصلاالتجس فةمةجللظماةجصاوسقيجمصخةلظاجلثلجللظماةجمصيبمعةجمصن ب اؤ

(Code of Conduct) سلبظقرماجص لوموجس ابمةجمصبعاجمصاظصاجسمصيةرماج

جمصابظقئج ج ةجاؤ جيا جمصاسظل جهذم جيا جمأل بة جمص فةي جسمكا  جص لاالت. مصاظصاؤ

جسمصةقظدؤج ج ابايهظ جإجةمتماجم   جإصم جس ل ااظاجمإلقةم،جمصانتسل سمصيبمنا 

ج.ع اهظجياجظلجدائؤجلظصاؤجلليةةجسل شاةة

أوجمإلقةم،جمصانتسلجملالجع مج لوموجننبجمصشابلجسياجهذمجمصناظقوجس بوج

جسمصبومهؤج مصاظصاجيإنهجدشكلجغاةجلبظ ةجمتثةجممسظدظ جع مجمالس يةمرجمصاظصاج

مصاظصاؤجصاظجياجذصكجل جمثةجممسظداجع مج لوموجلن بمظاجمالس يةمرجمصاظصاجياج

اظصاؤجحظلج بمييتجمالجةمتماجمصا خذةجص بفاذجل ا بظاجمصشابلجمصاظصاجسمصبومهؤجمص

جص ففظظجع مجقمابلؤجمالس يةمرجمصاظصاوجحاثج لشجمصا ا بظاجمصبمجبج بيةهظ

جص لبظاةج جسمالجةمتما ج لظر،جمص شةملظا جعةم جضاظو جمصم جمصفظجؤ  بةب

مصثالثجيااظجدابهظجحاثجمنهظج لالجع مجإمسظقجدائؤج ابم اؤجسمس ثاظرمؤجلبم اؤج

 يبقجدظصبهظمؤجمصمججسجظذدؤجس ل بةجهذهجمصلبظاةجلكا ؤجصبلضهظجمصبلضجسمص ا

 فنا جمص ةسمجمالق رظقمؤجس لوموجللةالاجمصبابجمالق رظقيجسدظص ظصاج فيا ج

 مصةيظهجمالج اظعا.
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مصفةجل جظظهةةجماليةمطجياجمالس ةمنؤجصةىجلن ه كاجمصخةلظاج ➢
 مصارةياؤ.

 
ا   واقع اإلقراض المسؤول في الدول العربية: ثالثا

 

 شاة ن ظنج مصةرمسظا سمصانبحظا مصااةمناؤ إصم سجبق ننب ل ةناؤ سأحاظنظ  

ةم،جمصابمطبا جمصبظصشا جل جمصسهظاجمصةسااؤجصةىجل ةناؤ جةم  يا لت ةما مق 

مصةسلجمصلةداؤوجسذصكجليظدلجننبجعظصاؤجل جمالق ةم،جل جمصسهظاجغاةجمصةسااؤج

( Findexسمألاةقظتوجسمبا جمصسةسلجأقنظهجسمصذيجمبضحجداظنظاجمصببكجمصةسصاج)

ج جمصبظصشا جل جمصسهظاج 2017صلظم جياجننبجمالق ةم،جصأليةمق مص ةناجمصشةمة

ااؤجياجدلضجمصةسلجمصلةداؤجلثلجمصلةمقجسجببوجمصنبقموجسمص اج رلجمصةس

%جياجحا جسالجللةلجمالق ةم،جصةىجقسلج3مصبنبؤجياهظجإصمجأقنمجلن بىج

جإصمج جمصبظلا ج ظنتجمصبنبؤج15مصلظص  جمألخةى جمصلةداؤ جسصةىجدلضجمصةسل .%

%جسلرةج18ل بساؤجسقةمبؤجع مجمصالةلجمصلظمجص ةسلجمصبظلاؤجلثلجمألرقوج

 %ج اظجهبجلبضحجياجمصسةسلجمص ظصا:12س بنمج%ج9

 
 
 
 
 
 

 

 

جهاج جمصشةسط جسهذه جمإلقةم،جمصانتسلو جأهةمم جص فيا  جسمصابم اؤ مصابظسبؤ

  ظآل ا:

ج لوموج ➢ جع م ج لال جسمص ا جمصفض م جمالن اظو جللظماة  لةمف
 مالن اظوجمصفكا جسمصة اة.

 
جسمإلي ➢ جمإلقةم،ج لوموجلبظقئجمصشفظياؤ جدلا اؤ رظ جمصا ل يؤ

 مص اجميبمجدهظجلوسقسجمصخةلظا.
 

جسأحكظلهج ➢ جمالق ةم، جدشةسط جسمصكفالت جمصاي ةضا   لةمف
جعا اؤج جع  جمصبظ سؤ جسمص وملظ ه  جحيبقه  جإصم دظإلضظيؤ

 مالق ةم،.
 

جياج ➢ جمصخةلؤ جسلوسق جمصلاال جدا  جمصا أال جمصخ ل للظصسؤ
مصاظصاجص لاالجمل اةجمصفربلجع مجمصباظنظاوجحاثجأوجمصيةمرج

دشكلج باةجع مجمصباظنظاجمص اجم  ج وسمةهجدهظجل جقبلجلوسقج
 مصخةلؤ.

 
 شساشجلوسقيجمصخةلظاجع مج ابمةجسمد كظرجخةلظاجلظصاؤج ➢

ج  بمن جلشجل ا بظاجسمح اظجظاجمصفئظاجمصان هةيؤجل ج جةمةة
 مصاس اشجمصاف ا.

 
جلسظلج ➢ جيا جياهظ جمصاةغبو جغاة جمصنبق جلاظرسظا جل  مصفة

 مالن اظوجسخظاؤجعبةجسجبقجسساظتجياجعا اؤجمالق ةم،.
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ع جمالسىىبظوجسياجهذمجمصنىىاظقجسسييظجص ات ىىةماجمعالهجيالجدةجل جمصبفثجأ ثةج

مص اجأقاجإصمجضىىىىلفجمالق ةم،جمصةسىىىىااجياجمصةسلجمصلةداؤجسمصالبقظاجملظمج

ذصكجسىىىىىبمتجل ججظنبجمصا بجمسجل ججظنبجمصلة،وجسلظجهاجمالجةمتماجمص اج

مسبجع مجمصاشىىىىىىةعا جسمصسهظاجمصةقظداؤجم خظذهظجص لوموجعا اظاجمالق ةم،ج

ةجمالق ةم،جل جمصسهظاجمصةسىىىىىااؤجسمصخظضىىىىىلؤجص ةقظدؤجدهةمجمصفةجل جلخظط

 ل جمصسهظاجغاةجمصةسااؤ.

ا   اإلقراض المسؤول والتنمية القتصادية: رابعا
 

نبؤجمإلقةم،ج سظاجسمصبفبثجسجبقجعالقؤجطةقمؤجدا جن أثب تجمصلةمةجل جمصةرم

سللةلجمصبابجمالق رظقيجع مجلن بىجمصةسصؤوجحاثجأوجسجبقجلتسنظاجلظصاؤج

ياجأيجقسصؤ.جسل جمصسةمةجل ابرةجمتقيجإصمج نىىىىةمشجعا اؤجمص ابمةجسمص بااؤج

ذ ةهجهبىىظجأوجأسلجل ج يىىةمجد ف اىىلجيةضىىىىىىاىىؤجمصلالقىىؤجدا جمالقةم،جسمصبابج

وجسمصذيجأ ةجدةسرهج1911(جياجمصلظمجSchumpeterمالق رىىىظقيجهبجمصبظحثج)

ع مجأوجمصخةلظاجمص اجم  ج يةماهظجل جمصاتسنظاجمصاظصاؤج يبمجد ففاوجمالد كظرج

اللج ابملجمصاشىىىىىىظرمشجمالسىىىىىى ثاظرمؤ.جمص كببصبجاجسمصبابجمالق رىىىىىىظقيجل جخ

دظحثا  أ ةس أو  ابمة مصياظ  مصاظصا سىىىىىىايبم د فنىىىىىىا  مصباب  عةة  سالحيظ  

مالق رظقيجل جخاللجبمظقةجمصبقمنشجس فنا جآصاؤج ببمشجمأللبملجس لوموجرأسج

مصاىىظل.جس ىىذصىىكجمصلىىةمىىةجل جمصىىةرمسىىىىىىىظاجمصالحيىىؤجمص اجدفثىىتجياجمصلالقىىؤجدا ج

الق رىىىىىظقيجسخظاىىىىىؤجياجمصةسلجمصبظلاؤوجحاثجمإلقةم،جمصارىىىىىةياجسمصبابجم

مثب تجل جخاللجمصلالقظاجمصةمظضىىىىىىاؤجسمصفةضىىىىىىاظاجمصاخ  فؤجأوجمص ابملجهبج

 عظللجرناناجل جعبمللجمصبابجمالق رظقي.

 

Adults borrowing any money in the past year (%), 2017 
 

  

Borrowe
d 

formally 

Borrowed 
semi 

formally 

Borrowed 
from family 
or friends 

Borrowed 
from other 

sources only 

High income countries 55% -- 7% 2% 

Developing countries  15% 3% 21% 4% 

Algeria 5% 0% 18% 6% 

Bahrain 36%  -- 19% 4% 

Egypt, Arab Rep. 9% 8% 31% 2% 

Iraq 3%   50% 10% 

Jordan 18% 4% 23% 3% 

Kuwait 28%  -- 15% 2% 

Lebanon 23% 2% 10% 2% 

Libya 8%  -- 41% 9% 

Mauritania 9% 5% 23% 7% 

Morocco 3% 1% 17% 5% 

 Saudi Arabia  21%  -- 27% 7% 

South Sudan 3% 6% 20% 9% 

Tunisia 12% 1% 27% 5% 

United Arab Emirates 46%  -- 14% 4% 

Palestine 7% 2% 17% 3% 

Source: Global Findex database 
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مبقمقجمه اظمجمصاتسىىىىىىنىىىىىىىظاج 2008يفاجمعيظوجمألبلؤجمصاظصاؤجمصلظصااؤجعظمج

مصةقظداؤجمصاخ  فؤجد فيا جمصشىىىىىابلجمصاظصاوجس سنىىىىىةجذصكجياجمص وملهظجياج بفاذج

ساظسظاجسدةملججص لوموجسابلجلخ  فج ةمنحجمصاس اشجإصمجمصخةلظاجمصاظصاؤج

سل جأه جهذهجمصخةلظاجمصباىىىىبلجإصمجمص ابملجصاظجصهجل جأثةج باةجع مج لوموج

ييةجمع بةجمصببكجمصةسصاجأوج لاا جمصخةلظاجمصاظصاؤج ننبجمصشابلجمصاظصا.جس ذصك

س نىىىىهالجساىىىىبلججااشجيئظاجمصاس اشجمصاهظجسخظاىىىىؤجمصباىىىىبلجإصمجمص ابملج

اؤجصافظردؤجمصفيةجسمصباظصؤجسخ  جيةصجعالججةمةةج كلجرميلؤجرنانىىىىىى مشىىىىىى

 س فنا جمص ةسمجمصالاشاؤجصأليةمق.

نىىىىتسلجسمصشىىىىابلجسدظص ظصاجيإوجهبظصكجعالقؤج ةمدااؤج باةةجدا جمالقةم،جمصا

مصاىىظصاوجحاىىثجموج ابا جل ا بىىظاجمإلقةم،جمصانىىىىىىتسلجملاىىلجع مج لوموج

ساىىىىىىبلجمأليةمقجإصمجلرىىىىىىىظقرجمص ابملجس ذصكج لوموجثيؤجمأليةمقجداوسقيج

خةلظا مإلقةم،و لاظ مبلكم ممسظدظ  ع م بمظقة ننىىىىىب ساىىىىىبل مأليةمق إصم 

به جلخظطةجلرىىظقرجمص ابملجمص اج يةمجل جمصاتسىىنىىظاجمصةسىىااؤجسدظص ظصاج سبا

سلنىىىىىىظسئجمالق ةم،جل جمصارىىىىىىظقرجمصبةم ؤجغاةجمصةسىىىىىىااؤجسأهاهظجمص كظصافج

مصاة فلؤجل جمصفبمنةجسمصااظرسىىىىىظاجمصنىىىىىائؤجل جمصايةضىىىىىا جسمص اجالج فةقهظج

 مصيبمنا جسمص ل ااظا.

يإوجمصبابلجإصمجمص ابملجهبجسال ج IFCسسييظ  صاتسنؤ مص ابمل مصةسصاؤ مصـىىىىىى 

بلجلوسقيجخةلظاجمالقةم،جياجذسجحةم جسدظص ظصاجمسبجمخذجمص فااؤجل جق

 سببجمصبقب جياجظظهةةجماليةمطجياجمالسىىىىىى ةمنؤجص لاالتجس أثاةم هظجمصنىىىىىى باؤج

ع مجمصشىىىىىابلجمصاظصاوجعةمجع جأوجمالنكشىىىىىظمجدشىىىىىكلجسمسىىىىىشجياجمصيةس،ج

مالس هال اؤجمب ججعبهجياجمصلةمةجل جمصفظالاجخ لجدبابيجياج ببمشجمص ابمالاج

 

سظاجلخ  فؤج بظسصتجلبضب جمصلالقؤج سياجضبتجلظجذ ةجأعالهجل جن ظنججصةرم

أنهجمسبج ة اوج دا جمإلقةم،جسمصبابجمالق رىىىىىىظقيوجيالجدةجل جمإل ىىىىىىظرةجإصم

مإلقةم،جسمص ابملجع مجمصياظعظاجمالن ظجاؤجمص اجصهظجمصةسرجمأل بةجياج لوموج

لنىىىىىى بمىىظاجمصبىىظ ججمصاف اجمإلجاىىظصاجسدىىظص ىىظصاج ىىأثاةهىىظجمصكباةجع مجمصبابج

مالق رظقي.جس ذصكجمسبجمص ة اوجع مججبقةجمإلقةم،جمصايةمجل جمصاتسنظاج

ح اظجظاجمصياظعظاجمالق رىىىىىىظقمؤجمصاظصاؤجسلةىجلبمناؤجس  باؤجهذمجمإلقةم،جال

 مصاخ  فؤ.

س بوجأوجمق رىىىىىىظقمظاجمصةسلجمصلةداؤجسمصلظص جمصثظصثج يبمجع مجمق رىىىىىىظقمظاج

مصابشىىآاجمصرىىشاةةجسمصا بسىىاؤوجسص فيا جمصابفلؤجمصيرىىبىجل جمص ابملوجيإنهج

الدةجل جسضىىىىىشجسىىىىىاظسىىىىىظاجسمسىىىىى ةم اساظاجهظقيؤجص بجاهجمص ابملجنفبجهذهج

إصمجخ  جيةصجعالججةمةةجسخفضجصات ىىىىةماجمصباظصؤجمصابشىىىىآاجسمص اج يبقج

سلت ىىىىىىةماجمصفيةجسدىىظص ىىظصاج فيا جمصةيىىظهجمالج اىىظعاجصكىىظيىىؤجيئىىظاجمصاس اشج

 مصاف اؤ.

ا   اإلقراض المسؤول والشمول المالي: خامسا
 

موجمل الكجحنىىىىظوجلرىىىىةياجمل بةجمصخابةجمالسصمجنفبجمصشىىىىابلجمصاظصاوجياج

له جل جلت ىىىىةماجمالسىىىى خةممجياجحا جأوجننىىىىبؤجمصاي ةضىىىىا ج ل بةجلت ىىىىةج

مصشىىىابلجمصاظصاوجسدظص ظصاجيإوج نىىىهالجساىىىبلجمأليةمقجسمصابشىىىآاجمصرىىىشاةةج

سمصا بسىىىىىىاؤجسل بظهاؤجمصرىىىىىىشةجسمصةمظقما جإصمجلرىىىىىىظقرجمص ابملجمل بةجل ج

 مألهةممجمصةناناؤجياجمس ةم اساظاجمصشابلجمصاظصاجصةىجغظصباؤجمصةسل.
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مص ل ا جمصاظصا:جع مجمصايةضا جمص أ ةجل جأوجمصلاالتجع مجيه ج ظياج .2
صلا اؤجمالق ةم،وجس فةمةمجيه جعبمقبجمص أخةجياجمصةيلظاجأسجمص لثةج
جص ضاظنؤج جمصلاال جخنظرة جإصم جمصفظالا جمسبأ جيا جمتقي جقة مصذي

 مصاةهبنؤجصرظصحجمصاية،.ج
 

ابصاؤجمصاظصاؤ:جص جم اك جدلضجمصلاالتجل جمصفربلجع مجمص ابملجمصش .3
دنببجعةمج بيةجداظنظاجلرةياؤجعبه جأسجسسلجمن اظناجصه وجلاظج
مسل ه جعةضهجالس هةممجمصياظ جغاةجمصةسااج)مصاةمدا جع مجسبالج
جدشكلج جمصةساا جمصاظصا جمصب ظم جل  جمس بلظقه  جم   جسدظص ظصا مصاثظل(

جمسبجع مجلوس قيجمصخةلظاجااظغؤجسإطالقجساظسظاج  يظناوجصذم
 مدةمعاؤجالس هةممجهتالتجمصلاالتجدظصاةقجمصاب كةة.ججج

 
ا   إجراءات تطبيق معايير ومبادئ اإلقراض المسؤول: سابعا

ص ابا جللىىظماةجسلبىىظقئجمإلقةم،جمصانىىىىىىتسلجيىىإنىىهجالجدىىةجل جإجةمتجمص ياا ج

 ظوجعيةجمص نهالجم بظسبجمالن اظناجمصبهظناجص اي ةضا جال خظذجمصيةمرجيااظجإذمج

 لش مح اظجظ ه  سإلكظناظ ه و حاث مل بة مصلية غاة لبظسبظ  صه  يا حظل  بنه:

 الجم بمي جمسجم باجل ا بظاجسأهةممجمصاي ة،. ➢
 
عةمجلالنؤجمصاي ة،جمصاظقمؤجع مجمصنةمقجمصسوناجأسجمصكظللج ➢

 ص  نهالجمصاا بو.

 

 

سمص اج تثةجسىىىىىى بظ جع مجلت ىىىىىىةجمصلا جمصاظصاججع مجمصياظعظاجمالق رىىىىىىىظقمؤ

(Financial depth Ratio)مص اج لكمجلةىجلنظهاؤجمصب ظمجمصارةياجياجج

ج ابملجمصياظعظاجمالق رظقمؤجمصاخ  فؤ.

ا   المعايير والمبادئ الدولية لإلقراض المسؤول: سادسا

لبضب جالجمبجةجللظماةجلبحةةجماك ج ابايهظجأسج لاااهظجع مج ظيؤجمصةسلجياج

مإلقةم،جمصانىىىىىىتسلوجسصذمجم بجبجع مجمصسهظاجمصةقظداؤجسمصاشىىىىىىةعا جيه ج

سقرمسىىىؤجسىىىبقجمالن اظوجمصخظصجديةس،جمص سونؤجياجمصةسصؤوجس ذصكجقرمسىىىؤج

لةىج أثاةج ل ااظاجسساظسظاجمإلقةم،جمصانتسلجمصاببيج ابايهظجع مجقاظ ج

 ك فؤججمإلقةم،جسمص أ ةجل جعةمجسجبقج أثاةجسىىىىىى باجع مجمصشىىىىىىابلجمصاظصاجأس

مالق ةم،جدلةج ابايهظ.جسدظص ظصاجيإوج بيةجداظنظاجمالق ةم،جقبلجسدلةج ابا ج

مص ل ااظاجله ججةم جصةرمسؤجلةىج أثاةج ل ااظاجمإلقةم،جمصانتسلجع مجقاظ ج

 مإلقةم،.

سإصمججظنبجمصشةسطجمصانبيؤجمص اج  جمإل ظرةجمصاهظجلنبيظ وجهبظكجلسابعؤجل ج

ةم،جمصانىىىىىىتسلوجس ل بةجمصالىىظماةجمقنىىظهجمصالىىظمةجمسىىبج بيةهىىظجص فيا جمإلق

ساؤجص بابلجإصمجمإلقةم،جمصانتسلجسمص اج  اثلج مصخابطجمصلةمضؤجسمالسظ

جيا:

مصشفظياؤجسمإليرظ :جع مجمصايةضا جمص أ ةجل جأوجمص ةسمججسمالعالوج .1
جمصخظاؤج جسمألحكظم جسمصشةسط جلض ل جغاة جمالقةم، صخةلظا

دنااؤج خظطبجدظصاب سظاجسمصخةلظاجسمضفؤجسلرظغؤجد شؤجسه ؤجس
  ظيؤجيئظاجمصاس اشجدأطاظيهجمصاخ  فؤ.
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 صعوبة وتعقيد عقد الئتمان .2

ماك ج ابا جس بفاذجمالس لالمجسمص يراجغاةجمصابسشجأسجمصاكثفجع جمصاي ة،جإذمج
 ظوجعية/جنب جمالن اظوجدناطجسمف بيجع مج ةسطجسه ؤجمن ااشج ظيؤجمصاي ةضا ج
جل ج جيإنه جلليةة جنب جمالن اظوجس ةسطه ج ظوجعية/ جإذم جألظ جسمص لظللجللهظو يهاهظ

اي ة،جص  في جل جمصاالتةجمصضةسريج كثافجمالس لالمجسمص يراجع جسضشجمص
 مصاظصاؤجص اي ة،.ج

 حالة المقترض من حيث أنه مقترض حالي أم ل  .3

ياجحظلج بوجمصاي ة،جحظالجع مجقة،جيإنهجدإلكظوجلوسقجمصخةلؤجل جمصياظمج
دظس لالمجغاةجلبسشجأسجمص في جل جداظنظاجمصاي ة،جسذصكجدنببج بيةجداظنظاجع ج

جياجحظص ؤجمصاي ة،جمصسةمةجغاةجمصفظالجع مجمصاي ة،جصةىجلوسقجمصخةلؤوجألظ
قة،جل جلوسقجمصخةلؤجيإنهجمسبجمصياظمجدظس لالمجلبسشجسمص في جل جققؤجسافؤج
 مصباظنظاجمصايةلؤجل جمصاي ة،جألغةم،جمص فبطجسمصفةجل جمصاخظطةجمالن اظناؤ.ج

 طبيعة الستفسارات التي يجب أن يقوم بها مزود الخدمة .4

جمصال  جع  جمالس فنظرما جطبالؤ جدظصاي ة،جل ج خ  ف جمصا ل يؤ جسمصباظنظا بلظا
لي ة،جإصمجآخةجسذصكجحنبجمص ةسمجمصاخ  فؤجصكلجلي ة،وجسمفك جطبالؤجهذهج
مالس فنظرماجسمصال بلظاجمصبمجبجمصفربلجع اهظجمصناظسؤجمالن اظناؤجصاوسقجمصخةلؤج

 سمص اجمسبجأوج  بمي جلشجأهةممجمإلقةم،جمصانتسل.

 مقترض المالي والديموغرافيالستفسارات ذات الهمية عن وضع ال .5

 بلظ  ص  ةسم مصالاشاؤ سمصفاظ اؤ مصاخ  فؤ ص لاالتو  شال مالس فنظرما مأل ثة 
 أهااؤجع جسضشجمصاي ة،جسلالن هجمالن اظناؤجع مجماللبرجمص ظصاؤ:ج

 

الئتماني النهائي للمقترض على الحالت وعليه، تنطبق إجراءات التقييم 
 التالية:
عبةجمص يةمجدا بجمن اظوججةمةجأسجياجحظالاجط بجمصاشبرةجمالن اظناؤج •

 ل جلوسقجمالن اظو.ج
عبةجمص يةمجدا بجبمظقةجسيفجمالن اظوجمصاابب جحنبجعيةجمص نهاالاج •

مصيظن جأسج يةم جمصبرافؤجسمصاشبرةجمالن اظناؤجعبةجمص يةمجدا بجبمظقةج
 مصنيف.

 عبةج يةمجمصاي ة،جدا بج سةمةجعيةجمص نهاالاجمصاابب جصه.ج •
 عبةج يةمجمصاي ة،جدا بجهاك ؤجأسججةسصؤجمص نهاالاجمصااببحؤجصه. •

 
موجمصابهساؤجمصا بلؤجياجمصةرمسؤجسمص في جل جمصاالتةجمصاظصاؤجص اي ة،ج خ  فج
ل  لي ة، آلخة سذصك  بلظ  الخ الم مص ةسم سحس  سنب  مالن اظو 

اا بووجسع اهجما بجمجةمتجقرمسؤج ظل ؤجسلبضبعاؤجع جمصاي ة،جحاثجمص
جسضشج جقرمسؤ جع م ج باة ج أثاة جصهظ جلهاؤ جمصلبملل جل  جلسابعؤ جهبظك منه

 مصاي ة،جمصاظصاجسهاجع مجمصبفبجمص ظصا:ج
 

 دخول المقترض في عقد ائتمان غير مناسب .1

موج بفاذجمس لالمجلبسشجس ظللجع جمصاي ة،جمل بةجإجةمتجضةسريجسمح ةمبيج
 بوجأوجمص أثاةجمصن باجصفربلجمصاي ة،جع مجمن اظوجغاةجلبظسبجساتثةجع مج
جمص وملظاجمالن اظوجسملةضهجصالنكشظمجع مجلخظطةج قةرم هجسملكظناظ هجياجسةمق

 عظصاؤجأسجلفف ؤجمالق ةم،.ج
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 مصف ةةجمصولباؤجمصاي ةحؤجصنةمقجمالن اظوجمصاا بو.ج  6.2

مصشة،جأسجمصشظمؤجل جمالن اظوجسمصابظيشجمص اجس لبقجع مجمصاي ة،جل ج  6.3
 مالن اظوجمصاا بو.

 لبمناؤجمالن اظوجمصاا بوجلشجمح اظجظاجمصاي ة،جسلالن هجمصاظصاؤ.ج  6.4

 ارات األكثر أهمية حول مؤشرات افراط المقترض بالقتراضالستفس .7

ج) جمصـ جمالس ةمنؤ جيا جماليةمط جمس جمالق ةم، جيا جماليةمط  Overملةم
indebtednessجدأنهج بسشجمصاي ة،جدظالق ةم،جح مجمرلجإصمجلةح ؤجعةمج)

مصيةرةجع مجخةلؤجمصةم ج)سةمقه(ج اظجهبجلخاطجصهجمسجموجمص ةييظاجمصبيةمؤجمصان يب اؤج
جمصاةمبناؤوجم جمص وملظاجمصاي ة،جم سظه جع مج شااؤ جص اي ة،جغاةجقظقرة صا بقلؤ

 سماةجماليةمطجياجمالق ةم،جياجثالثؤجلةمحلجهاج ظال ا:

 مص أخةجياجسةمقجمقنظطجمص نهاالا •

 سةمقججوتجل جمقنظطجمص نهاالا •

 مص لثةجسعةمجمصايةرةجع مجسةمقجمألقنظطجدشكلج ظلل.ج •

ننبؤجماليةمطجدظالق ةم،جمسجمالس ةمنؤجل جخاللجقناؤجلساب جسماك جقاظسجأسج يةمةج
 ظيؤجمالص وملظاجمصشهةمؤجع مجلن بىجمصلظن ؤجداظجياهظجمالص وملظاجغاةجمصةسااؤج)غاةج
مصانس ؤجدليبق(جع مجاظياجمصةخلجمصشهةيجص لظن ؤوجحاثجماثلجاظياجمصةخلجمصبظ جج

دمجسمالقنظطجمصةسرمؤجسغاةهظ.جدلةجطة ج كظصافجمصالاشؤجمصةناناؤجلثلجمصالظمجسمصاال
سدبظت  ع م مصبظ ج ل  مصلا اؤ مصفنظداؤ أعاله م    رباف مصلاالت ل  نظحاؤ مصاخظطة 

 سييظ  إصم لظ م ا:

 

لرةرجسقااؤجقخلجمصاي ة،جداظجمشالجطبالؤجسلةةجمصبظافؤجمص اجملالج 5.1
 دهظ.ج

جمصاي ة،جمصةسرمؤ 5.2 جلرظرمف جمإلمسظروج طبالؤ جلن فيظا ج)لثل مصثظد ؤ
 يبم اةجمصخةلظاوجلرظرمفجمألطفظلوجمقنظطجمص ألا جسغاةهظ....(ج

 لرظرمفجمصاي ة،جمصا شاةةجمصاظرنؤ. 5.3

 رغبؤجس بجهجمصاي ة،جياجسةمقجمصةمبوجمصيظناؤجل جمالن اظوجمصاا بو. 5.4

جص يةس،ج 5.5 جمصباظنظاجمصاظصاؤ سسلجمالن اظوجمص ظرمخاجص اي ة،جل جسمقش
 مصيظناؤجسمصانةقة.

جمصةمابغةمياؤج 5.6 جمصباظنظا جد ف ال جس  اثل جمصشخراؤ جمصاي ة، ظةسم
 مصخظاؤجده.

 مألابلجمص اجما  كهظجمصاي ة،. 5.7

 أمؤج شاةماج باةةجياجظةسمجمصاي ة،جمصفظصاؤجسمصا بقلؤ. 5.8

 مصلبمللجمصسشةمياؤجمص اجقةج تثةجع مجسضشجمصاي ة،جمصاظصا. 5.9

مصابظ ةةجسمصثظنبمؤجلثلجقخلجمصوسجؤجسمذمجلرظقرجقخلجمصاي ة،جغاةج 5.10
 لظ  ظو هذم مصةخل ل ظحظ  ص  رةم أم ال.

 الستفسارات األكثر أهمية حول احتياجات وغايات المقترض .6

دبظت  ع م ظةسم مصاي ةضا  سمح اظجظ ه  مصاخ  فؤو ماك  أو  شال مالس فنظرما 
 صاؤ:جع جمح اظجظاجسأهةممجمصاي ة،جل جمالق ةم،جع مجماللبرجمص ظ

 لب غجمالن اظوجمصاا بوجأسجمصفةجمألقرمجصالن اظو.  6.1
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 اليات التحقق من المعلومات المزودة من قبل المقترض .8

جسمصةمابغةمياؤج جمصاظصاؤ جمصال بلظا جافؤ جل  جمص في  جمصخةلؤ جلوسقي من ااش
 مصاوسقةجل جقبلجمصاي ة،جدإحةىجمصاةقجمص ظصاؤ:

صباظنظاجمصا بيةةجصةىجلوسقجمصخةلؤجياجحظلجأنهجلي ة،جحظصاجل جخاللجم 8.1
 سل لظللجلشجلوسقجمصخةلؤ.

 إجةمتجمس لالمجمن اظناجع جمصاي ة،جع مجأن اؤجمصال بلظاجمالن اظناؤ. 8.2

جالج 8.3 جسداظ جلبظسبؤو جمصخةلؤ جلوسق جمخةىجمةمهظ ج فةيجس يرا جسسا ؤ ممؤ
 م لظر،جلشجخربااؤجسسةمؤجمصباظنظا.

 

 التحقق من صحة ودقة المعلومات وعدم تناقضها  .9

ياجدلضجمألحاظوجمسبجع مجلوسقيجمصخةلؤجم خظذجخابماجإضظياؤجص  في جل ج
 افؤجسققؤجمصال بلظاجمصاوسقةجل جمصاي ة،جسذصكجياجمصفظالاجمص ظصاؤ:

 بظقض مصال بلظا مص ا قةلهظ مصاي ة، لش مصال بلظا مصابجبقة أاال   9.1
لظر،جمصباظنظاجمصاظصاؤجس/مسجمصةمابغةمياؤجمص اجصةىجلوسقجمصخةلؤوجلثلج 

 قةلهظجلشجداظنظاجمص يظرمةجمالن اظناؤجمصخظاؤجده.

مصال بلظاجمص اجقةلهظجمصاي ة،جغاةجلليبصؤجمسجلباياؤجسصانتجل جضا ج 9.2
مصالظماةجمسجالج  بمي جلشجطبالؤجيئؤجهذمجمصبب جل جمصلاالتوجلثلجأوجميةمج

اظجهبجل لظرمجع اهجصاثلجسظافؤجمصاي ة،ج رةمحجدةخ هجأ بةجدكثاةجل
 مصاي ة،جمص اجمشش هظ.ج

 

جمصلظن اجع مجعالي المخاطر ➢ جمصاي ة،جدإنفظقجاظياجقخ ه جياجحظلجقاظم :
خةلؤجمصةم جدشكلج ظللوجحاثج رلجننبؤجماليةمطجدظالق ةم،جمسجمالس ةمنؤج

 %جأسجأ ثةجل جاظياجمصةخل.100مجلظجننب هجإص

جل جحساس ➢ جننب ه جمصاي ة،جدإنفظقجلظ جياجحظلجقاظم جم ثةجل ج75: %جمس
 اظياجقخ هجمصلظن اجع مجخةلؤجمصةم .ج

جمصاي ة،جاحتمال الوقوع في خطر الفراط في المديونية ➢ جياجحظلجقاظم :
ؤج%جل جاظياجقخ هجمصلظن اجع مجخةل75%جمصمج50دإنفظقجلظجننب هجل ج

 مصةم .

%جمسج50:جياجحظلجقاظمجمصاي ة،جدإنفظقجلظجننب هجغير مفرط بالقتراض ➢
 مقلجل جاظياجقخ هجمصلظن اجع مجخةلؤجمصةم .

ويمكن اعتبار المؤشرات التالية ادناه على أنها مؤشرات نوعية لحتمالية تعرض 
 :المقترض لمخاطر اإلفراط بالمديونية

 مصاي ة،جع مجلةىجعةةجسببماجسظديؤ.مصبابجمصنةمشجياجلفف ؤجمق ةم،ج 7.1

 مصومظقةجياجحس جمصية،جأسجلة هجأسجإعظقةججةسصؤجمصاةمبناؤ.ج 7.2

ججهؤج 7.3 ج فرال جمس جمصنظديؤ جمصيةس، جمقنظط جسةمق جيا جلشظ ل لبمجهؤ
 مالقةم،جصهظجل جخاللجمصافظ  .

مص لظللجدظالق ةم،جغاةجمصةسااجلثلجمص لظللجدظصشاكظاجمآلج ؤجدشكلج باةج 7.4
 س شجسخةلظا.ج سلبسشجص فربلجع م

سجبقجحة ؤجعظصاؤجل جمصشاكظاجمصالظقةجياجحنظوجمصاي ة،جدنببجعةمج 7.5
  فظمؤجمصةااة.
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 صعوبة سداد الئتمان .11

مخ  ف  لةمف البدؤ سةمق مالن اظو ل  لي ة، إصم آخة سذصك  بظعظ  ص  ةسم 
ص اي ة،وجسص فةمةجيااظجإذمج ظوجط بجمالن اظوجقاةجمصةرمسؤجسبمجمب ججمصاخ  فؤج

م بجبجع مج  عبهجالبدؤجياجمالص وممجدنةمقجمالقنظطجل جطةمجمصاي ة،جيإنه
لوسقجمصخةلؤجمالخذجدلا جمالع بظرجدلضججمصلبمللجمالخةىوجسل جأه جهذهجمصلبمللج

 مجمصلبمللجمألخةىجمص ظصاؤ:سضش مصاي ة، مصاظصا مصذي    قرمس ه سظديظ  دظإلضظيؤ إص

 اظياجمصةخلجمصشهةيجص اي ة،. 11.1

جقنطج 11.2 جماث هظ جمص ا جسمصبنبؤ جمصاي ة،جمصشهةي جقخل جسثبظا لبثبقاؤ
 مص نهالجل جقااؤجمصةخلجمصشهةي.

جل ج 11.3 جدكثاة جأع م جمصاي ة،جمصشهةمؤ جنفيظا ج ربح جأو جمح اظصاؤ لةى
 ك فؤجمصا بسطوجلثلجأوجمب يلجمصاي ة،جص لاشجياجلبايؤجنظناؤج ومةجل ج

لرظرمفجمصابماالاجمصشهةمؤوجمسجمصلكمجموجمب يلجل جلبايؤج كظصافهظج
 مصالاشاؤجلبخفضؤجمصمجلبايؤجمخةىج كظصافهظجمصالاشاؤجلة فلؤ.ج

 قااؤجقيلظاجسمص وملظاجمصاي ة،جمصشهةمؤجمألخةى. 11.4

مصهظلشجأسجمصفةقجدا جمصةخلجمصا ظ جص اي ة،جسمصةيلظاجمصشهةمؤجسلةىج 11.5
 ص شاةجياجمسلظرجمصرةمجمسجللةالاجمصفبمنة.جحنظساؤجمصهظلشجصاخظطةجم

جمص اجما كهظج 11.6 جدلضجمألابل جمصاي ة،جدباش جقاظم جملكظناؤ جمس مح اظصاؤ
 صنةمقجمص وملظاجمالن اظو.

 

 

 

إجراء التقييم النهائي لتخاذ القرار الئتماني المناسب فيما إذا كان عقد التسهيل  .10
 يتناسب مع امكانيات وقدرات وغايات المقترض

دبظت  ع م ن ظنج قرمسؤ س ف ال مصباظنظا سمالس لاللظا مص ا    مص اةق صهظ يا مصبببق 
جمصخةلؤجمصنظد يؤجسقرمسؤجس ف الجسضشجمصاي ة،جمصاظصاجسمالن اظناوجع مجلوسق

جمصارظرمفج جس ظيؤ جمالن اظو جسةمق جع م جمصاي ة، جقةرة ج يةمة جمالن اظو ليةم
سمصلابالاجمصا ة بؤجعبهوجس ذصكج يةمةجمصفةجمألع مجص اب غجمصذيجمن ااشج فا هج

كجلشجمطةممجمخةىجمصاي ة،جص نةمةجمص نهالوجسياجحظلج ظوجعيةجمالن اظوجلش ة
 يإنهجم  جقرمسؤجقةرةج لجلي ة،جسلالن هجمصاظصاؤجدشكلجلبفرل.

موجإجةمتجمص ياا جمصبهظناجص اي ة،جم ا بجل جلوسقجمصخةلؤجم خظذجخابماجيظع ؤج
ح مجم  جمص بالجإصمجقةمرجدأوجمص نهالجم بظسبجلشجمح اظجظاجسل ا بظاجسملكظناظاج

لفةقماجأسظساؤج نظعةجلوسقجمصخةلؤج مصاي ة،جع مجسةمقجمالص وملظاوجحاثجمبجة
ع مجم خظذجمصيةمرجيااظجإذمج ظوجمص نهالجم بظسبجلشجقةرماجمصاي ة،جمصاظصاؤجع مج

 مص نةمةجسأهاهظ:

جمص نهاالاج 10.1 جمص نهال/ ج سظه جدظص وملظ ه جمصبيظت جع م جمصاي ة، قةرة
 مصااببحؤجصهجمصيظناؤجسمصانةقة.

طجدابمعاةهظجمصافةقةجلن كاظاجمصاي ة،جياجلةىجمالص وممجدنةمقجمالقنظ 10.2
 دليةجمالن اظو.

لةىج  باؤجعيةجمص نهالجصا ا بظاجسمح اظجظاجسملكظناظاجمصاي ة،جوج 10.3
 أمجأوجمص نهالجمصاا بوجالجم بمن جلشجمح اظجظ ه.
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 تلبية الئتمان المطلوب لمتطلبات وغايات المقترض .14

إوجإجةمتماج فةمةجل ا بظاجسأهةممجمصاي ة،جيااظجم ل  جدليةجمالن اظوجهبجأحةج
مصخابما مألسظساؤ مص ا    ذ ةهظ سظديظ و سص فيا  ذصك ما ب ل  لوسق مالن اظو 
مص أ ةجل جأوجعيةجمالن اظوجم بظسبجلشجل ا بظاجسمح اظجظاجسملكظناظاجمصاي ة،ج

جم بظسبجلشجمح اظجظاجمصاي ة،جإذمجمص اجاة جعبهظ.جحاثجمل بةجط بجمالن اظوجال
  ظوجالجم باجل ا بظ هجأسجغظمظ هجأسجالجم بمي جلشجقةرم هجسملكظناظ هجع مجمصنةمق.جج

 العوامل التي تحدد فيما إذا كان الئتمان يلبي متطلبات وأهداف المقترض .15

 اظ    ذ ةه سظديظ  يإو مصلبملل مص ا  فةق يااظ إذم  ظو ط ب مالن اظو )ل  حاث 
جم باجل ا بظاجن جمصشةسطجمألخةى( جمصلابالاو جمصفظنةةو جننبؤ جلة هو ب جمالن اظوو

سغظمظا مصاي ة،  خ  ف  بلظ  الخ الم مص ةسمو هبظك دلض مصلبملل مالخةى 
 مص اجماك جأخذهظجدلا جمالع بظرجص فةمةجذصك:ج

جقب هج 15.1 جل  جمصال بؤ جسمألهةمم جو جمصاي ة، جما به جمصذي جمالن اظو طبالؤ
ن اظوو سذصك مس بظقم  ع م مالس لاللظا مصنظديؤ مص ا ص فربلجع مجمال

  اتجحبلجمصاي ة،.ج

إذمج ظوجمالن اظوجدهةمج ةمتجس لؤجللابؤوجيإنهجمسبجليظرنؤجي ةةجمالن اظوج 15.2
جغاةج جص ن ش جسخظاؤ ج ةمؤهظو جمصاةمق جص ن لؤ جمصاةجح جمصولبا دظصلاة

 مصالاةة.

 مصاا بو. سلةجمصفظنةةجسمصلابالاجسمصةسبمجمصاف نبؤجع مجمالن اظو 15.3

لةىج لياةجمالن اظوجمصاا بوجس فةمةجيااظجإذمج ظوجهبظكجلب سظاجمن اظناؤج 15.4
 دنااؤج  باجمح اظجظاجمصاي ة،.

 

 آليات تحديد صعوبة سداد الئتمان .12

هبظكجعةةجطةقجسلبظهججلخ  فؤجص فةمةجمصرلبدؤجمص اجقةجمبمجههظجمصاي ة،جياج
ابالؤجلوسقجمصخةلؤجسنب جمصاي ةضا وجحاثجمبجةجدلضجسةمق مالن اظو سذصك  بلظ  ص

مصالظماةجذماجمصلالقؤجدةخلجمصاي ة،جمص اجقةج كبوجلفاةةجياجعا اؤج فةمةجلظجإذمج
 ظوجمصاي ة،جسبمجمبمجهجالبدؤجياجسةمقجمالن اظوجأمجالوجسهذهجمصالظماةجهاج

  ظال ا:

مصالاشاؤجص اي ة،جأوجمصةخلجأقلجل جمصان بىجمصاا بوجص شااؤجمصبفيظاج 12.1
 سعظن  ه.

أو مصةخل أقنم ل  مصان بى مصاا بو سييظ  صات ة للا و لثل أو مكبو  12.2
 مصةخلجقسوجلن بىجلت ةجخطجمصفيةجمصلظم.

ماك جصاوسقجمصخةلؤجأوجمضشجساظسؤجسإجةمتماجأسجلت ةماجسمضفؤجصياظسجقةرةج
ملجمص اجمصاي ة،جع مجسةمقجمالن اظووجس شالجهذهجمإلجةمتماجع مجمح نظوجمأللب

مف ظجهظجمصاي ة،جص نةمةجنفيظ هجمصالاشاؤجمألسظساؤجل جأجلج فةمةجليةمرجلظجماك ج
 أوجمي ةضهجمصاي ة،جسلظجماك جسةمقه.ج

 قدرة المقترض على سداد الئتمان من الدخل وليس من بيع الصول  .13

دشكل عظم مسب ع م مصاي ة، أو مكبو قظقرم  ع م مصبيظت دظص وملظ ه مالن اظناؤ ل  
 هجسصامجل جحيبقجل كا هجياجمألابلوجسصك جقةج اةأجظةسمجمس ثبظناؤجع مجقخ

مصاي ة،ج تقيجإصمجمضاةمرهجصنةمقجمالن اظوجل جداشجدلضجمألابلجمص اجما  كهظوج
صذمجيإوجمالس لالمجسمص ياا جمصساةجصبضشجمصاي ة،جمصاظصاجمنظعةجلوسقجمصخةلؤجع مج

 هجع مجمصةغ جل جمص شاةجمصاف الج فةمةجلةىجقةر هجع مجمصبيظتجدظص وملظ هجل جقخ
 أسجمصا بقشجياجمصةخلجمصشهةي.ج
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 تلبية الئتمان المطلوب لمتطلبات وغايات المقترض .14

إوجإجةمتماج فةمةجل ا بظاجسأهةممجمصاي ة،جيااظجم ل  جدليةجمالن اظوجهبجأحةج
مصخابما مألسظساؤ مص ا    ذ ةهظ سظديظ و سص فيا  ذصك ما ب ل  لوسق مالن اظو 
مص أ ةجل جأوجعيةجمالن اظوجم بظسبجلشجل ا بظاجسمح اظجظاجسملكظناظاجمصاي ة،ج

جم بظسبجلشجمح اظجظاجمصاي ة،جإذمجمص اجاة جعبهظ.جحاثجمل بةجط بجمالن اظوجال
  ظوجالجم باجل ا بظ هجأسجغظمظ هجأسجالجم بمي جلشجقةرم هجسملكظناظ هجع مجمصنةمق.جج

 العوامل التي تحدد فيما إذا كان الئتمان يلبي متطلبات وأهداف المقترض .15

 اظ    ذ ةه سظديظ  يإو مصلبملل مص ا  فةق يااظ إذم  ظو ط ب مالن اظو )ل  حاث 
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جغاةج جص ن ش جسخظاؤ ج ةمؤهظو جمصاةمق جص ن لؤ جمصاةجح جمصولبا دظصلاة

 مصالاةة.

 مصاا بو. سلةجمصفظنةةجسمصلابالاجسمصةسبمجمصاف نبؤجع مجمالن اظو 15.3

لةىج لياةجمالن اظوجمصاا بوجس فةمةجيااظجإذمج ظوجهبظكجلب سظاجمن اظناؤج 15.4
 دنااؤج  باجمح اظجظاجمصاي ة،.

 

 آليات تحديد صعوبة سداد الئتمان .12

هبظكجعةةجطةقجسلبظهججلخ  فؤجص فةمةجمصرلبدؤجمص اجقةجمبمجههظجمصاي ة،جياج
ابالؤجلوسقجمصخةلؤجسنب جمصاي ةضا وجحاثجمبجةجدلضجسةمق مالن اظو سذصك  بلظ  ص

مصالظماةجذماجمصلالقؤجدةخلجمصاي ة،جمص اجقةج كبوجلفاةةجياجعا اؤج فةمةجلظجإذمج
 ظوجمصاي ة،جسبمجمبمجهجالبدؤجياجسةمقجمالن اظوجأمجالوجسهذهجمصالظماةجهاج

  ظال ا:

مصالاشاؤجص اي ة،جأوجمصةخلجأقلجل جمصان بىجمصاا بوجص شااؤجمصبفيظاج 12.1
 سعظن  ه.

أو مصةخل أقنم ل  مصان بى مصاا بو سييظ  صات ة للا و لثل أو مكبو  12.2
 مصةخلجقسوجلن بىجلت ةجخطجمصفيةجمصلظم.

ماك جصاوسقجمصخةلؤجأوجمضشجساظسؤجسإجةمتماجأسجلت ةماجسمضفؤجصياظسجقةرةج
ملجمص اجمصاي ة،جع مجسةمقجمالن اظووجس شالجهذهجمإلجةمتماجع مجمح نظوجمأللب

مف ظجهظجمصاي ة،جص نةمةجنفيظ هجمصالاشاؤجمألسظساؤجل جأجلج فةمةجليةمرجلظجماك ج
 أوجمي ةضهجمصاي ة،جسلظجماك جسةمقه.ج

 قدرة المقترض على سداد الئتمان من الدخل وليس من بيع الصول  .13

دشكل عظم مسب ع م مصاي ة، أو مكبو قظقرم  ع م مصبيظت دظص وملظ ه مالن اظناؤ ل  
 هجسصامجل جحيبقجل كا هجياجمألابلوجسصك جقةج اةأجظةسمجمس ثبظناؤجع مجقخ

مصاي ة،ج تقيجإصمجمضاةمرهجصنةمقجمالن اظوجل جداشجدلضجمألابلجمص اجما  كهظوج
صذمجيإوجمالس لالمجسمص ياا جمصساةجصبضشجمصاي ة،جمصاظصاجمنظعةجلوسقجمصخةلؤجع مج

 هجع مجمصةغ جل جمص شاةجمصاف الج فةمةجلةىجقةر هجع مجمصبيظتجدظص وملظ هجل جقخ
 أسجمصا بقشجياجمصةخلجمصشهةي.ج
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 المعلومات التي يجب ان يتضمنها التقييم المزود للمقترض .18

مالن اظناوجع مجلوسقجياجحظلج يةمجمصاي ة،جدا بجمصفربلجع مجننخؤجل ج ياااهج
جمصفه ج جل  ج اكبه جسمضفؤ جسد شؤ جص اي ة،جدشكلجلبجو جمص ياا  جميةم جأو مالن اظو
دنهبصؤوجحاثجمسبجلبحجمصاي ة،جمصف جياجمص أ ةجل جمالسمجمسجمصابهساؤجمص اج  ج
إجةمت مص ياا  دبظت  ع اهظو سيا حظل  ظنت إجةمتما مص ياا  غاة ققايؤ يإنه مف  

اهظجسلبظقش هظجلشجلوسقجمصخةلؤوجسصذصكجمسبجأوجم ضا جص اي ة،جمالع ةم،جع 
مص ياا جمصاوسقجص اي ة،جع مجل خصجص باظنظاجمصاظصاؤجسمالهةممجمص اج  جمصفربلج
ع اهظجل جمصاي ة،وجع مجسبالجمصاثظلجماك جإريظقجلشجمص ياا جمصخااجلل بلظاج

ها جع جقخلجمصاي ة،جسمصارظرمفجمص اج فةقجقةر هجع مجمصنةمقوجس ذصكجمصافظ
مصيظنبناؤجمص اج  ل  جدظألهةممجسمالح اظجظاجس ياا جقةرةجمصاي ة،جع مجمصنةمقجسأمؤج
جهذهج جدظصضةسرة ج لبا جسال جمصخااو جمص ياا  جل جضا  ج  هة مس فنظرماجلليبصؤ
مالجةمتما  شف لوسق مصخةلؤ ع  للظماة سمسم مإلقةم، مص ا مل اةهظ قمخ اظ  

 وسمةجمصاي ة،جدبنخؤجع ج ياااهجمصخااجياجم خظذجقةمرجلبحجمالن اظووجسع اهجيظوج
 مفي جمألهةممجمص ظصاؤ:

لنظعةةجمصاي ة،جع مجمالقرمكجدأوج ياااهجمصبهظناجهةيهجمألسظساجهبج 18.1
 مص في جيااظجإذمج ظوجعيةجمالن اظوجمصاةرسسجم بظسبجلشجمح اظجظ هجأمجال.

 لنظعةةجلوسقجمصخةلؤجع مج  باؤجل ا بظاجسمهةممجمإلقةم،جمصانتسل. 18.2

 ن بمظاجمص بعاؤجمصاظصاؤجسمصارةياؤجصةىجمصلاالت. لوموجل 18.3

حاظمؤجمصلاالتجل جماليةمطجياجمالس ةمنؤجمسجمصفربلجع مج نهاالاجالج 18.4
   بمي جلشجملكظناظ ه جسل ا بظ ه .

 

 

 حظجؤ مصاي ة، ص ابمل قيلؤ  باةة مص وملظ  دشةسط عية مالن اظو. 15.5

ياجحظلجأوججااشجمصاب سظاجمالن اظناؤجمص اجميةلهظجلوسقجمصخةلؤجالج  باجل ا بظاج
ة،جسمع بظرهظجغاةجلبظسبؤجصهوجيإنهجمسبجع مجلوسقجمصخةلؤجعةمجأسجأهةممجمصاي 

لبفهجمالن اظوجمصاا بووجسإناظجمك فاجد يةم جمصبرافؤجسمصاشبرةجأسجلنظعة هجع مج
 مصفربلجع مجمالن اظوجمصاا بوجل ججهؤجأخةىج  باجل ا بظ هجسأهةميه.ج

 إعادة شراء المديونية  .16

جمصاي ة،جل جل ج ةمتجلةمبناؤ جمعظقة جمع بظرماجياجحظصؤ جمبجة جآخةو جخةلؤ وسق
إضظياؤجمسبجأخذهظجدلا جمالع بظروجحاثجمسبجع مجلوسقجمصخةلؤجإجةمتج ف الج
إضظياجلة وجصبضشجمصاي ة،جياجلثلجهذهجمصفظالاوج اظجمسبجع مجلوسقجمصخةلؤج
جل خررا ج جلبظفا  جصةمه جمكبو جأو جمصاةمبناؤ ج ةمت جإعظقة جخةلظا جميةم مصذي

هذه مصفظالا ألنهظ أ ثة  لياةم  س ف ظج إصم مس لالم سلةردا جع مجمص لظللجلشجلثلج
 لة وجسل ظدلؤجحثاثؤجأ ثةجل جحظالاجمالن اظوجمصلظقمؤ.ج

 تزويد المقترض بتقييم خطي يفيد بأن عقد الئتمان مناسب له أو غير مناسب  .17

دلة من هظت عا اؤ مص ياا  مصشظل ؤ صبضش مصاي ة، مالن اظنا سضاظنظ  ص شفظياؤ سحاظمؤ 
م ص اهباؤ يا قرمسؤ ط بظا مالن اظوو سيا حظل ط ب مصاي ة، ص في بق س لومو 

ننخؤجل ج ياااهجمصبهظناجيإنهجماك جلوسقجمصخةلؤجمصذيجقظمجدةرمسؤجس ياا جط بهجأوج
ميةمجصهجننخؤجخااؤجلسظناؤجل جن اسؤج ياااهجمصبهظناج بضحجصهجدأوجعيةجمالن اظوج

صكجمسبجع مجلوسقجمصخةلؤجمالح فظظجمصذيج  جقرمس هجلبظسبجصهجأسجغاةجلبظسب.جسصذ
دنسلجخظصجص ياا جمصلاالتجسدشكلجمناحجصهج وسمةجمصاي ة،جياجأيجسقتجدبنخؤج

 خااؤجل ج ياااهجمصبهظناجعبةجط بجمصاي ة،جذصك.جج
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مالن اظناوجع مجلوسقجياجحظلج يةمجمصاي ة،جدا بجمصفربلجع مجننخؤجل ج ياااهج
جمصفه ج جل  ج اكبه جسمضفؤ جسد شؤ جص اي ة،جدشكلجلبجو جمص ياا  جميةم جأو مالن اظو
دنهبصؤوجحاثجمسبجلبحجمصاي ة،جمصف جياجمص أ ةجل جمالسمجمسجمصابهساؤجمص اج  ج
إجةمت مص ياا  دبظت  ع اهظو سيا حظل  ظنت إجةمتما مص ياا  غاة ققايؤ يإنه مف  

اهظجسلبظقش هظجلشجلوسقجمصخةلؤوجسصذصكجمسبجأوجم ضا جص اي ة،جمالع ةم،جع 
مص ياا جمصاوسقجص اي ة،جع مجل خصجص باظنظاجمصاظصاؤجسمالهةممجمص اج  جمصفربلج
ع اهظجل جمصاي ة،وجع مجسبالجمصاثظلجماك جإريظقجلشجمص ياا جمصخااجلل بلظاج

ها جع جقخلجمصاي ة،جسمصارظرمفجمص اج فةقجقةر هجع مجمصنةمقوجس ذصكجمصافظ
مصيظنبناؤجمص اج  ل  جدظألهةممجسمالح اظجظاجس ياا جقةرةجمصاي ة،جع مجمصنةمقجسأمؤج
جهذهج جدظصضةسرة ج لبا جسال جمصخااو جمص ياا  جل جضا  ج  هة مس فنظرماجلليبصؤ
مالجةمتما  شف لوسق مصخةلؤ ع  للظماة سمسم مإلقةم، مص ا مل اةهظ قمخ اظ  

 وسمةجمصاي ة،جدبنخؤجع ج ياااهجمصخااجياجم خظذجقةمرجلبحجمالن اظووجسع اهجيظوج
 مفي جمألهةممجمص ظصاؤ:

لنظعةةجمصاي ة،جع مجمالقرمكجدأوج ياااهجمصبهظناجهةيهجمألسظساجهبج 18.1
 مص في جيااظجإذمج ظوجعيةجمالن اظوجمصاةرسسجم بظسبجلشجمح اظجظ هجأمجال.

 لنظعةةجلوسقجمصخةلؤجع مج  باؤجل ا بظاجسمهةممجمإلقةم،جمصانتسل. 18.2

 ن بمظاجمص بعاؤجمصاظصاؤجسمصارةياؤجصةىجمصلاالت. لوموجل 18.3

حاظمؤجمصلاالتجل جماليةمطجياجمالس ةمنؤجمسجمصفربلجع مج نهاالاجالج 18.4
   بمي جلشجملكظناظ ه جسل ا بظ ه .

 

 

 حظجؤ مصاي ة، ص ابمل قيلؤ  باةة مص وملظ  دشةسط عية مالن اظو. 15.5

ياجحظلجأوججااشجمصاب سظاجمالن اظناؤجمص اجميةلهظجلوسقجمصخةلؤجالج  باجل ا بظاج
ة،جسمع بظرهظجغاةجلبظسبؤجصهوجيإنهجمسبجع مجلوسقجمصخةلؤجعةمجأسجأهةممجمصاي 

لبفهجمالن اظوجمصاا بووجسإناظجمك فاجد يةم جمصبرافؤجسمصاشبرةجأسجلنظعة هجع مج
 مصفربلجع مجمالن اظوجمصاا بوجل ججهؤجأخةىج  باجل ا بظ هجسأهةميه.ج

 إعادة شراء المديونية  .16

جمصاي ة،جل جل ج ةمتجلةمبناؤ جمعظقة جمع بظرماجياجحظصؤ جمبجة جآخةو جخةلؤ وسق
إضظياؤجمسبجأخذهظجدلا جمالع بظروجحاثجمسبجع مجلوسقجمصخةلؤجإجةمتج ف الج
إضظياجلة وجصبضشجمصاي ة،جياجلثلجهذهجمصفظالاوج اظجمسبجع مجلوسقجمصخةلؤج
جل خررا ج جلبظفا  جصةمه جمكبو جأو جمصاةمبناؤ ج ةمت جإعظقة جخةلظا جميةم مصذي

هذه مصفظالا ألنهظ أ ثة  لياةم  س ف ظج إصم مس لالم سلةردا جع مجمص لظللجلشجلثلج
 لة وجسل ظدلؤجحثاثؤجأ ثةجل جحظالاجمالن اظوجمصلظقمؤ.ج

 تزويد المقترض بتقييم خطي يفيد بأن عقد الئتمان مناسب له أو غير مناسب  .17

دلة من هظت عا اؤ مص ياا  مصشظل ؤ صبضش مصاي ة، مالن اظنا سضاظنظ  ص شفظياؤ سحاظمؤ 
م ص اهباؤ يا قرمسؤ ط بظا مالن اظوو سيا حظل ط ب مصاي ة، ص في بق س لومو 

ننخؤجل ج ياااهجمصبهظناجيإنهجماك جلوسقجمصخةلؤجمصذيجقظمجدةرمسؤجس ياا جط بهجأوج
ميةمجصهجننخؤجخااؤجلسظناؤجل جن اسؤج ياااهجمصبهظناج بضحجصهجدأوجعيةجمالن اظوج

صكجمسبجع مجلوسقجمصخةلؤجمالح فظظجمصذيج  جقرمس هجلبظسبجصهجأسجغاةجلبظسب.جسصذ
دنسلجخظصجص ياا جمصلاالتجسدشكلجمناحجصهج وسمةجمصاي ة،جياجأيجسقتجدبنخؤج

 خااؤجل ج ياااهجمصبهظناجعبةجط بجمصاي ة،جذصك.جج
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مص أ ةجل جقاظمجلوسقيجخةلظاجمالقةم،جدالظل ؤج ظيؤجمصلاالتجدشكلج •
عظقلجسأوجم  جمص لظللجلله جدإمسظداؤجياجحظلجلبمجه ه جأليجلشظ لج

  فةجل جقةر ه جع مجمصنةمق.

جدشكلجم • جمصا لثةم  جص لاالت جمصارةياؤ جمصاشبرة جص يةم  جلة و نشظت
 لسظنا.

 توصيات لمزودي خدمات اإلقراض: -ب
 

حذمجمالعالنظاجمصاض  ؤجس ذصكجعةمجمصك ظدؤجياجخابطجاشاةةجأسج •
 مقرمججلرا فظاجلليةةجسغاةجلفهبلؤجص لاالت.

جقةوجمصلاالجل جماليةمطجياج • جمح اظصاؤ جمصلاالجس فةمة قرمسؤجسضش
منؤجسعةمجقةر هجع مجسةمقجمص وملظ هوجسقاظله جدظص بضاحجص لاالتجمالس ة

 ع جسببجريضجط بجمص ابملجمصخظصجده .

جدظالس بظقج • جسذصك جمالس ةمنؤ جيا جماليةمط جسعبملل جلت ةما  فةمة
 سمص لظسوجلشجلك بجأسجسسلجمصال بلظاجمالن اظنا.

سبؤج لوموجسقع جلةم وج يةم جمصاشبرةجمصارةياؤوجس يةم جمص بعاؤجمصابظ •
ص لاالتجل جخاللجقببماجلخ  فؤجسذصكجص بعا ه جدبجبقجلة وجمصاشبرةج
جلشظ لج جياجحظلجسمجه ه  جل جخةلظ ه جمالس فظقة جسملكظناؤ مصارةياؤ

 دظصنةمقجدشكلجلسظنا.

  ابمةجمصاب سظاجسمصخةلظاجمص اج  باجمح اظجظاجمصلاالت. •

 لشابصؤ لظصاظ . لةملجمصناظسظاجمالن اظناؤجالس هةممجيئظاجلهاشؤجغاةج •

 مصاشظر ؤجد لوموجلن بىجمصبعاجمصاظصاجص لاالت. •

 

ا ثامن  الخالصةالتوصيات و: ا
 

ياجمصبهظمؤجسدلةجمص وممجمصسهظاجمصةقظداؤجع مجلوسقيجخةلظاجمإلقةم،جدظ خظذج
مصناظسظاجسمالجةمتماجمص اج لالجع مج ابا جلبظقئجمإلقةم،جمصانتسلج ظيؤج

جيإنهجالجدةجل ج يةم جمص بااظاجمص ظصاؤجسمص اج ص بابلجإصمجمألهةممجمصاةجبة
 ماك جقناهظجإصمجقناا :

 توصيات للجهات الرقابية: -أ
 

  لوموجس ابمةجلب سظاج ابم اؤج  باجمح اظجظاجمصفئظاجمصان هةيؤ. •

ج • جدائؤ جننبجممسظق ج لالجع مج لومو جسمصاي ةضا  جص ايةضا  لففوة
 مصشابلجمصاظصاجل جخاللجمس خةممجمصاب سظا.

  لوموجمصثيؤجداوسقيجمصخةلظا. •

  لوموجلن بىجمصبعاجسمصثيظيؤجمصارةياؤجصةىجمصابمطبا . •

جداوسقيجخةلظاج • جمصخظاؤ جمص نبمياؤ جمالعالنظاجسمصبةملج جل  مص أ ة
مصان هةيؤجس يةمجدشكلج فظمج مالقةم،ج  بظسبجلشجمصخةلظاجسمصسهظا
 سسمضحجسالجمبجةجدهظج ض الجص لاالت.

مص أ ةجل جقاظمجلوسقيجخةلظاجمالقةم،جدظس خةممجمن اؤجمص ربافج •
جسضشج جل  جص  في  جل بيةة جسخظرجاؤ جقمخ اؤ جداظنظا جسأي مالن اظنا

 مصلاالجمصاظصاجسقةر هجع مجمصنةمق.

جخال • جسقت جأي جيا جمصبابل جل  جمصلاالت ج اكا  جل  جعا اؤجمص أ ة ل
مالق ةم،جإصمجمصباظنظاجسمصال بلظاجمص اجمف ظجبوجصهظجدشكلجسمضحج

 س فظمجسمص اج تثةجع مجقةمره جمالن اظنا.
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  لةملجمصناظسظاجمص نبمياؤجالس ياظوجمصفئظاجمصان هةيؤ. •

جحنظوج • جع م جع اهظ جسمص ة او جمالن ظجاؤ جمصيةس، جإلطالق مص بجه
 مصيةس،جمالس هال اؤ.

القراض المسؤؤؤؤؤؤول يعتبر من أكثر المواضؤؤؤؤؤيع الهامة والحيوية في تحقيق 
ا في تعزيز مؤشؤؤرات النمو  ا هاما القتصؤؤادي والرفاه الجتماعي، ويلعب دورا

الشمول المالي، وعليه يجب على الجهات الرقابية لمزودي الخدمات المالية 
إيالء الموضؤؤؤؤؤؤوع أهمية عالية بالرغم من تداخل الدوار بين ههه الجهات 

ية يتيح وجهات رسؤؤؤمية أخرإ، إل أن الكفاءة الدارية ووفر المصؤؤؤادر المال
الفرصة للجهات الرقابية أن تمارس دورها بشكل فاعل واستراتيجي بدرجة 

 .أكثر قوة وتأثير من أي جهة أخرإ
 

تعتمد القطاعات القتصؤؤادية المختلفة بشؤؤكل أسؤؤاسؤؤي على وفرة التمويالت، 
سيولة المتاحة  سة واضحة لتحقيق التوزيع المثل لل سيا وبالتالي إن وجود 

 إيجابي وبشكل واضح على تحقيق النمو القتصادي ألي دولة.سيؤثر بشكل 

ج

ج

ج
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