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ملخص: 
امل�رصيف  اجله�ز  اأثر  حتليل  اإىل  البحث  هذا  هدف 
الفرتة  خالل  القت�س�دي  ال�ستقرار  متغريات  يف  الفل�سطيني 
هذا  حتقيق  اأجل  2014.من  وع�م   1994 ع�م  بني  الواقعة 
امل�رصيف  اجله�ز  متغريات  تطور  بتتبع  الب�حث  ق�م  الهدف 
منوذج  بن�ء  جرى  كم�  القت�س�دي  ال�ستقرار  ومتغريات 
خالله  من  وجرى  مع�دلت  ثالث  من  مكون  تطبيقي  قي��سي 
اإليه�  تو�سل  التي  النت�ئج  اأهم  البحث.ومن  فر�سي�ت  اختب�ر 
يفر�س  اأن  ا�ستط�ع  الفل�سطيني  امل�رصيف  اجله�ز  اأن  البحث 
القت�س�دي  ال�ستقرار  متغريات  يف  الت�أثري  على  نف�سه 
حققت  حمدود.فقد  ب�سكل  ذلك  ك�ن  لو  حتى  اإيج�بي  ب�سكل 
املمنوح  الئتم�ن  بحجم  املتمثلة  امل�رصيف  اجله�ز  متغريات 
ون�سبة  امل�رصفية،  والكث�فة  التج�رية،  امل�س�رف  من 
على  اإيج�بية  اآث�را  النقدي  املحلي  الن�جت  اإىل  الودائع  حجم 
احلقيقي،  املحلي  الن�جت  يف  املتمثل  القت�س�دي  ال�ستقرار 
الكث�فة  وبلغت   0.48% الئتم�ن  حجم  مرونة  بلغت  اإذ 
النقدي  الن�جت  اإىل  الودائع  ن�سبة  اأثر  م�   ،0.34% امل�رصفية 
اإح�س�ئية  النت�ئج وجود عالقة  اأثبتت  %0.56.كم�  بـ  فقدرت 
%5 بني كل من منو عر�س النقد، وحجم  عند م�ستوى معنوية 
ومعدلت  امل�يل  والعمق  وفروعه�،  امل�س�رف  وعدد  الئتم�ن، 
اأن كاًل من منو عر�س  النت�ئج  بينت  ذلك،  اإىل  الت�سخم.اإ�س�فة 
اأن  اأي  عك�سية،  عالقة  البط�لة  يف  يربطه  امل�يل  والعمق  النقد 
البط�لة. معدلت  تقلي�س  على  تعمل  املتغريات  هذه  زي�دة 
%0.26 على التوايل.وبن�ًء على  %0.20 و-  وقدر الأثر بـ- 
م�سلحة  يف  ت�سب  التي  التو�سي�ت  من  جمموعة  حْت  اقرُتِ ذلك 
يف  امل�رصيف  اجله�ز  خالل  من  القت�س�دي  ال�ستقرار  حتقيق 

. فل�سطني
ال�ستقرار  الفل�سطيني،  امل�رصيف  اجله�ز  الدالة:  الكلمات 

القت�س�دي

“Impact of the Palestinian Banking System on 
the Economic Stability Variables: An Econo-
metric Study Applied During the Period of 

1994- 2014”

Abstract: 

The aim of this research is to analyze the 
impact of the Palestinian banking system on the 
economic stability variables during the period of 
(1994- 2014) . To achieve this goal both evaluation 
of the banking system in Palestine and the banking 
variables have been conducted, depending on the 
econometric techniques. A model of three equations 
was built to testify the research hypotheses. Many 
empirical results were found, but the most important 
ones are: (1) The Palestinian banking system was 
able to impose itself and has the ability to affect 
the economic stability variables in a positive way. 
(2) Variables such as volume of credit granted by 
the commercial banks, banking density, the ratio 
of deposits to the current (GDP) had all a positive 
impact on the economic stability in which the 
elasticity of these variables was estimated as (0.48% 
, 0.34%, 0. 56%) respectively. (4) 

The results proved that the existence of a 
significant statistical relationship at 5% level 
between variables such as, growth of the money 
supply, volume of credit, number of banks and 
branches, financial depth and inflation. (5) Results 
showed that there is an inverse relationship between 
both money supply and the financial depth and the 
rate of unemployment by which these variables are 
capable of reducing the rate of unemployment by- 
0.20% and- 0.26% respectively. 

Accordingly, a number of recommendations 
were proposed in the interest of achieving economic 
stability through the banking system in Palestine. 

Kew Words: Palestinian Banking System, 
Economic Stability
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1. املقدمة: 
لفل�سطني  ال�سهيوين  الكي�ن  احتالل  نت�ئج  من  ك�ن 
ب�لقت�س�د  واحل�قة  الفل�سطيني  القت�س�د  تفكيك   1948 ع�م 
الإ�رصائيلي، وا�ستمر هذا التفكيك بعد تكرار الحتالل ع�م 1967، 
النمو  من  وحرم�نه  الفل�سطيني  القت�س�د  اإع�قة  اإىل  اأدى  م� 
القت�س�د  اأداء  على  وا�سحة  اآث�را  لذلك  وك�ن  الطبيعي  والتطور 
الوطنية  ال�سلطة  اإن�س�ء  ومع  وا�ستقراره.  الرئي�سية  وموؤ�رصاته 
خالل  من  الفل�سطيني  لالقت�س�د  انفراج  هن�ك  حدث  الفل�سطينية 
التي تهدف  الفل�سطينية  القت�س�دية  والهيئ�ت  املوؤ�س�س�ت  اإن�س�ء 
القت�س�دي،  ال�ستقرار  وحتقيق  الفل�سطينية  ال�سي�دة  فر�س  اإىل 
النقد  �سلطة  ك�نت  والهيئ�ت  املوؤ�س�س�ت  هذه  راأ�س  وعلى 
الفل�سطيني  املركزي  البنك  بدور  القي�م  على  لتعمل  الفل�سطينية 
ومنذ  وتطويره.  ورق�بته  وتنظيمه  امل�رصيف  للجه�ز  ت�رصيع  من 
بداية عهد ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بداأت امل�س�رف التج�رية 
امل�رصيف  عمله�  ومم�ر�سة  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  ب�لنت�س�ر 
التمويل  وتقدمي  الئتم�نية  الت�سهيالت  ومنح  للودائع  جمع  من 
للم�س�ريع القت�س�دية والجتم�عية، وتقدمي اخلدم�ت امل�رصفية 
وخلق  لالقت�س�د  منو  معدلت  حتقيق  يف  اأ�سهم  ب�سكل  املتنوعة 
لفر�س العمل. ومع تت�بع النت�س�ر وزي�دة وترية العمل امل�رصيف 
ق�درا  م�رصفي�  جه�زا  ميتلك  اأن  الفل�سطيني  القت�س�د  ا�ستط�ع 
املدخرات  وجتميع  وامل�رصفية  امل�لية  اخلدم�ت  تقدمي  على 
وحتويله� اإىل ا�ستثم�رات ب�سكل ي�سهم يف زي�دة الطلب الكلي يف 
القت�س�د ويوؤثر يف ال�ستقرار القت�س�دي. وعليه، ف�إن تتبع اأثر 
متغريات  يف  والقت�س�دية  النقدية  مبتغرياته  امل�رصيف  اجله�ز 
ت�ستحق  التي  املهمة  املي�دين  من  تعترب  القت�س�دي  ال�ستقرار 

البحث والدرا�سة. 

1.1 مشكلة البحث
ب�لرغم من دور اجله�ز امل�رصيف الفل�سطيني واأهميته يف 
القت�س�د واملجتمع الفل�سطيني، اإل اأن اأثر هذا اجله�ز يف حتقيق 
املجتمع  �سواًء على �سعيد  بعد،  تتبلور  القت�س�دي مل  ال�ستقرار 
وعليه  خ��س.  ب�سكل  الأعم�ل  قط�ع  �سعيد  على  اأو  ع�م  ب�سكل 
ت�أتي هذه الدرا�سة حم�ولة البحث يف حتديد اأثر متغريات اجله�ز 
امل�رصيف الفل�سطيني يف متغريات ال�ستقرار القت�س�دي، ملعرفة 
اجله�ز  لفعل  ومتغرياته  القت�س�دي  الن�س�ط  ا�ستج�بة  مدى 
امل�رصيف املتمثل مبجموعة من املتغريات التي تعرب عنه، وميكن 

حتديد �سوؤال البحث على النحو الآتي: 

ال�ستقرار  اأثر اجلهاز امل�رشيف يف  ما هو 
القت�سادي يف فل�سطني؟ 

2.1 أهمية وهدف البحث
الذي يوؤديه  الدور القت�س�دي  البحث من  اأهمية هذا  تنبع 

التغريات  اإحداث  على  وقدرته  املجتمع  يف  امل�رصيف  اجله�ز 
الق�درة على حتريك عجلة النمو القت�س�دي لالقت�س�د وامل�س�همة 
يف حتقيق ال�ستقرار له. كم� تكمن اأهمية هذا البحث يف النت�ئج 
والتو�سي�ت التي قد يخرج به� البحث، وانطالق� من هذه الأهمية 
الذي  الت�أثري  درا�سة  يف  ليتمثل  البحث  هدف  �سي�غة  فيمكن 
مي�ر�سه اجله�ز امل�رصيف ممثال ب�ملتغريات امل�رصفية وهي: منو 
عر�س النقد، وحجم الئتم�ن، وعدد امل�س�رف وفروعه�، ون�سبة 
الإجم�يل  املحلي  الن�جت  واإىل  النقد  عر�س  اإىل  الودائع  اإجم�يل 
ال�ستقرار  على  امل�يل  والعمق  امل�رصفية،  والكث�فة  النقدي، 
القت�س�دي املتمثل يف كل من الن�جت املحلي الإجم�يل احلقيقي، 

والت�سخم، والبط�لة. 

3.1 فرضية البحث
ميكن �سياغة فر�سية البحث الرئي�سية على النحو الآتي: 

امل�رصيف  ● اجله�ز  بني  اإح�س�ئية  ارتب�ط  عالقة  هن�ك 
الأ�س��سية  الفر�سية  هذه  تفريع  وميكن  القت�س�دي،  وال�ستقرار 

اإىل ثالث فر�سي�ت كم� ي�أتي: 
Ú  اجله�ز متغريات  بني  اإح�س�ئية  ارتب�ط  عالقة  هن�ك 

امل�رصيف والن�جت املحلي الإجم�يل احلقيقي. 
Ú  اجله�ز متغريات  بني  اإح�س�ئية  ارتب�ط  عالقة  هن�ك 

امل�رصيف ومعدلت الت�سخم. 
Ú  اجله�ز متغريات  بني  اإح�س�ئية  ارتب�ط  عالقة  هن�ك 

امل�رصيف ومعدلت البط�لة. 

4.1 منهجية البحث
ا�ستخدم  اإذ  اجلوانب  متعددة  منهجية  على  البحث  يعتمد 
وجمع  البحث  م�سكلة  ت�أ�سيل  بهدف  النظري  املنهج  الب�حث 
الدرا�س�ت ال�س�بقة ذات العالقة. كم� جرى اإتب�ع املنهج الو�سفي 
وموؤ�رصات  امل�رصيف  اجله�ز  اأداء  تطور  وبي�ن  لتحليل  التحليلي 
ال�ستقرار القت�س�دي. وجرى ا�ستخدام املنهج القي��سي التطبيقي 
متغريات  يف  امل�رصيف  اجله�ز  متغريات  اأثر  تف�سري  اأجل  من 
الر�سمية  البي�ن�ت  الب�حث  ا�ستخدم  اإذ  القت�س�دي،  ال�ستقرار 
املركزي  اجله�ز  من  واملن�سورة  الفل�سطيني  ب�لقت�س�د  اخل��سة 
الفرتة  خالل  الفل�سطينية  النقد  و�سلطة  الفل�سطيني  لالإح�س�ء 

 .2014  - 1994

5.1 حدود البحث
يتحدد البحث بدرا�سة اأثر اجله�ز امل�رصيف الفل�سطيني يف 
الغربية  )ال�سفة  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  القت�س�دي  ال�ستقرار 

وقط�ع غزة( خالل الفرتة الواقعة بني )1994 - 2014( . 

2. اجلهاز املصريف الفلسطيين

1.2 تطور اجلهاز املصريف الفلسطيين
العهد،  حديث  جه�زاً  الفل�سطيني  امل�رصيف  اجله�ز  يعد 
ال�سعف  اإىل  عّر�سته  عدة  لنتك��س�ت  اجله�ز  هذا  تعر�س  فقد 
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الأرا�سي  به  مرت  م�  ب�سبب  اأخرى  اأحي�ن�  التدمري  واإىل  اأحي�ن� 
هذا  يت�سكل  ومل  الزمن.  عرب  �سي��سية  اأحداث  من  الفل�سطينية 
ال�سالم بني منظمة  اتف�قية  توقيع  بعد  اإل  املنظم  ب�سكله  اجله�ز 
التحرير الفل�سطينية واإ�رصائيل. نتيجة لهذا التف�ق ت�أ�س�سْت �سلطة 
املركزي  البنك  بدور  لتقوم   1994 الع�م  يف  الفل�سطينية  النقد 
والإ�سالمية  التج�رية  البنوك  من  العديد  فتحت  كم�  الفل�سطيني، 
لالأوراق  فل�سطني  و�سوق  الإقرا�س  وموؤ�س�س�ت  والعربية  املحلية 
وتقوم  له.  الت�بعة  امل�لية  الو�س�طة  والعديد من �رصك�ت  امل�لية 
امل�رصيف  اجله�ز  اإدارة  عملية  يف  الفل�سطينية  النقد  �سلطة 
والرق�بة.  الإ�رصاف  حيث  من  امل�لية  واملوؤ�س�س�ت  الفل�سطيني 
على  ق�در  فّع�ل  م�رصيف  جه�ز  وجود  اإىل  املهمة  هذه  وحتت�ج 
اأن يلعب دوراً مهمً� يف عملية التنمية القت�س�دية والجتم�عية 
من جهة، وكذلك اأن يكون ق�دراً على جم�راة التطورات والتغريات 
املحلية والإقليمية والع�ملية من جهة اأخرى، وميكن التمييز بني 
)اجلعفري  الفل�سطيني.  امل�رصيف  اجله�ز  به�  مر  مراحل  ثالث 

واآخرون، 2003( 
Ú  املرحلة الأوىل: وتتمثل يف الفرتة الزمنية التي �سبقت

 ،1967 ع�م  غزة  وقط�ع  الغربية  لل�سفة  الإ�رصائيلي  الحتالل 
اإذ ك�نت ال�سفة الغربية تخ�سع للحكم الأردين وك�ن يعمل فيه� 
�سبعة بنوك حملية وعربية ودولية وقد بلغ عدد فروع هذه البنوك 
يف حينه� 38 فرع�، بينم� قط�ع غزة ك�ن حتت احلكم امل�رصي 

وك�ن يعمل فيه �ستة فروع فقط. 
Ú  اإ�رصائيل فيه�  ق�مت  التي  وهي  الثانية:  املرحلة 

ذلك  على  وبن�ًء  غزة،  وقط�ع  الغربية  ال�سفة  من  كل  ب�حتالل 
اإىل  املن�طق  هذه  واأخ�سعت  وم�رص  الأردن  عن  النف�س�ل  حدث 
احلكم الع�سكري الإ�رصائيلي، ومبوجب هذا الحتالل اأغلقت جميع 
امل�س�رف الع�ملة يف ال�سفة الغربية وقط�ع غزة ب�أمر ع�سكري. 
امل��سي  القرن  من  الثم�نين�ت  اأواخر  اإىل  الو�سع  هذا  ا�ستمر 
لبع�س  الت�بعة  الفروع  بع�س  افتت�ح  على  الحتالل  وافق  حني 
وقط�ع  الغربية  ال�سفة  من  كل  يف  واملحلية  العربية  امل�س�رف 
وبنك  الأربعة  بفروعه  عم�ن   – الق�هرة  بنك  هن�ك  فك�ن  غزة، 
التف�قي�ت  توقيع  حتى  الو�سع  هذا  وا�ستمر  بفرعيه  فل�سطني 
اخل��سة ب�لعملية ال�سلمية بني اجل�نبني الفل�سطيني والإ�رصائيلي 

يف الع�م 1993. 

Ú  1994 الع�م  من  املرحلة  متتد هذه  الثالثة:  املرحلة 
وحتى هذه الأي�م، حني جرى توقيع اتف�قية ب�ري�س القت�س�دية 
بني  القت�س�دية  العالق�ت  بتنظيم  اخت�ست  التي   1994 ع�م 
الرابعة من  امل�دة  فقد ن�ست  والإ�رصائيلي،  الفل�سطيني  اجل�نبني 
هذا التف�ق على اإن�س�ء �سلطة النقد الفل�سطينية لتقوم مبه�م البنك 
زال  م�  الذي  الفل�سطيني  النقد  اإ�سدار  عملية  ب��ستثن�ء  املركزي 
القت�س�د الفل�سطيني حمرومً� منه حتى الآن. متيزت هذه الفرتة 
بحدوث تطورات كبرية ومهمة على اجله�ز امل�رصيف الفل�سطيني، 
اإذ حدث هن�ك قفزة يف عدد امل�س�رف التج�رية وم� تقدمه من 

خدم�ت م�رصفية. 
ال�سي��سية والقت�س�دي، ف�إن اجله�ز  ومع تع�قب الأحداث 
والتحدي�ت  العقب�ت  من  عدد  من  يع�ين  الفل�سطيني  امل�رصيف 
وامل�س�كل التي تقف اأم�م تقدمه وتطوره، ومن اأهم هذه امل�س�كل 
غي�ب العملة الوطنية الأمر الذي يعني ا�ستخدام اأكرث من عملة ، 
اإذ جرى التع�مل بثالث عمالت هي: ال�سيكل الإ�رصائيلي والدين�ر 
ال�سي��سي  ال�ستقرار  عدم  اأن  كم�  الأمريكي.  والدولر  الأردين 
على  يعمل  الإ�رصائيلي  الحتالل  ي�سببه  الذي  والقت�س�دي 
الأموال  وروؤو�س  امل�ستثمرين  وهروب  ال�ستثم�ر  خم�طر  زي�دة 
الق�نونية  الت�رصيع�ت  منظومة  اأن  اإىل  ب�لإ�س�فة  اخل�رج،  اإىل 
امل�رصفية الفل�سطينية مل تكتمل بعد، لأّن �سلطة النقد الفل�سطينية 
تطبق القوانني امل�رصفية على امل�س�رف دون تفرقة بينه� وهذا 
ينعك�س �سلب� خ�سو�س� على اأداء امل�س�رف الإ�سالمية. )عطي�ين، 

 )2008

2.2 عرض النقد يف االقتصاد الفلسطيين
الوطنية  العملة  من  حمروم  الفل�سطيني  القت�س�د  اأن  مب� 
الفل�سطينية، ف�إن من ال�سعب على �سلطة النقد الفل�سطينية التحكم 
يف عر�س النقد، وذلك لوجود اأكرث من عملة نقدية يجري التع�مل 
اأجريت تقديرات  به� كم� ذكر ذلك �س�بق�. وب�لرغم من ذلك فقد 
عر�س النقد وفق� للبي�ن�ت اخل��سة بعن��رص النقد واملن�سورة من 
�سلطة النقد الفل�سطينية، التي ت�سري البي�ن�ت املدرجة يف اجلدول 
رقم )1( اإىل تطور عر�س النقد مبعن�ه ال�سيق )M1( وكذلك مبعن�ه 

الوا�سع )M2( خالل الفرتة 1994 - 2014. 

الجدول رقم )1( 
تطور عرض النقد والناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )-1994 2014) )القيمة مليون دوالر) 

منو العمق املايل% العمق املايل% M2% % M1 GDP التغري % GDP M2 M1 ال�سنة 

 ---- 79.06  ---  ----  --- 2,843.3 2248 1223.3 1994

- 1.56 77.83 13.66 11.84 15.46 3,282.8 2555 1368.1 1995

12.48 87.55 16.83 - 6.94 3.86 3,409.6 2985 1273.2 1996

5.63 92.48 16.48 8.89 10.27 3,759.8 3477 1386.4 1997
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منو العمق املايل% العمق املايل% M2% % M1 GDP التغري % GDP M2 M1 ال�سنة 

1.39 93.76 9.69 0.96 8.19 4,067.8 3814 1399.7 1998

8.02 101.28 13.42 3.64 5.00 4,271.2 4326 1450.7 1999

14.72 116.19 15.86 56.17 0.99 4,313.6 5012 2265.6 2000

- 30.50 80.76 - 35.49 - 16.88 - 7.18 4,003.7 3233.2 1883.2 2001

7.40 86.73 - 4.61 7.78 - 11.19 3,555.8 3084.1 2029.7 2002

- 2.60 84.48 8.70 13.51 11.59 3,968.0 3352.3 2304 2003

- 4.35 80.81 4.36 9.94 9.10 4,329.2 3498.4 2533.1 2004

- 6.80 75.31 4.02 3.43 11.61 4,831.8 3639 2620 2005

4.12 78.42 5.81 12.58 1.62 4,910.1 3850.3 2949.6 2006

7.48 84.28 20.52 10.35 12.13 5,505.8 4640.2 3254.8 2007

- 6.64 78.68 13.16 6.14 21.21 6,673.5 5250.7 3454.5 2008

- 2.62 76.62 6.06 11.29 8.91 7,268.2 5568.7 3844.4 2009

- 10.68 68.44 9.54 9.65 22.63 8,913.1 6099.9 4215.3 2010

- 11.46 60.60 3.96 8.71 17.42 10,465.4 6341.7 4582.3 2011

- 0.94 60.03 6.76 6.27 7.78 11,279.4 6770.6 4869.5 2012

0.11 60.09 10.73 7.49 10.61 12,476.0 7497.2 5234.1 2013

1.77 61.15 4.91 4.39 3.09 12,861.5 7865.4 5463.8 2014

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، )M1,M2,GDP( نشرات مختلفة

 )M1( ال�سيق  النقد مبعن�ه  اأن عر�س  البي�ن�ت  يت�سح من 
قد تطور من 1223 مليون دولر ع�م 1994 لي�سل اإىل 1450 
مليون دولر ع�م 1999 وبعد ذلك بلغ 2265 مليون دولر يف 
ع�م 2000 ليع�ود التن�ق�س يف الع�م الت�يل، ثم ي�ستمر التزايد 
اإىل اأن ي�سل اإىل اأكرث من 3254 مليون دولر ع�م 2007، ثم تزايد 
دولر  مليون   5463 من  اأكرث  اإىل  و�سل  حتى  خمتلفة  مبعدلت 
ع�م 2014.وب�ملق�بل ف�إن عر�س النقد مبعن�ه الوا�سع )M2( قد 
تطور اأي�س� من 2248 مليون دولر ع�م 1994 مبعدلت ترتاوح 
بني %9 و %16 لي�سل اإىل 5012 مليون دولر ع�م 2000، ثم 
�سهد ح�لة من الرتاجع وعدم ال�ستقرار وا�ستمر ب�لتزايد والرتاجع 
حتى ع�م 2008 عندم� بلغ 5250 مليون دولر لي�سجل معدلت 
زي�دة ترتاوح بني %4 و %10 لي�سل اإىل اأكرث من 7865 مليون 

دولر ع�م 2014.
الفل�سطيني  القت�س�د  يف  امل�يل  ب�لعمق  يت�سل  فيم�  اأم� 
 )M2( الوا�سع  مبعن�ه  النقد  عر�س  ق�سمة  خالل  من  ُح�ِسَب  الذي 
على الن�جت املحلي الإجم�يل املق��س ب�لأ�سع�ر اجل�رية، نلحظ اأن 
ن�سبة العمق امل�يل قد ا�ستمرت ب�لتزايد من %77 يف ع�م 1995 
اإىل اأكرث من %116 ع�م 2000 لتع�ود النخف��س خالل الع�م 
2001 اإىل %80 ومن ثم تزداد ت�رة وترتاجع ت�رة اأخرى.واإن دل 

ذلك على �سيء ف�إمن� يدل على اأنه كلم� زادت ن�سبة العمق امل�يل 
ف�إن  وعليه،  الودائع،  اجتذاب  على  امل�س�رف  قدرة  زادت  كلم� 
النقدية يف حجم القت�س�د، من  ال�سيولة  وجود درجة ع�لية من 
�س�أنه� اأن تعمل على تر�سيخ معدلت النمو القت�س�دي، ومن �س�أن 
اأن ي�سهل  العمق امل�يل بن�سبه املعتدلة يف القت�س�د الفل�سطيني 
انتق�ل القرار القت�س�دي النقدي من �سلطة النقد الفل�سطينية اإىل 

خمتلف قط�ع�ت القت�س�د عن طريق اجله�ز امل�رصيف.

3.2 الكثافة املصرفية يف االقتصاد الفلسطيين
يف  الع�ملة  امل�س�رف  عدد  تطور   )2( رقم  اجلدول  يبني 
وعدد  ال�سك�ن  عدد  اإىل  اإ�س�فة  وفروعه�،  الفل�سطينية  الأرا�سي 

ال�سك�ن لكل فرع وميثل الكث�فة امل�رصفية.
الجدول رقم )2( 

عدد المصارف والفروع والكثافة المصرفية في االقتصاد 
الفلسطيني

م�رشف/ 0000 
�سخ�س/ الكثافة 

امل�رشفية

عدد ال�سكان 
لكل فرع

عدد ال�سكان 
ن�سمة

عدد امل�سارف 
وفروعها ال�سنة

0.178 2535 2534808 45 1994
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م�رشف/ 0000 
�سخ�س/ الكثافة 

امل�رشفية

عدد ال�سكان 
لكل فرع

عدد ال�سكان 
ن�سمة

عدد امل�سارف 
وفروعها ال�سنة

0.221 2619 2618603 58 1995

0.267 2700 2699591 72 1996

0.323 2783 2783084 90 1997

0.369 2872 2871568 106 1998

0.392 2962 2962226 116 1999

0.393 3053 3053335 120 2000

0.395 3138 3138471 124 2001

0.388 3225 3225214 125 2002

0.395 3315 3314509 131 2003

0.390 3407 3407417 133 2004

0.396 3508 3508126 139 2005

0.418 3612 3611998 151 2006

0.430 3719 3719189 160 2007

0.497 3826 3825512 190 2008

0.531 3935 3935249 209 2009

0.524 4048 4048403 212 2010

0.542 4169 4168860 226 2011

0.540 4293 4293313 232 2012

0.536 4421 4420549 237 2013

0.554 4550 4550368 252 2014

المصدر: تم حساب البيانات بناًء على بيانات الجهاز المركزي 
لإلحصاء الفلسطيني.

عدد  اأن   )2( رقم  اجلدول  يف  املدرجة  البي�ن�ت  تبني 
 252 اإىل  فرعً�   45 من  تطور  قد  وفروعه�  التج�رية  امل�س�رف 
فرعً� خالل الفرتة 1994 - 2014.كم� جتدر الإ�س�رة اإىل اأن هذه 
الفروع موزعة يف الغ�لب على )18 - 21( م�رصف�.هذا التطور يف 
عدد امل�س�رف والفروع قد اأنع�س املن�ف�سة يف اجله�ز امل�رصيف 
الفل�سطيني الأمر الذي اأدى اإىل زي�دة معدلت الكث�فة امل�رصفية، 
امل�س�رف/  عدد   )2( رقم  اجلدول  من  الأخري  العمود  يبني  اإذ 
ت�سكل  الن�سبة  هذه  ك�نت  فقد  �سخ�س،  اآلف  ع�رصة  لكل  الفروع 
ب�سكل  وارتفعت  �سخ�س   10000 لكل  وفرع�  م�رصف�   0.178
لكل  وفرع�  م�رصف�   0.55 من  اأكرث  لت�سجل  ومطرد  م�ستمر 
بتلك  اإذا م� قورنت  الن�سبة تعترب ع�لية  10000 �سخ�س، وهذه 
ال�س�ئدة يف الدول الن�مية والقت�س�دي�ت الن��سئة.ول بد هن� من 
الإ�س�رة اإىل اأن اجله�ز امل�رصيف الذي يحدد درجة العمق امل�يل 

الكمي  التطور  القت�س�د من خالل  الكث�فة امل�رصفية يف  ومدى 
والنوعي �سوف يكون له اأثر كبري يف هيكل وتركيبة عر�س النقد 
فيه، فكلم� ك�نت الكث�فة امل�رصفية ع�لية زاد حجم الودائع و�سبه 
النقد فيه و�سكل الق�سم الأكرب من عر�س النقد والعك�س �سحيح يف 

ح�لة القت�س�د الذي ل ميتلك كث�فة م�رصفية جيدة.

املصارف  من  املقدمة  االئتمانية  والتسهيالت  االئتمان  تطور   4.2
التجارية يف فلسطني

اجله�ز  خدم�ت  من  حرم  الذي  الفل�سطيني  القت�س�د 
امل�رصيف املتنوعة وعلى راأ�سه� الئتم�ن امل�رصيف ب�سبب اإغالق 
مبم�ر�سة  له�  ال�سم�ح  وعدم  اإ�رصائيل  من  التج�رية  امل�س�رف 
اأعم�له� امل�رصفية بعد احتالل فل�سطني ع�م 1948، وكذلك بعد 
احتالل ال�سفة الغربية وقط�ع غزة ع�م 1967.اإل اأن ظهور بوادر 
يف  عمله�  تب��رص  التج�رية  امل�س�رف  جعل  ال�سي��سي  النفراج 
الأرا�سي الفل�سطينية، وقد تطورت يف عدده� وخدم�ته�، واجلدول 
من  املمنوحة  الئتم�نية  الت�سهيالت  حجم  تطور  يبني   )3( رقم 

امل�س�رف التج�رية خالل الفرتة 1994 - 2014.
الجدول رقم )3( 

تطور التسهيا	 االئتمانية والناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 
الجارية )1994 - 2014) القيمة مليون دوالر

ن�سبة الت�سهيالت 
اإىل الناجت املحلي 
بالأ�سعار اجلارية

%التغري 
الت�سهيالت*

GDP الت�سهيالت ال�سنة

11.61  ---- 2,843.3 330 1994

8.66 - 0.14 3,282.8 284.26 1995

12.43 0.49 3,409.6 423.8 1996

16.30 0.45 3,759.8 612.9 1997

20.48 0.36 4,067.8 833.1 1998

23.54 0.21 4,271.2 1,005.50 1999

31.21 0.34 4,313.6 1,346.20 2000

30.47 - 0.09 4,003.7 1,220.00 2001

26.92 - 0.22 3,555.8 957.10 2002

27.02 0.12 3,968.0 1,072.00 2003

32.98 0.33 4,329.2 1,427.70 2004

36.97 0.25 4,831.8 1,786.40 2005

37.54 0.03 4,910.1 1,843.40 2006

30.97 - 0.07 5,505.8 1,705.20 2007

27.42 0.07 6,673.5 1,829.90 2008

30.74 0.22 7,268.2 2,233.90 2009
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ن�سبة الت�سهيالت 
اإىل الناجت املحلي 
بالأ�سعار اجلارية

%التغري 
الت�سهيالت*

GDP الت�سهيالت ال�سنة

32.38 0.29 8,913.1 2,885.80 2010

33.95 0.23 10,465.4 3,552.60 2011

37.23 0.18 11,279.4 4,199.30 2012

39.23 0.17 12,476.0 4,894.00 2013

40.46 0.06 12,861.5 5,204.50 2014

المصدر: تم حساب البيانات بناًء على بيانات الجهاز المركزي 
لإلحصاء الفلسطيني.

متوا�سع جداً  بداأت مب�ستوى  التي  الئتم�نية  ف�لت�سهيالت 
تبلغ  بن�سبة  دولر  مليون   330 بلغت  والتي   1994 الع�م  يف 
وتطورت  منت  قد  النقدي  الإجم�يل  املحلي  الن�جت  من   11.6%
ع�م   45% واىل   1996 ع�م   49% اإىل  و�سلت  ع�لية  بن�سبة 
بلغت  وقد   ،2000 ع�م   34% و   1998 ع�م   36% و   1997
 2001( الفرتة بني  1346 مليون دولر.ويف  اأكرث من  ب�ملطلق 
والتذبذب  التقلب  الئتم�نية  الت�سهيالت  على  غلب   )2007  -
عنه�  نتج  وم�  �س�ئدة  ك�نت  التي  ال�سي��سية  الأو�س�ع  ب�سبب 
بني  الواقعة  الفرتة  يف  واأم�  متنوعة،  اقت�س�دية  تداعي�ت  من 
مليون   1829 من  الئتم�ن  تطور حجم  فقد   )2014  2008-(
دولر لي�سل اإىل اأكرث من 5204 مليون دولر ع�م 2014.واأم� 
ن�سبة الئتم�ن اإىل الن�جت املحلي الإجم�يل النقدي فقد �سكلت م� 
ن�سبته %30 اإىل %40 يف اأغلب فرتات الدرا�سة، وذلك يدل على 
على  املدخرات  جتميع  على  الفل�سطيني  امل�رصيف  اجله�ز  قدرة 
�سكل ودائع ومنحه� على �سكل ت�سهيالت ائتم�نية اإىل القط�ع�ت 

القت�س�دية املختلفة.

3.الدراسات السابقة
بني  العالقة  اإىل  تعر�ست  التي  الدرا�س�ت  من  عدد  هن�ك 
الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  القت�س�دي  والنمو  امل�رصيف  اجله�ز 
ولو ب�سورة غري مب��رصة.ومن هذه الدرا�س�ت، درا�سة )عبد العال 
يف  الفل�سطيني  امل�رصيف  اجله�ز  "دور  بعنوان   )1998 مقداد،  و 
التنمية القت�س�دية" التي هدفت اإىل حتديد كيفية تطور اجله�ز 
اأهم  وبي�ن  والقوة  ال�سعف  مراحل  يف  فل�سطني  يف  امل�رصيف 
قي�م  �رصورة  اإىل  الدرا�سة  هذه  التطور.تو�سلت  هذا  خ�س�ئ�س 
والعمل  امل�رصيف،  والإ�رصاف  ب�لرق�بة  الفل�سطينية  النقد  �سلطة 
والإ�سك�ن  ال�سن�عة  قط�ع  يف  متخ�س�سة  م�س�رف  اإن�س�ء  على 
الت�أمني،  وموؤ�س�س�ت  التنمية  بنوك  تنمية  يجري  واأن  والزراعة 
م�س�در  �سوء  على  التنموية  الأولوي�ت  حتديد  على  والعمل 
يف  الع�ملة  البنوك  على  ال�سغط  وحم�ولة  املتوفرة  التمويل 

فل�سطني لتو�سيع دوره� يف الإقرا�س.
الت�سهيالت  اأثر   " بعنوان   )2004 )الفليت،  درا�سة 

تطبيقية  درا�سة  املختلفة:  القت�س�د  قط�ع�ت  على  امل�رصفية 
اأثر  اإىل حتديد  فل�سطني" التي هدفت  الع�ملة يف  امل�س�رف  على 
الت�سهيالت امل�رصفية للبنوك الع�ملة يف فل�سطني على القط�ع�ت 
القت�س�دية املختلفة، اإ�س�فة اإىل تعرف واقع البنوك الع�ملة يف 
تقدمه�  اأم�م  ع�ئقً�  تقف  التي  امل�سكالت  اأهم  وتعرف  فل�سطني، 
الت�سهيالت  ن�سبه  حتديد  جرى  القت�س�دية.كذلك  التنمية  يف 
الدرا�سة  وتو�سلت   ، قط�ع  لكل  البنوك  تقدمه�  التي  الئتم�نية 
البنوك  م�س�همة  واقع  تعرف  يف  ت�سهم  التي  النت�ئج  بع�س  اإىل 
الع�ملة يف فل�سطني يف التنمية القت�س�دية.وا�ستخدمت الدرا�سة 
الدرا�سة وا�ستعني  املنهج الو�سفي التحليلي يف الو�سول لنت�ئج 
الت�سهيالت  موظفي  على  وزعت  اإحداهم�  ا�ستم�رتني،  بتوزيع 
 ، غزة  وقط�ع  ال�سفة  يف  الع�ملة  ب�لبنوك  الرئي�سيني  الئتم�نية 
القط�ع�ت القت�س�دية املختلفة يف قط�ع  والأخرى وزعت على 
غزة ، اإ�س�فة اإىل ا�ستخدام املق�بالت ال�سخ�سية مع مديري البنوك 
الدرا�سة  وتو�سلت  الفل�سطينية  النقد  و�سلطة  فل�سطني  الع�ملة يف 
اإىل نتيجة مهمة مف�ده� اأن امل�س�رف التج�رية تلعب دورا مهمً� 
الفل�سطينية من  الأرا�سي  التنمية القت�س�دية يف  يف دفع عجلة 

خالل الت�سهيالت الئتم�نية التي تقدمه� .
امل�رصيف  القط�ع  دور   " بعنوان   )2011 )عودة،  درا�سة 
الدور  حتليل  اإىل  هدفت  التي  الفل�سطيني"،  القت�س�د  تنمية  يف 
قن�ة  على  ركزت  وفد  الفل�سطيني،  امل�رصيف  للقط�ع  التنموي 
القط�ع  بني  والعالقة  املدخرات  وح�سد  والئتم�ن  ال�سيولة 
بني  قويً�  ارتب�طً�  النت�ئج  فل�سطني.واأظهرت  وبور�سة  امل�رصيف 
الت�سهيالت الئتم�نية واإجم�يل الن�جت املحلي، كم� بينت النت�ئج 
الف�ئدة. �سعر  لتغريات  ب�لن�سبة  املمنوح  لالئتم�ن  ع�لية  مرونة 
وال�ستثم�ر  امل�رصيف  الئتم�ن  بني  طردية  عالقة  هن�ك  واأن 
اخل��س.اإ�س�فة لذلك �سددت الدرا�سة على النج�ح الكبري للقط�ع 
امل�رصيف الفل�سطيني يف ا�ستقط�ب الودائع وا�ستقراره� وت�سجيع 
النمو  م�سرية  على  اإيج�ب�  ينعك�س  م�  الأجنبي  ال�ستثم�ر  وجذب 

القت�س�دي يف الأرا�سي الفل�سطينية.
درا�سة )اأبو عيدة و زبده، 2015( بعنوان( " دور الت�سهيالت 
النمو  حتقيق  يف  التج�رية  امل�س�رف  من  املمنوحة  الئتم�نية 
 -  1994( للفرتة  قي��سية  درا�سة  فل�سطني:  يف  القت�س�دي 
امل�س�رف  م�س�همة  مدى  حتليل  اإىل  هدفت  التي   ،  )2013
من  تقدمه  م�  خالل  من  القت�س�دي  النمو  حتقيق  يف  التج�رية 
ت�سهيالت ائتم�نية للقط�ع�ت القت�س�دية املختلفة خالل الفرتة 
هذه  اإليه�  تو�سلت  التي  النت�ئج  اأهم  .ومن   )2013  -  1994(
الدرا�سة وجود عالقة طردية بني الت�سهيالت الئتم�نية املمنوحة 
الأثر  بلغ  اإذ   ، الإجم�يل  التج�رية والن�جت املحلي  من امل�س�رف 
)0.10( للفرتة )1994 - 2000( ، و )0.001( للفرتة )2001 
- 2005( ، و )0.37( للفرتة )2006 - 2013( و%0.05 على 
طول الفرتة )1994 - 2013( .ومن اأهم التو�سي�ت التي جرى 
اقرتاحه� �رصورة قي�م �سلطة النقد الفل�سطينية بتعزيز �سي��سته� 
اإىل تنظيم اجله�ز امل�رصيف الفل�سطيني مل�  النقدية ب�سكل يوؤدي 
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لذلك من اأهمية قد تعود على عمل امل�س�رف التج�رية يف جتميع 
املدخرات ومنح التمويل الالزم للقط�ع�ت القت�س�دية املختلفة 

ودعم م�سرية النمو القت�س�دي الفل�سطيني.
والدول  العربية  ب�لدول  اخل��سة  الدرا�س�ت  م�ستوى  وعلى 
"التطور  2004( بعنوان  واآخرون،  )البلبل  الن�مية، فهن�ك درا�سة 
التطور  تن�ولت  التي   ، القت�س�دي"  والنمو  امل�يل  والهيكل 
والهيكل امل�يل والنمو القت�س�دي يف م�رص خالل الفرتة )1974 
- 2002( ، فقد هدفت الدرا�سة اإىل حتليل الهيكل امل�يل وعالقته 
القت�س�دي.ولقد  والنمو  الإنت�ج  عوامل  اإنت�جية  ب�إجم�يل 
اأو�سحت نت�ئج الدرا�سة اأن املوؤ�رصات امل�لية ذات الأ�س��س البنكي 
له� ت�أثري �سلبي على اإجم�يل اإنت�جية عوامل الإنت�ج، يف حني اأن 
ال�سوق له� ت�أثري ايج�بي، وعليه،  اأ�س��س  الق�ئمة على  املوؤ�رصات 
فقد اأو�ست الدرا�سة ب�رصورة تو�سيع القط�ع امل�يل لي�سمل �سوق 
الأوراق امل�لية الأمر الذي ي�ستدعي تنفيذ املزيد من الإ�سالح�ت 

يف كل من البور�سة والقط�ع البنكي.
2004( والتي ك�نت بعنوان" ت�أثري التطور  درا�سة )القدير، 
امل�يل يف النمو القت�س�دي يف اململكة العربية ال�سعودية" ، وقد 
ق�مت الدرا�سة ب�ختب�ر العالقة ال�سببية بني التطور امل�يل ومعدل 
النمو القت�س�دي ب��ستخدام منهجية جراجنر.وذلك لتحديد اجت�ه 
تو�سلت  والطويل.وقد  الق�سري  املدى  يف  املتغريين  بني  العالقة 
الدرا�سة اإىل نتيجة مف�ده� اأن هن�ك عالقة �سببية ذات اجت�هني 
من  كل  بن�سبة  واملتمثلة  املختلفة  مبق�يي�سه  امل�يل  التطور  بني 
ون�سبة  اخل��س،  للقط�ع  املخ�س�سة  والقرو�س  النقود  عر�س 
الودائع امل�رصفية اإىل الن�جت املحلي الإجم�يل والنمو القت�س�دي 
امل�لية  التطورات  لعبت  والطويل.وقد  الق�سري  الآجلني  يف 
الوطنية  الأموال  روؤو�س  وعودة  امل�ل  �سوق  افتت�ح  يف  املتمثلة 
وزي�دة ال�ستثم�رات الأجنبية دورا ه�م� يف رفع معدلت النمو 

القت�س�دي.
درا�سة )�سليم، 2008( التي ك�نت بعنوان "دور ال�سي��ستني 
امل�لية والنقدية يف حتقيق التنمية القت�س�دية" ، وتن�ولت دور 
يف  القت�س�دية  التنمية  حتقيق  يف  والنقدية  امل�لية  ال�سي��ستني 
اجلزائر، وقد بينت الدرا�سة اأن تطبيق ال�سي��ستني امل�لية والنقدية 
يف كثري من الدول الن�مية تع�ين من معوق�ت عديدة حتول دون 
امل�لية  املطلوب.ف�ل�سي��سة  امل�ستوى  اإىل  ال�سي��س�ت  هذه  ارتق�ء 
من خالل ح�سيلة ال�رصائب تبقى الأداة الأكرث ا�ستخدام� لتمويل 
ال�سي��سة  اأن  الدرا�سة  بينت  التنمية.كم�  لتمويل  املوارد  وتعبئة 
حتقيق  اأهداف  يخدم  مب�  املتقدمة  الدول  يف  ت�ستخدم  النقدية 
تطبيقه�  يتعلق  الن�مية  الدول  يف  بينم�  القت�س�دي  ال�ستقرار 
ب�لتغريات الهيكلية طويلة الآجل، وبطريقة اأخرى، ف�إن ال�سي��سة 
ت�ستخدم  اإذ  الن�مية،  الدول  يف  امل�لية  ال�سي��سة  تتبع  النقدية 

الأخرية لتحقيق ال�ستقرار القت�س�دي اأكرث من الأوىل.
"قي��س  بعنوان  ك�نت  التي   ،  )2008 )خلف،  درا�سة 
العراق"،  النمو القت�س�دي يف  ت�أثري تطور اجله�ز امل�رصيف يف 

القط�ع  اإىل  املقدم  امل�رصيف  الئتم�ن  الدرا�سة  ا�ستخدمت  وقد 
موؤ�رصاً  بو�سفه  الإجم�يل  املحلي  الن�جت  اإىل  كن�سبة  اخل��س 
امل�رصيف  القط�ع  اأن  اإىل  الدرا�سة  القت�س�دي.وتو�سلت  للتطور 
العراقي غري املتطور مل ي�ستطع لعب دور فع�ل يف ت�سجيع النمو 
�سي��س�ت  اتخ�ذ  ب�رصورة  الدرا�سة  اأو�ست  وعليه،  القت�س�دي، 
ه�دفة ت�سعى اإىل تفعيل دور اجله�ز امل�رصيف يف تفعيل وتطوير 
القط�ع اخل��س وتقليل القيود على اجله�ز امل�رصيف املتمثلة يف 

حترير امل�س�رف من جميع �سي��س�ت الكبح امل�يل.
اجله�ز   " بعنوان،   ،  )2009 وعط�سان،  )الغالبي  درا�سة 
العراق"  القت�س�دي يف  ال�ستقرار  متغريات  واأثره يف  امل�رصيف 
ال�ستقرار  متغريات  يف  واأثره  امل�رصيف  اجله�ز  الدرا�سة  تن�ولت 
وقد   )2005  -  1988( الفرتة  خالل  العراق  يف  القت�س�دي 
اأن اجله�ز امل�رصيف ممثال  الدرا�سة من فر�سية مف�ده�  انطلقت 
امل�س�رف  وعدد  والئتم�ن،  النقد  عر�س  منو  وهي  مبتغرياته 
وفروعه�، ون�سبة اإجم�يل الودائع اإىل كل من عر�س النقد والن�جت 
املحلي الإجم�يل، وكذلك الكث�فة امل�رصفية والعمق امل�يل توؤثر 
املحلي  الن�جت  من  بكل  عنه  املعرب  القت�س�دي  ال�ستقرار  على 
نتيجة  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  والبط�لة.وقد  والت�سخم  الإجم�يل 
مف�ده� اأن للجه�ز امل�رصيف يف العراق اأثر �سلبي� على متغريات 
ال�ستقرار القت�س�دي وذلك ب�سبب فقدانه لال�ستقاللية يف اتخ�ذ 

القرارات والفتق�ر اإىل التطور املطلوب.
اإن درا�سة )عو�س واملحادين، 2011( التي ك�نت بعنوان "اأثر 
التطور النقدي يف النمو القت�س�دي يف الأردن" هدفت اإىل درا�سة 
طبيعة العالقة بني التطور النقدي والنمو القت�س�دي يف الأردن 
من خالل حتديد العالقة ال�سببية وحتليل دور التطور النقدي يف 
النمو القت�س�دي.وقد بينت النت�ئج وجود عالقة �سببية اأح�دية 
للدخل  احلقيقي  النمو  ومعدل  النقدية  املتغريات  بني  الجت�ه 
النمو  يف  ت�أثرياً  املتغريات  اأكرث  اأن  النت�ئج  اأظهرت  الفردي.كم� 

القت�س�دي ك�ن عر�س النقد مبفهومه الوا�سع.
درا�سة )م�سعل و م�سعل، 2012( التي ك�نت بعنوان "القط�ع 
امل�يل يف الأردن والنمو القت�س�دي" تن�ولت حتليل العالقة بني 
القط�ع امل�يل يف الأردن والنمو القت�س�دي.فقد ح�ولت الدرا�سة 
ا�ستك�س�ف العالقة ال�سببية بني النظ�م البنكي والنمو القت�س�دي 
خالل الفرتة )1978 - 2009( .وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل وجود 
والنمو  البنكي  النظ�م  بني  ب�جت�هني  اإيج�بية  �سببية  عالقة 
القت�س�دي، كم� اأن العالقة بني النمو القت�س�دي و�سوق الأوراق 
اأو�ست  ذلك،  على  فقط.وبن�ًء  الق�سري  الآجل  يف  ثبتت  امل�لية 
الأوراق امل�لية  العمل على زي�دة كف�ءة �سوق  الدرا�سة ب�رصورة 

حتى حتقيق م� هو مرجو منه� يف الآجل الطويل.
درا�سة )بن معزو و حمانه، 2013( ، بعنوان "قي��س العالقة 
ب��ستخدام  اجلزائر  يف  القت�س�دي  والنمو  امل�يل  التحرير  بني 
موؤ�رص )Kaopen( : درا�سة قي��سية )1970 - 2010( " ، تو�سلت 
الدرا�سة اإىل وجود عالقة عك�سية طويلة الآجل بني التحرير امل�يل 
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والنمو القت�س�دي.كم� بينت الدرا�سة وجود عالقة �سلبية طويلة 
الدرا�سة  القت�س�دي.وعزت  التج�ري والنمو  النفت�ح  الآجل بني 
دون  امل�يل  التحرير  نحو  توجهت  اجلزائر  اأن  اإىل  النت�ئج  هذه 
له م� خلق تع�ر�س بني  الداعمة  امل�سبقة  ال�رصوط  جتهيز بع�س 
التحرر امل�يل والنمو القت�س�دي، ولذلك اأو�ست الدرا�سة ب�رصورة 
ذلك  بو�سف  املركزي  البنك  دور  وتفعيل  امل�يل  القط�ع  تطوير 

�سي��س�ت م�ستقلة عن ال�سلطة ال�سي��سية.
وعلى �سعيد الدرا�س�ت الأجنبية، فقد ن�لت درا�سة العالقة 
بني التطور امل�يل والنقدي والنمو القت�س�دي اهتم�م الب�حثني 
يف خمتلف دول الع�مل، فهن�ك درا�س�ت كثرية يف هذا املج�ل نورد 
منه� على �سبيل املث�ل ل احل�رص بع�س هذه الدرا�س�ت التطبيقية 
 Finance " التي حملت عنوان ، )King et al., 1993( مثل درا�سة
and Growth Shumpeter Might be Right " وقد ق�مت الدرا�سة 

 1960( الفرتة  الدول خالل  البي�ن�ت اخل��سة بعدد من  بتحليل 
والنمو  امل�يل  التطور  بني  ال�سببية  العالقة  لتحديد   )1989  -
املخ�س�س  الئتم�ن  متو�سط  من  كل  ا�ستخدمت  القت�س�دي.وقد 
للقط�ع اخل��س كن�سبة من الئتم�ن املحلي، ومتو�سط الئتم�ن 
امل�رصيف اإىل اإجم�يل القرتا�س، كم� ا�ستخدمت الدرا�سة عددا من 
مق�يي�س النمو القت�س�دي كمتو�سط دخل الفرد وموؤ�رصات تعك�س 
والنقدية،  امل�لية  ال�سي��سة  والتج�رة وكل من  ال�رصف  �سعر  اأداء 
وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن التطور امل�يل يوؤثر اإيج�ب� يف النمو 

القت�س�دي.
درا�سة )Murinde & Eng, 1994( التي ا�ستخدمت عر�س 
النظ�م امل�رصيف مقي��سً�  املتداولة خ�رج  العمالت  ون�سبة  النقد 
للتطور امل�يل، بينم� ا�ستخدمت الن�جت املحلي الإجم�يل احلقيقي 
امل�يل  التطور  اأن  النتيجة  وك�نت  القت�س�دي،  للنمو  مقي��سً� 
 Arestis, 1996&( ي�سبب النمو القت�س�دي.كم� اأو�سحت درا�سة
النمو  اإىل  امل�يل  التطور  من  تتجه  ال�سببية  اأن   )Demetriades

ن�سبة  الدرا�سة  ا�ستخدمت هذه  والعك�س �سحيح، وقد  القت�س�دي 
الئتم�ن ون�سبة عر�س النقد اإىل الن�جت املحلي الإجم�يل للتعبري 
للنمو  كمقي��س  احلقيقي  الفرد  دخل  ومتو�سط  امل�يل  التطور  عن 
 )Kul & Khan, 1999( درا�سة  تو�سلت كل من  القت�س�دي.كم� 
 Kar( اإىل نف�س النتيجة.كم� اأ�س�ف )Beck et al.,1999( ودرا�سة
ب�ختب�ر  خالله�  من  ق�م  التي  تلك  اأخرى  درا�سة   )et al.,2000

العالقة بني التطور امل�يل والنمو القت�س�دي يف تركي�، وتو�سل 
ا�ستخدم  عندم�  القت�س�دي،  النمو  ي�سبب  امل�يل  التطور  اأن  اإىل 
عر�س النقد كن�سبة اإىل الن�جت املحلي الإجم�يل للتعبري عن التطور 
امل�يل، ولكن عندم� ا�ستخدم متغري الودائع امل�رصفية والئتم�ن 
الإجم�يل  املحلي  الن�جت  اإىل  كن�سبة  املحلي  والئتم�ن  اخل��س 
وعليه  امل�يل،  التطور  اإىل  النمو  معدل  من  تتجه  ال�سببية  ك�نت 
انتهت الدرا�سة ب�أن النمو القت�س�دي ي�سبب التطور امل�يل ولي�س 
 )Suleinian & Abu Qarn,2006( العك�س.وكذلك تو�سلت درا�سة
 )Kabir Hassan, et al.2011( درا�سة  النتيجة.واأم�  نف�س  اإىل 
منظمة  دول  يف  القت�س�دي  والنمو  امل�يل  التطور  تن�ولت  التي 

والتب�ين  النحدار  حتليل  الدرا�سة  ا�ستخدمت  الإ�سالمي،  املوؤمتر 
ملعدلت منو الن�جت القومي ال�سنوي لفح�س العوامل الأكرث اأهمية 
طردية  عالقة  النت�ئج  بينت  الزمن.اإذ  عرب  القت�س�دي  النمو  يف 
اإيج�بية بني التطور امل�يل والنمو القت�س�دي، كم� اأ�س�ر التحليل 
الجت�ه  اأح�دية  �سببية  اإىل وجود عالقة  الدرا�سة  به  الذي ق�مت 

بني النمو القت�س�دي والتطور امل�يل.
مو�سع  اأن  اإىل  ال�س�بقة  للدرا�س�ت  العر�س  هذا  من  يت�سح 
البحث قد حظي ب�هتم�م كبري من الب�حثني واملهتمني يف دول 
اأن هذه الدرا�س�ت والأبح�ث قد تو�سلت اإىل  خمتلفة عديدة، كم� 
نت�ئج متب�ينة حول اأثر اجله�ز امل�رصيف على حتقيق ال�ستقرار 
القت�س�دي.كم� اأنه يت�سح اأي�س� ب�أن مو�سوع البحث مل يتعر�س 
اإىل البحث ب�سكل مب��رص يف الأرا�سي الفل�سطينية م� ي�سيف اإىل 

اأهمية هذا البحث والنت�ئج التي قد ي�سل اإليه�.

4.النموذج القياسي ومتغريات الدراسة

 )Unit Root Test( 1.4 اختبار جذر الوحدة
ال�سال�سل  ا�ستقرار  من  الت�أكد  اإىل  الختب�ر  هذا  يهدف 
الزمنية اخل��سة مبتغريات البحث، وب�لرغم من تعدد الختب�رات 
البي�ن�ت  �سكون  من  الت�أكد  خالله�  من  ميكن  التي  القي��سية 
املطور  فولر  ديكي-  اختب�ر  تطبيق  يجري  �سوف  وا�ستقراره� 
)Dickey and Fuller( لأنه الختب�ر الأكرث ا�ستخدام� يف مثل هذه 
الدرا�س�ت، وميكن اإجراء هذا الختب�ر من خالل تطبيق املع�دلة 

 )Gujarati,1995,p 718( :الآتية

 ) tΥ ( الزمنية  لل�سل�سلة  الأول  الفرق  متثل   )∆ ( حيث 
( اأي  0=δ ويجري اختب�ر فر�سية العدم )H0( ، اأي اأن املعلمة )
تكون ال�سل�سلة تتميز بوجود جذر الوحدة، ومن ثّم تع�ين البي�ن�ت 
من عدم ال�ستقرار وال�سكون.ويف املق�بل ميكن اختب�ر الفر�سية 
( ، اأي تكون ال�سل�سلة  0≠δ البديلة )H1( عندم� تكون املعلمة )
�س�كنة، ثم ميكن الت�أكد ب�أن البي�ن�ت م�ستقرة و�س�كنة ول تع�ين 

من م�سكلة عدم ال�ستقرار.

 )Multiple Regression( 2.4 االحندار املتعدد
اأثر اجله�ز امل�رصيف  اإىل حتليل  البحث يهدف  اأن هذا  مب� 
اأثر  اختب�ر  خالل  من  القت�س�دي  ال�ستقرار  على  الفل�سطيني 
القت�س�دي  ال�ستقرار  متغريات  على  امل�رصيف  اجله�ز  متغريات 
والت�سخم،  احلقيقي،  الإجم�يل  املحلي  الن�جت  يف  واملتمثلة 
 Multiple( املتعدد  النحدار  منوذج  تطبيق  خالل  من  والبط�لة 

Regression( من خالل النموذج القي��سي الآتي: 

اإذ اإّن: 
 =  Ui امل�ستقلة،  املتغريات   =  Xi الت�بعة،  املتغريات   =  Yi
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املتغري الع�سوائي، β0 = احلد الث�بت ، 
الت�بعة  املتغريات  من  اأول  النموذج  متغريات  وتتمثل 
)Dependent Variables( واملتمثلة يف الن�جت املحلي الإجم�يل 
 ،  )INF( والت�سخم   ،  )GDP( الث�بتة  ب�لأ�سع�ر  مق��س�  احلقيقي 
 Independent( امل�ستقلة  املتغريات  .واأم�   )UEMT( والبط�لة 

Variables( فهي: 

Ú  )GM2( معدل النمو ال�سنوي لعر�س النقد مبعن�ه الوا�سع
Ú  التج�رية امل�س�رف  قبل  من  املمنوح  الئتم�ن  حجم 

 )CRDT(
Ú  )NBs( �عدد امل�س�رف وفروعه

Ú  الوا�سع النقد مبعن�ه  اإىل عر�س  الودائع  اإجم�يل  ن�سبة 
 )D/ GM2(

Ú  الإجم�يل املحلي  الن�جت  اإىل  الودائع  اإجم�يل  ن�سبة 
 )D/ CGDP( ب�لأ�سع�ر اجل�رية

Ú  )DEN( الكث�فة امل�رصفية
Ú  )DEP( العمق امل�يل

على  املتغريات  هذه  اأثر  تقديرات  اإىل  الو�سول  اأجل  ومن 
املتغريات الت�بعة للدرا�سة فقد اعتمدت ثالثة من�ذج قي��سية كم� 

ي�أتي: 

وفيما يلي �رشح ملتغريات النموذج: 
Ú  اجلدول  )Dependent Variables( الت�بعة:  املتغريات 

التي  الت�بعة  ب�ملتغريات  اخل��سة  البي�ن�ت  يبني   )4( رقم 
اعتمدته� الدرا�سة.

الجدول رقم )4( 
متغيرا	 االستقرار االقتصادي )1994 - 2014( 

الت�سخم 
%

معدلت 
البطالة %

*معدل النمو 
ال�سنوي

الناجت املحلي 
الإجمايل/ 

مليون دولر 
ال�سنة

2.30 20  ---- 3,038.40 1994

3.10 18.2 0.06 3,212.40 1995

3.40 23.8 0.03 3,292.80 1996

2.90 20.3 0.14 3,744.00 1997

3.10 14.4 0.12 4,197.70 1998

3.20 11.8 0.08 4,534.90 1999

2.80 14.3 - 0.09 4,146.70 2000

1.20 25.3 - 0.08 3,810.80 2001

5.70 31.2 - 0.13 3,301.40 2002

4.40 25.5 0.15 3,800.50 2003

3.00 26.8 0.10 4,198.40 2004

الت�سخم 
%

معدلت 
البطالة %

*معدل النمو 
ال�سنوي

الناجت املحلي 
الإجمايل/ 

مليون دولر 
ال�سنة

4.10 23.5 0.09 4,559.50 2005

3.80 23.7 - 0.05 4,322.30 2006

1.90 21.7 0.05 4,554.10 2007

9.90 26.6 0.07 4,878.30 2008

2.75 24.5 0.07 5,239.30 2009

3.75 23.7 0.10 5,754.30 2010

2.88 20.9 0.10 6,323.00 2011

3.30 23 0.08 6,797.30 2012

3.82 23.5 0.03 6,924.8 2013

3.94 24.8 0.077 7,463.4 2014

)الحسابات  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  المصدر: 
القومية باألسعار الثابتة: سنة األساس 2004) 

*بيانات تم احتسابها من قبل الباحث

والبيانات تبني ما ياأتي: 
●  )Dependent Variables( اأول: املتغريات التابعة
Ú  تو�سح  :  )GDP( احلقيقي  الإجم�يل  املحلي  الن�جت 

الفل�سطيني  احلقيقي  الإجم�يل  املحلي  الن�جت  اأن  اإىل  البي�ن�ت 
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اإذ   ، الدرا�سة  فرتة  خالل  ت�س�عف  قد  الث�بتة  ب�لأ�سع�ر  مق��س� 
النمو  لي�ستمر يف   1994 3 ملي�ر دولر يف ع�م  اأكرث من  �سجل 
والتطور حتى و�سل اإىل اأكرث من 7 ملي�ر دولر ع�م 2014، ولكن 
اأخرى  اإىل  التقلب�ت من فرتة  اإىل  النمو والتطور ك�ن عر�سة  هذا 
التي مير به� القت�س�د  ال�سي��سية والقت�س�دية  الأو�س�ع  ب�سبب 
�سجل  والقت�س�دي.فقد  ال�سي��سي  امل�ستويني  على  الفل�سطيني 
معدلت منو متوا�سعة يف �سنوات كثرية كم� �سجل معدلت منو 
�س�لبة يف بع�س الفرتات، واإن دل ذلك على �سيء ف�إمن� يدل على 

عدم ال�ستقرار القت�س�دي ال�س�ئد يف الأرا�سي الفل�سطينية.
Ú  الر�سمية الإح�س�ءات  بح�سب   :  )Inflation( الت�سخم 

املن�سورة من اجله�ز املركزي لالإح�س�ء الفل�سطيني، ف�إن البي�ن�ت 
ت�سري اإىل اأن معدلت الت�سخم ال�س�ئدة يف فل�سطني تعترب متدنية 
اإذا م� قورنت ب�لقت�س�دي�ت الن�مية املم�ثلة ، فقد تراوحت هذه 
الدرا�سة ب��ستثن�ء بع�س  %5 طيلة فرتات  %2 و  املعدلت بني 
ع�م  يف   9.9% اإىل  و�سلت  ع�لية  معدلت  �سجلت  التي  الأعوام 
ذلك  من  اأقل  م�ستوي�ت  لت�سجل  الرتاجع  بعده�  وع�ودت   2008
يتبعه�  التي  التقنية  اإىل  ذلك  %4.ويعود  و   3% بني  تراوحت 
اجله�ز املركزي لالإح�س�ء الفل�سطيني يف تقدير معدلت البط�لة 
اإذ   ، له�  ب�لن�سبة  الت�سخم  ح�س�ب  يجري  التي  ال�سلع  عدد  ويف 
الدولية ولي�س بن�ًء  الت�سخم بن�ًء على املع�يري  حتت�سب معدلت 

على املع�يري املحلية.
Ú  تعترب البط�لة يف الأرا�سي : )Unemployment( البط�لة

الفل�سطينية �سبب� يف تهديد ال�ستقرار القت�س�دي وع�ئق� تنموي� 
وع�لية  قي��سية  معدلت  فل�سطني  يف  البط�لة  �سجلت  وقد  كبرياً، 
وبح�سب  املج�ورة،  والدول  الع�مل  يف  ال�س�ئدة  بتلك  مق�رنة  جداً 
يف   20% بلغت  فقد   )4( رقم  اجلدول  يف  املدرجة  البي�ن�ت 
اأكرث من ذلك يف �سنوات انتف��سة الأق�سى  1994 وبلغت  الع�م 
)2001 - 2006( وقد و�سلت يف اأق�س�ه� اإىل %31 وتراوحت 
البط�لة  ف�إن  وعليه   ،24% و   20% بني  تلت  التي  الأعوام  يف 
بو�سفه� متغرياً اقت�س�ديً� ميثل حجر الزاوية يف حتقيق ال�ستقرار 

القت�س�دي �سواء يف فل�سطني اأو يف اأي جمتمع اآخر.
● Independent Vari- امل�ستقلة  املتغريات  )اانيا: 
 )ables

Ú  عر�س منو   :  )GM2( الوا�سع  مبعن�ه  النقد  عر�س  منو 
اأ�سع�ر  يدفع  م�  القت�س�د  يف  ال�سيولة  من  املزيد  يعني  النقد 
الطلب على كل  اإىل زي�دة  يوؤدي  الذي  الأمر  الرتاجع  اإىل  الف�ئدة 
من ال�ستثم�ر وال�ستهالك؛ لأن عملية ال�ستثم�ر دائم� م� يرافقه� 
دفع الأجور والرواتب واأثم�ن املواد الأولية امل�ستخدمة من قبل 
امل�ستثمرين.بن�ًء على ذلك ف�إن منو عر�س النقد يرتبط مع الن�جت 
عر�س  زي�دة  اأن  اأي  موجبة،  بعالقة  احلقيقي  الإجم�يل  املحلي 
النقد توؤدي اإىل زي�دة الن�جت املحلي الإجم�يل احلقيقي والعك�س 
�سلبية  عالقة  يربطه  النقد  عر�س  منو  ف�إن  وب�ملق�بل  �سحيح، 
ال�ستثم�ر  زي�دة  تعني  النقد  عر�س  فزي�دة  البط�لة  مب�ستوى 

يوؤدي  الذي  الأمر  والتوظيف،  الت�سغيل  معدلت  زي�دة  وب�لت�يل 
اإىل تراجع معدلت البط�لة يف القت�س�د.اأم� اأثر عر�س النقد يف 
اأن الت�سخم م� هو  اإىل  اأف�دت النظرية القت�س�دية  الت�سخم فقد 
اإل م�سكلة نقدية ب�لدرجة الأوىل.والعالقة التي تربط منو عر�س 
النقد ب�لت�سخم م� هي اإل عالقة طردية، لأن زي�دة عر�س النقد 
تقليل  اإىل  توؤدي  بدوره�  التي  النقد  قيمة  انخف��س  اإىل  توؤدي 
القوة ال�رصائية للنقود وتعمل على زي�دة امل�ستوى الع�م لالأ�سع�ر 

والنتيجة تكون الت�سخم ب�لطبع.
Ú  زي�دة اأن  جدا  املعروف  من   )The Credit( الئتم�ن: 

يف  الكلي  الطلب  زي�دة  اإىل  يوؤدي  فيه  والتو�سع  الئتم�ن  حجم 
على  الطلب  من  كل  على  اليج�بي  ت�أثريه  خالل  من  القت�س�د 
الن�جت  يف  اإيج�ب�  يوؤثر  ال�ستهالك.وهذا  على  والطلب  ال�ستثم�ر 
ف�إن  الطريقة  القت�س�د.وبنف�س  يف  احلقيقي  الإجم�يل  املحلي 
م�ستوى الئتم�ن يرتبط بعالقة عك�سية مع معدلت البط�لة؛ لأن 
م�  التوظيف  وم�ستوى  ال�ستثم�ر  زي�دة  تعني  الئتم�ن  زي�دة 
يعني تقليل معدلت البط�لة، واأم� حجم الئتم�ن، فريتبط بعالقة 
طردية مع معدلت الت�سخم؛ لن زي�دة الئتم�ن م� هي اإل زي�دة 

يف عر�س النقد.
Ú  Number of Banks and( وفروعه�:  امل�س�رف  عدد 

Branches( زي�دة عدد امل�س�رف وفروعه� يعد موؤ�رصا على زي�دة 

البط�لة  معدلت  تقليل  اإىل  يوؤدي  وهو  النقدية،  ال�سي��سة  فع�لية 
بعالقة  وفروعه�  امل�س�رف  عدد  يرتبط  وب�ملق�بل  والت�سخم، 
عدد  زي�دة  لأن  احلقيقي،  الإجم�يل  املحلي  الن�جت  مع  طردية 
امل�س�رف تعني اإمك�نية اأف�سل لنج�ح ال�سي��سة النقدية ف�سال عن 
اأن تقدمي اخلدم�ت امل�رصفية وبخ��سة الئتم�ن �سي�سهل عملية 
ال�ستثم�ر ويرفع من م�ستوي�ت الن�جت املحلي الإجم�يل احلقيقي.

Ú  زي�دة : )D/ M2( ن�سبة اإجم�يل الودائع اإىل عر�س النقد
هذه الن�سبة تعني زي�دة الن�جت املحلي الإجم�يل احلقيقي وحتقيق 
للم�س�رف على  اأكرب  مقدرة  تعني  لأنه�  وذلك  اأكرب  معدلت منو 
للقط�ع�ت القت�س�دية املختلفة.تلك  الت�سهيالت الئتم�نية  منح 
التي بدوره� توؤدي اإىل تخفي�س معدلت البط�لة والت�سخم الأمر 

الذي ي�سب يف م�سلحة ال�ستقرار القت�س�دي.
Ú  الإجم�يل املحلي  الن�جت  اإىل  الودائع  اإجم�يل  ن�سبة 

ف�إن  الن�سبة  ارتفعت هذه  كلم�   :  )D/ CGDP( اجل�رية  ب�لأ�سع�ر 
يف  ترتفع  امل�رصيف  اجله�ز  على  العتم�د  على  القت�س�د  قدرة 
النمو  ال�ستثم�رات املختلفة مم� يعني زي�دة يف معدلت  اإق�مة 
بعالقة  الن�سبة  هذه  ترتبط  كم�  الإجم�يل،  املحلي  الن�جت  يف 

عك�سية مع م�ستوي�ت البط�لة والت�سخم.
Ú  زي�دة الكث�فة )Banking Density( :الكث�فة امل�رصفية

م�  اأف�سل،  ب�سكل  امل�رصفية  اخلدم�ت  انت�س�ر  تعني  امل�رصفية 
يعني انت�س�ر الع�دات امل�رصفية، وزي�دة حجم الئتم�ن املمنوح 
الن�جت  منو  يف  اإيج�بي�  ي�سهم  الذي  الأمر  امل�رصيف  اجله�ز  من 
امل�رصفية  الكث�فة  متغري  يرتبط  احلقيقي.كم�  الإجم�يل  املحلي 
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الكث�فة  الت�سخم والبط�لة؛ لأن زي�دة  �سلبية مع كل من  بعالقة 
اأعلى م� يولد  اأف�سل وائتم�ن  امل�رصفية تعني خدم�ت م�رصفية 
البط�لة،  معدلت  تخفي�س  يف  الإ�سه�م  على  ق�در  اأكرب  ا�ستثم�ر 
العر�س  يحفز  �سوف  الذي  الأمر  الكلي  الطلب  زي�دة  يف  وت�سهم 
ال�سلع واخلدم�ت  الزي�دة، م� يعني املزيد من عر�س  الكلي على 

والنتيجة تكون ب�نخف��س م�ستوي�ت الأ�سع�ر والت�سخم.
Ú  ن�سبة زادت  فكلم�   )Financial Depth( امل�يل:  العمق 

حتقيق  يف  النقدية  ال�سي��سة  ف�علية  على  ذلك  دل  امل�يل  العمق 
الإجم�يل  املحلي  الن�جت  زي�دة معدلت  اأهمه�  التي من  اأهدافه� 
اإىل  املوؤ�رص  هذا  ن�سبة  زي�دة  توؤدي  الطريقة  وبنف�س  احلقيقي، 

تقليل معدلت البط�لة والت�سخم من اجلهة الأخرى.

5.حتليل ومناقشة النتائج

1.5 نتائج اختبار سكون البيانات واستقرارها )جذر الوحدة( 
بعدم  تت�سف  الزمنية  ال�سال�سل  بي�ن�ت  معظم  اأن  مب� 
البي�ن�ت  ا�ستقرار  اختب�ر  اإجراء  ال�رصوري  من  ف�إنه  ال�ستقرار، 
ق�م  ذلك  اأجل  ومن  زائفة،  نت�ئج  على  احل�سول  لتجنب  وذلك 
Augmented Dick� )للب�حث ب�إجراء اختب�ر ديكي- فولر املطور 

ey- Fuller( ، واجلدول رقم )5( يو�سح نت�ئج هذا الختب�ر.

الجدول رقم )5( 
نتائج اختبار استقرار البيانا	

Stationary LevelNo of LagTtTcVariable

5%*1- 2.31- 1.78GDP

5%*1- 2.24- 0.192INF

5%*1- 2.14- 1.94UEMT

5%*1- 2.97- 0.047D/ CGDP

5%*1- 3.850.385DM2

5%*1- 0.87- 0.32DEN

5%*1- 4.15- 0.207GM2

5%*1- 4.12- 3.15CRDT

5%*1- 3.67- 3.45NBs

5%*1- 2.12- 1.62DEP

Stationary LevelNo of LagTtTcVariable

5%*2- 3.85- 0.006GDP

5%*2- 2.24- 0.353INF

5%*2- 4.15- 0.279UEMT

5%*2- 2.97- 0.281D/ CGDP

Stationary LevelNo of LagTtTcVariable

5%*2
 -

1.004
- 0.008DM2

5%*2- 5.86- 5.02DEN

5%*2- 0.98- 0.55GM2

5%*2- 1.77- 1.22CRDT

5%*2- 6.89- 6.32NBs

5%*2
 -

0.008
- 0.005DEP

ب��ستقرار  اخل��س   )ADF( اختب�ر  نت�ئج  من  يت�سح 
م�ستقرة  ك�نت  النموذج  متغريات  بي�ن�ت  جميع  اأن  البي�ن�ت 
عند م�ستوى معنوية %5 �سواء عند تخلف زمني بفرتة واحدة اأو 
 )H0( فرتتني، وعليه ميكن بكل و�سوح رف�س الفر�سية ال�سفرية
التي تفيد بعدم �سكون بي�ن�ت ال�سال�سل الزمنية وقبول الفر�سية 
البديلة )H1( التي تفيد ب�أن البي�ن�ت �س�كنة وتخلو من م�سكلة عدم 

ال�ستقرار، وب�لت�يل ت�سلح لتطبيق طريقة املربع�ت ال�سغرى.

2.5 نتائج حتليل االحندار املتعدد 
بعد اإخ�س�ع املتغريات امل�ستقلة والت�بعة للبحث للمع�جلة 
اإذ   ،  )Multiple Regression( املتعدد  النحدار  تقنية  ب��ستخدام 
جرى اإتب�ع طريقة )Step- Wise( من اأجل حتديد اأقوى متغريات 
اجله�ز امل�رصيف الفل�سطيني ت�أثريا يف ال�ستقرار القت�س�دي يف 
الأرا�سي الفل�سطينية.كم� نفذت العديد من الختب�رات الإح�س�ئية 
 F-( للك�سف عن معنوية املعلم�ت و اختب�ر )T- Test( مثل اختب�ر
 )R2( للك�سف عن معنوية النموذج، واختب�ر مع�مل التحديد )Test

لتحديد القوة التف�سريية للمتغريات امل�ستقلة، كم� نفذت العديد من 
البي�ن�ت  للت�أكد من خلو   )D.W( ك�ختب�ر  القي��سية  الختب�رات 
واختب�ر  الع�سوائية،  البواقي  بني  الذاتي  الرتب�ط  م�سكلة  من 
املتعدد. اخلطي  الرتب�ط  م�سكلة  وجود  عدم  من  للت�أكد   )VIF(
القت�س�دي  املعي�ر  اإىل جنب مع  الختب�رات جنب�  وت�سكل هذه 
الذي يجري من خالله مق�رنة قيم واإ�س�رات املعلم�ت مع منطوق 
النظرية القت�س�دية الأ�س��س الذي يحدد العالقة بني املتغريات 
امل�ستقلة واملتغري الت�بع، وميكن تتبع حتليل النتائج ومناق�ستها 

كما ياأتي: 
الناجت . 1 يف  الفل�سطيني  امل�رشيف  اجلهاز  متغريات  اأثر 

املحلي الإجمايل احلقيقي
النت�ئج  اإىل   )6( رقم  اجلدول  يف  الواردة  البي�ن�ت  ت�سري 
 )1( رقم  املع�دلة  بتقديرات  اخل��سة  والقي��سية  الإح�س�ئية 
اجله�ز  متغريات  اأثر  تقدير  جرى  خالله  من  والذي   ، للنموذج 
امل�رصيف يف الن�جت املحلي الإجم�يل احلقيقي املق��س ب�لأ�سع�ر 

الث�بتة خالل الفرتة 1994 - 2014.
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الجدول رقم )6( 
 )GDP( الجهاز المصرفي على الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 	أثر متغيرا

Collinearity StatisticsSigT StatisticsValueβVariables

VIFTolerance0.000**10.732369.05Constant

6.4060.1560.000**6.9200.487CRDT

8.1950.1220.000**5.7380.342DEN

2.3510.4250.000**4.8390.564D/ CGDP

0.000**23.413F- Statistics

D.W =1.609r = 0.9912
R = 0.98

R2 = 0.983

** دال عند مستوى معنوية 1%
اجتي�ز   )6( رقم  اجلدول  يف  املدرجة  النت�ئج  تبني 
مع�مل  بلغ  حيث  والقي��سية،  الإح�س�ئية  لالختب�رات  النموذج 
التحديد )R2( )0.98( والذي يعني اأن املتغريات امل�ستقلة التي 
من   98% ن�سبته  م�  تف�سري  على  ق�درة  النموذج  يف  ا�ستخدمت 
الإجم�يل  املحلي  )الن�جت  الت�بع  املتغري  يف  احل��سل  التغري 
احلقيقي( ، واأن فقط %2 تقريب� من هذا التغري بقيت غري مف�رصة 
والتي تعود اإىل عوامل اأخرى مل يت�سمنه� النموذج.وهذه القيمة 
اجله�ز  متغريات  ع�لية بني  ارتب�ط  قوة  تعطي  التحديد  ملع�مل 
امل�رصيف وال�ستقرار القت�س�دي، اإذ بلغت قيمة مع�مل الرتب�ط 

. )r( )0.99(
ومن جهة اأخرى فقد بلغت قيمة )F( الإح�س�ئية )23.4( 
الثقة  يعزز  م�   1% معنوية  م�ستوى  عند  اإح�س�ئي�  دالة  وك�نت 
ب�لنموذج كله، ويثبت جن�ح تقديرات النحدار املتعدد.كم� تظهر 
الأثر اليج�بي لكل من حجم  تقديرات مع�دلة النحدار املتعدد 
ون�سبة حجم   ،  )DEN( امل�رصفية  والكث�فة   ،  )CRDT( الئتم�ن 
على   )D/ CGDP( النقدي  الإجم�يل  املحلي  الن�جت  اإىل  الودائع 
حجم  معلمة  قيمة  بلغت  احلقيقي.فقد  الإجم�يل  املحلي  الن�جت 
الئتم�ن )0.487( م� يعني اأن زي�دة حجم الئتم�ن مبقدار 1% 
�سوف يوؤدي اإىل زي�دة الن�جت املحلي الإجم�يل مبقدار 0.48%، 
وك�نت قيمة )T( املح�سوبة حلجم الئتم�ن )6.9( م� يعني وجود 
الئتم�ن  حجم  بني   1% معنوية  م�ستوى  عند  اإح�س�ئية  عالقة 
املمنوح من قبل امل�س�رف التج�رية الع�ملة يف فل�سطني، فزي�دة 
حجم الئتم�ن تعمل على زي�دة الطلب على ال�ستثم�ر ثم زي�دة 
نف�سه  الوطني.والأمر  القت�س�د  يف  الكلي  والن�جت  الكلي  الطلب 
الودائع  حجم  ون�سبة  امل�رصفية  الكث�فة  من  كل  على  ينطبق 
زي�دة  اأن  النت�ئج  بينت  اإذ  النقدي،  الإجم�يل  املحلي  الن�جت  اإىل 
الن�جت  زي�دة  اإىل  توؤدي  واحدة  مئوية  بن�سبة  امل�رصفية  الكث�فة 
%0.34، وكذلك زي�دة حجم  املحلي الإجم�يل احلقيقي مبقدار 
الودائع كن�سبة من الن�جت املحلي الإجم�يل النقدي من �س�أنه اأن 

يزيد من الن�جت املحلي الإجم�يل احلقيقي مبقدار 0.56%.
 )DEN( املح�سوبة لهذين املتغريين )T( وب�لنظر اإىل قيمة

و )D/ CGDP( والتي بلغت )5.7 و 4.8( على التوايل، ف�إنه� تثبت 
وجود عالقة اإح�س�ئية معنوية عند م�ستوى معنوية %1 م� يوؤكد 
الأثر اليج�بي لكل من الكث�فة امل�رصفية وحجم الودائع كن�سبة 
من الن�جت املحلي الإجم�يل النقدي يف الن�جت املحلي الإجم�يل 
احلقيقي من خالل ت�أثريهم� املتوقع يف ال�ستثم�ر والطلب الكلي 

ثم يف ال�ستقرار القت�س�دي.
موؤ�رص  و�سل  فقد  القي��سية  الختب�رات  يخ�س  وفيم� 
دوربن واط�سون )D.W = 1.6( وهذه القيمة توؤكد خلو البي�ن�ت 
من م�سكلة الرتب�ط للبواقي الع�سوائية، وكذلك ف�إن قيمة مع�مل 
اأقل  جميعه�  الختب�ر  اجت�زت  التي  امل�ستقلة  للمتغريات   )VIF(
من 10 وب�لت�يل فهي تخلو من م�سكلة الرتب�ط اخلطي املتعدد 
رقم  ب�ملع�دلة  اخل��س  املقدر  النموذج  بنت�ئج  الثقة  يعزز  مم� 

)1( ككل.
واأم� املتغريات التي ا�ستبعده� النموذج وهي معدل النمو 
ال�سنوي لعر�س النقد مبعن�ه الوا�سع، وعدد امل�س�رف وفروعه�، 
ون�سبة اإجم�يل الودائع اإىل عر�س النقد، والعمق امل�يل، فلم يثبت 
اأثر هذه املتغريات ول معنوي�ته� الإح�س�ئية يف الن�جت املحلي 
الإجم�يل احلقيقي يف فل�سطني.وقد يعزى ذلك اإىل كون اأن عر�س 
النقد يعترب من املتغريات التي يقع خ�رج نط�ق ال�سي��سة النقدية 
ب�سبب  به  تتحكم  ل  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  كون  الفل�سطينية 
غي�ب العملة الوطنية وتع�مل القت�س�د بعمالت غري وطنية وهي 
وكذلك  الأمريكي،  والدولر  الإ�رصائيلي  وال�سيكل  الأردين  الدين�ر 
النقدية  ال�سي��سة  اأن  يعني  امل�يل.هذا  العمق  اإىل  ب�لن�سبة  احل�ل 
للظروف  نظرا  املج�ل  بهذا  مكتملة  غري  تزال  م�  الفل�سطينية 
بهذه  الفل�سطيني  به� املجتمع  التي مير  والقت�س�دية  ال�سي��سية 
املرحلة والتي توؤثر يف ا�ستقاللية ال�سي��سة النقدية التي ميكن من 

خالله� حتقيق ال�ستقرار القت�س�دي يف الأرا�سي الفل�سطينية.
اأثر متغريات اجلهاز امل�رشيف الفل�سطيني يف الت�سخم. 2

والقي��سية  الإح�س�ئية  النت�ئج  يبني   )7( رقم  اجلدول 
واخل��سة  النموذج  من   )2( رقم  املع�دلة  بتقديرات  اخل��سة 

بتحديد اأثر متغريات اجله�ز امل�رصيف الفل�سطيني يف الت�سخم.
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الجدول رقم )7( 
 )INF( الجهاز المصرفي على التضخم 	أثر متغيرا

Collinearity StatisticsSigT StatisticsValueβVariables

VIFTolerance0.003*3.179.146Constant

3.5100.2850.002*6.230.462GM2

3.5100.2850.002*6.350.641CRDT

1.001.000.003*4.64- 0.204NBs

1.001.000.001*6.94- 1.002DEP

0.002*5.11F- Statistics

D.W = 3.102r = 0.88
 

2
R =0.74

 R2 0.78 =

* دال عند مستوى معنوية 5%

تبني النت�ئج وجود عالقة ذات معنوية اإح�س�ئية بني كل 
الئتم�ن  وحجم   ،  )GM2( الوا�سع  مبعن�ه  النقد  عر�س  منو  من 
امل�يل  والعمق   ،  )NBs( وفروعه�  امل�س�رف  وعدد   ،  )CRDT(
 )INF( الت�سخم  ومعدل  م�ستقلة  متغريات  بو�سفه�   )DEP(
قيمة  اأن  البي�ن�ت  من  وا�سح  هو  ت�بع�.وكم�  متغريا  بو�سفه 
)T( املح�سوبة لهذه املتغريات ك�نت دالة اإح�س�ئي� عند م�ستوى 
معنوية %5.واأم� فيم� يخ�س تقدير مع�دلة النحدار، ف�إن اإ�س�رة 
معلم�ت هذه املتغريات ج�ءت متوافقة مع النظرية القت�س�دية ، 
اإذ اإن زي�دة منو عر�س النقد مبعن�ه الوا�سع بن�سبة %1 توؤدي اإىل 
الئتم�ن  حجم  وزي�دة   ،0.46% بن�سبة  الت�سخم  معدل  ارتف�ع 
الت�سخم  ارتف�ع  اإىل  توؤدي  التج�رية  امل�س�رف  من  املمنوح 
وفروعه�  التج�رية  امل�س�رف  عدد  زي�دة  %0.64.واأم�  بن�سبة 
بفرع واحد ف�إنه يوؤدي اإىل تراجع الت�سخم بن�سبة %0.2 وكذلك 
زي�دة العمق امل�يل بن�سبة %1 يوؤدي اإىل تراجع الت�سخم بنف�س 

الن�سبة تقريب�.
واأم� اختب�ر )R2( فقد اظهر قوة جيدة، اإذ بلغ )0.78( م� 
يعني اأن قدرة املتغريات امل�ستقلة على تف�سري التغري يف املتغري 

م�  هن�ك  اأن  يعني  م�   78% اإىل  و�سلت  قد  )الت�سخم(  الت�بع 
اإىل  تعود  قد  التي  تلك  يبقى غري مف�رص  التغري  %22 من  ن�سبته 
 r(( عوامل اأخرى مل يت�سمنه� النموذج، كم� بلغ مع�مل الرتب�ط
0.88(( م� يدل على قوة الرتب�ط بني املتغريات امل�ستقلة التي 
اجت�زت الختب�رات واملتغري امل�ستقل.بلغت قيمة )F( الإح�س�ئية 
)5.11( التي حتمل دللة اإح�س�ئية عند م�ستوى معنوية %5 م� 
 )2( رقم  ب�ملع�دلة  اخل��س  املقدر  النموذج  بنت�ئج  الثقة  يعزز 
البي�ن�ت  اإىل خلو  القي��سية ت�سري  النت�ئج  اأخرى ف�إن  .ومن جهة 
خلوه�  وكذلك  الع�سوائية،  للبواقي  الذاتي  الرتب�ط  م�سكلة  من 
من م�سكلة الرتب�ط اخلطي املتعدد، كم� تظهر قيم كل من موؤ�رص 

دوربن واط�سون )D.W( واختب�ر )VIF( ذلك.
اأثر متغريات اجلهاز امل�رشيف الفل�سطيني يف البطالة. 3

القي��سية  الختب�رات  نت�ئج  يبني   )8( رقم  اجلدول 
ب�أثر  واخل��سة  النموذج  من  الث�لثة  للمع�دلة  والإح�س�ئية 
الفل�سطيني  امل�رصيف  اجله�ز  متثل  التي  امل�ستقلة  املتغريات 
الأرا�سي  يف  البط�لة  معدلت  يف  واملمثل  الت�بع  املتغري  يف 

الفل�سطينية.
الجدول رقم )8( 

 )Uemt( الجهاز المصرفي على البطالة 	أثر متغيرا

Collinearity StatisticsSigT StatisticsValueβVariables

VIFTolerance0.000**4.86813.86Constant

2.5130.3980.000**4.786- 0.207DM2

2.5130.3980.021*2.540- 0.265DEN

0.021*6.453F- Statistics

D.W = 1.190r = 0.77
 

2
R =0.549

 R2 0.594 =

* دال عند مستوى معنوية %1 * دال عند مستوى معنوية 5%، * 
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6.املستخلص والتوصيات
الذي  والقيا�سي  الو�سفي  التحليل  بالعتماد على كل من 
جرى تنفيذه يف هذا البحث فيمكن و�سع امل�ستخل�س على �سورة 

ال�ستنتاجات الرئي�سية الآتية: 
بظروف . 1 الفل�سطيني  القت�س�د  مرور  من  ب�لرغم 

�سي��سية واقت�س�دية حرمته من خدم�ت اجله�ز امل�رصيف لفرتة 
اأن  ا�ستط�ع  الفل�سطيني  امل�رصيف  اجله�ز  اأن  اإل  طويلة،  زمنية 
يفر�س نف�سه وميتلك املقدرة على الت�أثري يف متغريات ال�ستقرار 
القت�س�دي ب�سكل ايج�بي ولو ب�سكل حمدود، وعليه يجب العمل 
على ال�ستمرار يف تطوير اجله�ز امل�رصيف حتى يكون ق�دراً اأكرث 
على حتقيق ال�ستقرار القت�س�دي من خالل امل�س�همة يف زي�دة 
التي ميكن  البط�لة  وتقلي�س معدلت  القت�س�دي  النمو  معدلت 
الطلب  زي�دة  وكذلك  ال�ستثم�ر  على  الطلب  بزي�دة  تتح�سل  اأن 

الكلي يف القت�س�د.
ع�رصين . 2 خالل  الفل�سطيني  امل�رصيف  اجله�ز  ا�ستط�ع 

�سنة م�ست، من ن�رص الع�دات امل�رصفية يف املجتمع الفل�سطيني 
م�  والفروع  امل�س�رف  عدد  وزي�دة  انت�س�ره  تو�سع  خالل  من 
�سهم يف زي�دة املقدرة على جمع الودائع ومنح الئتم�ن والرقي 
قط�ع�ت  اإىل  وتقدميه�  به�  والتنوع  امل�رصفية  ب�خلدم�ت 

القت�س�د املختلفة.
بحجم . 3 املتمثلة  امل�رصيف  اجله�ز  متغريات  حققت 

والكث�فة امل�رصفية،  التج�رية،  الئتم�ن املمنوح من امل�س�رف 
ايج�بية  اآث�را  النقدي  امللحي  الن�جت  اإىل  الودائع  حجم  ون�سبة 
على ال�ستقرار القت�س�دي املتمثل يف الن�جت املحلي احلقيقي ، 
%0.48 وتلك اخل��سة ب�لكث�فة  اإذ بلغت مرونة حجم الئتم�ن 
امل�رصفية %0.34، واأثر ن�سبة الودائع اإىل الن�جت النقدي قدرت 
للمعنوية  املتغريات  هذه  اجتي�ز  النت�ئج  اأثبتت  %0.56.كم�  بـ 

الإح�س�ئية م� يوؤكد ارتب�طه� ب�ل�ستقرار القت�س�دي.
م�ستوى . 4 عند  اإح�س�ئية  عالقة  وجود  النت�ئج  اأثبتت 

منو  يف  املتمثلة  امل�رصيف  اجله�ز  متغريات  بني   5% معنوية 
عر�س النقد، وحجم الئتم�ن، وعدد امل�س�رف وفروعه�، والعمق 
معدلت  يف  املتمثلة  القت�س�دي  ال�ستقرار  ومتغريات  امل�يل 
 ،0.46% الت�سخم  على  النقد  عر�س  منو  اأثر  بلغ  الت�سخم.فقد 
 0.20% امل�س�رف وفروعه�-  %0.64 وعدد  الئتم�ن  وحجم 
والعمق امل�يل- %1.00، وج�ءت جميع هذه العالق�ت متوافقة 

مع منطوق النظرية القت�س�دية.
ال�ستقرار . 5 ب�لبط�لة بو�سفه� متغرياً ميثل  يت�سل  فيم� 

النقد  عر�س  منو  من  كل  اأن  النت�ئج  بينت  فقد  القت�س�دي، 
زي�دة  اأن  اأي  عك�سية،  عالقة  البط�لة  يف  يربطه  امل�يل  والعمق 
هذه املتغريات يعمل على تقلي�س معدلت البط�لة وقدر الأثر بـ- 

%0.26 على التوايل. %0.20 و- 

كم� هو وا�سح من البي�ن�ت املبينة يف اجلدول رقم )8( ، 
ف�إن معدلت البط�لة تت�أثر ب�سكل عك�سي بكل من ن�سبة الودائع اإىل 
 )DEN( والكث�فة امل�رصفية ، )DM2( عر�س النقد مبعن�ه الوا�سع
، اإذ اإّن زي�دة ن�سبة الودائع اإىل عر�س النقد مبعدل وحدة واحدة 
توؤثر  الوحدة.كذلك  من   0.20 مبعدل  البط�لة  تقليل  اإىل  يوؤدي 
الكث�فة امل�رصفية عك�سي� يف البط�لة، فزي�دة الكث�فة امل�رصفية 
0.26 من  البط�لة مبقدار  اإىل تراجع  توؤدي  مبعدل وحدة واحدة 
الوحدة.هذه النت�ئج تتفق والواقع القت�س�دي، اإذ اإن زي�دة ن�سبة 
الودائع اإىل عر�س النقد يعني توفري املزيد من الأموال للم�س�ريع 
عمل  فر�س  خلق  يف  اإيج�ب�  ي�سهم  الذي  الأمر  وال�ستثم�رات 
ويرفع من م�ستوي�ت التوظيف، ومن ثّم يوؤدي اإىل تراجع معدلت 
فزي�دة  امل�رصفية  الكث�فة  اإىل  ب�لن�سبة  احل�ل  البط�لة.كذلك 
الكث�فة امل�رصفية تعني انت�س�ر وحت�سن اخلدم�ت امل�رصفية، م� 
التمويل من خالل  يعني خلق جو مالئم لال�ستثم�ر نتيجة توفر 
الذي يرفع من  الأمر  الكلي  الطلب  الئتم�نية وزي�دة  الت�سهيالت 
اأن هن�ك  النت�ئج  معدلت التوظيف ويقلل من البط�لة.كم� تبني 
عالقة ذات معنوية اإح�س�ئية بني كل من منو عر�س النقد مبعن�ه 
الوا�سع )DM2( والكث�فة امل�رصفية )DEN( ومعدلت البط�لة يف 
الأرا�سي الفل�سطينية، اإذ بلغت قيمة )T( املح�سوبة م�ستوى الدللة 
املعنوية فك�نت القيم )4.78 و 2.5( على التوايل وكالهم� يحقق 
م�ستوى مقبول من الدللة املعنوية عن م�ستوى %1 و %5 على 

التوايل.
 ،  )0.59( بلغ  فقد   )R2( التحديد  يت�سل مبع�مل  فيم�  اأم� 
ن�سبته  م�  تف�سري  على  ق�درة  امل�ستقلة  املتغريات  اأن  يعني  م� 
%59 من التغري يف معدلت البط�لة ويبقى م� ن�سبته %41 من 
التغري غري مف�رص والذي قد يرجع اإىل متغريات اأخرى مل يت�سمنه� 
النموذج.كم� اأن اختب�ر )F( يبني حتقيق النموذج ككل للمعنوية 
الإح�س�ئية اإذ بلغت قيمة )F( الإح�س�ئية )6.4( وك�نت دالة عند 
على  دلت  فقد  القي��سية  الختب�رات  واأم�   ،5% معنوية  م�ستوى 
وم�سكلة  الع�سوائي  الذاتي  الرتب�ط  م�سكلة  من  البي�ن�ت  خلو 
الرتب�ط اخلطي املتعدد كم� اأ�س�رت اإىل ذلك قيم مع�مل دوربن 

. )VIF( وقيم مع�مل )D.W( واط�سون
تظهر  فلم  النموذج  قبل  من  امل�ستبعدة  املتغريات  واأم� 
وعدد  الئتم�ن،  وحجم  النقد،  عر�س  من  لكل  اأثر  النت�ئج 
املحلي  الن�جت  اإىل  الودائع  حجم  ون�سبة  وفروعه�،  امل�س�رف 
يف  البط�لة  معدلت  على  امل�يل  والعمق  النقدي،  الإجم�يل 
الأرا�سي الفل�سطينية.هذا يدل على عدم ف�علية ال�سي��سة النقدية 
الفل�سطينية يف مع�جلة البط�لة وميكن اإرج�ع ذلك اإىل اأن م�سكلة 
النقدية  ال�سي��سة  اإىل  اأولوية ب�لن�سبة  البط�لة يف فل�سطني ل تعّد 
اأولوي�ت اأخرى ت�سبقه� كن�رص الثقة يف اجله�ز امل�رصيف  وهن�ك 
اأن  القت�س�دية.كم�  وقط�ع�ته  الفل�سطيني  املجتمع  فئ�ت  بني 
وتدين  الدخ�ر  اإىل  احل�فز  قلة  تعني  الفرد  دخل  م�ستوي�ت  قلة 
حجم الودائع، وهذا يوؤدي عدم ال�ستف�دة من النت�س�ر امل�رصيف 

للم�س�رف التج�رية يف فل�سطني.
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بلغت القدرة التف�سريية ملتغريات اجله�ز امل�رصيف على . 6
جيد  م�ستوى  القت�س�دي  ال�ستقرار  متغريات  يف  التغري  تف�سري 
 )59%  ،  78%  ،  98%( التحديد  بلغت مع�مالت  اإذ  القوة،  من 
عالقة  وجود  يعني  م�  التوايل،  على  الثالث  النموذج  للمع�دلت 
يف  القت�س�دي  وال�ستقرار  امل�رصيف  اجله�ز  بني  قوية  ارتب�ط 

فل�سطني.
التو�سيات  واعتماداً على هذه ال�ستنتاجات ميكن اقرتاح 

الآتية: 
الإ�رصاع يف اإ�سدار العملة الوطنية الفل�سطينية وحتويل . 1

�سلطة النقد الفل�سطينية اإىل بنك مركزي ك�مل ال�سالحي�ت حتى 
النقدية  ال�سي��سة  وتوجيه  النقد  بعر�س  الت�م  التحكم  يتمكن من 
الفل�سطينية ب�سكل ي�سهم يف حتقيق ال�ستقرار والنمو القت�س�دي.

على �سلطة النقد الفل�سطينية العمل على توجيه انت�س�ر . 2
احل�جة  ح�سب  الفل�سطيني  القت�س�د  يف  وفروعه�  امل�س�رف 
امل�س�همة يف حتقيق  امل�س�رف  ت�ستطيع هذه  القت�س�دية حتى 

ال�ستقرار القت�س�دي والت�أثري يف متغرياته ب�سكل اأكرث ف�علية.
حترير اجله�ز امل�رصيف من القيود التي ميكن اأن حتد . 3

املرجوة من خالل  القت�س�دية  الأهداف  قدرته على حتقيق  من 
تو�سيع دائرة الو�س�ئل والأدوات التي من �س�أنه� اأن حتقق املزيد 
امل�رصيف  الوعي  ون�رص  فل�سطني،  يف  القت�س�دي  ال�ستقرار  من 
التج�رية يف  امل�س�رف  توؤديه  الذي  القت�س�دي  الدور  وتكري�س 

تنمية القت�س�د وا�ستقراره.
امل�رصيف . 4 اجله�ز  وحدات  بني  املن�ف�سة  ت�سجيع 

الفل�سطيني وعدم منح اأف�سلية لبع�سه� على ح�س�ب بع�سه� الآخر.
الئتم�ن . 5 توجيه  اأجل  من  التج�رية  امل�س�رف  حتفيز 

امل�رصيف نحو ال�ستثم�رات القت�س�دية املنتجة من اأجل تعظيم 
معدلت  وتقلي�س  القت�س�دي  ال�ستقرار  على  اليج�بي  اأثره� 

البط�لة يف الأرا�سي الفل�سطينية.
اله�دفة . 6 امل�رصفية  ال�سي��س�ت  اإتب�ع  يف  ال�ستمرار 

اإىل زي�دة حجم الودائع الأمر الذي ي�سب يف م�سلحة القت�س�د 
الوطني وحتقيق ال�ستقرار فيه.

تقدمي . 7 مهمته�  متخ�س�سة  بنوك  اإن�س�ء  على  العمل 
الذي  الأمر  القت�س�دية،  للم�رصوع�ت  الآجل  طويل  التمويل 
ال�ستقرار  لالقت�س�د وحتقيق  الإنت�جية  الط�قة  زي�دة  ي�سهم يف 

القت�س�دي.
هدفه� . 8 لحقة  اأخرى  درا�س�ت  لإجراء  اإمك�نية  هن�ك 

يف  واأثره�  الفل�سطيني  القت�س�د  يف  امل�لية  التطورات  تتبع 
ال�ستقرار القت�س�دي كتلك احل��سلة يف �سوق فل�سطني لالأوراق 

امل�لية.
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