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 الخالصة

الركائزّاألساسيةّالتيّتقومّعليهاّالسياساتّاالقتصاديةّوالدورّالمهمّوالكبيرّفيّتوجيهّالنشاطّّإحدىالسياسةّالنقديةّّدّ تع 

تقومّالساال ةّالنقديةّالمتمةلةّلالبناّالمركز ّلاتبااّاسااتراتيميةّةعينةّةلّاستّاسااتخدامّةختلاّاألدواتّّإذاالقتصاااد  ّ

حممّاإلقراضّواالقتراضّةلّالمؤسساتّّفيالمتاحةّلبلوغّتلاّاألهدافّوااصةّالنشاطّالتمار ّةتمةلةّلأدواتهاّللتأثيرّ

ليانّاثرّالسياسةّالنقديةّعلىّحممّاالئتمانّالمصرفيّلبعضّ ّوهناّتستهدفّالدراسةّ المتخصصةّكالمصارفّالتمارية

)ّأسعارّلـااالمصارفّالمتخصصةّلاستخدامّالمنهميةّالحديةةّللتكاةلّالمشتركّلقياسّاثرّالسياسـااـااـااةّالنقديـااـااةّالتيّتتمةلّ

يضّسااعرّالىّتخةالصاارفّ ّسااعرّالةائدرّ عرضّالنقودىّعلىّحممّاالئتمانّالمصاارفيّالتمار ّ ّوتوصاالةّالدراسااةّ

علىّاالئتمانّالممنوحّّءااغلبّاالئتمانّالصااناعيّتكونّلتاتّرسوسّأةواتّعاليةّوهتاّيشااكلّعبّألنّ الةائدرّالمسااتوفارّ

الق ااّالصاااااناعيّوتقللّةلّاالساااااتيرادّعلىّّفيتؤثرّّهانلتلاّالمشااااااريزّ ّو يادرّحممّاالئتمانّالصاااااناعيّودعمهاّأل

حديدّساااعرّالصااارفّاةاّلقوىّالعرضّاوّال لبّاوّيحددّةلّقبلّالبناّةختلاّالق اعاتّاألارىّوضاااروررّانّيكونّت

ّ.المركز ّالعراقيّوجعلهّشبهّثالةّ

 

 االئتمانّالمصرفي ّسعرّالةائدرّالسياسةّالنقديةّ ّسعرّالصرفّ الكلمات المفتاحية:  

 

 

 

The Impact of Monetary Policy on the Volume of Industrial Credit in Iraq for the 

Period 2003-2020 

Ali J. Abdulhussain 1 ,  Miqdad Jassim Abd 2  ,  Wadhah Raheem Rahi 3 

 
ّ

Abstract 

 Monetary policy is one of the main pillars upon which economic policies are based and the 

important and significant role in directing economic activity, where the monetary authority 

represented by the Central Bank follows a certain strategy by using the various tools available 

to achieve those goals, especially commercial activity represented by its tools to influence 

the volume of lending and borrowing from institutions Specialized such as commercial 

banks, and here the study aims to show the impact of monetary policy on the volume of bank 

credit for some specialized banks using the statistical program EViews 10 to measure the 

impact of monetary policy, which is (exchange rates, interest rate, money supply) on the 

volume of commercial bank credit, and the study found a price The interest collected on the 

loans granted on the basis of the real cost of the borrowed funds, taking into consideration 

the annual inflation rate prevailing in Iraq and the need for there to be an increase in the 

volume of loans granted by commercial banks from one year to another because it will return 

with an increase in the bank’s capital. 
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تحقيقّاالهدافّاالقتصااااااديةّةلّاستّالساااااياساااااةّالنقديةّوأدواتهاّ

والتحكمّفيّعرضّالنقدّللحدّةلّالمشااااكلّالتيّتصااايبّاالقتصاااادّ

لتضااااخمّواالسااااتقرارّالنقد ّواالقتصاااااد ّ ّالوطنيّةةلّةعدالتّا

ويمكلّالقوتّانّللساال ةّالنقديةّاسااتراتيميتهاّالخاصااةّ ّعلّطريقّ

إعادرّدورّالنشاااااطّالنقد ّوالمصاااارفيّوإعادرّالنعرّفيّالعديدّةلّ

ّاألسسّّوالقوانيلّالتيّرسمهاّقانونّالبناّالمركز ّالعراقيّ.

والمةب ةّوةنهاّللسااااااياسااااااةّالنقديةّةمموعةّةلّالو ائاّالمحةزرّ

التحكمّفيّحممّالقروضّواالقتراضّالمقدمّةلّقبلّالمؤساااااسااااااتّ

 ويلّاألجلّالقصاااااايرّاالجلّوكتلاّالتمويلّالالماليةّفيّالتمويلّ

شميزّالمصارفّالمتخصصةّعلىّةنحّاالئتمانّّعلىولهاّالقدررّ ت

احدّالق اعاتّاالقتصااااديةّةةلّاالقراضّالتيّّفيالتمار ّوالتأثيرّ

ؤسااااااساااااااتّالمصاااااارفيةّعلىّالمعاةستّالتمارية ّتعدّتقومّلهّالم

المشااروعاتّالصااناعيةّلمختلاّةكوناتهاّ)ّالصااايررّوالمتوساا ةّ

والكبيررىّةلّالق اعاتّالمهمةّالتيّلهاّدورّأساااساايّلدىّأصااحابّ

القرارّاالقتصاد ّفيّعمليةّالتنميةّاالقتصاديةّواالجتماعيةّويعودّ

القتصاااادّالوطنيّ ّوهناّذلاّلمردودهاّاالقتصااااد ّاإليماليّعلىّا

اللاادّةلّةعرفااةّحممّاإلقراضّالتمااار ّالممنوحّةلّقباالّالمهااا ّ

حممّّفيالمصااااارفيّالعراقيّوقياسّةدىّتأثيرّالساااااياساااااةّالنقديةّ

االئتمانّعلىّالمعاةستّالتماريةّ ّوتضمنةّالدراسةّثسثةّةباحثّ

األوتّةنهميةّالدراساااااااةّوالةانيّاالطارّالنعر ّوالمبحثّالةالثّ

ّنبّالتحليليّللدراسةّ.الما

 

 المبحث األول / منهجية البحث

 -أهمية الدراسة :

ثارّالتيّتتركهاّالساااياساااةّالنقديةّعلىّتأتيّاهميةّالبحثّلمعرفةّاآلّ

حممّاالئتمانّالمقدمّةلّقبلّلعضّالمؤسااساااتّالماليةّوالمصاارفيةّ

ّعلىّالمعاةستّالتماريةّّفيّالعراقّ.ّّ

 

 -هدف الدراسة : 

حممّاالئتمانّّفيتهدفّالدراساااةّالىّةعرفةّتأثيرّالساااياساااةّالنقديةّ

 الصناعيّالممنوحّةلّقبلّلعضّالمؤسساتّالماليةّالمتخصصة

 

  -مشكلة الدراسة :

يعدّانخةاضّحممّاالئتمانّالصااااااناعيّالمقدمّةلّقبلّالمصااااااارفّ

المتخصااااصااااةّفيّالعراقّةلّاهمّالمشاااااكلّالتيّتواجهّالق اعاتّ

الق ااّالصااناعيّوالتيّاالقتصاااديةّالمه مةّفيّالدولةّواصااوصاااّم

ّتقدمّالقروضّللمنتميلّةلّاجلّتكويلّوتراكمّراسّالمات.

 

 -فرضية الدراسة: 

ةلّاستّالمشاااكلةّسااانعتمدّعلىّالةرضااايةّالتاليةّ)ّتؤثرّالساااياساااةّ

لّقبلّحممّاالئتمانّالتمار ّالمقدةةّةّفيالنقديةّلشااااااكلّإيماليّ

ّّّّّّّ.ىالمؤسساتّالماليةّالمتخصصة

 

 -مجتمع وعينة الدراسة: 

اتختتّالدراساةّالسالسالةّالزةنيةّالخاصاةّلحممّاالئتمانّّ

الصناعيّالممنوحةّةلّالمصارفّالمتخصصةّللمعاةستّالتماريةّ

وساااعرّالةائدرّلدىّالبناّالمركز ّوساااعرّالصااارفّلاالعتمادّعلىّ

ناتّالمنشااااااوررّللةتررّةلّ يا نة2020ّّّ–2003ّالب واعتمادهاّكعي

ّللدراسة.ّ

 

 المبحث الثاني / االطار النظري والمفاهيمي

 -اوال : مفهوم السياسة النقدية :

فّعلىّانهاّةمموعةّاإلجراءاتّالتيّتتختهاّالدولةّفيّإداررّتعرّ 

فّتعرّ و.ّ[1] كلّالنقودّواالئتمانّوتنعيمّالسايولةّالعاةةّلسقتصاادّ

ةستوىّّفيانهاّالسياساتّواإلجراءاتّالخاصةّلالتاثيرّعلىّأيضاّ

النتائجّواالسااااعارّعلّطريقّعرضّالنقودّويأتيّتأثيرّالسااااياسااااةّ

حممّاالنةاقّ)ّاالستهسكيّواالستةمارىّوااصةّّفيالنقديةّلتأثيرهاّ

لالنساااااابةّلسسااااااتةمارّعلّطريقّسااااااعرّالةائدرّالت ّيتأثرّلالتاييرّ

ّّ. [2]لعرضّالنقودّ

ويمكلّا هااارّةةهومّالسااااااياااساااااااااتّالنقااديااةّلممموعااةّالقواعاادّ

حممّّفيواإلجراءاتّالتيّيصااادرهاّالبناّالمركز ّلارضّالتأثيرّ

الساايولة ّوذلاّللحدّةلّتايراتّفيّالمسااتوىّالعامّألسااعارّالساالزّ

والخدةات ّوالساااااي ررّعلىّاالئتمانّالمصااااارفيّالمتاحّللق اعاتّ

االقتصاااد ّوتحقيقّالتو ياّّالنشاااطّفياالقتصاااديةّلهدفّالتأثيرّ

ّاألةةلّللمواردّاالقتصاديةّالمتاحة.ّ

 

 -ثانيا: اهداف السياسة النقدية :

يوجدّالعديدّةلّاألهدافّالتيّتسااااااعىّلهاّالساااااال ةّالنقديةّ)البناّ

ّتلااااّاألهااادافّالتيّيمكلّ ّوةلّاهم المركز ىّةلّاجااالّتحقيقهاااا

ّ -:أجمالهاّكماّيلي

اسااااااتقرارّالمسااااااتوىّالعامّالمحافعةّعلىّاسااااااتمراريةّ -1

 ّ.لألسعار

التأثيرّفيّعرضّالنقودّنحوّالتوسزّاوّاالنكماشّ ّةلّّّ -2

 ّ. [3]ّاجلّالتأثيرّفيّالقورّالشرائيةّللممتمز
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العملّعلىّتحساااااايلّةيزانّالمدفوعاتّلالتدالّللحدّةلّ -3

التوساازّفيّحممّالقروضّالممنوحّللوحداتّاالقتصاااديةّ

 .ّ [4]اداتّغيرّالمصرفيةّةلّاجلّاةضّاالستير

ّةلّاالساااتخدامّعبرّتحةيزّالنشااااطّّ -4 تحقيقّةساااتوىّعاتن

االقتصاااد ّوةحاولةّالوصااوتّالىّأعلىّةسااتوىّةمكلّ

 تو ياّاألةةلّللمواردّال بيعيةّوالبشرية.الةلّ

 

 

 - :ثالثا: ادوات السياسة النقدية

تقومّالساااياساااةّالنقديةّفيّأ ّدولةّلاساااتخدامّةمموعةّةلّاالدواتّ 

للتحكمّفيّعرضّالنقدّوحممّاالئتمانّالمصاااااارفيّلتحقيقّاهدافهاّ

المرسااوةةّولالتنساايقّةزّالسااياساااتّاالقتصاااديةّاالارىّوةلّاهمّ

ّّ-تلاّاالدواتّهي:ّ

 سعرّاعادرّالخصم:-1

اّالمركز ّةلّيقصاادّسااعرّإعادرّالخصاامّالةائدرّالتيّيخصاامهاّالبن

استّاألوراقّالتماريةّالتيّتقومّلخصاااااامهاّالمصااااااارفّالتماريةّ

للحصااوتّعلىّاحتياطاتّنقديةّجديدرّتسااتخدةهاّألغراضّاالئتمانّ

وةنحّالقروضّللمتعاةليلّةعهاّةلّاالفرادّوالمؤسااااااساااااااتّوكتلاّ

يعرفّإعادرّالخصامّهوّالساعرّالت ّيةرضاهّالبناّالمركز ّةقاللّ

تماريةّاوّساااعرّالةائدرّالت ّيتقاضاااااّالبناّإعادرّاصااامهّألوراقّ

المركز ّةلّالبنوكّالتماريةّعندّاالقتراضّاوّطلبّإعادرّالخصمّ

ّ. [5]ّةاّلديهاّةلّأوراقّتمارية

ّعملياتّالسوقّالمةتوحةّّ-2ّ

يقصدّلهاّتدالّالبناّالمركز ّفيّالسوقّالماليةّلبيزّأوّشراءّّّّّّ

األوراقّالماليةّلصاااةةّعاةةّوالسااانداتّالحكوةيةّلصاااوررّااصاااةّ

ّ ّوحسااااااااابّةت لبااااتّالعروفّّفيلهااادفّالتاااأثير عرضّالنقود

االقتصاااااديةّ ّولتلاّفلنّالبنوكّالمركزيةّتحتةمّلكمياتّكبيررّةلّ

ةلّأسااااااهلّّدّ  ّوتعّ [6].ةّاآلجاتّاألوراقّالماليةّالحكوةيةّةختلة

األدواتّوأكةرهاّفاعليةّ ّفعندةاّيقومّالبناّالمركز ّلعمليةّالبيزّ

والشااراءّفيّسااوقّاألوراقّالماليةّفلنهّلهتاّالحالةّساايتكةلّلاةتسكّ

يةّالبيزّ تهّةلّعمل يا يةّتسااااااااعداّلتحقيقّغا مال عةّلألوراقّال ةحة

الىّتايراتّواساااعةّفيّإنّهتاّالعملياتّتؤد ّ   [7]والشاااراءّتلاّ

إذاّشعرّااالحتياطياتّالسائلةّالمتو فررّلدىّالبنوكّالتماريةّ ّفمةسّم

البناّالمركز ّلضروررّتوسيزّعرضّالنقدّفلنهّسيشتر ّالسنداتّ

عدتهااّ قا لدىّالبنوكّوتتساااااازّ يةّ طاتّالنقاد لاّاالحتياا لت  ّفتزدادّ

ةاّارتأىّالبنااّالمركز ّ بااّتااالئتماانياةّوالعكسّالصااااااحيحّإذاّ

ّ. [8]سياسةّنقديةّانكماشيةّ

ّ

 -االحتياطيّالنقد ّالقانوني:ّّ-3

تمةلّةت لباتّاالحتياطيّالمبالغّالتيّتلتزمّالمصاااااااارفّالتماريةّ

والمؤساااااسااااااتّالماليةّالتيّتقبلّالودائزّاالحتةا ّلنسااااابةّةعينةّةلّ

ودائعهاّلشااكلّةوجوداتّفيّصااناديقهاّلمواجهةّالسااحولاتّاليوةيةّ

للعمسءّعلىّودائعهمّوتوفيرّحدّادنىّةلّالسيولةّوالضمانّلحمايةّ

ّوكااا ّالبنوكّوالمؤسااااااساااااااااتّحقوقّالمودعيلّ  تلااااّتحتةمّهاااتا

لاحتياطياتّنقديةّفيّصااااااوررّحسااااااابّجارّلدىّالبناّالمركز ّ

الغراضّتسويةّحسالاتّالمقاصةّليلّالبنوكّوةواجهةّالنقصّفيّ

ّّ [9].نقديةّالصندوقّوةنحّالقروض

ّالقااانونّكتم لباااتّ ّلقور تتحااددّانوااّاالرصاااااااادرّالم لولااةّاةااا

وةت لباتّاالحتياطيّتحةّال لبّواةاّاالحتياطيّالقانونيّالجلّ

.ّالحرىلحكمّالعرفّوالتقاليدّكماّفيّةت لباتّاالحتياطيّاالضافيّ)

ولقدّوجدتّالبنوكّالمركزيةّالحاجةّقائمةّالحكامّسااااااي رتهاّعلىّ

حممّاالئتمانّالت ّتمنحهّالبنوكّالتماريةّوالحدّةلّاستقسليتهاّعلّ

ّطريقّالقّتسربّفيّاحتياطياتهاّالنقديةّ.

انّتايرّنسااااابّاالحتياطيّالقانونيّيؤد ّالىّتايرّفيّعرضّالنقدّ

فعندةاّتزدادّهتاّالنسااابّتقلّقيمةّّ. [8]ةلّاستّعملّالمضااااعا

واساااااا ةّالمضاااااااعاّالنقد ّويقلّحممّالودائزّالتيّيمكلّدعمهاّل

ّ.ّحممّةعيلّةلّالرصيدّالنقد 

 

  -سعر الفائدة وسعر الصرف عرض النقود:ثالثاً: 

 -: سعر الفائدة -1

البناّالمركز ّالعراقيّصااسحية1976ّّلساانة64ّّةنحّالقانونّرقمّ

تحديدّالحدودّالعلياّوالدنياّألسعارّالةوائدّالتيّتتقاضاهاّالمصارفّ

أوّتدفعهاّفيّأعمالهاّالمصاااارفيةّ ّوعليهّفلنّالسااااياسااااةّالنقديةّفيّ

العراقّقدّاتساامةّطيلةّالعقودّالماضاايةّلسااياسااةّنقديةّتعتمدّسااعرّ

ثالةّ ّلمعنىّأنّسااااااعرّالةائدرّاةتا ّلالممودّوعدمّإةكانيةّفائدرّ

تحديدّةعدالتهاّعلّطريقّالمصااااارفّ ّلمعنىّآارّتحديدّأسااااعارّ

وعلىّهتاّاألساسّّالةائدرّلشكلّإدار ّعلّطريقّالبناّالمركز ّ.

اتمااهّالبناااّالمركز 2020ّّّ–2003ّساااااانماادّانااهّاستّالةتررّ

تحديدّتلاّاألسااااااعارّفيماّّالعراقيّالىّاالسااااااتمرارّفيّالتدالّعند

يخصّالمصااارفّكافةّ)ّالحكوةيةّ ّالعاةةّ ّالخاصااةّ ّالتماريةّ ّ

عتمدّساااياساااةّرفزّهيكلّأساااعارّالةائدرّّكأدارّلمتبّاالزراعيةّىّ ّف

المداراتّواحتواءّجزءّةلّفائضّالساااااايولةّةلّالممهورّ ّوكانّ

لماّيتناسااااااابّواألهدافّالمتعددرّ لدورّهتاّالرفزّةعتدالمّوتدريمياّم

السياسةّالنقديةّفيّهتاّالمرحلةّ ّوجاءّاعتمادّالسياسةّالنقديةّعلىّ

أسااااااعارّالةائدرّلوصااااااةهاّأدارّنقديةّةباشااااااررّةقيدرّلمنافتّاالاتستّ

فقدّتمّإلااءّهاةش2003ّّالنقد ّوالماليّفيّاالقتصااااااادّ ّفيّعامّ
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ألساااعارّالةائدرّإذّكانةّ انكماشاااياّم المرونةّواعتمدتّالسااال ةّهيكسّم

%ّعلىّودائزّالتوفيرّو7ّّارّالةائدرّالمدفوعةّللق ااّالخاصّأسااااع

10ّ%ّلمدرّسااانةّو9ّّ%ّعلىّالودائزّالةالتةّلمدرّساااتةّأشاااهرّو8ّّ

%ّللقروض14ّّ%ّلمدرّسنتيلّ ّأةاّأسعارّالةائدرّالمقاضارّفكانةّ

%16ّّ%ّللقروضّةتوساااااا ااةّاألجاالّو15ّّقصاااااايررّاألجاالّوّ

االنكماشااايّألساااعارّالةائدرّللقروضّطويلةّاألجلّوجاءّهتاّالهيكلّ

وإلااءّهاةشّالمرونةّعكسّالمن قّاالقتصاااااد ّ ّفةيّهتاّالساااانةّ

اتمهةّةعدالتّالتضااااخمّوالمتمةلةّلالمسااااتوىّالعامّلألسااااعارّالىّ

االرتةااّوعدمّتحسااالّساااعرّصااارفّالدينارّالعراقيّاألةرّالت ّلمّ

يشمزّعلىّاالداارّوفيّالوقةّنةسهّالّيتناسبّةزّةاّكانّيتعرضّ

يهّالمها ّالمصرفيّةلّاسائرّنسبيةّأوّفقدانّفرصّرلحّناجمةّإل

علّالتضااااااخمّجراءّتقكلّالقيمةّالمتوقعةّةلّاالئتمانّالممنوحةّفيّ

ّ.لّسعرّفائدرّةنخةض 

  -عرض النقود : -2

تعرضّاالقتصاااادّالعراقيّالىّعقولاتّاقتصااااديةّّكبيررّفرضاااةّ

يةّّفيّعامّ ةّ وتركةّاثراّكبيراّجدا1990ّّعل ئداتّّةاذّتوق عا

النةطّعلّلشااكلّكاةلّتقريباّوتوقاّرفدّالخزينةّالعاةةّلاإليراداتّّ

وكتلاّّ لالمئةّةلّااليرادات90ّّكونّعائداتّّالنةطّتشاااكلّحوليّ

وواجااهّّ تمّتاادةيرّالبنىّالتحتيااةّللاادولااةّلااالكاااةاالّجراءّالحروبّ

االقتصاااااااادّالعراقيّةشااااااكلةّكبيررّفيّتوفيرّاحتياجاتهّةلّالعملةّ

ّ.يةّاستيراداتهّوةستلزةاتّاالعمارلس ةةّّلتا األجنبيةّا

وكااانّاللاادّعلىّالحكوةااةّلتا يااةّاحتياااجاااتهاااّالماااليااةّونةقتهاااّعلّ

 ّدّلأ ّضوالطّقانونيةّأوّةصرفيةي ّطريقّاإلصدارّالنقد ّدونّالتق

سل ةّالنقديةّفيّالعراقّةنقادرّانقيادّةإذّكان سل ةّّاتاةّاال ألواةرّال

ّنقودّةماّأسهمّفيّانهيارّالعملةّالمحلية.ّالسياسيةّّةلّاستّطبزّال

وةلّالمديرّلالتكرّانّالسااال ةّالنقديةّفيّالعراقيّفيّالرلزّاالايرّ

ةلّالقرنّالمنصرمّّقدّفقدّاستقسليتهاّلالكاةلّفأصبحةّوسيلةّلدىّ

الحكوةةّلتنةيتّعمليةّاإلصاااادارّالنقد ّغيرّالمدروسّلتمويلّعمزّ

لعراقيّآثاراّساالبيةّأهمهاّارتةااّالموا نةّةماّرتبّعلىّاالقتصااادّا

ةعدالتّالتضاااخمّوانهيارّالعملةّالمحليةّوالّسااايماّفيّالعقدّاالايرّ

ّّ. [10]2003ّةلّالقرنّالماضيّوحتىّعامّ

اّكبيراّحتىّعامّشااااااهدّعرضّالنفقدّاةاّلعدّاالحتستّ قودّارتةاعم

وذلاّلسببّانقيادّالسياسةّّى1ةوضحّفيّالمدوتّ)هوّ ّكما2014ّ

ثارّالىّالسااياسااةّالماليةّوأصاابحّشااالهاّالشاااغلّهوّتعقيمّاآلالنقديةّ

النقديةّللسااياسااةّالماليةّلسااببّاالنةاقّالحكوةيّالكبيرّوإلىّارتباطّ

نموّعرضّالنقودّلاإلنةاقّالحكوةيّفيّالسنواتّالتيّسبقةّاأل ةةّ

2014ّّ-2010ّّ-وكانّاإلنةاقّالحكوةيّيتزايدّسنويماّّفيّاألعوامّّ

االيراداتّالنة يةّ ّإذّا دادّعرضّالنقودّلنساااااابةّكنتيمةّالرتةااّ

 ّوذلاّكنتيمة2010ّّعماّكانّعليهّفيّعام2014ّفيّعام%50ّّّ

سةّالماليةّلإليراداتّالنة يةّ ّلتلبيةّ سيا لعمليةّالتنقيدّالتيّأجرتهاّال

ةوضااااااحّفيّهوّوكماّّحاجتهاّةلّاإلنةاقّالمار ّواالسااااااتةمار .

ّى.1المدوتّ)

 

 (2019-2000عرض النقد الضيق والواسع في العراق للمدة )يبين ( : 1جدول )

 السنة
عرض 

 )الضيق(M1النقد

 عرض النقد

M2)الواسع( 
 السنة

عرض 

 )الضيق(M1النقد

 عرض النقد

M2)الواسع( 

2000 1728006ّ2214072ّ2010 51743489ّ60289168ّ

2001 2159089ّ2838048ّ2011 62473929ّ72067309ّ

2002 3013601ّ3852241ّ2012 63735871ّ75336128ّ

2003 5773601ّ6953420ّ2013 73858000ّ87526585ّ

2004 10148626ّ11498148ّ2014 72692000ّ90728000ّ

2005 11399125ّ14659350ّ2015 65435000ّ82595000ّ

2006 15460060ّ21050249ّ2016 70733000ّ88082000ّ

2007 21721167ّ26919996ّ2017 76987000ّ92900000ّ

2008 28189934ّ34861927ّ2018 77082900ّ95390700ّ

2009 3730030ّ45355289ّ2019 86877100ّ10344110ّ

ّالسنويةّلسنواتّةختلةةالمصدر/البناّالمركز ّالعراقيّ,ّالمديريةّالعاةةّلإلحصاءّوااللحاثّ,ّالممموعةّاالحصائيةّ,ّالنشررّ
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  -سعر الصرف :-3

لقدّتملىّأثرّكلّةلّةعدالتّالتضااااااخمّوارتةااّالعرضّفيّالنقدّ

علىّسعرّصرفّالدينارّالعراقيّ ّحيثّجاءتّ المشارّإليهماّسالقاّم

لسعرّصرف2020ّّدينارّوسنة1930ّّلسعرّصرف2000ّّسنةّ

دينارّ ّفيّحيلّللغّةتوسااطّسااعرّالصاارفّللمدرّالمدروساة1192ّّ

سة1368ّ سيا البناّالمركز ّفيّّدينارّهتاّتعتبرّضملّةؤشراتّ

تحديدّسااااعرّالصاااارفّلماّيحققّأهدافّالسااااياسااااةّالنقديةّ.المدوتّ

تيّيبيلّسااعرّالةائدرّوالرقمّالقياساايّالعامّوسااعرّالصاارفّللمدرّاآل

ّى.2وكماّةوضحّفيّالمدوتّ)ّفيّالعراقّ.2003-2020ّ

 

 (2020 – 2000المركزي العراقي واألرقام القياسية لألسعار وسعر الصرف للمدة )سعر الفائدة للبنك يبين ( : 2جدول )

 سعر الصرف عرض النقد الواسع سعر الفائدة السنة

2000 7.35ّ2214072ّ1930 

2001 7.35ّ2838048ّ1929 

2002 6.35ّ3852241ّ1957 

2003 6.35ّ6953420ّ1943 

2004 6ّ11498148ّ1453 

2005 8.5ّ14659350ّ1472 

2006 10.02ّ21050249ّ1475 

2007 16.3ّ26919996ّ1267 

2008 16.8ّ34861927ّ1203 

2009 7ّ45355289ّ1170 

2010 6ّ60289168ّ1170 

2011 6ّ72067309ّ1170 

2012 6ّ75336128ّ1166 

2013 6ّ87526585ّ1160 

2014 6ّ90728000ّ1166 

2015 8ّ82595000ّ1167 

2016 7ّ88082000ّ1182 

2017 7ّ92900000ّ1184 

2018 7ّ95390700ّ1190 

2019 7ّ10344110ّ1182 

2020 7ّ119906290ّ1192 

7.858ّ49779430ّ1368.000ّ المتوسط

www.cbi.iqّالمصدرّ/ّّّّّّ

 

البناّالمركز ّضملّّيسهماالئتمانّالصناعيّاحدّاألنوااّالتيّّيعدّ 

السااياسااةّالمتبعةّلمنحّالقروضّلمختلاّالق اعاتّوالساايماّالق ااّ

التمااار ّةااّلاهّةلّتاأثيرّفيّةسااااااااهمتااهّلحركاةّالق ااااّالخاااصّ

شارتّفيالتاثيرّّوةلّثمّ والق ااّالعامّ شكلّعامّ ّأ ّإلىّاالقتصادّل

سنةّ سبيةّللقروضّالتماريةّل سبة2005ّّاألهميةّالن جاءتّّإذلاقلّن

%ّةما11.89ّّللاةّّإذلأعلىّنساابة2018ّّ%ّوجاءتّساانة0.37ّّ
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وفقّسااااياسااااةّعلىّيشاااايرّذلاّ يادرّفيّاالئتمانّالتمار ّالممنوحّ

ّى.3ةوضحّفيّالمدوتّ)هووكماّّالبناّالمركز ّ.

 

 

 2019-2003أجمالي االئتمان الصناعي في العراق للمدة  يبين ( : 3جدول )

 االئتمان الصناعي أجمالي السنة
األهمية 

 النسبية %
 أجمالي االئتمان الصناعي السنة

األهمية 

 النسبية %

2003 2.584ّ0.79 2012ّ28.439ّ8.78 

2004 4.778ّ1.47 2013ّ29.953ّ9.25 

2005 1.218ّ0.37 2014ّ34.123ّ10.54 

2006 1.694ّ0.52 2015ّ36.752ّ11.35 

2007 2.722ّ0.84 2016ّ37.181ّ11.49 

2008 4.554ّ1.40 2017ّ37.952ّ11.73 

2009 5.291ّ1.63 2018ّ38.487ّ11.89 

2010 9.413ّ2.90 2019ّ35.410ّ10.94 

 ===19.032ّّالمتوسط 12.994ّ4.01 2011

www.cbi.iqّالمصدرّ/ّّّّّّّّّّّّّّّ

             

 )الجانب التطبيقي للدراسة( المبحث الثالث

أثر السياسة النقدية على حجم االئتمان الصناعي في العراق للمدة 

 2019-2003من 

 -اوالً : توصيف األنموذج القياسي:

أساااالوبّالتحليلّالقياساااايّةلّاألساااااليبّالكميةّالتيّيقومّعلىّّيعدّ 

قديرّالعسقةّليلّالعديدّةلّالمتايراتّالمختلةةّ بارّوت أسااااااااسّاات

وذلاّلماّيتساااامّلهّهتاّاألساااالوبّةلّالبساااااطةّوالدقةّوالقدررّعلىّ

تةسااايرّالنتائج ّوإنّالهدفّاألسااااسااايّللدراسااااتّالقياسااايةّلمختلاّ

تصاديةّوةزّذلاّيبقىّالقياسّالكميّالمزءّأنواعهاّهيّالنعريةّاالق

األساااااساااايّلبرهنةّةدىّة القةّنتائجّالمتايراتّةحلّالدراسااااةّةزّ

نّاألساالوبّالقياساايّهوّوساايلةّلةن قّالنعريةّاالقتصاااديةّولهتاّف

يتمّاسااااتخداةهاّلتأكيدّفروضّالنعريةّاالقتصااااادية ّوتمّتوصااااياّ

اّت لبهّاألةرّةلّالنموذجّعلىّأساسّلناءّالنموذجّالقياسيّوذلاّلم

تحاادياادّالمتايراتّالتيّيحتويهاااّالنموذجّوعليااهّتمّاالعتمااادّعلىّ

النعريةّاالقتصااااااااديةّلتحويلّالعسقةّليلّالمتايراتّإلىّةعادالتّ

ّرياضية.

يدّةتايراتّالنموذجّوان سقاّةلّةن قّ حد هتاّالمرحلةّت وتمّفيّ

ّإذفررّلعينةّالدراسااااااة ّاالنعريةّاالقتصاااااااديةّوعلىّالبياناتّالمتو

نةّللمدرّةلّ)17ّكانةّالعينةّةتكونهّةلّ ىّوان2019ّ-2003ساااااا

المتايراتّالتااالعااةّوالمسااااااتقلااةّالمتمةلااةّفيّلناااءّهيكاالّاألنموذجّ

القياساااااايّالت ّيتكونّةلّعدرّةعادالتّاسااااااتخدمّاالنحدارّالخ يّ

 ى.4وكماّةوضحّفيّالمدوتّ)ّالبسيطّفيّتقديرّالعسقةّالمدروسةّ

ّ

 هيكل األنموذج القياسي للعالقة المدروسةيبين ( : 4جدول )

 :ّالباحةونّةلّتحليلّالمتايراتالمصدرّّّّّّ

 بناء هيكل النموذج نوع المتغير الرمز اسم المتغير

 -------- تالز .Business loans BLاالئتمان الصناعي               

 IR + ei1 + B 0BL = B ةستقل .Interest Rate IR سعر الفائدة                          

NMS + ei 1+ B 0BL = Bّ ةستقل Narrow Money Supply NMS عرض النقد الواسع   

 B ER + ei 0BL = B + ةستقل .Exchange Rate ERسعر الصرف                   
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 ثانياً : اختبارات سكون السالسل الزمنية

إنّالتحليلّالحديثّللساااسسااالّالزةنيةّوالمتمةلّلااتباراتّالساااكونّ

)ااتباراتّجترّالوحدرىّوالت ّيعدّالشاااااارطّالضاااااارور ّالاتيارّ

األنموذجّالقياااساااااايّةلّأهمّاالاتباااراتّالتيّتؤهلناااّإلىّالمرحلااةّ

ية ّوالتيّتتمةلّلااتيارّأنموذجّيتناسبّةزّاستقراريهّالبيانات ّالتال

ّOrdinary Least Square (OLS) حيثّإنّاسااااتخدامّطريقةّ

ةهّ تائجّةزي قدّيع يّن باراتّالسااااااكونّ فملّدونّالرجواّإلىّاات

تمّإجراءّااتبااارّّ [11]ّوغيرّدقيقااةّالّيمكلّاعتمااادهاااّللتةسااااااير

ساااكونّ)اساااتقرارىّالساااسسااالّالزةنيةّلبياناتّعينةّالدراساااة ّوقدّ

لاالعتمادّعلىّلياناتّّ PPوADFّدّااتبارانّللسااااااكونّهماّعتمّ ا

ّى.2 1ّجدوتّ)

 

 Augmented Dicky – Fullerاختباااار جاااحر الوحااادة -1

(ADF) 

عندّالمسااااااتوىADFّّفولرّالموساااااازّّ–جاءتّنتائجّااتبارّديكيّ

I(0)ّ(ّّاالئتمانّالصااناعينّإّإذى 2ّكماّةبينةّفيّالمدوتBLّّغير

غيرّّ IRةساااتقرّعندّالمساااتوىّفيّالحاالتّالةسثّوساااعرّالةائدرّ

ةساااااتقرّعندّالمساااااتوىّفيّالحاالتّالةسثّوكتلاّالرقمّالقياسااااايّ

فيّحيلّغيرّةستقرّعندّالمستوىّللحاالتّالةسثةّ NPIّّلألسعارّ

%1ّةسااتقرّةزّالةالةّعندّةسااتوىّةعنويةERّّأنّسااعرّالصاارفّ

 I(1)ّ(FirstلعدّأاتّالةرقّاألوتADFّّّفيّحيلّأنّنتائجّااتبارّ

Difference)ّّةوضحةّهيّجاءتّالنتائجّلعدّأاتّالةرقّاألوتّكما

ى ّلتؤكاادّاسااااااتقراريااهّالمتايراتّالمتبقيااةّعنااد2ّفيّالماادوتّرقمّ)

ّى.5وكماّةوضحّفيّالمدوتّ)ّ%.5%ّو1ةستوىّةعنويةّ

 

 ADFباستعمال اختبار I(1)والفرق األول  I(0)نتائج اختبار استقرار )سكون( المتغيرات عند المستوى يبين ( : 5جدول )

       

Eviews 10ّالمصدر:ّةلّإعدادّالباحثّلاالعتمادّعلىّةخرجاتّلرناةجّّّ

ّ%.1% ّ*:ّةعنو ّعندّةستوى5ّ% ّ**:ّةعنو ّعندّةستوى10ّ***:ّةعنو ّعندّةستوىّ

 

 Phillips – Perron (PP)اختبار جحر الوحدة لـ  -2

تمّاالعتمادّعلىّااتبارّآارّللسااكونّّالمتكوررلارضّتأكيدّالنتائجّ

هوّكماااّّI(0)عناادّالمسااااااتوىPPّّليرونّّ–وهوّااتبااارّفيليبسّ

أكةرّدقةّلنتائجّالبياناتPPّّىّعلماّأنّااتبار5ّةوضحّفيّالمدوتّ)

االئتمانّ ّوكانةّنتائجّاالاتبارّأنّ  ّ [7]فيّالعيناتّالصااااااايرر

غيرّةستقرّعندّالمستوىّفيّالحاالتّالةسثّوسعرBLّّّالصناعي

غيرّةسااااتقرّعندّالمسااااتوىّفيّالحاالتّالةسثّوكتلاّّ IRالةائدرّ

غيرّةساااتقرّعندّالمساااتوىّللحاالتNPIّّالرقمّالقياسااايّلألساااعارّ

ةساااااتقرّةزّالةالةّعندERّّفيّحيلّأنّساااااعرّالصااااارفّالةسثّ ّ

ّ.%1ّةستوىّةعنويةّ

اتّالةرقّاألوتPPّّفيّحيلّأنّنتاائجّااتباارّ  I(1)ّ(Firstلعادّأ

Difference)ّّأ هرتّالنتائجّاستقرارّالسسسلّالزةنيةّالمتايرات

ER NMS IR BL Level 

-6.564* -1.485 -1.989 -0.507 t-Statistic 
With Constant 

0.000 0.514 0.288 0.865 Prob. 

-1.970 *1.438 -3.002 -1.498 t-Statistic With Constant 

& Trend 0.562 0.999 0.163 0.786 Prob. 

0.873 -0.678 -0.508 1.083 t-Statistic Without Constant 

& Trend 0.886 0.107 0.480 0.919 Prob. 

ER NMS IR BL At First Difference 

=== 0.000 -3.099** 2.925 t-Statistic 
With Constant 

=== 0.944 0.049 0.065 Prob. 

=== -0.155 -2.904 -2.764 t-Statistic With Constant 

& Trend === 0.984 0.192 0.299 Prob. 

=== -0.723 -3.237* -2.605** t-Statistic Without Constant 

& Trend === 0.386 0.003 0.013 Prob. 
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%ّّللحالةّالةالةةّلعدمّوجود5ّّ%ّ 1ّاألارىّعلىّةستوىّةعنويةّ

ّى.6ةوضحّفيّالمدوتّ)هوّوكماّالةالةّواالتماا.

 

 PPاختبار I(1)والفرق األول  I(0)نتائج اختبار استقرار )سكون( المتغيرات عند المستوى عند المستوى  يبين( : 6جدول )

 

Eviews 10ّلاالعتمادّعلىّةخرجاتّلرناةجّّالباحةونالمصدر:ّةلّإعدادّّّّّ

 %.1%، *: معنوي عند مستوى 5%، **: معنوي عند مستوى 10معنوي عند مستوى ***:     

 

 تحديد مدة اإلبطاء المثلى -3

ّنتااائجّاالاتباااراتّالةسثااةّ إنّةاادرّاإلل اااءّالمةلىّالتيّأ هرتهااا

(SC. HQ. AIC.ّىّالتيّاسااااااتعملةّفيّتحديدّةدرّاإلل اءّالمةلى

لهاادفّتحقيقّأفضااااااالّتقااديرّللنموذجّالمقاادرّوهيّالماادرّولكااافااةّ

%ّذلاّكون5ّةتايراتّالسياسةّالنقديةّةحلّالدراسةّوعندّةستوىّ

قيمتهاااّهيّاألقاالّلااالمقااارنااةّةزّلقيااةّالقيمّاألارىّفيّاالاتباااراتّ

قديرّهت لاّالمدرّفيّت هوّوكماّّاّالنموذج.وساااااايتمّاالعتمادّعلىّت

ّى.7ةوضحّفيّالمدوتّ)

 

 االئتمان الصناعيتحديد مدة اإلبطاء المثلى للمتغيرات االقتصادية مع نتائج يبين  ( :7جدول )

ER NMS IR BL Level 

-8.379* -1.485 -2.130 -0.603 t-Statistic 
With Constant 

0.000 0.514 0.236 0.843 Prob. 

=== *5.510 -2.131 -1.730 t-Statistic With Constant 

& Trend === 1.000 0.491 0.689 Prob. 

=== -0.707 -0.445 0.717 t-Statistic Without Constant 

& Trend === 0.394 0.505 0.8611 Prob. 

ER NMS IR BL At First Difference 

=== 0.000 -3.067 -2.995 t-Statistic 
With Constant 

=== 0.944 0.051 0.058 Prob. 

=== -0.252 -2.908 -2.841 t-Statistic With Constant 

& Trend === 0.983 0.187 0.206 Prob. 

=== -0.723 -3.210* -2.655** t-Statistic Without Constant 

& Trend === 0.386 0.003 0.011 Prob. 

HQ SC AIC FPE LR Log L Log  

8.403588ّ8.451294ّ8.404091ّ261.4942ّNAّ-62.03068ّ0 

BL 5.940338*ّ6.035751*ّ5.941344*ّ22.31065*ّ33.74905*ّ-42.56008ّ1 

6.039818ّ6.182936ّ6.041326ّ24.75219ّ0.400213ّ-42.30665ّ2 

5.414438 5.462144 5.414941 13.16105 NA -39.61206 0 

IR 5.168346 5.263759 5.169352 10.30957 4.925986* -36.77014 1 

5.093174* 5.236292* 5.236292* 9.604867* 2.496040 -35.21011 2 

37.41853 37.46623 37.419063 1.0415 NA -279.6427 0 NMS 

321                          (314-325)



 

 
 

 2022آب   .....أثر السياسة  –علي و مقداد و وضاح  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 

 

Eviews 10ّلاالعتمادّعلىّةخرجاتّلرناةجّّالباحةونالمصدر:ّةلّإعدادّ

ّ.*:ّةدرّاإلل اءّالمةلى

 

إنّةدرّاإلل اءّالمةلىّّالسااااااالقيتبيلّةلّنتائجّالتحليلّفيّالمدوتّ

والمدرّالةانيةّللمتايراتّاالقتصاااديةّةحلّالدراسااةّهيّالمدرّاألولىّ

ىSCّوذلاّكونهاّجاءتّةتوافقةّةزّةعيارّسكوار ّ)لشكلّةتةاوتّ

ّىّوهيّأقلّقيمة.HQكويلّ)ىّوةعيارّهانانAICّوةعيارّاكاياّ)

 -: ARDLللنموذج  Bounds Testاختبار الحدود  -4

ليااانّوجودّعسقااةّطويلااةّاالجاالّليلّإلىّيهاادفّهااتاّاالاتبااارّّّّّّ

ّى.8ةوضحّفيّالمدوتّ)هوّوكماّالّ ّّأوالمتايراتّ

 

 Bounds Testنتائج اختبار الحدود يبين ( : 8جدول )

 النتيجة عدد المتغيرات المستقلة قيمته االختبار االحصائي

F 7.300ّ3ّإحصائية 

توجد عالقة توازنية طويلة األجل 

% أي 1عند مستوى اكبر من 

 وجود تكامل مشترك

 Iى1ّالحدّاألعلىّ) Iى0ّالحدّاألدنىّ) القيم الجدولية للحدود

1% 3.65ّ4.66ّ

2.5% 3.15ّ4.08ّ

5% 2.79ّ3.67ّ

10% 2.37ّ3.2ّ

Eviews 10ّةخرجاتّلرناةجّّةلّاعدادّالباحةونّلاالعتمادّعلىالمصدرّ:

 

وهتاّالقيمةّاكبر7.300ّّااتبارّالحدودّإلىّّ Fتشيرّقيمةّإحصائيةّ

ية1ّّةلّالقيمةّالحرجةّ لتلاّيتمّرفضّفرضاااااا %ّللحدّاألعلىّ ّ

تنصّعلىّعدمّوجودّعسقةّطويلةّاالجلّليلّالمتايراتّّالعدمّالتي

وقبوتّالةرضّالبااديالّالات ّةةاااداّوجودّعسقاةّطويلااةّاالجالّليلّ

ّالمتايراتّةحلّالدراسةّ.

 

 

 

 

 اختبار جودة النموذج المقدر  -5

ّالمتايراتّفيّ ّالتحققّةلّوجودّعسقاااةّطويلاااةّاألجااالّليل لعاااد

الخ واتّالسااااالقةّ ّاللدّةلّالتحققّةلّالوّالنموذجّةلّالمشاااااكلّ

يتمّالكشااّعلّوجودّةشاكلةّاالرتباطّالتاتيّّإذالقياسايةّالمتوقعةّ ّ

 ّاةاّعلّةشااااااكلةّعدمّثباتّالتبايلLM Testّّنعتمدّعلىّااتبارّ

ّأةااااّ  Breusch – pagan- Godfreyنعتمااادّعلىّااتباااارّف  ّ

انّتكونّاا اءّّالنموذجّةسااتقلةّلشااكلّتساالسااليّةلّسلدّفلنموذجّا

ةوضااحّفيّالمدوتّهوّوكماّّّوهتاّةاّيدعمّصااحةّالنموذجّويعهر

ّى.9)

 

 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test نتائج اختبار الكشف عن االرتباط الحاتي    يبين ( : 9جدول )

0.120ّProb.F (1 ,12) 2.910ّF-Statistic 

0.026ّProb.chi-square (1) 7.264ّObs*R-squared 

Eviews 10ّةخرجاتّلرناةجّةلّاعدادّالباحةونّلاالعتمادّعلىّالمصدرّ:ّّّّّّّّّ

 

36.87443* 36.96984* 36.87544* 6.0714* 8.800045 * -274.5658 1 

36.96967 37.11278 36.97117 6.7014 0.451167 -274.2838 2 

12.21907 12.26678 12.21958 11871.51 NA -90.64682 0 

ER 10.83085 10.92626* 10.83186 2967.798 19.77370* -79.23892 1 

10.81302* 10.95614 10.81453* 2928.112* 1.807964 -78.10894 2 
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اكبرّةلّّProb.chi-square (1)انّقيمةّّالساااااااالقيبيلّالمدوتّ

باط0.01ّّاكبرّةل0.026ّّ%ّأ ّلمعنى1ّ وهتا1ّّعندّدرجةّارت

يّعدمّوجودّارتباطّذاتعلىّيعنيّقبوتّفرضاااااايةّالعدمّالتيّتنصّ

للكشاّعلّةشكلةّعدمّثباتّتمانسّ ّليلّالبواقيّونرفضّالبديلةّ.

ّى.10وكماّةوضحّفيّالمدوتّ)التبايلّ

 

 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfreyنتائج اختبار الكشف عدم ثبات تجانس التباين  يبين ( : 10جدول )

0.097ّProb.F (6 ,9) 2.577ّF-Statistic 

0.119ّProb.chi-square (6) 10.114ّObs*R-squared 

Eviews 10ّةخرجاتّلرناةجّةلّاعدادّالباحةونّلاالعتمادّعلىّالمصدرّ:ّّّّّّّّ

 

اكبرّةلّّProb.chi-square (6)انّقيمةّّالساااااااالقيبيلّالمدوتّ

ية0.01ّّاكبرّةل0.097ّّ%ّأ ّلمعنى1ّ وهتاّيعنيّقبوتّفرضاااااا

البواقيّالعدمّالتيّتنصّلعدمّوجودّةشااكلةّثباتّتمانسّالتبايلّليلّ

ّ  ّ [12]ونرفضّالةرضيةّالبديلةّ

 

 

 

  Error Correction Termنموذج تصحيح الخطأ  -6

%1ّىّسااااالبّوةعنو ّعند0.50ّ-للاةّقيمةّحدّتصااااحيحّالخ اّ)

ا ّياادتّعلىّوجودّعسقااةّتكاااةاالّةشااااااتركّليلّحممّاالئتمااانّ

الصااااناعيّوالمتايراتّالمسااااتقلةّ)ّسااااعرّالةائدرّوسااااعرّالصاااارفّ

للاة2Rّّوعرضّالنقدّالواساااازّىّ ّكماّتشاااايرّقيمةّةعاةلّالتحديدّ

ةوضااحّهوّوكماّ.ّفأنّالنموذجّيمتا ّلقورّتةساايريةّةتوساا ة0.69ّ

ّى.11فيّالمدوتّ)

 

 

 Error Correction Termنموذج تصحيح الخطأ       نتائج يبين ( : 11جدول )

     
     ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     D(IR) -0.082919 0.211113 -0.392770 0.7047 

D(ER) 0.022567 0.006680 3.378358 0.0097 

D(NMS) 2.125564 1.107246 1.919685 0.0912 

CointEq(-1)* -0.508505 0.087167 -5.833698 0.0004 

     
     R-squared 0.696777 Mean dependent var 2.051625 

Adjusted R-squared 0.620971 S.D. dependent var 4.169822 

S.E. of regression 2.567163 Akaike info criterion 4.935798 

Sum squared resid 79.08392 Schwarz criterion 5.128945 

Log likelihood -35.48638 Hannan-Quinn criter. 4.945689 

Durbin-Watson stat 2.748077    

     
     * p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

 

 

  -: ARDLتقدير العالقة بين المتغيرات باستخدام  -6

 هرتّنتائجّالتحليلّتقديرّنموذجّاالنحدارّالتاتيّلإلل اءّالزةنيّ

كانةّعلىّاألجلّالقصاااايرّواألجلّال ويلّ ّّإذ ARDLّّالمو اّ

قورّّوأنّالنموذجّالمقاادرّذّالتااالينسحمّةلّاستّنتااائجّالتحلياالّ

ى0.98ّللاةّ)2Rّتةساايريةّعالية ّإذّيسحمّأنّقيمةّةعاةلّالتحديدّ

%ّةلّالتايراتّالتيّحدثةّتعود98ّوهتاّالنسبةّتدتّعلىّأنّنسبةّ

الةائدرّ ّسااعرّالصاارفّ ّّإلىّتأثيرّالمتايراتّالمسااتقلةّهيّ)ّسااعر

سبةّ سزىّّوتبقىّن %ّتعودّإلىّعواةلّأارى0.02ّعرضّالنقدّالوا

جاءتّإحصاااااااائياةّ 92.84ّلقيماةّّ Fلمّتخضاااااازّللقيااسّ ّحياثّ
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ّ.ىّويشاااااايرّاالاتبااارّالىّةعنويااةّالنموذجّككاال0.00ّولمعنويااةّ)

 وحسبّالمعادلةّالتالية:

ّ

 

ىّوهيّةعنويةّلمسااتوى0.155ّ-سااالبةّولقيمةّ)ّىIRجاءتّإشاااررّ)

وجودّعسقةّعكساااااايةّليلّحممّاالئتمانّ%ّواإلشاااااااررّالسااااااالبة5ّ

ى0.10ّةوجبةّلقيمةّ)ّىERالصااااااناعيّوسااااااعرّالةائدرّ.ّوجاءتّ)

وتشااااايرّالىّوجودّعسقةّطرديةّليلّحممّ%5ّوةعنويةّلمساااااتوىّ

ةوجبةّلقيمةNMSّّاالئتمانّالصناعيّوسعرّالصرف.ّاةاّالمتايرّ

%ّوتشاااايرّالىّوجودّعسقةّطردية5ّىّولمسااااتوىّةعنوية36.15ّ)

ناعيّ. مانّالصاااااا قدّالواساااااازّوحممّاالئت هوّوكماّّليلّعرضّالن

ّى.12ةوضحّفيّالمدوتّ)

 

 ARDLتحليل نمووذج ج نتائيبين ( : 12جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EC = BL - (-0.1558*IR + 0.1016*ER + 36.1456*NMS  -740.9959 )….. (1) 

Dependent Variable: BL   

Method: ARDL    

Date: 03/11/22   Time: 14:42   

Sample (adjusted): 2004 2019   

Included observations: 16 after adjustments  

Dependent lags: 1 (Fixed)   

Dynamic regressors (1 lag, fixed): IR ER NMS 

Fixed regressors: C   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 

     
     BL(-1) 0.491495 0.169528 2.899190 0.0199 

IR -0.082919 0.303980 -0.272777 0.7919 

IR(-1) 0.014186 0.417055 0.034015 0.9 737 

ER 0.022567 0.027118 0.832186 0.4294 

ER(-1) 0.029718 0.013820 2.150424 0.0637 

NMS 2.125564 1.580664 1.344729 0.2156 

NMS(-1) 16.34307 7.962493 2.052507 0.0742 

C -379.2213 186.6568 -2.031650 0.0767 

     
     R-squared 0.978517 Mean dependent var 20.06006 

Adjusted R-squared 0.959719 S.D. dependent var 15.66572 

S.E. of regression 3.144120 Akaike info criterion 5.435798 

Sum squared resid 79.08392 Schwarz criterion 5.822092 

Log likelihood -35.48638 Hannan-Quinn criter. 5.455579 

F-statistic 52.05520 Durbin-Watson stat 2.748077 

Prob(F-statistic) 0.000005    

     
     *Note: p-values and any subsequent tests do not account for model selection 
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 -االستنتاجات :

ةـاااااـااااالّجملةّالنتائجّالتيّتمّالتوصلّإليهاّةلّاستّالدراسةّأةكلّ

ّ-التوصلّإلىّاالستنتاجاتّاآلتية:ّ

لىّثسثةّةتايراتّرئيسةّللسياسةّالنقديةّإأشارتّالدراسةّ -1

هيّساااعرّالةائدرّوعرضّالنقدّالواسااازّوساااعرّالصااارفّ

تأثيرّالكبيرّ ةلّةلّالمؤثراتّذاتّال هتاّالعوا علىّتعتبرّ

ّاكبيرّاةؤسااااساااااتّاإلقراضّفيّالعراق ّكونهاّتةقدّجزء

ةلّأةوالهاّنتيمةّانخةاضّقوتهاّالشاااااارائيةّونتيمةّعدمّ

 ةقدرتهاّعلىّتلبيةّال لبةّالمتزايدّعلىّتلاّالقروضّ.

طلبّاالئتمانّّفيانّارتةااّوانخةاضّساااااعرّالةائدرّيؤثرّ -2

الصاااناعيّكونّساااعرّالةائدرّيتناسااابّعكساااياّةزّاالئتمانّ

 هرّلنتائجّّمار ّالممنوحّللةئاتّالمسااتهدفةّحساابّةاالت

 تحليلّةعادلةّسعرّالةائدرّ.

سةّليلّ -3 سعرّالصرفّضملّةدرّالدرا ستقراريةّ أنّعدمّا

أصااااااحابّّفياالرتةااّواالنخةاضّالبساااااايطّوهتاّيؤثرّ

وفقّةاجاءّلنتائجّالتحليلّلمعادلةّسااااااعرّعلىّالقروضّ

ّالصرفّ.ّ

 

 -التوصيات:  

يّتوصاالةّإليهاّالدراسااةّيمكلّاقتراحّلعضّعلىّضااوءّالنتائجّالت

ّ-التوصياتّوكاالتي:ّ

تخةيضّسااااااعرّالةائدرّالمسااااااتوفارّكونّانّاغلبّاالئتمانّ -1

كونّلتاتّرسوسّأةواتّعاليةّوهتاّيشااااااكلّيالصااااااناعيّ

 علىّاالئتمانّالممنوحّلتلاّالمشاريزّ.ّءاعب

الق ااّّفيؤثرّيّهن يادرّحممّاالئتمانّالصناعيّودعمهّأل -2

الصااااااناعيّوتقللّةلّاالسااااااتيرادّعلىّةختلاّالق اعاتّ

 األارىّّ.

ضاروررّانّيكونّتحديدّساعرّالصارفّاةاّلقوىّالعرضّ -3

اوّال لبّاوّيحددّةلّقبلّالبناّالمركز ّالعراقيّوجعلهّ

ّشبهّثالةّ.
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