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 البحث ملخص
استهدفت هذه الدراسة فحص تأثير تظبيق سياسات الذسؾل السالى عمىى اسسىتارار السىالى لمبشىؾ  
التجاريىىىة الستدا لىىىة فىىىى البؾرةىىىة السرىىىريةا ةيىىىص تاثىىىت الدراسىىىة يلحىىىص تىىىأثير التؾسىىى  فىىىى تسؾيىىى  

 الستسثىىىىى  فىىىىىى التسؾيىىىىى  الااىىىىىار ا التسؾيىىىىى  الذخرىىىىىىا  -د سياسىىىىىات الذىىىىىسؾل السىىىىىالىكأةىىىىى -األفىىىىىرا 
 البظاتىات استتساييىةا عمىى اسسىتارار السىالى  الىذ  تىؼ نياسى  ثىؽ اىدل يدىبة الىدتؾن  يىر السشتغسىىة 

NPLs   الرافاة السالية )إجسالى اسلتزاثات/ إجسالى األةىؾل،ا  تىد تسثمىت عيشىة الدراسىة فىى البشىؾ 
بشىؾ  تجاريىة فىى اللتىرة ثىؽ الروى  األ ل  5التجارية الستدا لة فى البؾرةة السررية  التى بمغ عد ها 

 .7102الرو  األ ل ثؽ عام  -7102ثؽ عام 

سلىىة ثاشؾيىىة بىىيؽ تظبيىىق سياسىىات الذىىسؾل السىىالى  تىىد تؾةىىمت الدراسىىة إلىىى  جىىؾ  عدتىىة  ات  
  اسستارار السالى فى البشؾ  الستدا لة فى البؾرةة السررية.

 الذسؾل السالىا اسستارار السالىا البشؾ  التجارية.: سفتاحيةالكلسات ال
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Abstract 
 

This paper aimed to examine the effect of financial inclusion on the 
financial stability of commercial banks listed on the Egyptian Stock Exchange, 
as the study examined the effect of expanding individuals' financing - as one 
of the financial inclusion policies - represented in mortgage finance, personal 
finance, and credit cards, on the financial stability that was measured by the 
ratio of non-performing debts (NPLs) and financial leverage (total liabilities / 
total assets). An empirical study was conducted between the first quarter of 
2017 - the first quarter of 2018 with five commercial banks listed on the 
Egyptian Stock Exchange. 

The result reports a significant relationship between financial inclusion and 
financial stability in the commercial banks listed on the Egyptian Stock 
Exchange. 

Keywords: Financial inclusion, Financial stability, Commercial banking. 
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 للدراسةاإلطار العام  -1
 السقدمة ومذكلة الدراسة 1-1

تذىير الدراسىات هيى  اىدل الثدثىة عاىؾ  السشرىرثة سىجمت ثشظاىة الذىرم األ سىي  اىسال هفري يىىا 
ثادست يظالة ثرتلاة عمى ثدتؾ  الاالؼا كسىا تاىايم ثىؽ ثذىإدت إتترىا قة   ترىا  ثىالم لذىرات  

لى تبشم براثج إةدح إتترا ي كبيرة ثؽ السجتس ا  عمي  اتجهت الحإؾثاتا  ثؽ ضسشها ثررا إ
 ثىىىىالم لتحىىىىد ثىىىىؽ ا ترىىىىا  السىىىىالم لمظباىىىىات اللايىىىىرةا ةيىىىىص اسىىىىتار فىىىىم  جىىىىدان تمىىىىػ الحإؾثىىىىات هن 

 .(Neaime, and Gaysset, 2018)اسستارار السالم  الذسؾل السالم قسثدن  جهان لاسمة  اةدة 

فيسىىىا قخىىىص السشذىىى ت إلىىىى تشذىىىيي ا سىىىتثسار  ااةىىىة ً  تدىىىاى الد لىىىة السرىىىرية جاهىىىدة ثىىى ارا
ثشهىىا هيهىا تىىاطرة التاىىدم ا تترىا ي لهىىذا البمىدا كىىذلػ تدىاى إلىىى التىىر يج ً الرىييرة   الستؾسىىظة إقسايىا

لسلهؾم جدتد عمى استترا  السرر   هؾ الذسؾل السالما فم ثحا لة لدثج ثختمف طباات السجتس  
عظىا  فرةىة لجسيى  الللىات   ارة  ث سدات فم السشغؾثة السررفية الرسىسية لمد لىةا   لىػ  ً هفرا ا

 هثؾالهؼ يذإ  آثؽ.

 ةراتيات البشػ الد لما السشذؾرة عمى ثؾتا  ا لكتر يى عمى اىبإة السامؾثىات الد ليىةا ً   فاا
% ثىىؽ البىىالييؽ 51ثميىىار اىىخص س قدىىتخدثؾن الخىىدثات الساليىىة الرسىىسيةا  هكثىىر ثىىؽ  7فىى ن هشىىا  

سرتلىىاا التكملىىة ه  ياىىد السدىىافة ه  لمستظمبىىات ً ن ثىى  البشىىؾ  يغىىراالسشتسىىيؽ لمظباىىات اللايىىرة س تتاىىاثمؾ 
السرهاة التم تد ُتظمب للت  ةداب بشكما األثر الذي ه   إلى إطدم  عؾة ثؽ ِتب  رتيس ثجسؾعىة 
البشىػ الىد لم الدىيد كىيؼ جىيؼ لماسى   وىذل الجهىىؾ  فىى ثحا لىة تاسىيؼ الخىدثات الساليىة لمجسيى  يحمىىؾل 

،ا ياعتبار الذسؾل السالم  سيمة لمتيمب عمى اللار Universal Financial Access) 7171عام 
  وؾاية عبؾر لحياة هكثر ر دًا.

لهىا  ً اسىتراتيجياً فاد اتخذت الادتد ثؽ الد ل  ثؽ ضسشها ثررا ثؽ الذىسؾل السىالى تؾجهىا   عمي
طريىىىىق إتاةىىىىة  ثىىىىؽ ثحىىىىا ر الشسىىىىؾ استترىىىىا  ا عىىىىؽً لىىىىدعؼ اسسىىىىتارار السىىىىالى  اسجتسىىىىاعىا  ثحىىىىؾرا

الخىىىىدثات الساليىىىىة  السرىىىىرفية لجسيىىىى  فلىىىىات السجتسىىىى ا  اسىىىىتاظاب  تذىىىىجي  الللىىىىات السدىىىىتبادة عمىىىىى 
اسىىتخدام اىىدثات ثثىى :  اىىدثات الىىدف   التحؾيىى ا اىىدثات التىىأثيؽا  اىىدثات التسؾيىى   استتسىىانا ثىىؽ 

تخزى  لحىد تم س الالرسسية  ر تالاشؾات  الؾسات  إلى لجؾ  الباض لتلادي ادل الاشؾات الرسسيةا 
ا األثىىر الىىذ   فىى  البشىىػ السركىىز  السرىىر   اتحىىا  بشىىؾ  ثرىىر لتازيىىز افروا االرتايىىة  ِثه يىىى 

 ً.الذسؾل السالىا  اتخا  اظؾات جا ة فى هذا الدياما كسا سيتشا ل الباةثان يالتلري  سةاا
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 أىسية ودوافع الدراسة 1-2
تحىىا ل الدراسىىة الحاليىىة تاىىدقؼ إسىىهام جدتىىد لسيحىىاث  الدراسىىات التىىى تىىدرس يذىىإ  ثبااىىر ثىىد  
تظبيق الذسؾل السالى  ا ستارار السالى لمبشؾ  السدرجة فى سؾم األ رام السالية السرريةا فاىد تبىيؽ 

تاىؾم الدراسىة لمباةثان ثؽ ادل استارا  الدراسات الداياة هيها لؼ تدرس يذإ  ثبااىر تمىػ الادتىةا   
الحاليىىىة بدراسىىىة هىىىذه الازىىىية ثىىىؽ اىىىدل تحميىىى   راسىىىة تىىىأثير تظبيىىىق هةىىىد سياسىىىات الذىىىسؾل السىىىالى 
 الستسثمىىة فىىى )التؾسىى  فىىى ا تىىراا لسفىىرا ا التؾسىى  فىىى ثىىش  الاىىر ا الاااريىىة  التؾسىى  فىىى إةىىدار 

بشىؾ   الىذ  قاىاس البظاتات استتسايية  كذلػ ثىش  الاىر ا الذخرىية، عمىى ا سىتارار السىالى فىى ال
 ا الرافاة السالية،.NPLsيسجسؾعة ثؽ الستييرات )يدبة الدتؾن  ير السشتغسة 

 ىدف الدراسة 1-3
تهىىدا الدراسىىة إلىىى يحىىص  تحميىى  هثىىر تظبيىىق الذىىسؾل السىىالى عمىىى ا سىىتارار السىىالى لمبشىىؾ  فىىى 

 البيلة السرريةا   لػ ثؽ ادل ثحا لة ا جاية عمى التداؤل التالى: 
عالقة ارتباط بين تطبيق الذمسهل السمالى ونمين تحقيمق اإلسمتقرار السمالى فمى البشمهك ومما ىل تهجد 

 مدى ونهع واتجاه ىذه العالقة إن وجدت؟
  يتؼ تحايق  لػ الهدا ثؽ ادل تحايق الهدفيؽ اللرعييؽ التالييؽ:

الىدتؾن  عمى يدىبة -كأةد سياسات الذسؾل السالى – راسة تأثير تظبيق سياسات التسؾي  لسفرا   .0
 كأةد ثااتيس اسستارار السالى. NPLs ير السشتغسة 

عمى إجسالى اسلتزاثات/  -كأةد سياسات الذسؾل السالى - راسة تظبيق سياسات التسؾي  لسفرا  .7
 إجسالى األةؾل كأةد ثااتيس اسستارار السالى.

 حدود ونطاق الدراسة 1-4
ل السىالى عمىى اسسىتارار السىىالى اتترىرت هىذه الدراسىة عمىى فحىص تىأثير تظبيىق سياسىات الذىسؾ  .0

فاي فى البشؾ  التجارية فايا  استباا  البشؾ  الستخررة  البشؾ  ا سىدثية ثىؽ عيشىة الدراسىةا 
كىىىذلػ اتترىىىرت الايشىىىة عمىىىى البشىىىؾ  الستدا لىىىة فىىىى البؾرةىىىة السرىىىرية  ثإاييىىىة الحرىىىؾل عمىىىى 

 البيايات الدزثة لمتؾة  ألهداا الدراسة.
فحص تأثير التؾس  فى ثش  الار ا لسفرا  فايا ث  عدم  راسة التؾس  اتتررت الدراسة عمى  .7

فى ثش  الار ا لمس سدات  السذر عات الرييرة  الستؾسظة   لػ لاىدم تىؾافر البيايىات الكاثمىة 
 لسحلغة تسؾي  تمػ السذر عات  الس سدات.
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األ ل ثىىىؽ عىىىام إلىىىى الروىىى   7102اتترىىىرت فتىىىرة الدراسىىىة عمىىىى اللتىىىرة ثىىىؽ الروىىى  األ ل ثىىىؽ عىىىام  .3
ألن تظبيىق سياسىات الذىسؾل السىالى فىى ثرىر بىده يذىإ  فامىى فىى الروى  الثىايى  ا   لىػ7102

 .7102ثؽ عام 

 خطة الدراسة 1-5
 لتحقيق ىدف الدراسة، وفى ضهء السذكلة والحدود، سهف تدتكسل على الشحه التالى:

 . الذسؾل السالى  ههداا تظبيا 
 .الذسؾل السالى فى ثرر 
  اسستارار السالى  كيفية نياس .ثاهية 
 .الدراسات الداياة لتحمي  الادتة بيؽ الذسؾل السالى  اسستارار السالى 
 .الدراسة التظبي ية 
 .الشتاتج  التؾةيات  ثجاست البحص الساترةة 

 الذسهل السالى وأىداف تطبيقو -2
تزىسؽ سىهؾلة الؾةىؾل  قاتبر الذسؾل السىالى ثلهؾثىًا  اسىاًا قسإىؽ تاريلى  عمىى هيى  الاسميىة التىى

ا ص: 7102 التىىىؾافر  اسىىىتخدام الشغىىىام السىىىالى الرسىىىسى لجسيىىى  األفىىىرا   فىىىى السجتسىىى  )عبىىىد الىىىداقؼا 
521 .، 

ا فىى 0223أل ل ثىرة فىم عىام  -)عإىس ا ترىا  السىالى، - لاد عهر ثرىظم  الذىسؾل السىالم
ةىد البشىؾ  فىم جشىؾب ، التى تشا لت فيها هثىر إ ىدم فىرا هLeshyon, and Thrift, 1993 راسة )

 ارم إيجمترا عمى تدرة سإان السشظاة لمؾةؾل لمخدثات السررفية. 

 ادل تدايشيات الارن الساضم عهىرت الادتىد ثىؽ الدراسىات الستاماىة يالرىاؾوات التىم تؾاجههىا 
 0222ياض فلات السجتس  فم الؾةؾل إلى الخدثات السالية السررفية   ير السررفيةا  فم عام 

استخدم ثرظم  الذسؾل السالم أل ل ثرة يذإ  ه س  لؾةف ثحد ات  ةؾل األفرا  إلى الخدثات 
يىىىة الستىىىؾفرةر  تجىىىدر اساىىىارة هشىىىا إلىىىى ضىىىر رة التلريىىىق بىىىيؽ التخمىىىم اساتيىىىاري عىىىؽ الدىىىام  را  السال

اسىتخدام السشتجىات  الخىدثات الساليىة يدىبب اياىدام الحاجىة لهىاا ه  ألسىباب ثاافيىة ه  عااتدقىةا  وىىيؽ 
لدب  عدم الؾةؾل إليها  عدم استهداا ثؽ جر  إتراتهؼ يذإ  ترري ثؽ الذسؾل السالم  اقجا  ا
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الكليمىىة يالتيمىىب عمىىى هسىىباب  عؾاثىى  ا ترىىا ا  س تهىىتؼ يسىىؽ ااتىىار ا إترىىا  هيلدىىهؼ عىىؽ اسىىتخدام 
 . ،7102يؾف ا  ) السشتجات  الخدثات السالية

 يسإىىؽ فهىىىؼ ثرىىىظم  الذىىىسؾل السىىالم فىىىم ضىىىؾ  تاريىىىع تاريىىىر لسثىىؼ الستحىىىدةا عمىىىى هيىىى  تىىىؾفير 
 وتكملىىة قسإىىؽ تحسمهىىاا بهىىدا  ثىىج هىىذه الذىىريحة ثىىؽ الخىىدثات الساليىىة لمظباىىات اللايىىرة يذىىإ   اتىىؼ 

،ا كسىا هيى  قابىر عىؽ ثىد  اسىىتظاعة United Nations, 2016السجتسى  فىم استترىا  الرسىسم )
اسفرا   ثشذ ت األعسال الحرؾل عمى ثشتجات  ادثات ثالية ثليدة  وتكملىة ثااؾلىة تذىب  ةاجىاتهؼ 

 ادم هذه الخدثات يظرياة آثشة   اتسة.ثؽ: ا اارا إتتسانا ثدفؾعاتا  تأثيؽا عمى هن ت

 يسإؽ تبديي تاريع ثرظم  الذسؾل السالم ليذىير إلىى إثىتد  اللىر  لحدىاب يأةىد الس سدىات 
ا الحرىؾل عمىى عاىؾ  ًالسالية الرسسيةا تتي  ل  ادثات ثالية عدتده ثشها: اس اارا استتراا رسىسيا

 ،,Zinsالذسؾل السىالى إلىى ثشىاف  اتترىا قة  تأثيؽا ه  استخدام ادثات السدفؾعاتا  والتالم ت   
(and Weill, 2016 

ً هاثاً لاد هةب  ثؽ الستاارا عمي ا هن لمتؾس  فم الخدثات السالية  كلا ة السشغؾثة السالية   را
ت كىىد الدراسىىات عمىىى ً ،ا هقزىىاLevine, 2005فىىم الشسىىؾ استترىىا ي لمىىد ل عمىىى السىىد  الظؾيىى  )

بىىىيؽ الحرىىىؾل عمىىىى الخىىىدثات الساليىىىة )الذىىىسؾل السىىىالم،  التيمىىىب عمىىىى  جىىىؾ  عدتىىىة ارتبىىىا  ثؾجبىىىة 
 ،Beck, Demeriguc- kunt, and،ا Honohan, 2004ثاىدست اللاىر عمىى ثدىتؾ  الىد ل )

(Levine, 2007  ا(Demeriguc- Kunt, Beck, and Honohan, 2008 ا كسىا تذىير،
م الىبد   ات األعىدا  األكبىر ثىؽ فىر ا الدراسات إلى  جؾ  عدتة تؾية بيؽ ارتلاا ثدتؾ  الىداؾل فى

 ،. Neaime & Gaysset, 2018البشؾ   ثادست اس اار )

، ف ن الذسؾل السالم تؾفر الادتد ثؽ السزاقا لمظباات اللايرة Peterson, 2017 وحدب  راسة )
 قسإؽ ةررها فم الشاا  اآلتية:

  ا  اىىىىار لمسدىىىىتاب ا ثسىىىىا قاىىىىزز  تىىىىؾفر الذىىىىسؾل السىىىىالم لسفىىىىرا    ي الىىىىداؾل السشخلزىىىىة إثإاييىىىىة
اسسىىتارار فىىم التسؾيىى  الذخرىىما  يتىىي  ثدىىتؾيات ثرتلاىىة ثىىؽ الؾ اتىى  السرىىرفية التىىم تدىىاهؼ فىىم 

 ،.Han & Melecky, 2013لمبشؾ  ادل األ تات الاريبة )ً تأثيؽ تاعدة   ات  هكثر استارارا
  ت  الحرىؾل عمىى استتسىان كسا هي  تؾفر لسسر اللايىرة فرةىًا لبشىا  السىدارات  اسسىتثسارا(Ellis 

et al., 2010). 
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   كسىىا هن الذىىسؾل السىىالم قسّإىىشهؼ ثىىؽ التااثىى  ثىى  الرىىدثات التىىم تىىد تتاىىرا لهىىا  اىىؾلهؼ يدىىبب
 ،.Collins et al., 2009ةاست الظؾارئ  ير الستؾتاة ثث  السرا ه  فادان الؾعيلة )

  الم ثىىىؽ اىىىدل تاميىىى  السخىىىاطر الد ريىىىةر لمذىىىسؾل السىىىالم آثىىىار إقجابيىىىة عمىىىى اسسىىىتارار السىىىً هقزىىىا
فالزيىا ة الكبيىىرة فىىم هعىىدا  السىىداريؽ الرىىيار عىىؽ طريىق التؾسىى  فىىى الذىىسؾل السىىالما ثىىؽ اىىأي  هن 
تزيد ثؽ ةجؼ  استارار تاعدة   ات  البشؾ  التم ثؽ اأيها هن تام  ثؽ اعتسا  البشؾ  عمى التسؾيى  

اىدل األزثىة ً يى  إلىى هن قإىؾن هكثىر تامبىاا الىذي قسNon-Core Financing،0" ير األساسم" )
(Khan, 2011.، 
  السجسؾعات  ات الدا  السشخلض ثؽ التامبات ادل الىد رات ً كذلػ قحرؽ الذسؾل السالم يدبيا

 األزثىىات استترىىا قةا    راجهىىا فىىم الاظىىاا السىىالم ثىىؽ اىىأي  هن قحدىىؽ ثىىؽ اسىىتارار تؾاعىىد ا تىىداا 
تىىدل عمىىى هن الس سدىىات الساليىىة التىىم تمبىىم اةتياجىىات األفىىرا    استىىراا فىىم الشغىىام السىىالما ثسىىا

 األ يى ثرتبة تسي  إلى الباا   اسستسرار ادل اسزثات استترا قة الكبر .

 ثسىا سىبق قسإىؽ الاىؾل يىأن التؾسى  فىم الذىسؾل السىالم  زيىا ة الخىدثات الساليىة يذىإ  عىام تتىىي  
شغام السالم الرسسم لمد لةا ثسا قاؾ  هذا الشغام ب  ثغمة تتد   تتزسؽ كافة الذرات  السجتسعية يال

 يسإىىؽ الد لىىة ثىىؽ ضىىبي استترىىا    فاىى  لمشسىىؾ عىىؽ طريىىق سياسىىات ثثىى  سىىار اللاتىىدةا  ي كىىد عمىىى 
،ا ةيىص تاثىت هىذه الدراسىة Cecchetti and Kharroubi, 2012 لىػ ثىا تؾةىمت إليى   راسىة )

عمىىىى ثدىىىتؾ  يسىىىؾ ا يتاجيىىىة فىىىى استترىىىا قات يالبحىىىص فىىىم الادتىىىة بىىىيؽ ةجىىىؼ  يسىىىؾ الشغىىىام السىىىالى 
ا جساليةا  تد تؾةىمت هىذه الدراسىة إلىى  جىؾ  عدتىة طر قىة بىيؽ ةجىؼ يسىؾ الشغىام السىالم  ثدىتؾ  

 يسؾ ا يتاجيةا فالشغام السالى الكبير ت    إلى زيا ة الشسؾ فى ا يتاج.

، فى ن الذىسؾل السىالم قاتبىر هةىد األ را األساسىية فىى عسميىة Prasad, 2010 وحدىب  راسىة )
التظؾير السالم ستترا  األسؾام الشاالةا ةيص سمظت ثجسؾعة الاذريؽ الزؾ  عمى ههسية الحاجىة 
إلىىى "تدىىهي  الحرىىؾل عمىىى التسؾيىى " فىىم كىى  ثىىؽ اتترىىا ات األسىىؾام الستادثىىة  الشااىىلة. إس ايىى  فىىى 

هن جىىز  كبيىىر ثىىؽ الدىىإان قلتاىىر إلىىى الؾةىىؾل إلىىى الشغىىام السىىالم  عىى  استترىىا ات الشااىىلة تدةىى 
الرسىىسما ثسىىا تىى ثر عمىىى الشسىىؾ استترىىا ي  الرفاهيىىة ثىىؽ اىىدل الحىىد ثىىؽ الحرىىؾل عمىىى استتسىىان 
)لسسر  ر ا  األعسال،ا ثسا قجا  ثؽ الراب السذاركة فم السخىاطرةا  الحىد ثىؽ تشؾيى  السىدارات 

                                                 
ثرظم  قاإس طلرة فى ا تراا فى تركيبة اسلتزاثات البشكيىةا عشىدثا س  ":Non- Core Financingالتسهيل غير األساسى " 0

تىتسإؽ اسلتزاثىات األساسىىية )الؾ اتى  السرىىرفية الجزتيىة، عمىى ثؾاكبىىة الشسىؾ فىىى األةىؾلا فيدىاى البشىىػ إلىى ثرىىا ر تسؾيى  هاىىر  
 ،. Hahm et al., 2012)إلتزاثات  ير هساسية، لتسؾي  ا تراا )
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فتاىار إلىىى إثإاييىىة الحرىىؾل عمىى استتسىىان الكىىافم لمس سدىىات الرىىييرة الساليىة.  يسإىىؽ الاىىؾل يىىأن اس
 الستؾسىىظة  هةىىحاب السذىىاري  الرىىييرة الحجىىؼ قإىىؾن لىى  آثىىار سىىمبية عمىىى يسىىؾ ثاىىدست التؾعيىىعا 

 ةيص ترج  هذا لكؾن هذه الس سدات بؾج  عام  البًا ثا تكؾن كثيلة الاسالة فم عسمياتها.

 ،:0بيق الذسؾل السالى تؾضحها الذإ  التالى رتؼ ) تتاد  ه ج  سياسات  هساليب تظ

 
 بيق الذسهل السالى: أوجو سياسات وأساليب تط1شكل 

ثسىا سىىبق قسإىىؽ الاىؾل يىىأن الذىىسؾل السىىالم الىذي فىىى جىىؾهره قاتسىىد عمىى تدىىهي  الخىىدثات الساليىىة 
 ث سدىىات يإافىىة السختملىىة  تؾسىىي  يظاتهىىا لتذىىس  كافىىة اىىرات  السجتسىى  ثىىؽ هفىىرا  )اىىبابا يدىىا ...، 

هةجاثها ثشها الس سدات الستؾسظة  الرييرة  ثتشاهية الريرا بهدا  ثجها فم استترىا  الرسىسم 
ت    يالتالم إلى تسإيؽ هذه الذرات  ثؽ اس اار  اسستثسار ثسا قداعد عمى زيا ة اسيتاجيىة  تاميى  

الما  هىىىؾ ثىىىا سىىىيتارا لىىى  البظالىىىةا كسىىىا قدىىىاهؼ يذىىىإ  كبيىىىر فىىىم الشسىىىؾ استترىىىا ي  اسسىىىتارار السىىى
يالدراسىة لبيىان هثىر الذىسؾل السىالم عمىى اسسىتارار السىالى لمبشىؾ  الااثمىة فىى ً سةاىاً الباةثان تلريد
 البشؾ  السررية.

 

 

الشمول 
 المالى

 االئتمان

الحسابات 

 البنكية

 االدخار

 التأمين

 التحويالت

استشارات 
 مالية
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 الذسهل السالى فى مرر -3
قزسؽ تحايق الذسؾل السالى اتاةة الخدثات السالية  السررفي ا لمللات السدتبادة ثث  ثحىد    

الدا ا السرهةا  السذر عات الستؾسظة  الرييرة  ثتشاهية الريرا  تاىؾم البشىؾ  السركزيىة  ثتؾسظى 
بىىد ر هساسىىم فىىم تازيىىز الذىىسؾل السىىالم ثىىؽ اىىدل  ضىى  الاؾاعىىد السشغسىىة  التىىى تهىىدا إلىىى تبدىىيي 

 ا جرا ات  السااثدت السررفية.

عمىى تظبيىق السبىا رة التىى  عمي  كان ةرص البشػ السركز  السرر   ثؽ  را ه البشؾ  السررية 
هطماها البشػ السركز   التى هدفت لزؼ عىد  هكبىر ثىؽ تمىػ الللىات لمشغىام السرىرفى الرسىسىا ةيىص 

يىىؾفسبر لدىىشة  72الرىىا ر فىىى  7310تىىؼ بمىىؾرة هىىذا التؾجىى  الاىىام ياىىرار البشىىػ السركىىز  السرىىر  رتىىؼ 
 :7 ثؽ ضسؽ ثا يص عمي  الارار 7102

ل السىىىىالى يالبشىىىىػ السركىىىىز  عمىىىىى ان تكىىىىؾن تاياىىىىة لمدىىىىيد ثحىىىىاف  البشىىىىػ إيذىىىىا  إ ارة ثركزيىىىىة لمذىىىىسؾ  •
 السركز  ثباارة.

 إةدار بيان عؽ البشػ السركز  تتزسؽ تؾجي  لتظبيق الذسؾل السالى. •

 عمي  هةب  الذىسؾل السىالى عمىى رهس ه لؾيىات الد لىة كسىا جىا  عمىى لدىان  كيى  ثحىاف  البشىػ 
البشؾ   تظاا ثإتب السحىاف ا ث كىدًا هيى  جىاري اسيتهىا  ثىؽ ثدىؾ ة السركزي لمرتاية  ا اراا عمى 

اسىىتراتيجية التث يىىع السىىالم يالساهىىد السرىىرفى يالتاىىا ن ثىى  األطىىراا الساشيىىةا  ياىىؾم السركىىزي ةاليىىًا 
بدراسة تدتهدا تزسيؽ اليالبية الاغسى ثؽ السجتس  يالشغام السررفم. ةيص هطمق البشػ السركىز  

ار  تهدا  تاةة التسؾيى  لمللىات السدىتبادةا كىان ههسهىا ثبىا رة التسؾيى  الااىاري السرر  ثبا رات ه
لسحد  ي  ثتؾسظم الدا  يأساار عاتد ثخلزة ةيص هن ثبىا رة التسؾيى  الااىاري لرىال  ثحىد  ي 

ثميارات  2.7ثميارات جشي  بمغ إجسالم السدتخدم ثشها ةتى اآلن  01 ثتؾسظم الدا  ُارص لها 
% ثشهىىاا يا ضىىافة إلىىى  لىىػا  تىىؼ رفىى  22للىىات السحىىد  ة  األكثىىر ثحد  قىىة عمىىى جشيىى   ةرىىمت ال

تؾييىىؾ  77الرىىا ر فىىى  0711الحىىد األترىىى لمىىدا  الذىىهر  لذىىريحة ثتؾسىىظى الىىدا   يىىالارار رتىىؼ 
 :3ا  الذ  جا  في 7102

   اسا جشية ثرر . 01رف  الحد األترى لمدا  الذهر  لذريحة ثتؾسظى الدا  لترب 
 الف جشية ثرر . 211ا ة الحد األترى لدار الؾةدة لذريحة ثتؾسظى الدا  لترب   كذلػ زي 

                                                 
 ا البشػ السركز  السرر : 7102/7102التارير الدشؾ   7

http://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Publications/Pages/AnnualReport.aspx 
 تارير البشػ السركز ا ثرج  سبق  كره 3
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كسىىا ارتلاىىت الاىىر ا  التدىىهيدت السبااىىرة السسشؾةىىة ثىىؽ البشىىؾ  السرىىرية لمسذىىر عات الرىىييرة 
 ةتىى الشرىف األ ل  7102ثميىار جشيى  ثشىذ بداقىة عىام  12 الستؾسظة يأساار عاتد ثىشخلض يحىؾ 

تاترىىىىر جهىىىىؾ  البشىىىىػ السركىىىىز  السرىىىىر  عمىىىىى  عىىىىؼ الرىىىىشاعات الرىىىىييرة ا  لىىىىؼ 71021ثىىىىؽ عىىىىام 
 112 الستؾسظة فايا ب  اثتدت لتذس  كذلػ الرشاعات ثتشاهية الرير   لىػ ي ةىدار الاىرار رتىؼ 

 الذ  ةص عمى ثش  التسؾي  ثتشاهى الرير لساخاص  السشذ ت  الذركات  7102فبراتر  72فى 
متااثىى  ثىى  التسؾيىى  ثتشىىاهى الرىىير لىىد  البشىىؾ   فاىىًا لظبياتىى   التؾجيىى  ياسىىتحداث سياسىىة  ااميىىة ل

 السخىىىىاطر السرتبظىىىىة يىىىى ا كىىىىذلػ تزىىىىسؽ الاىىىىرار إضىىىىافة التسؾيىىىى  ثتشىىىىاهى الرىىىىير السسشىىىىؾح ثبااىىىىرة 
% التىى هلىزم بهىا البشىؾ ا  تخريرىها ثىؽ إجسىالى 71لساخاص  الذركات  السشذ ت إلى يدبة ال 

ذركات  السشذى ت الرىييرة  الستؾسىظة اىدل هروى  سىشؾات ثىؽ ثحلغة التدهيدت استتسايية لتسؾي  ال
 .7102تشاتر  00تاريخ ةد ر التاميسات فى 

 فىىىىى إطىىىىار جهىىىىؾ  البشىىىىػ السركىىىىز  السرىىىىر   تاةىىىىة اىىىىدثات ثاليىىىىة ُثيدىىىىرة لمجسيىىىى ا  ثؾاكبىىىىة 
 التكشؾلؾجيىا الحدتثىة فىى  لىػ ثثى  اسىتخدام الهىاتف السحسىؾل فىم عسميىات الىدف  ا لكتر يىم  عسميىات
التحىىؾيدت الساليىىةا فاىىد  افىىق عمىىى الاؾاعىىد السشغسىىة لتاىىدقؼ اىىدثات الىىدف  ياسىىتخدام الهىىاتف السحسىىؾل 

 .7102يؾفسبر  72الرا ر فى  7317 فاًا لمارار رتؼ 

 وشىىا  عمىىى ثىىا تاىىدما  تتزىى  هن ثرىىر تىىد بىىدهت ياللاىى  فىىى إتخىىا  اظىىؾات إقجابيىىة تزىىسؽ بهىىا 
لى لتزسؽ ضؼ كافة الاظاعىات استترىا قة هقىًا كىان ةجىؼ تظبيق سياسات  استراتيجيات الذسؾل السا

 هعسالها  كذلػ كافة فلات السجتس  إلى ثشغؾثة استترا  الرسسى السرر .

 ستقرار السالى وكيفية قياسو مالية اإل -4
عمى الر ؼ ثؽ ههسية اسستارار السىالى  سىاى ةىاياى الدياسىة استترىا قة لتح ياى ا إس هيى  ثىؽ 

التى تحسى  ثىدلؾست ه  ثاىايى ثختملىة  التىى ااتملىت يىااتدا يظىام البحىص  اتى   السلاهيؼ الياثزة
 ،. 7100)علانا 

هي  ثؽ السليد تاريع اسستارار السالى ثؽ ادل تاريع الؾض   (Ferguson, 2002) لاد هكد 
الساىاكس لىى   هىؾ عىىدم اسسىتارار السىىالىا  فىى هىىذا ا طىار فاىىد عىرا عىىدم اسسىتارار السىىالى كؾضىى  

                                                 
 السىىىىىىىىىىىىىىىىىىالى لمذىىىىىىىىىىىىىىىىىىسؾل-الؾطشيىىىىىىىىىىىىىىىىىىة-اسسىىىىىىىىىىىىىىىىىىتراتيجية-اىىىىىىىىىىىىىىىىىىؾ ق-السركىىىىىىىىىىىىىىىىىىز  -البشىىىىىىىىىىىىىىىىىىػثؾتىىىىىىىىىىىىىىىىىى  بؾايىىىىىىىىىىىىىىىىىىة التسؾيىىىىىىىىىىىىىىىىىى  األةىىىىىىىىىىىىىىىىىىير:  1

https://www.microfinancegateway.org/ar/library/ 
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، تزىىا ل 7، تبىىاتؽ هسىىاار ياىىض األةىىؾل الساليىىة الهاثىىةا )0تتزىى  فيىى  الساىىاتير الثدثىىة التاليىىة: )
، ايحىىراا إجسىىالى اسيلىىام ةىىاؾ ًا ه  3ه ا  الدىىؾم  استتسىىان يرىىؾرة كبيىىرة األثىىر الىىذ  تىى    إلىىى )

 هبؾطًا ثسا ت ثر عمى تدرة استترا  عمى ا يتاج.

، هن عىدم اسسىتارار السىالى قاشىى اتترىا قًا ضىاف Crockett, 1997 فى هذا ا طار ه ض  )
األ ا  يدىىىىبب التامبىىىىات فىىىىى هسىىىىاار األةىىىىؾل الساليىىىىةا  عىىىىدم تىىىىدرة الس سدىىىىات الساليىىىىة عمىىىىى الؾفىىىىا  

اسستارار السالى هقزًا ثؽ اىدل تاريىع عىدم  (Chant, 2003)يالتزاثاتهاا  فى هذا الديام عرا 
سىتارار السىالى قذىير إلىى عىر ا األسىؾام الساليىة التىى تىد اسستارار السالىا ةيص ه ض  هن عدم اس

تزىىىر ه ا  استترىىىا  ثىىىؽ اىىىدل تأثيرهىىىا عمىىىى الشغىىىام السىىىالىا ةيىىىص قزىىىر عىىىدم اسسىىىتارار السىىىالى 
استترىىىا  ياىىىدة طىىىرما فاىىىد قزىىىاف الحالىىىة الساليىىىة لمؾةىىىدات  يىىىر الساليىىىة ثثىىى  األسىىىرا الذىىىركاتا 

رب  ثايدًاا كسا هي  تد قاظ  عسميات الذركات  األسىؾام  الحإؾثات لدرجة هن تدفق التسؾي  إليهؼ ق
 السالية ثسا قجامها هت  تدرة عمى تسؾي  ي ية استترا .

، هيى  لكىى تىتؼ  ضى  تاريىع  اضى  لدسىتارار السىالما Allen & Wood, 2006 لاىد ه ضى  )
 سبد هن تتؾافر في  الذر   التالية:

ةالة ث اتية لرفاهية الجسهؾرا ةتى قإؾن هىدفًا جىدترًا عشد تاريع اسستارار السالى سبد هن قإؾن  .0
ياسهتسىىىام لمدياسىىىة الااثىىىة لمد لىىىةا  عمىىىى  لىىىػ عىىىدم اسسىىىتارار السىىىالى هىىىؾ ةالىىىة ارتلىىىاا تكىىىاليع 

 الرفاهية.
،ا كسىىىىا هيىىىى  قجىىىىب هن Observableاسسىىىىتارار السىىىىالى سبىىىىد هن قإىىىىؾن ةالىىىىة قسإىىىىؽ ثدةغتهىىىىا ) .7

 دمظات الااثة.قخز  لمديظرة  التأثير ثؽ جايب ال
عشد تاريع اسستارار السالى قجب التركيز عمى هي  ليس فاي الس سدىات الساليىة هىى التىى قسإىؽ  .3

هن تدبب هضرارًا اتترا قةا ب  هن األثر تشظبق هقزىًا عمىى الذىركات  الس سدىات  يىر الساليىةا 
 لذلػ قجب عمى الد لة  عؼ كافة الاظاعات فى ةالة الظؾارئ.

قارفىان اسسىتارار السىالى عمىى  - وشا  عمى هدا هىذه الدراسىة -ف ن الباةثان  وشا  عمى ثا تادم
قممدرا الشمممام السممالى علممى تخرمميص السممهارد ااقترممادعة بكفمماءا، وتدممعير و دارا السخمماطر هيىى : ""

السالية، مسا يؤدى إلى زيادا قدرا السؤسدات السالية وغيمر الساليمة علمى أداء التزاماتيما التعاقدعمة، 
"ا الرفاليمة لكمل فتمات السجتسمع، كمذلد زيمادا تمدفق التسهيمل لكافمة األطمراف داخمل السجتسمعوتحقيق 

  ي كد هذا التاريع عمى هن اسستارار السالى هؾ "استارار جسي  ثإؾيات الشغام السالى".
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، ث اىرات 0 و عا ة الشغر إلى التاريلات الداياة لدسىتارار السىالىا تؾضى  الجىد ل التىالى رتىؼ )
 :)Jayaram, 2009) Gadanecz &سستارار السالى نياس ا

 ستقرار السالىمؤشرات قياس اإل: 1جدول 
 

 داللة المؤشر مؤشر االستقرار المالي القطاع

 االقتصاد اىحقيقى

Real Economy 

َّو اىْاتج اىَحيى اإلجَاىى 

GDP Growth 

يدد ه ػيددى قددوص االقتصدداد اىنيددى  اىْدداتج 

يسدتد ً اىَحيى اإلجَاىى ٍقياس رئيسى 

بشدددددنو ىددددداا تدددددى  ددددداال  اىتو دددددغ 

 االئتَاّى أو اىؼجز اىَاىى.

 اىوضغ اىَاىى ىيحنوٍة

Fiscal position of 

government 

قددد رص اىحنوٍددددة ػيدددى ويجدددداد اىتَويددددو  

ضددددؼد اىدددد يِ اىسددددياد  ىؼدددد ً تددددواتر 

 اىتَويو.

 اىتضدٌ

Inflation 

ٍؼدددد ه اىزيددددادص تددددى ايرقدددداً اىقيا ددددية 

 ىَدتيد اي ؼار.

 اىشرما قطاع 

Corporate sector 

 وجَاىى اى ائْيِ/  قوق اىَينية

Total debt to equity 
 اىراتؼة اىَاىية ىيشرمة

ايرباح/ اىفوائ  واىَصروتا  

 اىرئيسية

Earnings to interest and 

principal expenses 

ق رص اىشرمة ػيى اىوتدا  باىتزاٍاتادا ٍدِ 

 ىاله ٍواردها اى اىيية.

 اىَاىىاىقطاع 

Financial Sector 

 ّسب اىسيوىة

Liquidity ratio 

ق رص اىبْدل ػيدى  د اد اىتزاٍاتدي قصديرص 

 ايجو

اى يوُ غير اىَْتظَة 
5
 

Non- Performance 

Loans (NPLs) 

 اىراتؼة اىَاىية ىيبْل

Bank Leverage Ratio 

 اىَداطرص تى اىبْوك

 

 السالى وااستقرار السالىالدراسات الدابقة لتحليل العالقة بين الذسهل  -5
يتيجة سعتبار الذسؾل السالى هةد األ را الرتيدية لمشسؾ السالى  استترا   فى األسؾام الشاالةا 
كسىىا سىىبق الىىذكرا  فاىىد هكىىدت الادتىىد ثىىؽ الدراسىىات عمىىى ضىىر رة  راسىىة تىىأثير تظبيىىق الذىىسؾل السىىالى 

  الذركات.عمى اسستارار السالى سؾا  عمى ثدتؾ  الد لةا البشؾ ا 

                                                 
 21: قاشى هن السدتؽ لىؼ قاىؼ يدىدا  تدىي الاىرا للتىرة س تاى  عىؽ Non- Performing Loans (NPLs)الدتؾن  ير السشتغسة  5

دم الىدف  هيى  لىؼ تىتؼ تؾثىًا يالشدىبة لاىر ا األفىرا ا  ياشىى عى 021تؾم ثؽ تاريخ سدا  الادي يالشدبة لمار ا السرىرفية التجاريىةا  
تىؾم  يختمىف  لىػ ةدىب طبياىة الاىرا  021تىؾم إلىى  21 ف  ه  ثدفؾعات هساسية ثرتبظة يالارا ادل فتىرة ثحىد ة  البىا ثىؽ 

  edia.com/terms/n/nonperformingloan.asphttps://www.investop ار ط   استلام بيؽ البشػ  السدتؽ

https://www.investopedia.com/terms/n/nonperformingloan.asp
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هن الذسؾل السالم  (Audda and Kalunda, 2012) فى هذا الديام فاد كذلت يتاتج  راسة 
ثهىؼ ياللاى   لى  تىأثير إقجىابم كبيىر عمىى السىؾاطشيؽ  تظىؾرهؼا  عميى  فسىؽ هجى  الازىا  عمىى ثدىىألة 

دتىىةا اسسىىتباا  السىىالما قجىىب تحدتىىد إجىىرا ات  اضىىحة لىىذلػ  يجىىب تحدتىىد ثإؾيىىات الذىىسؾل السىىالم ب
لذلػ تغهىر الحاجىة إلىى يسىؾ ج ثرىرفم اىاص ياألتىاليؼ فىم كى    لىةا ةيىص س تؾجىد يسىؾ ج ثؾةىد 

عمىى  لىػا فاىد  (Morgan and Pontines, 2018)تشاسب جسي  الد لا كسا هكىدت يتىاتج  راسىة 
، SMEsتؾةمت تمػ الدراسة إلى هن زيا ة ةرة ا تراا لمس سدات الرييرة  الستؾسىظة الحجىؼ )

،  اةتسىاست NPLsعمى اسستارار السالما  يتؼ  لػ عؽ طريق الحىد ثىؽ الاىر ا الستاثىرة )قداعد 
 التخمف عؽ الددا  ألتدا  الار ا لمس سدات السالية.

عمىى إقجابيىة تىأثير  (Ahamed and Mallick, 2017)يا ضىافة إلىى  لىػ فاىد هكىدت  راسىة 
اىدل فحىص عيشىة ثىؽ البشىؾ  بمىغ عىد ها  تظبيق سياسات الذسؾل السالى عمى اسستارار السالى ثؽ

ا  ه ضحت يتاتج الدراسة هن هذا التىأثير ا قجىابى قغهىر 7107 -7111بشػ فى اللترة ثؽ  7211
يذىىإ  ه ضىىى  فىىى البشىىىؾ  التىىى تاىىىدم اىىدثاتها السرىىىرفية بتكىىاليع هتىىى ا كسىىا هيهىىىا تتؾسىى  فىىىى تىىىؾفير 

بيىىىق الذىىىسؾل السىىىالى لىىىيس فاىىىي هىىىدا التسؾيىىى  لاسدتهىىىاا  هكىىىدت الدراسىىىة هن ههسيىىىة التؾسىىى  فىىىى تظ
إيسىىاتىا بىى  هىىؾ تزىىية قجىىب هن تكىىؾن عمىىى رهس ه لؾيىىات البشىىؾ  ألن هىىذه الدياسىىة ثىىؽ اىىأيها هن 

 تاس  عمى اسستارار السالى لمبشؾ   والتالى الاظاا السررفى يذإ  عام.

تجها ،  التى تست فى   لة اللمبيؽا جا ت يتاBernadett V. Operaña, 2016إس هن  راسة )
ثاارضة لشتاتج هذه الدراساتا فاد تؾةمت هىذه الدراسىة إلىى هن تظبيىق  الذىسؾل السىالم الحىالم فىم 
اللمبيؽ لؼ ت ثر ياد عمى اسستارار السالم فم البد ا فزيا ة الذسؾل السىالم يسدىتؾاه الحىالم س قحدىؽ 

اتج هىذه الدراسىة اىجات عمىى اسستارار السالم  س ت  ي إلىى عىدم اسسىتارار السىالم هقزىًاا إس هن يتى
ضر رة تسؾي  السذر عات الرييرة  الستؾسظة لتازيز الذسؾل السالىا ةيىص هاىارت يتاتجهىا إلىى هن 

، تماب   رًا كبيرًا فى تازيىز الذىسؾل السىالما  يرجى   لىػ إلىى هن Microfinanceالتسؾي  األةير )
زىة الىدا  تشخرطىؾن فىم هيذىظة ثتشاهيىة اريحة كبيرة ثؽ األسر السهسذة فم البمدان اللايىرة  السشخل

 الريرا  األيذظة التجارية الرييرة ه  السذر عات الرييرة.

يخمص ثسا سبقا إلى هن  البية الدراسات التى تشا لت تحدتد طبياة الادتة بيؽ الذسؾل السىالى 
رار  اسسىىىتارار السىىىالى ه ضىىىحت  جىىىؾ  تىىىأثير إقجىىىابى لتظبيىىىق سياسىىىات الذىىىسؾل السىىىالى عمىىىى اسسىىىتا

، ه ضىحت هن ةداثىة (Bernadett V. Operaña, 2016السالى لماظاا السررفىا إس هن  راسة 



 تأثير تطبيق سياسات الشمول المالى على........                  ايمسني جمدى رجب عثمان؛ د/حممـد أمحد حممـد صاحلد/ 

14 

 

تظبيىىق سياسىىات الذىىسؾل السىىالى تىىد س قغهىىر تىىأثيرًا عمىىى اسسىىتارار السىىالى يذىىإ  سىىري ا  عمىىى  لىىػ 
 ةيىص هن سياسىات الذىىسؾل السىالى فىىى ثرىر ةدتثىىة التظبيىقا  لىؼ تىىتؼ ااتبىار تىىأثير تظبيىق الذىىسؾل 
السالى عمى اسستارار السالى فى البشؾ  السرىرية ثىؽ تبى ا فى ن الدراسىة الحاليىة تختبىر تىأثير تظبيىق 
سياسىىات الذىىسؾل السىىالى عمىىى اسسىىتارار السىىالى لماظىىاا السرىىرفى فىىى ثرىىرا  هىىذا ثىىا سىىؾا تىىتؼ 

  عرض  فى الادؼ التالى ثؽ الدراسة.

  الدراسة التطبيكية -2
 أىداف الدراسة ومتغيراتيا 6-1

تهىىدا هىىذه الدراسىىة إلىىى تؾضىىي  " تىىأثير تظبيىىق الذىىسؾل السىىالى عمىىى ا سىىتارار السىىالى لماظىىاا 
 السررفى السرر " 

 ، التالى:7هذا  يسإؽ ةيا ة الستييرات الرتيدية لسذإمة الدراسة كسا تؾضحها جد ل رتؼ )

 متغيرات الدراسة: 2جدول 
 

 القياسطريقة  كود المتغيرات في الذراسة متغيرات الذراسة

 أوالً: المتغير التابع

 اال تقرار اىَاىى
NPLs ّسبة اى يوُ غير اىَْتظَة 

Leverage وجَاىى االىتزاٍا / وجَاىى ايصوه 

 ثانياً: المتغير المستقل

اىشَوه اىَاىى: يتٌ قياس اىشَوه اىَاىى ٍِ ىاله قياس أ   أوجي اىشَوه اىَاىى وهو )اإلقراض(  وذىل ٍِ 

 ييى:ىاله ٍا 

ّسبة اىقروض 

 اىؼقارية
Mortgages  وجَاىى اىقروض اىؼقارية/ وجَاىى اىقروض

 اىََْو ة ىألتراد

ّسبة بطاقا  

 Credit Card Ratio االئتَاُ
وجَاىى بطاقا  االئتَاُ/ وجَاىى اىقروض اىََْو ة 

 ىألتراد

ّسبة اىقروض 

 اىََْو ة ىألتراد
Individual Loans 

Ratio 

اىََْو ة ىألتراد تقظ/وجَاىى وجَاىى اىقروض 

 اىقروض اىََْو ة

ّسبة اىقروض 

اىشدصية  اىََْو ة 

 ىألتراد

Personal Loans Ratio 
وجَاىى اىقروض اىشدصية اىََْو ة ىألتراد/ 

 وجَاىى اىقروض اىََْو ة ىألتراد
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  عمي  قإؾن الشسا ج السدتخدثة فى الدراسة عمى الشحؾ التالى:
 NPLs =α+B1 Individual Loans Ratio +B2 Credit Card Ratio +B3 Mortgages 

+B4Personal Loans Ratio +ε 

 Leverage =α+B1 Individual Loans Ratio +B2 Credit Card Ratio +B3 

Mortgages +B4 Personal Loans Ratio +ε 

تامة  التاياىىة ثىىؽ هىىذا  تىىد ةرىى  الباةثىىان عمىىى البيايىىات  السامؾثىىات الخاةىىة يىىالستييرات السدىى
ا ةيىىص تتىىؾافر https://www.mubasher.infoاىىدل السؾتىى  ا لكتر يىىى ثامؾثىىات ثبااىىر ثرىىر 

 في  الاؾاتؼ السالية لمبشؾ  التجارية الستدا لة فى البؾرةة السررية. 

 تحديد عيشة الدراسة 6-2
ا 7102تظبياىى  ياللاىى  بداقىىة ثىىؽ الروىى  الثىىايى ثىىؽ عىىام  ةىىدر تىىرار تظبيىىق الذىىسؾل السىىالى  تىىؼ

بهىىدا السااريىىة بىىيؽ اسسىىتارار السىىالى فىىى البشىىؾ  فىىى اللتىىرة ثىىا تبىى  تظبيىىق الذىىسؾل السىىالى  ثىىا ياىىد 
الروى  األ ل  -7102تظبيق الذسؾل السىالى فى ن فتىرة الدراسىة اىسمت اللتىرة ثىؽ الروى  األ ل ثىؽ عىام 

 .7102ثؽ عام 

لدراسىىة ثىىؽ البشىىؾ  التجاريىىة الستدا لىىة فىىى البؾرةىىة السرىىريةا  تىىد تسثمىىت عيشىىة  يتكىىؾن ثجتسىى  ا
 بشؾ  تجاريةا  يرج  ااتيار الباةثان لتمػ البشؾ  لسسباب التالية: 5الدراسة فى 

هن تكىىىىؾن الايشىىىىة السختىىىىارة ثىىىىؽ البشىىىىؾ  التجاريىىىىة فاىىىىي )تىىىىؼ إترىىىىا  البشىىىىؾ  الستخررىىىىة  البشىىىىؾ   .0
الستدا لىىة فىىى البؾرةىىة السرىىريةا  هن تتىىؾافر لهىىا البيايىىات الكاثمىىة ا سىىدثية ثىىؽ عيشىىة الدراسىىة، 

 الدزثة أل راا التحمي .
 هن تكؾن الايشة السختارة ثؽ البشؾ  التجارية تاؾم ي عدا  الاؾاتؼ السالية يالجشي  السرر . .7
  ثؽ ك  عام. 30/07هن تكؾن يهاقة الدشة السالية لتمػ البشؾ  فى  .3
 
 
 
 
 
 

https://www.mubasher.info/
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 : طبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة2شكل 
 اىبا ثاُاىَص ر: وػ اد 

 فرض الدراسة 6-3
لتحايق الهدا الرتيس لمدراسةا  كذلػ ثىا تدىاى الدراسىة التظبي يىة ساتبىارها تىؼ ةىيا ة اللىرا 

 الرتيس لمدراسة عمى الشحؾ التالى:
 الفرض الرئيس:

H0  س تؾجىىد عدتىىة  ات  سلىىة إةرىىاتية بىىيؽ تظبيىىق الذىىسؾل السىىالى  اسسىىتارار السىىالى فىىى البشىىؾ" :
 السررية".

 ويتم اختبار ىذا الفرض من خالل اختبار الفرضين الفرعيين التاليين:
H01 س تؾجىد عدتىة  ات  سلىىة إةرىاتية بىىيؽ تظبيىق سياسىات الذىىسؾل السىالم  يدىىبة الىدتؾن  يىىر" :

 السشتغسة فى البشؾ "
H02اليىة : "س تؾجد عدتة  ات  سلة إةراتية بيؽ تظبيق سياسات الذسؾل السالى  يدىبة الرافاىة الس

 فى البشؾ ". 

 

 

 الشمول المالي

 
  

 االستقرار المالي

ّسبة اى يوُ غير 

 NPLsاىَْتظَة 

وجَاىى االىتزاٍا / 

 وجَاىى ايصوه

 ّسبة اىقروض اىََْو ة ىألتراد

 ّسبة اىقروض اىؼقارية

 ّسبة اىقروض اىشدصية

 ّسبة بطاقا  االئتَاُ
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  يسإؽ إقجاز طبياة الادتة السدتهدا ااتبارها ثؽ فرا الدراسة كسا تمى:

 تحليل البيانات واختبار الفروض 6-4
ساتبار فر ا الدراسة تىام الباةثىان بتحميى  البيايىات التىى تىؼ الحرىؾل عميهىا  الخاةىة يىالبشؾ  

 SPSSالتجاريىة عيشىة الدراسىىةا   لىػ ياسىتخدام ةزثىىة بىراثج التحميى  ا ةرىىاتى لمامىؾم اسجتسا يىىة 
  واستخدام األساليب ا ةراتية التالية:

 .Descriptive Statisticsاسةرا ات الؾةفية  .0
 ،.Correlation Analysisتحمي  ا رتبا  ) .7
 يسؾ ج اسيحدار الستاد  ساتبار اللرا الرتيس  اللر ا اللر ية لمدراسة. .3

 اختبار الفرض الفرعى األول للدراسة 
 :Descriptive Statisticsأوًا: ااحراءات الهصفية 

 اإلحراءات الهصفية لستغيرات الفرض الفرعى األول: 2جدول 
 

 .Mean Std. Dev المتغير

NPLs 0.0413 0.0247 

Mortgages 0.0289 0.0214 

Credit Card Ratio 0.7055 0.0653 

Individual Loans Ratio 0.2507 0.1078 

Personal Loans Ratio 0.8158 0.0629 
 

تؾض  الجىد ل الدىابق ا ةرىا ات الؾةىفية لمستييىرات التىى ُه امىت فىى ثاا لىة اسيحىدار  هىى 
،  الستييرات السدتامة )يدبة الار ا السسشؾةة لسفىرا ا NPLsالستيير التاي  )الدتؾن  ير السشتغسة 

البظاتىات  يدبة الار ا الذخرية السسشؾةة لسفرا ا يدبة الار ا الااارية السسشؾةىة لسفىرا ا يدىبة
 استتسايية السسشؾةة لسفرا ،.

، يىايحراا ثعيىار  110,1 تذير بيايات الجد ل إلىى هن ثتؾسىي الىدتؾن  يىر السشتغسىة ةىؾالى )
،ا  ومىىغ ,01، يىىايحراا ثعيىىار  )75,1،ا هثىىا ثتؾسىىي يدىىبة الاىىر ا لسفىىرا  بمىىغ ةىىؾالى )171,1)

،ا كسىىىا هن 125,1يىىىايحراا ثعيىىىار  ) )21,1ثتؾسىىىي يدىىىبة البظاتىىىات استتساييىىىة السسشؾةىىىة لسفىىىرا  )
،ا  ومغ ثتؾسي 170,1، يايحراا ثعيار  )172,1ثتؾسي يدبة الار ا الااارية السسشؾةة لسفرا  )

 ،.1272,1، يايحراا ثعيار  )202,1الار ا الذخرية السسشؾةة لسفرا  )



 تأثير تطبيق سياسات الشمول المالى على........                  ايمسني جمدى رجب عثمان؛ د/حممـد أمحد حممـد صاحلد/ 

18 

 

 (:Correlation Analysisثانيًا: تحليل اإلرتباط )

 معامل إرتباط بيرسهن بين متغيرات الفرض الفرعى األول :3جدول 

 المتغيرات

 معامل ارتباط بيرسون

NPLs 
Individual 

Loans Ratio 

Credit 

Card 

Ratio 

Mortgages 
Personal 

Loans Ratio 

NPLs 
Person 

1 
0.576 0.297 -0.504 -0.032 

Sig. 0.002 0.079 0.006 0.441 

Individual 

Loans Ratio 

Person 0.576 
1 

0.188 -0.644 0.546 

Sig. 0.002 0.189 0.000 0.003 

Credit Card 

Ratio 

Person 0.297 0.188 
1 

-0.443 -0.540 

Sig. 0.079 0.189 0.015 0.003 

Mortgages 
Person -0.504 -0.644 -0.443 

1 
-0.373 

Sig. 0.006 0.000 0.015 0.036 

Personal 

Loans Ratio 

Person -0.032 0.546 -0.540 -0.373 
1 

Sig 0.441 0.003 0.003 0.036 
 

، ثرىىىلؾفة اسرتبىىىا  بىىىيؽ الستييىىىرات الخسدىىىة  نيسىىىة الدسلىىىة ا ةرىىىاتية 3تؾضىىى  الجىىىد ل رتىىىؼ )
(sig. لدرتبا ، 

 يتز  ثؽ ادل  هن ثااث  اسرتبا  بيؽ يدبة الدتؾن  يىر السشتغسىة  يدىبة الاىر ا السسشؾةىة 
،  ال إةرىىىاتيًاا بيشسىىىا ثااثىىى  117,1،  هىىىؾ ارتبىىىا  طىىىر   تىىىؾ  يسدىىىتؾ  ثاشؾيىىىة )522,1لسفىىىرا  )

اسرتبىىا  بىىيؽ يدىىبة الىىدتؾن  يىىر السشتغسىىة  يدىىبة البظاتىىات استتساييىىةر  يدىىبة الىىدتؾن  يىىر السشتغسىىة 
 يدىىىبة الاىىىر ا الذخرىىىية  يىىىر  الا  ثااثىىى  اسرتبىىىا  بىىىيؽ يدىىىبة الىىىدتؾن  يىىىر السشتغسىىىة  يدىىىبة 

 الار ا الااارية عإدى  ال إةراتيًا.

 ثالثًا: نسهذج اانحدار الستعدد اختبار فرض الدراسة الفرعى األول: 

 نتائج اختبار تحليل اانحدار الستعدد: 4جدول 
 

 متغيرات الذراسة

قيم 

المعامالت 

(B) 

الخطأ 

 المعيارى

Std. Error 

اختبار معنوية معامالت 

 النمورج
 النمورجاختبار معنوية 

قيمة معامل 

 التحذيذ

R
2

 T-Test 

مستوى 

 .Pالمعنوية 

Value  

F-Test 

مستوى 

 .Pالمعنوية 

Value 
 0.000 5.541 0.095 0.528 اىثابت

14.760 0.000 0.757 

Individual Loans 

Ratio 
0.237 0.043 5.560 0.000 

Credit Card Ratio -0.420 0.100 -4.193 0.000 

Mortgages -1.011 0.250 -4.043 0.001 

Personal Loans 

Ratio 
-0.597 0.110 -5.448 0.000 
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، هن نيسىىة ثااثىى  التحدتىىد ه  ثااثىى  التلدىىيرا بىىيؽ الستييىىر التىىاي  )يدىىبة 1تؾضىى  الجىىد ل رتىىؼ )
يظاتات استتسانا الدتؾن  ير السشتغسة،  الستييرات السدتامة )يدبة الار ا السسشؾةة لسفرا ا يدبة 

،ا  وىذلػ تلدىر 252,1يدبة الار ا الاااريىةا  يدىبة الاىر ا الذخرىية السسشؾةىة لسفىرا ،  هىى )
الستييىىىىرات السدىىىىتامة )يدىىىىبة الاىىىىر ا السسشؾةىىىىة لسفىىىىرا ا يدىىىىبة يظاتىىىىات استتسىىىىانا يدىىىىبة الاىىىىر ا 

%، 2,25لسىىالى )كأةىىد سياسىىات الذىىسؾل ا -الاااريىىةا  يدىىبة الاىىر ا الذخرىىية السسشؾةىىة لسفىىرا ،
ثؽ تباتؽ الستيير التاي  )يدبة الدتؾن  ير السشتغسة،  هىؾ هةىد ثاىاتيس اسسىتارار السىالى  هىى يدىبة 

  ات  سلة ثاشؾية.

ساتبىىار ثاشؾيىىة اسيحىىدارا ةيىىص هن  ANOVAكسىىا تؾضىى  الجىىد ل يتىىاتج تبىىاتؽ تحميىى  التبىىاتؽ 
 والتىىىالى يىىىرفض اللىىىر ا  115,1هةىىىير ثىىىؽ  sig  111,1ي يسىىىة اةتساليىىىة  221,01نيسىىىة ا  

الرلر   ياب  اللرا البدت   هؾ هي  تؾجد عدتىة بىيؽ الستييىر التىاي  )يدىبة الىدتؾن  يىر السشتغسىة، 
 الستييرات السدتامة األرواة )يدبة الار ا السسشؾةة لسفرا ا يدبة يظاتات استتسانا يدىبة الاىر ا 

 لسفرا ،.الاااريةا  يدبة الار ا الذخرية السسشؾةة 

كسا تؾض  الجد ل ثااثدت يسؾ ج اسيحىدار  التىى تدىاعد فىى الحرىؾل عمىى ثاا لىة اسيحىدار 
 بيؽ الستييرات.

  تكؾن ثاا لة اسيحدار بيؽ الستييرات كالتالى:
NPLs= 0.528+0.237 Individual Loans Ratio-0.420 Credit Card Ratio-

1.011 Mortgages-0.597 Personal Loans Ratio 

 تدل بيايات الجد ل الدابق هن يدبة الار ا السسشؾةة لسفرا ا يدبة الار ا الذخريةا يدبة 
  الار ا الاااريةا يدبة يظاتات استتسان هى الستييرات  ات الدسلة ا ةراتية.

  اختبار الفرض الفرعى الثانى للدراسة 
 :Descriptive Statisticsأوًا: ااحراءات الهصفية 

 اإلحراءات الهصفية لستغيرات الفرض الفرعى الثانى: 5جدول 
 

 .Mean Std. Dev المتغير

Leverage 0.9217 0.1926 

Mortgages 0.0289 0.0214 

Credit Card Ratio 0.7055 0.0653 

Individual Loans Ratio 0.2507 0.1078 

Personal Loans Ratio 0.8158 0.0629 
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ا ةرىا ات الؾةىفية لمستييىرات التىى ُه امىت فىى ثاا لىة اسيحىدار  هىى تؾض  الجىد ل الدىابق 
الستيير التاي  )إجسالى اسلتزاثات/ إجسىالى األةىؾل،  الستييىرات السدىتامة )يدىبة الاىر ا السسشؾةىة 
لسفرا ا يدىبة الاىر ا الذخرىية السسشؾةىة لسفىرا ا يدىبة الاىر ا الاااريىة السسشؾةىة لسفىرا ا يدىبة 

 ستتسايية السسشؾةة لسفرا ،.البظاتات ا

، 2702,1 تذىير بيايىىات الجىىد ل إلىىى هن ثتؾسىىي إجسىىالى اسلتزاثىىات/ إجسىىالى األةىىؾل ةىىؾالى )
، يىىىىايحراا 75,1،ا هثىىىىا ثتؾسىىىىي يدىىىىبة الاىىىىر ا لسفىىىىرا  بمىىىىغ ةىىىىؾالى )0272,1يىىىىايحراا ثعيىىىىار  )

يىىايحراا ثعيىىار   )21,1) ،ا  ومىىغ ثتؾسىىي يدىىبة البظاتىىات استتساييىىة السسشؾةىىة لسفىىرا ,01ثعيىىار  )
، يىىىايحراا ثعيىىىار  172,1،ا كسىىىا هن ثتؾسىىىي يدىىىبة الاىىىر ا الاااريىىىة السسشؾةىىىة لسفىىىرا  )125,1)
، يىىىىىىىايحراا ثعيىىىىىىىار  202,1،ا  ومىىىىىىغ ثتؾسىىىىىىىي الاىىىىىىىر ا الذخرىىىىىىىية السسشؾةىىىىىىة لسفىىىىىىىرا  )170,1)
(1272,1.، 

 (:Correlation Analysisثانيًا: تحليل اإلرتباط )

 اط بيرسهن بين متغيرات الفرض الفرعى الثانىمعامل إرتب: 6جدول 
 

 المتغيرات

 معامل ارتباط بيرسون

Leverage 
Individual 

Loans Ratio 

Credit 

Card 

Ratio 

Mortgages 
Personal 

Loans Ratio 

Leverage 
Person 

1 
-0.408 0.372 -0.664 -0.446 

Sig. 0.024 0.037 0.433 0.015 

Individual 

Loans Ratio 

Person -0.408 
1 

0.188 -0.644 0.546 

Sig. 0.024 0.189 0.000 0.003 

Credit Card 

Ratio 

Person 0.372 0.188 
1 

-0.443 -0.540 

Sig. 0.037 0.189 0.015 0.003 

Mortgages 
Person -0.664 -0.644 -0.443 

1 
-0.373 

Sig. 0.433 0.000 0.015 0.036 

Personal 

Loans Ratio 

Person -0.446 0.546 -0.540 -0.373 
1 

Sig 0.015 0.003 0.003 0.036 
 

، ثرىىىلؾفة اسرتبىىىا  بىىىيؽ الستييىىىرات الخسدىىىة  نيسىىىة الدسلىىىة ا ةرىىىاتية 2تؾضىىى  الجىىىد ل رتىىىؼ )
(sig. لدرتبا ، 

 يتز  ثؽ ادل  هن ثااث  اسرتبا  بيؽ إجسالى اسلتزاثىات/ إجسىالى األةىؾل  يدىبة الاىر ا 
،  ال إةرىاتيًاا 171,1،  هىؾ ارتبىا  عإدىى ضىعيع يسدىتؾ  ثاشؾيىة )112,1-السسشؾةة لسفرا  )
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 ثااثىىى  اسرتبىىىا  بىىىيؽ إجسىىىالى اسلتزاثىىىات/ إجسىىىالى األةىىىؾل  يدىىىبة الاىىىر ا الذخرىىىية السسشؾةىىىة 
،  ال إةرىىاتيًار  ثااثىى  105,1،  هىىؾ ارتبىىا  عإدىىى ضىىعيع يسدىىتؾ  ثاشؾيىىة )112,1-لسفىىرا  )
بىىىيؽ إجسىىىىالى اسلتزاثىىىات/ إجسىىىىالى األةىىىؾل  يدىىىىبة البظاتىىىات استتساييىىىىة السسشؾةىىىة لسفىىىىرا  اسرتبىىىا  

،ا بيشسا ثااث  اسرتبىا  بىيؽ إجسىالى 132,1،  هؾ ارتبا  طر   ضعيع يسدتؾ  ثاشؾية )327,1)
 اسلتزاثات/ إجسالى األةؾل  يدبة الار ا الااارية السسشؾةة لسفرا   ير  ال إةراتيًا.

 سهذج اانحدار الستعدد اختبار فرض الدراسة الفرعى الثانى:ثالثًا: ن

 نتائج اختبار تحليل اانحدار الستعدد: 7جدول 
 

متغيرات 

 الذراسة

قيم 

المعامالت 

(B) 

الخطأ 

 المعيارى

Std. Error 

اختبار معنوية معامالت 

 النمورج
 اختبار معنوية النمورج

قيمة معامل 

 التحذيذ

R
2

 T-Test 

مستوى 

 .Pالمعنوية 

Value 

F-Test 

مستوى 

 .Pالمعنوية 

Value 

 0.607 0.523 1.169 0.612 اىثابت

3.158 0.038 0.399 

Individual 

Loans Ratio 
-1.231 0.522 -2.358 0.029 

Credit Card 

Ratio 
1.700 1.228 1.384 0.182 

Mortgages -0.796 3.069 -0.259 0.798 

Personal 

Loans Ratio 
0.639 1.344 0.476 0.640 

 

، هن نيسة ثااث  التحدتد ه  ثااثى  التلدىيرا بىيؽ الستييىر التىاي  )إجسىالى 2تؾض  الجد ل رتؼ )
اسلتزاثىىات/ إجسىىالى األةىىؾل،  الستييىىرات السدىىتامة )يدىىبة الاىىر ا السسشؾةىىة لسفىىرا ا يدىىبة يظاتىىات 

،ا 322,1الاىىىر ا الذخرىىىية السسشؾةىىىة لسفىىىرا ،  هىىىى )استتسىىىانا يدىىىبة الاىىىر ا الاااريىىىةا  يدىىىبة 
 وىىذلػ تلدىىىر الستييىىىرات السدىىىتامة )يدىىىبة الاىىىر ا السسشؾةىىىة لسفىىىرا ا يدىىىبة يظاتىىىات استتسىىىانا يدىىىبة 

كأةىىىد سياسىىىات الذىىىسؾل السىىىالى  -الاىىىر ا الاااريىىىةا  يدىىىبة الاىىىر ا الذخرىىىية السسشؾةىىىة لسفىىىرا ،
اسلتزاثىىىىات/ إجسىىىىالى األةىىىىؾل،  هىىىىؾ هةىىىىد ثاىىىىاتيس  %، ثىىىىؽ تبىىىىاتؽ الستييىىىىر التىىىىاي  )إجسىىىىالى2,32)

 اسستارار السالى  هى يدبة  ات  سلة ثاشؾية.

ساتبىىار ثاشؾيىىة اسيحىىدارا ةيىىص هن  ANOVAكسىىا تؾضىى  الجىىد ل يتىىاتج تبىىاتؽ تحميىى  التبىىاتؽ 
 والتىىىىالى يىىىىرفض اللىىىىر ا  115,1هةىىىىير ثىىىىؽ  sig  132,1ي يسىىىىة اةتساليىىىىة  052,3نيسىىىىة ا  

الرلر   ياب  اللرا البدت   هىؾ هيى  تؾجىد عدتىة بىيؽ الستييىر التىاي  )إجسىالى اسلتزاثىات/ إجسىالى 
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األةىىؾل،  الستييىىىرات السدىىىتامة األرواىىة )يدىىىبة الاىىىر ا السسشؾةىىىة لسفىىرا ا يدىىىبة يظاتىىىات استتسىىىانا 
 سفرا ،.يدبة الار ا الاااريةا  يدبة الار ا الذخرية السسشؾةة ل

كسا تؾض  الجد ل ثااثدت يسؾ ج اسيحىدار  التىى تدىاعد فىى الحرىؾل عمىى ثاا لىة اسيحىدار 
 بيؽ الستييرات.

  تكؾن ثاا لة اسيحدار بيؽ الستييرات كالتالى:
Leverage= 0.612-1.231 Individual Loans Ratio+0.1.700 Credit Card 

Ratio-0.796 Mortgages+0.639 Personal Loans Ratio 

 تىىدل بيايىىات الجىىد ل الدىىابق هن يدىىبة الاىىر ا السسشؾةىىة لسفىىرا  هىىؾ الستييىىر فاىىي  ات الدسلىىة 
 ا ةراتية.

ثىىىؽ الشتىىىاتج الدىىىاياة لمتحميىىى  اسةرىىىاتى لستييىىىرات الدراسىىىة تتزىىى  رفىىىض اللىىىرا اللرعىىىى األ ل 
السىىىالى عمىىىى يدىىىبة  الاىىىدم  تبىىىؾل اللىىىرا البىىىدت   الىىىذ  ت كىىىد  جىىىؾ  تىىىأثير لتظبيىىىق سياسىىىات الذىىىسؾل

الدتؾن  ير السشتغسة كأةد ثااتيس اسستادل السالىا كسا تتز  رفض اللرا اللرعى الثايى الاىدم 
 تبىىىؾل اللىىىرا البىىىدت   الىىىذ  تؾضىىى   جىىىؾ  تىىىأثير لتظبيىىىق سياسىىىات الذىىىسؾل السىىىالى عمىىىى إجسىىىالى 

 اسلتزاثات/ إجسالى األةؾل كأةد ثااتيس اسستادل السالى.

بق تتؼ رفض اللرا الادم الرتيس لمدراسة  تبؾل اللرا البدت  الذ  ت كد عمى  وشا  عمى ثا س
 جىىؾ  تىىأثير لتظبيىىق الذىىسؾل السىىالى فىىى البشىىؾ  الااثمىىة فىىى البيلىىة السرىىرية عمىىى اسسىىتارار السىىالى 

 لماظاا السررفى السرر .

هىىذا السجىىال   وشىىا  عمىىى الاىىرا الدىىابقا فىى ن هىىذه الشتيجىىة تتلىىق ثىى  يتىىاتج الدراسىىات الدىىاياة فىىى
 بتأكيد  جؾ  تأثير لتظبيق سياسات الذسؾل السالى عمى اسستارار السالى.
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 الشتائج والتهصيات ومجاات البحث السقترحة -7
فيسىا تمىىى عىىرا لشتىاتج الدراسىىة يذىىايها الشغىر   التظبياىىى  تؾةىىيات الدراسىةا يا ضىىافة ستتىىراح 

 الباةثيؽا   لػ عمى الشحؾ التالى:ياض ثجاست الدراسة التى قسإؽ تشا لها ثؽ جايب 

 نتائج الدراسة 7-1
عمى ثدتؾ  الدراسة الشغرية امص الباةثان إلى هي  عمى الر ؼ ثؽ هن ثرظم  الذسؾل السىالى 
ثرظم  تدقؼ إس هن تظبيا  قاتبر ةدتص يدبيًاا  يداى الذسؾل السالى إلى ضؼ كافة فلات السجتس  

يأتىى  تكملىة  وىىأعمى فااليىىةا  وتظبيىق سياسىىات الذىىسؾل إلىى الحرىىؾل عمىى كافىىة الخىىدثات السرىرفية 
السالى تؾةمت الدراسات التى اهتست بدراسة تىأثير الذىسؾل السىالى عمىى اسسىتارار السىالى إلىى  جىؾ  
تأثير إقجابى لتظبيق الذسؾل السالى عمى اسستارار السالى لماظاا السررفى يذإ  ااص  استترا  

 الذسؾل السالى يذإ  عام.الكمى لمد لة السظباة لدياسات 

 فىىىى هىىىذا الدىىىيام فاىىىد تاثىىىت الد لىىىة السرىىىرية ياتخىىىا  إجىىىرا ات جدقىىىة لتظبيىىىق سياسىىىات الذىىىسؾل 
السىىالىا فاىىد ةىىدر ه ل تىىرار لتظبيىىق الذىىسؾل السىىالى ثىىؽ اىىدل التؾسىى  فىىى ثىىش  الاىىر ا الاااريىىة 

حداثىىىىة تظبيىىىىق ا  يغىىىىرًا ل7102 الذخرىىىىية  تسؾيىىىى  السذىىىىر عات الرىىىىييرة  الستؾسىىىىظة فىىىىى يىىىىؾفسبر 
سياسىات الذىسؾل السىىالى فىى ثرىر فاىىد سىات هىذه الدراسىىة إلىى ااتبىار تىىأثير تظبيىق الذىسؾل السىىالى 
فى ثرر عمى اسستارار السىالى لمبشىؾ  التجاريىة الااثمىة فىى ثرىرا  تىد تىؼ  لىػ ثىؽ اىدل الدراسىة 

 التظبي ية التى تام بها الباةثان فى هذه الدراسة.

ي يىىة تىىام الباةثىىان يلحىىص تىىأثير تظبيىىق سياسىىات الذىىسؾل السىىالى فىىى فامىىى ثدىىتؾ  الدراسىىة التظب
عمىىىىى اسسىىىىتارار السىىىىالى لمبشىىىىؾ  التجاريىىىىة  - والتحدتىىىىد سياسىىىىات التسؾيىىىى   استىىىىراا لسفىىىىرا  -ثرىىىىر

 الستدا لة فى البؾرةة السررية.

عمى   تد تؾةمت يتاتج الدراسة التظيب ية إلى  جؾ  عدتة تأثير لتظبيق سياسات الذسؾل السالى
 اسستارار السالى لمبشؾ  التجارية الستدا لة فى البؾرةة السررية.
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 تهصيات الدراسة 7-2
 فى ضهء ما تم التهصل إليو من نتائج يهصى الباحثان بسا يلى:

 استكسال إجرا ات تظبيق سياسات الذسؾل السالى فى البشؾ  الااثمة فى البيلة السررية. .0
روى  سىشؾ  عىؽ إجىرا ات الذىسؾل السىالى  -البشػ الىد لىعمى  رار تارير -إةدار تارير ثلر   .7

السظباىىة فىىى البشىىؾ  السرىىريةا  يتىىاتج التظبيىىق عمىىى ه ا  البشىىؾ  السظباىىةا عمىىى هن قرىىدر هىىذا 
 التارير ثؽ البشػ السركز  السرر .

إةىىىىدار تاريىىىىر ثلرىىىى   ثشلرىىىى  عىىىىؽ سياسىىىىات الذىىىىسؾل السىىىىالى  الىىىىدعؼ لمسذىىىىر عات الرىىىىييرة  .3
الريرا  تأثير تظبيق تمػ الدياسات عمى الشهؾا بتمىػ السذىر عاتا كسىا  الستؾسظة  ثتشاهية 

قجىىىب عمىىىى البشىىىػ السركىىىز  إةىىىدار تىىىرار بىىىدف  البشىىىؾ  عمىىىى ا فرىىىاح عىىىؽ  لىىىػ الىىىدعؼ السؾجىىى  
  لمسذر عات الرييرة  الستؾسظة فى إقزاةاتها الستسسة لماؾاتؼ السالية.

 مجاات البحث السقترحة 7-3
عمىىى اسسىىتارار  -يذىىإ  اىىاص–ى الذىىركات الرىىييرة  الستؾسىىظة هثىىر تظبيىىق الذىىسؾل السىىالى عمىى .0

 السالى لمبشؾ .
هثىىر تظبيىىىق الذىىىسؾل السىىالى عمىىىى ه ا  الذىىىركات الرىىىييرة  الستؾسىىظةا يىىىالتظبيق عمىىىى الذىىىركات  .7

 الستدا لة فى بؾرةة الشي .
يىدة فى ثراجاة هيذظة الذسؾل السىالىا  راسىة تظبي يىة عمىى البشىؾ  السا Big Dataهثر استخدام  .3

 يالبؾرةة السررية.
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 ثالثًا: السهاقع االكترونية
ا البشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىػ السركىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىز  السرىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر : 7102/7102التاريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر الدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىشؾ   .0

http://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Publications/Pages/Annual
Report.aspx 

-لمذىىىىىىسؾل-الؾطشيىىىىىىة-اسسىىىىىىتراتيجية-قاىىىىىىؾ -لسركىىىىىىز  ا-البشىىىىىىػثؾتىىىىىى  بؾايىىىىىىة التسؾيىىىىىى  األةىىىىىىير:  .7
 /https://www.microfinancegateway.org/ar/libraryالسالى

 https://www.mubasher.infoثؾت  ثباار ثرر:  .3

1. https://www.investopedia.com/terms/n/nonperformingloan.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Publications/Pages/AnnualReport.aspx
http://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Publications/Pages/AnnualReport.aspx
https://www.mubasher.info/
https://www.investopedia.com/terms/n/nonperformingloan.asp
https://www.investopedia.com/terms/n/nonperformingloan.asp

