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  مــــــــــــــــــتقدي
  
  

منذ تأسيسه بإجراء البحوث ) ماس(اهتم معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 
ًوالدراسات المتعلقة بقطاع النقد والمصارف وجعل هذه الدراسات جزءا أساسيا من برنامجه  ً

 البحوث التي في البداية، وقبل تأسيس سلطة النقد الفلسطينية، كان المعهد يختار. السنوي
. يركز عليها اهتمامه من خالل تقديراته لحاجة سلطة النقد التي كانت ستؤسس عما قريب

وبعد ذلك، كما هو الحال اآلن، ينسق المعهد في اختيار الدراسات والبحوث التي ينفذها في 
هذا القطاع مع سلطة النقد الفلسطينية، دون أن يعني ذلك أن المعهد يخلي مسؤوليته عن 

واقع الحال هذا . لدراسات التي ينشرها أو أن سلطة النقد تقبل التوصيات التي تتوصل إليهاا
هو في صلب دراسات السياسات، فتجريها معاهد البحوث محاولة منها للعب دور في تعزيز 
ٕعملية صنع القرار واثراء الحوار الذي يدور بين المعنيين من مسؤولين وممثلين للمؤسسات 

والدراسة بين يدي القارئ هي دراسة من هذا القبيل، وهي تهدف . لقطاع المختصالعاملة في ا
إلى تحليل االرتباطات بين المؤشرات المصرفية الكلية ومؤشرات النمو االقتصادي على 

 . المستويين الكلي والقطاعي
  

 ّيسرنا ان نتوجه بالشكر الى الباحث الرئيسي وطاقم البحث على جهودهم، والى المقيمين
لمالحظاتهم المفيدة، التي عقدها المعهد لتقديم الدراسة، الخارجيين كما للمشاركين في الندوة 

ويقيننا أن صناع القرار في سلطة النقد والمؤسسات المصرفية سيستفيدون من المعلومات 
 .واالستنتاجات المبنية على تحليل البيانات ومن التوصيات التي خرجت بها الورقة

  

ً هذه الدراسة ممكنا لوال المنحة التي قدمها صندوق النقد العربي من خالل لم يكن إجراء
ً للتنمية ونتوجه إليهم جميعا بالشكر على هذا المنحة، اإلسالميصندوق األقصى بإدارة البنك 

وال يفوتنا أن نجزي الشكر للبنك اإلسالمي للتنمية على دعمه المستمر للمعهد وبخاصة 
السلطة لوطنية لتنمية االقتصاد الفلسطيني والذي تنضوي هذه الدراسة برنامج أبحاث أولويات 

  . تحته
 

 

  نبيل قسيس. د

  ــر العـــــــامـالمدي
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 شكر وعرفان
  
  

يتقدم الباحث بالشكر والعرفان لكل من محمد عطا اهللا، مدير دائرة البحوث في سلطة النقد 
 على مالحظاتهم القيمة على رصورسائد خليل وشاكر صفي الدائرة الفلسطينية والباحثان 

لمتابعته واشرافه على صياغة تلك  نائب المحافظ وللدكتور شحادة حسين. مسودة هذه الدراسة
 .المالحظات
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  الملخص التنفيذي
  
  

ًفي العديد من البلدان، يلعب االئتمان المصرفي المقدم من البنوك، دورا مهما في تطوير  ً ّ
ية التي االستثمار وتوجيهه، من خالل توجيه النشاط االقتصادي إلى المشاريع االستثمار

ّ لذلك تتميز الدول التي ،يحتاجها البلد، والتي تساهم في نمو االقتصاد، وتخفيض نسب البطالة
ًتتمتع بمستويات عالية من التنمية االقتصادية، بأنها تملك جهازا مصرفيا متطورا، ذا كفاءة  ً ًّ ّ ّ

 أخرى، يؤدي من ناحية. ّعالية في إدارة االئتمان، وتوجيهه بشكل فعال في خدمة االقتصاد
الخلل في إدارة البنوك لالئتمان المصرفي إلى نتائج عكسية على االقتصاد، كارتفاع معدل 

 .التضخم، باإلضافة إلى اختالالت هيكلية في تركيبة االقتصاد

 

، والحرب االسرائيلية على قطاع غزة 2015 الهبة الشعبية األخيرة منذ سيبتمبر استثناءب
ًلسنوات االخيرة شهدت حالة من االستقرار النسبي في األوضاع ، فإن ا2014منتصف العام 

األمنية والسياسية، مما انعكس بشكل أو بآخر على أنشطة النظام المالي بشكل عام، 
ًفاالستقرار النسبي في الضفة الغربية بدا أثره جليا على القطاع . والمصرفي بشكل خاص

وحجم المدخرات والقروض المقدمة إلى المصرفي، من حيث عدد الفروع للبنوك القائمة، 
كما تم تحسين اإلجراءات والقوانين المنظمة لعمل البنوك، . القطاعات االقتصادية المختلفة

وحماية المدخرات، وفي آليات اإلقراض من قبل الجهات ذات العالقة، وبشكل أساسي سلطة 
ور الذي تلعبه في تنمية ّوانعكس هذا كله على آليات عمل البنوك والد. النقد الفلسطينية

وتشير األرقام إلى أن . االقتصاد، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع كبير في حجم الودائع واالئتمان
، 2006نمو في حجم الودائع ارتفع بشكل كبير خالل العقد الماضي، وبالتحديد بعد العام ال

 إلى 2006م  مليون دوالر بنهاية عا4202.8ًسنويا، أي من % 10بمعدل نمو بلغ حوالي 
 مليون دوالر بنهاية عام 1705.19، كما ارتفع حجم االئتمان من 2015عام  بنهاية 9654.6

ًسنويا د % 16.5، أي بمعدل نمو حوالي 2014 مليون دوالر عام بنهاية 4895.9 . إلى2007
 .، أي بنسبة أكبر من الزيادة في حجم الودائع2007بنهاية عام 
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ًالمالي الفلسطيني مرتبطة بمدى امتالكه أدوات ائتمانية مناسبة تعتبر عملية تطوير النظام 
ّوفعالة، ومخرجات قوية تساهم في عملية التنمية االقتصادية، وتطوير القطاعات االقتصادية 
ّالمختلفة وزيادة درجة مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، من الضرورات الملحة 

لتي تعاني منها السلطة الفلسطينية، والتي تتلخص في شح خاصة في ظل األزمة المالية ا
لذا ستتعرض هذه الدراسة إلى قياس . الموارد المالية وانخفاض حجم االستثمارات األجنبية

ًمدى فاعلية النظام المالي الفلسطيني، متمثال في القطاع المصرفي، وقدرته على الدفع بعجلة 
 الفلسطينية وتطوير القطاعات االقتصادية المختلفة، من النمو والتنمية االقتصادية في المناطق

تحليل االرتباطات بين المؤشرات المصرفية الكلية ومؤشرات النمو االقتصادي خالل دراسة و
 . على المستويين الكلي والقطاعي

 

  :حاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة التاليةتبشكل محدد، 
قتصادي ونمو القطاع المصرفي على مستوى هل توجد عالقة من أي نوع بين النمو اال .1

 االقتصاد ككل أو على مستوى القطاعات أو األنشطة االقتصادية المختلفة؟ 

بين النمو االقتصادي ونمو القطاع ) إن وجدت( ما طبيعة واتجاه العالقة السببية  .2
المصرفي؟ هل تطور القطاع المصرفي وعمليات االئتمان المصرفية تسهم في تحفيز 

؟ أم أن النمو االقتصادي هو الذي يسهم في (supply-leading view) و االقتصاديالنم
؟ (demand-following view)  تطوير القطاع المصرفي وتحفيز عمليات االئتمان فيه

 أم يوجد عالقة سببية متبادلة فيما بينهما؟

ا على النمو ّما نسبة التسهيالت االئتمانية بين القطاعين العام والخاص، وأثر كل منه .3
 االقتصادي على المدى القصير والطويل؟

ما نسبة التسهيالت االئتمانية المقدمة إلى كل من القطاعات االقتصادية ضمن القطاع  .4
 الخاص من إجمالي التسهيالت، والتأثير المحتمل لكل منها على النمو االقتصادي؟

روض في الناتج المحلي ما هي السياسات التي يجب اقتراحها من أجل زيادة مساهمة الق .5
 اإلجمالي وتقليل األثر السلبي إن وجد؟ 

ما هي طبيعة الدور المطلوب من سلطة النقد، من أجل تفعيل دور البنوك في النمو  .6
 االقتصادي؟
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وبشكل محدد نموذج ) endogenous growth model(لقد استخدمنا نموذج النمو الذاتي 
اسة، حيث إن التطور في القطاع المصرفي  كإطار نظري للدرSolow (1965) ـالنمو ل

ًسيساهم ذاتيافي التقليل من تناقص اإلنتاجية الحدية لرأس المال، وبالتالي إلى زيادة النمو 
 .االقتصادي

 

من  عتمد الدراسة على كل من التحليل اإلحصائي الوصفيتمن أجل التوصل الى النتائج، 
فلسطين، واألسلوب القياسي، أي النماذج أجل وصف متغيرات الدراسة وواقع االئتمان في 

القياسية من اجل دراسة العالقة في المدى القصير والمدى الطويل بين حجم االئتمان 
من أجل دراسة فعالية التسهيالت . المصرفي والناتج المحلي على المستويين الكلي والقطاعي

شطة االقتصادية إلى خمسة االئتمانية على مستوى النشاط االقتصادي، عملنا على توزيع األن
حيث . اإلنشاءات، الصناعة، التجارة والفنادق، النقل والمواصالت، والخدمات: أنشطة رئيسة

سندرس تأثير النمو في التسهيالت االئتمانية المقدمة لكل قطاع على مساهمة كل قطاع في 
 .الناتج المحلي اإلجمالي أو بمعنى آخر النمو في إنتاجية القطاع

  
التحليل الوصفي للمؤشرات االقتصادية كالناتج المحلي  يقدم االول من الدراسةالفصل 

اإلجمالي باألسعار الجارية، والناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي والنمو االقتصادي، والمؤشرات 
الخاصة باألنشطة المصرفية الرئيسية كالودائع والتسهيالت االئتمانية، مع عقد مقارنات حسب 

ت، الجهة المستفيدة، النشاط االقتصادي، ونسبة التسهيالت إلى كل من الودائع نوع التسهيال
أما الجزء الثاني واألبرز من الدراسة فأختص بالتحليل القياسي، . والناتج المحلي اإلجمالي

حيث تم استخدام مجموعة كبيرة من االختبارات القياسية الخاصة ببيانات السالسل الزمنية 
للسالسل الزمنية " Augmented Dicky Fuller test"وبشكل خاص ”unit root test“مثل 

متغيرات الدراسة وتحديد درجة تكاملها ) Stationarity(القصيرة من أجل فحص ثبات 
)Integration order( حيث إن معظم المتغيرات االقتصادية المالية تتصف بعدم الثبات عبر ،

" co-integration" المشترك بين المتغيرات كما أنه سيتم استخدام فحص التكامل. الزمن
من أجل معرفة إذا ما كانت " JohansenVAR-based co-integration test"باستخدام 

المتغيرات لها نفس الميل أو التوجه العشوائي على المدى الطويل، أو بمعنى آخر، فحص 
  . المدى الطويلّوجود عالقة خطية ثابتة أو مستقرة بين المتغيرات غير المستقرة على
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من أجل فحص اتجاه العالقة السببية بين المتغيرات الخاصة بالتسهيالت االئتمانية والنمو 
االقتصادي على المدى القصير والمدى الطويل، تم استخدام نموذج متجه تصحيح الخطأ 

"vector error correction model " ًوفحص السببية لجرانجر والذي سيفيدنا أيضا في معرفة
اإلطار النظري للعالقة بين مؤشرات االئتمان والمؤشرات االقتصادية في فلسطين من 

  ."demand-following hypothesis"  أو ”supply-leading hypothesis“حيث

  

الجهاز المركزي : لقد تم جمع البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة من مصدرين رئيسين، وهما
فالمتغيرات الخاصة بالناتج المحلي اإلجمالي .  الفلسطينيةلإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد

تم الحصول عليها ) التكوين الرأسمالي الثابت(االسمي والحقيقي، األيدي العاملة، رأس المال 
عن طريق الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، سواء على مستوى االقتصاد ككل، أو على 

. ى متغيرات الميزان التجاري، كالصادرات والوارداتكذلك الحال بالنسبة إل. مستوى القطاعات
أما بخصوص بيانات االئتمان المصرفي، والمتعلقة بقيمة  القروض المقدمة لكل من القطاعين 

، فقد تم الحصول عليها من سلطة النقد 2014 و1996العام والخاص، ما بين أعوام 
الئتمانية السنوية حسب النشاط كذلك الحال بالنسبة إلى توزيع التسهيالت ا. الفلسطينية

 ).صناعة، خدمات، إنشاءات، تجارة، ومواصالت(االقتصادي 

  

من ناحية نظرية، هناك ثالثة اشكال إلتجاه العالقة ان وجدت بين التطور في النظام المالي 
 : والنمو االقتصادي

  

 تلعب ليتنمية النظام الما أن أي ،"supply-leading view"جانب العرض األولى، تتبنى .1

 .تحفيز النمو االقتصادي على قدرته خالل من )supply-leading( العرض –قيادة  دور

 أن العالقة ، أيdemand-following view""ّتبعية الطلب  بعالقة ّمايسمى تتبنى الثانية .2

 هو مؤشرات النمو االقتصادي تطور النظام المالي، فارتفاع اتجاه من النمو االقتصاديب

على  أعلى ًطلبا تولد ثم تعليمهم، ومن ومستويات دخول األفراد مستويات رفع على يعمل من
 . المخاطر وخدمات إدارة  الخدمات المالية

 والتطور بين النمو االقتصادي تبادلية عالقة هناك فتشير إلى أن وجهة النظر الثالثة، أما .3

 .يسبب اآلخر همامن ًكال أن أي ،)bi-directional relationship(في القطاع المالي 



 xi 

ظهر نتائج تحليل البيانات على مستوى االقتصاد الكلي بأستخدام نماذج التحليل المختلفة إلى ت
انه يوجد هناك تأثير إيجابي للنمو في نسبة االئتمان المقدم للقطاع الخاص على النمو 

 يتم التوصل الى  اال انه لم .ًاالقتصادي متمثال في النمو في الناتج المحلي االجمالي الحقيقي
وجود أي تأثير ذي مغزى للنمو في نسبة االئتمان المقدم للقطاع العام على النمو االقتصادي 

 بالنسبة الى نتائج فحص السببية بين التسهيالت .سواء في المدى القصير أو الطويل
حليل االئتمانية المقدمة للقطاع الخاص والنمو االقتصادي في المدى القصير ترسخ نتائج الت

، أي أن النمو (demand-following view)النظري فيما يتعلق بنظرية تبعية الطلب 
االقتصادي في فلسطين يحفز على تطوير النظام المصرفي في فلسطين في المدى القصير، 
وهذا يدعم فيما يخص العالقة بين تطور القطاع المصرفي والنمو االقتصادي، حيث إن النمو 

 زيادة الطلب على الخدمات المصرفية أما من أجل إيداع المدخرات أو االقتصادي يؤدي إلى
أما نتائج فحص السببية بين التسهيالت االئتمانية  .الطلب على القروض من أجل االستثمار

المقدمة للقطاع الخاص والنمو االقتصادي في المدى الطويل، ترسخ نتائج التحليل النظري 
، أي أن نمو القطاع المصرفي يلعب )supply-leading(ض  العر–فيما يتعلق بنظرية قيادة 

ًدورا مهما في تنمية االقتصاد الكلي وهو ما يدلل على كفاءة سياسة االئتمان على المدى . ً
  .الطويل بحيث تساهم في دعم األنشطة االستثمارية وبالتالي تحفيز النمو االقتصادي

 

ج التحليل للقطاعات، أنه ال يوجد هناك ظهر نتائتأما على مستوى االنشطة االقتصادية، ف
تأثير ذو داللة إحصائية للنمو في التسهيالت االئتمانية على إنتاجية قطاعات الصناعة، 

هذا يدل على عدم فعالية نظام القروض . التجارة والفنادق، النقل والمواصالت، والخدمات
ية في الناتج المحلي الحقيقي المقدم من قبل البنوك في تحسين مساهمة هذه األنشطة االقتصاد

إن التأثير اإليجابي الوحيد، فكان في قطاع اإلنشاءات، وذلك يعود ربما إلى الحجم . لالقتصاد
 مليون دوالر عام 790الكبير للتسهيالت االئتمانية في هذا القطاع، والتي بلغت حوالي 

متع بنشاط قوي يتمثل ، كما أنه من المتعارف عليه أن قطاع اإلنشاءات في فلسطين يت2014
في النمو الكبير في هذا القطاع، وزيادة الطلب على المنشآت خاصة السكنية خالل العقد 

  .األخير
 



 xii

أما فيما يتعلق بالتوصيات، فهذه مجموعة من التوصيات نقدمها لصانعي القرار سواء في 
 الرسمية عتبر المصدر الرئيس لالئتمان، وسلطة النقد الجهةيي ذ، الالقطاع المصرفي

المسؤولة عن تنظيم القطاع المصرفي، والقطاع الخاص أو القطاع االستثماري، والحكومة 
  :ستفيدة من التسهيالت االئتمانيةبصفتها أحد األطراف الم

  

التأكيد على أهمية اإلجراءات الخاصة التي تتخذها سلطة النقد، لتحفيز التسهيالت  .1
لي، خاصة عن طريق تخفيض سقف التوظيفات االئتمانية من أجل إنعاش االقتصاد المح

الخارجية بنسبة ، لتحفيز البنوك على البحث عن فرص استثمار في السوق المحلية 
كما أدى تأسيسها لمكتب المعلومات االئتمانية إلى تقليص . لتنشيط النمو االقتصادي

 . راضمخاطر االئتمان بصورة فعالة، ويمكنها التأكد من جدارة الراغبين في االقت

إن وجود عالقة سببية طويلة األجل من التسهيالت االئتمانية في القطاع الخاص باتجاه  .2
النمو االقتصادي يؤكد على فعالية السياسة االئتمانية في تحفيز االستثمارعلى المدى 

سلطة النقد، هيئة تشجيع (الطويل، وهذا يتطلب من جميع الجهات ذات العالقة 
إنشاء بنوك متخصصة في تمويل االستثمارات طويلة األجل، تشجيع ) االستثمار، الخ

بحيث يكون الهدف من ذلك توجيه المستثمرين نحو االستثمار في المشاريع االستثمارية 
االنتاجية ذات المردود على المدى الطويل وليس فقط التركيز على المشاريع التي تحقق 

 . عائد فوري او على المدى القصير

د بتحفيز البنوك على حسن توجيه التسهيالت االئتمانية نحو القطاعات  قيام سلطة النق .3
والنشاطات االقتصادية األكثر قدرة على االستدامة، والتي من شأنها توسيع القاعدة 
اإلنتاجية وزيادة التشغيل والتصدير، وذلك بأستعمال قوى السوق مثل القروض للمؤسسات 

وأيضا تحفيز البنوك على اتخاذ . غرافية المهمشةالصغيرة والمتوسطة الحجم والمناطق الج
إجراءات تساهم في زيادة نسبة التسهيالت االئتمانية إلى الودائع، وذلك من خالل تطوير 
سياساتها تجاه الضمانات التي يقدمها العمالء، في ضوء التطور الكبير في توفر 

تمانية الموجهة نحو المعلومات عن المقترضين، ودراسة تقديم حوافز للتسهيالت االئ
القطاعات والنشاطات االقتصادية األكثر قدرة على االستدامة، والتي من شأنها توسيع 

 .القاعدة اإلنتاجية وزيادة التشغيل والتصدير
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كما ان البنوك مطالبة باتخاذ إجراءات تحفيزية تستهدف شريحة ليست بسيطة من  .4
ء من اجل االدخار او الحصول على الجمهور والتي ال تتعامل مع القطاع المصرفي سوا

من هذه االجراءات مثال، زيادة الكثافة المصرفية خاصة خارج المدن . تسهيالت ائتمانية
الرئيسية، رفع سعر الفائدة على الودائع، نشر الوعي المصرفي وتقديم حوافز اضافية 

ع اموالهم بشكل رئيسي من قبل البنوك االسالمية والتي من شأنها دفع الناس على ايدا
في البنوك واالقبال على االقتراض، خاصة ان جزءا ليس بسيطا من الذين ال يتعاملون 

 .مع البنوك يقومون بذلك من منطلق ديني

إن عدم وجود عالقة سببية بين نمو التسهيالت االئتمانية على اتجاه النمو في الناتج  .5
يه السياسات العامة من ّالمحلي لقطاعي الصناعة والخدمات، يتطلب من الحكومة توج

ٕاجل توفير البيئة االستثمارية المناسبة لهذين القطاعين، وازالة العقبات التي تحد من 
تطور فعالية االستثمار فيهما، وتحدد من قدرتهما اإلنتاجية والتصديرية، خاصة قطاع 

ن الصناعة، وذلك من اجل تحسين االستفادة من التسهيالت االئتمانية المقدمة لهما م
البنوك، وهنا يجب أن ال نغفل التأثير السلبي والكبير لالحتالل اإلسرائيلي في عرقلة 
تطور القطاع الصناعي من خالل التحكم في استيراد عناصر اإلنتاج وتصدير السلع إلى 

 .2006الخارج، والحصار االقتصادي الذي تفرضه على قطاع غزة منذ العام 

ع العام، يجب أن تقوم الحكومة بتوجيه جزء منه نحو في ما يخص االئتمان المقدم للقطا .6
ٕاالستثمار الحكومي المنتج، واخضاع هذه المشاريع لمعايير العوائد االقتصادية، إلى 
جانب االهتمام بترشيد النفقات العامة والحد من التضخم في القطاع العام، بما في ذلك 

 من االئتمان المصرفي في تخفيض فاتورة الرواتب واألجور، مما سيسمح باالستفادة
 . تمويل مشاريع عامة ذات مردود اقتصادي

إن تسهيل اإلجراءات الخاصة باالئتمان من قبل البنوك، يتطلب من الحكومة والجهات  .7
المشرعة زيادة فعالية المحاكم في التعامل مع القضايا المصرفية، وسن القوانين 

ٕكل القروض المتعثرة، وان تطلب والتشريعات الخاصة بضمان حقوق البنوك، وحل مشا
 .األمر إنشاء محاكم خاصة بالقضايا المصرفية

تعزيز دور السوق المالية الفلسطينية، وذلك من خالل تعزيز دائرة المشاركين فيه وزيادة  .8
ثقتهم من خالل إدخال إصالحات وتحسينات على سوق فلسطين لألوراق المالية لتصبح 
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ًالعبا أساسيا في توفير وسائل  تمويل بديلة لالئتمان المصرفي، وتوزيع المخاطرة، كما أن ً
القطاع المصرفي بإمكانه أن يساهم في تطوير قطاع األوراق المالية ألن الدول التي بها 

  . ًقطاع بنكي متطور أيضا تتمتع بقطاع متطور لألوراق المالية
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 عام للدراسة الاإلطار - 1
  
  

 المقدمة 1-1
 

 ما ًا ماليًا وسيطباعتبارهقتصادية،  االتنمية ال في دفع عجلةً مهماًمصرفي دورا الئتمان االيلعب
 مواطنين الفائضة عن حاجة النقدية الودائع الّتسلم من خالل ،خرين والمستثمرينّمد البين

قتصادية  االسياسة الق معفّ تت، محددةومعاييرتوظيفها وفق ضوابط على  والعمل ،)خراتّالمد(
  . قتصادية واالجتماعية لها االهداف األقّ تحق بحيث،للدولة

  

  في تطويرً مهماً دورا،بنوك الم منّمقد المصرفي الئتمان اال يلعب،بلدان العديد من الفي
تي  الستثمارية االمشاريعال إلى قتصادي االنشاط المن خالل توجيه ه،وتوجيهستثمار اال

تي  الدول الزّ لذلك تتمي،بطالة الفيض نسب وتخ،قتصاد اال في نموتساهموالتي  ،بلد اليحتاجها
 ذا كفاءة ،ًراّ متطوً مصرفياً جهازاها تملكّأن ب،قتصادية االتنمية الع بمستويات عالية منّتتمت

يؤدي  ،من ناحية أخرى. قتصاد االال في خدمةّ وتوجيهه بشكل فع،ئتمان االعالية في إدارة
 معدل  كارتفاع،قتصاد االعلىنتائج عكسية  إلى فيمصرال بنوك لالئتمان الإدارة الخلل في

 .قتصاد االاختالالت هيكلية في تركيبة إلى  باإلضافةتضخم،ال

  

 د بشكل أساسي فيّ والذي يتجس،ذي تقوم به التمويلي الدور المن خاللبنوك  التبرز أهمية
 فالبنوك .قتصادية االتنمية ال والتي لها أهمية كبيرة في عملية،حديثة الخدمات العديد منال

ناشئة  القتصادية االمشروعات العمالء في تمويل الاستثمار أموالب تقوم ً استثماريةتعمل كقناة
ستيراد  اال عملياتأو تمول ، أو توسيع مشروعات اقتصادية قائمة،على اختالف أشكالها

وسيطة والرأس الو ، النهائيةسلع الدولة من ال مما يساعد على توفير احتياجات،والتصدير
 ناتج الزيادة إلى وتؤدي كافة النشاطات سابقة الذكر .وتصدير الفائض من هذه السلع ،مالية

 وال يقتصر دور .بصورة فعالةتمويلي  البنوك ال استغالل دورعن طريقجمالي  اإلمحليال
 هّتوج العهم علىّ تشج،بنوك للعمالء التي تقدمها المالية الاالستشاراتف تمويل، البنوك علىال

 حنص التقديمكما تعمل على  . ذات جدوى اقتصادية عالية،ستثمار في قطاعات محددةالاإلى 
   .ستثمار االتي قد تقف في طريق عملية العقبات الللتغلب على واإلرشاد للمستثمرين
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 قتصادية في االتنمية التي تعيق تحقيق العوامل المالية من أهم الموارد النقص في اليعتبر
تنمية بين مصادر  الالزمة لتمويل المالية المصادر ال تتوزع،ً مثالفلسطينفي ف .نامية الدولال

 األسواق المالية مستدانة من ال والقروض،مانحة الدول التي تقدمها الخارجية كالمساعدات
متمثلة بشكل  الداخلية المصادر البيندولي، و العالمية كالبنك المالية المؤسسات الالدولية أو

 دراسة سنركز على الفي هذه.  المحليةمالية الواألسواق بنوك النقروض م الأساسي في
 راضي األ في العاملةبنوك الهذي تقدم الداخلية للتنمية والمتمثلة باالئتمان المصادرال
  . فلسطينيةال
  

 بداياته وليد تطور تاريخي اتسم في  بل هو، بشكل مفاجئفلسطيني المصرفي النظام اللم ينشأ
 بعد ،غربية وقطاع غزة الضفة العاملة في المصارف البإغالققيام إسرائيل ل ًنظرا ،بالخمول

  ًقليلة جدا الستثناءات االوضع مع بعض ال واستمر هذا.1967 ي عاممناطق ف الاحتاللها لتلك
 توقيع اتفاقية أوسلو بين ي شهدذ ال1993عام  ال حتى،بنوك ال أفرع لبعضالمتمثلة بفتح

  نشاطها فيمزاولة بإعادة للبنوك إسرائيل ، حيث سمحتفلسطينيةال تحرير الومنظمةإسرائيل 
 1994 في عام السلطة الوطنيةقامت كما  .شرقية القدس الفلسطينية باستثناء المناطقال

 بنوك في ال منظمة لعمل تعمل كبنك مركزي وجهة فلسطينية  والتي النقد ال سلطةبإنشاء
   .فلسطينية المناطقال
  

 سنوات الصعوبات خالل العديد من المنفلسطينية  الراضي األمصرفي فيال قطاع اللقد عانى
 بعد عشرات قطاع الحقيقية لهذا النطالقة اال والتي شهدت،فلسطينية السلطة الولى من عمراأل
 محدود ٍ ذا دورًاّ هشً، مما جعل منه قطاعاهسرائيلية بحق اإلتهميش واإلجراءات ال منينسنال

 ،فلسطينية الراضي األسياسي في الستقرار اال بعدم هذه الصعوبات أغلبقّتعلتو. قتصاد االفي
ٕردن واسرائيل، وضعف  األفلسطيني ونظيره في المصرفي القطاع الكبير بين الواالرتباط

 سنوات ال بسببها منظمة لعمل آليةبنوك، لعدم وجود المنظمة لعمل القوانين واإلجراءاتال
 قتصادي في االنشاط الذلك ضعف إلى سرائيلية، أضف اإلجراءات والقيود اإلطويلة منال
 سنوات المصرفي خالل النشاط السمّ لذلك ات.ستثماري االنشاط الفلسطينية خاصة المناطقال

  للقطاعات خاصةقروض ال وانخفاض حجمداء األولى بعد توقيع اتفاقية أوسلو بضعفاأل
 عدم وأحد أسباب ذلك. قطاع الخاصوبدرجة أقل لباقي النشاطات القطاعية في ال ،نتاجيةاإل
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 ،ذلك إلى أضف، قتصادية االمصرفي والتنمية الئتمان االوجود خطة واضحة تربط بين
 سواء ،قروض البنوك تفرضها على التي كانت ال،كبيرة ال والضمانات،معقدة الجراءاتاإل
  .ستثمارية االستهالكية أواال
  

مصرفي  النظام الًأوال،. رئيسيينقسمين لى  إفلسطينية الراضي األمالي في النظام اليقسم
صغيرة،  القراض اإلمؤسساتو فلسطينية والعربية، التجارية واإلسالمية الالمتمثل بالبنوك

 دول العديد من ال كما في،مالي القطاع الكبر من األ الجزءلّ والذي يشك،صرافة الومحالت
مالي  السوق الًثانيا،. قطاع الافلسطينية على تنظيم هذ النقد النامية، حيث تشرف سلطةال

 صناديقو عقاري، التمويل الشركاتوتمويلي،  التأجيرالو مالية، الوراق األوالمتمثل بسوق
  . مال الرأس هيئة سوق تنظيمهتأمين، والذي يشرف على  ال وشركات،تقاعدال
  

الكفاءة  أمام تطوير نظام مالي متكامل يتسم بًتي تقف عائقا الصعوبات العديد من الهناك
، ومنها مصرفي النظام ال خاصة،مالية نفسها المؤسسات الق بعملّوالمرونة، منها ما هو متعل

فلسطيني يرتبط  المصرفي النظام الكما أن .واألمنيةسياسية  الالتغيراتق بالعوامل وّما هو متعل
ردني  األفيمصر النظامالبرتباط  االإن. ردني واإلسرائيلي األمصرفيين النظامينالبدرجة ما ب

 ،فلسطينية الراضي األردنية في األبنوك العدد كبير منساسية نتيجة تواجد  األيأتي بالدرجة
 عاملة في البنوك الردني كعملة رئيسية لدى األدينار ال واعتماد،ردن األبنك و،عربي الالبنكك

ي نتيجة فهو بشكل أساسسرائيلي  اإلمصرفي الالنظامأما ارتباطه ب و.فلسطينية الراضياأل
  .فلسطينية الراضي األ كعملة رسمية فيسرائيلي اإلشيقل الاستخدام عملة

  

 مصرفي النظام المشرفة على الرسمية الجهات التي تنتهجها العامة السياساتالكما تتسم 
 سلطة التي تملكها ال النقديةدوات األمحدوديةبشكل رئيسي عن  الناتجةبالمحدودية 

  هي: والتعامل بثالث عمالت رئيسية،م وجود عملة محلية خاصة في ظل عد،فلسطينيةال
 مخاطرة لدى ال من درجة ذلكيزيدوكما ئتمانية  االنشطة األ والدينار في،دوالرالو ،شيقلال
، يجب على  على أي حال. قراض اإل على عملياتً ينعكس سلبا يمكن أنوبالتالي ،بنوكال

 بنك مركزي متكامل إلى لّن تتحوأ أجل  تستمر في مسعاها منأن فلسطينية النقد السلطة
 فائدة وأسعار التذبذب في أسعار الللحد منإصدار عملة محلية أن تحرص على  و،وظائفال
  .صرفال
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 دراسة المشكلة 1-2
  

، والحرب االسرائيلية على قطاع غزة 2015بأستثناء الهبة الشعبية األخيرة منذ سيبتمبر 
 وضاع األنسبي في الستقرار اال منًحالة شهدتيرة ، فأن السنوات االخ2014منتصف العام 

 financial (ماليالالنظام  أنشطة مما انعكس بشكل أو بآخر على ، والسياسيةمنيةاأل

system(بدا أثره ةغربي الضفة النسبي في الفاالستقرار . والمصرفي بشكل خاص، بشكل عام 
 مدخرات والقروض الحجمقائمة، ول افروع للبنوك العدد من حيث ،مصرفي القطاع الًجليا على

 منظمة لعمل الجراءات والقوانيناإل تم تحسين  كما.مختلفة القتصادية االقطاعاتال إلى مقدمةال
 وبشكل أساسي ،عالقة الجهات ذات القراض من قبل اإلآليات  وفي،مدخرات الوحماية ،بنوكال

 تلعبه في تنمية ذي النوك والدورب ال عملآليات علىّهذا كله انعكس و. فلسطينية النقد السلطة
 أن إلى رقام األتشير و.ودائع واالئتمان الارتفاع كبير في حجمإلى  ذلك دىأقد  و،االقتصاد

 ،2006عام  ال وبالتحديد بعد،ماضي العقد الودائع ارتفع بشكل كبير خالل ال في حجمنموال
 إلى 2006 عام نهاية ب مليون دوالر4202.8من أي ، ًسنويا% 10بمعدل نمو بلغ حوالي 

 عام  بنهاية مليون دوالر1705.19ئتمان من  االحجمكما ارتفع  ،2015عام   بنهاية9654.6
  دًسنويا% 16.5بمعدل نمو حوالي أي  ،2014  بنهايةمليون دوالر عام 4895.9 . إلى2007
  .ودائع الزيادة في حجم ال، أي بنسبة أكبر من2007عام  بنهاية

  

خاص  القطاع الام والخاص، حيث حظيع القطاعين الئتمانية بيناال تسهيالت التوزعتو
 ئتمانية االتسهيالتال إلى بالنسبةو. سنوات ال على مرتسهيالت المن هذه كبر األبالنسبة

 سيارات والقروض التمويلكستهالكية،  االقروض العت بينّ تنوفقد ،خاص المقدمة للقطاعال
صادرة عن  البيانات التشيرو. صناعة والتجارة والزراعةال و البناءمقدمة لقطاعات الستثماريةاال

 تسهيالت النمو في حجم الن معدلإ ف،سهم األستثمار في االنه باستثناءأ إلى نقد السلطة
يعتبر مختلفة  الللقطاعاتمن القطاع المصرفي مقدمة الو 2014 و2008  عاميئتمانية بيناال

 في% 65ستهالكية، حيث بلغ حوالي  االقروض اللصالح مع فارق كبير ً نسبياً ومرتفعاًإيجابيا
ت، نشاءاإلعقارات وا الفي% 27.7سيارات،  الفي تمويل% 27.8ستهالكية،  االقروضال

  .زراعة الفي% 6.7 وصناعة الفي% 13تجارة، الفي% 15سياحة والفنادق،  الفي%  18.5
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ئتمانية مناسبة ا دواتأ تالكهبمدى ام ًةمرتبطفلسطيني  الماليال النظام  عملية تطويرتعتبر
 قتصادية االقطاعات التطويرو ،قتصادية االتنمية ال في عمليةتساهم ومخرجات قوية ،لةّوفعا

ة ّملح الضرورات ال من،حقيقي الجمالي اإلمحلي الناتج الهمتها فيامختلفة وزيادة درجة مسال
 شحالتي تتلخص في  و،فلسطينية السلطة التي تعاني منها المالية الزمة األخاصة في ظل

قياس  إلى دراسة اللذا ستتعرض هذه. جنبية األستثمارات اال وانخفاض حجممالية المواردال
 دفع بعجلة المصرفي، وقدرته على القطاع ال فيً متمثال،فلسطيني المالي النظام المدى فاعلية

مختلفة، من  التصاديةق االقطاعات الفلسطينية وتطوير المناطق القتصادية في االنمو والتنميةال
قتصادي  االنمو الكلية ومؤشرات المصرفية المؤشرات الرتباطات بين االتحليلخالل دراسة و

 . والقطاعي كلي المستويين العلى

  
 

 دراسة الهدافأ 1-3
  

 عالقة أو الما هو حجم :تالي السؤال الجابة عناإل إلى دراسة بشكل أساسي التهدف هذه
 كلي المستويين القتصادي على االنمو ال ومؤشرات،ةّكلي المصرفية المؤشرات البينرتباطات اال

  :تتناول هذه الدراسة المسائل التالية عطاء صورة أولية عن المتغيرات المعينة  وإل؟والقطاعي
  
  .غربية وقطاع غزة الضفة الودائع بين التوزيع -

 .قتصادي لكل منها االيروالتأثغربية وقطاع غزة  الضفة الئتمانية بين االتسهيالت التوزيع -

 نمو ال منها علىّ وأثر كل،عام والخاص القطاعين الئتمانية بين االتسهيالت النسبة -
 .قصير والطويل المدى العلىقتصادي اال

 قطاع القتصادية ضمن االقطاعات الكل من إلى مقدمة الئتمانية االتسهيالت النسبة -
 .قتصادي االنمو الكل منها علىمحتمل ل الوالتأثيرتسهيالت،  الخاص من إجماليال

 .قتصادي االنمو الها علىأثربنوك و الودائع في الإجمالي -

  فحصقتصادي باستخدام االئتمانية والنمو االتسهيالت السببية بين العالقة الاتجاه -
 .Granger Causality Test سببية لجرانجرال
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جمالي  اإلمحلي الناتجلازيادة  فياإلقراض  من أجل زيادة مساهمة المقترحة  السياسات -
 . )التضخم السعري مثال (سلبي الثر األوتقليل

 .قتصادي االنمو البنوك في الدورتعزيز  من أجل ،نقد السلطةتقييم الدور الذي تلعبه  -
 

 

 دراسة الأهمية 1-4
  

 يفعاملة  البنوك التي تقدمها الئتمانية االتسهيالت الول موضوعاكونها تتن دراسة الأهميةتنبع 
مختلفة  القتصادية االنشطة األتمويل فلسطينية كمصدر أساسي من مصادر الراضياأل
 اإلحتالل اإلسرائيلي من القيود التي يفرضهافلسطيني  القتصاد االعام، حيث يعاني اللقطاعاو

باإلضافة إلى األزمات المالية المتكررة التي تعاني منها وزارة , على استغالل موارده الطبيعية
من إجمالي % 70المقاصة التي تشكل نحو ( تيجة احتجاز جزء هام من إيراداتهاالمالية ن
بشكل االقتصاد الفلسطيني يعتمد  كما  .في بعض االحيان وذلك ألسباب سياسية) االيرادات
حكومية  الميزانية ال خاصة في دعم،مانحة الدول التي تقدم عن طريق المساعدات الكبير على

وارتباطها  ،ستمرارية االوعدمحيث تتصف هذه المنح بالتذبذب  .تحتيةل ابنية الوتمويل مشاريع
 من ،مصرفي القطاع اللذلك تعتبر عملية تطوير.  سياسيةبأجنداتحيان  األكثير من الفي

وز املحة من أجل تج الضرورات ال من،مناسبة والفعالة الئتمانية االلألدواتحيث امتالكه 
ذاتي من خالل  الكتفاء اال وتحقيق،مباشرة الجنبية األتثماراتمالية واالس الموارد المشكلة نقص
 مانحة، والمساهمة في تطوير الدول التي تقدمها المساعدات العتماد على االتقليل درجة

  .فلسطينية الراضي األقتصادي في االنمو المختلفة والدفع بعجلة القتصادية االنشطةاأل
  

في ملحوظ  ال للنموعلى تقديم تحليل وتفسير اقتصاديدرتها قلدراسة  ال هذهأهمية تزداد كما 
 سنوات الفلسطينية في الراضي األعام والخاص في القطاعين المقدم لكل من الئتمان االحجم

ذلك من خالل قياس اتجاه ، وفلسطيني التنموية لالقتصاد ال بالخطةارتباطه ومدى ،خيرةاأل
 قطاعات في العلى مساهمة كل من هذهئتمان  االن يتركهأممكن  الذي من الثر األوحجم

ن أ ،دراسة ال هذهإليها تي ستتوصل النتائج والتوصيات النأمن شأن كما  .قتصادي االنموال
 ،مصرفي النظام الزيادة فعالية من أجل ،نقد والحكومة المعنية كسلطةالجهات تساعد ال
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 قادرة على الفلسطينية الدولةل ابناءواالرتقاء بإسهامه بمعدل نمو مقبول ومستدام والمشاركة في 
  . خارجية الموال والمساعدات األعتماد على االستمرار من دوناال
  
 

 دراسة المنهجية 1-5
  

خاصة  المؤشرات الباحث بدراسة وتحليل الدراسة، قام السئلةأ على جابة اإلمن أجل
 إلى  باإلضافة،فلسطينية الراضي األعاملة في البنوك التي تقدمها الئتمانية االبالتسهيالت

 بيانات العتماد على باال، بينها فيمارتباطات االعالقات وحجم ال وتقدير،قتصادية االمؤشراتال
  .2014 إلى 1996فترة من  الفلسطينية خالل النقد الحصول عليها من خالل سلطة التي تمال
  

 ذجانم ال أي،قياسي السلوب واأل،وصفي الحصائي اإلتحليل الدراسة على الستعتمد هذه
خاصة  المستقلة المتغيرات العالقات بين الدراسة وتقدير القياسية من أجل وصف متغيراتال

 وصفي للمؤشرات التحليل الستتم عملية. قتصادي االمتعلقة بالنموالئتمانية و االبالتسهيالت
ي حقيق الجمالي اإلمحلي ال والناتج،جارية ال باألسعارجمالي اإلمحلي القتصادية كالناتجاال

 التسهيالتورئيسية كالودائع  المصرفية الباألنشطةخاصة  القتصادي، والمؤشرات االوالنمو
قتصادي،  االنشاط المستفيدة، الجهة التسهيالت، الئتمانية، مع عقد مقارنات حسب نوعاال
وسيتم ذلك كله بالقيمة  .جمالي اإلمحلي الالناتجوودائع  الكل من إلى تسهيالت النسبةو

 بني المقارنة أو الربط بالناتج المحلي االجمالي بالقيمة اإلسمية للمتغيرات التابعةاإلسمية لت
   ).اي النقدية(
  

خاصة  القياسية الختبارات االمن تم استخدام مجموعة كبيرة  فقدقياسي التحليل الما بخصوصأ
 Augmented Dicky Fuller"وبشكل خاص ”unit root test“زمنية مثل  السالسل الببيانات

test "قصيرة من أجل فحص ثبات  الزمنية الللسالسل)Stationarity (دراسة المتغيرات 
مالية  القتصادية االمتغيرات ال معظمحيث إن ،)Integration order (هاوتحديد درجة تكامل

-co"مشترك  التكامل السيتم استخدام فحصأنه كما  .زمن الثبات عبر التتصف بعدم

integration "باستخدام Johansen VAR-based co-integration test" - متغيرات من  البين
أو  ،طويل المدى العشوائي على التوجه الميل أو المتغيرات لها نفس الأجل معرفة إذا ما كانت
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 علىمستقرة  المتغيرات غير البينثابتة أو مستقرة ية ّعالقة خط فحص وجود ،بمعنى آخر
 خاصة بالتسهيالت المتغيرات السببية بين العالقةل امن أجل فحص اتجاه. طويل المدىال

نموذج متجه  سيتم استخدامطويل،  القصير والمدى المدى العلىقتصادي  االئتمانية والنمواال
سيفيدنا سببية لجرانجر والذي  الوفحص" vector error correction model"خطأ  التصحيح

قتصادية في  االئتمان والمؤشرات االتنظري للعالقة بين مؤشرا الطار اإلًأيضا في معرفة
 ."demand-following hypothesis "أو ”supply-leading hypothesis“فلسطين من حيث
  .2014 إلى 1996عام  السالسل زمنية سنوية من  علىوالنماذجختبارات  االسيتم تطبيق هذه

  
 

 دراسة المحتوى 1-6
  

عام  الطار اإلولاذي يتن الولاألى الفصل  إلفباإلضافة ، فصولخمسة إلى دراسة التقسم هذه
 ثاني ال الفصلولانتدراسة، والمنهجية، ي الفاهدأمشكلة وومقدمة،  الللدراسة والمكون من

تي  الةقتصادي االنظريات البرزأبشكل رئيسي سيناقش خاص بالدراسة والذي  النظري الطاراإل
سابقة  الٕالى مراجعة مفصلة للدراساتقتصادي، و االمالي والنمو القطاع التطور في التربط بين
 خذ بعين األ مع،قتصادي االمصرفي والنمو القطاع التطور في العالقة بين الولتاوالتي تن

أما  .عربية الدول البما فيهاالنامية متقدمة و الدول ال منًدراسات كال الن تغطي هذهأعتبار اال
 مصرفية واالقتصادية في الؤشراتم الألبرز ً شامالًا وصفيًيضم تحليالف ،ثالثال الفصل

 قتصادي، االقطاعالو نوع،الو جغرافي، الموقع العتبار االخذ بعين األ مع،فلسطينية الراضياأل
 ئتمان والنمو االسببية واتجاهها بين مؤشرات العالقة الرابع فيقيسال الفصل ماأ. خال

أن فلسطينية  البنوكل إكلي والقطاعي، والى أي مدى استطاعت المستوى القتصادي علىاال
خامس  الالجزءأما  .فلسطينية الراضي األقتصادية في االنمو والتنمية العجلةدفع  في تساهم

 دورتعزيز توصيات من أجل  البرزأ و،إليها توصل التي تم النتائج اليناقش أهمفخير واأل
  .فلسطيني القتصاد االئتمان في تطويراال
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 ابقةس اللدراساتانظرية و اللخلفيةا - 2
  
 

 نظرية الخلفيةال 2-1
  

  منًاقديمًأمرا  يعتبر ،قتصادي االمالي والنمو القطاع التطور في العالقة بين الن دراسةإ
  منًا كبيرًاوقت نجد عدد الماضي، ومنذ ذلك القرن البدايات إلى  ويعود،نظرية الناحيةال
 Bagehot (1873)Schumpeter) عالقة التي ناقشت اتجاه وشكل وأهمية هذه الدراساتال

(1911); Gurley and Shaw (1955, 1960) McKinnon (1973); Shaw (1973); and 

Lucas (1988) .(  
  

تي  النظريات القدمأمن  ،مالي القطاع العن تطور (Schumpeter, 1911) تعتبر نظرية
 ةمالي الوساطة الوتوفير خدمة ،مالي القطاع النمون أ على مبنية النظر الدعمت وجهة

ينمو  كي قتصادالمناسبة ل الظروف التوفيرريادة و التحفيز عملياتيعمل على  ،مناسبةال
 قطاع التطور في النأ إلى )Robinson, 1953 (وجهة نظر مختلفة يشيرفي  و. ويتطور

 ، بلقتصادي االنمو الهم فيان تسأممكن  التي من المهمة العوامل المالي ال يعتبر منال
طلب  المن خالل ،عكس ال وليسيمال القطاع التطور إلى يؤدي ذي الهوقتصادي  االنموال

  . مالي وتطوره القطاع الزيادة نموهم في ا يسوالذي ،مالية الخدمات العلى
  

 في تطور العالقة ما بين البسباأتفسر  ،سابقة الدبيات األ فيثالث وجهات نظر رئيسيةهناك 
  :قتصادي االالنموومالي  القطاعال
  

 تطورال شكل أن على تنص والتي ،)Structuralists" (البنيوية "نظر الوجهة لّثتم األولى .1
 ،دخار االزيادة على قدرته خالل من قتصادي االنمو الانّيحفز وحجمه، مالي القطاع الفي

 .قتصاد االالزم لنمو المال الرأس تراكم ،مالية ودائع أو موجودات شكل على

 )Shaw, 1973(و (Mckinnon, 1973)لكل من  ماليال عّتوس النظرية على ةّالثانية مبني .2
 من صغيرة المدخرات الحشد خالل من يتم مالي القطاع الفي عّتوس الأن ترى تيالو
 .ستثمارات االلتمويل قروض هيئة على هاّضخ ثم ومن ،ًمناسبا ًعائدا ومنحها مودعينال
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 endogenous growth( ذاتي النمو النظرية على ةّفهي مبني ،ثالثة النظر الوجهة أما .3

model(، من لّويقل ،واالستثمار دخار االًذاتيا زّيحف ،مالي القطاع الفي نمو الحيث إن 
  .قتصاد االنمو وبالتالي ،مال اللرأس حدية النتاجية اإلتناقص

  
  

 سابقة اللدراساتا 2-2
  

 مستويين الىقتصادي عل االمالي والنمو القطاع التطور في العالقة بين الحديث عن الألقد بد
عمال كل أمن ناحية نظرية، نجد ذلك في . ماضي القرن اليةا منذ بدًوالتطبيقي باكرا نظريال

) Bagehot,1873( ،Schumpeter,1911)( ،)Gurley and Shaw,1960 (من
 عقدين الخاللدراسات  الفهناك عدد متزايد منما من ناحية تطبيقية، ، أ(Shaw,1973)و
 مالية في تمويل البنوك واألسواق الذي باتت تلعبه الكبير الدور الترافق مع ،ماضيينال

 ,Levin (: مثل دراسة كل من،ستهالكي االنفاقحكومية واإل النفقات الحتى أو ،ستثماراتاال

1993, 1996( ،)King and Levine, 1993( ،)Berthelemy and Varoudakis, 1997( ،
   ).Stulz, 2000(و
  

 قطاع العالقة ما بين تطور ال حجم واتجاهعلىباحثين  الع بينجماإ يوجد  ال،بشكل عام
ة على ثالث وجهات نظر ّ مبنيمجال الفي هذاسابقة  القتصادي، فالدراسات االمالي والنموال

  :رئيسية
  

 مالي القطاع التنمية أن أي ،"supply-leading view"عرض الجانب تتبنى ولى،األ .1
 نمو التحفيز على قدرته خالل من )supply-leading(عرض  ال– قيادة دور تلعب

 King and Levine, 1993; Levine et al. 2000; Majid and (قتصادياال

Mahrizal, 2007; Odhiambo, 2007; Ang, 2009; Jalil and Feridun, 2010; 

Shahbaz, 2013, Uddin et al. 2013 .( 

 أن أي ،demand-following view" "طلب الةّتبعي بعالقة ىّيسم ما تتبنى ثانيةال .2
 نمو المؤشرات فارتفاع مالي، القطاع التطور باتجاه قتصادي االنمو المن عالقةال

 ثم  ومن،تعليمهم ومستويات فراد األدخول مستويات رفع على يعمل من هو قتصادياال
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 ;Goldsmith, 1969(للمخاطر  وخدمات إدارة مالية الخدمات العلى أعلى ًطلبا تولد

Atindehou et al. 2005; Ghirmay, 2004; Levine, 2005; Demirgüç-Kunt and 

Levine, 2008; Quartey and Prah, 2008; Odhiambo, 2010; Rafindadi and 

Yusof, 2013(.  

 والتطور قتصادي االنمو البين تبادلية عالقة هناك أن إلى فتشير ،ثالثة النظر الوجهة أما .3
 خر اآليسبب اممنه ًكال أن أي ،)bi-directional relationship (مالي القطاع الفي
)Blackburn et al. 2005; Handa and Khan, 2008;; Gries el al. 2009; Jenkins 

and Katircioglu, 2010 ;.( 

  
 بين عالقة أي إثبات تستطع لم تي الدراسات المن عديد الهناك أن إلى شارة اإلضروري المن
 ,Ram 1999; De Gregorio and Guidotti (قتصادي االوالنمو مالي النظام الفي تطورال

1995; Change, 2002; Majid and Mahrizal, 2007; and Gries et al. 2009(.  
  

مصرفي  القطاع التطور في البين سببية العالقة الاتجاهن إ قول النستطيع ،ًبناء على ما سبق
 اضح بالنسبة للباحثين وواضعي ما زال غير و،دول القتصادي على مستوى االوالنمو

مالي  النظام الرّقتصادية والسياسية، وعلى تطو االخصائص الفهو يعتمد على ،سياساتال
 ,Calderon and Liu (ةمالي لكل دولة على حد الخاصة بالنظام الوالقوانين والتشريعات

2003 .(  
 

  وجود عالقةثبتتي أت ال،متقدمة الدول الخاصة فيعملية  الدراسات الهناك عدد كبير من
 )(King and Levine, 1993 دراسة مثل ،قتصادي االنمو ال باتجاهمالي القطاع السببية من

 محلي الناتج السائلة على المطلوبات ال بنسبةًمصرفي مقاسا القطاع الأن إلى تي توصلوا فيهاال
نة من ّدي في عيقتصا االنمو الهم بشكل إيجابي فيايس (liquid liabilities/GDP)ي جمالاإل

 قروض النسبةنمو في  التي وجدوا فيها أن ال)King and Levine, 1993( ، ودراسة دولة80
 نمو ال وبشكل قوي علىًا إيجابيرّتؤثجمالي  اإليمحل الناتج المنخاص  القطاعال إلى مقدمةال

من نة ّعي)  Deltuvaite and Sineviciene, 2014)استخدم خرى،أفي دراسة  و.قتصادياال
 ًا ماليًا دول تمتلك نظام7وبنوك،  ال يعتمد علىًا ماليًا دولة تمتلك نظام13 دولة، منها 23

 من ،سابقين النظامين ال منًامختلط ًا دول تمتلك نظام3 و،مالية الوراق األيعتمد على سوق



 12 

 فرد من ال بحصةًقاسةُ م،قتصادية اال والتنميةةمالي السوق العالقة ما بين هيكلية الأجل دراسة
 ناتج الفرد من الحصةمنخفض ل المستوى الذاتدول  النأ إلى باحثان التوصل. محلي الناتجال
ز ّ تتميتي الدول الفي حين أنبنوك،  ال يعتمد بشكل أساسي علىًا ماليًانظام تمتلك ،محليال

على ة أو مالي السواق األ يعتمد علىًا ماليًاتمتلك نظام ،محلي الناتج الفرد من الةّحصبارتفاع 
  .مختلطنظام 

  

 قطاع القتصادي وتطور االنمو ال بينطلب الةّ تدعم عالقة تبعيتي التدراسا العديد من اليوجد
 تأثير إيجابي للنمووجود  إلى تي توصلت ال)(Liang and Teng, 2006دراسة مالي، مثل ال

ة دراس، و2001 و1952عوام أ بين صين الفيمالي  القطاع النموقتصادي على اال
(Ndubuisi and Okorontah, 2014) قتصادي والقروض االنمو ال بينسببية العالقة العن 

حقيقي  الجمالي اإلناتج النأ تي وجدوا فيها ال،2010 و1985عوام أبين  مصرفية في نيجيرياال
في دراسة أخرى، . مصرفي القطاع المقدم من القراض اإلحجمنمو في  الذي يسبب الهو

عالقة  السببية لدراسة الواختبار فحص ARDLاختبار ) Simwaka et al., 2012(م ستخدا
 وجود ً مبينا2010 و1980 أعواموي بين قتصادي في مال االلنموامالي و القطاع البين تطور

مالي كما  القطاعال باتجاهقتصادي  االنمو ال وهي منطويل بينهما المدى ال علىإيجابيةعالقة 
   . تعاني من قطاع مالي غير متطورنامية والتي الدول الغلبأفي 

  

قتصادي والتطور  االنمو التبادلية بين السببية العالقة الثالثة حول النظر الوجهة إلى بالنسبة
 )(Rousseau and Vuthipadadorn, 2005تم تأكيدها في دراسة كل من ، مالي القطاع الفي
 نمو الفي مراحل مبكرة منعالقة خاصة  ال، حيث أكدوا على وجود مثل هذه)Fung, 2009(و

 فيعكس  العلى ولكن ،سابقة النتيجة النفس إلى )Levine, 1997 ( توصل، بينماقتصادياال
  . قتصادي اال والنموتطور ال منمتقدمةمستويات 

  

 النموومصرفي الاالئتمان   بين تطورعالقة ماتي لم تجد أي  الدراسات العديد من الهناك
نه ال يوجد أي أ إلى وا فيهاتوصلتي  ال(Maksimovic et al., 2000) دراسة مثل ،قتصادياال

، ودراسة قتصادية االتنمية المالية على السواق األمصرفي أو عن طريق اللإلقراض سواءتأثير 
)Demetriades and Hussein, 1996(قطاع ال دورعندالئل واضحة ن لم يجدا أي يلذ ال 
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عالقة وجود  إلى ً توصلت أيضادراسات ال مندعد  كما يوجد.قتصادي االنمو المالي فيال
ًقطاعا مالياتي تمتلك  الدول القتصادي في االمصرفي والنمو القطاع ال بين تطورعكسية  غير ً

  ).La Porta et al., 2002(دراسة و)  (Narayan and Narayan, 2013متطور مثل دراسة 
  

 مالي في القطاع الن يلعبهأممكن ل اذي من الدور الحديث عن ال ازدادثمانينات اليةامنذ بد
 كبير في النمو ال ترافق ذلك مع،سياآخاصة دول شرق  ،نامية الدول الفيقتصادي  االنموال
ستهالكية  االً سواء،دول الفي هذهمقدمة  القروض الحجمكبير في  الواالرتفاع مالية المؤشراتال
 نمو الأسباب كأحدمالية ال وساطاتال إلى صبح ينظر، أ نفسهوقتالفي . ستثمارية االأو
 ،مالية ال فعالة للوساطةكأداةبنوك  الغالب على العتماد في االبعدما كان ،سريع القتصادياال

 ,Borswoth(عام  القطاع ال منستدانة اال والسندات أوكاألسهممالية  الباألوراقمقارنة 

في دول جنوب مالي  التحرر ال سياساتفي أن) Tang, 2002(، وهو ما أكد عليه )1998
  .تصبح مراكز مالية عالميةل دول الن تقود هذه أ قادرة علىآسياشرق 

  

 مالي والنمو القطاع التطور في العالقة بين الها لفحصؤجراإتي تم  العملية الدراسات البينمن 
 ، حيث درسوا)(Shahbaz and Rahhman, 2012  دراسة،نامية الدول الي فيقتصاداال
قتصادي  االالنمو، ومباشر الجنبي األستثماراالو واردات، ال وكل منماليال تطور العالقة بينال

  خالل)Vector error correction model(خطأ  النموذج تصحيحفي باكستان باستخدام 
 نمو في المد بين األن هناك عالقة طويلةأ إلى توصلواو ،2008- 1990فترة ما بين ال

 إيجابي تأثيروجود  إلى )Hassan et al., 2001 (كما توصل. قتصادي االقراض والنمواإل
 ٍ كافأنه غير إال ،نامية الدول القتصادي في عينة من االنمو المصرفي على القطاع اللتطور

 .طويل المدى التوازن في الحالة إلى  أو)steady growth(راسخ مستوى نمو  إلى للوصول
 قطاع العالقة بين نمو الواضح علىدليل أي  )(Karl et al., 2011في دراسة أخرى، لم يجد 

 يمال النظام العتمد على تطورت و،دول الختلف بينت فالعالقة ،قتصادي االمصرفي والنموال
   .ة على حدقتصادي في كل دولة االوالتطور

  

  والقطاعقتصادي االنمو العالقة ما بين التي ناقشت الدراسات الان عدد ك،عربية الدول الفي
والنتائج فيها كانت متضاربة ، ً نسبياًامالية منخفض السواق األرفي وقطاعمص المالي بشقيهال
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سببية  العالقة ال عن)2012حافظ،  العبد (عدهاأفي دراسة  .سببية العالقة المن حيث اتجاه
 ً مستخدما،أفريقياقتصادي في دول شمال  اال والنمو،مختلفة لالستثمار المالية المصادر البين

مدخرات  الزيادة إلى قتصادي يؤدي االنمو النأ إلى ذاتي للمتجه، توصل الختبار االطريقة
 2013باحث عام  اللنفسأخرى في دراسة . قراض اإلزيادة عملية إلى  وبالتالي،بنوك اللدى
قتصادي في دول  االنمو المصرفي على النظام المباشر لتطور الغيرومباشر  الثر األعن

 نمو النأ إلى ، توصل2008و 1970 عوام األبينية  بيانات زمنً مستخدماأفريقياشمال 
  من خالل تأثيره على،مصرفي القطاع الر بشكل غير مباشر على تطورّقتصادي يؤثاال
 منح النأد ِجزائر، وج اليف مثال، ال على سبيل.فريقياإعديد من دول شمال  المدخرات فيال
  منًكالن أفي مصر، وجد بينما  قتصادي، االنمو ال لها عالقة سببية معجنبية األقروضالو
 قروض متعددةالو ثنائية، القروضالو جل، األقروض قصيرةالو جل، األقروض طويلةالو منح،ال

  .قتصادي االنمو ال علىً تؤثر إيجابيا،مصرفية ال والقروض،طرافاأل
  

 مصرفي والنمو القطاع العالقة بين تطور البفحص) 1999غالي،  ( قام،في دراسة عن تونس
 ضقرو ال ونسبة،جمالي اإلمحلي الناتجال إلى مصرفية الودائع ال نسبةًقتصادي مستخدمااال
 ، حيثمصرفي ال كمؤشرات للقطاع،جمالي اإلمحلي الناتجال إلى خاص المقدمة للقطاعال

مصرفي  القطاع ال وتطورقتصادي االنمو الطويل بين المدى العالقة علىوجود  إلى توصل
 وهو ما يتطابق مع ،قتصادي االنموال إلى مصرفي القطاع ال من أي،تجاه واحدوهي عالقة با

 ,Baliamoune-Lutz (عدهاأى أخرفي دراسة  .عرض التي تدعم فرضية قيادة النظر الوجهة

 نظام الجمالي كمؤشر لنمو اإلمحلي الناتج المصرفية على الخصوم ال نسبةًمستخدما) 2008
 تحليل أدواتكخطأ  التصحيح اتجاهونموذج ) Co-integration(مشترك  الالتكاملمصرفي، وال

 مدى ال، وجد عالقة إيجابية على2001 إلى 1960عوام  األبينزمنية  السلسلة اللبيانات
قتصادي  االجمالي والنمو اإلليحم الناتج المن مصرفية الخصوم النسبةنمو في  الطويل بينال

 ,Boulila and Trabels(تخدم اس في دراسة مشابهة. مغرب والجزائر ومصر الفي كل من

 نظام العالقة بين تطور اللدراسةسببية لجرانجر  الوتحليلمشترك  التكامل ال طريقة)2004
متوسط  البحر العينة من دول جنوب وشرقجمالي ل اإلمحلي الناتج ال فيمصرفي والنموال

 اتجاهات ذ وجود عالقة سببية إلى توصلواو، 2002 و1960 عاميخالل فترات متعددة بين 
 ، وهذا يعود بشكل أساسي حسب رأيهممصرفي القطاع النمو إلى قتصادي االنمو المن واحد
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  كما هو فيٍصالحات مالية بشكل كافإ، عدم وجود دول ال في هذهمالي القطاع الضعفإلى 
 تكلفة المدخرات، الإجمالي بًمصرفية مقارنة القروض الانخفاض نسبةومتطورة،  الدولال
   .باإلقراضمتعلقة  الات والمعامالتممعلو الجمعمرتفعة لال
  

 ربعةأ) 2008أبو بدر وأبو قرن، (، استخدم 2001 و1960عوام  األفي دراسة عن مصر بين
 محلي الناتجال إلى )M1(نقود  الكميةمصرفي وهي نسبة  القطاع التطورلقياس مدى مؤشرات 

 جمالي، نسبة اإلمحلي التجنا الخاص من المصرفية للقطاع القروض الجمالي، نسبةاإل
 من اجل )M2-currency)/GDPقروض، و الخاص من إجمالي المقدمة للقطاع القروضال

وجود  إلى باحثان التوصل. قتصادي االمصرفي والنمو القطاع العالقة ما بين تطور الدراسة
  . قتصادي االمصرفي والنمو النظام العالقة سببية متبادلة بين تطور

  
 قطاعال تطور بهاللطريقة التي  سلبي تأثيروجود  إلى تي توصلت القليلة الاتدراس المن بين

 على عينة من دول )2013عيادي،  (هاتعدتي أ التلكقتصادي  االنمو العلىمصرفي ال
 إلى ت عيادي ذلكعز .2009 و1985 عوام األمتوسط بين البيض األبحر الجنوب وشمال

عدم  إلى باإلضافةمالية،  القوانين الرفي وضعفمص التمانئ اال كفاءة في توزيع وجودعدم
 إيجابي تأثير مناسب لخلق البالشكلمالي  الخاصة بالقطاع القوانين والتشريعات التطوير

 عوام األ مصر بين عنفي دراسة مشابهة. قتصادي االنمو المصرفي على الئتمان االلسياسات
حجم ( الرئيسية مصرفية الراتمؤش النأ إلى )2005بلبل وآخرون، (ت شارأ ،2002 و1974

 total factor(كلية  النتاجية اإل سلبي علىتأثير لها )، الخالتسهيالت االئتمانية

productivity.(  
  

تي  الدول ال منعديد الاحتمالية قياممن  2008عالمية عام  القتصادية االزمة األخاللقلق  الزاد
 Arcand ( قام، لذامحلي القتصاد االممالي مقارنة بحج ال من تضخيم قطاعهاتأثرت باألزمة

et al., 2012( بعده ال ،قراض اإلمالي أو التطور الوجود مستوى معين مناحتمالية  بدراسة 
 دراسة التوصلت .قتصادي االنمو العلىمالي  الللتطور إحصائية ذا داللة تأثيريصبح هناك 

 من% 90- 80ص فوق مستوى خا القطاعال إلى قراض اإلنسبةتزيد فيها تي  الدول الأنإلى 
 ن زيادةأ محلي فيها بشكل عكسي، بسبب الناتج المحتمل أن يتأثر المحلي من الناتجال
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يزيد من احتمالية تأثر مما  ال منٍاقتصاد على مستوى عال إلى قراض ستؤدي اإلئتمان أواال
 سوء توزيعًا على شرؤربما تعتبر مبشكل مفرط قراض  اإلن زيادةأكما ، زمة اقتصاديةأحصول 

 نأ إلى )Cecchetti and Kharroubi, 2012(في نتيجة مشابهة، توصل . مالية المصادرال
 دول ال في بعضUقتصادي تأخذ شكل حرف  االمالي والنمو القطاع النمو في العالقة بينال
 ، بسبب ارتفاع نسبةماضيين العقدين المالي بشكل كبير خالل القطاع التي تطور فيهاال

  .خارجية ال واألسواقةمحلي السوق المضاربة في المنخرطة فيها في أعمالل اموالاأل
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 فلسطينية الراضي األعاملة في الئتمانية للمصارف االالسياسة - 3
  
  

تي  النظمة الداخلية والتعليمات يير واألامع الئتمانية للمصرف بمجموعة من االسياسة التتجسد
ئتمان ونطاقه وصالحياته بما  االشروط منح، وقومي الوىمست الئتمان على االستراتيجيةاتحدد 

   .عامة للبنك السياسة اليتناسب مع
  

 بإدارةخاصة  التطويرية الخطط الباالستمرار في تحديث وتفعيلمصرفي مطالب  الجهاز النإ
ن ترفع من أسياسات ائتمانية فعالة من شأنها  إلى وصول المصرفية من أجل النشطةاأل

مصرفية  الصولقانونية واأل الباألطرخالل  اإلمصرفية وتنوعها دون الخدمات المستوى
 قواعد الفلسطينية أو النقد المشرعة كسلطة الجهات التي يتم وضعها من خالل الوالقواعد

داخلية والخارجية  العوامل الضرورة مراعاة إلى )2004 ،الخليل(يشير  .ًمتعارف عليها دولياال
داخلية فهي تتجسد بشكل  العواملال إلى بالنسبة. ئتمانية للمصرف االسياسة الطارإعند رسم 

  داخلوالتشغيلية والتنظيمية دارية اإلوالمستوياتالنظم والموارد البشرية والمالية رئيسي في 
  . مصرفي العمل المؤثرة في بيئة ال والظروفباألوضاع فهي ترتبط خارجية الماأمصرف، ال
 

ن تراعيها أئتمانية  االسياسة التي يجب على العوامل ال)1999 ،رشيد وآخرونا(لخص 
  : يليا نظام مصرفي فعال فيم إلى للوصول

  

 بالتعليمات وااللتزاممجتمع  السائدة في القوانين والتشريعات الن تكون متوافقة معأ  .1
 .رقابية السلطة الصادرة عن الوالقرارات والتعاميم

 سياسة الذي تشمله هذه النطاق الن ناحيةعتبار م االجغرافية بعين العتبارات االخذأ .2
 نشاط التفضيلي لها حسب تركز الًكثر تنوعا والتميز األئتمانية االمنتجات التاحةٕاو

  .واإلقليميقطاعي  النتاجياإل
ئتمانية للبنك تتناسب  االتسهيالت النأموال مع استخداماتها، أي  األضرورة مالئمة موارد .3

 .ودائع الف وحجممتاحة للمصر المصادر المع تنوع

ئتمانية من خالل  االعملية الوأداءن تتضمن سير أتي من شأنها  الجراءات اإلذااتخ .4
 تنظيمي للمؤسسة الهيكل التي تتعلق بطبيعة وحجم التنظيمية البعادعوامل واأل المراعاة
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  تفويضأبيروقراطية واستخدام مبد الدارية وتجنب اإلمصرفية بمختلف مستوياتهاال
 .دنيا الدارية اإل للمستوياتصالحياتال

 سياسة ال هام علىتأثير من فنية لما له البشري والجوانب العنصر التحسين كفاءة .5
 تكنولوجيا في الخبرات وتوظيف التدريب واكتساب الئتمانية، وذلك من خالل عملياتاال
 .مصرفية العملياتال

 سياسة الن تستجيبأ يتطلب وهذا. تنافسية القتصادية والسوق االواألبعادعوامل  المراعاة .6
مصرف وتبني سياسة ائتمانية  الذي يعمل به المجتمع ال احتياجاتالتجاهئتمانية للبنك اال
 . دائمة المنافسة السوق وتطورات الحسبان اتجاهات ال فيتأخذ ةمرن

  
  

 مصرفي في فلسطين الالجهاز 3-1
  

حالي، وذلك  الشكله إلى لوصو الفلسطيني بتقلبات عديدة قبل المصرفي النظام اللقد مر
 1948  عام من حربً ابتداء،فلسطينتي مرت فيها  السياسية واالقتصادية النتيجة للظروف

نشاء دولة إ والتي تبعها ،فلسطينية المدن والقرى الصهيونية على العصابات التي شنتهاال
 ًوانتهاء، 1967ام  عغربية وقطاع غزة ال للضفةإسرائيل باحتالل ً، مروراعام الفي نفسإسرائيل 

  . ةفلسطيني الوطنية السلطة الٕوانشاء ،1993بتوقيع اتفاق أوسلو عام 
 

  1967فلسطيني قبل عام  المصرفي الجهاز ال3-1-1
  

 ثمانية تمتلك خمسة بنوك ،1920عام ي مصرفية في فلسطين ف المراكز البنوك أو البلغ عدد
). 1990فلسطينية،  الالموسوعة (،1934 عام ً فرعا22 لها ،ً بنكا73 إلى توصلفروع، ثم 
 ،فلسطين إلى يهودية ال للهجرةً نتيجة،فترة ال في تلكً جداًعامصرفي سري القطاع الكان تطور

بنوك  الهفلسطين، لذلك ترجع ملكية معظم هذ إلى هودي المهاجرين الموال من األقّولتسهيل تدف
قدس عام  العربي في البنك الفهوتتاحه ما أول بنك فلسطيني تم افأ. يهودال إلى فترة الفي تلك
عاشور، (فلسطينية كحيفا ويافا وغزة  المدن الغلبأ، ثم انتشرت فروعه بعدها في 1930
 حتالل االهو بنك فلسطين، وعشيةو ، أول بنك فلسطينيإنشاء 1960عام  اللقد شهد). 2003

 ًا، وعربيًا محليًابنككان هناك احد عشر  ،1967عام غربية وقطاع غزة  ال للضفةسرائيلياإل
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الطنبور، ( في قطاع غزة 3غربية و الضفة ال في8 منها ،فلسطينية الراضي األتعمل في
2001.(  

  
 فلسطيني قبل اتفاق أوسلو المصرفي الجهاز ال خصائص3-1-2
  

غربية  السرائيلي للضفة اإلحتالل اال بشكل كبير خاللفي فلسطينمصرفي  الجهاز التأثرلقد 
 ًامرأ 180صدرت إسرائيل ما يزيد عن أ، حيث 1993- 1967 عوام األينب ،وقطاع غزة

 عمدت ، كما)1997عبادي، (فلسطينية  الراضي األمصرفية في النشطة األ للحد منًاعسكري
 تجارية المصارف ال جميع فروعبإغالق أمر عسكريإصدار  إلى ،غربية البعد احتاللها للضفة

  في26منها  ًا، فرع30وقت  ال والبالغ عددها في ذلك،ةغربية وقطاع غز الضفة العاملة فيال
 سلطات السمحتنفسه، وقت الفي . )2002معمر، أبو ( في قطاع غزة 4و ،ضفةال

تي تم  ال كبديل للمصارف،فلسطينية المناطق السرائيلية بالعمل في اإلسرائيلية للبنوكاإل
رية بين السوقين الفلسطيني ولكن نشاطاتها تركزت على تسهيل المدفوعات التجا، إغالقها

وتحويل تسهيل جباية الضرائب والغرامات وتحويلها إلى الخزينة اإلسرائيلية، واإلسرائيلي و
أما خدمات التسهيالت المباشرة وغير المباشرة . مستحقات العاملين الفلسطينيين في اسرائيل

 ًعملةالسرائيلي  اإلشيقل الجعل إلى كما عمدت إسرائيل. انت تمنح في حاالت استثنائية جدافك
رغم اإلبقاء على تداول  ،فلسطينية المناطق التجارية في التعامالت ال فيًساسيةالقانونية األ

  . غربية الضفة الردني في األدينارال
  

غالقها،  إ تمتي المصارف ال بعضافتتاح إلعادة ،رسمية الوالتامح العديد من اللقد كان هناك
خشيتهم من  نتيجة ،سرائيلية اإلبنوك التعامل مع المواطنين ال منبالتوازي مع رفض عدد كبير

 ذات ٍتسهيالتسرائيلية  اإلبنوك السرائيلية، وعدم تقديم اإلسلطات المصادرة ودائعهم من قبل
 نأحيان، كما  األكثير من ال فيبأضعافتسهيالت  ال وطلب ضمانات تفوق قيمة،جدوى

تتآكل طيلة الفترة  والذي كانت قيمته ،شيقل الودائع بعملةال إال سرائيلية لم تكن تقبل اإلبنوكال
منذ بداية السبعينات وحتى أواخر التي سادت ) hyperinflation( بسبب حالة التضخم الزاحف

  .  خسائر كبيرة للمدخرينألحق مما الثمانينات 
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وبعد معركة قضائية طويلة رفعها بنك فلسطين ضد سلطات االحتالل، اضطرت سلطات 
في عام  ولة نشاطه في مدينة غزةا مزبإعادةلسماح لبنك فلسطين اإلى سرائيلية اإلالحتالل ا

بإعادة فتح قاهرة عمان  الًكما سمح أيضا لبنك. 1993 حتى عام 5بلغ عدد فروعه و، 1981
 بنوك ال عمل هذهآلية، كانت رغم من ذلك العلى. 1993 حتى عام 8بلغ عدد فروعه و،فروعة

  حيث اقتصر عملها على حفظ ودائع،سرائيلية اإلعسكرية الباإلجراءاتكبير دة بشكل ّقيُم
 قروض للقطاع البإعطاءتجارية، بينما لم يسمح لها  العمليات ال وتسهيل بعض،مدخرينال
 والمساهمة ،خاص القطاع ال وتطوير عمل،ستثمار اال من قدرتها على دعمّ مما حد،خاصال

  .قتصادية االتنمية الفي
  
 فلسطيني بعد اتفاق أوسلو المصرفي الجهازال 3-1-3
  

تنمية، خاصة  ال بحيث يستجيب لمتطلبات استراتيجية،لّن يتشكأمصرفي  الكان ال بد للجهاز
غربية وقطاع  السرائيلي للضفة اإلحتالل االنه لم يكن هناك قطاع مصرفي مستقل خالل فترةأ

لتأثير  عرضة1993بعد عام زة غربية وقطاع غ الضفة المصرفي في الجهازالوظل .. غزة
  :هيكليةعوامل  ةثالث

  

خالل السنوات االولى من عودة مزاولة االنشطة المصرفية في االراضي الفلسطينية بعد   .1
مصرفية في فلسطين تابعة لبنوك  الخدمات الكبر من األلحصةاظلت توقيع اتفاق أوسلو، 

إال ان ، ) على سبيل المثالالبنك العربي وبنك األردن( وخاصة االردنية منها وافدة
بنك (السنوات االخيرة شهدت نمو كبير في الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية 

وارتفعت نسبة الودائع لديها بشكل ملحوظ نسبة إلى إجمالي ) فلسطين على سبيل المثال
  . الودائع الكلي

 ،سرائيلي اإليمصرف ال بشكل كبير بالقطاعًامصرف في فلسطين مرتبط القطاع الما زال .2
 واستقبال الفائض ةفلسطيني السوق الحتاجهتذي  السرائيلي اإلشيقل الخاصة في توفير

مصرفي  النظام الما يجعل، ممواطنين ال بينللتداولة رئيس العملة ال والذي يعتبر،منه
 كانت ،خيرة لحصار غزة األسنوات ال، فخاللسرائيلية اإلتعسفية اللإلجراءات ًرهينة

عاملة  البنوكال إلى شيقل ال كميات كافية منإدخال تمنع حيان األكثير من اليإسرائيل ف
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 بينما .حكومة ال وفي دفع رواتب موظفي،محلية السوق ال فيأزمات مما كان يخلق ،هناك
استقبال فائض الشيكل في الضفة الغربية عن امتنعت البنوك اإلسرائيلية وبنكها المركزي 

  .بصورة منتظمة
 :، هيمتداولةة  عمالت رئيس3 جعل هناك ،ن اآلعملة فلسطينية حتى رعدم إصداإن  .3

 عمالت يعطي مرونة وحماية 3إن هناك من يرى ان وجود . دوالر، والدينارالو ،يقلشال
للمواطنين بسبب قدرتهم على االنتقال من من عملة ألخرى وتوزيع اصولهم النقدية على 

إزاء التضخم، بينما يرى آخرون ان من  عمالت إلدارة مخاطر سعر الصرف والتحوط 3
 عرضة للصدماتويجعله  ،فلسطيني المصرفي النظام ال علىًينعكس سلباشأن ذلك أن 

تي تملك  الاتقتصاد اال أكثر من غيره من،عالمية الصرف التي تحصل في أسواقال
 .عملة مستقلة

  
 بشكل أساسي قطاعو ،مالي القطاع ال، كان1993فلسطينية عام  الوطنية السلطة البعد قدوم

، وذلك  خاصاًاهتمامافلسطينية  الوطنية السلطة التي أولتها القطاعات ال من ضمن،بنوكال
 تي دفعتها الموال األ خاصة استقبال،سلطة القطاع في تسهيل عمل مؤسسات ال هذاألهمية

سلطة،  الدفع رواتب موظفيوسلطة،  ال في عملية بناء مؤسساتءبد ال من أجل،مانحة الدولال
تشكيل  إلى 1994سلطة عام  ال سارعتالذ .ةجنبي األستثمارات االوكذلك كوسيلة لتسهيل تدفق

 سيادة على الأشكال وكشكل من ،بنوك ال من أجل تنظيم عمل قطاع،فلسطينية النقد السلطة
 مثل ،مصرفي النقد والقطاع التشريعات لتنظيم عمل سلطة العديد من ال، تالها إصداررضاأل

) 2(مصارف رقم  الٕ، واصدار قانون1997لسنة ) 2( رقم فلسطينية النقد ال قانون سلطةإصدار
 .2002 لسنة

 

 فلسطينية خالل الراضي األتي مرت بها السياسية واالقتصادية الظروف الرغم من العلى
، وما ترتب عليها 2000عام  ال منسبتمبرثانية في  الفلسطينية الولى لالنتفاضة األسنواتال

 قطاع ال بات،خيرة األسنوات النه فيأ إال قطاعات، الغلبأقتصادي في  االف للنشاطمن ضع
 مليون 4202.2 مصرفية منال الودائع  إجماليارتفعواعدة حيث  القطاعات المصرفي منال

 مليون دوالر عام 8935.3  ومن ثم2010 مليون دوالر عام 6892.4 الى 2006دوالر عام 
   ).1جدول ال إلى نظرأ( 2014
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ذي  الفلسطيني المصرفي القطاع ال أهم مكونات،سالمية اإلكذلكتجارية و المصارف التشكل
نقد لعام  الصادر عن سلطة السنوي التقرير الحسبفلسطينية، و النقد التقف على رأسه سلطة

 مصارف 7ً مصرفا منها 17  إلىفلسطينية الراضي األمصارف فيالفقد بلغ عدد ، 2014
فروع والمكاتب  ال، بينما بلغ عدد)أجنبيبنك مصري و، ا مصارف أردنية8 ( وافدة10محلية و

ً فرعا ومكتبا258  .غربية وقطاع غزة الضفة ال موزعة على،ً

 

  سطينلبنوك في ف الخاصة بقطاع التشريعات ال تطور3-1-4
  

 عديد ال،بنوك ال كجهة منظمة لعمل،نقد ال وبالتنسيق مع سلطة،فلسطينية السلطة الأصدرتلقد 
 راضي األبنوك في الخاصة بعمل التحتية البنية القوانين والتشريعات من أجل تطوير المن
حفاظ الوكذلك  ،يةتنافس ال مبني على،حفاظ على نظام مالي مستقر ومتينالو ،1فلسطينيةال

حفاظ على  القتصادي من خالل االتوازن التحقيقوعلى جهاز مصرفي آمن وسليم ومستقر، 
 تنظيموئتمان،  االبنوك وآليات القوانين بعمل اليتعلق جزء من هذه. محليةال سعار األاستقرار

  .بنوك نفسها النقد وبين البنوك وسلطة العالقة بينال
  

مصارف رقم  ال قانون،ئتمان االوالخاصة بتنظيم عملية ،تي تم إصدارها المهمة القوانين المن
  : ما يليلتحديد تعليمات ار إصدفي  نقد السلطة حقوالذي ينص على  ،2010لعام ) 9(
  

 .ئتمان والتمويل االأنواع وأشكال -1

 .مرتبطة به ال، والشروطفهئتمان، وسق االمتعلقة بتوثيق القواعدال -2

 مخصصات التتقاضاهاتي  العوائد والعموالت الفوائد أو الدنيا والعليا ألسعار الحدودال -3
 خدمات السوم على جميع أنواععموالت والر ال وكذلك،ئتمان والتمويل االى جميع أنواععل
 .مصارف التي تقدمها ال،خرىاأل

 عمالء لدى ال كنسبة من ودائع،مصرف الممنوح في فلسطين من الئتمان والتمويل االحجم -4
 .مصرفال

                                                           
1 http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=328&language=ar-EG 
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قيمة،  التدني في ال وتكوين مخصصات،صول األخاصة بتصنيف وتقييم المتطلباتال -5
  .2مخصصات المقبولة ألغراض احتسابال ضمانات الفوائد والعموالت، ومعالجة الوتعليق

ترخيص والرقابة  ال والخاص بنظام،32011 لعام 132 قرار رقم هذا باإلضافة إلى إصدار -6
هذه  أعمالمحافظة على سالمة وفعالية  المتخصصة، بهدف القراض اإلعلى مؤسسات

 نظامال واستقرارمستدامة  القتصادية االتنمية ال في تحقيقمساهمتهامؤسسات، وضمان ال
  .ماليال

  

 وقدرتها على ،قوانين والتشريعات المتعلقة بكفاءة هذه السئلة األعديد من الهناكما زال لكن 
 قطاعات ال تخدم،الةّ استثمارية فعأداة إلى تي تشرف عليها المالية المؤسسات التحويل

  ما زالتمثال، الفعلى سبيل. قتصادية االتنمية ال في عمليةوتساهم ،مختلفة النتاجيةاإل
  منقد يستوجب مما ،محاكم ال داخلً طويالًديون تأخذ وقتا الخاصة بتحصيل الجراءاتاإل
البنوك مع المقترضين انشاء محاكم تجارية للبت السريع في تنفيذ تعاقدات  فلسطينية السلطةال

  .محاكم الديون خارج ال جمعآليات يّتبنمنها، أو 
  
 

  بنوك الودائع في ال3-2
  

غربية  الضفة الفلسطينية في الراضي األعاملة في البنوك الودائع لدى الحجم 1 الشكليظهر 
  بشكل كبير خاللارتفع هانمو في الأن، حيث يتضح 2014 و1996 عوام األوقطاع غزة بين

وقد نتج ذلك . 2006عام  الوبالتحديد بعد ،ًسنويا% 10بمعدل نمو بلغ حوالي  ماضي العقدال
 2006 عوام األ بينًسنويا% 12ي بلغ حوالي ذ وال،غربية الضفة الفيودائع  النمو فيالبسبب 

% 1ًا، أي حوالي ودائع منخفضة جد النمو في الكانت نسبةف في قطاع غزة،أما . 2014و
تي مر بها قطاع غزة  ال،صعبة السياسية الظروفال إلى بشكل أساسيذلك ويعود  .ًسنويا
مرة لبنيته التحتية ومنشآته ومرافقه ولعشرات  مد وتعرضه لثالث حروب،ماضي العقد الخالل

عدد وتوقف ، الشامل عليهسرائيلي اإلحصار يضاف إلى ذلك فرض ال. األلوف من المساكن

                                                           
2 http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Laws/Presidential_Decree_No_9_ 

of_2010_on_Banking_Law.pdf 
3 http://www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/Legislation/Laws/Presidential_Decree_No_132_ 

of_2011_on_Licensing_and_Supervision_on_Microfinance_Institutions.pdf 
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وقد .  والفقرارتفاع كبير في نسبة البطالةأدى إلى مما  ،صناعية والتجارية المنشآت الكبير من
فقد  غربية الضفةالأما . بنوك هناك الودائع في ال على حجمً سلباعكست تلك التغيرات نفسها

 والتي ،واالقتصاديسياسي  الستقرار االحالةبسبب  ،2007عام  ال اقتصادية بعدًشهدت طفرة
اإلصالح من أجل دعم خطة  2010 -  2007بين عامي  مانحين التزامنت مع تدفق أموال

ادة االيرادات العامة ترافقت مع جهود حثيثة الصالح إدارة المال العام وزيوالتي والتنمية 
  . وترشيد التوظيف في القطاع الحكومي

  

  غربية وقطاع  الضفة العاملة في البنوك الودائع لدى الحجم: 1الشكل 

  2014 و1996 عاميغزة بين 
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اجمالي الودائع في الضفة الغربية  اجمالي الودائع في قطاع غزة اجمالي الودائع الكلي
  

  
 في ًابير كًا نالحظ نموفإننا ، بفائدة أو بدون فائدة،ودائع حسب نوعها التوزيع إلى إذا نظرنا

جارية، حيث تضاعفت بمقدار  ال والمتمثلة بشكل أساسي بالحسابات،ودائع بدون فائدة الحجم
 مليون 4348.8 إلى  مليون دوالر1365.2 أي من ،2014 و2006عامي  بين أضعاف 3

  ناتج بشكل أساس بسبب،جارية الحسابات الكبير في الرتفاع االإن). 1جدول  النظرا(دوالر 
 حساب الألصحاببنوك  التي تقدمها المصرفية المعامالت والخدمات الير فيكب التطورال
 سحب البطاقةوشيكات، الب دفعالوتجارية،  العمليات التسهيلو، لألموالجاري من حفظ ال

 تحويلومصرفية،  الواإليداعاتتحويالت الو عامة، ال والفواتيرمشتريات التسديد قيمةو، لياآل
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 ، للبنوكًا إيجابيًاجارية يعتبر مؤشر الحسابات الكبير في حجم التفاعر االأنكما . خ الراتب،ال
واستثمارها، مما يزيد ) ودائع البخلق( يسمى أنئتمان أو  االحيث يزيد من قدرتها على توسيع

 موال األبنوك تقوم باستثمار النأ خاصة إذا علمنا ،هااحربأبنوك و النقدي لدى الرصيد المن
 عائد على الموال في األ هذهأصحاب يشترك أن دون ،جارية الحسابات الموجودة فيال

  .موال األستثمار في هذهاال
  
  

 فلسطينية الراضي األ فيقراض اإلتطور عملية 3-3
  

 حساباتالو ودائع، الع ما بين استقبالّ تتنو،مالية الخدمات ال منًا كبيرًابنوك عدد التقدم
 مالية الخدماتالو فواتير، الدفعودولية، ل اتجارة التسهيلوموال،  األتحويلوجارية، ال

 قطاعاتال إلى مقدمة ال،متمثلة بشكل أساسي بالقروض الئتمانية االالتسهيالت، ولكترونيةاال
  .مختلفة القتصادية واالستهالكيةاال

  

 مثل ، بعضها خاص بالمصرف، تعتمد على عوامل عديدة،ئتمان االبنوك على تقديم ال قدرةإن
 وقدرته ،ًمصرف حاليا التي يتمتع بها السيولة الدرجةوبنك لتحقيقه،  الذي يسعى العام الهدفال

بنك  القدراتوئتمانية،  اال قراراتهاتخاذمصرف في  التي يتبناها الستراتيجيةاالو على توظيفها،
ئتمان بشكل فعال،  اال قادرة على إدارة عملية،من تكنولوجيا وتجهيزات حديثة وكوادر بشرية

 ضماناتالو ذي يمتلكه، المال الرأسووظيفة، الو عميل، المثل شخص ص بالعميلوبعضها خا
ًأيضا هناك . وما يقدمه من ضماناتتزاماته، القدرته على إدارة نشاطه وتسديدوتي يقدمها، ال

 زمنية المدةالو حجمه،وتسهيل،  الغرض من ال مثل،ئتماني نفسه االبالتسهيل عوامل خاصة
  .متبعة السداد المصدر وطريقةوقت ووتي يستغرقها، ال
 

 ،فلسطينية الراضي األعاملة في البنوك ال لدىودائع الكبير في حجم ال والنمورتفاع االإن
 بأنواعهاقروض  ال أي تقديم،ئتمان اال على خلقبنوكال سينعكس بشكل كبير على قدرة هذه

 4202.8ودائع من ل اكبير في حجم الفاالرتفاع. عام الخاص أو ال للقطاعًسواء ،مختلفةال
 انعكس بشكل إيجابي على 2014 مليون دوالر عام 8935.3 إلى ،2006مليون دوالر عام 

مليون دوالر  4895.9 إلى 2006 مليون دوالر عام 1843.3ذي ارتفع من  الئتمان االحجم
  .)2شكل ال إلى انظر (2014عام 
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  مان والودائع لدى البنوك العاملةحجم االئت: 2الشكل 

  2014 و1996 عوامراضي الفلسطينية بين األفي األ
  

0

2000

4000

6000

8000

10000

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

حجم االئتمان الكلي اجمالي الودائع الكلي
  

  
 حوالي 2014 إلى 2007 عوام األئتمان بين االنمو في حجم ال بلغ معدلأخرىمن ناحية 

 ًسنويا% 10ذي بلغ حوالي  الودائع النمو في حجم النسبة تفوق معدل ال، وهذهًسنويا% 16.5
 راضي األذي حصل في المالي واالقتصادي التطور السجم معن تمرقا األ هذهإن. فترة اللنفس

، وخطة بناء 2010-2008اإلصالح والتنمية  مع خطة  والمرتبط،2007فلسطينية بعد عام ال
في العام أصدرت سلطة النقد تجدر األشارة هنا الى أن . 2011- 2010مؤسسات الدولة 

العاملة في فلسطين بتخفيض نسبة  المصارف ألزمتوالتي ) 5/2008(تعليمات رقم  2008
في آب % 55 والى 2009في نيسان % 60إلى % 65التوظيفات الخارجية للودائع من 

، مما أثر بشكل مباشر على نسبة التسهيالت االئتمانية إلى الودائع التي تقدمها البنوك 2009
لى حوالي  حيث وصلت إ2012 حتى العام ًسنويا% 6-%5الفلسطينية والتي ارتفعت بحوالي 

  ).3أنظر الشكل  (56%
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  إجمالي التسهيالت االئتمانية إلى الودائع : 3الشكل 

  2014 و1996 عوامفي البنوك الفلسطينية بين األ
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اجمالي االئتمان الى الودائع
  

  
  جغرافية المنطقة الئتمانية موزعة حسب االتسهيالت ال3-1- 3
 

فالوضع السياسي واالقتصادي ية وقطاع غزة، غرب الضفة الئتمانية بين االتسهيالت التتوزع
ئتمان،  االبنوك هناك على خلق البكل تأكيد على قدرةالصعب الذي يمر به قطاع غزة انعكس 

 ،نتاجية والتجارية اإلنشطة األانخفاض حجموذلك بسبب انخفاض حجم الودائع الناتج عن 
 لثالث ضه  وتعر،قطاع ال علىطويلة الحصار ال نتيجة لسنوات،ًمرتفعة جدا البطالة الونسب

  مما دفع،ئتمانية االتسهيالت المخاطرة لتقديم ال زادت درجةوأيضا سنوات، 5حروب خالل 
 .ئتمان االطلب على القيود على ال وتشديدإضافيةطلب ضمانات  إلى بنوكال

 

 ركب األنصيب الغربية حازت على الضفة النأ نالحظ  فإننا،5 4 ينشكلال إلى إذا ما نظرنا
ئتمانية  االتسهيالت ال بلغ حجم،مثال ال على سبيل2014، ففي عام ئتمانية االتسهيالت المن
 مليون دوالر في قطاع غزة، 574.6 مقابل ، مليون دوالر4321.3غربية حوالي  الضفة الفي

تسهيالت  المن إجمالي% 88 تجاوزتئتمانية  االتسهيالت الغربية من الضفة ال حصةأنأي 
  . 2014 مفلسطينية عاال راضي األفي



 28 

  فلسطينية موزعة  الراضي األئتمانية في االتسهيالت ال:4الشكل 

  2014 و1996 عوام األجغرافية بين المنطقة الحسب
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الضفة الغربية قطاع غزة المجموع الكلي
  

  
 تسهيالت الفي ٍمنخفض، شهد قطاع غزة معدل نمو 2014 و2006فترة ما بين  الخالل

%. 16غربية حوالي  الضفة الفترة في النمو لنفس الينما بلغ معدل، ب%4ئتمانية بلغ حوالي اال
مالي  ال والحصار،سياسية الوضاعاأل إلى ،ًهذا يعود بشكل أساسي كما ذكرنا سابقاو

 رغبة لدى ال مما انعكس على، وما زال يعاني منه قطاع غزةنىذي عا ال،واالقتصادي
بنوك في  العلى ثقةًأيضا انعكس وارية،  استهالكية أو استثمسواءمواطنين في طلب قروض ال

 ضفة ال فيًصورة مختلفة كليا الكانت. عالية هناك المخاطرة القراض بسبب درجة اإلسوق
 ناتج ال فيمساهمتها حيث ارتفعت نسبة ًا، ملحوظًا اقتصاديًا والتي شهدت نشاط،غربيةال
عام % 77 إلى 2006 عام% 68فلسطينية من حوالي  الراضي األجمالي في اإلمحليال

 ،2013غربية عام  الضفة ال دوالر في2,214جمالي  اإلناتج الفرد من ال، وبلغت حصة2014
مما انعكس ، )2014، لإلحصاءمركزي  الالجهاز( دوالر في قطاع غزة 1,182.9 ـب مقارنة

  من أجلسواء ،مواطنين الئتمانية من قبل االتسهيالت الطلب على البشكل إيجابي على
مقترضين  القدرةفي بنوك  الثقة لدى التجارة واالستثمار، وعلى درجة الفردي أو الكستهالاال

قتراض، تزامن ذلك  االآليات قيود على ال وتقليل،تقديم تسهيالت إلى  مما دفعها،سداد العلى
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 قاعدة خصوصا تشغيل وة،فلسطيني النقد السلطةلدى واإلجراءات األنظمة  مع تطوير
والتي  عن زبائن البنوك ومؤسسات اإلقراض المتخصصة )credit bureau (المعلومات

  .مقترضين البيانات عن الخاصة بجمع التكاليف ال في تقليلساهمت
 

   إلى الناتج المحليئتمانية االتسهيالتالنسبة  3-3-2
 

من  جارية الباألسعارجمالي  اإلمحلي الناتجال إلى ئتمانية االتسهيالت ال نسبةوقد إرتفعت
 ئتمانية االتسهيالت ال، وكذلك نسبة2014عام % 38.5حوالي  إلى 2008عام % 27حوالي 

عام % 65.5حوالي  إلى 2008عام % 35ثابتة من  الباألسعارجمالي  اإلمحلي الناتجالإلى 
 ).5شكل  الانظر (2014

  
 2014و 1996 عوام األجمالي بين اإلمحلي الناتجال إلى ئتمان االحجم: 5الشكل 
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حجم االئتمان الى الناتج المحلي باالسعار الثابتة
حجم االئتمان الى الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية

  
  
 نوع الئتمانية حسب االتسهيالت ال توزيع3-3-3
  

 منسنوات  القروض خالل الأن نالحظ فإننا ،ئتمانية حسب نوعها االتسهيالت الإذا ما قارنا
 ، بالجاري مدينً مقارنة،ئتمانية االتسهيالت الكبر من األنسبة ال حازت على2004-2014
 ً مقارنة،قروض ال في حجمًا كبيرًا نمو،2008فترة بعد  الت، حيث شهدتمويلي التأجير الوخدمة
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 قروض المثال بلغ حجم العلى سبيلف). 6شكل ال إلى انظر(تسهيالت  المن خرى األباألنواع
 مليون 3854.5 حوالي 2014فلسطينية في عام  المناطق العاملة في البنوك المقدمة من قبلال

دوالر  مليون 1021.1مصرفية، مقابل  التسهيالت المن إجمالي% 78.7 أي ما نسبته ،دوالر
 بنسبة بلغت حوالي تمويلي الللتأجير مليون دوالر فقط 20.3، و%20.8 مدين بنسبة للجاري

0.4%.  
 

 2014-1996بين األعوام  نوع الئتمانية حسب االتسهيالت التوزيع: 6الشكل 
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  قتصادي االنشاط القطاع أو التمانية حسبئ االتسهيالت ال توزيع3-3-4
  

زبائنها  إلى فلسطينية الراضي األعاملة في البنوك التي تقدمها القروض الهدافأشكال وأتتنوع 
ستثمارية من  االقروض المثال، العلى سبيل  أو سيارة،ستهالكية لشراء عقار االقروض البين

عام  القطاعال إلى مقدمة القروضالإلى  أو تمويل عمليات تجارية، جديدة مشاريع إقامةأجل 
 عاملة في البنوك التي تقدمها القروض الإذا قمنا بتصنيفف. حكومية النفقات ال تمويللجأمن 
خاص  القطاع الن حصةإ قطاع خاص أو عام، ف،مستفيدة الجهة ال حسبفلسطينية الراضياأل
إذا . بنوك المقدمة من قبل الئتمانية االتسهيالت الكبر من حجم األنسبة ال تمثل،قروض المن

 ،خاص المقدمة للقطاع الئتمانية االتسهيالت ال حجمأن نالحظ فإننا 7الشكل  إلى نظرنا
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 مليون دوالر عام 1,195.9 حيث ارتفعت من ،خيرة األعوام األتضاعفت بشكل كبير خالل
صة  وبح، أضعافثالثة، أي بمقدار حوالي 2014 مليون دوالر عام 3656.05إلى  2008
 هذا ناتج بشكل أساسي عن حالة. لإلقراض الحكومي% 25.4مقابل حصة % 74.6بلغت 

 سالم فياض.  والتي ترافقت مع خطة د،2008عام  التي سادت بعد القتصادي االتفاؤلال
نقد  التي قامت بها سلطة الجراءات اإلسلسلة إلى ًوأيضادولة،  القتصادية وبناء مؤسساتاال
مصارف  الذي ساعد الئتمان، االمن ضمنها إنشاء مكتب معلومات وخيرة األسنوات الفي

ثقة والمهنية،  الئتماني واختيارها لعمالئها بدرجة عالية من االبشكل كبير على اتخاذ قرارها
ذي  المر األمرتبطة بها، المخاطر الئتمانية والحد من االوبالتالي ساعدها في إدارة محفظتها

  .ممنوحة التسهيالت الظ في حجم ونموملحو الرتفاع االأسهم في هذا
 

  عام والخاص الينقطاعال إلى مقدمة القروض الحجم: 7الشكل 

  2014و 1996 عاميبين 
  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

التسهيالت االئتمانية للقطاع الخاص التسهيالت االئتمانية للقطاع العام
  

  
  فئة الخاص حسب الئتمانية للقطاع االتسهيالت ال توزيع3-3-5
 

 قروض العت بينّ تنونهافإ ،خاص المقدمة للقطاع الئتمانية االتسهيالت التوزيع إلى بالنسبة
 لقطاعمقدمة  ال مثل،ستثمارية االسيارات والعقارات والقروض ال  شراءتمويلوستهالكية، اال
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  علىً جداًا كبيرًا هناك نموأن نالحظ فإننا، 2جدول ال إلى إذا نظرنا. صناعة والتجارةال
 مليون دوالر عام 70خيرة، حيث ارتفعت من حوالي  األسنوات الستهالكية خالل االقروضال

من % 25ل ما نسبته ّ، أي باتت تمث2014 مليون دوالر عام 921حوالي  إلى ،2008
من اجمالي التسهيالت % 18.8 و2014خاص عام  الئتمانية للقطاع االتسهيالت الإجمالي

 تسهيالت ال حيث ارتفع حجم،واإلنشاءاتعقارات  الحال بالنسبة لقطاع ال كذلك.االئتمانية
 أي 2014 مليون دوالر عام 790حوالي  إلى  مليون دوالر188نية فيه من حوالي ئتمااال

 إلى 2008 مليون دوالر عام 39من ارتفع سيارات والمركبات  ال بينما تمويل%16.1بنسبة 
 مقدمة للقطاعات القروضال إلى  بالنسبةأما. 2014 عام %3.3 أي بنسبة  مليون دوالر165

 2008 عوام األتعدين بين القروض لقطاع ال في حجمًا طفيفًاو نالحظ نمفإننانتاجية، اإل
 مليون دوالر عام 257 إلى ،2008 مليون دوالر عام 152 حيث ارتفعت من حوالي ،2014و

سياحي من  القطاعالوارتفع  من إجمالي التسهيالت االئتمانية% 5.2 أي ما نسبته 2014
وارتفع  ،%1.2 أي بنسبة 2014ر عام  مليون دوال59.8 إلى ،2008 مليون دوالر عام 23.7
 مليون دوالر 46.6 إلى ،2008 مليون دوالر عام 33.9 من غذية األ وتعدينزراعةالقطاع 
ًتي شهدت أيضا نموا القطاعات المنو. %0.95 أي بنسبة 2014عام    في حجمً ملحوظاً

 329قروض من  ال حيث ارتفع حجم،داخلية والخارجية التجارة ال قطاع،ئتمانية االتسهيالتال
  %. 15.2 أي بنسبة 2014 مليون دوالر عام 744.6 إلى 2008مليون دوالر عام 

  

 ،ةستهالكي االالقروض(ستهالكية  االمقدمة للسلع القروض الأن ،سابقة الرقام األمننستنتج 
نمت بشكل  )ستهالكية االخدماتالسيارات والمركبات، و التمويل شراءو، واإلنشاءاتعقارات الو
إجمالي   من%)18.8 (كبر األنسبة اللّ حيث باتت تشك،سابقة السنوات الير خاللكب
كبير  النموالإلى ذلك يعود و، )8شكل  الانظر(بنوك  المقدمة من قبل الئتمانية االتسهيالتال

 بسبب ،غربية الضفة ال خاصة في،مواطنين القروض من قبل النوع من الطلب على هذا الفي
عام  النهايةنقد  ال سلطةإقرار تزامن ذلك مع ،2007عام  الادية بعدقتص االظروف النّتحس

في شهر % 60 إلى %65خارجية للودائع من  التوظيفات البتخفيض نسبة تعليمات 2008
قرار عن طريق  البنوك هذا اللقد استغلت. 2009في شهر آب % 55 والى ،2009نيسان 

ر فيها ّتعث البسبب انخفاض معدالت ،ستهالكية االقروض ال خاصة،قراض اإلزيادة نسبة
 قروض الستهالكية من االقروض ال حصةتتجاوزستثمارية، حيث لم  االقروض ال فيًمقارنة
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 أنكما ). 2013 والسروجي، رجيلة أبو (2011 و2006 عاميبين % 15متعثرة نسبة ال
 ستثمارية اال مقارنة بالقروض،جل األًقروضا قصيرة أو متوسطةستهالكية تعتبر  االقروضال
ستهالكية أقل مخاطرة للبنوك مقارنة  االقروض ال لذلك تعتبر،جل األتي تعتبر طويلةال

  .خرى األبالقروض
  

  ألبرز القطاعاتمقدمة  الئتمانية االتسهيالت الحجم: 8الشكل 

  2014 و2008عوام  األبين
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العقارات واإلنشاءات التعدين والصناعة
التجارة الداخلية والخارجية خدمات األعمال والخدمات االستهالكية
تمويل السيارات والمركبات القروض االستهالكية

  
  
   الدوالر عملة االقراض الرئيسية: ةعمل الئتمانية حسب نوع االتسهيالت ال3-3-6
  

كثر  األعملة الدوالر ما زالت هي الأن عملة إلى ،فلسطينية النقد التشير بيانات سلطة
 إلى عملة الئتمانية بهذه االتسهيالت الئتمانية، حيث وصل حجم االتسهيالت الا فيًاستخدام

تسهيالت، تليها  الليمن إجما% 58حوالي ، أي بنسبة 2014 عام  مليون دوالر452458.8
دينار بحجم  ال ثم تأتي عملة،%29.5وبنسبة مليون دوالر  1373.144ل بحجم قشي العملة

 تسهيالت الخرى، فبلغت حجم األعمالت ال، أما بقية%11.9 مليون دوالر وبنسبة 461.19
  .%0.6مليون دوالر وبنسبة  28.109ئتمانية فيها اال
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ودائع  ال ارتفاع حجم: منها،عدة أسباب إلى عودت ،ضقرو الدوالر على الإن سيطرة عملة
 من إجمالي% 37 وبنسبة حوالي ،2014 مليون دوالر عام 5895.05 حيث بلغت ،بالدوالر

 انخفاض سعر بالدينار، و4240.82ر بالشيقل و مليون دوال5149.27 ـودائع، مقارنة بال
. عالمية ال)LIBOR(تباطها بفائدة خرى الر األقروض بالدوالر مقارنة بالعمالت الفائدة علىال

 سيارات والمنشآت ال خاصة،معمرة بالدوالر الستهالكية االسلع الكما انه يتم تقييم معظم
  . سكنيةال
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  مؤشرات الئتمانية على االتسهيالت التحليل أثر -4

 قطاع الكلية وحسب القتصاديةاال
  
 

% 6.2خيرة بمعدل  األسنوات ال خاللً ملحوظاً نمواحقيقي الجمالي اإلمحلي الناتج اللقد شهد
مصرفي بمعدل  القراض اإلهناك نمو في عملية ه،نفسوقت ال في ،2007عام  ال منذًسنويا
 قراض والنمو اإلنمو في الأي مدى هناك عالقة إيجابية بين إلى سؤال هو ال.ًسنويا% 16.5

  حجمأن  أخرى، نجدمن ناحية .؟عالقة القتصادية، ومدى قوة هذه االقتصادي والتنميةاال
 ًكبر حجما األتجاري تعتبر المقدمة للقطاع اللقروضافقطاعات،  القروض يختلف عبرال

 كلي القتصادي االنمو القروض علىال تأثيرقطاعات، لذلك سنقوم بدراسة  ال بباقيًةمقارن
 من  أألنتاجية قطاعات الحسب، موزعة حسب الجهة المستهدفة بمعنى القطاع العام والخاص

  في تطور بصورة أكبر مما يسهم، نحو هذه القطاعات  لتحفيزالزمة  السياسات الاتخاذأجل 
  .قتصادية االتنمية القتصاد وتحقيقاال
  
 

  )Growth model(نمو  ال نموذج4-1
  

وبشكل محدد نموذج النمو ل ) endogenous growth model(سنستخدم نموذج النمو الذاتي 
Solow (1965)ذاتياسيساهمدراسة، حيث إن التطور في القطاع المصرفي  نظري لل كإطار ً 

 . وبالتالي إلى زيادة النمو االقتصادي، الماللرأسي التقليل من تناقص اإلنتاجية الحدية ف

  

 نحدد هيكلية اإلنتاج لالقتصاد، أي الطريقة التي يتطور بها أن Solowيتطلب نموذج النمو ل
ا من أجل زيادة النمو االقتصادي، بمعنى آخر منحنى  والتكنولوجينتاج عناصر اإلاستخدام
  . اإلنتاج

  

 Lt وهما العمال ، عنصرين من عناصر اإلنتاجً مستخدماYt االقتصاد ينتج أنسنفترض 
لذلك .  Atتكنولوجي هذه العناصر تعتمد على مستوى التطور الإن إنتاجية. Kt المال رأسو

  :يمكن كتابة منحنى اإلنتاج بالصورة التالية
Yt = F(Kt,At Lt) 
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 :يصبح"  ”Augmented growth model ـبطريقة ال

Yt = φ(deepening)
δ
 Kt

α
 Lt

β  

  
  :حيث إن

Yt :تمثل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي.  
φ(deepening) :التطور في القطاع المصرفي عن طريق تطور عملية اإلقراض  

Kt :المالرأس   
:Lt األيدي العاملة  

  .φ′ (deepening) >0:نإد على نظرية النمو الذاتي فباالعتما
  

 مثل نسبة االئتمان للقطاع العام ،سيتم قياس التطور في القطاع المالي باستخدام عدة متغيرات
، نسبة التسهيالت المصرفية المقدمة PubCr/GDP)(جمالي الحقيقي إلى الناتج المحلي اإل

 ً حيث يعتبر مؤشرا،)PrivCr/GDP (الحقيقي للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي
في الجزء الثاني من الدراسة . لكفاءة واستعداد النظام المصرفي لمواجهة النشاط االقتصادي

سيتم توزيع التسهيالت االئتمانية للقطاع الخاص حسب القطاع أو النشاط االقتصادي أو 
  ). .PrivCr1/GDP, PrivCr2/GDP, PrivCr3/GDP, etc(القطاع 

  

  :اآلتي كتابة منحنى اإلنتاج بالشكل إعادةفي حالة استخدام االئتمان للقطاع العام يمكن  لذلك
Yt = φ(PubCr/GDP)

δ
 Kt

α
 Lt

β  

  :وفي القطاع الخاص
Yt = φ(PrivCr/GDP)

δ
 Kt

α
 Lt

β  

  
 اللوغاريتم للمعادلة السابقة ومن أجل تحويلها إلى معادلة انحدار على المدى الطويل سنأخذ
:إن جميع المتغيرات تملك الصيغة اللوغاريتميةبحيث 

  

Log(Yt) = Log(φ(PubCr/GDP)
δ
 Kt

α
 Lt

β 
)

 

  : تصبح للقطاع العام كما يليفإنها كتابتها أعدناإذا ما 
log(Yt) = B0+δ.log(PubCr/GDP)+αlog( Kt)+β. Log(Lt)+εt 
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  وللقطاع الخاص
log(Yt) = B0+δ.log(PrivCr/GDP)+αlog( Kt)+β. Log(Lt)+εt 

  

ناتج المحلي  من الودائع للتطور في القطاع المالي مثل نسبة الأخرىسيتم توظيف عناصر 
  ، )deposits/GDP(حقيقي  الاإلجمالي

  
log(Yt) = B0+δ.log(deposits/GDP)+αlog( Kt)+β. Log(Lt)+εt 

  

 اتواالختبار مجموعة األدوات القياسية باستخدام سنقوم ،من أجل فحص العالقات السابقة
 unit root(المرتبطة معها والخاصة بمتغيرات السالسل الزمنية مثل اختبار جذر الوحدة 

test( ،اختبار جوهانسون للتكامل المشترك و)Johansen co-integration test( ،نموذج و
 error(، ونموذج تصحيح متجه الخطأ )vector auto-regression(االنحدار الذاتي للمتجه 

correction model( عملية التحليلأثناء، سيتم مناقشتها بشكل مفصل في .  
  
  

  سببية العالقة ال تحديد اتجاه4-2
 

 سالسل العالقة ما بين مجموعة من متغيراتال إلى ًمستخدمة أيضا للوصول الطرق المن بين
 (Multivariate time series models) متعددة الزمنية السالسل الزمنية ما يسمى بطريقةال

لذلك . خرى األسابقة للمتغيرات السابقة له، وبالقيم الحالية بالقيم المتغير ال تفسر قيموالتي
 Multivariate(ت دراسة على ما يسمى بفحوصا الأجزاءقياسي في بعض  التحليل السيستند

Granger Causality ( خطأ ال نموذج متجه تصحيحإطارضمن. 

  

قصير  المدى ال خاصة فيًاقتصادية يعتبر مهمال امتغيرات السببية بين العالقات ال تحديدإن
 جيد للظواهر النظري الفهم ال مما يمكننا من،متغيرات العالقة بين المن أجل تحديد نوع واتجاه

 ذكرنا ادراسات كم العديد من الهناك. مالئمة القتصادية االسياسات القتصادية ووضعاال
 مالي ونمو القطاع ال بين تطور،تبادلةتي درست احتمالية وجود عالقة سببية م ال،ًسابقا

كافية  السيولة المصرفي على توفير القطاع الذي يؤثر فيه نمو الوقت النه فيأأي . قتصاداال
ستثمار وبالتالي  اال من أجل تطوير،خاص ال قروض للقطاعإعطاء وقدرتها على ،بنوك اللدى
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  وبنكي قادر على توفيرقتصادي يتطلب وجود قطاع مالي االنمو النإقتصاد، ف االنمو
شركات، والتي  ال أو سواء لألفراد،مدخرات الالزمة الستقبال المالية والمصرفية الخدماتال

  في عملياتسواء خرى األدول ال والمؤسسات، ومعفراد األمالية بين المعامالت التسهل
 . مباشرة الجنبية األستثمارات اال أو من أجل استقبال،ستيراد والتصديراال

  

قتصادي  االنمو ال بين، وجود عالقة سببية متبادلةإمكانيةدراسة  الفي هذهسوف نبحث  ،ذلكل
مصرفي  القطاع ال وجود تأثير لنموإمكانية، أي سنقوم بدراسة مصرفي القطاع الوالتطور في

 Multivariate Granger)  من خالل إستخدام ما يسمى بفحوصات قتصادي االنمو العلى

Causality test)، قطاع القتصادي على تطور االوجود تأثير للنمو ه،نفسوقت ال وفي 
. متبادلة العالقة القياسي ستساعدنا على فحص مثل هذه التحليل ال تطور أدواتإن. مصرفيال

 حصائية اإلدوات األأشهرمن   (Granger,1969) لذلك يعتبر فحص جرانجر للسببية
 سالسل ال في بياناتحصائية اإلمتغيرات المتبادل بين التأثير المستخدمة في استقصاءال
 المباشر بين التطور في باألثرما يتعلق ب ة اآلتيالفرضية األساسية فحص  حيث سيتم.زمنيةال

 :القطاع المصرفي والنمو االقتصادي

  

 نموالو ،حقيقي الجمالي اإلمحلي الناتج النمو في المصرفي ال يسبب القطاع الالتطور في
 .مصرفي القطاع التطور في القتصادي ال يسبباال

  

 مالي النظام المباشر الثر غير األًتي قامت أيضا بقياس الدراسات الهناك عدد من
)Abdehafith, 2013(ثر األ ال يظهر،نامية الدول ال خاصة في،حاالت ال، ففي بعض 
 ر غيرث األدراسةفإن قتصادي مباشرة، لذلك  االنمو المالي على القطاع المباشر للتطور فيال
 ذي يلعبه تطور التنموي الدور الفهم أكبر عن حقيقة إلى وصولال في  يساعدنا،مباشرال
 نمو المالي على القطاع المباشر للنمو في الثر غير األمن أجل قياس. مصرفي النظامال

كمتغير  صادرات والواردات ال أي،تجاري الميزان ال سنقوم باستخدام متغيرات،قتصادياال
من حقيقي  الجمالي اإلمحلي الناتج المصرفي سيؤثر على القطاع التطور فيال أنوسيط، أي 
 :تجاري للبلد الميزان الخالل تحسن

Log(import) = B0+δ.log(lending/GDP)+εt 

log (export) = B0+δ.log (Lending/GDP) +εt 
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  بيانات  ال4-3
 

مركزي  الجهاز ال:، وهمانيرئيسدراسة من مصدرين  الخاصة بمتغيرات البيانات اللقد تم جمع
 جمالي اإلمحلي البالناتجخاصة  الفالمتغيرات. فلسطينية النقد السلطةفلسطيني و اللإلحصاء

مركزي  الجهاز ال من خاللحصول عليها ال تم4مال العاملة، رأس اليدي األسمي والحقيقي،اال
 كذلك. طاعاتق ال أو على مستوى،قتصاد ككل االسواء على مستوى، فلسطيني اللإلحصاء

  بخصوص بياناتأما.  كالصادرات والواردات،تجاري الميزان المتغيرات إلى حال بالنسبةال
 ما ،عام والخاص القطاعين اللكل منمقدمة  القروض القيمة ب والمتعلقة ،مصرفي الئتماناال

حال  الكذلك. فلسطينية النقد الحصول عليها من سلطة ال فقد تم،2014 و1996 أعوامبين 
صناعة، خدمات، (قتصادي  االنشاط السنوية حسب الئتمانية االتسهيالت التوزيع إلى النسبةب

 ).إنشاءات، تجارة، ومواصالت

  

                                                           

  .تم إستخدام التكوين الرأسمالي الثابت كمؤشر على حجم رأس المال في فلسطين  4 
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  ولية األنموذج والفحوصات التقدير - 5
  
 

 مدى الوجود عالقة في إلى غالب القتصادية تشير في االنظرية النإكلي، ف القتصاد االحسب
ن إ ف،توازنية المتغيرات عن قيمتها الر، حتى في حالة انحراف هذهطويل بين متغيرين أو أكثال

  .يلطو المدى الرتباط في االعالقة أو التوازن مما يضمن تحققال إلى هناك قوى تعيدها
  

 غلبأموجود في  الستقرار االطويل بمشكلة عدم المدى التوازنية في العالقة التصطدم دراسة
زمنية بصورة  السلسلة الب تذبذب مشاهداتّ يتطل،زمنية اللسالس الزمنية، واستقرار السالسلال

 سلسلة ال يعتمدان على ال لقـيموالتباينمتوسط  الأن أي ، ثابتينوتباينعشوائية حول متوسط 
  بينانحدار زائف إلى ،حيان األكثير من الزمنية في السالسل اليؤدي عدم استقرار .زمنال
 ًا كبيرًامتغيرات تفقد جزء الأن، أي )Granger and Newbold, 1974(قتصادية  االمتغيراتال

 إلى متغيرات الرغم من عودة ال ذلك على،طويل المدى المرتبطة بسلوكها في المعلومات المن
 )Granger and Newbold, 1974(مثال قام  الفعلى سبيل .مفاضلة الستقرار بفعل عاملاال

 رفض إلى نحدار بين سلسلتين، حيث توصل االجراء تحليلإ ثم قام ب،بتوليد سالسل عشوائية
متغيرات في  الرغم من أن ال على،ً وبصورة متكررة جدا،مقدرة الصفرية للمعالم الفرضيةال

مما ) الخطأ( للبواقي ً وقوياً موجباً ذاتياً هناك ارتباطاأننحدار كانت مستقلة، كما  االمعادلة
  .عالقة ربما تكون زائفة التلك أن إال ،متغيرات الوجود عالقة قوية بين إلى يشير

 

 زمنية غير السالسل النحدار بين متغيرات االصغرى في تقدير المربعات ال استخدام طريقةإن
، لذلك )Lim and Mcaleer, 2001(متغيرات  العالقة زائفة بين هذه إلى  يؤدي،مستقرةال

 عالقة بين الراسةد والذي يتيح) co-integration test(مشترك  التكامل اليستخدم اختبار
 صحيحة بين العالقة ال مما يسمح بتقدير،درجة المستقرة والمتكاملة من نفس المتغيرات غيرال
يعتبر اختبار جوهانسون . متغيرات الزائف بين النحدار االص من مشكلةّ والتخل،متغيراتال

  خاصة في،ًختبارات شيوعا االمن أكثر) Johansen co-integration test(مشترك  الللتكامل
مشترك من خالل  التكامل القصيرة، حيث يسمح بحساب عدد عالقات الزمنية السالسلال

  . مشترك التكامل ال برتبة مصفوفةوالمسماة ،مشترك التكامل الأشعةحساب عدد 
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 مصرفي والنمو القراض اإلتطور في العالقة ما بين ال والتي تدرس،دراسة الهذه إلى بالنسبة
 وذلك بهدف اختبار درجة) unit root test(وحدة  ال سنستخدم اختبار جذرفإنناقتصادي، اال
  من مدى سكونها، وتحديد رتبةوالتأكدزمنية  السالسل اللمتغيرات) stationary(ستجرارية اال
 جعله أمكن إذا dدرجة  ال منًمتغير متكامال ال حيث يعتبر،متغيرات التكامل لكل متغير منال

 :فروق، أي أن ال منdخذ أد  بعً أو مستقراًساكنا

 

yt ~ I (1)   إذا كان    ∆yt - I(0) .  
  سنستخدم بشكل خاص اختبار ديكي ـ فوللرأننا إال وحدة، الرغم من تعدد اختبارات العلى

كثر  األ والذي يعتبرDickey and Fuller, 1979) (Augmented Dickey-Fuller)(موسع ال
يلي وصف ا فيم. خطأ الذاتي لحد الرتباط االعتبار االبعين والذي يأخذ ،ختبارات االكفاءة بين

  : فوللر - وحدة لديكي المختصر الختبار جذر
 ∆Yt = B0 + δ Yt-1 + Ut  

 

 Null) عدم ال، ويتم اختبار فرض(yt) زمنية الول للسلسلة األفرقال إلى (∆)حيث تشير

hypothesis) معلمة النأب ( H0: δ =0) غير أنها ىسلسلة، بمعنل اأي بوجود جذر وحدة في 
معنوية وأقل  (δ ) ٕسلسلة، واذا كانت الأي سكون (H1: δ < 0) بديل الفرض الساكنة، في مقابل

 ، أي أن(unit root) بديل بعدم وجود جذر وحدة الفـرض الفإننا نقبل (δ < 0) صفر المن
وذج أعـاله في النم (ut) في حال كان حد الخطأ (Stationary) .متغير ساكن أو مستقرال

ن معادلة جذر الوحدة تصحح بإضافة عدد إ، ف(autocorrelation) يعـاني مـن االرتباط الذاتي
  :كاآلتي لتصبح مبطئةمناسب من حدود الفرق ال

  
∆Yt = B0 +B1t+ δ Yt-1+αi∑∆Yt-i + Ut 

، أي (Augmented Dickey-Fuller test) موسع الفوللر -  وهذا ما يوصف باختبار ديكي
  . ً يصـبح غير مرتبط ذاتيا(ut) خطأال  حدأن
 

 موسع عند الالختبار ديكي ـ فوللر% 5حرجة عند  الوالقيمحصائية  اإلنتائج اليظهر 3 الجدول
أي عدم (وحدة  التدعي وجود جذر عدم ال فرضيةحيث إنول،  األمستوى المستوى وعندال

دراسة  ال جميع متغيراتأن واضح المن. متغيرات اللكل متغير من) زمنية السلسلة الاستقرار
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 ئتمان االخاص، المقدم للقطاع الاالئتمان(قة باالئتمان ّمتعل ال سواءطبيعي اللوغاريتم البصيغة
 جمالي اإلمحلي الالناتج (خرى األمتغيرات الأو) ئتمان االعام، إجمالي المقدم للقطاعال
غير مستقرة ) حقيقي الجماليإل امحلي الناتجال إلى مال الرأسعاملة، نسبة  اليدي األ،حقيقيال

 قائلة بوجود تكامل من الصفرية الفرضية ال حيث تم قبولًا وحدويًاوتحتوي جذر مستوى العند
 ن رفضّ تبي،ول األفرق الفحص عند الوعند استخدام نفس. متغيرات الولى لجميع األدرجةال
 ، تعاني من عدم استقرارمتغيرات الأن أي ،ثانية الدرجة ال بوجود تكامل من،صفرية الفرضيةال

 نظرية النتائج تنسجم مع الوهذه. I(1)ولى  األدرجة ال متكاملة منأنها أي ،مستوى الفقط عند
 ،مستوى ال فيساكنةكلية تكون غير  القتصادية االمتغيرات التي تفترض أن أغلب القياسيةال

 .ول األفرق ال فيكنةولكنها تصبح سا

  

 سيتم استخدام ة،قتصادي االئتمانية والتنمية االتسهيالتل اعالقة ما بين المن أجل تحليل
 متغيرات ساكنة عند الأنولى تعتمد بشكل أساسي على  األ.منهجيتين منفصلتين

 مربعات ال وهنا سنستخدم بشكل بسيط طريقة،درجة صفر الأي متكاملة من) I(0)(مستوىال
ولى  األدرجة الأو متكاملة منمتغيرات غير ساكنة  الأنثانية فتعتمد على  الأماصغرى، ال
)I(1) (قياسية كاختبار جوهانسون للتكامل الختبارات واألدوات االوهنا سنستخدم مجموعة من 
 .خطأ المشترك ونموذج تصحيحال

  
  

 متغيرات المتعدد بين النحدار االصغرى الختبار المربعات الطريقة 5-1
  

نمو لكل متغير  ال تم حساب مستوى،ثبات السكون أو عدم التخلص من مشكلة عدم المن أجل
 أن نالحظ فإننا ،وحدة الموسع لجذر ال فوللر-اختبار ديكيوبإجراء نموذج،  المن متغيرات

 إلى انظر I(0)(درجة صفر  ال أي متكاملة من،مستوى ال ساكنة عندأصبحتمتغيرات  الجميع
 في حالة مالءمةألكثر  والتي تعد ا، لذلك سيتم استخدام طريقة المربعات الصغرى).4جدول ال

 في أخرى عدم وجود مشاكل ، بعين االعتبارخذ مع األ،وجود استقرار أو سكون للبيانات
 . الخطأ، الختباينعدم تجانس وطبيعي للخطأ، الالبيانات مثل االرتباط الذاتي، التوزيع غير 
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 نمو في ال بين للعالقة ما،صغرى المربعات التحليل باستخدام طريقة ال يظهر نتيجة5الجدول 
 ، تحليل منفصل للعالقةإجراءنه تم أعلم  القتصادي، مع االنمو المصرفية على التسهيالتال

مقدمة  التسهيالت الخاص، المقدمة للقطاع التسهيالتال(مصرفية  التسهيالت المن لكل نوع
ينها  نماذج قياسية تختلف فيما بثالثجدول على  اليحتوي. )ودائع العام، إجمالي الللقطاع

ئتمانية،  االتسهيالت النمو في المصرفي أو القطاع التطور في الذي يقيس الفقط بالمؤشر
 كنسبة خاص المقدم للقطاع الئتماناال( للنمو في ًا إيجابيًانتائج أن هناك تأثير الحيث تظهر

 لحقيقي، حيث بلغ معام الجمالي اإلمحلي الناتج النمو في ال على)حقيقي المحلي الناتج المن
 محلي الناتج النمو في% 0.245 إلى ؤديئتمان ي االنمو في% 1 أي أن كل 0.245مرونة ال

 عام المقدم للقطاع الئتماناال( مغزى للنمو في يبينما ال يوجد هناك أي تأثير ذ. جمالياإل
 .حقيقي المحلي الناتج النمو في ال على)حقيقي المحلي الناتج ال منكنسبة

  

 قطاع المحلي كمؤشر آخر للتطور في الناتجال إلى ودائع النسبةنمو في ال إلى بالنسبة
 وذلك يعود بشكل ،قتصادي االنمو ال مغزى علىتأثير ذي نه ال يوجد هناك أيمصرفي، فإال

 بلغت 2014ودائع تقدم على هيئة تسهيالت ائتمانية، ففي عام  الانه ليس جميع إلى رئيسي
 بنوك زيادة نسبة الهذا يتطلب من. فقط% 54.8ودائع بنسبه ال إلى ئتمانية االتسهيالت النسبة

 .خاص القطاعال إلى مقدمة الودائع لديها وخاصة تلك الئتمانية من االتسهيالتال

  

 يدي األ فإننا نالحظ أن هناك عالقة إيجابية للنمو في،خرى األمتغيرات الأما بخصوص
 نظرية الربعة، وهذا يتطابق مع األماذجن الحقيقي في المحلي الناتج النمو في العاملة علىال

 والتي تؤكد على أن ،متقدمة النامية أو الدول ال سواء في،دراسات القتصادية وعدد كبير مناال
 .نتاج اإلستثماري وبالتالي عمليات االقطاع العاملة مؤشر على نمو اليدي األنمو

  

 داللة فإنه ال يوجد أي تأثير ذي، محلي الناتجال إلى مال النمو في نسبة رأس الأما فيما يخص
 والذي ،رابع النموذج القتصادي، حتى في االنمو الولى على األةثالث النماذج الإحصائية في

مال  النمو في رأس الن معامل، فإقتصادي االودائع والنمو النمو في العالقة ما بين اليقيس
 .قتصادي االمون المما يدل على عالقة ضعيفة مع% 10 عند  فقط ً إحصائياّدال
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  خطأ المشترك ونموذج تصحيح الاختبار جوهانسون للتكامل 5-2
  

بارز في  الدور اللها أصبحزمنية، والتي  السالسل الحديثة في تحليل التوجهات ال معًوتماشيا
كمي، فإننا  البنية على سالسل زمنية قابلة للقياس والتحليلم القتصادية االعالقات الجعل

 والتي تعتمد ،صغرى المربعات ال عن اختبارًرق تحليل غير تقليدية بعيداسنقوم باستخدام ط
 )Johansen co-integration test( مشترك البشكل أساسي على اختبار جوهانسون للتكامل

كما سنستخدم اختبار جرانجر ). vector error correction model(خطأ  الومعامل تصحيح
  .قتصادي االئتمانية والنمو االتسهيالت النمو في الة بينعالق الللسببية من أجل تحليل اتجاه

 

 )Johansen co-integration test(مشترك  الاختبار جوهانسون للتكامل .1

 ن طريقةإ ف،ولى األدرجة المتغيرات متكاملة من النه في حالة تبين أنإ، فًكما ذكرنا سابقا  
 طويل بين المدى الي وجود عالقة فالختبارصغرى تصبح غير مالئمة  الربعاتمال
 مستقرة يؤدي المتغيرات غير ال بينختبارات االنوع من الن مثل هذامتغيرات، وذلك ألال

نه في حال أ إلى Engle and Granger (1987)وفي ضوء ذلك يشير . عالقة زائفةإلى 
 فقد يكون هناك ،ول األفرق ال أي ساكنة عند،مستوى المتغيرات غير مستقرة عند النأ

جل بينها، لذلك  األ هناك عالقة خطية ساكنة وطويلةأن أي ،تكاملية فيما بينهاعالقة 
حقيقية بين متغيرين أو  العالقةال إلى توصل الأجلمشترك من  التكامل التحليل يستخدم

 مدى ال عدم وجود عالقة في إن.تكامل بينهما البحث عن متجه الأكثر، من خالل
 ستتحرك باتجاهات مختلفة، وال ضـمانة لوجـود اأنه إلى متغيرات يشير الطويل بينال

  .توازن فيما بينها
 

 Johansen: 1988, 1991; Johansen and(مشترك  اليتفوق اختبار جوهانسون للتكامل  

Juselius, 1990( واختبار داربن ، انجل وجرانجركاختبار ،خرى األختبارات االعلى 
 إن.  حال وجود أكثر من متغيرينحجم وفي ال خاصة عند وجود عينات صغيرة،واتسون

 ما كان هناك تكامل مشترك فريد، إذاكشف  ال اختبار جوهانسون قدرته علىمزايامن أهم 
 .مستقل المتغير التابعة على المتغيرات المشترك هو نتيجة انحدار التكامل الأنأي 
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عدد ، و تكامل مشتركإمكانية وجودتحديد ن من أجل يوجد هناك اختباران إحصائيا  
 فرضية الحيث إن) Trace-test (ثر األاختبار :ول األ.مشترك التكامل المتجهات

 ًا معينًا عدديساويمشترك أقل من أو  التكامل المتجهاتصفرية تفحص إذا كان عدد ال
)? ≤ r(فإذا كانت ،traceλنقبل%5حرجة عند مستوى داللة  القيمة ال اصغر من ، 
قل، وبالتالي قبول وجود  األمشترك على الدة للتكاملصفرية بوجود عالقة واح الفرضيةال

 كامنة المتجهات الاختبار: ثاني ال.طويل المدى المتغيرات على التكامل مشترك بين
 عدد أن إلى صفرية تشير الفرضية الحيث إن، )Maximal eigenvectors(عظمى ال

 ).r( أو أقل من عدد معين يساويكامنة  المشترك التكامل المتجهات

  

  :مشترك تحديد الللتباينيتطلب اختبار جوهانسون 
 تكامل للمتغيرات الدرجة �

  تكون جميعأن يجب ،حصول على نتائج ذات مغزى من اختبار جوهانسون المن أجل  
  I (1.(درجة واحد  المتغيرات متكاملة من نفسال

  
 )selection the lag length(زمني  التباطؤ العدد مدد إختيار �

 يتطلب اختبار جوهانسون حساب عدد ،سببية العالقات الفضلأ على حصول الأجلمن   
 ختبار االحصول عليها باستخدام نموذج المتغيرات، والتي يتم الزمني بين التباطؤ المدد

، حيث يتم ) (Eviews8على برنامج) unrestricted VAR( للمتجه مقيد الغيرذاتي ال
  أو،Akaike (AIC) ،Schwarz(SC)قياس زمني عند أقل قيمة لم التباطؤ الاختيار قيمة

Hannan-Quinn(HQ) . يعتبر مقياسAkaikeنوع  ال لمثل هذاًواستخداما ً شيوعاكثر األ
 عتماد عليه في هذه االعينة لذلك تم الختبارات خاصة في حال صغر حجم االمن
 .دراسةال

 متغيرات النية بينزم التفاعالت ال للتعرف علىذاتي للمتجه الختبار االم نموذجباسـتخدا  
دراسة جميعها تعامل على أنها متغيرات داخليـة  المستخدمة، فإن متغيراتال
)endogenous variables(دراسـة متغيرات خارجيـة  ال، لذلك ال يوجد في نموذج
)(Exogenous Variable  
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 vector error correction model “VECM) ( خطأ النموذج تصحيح متجهات .2

 يعنـي إمكانيـة تصـميم نموذج متجه انحدار ،متغيرات المشترك بين الكاملت الن وجودإ  
على هيئة فروق أولـى للمتغير مع )  Vector Autoregressive Model (VAR)) ذاتي

 دراسة باستخدام نموذج تصحيح متجهات الإضافة فجوة زمنية متباطئة، لذلك ستقوم هذه
تكييف والتالؤم  الحديثة في تحليل سرعة الحصائية اإلتقنيات ال إحدىهخطأ بوصفال

  .زمن الللمتغيرات عبر
  

توازن في فترة زمنية معينة  النه نسبة عدمأ بخطأ النجل وجرانجر معامل تصحيحأيعرف   
 في هذهخطأ  اليقوم مفهوم نموذج تصحيح. الحقة الزمنية الفترة الوالتي صححت في

ي من تمستقلة، وال التراتابع والمتغي الرمتغي ال بينتوازنيةن هناك عالقة أعلى دراسة ال
 عالقة ال هذهأن إال . محدداتهإطارمحلي في  التوازنية للناتج القيمة الخاللها تتحدد

  مختلفة عن قيمتهًامحلي قيم الناتج اليأخذ تتحقق، ومن ثم فقد أننادر  التوازنية منال
 توازنية والقيمة القيمة الينالفرق ب(توازن  ال لذلك يتم تصحيح أو تعديل خطأ،توازنيةال
نموذج  الطويل، ومن هنا جاءت تسمية المدى القل في األأو جزء منه على) حقيقيةال

 طرق الخطأ عن التتميز طريقة تصحيح معامل). Luke, 2004 (خطأ البنموذج تصحيح
 عالقة بين ال بقدرتها على فصل، وجرانجر وطريقة جوهانسونأجل مثل طريقة خرىاأل
 مدى ال فيأخرىوبعيد  المدى العالقة في إلى  المستقلهتابع والمتغيرات المتغيرال
فضل أنه يتميز بخواص أكما . خطأ ال حد تصحيحمعاملهفصل  إلى ، باإلضافةقصيرال

  .دراسة الحال في هذه الصغيرة كما هو العينات الفي
  

متغيرات  النه في حال وجود تكامل مشترك بينأ إلى Engle and Granger (1987) يشير
ضرورة استخدام فحص  القل، لذلك من األنه يوجد هناك عالقة سببية باتجاه واحد علىإف

-lagged error(متباطئ لفترة زمنية واحدة  الخطأ ال متجه تصحيحًجرانجر للسببية متضمنا

correction term(ECt-1) (ذي قد يكون  التقليدي للسببية الاستخدام فحص جرانجر  منًبدال
سببية من خالل  العالقة الكشف عن هذه الطويل، يتم المدى الفي. حالة ال في مثل هذهًمضلال

قصير  المدى ال فيأما.)”error correction term “ ECT(تصحيحي  الخطأ المعنوية معامل
) joint significance(مشتركة  المعنوية السببية من خالل فحص العالقة الكشف عن اليتمف
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 F والذي يسمى اختبار ًتي تم تحديدها سابقا الزمنية الرتباطات االات عندمتغير اللمعامالت
  ).lagged differences (متباطئة الفروق اللمتغيرات

  

موجب، مما  التوازن ال فيً هناك اختالالأنخطأ تعني  السالبة لمعامل تصحيح الشارة اإلنإ
 مدى الطأ للعودة للتوازن فيخ ال فيًاانخفاض أي ،لحدوث تعديالت قصيرة آلية يتطلب وجود

 على من مستوىأسابقة  الفترة المتغير في ال قيمةأنن ذلك يعني إ فآخرطويل، أو بمعنى ال
  وذلك لتصحيح،تالية الفترة النخفاض في اال فيأ تبدمتغير الن قيمة هذاإ ولذلك ف،توازنال
) speed of adjustment(تعديالت  ال سرعةإن  حيث.جل األليتوازن طوال إلى خطأ والعودةال

  تكونأنخطأ  اليتطلب استخدام نموذج تصحيحو .خطأ التقاس بقيمة معامل تصحيح
 وهذا ،متغيرات ال يكون هناك تكامل مشترك بين هذهأن و،درجة المتغيرات متكاملة من نفسال

 درجة المتغيرات متكاملة من ال جميعحيث إن ،سابقين الينجزئ ال فيليهإ توصل الما تم
  . متغيرات المشترك بين ال وكذلك وجود معادلتين للتكامل،لىواأل
 

 دخل العالقات بين الدراسة على وجود نوعين من ال في هذهخطأ اليفترض نموذج تصحيح
  .محددات الأوتفسيرية  الحقيقي كمتغير تابع والمتغيراتال
  

 .نموذج الاتعالقة بمقياس مستوى متغير الطويل، وتقاس هذه المدى ال علىتوازنيهعالقة  -1

حقيقي  الدخل التي تظهر بين المباشرة النية أو اآلعالقة المدى، وهي تمثل العالقة قصيرة -2
  . تغيرات فيما بينها في كل فترة الومحدداته في كل فترة زمنية، ويتم قياسها من خالل

  

 ناتجال وهي متغيرات، أربعة يحتوي على ،خطأ في دراستنا هذه الإن نموذج متجه تصحيح
 مقدمة للقطاع الئتمانية االتسهيالت الحجممال و السأعاملة، ر المحلي كمتغير تابع واأليديال
سيظهر  معادالت، بحيث ةأربعن يكون لدينا أمتوقع  اللذلك من. خاص كمتغيرات مستقلةال

نه يظهر أ أي) endogenous variable( تابعسابقة كمتغير  المتغيرات الكل متغير من
 متباطئة القيم الًمتغير نفسه في فترات زمنية سابقة وأيضا الد قيمته بقيمتتحد كمتغير تابع

  .خطأ في فترة زمنية سابقة المتجه تصحيح إلى باإلضافة، خرى األللمتغيرات
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مقدم  الئتمان االعالقة ما بين ال في حالةخطأ الاختبار جوهانسون ونموذج تصحيح متجه 5-2-1

  محلي  الخاص والناتج الللقطاع
  

  وذلك من أجل،ئتمانية االفإننا سنستخدم عدة مؤشرات للتسهيالت) 1- 4(قسم  الا ذكرنا فيكم
لذا سنبدأ باختبار . قتصادي االنمو الـتأثير على الكثر كفاءة بينهما في األمؤشرال إلى وصولال

 خاص والناتج المقدمة للقطاع الئتمانية االتسهيالت الإمكانية وجود عالقة تكاملية ما بين
  .حقيقي المحليلا
  

 درجة المتغيرات متكاملة من الن تكون جميعأ ،مشترك الللتباينيتطلب اختبار جوهانسون 
 حيث إن، 3جدول رقم  الموسع في الفولر - نتيجة اختبار ديكيإليه ولى، وهذا ما تشيراأل

 ورأسة عامل اليدي األخاص، الئتمانية للقطاع االتسهيالت المحلي، الالناتج(متغيرات  الجميع
جدول  النإ ف،زمني التباطؤ الا بخصوص عدد مددأم. I (1)درجة واحد  المتكاملة من) مالال
 زمني التباطؤ الن تتحقق فيأيمكن متغيرات  التكاملية بينفضل عالقة أن أ إلى  يشير6
  .Akaike (AIC) وذلك باستخدام مقياس ،ثانيال
  

 للتكاملن أو متجهين جود معادلتيو إلى  تشير،7جدول  ال نتائج فحص جوهانسون فيإن
 ئتمانية االتسهيالت المال، وحجم الرأسوعاملين،  المحلي وكل من عدد الناتج المشترك بينال
كدت وجود أثر، بينما  األباستخدام فحص% 5خاص عند مستوى داللة  المقدمة للقطاعال

 عظمى الكامنة المتجهات الباستخدام فحص للتكامل بينهما  واحد أو متجهمعادلة
)maximum eigenvalue ( ممكن أن  الهذا يعني أنه منو. %5ًعند مستوى داللة أيضا

  .محلي ومحدداته الناتج البينجل  األوطويلةتوليفة خطية ساكنة تكون هناك 
 

  علىمشترك التكامل اله من اختبارحصول علي الذي تم التكاملي المتجه الويمكن كتابة معادلة
  :تي اآلشكلال
 

LYt= -1.354LLt -0.83LKt + 0.44LPt 

 S.E  (0.10)   (0.039)   (0.078)   
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 طبيعي لعدد اللوغاريتم ال=LL حقيقي، المحلي الطبيعي للناتج اللوغاريتم ال=LY حيث إن
 =LPحقيقي،  المحلي الناتجال إلى مال الطبيعي لنسبة راس اللوغاريتم ال=LKعاملة  اليدياأل
  .حقيقي المحلي الناتج الخاص من المقدمة للقطاع التسهيالتال طبيعي لنسبة اللوغاريتمال
  

 ،محلي كمتغير تابع ومحدداته الناتج الجل بين األ طويلةالتوازنية عالقة المعادلة التمثل هذه
 ئتمانية االمحلي والتسهيالت الناتج الجل بين األ طويلةتوازنيةوالتي تؤكد على وجـود عالقة 

 بحيـث تظهر ،ًبعض كثيرا الما يعني أنها ال تبتعد عن بعضهام، خاص المقدمة للقطاعال
 ،تابعة المتغيرات الن كل معامل من معامالتإ. زمنية السلسلة العلى طول ًا متشابهًاسلوك
  . طويل المدى المحلي في الناتج المرونة إلى يشير

  

 تكامل المعادلةمحلي، فإن  الناتج الخاص على المقدم للقطاع الئتمان االأما عن حجم تأثير
 ،خاص المقدم للقطاع الئتمان اال في حجمًاارتفاع% 1أن  إلى على تشير األمشترك فيال

يجابي لإلقراض على كل  اإلثر األوهذا يدل على%. 0.44قتصاد بنسبة  االنمو إلى يؤدي
 King and Levineإليه نتيجة تتفق مع ما توصل الإن هذه. قتصادي االستثمار والنمو االمن

ينمو بعد  مصرفي، القطاع البداية بنمو متواصل في التي تتمتع في الدول ال وهو أن(1993)
  .الحقة الثالثين السنوات الذلك اقتصادها خالل

 

 يعنـي إمكانيـة تصـميم نموذج ،متغيرات المشترك بين التكامل الن وجودإ ف،ًكما ذكرنا سابقا
على هيئة فروق أولـى )  (Vector Autoregressive Model (VAR)) متجه انحدار ذاتي

دراسة باستخدام نموذج تصحيح  الللمتغير مع إضافة فجوة زمنية متباطئة، لذلك ستقوم هذه
تكييف والتالؤم  الحديثة في تحليل سرعة الحصائية اإلتقنيات الخطأ بوصفة إحدى المتجهات

  . زمن الللمتغيرات عبر
  

نه يوجد أمالحظ  المن. ربعة األخطأ للمعادالت النموذج تصحيح ،8جدول  النتائج في التظهر
خاص  المقدمة للقطاع الئتمانية االتسهيالت ال بينإحصائيةهناك عالقة إيجابية وذات داللة 

حصائية لمعامل  اإلدالة ال معنويةإليه ، وهذا ما تشيرطويل المدى القتصادي في االوالنمو
 كل إليها تي توصل النتائجال ا يتفق مع، وهو مولى األمعادلة الفي) ECTt-1(خطأ  التصحيح

  .)Ndloru, 2013(و، )Ndubuisi and Okorontah, 2014(من 
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، أي أن 0.45 فتساوي ،طويل المدى التوازن فيال إلى تعديالت والعودة الأما بخصوص سرعة
ازن توال إلى ً يتم تعديله سنويا للعودة،سابقة الفترة الموجب في التوازن الختالل في االمن% 45
محلي أعلى  الناتج ال تعني أن قيمة،تصحيحال لمعامل السالبة شارة اإلإن. طويل المدى الفي

  .الحقة الزمنية الفترة المتغير تبدأ باالنخفاض في الن قيمة هذا، لذلك فإتوازن المن مستوى
  
قدم م الئتمان االعالقة ما بين ال في حالةخطأ ال اختبار جوهانسون ونموذج تصحيح متجه5-2-2

  محلي العام والناتج الللقطاع
  

 قتصادي، فإن االوالنموالعام  مقدمة للقطاع الئتمانية االتسهيالت العالقة ما بين البخصوص
 خاص بنسبة المتغير الأنإلى ًأوال   يشير،فولر – اختبار ديكيذي يتضمن  ال3الجدول 

 .I(1)درجة واحد  المتكاملة من محلي الناتجال إلى عام المقدمة للقطاع الئتمانية االتسهيالتال
ولى كما  األدرجة الًتي هي أيضا متكاملة من النموذج الخرى في األمتغيراتال إلى باإلضافة

 ًثانيا،. مشترك ال، والذي بالتالي يحقق شرط استخدام اختبار جوهانسون للتكاملًذكرنا سابقا
 تكاملية بينضل عالقة فأن أ إلى  يشير9 جدول النإ ف،زمني التباطؤ العدد مدد بخصوص

 Akaike  وذلك باستخدام مقياس،ثاني الزمني التباطؤ ال تتحقق فيأنيمكن متغيرات ال

(AIC).  
  

 للتكاملمعادلة أو متجه واحد وجود  إلى  تشير،10جدول  الن نتائج فحص جوهانسون فيإ
 ئتمانية االتسهيالت المال، وحجم الرأسعاملين،  المحلي وكل من عدد الناتج المشترك بينال
 متجهات الفحصثر و األفحصكل من باستخدام % 5 مستوى داللة عام عند المقدمة للقطاعال
جل  األوطويلةتوليفة خطية ساكنة ممكن أن تكون هناك  الهذا يعني أنه من. عظمى الكامنةال

  .محلي ومحدداته الناتج البين
  

 :تي اآلشكل الول عليه علىحص الذي تم الول األتكاملي المتجه الويمكن كتابة معادلة

LYt= -1.16LLt -0.44LKt + 0.07LPut 

 S.E  (0.04)   (0.02)   (0.096)   
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 طبيعي لعدد اللوغاريتم ال=LL حقيقي، المحلي الطبيعي للناتج اللوغاريتم ال=LY حيث إن
 =LPuحقيقي،  المحلي الناتجال إلى مال الطبيعي لنسبة رأس اللوغاريتم ال=LKعاملة  اليدياأل
  .حقيقي المحلي الناتج العام من المقدمة للقطاع التسهيالت الطبيعي لنسبة اللوغاريتمال
 

محلي كمتغير تابع ومحدداته  الناتج الجل بين األ طويلةةتوازني العالقة المعادلة التمثل هذه
 مما يعني أنها ال تبتعد عن بعضهاهم، جل بين األعالقة توازنية طويلة والتي تؤكد على

ن كل معامل من إ. زمنية السلسلة الًها على طول متشابًا بحيـث تظهر سلوكًبعض كثيرالا
  .طويل المدى المحلي في الناتج المرونة إلى تابعة يشير المتغيرات المعامالت

  

 عام ليس ذا المقدمة للقطاع الئتمانية االتسهيالت الأن معامل مرونة إلى سابقة المعادلة التشير
طويل  المدى ال، مما يؤكد على عدم وجود عالقة في%5عند مستوى داللة داللة إحصائية 

ًوهذا أيضا ما تؤكد عليه نتيجة . قتصادي االعام والنمو الئتمانية للقطاع االتسهيالت البين
  .5جدول رقم  النمو في النحدار للمتغيرات عن مستوى االتحليل

  

ال نه أمالحظ  المن. ربعة األادالتخطأ للمع ال نموذج تصحيح11جدول  الالنتائج فيتظهر 
  والنموعام المقدمة للقطاع الئتمانية االتسهيالت ال بينإحصائية داللة  ذاتيوجد هناك عالقة

حصائية لمعامل  اإلدالة ال عدم معنويةإليه ، وهذا ما تشيرطويل المدى القتصادي فياال
  .ولى األمعادلة الفي) ECTt-1(خطأ  التصحيح

 

ودائع  العالقة ما بين إجمالي ال في حالةخطأ الوهانسون ونموذج تصحيح متجهاختبار ج 5-2-3

  محلي الوالناتج
  

قتصادي،  االمصرفي والنمو القطاع الودائع كمؤشر لتطور ونمو العالقة ما بين البخصوص
 خاص بنسبة المتغير الأن إلى  يشير،فولر - اختبار ديكيذي يتضمن  ال3جدول  ال،ًفإنه أوال

 إلى ، باإلضافةI(1)درجة واحد  ال متكاملة منمحلي الناتجال إلى كلية الئتمانية االتتسهيالال
، ًولى كما ذكرنا سابقا األدرجة الًتي هي أيضا متكاملة من النموذج الخرى في األمتغيراتال

 بخصوص عدد ًثانيا،. مشترك الوالذي بالتالي يحقق شرط استخدام اختبار جوهانسون للتكامل
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يمكن متغيرات  التكاملية بينفضل عالقة أن أ إلى يشير 12 جدول النإ ف،زمني الطؤتبا المدد
  .Akaike (AIC)  وذلك باستخدام مقياسثاني الزمني التباطؤ الن تتحقق فيأ
  

معادلة أو متجه واحد وجود  إلى  تشير،13جدول  الجوهانسون فيبخصوص نتائج اختبار 
 عند مستوى الودائعمال، و الرأسعاملين،  الل من عددمحلي وك الناتج المشترك بين الللتكامل
عظمى عند مستوى  الكامنة المتجهات الفحصوثر  األفحصكل من باستخدام % 5داللة 

جل  األوطويلةتوليفة خطية ساكنة ممكن أن يكون هناك  الهذا يعني أنه من. %5ًداللة أيضا 
  .محلي ومحدداته الناتج البين

  

 :تي اآلشكل الحصول عليه على الذي تم الول األتكاملي التجهم الويمكن كتابة معادلة

LYt= -3.63LLt -3.85LKt -0.3Ldepositst 

S.E  (0.48)   (0.47)   (0.20)       
  

 طبيعي لعدد اللوغاريتم ال=LL حقيقي، المحلي الطبيعي للناتج اللوغاريتم ال=LY حيث إن
حقيقي،  المحلي الناتجال إلى مال الراسطبيعي لنسبة  اللوغاريتم ال=LKعاملة  اليدياأل

Ldeposits=حقيقي المحلي الناتج الودائع من الطبيعي لنسبة اللوغاريتم ال.  
  

 طويل بين المدى العدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية في إلى سابقة المعادلة التشير
ر للمتغيرات عن نحدا االًقتصادي، وهذا أيضا ما تؤكد عليه نتيجة تحليل االودائع والنموال

  .5جدول رقم  النمو في المستوى
  

، فهي بكل 14جدول  ال فيربعة األخطأ للمعادالت ال نتائج نموذج تصحيحأما بخصوص
  والنموودائع التطور في ال بينإحصائية داللة  ذاتيوجد هناك عالقةال انه  إلى وضوح تشير

حصائية لمعامل  اإلداللة الية عدم معنوإليه ، وهذا ما تشيرطويل المدى القتصادي فياال
 نمو العالقة ما بينال إلى حال بالنسبة الكذلك. ولى األمعادلة الفي) ECTt-1(خطأ  التصحيح

  .رابعة المعادلة الئتمانية في االقتصادي والتسهيالتاال
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 قصير والطويل المدى السببية في الالعالقة 5-3
  

بيانات  ال مفيدة في تلخيصًايوفر طرق نحدار االن تحليلأ إلى Freedman (1997)ر ييش
سببية واتجاهها، لذلك  العالقة ال اكتشافعلىالزمة، ولكنه غير قادر لوحده  التنبؤات الوعمل

 قطاع السببية بين تطور العالقة الواتجاه قوة معرفة أجلسببية من  السنستخدم فحص
  . قتصادي االمصرفي والنموال
  

 يعني وجود عالقة سببية ،شترك بين متغيرين أو أكثرن وجود تكامل مألى إيشير جرانجر 
 سلسلةال إلى ) (Xزمنية  السلسلة الن وجود عالقة سببية منإ. قل األبينها في اتجاه واحد على

توقعات  الخاللها يمكن تحسين تي من المعلومات التحتوي على  (X) أن يعني (Y)زمنية ال
له  (X) زمني للمتغير التباطؤ الإذا كان (Y) بيسب (X)  أنآخر، بمعنى (Y)بالنسبة للسلسلة 

ويتم ، نفسه (Y) زمني للمتغير الضافية للتباطؤ اإلتنبؤية الطاقة ال إضافية أكبر منتنبؤيةقدرة 
 فجوات التفسيري لعدد من التابع نفسه والمتغير المتغير ال قيمإدراجفحص ذلك من خالل 

  .زمن الة فينتيج السبب يسبق الأن وذلك باعتبار ،زمنيةال
 

 دوات األشهرأمن  (Granger,1969)  لذلك يعتبر فحص جرانجر للسببية،ًكما ذكرنا سابقا
 في حصائية اإلمتغيرات المتبادلة بين السببية العالقة الاستقصاءمستخدمة في  الحصائيةاإل

 ثنائي) VAR(زمنية، حيث يعتمد على تقدير نموذج متجه انحدار ذاتي  السالسل البيانات
  :تي اآلتجاه كماالا

 

∆Yt =  

∆Xt =  
  

  :حيث تمثل
∆Yt:حقيقي الجمالي اإلمحلي الالناتج(تابع  الول للمتغير األفرق التفاضل أو ال(.  
∆Xt:مصرفية الالتسهيالت(مستقل  الول للمتغير األفرق التفاضل أو ال(.  

n :زمنية التأخيرات العدد  
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  :تيتين اآلفرضيتين البية، سوف نستخدمسب العالقة الالختبار
H0: hi=0 جمالي اإلمحلي الناتجال إلى ئتمانية االتسهيالت ال ال يوجد عالقة سببية منأنه أي 

  .حقيقيال
H0: di=0 تسهيالتال إلى حقيقي الجمالي اإلمحلي الناتج الال يوجد عالقة سببية من أنه أي 

  .ئتمانيةاال
  

مشترك  التكامل المستوى بحيث ال يمكن تطبيق اختبار الة عندمتغيرات مستقر الفي حال كانت
 سببية ال في حالة فحصFيتم تحديد وجود عالقة سببية من عدمها باستخدام اختبار بينها، 

محسوبة  القيمة الأي من خالل مقارنة) pairwise Granger causality test ( لجرانجرثنائيال
صفرية عن وجود عالقة سببية من متغير  الفرضية الحرجة، وكالعادة ترفض القيمة ال معFل 
)X( متغير  إلى)Y ( إذا كانت قيمةFمحسوبة أكبر من قيمة  الFحرجة ال.  
  

 ، فيتم فحصI(1)درجة  المتكاملة من نفس المتغيرات الأما إذا كان هناك تكامل مشترك بين
 VEC Granger Causality/Block Exogeneity(خطأ  الخالل نموذج تصحيحسببية من ال

Wald Tests(،ـمحسوبة ل القيمة ال أي من خالل مقارنة Chi-squareحرجة،  القيمة ال مع
إذا ) Y(متغير  إلى )X(صفرية وجود عالقة سببية من متغير  الفرضية الوكالعادة ترفض

  .حرجة الChi-squareمحسوبة أكبر من قيمة  الChi-squareكانت قيمة 
  
 اختبارجراء  إلًا رئيسًامستقرة يعتبر متطلب ال استخدامها بصيغتهاأو زمنية السالسل الن ثباتإ
  . زمنية السالسل ال مزيف بينانحدارحصول على  السببية لجرانجر وذلك لتجنبال
 

 خاص، الئتمانية للقطاع االتسهيالت المحلي وكل من الناتج ال اختبار جرانجر للسببية بين5-3-1

  مال الرأس ٕاجماليعاملة و اليدياأل
  

خاص  القطاع الفيمصرفي  الئتمان االتطورسببية بين  العالقة الاختبار اتجاهبهنا سنقوم 
 وذلك باستخدام فحص جرانجر للسببيةطويل  ال والمدىرقصي المدى الفي قتصادي االوالنمو

ن أدراسة يعني  ال بين متغيراتًا مشتركًن هناك تكامالأبما . خطأ العن طريق نموذج تصحيح
 نمو المصرفي باتجاه الئتمان االن تكون منأما إ: سببية القةال احتماالت للعةالثهناك ث
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 نمو التجاهين أي من االمصرفي، أو بكال الئتماناال إلى قتصادي االنمو القتصادي، مناال
   .قتصادي االنموال إلى مصرفي الئتمان اال ومن،مصرفي القتصادي لالئتماناال
  

 طويل يمكن تحديدها عن طريق معنوية معامل تصحيح الىمد السببية في العالقة الإن
  يعني أن هناك عالقة سببية من،خطأ الخطأ، فوجود داللة إحصائية لمعامل تصحيحال
سببية  العالقات القصير، فيمكن تحديد المدى الأما في. تابع المتغيرال إلى مستقلة المتغيراتال

 ، والتي تم)Lagged differences( التباطؤ لمتغيرات فروق" ”Waldمن خالل اختبار 
  .خطأ المستخدمة في نموذج تصحيح المعادالت الحصول عليها من خالل نظامال
  

حقيقي كمتغير  المحلي الناتج ال في حالةخطأ اليظهر معنوية معامل تصحيح 15الجدول 
 لقطاعمقدمة ل الئتمانية االتسهيالت الطويل من المدى الن هناك عالقة سببية فيأ أيتابع، 

  فيوالنمومصرفي  القطاع الن تطورأ إلى حقيقي، مما يشير المحلي الخاص والناتجال
 يكنبينما لم . طويل المدى الحقيقي على المحلي الناتج النمو في اليسبب ئتمانية االتسهيالتال

مصرفي،  القطاع النمو فيال إلى قتصادي االنمو الطويل من المدى الهناك عالقة سببية في
 قطاع النمو في ال ليحفزٍقتصادي في فلسطين غير كاف االنمو الن مستوىأربما يفسر بوهذا 

 عرض التتبنى جانبتي  النظر الطويل تتطابق مع وجهة المدى النتيجة في الهذه. مصرفيال

"supply-leading view"عرض ال–مالي تلعب دور قيادة  القطاع ال، أي أن تنمية 
)supply-leading(جمالي اإلقتصاد االرها في تنمية من خالل دو.  
  

 ن مؤشرأإلى  15جدول  ال فيخطأ التشير نتائج نموذج تصحيحفقصير،  المدى الما فيأ
قتصادي،  االنمو ال لتحفيزإحصائية وليس ذا داللة تأثير المالي ضعيف القطاع التطور فيال

بعدم وجود ) H0: LPrivCr does not ganger cause LY(صفرية  الفرضية الحيث تم قبول
، وهو حقيقي المحلي الناتج النمو فيال إلى ئتمانية االتسهيالت التطور في العالقة سببية من

سببية  العالقة ال لكن).Simwaka, 2012(، و)Nasir, 2014 (إليه  مع ما توصلما يتطابق
قتصادي في  االنمو المالي، أي أن القطاع التطور فيال إلى قتصادي االنمو الكانت من

، وهذا يدعم قصير المدى الفيمصرفي  القطاع ال من أجل تطورً جداًافلسطين يعتبر ضروري
 اعطق العالقة بين تطور الفيما يخص) demand-following view(طلب  النظرية تبعية
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 خدمات الطلب على الزيادة إلى قتصادي يؤدي االنمو الحيث إنقتصادي  االمصرفي والنموال
  .ستثمار االقروض من أجل الطلب على الأومدخرات  الإيداع أجلما من أمصرفية ال
  

 في المدى قتصادي االنموال إلى مصرفية التسهيالت الن عدم وجود عالقة سببية من نموإ
قصير من  المدى الئتمانية في االتسهيالت العدم استغالل إلى ساسية األ يعود بالدرجةالقصير

 تسهيالت ال مبنية على القصيرمدى الدية فيقتصاد، عدم وجود خطط اقتصا االأجل تطوير
بطيء له  الوالنمومصرفي في فلسطين  القطاع البنوك، حداثة المقدمة من قبل الئتمانيةاال

 ن أو أقصير عملية صعبة الدىم القطاع في القتصادي لهذا االثر األيجعل من قياس
قصير  المدى الفينمو  الزمطلوب في تحفي ال بالقدرتساهممقدمة ال  الئتمانية االتسهيالتال

 استيرادها كالسيارات والتي يتم ستهالكية االسلع الشراء إلى  منها يذهبًا كبيرًان جزءأخاصة 
، حتى أخرىمن ناحية . قتصادي االنمو ال علىًا سلبيًخارج مما يشكل عامال الغالب من الفي

 نمو ال علىن أثرهأ إال ،يةنتاج اإلقطاعات الستثمار فياال إلى ًا موجهئتمان االفي حالة كون
عامة، لذلك عدم  البشري والسياسات المال ال كرأسأخرى يعتمد على متغيرات قتصادياال

 قتصادي ربما يشير االنموال إلى مصرفي الئتمان االقصير من المدى الوجود عالقة سببية في
ناك عدم كفاءة ن هأقصير، و المدى الحكومية غير فعالة على الجراءات والسياسات اإلنأإلى 
كما أن األوضاع السياسية تجعل من .  والتنظيمباإلدارةمتعلق  البشرية والجانب العناصر الفي

  .أثر التسهيالت االئتمانية في النمو االقتصادي في المدى القصير غير ذي داللة احصائية
  

 ل بنسبةمتمث المالي التطور الأن تدعم بشكل كبير فرضية إليها تي توصلنا النتائج النإ
  ولكن ليس في،طويل المدى القتصاد في االخاص تقود عملية نمو القطاعال إلى قراضاإل
خاصة  في دراسات سابقة إليها توصل التي تم النتائج العديد من التتشابه مع، وقصير المدىال

 على عينة من مجموعة من )Loayza and Ranciere, 2006 (مثل دراسةنامية  الدول الفي
 ه يوجد عالقة سببية فيحيث إن عن تونس، (Ben Jedidia et al., 2014)راسة دول ودال
سببية  العالقة القتصادي بينما االنموال إلى مالية القطاع التطور في الطويل من المدىال

وذلك يعود بشكل . مالي القطاعال إلى قتصادي االنمو القصير أي من المدى العكسية في
في . قصير المدى الفي) financial fragility(مالية  الاتسياس الضعف تأثير إلى أساسي
 قتصادي في االنمو المالي على المتزامن للتطور السلبي التأثير الأنوجد ) Xu, 2000(دراسة 
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هذا يدل . طويل المدى التأثير تراكمي إيجابي في إلى  دولة نامية، تحول41 دولة من بين 16
نتاجي  اإلنظام الوقت خاصة في حال ضعف الكل عبرنمو يتش القراض على اإلتأثير أنعلى 
 تشمل أنقتصاد يجب  االتنمية إلى تي تهدف الصالحات اإللذلك. قتصادي االستقرار االوعدم

  .ًقصير أيضا المدى الطويل بل المدى الليس فقط
  

ًيظهر أيضا انه  15جدول  الخطأ في الفمعامل تصحيح خرى، األمتغيرات الأما بخصوص
خاص  المقدمة للقطاع الئتمانية االتسهيالت الطويل بين المدى ال عالقة سببية فييوجد هناك

 تسهيالت النمو في الأي أن. محلي الناتج المال على العاملة ونسبة رأس اليدي األوكل من
 يدي األمال وعلى الطلب على عنصر رأس الطويل يسبب زيادة المدى الئتمانية فياال
قصير، فهناك  المدى الأما في. طويل المدى البطالة في النسبة وبالتالي تخفيض ،عاملةال

، أي ان هناك عالقة سببية غير عاملة الئتمانية واأليدي االتسهيالت الًعالقة سببية أيضا بين
   .مباشرة مع النمو االقتصادي

  
 عام، الئتمانية للقطاع االتسهيالت المحلي وكل من الناتج الاختبار جرانجر للسببية بين 5-3-2

  مال الرأسٕعاملة واجمالي  اليدياأل
  

قتصاد،  االنمو العام ومدى تأثيرها على المقدمة للقطاع الئتمانية االتسهيالت اللقياس فعالية
سببية لجرانجر لفحص إمكانية وجود عالقة سببية سواء باتجاه واحد أو  السنستخدم فحص

  . اتجاهين
  

 تطور في الطويل بين الصير والمدىق المدى السببية في اليتضمن فحص 16الجدول 
 ال يوجد عالقة همالحظ أن المن. قتصادي االعام والنمو المقدمة للقطاع الئتمانية االتسهيالتال

 محلي الوالناتج العام  مقدمة للقطاع الئتمانية االتسهيالت ال بين،سببية وال بأي اتجاه
زى لمعامل  يوجد هناك مغه الحيث إنطويل،  القصير أو المدى ال سواء في،جمالياإل

  للقطاع العامئتمانية االتسهيالتالمحلي و الناتج الخطأ في حالة وجود كل من التصحيح
 محلي الناتج الصفرية بعدم وجود عالقة سببية من الفرضية الكمتغير تابع، كما انه تم قبول

 H0: LY does not Granger cause ( المقدمة للقطاع العامئتمانية االتسهيالتالإلى 
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LPubCr (محلي الناتجال إلى ئتمانية االتسهيالت الومن ) H0: LPubCr does not 

Granger cause LY.(إلى وجود عالقة سببية 16يشير الجدول ,  ولكن من ناحية أخرى 
هناك أي ان ذات داللة إحصائية لتسهيالت القطاع العام على كل من العمالة ورأس المال 

  . بين التسهيالت االئتمانية والنمو االقتصاديرةعالقة سببيه غير مباش
  

عام وعدم ارتباطها بخطة  المقدمة للقطاع الئتمانية االتسهيالت الإن هذا يدل على عدم فعالية
 كبر من األ الجزءحيث إنطويـل،  القصير أو المدى ال سواء على،تطويرية لالقتصاد

 حكومية ودفع رواتب الموازنة ال لدعم تذهب،عام المقدمة للقطاع الئتمانية االتسهيالتال
 محتجزة لديها للجانب المقاصة التزام إسرائيل بدفع أموال الموظفين خاصة في حالة عدمال
  .فلسطينيال
 

قصير، أن هناك عالقة سببية باتجاه  المدى ال فيإليها توصل التي تم المهمة النتائج المن
  هذههذا يدل على أهمية. عاملة اليدياألى  إل للقطاع العامئتمانية االتسهيالت الواحد من

 . عام القطاع العاملين في القصير خاصة المدى البطالة في التقليل من نسبة الفي تسهيالتال

 

 يدي األبنوك، الفيودائع  المحلي وكل من إجمالي الناتج الاختبار جرانجر للسببية بين 5-3-3

  مال الرأسٕعاملة واجمالي ال
  

مصرفي،  القطاع التطور في التي تقيس المتغيرات الودائع تعتبر من الن فإ،ًكما ذكرنا سابقا
ًقتصادي، سنستخدم أيضا فحص  االنمو الودائع في تحفيز الومن أجل دراسة مدى فعالية

  . قصير الطويل والمدى المدى الجرانجر للسببية في
  

 محلي الناتجال إلى ودائع ال عالقة سببية وال بأي اتجاه من عدم وجود17يتضح من الجدول 
خطأ في حالة  اله ال يوجد هناك مغزى لمعامل تصحيححيث إنطويل،  المدى الحقيقي فيال

 ن نسبةبأ يفسر أنممكن  الهذا من. ودائع كمتغير تابعالمحلي و الناتج الوجود كل من
 بالدول مقارنة ًفلسطينية تعتبر منخفضة نسبيا البنوك الودائع فيال إلى ئتمانية االتسهيالتال

 تأثير على ال، لذلك تنخفض فعاليتها في2014عام % 40نسبة حوالي  ال حيث بلغتخرىاأل
  .قتصادي االنموال
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 قتصادي االنمو القصير، فقد وجد أن هناك عالقة سببية باتجاه واحد من المدى الأما في حالة
) LY does not Granger cause Ldeposits( صفرية الفرضية الودائع، حيث تم رفضالإلى 

محلي  الناتج النمو في الودائع، أي أن المحلي باتجاه الناتج البعدم وجود عالقة سببية من
. يداع اإلدخار أو االمصرفية من أجل توفير خدمة الخدمات الطلب على الزيادة إلى سيؤدي

 عالقة بين تطور الفيما يخص) demand-following view(طلب  ال تبعيةوهذا يدعم نظرية
  .يقتصاد االمصرفي والنمو الاعطقال
  
  

  تجاري الميزان المصرفي على الئتمان االمباشر لتطور الاألثر غير 5-4
  

 قطاع المباشر لتطور الثر غير األدراسات اهتمت بقياس العديد من الن، فإًكما ذكرنا سابقا
مباشر  الثر األال يظهرنامية ربما  الدول اله فيحيث إنئتمانية،  االتسهيالت المصرفي ونموال

 عالقة بين اللذلك سنحاول هنا دراسة. قتصادي مباشرة االنمو المالي على القطاع الللتطور في
 مربعات الصادرات والواردات من خالل استخدام طريقة الئتمانية وكل من االتسهيالتال
  .صغرىال
  

مصرفي والنمو  القطاع النمو في العالقة ما بين الصغرى لدراسة المربعات الإن تطبيق طريقة
 متغيرات ثابتة أو مستقرة، أي متكاملة من ال يتطلب أن تكون جميع،واردات والصادرات الفي
 والذي يظهر أن جميع 18جدول  الإليه وهذا ما يشير. مستوى ال عندI(0(درجة صفر ال
صفرية بوجود تكامل  الفرضية ال أي تم رفض،مستوى النمو مستقرة عند المتغيرات بصيغةال

  . مستوى الولى عند األدرجةل امن
  

 ًإيجاباؤثر يئتمانية  االتسهيالت النمو في النأإلى  19جدول  ال فينحدار االتشير نتائج تحليل
 إلى ئتمانية يؤدي االتسهيالت النمو في% 1 أن أي 0.33واردات وبمعامل مرونة بلغ  العلى
ئتمانية يذهب  االتسهيالت الن مًا كبيرًا جزءأن، وذلك يؤكد على %0.33واردات بنسبة  النمو

 كهربائية، الواألجهزةخارج كالسيارات  الها منبستهالكية والتي يتم استيراد اغل االسلع اللشراء
نتائج  الن هذهإ). 2013،  رجيلة وسروجيأبو( دراسة إليه خ، والذي يتطابق مع ما توصلتال
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كلية  الئتمانية االتسهيالتل اقصير بين المدى الربما تفسر سبب عدم وجود عالقة سببية في
  .قتصادي االنمو ال علىًثر سلباؤواردات ي النمو في الحيث إنجمالي،  اإلمحلي الوالناتج

  

  داللة إحصائية للنمو في، انه يوجد هناك تأثير ذوً أيضاإليها تي توصلنا المهمة النتائج المن
انظر  (0.45مرونة  الصادرات، حيث بلغ معامل النمو في الئتمانية على االتسهيالتال

 نتاجية كقطاع اإلئتمانية للقطاعات االتسهيالت الهذا ربما يفسر بالنمو في. )20الجدول 
 مليون دوالر عام 152.7ئتمانية من  االتسهيالت الصناعة والتعدين حيث ارتفعت قيمةال

ل حا الوكذلك. 2014 مليون دوالر عام 257.2 و2011 مليون دوالر عام 303.7 إلى 2008
 46.67 إلى 2011 مليون دوالر عام 33.7غذية فمن  األزراعة وتصنيع البالنسبة لقطاع

  ). 2جدول  الانظر (2014مليون دوالر عام 
  

واردات  البلغت قيمة(واردات مقارنة بالصادرات  ال ارتفاع قيمة فإن ،رغم من ذلك العلى
يقلل ) صادرات الر من مليون دوال1487 ـ مقارنة ب2013 مليون دوالر عام 4416حوالي 

تي  النتائج الهحقيقي وهذا ما تؤكد علي المحلي الناتج الئتمان على االبشكل كبير من تأثير
 تسهيالت الطويل بين القصير وال المدى ال ال على، في انه ال يوجد عالقة سببيةإليها توصلنا

  .جمالي اإلمحلي الكلية والناتج الئتمانيةاال
  
  

  قتصادي االنشاط المحلي على مستوى ال والناتجئتمان االالعالقة بين 5-5
  

 قتصادي، عملنا على توزيع االنشاط الئتمانية على مستوى االتسهيالت المن أجل دراسة فعالية
نقل  التجارة والفنادق، الصناعة، النشاءات، اإل:ةة أنشطة رئيسخمس إلى قتصادية االنشطةاأل

مقدمة لكل  الئتمانية االتسهيالت النمو في الحيث سندرس تأثير. والمواصالت، والخدمات
 نمو في إنتاجية الجمالي أو بمعنى آخر اإلمحلي الناتج القطاع على مساهمة كل قطاع في

  .قطاعال
  

 تسهيالت المال، الملة، رأساع الخاصة باأليدي البيانات الإن اختبار درجة سكون أو ثبات
 متغيرات ال أظهر أن جميع،قطاعات الاع مننمو لكل قط النتاج عند مستوى اإلئتمانية،اال
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موسع  الفولر - ، وذلك باستخدام اختبار ديكيI(0(مستوى  الخاصة تتمتع بالسكون عندال
صفرية بوجود  الفرضية الفإننا نالحظ انه تم رفض  21جدول ال إلى إذا نظرنا. وحدة اللجذر

 يدي األنمو فيالو نتاج، اإلنمو في المستوى، وذلك لمتغيرات البيانات عند العدم ثبات في
 إلى ئتمانية االتسهيالت النمو في حجمالو نتاج،اإل إلى مال النمو في نسبة رأسالو عاملة،ال

نقل والمواصالت،  التجارة والفنادق، الصناعة، الاإلنشاءات،(قطاعات  النتاج، ولجميعاإل
  ).والخدمات

  

مة كثر مالء األصغرى والتي تعد البعاتمر المتغيرات يمكننا من استخدام طريقة الإن استقرار
 تسهيالت النتاج كمتغير تابع والنمو في اإلنمو في العالقة ما بين الحالة لدراسة الفي هذه

 عتبار مشاكل االخذ بعين األمال كمتغيرات مستقلة، مع العاملة، ورأس اليدي األئتمانية،اال
) heteroscedasticity(خطأ  التباينتجانس في  ال، عدم)autocorrelation(ذاتي  الرتباطاال

 لكل قطاع منجراء تحليل منفصل إتم سينه أعلم  المع. طبيعي للخطأ التوزيع الوعدم
  .قطاعاتال
 

 داللة ، أنه ال يوجد هناك تأثير ذو22جدول  الفي للقطاعات االقتصادية  تحليل التظهر نتائج
 تجارة والفنادق، الصناعة، القطاعاتئتمانية على إنتاجية  االتسهيالت الإحصائية للنمو في

بنوك  المقدم من قبل القروض الهذا يدل على عدم فعالية نظام. نقل والمواصالت، والخدماتال
حقيقي لالقتصاد، ذلك يعود  المحلي الناتج القتصادية في االنشطة األفي تحسين مساهمة هذه

 سلع القطاعات يخصص لشراءل ائتمانية لهذه االتسهيالت ال منًا كبيرًاأن جزء إلى ربما
صناعة، مما  ال خاصة في قطاع،خارج الحيان يتم استيرادها من األ والتي في أغلب،وسيطةال

  .قتصادي االنمو ال علىًيؤثر سلبا
  

كبير  الحجمال إلى  وذلك يعود ربما،نشاءات اإل فكان في قطاع،وحيد اليجابي اإلتأثير الأما
، كما 2014 مليون دوالر عام 790 والتي بلغت حوالي ،طاعق الئتمانية في هذا االللتسهيالت

 نمو النشاءات في فلسطين يتمتع بنشاط قوي يتمثل في اإلمتعارف عليه أن قطاع الأنه من
  .خير األعقد السكنية خالل المنشآت خاصة الطلب على ال وزيادة،قطاع الكبير في هذاال
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ًظهر أيضا انه ال توجد هناك صناعة، فقد أ السببية لجرانجر لقطاع الفحص إلى أما بالنسبة
 صناعة، فأي منهما ال يسبب النتاج لقطاع اإلئتمان ونمو االعالقة سببية متبادلة بين نمو

 وجود ،إليها توصل التي تم المتوقعةالغير  نتائج الىحدإ). 23جدول ال إلى انظر(خرى األ
 ، أي أن نموةعامل اليدي األنمو فيال ئتمانية باتجاه االتسهيالت النمو في العالقة سببية من

 بطالة في هذا العاملة وتقليل نسبة اليدي األطلب على الزيادة إلى مصرفية أدى التسهيالتال
 العاملة األيدي زيادة في  التي تنص على أن القتصادية االنظرية القطاع، وهذا يتعارض معال

ئتمانية  االتسهيالت النمو في البت أن لم يث الجزءانه في هذا إال ،نتاج االزيادة في التسبب
 هذا ربما يفسر بوجود بطالة مقنعة في قطاع. صناعة النتاج في قطاع اإلنمو في اليسبب

صناعة ال يظهر  النتاج في قطاع اإلئتمانية على نمو االتسهيالت الأن اثر إلى صناعة أوال
 عتبار اال إذا ما أخذنا بعينًاي وهذا يعتبر منطق،فترة زمنية طويلة إلى  بل يحتاج،بشكل مباشر

 نتاج اإل علىًفلسطينية والتي أثرت سلبا الراضي األتي تمر فيها السياسية الظروفال
  .صناعيال
  

 نمو في الفقط من عالقة سببية هناك يوجد نهفإ، )24جدول ال (،نشاءات اإل في قطاعأما
 تنبؤية بالنسبة لالئتمان لها قدرة زمني التباطؤ ال قيمأن أي ،نتاج اإلنمو في الباتجاهئتمان اال

ً لقد وجد أيضا أن هناك عالقة .عكس الولكن ليس، نشاءات اإلنتاج في قطاع اإلنمو فيالإلى 
مال  النمو في رأس العاملة، أي أن اليدي األنمو فيال إلى مال النمو في رأس السببية من

  .عاملة اليدي األطلب على الزيادة إلى يؤدي
  

تجارة يسبب نمو مساهمة  الئتمانية في قطاع االتسهيالت النمو في الأن  يظهر25الجدول 
 تحتوي على ئتمانية االزمنية للتسهيالت السالسل المحلي، وان الناتج القطاع في الهذا

  . تجارة النتاج في قطاعاإل إلى توقعات بالنسبة المعلومات يمكن من خاللها تحسين
  

 نمو في ال يوجد هناك أي عالقة سببية متبادلة بين فال،صناعة القطاعحال في  الكما هو
. 26 كما هو واضح في الجدول خدمات النتاج في قطاع اإل والنمو في،ئتمانية االتسهيالتال

تنبؤ  ال في تحسينتساهم أو بمعنى آخر ال يحتوي على معلومات ،خر اآل منهما ال يسببأي
  .باآلخر
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 نمو في الن هناك عالقة سببية منأ 27جدول ل انقل والمواصالت، يظهر ال في قطاعًخيراأ
 ئتمانية في قطاع االتسهيالت ال نموأننتاج، أي  اإلنمو فيال إلى ئتمانية االتسهيالتال
  . نتاج في فترات زمنية الحقة اإلنمو في المواصالت في فترات زمنية سابقة يسببال
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  النتائج والتوصيات
  
  

 نمو التأثيره على من حيث ،مصرفي النظام الفعاليةاختبار مدى  دراسة الي هذهف حاولنا
 مؤشرات نموسببية بين  العالقة المن خالل اختبار ،األراضي الفلسطينيةقتصادي في اال
 1996زمنية ما بين  الفترة القتصادي خالل االنموالمؤشرات  ، وبينمصرفي النظامال
  هناك هل توجد:أوال ,اليةت السئلة األ عنجابة اإلدراسة الحاولت ،بشكل محدد. 2014و

قتصاد ككل أو على  االمصرفي على مستوىالنمو القطاع و قتصادي االنمو ال بين فيماعالقة 
سببية  العالقة ال ما طبيعة واتجاه: ثانيامختلفة؟  القتصادية االنشطة األقطاعات أو المستوى

مصرفي الطاع ق المصرفي؟ هل تطورالنمو القطاع قتصادي و االنمو البين)  وجدتإن(
م ؟ أ)supply-leading view(قتصادي  االنمو التحفيزسهم في ت مصرفية الئتمان االوعمليات

فيه ئتمان  االمصرفي وتحفيز عملياتالقطاع  الذي يسهم في تطوير القتصادي هو االنمو النأ
)demand-following view( بينهما؟ فيما ؟ أم يوجد عالقة سببية متبادلة  
  

مصرفي  الئتمان االطويل بين حجم المدى العالقة في القيام بدراسة ال، فقد تمغرض الولهذا
 خطأ المشترك لجوهانسون ومتجه تصحيح التكامل ال اختبارباستخداممحلي، وذلك  الوالناتج

 فحص جرانجر للسببية من أجل فحص اتجاه إلى متباطئ لفترة زمنية واحدة، باإلضافةال
  .راتمتغي السببية بين العالقةال
  

تي تم لتأثير تطور أداء القطاع المصرفي على النمو االقتصادي النتائج الأبرز ما يلي وفي
  :إليهاالتوصل 

  

يوجد هناك تأثير إيجابي للنمو في نسبة االئتمان المقدم للقطاع الخاص على النمو  .1
ع  مغزى للنمو في نسبة االئتمان المقدم للقطاي ال يوجد هناك أي تأثير ذ.االقتصادي

 .طويل الأو  في المدى القصير سواء النمو االقتصاديعام علىال

إن نتائج فحص السببية بين التسهيالت االئتمانية المقدمة للقطاع الخاص والنمو  .2
االقتصادي في المدى القصير ترسخ نتائج التحليل النظري فيما يتعلق بنظرية تبعية 

قتصادي في فلسطين يعتبر  النمو االأن، أي )demand-following view(الطلب 
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ً جدا من أجل تطور القطاع المصرفي في المدى القصير، حيث إن النمو ًاضروري
 ..االقتصادي يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات المصرفية

إن نتائج فحص السببية بين التسهيالت االئتمانية المقدمة للقطاع الخاص والنمو  .3
 –ئج التحليل النظري فيما يتعلق بنظرية قيادة  ترسخ نتا،االقتصادي في المدى الطويل

ً نمو القطاع المصرفي يلعب دورا مهما في تنمية إن، أي )supply-leading(العرض  ً
 على المدى الطويل بحيث سياسة االئتمان وهو ما يدلل على كفاءة .الكلياالقتصاد 
  .ي وبالتالي تحفيز النمو االقتصاد دعم األنشطة االستثماريةتساهم في

دى إلى زيادة الطلب على األيدي أإن نمو التسهيالت المصرفية المقدمة للقطاع الخاص  .4
  .العاملة وتقليل نسبة البطالة في هذا القطاع

التسهيالت االئتمانية المقدمة للقطاع العام تسبب التقليل من نسب البطالة في المدى  .5
  .القصير

 في التسهيالت االئتمانية والنمو في ال يوجد هناك أي عالقة سببية متبادلة بين النمو .6
  .اإلنتاج في قطاع الخدمات

يوجد هناك عالقة سببية بين النمو في التسهيالت االئتمانية المقدمة لقطاع المواصالت  .7
 نمو التسهيالت االئتمانية في قطاع المواصالت في أنباتجاه النمو في اإلنتاج، أي 

 . في فترات زمنية الحقةفترات زمنية سابقة يسبب النمو في اإلنتاج

،  نسبة البطالة في هذا القطاعيخفضقطاع الصناعة لنمو التسهيالت االئتمانية المقدمة  .8
إال أن هذه الزيادة في األيدي العاملة لم تكن فعالة، ولم تساهم في زيادة اإلنتاج في هذا 

 .القطاع

إلنتاج في قطاع يوجد هناك عالقة سببية من النمو في االئتمان باتجاه النمو في ا .9
قدرة تنبؤية االئتمان المصرفي لقطاع االنشاءات في سنوات سابقة له  أي أن ،اإلنشاءات

 لإلنتاج، او بمعنى اخر كلما زاد االئتمان المقدم الى قطاع االنشاءات فأن انتاجية بالنسبة
 .هذا القطاع سترتفع الحقا

 .ئتمانية ونمو الوارداتيوجد هناك عالقة إيجابية بين النمو في التسهيالت اال .10

 

كما أن هناك بعض الحقائق الخاصة بالقطاع المصرفي في فلسطين التي تم ذكرها في 
  :الدراسة والتي آثرنا إعادة التذكير بها ضمن النتائج وهي تشمل
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ارتفع عدد البنوك العاملة في األراضي الفلسطينية خالل العقدين الماضيين ليصل في  .1
 موزعة على الضفة الغربية ً فرعا258 تنقسم إلى ًا، ووافدًا محليًا بنك17 إلى 2014عام 

 . والقطاع

تضاعف حجم التسهيالت االئتمانية خالل السنوات األخيرة، فبينما بلغ حجم التسهيالت  .2
صل إلى ي، ارتفع بعدها بشكل ملحوظ ل2008 مليون دوالر عام 1829.9االئتمانية 
 .2014مليون دوالر عام  4895.9

 نسبة التسهيالت االئتمانية إلى الناتج المحلي الحقيقي بشكل ملحوظ خالل العقد ارتفعت .3
 . 2014في العام % 65.7 إلى 2007عام % 34.7، من خيراأل

، فيما 2014عام % 88بلغت حصة الضفة الغربية من التسهيالت االئتمانية حوالي  .4
 %.12 نحو حصة قطاع غزة بلغت

من إجمالي % 78.7 نحو(لتسهيالت االئتمانية تشكل القروض النسبة األكبر من ا .5
 لتأجير %0.4ونحو ،  حصة الجاري مدين%20.8. ، مقابل)التسهيالت المصرفية

 .التمويلي

 حيث وصل حجم التسهيالت االئتمانية بهذه ،سيطر الدوالر على التسهيالت االئتمانية .6
 مليون دوالر ، ثم 1373.1 مليون دوالر، تليها عملة الشيقل بحجم 2458.8العملة إلى 

 .مليون دوالر .  461.2تأتي عملة الدينار بحجم

حجم التسهيالت االئتمانية المقدمة للقطاع الخاص تضاعف بشكل كبير خالل األعوام  .7
 مليون دوالر 3656.15  إلى2008 مليون دوالر عام 1,195.9من  األخيرة حيث ارتفع

  . أضعاف3، أي بمقدار حوالي 2014عام 
التسهيالت االئتمانية المقدمة للقطاع العام بشكل ملحوظ خالل السنوات ارتفع حجم  .8

 مليون دوالر عام 1239.8 إلى 2008مليون دوالر عام  534.2من نحو األخيرة، 
2014. 

من % 74.6 حوالي 2014بلغت نسبة التسهيالت االئتمانية المقدمة للقطاع الخاص عام  .9
  %.25.4ت حصة القطاع العام إجمالي التسهيالت االئتمانية، بينما بلغ
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  التوصيات 
  

 في سواء القرار يالتوصيات، فهذه مجموعة من التوصيات نقدمها لصانعبأما فيما يتعلق 
مسؤولة عن تنظيم رسمية السلطة النقد الجهة الولالئتمان، رئيس  التي تعتبر المصدر ال،البنوك

 طراف والحكومة بصفتها أحد األقطاع االستثماري، الالقطاع الخاص أووالقطاع المصرفي، 
  : من التسهيالت االئتمانيةمستفيدة ال
  

تحفيز التسهيالت ل ، على أهمية اإلجراءات الخاصة التي تتخذها سلطة النقدالتأكيد .1
سقف التوظيفات تخفيض  خاصة عن طريق ،االئتمانية من أجل إنعاش االقتصاد المحلي

 في السوق المحلية عن فرص استثمار البحث لتحفيز البنوك على ،الخارجية بنسبة
 إلى تقليص مكتب المعلومات االئتمانيةها لتأسيسكما أدى . لتنشيط النمو االقتصادي

  .، ويمكنها التأكد من جدارة الراغبين في االقتراضمخاطر االئتمان بصورة فعالة

 ،صاديالنمو االقتعلى لتسهيالت االئتمانية لإن وجود عالقة سببية في المدى الطويل  .2
 والخاصة بتحرير القطاع المصرفي ،يؤكد على فعالية اإلجراءات المتبعة من سلطة النقد 

  . وتنظيمهفي فلسطين

إن وجود عالقة سببية طويلة األجل من التسهيالت االئتمانية في القطاع الخاص باتجاه  .3
لى المدى  يؤكد على فعالية السياسة االئتمانية في تحفيز االستثمار عالنمو االقتصادي

سلطة النقد، هيئة تشجيع (جميع الجهات ذات العالقة يتطلب من وهذا ، الطويل
 .. تشجيع إنشاء بنوك متخصصة في تمويل االستثمارات طويلة األجل)االستثمار، الخ
الهدف من ذلك توجيه المستثمرين نحو االستثمار في المشاريع االستثمارية بحيث يكون 

ى المدى الطويل وليس فقط التركيز على المشاريع التي تحقق االنتاجية ذات المردود عل
 . عائد فوري او على المدى القصير

 نحو القطاعات توجيه التسهيالت االئتمانيةعلى حسن بنوك تحفيز القيام سلطة النقد ب .4
والنشاطات االقتصادية األكثر قدرة على االستدامة، والتي من شأنها توسيع القاعدة 

 وذلك بأستعمال قوى السوق مثل القروض للمؤسسات دة التشغيل والتصدير،اإلنتاجية وزيا
 وأيضا تحفيز البنوك على اتخاذ. الصغيرة والمتوسطة الحجم والمناطق الجغرافية المهمشة

الودائع، وذلك من خالل تطوير  نسبة التسهيالت االئتمانية إلى في زيادة تساهمإجراءات 



 69 

، في ضوء التطور الكبير في توفر قدمها العمالءضمانات التي يسياساتها تجاه ال
حوافز للتسهيالت االئتمانية الموجهة نحو المعلومات عن المقترضين، ودراسة تقديم 

القطاعات والنشاطات االقتصادية األكثر قدرة على االستدامة، والتي من شأنها توسيع 
 .القاعدة اإلنتاجية وزيادة التشغيل والتصدير

تحفيزية تستهدف شريحة ليست بسيطة من  إجراءات طالبة باتخاذكما ان البنوك م .5
الجمهور والتي ال تتعامل مع القطاع المصرفي سواء من اجل االدخار او الحصول على 

من هذه االجراءات مثال، زيادة الكثافة المصرفية خاصة خارج المدن . تسهيالت ائتمانية
لوعي المصرفي وتقديم حوافز اضافية الرئيسية، رفع سعر الفائدة على الودائع، نشر ا

بشكل رئيسي من قبل البنوك االسالمية والتي من شأنها دفع الناس على ايداع اموالهم 
 من الذين ال يتعاملون ا ليس بسيطافي البنوك واالقبال على االقتراض، خاصة ان جزء

 .مع البنوك يقومون بذلك من منطلق ديني

اتجاه النمو في الناتج على التسهيالت االئتمانية  بين نموإن عدم وجود عالقة سببية  .6
من الحكومة توجيه السياسات العامة من ب ّ يتطل،قطاعي الصناعة والخدماتلالمحلي  

ٕاجل توفير البيئة االستثمارية المناسبة لهذين القطاعين، وازالة العقبات التي تحد من 
اجية والتصديرية، خاصة قطاع تطور فعالية االستثمار فيهما، وتحدد من قدرتهما اإلنت
الت االئتمانية المقدمة لهما من الصناعة، وذلك من اجل تحسين االستفادة من التسهي

البنوك، وهنا يجب أن ال نغفل التأثير  السلبي والكبير لالحتالل اإلسرائيلي في عرقلة 
ع إلى  القطاع الصناعي من خالل التحكم في استيراد عناصر اإلنتاج وتصدير السلرتطو

 .2006الخارج، والحصار االقتصادي الذي تفرضه على قطاع غزة منذ العام 

 نحو  جزء منهفي ما يخص االئتمان المقدم للقطاع العام، يجب أن تقوم الحكومة بتوجيه .7
، إلى االقتصاديةعوائد  اللمعاييرٕ واخضاع هذه المشاريع ،االستثمار الحكومي المنتج
ت العامة والحد من التضخم في القطاع العام، بما في ذلك جانب االهتمام بترشيد النفقا

تخفيض فاتورة الرواتب واألجور، مما سيسمح باالستفادة من االئتمان المصرفي في 
 . تمويل مشاريع عامة ذات مردود اقتصادي

 يتطلب من الحكومة والجهات ،إن تسهيل اإلجراءات الخاصة باالئتمان من قبل البنوك .8
 المصرفية، وسن القوانين قضاياعالية المحاكم في التعامل مع الالمشرعة زيادة ف
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ٕ وحل مشاكل القروض المتعثرة، وان تطلب ،والتشريعات الخاصة بضمان حقوق البنوك
 . المصرفيةبالقضايااألمر إنشاء محاكم خاصة 

تعزيز دائرة المشاركين فيه وزيادة  وذلك من خالل ة، الفلسطينيةتعزيز دور السوق المالي .9
صبح تإدخال إصالحات وتحسينات على سوق فلسطين لألوراق المالية لثقتهم من خالل 

 أنكما   وتوزيع المخاطرة، وسائل تمويل بديلة لالئتمان المصرفي، في توفيرًا أساسيًاالعب
 في تطوير قطاع األوراق المالية ألن الدول التي بها يساهمالقطاع المصرفي بإمكانه أن 

  . ًيضا تتمتع بقطاع متطور لألوراق الماليةقطاع بنكي متطور أ
سن القوانين والتشريعات التي تدعم الدور الريادي للقطاع المصرفي، اذ ان الدول التي  .10

 .لديها قطاع مصرفي متطور تتمتع أيضا بقطاع متطور لألوراق المالية
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  82  دة للمتغيرات عند مستوى النموفولر الموسع لجذر الوح - اختبارات ديكي   :4جدول 
تأثير النمو في االئتمان المصرفي على النمو في الناتج المحلي الحقيقي     :5جدول 

  83  باستخدام طريقة المربعات الصغرى
عدد فترات التباطؤ الزمني لنموذج التكامل المشترك بين كل من الناتج المحلي     :6جدول 

  84  مقدمة للقطاع الخاص التمانيةواأليدي العاملة والتسهيالت االئ
عدد المعادالت للتكامل المشترك بين الناتج المحلي وكل من عدد العاملين، رأس   :7جدول 

  84  المال، وحجم التسهيالت االئتمانية المقدمة للقطاع الخاص
 من األيدي العاملة، محلي وكلنموذج تصحيح الخطأ للعالقة ما بين الناتج ال   :8جدول 

  85  ل، وحجم التسهيالت االئتمانية للقطاع الخاصرأس الما
عدد فترات التباطؤ الزمني لنموذج التكامل المشترك بين كل من الناتج المحلي    :9جدول 

  86  العامواأليدي العاملة والتسهيالت االئتمانية المقدمة للقطاع 
العاملين، راس عدد المعادالت للتكامل المشترك بين الناتج المحلي وكل من عدد   :10جدول 

  86  العامالمال، وحجم التسهيالت االئتمانية المقدمة للقطاع 
 من األيدي العاملة، محلي وكلنموذج تصحيح الخطأ للعالقة ما بين الناتج ال  :11جدول 

  87  راس المال، وحجم التسهيالت االئتمانية للقطاع العام
 بين كل من الناتج المحلي ت الزمنية لنموذج التكامل المشتركاعدد التباطؤ  :12جدول 

  88  واأليدي العاملة والودائع
عدد المعادالت للتكامل المشترك بين الناتج المحلي وكل من عدد العاملين، راس   :13جدول 

  88  المال، وحجم الودائع
ائع، نموذج تصحيح الخطأ للعالقة ما بين الناتج المحلي وكل من إجمالي الود  :14جدول 

  89  س المالاأليدي العاملة، ورأ
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نتائج اختبار جرانجر للسببية في المدى القصير بين الناتج المحلي وكل من   :15جدول 
  90  ٕيدي العاملة واجمالي رأس المالاألالتسهيالت االئتمانية للقطاع الخاص، 

يظهر نتائج اختبار جرانجر للسببية في المدى القصير بين الناتج المحلي وكل   :16جدول 
  91  ٕئتمانية للقطاع العام، األيدي العاملة واجمالي رأس المالمن التسهيالت اال

نتائج اختبار جرانجر للسببية في المدى القصير بين الناتج المحلي وكل من   :17جدول 
  92  ٕإجمالي الودائع، األيدي العاملة واجمالي رأس المال

محلي  القروض على الناتج الإجمالي فولر الموسع لكل من -اختبار ديكي  :18جدول 
  93   الحقيقي، الصادرات، والواردات عند مستوى النموجمالياإل

تأثير النمو في االئتمان المصرفي على النمو في الواردات باستخدام طريقة   :19جدول 
  93  المربعات الصغرى

تأثير النمو في االئتمان المصرفي على النمو في الصادرات باستخدام طريقة   :20جدول 
 94  المربعات الصغرى

، عدد العمال، نسبة راس المال على نتاج اإل:اختبارات جذر الوحدة لكل من  :21جدول 
 إلى الناتج المحلي الحقيقي عند مستوى قراضالناتج المحلي الحقيقي، ونسبة اإل

نادق، النقل والمواصالت ، الصناعة، التجارة والفنشاءاتالنمو لقطاعات اإل
  95  والخدمات

، الصناعة، نشاءات قطاعات اإلإنتاجيةالئتمان المصرفي على تأثير النمو في ا  :22جدول 
 96  لمواصالت والخدماتالتجارة والفنادق، النقل وا

نتائج اختبار جرانجر للسببية بين الناتج المحلي وكل من إجمالي االئتمان،   :23جدول 
  97  األيدي العاملة ورأس المال في قطاع الصناعة

سببية بين الناتج المحلي وكل من إجمالي االئتمان، نتائج اختبار جرانجر لل  :24جدول
  98  األيدي العاملة ورأس المال في قطاع اإلنشاءات

نتائج اختبار جرانجر للسببية بين الناتج المحلي وكل من إجمالي االئتمان،   :25جدول
  99  األيدي العاملة وراس المال في قطاع التجارة والفنادق

للسببية بين الناتج المحلي وكل من إجمالي االئتمان، نتائج اختبار جرانجر   :26 جدول
  100  األيدي العاملة وراس المال في قطاع الخدمات

نتائج اختبار جرانجر للسببية بين الناتج المحلي وكل من إجمالي االئتمان،   :27جدول 
 101  المواصالتواأليدي العاملة ورأس المال في قطاع النقل 
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  سب شكل الوديعة توزيع الودائع ح: 1الجدول 

  2015 و2006بين األعوام 
  

 السنة الودائع بفائدة الودائع بدون فائدة  المجموع

4202.8 1365.2 2837.6 2006 

5117.7 1782.2 3335.4 2007 

5846.7 1992.5 3854.3 2008 

6296.7 2351.8 3944.9 2009 

6802.4 2924.8 3877.7 2010 

6972.5 3312.4 3660.1 2011 

7484.1 3614.5 3869.6 2012 

8303.7 4088.9 4214.9 2013 

8934.5 4349.3 4585. 2014 

9654.6 4742.0 4912.2 2015 

  
 

  لقطاع الخاص لتوزيع التسهيالت االئتمانية : 2الجدول 

   بالمليون دوالر2014-2008حسب قطاعات النشاط االقتصادي للفترة 
  

 السنة 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 العقارات واإلنشاءات 188.2065 221.5068 331.5877 411.4568 589.4522 650.4449 790.1259

 تطوير األراضي 34.46557 44.68645 76.69606 29.65677 41.69338 57.14164 41.02735

 التعدين والصناعة 152.708 184.7642 257.8663 303.7283 173.8024 222.1514 257.2132

 التجارة الداخلية والخارجية 329.0978 341.2945 392.2026 489.5948 503.209 612.3155 744.6249

 الزراعة وتصنيع األغذية 33.90809 38.60046 45.28846 33.73078 35.08035 38.30648 46.67339

59.87245 58.94701 57.92399 49.99519 47.90452 39.29863 23.76176 
السياحة والفنادق والمطاعم 

 لسباحةوا

 النقل والمواصالت 17.12373 24.77336 19.04136 22.56021 22.71048 21.80221 30.16819

374.4194 241.9835 267.3658 295.2799 457.4525 400.8235 319.8623 
خدمات األعمال والخدمات 

 االستهالكية

 ار في األسهماالستثم 50.88192 56.23577 52.4031 66.34455 61.27069 50.2489 28.96159

 تمويل السيارات والمركبات 39.74574 56.99 85.66741 111.3782 113.8366 130.5456 165.0564

 القروض االستهالكية 70.01321 76.63474 144.3259 415.1678 783.0235 885.6216 921.7564

 خدمات أخرى 35.92827 110.8668 138.1467 220.7323 142.4586 136.8648 196.1514

 المجموع الكلي 1295.7 1596.5 2048.6 2449.6 2791.8 3106.4 3656.1
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  دراسة عند مستوى اللوغاريتماختبارات جذر الوحدة لمتغيرات ال: 3الجدول 
  

عند الفرق األول مع وجود 
  الحد الثابت

  عند المستوى مع وجود المقطع الثابت

 المتغير  فحصنوع ال  قيمة الفحص  االحتمالية  قيمة الفحص  االحتمالية

0.008 -4.11(0)*** 0.99 1.62 (0) ADF L(GDP) 
0.044  -2.92(0)**  0.96  0.22(0)  ADF L(Labor) 

0.0049 -4.48(0)*** 0.26 -2.04(0) ADF L(Capital/GDP) 
0.013  -3.77(0)**  0.48  -1.55(0)  ADF L(PrivCr/GDP) 

0.0035  -4.52(0)***  0.06  -3.04(0)  ADF L(PubCr/GDP) 

0.032 -3.65(0)** 0.54 -1.22(0) ADF L(deposits/GDP) 

  

  جذر الوحدة للمتغيرات فولر الموسع ل- ديكياختبار: 4 الجدول

  عند مستوى النمو
  

 عند المستوى مع وجود المقطع الثابت

 المتغير نوع الفحص قيمة الفحص االحتمالية

0.0053*** -4.36(0) ADF G_(GDP) 
0.049** -2.98(0) ADF G_L(Labor) 

0.0041*** -4.44(0) ADF G_L(Capital/GDP) 
0.0055*** -4.33(0) ADF G_(PrivCr/GDP) 

0.013** -3.78(0) ADF G_(PubCr/GDP) 

0.094* -2.71(0) ADF G_(deposits/GDP) 
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  تأثير النمو في االئتمان المصرفي على النمو :  5 الجدول

   باستخدام طريقة المربعات الصغرىفي الناتج المحلي الحقيقي
  

Dependent Variable 

الثالثالنموذج  النموذج الثاني النموذج األول  المتغيرات المستقلة 

G_RGDP Sig G_RGDP Sig G_RGDP Sig 

G_Labor 1.56*** 0.0047 1.96*** 0.001 1.51*** 0.0078 

G_ (Capital/GDP) 0.021 0.79 0.15 0.106 0.14* 0.072 

G_ (PrivCr/GDP) 0.245** 0.033     

G_ (PubCr/GDP)   0.012 0.506   

G_(deposits/GDP)     0.19 0.27 

Constant -0.027 0.06* -0.03 0.20 -0.04 0.16 

R
2 

0.70 0.58 0.69 

Adjusted-R
2
 0.63 0.49 0.62 

Prob (F-statisitcs) 0.00098 0.0075 0.0012 

Durbin-Watson 2.54 2.2 2.17 

Prob. χ² (Breush-Godfrey 

Serial correlation LM-test) 

0.08 0.59 0.22 

Jarque-Bera 4.01 2.6 3.2 

Prob(Jarque-Bera) 0.13 0.26 0.18 

Prob. χ² (Breush-Pagan-

Godfrey test) 

0.46 0.63 0.13 

 النمو في نسبة رأس المال على الناتج المحلي =G_(capital/GDP) النمو في األيدي العاملة، =G_labor: مالحظة
النمو في نسبة التسهيالت االئتمانية للقطاع الخاص من الناتج المحلي اإلجمالي، = G_(PrivCr/GDP)الحقيقي، 

G_(PubCr/GDP) = ،النمو في نسبة التسهيالت االئتمانية للقطاع العام من الناتج المحلي اإلجمالي
G_(deposits/GDP) =النمو في نسبة الودائع من الناتج المحلي اإلجمالي .  

  .على التوالي% 10، و%5، %1تشير إلى درجة المعنوية اإلحصائية عند * ، **، ***
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  زمني لنموذج التكامل المشترك الفترات التباطؤعدد : 6جدول ال

   والتسهيالت العاملةديي بين كل من الناتج المحلي واأل

  االئتمانية المقدمة للقطاع الخاص

  
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 50.68076 NA 3.44e-08 -5.835095 -5.641948 -5.825204 

1 105.1341 74.87338 3.06e-10 -10.64177 -9.676030 -10.59231 

2 138.5916 29.27530* 5.72e-11* -12.82395* -11.08563* -12.73493* 

  Akaike test=AIC ،Schwartz test=SC ،Hannan Quinn=HQ: مالحظة

  
  

  عدد المعادالت للتكامل المشترك بين الناتج المحلي وكل : 7الجدول 

  الخاص المال، وحجم التسهيالت االئتمانية المقدمة للقطاع رأسمن عدد العاملين، 
  

λtrace Statistics 

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None * 0.936655 74.88231 47.85613 0.0000 

At most 1 * 0.725513 30.73567 29.79707 0.0389 

At most 2 0.450219 10.05003 15.49471 0.2769 

At most 3 0.029449 0.478254 3.841466 0.4892 

λmax Statistics 

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None * 0.936655 44.14664 27.58434 0.0002 

At most 1 0.725513 20.68564 21.13162 0.0576 

At most 2 0.450219 9.571771 14.26460 0.2416 

At most 3 0.029449 0.478254 3.841466 0.4892 
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  ديي من األمحلي وكلنموذج تصحيح الخطأ للعالقة ما بين الناتج ال: 8الجدول 

   المال، وحجم التسهيالت االئتمانية للقطاع الخاصرأسالعاملة، 
 

  المعادلة الرابعة  لثةالمعادلة الثا  المعادلة الثانية  المعادلة األولى
 المتغير التابع

∆LY ∆LL ∆LK ∆LPrivCr 

المتغيرات 
  المستقلة

Est. 

Coefficient 

Est. 

Coefficient 

Est. 

Coefficient 
Est. Coefficient 

ECTt-1 

0.458635-  
( 2.5444)** 

0.523431- 

( 4.4334)*** 

0.132208-  
(2.88993)*** 

-0.179691 

(-0.454543) 

∆LYt-1 

-0.09876 

(-0.124543) 

-0.075594 

(-0.243454) 

0.896544 

(1.343394) 

1.1324354 

( 3.34543)*** 

∆LLt-1 

1.656755 

( 1.77876)* 

0.445356 

(1.135446) 

0.897665 

(0.565433) 

-2.453564 

(-3.453454)*** 

∆LKt-1 

0.2435665 

(1.353454) 

0.23435 

(5.97654)*** 

0.565653 

(1.33545) 

0.09754 

(0.4543654) 

∆LPrivCrt-1 

0.453356 

(1.3334334) 

0.156464 

(4.78655)*** 

0.2434543 

(0.7677655) 

-0.565456 

(-0.466954) 

Constant 
-0.007557 

(-1.343454) 

0.435454 

(1.34333)* 

-0.5654432 

(-1.009543) 

0.567544 

(4.546544)*** 

Adjusted R
2 

0.383541 0.774203 0.378695 0.609866 

Akaike AIC -2.17773 -4.979219 -0.558970 -2.767255 

Schwarz SC -1.789371 -4.895654 -0.292923 -2.4353354 

F-statisitcs 3.432188 11.56565 2.93456 5.676595 

لوغاريتم نسبة = LKلوغاريتم إجمالي األيدي العاملة، = LLلوغاريتم الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، = LY:مالحظة
ص إلى الناتج المحلي لوغاريتم نسبة االئتمان المقدم للقطاع الخا= LPrivCr إلى الناتج القومي، راس المال

  .اإلجمالي
على التوالي، األرقام ما بين األقواس تعبر % 10، و %5، %1تشير إلى درجة المعنوية اإلحصائية عند * ، **، ***الـ 

  ).t statistics(عن 

  



 86 

  الزمني لنموذج التكامل المشترك بين كل  ؤتباطفترات العدد : 9الجدول 

  عام والتسهيالت االئتمانية المقدمة للقطاع الواأليدي العاملةمن الناتج المحلي 
  

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  26.74526 NA   6.85e-07 -2.843157 -2.650010 -2.833267 

1  79.71161  72.82874*  7.35e-09 -7.463952  -6.498216* -7.414498 

2  101.4572  19.02741  5.94e-09*  -8.182153* -6.443828  -8.093136* 

  Akaike test=AIC ،Shwartz test=SC ،Hannan Quinn=HQ: مالحظة

  
  

  عدد المعادالت للتكامل المشترك بين الناتج المحلي وكل : 10الجدول 

  عاملمقدمة للقطاع المن عدد العاملين، راس المال، وحجم التسهيالت االئتمانية ا
  

λtrace Statistics 

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.913103  62.84650  47.85613  0.0011 

At most 1  0.642215  23.75807  29.79707  0.2108 

At most 2  0.339880  7.312898  15.49471  0.5415 

At most 3  0.040864  0.667565  3.841466  0.4139 

λmax Statistics 

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.913103  39.08843  27.58434  0.0011 

At most 1  0.642215  16.44517  21.13162  0.1999 

At most 2  0.339880  6.645333  14.26460  0.5319 

At most 3  0.040864  0.667565  3.841466  0.4139 
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  محلينموذج تصحيح الخطأ للعالقة ما بين الناتج ال: 11الجدول 

   من األيدي العاملة، راس المال، وحجم التسهيالت االئتمانية للقطاع العاموكل
  

 المعادلة الرابعة  المعادلة الثالثة المعادلة الثانية  المعادلة األولى  

 LY ∆LL ∆LK ∆LPuCr∆ المتغير التابع

 Est. Coefficient Est. Coefficient Est. Coefficient Est. Coefficient  المتغيرات المستقلة

ECTt-1 

-0.658655 

(-1.3424564) 

0.0975434 

(0.4454464) 

0.545342-  
(2.2390123)** 

-5.771242 

0.878764)( 

∆LYt-1 

0.546544 

(0.675903) 

0.0.34543 

(0.454463) 

0.896543 

(0.665986) 

0.454565 

(0.907644) 

∆LLt-1 

0.7865654 

(0.109113) 

0.945433 

(0.0912334) 

2.45433 

(0.34334) 

-1.4543332 

(-0.4390786) 

∆LKt-1 

-0.454343 

(-1.13229) 

-0.005464 

(-0.009543) 

0.343353 

(0.98755) 

-0.95543 

(-0.009543) 

∆LPuCrt-1 

-0.34333 

(-0.90654) 

-0.904333 

(-2.43544)** 

-0.23322 

(-1.99055)** 

0.06544 

( 0.997655) 

Constant 
0.76654 

(0.343359) 

0.005443 

(2.34333)** 

-0.546654 

(-1.239065) 

0.24322 

(0.56654) 

Adjusted R
2 

0.22433 0.103298 0.223443 0.2335433 

Akaike AIC -2.438933 -3.4654443 -0.989443 1.432453 

Schwarz SC -1.675544 -3.575544 -0.355333 1.644345 

F-statisitcs 1.56554 1.655754 1.887654 2.009644 

= LKلوغاريتم إجمالي األيدي العاملة، = LLلوغاريتم الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، = LY: مالحظة
لوغاريتم نسبة االئتمان المقدم للقطاع العام إلى الناتج = LPubCrلوغاريتم نسبة راس المال إلى الناتج القومي، 

  .المحلي اإلجمالي
على التوالي، األرقام ما بين األقواس % 10، و%5، %1تشير إلى درجة المعنوية اإلحصائية عند * ، **، ***

 )t statistics(تعبر عن 
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   الزمنية لنموذج التكامل المشتركتباطؤات عدد ال:12الجدول 

  ودائعوالعاملة بين كل من الناتج المحلي واأليدي ال
 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  55.04717 NA 1.99e-08 -6.380897 -6.187749 -6.371006 

1  107.2856 71.82787* 2.34e-10 -10.91070 -9.944967 -10.86125 

2  130.4408 20.26080 1.59e-10* -11.80510* -10.06678* -11.71609* 

 Akaike test=AIC ،Schwartz test=SC ،Hannan Quinn=HQ: مالحظة

  
  

  عدد المعادالت للتكامل المشترك بين الناتج المحلي : 13الجدول 

  ودائعوكل من عدد العاملين، راس المال، وحجم ال
  

λtrace Statistics 

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.886129  60.94721  47.85613  0.0019 

At most 1  0.659077  26.18425  29.79707  0.1233 

At most 2  0.421180  8.966687  15.49471  0.3685 

At most 3  0.013561  0.218460  3.841466  0.6402 

λmax Statistics 

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.886129  34.76296  27.58434  0.0050 

At most 1  0.659077  17.21756  21.13162  0.1620 

At most 2  0.421180  8.748227  14.26460  0.3077 

At most 3  0.013561  0.218460  3.841466  0.6402 
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  نموذج تصحيح الخطأ للعالقة ما بين الناتج المحلي: 14الجدول 

   المالرأس، األيدي العاملة، و ودائعوكل من إجمالي ال
 

 المعادلة الرابعة  المعادلة الثالثة المعادلة الثانية  المعادلة األولى

∆LY ∆LL ∆LK ∆deposits المتغيرات المستقلة 

Est. Coefficient Est. Coefficient Est. Coefficient Est. Coefficient 

0.67654 -0.64359 -0.234323 -0.2399087 
ECTt-1 

(0.565476) (1.78713)* (5.459076)*** (-0.65765) 

-0.546443 -0.310141 -1.791491 -1.275502 
∆LYt-1 

(-0.56554) (-1.46544) -(1.443542) (-3.54128)*** 

2.34333 0.766544 4.480486 1.95544987 
∆LLt-1 

(1.79242)* (1.75495)* (0.96554) (2.43454)** 

0.95443 0.2342453 0.464306 0.097654 
∆LKt-1 

(0.95654) (0.6554445) (2.22433)** (0.654655) 

-0.097654 -0.233454 -0.546544 -0.4549055 
∆Depositst-1 

(-0.95644) (-1.54099) (-1.206454) (-0.995403) 

-0.005433 0.343332 -0.34433 0.076554 
Constant 

(-0.7765059) (1.07655) (-1.335446) (1.234343) 

Adjusted R
2 

0.267976 0.155443 0.454654 0.56544 

Akaike AIC -1.68765 -3.457544 -0.234543 -2.57665 

Schwarz SC -1.567665 -3.786654 -0.876559 -2.467654 

F-statistics 1.33454 0.95443 4.356754 5.465433 

لوغاريتم نسبة = LKلوغاريتم إجمالي األيدي العاملة، = LLلوغاريتم الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، = LY: مالحظة
  . إلى الناتج المحلي اإلجماليلوغاريتم نسبة الودائع= Ldepositsراس المال إلى الناتج القومي، 

على التوالي، األرقام ما بين األقواس تعبر % 10، و %5، %1تشير إلى درجة المعنوية اإلحصائية عند * ، **، ***
  )t statistics(عن 
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   نتائج اختبار جرانجر للسببية في المدى القصير بين الناتج المحلي :15الجدول 

   المالرأسٕ للقطاع الخاص، األيدي العاملة واجمالي وكل من التسهيالت االئتمانية
  

 التسهيالت االئتمانية
  الخاص التسهيالت االئتمانية للقطاع

PrivCr  
 LY ∆LL ∆LK ∆LPrivCr∆ المتغير التابع

Wald test 

H0:LY does not granger cause LL  0.08   

Wald test 

H0:LY does not granger cause LK 
  1.42  

Wald test 

H0:LY does not granger cause LPrivCr 
   

13.9*** 

LY→LPrivCr 

Wald test 

H0:LPrivCr does not granger cause LY 
2.10    

Wald test 

H0: LPrivCr  does not granger cause 

LL 

 
16.56*** 

LPrivCr→LL 
  

Wald test 

H0: LPrivCr does not granger cause LK 
  0.09  

Wald test 

H0:LL does not granger cause LY 

3.08* 

LL→LY 
   

Wald test 

H0: LL does not granger cause LK 
  0.24  

Wald test 

H0: LL does not granger cause LPrivCr 
   

10.92*** 

LL→LprivCr 

Wald test 

H0: LK does not granger cause LY 
2.37    

Wald test 

H0:LK does not granger cause LL 
 

29.6*** 

LK→LL 
  

Wald test 

H0: LK does not granger cause LPrivCr 
   0.32 

ECTt-1 4.39*** 45.7*** 8.35*** 0.69 

لوغاريتم نسبة راس =LKلوغاريتم إجمالي األيدي العاملة، = LLلوغاريتم الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، = LY: مالحظة
  .لوغاريتم نسبة االئتمان المقدم للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي= LPrivCrقومي، المال إلى الناتج ال

  .على التوالي% 10، و%5، %1تشير إلى درجة المعنوية اإلحصائية عند * ، **،  ***
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 يظهر نتائج اختبار جرانجر للسببية في المدى القصير بين الناتج المحلي: 16الجدول 

   المالرأسٕت االئتمانية للقطاع العام، األيدي العاملة واجمالي وكل من التسهيال
  

 التسهيالت االئتمانية
 التسهيالت االئتمانية للقطاع العام

PubCr 
 LY ∆LL ∆LK ∆LPubCr∆  المتغير التابع

Wald test 

H0:LY does not granger cause LL  0.16   

Wald test 

H0:LY does not granger cause LK 
  0.33  

Wald test 

H0:LY does not granger cause LPrivCr 
    

Wald test 

H0:LY does not granger cause LPubCr 
   0.09 

Wald test 

H0:LPubCr does not granger cause LY 
0.76    

Wald test 

H0: LPubCr does not granger cause LL 
 

5.72** 

LPubCr→LL 
  

Wald test 

H0: LPubCr does not granger cause LK 
  

2.86* 

LPubCr→LK 
 

Wald test 

H0:LL does not granger cause LY 
0.32    

Wald test 

H0: LL does not granger cause LK 
  1.02  

Wald test 

H0:LL does not granger cause LPubCr 
   0.05 

Wald test 

H0: LK does not granger cause LY 
1.16    

Wald test 

H0:LK does not granger cause LL 
 0.006   

Wald test 

H0: LK does not granger cause LPubCr 
   0.44 

ECTt-1 1.22 0.06 3.92** 2.71 

لوغاريتم نسبة = LKلوغاريتم إجمالي األيدي العاملة، = LLلوغاريتم الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، = LY: مالحظة
 .لوغاريتم نسبة االئتمان المقدم للقطاع العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي= LPubCrإلى الناتج القومي، راس المال 

  على التوالي% 10، و%5، %1تشير إلى درجة المعنوية اإلحصائية عند * ، **، ***
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 نتائج اختبار جرانجر للسببية في المدى القصير بين الناتج : 17الجدول 

   المالرأسٕ، األيدي العاملة واجمالي ودائعمالي الالمحلي وكل من إج
 

 الودائع
 ودائعإجمالي ال

Deposits 
 LY ∆LL ∆LK ∆Ldeposits∆ المتغير التابع

Wald test 

H0:LY does not granger cause LL  2.09   

Wald test 

H0:LY does not granger cause LK 
  3.77*  

Wald test 

H0:LY does not granger cause Ldeposits 
   12.5*** 

Wald test 

H0:Ldeposits does not granger cause LY 
0.84    

Wald test 

H0: LDeposits does not granger cause LL 
 1.59   

Wald test 

H0: LDeposits does not granger cause Lk 
  1.03  

Wald test 

H0:LL does not granger cause LY 
3.21*    

Wald test 

H0: LL does not granger cause LK 
  8.09***  

Wald test 

H0: LL does not granger cause Ldeposits 
   4.26** 

Wald test 

H0: LK does not granger cause LY 
0.58    

Wald test 

H0:LK does not granger cause LL 
 1.89   

Wald test 

H0: LK does not granger cause Ldeposits 
   0.28 

ECTt-1 1.17 7.2*** 15.1*** 1.33 

= LKلوغاريتم إجمالي األيدي العاملة، = LLلوغاريتم الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، = LY: مالحظة
 .لوغاريتم نسبة الودائع إلى الناتج المحلي اإلجمالي= Ldepositsلوغاريتم نسبة راس المال إلى الناتج القومي، 

 .على التوالي% 10، و%5، %1تشير إلى درجة المعنوية اإلحصائية عند * ،  **،***
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  فولر الموسع لكل من إجمالي القروض على-اختبار ديكي: 18الجدول 

  الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، الصادرات، والواردات عند مستوى النمو
  

 عند المستوى مع وجود المقطع الثابت

حصقيمة الف االحتمالية  المتغير نوع الفحص 

0.0001*** -6.76(0) ADF G_(totCr/GDP) 

0.0022*** -4.91(0) ADF G_M 

0.023** -3.51(0) ADF G_X 

  .على التوالي% 10، و%5، %1 عند حصائيةر إلى درجة المعنوية اإلتشي* ، **، ***: مالحظة
 

  
 تأثير النمو في االئتمان المصرفي على النمو : 19الجدول 

  باستخدام طريقة المربعات الصغرىفي الواردات

  

 MG Sig 

TLG 0.33** 0.021 

Constant 0.34 0.32 

R
2 

0.29 

Prob(F-statistic) 0.0211 

Prob. χ² (Breush-Godfrey Serial correlation LM-test) 0.35 

Prob. χ² (Breush-Pagan-Godfrey test) 0.25 

  .، النمو في إجمالي االئتمانTLG تعني النمو في الواردات، MG: مالحظة
  .على التوالي% 10، و%5، %1تشير إلى درجة المعنوية اإلحصائية عند * ، **، ***
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 الئتمان المصرفي على النمو تأثير النمو في ا: 20الجدول 

   باستخدام طريقة المربعات الصغرىفي الصادرات
 

 XG Sig 

TLG 0.45** 0.022 

Constant -0.01 0.8 

R
2 

0.39 

 0.35 

Log likelihood 16.04 

Durbin-Watson stat 2.07 

Prob. χ² (ARCH test) 0.25 

 إجمالي ، النمو فيTLG تعني النمو في الواردات، MG: مالحظة
  .االئتمان

، %1 عند حصائيةتشير إلى درجة المعنوية اإل* ، **، ***
  .على التوالي% 10، و5%

  
  
  
  
  



 95 

اختبارات جذر الوحدة لكل من اإلنتاج، عدد العمال، نسبة راس المال على : 21الجدول 

الناتج المحلي الحقيقي، ونسبة اإلقراض إلى الناتج المحلي الحقيقي عند مستوى النمو 

  اإلنشاءات، الصناعة، التجارة والفنادق، النقل والمواصالت والخدمات: قطاعاتل
  

  عند المستوى مع وجود المقطع الثابت

 المتغير  نوع الفحص  قيمة الفحص  االحتمالية

  اإلنشاءات

0.046*** -3.12(0) ADF G_(GDP)  
0.0012**  -5.2(0)  ADF G_(Labor)  
0.0000*** -10.5(0) ADF G_(Capital/GDP)  
0.0055***  4.33(0)  ADF G_(TotCr/GDP) 

 الصناعة

0.039*** -3.28(0) ADF G_(GDP)  
0.012**  -3.9(0)  ADF G_(Labor)  

0.005*** -4.39(0) ADF G_(Capital/GDP)  
0.023***  -3.52(0)  ADF G_(TotCr/GDP) 

 التجارة والفنادق

0.026*** -3.46(0) ADF G_(GDP)  
0.001**  -5.41(0)  ADF G_(Labor)  

0.017*** -3.75(0) ADF G_(Capital/GDP)  
0.045***  -3.2(0)  ADF G_(TotCr/GDP) 

 النقل والمواصالت

0.03*** -3.38(0) ADF G_(GDP)  
0.0033**  -4.62(0)  ADF G_(Labor)  
0.0002*** -6.25(0) ADF G_(Capital/GDP)  
0.0000***  -7.53(0)  ADF G_(TotCr/GDP) 

 قطاع الخدمات

0.029*** -3.36(0) ADF G_(GDP)  
0.0047**  -4.42(0)  ADF G_(Labor)  
0.0058*** -4.3(0) ADF G_(Capital/GDP)  
0.015***  -3.77(0)  ADF G_(TotCr/GDP) 

  .على التوالي% 10، و%5، %1 عند حصائية تشير إلى درجة المعنوية اإل*، **، ***:   مالحظة
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 اإلنشاءات،: قطاعات إنتاجيةتأثير النمو في االئتمان المصرفي على : 22الجدول 

  الصناعة، التجارة والفنادق، النقل والمواصالت والخدمات
  

 النشاط االقتصادي

 التجارة والفنادق الصناعة قطاع اإلنشاءات
نقل ال

 والمواصالت
 الخدمات

 

G_GDP G_GDP G_GDP G_GDP G_GDP 

 Coef. Sig Coef. Sig Coef. Sig Coef. Sig Coef. Sig المتغيرات المستقلة

G_K -0.04 0.48 0.14 0.49 0.05 0.54 -0.01 0.90 -0.002 0.97 

G_L 0.04 0.92 1.02 0.32 0.80 0.29 -0.27 0.55 1.22* 0.05 

G_Loans 2.36*** 0.0015 -0.01 0.94 0.52 0.09 -0.22 0.18 0.11 0.6 

C -13.4 0.27 4.5 0.49 0.05 0.42 0.23 0.01 4.3 0.54 

R
2 

0.67 0.26 0.29 0.27 0.32 

Adjusted-R
2
 0.58 0.06 0.10 0.08 0.13 

Prob (F-statisitcs) 0.0048 0.31 0.25 0.29 0.021 

Durbin-Watson 1.507534 2.75 2.58 1.14 2.72 

Prob. χ² (Breush-

Godfrey Serial 

correlation LM-test) 

0.39 0.07 0.13 0.06 0.29 

Jarque-Bera 0.50 1.8 0.55 0.63  0.43 

Prob(Jarque-Bera) 0.77 0.40  0.72 0.43 0.80 

Prob. χ² (Breush-

Pagan-Godfrey test) 
0.79 0.50 0.148 0.58 0.28 

النمو في  = Gleansالنمو في نسبة رأس المال على الناتج المحلي الحقيقي، = G_Kأليدي العاملة، النمو في ا= G_L: مالحظة
  .نسبة التسهيالت االئتمانية من الناتج المحلي اإلجمالي

 t(على التوالي، األرقام ما بين األقواس تعبر عن % 10، و%5، %1تشير إلى درجة المعنوية اإلحصائية عند * ، **، ***

statistics.(  
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 نتائج اختبار جرانجر للسببية بين الناتج المحلي وكل : 23الجدول 

  صناعة المال في قطاع الورأسمن إجمالي االئتمان، األيدي العاملة 
  

 اختبار السببية لجرانجر لقطاع الصناعة

 .F-Statistic Prob عدد المشاهدات الفرضية الصفرية

GKI does not Granger Cause GYI 13 0.16561 0.8502 

GYI does not Granger Cause GKI 2.37646 0.1549 

GLI does not Granger Cause GYI 13 14.1547*** 0.0024 

GYI does not Granger Cause GLI 1.91658 0.2089 

PI does not Granger Cause GYI 13 0.18533 0.8343 

GYI does not Granger Cause PI 0.67203 0.5373 

GLI does not Granger Cause GKI 13 0.43663 0.6607 

GKI does not Granger Cause GLI 0.69875 0.5252 

PI does not Granger Cause GKI 13 0.23076 0.7990 

GKI does not Granger Cause PI 0.19706 0.8250 

PI does not Granger Cause GLI 13 4.92295** 0.0404 

GLI does not Granger Cause PI 0.41724 0.6724 

، النمو في القروض GPI تمثل النمو في األيدي العاملة في قطاع الصناعة، GLI: مالحظة
، GKI، النمو في الناتج المحلي في قطاع الصناعة، GYI في قطاع الصناعة،

  .النمو في رأس المال في قطاع الصناعة
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 رانجر للسببية بين الناتج المحلي وكل نتائج اختبار ج: 24 الجدول

  نشاءات المال في قطاع اإلورأسمن إجمالي االئتمان، األيدي العاملة 
 

 اختبار السببية لجرانجر في قطاع اإلنشاءات

 .F-Statistic Prob عدد المشاهدات  الفرضية الصفرية

GLC does not Granger Cause GYC 13 0.13155 0.8786 

GYC does not Granger Cause GLC 0.51612 0.6154 

GPC does not Granger Cause GYC 13 4.32721** 0.0479 

GYC does not Granger Cause GPC 1.05461 0.3922 

GKC does not Granger Cause GYC 13 0.74648 0.5044 

GYC does not Granger Cause GKC 0.54712 0.5988 

GPC does not Granger Cause GLC 13 1.05969 0.3906 

GLC does not Granger Cause GPC 0.52661 0.6097 

GKC does not Granger Cause GLC 13 3.70150* 0.0728 

GLC does not Granger Cause GKC 1.09663 0.3794 

GKC does not Granger Cause GPC 13 0.60480 0.5694 

GPC does not Granger Cause GKC 0.71816 0.5166 

، النمو في القروض GPCتمثل النمو في األيدي العاملة في قطاع اإلنشاءات،  GLC: مالحظة
، GKC، النمو في الناتج المحلي في قطاع اإلنشاءات، GYC في قطاع اإلنشاءات،

 .النمو في رأس المال في قطاع اإلنشاءات

  



 99 

 لي وكل  نتائج اختبار جرانجر للسببية بين الناتج المح:25 الجدول

  تجارة والفنادقمن إجمالي االئتمان، األيدي العاملة وراس المال في قطاع ال
  

   والفنادقاختبار السببية لجرانجر في قطاع التجارة

 الفرضية الصفرية الفرضية الصفرية الفرضية الصفرية الفرضية الصفرية

GLR does not Granger Cause GYR 13 0.81668 0.4756 

GYR does not Granger Cause GLR 0.08278 0.9213 

GKR does not Granger Cause GYR 13 0.28655 0.7582 

GYR does not Granger Cause GKR 0.41472 0.6739 

GPR does not Granger Cause GYR 13 8.18619** 0.0116 

GYR does not Granger Cause GPR 1.74858 0.2344 

GPC does not Granger Cause GLC 13 1.05969 0.3906 

GLC does not Granger Cause GPC 0.52661 0.6097 

GPR does not Granger Cause GLR 13 0.41012 0.6768 

GLR does not Granger Cause GPR 0.73177 0.5107 

GPR does not Granger Cause GKR 13 1.18171 0.3551 

GKR does not Granger Cause GPR 0.19659 0.8254 

، النمو في القروض في GPRتمثل النمو في األيدي العاملة في قطاع التجارة والفنادق،  GLR: مالحظة
، النمو في GKR، النمو في الناتج المحلي في قطاع التجارة والفنادق،GYR قطاع التجارة والفنادق،

  .رأس المال في قطاع التجارة والفنادق
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 بار جرانجر للسببية بين الناتج المحلي وكل  نتائج اخت:26 الجدول

  خدماتمن إجمالي االئتمان، األيدي العاملة وراس المال في قطاع ال
 

 اختبار السببية لجرانجر لقطاع الخدمات

 الفرضية الصفرية الفرضية الصفرية الفرضية الصفرية الفرضية الصفرية

GKS does not Granger Cause GYS 13 0.36762 0.7035 

GYS does not Granger Cause GKS 0.31773 0.7366 

GPS does not Granger Cause GYS 13 1.13035 0.3695 

GYS does not Granger Cause GPS 0.17684 0.8411 

GLS does not Granger Cause GYS 13 0.50116 0.6236 

GYS does not Granger Cause GLS 2.89053 0.1136 

GPS does not Granger Cause GKS 13 0.23186 0.7982 

GKS does not Granger Cause GPS 1.57653 0.2647 

GLS does not Granger Cause GKS 13 0.61714 0.5633 

GKS does not Granger Cause GLS 0.43781 0.6600 

GLS does not Granger Cause GPS 13 14.0654*** 0.0024 

GPS does not Granger Cause GLS 0.24824 0.7860 

، النمو في القروض في قطاع GPSتمثل النمو في األيدي العاملة في قطاع الخدمات،  GLS: مالحظة
، النمو في رأس المال في قطاع GKS، النمو في الناتج المحلي في قطاع الخدمات،GYSالخدمات،
  .الخدمات
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 لناتج المحلي وكل نتائج اختبار جرانجر للسببية بين ا: 27الجدول 

  صالتامونقل ال المال في قطاع الورأسمن إجمالي االئتمان، األيدي العاملة 
  

 اختبار السببية لجرانجر لقطاع النقل المواصالت

 .F-Statistic Prob عدد المشاهدات الفرضية الصفرية

GPT does not Granger Cause GYT 13 5.51681** 0.0312 

GYT does not Granger Cause GPT 1.23700 0.3403 

GLT does not Granger Cause GYT 13 0.35591 0.7111 

GYT does not Granger Cause GLT 0.08427 0.9200 

GKT does not Granger Cause GYT 13 0.29449 0.7526 

GYT does not Granger Cause GKT 0.15735 0.8570 

GLT does not Granger Cause GPT 13 7.78058** 0.0133 

GPT does not Granger Cause GLT 0.70973 0.5203 

GKT does not Granger Cause GPT 13 1.29320 0.3261 

GPT does not Granger Cause GKT 0.34743 0.7167 

GKT does not Granger Cause GLT 13 0.44961 0.6531 

GLT does not Granger Cause GKT 0.21819 0.8086 

، النمو في القروض في GPT تمثل النمو في األيدي العاملة في قطاع المواصالت، GLT: مالحظة
، النمو في رأس GKT، النمو في الناتج المحلي في قطاع المواصالت، GYTقطاع المواصالت،

 .المال في قطاع المواصالت

 
 


