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الدكتور :خلدون مدهللا القيسي
الملخص
تحتوي أدبيات التمويل على العديد من األوراق البحثية التي تدرس مختلف القضايا التي تهم القطاع
المصرفي .واحدة من هذه القضايا هي االئتمان المصرفي .في الواقع هذا الموضوع يعتبر مهم بسبب انعكاساته
على النشاط االقتصادي ،الهدف األساسي من هذه الدراسة هو بيان أثر االئتمان المصرفي على النشاط
االقتصادي خالل الفترة التي تتراوح ما بين  .2014-2005هذه الدراسة تركز على خمسة متغيرات مستقلة
لقياس االئتمان المصرفي :نسبة التسهيالت االئتمانية ،نسبة اإليداع ،نسبة رأس المال ،نسبة السيولة ،حجم
البنك .وسوف يتم النشاط االقتصادي من خالل متغيرين ُهما :معدل التضخم ،و

معدل النمو االقتصادي.

تم عرض التقديرات والنتائج وذلك من خالل استخدام تحليل بيانات ( ،)Panel analysisومن خالل اختبار
الفرضيات ،حيث أن ال  Panel analysisواسع االستخدام في تحليل مجاالت العلوم اإلنسانية بشكل عام،
والتحليل االقتصادي بشكل خاص ،الذي يتعامل مع ثنائي األبعاد (سالسل زمنية ،وتحليل قطاعي) .وبينت
أثر معنويا ذا عالقة طردية ،مثل :نسبة اإليداع ،نسبة رأس المال ،نسبة السيولة .من أهم
النتائج أن هنالك ا
التوصيات التي توصلت لها الدراسة تحليل االئتمان بشكل تفصيلي أكثر.
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Abstract
Finance literature contains many research papers that examine the various issues of
concern to the banking sector. One of these issues is the bank credit. In fact, this
issue is important because of its impact on economic activity, therefore primary
objective of this study is to demonstrate the impact of bank credit on economic
activity during the period ranging from 2005 to 2014. This study focused on five
independent variables of bank credit to measure: the proportion of credit facilities,
deposit ratio, capital ratio, liquidity ratio, the bank size. It will be economic activity
through two variables: the rate of inflation, and the rate of economic growth. The
estimates and results display and through the use of data analysis (Panel analysis),
and through hypothesis testing, where the Panel analysis is widely used in the fields
of humanities analysis in general, and economic analysis, in particular, which deals

with two-dimensional (time series, and analysis sectors). The results showed that
there is a significant effect is a direct correlation, such as deposit ratio, capital ratio,
and liquidity ratio. Of the most important recommendations of the study reached its
credit, analysis is more detailed.

