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Abstract
Proceeding from the main and important role played by the banking
sector in the process of economic development, as one of the most important
direct channels for activating the work of monetary and financing policy and
implementing its objectives by achieving consistency and harmony between
the macro and micro economy, by mobilizing savings from the financial
surplus units and redirecting them to the fiscal deficit units in the form which
ensures optimal allocation of resources, the study sought to attempt to reach
a diagnosis the mechanism of the impact exchange rate fluctuations on the
banking sector development, as well as building a quantitative model
capable of estimating and interpreting the nature of the effects that exchange
rate fluctuations can exert in the banking sector development in the Arab
countries (Algeria, Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, Lebanon, Morocco,
Oman) for the period 1996-2019, adopted the methodology of what is known
as pooled regression model (PRM), the fixed effect model (FEM) and the
random effect model (REM) based on the Balanced Panel Data, the study
found a difference in the impact of exchange rate fluctuations in the four
models that express the dimensions of banking sector development,
represented by banking depth (BD), expressed by the liquid liabilities index
relative to GDP, and banking stability (BS) represented by Z-score index,
and access to Banking services (BA), represented by the banking
concentration index (the proportion of banking assets held by the top five
banks), and banking efficiency (BE), expressed in the interest rate margin
index.

Key words:
exchange rate, Banking Sector, Indicators of Banking Sector
Development.
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كلية اإلداة واالقتصاد ،الموصل ،العراق.

النشر.2022/9/1 :

المستخلص

انطالقا من الدور الرئيس والهام الذي يقوم به القطاع المصرفي في عملية التنمية االقتصادية،

تحتفظ ( )TANRAبحقوق الطبع والنشر للمقاالت

بوصفه أحد أهم القنوات المباشرة لتفعيل عمل السياسة النقدية والتمويلية وتنفيذ أهدافها عبر تحقيقه

لـ

آلية تأثير تقلبات سعر الصرف في تنمية القطاع المصرفي  ،فضال عن بناء أنموذج كمي قادر

المنشورة ،والتي يتم إصدارها بموجب ترخيص

(Attribution

)Creative Commons

( )CC-BY-4.0الذي يتيح االستخدام ،والتوزيع،
واالستنساخ غير المقيد وتوزيع للمقالة في أي وسيط
نقل ،بشرط اقتباس العمل األصلي بشكل صحيح.

االقتباس :الشيخ علي،ارجوان يونس
حسين ،العراقي ،بشار احمد ( " .)2022أثر
تقلبات سعر الصرف في تنمية القطاع
المصرفي "الدول العربية أنموذجا""
.تنميةالرافدين،71-51 ،)135( 41 ،
https://doi.org/10.33899/tanra.20
20.165650

P-ISSN: 1609-591X
e-ISSN: 2664-276X
tanmiyat.mosuljournals.com

التناسق والتناغم بين االقتصاد الكلي والجزئي ،سعت الدراسة إلى محاولة الوصول إلى تشخيص

على تقدير وتفسير طبيعة التأثيرات التي يمكن أن تمارسه تقلبات سعر الصرف في تنمية القطاع
المصرفي في البلدان العربية (الجزائر ،البحرين ،مصر ،األردن ،الكويت ،لبنان ،المغرب ،عمان)

للفترة  ،2019-1996معتمدة منهجية ما يعرف بأأنموذج االنحدار التجميعي ( )PRMوأنموذج

األثر الثابت ( )FEMوأنموذج األثر العشوائي ( )REMالمستندة إلى البيانات المزدوجة المتوازنة

(  ،)Balanced Panel Dataوتوصلت الدراسة إلى تباين تأثير تقلبات سعر الصرف في النماذج
األربعة المعبرة عن أبعاد تنمية القطاع المصرفي والمتمثلة بالعمق المصرفي ( )BDوالمعبر عنه

بمؤشر المطلوبات السائلة نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي ،واالستقرار المصرفي ( )BSوالمتمثل

بمؤشر  ، Z- Scoreوالوصول إلى الخدمات المصرفية ( )BAوالمتمثل بمؤشر التركز المصرفي
(نسبة الموجودات المصرفية التي تحتفظ بها المصارف الخمسة األولى) ،والكفاءة المصرفية

()BEوالمعبر عنها بمؤشر هامش سعر الفائدة.

الكلمات الرئيسة
سعر الصرف ،القطاع المصرفي ،مؤشرات تنمية القطاع المصرفي
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المقدمة

يحظى القطاع المصرفي باهتمام بالغ في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ،لما يقوم به من دور

رئيس ومهم في االقتصاد الكلي وتحقيق التوازن المالي ،بفعل اتساعه وتنوع أنشطته في توفير حزمة متنوعة من
االدوات المالية لتعبئة وتوسيع نطاق االدخار واالستثمار وتأمين القروض الالزمة بتنوع اجالها ،وخفض تكلفة
التمويل وإدارة المخاطر ،وتيسير تدفق السلع والخدمات وبالتالي تحقيق االستقرار المالي وارساء قواعد نمو اقتصادي

قابل لالستمرار ،من هنا فأن رفع مستوى ادائه وتطوره يعد هدفاً رئيسياً هاماً لجميع البلدان ،ال سيما البلدان النامية

التي تتسم عادة بتجاوز األهمية النسبية لقطاعاتها المصرفية على اسواقها المالية في تقديم التمويل الالزم للوحدات
االقتصادية ،بما يجعل الصفة المميزة لنظمها المالية استنادها على المصارف .وبذلك تهيمن المؤسسات المصرفية
على قيادة نظمها المالية في تعبئة المدخرات واعادة تخصيصها إلى الوحدات االقتصادية التي ترغب بالحصول

عليها بصورة غير مباشرة ،االمر الذي جعلها تستهدف وبشـكل عـام تطـوير القطـاع المصرفي والعمل على رفع
كفاءته وتطوره ،عبر التركيـز علـى دراسة سعر الصرف بعده أداة الربط بين االقتصاد المحلي وباقي اقتصادات

العالم ،إذ يعكس مستوى تعامل القطاع المصرفي ومدى انفتاحه على العالم الخارجي ،والذي يمكن أن يؤدي دو ار

مهما وفاعالً في دفع القطاع المصرفي باتجاه التنمية والتطور ،فنجاح تلك الدول في تحقيق النتائج المرجوة،
مرتبط في جزء كبير منه بإصالح القطاع المصرفي.

يمارس سعر الصرف والذي يمثل قيمة عملة معينة نسب ًة إلى العمالت األخرى او العملة المرجعية ،وعبر
مهما للمخاطر التي قد تواجهها المؤسسات المصرفية ،تأثي اًر جوهرياً يمر على القطاع
ًا
تقلباته التي تشكل
مصدر ً

المصرفي عبر قناتين :تتمثل االولى باألثر المباشر له :والتي تنشأ عن تغير المركز المالي للمصرف ،بسبب
تغيرات معدالت الصرف والتي تعتمد على الحجم النسبي لموجوداته ومطلوباته من العمالت االجنبية ،فاحتفاظ

المصرف بحجم موجودات لعملة معينة أكبر من المطلوبات لذات العملة ،يجعله يواجه مخاطر انخفاض سعر

الصرف ،وعلى النقيض من ذلك عند احتفاظه بمطلوبات من تلك العملة بشكل يفوق موجوداته منها ،األمر الذي
يجعل المخاطر تكمن في ارتفاع أسعار الصرف لتلك العملة ، (Al-Zubaidi, 2014, 30).كما تؤثر أسعار
الصرف بشكل مباشر على المصارف التي لديها معامالت وعمليات مقومة بالعمالت األجنبية ،والتي يمكن أن

ينشأ التعرض لها عن حدوث التغيرات غير المتوقعة في سعر الصرف على التدفقات النقدية المصاحبة للموجودات
والمطلوبات المالية المقومة بالعملة األجنبية ،والناجم عن التغير في قيمها(Ahmed, 2015, 115-120).
) (Hui& Chattopadhyay, 2016, 75-77من خالل تغيير قيم موجودات المصرف ومطلوباته ،والحسابات
الدائنة ،والذمم المدينة ،والمخزون ،والقروض بالعملة األجنبية ،واالستثمارات في البنوك األجنبية &(Elhussein

) ،(Ahmed, 2015, 115-120) Osman, 2019, 15-27فضالً عن تأثيرها على القيمة الحالية لتدفقات
الدخل المستقبلية ،والتي تمنع المصارف من جني اإليرادات المرجوة من التداول في سوق الصرف األجنبي بشكل
عالوة على تآكل رؤوس أموالها بسبب اآلثار
فعال) ، (Osundina et al., 2016, 1-11مما يقلل من ربحيتها،
ً
الخطيرة التي يمكن أن تخلفها التقلبات غير المتوقعة في سعر الصرف ،وما تولده من عدم االستقرار المصرفي

تنمية الرافدين (TANMIYAT AL-RAFIDAIN )P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276X
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) (Offiong, 2016, 121-126وبالتالي تؤثر على قدرة المصارف في إدارة القروض ،وما ينجم عنها من ارتفاع

مستوى القروض المعدومة (Taiwo&Adesola, 2013, 178-185)(Moyo&Tursoy, 2020, 626-
) ،638والتي تقود بدورها إلى حدوث التعثر والفشل المصرفي ،وبالتالي اعاقة تنمية وتطوير القطاع المصرفي
في المديين القصير والطويل )(Hajilee& Chen, 2019, 179-191

وفي المقابل ،يشير ) Elhussein & Osama (2019)،Ahmed (2015إلى أن المصرف يتعرض
لمخاطر أسعار الصرف عند عدم قيامه بالتحوط الكافي ،و/او تغطية مركزه المالي ،في ظل سيادة حالة من الشك
في تقلبات أسعار الصرف المستقبلية ،بما يؤثر على قيمة األدوات المالية ،االمر الذي يستدعي لجوءه إلى التحديد

المسبق لسعر الصرف ،فضالً عن استخدام أدوات مختلفة لمواجهة مخاطر تلك التقلبات ،بما يضمن تحقيق
االستقرار المصرفي والسير به نحو تحقيق متطلبات تطور القطاع المصرفي(Elhussein& Osman, 2019, .
)(Ahmed, 2015, 115-120) 15-27
وتتمثل القناة الثانية باألثر غير المباشر لسعر الصرف على المؤسسات المصرفية :حيث تشير Ahmed
) (2015إلى أن تغيرات اسعار الصرف يمكن أن تمرر تأثيراتها على القطاع المصرفي من خالل توليدها لحالة
عدم اليقين المستقبلي والتوقعات غير المؤكدة ،واحتكاكات السوق ،واالنحراف عن التوقعات العقالنية ،وعدم
استقرار بيئة العمل المصرفية ،بما يؤثر على مدى قدرة المصارف المحلية على المنافسة األجنبية ،وإدارة سلوك
وأداء المودعين والمقترضين(Ahmed, 2015, 115-120).
وفي اتجاه اخر لتحليل العالقة بين سعر الصرف وتطور القطاع المصرفي يوضح Frommel& Midilic
) (2016أن ارتفاع اسعار الصرف (ارتفاع العملة المحلية مقابل العملة االجنبية) يمكن أن يرفع من امكانية

اتجاه المؤسسات المصرفية المحلية نحو االقتراض من المصارف االجنبية ،وبما ينعكس إيجاباً في رفع معدالت

التدفقات المالية عبر الحدود ،األمر الذي يحفز المصارف على المزيد من االقتراض من األسواق الدولية ،وبما

يرفع من مستوى اقراضها لألسواق المحلية ،ويعزز من دورها في الوساطة المالية بين األسواق الدولية والمقيمين
المحليين ،ويصب إيجاباً في تطورها من حيث الحجم واالبتكار والتكنولوجيا ،وبالتالي يقود إلى رفع مستوى تنمية
القطاع المصرفي بمؤسساته وهيكليته(Frommel& Midilic, 2016, 426-452) .
من جانب آخر يرى )Babazadeh& Farrokhnejad (2012

وتحت تأثير سلوك المضاربة

) ،(speculationأن استمرار التوقعات بارتفاع سعر الصرف سيقود إلى إحداث تحركات حادة فيها ،بما يولد
آثا اًر سلبية على الميزانية ،والناجم عن نقص السيولة ،وتزايد الحالة الضبابية يما يصعب التنبؤ بهامش الربح

اإلجمالي ،والقيمة الحقيقية للموجودات والمطلوبات والدخل والتكاليف المرتبطة بها &(Babazadeh
)Farrokhnejad, 2012, 70-77
وضمن االتجاه السابق نفسه يرى ) Keshtgar (2020أن لتقلبات سعر الصرف آثا اًر ايجابية على رفع
معدالت االقراض نسبة إلى الودائع المصرفية ،نتيجة تأثيرها على موجودات ومطلوبات المصرف ،وبالتالي على
أدائه ،حيث تؤدي تغيرات سعر الصرف إلى زيادة الفجوة المالية وخلق المزيد من مخاطر االئتمان التي تنطوي
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عليها تلك الفجوة ،وبالتالي يؤدي عدم اليقين في سعر الصرف إلى توسع االئتمان وانخفاض الودائع.
)(Keshtgar, 2020, 39-56
 أهمية الدةاسة
انطالقا من الدور الرئيس والهام الذي يقوم به القطاع المصرفي في عملية التنمية االقتصادية ،ودوره في

توفير األموال الالزمة الستثمارات القطاعين العام والخاص في معظم دول العالم ومنها البلدان النامية التي يعد
قطاعها المالي مستندا إلى المصارف بشكل أساسي في تمويل الفرص االستثمارية القائمة والجديدة ،فان االهتمام

بدراسة تقلبات سعر الصرف والتي تؤثر في تنمية وتطوير القطاع المصرفي ،يعد االساس الذي تستند اليه اهمية
الدراسة.


مشكلة الدةاسة

جسدت مشكلة الدراسة بالتساؤالت اآلتية:
أ .هل تؤثر تقلبات سعر الصرف في تنمية القطاع المصرفي؟
ب .كيف يمكن أن تؤثر تقلبات سعر الصرف في تنمية القطاع المصرفي في الدول العربية للمدة -1996
2019؟



فرضية الدةاسة:

في ضوء ما طرح من أسئلة جسدت مشكلة الدراسة صيغت فرضيات الدراسة اآلتية:

أ .تمارس تقلبات سعر الصرف تأثيرات فعالة في تنمية القطاع المصرفي.
ب .يتباين تأثير تقلبات سعر الصرف في تنمية القطاع المصرفي بتباين أبعاده.


أهداف الدةاسة

أ.

تحليل أثر تقلبات سعر الصرف في تنمية القطاع المصرفي وتشخيص الياتها.

استنادا إلى مشكلة الدراسة وفرضياتها سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:
ب .استشراف أنموذج كمي قادر على تقدير وتفسير طبيعة التأثيرات التي يمكن أن تمارسها تقلبات سعر الصرف
في تنمية القطاع المصرفي في الدول العربية للمدة .2019-1996



منهجية الدةاسة:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها تم استخدام عدد من المناهج العلمية فرضتها طبيعة
ومشكلة الدراسة ،وتتمثل في اآلتي:
أ .استخدام المنهج الوصفي المستند إلى النظريات والدراسات التجريبية التي تناولت موضوع الدراسة بهدف
تشخيص تقلبات سعر الصرف المؤثرة في تنمية القطاع المصرفي.

ب .استخدام األساليب القياسية الخاصة بالبيانات المزدوجة المتوازنة ( ،(Balanced Panel Dataوالمتمثلة
بمنهجية االنحدار التجميعي ( )Pooled Regression Modelواألثر الثابت ()Fixed Effect Model
واألثر العشوائي ( ،)Random Effect Modelبهدف تقدير واختبار التقلبات في سعر الصرف المؤثرة في
تنمية القطاع المصرفي.
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حدود الدةاسة:

أ .الحدود المكانية:

تناولت الدراسة عينة من البلدان العربية (الجزائر ،البحرين ،مصر ،األردن ،الكويت ،لبنان ،المغرب ،عمان)،

كونها دوالً تمتلك معدالت متقاربة من التطور والنمو في قطاعاتها المصرفية ،وتتسم عادة بتجاوز األهمية النسبية
لقطاعاتها المصرفية على أسواقها المالية.

ب .الحدود الزمانية:

تمتد فترة الدراسة لتشمل الفترة ( )2019-1996نظ اًر لتوفر بياناتها ،فضالً عن أنها شهدت تطورات مالية

واقتصادية على الصعيد الدولي والمحلي.
أوال :الدةاسات السابقة ذات العالقة

لم تكن دراسة تنمية القطاع المصرفي بعيدة عن اهتمام الكتاب الماليين واالقتصاديين ،لما يتمتع به هذا

القطاع من أثر كبير وهام على اقتصاديات العالم أجمع ،فقد تم اجراء العديد من الدراسات والبحوث التي تطرقت
لتقلبات سعر الصرف المؤثرة فيه ،ومنها

 .1دراسة ) Jayeoba & Olayinka (2016بعنوان تقلب سعر الصرف وأداء المصارف :دليل من نيجيريا،
والتي سعت إلى دراسة تأثير تقلب سعر الصرف على أداء المصارف في نيجيريا وللمدة ،2014 – 2005
وأكدت نتائج الدراسة وجود تأثير ضئيل لتقلبات أسعار الصرف على ربحية المصارف ،مقابل تأثيرها السلبي
الكبير على سيولتها ،من خالل استخدام أنموذج االنحدار الذاتي المشروط بعدم التجانس ))ARCH LM
واختبار هوسمان ).(Hausman
 .2دراسة ( Hajilee & Chen (2019حول العالقة بين تقلب سعر الصرف وتطوير القطاع المصرفي :أدلة

من االقتصادات الناشئة ،شملت  16دولة ناشئة للمدة  ،2011-1990والتي بحثت في تحليل تأثير تقلب

سعر الصرف على تنمية القطاع المصرفي ،وباستخدام منهج اختبار الحدود للتكامل المشترك ونمذجة تصحيح
األخطاء ،خلصت الدراسة إلى وجود تأثير كبير لتقلبات سعر الصرف على تطوير القطاع المصرفي في
المديين القصير والطويل .ويدعم ذلك االرتباط السلبي القوي بين تقلبات سعر الصرف والمطلوبات السائلة،

حيث يعيق ارتفاع سعر الصرف الحقيقي على المدى الطويل تنمية القطاع المصرفي في غالبية االقتصادات
الناشئة .فضالً عن التأثير الكبير للدخل الحقيقي على تطوير القطاع المصرفي في جميع بلدان العينة.

 .3دراسة ( Elhussein & Osman (2019تحت عنوان تقلبات أسعار الصرف واألداء المالي للمصارف :أدلة
من السودان ،التي حاولت معرفة ما إذا كانت التقلبات في سعر الصرف تؤثر على األداء المالي للمصارف
السودانية ،وكشف اتجاه العالقة السببية بين سعر الصرف وأداء المصارف وللمدة  ،2012-2002من خالل
استخدام مجموعة من طرائق تحليل االنحدار ،وهي طريقة المربعات الصغرى العادية ( ،)OLSوطريقة

المربعات الصغرى العامة ( ،)GLSواالنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ( ،)ARDLوتوصلت الدراسة
إلى التأثير السلبي الضعيف لتقلبات أسعار الصرف على األداء المالي للمصارف السودانية.
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 Moyo & Tursoy (2020) .4بعنوان تأثير التضخم وسعر الصرف على األداء المالي للمصارف التجارية

في جنوب إفريقيا ،شملت أربعة مصارف تجارية كبرى في جنوب إفريقيا وللمدة  ،2019-2003والتي هدفت

إلى دراسة تأثير التضخم وسعر الصرف على األداء المالي للمصارف التجارية في جنوب إفريقيا ،عبر
استخدام أنموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ) ،(ARDLوطريقة المربعات الصغرى المصححة

كلياً ( (FMOLSوالعادية الديناميكية ) ،(DOLSوتوصلت الدراسة إلى العالقة العكسية بين التضخم والعائد
على حقوق الملكية ،والعالقة الضعيفة بين سعر الصرف والعائد على حقوق الملكية.

 .5دراسة ( Keshtgar et al (2020في تأثير تقلب سعر الصرف على األداء المصرفي (حالة إيران) ،لعينة
مكونة من  14مصرفاً إيرانياً وللمدة  ،2012-2002التي تحرت عن تأثير تقلب سعر الصرف كعامل محدد
ألداء المصارف ،وبتطبيق منهجية االنحدار التجميعي واألثر الثابت واألثر العشوائي المستندة إلى البيانات
المزدوجة المتوازنة ،خلصت الدراسة إلى األثر االيجابي لتقلب سعر الصرف على أداء القطاع المصرفي معب اًر

عنه بنسبة اإلقراض إلى إجمالي الودائع المصرفية.
ثانيا :اإلطاة التجريبي
 .1منهجية الدةاسة التجريبية

في ضوء ما عرضته األطر النظرية والدراسات التجريبية التي تناولت موضوع الدراسة ،وإلثبات فرضيات

الدراسة الرئيسة والوصول إلى أهدافها األساسية ،وبهدف صياغة تشخيص كمي ألثر تقلبات سعر الصرف
(المتغير المستقل) في مؤشرات تنمية القطاع المصرفي (المتغيرات التابعة) لعينة الدول العربية والمؤلفة من

(الجزائر ،البحرين ،مصر ،األردن ،الكويت ،لبنان ،المغرب ،عمان) تم بناء أربعة نماذج قياسية ،اهتم األول بأثر
تقلبات سعر الصرف والمتغيرات الضابطة (االنفتاح المالي ،التضخم ،سعر الفائدة)على مؤشر العمق في القطاع

المصرفي ،في حين اختص الثاني بأثرهم في مؤشر استقرار القطاع المصرفي ،بينما ُعني الثالث بأثر تلك
المتغيرات في مؤشر الوصول إلى الخدمات المصرفية ،وأخي ار انفرد الرابع بأثرهم في مؤشر الكفاءة المصرفية،

وباستخدام ما يعرف بأسلوب البيانات المزدوجة المتوازنة للمدة ( )2019-1996أصبح عدد المشاهدات ()192
مشاهدة.
أ .اسلوب البيانات المزدوجة:

وهي مجموعة من المشاهدات المتكررة عند مجموعة من الوحدات في فترات زمنية متعددة ،وبعبارة أخرى

إنها تلك البيانات التي تجمع بين خصائص كل من البيانات المقطعية والسالسل الزمنية في ذات الوقت ،فالبيانات
المقطعية تصف سلوك عدد من الوحدات المقطعية عند فترة زمنية واحدة ،بينما تصف بيانات السلسة الزمنية
سلوك تلك الوحدة خالل فترة زمنية معينة(Muati& Belhawisel, 2019, (Al-Dabbagh, 2020, 74) .
)259-305
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ب .اختباة استقراةية البيانات المزدوجة:

تعد االستق اررية شرطاً مهما واساسياً يجب أن يتوافر في البيانات المزدوجة من أجل تقدير واختبار العالقات

التي تربط بين المتغيرات االقتصادية ،حيث ان فقدانها يؤدي إلى نتائج غير سليمة او الحصول على انحدار زائف
ال يمكن االعتماد على نتائجه كونها مضللة وغير واقعية.
وقد ظهرت العديد من االختبارات في هذا المضمار ،إال أن أكثرها شيوعاً واستخداماً في الدراسات االقتصادية

والمالية هو اختبار ( ، Levin, Lin & Chu)2002( )LLCلذا تم اعتماده بتطبيقه علـى كل متغيـر من متغيرات
الدراسة ).(Ali, 2021, 97-110) (Al-Iraqi, 2017, 445-474

ج .النماذج األساسية لتحليل بيانات السالسل الزمنية المقطعية:


أنموذج االنحداة التجميعي :يعد من أبسط نماذج تحليل البيانات المزدوجة ،حيث تكون فيه جميع معلمات



األنموذج ،ويتم تقديـر األنموذج باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية)(Eom et al.,2007, . (OLS
)(Al-Jammal, 2012, 266-285) (Ali, 2021, 97-110) 571-587
أنموذج األ ثر الثابت :يقصـد بمصطلـح األثر الثابت بـأن معلمة األنموذج لـكل مجموعـة بيانـات مقطعيـة ال

االأنموذج ثابتة لجميع الفترات الزمنية ،وهو بذلك يهمل تأثير الزمن وتأثير اختالف الخصائص الفردية في

تتغيــر عبر الزمـن ،وإنمـا يكـون التغيـر فقـط فـي مجاميـع البيانـات المقطعيـة ،أي األنموذج يتعامل مع االثار
المقطعية واالثار الزمنية لمجموعات الدول كقواطع تعبر عن االختالفات الفردية (بين الدول داخل المجموعة)

أو الزمنية .ولتقدير أنموذج األثر الثابت عادة ما تستخدم طريقة المربعات الصغرى للمتغيرات الوهمية
) ،(LSDVكونها تسمح باختالف المقطع الثابت لكل دولة الحتوائها على متغيرات وهمية بعدد )(N-1



لتمثيل المقاطع وعدد ) (T-1لتمثيل الفترات الزمنية ،وكما موضح في المعادلة التالية (Al-Iraqi, 2018,
)(Greene, 2003, 285) (Al-Thalabi& Zaalan, 2018, 1-24) 71-104
أنموذج األ ثر العشوائي :يتعامل هذا األنموذج مع اآلثار المقطعية واآلثار الزمنية على أنها معلمات
عشوائية وليست معلمات ثابتة ،مستندا إلى أن تلك اآلثار هي متغيرات عشوائية مستقلة بوسط حسابي مساو
للصفر ،وبتباين محدد وتضاف كمكونات عشوائية في حد الخطأ العشوائي .كما يقوم هذا األنموذج على

افتراض عدم ارتباط االثار العشوائية بمتغيرات األنموذج التوضيحي(Al-Iraqi& Al-Nuaimi, 2018, .
)(Baltagi, 2005,36) 104-121
د .اختياة األ نموذج المناسب:
بهدف اختيار األنموذج األنسب من نماذج البيانات المزدوجة يتم اجراء اختبارين احصائيين ويكون االختيار

عبر مرحلتين :في المرحلة األولى يتم استخدام اختبار Fisherللمفاضلة بين أنموذج االنحدار التجميعي وأنموذج
األثر الثابت في التقدير .فإذا أشارات النتائج إلى أفضلية أنموذج االنحدار التجميعي للبيانات نتوقف عند هذه

المرحلة  ،أما في حال أشارت النتائج إلى أفضلية أنموذج األثر الثابت ،ننتقل إلى المرحلة الثانية ونقارن بين أنموذج
التأثيرات الثابتة وأنموذج التأثيرات العشوائية باستخدام اختبار (Abdali, (Baltagi,2005,13) Hausman
)2010, 3-52
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 .2مصادة البيانات

بهدف تجنب اختالف البيانات وتباينها فقد تم االستناد إلى قاعدة بيانات التنمية المالية العالمية (Global

) Financial Development Databaseالصادرة عن البنك الدولي ) .(World Bankوقاعدة بيانات
االقتصاد العالمي ( )The Global Economyللوصول إلى بيانات مؤشرات المتغيرات االقتصادية ومؤشرات
تنمية القطاع المصرفي (العمق ،االستقرار ،الكفاءة) ،بينما تم االعتماد على بوابة التنمية العربية للحصول على

بيانات مؤشر الوصول

 .3متغيرات األ نموذج:

 .1المتغيرات التابعة (المعتمد ) :تتضمن المتغيرات المعتمدة أو التابعة أربعة مؤشرات مالية ،والتي عدت
األكثر استخداما وشيوعاً في البحوث والدراسات التجريبية ،حيث يعبر كل مؤشر عن أحد أبعاد تنمية القطاع
المصرفي المتمثلة بالعمق واالستقرار والوصول والكفاءة وكما يأتي:

أ .المطلوبات السائلة نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي (:)LL

يعد هذا المؤشر أكثر المقاييس شيوعا واستخداما للتعبير عن عمق القطاع المصرفي .فارتفاع معدالته عادة

ما يعكس قدرة المصارف على جذب المدخرات لفترات طويلة وهو ما يرفع من امكانياتها على االستثمار
وتقديم القروض طويلة األجل ،وهو ما يقود إلى رفع مستويات تنمية القطاع المصرفي (Donia,2012,
)(Khalaf, 2011, 179-194) 2
ب .مؤشر :Z- Score
هو مقياس رئيس للتعبير عن حالة االستقرار المالي التي يتمتع به القطاع المصرفي ،ويمتاز بقدرته على
قياس المخاطر والتقاط احتمالية تعثر القطاع المصرفي (احتمالية التخلف عن السداد) &(Lepetit
) ،(Donia, 2012,17(Strobel,2013,73–87إذ إنه كلما ارتفعت قيمة المؤشر زاد االستقرار المصرفي

والعكس صحيح عند تراجع قيم المؤشر واقترابها من الواحد الصحيح وصوال للصفر أو السالب يصبح
المصرف في حالة عدم االستقرار). (Al-Khazraji& Al-Araji, 2020, 323-344
ج .مؤشر التركز المصرفي (نسبة الموجودات المصرفية التي تحتفظ بها المصاةف الخمسة األولى) (:)CO

تعد هذه النسبة من أهم المؤشرات المستخدمة للتعبير عن الوصول إلى الخدمات المالية ،فارتفاعها انما

يعكس حيازة عدد قليل من المؤسسات المالية لنسبة عالية من موارد القطاع المصرفي ،بما يؤثر سلبا على
المنافسة ،وتنوع وربحية الخدمات المالية ،واخي اًر ضيق شريحة الزبائن المستفيدين من تلك الخدمات بما
يصب في تقويض تنمية القطاع المصرفي )(Bara et al,. (The Arab Monetary Fund, 2020, 7
)2017, 151
د .هامش سعر الفائد (:)BIM
ويشير إلى الفرق بين أسعار الفائدة على اإلقراض واإليداع المقدم من قبل المصارف .فكلما انخفضت قيمة

الهامش ،دل ذلك على فعالية أكبر للوساطة المالية (Shifotoka, 2014, 22) (Amous, 2017, 11) (Abu-
)Alezz, 2020, 29-56
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 .2المتغيرات المستقلة (التوضيحية) :لتوضيح أثر تقلبات سعر الصرف في تنمية القطاع المصرفي تجريبيا،
واستناداً إلى الطروحات النظرية والدراسات االقتصادية والمالية التي حاولت تأطير ذلك ،تم اعتماد متغير:

أ .سعر الصرف) :(EXاعتمد سعر الصرف الرسمي كمؤشر معبر عن سعر الصرف بعده المقياس االكثر
شموال واستخداما من قبل غالبية الدراسات االقتصادية والمالية.

اضيف اليه متغيران اقتصاديان ضابطان تعدهما الدراسات االقتصادية والمالية من المتغيرات االقتصادية
الرئيسة المؤثرة في تنمية القطاع المصرفي بصورة مستقلة من جانب ،ومن خالل تأثيرهما على إمكانية استجابة
تنمية القطاع المصرفي للتغيرات الحاصلة في سعر الصرف من جانب آخر ،وهما:
ب .االنفتاح المالي ) :(FDIتم االعتماد على االستثمار األجنبي المباشر نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي

للتعبير عن االنفتاح المالي ،الذي من المتوقع ووفقا للعديد من الدراسات التجريبية أن يمارس تأثي ار إيجابيا في

تنمية القطاع المصرفي(Toyin & Toyin, ،(Levine, 2001 ,688) )Ashraf, 2017, 6-13( .
)2016, 93-117
ت .التضخم ) :(INFبهدف التعبير عن التضخم تم استخدام معدل التغير في الرقم القياسي ألسعار المستهلك.
الذي جاءت معظم الدراسات التجريبية لتؤكد آثاره السلبية الضارة على تنمية القطاع المصرفي وتطوره.

)Nouaili et al ،2015 ،410-417( ، )Gezae ،2015،44( ، )Donia ،2012،31
ج .سعر الفائد ( :)Rمن أجل التعبير عن سعر الفائدة تم االستعانة بسعر الفائدة على الودائع ،والذي أكدت
العديد من الدراسات التجريبية على أثره اإليجابي في تنمية القطاع المصرفي)Attia, 2008, 132-145( .

()Omar& Hammoud, 2008, 93-108( )Ojeaga et al, 2013,8

وفقاً لما تقدم يمكن صياغة نماذج التقدير على شكل أربع دوال رياضية ُيستند اليها في بناء أربع معادالت
قياسية ،تختلف في متغيراتها المعتمدة وتتماثل في متغيراتها المستقلة ،حيث تعكس المعادلة األولى أثر سعر
الصرف ،واالنفتاح المالي ،والتضخم ،وسعر الفائدة في مؤشر العمق المصرفي ) .(BDفي حين تبنى المعادلة
الثانية لتبين أثر المتغيرات المستقلة السابقة في مؤشر االستقرار المصرفي ) ،(BSأما المعادلة الثالثة فتبنى لتبين

أثر المتغيرات نفسها في مؤشر الوصول المصرفي ) ،(BAوأخي ار تبنى المعادلة الرابعة لتوضح أثر تلك المتغيرات
في مؤشر الكفاءة المصرفية ) (BEوكما يأتي:
)BD = F (EXG, FDI, INF, R)…….. (1
)BS = F (EXG, FDI, INF, R)…….. (2
)BA = F (EXG, FDI, INF, R)…….. (3
)BE = F (EXG, FDI, INF, R)…….. (4
)BD = β0 + β1 EXG + β2 FDI + β3 INF + β4 R + εi …….. (1
)BS = β0 + β1 EXG + β2 FDI + β3 INF + β4 R + εi …….. (2
)BA = β0 + β1 EXG + β2 FDI + β3 INF + β4 R + εi …….. (3
)BE = β0 + β1 EXG + β2 FDI + β3 INF + β4 R + εi …….. (4
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 .4تقدير النماذج وتحليل النتائج

للوصول إلى نتائج وتقديرات ألثر تقلبات سعر الصرف في تنمية القطاع المصرفي في البلدان العربية للمدة

( )2019-1996تتمتع بكون قيمها غير زائفة او مضللة عبر التأكد من استقرار البيانات الخاصة بمتغي ارت

الدراسة ،والتي عكستها الرسوم البيانية في الشكل ( ،)1والمدعومة بنتائج اختبار  Levin-Lin-Chuالتي ادرجت

في الجدول ( ،)1والتي اكدت على عدم استق ارريه متغيرات الدراسة اال عند الفرق األول ،باستثناء (االنفتاح
المال ،FDIوالتضخم ،INFوالكفاءة المصرفية  )EFFحيث اثبتوا استقرارهم عند المستوى.
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 لمتغي ارت الدةاسةPanel Data  الستقراةيه بيانات الـLevin-Lin-Chu,2002 نتائج اختباة:)1( الجدول
Varia
bles
EX
Prob.
FDI
Prob.
INF
Prob.
R
Prob.
BD
Prob.
BS
Prob.
Log
BA
Prob.
BE
Prob.

Level

First Difference

1.2900
0.9015
-4.3029
0.0000
-3.5562
0.0002
-4.3956
0.0000
3.3285
0.9996
2.1052
0.9824

Intercep
t
1.15602
0.8762
-4.2571
0.0000
-7.7486
0.0000
-2.42250
0.0077
-2.3348
0.0098
-1.2369
0.1080

Trend and
Intercept
1.02214
0.8466
-2.03805
0.0208
-7.30426
0.0000
-0.46229
0.3219
-0.86735
0.1929
-1.05620
0.1454

0.4522
0.6745

-1.0954
0.1367

-2.52452
0.0058

-1.720
0.0427

-2.2718
0.0115

-3.5868
0.0002

None

None

Intercept

-7.77251
0.0000

-6.71685
0.0000

Trend and
Intercept
-4.91947
0.0000

-11.2969
0.0000
-10.4180
0.0000
-11.8408
0.0000

-7.69350
0.0000
-9.15625
0.0000
-9.78159
0.0000

-5.15520
0.0000
-6.78620
0.0000
-8.45657
0.0000

-14.0900
0.0000

-10.9811
0.0000

-7.86289
0.0000

Eviews 10  إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج برنامج:المصدر
) التي عرضت في الجدول1960( Chow-Test وباعتماد نتائج اختبار،بناء على ما تقدم من معطيات
ً
) أكثر مالءمة وأفضلية مقارنة بأنموذج االنحدارFEM(  تبين قبول فرضية العدم وعد أنموذج األثر الثابت،)2(
.( في النماذج االربعةPanel Data) ( في تحليل البيانات المزدوجةPRM) التجميعي
 للنماذج االةبعةChow-Test  اختباة:)2( جدول
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test
Cross-section F
Cross-section Chi-square
Effects Test
Cross-section F
Cross-section Chi-square
Effects Test

)BD(  ألنموذج العمق المصرفيChow-Test اختبار
Statistic
d.f.
Prob.
56.229421
(7,180)
0.0000
222.525274
7
0.0000
)BS(  ألنموذج االستقرار المصرفيChow-Test اختبار
Statistic
d.f.
Prob.
127.358206
(7,180)
0.0000
342.502062
7
0.0000
)BA(  ألنموذج الوصول المصرفيChow-Test اختبار
Statistic
d.f.
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0.0000
0.0000
Prob.
0.0000
0.0000

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Cross-section F
117.429351
)(7,180
Cross-section Chi-square
329.625961
7
اختبار  Chow-Testألنموذج الكفاءة المصرفية ()BE
Effects Test
Statistic
d.f.
Cross-section F
20.347817
)(7,180
Cross-section Chi-square
111.925220
7

المصدر :إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج برنامج Eviews 10

وباعتماد اختبار  Hausmanللمفاضلة بين نتائج التقدير المستندة إلى أنموذج ( )FEMمع نتائج أنموذج

) (REMللنماذج االربعة ،والمثبتة نتائجه في الجدول ( ،)3تبين قبول فرضية العدم والتي تعكس اتساق النتائج
المقدرة وفقا لمنهجية ( )FEMفي نماذج الدراسة ،باستثناء أنموذج الوصول ،إذ تم تبني الفرضية البديلة واعتماد
النتائج المقدرة وفقا لمنهجية ) (REMفيه.
الجدول ( :)3اختباة  Hausmanللنماذج االةبعة
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
اختباة  Hausmanأل نموذج العمق المصرفي ()BD
Prob.

Chi-Sq. d.f

Summary Chi-Sq. Statisti

0.0131

4

12.660771

Test Summary
Cross-section random

اختباة  Hausmanأل نموذج االستقراة المصرفي ()BS
Prob.

Chi-Sq. d.f

Summary Chi-Sq. Statisti

0.0000

4

29.104490

Test Summary
Cross-section random

اختباة  Hausmanأل نموذج الوصول المصرفي ()BA
Prob.

Chi-Sq. d.f

Summary Chi-Sq. Statisti

0.3244

4

4.656078

Test Summary
Cross-section random

اختباة  Hausmanأل نموذج الكفاء المصرفية ()BE
Prob.

Chi-Sq. d.f

Summary Chi-Sq. Statisti

0.0000

4

139.905077

Test Summary
Cross-section random

المصدر :إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج برنامج Eviews 10
بناء على ما تقدم من معطيات وما سبق من اختبارات للعديد من النماذج في تقدير أثر تقلبات سعر الصرف
) (EXوالمتغيرات الضابطة (االنفتاح المالي  ،FDIوالتضخم  ،INFوسعر الفائدة  )Rفي مؤشرات تنمية القطاع
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المصرفي المعبر عنها في األنموذج األول بالمطلوبات السائلة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي) ، (LLوفي
األنموذج الثاني ب ، Z-Scoreوفي األنموذج الثالث بمؤشر التركز المصرفي (نسبة الموجودات المصرفية التي
تحتفظ بها المصارف الخمسة األولى) ) ،(COوفي األنموذج الرابع بهامش سعر الفائدة ) ،(BEوالمدرجة نتائجها
في الجدول ()4

الجدول ( :)4أثر تقلبات سعر الصرف والمتغيرات الضابطة في أبعاد تنمية القطاع المصرفي
)Method: Panel least squares (Cross-section random effects
Sample: 1996 2019
Periods included: 24
Cross-sections included:8
Total panel (balanced) observations: 192
األ نموذج األول
أثر تقلبات سعر الصرف والمتغيرات الضابطة في العمق المصرفي ()BD
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
-0.337912
0.143389
-2.356612
0.0195
-0.728371
0.367769
-1.980513
0.0492
-3.155013
0.405039
-7.789401
0.0000
174.5007
28.99361
6.01859
0.0000
F-statistic
)Prob. (F-statistic

203.5967
0.000000

0.918357
0.913846
0.475160

Variable
EX
INF
R
C
Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
Durbin-Watson stat

األ نموذج الثاني
أثر تقلبات سعر الصرف والمتغيرات الضابطة في االستقراة المصرفي ()BS
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
EX
0.121109
0.048396
2.502462
0.0132
INF
0.281378
0.122832
2.290757
0.0231
C
-0.867049
9.726197
-0.089146
0.9291
Weighted Statistics
R-squared
0.838929
F-statistic
105.3263
Adjusted R-squared
0.830964
)Prob. (F-statistic
0.000000
Durbin-Watson stat
0.231273
األ نموذج الثالث
أثر تقلبات سعر الصرف والمتغيرات
t-Statistic
Prob.
-2.771554
0.0062
2.267529
0.0245
133.4437
0.0000

280.9859

الضابطة في الوصول المصرفي ()BA
Coefficient
Std. Error
-0.050703
0.018294
0.023158
0.010213
1.936742
0.014514
F-statistic

0.932863

Variable
Log EX
Log FDI
C
Weighted Statistics
R-squared
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)Method: Panel least squares (Cross-section random effects
Sample: 1996 2019
Periods included: 24
Cross-sections included:8
Total panel (balanced) observations: 192
Adjusted R-squared
0.929543
)Prob. (F-statistic
Durbin-Watson stat
0.481600

0.000000
األ نموذج الرابع

أثر تقلبات سعر الصرف والمتغيرات الضابطة في الكفاء المصرفية ()BE
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
0.025371
0.006840
3.708956
0.0003
0.055312
0.017361
3.185950
0.0017
-2.339148
1.374717
-1.701548
0.0905
16.27372
0.000000

F-statistic
)Prob. (F-statistic

0.445905
0.418505
0.399818

Variable
EX
INF
C
Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
Durbin-Watson stat

يمكن مالحظة ما يأتي:

 .1أظهر سعر الصرف تأثيره المعنوي في النماذج األربعة لتنمية القطاع المصرفي .إذ توافق أثره اإليجابي في

مؤشر كل من (االستقرار ،والكفاءة المصرفية) مع النظرية االقتصادية وبمعامالت بلغت (،)0.121109

( )0.025371على التوالي ،مقابل أثره السلبي في مؤشري (العمق ،والوصول المصرفي) والذي جاء مناقضاً
للنظرية االقتصادية وبمعامل ( )0.337912لمؤشر العمق ،ومعامل مرونة ( )0.050703لمؤشر الوصول،

إذ إن ارتفاع سعر الصرف سيقود األفراد إلى سحب ودائعهم من المصارف ألغراض المضاربة في سوق
الصرف األجنبي (Keshtgar, 2020, 39-56) ،بما يولد اثا اًر سلبية على الميزانية ،والناجم عن نقص
السيولة ،وتزايد الحالة الضبابية بما يصعب التنبؤ بهامش الربح اإلجمالي ،والقيمة الحقيقية للموجودات
والمطلوبات والدخل والتكاليف المرتبطة بها) ، (Babazadeh& Farrokhnejad, 2012, 70-77وبالتالي
الحد من تنمية وتطوير القطاع المصرفي.
 .2توافق األثر السلبي للتضخم في مؤشر العمق المصرفي مع النظرية االقتصادية وبمعامل (،)0.728371
مقابل أثره اإليجابي في مؤشر كل من (االستقرار والكفاءة المصرفية) ،والمتناقض مع النظرية االقتصادية
وبمعامل ( )0.055312( )0.281378على التوالي ،ويعود سبب ذلك إلى أن ارتفاع معدالت التضخم قد
يدفع بالوحدات االقتصادية إلى زيادة مقدار مدخراتهم النقدية ،عبر سعيهم إلى الحفاظ على المستوى
المستهدف لثروتهم أو موجوداتهم السائلة نسبة إلى دخولهم ،فضالً عن لجوئهم وبهدف التحوط ضد مخاطر

التضخم إلى القطاع المصرفي إليداع اموالهم ،والحصول على عوائد تتمثل بأسعار الفائدة التي ترتفع تزامناً

مع ارتفاع مستوياته (.)Duran & Duran, 2017, 908-919
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 .3توافق األثر اإليجابي لالنفتاح المالي في مؤشر الوصول المصرفي مع النظرية االقتصادية وبمعامل مرونة

( ،)0.023158في حين جاء األثر السلبي لسعر الفائدة في مؤشر العمق المصرفي مناقضاً للنظرية
االقتصادية وبمعامل ( ،)3.155013وربما يعود ذلك إلى أن االرتفاع في سعر الفائدة يجعل المستثمرين

أكثر حساسية لفروق العائد على الموجودات المختلفة وفي ظل عدم تدخل السلطات النقدية سيؤدي ذلك إلى
قيام المودعين بسحب أموالهم من المصارف) (Youssef, 2020, 1155-1176بما ينعكس سلباً على قدرة
المصارف في الحصول على أموال سائلة ،ومن ثم تقديمها إلى مختلف الوحدات االقتصادية في شكل

قروض وسلف ()Gezae, 2015, 44

 .4فشل المتغيرين المتمثلين (باالنفتاح المالي ،وسعر الفائدة) في إثبات تأثيرهما المعنوي في أنموذجي (االستقرار
المصرفي  ، BSوالكفاءة الصرفية) ،كما فشل كل من (التضخم ،وسعر الفائدة) في اثبات معنويتهما في

أنموذج (الوصول) ،فضال عن عدم معنوية دخول االنفتاح المالي في أنموذج العمق المصرفي ،وربما يعود
كل ذلك إلى الطبيعة الخاصة بالبيئة االقتصادية والسياسية واالجتماعية والدينية للبلدان العربية مقارنة ببلدان

العالم األخرى ،حيث تؤدي مثل هكذا عوامل عشوائية غير قابلة للقياس إلى فقدان بعض المتغيرات

االقتصادية تأثيرها المعنوي الذي من المقرر وبحسب المنطق االقتصادي أن تمارسه في تنمية القطاع
المصرفي.

 .5أسهم التغير في سعر الصرف والمتغيرات الضابطة (االنفتاح المالي ،التضخم ،سعر الفائدة) بتفسير ما
مقداره  %41.8505 ,%92.9543, %83.0964, %91.3846على التوالي من التغيرات في الحاصلة
في مؤشرات تنمية القطاع المصرفي.

ثالثا :الخاتمة

شهد القطاع المصرفي العربي تطو ار كبي ار في السنوات األخيرة نتيجة الجهود التي بذلتها معظم الدول العربية

لتحريره واصالحه اال انه مازال يواجه عددا من التحديات الناتجة عن التطورات السريعة في العمل المصرفي
الدولي ،االمر الذي استدعى دراسة وتشخيص تقلبات سعر الصرف المؤثرة في تنمية القطاع المصرفي والتي
شكلت الهدف الرئيسي الذي سعت الدراسة إلى تحقيقه ،مستخدمة األبعاد األربعة لتنمية القطاع المصرفي (العمق
 ،BDاالستقرار  ،BSالوصول  ،BAالكفاءة  )BEفي البلدان العربية (الجزائر ،البحرين ،مصر ،األردن ،الكويت،
لبنان ،المغرب ،عمان) وللمدة ( ،)2019-1996كنماذج ألثبات ذلك ،وباستخدام منهجية البيانات المزدوجة
المتوازنة لكل أنموذج من النماذج األربعة تم التوصل إلى العديد من االستنتاجات والتوصيات والمتمثلة باالتي :
أ .االستنتاجات:

 .1مثل سعر الصرف المرآة التي عكست مستوى تعامل القطاع المصرفي وانفتاحه على العالم الخارجي بعده أداة
الربط بين االقتصاد المحلي وباقي اقتصادات العالم ،إال أن عدم استق ارره انعكس في تباين تأثيره على مؤشرات
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تنمية القطاع المصرفي ،حيث أظهر تأثي اًر سلبياً في أنموذجي العمق والوصول المصرفي ،مقابل أثره اإليجابي
في أنموذجي االستقرار والكفاءة المصرفية.

 .2يعد االنفتاح المالي أحد المتغيرات االقتصادية المهمة المؤثرة في تنمية القطاع المصرفي ،حيث أظهرت النتائج
معنوية تأثيره في مؤشر العمق المصرفي.

 .3لقد كان لتباين تأثير معدالت التضخم ما بين اإليجابي والسلبي سبباً في دفع بعض مؤشرات تنمية القطاع
المصرفي بعيداً عن تحقيق مستويات نموه وتطوره في دول العينة ،يعود سبب ذلك نتيجة للتباين في مستوى
تطبيق السياسات االقتصادية الداعمة الستهدافه والحفاظ عليه ضمن الحدود المقبولة ،بما يؤدي إلى التهاون

وإحداث اآلثار الضارة الناجمة عن االرتفاع المضطرد في معدالته.

 .4شكلت التغييرات في سعر الفائدة أحد المحددات لتنمية القطاع المصرفي ،حيث أظهرت آثا اًر سلبية على
مستويات تنميته في أنموذج العمق المصرفي في بلدان العينة ،وربما يعود األثر السلبي لها ،إلى أن تحديد
اسعار الفائدة في البلدان العربية ال يعتمد على قوى العرض والطلب ،بل يتم عن طريق البنك المركزي من

خالل تدخله في تحديد حركة أسعار الفائدة وفقاً ألهداف معينة واستخدامها كآلية للتأثير على الوضع

االقتصادي.

ب .المقترحات:

 .1وضع إستراتيجية محددة للتحسين التدريجي لسعر الصرف وبما يضمن استق ارره تجاه الدوالر االمريكي في
البلدان عينة الدراسة ،بما يعزز وجود بيئة داعمة لسالمة واستقرار القطاع المصرفي وحسن سيره نحو تحقيق
مقتضيات تنميته وتطوره.
 .2العمل على تبني السياسات التحررية الداعمة لألثر االيجابي لالنفتاح المالي في تنمية القطاع المصرفي،
من خالل توفير البيئة المناسبة له ،فضالً عن جذب وتشجيع المستثمرين األجانب عبر منحهم حوافز

كاالمتيازات الجمركية واإلعفاءات الضريبية ،بما يعزز األثر االيجابي لتزايد تدفقات االستثمار االجنبي
المباشر في تنمية القطاع المصرفي.

 .3المحافظة على مستويات متدنية من التضخم والتي تدعم وتحفز وعلى المدى الطويل من النشاط االقتصادي
عامة والقطاع المصرفي خاصة.

 .4تحرير أسعار الفائدة وعدم التدخل في عملية تخصيص التسهيالت االئتمانية ،وترك األمر برمته إلى
المصارف وفقاً للمعايير المصرفية المعمول بها والتخلي عن سياسات الكبح المالي والتي لها عظيم األثر

في صد القطاع المصرفي نحو تحقيق مستويات تنميته المنشودة.
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