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 املقدمة:  .1

بعالق املصرفي  االئتمان  و   ةيرتبط  الفائدة  طردية مع سعر  التضخم وكذلك عالقة   توازنيه عكسية مع 
 
التضخم   هنالك عالقة  أيضا بين  عكسية 

الفائدة سوف ينخفض حجم االئتمان املصرفي وكلما ارتفع معدل التضخم يرتفع االئتمان املصرفي في اململكة العربية   أسعارفعند ارتفاع    وسعر الفائدة 

الفائدة منخفضة ينمو االقتصاد ويزيد التضخم.  أسعارالفائدة وُمعّدل التضخم بشكل عام. وعندما تكون  أسعارالسعودية. وهناك عالقة عكسية بين 

 الفائدة والتضخم إلى االرتباط  أسعارالتضخم. وتميل الفائدة مرتفعة، فإن االئتمان املصرفي يتباطأ وينخفض  أسعاروعندما تكون 

 مشكلة الدراسة:   . 1.1

وتتمثل   االئتمان املصرفي املمنوح في االقتصاد السعودي   ىعل  وتأثيرهماالتضخم وسعر الفائدة    العالقة بينتحليل  والبحث  بالتتناول هذه الدراسة  

 ؟ في اململكة العربية السعوديةاالئتمان املصرفي  هل يؤثر سعر الفائدة والتضخم على  :هو رئيسالسؤال المشكلة الدراسة في 

 هي: ينبثق عن السؤال الرئيس ي للدراسة ثالثة أسئلة فرعية و 

   ؟في اململكة العربية السعودية االئتمان املصرفي  ىهل يؤثر سعر الفائدة عل •

 ؟السعوديةفي اململكة العربية املمنوح  املصرفي االئتمان ىهل يؤثر التضخم عل •
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 امللخص:

اعتمد الباحثان بالنسبة    ىثر سعر الفائدة والتضخم علأ هدفت الدراسة لتحليل   االئتمان املصرفي  ولإلجابة على تساؤالت الدراسة، 

ما اإلطار العملي فقد اعتمد الباحثان على املنهج الوصفي التحليلي أ دبيات والدراسات السابقة ذات الصلة.  لإلطار النظري للدراسة على األ 

مستقلة   كمتغيرات  والتضخم  الفائدة  سعر  الدراسة  حيث  ووجود للدراسة  تابع  كمتغير  املصرفي  االئتمان   عالقة واالئتمان  بين  توازنيه 

التضخم وخلصت الدراسة للنتائج التالية وجود عالقة عكسية توازنيه بين سعر الفائدة واالئتمان املصرفي   املصرفي وسعر الفائدة معدل 

توازني طردية  عالقة  و   ةووجود  املصرفي  واالئتمان  التضخم  معدل  لالئتماأ بين  االقتصادي  ن  النشاط  زيادة  في  فعال  دور  املصرفي  ن 

و  االقتصاد  في  السعودية أ واالستثماري  املكتبة  ورفد  القرار  الجهات متخذة  املصرفي ومساعدة  باالئتمان  االهتمام  بضرورة  الدراسة  وصت 

 بالبحث العلمي الرصين في جانب االئتمان املصرفي. 

 .السعودية ؛التضخم  ؛سعر الفائدة  ؛االئتمان املصرفي :الكلمات املفتاحية
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 ؟ املمنوح في اململكة العربية السعودية في فترة الدراسة االئتمان املصرفي مجموع  ىيؤثر سعر الفائدة والتضخم علهل  •

 أهداف الدراسة:  . 2.1

 تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي: 

 االئتمان املصرفي في اململكة العربية السعودية.  ىبيان سعر الفائدة عل •

 االئتمان املصرفي في اململكة العربية السعودية.  ىشرح أثر التضخم عل •

 تقديم توصيات مفيدة في تطوير االئتمان املصرفي وسعر والتضخم  في اململكة العربية السعودية.  •

 أهمية الدراسة:   . 3.1

عل والتضخم  الفائدة  سعر  أثر  تحليل  من:  الدراسة  أهمية  إنجاح    ىتنبع  في  أثر  من  لذلك  وما  السعودية،  العربية  اململكة  في  املصرفي  االئتمان 

 السياسات االقتصادية.

ن يحدثه االئتمان املصرفي في التنمية االقتصادية في السعودية وهو ما تبحث عنه الجهات القائمة على أ أنها تصف بشكل كمي األثر الذي يمكن   •

 النقدية. وضع وتنفيذ السياسات 

الباحثان( • اطلع عليه  الدراسات )فيما  الكافي بتحليل    ،قلة  الفائدة والتضخم علأ التي تولي االهتمام  أثره عل  ىثر سعر   ى االئتمان املصرفي وقياس 

 التنمية في اململكة العربية السعودية. 

 فرضيات الدراسة:   . 4.1

 . في اململكة العربية السعوديةاالئتمان املصرفي  ىيؤثر سعر الفائدة والتضخم عل ما يلي: ىتقوم هذه الدراسة على فرضية رئيسة تنص عل 

 . عربية السعوديةفي اململكة الاالئتمان املصرفي  ىيؤثر سعر الفائدة عل الفرضية الفرعية األولى: •

 .السعوديةعربية في اململكة الاالئتمان املصرفي  ىيؤثر التضخم عل الفرضية الفرعية الثانية: •

 . عربية السعوديةفي اململكة ال االئتمان املصرفي إجمالي ىيؤثر سعر الفائدة والتضخم عل لفرضية الفرعية الثالثة:ا  •

 متغيرات الدراسة:  . 5.1

 تتناول هذه الدراسة بالتحليل املتغيرات التالية: 

 الدراسة. وهو املتغير التابع في هذه  :االئتمان املصرفي •

 .  الدراسةفي هذه  ناملستقال  اناملتغير  ما: وهسعر الفائدة والتضخم  •

 : تحليل نماذج االنحدار الخطية  . 6.1

 : استخدمت الدراسة معادالت االنحدار الخطية التالية
sero1=∞+b1sero2+b2 sero3……………………….1 

sero1=∞+b1sero2……………………………….….2 

sero1 =∞+b1sero3……………………………….…3 

sero1  =)مجموع االئتمان املصرفي( )مليون ريال( 

Sero2  = )التضخم( )مليون ريال( 

Sero3  =(ىالفائدة عل  أسعار  )االئتمان املصرفي( )مليون ريال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يمثل نموذج الدراسة ويوضح العالقات املذكورة في فرضيات الدراسة  :(1شكل )
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  حدود الدراسة:. 7.1
 يحد من إمكانية تعميم نتائج هذه الدراسة العوامل التالية: 

   في اململكة العربية السعوديةرف ااملصالحدود املكانية:  •

 .م2018 ىإل 1995الحدود الزمانية: تتناول هذه الدراسة بالتحليل متغيرات الدراسة للفترة الزمنية من   •

 : للدراسة طار النظري و ال  الدراسات السابقة .2

 الدراسات السابقة:    . 1.2

  كان من أهمها:و  ،االئتمان املصرفي ىثر سعر الفائدة والتضخم عل أ على عدد من الدراسات السابقة ضمن موضوع  اناطلع الباحث

هوساوي  • )  ،دراسة  هللا  الفترة   (2018جاب  الجزائر خالل  في  النقدية  للسياسة  التضخم كهدف  الفائدة على  دراسة    -(2017-1980)  أثر سعر 

الجزائر خالل الفترة   التضخم كهدف للسياسة النقدية في  الفائدة على  إلى تحليل أثر سعر  باالعتماد   2017-1980قياسية هدفت هذه الدراسة 

و  القياسية  املناهج  وبعض  الوصفي  التحليل  أن هناك عالقة  آ على  الدراسة  املتغيرين وخلصت  بين  العالقة  االقتصادية عن  النظريات  راء بعض 

التضخم    كامل متزامن )مشترك( على املدى الطويل بين املتغيرين أي العالقة توازنية على املدى الطويل، باإلضافة إلى أن تأثير سعر الفائدة علىت

 . هو تأثير غير متماثل في املدى الطويل في الجزائر

وتوصلت الباحثة ، مان املصرفي في البنوك التجارية األردنيةلى تحديد العوامل الرئيسة املحددة لقرار االئتإ حيث هدفت   (2012)  دراسة الشيخلي •

و   ىلإ  دور  بروز  أهمها:  و أ نتائج  املقرض  للبنك  االئتمانية  السياسات  ونمط  الشخصية  والسمات  للعميل  املالي  الوضع  عوامل  تحليل   أوصت ثر 

  .بضرورة تركيز مديري وموظفي االئتمان املصرفي على تحليل النسب املالية وطلب الضمانات الكافية من العمالء

خذ أ داء املصارف و أ مؤشرات    ىلى تطوير نموذج لتقييم  املخاطر االئتمانية وذلك باالعتماد علإ هدفت  حيث    ( Boguslauskas etl, 2012دراسة )  •

و آ  االئتمان  موظفي  بعض  املجالراء  هذا  في  الباحثين  بعض  وكذلك  الدراسة    ،العمالء  لتقييم    همهاأ نتائج    ىلإ وتوصلت  نموذج  تطوير  ضرورة 

 .  بتحليل وتقييم مخاطر االئتمان أوصتو  املخاطر االئتمانية

وآخرون • انجروا،  إل  (2006)  دراسة  ومعاييره    ىهدفت  وأسسه  االئتمان  مفهوم  للتحليل إ وكذلك    ،شرح  األساسية  العناصر  على  التعرف  لى 

املالي   ،االئتماني والتحقق من سالمة مركزه  الكشف  في  االقتراض  لطالب  املالية  البيانات  تحليل  أهمية  االئتمانية ،  وبيان  عل  ،وجدارته   ى وقدرته 

 سداد التزاماته بعد الحصول على االئتمان املطلوب.  

و  • الدغيم  السوري، إ هدفت  حيث    (2006)  خرونآدراسة  املصرف  في  االئتمان  طلبات  تجري علي  التي  والدراسة  االئتمان  منح  تحليل عملية  لى 

الدراسة ا أ همها  أ نتائج    وتوصلت  الكبيرة  الديون  حجم  من  الصناعية  املصارف  في  معاناة  هناك  االقراض ن  عمليات  ترشيد  عدم  بسبب  ملتعثرة 

 وضبطها.  

 أظهرت نتائج الدراسة بأ االئتمان املصرفي في البنوك االردنية و   ىثر املخاطر املصرفية علأ لى تحليل  إهدفت    (2004)  دراسة عمر  •
 
في    ن هناك تفاوتا

عل املصرفية  املخاطر  و   ىتأثير  املصرفي  بأ االئتمان  الدراسة  يودي  أوضحت  املال  رأس  مخاطر  انخفاض  و   ىلإ ن  االئتمان  الدراسة   أوصتزيادة 

 املخاطر لديها.  إدارة بتحسين 

 أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

الفائدة من جهة وسعر  ربط العالقة بين التضخم وسعر  و   تأثيرولكن    ملصارفاملمنوح من قبل ا   املصرفي  االئتمانموضوع    هنالك دراسات كثيرة في  

 
 
العربية  الفائدة والتضخم وارتباطهم معا اململكة  له باحث من قبل    هذا ما  السعودية  باالئتمان املصرفي في  الدراسات  لم يتطرق  اطلعنا عليه من  فيما 

السابقة    حيث كانت تدور   ،السابقة الدراسات  العأ حول    كل  البلدان  االئتمان املصرفي في بعض  وهو ما يتشابه في   ،ربية واإلسالميةثر مخاطر تحليل 

هذا   بالعالقة بين االئتمان املصرفي وكل من التضخم وسعر الفائدة والعالقة بين التضخم وسعر الفائدة  يتعلق    فيما  ما، أ مضمونه مع دراستنا النظرية

بالبحث دراستنا  تناولته  قبل   ،ما  من  فيها  كتابات  نجد  ير   ،فلم  الدراسة  أ الباحثان    ى ولذلك  تخدم ن  وسوف  شمولها  في  سابقاتها  عن  تتميز  الحالية 

 والجهات املسؤولة عن تخطيط السياسات املصرفية واملالية.  والبنك املركزي السعودي   لسعوديةالدراسة بالنتائج التي ستكشف عنها املصارف ا 

 : و نشأتهاالئتمان املصرفي مفهوم   . 2.2

بمعني   االقتصاد  في  االئتمان  املصارفيأتي مفهوم  قبل  املمنوحة من  مهلة من   ،القروض  املدين  الدائن  يمنح  أن  الحديث:  االقتصاد  في  به  ويراد 

  ،الوقت يلتزم املدين عند انتهائها بدفع قيمة الدين، إذن
 
 أم معنويا

 
ويعرف االئتمان ، فاالئتمان هو الثقة التي يوليها املصرف لشخص ما سواء أكان طبيعيا

 
 
 ، )السيس ي  ،من النقود لفترة محددة يتفق عليها بين الطرفين  املصرفي بأنه الثقة التي يوليها املصرف التجاري لشخص ما حين يضع تحت تصرفه مبلغا

املص2004 القروض  تعريف  ويمكن  املجتمع (.  في  واملنشآت  واملؤسسات  األفراد  تزويد  بمقتضاها  يتم  التي  للعمالء  املقدمة  الخدمات  تلك  بأنها  رفية 
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  وفوائدها. األموالالالزمة على أن يتعهد املدين بسداد تلك  األموالب
 
  كما يلعب دورا

 
في االقتصاد ملا يقدمه من مهام أهمها: تسهل عملية املفاوضة بين   مهما

عرض   املالية، ويستخدم كأساس لتنظيم عملية إصدار النقود القانونية، وكما أنه يعتبر األداة ملراقبة النشاط للمشاريع ويؤدي إلى زيادة حجم املصادر  

إن أول أشكال العمل املصرفي كان قبول الودائع التي لم تكن تعطي أصحابها في البداية أي  (2002 ،)الزبيدي النقود وزيادة االدخار والحد من االستهالك. 

ومن ثم انتقل العمل املصرفي إلى ممارسة عمليات اإلقراض والتسليف، ليصبح الركن األساس ي ألعمال املصارف  ،(2008، حق بالفائدة، )حسين وحمود

 وتقديم التسهيالت االئتمانية والخدمات املصرفية املتعددة األشكال من جهة أخرى.   هو قبول الودائع واملدخرات من جهة ،الحديثة

 يمكن تقسيم االئتمان وفق معايير متعددة على النحو التالي:  

تمان  هو الذي يكون فيه متلقي االئ  االئتمان الخاص:حيث    ،وهنا يفرق بين االئتمان الخاص واالئتمان العام من حيث شخصية متلقي االئتمان: •

 
 
  االئتمان العام:أما  ،أو شركة فردا

 
 معنويا

 
 من شخصياتها،   ففيه يكون متلقي االئتمان هو الدولة أو شخصا

 استحقاقه مدة  تزيد ال ائتمان فهو االئتمان قصير األجل:أما  ؛وهنا يفرق بين االئتمان قصير األجل ومتوسط األجل وطويل األجل من حيث األجل: •

 الجارية األنشطة  تمويل بغرض تمنح  وهي  ،لديها التوظيف أنواع أفضل وتعد ،التجارية قروض املصارف  من األكبر الجانب وتمثل ،واحدة  سنة عن

 االئتمان النوع من هذا  ويتميز النقدية أو األولية املواد شراء تمويل مثل السريع الدوران ذات العامل املال رأس عمليات بصفة أخرى  أو ،للعمالء

  منخفضة فائدة  أسعارب
 
 األنشطة تمويل بغرض ويمنح سنوات وخمس السنة بين مدته وأما االئتمان متوسط األجل: فتتراوح  .أجله لقصر نظرا

  لها االستثمارية، حيث يحدد
 
أو  املقترضملشروع   االقتصادية الدراسات تظهرها التي واملتوقعة الحالية النقدية بالتدفقات يرتبط للسداد برنامجا

الخصم لدى  متوسطة القروض من  نوعين بين  التمييز ويمكن  للعمل، الحقيقية االحتياجات  أو أخرى  مالية  مؤسسة األجل: ما هو قابل إلعادة 

 خمس عن  آجالها تزيد التي القروض فهو  االئتمان طويل األجل:(. أما  1999الخصم،)عبداملعطي،   وما هو غير قابل إلعادة   ،املركزي  لدى البنك

 وإقامة املصانع، بناء  مثل الرأسمالية، الطبيعة ذات والعمليات األنشطة لتمويل  تمنح  عشرين سنة، أو سنوات  عشر إلى تصل  وقد سنوات

  تمنح التي العقارية البنوك مثل املتخصصة البنوك عادة  القروض مثل هذه  تقدم جديدة. مشاريع
 
 لتمويلوذلك  عام، عشرين إلى تصل قد قروضا

  تقدم فاألولى الصناعية، البنوك جانب إلى والصرف، الري  مشروعات وإقامة األراض ي واستصالح البناء عمليات
 
  ى لإ   3مدتها ما بين   تتراوح قروضا

أما  10   تختلف ال فهي الثانية سنوات، 
 
  تمنح فهي املتخصصة البنوك من  سابقتها عن  كثيرا

 
 وذلك  .الزراعي القطاع لتطوير األجل طويلة   قروضا

)الرهن ضمانات  مقابل  أنواعها بمختلف البنوك فإن القروض،  هذه  مثل تقديم  في املخاطرة  ونتيجة الرتفاع  الحيازي(، الرهن العقاري، عينية 

 طلب  أو السداد، على قدرته على يؤثر  قد آخر  نشاط أي  ممارسة بعدم تعهد القرض طالب  من  أن تطلب مثل وقائية،  إجراءات وتتخذ  تتشدد

 ( 1998)توفيق وبقة،  .واألراض ي  كالعقارات ضمانات إضافية

 لتسديد من حيث الضمان:   •
 
فيفرق بين الضمان الشخص ي والضمان العيني. أما الضمان الشخص ي: فال يطلب من املدين تقديم أية أموال ضمانا

الدين. املدين ويلتزم فيه بتسديد  الذي يقدمه  بالوعد  ُيكتفى  الدائن في ذات    دينه، بل  االئتمان يتطلب ثقة  النوع من  أن مثل هذا  الواضح  ومن 

ن املدين من حيث النزاهة والقدرة على الدفع . وقد يتقوى االئتمان الشخص ي بتعهد أكثر من شخص بتسديد الدين عندما يكون هناك كفيل للدائ

 على    ،. وأما الضمان العيني)2000)عبد الحميد،  
 
 لتسديد دينه. والدائن في مثل هذه الحالة يعتبر مفضال

 
 ما تعتبر ضمانا

 
ففيه يقدم املدين عينا

الدين من   مبلغ  استيفاء  في  الدائنين  للتسديد  األموالغيره من   
 
املدين ضمانا أو    ،التي قدمها   

 
يكون عقارا قد  املدين  يقدمه  الذي  الضمان  وهذا 

 (2007)طارق، . راق ماليةمحاصيل زراعية أو بضائع أو أو 

االئتمان(:    • )محل  االئتمانية  العملية  طبيعة  التجاري.حيث  واالئتمان  املالي  االئتمان  بين  يفرق  من أ  وهنا  النوع  هذا  وفي  النقدي:  االئتمان  ما 

 للمدين الذي يلتزم بردها وتسديدها في وقت الحق. 
 
، فالدائن يقدم نقودا

 
ما االئتمان التجاري: ففي هذا النوع أ   االئتمان يكون محل االئتمان نقدا

 يكون محل االئتمان سلعة أو خدمة تقدم بثمن مؤجل. ويطلق على هذا النوع  
 
البيع االئتماني، والذي هو في معناه الواسع كل بيع  ال يتالقى   أيضا

 )2002 ،)الزبيدي  .فيه تنفيذ االلتزامين

االقتصادية:    • الصفة  حيث  بين  من  يفرق  التصفية.وهنا  ذاتي  غير  واالئتمان  التصفية  ذاتي  التصفية:  االئتمان  ذاتي  االئتمان   االئتمان  وهو 

ويتعلق في العادة باالئتمان   ما االئتمان غير ذاتي التصفية:أ ي الذي يستطيع فيه املدين السداد من خالل استخدام قيمة االئتمان نفسها،  اإلنتاج

 ما عليه من أموال ليس للمعاملة االئتمانية دخل في حد ذاتها،االستهالكي حيث يقوم املدين بالوفاء ب
اإل أ (    stefanescu, etl, 2009يبين )  ،فيما يتعلق بأسس منح االئتمان العليا للبنك   دارة ن السياسة االئتمانية هي مجموعة القرارات التي تصدرها 

 ( 2006وآخرون،  كراجه ) .نواع وسلطات منح االئتمان املصرفي الذي يمنحه البنكأ وتحدد فيها معايير وشروط ونطاق وحدود و 

والشروط   املعايير  مجموعة  يتضمن  إطار  وهي  االئتمانية،  سياسته  بوضع  مصرف  كل  يقوم  السوق  لحاجة   
 
وطبقا أعاله  األسس  مراعاة  وبعد 

 (1988أبو العيون، ) اإلرشادية.
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 محددات طلب وعرض االئتمان املصرفي:   . 3.2

واملحددات  االعتبارية،  واملحددات  املوضوعية،  املحددات  الطلب:  تحدد  التي  العوامل  ومن  االئتمان  لدى  والعرض  الطلب  تحدد  عوامل  هناك 

 ( 2014 ى،)عبير ونشو . املرفقية، ومحددات أخرى 

فائدة    أسعاراملصرفية وعلى االئتمان املصرفي بصفة خاصة، ومن أهم املحددات:    األموالتؤثر املحددات املوضوعية بشكل مباشر في الطلب على  

و  وتعتبر    أسعاراملدينة،  االستثمارية.  البيئة  تطور  ومستوى  املقترضين،  ودخول  املصرفي،  االئتمان  بدائل  على  من   أسعارالفائدة  املصرفية  الفائدة 

والكمية املطلوبة لالئتمان املصرفي عالقة طردية حيث يتخذ منحنى الطلب على االئتمان شكل   األسعاراملحددات املوضوعية ألنها توصف العالقة بين  

 ( 2000 ،)الحمزاوي  منحنى الطلب عادي.

 املصرفي في اململكة العربية السعودية: نشأة وتطور النظام   . 4.2

في عام   أكتوبر  في  العربي  السعودي  النقد  بتأسيس مؤسسة  اململكة  في  نشأ  النشأة حيث  املصرفي حديث  النظام  إنتاج 1952يعتبر  وقد ساهم   ،

 النتعاش االقتصاد بسبب ه
 
اإليرادات واملصروفات بشكل كبير، ونظرا الزيادة على  املالية النفط والطلب عليه في  الخدمات  الطلب على  الزيادة زاد  ذه 

نظام مرا  املصرفية، حيث صدر  األعمال  املصرفية التساع  واللوائح  األنظمة  بعض  بوضع  االهتمام  املصرفي على  النظام  ركز  وكما  قبة بشكل ملحوظ. 

ر  تخص  أحكام  ثالثة  النظام  هذا  وخدم  الواسعة.  الرقابة  صالحية  النقد  ملؤسسة  سمح  الذي  والقروض. البنوك  االحتياطية،  والسيولة  املال،  أس 

 ( 2014)مؤسسة النقد العربي السعودي، 

 : معايير ومؤشرات منح االئتمان في املصارف السعودية  . 5.2

تقليدية في هناك الكثير من األسس واملعايير املتعارف عليها التي تساعد في تفادي التعثر املالي، ومتبعة من قبل املصارف، سواء كانت إسالمية أو   

 ( والتي تتوافق مع القاعدة الفقهية في املعامالت وهي " األصل في املعاملة اإل   5csمنح التمويل وهي ما يعرف بالعناصر الخمس )
 
باحة ما لم يرد نص مقيدا

."  
 
الخمس  فيأما    أو محرما بالعناصر  يعرف  ما  أو  يخص  اآلما  في  تتمثل  الزبون  تي:  فإنها  للزبون   ،  characterشخصية  املالي  قدرة ،   CAPITAL املركز 

املقدم  و    COLLACITERALSالضمانات اإلضافية    ،  CAPACITYالزبون   الضمان  التمويل و التي ترتكز على نوع وحالة وقيمة  املحيطة بغرض  الظروف 

ONDITIONS  . األنشطة الجدوى االقتصادية للمشروع ومدى توافقها مع  التمويل وهو دراسة  أخر كأسلوب متبع في منح  بند  املصارف أضافت  أن  إال 

تع   لقاعدة )الحالل والحرام(، وقد 
 
 وفقا

 
بها شرعا يتم االستعانة بخبراء من خارج املصرف. وهناك عدة معايير متعارف املسموح  أو  د من قبل املصرف 

إال   التقليدية،  املصارف  في  املستخدمة  املعايير  املعايير مع  التمويل وقد تتفق بعض هذه  املصارف اإلسالمية تستخدم عقد منح  أن ما يميز عليها لدى 

 : ى عالقتها وتطابقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومنهااملعايير املتبعة باملصارف السعودية هو مد

 املعايير املتعلقة باملشروع في املصارف السعودية:  •

، فهذا ال يعني قبول تمويله من قبل  
 
املصرف  تتمثل في ضرورة وجود معايير يمكن تطبيقها في ضوء املعايير الشرعية، حتى وإن كان املشروع ناجحا

الضمانات اإلسالمي ما لم يكن   املناسب ومعيار  العائد  أو  الربح  املادية والتي تضم معيار  املعايير  املعايير هي:  الشرعية، وأبرز هذه   مع األحكام 
 
متوافقا

 . والكفاالت املتمثلة في الضمانات العينية والشخصية والفنية

رف بالشريعة التي تعتبر الفيصل في قبول االستثمار من عدمه وكذلك املعايير الشرعية والعقائدية والتي تهدف إلى ربط السلوك االقتصادي للمص

 .
 
 والتي ترتكز على ضرورة أن تكون مدخالت ومخرجات املشروع وأساليب استخدامها غير محرمة أو محرمة أو غير مقبولة شرعا

كذلك   ،وتوافقها مع األولويات االقتصادية للمجتمعاملعايير االقتصادية واالجتماعية والتي تهدف إلى تحديد أولويات االستثمار    ،لى ذلكإ باإلضافة  

ملصرف مانح التمويل: املعايير املتعلقة بالعميل طالب التمويل: وترتكز هذه املعايير على معيار الشخصية والكفاءة بالنسبة للعمالء، واملعايير املتعلقة با

وهي مفروضة من مؤسسات البلد، أو من املصرف املركزي، أو وفق سياسات    عدة شروط وقيود تحتم على املصرف ضرورة إتباعها ومراعاتها،  ىلإ تخضع  

القانون  االحتياطي  القانونية،  السيولة  نسبة  مثل  املفروضة  القانونية  والظروف  الراهنة،  والسياسية  االقتصادية  الظروف  يخص  فيما  ي، املصرف 

 (. 2008وسليم،  ،  )رحيم . السقوف االقتصادية

 املؤثرة في اتخاذ القرار االئتماني: العوامل   .6.2

االئتماني في أي مصرف، وهي: القرار  اتخاذ  املال،    هي مجموعة عوامل مترابطة ومتكاملة تؤثر في  الشخصية، رأس  بالعميل: وهي  الخاصة  العوامل 

على   العميل.  إدارة وقدرته  يمارسه  الذي  بالنشاط  تحيط  التي  والخاصة  العامة  والظروف  املقدمة،  والضمانات  التزاماته،  وتسديد  والعوامل   نشاطه 

الفروع من هذه املسؤولية ملجرد اعتماد   ىن مسؤولية الفروع عن االئتمان املقدم للعمالء تظل قائمة وال تعفأ (  2003  ،)الراوي   ى الخاصة باملصرف:  وير 

. والهدف العام الذي يسعى املصرف إلى   ،املالية  دارة تمان من اإل االئ
 
وتشمل هذه  املسؤولية العوامل التالية: درجة السيولة التي يتمتع بها املصرف حاليا

 الكوادر البشرية املؤهلة واملدربة على القيام بوظيفة    تحقيقه خالل املرحلة القادمة.
 
االئتمان املصرفي، العوامل  والقدرات التي يمتلكها املصرف وخاصة

املدة الزمنية التي يستغرقها القرض و   ،الغرض من التسهيل  ( ويمكن حصر هذه العوامل بما يلي:(Balachandran, 2008   ،الخاصة بالتسهيل االئتماني
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التسهيل خاللها، بالحصول على  العميل  يرغب  التي  املدة  أي  التسهيل،  الذي سيقوم  و   أو  السداد  منهمصدر  املبلغ  بسداد  املقترض  طريقة و   ،العميل 

لإلقراض في  السداد املتبعة، أي هل سيتم سداد القرض أو التسهيل دفعة واحدة في نهاية املدة، ونوع التسهيل املطلوب وهل يتوافق مع السياسة العامة

نضيف إلى هذه العوامل ضرورة االلتزام بالقيود القانونية ويمكن أن  املصرف أم يتعارض معها. ثم مبلغ هذا القرض أو التسهيل ولذلك أهمية خاصة،  

ال حالة  هي  االئتمانية  القرارات  فيها  تتخذ  التي  الحالة  أن  نؤكد   
 
وأخيرا املركزي،  املصرف  يصدرها  التي  القانونية  التشريعات  تحدد  خطر، فمتخذ حيث 

ملة، ولكنه يستطيع عن طريق تحليل املخاطر املصاحبة لعمليات االئتمان أن يصل القرار االئتماني في املصرف ال يستطيع أن يتنبأ بنتائج قراره بدقة كا 

 (. 2009) بلعجوز،  .إلى تقدير احتماالت موضوعية محددة للقرار الذي سوف يتخذه 

 : التضخم  . 7.2

لجميع السلع والخدمات خالل فترة زمنية معينة، مع حدوث انخفاض في   سعارنه الزيادة املستمرة وامللموسة في املستوى العام لل أيُعرف التضّخم ب

 القدرة الشرائّية املرتبطة بسعر صرف العملة ويرافقها تأثير في قيمة النقود املتداولة، مّما يؤّدي إلى انخفاض في قيمتها الفعلّية.  

على السلع والخدمات عن عرضها الكلي. ) فائض في الطلب وعجز   بسبب زيادة الطلب الكلي  األسعارويقصد بالتضخم ارتفاع مستمر وملموس في  

ارتفاع   مع  العرض(  بالنسبة    األسعار في  النقود  كمية  لزيادة  نتيجة  الطلب  لزيادة  والخدماتإ نتيجة  السلع  ويسود   ،لى  النقود  قيمة  تنخفض  بالتالي  و 

 ( 2010 ،خرونآ التضخم. ) محمد حسين الوادي و 

بأن التضخم  البعض  بها جانبا من نفقاتها  كما فسر  النقود حتى تغطي  الدول بإصدار كميات متزايدة من  )محمد وذلك دون غطاء سليم.    ،تقوم 

 (  2010 ،خرونآ حسين الوادي و 

 لحدة الزيادة في املستوى العام لل 
 
 و تشمل ما يلي: سعارويمكن التمييز بين عدة أنواع من التضخم  وفقا

. 3- 2بنسبة قليلة تتراوح بين  سعاراملستوى العام لل التضخم البسيط: يرتفع  •
 
 % سنويا

البسيط من   • التضخم  املتقدمة حيث  أ و يعتبر  الدول  النقدية في  السياسة   نه يعتبر محفز أ هداف 
 
التكاليف في   ا لالستثمار ويحافظ على استقرار 

 مارية. حدود مقبولة و متوقعة ويخفض من تكلفة املخاطر في تنفيذ املشروعات االستث

  سعارالتضخم الزاحف: وهو ارتفاع في املستوى العام لل  •
 
 إ و تؤدي   بنسبة قليلة شهريا

 
 % . 10لى  إ قد تصل  لى ارتفاع بنسبة كبيرة سنويا

 15 – 10بنسبة كبيرة تتراوح بين  األسعارالتضخم الحقيقي: ترتفع  •
 
 وتسببه زيادة الطلب الكلي بصورة مستمرة.   ،% سنويا

 اثناء فترات الحروب واأل  •
 
زمات حيث تعمل الحكومات على تعطيل قوى السوق التضخم املكبوت: و هو حالة من التضخم غير املنظور تحدث عادة

الحكومات    أسعارعالن  إ و  فتلجأ  مثبتة.  تثبيت  إحكومية  األ   أسعارلى  االستهالكية   عن  توىمسساسية عند  السلع 
 
كثيرا تقل  التوازنية    األسعارات 

السلع    ، لتلك 
 
املستهلكين وفقا السلع على أسر  تلك  املتاحة من  الكميات  التحكم في توزيع  وذلك لضمان حصولهم    ،ملا يعرف بنظام الحصص  مع 

 على احتياجاتهم من تلك السلع طيلة فترة االزمة.

التضخم  • انواع   اسوأ  املفرط: وهو من  التضخم  مستوىبأضعاف    األسعاريرتفع مستوى  حيث    ،التضخم  فيزيد معدل  السابقة  يفوق إ اته  ما  لى 

100 
 
 . % سنويا

 
 
العسكري   اإلنتاجحيث يتم حشد املوارد لالستخدام في زيادة    ،دنى حدألى  إ   اإلنتاج ات  مستوىما يحدث خالل فترات الحروب حيث تنخفض    غالبا

املنشآت  أ وكما    ،املدني  اإلنتاجعلى حساب   الحرب  اإلنتاجن  الحكومات في حاالت  تلجأ  الحرب. ولهذا  أثناء  للتدمير  التحتية تتعرض  لى تمويل إية والبنى 

ادة في الطلب عجز املوازنة من خالل التوسع في االصدار النقدي وبالتالي املساهمة في زيادة حدة التضخم بسبب عدم قدرة العرض الكلي على مالحقة الزي

 ( 2012، عبد الوهاب أمين،)فريد بشير الطاهر .دة عرض النقودالناتجة زيا

 : أسباب التضخم  .1.7.2

 :سبابمجموعة من األ  ىلإ يرجع حدوث التضخم االقتصادي 

العرض  :واالستهالكزيادة الطلب   • في مقابل  املنتجات والخدمات  أن زيادة طلب  الحديثة  النظريات االقتصادية  العديد من  إلى ظهور    يودي   أكدت 

العرض في مقابل    أسعارن  التضخم. أل  يتم تحديدها عند مساواة  العرض على    الطلب.السلع  العرض واستمرار  الطلب على  إذا حدثت زيادة  ولكن 

  .وحدوث التضخم  األسعارنفس الوتيرة يؤدي هذا إلى ارتفاع 

  :خلل في االقتصاد نتيجة ملجموعة من األسباب أهمهايؤدي االنخفاض في نسبة العرض الكلي إلى  :انخفاض نسبة العرض الكلي •
الجهاز   . أ  اعتماد االقتصاد على تشغيل جميع عناصر اإلنتاجعجز  العجز بسبب  الطلب ويرجع هذا  الحاجات بسبب زيادة  ي عن توفير كافة 

  اإلنتاج

الطلب، فيفقد مرونته والسبب في هذا    اإلنتاجعدم كفاية   .ب السوق مرتفع  الخهو  لحاجات  الفنية في  نقص  أو استخدام وسائل اإلنتاجبرة   ،

 . مواكبة التطورات الحديثة في السوق  إنتاج قديمة ال تستطيع 
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 . لإلنتاجقلة وفرة املواد األولية واأليدي العاملة وغيرها من العناصر الهامة  .ج

تكاليف   • زيادة  أ هم  أ أحد  :  النتاجزيادة  تكاليف    أسعار سباب  زيادة  واملنتجات هو  زيادة    .اإلنتاجالخدمات  تعريف  زيادة    اإلنتاجويممكن  أنها  على 

وهذا يؤدي إلى ارتفاع سعر بيع املنتج أو    لإلنتاجية عن السعر املحدد اإلنتاج، وتكاليف العوامل  اإلنتاجالخامات والخدمات الخاصة بمرحلة    أسعار

 األرباح عر املنتجات أو الخدمات سوف تقل  وإن لم يتم رفع س الخدمة.ارتفاع سعر 

على   • املؤسسات  :  االستيراداالعتماد  بعض  علىتعتمد  يؤدي    الصغرى  مما  الخارج،  من  االستيراد  على  األخرى  الدول  ارتفاع  إ اقتصاد    أسعارلى 

 . املحليةالبيع في األسواق  أسعاريؤدي إلى  األسعاروهذا االرتفاع في  واملنتجات.الخدمات 

الدول وحدوث  :الطبيعيةالحروب بين الدول والكوارث   • بين  الطبيعية الحروب  الدول، بسبب قلة   الكوارث  اقتصاد هذه  إلى تراجع    اإلنتاجيؤديان 

ويؤثر هذا التضخم على الحالة االقتصادية فتزيد    .وزيادتهامما يؤدي إلى ضعف نسبة العرض وزيادة حالة التضخم بسبب استمرار نسبة العرض  

 .الدولة ميزانية حالة اضطراب العملة املحلية وعجز

تقوم البنوك واملؤسسات املصرفية باالحتفاظ بنسبة قليلة فقط من الودائع، وإصدار أموال الودائع بأعداد : فيةفوائد البنوك واملؤسسات املصر  •

ارتفاع نسبة   إلى  بين    األموالكبيرة جدا ويؤدي هذا  املسافة  لتقليل  القروض  التضخم االقتصادي واالتجاه نحو  والنقود. وبالطبع يعمل على زيادة 

 .والدخلالحاجة 
 للتضخم: اآلثار السلبية  .2.7.2

 :األضرارالتضخم االقتصادي له العديد من األضرار املؤثرة على االقتصاد بصورة سلبية ومن هذه 

ويظهر هذا التأثر بالتضخم    الخاص.يتأثر توزيع الدخل الوطني الذي يظهر في الخدمات واملنتجات التي يحصل عليها األشخاص من خالل دخلهم   •

 :التاليةفي الحاالت 

 .الدخلبصورة مستمرة في مقابل ثبات الدخل النقدي ويؤدي هذا إلى حدوث نقصان في  األسعارارتفاع  . أ 

 .نقصانزي مع زيادة الدخل النقدي وهذا يسبب ثبات الدخل الحقيقي فال زيادة وال بالتوا  األسعارزيادة  .ب

 .للفردوهذا يسبب زيادة الدخل الحقيقي  األسعارزيادة العملة النقدية بصورة أعلى من زيادة  .ج

مما يؤدي    بها. قوة الشرائية الخاص  بطريقة مستمرة وفقدان النقود جزء من ال  األسعارويحدث هذا بسبب زيادة    الوطنية:ضعف الثقة في العملة   •

 .والذهبلى قيام األشخاص بشراء العمالت األجنبية ذات االستقرار االقتصادي، وشراء املنتجات واالحتفاظ بها والعقارات إ 

املدفوعات بصورة   • التضخم االقتصادي على  التضخم وتزايد كميات   :  سلبيةيؤثر  للدولة، وتظهر    اإلنتاجويحدث هذا بسبب زيادة حالة  املحلي 

إلى   يؤدي  العاملية مما  األسواق  منافسة  على  الدولة  الواردعدم قدرة  فتقل    زيادة  الصادر.  وتزيد    أسعاروقلة  الواردة  املنتجات   أسعاراملنتجات 

 .املحلية

املجتمع بصورة   • ببيع في فت:  عشوائيةتوزيع ثروات  إما  املحلي. حيث يقوم األشخاص  الخاصة باملجتمع  الثروة  يتأثر توزيع  التضخم االقتصادي  رة 

زيادة  بسبب  املالية  ممتلكاتهم  يخسرون  قد  أو  بهم.  الخاص  االستهالك  مستوى  على  املحافظة  يستطيعوا  لكي  العقارات  مثل  ملكياتهم  أصول 

 . في مقابل عدم زيادة الدخل األسعار

 : أهم الطرق التي تساعد على تقليل التضخم   .3.7.2
 : يوجد العديد من الوسائل التي تساعد على تقليل التضخم االقتصادي من هذه الطرق 

السيول • الذي يساعد على خفض  املوازنة  الدخل وتوفير فائض  االقتصادية، وتحديد مصادر  الدولة بوضع االستراتيجيات  املالية في  ة  قيام وزارة 

 . م والحد من التضخ

 .الرفاهية زيادة الضرائب على املنتجات الكمالية مثل العطور والصابون واملنتجات ذات  •

 . نسبة التضخم  األسواق وارتفاعتقليل نفقات الدولة زيادة نفقات الدولة في األمور التي ليس لها عائد يؤدي إلى زيادة العملة في  •

  .في هذه الفترة، ويسمى هذا بمعدل التضخم االقتصادي  األسعارحساب نسبة انخفاض قيمة العملة في فترة معينة ومعدل زيادة  •

 سعر الفائدة:  . 7.3
املترتبة على   الفائدة   ُيحسب كنسبة مئوّية، من نسبة 

 
دينا السعر  يعّد هذا  إذ  السنة؛  االئتمان خالل  أو  املال  تكلفة رأس  املال  هو عبارة عن  رأس 

ا عند  للشخاص  ُتدفع   
 
نسبة ُيعّد  كما  القروض،  تقديم  عند  املالّية  املؤسسات  أو  املصارف  عليها  تحصل  نسبة  بأّنه  الفائدة  سعر  الحتفاظ وُيعرَّف 

 بأموالهم في الحسابات املصرفّية. 

https://www.almrsal.com/post/478014
https://www.almrsal.com/post/424227
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استهالك   في  استخدامه ألمواله  لقاء عدم  )املدخر(  الفرد  يحصل عليه  الذي  التعويض  بأنه  الفائدة  لفترة  آ ويمكن تعريف سعر  ذلك  وتأجيل  ني 

 آ الحقة. ومقدار التعويض هذا هو نفس املبلغ الذي يكون فرد  
 
 آ لدفعه لحيازة املال الذي سيمكنه من استهالكه و صرفه    خر )املقترض( مستعدا

 
في أي   نيا

 (2010 ،سعدوجه يرغب به. ) ياسمين األ 

ات  مستوىالسلع والخدمات ما بين    أسعار حيث يتحرك هذا السعر لتحقيق التوازن في    ،يعتبر سعر الفائدة أحد أهم العوامل املؤثرة في االقتصاد

الكلي   والعرض  الكلي  عرض  إ الطلب  بين  ما  املالي  السوق  في  للتوازن  تحقيقه  جانب  )االستثمار(. لى  عليها  والطلب  )االدخار(  لإلقراض  القابلة  االصول 

 ( 2010 ،سعد)ياسمين األ 

يقسم   الفائدة  األ   ،نلى قسميإ وسعر  الفائدة  املصارفسعر  الصحف وداخل  في  املعلن  وهو  نحصل    ، سمي  والذي  الحقيقي  الفائدة  وكذلك سعر 

 سمي. عليه من خالل خصم معدل التضخم من سعر الفائدة األ 

 نواع سعر الفائدة: أ .1.7.3

 :الفائدة إلى مجموعة من األنواع وهي أسعارُتقسم 

السلطات   • حددة من قبل 
ُ
امل الفائدة  له معّدل  الذي يصل  األقص ى  الحّد  الفائدة: هو  املعّدل نسبة كبيرة من  سعر سقف  املصرفّية، ويغطي هذا 

 مكّونات سعر الفائدة، ولكنه ال يشمل معّدل العوائد وسعر السوق؛ ألّنهما مستقالن عن معّدل الحّد األقص ى. 

يشتريها األفراد من    قسيمة معّدل الفائدة: هي نسبة الفائدة التي ُتدفع عند القيمة االسمّية الخاصة بالسندات، مثل السندات طويلة األجل التي •

 منشأة معينة. 

ة الظاهرة سعر الفائدة في السوق )العائد(: هو عبارة عن القيمة الحالّية للتدفقات النقدّية في املستقبل، والناتجة عن استثمار مرتبط مع التكلف •

وّية املدفوعة بناء  على سعر السندات في السوق،  عن تنفيذ هذا االستثمار، وتوجد العديد من أنواع العوائد ومنها: عائد السوق: هو الفائدة السن

 وُيعرف  
 
التقديرات  إب  أيضا متوسط  ويشمل  للفائدة،  سنوي  معّدل  دفع  هو  االستحقاق:  تحت  عائد  الحالي.  العائد  أو  التشغيل  على  العائد  سم 

بالسندات. الخاصة  الشراء  وقيمة  االسمّية  القيمة  بين  لالختالف   
 
نتيجة تظهر  التي    ا   السنوّية 

 
سنوّيا املدفوع  املالّي  املبلغ  هو  الربحّي:  لعائد 

 للمساهمين. 

 الفائدة طويلة األجل: هي الفائدة التي يكون سعرها طويل األجل بفترة تتراوح بين الخمس والعشر سنوات وأكثر.  •

 الفائدة متوسطة األجل: هي الفائدة التي يتراوح سعرها بين سنة إلى خمس سنوات.  •

التي تختلف  الفائدة قصيرة األجل • الفائدة  والشهر، واألسبوع، واليوم،  أسعار : هي  السنة،  بين  للتحكم في معدل  ها  الفائدة  النمو  يستخدم سعر 

ويصبح هناك تضخم يتم رفع سعر الفائدة وعندما يحدث تباطؤ    األسعارأي "معدل التضخم"، لذا عندما ترتفع    األسعاروالتحكم في   االقتصادي 

 للنمو االقتصادي يتم تقلي
 
  ص سعر الفائدة وعندما يتم رفع سعر الفائدة، فهذا يعني أن هناك رغبة في سحب الكتلة النقدية من األسواق وتبعا

السوق وستنخفض    األمواللذلك تقل   الفائدة، هي خفض سعر    .للسلع والخدمات  األسعاراملوجودة في  األخرى لزيادة سعر  العكسية  والصورة 

 
 
يكون هناك تباطؤ اقتصادي أو ميل إلى الركود وضعف التوظيف وغير من املشاكل االقتصادية؛ لذا يتم خفض  ما يحدث عندما    الفائدة وغالبا

والبناء التشييد  وزيادة  والتوسع  االستثمار  بهدف  لالقتراض  والشركات  واالستهالك  للشراء  االقتراض  على  األفراد  لتحفيز  الفائدة  والتأثير   .سعر 

أنه يز  الفائدة  اقتصادية تمنع  الجيد لخفض سعر  يترافق مع ذلك مشاكل  التوظيف ومن معدالت االستثمار مالم  النمو االقتصادي ومن  يد من 

 .ظهور حالة النمو االقتصادي 

 : األسعارلتحكم في التضخم أو ارتفاع ا   .2.7.3

ارتفاع   األفراد من  يعاني فيها  التي  التضخم  باتباع "سياسة نقدية متشددة"   أسعارفي حاالت  التدخل  إلى  الدول  بشكل كبير، تميل  سلع وخدمات 

شراء   علىتهدف إلى تقليل نسبة التضخم من خالل تقليل النقد املعروض في السوق، سواء لدى املستهلكين أو املستثمرين، وبالتالي الحد من تنافسهم  

 .ات طبيعيةستوىها ملأسعار سلع وخدمات، مما يؤدي النخفاض 

إقبالهم على االستهالك. وبسبب صعو  البنوك، ويقلل  أموالهم لدى  األفراد على االدخار وإيداع  الذي يشجع  الفائدة  بة  ويحقق ذلك عبر رفع سعر 

بنكية وسندات حكومي في شهادات  االستثمار  إنشاء مشاريع جديدة، مفضلين  املستثمرون عن  يعزف  الفائدة،  ارتفاع معدل  الناتجة عن  ة، االقتراض 

 .األسعاراملتاحة لشراء سلع وخدمات، ويتراجع التنافس، وبالتالي تنخفض  األموالفتقل 

 نشأة وتطور النظام املصرفي في اململكة العربية السعودية:   . 8.3

في عام   أكتوبر  في  العربي  السعودي  النقد  بتأسيس مؤسسة  اململكة  في  نشأ  النشأة حيث  املصرفي حديث  النظام  إنتاج 1952يعتبر  وقد ساهم   ،

الخدم الطلب على  الزيادة زاد   النتعاش االقتصاد بسبب هذه 
 
اإليرادات واملصروفات بشكل كبير، ونظرا الزيادة على  املاالنفط والطلب عليه في  لية ات 

نظام مرا  املصرفية، حيث صدر  األعمال  املصرفية التساع  واللوائح  األنظمة  بعض  بوضع  االهتمام  املصرفي على  النظام  ركز  وكما  قبة بشكل ملحوظ. 

https://www.economicarab.com/2020/03/Difference-Economic-Growth-Economic-Development.html
https://www.economicarab.com/2020/03/Difference-Economic-Growth-Economic-Development.html
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والقرو  االحتياطية،  والسيولة  املال،  رأس  تخص  أحكام  ثالثة  النظام  هذا  وخدم  الواسعة.  الرقابة  صالحية  النقد  ملؤسسة  سمح  الذي  ض. البنوك 

   (2014)مؤسسة النقد العربي السعودي، 

 تحليل نماذج االنحدار الخطية:  .3

 استخدمت الدراسة معادالت االنحدار الخطية التالية: 

sero1=∞+b1sero2+b2 sero3……………………....1 

sero1=∞+b1sero2………………………………….2 

sero1 =∞+b1sero3…………………………………3 

 أن: حيث

sero1   = االئتمان املصرفي( )مليون ريال()مجموع 

Sero2  = ()مليون ريال( التضخم( 

Sero3  =(أسعار  )الفائدة علي االئتمان املصرفي( )مليون ريال 

 :حصلنا علي التقديرات التالية نموذج االنحدار وبعد تقدير معدالت

sero1=.109504.3+24768 sero2-140994.6 sero3 ------1 
T: 6.352    0.822 - 4.08 

Sig:  0.000    0.419   .0005 
R2= 0.497  R-2= 0.45 

الفائدة تعتبر    أسعار(  sero3( التضخم واملتغير )sero2واملتغير )  ( والتي تشمل متغير مجموع االئتمان املصرفي )متغير تابع(1تشير املعادلة رقم )

ثر معنوي عكس ي  أ الفائدة لديه    أسعارمجموع متغير االئتمان املصرفي  ولكن متغير    ىثر معنوي علأ ن متغير التضخم ليس لديه  أ متغيرات مستقلة تبين  

التحديد    ىعل ن مساهمة أ مما يعني    R-2=  0.45وكذلك معامل التحديد املعدل    2R=  0.497متغير مجموع االئتمان املصرفي  باملقابل بلغت قيمة معامل 

 . %45 التغير الحاصل في املتغير التابع بلغ ىاملستقلة علاملتغيرات 

No.1 sero1=.513577.3+5861.8 sero2 
T: 4.025  0.822 4.08 1.546 

Sig: 0.000 0.1362 
R2: 0.1362 R-2  0.057 

املتغير التابع مجموع االئتمان املصرفي باملقابل بلغ    ىثر معنوي علأ ي  أ التضخم ليس له   ser02ن املتغير  أ (  2تشير النتائج الواردة في املعادلة رقم )

 التغير في املتغير التابع  إجماليمن  49.8 ن مساهمته بلغت أ ي أ  2R  = 0.098 معامل التحديد
No.1 sero11179213+148803 sero3 

T: 8.56204    4.52144 
Sig: 0.000 0.000 

R2: 0.4816 R-2  0.4581 

املتغير التابع مجموع االئتمان املصرفي    ىذات تأثير معنوي عكس ي عل ser03االئتمان املصرفي(   ىالفائدة عل أسعارن املتغير )أ تشير املعادلة الثالثة 

 . 48%بلغت  sero1التغير الحاصل في املتغير التابع إجمالي ىلإ   4ser03ن مساهمة املتغير أ مما يعبر  2R= 0.4816 وكذلك بلغ معامل التحديد

انجر  :(1جدول )  نتائج العالقة السببية لغر
Prof F.statistic  الحالة  العالقة السببية  املشاهدات 

0.103 
0.973 

2.603 
0.027 

22 Sero2----sero1 
sero1---- Sero2 

1 

0.077 
0.171 

2.992 
1.956 

22 Sero3---sero1 
sero1---- Sero3 

2 

0.842 
0.2811 

0.173 
1.368 

22 Sero3---- sero2 
Sero2----Sero3 

3 

 حيث: 

sero1 = االئتمان املصرفي )مليون ريال(   مجموع 

Sero2    التضخم= 

Sero3  =الفائدة  أسعار 
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نه ال توجد عالقة أ ي  أ ليست معنوية وبالتالي يتم قبول الفرضية    ىولن الحالة األ أ (  1تشير نتائج العالقة السببية لغرانجر الواردة في جدول رقم )

( التضخم  بين  عكسية  وسببية  )  إجماليو   Sero2)سببية  املصرفي  وتقبل  Sero1)االئتمان  العدمية  الفرضية  نرفض  الثانية  الحالة  في  الفرضية   بينما 

ب )  أسعارن  أالبديلة  املتغير    Sero3)الفائدة  )  إجماليتتسبب في  الثانية في أ   %10داللة     مستوى وهي معنوية عند    Sero1)االئتمان املصرفي  العالقة  ما 

نه ال توجد عالقة أنقبل الفرضية العدمية بما في الحالة الثالثة يبين عدم معنوية العالقة السببية وبالتالي  أ   Sero2)ال يسبب )  Sero1)الحالة الثانية )

 Sero2)والتضخم )  ، Sero3) الفائدة ) أسعارسببية  وسببيه عكسية بين املتغيرات 

 أ ظهرت  أ ( والتي  2004اتفقت نتائج تحليل معادالت االنحدار مع نتائج بعض الدراسات السابقة منها دراسة عمر )
 
في تأثير املخاطر    ن هناك تفاوتا

 مجموع االئتمان املصرفي . ىاملصرفية عل

 النتائج والتوصيات:  .4

 النتائج:   . 1.4

 .    (INF)معدل التضخم  (ir)( وسعر الفائدة BCتوازنيه بين االئتمان املصرفي ) عالقة وجود •

الفائدة سوف ينخفض حجم االئتمان املصرفي في اململكة    أسعارهنالك عالقة عكسية توازنية بين سعر الفائدة واالئتمان املصرفي كلما ارتفعت   •

 العربية السعودية. 

املصرفي • التضخم واالئتمان  بين معدل  املصرفي  ،وجود عالقة طردية توازنية  االئتمان  التضخم سوف يرتفع  ارتفع معدل  العربية   كلما  اململكة  في 

 السعودية.

 الدور الفعال لالئتمان املصرفي في زيادة النشاط االقتصادي واالستثماري في االقتصاد في اململكة العربية السعودية.  •

 االئتمان. ىثران عل ؤ الفائدة وُمعّدل التضخم بشكل وي أسعاروهناك عالقة عكسية بين  •

 التوصيات:  . 2.4

أثر   • من  له  ملا  والتضخم  الفائدة  سعر  بتحليل  االهتمام  بضرورة  الباحثان  العربية  إ يوص ي  اململكة  في  املصرفي  االئتمان  زيادة  في  وفعال  يجابي 

 السعودية.

 .الجهاز املصرفي بإعطاء اهتمام أكبر بمسألة تحليل مخاطر االئتمان املصرفي في اململكة العربية السعودية إدارة يوص ي الباحثان  •

 يجابي علي زيادة معدالت نمو االقتصاد السعودي.إ ضرورة تقييم مسيرة االئتمان املصرفي املمنوح من قبل املصارف السعودية ملا له من أثر  •

 :املراجع

: املراجع العربية:
ً
 أوال
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between bank credit and interest rate, the rate of inflation. A direct balance between the inflation rate and 
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economy. The study recommended the need to pay attention to bank credit and help decision-making bodies 
and provide the Saudi Library with sober scientific research in the aspect of bank credit. 
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