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 الملخص

يراد الخدمات المصرفية لعينة من المصارف العراقية التجارية وإ ،بين حقوق المساهمين واتجاهها استهدف البحث قياس نوع العالقة

ومصرف  ،لالستثمار والتنميةسالمي المصرف العراقي اإل كان المصرفان المنتخبان هما :و  ،العينة العنقودية بأسلوبالخاصة التي تم اختيارها 

جمالي إ تم قبول فرضية العدم بعدم وجود عالقة بين ،جراء عملية التحليل الكمي لبيانات المصرفينإ كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية، وبعد

اني من اختالالت في هيكل ان القطاع المصرفي العراقي يعه استنتاج مفاد إلى يراد الخدمات المصرفية، وتوصل البحثوإحقوق المساهمين 

لها، فضال  ا  طبيعي ا  موالها بصورة مستمرة وبطريقة ال تعكس تطور أ تقوم بزيادة رؤوس أن رفافرض البنك المركزي العراقي على المص إذالتمويل، 

لمركزي العراقي بتحديد نسب مجهولة، وقوبلت بتوصية نصت على قيام البنك ا وألسباب مدة البحثرباح خالل عن عدم قيام المصرف باحتجاز األ

 .كلها المصارف  عمالها، واالستغناء عن النهج الحالي بفرض زيادة مقطوعة علىج أ موال المصارف العراقية معتمدا على نتائأللزيادة في رؤوس 

 يراد الخدمات المصرفيةإرباح المحتجزة، االحتياطيات، س المال، األرأحقوق المساهمين،  :الدالةالكلمات 
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 مقدمةال

القطاعات االقتصادية،  سائرلمصادر التمويل الممتلك )حقوق المساهمين( في القطاع المصرفي خصوصية عن 

رورية للعملية ضشراء جميع الموجودات )الثابتة والمتداولة( ال ين وظيفة حقوق المساهمين في القطاع الصناعي هأذ إ

 حماية المودعين. يالمساهمين المصرفية هن وظيفة حقوق إا في القطاع المصرفي فأمنتاجية، اإل

ه أنوهذا من ش ،على حماية مودعيه ة المصرفكلما ازدادت حقوق المساهمين المصرفية ازدادت قدر  لذلك فإنه       

قبالهم على التعامل مع المصرف وتقبل الخدمات إصورة ذهنية طيبة عن المصرف، تسهم في زيادة عدد الزبائن و  يعطين أ

يراد الخدمات المصرفية إثر حقوق المساهمين في أن أي أيراد الخدمات المصرفية، إزيادة  بما سيؤدي إلىو  ها،قدمالتي ي

 هو اثر ذو اتجاه موجب.

 ،على الودائع مدانراد العمليات المصرفية وايراد النشاط االستثماري يعتإين أمن بديهيات الصناعة المصرفية وإذ يعد     

الخدمات المصرفية يعتمد على تقبل الجمهور للخدمات المصرفية، وثقة الجمهور بالقطاع المصرفي،  أن إيراد في حين

 .هوالبيئة التي يمارس بها المصرف نشاط

زمات مستمرة، مما أوهي بيئة  ،ارر عاش في بيئة تتسم بعدم االستق 2003وبما ان القطاع المصرفي العراقي بعد عام      

منية السياسية واأل لألوضاعالمصارف ومنها حقوق المساهمين والخدمات المصرفية، وكنتيجة  نشطةأانعكست على جميع 

ومما زاد الفجوة بين الجمهور  ،تقبل الخدمات المصرفية نع عزوف الجمهورشهد القطاع المصرفي العراقي  ،المتردية

وكان سبب هذا التعثر هو عدم كفاية  ،رةوالقطاع المصرفي تعثر بعض المصارف العراقية التجارية الخاصة في هذه الفت

البنك  ا، ما دعالدولي لالستثمار ومصرف البصرة لالستثمار والتمويل، كمصرف الوركاء ،موال المصارف المتعثرةأرؤوس 

وهو ما  ،لتجنب االزمات والتعثر ،موالهاألى الطلب من المصارف العراقية التجارية الخاصة زيادة رؤوس إالمركزي العراقي 

 يراد الخدمات المصرفية.إعلى زيادة إيجابا  سوف ينعكس 

 مشكلة البحث 

ولها ضعف الوعي المصرفي وعزوف ألعل  ،من مشاكل عدة 2003يعاني القطاع المصرفي في العراق بعد عام      

( 46632بلغت مصرفا واحدا لكل ) ، إذالكثافة المصرفية في العراق هوهذا ما تعكس الجمهور عن التعامل مع المصارف،
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، وثانيها انخفاض شخص (10000نسبة منخفضة جدا بالقياس مع النسبة المعيارية والبالغة مصرفا لكل ) شخصا ، وهي

 250) 18/10/2013وال المصارف لغاية أمبلغت رؤوس  إذلمصارف العراقية التجارية الخاصة، في احقوق المساهمين 

موال أوهو رقم منخفض بالمقارنة مع رؤوس  تقريبا، ريكي(أممليون دوالر  200ا يعادل )ي مأمليار دينار عراقي( 

 المصارف في الدول المجاورة. 

 إلىالوعي المصرفي يجعل المجتمع يتجه  إذ أنساسية لنشاط الخدمات المصرفية، وهذان العامالن يعدان الركيزة األ      

ما حقوق المساهمين المصرفية أنواع جديدة من هذه الخدمات، أعلى تقديم ويحث المصارف  ،استخدام الخدمات المصرفية

المصرف التي  التي يقدمهاوتمنح الزبائن الثقة في قبول الخدمات  ،فهي التي تعكس الصورة عن المالءة المالية للمصرف

 اآلتي:ن مشكلة البحث يمكن تلخيصها بالتساؤل إرادات، لذلك فإيبدورها سوف تحقق 

 المصرفية؟يراد الخدمات إتؤثر حقوق المساهمين للمصارف العراقية التجارية الخاصة في  هل     

 همية البحثأ

إن أبرز ما ميز هذا البحث هو ربطه بين متغيريين أساسيين في النشاط المصرفي، وهما حقوق المساهمين وإيراد      

الخدمات المصرفية، ولم يكتِف البحث بقياس أثر إجمالي حقوق المساهمين في إيراد الخدمات المصرفية  وتعداه إلى القياس 

مال، األرباح المحتجزة، االحتياطيات( في إيراد الخدمات المصرفية. إن هذا الكمي ألثر مكونات حقوق المساهمين )رأس ال

النوع من القياس له أهمية كبيرة اذ يمكن أن يعطي مؤشرات فعلية عن األداء فهو انعكاس لواقع النشاط المصرفي، فضال 

 راقية.عن أن الباحث لم يتمكن من إيجاد دراسة تناولت موضوع البحث في البيئة المصرفية الع

 هداف البحثأ

 تي :هداف البحث باآلأ نلخص  أنيمكن 

 يراد الخدمات المصرفية.إبين حقوق المساهمين و  واتجاهها ( قياس نوع العالقة1)

 للدراسة العملية. يكون مدخال  لطار نظري لموضوع البحث إ( بناء 2)

 ن وجدت.إ( الوقوف على نقاط الضعف في عمل المصارف العراقية التجارية الخاصة 3)
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 عينة البحث.بللمصارف العراقية التجارية الخاصة  مدة البحث( تحليل واقع متغيرات البحث خالل 4)

 والفجوة البحثية طار النظري ودراسات سابقةاإل

 :طار النظري اإل أوال

 . مفهوم حقوق المساهمين وتعريفه : 1

على كل  أطلقثير(( كل ما يملك من )الذهب والفضة( ثم المال بحسب ))ابن األ أو رأسيعد مفهوم المال 

 (.135: 1999شياء )حسن، نسان من جميع األاإل هل لغة ما ملكاالمقتنيات، فالم

وحدد  اإلنتاج،س المال مكانا بين عوامل أفسح لر أول من أم سمث(( آدفقد كان )) ،ما بالنسبة لالقتصاد التقليديأ      

غلب يريدون به صحاب مدرسة الفكر االقتصادي، ولكنهم في األأمن الكتاب من  كثيرمصطلح معناه، وقد استعمل هذا ال

 ،و ما يقوم مقامهاأويطلقونه على النقود،  ،عمالس المال بهذا المعنى عند رجال األأوال يزال ر  ،النقود التي تقترض بفائدة

 2005)المزوري،  به الثروة التي تحقق لصاحبه داخال  صبح يراد أس المال فأوراق المالية وقد اتسع بعدها معنى ر مثل األ

س المال المدفوع، وثانيهما يتسع ليشمل جميع الحقوق أحدهما ر أس المال أن هناك مفهومين لر أ(، ومن المتفق عليه 4:

ح المعلنة وغير المعلنة )حقوق المساهمين(، ومفهوم حقوق المساهمين يشتمل على راس المال واالحتياطيات واالربا

 1996ة )عمر، أالمحتجزة، ويمكن تعريف حقوق المساهمين عموما بانه الفرق بين الموجودات والمطلوبات في اي منش

:17.) 

 2004منها المطلوبات )الزبيدي،  ا  وتعرف حقوق المساهمين بانها جميع الموجودات المنقولة وغير المنقولة مطروح     

ي أس المال المدفوع واالرباح المحتجزة واالحتياطيات أه ر أنلمصارف با فين نعرف حقوق المساهمين أ(، ويمكن 416:

 ها جميع مصادر التمويل الممتلك.أن

 همية حقوق المساهمين المصرفية :أ.  2

نظمة وسالمة األومتانتها  تلعب حقوق المساهمين المصرفية دورا مهما في المحافظة على سالمة وضع المصارف

أو يتعرض لها المصرف  أنوقعة يمكن خسائر غير متأي  الحاجز الذي يمنع ر أوه يمثل الجداإذ أنالمصرفية بشكل عام، 
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يضها عنه تعر  أمر الذي ينشكد األأية من عدم التوال المودعين، فالمصارف تعمل في بيئة ذات درجة عالأمتطال  أن

 (.138: 1999سن، ، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية )حاالئتمانيةلمخاطر عدة تشمل المخاطر 

تنصب إذ ت المصرفية، آصادية غير المصرفية عنه في المنشاالقت آتالمنش فيويختلف دور حقوق المساهمين      

 واآلالتت الصناعية والتجارية والخدمية( على تمويل المباني آت غير المصرفية )المنشآسية في المنشساالمهمة األ

 قوق الدائنين قصيرة وطويلة االجلولي، ثم حماية حأنتاجية كهدف لعمليات اإلللمشروع في اوشرائها والمعدات الالزمة 

شكل حقوق المساهمين خط ت إذت المصرفية، آفي المنشكهدف ثانوي، وتنعكس هذه الصورة بالنسبة لدور حقوق المساهمين 

ة المصرفية، في حين يكون دور آعارض خارجي قد تتعرض له المنش أوخسارة  أيةموال الدائنين تجاه أول لحماية الدفاع األ

حقوق المساهمين في تمويل شراء الموجودات الثابتة ثانويا، ولذلك يفترض في حقوق المساهمين المصرفية ان يكون مدفوعا 

 (.100: 1990بالكامل ومتاحا للتصرف به عند الحاجة )الشماع، 

بالقدر ل الخاصة موااأل إلىالمودعين، لذلك ال يتم االحتياج  بأموالما إنالخاصة و  والهبأمرف ال يتعامل المص وإذ أن     

كبر من حقوق ت الصناعية يتم استثمار الجزء األفي المنظما ألنهالصناعي،  أوالمشروع التجاري  نفسه الذي يحتاجه

للشركة، وهو ما يختلف عن المتبع في المصارف يرادية التي تشكل القوة اإلنتاجية في الموجودات المادية اإلالمساهمين 

مر الذي قد يترتب عليه األ ،للمصارفيرادية اإلسهم جديدة ال يعني زيادة القوة أ بإصدارس المال أفزيادة ر  ،التجارية

حقوق موال المستمدة من زيادة يرادية للمصارف هو توجيه األاإلمثل لتحسين القوة األ فإن األسلوبتخفيض الربحية، لذلك 

س المال أي اتجاه لزيادة ر أ المساهمين سيقاومون  ماءن قدإفإال قراض والتسليف و اإل التوظيف في عمليات إلىالمساهمين 

جديدة( يعني زيادة عدد مالكي  سهمأصدار إ(، فزيادة حقوق المساهمين بهذه الطريقة )136: 2000)حنفي وقريقاص، 

(، Reed&Gill, 1989 :106سهم القائمين في التحكم بعمليات المصرف )مما يؤدي الى ضعف مالكي األ ،سهم الجدداأل

رباح الي يقل نصيب السهم الواحد من األوبالت ،رباح سوف توزع على عدد اكبر من المالكن األإخرى فأومن ناحية 

راض من كبر لالقتأتوسع حقوق المساهمين يفيد في دعم مركز المصرف فيتيح فرصة  إن(، هذا و 103: 1989)هندي، 

 (.81: 2003البنك المركزي عند الحاجة )رمضان وجودة، 
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 . وظائف حقوق المساهمين المصرفية : 3

ثاث، فضال عن استخدام حقوق المساهمين في راضي والمباني واألتنظيم المصرف وتمكينه من شراء األأ . المساعدة على 

 نشاطات المصرف المختلفة.

 وقات الركود االقتصادي.أوتزداد هذه الثقة من خالل تلبية طلبات الزبائن في  ،ثقة الزبائن بالمصرف زيادةب . 

 (.Rose, 1991 :471شطته الجديدة وبرامجه )أنموال لنمو المصرف وتطوير ت . تقديم األ

عنصرا  دحقوق المساهمين تع إذ أنيلية، ي امتصاص الخسائر التشغأث . زيادة قدرة المصرف على استيعاب الخسائر، 

و الفشل في أوراق المالية سعار األأخسائر قد تحدث نتيجة انخفاض أية حيويا من عناصر توفير الحماية للمودعين من 

 تحصيل بعض القروض.

مصرف مالم  أليترخيص ممارسة المهنة  البنوك المركزية لن تمنح إذ أنن لحقوق المساهمين وظيفة تشغيلية، إج . 

س مال ضخم أالمصارف التي تتمتع بر  أنالممارسة، كما  إلجازةس المال كشرط أمن ر  أدنىفر لدى هذا المصرف حد ايتو 

 (.140: 2001تكون قادرة على زيادة قروضها وسلفياتها )العالق، 

 نتخابه.اإلدارة أو امجلس س المال هو الذي يحدد تعيين أمصدر ر  ندارة المصارف، وذلك ألإح . تمثيل المالكين في 

 (.140: 1999وحماية الدائنين )السعودي،  بأنواعهاخ . حماية الودائع 

ستثمارات تعمل على تنظيم القروض واال إذالتوسع غير المبرر للموجودات،  يحد  د . تعمل حقوق المساهمين كقيد تنظيمي 

 (.11: 2005ك )المزوري، س المال الممتلأالستثمار للمصارف مقيدة بمقدار ر قراض واالمصرفية الن انشطة اإل

 . مكونات حقوق المساهمين المصرفية : 4

 اآلتية:ساسية ن حقوق المساهمين من المكونات األوتتكو      

موال التي يتشارك فيها المساهمون س مال محدد، وهو مقدار األأيعد المصرف شركة، ولكل شركة ر  المدفوع:س المال أأ . ر 

م سهس المال المدفوع مجموع األأين، ويمثل ر ياعتبار  أوطبيعيين  ا  شخاصأن و المساهمالمصارف، وقد يكون هؤالء في 
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تمثل حصة في حق مالي )الرفيعي وبني الم،  ة دا أم االسمية، والسهم الواحد هو سهالمكتتب بها مضروبا في قيمة األ

2016 :73.) 

المساهمون السلطات الرقابية ويقوم بدفعه  المصارف من المفروضة علىمن المتطلبات  ا  س المال المدفوع جزءأويعد ر      

عليها المصرف من كل  ل التي يحصلامو ا المصدر نسبة قليلة من مجموع األويمثل هذ، (139: 2001)العالق، 

ه يسهم في خلق الثقة في نفوس المتعاملين مع المصرف إنموال المقترضة(، ورغم ذلك فموال الممتلكة و األالمصادر )األ

من تغيرات  أعليه المودعون ضد ما يطر س المال يحدد قيمة الضمان الذي يعتمد أر  أنالمودعين، اذ  هصحابأوبالخصوص 

 (.53:  2003)رمضان وجودة،  اموالهأتثمر المصارف بها تسصول التي على قيمة األ

الذي  ،ها جزء من حقوق المساهمينأنمن مصادر التمويل الذاتية، وتعرف على  مهمادرا تعد مص المحتجزة:رباح ألب . ا

 (.75: 2016يستمده المصرف من ممارسة عملياته المربحة )الرفيعي وبني الم، 

 ,Roseتدفعها  للمساهمين )أن المحتجزة بدال من  ،تمثل العائد الصافي للمصرف التيرباح غير الموزعة وهي األ     

 2001سهم العادية )العامري، صدار األإوتقل تكلفتها عن تكلفة  ،احد مصادر التمويل بالملكية د(. وتع445: 1991

:11.) 

 تية :سباب اآلرباح لألوتحتجز األ    

بعض المزايا الضريبية  يقلمساهمين من خاللها تحقللالزمة لالستثمار داخليا، ويمكن موال ا( وسيلة للحصول على األ1)

، وبحسب بعض القوانين المالية الرأسماليةرباح يقوم المساهمون بدفع ضرائب عن األال  إذمن خالل احتجاز االرباح، 

 (54: 2003مريكية )رمضان وجودة، هو الحال في الواليات المتحدة األالمنظمة للنشاط االستثماري، كما 

:  1994ال تخضع لمتطلبات االحتياطي القانوني )هندي  لكونها ،م المصرفي ككلاللنظ( زيادة صافية للقوة االستثمارية 2)

 باحر أ، وسوف تنتج عنها ا  رباحأرباح المحتجزة تعني ان لدى المصرف استثمارات حققت ان األفخرى أ(، ومن ناحية 87

من  ضافي إجباري إنها استثمار على أزة رباح المحتجاأل إلى(. وينظر البعض 11، 2001، في المستقبل )العامري 

 (.47: 1999هداف المصرف وتحسين موقفه المالي )السعودي، أ ق يالمساهمين، يساعد في تحق
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جل تدعيم أموال من و فائض األأرباح من نصيب المساهمين وتتكون من األ ت . االحتياطيات : تقتطع االحتياطيات

رباح المحتجزة في حساب حجم األ إلظهار(، وتفاديا 74: 2016 )الرفيعي وبني الم،وتقويته المركز المالي للمصرف 

واحتياطيات مختلفة من االحتياطيات، فيوجد احتياطي عام و قانوني  وألنواعواحد، ظهرت عدة تسميات في المحاسبة 

عادة استثماره في المشروع، ويكون إ رباح يراد حجزه و لمختلفة التي تطلق على جزء من األشياء اوغيرها من األ ئ الطوار 

عد االحتياطيات وهو نتيجة لذلك ملك للمساهمين، وت ،عن طريق اقتطاع مبلغ من ارباحه السنوية احتياطي أيالمصرف 

كلما زادت االحتياطيات  أنهي أنها )االحتياطيات( جزء من حقوق المساهمين، إداخلية و مويل تمصادر  ةالمختلف بأشكالها

 (.57: 1994مودعين في المصرف )عبد الفتاح، زاد ضمان ال

في للمساهمين  ائد على حقوق المساهمين غير مجز  الع أصبحال إفي احتجاز االحتياطيات و  ةويجب عدم المغاال     

 (.54: 2003موالهم في مثل هذه المشروعات )رمضان وجودة، أستثمار ا

 . الخدمة المصرفية مفهومها و تعريفها : 5

نشاط  أوها عمل أن إذة، غير المصرفي آتكثيرا عن مفهوم الخدمة في المنش مفهوم الخدمة المصرفيةال يختلف 

 ،فراد والمنظماتاأل أداءشباع للمستفيد يرتبط بمستوى مستوى اإل أنفراد والمنظمات، و المستفيد من خالل األ هيحصل علي

نجد ان  هناال يرتبط، ومن  أوقد يرتبط تقديمها بمنتج  هذا الخدمة إنالنشاط، و أو وذلك بسبب عدم ملموسية هذا العمل 

ال  أوتقديم هذه الخدمات قد يرتبط  وأنالمصارف  نالمستفيد م إلىيقدم  انشاط أو الخدمة المصرفية تتمثل بكونها عمال  

(. ويحمل تعبير الخدمة 83: 2005نجاز الخدمة )الصميدعي ويوسف، إسرعة  علىالتي تساعد  كاآلالتيرتبط بسلعة 

 ،، والمفهوم المنفعيوحاجاتهم رغبات الزبائن إلشباع مصدر إذ أنها  ،المفهوم التسويقي أساسين:المصرفية مفهومين 

 2008رن، من جراء استخدامهم للخدمة المصرفية )الص تحقيقهانافع التي يستهدف الزبائن ويتمثل في مجموعة الم

:272.) 

وسة ها مجموع العمليات ذات المضمون المنفعي الكامن في مجموعة من العناصر الملمأنبوتعرف الخدمة المصرفية      

حاجاتهم  إلشباعالمؤسسات من خالل دالالتها وقيمتها المنفعية التي تشكل مصدرا  أوفراد األ المدركة من ،وغير الملموسة

 ةالمالية الحالية والمستقبلية، ويتصف مضمون الخدمة المصرفية بتغلب العناصر غير الملموسة على العناصر الملموس

 (.3: 2009)صبيح، 
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مصرف واحد،  ى زبون واحد منإللبا ما تقدم غا ،و مجموعة من الخدماتأه خدمة فيقصد ب ،ما المنتج المصرفيأ     

 ،ا  منفرد ابه تمثل منتج ةضافية الملحقللعميل والخدمات اإل، فالحساب الجاري أو توجه اليها ةمعين ا  با ما تستهدف سوقوغال

 (.71: 2001الزبون في الغالب ال يشتري جوانب مختلفة من هذه الحزمة من مصارف مختلفة )احمد،  نأل

 . خصائص الخدمة المصرفية : 6

كانية فصل الخدمة، إمعدم و ال ملموسية، لا خدمة وهي " أليساسية أع خصائص ربأهناك  أننعرف  أنينبغي 

سقاطها على الخدمة المصرفية باعتبارها في نهاية المطاف إبراز هذه الخصائص و إسرعة التلف" ويمكن و تباين الخدمة، و 

 خدمة كاالتي :

عامة وليس حاجة محددة بعينها، فالمنافع  هاجن الخدمات المصرفية وباستثناء حاالت معينة، تلبي حإأ . الال ملموسية : 

يصال رسالتها كبيرة إل ا  ن المصارف تبذل جهودإف هرفية ال تظهر للعيان بوضوح، وعليالمحددة المتتالية من الخدمات المص

ع اقنعلى درجات اإلأ ساليب االتصال المختلفة التي تضمن أجمهور الزبائن القائمين والمحتملين، معتمدة بذلك على  إلى

 (.43: 2001تقديم خدمات متميزة وجذابة )احمد، ذهان الزبائن، و أفي  للمصرفرسم صورة طيبة  الىصال أالمستند 

ها ئسماعها، قبل شرا أوحساس بها، اإلو أو تذوقها، أالخدمة المصرفية ال يمكن رؤيتها،  أنال ملموسية لونعني هنا با     

 (.78: 2008)البكري والرحومي،  أو أخرى وسة بطريقة ن مهمة المقدم للخدمة هي جعلها ملمإلذلك ف

ارتفاع  أوقاتالتخزين بغرض مواجهة  أورد، عدم ملموسية الخدمة المصرفية تجعل منها غير قابلة لعملية الج إنو      

باع إشان فاالنتظار للحصول على خدمته من محل الطلب، لذلك فمن الناحية العملية،  طالب الخدمة على الطلب، وبالتالي

 (.20: 2005، لذلك يصعب علينا معاينتها )هواري، نفسه الوقت في انحدثيها واستهالكالخدمة 

بنشاطات التخزين  ةالمصارف غير مهتم أنغير ملموسة، كون الخدمة المصرفية لبرز االنعكاسات والمضامين أومن      

 (.44: 2001صال بالسلع الملموسة )احمد، أوالنقل والرقابة على التخزين وغيرها من النشاطات المرتبطة 

 كانأضا بخاصية التكاملية، اذ ال يمكن فصل الخدمة عن مقدميها، سواء أيالتي تسمى  الخدمة:مكانية فصل إب . عدم 

ن اهتمام المصرف ينصب عادة في بوتقة خلق إواحد، ف آنن الخدمة المصرفية تنتج وتوزع في ، وألةلا   أمالمقدم شخصا 
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، وبمعنى توفير الخدمات المصرفية في المكان والزمان المناسبين )البكري والرحومي، وتكوينها المكانية والزمانية المنفعة

2008 :78.) 

لتسويق الخدمات  كثر مالءمةالقناة التوزيعية األ لكونهان ينتهج المصرف سياسة البيع المباشر أمن الضروري لذلك ف     

 (.44: 2001التكاملية )احمد،  أوالمصارف تبذل جهودا جيدة للتغلب على خاصية التالزمية  أنالمصرفية، ونجد 

، كما ان مقدم الخدمة ومكانها تقديم، وزمان وأسلوبه وكفاءته مقدمهامهاره نوعية الخدمة تعتمد على  إن الخدمة:ت . تباين 

مع الزبائن وفقا  هلوب تعاملسأوظف المصرف يختلف ظروف تقديمها )فم ىإلم خدماته بطرق متنوعة استنادا الخدمة يقد

قفهم وحاجاتهم مزجتهم ومواأراد داخل المصرف باختالف أفوجود عشرة  أنلظروفه النفسية واالجتماعية ... الخ( كما 

 (.28: 2005تقديم الخدمة ومستوى االشباع المتحقق منها )الصميدعي و يوسف،  في ؤثريورغباتهم الشخصية 

 (.79: 2008استخدامها الحقا )البكري والرحومي،  أوبيعها  أومكانية خزنها إيعني عدم  لتلف:اث . سرعة 

 . تصنيف الخدمات المصرفية : 7

يامنا هذه عن أن كثر الكالم في إحتى و  ،ان نوعية المخرجات التي يقدمها المصرف هي عبارة عن خدمات

 كاألتي:( 13: 2011الرحيم،  وجه لتقديمها )عبدأتشكيلة الخدمات المصرفية تتضمن عدة  أنالصناعة المصرفية، ونجد 

فقط عن طريق عمل خدمي يؤديه موظفو المصرف، ومن قبيل ذلك خدمات الخدمات الصرفة : ويتحصل عليها  أ .

 االستشارة، والهندسة المالية.

مع التطور  إذ ،نفسه الوقت عمل خدمي ومنتج للتجهيز في أداءوهي الخدمات التي تجمع بين  المختلطة:ب . الخدمات 

الخدمات تطورت بشكل كبير على حساب الخدمات الصرفة،  ن هذهإي في المصارف، فلعالم اآلل اإلالحاصل في مجا

لي عالم اآلظمة اإلأنالخبيرة و  كاألنظمةخرى، أخدمات االستشارات اصبحت تعتمد بشكل متزايد على وسائل  أنونجد 

ن معظم الخدمات المصرفية تحمل في طياتها قدرا كبيرا من إللمساعدة على اتخاذ القرارات، وفي وقتنا الحالي، ف

 التكنولوجيا.
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  :دراسات سابقة ثانيا

 . دراسات عربية : 1

س المال أوكانت بعنوان تحليل قياسي لتطبيق كفاية ر  2011، محمد عيسى موسى وشحاتيت. دراسة الطيب، سعود  أ

 ردن((ربحية البنوك التجارية ))حالة األ على 

، ربحيتها على المال سأر  كفاية لمعيار ردناأل في التجارية المصارف تطبيق على المترتبة ثاراآل قياس الى الدراسة هدفت

 المالية مراكزهال المصارف هذه تدعيم نإلذلك ف المخاطر، مرتفعة بيئة في تعمل ردناأل في التجارية المصارف نأ وبما

 من دنىاأل الحد يمثل دوليا معيارا المال راس كفاية معيار ويعد، والمصرفية المالية السالمة معايير تطبيق خالل من يكون 

 التجارية المصارف مال سأر  لرفع كان هل  :يتالتساؤل اآل عن جابةاإل الدراسة وتحاول، المالي منواأل السالمة متطلبات

  ربحيتها ؟ في ثرأ ردناأل في

 المصارف ولجميع للربحية ا  مؤشر  12لـ المقطعية الزمنية السالسل تحليل الدراسة استعملت السؤال عن ولإلجابة     

  2008 عام بيانات الدراسة واستثنت 1440  عدد المشاهدات وكان 2007 -  2000 مدةلل ، 15 وعددها التجارية

 .العالمية المالية زمةاأل لوجود

 ، أوردناأل في التجارية المصارف ربحية في المال سأر  كفاية معيار لتطبيق اثر معنويأه ال أن الى الدراسة وتوصلت     

 .للربحية نسب ثالث على الإ المال سأر  لزيادة يجابيأثر إ هناك يكن ولم ،ا السلبيثرهأ له كان

صالحات إس المال في المصارف الجزائرية قبل وبعد أوكانت بعنوان سياسة ر  2011حالم أ. دراسة بو عبدلي،  ب

1990. 

ذ امتدت المدة إالمصرف  داءأس المال لبنك القرض الشعبي الجزائري في أمقارنة دور ر  إلى الدارسة هذه هدفت

 .ا  عام 16فكانت لمدة  1990ما بعد أعوام أ  3لمدة  1990قبل الزمنية 

الجزائري بعد عام  س مال بنك القرض الشعبيأن ر ألى إوباستخدامها للمنهج الوصفي في التحليل توصلت الدراسة      

تغطية الخسائر المحتملة من على صول البنك، وازدياد قدرة البنك أفي مواجهة الخسائر المتوقعة في  له دور 1990
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داء المالي للمصرف ه وبشكل عام قد تحسن األأني ألى الودائع، القروض، وارتفاع قدرة البنك على مواجهة السحوبات ع

 .1990بعد عام 

ثر هيكل أوكانت بعنوان  2012. دراسة حمدان، عالم محمد و عناسوة، محمد سالمة والعتيبي، محمود حسني  ت

 2003))دراسة تحليلية للفترة ردنية داء المصارف األ أثرها في أالملكية في مستوى االستثمار في تكنولوجيا المعلومات و 

– 2008)) 

 اختبار إلى وكذلك المعلومات، تكنولوجيا في االستثمار مستوى  في الملكية هيكل ثرأ  يضاحإ لىإ الدارسة سعت

 تقدير تم الهدف هذا ولتحقيق ،المالية لألوراق عمان سوق  في المدرجة المصارف داءأ تحسين في المعلومات تكنولوجيا ثرأ

والتي رتبت بطريقة   2008 – 2003للمدة  مصرفا 15 من مكونة عينة لبيانات سلوب التحليل الكمي،أ باستخدام العالقات

 الذاتي، االرتباط اختبار ومقاييس الوصفيةة حصائياإل ساليباأل من خرى أ مجموعة استخدام معالمشترك  االنحدارتحقق 

 .العشوائي الخطأ تباين ثبات وعدم الخطي، والتداخل

 لهيكل ثرأ ال بينما ،اآللي الصراف جهزةأو  بالبرمجيات، االستثمار في الملكية لهيكل ثرأ وجود الدارسة ظهرتأو      

القصيرة،  الرسائل عبر الصيرفة وخدمة لكترونيةاإل والفروع نترنت،اإل مصرف وخدمات الناطق، المصرف خدمة في الملكية

 المضافة، السوقية القيمة في المعلومات تكنولوجيا في االستثمار لمستوى  موجبا أثيرا  ت الدارسة وجدت آخر ومن جانب

 .االستثمار على العائد في دور له يكن لم بينما ردنية،األ للمصارف صولاأل على والعائد ،عتيادياال السهم على والعائد

وكانت بعنوان نموذج تقديري مقترح للتنبؤ بحجم ودائع العمالء في البنوك  2013. دراسة المدهون، خالد محمد  ث

 :التجارية

توضيح العوامل الداخلية )حجم البنك، عمر البنك، قيمة االستثمارات، قيمة االحتياطيات،  لىإ الدارسة هذه هدفت

 جذب الودائع في البنوك التجارية فيالبنك، نسب الربحية( والمؤثرة عدد فروع 

 ،التحليليو منها االستنباطي والتاريخي واالستقرائي والوصفي  ،تم استخدام عدة مناهج للبحث هدافاأل هذه لتحقيق     

 . 2010 – 2000وباستخدام اسلوب المسح الشامل لجميع البنوك التجارية العاملة في فلسطين للمدة 
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ر الودائع في أثنه ال تتأفرضية البحث التي نصت على  إلثباتوفي محاولة  ،التحليل القياسيجراء عملية إوبعد      

ما ما يخص االحتياطيات وأكانت نتائج الدراسة فيما يخص العوامل الداخلية متنوعة البنوك التجارية بالعوامل الداخلية، 

ت ءالودائع باستثناء ودائع التوفير التي جاواع أنمعظم  في ساهمين( فلقد كانت تؤثر طرديا)والتي هي جزء من حقوق الم

خذ العوامل الداخلية في أوصت الدراسة بضرورة أ، و العلمي للدراسة التأصيلوهذا ما ال يتفق مع ، نتائج التحليل لها عكسية

 الحسبان عند محاولة جذب الودائع.

 جنبية :أ. دراسات  2

  Iannotta,G & Nocera,G & Sironi,A 2007 . دراسة أ

داء لى دراسة األإ تسعو  وربية المصرفية"أس المال، المخاطر، واألداء في الصناعة األ هيكل ر كانت بعنوان "

هيكل  أثر وتقييم 2004ولغاية عام  1999وربية خالل المدة من عام أدولة  15مصرفا من  181والمخاطر لعينة من 

 حقوق المساهمين في نسب الربحية وكفاءة الكلف والمخاطر.

الرغم من بربحية منخفضة قياسا بالمصارف الخاصة،  ا  ن المصارف الحكومية تحقق نسبألى إ دراسةال توتوصل     

عكس من عف في جودة القروض وارتفاع المخاطر المالية على الضمن  تعاني المصارف الحكومية وان انخفاض تكاليفها.

على تشكيل الموجودات المصرفية بين المصارف الحكومية  ينعكس ثار مزيج التمويلآ نأفضال عن  ،المصارف الخاصة

 .والمصارف الخاصة

 Berger,A & Bouwman,C 2013. دراسة  ب

س أر لى قياس قدرة إالدراسة  هدفتو  "زمات الماليةالمصرفي خالل األ  داءأس المال في اآلثر ر أ"كانت بعنوان 

لتي حدثت في زمات االقتصادية ازمات المصرفية، واألخالل األ والحفاظ عليها الحصة السوقية ل المصرفي في استمرارالما

 مريكية.الواليات المتحدة األ

زمات زمات المصرفية واألثار األأ بالمصارف الصغيرة على تجن تساعد ألموالرؤوس ان أ لىإوتوصلت الدراسة      

أداء المصارف  يعزز رأس المال نأفضال عن  فهي تمكنها من البقاء والحفاظ على حصتها السوقية. ،االقتصادية

 أثناء األزمات المصرفية.في المتوسطة والكبيرة في المقام األول 
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 ثالثا . الفجوة البحثية

 باآلتي:ي يختلف عن الدراسات السابقة ن البحث الحالأمن خالل مراجعة الدراسات التي تم جمعها يتضح      

( و )حمدان Iannotta,G & Nocera,G & Sironi,Aلقد اختار كل من )الطيب وشحاتيت( و ) البحث:. منهج  1

وعناسوة والعتيبي( المنهج الكمي القياسي، في حين فضل )المدهون( المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم )بو عبدلي( و 

(Berger,A & Bouwman,C ،المنهج الوصفي )ما البحث الحالي فقد انتهج المنهج التجريبي.أ 

من )الطيب وشحاتيت( و )حمدان وعناسوة والعتيبي( و  ن كال  إسلوب ف: من حيث األوعينته. مجتمع البحث  2

(Berger,A & Bouwman,C ) كانت عينة من مجتمع واحد، )بو عبدلي(  استخداممع البحث الحالي في  اقد تطابقو

سلوب المسح الشامل لمجتمع واحد في حين تعددت مجتمعات أدراستها دراسة مقارنة من مجتمع واحد واستخدم )المدهون( 

ما نوع المجتمع فقد تميز به البحث الحالي فضال عن تميزه في أ(، Iannotta,G & Nocera,G & Sironi,Aدراسة )

 طريقة اختيار العينة.

ي من الدراسات السابقة في اختيار موضوع البحث على مستوى نوع أالبحث الحالي مع  قيتف. موضوعة البحث : لم  3

 متغيرات البحث وال طريقة ربط العالقات بين هذه المتغيرات.

 فرضية البحث 

 لى فرضية رئيسة مفادها:إاستند البحث  

H0  يراد الخدمات المصرفيةإ: ال تؤثر حقوق المساهمين في 

H1  يراد الخدمات المصرفيةإ: تؤثر حقوق المساهمين في 

 ساليب جمع البياناتأ

 لقد تم جمعها من التقارير الفصلية للمصارف عينة البحث. األساسية:البيانات  أوال.
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التقارير المالية جنبية والرسائل الجامعية والبحوث المنشورة و د تم جمعها من الكتب العربية واألالبيانات الثانوية : لق ثانيا .

 للمصارف العراقية التجارية الخاصة.

 منهج البحث

لقد تم استخدام المنهج التجريبي وذلك عن طريق قياس العالقة الكمية بين متغيرات البحث واستخراج معامل االنحدار      

من ثم التحليل (، و E-Viewsحصاء االقتصادي مج اإل)برنا اذج االنحدار باستخدامالخطي البسيط والمتعدد، ومعلمات نم

 .عليها نتائج التحليل الكمي تظهرتي سوف ال لألسبابالوصفي 

 حدود البحث

ولغاية الفصل الرابع لعام  2011ول لعام من الفصل األ ابتدأتمشاهدة  24الحدود الزمانية : سلسلة زمنية من  وال .أ

2016. 

سالمي لالستثمار والتنمية ومصرف كوردستان العراقي اإل من مصرفين هما المصرفالحدود المكانية : وتكونت  ثانيا .

 الدولي لالستثمار والتنمية.

 مجتمع البحث

المالية، ويعود السبب  لألوراقق يتكون مجتمع البحث من المصارف العراقية التجارية الخاصة المدرجة في سوق العرا     

وراق المالية العراقية، تشترط نشر القوائم المالية الفصلية للمصارف كشرط ة األن هيئألى إاختيار مجتمع البحث في 

 .مراقب حسابات خارجي صدقة منن هذه القوائم المالية مأ، فضال عن لإلدراج

 البحث عينة

مصرفا مرتبة كما وردت في التقرير السنوي لسوق  24الذي كان % من مجتمع البحث 10ينة مقدارها انتخبت ع     

 كاآلتي:وكانت طريقة حساب العينة  ،سلوب العينة العنقودية الختيار عينة البحثأواستخدم  ،2017المالية  لألوراقالعراق 

 نسبة العينة× . عدد مصارف العينة = مجتمع البحث  والأ
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 مصرف 2عدد صحيح =  أقربلى إويقرب  %2.4 = 10×  24=                            

 عدد مصارف العينة÷ . المصارف عينة البحث = مجتمع البحث  ثانيا

                                 =24  ÷2.4  =10 

والمصرف  ،والتنمية لالستثمارالمصرف العراقي اإلسالمي وهو  10عينة البحث تكونت من المصرف رقم  نإعليه فو      

 ستان الدولي لالستثمار والتنمية.ف كوردوهو مصر  20رقم 

 نموذج البحث

عتماد عليه الذي تم استقراؤه من األدب النظري والدراسات السابقة، وقد تم اال تي يوضح أنموذج البحثالشكل اآل     

 : لصياغة فرضيات البحث

 

 نموذج البحث .1شكل 

 

http://www.isc.gov.iq/node/283
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 سالمي لالستثمار والتنميةقي اإلحصائي لبيانات المصرف العراالتحليل اإل

 ةالمصرفي يراد الخدماتإواالحتياطيات في  س المالأ. معامل االنحدار المتعدد لر  والأ

( 21،  2)ة حرية ودرج 0.05عند مستوى داللة  الجدولية Fقيمة قل من أهي و  2.11المحسوبة  Fقيمة  لقد بلغت     

الرغم من بحصائيا هذا إ ةة غير دالسالمي لالستثمار والتنمياالنحدار للمصرف العراقي اإلن معادلة خط إف 3.74والبالغة 

، وكما هو مبين في 1.71ولية والبالغة الجد tكبر من قيمة أالمحسوبة  tذ ظهرت قيمة ، إس المالأمعنوية معامل بيتا لر 

 :تيالجدول اآل

 االنحدار المتعدد لمتغيرات المصرف العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية .1جدول 

 المحسوبة Fقيمة  2Rقيمة  المحسوبة tقيمة  مالت بيتااقيم مع قيمة الثابت المتغيرات المستقلة

 2.11 0.17 2.01 6.93- 12.63 س المالأر 

 0.76 0.00 االحتياطيات

 1.71( = 21،  2( ودرجة الحرية البالغة )0.05داللة )( عند مستوى tالقيمة  الجدولية للـ)

 3.74( = 21،  2( ودرجة الحرية البالغة )0.05( عند مستوى داللة )Fالقيمة الجدولية للـ)

 .E-Viewsالمصدر: الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 

 بع :. معامل االنحدار الخطي البسيط للمتغيرات المستقلة في المتغير التا ثانيا

( 22،  1ة حرية )ودرج 0.05الجدولية عند مستوى داللة  Fقل من قيمة أوهي  3.52المحسوبة  Fقيمة  لقد بلغت . 1

هذا ، حصائياإ ةدال يراد الخدمات المصرفية غيرإحقوق المساهمين في  إلجمالين معادلة خط االنحدار إف 4.30والبالغة 

الجدولية والبالغة  tكبر من قيمة أوهي المحسوبة  tقيمة  بلغت إذ ،حقوق المساهمين إلجماليا الرغم من معنوية معامل بيتب

1.71. 

( 22،  1ة حرية )ودرج 0.05الجدولية عند مستوى داللة  Fل من قيمة أفوهي  3.71 المحسوبة Fقيمة  لقد بلغت . 2

ية الرغم من معنو بحصائيا هذا إ ةدال المصرفية غيرن معادلة خط االنحدار لراس المال في ايراد الخدمات إف 4.30والبالغة 

 .1.71الجدولية والبالغة  tكبر من قيمة أوهي المحسوبة  tقيمة  ذ بلغتإس المال أمعامل بيتا لر 
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( 22،  1ودرجة حرية ) 0.05الجدولية عند مستوى داللة  Fقل من قيمة أوهي  0.14المحسوبة  Fقيمة  لقد بلغت . 3

ن أاحصائيا، فضال عن  ةايراد الخدمات المصرفية غير دالن معادلة خط االنحدار لالحتياطيات في إف 4.30والبالغة 

الجدولية والبالغة  tوهي اقل من قيمة  0.34 المحسوبة tقيمة  ذ بلغتإ ،حصائياإ ةمعامل بيتا لالحتياطيات غير دال

 : اإلحصائيتي يبين نتائج عملية التحليل والجدول اآل .1.71

 االنحدار الخطي البسيط لمتغيرات المصرف العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية. 2جدول 

 المحسوبة Fقيمة  2Rقيمة  المحسوبة tقيمة  قيمة معامل بيتا قيمة الثابت المتغيرات المستقلة

مالي حقوق إج

 المساهمين

15.11 -5.19 1.87 0.14 3.52 

 3.71 0.14 1.92 5.50- 15.03 س المالأر 

 0.14 0.006 0.34 0.00 7.19 االحتياطيات

 1.71( = 22،  1( ودرجة الحرية البالغة )0.05( عند مستوى داللة )tالقيمة  الجدولية للـ)

 4.30( = 22،  1( ودرجة الحرية البالغة )0.05( عند مستوى داللة )Fالقيمة الجدولية للـ)

 .E-Viewsالمصدر: الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 

 

سالمي بالنسبة للمصرف العراقي اإل، H0ونقبل فرضية العدم  ،نرفض فرضية الوجود تقدم، فإنناعلى ما  ءبنا     

المصرفية((، وتجدر يراد الخدمات إمعنوية بين حقوق المساهمين و ه ))ال توجد عالقة أنلالستثمار والتنمية والتي تنص على 

 .صيل العلمي للبحثأتت مخالفة للءمية جاسالمي لالستثمار والتنتحليل بيانات المصرف العراقي اإل ن نتائجألى إشارة اإل

 لتنميةمصرف كوردستان الدولي لالستثمار واحصائي لبيانات التحليل اإل

 ةالمصرفي يراد الخدماتإواالحتياطيات في  س المالأمعامل االنحدار لر  أوال.

( 21،  2ودرجة حرية ) 0.05الجدولية عند مستوى داللة  Fقل من قيمة أوهي  1.16المحسوبة  Fقيمة لقد بلغت      

ن أضال عن حصائيا، فإ ولي لالستثمار والتنمية غير دالةن معادلة خط االنحدار لمصرف كوردستان الدإف 3.74والبالغة 
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( على 0.45و  1.09) لغةواالحتياطيات والباس المال أر المحسوبة ل tظهرت قيمة  إذ ،حصائياإ ةمعامالت بيتا غير دال

 ي:ت، وكما هو مبين في الجدول اآل1.71ن قيمتها الجدولية والبالغة قل مأوهي  ،التوالي

 االنحدار المتعدد لمتغيرات لمصرف كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية .3جدول 

 المحسوبة Fقيمة  2Rقيمة  المحسوبة tقيمة  مالت بيتااقيم مع قيمة الثابت المتغيرات المستقلة

 1.16 0.1 1.09 5.89- 59.58 س المالأر 

 0.45 8.55- االحتياطيات

 1.71( = 21،  2( ودرجة الحرية البالغة )0.05( عند مستوى داللة )tالقيمة  الجدولية للـ)

 3.74( = 21،  2( ودرجة الحرية البالغة )0.05( عند مستوى داللة )Fالقيمة الجدولية للـ)

 .E-Viewsالمصدر: الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 

 رات المستقلة في المتغير التابع. معامل االنحدار الخطي البسيط للمتغي ثانيا

( 22،  1ة حرية )ودرج 0.05الجدولية عند مستوى داللة  Fقل من قيمة أوهي  2.47المحسوبة  Fقيمة  لقد بلغت . 1

احصائيا، فضال  يراد الخدمات المصرفية غير دالةإحقوق المساهمين في  إلجمالين معادلة خط االنحدار إف 4.30والبالغة 

 tقل من قيمة أوهي  1.57سوبة المح tقيمة  ذ بلغتإ ،حصائياإة حقوق المساهمين غير دال إلجمالين معامل بيتا أعن 

 .1.71الجدولية والبالغة 

( 22،  1ودرجة حرية ) 0.05الجدولية عند مستوى داللة  Fقل من قيمة أوهي  2.20المحسوبة  Fقيمة  لقد بلغت . 2

ن معامل أحصائيا، فضال عن إ يراد الخدمات المصرفية غير دالةإس المال في أفان معادلة خط االنحدار لر  4.30والبالغة 

 .1.71الجدولية والبالغة  tقل من قيمة أوهي  1.48 المحسوبة tقيمة  ذ بلغتإحصائيا إة س المال غير دالأبيتا لر 

( 22،  1ودرجة حرية ) 0.05الجدولية عند مستوى داللة  Fقل من قيمة أوهي  1.11المحسوبة  Fقيمة  لقد بلغت . 3

ن أحصائيا، فضال عن إ راد الخدمات المصرفية غير دالةإيفان معادلة خط االنحدار لالحتياطيات في  4.30والبالغة 

 .1.71الجدولية والبالغة  tقل من قيمة أوهي  1.05 المحسوبة tقيمة  ذ بلغتإحصائيا إة غير دالمعامل بيتا لالحتياطيات 

 اإلحصائي:تي يبين نتائج عملية التحليل الجدول اآلو 
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 نحدار الخطي البسيط لمتغيرات المصرف كوردستان الدولي لالستثمار والتنميةاإل . 4جدول 

 المحسوبة Fقيمة  2Rقيمة  المحسوبة tقيمة  معامل بيتاقيمة  قيمة الثابت المتغيرات المستقلة

جمالي حقوق إ

 المساهمين

59.41 -6.36 1.57 0.1 2.47 

 2.20 0.09 1.48 6.98- 56.66 س المالأر 

 1.11 0.04 1.05 0.00 49.08 االحتياطيات

 1.71 ( =22،  1( ودرجة الحرية البالغة )0.05( عند مستوى داللة )tالقيمة  الجدولية للـ)

 4.30( = 22،  1( ودرجة الحرية البالغة )0.05( عند مستوى داللة )Fالقيمة الجدولية للـ)

 .E-Viewsالمصدر: الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 

بالنسبة لمصرف كوردستان الدولي لالستثمار  H0نرفض فرضية الوجود ونقبل فرضية العدم  فإنناعلى ما تقدم  ءبنا 

يراد الخدمات المصرفية((، وتجدر االشارة إمعنوية بين حقوق المساهمين و  نه ))ال توجد عالقةأوالتنمية والتي تنص على 

 .العلمي للبحث للتأصيلت مخالفة ءمية جان نتائج تحليل بيانات مصرف كوردستان الدولي لالستثمار والتنأالى 

 غيرات المستقلة والمتغير التابععدم ظهور عالقة بين المت سبابأ

 يمصرف العراقالظهره جدول بيانات أوهذا ما  ،وجود قطوعات في السلسلة الزمنية فيما يخص المتغير التابع أوال:

 (.2016والفصل الرابع عام  2015، والفصل الرابع عام 2012سالمي لالستثمار والتنمية في )الفصل الثالث عام اإل

يراد إما أ ،فالمتغيرات المستقلة مبالغها بالمليارات ،وجود فروق بين حجم مبالغ المتغيرات المستقلة والمتغير التابع :ثانيا

 :تيالشكل البياني اآل يوضحهما  وهذا ،الخدمات المصرفية فمبالغها بالماليين
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جمالي حقوق المساهمين و الرسم البياني إل .2شكل 

الخدمات المصرفية للمصرف العراقي االسالمي يراد إ

 لالستثمار والتنمية

 

 
 جمالي حقوق المساهمين والرسم البياني إل. 3شكل 

يراد الخدمات المصرفية لمصرف كورد ستان الدولي إ

 لالستثمار والتنمية

 
جمالي حقوق إالتغير في  هتجاخدمات المصرفية يفقد حساسيته يراد الإن أ ،نه وفي المصرفين عينة البحثأويالحظ     

 ويظهر بخط مستقيم بسبب صغر مبالغها. ،المساهمين

وجود مشكل ارتباط ذاتي بين المتغيرات المستقلة )ومشكلة االرتباط الذاتي هي عالقة ارتباط تظهر بين متغيرين او  :ثالثا

حصائي( الجدول االتي يبين معامل االرتباط بين لى نتائج خاطئة في التحليل اإلإوهذا يؤدي  ،من المتغيرات المستقلة أكثر

 واالحتياطيات:س المال أر 

ستان الدولي ردس المال واالحتياطيات للمصرف العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية ولمصرف كو أمعامل االرتباط بين ر  .5جدول 

 لالستثمار والتنمية

 Sig معامل االرتباط اسم المصرف

 0.006 0.54 سالمي لالستثمار والتنميةالمصرف العراقي اإل

 0.027 0.45 مصرف كورد ستان الدولي لالستثمار والتنمية

س أبزيادة االحتياطيات كلما ازداد ر  هكلة هو المصرف نفسه من خالل قرار وجد هذه المشأن من ألى إوتجدر االشارة      

 مال المصرف.
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عن قرار البنك المركزي  ةناتج مدة البحثخالل  العراقية التجارية الخاصةموال المصارف أس زيادة مستمرة في رؤو  رابعا:

ت ءن الزيادة جاأي ، أالمصارفهذه موال أبزيادة رؤوس  17/10/2010( والصادر في 9/3/1924المرقم ) العراقي

 س المال.أطبيعيا في ر  ا  خارجي وليست نمو  بتأثير

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات :والأ

لالستثمار  سالمي لالستثمار والتنمية ومصرف كوردستان الدوليدمات المصرفية للمصرف العراقي اإليراد الخإن إ.  1

( 0.10و  0.17ة خط االنحدار المتعدد لكل منهما )لذ بلغ معامل التحديد لمعادإ ،ثران بحقوق المساهمينأال يت ،والتنمية

 و المتعدد غير ذات داللة احصائية.أن كل معادالت االنحدار سواء الخطية البسيطة إو  ،على التوالي

رف االمص كل ذ فرض البنك المركزي العراقي علىإ. يعاني القطاع المصرفي العراقي من اختالالت في هيكل التمويل،  2

عدم قيام المصرف باحتجاز  ا، فضال عنله ا  طبيعي ا  موالها بصورة مستمرة وبطريقة ال تعكس تطور أن تقوم بزيادة رؤوس أ

 مجهولة. المبحوثة وألسبابرباح خالل المدة األ

غلب أ يرادات، وبلغ في اد ال يشكل نسبة تذكر من صافي اإلنه يكأذ إالخدمات المصرفية  بإيراد. عدم اهتمام المصرف  3

 مبالغ مقاربة للصفر. حياناأل

في توعية دوائر الدولة والمواطنين على  والمصارف العراقية التجارية الخاصة البنك المركزي العراقي . وجود قصور من 4

 االستفادة من الخدمات المصرفية. بأهميةحد سواء 

  التوصيات :ثانيا

ن يدخل في أ نهأوتحديد كل ما من ش ،واالستثمار العمليات والخدمات ،رادإيلى إدة النظر في تصنيف االيرادات اعإ .  1

 كإيراديصنف  ا  يرادإن بعض العمليات المصرفية تتضمن أخصوصا  ،يرادسوف يزيد من هذا اإلو  ،المصرفية يراد الخدماتإ

 خدمات مصرفية.
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عمالها، أ معتمدا على نتائج  ،موال المصارف العراقيةأ. قيام البنك المركزي العراقي بتحديد نسب للزيادة في رؤوس  2

 طوعة على كل المصارف.واالستغناء عن النهج الحالي بفرض زيادة مق

الخاصة مسؤولية توفير المناخ المناسب للمواطنين لالستفادة من  العراقية التجارية . على البنك المركزي والمصارف 3

 ث تلبي جميع االحتياجات.يوذلك عن طريق خلق جو من الثقة لدى الزبائن وتنويع الخدمات بح ،الخدمات المصرفية

 و المراجع المصادر
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Abstract 

The research aimed to measure the type and direction of the relationship between the shareholders ' rights and 

the revenues of the banking services for a sample of Iraqi private commercial banks, which were selected in the 

style of the cluster sample. The two selected banks were:  the Iraqi Islamic Bank for Investment and 

Development, and the Kurdistan International Bank for Investment and Development. After accomplishing the 

process of the quantitative analysis for the data of the two banks, the null hypothesis was accepted. This shows 

the absence of the relationship between the total shareholders' rights and revenues of banking services. The 

researcher has also come up with the conclusion that the Iraqi banking sector suffers from imbalances in the 

structure of funding, as the Central Bank of Iraq has imposed on the banks to increase their capital continuously 

in a manner that does not reflect their normal development, in addition to the failure of the bank to withhold the 

profits during the period under investigation and for unknown reasons. This was confronted by a 

recommendation that the Central Bank of Iraq should determine the rates of increase in the capital of Iraqi 

banks based on the results of their work and refrain from pursuing the current approach of imposing a random 

and previously assigned increase on all banks. 

Keywords: shareholders’ rights, capital, reserved profits, revenues of banking services. 
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