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السدتخلص :

ييجف البحث إلى بيان أثخ سياسات البشظ السخكدي العخاقي عمى استقخار سعخ صخف

الجيشار خالل الفتخة الدمشية  .3002-3002حيث ركد عمى ثالثة متغيخات مدتقمة تسثمت
بالسدادات (نػافح بيع العسمة) ،واالحتياشيات الجولية مغ العسالت األجشبية والحىب ،والدياسة الشقجية

التي تسثمت بأدواتيا غيخ السباشخة (سعخ الخرع ،االحتياشي القانػني ،عمسيات الدػق السفتػحة)
وأثخىا عمى الستغيخ التابع الحي تع تحجيجه باستقخار سعخ صخف الجيشار العخاقي .ولتحقيق أىجاف

الجراسة واإلجابة عمى أسئمتيا فقج تع استخجام التحميل اإلحرائي واختبار الفخضيات ،حيث أضيخت

نتائج الجراسة وجػد أثخ ذا داللة احرائية عشج مدتػى ( )a=0.05لدياسات البشظ السخكدي الثالث
(السدادات ،االحتياشي الخسسي مغ العسالت األجشبية ،الدياسة الشقجية) في استقخار سعخ صخف

وبيشت نتائج الجراسة أيزا أن قيع السدادات كانت مدتقخة ندبياً خالل فتخة الجراسة
الجيشار العخاقيّ .
ويعػد ىحا االستقخار إلى نجاح سياسة البشظ السخكدي بتقميل السعخوض مغ الجيشار وضخ الجوالر.
وقج قجمت الجراسة مجسػعة مغ التػصيات كان أىسيا ،عجم المجػء إلى االحتياشي األجشبي ،في

ضخف التجني الحاد في أسعار الشفط عالسيا والعسل عمى الديصخة عمى سعخ صخف الجيشار العخاقي

مغ خالل أدوات نقجية أخخى .وتعديد استقاللية البشظ السخكدي العخاقي في ىحا االتجاه .إضافة إلى
ضخورة الدعي لتخفيس أسعار الفائجة عمى الػدائع والقخوض ،والعسل عمى اصجار سشجات شػيمة
األجل ليدداد الصمب عمى الجيشار العخاقي.
The Impact of the Iraqi Central Bank Policies on the Stability of the
Dinar Exchange Rate
ABSTRACT :
The study aims to demonstrate the impact of the Iraqi Central Bank's
policies on the stability of the Dinar exchange rate during (2003-2013). The
study focuses on three independent variables that appeared in auctions,
international foreign reserves of foreign currency (dollar) and gold, and
monetary policy illustrated by indirect tools (the discount rate, the legal
reserve, open market operations) and their impact on the dependent
variable that has been identified by the stability of the Iraqi Dinar exchange
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rate. Statistical analysis and hypothesis testing have been used to achieve
the objectives of the present study and answer its questions, where the
results of the study showed the presence of a statistically significant effect
at (a=0.05) for the Central Bank's policies (auctions, the official reserves of
foreign currency, and monetary policy) in the stability of the Iraqi Dinar
exchange rate. The results of the study also found that auctions values were
relatively stable during the study period, and this stability is due to the
success of the Central Bank's policy to reduce the supply of the Dinar and
increase sale of the Dollar.
السقجمة :
تسارس البشػك السخكدية دو اًر رئيداً في رسع الدياسة الشقجية وتشفيحىا ،إضافة لسياميا في
مخ العخاق بسجسػعة مغ الطخوف الجاخمية والخارجية التي
تشفيح الدياسات االقترادية األخخى .وقج َّ

أفزت إلى التأثيخ سمباً عمى قصاعاتو االقترادية ،األمخ الحي انعكذ عمى قيسة الجيشار العخاقي
بذكل انخفاضات سخيعة ومتدايجة ،األمخ الحي استجعى مغ البشظ السخكدي العخاقي باعتباره الدمصة
الشقجية التجخل لمتقميل مغ اآلثار الكبيخة التي يسكغ أن يتخكيا ىحا التجاعي في قيسة الػحجة الشقجية
عمى مجسل الشذاط االقترادي .وقج تسثل ىحا التجخل في استخجام أدوات الدياسة الشقجية

والدياسات االخخى السخافقة (مدادات بيع الجوالر وإدارة االحتياشيات الخسسية مغ العسالت األجشبية)

لمسحافطة عمى االستقخار العام لألسعار واستقخار قيسة الجيشار ،مسا يؤدي إلى السحافطة عمى

التػازن والشسػ االقترادي لمبمج .وتعتبخ ميسة إعجاد وتشفيح الدياسة الشقجية لمبشظ السخكدي العخاقي
مغ بيغ أىع السيام التي يقػم بيا لتحقيق جسمة مغ األىجاف االقترادية ومشيا تحديغ سعخ صخف

الجيشار العخاقي تجاه العسالت األجشبية األخخى وصػال إلى االستقخار الشقجي وتحقيق الخفاىية
االقترادية ،وذلظ مغ خالل الحج مغ معجالت التزخع غيخ السخغػبة .ويدعى البحث إلى دراسة
تقمبات سعخ صخف الجيشار العخاقي ألن العخاق مغ البمجان الشامية السشفتحة اقترادياً عمى العالع

الخارجي ،وبالتالي تتأثخ جسيع قصاعاتو االقترادية إيجابا أو سمبا بارتفاع وانخفاض أسعار

العسالت الجولية ،وذلظ سػف يؤثخ عمى سعخ صخف الجيشار العخاقي بسا يشعكذ عمى قيستو
جسة.
الذخائية ،األمخ الحي يعخض االقتراد العخاقي إلى مخاشخ ّ
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 -1هجف البحث

السبحث األول :اإلطار العام للبحث

ييجف البحث إلى دراسة تقمبات سعخ صخف الجيشار العخاقي وبيان االسباب التي أدت إلى

مفاقسة التقمبات في سعخ الرخف مع دراسة األدوات التي يدتخجميا البشظ السخكدي العخاقي بيجف

الديصخة عمى سعخ صخف الجيشار ومحاولة وضع ترػر عغ دور كل مغ الدياسات واألدوات التي

يدتخجميا البشظ السخكدي العخاقي لمحج مغ تقمبات سعخ صخف الجيشار.
 -2مذكلة البحث

تتسثل مذكمة البحث في التقمبات الكبيخة التي تعخض ليا الجيشار العخاقي مشح الحرار

خض عمى العخاق بعج عام  0990واستسخت لحج اآلن ،رغع رفع الحرار بعج
االقترادي الحي ُف َ
عام  3002والسحاوالت الحثيثة التي سعت إلييا إدارة البشظ السخكدي العخاقي لمتغمب عمى ىحه

السعزمة أو الحج مشيا مغ خالل استخجام أدوات الدياسة الشقجية السسكشة واألدوات األخخى السيسة
في ىحه السخحمة .وبالتالي فأن الغخض مغ الجراسة الحالية ىػ معخفة أثخ سياسات البشظ السخكدي
العخاقي عمى استقخار سعخ صخف الجيشار.
 -3فخضية البحث

ليذ ىشاك أثخ لدياسات البشظ السخكدي العخاقي مغ خالل أدواتو (الدياسة الشقجية ومدادات بيع

العسمة واالحتياشي الخسسي) عمى استقخار سعخ صخف الجيشار العخاقي أو الحج مغ تقمباتو.
 -4مشهجية البحث

سػف يتع استخجام السشيج الػصفي التحميمي لػصف بيانات البحث واختبار فخضياتو
باستخجام بخمجية نطام (.)Eviews
 -5هيكلية البحث

تزسغ البحث أربعة محاور :اإلشار العام لمبحث واألدب الشطخي والجراسات ذات الرمة ونتائج

التحميل االحرائي .وقج اختتع البحث ببعس االستشتاجات والتػصيات.

السبحث الثاني :اإلطار الشظخي والجراسات ذات الرلة

 1-2اإلطار الشظخي

 1-1-2مفههم الدياسة الشقجية وأدواتها

تسهيج:

تقػم البشػك السخكدية باالعتساد عمى سياسات معيشة لتحقيق األىجاف السػكمة ليا ،حيث

تعسل عمى استخجام أدوات الدياسة الشقجية واإلجخاءات األخخى الستسثمة بالسدادات وإدارة االحتياشي
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الخسسي مغ الحىب والعسالت األجشبية ،لتحقيق استقخار سعخ صخف العسمة السحمية والحج مغ
السػجات التزخسية أو حاالت الخكػد لمػصػل إلى تحقيق أىجاف الدياسة االقترادية.

أوال" :مفههم الدياسة الشقجية :تعج الدياسة الشقجية مغ السرصمحات الحجيثة ندبيا ،حيث ضيخت

مشح بجايات القخن التاسع عذخ ،وتعتبخ مغ أىع إجخاءات البشػك السخكدية وذلظ ألىسيتيا في التأثيخ
عمى الحياة االقترادية ومعالجة تقمباتيا .وقج تشػعت تعخيفات الدياسة الشقجية ،حيث عخفيا

االقترادي جػندػن ( )Johnson, 1969, p1بأنيا ،سياسة البشظ السخكدي التي يدتخجميا
بيجف الديصخة عمى عخض الشقج كإجخاء لتحقيق األىجاف العامة لمدياسة االقترادية .ويخى

الكيشديػن أن عسل الدياسة الشقجية يكسغ بالتغيخات في معجل الفائجة ،فعشج قيام البشظ السخكدي بديادة
عخض الشقج فإن ذلظ يؤدي إلى انخفاض معجل الفائجة مسا يعسل عمى تذجيع االستيالك
واالستثسار وبالتالي حجوث االنتعاش االقترادي .ولكغ التػسع الشقجي يؤدي إلى انخفاض معجل

الفائجة فقط ،عشجما يكػن أثخ الديػلة أقػى مغ اآلثار األخخى ( أثخ الجخل ،وأثخ األسعار ،وأثخ
التػقعات التزخسية) وىي اآلثار التي تدبب ارتفاع معجل الفائجة (مػسى ،3002 ،ص.)00

أما الشقجيػن فميع وجيات نطخ أخخى آللية عسل الدياسة الشقجية يسكغ تمخيريا بسايمي (مػسى،

 ،3002ص:)00
 )0ىشاك عالقة مباشخة بيغ عخض الشقج والصمب الكمي.
 )3زيادة عخض الشقج تؤدي إلى انخفاض معجل الفائجة بسا يؤدي إلى ارتفاع أسعار األسيع.

 )2قج تؤدي الدياسة الشقجية إلى ارتفاع احتياشي البشػك التجارية فتقػم بالمجػء إلى استثسار
االحتياشي الفائس ويؤدي ىحا إلى انخفاض معجل الفائجة.

ويخى الباحثان أن الدياسة الشقجية ىي مجسػعة الق اخرات واإلجخاءات واألدوات الخامية إلى إعادة

التػازن الشقجي والتي تتع بسػجبيا الديصخة عمى كسية الشقػد في التجاول أو أسعار الفائجة في

االقتراد بيجف التأثيخ عمى السدتػى العام لألسعار وتػازن ميدان السجفػعات واستقخار سعخ صخف
العسمة السحمية وتعسل بالتشاغع مع الدياسات االقترادية األخخى.

ويسكغ اإلشارة لعجة أىجاف أساسية لمدياسة الشقجية أىسيا ،اتداع العسالة والشسػ االقترادي

واستقخار األسعار واالستقخار في أسعار الفائجة واستقخار األسػاق السالية واالستقخار في أسػاق

الرخف األجشبي (.)Mishkin, 2004, P411
ثانيا" :أدوات الدياسة الشقجية:

 -1سعخ الخرم  :أقجم أدوات الدياسة الشقجية التي تدتخجميا البشػك السخكدية ،وكانت ىي
الدياسة الخئيدة لمبشػك السخكدية سابقاً لمديصخة عمى الشقػد واالئتسان .ويسكغ تعخيفو بأنو سعخ
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الفائجة الحي يتقاضاه البشظ السخكدي مغ البشػك التجارية مقابل خرع ما لجييا مغ أوراق تجارية أو
مقابل الحرػل عمى قخوض .ويكػن سعخ الخرع أقل مغ سعخ الفائجة الداري في الدػق حتى
تدتصيع البشػك التجارية تغصية مراريفيا اإلدارية وتحقيق ىامر ربح مخضي (الجرزي،3000 ،

ص .)02إذ أن البشػك التجارية تدتصيع االقتخاض مغ البشظ السخكدي لسػاجية متصمبات الديػلة أو
أي غايات أخخى (الحسج ،3000 ،ص .)01يعتسج البشظ السخكدي ،الدياسة االنكساشية عشجما يكػن
ىجفو الحج مغ التزخع السختفع وذلظ بالعسل عمى رفع سعخ الخرع الحي يؤدي بجوره إلى ارتفاع

أسعار الفػائج عمى القخوض وعمى الػدائع في الدػق الشقجية ،وىحا يؤدي إلى انخفاض االستثسار
وبالتالي يؤثخ في اإلنفاق الكمي وتقميز نسػ عخض الشقج وبالتالي تخفيس الزغػط التزخسية.

أما في حالة الخكػد االقترادي فيتع المجػء إلى سياسة نقجية تػسعية ،مسا يؤدي إلى زيادة الشذاط

االقترادي حدب مخونة الجياز اإلنتاجي (.)Samuelson & Nordhaus, 1992, p541

 -2االحتياطي القانهني :ىػ شمب البشظ السخكدي مغ البشػك التجارية االحتفاظ بشدبة محجدة مغ
ودائعيا لجيو كاحتياشي ليا ،حدب أىجاف الدياسة الشقجية .إن تغيخات االحتياشي القانػني تؤثخ
عمى السعخوض الشقجي ،حيث أن ارتفاع االحتياشي يقمل مغ كسية الػدائع التي يسكغ أن تمقى

دعساً عشج مدتػى معيغ مغ القاعجة الشقجية ،وسػف يؤدي إلى انكساش في العخض الشقجي .وارتفاع
متصمبات االحتياشي يديج أيزا مغ الصمب عمى االحتياشيات ويخفع سعخ الفائجة عمى األمػال

السخكدية ( ،)Mishkin, 2004, P403, P405والعكذ شبعا" صحيح .إن سياسة االحتياشي
القانػني قج تفقج قيستيا عشج تػفخ فائس سيػلة كبيخ لجى البشػك التجارية ،وبالتالي فإن ارتفاع أو

انخفاض ندبة االحتياشي ال يؤثخ عمى قجرة البشػك التجارية في تقجيع االئتسان (عالونة،3002 ،
ص.)20
 -3عسليات الدهق السفتهحة :وىي إحجى األدوات الكسية لمدياسة الشقجية التي يدتخجميا البشظ

السخكدي في الديصخة عمى حجع االئتسان في االقتراد .ويقرج بيا قيام البشظ السخكدي بعسميات بيع
وشخاء الدشجات واذونات الخديشة أو أية أوراق تجارية متجاولة في سػق الشقج والسال ،بيجف التأثيخ

مباشخة عمى حجع االحتياشيات الشقجية في البشػك التجارية ،وبالتالي تؤثخ عمى كمفة ومجى تػفخ

االئتسان (عالونة ،3002 ،ص .)23إن عسميات الدػق السفتػحة مغ أىع أدوات الدياسة الشقجية

ألنيا تذكل أحج السحجدات األساسية لمتغيخات في أسعار الفائجة والقاعجة الشقجية وتسثل مرج اًر
رئيداً لمتحكع في العخض الشقجي .وتسثل السذتخيات في الدػق السفتػحة تػسيع االحتياشيات
والقاعجة الشقجية ،وبالتالي تعسل عمى رفع العخض الشقجي وخفس أسعار الفائجة عمى السجى
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القريخ .أما مبيعات الدػق السفتػحة فتسثل تقمز االحتياشيات والقاعجة الشقجية ،وبالتالي تخفيس
العخض الشقجي ورفع أسعار الفائجة قريخة األجل (.)Mishkin, 2004, p398

 2-1-2األدوات السدانجة األخخى

ىشاك مجسػعة مغ اإلجخاءات التي قج يعتسجىا البشظ السخكدي لسدانجة أدوات الدياسة الشقجية

التقميجية لتحقيق استقخار سعخ صخف العسمة السحمية والحج مغ التزخع أو حاالت الخكػد
االقترادي ولتحقيق أىجاف الدياسات االقترادية الكمية.
أوال" :االحتياطيات األجشبية:

يشجع االحتياشي الخسسي الجولي بالجرجة األساس عغ حخكة ميدان السجفػعات ألي بمج ،ويكػن

معخضاً لمديادة أو الشقران في ضػء تمظ الحخكة الخارجية السدتسخة .ويسارس ىحا االحتياشي

وضيفة مخكدية تتسثل بكػنو حاج اًد يعسل عمى صج الرجمات الخئيدة عمى نحػ يؤدي إلى تحقيق

استقخار سعخ صخف العسمة السحمية مقابل العسالت األجشبية (قاسع ،3002 ،ص.)0

وقج عخف ( )R. Heller, 1967, P297االحتياشيات األجشبية بأنيا تمظ األصػل السقبػلة مغ
قبل الػحجات االقترادية األجشبية في كل وقت .كسا تع تعخيفيا عمى أنيا وسائل الجفع التي تتسيد

بالقبػل العام لجى الجول األخخى إلجخاء السجفػعات التي تتع بيشيا ،وتدتخجم لعالج اختالل ميدان

السجفػعات (الدبػن ،0991 ،ص .)9ويتفق ىحا التعخيف مع تعخيف صشجوق الشقج الجولي باعتبارىا
مجسػع السػارد السالية التي يكػن باستصاعة الدمصات الشقجية استخجاميا في تغصية العجد في ميدان

أما ( )G. Bird, 1977, P86فقج عخفيا بأنيا
السجفػعات (البياتي و سساره ،3002 ،ص ّ .)320
تمظ السػجػدات التي تكػن بحػزة البشظ السخكدي والتي تتستع بالقبػل الجولي ،بيجف ترحيح الخمل
في ميدان السجفػعات والسحافطة عمى سعخ الرخف .ويسكغ تعخيفيا أيزا بأنيا مػجػدات الجولة

مغ عسالت الجول األخخى التي تترف بالقبػل العام والتي تتكػن مغ أوراق الشقج األجشبي وكافة

أنػاع الػدائع والحىب وحقػق الدحب الخاصة والدشجات وأية حقػق مالية لمجولة عمى الجول األخخى
والييئات الجولية بالعسالت األجشبية (.)Mohanty & Turner, 2006, P40

ثانيا" :مدادات العسلة :لقج سعت العجيج مغ البمجان إلى عجم تخك سعخ عسمتيا الػششية دون
رقابة ،بدبب خصػرة الشتائج الستختبة ،لحلظ استخجمت ىحه الجول إجخاء السدادات السرخفية عمى أن

تتع إدارتو مغ خالل بشكيا السخكدي ( ناسجاك ،3003 ،ص.)3
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 -1مفههم السدادات

تعشي تجخل البشظ السخكدي في الجول التي تتبع التعػيع السجار خاصة ،كمسا تصمب األمخ،

لتعجيل سعخ صخف العسمة السحمية مقابل أسعار العسالت األخخى ،وذلظ استجابة لمعجيج مغ
السؤشخات ،مثل حجع الفجػة بيغ العخض والصمب في أسػق الرخف ،ومدتػيات أسعار الرخف
الفػرية واآلجمة ،وتصػرات أسػاق الرخف السػازية ( ناسجاك ،3003 ،ص.)2

 – 2آلية عسل مدادات العسلة :تقػد السدادات عسمياً إلى ،إما رفع قيسة الشقج السحمي أو خفزو،
وفي كمتا الحالتيغ فإنيا تؤثخ عمى األسعار وعمى الشسػ االقترادي والتجارة الخارجية،

وفي ضػء استخجام نطام السدادات يقػم البشظ السخكدي بػضع سعخ يسكغ أن يصمق عميو الدعخ

السخكدي لمجوالر مثال مقابل العسمة السحمية ،ثع يقػم بػضع حج أقرى لسعجل صخف الجوالر،
ووضع حج أدنى لسعجل صخف الجوالر ،عمى أن يقػم البشظ السخكدي بتخك الجوالر يتحخك بيغ الحج

األقرى والحج األدنى وأن تتع مخاقبة التقمبات مغ قبل البشظ السخكدي باستسخار .ففي حالة اقتخاب

سعخ الرخف الدػقي لمجوالر مغ الحج األقرى أو اجتيازه فيقػم البشظ السخكدي بالتجخل في سػق

الشقج األجشبي مغ خالل بيعو لديادة الكسيات السعخوضة مشو بيجف تخفيس سعخ صخفو أو مغ
خالل قيامو بخفع معجل الفائجة عمى العسمة السحمية ،فتحجث زيادة في الصمب عمى الجوالر مغ قبل

األجانب ألغخاض االيجاع وبالتالي زيادة عخض الجوالر ،ويؤدي إلى انخفاض شمب السقيسيغ عمى
الجوالر ألغخاض االيجاع فيحجث انخفاض في سعخ صخفو (ناسجاك ،3003 ،ص .)2-3إن كال

الدياستيغ تعسالن عمى إرجاع سعخ صخف الجوالر إلى الدعخ السخكدي الحي قام بػضعو البشظ

السخكدي حفاضاً عمى سعخ صخف العمسة الػششية مقابل الجوالر .إال أن السذكمة ىي عشجما ال يسمظ
البشظ السخكدي كسية كافية مغ العسالت القيادية لمتأثيخ عمى سعخ صخف عسمتو الػششية وذلظ
نتيجة امتالك الدػق كسية أكبخ مغ تمظ العسالت .لقج أصبحت سياسة السدادات ذات أىسية كبيخة
حيث ازداد استخجاميا مغ قبل الدمصات الشقجية لتحقيق أىجافيا االقترادية ،وىحا ما يؤكج التقمبات
السدتسخة ألسعار صخف العسالت فيسا بيشيا ،ويبيغ أيزا الفػضى الشقجية التي يذيجىا العالع اليػم

(الحػراني ،3003 ،ص.)6
 2-2سعخ الرخف:

أوال" :مفههم سعخ الرخف وأهسيته :مشح أن أصبح لكل دولة نقجىا ونطاميا الشقجي الخاص،

أصبح مغ الزخوري إيجاد شخيقة لتقييع العسالت السختمفة فيسا بيشيا مغ أجل تدييل عسميات
التبادل التجاري أو الشذاشات االستثسارية والسرخفية التي تتع بيغ الجول ومؤسداتيا .لحلظ ضيخ
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سعخ الرخف األجشبي لتدػية التعامالت الخارجية بيغ الجول السختمفة ،والحي يسكغ تعخيفو بأنو

سعخ الػحجة الػاحجة مغ الشقج األجشبي معب اًخ عشو بػحجات مغ العسمة السحمية (عػض،0911 ،

ص .)29ويعتبخ سعخ الرخف األجشبي أحج أىع أدوات التحميل االقترادي الكمي وذلظ بدبب
تأثيخه في مختمف أركان األداء االقترادي لمجولة ،مثل تكمفة الدمع والخجمات السدتػردة

والرشاعات السرجرة ومعجالت التزخع والعسالة والشاتج السحمي وتػزيع الجخل وفي فائس أو عجد

السيدان التجاري لمجولة .كسا إن أي تغييخ في الطخوف االقترادية لمجولة ستشعكذ عمى أسعار

عادة وفقاً لقػى العخض
صخف عسمتيا (البخواري و سسايل ،3000 ،ص .)0ويتحجد سعخ الرخف
ً
والصمب في سػق الرخف األجشبي ،حيث يتع تحجيج الصمب األجشبي عمى العسمة السحمية مغ خالل
العشاصخ الجائشة لسيدان السجفػعات ،وإن حجع الصمب عمى العسمة مع سعخىا يتع مغ خالل عالقة

عكدية ،حيث أن ارتفاع سعخ عسمة بمج ما يؤدي إلى انخفاض الصمب عمييا والعكذ صحيح
(الحجار ،3009 ،ص.)96

تتسثل وضائف سعخ الرخف بالشقاط اآلتية (البخواري و سسايل ،3000 ،ص:)301
 -0الػضيفة القياسية :تتسثل باألسعار الػششية لدمعة ما قياساً بأسعارىا في األسػاق العالسية.

 -3الػضيفة التصػيـ ـخيــة :يقرج بيا عسمية تصػيخ الرادرات الػششية إذا كانت مػاداً أولية أو
سمعاً نرف مرشعة أو مشتجات نيائية.

 -2الػضيـفة التـػزيـعية :تتع عغ شخيق مسارسة الشذاط التجاري الجولي ،حيث يتسكغ سعخ
الرخف مغ إعادة تػزيع الجخل القػمي والثخوات ما بيغ الجول العالع.

تتسثل أىسية سعخ الرخف في ربط االقتراد الػششي باالقتراد العالسي وذلظ مغ خالل ثالثة

أسػاق عمى السدتػى الكمي والجدئي ،وىي أسػاق األصػل وأسػاق الدمع وأسػاق عػامل اإلنتاج.
إذا" يكسغ اليجف في ربط أسعار الدمع والخجمات في االقتراد الػششي مع األسعار العالسية في

الدػق العالسي ،فسغ خاللو تتع تدػية حدابات التجارة الخارجية .ويحجد سعخ الرخف الحقيقي
عجد الػحجات مغ الدمع األجشبية الالزمة لذخاء وحجة واحجة مغ الدمع الػششية ،فيػ يعسل عمى

قياس القجرة عمى السشافدة

ثانيا" :أنهاع أسعار الرخف :ىشاك أنػاع عجيجة لدعخ الرخف نحاول أن نعخضيا كسا يمي.

 -1سعخ الرخف اإلسسي :ويشقدع إلى سعخ الرخف الخسسي ( الدعخ السعسػل بو فيسا يخز
التبادالت التجارية الخسسية) وسعخ الرخف السػازي ،وىػ ( الدعخ السعسػل بو في األسػاق

السػازية) (حامج ،3000 ،ص .)2وغالبا ما يعبخ سعخ الرخف اإلسسي عغ سعخ صخف ثشائي
بيغ دولتيغ ،أي ندبة تبادل عسمتيغ ،ويدسى سعخ الرخف وفقاً ليحا الػجو بالدعخ التبادلي .وفي
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ضػء وجػد أكثخ مغ شخيظ تجاري لمجولة فقج أصبح سعخ الرخف اإلسسي ال يعبخ عغ قػة عسمة
الجولة مقابل العسالت الخارجية لباقي الجول ،لحلظ كان ال بج مغ اعتساد نطام آخخ يعبخ عغ قيسة

عسمة الجولة تجاه العسالت األجشبية برػرة أفزل مغ سعخ الرخف اإلسسي.

 -2سعخ الرخف الحقيقي :يسثل سعخ الرخف الحقيقي التحخكات في سعخ الرخف اإلسسي
معجلة بشدبة التزخع في بمجيغ مختمفيغ .لحلظ فإنو يعتبخ مؤش اًخ حقيقياً لمقػة الذخائية لمعسالت،
بسعشى الكسية الحقيقية مغ الدمع والخجمات األجشبية التي يسكغ شخاءىا بػحجة واحجة مغ العسمة

الػششية .ويعج سعخ الرخف انعكاساً لمتغيخات في مدتػى األسعار في كال البمجيغ ،فعشجما يكػن
معجل التزخع الػششي أعمى مغ معجل التزخع األجشبي سيكػن ىشاك انخفاض في قجرة الرادرات
السحمية عمى السشافدة في األسػاق العالسية ،مسا يجعل استيخادات الجولة مغ الخارج أكثخ جاذبية

وذلظ بدبب رخريا الشدبي (بخبػر ،3001 ،ص.)62

 -3سعخ الرخف الفعلي :يسكغ تعخيفو بكػنو السؤشخ الحي يعسل عمى قياس متػسط التغيخ في

سعخ الرخف لعسمة ما بالشدبة لعجة عسالت أخخى في فتخة زمشية معيشة ،وبالتالي فأن مؤشخ ىحا

الدعخ يداوي متػسط عجة أسعار صخف ثشائية مسا يجل عمى مجى تصػر عسمة بمج معيغ بالشدبة

لسجسػعة مغ العسالت األخخى (حامج ،3000 ،ص.)2

تحجد أسعار صخف عسالت الجول ،أىسيا:
ثالثا" :أنظسة سعخ الرخف :ىشاك عجة نطع ّ
 -1نظم أسعار الرخف الثابتة :استشادا ليحا الشطام يتع تثبيت أسعار صخف العسمة إما بعسمة

واحجة تتسيد برفات معيشة مثل القػة واالستقخار كالجوالر أو اليػرو ،أو بدمة مغ العسالت تتكػن
مغ عسالت الذخكاء التجارييغ األساسيغ لجولة ما .وىشاك أسباب تجفع الجول إلى استخجام سعخ

الرخف الثابت ،مثل تخفيس السخاشخة أو عجم اليقيغ الحي يختبط بتقمبات سعخ الرخف والحي

يؤدي بجوره إلى التأثيخ عمى الق اخرات االقترادية كاالستثسار واإلنتاج والتجارة العالسية (حامج،

 ،3000ص .)2إن ىحا األمخ يتيح لمسشتجيغ القجرة عمى تحجيج الكسية التي يدعػن إلى انتاجيا مع
تقجيخىع لألرباح الستػقعة عمى أساس الدعخ الثابت لمعسمة الػششية مقابل العسالت األجشبية (بخبػر،

 ،3001ص.(21

 -2نظم سعخ الرخف السخن :يتحجد سعخ الرخف في نطام الرخف السخن أو السعػم مغ خالل
التػازن بيغ العخض والصمب في سػق الشقج األجشبي عشج بعس السؤشخات االقترادية (حامج،

 ،3000ص ،)2حيث يتخك لدعخ الرخف حخية التغييخ برػرة مدتسخة عبخ الدمغ .ويقترخ
تجخل الجولة مغ خالل الدمصات الشقجية في التأثيخ عمى التغيخ الحي يحجث في سعخ الرخف،

وىشاك أشكال عجيجة ليحا الشطام أىسيا(الػنجاوي ،3000 ،ص:)002-002
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أ -التعػيع الحخ :يتع تحجيج سعخ الرخف في ضل ىحا الذكل وفق عػامل العخض والصمب .حيث
إن التعػيع الحخ ليذ بحاجة إلى وجػد احتياشيات مغ الشقج األجشبي لجى الدمصة الشقجية لمبمج.
وأغمب البمجان ال تحب تصبيق التعػيع الحخ برػرة مصمقة.

ب -سعخ الرخف السعػم السجار :حيث يكػن سعخ الرخف ح اًخ يتحجد وفق آلية العخض والصمب
ولكغ تحت رقابة وإشخاف البشظ السخكدي لخصػرة وحداسية تحخكات ىحا الدعخ عمى الشذاط
االقترادي في البمجان الشامية خاصة .وألجل الشجاح في تصبيق ىحا الشطام اتبعت بعس البشػك
السخكدية في البمجان الشامية سياسة السدادات لبيع وشخاء العسالت األجشبية كأسمػب لمحفاظ عمى

استقخار سعخ صخف العسمة السحمية تجاىيا كسا أسمفشا.

السبحث الثالث :نتائج التحليل االحرائي واختبار الفخضيات

يتصخق ىحا السحػر الى التحميل االحرائي لبيانات الجراسة ،حيث تع عخض وصف لستغيخات

الجراسة ،واختبار لسالئسة البيانات لشسػذج الجراسة ،ومغ ثع اختبار الفخضيات.
أوال" :وصف متغيخات الجراسة

نعخض ىشا الػصف االحرائي لستغيخات الجراسة التابع والسدتقل (التغيخ في سعخ صخف الجيشار
العخاقي ،والسدادات ،االحتياشي الخسسي مغ العسالت األجشبية والحىب ،وسعخ الخرع ،واالحتياشي

القانػني ،وعسميات الدػق السفتػحة) ،وذلظ باالعتساد عمى البيانات السالية الذيخية الخاصة بقيع
الستغيخات ،ولمفتخة (.)2013– 2003

 -0وصف الستغيخ التابع (سعخ الرخف) باالعتساد عمى معجل سعخ صخف الجيشار الذيخي
خالل الفتخة ،وكحلظ معجل التغيخ الذيخي في سعخ صخف الجيشار.

* معجل سعخ صخف الجيشار العخاقي
أدناه الػصف اإلحرائي في سعخ صخف الجيشار العخاقي مقابل الجوالر األمخيكي لمفتخة (-3002

 )3002باالعتساد عمى البيانات الذيخية لدعخ الرخف كسا مبيغ في الججول أدناه:
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ججول رقم ()1

الهصف اإلحرائي للسعجل الذهخي لدعخ صخف الجيشار العخاقي للفتخة ()2013-2003
السقياس

السعجل الذهخي لدعخ الرخف

الهسط الحدابي

1342.008

الهسيط

1240.000

االنحخاف السعياري

234.286

القيسة العظسى

2354.000

القيسة الجنيا

1178.000

السرجر :مغ إعجاد الباحثيغ استشاداً إلى البشظ السخكدي العخاقي _ السجيخية العامة لإلحراء واألبحاث،

الشذخة الدشػية ،سشػات مختمفة.

عخض الججول رقع ( )0وصفاً لمسعجل الذيخي لدعخ صخف الجيشار العخاقي مقابل الجوالر
األمخيكي خالل فتخة الجراسة ( ، )3002 – 3002حيث بمغ متػسط سعخ الرخف الذيخي

( )0223.001ديشا اًر ،وبانحخاف معياري ( .)322.316وبمغت أكبخ قيسة تع تدجيميا

( )3222.000ديشا اًر ،في حيغ كانت أقل قيسة تع تدجيميا ( )0011.000ديشا اًر .وقج أشارت قيسة
الػسيط الحدابي إلى أن سعخ صخف الجيشار الذيخي لع يشخفس عغ ( )0320.000ديشا اًر خالل

متػسط الفتخة ،وىػ يقتخب مغ الستػسط الحدابي ،مسا يذيخ إلى استقخار ندبي في سعخ صخف

الجيشار مقابل الجوالر األمخيكي.

* معجل التغيخ الذهخي في سعخ صخف الجيشار العخاقي
يسكغ تػضيح التغيخ الذيخي الحي يحرل في سعخ صخف الجيشار العخاقي مقابل الجوالر

األمخيكي لمفتخة ( )3002-3002كسا مبيغ في الججول التالي
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ججول رقم ()2

الهصف اإلحرائي لسعجل التغيخ الذهخي في سعخ صخف الجيشار العخاقي للفتخة
()%( )201-2003

السقياس

معجل التغيخ الذهخي لدعخ صخف الجيشار

الهسط الحدابي

-0.250

الهسيط

0.000

االنحخاف السعياري

5.705

القيسة العظسى

24.501

القيسة الجنيا

-48.556

السرجر :مغ إعجاد الباحثيغ استشاداً إلى البشظ السخكدي العخاقي  -السجيخية العامة لإلحراء واألبحاث ،الشذخة

الدشػية ،سشػات مختمفة.

يعخض الججول ( )3وصفاً لسعجل التغيخ الذيخي في سعخ صخف الجيشار العخاقي خالل فتخة
الجراسة ( ،)3002–3002حيث بمغ متػسط التغيخ الذيخي في سعخ الرخف الذيخي
( ،)-0.250%وبانحخاف معياري ( .)%5.705وبمغت أكبخ قيسة تع تدجيميا ( ،)%24.501في

حيغ كانت أقل قيسة تع تدجيميا ( ،)%-48.556وقج بمغت قيسة الػسيط الحدابي )،(%0.00

وفي ذلظ إشارة إلى استقخار سعخ صخف الجيشار العخاقي خالل فتخة الجراسة.
 -2وصف الستغيخات السدتقلة:

يبيغ الججول أدناه وصفاً لستغيخات الجراسة السدتقمة ،عمى الشحػ التالي:
ججول رقم ( :)3الهصف اإلحرائي لستغيخات الجراسة السدتقلة للفتخة ()2013-2003
(مليهن ديشار)

الستغيخ
السدادات
(بالجيشار)

الهسط الحدابي

الهسيط

االنحخاف السعياري

القيسة العظسى

القيسة الجنيا

1,283.2

1,175.0

162.9

1,975.0

1,166.0

االحتياطي
الخسسي من
العسالت

39,888,406.0

46,723,582.0

26,674,672.0

88,746,832.0

2,134.600

األجشبية
االحتياطي

الخسسي من

373,997.1

197,064.0

528,108.4

031

1,983,257.0

8,000,000
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الحهب
االحتياطي
القانهني
عسليات
الدهق

7,624,339.0

4,568,917.7

7,800,326.0

4,364,892.5

4,534,923.0

1,702,540.2

21,008,965.0

9,523,389.0

1,604,537.0

1,400,326.0

السفتهحة

السرجر :مغ إعجاد الباحثيغ استشاداً إلى البشظ السخكدي العخاقي _ السجيخية العامة لإلحراء واألبحاث ،الشذخة

الدشػية ،سشػات مختمفة.

ومغ خالل متابعة الججول ( )2يسكغ مالحطة ما يمي:
أ -بمغ الستػسط الحدابي لقيع السدادات خالل فتخة الجراسة ()1,283.0( ،)3002 – 3002

ديشار عخاقي ،وبانحخاف معياري ( )162.9ديشار .وبمغت أكبخ قيسة تع تدجيميا ( )1,975.0ديشار

في حيغ كانت أقل قيسة تع تدجيميا ( )1,166.0ديشار ،وقج بمغت قيسة الػسيط الحدابي

) (1,175.0ديشار .ويالحع مغ قيسة االنحخاف السعياري ،واقتخاب قيسة الستػسط الحدابي مغ
الػسيط إلى استقخار ندبي في قيع السدادات خالل مشترف الفتخة.

ب -بمغ الستػسط الحدابي لقيع االحتياشي الخسسي مغ العسالت األجشبية خالل فتخة الجراسة
( )39,888,406.0( ،)3002–3002مميػن ديشار عخاقي ،وبانحخاف معياري مقجاره
( )26,674,672.0مميػن ديشار .وبمغت أكبخ قيسة تع تدجيميا ( ،)88,746,832.0مميػن ديشار
في حيغ كانت أقل قيسة تع تدجيميا ( )2,134.6مميػن ديشار ،وقج بمغت قيسة الػسيط الحدابي

) (46,723,582.0مميػن ديشار .ويالحع مغ قيسة االنحخاف السعياري ،واقتخاب قيسة الستػسط
الحدابي مغ الػسيط إلى استقخار ندبي في قيع االحتياشي الخسسي مغ العسالت األجشبية خالل
مشترف الفتخة.

ج -بمغ الستػسط الحدابي لقيع االحتياشي الخسسي مغ الحىب خالل فتخة الجراسة (– 3002
 )373,997.1( ،)3002مميػن ديشار عخاقي ،وبانحخاف معياري ( )528,108.4مميػن ديشار.
وبمغت أكبخ قيسة تع تدجيميا ( )1,983,257.0مميػن ديشار ،في حيغ كانت أقل قيسة تع تدجيميا

( )8,000,000مميػن ديشار .وقج بمغت قيسة الػسيط الحدابي ) (197,064.0مميػن ديشار.
ويالحع مغ قيسة االنحخاف السعياري والتي تجاوزت قيسة الػسط الحدابي ،أن قيع االحتياشي

الخسسي مغ الحىب خالل الفتخة قج أضيخت تذتتاً واضحاً وعجم استقخار.
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د -بمغ الستػسط الحدابي لقيع االحتياشي القانػني خالل فتخة الجراسة (،)3002 – 3002

( )7,624,339.0مميػن ديشار عخاقي ،وبانحخاف معياري ( )4,534,923.0مميػن ديشار .وبمغت
أكبخ قيسة تع تدجيميا ( )21,008,965.0مميػن ديشار ،في حيغ كانت أقل قيسة تع تدجيميا

( )1,604,537.0مميػن ديشار .وقج بمغت قيسة الػسيط الحدابي ) (7,800,326.0مميػن ديشار.
ويالحع مغ اقتخاب قيسة الستػسط الحدابي مغ الػسيط إلى استقخار ندبي في قيع االحتياشي

القانػني خالل نرف الفتخة.

ه -بمغ الستػسط الحدابي لقيع عسميات الدػق السفتػحة خالل فتخة الجراسة (،)3002 –3002

( )4,568,917.7مميػن ديشار عخاقي ،وبانحخاف معياري ( )1,702,540.2مميػن ديشار .وبمغت
أكبخ قيسة تع تدجيميا ( )9,523,389.0مميػن ديشار ،في حيغ كانت أقل قيسة تع تدجيميا

( )1,400,326.0مميػن ديشار .وقج بمغت قيسة الػسيط الحدابي

) (4,364,892.5مميػن

ديشار .ويالحع مغ قيسة االنحخاف السعياري ،واقتخاب قيسة الستػسط الحدابي مغ الػسيط إلى
استقخار ندبي في قيع عسميات الدػق السفتػحة خالل مشترف الفتخة .ولكػن قيع سعخ الخرع ىي

قيع سشػية ،فقج تع إفخادىا في ججول مشفخد ،وكانت الشتائج وصف عمى الشحػ التالي:
ججول رقم ( :)4الهصف اإلحرائي لسعجل سعخ الخرم الدشهي للفتخة ()%( )2013-2003
السقياس

سعخ الخرم الدشهي

الهسط الحدابي

9.88

الهسيط

6.60

االنحخاف السعياري

5.23

القيسة العظسى

20.00

القيسة الجنيا

6.00

السرجر :مغ إعجاد الباحثيغ استشاداً إلى البشظ السخكدي العخاقي -السجيخية العامة لإلحراء واألبحاث ،الشذخة

الدشػية ،سشػات مختمفة.

يعخض الججول رقع ( )2وصفاً لسعجل سعخ الخرع خالل فتخة الجراسة ( ،)3002–3002حيث
بمغ متػسط سعخ الخرع ( ،)9.88%وبانحخاف معياري ( .)5.23%وبمغت أكبخ قيسة تع تدجيميا
( ،)20.00%في حيغ كانت أقل قيسة تع تدجيميا ( .)6.00%وقج بمغت قيسة الػسيط الحدابي
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) ،(6.00%وفي ذلظ إشارة إلى عجم استقخار سعخ الخرع ،حيث كانت قيسة االنحخاف السعياري
كبيخة ندبياً ،باإلضافة إلى عجم اقتخاب قيسة الػسط الحدابي مغ الػسيط.

ثانيا" :اختبار مالئسة البيانات للتحليل االحرائي
يتعخض ىحا الجدء مغ الجراسة الختبار مجى مالئسة الشسػذج الخصي لبيانات الجراسة ،حيث

تع احتداب معامالت االرتباط بيغ الستغيخات السدتقمة والستغيخ التابع ،وبيغ الستغيخات السدتقمة
فيسا بيشيا .كحلظ تع اختبار وجػد ضاىخة االرتباط الخصي الستعجد (االمتجاد الخصي)

 ،Multicollinearityمغ خالل احتداب معامل تزخع التبايغ  ،VIFباإلضافة الختبار وجػد
ضاىخة االرتباط الخصي الستعجد مغ خالل اختبار  .Durbin-Watson testوفيسا يمي عخض

لإلجخاءات التي تع القيام بيا قبل اختبار الفخضيات:

 -1اختبار التهزيع الطبيعي للبيانات

مغ شخوط صالحية الشسػذج الخصي ) General Linear Model (GLMأن تكػن قيع

السذاىجات تتبع التػزيع الصبيعي ،وفي حال عجم تحقق ىحا الذخط يتع معالجة البيانات مغ خالل

استخجام المػغاريتع الصبيعي أو الجحر التخبيعي وغيخىا .وباالعتساد عمى نطخية الشياية السخكدية
 ،Central Limit Theoryوالتي تشز عمى أنو مغ السسكغ افتخاض تحقق ىحا الذخط لمعيشات

الكبيخة ) ،(n>30فإنشا ندتصيع افتخاض التػزيع الصبيعي لمبيانات برخف الشطخ عغ تػزيع السجتسع
األصمي )(Gujarati, 2004, 109
 -2اختبار االرتباط الخطي الستعجد

إن افتخاض استقالل الستغيخات السدتقمة في الشسػذج الخصي العام General Linear

) Model (GLMىػ أساس صالحية تصبيق ىحا الشسػذج ،وال يسكغ اعتبار الشسػذج مالئساً
لعسمية تقجيخ السعمسات إال بتحقق ىحا الفخض (الديفػ ومذعل .)3002 ،وتذيخ ىحه الطاىخة إلى

وج ػد ارتباط خصي شبو تام بيغ متغيخيغ أو أكثخ ،يعسل عمى تزخع قيسة معامل التحجيج R2
ويجعمو أكبخ مغ قيستو الفعمية ،وليحا تع احتداب قيع معامل االرتباط بيغ الستغيخات السدتقمة

والزابصة وكحلظ معامل تزخع التبايغ عشج كل نسػذج وحدب الفخضية التي يتع اختبارىا .وقج

كانت الشتائج كسا يمي:
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ججول ( :)5مرفهفة االرتباط بين متغيخات نسهذج الجراسة الخاصة بالفخضية الخئيدية الثالثة
االحتياطي القانهني

الستغيخ

سعخ الخرم

سعخ الخرم

1.000

االحتياطي القانهني

*0.193

1.000

عسليات الدهق السفتهحة

-0.124

*-0.197

عسليات الدهق السفتهحة

1.000

*دال عشج مدتهى داللة ...5

يذيخ الججول ( )2إلى عجم وجػد ارتباط تام بيغ متغيخات الجراسة السدتقمة ،كحلظ فإن جسيع

قيع معامل االرتباط بيغ الستغيخات السدتقمة قيساً صغيخة ،وىحا مؤشخ لعجم وجػد ضاىخة االرتباط
الخصي الستعجد (التجاخل الخصي) بيغ متغيخات الجراسة .كسا يبيغ الججول ( )00أن أعمى ارتباط

بيغ الستغيخات السدتقمة ىػ ( )0.197بيغ الستغيخيغ (االحتياشي القانػني) و(عسميات الدػق

السفتػحة) في حيغ أن قيع معامل االرتباط بيغ الستغيخات السدتقمة األخخى كان أقل مغ ذلظ ،وىحا
يجل عمى عجم وجػد ضاىخة االرتباط الخصي الستعجد بيغ الستغيخات السدتقمة ،حيث أنيا كميا جاءت

أقل مغ ) ،(0.80وعميو فإن العيشة تخمػ مغ مذكمة االرتباط الخصي العالي الستعجد (Guajarati,
).2004, 359
ولتأكيج الشتائج الدابقة تع احتداب معامل تزخع التبايغ  ،VIFلمتأكج مغ خمػ البيانات مغ
ضاىخة االرتباط الخصي الستعجد.
ججول ( :)6نتائج اختبار االرتباط الستعجد بين الستغيخات السدتقلة الخاصة بالفخضية الثالثة
الستغيخ

معامل تزخم التباين VIF

سعخ الخرم

1.125

االحتياطي القانهني

1.152

عسليات الدهق السفتهحة

1.045

يبيغ الججول ( )6أن قيع معامل تزخع التبايغ كانت جسيعيا أكبخ مغ العجد  0وأقل مغ

العجد  ،00مسا يذيخ إلى عجم وجػد مذكمة االرتباط الخصي الستعجد بيغ متغيخات الجراسة
).(Gujarati, 2004, p253
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االرتباط الحاتي
مغ شخوط االنحجار خمػ البيانات مغ مذكمة االرتباط الحاتي ،والتي تعخف بػجػد ارتباط بيغ

حجود الخصأ العذػائي في نسػذج االنحجار ،مسا يشتج عشو تحيد في قيسة السعمسات السقجرة
 ،Estimated Parametersوبالتالي ضعف قجرة الشسػذج عمى التشبؤ .ويتع التأكج مغ ذلظ بإجخاء

اختبار ديخبغ – واتدػن ) (Durbin-Watson Testالحي يعج األكثخ شيػعاً بيغ الستخرريغ

في االقتراد القياسي ،وتتخاوح قيسة ىحا االختبار بيغ العجديغ ( .)2 ،0ويتع رفس وجػد ضاىخة

االرتباط الحاتي إذا كانت قيسة ) (D-Wتداوي العجد  3أو يقتخب مشو (Gujarati, 2004,

) .496والججول التالي يبيغ نتائج اختبار ديخبغ – واتدػن ) (Durbin-Watson Testلفخضيات
الجراسة ،كسا يمي:
ججول رقم ( :)7اختبار مذكلة االرتباط الحاتي
الفخضية

قيسة  D-Wالسحدهبة

H01

1.831

 1.747 1.720ال يهجج ارتباط ذاتي

H02

1.927

 1.747 1.720ال يهجج ارتباط ذاتي

H03

1.790

dl

du

الشتيجة

 1.774 1.693ال يهجج ارتباط ذاتي

H03-1

1.802

 1.747 1.720ال يهجج ارتباط ذاتي

H03-2

1.811

 1.747 1.720ال يهجج ارتباط ذاتي

H03-3

1.855

 1.747 1.720ال يهجج ارتباط ذاتي

نالحع ان قيع  D-Wلمستغيخات في الفخضيات السحكػرة جسيعيا تقتخب مغ العجد  ،3مسا

يذيخ لخمػ البيانات مغ مذكمة االرتباط الحاتي أي عجم وجػد ارتباط بيغ حجود الخصأ العذػائي في
نسػذج االنحجار.
ثالثا" :اختبار الفخضيات
تع إخزاع فخضيات الجراسة لتحميل االنحجار الخصي البديط والستعجد ،باستخجام بخمجية

 ،Eviewsوقج كانت الشتائج كسا يمي:
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الفخضية الخئيدة األولى :ال يػجج أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى ) (α= 0.05لمسدادات

(سحب ديشار وضخ دوالر) عمى استقخار سعخ صخف الجيشار العخاقي.

وقج تع اخزاع ىحه الفخضية لتحميل االنحجار البديط ،وكانت الشتائج كسا يمي:
ججول رقم ( :)8نتائج اختبار أثخ السدادات على استقخار سعخ صخف الجيشار العخاقي
الستغيخ
التابع

R2

معامل

التحجيج

Adjusted
R2

F

السحدهبة

معامل االنحجار

*Sig F
مدتهى
الجاللة

سعخ

صخف
الجيشار

0.972

0.971

0.000 4121.2

العخاقي

الخطأ

T

*Sig t
مدتهى

البيان

β

السعياري

السحدهبة

السدادات

0.917

0.014

0.000 64.197

ثابت االنحجار

0.608

0.102

5.953

الجاللة

0.000

* يكهن التأثيخ ذا داللة إحرائية عشج مدتهى )(α ≤ 0.05
تذيخ نتائج الججول أعاله أن أثخ الستغيخ السدتقل (السدادات) عمى الستغيخ التابع (سعخ

صخف الجيشار العخاقي) ىػ أثخ دال إحرائياً ،حيث كانت قيسة  Fالسحدػبة ىي (،)4121.2
وبسدتػى داللة ) (Sig F = 0.000وىػ أقل مغ  ،0.05كسا كانت قيسة معامل التحجيج =(R2

) 0.972وىي تذيخ الى أن ( )%97.2مغ التبايغ في (سعخ صخف الجيشار العخاقي) يسكغ تفديخه
مغ خالل التبايغ في (السدادات) ،مع بقاء جسيع الستغيخات األخخى ثابتة.

أما معامل االنحجار ) (β = 0.917فيػ يذيخ الى أثخ السدادات عمى سعخ صخف الجيشار

العخاقي ،وىػ أثخ معشػي ،حيث كانت قيسة  tعشجه ( )64.197وبسدتػى داللة)،(Sig = 0.000
وعميو نخفس الفخضية الخئيدة األولى ونقبل البجيمة ،التي تشز عمى أنو:

"يػجج أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى ) (α= 0.05لمسدادات (سحب ديشار وضخ دوالر) عمى
استقخار سعخ صخف الجيشار الع اخقي"
الفخضية الخئيدة الثانية :ال يػجج أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى ) (α= 0.05لالحتياشيات
مغ العسالت األجشبية والحىب عمى استقخار سعخ صخف الجيشار العخاقي.
تع إخزاع ىحه الفخضية لتحميل االنحجار البديط ،وكانت الشتائج كسا يمي:
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ججول رقم ( :)9نتائج اختبار أثخ االحتياطات من العسالت األجشبية والحهب على استقخار سعخ
صخف الجيشار العخاقي
الستغيخ
التابع

R2

معامل

التحجيج

Adjusted
2

R

F

السحدهبة

*Sig F
مدتهى

الجيشار

البيان

الجاللة

β

الخطأ

السعياري

T
السحدهبة

*Sig t
مدتهى
الجاللة

االحتياطات من

سعخ

صخف

معامل االنحجار

العسالت األجشبية
0.596

0.593

0.000 191.9

العخاقي

والحهب

ثابت االنحجار

-0.041

7.866

0.000 -13.854 0.003

0.000 159.644 0.049

* يكػن التأثيخ ذا داللة إحرائية عشج مدتػى )(α ≤ 0.05
تذيخ نتائج الججول أعاله أن أثخ الستغيخ السدتقل (االحتياشات مغ العسالت األجشبية

والحىب) عمى الستغيخ التابع (سعخ صخف الجيشار العخاقي) ىػ أثخ دال إحرائياً ،حيث كانت قيسة
 Fالسحدػبة ىي ( ،)191.9وبسدتػى داللة ) (Sig F = 0.000وىػ أقل مغ  ،0.05كسا كانت
قيسة معامل التحجيج كانت ) (R2= 0.596وىي تذيخ الى أن ( )%59.6مغ التبايغ في (سعخ
صخف الجيشار العخاقي) يسكغ تفديخه مغ خالل التبايغ في (االحتياشات مغ العسالت األجشبية

والحىب) ،مع بقاء جسيع الستغيخات األخخى ثابتة.

أما معامل االنحجار ) (β = -0.041فيػ يذيخ الى أثخ االحتياشات مغ العسالت األجشبية
والحىب عمى سعخ صخف الجيشار العخاقي ،وىػ أثخ معشػي ،حيث كانت قيسة  tعشجه ()-13.854

وبسدتػى داللة ) ،(Sig = 0.000وعميو نخفس الفخضية الخئيدة الثانية ونقبل البجيمة ،التي تشز

عمى أنو:

"يػجج أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى ) (α= 0.05لالحتياشات مغ العسالت األجشبية والحىب
عمى استقخار سعخ صخف الجيشار العخاقي"
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الفخضية الخئيدة الثالثة :ال يػجج أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى ) (α= 0.05لمدياسة الشقجية
بأدواتيا (سعخ الخرع واالحتياشي القانػني وعسميات الدػق السفتػحة) عمى استقخار سعخ صخف

الجيشار العخاقي.
والختبار الفخضية الخئيدة الثالثة التي تشز عمى أنو ال يػجج أثخ ذو داللة احرائية عشج مدتػى
) (α= 0.05لمدياسة الشقجية عمى استقخار سعخ صخف الجيشار العخاقي ،تع استخجام تحميل

االنحجار الستعجد ،وكانت الشتائج كسا يمي:

ججول ()13

نتائج اختبار أثخ أبعاد الدياسية الشقجية مجتسعة على استقخار سعخ صخف الجيشار العخاقي
الستغيخ
التابع

R2

معامل

التحجيج

F

Adjusted
R2
السحدهبة

*Sig F
مدتهى
الجاللة

الجيشار

0.817

0.811

البيان

β

سعخ الخرم

0.002

0.001

2.984

-0.113

0.000 -21.175 0.005

عسليات الدهق
السفتهحة

العخاقي

مدتهى

السعياري

القانهني

0.000 154.38

الخطأ

T

*Sig t

السحدهبة

االحتياطي

سعخ
صخف

معامل االنحجار

الجاللة
0.004

-0.041

0.009

0.000 -4.492

9.533

0.175

0.000 54.521

ثابت االنحجار

* يكهن التأثيخ ذا داللة إحرائية عشج مدتهى )(α ≤ 0.05
تذيخ نتائج الججول أعاله أن أثخ الستغيخات السدتقمة (أبعاد الدياسية الشقجية) عمى الستغيخ التابع
(سعخ صخف الجيشار العخاقي) ىػ أثخ دال إحرائياً ،حيث كانت قيسة  Fالسحدػبة ىي
( ،)154.38وبسدتػى داللة ) (Sig F = 0.000وىػ أقل مغ  ،0.05كسا كانت قيسة معامل
التحجيج كانت ) (R2= 0.817وىي تذيخ الى أن ( )%81.7مغ التبايغ في (سعخ صخف الجيشار

العخاقي) يسكغ تفديخه مغ خالل التبايغ في (أبعاد الدياسية الشقجية مجتسعة) ،مع بقاء جسيع
الستغيخات األخخى ثابتة.
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أما معامل االنحجار ) (β = 0.002فيػ يذيخ الى أن أثخ سعخ الخرع عمى سعخ صخف

الجيشار ،معشػي ،حيث كانت قيسة  tعشجه ىي ( )2.984وبسدتػى داللة ) ،(Sig = 0.004كسا
كانت قيسة معامل االنحجار عشج االحتياشي القانػني ) (β = -0.113وىي تذيخ إلى وجػد أثخ

معشػي لحلظ الستغيخ ،حيث كانت قيسة  tعشجه ىي ( )-21.175وبسدتػى داللة

= (Sig

) ،0.000وكانت قيسة معامل االنحجار عشج عسميات الدػق السفتػحة ) (β = - 0.041وىي تذيخ

إلى وجػد أثخ معشػي أيزا ،حيث كانت قيسة  tعشجه ىي ( )-4.492وبسدتػى داللة = (Sig

) ،0.000وعميو نخفس الفخضية الخئيدة الثالثة ونقبل البجيمة ،التي تشز عمى أنو:

"يػجج أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى ) (α= 0.05لمدياسة الشقجية عمى استقخار سعخ صخف
الجيشار العخاقي".

السبحث الخابع :االستشتاجات والتهصيات
أوال" :االستشتاجات
باالعتساد عمى نتائج التحميل اإلحرائي ،تع التػصل لمشتائج التالية:

 -0أضيخ سعخ صخف الجيشار العخاقي ،تقمباً ممحػضا خالل الفتخة ( ،)3002-3002حيث

كان الستػسط الحدابي لدعخ الرخف ( )0.223.0ديشا اًر عخاقياً مقابل الجوالر األمخيكي،
وبانحخاف معياري ممحػظ بمغ ( )322.2ديشا اًر .وبالخجػع إلى البيانات الخاصة بدعخ الرخف

خالل الفتخة يسكغ تفديخ ىحه الطاىخة مغ خالل إيجاد معجل التغيخ الذيخي في سعخ الرخف،
والحي بمغت قيستو العطسى ( ،)24.5%وقيستو الرغخى ( )-48.6في العام  .3002وىحا

يعػد لمطخوف الدياسية والعدكخية التي كانت سائجة في العخاق في تمظ الدشة .حيث وجج أن
معجالت التغيخ الذيخي في سعخ الرخف قج استقخت ندبياً خالل العام  ،3002واألعػام التي

تمتو.

 -3أضيخت الشتائج أن قيع السدادات كانت مدتقخة ندبياً خالل الفتخة ( ،)3002-3002حيث
بمغ الستػسط الحدابي ( )1,283.2ديشا اًر عخاقياً ،وبانحخاف معياري ( )162.9ديشار،

ومشخفس ندبياً مقارنة بالستػسط الحدابي .كسا تبيغ أن القيسة العطسى لمسدادات بمغت

( )1,975.0ديشار عخاقي في العام  ،3002في حيغ انخفزت قيستيا بذكل ممحػظ بالدشػات

التالية .وىحا مؤشخ عمى نجاح سياسة البشظ السخكدي العخاقي بتقميل السعخوض مغ الجيشار
العخاقي وضخ الجوالر ،بيجف الحفاظ عمى سعخ صخف الجيشار.
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تبيغ مغ الشتائج وجػد ارتفاع ممحػظ ومدتسخ باالحتياشات مغ العسالت األجشبية والحىب
ّ -2
بعج العام .3002
 -2أضيخت الشتائج أن االحتياشي القانػني الستسثل بحلظ الجدء مغ الػدائع واألصػل الشقجية

لمسرارف التجارية والسحتفع بو لجى البشظ السخكدي العخاقي ،قج استسخ بالديادة حتى بجاية العام
 3000حيث انخفس بذكل ممحػظ ،إال أنو عاود الديادة بعج ذلظ ،وىحا قج يعػد إلى آثار
األزمة السالية العالسية التي حتست عمى السرارف التجارية استخجام احتياشاتيا لجى البشظ

السخكدي.

 -2أضيخت عسميات الدػق السفتػحة تقمباً ممحػضاً خالل فتخة الجراسة ،حيث كان الستػسط
الحدابي لعسميات الدػق السفتػحة ( )4,568,917.7ديشا اًر عخاقياً ،وبانحخاف معياري ممحػظ بمغ

( )1,702,540.2ديشا اًر عخاقياً .وىحا مؤشخ عمى تحبحب كبيخ في عسميات الدػق السفتػحة،
والحي قج يفدخ سبب االستقخار في السدادات ،ويذيخ إلى أن سياسية البشظ السخكدي تعتسج عمى
عسميات بيع وشخاء األوراق السالية والدشجات وأذونات الخديشة أو أية أوراق تجارية متػفخة في

الدػق الشقجي ،بيجف التأثيخ مباشخة عمى حجع التجاول في الجيشار .فسغ خالل إدارة عسميات
الدػق السفتػحة استصاع البشظ السخكدي تقميل حجع السعخوض مغ الجيشار العخاقي.

 -6مغ نتائج اختبار الفخضية الخئيدة األولى يالحع وجػد أثخ ايجابي معشػي لمسدادات في التغيخ
في سعخ صخف الجيشار العخاقي .وىحا مؤشخ عمى أن زيادة االعتساد عمى السدادات بذكل مشفخد
سيديج مغ تقمبات سعخ الرخف ،بدبب ضعف الصمب عمى الجيشار مقابل الجوالر .وىشاك عجة

أسباب تؤدي إلى وجػد أثخ ايجابي معشػي لمسدادات ومشيا استفادة حيتان الفداد (السرارف

األىمية ،مكاتب الرخافة) السسمػكة مغ قػى وشخريات سياسية نافحة مغ عسميات السدادات.
وشخاء الجوالر مغ قبل بعس التجار وبيعو إلى الخارج.

تبيغ وجػد أثخ سمبي معشػي لالحتياشيات مغ
 -1ومغ نتائج اختبار الفخضية الخئيدة الثانية ّ
العسالت األجشبية والحىب عمى التغيخ في سعخ صخف الجيشار ،وفي ذلظ إشارة إلى أن زيادة تمظ
االحتياشات سيؤدي إلى زيادة الثقة بالجيشار العخاقي مسا يؤدي إلى استقخار سعخ الرخف،
وانخفاض تقمباتو .إال أن انخفاض أسعار الشفط عالسياً انعكذ عمى عائجات العخاق مغ العسالت

األجشبية بذكل سمبي ألن الشفط يذكل ندبة  %92مغ صادرات العخاق .يزاف إلى ذلظ الفداد

السالي واإلداري وانعكاسو عمى إمكانية تخاكع العسالت األجشبية لجى البشظ السخكدي العخاقي.

 -1أضيخت نتائج الفخضية الفخعية األولى مغ الفخضية الخئيدة الثالثة عجم وجػد األثخ السعشػي
لدعخ الخرع عمى استقخار سعخ صخف الجيشار العخاقي ،وىحا قج يذيخ إلى عجم تأثيخ أسعار
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الخرع التي يحرل عمييا البشظ السخكدي مقابل إعادة خرع األوراق السالية عشج دراسة ىحا الستغيخ
بذكل مشفخد عغ بقية العػامل األخخى.

 -9نتائج اختبار الفخضية الفخعية الثانية مغ الفخضية الخئيدة الثالثة أضيخت وجػد أثخ سمبي معشػي
لالحتياشي القانػني عمى التغيخ في سعخ صخف الجيشار ،وىحا مؤشخ عمى أن زيادة الجدء مغ

الػدائع واألصػل الشقجية التي يحتفع بيا البشظ السخكدي برػرة إجبارية وبشدب معيشة مؤشخ عمى
ازدىار القصاع السرخفي والحي يشعكذ عمى السؤشخات االقترادية األخخى ألىسية ىحا القصاع
وبالتالي عمى قيسة الجيشار العخاقي.

 -00أض يخت نتائج اختبار الفخضية الفخعية الثالثة مغ الفخضية الخئيدة الثالثة عجم وجػد األثخ

السعشػي لعسميات الدػق السفتػحة عمى استقخار سعخ صخف الجيشار ،وىحا قج يعػد لعجم اتباع البشظ
السخكدي العخاقي لدياسة ثابتة فيسا يخز عسميات بيع وشخاء األوراق السالية (األسيع والدشجات،

واذونات الخديشة ،واألوراق التجارية األخخى) حيث أن ىحه العسميات ال يحكسيا نسط معيغ وال إشار

محجد ،وإنسا تخزع لستغيخات وقػى الدػق ،عشج دراستيا مشفخدة مع بقاء بقية العػامل األخخى ثابتة.

 -00أما نتائج الفخضية الخئيدة الثالثة فقج ّبيشت وجػد األثخ السعشػي ألبعاد الدياسة الشقجية مجتسعة
عمى استقخار سعخ صخف الجيشار .وىحا مؤشخ عمى ججوى الدياسية الشقجية التي يتبعيا البشظ
السخكدي بأدواتيا الثالث (سعخ الخرع ،واالحتياشي القانػني ،وعسميات الدػق السفتػحة).
ثانيا" :التهصيات
في ضػء ما تع التػصل إليو مغ نتائج ،يػصي الباحث بسا يمي:
 -0التقميل مغ مداد الجوالر األمخيكي ،والعسل عمى الديصخة عمى سعخ صخف الجيشار العخاقي مغ

خالل أدوات نقجية أخخى كديادة االحتياشات مغ العسالت األجشبية والحىب وعسميات الدػق

السفتػحة.

 -3ضخورة وضع إشار محجد لمدياسة الشقجية التي يتبعيا البشظ السخكدي ،تقػم عمى أىجاف
واضحة ومحجدة ،وتتدع بالذفافية والسرجاقية ،وتعديد استقاللية البشظ السخكدي العخاقي في ىحا
االتجاه باإلضافة إلى دوره في تصػيخ األشخ القانػنية والسرخفية.

 -2ضخورة سغ التذخيعات التي تمدم األفخاد والسؤسدات بزخورة اعتساد الجيشار العخاقي في تقييع
األصػل واالستثسارات ،وعجم االعتساد عمى العسالت األجشبية كالجوالر األمخيكي.

 -2ضخورة االىتسام بدغ التذخيعات اليادفة إلى زيادة الرادرات مغ الدمع والخجمات وتشػيعيا
مقابل خفس الػاردات ،لديادة الصمب عمى الجيشار العخاقي وتقميل عخضو.
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 -2التأكيج عمى ضخورة سعي البشظ السخكدي لتخفيس أسعار الفائجة عمى الػدائع والقخوض،
والعسل عمى اصجار سشجات شػيمة األجل ليدداد الصمب عمى الجيشار العخاقي.

 -6العسل عمى استقصاب االستثسارات األجشبية ودعع عجمة الشسػ والتصػر االقترادي ،لديادة
االحتياشات مغ العسالت األجشبية لتعديد الثقة بالجيشار والسحافطة عمى استق اخراه.

 -1دعع الدػق السالي وتقػيتو عغ شخيق وضع التذخيعات التي تديل عسميات تجاول األوراق
السالية وتشػيع إصجاراتيا وقيسيا وآجاليا.
قائسة السرادر
أوال" :السرادر بالمغة العخبية
 إسساعيل ،عػض فاضل :)3003( ،تقػيع سياسة رفع قيسة الجيشار العخاقي مقابل الجوالر األمخيكي ،السجمةالعخاقية لمعمػم االقترادية ،الجامعة السدتشرخية ،السجمج ،0العجد .22

 آل شعسة ،حيجر حديغ و السذيجاني ،أحسج إسساعيل :)3003( ،دور الدياسة الشقجية في تحقيق االستقخارالشقجي في االقتراد العخاقي لمسجة (  ،) 3009 -3002السجمة العخاقية لمعمػم االقترادية ،الدشة العاشخة ،العجد
.22

 -البشظ السخكدي العخاقي ،)3002( ،تقخيخ الدياسة الشقجية لمبشظ السخكدي العخاقي ،السجيخية العامة لإلحراء

واألبحاث ،قدع االقتراد الكمي والدياسة الشقجية.

 البشظ السخكدي العخاقي ،السجيخية العامة لإلحراء واألبحاث ،الشذخة االحرائية الدشػية (سشػات مختمفة). -بػخاري ،لحػ مػسى :) 3009 ( ،دور سياسة الرخف األجشبي في رفع كفاءة الدياسة الشقجية ،االقتراد

الجدائخي نسػذجاً ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جامعة دمذق ،الجسيػرية العخبية الدػرية.
 الحمفي ،عبج الجبار عبػد :)3003( ،الدياسة الشقجية لمبشظ السخكدي العخاقي في استيجاف التزخع ،مجمة العمػماالقترادية ،السجمج  ،1العجد .20
 حسج ،عالء دمحم مدعػد :)3009( ،اثخ الدياسة الشقجية عمى أسعار الفائجة في البشػك التجارية األردنية -0992 ،3001رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جامعة آل البيت ،عسان.

 الحسجي ،عقيل عبج دمحم و ضسخ ،جميل شيعان :)3000( ،أثخ الدياسة الشقجية في ميدان السجفػعات (االقتراداألمخيكي حالة دراسية) ،مجمة العمػم االقترادية ،السجمج  ،1العجد ،31

 حسو ،استبخق اسساعيل و غيجان ،جميل كامل ،)3002( ،أثخ الدياسة الشقجية عمى استقخار سعخ الرخفاألجشبي في العخاق لمسجة ( ،)3003 -0990مجمة الكػت لمعمػم االقترادية واإلدارية ،مجمج  ، 0عجد .01

التزخع في سػرية ،رسالة ماجدتيخ
الشاتج السحمي و
ّ
 حسػ ،جػان فجاء الجيغ :)3000( ،تأثيخ سعخ الرخف عمى ّغيخ مشذػرة ،جامعة حمب ،الجسيػرية العخبية الدػرية.

 الخدرجي ،ثخيا ،)3000( ،الدياسة الشقجية في العخاق بيغ تخاكسات الساضي وتحجيات الحاضخ ،مجمة كمية بغجادلمعمػم االقترادية ،مجمج  ،0عجد.32

000
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 الداعجي ،عالء عبج الحديغ و الذاوي ،اليام جعفخ :)3003( ،شخائق وأساليب التحػط مغ تقمبات أسعارصخف العسالت والعػامل السؤثخة فييا ،مجمة العمػم االقترادية ،مجمج  ،1ع 20

 -الديفػ ،وليج اسساعيل و مذعل ،احسج دمحم ،)3002( ،االقتراد القياسي التحميمي بيغ الشطخية والتصبيق،

الصبعة األولى ،دار مججالوي لمشذخ والتػزيع.

 الذخيف ،رزان رجاء الجيغ بظ :)3001( ،الدياسة الشقجية في ضػء الستغيخات االقترادية السعاصخة فياالقتراد الدػري ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جامعة دمذق ،الجسيػرية العخبية الدػرية.

 -عبج الخحيع ،ثخيا :)3001( ،تقييع أداء الدياسة الشقجية في العخاق وأثخىا في التزخع دراسة تحميمية لمسجة مغ

( ،)3002 -0910مجمة العمػم االقترادية واالدارية ،السجمج  ،02العجد .21
 -عبج الشبي ،وليج عيجي( ،ال يػجج تاريخ) :مداد العسمة األجشبية ودوره في استقخار سعخ صخف الجيشار العخاقي،

مغ مشذػرات البشظ السخكدي العخاقي.

 قاسع ،مطيخ دمحم صالح :)3002( ،ميام ادارة االحتياشي الخسسي الشقجي االجشبي لمعخاق وضسان األمغاالقترادي

الػششي،

عمى

متػفخ

شبكة

.http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=66703

األنتخنت:
تاريخ

الجخػل

.3002-03-33
 -القخم ،مججي قاسع :)3002( ،حداسية القيسة الدػقية لمذخكات السداىسة العامة لتقمبات سعخ الرخف "دراسة

تصبيقية" ،رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة ،جامعة عسان العخبية ،عسان.

 يغسػر ،وليج خالج :)3000( ،فاعمية عسميات الدػق السفتػحة في التأثيخ عمى االحتياشي الفائس لمبشػك فياألردن ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،الجامعة االردنية.
 مخزا ،عمي :) 3002 ( ،مداد العسمية األجشبية واالحتياشيات الجولية واستقاللية البشظ السخكدي في العخاقي ،متػفخعمى شبكة االنتخنت ،عمى شبكة االقترادييغ العخاقييغ ،http://iraqieconomists.net/ar/2013/03/03/
تاريخ الجخػل .3002-03-33
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