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 دولیةفي عملیة جذب االستثمارات المحلیة وال العراقي المصرفي الحكومي دورالقطاع

 عادل بشیر ظاھر م. م.
قسم المحاسبة –جامعة واسط   

لخصالم  

ن على كافة األنشطة المالیة والنقدیة میعد القطاع المصرفي الحكومي العراقي القطاع المھی
مصدر ھذا القطاع  یعدیع قطاعات الدولة منذ عقود ولجمع النواحي االستثماریة والخدمیة في جمی

القطاع كما أن لھ الدور الفاعل في عملیة رسم السیاسات المالیة والنقدیة  معثقة للمتعاملین وللزبائن 
قطاع لذا البد أن یكون لھذا القطاع الس الھرم في أن خالل البنك المركزي الذي یعد رللبلد وذلك م

حیث جذب واستقطاب االستثمارات المالیة المحلیة والدولیة المتنوعة  " فاعال" في عملیةدوراً 
 الحكومي بعوائد مالیة ونقدیةي رفد القطاع المالي والمصرفي فاالستثمارات المستقطبة  ساھمت

وقد ھدف البحث بصوره الدعم الحكومي  علىكما تقلل من اعتماده  هرتطوی و في تنمیتھ تساھم
ھذا وتوصل  ،ب االستثمارات المحلیة والدولیةذلعبھ القطاع في عملیة جأساسیة إلى الدور الذي ی

وقوانین وتشریعات الباحث إلى عدة استنتاجات ومن أھمھا: ال توجد ألیات وسیاسات مالیة ونقدیة 
كما لخص البحث مجموعة من  ،مارات المحلیة والدولیة للقطاعثعملیة جذب االستة للیفاعلة وكف

وقوانین وتشریعات فاعلة لیات وسیاسات مالیة ونقدیة آعمل على صیاغة صیات أھمھا: الالتو
عملیة جذب االستثمارات المحلیة والدولیة للقطاع. ة للیوكف

The Role of the Iraqi Government Banking Sector In The Process Of 
Attracting Domestic and International Investments 

Abstract 
The governmental banking sector, in the Iraqi humiliating sector, 

dominates on all financial and monetary activities in all aspects of 
investment and servers sectors of the state for decades. This sector is 
considered, as a source of confidence for traders and customers. Also, it 
has the role of the sector is active for the fiscal and monetary process in the 
country through the central bank, which It is the top of the pyramid in this 
sector. Therefore, it should be the role of this sector "active" in the process 
of attracting domestic and international various financial investments. The 
investments polarization is making the contribution of value-added 
financial and banking, monetary and fiscal revenue sector for the 
government to contribute to the growth and development. Also the policy 
of reducing the dependence support aims to look at the fundamental means 
for the role played by this sector in the local polarization of international 
operation and investment. This was a researcher to several conclusions, 
including: the lack of policy mechanisms and laws of financial, monetary 
and models effective legislation and attraction of domestic and 
international in this sector. A process and summary of a group research of 
recommendations, including: work on the monetary and fiscal policies, 
laws and effective mechanisms for the development process and legislation 
are to attract local and international investments to the sector. 
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 :  Introductionالمقدمة
وذلك  للبلد الركیزة األساسیة في عملیة التنمیة االقتصادیة القطاع المصرفي الحكومي  دیع

لدولة االقتصادیة جمیع مؤسسات االمالیة واالئتمانیة لتسییر كافة األنشطة في  لما لھ من دور فاعل
كافة فئات المجتمع في  ىمأن لدكانت حكومیة أو أھلیة لما یمثلھ من ھامش ا اءواالجتماعیة سو

 القطاع المھیمن مالیا لكافة مفاصل اقتصاد البلد ھت المالیة والنقدیة مما یجعل منالمعامال جمیع
بیئة استثماریة  ھالقطاع دون سواه یجعل من بھا الخصائص التي یتمتعوحیث أن كل ھذه العوامل 

ھل یوجد دور  ,نا جاءت مشكلة البحثمن ھ ,ب االستثمارات المحلیة والدولیةمثلى لعملیة جذ
أن القطاع في وضعھ البد من التحقق من  ھوعلی ؟للقطاع  في عملیة االستثمارات المحلیة والدولیة

الدور الذي على التعرف  . ویھدف البحث إلىار لالستثمارات المحلیة والدولیةظالراھن محط أن
ن ھناك رغبة جادة من قبل أوالتأكد من في عملیة جذب واستقطاب تلك االستثمارات ه اسوف یتبن

اري خصب لالستثمارات  المتنوعة  كما تناول البحث الدولة في جعل ھذا القطاع ذو مناخ استثم
وفاعلة والتي من  ةار وخطط جدیدعلى تحدید أوجھ التقصیر في عدم اإلمكانیة من تبني أفكأیضا 

لتحقق للیة الصناعة المصرفیة الحدیثة ونھا أن تساھم في تطویر القطاع لكي یكون مواكب لعمأش
واألھداف ، واألھمیة ، وفرضیة البحث  ،: بالمشكلةھداف تم عمل منھجیة للبحث تتمثلمن تلك األ

للقطاع  , وحدود البحث وبعدھا تم تقسیم البحث إلى عدة محاور: المحور األول: االطار النظري 
الدولیة والستثمارات المالیة والمصرفیة  المحلیة ، أما المحور الثاني: االمصرفي الحكومي العراقي

ودورھا في عملیة التنمیة للقطاع المصرفي الحكومي العراقي ، أما المحور الثالث: تمثل بالجانب 
العملي للبحث المتمثل بدور القطاع المصرفي الحكومي العراقي في عملیة جذب االستثمارات 

لتحلیل فقرات االستبانة باستعمال تحلیل جدول التباین   )s.p.ssالمحلیة والدولیة باستخدام برنامج (
صل تمثل باالستنتاجات والتي توفقد ، أما المحور الرابع طریقة تحلیل البیانات المختلفة وھي

لعملیة جذب  مھیأهلیات وسیاسات مالیة ونقدیة وقوانین وتشریعات آالباحث لھا  واھمھا :ال توجد 
:العمل على  وھيالباحث بھا التوصیات التي أوصى ومن اھم لیة ، االستثمارات المحلیة والدو

  .ذب االستثمارات المحلیة والدولیةعملیة جكفیلة ل تعدصیاغة سیاسات مالیة ونقدیة 

 منھجیة البحث
 

    Research problemمشكلة البحث": أوال
یة االقتصادیة للبلد كما لھ یة التنملمعفي  ا"رئیسی اً یعد القطاع المصرفي الحكومي  العراقي لھ دور

ضعھا البنك یتي ة المالیة والنقدیة  للبلد  وذلك من خالل السیاسات الفي رسم السیاس األولالفضل 
      .س الھرم في ھذا القطاعأعلى ر یعدالمركزي الذي 

باعتباره الحكومي  يالمصرف القطاع الذي یلعبھ دورالسیتم تسلیط الضوء على  اإلساسوعلى ھذا 
رات الدولة لذا یجب  تطویر اوزوالمالیة لكافة دوائر  األموركافة  یریتس تھلقطاع الذي یتم بواسطا

  .في رفع عوائد الدخل القومي للبلد" استثماریا یساھم ھذا القطاع بحیث یكون لھ مردوداً 

  :تیةان مشكلة البحث وفق التساؤالت اآلضوء ما تقدم یمكن بی وفي

لمصرفي الحكومي العراقي ان یكون بیئة استثماریة فاعلة في عملیة جذب ھل بإمكان القطاع ا -1
 في الوقت الراھن .الدولیة واالستثمارات المحلیة 

لعملیة جذب االستثمارات المحلیة  متھیئةالمالیة والقوانین والتشریعات لیات والسیاسات ھل اآل -2
 والدولیة . 

ً  عدیُ   ھمؤسساتافة في الحكومي العراقي بكن القطاع المصرأھل -3 ً استثماری قطاعا كما ھو الحال  ا
 في القطاع المصرفي الخاص. ھعلی
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 Research goals   البحث أھداف": ثانیا
االستثمارات المحلیة والدولیة  في عملیة جذبدور القطاع المصرفي الحكومي التعرف على  -1

 .للبلد
 في عملیة االستثمار قطاعذا كھ كارشإ في  ن ھناك رغبة جاده من قبل الدولة أالتحقق من -2

 والمستثمرین .   األموالرؤوس  أصحابكثیر من  أنظاربیئة استثماریة تكون محط  ھوجعل
التطبیق من جعل ھذا القطاع قطاعا" استثماریا"  إمكانیةالتقصیر الحاصل في عدم  أوجھتحدید  -3

 ذلك التقصیر . أسبابوالوقوف على 
یة لمالقطاع وتجعل منھ بیئة مناسبة لعنھا تطویر أالتي من شوة وحدیثة وخطط فاعل أفكارتبني  -4

 الجذب االستثماري في مختلف المجاالت .
 Research importance  أھمیة البحث ثالثا":

البحث بآالتي: أھمیةتتلخص   
تبني سیاسة واستراتیجیة من قبل الحكومة والجھات المختصة في ھذا القطاع وذلك على العمل -1
القطاع واالرتقاء بھ الشامل في  في عملیة االستثمار لیات جاده وفاعلة تلعب دوراً آالل وضع ن خم

 یساھم في التنمیة االقتصادیة للبلد . "المستوى المطلوب لكي یكون قطاعا إلى

الصناعة  في عملیة یكون لھا دورن أنھا أالتي من شوتأھیل وتحدیث كافة المستلزمات  -2
ا القطاع ذة العاملة في ھینوالف اإلداریةالقطاع بما في ذلك  تأھیل الكوادر  المصرفیة في ھذا

واستخدام احدث التقنیات المعاصرة في العمل المصرفي بما یضمن عنصر المنافسة لھذا القطاع 
 خل البلد.امع القطاع الخاص والمؤسسات اإلقلیمیة العاملة د

للبلد بحیث ال یكون عمل ھذا القطاع ماریة المشاریع االستث كافةھذا القطاع في  أشراك -3
نواحي الن یكون قطاعا" استثماریا" بمختلف أمختصرا" على العمل المالي والمصرفي بل یجب 

 التجاریة والعقاریة والصناعیة والزراعیة . واالقتصادیة 

   Research Hypothesis:فرضیة البحثرابعا":
 الفرضیاتالمحددة لھا اعتمد الباحث  واألھدافا بحث وتساؤالتھم في مشكلة الضوء ما تقد في

 :تیةاآل األساسیة
ن یكون بیئة استثماریة فاعلة في عملیة جذب ألیس بإمكان القطاع المصرفي الحكومي العراقي  -

 في الوقت الراھن .الدولیة  واالستثمارات المحلیة 
جذب االستثمارات المحلیة  لعملیة ھیئةمتشریعات لیات وسیاسات مالیة وقوانین وآ ال توجد -2

 والدولیة .  
ثماریا" كما ھو الحال القطاع المصرفي الحكومي العراقي بكافة مؤسساتھ قطاعا" است یعدال  -3

 في القطاع المصرفي الخاص. ھعلی
   Search limitsحدود البحثخامسا":

الحكومي العراقي  ي القطاع المصرفيفب التطبیقي على البیئة العراقیة اعتمد الباحث في الجان
في المنطقة  الجنوبیة  لك القطاعذوتحدیدا"  مصرفي الرافدین والرشید باعتبارھما اكبر مؤسسات 

 (واسط ، میسان ، ذي قار، البصرة) 
 
  

 Search collection methods  أسالیب جمع البحثسادسا":
العربیة واألجنبیة  اتواألدبیالجانب النظري اقتبس الباحث ھذا الجانب من المراجع  -":أوال

الموضوع ,ومن خالل  تناولتالرسائل والدراسات التي  فضال عن لمتضمن متغیرات الدراسة ,ا
 ).األنترنیتشبكة المعلومات الدولیة (
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دور القطاع المصرفي ( الجانب التطبیقي اعتمد الباحث نموذج استبیان صمم لھذا الغرض-ثانیا" :
 .  والدولیة)ات المحلیة الحكومي في عملیة جذب االستثمار

 األولالمحور 

 االطار النظري للبحث 

 Introduction  مقدمة  1-1
على مفھوم ھذا الكیان من التعرف  لنا في ھذا القطاع لذا البد األساسيیعد المصرف المكون 

 االقتصادي .
ھ المكان صد بقبیع النقد بالنقد وی ىمأخوذة من الصرف اي بمعن) تعني كلمة مصرف (بكسر الراء

 عملیة الصرافة .تتم فیھ الذي 
ة ذات مل) البنك والتي تعني المنضدة ھي كBuncoویقابل ھذا المعنى العربي معنى لھذه الكلمة (

المصرفیة حیث  األعمالي فاستخدام ھذه الكلمة  فيوان السبب  اإلیطالیةمشتقة من  أوربیة أصول
بیع وشراء العمالت  أسواقفي  أعمالھمممارسة لكانوا یستعملون المناضد الخشبیة ن الصرافین أ

أوربا  إلىن ھذه الممارسة انتقلت أویرى البعض ، القرون الوسطى أواخرالمختلفة وكان ذلك في 
السالم) حیث كانت ھذه المھنة متداولة  ھالسید المسیح (علی أیامیدا ارض فلسطین دمن الشرق تح

في الیھود عملیة البیع والشراء  التجار یمارسمكان الذي اللھیكل ھو من قبل الیھود وكان ا
 مزاولي تلك المھن .  بإخراجند دخول السید المسیح الى الھیكل قام عالعمالت و

 . )25, 1992القزویني ، (
 القوانین والتشریعات التي تحكم عملةباختالف  عده تختلف كیان االقتصادي بتعاریفیعرف ھذا ال

ي یقدمھ ھذا الكیان لذا ذتعاریف باختالف مزاولة النشاط التلك الخر كما تختلف آلبلد  كل من بلد
التشریعات و واألنظمةوأشكالھ  أنواعھمن الصعوبة تحدید تعریف شامل للمصرف على اختالف 

 التي تحكم عمل ذلك الكیان االقتصادي . 
للقیام ة حصلت على تصریح أبانھ.( منش األمریكیةلوالیات المتحدة اقانون یعرف المصرف في 

 .بأعمال الصیرفة والمداولة  المالیة ) 
(جمیع الخدمات المصرفیة من قبول الودائع واستعمالھا  :المصرفیة على انھا األعمالكما عرفت 
ً "للبنك في االستثمار  األخرىمع الموارد  یسمح بھا  أخرىبطرق  أوجزیا" باإلقراض  وأ  كلیا

  . )16, 2009,  أمین(خالد                                                            .القانون )
 

 رفي الحكومي العراقينشأة وتكوین القطاع المص2-1. 

Genesis and composition of the Iraqi government banking sector 

قطاع مصرفي  أول نشاءإوال سیما في  دول المنطقة السباقة دائما في كل المجاالت من یعد العراق 
من  األولىھذ القطاع في بدایة العقود  أنشأحكومي متكامل یمارس دوره في بناء اقتصاد البلد حیث 

القرن العشرین  وذلك بمدة لیست بعیدة  عن تأسیس الدولة العراقیة قبل ذلك كان العراق جزء من 
لعملة ا فضال عن األوربیةاإلمبراطوریة العثمانیة  حیث اعتمدت في ذلك الحین بعض العمالت 

 ذوفنبة العثمانیة اصبح  العراق ضمن ي التعامالت المالیة وبعد ان انتھت الحقفالتركیة 
ترة اندمج النظام النقدي للعراق مع النظام النقدي للھند ففي ھذه ال للمملكة المتحدة اإلمبراطوریة 

  الروبیة ھي عملة البلد .  وأصبحت
تم اذ  1931ي عام فنذاك بمدة عشر سنوات تحدیدا" ة آالدولة العراقیة شرعت الحكوموبعد تأسیس 

تأسیس مجلس العملة العراقیة في لندن وكان دور ھذا المجلس دورا" تحفظیا" من خالل االحتفاظ 
البریطاني  دالدینار في  الباون زت قیمةزیة استخدمت كغطاء للدینار حیث تعباحتیاطات عال
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للبلد كان  تأنشأؤسسات الحكومیة المالیة التي الم أول أما 1959واستمرت ھذه السیاسیة عام 
حیث  1949ي عام فلغاء مجلس العملة أوبعد ذلك تم  1947المصرف الوطني وكان ذلك في عام  

العملة الوطنیة  وإصدارالقتصاد البلد قدیة مھام وضع السیاسات المالیة والنتسلم المصرف الوطني 
التحفظیة التي كانت متبعة من قبل مجلس العملة    باالحتیاطي واستمر بنفس السیاسیة والحتفاظ

 .كغطاء لعملة المحلیة % من االحتیاطیات100حیث استخدم نسبة 
 )90.83، 1992الشماع , (

البنك المركزي للبلد حیث توسعت المھام التي یؤدیھا  بالمصرف الوطني  سمي 1956وفي عام 
جاز المصرفي واالحتفاظ بحسابات نعلى اال العملة والرقابة والمتابعة إصدارھذا البنك لتشمل 

 .الحكومة 
تھا عبر الحقب أمراحل تطورھا ونش ذكریخص مؤسسات القطاع المصرفي البد من  فیما أما

ة ا فان فترذست بعد تأسیس الدولة العراقیة لالزمنیة  التي مرت بھا حیث جمیع تلك المصارف أس
قررت الحكومة  ثیحجاز المصرفي العراقي نالاو ،نفترة تكویتعد الثالثینات من القرن المنصرم  

  .األخرىقطاعات لل ض تغطیة االئتمان الماليرعدة مصارف محلیة لغ أنشاء اكذأنالعراقیة  
فصل لكي یصبح التم  1940المصرف الزراعي والصناعي  بعدھا في  أنشأ 1935في عام 

  اواعتبر مصرفا" تجاری 1941مصرف الرافدین في عام  أنشأالمصرف الزراعي والصناعي كما 
الموطنین لشراء وبناء الدور  تمویل ھوكان الھدف من 1948العقاري عام  وبعدھا المصرف

 السكنیة .
 األجنبیةومن ثم المصارف  1956والمصرف التعاوني عام  1951مصرف الرھون عام أنشأ ثم 

التي نصت على ان یكون لبنك المركزي العراقي ل اإلصالحیةالزمن توسعت التشریعات  روبمرو
  .لحكومي والخاصالبنك ھو المشرف العام على الجھاز المصرفي ا

اصدرت الحكومة العراقیة قرار لتأمیم جمیع المصارف التجاریة واألجنبیة العاملة 1964وفي عام 
لتصبح قیمة الدینار العراقي بعد   1973و 1971في العراق على اثر انخفاض قیمة الدوالر خالل 

القطاع من عدة مصارف تمثلت في تكون  1987وفي لدینار الواحد  3,3778التأمیم مقابل  قرار
ك المركزي العراقي ومصرف الرافدین ومصرف الرشید والمصرف الزراعي والصناعي نبال

 األمریكي% مقابل الدوالر 5العراقي بما یعادل  الدیناروالعقاري وفي تلك الفترة انخفضت قیمة 
دینار الواحد  واستمرت ھذه القیمة حتى لل 3,2170لدینار في تلك الفترة تعادل   اقیمة ح بكي تص

المتحدة على البلد  األممل بقرض العقوبات االقتصادیة من فوبعد 1991عام  األولىحرب الخلیج 
الطباعة من عملة بدال لقیمة الدینار كما استخدمت تقنیات  محلیة في عملیة الطباعة لانخفضت 
لعملة المحلیة تختلف من حیث الشكل  والحجم مما افقد ل ةجدید إصداراتوظھرت   السویسریة

مما بحت تطبع بكمیات كبیرة صلتزویر والتالعب و العرضة  أصبحتھا الدولیة حیث تقیمالعملة 
لیة بشكل العمالت اإلقلیمیة والدو أمامانھیار العملة العراقیة في  سببمالي الذي الالتضخم  إلى أدت

الواحد  األمریكيلدوالر اقیمة  أصبحتحیث  1995تھا في عام روذسبوق حتى وصلت غیر م
شرع مجلس الحكم العراقي بطبع عملة محلیة ذات  2003دینار عراقي وبعد عام  3000تعادل 

 أیلول 19في قانون الخاص في المصارف ال إصدارعملة القدیمة  وتم المواصفات عالمیة بدال من 
لعراق بما یتناسب في العمل الصیرفة  ساساألا القانون ھو التشریع ذتبر ھوالذي اع 2003لعام 

 مع المعاییر الدولیة وذلك من خالل منح ھذا الجھاز الثقة للعمل بشكل منفتح ومنسق .
                                     .موقع البنك المركزي العراقي  

www.Cbi.iq/arabic/history.html 
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  Iraqi government banking sector القطاع المصرفي الحكومي العراقي أھداف 1-3
targets  

 مالیةال األصعدةعلى كافة ال تحصى و ال تعد القطاع المصرفي الحكومي العراقي أھدافن أ
ثار آلھا من  ھذا القطاع ومؤسساتھ وما دور  الناجمة عن ھدافألالكن البد من ذكر  االقتصادیةو

 باالتي : األھدافنلخص تلك  ففي عملیة التنمیة للبلد  وسو

 المالیة : األھداف - أ
 .وأدارتھااالحتفاظ بحسابات الھیئات و المؤسسات الحكومیة المختلفة  -1
مباشرة للحكومة تقدیم القروض الالمختلفة وتقدیم التسھیالت االئتمانیة للحكومة و مؤسساتھا  -2

 المیزانیة. لتمویل عجز
 تحصیل اإلیرادات الحكومیة . -3
و  األجنبیةمن العمالت  تھاإدارة احتیاطامالت األجنبیة لصالح الحكومة وبیع و شراء الع -4

 . المعادن الثمینة
إدارة الدین العام و، كومیة من سندات و أذون الخزینةإدارة إصدارات األوراق المالیة الح-5
 .لداخلي و الخارجيا

العمل كمستشار مالي للحكومة في المسائل المالیة و النقدیة بصفة خاصة في المسائل  -6
(زینب حسین عوض هللا                                                      عامة . االقتصادیة بصفة

،2007 ،189- 190( 

 االقتصادیة : األھداف -ب 

مین الحیاة االقتصادیة للبلد وذلك أعال" في تالحكومي العراقي دورا" فیلعب القطاع المصرفي ا
التي سعى  األھدافذلك القطاع ومن اھم تلك ھا التي یسعى ل واألھدافمن خالل نشاطاتھ 

 یومنا ھذا ھي ما یلي : إلى ھالقطاع لتحقیقھا منذ تأسیس
س الھرم في أر یعدكزي  الذي الل البنك المررسم السیاسة المالیة والنقدیة للبلد وذلك من خ -1

 .قطاع الھذا 
حیث یرتبط مستوى استقرار  األسعارستقرار مستوى القطاع المصرفي في توازن ا دور -2

 في استقرار الوضع االقتصادي العام واالستقرار في عرض النقود . األسعار
التي المھمة  األھداف وتعد من األیاديمن خالل تشغیل  األمثلتحقیق مستوى االستخدام  -3

 . أنوعھاحد من ظاھرة البطالة بكافة لتوظیف  الموارد البشریة لفي تساھم 
القطاعات لتحقیقھا والسیما القطاع  لھ تسعى ذيال عامالھدف الوھو  زیادة النمو االقتصادي -4

زیادة االستثمار بشكل عام و اإلجماليم الناتج جحالمصرفي الحكومي من خالل زیادة 
 بشكل خاص .

إلیرادات والمدفوعات اتوضیح لة آزن میزان المدفوعات والذي یعد مرتواالحفاظ على  -5
 .)79, 1989سامي ,(  مقارنة بینھما وتحدید حالة الفائض والعجز في المیزان .الو
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 المحور الثاني

قطاع لا في عملیة تنمیة ودورھا المحلیة والدولیةاالستثمارات المالیة والمصرفیة 
 المصرفي الحكومي 

Domestic and international financial and investment banking and its 
role in the government banking sector development 

 Investment concept  مفھوم االستثمار.2-1

 ھادفھ لربح مؤسسة يأفي ز علیھا یتركالینبغي  التي  المسلمات الرئیسھ تعد االستثمارات من
من  یھاإل ىسعي مزاولة نشاطھا و تحقیق الدینامیكیة التي تفنا لبقائھا واستمرارھا تمثل ضما كونھا

المھم أن یكون االستثمار مجدیا، ومن خالل التوسع في االستثمارات مھما كان نوعھا وخصائصھا 
المشاریع االستثماریة العمود الفقري ألي تطور اقتصادي، وأساس النمو االقتصادي على  تعدكما 

أي مشروع اقتصادي یتطلب دراسة العوامل ح ي والجزئي، لھذا فان اختیار نجاویین الكلالمست
 المؤثرة فیھ، وھذا ما یسمى اقتصادیا بدراسة الجدوى االقتصادیة للمشروع االستثماري.

(Mahipal Singh,2011,p3) 
 Concept of accounting for investmentالمفھوم المحاسبي لالستثمار    

غیر المادیة المنقولة والغیر منقولة المكتسبة والمنتجة لدى المؤسسة ول المادیة وھي األص
 ,MILOUD BOUBEKER,1988(  .والموجودة داخل المؤسسة والمحافظة على شكلھا

P15 ( 

 Economic concept  المفھوم االقتصادي
اكبر من  لى ایرادحسب المفھوم االقتصادي فان االستثمار ھو التخلي عن موارد الیوم للحصول ع

:تیةآلاب ان یؤخذ بنظر االعتبار  العناصر جوھنا ی , األولیةالكلف   
الزمن . -1  
المردود. -2  
   فعالیة عملیة االستثمار. -3

(Stephaney, 1996, Page 129) 
شراء من الدخل والذي ال یخصص لعملیة جزء  انفاق ھُ بأنّ : )Investment(.یعرف االستثمار
 تلك السلع والخدمات . نتاجاة حجم وسائل دزیا إلىیؤول الذي بل ھو ذلك الجزء  السلع والخدمات

بتلك الخاصة والقوانین  وأنواعھیختلف باختالف طبیعتھ فھو الستثمار لالمفھوم االقتصادي  إما
 .... خرىألاالستثمارات من بیئة 

على  أنفاقھم تنة والذي ی:بانھ الجزء من الناتج القومي ألي بلد خالل مدة زمنیة معی كما یعرف
قطع الغیار في تلك والمعدات  والمكائن و اإلنشاءات  فيوالمتمثلة  األصولشراء الجدید من 

من عمره  وتزید  اإلنتاجیةع القدرة  فتطویر وتحسین نوعھ وتر  إلىدي ؤاألصول التي ت
 المفترض.

 )1997،13حردان،(

االستثمار الصافي فان االستثمار الصافي ھو و اإلجمالياالستثمار  ویجدر التفریق بین مصطلح
 الناجمة عن عملیة االستھالك اتاالندثار أومطروحا" منھا اإلھالك  اإلجمالیةالستثمارات لالناتج 

  -االستثمار بما یلي : وأدواتویمكن ان نبین مجاالت  ,اإلنتاج سائللولألصول او 
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 مجاالت االستثماریة.ال - أ
 ر.التصنیف الجغرافي لالستثما -1

 االستثمارات المحلیة •
 األجنبیةاالستثمارات  •

 التصنیف النوعي لالستثمار. -2
 استثمارات حقیقیة او اقتصادیة  •
 استثمارات مالیة  •

 االستثمار. أدوات - ب
 المالیة. األوراق -1
 العقار. -2
 السلع. -3
 المشروعات االقتصادیة. -4
 المعادن النفیسة. -5
 ) 77-199،66(مطر،        .صنادیق االستثمار -6

 Financial and investment banking   ثمارات المالیة والمصرفیةاالست.2-2

والمصرفیة. للمؤسسة المالیة االقتصادي لالستثمار مفھومال   
 

 :إلىاالستثمار في اطار ھذا الموضوع یمكن تقسیمھ 
  مثل العقود المستقبلیة وعقود وراقألواعقود العني بھ االستثمار في یاالستثمار المالي  و -1

 والسندات واألسھم ت العقارا
والمكائن  اآلالتالمادیة من  االستثمار الحقیقي ویتضمن حیازة نوع من الموجودات -2

 والمباني 
 )2000،88(عقل وغیرھا.واألراضي 

 المصرفیة الحكومیة . المالیة و االستثمار في المؤسسات

investment in financial institutions and government banking 

وخدمي في آن واحد یھدف  قطاع ذو طابع استثماريھو المصرفي الحكومي العراقي  القطاعن أ
 مردود كافة شرائح المجتمع لقاء الخدمات التي یقدمھا إلىالى تقدیم الخدمات المالیة والمصرفیة 

كما یكون مصدر لتغطیة وتطویره  تھردود في دیمومة ذلك القطاع وتنمیمالي یساھم ذلك الم
 وغیرھا . وأجوریة لھذ القطاع من رواتب النفقات الجار

رف الخدمات التي تؤدیھا تلك المصاون مؤسسات ھذا القطاع ھي مؤسسات خدمیة استثماریة أ
تعامل معاملة الشركات العاملة في بقیة القطاعات الحكومیة المنضویة تحت مظلة ھذا القطاع 

العاملة في ك المؤسسات والمصارف ي تقدمھا تلالت اتفان النشاط ھوعلیالھادفة لتحقیق الربح 
  .الخاص أوالقطاع العام  إلى اسوى كان مقدم ااستثماری االقطاع المصرفي الحكومي نشاط

التي یسعى المصرف  واألھدافوطبیعة عمل المصارف  أنواعھاوتختلف تلك النشاطات باختالف 
المرجوة  ھأھدافاتھ حسب لتحقیقھا . مثال ھناك مصارف زراعیة وصناعیة وتجاریة كال" یقدم خدم

 تمھما تعدد ارياستثم الكیان االقتصادي الحیوي ھو كیانْ ذلك المصرف لذا فان ھذا نشاء إمن 
ستثمار في ا األولویةن یكون المصرف الزراعي ھو صاحب أترض فالمسمیات واختلفت وی

قاري في المشاریع الزراعیة في البلد وكذلك المصرف الصناعي في المشاریع الصناعیة والع
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المشاریع العقاریة والمصارف التجاریة یكون لھا الدور في عملیة االستیراد والتصدیر بین البلد 
 .وبلدان العالم

 )184، 1999(خریوش وآخرون ، 

 ھي:وة یرئیسال والمصرفیةاالستثمارات  المالیة  أنواع أجمالبصوره عامة یمكن 

 قبول الودائع . - أ
الودائع حكومیة او   تكان عمل المصرفي سوى لمویل لمن اھم مصادر التالودائع  دعتُ 

مصرف ھو الذي یحدد حجم ونوع االستثمار  إيان حجم ونوع تلك الودائع في وخاصة 
ا" في ارتفاع ین سعر الفائدة للودیعة المصرفیة یلعب دورا رئیسأفي تلك المصارف كما 

 .وانخفاض رصید اي مصرف من تلك الودائع 
 : أنواععدة  إلىع ویمكن تقسیم الودائ

وقت وال تدفع   أيھا في بحالنوع من الودائع یمكن للعمیل س ودائع تحت الطلب وھذا -1
الودائع استثمار للمصرف على المدى القریب  حیث تساعد ھذه  دعتُ ي فائدة لذا أعنھا 

 . یع االستثماریة ذات المدى القصیرتمویل المشارفي المصرف 
 

منھا العمیل لقاء فوائد  یدالودائع تحدد ألجل مسمى ویستف نوھذا النوع م :ألجلالودائع  -2
. كما یمكن للمصارف االستفادة منھا في تمویل  اإلیداعوتتفاوت تلك الفوائد حسب مدة 

ذات الطابع المحدد في زمن معین لغرض توفیر السیولة لتلك المشاریع االستثماریة 
 المشروعات .

یكون في اي وقت لكن ال یحق للعمیل  اإلیداعوھذا النوع من  :الودائع بأخطار سابق -3
 ل والمصرف .یمسبق بمدة یتفق علیھا العم أخطارفي  أالالسحب 

عمیل لكل عملیة سحب لفتح حساب لفیھ یتم  اإلیداعھذا النوع من  :ودائع التوفیر -4
 . وإیداع

 ویقصد بھا التأمینات النقدیة التي یحصل علیھا المصرف جراء خطابات :ودائع مجمدة -5
 )136, 135، مصدر سابق،أمین(.  المسندیةالضمان واالعتمادات 

 االستثمار المالیة المصرفیة .  - ب
المالیة والمتمثلة  األوراقالمقصود باالستثمارات المالیة والمصرفیة اي االستثمارات في 

ستثماریة من قبل المصرف  لذا یقوم المصرف بتكوین محافظ ا واألسھمفي السندات 
 )&Humphrey, 1997 : 197Berger(ستثمارات. .خاصة بتلك اال

 : إلىوتنقسم االستثمارات لألوراق المالیة الحكومیة 
مدة قصیرة ر المصرفي تصدرھا خزائن الدولة لأذونات خزائن وھذا النوع من االستثما -1

تتراوح بین ثالثة اشھر وتصدر لسد العجز الذي یحصل بشكل موسمي  حیث یقوم المصرف 
 واھا على السیولة .بشرائھا الحت

 المشروعات تمو�ل لغرض لالكتتاب لدولةا تطرحها االستثمار من النوع وهذا حكومیة سندات -2
 مدیونیة أنواع من �عد النوع وهذا الطبیعة والكوارث لحروبا مثال الطارئة الحاالت تمو�ل أو

 قبل من داتالسن تلك �شراء المصارف تقوم حیث لخارجا المدیونیة من بدال لداخلا الدولة
 ) 32،  2003(هوشیار،  الر�حیة من الدنیا الحدود ضمان لغرض الحكومة

حیث تنوع ذلك النشاط ھذا النشاط الرئیسي في عمل ونشاطات المصارف  یعد . منح القروض -ج
ن ھذا النوع من النشاط یكون فیھ درجة مخاطرة عالیة جدا" أبتنوع الھدف والغایة من القرض كما 

المصرف لذا  إفالس إلىدي ؤلمبالغ الممنوحة من قبل المصرف تاد تلك ادفي استر تعثر أيفان 
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 ھعمیل وعلیلمبلغ ل أي قراضإلن تكون معززة بضمانات كافیة أفان عملیة منح القروض یجب 
 بما یلي : أجمالھایمكن  األنواعمن ھذه والقروض بتنوع الضمانات  أنواعتنوعت 

 مالیة . أوراقالقروض بضمان  -1
 قروض بضمان كمبیاالت.ال -2
 القروض بضمان بضائع . -3
 القروض بضمان تنازالت . -4
                                                    .القروض بضمان رھن عقاري  -5
 )2005،12،الجمیل(
 األوراق التجاریة . -د

ل على المصارف لغرض الحصو إلىالسفاتج حیث یمكن للمستفید من تقدیمھا  أوھي الكمبیاالت 
 خصم .المقابل سعر  األوراققیمتھا قبل موعد استحقاقھا ویقوم المصرف بخصم تلك 

 
 .  ندیةتالمساالعتمادات  -ه

بموجب ھذا النوع من النشاط یقوم المصرف بتمویل عملیات االستیراد والتصدیر لصالح العمیل 
سداد قیمة المواد لبحیث یكون المصرف في بلد المستورد ھو  الضامن  جنبیةألابنوك ال نم

 . المستوردة
 خطابات الضمان . إصدار -و

مؤسسات  والھدف من  أوكانوا  أفرادخطابات ضمان لعمالئھ  إصداریقوم المصرف في عملیة 
 ) 23 -  20, 2012محمد ،( .   األخرین أمامالزبون  أوعمیل لتلك الخطابات كفالة المصرف ل

 العراقي القطاع المصرفي الحكومي   تنمیةفي لدولیة المحلیة واالمالیة مارات ثدور االست.2-3

ما لھا  لالقطاع المصرفي ألي بلد وذلك  تنمیةفي  دورا" فاعالً  واإلقلیمیةب االستثمارات المحلیة علت
مصرف بمقدار حجم  االستثمارات المتداولة   أيیقاس تطور وتمویل المالي المن ثقل في عملیات 

االستثمارات في كافة  أنماالمصرفي والمالي لمتعلقة في النشاط فیھ لیس فقط باالستثمارات ا
 االقتصادیة. األصعدة

تمویلیة ال المجاالتجمیع  في كثیرهیعاني من مشاكل القطاع المصرفي الحكومي العراقي  فإن لذا
 لیةآلیر ذلك القطاع بحیث تكون ھذه الیة فعالة لتطوأوالتكنلوجیة لذا فالبد من  واإلداریةوالمدیونیة 

وضع یكون فیھ القطاع وكافة مؤسساتھ قطاعا" حیویا"  إلىھذا القطاع من وضعھ الحالي  لنقل
  الحكومة تقعان المسؤولیة تقع على أیرى البعض واالقتصادیة للبلد  وفاعال" في عملیة التنمیة

ھیكلة ھذا إمكانیة  األخركما یرى البعض ,لقطاع لوالتطویر  اإلصالحفي عملیة  األولىفي الدرجة 
 االقتصاد الحر . إلىالقطاع ومنح الدور للقطاع المصرفي الخاص في ظل انتقال اقتصاد البلد 

 األولن الراي أإْذ ن اآلراء التي سبق ذكرھا ھي لیست الحل لھذا القطاع ومؤسساتھ المصرفیة أ
  . ستیا"  في عملیة التطویرن یكون داعما" لوجأدعم الدولة لھذا القطاع یجب 

المالیة  األوضاع إدارةي الخاص في فویض القطاع المصرتفالھیكلة  أعادهالراي الثاني إمكانیة  اإم
ن القطاع المصرفي  أحیث التي یمر بھا البلد  األوضاعي ظل فغیر وارد حالیا  األمرھذا وفي البلد 

عملیة التعامل  األنمالیا" لكل فرد في المجتمع العراقي ویفضل كل فرد  األمنالملجأ  یعدالحكومي 
ن أمع المصارف الحكومیة بدال من المصارف الخاصة والسبب تاریخ المصارف الحكومیة كما 

التي عالمیة المالیة العصفت بكثیر من البنوك  مالیة أزماتوحدثت مشاكل  األخیرةفي اآلونة 
ملیة التودیع ع ن الكثیر من شرائح المجتمع تفضلالذا ف الخاصة البنوك معزعزعت ثقة المتعاملین 

العوامل السابقة الذكر التي تطرقنا لھا تجعل  هكل ھذو ؤسسات المالیة الحكومیةالممع والتعامل 
  (الباحث)  .امر محال المصرفي الحكوميامر االستغناء عن القطاع 

ینعش ھذا القطاع ف عن الدور التي تلعبھ االستثمارات المستقطبة لھذا القطاع ھو الذي سو إما
من  األخرىلبقیة القطاعات  ااستثماری القطاع المصرفي الخاص من جھة ومنافسلمنافس الویجعلھ 

 -:تیةاآل ن نلحص ھذا الدور بمجموعة من النقاطأویمكن  أخرىجھة 
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ة لھذا القطاع یاھم مصادر التمویل الرئیس نتكون م فسو واإلقلیمیةن االستثمارات المحلیة أ  -1
استثمارات مالیة  األموال هھذ وتعدلداخلة لمصارف القطاع وذلك من خالل التدفقات النقدیة ا

التعلیق  وأممارسة كافة نشاطاتھ المصرفیة المختلفة بدون توقف في سائلة تساعد ھذا القطاع 
 الحد تلك النشاطات والسبب تنوع مصادر التمویل لھذا القطاع ألكثر من مصدر تمویلي . 

لمؤسسات ھذا القطاع سوف تدخل معھا الطرق الحدیثة  واإلقلیمیةدخول االستثمارات المحلیة   -2
 .صرفیة والمعاصرة في عملیات الصناعة الم

االستثمارات المحلیة واإلقلیمیة في مؤسسات ھذا القطاع سوف تفتح لھذا القطاع نافذه مالیة    -3
 عملیة الصناعھ والتغیرات المتسارعة في  خر التطوراتآمن  على العالم الخارجي وما یشھده 

 .المصرفیة
من خالل   اإلقلیمیةتبادل الخبرات بین مصارف ھذا القطاع ومصارف المستثمرین من الدول   -4

 تھم في المصارف العراقیة مع مصارف بلدانھم .اربط حساب
 

تساعد في عملیة یطرحھا المستثمرین  القطاعمن قبل مصارف  استثماریة جدیدة أفكارتبنى   -5
 تطویر .الو اإلصالح

لمصارف القطاع من خالل المساھمة في رؤوس المالیة والمدیونیة  زماتاألول مشاكالحل   -6
 لمصارف القطاع  . األموال

یر المالیة  الدولیة  یلتشریعات والمعالاالستثمارات المحلیة واإلقلیمیة تخضع مصارف القطاع   -7
 . التطور المستمر عمالاشكل الذي یواكب الن تنظم العمل المصرفي بأ ھانشأالتي من 

االستثمارات الخارجیة في مؤسسات القطاع تساعد القطاع في االرتباط في اتفاقیات مالیة  -8
خارجیة في حالة حدوث  إعاناتحصول على لومصرفیة دولیة تساعد مؤسسات القطاع ل

 .)41-2009،40،الباشا( .قتصادیةالالمالیة وا األزمات

 المحور الثالث
 الجانب التطبیقي للبحث

 
 An introduction   مقدمة . 1-3

 ANOVA – analysis(باستعمال تحلیل التباین  سیتم عرض و تحلیل نتائج فقرات االستبانة 
of variance  ( رونالد فیشر لذلك تعرف  اإلحصائيلتحلیل تم وضعھا من قبل لو ھي طریقة

لداللة یرتبط مستوى ا نّ إ بتحلیل فیشر للتباین كأسلوب لتحلیل البیانات للتجارب المختلفة أحیانا
ویعد  فیھ الباحث.  یمكن أن یقع و احتمال الخطأ الذيبمستوى الثقة ویعنى مستوى الداللة نسبة أ

مستویھ استخدم  ر مستویات الداللة استخداًما حیث) ھما أكث 0.01) و(0.05مستویا الداللة (
  .  0.05  معنویھ

    Testing the hypothesisاختبار فرضیة. 3-2
  إلىعدم صحة ادعاء معین لظاھرة , و تقسم  أوألثبات صحة  ھي وسیلة  

 . Null hypothesisفرضیة العدمیة        –1
) و تعرف بانھا تمتلك الفرضیة التي یتم اختیارھا على امل ان تكون غیر H0و یرمز لھا (     

 ن فرضیة العدمیة تمثل وضع معین .أخر أیرغب الباحث برفضھا . وبتعبیر  أيصحیحة 
 بفرضیة عدم وجود فروق. أحیاناالغرض منھ التعبیر عن حالة یرفض تصدیقھا و تسمى 

 Alternative hypothesisالفرضیة البدیلة        –2
) و تعرف بانھا الفرضیة التي تمثل كافة الحاالت التي ال تدرج تحت فرضیة H1و یرمز لھا (      

 العدمیة لذلك تسمى بالفرضیة المكملة .
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مشاھدات منھا ( اتفق تماماً , اتفق , محاید , ال اتفق ,ال  4متغیر و لكل متغیر  12استعمال اذ تم 
 تحلیل التباین حیث ان :لجدول  ةبالنسب )تماما اتفق

Sig  تمثل القیمة الجدولیة لتوزیع :F 
Mean square تمثل متوسط مجموع المربعات او التباین : 

Df درجات الحریة : 
Sum of squares: .تمثل مجموع المربعات 

 
 الخصائص الدیموغرافیة لعینة البحث )1جدول (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والتي ) الخصائص الدیموغرافیة لعینة البحث من مدراء المصارف1یالحظ من الجدول رقم (
المسمى الوظیفي والخبراء حیث یتبین  من خالل حقل نوع الوظیفة اغلب  باختالفتختلف 

%)وھذا ما 38)والنسبة المئویة (19المسمیات في ھذا الحقل بعنوان مدیر اقدم وكان التكرار(
سب مع الحقل الثاني المتمثل بالمؤھل العلمي في اختصاص البكالوریوس حیث كان التكرار یتنا

 %) .40) والنسبة  المئویة (20(
)سنوات وتكرارھا 10الحقل الثالث المتمثل بأعداد سنوات الخبرة فكان اغلبھم  ذات خبرة بمدة ( أما
 %). 30) ونسبتھا المئویة (15(

%) 50%) بنسبة (25غلبھم في تخصص المحاسبة وتكرارھا (التخصص االكادیمي كان ا أما
دراسي بكالوریوس نستنتج التحصیل الالثاني المتمثل بالمؤھل العلمي ب لوھذا ما یتناسب  في الحق

اقدم بمؤھل علمي بكالوریوس وعدد سنوات  دیر نوع وظیفتھم م ان اغلب  المجیبین كانمن ھذا 
 .)محاسبة(علوم كادیمي االصص تخالسنوات في  10الخبرة ال تقل عن 

 

 النسبة المئویة التكرار الفئات المتغیر

 نوع الوظیفة

 20 10 م. مدیر مصرف

 22 11 مدیر مصرف

 38 19 مدیر اقدم

 12 6 مدیر فرع

 8 4 خبیر

 المؤھل العلمي

 30 15 دبلوم

 40 20 بكالوریوس

 10 5 ونیةمحاسبة قان

 16 8 ماجستیر

 4 2 اخرى

عدد سنوات 
الخبرة في 

 المجال

 12 6 سنوات 5

 30 15 سنوات 10

 26 13 سنوات 13

 14 7 سنوات 15

 18 9 سنوات 20

التخصص 
 االكادیمي

 50 25 محاسبة

 20 10 علوم مالیة و مصرفیة

 18 9 اقتصاد

 12 6 اخرى

 
 200 المجموع
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 )2جدول رقم (

 

 

 

 

) والتي تنص على أن القطاع 1) التحلیل اإلحصائي  لفقرة االستبیان رقم (2( یبین الجدول رقم
 المصرفي الحكومي العراقي یلعب دوراً فاعل في عملیة جذب االستثمارات المحلیة والدولیة .

اقل من مستوى  أي) 0.035ن مستوى المعنویة المحسوبة ھي (أ) 2یتضح من جدول رقم (
ن القطاع أ أيض الفرضیة العدمیة و نقبل فرضیة البدیلة , ) لذا سوف نرف0.05المعنوي (

 االستثمارات المحلیة والدولیة . المصرفي الحكومي العراقي یلعب دوراً فاعل في عملیة جذب

 )3جدول رقم (

بإمكان  ) والتي تنص على أن2) التحلیل اإلحصائي  لفقرة االستبیان رقم (3یبین الجدول رقم (
 ن یكون محط أنظار المستثمرین. أالقطاع المصرفي الحكومي العراقي في وضعھ الراھن 

اقل بقلیل من مستوى  أي) 0.044ن المستوى المعنویة المحسوبة ھي (أ) 3جدول رقم ( حیوض
االختبار غیر معنوي و بإمكان القطاع المصرفي الحكومي العراقي في  أي) . 0.05المعنوي (

 المستثمرین.  أنظاران یكون محط  وضعھ الراھن

 )4جدول رقم (

 

            ) والتي تنص على أن القطاع3) التحلیل اإلحصائي  لفقرة االستبیان رقم (4یبین الجدول رقم (

 سساتھ المصرفیة في اتفاقات دولیة.و مؤ

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 8.182 1 8.182 13.500 .035b 
Residual 1.818 3 .606   
Total 10.000 4    

a. Dependent Variable: y 
b. Predictors: (Constant), x 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 7.891 1 7.891 11.227 .044b 
Residual 2.109 3 .703   
Total 10.000 4    

a. Dependent Variable: y 
b. Predictors: (Constant), x 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 8.000 1 8.000 12.000 .041b 
Residual 2.000 3 .667   
Total 10.000 4    

a. Dependent Variable: y 
b. Predictors: (Constant), x 
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ي اقل من مستوى أ) 0.041ن مستوى المعنوي المحسوب مقداره ھو (أ) 4یوضح جدول رقم (

ي یرتبط ھذا القطاع و أ) , وھذا یعني عدم وجود فروق معنویة 0.05المعنوي الجدولیة  (

 مؤسساتھ المصرفیة في اتفاقات دولیة.

 )5جدول رقم (

 
 ھناك  ) والتي تنص على أن4) التحلیل اإلحصائي  لفقرة االستبیان رقم (5یبین الجدول رقم (

ت المالیة والرقابیة تصح مؤسسات مستقلة تراقب أداء مؤسساتھ المصرفیة و تقدم لھ المشورا
) و 0.026) ان مستوى المعنویة المحسوبة ھي (5جدول رقم ( یوضح لمؤسسات القطاع.األداء 

 أين سنرفض فرضیة العدمیة وسنقبل فرضیة البدیلة أ أي) 0.05ھي اقل من نسبة المعنویة (
مؤسساتھ المصرفیة و تقدم لھ المشورات المالیة والرقابیة تصح  أداءجد مؤسسات مستقلة تراقب تو

  للمؤسسات القطاع. األداء

 )6جدول رقم (

)  والتي تنص على أن ال توجد 5) التحلیل اإلحصائي لفقرة االستبیان رقم (6ن الجدول رقم (ییب 
ھناك ھیئات أو مؤسسات ائتمانیة مستقلة محلیة وإقلیمھ تمنح الجدارة االئتمانیة إلى المتعاملین مع 

 القطاع .مؤسسات ھذا 
و ھي  )0.92ھي ( F) و كما موضح فأن قیمة المحسوبة الجدولیة لتوزیع 6جدول رقم (لبالنسبة ل

معنوي في البیانات اي قبول فرضیة الن االختبار أ) و ھذا یدل على 0.05اكثر من نسبة المعنویة (
یة وإقلیمیة تمنح مؤسسات ائتمانیة مستقلة محل أوالعدمیة ورفض فرضیة البدیلة اذ ال یوجد ھیئات 

 الجدارة االئتمانیة الى المتعاملین مع مؤسسات ھذا القطاع .

 )7جدول رقم (

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 8.497 1 8.497 16.963 .026b 
Residual 1.503 3 .501   
Total 10.000 4    

a. Dependent Variable: y 
b. Predictors: (Constant), x 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 6.658 1 6.658 5.975 .092b 
Residual 3.342 3 1.114   

Total 10.000 4    

a. Dependent Variable: y 
b. Predictors: (Constant), x 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 7.600 1 7.600 9.502 .054b 
Residual 2.400 3 .800   
Total 10.000 4    

a. Dependent Variable: y 
b. Predictors: (Constant), x 
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األلیات ) والتي تنص على أن 6) التحلیل اإلحصائي  لفقرة االستبیان رقم (7یبین الجدول رقم (
كفیلة و فاعلة للمشاركة في التنمیة المالیة  تعدوالسیاسات المالیة والنقدیة لھذا القطاع ال 

 واالقتصادیة للبلد.

) 0.054لبیانات او المتغیرات المستعملة  والبالغة قیمتھا (ن نسبة المعنویة لأ أعالهجدول الیوضح 
والسیاسات المالیة والنقدیة لھذا القطاع  األلیاتن أ) وھذا یدل على 0.05معنویة (الاكبر من نسبة 

كفیلة و فاعلة للمشاركة في التنمیة المالیة واالقتصادیة للبلد أي قبول فرضیة العدمیة ورفض  تعدال 
 . فرضیة البدیلة 

 )8جدول رقم (

  ) والتي تنص على أن القوانین 7الستبیان رقم () التحلیل اإلحصائي  لفقرة ا8یبین الجدول رقم (
 و التشریعات الخاصة بھذا القطاع ال تسیر عمل ھذا القطاع بما یجعلھ قطاع استثماري فاعل.

)  اكثر من نسبة المعنویة الجدولیة 0.066ن نسبة المعنویة المحسوبة ھي (أ) 8یبین جدول رقم (
القوانین و التشریعات الخاصة بھذا  أيضیة البدیلة قبول الفرضیة العدمیة ورفض الفر أي) 0.05(

 القطاع ال تسیر عمل ھذا القطاع بما یجعلھ قطاع استثماري فاعل.

 )9جدول رقم (

عدم استخدام  على ) والتي تنص8) التحلیل اإلحصائي  لفقرة االستبیان رقم (9یبین الجدول رقم (
 مؤسسات التابعة لھذا القطاع والوسائل و التكنولوجیا الحدیثة في عملیة الصناعة المصرفیة.ال

)  اكثر من نسبة المعنویة الجدولیة 0.056سبة المعنویة المحسوبة ھي () ان ن9جدول رقم ( یوضح
مؤسسات التابعة العدم استخدام  أيقبول الفرضیة العدمیة ورفض الفرضیة البدیلة  أي) 0.05(

 لھذا القطاع والوسائل و التكنولوجیا الحدیثة في عملیة الصناعة المصرفیة.
 )10جدول رقم (

 
 
 
 
 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 7.290 1 7.290 8.070 .066b 
Residual 2.710 3 .903   
Total 10.000 4    

a. Dependent Variable: y 
b. Predictors: (Constant), x 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 7.553 1 7.553 9.260 .056b 
Residual 2.447 3 .816   
Total 10.000 4    

a. Dependent Variable: y 
b. Predictors: (Constant), x 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 7.240 1 7.240 7.868 .068b 
Residual 2.760 3 .920   
Total 10.000 4    

a. Dependent Variable: y 
b. Predictors: (Constant), x 
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عوائد ) والتي تنص على ال9) التحلیل اإلحصائي  لفقرة االستبیان رقم (10یبین الجدول رقم (

 لعاملین في ذلك القطاع.لنفقات الجاریة الالمتأتیة من نشاط ذلك القطاع بكل مؤسساتھ لسداد 
   ) 0.068ھي (  Fالجدولیة لتوزیع  المحسوبة) و كما موضح فان قیمة 10جدول رقم (لبالنسبة ل

قبول  أيت معنوي في البیاناالن االختبار أ) و ھذا یدل علي 0.05و ھي اكثر من نسبة المعنویة (
یة من نشاط ذلك القطاع بكل تد المتأئفرضیة العدمیة و رفض فرضیة البدیلة اذ ال تكفي العوا

 لعاملین في ذلك القطاع.لنفقات الجاریة المؤسساتھ لسداد 
 

 )11جدول رقم (

 

) والتي تنص على 10) التحلیل اإلحصائي  لفقرة االستبیان رقم (11یبین الجدول رقم (
 .لمصرفي الخاصن اكثر من القطاع ااالمصرفي الحكومي  لدیھا ھامش ام االستثمارات في القطاع

)  اقل من نسبة المعنویة 0.043ن نسبة المعنویة المحسوبة ھي (أ) 11جدول رقم ( یوضح
رفض الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة اذ تأخذ  االستثمارات في  أي) 0.05الجدولیة (

 اكثر من القطاع المصرفي الخاص . ناماالقطاع المصرفي الحكومي ھامش 

 )12جدول رقم (

 

 

 

 

) والتي تنص على توفر 11( ) التحلیل اإلحصائي  لفقرة االستبیان رقم12یبین الجدول رقم (
 مؤسسات تطویر وتدریب وتأھیل خاصة للعاملین في ھذا القطاع .

)  اقل من نسبة المعنویة 0.022ن نسبة المعنویة المحسوبة ھي (أ) 12جدول رقم ( یوضح
مؤسسات تطویر  توفر ي رفض الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة اذأ) 0.05الجدولیة (

 خاصة للعاملین في ھذا القطاع .وتدریب وتأھیل 
 )13جدول رقم (

 

 

 

 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 7.924 1 7.924 11.450 .043b 
Residual 2.076 3 .692   
Total 10.000 4    

a. Dependent Variable: y 
b. Predictors: (Constant), x 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 8.658 1 8.658 19.354 .022b 
Residual 1.342 3 .447   
Total 10.000 4    

a. Dependent Variable: y 
b. Predictors: (Constant), x 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 9.423 1 9.423 49.000 .006b 
Residual .577 3 .192   
Total 10.000 4    

a. Dependent Variable: y 
b. Predictors: (Constant), x 
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) والتي تنص على أن  12) التحلیل اإلحصائي  لفقرة االستبیان رقم (13م (یبین الجدول رق
االستثمارات المحلیة والدولیة في القطاع المصرفي الحكومي تساھم في خلق فرص عمل 

 كلیات المتخصصة بعمل ھذا القطاع.للمخرجات الجدیدة لل

اقل بكثیر من نسبة  )  و ھي0.006ن نسبة المعنویة المحسوبة ھي (أ) 13جدول رقم ( یوضح
ي االختبار غیر معنوي و رفض الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة أ) 0.05المعنویة الجدولیة (

االستثمارات المحلیة والدولیة في القطاع المصرفي الحكومي تساھم في خلق فرص ان البدیلة اذ 
 كلیات المتخصصة بعمل ھذا القطاع.عمل للمخرجات الجدیدة لل

 )14جدول رقم (

 

) والتي تنص على أن 13() التحلیل اإلحصائي  لفقرة االستبیان رقم 14یبین الجدول رقم (
االستثمارات المحلیة والدولیة في القطاع المصرفي تساھم في تنمیة القطاع المصرفي الحكومي 

 لبقیة القطاعات األخرى. ابحیث تجعل منھ قطاعا منافس

)  اقل من نسبة المعنویة 0.023ن نسبة المعنویة المحسوبة ھي (أ) 14جدول رقم ( یوضح
ض الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة اي االستثمارات المحلیة ي رفأ) 0.05الجدولیة (

والدولیة في القطاع المصرفي تساھم في تنمیة القطاع المصرفي الحكومي بحیث تجعل منھ قطاعا 
 .األخرىمنافس لبقیة القطاعات 

 )15جدول رقم (

) والتي تنص على أن تستخدم 14) التحلیل اإلحصائي  لفقرة االستبیان رقم (15یبین الجدول رقم (

متنوعة غیر المتعلقة في النشاط اللالسھم والسندات  مؤسسات القطاع المصرفیة محافظ استثماریة

 المصرفي.

) و 0.079ھي (  Fالجدولیة لتوزیع  المحسوبة) و كما موضح فان قیمة 15بالنسبة لجدول رقم (

قبول  أيمعنوي في البیانات الان االختبار  ىل) و ھذا یدل ع0.05ھي اكثر من نسبة المعنویة (

بدیلة اذ عدم استخدام مؤسسات القطاع المصرفیة محافظ فرضیة العدمیة و رفض فرضیة ال

 متنوعة غیر المتعلقة في النشاط المصرفي.الاستثماریة لالسھم والسندات 

 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 8.597 1 8.597 18.383 .023b 
Residual 1.403 3 .468   
Total 10.000 4    

a. Dependent Variable: y 
b. Predictors: (Constant), x 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 6.968 1 6.968 6.895 .079b 
Residual 3.032 3 1.011   
Total 10.000 4    

a. Dependent Variable: y 
b. Predictors: (Constant), x 
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 Test research hypotheses    . اختبار فرضیات البحث3-3

 الفرضیة العدمیة األولى:

ي أن یكون بیئة ومي العراقالقطاع المصرفي الحكال یوجد اثر ذو داللة إحصائیة أي لیس بإمكان 
 . ي عملیة جذب االستثمارات المحلیة والدولیةفاستثماریة فاعلة 

)  بانھ یوجد اثر ذو داللة إحصائیة 2,3,4,5.( رقم یتضح من التحلیل اإلحصائي الوارد في الجدول
جذب ي عملیة ي أن یكون بیئة استثماریة فاعلة أي لیس بإمكان القطاع المصرفي الحكومي العراق

 . االستثمارات المحلیة والدولیة

 الفرضیة العدمیة الثانیة:

متھیئة لعملیة التشریعات القوانین والمالیة والسیاسات الال یوجد اثر ذو داللة إحصائیة لأللیات و
 .والدولیة جذب االستثمارات المحلیة

الفرضیة العدمیة  ولقب  تم أنھٌ  )6,7,8,9,10(.رقمیتضح من التحلیل اإلحصائي الوارد في الجدول 
لیات وسیاسات مالیة وقوانین وتشریعات متھیئة لعملیة جذب االستثمارات المحلیة أي ال توجد ا

 والدولیة.

 الفرضیة العدمیة الثالثة:

ال یوجد اثر ذو داللة إحصائیة بحیث ال یعد القطاع المصرفي الحكومي العراقي بكافة مؤسساتھ 
 في القطاع المصرفي الخاص. قطاعا" استثماریا" كما ھو الحال

) یوجد اثر ذو داللة 11,12,13,14,15الوارد في الجدول رقم.( یتضح من التحلیل اإلحصائي
القطاع المصرفي الحكومي بكافة   مؤسساتھ قطاعا" استثماریا" كما ھو الحال  یعدإحصائیة بحیث 

 في القطاع المصرفي الخاص.

 المحور الرابع

 االستنتاجات والتوصیات

 Conclusionsاالستنتاجات. 1-4

من خالل التحلیل اإلحصائي لفقرات االستبیان والتي تخص موضوع البحث وھو دور القطاع المصرفي 
 الحكومي في عملیة جذب االستثمارات المحلیة والدولیة تبین االتي :

جدارة عدم وجود ھیئات أو مؤسسات ائتمانیة مستقلة سوى كانت محلیة أو دولیة بصفتھا تمنح ال -1
 االئتمانیة إلى المتعاملین مع مؤسسات القطاع المصرفي الحكومي.

لیات وسیاسات مالیة ونقدیة یعتمد علیھا بحیث تكون كفیلة وفاعلة للمشاركة في عملیة التنمیة ال توجد ا -2
 المالیة واالقتصادیة للبلد.  

القطاع المصرفي  ال توجد تشریعات وقوانین خاصة تحكم عمل االستثمار المحلي والدولي في -3
 الحكومي العراقي .

تفتقر المؤسسات المصرفیة العاملة في القطاع الحكومي إلى الوسائل والتكنلوجیا الحدیثة في عملیة  -4
 الصناعة المصرفیة . 

لك ذالجاریة للعاملین في عدم كفایة العوائد الناجمة عن مزاولة النشاط المصرفي في تغطیة النفقات  -5
 القطاع.
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  Recommendationsات . التوصی2-4

 تي :باآلنوصي  من االستنتاجات التي خرج بھا البحث ضوء ما تقدم   من 

 البنك المركزي العراقيب فيئتمانیة ذات حیادیة  مرتبطة تأسیس ھیئات ومؤسسات ا على العمل -1
تمانیة لجدارة االئتعاقد مع مؤسسات ائتمانیة دولیة تعمل على منح المستثمر في القطاع المصرفي االو

 أن تعزز  الثقة لدى المستثمر الخارجي.شأنھا والتي من 
شكل الذي یواكب الالعمل على ھیكلة السیاسات المالیة والنقدیة الحالیة للقطاع وإعادة صیاغتھا ب -2

 التطورات في عملیة الصناعة المصرفیة المعاصرة .
شأنھا رفي الحكومي والتي من على البنك المركزي سن قوانین وتشریعات لالستثمار في القطاع المص -3

 ب واستقطاب االستثمارات المحلیة والدولیة للقطاع.ذج أن تشجع عملیة 
وازم والوسائل الحدیثة في نشاط العمل المصرفي والسیما التكنلوجیا المعاصرة في لاستحداث كافة ال -4

 مجاالت المالیة واالقتصادیة .الالعمل المصرفي المتنوع في كافة 
المصرفي  من التوصیات األنفة الذكر والتي سوف تساھم في زیادة حجم النشاط قدمما تمن خالل  -5

تنوع االستثمارات مما ینعكس إیجابا"  على عوائد ذلك القطاع والتي  اءوتنوع مصادر مدخالتھ جر
 .تكون كفیلة في تغطیة كافة نفقات العاملین 

ي تطویر عمل القطاع المصرفي فھم ن تساأشأنھا  عمل مثل ھكذا بحوث والتي من یوصي الباحث ب -6
 في البلد. خرىألاستثماریة القطاعات الالحكومي بحیث یكون ردیفا" ل
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