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 المقدمة واهمية البحث:
إلعتبلللارل ارا لليط ارملللارا بلللين ؛ اإلئتملللان ارميللررا داراس ا ا للليا رلللا اميتيللاد ار لللامايمثللل 

ارمدخرين اارم تثمرين ؛ كما اتعد اظيفة امئتمان ارميررا اراظيفة اررئي ية اام ا ية رلميارف 
ارم لاهم رلا ارنيليب امكبلر ملن  ح يق اهدارها امخرى ؛ كانهرى ارباحها ؛ اتارتجارية رلايال ا

اردخل رلميارف ارتجارية , رامئتمان ارميررا هلا عمليلة ت لاي ية املاال ارميلارف ارتلا تلؤد  
تللا تتبعهللا ادارة ارلى تح يللق امملان اارربحيللة ؛ ملن خللال ارلللمانات اارللاابط ارمتللاررة اار ااعلد ار

تتللمن ملن خارهلا علادة امملاال ارلى ارميلارف دان خ لائر .املا ارنملا اميتيلاد  ارميلارف ؛ 
ريعتبللر ارهلللدف اررئي لللا رل يا لللة اميتيلللادية رلللا جميللل  بللللدان ارعلللارم ايحتلللل مركلللز اريلللدارة رلللا 
ار يا لات اميتيلادية اان تح يلق ارنملا اميتيلاد  م يعتبلر  لها , من هنلاك متطلبلات ا ا لية 

ا رلايللال ارللى اراللل  ارمطللاب , امللن تلللك ارمتطلبللات ؛ هللا تللارر ارمللاارد اشلراط يجللب تاررهلل
ام تثمار اما اربطارة رتعتبر ظلاهرة ايتيلادية ؛ ظهلرت  رمارية ارازمة من ميادر مائمة رتمايلا

رعايلللة بللين ارتللللخم بشللكل ململلاس مللل  تطللار اريللناعة . املللن هنللا بلللدا اميتيللاديان يهتمللان با
. اارال  ارذ  يمر به اميتياد ارعرايا انعكس  للبياس عللى مختللف عليهمان ر امئتماااربطارة ااث

جاانللب ارحيللاة امجتماعيللة ااميتيللادية اار يا للية   رللذا ايللبو مللن ارلللرار  تللارير منللاخ مائلللم 
رلجهللاز ارميللررا ركلللا يرت للا باايللل  عمللله اكثللر مملللا كللان عليللله اارعمللل بجهللد أكبلللر رلم للير نحلللا 

ارظراف ارمائمة   رعل أهمها تارير امئتمان ارازم رنجاح هذا ارتحال ايد ايتياد ار اق اتهيئة 
تبلرز أهميللة امئتمللان ارميللررا ايدرتله علللى تللارير ار للراض ارلى ارفللرص ام للتثمارية رللا ارعللراق 
اهلذا ملا يللؤد  ارلى معارجلة اربطارللة ارلذ  ي لعى ارعللراق رلايلال اريهلا   ايللد تنلاال اربحلث تحليللل 

 حللث مللن تاجللهتنبلل  اهميللة اربميللررا رللا معارجللة اربطارللة خللال رتللرة اردرا للة   ا دار امئتمللان ار
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تح يللق رللرص عمللل جديللدة ت للتاعب عللب دار رعللال رللا يلا تفعيللل امئتمللان ارميللررا رارعلراق نحلل
ائتملان ارميللررا ر هلل تتمثلل مشلكلة اربحللث رلا ارت لاؤل ارتلارا :اميلد  ارعامللة داخلل ارعلراق   

رائتملان ارميلررا    اننطللق اربحلث ملن ررللية اا؟ اها حجلم هلذا ارتلاثيرامل اربطارلة تاثير على
 ر ررص عمل داخل اميتيادتاريدار ريس بارفعال رلتاثير على 

                           الكممات المفتاحية : االئتمان المصرفي , البطالة , العراق
 عدم وجود اثر فعال لالئتمان المصرفي عمى البطالة :الفرضية 

 المنهج النظري: منهج استقرائي 

صياغة التحميل االقتصادي باالسموب الوصفي والدراسة المعطيات والمنهجية  
 القياسية لبيان تحميل العالقة بين االئتمان المصرفي والبطالة .

 اختبللللللار من ارميللللللررا ااإلئتملللللان اربطارللللللة بللللللين مشلللللترك تكامللللللل اجللللللاد نتااااااائج ومناق ااااااة :
 عنلللللللللد ارحرجللللللللة ار يمللللللللة ملللللللللن اكبللللللللر λ_trace من مشللللللللترك تكامللللللللل اجلللللللللاد ارللللللللى يشللللللللير ااثللللللللر
 تلللللنص ارتلللللا ارعللللدم ررللللللية ررلللللض علللللى يلللللدل اهللللذا ااارلللللى ارحارلللللة رللللا 0.05  دمرلللللة م للللتاى
 ) بلغلللللت ارتحديللللد معاملللللل ييمللللة ابينلللللت.   ارزمنيللللة رل ل لللللة مشلللللترك تكامللللل عايلللللة اجللللاد علللللى

 رللللللا ارحايللللللة ارتغييللللللرات ملللللن%( 55 ) ن لللللبة يف للللللر ارميلللللررا امئتملللللان ان أ ( 0.55
  ارمحلا ارناتج

 تأثير  زيادة نتيجة ارطايل ارمدى را ارميررا ااإلئتمان اربطارة بين طردية عاية اجاد -2
 رها منفعية اظاهرية ح ي ية زيادة اربطارة رزيادة ابارتارا اربطارة معدل بارتفاع ارميررا اإلئتمان

 ارمشاري  م تاى على اا( ام تهاك) رلمااطنين ارشرائية ار درة على  ااء انعكا ات
 را ارتغيرات من%( 52 ) ان ا ( 0.52) اربارغة ارتحديد معامل اييمة. (ام تثمار)ارجديدة
 ارميررا امئتمان ب بب كانت اربطارة
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 الممخص 

ة اميتيادية عامة اارحياة يعد مالاع امئتمان ارميررا من ارمالاعات اربارغة امهمية را ارحيا
ارميررية خاية من خال ت ديمه ارتمايات ارلرارية رلم تثمرين ؛ اتارير ار يارة ارتا يحتاجها 
اميتيلاد ارعرايللا ؛ ات لتند اردرا للة ارلى ارتمايللل ارللذ  ت دمله اربنللاك ارتجاريلة رلم للتثمرين ارمحليللين 

درة ارميلللررية عللللى تلللامين منلللاخ منا لللب اامجانللب عللللى حلللد  لللااء؛ اتكملللن اهميلللة اردرا لللة رلللا ار للل
رتشللغيل اميلللد  ارعامللللة ايتمحللار هلللدف اردرا لللة حللال ملللدى تلللاثير امئتمللان ارميلللررا عللللى معلللدل 
اربطارلة ااراظلائف ارتلا يؤديهلا امئتملان ارميلررا بارن للبة رهلذا ارمتغيلر ؛ ايلد تايللت اردرا لة ارللى 

را لة علن طريلق اجلاد عايلة طرديلة عنلد رتلرة ارتباط امئتمان ارميلررا مل  معلدل اربطارلة ارمعلد رلد
امبطلاء ارثارثللة ااررابعلة ااجللاد تكاملل مشللترك بلين اربطارللة اامئتملان ارميللررا اكلذرك اجللاد عايللة 

املن خللال تللك ارنتللائج ر لد تايللل  طرديلة بللين امئتملان ارميللررا ااربطارلة علللى ارملدى ارطايللل .
كبيلرة امع لدة رلذرك رلان محاربتهلا ي ل  عللى علاتق ارباحث ارى بعض ارتاييات كان اربطارة مشلكلة 

جميلل  ارمؤ  لللات ارتلللا تتعامللل بلللارن اد مملللا يجعللل ارميلللارف ارتجاريلللة ت للاهم رلللا تخفللليض معلللدل 
 اربطارة اينبغا على امئتمان ارميررا ان يكان عامل م اعد رلحد من اربطارة را ارعراق ارمتزايدة.

Abstract :  
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The subject of bank credit is one of the most important topics in economic 
life in general and banking life in particular, by providing the necessary 
funds to investors; providing the liquidity that the Iraqi economy needs; The 
study is based on the financing provided by commercial banks to both local 
and foreign investors; The importance of the study lies in the banking 
ability to secure a suitable climate for the employment of manpower. The 
objective of the study revolves around the extent of the impact of bank 
credit on the unemployment rate and the jobs performed by bank credit in 
relation to this variable; The study found the correlation of bank credit with 
the unemployment rate prepared for the study through the existence of a 

 المقدمة
إلعتبلللارل ارا لليط ارملللارا بلللين ؛ اد ار لللامااإلئتملللان ارميللررا داراس ا ا للليا رلللا اميتيلليمثللل 

ارمدخرين اارم تثمرين ؛ كما اتعد اظيفة امئتمان ارميررا اراظيفة اررئي ية اام ا ية رلميارف 
ارم لاهم رلا ارنيليب امكبلر ملن  ح يق اهدارها امخرى ؛ كانهارتجارية رلايال ارى ارباحها ؛ ات

ا هلا عمليلة ت لاي ية املاال ارميلارف ارتلا تلؤد  اردخل رلميارف ارتجارية , رامئتمان ارميرر
تللا تتبعهللا ادارة ارلى تح يللق امملان اارربحيللة ؛ ملن خللال ارلللمانات اارللاابط ارمتللاررة اار ااعلد ار

تتللمن ملن خارهلا علادة امملاال ارلى ارميلارف دان خ لائر .املا ارنملا اميتيلاد  ارميلارف ؛ 
رلللا جميللل  بللللدان ارعلللارم ايحتلللل مركلللز اريلللدارة رلللا ريعتبللر ارهلللدف اررئي لللا رل يا لللة اميتيلللادية 

ار يا لات اميتيلادية اان تح يلق ارنملا اميتيلاد  م يعتبلر  لها , من هنلاك متطلبلات ا ا لية 
اشلراط يجللب تاررهللا رلايللال ارللى اراللل  ارمطللاب , امللن تلللك ارمتطلبللات ؛ هللا تللارر ارمللاارد 

ر اما اربطارة رتعتبر ظلاهرة ايتيلادية ؛ ظهلرت ام تثما رمارية ارازمة من ميادر مائمة رتمايلا
رعايلللة بللين ارتللللخم بشللكل ململلاس مللل  تطللار اريللناعة . املللن هنللا بلللدا اميتيللاديان يهتمللان با

. اارال  ارذ  يمر به اميتياد ارعرايا انعكس  للبياس عللى مختللف عليهمار امئتمان ااربطارة ااث
  ية   رذا ايبو من ارلرار  تارير مناخ مائم جاانب ارحياة امجتماعية ااميتيادية اار يا 
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رلجهاز ارميررا ركا يرت ا بااي  عمله اكثر مما كان عليه اارعمل بجهد أكبر رلم ير نحا 
ايتياد ار اق اتهيئة ارظراف ارمائمة   رعل أهمها تارير امئتمان ارازم رنجاح هذا ارتحال ايد 

تللارير ار للراض ارلى ارفللرص ام للتثمارية رللا ارعللراق تبلرز أهميللة امئتمللان ارميللررا ايدرتله علللى 
اهلذا ملا يللؤد  ارلى معارجلة اربطارللة ارلذ  ي لعى ارعللراق رلايلال اريهلا   ايللد تنلاال اربحلث تحليللل 

 حللث مللن تاجللهتنبلل  اهميللة اربدار امئتمللان ارميللررا رللا معارجللة اربطارللة خللال رتللرة اردرا للة   ا 
تح يللق رللرص عمللل جديللدة ت للتاعب دار رعللال رللا عللب يلا تفعيللل امئتمللان ارميللررا رارعلراق نحلل

ائتملان ارميللررا ر هلل تتمثلل مشلكلة اربحللث رلا ارت لاؤل ارتلارا :اميلد  ارعامللة داخلل ارعلراق   
رائتملان ارميلررا    اننطللق اربحلث ملن ررللية اا؟ املاها حجلم هلذا ارتلاثير اربطارلة تاثير على

 .ل اميتياد ارعرايار ررص عمل داختاريدار ريس بارفعال رلتاثير على 

 المبحث االول : االئتمان المصرفي ، البطالة مقاربات نظرية 

 المطمب االول : تعريف االئتمان المصرفي 

يعرف امئتمان ارميررا بانه "ارت هيات ارتا يمنحها ارميرف رلم تثمرين من ارجمهار 
اا اربناك امخرى اتحمل تلك ارت هيات من جانب ارميرف مخاطرة بعدم ت ديد ار رض ريارو 

بانه امداد بااماال "   اُعرف امئتمان ارميررا1ارميرف من يبل ارم ترلين را ارايت ارمحدد" 
ت ارحاجة اريها م ابل ارحيال على يدر من ارمال را ارم ت بل غاربا ملا يزيلد علن امال را اايا

ايعلللرف بانللله" ارث لللة ارتلللا   2" معالللا علللن ار يملللة ارحاريلللة ررملللاال امخلللاطر ارتلللخم اارتللللحية 
, ي لتخدمه رلا عملل محلدد املدة محللددة , يمنحهلا ارميلرف ملن خلال ملنو مبلل  محلدد ملن ارملال 

ان بار داد ارق ارشراط ارمعتمدة ابارم ابل يحيل ارميرف على عائد ي مى ارفاائلد يلزم بها ارزب
حللال امتنلللاع ارزبلللان علللن  اي للدم ارزبلللان للللمانات مللن شلللانها تللللمن رلميلللرف ارجللاع اماارللله رلللا

 .3ا تردادل"

                                                                 
جلٌلة مصعور , مسؤلٌة البنك عن االئتمان المصرفً فً القانون الجزائري , اطروحة دكتوراه, جامعة باتنة  1

 25:ص2116كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة 
2
, اردار ارتمايلا رلميارف ارعرايية را تح يق ارنما اميتياد  , مجلة ارغر  رلعلام ح ن كريم حمزة  

 .65  ص 2015  9ارمجلد  32نة ارحادية عشر , ارعدد اميتيادية اامدارية , ار 
3
الصفحة 26 ص2003 نشرة ارتجارة اارتنمية رلميرف ارليبا حال امئتمان ارميررا ارشايهد    راز  علا   

  http://www.Bankofcd.comااللكترونٌة 

http://www.bankofcd.com/
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رميرف رلزبان يتيرف به رغرض مما  بق يمكن تعريفه "بانه مبل  من ارمال يتفق عليه ايمنحه ا
خال مدة  امئتمان بمنو ارتيريو را ارااردة اارشراط ارميرف بماجب ارلماناتيبل من  محدد

بهدف تنمية نشاط ارزبان م ابل تعهلد ارزبلان بجرجلاع ارمبلل  مل  ارفاائلد ارمترتبلة عليله اارميلاريف 
 ارم تح ة.

 : 1ظريات تف ر امئتمان ارميررا هااهناك ثاث ن

          الللللللعها ارعللللللارم  Anticipated Incom theoryنظريااااااة الاااااادخل المتوقاااااا     -1
HerbertV . prochnow  اارتلا تبلين بلان ملنو امئتملان يعتملد عللى درا لة ملدى ؛  1949علام

اار رض ان كان ييير اا . جدية ارمشراع اا ام تثمار ارممناح ره ار رض ؛ ام دار دخله ارمتاي  
طايل امجل ريس لمانة كارية ر د يكان منو ار لراض طايللة امجلل رلمشلراع ارلذ  يتايل  نجاحله 

ارللليس هنلللاك  لللبب م نللل  رب لللاء , ارلللل ملللن يلللراض ييللليرة امجلللل ممناحلللة رمشلللراع يتايلل  رشلللله 
 .امعتماد على يراض ار طاع ارتجار 

تبين هذل ارنظرية بان مركز اربنك    The Shifiability Theory:نظرية التحويل او التبديل -2
ارتجار  يكان م ت را را حال ا تطاع ان يحارظ على ار يارة ارتا رديه ؛ عن طريق ارتحايل ؛ اا 

اتعتبللر هللذل ارنظريللة رلللا . تبللديل مللا ياجللد رديلله مللن ااراق ماريللة اا اعلللادة خيللم  اماراق ارتجاريللة 
منظارها ؛ ان اربنك ارتجار  م يجب ان يهمل تاظيف اميال   عن طريق ارتا ل  رلا اميلراض 

دان ارخلاف ملن , اام لتثمارات رلا ار لاق ارمفتاحلة   اتحفيلز اتنايل  محفظلة اماراق ارماريلة رديله 
عتبللر هللذل ارنظريللة  تطللارا ات. ارمللادعين ر للحب ادائعهلم  رللا حلال عللادة, ان تزحلزح مركللزل ارمللارا 

 .ملحاظا را ارفكر ارميررا ريعكس تطار ارحياة اميتيادية اخاية را ارمشاري  اريغيرة 

 Liability Management Theory:نظرية ادارة المطموبات والموجودات -3

ارنظريلللة بجانلللب ارماجلللادات , ارلللذ  يكللان تأثيرهلللا رلللا تلللارير ار للليارة اا لللتمرارها رلللا  هلللذل تعتمللد
ارميرف ؛ اكذرك تهتم بارمطلابات ارتا تعتبر ارميدر اررئي ا   اان هلذل ارنظريلة ت لام بتحديلد 
حاجلة اربنلك رل ليارة اتبيانهلا ؛ اذرللك ررغبلة اربنلك رلا تللارير ار ليارة رللراغبين بلار راض ارمختلفللة 

تحايللل اان ادارة ارمطلابللات هلا طري للة رلللمان ار لليارة اركاريلة ؛ عللن طريللق   رتح يلق امربللاح .
                                                                 

1
كاظم  عد امعرجا , ا ا يات ارن اد ااربناك , ارطبعة امارى , ارنجف , كانان  باعبد ارح ين جليل ارغار 

 16ص:2016 ارثانا 
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ارماجادات من  يارة ارى  يارة  ريعة ارتحايلل عنلد ارحاجلة ؛ املا ارماجلادات يلتم تحايلهلا  ارلى 
يييرة امجل ااذانات ارخزينة  )اداات  اق ارن د اامرتزاماتد ب رعة كبيرة دان اية خ ائر مثلن 
ا بينتله ااكدتله رارميارف ارتجارية رها ار ابلية على تارير ار يارة رلا جانلب ارمطلابلات ح لب مل(

هلذل ارنظريلة ؛ اكلذرك جانلب ارماجللادات ؛ املا زيلادة اربلاح ارميللارف ارتجاريلة علن طريلق ابتكللار 
انلااع جديللدة مللن ارادائلل    مثللل شللهادات اميللداع ؛ اهللا شللهادات غيللر شخيللية يمكللن تللداارها   

ارها تكلللان اي للتطي  حاملهلللا ارتيلللرف بهلللا كيفمللا يشلللاء ؛ املللا شلللهادات اميللداع ارتلللا م يمكلللن تلللدا
شخيية   تيدر من خال اتفاق بين ارزبان اارميرف اتحدد معدل رائدتها اماعد ام تح اق ؛ 
اانلااع اخلرى ملن ادائل  ار لحب ارمتداارلة اادائل   لاق ارن لد اجميل  هلذل ارادائل  ت لاهم رلا زيللادة 

 حييلة ارميرف من امرباح ارمارية .

 بها من وجهة نظر المدارس االقتصادية الفكرية البطالة واهم انواعها واسباالمطمب الثاني : 

تعتبللر ملن ارظللااهر ارمركبلة ؛ من رهللا ابعلاد  يا للية اايتيلادية ااجتماعيللة : تعرياف البطالااة – 1
ااركثير من امبعاد امخرى ؛ ايعتبر اربعد امجتماعا اياى تأثيراس على اميتياد ارمحللا , ااركثيلر 
من اردال ارمت دمة اارنامية ياجد ريهلا بطارلة ركلن ياجلد اخلتاف رلا ن لبتها ملن دارلة ارلى اخلرى ؛ 

ن بة اربطارة مرتفعة رلا حارلة حلداث امزملات اميتيلادية اارركلاد اميتيلاد  ؛ اتلنخفض رتكان 
رللللا حارللللة ام لللللت رار اميتيللللاد  اارللللرااج اميتيلللللاد    راربطارللللة ت للللتخدم كمعيلللللار ر يللللاس درجلللللة 
ام لت رار اميتيللاد  ؛ حيلث يركللز احيانلاس علللى خلللق رلرص عمللل رارلراد ابشللكل كبيلر اكثللر مللن 

ارمنلتج يعللد ملن اهللم ارميلادر ارتللا تللارير رلرص ارعمللل  يلق ارنمللا اميتيلاد  ؛ منامهتملام بتح 
. اان معظلم امرلراد  1جتماعا ااميتيلاد  عللى نطلاق اا ل تأمن اردخل ارذ  يؤد  ارى ارت دم ام

ينظلران ارلى ظلاهرة اربطارلة بعللدم تلارر اظلائف رارلراد بامعتملاد علللى ارم ارلة )ارنلاس رليس رللديهم 
اان مفهلام اربطارلة اكثلر تع يلدا بكثيلر ؛ منلله يعلد ملن اهلم ارمؤشلرات اررئي لية رايتيللاد اظيفلة (. 

اان تخفيض ن بة اربطارة هدرا مهما را جمي  دال ؛ من رلعمارة اثر كبير را ارتنمية امجتماعية 
ل ااميتيادية على ار ااء   ايد تعددت مفاهيم اربطارة ب بب ار يار را تح يلق ارغايلة ملن ارعمل

 را ارمجتمعات رذا ن دم بعض ارتعاريف رلبطارة منها:

                                                                 
عبد اررحمن ي رى احمد , ارنظرية اميتيادية اركلية اارجزئية , اردار ارجامعية , ام كندرية , ارطبعة ارثانية ,  1

 17:ص 2013
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هلا علدد  ملن امشلخاص ار لادرين عللى ارعمللل , اميعمللان مل  انهلم يبحثلان علن عملل بشللكل -1
   1 ارمعراض م  كمية ارعمل ارمأجارة جد  ؛ اا ها ارفرق بين كمية ارعمل

 1982رلللللا ارملت لللللى ارللللدارا ارثلللللامن عشللللر رللللله  لللللنة  BITايللللد عررللللله ارمكتللللب ارلللللدارا رلعمللللل -2
عتبر ارفرد ارذ  تتارر ريه شراط امعايير معينة ي مى عاطا امن هذل إمحياءات ارعمل حيث 

هلا متللاح رلعمللل ركلا يايللف ارفلرد بارعاطللل ان يكلان متاحللا رلعمللل  ال اارط االولارشلراط هللا : 
ان يكلان بلدان عملل  ال ارط الثاانيايادرا ام تعدا رلعملل اذا تلارر رله رريلة خلال رتلرة اربحلث . 

ها ان يبحث عن ارعمل ا  ارفرد ارلذ  اتخلذ خطلاات محلددة  ال رط الثالثا  انعدام تام رلعمل . 
 معينة . رلحيال على ارعمل خال رترة

    (
عدد ارعاطلين عن ارعمل
ااجمار ار اة ارعاملة

)    معدل اربطارة 

اربطارللة هللا علللدم ا للتخدام عنيللر ملللن عنايللر امنتللاج )ارعملللل ( مثللل عللدم ا لللتخدام امرض -3
اريارحة رلزراعة ب بب يلة ارعمارة ااكتناز ارن اد يعد  بباس بلارزا رلا زيلادة ن لبة اربطارلة مل  اجلاد 

  ؛ ماال ارمكتنزةررية رتاظيف ام

عررت اربطارة بانها تعطيل جبر  رل اى ارعاملة را مجتم  ما ارتا تعتبر جزء ا ا ا م  تارر -4
رغبة ايدرة على ارعمل رلذين هم را  ن ارعمل   ايعتبر معدل اربطارة مؤشلر اا ل  رلتعلرف عللى 
 لاق ارعملل ؛ اركلا ت لهل ارم ارنلة بلين معلدمت اربطارلة مل  ملرار ارلزمن رلا مختللف اربللدان ر لد 

مبادئ تاجله بتيلنيف امرلراد رلا  لاق ارعملل ؛ ايلد  1954ملت منظمة ارعمل اردارية منذ عام ع
 .2اعتمد اركثير من اردال ارنامية هذل ارتاييات

 انواع البطالة : - 2

: يتأثر ارنشاط اميتياد  امتغيراته ؛ خاية اميتياد اررأ مارا ؛ بفترات هباط  البطالة الدورية - أ
 businessبلين ثلاث اعشلر  لنين ؛ تعلرف بميلطلو ارلدارة اميتيلادية  ايلعاد تتلرااح ملدتها

cycle  ؛ تعرف بخايية ارتكرار ااردارية ؛ ا  اربطارة اردارية ارتا تتأثر بارال  ارذ  يتجه ريه
                                                                 

1
العمل , اثراء للنشر والتوزٌع , االردن , الطبعة االولى , محمد طاقة , حسٌن عجالن حسن , اقتصادٌات  

 141-116:ص 2118
 94 : ص 1971ارما اعة اميتيادية , دار ارنهلة ارعربية , بيرات ارطبعة امارى     راشد  اربراا  2
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ارنشاط اميتياد  ؛ ران ارطلب على ار ل  اارخدمات خال مدة ارركاد ينخفض ب بب ت ليل عدد 
ارعملل ايكلان علرض ارعمللل اكبلر ملن ارطللب اان هللذا ارنلاع يختفلا ملل  ارعملال ملن يبلل ايللحاب 

  1 انتعاش اميتياد را ارغارب

ها اربطارة ارتا تحدث ب بب ت لبات م لتمرة رلعلاملين بلين ارمنلاطق اارمهلن  البطالة االحتكاكية : - ب
ارمختلفة نتيجة ن ص معلامات ارباحثين عن ارعمل عن ايلحاب ارعملل ارلذين تتلارر رلديهم رلرص 
ارعمل ؛ احينما ينت ل ارعاملل ارلى منط لة اخلرى اا يغيلر مهنتله ارلى مهنلة اخلرى . ا  ان ارمشلكلة 

نلاع مللن اربطارللة ان ارعمللال ارلذين يبحثللان عللن ارعملل اايللحاب ارعمللل ارللذين ام ا لية رللا هللذا ار
رللديهم رللرص عمللل يبحللث كلللل ااحللد مللنهم عللن امخللر علللن طريللق اريللحف اامتيللامت ارمباشلللرة 
امكاتب ارتاظيف , اان ن ص ارمعلامات يعنا عدم ارت اء جانب ارطلب م  جانب ارعرض اارت اد 

  2حل ة ارايل بينهما

:هلا تعطيلل اجلزاء ملن ار لاة ارعامللة ؛ ب لبب ارتطلارات ارتلا تلؤد  ارلى اخلتاف  يكميةالبطالة اله - ت
احتياجللات هيكلللل اميتيللاد ار لللاما ملللن طبيعللة انلللاع ارعمارلللة ارمتللاررة مملللا يتشلللابه هللذا ارنلللاع ملللن 
اربطارة باربطارة امحتكاكية ؛ نتيجة تطار ا ائل امنتاج ارذ  يؤد  ارلى ام لتغناء علن جلزء ملن 

ارعاملة ؛ اارفلرق بلين ارنلاعين هلا ان اربطارلة امحتكاكيلة مؤيتلة ؛ املا اربطارلة ارهيكليلة ريكلان ار اة 
امملللر مختلللللف منللله  ياجللللد شلللريحة مللللن ارملللاظفين ملللل  ملللؤهاتهم اامكانللللاتهم رلللم تعللللد منا لللبة رللللا 

 ارمجتم  ب بب ارتغيير را ارهيكل اميتياد  مما يجعل تعطيلهم طايل امجل.

: هلا اجبللار ارعامللل علللى تعطيلله رغللم رغبتلله رللا ارعملل ايدرتلله ايابليتلله علللى  ةالبطالااة االجبارياا - ث
ارعمل را م تاى امجر ار ائد ؛ اينتشر هذا ارناع من اربطارة را مرحلة ارك اد ريطرد ارعامل اا 
ي لرح ي لرا ؛ اتظهلر نتيجلة ارلللعف رلا تنظليم  لاق ارعملل اعللدم احاطلة امرلراد بمجلامت ارعمللل 

ااما رعدم كفاية مجامت ارعمل بم تاى امجر ارذ  يارر رلفرد م لتلزمات ارمعيشلة  ارماجاد رعا ؛

                                                                 
1
ائل رلنشر اررراعا , خارد اايف ارازنا , احمد ح ين , مبادئ اميتياد اركلا بين ارنظرية اارتطبيق , دار ا  

 .265  1999  , عمان , ارطبعة ارثارثة 

رمللز  زكلللا , اميتيلللاد ار يا لللا رلبطارلللة , تحليلللل مخطلللر مشلللكات اررأ لللمارية ارمعايلللرة,  ل للللة كتلللب ييلللدرها  2
 . 26:ص 1978ارمجلس اراطنا رلث ارة اارفنان اامداب , اركا  
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ارلرارية ؛ ااحيانا يظهر هذا ارناع اذا تعرض ارعامل رايابة را عملله يف لدل ار لدرة عللى ارعملل 
 مرة اخرى .

 اسباب البطالة من وجهة نظر المدارس االقتصادية الفكرية  - 3

اكثر ارمشكات اثارة رالطرابات  اخذت ظاهرة اربطارة حيزا كبيرا معتبارهاة الكالسيكية:المدرس-أ
امجتماعيللة اار يا للية . اانيللب تحللليلهم رهللذل ارمشلللكلة راجللل ارطايللل , اربطللاا اربطارللة بارمشلللكلة 
ار للكانية ؛ اتلللراكم رأس ارمللال ؛ اكلللذرك ارنمللا اميتيلللاد  ؛ اارطايللة امنتاجيلللة رايتيللاد ارلللاطنا ؛ 

امجار اييار  اق ارعمل ؛ اارترلاا عدم حداث بطارة را نطاق اا ل  رلا حارلة ارتلاازن اجماد 
اميتيللاد  ؛ ارللذ  يعتبللر تشلللغيل كامللل ر للاة ارعملللل ؛ اان ارطلللب اركلللا يت لللااى دائمللا ملل  علللرض 
اركلا رل ل  اارخدمات ؛ اان امدخار يت ااى دائما م  ام تثمار نتيجة ارمرانلة ارتاملة رلا تغييلرات 

عار ارفائللدة , ااجلاد رللرص منهائيلة را للتثمار ؛ املن خللال ذرلك ر للد بينلت معارجللة اربطارلة عللن ا ل
طريلق تخفلليض امجلار ا  انخفللاض تكللاريف امنتلاج ازيللادة امربلاح   ممللا يللؤد  ارلى خلللق ارحللارز 

 تخدام على زيادة امنتاج   امما يزيد ارطلب على اميد  ارعاملة ارى ان تختفا اربطارة .اارترلاا ا
مرانلة تغييلر امجلار اا للتجابتها رم تلليات ارطللب اارعللرض يتطللب علدم تللدخل اردارلة رلا ارنشللاط 
اميتيلاد  خايلة رلا تحديللد م لتاى امجلار ايمانللا ب لدرة ار لاق عللى تح يللق ارتلاازن ارم لتمر مللن 

 خال ارتشغيل اركامل ر اة ارعمل

ارنياكا ليكا عللى حريلة اميتيلاد ؛ ا ليادة ارتشلغيل يركلز ارفكلر : النظرية النيوكالسيكية  -ب 
ا  كل كل منتج جديد يخلق بذاته ياة شرائية تارر  اركامل ح ب ماجاء به يانان  ا  را ااق ؛

 ايا اا منفذا , ا  ان امنتاج ارجديد يتطلب ايد  عاملة اماارد , مما ينتج عنه زيادة را ارلدخل 
ايحلدث ارتلاازن بتح يللق ارعلرض يخلللق ارطللب ارم ابلل رله ,  تزيلد ملن حجلم ارطللب اركللا , ا  ان

ارتشلغيل اركامللل اارتللاازن ارعللام رلا  للاق ارعمللل اار للل  اارخلدمات هللا اريلليغة ارتعريفيللة رلنظريللة 
ارنياكا يكية ااهم ررلياتها ها : مرانة حركة ام عار را ار ايين ها ارتلا تعلدل اريلا ارتلاازن 

اج . ان  اق ارعمل را حارة منار ة تامة احريلة تاملة رلا امنت لال اارتشغيل اركامل رعناير امنت
داخل اخارج ار اق . دارة ارطلب اعرض ارعمل مرتبطان بامجر ارح ي ا . تجانس عنير ارعمل 
ا  ان عرض ارعمل يكان مت اايا بين امرلراد . ارتفلاع امجلار م ارنلة بامنتاجيلة ارحديلة رلعملل . 

عملل رتحديلد امجلر ارح ي لا علن طريلق امجلر ام لما رلذا رلان ارعملال هلم رارم اامة بين اربلاب ار
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من يحدد اجارهم ارح ي ية , اكلل بطارلة عنلد هلذ امجلر تكلان اراديلة ااجلاد اربطارلة رلا هلذا ارفكلر 
اا للتمراريتها تنطبللق علللى اربطارللة امختياريللة ا  ممجللال رحللداث اربطارللة امجباريللة ركللل شلللخص 

 1.  ى امجر ارتاازنا يمكن ارحيال عليهيرغب بارعمل عند م تا 

ترى ارمدر ة اركينزية بان اربطارة متتنايض مل  ارتلاازن ؛ ا  يمكلن ان :  المدرسة الكينزية -ت 
يتح ق ارتاازن را اميتياد على ارم تاى اركلا ايرارق ارتاازن اجاد بطارة را ار اى ارعاملة , يد 

ة احتلااء تللك اربطارلة ؛ ملن خلال  يا لتها ارهيكليلة رللا تكلان هلذل اربطارلة عارملة ركلن يمكلن رلدارل
ار يا ة ارمارية ارتا عية ؛ عن طريق اردار ارفعال اارتأثير اربار  رملاعفات ار يا ة ارمارية ؛ ا  
ملللاعف امنفللاق امللللاعف ارلللرائب رلللا ارمخرجللات مللن زيلللادة امنتللاج ااجلللاد رللرص رلعملللل . 

ام ااربطارلة ؛ ركلمللا زادت نف لات ارحكامللة كلملا زادت رللرص رتكلان ارعايللة عك لية بللين امنفلاق ارعلل
طارلة ارعمل املارية ؛ مما ي لل عدد ارعاطلين اانخفض معدل اربطارة اتعتبر اربطارة ردى كينز ب

 2اجبارية م بطارة اختيارية .

ملن  د اررأ لمارا رلا رتلرة ار لبعيناتبعلد ظهلار امزملة ارهيكليلة رلا اميتيلا :النظرية النقدية -ث 
ة تغييرات را ارفكر اميتياد  ارتا ادت ارى عجز ارنظرية اركينزي ار رن ارمالا ؛ حيلت عدة

زملة ارركللاد ارتللخما مملا ادى ارللى ظهلار ارفكللر ارجديلد رلمدر للة ملن تف لير اراايلل  ارلذ  انتجتلله أ
ا ارن ديللة  ؛ اااللللحت ان معلللدل اربطارللة ارطبيعلللا يتغيلللر مللن رتلللرة ارلللى اخللرى اان ا  تجلللااز رهلللذ

ارتللخم اعلدم ام لت رار ؛ كملا بلين رريلدمان ارمعدل رلايال ارى ام تخدام اركامل ؛  يؤد  ارلى 
مللن ارفتللرات ارتللا ياجللد ريهللا م لتاى بطارللة رلله خايللية ارتاارللق اامن للجام ملل  هيكللل  بلان ا  رتللرة

امخرى  امجار ارح ي ية ار ائدة . اان ما ناحظه تعارض اركار هذل ارمدر ة م  ارمدارس ارفكرية
بملللا يخللللص ارتشلللغيل اركامللللل ارلللذ  يؤكللللد عللللى ارايللللال اريللله ارمدر للللتان م لللتغال كارللللة ارمللللاارد 

                                                                 
والمتوسطة المقامة من طرف البطالٌن والمدعمة بن عاشور لٌلى , محددات نجاح المؤسسة الصغٌرة 1

 9-8:ص2119بالصندوق الوطنً للتأمٌن على البطالة , دراسة مٌدانٌة على مستوى الجزائر العاصمة 
ترجمة هشام عبداهلل , ارطبعة امارى , عمان امردن , مطبعة   ,اميتياد   ااخران ,هااس امار ن بال 2

 . 600  :ص2001 اهلية 
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اميتيلادية ؛ كملا ايلرى رريلدمان ان ار يا لات ارماريلة ارتا لعية تكللف خزينلة اردارلة تكلاريف كبيلرة 
  1ردين ارعام يتيادية ارتا ي ببها امما ي بب عجز ارماازنة ارعامة امايؤد  ذرك ارى ارمشاكل ام

خللق  اهميلة امئتملان ارميلررا تتمثلل رلا :المطمب الثالث: اثر االئتماان المصارفي عماى البطالاة 
رللرص عمللل رلعللاطلين عللن ارعملللل ازيللادة ياتهللا ارشللرائية رارللراد مملللا يررلل  ارم للتاى ارمعاشللا علللن 

اربطارة حيث  خفض من حجميدية ازيادة اردخل ار اما . اهذا طريق ارتا   را امنشطة اميتيا
ان ارت هيات ارمارية ت اهم را زيادة ارعلرض ارن لد  رلدى ارجمهلار اان ارعايلة بلين علرض ارن لد 
ااربطارة عاية عك ية رذا ران اثر امئتمان ارميررا على اربطارة يعتمد على حجم ايدرة امئتمان 

نخفاض ن لبة اربطارلة اان معدل ارنما اميتياد  اا اهناك عاية كبيرة بين على تنمية ارمجتم  .
ار يا ة ارماجهة رتخفيض معدل اربطارة تبدأ بارتراض ان اربطارة ترتبط بارنما ارتباط مباشر ربأ  
زيلللادة بمعلللدل ارنملللا مبلللد ان تتنا لللب مللل  انخفللللاض ن لللبة اربطارلللة انبلللين ارعايلللة رمعلللدمت ارنمللللا 

تشغيل اارتفاع معدل ارنما يؤد  ارى ارتفاع ن بة ار؛ اميتياد  ااربطارة من خال ارتب يط ارتارا 
ن بة ارتفاع معدل ارنما اميتياد  يعتملد عللى ار يا لة ارن ديلة  اانخفاض ن بة اربطارة . اتحديد

, حيث ان كينز اعتمد على  يا ة امنعاش عن طريق ارطلب را تحليله ااعتمدل ارعديد 2ارمعتمدة 
 لللاف تلللنخفض تل ائيلللا بارتفلللاع معلللدل ارنملللا ملللن اميتيلللاديين بلللانطايهم ملللن اعتبلللار ان اربطارلللة 

اميتيلاد  , امللا رللا امتجلال امخللر رانلله يعتمللد عللى ارعللرض مللن خلال دعللم ارربحيللة اارمرداديللة 
ايللللد در للللت ارعايلللللة بللللين اربطارللللة اارنمللللا اميتيلللللاد  بشللللكل تجريبللللا رللللا ارلللللدال  .  3رلمشللللاري  

( االلو okun لم ن لبة ارلى ارعلارم )( ارذ   ما بهلذا امokunاميتيادية اعتمادا على يانان )
ايعتبلر ارعايلة بلين ارتغييلرات بمعلدمت اربطارلة اارنملا ارح ي لا  1962ريله درا لة اجراهلا رلا علام 

رلا اميتيللاد اركللا علن طريلق ا لتخدامه ارعلملا رلعايلة بللين  هلذا ار لانان بمثابلة ارحجلر ام لاس
( هللذل ارعايلة بدرا للته ارتللا ايللبحت  okunاربطارلة انمللا ارنللاتج ارمحلللا امجملارا ايللدم ارعللارم )

                                                                 
عبد اربايا , اربطارة اتدابير اردعم اارحماية امجتماعية را ارجزائر , مجلة ارعلام امن انية , جامعة راابو  1

 .245:ص2012 37ارعدد 1ي نطينة 

 
ساملسون , بول ,هاوس , ولٌام نورد , االقتصاد , ترجمة هشام عبدهللا , الطبعة االولى عمان االردن مطبعة  2

 621:ص2111اهلٌة 
 (38  :ص1999ميدر  ابق )ارازنا   خارد اايف ااخران    3
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مرتبطللة با للمه ايللد طبللق درا لللته رللا اراميللات ارمتحللدة اممريكيللة ابلللين بللان هنللاك عايللة عك لللية 
تبادرية بين معدل ارتغييلر رلا نملا ارنلاتج ارمحللا امجملارا ان لبة ارتغييلر رلا معلدل اربطارلة رلذرك 

ارمشللراعات ارمتا للطة ااريللغيرة ارتللا تلللارر رللان امئتمللان ارميللررا يعتبللر عامللل مهللم رللا ايجللاد 
ررص عمل رلعاطلين ادعمهم اان رائتمان ارميررا ابعادا كثيلرة رمنله ملن يلؤثر رلا اربطارلة اريله 
مللن ميللؤثر علللى اربطارللة رللار راض ارتللا تمللنو رغللرض ارتا لل  رللا ام للتثمارات ار ائمللة يللد تكللان 

ام للتبدال رانله ميح لق اثلر رللا اربطارلة ركلن يللد باتجلال اركثارلة اررا لمارية كمللا رلا عمليلة امحلال ا 
تتح لق بام لتثمارات ارجديلدة رانهلا ميمكلن انشلاؤها دان اجلاد عنيلر ارعملل رلذا رملن هلذل ارناحيلة 

بتشغيل ارعمارلة ارجديلدة رلا تللك ارمشلراعات  ةيمكن ان تظهر اثار امئتمان ارميررا على اربطار
رانه يعاد مرتفاع  1%حال انخفاض ن بة اربطارة بن بة مما ي لل معدل اربطارة را ارمجتم  رفا 

اارعكللس بلارعكس اان حللداث هللذل ارزيلادة رللا حجللم ارنللاتج  3%ارنلاتج ارمحلللا ارح ي للا ارلى ن للبة 
ارمحلللا امجملللارا ارح ي للا يح لللق زيلللادة رللا ارتشلللغيل .اكللذرك امنتاجيلللة تلللزداد عنللد ارتفلللاع ارنلللاتج 

  اا  تغييلر  1ارمحلا امجمارا ايكان هذا امرتفاع م ترن بارتفاع ايل تنا لب مل  عااملل امنتلاج
امنتاجيلة بيلارة كبيلرة اعمي لة من نملا امنتاجيلة احيانلا يزيلد  را امنتاج اارعمل  اف يؤثر على

من اردخل ايخفض من تكاريف امنتاج ايزيد من عاائد ام تثمار ارتا تتحال بعلها ارى دخلال 
ميحاب ارمشاري  ااربعض امخر يتحلال ارلى اجلار اعللى ايمكلن ان ينملا ام لتهاك اتلنخفض 

يد تؤثر امنتاجية رلا ارعمارلة ملن خلال ارتطلار ارتكنللاجا اتلراكم ام عار اتنما ارعمارة , ااحيانا 
مزيللد مللن رأس ارملال رلم للتثمرين اتح لين ناعيللة ارعمارلة ارتللا تهلدف ارللى نملا امنتاجيللة اتلارير ار

حيلل بعللض ارتغييللرات ارهيكليللة رلا اميتيللاد ارتللا تيللاحب ارنمللا رلرص ارعمللل , ركللن عللادة مات
تشلغيل مملا يلؤد  ارلى تلارير رلرص عملل جديلدة ب لبب ارتا لي  اميتياد  تؤد  ارلى انخفلاض ار

ارذ  حيل را ار طاعات اميتيادية مما يؤد  ارى ا تجابة اميتياد ارى هذا ارتغيير , اارعمارة 
 رها تكاريف منها من غير ارممكن تجاهل هذل ارعمارة منها تكان محار ار يا ة را هذا ارجانب .

 (2019 – 2004لمصرفي والبطالة في العراق لممدة )المبحث الثاني : االئتمان ا

  2004-2019االئتمان المصرفي لممدة تطور المطمب االول : 

                                                                 
1
 ( 34  2003 ,  يا ات ارتدريب را لاء ار درات اميتيادية , مكتب ارعمل اردارا )منظمة ارعمل ارعربية  
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من خال ماحظة كفاءة  2004-2019يمكن تاليو نشاط ارجهاز ارميررا ارعرايا رلمدة 
ارميارف ارتجارية عند منو امئتمان ارن د  , حيث شهدت هذل ارفترة تغييرا جذريا را ارتعليمات 
اارلاابط را منو امئتمان ارن د  عن طريق رر  ار  اف امئتمانية حيث تمنو ارميارف 

رظراف ار يا ية ااميتيادية ارتجارية امئتمان ارن د  باعتبارل يليل ارمخاطرة اكذرك رت ليل اثر ا
ارغير م ت رة را ارعراق , رارميارف ارتجارية تفلل هذا ارناع من امئتمان )ييير امجل ( 
من ارميارف مترغب را منو امئتمان مغراض ا تثمارية ت تمر رمدة طايلة مما تتعرض 

اارمخاطر امخرى .  رلمخاطر امئتمانية اعدم ام ت رار اميتياد  اار يا ا امخاطر ارتلخم
ايمكن معررة ارتطار ارذ  حيل را رييد امئتمان ارن د  ارممناح من يبل ارميارف ارتجارية 

 ( 1.جدال ) 2004-2019اق رلمدة ارعاملة را ارعر 

 (.2019-2004) مناح من يبل ارميارف ارتجارية را ارعراق رلمدةامئتمان ارن د  ارم 

 مليان دينار عرايا                                                                      
الحكومةةةةةة  السنة 

 المركزية 
االهميةةة 
النسةةة ية 

%  

المؤسسةةة   
 الع مة 

االهميةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 %النس ية 
القطةةةةةةةةةةة   
 الخ ص 

االهميةةة 
النسةةة ية 

% 

اجمةةةةةةةةةةةةةةةة ل  
االئتمةةةةةةةةةةةةةة   

 المصرف  

2004 14 1.70 188 22.82 622 75.49 824 

2005 136 7.92 631 36.75 950 55.33 1.717 

2006 24 9.1 759 20.4 1.881 70.5 2.664 

2007 16 0.46 1.055 30.6 2.388 69 3.459 

2008 34 0.7 575 12.6 3.978 86.7 4.587 

2009 399 7 645 11.4 4.646 81.6 5.690 

2010 2.308 19.6 886 7.7 8.527 72.7 11.721 

2011 7.350 36.1 1.638 8 11.356 55.9 20.344 

2012 7.668 26.9 6.120 21.6 14.650 51.5 28.438 

2013 6.378 21.2 6.627 22.3 16.947 56.5 29.952 

2014 8.368 24.5 8.010 23.5 17.745 52 34.123 

2015 10.880 29.6 7.802 19.5 18.070 50.5 36.752 

2016 11.616 31.2 7.383 20 18.181 48.8 37.180 

2017 11.279 29.7 7.221 19.1 19.452 51.2 37.952 
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2018 15.595 40.52 2.675 6.95 20.216 52.53 38.486 

2019 18.4  43.7 2.7 6.3    21.0 50       42.1 

العراقددًد , دائدددرة االحصددداء واالبحدددا  الجددددول مدددن عمدددل الباحثدددة .باالعتمددداد علدددى بٌاندددات البندددك المركدددزي 
 . ات السابقة , سنوات متفرقة للسنو, بغداد ,

يبين ارجدال أعال اجمارا امئتمان ارن د  ارممناح من يبل ارميارف ارتا تعمل را ارعراق 
 ( مليان824م دار)  2004ركا ار طاعين ارعام اارخاص حيث بل  اجمارا امئتمان را  نة 

ارحكامة ارمركزية ها ( مليار اي يد ب14دينار , ايد بلغت حية ارحكامة ارمركزية م دار )
( 622جمي  اإلدارات ارتا تشكل مركزية بارلرارة ارى حد ما , اكذرك حية ار طاع ارخاص )

دينار اي يد بارمؤ  ات  ( مليان188دينار عرايا , احية ارمؤ  ات ارعامة م دار ) مليان
ظ بارباحها ,ايد ارعامة ها ارمؤ  ات ارم ت لة ريس رلدارة ارحق را ارتدخل ريها ايمكنها امحتفا

 دينار  نة ( مليان1717ا تمر امئتمان بارزيادة ارممناحة رل طاعات ااخرى حيث بل  م دارل )
نتيجة ت ديم ارميارف يراض ا تهاكية رشريحة كبيرة  108%يدرها ( بن بة معدل نما 2005)

 55% نا  نما معدل با  ( مليان2664ر د بل  ) 2006. اا تمر ذرك ر نة  1 من ارمااطنين
 مليان(  1.881ما ي اا  ) 70%رل طاع ارخاص  امئتمان ارذ  يدمم اهمة ن بة بلغت   ا 

 28.49%تا بعدها امئتمان ارم دم رلمؤ  ات ارعامة اارحكامة ارمركزية بم دار )دينار ا يأ
دينار امعدل  ( مليان 3.459ا تمر بامرتفاع ريبل  ) 2007( بارتاارا ارا  نة  0.90%ا

 جل اررييد امئتمانا من كارة ارميارف ارتجارية  2008( ارا عام 29.84% نا  )نما 
را ارعراق رجمي  ار طاعات ماعدا امئتمان ارم دم رلمؤ  ات ارعامة ارتفاع ملحاظا بل  

اما ارمؤ  ات ارعامة ر د انخفض ائتمانها ارى  32.61%دينار امعدل  نا   ( مليان4.587)
من اجمارا امئتمان ارم دم من ارميارف  12.54%رايبحت ن بته  دينار عرايا مليان 575

نتيجة يغر  اق امئتمان را ارنشاط ارتمايلا رلباد اذهبت  2007ارتجارية م ارنة بعام 
دينار ااهمية ن بية  (مليان 3978ارحية اركبيرة رل طاع ارخاص منه  جل ائتمانه ب يمة )

 105.99%معدل نما ب  2010ايل را عام  اا تمر بامزدياد حتى 86.72%م دارها 
اتشير اربيانات  2004-2019اتعتبر اكبر ن بة ايل اريها امئتمان خال ارمدة اردرا ة من 

ان نييب ار طاع ارخاص من اجمارا امئتمان ارم دم ره يعتبر مرتبة  (1)ار اب ة را جدال ريم 
من  2009أارى من بين ار طاعات ارمختلفة ايد ارتف  اجمارا امئتمان رل طاع ارخاص  نة 

ااهمية ن بية  83%بمعدل نما  2010مليار دينار نهاية عام  8.527ارى  مليان 4.646
خيص امئتمان رارراد أ  ار طاع ارخاص بن بة  من اجمارا امئتمان ارن د  حيث %72.75

                                                                 
 (7 ص2005 , ارت رير اميتياد  ار نا اربنك ارمركز  ارعرايا 1
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)ارت رير اميتياد  رلجهاز ارمركز  راحياء  1 14%اما تب ى ر طاع ارشركات أ   %86
(   يعاد  ببه ارى لعف ارلمانات ارم دمة م ابل منو امئتمان اها امر ناجم 28 ص2010 

شهد حجم امئتمان ارممناح ر د  2011نتيجة تاثير مخاطر ار اق ارنظامية .اما را عام 
رلحكامة ارمركزية باررغم من ارتفاعه ام انه ايل من حجم امئتمان ارممناح رل طاع ارخاص 
ايطاع ارمؤ  ات ارعامة حيث ارتف  معدل امئتمان ارم دم من يبل ارميارف ارتجارية رلحكامة 

 2011را  نة  ( دينارمليان 7.350ارى)  2010را  نة  ( مليان 2.308ارمركزية من )
ر د  جل زيادة را امئتمان ارم دم  2012من اجمارا امئتمان  ارا  نة  36%بن بة 

دينار يفاق حجم امئتمان ارم دم رلحكامة ارمركزية  مليان 4.482رلمؤ  ات ارعامة حاارا 
اار طاع ارخاص ام ان ار طاع ارخاص رديه رييد تراكما را حجم امئتمان م ارنة بار طاعات 

-2014اخرى اا تمرت ارميارف ارتجارية بمنو امئتمان رل طاعات ارمختلفة خال  نة ا
باعتبارها جزء من  يا ته ارن دية اهدرها من خال  6%نتيجة تخفيض  عر ارفائدة ارى  2013

ذرك تحفيز ارنشاط اميتياد  عن طريق تخفيض كلفة ااماال على ارميارف مما يشجعها 
ارتفاع را رييد  2013-2014لنشاط اميتياد  . ايد شهدا عاما على ت ديم ارتمايل ر

دينار ابن بة  ( مليان 34.123امئتمان ارذ  ت دمه ارميارف ارتجارية حيث بل  بم دار)
دينار نتيجة زيادة  ان( ملي 4.171( رجمي  ار طاعات م جل ارتفاع م دارل ) 13.93%نما)

ارممناح ركارة ار طاعات ام يما ارم دم رلحكامة ارمركزية ارتا بلغت ن بة ن بة امئتمان  امئتمان
( من اجمارا امئتمان حيث احتلت ارمرتبة ااارى اتاتا بعدها 24.52%ارممناح رها )

دينار عرايا  مليان (8.10ارمؤ  ات ارعامة من حيث م دار امئتمان ارممناح رها حيث بلغت )
( اما ار طاع ارخاص ر د بل  ارمرتبة ارثارثة حيث ارتف  ارى 23.47%دارها )ابم اهمة م 

ايعد هذا امرتفاع مؤشرا مهما  2013 ( عن عام4.7%دينار بزيادة بلغت ) ( مليان17.745)
رزيادة ارعرض اارطلب را امئتمان ادارل را زيادة تاظيف ارادائ  رلميارف ارتجارية ارمانحة 

( 2015-2016-2017ر طاعات المان  يارتها . اما را ار ناات )رائتمان را مختلف ا
ر د شهد ارمجال اميرالا رلميارف تا   يليل را حجم امئتمان  ب بب ارظراف اامنية 
ارغير م ت رة را تلك ارفترة اانح ار ارنشاط ارخاص نتيجة  يطرة عناير داعش اإلرهابا على 

رتفاع را منو امئتمان ارن د  خال ااعاام ارثاثة عدد من ارمحارظات را ارعراق حيث كان ام
 (مليان37.952حتى ايل ارى م دار) 2.08%دينار ان بة نما  ( مليان 3.829م دارل )

دينار  (مليان34.123ارذ   جل ريها اجمارا امئتمان بم دار ) 2017دينار م ارنة ب نة 
احتل ار طاع ارخاص   2018ارا عام رلحكامة ارمركزية اارمؤ  ات ارعامة اار طاع ارخاص , 

                                                                 
 28:ص2111البنك المركزي العراقً , التقرٌر االقتصادي , الجهاز المركزي لالحصاء , 1
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ارمرتبة ااعلى من حيث ن بة ارم اهمة رلحيال على امئتمان ارن د  ارم دم را ارعراق من 
( اامئتمان ارممناح رلحكامة 3.9%(معدل نمال )52%يبل ارميارف ارتجارية ارتا تبل  )

ارممناح اما امئتمان ( من اررييد 40.50%ارمركزية احتل ارمرتبة ارثانية بن بة م اهمة )
دينار ابن بة م اهمة بلغت  (مليان2.675ارممناح رل طاعات ارعامة ر د انخفض ارى م دار )

( من اجمارا امئتمان ارممناح رل طاعات اميتيادية ااخرى نتيجة انخفاض ر رتا %6.95)
( 69.7-%-15-%رييد اااراق ارتجارية ارمخيامة اارديان ارمتاخرة ار داد بن بة بلغت )

( من اجمارا رييد امئتمان ارممناح . اما را 9.9%( ا)0.2%على ارتاارا ابم اهمة بلغت )
( محتا 4.1%ر د ارتف  رييد امئتمان ارممناح ارى ار طاع ارخاص بن بة ) 2019 نة 

( من اجمارا امئتمان ارن د  ارممناح كما 50%ارمرتبة ااارى من حيث ن بة ارم اهمة اربارغة )
( م ارنة بعام 17.7%ارتف  رييد امئتمان ارن د  ارممناح رلحكامة ارمركزية رهذا ارعام بن بة)

( من رييد امئتمان 43.7%مما احتل ارمرتبة ارثانية من خال ن بة م اهمته اربارغة )  2018
-%ارن د  ارممناح ابارم ابل انخفض رييد امئتمان ارن د  ارممناح رلمؤ  ات ارعامة بن بة )

( من اجمارا امئتمان ارن د  ارممناح   6.3%ابن بة م اهمة بلغت )  2018( عن عام 0.8
( ر د تبين بان ار طاع ارخاص يد ا تحاذ على اكثر من نيف اجمارا 1من خال ارجدال )

يدل ذرك على يابلية ارميارف ( مما 52.53%امئتمان ارن د  ارممناح بن بة م اهمة م دارها )
 . ارميررا ارممناح اجات ار طاع ارخاص من امئتمانعلى تلبية ح

يعتبر عنيلر ارعملل :      2004-2019في العراق لممدة  البطالة تحميل واق  المطمب الثاني :
ها ارعنير اا اس رخلق ارمنار  اميتيادية اارتا ت اهم را ريا م تاى ارمعيشة رلفرد اارمجتم  

ارذ  يتنا ب ن لبة ار لكان اان اهم ميدر رهذل ار اة ار كان اها ا يلة ركا تح ق ارتنمية  هدرها 
ارنشللليطان تنا لللبا طرديللللا مللل  معللللدل نملللا ار للللكان أ  كلملللا زاد نمللللا ار لللكان ارتفعللللت ن لللبة ار للللكان 

خلال ملدة اردرا لة بانعلدام امملن اام لت رار املا   ايد ات م اميتيلاد ارعرايلا  1ارنشيطان ايتياديا 
رللللا ارم لللللتاى اميتيللللاد  اانخفلللللاض معللللدمت ارنملللللا اارتفللللاع اعلللللداد  رار لللله ملللللن اخللللتامت هيكليلللللة

ارماجادين را  اق ارعمل م  عدم تارر ررص عمل رهم نتيجة تايف ارعديد من ارمشلاري  ارخدميلة 
ااريناعية رل طاعين ارخلاص اارعلام ارتلا كانلت ت لتاعب ارعديلد ملن ارعلاطلين مملا أدى ارلى انتشلار 

رت ارلللى يامنلللا هلللذا رلكثيلللر ملللن اا لللباب اميتيلللادية اامجتماعيلللة اربطارللة اارتفعلللت باللللاح اا لللتم
اار يا لية  اتعتبلر مشلكلة اربطارلة مللن ابلرز ارتحلديات ارتلا تتعللرض رم ليرة ارنملا اتطلار اميتيللاد 

يتحلللدد  ارعرايللا رمللا رهلللذل ارمشللكلة مللن انعكا لللات عمي للة علللى اااللللاع اميتيللادية اامجتماعيللة , 

                                                                 
وسبل معالجتها , المعهد الطبً  2113مً حمودي عبدهللا الشمري , واقع واسباب البطالة فً العراق بعد عام  1

 69:ص2113عة وثالثون .التقنً , المنصور , مجلة كلٌة بغداد للعلوم االقتصادٌة الجامعة , المنصور , عدد سب
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 لب اارعرض من خال ارتمييز بين مرحلتين مهمتين را اميتيلاد ارعرايلامعدل اربطارة بجانبا ارط
ارمتمثلة بمرحلة اراررة ارنفطية ارتا ياحبها رائض بارماازنة ارعامة اارمرحلة ارثانية تعبر عن امزمة 

  1: اا باب ارتاريةارنفطية مما  اهمت بتعميق امتجال ارركاد  

 اكذرك انخفاض كبير را ار درات اإلنتاجية ربعض منها .منشآت ار طاع ارعام تايف اغلب  -1

 عدم اجاد ا ت رار  يا ا اامنا .  -2

تركز برامج اردارة على ارتحال ارى ايتياد ار اق اما رارق ذرك من تغييرات هيكلية را -3
 اميتياد ارعرايا اتلكؤها . 

رلعف راس ارمال اخذ دار مهم را اميتياد ارعرايا على عدم يدرة ار طاع ارخاص -4
 اهراب اركثير منه ارى ارخارج .

 را مؤ  ات اردارة .  مارا ارمتفشاارف اد اإلدار  اار -5

 تركز راس ارمال را ايد  رئة يليلة من ارمااطنين ااغلبهم يفللان ام تثمار را ارخارج . -6

رعرايية من خال امنفتاح على اربلائ  ارم تاردة ا يا ة اإلغراق ارتا اتبعت را اا ااق ا-7
 دال ارجاار أدت ارى تايف اغلب اريناعات اريغيرة اارمتا طة ابعض اريناعات ارمحلية . 

 عدم اجاد ارادة اطنية ح ي ية بين ارراد ارمجتم  ارعرايا .-8

يعتبر من اعلى اربلدان خيابة , اما جانب ارعرض ران ارنما ار كانا ارمتزايد را ارعراق اارذ  
ها ميدر رئي ا رزيادة عرض  3%تفاع ارنما ار كانا ار نا  اارذ  تجااز ار  ارمتمثل را

ارعمل , اذ يجب ان يكان هناك شرط تعيين م تاى امثل من ار كان اره عاية ياية جدا 
بايتياديات ارحجم . ااعتبرت اربطارة من ارتحديات ارخطيرة اان خطرها اجتماعا اكثر مما 

رة را اميتيادات اايل نماا منها اردال ارعربية كارة اارعراق يكان ايتياد  اتزداد ن بة اربطا
ختال ارهيكلا ايت م اميتياد ارعرايا بام  خاية نتيجة خلل را هيكلة اميتياد ارعرايا.

على جمي  ار طاعات اميتيادية ااخرى , رعاائدل من ارعملة اريعبة رهيمنة ار طاع ارنفطا 
من عاائد اريادرات , ايعانا اميتياد من ارتفاع مشكلة ارمديانية ارخارجية ,  95%تزيد على 

                                                                 
1
  36:ص2118سورٌا  2254الربٌعً , فالح خلف , سبل معالجة ظاهرة البطالة فً العراق , الحوار المتمدن , العدد  
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اانحيار ميادر ام تثمار , ا يطرة ارمدخات اإلنتاجية ارم تاردة مما يجعلها غير يادرة 
ارتا ازدادت تع يدا بعد ارتغيير ار يا ا عام على مااجهة ارتحديات , منها تحد  مشكلة اربطارة 

  ( يالو تطار مؤشرات اربطارة را ارعراق.2ال )اارجد 2003

 2019-2004( اجمالي معدالت البطالة والزيادة السكانية في العراق 2الجدول )

 النمو السكاني )الف نسمة ( %معدل البطالة  السنوات 

2004 26.8 27139 

2005 17.97 27963 

2006 17.5 28810 

2007 11.70 29682 

2008 15.34 31895 

2009 15.1 31664 

2010 15 32490 

2011 12.2 33338 

2012 11.92 34208 

2013 16 35096 

2014 10.95 36005 

2015 15 36934 

2016 10.82 37202 

2017 10.90 38274 

2018 22.6 38112 



21 
 

  

التخطيط والتعاون اإلنمائي , الجهاز المركزي لإلحصاء المصدر : اعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات البنك الدولي و وزارة  
 وتكنموجيا المعمومات , مسح الت غيل والبطالة , بغداد , سنوات مختمفة , صفحات متعددة .

  100العمل / عدد القوة العاممة *معدل البطالة = عدد العاطمين عن تم احتساب 

(اتعتبر ن بة  26.8%ارى ) 2004يتلو من خال ارجدال ادنال ارتفاع معدل اربطارة را عام 
كبيرة رما شهدل ارعراق را هذل ارفترة تغيرا را ارنظام اميتياد   نتيجة اتخاذ ار رارات من يبل 

غيير  لطة امئتاف بحل ارعديد من ارمؤ  ات ارحكامية ااامنية اارعديد من ارازارات اهذا ارت
رم يحد من ظاهرة اربطارة من هذل ارفترة ات مت بعدم ام ت رار اامنا اار يا ا اتزايد عمليات 
ارتخريب ااإلرهاب اارتا ا تهدرت اربنى ارتحتية رلدارة امؤ  ات ارمال ارعام اخاية ارمؤ  ات 

تا كانت شركة يناعية حكامية اار 192اريناعية ارتا تايفت عن انتاجها اارتا يبل  عددها 
اكذرك من طاع ارتيار اركهربائا ر اعات طايلة اشحت اراياد   )ارف عامل  500ت تاعب )

دار كبير را شل حركة ارحياة اميتيادية ركثير من ارمعامل اارميان  اإلنتاجية رل طاع 
ارخاص اعدم يدرة تكاريف اإلنتاج على منار ة ار ل  ارم تاردة ارتا تدخل ارعراق بعد رتو 

ارى  داد كبيرة من ارعاملين ؛ مما أدىارتا أدت ارى ت ريو اع 2003ابر ارحدادية بعد عام ارمع
تياعد حدة هذل ارمشكلة . ايد انخفلت را ار ناات اراح ة بشكل بطاء اتدريجا  نتيجة 
ا تيعابهم را ارعمل ررجهزة اامنية اتبنت اردارة برنامج رتارير ار راض ارمي رة رلمشاري  

ارتا تدر اردخل اتحايل عدد من ارعاطلين ارى منتجين رتح ين م تااهم ارمعاشا اريغيرة 
اكذرك رتو مراكز ارتشغيل اارتدريب ارمهنا ارذ  عزز ررص ارتشغيل اتدريب ارعاطلين على 

ايلت ن بة اربطارة ارى  2005اركثير من ارمهن ارمطلابة را  اق ارعمل اما را عام 
منخفلة ريس ب بب ا تخدام برامج خاية بخفض م تاى  ركا ارجن ين أ  ن بة %17.97

؛ اا اس ات ارخاية باربطارة اربطارة اا تبديل  اق ارعمل اانما ارى تبديل آريات جم  اربيان
را م و ارتشغيل ااربطارة بما يتنا ب م  معايير منظمة ارعمل اردارية أ  ينف ارشخص ارذ  

 2006اما را عام عاطل عن ارعمل  . عتبر غيرعمل بأجر رمدة  اعة ااحدة خال اا باع ي
( من مجماع ار كان 15.34%) ارى 2008كانت ارن بة م ت رة ناعا ما ؛ حتى ايلت عام 

ارنشيطين رلا عن ارعمارة ارنايية اارتا تعبر عنها منظمة ارعمل بانهم ارعمال ارذين رديهم 
بيانات  ن بة كبيرة حيث تشيرعمل ايرغبان بارحيال على عمل إلارا اخر اهؤمء يشكلان 

2019 13.8 39127 
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-23.5%ارى ان ن ب اربطارة ارنايية ها  2005-2004-2003م و اربطارة راعاام 
ايلت ارعمارة ارنايية ارى  2006على ارتاارا اان م و اربطارة رعام  531.0-30.3

 2009(را  نة 15.1%حيث  جلت )  28.27%ارى  2008ايد ارتفعت عام  %10.38
رلعمل على تخفيض اربطارة من خال تاظيف اعداد كثيرة من ارعاطلين عن  ب بب إعادة اردارة

بلغت ن بة اربطارة   2016ارعمل را مؤ  ات اردارة اخاية ازارة اردراع اارداخلية ارا  نة 
بلغت ن بة  2017ب بب هجرة ارمااطنين رخارج ارباد بحثا عن ارعمل ارا عام  %10.82

 22.6%بلغت ن بة اربطارة  2018,ارا عام  10.90%ارى  اربطارة رعدد ار كان را ارعراق
نتيجة اي اف اركثير من ارمشاري  اارفعاريات ( 13.8ر د بلغت ن بة اربطارة ) 2019اما را عام 

اميتيادية ا اء امدارة اتفشا ارف اد  اارظراف اريعبة ارتا يمر بها ارباد ارمتمثلة باجتياح 
يتلو اد مما انعكس  لبا على ااي   اق ارعمل را ارعراق تنظيم داعش مناطق اا عة من ارب

 ( ارتارا :3من خال ارمخطط )رنا 

 .2004-2019 ( معدل البطالة في العراق لممدة 1 كل )                        

 
 (2االعتماد عمى بيانات الجدول رقم)المصدر :من اعداد الباحثة ب

 المبحث الثالث :

 2019-2004لممدة تحميل اثر االئتمان المصرفي عمى البطالة  اوال:
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 :2004-2019( اثرامئتمان ارميررا را اربطارة را ارعراق رلمدة 3جدال )       

 معدل البطالة % ياجمالي االئتمان المصرف السنوات 

2004 824.00000 26.8 

2005 17170000 17.97 

2006 26648980 17.5 

2007 34590200 11.70 

2008   45874540 15.34 

2009 51.761.902  15.1 

2010 51.512.430 15 

2011 59.376.530 12.2 

2012 72.612.870 11.92 

2013 83.619.140 16 

2014 85.031.450 10.95 

2015 77.285.830 15 

2016 70.461.720 10.82 

2017 65.604.190 10.90 

2018 63.823.570 22.6 

2019 67.322.330 13.8 

 .  المصدر :البنك المركزي العراقي , الجهاز المركزي االحصائي , التقارير السنوية , سنوات متفرقة  

مما كارشرطة اارجيش  ان اميد  ارعاملة يد ا ت طبت من ارنشاط ارزراعا ارى نشاط اخر 
ارتف  امئتمان  2006, اما را عام  2005انخفاض معدل اربطارة خال عام ادى ارى 



23 
 

ارميررا مما أدى ارى انخفاض معدل اربطارة نتيجة اثر امئتمان را منو ررص عمل 
كبير من ارعاطلين  رلعاطلين من خال زيادة ام تثمارات ارتا  اعدت على ا تيعاب عد

ر د ارتفعت ن بة اربطارة على اررغم من ارتفاع امئتمان  2008عام  عن ارعمل , اما را
ر د انخفلت ن بة  2009نتيجة ارتفاع ن بة اربطارة ارنايية , ارا عام ارميررا 

اما را اربطارة ب بب تاظيف اركثير من ارعاطلين عن ارعمل را مؤ  ات اردارة 
نتيجة مرتفاع امئتمان ارميررا  ر د شهد امخر انخفالا را معدمت اربطارة 2011عام

على اررغم من ارتفاع امئتمان ارميررا  2013ارممناح , امانها ارتفعت ن بتها را عام 
نتيجة  اء ااالاع اميتيادية اار يا ية اامجتماعية اانخفاض أ عار ارنفط مما أدى 
ارى غلق اركثير من ارمعامل ب بب انخفاض ارطلب على ار ل  ارمحلية , ارا عام 

ارتعيين رلعاطلين  ا تمر امئتمان بامرتفاع اانخفاض ن بة اربطارة نتيجة رتو باب  2014
را يفاف ار اات اامنية رلحرب على عيابات داعش , اا تمر بامنخفاض ب بب 
 يطرة داعش على عدة رراع رلميارف اراايعة لمن ارمناطق ارم يطر عليها من يبلهم 

ا تمر امئتمان بامنخفاض امانه بنفس ارايت ا تمرت معدمت اربطارة  2016, اما عام 
هجرة عدد كبير من ارمااطنين ارى ارخارج بحثا عن ارعمل , اا تمر  بامنخفاض ب بب

ارميررا ازداد معدل امئتمان ر د  2019امئتمان ارميررا بامنخفاض حتى عام 
ارممناح من ارميارف ارتجارية مما أدى ارى انخفاض معدل اربطارة ب بب ارتا   

ارعمل .اناحظ من خال ذرك بام تثمارات ارتا ا تاعبت عدد كبير من ارعاطلين عن 
اجاد عاية عك ية بين امئتمان ارميررا امعدل اربطارة أ  كلما زاد منو امئتمان ازداد 
ايبال ارم تثمرين ر اق ارعمل مما يدر  ارى انخفاض معدل اربطارة ام را حامت 

مرتفعة ا تثنائية يكان ريها امئتمان ارميررا مرتف  ام  ذرك ران ن بة اربطارة تب ى 
كارحراب اا ار رارات ارتا يتخذها أحيانا اربنك ارمركز  ارغير مدرا ة ارتا تؤد  ارى 
ارتفاع اربطارة را ارعراق .اعلى اررغم من ذرك ران ارتفكير اميتياد  مينظر ارى 
اربطارة على انها ظاهرة رئي ية ت تحق اهتماما خايا مادام ارنظرية ترى ان ارنظام 

كفيل بتهيئة ررص عمل ركل ررد يرغب بارعمل بم تاى امجر ار ائد . اميتياد  ارحر 
رعند اجاد ن بة من اربطارة ران آرية ار اق تتكفل با تمرار ميجاد ار اى ارملادة ارتا 
تعمل بماجبها على انهاء اربطارة , ركن ريما بعد ر د اختلف اممر تماما رمشكلة اربطارة 



24 
 

ات اميتيادية , اانما ها مشكلة ايتيادية خطيرة ري ت ظاهرة ب يطة تياحب ارتطار 
إلارة ارى كانها ظاهرة اجتماعية اكذرك  يا ية امن خال ذرك ظهر ارعجز را 

عادة ارتيدير .   ميزانيات اردارة اتزايد معدل ارلرائب اتم ت ييد ام تيراد اا 

 ( اثر امئتمان ارميررا را معدل اربطارة2) مخطط 

 

 (3ارباحثة بامعتماد على بيانات ارجدال )ارمخطط من عمل 

 : تحميل االنموذج القياسي: ثانيا

  Stationary of time series )أوال: اختبار استقرارية السمسمة الزمنية: )
( بامعتماد على اختبار Eviews10تم اختبار إ ت رارية متغيرات اردرا ة با تعمال برنامج )

( رلبحث عن ا ت رارية ار ا ل Augmented Dickey-Fullerرارر ارما   ) –ديكا 
( اكذرك تحديد رتبة Unit Rootارزمنية اهل كانت تعانا من جذر اراحدة )

  (   ابعد إجراء امختبار على  ار ل لة ارزمنية رجمي  ارمتغيرات Integrated rankتكاملها)
  

والمتغير األئتمان المصرفي  (UNثالثًا: تقدير إنموذج العالقة بين المتغير التاب  البطالة )
(BC ) 
 (:Co-Integrationاختبار عالقة التكامل الم ترك )  -1

( نتائج اختبار مدى جادة ارتكامل ارمشترك اربطارة ااإلئتمان ارميررا اكما 4يالو ارجدال )
 يأتا: 
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 ( 4جدول )                                        
منهجية يوضح نتائج اختبار مدى جودة التكامل الم ترك بين البطالة واإلئتمان المصرفي وفق 

 Engle-Grangerانكل وكرانجر 
 

 القيمة االحتمالية tauاحصاءة  المتغيرات
P- Value  احصاءةZ القيمة االحتمالية 

UN -2.320163 0.3724 -17.63621 0.0639 
BC -1.720740 0.6697 -5.753999 0.6584 

 (Eviews10بامعتماد على نتائج برنامج  ) ةارميدر : إعداد ارباحث  -
 

 (5جدول )
منهجية نتائج اختبار مدى جودة التكامل الم ترك بين بين البطالة واإلئتمان المصرفي وفق 

 Johansenجوهانسون 

 

 ( اايليةEviews10ارميدر : نتائج مخرجات برنامج ) -
( tau( محياءة )P- Value(  ان ار يم امحتمارية )4نلحظ من نتائج جدال )

( اجاد 5%( اركن ناحظ من جدال )5) ( جميعها اكبر من م تاى ارمعناية Zااحياءة )

Date: 07/03/21   Time: 11:35   
Sample (adjusted): 2005Q2 2019Q4   

Included observations: 59 after adjustments  
Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: UN BC    
Lags interval (in first differences): 1 to 4  

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None 0.118153 14.59045 15.49471 0.0681 
At most 1 * 0.114462 7.172004 3.841466 0.0074 

Trace test indicates 1 cointegration at the 0.05 level 
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
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 )ارميررا )اجاد تجم  مشترك ااحد عند م تاى معناية تكامل مشترك بين اربطارة ااإلئتمان
اكبر من ار يمة ارحرجة        ( من اختبار ااثر يشير ارى اجاد تكامل مشترك من  0.05

را ارحارة ااارى اهذا يدل على ررض ررلية ارعدم ارتا تنص على  (0.05)عند م تاى دمرة 
  ها ارمشترك ارتكامل متجهات يكان عدد ية. ابارتارااجاد عاية تكامل مشترك رل ل لة ارزمن

(r =1)  تااجد تزامن ارمتغير ارمف ر اائتمان ارميررا م  ارمتغير ارتاب  اربطارة أ  يف ر مما 
 أ  ارمتغيرات  بين ااجل طايلة تاازنية عاية اجاد يدل على اهذا بينهما   اكنة خطية تاريفة
 امما  .متشابها  لاكا تظهر ارطايل بحيث ارمدى را اربعض بعلها عن كثيرا تبتعد م أنها
 تيحيو متجه ت ديرها با تعمال إنماذج يمكننا ااجل ارطايلة تاازنية عاية اجاد ن تنتج  بق

 ( .ECVMارخطأ)
 (ECVM)إنموذج متجه تصحيح االخطاء   -1

ار يا ا ا ت رت عند ارفرق ااال عند  بعد ان تبين ان جمي  ارمتغيرات ارداخلة را اإلنماذج
%( باجاد ار اط  اا ب اط  ااتجال عام أا بدان ياط  ابدان اتجال 5م تاى ارمعناية )

 اربيانات بان ار ال يمكن   عليه I(1)عام. انظراس ر كان جمي  ارمتغيرات عند ارفرق امال 
تغيرات من اردرجة امارى تكاملت عند ارمرتبة امارى  اركن هنارك تكامل مشترك بين ارم

 اتأتا اآلن خطاات ت دير إنماذج متجه تيحيو ااخطاء كما يأتا: 
رتحديد عدد رترات ارتباطؤ ارزمنا ( :Lags Intervalsأواًل: تحديد عدد فترات التباطؤ الزمني )

(  يتم امعتماد على رترات ارتباطؤ ارزمنا ارمحددة ارق ECVMمنماذج تيحيو ارخطأ )
متجه امنحدار ارذاتا با تعمال ارمعايير ارخاية بارم ارنة عن طريق برنامج  إنماذج

(Eviews10) ( اآلتا: 6اكانت ارنتائج كما را ارجدال ) 
 

 (6جدول )
بين البطالة واإلئتمان  ECVMيوضح معايير تحديد عدد فترات التباطؤ الزمني النموذج 

 المصرفي
 

 كاين-معيار حنانHQ معيار شاارتزSC معيار اكايكاAIC رترة اابطاء
0 38.42243 38.49348* 38.45011* 
1 38.55819 38.77134 38.64122 
2 38.69358 39.04883 38.83196 
3 38.82868 39.32603 39.02241 
4 38.36162* 39.00107 38.6107 
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5 38.49921 39.28075 38.80364 
 (Eviews10نتائج برنامج  )ارميدر : اعداد ارباحثة بامعتماد على   -

( ان ارنتائج تشير ارى لرارة اخذ اربعة رجاات زمنية عند ت دير إنماذج 6) ناحظ من جدال
( تكامات مشتركة عند 1( رجاات زمنية ا)4متجه امنحدار ارذاتا. رذا  يتم امعتماد على )

 (. ECVMء)ت دير إنماذج تيحيو امخطا
 :ECVM تقدير إنموذج  -ثالثاً 

(  نختار أربعة رجاات زمنية عند 6) بارنظر ارى معايير تحديد رترة ارتباطؤ ارزمنا را جدال
( نتائج ت دير انماذج 7ت دير إنماذج متجه تيحيو امخطاء بمتجه ااحد  ايعطا ارجدال )

EVCM(4)  :كاآلتا 
 (7جدول )

 ((EVCMالمعامالت المقدرة إلنموذج 
Vector Error Correction Estimates 

 Date: 07/03/21   Time: 11:45 
 Sample (adjusted): 2005Q4 2019Q4 

 Included observations: 57 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating Eq: CointEq1 
 DDUN(-1) 1 
 DDBC(-1) -2.07E-08 
 

 
-1.00E-07 

 
 

[ -0.20206] 
 C 0.09859 
 Error Correction: D(DDUN) D(DDBC) 

CointEq1 -0.7531 208344 

 
-0.23337 -493385 

 
[-3.22700] [ 0.42227] 

D(DDUN(-1)) 0.425982 -118111 

 
-0.16998 -359357 

 
[ 2.50610] [-0.32867] 
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D(DDUN(-2)) 0.071637 -226948 

 
-0.17451 -368937 

 
[ 0.41050] [-0.61514] 

D(DDUN(-3)) 0.304932 -84138.2 

 
-0.14142 -298985 

 
[ 2.15619] [-0.28141] 

D(DDUN(-4)) -0.2941 -17781.8 

 
-0.14154 -299238 

 
[-2.07786] [-0.05942] 

D(DDBC(-1)) -2.10E-08 0.005744 

 
-7.20E-08 -0.15209 

 
[-0.29175] [ 0.03776] 

D(DDBC(-2)) 4.06E-08 -0.86357 

 
-7.20E-08 -0.15215 

 
[ 0.56472] [-5.67579] 

D(DDBC(-3)) -2.05E-08 0.00562 

 
-7.20E-08 -0.15152 

 
[-0.28551] [ 0.03709] 

D(DDBC(-4)) 3.15E-08 -0.15134 

 
-7.20E-08 -0.15152 

 
[ 0.43936] [-0.99880] 

C -0.0196 32261.14 

 
-0.35297 -746227 

 
[-0.05552] [ 0.04323] 

R-squared 0.518413 0.559465 
Adj. R-squared 0.426194 0.475107 
Sum sq. resids 332.735 1.49E+15 
S.E. equation 2.660727 5625143 

F-statistic 5.621553 6.632056 
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Log likelihood -131.162 -961.319 
Akaike AIC 4.953049 34.08136 
Schwarz SC 5.311479 34.43979 

Mean dependent 0 0 
S.D. dependent 3.512512 7764229 

Determinant resid covariance (dof adj.) 1.97E+14 
Determinant resid covariance 1.34E+14 
Log likelihood -1088.82 
Akaike information criterion 38.9762 
Schwarz criterion 39.76475 

 

 ( اايلية Eviews10ارميدر : نتائج مخرجات برنامج )  -
 كاآلتا:  ECVM(4)ابذرك يمكن كتابة نماذج 

D(DDUN) = C(1)*( DDUN(-1) - 2.07327706169e-08*DDBC(-1) + 
0.0985901663813 ) + C(2)*D(DDUN(-1)) + C(3)*D(DDUN(-2)) + 
C(4)*D(DDUN(-3)) + C(5)*D(DDUN(-4)) + C(6)*D(DDBC(-1)) + 
C(7)*D(DDBC(-2)) + C(8)*D(DDBC(-3)) + C(9)*D(DDBC(-4)) + C(10) 
D(DDBC) = C(11)*( DDUN(-1) + 2.07327706169e-08*DDBC(-1) + 
0.0985901663813 ) + C(12)*D(DDUN(-1)) + C(13)*D(DDUN(-2)) + 
C(14)*D(DDUN(-3)) + C(15)*D(DDUN(-4)) + C(16)*D(DDBC(-1)) + 
C(17)*D(DDBC(-2)) + C(18)*D(DDBC(-3)) + C(19)*D(DDBC(-4)) 
+C(20) 

 

ر يابعد تحديد ارمعادمت ارت ديرية بماجب انماذج امنحدار ارذاتا من اررتبة اررابعة ن ام بت د
 (  8هذل ارمعادمت بماجب طري ة ارمربعات اريغرى اكما مبين را جدال )

  EVCM(4) المعامالت المقدرة بموجب طريقة المربعات الصغرى إلنموذج (8)جدول
 

System: UNTITLED 
Estimation Method: Least Squares 
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Date: 07/03/21   Time: 11:49 
Sample: 2005Q4 2019Q4 
Included observations: 57 
Total system (balanced) observations 114 

 
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C(1) -0.7532 0.233374 -3.22745 0.0017 
C(2) 0.426051 0.169978 2.506503 0.0139 
C(3) 0.071939 0.174509 0.412237 0.6811 
C(4) 0.304999 0.141422 2.156662 0.0336 
C(5) -0.29379 0.141541 -2.07564 0.0407 
C(6) -2.10E-08 7.19E-08 -0.29171 0.7712 
C(7) 4.11E-08 7.20E-08 0.571742 0.5689 
C(8) -2.05E-08 7.17E-08 -0.28544 0.7759 
C(9) 0.244099 0.151432 2.153431 0.0231 
C(10) -0.01962 0.35297 -0.0556 0.9558 
C(11) 208344 493385.1 0.422275 0.6738 
C(12) -118111 359357.1 -0.32867 0.7431 
C(13) -226948 368936.7 -0.61514 0.5399 
C(14) -84138.2 298984.7 -0.28141 0.779 
C(15) -17781.8 299238 -0.05942 0.9527 
C(16) 0.005744 0.152093 0.037765 0.97 
C(17) -0.86357 0.152149 -5.67579 0 
C(18) 0.00562 0.151517 0.037088 0.9705 
C(19) -0.15134 0.151517 -0.9988 0.3205 
C(20) 32261.14 746226.9 0.043232 0.9656 
Determinant residual 
covariance 

1.34E+14 

Equation: D(DDUN) = C(1)*( DDUN(-1) - 2.07327706169E-08*DDBC (-1) + 
0.0985901663813 ) + C(2)*D(DDUN(-1)) + C(3)*D(DDUN(-2)) + C(4) 
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*D(DDUN(-3)) + C(5)*D(DDUN(-4)) + C(6)*D(DDBC(-1)) + C(7) 
*D(DDBC(-2)) + C(8)*D(DDBC(-3)) + C(9)*D(DDBC(-4)) + C(10) 
Observations: 57 

   
R-squared 

0.51841
2 

Mean 
dependent var 0 

Adjusted R-squared 0.42619
3 

S.D. 
dependent var 3.512512 

S.E. of regression 2.66072
9 

    Sum 
squared resid 332.7355 

Durbin-Watson 
stat 1.843568 

   
     Equation: D(DDBC) = C(11)*( DDUN(-1) + 2.07327706169E-08*DDBC(-1) + 
        0.0985901663813 ) + C(12)*D(DDUN(-1)) + C(13)*D(DDUN(-2)) + 
        C(14)*D(DDUN(-3)) + C(15)*D(DDUN(-4)) + C(16)*D(DDBC(-1)) + 
        C(17)*D(DDBC(-2)) + C(18)*D(DDBC(-3)) + C(19)*D(DDBC(-4)) + 
        C(20) 

   Observations: 57 
   

R-squared 
0.55946
5 

    Mean 
dependent var 0 

Adjusted R-squared 
0.47510
7 

    S.D. 
dependent var 7764229 

S.E. of regression 5625143 
    Sum 
squared resid 1.49E+15 

Durbin-Watson 
stat 1.998156 

 ( اايلية Eviews10ارميدر : نتائج مخرجات برنامج ) -
 ( يتضح ان أفضل معادلة مقدرة هي المعادلة :8من جدول ) -

D(DDUN) = -0.7532*( DDUN(-1) + 2.07327706169E-08*DDBC(-1) + 
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0.0985901663813) + 0.426051*D(DDUN(-1) + 0.071939*D(DDUN (-2) + 
0.304999 
*D(DDUN(-3)) -0.29379*D(DDUN(-4)) -2.10E-08*D(DDBC(-1)) + 4.11E-
08 
*D(DDBC(-2)) -2.05E-08*D(DDBC(-3)) + 0.244099*D(DDBC(-4)) -0.01962 

 

Equation: D(DDUN) = C(1)*( DDUN(-1) - 2.07327706169E-08*DDBC(-1) + 
0.0985901663813 ) + C(2)*D(DDUN(-1)) + C(3)*D(DDUN(-2)) + C(4) 
*D(DDUN(-3)) + C(5)*D(DDUN(-4)) + C(6)*D(DDBC(-1)) + C(7) 
 *D(DDBC(-2)) + C(8)*D(DDBC(-3)) + C(9)*D(DDBC(-4)) + C(10) 

 

مرتفعة مما يدل على ان  تمعيار  اان ييمة معامل ارتحديد رها ري  ذرك منها ح  ت ايل خطأ
 ( ناحظ ما يأتا:1. امن خال ارمعادرة )امنحدار غير  زائف

( را VECM( من خال هذل ارمعادرة ارخاية بجنماذج تيحيو ارخطأ )UNيعرف اربطارة ) .1
 ارمدى ارطايل اار يير. 

ت زمنية بارن بة ررئتمان ؤا( را ارمدى ار يير بثابت اباربعة تباطUNيعرف اربطارة ) .2
 ارميررا ابارفراق ااارى. 

معامل تيحيو ارخطأ يح ق ارشرط اركارا ارازم رها  ارب منه يمثل أثر ارتكيف ا  ياة  .3
اررج  اا ارجذب نحا ارتاازن من امجل ار يير ارى امجل ارطايل   رار اة ار لبية ارعك ية 

عامل تيحيو ارخطأ ها ارتا تيحو ارم ار اترجعه من العه ارمنحرف ارى م ارل رم
% من أخطاء ااجل 75.3 اذرك من ارمدى ار يير ارى ارمدى ارطايل امعنا  رن بة 

ار يير يمكن تيحيحها را مدة من ارزمن من أجل اررجاع ارى ارال  امتزانا )ارال  
ها هنا معامل تيحيو ارخطأ من اجل معررة ارطايل ااجل(   امدة ارزمن ارتا يحتاج

امنحراف را اربطارة من ارمدى ار يير ارى ارمدى ارطايل ها  نة انيف 
 t(. كما أن ييمة معامل ارتيحيو معناية إحيائياس رار يمة ارمح ابة رل 0.7532/1)ت ريباس 
 ن ييمتها ارجدارية بار يمة ارمطل ة. ماكبر 

ة ااإلئتمان ارميررا را ارمدى ارطايل اها أمر منط ا هنارك عاية طردية بين اربطار .4
نتيجة زيادة  تأثير اإلئتمان ارميررا بارتفاع معدل اربطارة ابارتارا رزيادة اربطارة زيادة 
ح ي ية اظاهرية منفعية رها انعكا ات  ااء على ار درة ارشرائية رلمااطنين )ام تهاك( اا 

مار(   كما ناحظ ان معامل امئتمان ارميررا دال )ام تث على م تاى ارمشاري  ارجديدة
 اكبر من ار يمة ارجدارية.  tاحيائياس رمطلق ار يمة ارمح ابة رل 



33 
 

( ييمة ري ت بارمرتفعة بشكل عارا مما يدل 0.52ناحظ ان ييمة معامل ارتحديد اربارغة ) .5
ب بب امئتمان  رات را اربطارة كانتي%( من ارتغي52على ان امنحدار غير زائف. ا  ان )
%( تعاد ارى متغيرات اخرى خارج حداد اردرا ة 48ارميررا اارن بة اربايية ااربارغة )

 ارحارية. 
 ارجدارية   ذرك يعنا معناية امنماذج ارم در. Fارمحا بة اكبر من ييمة  Fييمة  .6

 رابعًا: اختبار جودة انموذج تصحيح االخطاء بين البطالة واالئتمان المصرفي: 
يعتبر هذا امختبار من أهم ارمعايير ارتا ( :LM-TESTاختبار االرتباط الذاتي لمبواقي) -1

( يبين نتائج هذا 9ت تخدم رلكشف عن اجاد ارتباط ذاتا را  ل لة ارباايا اارجدال)
 (9جدال )                امختبار:

واالئتمان المصرفياختبار االرتباط الذاتي لمبواقي النموذج تصحيح االخطاء بين البطالة   

VEC Residual Serial Correlation LM Tests 
Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h 
Date: 07/03/21   Time: 14:26 
Sample: 2004Q1 2019Q4 
Included observations: 57 

Lags LM-Stat Prob 
1 2.753165 0.5999 
2 5.521367 0.2379 
3 2.781470 0.5950 
4 0.982387 0.1244 
5 0.778914 0.9413 

Probs from chi-square with 4 df. 
 

 ( اايلية Eviews10ارميدر : نتائج مخرجات برنامج )
( ان جمي  ار يم امحتمارية غير معناية من كل ييمة اكبر من م تاى 9ناحظ من جدال )

( ابارتارا عدم ررض ررلية ارعدم ارتا تنص على عدم اجاد ارتباط ذاتا 0.05ارمعناية )
 مما يدل على جادة اانماذج ارم در. (No Serial correlation) بين ارباايا 

يكشف هذا امختبار عن عدم ثبات ييمة ( : White-TESTاختبار عدم التجانس ) -2
 امختبار( يبين نتائج هذا 10ارعشاائا اارجدال) تباين ارخطأ
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 اختبار التجانس النموذج تصحيح االخطاء بين البطالة واالئتمان المصرفي  (10) جدول
 VEC Residual Heteroskedasticity Tests: Includes Cross Terms 

Date: 07/03/21   Time: 14:29 
Sample: 2004Q1 2019Q4 
Included observations: 57 

Joint test: 
Chi-sq Df Prob. 

38.08198 99 1.0000 
% ابارتارا عدم ررض ررلية 5( ناحظ ان ار يمة امحتمارية اكبر من 10) من خال جدال

 ارعدم ارتا تنص على ان  ل لة ارباايا رها تباين متجانس ابارتارا ران امنماذج ارم در م
 مشكلة امرتباط ارذاتا ام من مشكلة عدم تجانس ارتباين.من يعانا 

ي دم هذا امختبار ام ت رارية اركلية اختبار مقموب الجذور االحادية لصالحية االنموذج :  -3
 ( بيبن ذرك1ريم ) اارشكلرانماذج 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ( نتائج اختبار م لاب ارجذار امحادية رياحية امنماذج1 ) شكل
( ان جمي  ارن اط داخل حداد ارهدف را اردائرة اييمتها ايل من اا ت اا  1ناحظ من ارشكل )

 ككل م ت ر.  ECVMابارتارا رجن انماذج  1
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 ( ا تجابة اربطارة ريدمات امئتمان ارميفر  رعشرة   ناات م بلة2) شكل

% را امئتمان ارميررا تؤد  ارى 1 ( ان حداث يدمة ايجابية بل 2ناحظ من ارشكل)
 نة اتتراج  بشكل  1-7ا تجابة رارية ايجابية متزايدة با تمرار را معدل اربطارة را ارفترة 

 %. 5 بن بة  8-9طفيف را ارفترة 
 االستنتاجات : 

 ارللللللى يشللللللير ااثللللللر اختبللللللار من ارميللللللررا ااإلئتمللللللان اربطارللللللة بللللللين مشللللللترك تكامللللللل اجللللللاد -1
 0.05  دمرللللللة م للللللتاى عنللللللد ارحرجللللللة ار يمللللللة مللللللن اكبللللللر λ_trace من مشللللللترك تكامللللللل اجلللللاد
 عايللللللة اجللللللاد علللللللى تللللللنص ارتلللللا ارعللللللدم ررلللللللية ررللللللض علللللللى يلللللدل اهللللللذا ااارللللللى ارحارللللللة رلللللا

 ان أ ( 0.55 ) بلغللللللللت ارتحديللللللللد معاملللللللل ييمللللللللة ابينلللللللت.   ارزمنيللللللللة رل ل للللللللة مشللللللللترك تكاملللللللل
  ارمحلا ارناتج را ارحايلة ارتغييرات من%( 55 ) ن بة يف ر ارميررا امئتمان

 تأثير  زيادة نتيجة ارطايل ارمدى را ارميررا ااإلئتمان اربطارة بين طردية عاية اجاد -2
 رها منفعية اظاهرية ح ي ية زيادة اربطارة رزيادة ابارتارا اربطارة معدل بارتفاع ارميررا اإلئتمان

 ارمشاري  م تاى على اا( ام تهاك) رلمااطنين ارشرائية ار درة على  ااء انعكا ات
 را ارتغيرات من%( 52 ) ان ا ( 0.52) اربارغة ارتحديد معامل اييمة. (ام تثمار)ارجديدة
 ارميررا امئتمان ب بب كانت اربطارة

 التوصيات

ماظفا ارميرف  يجب ان تكان درا ة ارمخاطر جزء من عملية اتخاذ ار رار رلميرف   اتاهيل.1
اتنا ب أايات ت ديد ار راض م  ارتدر ات ارن دية رلم ترض اتطابق حجم ار رض م  حاجة 

 ارم ترض اار يام بمرايبة أالاع ارم ترض .
 عامل تكان ان ارتجارية ارميارف يبل من ارم دم ارميررا امئتمان زيادة يكان ان ينبغا.2

 ام ارات بتجاهات امئتمان ت ديم خال من ارعراق را ارمتزايدة اربطارة ن بة ت ليل را م اعد
 .ارعاملة اميد  رتشغيل محفزة
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 ناجحة ارغير ارمشاري  اا اميتيادية ار طاعات ربعض ارم دم ارميررا امئتمان من ارت ليل.3
 م تاى من رلحد اربلد داخل اميتياد  ام ت رار يلمن مما جيدة غير ايتيادية جداى ذات

 .ارتاازن على اارمحارظة ارتلخم
 المصادر

 كتب اوال: 

 . 1971, 1 طبعة, بيرات,  ارعربية ارنهلة دار,  اميتيادية  ارما اعة راشد   اربراا .1

 اارتطبيق ارنظرية بين اركلا اميتياد مبادئ   ح ين احمد   اررراعا   اايف خارد أرازنا.2
 .2014 عشر ارحادية ارطبعة   رلنشر اائل دار  

   امارى ارطبعة   عبداهلل هشام ترجمة   اميتياد   نارد اريام   هااس   بال    امل ان.3
 . 2001 اهلية مطبعة   امردن عمان

 ارمعايرة اررأ مارية مشكات مخطر تحليل   رلبطارة ار يا ا اميتياد   زكا رمز .4
 . اركايت   اامداب اارفنان رلث ارة اراطنا ارمجلس ييدرها كتب  ل لة1978

 ، االولى الطبعة ، والبنوك النقود اساسٌات ، االعرجً سعد كاظم ، الغالبً جلٌل الحسٌن عبد.5

 .2116 الثانً كانون ، النجف

 ام كندرية   ارجامعية اردار   اارجزئية اركلية اميتيادية ارنظرية   احمد ي رى اررحمن عبد.6
 .1971 ارثانية ارطبعة  

 ، االردن ، والتوزٌع للنشر اثراء ، العمل اقتصادٌات ، حسن عجالن حسٌن ، طاقة محمد.7 

 .2118 ، االولى الطبعة

 دراسات وبحوثثانيا: 

 مجلة   اميتياد  ارنما تح يق را ارعرايية رلميارف ارتمايلا اردار حمزة  كريم ح ن.1
 .2015  نة 9 ارمجلد 32 ارعدد   عشر ارحادية ار نة   اامدارية اميتيادية رلعلام  ارغر 

 راياح ارعراق مجلة   ارعرايا اميتياد را ارتلخم ظاهرة تغير   ارربيعا خلف راح.2
 .2006   بغداد   ااميتيادية ارمارية ار يا ات ادار ارتلخم عن خاص عدد   اميتياد 

 العلوم مجلة الجزائر فً االجتماعٌة والحماٌة الدعم وتدابٌر البطالة ، الباقً عبد ، روابح.3

 .2112 ، 37 العدد 1قسنطٌنة جامعة ، االنسانٌة
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 ارميررا امئتمان حال ارليبا رلميرف اارتنمية ارتجارة نشرة   علا راز  ارشايهد  .4
 http:www.Bankofcd.com/page. asp? page = 264 امركترانية اريفحة  2003 

 اربطارين طرف من ارم امة اارمتا طة اريغيرة ارمؤ  ة نجاح محددات   ريلى عاشار بن.5
 ارعايمة ارجزائر م تاى على ميدانية درا ة   اربطارة على رلتأمين اراطنا بارينداق اارمدعمة
2009. 

 ا بل 2013 عام بعد ارعراق را اربطارة اأ باب ااي    ارشمر  اهلل عبد حماد  ما.6
 ارجامعة   اميتيادية رلعلام بغداد كلية مجلة   ارمنيار   ارت نا ارطبا ارمعهد   معارجتها

 .2013 اثاثان  بعة   عدد

 رسائل واطاريحثالثا: 

جليلة ميعار   اطراحة دكتارال   م ؤارية اربنك عن امئتمان ارميررا را ار انان .1
 2016/ كلية ارح اق اارعلام ار يا ية -1ارجزائر    جامعة باتنة 

 التقاريررابعا:

 .2010ارعرايا ارت رير اميتياد    ارجهاز ارمركز  رإلحياء اربنك ارمركز  .1

 2010ارجهاز ارمركز  رإلحياء  اربنك ارمركز  ارعرايا ارت رير اميتياد   .2
منظمة ارعمل ارعربية  يا ات ارتدريب را لاء ار درات اميتيادية   مكتب ارعمل اردارا   .3

2003 


