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 الخالصة

ن الهدف الرئيس للبحث هو التعرف على طبيعة واتجاه العالقةة يةيت تبلبةاس ارةعاص الوةرف ولسةو السةيولة لل وةاصف إ 

التجاصية، مت خالل رلسلة ييالاس رعر الورف، فضالً عت رلسلة ييالاس لسةو السةيولة لل وةاصف التجاصيةة التةن تعةالن 

دف االول للبحةث هةو التعةرف علةى قةدصا البكةك ال ر ة   مت مشكلة عدم االرتبراص خةالل مةدا البحةث، مةت هكةا يكةون هة

العراقن فن ال حافظة علةى ارةتبراص رةعر  ةرف الةديكاص العراقةن فضةالً عةت تسةليل الضةو  علةى ا ةدت ال  ةاطر التةن 

 فةنال وهن لسو السيولة، اذ تك ت مشكلة البحث فن توضةي  مةدت تةر ير ارةعاص الوةرف ايتعرض لها الجهاز ال ورفن 

 2014لة لل واصف التجاصية فن العراق مت خةالل االعت ةاع علةى ييالةاس ال كشةوصا عةت ال تليةريت لل ةدا مةت لسو السيو

( مةةت اختبةةاص اصتبةةاط SPSS23( و EViews10يرلةةام)   عبةةر، اذ جةةرت تحليةةم ال تليةةراس واختباصهةةا  2018وللايةةة 

Pearsonان هكةا  تةر يرا معكويةا لسةعر الوةرف فةن  ، واختباص الحداص ال طن البسيل، وتو م البحث الى لتيجة مفاعهةا

لسةةو السةةيولة لل وةةاصف التجاصيةةة العاملةةة فةةن العةةراق، و الةةل ال بتةةرى ال بايلةةة لهةةا معلةةى البكةةك ال ر ةة   الع ةةم علةةى 

 خفض تبلباس ارعاص الورف وذلك ل ياعا االرتبراص فن لسو السيولة ال ورفيةم.

  

 رعر الورف، لسو السيولةالكلمات المفتاحية: 

 

 

The Effect of Exchange Rate Fluctuations on the Liquidity Ratios of Commercial 

Banks Operating in Iraq  

Analytical Study for the Period (2014-2018) 

Lec. Aso Bahaulddin Qader 1 

 

Abstract 

The main objective of the research is to identify the nature and direction of the relationship 

between exchange rate fluctuations and liquidity ratios for commercial banks, through the 

exchange rate data series, as well as a series of liquidity ratios data for commercial banks 

that suffer from the problem of instability during the research period, from here the first 

objective of the research It is to identify the ability of the Central Bank of Iraq to maintain 

the stability of the Iraqi dinar exchange rate, as well as to shed light on one of the risks to 

which the banking system is exposed, namely, liquidity ratios. By relying on published data 

on the two variables for the period from 2014 to 2018, the variables were analyzed and 

tested using the (EViews10) and (SPSS23) program from the Pearson correlation test, and 

the simple linear regression test. Liquidity for commercial banks operating in Iraq, and the 

corresponding proposal was, “The Central Bank should work to reduce exchange rate 

fluctuations in order to increase stability in bank liquidity ratios”.  

 

Keywords: exchange rate, liquidity ratios 

 انتساب الباحث
الجامعة التبكية ، ال عهد التبكن/  ر و  1

  41014، ال و م ،العراق، الش الية

 

 1aso.bq@ntu.edu.iq  
 

 
   المؤلف المراسل 1

 

 معلومات البحث

 2022 آب تأريخ النشر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiliation of Author  
1 Technical Institute / Kirkuk, 

Northern Technical 

University, Iraq, Mosul, 

41014 
 

 1aso.bq@ntu.edu.iq  
 

 

1 Corresponding Author 

 

Paper Info. 

Published:  Aug. 2022 

 

 

 

  : المقدمة

الع لةةة مةةت اهةةا ااعواس االقتوةةاعية التةةن ت تلكهةةا  تعةةد  

الدولة  تةى تةت كت مةت إقامةة عالقةاس تجاصيةة مة  الةدول ااخةرت، 

لذلك مت الضروص  إجرا  تبييا مكتظا لسعر  رف ع لتهةا مبايةم 

لتها، اذ يلعو رةعر ع الس الدول ااخرت لتحديد البوا الشرائية لع 

الورف عوصاً مه اً فن الكشاط االقتواع  الدولن، روا   الل هذه 

 مجـلــة كليـــة الكــوت الجـامعـــة 
ISSN (E) : 2616 - 7808      II      ISSN (P) : 2414 - 7419    

www.kutcollegejournal.alkutcollege.edu.iq 
 

  2022آذار    27 – 26   من للفرتة " نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب العرص" واالقتصادية االدارية للعلوم الدولي الخامس العلمي المـؤتـمـر لبحوث خاص عدد 
 

303                           (303-313)

mailto:aso.bq@ntu.edu.iq
mailto:aso.bq@ntu.edu.iq
mailto:aso.bq@ntu.edu.iq
mailto:aso.bq@ntu.edu.iq


  

 
 

 2022آب   .....اثر تقلبات  –آسو  مجلة كلية الكوت الجامعة 
  2022آذار    27 – 26   من للفرتة "نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب العرص"  واالقتصادية االدارية للعلوم الدولي الخامس العلمي المـؤتـمـر لبحوث خاص عدد 

 
 امحوصية اخدميةة، الةي يح ةم مبامة مارتث اصية ا ماالشطة تجاصية ا

فن السيارة الكبدية وذلك الرت دامي   ؤشر لبياس البةدصا التكافسةية 

فةةن ال وةةاصف مةةت ا ثةةر البطاعةةاس تةةر يراً  د  القتوةةاع البلةةد. وتعةة

لها مت عوص فن  ااالقتواع وتر راً يررعاص الورف وتبلباتها وذلك ل 

يعطن البطاع ال ورفن مؤشرا صئيسياً عةت  إذاالقتواع وااع ال، 

 يوية الوض  االقتواع  فن الدولة، مت خةالل خةدماس م ووةة 

لتكشيل االقتواع لذلك مت الضروص  تبييا اعا  ال وةاصف ل وا بةة 

 تبلباس ارعاص الورف .

 

 المبحث االول : منهجية البحث

 :  أوالً : مشكلة البحث

ير ارةةةعاص تك ةةةت مشةةةكلة البحةةةث فةةةن توضةةةي  مةةةدت تةةةر 

الورف على لسو السةيولة لل وةاصف التجاصيةة فةن العةراق لل ةدا 

 2014-2018.) 

 

 ثانياً : أهمية البحث : 

القتوةةاعية اال تليةةراس  اه يةةة فةةنت ثلةةل اه يةةة البحةةث 

الكليةةة ومكهةةا  رةةعر الوةةرف( فضةةالً عةةت اه يةةة ال تليةةر الج ئيةةة 

البحةةث ومكهةةا  لسةةو السةةيولة لل وةةاصف التجاصيةةة(، اذ تسةةعى هةةذا 

ل عرفةةة ا ةةر تبلبةةاس ارةةعاص  ةةرف الع ةةالس علةةى لسةةو السةةيولة 

لل واصف التجاصية م ا يعوع يالفائدا على العديد مت الجهةاس رةوا  

وفر هةذا البحةث معلومةاس ي إذ الوا مساه يت او مؤرساس او افراع 

اضةةافية فةةةن ات ةةاذ االجةةةرا اس والتةةدايير الالزمةةةة لةةدعا ارةةةتبراص 

و  ايتهةةا مةةت ال  ةةاطر ي ةةا يعةةوع يةةاا ر ال وةةاصف فةةن العةةراق 

االيجاين على االقتواع. وتبرز اه ية البحث مت الكا ية العل ية مت 

ة الدصاراس  سو علةا البا ةث التةن تةداولل تبلبةاس ارةعاص يمحدوع

 رف الع الس وا رها على لسو السيولة لل واصف التجاصية فت  

 آفاق جديدا للبا ثيت وال هت يت ي جال البحث .

 

 ثالثاً : أهداف البحث : 

 تية :يسعى البحث إلى تحبيق االهداف اآل

التعةةرف علةةى طبيعةةة واتجةةاه العالقةةة يةةيت تبلبةةاس ارةةعاص  .1

 الورف ولسو السيولة لل واصف التجاصية.

إلبةةا  الضةةو  علةةى اوضةةاع ال وةةاصف التجاصيةةة العاملةةة  .2

 فن العراق مت خالل لسو السيولة .

 

 رابعاً : فرضيات البحث : 

 : تية فتراضاس اآلاليكطلق البحث مت ا

إن رلسلة ييالاس رعر الورف ورلسلة ييالةاس لسةو السةيولة  .1

لل وةاصف التجاصيةةة تعةالن مةةت مشةةكلة عةدم االرةةتبراص خةةالل 

 مدا البحث .

ال يوجد عالقة اصتباط ذاس عاللة إ وائية معكوية يةيت تبلبةاس  .2

لل وةاصف رعر الورف الديكاص العراقن علةى لسةو السةيولة 

 .التجاصية خالل مدا البحث

ال يوجد عالقةة تةر ير ذاس عاللةة إ وةائية معكويةة يةيت تبلبةاس  .3

رعر الورف الديكاص العراقن علةى لسةو السةيولة لل وةاصف 

 .التجاصية خالل مدا البحث

 

 : حدود البحث:  خامساً 

 ةةدوع البحةةث ال ماليةةة : ان ال ةةدا ال مكيةةة قيةةد الدصارةةة خةةالل  .1

 ( .2018 -2014ال دا  

 دوع البحث ال كالية : تك ت  دوع البحث ال كالية فن التر ي   .2

علةةى ييالةةاس رةةعر الوةةرف الةةديكاص العراقةةن وييالةةاس لسةةو 

 . فن العراقالعاملة السيولة لل واصف التجاصية 

 

 :  اسلوب البحث  سادساً :

الةذ  يعت ةد علةى ج ة  ال علومةاس  وهةاالرلوب االرتبرائن :  .1

رةةعر الوةةرف الةةديكاص العراقةةن  يةةال تليروالبيالةةاس ال ا ةةة 

، اذ تةا اعةداع ذلةك وال تلير لسو السيولة لل وةاصف التجاصيةة

يكةةاً  علةةى ييالةةاس واقعيةةة فةةن هةةذا الجالةةو يليةةة التو ةةم إلةةى 

 .   لتائ) تع ز فرضية البحث

الةةةذ  يعت ةةةد علةةةى التحليةةةم الك ةةةن  وهةةةاالرةةةلوب البيارةةةن :  .2

غة ل ةةاذق قيارةةية للظةةواهر االقتوةةاعية وذلةةك مةةت خةةالل  ةةيا

ياالعت ةةاع علةةى متليةةراس الواقةة  ومةةت  ةةا اختباصهةةا وتحليلهةةا 

 لل ساعدا فن صرا السياراس االقتواعية.

 

 المبحث الثاني : سعر الصرف والسيولة المصرفية :

 أوالً : مفهوم سعر الصرف، انواعه، وانظمته :

 مفهوم سعر الصرف :  .1

الكبوع هن  ةم شةن  يببةم قبةوالً عامةاً ويسةت دم   بيةاس 

للبيا و وريل للتباعل و    ن للبي ةة، وهةذا التعريةس يسةر  علةى 

تجةر   إذالدول او ال كاطق الكبدية التن تتعامم يع لة قالولية وا دا 

ال دفوعاس مت ال ديت إلى الدائت اما يكبوع معدليةة او يةروصاق لبديةة 

ليةة تتوقةس عةت الع ةم ت الةدول لجةد ان هةذه اآلولكت عكد التعامم يي

وال يد مت لظةام يبةوم يتحويةم الع لةة الوطكيةة إلةى ع ةالس اخةرت، 

ويذلك تثاص مشكلة  ساب قي ة التباعل  ا مشةكلة عفة  تلةك البي ةة او 
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ي عكةةى آخةةر مشةةكلة الكبةةوع التةةن يحسةةو علةةى ارارةةها والكبةةوع التةةن 

يارت دام ع لتها الوطكية ال ا  إن قيام التجاصا ييت الدول إذيدف  يها، 

رةةةعر  .يترتةةةو عليهةةةا عامةةةم اقتوةةةاع  جديةةةد هةةةو رةةةعر الوةةةرف

الوةةرف هةةو رةةعر ع لةةة يع لةةة اخةةرت او لسةةبة مباعلةةة ع لتةةيت، 

لهةا، ويعةرف  ا  كة تعةد  رةلعة والع لةة ااخةرت  تعةد  فإ دت الع لتيت 

ايضا يرلةي ذلةك ال عةدل الةذ  يةتا علةى ارارةي تبةاعل ع لةة عولةة مةا 

لةةذلك فةةرن ع ليةةة صيةةل ارةةعاص الع ةةالس ، [1] ع ةةالس عوليببيةةة 

الوطكية للدول ال  تلفة تتا مت خالل رعر الوةرف ااجكبةن، الةذ  

ترجا مت خاللي م تلس اارعاص مةت جهةة ويعةد يي ثم ال عياص الذ  

فن الوقل لفسي مرشةداً وعلةيال للتجةاص وال سةتث ريت لبكةا  قةراصاتها 

هةو يعةد  لبةة و ةم ف، [2]اخةرت  االرتث اصية والتجاصية مةت جهةة

ن معاعلة رعر الوةرف هةن إييت الع لة ال حلية والع لة االجكبية، و

 : [3] اآلتن 

 

معدل  رف الع لة ال حلية =
1

معدل  رف الع لة ااجكبية
     … … … … … … … . (𝟏) 

 

 سعر الصرف :انواع  .2

 :  [4]هكا  عدا الواع لسعر الورف هن 

رةةعر الوةةرف االرةة ن : هةةو السةةعر الةةذ  ي ثةةم مبيةةاس قي ةةة  -أ

 الع لة لبلد ما والذ  ي كت مباعلتي يبي ة ع لة البلد اآلخر 

رعر الورف الحبيبن : وي ثم رعر الورف االر ن ال عةدل  -ب

 لألرعاص الكسبية ييت البلديت . 

رعر الورف الفعلن : هو ال تورل ال رج  ارعاص الوةرف  -ت

يةةيت الع لةةة ال حليةةة والع ةةالس ااجكبيةةة ااخةةرت مةةت الع ةةال  

 التجـاص للبلدان التجاصية . 

رةةةعر الوةةةرف التةةةوازلن : هةةةو رةةةعر الوةةةرف الةةةذ  يكةةةون  -ث

متالزمةةاً مةة  تةةوازن االقتوةةاع  الكلةةن، ا  ان رةةعر الوةةرف 

ية مسةةةتبرا، فالوةةةدماس التةةةوازلن يسةةةوع فةةةن يي ةةةة اقتوةةةاع

رعر الوةرف الحبيبةن وتبعةده عةت  فناار ية، ال ؤقتة تو ر 

مسةتوت  فةنال ستوت التوازلن  ذلك الودماس الحبيبيةة تةؤ ر 

التوازن لسةعر الوةرف لةذا ف ةت الضةروص  تحديةد ال سةتوت 

التوازلن لسعر الورف، ويتا تحديد رةعر الوةرف التةوازلن 

ائية التةةن تةةكى علةةى ان عةت طريةةق لظريةةة تعةةاعل البةوا الشةةر

رعر الورف يتكارةو مة  السةعر الكسةبن ال حلةن وال ةاصجن 

لةةةذلك فةةةان مفهةةةوم رةةةعر الوةةةرف التةةةوازلن يوافةةةق االرةةةعاص 

 . [5]الكسبية التن تحبق التوازن الدخم 

 

 أنظمة سعر الصرف : .3

عةةرف العةةالا العديةةد مةةت الظ ةةة ارةةعاص الوةةرف والتةةن 

ال ةةداا ااخةةرت التةةن تكوعةةل تبعةةا لظةةروف االقتوةةاع العةةال ن وا

 :الفر ة لفرض هذه االواع وهن لاتا 

لظام الورف الثايل اذ يتا ي وجبي تحديد رعر الوةرف مةت  -ا

قبةةةم السةةةلطة الكبديةةةة، مةةة  تثبيةةةل ذلةةةك ال سةةةتوت مةةةت اجةةةم 

 على قي ة الع لة ال حلية فن االقتواعاس الكامية. ةحفاظ ال

ليةاس آوفةق علةى لظام الورف ال رن وهو الذ  يتا تحديده   -ب

العةةرض والطلةةو فةةن رةةوق الوةةرف، ويتطلةةو هةةذا الكظةةام 

وجوع ارواق محلية لشطة والكات) متكوع لكن تتفاعةم ع ليةة 

 عامالس وفق العلى عرض الع لة ااجكبية م  الطلو عليها 

  .الجاصية فن ذلك االقتواع

توجةةةد العديةةةد مةةةت الترتيبةةةاس  السةةةايبيتويةةةيت الكظةةةاميت 

طة الكبديةةةة للتةةةدخم فةةةن تعةةةديم رةةةعر التكظي يةةةة التةةةن تتبعهةةةا السةةةل

وفةةةق مكهاجهةةةا وفاعليةةةة ال بةةةاعالس الجاصيةةةة فةةةن علةةةى الوةةةرف، 

اارةةواق، والتةةن ايةةرزس يعةةض االظ ةةة ال عدلةةة لسةةعر الوةةرف 

 ةةالتعويا ال ةةداص والبيةةد ال ا ةةس وغيرهةةا،   ةةا ان السةةلطة الكبديةةة 

تسترشد يبعض ال ؤشراس مت اجم اجرا  التعديم الةالزم فةن رةعر 

وهن  مي ان ال ةدفوعاس، مسةتوت اال تياطيةاس مةت الكبةد  الورف

 .[6]االجكبن، مدت ظهوص ارواق موازية( 

 

 ثانياً : السيولة المصرفية :

 مفهوم السيولة : .1

تعدعس التعاصيس التةن تكاولةل مفهةوم السةيولة، فالسةيولة 

او ، [7]هن البدصا على تحويةم اا ةول إلةى لبةد فةن وقةل قوةير 

هو ال وجةوع الةذ  ي كةت تحويلةي إلةى لبةد يسةرعة عون الحاجةة إلةى 

، ي عكةةى ان ال وجةةوع الةةذ  يت تةة  [8]خفةةض رةةعر ال وجةةوع  ثيةةًرا 

يدصجة عالية مت السيولة هو ال وجوع الذ  ي كت ييعي يسةرعة عون 

 . [9]تكازالس رعرية  بيرا 

يشير موةطل  السةيولة ال وةرفية إلةى مةدت قةدصا البكةك 

ر الكبد، يشكم مباشر او غير مباشر، مة  مراعةاا السةرعة على توفي

والتوقيةةل الةةذ  ي كةةت فيةةي تحويةةم يعةةض اا ةةول السةةائلة إلةةى لبةةد 
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عاعية. او هن مبيةاس لبةدصا البكةك غير لتلبية اال تياجاس العاعية او 

على رداع الت اماتي ال الية لل وععيت وال برضةيت يررةرع مةا ي كةت 

ا م ككةة ، مة  مراعةاا ان ال وةاصف ويرقم جهد م كت ويرقم خساص

تحةةتفب يهةةاما مكارةةو لتجكةةو م ةةاطر اقفةةالس التةةن قةةد يواجههةةا 

 . [11]اعاا لبياس البدصا التفاوضية لل واصف  او هو ،[10]

السةةيولة والشةةبي لبديةةة مةةت ااهةةداف اارارةةية لل كشةة س 

ال الية وخا ة ال واصف، وذلك ال تياجها ال ست ر إلى مسةتوياس 

محدعا مت السيولة الكبدية لكن تةت كت مةت الوفةا  يالت اماتهةا ال اليةة 

فن مواعيد ارتحباقها وتبةرز اه يةة السةيولة لل وةاصف يشةكم عةام 

اجهةة ال سةحوياس ال سةت را مةت يشكم  بير خا ةة فةـن مجةـال مو

الوعائةة  ولكةةن تةةت كت مةةت اشةةباع  اجةةاس ال جت ةة  مةةت التسةةهيالس 

االلت ائيةةةة واالرةةةتث اصية يحيةةةث ي ككهةةةا مةةةت تبةةةديا خةةةدماس ماليةةةة 

وموةةةرفية يكوعيةةةة مت يةةة ا ومسةةةت را وفةةةن هةةةذا االطةةةاص اولةةةل 

ال ؤرساس ال الية الدولية والهي اس الرقايية  ي ا مت االهت ةام لهةـذا 

 .[12]ل وضـوع ا

وتوض  لسو السةيولة العالقةة يةيت الكبديةة وال وجةوعاس 

ال تداولة ااخرت وال طلويةاس ال تداولةة   ةا تسةاعد لسةو السةيولة 

هذا السؤال : هم رتكون ال ورف قاعصا على رداع  عتفن اقجاية 

 .[8] الت اماتها عكد ارتحباقها

 

 

 اهمية السيولة : .2

تةرتن اه يةة السةيولة مةت  اجةة ال وةاصف للسةيولة ل واجهةةة         

 اجة ع الئها الى االموال ويتا ذلك مت خالل اقتراض الع ال  مت 

 تا  كون على اتال ورف او رحو وعائعها. لذا يكبلن لل واصف ان 

ن تلبيتهةةا تعطةةن االيجاييةةاس االرةةتعداع فةةن تلبيةةة تلةةك اال تياجةةاس ا

 : [13]التالية 

هةةر ال ةةرمون البةةاعص علةةى مواجهةةة اال تياجةةاس الظهةةوص ي ظ .1

 للع ال  فن السوق ال الن الحساس اتجاه ال  اطر .

متطلبةاس الع ةال  وتع ية  الثبةة يةيت  عتتر يد امكالية االجاية  .2

 ال وععيت وال بترضيت .

 تعد مت ال ؤشراس االيجايية لدت ال حلليت فن السوق ال الن . .3

 صتفاع الكلفة .اجتكاب البي  ي ساصا لل وجوعاس وا .4

 االيتعاع عت االقتراض مت البكك ال ر    . .5

 

 فأيالمبحث الثالث : التحليل القياسي لمعرفة تأأثير سأعر الصأرف 

 نسبة السيولة :

لتكةةاول فةةن هةةذا ال بحةةث قيةةاس وتحليةةم العالقةةة ويكةةا  

الك ةةوذق البيارةةن لبيةةاس ا ةةر متليةةر رةةعر الوةةرف   تليةةر مسةةتبم 

-2014التجاصية   تليةر تةاي  لل ةدا  على لسو السيولة لل واصف 

وتبةةةدير معل ةةةاس الك ةةةوذق، إذ رةةةيتا التحةةةر  عكهةةةا وفبةةةا ( 2018

 تن :االلحداص ال طن البسيل و اآلل عاعلة 

 

𝑦 لسو السيولة لل واصف التجاصية =  𝛼 + 𝛽𝑥 رعر الورف + ε   … … … … … … … … … … … … . (𝟐) 

 

 اوالً : االحصاءات الوصفية للبيانات

 : االحصاءات الوصفية لمتغير سعر الصرف .1

البي ةةةة العليةةةا ل تليةةةر رةةةعر الوةةةرف خةةةالل مةةةدا  ليللةةة

( 2015 امس مت عام  الشهر ال( عيكاص، وذلك فن 1309الدصارة  

 ةةيت  ةةان  وقةةد يرجةة  ذلةةك الةةى تةةداعياس الحةةرب علةةى عاعةةا، فةةن

( عيكاص وذلك فن 1195.31البي ة الدليا الذ  و لي رعر الورف  

(، في ةةا يللةةل متورةةل رةةعر 2018شةةهر  ةةالون االول مةةت عةةام  

(، ويوضةة  1237.5( يورةةيل قي تةةي  1241.451الوةةرف قي ةةة  

( وهن قي ة موجبةة تةدل علةى ان 0.448529قي ة معامم االلتوا   

يال جهةةة الي ةةيت ي عامةةم تفةةرط  قلةة التوزيةة  التكةةراص  ملتةةو   ىمكحكةة

(، امةةةةا عصجةةةةة تشةةةةتل البةةةةيا  ةةةةول ورةةةةطها فبيكهةةةةا 2.063415 

(،   ةةا يتضةة  ذلةةك فةةن الجةةدول 32.79583االلحةةراف ال عيةةاص   

 1: ) 

 

 ( االحصاءات الوصفية لمتغير سعر الصرف للمدة المبحوثة1الجدول )

مقاييس النزعة 

 المركزية والتشتت
 الوسيط المتوسط

اعلى 

 قيمة
 ادنى قيمة

االنحراف 

 المعياري
 التفلطح االلتواء

Jarque- 

Bera 
Probability 

 0.122 4.204 2.064 0.4485 32.79 1195.31 1309 123.5 1241.451 القيمة

 

 ( .Eviews10ال ودص : مت اعداع البا ث ياالعت اع على م رجاس يرلام)  
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لتحبيةةةق مةةةت مةةةدت اقتةةةراب ييالةةةاس رةةةعر الوةةةرف مةةةت 

م مت خةالل  Jarque- Beraتوزيعها الطبيعن تا ارت دام اختباص م

( ولتكةةةون EViews10  مةةة البرلةةام) اق وةةةائن االقتوةةاع   

  التوزية  الطبيعةن مةت قاعدا البراص ل عرفة ما اذا  ان البيالةاس تتبة

 إذتتبةة  التوزيةة  الطبيعةةن رةةعر الوةةرف ان ال تليةةر  ولجةةدعدمةةي، 

(، 0.05( وهةةن ا بةةر مةةت  0.122165جةةا س البي ةةة اال ت اليةةة  

ويذلك ال يكون هكا  مشكلة فن التوزي  الطبيعن، ما يعكن ان رةعر 

تب  السير العشوائن وليس لديةي ل ةل مسةتبر فةن يالورف ال واز  

خالل ال دا ال بحو ة وغير مسةيطر عليةي مةت قبةم ال ةراقبيت تبلباتي 

والبيالةاس  ،( يوضة  ذلةك1كم  على السيارة الكبديةة فةن البلةد والشة

 . (1فن ال لحق   ةموضح
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 العرض البياني لمتغير سعر الصرف  :(1الشكل )

 . (Eviews10مت اعداع البا ث ياالعت اع على م رجاس يرلام)   ال ودص :

 

االحصأأأاءات الوصأأأفية لمتغيأأأر نسأأأب السأأأيولة للمصأأأارف  .2

 التجارية :

يلغ متورل ل تلير لسو السيولة لل واصف التجاصية فةن 

لسةةبة  2018إلةةى  2014ييالةةاس محةةم الدصارةةة خةةالل الفتةةرا مةةت 

فن   والبي ة العليا لكسو السيولة (68%)يوريل قي تي  (%64.95)

(، ويلةةغ قي ةةة 50%والبي ةةة الةةدليا   (72%)ال وةةاصف التجاصيةةة 

( في ةةا يلةةغ معامةةم االلتةةوا  قي ةةة 32.79583االلحةةراف ال عيةةاص   

التوزية  التكةراص   ىوهن تدل على ان مكحكة (1.270648-)رالبة 

  ةا يتضة   ،(3.21489)مةم تفةرط  قلةيال لجهةة اليسةاص ي عا ملتةو  

 ( .2ذلك فن الجدول  

 

 ( االحصائيات الوصفية لمتغير نسب السيولة للمصارف التجارية للمدة المبحوثة2الجدول )

مقاييس النزعة 

 المركزية والتشتت
 الوسيط المتوسط

اعلى 

 قيمة
 ادنى قيمة

االنحراف 

 المعياري
 التفلطح االلتواء

Jarque- 

Bera 
Probability 

 0.00029 16.2609 3.2148 1.2706- 6.0096 50 72 68 64.95 القيمة

 

 (Eviews10ال ودص : مت اعداع البا ث ياالعت اع على م رجاس يرلام)  

 

ال تتبةةة  التوزيةةة  لسةةةو السةةةيولة ان ال تليةةةر   ةةةا لجةةةد 

( وهةةن اقةةم مةةت 0.000294جةةا س البي ةةة اال ت اليةةة   إذالطبيعةةن 

كون هكا  مشةكلة فةن التوزية  الطبيعةن، والشةكم ت(، ويذلك 0.05 

. ( 2فةةةةةةن ال لحةةةةةةق   ةوالبيالةةةةةةاس موضةةةةةةح ( يوضةةةةةة  ذلةةةةةةك2 
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 لمتغير نسب السيولة للمصارف التجاريةالعرض البياني :  ( 2الشكل )

 ( .Eviews10ال ودص : مت اعداع البا ث ياالعت اع على م رجاس يرلام)  

 

 ثانياً : اختبارات جذر الوحدة لالستقرارية :

( Unit Root Testاجةةرس اختبةةاصاس جةةذص الو ةةدا   

رةعر الوةرف الةديكاص العراقةن علةى للسالرم ال مكيةة لدصارةة ا ةر 

( يهةةدف 2018-2014لسةةو السةةيولة لل وةةاصف التجاصيةةة لل ةةدا  

( و ةةكفل اختبةةاصاس جةةذص Stationaryالتحبةةق مةةت ارةةتبراصيتها  

وفق الفرض العدمن إلى اختباصاس تفترض على الو دا ال ست دمة 

عةةدمياً يوجةةوع جةةذص الوا ةةةدا فةةن السلسةةلة مةةةدلالً ذلةةك علةةى عةةةدم 

(، واختباص Augmented Dickey-Fullerختباص  اا،  ارتبراصه

 Dickey-Fuller GLS  واختبةةاص ،)Phillips – Perron )

واختبةةةاصاس تفتةةةرض عةةةدميا ارةةةتبراص السلسةةةلة ال مكيةةةة  اختبةةةاص 

(Kwiatkowski – Phillips- Schmidt – Shin) . 

( ان متليةةر رةةعر الوةةرف غيةةر 3يتضةة  مةةت الجةةدول  

 Augmentedواتجةاه عةام فةن اختبةاص  يوجةوع  ةد  ايةل  مستبرا

Dickey-Fuller  واختباص ،)Phillips – Perron وذلك يداللةة )

-(، وإن قي ةة  0.05( ا بةر مةت  Probabilityالبي ة اال ت اليةة  

عكةةد  (3.164400-( ال حسةةوية اقةةم مةةت الجدوليةةة  2.305018

(، لةذا رةيتا Dickey-Fuller GLS( فن اختباص  0.05ال ستوت  

ل فرضةةية العةةدم والتةةن تةةكى علةةى ان السلسةةلة ال مكيةةة غيةةر قبةةو

 -Kwiatkowski – Phillips)الختبةاص ا مةا ي ةىمستبرا، امةا 

Schmidt – Shin)  فتبةةةيت الةةةي مسةةةتبر وذلةةةك يداللةةةة قي ةةةة

( عكةةةد 0.146000( ال حسةةوية ا بةةر مةةت الجدوليةةة  0.193573 

 غيةر (، ويشكم عام ولكةم االختبةاصاس ال دصورةة 0.05ال ستوت  

ال ستبرا( وجدلا الةي وعكةد اخةذ الفةرق ااول توةب  مسةتبرا وذلةك 

 ( .0.05( اقم مت  Probabilityالن قي ة  

 

 ( نتائج اختبارات جذر الوحدة لالستقرارية لمتغير سعر الصرف للفترة المبحوثة3الجدول )

 عند المستوى

 االختبارات
ADF ADF  المطور PP KPSS 

t-Statistic Probability t-Statistic النتيجة t-Statistic Probability t-Statistic النتيجة 

بوجود حد ثابت 

 واتجاه عام
 مستبر 0.193573 0.5805 2.016174- غير مستبر 2.305018- 0.4292 2.296123-

 عند الفرق االول

بوجود حد ثابت 

 واتجاه عام
 ــــــــــ ــــــــــ 0.0001 5.718107- مستبر 5.799877- 0.0001 5.709911-

 (Eviews10ال ودص : مت اعداع البا ث ياالعت اع على م رجاس يرلام)  
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( ان متليةةةةر لسةةةةو السةةةةيولة 4يتضةةةة  مةةةةت الجةةةةدول  

 ايةل واتجةاه عةام فةن يوجةوع  ةد  لل واصف التجاصية غير مسةتبرا

 Phillips(، واختبةاص  Augmented Dickey-Fullerاختبةاص  

– Perron  وذلةك يداللةة البي ةة اال ت اليةة )Probability ا بةر )

( ال حسوية اقم مت الجدوليةة 2.580522-(، وإن قي ة  0.05مت  

-Dickey( فةةةن اختبةةةاص  0.05عكةةةد ال سةةةتوت   (3.161200- 

Fuller GLSا قبول فرضية العدم والتةن تةكى علةى ان (، لذا ريت

السلسةةةةةةلة ال مكيةةةةةةة غيةةةةةةر مسةةةةةةتبرا، امةةةةةةا يالكسةةةةةةبة لالختبةةةةةةاص 

(Kwiatkowski – Phillips- Schmidt – Shin)  فتبةيت الةي

( ال حسةةةوية ا بةةةر مةةةت 0.250583مسةةةتبر وذلةةةك يداللةةةة قي ةةةة  

(، ويشةةكم عةةام  ةةم 0.05( عكةةد ال سةةتوت  0.146000الجدوليةةة  

( وجةدلا KPSSورة  غير ال سةتبرا عةدا اختبةاص االختباصاس ال دص

الةةةةي وعكةةةةد اخةةةةذ الفةةةةرق ااول توةةةةب  مسةةةةتبرا وذلةةةةك الن قي ةةةةة 

 Probability  0.05( اقم مت.) 

 

 ( نتائج اختبارات جذر الوحدة لالستقرارية لمتغير نسب السيولة للمصارف التجارية4الجدول )

 المستوىعند 

 االختبارات
ADF ADF  المطور PP KPSS 

t-Statistic Probability t-Statistic النتيجة t-Statistic Probability t-Statistic النتيجة 

بوجود حد ثابت 

 واتجاه عام
 مستبر 0.250583 0.3712 2.409268- غير مستبر 2.580522- 0.2429 2.693897-

 عند الفرق االول

ثابت بوجود حد 

 واتجاه عام
 ــــــــــ ــــــــــ 0.0001 33.77502- مستبر 11.17749- 0.0000 11.01942-

 . (Eviews10ال ودص : مت اعداع البا ث ياالعت اع على م رجاس يرلام)  

 

ثالثاً : اختبأار معامأل االرتبأاي بأين سأعر الصأرف الأدينار العراقأي 

 :ونسب السيولة للمصارف التجارية

والذ  يشةير  1و+  1 –مبياس االصتباط ييت متليريت يب  قي تي ييت 

 ( يوض  ذلك :5إلى مدت اصتباط ال تليريت خطياً، والجدول  

 

 

 

 

 ( قيم معامل االرتباي5الجدول )

 العالقة ) عكسية ( معاملقيمة  العالقة ) يردية ( قيمة معامل

 ال توجد عالقة 0 ال توجد عالقة 0

 توجد عالقة ضعيفة -0.4إلى  0مت  توجد عالقة ضعيفة 0.4إلى  0مت

 توجد عالقة متورطة -0.5 توجد عالقة متورطة 0.5

 توجد عالقة قوية - 0.9إلى  -0.6مت  توجد عالقة قوية 0.9إلى  0.6مت 

 توجد عالقة شبي تامة -1إلى  -0.9ييت  شبي تامةتوجد عالقة  1إلى  0.9ييت 

 عالقة تامة  -1 عالقة تامة 1

 . [14]ال ودص: مت إعداع البا ث ياالعت اع على ال ودص

 

( إلةةةى وجةةةوع عالقةةةة اصتبةةةاط معكويةةةة 6يشةةةير الجةةةدول  

يةةةةيت رةةةةعر الوةةةةرف الةةةةديكاص العراقةةةةن ولسةةةةو السةةةةيولة موجبةةةةة 

إذ يللل قي ةة ال ؤشةر الكلةن  لل واصف التجاصية خالل مدا البحث،

( 0.05  اقم مةت ( وعكد مستوت معكوية*0.462ل عامم االصتباط  

هةذه الكتيجةة  وهو عليم على وجوع العالقة ييت ال تليريت،   ا تشير

 ارةها ل ةا  الي  ل ا ازعاعس قيا رةعر الوةرف الةديكاص العراقةن إلى

. خالل مدا البحةثلسيولة لل واصف التجاصية لسو اذلك فن تع ي  

ويهذا لرفض فرضية العدم ولببم الفرضية البديلةة التةن تةكى علةى 
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يوجةةد عالقةةة اصتبةةاط ذاس عاللةةة إ وةةائية معكويةةة يةةيت تبلبةةاس  الةةي 

رةةةعر الوةةةرف الةةةديكاص العراقةةةن علةةةى لسةةةو السةةةيولة لل وةةةاصف 

 .التجاصية خالل مدا البحث( 

 

 معامل االرتباي بين سعر الصرف الدينار العراقي ونسب السيولة للمصارف التجارية (6الجدول )

 المتغير المستقل                                            

 المتغير المعتمد
 سعر الصرف الدينار العراقي

 **0.462058 التجاريةنسب السيولة للمصارف 

Probability 0.0002 

N 60 

 (Eviews10ال ودص : مت اعداع البا ث ياالعت اع على م رجاس يرلام)  

 

سأأعر الصأأرف الأأدينار العراقأأي  بأأيناختبأأار قيمأأة التأأأثير رابعأأاً : 

 ونسب السيولة للمصارف التجارية:

( إلةةى وجةةوع تةةر ير 7التحليةةم الةةواصعا فةةن الجةةدول  تشةةير لتةةائ)  

رعر الورف الديكاص العراقن لسو السيولة لل وةاصف  معكو  ييت

وهةةن اعلةةى  15.74417) ( ال حسةةوية  F، يداللةةي قي ةة  التجاصيةة

(,   ةا يلةغ معامةم 0.05مت قي تي الجدولية وعكةد مسةتوت معكويةة  

الوةرف الةديكاص رةعر ( وهةذا يعكةن ان 2R  )0.213497التحديةد  

%( تبريبةةاً مةةت االختالفةةاس ال فسةةرا فةةن 21ارةةها وفسةةر  العراقةةن 

%( إلةةةى 79ويعةةةوع البةةةاقن  لسةةةو السةةةيولة لل وةةةاصف التجاصيةةةة 

لهةا غيةر عاخلةة فةن إمتليراس عشوائية ال ي كةت السةيطرا عليهةا او 

ال ةةوذق االلحةةداص ا ةةالً، ومةةت خةةالل متايعةةة قةةيا معةةامالس الةةذ  

الفرضةةية  قبةةولصفةةض فرضةةية العةةدم و( رةةيتا 7يظهرهةةا الجةةدول  

يوجةد عالقةة تةر ير ذاس عاللةة إ وةائية  على الي  كى  تن تالبديلة ال

معكوية ييت تبلباس رعر الورف الديكاص العراقن على لسو السيولة 

 .التجاصية خالل مدا البحث( لل واصف 

 

 نسب السيولة للمصارف التجارية فيسعر الصرف الدينار العراقي  وقياس تأثير bANOVAنتائج اختبار  ( 7جدول )ال

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     
C -40.16329 26.50005 -1.515593 0.1351 

EX 0.084670 0.021339 3.967893 0.0002 

     
     

R-squared 0.213497 Mean dependent var 64.95000 

Adjusted R-squared 0.199937 S.D. dependent var 6.009667 

S.E. of regression 5.375422 Akaike info criterion 6.234316 

Sum squared resid 1675.919 Schwarz criterion 6.304128 

Log likelihood -185.0295 Hannan-Quinn criter. 6.261624 

F-statistic 15.74417 Durbin-Watson stat 0.321281 

Prob(F-statistic) 0.000202    

     
     

 . (Eviews10ل ودص : مت اعداع البا ث ياالعت اع على م رجاس يرلام)  ا
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 االستنتاجات

إَن اهةةا مةةا التهةةل اليةةي الكتةةائ)، والكباشةةاس، التةةن امتةةدس فةةن اطةةر 

 البحث، ومحاوصه ي كت عرضها، ي ا يلن:

إن ال وةةاصف التجاصيةةة العاملةةة فةةن العةةراق لةةديها لسةةـو رةةيولة  .1

اعا (، وزية%64.95عاليـة جداً، اذ  ةان متورةل لسةو السةيولة  

 إذهذه الكسةو يةؤع  الةى فبةدان ال وةاصف لتوليةد  ةافن اصيةاى 

  ان مـت االجـدص ارتث اصها الري ا مـ  تـوافـر فـرص صيحيـة .

اظهرس لتائ) التحليةم اق وةائن ان عالقةة االصتبةاط يةيت رةعر  .2

الوةةةرف يسةةةير ياتجةةةاه طةةةرع  مةةة  لسةةةو السةةةيولة لل وةةةاصف 

(، وقد 0.0002ال عكوية   ( يداللة البي ة%46التجاصية ويكسبة  

لل كطةةق ال ةةالن ويعةة ت ذلةةك الةةى زيةةاعا رةةعر  اجةةا  هةةذا مطايبةة

الوةةةرف يشةةةكم ايجةةةاين فةةةن زيةةةاعا لسةةةو السةةةيولة لل وةةةاصف 

التجاصيةةةة، ويالتةةةالن فبةةةدان ال وةةةاصف لتحبيةةةق االصيةةةاى يسةةةبو 

 ال ياعا فن لسو السيولة. 

و لسة فةنييكل لتائ) التحليم اال وائن ان رعر الوةرف يةؤ ر  .3

( R²السيولة لل واصف التجاصية ، إذ يللل قي ة معامم التفسير  

 (، يداللة معكوية الك وذق البيارن وهو :%21لسبة  

 

𝑦 لسو السيولة لل واصف التجاصية =  −40.16329 + …   رعر الورف 0.08467 … … … … … … . (𝟑) 

 

 المقترحات :

على البكك ال ر    العراقن توجيي ال واصف يةرن تكةون لسةو  .1

السيولة ض ت ال ستوت ال ببول، إذ إًن تطرفهةا ياالصتفةاع يسةبو 

امةةوال عبةةر اصتفةةاع االص ةةدا الكبديةةة غيةةر ال سةةتللة، اتعطيةةم 

،  ةةول ذاس الكفةةا اواالرةةتعالة يةةال براس العل يةةة واالرتشةةاصية 

السةةةةيولة علةةةةى لحةةةةو افضةةةةم،  اعاصتبةةةةديا الحلةةةةول ال بتر ةةةةة ق

والةةت لى مةةت الكسةةو ال رتفعةةة لألص ةةدا الكبديةةة الفائضةةة لةةدت 

ل ةةةالن ال وةةةاصف التجاصيةةةة، م ةةةا يتةةةي  فر ةةةة ا بةةةر للتعةةةافن ا

 واالرت راص يكجاى فن ميدان االع ال .

على البكك ال ر    الع م على خفةض تبلبةاس ارةعاص الوةرف  .2

 وذلك ل ياعا االرتبراص فن لسو السيولة ال ورفية .

 فنضروصا البيام يال  يد مت الدصاراس لتحديد العوامم ال ؤ را  .3

لسةةةةو السةةةةيولة لل وةةةةاصف التجاصيةةةةة، ياقضةةةةافة الةةةةى  البيةةةةام 

يالدصاراس اخرت مباصلة فن يلدان عريية واجكبية للتعةرف علةى 

 مدت التبايت ولتع يا الكتائ) .
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 المالحق

 ( سعر الصرف1الملحق )

 2014 2015 2016 2017 2018 

 1246 1292 1235 1221 1222 كانون الثاني

 1229 1272 1240 1241 1222 شباي

 1217 1254 1261 1270 1222 اذار

 1202 1251 1277 1297 1248 نيسان

 1200 1250 1284 1309 1222 مايس

 1200 1248 1266 1306 1231 حزيران

 1201 1258 1273 1231 1215 تموز

 1206 1254 1281 1217 1213 آب

 1206 1255 1289 1222 1204 ايلول

 1205 1259 1298 1220 1207 تشرين االول

 1199.78 1252 1296 1219 1200 تشرين الثاني

 1195.31 1251 1303 1216 1206 كانون االول

 . ( www.cbi.iqال ودص : مت اعداع البا ث ياالعت اع على التباصير السكوية للبكك ال ر    العراقن  

 

 ( نسب السيولة للمصارف التجارية العاملة في العراق2الملحق )

 2014 2015 2016 2017 2018 

 58 68 67 68 68 كانون الثاني

 58 68 67 69 68 شباي

 57 69 67 69 68 اذار

 58 69 69 72 69 نيسان

 56 69 68 69 68 مايس

 56 68 68 67 69 حزيران

 54 68 68 66 69 تموز

 54 59 68 67 69 آب

 51 59 68 68 69 ايلول

 51 59 68 68 68 تشرين االول

 50 60 68 69 68 تشرين الثاني

 50 72 68 69 68 كانون االول

 . ( www.cbi.iqالتباصير السكوية للبكك ال ر    العراقن  ال ودص : مت اعداع البا ث ياالعت اع على 

 

313                           (303-313)




