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 الملخص
 

تهدف الدراسة الى فحص هامش اسعار الفائددة وعالقتدب بدالقروض والودائدع ، ودراسدة الهدامش فد  كدل مد       

،أذ توصلت الدراسة الى ان هناك عالقة سببية ذات اتجاه   VARالعراق والصي  واليابان ، باستعمال نموذج ال 

مدد  الودائددع الددى الهددامش اسددعار الفائدددة ، وانعدددام وجددود عالقددة سددببية بددي  القددروض وهددامش سددعر الفائدددة كددون 

%، وتم اختبار البدواق  والتككدد مد  انهدا تتدوزع ابيعيدات باالعتمداد علدى 2(اكبر م  P-Probabilityاالحتمالية )

،كما توصلت الدراسة الى ان هامش اسعار الفائددة مرتفدع بشدكل كبيدر فد  العدراق نتيجدة  Jarque-Beraر اختبا

التعامل القليل باألدوات االستثمارية االخرى الت  تعود بالربح على المصارف ، قياسات ف  الصي  واليابداتن ،وهد ا 

، علدى عكدم مدا حصدل فد  الصدي  واليابدان يبي  حجم االستغالل م  قبدل المصدارف التجاريدة العراقيدة للعمدال 

ال ي  يعمال على تحقيق المصلحة االقتصادية للبلد مع مصلحة المصرفية ،وعلى الرغم م  ارتفاع اسدعار الفائددة 

على القروض اال ان القروض اتخ ت مسارات تصاعديات بسبب الحاجة االفراد الى القروض وعددم تدوفير مجداالت 

ة له ه القروض، واوصت الدراسدة بردرورة توجدب المصدارف التجاريدة العراقيدة اخرى غير المصارف التجاري

الى استعمال ادوات استثمارية اخرى تعود عليها باألرباح م  جهة ، وتساعدها علدى تقليدل هدامش اسدعار الفائددة 

بشد   قليدل م  خالل تقليل اسعار الفائدة على القروض والعمل على زيادة هامش سعر الفائدة علدى الودائدع ولدو 

ليمكنها م  ج ب االموال االفراد وزيادة االدخار ال ي يمكد  المصدارف التجاريدة مد  زيدادة اسدتثماراتها وبتدال  

 .البتعاد ع  المجاالت االستهالكيةزيادة ارباحها ، كما اوصت زيادة استثمار القروض ف  مجاالت انتاجية وا
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Abstract 
 

The study aims to examine the interest rate margin and its relationship to loans and deposits in Iraq, China and Japan, 

using the VAR model. The study found that there is a causal relationship with a direction from deposits to margin 

interest rates. The absence of a causal relationship between loans and margin rate interest that the probability (p-

Probability) greater than 5%, was residuum tested and make sure it is distributed naturally depending on the Jarque-

Bera test. The study also found that the margin of interest rates is high significantly in Iraq because of having little 

investment and other tools dating profit on banks in comparison with China and Japan. This shows the volume of 

exploitation from Iraqi commercial banks accepted customers, unlike what happened in China and Japan who are 

working to achieve the country's economic interest with the interest of banking. Despite the high interest rates on 

loans, loans have taken an upward path due to individuals’ need for loans and the failure to provide areas other than 

commercial banks For these loans. The study recommended the necessity of directing Iraqi commercial banks to use 

other investment tools that yield profits and help them to reduce the interest rate margin by reducing the interest rates 
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on loans and working to increase the interest rate margin on deposits. This would enable them to attract. Individual 

funds and increase savings that enable commercial banks to increase their investments and consequently increase 

their profits. It also recommends increasing the investment of loans in productive areas and moving away from 

consumer areas. 

Key words: interest rate margin, bank deposits, bank loans.  

 المقدمة

تلعب المصارف التجارية دور كبير ف  اي اقتصاد متقدم كان      

او متخلف ، كونها تعمل على ج ب االمدوال مد  االفدراد الفائردة 

ع  حاجتهم ، واستثمارها فد  مجداالت تعدود علدى الفدرد بالمنفعدة 

م  خدالل الفائددة التد  تمدنح علدى امدوالهم المودعدة او المسدتثمرة 

  جهة اخرى ، م  حيث الدخول م  جهة، وعلى االقتصاد البلد م

فدد  مجدداالت اسددتثمارية تقلددل مدد  المجدداالت االسددتهالكية الغيددر 

انتاجية وتقلل م  معدالت البطالدة و تييدد مد  التنميدة االقتصدادية 

وتقليل شيوع التعامل بالنقد ، كما ان هامش اسعار الفائددة يعدد مد  

رف اكثدددر االدوات التقليديدددة تحقيدددق لمربددداح فددد  مع دددم  المصدددا

التجاريددة ، اذ ان زيددادة سددعر الفائدددة بشددكل كبيددر علددى القددروض 

وانخفاضب على االيداع سيحقق ارباح للمصارف التجارية ،اال ان 

ه ا سديدفع بالمصدارف التجاريدة الدى الددخول فد  القرداية الغيدر 

اخالقية م  حيث استغالل المقترضي  والمودعي  على حد سوا ، 

خلفدة اقتصدادية ، امدا البلددان المتقدمدة وه ا الشائع ف  البلددان المت

فنجددد انهددا تعمددل علددى تحقيددق اربدداح بسدديطة بجعددل هددامش اسددعار 

الفائدة ف  مستويات معقولة ،والعمل على المنفعة االقتصادية للبلد 

وهدد ا مددا حصددل فدد  الصددي  واليابددان علددى عكددم مددا حصددل فدد  

 العراق كبلد متخلف اقتصاديات وكما سنشاهد خالل الدراسة .

 منهجية البحث

 فرضية البحث

تنطلددق الفرضددية مدد  افتددراض ان هددامش اسددعار الفائدددة فدد       

شدددكل سدددلب  علدددى الودائدددع المصدددارف التجاريدددة العراقيدددة اثدددر ب

 .واالقتراض

 مشكلة البحث

يعان  القطداع المصدرف  العراقد  مد  مشداكل جمدا سديما وان      

احددد هدد ه المشدداكل ارتفدداع هددامش اسددعار الفائدددة فدد  المصددارف 

التجاريددة العراقيددة قياسددات بالبلدددان قيددد الدراسددة ، ممددا اثددر وبشددكل 

مباشر ف  ارباح المصارف م  جهدة ، وعديوف المدودعي  علدى 

 فب .االيداع  كون قدرتب على ج ب المودعي  ضعي

 همية البحث

ان اهمية الدراسة  تتجلى ف  معرفة الدور الد ي يلعبدب هدامش      

اسددعار الفائدددة المصددرف  فدد  المصددارف التجاريددة قيددد الدراسددة ، 

كونب  يسداعد علدى جد ب المددخرات  االفدراد وتدوفر السديولة مد  

 جهة وزيادة قدرة المصارف التجارية على منح القروض .

 هدف البحث

 الدراسة ف  المحاور التالية: يتركي هدف

التعرف على هامش سعر الفائدة م  الناحية الن رية والعملية،  .1

فرال ع  اجرا  مقارنة مع كل مد  هدامش اسدعار الفائددة فد  

 اليابان والصي .

دراسدددة علدددى القدددروض والسدددلف فددد  المصدددارف التجاريدددة  .2

 العراقية عمليات ون ريات.

التجارية العراقية مد  الناحيدة التعرف على الودائع المصارف  .3

 الن رية والعملية.

 مجتمع البحث 

 تمثدددل مجتمدددع الدراسدددة فدددد  المصدددارف التجاريدددة العراقيددددة     

فد  دراسدة  2012الدى  2002الممتددة مد   واليابان والصي  للمدة

 كل م  الهامش سعر الفائدة والقروض والودائع .

 مصادر جمع البيانات

مداد علدى بياندات المنشدورة فد  التقدارير جمعت البيانات باالعت    

 .لبنك الدول االحصائية للبنك المركيي العراق  ، ومجموعة ا

 االطار النظري

 هامش سعر الفائدة المصرفي

 مفهوم هامش سعر الفائدة المصرفي : اوال

يعدرف هددامش سددعر الفائدددة علددى اندب الفددرق بددي  سددعر الفائدددة      

الفائدددة المدددفوع مدد  قبددل الدد ي يحصددل عليددب المصددرف وسددعر 

      المصددرف  للمددودعي  لقددا  ايددداعهم امددوال فائرددة عدد  حدداجتهم

( ، كمدددا عددرف ) هدددامش سددعر الفائددددة هدددو 200 :2002)جميددل،

ان  .الفددرق بددي  سددعر االقددراض مطروحددات منددب سددعر االيددداع ( 

المشددكلة االساسددية فدد  ادارة الهددامش تكددون فدد  حددال تحديددد سددعر 

علدددى توجدددب  لودائدددع ،بالتدددال  سدددينعكممدددنخفل للفائددددة علدددى ا

يددداعاتهم  فدد  المصددرف ممددا يدد ثر بشددكل المددودعي  علددى تقليددل ا

سلب  على االدخار، مد  ناحيدة اخدرى تكدون مشدكلة هدامش سدعر 



 

    202 

 221-203( 2020) – (2العدد ) (10). المجلد  . مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية محمد وجواد

الفائدة عند تحديد الفائددة علدى القدروض بشدكل مرتفدع ، ممدا يييدد 

م  التكداليف االسدتثمارية ،وهد ا سديدفع جمهدور المسدتثمري  الدى 

بحددث عدد  جهددات اخددرى منخفرددة التكلفددة االقددراض. ) العلدد ، ال

(. ان التدددكثيرات التددد  تحصدددل علدددى سدددعر الفائددددة 392: 2012

سينعكم على هامش سعر الفائددة المصدرف  ، لهد ا تكتسدب أدارة 

هدددامش سدددعر الفائددددة اهميتهدددا الكبيدددرة مددد  خدددالل دورهدددا المهدددم 

( Rose ,1999: 112والمتركدددي علدددى تقددديم كفدددا ة المصدددرف، )

،كما ان هناك عوامل خارجية تكون مسدببة فد  الت بد ب الحاصدل 

فدد  هددامش الفائددددة ، منهددا عدددم االسدددتقرار االقتصددادي وابيعدددة 

السياسددات الماليددة والنقديددة المتبعددة مدد  قبددل الدولددة خددالل فتددرات 

الرواج واالنكماش والحركات الدورية لالدخارات والتغيدرات فد  

عوامل الداخليدة تردم نوعيدة القدروض اسعار الفائدة ،فرال ع  ال

وفترة تسديدها والتباي  الكبير ف  الفائدة بي  المصارف االخرى . 

(212-289 :1998Hempel, فالمصددددددارف تسددددددعى لحمايددددددة )

صدداف  هددامش سددعر الفائدددة بطددرق مختلفددة ، فددكذا ارتفعددت كلفددة 

الفائدددة لممددوال المودعددة  بشددكل اكبددر مدد  دخددل المصددرف ،فددان 

الفائدة سينخفل وحصول العكم ف  حال انخفداض الهامش سعر 

      تكلفددة االمددوال المودعددة سدديرتفع هددامش سددعر الفائدددة المصددرف .

(22 :2000 , Bratanovic.) 

 مفهوم الودائع المصرفية : ثانيا  

تتمثل المهمة االساسية لعمل اي مصرف قبول الودائع واقراضدها 

هدد ه الودائددع للحصددول علددى اربدداح ،مدد  خددالل الفددرق بددي  كلفددة 

وفوائددد القددروض، فرددال عدد  االدوات االخددرى التدد  تسددتخدمها 

عرفت الوديعة على انهدا اتفداق  المصارف للحصول على ارباح .

بدي  المددودع والمصددرف ، علدى اسددات هدد ا االتفداق يتوجددب علددى 

المودع بإيدداع مبلدم مد  النقدود لددى المصدرف ويلتديم المصدرف 

ق عليهدا او عندد الطلدب مدع دفدع برد المبلم للمودع خالل فترة يتفد

كمدددا  (،122: 2008فائددددة علدددى الوديعدددة . )الجنددداب  ،ارسدددالن ،

عرفدددت بكنهدددا عقدددد بمقترددداه يسدددلم الشدددخص مبلغدددات مددد  االمدددوال 

للمصرف الد ي يتوجدب عليدب رد هد ا المبلدم عندد الطلدب او وفدق 

(،امدددددا قدددددانون 233: 2001شدددددروا متفدددددق عليهدددددا )البدددددارودي،

عدددرف الوديعدددة ) مبلدددم نقددددي مددددفوع المصدددارف العراقيدددة فقدددد 

لشخص مثبت او ال ف  السجل الى شدخص مسدتلم للمبلدم بشدروا 

تقتر  سداد الوديعة او تحويلها الى حساب اخر بفائددة ابدو بددون 

، لسدنة  (93فائدة عند الطلدب . )قدانون المصدارف العراقد  رقدم )

2002  :2) 

 االئتمان النقدي : ثالثا  

علدددى اندددب ) عمليدددة تيويدددد االفدددراد  عدددرف االئتمدددان النقددددي    

والمنشددتات والم سسددات  بدداألموال علددى ان يتعهددد المدددي  بتسددديد 

ه ه االموال مع الفوائد ف  تواريخ محددة( . كما عرف الثقدة التد  

يوليها المصرف الى  زبائنب بتقديم مبلدم مد  المدال لالسدتخدام فد  

المتفدق عليهدا  مجال محدد ف  فترة معينة ويتم التسديد خالل المددة

( علدددددى ان يتردددددم  كافدددددة 28: 2019. ) شدددددالل واخدددددرون ، 

التسدددهيالت النقديدددة المقدمدددة مددد  قبدددل المصدددرف التجددداري الدددى 

 قطاعي  الخاص والعام والت  تتخ  االشكال االتية:

االوراق التجارية المخصومة : وهد  التد  يعند  تحويلهدا الدى  .1

لقيمة الورقة نقود حاضرة قبل استحقاقها لقا  تسديد المصرف 

 قبل استحقاقها .

القدددروض والسدددلف : كافدددة القدددروض الممنوحدددة سدددوا  كاندددت  .2

مرددمونة او غيددر مرددمونة والتددد  تعتمددد عليهددا المصدددارف 

 بدرجة االسات ف  تكوي  ربحها.

التسدددديد تتمثدددل فددد  الدددديون المشدددكوك فددد   الدددديون المتددداخرة .3

تحصدديلها بعددد انتهددا  فتددرة موعددد سدددادها.) جميددل ، خرددير، 

2012 :23). 

 االطار العملي

 هامش سعر الفائدة المصرفي: اوال  

ان هددامش سددعر الفائدددة مدد  اكثددر األدوات المعتمددد عليهددا مدد       

قبدددل المصدددارف التجاريدددة فددد  تحقيدددق االربددداح ،با ضدددافة الدددى 

لكدد  يبقددى هددامش سددعر الفائدددة اقدددم  دوات الحديثددة المعتمدددة ،اال

واكثر ه ه االدوات كونب ناتج ع  )سعر ا قدراض مطروحدات مندب 

سعر ا يداع( وفد  مدايل  سدنبي  هدامش سدعر الفائددة فد  العدراق 

كدولة م  الدول النامية ، اما الدول المتقدمة فقدد تدم التركيدي علدى 

 : ا ف  الجدول التال كل م  اليابان والصي . وكم
 

 (2012 -2002هامش سعر الفائدة ف  كل م  العراق واليابان والصي  للمدة ) (1الجدول )

 السنوات
هامش سعر الفائدة 

 العراق%

هامش سعر الفائدة 

 اليابان%

هامش سعر الفائدة 

 الصي %

2004 6.16 1.6 3.33 

2005 6.8 1.4 3.33 
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2006 7.7 0.9 3.6 

2007 8.3 1.0 3.33 

2008 8.6 1.3 3.06 

2009 8.3 1.2 3.06 

2010 8.2 1.0 3.06 

2011 8.2 1.0 3.06 

2012 7.9 0.9 3 

2013 7.8 0.7 3 

2014 7.4 0.8 2.85 

2015 7.4 0.7 2.85 

2016 7.5 0.7 2.85 

 data.albankaldawli.org البنك الدول  .المصدر :              

يتبي  م  الجدول اعاله ان هامش سعر الفائددة المصدرف  فد       

العراق حقق معدالت مرتفعة قياسات مع كدل مد  الصدي  واليابدان ، 

%( واخدد  بتحقيددق معدددالت 2.12بنسددبة) 2002اذ بددد  فدد  عددام 

 2010تصدداعديات خددالل  السددنوات الالحقددة ،حتددى حقددق فدد  عددام 

عراقيدة تفدرض %( وه ا ناتج ع  ان المصدارف التجاريدة ال8.2)

سعر فائدة على القروض بمعدالت عالية ف  حي  انخفاض اسعار 

الفائدددة علددى الودائددع ،نتيجددة  محدوديددة االدوات المصددرفية التدد  

تعود باالرباح للمصارف التجاريدة العدراق ، والمخداار المحتملدة 

مدد  تقددديم القددروض كعدددم قدددرة المقتددرض فدد  التسددديد ،و يركددي 

عاتهدددا مددد  الددددوالر ،مددد  خدددالل دخدددول مع دددم ارباحهدددا علدددى مبي

المصددددارف التجاريددددة مشددددتريب للدددددوالر وتقددددوم بإعددددادة بيعددددب 

،والحصول على ارباح م  الفرق بي  سعر البيدع والشدرا  وبد لك 

تحقيق ارباح وهد ه السياسدة معتمددة فد  جدل المصدارف التجاريدة 

العراقية ه ا جانب ،امدا االخدر فتحقيدق االربداح المصدرفية يعتمدد 

لهامش سعر الفائدة ال ي اخ  ينخفل قياسات بسنوات السدابقة على ا

وعلى الدرغم مد  تحقيقدب  2012%( ف  عام 1.2فحقق مانسبتب ) 

لالنخفدداض اال ان هدد ه النسددبة تبقددى مرتفعددة وتدد دي بدداألفراد الددى 

تقليل التوجب نحو الحصول على قروض م  المصدارف التجاريدة 

ان تقليل الفائدة على ،والبحث ع  مجاالت اخرى م  جانب اخر ف

الودائدددع سدددوف يددددفع بدددالمودعي  الدددى عددددم ايدددداع امدددوالهم فددد  

المصارف كون سعر الفائدة على الوديعة منخفل وبالتدال  بحدث 

يختلدف  اليبائ  ع  مجاالت استثمارية غير المصدارف التجاريدة.

االمددر تمامددا فدد  اليابددان عدد  مددا موجددود فدد  المصددارف التجاريددة 

امش سعر الفائدة ف  اليابان حقق نسب منخفرة العراقية ،اذ ان ه

%( واتخد  بعدد ذلدك 1.2ما نسدبتب )  2002جدات ،فحقق خالل عام 

%( 1مددا نسددبتب ) 2010مسددار االنخفدداض حتددى حقددق فدد  عددام 

%( ،يعديى 0.1بتحقيقدب) 2012واستمر ف  االنخفاض حتى عدام 

 ذلك الى تدخل البنك المركيي ف  سدعر الفائددة ،أذ يجتمدع االخيدر

ف  كل شهر مرة واحدة ،ويعتمد تحديده على الترخم فدان ارتفداع 

% (يقدم البنك المركديي اليابدان  الدى رفدع سدعر 2الترخم اكثر )

الفائدة وذلدك لتخفديل االسدعار  هد ا مد  جاندب ،امدا االخدر تميدي 

المصارف التجارية فد  البلددان المتقدمدة مد  بشدكل عدام واليابدان 

صرفية الت  تعود على المصدارف بشكل خاص بتعدد االدوات الم

بكربدداح وتقليددل االعتمدداد علددى هددامش سددعر الفائدددة فرددال عدد  ان 

تقليدددل الهدددامش يددددفع بدددالجمهور بييدددادة التعامدددل مدددع المصدددارف 

التجارية كون الفائدة المدفوعة للمصرف منخفرة وبالتال  زيدادة 

امدا المصدارف التجاريدة  التعامل سدتييد مد  االربداح المصدرفية .

لصي  اتخ ت مسار االنخفداض كمدا هدو فد  اليابدان ،اذ حقدق ف  ا

%( واسدتمره 3.33مدا نسدبتب)  2002هامش سعر الفائدة ف  عدام 

%( 3.02نسدددبة)  2010فددد  هددد ا المسدددار حتدددى حقدددق فددد  عدددام 

%( ،على الدرغم 2.8،واستقر ف  السنوات االخيرة للدراسة عند )

النسدددبة مدد  اتخددداذ مسددار هدددامش سددعر الفائددددة االنخفدداض اال ان 

المحققة ه  اعلى م  ما موجود ف  المصارف التجارية اليابدان ، 

واقل بكثير م  هامش سعر الفائدة المصرف  فد  العدراق ، يهددف 

البنددك المركدديي الصددين  مدد  دفددع المصددارف التجاريددة الصددينية 

بتخفيل هامش سعر الفائدة ،الى تحفيي الطلب على االئتمدان مد  

تحركددات بقددوى السددوق مدد  خددالل  جهددة وجعددل سددعر الفائدددة اكثددر

توسدديع نطدداق التعددويم فدد  سددعر الفائدددة علددى االقددراض ،وتجدددر 

االشارة هنا الى ان المصدارف  التجاريدة فد  الصدي  تتندازل عد  
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 اسعار الفائدة ف  الشكل التال  :بعدل ارباحهددا لالقتصدداد الحقيقدد  ، يمكد  بيددان مسددتويات هددامش 
 

 2012 -2002هامش اسعار الفائدة ف  العراق والصي  واليابان للمدة (1) الشكل

 الودائع المصرفية : ثانيا

تعددد الودائددع المصددرفية االكثددر اهميددة فدد  جانددب المطلوبددات     

المصارف التجارية ،أذ تعد  الجدي  االكبدر لمواردهدا، فدالنمو فد  

الودائع يعكم مدى التطور ف  قدرة الن ام المصدرف  بشدكل عدام 

والمصددارف التجاريددة بشددكل خدداص لتعبتددة المدددخرات ،كمددا ان 

نتج الى زيادة ف  منح زيادة قدرة المصارف ف  تعبتة المدخرات ي

االئتمددددان والحددددد مدددد  االسددددتهالك وزيددددادة النمددددو االقتصددددادي. 

(يمك  بيان تطور اجمال  الودائع حسب بيانات 10، 2012)زاير،

 الجدول التال  :

 مليار دينار (2012 -2002)حجم الودائع الت  تلقتها المصارف التجارية ف  العراق للمدة  (2الجدول )

 السنة

 

 نسبة التغير% االجمال  الم سسات الخاصة الودائع الحكومية الودائع

2004 

 1.756 4.779 الجارية

 1.131 3 التوفير 0 273.666

 137 126 االجل

2005 

 1.925 6.949 الجارية

363.411 
32.79362 

 
 1.537 3 التوفير

 226 124 االجل

2006 

 2.764 11.912 الجارية

534.405 
47.05251 

 
 1.729 3 التوفير

 256 259 االجل

 54.88759 827.727 6.710 22.731 الجارية 2007
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  4.286 3 التوفير

 619 172 االجل

2008 

 6.710 22.731 الجارية

 4.286 3 التوفير 0 827.727

 619 172 ثابتب

2009 

 6.614 25.651 الجارية

834.018 
0.760033 

 
 5.517 .0 236 التوفير

 553 243 ثابتب

2010 

 7.041 33.961 جارية

858.041 
2.880393 

 
 6.039 0 التوفير

 630 181 ثابتب

2011 

 10.730 37.572 جارية

980.731 
14.29885 

 
 6.731 0 توفير

 729 196.698 ثابتب

2012 

 12.062 38.415 جارية

345.616 
-64.7593 

 
 7.894 2 توفير

 1.158 284.087 ثابتب

2013 

 13.805 42.188 جارية

1895.965 
448.5756 

 
 9.674 3 توفير

 969 858.298 ثابتب

2014 

 13.829 42.791 جارية

967.176 
-48.9877 

 
 9.978 0 توفير

 894 6.578 ثابتب

2015 

 13.285 33.023 جارية

778.626 
-19.4949 

 
 9.636 0 توفير

 715 7.682 ثابتب

2016 
 13.346 30.581 جارية

868.735 
11.57282 

 9.554 0.146 توفير 
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 807 8.108 ثابتب

 العراق  ،  دائرة االحصا  واالبحاث، النشرة االحصائية السنوية ،اعداد متفرقةالمصدر: البنك المركيي        

االولدى  المدة( ان الودائع الجارية خالل 3يتبي  م  الجدول )      

فدد  القطدداع  2002اكبددر فدد  الحكومددة المركييددة، بلغددت فدد  عددام 

( مليدار ديندار تدكت  بعددها الودائدع الجاريدة فد  2.119الحكوم  )

(مليار دينار، يعديى ذلدك الدى 15122الم سسات الخاصة بلغت  )

تفريل الجمهور ايداع مدخراتهم ف  المصارف الحكوميدة كدونهم 

سها و اكثر امان فردال عد  ارتفداع يعتقدون ال يمك  ان تعل  افال

االجور والرواتدب االمدر الد ي  ادى الدى زيدادة دخدل االفدراد ممدا 

انعكم ذلك على االيداع  ، استمرت الحال علدى مدا هدو عليدب فد  

(مليددار دينددار  33.921القطدداع الحكددوم  فهددو فدد  التيايددد  بلغددت )

(مليددار دينددار فدد  عددام 1.021كدد لك  الم سسددات الخاصددة بلغددت )

اال انهددا تبقددى اقددل مدد  الحكددوم  وذلددك بسددبب زيددادة ثقددة  2010

االفراد ف  المصارف الحكومية  نتيجة االستقرار النقددي فد  هد ا 

العام فرال ع  زيادة عددد الفدروع المصدارف،  اسدتمر االرتفداع 

 2012ف  الحكومة المركييدة ثدم الم سسدات الخاصدة  حتدى عدام 

( مليدار 33.023يدة بلغدت )فالودائع الجاريدة فد  الحكومدة المركي

( مليدار 135282دينار و الجارية فد  الم سسدات الخاصدة بلغدت )

دينار، يعود ه ا التراجع الى ما شهده االقتصاد العراق  م  كسداد 

و  ركددود فدد  مع ددم االنشددطة االقتصددادية نتيجددة انخفدداض اسددعار 

النفط بشكل حاد مما اثر على ايرادات الحكومة المركيية و زيدادة 

قددة فدد  المصددارف الخاصددة مدد  قبددل االفددراد ) البنددك المركدديي الث

(. ه ا وحققدت ودائدع التدوفير قديم اكبدر فد  12، 2012العراق  ، 

( ثم يدكت  2012-2002المصارف الخاصة  خالل فترة الدراسة) 

 المدةبالمرتبة الثانية  الودائع التوفير ف  الحكومة المركيية خالل 

ادة االجور والرواتب و نتيجة الثقدة  االولى م  الدراسة ، نتيجة زي

الجمهور ف  ه ه المصارف وتفرديلهم ايدداع مددخراتهم بددال مد  

االحتفددداه بهدددا، كددد لك االسدددتقرار النقددددي وتوجدددب االفدددراد نحدددو 

    الم سسددات الخاصددة والحكومددة المركييددة نتيجددة القددة المتددوفرة . 

مدد   ( يمكد  بيددان الودائددع10 :2012)البندك المركدديي العراقدد  ، 

 خالل الشكل التال  :

 

(2012 -2002) المدةاجمال  الودائع ف  العراق خالل  (2) الشكل

 

االئتمدددان النقددددي الممندددوح مددد  قبدددل المصدددارف التجاريدددة  : ثالثدددات 

 )القروض والسلف(

يعد االئتمان ضرورة جوهريدة الي اقتصداد كوندب يعمدل علدى      

تحويدددل االمدددوال  المجمددددة او المعطلدددة الدددى امدددوال منتجدددة تددددفع 

باالقتصدداد نحددو النمددو ، مدد  خددالل زيددادة االنتدداج واالسددتهالك، 

على مختلف االنشدطة االقتصدادية ، السديما توزيع الموارد المالية 

القددددروض والسددددلف والتدددد  تعددددد الجددددي  االهددددم واالكثددددر ربحددددات 

للمصارف التجارية ألنهدا تعتمدد علدى االخيدر بشدكل كبيدر السديما 

 : ف  العراق ويمك  بيان ذلك م  خالل الجدول التال 
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 (2018-2002لسلف ف  المصارف التجارية العراقية للفترة )القروض وا (3) الجدول

االئتمدددان النقددددي )القدددروض والسدددلف(  السنوات

 بالمليون دينار

 نسبة التغير% 

2004 316,534 0 

2005 483,424 52.72419 

2006 1,438,860 197.6393 

2007 2,057,098 42.96721 

2008 3,576,922 73.88194 

2009 4,308,539 20.45381 

2010 4,408,393 2.317584 

2011 15,259,025 246.1358 

2012 22,850,336 49.74965 

2013 24,700,569 8.097181 

2014 28,195,535 14.14933 

2015 30,297,202 7.4539 

2016 101,622,337 235.4182 

2017 309,670,530 204.7268 

2018 311,464,940 0.579458 

المصدر: البنك المركيي العراق  ، دائرة االحصا  ،التقرير السنوي لإلحصا ، سنوات متفرقة.            

يتبي  مد  الجددول اعداله ان القدروض والسدلف اتخد ت مسدار      

مليددون دينددار،  (316,534) 2002،أذ حققددت فدد  سددنة  تصدداعدي

 (4,408,393مدا يعدادل ) 2010واستمر االرتفداع حتدى فد  عدام 

مليار دينار ، يعيى ذلك الى توجب المصارف التجاريدة نحدو دعدم 

السياسددة الحكوميددة فدد  زيددادة االنتدداج اليراعدد  بييددادة القددروض 

مبددادرة المقدمددة مدد  القطدداع اليراعدد  عدد  اريددق مددا يعددرف بال

اليراعيددة والددتخلص مدد  االسددتيراد ،فرددال عدد  قيددام المصددارف 

التجاريددة بمددنح السددلف لمنسددبيها وشددرائح كبيددرة مدد  المددوااني  

كقروض اليواج وشدرا  سديارات وتعميدر البيدوت، كمدا اسدتمرت 

القروض والسلف بالييادة خالل السنوات الالحقة حتى حققدت فد  

ار ، نتيجة الى استحواذ مليار دين (311,464,940)   2018سنة 

السددلف والقددروض علددى اجمددال  االئتمددان المصددارف العاملددة فدد  

العددددراق ، كدددد لك ان مع ددددم هدددد ه القددددروض تكددددون مدددد  خددددالل  

المصددارف الحكوميددة )الرافدددي  والرشدديد( فتوجددب االفددراد نحددو 

القددروض والسددلف علددى الددرغم مدد  انهددا مكلفددة بسددبب عدددم تددوفر 

،فدددان جدددل القدددروض المقدمدددة  البدددديل وحاجدددة االفدددراد للقدددروض

والبدد مد   يصاحبها الب اكبر م  عرضها حتى مع كونها مكلفة.

االشارة ان القروض تكون ف  مع مها استهالكية بالنسبة لمفدراد 

اال عندما تكدون المنفعدة اكبدر مد  الخسدارة )اي الفوائدد المدفوعدة 

للمصددرف(، فدد  العددراق نجددد ان  المصددارف التجاريددة الحكوميددة 

ذ علددى مع ددم الحصددة السددوقية ،وعدددم قدددرة المصددارف تسددتحو

االخرى منافستها كدون حجدم رسوت اموالهدا صدغير لهد ا اقتصدر 

عملها على بيع الدوالر واالسدتفادة مد  الفدرق بدي  سدعر الرسدم  

وسددعر المددياد ، امددا المصددارف الحكوميددة )الرافدددي  والرشدديد( 

ض هد ه والت  تمتلك رسوت اموال كبيدرة ،أذ نجدد ان مع دم قدرو

المصددارف تكددون موجهددة لمغددراض اسددتهالكية اكثددر ممددا هدد  

انتاجيدة ، كددالقروض السدديارات والدديواج وتددرميم البيددوت السددكنية 

،بل وحتدى القدروض المقدمدة للمشداريع االنتاجيدة الصدغيرة غالبدات 

تكددددون هدددد ه المشدددداريع خاسرة)بسددددبب العائددددد اقددددل مدددد  الفوائددددد 

جودهدا الفعلد  بسدبب القروض( او وجودهدا فقدط بالشدكل وعددم و
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 ف  المنحنى التال  :غياب الرقابة ،يمكد  بيدان حجدم القدروض المصدرفية فد  العدراق 

 2018-2002 القروض والسلف ف  المصارف التجارية العراقية للمدة (3) الشكل

 عالقة هامش سعر الفائدة مع الودائع : رابعا  

ان زيادة اسعار الفائدة على الودائع سيساعد على زيادة ودائع      

االفددراد ، كددون هدد ه الفائدددة سددتكون بمثابددة فددرص اسددتثمارية امددام 

االفراد اقل مخاارة قياسات باالستمارات االخرى ،مد  جاندب اخدر 

سددييداد اربدداح المصددارف التجاريددة الن بييددادة الودائددع سددتتوفر 

ستسدداعد االخيددر فدد  تقددديم مبددالم  سدديولة اكبددر للمصددارف بالتددال 

اكبددر لالقتددراض ممددا يييددد ربحيددة المصددرف التجدداري، المسددتفيد 

االخدددر مددد  هددد ا االقتصددداد المحلددد  الن ذلدددك سيسدددحب االمدددوال 

كمددا فدد   المعطلددة عدد  ادا  وهائفهددا وتوجيهددا نحددو االسددتثمارات

 :  الجدول التال 

 2012-2002اسعار الفائدة على الودائع للمدة  (2) الجدول

 (2)االجمال  الودائع مليون دينار (1)%اسعار الفائدة على الودائع السنوات

2004 7.1 273.666 

2005 6.5 363.411 

2006 6.6 534.405 

2007 10.4 827.727 

2008 10.5 827.727 

2009 7.8 834.018 

2010 6.0 858.041 

2011 5.9 980.731 

2012 5.8 345.616 

2013 5.7 1895.965 
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2014 5.1 967.176 

2015 4.8 778.626 

2016 4.7 868.735 

 

يتبي  م  الجدول اعاله ان اسعار الفائددة علدى الودائدع اخد ت      

العراقددد  الحريدددة الكاملدددة تت بدد ب  بعدددد اعطدددا  البندددك المركددديي 

للمصدددارف التجاريدددة فددد  تحديدددده ،كسياسدددة تشدددجيع للمصدددارف 

التجارية للتنافم فد  مدا بينهدا علدى جد ب الودائدع ،اذ كاندت نسدبة 

فدددل فددد  عدددامي  %( وانخ1.1) 2002اسدددعار الفائددددة فددد  عدددام 

%( علددى التددوال  نتيجددة 2.2و2.2بتحقيددق نسددبة ) 2002و2002

انخفدداض اسددعار الفائدددة علددى االيددداع خددالل السددتة اشددهر ، اال ان 

المردد  فددد  تحقيدددق هددددف البندددك المركددديي العراقددد   كمكافحدددة 

النشددددااات الترددددخمية واتجاهاتهددددا وتددددوفير فددددرص لالسددددتقرار 

الودائددع خددالل عددامي  االقتصددادي ارتفعددت اسددعار الفائدددة علددى 

وذلددك لتشددجيع االفددراد لإليددداع امددوالهم فدد   2008وعددام  2001

المصارف السدتثمارها وتقليدل التعامدل النقددي الغيدر مندتج والد ي 

سعر فائدة ما نسبتب  2008يييد م  الميول الترخمية ،فحقق عام 

%( ،فدد  حددي  اتخدد ت هدد ه االسددعار مسددارات تنازليددات خددالل 10.5)

%( 2.1الدددى ) 2012حقدددة والتددد  وصدددلت فددد  عدددام االعدددوام الال

والدد ي يدددل علددى عمددل المصددارف التجاريددة بعكددم سياسددة البنددك 

المركددديي الهادفدددة الدددى دفدددع المصدددارف الدددى جددد ب المددددخرات 

والتقليدددل شددديوع النقدددد ، يعددديى توجدددب المصدددارف التجاريدددة الدددى 

تخفدديل هدد ه االسددعار الددى ان المصددارف التجاريددة فدد  العددراق 

ق االرباح على فرق االسدعار بيدع الددوالر  كونهدا عمدت ف  تحقي

اقل مخاارة م  التوجب نحو ج ب الودائع وتقديم القروض ،اذ ان 

ف  العراق تكون مخاار تعثر القروض كبيرة جددات بسدبب ضدعف 

اما عالقة اسعار الفائدة على الودائع لم تك  ايجابية او  الرمانات.

الفائددددة عليهدددا تحقدددق فعالدددة كدددون الودائدددع تحقدددق زيدددادة واسدددعار 

انخفاض السيما ف  بدايدة فتدرة الدراسدة ،وهد ا ان دل علدى شد   

فيدددل علددى ان المصددارف التجاريددة ضددعيفة جدددات فدد  العمددل علددى 

ج ب مدخرات االفراد حتدى مدع تدوفر أداة اسدعار الفائددة وادوات 

استثمارية جما ، كدون هد ه المصدارف ال تبتعدد علدى التقليديدة فد  

كب الحداثة العالمية فد  المصدارف التجاريدة ،يعدود عملها ولم توا

ذلددك الددى االثددار المتراكمددة التدد  عاشددها االقتصدداد العراقدد  بشددكل 

عددام واالقتصدداد العراقدد  بشددكل خدداص ،ويمكدد  ان نبددي  اسددعار 

 الفائدة على الودائع كما ف  المنحنى التال :

2012 -2002اسعار الفائدة على الودائع ف  المصارف التجارية العراقية للمدة  (2) الشكل

 

 

 عالقة اسعار الفائدة على القروض بالقروض والسلف : خامسا  

ان مع م المصارف التجارية ف  العالم تستعمل  اسعار الفائددة     

على القروض ألنها اكثدر االدوات التقليديدة تحقيقدات لمربداح ،حتدى 

مدددع تيايدددد األدوات االسدددتثمارية لهددد ه المصدددارف اال ان لدددإلزال 

االعتماد على ه ه األدوات بنسب كبيرة ،يمك  بيان اسدعار الفائددة 

 راق خالل الجدول التال  :على القروض ف  الع
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اسعار الفائدة على القروض  (2الجدول )
 

 (2)االجمال  القروض مليون دينار (1)%اسعار الفائدة على القروض السنوات

2004 13.2 316,534 

2005 13.4 483,424 

2006 14.3 1,438,860 

2007 18.7 2,057,098 

2008 19.2 3,576,922 

2009 16.1 4,308,539 

2010 14.3 4,408,393 

2011 14.1 15,259,025 

2012 13.8 22,850,336 

2013 13.5 24,700,569 

2014 12.6 28,195,535 

2015 12.2 30,297,202 

2016 12.3 101,622,337 

 

لعراقدد  ، باالعتمدداد علددى بيانددات البنددك المركدديي ا المصدددر     

مدد  خددالل الجدددول اعدداله يتبددي  ان   دائددرة االحصددا  واالبحدداث

اسددعار الفائدددة علددى القددروض اتخدد ت مسددار االرتفدداع مدد  عددام 

%( علدى 19.2و13.2بتحقيق مدا نسدبتب ) 2008حتى عام  2002

التددوال  وهدد  االعلددى خددالل فتددرة الدراسددة ،بسددبب زيددادة الطلددب 

على القروض والسلف وانخفاض العرض مد  القدروض والسدلف 

وبتال  زيادة ارباح المصارف التجارية، امدا االعدوام الالحقدة فقدد 

اتخدد ت اسددعار الفائدددة مسددار االنخفدداض ،حتددى وصددلت فدد  عددام 

( ،اما القروض والسلف فقد اتخ ت %12.3الى ما نسبتب ) 2012

مسددارات تصدداعديات وهدد ا يعددود الددى عدددم تددوفر بددديل امددام االفددراد 

لالقتراض وبتال  فان ارتفاع وانخفاض سعر الفائدة ال ي ثر علدى 

االقتراض ،اذ ان كدل مدا يعدرض مد  قدروض يقابلدب الدب بغدل 

 : ر ع  اسعار الفائدة عليب  ، كما ف  الشكل التال  الن
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 اسعار الفائدة على القروض المصرفية ف  العراق (2) الشكل

 الحالة التطبيقية ف  بيانات العراق -

بالتعرف على بيانات السلسلة اليمنية المعتمدة للمتغيدرات  نبد     

( 2012-2002قيدددددد الدراسدددددة، أذ انحصدددددرت فتدددددرة الدراسدددددة )

اليمنيددة المعتمدددة نتيجددة تعدد ر تددوفر البيانددات تددم  المدددة،ولقصددر 

تحويل البيانات الى ربع سنوي وذلك لتكدون مشداهداتنا مدا يقدارب 

ئج، وكمدا يمكد  بيدان مشاهدة حتى نتوصل الى افرل النتدا 20ال 

 رموز المتغيرات وه  كاالت :
 

 بيان  رموز المتغيرات قدي الدراسة (2) جدول

 الرمي المتغير المتغيرات

 MJ هامش سعر الفائدة

 LON القروض والسلف المصرفية

 DOS المصرفيةالودائع 

 

 استقراريه السلسلة الزمنية: اوال  

قبل الدخول ف  تقدير البياندات البدد مد  التككدد مد  ان البياندات     

سدليمة وخاليددة مدد  جدد ر الوحددة ،وقبددل تقدددير اسددتقراريب السلسددلة 

باالعتمداد علدى اليمنية تم تحديد  التخلف اليمند  للسلسدة اليمنيدة 

( ،وذلددك بتخلددف بالمرتبددة الثانيددة ، ولبيددان  AIC،SCمعيدداري )

 : استقراريب السلسلة اليمنية كما ف  الجدول التال 

 

 Dickey-Fullerنتائج اختبار االستقرارية  السلسلة اليمنية للمتغيرات قيد الدراسة استقراريب (1الجدول )

 المتغيرات 
القدددددددددددددددددديم 

 المحتسبة

 Prob القيم الجدولية 

1% 5% 10% 

DOS -3.410 -3.568 -2.921 -2.598 0.015 

LON(II) -7.274 -3.571 -2.922 -2.599 0.000 

MJ(I) -2.028 -2.612 -1.947 -1.612 0.0418 
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( قدد اسدتقرت DOSم  نتائج الجدول اعاله يتبي  ان الودائدع )    

%( 10%،2( وبدالمعنويتي  )Constantعند المستوى  وبقدااع )

الجدوليدة ،امدا القدروض  Tالمحتسبة ه  اصغر مد  Tوذلك كون 

عنددد  فددالم تسددتقر عنددد المسددتوى والفددرق االول ،اال انهددا اسددتقرت

( عندددددد كدددددل مددددد  Constantالفدددددرق الثدددددان  وبقدددددااع ايردددددا )

المحتسدددبة ، امدددا  Tالجدوليدددة اكبدددر مددد  t%( الن %10،%2،1)

هامش سعر الفائدة فانب حقق االسدتقراية عندد الفدرق االول وبددون 

 .%(  10%،2( وبمستوى معنوية )Noneقااع ومتجهة )

 : تحديد عدد مدد التباطؤ الزمني ثانيا  

عدد مدد التباا  اليمن  هناك عدة معاير لكد  االفردل لتحديد     

( ،  ان بعدد تحويدل المتغيدرات AIC، SCواالكثدر اعتمدادا همدا )

الددى الفددرق الثددان  للقددروض المصددرفية ، والفددرق االول للهددامش 

،وابقا  الودائع كما ه  ألنها استقرت عند المستوى ،توصلنا وفق 

فجدوتي  زمنيتدي  الى ضدرورة اخد   AICو HQو  FPEالمعاير 

  : اشار الى اخ  فجوة واحدة وكما ف  الجدول التال  SCاما 

 مدد التباا  اليمن   (8)جدول

VAR Lag Order Selection 

Criteria     

Endogenous variables: DLON DMJ DOS     

Exogenous variables: C      

Date: 02/28/20   Time: 10:00     

Sample: 2004Q1 2016Q4     

Included observations: 46     

       

       

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       

       

0 -1434.881 NA   2.84e+23  62.51656  62.63582  62.56123 

1 -1320.534  208.8071  2.91e+21  57.93627 

  58.41330

*  58.11497 

2 -1303.477 

  28.92329

* 

  2.07e+21

* 

  57.58595

*  58.42076 

  57.89867

* 

3 -1298.947  7.089693  2.54e+21  57.78032  58.97291  58.22707 

4 -1291.989  9.983899  2.85e+21  57.86908  59.41945  58.44986 
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 اختبار السببية : ثالثات 

( تسددبب DOSتوصددل الباحددث الددى ان الودائددع المصددرفية )     

( مدع فجدوتي  زمنيتدي  بدل وحتدى مدع dMJالهامش سعر الفائددة )

فجددوة زمنيددة واحدددة توصددلنا الددى نفددم النتددائج عنددد مسددتوى داللددة 

%، أذ انندددا وفدددق هددد ه النتدددائج ندددرفل الفدددرض العددددم  ونقبدددل 2

( DOSالفددرض البددديل الدد ي يددنص علددى ان الودائددع المصددرفية )

تسبب هامش سعر الفائدة المصرف  ، امدا القدروض المصدرفية ال 

( كددد لك الهدددامش ال يسدددبب dMJش سدددعر الفائددددة)تسدددبب الهدددام

% ، وبالتددددال  2القددددروض المصددددرفية عنددددد مسددددتوى معنويددددة 

النتسددتطيع رفددل الفرضددية العدددم التدد  تددنص علددى ان القددروض 

 المصرفية ال تسبب هامش سعر الفائدة ، وكما ف  النتائج التالية :
 

 السببيةنتائج  (9) جدول

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 02/28/20   Time: 09:58 

Sample: 2004Q1 2016Q4  

Lags: 2   

    

    

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

    

    

DMJ does not Granger Cause DLON 48 0.05278 0.9486 

DLON does not Granger Cause DMJ 0.10602 0.8996 

    

    

DOS does not Granger Cause DLON 48 0.07103 0.9315 

DLON does not Granger Cause DOS 0.05173 0.9496 

    

    

DOS does not Granger Cause DMJ 49 7.22865 0.0019 

DMJ does not Granger Cause DOS 2.07744 0.1374 
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 : VAR: تقدير نموذج  رابعا  

باالعتماد على النتائج فد  اختبدار السدببية وقديم معداير تحديدد عددد 

مدد التباا  اليمن  باالعتماد على اصغر قيمة ف  اكثدر عددد مد  

المعدداير ،لهدد ا تددم االعتمدداد علددى فجددوتي  زمنيتددي  عنددد تقدددير ال 

VAR  وكما ف  الجدول التال : 

 

 المعلمات المقدرة للنموذج (10جدول )

 Vector Autoregression Estimates  

 Date: 02/27/20   Time: 21:14  

 Sample (adjusted): 2005Q1 2016Q4  

 Included observations: 48 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

    

    

 DLON DMJ DOS 

    

    

DLON(-1)  1.527752  9.75E-10  0.001179 

  (0.14487)  (2.0E-09)  (0.00722) 

 [ 10.5457] [ 0.49032] [ 0.16325] 

    

DLON(-2) -0.478339 -1.07E-09 -0.000694 

  (0.18545)  (2.5E-09)  (0.00925) 

 [-2.57929] [-0.42017] [-0.07507] 

    

DMJ(-1) -558545.8  0.593362 -946548.1 

  (1.2E+07)  (0.15992)  (581018.) 

 [-0.04792] [ 3.71027] [-1.62912] 

    

DMJ(-2)  2236624.  0.179813  391077.5 

  (1.0E+07)  (0.13896)  (504857.) 



 

    218 

 221-203( 2020) – (2العدد ) (10). المجلد  . مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية محمد وجواد

 [ 0.22085] [ 1.29398] [ 0.77463] 

    

DOS(-1)  0.956752 -8.67E-08  1.314052 

  (2.73909)  (3.8E-08)  (0.13655) 

 [ 0.34930] [-2.30641] [ 9.62349] 

    

DOS(-2) -0.633982  1.51E-08 -0.659133 

  (3.08996)  (4.2E-08)  (0.15404) 

 [-0.20518] [ 0.35720] [-4.27904] 

    

C  180048.1  0.062329  302261.7 

  (1624414)  (0.02229)  (80978.8) 

 [ 0.11084] [ 2.79635] [ 3.73260] 

    

    

 R-squared  0.923219  0.792777  0.789385 

 Adj. R-squared  0.911982  0.762452  0.758563 

 Sum sq. resids  6.10E+14  0.114801  1.52E+12 

 S.E. equation  3856386.  0.052915  192245.0 

 F-statistic  82.16389  26.14242  25.61136 

 Log likelihood -792.2575  76.74916 -648.3192 

 Akaike AIC  33.30240 -2.906215  27.30497 

 Schwarz SC  33.57528 -2.633331  27.57785 

 Mean dependent  5326953.  0.025000  840181.5 

 S.D. dependent  12998567  0.108569  391249.4 

    

    

 Determinant resid covariance 

(dof adj.)  1.20E+21  
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 Determinant resid covariance  7.48E+20  

 Log likelihood -1357.846  

 Akaike information criterion  57.45192  

 Schwarz criterion  58.27057  

    

    

 

 المقدر هو VARنموذج 

AR Model: 

DLON = C(1,1)*DLON(-1) + C(1,2)*DLON(-2) 

+ C(1,3)*DMJ(-1) + C(1,4)*DMJ(-2) + 

C(1,5)*DOS(-1) + C(1,6)*DOS(-2) + C(1,7) 

DMJ = C(2,1)*DLON(-1) + C(2,2)*DLON(-2) + 

C(2,3)*DMJ(-1) + C(2,4)*DMJ(-2) + 

C(2,5)*DOS(-1) + C(2,6)*DOS(-2) + C(2,7) 

 

DOS = C(3,1)*DLON(-1) + C(3,2)*DLON(-2) + 

C(3,3)*DMJ(-1) + C(3,4)*DMJ(-2) + 

C(3,5)*DOS(-1) + C(3,6)*DOS(-2) + C(3,7) 

 : اختبار البواقي خامسا  

مدد  اجددل التحقددق مدد  صددحة النمددوذج المقدددر يتوجددب التككددد مدد  

خردوع البددواق  للتوزيددع الطبيعدد  وغيدر مرتبطددة ذاتيددات ،وتوزيددع 

 Jarque-Beraالبواق  االحتمال  : بستعمال اختبار 

 

 نتائج اختبار البواق  (11)  الجدول

Componen

t 

Jarque-

Bera df Prob.  

     

1  342.0805 2  0.0000  

2  25.70085 2  0.0000  

3  131.9199 2  0.0000  

     

     

Joint  499.7013 6  0.0000  

 

يتبددي  مدد  االختبددار اعدداله رفددل الفددرض العدددم  لكددل مدد       

البواق  الخاصة بالمعادلة االولى والثانية والثالثة ، أي انها تتوزع 

( هدد  Jarque-Beraتوزيعددات ابيعيددات الن القدديم المعنويددة لختبددار )

ان السلسددلة اليمنيددة لليمنيددة (أي 0.02( وهدد  اقددل مدد  )0.000)

 تتوزع توزيعات ابيعيات .

 

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات

ارتفددداع هدددامش اسدددعار الفائددددة المصدددرفية فددد  العدددراق الدددى  .1

مسددتويات كبيددرة قياسددات فددد  اليابددان والصددي ، نتيجددة ارتفددداع 

اسددعار الفائدددة علددى القددروض وانخفدداض اسددعار الفائدددة علددى 

 االيداع ،ال ي يعد م  اساليب غير اخالقية ف  رفع الهامش. 
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حديددد حتدى مدع مددنح المصدارف التجاريددة الحريدة الكاملددة فد  ت .2

سدددعر الفائددددة الممندددوح والمقبدددوض فدددان اسدددعار الفائددددة علدددى 

الودائع بقيت ف  مستويات منخفرة جدات ولم تك  ف  المستوى 

 ال ي يساعد على ج ب االموال م  االفراد.

عجدي المصددارف التجاريدة فدد  العدراق عدد  اسددتعمال االدوات  .3

الحديثددة والتقليديددة التدد  مدد  الممكدد  ان تييددد مدد  ارباحهددا ، 

عمدت على استعمال بيع الدوالر ف  تحقيق ارباحها ،وبتدال  و

فعنددددد غيدددداب هدددد ه األداة فددددان اربدددداح المصددددارف التجاريددددة 

سددتنخفل وبشددكل الدد ي مدد  الممكدد  ان يحولددب الددى خسددارة 

 وافالت مع م المصاف العاملة ف  العراق.

تركيددي رسوت امددوال الكبيددرة فدد  المصددارف الحكوميددة اثددر  .2

سددة بددي  المصددارف التجاريددة ،كددون بشددكل سددلب  علددى المناف

المصددارف االخددرى ال تسددتطيع منافسددة هدد ه المصددارف كددون 

 امكانيتها محدودة .

ان دور المصدددارف التجاريدددة فددد  العدددراق ضدددعيفة فددد  دعدددم  .2

االقتصاد العراق  ولم تقدم الدعم الكاف  لتنشديطب كونهدا تركدي 

على اربحها بشكل اكبر م  تركييها على منفعة االقتصاد كما 

حصددل فدد  المصدددارف التجاريددة الصددي  التددد  عمدددت علدددى 

 الترحية ف  منافعها ف  سبيل يتم تنشيط االقتصاد الصين .

ان الودائع تسبب هامش اسعار الفائددة ،  VARبي  نموذج ال  .2

غير ان لم نستطع رفدل الفدرض العددم  فد  العالقدة السدببية 

 بي  هامش اسعار الفائدة والقروض.

 التوصيات 

ة الرقابة على المصارف التجاريدة العراقيدة وتقليدل ينبغ  زياد .1

اسعار الفائدة على القروض وزيادة اسعار الفائدة على االيدداع 

 ،لتقليل الهامش اسعار الفائدة ف  العراق .

توجب المصارف التجاريدة العراقيدة نحدو تشدجيع االفدراد علدى  .2

االيدددداع امدددوالهم فددد  المصدددارف التجاريدددة مددد  خدددالل تنويدددع 

االستثمارية المسدتعملة ، وتدوفر السديولة التد  تسداعد  األدوات

المصددارف التجاريددة علددى مددنح القددروض بشددكل يفددوق الطلددب 

 على القروض .

عمل المصارف التجارية العراقية الت  تعدد شدريان الحيداة فد   .3

االقتصاد  ف  السياسات الت  تددعم االقتصداد العراقد  ال سديما 

م كوندب يعدان  مد  ازمدات وان االخير يحتداج الدى النمدو والتقدد

 جما.

يتوجب على المصارف التجارية العراقية تقليل االعتمداد علدى  .2

مياد العملة ف  تحقيق االرباح والتوجب نحو أدوات اسدتثمارية 

اخدددرى لييدددادة اربددداح المصدددارف مددد  جهدددة وزيدددادة التنميدددة 

 االقتصادية م  جهة اخرى.

مدد  تقددديم  زيددادة التركيددي علددى تقددديم القددروض االنتاجيددة اكثددر .2

القدددروض االسدددتهالكية كقدددروض الددديواج وشدددرا  السددديارات 

،والتوجدددب بتجددداه القدددروض التددد  تييدددد مددد  النددداتج المحلددد  

االجمال  م  جهدة وربحيدة المصدارف التجاريدة كونهدا سدتقلل 

 م  القروض المتعثرة .
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