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 مخص:الم
عمى السيولة المصرفية لممصارف ىو قياس تأثير تقمبات سعر الصرف ىذا البحث  ىدف 

وتحديد  متغير المستقل مع المتغير التابع،وامكانية تحديد مدى ارتباط الالتجارية العراقية عينة البحث، 
عمى السيولة المصرفية لممصارف التجارية عينة سعر الصرف السوقي المستقل مدى تأثير المتغير 

يتمثل المتغير التابع بالسيولة بسعر الصرف السوقي، كما مثل المتغير المستقل ت، إذ يالدراسة
القوائم وتم تحميل بينات ، معدل المتمثل بجائحة كورونا وىمي مع ادخال متغير وسيط المصرفية

 EViews برمجيات الـوتم االعتماد عمى (، 3132-3122) المالية لممصارف التجارية العراقية لمفترة
، بين متغيرات البحثاالرتباط والتأثير البيانات بيدف تحديد مدى في عممية معالجة   Excel و  12

المتغير المستقل سعر  التي تدل عمى وجود اثر معنوي بين االستنتاجات الى اىم  الباحث وقد توصل
يدل عمى ، وكذلك ان االختبار والتحميل االحصائي الصرف السوقي والمغير التابع السيولة المصرفية

  عدم وجود مشكمة ارتباط بين المتغير المستقل والمتغير التابع.
 الكممات المفتاحية: ) تقمبات سعر الصرف، السيولو المصرفية، جائحة كورونا(.
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Abstract 
The objective of this research is to measure the effect of exchange rate 

fluctuations on the banking liquidity of the Iraqi commercial banks, the 

research sample, and the possibility of determining the extent of the 

correlation of the independent variable with the dependent variable, and to 

determine the extent of the impact of that variable on the banking liquidity of 

the commercial banks in the study sample, as the independent variable is 

represented by the market exchange rate, The dependent variable is 

represented by banking liquidity with the introduction of a modified 

intermediate variable represented by the Corona pandemic, and the data of 

the financial statements of Iraqi commercial banks for the period (2011-2021) 

were analyzed, and the EViews 12 and Excel software were relied on in the 

data processing process in order to determine the extent of the correlation and 

influence between variables Research, and the research reached the most 

important conclusions that indicate a significant effect between the 

independent variable market exchange rate and the dependent variable bank 

liquidity, as well as that the test and statistical analysis indicate that there is 

no problem of correlation between the independent variable and the 

dependent variable. 
Keywords: (exchange rate fluctuations, bank liquidity, corona pandemic). 
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 المقدمة
 يشكل الذي لمبمد االقتصادي االستقرار محددات أىم أحد ىو الصرف سعر ان 

 اقتصاد لكل األىمية بالغ انو كما بمد أي في التجاري التبادل مستوى عمى حيوًيا دوًرا
 صرف سعر مقابل عممتو الصرف سعر تقييم إلعادة البمد يحتاج السبب ليذا العالم في

 صرف بسعر الخاصة الشرائية القوة قياس اجل من دوري بشكل االخرى البمدان عمالت
 المصرفي لمقطاع المالية السالمة مؤشرات وتحميل دراسة ان ، اخر جانب من .عممتو

 وتؤثر تتأثر التي االقتصادية القطاعات اكثر ىو القطاع ىذا الن أيضا ميمو التجاري
 في القطاع ىذا يمعبو الذي االساسي الدور بسبب وذلك وتقمباتو الصرف سعر في

 الذي الدافع ىو المصرفي النظام ان كما ، البمد داخل واالعمال المال وحركة االقتصاد
 يقدميا التي المتعددة المصرفية والخدمات العمميات خالل من االقتصادية الكفاءة يحفز
 ذلك، عن البمد، فضال في اقتصادي نمو لتحقيق االستثمار قنوات في المدخرات لتعبئة
 وأداء سموك عمى التأثير عبر المصارف أداء عمى سمباً  الصرف سعر تقمب يؤثر

 لمعممة. الصرف سعر تقمب مستوى بشأن التأكد عدم خالل من والمقترضين المودعين
 والحياة االقتصادي النشاط تعطيل الى كورونا جائحة أدت المنطمق ىذا ومن       
 الحازمة التدابير من جممة اتخذ لذا ، العراق فييا بما العالم انحاء جميع في اليومية
 الصحية الرعاية لنظام السميم األداء لضمان جيودىا وكثف الجائحة تفشي من لمحد

 الجائحة تفشي وبسبب ذلك ومع ، وتضررا ضعفاً  األكثر الفئات وحماية واالجتماعية
 اغمب طال الذي االغالق حاالت عن الناجم والضعف التأكد عدم حالة زادت

 قيود وفرض البالد عموم في االعمال ومنشآت والمصرفية التجارية فييا بما المؤسسات
 اثرىا عمى انخفض الذي اقتصادية آثار في تسببت التي الجائحة الحتواء السفر عمى

 في انخفاض الجائحة تسببت ذلك عن فضال ، كبير بشكل واالرباح واالستثمار اإلنتاج
 يعتمد الذي البمد داخل االقتصادي الوضع استقرار عدم الى ادى مما النفط أسعار
 يعمل االنخفاض وىذا التشغيمية موازنتو لتمويل النفط واردات عمى كمي شبو بشكل
 ربط وتيديد المركزي البنك لدى األجنبي النقد احتياطيات استنزاف عمى تدريجي بشكل



 هـ4444-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 

 2453 

 عمى اثر اقتصادي اضطراب حدوث الى ذلك ساعد مما بالدوالر العراقي الدينار
 عمى بدوره اثر الذي المصرفي القطاع نشاط تأثر لذلك ، ونتيجة الصرف سعر استقرار
 .المالي ومركزىا المصارف أعمال نتائج
 لمقطاع السيولة عمى الصرف سعر تقمبات تؤثر مدى ألي ىنا، السؤال فان وعميو

 من والغرض المطروح التساؤل مع كورونا؟، وانسجاما جائحة ظل في العراقي المصرفي
 منيجية الى التطرق تم األول المبحث ففي ، مباحث اربعة الى تنظيميا تم الدراسة
 وأنواعو الصرف سعر يوضح الذي النظري باإلطار فتمثل الثاني المبحث ، الدراسة

 لمجانب الثالث الفصل تخصيص وتم ، المصارف في المستخدمة السيولة ومؤشرات
 السيولة ومؤشرات الصرف سعر بين العالقة لنوع التفسير يتناول الذي العممي

 بالدراسة الخاصة والتوصيات االستنتاجات اىم واالخير الرابع الفصل يقدم ، المصرفية
 .الباحث الييا توصل التي

 ، جائحة كورونا. السيولة المصرفيةسعر الصرف ، الكممات المفتاحية: 
 : منهجية الدراسةالمبحث األول

 مشكمة البحث  :اوالا 
 تأثيره بسبب لمبمدان االقتصادي واالستقرار النمو ركائز اىم من الصرف سعر يعد

 الصعيد عمى التجارية والتبادالت ومالية واالستثمارية الخدمية االنشطة عمى الحيوي
 من والتبادالت االنشطة ىذه عبر البمد في النقدية السمطة تتمكن اذ والدولي، المحمي
 ذلك ضوء وعمى االخرى البمدان عمالت مقابل عممتيا صرف سعر وتوازن تقييم اعادة
 فترة بين االزمات تحدث المنطمق ىذا لمبمد، ومن والتنافسية االقتصادية القدرة قياس  يتم

 القطاعات جميع في مختمفة آثار ليا وتكون والعالمي المحمي المستوى عمى واخرى
 وعدم تقمبات كحدوث النقدي النظام عمى التأثير عبر االقتصادي القطاع وبالتحديد
 مما المال واسواق والمصرفية المالية المؤسسات ايضا وتتأثر الصرف سعر في استقرار
 وىذا كبيرة خسائر حدوث وبالتالي االرباح مستويات في وتدني مالي تعثر الى يؤدي
 ىذه إن إذ كورونا، جائحة وىو اىميو واالكثر العالمي االخير الحدث في حصل الذي
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 الى ادى الذي البمد في النقدي النظام فتأثر ككل االقتصادي القطاع عمى اثرت الجائحة
 االقتصاد مستوى عمى التأكد عدم حالة بسبب الصرف سعر في وتقمب استقرار عدم

 والمؤسسات المالية االوراق االسواق الى الجائحة ىذه مخاطر وامتدت والعالمي المحمي
 و خمل حدوث في تسبب مما وعممياتيا انشطتيا عمى اثرت التي والمصرفية المالية
 ألجل تكمن مشكمة البحث في السؤال اآلتي : .عمميا في وفشل تمكئ

التجارية  سيولة المصارفما مدى تأثير التقمبات التي تحدث في سعر الصرف عمى 
 ظل جائحة كورونا؟في العراقية 

 البحثاهمية  :ثانياا 
تكمن االىمية في دراسة متغير سعر الصرف العممة لكونو أحد المتغيرات االقتصادية 
المعتمدة في رسم السياسة المالية والنقدية وخاصة عندما تكون العينة مصارف خاصة 

 السيولة مؤشرات اىمية ، تتجمىالتحويالتيحكم تعامالتيا الخارجية من خالل 
 المصارف عمل وآلية االوضاع عن الواقعية الصورة لبيان الدراسة في الموثقة المصرفية
 المالي التحميل ادوات احدى المؤشرات ىذه تعتبر ذلك ألجل العراقية المحمية التجارية

وكذلك بيان تأثير  المستقبل، في المصارف وتطور حركة بآلية التنبؤ في تستخدم التي
 جائحة كرونا عمى متغيرات البحث.

   البحث هدف: ثالثاا 
عمى )سعر السوق( قياس وتحميل أثر تقمبات سعر الصرف  ييدف البحث الى 

 (.3132-3122لمفترة ) في ظل جائحة كوروناالسيولة في المصارف التجارية العراقية 
 البحث اتفرضي :رابعاا 

 ةالسيولالفرضية الرئيسية االولى: تأثير سعر الصرف )سعر السوق( عمى مؤشرات 
 وتنبثق منها الفرضيات االتية: المصرفية

مقاسًا بنسبة  السيولة المصرفيةتأثير سعر الصرف )سعر السوق( عمى مؤشرات  -2
 .الموجودات المتداولة الى المطموبات قصير االجل
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مقاسًا بنسبة  المصرفية السيولةتأثير سعر الصرف )سعر السوق( عمى مؤشرات  -3
 .الموجودات المتداولة الى أجمالي الموجودات

 السيولةالفرضية الرئيسية الثانية: تأثير سعر الصرف )سعر السوق( عمى مؤشرات 
 في ظل جائحة كورونا وتنبثق منها الفرضيات االتية: المصرفية

مقاسًا بنسبة  المصرفية السيولةتأثير سعر الصرف )سعر السوق( عمى مؤشرات  -2
 .الموجودات المتداولة الى المطموبات قصير االجل في ظل جائحة كورونا

بنسبة  مقاساً  المصرفية السيولةتأثير سعر الصرف )سعر السوق( عمى مؤشرات  -3
 .جائحة كوروناالموجودات المتداولة الى أجمالي الموجودات في ظل 

 الحدود الزمانية والمكانية :خامساا 
قطاع المصارف التجارية  : سوق العراق لؤلوراق الماليةلمبحث الحدود المكانية -2

 .العراقية المحمية
 .(3132-3122) اذ تضمنت مدة البحث البيانات لمفترةالحدود الزمانية لمبحث:  -3

 : مجتمع وعينة الدراسةسادساا 
المصارف العراقية المساىمة المدرجة ضمن سوق العراق لؤلوراق  البحثيشمل مجتمع 

المالية اذ تم اختيار اربعة مصارف وىي)مصرف المنصور لالستثمار، مصرف الخميج 
  (3132-3122التجاري، مصرف بغداد، المصرف األىمي العراقي( لمفترة من العام )

 كما موضح في الجدول ادناه:
 التجارية المحمية العراقية عينة الدراسةالمصارف ( 1الجدول )

 رمز المصرف حجم الموجودات المصرف تسمسل
 BMNS 1461478949 مصرف المنصور لالستثمار 1
 BGUC 549145534 مصرف الخميج التجاري 2
 BBOB 1132744245 مصرف بغداد 3
 BNOI 632437786 المصرف األهمي العراقي 4



 هـ4444-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 

 2456 

الباحث بعد االطالع عمى المعمومات من سوق العراق الجدول من اعداد          
 لؤلوراق المالية قطاع المصارف التجارية

 ادوات واساليب البحثسابعاا: 
 االدوات المالية -أ

تم استخدام النسب المالية  ان يتم اثبات صحة الفرضيات من عدميامن اجل      
 وكذلك البيانات الخاصة بسعر الصرف )السوقي والنافذة( الصرفية الخاصة بالسيولة

 :التي تناسب عينة البحثالنماذج العممية  الصادرة من البنك المركزي
 

       
الموجودات المتداولة
اجمالي الموجودات

  1 -  نسبة الموجودات المتداولة الى اجمالي الموجودات 

(...............1) 

الموجودات المتداولة -2
المطموبات قصيرة االجل

   144*نسبة الموجودات المتداولة الى المطموبات قصيرة االجل 

(..........2) 
 االساليب االحصائية -ب

السيولة مجموعة من المؤشرات البيانات الخاصة بسعر الصرف و تم تضمين استخدام 
كأدوات مالية ألغراض التحميل والمتمثمة في المعادالت الخاصة باختبار  المصرفية

اإلحصائية في ىذه الدراسة لبيان وجود  الفرضيات مع الرموز التي تقابميا االساليب
االرتباط من عدمو بين المتغيرات ومن ثم استخدام االنحدار الخطي المتعدد لموصل 

تخراج البيانات الالزمة وتنظيميا وتصنيفيا الى معادالت االنموذج بعدما تم جمع واس
وىي  ر فرضيات البحث قياسًا عمى دراسة، كما تم استخدام النماذج الختباضمن برنامج

 :  كاآلتي
يتم االستفادة من  وتفرعاتيا لغرض اختبار الفرضيات الرئيسية األولى والثانية -2

 (:2-1النماذج رقم )
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 : حيث إن
 والتابعة المستقمة لممتغيرات العممية الرموز( 3) جدول

 الرمز المستخدم المتغير ت
          .  االجل قصير المطموبات/  المتداولة الموجودات نسبة 5
          نسبة الموجودات المتداولة / أجمالي الموجودات. 6
       السعر السوقي(.) سعر الصرف 7

9 
( في حالة وجود جائحة 2متغير وىمي )ثنائي(: يأخذ )

          (.1عكس ذلك يأخذ ) :2-كوفيد

      .قيمة الخطأ )البواقي( 10
 .العممية المصادر عمى االطالع بعد  الباحث اعداد من الجدول

 الجانب النظري لمبحث المبحث الثاني:
 سعر الصرف -اوالا 
 مفهوم سعر الصرف -1

من المعروف أن دولة واحدة يمكن أن تتعامل بعممة قانونية ويتم سداد االلتزامات اما 
االدخار عن طريق الشيك أو عن طريق تحويل الودائع المصرفية أو ودائع صناديق 

التحويل ، أو عن طريق األوراق التجارية او الكمبياالت مقومة بعممة وطنية، ولكن 
عندما تتعامل أي "دولة" مع أكثر من دولة ، تتوقف ىذه اآللية عن العمل ويحتاج 

 (.2016:283)وارتان، األمر إلى نظام لتحويل العمالت الوطنية من بعضيا البعض
سعر عممة بمد ما معبًرا عنو بعممة بمد يمكن تعريف سعر الصرف عمى انو ألجل ذلك 

آخر. والجدير بالذكر من الناحية العممية تتم جميع عمميات تداول العمالت تقريًبا 
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بالدوالر األمريكي في اغمب البمدان العالم ، عمى سبيل المثال يتم تداول كل من الفرنك 
 Ross,etما المقتبسة بالدوالر األمريكي)السويسري والين الياباني بأسعارى

al,2019:714 يحدد سعر الصرف عدد وحدات عممة معينة (، وفي سياق متصل
عمى سبيل المثال عدد الدوالرات األمريكية  يمكن شراؤىا بوحدة واحدة من عممة أخرى.

المطموبة لشراء وحدة واحدة من العممة األجنبية ، لذلك من الناحية العممية يتم من 
خالل النشرات االقتصادية لمبنك المركزي وسوق المال تقديم عروض األسعار المباشرة 

ممة أجنبية مثاًل عدد لمدوالر ويذكر فييا عدد الدوالرات مقابل الوحدة الواحدة من الع
الدوالرات مقابل كل يورو كأن يكون السعر المباشر لميورو بالدوالر األمريكي ىو 

 2.3952يورو مقابل  2دوالر لذا يمكن شراء  2.3952
 (.Brigham&Ehrhardt,2008:933دوالر)

     أنواع أسعار الصرف -2
الذي يتم بو  يعتبر سعر الصرف االسمي ىو السعرسعر الصرف اإلسمي:  -2-1

تداول عممة بمد ما مقابل عممة بمد آخر. وبالتالي فإنو يشير إلى السعر النسبي لعممة 
يمكن التعبير عن سعر  ، كما(Agarwal,2010:315)ما مقابل عممة بمد آخر

(  يشير ىذا التعبير عمى أنو سعر وحدة x  & y ) مثال الصرف االسمي بين عممتين
 ,y (Moosa لكل وحدة من  x عدد وحدات x العممة من حيث y واحدة من العممة

يمثل سعر الصرف االسمي سعر عممة معينة معبًرا عنو بعممة كذلك (. 2005:7
، اضافة الى ذلك يحدد سعر الصرف (:312929)المعموري،أخرى أو سمة عمالت

االسمي وفقًا لعمميات العرض والطمب في سوق الصرف في وقت زمني محدد ، وألجل 
مكن لسعر الصرف ان يتحرك وفقًا لحركة العرض والطمب وبحسب نظام سعر ذلك ي

، لذلك قد يختمف سعر الصرف االسمي وفًقا (:311:20)طارق، الصرف داخل البمد
 ما يمي :  إلى االسمي الصرف سعر تجزئة لنظام الصرف المعتمد في البمد ،اذ يمكننا 

 التجارية الرسمية.سعر الصرف الرسمي المستخدم في التبادالت  .2
 سعر الصرف الموازي السائد في األسواق الموازية.  .3
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 سعر الصرف الحقيقي -3-3
من التعارف عميو أن سعر الصرف ىو العنصر الرابط بين االقتصاد الداخمي لبمد ما 
واالقتصاد الدولي. ألجل ذلك بالنظر إلى المرونة المحدودة لؤلسعار الداخمية فإن سعر 
الصرف االسمي ىو المفتاح لتحديد سعر الصرف الحقيقي عمى المدى القصير 

قيقية ذات أىمية رئيسية في تحديد استقرار والمتوسط. كما تعتبر أسعار الصرف الح
االقتصاد الكمي وتعطي الدافع لتنشيط العمميات التجارية لمبمد ، وليذا السبب تم تكريس 
قدر كبير من االىتمام الميني لتحميل كل ما يحدد أسعار الصرف فعمًيا وكيف ينبغي 

حديد سعر لمحكومة التي تريد تعظيم معدل نمو دولتيا التعامل مع مسألة ت
. ومن ناحية اخرى ان سعر الصرف الحقيقي ىو (Williamson,2009:2)الصرف

السعر الذي يتم بموجبو تداول سمع بمد ما مقابل سمع بمد آخر. كذلك إن سعر الصرف 
الحقيقي يأخذ في االعتبار القوة الشرائية النسبية لمعممة 

لصرف الحقيقي يعبر سعر ااضافة الى ما تقدم ان  (،Agarwal,2010:315أيًضا)
عن التحركات الخاصة بسعر الصرف االسمي وذلك بعد طرح معدل التضخم من سعر 

 .(Shapiro,2013:55)الصرف االسمي
       سعر الصرف الفعال -3-4

ان سعر الصرف الفعال يعمل عمى قياس سعر تبادل العمالت في بمد ما مقابل سمة 
أو الحقيقية. إذ يعبر ىذا النوع من سعر  من العمالت األخرى سواء بالقيمة االسمية

الصرف عن الرقم القياسي الخاص بسعر صرف العممة لدولة ما مقاباًل لمعمالت 
االجنبية االخرى بعد ما تم ترجيحيا من خالل اوزان تعكس النمط الخاص بالتوزيع 

كثير  الجغرافي لحصة البمد من التبادل التجاري الخارجي لمشركاء التجاريين. كذلك في
من الحاالت يمعب سعر الصرف الفعال دور السعر النسبي لمسمع المتداولة ، كما ان 
في معظم االقتصادات المفتوحة ييتم صانعو السياسات أكثر بالمركز التنافسي الدولي 
اإلجمالي لبمدىم ، لذا في ىذه الحالة يجب أن تتضمن مقاييس سعر الصرف الفعالة 
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 Couharde,etلكل من الواردات والصادرات لمبمدالمناسبة أوزان التجارية 
al,2018:9-10) .) 

 سعر الصرف المتوازي -2-4
البد ان ندرك أن سعر الصرف في نقطة زمنية معينة يمثل سعر العممة مثل أي      

 اذ يتم تحديد سعر العممة عبر آلية العرض والطمب سمع أخرى تُباع في األسواق
Madura,2008:86)يتم تحديد سعر الصرف المتوازن عند النقطة  ذلك (. بناء عمى

التي يتساوى فييا الطمب مع العرض عمى العمالت األجنبية اي بمعنى عدم وجود 
بيانيًا عند  عجز او فائض في العمالت االجنبية ، ألجل ذلك تحدث عممية التوازن

 نقطة تقاطع منحنى العرض مع منحنى الطمب عمى العمالت األجنبية اي حدوث
تعادل في القوة الشرائية أسعار ىذا البمد مقارنتًا بأسعار البمد االجنبي االخر ، لذا ان 
التعادل الذي يحدث في القوة الشرائية عمى االمد الطويل اكثر فائدة من التعادل في 

سعر الصرف المتوازن عند االقتضاء في  االمد القصير. ألجل ذلك تتدخل الحكومة
 (.Agarwal,2010:319حسب النظام النقدي والمالي لمبمد) لمتأكد من أن تحركاتو

 وضائف سعر الصرف -3
 يؤدي سعر الصرف عدة وضائف يمكن ايجازىا وفقًا لآلتي :

القيام بشراء العمالت في سوق تكون قيمة العممة فيو أرخص الوظيفة القياسية :  3-1
عمى ارباح اذ  ثم بيعيا عمى الفور في سوق آخر بسعر أعمى وذلك بيدف الحصول

تتحقق ىذه العممية عندما تأخذ أسعار العممة بالتفاوت في عدة أسواق مختمفة في ذات 
الوقت فقوم ىذه العممية بتحقيق توازن بين أسعار الصرف في السوق المالي العالمي ، 
من ناحية اخرى ىناك حرية كاممة لعمميات التحويل الخاصة بالعمالت في داخل 

نتيجة لذلك يؤدي سعر الصرف في ىذه الحالة حمقة وصل وكذلك االسواق المحمية 
وظيفة قياسية عبر اعتماد المنتجين عمية داخل البمد من اجل عممية قياس ومقارنة 

 (.:312116االسعار داخل البمد مع االسعار في السوق المالي العالمي)سمية،
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ت وفقًا يعمل سعر الصرف عمى تشجيع الصادرا الوظيفة التطويرية : -3-2
استخدامو في تطوير تمك الصادرات من منطقة الى اخرى ، في المقابل يعمل سعر 
الصرف عمى االستغناء عن بعض الفروع الصناعية وذلك عبر عمميات االستيراد ذو 
االسعار المنخفضة مقارنتًا باألسعار المحمية ، لذا نستطيع تشجيع بعض الواردات من 

ومالئم ، نتيجة لذلك سعر الصرف يكون لو دور خالل استخدام سعر صرف مناسب 
وتأثير في التركيب الجغرافي والسمعي لمتبادل التجاري الخارجي 

 (.:312635لمبمدان)عجابي&ربروب،
تؤدي اسواق الصرف عممية تسوية الحسابات الدولية الوظيفة التوزيعية :  3-3

ويل رأس المال مثل المختمفة التي تتعمق بأنشطة بالتبادل التجاري سواء كان تح
االستثمارات والقروض او السمع وخدمات ، إذ ان النشاط في القطاع السياحي لمبمد لو 
دور ميم في جذب العمالت الجنبية مختمفة التي تتم مبادلتيا في اسواق صرف 
العمالت ، لذلك طبقًا ليذه االنشطة المتنوعة يمارس سعر الصرف الوظيفة التوزيعية 

ط بينو وبين التبادل التجاري الخارجي الذي بدوره يقوم بتوزيع الثروات عن طريق التراب
المحمي والعالمي)عبد  والدخل القومي بين بمدان العالم عمى الصعيد

 .(:313133المؤمن&انيس،
 نياا: جائحة كوروناثا
 كورونا جائحة ماهية -1

 يسمى معروف غير لسبب لمرض تفشي حدث :312 ديسمبر أواخر في      
 كبير بشكل المرض تفشي انتشر اذ. الصين ىوبي مقاطعة ووىان في الرئوي االلتياب
صابة وفاة حالة 324 مع الصين في شخًصا 831: ليصيب  :2 في أشخاص 217 وا 

 ليذا المسبب العامل تحديد تم المرض ىذا تفشي من أيام بضعة بعد وذلك. أخرى دولة
 ، المستقمة المختبرات من العديد قبل من فيروس أنو عمى الغامض الرئوي االلتياب

 باسم ايضاً  تسمية تمت كذلك ، كورونا فيروس باسم الفيروس ىذا تسمية تم ذلك ألجل
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 He,et)العالمية الصحة منظمة قبل من( COVID-19) التاجي الفيروس مرض
al,2020:1). 

 الصرف سعر عمى كورونا جائحة تأثير -2
 من بأكثر انتشرت التي كورونا جائحة تفشي عن العالمية الصحة منظمة اعمنت ان منذ

 ىذه بسبب عميقة اقتصادية أضرار من بأسره العالم عانى وقد. العالم حول دولة 2:1
 وفي. متوقع كان ما عن بكثير أوسع عالمية مالية ازمة لتصبح امتدت والتي الجائحة

 االقتصادية األثار عمى الضوء واالبحاث الدراسات من الكثير سمطت السياق ىذا
 مع المالية المتغيرات تفاعل وكيفية الجائحة ىذه سببتيا التي األزمة لتمك واالجتماعية

 المالية األسواق في كبيرة تقمبات حدوث في تسببت الجائحة ىذه ان كما. انتشارىا
 العالمية المالية األوراق أسواق تقارير أن الرقابية السمطات وجدت ان بعد وذلك العالمية
 استجابات ان وكذلك الجائحة انتشار إعالن وبعد قبل واضحة مختمفة أنماًطا تظير

 في ساعدت العالمية المالية األسواق في الشكوك من مزيًدا تقدم التي البمدان سياسات
 الصرف سعر تقمبات إن كذلك .(Benzid&Chebbi,2020:2)التقمبات ىذه حدوث
 وبالتالي العالمية التنافسية والقدرة التجاري الميزان عمى أثرت الجائحة بسبب حدثت التي
 أن نفسو الوقت وفي. البمدان لدى الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج عمى فييا تأثر

 االقتصادية األنشطة عمى الجائحة خالليا من تؤثر التي المباشرة القنوات إحدى
 وأسعار الخام النفط وأسعار التضخم عن الناتجة المدخالت تكمفة تقمبات ىي العالمية
 ان كما. االستيالك معدل إجمالي في استقرار وعدم تفاوت إلى يؤدي مما ، الصرف

 وتقمب استقرار عدم في تسببت العالمية المالية األسواق في شديدة تقمبات حودث عند
 آلخر سوق من الجائحة تأثيرات انتقمت ثم ومن ، البمدان اغمب لدى الصرف سعر في
 Agyei,etالعالم بمدان اغمب لدى المالي النظام استقرار عدم الى ذلك ادى مما

al2022:2)). 
 المصرفية السيولة عمى كورونا جائحة تأثير -3
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جراءات كورونا جائحة االنتشار أدى  في إطالقيا تم التي بيا المرتبطة االحتواء وا 
 ذلك أثر مما االقتصادية األنشطة من العديد إغالق إلى 3131 عام من األول النصف

 بمستوى األزمة ىذه دخمت المصارف أن من الرغم عمى. المصرفي القطاع نشاط عمى
 أن إال ، األخيرة األزمات فترات في عميو كانت مما والسيولة المال رأس من أعمى

عادة المتزايدة التمويل ضغوط بسبب المالية المؤسسات قبل من المشددة االجراءات  وا 
 ىذه قدرت مدى اختبرت قد المخاطر من عالية درجة عمى تحتوي التي األصول تسعير

 الفترة في التطورات ىذه وبسبب لذا ، الجائحة تمك ازمة امام الصمود عمى المصارف
 في كبيرة خسائر إلى أدى مما سمبية اكثر االقتصادية االوضاع اصبحت االخيرة
 سياسة في مسبوق غير تدخل إلى باإلضافة لممصارف ائتمانية وخسائر السوق

 سمسمة عبر الجائحة عمى السيطرة اجل من البمدان من العديد في المالية المؤسسات
.  (Altavilla,et al,2020:4) النقدية السمطات من واإلضافية الجديدة التدابير من
 عمى المصارف ألرباح وكبيرة مباشرة صدمة حدوث في تسببت كورونا جائحة ان كما

 مخاطر من الصدمة ىذه وزادت ، 3131 عام خالل العالم القتصادات واسع نطاق
 من السيولة عمى الطمب في مسبوقة غير زيادة وولدت المصارف من لمعديد السيولة

 (.Almeida,2021:1) المتضررة المصارف
 ثالثاا: السيولة المصرفية 

 مفهوم السيولة المصرفية -1
 والسيولة المال رأس حيازة أن عمى واسع إجماع إلى العالمية المالية األزمة أدت     
 المالية السالمة لتعزيز األىمية من القدر نفس ليا

 أصول وجود إلى السيولة تشير لذا(. Chiaramonte&Casu,2017:16)لممصارف
 وبتكمفة وبسرعة بسيولة نقد إلى تحويميا يمكن موجودات او الصندوق داخل نقدية

 مما استحقاقيا عند بااللتزامات والوفاء الموجودات في الزيادة تمويل أجل من منخفضة
 المصرف تكبد التي المالي والعسر التعثر حاالت من المصرف حماية عمى ذلك يساعد
 قدرة عن السيولة تعبر لذلك، ) 2020:20,والمالية النقدية الدراسات مجمة)كبيرة خسائر
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 النفقات اي التشغيل نفقات تشمل والتي األجل قصيرة االلتزامات سداد عمى المصرف
 إلى باإلضافة القصير المدى عمى المختمفة المصرف انشطة إلدارة المستخدمة المالية
 نسب تركز كما ، التشغيل دورة أو المالية السنة خالل األجل طويمة الديون من جزء

 عمى المصرف قدرة لقياس مؤشر وىي النقدية التدفقات عمى األول المقام في السيولة
 ،( Durrah,et al,2016:1-2)االستحقاق عند األجل قصيرة االصول تغطية تأمين
 عمى والحفاظ فعال مالي أداء عمى لمحصول ضرورية السيولة أن القول يمكننا لذا

 المال رأس لتكمفة أساسي عنصر انيا عن فضال. تحسينو و السوق في المصرف مركز
 .Vintilă&Nenu,2016:2))المصرف ليا يتعرض التي لممخاطر ومقياس

اىم النسب المالية المستخدمة في مؤشر السيولة التي اتفقت عمييا اغمب المختصين 
 والباحثين وىي كاآلتي :

 الموجودات اجمالي إلى المتداولة الموجودات نسبة  -1-1
 كما المصرف موجودات إجمالي في ميًما عنصًرا المتداولة الموجودات تمثل        

 اعتبارىا ويمكن تشوىو أو لممصرف المالي األداء تصنع أن المتداولة لمموجودات يمكن
 عمى الحفاظ ىي مدير لكل األساسية الميمة فأن ، مالية مؤسسة لكل الحياة شريان
 التعبير يمكن ليذا ، األرباح لتحقيق التدفقات ىذه واستخدام المتداولة الموجودات تدفق
 واحد عام فترة في نقد إلى تصفيتو يمكن أو لمنقد معادالً  المصرف يمتمكو أصل أي عن

 ان كما(. Yahay,et al,2015:2) المتداولة الموجودات عناصر من عنصر يعتبر
 ىذه ديمومة لضمان االىمية غاية في امر المتداولة الموجودات في االستثمار
 المصرف الى االموال تدفق استمرار بيدف وزيادتيا توسيعيا عمى والعمل الموجودات

 انجاز عمى وقابميتو قدرتو يعزز وبالتالي المالي مركزه تقوية عمى يعمل الذي
 السميم واالستخدام اإلدارة ان وبالتالي ، لمعمالء المتنوعة الخدمات وتقديم المعامالت
 من كافي مستوى وتوفير االرباح زيادة عمى ايجابي تأثير لو المتداولة لمموجودات

وبصفة عامة تعمل نسب السيولة عمى  (.ALShubiri,2011:3)لممصرف السيولة
تمبية الطمبات المتوقعة وغير المتوقعة عمى النقد. الكافية لممصرف عبر السيولة  توفير
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يمكن اذ . وضعو داخل السوقعمى  يعتمدتقييم مدى سيولة األصل أو عدمو  وعميو ان
السوق مثل فروق أسعار العرض  فيالمؤشرات  بعض باستخدام االصلمراقبة ىذا 
عبر المعادلة  ىذه النسبةيتم حساب لذا  الدوران. ومعدالتوالطمب 

 : ( Aspal&Nazneen,2014:35)اآلتية

       
الموجودات المتداولة
اجمالي الموجودات

 نسبة الموجودات المتداولة الى اجمالي الموجودات 

(............2) 
 األجل قصيرة المطموبات إلى المتداولة الموجودات نسبة -1-2

باإلضافة  المصرفمتمكو يالذي  النقدي الموجودات المتداولة المخزون تمثلعادًة ما 
ىذه المبدأ الرئيسي في إدارة كما ان وأي استثمارات جارية لديو.  المطموباتإلى 

 كذلك تعتبرفي حالة توازن.  لجعمو ىو الحفاظ عمى التدفق السميم لمدخل الموجودات
مقياس السيولة ىو في فأن . المصرفالموجودات المتداولة ميمة في تحديد سيولة 

كافي لسداد ال المالعمى جمع  المصرفالحقيقة مقياس لمدى جودة وسرعة قدرة 
فمن يؤدي ذلك إلى  ىذه الموجوداتغير فعال في إدارة  كان المصرفإذا اما  .التزاماتو
الموجودات ليذا ان ي أيًضا إلى حدوث أزمة مالية. فحسب بل يؤد السيولةتقميل 

االفراط في يمكن أن ينتج عن لذا . لممصرفالمفرطة ضارة  واالمتداولة غير الكافية 
اذا كانت ربح بينما الاستخداميا لتحقيق  باإلمكانأموال خاممة  ىذه الموجودات

ات في الحفاظ واجو صعوبي فأن المصرفمستويات الموجودات المتداولة غير كافية 
 Yahay,et)بسبب عدم وجود سيولة كافية العمميات اليومية بسالسةتأدية عمى 

al,2015:2.)  يتم حساب لذا(ىذه النسبة عبر المعادلة اآلتيةFerrouhi,2014:3:) 
الموجودات المتداولة

المطموبات قصيرة االجل
   144*نسبة الموجودات المتداولة الى المطموبات قصيرة االجل 

(..........2) 
 المبحث الثالث: الجانب العممي
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 البحثمتغيرات ل الوصفي تحميلال
   السوقياوال : تحميل سعر الصرف 

تم اعتماد البيانات الصارة من قبل البنك المركزي العراقي )قسم االستقرار          
مكتبة البنك المركزي( المنشورة عمى موقع  -الصيرفة المركزية -ا إلحصاء  –النقدي 

 البنك المركزي العراقي عمى االنترنت.
تي تمتد نقوم ىنا بتحميل سعر الصرف لمدينار العراقي خالل مدة الدراسة ال   
(3122-3132). 

 Market Priceسعر الصرف السوقي  (3جدول)
Data Rage: 01/31/2011 To: 12/31/2021 
 التاريخ سعر السوق
1195.661 12/31/2011 
1232.661 12/31/2012 
1128.921 12/31/2013 
1213.662 12/31/2014 
1247.412 12/31/2015 
1275.252 12/31/2016 
1258.1 12/31/2017 

1217.251 12/31/2018 
1196.251 12/31/2019 
1233.912 12/31/2020 
1474.161 12/31/2021 
 الحد االعمى 1474.161
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 التاريخ سعر السوق
 الحد االدنى 1128.921

 الوسط الحسابي 1243.01212
 دائرة االحصاء واالبحاث . –المصدر: البنك المركزي العراقي                 

 
( ، اذ 3132-3122( يتم توضيح سعر الصرف السوقي لمفترة )4وفقًا لمجدول )     

كما ان ادنى قيمة   ( دينار ،2354.123%يتبين لنا ان المتوسط العام  لفترة الدراسة )
( دينار، وان 3:.2239اذ بمغ فييا سعر الصرف ) 3124لسعر الصرف كانت سنة 

حيث بمغ فييا سعر الصرف  3132اعمى قيمة لسعر الصرف كانت سنة 
( دينار، وان معدل التقمب ما بين ادنى واعمى قيمة لسعر الصرف بمعدل 2585.27)
، وان سبب ىذا االرتفاع ىو حدوث تقمبات لسعر الصرف السوقي في  (1.23%)

 .الممتدة ما بين ادنى واعمى قيمةالسنوات 
   في المصارف التجارية المحمية العراقية السيولةثانيا : تحميل مؤشرات 

فيما يمي التحميل الخاص لكل مؤشر من مؤشرات السالمة المالية وفق لمقوائم المالية   
 ((2021-2011الصادرة عن المصارف التجارية المحمية العراقية عينة الدراسة لمفترة 

 مؤشر السيولة 
 الموجوداتتحميل نسبة الموجودات المتداولة الى اجمالي  -أ

 (CA/A( تحميل نسبة % الموجودات المتداولة الى اجمالي الموجودات )4جدول )

مصرف 
المنصور 
 لالستثمار

 مصرف بغداد مصرف الخميج
المصرف 

 السنوات االىمي العراقي

97.4 94.31 96.11 97.84 2011 
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 (CA/A( تحميل نسبة % الموجودات المتداولة الى اجمالي الموجودات )4جدول )

97.81 94.54 96.67 98.29 2012 
98.71 94.65 96.78 98.41 2013 
98.68 93.58 96.85 97.56 2014 
98.54 93.83 96.36 95.81 2015 
97.98 94.64 86.87 97.11 2016 
97.98 92.42 86.21 97.18 2017 
98.1 91.77 96.02 96.35 2018 
97.92 91.64 95.51 96.58 2019 
97.7 91.34 96.04 96.66 2020 
96.03 92.95 96.04 97.17 2021 
 الحد االعمى 98.41 96.85 94.65 98.71
 الحد االدنى 95.81 86.21 91.34 96.03

97.89545 93.24455 94.49636 97.18273 
الوسط 
 الحسابي

بعد االعتماد واالطالع  وتحميل  Excelباستعمال برنامج  الجدول من اعداد الباحث
التقارير المالية السنوية  لممصارف التجارية المحمية العراقية عينة الدراسة المنشورة في 

 .سوق العراق لؤلوراق المالية
حصمنا عمييا ان اعمى قيمة ليذه النسبة ( وفقًا لمنتائج التي 5يوضح جدول )  

( ، وان 9.82:%ضمن سنوات فترة الدراسة في مصرف المنصور لالستثمار بنسبة )
( ، بعد ذلك ان الوسط الحسابي 97.32%ادنى قيمة ليا  في مصرف بغداد بنسبة )



 هـ4444-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 

 2469 

لممصارف عينة الدراسة تبين لنا ان مصرف المنصور لالستثمار سجل اعمى معدل  
( يميو مصرف االىمي العراقي بفارق ضئيل :8.9:لحسابي بنسبة )%لموسط ا

، وىذا يعني ان مصرف المنصور لالستثمار ىو اكثر المصارف عينة   (8.29:)%
الدراسة التي تحتفظ بموجودات سائمة نسبًة الى اجمالي الموجودات وىذا يدل عمى ان 

السيولة بواسطة   ماتمصرف المنصور لالستثمار لديو قدرة عالية عمى امتصاص صد
 امتالكو الموجودات السائمة .

  تحميل نسبة الموجودات المتداولة الى المطموبات قصيرة االجل  -ب 
( تحميل نسبة % الموجودات المتداولة الى المطموبات قصيرة االجل 5جدول )

(CA/SL) 
 

مصرف 
المنصور 
 لالستثمار

 مصرف الخميج
مصرف 
 بغداد

المصرف 
 االىمي العراقي

 السنوات

163.054 142.3 114.35 228 2011 
253.7 146.29 114.99 181.56 2012 

153.037 155.34 115.90 142.77 2013 
144.94 162.86 115.3 170.61 2014 
134.69 155.94 116.56 186.42 2015 
132.49 157.3 113.65 193.15 2016 
125.67 198.62 115.57 184.42 2017 
121.08 202.75 127 189.09 2018 
121.09 209.32 126.31 162.48 2019 
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( تحميل نسبة % الموجودات المتداولة الى المطموبات قصيرة االجل 5جدول )
(CA/SL) 

 
125.67 232.86 119.48 147.34 2020 
160.4 220.3 120.32 117.56 2021 
 الحد االعمى 228 127 232.86 253.7
 الحد االدنى 117.56 113.65 142.3 121.08

148.7855 181.373636 118.13 174.8045 
الوسط 
 الحسابي

بعد االعتماد واالطالع  وتحميل  Excelباستعمال برنامج  اعداد الباحثالجدول من 
التقارير المالية السنوية  لممصارف التجارية المحمية العراقية عينة الدراسة المنشورة في 

 .سوق العراق لؤلوراق المالية
( وفقًا لمنتائج التي حصمنا عمييا ان اعمى قيمة ليذه النسبة في 6يوضح جدول )

( ، وان ادنى قيمة ليذه النسبة ضمن 364.81مصرف المنصور لالستثمار بنسبة )%
( ، بعد ذلك ان الوسط 224.76سنوات فترة الدراسة في مصرف بغداد بمغت بنسبة )%

يج سجل اعمى معدل لموسط الحسابي لممصارف عينة الدراسة يتبين لنا ان مصرف الخم
( يميو مصرف االىمي العراقي بفارق ضئيل 292.48الحسابي بنسبة )%

( ، وىذا يعني ان مصرف الخميج يمتمك النسبة االعمى لمسيولة عمى 285.91)%
 .المدى القصير من بين المصارف االخرى عينة الدراسة

 لمبحث االختبارات الوصفية
 البحثاختبار معامل االرتباط بين متغيرات اوالا: 

يقيس معامل االرتباط درجة االرتباط الخطي بين متغيرين، وكانت معامالت االرتباط 
 لمتغيرات الدراسة كما في الجدول ادناه:
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 البحث( مصفوفة االرتباط لمتغيرات 6جدول رقم )
Correlation CA/SL CA/A MP 

CA/SL 1.000 
  

Probability ----- 
  

CA/A -0.095 1.000  
Probability 0.538 -----  

MP -0.133 0.014 1.000 
Probability 0.389 0.929 ----- 

( أن قيم معامل االرتباط بين المتغيرات المستقمة ىي اقل من 7يشير الجدول رقم )
 مما يدل عمى عدم وجود مشكمة االرتباط الخطي بين متغيرات الدراسة.±( 1.91)

 البحثاختبار فرضيات 
 (1رقم ) نتائج تركيب النموذج

نقوم بتحديد النموذج األكثر مالءمة اذ سنجري اختبارين وعمى مرحمتين، المرحمة 
األولى )االختبار األول( لتحديد تجانس الوحدات الفردية بين طريقة التأثيرات التجمعية 

(OLS وطريقة التأثيرات )الثابتة )( )الوحدات الفردية المتجانسةLSDV الوحدات( )
الفردية غير المتجانسة( من اجل معرفة النموذج األكثر مالئمة، والتي ُتعرف باسم 

 المقيد. وكانت نتائج ىذا االختبار كالتالي: Fأو  Chowاختبار 
 المقيد. Fأو  Chow( الخاص بأختبار 7جدول رقم )

الفرضيو الصفرية 
(H0) 

 نتيجة االختبار F Propاختبار 

 OLS 12.168 0.000اتجاه النموذج 
H0 الفرضية مرفوضة 

)طريقة التأثيرات الثابتة 
 مالءمة(االكثر 
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(، مما يشير إلى 0.000تساوي ) Fالختبار  Propوفًقا لمجدول أعاله، فإن قيمة 

، مما يعني تفوق طريقة التأثيرات الثابتة، أي تم قبول H0رفض الفرضية الصفرية 
 مالئمة.االكثر الوحدات الفردية غير المتجانسة وأصبحت طريقة التأثيرات الثابتة 

فاذا ما تم رفض فرضية العدم فانو يتم تطبيق المرحمة الثانية )االختبار الثاني( 
العشوائية، وذلك باستخدام  لمتفضيل بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات

، لمتحقق من االرتباط المعنوي بين مكونات االضطراب والمتغيرات هاسمناختبار 
التوضيحية لمنموذج، إذا كان ىناك ارتباط معنوي، سيتم استخدام الطريقة الموحية ذات 
التأثيرات الثابتة، اما في حالة لم يكن ىذا االرتباط معنوي، يجب استخدام الطريقة 

 لموحية ذات التأثيرات العشوائية، كما في الجدول أدناه:ا
 ( أختبار هاسمن8جدول رقم )

الفرضيو الصفرية 
(H0) 

-Chiاختبار 
Sq. 

Prop االختبار نتيجة 

طريقة التأثيرات 
العشوائية ىي 

 األفضل
0.000 1.000 

H0 الفرضية مقبولة 
)الطريقة الموحية ذات التأثيرات 

 (مالءمةاالكثر  العشوائية
 

نموذج ىاسمن تساوي  الختبار Prop(، إن قيمة 9يتبين من الجدول رقم )
، مما يعني أن الطريقة الموحية H0(،مما يدل عمى قبول الفرضية الصفرية 1.000)

 ذات التأثيرات العشوائية، أكثر مالءمة من الطريقة الموحية ذات التأثيرات الثابتة.
 والثانية وتفرعاتهنالفرضيات الرئيسية االولى  اختبار
 من الفرضيات الرئيسية االولى والثانية االولىالفرضية الفرعية  اختبار
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من الفرضية الرئيسية االولى: أثر سعر الصرف )سعر  االولىالفرضية الفرعية  -2
مقاسًا بنسبة الموجودات المتداولة الى  السيولة المصرفيةالسوق( عمى مؤشرات 
 المطموبات قصيرة األجل.

سعر الصرف  تقمباتتأثير  من الفرضية الرئيسية الثانية: االولىالفرضية الفرعية  -2
مقاسًا بنسبة الموجودات المتداولة الى  المصرفية السيولة)سعر السوق( عمى مؤشرات 

 .في ظل جائحة كورونا المطموبات قصيرة األجل
 الرئيسية االولى والثانيةمن الفرضيات  االولىالفرعية  الفرضية اختبار (9رقم ) جدول

Variable المتغيرات Coefficient 
Std. 
Error 

t-
Statistic 

Prob. 

C 0.000 19.822 5.582 110.654 الحد الثابت 

MP 0.031 2.558- 0.005 0.012- سعر السوق 

Co-19 0.034 2.506- 5.994 15.022- :2-كوفيد 

Co-19*MP 
*سعر :2-كوفيد

 السوق
0.012 0.005 2.428 0.038 

R-squared 0.581 Adjusted R-squared 0.489 

F-statistic 6.341 Prob(F-statistic) 0.000 
 

حيث كانت  النموذج، معنوية ( من خالل نتائج التحميل اإلحصائي:يبين الجدول رقم )
( مما يدل عمى ان 0.000( وكانت )0.05اقل من ) (F-statistic) (Prob) قيمة

( R-squared) أما بالنسبة لقيمةاالنموذج صالح لالختبار ونتائجو قابمة لالعتماد، 
مما يعني أن القوة التفسيرية لممتغيرات المستقمة بالمتغير التابع ىي  (0.581)فكانت 

مما يعني أن  (0.489)( فكانت Adjusted R-squared) أما قيمة%(، (58
 %(.(49المتغيرات المستقمة تؤثر بالمتغير التابع بنسبة 
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 من الفرضية الرئيسية االولى: االولىتفسير نتيجة الفرضية الفرعية  
لممتغير المستقل سعر الصرف  (Probتبين نتائج التحميل اإلحصائي أن قيمة )      

، مما يدل (0.031)( حيث بمغت 0.05مقاس بمؤشر سعر السوق تركز ىي اقل من )
مقاسًا بنسبة  السيولة المصرفيةعمى أن ىناك أثر معنوي لسعر السوق عمى مؤشرات 

 الموجودات المتداولة الى المطموبات قصيرة األجل.
 من الفرضية الرئيسية الثانية: االولىتفسير نتيجة الفرضية الفرعية 

-( لممتغير المعدل الوسيط كوفيدProbتبين نتائج التحميل اإلحصائي أن قيمة )      
، مما يدل عمى أن ىناك أثر معنوي (0.038)( حيث بمغت 0.05ىي اقل من ) :2

 السيولةعمى تأثير سعر الصرف مقاسًا بسعر السوق عمى مؤشرات  :2-لمكوفيد
 مقاسًا بنسبة الموجودات المتداولة الى المطموبات قصيرة األجل. المصرفية

 (3رقم ) النموذجنتائج تركيب 
نقوم بتحديد النموذج األكثر مالءمة اذ سنجري اختبارين وعمى مرحمتين، المرحمة 
األولى )االختبار األول( لتحديد تجانس الوحدات الفردية بين طريقة التأثيرات التجمعية 

(OLS( وطريقة التأثيرات الثابتة )الوحدات الفردية المتجانسة( )LSDV الوحدات( )
الفردية غير المتجانسة( من اجل معرفة النموذج األكثر مالئمة، والتي ُتعرف باسم 

 المقيد. وكانت نتائج ىذا االختبار كالتالي: Fأو  Chowاختبار 
 المقيد. Fأو  Chow( الخاص بأختبار 14جدول رقم )

الفرضيو الصفرية 
(H0) 

 االختبار نتيجة F Propاختبار 

 OLS 9.608 0.000اتجاه النموذج 
H0 الفرضية مرفوضة 

)طريقة التأثيرات الثابتة 
 مالءمة(االكثر 
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(، مما يشير إلى 0.000تساوي ) Fالختبار  Propوفًقا لمجدول أعاله، فإن قيمة 
، مما يعني تفوق طريقة التأثيرات الثابتة، أي تم قبول H0رفض الفرضية الصفرية 

 مالئمة.االكثر الوحدات الفردية غير المتجانسة وأصبحت طريقة التأثيرات الثابتة 
فاذا ما تم رفض فرضية العدم فانو يتم تطبيق المرحمة الثانية )االختبار الثاني( 

العشوائية، وذلك باستخدام  لمتفضيل بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات
، لمتحقق من االرتباط المعنوي بين مكونات االضطراب والمتغيرات هاسمناختبار 

التوضيحية لمنموذج، إذا كان ىناك ارتباط معنوي، سيتم استخدام الطريقة الموحية ذات 
التأثيرات الثابتة، اما في حالة لم يكن ىذا االرتباط معنوي، يجب استخدام الطريقة 

 لموحية ذات التأثيرات العشوائية، كما في الجدول أدناه:ا
 هاسمن اختبار( 11جدول رقم )

الفرضيو الصفرية 
(H0) 

-Chiاختبار 
Sq. 

Prop االختبار نتيجة 

طريقة التأثيرات 
العشوائية ىي 

 األفضل
0.000 1.000 

H0 الفرضية مقبولة 
)الطريقة الموحية ذات التأثيرات 

 (مالءمةاالكثر  العشوائية
 

نموذج ىاسمن تساوي  الختبار Prop(، إن قيمة 22يتبين من الجدول رقم )
، مما يعني أن الطريقة الموحية H0(،مما يدل عمى قبول الفرضية الصفرية 1.000)

 ذات التأثيرات العشوائية، أكثر مالءمة من الطريقة الموحية ذات التأثيرات الثابتة.
 من الفرضيات الرئيسية االولى والثانية الثانيةالفرضية الفرعية  اختبار

من الفرضية الرئيسية االولى: أثر سعر الصرف )سعر  الثانيةالفرضية الفرعية  -3
مقاسًا بنسبة الموجودات المتداولة الى  السيولة المصرفيةالسوق( عمى مؤشرات 

 .اجمالي الموجودات
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سعر الصرف  تقمباتتأثير  الثانية:من الفرضية الرئيسية  الثانيةالفرضية الفرعية  -3
مقاسًا بنسبة الموجودات المتداولة الى  المصرفية السيولة)سعر السوق( عمى مؤشرات 

 .في ظل جائحة كورونا اجمالي الموجودات
من الفرضيات الرئيسية االولى  الثانيةالفرعية  الفرضية اختبار (12رقم ) جدول

 والثانية

Variable المتغيرات Coefficient 
Std. 
Error 

t-
Statistic 

Prob. 

C 0.391 0.901- 76.037 68.500- الحد الثابت 

MP 0.015 2.985 0.061 0.182 سعر السوق 

Co-19 0.013 3.113 70.180 218.478 :2-كوفيد 

Co-19*MP 
*سعر :2-كوفيد

 السوق
-0.182 0.058 -3.143 0.012 

R-squared 0.573 Adjusted R-squared 0.524 

F-statistic 7.638 Prob(F-statistic) 0.000 

 
حيث  النموذج، معنوية ( من خالل نتائج التحميل اإلحصائي23يبين الجدول رقم )

( مما يدل عمى 0.000( وكانت )0.05اقل من ) (F-statistic) (Prob) كانت قيمة
-R) لقيمةأما بالنسبة ان االنموذج صالح لالختبار ونتائجو قابمة لالعتماد، 

squared مما يعني أن القوة التفسيرية لممتغيرات المستقمة بالمتغير  (0.573)( فكانت
مما يعني  (0.524)( فكانت Adjusted R-squared) أما قيمة%(، (57التابع ىي 

 %(.(52أن المتغيرات المستقمة تؤثر بالمتغير التابع بنسبة 
 من الفرضية الرئيسية االولى: الثانيةتفسير نتيجة الفرضية الفرعية 
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( لممتغير المستقل سعر Probتبين نتائج التحميل اإلحصائي أن قيمة )          
(، 1.126( حيث بمغت )1.16الصرف مقاس بمؤشر سعر السوق تركز ىي اقل من )

مقاسًا  السيولة المصرفيةمما يدل عمى أن ىناك أثر معنوي لسعر السوق عمى مؤشرات 
 ودات المتداولة الى اجمالي الموجودات.بنسبة الموج

 من الفرضية الرئيسية الثانية: الثانيةتفسير نتيجة الفرضية الفرعية 
( لممتغير المعدل الوسيط Probتبين نتائج التحميل اإلحصائي أن قيمة )         
(، مما يدل عمى أن ىناك أثر 1.123( حيث بمغت )1.16ىي اقل من ) :2-كوفيد

السيولة عمى تأثير سعر الصرف مقاسًا بسعر السوق عمى مؤشرات  :2-دمعنوي لمكوفي
 مقاسًا بنسبة الموجودات المتداولة الى اجمالي الموجودات. المصرفية

 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات
 االستنتاجاتاوالا: 

مع  السعر السوقي كبير وبما يتناسب وفقحالة التقمب في أسعار الصرف  نستنتج ان
األخيرة التي تبنت  باآلونةظروف البمد وحالة العرض والطمب وفضال الى سياسة الدولة 

يتضح من ، كما العراقية لكي تغطي عجز الموازنة ارتفاع سعر الصرف قياسا بالعممة
مؤشر السيولة نسبة الموجودات المتداولة الى مجموع الموجودات حالة التفاوت النسبي 

دراسة خالل المدة المبحوثة ومع تفوق نسبي لمصرفي الطفيف بين مصارف عينة ال
األىمي والمنصور مقابل مصرفي بغداد والخميج، مما يدل عمى حالة االحتفاظ التي 

قع تتميز فييا المصارف الخاصة العراقية والتخوف من منحيا لمقروض وبما يتناسب ووا
المؤشر الثاني من وجد من خالل النتائج ان  ، كذلكالبيئة العراقية الغير مستقرة

مؤشرات السيولة نسبة الموجودات المتداولة الى المطموبات قصيرة األمد تفاوت نسبي 
كبير بين المصارف خالل المدة المبحوثة ولممصرف الواحد أيضا وىذا يعود الى 
سياسة المصرف في المبالغة باالحتفاظ لمقابمة التزاماتو القصيرة االمد وخاصة الودائع 

أظيرت  وقد صرفي الخميج واألىمي قياسا بمصرفي المنصور وبغداد.مع تفوق لم
النتائج عمى معنوية التأثير لسعر الصرف وفق مؤشر سعر السوق عمى مؤشرات 
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المقاسة بنسبة الموجودات المتداولة الى المطموبات القصيرة األمد وفق  السيولة
ان تقمبات سعر الصرف  الطريقتين سواء باستبعاد أثر الجائحة او بوجودىا مما يعني

السوقي يؤثر عمى قدرة المصرف من حيث السيولة وسداد التزاماتو المالية وخاصة إذا 
وجد من النتائج التأثير المعنوي لسعر الصرف  كانت الودائع بالدوالر او ما شابو ذلك.

وفق مؤشر سعر السوق عمى نسبة الموجودات المتداولة الى اجمالي الموجودات وفق 
قتين سواء باستبعاد أثر الجائحة او بوجودىا مما يعني ان تقمبات سعر الصرف الطري

السوقي تؤثر ايضا عمى قدرة المصرف في االحتفاظ بسيولتو وخاصة بعض فقرات 
 الموجودات المتداولة تكون بالعمالت األجنبية كالدوالر.

 ثانياا: التوصيات
( في سعر السوقأسعار الصرف )ضرورة اخذ بنظر االعتبار دراسة حالة التقمب في 

والسمبية في كل المجاالت واألنشطة  اإليجابية ونتائجوالواقع االقتصادي العراقي 
ضرورة االىتمام بمؤشرات السيولة كوسيمة لضمان  كذلك المصرفي.وخاصة نشاطو 

الحالية والمستقبمية دون ان يجعمو مقيدا من التوظيف  ةالمصرفي االلتزاماتسداد 
االىتمام  يضرور كما ان من ال وبالتالي يعرضو الى خسارة استغالل الفرص المستقبمية.

بدراسة مشاكل العصر واالوبئة التي تظير بين الحين واألخر فضال عن األمور 
والنتائج التي تتمخض  المتعمقة بالبيئة لكونيا مشاكل قد تكون نتيجة لتدخل االنسان

عنيا لكي ال يعرض المصارف الى ضغوطات مالية بسبب سوء التعامل مع ىذه 
 .وعناوينياالظواىر بمختمف مسمياتيا 

 المصادر
 اوالا: المصادر العربية

 الرسائل واالطاريح -أ
(، توجيات السياسة النقدية في العراق 3129، امجد فخري عبيد ) ألمعموري .2

 -ودورىا في توجيو نافذة بيع العممة واالحتياجات الدولية. جامعة كربالء  3114بعد 
 كمية االدارة واالقتصاد، رسالة ماجستير.
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(، اثار تقمبات اسعار الصرف عمى العائدات النفطية ، 3121سمية ، موري,) .3
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 .19تممسان، ص 
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