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 بسى اهلل انشمحٍ انشحْى

رَا انَّزُِ ُّمْشِضُ انهَّوَ لَشْضًا حَسَنًا يٍَ   ﴿

 ﴾ فَُْضَاعِفَوُ نَوُ ًَنَوُ أَجْشٌ كَشِّىٌ
 
 

 

 صدق هللا العلي العظيم
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 اإلهداء  

اىل ينجِ انبششّت باذلذٍ ًانفشلاٌ...... خري اخلهك امجعني حمًذ صهَ اهلل عهْو 

 ًانو انطْبني انطاىشٍّ 

 إىل اىم انعرتة ال انبْج انكشاو ...عهْيى افضم انخحْت ًانسالو . 

        إىل يٍ سيشث عْنيا يف حشبْخنا ًصاسعج يصاعب احلْاة يٍ اجهنا ًانذحِ انعضّضة               

إىل يٍ كنج امتنَ ًجٌده يعِ يف ىزه انهحظت اىل عضُ ًفخشُ ًانذُ انعضّض 

 )سمحو اهلل حعاىل(                                   

إىل يٍ لامسين حلظاث انخعب ًاالسىاق ًلذو يل انذعى ًادلساعذة إلمتاو ىزه 

                      انشسانت ًكاٌ خري دافع ًيشجع يل ..إىل ششّكيت يف ىزه احلْاة

 صًجيت

 اخٌحِ االحبت      عضُ ًسنذُ يف انضياٌ   ...... إىل

 .... اىذُ ىزا اجليذ ادلخٌاضع...إىل كم يٍ ّسعذه جناحِ  

 

 

 انباحث                                                                                                                               



 

 

 والعرفانالشكر 

 

( الحسد هلل رب العالسين والرالة والدالم عمى اشرف االنبياء والسرسمين سيدنا دمحم)
 وآلو الطيبين الطاىرين.

أتقدم بالذكر الجزيل ووافر االمتشان والثشاء والتقدير الى مذرفي وأستاذي الفاضل 
الشرافو عمى ىذه الرسالة ولسا ابداه من دعم ) نبيل مهدي الجنابي ( الدكتهر   
 الدديدة وأرائو القيسة واذ كان لتهجييات من جيهد كبيرة وسخية،وما بذلو متهاصل  

 جزاه هللا عشي خير الجزاء.ف الرسالةالفزل في اتسام ىذه 

وأتقدم بجزيل الذكر ووافر االمتشان إلى عسادة  كمية االدارة واالقتراد متسثمة      
( والديد رئيس قدم االقتراد واألستاذ سهسن كريم ههدان  باألستاذ   الدكتهر )

( وإلى جسيع أساتذة قدم االقتراد لسا قدمهه من مهند فائز سعدون السداعد الدكتهر )
  مداعدة ودعم معشهي وفقيم هللا جسيعًا.

كل الذكر والعرفان الى الدادة رئيس واعزاء لجشة السشاقذة لتفزميم بالسهافقة عمى 
 مشاقذة رسالتي وأغشائيا بسعمهماتيم القيسة .

كسا اقتزى واجب العرفان بالجسيل ان أتقدم بجزيل الذكر الى زمالئي طمبة  
كل من مدَّ لي يد العهن  والىالدراسات العميا / كمية االدارة واالقتراد/ قدم االقتراد 

من قريب وبعيد وله بالدعاء بظير الغيب، بهرك فييم جسيعًا وجزاىم هللا عشي الجزاء 
 األوفى .

     

 

   الباحث                                                             

 

 

 



 .....المدتخلص
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 ادلستخهص
ييدف ىذا البحث الى تحليل وقياس اثر االقتراض الحكهمي الداخلي في االئتسان السررفي      

وبفرضية مفادىا "ان العالقة بين االقتراض الحكهمي الداخلي   0200-0202الخاص في العراق للسدة 
 وفي  تحليل واقع االقتراض الحكهمي .(crowding in)واالئتسان السررفي الخاص ىي عالقة  تحذيد 

الداخلي واالئتسان السررفي السقدم لالقتراد العراقي ، تبين ان بداية االرتفاع الكبير في االقتراض 
وكان  0202و الردمة السركبة عام  0202الحكهمي الداخلي كان نيتجة للردمة السزدوجة في عام 

في دعم مدتهى االئتسان السررفي دون مدتهى الطسهح وىشاك ضعف واضح الداء القطاع السررفي 
 الحديثة  القطاع الخاص وتم قياس واختبار الفرضيات السفدرة للعالقة بين الستغيرين وباستعسال األساليب

، فزاًل عن التعرف البحث  هضهعفي دراسة العالقة بين الستغيرات االقترادية مفي التحليل القياسي 
ر بااختبارات الدكهن )االستقرارية( واختعلى الخرائص للدالسل الزمشية ليذه الستغيرات، إذ تم تطبيق 

ترحيح متجو ونسهذج   Bound Testلسشيج الحدود  Co-  integration  التكامل السذترك 
. واظيرت الشتائج الفرضية السفدرة للعالقة بين ARDEL ونسهذج الفجهات الستباطئة  ،VECMالخطأ

اع الخاص ىي الفرضية الكيشزية ووجهد عالقة االقتراض الحكهمي الداخلي واالئتسان السحلي السقدم للقط
إيجابية طهيلة وقريرة االجل بين ) االئتسان السحلي الخاص والشاتج السحلي اإلجسالي ومعدل الشسه 
الحقيقي( وعالقة سلبية قريرة وطهيلة االجل بين )االئتسان الخاص ومعدل التزخم ومعدل فائدة 

 ت والتهصيات.االقتراض( . وختم البحث بأىم االستشتاجا
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 34 – 4 مذخم وظشي االقرتاض احلكىمي ) انذيه احلكىمي( واالئتمبن ادلصشيف 
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 1 الــمـقـدمـة 
 

 املقدمة 

تستمػ الحكؾمة حؾافد قؾية لتسؾيل نفقاتيا مؽ خالل االقتخاض السحمي والجولي. ومع ذلػ ، قج يكؾن      
 مؤخخا العخاقية  الؾصؾل إلى سؾق االئتسان الجولي محجوًدا في بعض األحيان. وىكحا ، لجأت الحكؾمة

كان القظاع السالي ، وخاصة الشغام السرخفي ، في معغؼ و   إلى االقتخاض أكثخ مؽ السرادر السحمية.
البمجان الشامية خاضًعا لتجخالت حكؾمية واسعة الشظاق وغالًبا ما يتؼ تحجيج أسعار الفائجة إدارًيا مؽ قبل 

ؾق ، فإن 'تؾافخ االئتسان' سيكؾن أكثخ البشػ السخكدي. إذا لؼ يتؼ تحجيج أسعار الفائجة مؽ خالل مقاصة الد
 سياسة التحخيخالخاص. عمى الخغؼ مؽ تشفيح  االئتسانأىسية في فيؼ آثار االقتخاض الحكؾمي عمى 

الشامية في الدشؾات األخيخة ، ال تدال التجخالت الحكؾمية كبيخة في  االقظارالسالي في معغؼ  واالنفتاح
في القظاع السرخفي بالكامل ، فإن تأثيخات االقتخاض الحكؾمي  العجيج مؽ البمجان. حتى لؾ تؼ تحخيخ

الشامية قج يدتسخ التؾسط فييا في السقام األول مؽ خالل تؾافخ االئتسان ، نغًخا لالقظار  االئتسان الخاص 
 ألن أسؾاق االئتسان أقل تظؾرًا وأن تخشيج االئتسان قج يكؾن أكثخ أىسية. 

( مؽ عجة صجمات داخمية وخارجية ، تسثمت 0200-0202قي لمسجة )وقج عانى االقتراد العخا     
احتالل العرابات االرىابية  ثمث االراضي العخاقية فزال عؽ انخفاض  0202بالرجمة السددوجة عام 

وما  01-ثؼ تمتيا الرجمة السخكبة   جائحة كؾفيج 0202اسعار الشفط العالسية والتي استسخت اثارىا لغاية 
فاض  اسعار الشفط العالسية وازمة مالية داخمية بدبب عجد الحكؾمة عمى تدجيج رواتب رافقيا مؽ انخ

إن االقتخاض مؽ الدؾق السحمية بسعجل أعمى مؽ ذلػ في الدؾق الجولية يزع عبًئا إضافًيا  السؾعفيؽ .
أن يكؾن  مؽ السحتسلو عمى السيدانية ويخمق إمكانية استبعاد القظاع الخاص مؽ تمقي األمؾال الستاحة. 

لتؾسيع نظاق االقتخاض السحمي تجاعيات خظيخة عمى السجى الظؾيل. خالل ىحه الفتخة الحخجة ، مؽ 
الستؾقع أن تؤدي معجالت اإلقخاض السختفعة ، إلى جانب القيؾد العجيجة األخخى ، إلى تقميص الديؾلة 

 .دور القظاع الخاص في العخاق وإعاقة 

 اهمية البحث :

 ذ يتشاول مذكمة حجيثة قائسة في االقتراد العخاقي في الؾقت الخاىؽ.حجاثة السؾضؾع ا  -

يعج ىحا البحث مؽ البحؾث التي تجعؼ القظاع الخاص العخاقي ، وتفعيل دوره ، وىؾ مؽ الستظمبات   -
 األساسية  في اي تشؾيع لالقتراد  واالبتعاد عؽ االحادية .
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 نجرة البحؾث العخبية في التخرص السحكؾر .  -

 البحث :مشكلة 

عمى أساس التأصيل الشغخي عمى االقل، فان العالقة بيؽ االقتخاض الحكؾمي الجاخمي واالئتسان السرخفي 
السقجم لمقظاع الخاص، ىي مبيسة. اذ ىشاك ثالث فخضيات تفدخ ىحه العالقة : الفخضية االولى: 

والثانية: الفخضية الشقؾدية ، (.  Crowding onالفخضية الكيشدية ، عالقة مؾجبة بيؽ الستغيخيؽ ) تحذيج 
(. واالخيخة ىي  فخضية التؾقعات العقالنية عجم Crowding outعالقة عكدية بيؽ الستغيخيؽ ) مداحسة 

 وجؾد عالقة بيؽ الستغيخيؽ ) فخضية التكافؤ الخيكاردي( .

-0202ة )وتتحجد مذكمة البحث باي مؽ الفخضيات اعاله تشظبق عمى واقع االقتراد العخاقي  لمسج   
، في قيام السرارف بسشح االتسان بذكل كبيخ الى قظاع الحكؾمي وذلػ لكؾنو أتسان مزسؾنَا و ( 0200

 .الخاص الحي يترف بالسخاطخ العالية  نأقل مخاطخ عمى حداب الحرة السظمؾبة لالئتسا

 هدف البحث : 

 تقجيؼ اطار نغخي لمعالقة بيؽ الستغيخيؽ والفخضيات السفدخة ليا . -

 واختبار العالقة بيؽ االقتخاض الحكؾمي الجاخمي واالئتسان الخاص كسيا. قياس -

والقظاع السرخفي والسدتثسخيؽ مؽ القظاع  البشػ السخكدي العخاقي سقتخحات إلى التقجيؼ بعض  -
وبالتالي تعديد الشسؾ  لمقظاعات السختمفة االئتسان لتيديخ دخؾلالخاص ، وكحلػ الحكؾمة 

 االقترادي.

 ث :فرضية البح

ان العالقة بيؽ االقتخاض الحكؾمي الجاخمي واالئتسان السرخفي الخاص ىي عالقة  تحذيج    
(crowding in). 

 

 

 



 3 الــمـقـدمـة 
 

 منهجية البحث :

لغخض الؾصؾل الى ىجف البحث، استخجم السشيج  االستقخائي واالسمؾب التحميمي لتحميل البيانات 
والسؤشخات الستاحة عؽ مذكمة البحث مؽ مرادر وطشية فزال عؽ السجالت والكتب والخسائل الجامعية 

 اسي مؽ البحث الستؾفخة في ىحا السجال. فزال عؽ السشيج االستشباطي واستخجم في االسمؾب الكسي والقي

 حدود البحث :

واختيار السجة ىحه ليا مبخراتيا النيا تتزسؽ  0200-0202الحجود الدمانية : يغظي البحث السجة  -
 بجايات االرتفاع في الجيؽ العام الجاخمي ، وضخورات تتعمق بالقياس االقترادي .

 الحجود السكانية :  مكان البحث االقتراد العخاقي . -

 هيكلية البحث :

اجل تحقيق البحث الىجافو واختبار فخضيتو ، جدء عمى ثالثة فرؾل  . تشاول االول : االقتخاض  مؽ
الحكؾمي واالئتسان السرخفي مجخل نغخي  ، واعج في  مباحث ثالثة  ، كان االول : االطار السفاهيسي 

والسبحث الثالث:  والسعخفي لالقتخاض الحكؾمي ، والثاني : االئتسان السرخفي : مجخل مفاهيسي معخفي ،
الفخضيات السفدخة لمعالقة الشغخية بيؽ االقتخاض الحكؾمي الجاخمي واالئتسان الخاص . وتشاول الفرل 
الثاني الجانب التحميمي الؾصفي وكان : تحميل واقع االقتخاض الحكؾمي الجاخمي واالئتسان الخاص في 

االول تحميل واقع االقتخاض) الجيؽ ( تشاول ي ، ن( وكان فرالو في مبحث0200-0202العخاق لمسجة )
( ، والثاني تحميل واقع القظاع السرخفي 0200-0202الحكؾمي الجاخمي في االقتراد العخاقي  لمسجة )

(  . وكان العسل القياسي متشاوال 0200-0202واالئتسان السرخفي السقجم الى االقتراد العخاقي  لمسجة )
-0202االقتخاض الحكؾمي الجاخمي في االئتسان الخاص لمسجة ) في الفرل األخيخ وبعشؾان :  قياس اثخ

( ، و بجدئيؽ ، كان األول عؽ : مجخل نغخي لشسؾذج االنحجار الحاتي لمفجؾات الدمشية السؾزعة 0200
عمى بيانات االقتراد العخاقي. بعشؾان  ARDL، و الثاني تعخض لتظبيق نسؾذج  ARDLالستباطئة : 

  0200 -0202خاض الحكؾمي الجاخمي واالئتسان الخاص لمسجة  قياس العالقة بيؽ االقت
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  :متهيد

 وما الجيؽ االقتراد الكمي ،لتحميل سياسات  الجؾانب السيسة والعسمية مؽ العجد السالي  يعج     
االصؾل  مؽ ميًسا مكؾًنا الحكؾمية وسائل القخوض وتسثل. التخاكسي  لمعجد اال ىؾ نتاج  الحكؾمي

مالية الحكؾمة و سياسة  بيؽ الؾصل حمقة وىي ، الستقجمة لمبمجان  العامة أالسؾاق السالية في االجسالية 
 بو ُألحق حداًسا مؾضؾًعا وانتقاده الحكؾمي الجيؽ كان لقج .ةوالديؾل الفائجة معجل خالل البشػ السخكدؼ مؽ

 أسعار وانييار كؾرونا لؾباء االقترادؼ االضظخاب ثؼ ، 8002بجأ بفقاعة االسكان عام  الفكخؼ  التشغيخ
 اعادة االطخ الفكخية والشغخية  الستؾقع مؽ ، لحلػ. ليترجر السذيج الحالي  العام الجيؽ أعادت ، الشفط

 الغخض ىحا واعج ىحا الفرل ليتشاول  .والدياسات الكمية  العامة السالية في سياسة ومقارباتيا لمجيؾن 
 عمى الزؾء إلقاء لمعالقة بيؽ االقتخاض الحكؾمي واالئتسان السرخفي و الخئيدية السشاىج ومشاقذة لعخض

 االتية :لظبيعة ىحه العالقة وعميو قدؼ الفرل عمى السباحث  اإلطار الشغخؼ الفكخؼ 

 االقتخاض  )الجيؽ ( الحكؾمي  واالئتسان السرخفي : اطار  مفاليسي معخفي. السبحث االول :

 االئتسان السرخفي : مجخل مفاليسي معخفي . السبحث الثاني :

بيؽ االقتخاض الحكؾمي الجاخمي واالئتسان السرخفي الشغخية الفخضيات السفدخة لمعالقة  السبحث الثالث:
 .الخاص
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 احلكومي ( أطار مفاهيمي ومعريف  االقرتاض احلكومي ) انديه:  املبحث االول

Government borrowing (government debt) is a conceptual and 
cognitive framework 

العامة األخخػ  الييئاتأو احجػ  ما تقتخضو الحكؾمة مؽ امؾال ، الحكؾمية ، ىييقرج بالقخوض      
ما تؼ تعيجىا بخد  يئات الخاصة الؾطشية واألجشبية أو مؽ السؤسدات الجولية نغيخيمؽ األفخاد أو مؽ ال

وقج كان الفكخ  . األخخػ السحجدة طبقًا لذخوط العقج السداياحجدة وبعض موبجفع فائجة سشؾية  اقخاضو
 ال يجؾزمرادر استثشائية  الحكؾميةالسالي التقميجؼ الحؼ كان سائجًا إبان الجولة الحارسة يخػ في القخوض 

اضيق الحجود، ألن ىحه القخوض تؤدؼ إلى نقص رؤوس األمؾال السعجة لالستثسار  فيااللتجاء الييا اال 
 بسكؽ الحكؾميةالتقميجية وبيشت أن القخوض  وحةاالطخ خظأ  بإعيارالخاص. وقج تكمفت الشغخية الكيشدية 

 جان البم وتقميل حجة الجورات االقترادية. وفي الأن تدتخجم كأداة اقترادية مؽ أجل تشذيط الظمب الفع
أجل تسؾيل استثسارات  )وغالبيتيا قخوض أجشبية( مؽ الحكؾميةفقج تؼ االعتساد عمى القخوض  الشامية

: أنؾاع  سيتعخض ىحا السبحث الى الحكؾمية في القخوض ىحا البحثوفي نظاق القؾمية .) الخظة 
 الحكؾمية استيالك القخوض و  الحكؾميةتبجيل القخوض و ؛  الحكؾميةإصجار القخوض و ؛ الحكؾميةالقخوض 

 واالثار الكمية لمقخوض الحكؾمية ( .

 الحكوميةأنواع القروض : السظلب االول 

فسؽ ناحية  .ختمفة تبعًا لؾجية الشغخ التي يقؾم عمييا التقديؼمتقديسات  الحكؾمية تقدؼ القخوض      
قخوض اختيارية وقخوض إجبارية. ومؽ الحكؾمية عمى حخية في االكتتاب في القخوض تقدؼ القخوض لا

. ومؽ ناحية تؾقيت خارجيةوقخوض  ةمى قخوض داخميالحكؾمية عناحية نظاق القخض تقدؼ القخوض 
جة وقخوض مؤقتة. وأخيخًا مؽ ناحية مجة القخض تقدؼ بخوض مؤ قالى  الحكؾمية وض القخض تقّدؼ القخ 

ونتعخض فيسا يمي لكل   (1).الى قخوض قريخة األجل ومتؾسظة األجل وطؾيمة األجل الحكؾميةالقخوض 
  .نؾع مؽ ىحه التقديسات

 

 
                                                           

.54، ص 2202داس انًسٛشة نهطباػت ٔانُشش  ،  ، ػًاٌ ،2دمحم طالت ْٔذ٘ انؼضأ٘ ، التصادٚاث انًانٛت انؼايت ، ط  (1)  
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 القروض االختيارية والقروض اإلجبارية اوال. 

الحكؾمي، القخض  ىشاك حخية لألفخاد في اقخار االكتتاب او عجمو في أن يكؾن   ىؾالقخض االختيارؼ     
ما تحتاج إليو مؽ  ان تحرل عمى االختيارؼ  الحكؾميالقخض   مؽ خالل بسعشى اخخ يسكؽ لمحكؾمة

االختيارية  صفة  ويتختب عمى زخيبة. و تيا الجستؾرية كسا ىؾ الحال  في الأمؾال دون أن تدتخجم سمظ
وعمى الخغؼ أن تکؾن اختيارية. الحكؾمية والقاعجة في القخوض   .عؽ الزخيبة ىحا القخض يسيد ماىؾ 

األفخاد والييئات عمى  تدتخجم صفة االجبار لحث بحيث  اإلجبارية  الى القخوض  الحكؾمة تجوت مؽ ذلػ
ىؾ انعجام الثقة الستبادلة بيؽ افخاد إلى القخوض االجبارية  في التؾجوة الحكؾم ومبخرات . بيا االكتتاب 

ي في تخفيض الظمب الكمى عؽ العخض الكم الحكؾمة السالية ؛ أو رغبة  قجرتيا في  السجتسع والحكؾمة 
 التي يؾاجييا االقتراد . الزغؾط التزخسيةمؽ  حجمؽ خالل سحب جدء مؽ دخؾل القظاع الخاص لم

 الحكؾميةوتقتخب القخوض  .االقترادية ظة التشسيةاالنفاق الزخؼ خالل خی أوقات فكسا يحرل عادة 
وعمى الخغؼ مؽ ذلػ . ايخادات الحكؾمة  تحريل  وااللدام في جانب االجبار االجبارية مؽ الزخيبة مؽ 

وامكانية فؾائج خالل مجة القخض  حرؾل حائدىا عمى ىؾ فان ما يسيد ىحه القخوض عؽ الزخيبة 
 .(1)خض استخجاع السبمغ عشج انتياء مجة الق

 الداخلية والقروض الخارجية  ثانيا. القروض

الدؾق الجاخمية  في اصجارىا يتؼ التي القخوض اخمي ىؾ صشف مؽ اصشاف يقرج بالقخوض الج     
خارج  فيالقخوض التي يتؼ اصجارىا ىي  الخارجيةبالقخوض  يقرجويکتتب بيا بالعسمة الؾطشية. كسا 

 تحت تأثيخ الخارجية إلى القخوض  الحكؾمة وتمجًأ  .األجشبيةتب بيا بالعسالت تويكحجود الجولة 
   (2):عامميؽ

 لمحكؾمة واالجتساعية  السذاريع االستثسارية االقترادية  لغخض تسؾيل  ضعف التسؾيل السحمي    .1
 لذحة االمؾال الستؾفخة في الدؾق السحمية .قخض داخمي  عمى اصجار وبشاء عميو عجم قجرتيا 

التي ىي في  االختالالت في ميدان السجفؾعات مؽ خالل حرؾليا عمى العسالت االجشبيةمعالجة    .8
 . مؽ القخوض الخارجية  امذ الحاجة الييا 

                                                           

. 60، ص  سابكانًصذس  ، دمحم طالت ْٔذ٘ انؼضأ٘(1)  

انمشٔض  انًانٛت انؼايت "انًٕاصَت ، َفماتٓا ، ٔاسداتٓا )ضشائب ٔسسٕو( ، حسٍ ػٕاضّ  . ػبذ انشؤف لطٛش ،  (2)

.74، ص  2207يُشٕساث انحهبٙ انحمٕلٛت  ،  ، ػًاٌ ، اإلصذاس انُمذ٘ ، انخضُٚت  
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  (1): من ثالث نواحالخارجية وتختلف القروض الداخلية عن القروض 

القؾة الذخائية عشج عقجىا بل يقترخ أثخىا عمى نقل ىحه القؾة  ال تديجأن القخوض الجاخمية  : ىاألول
لمقؾة  الجاخمي، أؼ أنيا تؤدؼ الى تعجيل التؾزيع الحكؾمة الذخائية مؽ األفخاد ا مكتتبيؽ في القخوض الى 

 ة رفع القجرة الكمية الذخائيالذخائية الكمية السؾجؾدة في داخل البمج. أما القخوض الخارجية فيي تؤدؼ إلى 
 . بسقجار قيسة القخض السؾجؾدة في البمج 

في ذمة شا دي ن أن يكؾ  ال يعجوالقخض الجاخمي أؼ عبء عمى الثخوة القؾمية الكمية ألنو  ال يسثل الثانية :
ألشخاص آخخيؽ مكيسيؽ في نفذ  (العامة األخخؽ  الييئاتأو احجػ  الحكؾمة) اإلقميؼ الذخص داخل 

ذلػ أنو يفخض  ، خوة القؾمية الكمية لمبمج السقتخضثًا عمى الئفيؾ يسثل عبارجي خ. أما القخض الاإلقميؼ
واصل القخض مسا يعشي اقتظاع جدء مؽ ثخوة اإلقميؼ أو دخمو مؽ  الفؾائج عمى ىحا البمج أن يقؾم بدجاد 

  .أجل دفعو لمسکتتبيؽ السؾجؾديؽ في الخارج

األجشبية الجائشة في الذؤون الجاخمية لمجولة  لحكؾماتخظخ تجخل ا الخارجي الى يذيخ القخض الثالثة :
  .التجخل اقتراديًا أو سياسيًا أو عدكخياً  ىحاالسجيشة. وقج يكؾن 

 (2) السؤقتةالقروض السؤبدة والقروض ثالثا. 

بجفع فؾائجىا دون  الحكؾمة القخوض التي تمتدم فييا ىي ( السدتجيسةجة )أو بيقرج بالقخوض السؤ  
تزع تاريخ لخد السبمغ ىي التي  الحكؾمةومؽ ثؼ فإن  ، قيسة القخوض لمسكتتبيؽ لخدمعيشًا أن تحجد تاريخًا 

 الحكؾمة تحجد  التيالقخوض  يجة أو القابمة لالستيالك( ىب. أما القخوض السؤقتة )أو غيخ السؤ السقتخض 
جة بؤ سواذا كانت القخوض ال .بيؽ تاريخيؽ هتجسم خا لسجةوقج يكؾن ىحا األجل تاري ،مقجمًا اجال لمؾفاء بيا

ليا حخية تشتخك تاريخ معيؽ و في  بتدجيج مبمغ القخض والفؾائج الستختبة عميو ال تمدم الحكؾمة   تستاز بأنيا 
بعجم الجفع  تالية، فإنو يؤخح عمى ىحه القخوض أنيا تغخؼ الحكؾمات الستاالختيار الؾقت السشاسب لمتدجيج

سجفؾعة عشيا ما يخذی لوازدياد اعباء الفؾائج ا الحكؾمة الجيؾن عمى  باءزيادة اعمسا يؤدؼ الى  والتدجيج ،
الؾفاء بيا  الحكؾمةعمى مؽ عيؾبيا تفخض أما القخوض السؤقتة   لمحكؾمة .سالی لمعو التأثيخ في الکيان ا

  .غيخ مشاسبة مالياأم في عخوف  مشاسبة ماليا في عخوف  الحكؾمةسؾاء أكانت   تاريخ االستحقاقفي 

                                                           

(1)  Gruber, Jonathan (2005). Public Finance and Public Policy. New York: Worth 

Publications. p. 2 

. 021-022حسٍ ػٕاضّ ، يصذس سابك ،  ص  (2)  
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عمى  يخفع مؽ امكانياتيا السادية مسا  الحكؾمة ، ديؾن ومع ذلػ فتستاز بأنيا تؤدؼ الى تقميل 
  .االقتخاض في السدتقبل

 األجل  ويلةالقروض القريرة األجل والستوسظة األجل والظرابعا. 

وقخوض ، وقخوض متؾسظة األجل لى قخوض قريخة األجعمتقدؼ القخوض السؤقتة مؽ حيث مجتيا      
تديج مجتيا عؽ ويقرج بالقخوض القريخة األجل )أو العائسة أو الظافية ( القخوض التي ال   .طؾيمة األجل

 9 اشيخ الى  3الخدانة وىي عبارة عؽ سشجات قريخة األجل ) حؾاالت. وأوضح األمثمة عمييا سشتيؽ 
السؾازنة في  فقات العامة لسؾاجية العجد السؾسسي لمش العامة  لخدانة ( ترجرىا اوفي الغالب سشة  اشيخ
 الستؾسظةأما القخوض  (1).الزخائب السباشخةوعمى االخص   حريمة بعض الزخائب  تباطؤ بدبب

قخوض . والقخوض الظؾيمة األجل ىي سشؾات وال تقل عؽ سشتيؽ00تديج مجتيا عؽ ال األجل فيي قخوض 
االجل بيؽ القخوض الستؾسظة األجل وقخوض فؾارق كبيخة  عذخ سشؾات. وال تؾجج  عؽ مجتيا ال تديج 

 يشتج و  يرعب معالجتو في العام  السالي الحالي لتغظية عجد  الى ىحه القخوض الحكؾمة وتمجأ الظؾيل، 
لتشسية االقترادية أو ا ليا ضخورة ممحة لعسمية بسذخوعات استثسارية  البجء بدبب  االغمبىحا العجد في 
قج تخغب في عقج قخض متؾسط أو  الحكؾمة ونذيخ الى أن   .لجفاع تكاليف الحخوب وايدبب ارتفاع 

في ذلػ؛ فتمجأ الى اصجار قخض قريخ األجل فاذا  ال تداعجىاطؾيل األجل ولكؽ الغخوف السالية قج 
 و يظمق، ترجر القخض الستؾسط أو الظؾيل األجل  األخيخ فأنياتحدشت الغخوف خالل مجة ىحا القخض 

  .Debt funding(2)  (الجيؽ تسؾيل) ىحه العسمية اسؼ عمى

  شروط القرض العام وطرق اصداره :  الثاني السظلب

بيا  يكتتب بيا عمى األمؾال التي  الحكؾمة تحرل  مؽ خالليا  التي الظخيقة  ىي باإلصجاريقرج       
القخوض عادة وترجر  .تعيجىا بجفع الفؾائج ورد مبمغ القخض طبقًا لذخوط عقج القخض سقخضؾن نغيخال

يتؼ فی الغالب مؽ  أصميا ، وأؼ دفع فؾائجىا ورد  ،  بقانؾن. والدبب في ذلػ ىؾ أن خجمة ىحه القخوض
فان القخض ىؾ اآلخخ يجب أن يرجر  ، ال تفخض اال بقانؾن  الزخائب. واذا كانت الزخيبة  حريمة

                                                           

(1) Oates, Wallace E.( 2008) “The Theory of Public Finance in a Federal System.” The 

Canadian Journal of Economics / Revue Comedienne D'Economique, vol. 1, no. 1, , pp. 37–54 

(1) Prabhat Patnaik (2006) , Public Debt as a Mode of Financing Public Expenditure: Some 

Comments, Economic and Political Weekly Vol. 21, No. 35 (Aug. 30, 1986), Published By: 

Economic and Political Weekly pp. 1545-1552 

https://www.jstor.org/stable/i402418
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 ،ىي : تحجيج مبمغ القخض وعسمية إصجار القخوض العامة تتظمب معالجة أربع قزايا  .بقانؾن أيزاً 
بيان  وأخيخا ، وبيان الظخيقة التي تعخض بيا سشجات القخض عمى االكتتاب ،شكل سشجات القخض وتحجيج

  (1).مدايا ىحا القخض

 تحديد مبلغ القرض اوال. 

حجد موالقخض غيخ  ،الكيسة محجدالقخض بيؽ نؾعيؽ مؽ القخوض : القخض  بسبمغيفخق فيسا يتعمق     
حجأ اعمى ما تخيج اقتخاضو. فاذا زادت  الحكؾمةيكؾن محجد الكيسة اذا عيشت  الحكؾميوالقخض  . الكيسة

تخفض الكيسة التي طمب االكتتاب بيا  الحكؾمةالسبالغ السكتتب بيا عؽ الكيسة السحجدة في القخض فان 
حجًا اعمى  الحكؾمةيكؾن غيخ محجد الكيسة اذا لؼ تعيؽ  الحكؾميوالقخض   .كل شخص طبقًا لقؾاعج معيشة

حالة تعسج الي مثل ىحه فبيا. و  االكتتاب بل تقبل كل السبالغ التي طمب األشخاص  ما تخيج اقتخاضو 
ب في بمجة االكتتاب وعشجئح يتحجد مقجار القخض بحمؾل تاريخ انتياء ىحه السجة. والد تحجيجالى  الحكؾمة

ى ىحه القخوض ىؾ خذيتيا مؽ تدعدع الثقة بقجرتيا السالية فيسا اذا طخحت لالكتتاب ال الحكؾمة لجؾء 
قخضًا محجد الكيسة ولؼ يتؼ االكتتاب بو بكامل السبمغ. كسا انيا تمجأ الى القخض غيخ السحجد الكيسة اذا 

  (2).ی أوقات الحخوبفحال ال كسا ىؾ كانت حاجتيا الى السال مدتسخة 

 شكل سشدات القرض ثانيا. 

  :مختمظة أو ميا سشجات القخض إما أن تكؾن اسسيو أو لحام

أسساء السكتتبيؽ بيا في  الحكؾمةتقيج  كسا صاحبياىي الدشجات التي يبيؽ فييا اسؼ  الدشجات االسسية  . 0
ج تغيبخ شقل ممكية الدشجات االسسية اال بعتالسجرجة في الدشج. وال  سجل خاص تجون فيو جسيع البيانات 

  .اال ألصحابيا أو مؽ يشؾب عشيؼ قانؾناً  ال تجفعالبيانات السثبتة في الدجل. كسا أن فؾائج ىحه الدشجات 

 يتؼ ومؽ ثؼ فان نقل ممكية ىحه الدشجات صاحبيااليقيج فييا اسؼ  التيالدشجات  ىيالدشجات لحامميا  .8
يدتظيع مؽ يحسل الدشج أن ي أؼ سجل. و فخػ دون حاجة ألؼ قيج خمؽ يج الى أ ميابسجخد نق

  .يكبض قيسة الفائجة عشج تقجيؼ القدائؼ

                                                           

 .222، ص 2227انًطبؼت انكًانٛت ، ػبذ انفتاح ػبذ انشحًٍ ػبذ انًجٛذ ، التصادٚاث انًانٛت انؼايت ،   (1)

 .012، ص 2225، داس انُٓضت انؼشبٛت  ، بٛشٔث انًانٛت ، ػبذ انًُؼى فٕص٘ ، انًانٛت انؼايت ٔانسٛاست (2)
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سكتتبيؽ في سجل خاص الاسسية وتقيج أسساء  لمسبمغ السكتتب بو وىحه تكؾن   السختمظةالدشجات  .3
 لكبض بالشدبة ميا كسا أنيا تكؾن لحام الدجلالسثبتة في السعمؾمات وال تشتقل ممكيتيا اال بتغييخ 

  (1). مؽ يتقجم بالقدائؼ دون حاجة لمتحقق مؽ شخريتوالى فع ىحه الفؾائج د يتؼ اذ فؾائجىا

  ثالثا. طرق أصدار القرض العام 

والبيع ،  العاماالكتتاب ق ثالث : ائباتباع احجؽ طخ  الحكؾميةفي سشجات القخوض  االكتتابجب ي
 :(2)لمسرارف: والبيع في سؾق األوراق السالية. فيسا يمي تفرياًل لكل مشيا

عمى الجسيؾر  الحكؾمي سشجات القخض  في ىحا االسمؾب بعخض الحكؾمةاالكتتاب العام: تقؾم    -
السبالغ التي تحرل عمييا البشؾك فيسا  الحكؾمةؾفخ عمى يبأنو  ا االسمؾب ىح يستازلالكتتاب بيا مباشخة. و 

رقابتيا عمى عسمية  الحكؾمةكسا أنيا تؤدؼ الى فخض  .الييا لترخيف الدشجات الحكؾمةاذا التجأت 
اذا أرادت ان تعامل صغار السجخخيؽ معاممة    محكؾمةتدسح ل فأنياومؽ ثؼ  الحكؾمياصجار القخض 

تغظية القخض بأكسمو ما قج يزعف الثقة لجػ الجسيؾر في  خظخ عجممستازة. ولكؽ يعيب ىحه الظخيقة 
  الحكؾمة .مالية 

عشج اصجار القخض الى  الحكؾمة تمجأ الظخيقة ىحه وفي:  )االكتتاب السرخفي ( البيع لمسرارف  -
عخضيا عمى الجسيؾر،  أو بقرجمرخف أو مجسؾعة مرارف مؽ أجل شخاء سشجات القخض لشفديا 

تحرل في الحال عمى قيسة القخض الحؼ تحتاج  الحكؾمةىحه الظخيقة بأن  تستازمقابل عسؾلة معيشة. و 
لمخظخ. ولكؽ يعيب  لمحكؾمةسالي لا السخكدال يتعخض اليو. كسا تزسؽ تغظية القخض بأكسمو ومؽ ثؼ ف

، وقج تكؾن ىحه السرارفمؽ مبمغ العسؾلة التي يتقاضاىا السرخف أو  الحكؾمةىحه الظخيقة انيا تحخم 
  .العسؾلة كبيخة

في  يياعيب الحكؾمة لىتتؾ   الظخيقة ىحه وفي: ) االكتتاب بالسدايجة (  البيع في سؾق األوراق السالية -
ىحه الظخيقة بالبداطة والديؾلة مؽ الشاحية  تستازعمى دفعات تبعًا لألسعار الدائجة فييا. و  السالية ،دؾق ال

مؽ انتياز فخص ارتفاع اسعار الدشجات في سؾق األوراق السالية لبيع سشجات  الحكؾمةوبتسكيؽ ،  العسمية
ي فالقخوض العامة غيخ الكبيخة و  کؽ المجؾء الييا اال فييسالقخض. ولکؽ يعيب ىحه الظخيقة انو ال   

                                                           

، ص  2227انذاس انجايؼٛت انجذٚذة نهُشش ، ، انماْشة ػادل احًذ حشٛش ٔيصطفٗ شٛحّ ، يمذيت فٙ االلتصاد انؼاو ،  (1)

211. 

 . 015-013ػبذ انًُؼى فٕص٘ ، يصذس سابك ركشِ ، ص  (2)
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وذلػ ألن طخح کسية كبيخة مؽ  مؾالال تكؾن فييا الجولة في حاجة عاجمة الى ا التي األحؾال 
  اسعارىا .قريخة يؤدؼ الى انخفاض كبيخ في  مجةالدشجات في 

 مزايا القروض السظلب الثالث : 

 إقخاضيا ، لسحجد لو لحسل الجسيؾر عمى ا السيعاد بخد أصل القخض فی  الحكؾمةال يكفي التدام     
سکؽ دراسة أىؼ ىحه السدايا يو  الحكؾمي مؽ دفع مدايا أخخػ مؽ أجل نجاح االكتتاب في القخض ىشافالبج 
  (1):يفيسا يم

معجل  الحكؾمةلمسكتتبيؽ في القخض. وغالبًا ما تحجد  سشؾيةفائجة  الحكؾمة: تقجم  فائدة القرض -أواًل 
 معجلياالفائجة بذكل يقارب السعجل الدائج في الدؾق. ومع ذلػ فالعبخة ىؾ معجل الفائجة الحكيقي وليذ 

مؽ ندبة مبمغ  وىؾ يشتج  ،سعجل الؾارد ذكخه في سشجات القخضالويقرج معجل الفائجة االسسي   .االسسي
كسا يقرج بسعجل الفائجة الحكيقي ندبة مبمغ الفائجة الدشؾية الحؼ تجفعو الجولة الى الكيسة االسسية لمدشج. 

و ،  فعاًل مؽ السقخض الحكؾمةسال الحؼ حرمت عميو لالفائجة الدشؾية الحؼ تجفعو الجولة الى مبمغ رأس ا
 جاتيا بدعخيتداويان اذا باعت الجولة سش الحكيقيومعجل الفائجة  ييتختب عمى ذلػ ان معجل الفائجة االسس

 سعخ التعادل.  مؽ بأقل سشجاتيا  الجولة باعت اذا نيختمفا وانيسا التعادل،

 طخيقعمى اغخاء الجسيؾر عؽ  حكؾمة: تعسل ال التعادل ) التكافؤ ( اصدار الدشدات دون سعر -ثانياً 
 عمى الجسيؾرولكؽ ىحه الظخيقة اذا كانت تتسيد بأنيا تذجع  بيع الدشجات بكيسة تقل عؽ قيستيا االسسية.

بعبء مالي  الحكؾمةتحسل  أنيا يعيبيا فانو، مشخفزة فؾائج بإعظاء  تدسح وبأنيا القخض في االكتتاب
  .كبيخ عشج حمؾل أجل الؾفاء بالقخض

 :ت الدداد وجوائز اليانريبفآمکا  -ثالثًا 

بو عشج  لمسكتتب يابأن تجفع الحكؾمةالدشج وتتعيج  تديج عؽ قيسة الدجاد السبالغ التي  بسكافآتيقرج      
بالغ التي تعظى عؽ طخيق القخعة لبعض اصحاب سبجؾائد اليانريب ال بقرجو  ,الدجاد حمؾل أجل

الدجاد وجؾائد اليانريب أن  مكافآتو يغيخ مؽ ىحا أن الفخق بيؽ   .عؽ طخيق القخعة الدشجات وتدحب
بعض  في األخخػ تتحجديمة الكيسة بالشدبة لكل سشج بيشسا ئتدخؼ عمى الدشجات ولحلػ تكؾن ضولى اال

 الدجاد وجؾائد اليانريب بانيسا مكافآت تستازولحلػ تکؾن كبيخة الكيسة. و  ، الدشجات التي تدحب بالقخعة

                                                           

 . 202-202ػبذ انفتاح يجٛذ ، يصذس سابك ركشِ ، ص  (1)
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جؾائد اليانريب أنيا تذيع روح السقامخة  يعيب ، وما في القخض  االكتتابيعسالن عمى تذجيع 
بدبب تفزيميؼ الحرؾل  وأنيا ال تشجح  في جحب كبار السقخضيؽ،  بدبب اعتسادىا عمى فكخة اليانريب

  .ائدة كبيخةجؽ فائجة مشخفزة واحتسال الفؾز ببجال معمى فائجة سشؾية مختفعة ثابتة 

الدشجات  إلعفاء تمجأ فأنيالمسقخضيؽ عمى اقخاضيا  الحكؾمة: تذجيعًا مؽ االعفاء من الزرائب  -رابعًا 
االعفاء مؽ الزخائب السفخوضة وقت وقج يقترخ   .بعض الزخائب أو فؾائجىا أو كمييسا مؽ كل أو

 .صجور القخض فقط؛ وقج يتجاوز االعفاء ذلػ ليذسل أيزًا االعفاء مؽ الزخائب السفخوضة في السدتقبل
االعفاء  طخيقةولكؽ   .سياالس معجليا  عؽ لمفائجة الحكيقيالسعجل  زيادة واالعفاء مؽ الزخائب يعشى  

ان تاتی مؽ ىحه  ؽکسم التي الزخيبة مؽ الحريمة  الحكؾمة  أنيا تحخم ىي األولىمعيبة مؽ ناحيتيؽ: 
وعمی  شيؽفي تؾزيع األعباء الزخيبية عمى جسيع السؾاط  العجالة مبجأ مع تتشافى آنھا ىيالدشجات، والثانية 

  .يع الثخوات والجخؾلسج

بقرج العسل عمى زيادة الثقة  الحكؾمات: قج تعظى  قبول الدشدات في سداد بعض الزرائب -خامدا 
بعض الزخائب بيحه الدشجات، ولكؽ تشتقج ىحه  تدجيجامكانية  ميدة  ،  العامة في سشجات القخض العام

قبل مؾعجه. وبحلػ فان  الحكؾمي القخض انجثاروالى  الزخيبيةالظخيقة بأنيا تؤدؼ الى تقميل الحريمة 
يؾد كأن يقترخ استعسال الدشجات عمى تدجيج نؾع معيؽ ببعض الق السيدةالتذخيعات الزخيبية تحيط ىحه 

أو كأن يعيؽ السقجار الحؼ يجؾز اداؤه بالدشجات: أو كأن يذتخط مزي  مجة معيشو عمى  ، مؽ الزخائب
 .  بقحيازة صاحب الدشج لو حتى يجؾز لو استخجامو في وفاء ديؽ سا

األفخاد في فتخات التزخؼ وتجىؾر قيسة  يخذی :السكتتب بو السالالسحافظة على قيسة راس  -  سادسا
نقؾدًا ذات قؾة  ن فانيؼ. وىؼ يدتخدون الكيسة االسسية لدتجاتيؼ، يدتخدو  الحكؾمةخضؾا قالشقؾد مؽ أنيؼ اذا ا

.  االكتتاب مؽ تاريخ في ىحه الفتخات بخد قيسة القخض  الحكؾمةشخائية أقل مؽ الدابق، ولحلػ تتعيج 
ألنيا تؾحي الحكؾمية خوض قال في ىحه االكتتاب عؽ جسيؾرؽ عدوف المج قج تدي اإلجخاءاتولكؽ ىحه 

ومؽ ثؼ تزعف في نغخىؼ قجرتيا  ، لتزخسية حجة الزغؾط بانيا ستخدخ جدءًا مؽ قؾتيا الذخائية بدب
وىحه  .في قخوضيا االكتتابلمجسيؾر لتذجعيؼ عمى لحكؾمة دايا التي تقجميا استمػ ىي ال. عمى التدجيج 

مخكدىا كمسا قمت  قؾؼ  فکمسا السخكد السالي لمحكؾمة . عمى ومقجارىا وعجدىا السدايا تتؾقف في طبيعتيا 
 . (1)كمسا زادت  مخكدىا ضعفوکمسا  السداياىحه 

                                                           

 .  76، ص  2227داس انًؼشفت انجايؼٛت ، ، االسكُذسٚت دمحم دٔٚذاس ، دساساث فٙ االلتصاد انًانٙ ،  (1)
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 مرادر تسويل الدين العام الداخلي :  السظلب الرابع

العجد الحؼ   االقتخاض مؽ الجسيؾر مؽ أجل تسؾيل  تمجأ الحكؾمة إلى : القتراض من الجسيورا -اوال 
يحرل في السؾازنة العامة لمجولة عؽ طخيق بيع سشجات الجيؽ العام لمجسيؾر إذ  يكؾن  االقتخاض 

 هىحو  طخيق حدابات الجسيؾر السؾجؾدة لجػ السرارف ، ة او عؽ مباشخ  ةبظخيقتيؽ  مباشخ أو غيخ 
لؾدائع لجػ السرارف وذلػ  نتيجة قيام الجسيؾر بالدحب مؽ ندبة ا انخفاضالعسمية سؾف  تؤدؼ إلى 

ا يدتمؼ الجسيؾر مجفؾعات  مؽ جمىــحه  الؾدائع سؾف تدداد بالسقجار نفدو  وذلػ عشو مجخخاتو الشقجية  
ىــحه  السجفؾعات ستزاف  وأنليؼ  ة، إذ تعتبخ تمػ  الجخؾل اضافــي خالل فائجة ججيجة مؽ قبل الحكؾمة

مؽ   كانتتدجيج قيسة سشجات الجيؽ العام السذتخات مؽ قبل الجسيؾر إن    جإلى عخض الشقج، وعش
فإنو ال يتختب عمييا أؼ زيادة أو فائجة عمى   ة األرصجة الشقجية التي بحؾزتيؼ أو مؽ ودائعيؼ السرخفي

لجػ الجسيؾر عؽ  طخيق  كانتكتمة الشقجية والتي ن البشػ السخكدؼ قج قام  بدحب الأعخض الشقؾد، بدبب 
مجة الدشج إذ إن القاعجة الشقجية لؼ تتغيخ  انتياءإلى الجسيؾر بعج   عادتبيع سشجات الجيؽ العام، ومؽ ثؼ 

ن االقتخاض مؽ الجسيؾر غيخ السرخفــي  ال يؤدؼ أاضافة  إلى عخض نقجؼ ججيج أؼ أي   كؾنو  لؼ يتؼ
 (1).  خض الشقجع إلى أؼ  زيادة فــي

العجد الحؼ   االقتخاض مؽ السرارف التجارية لتسؾيل  يكؾن  :التجاريةاالقـتراض من السرارف  -ثانيا 
تتؾفخ لجػ   جماعش: ، األولى  يعتسج  عمى طخيقتيؽ  محتسمتيؽ والحؼيحرل في  السؾازنة العامة لمجولة  
يكؾن باستظاعة تمػ  السرارف تدويج الجولة   جىاتكؾن فائزة عش ةالسرارف التجارية احتياطيات نقجي

قخوضيا   ضمؾال عؽ  طخيق شخائيا لدشجات الجيؽ العام دون إن تزظخ إلى تخفــيأبسا تحتاج  مؽ 
ال يتأثخ االستثسار  جىااحتياطيات فائزة لجييا وعش تالسسشؾحة لمقظاع الخاص، وتكؾن بحلػ قج وفخ 

   . الخاص

تقؾم    عشجىاإذا لؼ تتؾفخ  احتياطيات نقجية فائزة لجػ السرارف التجارية  :الثانية  أما الظخيقة
إن ذلػ الذخاء سؾف  يؤدؼ إلى تقميص حجؼ  تمػ الـقــخوض فالسرارف بذخاء سشجات الجيؽ العام 

                                                           

 اإلدارةكميو  ، مجمة العخاقية لمعمؾم االقترادية  ،االسباب واآلثار الخارجية :  السجيؾنيةمذكمو فالح حدؽ الثؾيشي ،  (1)
 . 33، ص8002،( 00العجد ) جامعة السدتشرخية  -والقتراد
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خفاض فــي الشاتج وتخاجع وانفــي االستثسار  انخفاضالسسشؾحة لمسذخوعات الخاصة ، مسا يؤدؼ إلى  
 .(1)بيشيؼ  عكدية لشسؾ االقـترـادؼ. أؼ  تكؾن ىشاك عالقو معجالت ا

 القخض كؾن يتمجأ الحكؾمة إلى البشػ  السخكدؼ و  ىحه  الحالة   : فيالسركزي االقتراض من البشك   -ثالثا 
دشجات الطخيق )بيع  أو غيخ مباشخة يكؾن عؽ بظخيقة مباشخة  أؼ )الدحب يكؾن  عمى السكذؾف(

فديؤدؼ ىحا االنفاق الى زيادة دخؾل مؽ البشػ السخكدؼ  ففي حال قيام الحكؾمة باالقتخاض ( حكؾميةال
االفخاد ومؽ ثؼ زيادة إيجاعاتيؼ الشقجية لجػ السرارف التجارية مسا يديج مؽ االحتياطات الشقجية ومؽ ثؼ 

دداد عخض الشقج زيادة قجرة  السرارف التجارية عمى التؾسع في مشح االئتسان السرخفي وبحلػ سؾف ت
كحلػ ال يختمف االمخ عشج قيام الحكؾمة بتسؾيل العجد بيحه الظخيقة وبيؽ قياميا بتسؾيل ىحا العجد 
بإصجار نقجؼ ججيج فكال الظخيقتيؽ سؾف يديجان مؽ عخض الشقج ومؽ ثؼ حجؼ الديؾلة في السرارف 

ي ومؽ ثؼ انخفاض اسعار الفائجة اذ التجارية وعشج الجسيؾر مسا يشعكذ ذلػ عمى زيادة الظمب الشقجؼ الكم
في حالة االقتخاض مؽ البشػ السخكدؼ لتسؾيل العجد في  السؾازنة الحكؾمية يعتسج عمى كيفية  نالحع 

انفاق األمؾال السقتخضة  أؼ اذا زادت انفاقيا مؽ ىحه األمؾال فانو سيتختب عمييا اثارا تؾسعية عمى عخض 
خاض غيخ السباشخة التي تمجأ الحكؾمة الى اتباعيا سؾاء عؽ طخيق البشػ الشقج اما بالشدبة الى طخائق االقت

السخكدؼ أم مؽ السرارف التجارية أم مؽ الجسيؾر مؽ خالل إصجار الدشجات قريخة األجل )حؾاالت 
 .(2)الخديشة ( او الدشجات الظؾيمة األجل فأن ليذ ليا أثار تؾسعية  

  وطرق تدديدىا الحكوميةاستيالك القروض :  الخامسالسظلب 

  الحكوميةاستيالك القروض  . تعريفأوال

سيد يأؼ سجاد قيسة ىحه القخوض لمسكتبيؽ. و  ،الؾفاء بيحه القخوض الحكؾميةيقرج باستيالك القخوض 
  (3):عادة بيؽ نؾعيؽ مؽ استيالك القخوض العامة

مقجمًا أجاًل  الحكؾمةالتي تحجد  السؤقتةاالجبارؼ. ويجخؼ في حالة القخوض  ىؾ االستيالك -األول 
  .لدجادىا

                                                           

 ، 23، ص2221خانذ شحادة  انخطٛب ٔشايّٛ احًذ صْٛش ، اساط انًانٛت انؼايت ، داس األٔائم نهُشش ، ػًاٌ ، (1)

 02، ص  2020,،، االلتشاض انذاخهٙ ٔانخاسجٙ فٙ انؼشاق يشكض انبٛاٌ نهذساست ٔانتخطٛظ. بغذاد ، احًذ حايذ انٓزال (2)

،  2227ػضث ػبذ انحًٛذ انبشػٙ ، يبادئ االلتصاد انًانٙ ) انًانٛت انؼايت ( ، انٕالء نهطبغ ٔانتٕصٚغ ، شبٍٛ انكٕو  (3)

 . 65ص 
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بحقيا  الحكؾمةتحتفع  إذأساسًا  السؤبجةاالختيارؼ. و يشرخف الى القخوض  ىؾ االستيالكوالثاني : 
 الحكؾمية. ومؾارد استيالك القخوض  لتجبيخ في ان تقؾم بدجاد ىحه القخوض في الؾقت الحؼ تخاه مالئساً 

وأىؼ ىحه الظخق  ، ان تدتخجم اكثخ مؽ طخيقة الحكؾميةك القخوض في سبيل استيال  محكؾمة يسكؽ ل
  :(1)كاالتي

 سوازنة استخدام وفورات ال .1

العامة، أؼ زيادة االيخادات العامة العادية عؽ  السؾازنةوتعشى ىحه الظخيقة أن يكؾن ىشاك فائض فی      
ىحا  فزال عؽ. و الحكؾميةالؾسيمة العادية الستيالك القخوض  ىيالشفقات العامة العادية. وىحه الظخيقة 

 .الستيالك القخض العام  السؾازنةوفؾرات  فزال عؽفقج يشص الشغام عمى أن يخرص مبمغ سشؾؼ معيؽ 

  : تخريص حريلة بعض االيرادات العامة .8

حريمة بعض  وخرؾصاً  ،  العامة اإليخاداتوتتمخص ىحه الظخيقة بتخريص حريمة بعض      
و . الحكؾمي الستيالك القخض  وذلػ عؽ طخيق انذاء صشجوق  واستيالكوجمة القخض لخ  الزخائب؛ 

بالغ التي يتمقاىا و بالرؾرة التي يخاىا السبؾاسظة الحكؾمي  يقؾم ىحا الرشجوق بعسمية استيالك القخض 
مان في نفؾس السقخضيؽ ألنيا وىحه الظخيقة تبعث األ .اكثخ مالءمة مؽ غيخىا مع مخاعاة شخوط القخض

تسشح نؾعًا مؽ التأميشات العيشية لمقخض العام. ومع ذلػ فقج كانت ىحه الظخيقة محال لالنتقاد مؽ وجؾه 
كسا أن  .ي امكانياتيا عمى الدجاد في السدتقبلفو  حكؾمة فيي تجل عمى عجم الثقة في مالية ال : عجيجة 

تغل يج الحكؾمة في  الحكؾميلزخائب الستيالك القخض وىي تقؾم عمى تخريص بعض ا  ىحه الظخيقة 
عؽ ىحه الظخيقة ولؼ تعج  الحجيثة الحكؾمة. ولحلػ عجلت القؾميتعجيل الزخائب تبعًا الحتياجات االقتراد 

 تمجأ الييا إال نادرًا. 

 (  Richard Price ) برايس ريتذارد الدكتور طريقة أو السركبة الفائدة بظريقة االستيالك .3

لمفائجة. وقج اقتخح د. ريتذارد بخايذ في أواخخ القخن الثامؽ  بيختعتسج ىحه الظخيقة عمى األثخ الک     
خكبة تخريص مبمغ سشؾؼ مؽ السؾازنة العامة لذخاء سشجات سعذخ بشاء عمى ىحا األثخ الكبيخ لمفائجة ال

مع اضافة فؾائجىا الدشؾية ىحا السبمغ وشخاء سشجات أخخػ  إعجامياواالحتفاظ بيا بجاًل مؽ  الحكؾميالجيؽ 
واستيالكو بدخعة. و يقؾم بيحه العسمية  الحكؾميبالفؾائج. و يؤدؼ ذلػ الى شخاء جسيع سشجات الجيؽ 

السبمغ  الحكؾمةلشجاح الرشجوق أن تجفع   ( Price )  . ويذتخطالحكؾمي صشجوق استيالك القخض 
مدتقمة تخؾل سمظات  إلدارةوان يخزع الرشجوق  عخوفياميسا كانت الدشؾؼ السخرص لالستيالك 

                                                           

تطبٛمٛت فٙ انًًهكت انؼشبٛت انسؼٕدٚت ، داس انًؼاسف نهُشش ٔانتٕصٚغ ، دمحم فشْٕد ، ػهى انًانٛت انؼايت يغ دساست  (1)

 . 57-54، ص  2200انشٚاض ، 
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برحتيا وسالمتيا   ( Price ) وتستاز طخيق  لسان . واسعة وتکؾن بعيجة عؽ تأثيخ الحكؾمة والبخ 
. الحكؾمية وثبات في استيالك القخوض  محث الحكؾمة عمى السزي بعد تمؽ الشاحية الخياضية البحتة و 

عبء القخوض  ال يشقص بإعجاميادون الكيام  الحكؾميةأن شخاء الرشجوق لمدشجات ومع ذلػ يعاب عمييا 
بجفع ىحه الفؾائج مادامت تدتسخ في دفعيا  الحكؾمةواليخفف مؽ العبء الحؼ تتحسمو خدانة  الحكؾمية 

يؤدؼ الى ارتفاع  الحكؾمية لمدشجات  مذتخيةالى الدؾق  الحكؾمةلمرشجوق. كسا يعاب عمييا ان ندول 
ومؽ الحمؾل التي تقتخح عادة بعج انتياء فتخة   .ثسانيا ما يذکل عبئأ عمى السؾازنة العامة وعمى الرشجوق ا

سال تدتخجم الاستثشائية عمى رأس  ضخيبةأن تفخض  الحكؾمة، الحخوب حيث تديج في ىحه الفتخة قخوض 
 بدبب قيستيا زادت التي . ل. و يكؾن مظخح ىحه الزخيبة رؤوس األمؾا الحكؾميةفي استيالك القخوض 

  .ارتفاع األسعار والتزخؼ الحؼ يغيخ عادة خالل فتخات الحخوب

  : عقد قرض اجباري    .3

تثبيت الجيؽ القريخ  حريمتو الستيالك الدشجات التي حل أجل الؾفاء بيا. ومثال عمى ىحا تدتخجم     
يا الى قخوض متؾسظة أو لتحؾ  فأنياالقريخة األجل ومؽ ثؼ  الجيؾن ىشا مج فتخة  الحكؾمةتقؾم  األجل

  .. وواضح أن تثبيت الجيؽ القريخ األجل يذكل في الحكيقة قخوضا اجبارية ججيجة طؾيمة األجل

  : بتخفيض قيسة الشقود الحكوميةاستيالك القروض . 5

السؾازنة و  إيخاداتفي ىحه الظخيقة الى االصجار الشقجؼ الججيج مسا يتختب عميو زيادة  الحكؾمةوتمجأ      
تؤدؼ الى التزخؼ مسا يعشي أن  استيالك القخض العام. و يؤخح عمى ىحه الظخيقة أنيا  لمحكؾمةييدخ 

. وىحا يشظؾؼ بالكياس لسا كان مثمو عشج عقج القخض سثل قؾة شخائية مشخفزة يالسبمغ الحؼ يخد لمسقخضيؽ 
 لالنييار.قيسة الشقج الؾطشي  تعخيضكسا أنو قج يؤدؼ الى  الحكؾمي عمى انكار كمي أو جدئي لمجيؽ 

  الحكومي انكار الدين  - ثانياً 

عؽ دفع ما عمييا مؽ فؾائج الجيؽ أو اصمو أو كمييسا معًا.  الحكؾمةالجيؽ العام تؾقف  بأنكاريقرج      
عؽ الجفع في حالة افالسيا أو في حالة نذؾب ثؾرات وحخوب اىمية. ومؽ األمثمة عمى  الحكؾمةوتتؾقف 

ومرخ ومعغؼ  وتخكيا ،  واليؾنان وروسيا والشسدا ، والبختغال إسبانياما حجث في  الحكؾمي انكار الجيؽ 
 ، وشيمي ،  نواليؾنا لبانيا والشسداوا روسيادول أمخيكا الالتيشية في القخن التاسع عذخ، وما حجث في 

يعتبخ انكار الجيؽ ىشا و .  وكؾلؾمبيا في القخن العذخيؽ بعج الحخب العالسية األولى،  واورغؾاؼ ،والبخازيل
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الى  الحكؾمة. و يغيخ ىحا األمخ عشجما تمجأ الحكؾمي وىشاك انكار مدتتخ لمجيؽ  (1). انكارًا عاىخاً 
 جة التؾسع في االصجار الشقجؼ الججيج ونتيجة مؽ ديؾنيا تخمرًا عمى اثخ انييار نقجىا نتي التخمص 

التزخؼ الدخيع. ومؽ األمثمة السذيؾرة عمى ىحا الذكل مؽ انكار الجيؽ العام ما حجث في ألسانيا بعج 
مؽ تدجيج  الحكؾمة  تسكشتم الى الرفخ و 0983سارك عام الالحخب العالسية األولى اذ انخفزت قيسة 

 الحكؾمةسبجأ الثقة في بعاىخة مخمة  الحكؾمي  وانكار الجيؽ . الؾرقية التي ال قيسة ليا بالساركات ديشيا 
واستسخار شخريتيا بغض الشغخ عؽ تبجيل الحكؾمات. كسا انو يديء الى العجالة اذ انو يشدل الغمؼ 

  .يالة استقالالخارجي الى فقجان الجول الحكؾميبحسمة الدشجات دون ذنب اقتخفؾه. وقج يؤدؼ انكار الجيؽ 
 وىشالػ طخق أخخػ لتدجيج القخض أقل أىسية مشيا :

 التدجيج بالتثبيت . .0
 التدجيج بالتبجيل . .8
   تدجيج القخض عشج حمؾل مؾعج االستحقاق .  .3

 ي مرحلة أصدار القرض ف الحكومي آثار القرضالسظلب الدادس : 

في الشذاط االقترادؼ الكمى عمى عجة عؾامل أىسيا مرجر ىحه  الحكؾمية يتؾقف أثخ القخوض 
  (2):القخوض. ومؽ ىحه الشاحية نسيد بيؽ السرادر التالية

كانت  التيمؽ مجخخات األفخاد  الحكؾمة:اذا كان القخض قج حرمت عميو  االقتراض من اموال األفراد  .0
فان ىحا القخض سؾف يؤدؼ الى زيادة تيار  اكتشازىا لجػ االفخاد بعيجة عؽ الشذاط االقترادؼ بدبب 

اإلنفاق الشقجؼ ومؽ ثؼ الى زيادة الظمب الفعمي وبالتالي تؾسيع دائخة الشذاط االقترادؼ بفعل أثخ الزارب 
مؽ مجخخات األفخاد التي  الحكؾمةواالتجاه نحؾ التذغيل الذامل. أما اذا كان القخض قج حرمت عميو 

ستؾجو قخوضيا الى االستثسار وليذ الى االستيالك( فبعج  الحكؾمةاض أن كانت باالستثسار )وذلػ بافتخ 
يقؾم بيحا  ىؾ الحؼان كان القظاع الخاص ىؾ الحؼ يقؾم باستثسار ىحه السجخخات أصبح القظاع العام 

  .االستثسار. وىحا يعشي حرؾل آثار انكساشية في االستثسار الخاص

  : في ىحا السجال بيؽ حالتيؽيد نس: االقتراض من السؤسدات السالية .8

وشخكات التأميؽ(.  االدخاركدؼ )االقتخاض مؽ بشؾك سخ مؽ غيخ البشؾك التجارية والبشػ ال االقتخاض - أ
وعمى ىحا  . ذلػ أن ىحه السؤسدات السالية تجخخ القدؼ األكبخ مؽ مؾجؾداتيا في أوراق مالية مختمفة

                                                           

ػهى انًانٛت انؼايت يغ دساست تطبٛمٛت فٙ انًًهكت انؼشبٛت انسؼٕدٚت ، داس انًؼاسف نهُشش ٔانتٕصٚغ ،  دمحم دٔٚذاس ، (1)

 . 61، ص  2200انشٚاض ، 

 .006انًصذس َفست ، ص (2)
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ات القخض العام يتؼ عمى حداب تؾعيف يا في سشجليا عمى تؾعيف أمؾال الحكؾمةفان اجبار 
  .ی السجاالت الخاصة الدابقةفىحه األمؾال 

السرارف اآلثار االنكساشية ألن  ال تحرلاالقتخاض مؽ البشؾك التجارية ومؽ البشػ السخكدؼ : وىشا  - ب
االصجار الججيج  طخيقوعؽ  (عمى االحتياطي االقتخاض اإلضافي طخيقشخائية )عؽ  قيسة تخمق 

  سخكدؼ البالشدبة لمبشػ 

 (1)في التسويل  الحكوميةآثار القروض  -اوال 

وذلػ عمى العكذ مؽ الزخائب بل    لمحكؾمة ال يحقق فائجة الحكؾمي أن القخض التقميجيؾن يخػ      
أن  التقميجؼی في السدتقبل. و يعشي ىحا التحميل جبالزخائب التي ت بإيخاداتيقترخ دوره عمى التعجيل 

القخض العام ليذ سؾػ ضخيبة مؤجمة يقع عبؤىا عمى األجيال القادمة التي تقؾم بجفع فؾائج ىحا القخض 
 العامة نفقاتو وىؾ يغظىحاضخ ل. و يعشى ىحا أيزًا أن الجيل ا خد أصمو مؽ حريمة الزخائبيو 

 ة الشفقات غيخ العاديةتغظي في حالة  االالى االقتخاض يجؾز االلتجاء  الو   الحكؾمية بالقخوض
 .بالتالي تفيج مشيا األجيال القادمة كشفقات الحخوب والشفقات التي تخفع االنتاجية القؾمية و  ة()االستثشائي

بل ىؾ   فقج خمص السحجثؾن الى أن القخض العام ليذ مجخد ضخيبة مؤجمة  وعمى العكذ مؽ التقميجييؽ
 الذخائية القؾة مؽ لجدء اقتظاعاً  يذکل .نو شأن الزخيبة شأ  مرجر حكيقي لإليخادات العامة . فالقخض 

الحؼ اكتتب في ىحا القخض عبء الشفقات العامة  الجيل الحاضخ  عمى يمقي فانو ثؼ ومؽ السقخضيؽ  لجػ
 تحقيقتعسل عمى  القخوض الحكؾمية وقج وجج االقتراديؾن الکيشديؾن أن  القخض .يا ىحا لسؾ ي التي

البظالة ودعؼ القؾة الذخائية ورفع الظمب  لسحاربة التذغيل الكامل وذلػ عؽ طخيق استخجام ىحه القخوض 
وىي التي   وفي البمجان الشامية   .التزخؼ وضغط القؾة الذخائية وخفض الظمب الفعمي محاربة أو  الفعمي

ة بيا يقتزی خخوجيا مؽ التخمف الى عظمسال االقتراديةجيازًا انتاجيًا كافيًا لتذغيل السؾارد  ال تستمػ
والفخدؼ في ىحه  القؾمييحه التشسية االقترادية. وال شػ أن انخفاض الجخل لالتشسية وجؾد التسؾيل الالزم 

. ولحلػ يربح مؽ ماليا  التشسية االقترادية لجعؼالالزمة  الجاخميةالسجخخات  تعبئةعكبة أمام  يعج البمجان
ومؽ ثؼ فانو تغيخ ىشا مؽ ججيج أىسية القيؾد التي يفخضيا الفكخ  .األجشبيةالى القخوض لجؤىا الزخورؼ 

التقميجؼ عمى االلتجاء الى القخوض )وىي انو اليجؾز االلتجاء الى القخوض العامة اال لتغظية الشفقات 
ذلػ أن  .تغل صحيحة البمجانغيخ العادية ومشيا الشفقات الى تخفع االنتاجية القؾمية(. فيحه القيؾد في ىحه 

لتغظية نفقات  ،  وخرؾصًا مشيا األجشبيةالحكؾمية يرح أن تدتخجم القخوض  البمجان الشامية ال
                                                           

 201، ص 2222ػبذ انغفاس حُفٙ، أساسٛاث انتًٕٚم ٔانجذاسة  انًانٛت، االسكُذسٚت،  (1)
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الى  اإلنتاجيىحه تؤدؼ بدبب عجم مخونة الجياز  ان عمسشا اذا خرؾصاً  مشتجة غيخ استيالكية 
االلتجاء لمقخوض  يبيحال  سالي التقميجؼ الويشتج عؽ ىحا كمو أن الفکخ  .زيادة حجة الزغؾط التزخسية

الحؼ يبيح  ؼ عؽ الفكخ السالي الكيشد لمبمجان الشامية اكثخ مالءمة  ويعج اال ضسؽ قيؾد معيشة الحكؾمية 
  .والشفقات االستيالكية االستثساريةااللتجاء لمقخوض العامة لتغظية كل مؽ الشفقات 

 (1)اثار االقتراض الحكومي  الداخلي   -ثانيا 

 لحكومية الحكيكية على القظاع الخاص. اثار القروض ا1

القخض الحكيقي ىؾ ما يدتسج مؽ الجسيؾر والذخكات التي ال تعسل في الجياز السرخفي ، دون ان      
يتختب عميو تؾسع في االئتسان السرخفي او خفض ندبة االحتياطي وفي ىحه الحالة يؤتي القخض اثخه 

الخاص نحؾ االستثسار العام ويعج القخض الحكيقي اداة طيبة التحؾيمي لمسؾارد مؽ تمػ الستاحة لالستثسار 
لمحج مؽ االتجاىات التزخسية . ومجػ نفع القخض الحكؾمي الحكيقي يتختب عمى الحالة العامة 

االقترادية لمبمج  و طبيعة الجورة التجارية . فاذا كانت ىشاك حالة كداد يدؾدىا انخفاض فعمي لمظمب  
ة . فان لمقخض الحكؾمي ، نتيجة طيبة وىي زيادة الظمب الفعال . اما اذا كان مع تؾفخ االمؾال العاطم

الدائج ىؾ حالة انتعاش ورخاء  يكؾن لمقخض الحكؾمي  اثخه الزار اذ يتختب عميو مديج مؽ الظمب الفعمي 
 وحجوث تزخؼ خاصة  عشج وصؾل السؾارد الستاحة الى حالة التذغيل الكامل .

 (2)من الجياز السررفي  . اثر القروض الرورية2

القخض الرؾرؼ ىؾ ما تحرل عميو الحكؾمة مؽ البشػ السخكدؼ او البشؾك التجارية عؽ طخيق      
خفض ندبة االحتياطي وزيادة حجؼ االئتسان السرخفي . ويختمف اثخ القخض الحكؾمي الرؾرؼ بحدب 

. ففي البمجان الستقجمة حيث االجيدة الحالة الدائجة لمشذاط االقترادؼ ودرجة التظؾر االقترادؼ لمبمج 
االنتاجية السخنة ذات الكفاءة العالية تداعج القخوض الرؾرية الحكؾمية عمى زيادة التسؾيل الحكؾمي 
والقائؼ عمى زيادة االنفاق الحكؾمي والحؼ يتختب عميو  التؾسع في االنفاق  االجسالي الفعمي . اما في 

جيدتيا االنتاجية الكفاءة والسخونة الكافية فان التؾسع في القخوض الرؾرية البمجان الشامية التي ال تتؾفخ أل
 . (3)القائسة عمى التؾسع الشقجؼ يعكذ مؽ البجاية اثاره التزخسية عمى االسعار

 
                                                           

 36-35، ص2207، داس غٛذاٌ نهُشش ٔانتٕصٚغ ، ػًاٌ  0ششٚف حجاص٘ ، انًانٛت انؼايت ، ط (1)

(2) Hewett, Roger (2007). "Public Finance, Public Economics, and Public Choice: A 

Survey of Undergraduate Textbooks". The Journal of Economic Education. 18 (4): 426.  

 . 37ص  انًصذس َفست ، ششٚف حجاص٘ ،  (3)
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 : مدخم مفاهيمي معريف  Bank creditاالئتمان املصريف : املبحث انثاوي 

 اىسيتومفيوم االئتسان السررفي و  السظلب االول :

الثقة التي يسشحيا السرخف لمعسيل أثشاء تقجيسو مبمغًا ماليًا  ىؾ تمػيقرج باالئتسان بذكل مبدط ،       
. وىؾ الثقة التي يؾلييا السرخف لذخص ما سؾاء أكان طبيعيًا ام معشؾيًا اما مفيؾم (1)لفتخة محجدة مدبقًا  

االئتسان في عمؼ االقتراد ، فان اصل معشى االئتسان ىؾ القجرة عمى اإلقخاض . و يعخف االئتسان 
شي  كسرظمح  بانو قيام طخف لظخف اخخ  باالقخاض او الجيؽ   وان يقؾم الجائؽ باعظاء السجيؽ فاصل زم

تقجم  يمدم السجيؽ بعج انقزاء السجة الدمشية  بتدجيج اصل السبمغ مع الفؾائج الستختبة عميو . وبشاء عمى ما
 . (2)فان االئتسان ىؾ أسمؾب تسؾيمي واستثسارؼ تتخحىا السرارف بسختمف انؾاعيا 

ذخص السعشؾؼ واالئتسان يسثل عسمية مقايزة قيسة انية باخخػ اجمو ، فيؾ يعبخ عؽ مكياس لم     
. (3)بالسقابل  تأخيخ  الجفع الشقجؼ الى مجة زمشية محجدة مدتكبال  –نقؾد  –لمحرؾل عمى االقيام الحالية 

وتسثل السرارف بيئة مالية متخررة ، فزال عؽ كؾنيا تسارس دورًا حيؾيًا في اقتراد أؼ بمج . كسا 
ؽ الجياز السرخفي  الحؼ يخجم االقتراد تعج مؤسدات الؾساطة السالية ومشيا السرارف  جدءًا ىامًا م

السحمي، عؽ طخيق  تقجيسو خجمة مرخفية متعجدة  والتي ال يدتظيع االقتراد العسل بجونيا . وتسثل ىحه 
الخجمات مشيا االئتسان ويسكؽ لمسرارف ان تقجم تدييالت ائتسانية حجيثة  الى جانب العسل السرخفي 

ويقجم الشغام السالي االئتسان لسذتخؼ الدمع والخجمات كسا  -ئع مشح القخوض و قبؾل الؾدا –التقميجؼ 
يسؾل االستثسارات الخاسسالية مثل اعسال االنذاء والبشاء. وتعج السرارف مؽ اىؼ مكؾنات الجياز 
السرخفي الفاعمة  وذات التأثيخ في االقتراد الؾطشي كؾنيا تسثل مرجر مؽ مرادر التسؾيل 

ن السرخفي مؽ اىؼ واخظخ وعائف السرارف التجارية ، اذ تعتسج عميو سالمة . ويعج االئتسا(4)واالدخار
السؾجؾدات وصالبة ومتانة السخكد السالي ليا ، وبيحا فان سالمة االئتسان السرخفي يتؾقف عمى سالمة 

                                                           
 يجًٕػت ، األٔنٗ انطبؼت ، انجضء انخاَٙ ، ٔانؼًهٛت انؼهًٛت انًصشفٛت ( ، انًٕسٕػت2222صالح انذٍٚ حسٍ انسٛسٙ ) (1)

 . 03ص  .انماْشة ، انؼشبٛت انُٛم

 ، ٔانتٕصٚغ انزاكشة نهُشش ، انًصشفٙ انؼًم ٔخصٕصٛت اانًصاسف انتجاسٚت  ، (2201نفتّ سؼٛذ ، ) انسالو ػبذ (2)

 . 00ص ، بغذاد

 ػًاٌ، ٔانتٕصٚغ، نهُشش ٔائم داس ،"انًحهٛت ٔانذٔنٛت انًصشفٛت انؼًهٛاث اداسة" (2224خانذ ػبذ هللا ٔاخشٌٔ ، )(3)

  045ص ، األسدٌ

 . 01ػبذ انسالو نفتّ سؼٛذ ، يصذس سابك ركشِ ، ص  (4)
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 :ىؾ السرخفي االئتسان ان ندتشتج ػذل مؽ . (1)الدياسة االئتسانية القائسة في السرارف التجارية
 االئتسان أىسية ماأ .لدجاد كسؾعج تحجيجىا يتؼ معيشة مجة انتغار مقابل لمشقؾد حاضخة قيسة تبادل عسمية
 : األتي وفقعمى   بمؾرتو فيسكؽ خاص بذكل السرخفي واالئتسان عام بذكل

 واالستثسار  اإلنتاج عسمية يحخك مسا والسؤسداتفخاد لإل االقترادية األنذظة دعؼ في يداىؼ - اوال
 .الؾطشي االقتراد وتشسية واالستيالك

 .تأثيخا مباشخا  يؤثخ كؾنو السرخفي االئتسان أىسية تبخز  -ثانيا 

 العسميات حجكؾنيا ا يقجميا التي االئتسانية التدييالت مقابل لمسرخف معيشة إرباح تحقيق -ثالثا 
 الخئيدي الجخل مرجر بسثابة السرخف يكتدبيا التي الجائشة والعسؾالت الفؾائج خالل مؽ ، السرخفية
 العائج عشرخؼ  بيؽ السؾازنة خالل مؽ االئتسان إدارة عمى السرخف سيظخة زيادة معو ،  لمسرخف

 األخح الؾاجب مؽ رات اعتبا يؾجج ذلػ فانو خالل مؽ،  صحيح والعكذ السدتقبمية إرباحو تديج والسخاطخة
 .الستشؾعة باشكالو  االئتسان مشح عشج بيا

 اً مرجر  يسثل عشو الشاتج العائج ولحلػ , األىسية بالغ نذاطًا مثسخاً  السرخفي االئتسان يعج كسا -رابعا  
 يخدخ البشػ  دونو ومؽ, عمى الخغؼ مؽ تشؾع اإليخادات األخخػ وتعجدىا  بشػ  اؼ ميسًا الؼ ايخادات في 

 السخاطخ ًا لسؾاجية استثسار  السقابلوب , االقتراد داخل بأعتباره احج الؾسظاء السالييؽ  الؾعيفة األساسية 
أسذ معيشة ، وفي ضؾء ىحه  وفق عمى  يتؼ السرخفي االئتسان مشح وان الشغامية وغيخ الشغامية .

 (2). االئتسانية سياستو السرخفاألسذ يزع 

، والتجارية  االقترادية القظاعات تشسية في رًا كبيخاً دو  السرخفي االئتسان يسارس آخخ جانب مؽ -خامدا 
 االقترادية القظاعات لكل التجارية السرارف قبل مؽ االقتخاض وعسميات االئتسان حجؼ ارتفاع إن

 االقترادؼ الشسؾ عجمة دفع في كبيخ بذكل تداىؼ التيخاد اإلف مجسؾعة ػذل في بسا التجارية واألنذظة
 خالل مؽ وخجمية إنتاجية مذاريع تأسيذ وأن , السحمي الدؾق السالية تعسيق في فزال عؽ اسياميا 

                                                           

(1)   Maitah , manSoor, Zeda, khalid and Galalh, Abude (tef (2012), The utilizing of Financial 

analysis in Gredit Decision in Palestinian Commercial Banks, Journal of money, Investment 

and Banking Vol. 24. No 12, P. 114-122.  

 االلشاض ػًهٛاث فٙ تششٛذ ٔدٔسِ االئتًاَٙ انتحهٛم ، (2224ٔاًٚاٌ ) ٔاَجش ، االيٍٛ ياْش انؼضٚض انذغٛى، ػبذ (2)

 .074، ص1انؼذد  21 انًجهذ انؼهًٛت، انبحٕثنهذساساث ٔ تششٍٚ جايؼت يجهت انًصشفٙ،
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 القظاعات مختمف في عالية نسؾ معجالت تحقيق إلى يؤدؼ االئتسان ومشح السرخفية التسؾيل عسميات
 (1).السالي واألمؽ خاراالستق تحقيق عمى تداعج أنيا إلى باإلضافة االقترادية

 السظلب الثاني : أنواع االئتسان السررفي 

 السرخفية ، وذلػ بحدب معاييخ مختمفة عمى الشحؾ االتي :يسكؽ ايجاز التدييالت 

 يرشف الى : :(2) الغرض -أوال 

االئتسان االستثسارؼ : وىحا الشؾع مؽ االئتسان يسشح لتأسيذ السذاريع اإلنتاجية وتججيجىا وتؾفيخ  .0
 الديؾلة الالزمة ليا .

التجارية ، كؾنو مزسؾنًا وذات اجال االئتسان التجارؼ : ويسثل اىؼ أنؾاع االئتسان بالشدبة لمسرارف  .8
قريخة وىؾ يسشح لتسؾيل االجخاءات التجارية الجاخمية والخارجية ، وغالبا ما يكؾن ىحا االئتسان بزسان 
الدمع السدتؾردة او مدتشجات الذحؽ ، ويدتخجم ىحا االئتسان مؽ قبل تجار الجسمة والتجدئة وغيخىؼ 

 زيادة مخدوناتيؼ او لتغظية التداماتيؼ السالية . مؽ الؾسظاء لديادة تجييدىؼ بالدمع او

شخاء سيارة ،  –االئتسان االستيالكي : ويتسثل عادة بالقخوض او الدمف السقجمة ألغخاض استيالكية  .3
وىي تسشح او تقجم لمسؾعفيؽ او بعض شخائح السجتسع  مسؽ لجييؼ مخاكد  –اثاث ، تكسمة دراسة 

يق ىحا الشؾع بالخاتب الحؼ يتقاضاه طالب االئتسان كزسان اجتساعية ، وتسيل السرارف الى تؾث
 فزال عؽ كفيل ضامؽ او بزسانات شخرية او عيشية .

 :  (3)ثانيا. شخرية الستلقي

 ويفخق ىشا بيؽ  الخاص مشو و العام .

االئتسان الخاص : ىؾ مدتمؼ االئتسان شخرية طبيعية او اعتبارية  ، أؼ احج افخاد القانؾن الخاص.  .0
 .يقجم اما ألشخاص طبيعييؽ أو االفخاد أو االشخاص السعشؾييؽ 

                                                           

(1)   Maitah, et al. , op cit , p126  

 جايؼت يجهت انًانٙ، نهتُبؤ بانفشم Sherrod إًَرد استخذاو ( ،2201)  طّ انمطاَٙ  ٚاسٍٛ إبشاْٛى انحًذاَٙ ، سفؼت (2)

 01، ص02انؼذد 00 يجهت االلتصادٚت، نهؼهٕو االَباس

 انٛاصٔس٘ داس انطبؼت انؼشبٛت، انُمذٚت ، ٔانسٛاست انًشكض٘ انبُك ، (2224) , ٚسشٖ انسايشائٙ  صكشٚا انذٔس٘ ٔ (3)

 55ص .األسدٌ ػًاٌ، ٔانتٕصٚغ، نهُشش انؼهًٛت
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االئتسان العام  : مدتمؼ  االئتسان ىؾ الحكؾمة او شخص اعتبارؼ مؽ الحكؾمة . ُيسشح لمجول  .8
 والسؤسدات االقترادية . ةوالسرالح الحكؾميوالييئات والسؤسدات العامة 

 :(1)السجة الدمشية  -ثالثا 

 يقدؼ االئتسان بحدب السجة الدمشية عمى األقدام االتية :       

االئتسان طؾيل االجل : وىؾ ائتسان تسشحو السرارف التجارية لسجة تديج عؽ خسذ سشؾات ، وغالبا ما  .0
تكؾن في السذخوعات التي تحتاج الى تسؾيل رؤوس أمؾاليا الثابتة  ، كالسذخوعات الرشاعية 

 والدراعية وغيخىا .

ئتسان متؾسط االجل : وىؾ االئتسان السسشؾح مؽ قبل السرارف التجارية لسجة تديج عؽ سشة واحجه اال .8
وتقل عؽ خسدة سشؾات . وعادة ما تكؾن في السذخوعات التي تتظمب  رؤوس أمؾال إلعادة ليكمة 

الحرؾل عمى معجاتيا ، او لذخاء االالت الججيجة . كسا يجخل في االئتسان السقجم الى االفخاد مؽ اجل 
 الدمع االستيالكية .

االئتسان قريخ االجل : وىؾ االئتسان الحؼ تسشحو السرارف التجارية لسجة تشقص عؽ سشة واحجة  .3
 وغالبا ما يكؾن ىحا االئتسان مؾجو لالفخاد لتسؾيل احتياجتيؼ الذخرية .

 (2)نؾع الزسان : -رابعا 

 ؽ ىسا:يقدؼ االئتسان السرخفي بحدب نؾع الزسان عمى قدسي 

االئتسان السرخفي السزسؾن : ُيسشح مقابل رىؽ ويعج ىحا الشؾع مؽ األنؾاع الدائجة ويحرل عميو  .0
 السقتخض بعجما يقجم أمؾااًل عيشية او متجاولة كزسان لتدجيج ىحا االئتسان .

التدجيج االئتسان السرخفي بجون ضسان : يعتسج ىحا الشؾع مؽ االئتسان عمى سسعة الدبؾن وقجرتو عمى  .8
في السدتقبل ، اذ يقؾم السرخف بسشح االئتسان الى بعض الدبائؽ بجون أؼ ضسانات ويدسى ىحا 

 الشؾع مؽ االئتسان باالئتسان الذخري ، وتحاول السرارف دائسا االبتعاد عشو .

                                                           

 .053ص .ٔانتٕصٚغ انًًٛاٌ نهُشش داس ، االئتًاَٛت انتسٓٛالث احكاو ، )2207دمحم انٓضاع ،) بٍ اٚاط بٍ إبشاْٛى  (1)

ساست تطبٛمٛت ػهٗ االلتصاد  د : انًصشفٙ االئتًاٌ ػهٗ انًانٙ االصالح احش ( ،2206ػهٙ انحهبٕسٙ ،) حسٍٛ ٚاسش (2)

  25، سسانت ياجستٛش فٙ االلتصاد غٛش يُشٕسة  ، جايؼت االَباس ، ص 2203-2222انؼشالٙ نهًذة 
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 (1)الرفة االقترادية : -خامدا 

 : ىشا يتؼ التفخيق بيؽ ذاتي الترفية  و غيخ ذاتي الترفية وىي     

االئتسان ذاتي الترفية : وىؾ االئتسان التي يتسكؽ السجيؽ في حالتو عؽ طخيق استعسال الكيسة السجيشة  .0
مؽ تدجيج قيسة الجيؽ . مثال ذلػ  القخض الحؼ يعخض عمى صاحب مرشع ىؾ قخض ذاتي التدجيج 

 يسة القخض.الن صاحب السرشع يدتظيع  باستخجام قيسة القخض في العسمية اإلنتاجية  مؽ تدجيج ق

االئتسان غيخ ذاتي الترفية : ويقؾم السجيؽ بتدجيج قيسة القخض والفؾائج الستختبة عؽ طخيق أمؾال ليذ  .8
ليا عالقة بالسعاممة االئتسانية ويخص في العادة باالئتسان غيخ اإلنتاجي . عمى سبيل السثال االئتسان 

لفخد عسل مؽ طخيق دخمو وخالل مجة مؽ السقجم لمفخد لذخاء شقة سكشية ىؾ غيخ ذاتي الترفية الن ا
 (2)الدمؽ عمى تدجيج ىحا القخض .

 السظلب الثالث : أسس مشح االئتسان 

ىي اإلجخاءات الستجاولة في تقديؼ طمبات اإلقخاض التي تيجف في السقابل الى زيادة األرباح وتقميص      
ؽ عشاصخ عجة قبل مشح االئتسان ، السخاطخ الى ادنى مدتؾػ مسكؽ . وتقؾم السرارف عمى السؾازنة بي

والتي تعسل عمى ترشيف ذلػ مؽ خالل اإلقخاض الجيج والسخبح. ويتؼ مشح االئتسان تبعا لقؾاعج معيشة 
 تتسثيل باالتي :

 أوال. اعتبارات الديولة :

يعكذ إمكانية السرخف بتؾفيخ الديؾلة الالزمة تجاه العسالء أصحاب الؾدائع مؽ خالل الحرؾل      
عمى الديؾلة الالزمة، مسا يتظمب قيام السرخف استشداف جدء مؽ مؾارده في أصؾل تتستع بديؾلة عالية، 

 االمخ الحؼ يؤدؼ الى استخجاع قيستيا بديؾلة .

 

 

                                                           

 االٔل انؼهًٙ انًؤتًش انٗ بحج يمذو انًصاسف، فٙ ٔاالستخًاس انتًٕٚم يخاطش اداسة ، (2206) ، هللا شاٍْٛ ػبذ ػهٙ (1)

 . 25يإٚ ، غضة ، ص 7-6انفتشِ  فٙ االساليٛت انجايؼت انتجاسة بكهٛت انًُؼمذ

 . 26هللا شاٍْٛ ، يصذس سابك ركشِ ، ص  ػبذ ػهٙ (2)
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 ثانيا. اعتبارات الربحية :

وىي اعتبارات تقؾم عمى أساس ان قخار مشح االئتسان يؾاجو في الؾقت الحؼ يدتؾجب عمى السرخف      
ان يحفع أمؾالو الؾاجب تؾفخىا لسؾاجية التداماتو تجاه عسالئو ، بسعشى اخخ يعسل عمى تحقيق مقجار 

 .(1)معقؾل مؽ األرباح 

 ثالثا. موقف البشك السركزي :

تخزع السرارف التجارية لقخار مشح االئتسان ، وذلػ بحدب ما يقخه البشػ السخكدؼ مؽ تعميسات      
بغي ان ال يتخظاه التؾسع االئتساني لمسرخف ، فزال عؽ ندبتي االديؾلة  وقخارات بالحجود التي يش

 واالحتياطي الؾاجب االحتفاظ بيسا .

 رابعا. سياسة السررف االئتسانية :

يخزع السرخف لسا يسشحو مؽ ائتسان عمى سياستو االئتسانية الستبعة وىي تتمخص بالسبادغ      
مشح التدييالت االئتسانية ومختمف األنذظة االقترادية التي باإلمكان تسؾيميا وكيفية  السشغسة السمؾب

 تقجيخ مبالغ التدييالت االئتسانية .

 خامدا. طبيعة الودائع :

ىشاك ودائع جارية وادخارية وثابتة، والسرخف مدؤول عؽ بث الثقة في نقؾس مؾدعيو، وىحه    
ػ الؾدائع، وعميو فان طبيعة الؾدائع السؾجؾدة لجػ السرخف تحجد السدؤولية تؤثخ في  طخيقة تؾعيف تم

مدؤوليتو السحتسمة في أؼ وقت تجاه مؾدعيو، لحا فيي تؤثخ في قجرة السرخف عمى مشح التدييالت 
 .(2)االئتسانية 

 

 

                                                           

  :انصُاػٛت انًساًْت بفشم انششكاث انتُبؤ فٙ انًانٙ انتحهٛم اسانٛب استخذاو ، (2206) ، انٕتاس يحًٕد سايٙ  ٔحٛذ (1)

 .52، ص  412، ػذد  2انشافذٍٚ ، يجهذ يجهت انصُاػٛت، انًساًْت انششكاث يٍ دساست ػُٛت

، يجهت جايؼت  2226-2221نهًذِ  انؼشالٙ  االلتصاد فٙ انًصشفٙ االئتًاٌ تحهٛم ، (2200) ، يضَاٌ حًٕد َصٛش (2)

 .  026، ص 2، انؼذد  7كشبالء انؼهًٛت ، انًجهذ 
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 (1)السظلب الرابع : إدارة االئتسان السررفي والسخاطر والديون الستعثرة 

مؽ األمؾر السيسة عشج تشاول االئتسان السرخفي ىؾ تقجيخ السخاطخة ، ويجب ان ال يخفى وجؾد     
تجاخل وتكامل بيؽ إدارة االئتسان وإدارة السخاطخ . ويدتشج التحميل االقترادؼ عمى السقارنة بيؽ العؾائج 

وكالىسا بالكيسة الحالية ن أؼ  الزائعة عشج االمتشاع والسخاطخ السحتسمة عشج اتخاذ قخار مشح االئتسان ،
حداب الكيسة الحالية القداط تدجيج القخض وفؾائجه مرححة باحتسال الفذل مزخوبا بشدبة عجم التدجيج 
السحتسمة . وبسا ان مؾارد التسؾيل محجودة البج مؽ وضع فخض االئتسان في تدمدل ندولي حدب ندبة 

بمي  . وعشج الشغخ عمى مشظق الحداب أعاله يبجو واضحا صافي السبمغ الحالي  الى الكمفة بالسبمغ السدتق
ان كفاءة قخار االئتسان يعتسج عمى التقجيخ الرحيح لمسخاطخ والحؼ ال يعتسج فقط عمى دراسة السذخوع 
السخاد تسؾيمو والججارة االئتسانية لمسقتخضيؽ، بحيث يربح تقجيخ السخاطخ محرمة لتفاعل البيانات 

جراسة الخاصة بالقخض السعشي . والخظأ في قخار االئتسان يتسثل في تؾصيف التجسعية مع معظيات ال
مذاريع واطئة الججارة االئتسانية بؾصفيا رديئة وان التحميل السشيجي لالئتسان ال يداعج فقط عل حساية 
السرخف مؽ االنييار والجفاع عؽ حقؾق السؾدعيؽ بل ىؾ مؽ أدوات التخريص األمثل لمسؾراد . ومؽ 

أخخػ واستشادا الى كمفة التسؾيل بالكيسة الحالية واحتسال الفذل وندب التدجيج السحتسمة عشج الفذل جية 
يسكؽ تقجيخ الحج األدنى لدعخ فائجة اإلقخاض ، او ماىي ندب السخاطخ السقبؾلة مع سعخ فائجة معيؽ 

جل برفة أولية عمى لالقخاض . وان تفاوت أسعار الفائجة حدب مجد القخوض والسقتخضيؽ لشفذ األمج ي
كفاءة عالية في تحميل االئتسان والسخاطخة . ويسكؽ اعتساد الترشيفات الذائعة لججارة السقتخضيؽ داخميا 

. واعيخت االزمة  Standard & poorفي السرارف ومشيا عمى سبيل السثال ترشيف ستانجرد انج بؾر 
ىؾر األوضاع االقترادية الكمية ، ويخػ بعض السالية الجولية األخيخة ان مخاطخ االئتسان تتدايج مع تج

الباحثيؽ ان ارتفاع الجيؾن الستعثخة مؽ مقجمات ازمة مرخفية . أؼ ان األداء االئتساني لمسرارف قج 
يتدبب في ازمة مرخفية تشتذخ في مجسؾع القظاع السالي ثؼ تشتقل الى االقتراد الحكيقي .الن الحجؼ 

فع رؤوس أمؾال السرارف او خفض وتيخة اإلقخاض نتيجة لمرعؾبات في الكبيخ لمجيؾن الستعثخة يدتجعي ر 

                                                           

(1)  Look at : 

- Ayyagari, Meghana, et al, Credit growth and macro prudential policies: preliminary 

evidence on the firm level, BNM  – BIS conference on financial systems and the real 

economy , October 2016, Kula Lumpur, Malaysia, BIS Papers No.91,pp15-38 

Abedifar, Pejman, et al, Non-Interest Income Activities and Bank lending, 2014, 

hal.archives-ouvertes.fr/hal-00947074v1. 

-Li, Fan and Zou, Yijun, The Impact Credit Risk, Management on Profitability of 

commercial Banks, UMEA University, 2014  
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تعديد رؤوس أمؾال السرارف او السبالغة في تقجيخ السخاطخ .. الخ . ويتظمب تقجيخ مدتؾيات 
السخاطخ ، تخجيح السؾجؾدات بيا والعشاية بالججارة االئتسانية لمسقتخض والزسانات فزال عؽ القظاع 

ثسارؼ او تذغيمي او استيالكي . والسيؼ في الزسانات قيستيا الدؾقية ندبة الى وغخض االئتسان ، است
حجؼ االئتسان ، وإمكانية استخجاميا فعال عشج فذل الجية السقتخضة في الؾفاء بالتداماتيا . كسا ان بشية 

،  راس السال ، وخاصة ندبة قيسة األسيؼ واالحتياطيات الحخة وتخريرات خدائخ الجيؾن مؽ مجسؾعة
ذات أىسية في دراسة وتقييؼ كفاية راس السال إضافة الى اخح حجؼ الجيؾن الستعثخة باالعتبار ، وربسا 
يدتخجم مؤشخ مجسؾع قيسة األسيؼ واالحتياطيات الحخة مزافا الييسا مخرص خدائخ الجيؾن ثؼ طخح 

 الجيؾن الستعثخة مؽ السجسؾع وذلػ عشج تقييؼ الكفاية .      
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 انىظرياث املفسرة نهعالقت:  املبحث انثانث

  بين االقتراض الحكومي الداخلي واالئتسان السررفي الخاص 

السقجم  االئتسان ذلػ  عمى فسا نتيجة  ، السحمي السرخفي القظاع مؽ واحًجا دوالًرا الحكؾمة تقتخض عشجما
او    crowding inاو التحفيد   التحذيج مؽ مديج إلى يؤدؼ ذلػ  ىل  أو نام ؟ بمج في الخاص لمقظاع

 ) التكافؤ الخيكاردؼ ( Ricardian equivalenceاو ال تؾجج عالقة     crowding outإزاحة ومداحسة 
 في األسئمة نيائية عؽ ىحه إجابة تؾجج ال بأنو والسثيخ لالستغخاب  مع االئتسان السحمي الخاص .

 .  (1)الجراسات التظبيكية عؽ ىحا السؾضؾع

االدبيات االقترادية ىشاك ثالثة فخضيات مفدخة لمعالقة بيؽ االقتخاض الحكؾمي الجاخمي واالئتسان في 
 السرخفي السقجم لمقظاع الخاص :

 السظلب األول : الفرضية الشقودية :

الشقؾديؾن او اقتراديؾ مجرسة شيكاغؾ يؤمشؾن بان " يؤدؼ االقتخاض الحكؾمي الجاخمي  بجوالر واحج الى 
    out effectاكثخ مؽ دوالر واحج خارج االئتسان السحمي الخاص بدبب  اثخ السداحسة  إزاحة 

crowding"(2).  

، والكسية التؾازنية  لألمؾال األمؾال السعجة لالقخاض   Dif وطمب  Sif( مشحشى عخض0ويؾضح شكل )
عجد السؾازنة  –. فان االنفاق بعجد حكؾمي Ir1والسعجل التؾازني  لفائجة اإلقخاض     Qifالستاحة لالقخاض 

                                                           

(1)  Look at : 

- Shahe Emran M, Farazi S. Lazy Banks? Government Borrowing and Private Credit in Developing 

Countries. SSRN Electron J. 2011 ;( August).  

- Gray S, Karam P, Turk Ariss R. Are Banks Really Lazy? Evidence from Middle East and North 

Africa. IMF Work Pap. 2014,14(86):1. Hauner D. Public debt and financial development. J Dev. Econ. 

2009; 88(1):171–83. 

(2)  Repetitive : 

- Anyanwu, A., Gan, C., & Hu, B. (2017). Government domestic debt, private sector credit, 

and crowding outeffect in oil-dependent countries. Journal of Economic Research, 22(2), 127-

151. 

-Balcerzak, A. P., & Rogalska, E. (2014). Crowding out and crowding in within Keynesian 

framework. Do weneed any new empirical research concerning them. Economics & 

Sociology, 7(2), 80-93. 

- Başar, S., & -Temurlenk, M. S. (2007). Investigating crowding-out effect of government 

spending for Turkey: A structural var approach. Atatürk Universities İktisadi vet Diary 

Balmier Derris, 21(2), 95-104.      
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يشقل مشحى الظمب عمى األمؾال القابمة لالقخاض الى األعمى نحؾ اليسيؽ  ويخفع معجل فائجة  –العامة 
اإلقخاض  . الن الحكؾمة يجب ان تسؾل عجدىا مؽ خالل االقتخاض مؽ الجسيؾر والسرارف التجارية . 

زيادة طمب الحكؾمة عمى األمؾال السعجة   . Q2الخاص الى يؤدؼ ذلػ الى انخفاض اقتخاض القظاع 
تداوؼ   Q3-Q2لالقخاض يخفع معجل الفائجة مؽ خالل تؾفيخ كسية اكبخ مؽ األمؾال . والسدافة مؽ 

السبمغ الحؼ اقتخضتو الحكؾمة مؽ القظاع السرخفي ويسثل مقجار إزاحة القظاع الحكؾمي لالئتسان 
 السخرص لمقظاع الخاص. 

 (1شكل )

 اثر مزاحسة االقتراض الحكومي الداخلي لالئتسان الخاص 

 
Jim Vernon · Stefan V., Why would goverment involvement cause the crowding-out effect? 

Macroeconomics,  Loanable Funds Market, 2015, p20    

يؤدؼ إلى  الجاخمي  االقتخاضارتفاع اإلنفاق الحكؾمي السسؾل عؽ طخيق ويخػ اتباع ىحا السشيج  بان     
 (1): انخفاض مجخخات القظاع الخاص. ىحا ىؾ لدببيؽ رئيدييؽ

مع الدياسة السالية التؾسعية ، يذتخؼ مجخخو القظاع الخاص الدشجات الحكؾمية وبالتالي يكؾن لجييؼ  .0
 مجخخات أقل لتسؾيل استثسارات القظاع الخاص.

                                                           

(1)   Anyanwu, A., Gan, C., & Hu, B., op cit, p131.    

https://socratic.org/users/jim-vernon
https://socratic.org/users/stefan-zdre
https://socratic.org/macroeconomics
https://socratic.org/macroeconomics#loanable-funds-market
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رفع أسعار الفائجة ، وتؤدؼ معجالت الفائجة السختفعة  كحلػ ، يسيل االقتخاض الحكؾمي السختفع إلى .8
 ىحه إلى تقميل االستثسار.

 السظلب الثاني : الفرضية الكيشزية :

حرؾل البشؾك  عمى اصؾل حكؾمية امشة ، يتيح ليا تحسل السديج مؽ   وجية الشغخ الكيشدية تخػ ان    
ويدتشج عمى تحميل  crowding in effectيج أؼ اثخ تحذ بالتالي زيادة اإلقخاض لمقظاع الخاصالسخاطخ 

بدبب الى مدتؾػ االستخجام الكامل و  iلعجم وصؾلاالقتراد لجيو مخونة  ، اذ ان العخض والظمب الكيشدؼ 
يتؾسع الشاتج ن الظمب الكمي سيديج بفزل سياسات مالية تؾسعية وبالتالي سؾف فإجسؾد األسعار واألجؾر 

 داعج عمى الشسؾ االقترادؼ لتدخيعتفي االقتراد. في الؾاقع ، فإن الديادة في الظمب الكمي  اإلجسالي 
يجعؼ الخاؼ إجسالي اإليخادات ، مع ما يتختب عمى ذلػ حفد االستثسارات سؾف تديج أيزا. وىكحا ،  زيادة

اثخ  ؾل أنو ال يؾجج الحؼ يحجد عالقة إيجابية بيؽ الشفقات العامة واالستثسارات الخاصة، ويق الكيشدؼ 
 بل اثخ تحذيج .مداحسة في االقتراد 

 crowding in effect اثخ تحذيج  يخمق الى اليسيؽ ISيشقل مشحشى  الشفقات العامة  ازدياد نإ     
(. وزيادة الجخل القؾمي )نتيجة االستثسارات العامة 3cسداحسة )الذكل ال اثخ ( مؽ3bأعمى بكثيخ )الذكل 

مدتؾيات الجخل القؾمي.  مؽأعمى أيزا  لالدخارأو العجد في السيدانية( يخمق االدخار أعمى، ألن السيل 
 ه الستاح تؾفيخ االدخار حجؼ  ال يقمص الشفقات العامة والجيؽ العام  يجب أن في فيحا يعشي أن الديادة 

مؽ القظاع الخاص. حتى في عخوف ارتفاع معجالت البظالة ، فسؽ السسكؽ أن نسؾ  ومتسؾي مرجر والحؼ 
والقظاع الخاص.  لمحكؾمة االدخار الستاح االستثسارات العامة والجخل القؾمي يخمق السديج والسديج مؽ 

ثسارات يسكؽ أن تذجع است العامة ،  االستثساراتو مؽ الزخورؼ أن نذيخ إلى أن عجد السيدانية العامة و 
االستخجام حالة  في حالة االقتخاب مؽ الظؾيل ،  االجل، ألنو في  االجل القريخالقظاع الخاص فقط في 

 .تأثيخ التحذيج سداحسة يييسؽ فؾق التأثيخ فأن ،  الكامل

ىحه السشاقذات ليا اختالفات كبيخة بسا في ذلػ العجيج مؽ الحجج التي أثارتيا السشاىج الكالسيكية     
والكيشدية لالقتراد بذكل عام. وتؤدؼ االختالفات في الخأؼ، مثل التسييد بيؽ األجميؽ القريخ والظؾيل، 
ومدألة كؾن االقتراد في حالة عسالة كاممة أو عسالة ناقرة، وما إذا كانت األسعار التي تتذكل في 

                                                           

   3راجع شكلa  
   3راجع شكلb 
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اء عمى ذلػ، فإن وجية األسؾاق مخنة أو جامجة أم ال، إلى تسايد اآلراء بذأن أثخ السداحسة.  وبش
الشغخ الكالسيكية، التي تجعي أن االقتراد سؾف يرل تمقائيا إلى العسالة الكاممة بفزل آليات مخنة 
 لألسعار واألجؾر والفائجة، تجادل بأن ىشاك تأثيخ مداحسة في االقتراد مؽ خالل إقامة عالقة سمبية بيؽ

في الؾاقع.  عشجما يديج اإلنفاق الحكؾمي أو يتؼ الدياسات السالية التؾسعية واالستثسارات الخاصة. 
تخفيض الزخائب ، تدداد متظمبات االقتخاض الحكؾمية ، وبالتالي ، تدداد أسعار الفائجة في سؾق األمؾال 

 انخفاض االستثسارات الخاصة بدبب زيادة أسعار الفائجة.و القابمة لإلقخاض. 

 ( 2شكل )

 تثسار الخاصاثر تحذيد االقتراض الحكومي على االس

 
ŽELJKO MARIĆ, (2015) ,  CROWDING OUT VS CROWDING IN EFFECTS IN 

TRANSITIONAL COUNTRIES, PERSPECTIVES OF INNOVATIONS, ECONOMICS & 

BUSINESS, VOLUME 15, ISSUE 4, 2015 ISSN 1804-0527 , p12.         

وبعبارة أخخػ، فإن االستثسارات الخاصة تددحؼ خارج الدؾق بدبب الدياسة السالية. وعمى العكذ      
مؽ ذلػ، فإن وجية الشغخ الكيشدية، التي تجعي أن االقتراد يتستع بتؾازن مخن في التؾعيف بدبب جسؾد 

التؾسعية، وبالتالي  األسعار واألجؾر والسرالح، تجادل بأن الظمب الكمي سيدداد بفزل الدياسات السالية
فإن اإلنتاج الكمي سؾف يتؾسع في االقتراد. والؾاقع أن الديادة في إجسالي الظمب تداعج الشسؾ 
االقترادؼ عمى التدارع وعمى زيادة إجسالي اإليخادات، مسا يؤدؼ إلى زيادة االستثسارات السحفدة أيزا. 
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ابية بيؽ الشفقات العامة واالستثسارات وىكحا، فإن وجية الشغخ الكيشدية، التي تؤسذ لعالقة إيج
. يجادل عمساء االقتراد الشقجؼ واالقتراديؾن (1)الخاصة، تجادل بأنو ال يؾجج تأثيخ مداحسة في االقتراد

الكالسيكيؾن الججد الحيؽ يتبعؾن وجية الشغخ الكالسيكية بأن تأثيخ السداحسة صحيح بيشسا يجادل 
عج الكيشديؾن الحيؽ يتبعؾن وجية الشغخ الكيشدية بأن تأثيخ السداحسة لؽ االقتراديؾن الكيشديؾن الججد وما ب

 .يحجث عمى السجػ القريخ 

 السظلب الثالث : فرضية التكافؤ الريكاردي :

( فكخة السكافئ الخيكاردؼ  Barroضسؽ نغخية التؾقعات العقالنية ، الكالسيكية الججيجة ، احيا )     
( الحكؾمة بجون القظاع الخاص  Barroيبة مؤجمة . يساثل  ديؽ ) وخالصتيا ان الجيؽ الحكؾمي ضخ 

والحؼ البج ان يدجد في السدتقبل وسؾف تمجأ الحكؾمة الى زيادة الزخائب في السدتقبل لدجاده . وتمػ 
الزخائب السشتغخة مختكبة تساما مؽ القظاع الخاص ويتحدب ليا بديادة االدخار بسا يعادل تمػ الزخائب 

. ولحا فان الديادة في الظمب الحكؾمي السسؾل باالقتخاض يعادلو انخفاض في طمب القظاع  السدتقبمية
الخاص لتبقى محرمة التأثيخ محايجة .لكؽ اقخاض القظاع الخاص لمحكؾمة عمى السدتؾػ التجسيعي ، ىؾ 

فمساذا تزاف  أيزا ادخار يكافئ الزخيبة السدتقبمية السشتغخة . واذا كان القخض الحكؾمي يكافئ الزخيبة
 سمبيات الى االقتخاض ال تحكخ مثميا عشج التشغيخ لمزخائب الحكؾمية .  

 بشاء نسؾذجو لبحث الجيؽفي  0999عام (   Barro) بجا  ، 0993بعج فخضيتو لمتكافؤ عام     
لمفؾائض  السبمغ الحالينفاق الحكؾمي مؽ الستظابقة السعخوفة بيؽ تسؾيل اإل والزخيبة في الحكؾمي 

عخضيا يسكؽ  عشيا بظخيقة أخخػ، تديجىا وضؾحا،  معبخا االبتجاء،  السدتقبمية ورصيج الجيؽ لحغة
 : بخمؾزىا

سعخ الفائجة الحكيقي وىؾ  r؛ الحكؾميالجيؽ  b؛ الزخائب  Ƭ نفاق الحكؾمي؛اإل Gلمدمؽ؛  t :  حيث 
 .(2)األسسى أيزا بثبات السدتؾػ العام لألسعار

                                                           

(1)  Adam Balcerzak , Elzbieta Rogalska , (2014) ,   Crowding Out and Crowding in within 

Keynesian Framework. Do We Need Any New Empirical Research Concerning Them?, 

working paper no.2,  &Sociology, Journal - Economics Vol. 7, No 2, 2014, pp. 80-93  Institute 

of Economic Research 

(2)   Look at :  

- Bilan, Irina,(2016) ,  Overview of the Main Theories on the Economic Effects of Public 

Indebtedness, EIRP Proceedings, Vol 11 , p34-46. 

-Aspromourgos, Tony. “Keynes, Public Debt and the Complex of Interest Rates.” Journal of 

the History of Economic Thought 41 volume 40 (2018), issue TBA, p321-345. 

https://econpapers.repec.org/RAS/pba1247.htm
http://www.badania-gospodarcze.pl/
http://www.badania-gospodarcze.pl/
http://www.badania-gospodarcze.pl/
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             (       ) ( ) 

 

∑[
  

(   ) 
]      ∑[

  
(   ) 

]  ( ) 

( االنفاق الحكؾمي في ايو سشة ونفقات خجمة الجيؽ القائؼ الى نياية الدشة 0الظخف االيدخ مؽ معادلة )
الدابقة ، الظخف األيسؽ الزخائب تمػ الدشة والعجد الحؼ يداوؼ االقتخاض ، وىؾ اإلضافة الى الجيؽ 

 القائؼ .

، الدمؽ مزافا الييا الجيؽ القائؼ والسعادلة الثانية تبيؽ في الجانب االيدخ الكيسة الحالية لالنفاق حتى نياية
وفي الجانب األيسؽ الكيسة الحالية لاليخادات الزخيبية، أؼ ان الفخق بيؽ الزخائب واالنفاق مجسؾعة 

لحكؾمة بسؾجب ىحه الستظابقة قج تسؾل ومخرؾمة لمسدار الدمشي السدتقبمي تداوؼ الجيؽ القائؼ ، الن ا
بالعجد لدشؾات تعقبيا فؾائض ثؼ تعؾد الى االقتخاض ...وىكحا ، السيؼ ان تتحقق تمػ الستظابقة في 

 الشياية .

وبيؽ ب ان االمثمية تقتزي ثبات ندبة الزخيبة الى الجخل تبعا لذخط خفض أعباء التحريل الزخيبي، 
عمى طؾل الدمؽ . وكحلػ عشجما يكؾن  Tتكؾن  Ttبة ثابتة أؼ ان وفي حالة ثبات الجخل تكؾن الزخي

دائسا ، وعشج استحزار الكيسة الحالية لمجفعة الدشؾية الثابتة    يبقى ثابت     االنفاق الحكؾمي ثابتًا أؼ 
 االتية : 3و 3كسا في معادلة  8تربح معادلة 

(3) …     ( 
 
)     

 

 
 

 

           ( ) 

 

في  3بقاء الجيؽ عمى حالو وانتفاء العجد . ومع الشسؾ االقترادؼ ال تختمف العالقة  3وتتزسؽ السعادلة 
 .Yجؾىخىا فقط بجل ثبات الزخيبة واالنفاق وخجمة الجيؽ تربح تمػ الستغيخات ثابتو ندبة الى الجخل 

                                                                                                                                                                                       

-Fanti, Luciano. And Spataro. Luca,(2014),  Dynamic Inefficiency, Public debt, and 

endogenous Fertility, January 2004, Research Gate, September, p1-23. 
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 الى الشاتج السحمي ، والجخل ، في األمج البعيج  محجدات ندبة الجيؽ 5ونزيف الى معادلة 

 
، ونخمد    

 ،   Fلمعجد 

 
 ندبة العجد الى الشاتج : d،       الشسؾ الدشؾؼ لمجيؽ      

     
 
  

 

 
 

 

  
 

 
  

 

  
  …(6) 

 لكي تكؾن  

 
يتظمب ىحا  2ثابتة البج ان يشسؾ الجيؽ بسعجل نسؾ الشاتج السحمي او الجخل ، ومؽ السعادلة   

ندبة العجد الى الشاتج السحمي  أؼ ان يشسؾ مقجار العجد بسعجل نسؾ الشاتج السحمي أيزا. وعشج  dثبات 
 : 5ثؼ في معادلة     بشسؾ الشاتج  2تعؾيض نسؾ الجيؽ في السعادلة 

    
 
   = 

 
+ rd/    …(7) 

وعمى افتخاض السداواة بيؽ معجل الفائجة ونسؾ الشاتج ال يبقى مؽ الحج األخيخ في الجانب األيسؽ مؽ 
 ندبة العجد الى الشاتج وىي ثابتة . dسؾؼ  9معادلة 

بل أيزا   Crowding in(  في فخضيتو فقط عمى األثخ الكيشدؼ لمتسؾيل بالعجخ  Barroوال يعتخض ) 
وىي االمثمية األساسية لمجيؽ الحكؾمي في  Crowding outيدتبعج إزاحة السؾارد عؽ القظاع الخاص 

 (1)التشغيخ الكالسيكي .

 

 

                                                           

  06- 05، ص  2222،احًذ بشٚٓٙ ػهٙ  ، َظشٚت انذٍٚ انحكٕيٙ ، انبُك انًشكض٘ انؼشالٙ  (1)



 
 

 
 
 
 

 االقرتاض ) الديه( احلكومي الداخلي
 واالئتمان ادلصريف اخلاص يف العراق

 (0200-0202للمدة )
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     متهيد:

يتشاول ىحا الجانب مغ البحث ، الػاقع الفعمي لالقتخاض الحكػمي الجاخمي وتصػره اإلجسالي وبحدب     
والسجة التي بجأ بيا االقتخاض الحكػمي الجاخمي يذكل مذكمة ميسة تػاجو  2021-2010لمسجة  مفخادتو

االقتراد العخاقي الرتفاع قيستو مغ جية وارتفاع ندبتو الى الشاتج السحمي اإلجسالي ، وىػ مغ مؤشخات 
لجانب االخخ يتعخض االستجامة السالية والتي يتصمب ان ال تتجاوز الشدبة الحج السدسػح لو دوليا . وبا

الجدء الثاني مشو الى االئتسان السرخفي السحمي والييكل اإلدارؼ لمجياز السخكدؼ وتحميل مؤشخات القصاع 
السرخفي وتحجيج مدارات االئتسان السرخفي داخل االقتراد العخاقي وبحدب نػع القصاع حكػمي كان ام 

 قج قدع الفرل الى مبحثيغ :خاص وبيان دوره في االقتراد الػششي وكفاءتو  وعميو ف

  تحميل واقع االقتخاض الحكػمي الجاخمي  في االقتراد العخاقي   السبحث األول :

 .  تحميل واقع القصاع السرخفي واالئتسان السرخفي السقجم الى االقتراد العخاقي  : السبحث الثاني
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 االقرتاض )انديه( احلكىمي انداخهي يف االقتصاد انعراقي واقعحتهيم :املبحث االول 
 (0200-0202نهمدة )

إن ما يجفع أؼ حكػمة لمجػء إلى االقتخاض الخارجي أو الجاخمي ىػ لدج العجد السالي في  مػازناتيا      
خض . وتقت(1)العامة أو لتغصية اإلنفاق الػاسع الحؼ يحجث تحت ضخوف معيشة وشارئة في بعس األحيان

الحكػمات مغ اشخاف متعجدة مشيا محمية ، كسا تقتخض مغ األسػاق الخارجية  وتكػن تكمفة االقتخاض 
. ويعج (2)محجدة مغ قبل معجل الفائجة، وعمى األغمب يكػن قيسة االقتخاض عمى قجر تسػيل العجد السالي 

سخ ، وباألخز في البمجان ذات الجيغ الحكػمي الجاخمي مػردًا لجعع السػازنة العامة وتغصية عجدىا السدت
الترشيف االئتساني السشخفس كالعخاق . ويتكػن الجيغ الجاخمي مغ حػاالت الخديشة والتي استخجمتيا 

ة محجد وبيعيا الى البشظ عغ شخيق إصجار الحػاالت بدعخ فائج 2003الحكػمة العخاقية قبل عام 
، دخمت السرارف التجارية في  2004لدشة  (56. وبعج صجور قانػن البشظ السخكدؼ العخاقي )السخكدؼ 

عسمية تقجيع العصاء في السداد وعجم أحكية البشظ السخكدؼ العخاقي شخاء حػاالت الخديشة إال في الدػق 
الثانػية ويبيعيا لمسرارف التجارية باعتبارىا الػكيل الخسسي لمحكػمة ، فبحدب تعميسات وزارة السالية 

السدايجة العمشية تحكيقا لسبجأ السذاركة مع القصاع الخاص وتجسيع أصبحت حػاالت الخديشة تجار ب
 .(3)السجخخات

لرالح   2003والجيغ عمى وزارة السالية وىػ إعادة ججولة الجيػن الستختبة عمى الحكػمة قبل عام      
شة البشظ السخكدؼ العخاقي عمى وزارة السالية والشاجع عغ حداب الدحب عمى السكذػف وحػاالت الخدي

خاصة الرادرة عغ وزارة السالية والسسمػكة لمبشظ السخكدؼ والستخاكسة خالل عقج تدعيشيات القخن الساضي 
 بدبب ضاىخة التسػيل التزخسي.   

                                                           
، يجهت كهٍت اإلدارة ٔااللتظاد ، انجايعت  احًذ عبذ انسْرة ، يحذداث عائذ اإلطذار انُمذي : انعراق حانت دراسٍت (1)

 . 2، ص 2013، 36، انسُت : 97انًستُظرٌت ، عذد:

 نًسٌذ يٍ انتفاطٍم راجع : (2)

عهى تٕفٍك انظادق ، َبٍم عبذ انْٕاب ، سٍاساث ٔإدارة انذٌٍ انعاو فً انبهذاٌ انعربٍت ، شركت أبٕ ظبً نهطباعت ٔانُشر  -

 .21، ص 1998، أبٕ ظبً ،

  191، ص  2009، يكتبت انمذش ،انماْرة ،  1احًذ عبذ انرحٍى زرق ، انذٌٍ انعاو ٔعجس انًٕازَت فً يظر ، ط -

طالح انذٌٍ حايذ انحذٌخً ، سانى عبذ انحسٍٍ ، حٕاالث انخسٌُت ٔاستخذاياتٓا فً انعراق ،يجهت انعهٕو االلتظادٌت  (3)

 . 185، ص  2010، 60، عذد : 16ٔاإلدارٌت ، جايعت بغذاد ، يجهذ:
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يعج الجيغ العام الجاخمي الجعامة األولى لخفج السػازنة العامة وتغصية العجد الحاصل فييا وعسج و     
في تغصية العجد السدتسخ في مػازنة الجارية ولمعجيج مغ  عمى استخجام الجيغ العام الجاخمي يخاق كثخاالع

 :(1)الدشػات، بذكل عام يتكػن الجيغ العام الجاخمي 

مجتيا بيغ ثالثة أشيخ الى  تتخاوحمالية قريخة االجل ترجرىا الحكػمة أوراقًا حػاالت الخديشة: وتعج  . أ
عجم القجرة عمى اصجار قخوض شػيمة االجل  فتخاتفي  لحكػمةستة أشيخ والتي تعتسج عمييا ا

غ ، ويتع ويتع اصجار ىحه الحػاالت بدعخ خرع معي. (2)مؤقت لمدشة السالية مالي ولتغصية عجد
 .(3)حدب التعميساتبحدب سعخ الفائجة السحجد و بعشج تاريخ االستحقاق و  إشفاء الكيسة االسسية ليا 

او السؤسدات  خادالقائسة عمى الجيغ العام، اذ يقػم االفرات أنػاع االستثساالدشجات: تعج نػعًا مغ  . ب
فائجة متفق عميو. ويتع إنفاق ىحه األمػال عمى السذاريع أو تصػيخ  أمػال لمحكػمة مقابل سعخ باقخاض

الحرػل عمى عائج محجد ُيجفع  البشية تحتية، كسا انيا تتيح لمسدتثسخيغ استخجام تمظ الدشجات لغخض
 سجةتمظ الدشجات فإنظ تقخض الحكػمة مبمًغا متفقا عميو مغ السال ل شخاء مشتطسة. فعشج  فتخاتمى ع

مشتطسة،  فتخاتمتفق عمييا. في السقابل، ستجفع لظ الحكػمة مدتػػ معيشا مغ الفائجة عمى  زمشية
ػع مغ الدشجات ، ويعج ىحا الش(4)أصػاًل ذات دخل ثابت والسعخوفة باسع القديسة .وىحا يجعل الدشجات

االجل ، فالقريخة االجل تستج مجتيا ستة  مغ أدوات الجيغ العام الجاخمي قريخ ومتػسصة وشػيمة
 والبيع لمدشج ، اما الدشجات متػسصة االجل تستج فتختيا مغ ستة اشيخ الى خاءاشيخ يثبت سعخ الذ

لجية السرجرة لمدشج ، في عذخ سشػات ويعسل عمى تثبيت سعخ الفائجة كسا يتع تحجيج سعخىا مغ قبل ا
مغ ستة اشيخ ولغاية ثالثيغ عامًا ويتع تثبيت سعخ الرخف  حيغ تكػن فتخة الدشجات شػيمة االجل

والخجمات السصمػبة  ويتع التعاقج بيغ الجولة والسدتفيج مغ خالل عقج بخوتػكػالت لمحرػل عمى الدمع
 ان الغخض عمى ىحه الدشجات.( خاصان كانت دول او شخكات او اش)في حيغ تحرل الجية الثانية 

                                                           
 راجع :  (1)

( ، انذٌٍ انحكٕيً ٔأحرِ فً انسٍاست انُمذٌت انعراق حانت دراسٍت  ، يجهت يركس 2012عًاد دمحم عهً عبذ انهطٍف، ) -

 56-34، ص  39انًستُظرٌت نهذراساث انعربٍت ٔانذٔنٍت ، انجايعت انًستُظرٌت ، انعذد ،

( ، اتجاْاث انذٌٍ انذاخهً فً انعراق ٔانًسار انًستمبهً 2018ي / )عًرٔ ْشاو دمحم، ، يٍسٌٕ عهً حسٍٍ انعبٍذ -

 48-24، ص 64انًطهٕب، يجهت يركس انًستُظرٌت نهذراساث انعربٍت ٔانذٔنٍت ، انجايعت انًستُظرٌت ، انعذد 

 64، انعذد  14انًستُظرٌت نهذ ا رساث انعربٍت ٔانذٔنٍت، انجايعت انًستُض رٌت، انًجهذ  

( ،  سبم تًٍُت يظادر االٌراداث انعايت فً انعراق ، ٔزارة  انًانٍت، 2009، عهً عباش فاضم ) جٕاد عباشسريذ   (2)

 .24- 16ص  انذائرة االلتظادٌت.

 2004( نسُت  1تعهًٍاث بٍع االٔراق انًانٍت انحكٕيٍت رلى ) سٕق انعراق نألٔراق انًانٍت ،  (3)

(، حٕاالث انخسٌُت ٔاستخذاياتٓا فً انعراق ، يجهت  2010انحسٍٍ سانى ، )، سانى عبذ انحذٌخً  طالح انذٌٍ حايذ (4)

 . 191-186، ص  60عذد  16االلتظاد ٔانعهٕو اإلدارٌت ،  يجهذ 
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نػع مغ الدشجات ىػ لدج العجد الحاصل في السػازنة العامة او لسػاجية  مغ اصجار ىكحا
 ومعالجة التزخع .

 الداخلي المطلب االول : ادارة الدين الحكهمي

 أوال.  وزارة المالية 

، ويحجد القدع العاشخ مغ القانػن السحكػر الحكػمي الجاخمي يشطع عسل وزارة السالية بسا فييا إدارة الجيغ 
 : (1)اآلتي  خاللمغ  الحكػميمزاميغ إدارة الجيغ 

او  األجلعمى شكل قخوض محمية او خارجية او قخوض قريخة  االتحاديةتكػن ديػن الحكػمة   -اواًل 
 .. تجار مغ قبل البشظ السخكدؼ العخاقي وكياًل لمحكػمة االتحادية إصجار سشجات مالية 

والسيام الستعمقة بإصجار سشجات الجيغ الحكػمي و يحجدىا قانػن الجيغ العام في  الرالحيات  -ثانيا  
 .القدع الثاني مشو

  موالسيام الستعمقة بدشجات الجيغ السدتحقة ويحجدىا القدع الثالث مغ قانػن الجيغ العا الرالحيات -ثالثا

  .بع مغ القانػن ا، ويتع تحجيجىا في القدع الخ اإليجاعالسالييغ ومكان  بالػكالءالدمصات الستعمقة  -رابعا 

 . في القدع الخامذ اإلداريةالػاجبات والدمصات  -خامدا 

    العراقيالبنك المركزي ثانيا : 

البشظ السخكدؼ ىػ السدتذار  ، وفي إدارة الجيغ الحكػمي  اإلجخائيةالجػانب  العخاقييتػلى البشظ السخكدؼ 
عالقة البشظ السخكدؼ بالحكػمة عغ وتتحجد . (2)األجشبية  االحتياشياتالسالي لمحكػمة ، وىػ الحؼ يجيخ 

 االجتساعاتحزػر  خالليتعمق بالتذاور مع الحكػمة ، ويتع ذلظ مغ  : األولجػانب ،  شخيق ثالثة
ت نيابة عغ الحكػمة ، ويتع ذلظ عغ شخيق قيام الحكػمة يتعمق بإجخاءا الثاني :والشقاشات السذتخكة . و 

 : بالعسل عمى العخاقيبتػكيل البشظ السخكدؼ 

 . مدظ الحدابات الحكػمية .1

                                                           

 . 2005نسُت  95لإٌَ اإلدارة انًانٍت ٔانذٌٍ انحكٕيً رلى  (1)

احًذ برًٌٓ انعهً ،  سٍاست انذٌٍ انعاو  ٔخظائض االلتظاد انُفطً ، أبحاث ٔدراساث ، انبُك انًركسي انعرالً ،  (2)

 . 21ص، 2015
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 . اً مالي دارة ووكيالً . االشتخاك في اال2

 مغ قبل الحكػمة .  واألجشبيالسحمي  االقتخاض . 3

او بالدساح مغ الحكػمة بتسثيميا في السفاوضات مع الجول  اآلخخيغالسذاركة مع مسثمي الحكػمة . 4
 وكحلظ مع السؤسدات الجولية حػل القزايا الشقجية والسالية .  األجشبية

وعسميات التحػيل الخارجي  اإليجاعفيسا يتعمق بتشفيح عسميات  عسميات السقاصة باألسعار الدػقيةانجاز . 5
الشاشئة عغ التختيبات  االقترادية االتفاقياتع ، التقاص أو وعسميات أخخػ مدتشجة عمى اتفاقيات الجف

والعبء  االلتداماتالسالية الجولية التي أبخمتيا الحكػمة مع جيات أجشبية شخط أن تتحسل الحكػمة جسيع 
قي انجاز خايجػز لمبشظ السخكدؼ الع الذلظ التشفيح. و  جخاءقي مغ خاعمى البشظ السخكدؼ الع السالي الستختب 

 نيابة عغ الحكػمة .( مباشخة أو غيخ مباشخة  )وأعباء ماليـة  التدامات عسمية مالية تشصػؼ عمى تحسل أؼ 

 .  والشاشئة عغ عزػية الجولة في السؤسدات الجولية تشفيح السيام وبالقجر الحؼ تحجده الحكػمة ، . 6

مف تشفيح الػضائف وفقا ليحه مغ قبل الحكػمة عمى أساس تغصية ك العخاقيسيتع الجفع لمبشظ السخكدؼ . 7
 . السادة

 :(1) فيالقة شبيعة ىحه العو تتحج ليات إقخاض الحكػمة : ا  فيتعمق ب الثالث :أما الجانب  

 لمحكػمة. ائتسان مباشخ او غيخ مباشخمشح  العخاقييجػز لمبشظ السخكدؼ  ال .1

في الدػق  الذاراتمالية حكػمية شخط ان تتع مثـل ىـحه  اوراق شخاء العخاقييجػز لمبشظ السخكدؼ   .2
  . مع عسميات الدـػق  باالرتباطالثانػية وفقط 

وارق السالية الحكػمية فيسا يتعمق بأؼ جانب مغ جػانب بسشع استخجام اأال ( 26)تفدخ السادة  ال .3
 . تاللتديي اً عسميات الدػق السفتػحة أو ضسان

وفـق قانػن  عمى ض لمسرخف السجـازخاخ إلقاالخيت مقخض السمجأ اليقجم البشظ السخكدؼ دعع وتديي
صجار وزيخ السالية التدييالت بال مشح مداعجات مالية بذخط ان تعتبخ مثل ىحه الالسرارف مغ خ

                                                           

فالح حسٍ حًٌُٕ ، تحهٍم انًرَٔت انذخهٍت نهذٌٍ انعاو انذاخهً فً انعراق ، يجهت انذراساث انُمذٌت ٔانًانٍت ، عذد خاص  (1)

 . 88- 83،ص 2017هبُك انًركسي انعرالً ، بانًؤتًر انسُٕي انخانج ن
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الشطام السالي ونيابة  خارالسداعجة ضخورية لمحفاظ عمى استق العخاقيإلى البشظ السخكدؼ  اً خصي اً ضسان
  (1).فيو تدجيج القخض عغ الحكػمة يؤمغ

 المالية: لألوراقق راسهق العثالثا. 

السالية  لالوراقساسية لػجػد إدارة ناجحة لمجيغ العام الجاخمي ىػ تػفخ سػق مالية المغ الستصمبات ا     
السالية يػفخ لمحكػمة آلية لتسػيل نفقاتيا بذكل يقمل مغ الحاجة  لألوراقن وجػد سػق كفػء فأالحكػمية  

سة وضع العخض راعتساد عمى البشظ السخكدؼ في تخفيف عجد السػازنة ، وأيزا يتصمب دالإلى ا
عج الدػق السالي حمقة الػصل بيغ الجسيػر ومؤسدات إصجار الجيغ ويوراق السالية . الوالصمبُ عمى ا

و يعسل  (2) 2004السالية في عام  لألوراقق خاوقج تأسذ سػق الع . والبشظ السخكدؼ   رة الساليةزاالعام كػ 
السالية ودائخة تدجيل الذخكات والسرارف عمى تشطيع  االوراق أةقي وليخاوبالتعاون مع البشظ السخكدؼ الع

متعميسات السشطسة وتجاوليا وفقا ل يايجاعالدشجات الحكػمية بسختمف أنػاعيا وادراجيا وا ت راإصجا الق إش
الذخكات السرخفية والسالية  السالية وتشذيط سػق الدشجات وادراج  باألوراقستثسار الليا وتشػيع أدوات ا

غيخ السجرجة وزيادة الكيسة الدػقية وتػسيع السداىسيغ وتشػيع ليكل راس السال ، والعسل أيزا عمى 
ستثسارات السحمية الوفق معاييخ دولية لجحب اعمى ستثسار في العخاق الإصجار قػاعج تخخيز صشاديق ا

السجرجة عمى اصجار تعميسات ادراج والتعاون مع تدجيل الذخكات والذخكات السداىسة  جشبية.االوالعخبية و 
، ادراج وايجاع وتجاول سشجات الذخكات يجاع وتجاول سشجات الذخكات السجرجة عمى إصجار تعميسات وا

 السداىسة  قيةخاويبمغ عجد الذخكات الع  .ستثسارالدخار واالسػيل واواعتسادىا كسرجر مغ مرادر الت
شخكة ( 103)والتي يتع تجاول أسيسيا الكتخونيا  19-قبل جائحة كػفيج 2019لعام  في الدػق السجرجة 

تخليػن سيع ، يسثل القصاع السرخفي أعمى ندبة ( 208)سيع السجرجة المداىسة عخاقية ، ويبمغ عجد ا
سيع الوقج بمغ عجد ا % . 24ت بشدبة التراالسيع يميو قصاع اال%مغ مجسػع ا64بشدبة  سيعلالإدراج 

سيع السجرجة ، أما عجد المغ ا 76تخليػن سيع وىي تسثل ندبة % 158يجاع إلالسػدعة في مخكد ا
،  اً مداىس  566.25لغاية الػقت الحاضخ  2009يجاع السخكدؼ عام الالسداىسيغ السػدعيغ مشح بجء ا

. ويبمغ عجد يغ شخاص السعشػيااليسثمػن  اً مداىس 278و  غييالصبيع األشخاصيسثمػن  288.25 مشيع
عبخ  كتخونياالللمتجاول  يغمخػل 205شخكة وساشة عخاقية وىي تػضف  76شخكات الػساشة السخخرة 

                                                           

، انعاللت بٍٍ انسٍاست انُمذٌت ٔانسٍاست انًانٍت يع أشار انى انعراق بعذ  ًْست لظً عبذ انهطٍف ، عًر عذَاٌ خًاش (1)

 . 35يجهت انذراساث انُمذٌت ٔانًانٍت ، انبُك انًركسي انعرالً ، ص ،  2003عاو 

 . 2004( نسُت 74ٔفك انمإٌَ رلى ) (2)
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عغ  العمى وضع الدػق ، فز 2014حجاث بعج عام الوقج انعكدت ا. (1) شبكة الكتخونية محكسة
تعارض بعس التذخيعات مع ما يتصمبو نذاط الدػق كالسصالبة بخفع رؤوس أمػال الذخكات الحؼ يداىع 

   .سسيالسيع دون الدعخ االبتخفيس أسعار ا

  دارة المالية والنقدية للدين العام :االبين  التنديقرابعا . 

مغ وجػد التكامل والتعاون والتشديق بيغ  البجمغ اجل أن تكػن سياسة الجيغ العام فعالة وناجحة ،     
في إدارة الجيغ العام وتع  لكل مشيسا وضيفتو وميامو القة الن الدمصات السالية والدمصات الشقجية ذات الع

والحؼ يعسل الصخفان عمى تحقيق وتشفيح  (2)تحجيج شبيعة العالقة بيشيسا استشادا الى التذخيعات القائسة 
 ا:شخيقيأىجافيسا ومياميسا عغ 

مدؤولية إدارة حداب عائجات الشفط سػف تشاط بػزيخ السالية الحؼ يختبط بسجمذ الػزراء والحؼ ان ) .1
سمصة تقجيخية  الػزراءالسجمذ مشاسبا، ولسجمذ  يخاه آخخيغ وكسا  وافخادسيأخح بشرائح البشظ السخكدؼ 

عمى عسميات حداب عػائج الشفط وتتكػن المجشة مغ أفخاد يختارىع  االشخاففي تخػيل لجشة بسدؤولية 
البشظ السخكدؼ محافع  وزيخ السالية ووزيخ الشفط و األقلالسجمذ عمى ان تتزسغ تمظ المجشة عمى 

 ( . حية إسجاء الشرحالجيات ليا صبأعتبارىا  العخاقي 

تحادية عمى شكل قخوض محمية مة ااالتكػن ديػن الحكػ ، )الحكػمة أو مجيػنيتيا  خاضوما يتعمق باقت .2
 .جل أو إصجار سشجات مالية األاو خارجية أو قخوض قريخة 

 : العراق في الداخلي الحكهمي الدين واتجاهات المطلب الثاني: واقع

 :(0200-0202أوال. مدار الدين الحكهمي الداخلي للمدة )

 2014سشح عام فمغ صجمات خارجية وداخمية   2021-2010خالل السجة  عانى االقتراد العخاقي    
سػاء فيسا يتعمق برجمات اسعار الشفط العكدية او الرجمة الجاخمية الستسثمة باحتالل العرابات االرىابية  

وانخفاض اسعار الشفط في عام  19-كػفيج% مغ االراضي العخاقية او صجمة جائحة 30ألكثخ مغ 
% مغ 94مية فانخفزت االيخادات الشفصية التي تذكل اكثخ مغ انعكدت عمى قجرة البمج التسػي  2020

                                                           

 .  2019سٕق انعراق نالٔراق انًانٍت ، تمرٌر انفظم انخانج عٍ حركت انتذأل فً سٕق انعراق نالٔراق انًانٍت نعاو  (1)

  2004نسُت   95لإٌَ اإلدارة انًانٍت ٔانذٌٍ انعاو رلى   (2)

 2004نسُت   56لإٌَ انبُك انًركسي انعرالً رلى  
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، فمجأ لالقتخاض الخارجي والجاخمي بالستػسط لمسجة السبحػثة االيخادات العامة في السػازنة الحكػمية 
لدج العجد الستدايج في السػازنة العامة  مغ جية .ومغ جية اخخػ مخصط االنفاق الحكػمي جامج وغيخ 

% 77اساس نحػ االنفاق التذغيمي مغ اجػر ورواتب واعانات التي تذكل اكثخ مغ مخن ومػجو بذكل 
. وتسثل مجفػعات الفائجة ايزا حرة كبيخة مغ الشفقات بدبب ارتفاع رصيج الجيغ (1)مغ اجسالي الشفقات

. في حيغ يعامل االنفاق االستثسارؼ عمى انو متبقي . وبدبب الجائحة االخيخة واالنخفاض  الحكػمي
كبيخ في اسعار الشفط العالسية مخ العخاق بزائقة مالية حادة اثخت عمى التدامات الحكػمة فيسا يتعمق ال

 يػم .  45بخواتب السػضفيغ والستقاعجيغ وتأخخ سجادىا ألكثخ مغ 

مميػن ديشار عخاقي  عام  9180( انخفس الجيغ الحكػمي الجاخمي مغ 1أشارة الى الججول رقع )    
مميػن ديشار وبستػسط معجل نسػ سشػؼ  4255بكيسة بمغت   2013ليرل الى ادناه قيسة لو عام  2010

قفد في عام مميػن ديشار ثع   9520ليرل الى  2014% ، ثع عاود االرتفاع عام 20سالب  بمغ حػالي 
مميػن  47678ليبمغ  2017نياية وليرل الى اعمى قيسة لو في ديشار مميػن  32142ليبمغ  2015

احتالل العرابات االرىابية  ثمث األراضي العخاقية وانخفاص أسعار  –ديشار بدبب االزمة السددوجة 
 2019و  2018. ثع عاود االنخفاض في عامي  2018واستسخار اثارىا حتى عام  –الشفط العالسية 

وانخفاض أسعار الشفط واالزمة السالية  19-ػفيججائحة ك –بدبب بجاية االزمة السخكبة  2020وارتفع عام 
  2021عام  إلى 2014 عام الجيغ السحمي بذكل أسخع بكثيخ مغ الجيغ الخارجي مغ ىنسو  -الجاخمية 

ويعػد جدء مغ ىحه الديادة في الجيغ السحمي إلى العسمية الشقجية غيخ السباشخة ،  لألسباب السذار الييا انفا
، والتي يذتخييا مرخف الخافجيغ ومرخف الخشيج ، وىسا مغ البشػك السسمػكة  ةيشالخد  حػاالتأؼ إصجار 

 قبػليةلمجولة ، ثع بيعيا لمبشظ السخكدؼ العخاقي. بدعخ مخفس. في خزع التجىػر الدخيع لمسالية العامة وم
ػء إلى ىحه تجاه العخاق ، أجبخت االحتياجات السالية اليائمة الحكػمة عمى المج ةالجولياالسػاق السالية 

.  (2) 2021 شباط ٪ مغ إجسالي الجيغ السحمي في 68.6العسمية الشقجية غيخ السباشخة ، والتي بمغت 
مرخف الخافجيغ ، مرخف الخشيج ومرخف التجارة العخاقي والبشظ السخكدؼ العخاقي ويسثل كل مغ 

٪ مغ 71. وبشظ الخافجيغ والخشيج المحان يسثالن 2020 شباط ٪  مغ إجسالي الجيغ السحمي في58.9
ودائع البشػك ىع مغ كبار السدتثسخيغ في سػق الجيغ الحكػمي. قاعجة السدتثسخيغ لألدوات السحمية 

٪ مغ الجيغ 96.6صغيخة الحجع ندبيًا وأقل تشػعًا. مخاشخ إعادة التسػيل: تسثل الجيػن قريخة األجل 
. ومع ذلظ ، فإن غالبية األوراق السالية الحكػمية التي يحتفع بيا مرخف 2021شباط السحمي في 

الخافجيغ ومرخف الخشيج ومرخف التجارة العخاقي والبشظ السخكدؼ العخاقي يتع تجويخىا تمقائًيا باالتفاق بيغ 
لكغ لحلظ فإن حرة الجيػن قريخة األجل مختفعة و  ،وزارة السالية وىحه البشػك دون إجخاء مداد رسسي

                                                           

(1) Medium Term Debt Management Strategy Ministry of Finance , Iraq. :1–13.    

(2)  Medium Term Debt Management Strategy Ministry of Finance , Iraq. :1–13.   



  االقرتاض احلكومي الداخلي واالئتمان ادلصريفالفصل الثاوي................. 

 

43 
 

مخاشخ إعادة التسػيل الفعمية أقل بكثيخ مسا يػحي بو السؤشخ. وتججر اإلشارة أيًزا إلى أن حكػمة 
العخاق بجأت في إصجار سشجات حكػمية ذات أجل استحقاق أشػل مغ عام واحج اعتباًرا مغ أغدصذ 

 . 2021اط شب٪ مغ إجسالي الجيغ السحمي في 24.4، وتسثل الدشجات الحكػمية شػيمة األجل  2016
وانخفزت ندبة الجيغ الحكػمي الجاخمي الى الشاتج السحمي اإلجسالي العخاقي وىي مغ مؤشخات االستجامة 

لترل الى ادنى  2013و  2012و 2011بذكل مدتسخ خالل الدشػات  2010% عام 5.7السالية مغ 
ث السذار الييا سابقا % لمدشة األخيخة . ثع عاودت االرتفاع بذكل مدتسخ بدبب االحجا1.6ندبة ليا 

انخفزت الشدبة بذكل  2019-2017. وخالل السجة  2016% عام 24.1لترل الى اعمى ندبة ليا  
%  18.14لترل  2021و  2020% لمعام األخيخ ، وعاودت االرتفاع عامي   13.8مدتسخ لترل الى 

 % بدبب االزمة السخكبة السذار الييا سابقا.23.2و 

 (0جدول )

  تطهر اجمالي الدين الحكهمي الداخلي وندبته الى الناتج المحلي اإلجمالي باالسعار الجارية

 (  مليهن دينار عراقي0200-0202للمدة )

 السنة

الدين الحكومي 
 الداخلي

(1) 
 التغير %

 اإلجماليالناتج المحلي 
 جاري

(2) 

 التغير
% 

 نسبة %
2:1 

2010 9180 -- 162264 --- 5.7 

2011 7446 (18.8) 217327 34 3.4 

2012 6547 (12) 254225 17 2.6 

2013 4255 (35) 267395 7.6 1.6 

2014 9520 123.7 266422 2.36 3.6 

2015 32142 237.6 199715 25.23 16.5 

2016 47362 47.3 223869 2.1 24.1 

2017 47678 2.6 225995 12.9 21.5 

2018 41822 (12.3) 268918 21.3 15.5 

2019 38331 (8.3) 276157 27 13.8 

2020 39874 4 219768 (22.4) 18.14 

2221 43599 9.3 321439 37.2 23.2 

 : انبُك انًركسي انعرالً ، انتمارٌر انسٌُٕت  نسُٕاث يتعذدة . المصدر           

 ٔزارة انتخطٍط  ٔانتعأٌ اإلًَائً ، انجٓاز انًركسي نإلحظاء ، إحظاءاث انحساباث انمٕيٍت.  -

 

                                                           

 ( 3( ٔ شكم )1راجع بٍاَاث جذٔل. ) 
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 (  3شكل ) 

 (0200-0202للمدة )  تطهر اجمالي الدين الحكهمي الداخلي والناتج المحلي اإلجمالي العراق

 
 ( .1: بٍاَاث جذٔل ) المصدر     

 ثانيا. هيكل الدين الحكهمي الداخلي 

 عمى التي سحبت األمػال مغ يتكػن ( 2015– 2010) لمسجة الجاخمي الحكػمي الجيغ ليكل إن     
الخديشة  وحػاالت ، السخكدؼ  البشظ لجػ العخاقية لمحكػمة الجارؼ  الحداب مغ Overdraft السكذػف
 مكػنات أىع فان العسػم وعمى. العخاقي السخكدؼ  والبشظ التجارية والبشػك والسؤسدات األفخاد لجػ السػجػدة

 الساليةعمى وزارة  والجيػن  السرخفي، القصاع لجػ السػجػدة الحػاالت في تتسثل الجاخمي الجيغ العام
 الخديشة بحػاالت مسثال الجاخمي العام لمجيغ الشدبية األىسية تدايجت فقج (2يػضحيا ججول ) وكسا. العخاقية

 عام في% 74.2 لترل 2010 عام الجاخمي الجيغ مغ إجسالي%  56.9 مغ التجارية السرارف لجػ
 43.1 بمغت عالية ندبية بأىسية مختفعا بجأ وزارة السالية عمى الجيغ فان ذلظ مغ الشكيس وعمى ، 2014

 . الجاخمي العام الجيغ إجسالي مغ 2014عام  % 25.8 بمغ حتى لالنخفاض واتجاىو 2010 عام في% 
مميػن  32142 إلى وارتفع ، 2004 عام مميػن ديشار 9180 بمغ فقج السحمي العام الجيغ إجسالي أما

 عام عغ% 8.237 بشدبة ازداد إذ الدابقة بالدشػات مقارنة كبيخة زيادة تسثل وىي 2015 عام ديشار
 . الشفصية العػائج وانخفاض الشفصية الرادرات في أسعار الحاد لمشقز وذلظ 2014
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 البشظ باألخز عمييا الجيػن  تخاكع إلى أدػ الحكػمية السػازنات تسػيل في الدابق الشسط إن     
 ججولة إعادة بغخض السالية ووزارة البشظ السخكدؼ  بيغ اتفاقية تػقيع 2005 عام في العخاقي، وتع السخكدؼ 

 سشػؼ  ربع قدصاً  ( 30عمى) تدجيج الجيغ يتع حيث ، عخاقي مميػن ديشار 50555 البالغة الػزارة  ديػن 
 بتاريخ قدط أول ( استحق 5%سشػية) وبفائجة قدط لكل عخاقي ديشار مميػن  ( 179796) بكيسة متداوؼ 

 إصجار حػاالت الخديشة خالل مغ السالية وزارة قبل مغ األقداط ىحه تسػيل . يتع (31/3/2006)
 مدادات خالل مغ الحػاالت بيع ( ، ويتع 5%) بشدبة سشػية فائجة وتحسل الحكػمة، قبل مغ السزسػنة

( مدادًا 236( ما يقارب )2021-2010أجخػ البشظ السخكدؼ العخاقي خالل الفتخة )و  .(1) حػاالت الخديشة
)التي كان يجب  2008وإصجارًا متشػعًا. يذار إلى أن وزارة السالية تػقفت عغ سجاد أقداط ديػنيا لعام 

بو البمج في ذلظ الػقت. وبدبب  الحؼ كان يسخ( نتيجة األزمة السالية والػضع األمشي 2009سجادىا عام 
، كانت بجاية الحاجة الفعمية لمجيغ  2014احتالل )العرابات االرىابية ( لمسجن العخاقية  في نياية عام 

الحؼ تسثل في العجوان عمى عجد مغ السجن العخاقية ، العام الجاخمي ، في أعقاب الػضع الدياسي واألمشي 
٪ عسا كانت عميو 60أسعار الشفط وتخاجع اإليخادات بسقجار أكثخ مغ واالقترادؼ الستسثل في انخفاض 

، مسا اضصخ الحكػمة إلى تػسيع االقتخاض مغ خالل األوراق السالية الحكػمية والتي يجيخىا  2014قبل 
 (2)البشظ السخكدؼ العخاقي مغ خالل الدػق الثانػية.

 (0جدول )

 0202-0202هيكل الدين الحكهمي الداخلي العراقي للمدة 

 : انبُك انًركسي انعرالً ، انتمارٌر انسٌُٕت  نسُٕاث يتعذدة .   المصدر    

 

                                                           

 96ٔزارة انًانٍت  ،   (1)

 .46، ص   2017انُمذٌت انًعاطرة فً انعراق ، يؤسست حائر انعظايً ،   يحًٕد داغر دمحم ، أبحاث فً انسٍاسىت (2)

 السنة
حواالت الخزينة 

1 

 نسبة %
3:1 

 

ديون وزارة 
 2ة  المالي

اجمالي الدين 
 الداخلي

 نسبة %
3:2 

2212 5225 56.9 3955 9180 43.1 

2211 3891 52.2 3555 7446 47.8 

2212 3392 51.8 3155 6547 48.2 

2213 1522 35.2 2755 4255 64.8 

2214 7264 74.2 2455 9520 25.8 
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 ( 2شكل )

 0202-0202هيكل الدين الحكهمي الداخلي العراقي لللمدة 

 
 (.2: يٍ اعذاد انباحج باالعتًاد عهى انبٍاَاث انجذٔل ) المصدر

( مميػن 4255.5( ليرل إلى ) 2013- 2011وتخاجع الجيغ العام الجاخمي بذكل تجريجي لمسجة )     
%( ، بدبب انخفاض الصمب عمى حػاالت الخديشة والجيغ عمى 17ديشار وبسعجل نسػ مخكب سالب قجره )

%( عمى التختيب . ويعػد ذلظ 8.1%( ، )27.2وزارة السالية إذ سجال معجلي نسػ مخكب سالب بمغ )
ابقا. وحجث ىحا الشسػ السزصخد إلجسالي الجيغ العام آلثار الرجمتيغ الجاخمية والخارجية السذار إلييسا س

 (1)في عجة اتجاىات :

التػسع في إصجار حػاالت الخديشة لرالح السذاريع االستثسارية كحػالة وزارة الكيخباء ، والحػاالت  -أ 
الرادرة بسػجب قخار مجمذ الػزراء لتعػيس كل مغ : ليأة دعاوؼ السمكية ، ومؤسدة الذيجاء 

الدجشاء الدياسييغ وكحلظ تعػيس متزخرؼ العسميات اإلرىابية والسيجخيغ بدبب الحخب ومؤسدة 
عمى العرابات االرىابية   ، فزال عغ حػاالت السذاريع االستثسارية  كالساء والبشى االرتكازية . 

%( بشاء عمى 50%( بجال مغ )100وتعجيل ندبة مذاركة السرارف بيحه الحػاالت لترل إلى )
الخاصة بتعجيل تعميسات األوراق السالية الحكػمية ولفدح السجال لمسرارف  2010( لدشة 3)تعميسات 

 لتغصية مبمغ اإلصجار.

                                                           

 راجع : (1)

 27-25َٕر شذْاٌ عذاي ، يظذر سابك ركرِ ، ص :  -

. ٔ  66، ص 2014انبُك انًركسي انعرالً ،انًذٌرٌت انعايت نإلحظاء ٔاألبحاث ، انتمرٌر االلتظادي انسُٕي نعاو  -

 .70، ص 2016انتمرٌر االلتظادي انسُٕي نعاو 
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إصجار عجة حػاالت لمخديشة لسشح سيػلة نقجية لرالح الحكػمة لتسػيل نفقات شخكات التسػيل  -ب 
سشة إدراج ىحه الجيػن الحاتي عغ رواتب مشتدبييا واستشادا إلى تػجييات صشجوق الشقج الجولي الستز

 . -الحخب عمى العرابات االرىابية  –الجاخمية  ، والشفقات العدكخية 

إصجار عجة حػاالت لمخديشة لتغصية العجد في السػازنة العامة لرالح مرخفي الخشيج والخافجيغ وليأة   -ج 
 التقاعج الػششية .

الت مسا تختب عميو ، تػسع في دخػل السرارف الحكػمية والجوائخ الحكػمية في عسمية شخاء الحػا -د 
إصجار تمظ الحػاالت والدشجات الشقجية التي القت أقبااًل ندبيًا مغ قبل السؤسدات والذخكات العالسية 

 فزال عغ الدحب الجاخمي.

حجع الجيغ القجيع ، بحمة وزارة السالية لرالح البشظ السخكدؼ والحؼ تسثل بحػاالت الخديشة والدحب  -ه 
مغ خالل  2010تذخيغ أول  26بسػجب اتفاقية عقجت مابيغ الصخفيغ بتاريخ عمى السكذػف وسجدت 

كانػن أول  31%( والتي تشتيي في 5تدجيج اإلقداط والتي تسثل أصل الجيغ فزال عغ الفػائج بشدبة )
2020. 

ىي :حػاالت مخرػمة مغ البشظ  2015وأضيفت فقخات ججيجة لمجيغ العام الجاخمي واعتبارا مغ عام 
، قخوض السؤسدات السالية ، سشجات التدميع اآلجمة والدشجات الػششية ويالحع تصػرات أقياميا   السخكدؼ 

 . 5وشكل  3في ججول 

 (3جدول )

 (  مليهن دينار0200-0202هيكل الدين الحكهمي الداخلي للمدة )

 السندات السنة
قروض المؤسسات 

 المالية
الحواالت 
 المخصومة

مجموع الدين 
 الداخلي

2215 14,525 12,461 6225 321142 

2216 1,696 12,546 16225 471362 

2217 2,682 12,546 16225 471678 

2218 11953 9521 14925 411822 

2219 11921 8651 14125 381331 

2222 11916 8651 14125 641246 

2221 661916 8543 14211 591955 

 : البشظ السخكدؼ العخاقي ، التقاريخ الدشػية لدشػات متعجدة . المصدر           
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 (2شكل )

 0200-0202هيكل الدين الحكهمي الداخلي للعراق للمدة 

 
 (.3): يٍ أعذاد انباحج باالعتًاد عهى بٍاَاث جذٔل  المصدر    

 (1)0202قانهن االقتراض المحلي والخارجي لدد العجز المالي لعام  ثالثا.  

عمى مذخوع  2020حديخان  25صػت مجمذ الشػاب العخاقي في جمدتو السشعقجة  األربعاء السػافق      
  فيسا نرت السادة الثامشة عمى انو .2020قانػن االقتخاض السحمي والخارجي لدج العجد السالي لعام 

واقخ قانػن  .ييسا اقخبأو لحيغ إقخار قانػن السػازنة االتحادية ا 2020 عام يدخؼ ىحا القانػن لغاية نياية 
االقتخاض الجاخمي والخارجي بعج تخاجع أسعار الشفط في األسػاق العالسية وقمة الديػلة التي باتت تيجد 

القانػن الحؼ شخعو مجمذ الشػاب يجيد لمحكػمة االقتخاض حتى  ” بعجم دفع رواتب السػضفيغ والستقاعجيغ
الرخف عمى  يبقى وانسا 2020ػازنة فعمية لمحكػمة لعام لدج العجد بسعشى ال تػجج م العام الحالينياية 
ودخل قانػن االقتخاض السحمي والخارجي حيد التشفيح فػر اقخاره مغ قبل مجمذ الشػاب لػجػد   21/1قاعجة 

فقخة  تجيد لمحكػمة االقتخاض حال إقخاره مغ قبل البخلسان فزال عغ ذلظ ىشاك  تػجو حكػمي نحػ 
واالقتخاض السحمي  العام الحاليلبشظ السخكدؼ لتأميغ رواتب السػضفيغ حتى نياية االقتخاض مغ احتياشي ا

الحكػمة ستكػن اؼ  . ةلسجتخيميػن ديشار سيكػن لثالثة أشيخ لتدجيج الخواتب خالل ىحه ا  15محجد
بحاجة إلى قخابة خسدة تخيميػنات لكل شيخ لدج الخواتب والتي ستػفخىا مغ االقتخاض وربسا تدتسخ لشياية 

                                                           

، انسُت انحادٌت ٔانستٌٕ ، حسٌراٌ  4590، يجهت انٕلائع انعرالٍت ، انعذد   2020نسُت  5ٔزارة انعذل ،  لإٌَ رلى   (1)
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معجل سعخ بخميل الشفط  فاستشادًا عمى  2020العام. وفي سياق تقجيخ العجد الستػقع في مػازنة 
لمبخميل ، فإن مقجار الجيغ الجاخمي  $40 الستػقع أن يدتقخ عمى  خالل الشرف الثاني مغ العام الجارؼ 
أما .  الدشة ىحه في السالي دج العجديتخليػن ديشار سػف لغ  15الحؼ وافق عميو مجمذ الشػاب والبالغ 

البجائل الستاحة لتسػيل العجد السالي فيي غيخ متػفخة عمى السجػ القريخ في ضل الزغػشات التي 
والذيجاء الخ.  الدياسييغالستقاعجيغ وتعػيزات الدجشاء تتعخض ليا الحكػمة لجفع رواتب السػضفيغ و 

والبجائل السقتخحة، كاستخجاع أمػال الفداد و إيقاف اليجر وتعطيع االيخادات غيخ الشفصية، فيي ال ترمح 
وال يشكخ أحج عسق االزمة السالية الخاىشة  أن تكػن بجياًل لخيار االقتخاض في السخحمة الحالية ،بل مكساًل لو

بة الخيارات الستاحة لتسػيل العجد الحكػمي، اال ان المجػء الى االقتخاض يشبغي ان يكػن الخيار وصعػ 
االخيخ بعج سياسات جخيئة لزبط االنفاق وتعطيع االيخادات غيخ الشفصية، وىي غديخة إذا ما تػفخت االرادة 

ػمي صػب االقتخاض الجاخمي كسا يشبغي ان يتخكد االقتخاض الحك .والشداىة واالستقاللية لجػ الحكػمة 
ولعجة اسباب؛ اوليا: ان االسباب السػجبة لقانػن االقتخاض الخارجي ىي تخاجع اسعار الشفط، وىحا التخاجع 
غيخ مفاجئ ويتعاير العخاق معو مشح سشػات بدبب تقمبات اسعار الشفط انخفاضا وارتفاعا، وبالتالي ال 

ية لمخارج بدبب تقمب اسعار الشفط، خرػصا مع التعافي ضخورة لخىغ مػارد البمج االقترادية والسال
دوالر لمبخميل مؤخخا، بدبب التدام كبار مشتجي الشفط بزبط االنتاج  40الشدبي لألسعار وتجاوزىا حاجد 

وبجء الشذاط االقترادؼ العالسي بالتعاير مع جائحة كػرونا وتحخيظ القصاعات االقترادية، وقصاع الشقل 
ا. ويكسغ الدبب الثاني في حاجة السػازنة االتحادية الى سيػلة بالعسمة الػششية بذكل خاص، تجريجي

لتجديخ فجػة التسػيل لحيغ تعافي االسعار وتعطيع السػارد السالية االخخػ لمحكػمة. واخيخا يعج الخكػن الى 
ي واالقترادؼ االقتخاض الخارجي حاليا رىغ لسريخ العخاق الى ارادات دولية وتيجيج خصيخ ألمشو الدياس

بجال مغ ذلظ، يسكغ اعتساد االقتخاض الجاخمي عبخ السرارف العخاقية الحكػمية )الخافجيغ و  .واالجتساعي
والخشيج والسرخف العخاقي لمتجارة( وغيخىا مغ السرارف الخاصة وسيقػم البشظ السخكدؼ بجعع ىحه 

ويسكغ كحلظ اقشاع االفخاد . 2017وعام  2016السرارف لتسػيل السػازنة العامة كسا حجث عام 
والسؤسدات السالية عمى تسػيل جدء مغ الجيػن الحكػمية مقابل الحرػل عمى سشجات وششية بفػائج 

 . وتدييالت مغخية لزسات التدػيق الجاخمي لمدشجات الحكػمية
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 االقتصاد انعراقي حتهيم واقع انقطاع املصريف واالئتمان املقدو يف:  املبحث انثاوي

 (0200-0202نهمدة ) 

 المطلب األول : هيكل الجهاز المصرفي العراقي 

يتكػن الجياز السرخفي العخاقي مغ البشظ السخكدؼ و تقع عميو مدؤولية تشفيح الدياسة الشقجية لمبمج       
وإصجار العسمة وإدارة االحتياشي الشقجؼ ، فزال عغ تشطيع السرارف الخاصة واالشخاف عمييا والسحافطة 

. فزال عغ مجسػعة  مغ السرارف التي يذخف عمييا البشظ السخكدؼ وتذسل عمى (1)عمى عخض الشقج 
مرارف حكػمية واىمية محمية ، ومرارف اجشبية  ومرارف إسالمية تتبع مبادغ الذخيعة اإلسالمية ، 

 . 2020ليكل الجياز السرخفي العخاقي في عام   4ويػضح ججول 

 ( 2جدول )

 0202لمكهنات هيكل الجهاز المصرفي العراقي في عام  األهمية الندبية

 البيان
2221 

مصارف 
 حكومية

مصارف 
حكومية 
 إسالمية

مصارف 
تجارية 

 خاصة محلية

مصارف 
إسالمية خاصة 

 محلية

المصارف 
األجنبية 
 اإلسالمية

المصارف 
 األجنبية

 المجموع

 74 12 2 28 25 1 6 العدد

 %122 21 2.5 %36 31.7 %1.3 %7.8 األهمية النسبية

 : يٍ عًم انباحج باالستُاد انى : المصدر

 .  34، ص 2020انبُك انًركسي انعرالً ، انتمرٌر انسُٕي نعاو  -

ويتبيغ مغ الججول أعاله ان السرارف اإلسالمية الخاصة السحمية  تحتل األىسية الشدبية األولى     
% . كسا تحتل السرارف 31.8الخاصة السحمية % ، ثع تمييا في األىسية الشدبية السرارف التجارية 36

% وتأتي بالسختبة األخيخة كل مغ السرارف الحكػمية والسرارف األجشبية اإلسالمية 21األجشبية 
ذلظ   % ويجعع1.3% و 2.6% و 7.9والسرارف الحكػمية اإلسالمية والتي تكػن أىسيتيا الشدبية 

 .(6)شكل 

                                                           

انطبعت االٔنى، دار انٍازٔري انعهًٍت  نتمٍٍى انًظارف انتجارٌت،SWOT  طالل دمحم انججأي ، ساكُّ انسهطاًَ ،   (1)

 73،  ص   2014، ٔانتٕزٌع، عًاٌنهُشر 
. 
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 (6شكل )

 0202هيكل الجهاز المصرفي العراقي لعام  

 
 . 4، ص 2020  التقخيخ االقترادؼ الدشػؼ  مغ اعجاد الباحث باالعتساد :  المصدر 

ولسعخفة بذكل اكثخ دقة ليكل الجياز السرخفي يشبغي التعخف عمى تصػر اعجاد السرارف العاممة      
وقيسة راس السال السجفػع باإلضافة الى حجع السػجػدات او السصمػبات داخل الجياز السرخفي خالل مجة 

( تصػر اعجاد السرارف العاممة داخل 7( وشكل )5. ويتزخ مغ ججول ) 2021-2010البحث 
مرخفًا  74الى  2010مرخفًا عام  45االقتراد العخاقي بذكل مدتسخ ، فقج ارتفعت عجد السرارف مغ 

( 11826ثع ارتفع ليدجل ) 2010( مميػن ديشار عام 2914. وبمغ راس السال السجفػع ) 2020عام 
ر ( مميػن ديشا17846( ، )16928( ، )15501واستسخ باالرتفاع ليدجل ) 2016مميػن ديشار عام 

 . 2021،  2020،  2019لالعػام 

 

 

 

 2020هيكل الجهاز المصرفي في العراق لعام 
 مصرف ( 76)ويضم 

 مصارف( 7)المصارف الحكومية 

المصارف 
( 1)االسالمية 

 مصارف 

المصارف التجارية 
 مصارف (3)

المصارف 
( 3)المتخصصة 
 مصارف

 (69)المصارف الخاصة 

فرع المصارف 
االسالمية االجنبية 

 مصرف( 2)

المصارف التجارية 
(  24)المحلية 

 مصرف 

المصارف 
االسالمية المحلية 

 مصرف( 27)
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 (2جدول )

 مليهن دينار  0202-0202هيكل الجهاز المصرفي في العراق للمدة 

 الموجودات والمطلوبات راس المال المدفوع عدد المصارف السنة

2212 45 2914 363492 

2211 52 4295 143823 

2212 54 5928 191355 

2213 54 7595 226554 

2214 56 9125 226821 

2215 57 12172 222998 

2216 65 11826 221362 

2217 69 14474 156691 

2218 71 15151 123171 

2219 73 1552 133254 

2222 76 16928 138642 

2221 74 17846 159592 

 انًظذر : انبُك انًركسي انعرالً ، انُشرة اإلحظائٍت انسٌُٕت ، سُٕاث يتفرلت .     

 

 (7شكل )

 0200-0202عدد المصارف داخل الجهاز المصرفي العراقي للمدة  

 
 (5: مغ أعجاد الباحث باالعتساد عمى بيانات ججول ) المصدر            
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، فيتزح مغ  2021-2010اما فيسا يتعمق بتصػر حجع السػجػدات او السصمػبات خالل السجة      
والتي شيجت ارتفاعًا  2014-2010مجتيغ : األولى ، ( تجدئة ىحه السجة الى 8الججول أعاله وشكل )

الى  2010مميػن ديشار عام   363492مدتسخًا في حجع السػجػدات او السصمػبات ، اذ ارتفعت مغ  
والتي تسيدت  2020-2015. في حيغ ما يتعمق بالسجة الثانية ،  2014مميػن ديشار عام   226821

مميػن ديشار  222,998ذكل مدتسخ . حيث انخفزت مغ بانخفاض حجع السػجػدات او السصمػبات ب
مميػن  133,254. واستسخت باالنخفاض لترل الى 2018مميػن ديشار عام  156,691الى  2015عام 

 مميػن ديشار . 159,592، وتحدشت قميال في اخخ عام مغ مجة البحث لتربح  2019ديشار عام 

 (8شكل )

 وس األمهال والمهجهدات او المطلهباتتطهر هيكل الجهاز المصرفي العراقي )رؤ 

 
 (5:  يٍ أعذاد انباحج باالعتًاد عهى بٍاَاث جذٔل ) المصدر  

 المطلب الثاني:  الهدائع المصرفية 

تقمب ، (   6تعج الػدائع مغ اىع مرادر التسػيل في السرارف التجارية ويتزح مغ ججول رقع )     
ل مجة البحث ، اذ بمغ اجسالي الػدائع لجػ السرارف حجع الػدائع السرخفية صعػدا وىبػشا  خال

( مميػن ديشار مشيا ودائع  34300، كانت )  2010( مميػن ديشار عام 48000الحكػمية والخاصة )
(  13700% ( وشكمت ) 71.4القصاع الحكػمي لجػ السرارف الحكػمية وبمغت األىسية الشدبية ليا ) 
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( مغ  28.6السرارف الخاصة وباىسية ندبية بمغت )  مميػن ديشار ودائع القصاع الخاص لجػ
اجسالي الػدائع . واستسخت تمظ الديادة في قيسة الػدائع لجػ السرارف الحكػمية والخاصة لترل الى 

( مميػن ديشار  49400( مميػن ديشار مشيا )74100، اذ بمغ اجسالي الػدائع ) 2014أقراىا عام 
( مميػن ديشار لمقصاع الخاص وباىسية ندبية بمغت 24700)%( و 66.6لمقصاع الحكػمي وبشدبة )

%(، ويتزح مغ الججول ان اغمب اإليجاع في ىحا العام ىي ايجاعات القصاع الحكػمي .ثع 33.4)
بدبب االزمة السددوجة لترل في نياية السجة عام  2017-2015انخفزت الػدائع بذكل واضح لمسجة 

( مميػن ديشار بأىسية 40700ت مشيا ودائع القصاع الحكػمي )( مميػن ديشار ، بمغ67000الى ) 2017
( مميػن 26300%( وقيسة بمغت )39.3%( وشكمت ودائع القصاع الخاص مشيا ندبة )60.7ندبية )

( مميػن ديشار 81714اذ بمغت ) 2018ديشار . ثع تحدشت قيسة الػدائع السرخفية لعام واحج ىػ عام 
( مميػن ديشار لمقصاع الخاص . ثع عاودت 30700ع الحكػمي و)( مميػن ديشار لمقصا51014مشيا )

 االنخفاض قميال في العام األخيخ مغ مجة البحث .

 (6جدول )

 مليهن دينار (0200-0202الهدائع المصرفية للقطاع المصرفي للعراق للمدة )

 السنة
ودائع المصارف 

 (1الحكومية )
ودائع المصارف 

 (2الخاصة)
 اجمالي الودائع

(3) 
 نسبة %
3:1 

 نسبة %
3:2 

2212 34300 13700 48000 71.4 28.6 

2211 38000 18200 56200 67.6 32.4 

2212 40900 21100 62000 73 27 

2213 44500 24500 70000 63.7 26.3 

2214 49400 24700 74100 66.6 33.4 

2215 40700 23600 64300 63.3 36.7 

2216 38700 23700 62400 62 38 

2217 40700 26300 67000 62.7 39.3 

2218 51214 30700 81714 62.6 37.4 

2219 44226 30700 74726 61.7 38.3 

2222 41729 35900 77629 57.7 42.3 

2221 39554 36122 75654 57 43 

  .السرجر : البشظ السخكدؼ العخاقي ، السجيخية العامة لإلحراء واألبحاث ، اعجاد مختمفة
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 (9شكل )

 0202-0202تطهر حجم الهدائع في القطاع المصرفي للمدة 

 
 (6:  مغ أعجاد الباحث باالعتساد عمى بيانات ججول ) المصدر        

 المطلب الثالث : مدار االئتمان المصرفي المقدم لالقتصاد العراقي 

ارتفاع حريمة الفػائج يعج االئتسان السرخفي مؤثخًا في نسػ السرارف وتػسعيا ، فيػ يداىع في       
لمسرارف والتي تسثل إضافة الى رؤوس أمػاليا ، فزال عغ أىسيتو بكػنو مغ الػضائف السيسة لمجياز 

 السرخفي والسسػل لعسميات اإلنتاج واالستيالك ، فزال عغ تكػيغ راس السال .

 أوال. اجمالي االئتمان المصرفي    

-2010ان السرخفي باجسالو اخح مدارًا متدايج لمسجة ان االئتس  10 وشكل 7يتبيغ مغ ججول       
. ان 2014مميػن ديشار عام   85000مميػن ديشار ارتفع الى 51511فبعج ان سجل بخصيجه   2014

ىحا االرتفاع يعج مؤشخًا إيجابيًا ويعكذ وجػد قصاع مالي جيج يعسل عمى جحب االستثسارات . غيخ ان 
مػبة الحجاث التأثيخ السقبػل في عسمية الشسػ بدبب قرػرىا في تمبية  قيستو تبقى اقل مغ السدتػيات السص

استسخ باالنخفاض فكان مداره تشازليا ، اذ  2018-2015االحتياجات السصمػبة التسػيمي . اما  لمسجة  
  2017و 2016مميػن ديشار لعامي  61100و  70300الى   2015مميػن ديشار عام  77400مغ 

 .%  8.9وبسعجل تغيخ سشػؼ سالب بمغ  2021ديشار عام  مميػن  80615الى  واستسخ بالشدول ليرل
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 (7جدول )

 0200-0202االئتمان المصرفي المحلي المقدم الى االقتصاد العراقي 

 معدل التغير % اجمالي االئتمان أئتمان نقدي أئتمان تعهدي السنة

2212 39792 11721 51511 --- 

2211 39232 22344 59376 8.6 

2212 44174 28438 72612 22.4 

2213 53722 29922 83622 15 

2214 52922 34122 85222 17 

2215 42622 36822 77422 (8.9) 

2216 33222 37122 72322 (9.17) 

2217 23122 38222 61122 (13.1) 

2218 21322 38522 59822 (2.1) 

2219 25222 42252 67321 12.3 

2222 25269 49822 75622 12.5 

2221 27644 52971 82615 (8.9) 

 اإلحظائٍت انسٌُٕت  ، اعذاد يتفرلت انًظذر : انبُك انًركسي انعرالً ، انًذٌرٌت انعايت نإلحظاء ٔاألبحاث ، انُشرة    

 (02شكل )

 0200-0202اجمالي االئتمان المصرفي المقدم الى االقتصاد العراقي للمدة 

 
 ( 7: يٍ أعذاد انباحج باالعتًاد عهى بٍاَاث جذٔل ) المصدر        
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ويالحع ان االئتسان الشقجؼ يتفػق عمى االئتسان التعيجؼ ، ويعػد ذلظ  الى اضصخاب أوضاع       
البمج سياسيا وامشيا  وتخاجع قيسة اإليخادات العامة نتيجة ىبػط األسعار في سػق الشفط العالسية مسا انعكذ 

خخ عاميغ تحدغ قميال وفي ا عمى  تخاجع قيسة االستيخادات وبالتالي تخاجع حجع االئتسان التعيجؼ . 
 اً و التعيجؼ فكان مدار ئمميػن ديشار . اما االئتسان السرخفي اإلجسالي بجد  50240و  49800محققا 

عشو  2011مميػن في عام  600قجره  اً متارجحا بيغ الرعػد والشدول خالل مجة البحث . فدجل انخفاض
حيث وصل  2013و 2012مي مميػن ديشار . ثع عاود الرعػد لعا 39000، مدجال 2010في عام 

، و يعكذ ذلظ  تحدغ الطخوف الدياسية واالقترادية وارتفاع مميػن ديشار  53700،  44174الى 
حجع اإليخادات العامة في ىحه السجة والحؼ تختب عميو ارتفاع حجع االستيخادات والحؼ تصمب ارتفاع حجع 

لسختبط بعسمية االستيخاد مغ خالل فتح االئتسان السرخفي  وعمى وجة الخرػص ، االئتسان التعيجؼ ا
ىبػط  حجث. وخالل االزمة السددوجة االعتسادات السدتشجية وخصابات الزسان الالزمة لتغصية ىحه العسمية

 2014مميػن ديشار عام  50900فانخفس مغ   2018امتج الى عام  في االئتسان التعيجؼ مدتسخ
ثع عاود  25800ارتفع قميال ليحقق  2020عام  . وخالل 2018مميػن ديشار عام  21300ليرل الى 

في حيغ كان مدار جدء اجسالي   مميػن ديشار 27644االنخفاض في العام األخيخ مدجل قيسة قجرىا 
مميػن  11721صعػديا ، اذ ارتفع مغ   2021-2010االئتسان السرخفي االخخ ) الشقجؼ ( خالل السجة 

 36800ويدتسخ باالرتفاع بكيسة بمغت  2012شار عام مميػن دي 28438ليرل الى  2010ديشار عام 
مميػن  38000ارتفع أيزا االئتسان الشقجؼ الى  2018و 2017وفي عامي  2015عام مميػن ديشار في 

في  زيادة  ا اذ حققتراعجيكان مداره   2021-2019. اما خالل السجة مميػن ديشار  38500ديشار و
.  عمى التختيب  2021مميػن  ديشار عام  52971الى  2019 مميػن ديشار عام  42052قيستو ، مغ 

وحقق معجالت  2012ان االئتسان السرخفي وصل اعمى معجل تغييخ سشػؼ عام  11ويبيغ مغ شكل 
مسا يعكذ التحبحب في مدار اجسالي   2021و  2018،  2017، 2016،  2015سالبة   لالعػام 

 االئتسان السرخفي خالل مجة البحث .
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 (00) شكل

 0200-0202معدل التغير الدنهي لالئتمان المصرفي المقدم لالقتصاد العراقي للمدة 

 
 ( .7: يٍ أعذاد انباحج باالعتًاد عهى بٍاَاث جذٔل  ) المصدر

 ثانيا. االئتمان المقدم للقطاع الخاص 

ى انخفس االئتسان السرخفي الخاص ال 2011انو خالل عام  12وشكل  8يتبيغ مغ ججول     
 2014و  2012% . وعادود االرتفاع لعامي 13.3مميػن ديشار وبسعجل تغيخ سشػؼ سالب بمغ  20900

% 25مميػن ديشار عمى التختيب وبستػسط تغيخ سشػؼ مػجب قجره حػالي  32900،  28200حيث بمغ 
. وىي افزل قيسة الئتسان مخرز لمقصاع الخاص خالل مجة البحث . ثع حقق انخفاضات مدتسخة 

 29600ليرل الى  2015مميػن ديشار عام  32300، حيث انخفس مغ  2017-2015مة السجة شي
ليبمغ  2019% . ثع ارتفع عام 18وبستػسط معجل تغيخ سشػؼ سالب  قجره  2017مميػن ديشار لعام 

و  27500مميػن ديشار وعاد لالنخفاض في العاميغ األخيخيغ مغ مجة البحث ليرل الى  31900
% . ويعكذ مدار االئتسان الخاص تخاجعًا 10.3ديشار وبستػسط  تغيخ سشػؼ سالب بمغ مميػن  24300

 . 2021و  2015مدتسخًا في قيستو وضعف في ادائو لمسجة السحرػرة بيغ عامي 
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 (8جدول )

 مليهن دينار   0200-0202الئتمان المصرفي الممنهح الى القطاع الخاص للمدة ا

 السنة ائتمان تعهدي النسبة % ائتمان نقدي نسبة % اإلجمالي معدل التغير %

--- 24122 48.6 11722 51.4 12422 2212 

(13.3) 22922 54.6 11422 45.4 9522 2211 

34.9 28222 42.2 14722 47.8 13522 2212 

14.2 32222 52.5 16922 47.5 15322 2213 

2.3 32922 43.8 17722 46.2 15222 2214 

(1.8) 32322 56 18122 44 14222 2215 

(3.7) 31122 48.5 18222 41.5 12922 2216 

(48.3) 29622 65.9 19522 34.1 12122 2217 

6 31422 64.4 22222 35.6 11222 2218 

1.6 31922 48.9 21122 51.1 12822 2219 

(13.7) 27522 73 22122 27 7422 2222 

(11.6) 24322 81.5 19822 18.5 4522 2221 

  يتفرلت . ائٍت انسٌُٕت، اعذاد، انُشرة اإلحظنًذٌرٌت انعايت نإلحظاء ٔاألبحاثانًظذر : انبُك انًركسي انعرالً ، ا  

وكان أداء االئتسان التعيجؼ ضعيفا خالل مجة البحث اذ لع تتجاوز قيستو في احدغ األحػال      
. وكانت اعمى أىسية ندبية لو الجسالي االئتسان الخاص في  2013مميػن ديشار وذلظ في عام  15300

حث ، % . اما االئتسان الشقجؼ فكان اداءه بالسجسل متديجا خالل مجة الب51.4حيغ بمغت  2010عام 
لكشو ليذ بالسدتػػ السصمػب بسا يتشاسب مع حاجة القصاعات االقترادية ، ويخجع ذلظ الى أسباب عجة 

اىسيا تخكيد اغمب السرارف عمى نذاط بيع وشخاء العسمة األجشبية عمى حداب نذاط مشح االئتسان .  (1)
ليرل أقراه في العام  2010مميػن ديشار عام  11700اذ ارتفع االئتسان الشقجؼ لمقصاع الخاص مغ 

مميػن ديشار وارتفعت أىسيتو الشدبية  الجسالي االئتسان الخاص  20100األخيخ مغ مجة البحث بسقجار 
معجل التغيخ الدشػؼ  13ويػضح شكل   2021% عام 81.5لترل الى  2010% عام 48.6مغ 

% . وفي 34.9ػجبة بشدبة م 2012لالئتسان السحمي الخاص ، اذ بمغت اعمى ندبة تغيخ سشػؼ عام 
 كان معجل التغيخ الدشػؼ سالب. 2021و 2020و  2017،  2016،  2015،  2011األعػام 

 
                                                           

 . 16، ص  2019البشظ السخكدؼ العخاقي ، التقخيخ االقترادؼ الدشػؼ ،   (1)
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 (00شكل )

 0200-0202االئتمان المصرفي الممنهح الى القطاع الخاص للمدة 

 
 ( .8: يٍ أعذاد انباحج باالعتًاد عهى بٍاَاث جذٔل  ) المصدر         

 (03شكل )

 (0200- 0202) للمدة الخاص القطاع الى المقدم المحلي لالئتمان الدنهي  التغير معدل

 
 (8: يٍ أعذاد انباحج باالعتًاد عهى بٍاَاث جذٔل ) المصدر        
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 ثالثا . االئتمان المقدم الى الحكهمة  

 2014-2010نجج ان اتجاه االئتسان السقجم لمحكػمة خالل السجة  14وشكل  9مغ ججول       
 2012مميػن ديشار عام  44500الى  2010مميػن ديشار عام  30600يا، اذ ارتفعت قيستو مغ تراعج

مميػن ديشار . في حيغ كان اتجاه االئتسان الحكػمي خالل  52100ليرل في نياية السجة أعاله الى 
واستسخ  2015مميػن ديشار عام  45100تشازليا ، اذ انخفزت قيستو الى  2017-2015السجة 

عمى  2017و  2016مميػن ديشار في  31500،  39200االنخفاض خالل العاميغ األخيخيغ محقق ب
.و   2017التختيب . ويعػد ذلظ كسا ذكخ سابقا الى تبعات االزمة السددوجة التي استسخ اثارىا لشياية عام 

مميػن  35500و  32400عاود االئتسان الحكػمي االرتفاع ليرل الى  2019و  2018خالل العاميغ 
 25300و  26800انخفس الى  2021و  2020ديشار عمى التختيب ، ونياية السجة السبحػثة في عامي 

واالزمة السالية  19-مميػن ديشار عمى التػالي بدبب االزمة السخكبة : انخفاض أسعار الشفط وجائحة كػفيج
مة تدجيج رواتب السػضفيغ ، وما الجاخمية التي عانى مشيا االقتراد العخاقي ووصمت الى عجم قجرة الحكػ 

. وكان اتجاه االئتسان التعيجؼ لمقصاع الحكػمي 2020تختب عمييا مغ قخار قانػن االقتخاض لعام 
 30700ليرل الى  2010مميػن ديشار عام  27400اذ ارتفع مغ  2013-2010صعػديًا خالل السجة 

ويعػد ذلظ الى تحديغ األوضاع  2013مميػن ديشار عام  38400ومغ ثع الى  2012مميػن ديشار عام 
العامة في البمج وارتفاع أسعار الشفط وزيادة اإليخادات العامة مسا انعكذ عمى زيادة االستيخادات ومغ ثع 
زيادة االئتسان التعيجؼ الستعمق باستخخاج خصابات الزسان واالعتسادات السدتشجية. لتغصية تمظ 

بدبب  2021-2014ان التعيجؼ لمحكػمة ندوليا خالل السجة االستيخادات . في حيغ كان اتجاه االئتس
مميػن ديشار  20300ليرل الى  2014مميػن ديشار عام  35700، فانخفس مغ  2020و 2014ازمة 
مميػن ديشار  14500مميػن ديشار و 13000بمغ  2017وليدتسخ انخفاض كبيخ في عام  2016عام 
مميػن  7800و  8200البحث الى ادنى قيسة لو ، بمغت  و ليرل في العاميغ األخيخيغ لسجة 2019عام 

 ديشار عمى التختيب لشياية السجة   .
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 (9جدول )

 مليار 0200-0202االئتمان المصرفي المحلي الى القطاع الحكهمي  للمدة 

 السنة ائتمان تعهدي ائتمان نقدي اإلجمالي معدل التغير  %

--- 32622 3222 27422 2212 

25.8 38522 9222 29522 2211 

15.6 44522 13822 32722 2212 

15.5 51422 13222 38422 2213 

14 52122 16422 35722 2214 

(13.4) 45122 18722 26422 2215 

(13.1) 39222 18922 22322 2216 

(19.6) 31522 18522 13222 2217 

2.8 32422 18322 14122 2218 

9.5 35522 21422 14522 2219 

(27.3) 26822 18622 8222 2222 

(5.6) 25322 17522 7822 2221 

 انًركسي انعرالً ، دائرة اإلحظاء ٔاألبحاث ، انُشرة اإلحظائٍت  انسٌُٕت ، اعذاد تفرلت . انبُك:  المصدر         

 (02شكل )

 0200-0202االئتمان المصرفي المحلي المقدم الى الحكهمية للمدة 

 
 ( .9أعذاد انباحج باالعتًاد عهى بٍاَاث جذٔل ):  يٍ  المصدر          
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ان اعمى معجل تغيخ سشػؼ   15اما معجل التغيخ الدشػؼ لالئتسان السقجم لمحكػمة ، فيتبيغ مغ شكل 
. وحقق االئتسان الحكػمي 2018وادنى معجل تغيخ سشػؼ مػجب  كان  في عام  2011لو كان في عام 

. يعكذ   2021و   2020فزال عغ عامي   2017-2015ام معجالت تغيخ سشػية سالبة خالل األعػ 
 األداء الستحبحب لالئتسان الحكػمي خالل مجة البحث .

 (02شكل )

 ( 0200- 0202) للمدة الحكهمي للقطاع المقدم المحلي المصرفي لالئتمان الدنهي  التغير معدل

 
 ( .9:  يٍ أعذاد انباحج باالعتًاد عهى بٍاَاث جذٔل ) المصدر   
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 تقدير واختبار الفرضياث ادلفسره
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 واالئتمان اخلاص يف االقتصاد العراقي

 (2010 – 2021للمدة )
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 متهيد: 
يتشاول ىحا الجدء مؽ الخسالة ، الجانب التظبيقي ، ويعشى بتقجيخ واختبار اي الفخضيات السفدخة      

لمعالقة بيؽ االقتخاض الحكؾمي الجاخمي واالئتسان الخاص : الفخضية الكيشدية والفخضية الشقؾدية وفخضية 
اذج الحجيثة في الكياس .وباستخجام الشس 2021-2010التكافؤ الخيكاردي  في االقتراد العخاقي لمسجة 
 وجاء الفرل بسبحثيؽ :,،  ARDELونسؾذج   vecmاالقترادي مؽ اختبار الدكؾن واختبار الحجود و

 شسؾذج االنحجار الحاتي لمفجؾات الدمشية السؾزعة مجخل نغخي ل  السبحث األول:.
 . ARDLالستباطئة 

 السبحث الثاني : قياس العالقة بيؽ االقتخاض الحكؾمي الجاخمي واالئتسان 
 . 2021-2010الخاص في العخاق لمسجة 
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  ARDL ادلتببطئت   منىذج االحنداز الراتي للفجىاث الزمنيت ادلىزعتادلبحث االول : 
 مدخل نظري  /أوال 

يتؼ وفقو اختبار الفخوض والشغخيات عؽ طخيق صيغ قياسية  ا  تجخيبي ا  مشيجيعج االسمؾب الكياسي      
بشسط معيؽ تحجدىا  ا  تأخح شكل معادالت سمؾكية محجدة تتزسؽ عجة متغيخات متخابظة مع بعزيا بعز

 الشغخيات أو الفخوض لسذكمة اقترادية أو عاىخة اقترادية قيج الجراسة.
الحراء الخياضي عمى البيانات االقترادية لمؾصؾل الى الشساذج أن االسمؾب الكياسي يتزسؽ تظبيقات ا

 ( 1)التي يكؾنيا االقتراد الخياضي مؽ اجل التؾصل لشتائج رقسية.
مؾضؾع االقتراد الكياسي ىؾ التعبيخ الكسي عؽ عاىخة اقترادية معيشة و العؾامل التي تتحكؼ  إذن    

دوال،... الخ( تكؾن متغيخاتيا عبارة عؽ مقاديخ و ،  فييا وتقجيسيا بذكل عالقات رياضية )معادالت
اقترادية، برؾرة أخخى تحؾيل السذكمة االقترادية مؽ شكميا الشغخي العام الى شكل كسي تحكسو 

 ( 2)عالقات كسية رياضية يسكؽ أن تعالج باستعسال االساليب االحرائية والخياضية.
 تتسثل بسا يمي: تتزسؽ الشغخية االقترادية ثالث مجسؾعات مؽ العشاصخ

 * فخوض أو حقائق عمسية تسارس دور الكسيات متغيخة الكيسة )السجاىيل(.
 * متغيخات تتحجد كسياتيا مؽ خالل الشغخيات.

 * افتخاضات سمؾكية تعخف مجسؾعة العسميات التي تؾصمشا لتقجيخ قيسة الستغيخات.
بيؽ االفتخاضات والشتائج التي تعظييا تبخز ميسة التحميل االقترادي في البحث عؽ الحقائق والسقارنة 

مكانية التجقيق والبحث الكسي إالشغخيات والحقائق السمحؾعة عؽ طخيق االسمؾب الكياسي ألنو يؾفخ 
لمستغيخات االقترادية ، كسا يؾفخ لمشغخية االقترادية االختبارات الالزمة لمحكؼ عمى الغؾاىخ االقترادية 

كسا يقجم االسمؾب الكياسي نتائج اقخب لمجقة لسعخفة العالقة الدمؾكية  ية.التي تقخر سمؾك الشغخية االقتراد
بيؽ عشاصخ الغاىخة االقترادية، كسا يجب الشغخ الى أن نتائج البحث الكياسي التي تتعامل مع الستغيخات 
االقترادية بؾصفيا رقسية فقط دون وضع االعتبارات االخخى لمستغيخ، كسا ييجف االقتراد الكياسي 

 (3)لى:ا
 * تحميل الؾاقع االقترادي حدب فخوض الشغخية االقترادية.

 العامة. الدياسة * رسؼ وتحميل 

                                                           

 .11، ص2014، االسكُذسيت، يكتبت انوفاء انقاَوَيت، 1. كًال سهطاٌ دمحم سانى ، االقتصاد انقياسي، ط (1)

 .9،ص2011،انجضائش ، ديواٌ انًطبوعاث انجايعيت ،2. يكيذ عهي ، االقتصاد انقياسي دسوط ويسائم يحهونت ،ط (2)

 .16،ص2009،بغذاد، يطبعت انشفاِ،1،طSPSS. جعفش باقش عهوش ، االقتصاد انقياسي وبشَايج انكًبيوتش االحصائي  (3)
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 * التشبؤ بكيؼ الستغيخات والغؾاىخ االقترادية في السدتقبل.
ما تكؾن عمييا الغاىخة االعتيادية  ة  االنسؾذج ىؾ عخض مبدط وعام بالؾضعية السعقجة التي عاد    

أي ىؾ انعكاس لمعشاصخ االساسية التي تتحكؼ بالغاىخة وعالقات التأثيخ  ضسؽ )االطار الظبيعي(،
الستبادل بيشيسا ، أو ىؾ االداة التي يدتخجميا البحث مؽ أجل فيؼ الغاىخة وتفديخىا أوال ، ثؼ أمكانية 

 ي السدتقبل.تقجيخىا والؾصؾل الى تؾقعات بتظؾيخىا ف
جخاء التقجيخات وحداب التؾقعات الكسية السختمفة في الستغيخات إمكانية إن الشساذج الكياسية تعظي إ

 االقترادية مسا تداعج صانعي القخار عمى وضع الدياسات االقترادية الكفؤة التي تتالئؼ مع الؾاقع. 
 ثانيًا/ اختبار التكامل المذترك

التخمص مؽ احتؾاء الدمدة الدمشية عمى جحر في  سدتعسمةال السشاىج الكياسيةاحج ، يعج ىحا االختبار     
، عمسا  ان احرائيا  عؽ طخيق تقجيخىا  الشغخية االقترادية  كسا انو يداعج ، الؾحجة وعجم استقخاريتيا

ذات تقمبات  وىي عبخ الدمؽ،  الحخكة  في االجل القريخ مدتقخة معغؼ متغيخات االقتراد الكمي غيخ
 عذؾائية انفخادا وجساعيا ولكشيا مدتقخة في حخكتيا في االجل الظؾيل   وعميو تكسؽ  ضخورة ىحا السشيج  

 ( 1). االجل البعيج  في عالقة الستغيخات   بحثفي 
وبسا أن التحميل الكياسي مؽ الجراسات التجخيبية وما دمشا برجد تحميل العالقة لستغيخات اقترادية عؽ    
( مذاىجة 36لـ ) يق اجخاء تحميل االنحجار لبيانات تمػ الستغيخات التي ىي عبارة عؽ سمدمة زمشية تستجطخ 

: التأكج مؽ سكؾن بيانات الخطوة االولىوىي تسثل اجال  طؾيال  ، وىشا البج مؽ تؾافخ عجة خظؾات اساسية 
وىي اختيار طخيقة لمتكامل و وفقا   الخطوة الثانية:الدالسل الدمشية لكل مؽ ىحه الستغيخات تتكامل معيا 

بيؽ متغيخات  عالقة امج بعيج  إقامة لغخض التأكج مؽ  (ARDLليحه الجراسة يتؼ االستعانة بشسؾذج )
 الشسؾذج ام ال. 
ان الخظؾة االولى قبل الكيام بتقجيخ واختبار متغيخات  اختبار الدكون لمدالسل الزمنية: : الخطوة االولى

لجحر الؾحجة وعجم  الدمدمة الدمشيةعجم احتؾاء ، ىؾ التأكج مؽ تحميل الدمدمة الدمشية ل عفي  البحث 
بدبب عجم استقخارية الدمدمة ( Spurious Regression) لمتخمص مؽ مذكمة االنحجار الدائف  سكؾنيا 
ة مؽ عجمو، ويعكذ اختبار الدكؾن مجى إمكانية وجؾد عاىخة االنحخاف الدائف في الشساذج الكياسيالدمشية 

الدمشية لمستغيخات السجروسة والكيام بجورىا  السذاىجات( في Unit rootالستأتية مؽ وجؾد جحر الؾحجة )

                                                           

انتواصَيت طويهت األجم باستخذاو اختباساث جزس انوحذة وأسهوب عهي عبذ انضهشة ، حسٍ عبذ انهطيف ،تحهيم انعالقت (1)

، انعذد  34، جايعت بغذاد / كهيت اإلداسة واالقتصاد ، انًجهذ  ARDL  ديج انًُارج انًشتبطت راتيا وًَارج توصيع اإلبطاء 

9،2013، 188.  
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بأخح اإلجخاءات الكفيمة بسعالجة الدالسل الدمشية لتجعميا ساكشة مؽ خالل الفخق األول والفخق الثاني، 
ومؽ ىحا السشظمق تكؾن الدمدمة الدمشية  وبالتالي التخمص مؽ االنحخاف الدائف في الدالسل الدمشية،

 : (1)ساكشة إذا اترفت بالخرائص اإلحرائية عمى الشحؾ اآلتي
 (E[Yt]=μ ).الؾسط الحدابي لمكيؼ السجروسة يكؾن ثابتا عبخ الدمؽ، اي  .1

 :التبايؽ لمكيؼ السجروسة يكؾن ثابتا عبخ الدمؽ، اي  .2

    22
  tt YEYVar  

تكؾن معتسجة عمى الفجؾة الدمشية بيشيسا وليذ عمى الكيسة الفعمية أن قيسة التغايخ بيؽ مجتيؽ يجب  .3
 وفق الريغة التالية:  عمى لمدمؽ، ويحدب التغايخ

     kttk YYE   
وىشاك عجة اختبارات لسعخفة سكؾن الدالسل الدمشية إال أن أكثخىا أىسية وشيؾعا لجى الباحثيؽ عمى 

-Philipsبيخون ) -فيميبذواختبار  (Dickey- Fuller test,1979فؾلخ -مدتؾى واسع اختبار ديكي

Perron, 1988.) 
 (: (Dickey- Fuller testاختبار ديكي _ فولر الموسع. 1

 مؽ عجمو الدمدمة الدمشية لمستغيخ السبحؾث ( لمتأكج مؽ إمكانية سكؾن ADFيتظمب الكيام باختبار )     
 :(2)ثالث معادالت كالتالي مؽ خالل 

 

                                       أ. إمكانية  وجؾد حج قاطع بجون اتجاه      

                       (2)                                 واتجاه قاطعإمكانية وجؾد حج  . ب

                                               واتجاه              قاطعبجون حج جـ.  

لمستغيخ  الدمدمة الدمشية ن أ( التي تعشي H0:=1) العجم  وفقا لمسعادالت أعاله يكؾن قبؾل فخضية
ان السذاىجات تعشي  و( H1 :< 1) عجم رفض البجيمة تتزسؽ جحر الؾحجة، وبالعكذ  السبحؾث 

(بالسقارنة بيؽ الكيسة ADF، ويتؼ التحقق مؽ اختبار )واالستقخارية  لمستغيخ السبحؾث تترف بالدكؾن 
 .(3)(1% ,5% ,10%مع الكيسة الحخجة عشج مدتؾى معشؾية ) tauالسحتدبة 

                                                           
(1).Gujarati, Damodar.N and Dawn C.Porter, Basic Econometrics, 5thEdition, U.S.A: 

McGraw − Hill, 2009, P483. 

(2).Dickey,  D.  A.   and  Fuller,  W.  A.   Distribution  of the  Estimators  for Autoregressive 

Time Series with a Unit Root, Journal of the American Statistical Association, . USA, vol.74, 

1979, 428. 

(3). Wooldridge, Jeffrey M, Introductory Econometrics: A Modern Approach, Fifth Edition, 

U.S.A: United States of America, 2013, P349. 
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اسؼ اختبار  أطمق عميو فيسا بعج ه سابق الحكخ و بتظؾيخ اختبار  1981قام كل مؽ ديكي_فؾلخ عام    
لمتؾصل إلى نتيجة مفادىا معالجة  التؾضيحية لمستغيخات  متباطئ متغيخ  تعسال ديكي_ فؾلخ السؾسع باس

الستسثمة بسذكمة ارتباط حج الخظأ الحاتي ، ما  السبدطنقظة الزعف التي يعاني مشيا اختبار ديكي_ فؾلخ 
 :تعكذ ما تؼ عخضو في أعاله   (1)السعادلة التاليةو ،  التقميجي  ختبارااليجعمو أكثخ دقة وكفاءة مؽ 

          ∑       
   
      …(4) 

إحرائية أدق مؽ   ( ذا إمكانيةPPيعج اختبار ) :(Philips-Perronبيرون ) -.اختبار فيميبس2
(ADF( خرؾصا  عشجما يكؾن حجؼ العيشة صغيخة، ويعتسج اختبار )PP عمى) اسمؾب احرائي ال معمسي 

 .(2)السؾسع ختبار االمعادلة  لمبؾاقي فيفي ترحيح االرتباط الحاتي 
( والفخضيات )فخضية العجم والفخضية ADF( يسمػ نفذ تؾزيع اختبار )PPوالججيخ بالحكخ أن اختبار )

 البجيمة( نفديا.
 (ARDL) متعدد الحدود لنموذج الخطوة الثانية: التكامل المذترك 

بتظؾيخ طخيقة  Shined and Sun1998 ،)(Pesaran et AI 2001، (Pesaran1997) اعج      
، كسا ال  وكان استعسالو واسعا  في البحؾث التظبيكية في االعؾام االخيخة  (ARDL) ججيجة سسيت 

 لمستغيخات السبحؾثة متكاممة مؽ نفذ الجرجة او مدتقخة  ةبان تكؾن الدالسل الدمشي تحتاج ىحه السشيجية 
او كالىسا معا ويكؾن   deference الفخق االول  أو  levelعشج السدتؾى مؽ نفذ الختبة أي ساكشة 

ويستاز ىحا  .(3)مدتقخة او ساكشو في الفخق الثاني  الذخط الؾحيج بان ال تكؾن اي مؽ الدالسل السحكؾرة 
 :(4)بكية السشاىج االخخى وكالتيعؽ بعجة مدايا ( ARDL) الشسؾذج 

فزال عؽ امكانية ، متكاممة بشفذ الجرجة  عجد مؽ  سمدمة زمشية  ( ARDL) الشسؾذج يحتاج ال  .1
 .الحرؾل عمى تقجيخات االجل القريخ والظؾيل بشفذ الؾقت في الشسؾذج 

ما يسيد ىحا الشسؾذج ىؾ الحخية لستغيخات التؾضيحية في الشسؾذج  بسجد تباطؤات زمشية مختمفة وىحا  .2
 .غيخ مسكؽ في الشساذج الكسية االخخى 

                                                           

(1) . Gujarati ,Damodar.N, Basic Econometrics,5Th edition ,New York, 2005, 759. 

(3) Kozhan .R, Financial Econometrics With Eviews, 2010, .from:http://bookboon.com P:74.   

(3). Duasa .J , Determinants of Malaysian Trade Balance : An ARDL Bound Testing 

Approach , Journal of Economic Cooperation , 28,3,2007.  

(4).Inuomote S.O and Odeniyi K,C.O. Farayola ,Econometric Estimation of Rice Import 

Demand in Nigeria (1970-2008) An Application of Autoregressive Distributed Lags (ARDL) 

Modelling Approach to Cointegration, Continetal J.Agricultural Economics 

6(2):1,8,2012.pp:168-175. 
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يحج مؽ ، كسا دمشية السبحؾثة ال يقف عائقا امام ىحا الشسؾذج ان قيج صغخ حجؼ الدمدمة ال  .3
 لكؾن السعمسات السقجرة كفؤة وغيخ متحيدة .االرتباط الحاتي  مذكمة

ببداطة تحجيج التباطؤ االقرى مؽ فتخات التباطؤات الدمشية السثمى ، فزال عؽ سيؾلة تقجيخ يتسيد  .4
 . (OLS)التكامل متعجد الحجود بأسمؾب 

 -model (Lag) االول اسمؾب التباطئ السؾزع  اسمؾبيؽ مؽ  مديج( ARDL) نسؾذجيغيخ     

Distributed ( واالنحجار الحاتيAutoregressive model ) تكييف لمستغيخ السعتسج حجوث في عل 
y t  ؾضيحيبالستغيخ الت تؤثخ بو  التي لمتقمبات xt  باقيامو الستخمفة زمشيا و xt-r   ، بسعشى اخخ يؤثخ

 :و يكؾن الذكل العام لمشسؾذج كالتي  ستغيخ التؾضيحي في الفتخة الحالية والفتخات الدمشية الدابقة ال
 𝑡 =𝛽+𝛽0𝑥𝑡+𝛽1𝑥𝑡−1+ 𝑡………( 5 ) 

وىحا يعشي نفذ الستغيخ  yt السعتسجالكيؼ الدابقة لمستغيخ ب أن يتسثلوالدمؾك الجيشاميكي )الحخكي( يسكؽ 
( ويسثل ذلػ أنسؾذج االنحجار i-ytىؾ متغيخ تفديخي ولكؽ بذكل متباطئ زمشيا لسجة سابقة ) السعتسج

 الحاتي ويأخح الريغة التالية:
 𝑡 =𝜆1 𝑡−1+𝜆2 𝑡−2+⋯+𝜆𝑝 𝑡−𝑝+ 𝑡…..(6) 

( يحتؾي الجانب األيسؽ عمى متغيخ تفديخي متباطئ زمشيا ARDL( أعاله أنسؾذج )1وفقا لمسعادلة )
(𝑥𝑡−1 عالوة )عمى أنو ( يحتؾي الستغيخ التابع نفدو عمى قيؼ سابقةi-ytلحلػ يأخح السعادلة التالية ،)(1): 

 𝑡 =𝛼+𝛼1 𝑡−1+𝛽0𝑥𝑡+𝛽1𝑥𝑡−1+  𝑡………(7) 

 تسثل الستغيخات الحي تكؾن ساكشة في الجرجة صفخ أو واحج أو مديج بيشيسا. 𝑥)، حيث )
باستعسال  السبحؾثة( بيؽ الستغيخات  Cointegration) مشيج لبيان حجوث العالقة بعيجة االمج  تبخكسا يع
 (2).عمى حج سؾاء ىحه الستغيخات ساكشة في السدتؾى او في الفخق االول او خميط( ARDL) مشيج 

 F (F-statisticختبارال ، يحجد حج اقرى وحج ادنى ( Bound Testالحجود ) متعجد وباالستشاد لسشيج 
فان الشسؾذجيؽ لألجل القريخ والظؾيل يبجأ العسل  وبشاء عمى ما تقجم وعمى ضؾء االسمؾب التظبيقي ،، 

نعسل عمى تظبيق معادلة  بيسا بعج الؾصؾل الى استقخارية متغيخات البحث وخمؾىا مؽ جحر الؾحجة 
 :الشسؾذج االتية 

                                                           

(1) Hassler.U and Jurgen Woltrs, Autoregressive Distributed Lag Models and 

Cointegration,Working paper,University Berlin,2005.p:22. 

(2) Narayan ,Paresh P. K., Reformulating Critical Values for the Bounds F statistics Approach 

to Cointegration: An Application to the Tourism Demand Model for Fiji, No. 02,04.from, 

2015. 
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       ∑   

 

   

      ∑   

 

   

 𝑝    ∑   

 

   

      

 𝛽      𝛽 𝑝    𝛽       𝑡….......... (8)                  
 حيث:

 الفخق األول لكيؼ الستغيخ.  =
 .حج التقاطع    =

 .فتخات التباطؤ الدمشي   =
 3𝑖، 2𝑖، 1𝑖 = معمسات االجل القريخ. 
β3 ،β2، β1  = معمسات االجل الظؾيل. 
 الدمؽ  =

 الحج العذؾائي    =
وعمى ضؾء ما تقجم فاذا تؾفخات عالقة طؾيمة االجل بيؽ متغيخات البحث اي تكامل مذتخك عمى وفق 

وعمى ضؾء معادلة الشسؾذج  VECOMمشيج متعجد الحجود ، نقؾم بتقجيخ العالقة قريخة االجل باستعسال 
 :ادناه 

       ∑𝛽  

 

   

      ∑ 𝛽  

 

   

 𝑝    ∑𝛽  

 

   

         𝑡   

  𝑡       
طخيقة حجيثة الختبار العالقة التؾازنية بيؽ  Pesaran et al. 2001 يعخض VECM في نسؾذج   

   Bounds    الستغيخات في عل نسؾذج ترحيح الخظأ غيخ السقيج وتعخف مشيجية اختبار الحجود

testing approach ويتزسؽ اختبار نسؾذج ARDL  اوال اختبار تحقق عالقة تؾازنية في االجل
مؽ وجؾد ىحه العالقة يتؼ بعجىا تقجيخ معمسات االجل الظؾيل ومعمسات الستغيخات  تأكجالظؾيل، وفي حالة 

في   ARDL وبشاء عمى ما تقجم يتؼ اجخاء طخيقة . F السدتقخة في االجل القريخ .مؽ خالل احرائية
 .تكامل السذتخك يتؼ اوال اختبار ال : ثالث خظؾات

 والحي يعتسج عمى اختبار bound test في الشسؾذج باستعسال  بعيجة األمج بعج التحقق مؽ وجؾد عالقة 

F  الحي يختبخ فخضية عجم التكامل السذتخك بيؽ الستغيخات مقابل وجؾد تكامل مذتخك بيؽ الستغيخات
متكاممة في السدتؾى او  ARDL نسؾذجعمى عجد الستغيخات السجرجة في   F . ويعتسج اختبار السبحؾثة

الفخوق االولى ، وعجد الستغيخات السدتقمة ، وفيسا يتزسؽ الشسؾذج عمى قاطع واتجاه زمشي ، فزال عؽ 
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السحدؾبة بالكيؼ الججولية ضسؽ حجيؽ االدنى التي تفتخض ان  F حجؼ العيشة . ويتؼ مقارنو قيسة
تفتخض ان الستغيخات متكاممة في الفخوق االولى .فاذا  الستغيخات متكاممة في السدتؾى ، واالعمى التي

، يتؼ رفض فخضية العجم وقبؾل الفخضية البجيمة : وجؾد  up boundالسحدؾبة اكبخ مؽ  F كانت قيسة
السحدؾبة اقل مؽ قيسة الحج االدنى ، في ىحه الحالة يتؼ  F تكامل مذتخك . وعمى الشكيض اي اذا كانت

السحدؾبة بيؽ الحجيؽ االعمى  F عجم وجؾد تكامل مذتخك . اما اذا وقعت قيسةقبؾل الفخضية الرفخية : 
تأتي الخظؾة الثانية في حالة وجؾد تكامل مذتخك  . واالدنى ، في ىحه الحالة تكؾن الشتيجة غيخ محدؾمة

 حدب معيارب ARDL ويختبخ فتخة االبظاء لمشسؾذج االمثل . تتزسؽ تقجيخ معادلة االجل الظؾيل

Akaka او Schwarz Bayesian Criterion قبل ان يقجر الشسؾذج االمثل بانحجار OLS  لغخض الغاء
باختبار فتختي ابظاء كحج اقرى  Pesaran and Shin االرتباط الحاتي بيؽ االخظاء العذؾائية .ويخى 

خالل  الخظؾة االخيخة ، يتؼ استخخاج مؾاصفات الشسؾذج لحخكات السجى القريخ مؽ .لمبيانات الدشؾية 
وكل معامالت معادلة السجى القريخ ىي   وفق السعادلة االتية (ECM) بشاء نسؾذج ترحيح الخظأ

معامل ترحيح الخظأ  θ معامالت تتعمق بتحخكات االجل القريخ القتخاب الشسؾذج لحالة التؾازن . وتعكذ
 .  البعيج الى يب األمج القخ في التؾازن في  لخمل الحي يكيذ سخعة التكيف التي يتؼ بيا تعجيل ا
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  قيبس العالقت بني االقرتاض احلكىمي الداخلي واالئتمبن اخلبص :  ادلبحث الثبني
 2220-2202للمدة 

 أوال . متغيرات النموذج القياسي 
 يتألف الشسؾذج الكياسي لمبحث مؽ نؾعيؽ مؽ الستغيخات :

 المتغير التابع : .0

 وىؾ ندبة مؽ الشاتج السحمي اإلجسالي العخاقي . PDاالئتسان السرخفي السقجم لمقظاع الخاص  -

 . الستغيخات السدتقمة :2
 وىؾ ندبة مؽ الشاتج السحمي اإلجسالي العخاقي . GDاالقتخاض الحكؾمي الجاخمي  -
 LogGDP . Yلؾغاريتؼ الشاتج السحمي اإلجسالي الحكيقي   -

 . RGمعجل الشسؾ االقترادي الحكيقي  -
 Infمعجل التزخؼ  -

 Rمعجل فائجة اإلقخاض  -
مذاىجة جسعت مؽ مرادر وطشية  44وبؾاقع  2021-2010وتؼ تجسيع بيانات ربعية سشؾية  لمسجة 

وزارة التخظيط والتعاون اإلنسائي /الجياز السخكدي لإلحراء( . ويبيؽ  شكل و )البشػ السخكدي العخاق ، 
 ( الستغيخات السبحؾثة .14)

 ثانيا. اإلحراء الوصفي  لمتغيرات النموذج
لفيؼ مسيدات وطبيعة الستغيخات في الشسؾذج الكياسي ، البج مؽ استعسال اإلحراء الؾصفي الحي يحتؾي  
السقاييذ الخاصة بالشدعة السخكدية ، كالؾسيط والؾسط الحدابي ومقاييذ التذتت التي تذسل التبايؽ 

 واالنحخاف السعياري والسجى .
( االحراء الؾصفي لستغيخات البحث ، ويتبيؽ  ان متؾسط االئتسان الخاص بأعتباره 10ويعخض الججول )

والحج االقرى والحج االدنى لالئتسان الخاص بمغت ندبتيا  12.7ندبة مؽ الشاتج السحمي االجسالي بمغ 
 نفديا. لسجةفي السئة خالل ا 9.6و 16.6السئؾية مؽ الشاتج  

 
 
  

                                                           

  / للبحث .  1راجع المحلك 
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 (01شكل ) 

 2220-2202مذاهدات  نموذج البحث  
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 E-VIEWS.12: َتائج انبشَايج االحصائي  المصدر

 

.   الى وجؾد فؾارق صغيخة عؽ الستؾسط  خالل  السجة السبحؾثة 1.78ويذيخ االنحخاف السعياري     
  مسا  12.7 والتي كانت قخيبة عؽ الؾسط الحدابي 12.2وبمغ الؾسيط لالئتسان الخاص كشدبة مؽ الشاتج 

وبمغ متؾسط االقتخاض  ( .0.04الى ان السذاىجات لؼ يكؽ ليا قيؼ متظخفة  مع احتسالية بمغت ) خيذي
خالل السجة السبحؾثة، وىؾ معجل مقبؾل  11.9الحكؾمي الجاخمي ندبة مؤية مؽ الشاتج السحمي اإلجسالي  

وخارج الشدبة الحخجة. وبمغ الحج االقرى والحج االدنى لالقتخاض الحكؾمي الجاخمي ندبة مؤية مؽ الشاتج  
عمى التختيب . واشار االنحخاف  2013في  الخبع األول عام   1.6و  2016في الخبع األول عام   24.1

والحي يختمف  14.4مقبؾلة  عؽ الستؾسط  ، في حيؽ بمغ الؾسيط   الى فؾارق  7.7السعياري الحي بمغ 
ويذيخ الى عجم وجؾد الكيؼ الستظخفة مع احتسالية تقتخب مؽ الرفخ بمغت  ، 11.9ليذ كثيخا عؽ الؾسط 

0.001 . 
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 (02جدول ) 
 الوصف االحرائي لمتغيرات البحث

 PD GD Y RG INF R 

Mean 14137121 11109.12 11773121 11374199 11017.7. 11111972 

Median 14149199 12127319 11729999 .1.19999 11199999 14111999 

Maximum 1.1.9999 42119999 11229999 43199999 .1199999 12171999 

Minimum 01.19999 11.99999 11119999 -43199999 91499999 31..9999 

Std. Dev. 11302.91 313419.4 9193212. 14171310 110.1119 110171.7 

Skewness 91.01117 -919.1111 -91191139 -91.31730 11941.91 -91171302 

Kurtosis 41103790 112734.0 71211401 71717.41 41.1.111 41910271 

Jarque-Bera 71131.1. 21192.47 11171121 71211141 31031121 71.41411 

Probability 91122797 9119111. 9193..01 91131919 91911121 911.7444 

Sum 1.911119 14711399 47211.19 41414799 1110.999 1101.119 

Sum Sq. Dev. 17112111 41..1907 91471013 .1421909 1.117141 1.011122 

Observations 22 22 22 22 22 22 

 Eviews.12: َتائج انبشَايج االحصائي  المصدر

 

في الخبع األول عام   نقظة 5.4لو  الحج االقرىكان لؾغارتيؼ الشاتج السحمي اإلجسالي الحكيقي  اما    
،  5.33، وكان وسظو الحدابي  2020في الخبع الثاني عام   نقظة 5.1 لو و الحج االدنى 2012

 السعياري ، واالنحخاف  أي ال تؾجج  فؾراق بيؽ الؾسيط والستؾسط اثشاء السجة السبحؾثة 5.34والؾسيط 
 .  0.04بمغت  0.05اقل مؽ  ، وباحتسالية اقل مؽيؤكج انعجام الفؾراق مع الؾسط الحدابي  0.07

% في الخبع األول عام  24.5لو  الحج االقرى واالدنى الشسؾ االقترادي الحكيقي في حيؽ بمغ معجل
 6.6 والؾسيط  5.7، ووسظو الحدابي  عمى التختيب  2018% في الخبع  الخابع عام  27-و  2015

 . 0.03 اذ بمغت ، وباحتسالية  12.3 واالنحخاف السعياري 
في الخبع  0.2،  2012في الخبع األول عام  6.1الحج االقرى واالدنى لو فقج بمغ معجل التزخؼ اما     

يعكدان عجم وجؾد فؾراق محدؾسة   1.7والؾسيط  1.9 ، وبؾسط حدابيعمى التؾالي 2019األول عام  
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وبمغ معجل فائجة  . 0.01بمغت  0.05اقل مؽ ، وباحتسالية   1.9واالنحخاف السعياري  ،بيشيسا 
في الخبع الخابع عام   7.6و  2010في الخبع  األول عام  14.3اإلقخاض في حجه األقرى واالدنى 

الى فؾارق صغيخة  1.98االنحخاف السعياري الحي بمغ  ، عمى التختيب خالل السجة السبحؾثة. واشار 2020
ويذيخ الى عجم وجؾد ،  11.87والحي يختمف قميال عؽ الؾسط  12.1عؽ الؾسط، في حيؽ بمغ الؾسيط 

 . 0.02% بمغت 5 الكيؼ الستظخفة مع احتسالية صفخية. وباحتسالية اقل مؽ
 . اختبارات خرائص الدالسل الزمنيةثالثا  

 اختبار جذر الوحدة  .0

 ال الشتائج ان مؽ لمتأكج  الدمشية الدالسل خرائص تحميل مؽ البج كان وتفديخىا، البيانات تحميل قبل    
 PPبيخون  –استخجم البحث اختبار فيمبذ  و الؾحجة جحر اختبار:  االختبارات ىحه وشسمت زائفة تكؾن 
بدبب قجرتو عمى االىتسام  ADFفؾلخ السؾسع  –وىحا االختبار مفزل عمى اختبار ديكي  1988عام 

، واشتسل االختبار  (4)تقجيخ معادلة  PPباالنكدارات الييكمية واالرتباط الستدمدل . واستمدم اختبار 
δاختبار الفخضية الرفخية     :H0   بؾجؾد جحر الؾحجة وعجم سكؾن السذاىجات  ، مع البجيمةδ  

  :H1 الدالسل الدمشية وعجم  وجؾد جحر الؾحجة . واذا كانت الكيسة السظمقة  السحدؾبة  باستقخارية
، ال نخفض الفخضية الرفخية  %5اقل مؽ الكيسة  السظمقة السججولة عشج مدتؾى معشؾية  Tإلحرائية 

حخجة بؾجؾد جحر لمؾحجة في الدالسل الدمشية . وعمى العكذ اذا كانت الكيسة السحدؾبة اكبخ مؽ الكيسة ال
نخفض الفخضية الرفخية ونقبل الفخضية البجيمة بخمؾ الدالسل   %5عشج مدتؾى معشؾية  Tإلحرائية 

. وعشجما ال تكؾن  I(0)الدمشية مؽ جحر الؾحجة واستقخاريتيا وتكؾن السذاىجات متكاممة في السدتؾى 
تكؾن الدمدمة الدمشية   الدمدمة الدمشية  مدتقمة وليا جحر وحجة نأخح الفخق االول لمسذاىجات  وبيحا

واذا لؼ تدتقخ نأخح الفخق الثاني وتكؾن الدمدمة الدمشية  في ىحه الحالة  I(1)متكاممة بالفخق االول   
I(2)متكاممة بالفخق الثاني 

(1)  . 
 
 
 
 
 

                                                           

(1) Green, W. (2008). Econometric Analysis. New Jersey: Prentice Hall.,P23. 
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 ( 00جدول ) 
 نتائج اختبار جذر الوحدة

 النتيجة احصائية االختبار شكل االختبار نوع االختبار المتغير

PD ) )المستوى 
 

PP مستقرة 3.7226- بقاطع 

PP مستقرة 710117- بقاطع واتجاه 

GD )المستوى ( 
PP غير مستقرة 1.1190- بقاطع 

PP غير مستقرة 1.6988- بقاطع واتجاه 

GD )الفرق األول ( 
 

PP مستقرة 4.6445- بقاطع 

PP مستقرة 3.96635- بقاطع واتجاه 

Y  )المستوى ( 
PP غير مستقرة 2.3383- بقاطع 

Pp غيرمستقرة 2.5445- بقاطع واتجاه 

Y)الفروق األول( 

 
 

PP 
 

 مستقرة 8.1609- بقاطع

Pp مستقرة 8.5831- بقاطع واتجاه 

RG ) المستوى ( 
PP غير مستقرة 1.7684- بقاطع 

 غيرمستقرة 1.7717- بقاطع واتجاه 

RG  ) الفرق األول ( 

PP 
 

 مستقرة 4.2883- بقاطع

Pp مستقرة 4.2337- بقاطع واتجاه 

R   ) المستوى ( 
PP 
 

 مستقرة 7.96194- بقاطع

 مستقرة 7.872230 بقاطع واتجاه

Inf )المستوى( 

 
 

PP غير مستقرة 1.0521- بقاطع 

Pp غير مستقرة 2.2925- بقاطع واتجاه 

Inf )الفرق االول ( PP مستقرة 2.8929- بقاطع 

 Pp غير مستقرة 2.7799- بقاطع واتجاه 

 PPالكيؼ الحخجة الختبار                                        
 بقاطع واتجاه بقاطع  مدتؾى السعشؾية

1% -3.5924  -4.1884 
5% -2.9314  -3.5180 

10% -2.6039  -3.1897 
 Eviews.12نتائج البخنامج االحرائي :  المردر            
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متكاممة مؽ الجرجة   PD, R( ، فان كل مؽ  11استشادا الى نتائج اختبار جحر الؾحجة في ججول ) 
( 15ويؾضح شكل ) . I(1)متكاممة مؽ الجرجة االولى  GD,Y,RG,Inf. وان كل مؽ  I(0)الرفخية 

 سكؾن مكؾنات  الشسؾذج .
 (01شكل )

 2220-2202سكون مكونات النموذج  لممدة 
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Differenced PD
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Differenced GD

-1.2

-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Differenced INF

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Differenced R

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Differenced RG

-.2

-.1

.0

.1

.2

.3

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Differenced Y

 : َتائج انبشاَايج االحصائي المصدر
 
 نتائج اختبار التكامل المذترك  .2

ولزسان ان تكؾن نتائج التحميل ذات مغدى ومؾثؾقة ، اختبخ البحث العالقة طؾيمة االجل بيؽ    
 مؽ تقجيخ السعادلة االتية : ARDLالستغيخات . واستخجم البحث اختبار 
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    ∑    
 
          ∑    

 
          ∑    

 
        +∑    

 
          

∑    
 
           ∑    

 
                                        

                 …....(10) 
   

  𝛽 في االجميؽ القريخ والظؾيل   (1)االقتخاض الحكؾمي الجاخمي عمى قيسة معمسةويتخكد  التحميل    
الئتسان الخاص مؽ قبل ا  Crowding in او تحذيج     Crowding outمداحسة        ىل  ىي  و

وان ىشاك الكيشدية فخضية اليعشي ليسشة  𝛽 < 0صغخ مؽ الرفخأاالقتخاض الحكؾمي . فاذا كانت الكيسة 
لالئتسان الخاص مؽ قبل االقتخاض الحكؾمي  و/ او  ان الكيسة   Crowding in او تحذيج تحفيد

الفخضية السحكؾرة . اما اذا كانت قيسة ذلػ  يجعؼ   𝛽 |< 1| صغخ مؽ الؾاحج الرحيحالسظمقة لمسعمسة ا
  Crowding outوان ىشاك مداحسة  فخضية الشقؾدييؽ ستعكذ   𝛽 > 0السعمسة اكبخ مؽ الرفخ  

،  التكافؤ الخيكاردي واضحة لالئتسان الخاص مؽ قبل االقتخاض الحكؾمي . والحالة الثالثة وىي حالة 
باإلجسالي عشجىا تكؾن قيسة السعمسة  الشقؾدييؽ مؽ تأثيخ فخضية الكيشدية فخضية العشجما يمغي تأثيخ 

 𝛽        ال يؾجج تأثيخ لالقتخاض الحكؾمي الجاخمي عمى االئتسان الخاص .وىي حالة 
ول و الفخق اال Levelالن متغيخات البحث بختب مختمفة بيؽ السدتؾى  ARDLوتؼ تفزيل اختبار 

1
deffrince

 . 
لسعخفة فيسا اذا كانت الستغيخات :االئتسان الخاص   Bound test ARDLواجخى اختبار القيؾد     

واالقتخاض الحكؾمي الجاخمي ولؾغاريتؼ الشاتج السحمي اإلجسالي ومعجل الشسؾ الحكيقي ومعجل التزخؼ 
، والحج االقرى لظؾل التأخيخ تؼ  (10)ومعجل فائجة اإلقخاض تخبط بعالقة تكامل مذتخك مؽ معادلة 

 F، اذا كانت احرائية  السذتخك لتكاملا اختبارات إجخاء. وعشج  (SC)تؾليجه تمقائيا باستخجام معيار 
الحخجة ، فان فخضية العجم بعجم وجؾد  Fالسحدؾبة اكبخ مؽ الحج االعمى مؽ الحج االعمى إلحرائية 

السحدؾبة اقل مؽ الحج  Fة ثانية  اذا كانت احرائية تكامل مذتخك بيؽ الستغيخات تخفض . مؽ ناحي
الحخجة . فان فخضية الرفخ انعجام  تكامل مذتخك بيؽ الستغيخات تقبل بغض الشغخ  Fاالدنى إلحرائية 

السحدؾبة  F. ومع ذلػ اذا وقعت قيسة احرائية  I(0)او  I(1)اذا كانت الستغيخات متكاممة بالفخق االول 
 االدنى لمكيسة الحخجة لإلحرائية ، نقؾل ان الشتائج  غيخ حاسسة . بيؽ الحجيؽ االعمى و 

 up bound  (Boundsالسحدؾبة اكبخ مؽ قيسة  F( ان قيسة احرائية 11يتبيؽ مؽ الججول ) و   

test )  كسا حجدهPesaran  بؾجؾد التكامل وعالقة بعيجة البجيمة ب، وعميو نخفض فخضية العجم و نقبل
لتقجيخ    ARDLوبالتالي يسكؽ استخجام نسؾذج  %.10% و 5و   %1معشؾية  األمج بيشيا عشج

                                                           

(1)   Manda S. Does Government Borrowing Crowd Out Private Sector Investment in 

Zimbabwe? Asian J Econ Bus Account. 2019;(August):1–9.   
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الجيشاميكيات الظؾيمة والقريخة االجل لالئتسان السحمي الخاص واالقتخاض الحكؾمي الجاخمي ولؾغارتيؼ 
 الشاتج السحمي اإلجسالي ومعجل الشسؾ الحكيقي ومعجل التزخؼ ومعجل فائجة اإلقخاض .

ىؾ الشسؾذج   AICفان الشسؾذج االمثل الحي يعظي ادنى قيسة لسعيار وبشاء عمى ماتقجم 
ARDL(4,4,4,4,1) ( .18) لتقجيخ العالقة التؾازنية في االجل الظؾيل كسا مؾضح في الذكل 

ان ، كسا السعامالت كانت احرائيا معشؾيةاذ يتزح ان  الشسؾذج( نتائج تقجيخ 12ويؾضح ججول )
تؾضح كفاءة السعادلة  عالية وىي ندبة االئتسان الخاص في السؤثخة  العؾامل% مؽ 97 السعادلة تعكذ

  ويالحظ ان قيسة معمسةاالقترادية ،  ال تتعارض مع فخوض الشغخية ، كسا ان الشتائج السقجره 
االقتخاض الحكؾمي الجاخمي اصغخ مؽ الرفخ مسا يجعؼ الفخضية الكيشدية أي ان ىشاك تحفيخا  او تحذيجا  

in Crowding  لؾغاريتؼ . اما زيادةلالقتخاض الحكؾمي الجاخمي الى االئتسان السؾجو لمقظاع الخاص 
. وارتفاع معجل الشسؾ 0.8ارتفاع االئتسان بسقجر يؤدي الى س بسقجار وحجة واحجة  الشاتج السحمي اإلجسالي 

ويؤدي ارتفاع  . 0.66الحكيقي بسقجار وحجة واحجة يؤدي الى زيادة االئتسان السحمي الخاص  بسقجار 
. وارتفاع معجل فائجة  0.21معجل التزخؼ بسقجار وحجة واحجة الى تخفيض االئتسان الخاص بسقجار 

مع التأكيج عمى   0.36اإلقخاض بؾحجة واحجة يؤثخ سمبيا الى االئتسان السقجم لمقظاع الخاص بسقجار 
 معشؾبة 

 (02جدول )
 نتائج اختبار الحدود لمتكامل المذترك

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 

Test Statistic Value Signif. I(0( I(1( 

   Asymptotic: n=1999  

F-statistic 4111.21 19% 4191 7 

K 1 1% 4170 7171 

  411% 413 7137 

  1% 719. 2111 

Actual Sample Size 29  Finite Sample: n=40  

  19% 4179. 71717 

  1% 41372 7104 

  1% 71.13 1141. 

 Eviews.12. َتائج انبشَايج االحصائي  المصدر          

 

  ، عمى التختيب( 0.008( و )0.002و )  (0.027)و (0.000)اذ بمغت، احرائيا  السعمسات األربعة

 ( بؾاقي الشسؾذج السقجر .18ويؾضح شكل )
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 (01شكل )
 التوازنية طويمة وقرير االجلالنموذج األمثل لتقدير العالقة 
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Akaike Information Criteria (top 20 models)

Model4: ARDL(4, 4, 4, 4, 4, 1)

Model129: ARDL(4, 4, 3, 4, 4, 1)

Model3: ARDL(4, 4, 4, 4, 4, 2)

Model128: ARDL(4, 4, 3, 4, 4, 2)

Model126: ARDL(4, 4, 3, 4, 4, 4)

Model2: ARDL(4, 4, 4, 4, 4, 3)

Model251: ARDL(4, 4, 2, 4, 4, 4)

Model127: ARDL(4, 4, 3, 4, 4, 3)

Model1: ARDL(4, 4, 4, 4, 4, 4)

Model254: ARDL(4, 4, 2, 4, 4, 1)

Model253: ARDL(4, 4, 2, 4, 4, 2)

Model252: ARDL(4, 4, 2, 4, 4, 3)

Model501: ARDL(4, 4, 0, 4, 4, 4)

Model376: ARDL(4, 4, 1, 4, 4, 4)

Model377: ARDL(4, 4, 1, 4, 4, 3)

Model378: ARDL(4, 4, 1, 4, 4, 2)

Model502: ARDL(4, 4, 0, 4, 4, 3)

Model504: ARDL(4, 4, 0, 4, 4, 1)

Model379: ARDL(4, 4, 1, 4, 4, 1)

Model503: ARDL(4, 4, 0, 4, 4, 2) 
 Eviews: َتائج انبشَايج االحصائي  المصدر     
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 (01جدول )
 معامالت االجل الطويل في النموذج العام

Dependent Variable: PD 

Method: ARDL 

Date: 07/11/22   Time: 20:11 

Sample (adjusted): 2019Q1 2021Q4 

Included observations: 40 after adjustments 

Maximum dependent lags  :2 ( Automatic selection) 

Model selection method :Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (4 lags, automatic): GD Y RG INF R  

Fixed regressors: C 

Number of models evalulated  :14199  

Selected Model: ARDL(4, 4, 4,  ,2 ,2 1) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob*. 

PD(-1) 91973229 919214.3 91093420 917191 

PD(-2) 91931311 919240.9 11..077. 911110 

PD(-3) 91912110 91922994 9177.301 91321. 

PD(-4) 91711743 91971200 11339971 919999 

GD 91711413 919111.. 421022.1 919999 

GD(-1) 91992711 91947102 91114193 911117 

GD(-2) 91990003 91947239 -912410.. 91.331 

GD(-3) 91911911 91947.34 913.4113 912104 

GD(-4) 91491294 91911171 1119.413 919999 

Y 11174071 91211191 41391114 919119 

Y(-1) 41119121 9102.741 71911111 919199 

Y(-2) 71711701 11412114 41343741 919137 

Y(-3) 11141419 11212274 91301141 91229. 

Y(-4) 91124939 11943313 91110792 9.9432 

RG 91999219 91994.47 -9111.191 911319 

RG(-1) 91919113 9199721. 11101911 911729 

RG(-2) 91997113 91997104 91009710 917291 

RG(-3) 91991041 919921.0 912411.4 91.199 

RG(-4) 9...791. 91997112 71311712 91994. 

INF -912111. 91970710 -19121374 919999 

INF(-1) -9199101 9192.191 9121711. 91.130 

INF(-2) -9191742 91921174 91401479 913341 

INF(-3) -9199011 91927199 -91443499 911471 

INF(-4) -9.41121 91977121 -712112.1 919921 

R -917.417 91197910 711.4931 919971 

R(-1) -917.114 91111141 7191.79. 919913 

C -3140043 210979.3 -1121139. 911.92 

R-squared 9101109. Mean dependent var 14131041 

Adjusted R-squared 91031013 S.D. dependent var 11141313 

S.E. of regression 91979.00 Akaike info criterion 7109717- 

Sum squared resid 91914411 Schwarz criterion 413.712- 

Log likelihood 19119.43 Hannan-Quinn criter. 7120901- 

F-statistic 17911494 Durbin-Watson stat 4.1139. 

Prob  (F-statistic) 91999999    

 : َتائج انبشَايج االحصائي  المصدر                    
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 (01شكل )
 بواقي النموذج المقدر
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PD Residuals

 : َتائج انبشَايج االحصائي  المصدر
 

 :عمى السعادلة السدتخخجة  لكياس السعامالت  في األمج البعيج  مشيا ويتؼ اجخاء عجة اختبارات 
 اختبار عدم تجانس التباين: أ. 

السحدؾبة غيخ معشؾية  Fعجم تجانذ التبايؽ وقيسة  أنو ال تؾجج مذكمة ( 14ججول )ويتزح مؽ 
( و 05432غيخ معشؾية باحتسالية بمغت ) Chi-square، وان معمسة 0.05باحتسالية اكبخ مؽ 

(1.000.) 
 (01جدول )

 اختبار عدم تجانس التباين

Heteroskedasticity Test :Breusch-Pagan-Godfrey 

Null hypothesis: Homoskedasticity 

F-statistic 9130.274 Prob. F(26,13) 913991 

Obs*R-squared 42113791 Prob. Chi-Square(26) 911274 

Scaled explained SS 7149.921 Prob. Chi-Square(26) 119999 

 : انبشَايج االحصائي  المصدر          
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 : لالرتباط الذاتي LMاختبار . ب

السحتدبة غيخ معشؾية  Fاذا كانت قيسة  عجم احتؾاء عمى ارتباط ذاتي تدمدمي ( الى 15يذيخ ججول )
 ( .0.092% بمغت )5باحتسالية اكبخ مؽ 

 (01جدول )
 الذاتيلالرتباط   LMاختبار 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags 

F-statistic 7.522886 Prob. F(2,11) 0.0987 
Obs*R-squared 23.10666 Prob. Chi-Square(2) 0.0000 

   :   Q-starجـ. اختبار 
 يتبيؽ خمؾ الشسؾذج مؽ ارتباط مخبع البؾاقي لمشسؾذج ،  LMنتائج اختبار   Q-starويؤكج  اختبار 

 (01جدول )
 نتائج اختبار ارتباط مربعات البواقي

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 : َتائج انبشَايج االحصائي . المصدر              

Date: 07/12/22   Time: 01:28 

Sample (adjusted): 2011Q1 2020Q4 

Included observations: 40 after adjustments 

Autocorrelation Partial Correlation  AC PAC Q-Stat Prob* 

|    **| . |    **| . 1 9147. 9147. 41707. 91144 

|    .*| . |    . | . 4 91111 919.7 410199 91441 

|    **| . |    **| . 7 914.7 91473 .11749 91191 

|   ***| . |    **| . 2 91709 91712 171421 91919 

|    . | . |    . |*. 1 91921 -91174 171743 91949 

|    . | . |    . |*. . -91942 -91144 171713 91971 

|    . | . |    . |*. 3 919.2 -91931 1711.1 91910 

|    . | . |    . |*. 1 -91943 -91110 171.91 91907 

|    . | . |    .*| . 0 91940 91112 171.19 91171 

|    . |*. |    . |*. 19 -91110 -91901 121221 91112 

|    . | . |    . | . 11 -919.1 -91994 121.04 91103 

|    . | . |    . | . 14 -91923 91942 121141 91411 

|    . | . |    . | . 17 -91949 -91927 121120 91713 

|    . |*. |    . | . 12 -91121 -91911 1.1129 91791 

|    . |*. |*. |    . 11 -9114. -91931 131497 91793 

|    . |*. |    . |*. 1. -91909 -91907 131339 91771 

|    . |*. |    . | . 13 -91913 91919 111743 917.0 

|    . |*. |    . |*. 11 -9111. -91931 491111 91747 

|    . |*. |    . | . 10 -91190 9197. 411170 91740 

  . | .  | |    .*| . 49 -91999 91192 411170 91710 

*Probabilities may not be valid for this equation specification. 
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 . اختبار توزيع االخطاء العذوائية  د
تؾزيع االخظاء العذؾائية  الى عجم رفض الفخضية الرفخية القائمة بان حرائيةاال مؽ( 20شكل )تؾضح 

 ال يتبع التؾزيع الظبييعي .
 (22شكل )

 اختبار توزيع األخطاء العذوائية

0

1

2

3

4

5

6

7

-0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04

Series: Residuals

Sample 2011Q1 2020Q4

Observations 40

Mean      -9.33e-16

Median   0.000431

Maximum  0.035004

Minimum -0.049013

Std. Dev.   0.017724

Skewness  -0.341756

Kurtosis   3.470434

Jarque-Bera  1.147496

Probability  0.563410


 : َتائج انبشَايج االحصائي . المصدر   

 

 تقدير معممات االجمين الطويل والقرير ومعممة ترحيح الخطأ
  .(17ججول ) يبيشيا  و -السدتؾى  عالقة الستغيخات في -الخظأ  حجمؽ تدتخخج العالقة طؾيمة االجل 

 (01جدول )
 ARDELالعالقة طويمة االجل لنموذج 
Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

GD 911730.9 91992430 74142492 919999 

Y 11017912 91324977 41.34293 919104 

RG 91919112 91992121 -41424111 919279 

INF -91730101 919741.9 -1111111. 919999 

R -91119144 9194.33. 49113113 919999 

C -11212014 71334190 -11217191 911.03 

EC = PD + (0.1380*GD   +110179* Y +0.7102*RG -0.3796*INF - 0.5508*R 112120)-  

الججول ىي معادلة معمسة ترحيح الخظأ  تذيخ لمعالقة الظؾيمة االجل بيؽ متغيخات  فيوالسعادلة    
 :وعمى الشحؾ االتي الشسؾذج

PD=5.4848+0.1380GD+1.9830Y+0.3102RG-0.3796Inf-0.5508R …..(11) 
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وىحه السعادلة أعاله تؾضح العالقة بعيجة األمج. و تجعؼ  الفخضية الكيشدية بان ىشاك تحفيدا        
وتحذيجا  مؽ االقتخاض الحكؾمي الجاخمي لالئتسان الخاص . كسا يختبط الشاتج السحمي اإلجسالي بعالقة 

،  1.9االئتسان بسقجار  مؾجبة مع االئتسان الخاص الن زيادة الشاتج بسقجار وحجة واحجة يؤدي الى ارتفاع
  0.31ويؤدي ارتفاع معجل الشسؾ الحكيقي لالقتراد الى زيادة االئتسان السخرص لمقظاع الخاص بسقجار  

. في حيؽ ارتفاع معجل التزخؼ  ومعجل فائج اإلقخاض بسقجار وحجة واحجة يؤدي الى تخفيض االئتسان 
ميل االقترادي ال يتعارض مع الشغخية عمى التختيب ، وىحا التح 0.55و  0.37الخاص بسقجار  

 االقترادية ويتفق مع مشظؾقيا .         
 (20شكل )

 معادلة التكامل المذترك العالقة طويمة االجل

-2

-1

0

1

2

3

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 : نتائج البخنامج االحرائي . المردر  

الحي يسثل العالقة بيؽ  ECMتقجيخ نسؾذج ترحيح الخظأ  ىي ARDLوالخظؾة االخيخة في نسؾذج     
( 18ويتبيؽ مؽ الججول ).  ARDL( 4,4,4,4,1)باستخجام نسؾذج  األمج القخيب في   الخسدةالستغيخات 

 مايأتي:
وباحتسالية معشؾية احرائيا  الخظأ السرحح تأخح إشارة سالبة كسا ىؾ متؾقع  وىي معمسة  يتبيؽ انأ. 

 األمج القخيب في  تعجيل التؾازن الدشة يتؼ  مؽ وشيخ فرل اي خالل ( -1.330783)بمغت  صفخية 
 .األمج البعيج في  يجعؼ العالقة وىحا 

ب. قيسة معمسة االقتخاض الحكؾمي الجاخمي اقل مؽ الؾاحج وىي تجعؼ الفخضية الكيشدية أيزا وان زيادة 
  االقتخاض الحكؾمي الجاخمي يحفد االئتسان الخاص عمى االرتفاع .

الشاتج السحمي اإلجسالي والحي يعكذ مدتؾى الشذاط بيؽ  طخدية  قريخة االجل عالقةوجؾد  جـ.
االقترادي في البمج  واالئتسان السحمي السقجم لمقظاع الخاص  فارتفاع الشذاط االقترادي بؾحجة واحجة  

 . 4.89يحفد عمى نسؾ االئتسان السحمي بسقجار 
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التزخؼ ومعجل فائجة اإلقخاض مع االئتسان  د. وجؾد عالقة قريخة االجل عكدية بيؽ كل مؽ معجل
لكل وحجة  0.31و  0.41الخاص ، فارتفاع كل مشيسا يؤدي الى تخفيض االئتسان السحمي الخاص الى 

 واحجة .
 (01جدول )

 نموذج ترحيح الخطأ: العالقة قريرة االجل
ARDL Error Correction Regression 

Dependent Variable: D(PD) 

Selected Model: ARDL(4, 4, 4,  ,2 ,2 1) 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Date: 07/12/22   Time: 00:15 

Sample: 2010Q1 2020Q4 

Included observations: 40 

ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(PD(-1) 917.1447 919131.. 4910.419 919999 

D(PD(-2) 9140.191 91941149 1219702. 919999 

D(PD(-3) 91711743 9191014. 11139711 919999 

D(GD) 91711413 91993911 11174099 919999 

D(GD(-1) 91499721 91911041 1.119.41 919999 

D(GD(-2) 91109727 91911.92 1.129432 919999 

D(GD(-3) 91491294 91911939 11114..1 919999 

D(Y( 11174071 91471733 2110.233 919997 

D(Y(-1) 11722119 91414131 .1712113 919999 

D(Y(-2) 110.3411 91701331 21039319 919997 

D(Y(-3) 91124939 91110727 11241140 9113.. 

D(RG( 91999219 9199111. 917.3373 913109 

D(RG(-1) 91993131 91991411 .1911.91 919999 

D(RG(-2) 91911141 91991340 .12721.1 919999 

D(RG(-3) 9191791. 91991372 31140171 919999 

D(INF( -9121111. 91911401 -44119441  919999 

D(INF(-1) -911122.1 919414.0 11711022 919991 

D(INF(-2) -91143304 91941.91 11012113 919991 

D(INF(-3) -91113121 91911197 .1190737 919999 

D(R(1) -917.3417 91943114 17172312 919999 

CointEq(-1*( -11779317 91942393 -1711.139  919999 

R-squared 91081111 Mean dependent var 91922714 

Adjusted R-squared 91073132 S.D. dependent var 91111201 

S.E. of regression 91941707 Akaike info criterion -2149717.  

Sum squared resid 91914411 Schwarz criterion -7171.232  

Log likelihood 19119.43 Hannan-Quinn criter. -71114123  

Durbin-Watson stat 4.1139.1    

 Eviews.12: َتائج انبشَايج االحصائي  المصدر            
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استقخار الشسؾذج ليكميا ندتعسل مؽ في الشسؾذج الكياسي  خمؾ البيانات السدتعسمة ولمتحقق مؽ     
: اختبار السجسؾع التخاكسي لمبؾاقي يكسل احجىسا االخخ ىسا اختباريؽ  اختبار االستقخار الييكمي وبريغة

 يعكذو  .  CUSUMSQاختبار السجسؾع التخاكسي لسخبعات البؾاقي الستتابعة و  CUSUMالستتابعة  
ليكميا مدتقخة  البحث السدتعسل لستغيخات  ARDLان السعامالت السقجرة لشسؾذج  (23و ) (22شكل )

 وتتفق مع الشتائج في األمج القخيب والبعيج .
 (22شكل )

 CUSUMSQ اختبار المجموع التراكمي لمربعات البواقي المتتابعة

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

CUSUM of Squares 5% Significance 
 .Eviews.12: َتائج انبشَايج االحصائي  المصدر

 (21شكل )
 CUSUMلمبواقي المتتابعة   اختبار المجموع التراكمي

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

III IV I II III IV

2019 2020

CUSUM 5% Significance 
 Eviews.12: َتائج انبشَايج االحصائي  المصدر
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 أوال . االستنتاجات :

تم اثبات فخضية البحث ، وىي ان الفخضية السفدخة لمعالقة بين االقتخاض الحكهمي الجاخمي واالئتسان  .1
يحفد  السرخفي السقجم لمقطاع الخاص ىي الفخضية الكيشدية أي ان االقتخاض الحكهمي االجاخمي

 ويحذج االئتسان الخاص ويجعسو .

-0202ان االعتساد شبة الكامل عمى الخيع الشفطي والرجمات الستعاقبة في االقتراد العخاقي لمسجة  .2
 كانت سببا مباشخا  في زيادة االقتخاض الحكهمي الجاخمي  . 0200

األجهر والخواتب او  اما لتدجيج ةان مجسل االقتخاض الحكهمي الجاخمي  كان ألغخاض استيالكية بحت .3
لشفقات تذغيمية أخخى ولم يحقق اليجف السخجهه مشو من دعم وتحفيد االقتراد الهطشي في مجاالت 

 استثسارية .

 %.82هيسشة السرارف الحكهمية عمى الجياز السرخفي العخاقي اذ تذكل ندبة تتجاوز  .4

رخفي العخاقي بذكل عام ضعف االئتسان السقجم لمقطاع الخاص ويخجع ذلك الى تخمف الجياز الس .5
واقترار نذاط السرارف التجارية الخاصة عمى بيع وشخاء العسمة األجشبية عمى حداب نذاط مشح 

 االئتسان .

 اما استشتاجات الجانب القياسي فيي : .6

مايبخره قياسيا ، وىه كهن متغيخات البحث كانت متكاممة  بعزيا  ARDLكان استخجام نسهذج  -
بالفخق األول ، وعميو كان ضخورة  اختيار ىحا الشسهذح ، وكهن التكامل  بالسدتهى وبعزيا االخخ

 السذتخك لجهىاندن يفتخض ان تكهن كل الستغيخات في الفخق األول .

دعم لمفخضية الكيشدية في االجمين الطهيل والقريخ ، اذ كانت معمسة االقتخاض الحكهمي الجاخمي اقل  -
 من الهاحج الرحيح .

ة قريخة وطهيمة االجل لالئتسان الخاص مع الشاتج السحمي اإلجسالي والشسه وجهد عالقة إيجابي -
 االقترادي .

وجهد عالقة سمبية قريخة وطهيمة االجل لالئتسان الخاص مع معجل التزخم السحمي ومعجل فائجة  -
 االقتخاض .
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 ثانيا. التوصيات :

نسه االئتسان و لتعديد آلية انتقال الدياسة الشقجية وتعبئة  العسمية االئتسانية في  الخمل أوجو  معالجة .0
 الخاص ، ال سيسا لجعم الذخكات الرغيخة والستهسطة.

 تهجيو االقتخاض الحكهمي الجاخمي نحه السجاالت االستثسارية وتطهيخ االقتراد الهطشي  .0

ة لتحدين كفاءتيا طخيق انذاء مكاتب خاصة لالئتسان السرخفي تحت اشخاف البشك السخكدي العخاقي  .3
 ، وحهكستيا ، وبالتالي ججارة االئتسان من أجل تعديد تهافخ ونذخ السعمهمات االئتسانية. 

حتى ال تتخدد في تقجيم االئتسان  لمسرارف التجارية  من قبل البشك السخكدي العخاقي تقجيم ضسانات  .4
 . (خطط ضسان ائتسان)ىه إنذاء  واحجى ىحه الخيارات لمقطاع الخاص. 

وسيمة بجيمة بأعتبارىا دورًا أكثخ نذاطًا  تذجيع عمى انذاء مرارف استثسارية خاصة لكي تؤدي  .5
 . االقتراد الهطشي لقطاع الخاص في ا وىحا يجعم دورلمتسهيل ، 

، وال سيسا األوراق السالية ، مثل سشجات الذخكات. يسكن استخجام ىحه  خمق أدوات مالية ججيجة   .6
 اً استثسار  سرارفلمتسهيل الخارجي طهيل األجل ومن قبل ال اً مرجر  الخاص قطاعاألدوات من قبل ال

 .  بجيالً 

إلى تشهيع مرادر تسهيمو الخارجي من خالل االعتساد أكثخ عمى شخكات يحتاج القطاع الخاص  .7
 التجارية.  لسرارفألوراق السالية ، بجاًل من ال العخاق التأمين وسهق 

دوًرا في تحدين البيئة الستعمقة باالئتسان لسسارسة األعسال  تؤدي يتعين عمى الحكهمة أيًزا أن  .8
التجارية ، وبالتالي إرسال إشارات إيجابية إلى البشهك وتذجيعيا عمى تقجيم السديج من االئتسان لمقطاع 

  الخاص.

 . -الخشيج والخافجين  –إعادة هيكمة السرارف الحكهمية  .9
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 Abstract 
  A 

Abstract 

This research aims to analyze and measure the impact of internal 

government borrowing on private credit in Iraq for the period 2010-2021, with 

the hypothesis that 'the relationship between internal government borrowing and 

private bank credit is crowding in'. In analyzing the reality of internal 

government borrowing and bank credit provided to the Iraqi economy, it was 

found that the beginning of the significant rise in internal government borrowing 

was the result of the double shock in 2014 and the compound shock in 2020, and 

the level of bank credit was below the level of ambition and a clear weakness in 

the performance of the banking sector in supporting the private sector. 

Measuring and testing the explanatory hypotheses of the relationship between 

the two variables and using modern methods in econometric analysis in studying 

the relationship between the economic variables in question, as well as 

recognizing the characteristics of the time series of these variables, as stability 

and co-integration tests were applied for the Bound Test The error correction 

vector model (VECM) , and ARDEL. The results showed the hypothesis that 

explains the relationship between internal government borrowing and domestic 

credit provided to the private sector is the Keynesian hypothesis and the 

existence of a positive long and short-term relationship between private 

domestic credit, GDP and real growth rate and a negative short and long-term 

relationship between private credit, inflation rate and borrowing interest rate. 

The research concluded with the most important conclusions and 

recommendations. 
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