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ـب  

 داء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإله
 بعبــــــــد وذــــــــأوحــــــــد   ،ذبهــــــــ إذنعمتــــــــب اذهــــــــو  بنــــــــور   ضــــــــاء  ــــــــا  ا  أســــــــ  اذيــــــــاذ  اذــــــــ   اب    

 ...تمام ه ا اذجهد إوفضلب عل  ف   سجد خا عا  أوحد  
ـــــــ     ـــــــ دو  اأإذ ـــــــ  و ـــــــليعها اذنـــــــ مـــــــأعلـــــــ  وســـــــ ا  اصـــــــاحو اذل ســـــــيد ا  ي  اذبشـــــــي ة اذمني

 ...واعتزازاوسل  ... في ا   وآذةمحمد صل  اهلل عليب 
واذـــــــد   ...ل  اواذ  ... وحمـــــــا همـــــــ   يـــــــ  مبـــــــوظـــــــا ســـــــند  اذمـــــــياذ ...إذـــــــ  مـــــــ  ســـــــه  اذل

 رحمب اهلل...
ـــــــــــــــام ...وجاهـــــــــــــــد  اإلوحمل  اذلـــــــــــــــ اد هما  ...ثقلـــــــــــــــ  اذجلـــــــــــــــو  ســـــــــــــــه ا  أإذـــــــــــــــ  مـــــــــــــــ   ي

 لــــــــــــ  أ...مل  أ بـــــــــــاهلل يقنــــــــــــ أو  يــــــــــــاد  دعـــــــــــاء  ...ورفعـــــــــــ  اأا  ...و ـــــــــــكل  اذبــــــــــــال فه  ا  صب  
 .(أم )...حبابحو اأأاذكواذ  و 

ــــــــــــ  وتعبــــــــــــ   ــــــــــــ  وراحــــــــــــة إذــــــــــــ  ذمــــــــــــ  وهبــــــــــــ  وصــــــــــــا    ل ــــــــــــها ذ فــــــــــــ  ســــــــــــبيا راحت
 زوجت .أوالد ...

 ...وابنت وذد  ا  اذهبد إذ  ثم ة اذل اد وق ة اذعي  وفل 
ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــابي  اذوفــــــــــــــــاء......إذ ــــــــــــــــة ... وين  ذ ــــــــــــــــ اءقــــــــــــــــو   فــــــــــــــــ  اذ  مــــــــــــــــ  رافإورود اذمحب

 ...خوت  وأخوات إب...صحااأ صدقأذ  إواذض اء...
 ... عزاء  اأصدقائأ  .... إذإذ  اذقلعة اذحصينة اذت  اذجأ إذيها عند  دت 

 .......اذمتواض   هد  ثم ة جهدأ
 

 



 

 

 

ـج  

 ع فا ه  و  ـــــــــــــــــ
    اذ ساذة.  توفيقب إلتمام هاذحمد هلل اذ   بنعمتب تت  اذصاذحا  وا ه   سبحا ب وتعاذ  عل    

، ا االمتنو  غ اذشه قــدم بـباذأتــف  إتمام ه   اذ ساذة  ع فا ا باذجميا ذها اذجهود اذ امية اذت  ب ذ  ذم اعدت    
 .اذة   اذ ساذع فا  إذ   ا م  وجهن ، وعلمن ، وأخ  بيد  ف  سبيا إ جاز هاذشه  و وجزيـــا 

از ه   عل  ا جذ لطا ( اق مة صاب  عوض )اذد تور  اذم اعداأستــاذ اذمش فة  ت بجزيا اذشه  أستاذ ماتقد    
 ا  توجيهاتهف  وجد  ذت تابة اذ ساذة، واذ  ف   ا م احا   ا، بح   إر اده ، وصوب ، وتابع قوم ت اذ اذ ساذة،
   ثمارها اذطيـــبة بإذ  اهلل.اذت  تــ ت اذمعل ،ح ص 

اذد تور  مثلة  باأستاذماالقتصاد فا  ا  أتقدم باذشه  اذجزيا إذ  عمادة  لية اإلدارة و ويتطلو من  واجو اذوفاء واذع   
 اذجبور .سوس  

ذ ساذة بوذه  مناقشة اقذه ام عل   ما أتقدم بواف  اذشه  واذثناء إذ  اأساتي  اأفاضا رئيس وأعضاء ذجنة اذمناقشة ا   
 قدي  .عتزاز  وتوت ه  ف  تصويبها واذت  ستهو  محط اوتلضله  بما سيط حو ب م  ملحظا  قيمة سُتكنيها 

اذ ي  رفدو     و ي ه  مية جزيا  ه   وامتنا   اذ  االساتي  االفاضا ف  ق   اذعلوم اذماذية واذمص ف أقدم ما    
ذعليا  وا وذيةاسية اأ ت  اذدر باذعل  واذمع فة و ا وا مصدر ا ذلعطاء ومنهل ذلمع فة وسموا االخلق اذحميدة ف  م ي
و  ، ذ  صلل اذح ناأ.د سا) ويمل  عليب اذواجو با  اقدم ذه  از   عبارا  اذشه  واالمتنا  اذ  اساتي   اذمحت مي 

، و أ.م.د   يد عبا     ،و أ.م.د باس فليح ، و أ.د أحمد  عي  مط  عباد  و أ.د عقيا  ا   اذش ع ، و أ.د بتول
عبد .م.د عل  أ  عبد ، و أ.م.د عل  عبد اذح   راج  ، أ.م.د أحمد  اظ محمد  عمة ، و أ.م.د ضياء زاما خضي  ،

 ..د خوذب راض  ع اب(.م، و أ اذح ي  ها  

 ذة.  ما أسجا  ه   وتقدي   إذ  اذيبي  اذلكو  واإلحصائ  واذعلم  م  اجا تصحيح ه   اذ سا

يبة زماذته  ذ  ى طفقد  ا   ذ ةماذية واذمص فيف  ق   اذعلوم اذ اذماج تي زملئ  طلبة هافة وأقدم  ه   وامتنا   ذ  
 ورفقة رائعة طول اذعام اذدراس .

  جامعة فارة واالقتصاد لية اإلد  ما يطيو ذ  أ  أتقدم باالمتنا  اذعمي  واذصادق إذ  موظل  اذمهتبة اذم  زية ومهتبة  
 ية ذما قدمو  م  رعاية واهتمام.اذقادس

  أ  اهلل عز وجا  وأتمن  مجميعا   اذميلصة أ ه ه بدعواتب اذصادقة، أو تمنياتب  إذ   ا م  سا د   وأتوجب باذشه   
                   واذحمد هلل رب اذعاذمي .   ح ناته يزايجعا ذذك ف  م

 الباحث                                                                                                                                                                                             



 

 

 

ـد  

 (املستخلص)                                                        

ينة من لعلمصرفي ااألداء المالي  فيالخدمات المصرفية االلكترونية  إلى بيان مدى انعكاستهدف الدراسة الحالية        

هذه ت تمثلوتحديد مشكلة أساسية للدراسة من خالل  المالية،المدرجة في سوق العراق لألوراق لمصارف التجارية ا

خالل قياس  منعينة الدراسة للمصارف  المصرفياألداء المالي  فيبمدى تأثير الخدمات المصرفية االلكترونية المشكلة 

و   A.T.Mي عدد أجهزة الصراف اآللممثلة ب ارفية االلكترونية ومؤشراتهالمصبالخدمات  ممثالا اثر المتغير المستقل 

المصرفي  على المتغير التابع ممثالا باألداء المالي ، P.O.Cواجهزة نقاط دفع النقود P.O.S أجهزة نقاط البيع  

رح عدد من تم ط مشكلةالبكل جوانب هذه  ولإلحاطة، ومؤشراته ممثلة بالربحية والسيولة وكفاية رأس المال والتوظيف 

 ؟الدراسةعينة  األداء المالي للمصارف فيمعنوي للخدمات المصرفية االلكترونية  تأثيرهل يوجد  أهمها:األسئلة كان من 

 للمصارف عينة السنوية المنشورة والبيانات والتقاريرعدد من المؤشرات  ولغرض حل هذه اإلشكالية يتم االعتماد على   

 لعينةلمجتمع الدراسة  م ممثالا 2020 -2015من  للفترةع االلكتروني لسوق العراق لألوراق المالية الدراسة على الموق

باط كما اعتمدت الدراسة على عدد من الفرضيات المتعلقة بمعامالت االرت خاصة،( مصارف تجارية 10مكونة من )

ونية ية االلكترية بين متغيرات الخدمات المصرفوالتأثير بين متغيرات الدراسة كان أهمها هل يوجد تأثير ذو داللة معنو

 المالي للمصارف عينة الدراسة.ومتغيرات األداء 

 وتم ،األخرىة عدد من المعادالت الرياضية الخاصة بقياس األداء المالي والمقاييس اإلحصائي واعتمدت الدراسة على    

حليل وبعد ت (SPSS v.r 26)البرنامج االحصائي باستخدام لكل مصرف،  بمتغيرات الدراسةتحليل البيانات الخاصة 

  - أهمها:من  النتائجتلك البيانات توصلت الدراسة إلى مجموعة من 

 ينةعللمصارف  المالي األداء ومؤشرات االلكترونية الخدمات المصرفية مؤشراتبين  العالقة في نوع هناك تباين

في ذلك  والسبب يعود ،الخدمات المصرفية االلكترونية شراتمؤ بعض تتركه الذي األثر تباين في انعكس مما الدراسة

ومن ، ثةلوجيا الحديوالى تفاوت مستويات المصارف في تقديم الخدمات المصرفية االلكترونية ومدى استخدامها للتكن

 ء الماليداللخدمات المصرفية االلكترونية واأل وعالقة االرتباط وتحليلها لمتغيرات الدراسةخالل اختبار الفرضيات 

د زيادة وعن ،وقويةجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية بين معتدلة المصرفي للمصارف عينة الدراسة تبين 

  األداء المالي المصرفي يتغير بشكل طردي.الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان 

 عينة فوالمصار عامة بصورة العراقية التجارية المصارف على يجب -أهمها: دمت الدراسة توصيات كان من كما ق    

لمجتمع ا افراد لجميع المصرفية الخدمات لتصل البيع ونقاط االلي الصراف اجهزة اعداد زيادة بصورة خاصة الدراسة

  وبالتالي زيادة كفاءة األداء المالي لتك المصارف.

لمالي األداء ا(’ (Electronic Banking Services EBSالخدمات المصرفية االلكترونية -* الكلمات المفتاحية: 

 Banking Financial Performance (BFP.)المصرفي 

 

 



 

 

 

ـه  
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 ز -ه اذمحتويا قائمة 
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 Introductionالمقدمة:       

 هذه اذ أخذت الحديثة، توتقنيات االتصاال لوجيا المعلوماتوتكن مجال في مذهال وتطورا   شهد العالم توسعا     

الرئيسة  صراعنمن ال وأصبحت االصعدة وتنوعها مختلفعلى  االقتصادية والمجاالت األنشطةمع  ترتبط التقنيات

بثورة االتصاالت  تأثرت التي المصارف من ضمن هذه القطاعات قطاع وكان نشطةاأل هذه في والتطور للتقدم

المصرفي من خالل ابتكار وصناعة الخدمات المصرفية  تنمية العمل في أهمسهاما  عامال   شكلت حيث والمعلومات

دة من الخدمات التي كانت سببا في توسع األنشطة المصرفية وزيادة عدد الزبائن وتسهيل االستفا ؛االلكترونية

  المصرفية وتقليل تكاليف الحصول عليها.

في  أجهزة الحاسوب وربط مئات الماليين منوالمعلومات  شبكات االنترنيت استخدام ظهور ذلك صاحب وقد   

 بشكل المصرفي العمل االعمال ومنها تطور ثورة بسرعة انطلقت إذ ؛البعض بعضها مع مختلف انحاء العالم

المصرفية االلكترونية هي من المصطلحات الواسعة التي تستخدم لوصف المنتجات المصرفية فالخدمات  ،كبير

( POS( ونقاط البيع ) ATM)لوجيا رقمية حديثة من أجهزة صراف آلي والحديثة والتي تتطلب توفر أجهزة وتكن

 .االلكترونيةمن األجهزة المستخدمة في تقديم الخدمات المصرفية  وغيرها ) POCوأجهزة دفع النقود )

 القطاع استطاع الشامل، وقد المعلومات المتكامل و اقتصاد والدة متسارع بشكل نشهد عصرنا الحاليوفي     

 المعلومات الرقمية وخاصة في مجال تكنولوجيا مجال في الكبير الحاصل العلمي التقدم هذايستثمر أن المصرفي

 القطاع على مباشرة بصورة وقد اثر ذلك العشرين رنالق من التسعينات عقد خالل خاصة وبصفة االتصاالت

 على االقل أو زبائن جدد لجذب المؤسسات المالية والمصرفية بين شديدة تنافسية بيئة خلقبدوره  والذي المصرفي

يرى  ، االنترنيت عقود كانت العشرين القرن من األخيرة أن العقود التصور كان وإذا الحاليين بالزبائن االحتفاظ

 مع الدائم والتفاعل المستمر التواصل لبنة هما والعشرين الحادي القرن من ل والثانيواأل العقدين أن  الباحثينعدد  

 .متغيرات العصر

ية الخدمات المصرفية االلكترونية ودورها في تطور القطاع المصرفي في زيادة القدرة التنافسية همونظرا  أل   

تحقيق أداء مالي مصرفي متميز من خالل األثر اإليجابي للخدمات للمصارف االمر الذي انعكس بدورة في 

 ،وتوظيف رأس المالكفاية راس المال السيولة و  و كالربحية ترونية على مؤشرات األداء الماليالمصرفية االلك

االستراتيجية المقاييس واألدوات  أهمية بالغة في اغلب اقتصاديات العالم ومن أهماألداء المالي المصرفي ذو  عد  اذ ي

المهمة المستخدمة في قياس كفاءة وأداء المصارف من خالل تحليل أنشطة المصرف وبيان اثرها ومعرفة اتجاهات 

وبالتالي فان األداء المالي المتفوق للمصارف ينعكس  ،في تحقيق اهداف المصرف والمساهمةاألداء في المصارف 

في التنمية وتقليل حدة واثار الصدمات واألزمات المالية التي  ويساهمبشكل إيجابي على مختلف نواحي االقتصاد 

 يتعرض لها االقتصاد.
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 نتاجاتوما تولد عنها من  االلكترونية المصرفية الخدمات صناعةية التي تحظى بها هموانطالقا من األ   

 سيما المالية وال لنهضة االقتصاديةا مالمح أحد التي تمثل المعلومات كنولوجيات مجال في هائلة وتطورات

 استخدام القطاع اهذ تبنى إذ وانعكاسها على األداء المالي المصرفي، ضمن القطاع المصرفي منهاوالمصرفية 

قدره ال زيادةوالعمل على  أدائه تحسينمن اجل  واسع نطاق على والمصرفي المجال المالي في الحديثة التكنولوجيا

 .له التنافسية

 إال 2003العام ن العمل المصرفي العراقي منذ داات المصرفية االلكترونية في ميلخدمالعراق فقد دخلت ا اما في  

 .وتحد من تقبل الزبائن لتلك الخدمات انها قد واجهت العديد من المعوقات والتحديات والمخاطر التي تحد من نشاطها

المصارف التجارية  لدى بعضترونية الخدمات المصرفية االلك يةأهمبيان مدى تقديم الدراسة الحالية لهذه  فجاءت  

يتها والوسائل أهموالتعرف على مدى انعكاس هذه الخدمات على األداء المالي للمصارف )عينة الدراسة( وتحديد 

 المستخدمة في تقديم تلك الخدمات والمتطلبات التي تحتاجها.

 تطرق مبحثين: لواألل صن الفتضم ولإلحاطة بجميع جوانب الموضوع جاءت الدراسة الحالية بأربعة فصول،  

 صلة بموضوع الدراسة.السابقة ذات الدراسات بعض الالى الثاني  والمبحث منهجية الدراسة،ل الى والمبحث األ

ل االطار واألالمبحث ، تضمن مباحث لعرض االطار المفاهيمي النظري ةعلى ثالث فقد تضمن الفصل الثانياما   

االطار النظري لألداء المالي المصرفي، وتطرق  تضمن الثاني والمبحثونية، النظري للخدمات المصرفية االلكتر

كما تضمن  ،المبحث الثالث الى العالقة الترابطية بين الخدمات المصرفية االلكترونية واألداء المالي المصرفي

وتضمن متغيرات الدراسة، ل الوصف االحصائيالى ل واألالمبحث ، تطرق مباحث ثالثةل الثالث على صالف

بين  فرضيات التأثير اختباركما تضمن المبحث الثالث ، فرضية عالقات االرتباط وتحليلها اختبار الثانيالمبحث 

ل استنتاجات الدراسة، واأل المبحث تناولمبحثين  ويحتوي على الفضل الرابع  وصوال الى ،  المتغيرات المدروسة

  .ت المستفيدة منهتقديم بعض التوصيات للجها المبحث الثاني ل واوتن

 

احثالب                                                                                                                        
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 لوالمبحث األ                                                      

 منهجية الدراسة

 تمهيد:

 على منهجية الدراسة من حيث )المشكلة،يركز المبحث األول  ،مبحثين يعرض الفصل الحالي   

األهمية، األهداف، المخطط الفرضي للدراسة، طرق جمع البيانات والمعلومات، ووصف مجتمع الدراسة 

وعينتها، حدود الدراسة، األساليب اإلحصائية وبرامج الحاسوب المستخدمة( اما المبحث الثاني فيلخص 

السابقة التي تيسر للباحث الحصول عليها في البيئتين العربية واألجنبية باإلضافة إلى ما  بعض الدراسات

 تميزت به الدراسة الحالية عن سابقاتها.

  -: مشكلة الدراسة -ال: أو

وانعكاسها على  الحديثة،في تقديم الخدمات المصرفية ومع انتشار التكنولوجية  في ظل التطور الحاصل      

مشكلة  االلكترونية وزيادة حدة المنافسة بين المصارف من جراء هذا التطور تتمثل لمصرفيةالخدمات ا

ما مدى انعكاس الخدمات المصرفية االلكترونية على األداء المالي في  - الرئيسية بالتساؤل:الدراسة 

 -تية: المصارف التجارية عينة الدراسة؟ ومن هذه المشكلة الرئيسية انبثقت منه التساؤالت اال

عينة الدراسة؟ وما  التجارية ماهي أدوات الخدمات المصرفية االلكترونية التي تركز عليها المصارف .1

 ؟هو واقع حال هذه القنوات

 ما مدى مساهمة المؤشرات الحالية في تقديم الخدمات المصرفية االلكترونية؟ .2

ألداء المالي المصرفي وان وجدت هل توجد عالقة ارتباط وتأثير بين الخدمات المصرفية االلكترونية وا .3

 ما هو مستوى هذه العالقة؟

 الدراسة  اهمية -: ثانيا  

تكتسب الدراسة الحالية أهميتها من خالل أهمية المتغيرات التي تناولتها ومدى تأثيرها على الوضع  -1

 التنافسي ألي مصرف.

تطبيقها ومساهمتها في رفع  تباين الدور الذي يترتب على قنوات الخدمات المصرفية االلكترونية ومدى -2

التجارية وجذب الزبائن من اجل تقديم أفضل الخدمات المصرفية مستوى المنافسة مع المصارف 

 االلكترونية.

تقديم المساعدة للمصارف التجارية والتعرف على مسببات انخفاض الطلب على الخدمات المصرفية  -3

 االلكترونية من قبل الزبائن.

لذي يشهده القطاع المصرفي من حيث عدد المصارف وضخامة رؤوس أموالها في ظل التوسع الكبير ا -4

وتنوع اعماله المصرفية كل ذلك يتطلب مواكبة التطورات المتجددة ومن هذه التطورات مكننة العمل 

 المصرفي لرفع مستوى اداءه والسرعة والدقة في تقديم الخدمات للزبائن.
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 اهداف الدراسة  -: ثالثا  

وعلى  ،دراسة الحالية على تسليط الضوء على جانب معرفي وأكاديمي في العمل المصرفيتهدف ال    

مختلف المستويات إال وهي الخدمات المصرفية االلكترونية؛ من خالل بيان أثر وعالقة الخدمات المصرفية 

 االلكترونية واألداء المالي ومؤشراته المختلفة في المصارف التجارية عينة الدراسة.

 -اما مع مشكلة الدراسة وأهميتها يمكن تحديد أهم ما تسعى اليه الدراسة الحالية: وانسج

اإلحاطة باألبعاد المعرفية لمتغيرات الدراسة ومكوناتها الفرعية والتطرق الى بعض المفاهيم المالية ذات  .1

تغيرات الدراسة العالقة ومراجعة أهم األفكار المعرفية المقدمة من قبل الباحثين لبناء إطار فكري عن م

 لتسهم في فهم واسع وأدق لتلك المتغيرات.

 عينة الدراسة. التجارية التعرف على واقع الخدمات المصرفية االلكترونية للمصارف .2

 تحديثها في التوسع ومدى االلكترونية، المصرفية خدماتالب التجارية المصارف اهتمام مستوى تحديد .3

 .هذا المجال الحاصل في العالم في تطورتها للومواكب

 المصارف في تقديم الخدمات المصرفية االلكترونية لزبائنها. اتاآلليات التي تعتمدها ادار التعرف على .4

وتبويبها وكيفية الحفاظ على تلك الجوانب االلكترونية  للخدمات المصرفية تشخيص الجوانب االيجابية .5

 .وصياغتها وتقويمها

رتبطة بالخدمات المصرفية االلكترونية والعمل على تحسينها تحديد وتبويب مؤشرات األداء المالي الم .6

 بالشكل الذي يضمن بقاءها واستمرار العمل المصرفي مستقبال .
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 المخطط الفرضي للدراسة -رابعا : 

على ضوء مشكلة واهداف الدراسة وفقا لإلطار النظري والتطبيقي تم تصميم المخطط الفرضي    

 ( 1عالقات الترابطية والمنطقية للدراسة وكما هو موضح بالشكل )للدراسة بناء  على ال

 الصراف اآللي المتغير المستقل: يتمثل بجزء من الخدمات المصرفية االلكترونية )اعداد أجهزة 

ATM،  نقاط أجهزة نقاط البيعPOS، نقاط دفع النقود وأجهزة POC). 

  توظيف رأس المصرفي )السيولة، الربحية،  مؤشرات األداء الماليعدد من المتغير المعتمد: يمثل

 كفاية رأس المال( المال،

 

  المعتمدالمتغير                  المتغير المستقل                                                              

 االداء المالي المصرفي                                                             الخدمات المصرفية االلكترونية                                   

 

  

  ربحية                                                             ATM اآللية   الصراف أجهزة عدد

                                                             

 سيولة                                                                            POSبيع ال نقاط عدد    

 

  كفاية رأس المال                                                                   P.O.Cأجهزة عدد         

 عالقة أثر                     

                        التوظيف  القة ارتباط                                                              ع                  

 (1الشكل )                                  المصدر: اعداد الباحث 

 المخطط الفرضي للدراسة                                                    
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 فرضية الدراسة  - :خامسا  

وانسجاما مع ما تتطلب الدراسة الحالية من تفسير للعالقة بين المتغيرات  الدراسةفي ضوء مشكلة      

 -من الفرضيات الرئيسية والفرعية وكما يلي:  تنسيق مجموعةالرئيسية للدراسة تم 

 . الدراسة متغيرات بين االرتباط عالقة فرضية .1

المصرفي  المالي واالداء االلكترونية المصرفية الخدمات بين معنوية لةدال ذات ارتباط عالقة جدتو  -

 -كما يلي:  فرعية فرضيات منها للمصارف عينة الدراسة وتتفرع

 والسيولة.المصرفية االلكترونية  الخدمات بينذات داللة معنوية  ارتباط عالقة توجد  -أ

 . االلكترونية والربحية ةالمصرفي الخدمات بينذات داللة معنوية  ارتباط عالقة توجد -ب

 . المال رأس االلكترونية وكفاية المصرفية الخدمات بينذات داللة معنوية  بارتباط جد عالقةتو -ج

 . االلكترونية وتوظيف االموال المصرفية الخدمات بينذات داللة معنوية   ارتباط جد عالقةتو -د

 الدراسة. بين متغيرات التأثير فرضية .2

 منها المصارف وتتفرع في المالي واالداء المصرفية االلكترونية للخدمات عنويةم داللة ذات تأثير جدتو -

 -يلي:  كما وهي فرعية فرضيات

 . السيولة على االلكترونية المصرفية للخدمات معنوية داللة ذات تأثير جد عالقةتو -أ

 . الربحية على االلكترونية المصرفية للخدمات معنوية داللة ذات تأثيرعالقة  جدتو -ب

 . المال رأس كفاية على االلكترونية المصرفية للخدمات معنوية داللة ذات تأثيرعالقة جد وت -ج

 .توظف االموال على االلكترونية المصرفية الخدمات معنوية داللة ذات تأثيرعالقة  جدتو -د

 المعادالت المالية واألدوات اإلحصائية المستخدمة  -سادسا : 

 -س األداء المالي للمصارف التجارية )عينة الدراسة( وكما يأتي: تم استخدام المعادالت التالية لقيا .1

 نسب السيولة  -أ

نسبة الجاهزية النقدية =      
النقد  ما في حكمه 

اجمالي الموجودات
*%            ........... (1)        (Bodie et al,2007:440) 

نسبة السيولة النقدية =     
النقد +االستثمار 

اجمالي الودائع
 (64: 2009)فهد،               (2) ...........               %* 

 الربحية  -ب

الموجودات =  علىنسبة العائد      
  صافي الدخل بعد الضريبة

اجمالي الموجودات
*%  ......... (3)      (Penman , 2010 :369) 

رأس المال =  علىنسبة العائد        
  صافي بعد الضريبة

رأس المال
*      %...........(4 )(Keown et al , 2011 : 99) 
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 كفاية راس المال -ج

= نسبة حق الملكية الى اجمالي الموجودات      
  حقوق الملكية

اجمالي الموجودات
 (2009:137 ، المطارنة و ) خنفر( 5.....)  % *

نسبة حق الملكية الى اجمالي الودائع =       
  حقوق الملكية

اجمالي الودائع
 (37 :2011 ، ) الزبيدي      (6.........)*%    

 توظيف األموال  -د

الودائع  إجمالي إلى القروض إجمالي نسبة      
  االئتمان النقدي

اجمالي الودائع
 %*    (.. ..7)   (Sathyamoorthi, 2017:149) 

نسبة توظيف األموال        
 االستثمارات

اجمالي الودائع
    %*.................(............8)    (Ross et al , 2006 : 61) 

 

 التعريفات االجرائية لمتغيرات الدراسة -: سابعا  

 (1)جدول 

 التعريفات اإلجرائية لمتغيرات الدراسة

 المصدر: اعداد الباحث              

 

 

 

 التعريف المصطلح المتغير

الخدمات 

المصرفية 

 االلكترونية

Electronic Banking 

Services(EBS) 

ليات المصرفية التي تقوم الخدمات المصرفية االلكترونية بأنها )تلك العم

المصارف بتقديمها بها بشكل الكتروني يختلف عن الطرق التقليدية في تقديم 

وتقديمها لزبائنها  ،الخدمات المصرفية عن طريق وسائل االتصاالت الحديثة

وتقليل تكاليف الحصول عليها من اجل زيادة عدد الزبائن وحصتها السوقية 

 بقائها( وبالتالي زيادة أرباحها وضمان

االداء المالي 

 المصرفي

Bank Financial 

Performance(BFP) 

المقياس الذي يعتمد على عدة مؤشرات كالسيولة والربحية لقياس الوضع  بأنها

 القائم المالي الوضع على للتعرف ويعتبر من األدوات المهمة ،للمصرفالمالي 

 أسهمها ألداء أو المصرف أداء معين من لجانب أو وقت معين ككل في للمصرف

 .معينة وفترة معين يوم في السوق المالي في
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 -المعتمدة األساليب اإلحصائية  -ا : ثامن

 الوصف أسلوبو بةالمناس االحصائية االساليب توظيف خالل من هاتحليل ،تم درهاامص من البيانات جمع بعد   

  إلى إضافة المعياري والخطأ المعياري واالنحراف الحسابي بالوسط المتمثل االستداللي التحليلي االحصائي

 خالل من الحالية الدراسة متغيرات بين االرتباط عالقة اختبار وكذلك ، الدراسة متغيراتو البيانات طبيعة اختبار

 المعتمد متغيرمؤشرات ال  على المتغير المستقل مؤشرات بين األثر عالقة اختبار كما تم . البسيط االرتباط معامل

، لتحقيق مجموعة من الفرضيات الرئيسية Simple Regression Model االنحدار معامل توظيف خالل من

 SPSS)اإلحصائية  الحزمةهذه االدوات االحصائية تم تنفيذها بواسطة  مصرف، وكلوالفرعية الخاصة بكل 

V.r 26) 

  حدود الدراسة -: تاسعا  

 العراق سوق في المدرجة الخاصة التجارية المصارف من عدد في للدراسة وتمثلت :المكانية الحدود .أ

 .المالية راقولأل

االلكترونية، ومؤشرات االداء  الخدمات المصرفيةبللدراسة: تم اعتماد البيانات الخاصة  الزمانية الحدود .ب

راق المالية عينة الدراسة للمدة من سنة والمدرجة في سوق العراق لأل المالي لبعض المصارف التجارية

 (.2020لسنة ) الى (2015)

 مجتمع وعينة الدراسة  -: عاشرا  

( 10راق المالية  متمثلة ب )والمدرجة في سوق العراق لأل العراقية المصارف التجارية  تم اختيار عدد من    

 -األهلي العراقي المصرف-مصرف بغداد راق المالية وهي )ومصارف تجارية مدرجة بسوق العراق لأل

مصرف التنمية  -مصرف االئتمان العراقي   -الدولي لالستثمار  مصرف اشور  -المصرف التجاري العراقي 

مصرف الشمال للتمويل  -  سط العراقي لالستثماروالشرق األمصرف  - التجاري مصرف الخليج –الدولي 

حيث تم اختيارها لعدد من االعتبارات منها استخدامها وصل للتنمية واالستثمار ( مصرف الم –واالستثمار 

المالية ولم  راقولألأسهمها في سوق العراق  تداولللخدمات المصرفية االلكترونية موضوع الدراسة واستمرار 

يتضمن المصارف  (2والجدول )المركزي العراقي   البنكالتوصية من قبل  أويؤشر عليها مؤشر سلبي كاإلفالس 

 التجارية عينة الدراسة.
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 (2جدول )ال

 المصارف عينة الدراسة

 المصدر: اعداد الباحث

 المصادر واالساليب المستخدمة في جمع البيانات والمعلومات -: أحد عشر

 -لتحقيق هدف الدراسة تم االعتماد على الوسائل العلمية التالية: 

 معية.جا رسائل وأطاريحمصادر المعلومات العربية واالجنبية من كتب ودراسات وبحوث  .1

راق المالية والدراسة المنشورة على موقع سوق العراق وهيئة األالقوائم المالية السنوية للمصارف عينة  .2

( لغرض تحديد مؤشرات االداء المالي لعينة 2020( إلى سنة )2015للمدة الزمنية الممتدة من سنة )

 .الدراسة

 دعن راس المال سنة التأسيس اسم المصرف ت

 التأسيس

عدد  الحالي راس المال

 الفروع

  32 مليار دينار 250 مليون 100 1998 مصرف بغداد  1

 19 مليار دينار 250 مليون دينار 400 1995 المصرف االهلي العراقي  2

 10 مليار دينار 250 مليون دينار 300 1992 العراقي المصرف التجاري  3

 10 مليار دينار 250 مليار دينار 25 2005 مصرف اشور الدولي لالستثمار  4

 4 مليار دينار 250 مليار دينار 250 1998 مصرف االئتمان العراقي  5

 15 مليار دينار 250 مليار دينار 010 2011 مصرف التنمية الدولي  6

 17 مليار دينار 300 مليون دينار 600 1991 التجاريمصرف الخليج   7

 17 مليار دينار 250 مليون دينار400  1993 سط العراقي لالستثمارومصرف الشرق األ  8

 5 مليار دينار 300 مليار دينار  2.5 2004 مصرف الشمال للتمويل واالستثمار  9

 10 ليار دينارم 252 مليار دينار 1 2001 مصرف الموصل للتنمية واالستثمار  10
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 الثانيالمبحث 

 دراسات سابقة

 توطئة

بالدراسة  ذات الصلةعض من الدراسات السابـقة العربية واالجنبية بخالل تطرقه إلى  يـسـعى الـباحث من    

الحالية والتي تعد مرتكزا اساسيا في اغناء وتعزيز الجانب النظري والعملي للدراسة الحالية، وقد تم عرضها 

 -وفق السياق اآلتي: 

 دراسات عربية  -ال: أو

 2012 ، يواالعز دراسة -1

 العراقية المصارف في االلكترونية الصيرفة تطبيق متطلبات توافر مدى سةالدرا عنوان

 خالل من األهلية و الحكومية العراقية المصارف في االلكترونية الصيرفة تطبيق متطلبات توافر مدى بيان الدراسة هدف

 لتحسين مقترحاتوال التوصيات بعض وتقديم ، المصارف بتلك العاملين و المدراء من مجموعة أراء استطالع

 .المصارف تلك في االلكترونية الصيرفة تطبيق واقع

 .واألهلية الحكومية العراقية المصارف مدراء من عدد الدراسة عينة

   .SPSS V16 استمارة االستبيان كأداة للقياس باستخدام البرنامج االحصائي وتم استخدام االستنباطي،المنهج  أسلوب الدراسة 

 جهة من المصارف بين المقاصة عمليات أجراء خالل من جزئي بشكل مطبقة العراق في االلكترونية الصيرفة نإ النتائج أهم

 المقدمة البسيطة االلكترونية المصرفية الخدمات بعض وجود ومع أخرى، جهة من البنك المركزي العراقيو

 االلكترونية الصيرفة تطبيق على درةق أكثر األهلية العراقية المصارف وان اآللي، الصراف خدمة مثل للزبائن

 المصارف في االلكترونية الصيرفة تطبيق متطلبات جميع توافر درجة الن وذلك ، الحكومية المصارف من

 .الحكومية المصارف في نظيرتها من اكبر األهلية

 استخدمت كدراسة سابقة  مجال اإلفادة من الدراسة 

 .المصرفية االلكترونيةاستخدام متغير الخدمات  أوجه التشابه 

 .اختالف أسلوب الدراسة والمنهج االحصائي -1 أوجه االختالف 

 االلكترونية.اختالف مؤشرات في مؤشرات الخدمات المصرفية  -2

 اختالف الحدود الزمانية للدراسة. -3
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 2021بومنصور دراسة ال- 2

 طوير االداء المالي المصرفي اثر تطبيق التقنيات التكنولوجية الحديثة وتأثيرها في ت الدراسة عنوان

التقنيات الحديثة ومعرفة مدى تطبيق المصارف التجارية العراقية لها ومدى مالئمتها لخصوصية   أهمبيان دور  الدراسة هدف

 العمل المصرفي ، ودورها في تعزيز مهارة وجودة االداء المالي المصرفي.

 راق الماليةوسوق العراق لأل عدد من المصارف التجارية المدرجة في الدراسة عينة

 منهج دراسة الحالة والمنهج التحليلي الوصفي أسلوب الدراسة 

الخدمات المصرفية االلكترونية اال انها تبقى محدودة وال ترتقي للمستوى المطلوب مقارنة  يةأهم على الرغم من النتائج أهم

ان فعالية واداء المصرف  المصرفي، كماكبير في االداء بما تشهده الساحة المصرفية العالمية، وكذلك للمنافسة دور 

  .السياسة العامة للمصرف في توجيه واستثمار امواله في التقنيات المصرفية الحديثة فاعليةتزداد مع زيادة كفاءة 

 فضال  عن االستفادة منها في الجانب النظري استخدمت كدراسة سابقة  مجال اإلفادة من الدراسة 

 استخدام مؤشرات الخدمات المصرفية االلكترونية واألداء المالي ابه أوجه التش

 اختالف المنهج االحصائي المستخدم في قياس مؤشرات الخدمات المصرفي االلكترونية. -1 أوجه االختالف 

 .واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا -2

 

 2008 ، قدومي دراسة -3

 االلكترونية يرفةالص انتشار في المؤثرة العوامل الدراسة عنوان

و  معوقاتها أهم وتحليل ، األردنية المصارف توفرها التي االلكترونية المصرفية الخدمات وأنواع طبيعة معرفة الدراسة هدف

 .نجاحها ومقومات مزاياها وابرز ، مخاطرها

 .األردنية المصارف من عدد الدراسة عينة

 .SPSSباستخدام البرنامج االحصائي    ليلي الوصفيمنهج دراسة الحالة والمنهج التح  أسلوب الدراسة

 من عليها الحصول وسهولة السرعة هي األردنية التجارية المصارف تقدمها التي االلكترونية الخدمات مزايا أن النتائج أهم

 وجود عدم هي انتشارها معوقات أهم نوأ ، للمصرف بالنسبة المصرفية الخدمة تقديم كلفة وتقليل ، الزبائن قبل

 في باألنترنت االشتراك تكلفة وارتفاع ، االلكترونية الصيرفة ومزايا بمفهوم الزبائن لدى وأدراك وعي ضعف أو

 الزبائن لدى الوعي نشر ، االلكترونية التحتية البنية توفير ضرورة هي نجاحها مقومات أهم من وان ، األردن

 وتطوير بتحديث والقيام ، رسوم أي من االلكترونيةالصيرفة  خدمات وإعفاء ، االلكترونية الصيرفة بخصوص

 .االنترنت شبكة على االلكترونية للمصارف االلكترونية المواقع

 استخدمت كدراسة سابقة  مجال اإلفادة من الدراسة 

 استخدام متغير الخدمات المصرفية االلكترونية. أوجه التشابه 

 ج االحصائي.اختالف أسلوب الدراسة والمنه -1 أوجه االختالف 

 اختالف الحدود الزمانية والمكانية للدراسة. -2

 



 

 الثاني        املبحث  منهجية الدراسة ودراسات سابقة ............. ..............................األول  الفصل
 

 

13 

 2018 ،دراسة قوي -4

 الخدمات المصرفية االلكترونية واثرها في جذب العمالء  بالمصارف السودانية  الدراسة عنوان

النظام المصرفي  ةمساهموكذلك مدى ،الخدمات المصرفية االلكترونية في انجاز المعامالت  مساهمةمعرفة مدى  الدراسة هدف

في استقطاب مدخرات الزبائن وتحقيق كفاءة االداء في القطاع  مساهمتهوايضا  ،في ثقة ورضا الزبائن  االلكتروني

 المصرفي.

 .عدد من المصارف السودانية الدراسة عينة

االستبيان باستخدام برنامج  ، من خاللاالستقرائي التاريخي والمنهج االستقرائي الوصفي والتحليلي المنهج  أسلوب الدراسة

.SPSS 

 % وكذلك5الخدمات المصرفية االلكترونية في تنمية الشعور في زيادة واستقطاب مدخرات الزبائن بنسبة  تساهم النتائج أهم

الخدمات المصرفية االلكترونية في زيادة استقطاب الزبائن مع زيادة الشعور باالنتماء للمصرف وتحقيق  تساهم

 من الرضا، فضال انها تمنح ميزة تنافسية للمصرف.درجة عالية 

 فضال  عن االستفادة منها في الجانب النظري استخدمت كدراسة سابقة مجال اإلفادة من الدراسة 

 استخدام متغير الخدمات المصرفية االلكترونية. أوجه التشابه 

 اختالف أسلوب الدراسة والمنهج االحصائي. -1 أوجه االختالف 

 لحدود الزمانية والمكانية للدراسة.اختالف ا -2

 

 2016 ،دراسة يوسف وقاسم-5

اثر الخدمات المصرفية االلكترونية في االداء المالي للمصارف دراسة تطبيقية على المصارف العامة  الدراسة عنوان

 في سورية

إجراء دراسة تطبيقية  من خاللللمصارف،  الخدمات المصرفية اإللكترونية في األداء المالي تحدثهاألثر الذي  بيان الدراسة هدف

 ا.العامة في سوري بعض المصارف على

ائل المصارف التي أومن  باعتبارهكوحدة معاينة وتحليل،  في سورياالعقاري اجراء الدراسة على المصرف تم    الدراسة عينة

، ونظرا لتوفر البيانات المالية ايتبنت العمل المصرفي اإللكتروني وتقديم الخدمات المصرفية اإللكترونية في سور

، الدراسةساعد على إجراء الدراسة اإلحصائية وخدمة هدف  االمر الذيللفترة ما قبل تقديم الخدمات اإللكترونية 

 .2013ولغاية عام  1995من عام  للفترةإذ تم إجراء الدراسة 

 .Panal Dataباستخدام منهجية استخدام األسلوب التحليلي  أسلوب الدراسة

لم يحقق  االصول، المصرفوجود تأثير لكفاءة استخدام الخدمات المصرفية االلكترونية في معدل العائد على  النتائج أهم

 األجهزة.الغاية المرجوة من االستثمار في االجهزة نتيجة االستثمار الزائد في تلك 

 ري استخدمت كدراسة سابقةفضال  عن االستفادة منها في الجانب النظ مجال اإلفادة من الدراسة 

 واألداء المالي المصرفي  استخدام متغير الخدمات المصرفية االلكترونية أوجه التشابه 

 اختالف أسلوب الدراسة والمنهج االحصائي. -1 أوجه االختالف 

 اختالف مجال تطبيق الدراسة -2
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 دراسات اجنبية -ثانيا : 

1- Boyacioglo,2010 

 An Evaluation of Internet Banking in Turkey الدراسة عنوان

 تقييم الصيرفة االلكترونية في تركيا 

وتقييم أداء المصارف التركية  ،بيان مدى تبني المصارف التركية للصيرفة االلكترونية عن طريق االنترنيت الدراسة هدف

 فيما يخص تقديم الخدمات المصرفية االلكترونية من خالل المواقع االلكترونية.

عملت الدراسة على تقييم أداء المواقع االلكترونية للمصارف التركية ومستوى الخدمات المصرفية االلكترونية  الدراسة عينة

وتم توزيع استمارة االستبيان على عينة من زبائن ،التي تقدمها من خالل استمارة استبيان اعدت لهذا الغرض

 مصرفا تركيا. 22شخصا يمثلون زبائن  630المصارف التركية بلغ قوامها 

 SPSSباستخدام البرنامج االحصائي   استخدام اإلحصاء الوصفي التكراري والنسب المئوية  أسلوب الدراسة 

المصرفية االلكترونية عبر شبكة  الخدمات تقديم مجال في جدا جيدا ي عد التركية المصارف أداء إن 1 النتائج أهم

 االنترنت.

على الخدمات المصرفية بالطريقة االلكترونية هم من األشخاص  إن الزبائن الذين يفضلون الحصول 2

 على استخدام االنترنت بكثرة في حياتهم اليومية. عتادينالم

العوامل المؤثرة في تفضيالت زبائن المصارف التركية هي بالترتيب بحسب درجة تأثيرها:  أهمإن  3

 ى الدخل.المهارة في استخدام الحاسوب واالنترنت، مستوى التعلم، مستو

 استخدمت كدراسة سابقة مجال اإلفادة من الدراسة 

 استخدام متغير الخدمات المصرفية االلكترونية. أوجه التشابه 

 اختالف أسلوب الدراسة والمنهج االحصائي. -1 أوجه االختالف 

 اختالف الحدود الزمانية والمكانية للدراسة. -2

 

 Aderonke & Charles,2010دراسة  -2

 An Empirical Investigation of the Level of Users’ Acceptance of E-Banking in Nigeria دراسةال عنوان

 تحقيق تجريبي في مستوى قبول المستخدمين للخدمات المصرفية اإللكترونية في نيجيريا

امل التي تؤثر في تبني المستخدمين العو أهمقياس مدى قبول المستخدمين للخدمات المصرفية اإللكترونية والتعرف على  الدراسة هدف

 لهذه الخدمات اإللكترونية وما هي العوائق التي تحول دون استخدام هذه الخدمات في نيجيريا.

الدراسة نموذج قبول  (TAM) استبانة وزعت على المستخدمين، واعتمدت كإطار مفاهيمي 500كانت أداة الدراسة  الدراسة عينة

 ل التي تؤثر في قبول المستخدمين للخدمات المصرفية االلكترونية.التكنولوجيا لمعرفة العوام

 .SPSSباستخدام البرنامج االحصائي   استخدام اإلحصاء الوصفي التكراري والنسب المئوية  أسلوب الدراسة

االلكترونية  اليزال األكثر استخداما من بين الخدمات المصرفية ATMف االلي راالص ان إلى الدراسة وتوصلت النتائج أهم

 مريحة وسهلة ألنها اإللكترونية المصرفية الخدمات استخدام يفضلون المستخدمين ان إلى توصلت كمااألخرى 
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أنظمة  وأمن الشبكات أمن ان الدراسة بينت كما احتياجات المستخدمين، تلبي كما والجهد الوقت وتوفر االستخدام

 .اإللكترونية المصرفية استخدام الخدمات في غبينراال امام رئيسيا عائقا تشكل المعلومات

مجال اإلفادة من 

 الدراسة 

 فضال  عن االستفادة منها في الجانب النظري استخدمت كدراسة سابقة

 استخدام متغير الخدمات المصرفية االلكترونية. أوجه التشابه 

 اختالف أسلوب الدراسة والمنهج االحصائي. -1 أوجه االختالف 

 لزمانية والمكانية للدراسة.اختالف الحدود ا -2

 قياس اثر مؤشرات الخدمات المصرفية االلكترونية في األداء المالي المصرفي -3

 

 Sardar, K., & Shamim  2010دراسة -3

   Electronic Banking & E-Readiness of Adoption by Commercial Banks in Pakistan الدراسة عنوان

 ف التجارية في باكستانراهزية لتطبيقها من قبل المصاالصيرفة االلكترونية ومدى الج

المشاكل التي  أهمتطبيق الصيرفة االلكترونية  و تحديد  على الباكستانية التجارية المصارف قدرة مدى بيان الدراسة هدف

 تواجه عملية التطبيق .

 .يرين العاملين في هذا المصرف في باكستان وتم اجراء المقابالت الشخصية مع بع المد MCBمصرف  الدراسة عينة

 .)نهج استنتاجي( والكمي هج البحث النوعيناستخدام م أسلوب الدراسة

 التقليدية بالطريقة المصرفية على الخدمات الحصول يفضلون األفراد فئة من باكستان في المصارف زبائن إن النتائج  أهم

في حين ان زبائن المصرف من فئة منظمات  ،االلكترونية تطبيقات الصيرفة بعض وجود من الرغم على

المشاكل التي تواجه تطبيق الخدمات المصرفية  أهممن  اإللكترونية،االعمال يفضلون استخدام الخدمات 

االلكترونية هو ضعف االدراك لدى الزبائن بالمزايا التي توفرها هذه الخدمات مع ضعف الثقة من قبل الزبائن 

 المصاحبة لتلك الخدمات. وخوفهم من الخروقات االمنية

 استخدمت كدراسة سابقة مجال اإلفادة من الدراسة 

 استخدام متغير الخدمات المصرفية االلكترونية. أوجه التشابه 

 اختالف أسلوب الدراسة والمنهج االحصائي. -1 أوجه االختالف 

 قياس اثر مؤشرات الخدمات المصرفية االلكترونية في األداء المالي المصرفي -2

 ختالف الحدود الزمانية والمكانية للدراسة.ا -3
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  Ghezelayagh & Davarpanah,2015: دراسة - 4

 Factors influencing the adoption of electronic banking using rough set theory Case الدراسة عنوان

study: Mellat bank 

 مصرفباستخدام نظرية المجموعة التقريبية دراسة حالة: العوامل المؤثرة في تبني الخدمات المصرفية اإللكترونية 

 مالت

كما هدفت الدراسة الى  ،على كيفية العمليات والتقنيات المستخدمة في الخدمات المصرفية االلكترونية التعرف الدراسة هدف

 .قياس العوامل المؤثر على الخدمات المصرفية االلكترونية من وجه نظر المستخدمين 

 .اإليرانية المصارفعدد من  اسةالدر عينة

 .SPSSباستخدام البرنامج االحصائي   اإلحصاء االستداللي باالعتماد على مقياس ليكرتأسلوب  استخدام  أسلوب الدراسة

جودة االنترنيت  –االمن وسرية البيانات  –سهولة االستخدام  –توصلت الدراسة الى ان عوامل )الفائدة المدركة  النتائج أهم

لها تأثير في قبول المستخدمين للخدمات المصرفية االلكترونية المختلفة وزيادة التركيز عليها يؤدي الى ( 

 .ارتفاع مستوى تبني هذه الخدمات

 استخدمت كدراسة سابقة مجال اإلفادة من الدراسة 

 استخدام متغير الخدمات المصرفية االلكترونية. أوجه التشابه 

 أسلوب الدراسة والمنهج االحصائي. اختالف -1 أوجه االختالف 

 قياس أثر مؤشرات الخدمات المصرفية االلكترونية في األداء المالي المصرفي -2

 

 .Siddik et al ( 2016)دراسة -5

 :Impacts of e-banking on performance of banks in a developing economy الدراسة عنوان

empirical evidence from Bangladesh 

 ثر الخدمات المصرفية االلكترونية على اداء البنوك في اقتصاد نامي :دليل تجريبي في بنغالدشا

مصرف للفترة من  13باستخدام بيانات ،اختبار الخدمات المصرفية االلكترونية على مستوى اداء المصارف  الدراسة هدف

مصرفية االلكترونية على اداء حققت هذه الدراسة بشكل تجريبي في تأثير الخدمات ال 2013الى  2003

 البنغالدشية المقاسة من حيث العائد على حقوق الملكية والعائد على االصول وصافي هامش الفائدة    المصارف

 .2013الى  2003مصرفا في بنغالدش للفترة من  13 الدراسة عينة
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 .OLSتقنية المربعات الصغرى  استخدام اإلحصاء الوصفي و السالسل الزمنية باالعتماد على  اسلو الدراسة

بشكل  المساهمةفي  تبدأمن خالل تحليل المربع االدنى اظهرت الدراسة ان الخدمات المصرفية االلكترونية  االستنتاجات أهم

ايجابي في عائد المصارف على حقوق الملكية بفاصل زمني يمتد الى سنتين في حين تم العثور على تأثير سلبي 

في البلدان النامية مثل  أكبرية أهمالتجريبية لهذه الدراسة ذات  التبني، وتعد النتائجمن  لىوخالل السنة األ

  .بنغالدش ألنها سوف تجذب انتباه ادارة المصرف وصانعي السياسات لتوسيع الخدمات المصرفية االلكترونية

 ت كدراسة سابقةفضال  عن االستفادة منها في الجانب النظري استخدم مجال اإلفادة من الدراسة 

 استخدام متغير الخدمات المصرفية االلكترونية ومؤشرات األداء المالي . أوجه التشابه 

 اختالف أسلوب الدراسة والمنهج االحصائي. -1 أوجه االختالف 

 اختالف الحدود الزمانية والمكانية للدراسة. -2

 

 : سابقةالدراسات بعض الجه اإلفادة من أو -ثالثا : 

مشابه للدراسة الحالية من خالل االطالع على السابقة الدراسات بعض الجه االستفادة من أون تلخيص باإلمكا    

اإلفادة  ومحاولةبعض المصادر المستخدمة في اغناء الجانب النظري للدراسة الحالية وتعزيز المرتكزات الفكرية 

يب اإلحصائية المستخدمة في تلك منها في صياغة منهجية الدراسة، وكذلك االطالع على العينات واألسال

 أهمالدراسات وتحديد األفضل منها واألكثر مالئمة لغرض اختبار فرضيات الدراسة الحالية واالطالع على 

 االستنتاجات والتوصيات التي توصلت اليها هذه الدراسات.

 سابقة:الدراسات بعض الما يميز الدراسة الحالية عن  أهم -رابعا : 

ما يميز الدراسة  أهم على سنتطرقالسابق لبعض الدراسات المحلية والعربية واألجنبية  من خالل العرض  

 -الحالية عن دراسات سابقة: 

 اختالف المدة الزمنية التي غطتها الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة. -1

 تبويب عدد من متغيرات الخدمات المصرفية االلكترونية واعتمادها كمؤشرات أساسية. -2

في قياس االستداللي التحليلي وليس الوصفي إذ تم استخدام األسلوب ف األسلوب االحصائي اختال -3

اد االعد والتعامل معمؤشرات الخدمات المصرفية االلكترونية المستخدمة في الدراسة الحالية 

  .POCوأجهزة دفع النقود  POSوأجهزة نقاط البيع  ATMالحقيقية لألجهزة الصراف االلي 

 والعاملين وزبائن المصارف راء بعض مديرياسات السابقة كانت دراسات استطالعية آلمعظم الدر -4

للقوائم اعتمدت الدراسة الحالية األسلوب التحليلي اإللكترونية بينما التي تقدم الخدمات المصرفية 

 .المالية للمصارف عينة الدراسة
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 لوالمبحث األ                 

 ترونيةالخدمات المصرفية االلك

 نشأت وتطور الخدمات المصرفية االلكترونية  -ال : أو

قبل التطرق للخدمات المصرفية االلكترونية ال بد من تعريف الخدمة بشكل عام إذ تعرف على انها أي فعل     

أو أداء يقدمه طرف ما لطرف آخر وهي غير ملموسة، اما الخدمات المصرفية هي عبارة عن مجموعة من 

بمقابل مادي او بدون مقابل فقد يقدم المصرف أحيانا بتحقيق منافع معينة للزبون سواء كانت  لقتتعاألنشطة 

 خدمات مجانية دون مقابل إلى زبائنه.

عندما ظهرت في حينها النقود  ،ترجع بداية ظهور المصارف االلكترونية منذ ثمانينيات القرن الماضيو     

ظهر في باريس في بداية القرن الماضي وكان على شكل قات المصرفية استخدام للبطا لأو نأااللكترونية كما 

تم استخدامها إلجراء المكالمات عن طريق الهواتف العمومية، كما تم استخدام البطاقات المعدنية  ،بطاقة كارتونية 

،ثم لحقت  م 1958 بالستيكية عام بطاقة لأو اكسبريس أمريكان أصدرت عندمافي الواليات المتحدة االمريكية  

والتي تحولت فيما بعد الى   "Bank America card"وتم اصدار بطاقة  م1968بها ثمانية مصارف في عام 

 .( 177:  2017،العالمية )محمد  Visaشبكة ) الفيزا( 

 لوجيةوبدأت هذه الخدمات المصرفية االلكترونية بالتزايد مع التطور الحاصل بالوسائل التكن الوقتومنذ ذلك      

ل مصرف قدم خدماته بشكل الكتروني في منتصف التسعينيات في الواليات المتحدة االمريكية أووكان ظهور 

قوم بتقديم الخدمات المصرفية المصرف االرضي والذي ي لو: الشكل األرفواصبح هنالك شكلين من المصا

رف االفتراضية ( وبدأت المصارف الخدمات المصرفية االلكترونية )المصا يقدم الذي والشكل اآلخر ،التقليدية 

بفتح بوابات الكترونية ستمح من خاللها للزبائن من االطالع على حساباتهم والتمتع بالعديد من الخدمات المصرفية 

مان أااللكترونية عن طريق االنترنيت ووسائل االتصال االخرى من خالل انظمة الكترونية محكمة وبدرجة 

 (. (Kose,2009: 78 ساعة( 24على مدار) متاح  عالية وكثير من هذه الخدمات 

دى الى منافسة ألوجية الرقمية والذي وفي مجال االتصاالت والتكن حدثتكما ان التطورات السريعة التي     

 المتطورة؛ كونهااستخدام التكنلوجيا  علىالمصارف  كان سببا في تحفيز بين المؤسسات المالية، كل ذلك ةشديد

وتقوية العالقة بين الزبائن ومزودي هذه الخدمات وتشجيع  هاتكاليف الخدمات والسرعة في تقديمتساعد على تقليل 

 (.Maduku,2012:176الزبائن على استخدام الخدمات المصرفية االلكترونية بشكل أوسع )

 عربيال المصرف بواسطة م1981 سنة االلكترونية ادخال البطاقات فقد تم القطاع المصرفي،وعلى مستوى     

 تأسست م تم1989 سنة ففي ،العراق بينها من العربية الدول اغلب مصر ومن ثم انتشرت في في االفريقي
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 العراقية والمصارف التجار بين المقاصة االلكترونية وقدمت هذه الشركة خدمة الدفع لخدمات العراقية الشركة

الفيزا  Visaلخدمة  العراق شركة" أسستت وبعدها 1998 سنة لغاية تقديم خدماتها في الشركة هذه واستمرت

 (.120: 2014 االلكترونية )حلبوص، البطاقات مجال في التعامل مجال في المصارف العراقية لخدمة

 (Electronic Banking Conceptمفهوم الخدمات المصرفية االلكترونية ) -ثانيا : 

يوجد  نه  أال إفية االلكترونية في كتبهم ومؤلفاتهم، من الكتاب والباحثين إلى مفهوم الخدمات المصر عدد  تطرق      

تباين واختالف في صياغة مفهوم واحد للخدمات المصرفية االلكترونية، ولكن كانت بمضمون واحد وللوقوف 

( الذي يستعرض عدد من التعريفات الخاصة بتلك الخدمة وحسب اراء 3نورد أدناه الجدول ) ،هذه المفاهيمعلى 

 اب وفقا  للتسلسل الزمني.الباحثين والكت

 (3جدول )ال

 الخدمات المصرفية االلكترونية مفهوم

 المفهوم السنة الباحث ت

1 Kasper & Helsding 2006  عرفت بانها الخدمات التفاعلية التي تتم من  خالل استخدام االتصاالت السلكية

 .( وتقنيات المعلوماتMultimediaوالالسلكية والوسائط المتعددة )

2 Baraghani 2007  ق اجهزة يتزويد المعلومات والخدمات من قبل المصرف الى زبائنه عن طربأنها

 الحاسوب أو الهاتف أو الهاتف النقال. 

3 Sethi & Bhatia 2008  في تحويل االموال واستخدامها عملية استخدام المصارف للوسائل التكنولوجية الحديثة

وبشكل مباشر من حساب Electronic Fund Transfer ( EFTبطريقة الكترونية )

 ألخر بدال من الدفع بواسطة الشيكات التقليدية والدفع نقداً.

5 Santos, nittana 2008  عن الخدمات التقليدية بشكل جذري إلى  تختلفالخدمات والمنتجات الحالية والتي بأنها

ية الحديثة واالكثر ( ويتم تقديمها عن طريق وسائل التكنولوجdigitalالشكل الرقمي )

 انتشارا .

كما  ،بأنها تلك االنشطة والفعاليات غير الملوسة نسبيا وتتميز بسرعة الزوالتعرف  2011 الضمور 6

إال  ،تمثل نشاطا أو اداء  يحدث من خالل عملية تفاعلية تهدف الى تلبية توقعات الزبائن 

 .عنها نقل ملكيةانها وعند عملية االستهالك الفعلي فليس بالضرورة ينتج 

7 Annin et al 2013  عرفت على أنها عملية تنشئ فيها المصارف منصة الكترونية خاصة لزبائنها للوصول

بشكل عام إلى المعلومات وإجراء المعامالت التجارية إلكتروني ا من خالل جهاز 

 .إلكتروني متصل باألنترنت دون الحاجة  لحضور الزبون الى المصرف
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 المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على االدبيات العلمية

 The Importance Of  Electronic Banking Servicesية الخدمات المصرفية االلكترونية أهم-ثالثا :

في في الوقت الحاضر ية واسعة ولها أثر واسع في القطاع المصرأهمتشغل الخدمات المصرفية االلكترونية       

ألنه انعكس بشكل ايجابي على الزبائن لما توفره هذه  ،وانتشر هذا النوع من الخدمات المصرفية بشكل واسع

تنفيذ العمليات المصرفية عبر وسائل االتصال وشبكات االنترنيت في لامر أوالخدمات من مميزات في اصدار 

ر وتحويلها الى الجهات المختصة لدية من اجل البدء في امواي زمان ومكان اذ يقوم المصرف بحفظ هذه األ

 (.148: 2003تنفيذها بطرق الكترونية )بدوي، 

كما تؤدي الخدمات المصرفية االلكترونية الى زيادة التعامل بين المصارف وبناء عالقات بينها االمر الذي     

: 2003، الشرقاويالحواجز بين المصارف. )يساعد على النجاح واالستدامة والبقاء في السوق المصرفية وازالة 

18.) 

قل نفقة من أموقع الكتروني لتقديم الخدمات المصرفية االلكترونية هو  أون انشاء بوابة إومن جانب النفقات ف     

انشاء فروع جديدة للمصرف فضال  عن تكاليف انشاء المباني والمعدات باإلضافة الى المورد البشرية الالزمة 

ذه المصارف، ان التسويق المصرفي االلكتروني يساعد المصرف على امتالك ميزة تنافسية وتؤهله الى إلدارة ه

كما ان ، القطاع المصرفيوانجاز العمليات المصرفية اتساقا مع التطورات الحاصلة في أدائه   رفع مستوى 

المال الفكري واالستفادة من س أفي تعزيز ر يساهماستخدام المصارف للتكنلوجيا الحديثة ووسائل االتصاالت 

التطورات واالبتكارات التكنولوجية الجديدة والتي لها انعكاس ايجابي على المصارف وبالتالي فان المصارف 

الصغيرة سوف تكون ملزمة باالرتقاء الى هذا المستوى من التحديات ، وعندها سوف يقوم الزبائن بالمقارنة بين 

تقديم العمليات المصرفية بطرق مبتكرة وحديثة عن طريق شبكات االتصال عملية  2016 الباهي   8

كما تقتصر  ،االلكترونية سواء كان االمر متعلق باألعمال المصرفية التقليدية أو الجديدة

صالحيات الدخول لهذه الخدمات على المشاركين فيها فقط وفقا لشروط االثبات التي 

هذا النوع من الخدمات لن يكون الزبون مضطرا للحضور  وفي ظل ،يحددها المصرف 

 الى المصرف.

وتعرف على انها أنواع من الخدمات التي يمكن من خاللها تنفيذ الكثير من الخدمات  2020 الرواش واخرون 9

 .المصرفية عبر جهاز الحاسوب والهاتف المحمول لزبائن المصرف

 أن دون الحاجة  إلكتروني ا المصرفية بالخدمات الزبون تمتع أنه على تفسيرها يمكن  2020  بلحسن ولطرش 10

ا سمىتو ،المصرف لفروع مادي مظهر له يكون  عبر المصرفية بالخدمات أيض 

االفتراضية وكذلك  المصرفية والخدمات أو المنزلية المصرفية الخدمات اإلنترنت أو

من خالل  لمصرفيةا والخدمات ، بعد عن اإللكترونية المصرفية سمى الخدماتت

 الحاسوب الشخصي.
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واختيار االفضل واالسرع واالقل تكلفة منها وبالتالي فان استخدام المصارف  الخدمات المقدمة من قبل المصارف

 Sundayالحديثة سيكون بمثابة عامل منافسة قوي في جذب عدد اكبر من الزبائن )كنولوجية لهذه الت

&Arnold,2008: 10-11، 206: 2002( و )الحسين ) 

 (17-16: 2012،)الحاج  -أتي: ية الخدمات المصرفية االلكترونية بما يأهمويمكن ايجاز 

ود الخدمات المصرفية ومع وجوتقليل التكاليف والنفقات التي يتحملها المصرف لقاء العمليات المصرفية،  .1

االلكترونية ال يحتاج الزبون القدوم للمصرف وبإمكانه االستفادة من الخدمات المصرفية في مكان اخر، 

ف ألنشاء فروع جديدة للوصل الى زبائنه في المناطق وهذا يوفر نفقات وتكاليف لعدم حاجة المصر

تقديم الخدمات المصرفية عن طريق وسائل االتصاالت على سبيل فأن الجغرافية المعزولة، وبالتالي 

 الهاتف المحمول. أوالرسائل النصية  أوالمثال عن طريق االنترنيت 

سع من الزبائن أوالوصول الى قاعدة  من خالل تقديمه للخدمات المصرفية االلكترونية بإمكان المصرف .2

 من دون الحاجة الى فتح فروع جديدة.

الصمود بوجه المؤسسات المالية االخرى، ان قيام المصرف بتقديم الخدمات االلكترونية له دور كبير في  .3

الحفاظ على الحصة السوقية للمصرف والعمل على زيادتها واستخدم االساليب التسويقية الحديثة من اجل 

 واكبة التطورات الحاصلة.م

زيادة ارتباط الزبائن بالمصرف، ان تقديم المصرف للخدمات االلكترونية يساعد على امتالكه ميزه  .4

 تنافسية وبالتالي تقوية الثقة والعالقة مع زبائنه وزيادة والئهم.

 Benefits Of Electronic Banking Servicesالخدمات المصرفية االلكترونية:  منافع -رابعا : 

ية الخدمات المصرفية االلكترونية وانتشارها بشكل واسع، بدأت هذه الخدمات تطغى على الخدمات همنظرا أل    

 -منها:حققتها للزبائن  منافععدة رغبة الزبائن في تلك الخدمات وهذه الرغبة ناجمة من زيادة المصرفية التقليدية و

الى أكبر عدد ممكن من الزبائن بالمكان والزمان  حيث تمكنت المصارف من الوصول -سهولة الوصول:  .1

المحدد دون الحاجة الى فتح فروع جديدة، وبإمكان هؤالء الزبائن طلب اي خدمة مصرفية مما يوفر 

 (.Calasir,2008: 166الجهد والوقت لهم )

ية الخدمات المصرفية التي تميزت بها هي تقديم الخدمات المصرف منافع: من ضمن التكلفة تخفيض  .2

وبكلفة منخفضة مقارنة بالخدمات المصرفية التقليدية وانخفاض الكلفة هذا يوفر الكثير من االموال 

للمصرف وخاصة تكاليف التشغيل الناجمة من فتح فروع جديدة وكذلك التكاليف االستهالكية االخرى 

الكلفة على المصرف  وهذا من شانه يقلل الكلفة مع تحسين جودة الخدمة وال تقتصر االستفادة من تقليل
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فقط وانما تمتد للزبون ايضا الن كلفة الخدمات المصرفية التقليدية هي اعلى من الخدمات اإللكترونية 

 (.98: 2014)أحمد ،

الخدمات  كافة على المصرفية االلكترونية الخدمات تشملتقديم الخدمات المصرفية بشكل كامل:   .3

 -صارف اضافة الى الخدمات االلكترونية االكثر تطورا وهي: الم تقدمها كانت التي المصرفية التقليدية

 (315: 2007،)الصرن

 الترويج عن الخدمات التي يقدمها المصرف ونشرها بصيغة الكترونية متاحة للجمهور. -أ

 توفير خدمات للزبائن تمكنهم للوصول الى حساباتهم الكترونيا. -ب

 المسحوبة على الزبائن الكترونيا.راق التجارية ودفع وتسوية الكمبياالت واأل -ج

 .تحويل االموال من حساب الى اخر بصورة الكترونية -د

 ادارة المحافظ االستثمارية للزبائن بشكل الكتروني.  -هـ

في  ادى الى السرعة التكنولوجية وسائل السرعة في انجاز الخدمة: ان التطور الكبير والمتسارع في .4

 المصرف زبائن بإمكان أصبح االلكترونية، المصرفية الخدمات منهاو فيها المستخدمة االعمال انجاز

 تواجد لو مما أقصر بوقت تنفيذها أو الخدمة طلب ثم ومن بالمصرف واالتصال الوسائل هذا استخدام

 (166: 2010،المصرف )السيسي  فروع داخل

 Electronic Banking Requirementsمتطلبات الخدمات المصرفية االلكترونية:  -خامسا : 

لغرض تحقيق الهدف  ؛يةاتؤيتطلب تطبيق الخدمات المصرفية االلكترونية البيئة والظروف المناسبة والم   

المنشود من وراء هذه الخدمات والتي تحتاج الى متطلبات ومستلزمات من اجل تطبيقها، وتختلف درجة توفر 

 (54: 2006، )نجم-هذه المتطلبات من بلد ألخر ويمكن ايجازها كما يأتي :

 Technical Requirements التكنولوجية:المتطلبات  .1

الالزم توافرها لنجاح  التكنولوجيايتطلب تطبيق الخدمات المصرفية االلكترونية وجود عدد من المتطلبات     

)المالك  -تطبيق هذه الخدمات، وتسمى هذه المتطلبات التقنية )بالبنية التحتية التقنية( والتي يتم تصنيفها الى: 

 ،2007 :31.) 

( وتشمل كافة االجهزة والمعدات االلكترونية من اجهزة حاسوب Hardware) البنية التحتية الصلبة -أ

 واتصاالت وتكون مهمة في عملية تبادل البيانات والمعلومات الكترونية.

رامج ( وتشمل مجموعة البرمجيات والخبرات والمعلومات مثل بSoftware) المرنةالبنية التحتية  -ب

ومن خالل  ((Applications Programs( وبرامج التطبيقات )(Operating Programs التشغيل

 هذه التطبيقات يتم انجاز الخدمات االلكترونية.
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وتشمل المواقع المكانية والتوصيالت الكهربائية والمناضد التي توضع عليها االجهزة  -المكونات الساندة:  -ج

 والمعدات. 

عبر االقمار  أوواتصاالت السلكية  ،اتصاالت سلكية عين( وهي على نوNetworksشبكات االتصال ) -د

هذه الشبكات بمثابة العمود الفقري لنفيذ  دتوصيل مجموعة من الحواسيب معا، وتع الصناعية، مهمتها

 (.14: 2000االعمال الكترونيا  عبر المواقع المختلفة )النفيعي والحماد،

 Information And Knowledge Requirementsفية: المتطلبات المعلوماتية والمعر .2

في زيادة وفاعلية  تساهميتطلب تطبيق الخدمات االلكترونية توافر نظم معلومات متطورة وحديثة    

 االداء واتخاذ القرار من خالل توفير المعلومات وهذا ال يتحقق اال بوجود نظام معلومات فاعل ومتطور.

" بانها مجموعة متكاملة من العناصر المادية بمنظمات االعمال وتعرف نظم المعلومات الخاصة 

والبشرية التي تعمل معا بهدف تسهيل انجاز الوظائف االدارية وتدعيم عملية اتخاذ القرار من خالل 

في تخطيط عمليات المنظمة والرقابة  المدراءمعالجة البيانات وتوفير المعلومات التي يحتاج اليها 

 (26: 2006)سالم ،عليها"

 (Organizational And Administrative Requirementsالمتطلبات التنظيمية واالدارية ) .3

االلكترونية وجود قيادات ادارية وتنظيمية قادرة على التعامل بكفاءة  المصرفية يستلزم تطبيق الخدمات   

: 2005)ياسين، المعرفة. لوجيا المعلومات واالتصاالت والقدرة على االبتكار وصنع ووفعالية مع نظم تكن

238) 

واضحا لمكونات ثقافة المصرف  ا  تتطلب تطورااللكترونية المصرفية الخدمات  العالق انويرى   

التنظيم الهرمي والتحول نحو التنظيم الشبكي من خالل االنتقال العالقات من النمط  تجاوزالتقليدية باتجاه 

 (.2016: 2005)العالق ،المملة. االجراءات الروتينية  العمودي الى النمط االفقي كما يجب التخلص من

 (Human Requirementsالمتطلبات البشرية ) .4

البد من توافر مجموعة من المتطلبات البشرية لتطبيق الخدمات المصرفية االلكترونية كما حددها    

  -(: 217: 2005 العالق،)

 االتصاالت والبرمجيات.وجود افراد مدربين ومؤهلين للعمل على نظم المعلومات و -أ

للتعلم واالبتكار واالستفادة من التطورات الحاصلة في  يناتاحة الفرصة امام االفراد العامل -ب

 لوجية الحديثة وخاصة المصرفية منها ونقل االفكار االيجابية الجديدة والعمل بها.والتكن

 المورد البشري.منح االفراد العاملين مكافآت وتشجيع االبداع والريادة للمحافظة على  -ج
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التدريب وبناء القدرات من خالل تدريب العاملين على استخدام اجهزة الحاسوب والمعدات  -د

االلكترونية االخرى وادارة المواقع وقواعد البيانات والمعلومات الالزمة للعمل على ادارة الخدمات 

 المصرفية االلكترونية.

 (Financial Requirementsالمتطلبات المالية ) .5

من المشاريع  تعد امول ضخمة كونهأإلى  تحتاجتطبيق الخدمات المصرفية االلكترونية عملية  ن  إ    

وتحقيق االهداف، ومن هذه المتطلبات والنجاح في تقديم خدماته االستمرار  للمصرف التي تضمنالكبيرة 

 (89: 2009)السميري، -هي: 

الخدمات المصرفية االلكترونية، وخصوصا  توفير االموال الالزمة ألنشاء البنى التحتية لتنفيذ -أ

 االجهزة والمعدات الحديثة الالزمة وشبكات االتصاالت.

 الدعم المالي الكافي لتصميم المواقع االلكترونية وتحديث النظم وتحديث البرامج. -ب

البشرية واالستعانة  المواردتوفير االموال الالزمة لصيانة االجهزة والمعدات، وكذلك تدريب  -ج

 ين مؤهلين من خالل الدورات التدريبة.بمدرب

 (Legal And Legislative Requirementsالمتطلبات القانونية والتشريعية ) .6

في  الموظفينمعظم القوانين والتشريعات سنت لتتناسب مع بيئة العمل التقليدية وفقا لمعايير معينة بين  ن  إ    

الخدمات المصرفية االلكترونية يحتاج  نحوفأن التحول من الخدمة، ومن هذا المنطلق  يدينوالمستف المصارف

التقليدية كي تتالءم وتنسجم مع بيئة المصرفية الى تشريعات وقوانين جديدة غير التي تنظم العمل بالخدمات 

 (.4: 2005االعمال االلكترونية. )رضوان ،

 (Security Requirementsالمتطلبات االمنية ) .7

د على استخدام التكنولوجيا وشبكات االتصال االلكترونية فقد تفاقمت المخاطر بالنظر لزيادة االعتما     

جب أو( االمر الذي Hackerاالمنية المرافقة لهذه الخدمات، منها ما يتعلق بالتجسس االلكتروني واالختراق )

راق والتجسس ايجاد العديد من االساليب واالجراءات االمنية التي تساعد على حماية هذه االنظمة من االخت

( عدد من المتطلبات االمنية 38: 2007التحريف بها، وقد حدد )المالك، أوالتالعب بالبيانات  أوومنع سرقة 

 -المهمة ومنها: 

وضع السياسات االمنية المناسبة لتقنيات المعلومات لكي تشمل كافة الخدمات االلكترونية التي يقدمها  -أ

 د من المخالفات االمنية االلكترونية.المصرف للزبائن، ووضع عقوبات رادعة تح

، وفرض عقوبات على في المصرف الموظفينتصميم انظمة داخلية تحدد مسؤوليات وصالحيات كل  -ب

 زبائنه. أوبيانات خاصة بالمصرف  أوتسريب معلومات  يحاول موظفكل 
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 أوف، كالبصمات وزبائن المصر الموظفيناالعتماد على الوسائل االمنية االلكترونية للتحقق من هوية  -ج

 الزبائن. أوالتوقيع الرقمي للحد من التزوير والتالعب بالبيانات الشخصية للموظفين 

 العمل على تطوير نظم الدفع االلكتروني مثل الفيزا كارد والماستر كارد والكي كارد بأمان تام. -د

يتعلق بخدمات  استخدام البرمجيات الحديثة الخاصة بتشفير البيانات والمعلومات، وخصوصا فيما  -ه

( يوضح متطلبات الخدمات 2)الحفاظ على سرية تعامالتهم. الشكل  ىاالنترنيت لتمكين المستخدمين عل

 المصرفية اإللكترونية.      

 

 المتطلبات       المتطلبات                                          المتطلبات                                      

 التنظيمية        التقنية                                     المعلوماتية                                              

 واالدارية          والمعرفية                                                                                           

   

 المتطلبات        لمتطلبات                                                                               ا      

 القانونية     البشرية                                متطلبات الخدمات                                      

 والتشريعية       المصرفية االلكترونية                                                                        

 

 المتطلبات                 المتطلبات                                                              

 االمنية                                                     المالية                            

  (2الشكل )              اعداد الباحث باالعتماد على االدبيات العلمية المصدر:

 متطلبات الخدمات المصرفية االلكترونية                                                 
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 (Electronic Banking Tools) اإللكترونيةدوات الخدمات المصرفية أ -سادسا : 

طريق  عنتقديم الخدمات المصرفية االلكترونية على مجموعة من الركائز واالدوات االلكترونية  يعتمد     

جل تقديم الخدمات للزبائن باقل تكلفة ووقت ممكن وتلك الخدمات أمن  لوجيا المعلومات واالتصاالتواستخدام تكن

وات التوزيع الحديثة )القنوات الوسائل والتي تعتمد على قن أودوات يتم تسويقها عن طريق العديد من األ

االلكترونية ( التي تقدم الخدمات االلكترونية بشكل كامل من بداية اختيار الخدمة من قبل الزبائن وحتى ادائها 

كوسيلة  المصارف أو الزبائننها منصة يستخدمها أالوسائل ب أوبشكل الكتروني ، ويمكن تعريف هذه االدوات 

 :Kabir Saidin,2015االتصاالت االلكترونية ) ات المصرفية عن طريق وسائلومريحة لإلجراء العملي امنه

 -(. وتتمثل ادوات الخدمات المصرفية االلكترونية باآلتي: 113

 -ويمكن تقسيم قنوات تقديم الخدمات المصرفية كما يأتي:  - :لقنوات التوزيعيةا  -1

 عد  والفروع والمكاتب التابعة له، وت   وتشمل المباني الخاصة بالمصرف -قنوات التوزيع التقليدية:  -أ

قنوات التوزيع والتي يتم من خاللها ايصال الخدمات المصرفية  أهمالفروع التابعة للمصرف من 

ل يقدم خدماته التي تكون في مركز النشاط وللزبائن، ويوجد ثالثة انواع رئيسية للمصرف األ

ئتمان والودائع، اما النوع االخير يقدم الخدمات االقتصادي والنوع الثاني يقدم الخدمات االساسية كاال

 .(54: 2005الصناعية( )الصميدعي ويوسف، –العقارية  –المتخصصة مثل )الزراعية 

وهي تلك القنوات التي يتم من خاللها تقديم الخدمات  -قنوات التوزيع الحديثة )القنوات االلكترونية(:  -ب

شكل كامل من بداية اختيار الخدمة من قبل الزبائن حتى ادائها بشكل المصرفية االلكترونية بكافة انواعها وب

 (23-20: 2008)الشمري والعبدالت، -كامل، ومن هذا القنوات هي: 

 ATM( )(Automatic Teller Machineآلة الصراف اآللي) -1

 مستقل ومتصلةبشكل  أومنتشرة في اماكن مختلفة موضوعة على الجدران الوهي اآلالت     

يقوم الزبون  حيث ،الحديثةسوب الرئيسي بالمصرف عن طريق احدى وسائل االتصاالت بالحا

ايداع االموال  أوالبالستيكية للحصول على خدمة معينة سواء كانت سحب  أوباستخدام البطاقات الذكية 

 الخ.الحصول على كشف الحساب ....... أو

ويعتبر  لألفراد،لزمات العمل المصرفي يل هذه االجهزة واصبحت من مستغبدء تش م1975ومنذ عام   

John Shepherd  أوهو( ل من اخترع آلةATM لصالح )مصرف ( Barclays في شمال لندن )

من سحب النقود بسبب  ohn ShepherdJوتعود فكرة اختراع هذه اآللة عندما لم يتمكن  ،م 1967عام 

ها تبلورت لديه هذه الفكرة والتي كان عطلة يوم السبت في حينها وبسبب حاجته الملحة للنقود في حين
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وتشير االحصائيات الى وجود أكثر من ايام في االسبوع  7ساعة و  24وح المفت المصرفعنوانها 

 منتشرة حول العالم. (ATMمليون ونصف آلة )

 (Home Banking)الصيرفة المنزلية  -2

لكترونية من خالل الحاسوب وهي احدى االدوات التي يتم من خاللها تقديم الخدمات المصرفية اال  

اي مكان اخر ويتم االتصال بحاسوب المصرف عن  أوالمنزل  أو( في مكان العمل P.Cالشخصي )

ا معا همكأل أو( Pin Numberعن طريق ) أو( Passwordطريق الرقم السري الخاص بالزبون )

 للحصول على الخدمة المصرفية المطلوبة.

 ( (Electronic Points of Sale Services( POS)نقاط البيع االلكترونية  -3

اجهزة صغيرة يتم وضعها في اماكن مختلفة من المحال التجارية والموالت  أو آالتوهي على شكل   

 أو الزبون االستفادة من هذه الخدمة من خالل البطاقات الذكية أوومراكز التسوق، ويمكن للمستفيد 

فع يتم خصم مبلغ الشراء من الحساب الخاص بالزبون البطاقات البالستيكية وعند اتمام عملية الد

 والتي تعمل طوال اليوم. (POSالكترونيا  عند تمرير هذه البطاقات في آلة )

 ( (Points Of Cash( POC) دفع النقودنقاط  -4

بأجهزة نقاط البيع إال انها تستخدم لدفع النقد الفوري في  شبيهصغيرة اجهزة  أو آالتعلى شكل  هي  

يتم إلى شخص يعمل عليها تحتاج  ألنهان المتواجه فيها وهي تختلف عن أجهزة الصراف اآللي األماك

، ويمكن للمستفيد أو الزبون االستفادة من هذه الخدمة من خالل مكاتب خاصةوضعها في اماكن 

 وسحب مبلغ معين من النقود. البطاقات البالستيكية أو البطاقات الذكية

 -(: Digital T.Vالتلفزيون الرقمي ) -5

االقمار الصناعية من خالل ربط جهاز التلفزيون الموجود في المنزل  ساطةتعمل هذه االداة عن بو  

بحاسوب المصرف ويمكن الدخول على هذه الخدمة واالستفادة منها عن طرق الرقم السري الخاص 

 ( لتنفيذ الخدمة المطلوبة.Passwordبالزبون )

 (Call Center) الزبائن تسمى أيضا مركز خدمة  أو (Phone Banking) الصيرفة الهاتفية -6

تقوم المصارف بفتح خدمات الكترونية عن طريق مراكز االتصاالت، ويمكن للزبون    

االستفادة من خالل هذه الخدمة وقيامة بتحويل االموال الى زبون اخر واالستعالم عن رصيده 

 ساعة. 24لخدمة تعمل على مدار ن هذه اأوحساب الودائع والقروض التي يملكها، كما 
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  -(: Internet Banksاالنترنيت ) مصارف -7

والسبب يعود الى األخرى ية من ادوات الخدمات المصرفية االلكترونية أهمة االكثر تعد هذه االدا  

م والذي نتج عنها ما يسمى لالعدد الهائل والكبير من مستخدمي الشبكة العنكبوتية بين مختلف ارجاء العا

 -( والتي تكون على نوعين: Virtual Banksاالفتراضية ) المصارف

ل يختص بالخدمات المصرفية االلكترونية وتتم عن طريق شبكة االنترنيت الدولية من والنوع األ -أ

خالل ربط المصارف بالشبكة الدولية، وتتيح هذه الخدمة للزبون االستفادة من الخدمات في أي 

 الشخصي واالستفادة من الخدمات. أوكان من خالل الرقم السري مكان في العالم وفي أي وقت 

 أوالنوع الثاني يختص بالتجارة االلكترونية عبر شبكة االنترنيت بين كل من البائع والمشتري  -ب

-40: 2008الشمري والعبدالت،بالعكس لغرض تسوية مبالغ الصفقات وااللتزامات فيما بينهم )

42) 

  -: (Mobile Bankingالصيرفة المحمولة ) -8

هي خدمات مصرفية يتم تقديمها عن طريق جهاز الموبايل ويمتلك الزبون رقم سري يمكنه من   

 الدخول الى حسابة والتعرف على الخصم واالستفادة من باقي الخدمات.

 (99 -98: 2005)العاني ،( Electronic Cardsالبطاقات االلكترونية )  -ب

اقة بالستيكية مدفوعة االموال بشكل مسبق من قبل الزبون وهي لبطاقة االلكترونية عبارة عن بطا   

بمثابة مخزن للقيمة المالية بقدر ما تم تعبئتها من قبل الزبون بواسطة المصرف ويتم استخدامها عبر 

هذه  أهمومن  (POSشبكة االنترنيت وكذلك باإلمكان استخدامها للدفع ضمن اجهزة نقاط البيع )

 -هي كما يأتي:  المتداولةالبطاقات االلكترونية 

(: هي عبارة عن بطاقة الكترونية تمنح لحاملها سقف ائتماني Credit Cardالبطاقة االئتمانية ) -1

محدودا للسحب منها وتصدر برسوم سنوية ويتم استقطاع الفائدة من الرصيد غير المدفوع، وهي 

ات الخاصة بالمستفيد من ممغنطة تحتوي على كافة المعلوم أوتعمل بواسطة شريحة الكترونية 

الكي كارد( )حداد  –الماستر كارد  –هذه البطاقة وتكون على عدة انواع منها بطاقات )الفيزا كارد 

 (58: 2005وهذلول ،

وهي عبارة عن بطاقة مصرفية تصدر من اجل استخدامها في  :(Debit Creditالبطاقات المدينة ) -2

لشراء السلع والخدمات، وفي هذا  أوموال الحساب الجاري الخاص بالزبون، لغرض سحب اال

النوع من البطاقات يحدد المصرف حدا اعلى للشراء، كما يمكن استخدامها للسحب من اآلالت 

(ATM .) 
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وهي بطاقات الكترونية مغطاة بسقف مالي محدود ويقوم  (:(Charge Creditالبطاقات الوقائية  -3

اللتزامات المالية سواء كانت على شكل سحب نقدي المستفيد من هذه البطاقات بسداد المستحقات وا

مقابل شراء السلع والخدمات، وفي هذه الحالة يحدد المصرف حدا اعلى لعمليات الشراء كما  أو

 (.ATMيمكن استخدامها للسحب من اآلالت )

وهي بطاقات بالستيكية تحتوي على قرص رقيق محفور على  :(Smart Cardالبطاقات الذكية ) -4

الشطب ويتم قراءة  أولدية القدرة على التحكم وحماية البيانات المخزونة فيه من االضافة البطاقة 

هذه البيانات من خالل القارئ عندما تمرر هذه البطاقة من خالله، وتعد هذه البطاقات من 

%، 2تزيفها هي اقل من  أوامان عالية وفرص تزويرها  تمتاز بدرجة الحديثة، كمااالختراعات 

 wonglimيمكنه تقديم أكثر من خدمة ضمن هذه البطاقة الواحدة من هذا النوع ) والمصرف

piyarat,2013: p6.) 

 (Electronic Checksالصكوك االلكترونية ) -5

الصك االلكتروني هو عبارة عن رسالة الكترونية مؤمنه وموثوق بها يتم ارسالها من قبل الزبون    

االخير بتقديمة للمصرف الذي يعمل عبر االنترنيت مصدر الصك الى شخص اخر )حامله( ويقوم 

ليقوم المصرف من التحقق من هذه الرسالة ومن ثم تحويل قيمة النقدية الى حساب الشخص الحامل 

أعادته الكترونيا الى  أوالصك االلكتروني ، وبعد ذلك يقوم المصرف بإلغاء الصك  أولهذه الرسالة 

ة دليل يؤكد استالم حامل الصك لقيمته النقدية بعد تأكده )حامل الصك ، ليكون بمثاب الذي سلمالشخص 

الصك( من تحويل قيمته لحسابه، ويعد الصك االلكتروني من االدوات المفضلة في المعامالت التجارية 

وخصوصا لألفراد الذين ال يمتلكون بطاقات ائتمان كما يتميز الصك االلكتروني عن بطاقات االئتمان 

ن ويعد وسيلة اكثر امانا من البطاقة االئتمانية ،وال يشترط لحامل يت الكبيرة تقدر بالماليبتنفيذ المعامال

الصك االلكتروني ان يكون لدية حساب في نفس المصرف ويتم التسوية عن طريق المقاصة 

 (. Markusm2013: 5االلكترونية .)

 Electronic Banking Risksمخاطر الخدمات المصرفية االلكترونية  -سابعا : 

يرافق عملية تنفيذ العمليات المصرفية االلكترونية ضمن بيئة االعمال المختلفة والمتغيرة العديد من   

تقل تبعا لإلمكانات المتعلقة  أوالمخاطر والتي تكون بمثابة عائق امامها، وهذه المخاطر قد تزداد 

 بسرعة اكتشافها والسيطرة عليها. 

االعمال تعد من المشاكل وتتمثل في كيفية التعرف على المخاطر وادارتها. ان هذه التغيرات في بيئة   

 -هذه المخاطر:  ومن
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 (Operational Riskمخاطر التشغيل ) .1

عند عدم مالئمة تصميم هذه النظم  أوتنشأ هذه المخاطر في حالة عدم كفاية التامين على نظم التشغيل  

 خدامها من قبل الزبائن وذلك على النحو االتي:عدم كفاية الصيانة، وكذلك نتيجة سوء است أو

تتمثل هذه المخاطر بعمليات االختراق للنظم الخاصة  -التأمين الخاص بالنظم:  كفايةعدم  -أ

سواء تم  واستثمارهابالمصرف لغرض الوصول والتعرف على الحسابات الخاصة بالزبائن 

المصرف اتخاذ اجراءات من خارجة، ويتوجب على  أوفي المصرف  الموظفينذلك من قبل 

 (.524: 2010)شاهين، كفيلة لكشف مثل هذه االختراقات.

يحصل ذلك في حالة عدم االحاطة والمعرفة من قبل  -االستخدام الخاطئ من قبل الزبائن:  -ب

نتيجة سماحهم لعناصر اجرامية باختراق حسابات  أوالزبائن بإجراءات الوقاية والتامين، 

عند عدم  أومليات غسيل االموال عن طريق معلوماتهم الشخصية، القيام بع أوزبائن اخرين 

 .(43: 2006اتباعهم اجراءات التامين والوقاية الالزمة. )الجنيبهي والجنيبهي، 

وتنشأ نتيجة اخفاق النظم وعد استيعابها لطلبات  -عمال الصيانة: أ أوعدم مالءمة تصميم النظم  -ج

صيانتها، وغالبا ما تحدث هذه  أوالخاصة بالنظم  الزبائن، والبطء في معالجة وحل المشاكل

المشاكل عندما يتم االعتماد على جهات خارجية، االمر الذي قد يؤدي الى تسريب معلومات 

 التقنية لمستخدمي شبكة االنترنيت أوظهور بعض المشاكل الفنية  أوعن حسابات الزبائن، 

وحتى ال الي زعزعة ثقة الزبائن به، وهذا بدوره يؤدي الى فقدان المصرف لمصداقيته وبالت

ينبغي عليه مراقبة اداء تلك الجهات ومراجعة العقود المبرمة  اكلالمشيتعرض المصرف لهذه 

 معها.

من في المصرف، ويجب على مكونات النظام اآل أهمتعتبر البيانات من  -سالمة البيانات:  -د

مة وربطها مع االنظمة االخرى ادارة المصرف ان تعمل على زيادة كفاءة وتحسين تلك االنظ

داخل المصرف والمؤسسات المالية االخرى لضمان ديمومة العمل وتوفير الخدمات 

 المصرفية على مدار الساعة.

تحدث هذه المخاطر في حالة حدوث راي سلبي  -(: (Reputation Riskمخاطر السمعة  .2

ى شبكة االنترنيت، مما تجاه المصرف، نتيجة حدوث اختراق الموقع االلكتروني للمصرف عل

يؤثر سلبا على المصرف االمر الذي يستوجب وضع استراتيجية مناسبة لالتصاالت من اجل 

 حماية سمعة المصرف.
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ترتبط هذه المخاطر بالتغيرات  -(: Technological Riskالمخاطر التكنولوجية ) .3

فيما يتعلق باألفراد على مواكبة هذا التطور وخاصة  قدرة المصرفالتكنولوجية السريعة وعدم 

لوجية في مجال وفي المصرف وعدم قدرتهم وقلة الخبرة لديهم في مجاراة هذه التكن الموظفين

 .(235: 2010 الطائي،العمليات المصرفية وبالتالي حدوث قصور في ادائها. )

 العمل المصرفي يعمل ضمن البيئة القانونية والتشريعية -(: Legal Riskالمخاطر القانونية ) .4

القواعد  أوحدى القوانين إوتنظم عملة قوانين خاصة به، وتحدث هذه المخاطر في حالة انتهاك 

واالنظمة الخاصة بالعمل المصرفي ومنها عدم التحديد الواضح للحقوق وااللتزامات الناتجة من 

 (.524: 2010)شاهين،. األموالوكذلك عمليات غسيل  الخدمات المصرفية االلكترونية،

تتمثل هذه المخاطر بالمشاكل التي تواجه المصرف   - :(Sudden Riskالمفاجئة )المخاطر  .5

في ، وكذلك سياسة القروض المصرفية اذ ان فشل المشاركين هعندما يحدث نقص في السيولة لدي

راق المالية بشكل عام بالوفاء بالتزاماتهم بعمليات وفي سوق األ أو كترونياعملية نقل االموال ال

لسداد قد يؤدي الى اضعاف قدرة مشاركين اخرين بالوفاء بالتزاماتهم في الموعد المحدد ا أوالدفع 

توضيح هذه المخاطر في  المالي ويمكناالمر الذي يؤدي الى زعزعة وعدم االستقرار في السوق 

 (.3)الشكل 
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                                  مخاطر                                                          

 التشغيل                                                                                                   

  

 المخاطر               المخاطر                                                                                          

 القانونية                 مخاطر الخدمات                          التكنولوجية                                      

 والتشريعية            المصرفية االلكترونية                                                                           

 

   

 المخاطر           المخاطر                                                                          

 المفاجئة           السمعة                                                                            

  (3الشكل )          اعداد الباحث باالعتماد على االدبيات العلمية المصدر:

 مخاطر الخدمات المصرفية االلكترونية                                                                 

 طبيعة ومفهوم المصارف االلكترونية -ثامنا : 

 أو( وسمي بالمصرف المنزلي، On Line Banking) م1995ل مصرف الكتروني في عام أوظهر    

( عندها اخذ الزبائن باالتصال والوصول (Remote Electronic Bankني عن بعد المصرفي اإللكترو

لحساباتهم لدى المصرف وتمكنوا من الدخول اليها واالستفادة من الخدمات المصرفية االلكترونية المقدمة عن 

أصبح لوجيا المعلومات واالتصاالت، حيث وطريق خط خاص، وتطور هذا المفهوم مع التطور الحاصل في تكن

 بإمكان الزبائن من الدخول الى حساباتهم عبر شبكة االنترنيت ومعرفة تفاصيلها.
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ساس وجود البرمجيات الخاصة بتقديم هذه الخدمات أوتستند فكرة الخدمات المصرفية االلكترونية عن بعد على     

خاص بالزبون بحزمة المصرف يقوم بتزويد جهاز الحاسوب ال ن  أخر آ( بمعنى P.Cداخل الحاسوب الشخصي )

تكون احيانا مقدمة بشكل مجاني حسب السياسة التي يتبعها المصرف في  أومن البرمجيات مقابل رسوم معينة 

الحصول على  أوتقديم خدماته، وهذا ما يمكن الزبون من القيام بالعمليات المصرفية عن بعد )المصرف المنزلي( 

 PFMف هذه الحزم بـ)برمجيات االدارة المالية الشخصية( حزمة البرمجيات من الجهات المزودة لها وتعر

 (.19: 2013)أقبال،

لى مصرف قائم إالمصرف االلكتروني هو ليس مجرد فرع تابع  ( أن  Awwad, 2009: p262)ويقول       

ن يقدم الخدمات المصرفية، وانما هو موقع مالي اداري وتجاري استشاري متنوع وشامل للخدمات وله وجود وكيا

المواقع االلكترونية المرتبطة  الى مستقل، وفي حالة عجز المصرف عن اداء خدمة مصرفية ما، فانه يتم اللجوء

بها والتي تم التعاقد معها للقيام بتقديم هذه الخدمات عن طريق تلك المواقع اإللكترونية وبهذا تكون حلقة الوصل 

  لزبائن.بين المصارف المقدمة للخدمات المصرفية وا

كما يمكن تعريف المصرف االلكتروني بأنه ذلك المصرف الذي يستند في عمله على تقديم الصيرفة المنزلية      

(Home Banking( والخدمات المصرفية من خالل الهاتف )Phone Banking وكذلك عن طريق شبكة )

لوجيا ووفة في عالم تكن( وغيرها من الوسائل واالدوات اإللكترونية المعرInternet Bankingاالنترنيت )

 (.127: 2001المعلومات واالتصاالت. )طريبة ، 

التي تعتمد بشكل على اساسي على  المالية ويمكن تعريف المصارف االلكترونية على انها تلك المؤسسات  

: 2003الوسائل التكنلوجية الحديثة وتوظيفها في تسويق وتقديم كافة خدماتها المصرفية بأمان تام. )الغندور ،

81). 

 اإلنترنت شبكة عن طريق المصرف مع الزبون لمعامالته بإتمام ترتبط جميعها المفاهيم إن هذه القول ويمكن

كما  للمصرف امرهأو يصدر أو حساباته يدير ان الوسائل هذه من خالل يستطيع اذ ،ووسائل االتصاالت األخرى

 التالي توفير الجهد والوقت والكلفة.لوجه وب وجها التقليدية بصورته المصرف مع يتعامل كان لو

 (Types Of Electronic Banksأنواع )مواقع( المصارف االلكترونية ) -تاسعا : 

بالمعنى  ،لمصرف ما هو مصرفا الكترونيا  ا  موقع على شبكة االنترنيت تابع ن يكون كل  أليس بالضرورة       

االلكترونية للزبائن، وانما هناك معايير خاصة تحدد ماهية الذي يتم من خالله إدارة وتقديم الخدمات المصرفية 

وخصوصا في بيئتنا العربية سيظل معيار تحديد المصرف االلكتروني نه   أال إوتصنيف المصارف االلكترونية، 

من غيره مثارا  للجدل والتساؤل والسبب يعود في ذلك الى نقص التشريعات والقوانين بهذا الخصوص، وتبعا 
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ك ثالث ربية واألمريكية اكدت ان هناوالعالمية وتحديدا الدراسات المعنية بجهات االشراف والرقابة األ للدراسات

: 2011)الوادي والوادي، -صور أساسية ألنواع المواقع االلكترونية للمصارف على شبكة االنترنيت وكما يأتي:

234) 

لموقع بإمكان المصارف عرض من خالل هذا ا -(: Informative Websiteالموقع المعلوماتي ) -أ

خدماتها ومنتجاتها من خالل الشبكة العنكبوتية باستخدام المواقع االلكترونية وتعتبر هذه الخدمات 

قليلة المخاطر، وال يمكن الوصول لألنظمة الداخلية التشغيلية الخاصة بالمصرف ومن امثلتها 

بصدد تقديمها ويتم ذلك عن طريق  التي أوعرض الخدمات والمنتجات التي يتم تقديمها للزبائن 

االلكترونية. انشاء موقع اعالني خاص بتلك الخدمات ويتم ذلك باالتفاق مع مزودي الخدمات 

 (.17: 2014)عطية ،

 توفر هذه المواقع للمصرف تبادل الخدمات المصرفية بين -(: Contact Siteالموقع االتصالي )  -ب

وني أال ان هذه الخدمات تكون أكثر خطورة، والسبب االلكتر والزبائن بواسطة البريد المصارف

يعود في ذلك هو تبادل االتصاالت عبر شبكة االنترنيت ومثال على ذلك تعديل المعلومات الشخصية 

 .(39: 2014،نماذج تلقي الخدمات )ياسين  أوعملية ملئ الطلبات  أوللزبون 

فان المصرف يمارس االنشطة (: من خالل هذا النمط Transactionalالموقع التبادلي )  -ج

والخدمات في بيئة الكترونية، وفقا لهذا النمط يمكن للزبون الوصول الى حساباته وادارتها 

واالستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة مثال على ذلك اجراء التحوالت بين حساباته داخل 

عتبر هذا النوع من المصارف وي ،المصرف وخارجه والوفاء بقيمة الفواتير واجراء الدفعات النقدية

االلكترونية األكثر خطورة على االطالق والسبب يعود في ذلك هو ان الزبون يكون غير قادر على 

ولهذا فان  ،الدخول لألنظمة الداخلية للمعلومات في المصرف االلكتروني وتنقيذ العمليات المطلوبة

ويمكن طرة واالحتراز من المخاطر.هذا النوع من الخدمات يحتاج الى إجراءات احترازية للسي

 (4إيضاح بعض الخدمات االلكترونية عند كل مستوى من األنماط المذكورة من خالل الجدول )
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 ( 4جدول )ال

 الخدمات التي تقدمها المصارف االلكترونية وفقا  لكل نمط

 الموقع المعلوماتي

 المستوى المتقدم المستوى المتوسط المستوى االساسي

 تقديم بعض خيارات االشتراك روابط الى مواقع أخرى يب االلكترونيالكت

 عرض اعالنات تنزيل تقارير معلومات تروجيه

 مجموعات الحوار  طرق االتصال بالمصرف

   إعالنات عن عروض خاصة

 الموقع التفاعلي

 المستوى المتقدم المستوى المتوسط المستوى االساسي

وملء استمارات من استخدام البريد االلكتروني 

 للتعبير عن اقتراحاتهم ومشاكلهم الزبائن قبل 

 اآللة مثل بأدوات الزبائن يزود

 الحاسبة

 المتقدمة مثل التكنولوجيا استخدام

videoconference 

 الموقع التبادلي

 المستوى المتقدم المستوى المتوسط المستوى االساسي

ى إل بالدخول الزبون يقوم أن يمكن فتح حسابات

 بالحسابات المتعلقة المعلومات

 النقود االلكترونية الستخدام الترويج

 الصفقات أسلوبا لتطوير باعتبارها

 الويب عبر المنجزة
 األموال تحويل وخدمات منتجات طلب

 الحسابات فواتير دفع بطاقات طلب

 إلى قواعد بالدخول للعمالء يسمح القروض وطلب باستثمارات القيام

 بالمصرف لخاصةا البيانات

  Banking-www.arablaw.org/download/E:             البنوك االلكترونية -المصدر: 

  

 

http://www.arablaw.org/download/E-Banking
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 The Characteristics Of Electronic Banksخصائص المصارف االلكترونية:  -عاشرا : 

 غيرها وهي كما رونية عن المصارف التقليدية بعدد من الخصائص التي تميزها عنتتميز المصارف االلكت    

 (34: 2015)بربح ،  -يأتي: 

جميع االجراءات والمراسالت التي تتم بين طرفي الخدمة المصرفية، تتم بصورة الكترونية من دون  .1

 الحاجة الى المستندات الورقية.

المصرفية من خالل شبكات االتصاالت واالنترنت  قدرة المصارف على ادارة العمليات والخدمات .2

المصرف اختيار أفضل االماكن لتسويق خدماته على  بإمكانمن اي موقع جغرافي وبالتالي فان 

االختيار على اساس الميزة  أومستوى العالم، واختيار النظم االقتصادية المستقرة والمشجعة 

 .الضريبية االفضل والبيئة المناسبة لعمل المصرف

تتيح الخدمات المصرفية االلكترونية فتح المجال امام المصارف صغيرة الحجم وتوسيع اعمالها  .3

لوجيا الحديثة في مجال االتصاالت وشبكة االنترنيت من غير الحاجة ومن خالل استخدام التكن عالميا  

 (.34: 2008لفتح فروع جديد وتجنب النفقات الناجمة عنها )الشمري والعبداالت ،

 Challenges Facingالخدمات المصرفية االلكترونية:  التحديات التي تواجه-عشر: أحد 

Electronic Banking Services 

ية المتزايدة للخدمات المصرفية االلكترونية، اشارت الدارسات االقتصادية والمالية التي اجريت همرغم األ    

هذه التحديات تختلف باختالف النظم  وانواجه تطبيقها، على عدد من البلدان ان هناك العديد من التحديات التي ت

: 2017( )ضاهر،79: 2020)مزعل ، -العوائق كما يأتي : أوالمصرفية المتبعة، وباإلمكان تقسيم هذه التحديات 

74- 75) 

والفنية: وتتمثل هذه التحديات ببطء وسوء خدمة االنترنيت وانخفاض جودة، وعدم  التكنولوجيةالتحديات  .1

ة الكوادر الفنية واالدارية والتي تؤثر سلبا على اداء العمليات المصرفية االلكترونية، كذلك عدم كفاء

 ( وقله اعدادها يعد من معوقات العمليات المصرفية االلكترونية.ATM) الصراف اآللي انتشار اآلالت

ات المصرفية االلكترونية امام الخدم كبيرا   تشكل المعوقات االقتصادية تحديا    -التحديات االقتصادية:  .2

الحصار االقتصادي، فعلى سبيل المثال في فلسطين  أووخصوصا في البلدان التي تعاني من االحتالل 

جهزة الحاسوب مرتفعة جدا أتكون تكاليف االتصاالت وشبكات االنترنيت والمعدات الالزمة للربط و

م كفاية البنى التحتية وقلة االستثمار فيها يعد كذلك قله التثقيف واالرشاد الستخدام االنترنيت، كما ان عد

 من أبرز التحديات التي تواجه تطبيق الخدمات المصرفية االلكترونية.
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ان عدم االستقرار السياسي واالمني يعد من أبرز المشاكل والتحديات التي  -التحديات القانونية واالمنية:  .3

مان عند استخدام وصا ما يتعلق بعنصر األتواجه المصارف في تطبيق الخدمات االلكترونية، وخص

االنترنيت في التعامالت المصرفية االمر الذي يؤدي الى زعزعة ثقة الزبائن وعزوف الكثير منهم في 

استخدام هذه الخدمات خوفا من اختراق حساباتهم ومعلوماتهم، ومن جانب اخر يتعلق بحقوق الملكية 

لذا نجد  ،خدمة وكل ما يتعلق بالضمانات المصرفية االلكترونيةالفكرية لقواعد البيانات والبرامج المست

الكثير من الزبائن يفضلون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية على الخدمات االلكترونية خوفا من 

عمليات االختراق التي تتعرض لها الخدمات االلكترونية، وبذلك يلعب عنصر االمان دورا مهما في 

قانونية وتشريعية صارمة تحد من عمليات  بيئةبالخدمات االلكترونية، والبد من وجود زيادة ثقة الزبائن 

 االختراق التي تتعرض لها المصارف وحقوق الزبائن.

ان  قلة وعي الزبائن  وعدم اهتمامهم بالتكنلوجيا الحديثة في مجال  -التحديات الثقافية واالجتماعية: .4

والمعوقات التي تحول دون انتشار هذه الخدمات وتطويرها  الخدمات المصرفية يعد من ضمن التحديات

وقد يكون هناك تقصير من جانب المصرف في عملية تثقيف الزبائن بارتياد هذه الخدمات والترويج 

مزايا هذه الخدمات، ب شعورهملزبائن وعدم اونية وتسويقها االمر الذي يقلل وعي لثقافة الخدمات االلكتر

ف االهتمام بالحمالت الترويجية والثقافية واالجتماعية لجمهور وبيئة المجتمع  لذا يتوجب على المصار

 ثر كبير على سلوك الجمهور.أالعاملة فيها لما له من تطور و

تنشأ هذه التحديات في حالة وجود رأي عام سلبي تجاه المصرف ناتج عن عدم  -تحديات الثقة والسمعة:  .5

رفية االلكترونية وفقا  لمعايير الدقة والسرية واألمان قدرة المصرف على تقديم الخدمات المص

واالستمرارية واالستجابة السريعة لمتطلبات وحاجات الزبائن، وهذا يحتاج الى اهتمام واسع من قبل 

المصرف من اجل تطوير ورقابة ومتابعة معايير األداء بالنسبة للنشاطات التي تخص الخدمات المصرفية 

 (11: 2012االلكترونية. )فهد،

 

 

 

 

 

 



 

 الثاني       املبحث ............. الجانب النظري ملتغيرات الدراسة............................... الثاني الفصل
 

 

39 

 المبحث الثاني

 األداء المالي المصرفي

 The Concept Performanceمفهوم األداء  -ال : أو

دارته من خالل بحثيهما المنشورين في إل من استخدم مصطلح األداء وأو( Beer & Ruhيعد الباحثان )     

هو مقتبس من ادبيات وكتب اإلدارة ن مصطلح األداء وادارته أ، م1976( في العام Business Harvardمجلة )

اخر أوال انه لم يكن عملية معترف بها حتى بلوغ إمنذ بداية السبعينيات من القرن المنصرم  المنظماتوالذي تبنته 

 منظمات، وفي المنظماتالثمانينيات من القرن الماضي اذ تم التعامل مع إدارة األداء على انها ظاهرة جديدة في 

 (.14: 2015. )حافظ وعباس، بتقويم االداءن بنظام التقدير والمعروف تقليديا أخرى الزالت تقار

األداء وادارته كنهج استراتيجي مكتمل من اجل ضمان  م1980عام  ( Armstrong & Baronكما وصف )    

رة األداء ان إدا إذ ،وتطوير قدراتهم المنظماتمن خالل تحسين أداء العاملين في تلك  للمنظمةالنجاح المتواصل 

صغيرة  أوسواء كانت بسيطة ام معقدة كبيرة  المنظمةفي  الموظفين اتتعتبر واحدة من الركائز األساسية لممارس

 (Smither & London,2009:4) .لتلك المنظمات لنجاحاويعتبر إدارة األداء هو شرط من شروط 

العاملة  المنظماتاألدوات التي تعزز أداء يعد من أنه  اذ، مفهوم األداء وادارته هو مفهوم حديث نسبيا ان   

(Esu,2009:98).  

 -تعريفات األداء من وجه نظر البعض من الباحثين والكتاب وحسب التسلسل الزمني: يبين ( 5الجدول )

 ( 5جدول )

 مفهوم األداء 

 التعاريف السنة الباحث ت

أو مهندسين أو منظمين  مدراءاء كانوا بأنه هو كل ما يبذل من قبل العاملين بالمؤسسة سو 2004 وياحمد 1

 .أو عاملين

2 Johnston & Marshall  2010  سلوك يعكس فهو أهداف المصرف تحقيق في مساهمته أساس على مقيم سلوكهو 

 . المصرف أهداف ضوء في مالئم غير مالئما أو كان أذا العاملين
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3 Resurreccion 2012  ي هم فاومخرجات تس الموظفيناللها ان أنشطة من خ المدراءتلك العملية التي يضمن

 المنظمة.تحقيق اهداف 

الى والذي يجسد سلوكا عمليا يؤدي  المتحققة من عمل المنظمةسجل للنتائج بمثابه  يعد   2013 المحاسنة 5

 أي درجة اإلنجاز بكفاءة وفعالية. ،المخططة تحقيق االهداف

حسين أداء الفرد بشكل مستمر وان يسهم بصورة افضل رمي الى تت هعملية هادفكونها  2013 حريم  6

وسلوكياتهم ومهاراتهم  الموظفين اداءمن خالل مراقبة وقياس  ،المنظمةفي تحقيق اهداف 

 واتجاهاتهم اثناء تأديتهم ألعمالهم مقارنة بما هو متوقع والمساعدة على تطويره باستمرار.

المختلفة لتخطيط وتنظيم وتوجيه وتقييم  المنظمةم جهود عملية يتم من خاللها تنظي انها 2014 القيسي 7

األداء الفردي والجماعي ووضع معايير ومقاييس واضحة ومقبولة كهدف يسعى الجميع 

 للوصول اليه وتكون مدعومة بالخطط االستراتيجية المتكاملة مع األهداف االستراتيجية. 

بوصفهم افراد وأعضاء  ،العاملين لديها المنظمةيه تشرك ف ونشاط ممنهجعملية بأنها  2015 حافظ وعباس 8

 من اجل تحقيق أهدافها. المنظمةضمن مجموعة في تحسين فاعلية 

الفرق بين القيمة المقدمة للسوق واجمالي القيم المستهلك التي تتضمن مختلف  تمثل 2016 حجام 9

وتؤثر سلبا على  التكاليف واألنشطة، فبعض الوحدات االقتصادية تكون مستهلكة للموارد

األداء الكلي من خالل التكاليف العالية واألخرى تعد من المراكز المربحة وهي في الوقت 

 . للمصارفبهامش من األداء الكلي  تساهمنفسه مستهلكة للموارد ومصدر للعوائد، 

وبالمواصفات القيام بعمل معين وإنجازه بصورة صحيحة  المنظمة علىانعكاس لقدرة  يعد   2017 السعدون 10

المطلوبة وباقل تكلفة ممكنة للوصول الى تحقيق األهداف المرجوة بكفاءة وفعالية ويساعد 

 في تطويرها ويدعم استمراها في بيئة االعمال.

 المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على االدبيات العلمية

يمكن من خاللها مقارنة النتائج الفعلية على انه الوسيلة التي وفقا  للمفاهيم السابقة يمكن تعريف األداء     

المخطط لها بصورة مسبقة والعمل على تصحيح  أوللمؤشرات المختارة بما يقابلها من المؤشرات المستهدفة 

  الفجوة بين النتائج الفعلية والمستهدفة. أواالنحرافات 

 -(: The Concept Performance) الماليمفهوم االداء  -ثانيا : 

الميادين  أهملكونه يعتبر من  المنظماتالمقاييس التي تستخدم في قياس كفاءة  أهماالداء المالي من  َعد  ي       

 المالي األداء مجمل لقياس استخداما المعايير أكثر منو استقرارا وثباتا في توجيه الوحدات من اجل قياس ادائها

بعض المؤشرات  يتم استخداماه الصحيح، حيث نحو االتج المنظمةلكونه يكشف عن االنحرافات المالية وتوجيه 
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، المنظماتيتمثل األداء المالي في النقطة المحورية حول مدى نجاح األهداف والمالية لغرض قياس مدى تحقيق 

على و لألداء المالي المطلوب سوف يؤدي في النهاية الى تعرضها للخطر، المنظماتحيث ان عدم تحقيق تلك 

ية أهمتبرز ومن هنا  ،هامايعد دليال ومؤشرا  ،الجودة من الداء المالي عالي المستوى هذا االساس فان تحقيق ا

ولهذا يعتبر االداء ،االداء المالي الجيد بالنسبة لكافة منظمات االعمال وعلى اختالف انواعها وطبيعة اعمالها

 Eccles) الهداف ويمكن الوصول من خالله في تحقيق باقي ا للمنظماتالمالي من االهداف االساسية 

,2001:134). 

من االدوات االستراتيجية المهمة التي تمكن المدراء من  َعد  ي  االداء المالي  ن  أ( 19:2002، قطب) ويذكر     

مع الفرص  قدرة لالستجابة في تعاملها أكثرعندها تكون  للمنظماتاستخدامها في تحديد مستوى االداء الكلي 

لتالي تتعرض لضغط اقل من قبل اصحاب المصالح والحقوق مقارنة مع غيرها من وباا والتهديدات التي تواجه

من وجه نظر البعض من  األداء الماليتعريفات يبين ( 6الجدول ) ذات االداء المالي الضعيف المنظماتباقي 

 -الباحثين والكتاب وحسب التسلسل الزمني: 

 ( 6جدول )

 الماليمفهوم األداء 

 ريفالتعا السنة الباحث ت

1 Gladstone 2008  ستخدمها للوصول اليها من خالل دراسة توتحديد االتجاهات التي  المنظمة الحاليوصف لوضع

 الملكية( المبيعات واإليرادات والموجودات والمطلوبات وحقوق)

وعية والكمية التي بان االداء المالي هو عملية يتم من خاللها استكشاف مجموعة من المؤشرات الن 2009 الغالبي وادريس 2

على المعلومات المستخرجة من القوائم المالية والتقارير السنوية  المنظمة باالعتمادتخص نشاط 

المنظمة يتم استخدام هذه المؤشرات في تقييم  بالمنظمة لكيوبعض المصادر االخرى ذات الصلة 

 .القرارات المناسبة على ضوء ذلك واتخاذ

3 Uddin &Suzuki 2011 باالعتماد  المنظمة وظائف في سابقة زمنية لفترة للمنظمة المالي رات المالية التي تكون الهيكلالتغي

على المؤشرات المالية لمعرفة وضع المنظمة مقارنة بالمنظمات األخرى العاملة في نفس القطاع 

. 

5 Charity 2012 يلها وتطويرها. عملية يتم من خاللها تحديد نقاط القوة والضعف ورصدها وقياسها وتسج 

 والذي الفرد اعمال منها يتكون والتي والمهام والنشاطات والواجبات المسئوليات من مجموعة بأنه 2015 الصادق  6

 به. للقيام  والمدرب الكفوء خالل العمل من الصحيح الوجه على  بالمطلوب  القيام عليه يتوجب
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7 Srairi 2015 وتقييم المالية المصرف وقدرة المركز على تأثيرها حيث   من المالية القرارات فعالية على الحكم 

 ومركز ربحية على التأثير في المصرفب المستخدمة والسياسات األنشطة وفعالية كفاءة مستوى

 المصرف. في المستقبلي لألداء فعالة خطط وضع في ذلك كل من واالستفادة التنافسي، المصرف

8 Thejane 2017  قدرة المنظمة على استخدام موجوداتها في أداء اعمالها لتوليد اإليرادات خالل بأنه مقياس لمعرفة

 مدة زمنية محددة.

 بشكل اإليرادات وتعظيم التكاليف بتدنية ذلك ويتحقق المردودية تحسين طريق عن النتائج تعظيم 2018 فضيلة لمعيز بو 9

 في واالستقرار الثروة في تراكمال من كل تحقيق بغية والطويل المتوسط المدى الى تمتد مستمر

 .األداء مستوى

 المساهمين رضا بين التوازن محققة واستمرارها  بقاءها على الحفاظ على المنظمة إدارة قدرة 2020 وعطية شاكر 10

 العاملين واألفراد

اد المتاحة المو استثمارعلى  المنظمةاعاله ان االداء المالي هو صوره حيه تعكس قدرة  التعاريفنستنتج من 

لها وقابليتها الذاتية من اجل تحقيق االهداف المحددة عن طريق مختلف االنشطة التي تمارسها وفقا لمعايير 

 محددة سلفا بحيث تتالءم مع طبيعة عمل الوحدة االقتصادية.

  - على: وينقسم األداء المالي

  The Field of Operational Performanceالمالي( )األداء المالي وغير  العملياتميدان األداء  .1

ي والمحور يمثل هذا الميدان الحلقة الوسطى ألداء االعمال في المنظمات اذ انه يجمع بين المحور المال

 (.59: 2009،قطبالتشغيلي في األداء )

االعتماد على المؤشرات المالية دون غيرها يعطي رؤية غير متكاملة االبعاد ومنقوصة بخصوص ن  أ   

تدعيم هذا األسلوب في القياس  من اجلمنظمات االعمال، لذا ينبغي على المنظمات العمل  األداء في

بمقاييس أداء غير مالية من اجل الحصول على نظام جيد وفعال لغرض قياس األداء في المنظمة، وبالتالي 

وكذلك  هتيفان االهتمام الكلي في أداء المنظمة سوف يحدث نوع من التوازن بين االهتمامات العمليا

 (.33: 2009،يواالمالية معا . )الملك

 The field of organizational effectivenessميدان الفاعلية التنظيمية  .2

سع واالشمل لبيقة ميادين األداء، اذ يحمل في طياته معايير األداء ويعد هذا الميدان هو المفهوم األ  

من المفاهيم التي تتضمن معايير متعددة تحتوي على العملياتي والمالي، الن الفاعلية التنظيمية تعتبر 

 .(60: 2012منطلقات نوعية وأخرى كمية. )قطب،

 Financial Performance For Bankاألداء المالي المصرفي  -ثالثا : 

بأنه مجموعة من الوسائل منهم عرفه تاب في تحديد مفهوم االداء المالي المصرفي راء الباحثين والك  آتعددت      

األدوات الالزمة والجهود المبذولة واجه النشاطات المختلفة والتي تمكن المصارف بالقيام بدورها على أحسن  أو

وجه، وكذلك تمكنها من تنقيذ وظائفها في ظل البيئة المصرفية المحيطة بها من اجل الوصول وتحقيق األهداف 

 (.146: 2011،)الربيعي وراضي  التي يسعى المصرف بلوغها.
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كما عرفه آخرون بأنه النتائج المتحققة من جراء تفاعل مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية ومن ثم      

     (.55: 2014 ،من قبل المصرف من اجل تحقيق أهدافه المرسومة. )حمود استثمارها

اصة باألداء ( الذي يستعرض البعض من المفاهيم الخ7وللتعرف على األداء المالي المصرفي نورد الجدول )

 -المالي المصرفي: 

 ( 7جدول )ال

 مفهوم األداء المالي المصرفي

 المفهوم السنة الباحث ت

1 Miller & Doss 1996 من خالل استخدام المؤشرات المالية كالربحية والسيولة. المصارف في عمالاال أداء عن تعبير  

2 Johnson 

&Scholes 

المصرف في قياس توظيف موارده في السعي للحصول على مجموعة الطرق التي يتبعها  بأنه 1997

 الميزة التنافسية.

3 Widagdo & Ika 2008 المقياس الذي يعتمد على عدة مؤشرات كالسيولة والربحية لقياس الوضع المالي للمصرف. هو 

معين  لجانب أو كلي بشكل ماوقت  في لمصرفل المالي الوضع على تستخدم للتعرف  أداة كونه 2010 الخطيب 5

 .معينة فترة في السوق المالي في أسهمهالتقييم  ألداء أو المصرف أداء من

6 Almazari 2011 لتوليد مختلفة بطرق موجوداته في استخدام المصرف نجاح لمدى ذاتي مقياس عن عبارة 

 العوائد.

مجموعة من تمثل والتي  ،إلداري المستمروظيفة إدارية تمثل الحلقة األخيرة من سلسلة العمل ا 2011 طالب و المشهداني 7

تتحقق على النحو المرسوم وبأعلى التي للتأكد من النتائج  االداريجهاز الاإلجراءات التي يتخذها 

 .درجة من الكفاءة

8 Charity 2012 العملية التي يتم من خاللها تحديد نقاط القوة والضعف ورصدها وقياسها وتسجيلها وتطويرها. 

9 Ngoc 2015  ومالكين  مساهمينمدى مالئمة المؤسسة المالية وتوفير المعلومات للجهات المستفيدة من

 ومودعين وموظفين وزبائن ودائنين ومقترضين

10 Issa 2019  هو انعكاس لقدرة المصرف وقابليته على تحقيق األهداف من خالل استخدام الموارد المالية وغير

رة على تحقيق أهدافها فضال عن ذلك يعد األداء المالي المصرفي المالية بالكيفية التي تجعلها قاد

وقدرة على االستغالل األمثل للموارد في االستثمار  ،بيان للوضع المالي للمصرف بتاريخ معين

 .المساهمينمن اجل تعظيم قيمة 

 اعداد الباحث باالعتماد على االدبيات العلمية المصدر:   
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 The Importance Of Banking Financial Performanceالي المصرفي ية األداء المأهم -رابعا : 

ية بالغة في اغلب اقتصاديات العالم، اذ تطرق اليه العديد من الكتاب أهميعتبر األداء المالي المصرفي ذو       

ية الحاصلة في والباحثين في مجال العلوم المالية واالقتصادية واإلدارية، ويعود السبب في ذلك الى الندرة النسب

المصارف الضروري ان تحقق  من  الموارد المالية ضمن احتياجات المؤسسات المالية والمصرفية لها، لهذا فان

عوائد قصوى لضمان استمرار وديمومة العمل والتقدم في النمو من اجل تحقيق األهداف المرسومة من خالل 

األداء المالي المصرفي من العناصر الضرورية واالساسية االستخدام األمثل لتلك الموارد ومن هذا المنطلق يعد 

اذ يوفر لإلدارة البيانات والمعلومات واستخدامها في قياس مدى تحقيق اهداف المؤسسات المالية والمصرفية 

 (.94: 2011ومعرفة اتجاهات األداء فيها والذي بدورة يحدد مسيرة نجاح تلك المصارف ومستقبلها.)الزبيدي،

لمصارف من عدة زوايا وبطرق تمكن مستخدمي البيانات لتقويم األداء في  هو المصرفياألداء المالي  فان هد    

القوة والضعف في المصرف واالستفادة من تلك البيانات التي  نقاطمن أصحاب المصالح مع المصرف من تحديد 

 (.46: 2010الخطيب،يوفرها قياس األداء من اجل تحديد وترشيد القرارات المالية للمستخدمين )

ية قياس األداء المالي المصرفي تكمن في تمكين أصحاب أهم أن كما أكد البعض من الكتاب والباحثين الى    

المصالح والمستثمرين من التعرف ومتابعة أنشطة المصرف وكذلك التعرف على الظروف المالية واالقتصادية 

نتها وتفسير نتائجها لكي يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب المحيطة بالمصرف، من خالل تحليل البيانات ومقار

 (.234: 2010في الوقت المناسب )الحسيني والدوري،

 (304: 2017)سامية وسحنون، -ا: أهمنقاط من المصرفي تكمن في عدة  ية األداء الماليأهم ن  إ

لألهداف من خالل مقارنة للوصول  الخطط،لمصارف يبين قدرة المصرف على تنقيذ لاألداء المالي  ن  إ .1

اجل  الالزمة، منالنتائج الفعلية المتحققة والمستهدفة وكشف االنحرافات الحاصلة واقتراح المعالجات 

 .هتصحيحها مما يعزز أداء المصرف واالستمرار في عمل

 أويساعد األداء المالي في الكشف عن التطور الذي حققه المصرف في عملة سواء كان في حالة تقدم  .2

 المصارف المماثلة األخرى. راجع من خالل مقارنة األداء الفعلي بين نقطتين زمنيتين مع مقارنتها مع أداءت

األداء المالي يظهر المركز االستراتيجي للمصرف ضمن إطار البيئة القطاعية المصرفية التي يعمل ن  إ .3

 مركز االستراتيجي للمصرف.لويات وحاالت التغير الالزمة لالرتقاء بالوبها، وبالتالي تحديد األ

األداء المالي يساعد باإلفصاح عن درجة االنسجام والموائمة بين االستراتيجيات التي يعتمدها  ن  إ .4

 المصرف واالهداف المرجوة وعالقتها بالبيئة التنافسية للمصرف.

 رف.يساعد األداء المالي على إعطاء صورة واضحة وشاملة لكافة المستويات اإلدارية في المص .5
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 Risks Facing The Banking المخاطر التي تواجه األداء المالي المصرفي -خامسا : 

Financial Performance 

والسبب  المنظمات؛أكثر من غيرها من باقي  للخطورة تتعرض المؤسسات المالية وخصوصا المصارف      

حوزت المصرف تكون على شكل % من األموال التي في 85يعود في ذلك لطبيعة عملها حيث ان أكثر من 

ودائع والتزامات للغير والتي تكون عرضة للسحب في أي وقت من قبل الزبائن والمصرف  أوحسابات جارية 

ملزم بتلبية هذه الطلبات، لذا ينبغي على إدارة المصرف ان تقوم بدراسة وتحليل المخاطر التي تحيط بعمل 

لحد منها من اجل تحقيق األهداف التي يسعى المصرف ا أوالمصرف من اجل تفادي حصول هذه المخاطر 

 (.90: 2010ي،وابلوغها. )الجليح

  -ومن المخاطر التي يتعرض لها األداء المالي المصرفي هي: 

 ( Credit Riskمخاطرة االئتمان ) .1

كل جزء مصادر اإليرادات، وتش أهمالقروض التي يمنحها المصرف لزبائنه من الفوائد المتحققة من  عد  ت       

للمؤسسات المالية وخصوصا المصارف،  يسةالقروض احدى الوظائف الرئهذه تمثل  إذكبير من موجوداته، 

عدم قدرة الزبائن على  أووعادة ما تكون هذه القروض محفوفه بالمخاطر ويكمن الخطر الرئيسي بتخلف 

 (. Fight,2004:97سداد أصل القرض وفوائده وتسمى هذه المخاطرة بمخاطرة االئتمان. )

المخاطر التي تتعرض المؤسسات المالية والمصرفية، وتعرف "  أهمان مخاطر االئتمان تعد من أقدم و    

عدم  أوبأنها التقلبات المتوقعة في قيمة صافي الربح ورأس مال المصارف بسبب التأخر في سداد الديون 

الخسارة المالية للمصارف ى انها " ( علKoulafetis,2017:33. كما عرفها )"الزبائنسدادها من قبل 

 في االمتثال لألحكام التعاقدية". الزبائنبسبب فشل 

ية أهم م1993لعام  BCBS: تضمنت لجنة بازل للرقابة المصرفية Market Riskمخاطر السوق  .2

" مخاطر الخسائر مخاطرة السوق بأنها  BCBSوعرفت مخاطرة السوق وأثرها على أداء المصارف 

الميزانية العمومية الناشئة عن تحركات في أسعار السوق، بما في ذلك أسعار الفائدة داخل وخارج 

،" الخسارة المحتملة الناجمة عن ية مخاطرة السوق ليشملأهمومن هنا ازدادت  والصرف األجنبي".

التحركات غير المتوقعة في األدوات المالية مثل أسعار األسهم وأسعار الفائدة وهوامش االئتمان 

سعار صرف العمالت األجنبية وأسعار السلع واألدوات المالية األخرى التي يتم تحديد قيمتها في وأ

هذه الحركات غير المتوقعة تخفض أرباح المصرف وبالتالي تحدث خسارة في رأس مال  ن  إ السوق".
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ازل ية مخاطرة السوق تعززت وازدادت من خالل ادراجها ضمن إطار اعمال لجنة بأهمالمصرف، ان 

 (Aaronet al.,2007:43. )2006لعام  2

قدرة المصرف بالحصول على انها،" المصرفية : تعرف السيولة Liquidity Riskمخاطر السيولة  .3

عن  أو" ويمكن الحصول على السيولة اما عن طريق تحويل الموجودات الى نقد الحاجة دعلى النقد عن

انه رصيد من األموال ال يستحوذ على جميع طريق االقتراض من الغير، ان مفهوم السيولة على 

القيمة الزمنية للنقود، وبالتالي فان  أوخصائصه ، اذ يمكن التعبير عن السيولة كوسيلة لشراء الوقت 

السيولة هي ليست مجرد مفهوم احادي البعد يتم تحديد من خالل كمية النقد وانما هو يتضمن عنصر 

جود أموال حاضرة في الوقت المناسب لتلبية احتياجاته الوقت عندما يكون المصرف بحاجة الى و

والتزاماته، وبالتالي فان السيولة تعد مقياسا لقدرة المصرف بالحصول على األموال والتي يمكن الحصول 

المركزي. وباإلضافة الى النقد  البنكفي حساب  أوعليها من الموجودات النقدية التي بحوزته كالعمالت 

راق مالية قصير االجل )استثمارات قصيرة االجل( أورف فأنها غالبا ما تحتفظ بالموجود لدى المصا

 (.Castagna & Fede,2013:63لبيعها بأسرع وقت وبأقل خسارة. )

: خالل السنوات الماضية تم تعريف المخاطرة التشغيلية على Operational Riskالمخاطرة التشغيلية  .4

تي تواجهها المصارف، إال أنه فيما بعد تطور هذا المفهوم وأصبح انها أحد أنواع المخاطر غير المحددة ال

 أواألخطاء البشرية  أوينظر للمخاطرة التشغيلية على انها تلك المخاطرة الناجمة عن العمليات الداخلية 

أخطاء النظام وكذلك األخطاء الناجمة من جراء عوامل خارجية، وتشمل هذه المخاطرة المخاطر 

 .(Valipour & Vahed,2017: 139لوجيا المعلومات. )ولقانونية ومخاطر تكناالستراتيجية وا

تتمثل مخاطرة راس المال في المصرف الى المقدار الذي تنخفض  Capital Risk مخاطرة راس المال: .5

ق الخطر بالمودعين والدائنين، وإذا كانت نسبة راس المال الى لحفيه موجودات المصرف قبل ان ي

% هذا يعني ان المصرف يمكنه تحمل االنخفاض الحاصل في قيمة موجوداته 10الموجودات هي 

%، ان مخاطرة راس المال تقاس من خالل معرفة 5بالمقارنة مع مصرف اخر تكون فيه هذه النسبة 

للموجودات وهناك عالقة طردية بين هذه النسبة معامل الرفع المالي وكذلك  نسبة تغطية راس المال

 (Hempel,1999: 68لملكية. )العائد على حقوق ا

 Factors Affecting Financial Performance   العوامل المؤثرة في األداء المالي -سادسا : 

تواجه المنظمات والمؤسسات المالية على وجه العموم والمصارف على وجه الخصوص خالل قيامها بأنشطتها    

ها بصورة صحيحة، االمر الذي يدفع متخذي القرارات ديد من المشاكل والمعوقات التي تعرقل أداء وظائفعال

األداء المالي  ههذه المشاكل وتحليلها واتخاذ القرارات المناسبة من اجل حلحلتها، وهذا ما يهدف الي عنبالبحث 
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المشاكل والمعوقات وإيجاد الحلول  أهميعمل على تشخيص الوضع المالي للمنظمة للتعرف على  إذللمنظمة 

 -على األداء المالي للمنظمة هي:  التي تؤثرالعوامل  أهما ومن المناسبة له

 -العوامل المرتبطة بالصناعة ومنها:  .1

هذا العامل يعكس معدل كثافة البيئة التنافسية ضمن قطاع المصارف سواء  ن  إهيكل القطاع المالي:  -أ

على مستوى النظام على المستوى الخارجي الدولي، باإلضافة  أوكان على المستوى المحلي الداخل 

المالي وتطوره، وإذا كان التنافس حادا  في البيئة المصرفية بحيث تشكل األصول المصرفية في 

( سوف يكون هامش الربح G.D.Pالقطاع المصرفي نسبة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي )

ي يؤدي منخفض بسبب حدة التنافس في القطاع المصرفي والعكس صحيح. ان ضعف النظام المال

الى ضعف في مستوى األداء في العمليات المصرفية، وتميل الى تبني أسعار تنافسية منخفضة االمر 

 (.Ngumo et al,2017:45الذي يقود الى أداء مالي منخفض. )

( هو وجود عدد قليل Industry Concentrationالتركيز في الصناعة: ويقصد بتركيز الصناعة )  -ب

التي وق في بلدا ما، وتمتلك قيمة سوقية عالية وتكون مصارف الحجم من المصارف يسطر على الس

تمتلك قوة احتكارية في تنفيذ اعمالها وتقديم خدماتها، االمر الذي يمنحها فرصة كبيرة من اجل زيادة 

أرباحها على المستوى المحلي. أي انها تمتلك ميزة تنافسية من خالل األسعار وجودة الخدمات 

 (.Ismail,2013:112قوم بتسويقها. )المصرفية التي ت

مدى نضوج القطاع المصرفي: يتمثل هذا المستوى بحجم تطور المصرف ضمن القطاع المصرفي  -ج

والذي قد يؤثر بصورة على بعدد الخدمات التي يقدمها المصرف للزبائن وقدرته على تغطية السوق 

تقديم عدد كبير من الخدمات المصرفية اذ انه كلما كان المصرف أكثر نضوجا كلما امكنه من 

وده الى أداء أفضل، أي قدرة المصرف على تغطية حاجات زبائنه وفي قالمصرفية االمر الذي ي

 (.Mirza & Attiya,2013:44الوقت ذاته كسب زبائن جدد. )

هيكل الملكية: يختص هذه العامل على الصناعة والمصرف على حد سواء كما يؤثر على األداء  -د

من المصارف  أوشركة خاصة،  أو مساهمةهيكلية المصرف فيما اذا كان شركة  المالي، ويمثل

من المصارف المختلطة بين القطاع العام والخاص، وهذا يتعلق بطبيعة  أوالعامة المملوكة للدولة، 

وبنية القطاع فاذا كان خاص فأنه يهدف ويسعى الى تحقيق اكبر قدر من األرباح ودائما يسعى الى 

مال عال، وفي المقابل اذا ما كان القطاع العام المصرفي والذي قد ال يكون مهتما بتحقيق  تحقيق أداء

األرباح بالقدر الذي يسعى الية القطاع المصرفي الخاص، لذلك ممكن ان يظهر في هذا األخير 

 & Mokaya القطاع الخاص.) يانحرافات في اداءة المالي اكثر من تلك المصارف العاملة ف

Jagongo,2015:3). 
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 -ة بالمصرف )عوامل داخلية( ومنها: طعوامل مرتب .2

التكاليف التشغيلية نسبة مئوية معينة من األرباح والتي من المتوقع  كونكلفة العمليات التشغيلية: ت -أ

ان يكون لها تأثير على األداء المالي للمصرف ويتم النظر للمصاريف التشغيلية على انها مؤشر 

المصرف تحميل هذه  بإمكانفعند زيادة التكاليف تنخفض األرباح، وليس  نظمةالملقياس كفاءة إدارة 

التكاليف واضافتها على أسعار الخدمات وتحميل كامل عبء هذه التكاليف للزبون وخصوصا  إذا 

 & Mirza كان المصرف يعمل ضمن بيئة تنافسية شديدة وظروف اقتصادية خاصة.

Attiya,2013:46).) 

د هناك مصارف محلية داخلية ومصارف خارجة اجنبية، ومن المعلوم ان شكل الملكية : يوج -ب

لوجيا والمصارف األجنبية العاملة في الدول النامية على وجه التحديد يكون اداؤها معززا بالتكن

الحديثة من الدول المنبثقة منها فاإلضافة الى ذلك تمتاز باإلدارة الجيدة للمخاطر والحكومة، لهذا 

المصارف األجنبية تمتلك العديد من  أن إذنافسية قوية مقارنة بالمصارف المحلية، تمتلك ميزة ت

الفروع الكبيرة في الخارج االمر الذي يؤدي الى تحسين األداء المالي فيها كما ان شكل الملكية في 

( والتي تعني التضارب  Agency Theoryتلك المصارف يمكن ان ينعكس في نظرية الوكالة )

ت التي تحصل ما بين المالك واإلدارة، ان هذه اإلشكالية بين هذه األطراف يؤثر سلبا على واالشكاال

 (Mokaya & Jagonugo,2015:2015:6)األداء المالي. 

: تمثل قيمة االصول التي يمتلكها المصرف، اذ انه كلما ازداد حجم Bank Sizeحجم المصرف  -ج

ت خدماته والحصول على حصة سوقية أكبر المصرف ازدادت قدرة على التوسع جغرافيا  وتوسع

وزيادة قدرته على منح القروض، وإمكانية تنويع قرارات االستثمار ومن ثم زيادة كفاءة األداء 

 (Harker & Stavros,2000:113المالي. )

: من الخدمات التي تقدما المصارف لألفراد والشركات هي خدمات  Credit Riskمخاطر االئتمان  -د

والتي تنطوي على العديد من المخاطر وخصوصا عدم استرداد اصل القرض مع فوائده  منح االئتمان

بسبب الظروف االقتصادية والتي تتسب بخسائر مادية كبيرة للمصرف كما يؤثر ذلك على سمعة  أو

ان يتجنب هذه المخاطر والتقليل منها من خالل مراقبته  يحاولبه، فالمصرف  الزبائنالمصرف وثقة 

التي يتبعها في منح االئتمان وتبني االستراتيجيات المناسبة للتنبؤ بالمخاطر المستقبلية، ان  للسياسات

 لة تقليل الخسائر المحتملة بسبب هذه المخاطر وبالتالي يتحسن األداء.  وازيادة الكفاءة في األداء ومح

(Teshome et al,2018:3) 
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 -العوامل المرتبطة باالقتصاد الكلي ومنها:  .3

يمثل الناتج المحلي اإلجمالي مقياس لألداء  لالقتصاد ككل في أي بلد  G.P.Dالي النتاج المحلي اجم -أ

ما ،وان زيادة النشاط االقتصادي تعني تعبر عن وجود معايير إيجابية وجيدة للعيش في هذا البلد 

القطاع طلب نموا كبيرا في مجال تفي القطاع الخاص، وهذا ي المنظماتلكافة المواطنين وكذلك 

المصرفي في البلد بسبب الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المصرفي في نمو االقتصاد الكلي لبلد ما 

واالفراد وهذا يقود رفع وتحسين مستوى  المنظماتاذ ان المصارف تعد وسيط في تبادل األموال بين 

 (.Nouaili et al,2015:412 األداء وكذلك يقود الى مستوى عال من الطلب على القروض.)

تؤثر معدالت الفائدة على القروض المصرفية وعلى االدخار على  :Interest Ratesمعدالت الفائدة  -ب

اذ ان ارتفاع معدالت الفائدة على القروض سوف يضع الزبون موقف  المصرفي،الزبائن والقطاع 

ير السيولة وعندها يكون المصرف غير قادر على توف فوائده،القرض مع  أصلمالي صعب في تسديد 

الالزمة لتغطية القروض مما يسبب خسارة للمصرف وتقل فرص منح القروض نتيجة عدم قدرة 

لزبائن المصرف ويدفع لقائها بالمقابل فان هناك ودائع تعود  االقتراض،الزبائن على تحمل تكلفة 

 كل هذا ينعكس سلبا على األداء المالي للمصرف. عالية،فوائد مدينة 

( Alshahrani & Zhengge,2016:52) 

: ان معدالت التضخم العالية في بلد ما تؤدي الى ازدياد معدل Inflation Ratesمعدالت التضخم  -ج

الفائدة وبالتالي انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية لذلك البلد، ويميل االتجاه نحو االستهالك 

الودائع المصرفية ومقابلها إمكانية منح وبالمقابل يقل االدخار االمر الذي يقود الى انخفاض في حجم 

القروض وبالتالي انخفاض في حجم االستثمارات، فتنخفض معدالت العوائد والذي ينعكس على 

 (.Adapore &Zaniol,2014:23األداء المالي بالكامل. )

 معايير مقارنة األداء المالي -سابعا : 

يير للحكم على مستوى األداء المالي، إال انه التوصل الى عددا من المعا يونالمال لونعادة ما يستخدم المحل   

ارقام أخرى لمعرفة الموقف المالي  أوما لم يتم مقارنة مع غيرة من نتائج  رقم معين ال يعني شيئا   أونتيجة 

 -للمصرف، يوجد هنالك عددا من المعايير التي يمكن استخدامها للمقارنة ومنها: 

عدد من المؤسسات المصرفية  أوالمعايير معدل أداء مجموعة  المعايير القطاعية :تعكس هذه .1

مقارنة النسب المالية لمصرف معين مع النسب المالية لباقي  لضمن القطاع الواحد، من خال

المصارف، وتعتبر هذه المعايير مهمة ويمكن االستفادة منها ألنها مستمدة من ذات القطاع الذي 

المعايير من العيوب وفي بعض األحيان تكوت غير دقيقة اليه المصرف، وال تخلو هذه  تميين
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الحجم بين مصرف واخر وكذلك اختالف األنشطة بين المصارف وخصوصا  تفاوتبسبب 

عندما بدا الكثير من هذه المصارف العمل بمبدأ التنويع في تقديم الخدمات لتقليل المخاطر 

التماثل بالحجم واألنشطة التي يمارسها  المستقبلية مما يصعب استخدام هذه المعايير التي تتطلب

 (61: 2009،المصرف.)المشهداني

المعايير المستهدفة: تستند هذه المعاير على الخطط المستقبلية المرسومة للمصرف وعلى  .2

البيانات التي تتكون منها هذه الخطط اذ يقارن المحلل بين هذه المعايير التخطيطية الموضوعة 

فترة زمنية مضت، ان تطبيق هذه المعايير يعبر عن مدى تنفيذ الخطط  مع المعايير المتحققة في

 (102: 2009المسبقة. )النعيمي وآخرون،

المعايير التاريخية : وتعتمد هذه المعايير على النسب المستخرجة من  الكشوفات المالية للسنوات  .3

مواطن القوة  السابقة، ان هذا المعيار يعطي فكرة عن االتجاه العام للمصرف والكشف عن

والضعف في المصرف وبيان موقفه ووضعه المالي مقارنة بالسنوات السابقة، من اجل الرقابة 

في تحسين كفاءة اإلدارة  يساهمعلى السنة المطلوبة ومن ثم قيام اإلدارة العليا بتقييم األداء وأيضا 

ة بين الوضع المالي ومن العيوب التي تشوب هذا المعيار هو عدم قدرته على المقارن ،المالية

للمصرف وبقية المصارف األخرى، وكذلك عدم دقته وخصوصا في حاالت توسع المصرف 

 (74-73: 2011وإدخال خدمات جديدة ومبتكرة.)طالب والمشهداني،

 المصارفالمعايير المطلقة: وتكون هذه المعايير على شكل قيم ثابتة لنسبة معينة مشتركة لجميع  .4

ل / واذات العالقة بمؤسسة معينة مثل النسبة السريعة/مرة ونسبة التد ويمكن قياس هذه النسب

 .(26: 2021)قندوز،مرة. 

 معايير مقارنة األداء المالي. ح( يوض4والشكل ) 
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 المعايير القطاعية

 

 

 المعايير المستهدفة

 

 معايير مقارنة األداء المالي                                                                           

 

 المعايير التاريخية

 

 

 

 المعايير المطلقة

 (4لشكل )ا      اعداد الباحث باالعتماد على االدبيات العلمية المصدر:

 معايير مقارنة األداء المالي

 ومداخلة مقاييس األداء المالي وأدواته  -ثامنا : 

  مقاييس األداء المالي -أ

التي يجب و ،األداء المالي بأنه عملية تحديد للقيم الرقمية لألحداث واالشياء طبقا لقواعد معينة يعرف قياس     

 (. 150: 2008االحداث )أبو النصر، أوان تكون متوافقة مع خصائص األشياء 

تحققه المصارف تسعى الى تحقيق اقصى حد من األرباح من خالل نشاطاتها وبالتالي تحتاج الى قياس ما  ن  إ     

من خالل مؤشرات معينة وذلك عن طريق تحليل ودراسة نشاط المصرف وبناء  عليها يتم اتخاذ القرارات ورسم 
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المرتكزات االساسية للمصرف والذي يقوم بعملية  أهمالخطط والسياسات العامة، ان قياس االداء المالي يعد من 

القرارات التي تسهم في تحقيق االهداف )ادريس ة الفعالة صنع هماعن المس تحليل البيانات المالية فضال  

 (.68: 2009والغالبي،

ان نجاح تقييم األداء  إذكما يتم قياس األداء المالي والسيما األداء المالي المصرفي من خالل النسب المالية،      

يتها في قياس المالي لدى المصارف يعتمد بدرجة كبيرة على درجة ومالءمة تلك المؤشرات المالية ومدى قابل

األداء المالي للمصارف بشكل صحيح، ويوجد العديد من النسب المالية المستخدمة في قياس األداء المالي ويتم 

 (. 2012:218اختيار هذه النسب المالية وفقا لظروف وطبيعة األهداف المراد تحقيقها. )الموسوي ومحمد،

من االدوات الخاصة بالتحليل المالي دد  عيوجد  - األدوات المستخدمة في قياس األداء المالي: -ب

  -ومن أبرزها: 

( ويسمى ايضا التحليل النسبي ألنه يقوم بتحليل القوائم المالية Vertical Analysis.التحليل العمودي )1

كل على حدة واظهار العالقة بين نسبة كل محتويات القوائم المالية إلى اجمالي القوائم المالية نفسها، 

من ان التحليل العمودي يقتصر على قائمة مالية واحدة إال انه االكثر تفضيال وداللة عند  وعلى الرغم

 (.Reeve et al ,2007:745استخدام مقارنته مع قائمة مالية اخرى. )

معينة القوائم المالية المتنوعة خالل مدة زمنية  بنودكما يعرف التحليل العمودي على انه مقارنة بين    

 ( Porter & Norton ,2008:616ائمة مالة عامة. )مع استخدام ق

التحليل العمودي يقوم اساس حساب نسبة كل عنصر من عناصر القوائم  ن  أيشير بعض الباحثين و    

في قائمة  المالية الى اجمالي القائمة المالية التي ينتمي اليها ومنها يتم تحديد النسبة المئوية  للعنصر

وبعد ذلك تحل النسب محل االرقام الفعلية في القوائم المالية   ، (174: 2008 ،المركز المالي .)عبادة

( بصرف النظر عن حجم المصرف ،وتسمى 100%الى ) مساوويكون مجموع نسب العناصر في القائمة 

ية النسبية همهذه القوائم بالقوائم ذات الحجم الواحد والتي يمكن من خاللها التوصل ومعرفة التغير في األ

يمكن التوصل الى نتائج ترشد المحلل  العنصر مع بقية العناصر االخرى المكونة للقائمة المالية ، وبعدهل

المالي وتساعده في عملية اتخاذ القرار عند مقارنته للمصرف مع بقية المصارف االخرى والمتماثلة له 

 عشيشل سنوات سابقة )بنفس النشاط وكذلك نفس الفترة الزمنية اذا ما قارن المصرف بنفسة من خال

 .(31: 2010والكبيسي،

من الحقب  لعددهذا التحليل بعملية تقييم االداء  يختص( Horizontal Analysis. التحيل االفقي )2

المرتبطة في القوائم المالية المقارنة من خالل التغيرات  البنودالزمنية من خالل االنخفاض واالرتفاع في 

لى هي وقارنة القائمة المالية مع أكثر من قائمة مالية واعتبار القائمة األالحاصلة في كل فقرة ويمكن م

 .(Reeve & Warren,2008:260-261االساس ويسمى ذلك بتحليل االتجاهات )
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 & Nortonويعرف التحليل االفقي بانة مقارنة القوائم المالية خالل فترات زمنية معينة )     

Porter,2009:658). تحليل االفقي هو تحليل اتجاهي يوضح التغيرات التي طرأت وهذا يعني ان ال

على العناصر المكونة للقوائم المالية من خالل المقارنة لعدد من السنوات ويتم البدء في العناصر التي 

غير مستقرة، ان التحليل االفقي يمتاز بالديناميكية العالية  أوحدث بها تغير ملموس سواء كانت مستقرة 

ها وعلى وضوء ذلك يتم اتخاذ القرارات الرشيدة ضلعناصر لعدد من السنوات ويقارنها مع بعألنه يأخذ ا

لى في رصد سلوك و( اي السنة األBase Yearويستند المحلل المالي في التحليل االفقي سنة االساس )

 (143: 2009واتجاهات البنود المختلفة )آل شبيب ،

 ويعتبر هذا ة في تقييم األداء المالي هو مدخل النسب الماليةمن المداخل المستخدم - المالية:المداخل  -ج

من عدد من المؤشرات ضالمداخل المستخدمة في تقييم االداء المالي للمصارف لكونه يت أهمالمدخل من 

-3الربحية  -2السيولة  -1المالية والتي يمكن االستفادة منها في تقييم اداء المصارف في مجاالت )

 رة الموجودات والمطلوبات(.في ادا ،والكفاءة

ية بعد ان اصبحت هذه المؤشرات تستخدم على نطاق واسع من قبل همواكتسبت النسب المالية المزيد من األ     

وتعرف النسب المالية على انها عالقة تربط بين  ،المحللين الماليين للتنبؤ بحاالت الفشل المالي للمصارف

 .(31: 2010لمالية معبرا عنها بشكل نسبة مئوية. )مطر ،بندين من بنود القوائم ا أوعنصرين 

العديد من الكتاب والباحثين مفهوم النسب المالية، فقد عرفت بانها العالقة التي تحدد من خالل المعلومات  تناولو  

 .(Ross et al,2006:57المالية للمصرف والتي تستخدم ألغراض المقارنة )

 Albrecht etي تربط ما بين االرقام الواردة في القوائم المالية للمصرف. )كما عرفت بانها العالقة الت    

al,2008:669)).   

 مجموعة أو فقرة منها كل مقام يمثل واألخر بسط أحدهما متغيرين بين نقدية حسابية عالقة أيجادايضا هي    

 .(68 : 2011 الزبيدي،)المالية.  القوائم من

 الضعف نقاط بعض المحللين لتحديد مساعده اجل من نسبية فقرات تشكل محاسبية بيانات هيكما عرفت بانها    

 . (Keown et al,2011:86المصرف ) لدى والقوة

على  تظهروالتي المالية  القوائم عناصر بين عالقة بأنهاالمالية ومن التعاريف السابقة يمكن تعريف النسب   

 األداء المالي في والضعف القوة نقاط تحديد في المختصين ومساعدة المالي الموقف لبيان مالية، نسب شكل

 .المناسبة القرارات اتخاذ في والمساعدة
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 ية النسب المالية أهم -د

 (Keown et al,2011:86( )55-54: 2010،)الخطيب  -ية النسب المالية بالنقاط االتية: أهميمكن تحديد  

 .االلتزامات مواجهة في المصرف قدرة تحديد .1

 .التقديرية الموازنة وأعداد السياسات ورسم القرارات من اجل اتخاذ الالزمة والمعلومات ياناتالب وفيرت .2

 .أداءه ومستوى المصرف فاعلية قياس .3

 .والضعف القوة نقاط على المتحققة والتعرف المصرف نمو درجة ياسق .4

 والتغيرات ية،المال البنود بين العالقات وتوضيح المصرف نشاط على ةيالرقاب سائلمن الو تعتبر .5

 .فترات معينة خالل عليها الحاصلة

 .موجوداته لمختلف استثمارهمن خالل  المصرف فاعلية سقيا .6

  المالية النسب خصائص -ه

 (79: 2011 والمشهداني، )طالب -منها:  الخصائص من بعدد المالية النسب تمتاز

 .للقياس وقابلة اضحةتكون وتتميز بالسهولة والبساطة و نأ .1

 .باستمرار متابعتها من القرار متخذحتى يتمكن  العدد ددةمح تكون أن .2

 .منطقي مدلول ولها معبرة تكون لكي النسبة عناصر بين عالقة ان تكون هنالك .3

 .مناسبة مؤشرات تفضيل ومحاولة الدراسة محل للمشكلة عميق فهم من انها نابعة .4

 البيانات. جمع أمكانية حيث من للتطبيق قابلة نتكو أن .5

 –النمو  –الموجودات  استثمارثالث مقاييس يمكن من خاللها تقييم االداء المصرفي )( بتقديم Hofer) قامكما 

ل هو نسبة العائد على القيمة المضافة الى العائد على االستثمار، والمقياس الثاني يركز على والكفاءة( المقياس األ

تكلفة المواد  أومة المصرفية مطروحا منها قيمة القيمة المضافة التي تحسب اساسا على الفرق ما بين قيمة الخد

المقياس الثالث فيمثل العائد على القيمة المضافة ويتم حسابة بقسمة صافي االرباح قبل الضرائب  ا، اماألولية

 ( 8( وكما موضح في الجدول )28: 2002على القيمة المضافة. )المشهدي ،
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 ( 8جدول )

 المضافة القيمة مدخل بحسب المصرفي األداء مقاييس

 المقاييس الجديدة المقاييس التقليدية  خصائص االداء

 المبيعات قيمة - النمو

 المبيعات كمية -

 الموجودات قيمة -

 القيمة المضافة 

 االستثمار على العائد - الموجودات  استثمار

 المال رأس على العائد -

 EPSالواحد   السهم ربحية  -

 على االستثمار العائد إلى المضافة ةالقيم على العائد نسبة

 اإلجمالي الربح - الكفاءة 

 األرباح صافي -

    قيمة إلى األرباح صافي نسبة -

 المبيعات -

 المضافة القيمة على العائد

 ماجستير رسالة التجارية، للمصارف المالي األداء تحسين في المتوازنة العالمة بطاقة استخدام أمكانية الغفور، عبد هدى محمد،

 .2004 البصرة، جامعة – واالقتصاد اإلدارة كلية مجلس إلى مقدمة منشورة غير

 Types Of Financial Indicators              المالية المؤشرات أنواع -و

عالقة بين بنود الميزانية لبعضها البعض او بين بندين او رقمين في القوائم تعمل المؤشرات المالية على بيان ال

نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف  واالستفادة منبقصد الكشف عن نقاط الضعف في الموقف المالي  المالية

  -ومن هذا المؤشرات:  وتحويلها الى نقاط قوة

لقياس النتائج الخاصة بأعمال المصرف  المؤشر اهذ يستخدم: Profitability Indicators الربحية . مؤشر1

الربحية من  وتهتم االدارة العليا بمؤشر ،من قبل االدارة العليا في المصرف والقرارات االستثمارية التي تتخذ

كما  ،اجل ان تحكم مدى قدرتها في تطبيق وتنفيذ السياسات الربحية ومدى كفاءتها في استخدام الموارد المتاحة 

قق من جراء اموالهم للتعرف على مستوى العائد المتح المؤشرا ضين وكذلك المودعين بهذيهتم المستثمرين والمقر

المستثمرة وكذلك ليطمئنوا من ان المصرف لدية القدرة وااللتزام اتجاه المودعين والمقرضين في أي 

 (Norton & Porter ,2009وقت)
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 -ها: أهممن  النسبالربحية على عدد من  مؤشر يتضمنكما 

 (Rate of Return on Assetsالموجودات ) على العائد نسبة -أ

سبة قدرة المصرف من خالل استخدام موجوداته في تحقيق االرباح وان ارتفاع هذه النسبة يدل تقيس هذه الن  

موجوداته بالشكل الصحيح ويمكن قياس هذه النسبة وفق الصيغة اآلتية  باستثمارعلى كفاءة المصرف 

(Penman , 2010 :369.) 

 صافي الدخل  نسبة العائد على الموجودات = 

اجمالي الموجودات
 %*       (..........9)                                

 (Rate of Return on Equityالملكية ) حق على العائد نسبة -ب

ارتفاع هذه النسبة يشير ولمصرف في اعند استثمار اموالهم  المالكتقيس هذه النسبة العائد الذي يحصل علية   

 (                                Keown et al , 2011::99) -يغة االتية: الى كفاءة ادارة المصرف، ويمكن قياسها وفق الص

صافي الدخلنسبة العائد على الموجودات =
حقوق الملكية
 %*     .......(..............10)                      

 (Net Interest Marginالفائدة ) هامش صافي نسبة -ج

 على يدل النسبة هذه ارتفاع وان المصرف، موجودات حققتها التي الفوائد من يالصاف العائد النسبة هذه تقيس  

                  (:Ross & Hudgins , 2008 167) -اآلتية:  الصيغة وفق على قياسها ويمكن جيد المصرف أداء مستوى أن

دخل الفائدة−مصاريف الفائدةنسبة صافي هامش الفائدة = 
 اجمالي الموجودات

%*    (...........11) 

 (Rate of Return on Depositsالودائع ) على العائد معدل نسبة -د

 قياسها ويتم عليها حصل التي الودائع منالناتجة  األرباح توليد في المصرف إدارة نجاح تقيس مدى النسبة هذه   

 (153: 2011اآلتية )الربيعي وراضي ، الصيغة وفق على

 صافي الربح بعد الضريبةع =نسبة العائد على الودائ  

اجمالي الودائع
  %*   (...........12) 

 ( Earnings per Share Ratioالسهم ) يةنسبة ربح -ه

 النسبة هذه ارتفاع وان المتحققة، المصرف األرباح في المالكين أسهم من سهم كل ربحية مدى تقيس النسبة هذه

 ( Porter & Norton ,2008:634) -اآلتية:  الصيغة وفق على قياسها ويمكن السهم ربحية زيادة تعني
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 صافي الربح بعد الضريبةاالسهم =ـ يةنسبة ربح

عدد االسهم
   %* ...........(............13) 

 (Ratio of Total Revenue to Total Assetsالموجودات ) إجمالي إلى اإليرادات إجمالي نسبة -و

 يحقق المصرف أن يعني النسبة هذه ارتفاع اإليرادات، تحقيقلغرض  لموجوداتا ادارة كفاءة النسبة هذه تقيس   

 Bodie et al) -الصيغة االتية:  وفق على قياسها ويمكن موجودات من هلدي متوفر ما ظل في ايرادات كبيرة

,2007:436( )Norton & Porter ,2009:676)                                                  

  اجمالي االيراداتبة اجمالي االيرادات الى اجمالي الموجودات =نس
اجمالي الموجودات
 %* (..........14)                                        

من مجموعة من النسب التي تقيس قدرة هذا المؤشر كون ويت -:Liquidity Indicatorsالسيولة  مؤشر -2

وتعتبر هذه النسب من  ، (Lasher,2008:83قصيرة االمد في تاريخ االستحقاق )المصرف على سداد التزاماته 

في توفير جزء كبير من مواردة بصورة نقد من  وتساهمالنسب المهمة عند ادارة المصرف للمحافظة على سمعته 

ة وان بل المودعين في اي وقت ألنه من المعلوم ان عمل المصرف حساس للغايقاجل مواجهة طلبات السحب من 

مجرد اشاعة بعم قدرة المصرف على مواجه طلبات السحب تؤدي الى زعزعة ثقة المودعين بالمصرف وقد 

  -السيولة هي:نسب  أهم( ومن Higgins,2009 : 53() Megginson et al ,2010 :40يؤدي الى افالسه )

بتسديد المستحقات تقيس هذه النسبة قدرة المصرف على الوفاء  إذ( Current Ratio) التداولنسبة  -أ

عالية لسداد التزاماته وتكون  قدرةعني ان لدى المصرف يوااللتزامات التي عليه، وارتفاع هذه النسبة 

 (Doss et al,2007:115) -وفق الصيغة االتية: 

  الموجودات االمتدأولة= التداولنسبة      
المطلوبات االمتدأولة

    %*(.............15)         

 (Quick Liquidity Ratioة السيولة السريعة )نسب -ب

تقيس هذه النسبة قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته قصيرة االجل من خالل النقدية واالستثمارات القصيرة 

 -الذمم المدينة-خسائر قليلة وتشمل )النقدية  أواالجل والتي يمكن تحويلها ال نقد سائل بسهولة وبدون خسائر 

 (Lasher,2008:84) -لية( ويمكن قياسها وفق الصيغة االتية: راق الماواأل

−المخزونالنسبة السريعة =     لموجوداتا المتداولة 

المطلوبات االمتدأولة
 %*     (.........16) 

 (Legal Reserve Ratioنسبة االحتياطي القانوني ) -ج

المركزي وتكون  المصرفالودائع يحددها  الحتفاظ بنسبة معينة من قيمةاالمركزي على المصارف  البنكيشترط 

المركزي من دون فوائد ويسمى هذا الرصيد باالحتياطي القانوني  المصرفعلى شكل رصيد نقدي دائن لدى 
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النسبة يزيد من قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته تجاه  أوويكون بشكل اجباري وان ارتفاع هذا الرصيد 

                         (.60: 2009)فهد،  -وفق الصيغة االتية: الزبائن ويمكن قياس هذه النسبة 

  االرصدة لدى المصرف االمركزينسبة االحتياطي القانوني   = ـ
اجمالي الودائع

 %*  (............17) 

هذه النسبة تقيس مدى قدرة المصرف على مواجهة  -: Legal Liquidity Ratio نسبة السيولة القانونية -د

شبة نقدية وبالتالي فان ارتباع هذه  أوات السحب من قبل المودعين مما يتوفر لدية من ارصدة نقدية طلب

ير االعتيادية، يمكن قياس هذه غقات والنسبة يدل على قدرة المصرف بالوفاء بالتزاماته المالية في األ

 (Bodie et al,2007:440) -النسبة حسب الصيغة: 

  االرصدة النقدية+االرصدة شبه النقدية= ـ نسبة السيولة القانونية  
اجمالي الودائع

%*  (..........18) 

 (:Ratio of Cash To Total Assetsلى الموجودات )عنسبة النقدية  -ه

هذه النسبة يعني ان هنالك ارصدة نقدية غير  الموجودات ارتفاع أجمالي إلى السائلة الموجودات النسبة هذه تقيس

نخفاض العائد النهائي للمصرف وبالمقابل فان انخفاض النسبة عن معدالتها يعني زيادة قدرة عاملة وبالتالي ا

المصرف للمخاطر المحتملة مثل خطر السحب المفاجئ على الودائع وخطر التمويل، يمكن حساب هذه النسبة 

 (60: 2011 الموسوي،) -االتية: وفق الصيغة 

  النقدية+المستحق للمصرف=الموجودات إجمالي إلى النقدية نسبة
اجمالي الموجودات

%*  (...........19) 

 & Ratio of Current Deposits to Timeوالزمنية ) االدخارية الودائع إلى الجارية الودائع نسبة -و

Savings Deposits) 

الجارية  هذه النسبة كمية االحتياطيات النقدية التي يجب على المصرف ان يحتفظ بها من حساب الودائعتقيس 

انواع الودائع االخرى عرضة للسحب وااليداع في أي وقت، ارتفاع هذه النسبة يعني ان  أكثروالتي تكون من 

 (113: 2012،المصرف بحاجة الى االرصدة السائلة، وتكون حسب الصيغة االتية: )ال شبيب 

  إجمالي الودائع الجارية= واآلجلة االدخارية الودائع إلى الجارية الودائع نسبة
 إجمالي الودائع االدخارية والزمنية

%*  (............20) 
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 (Cash Averageالمعدل النقدي ) -ي

هذا المعدل يقيس مدى قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته من النقدية المتوفرة في الصندوق وارصدته في   

المعدل، ويقاس هذا المعدل وفق المركزي، ويجب على المصرف تجنب االنخفاض واالرتفاع في هذا  البنك

 (               37: 2007)فهد ، -الصيغة االتية: 

  النقدية+المركزي المصرف لدى االرصدة+المستحق للمصرف= النقدي المعدل
اجمالي الودائع

%*  (...................21) 

 Capital Adequacy Indicators المال رأس مالءة مؤشر  -1

االمد، وتستخدم هذه النسب لمساعدة  طويلة بالتزاماتها الوفاء على المصارف قدرة مدى النسب هذهتقيس    

االدارة العليا في تقييم االموال التي استثمرت في الموجودات الثابتة وهل ان هذه الموجودات تتناسب مع طبيعة 

 (.57: 2010،النشاط الذي يمارسه المصرف ام ال )مطر 

رف يلعب دور مهم واساسي في زيادة االمان لدى المودعين وزيادة ثقتهم في المصرف س المال في المصاأان ر   

وبالتالي زيادة الودائع لدى المصرف والتي بدورها تؤدي الى زيادة السيولة وتأمينها وزيادة وتمكن المصرف 

المال لدى المصارف  تزعزع ثقة المودعين به، ولهذا يجب ان يكون راس أومن متابعة أعماله ونشاطاته دون تأثر 

 -باآلتي:  ينتأدية الوظيفتين والمتمثل أوعلى القيام  قادرا  

تقليل الخسائر التي يمكن ان يتعرض لها المصرف من خالل استخدام االحتياطيات لمواجه خسائر  1-3

 انخفاض قيمة االستثمارات. أوالقروض 

رف في حالة الحاجة الى تمويل س المال مصدر من مصادر االموال التي يعتمد عليها المصأيعتبر ر 2-3

 الزيادة في راس المال المدفوع. أواضافي من خالل زيادة نسبة االرباح غير الموزعة 

 :هاأهم من النسب من عدد المال رأس مالءة ويتضمن مؤشر

 (Ratio of Equity to Total Assetsالموجودات ) إجمالي إلى الملكية حق نسبة -أ

المصارف االحتفاظ بمعدل ثابت  وتحاولفي تغطية الموجودات،  هس المال أر مساهمةمدى هذه النسبة تقيس   

من هذه النسبة، وان االرتفاع في هذه النسبة يعبر عن الوضع المالي الجيد للمصرف والعكس صحيح. ويمكن 

 (137: 2009،)خنفر والمطارنة  -قياس هذه النسبة بالصيغة االتية: 

   حق الملكية=وجوداتالم إجمالي إلى الملكية حق نسبة

اجمالي الموجودات
%*  (..................22) 

 

 

 



 

 الثاني       املبحث ............. الجانب النظري ملتغيرات الدراسة............................... الثاني الفصل
 

 

60 

 (Ratio of Equity to Total Depositsالودائع ) إجمالي إلى الملكية حق سبةن -ب

تبين هذه النسبة اعتماد المصرف على حقوق الملكية باعتبارها أحد مصادر التمويل المهمة حيث توضح هذه    

، ان ارتفاع هذه النسب يعني زيادة الحماية هعلى تسديد الودائع من االموال المملوكة لدي النسبة قدرة المصرف

 (73: 2011 )الزبيدي، -ألموال المودعين ويمكن حساب هذه النسبة كاالتي: 

   حق الملكية=الودائع إجمالي إلى الملكية حق نسبة

اجمالي الودائع
%*   (....................23) 

 (Ratio of Equity to Total Loansالقروض ) إجمالي إلى الملكية حق نسبة -ج

هذه النسبة تبين مدى قدرة المصرف على توفير هامش من االمان لكي يتمكن المصرف من مواجه بعض المخاطر 

المحتملة والمتمثلة في عدم استرداد جزء من أمواله والتي تم استثمارها في السلف والقروض، والمعلوم ان هذه 

 (38: 2007 فهد،) -لنسبة تعكس درجة الخطر المتوقع على محفظة القروض ويمكن حسابها بالصيغة التالية: ا

   حق الملكية=  القروض إجمالي إلى الملكية حق نسبة    

اجمالي القروض
%*   (.........................24) 

 (Ratio of Equity to Financial Investmentsالمالية ) االستثمارات إلى الملكية حق نسبة -د

راق وتبين هذه النسبة قدرة المصرف على مواجه المخاطر التي تتعرض لها القيمة السوقية لمكونات محفظة األ

 (105: 2010ي ،وا)الجليح -المالية وتقاس هذه النسبة حسب الصيغة االتية: 

   حق الملكية=المالية االستثمارات إلى الملكية حق نسبة    

اجمالي االستثمارات في األوراق المالية
%*  (..........25) 

  :Fundraising Indicators األموال توظيف مؤشر.4

 في االستثمار المتحقق منها نتيجة لدية والعائد المتاحة األموال توظيف في المصرف كفاءة يبين هذا المؤشر   

: 2011،األموال هي )الموسوي  توظيف في صرفالم كفاءة تقيس التي النسب أهم بين ومن المجاالت، مختلف

63) 

 (Average of Resources Employmentالموارد ) توظيف معدل -أ

نشاطه المالي ويقاس  في أموال من المصرف يوظفه وما التمويل، بمصادر االستثمارات عالقة المعدل هذا يقيس

 (Ross et al,2006:61) -هذا المعدل وفق الصيغة االتية: 

   اجمالي االستثمارات= الموارد ظيفتو  معدل
اجمالي الودائع+حق الملكية

%*    (..................................26) 
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 (Ratio of Total Loans to Total Depositsالودائع ) إجمالي إلى القروض إجمالي نسبة -ب

 يستثمرها التي مقدار األموال وتبين القروض التي لدية في الودائع توظيف على المصرف قدرة النسبة هذه تقيس  

الكلية، ارتفاع هذه النسبة يدل على قدرة المصرف توظيف هذه االموال بالشكل الصحيح  الودائع من المصرف

  (Wild,2007:32) -ويمكن قياس هذه النسبة حسب الصيغة االتية: 

   اجمالي القروض=  الودائع إجمالي إلى القروض إجمالي نسبة
اجمالي الودائع

%*   (.................27) 

 (Average of Deposits Investmentالودائع ) استثمار معدل -ج

عمل السياسة  طبيعة ويبين المالية، راقواأل في استثمار للودائع هتوظيف على المصرف قدرة تقيس هذه النسبة   

متوازنة( ويتم حساب هذا  –انكماشية  –التي يتبعها المصرف في استثمار االموال وهل ان هذه السياسة )توسعية 

 (Gitman,2009: 64المعدل وفق الصيغة التالية: )

   اجمالي االستثمارات= الودائع استثمار معدل
اجمالي الودائع

%*     (..................28) 

 Ratio of Total Revenue to Total) االستثمارات إجمالي إلى اإليرادات إجمالي نسبة -د

Investments) 

 اإليرادات التيفي حجم  زيادة تعني النسبة هذه ارتفاع وان االستثمار في المصرف كفاءة النسبة هذه تقيس  

 -اآلتية:  الصيغة حسب على قياسها ويمكن المختلفة هذه االستثمارات من المصرف عليها يحصل

(Gibson,2009 :302) 

   اجمالي االيرادات= اتاالستثمار  إجمالي إلى اإليرادات إجمالي نسبة     
اجمالي االستثمارات

%*   (.........29) 

 (Average of Return on Total Loan Portfolioالقروض ) محفظة إجمالي على العائد معدل -ه

القروض التي يقدمها المصرف  أجمالي إلى القروض من المصرف نشاط من المتحصلة الفوائد نسبةال ذهه تقيس

 -وفق االتية:  على قياسها ويمكن كبيرة عوائدحقق  قد المصرفان  يعني المعدل هذا ارتفاع لزبائنه أن

(Albrecht et al ,2008: 672) 

  الفوائد المحصلة من القروض=  القروض محفظة إجمالي على العائد معدل    
اجمالي القروض

 %*  (.........30) 
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 ثالثالمبحث ال

 العالقة الترابطية بين الخدمات المصرفية االلكترونية واألداء المالي

لم يعد عمل المصارف التجارية مقتصرا  على األنشطة التقليدية في إطار منح القروض والسلف وخصم        

وتبتكر  نموة تراق التجارية وغيرها من العمليات المصرفية التقليدية األخرى، وانما اخذت المصارف التجاريواأل

لوجيا الحديثة في صناعة ومنتجات مصرفية جديدة تلبي حاجات الزبائن وتتالءم مع التطور الحاصل في التكن

الخدمات المصرفية وصوال  إلى تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية االلكترونية حتى يكون لها دورا  وتأثيرا  واضحا 

التحول من الخدمات المصرفية التقليدية للمصارف الى الخدمات وايجابيا على األداء المالي المصرفي ، وبذلك 

المصرفية االلكترونية الحديثة من خالل اعتماد هذه المصارف على وسائل االتصاالت الحديثة واالنترنيت في 

( وهذا ما يفسر عمل المصارف عبر االنترنيت بأنه 12: 2000( ساعة )عمري، 24تقديم خدماتها على مدار )

 مل المصرفي الذي تكون لغة االتصال وسيلة بين المصرف والزبون.ذلك الع

لذلك تزايد اهتمام المصارف التجارية على الصعيد العالمي بالعمل المصرفي وتقديم الخدمات المصرفية عن      

ومن طريق االنترنيت تماشيا مع التطورات الحاصلة في مجال التجارة االلكترونية ووسائل االتصاالت الحديثة، 

هنا بدء العمل بالمصرف االلكتروني ووضع نظام يسمح للزبائن بالوصول الى الحسابات والمعلومات التي يرغب 

 (.416: 2001الحصول عليها من مختلف الخدمات المصرفية من خالل أجهزة الحاسوب )عرب،

في الساحة المصرفية وعلى التطور المنطقي لألحداث يوجه العمل المصرفي لمواكبة المستجدات الحاصلة  ن  إ   

ضوء ذلك تعددت المصارف واندمجت المصارف الصغيرة منها بهدف رفع كفاءة الجهاز المصرفي واألداء 

المالي فيه والعمل على تقديم الخدمات المصرفية الحديثة التي تمتاز بالدقة والسرعة، وهكذا اخذ العمل المصرفي 

المالي المصرفي للمصارف التجارية، بالتركيز على التحليل المالي يتطور وينمو من اجل تحقيق ونجاعة األداء 

والمتمثلة بالسيولة والربحية وغيرها من مؤشرات األداء  الماليللقوائم المالية وتفعيل تحليل مؤشرات األداء 

ات المصرفية المالي واعتبارها مداخل رئيسية لتقويم األداء المالي للمصارف التجارية على اثر تعزيز كفاءة الخدم

 االلكترونية.

فكرة  أوسلعة  أوية التسويق المصرفي للخدمات المصرفية االلكترونية، فالذين لديهم خدمة أهمومن هنا تبرز   

لى على معرفة الدوافع الحقيقية التي دفعت الزبون لشراء تلك وجديدة يردون بيعها فأنهم يحتاجون بالدرجة األ

 .(190: 2009،جلدة)معها، التعامل  أوالخدمة 

ومن هذا المنطلق بدء اهتمام المصارف بتطوير خدماتها ومنتجاتها للزبائن في ظل جو المنافسة واالبداع    

واالبتكار، والعمل على مواكبة ما هو جديد بكل فاعلية وكفاءة، وبما ان تعزيز األداء المالي للمصارف يعتمد 
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بائن الذين يتعاملون معه فان هذا التميز في تقديم تلك الخدمات على كفاءة الخدمات المصرفية المقدمة أساسا للز

سيكون سببا وثمنا للنجاح ويضمن للمصرف االستمرار في عملة وزيادة كفاءة األداء المالي فيه من اجل البقاء 

 والتميز في تقديم الخدمات المصرفية االلكترونية في عصرنا الحديث.

دوات المهمة في الحكم الموضوعي وقياس كفاءة األداء المالي للمصارف والحكم األداء المالي يعد من األ ن  إ    

على مستوى أنشطتها وبالتالي تحقيق األهداف المرسومة والمخطط لها بشكل موضوعي واالعتماد على النسب 

تجارية تعمل واألرقام الصحيحة المعتمدة على المعايير والنسب المالية، ومما تجدر اليه اإلشارة ان المصارف ال

 (. 48: 2003صيام، )كوسيط في السوق المالية من اجل زيادة الربحية فيها 

 رضاهموتشير الدراسات التي تؤكد ان للخدمات المصرفية االلكترونية دور فاعل على جذب الزبائن ونيل     

لربحية لديها في ظل وكذلك خفض تكاليف تلك الخدمات وبالتالي تحسين األداء المالي للمصارف وتعزيز هامش ا

التقارب ما بين المصرف والزبائن دون الحاجة لالتقاء وجها  لوجه، والدور األساسي لهذا يعود الستخدام 

المصارف للتكنلوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المصرفية االلكترونية واختصارها للجهد والوقت والكلفة وفق 

العمل المصرفي وبالتالي تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق الكفاءة مقاييس ومعايير محددة ودقيقة من اجل إنجاح 

 .(Bauer et al. ,2005:75 وتحسين األداء المالي.)

المصارف تسعى الى تحقيق أعلى كفاءة في أدائها المالي من خالل تقديم الخدمات المصرفية  ن  إكما      

البنك المركزي ضمن األهداف الرئيسة التي يسعى  الزيادة في خدمات الدفع االلكتروني تعد منااللكترونية و

داخل النظام المالي وزيادة العمليات المصرفية داخلة من  الزبائنعدد من  أكبرلزيادتها لغرض ادخال  العراقي

( يوضح عدد من الخدمات 5خالل استخدام أدوات الدفع االلكتروني والتخلص من التعامل بالنقد تدريجيا  والشكل )

 كم في العراق.1000( لكل ATM – POC- POSااللكترونية والمتمثلة بــ ) المصرفية

 

 

 



 

 الثالث       املبحث ............ غيرات الدراسةالجانب النظري ملت............................... الثاني الفصل
 

 

64 

 

 152: 2020، دائرة المدفوعات، التقرير السنوي لالستقرار النقدي والمالي، البنك المركزي العراقي -المصدر: 

 خدمات الدفع االلكتروني نسبة الى مساحة العراق ( انتشار5الشكل )

( في عموم العراق (ATM – POC- POS(ان هناك زيادة في نسبة اعداد أجهزة 5يالحظ من خالل الشكل )

ولكن ما زالت  ،م2020عام  2.7الى  م2017عام  1.5الى مساحة العراق من  ATMان ارتفاع اعداد يالحظ اذ 

ن فان انتشارها ضم  POSاما فيما يخص أجهزة  ،هذه النسبة منخفضة جدا  وال تلبي الطموح والهدف المنشود

ام أجهزة  ،ومن المتوقع ان تزداد هذه النسبة  م2020عام  8.9الى  م2017عام  2.1مساحة العراق ازدادت من 

POC  ومن المتوقع ان تحدث زيادة في هذه  م2020عام  29,5الى  م2017عام  11.7فقد ازدادت اعدادها من

وكذلك الحال فيما يخص انتشار الخدمات  ،لشأنبهذا ا البنك المركزي العراقيالنسبة مستقبال  انسجاما  مع توجهات 

نسمة فان هذه النسبة أيضا تعد منخفضة والشكل  100000المصرفية االلكترونية الى عدد سكان العراق لكل 

 ( يبين ذلك .6)
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 153: 2020، دائرة المدفوعات، التقرير السنوي لالستقرار النقدي والمالي، البنك المركزي العراقي -المصدر: 

 ( انتشار خدمات الدفع االلكتروني نسبة الى عدد سكان العراق6الشكل )

التي بلغت نسبة عدد  م2020االلكتروني في عام  ععلى الرغم من ارتفاع خدمات الدفو( 6يتضح من الشكل )

ATM  وبلغت  2,9نسمة  100000فيها الى عدد السكان لكلPOS  و  2,9الىPOC  م2020في عام  32,2الى 

ن ما يزال هذا االنتشار بسيطا جدا والسبب في ذلك ان معظم األسواق والموالت التجارية تتعامل بالنقد وليس ولك

وما زالت هذه العملية  ،لعدم انتشار ثقافة الدفع لدى المجتمع عن طريق هذه األجهزة POSمن خالل أجهزة 

فان   ATMاما أجهزة  ،عبية والنائيةغامضة على معظم أصحاب المحالت التجارية والسيما في المناطق الش

انتشارها مقتصر على الموالت والمراكز التجارية وبعض الدوائر الحكومية ومقرات فروع المصارف وال توجد 

 البنكولكن مع استمرار التحسن األمني في العراق والمتزامن مع جهود  ،ة في األماكن العامةرأجهزة منتش

فان هذه النسبة من المتوقع  ATMرف على فتح اكبر عدد ممكن من أجهزة المركزي العراقي في تشجيع المصا

 ان تزداد في الفترة القادمة.

في العراق تعد منخفضة إذا ما قورنت هذه النسبة بنسب دول قريبة من العراق  ATMان نسبة الصراف االلي 

 ة الدول العربية.ألف شخص بالغ في مجموع 100( يوضح نسبة اعداد الصراف االلي لكل 7والشكل )
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https://data.albankaldawli.org/indicator/FB.ATM.TOTL.P5?view=chart:: المصدر بيانات المصرف الدولي 

 2019بالغ لعام  الف شخص100لكل  ATMماكنات الصراف االلي  (7الشكل )

االمر  ،بين مجموعة الدول المقارنة ATM عداد الصراف االليأقل نسبة في أاذ يتضح ان العراق صاحب    

، مما يساعد على الزبائنالذي يتطلب من المصارف زيادة اعداد هذه األجهزة من اجل تقديم أفضل الخدمات الى 

  .البنك المركزي العراقي هلي وزيادة الشمول المالي الذي يسعى اليزيادة اعداد االفراد الذين يدخلون في النظام الما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://data.albankaldawli.org/indicator/FB.ATM.TOTL.P5?view=chart:المصدر
https://data.albankaldawli.org/indicator/FB.ATM.TOTL.P5?view=chart:المصدر
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 دراسةال وصف وحتليل بيانات
 متهيد

التحليلي )القوائم  أوالبيانات المطلوبة من مصادرها الخاصة سواء ما يتعلق بالجانب النظري  جمعبعد ان تم      

، البد من القيام بتحليل البيانات التي الجانب النظريتناد عليها في معادالت المالية التي تم االسالالمالية( وتحديد 

 راق المالية. والمدرجة في سوق العراق لأل دراسةالللمصارف عينة  دراسةالجمعت بهدف استخالص نتائج 

 دراسةلاالجوانب المالية واالحصائية لمتغيرات  ومناقشة تحليللالعملي  بل الجانواتنبلذا سنقوم بهذا الفصل     

 الفرعية المؤشراتالمتمثلة بالمتغير المستقل الخدمات المصرفية االلكترونية والذي يتكون من مجموعة من 

( وبيان ذلك من خالل البحث والتحليل عن مدى POC،POS،ATMهي )للخدمات المصرفية االلكترونية و

مصرفي " والذي يتكون من مجموعة من والمتغير التابع "االداء المالي ال  دراسةالتأثيرها على مصارف عينة 

(  توظيف االموال  ومؤشر ،المال رأسكفاية  مؤشر ،السيولة مؤشر،الربحية  مؤشرالفرعية هي )  المؤشرات

 .   دراسةالالمؤشرات وبيان مدى تأثيرها على المصارف عينة تلك وتحليل 

مباحث  على ثالثالفصل هذا تضمن اذ ، من خالل االستعانة بمجموعة من االساليب والمقاييس االحصائيةو   

 واستخدام اختبار)توزيع البيانات(  التوزيع الطبيعيلوصف االحصائي العام واختبار بال ويتعلق المبحث األ

(Kolmogorov-Smirnov ) باالعتماد على مجموعة من المقاييس االحصائية الوصفية مثل الوسط الحسابي

ومقارنته مع المؤشر العام للقطاع المصرفي  دراسةالمصرف خالل فترة كمؤشر عام لكل واالنحراف المعياري 

بشكل يعكس واقع بياناتها، كذلك التحقق من صالحية  دراسةالووصف عينة  دراسةالالمستخرج ولكل متغيرات 

الواجب للتحليل االحصائي و مدى اتباع البيانات للتوزيع الطبيعي الذي يعد من الشروط والمعايير  دراسةالبيانات 

اختبار فرضية عالقات توفرها في البيانات لغرض تحديد مدى صالحيتها، اما المبحث الثاني فقد تم من خالله 

واعتمدت  (Pearson Correlations)من خالل استخدام مصفوفة  دراسةالبين متغيرات االرتباط وتحليلها 

، اما المبحث  دراسةالاالرتباط بين متغيرات لتحديد قوة عالقة  ((Mukaka,2012:6الحالية على مقياس  دراسةال

من خالل استخدام مجموعة من االختبارات التي  بين المتغيرات المدروسة اختبار فرضيات التأثيرالثالث فتم فيه 

 التفسير أوالختبار المعنوية ومعامل التحديد   (F) واختبار( T)تتمثل بمعادلة االنحدار الخطي البسيط واختبار

(2R )باستخدام البرنامج االحصائي برنامج عتماد باال)r. 26VSPSS (. 
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 لوالمبحث األ

  لمتغيرات الدراسةالوصف االحصائي 

 دراسةالفي هذا المبحث سوف نركز على الوصف االحصائي، واختبار طبيعة توزيع البيانات للمتغيرات       

هي الفرعية  المؤشراتي يتكون من مجموعة من " والذالخدمات المصرفية االلكترونيةالمتغير المستقل "وهي 

نقاط دفع  أجهزة عدد ؤشروم POSالبيع  نقاطاجهزة عدد مؤشر ،ATM اآللية   الصراف أجهزة عدد مؤشر

الفرعية  ؤشرات"والذي يتكون من مجموعة من الم االداء المالي المصرفي "والمتغير المعتمد  .P.O.C النقود

 -وكما يأتي:  ،توظيف االموال ومؤشرالمال  رأسكفاية  مؤشر لة،السيو مؤشر الربحية، مؤشرهي 

 ( ATM) اآللية الصراف أجهزة مؤشرال: وصف وتحليل أو

اذ يبن  ،(ATM)االلكترونية  المصرفية الخدمات مؤشرات أحدفي هذه الفقرة مناقشة وتحليل نتائج  نحاول     

سنوات ولعشرة مصارف  (6)لمدة  دراسةاللمصارف عينة ل (ATM) لمؤشرالعام ( نتائج تحليل المعدل 9) الجدول

راق المالية من خالل تحديد الوسط الحسابي واالنحراف المعياري باستخدام البرنامج ومدرجة في سوق العراق لأل

 .(1)واعتمادا على البيانات المذكور في الملحق رقم   (SPSS Vr. 26)االحصائي 

 دراسةال( عبر كل المصارف عينة ATMمتغير ) لبيانات المطابقة حسناختبار ( يبين الوصف االحصائي و9جدول رقم )

الوسط  اسم المصرف 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 Test الخطأ المعياري 

Statistic 

p-value  

 2000. 1990. 10.461 25.620 38.333 مصرف بغداد

 0.200 0.1350 20.000 50.174 72.500 المصرف األهلي العراقي

 0.200 0.187 2.667 6.532 15.000 المصرف التجاري العراقي

 0.052 0.322 4.609 11.292 24.500 مصرف آشور الدولي لالستثمار

 0.200 0.266 2.703 6.623 7.667 مصرف االئتمان العراقي

 0.200 0.195 28.137 68.920 175.000 مصرف التنمية الدولي

 0.200 0.217 4.594 11.255 18.333 مصرف الخليج التجاري

 0.093 0.301 2.007 4.916 24.167 سط العراقي لالستثمارومصرف الشرق األ

 0.200 0.254 1.537 3.764 5.833 مصرف الشمال للتمويل واالستثمار

 0.200 0.203 1.515 3.710 6.166 مصرف الموصل للتنمية واالستثمار

 ---- ----- 7.823 19.281 38.699 المعدل العام 

 (SPSS Vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج 
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( 38.699المذكور قد بلغ ) للمؤشر( ان المعدل العام الذي حصل عليه القطاع 9)اذا يتضح من الجدول     

على أنة النسب التي حصلت عليها المصارف المبحوثة تبين ان ( وعند مقار19.281وانحراف معياري قدره )

( فكان االفضل من 68.920( بانحراف معياري )175.00قد بلغت  ) مصرف التنمية الدولينسبة حصل عليها 

اذ فاق المعدل العام المتحقق على مستوى المصارف المبحوثة  ،بين المصارف في مستوى تلك الخدمة االلكترونية

أجهزة اذا كانت نسبة   دراسةالهو االقل من بين المصارف عينة  رف الشمال للتمويل واالستثمارمصاما   ،

(ATM بمقدار  )(فكان األسوأ بين المصارف المبحوثة 3.764( وبانحراف معياري )5.833 ). 

ت ان مستوى الخدما اي مصرف التنمية الدوليلدى  (ATMويمكن تفسير حالة ارتفاع مستويات معدل )   

ويدل على مدى امكانية المصرف المادية وجودة الخدمات المصرفية وهذا جيد لديه اللكترونية ا المصرفية

المقدمة لزبائنه واتساع الرقعة الجغرافية التي تغطيها تلك المصارف من حيث تقديم خدمات واسعة ومتنوعة 

اسب مع مواكبة التطورات التي يشهدها تتطلب استخدام مستويات عالية من الخدمات المصرفية االلكترونية تتن

بالمقابل نجد  ،العالم في جانب التقدم التكنولوجي من ناحية وتلبية رغبات وتطلعات زبائنه الحاليين والمرتقبين 

( فهو مؤشرا غير جيد على ATM)امتالكه لــ في ان النسبة المتدنية لمصرف الشمال للتمويل واالستثمار 

الى ضعف امكانية  ويرجع السبب في ذلكنية المصرفية  المقدمة من قبل تلك المصارف طبيعة الخدمات االلكترو

 المصرفي زبائنه الحاليين مما يجعل خدماته محدودة ال تتناسب مع ما يشهده السوق قلة عدد أوالمصرف المادية  

 .هوبالتالي انخفاض مستوى الخدمات االلكترونية لدي من تنوع واسع في جانب التكنولوجيا

( الذي نعتمد Test Statistic)باختبار تم االستعانة  دراسةالولغرض اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات متغيرات    

كانت قيمة االحتمال تشير الى  إذا ال،موزعة توريعا طبيعيا ام  ذات العالقةكانت بيانات العينة  إذاعليه في تحديد 

ويتضح  طبيعيا.موزعة توزيعيا  دراسةالعني ان بيانات المتغيرات مما ي دراسةال( المفترضة في 0.05من ) أكبر

 إذا( 0.05من ) أكبرالمعنوية  مستوى أو( ان البيانات موزعة توزيعا طبيعيا الن قيمة االحتمال 9) من الجدول

الى ( االمر الذي يشير 0.200)( و 0.052) ( بينp-value( والمتمثلة )Test Statisticحت نتائج اختبار )واتر

طبقا  دراسةال( يوضح مرتبة المصارف عينة 8الشكل ) .دراسةالتوفر شرط التوزيع الطبيعي في متغيرات 

 في تقديم الخدمات المصرفية االلكترونية. ATMالستخدامها أجهزة الصراف اآللي 
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 (SPSS vr. 26)االحصائي ستخدام البرنامج باالمصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج 

 ( الخاص بالمصارف قيد الدراسةATM( الوصف االحصائي لمتغير )8شكل )

على نسبة وسط حسابي في مستوى تقديم خدمة الصراف أان مصرف التنمية الدولي قد حقق ( 8يوضح الشكل ) 

 االلي االلكترونية.

  ((POSيع الب نقاطاجهزة عدد متغيرثانيا : وصف وتحليل 

اذ يبن الجدول  ،(POS)االلكترونية  المصرفية الخدمات مؤشرات إحدىمناقشة وتحليل نتائج يتم في هذه الفقرة   

سنوات ولعشرة مصارف مدرجة في  (6)لمدة  دراسةالللمصارف عينة  (POS)العام ( نتائج تحليل المعدل 10)

االحصائي سابي واالنحراف المعياري باستخدام البرنامج راق المالية من خالل تحديد الوسط الحوسوق العراق لأل

(SPSS Vr. 26)   (1)واعتمادا على البيانات المذكور في الملحق. 

 دراسةال( عبر كل مصارف عينة POSمتغير ) لبيانات المطابقة حسن( يبين الوصف االحصائي واختبار 10جدول )

الوسط  اسم المصرف 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

أ الخط

 المعياري

Test 

Statistic 

p-value 

 1470. 0.282 5.270 12.909 36.667 مصرف بغداد

 0.200 0.204 15.000 38.783 74.000 المصرف األهلي العراقي

 0.148 0.281 5.687 13.934 24.000 المصرف التجاري العراقي

 0.072 0.311 11.949 29.269 51.667 مصرف آشور الدولي لالستثمار
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 0.081 0.307 7.601 18.618 23.333 االئتمان العراقي مصرف

 0.200 0.190 478.714 1172.600 1750.000 مصرف التنمية الدولي

 0.231 0.121 9.219 22.583 45.000 مصرف الخليج التجاري

 0.200 0.255 4.425 10.839 37.500 سط العراقي لالستثمارومصرف الشرق األ

 0.233 0.204 3.801 9.309 18.333 ستثمارمصرف الشمال للتمويل واال

 0.112 0.207 4.216 10.328 13.333 مصرف الموصل للتنمية واالستثمار

 ---- ----- 54.588 133.917 207.383 المعدل العام

 (SPSS vr. 26) االحصائيباستخدام البرنامج المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج 

( وانحراف 207.383المذكور قد بلغ ) للمؤشر( ان المعدل العام الذي حصل عليه القطاع 10) يتضح من الجدول   

تبين ان اعلى نسبة  ذات العالقة( وعند مقارنة النسب التي حصلت عليها المصارف 133.917معياري قدره )

( فكان االفضل من بين 1172.6( بانحراف معياري )1750.000بلغت )قد  مصرف التنمية الدوليحصل عليها 

 ذات العالقةتحقق على مستوى المصارف اذ فاق المعدل العام الم ،المصارف في مستوى تلك الخدمة االلكترونية

بلغ الوسط الحسابي اذا كانت  دراسةالهو االقل من بين المصارف عينة  مصرف الموصل للتنمية واالستثماراما 

 . ذات العالقة( فكان األسوأ بين المصارف 10.328( وبانحراف معياري )13.333) ( بمقدارPOS) لــ أجهزة

 المصرفيةمستوى الخدمات  اي مصرف التنمية الدولي (POSويمكن تفسير حالة ارتفاع مستويات معدل )  

ة المقدمة من قبله ويدل على مدى امكانية المصرف المادية وجودة الخدمات المصرفيوهذا جيد لديه اللكترونية ا

لزبائنه واتساع الرقعة الجغرافية التي تغطيها تلك المصارف من حيث تقديم خدمات واسعة ومتنوعة تتطلب 

استخدام مستويات عالية من الخدمات المصرفية االلكترونية تتناسب مع مواكبة التطورات التي يشهدها العالم 

بالمقابل نجد ان  ،بات وتطلعات زبائنه الحاليين والمرتقبين في جانب التقدم التكنولوجي من ناحية وتلبية رغ

مؤشرا غير جيد على طبيعة الخدمات  منخفضة وهذا لمصرف الموصل للتنمية واالستثمارقيمة الوسط الحسابي 

الى ضعف امكانية المصرف المادية   ويرجع السبب في ذلكااللكترونية المصرفية  المقدمة من قبل تلك المصارف 

زبائنه الحاليين مما يجعل خدماته محدودة ال تتناسب مع ما يشهده السوق من تنوع واسع في جانب  لة عددق أو

 .وبالتالي انخفاض مستوى الخدمات االلكترونية لديه التكنولوجيا

مد ( الذي نعتTest Statistic)باختبار تم االستعانة  دراسةالولغرض اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات متغيرات   

كانت قيمة االحتمال تشير الى  إذا ال،موزعة توريعا طبيعيا ام  ذات العالقةكانت بيانات العينة  إذاعليه في تحديد 

يتضح كما  طبيعيا.موزعة توزيعيا  دراسةالمما يعني ان بيانات المتغيرات  دراسةال( المفترضة في 0.05من ) أكبر



 االول       املبحث ..........وصف وتحليل متغيرات الدراسة...................... الثالث الفصل
 

 

73 

 إذا( 0.05من ) أكبرالمعنوية  مستوى أويعيا الن قيمة االحتمال ( ان البيانات موزعة توزيعا طب10من الجدول )

( االمر الذي يشير الى 0.233)( و 0.072) ( بينp-value( والمتمثلة )Test Statisticحت نتائج اختبار )واتر

طبقا  دراسةال( يوضح مرتبة المصارف عينة 9الشكل رقم ) .دراسةالتوفر شرط التوزيع الطبيعي في متغيرات 

 في تقديم الخدمات المصرفية االلكترونية. POS نقاط البيعستخدامها أجهزة ال

 (SPSS vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج 

  ( الخاص بالمصارف قيد الدراسةPOS( الوصف االحصائي لمتغير )9شكل )

ان مصرف التنمية الدولي قد حقق اعلى نسبة وسط حسابي في مستوى تقديم خدمة نقاط البيع ( 9وضح الشكل )ي

 .االلكترونية

  ((POC دفع النقود نقاطاجهزة عدد متغيرثالثا : وصف وتحليل 

الجدول  اذ يبن ،(POC)االلكترونية  المصرفية الخدمات مؤشرات أحدمناقشة وتحليل نتائج يتم في هذه الفقرة 

سنوات ولعشرة مصارف مدرجة في  (6)لمدة  دراسةالللمصارف عينة  (POC)العام ( نتائج تحليل المعدل 11)

االحصائي راق المالية من خالل تحديد الوسط الحسابي واالنحراف المعياري باستخدام البرنامج وسوق العراق لأل

(SPSS Vr. 26)  (1)ق واعتمادا على البيانات المذكور في الملح. 
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 دراسةال( عبر كل مصارف عينة POCمتغير ) لبيانات المطابقة حسن( يبين الوصف االحصائي واختبار 11) جدول 

الوسط  اسم المصرف 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 Test Statistic p-value الخطأ المعياري

 0.200 2540. 7.683 18.819 70.833 مصرف بغداد

 0.129 0.288 763.00 1870.83 4000.000 المصرف األهلي العراقي

 0.200 0.262 42.328 103.680 375.000 المصرف التجاري العراقي

 0.213 0.207 5.270 12.909 166.660 مصرف آشور الدولي لالستثمار

 0.200 0.263 27.888 68.313 216.670 مصرف االئتمان العراقي 

 0.150 0.281 93.689 229.492 716.667 مصرف التنمية الدولي

 0.222 0.207 10.541 25.819 116.667 مصرف الخليج التجاري

 0.143 0.283 13.566 33.229 95.833 سط العراقي لالستثمارومصرف الشرق األ

 0.200 0.202 1.826 4.472 45.000 مصرف الشمال للتمويل واالستثمار

 0.065 0.315 4.082 10.000 20.000 مصرف الموصل للتنمية واالستثمار

 ---- ----- 96.987 237.756 582.333 المعدل العام 

 (SPSS vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج 

( وانحراف 582.333بلغ ) المذكور قد للمؤشر( ان المعدل العام الذي حصل عليه القطاع 10) يتضح من الجدول  

تبين ان اعلى نسبة ذات العالقة ( وعند مقارنة النسب التي حصلت عليها المصارف 237.756معياري قدره )

( فكان االفضل من 1870.830( بانحراف معياري )4000.000)قد بلغت  المصرف األهلي العراقيحصل عليها 

ذات فاق المعدل العام المتحقق على مستوى المصارف  اذ ،بين المصارف في مستوى تلك الخدمة االلكترونية

بلغ الوسط اذا كانت  دراسةالهو االقل من بين المصارف عينة  مصرف الموصل للتنمية واالستثماراما  ،العالقة

 .ذات العالقة( فكان األسوأ بين المصارف 10( وبانحراف معياري )20) (  بمقدارPOC)أجهزة   الحسابي لــ

 المصرفيةمستوى الخدمات  اي للمصرف األهلي العراقي (POCر حالة ارتفاع مستويات معدل )ويمكن تفسي  

ويدل على مدى امكانية المصرف المادية وجودة الخدمات المصرفية المقدمة لزبائنه وهذا جيد لديه اللكترونية ا

متنوعة تتطلب استخدام واتساع الرقعة الجغرافية التي تغطيها تلك المصارف من حيث تقديم خدمات واسعة و

مستويات عالية من الخدمات المصرفية االلكترونية تتناسب مع مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في جانب 
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بالمقابل نجد ان قيمة الوسط  ،التقدم التكنولوجي من ناحية وتلبية رغبات وتطلعات زبائنه الحاليين والمرتقبين 

ة الخدمات االلكترونية مؤشرا غير جيد على طبيع منخفضة وهذا ستثمارلمصرف الموصل للتنمية واالالحسابي 

انخفاض  أوالى ضعف امكانية المصرف المادية   ويرجع السبب في ذلكالمقدمة من قبل تلك المصارف المصرفية 

وضعف زبائنه الحاليين مما يجعل خدماته محدودة ال تتناسب مع ما يشهده السوق من تنوع واسع في جانب 

 .وبالتالي انخفاض مستوى الخدمات االلكترونية لديه تكنولوجياال

( الذي نعتمد Test Statistic)باختبار تم االستعانة  دراسةالولغرض اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات متغيرات 

ال تشير الى كانت قيمة االحتم إذا ال،موزعة توريعا طبيعيا ام  ذات العالقةكانت بيانات العينة  إذاعليه في تحديد 

يتضح كما  طبيعيا.موزعة توزيعيا  دراسةالمما يعني ان بيانات المتغيرات  دراسةال( المفترضة في 0.05من ) أكبر

 إذا( 0.05من ) أكبرالمعنوية  مستوى أو( ان البيانات موزعة توزيعا طبيعيا الن قيمة االحتمال 10من الجدول )

( االمر الذي يشير الى 0.222)( و 0.065) ( بينp-valueلمتمثلة )( واTest Statisticحت نتائج اختبار )واتر

طبقا  دراسةال( يوضح مرتبة المصارف عينة 10الشكل رقم ) .دراسةالتوفر شرط التوزيع الطبيعي في متغيرات 

 في تقديم الخدمات المصرفية االلكترونية. POCالستخدامها أجهزة 

 (SPSS vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على 

 ( الخاص بالمصارف قيد الدراسةPOC( الوصف االحصائي لمتغير )10شكل )

ان المصرف األهلي العراقي قد حقق اعلى نسبة وسط حسابي في مستوى تقديم خدمة نقاط ( 10يوضح الشكل )

 .دفع النقود
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 ا : وصف وتحليل متغير السيولة رابع

( 12اذ يبن الجدول ) ،السيولة()األداء المالي المصرفي  مؤشرات أحدمناقشة وتحليل نتائج يتم في هذه الفقرة   

سنوات ولعشرة مصارف مدرجة في سوق  (6)لمدة  دراسةالللمصارف عينة  (للسيولة)العام نتائج تحليل المعدل 

االحصائي خالل تحديد الوسط الحسابي واالنحراف المعياري باستخدام البرنامج راق المالية من والعراق لأل

(SPSS Vr. 26)   (2)واعتمادا على البيانات المذكور في الملحق. 

 دراسةال( عبر كل مصارف عينة السيولةمتغير ) لبيانات المطابقة حسن( يبين الوصف االحصائي واختبار 12جدول رقم )

الوسط  اسم المصرف 

 حسابيال

االنحراف 

 المعياري

 Test الخطأ المعياري

Statistic 

p-value 

 1920. 2710. 0670. 0.164 0.799 مصرف بغداد

 0.200 0.223 0.245 0.599 1.646 المصرف األهلي العراقي

 .2100 0.264 0.922 2.258 2.915 المصرف التجاري العراقي

 0.200 0.225 0.323 0.792 3.195 مصرف آشور الدولي لالستثمار

 0.081 0.306 0.338 0.827 1.876 مصرف االئتمان العراقي

 0.200 0.181 0.033 0.081 0.884 مصرف التنمية الدولي

 0.200 0.189 0.078 0.191 0.960 مصرف الخليج التجاري

 0.200 0.211 0.059 0.144 1.179 سط العراقي لالستثمارومصرف الشرق األ

 0.200 0.175 0.093 0.228 0.694 واالستثمارمصرف الشمال للتمويل 

 0.200 0.209 0.060 0.148 1.635 مصرف الموصل للتنمية واالستثمار

 ---- ----- 0.222 0.543 1.578 المعدل العام

 (SPSS Vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج 

وانحرافه المعياري  ،(1.578بلغ ) )السيولة( لمؤشر، نجد ان قيمة الوسط الحسابي العام (12)من نتائج الجدول   

تبين ذات العالقة ، وعند مقارنة النسب التي حصلت عليها المصارف دراسةال( عبر كل المصارف قيد 0.543)

( بانحراف معياري 3.195قد بلغت  ) الدولي لالستثمارمصرف آشور حصل عليها  السيولة نسبةمعدل لان اعلى 

توفر فكان االفضل من بين المصارف في  ،دراسةالاذ فاق المعدل المتحقق على مستوى المصارف عينة ( 0.792)

مصرف الشمال اما  ، ذات العالقة اذ فاق المعدل العام المتحقق على مستوى المصارف لديه، السيولة النقدية
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(  السيولة) لمؤشربلغ الوسط الحسابي اذا كانت  دراسةالهو االقل من بين المصارف عينة  ستثمارللتمويل واال

 ذات العالقة.بين المصارف  األقل بتوفر السيولة( فكان 0.228( وبانحراف معياري )0.694)بمقدار 

يهتم  بتقديم الخدمات  ان المصرف ويمكن تفسير حالة ارتفاع معدل )السيولة( لمصرف آشور الدولي لالستثمار   

ويدل على مدى امكانية المصرف المادية وهذا المصرفية االلكترونية والتي انعكست على توفير السيولة النقدية 

وجودة الخدمات المصرفية المقدمة لزبائنه واتساع الرقعة الجغرافية التي تغطيها تلك المصارف من حيث تقديم 

مستويات عالية من الخدمات المصرفية االلكترونية تتناسب مع مواكبة  خدمات واسعة ومتنوعة تتطلب استخدام

التطورات التي يشهدها العالم في جانب التقدم التكنولوجي من ناحية وتلبية رغبات وتطلعات زبائنه الحاليين 

ابرزها لمواجهة الحاالت الطارئة ان وقعت ويعطيها الكثير من االيجابيات والمرتقبين وبالتالي يكون مستعد 

بالمقابل نجد ان  المادية ،تعزيز ثقة المودعين والمقترضين مع تأكيد القدرة على الوفاء بااللتزامات والتعهدات 

قيمة الوسط الحسابي لمصرف الشمال للتمويل واالستثمار منخفضة وهذا مؤشرا غير جيد بسبب عدم توسع 

صرفية  المقدمة من قبل المصرف و ضعف امكانية وقلة إمكانية المصرف في تقديم  الخدمات االلكترونية الم

المادية  مما يجعل خدماته محدودة ال تتناسب مع ما يشهده السوق من تنوع واسع في جانب التكنولوجيا وبالتالي 

 لديه. السيولةانخفاض مستوى 

( الذي نعتمد Test Statistic)باختبار تم االستعانة  دراسةالولغرض اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات متغيرات   

كانت قيمة االحتمال تشير الى  إذا ال،موزعة توريعا طبيعيا ام  ذات العالقة كانت بيانات العينة إذاعليه في تحديد 

يتضح كما  طبيعيا.موزعة توزيعيا  دراسةالمما يعني ان بيانات المتغيرات  دراسةال( المفترضة في 0.05من ) أكبر

 إذا( 0.05من ) أكبرالمعنوية  مستوى أوت موزعة توزيعا طبيعيا الن قيمة االحتمال ( ان البيانا12من الجدول )

( االمر الذي يشير الى .2100)( و 0.081) ( بينp-value( والمتمثلة )Test Statisticحت نتائج اختبار )واتر

حسب  دراسةال( يوضح مرتبة المصارف عينة 11الشكل ) .دراسةالتوفر شرط التوزيع الطبيعي في متغيرات 

 توفر السيولة المصرفية لديها.
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 (SPSS vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج 

 ( الوصف االحصائي لمتغير )السيولة( الخاص بالمصارف قيد الدراسة11) شكل

 .هصرف اشور الدولي لالستثمار قد حقق اعلى نسبة وسط حسابي في توفير السيولة لديان م( 11يوضح الشكل )

 خامسا : وصف وتحليل متغير الربحية  

( 13اذ يبن الجدول ) ،الربحية()األداء المالي المصرفي  مؤشرات أحدمناقشة وتحليل نتائج يتم في هذه الفقرة 

سنوات ولعشرة مصارف مدرجة  (6)لمدة  دراسةالصارف عينة للم (للربحية) لمؤشر العامنتائج تحليل المعدل 

راق المالية من خالل تحديد الوسط الحسابي واالنحراف المعياري باستخدام البرنامج وفي سوق العراق لأل

 .(3)واعتمادا على البيانات المذكور في الملحق   (SPSS Vr. 26)االحصائي 

 دراسةال( عبر كل مصارف عينة الربحيةمتغير ) لبيانات المطابقة حسنر ( يبين الوصف االحصائي واختبا13جدول رقم )

الوسط  اسم المصرف 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الخطأ 

 المعياري

Test 

Statistic 

p-value 

 0730. 0.310 0.007 0190. 0480. مصرف بغداد

 0.200 0.210 0.011 0.027 0.032 المصرف األهلي العراقي

 .2440 0.195 0.012 0.030 0.039 ي العراقيالمصرف التجار

 0.200 0.201 0.004 0.012 0.031 مصرف آشور الدولي لالستثمار
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 0.196 0.269 0.007 0.019 0.009 مصرف االئتمان العراقي

 0.200 0.188 0.005 0.013 0.031 مصرف التنمية الدولي

 0.200 0.171 0.006 0.015 0.007 مصرف الخليج التجاري

 0.149 0.224 0.006 0.016 0.006 سط العراقي لالستثمارورف الشرق األمص

 0.231 0.188 0.968 2.372 -0.985 مصرف الشمال للتمويل واالستثمار

 0.200 0.254 0.001 0.004 0.003 مصرف الموصل للتنمية واالستثمار

 ---- ----- 0.102 0.253 0.023 المعدل العام

 (SPSS vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج  المصدر: من أعداد الباحث

وانحرافه المعياري  ،(0.023بلغ ) )الربحية( لمؤشر، نجد ان قيمة الوسط الحسابي العام (13)من نتائج الجدول  

تبين  ذات العالقة تي حصلت عليها المصارفوعند مقارنة النسب ال  .دراسةال( عبر كل المصارف قيد 0.253)

( اذ فاق 0190.( بانحراف معياري )0480.قد بلغت  ) مصرف بغداد نسبة الربحية  حصل عليها معدل لان اعلى 

 لديه،، فكان االفضل من بين المصارف في توفر الربحية دراسةالالمعدل المتحقق على مستوى المصارف عينة 

هو  مصرف الشمال للتمويل واالستثماراما  ، ذات العالقةحقق على مستوى المصارف اذ فاق المعدل العام المت

( وبانحراف -0.985)الربحية( بمقدار ) لمؤشراذا كانت بلغ الوسط الحسابي  دراسةالاالقل من بين المصارف عينة 

 ( اذ تشير هذه النسبة الى وجود خسارة في هذا المصرف.2.372معياري )

ن المصرف يهتم بتقديم الخدمات المصرفية أالة ارتفاع معدل )الربحية( لمصرف بغداد ويمكن تفسير ح   

الربحية وهذا يدل على مدى امكانية المصرف المادية وجودة  زيادةعلى إيجابيا االلكترونية والتي انعكست 

ن حيث تقديم خدمات الخدمات المصرفية المقدمة لزبائنه واتساع الرقعة الجغرافية التي تغطيها تلك المصارف م

واسعة ومتنوعة تتطلب استخدام مستويات عالية من الخدمات المصرفية االلكترونية تتناسب مع مواكبة 

التطورات التي يشهدها العالم في جانب التقدم التكنولوجي من ناحية وتلبية رغبات وتطلعات زبائنه الحاليين 

لمصرف الشمال للتمويل واالستثمار منخفضة وهذا مؤشرا  بالمقابل نجد ان قيمة الوسط الحسابي والمرتقبين ،

غير جيد بسبب عدم توسع وقلة إمكانية المصرف في تقديم  الخدمات االلكترونية المصرفية  المقدمة من قبل 

انخفاض وضعف زبائنه الحاليين مما يجعل خدماته محدودة ال تتناسب مع  أوالمصرف و ضعف امكانية المادية  

 لديه. الربحيةسوق من تنوع واسع في جانب التكنولوجيا وبالتالي انخفاض مستوى ما يشهده ال

( الذي نعتمد Test Statisticتم االستعانة باختبار ) دراسةالولغرض اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات متغيرات    

ا كانت قيمة االحتمال تشير الى موزعة توريعا طبيعيا ام ال، إذ ذات العالقةعليه في تحديد إذا كانت بيانات العينة 
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يا طبيعيا. كما يتضح موزعة توزيع دراسةالمما يعني ان بيانات المتغيرات  دراسةال( المفترضة في 0.05أكبر من )

( إذا 0.05مستوى المعنوية أكبر من ) أو( ان البيانات موزعة توزيعا طبيعيا الن قيمة االحتمال 13من الجدول )

( االمر الذي يشير الى .2440( و )0730.( بين )p-value( والمتمثلة )Test Statisticحت نتائج اختبار )واتر

حسب  دراسةال( يوضح مرتبة المصارف عينة 12الشكل ) .دراسةالتوفر شرط التوزيع الطبيعي في متغيرات 

 درجة الربحية المصرفية لديها.

 (SPSS vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج لكترونية لنتائج برنامج المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة اال

 ( الوصف االحصائي لمتغير )الربحية( الخاص بالمصارف قيد الدراسة12)شكل 

ان مصرف اشور الدولي لالستثمار قد حقق اعلى نسبة وسط حسابي في تحقيق الربحية ( 12يوضح الشكل )

 .هلدي

 المال    رأسسادسا : وصف وتحليل كفاية 

اذ يبن الجدول  ،المال( رأسكفاية )األداء المالي المصرفي  مؤشرات أحدمناقشة وتحليل نتائج يتم في هذه الفقرة 

سنوات ولعشرة مصارف  (6)لمدة  دراسةالللمصارف عينة  (المال رأسلكفاية )العام ( نتائج تحليل المعدل 14)

تحديد الوسط الحسابي واالنحراف المعياري باستخدام البرنامج راق المالية من خالل ومدرجة في سوق العراق لأل

 .(4)واعتمادا على البيانات المذكور في الملحق   (SPSS vr. 26)االحصائي 
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 دراسةال( عبر كل مصارف عينة المال رأسكفاية متغير ) لبيانات المطابقة حسن( يبين الوصف االحصائي واختبار 14جدول )

الوسط  اسم المصرف 

 لحسابيا

االنحراف 

 المعياري

الخطأ 

 المعياري

Test 

Statistic 

p-value 

 1010. 0.299 0.015 0370. 2780. مصرف بغداد

 0.200 0.192 0.094 0.229 0.838 المصرف األهلي العراقي

 .2310 0.218 0.512 1.254 1.765 المصرف التجاري العراقي

 0.200 0.180 0.148 0.363 1.510 مصرف آشور الدولي لالستثمار

 0.200 0.189 0.077 0.189 1.154 مصرف االئتمان العراقي 

 0.200 0.208 0.047 0.116 0.541 مصرف التنمية الدولي

 0.200 0.205 0.097 0.237 0.862 مصرف الخليج التجاري

 0.200 0.251 0.033 0.081 0.615 سط العراقي لالستثمارومصرف الشرق األ

 0.200 0.229 0.277 0.678 1.672 ل واالستثمارمصرف الشمال للتموي

 0.200 0.213 0.068 0.166 1.653 مصرف الموصل للتنمية واالستثمار

 ___ _____ 0.137 0.335 1.089 المعدل العام 

 (SPSS vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج 

وانحرافه  ،(1.089بلغ ) المال( رأس)كفاية  لمؤشر، نجد ان قيمة الوسط الحسابي العام (14)من نتائج الجدول    

ذات وعند مقارنة النسب التي حصلت عليها المصارف  .دراسةال( عبر كل المصارف قيد 0.335المعياري )

( 1.765قد بلغت )  المصرف التجاري العراقيحصل عليها  المال  رأسنسبة لكفاية معدل لتبين ان اعلى العالقة 

، فكان االفضل من بين دراسةال( اذ فاق المعدل المتحقق على مستوى المصارف عينة 1.254بانحراف معياري )

 ،ذات العالقة اذ فاق المعدل العام المتحقق على مستوى المصارف  لديه،المال  رأسالمصارف في توفر كفاية 

 رأس)كفاية اذا كانت بلغ الوسط الحسابي لمتغير  دراسةالهو االقل من بين المصارف عينة  دادمصرف بغاما 

ذات المال بين المصارف  رأس( فكان األقل بتوفر كفاية 03740.وبانحراف معياري )( 2780.المال( بمقدار )

 . العالقة
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ري العراقي الى وعي إدارة المصرف في للمصرف التجا( المال رأسكفاية ويمكن تفسير حالة ارتفاع معدل )    

في المقابل نجد ان انخفاض   ،توظيف األموال وزيادة االستثمار لرفع مستوى الخدمات المصرفية االلكترونية

المال لدى مصرف بغداد بسبب عدم اهتمام اإلدارة العليا في المصرف في توظيف األموال  رأسمعدل كفاية 

 دراسةالولغرض اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات متغيرات  ، لمصرفية االلكترونيةواستثمارها في زيادة الخدمات ا

موزعة ذات العالقة  ( الذي نعتمد عليه في تحديد إذا كانت بيانات العينةTest Statisticتم االستعانة باختبار )

مما يعني ان بيانات  دراسةالفي  ( المفترضة0.05طبيعيا ام ال، إذا كانت قيمة االحتمال تشير الى أكبر من ) توريعا  

( ان البيانات موزعة توزيعا طبيعيا الن 13موزعة توزيعيا طبيعيا. كما يتضح من الجدول ) دراسةالالمتغيرات 

-p( والمتمثلة )Test Statisticحت نتائج اختبار )وا( إذا تر0.05مستوى المعنوية أكبر من ) أوقيمة االحتمال 

value( بين ).الشكل  .دراسةال( االمر الذي يشير الى توفر شرط التوزيع الطبيعي في متغيرات .2310( و )1010

 المال لديها. رأسلكفاية  دراسةال( يوضح مرتبة المصارف عينة 14رقم )

 (SPSS vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج 

 ( الوصف االحصائي لمتغير )كفاية رأس المال( الخاص بالمصارف قيد الدراسة13شكل )

المال  رأسان المصرف التجاري العراقي قد حقق اعلى نسبة وسط حسابي في تحقيق كفاية ( 13يوضح الشكل )

 .هلدي
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    توظيف االموالسابعا : وصف وتحليل متغير 

اذ يبن الجدول  ،(توظيف االموال)األداء المالي المصرفي  مؤشرات أحدتحليل نتائج مناقشة ويتم في هذه الفقرة    

سنوات ولعشرة مصارف  (6)لمدة  دراسةالللمصارف عينة  (توظيف االموال)لـ العام ( نتائج تحليل المعدل 15)

باستخدام البرنامج  راق المالية من خالل تحديد الوسط الحسابي واالنحراف المعياريومدرجة في سوق العراق لأل

 .(5)واعتمادا على البيانات المذكور في الملحق   (SPSS Vr. 26)االحصائي 

 دراسةال( عبر كل مصارف عينة توظيف االموالمتغير ) لبيانات المطابقة حسن( يبين الوصف االحصائي واختبار 15جدول رقم )

الوسط  اسم المصرف 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الخطأ 

 يالمعيار

Test 

Statistic 

p-value 

 0.200 0.246 01590. 0390. 1140. مصرف بغداد

 0.200 0.239 0.043 0.106 0.351 المصرف األهلي العراقي

 0.176 0.274 0.269 0.659 1.145 المصرف التجاري العراقي

 0.200 0.160 0.014 0.035 0.079 مصرف آشور الدولي لالستثمار

 0.200 0.278 0.126 0.309 0.141 مصرف االئتمان العراقي 

 0.100 0.299 0.040 0.099 0.384 مصرف التنمية الدولي

 0.197 0.269 0.010 0.025 0.388 مصرف الخليج التجاري

 0.200 0.233 0.033 0.081 0.615 سط العراقي لالستثمارومصرف الشرق األ

 0.123 0.291 0.179 0.438 1.084 مصرف الشمال للتمويل واالستثمار

 0.093 0.312 0.098 0.241 0.608 مصرف الموصل للتنمية واالستثمار

 ------ -------- 0.083 0.203 0.491 المعدل العام 

 (SPSS vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج 

وانحرافه  ،(0.491بلغ ) (توظيف االموال) لمؤشر(، نجد ان قيمة الوسط الحسابي العام 15)من نتائج الجدول   

ذات  وعند مقارنة النسب التي حصلت عليها المصارف .دراسةال( عبر كل المصارف قيد 0.203المعياري )

( 1.145لغت ) قد ب المصرف التجاري العراقيحصل عليها  توظيف االموالنسبة معدل لتبين ان اعلى العالقة 

، فكان االفضل من بين دراسةال( اذ فاق المعدل المتحقق على مستوى المصارف عينة 0.659بانحراف معياري )

اما  ،ذات العالقة اذ فاق المعدل العام المتحقق على مستوى المصارف  لديه،المصارف في توظيف االموال 
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 مؤشراذا كانت بلغ الوسط الحسابي  دراسةالينة هو االقل من بين المصارف ع مصرف آشور الدولي لالستثمار

المال بين  رأس( فكان األقل بتوفر كفاية 0.035وبانحراف معياري )( 0.079( بمقدار )توظيف االموال)

 . ذات العالقةالمصارف 

ر يهتم بزيادة االستثماان المصرف  للمصرف التجاري العراقي( توظيف االموالويمكن تفسير حالة ارتفاع معدل )

ويدل على مدى امكانية  وهذا توظيف االموالإيجابيا على المصرفية االلكترونية والتي انعكست  في الخدمات

بالمقابل نجد ان قيمة الوسط الحسابي لمصرف  لزبائنه،المصرف المادية وجودة الخدمات المصرفية المقدمة 

 االستثمار في مجالتوسع المصرف في الشمال للتمويل واالستثمار منخفضة وهذا مؤشرا غير جيد بسبب عدم 

 المادية   المصرفية وضعف امكانيةالخدمات االلكترونية 

( الذي نعتمد Test Statisticتم االستعانة باختبار ) دراسةالولغرض اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات متغيرات 

ام ال، إذا كانت قيمة االحتمال تشير الى موزعة توريعا طبيعيا  ذات العالقةعليه في تحديد إذا كانت بيانات العينة 

موزعة توزيعيا طبيعيا. كما يتضح  دراسةالمما يعني ان بيانات المتغيرات  دراسةال( المفترضة في 0.05أكبر من )

( إذا 0.05مستوى المعنوية أكبر من ) أو( ان البيانات موزعة توزيعا طبيعيا الن قيمة االحتمال 15من الجدول )

( االمر الذي يشير الى 0.200( و )0.093( بين )p-value( والمتمثلة )Test Statisticاختبار ) حت نتائجواتر

في  دراسةال( يوضح مرتبة المصارف عينة 14الشكل رقم ) .دراسةالتوفر شرط التوزيع الطبيعي في متغيرات 

 .االموالتوظيف 

 

 (SPSS vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج كترونية لنتائج برنامج المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االل

 ( الخاص بالمصارف قيد الدراسةاالموال( الوصف االحصائي لمتغير )توظيف 15شكل )

المال  رأسان المصرف التجاري العراقي قد حقق اعلى نسبة وسط حسابي في توظيف ( 14يوضح الشكل )

 .هلدي
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 المبحث الثاني

 ية عالقات االرتباط وتحليلهافرض اختبار

 المستقل، وبينبوصفة المتغير  الخدمات المصرفية االلكترونية يهتم هذه المبحث بقياس عالقة االرتباط بين   

التي تنص على " انه توجد  دراسةالوبوصفها المتغير التابع، من خالل اختبار فرضية  االداء المالي المصرفي

" وفرضياتها  االداء المالي المصرفيو الخدمات المصرفية االلكترونيةية بين عالقة ارتباط ذات داللة إحصائ

اختبار معنوية  بيرسون ثمالفرعية باستعمال األساليب اإلحصائية التحليلية المتمثلة بمعامل االرتباط البسيط 

ديد قوة عالقة لتح ((Mukaka,2012:6الحالية على مقياس  دراسةال(. وستعتمد Tالعالقات باستعمال اختبار )

 (16وكما موضح في الجدول ) دراسةالاالرتباط بين متغيرات 

 ( معيار قوة معامل الرتباط16جدول )

 قوة االرتباط درجة االرتباط

 قوية جدا   90.-1.00

 قوية 70.-90 .

 معتدل 50.- 70.

 منخفض 30.-50.

 منخفض جدا   00.-30.

   Source: Mukaka. M.M. (2012)," Statistics Corner: A Guide to Appropriate Use of Correlation 

Coefficient in Medical Research" Malawi Medical Journal; vol.24, no3 -p. 69-6    

 مصرف بغداد ل دراسةال مؤشراتاختبار فرضيات عالقة االرتباط وتحليلها  -1

، POSالفرعية ) االلكترونية ومؤشراتها لمصرفيةالخدمات ايمكن توضيح عالقة االرتباط ومعنويتها بين متغير 

ATM ،POC  .) المال  رأسالفرعية )الربحية، السيولة، كفاية  ومؤشراتهومتغير االداء المالي المصرفي

 أدناه. (17) لمصرف بغداد كما هو في الجدولوالتوظيف( 

 بغدادالداء المالي المصرفي لمصرف اوالخدمات المالية المصرفية بيرسون بين ( مصفوفة عالقة ارتباط 17جدول )

  المتغير التابع   

       

  المتغير المستقل

 األداء المالي التوظيف المال رأسكفاية  السيولة الربحية

R Sig. R Sig. R Sig. R Sig. R Sig. 

 عدد الصراف أجهزة

 ATM اآللية  

**750. .000 **744. .000 *639. .003 *567. .031 *66. .021 

البيع  نقاطاجهزة دد ع

POS 

*583. .011 *645. .012 *635. .010 **847. .000 **874. .000 
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نقاط دفع  عدد أجهزة 

 P.O.Cالنقود 

**549. .000 **589. .000 **624. .000 **537. .000 **796. .000 

الخدمات المصرفية 

 االلكترونية

*574. .041 *579. .032 **774. .000 *681. .026 **699. .010 

 (SPSS vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج 

 (0.01)**( تعني معنوي عند مستوى الداللة )              (0.05)*( تعني معنوي عند مستوى الداللة )

جود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية معتدلة  بين  الخدمات ، نالحظ و (17نتائج الجدول )من خالل 

( وعند مستوى داللة معنوية 0.699المالية المصرفية واالداء المالي المصرفي وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ )

(𝑃 < ة ، كذلك  وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية معتدلة  بين الخدمات المالية المصرفي (0.01

𝑃)( وعند مستوى داللة معنوية 0.574ومتغير الربحية وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ ) < . أيضا وجود (0.05

عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية معتدلة  بين متغير الخدمات المالية المصرفية و السيولة وقدرت قيمة هذا 

𝑃)( وعند مستوى داللة معنوية 0.579االرتباط بـ ) < كذلك وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية  .(0.05

( 0.774المال وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ ) رأسطردية معتدلة  بين متغير الخدمات المالية المصرفية  و كفاية 

𝑃)وعند مستوى داللة معنوية  < . ايضا   وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية معتدلة  بين (0.01

( وعند مستوى داللة معنوية 0.681لمالية المصرفية و التوظيف وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ )متغير الخدمات ا

(𝑃 < )الفرضية الفرعية( التي تنص )توجد عالقة ارتباط معنوية بين متغير الخدمات المالية تقبل  ولهذا. (0.05

 توظيف لمصرف بغداد(المال، ال رأسالمصرفية ومتغيرات األداء المالي: السيولة، الربحية، كفاية 

 مصرف العراقي االهلي لل دراسةالاختبار فرضيات عالقة االرتباط وتحليلها لمتغيرات  -2

 POSالفرعية ) االلكترونية ومؤشراتها المصرفيةوالخدمات يمكن توضيح عالقة االرتباط ومعنويتها بين متغير  

,ATM ،POCالمال  رأس)الربحية، السيولة، كفاية  متغير االداء المالي المصرفي ومتغيراتها الفرعية(. و

 أدناه. (18)الجدول العراقي االهلي كما هو في  فلمصر والتوظيف(
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  العراقي االهليالمالي المصرفي لمصرف  المصرفية واالداءالخدمات المالية  بيرسون بين( مصفوفة عالقة ارتباط 18جدول )

  المتغير التابع   

       

  المتغير المستقل

 األداء المالي التوظيف المال رأسكفاية  السيولة الربحية

R Sig. R Sig. R Sig. R Sig. R Sig. 

 عدد الصراف أجهزة

 ATM اآللية  

*571. .033 *671. .034 *341. .083 *461. .041 *741. .021 

البيع  نقاطاجهزة عدد 

POS 

*671. .001 *717. .003 *535. .021 *681. .035 **718. .000 

 دفع النقود عدد أجهزة

P.O.C 

*461. .036 **762. .000 *561. .021 **721. .000 **835. .000 

الخدمات المصرفية 

 االلكترونية

**685. 000 **811. .000 **684. .008 **737. .006 **715. .000 

 (SPSS vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج ج المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنام

 (0.01)**( تعني معنوي عند مستوى الداللة )              (0.05)*( تعني معنوي عند مستوى الداللة )

، نالحظ وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية معتدلة  بين الخدمات  (18 نتائج الجدول )من خالل 

( وعند مستوى داللة 0.715و االداء المالي المصرفي  وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ )  المصرفية االلكترونية

𝑃)معنوية  < ، كما نالحظ وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية معتدلة  بين متغير الخدمات  (0.01

𝑃)وية ( وعند مستوى داللة معن0.685المالية المصرفية و الربحية وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ ) < 0.01)  ،

كذلك وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية معتدلة  بين متغير الخدمات المالية المصرفية و السيولة 

𝑃)( وعند مستوى داللة معنوية 0.811وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ ) < ، كذلك وجود عالقة ارتباط  (0.01

المال  وقدرت قيمة هذا  رأسمالية المصرفية و متغير كفاية ذات داللة إحصائية طردية معتدلة  بين الخدمات ال

𝑃)( وعند مستوى داللة معنوية 0.684االرتباط بـ ) < ، ايضا   وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية  (0.01

( وعند 0.737طردية معتدلة  بين متغير الخدمات المالية المصرفية والتوظيف وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ )

𝑃)ى داللة معنوية مستو < 0.05) . 

)الفرضية الفرعية( التي تنص )توجد عالقة ارتباط معنوية بين متغير الخدمات المالية المصرفية  ولهذا تقبل

 المال، التوظيف للمصرف األهلي العراقي( رأسومتغيرات األداء المالي: السيولة، الربحية، كفاية 
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 التجاري العراقيللمصرف  دراسةاللمتغيرات اختبار فرضيات عالقة االرتباط وتحليلها  -3

، POSالفرعية ) االلكترونية ومؤشراتها المصرفيةالخدمات يمكن توضيح عالقة االرتباط ومعنويتها بين متغير 

ATM ،POCالمال والتوظيف( رأساالداء المالي المصرفي ومتغيراتها الفرعية )الربحية، السيولة، كفاية (. و 

 أدناه.( 19الجدول )كما هو في  قيالتجاري العرا فلمصر

 التجاري العراقيالمصرفي لمصرف  واالداء المالي الخدمات المالية المصرفية بيرسون بين( مصفوفة عالقة ارتباط 19جدول )

  المتغير التابع   

       

  المتغير المستقل

 األداء المالي التوظيف المال رأسكفاية  السيولة الربحية

R Sig. R Sig. R Sig. R Sig. R Sig. 

 عدد الصراف أجهزة

 ATM اآللية  

*691. .023 *491. .040 *478. .051 *671. .000 *721. .000 

البيع  نقاطاجهزة عدد 

POS 

*542. .023 *518. .005 *605. .032 *571. .046 **803. .000 

نقاط دفع  عدد أجهزة

 P.O.C النقود

*674. .006 *561. .034 *479. .062 **532. .014 **671. .009 

الخدمات المصرفية 

 االلكترونية

**718. .000 **781. .000 **823. .008 **817. .006 **725. .000 

 (SPSS vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج 

 (0.01)**( تعني معنوي عند مستوى الداللة )              (0.05وى الداللة ))*( تعني معنوي عند مست

، نالحظ وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية قوية  بين الخدمات المالية  ((19 نتائج الجدول من خالل 

لة معنوية ( وعند مستوى دال0.725المصرفية واالداء المالي المصرفي وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ )

(𝑃 < ، نالحظ وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية قوية  بين متغير الخدمات المالية  (0.01

𝑃)( وعند مستوى داللة معنوية 0.718المصرفية والربحية وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ ) < ، كذلك (0.01

دمات المالية المصرفية و السيولة وقدرت قيمة وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية قوية  بين متغير الخ

ـ ) 𝑃)( وعند مستوى داللة معنوية 0.781هذا االرتباط ب < ،كذلك وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية (0.01

( 0.823المال  وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ ) رأسطردية قوية  بين متغير الخدمات المالية المصرفية و كفاية 

𝑃)لة معنوية وعند مستوى دال < ، ايضا   وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية قوية  بين متغير (0.01

( وعند مستوى داللة معنوية 0.817الخدمات المالية المصرفية و التوظيف وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ )

(𝑃 < ين متغير الخدمات المالية )الفرضية الفرعية( التي تنص )توجد عالقة ارتباط معنوية ب ولهذا تقبل.(0.01

 المال، التوظيف للمصرف التجاري العراقي( رأسالمصرفية ومتغيرات األداء المالي: السيولة، الربحية، كفاية 
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 آشور الدولي لالستثمارمصرف ل دراسةالاختبار فرضيات عالقة االرتباط وتحليلها لمتغيرات  -4

، POSالفرعية )االلكترونية ومؤشراتها  المصرفيةخدمات اليمكن توضيح عالقة االرتباط ومعنويتها بين متغير 

ATM ،POCالمال  رأساالداء المالي المصرفي ومتغيراتها الفرعية )الربحية، السيولة، كفاية (. ومتغير

 .ه( أدنا20)كما هو في الجدول  آشور الدولي لالستثمارمصرف والتوظيف( ومتغير 

آشور المصرفي لمصرف  واالداء الماليالخدمات المالية المصرفية  نبيرسون بي( مصفوفة عالقة ارتباط 20جدول )

 الدولي لالستثمار

  المتغير التابع   

       

  المتغير المستقل

 األداء المالي التوظيف المال رأسكفاية  السيولة الربحية

R Sig. R Sig. R Sig. R Sig. R Sig. 

 عدد الصراف أجهزة

 ATM اآللية  

*471. .037 *526. .002 *452. .062 *541. .028 **782. .000 

البيع  نقاطاجهزة عدد 

POS 

*362. .073 *679. .000 *568. .029 *605. .009 **627. .000 

نقاط دفع  عدد أجهزة 

 P.O.Cالنقود

*451. .087 *762. .034 *561. .045 **462. .084 **542. .008 

الخدمات المصرفية 

 االلكترونية

**842. .000 **902. .000 **742. .000 **677. .004 **695. .000 

 (SPSS vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج 

 (0.01مستوى الداللة ) )**( تعني معنوي عند                            (0.05)*( تعني معنوي عند مستوى الداللة )

، نالحظ وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية معتدلة  بين  (20 نتائج الجدول )من خالل من خالل     

( وعند مستوى داللة 0.695الخدمات المالية المصرفية و االداء المالي المصرفي وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ )

𝑃)معنوية  < د عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية قوية  بين متغير الخدمات ، كما نالحظ وجو (0.01

𝑃)( وعند مستوى داللة معنوية 0.842المالية المصرفية و الربحية وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ ) < 0.01)  ،

السيولة كذلك وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية قوية جدا   بين متغير الخدمات المالية المصرفية و 

𝑃)( وعند مستوى داللة معنوية 0.902وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ ) < ، كذلك وجود عالقة ارتباط ذات (0.01

المال  وقدرت قيمة هذا االرتباط  رأسداللة إحصائية طردية قوية  بين متغير الخدمات المالية المصرفية و كفاية 

𝑃)( وعند مستوى داللة معنوية 0.742بـ ) < ايضا   وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية ،  (0.01

( وعند مستوى 0.677معتدلة  بين متغير الخدمات المالية المصرفية و التوظيف وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ )

𝑃)داللة معنوية  < )الفرضية الفرعية( التي تنص )توجد عالقة ارتباط معنوية بين متغير الخدمات  ولهذا . (0.01

آشور الدولي  والتوظيف لمصرف المال وكفاية رأس الربحيةو ة المصرفية ومتغيرات األداء المالي: السيولةالمالي

 .لالستثمار(
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 مصرف االئتمان العراقيل دراسةالاختبار فرضيات عالقة االرتباط وتحليلها لمتغيرات   -5

، POSالفرعية )كترونية ومؤشراتها االل المصرفيةالخدمات يمكن توضيح عالقة االرتباط ومعنويتها بين متغير   

ATM ،POCالمال  رأساالداء المالي المصرفي ومتغيراتها الفرعية )الربحية، السيولة، كفاية  (. ومتغير

 أدناه. (21)الجدول كما هو في  االئتمان العراقي مصرف والتوظيف(

 االئتمان العراقيالمصرفي لمصرف  داء الماليواالالخدمات المالية المصرفية  بيرسون بينمصفوفة عالقة ارتباط  (21)جدول 

  المتغير التابع   

       

    المتغير المستقل

 األداء المالي التوظيف المال رأسكفاية  السيولة الربحية

R Sig. R Sig. R Sig. R Sig. R Sig. 

 عدد الصراف أجهزة

 ATM اآللية  

*742. .004 *456. .034 *762. .000 *652. .000 **467. .000 

البيع  نقاطاجهزة عدد 

POS 

*671. .001 *789. .000 *543. .009 *504. .002 **871. .000 

نقاط دفع  عدد أجهزة 

 P.O.Cالنقود 

*671. .000 *661. .005 *571. .003 **745. .000 **651. .004 

الخدمات المصرفية 

 االلكترونية

**671. .000 **803. .000 **734. .000 **805. .000 **794. .000 

 (SPSS vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج 

 (0.01)**( تعني معنوي عند مستوى الداللة )              (0.05)*( تعني معنوي عند مستوى الداللة )

، نالحظ وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية قوية  بين الخدمات  (21 نتائج الجدول )من خالل   

( وعند مستوى داللة معنوية 0.794المالية المصرفية و االداء المالي المصرفي وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ )

(𝑃 < ات المالية ، نالحظ وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية معتدلة  بين متغير الخدم (0.01

𝑃)( وعند مستوى داللة معنوية 0.671المصرفية و الربحية وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ ) < ،كذلك  (0.01

نالحظ وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية قوية بين متغير الخدمات المالية المصرفية و السيولة 

𝑃)عنوية ( وعند مستوى داللة م0.803وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ ) < ، كذلك وجود عالقة ارتباط ذات (0.01

المال  وقدرت قيمة هذا االرتباط  رأسداللة إحصائية طردية قوية  بين الخدمات المالية المصرفية و متغير كفاية 

𝑃)( وعند مستوى داللة معنوية 0.734بـ ) < وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية  ايضا  نالحظ. (0.01

( وعند مستوى 0.805قيمة هذا االرتباط بـ ) والتوظيف وقدرتمتغير الخدمات المالية المصرفية  قوية بينطردية 

الفرضية الفرعية( التي تنص )توجد عالقة ارتباط معنوية بين متغير الخدمات المالية المصرفية )تقبل ولهذا 

 رف االئتمان العراقي(المال، التوظيف لمص رأسومتغيرات األداء المالي: السيولة، الربحية، كفاية 
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 مصرف التنمية الدوليل دراسةالاختبار فرضيات عالقة االرتباط وتحليلها لمتغيرات  -6

، POS)االلكترونية ومؤشراتها الفرعية  المصرفيةوالخدمات يمكن توضيح عالقة االرتباط ومعنويتها بين متغير 

ATM ،POCالمال والتوظيف(  رأسية، السيولة، كفاية االداء المالي المصرفي ومتغيراتها الفرعية )الربح(. و

 .ه( أدنا22)كما هو في الجدول  التنمية الدولي مصرف

 التنمية الدوليالمصرفي لمصرف  واالداء الماليالخدمات المالية المصرفية  بيرسون بين( مصفوفة عالقة ارتباط 22جدول )

  المتغير التابع   

       

  المتغير المستقل

 األداء المالي التوظيف المال رأسكفاية  السيولة الربحية

R Sig. R Sig. R Sig. R Sig. R Sig. 

 عدد الصراف أجهزة

 ATM اآللية  

*343. .004 *456. .034 *963. .000 *453. .056 **757. .000 

البيع  نقاطاجهزة عدد 

POS 

*443. .063 *651. .056 *583. .005 *364. .045 **782. .000 

نقاط دفع  عدد أجهزة

 P.O.C النقود

*445. .000 *585. .005 *423. .043 **785. .000 **698. .004 

الخدمات المصرفية 

 االلكترونية

**593. .008 **793. .000 **784. .000 **724. .000 **764. .000 

 (SPSS vr. 26)االحصائي م البرنامج باستخداالمصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج 

 (0.01)**( تعني معنوي عند مستوى الداللة )              (0.05)*( تعني معنوي عند مستوى الداللة )

، نالحظ وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية قوية  بين الخدمات المالية  (22 نتائج الجدول )من خالل 

𝑃)( وعند مستوى داللة معنوية 0.764المصرفي وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ )المصرفية و االداء المالي  <

. كما نالحظ وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية معتدلة  بين متغير الخدمات المالية المصرفية (0.01

𝑃)( وعند مستوى داللة معنوية 0.593و الربحية وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ ) < ك وجود عالقة ، كذل(0.01

ارتباط ذات داللة إحصائية طردية قوية بين متغير الخدمات المالية المصرفية والسيولة وقدرت قيمة هذا االرتباط 

𝑃)( وعند مستوى داللة معنوية 0.793بـ ) < ، كذلك وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية  (0.01

( وعند 0.784المال  وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ ) رأساية قوية  بين الخدمات المالية المصرفية و متغير كف

𝑃)مستوى داللة معنوية  < ، ايضا   وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية قوية  بين متغير  (0.01

𝑃)( وعند مستوى داللة معنوية 0.724الخدمات المالية المصرفية والتوظيف وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ ) <

الفرضية الفرعية التي تنص )توجد عالقة ارتباط معنوية بين متغير الخدمات المالية المصرفية  لهذا تقبلو .(0.01

 المال، التوظيف لمصرف التنمية الدولي(. رأسومتغيرات األداء المالي: السيولة، الربحية، كفاية 
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 تجاريالخليج المصرف ل دراسةالاختبار فرضيات عالقة االرتباط وتحليلها لمتغيرات  -7

، POSالفرعية )االلكترونية ومؤشراتها  المصرفيةالخدمات يمكن توضيح عالقة االرتباط ومعنويتها بين متغير   

ATM ،POCالمال  رأسمتغير االداء المالي المصرفي ومتغيراتها الفرعية )الربحية، السيولة، كفاية (. و

 اه.أدن( 23)كما هو في الجدول  الخليج التجاريمصرف والتوظيف( 

 الخليج التجاريالمصرفي لمصرف  واالداء الماليالخدمات المالية المصرفية  بيرسون بين( مصفوفة عالقة ارتباط 23جدول )

  المتغير التابع   

       

  المتغير المستقل

 األداء المالي التوظيف المال رأسكفاية  السيولة الربحية

R Sig. R Sig. R Sig. R Sig. R Sig. 

 دد الصرافع أجهزة

 ATM اآللية  

.246 .261 *562. .038 **812. .000 .471 .073 **693. .000 

البيع  نقاطاجهزة عدد 

POS 

**671. .003 .372 .074 **783. .005 .364 .061 **748. .000 

نقاط دفع  عدد أجهزة

 P.O.C النقود

*729. .000 *795. .000 *528. .043 **744. .000 **706. .000 

ات المصرفية الخدم

 االلكترونية

**681. .000 **686. .000 **677. .000 **762. .000 **713. .000 

 (SPSS vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج 

 (0.01)**( تعني معنوي عند مستوى الداللة )              (0.05)*( تعني معنوي عند مستوى الداللة )

، نالحظ وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية قوية  بين الخدمات المالية  (23 نتائج الجدول )من خالل 

𝑃)( وعند مستوى داللة معنوية 0.713المصرفية و االداء المالي المصرفي وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ ) <

حظ وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية معتدلة  بين الخدمات المالية المصرفية و ،كما نال (0.01

𝑃)( وعند مستوى داللة معنوية 0.681متغير الربحية وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ ) < . كذلك وجود (0.01

و السيولة وقدرت قيمة هذا  عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية معتدلة بين متغير الخدمات المالية المصرفية

𝑃)( وعند مستوى داللة معنوية 0.686االرتباط بـ ) < ، كذلك وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية  (0.01

( 0.677المال  وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ ) رأسطردية قوية  بين متغير الخدمات المالية المصرفية  و كفاية 

𝑃)وعند مستوى داللة معنوية  < ، ايضا   وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية قوية  بين  (0.01

( وعند مستوى داللة معنوية 0.762متغير الخدمات المالية المصرفية و التوظيف وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ )

(𝑃 < المالية الفرضية الفرعية التي تنص )توجد عالقة ارتباط معنوية بين متغير الخدمات  ولهذا تقبل.  (0.01

 المال، التوظيف لمصرف الخليج التجاري(. رأسالمصرفية ومتغيرات األداء المالي: السيولة، الربحية، كفاية 
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 سط العراقي لالستثمارواأل لمصرف الشرق دراسةالاختبار فرضيات عالقة االرتباط وتحليلها لمتغيرات  -8

، POSااللكترونية ومؤشراتها الفرعية ) صرفيةالمالخدمات يمكن توضيح عالقة االرتباط ومعنويتها بين متغير 

ATM ،POCمتغير االداء المالي المصرفي ومتغيراتها الفرعية )الربحية، السيولة، كفاية رأس المال (. و

 أدناه. (24)كما هو في الجدول  الخليج التجاريمصرف والتوظيف( 

سط العراقي والشرق األاالداء المالي المصرفي ورفية الخدمات المالية المص بيرسون بين( مصفوفة عالقة ارتباط 24جدول )

 لالستثمار

  المتغير التابع   

       

  المتغير المستقل

 األداء المالي التوظيف المال رأسكفاية  السيولة الربحية

R Sig. R Sig. R Sig. R Sig. R Sig. 

 عدد الصراف أجهزة

 ATM اآللية  

.266 .151 *511. .036 *624. .026 *434. .084 **767. .000 

البيع  نقاطاجهزة عدد 

POS 

*461. .032 .268 .157 **614. .000 *523. .022 **634. .005 

نقاط دفع  عدد أجهزة

 P.O.C النقود

*581. .008 *521. .027 *467. .024 **512. .006 **536. .000 

الخدمات المصرفية 

 االلكترونية

**823. .000 **681. .000 **582. .000 **703. .000 **593. .000 

 (SPSS vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج 

 (0.01)**( تعني معنوي عند مستوى الداللة )              (0.05)*( تعني معنوي عند مستوى الداللة )

أعاله ،نالحظ وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية (24)نتائج المعروضة في الجدول من خالل ال  

( وعند 0.593معتدلة  بين الخدمات المالية المصرفية واالداء المالي المصرفي وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ )

𝑃)مستوى داللة معنوية  < ية طردية قوية  بين متغير ،كما نالحظ وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائ(0.01

𝑃)( وعند مستوى داللة معنوية 0.823الخدمات المالية المصرفية و الربحية وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ ) <

،كذلك وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية معتدلة بين متغير الخدمات المالية المصرفية و (0.01

𝑃)( وعند مستوى داللة معنوية 0.681السيولة وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ ) < ،كذلك وجود عالقة (0.01

المال  وقدرت قيمة  رأسارتباط ذات داللة إحصائية طردية معتدلة  بين الخدمات المالية المصرفية و متغير كفاية 

𝑃)( وعند مستوى داللة معنوية 0.582هذا االرتباط بـ ) < ،ايضا   وجود عالقة ارتباط ذات داللة  (0.01

( 0.703حصائية طردية قوية   بين متغير الخدمات المالية المصرفية و التوظيف وقدرت قيمة هذا االرتباط بـ )إ

𝑃)وعند مستوى داللة معنوية  < 0.01) . 
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الفرضية الفرعية التي تنص )توجد عالقة ارتباط معنوية بين متغير الخدمات المالية المصرفية ولهذا تقبل 

سط العراقي والمال، التوظيف لمصرف الشرق األ رأسالسيولة، الربحية، كفاية  ومتغيرات األداء المالي:

 لالستثمار(.

 الشمال للتمويل واالستثمار لمصرف دراسةالاختبار فرضيات عالقة االرتباط وتحليلها لمتغيرات  -9

، POSا الفرعية )االلكترونية ومؤشراته المصرفيةالخدمات يمكن توضيح عالقة االرتباط ومعنويتها بين متغير 

ATM ،POCمتغير االداء المالي المصرفي ومتغيراتها الفرعية )الربحية، السيولة، كفاية رأس المال (. و

 .ه( أدنا25)كما هو في الجدول  الخليج التجاريمصرف والتوظيف( 

الشمال للتمويل ي لمصرف المصرف واالداء الماليالخدمات المالية المصرفية  بيرسون بين( مصفوفة عالقة ارتباط 25جدول )

 واالستثمار

  المتغير التابع   

       

  المتغير المستقل

 األداء المالي التوظيف المال رأسكفاية  السيولة الربحية

R Sig. R Sig. R Sig. R Sig. R Sig. 

 عدد الصراف أجهزة

 ATM اآللية  

.363 .176 **582. .024 **681. .000 *562. .034 **634. .000 

البيع  نقاطاجهزة عدد 

POS 

*688. .004 .389 .257 **677. .000 .362 .162 **572. .028 

نقاط دفع  عدد أجهزة

 P.O.C النقود

*572. .025 *769. .000 *582. .035 **392. .082 **786. .000 

الخدمات المصرفية 

 االلكترونية

**684. .000 **556. .000 **572. .028 **612. .000 **748. .000 

 (SPSS vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج 

 (0.01)**( تعني معنوي عند مستوى الداللة )              (0.05)*( تعني معنوي عند مستوى الداللة )

بين الخدمات  قوية جود عالقة ارتباط ذات داللة إحصاااااااائية طردية ونالحظ  ، (25 نتائج الجدول )من خالل 

وعند مستوى داللة معنوية ( 0.784بـااااااا ) قيمة هذا االرتباطاالداء المالي المصرفي وقدرت  والمالية المصرفية 

(𝑃 < ما نالحظ ، (0.01 ية ك ية طرد باط ذات داللة إحصاااااااائ لة وجود عالقة ارت تد ية  مع مال خدمات ال بين ال

𝑃)وعند مستوى داللة معنوية ( 0.684بـااااااا ) قيمة هذا االرتباطوقدرت متغير الربحية ية و المصرف < 0.01) 

السااايولة بين الخدمات المالية المصااارفية و متغير معتدلة وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصاااائية طردية كذلك ،

𝑃)وعند مستوى داللة معنوية ( 0.556بـااااااا ) قيمة هذا االرتباط وقدرت < وجود عالقة ارتباط كذلك  ، (0.01

قيمة هذا المال وقدرت  رأسبين الخدمات المالية المصاااارفية و متغير كفاية  معتدلة ذات داللة إحصااااائية طردية 
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𝑃)وعند مستوى داللة معنوية ( 0.572بـ ) االرتباط < وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية ايضا    ، (0.01

وعند ( 0.612بـااااااا ) قيمة هذا االرتباطوالخدمات المالية المصاارفية وقدرت   متغير التوظيفبين  معتدلة طردية 

𝑃)مسااااتوى داللة معنوية  < الفرضااااية الفرعية التي تنص )توجد عالقة ارتباط معنوية بين ولهذا تقبل  .(0.01

توظيف المال، ال رأسمتغير الخدمات المالية المصاااااارفية ومتغيرات األداء المالي: الساااااايولة، الربحية، كفاية 

 (.واالستثمار للتمويل الشماللمصرف 

لمصرف مصرف الموصل للتنمية  دراسةالاختبار فرضيات عالقة االرتباط وتحليلها لمتغيرات  -10

 واالستثمار

، POSااللكترونية ومؤشراتها الفرعية ) المصرفيةالخدمات يمكن توضيح عالقة االرتباط ومعنويتها بين متغير 

ATM ،POCالمالي المصرفي ومتغيراتها الفرعية )الربحية، السيولة، كفاية رأس المال متغير االداء (. و

 أدناه. (26)كما هو في الجدول  الخليج التجاريمصرف والتوظيف( 

الموصل للتنمية  المصرفي لمصرف واالداء الماليالخدمات المالية المصرفية  بيرسون بين( مصفوفة عالقة ارتباط 26جدول )

 واالستثمار

  غير التابعالمت   

       

  المتغير المستقل

 األداء المالي التوظيف المال رأسكفاية  السيولة الربحية

R Sig. R Sig. R Sig. R Sig. R Sig. 

 عدد الصراف أجهزة

 ATM اآللية  

.267 .114 *471. .036 **515. .026 *472. .084 **781. .000 

البيع  نقاطاجهزة عدد 

POS 

*763. .000 .371 .157 **762. .000 .503 .022 **688. .005 

نقاط دفع  عدد أجهزة

 P.O.C النقود

*572. .009 *591. .024 *557. .021 **652. .006 **806. .000 

الخدمات المصرفية 

 االلكترونية

**672. .000 **719. .000 **694. .004 **671. .000 **696. .000 

 (SPSS vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج ى مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد عل

 (0.01)**( تعني معنوي عند مستوى الداللة )              (0.05)*( تعني معنوي عند مستوى الداللة )

بين الخدمات  عتدلة موجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصااااااائية طردية نالحظ  ، (26 نتائج الجدول )من خالل 

وعند مستوى داللة معنوية ( 0.696بـااااااا ) قيمة هذا االرتباط المصرفي وقدرتالمالية المصرفية و االداء المالي 

(𝑃 < ية طردية كما نالحظ  ، (0.01 باط ذات داللة إحصاااااااائ ية  معتدلة وجود عالقة ارت مال بين الخدمات ال

𝑃)وعند مستوى داللة معنوية ( 0.672بـاااا ) باطقيمة هذا االرتوقدرت  الربحية المصرفية و متغير < 0.01) ، 
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 بين الخدمات المالية المصاااااارفية و متغير الساااااايولةقوية وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصااااااائية طردية كذلك 

𝑃)وعند مستوى داللة معنوية ( 0.719بـااااااا ) قيمة هذا االرتباطوقدرت  < وجود عالقة ارتباط كذلك  ، (0.01

قيمة هذا المال وقدرت  رأسبين الخدمات المالية المصاااارفية و متغير كفاية  معتدلة ئية طردية ذات داللة إحصااااا

𝑃)وعند مستوى داللة معنوية ( 0.694بـ ) االرتباط < وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية ايضا    ، (0.01

وعند ( 0.671بـااااااا ) ذا االرتباطقيمة هوقدرت ومتغير التوظيف  بين الخدمات المالية المصاارفية  معتدلة طردية 

𝑃)مستوى داللة معنوية  < )الفرضية الفرعية( التي تنص )توجد عالقة ارتباط معنوية بين  ولهذا تقبل . (0.01

المال، التوظيف  رأسمتغير الخدمات المالية المصاااااارفية ومتغيرات األداء المالي: الساااااايولة، الربحية، كفاية 

 (.الموصل للتنمية واالستثمارلمصرف 
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 المبحث الثالث

 بين المتغيرات المدروسة فرضيات التأثير اختبار

كمتغير  اللكترونيةالخدمات المصرفية ابوالمتمثلة  دراسةالعالقات التأثير بين متغيرات  دراسةل هذا المبحث وايتن    

تنص الى  تيرئيسية والال اختبار الفرضيةيركز على  تابع والذيومؤشراتها كمتغير  االداء المالي المصرفيمستقل و

 لمصرفي،امعنوي ذو داللة إحصائية لمؤشرات الخدمات المصرفية االلكترونية على االداء المالي  أثريوجد )انه 

تبارات والتي المنبثقة عنها. ولغرض اختبار هذا التأثير يتعين علينا استعمال مجموعة من االخالفرعية والفرضيات 

( 2Rالتفسير ) أويد ومعامل التحد المعنوية،( الختبار Fواختبار )(، Tالبسيط واختبار ) تتمثل بـمعادلة االنحدار الخطي

  .لمعرفة نسبة التفسير للمتغير المستقل من المتغير المعتمد

 لمصرف بغداد  بين المتغيرات المدروسة فرضيات التأثير اختبار -1

ولة، كفاية )الربحية، السيالمالي المصرفي  االداءمؤشرات على الخدمات المصرفية  تمؤشراأثر  دراسةيمكن    

 لمصرف بغداد.  المال والتوظيف(  رأس

داء المالي اال مؤشرات لخدمات المصرفية االلكترونية علىل ذو داللة إحصائية تأثيرلغرض اختبار فرضية وجود   

 أدناه.لجدول النتائج المبينة في ا وحسب المال والتوظيف( رأس)الربحية، السيولة، كفاية المصرفي 

لي المصرفي الخدمات المصرفية االلكترونية على متغيرات االداء الماالبسيط بين ( معامالت االنحدار 27جدول )

 بغداد لمصرف المال والتوظيف( رأس)الربحية، السيولة، كفاية 

Sig (  ( F 

 المحسوبة

 المتغير المعتمد متغير السيولة 

  

 مستقلالمتغير ال                     

 

0.000 

 

 

 

6.007 

Sig (T(   

 المحسوبة

 (βقيمة )

0.000 4.341 2.223 intercept 

 الخدمات المصرفية االلكترونية  1.311 6.241 0.000

   0.2R =301معامل التحديد المصحح            0.2R=329        معامل التحديد                         

  متغير الربحية  

0.000 4.436 0.174 1.744 1.563 intercept 

 الخدمات المصرفية االلكترونية 0.841 4.621 0.000

   0.2R =731معامل التحديد المصحح                          0.2R=335  معامل التحديد                       
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  المال رأسمتغير كفاية   

0.000 5.344 0.143 1.251 60.84 intercept 

0.0012 4.328 1.643 

 

 الخدمات المصرفية االلكترونية

   0.52R =73معامل التحديد المصحح                           52R .0=99   معامل التحديد                     

  متغير التوظيف  

0.000 6.671 0.124 1.652 60.54 intercept 

 ة االلكترونيةالخدمات المصرفي 0.848 5.245 0.0012

   0.42R =48معامل التحديد المصحح                           42R .0=64   معامل التحديد                   

 (SPSS vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج 

  متغير السيولةعند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان  (27 لجدول )نتائج امن خالل   

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل  = هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا لمتغير الخدمات  ، ( 1.311

الخدمات المصرفية  مؤشراتوهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير السيولة  المصرفية االلكترونية   على 

للمعلمة  بيتا  T))، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار  السيولة مؤشردور إيجابي في  لهاسيكون االلكترونية  

(B( الذي بلغ )وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 6.241 )   ومن   0.05تحت مستوى داللة .

معنوي ذو داللة إحصائية لمتغير  أثروجد ) ية القائلةنقبل الفرض ( اعاله27)في الجدول  النتائج المبينخالل 

ضد اي فرضية اخرى هذا من جه. ومن جه  متغير السيولة لمصرف بغداد،الخدمات المصرفية االلكترونية على 

ر مع كبي ومتغير السيولة يتالءم بشكلالمدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية  األنموذجاخرى نجد ان 

قيمة معنوية تحت مستوى ( التي تكون 6.007( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك األنموذج

   .%5داللة 

( ومعامل التحديد %0.301( قدره )𝑅2) اعاله أن  قيمة معامل التحديد(27)اضافة الى ذلك يالحظ من الجدول 

ير نموذج االنحدار المستخدم تكون عالية جدا  والتي تدل على ( والذي يبين أن قابلية تفس%0.329المصحح بلغ )

اما النسبة ،يعود لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية  السيولة %( من التغيرات التي تحدث في 32.9أن )

 وعشوائية غير داخلة في االنموذج االحصائي.%( فأنها عود لعوامل 31.9المتبقية والبالغة )

اعاله  عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان  (27)رجة  في الجدولمن النتائج المد  

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل متغير الربحية  = هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا  ، ( 0.841

ة القول أن متغير الخدمات وهذا يؤدي إلى إمكانيالربحية  مؤشر على الخدمات المصرفية االلكترونية   لمتغير

( T) ، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار  متغير الربحيةالمصرفية االلكترونية  سيكون لديه دور إيجابي في 
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تحت مستوى داللة   ( وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 4.621( الذي بلغ )βللمعلمة  بيتا )

معنوي ذو داللة إحصائية  أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض النتائج المبين. ومن خالل   0.05

ضد اي فرضية اخرى هذا من جه.  متغير الربحية لمصرف بغداد،لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية على 

كبير  بشكلومتغير الربحية يتالءم المدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية  األنموذجومن جه اخرى نجد ان 

قيمة معنوية تحت مستوى ( التي تكون 4.436( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من المدروس وذلك األنموذجمع 

   .%5داللة 

ومعامل التحديد ( %0.335( قدره )𝑅2) اعاله أن  قيمة معامل التحديد(27)اضافة الى ذلك يالحظ من الجدول   

ابلية تفسير نموذج االنحدار المستخدم تكون عالية جدا  والتي تدل على ( والذي يبين أن ق%0.317المصحح بلغ )

اما النسبة ،يعود لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية متغير الربحية  %( من التغيرات التي تحدث في 31.7أن )

 %( فأنها عود لعوامل وعشوائية غير داخلة في االنموذج االحصائي.68.3المتبقية والبالغة )

اعاله  عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان ( 27)من النتائج المدرجة  في الجدول   

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل   المال  رأسكفاية  مؤشر = هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي  ، ( 1.643

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير بحية متغير الر إحصائيا لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية على 

، وذلك واضح من خالل قيمة  المال رأسكفاية  مؤشرالخدمات المصرفية االلكترونية سيكون لديه دور إيجابي في 

تحت   ( وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 4.328( الذي بلغ )β( للمعلمة  بيتا )T) اختبار 

معنوي ذو داللة  أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض النتائج المبين. ومن خالل   0.05مستوى داللة 

ضد اي فرضية  ،(لمصرف بغداد  المال  رأسمتغير كفاية إحصائية لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية على 

متغير كفاية لمصرفية االلكترونية و المدروس بين الخدمات ا األنموذجاخرى هذا من جه. ومن جه اخرى نجد ان 

( التي 5.344( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك األنموذجكبير مع  المال يتالءم بشكل رأس

 اعاله أن  قيمة معامل التحديد(27)اضافة الى ذلك يالحظ من الجدول %،5قيمة معنوية تحت مستوى داللة تكون 

(𝑅2( قدره )ومع%0.599 )( والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج االنحدار %0.573امل التحديد المصحح بلغ )

 المال   رأسمتغير كفاية %( من التغيرات التي تحدث في 57.3المستخدم تكون عالية جدا  والتي تدل على أن )

عود لعوامل وعشوائية  ( فأنها%42.7اما النسبة المتبقية والبالغة )،يعود لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية

 .غير داخلة في االنموذج االحصائي

اعاله  عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان ( 27)من النتائج المدرجة  في الجدول    

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل متغير التوظيف  = هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا ، ( 0.848

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات متغير التوظيف  ير الخدمات المصرفية االلكترونية   على لمتغ

( T) ، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار  متغير التوظيف المصرفية االلكترونية   سيكون لديه دور إيجابي في 
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تحت مستوى داللة   دمات المصرفية االلكترونية ( وهو دليل على معنوية الخ5.245( الذي بلغ )βللمعلمة  بيتا )

معنوي ذو داللة إحصائية  أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض النتائج المبين. ومن خالل   0.05

ضد اي فرضية اخرى هذا من جه.  متغير التوظيف لمصرف بغداد،لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية على 

 ومتغير التوظيف يتالءم بشكلالمدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية  األنموذجان ومن جه اخرى نجد 

قيمة معنوية تحت ( التي تكون 6.671( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك األنموذجكبير مع 

 .%،5مستوى داللة 

( ومعامل التحديد %0.464( قدره )𝑅2) دالجدول اعاله أن  قيمة معامل التحدي(27)اضافة الى ذلك يالحظ من   

( والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج االنحدار المستخدم تكون عالية جدا  والتي تدل على %448 .0المصحح بلغ )

اما ،االلكترونيةلمتغير الخدمات المصرفية  يعودمؤشر توظيف األموال %( من التغيرات التي تحدث في 44.8أن )

 .( فأنها عود لعوامل وعشوائية غير داخلة في االنموذج االحصائي%55.2ة والبالغة )النسبة المتبقي

 مصرف االهلي العراقي  لل بين المتغيرات المدروسة فرضيات التأثير اختبار -2

ولة، كفاية )الربحية، السيعلى مؤشرات االداء المالي المصرفي يمكن دراسة تأثير متغير الخدمات المصرفية   

 للمصرف األهلي العراقي.  والتوظيف( رأس المال 

اء المالي مؤشرات االد للخدمات المصرفية االلكترونية على ذو داللة إحصائية تأثيرلغرض اختبار فرضية وجود 

  أدناه.النتائج المبينة في الجدول  وحسب )الربحية، السيولة، كفاية رأس المال والتوظيف(المصرفي 

)الربحية، رفي الخدمات المصرفية االلكترونية على متغيرات االداء المالي المصبسيط بين ال( معامالت االنحدار 28جدول )

 االهلي العراقي لمصرف المال والتوظيف( رأسالسيولة، كفاية 

Sig (  ( F 

 المحسوبة

 المتغير المعتمد متغير السيولة 

 

 

 المتغير المستقل                      

 

0.000 

 

 

 

7.571 

Sig (T(   

 المحسوبة

 (βقيمة )

0.139 1.571 1.451 intercept 

 الخدمات المصرفية االلكترونية  1.678 5.812 0.000

   2R =470.4معامل التحديد المصحح                         0.2R=469 معامل التحديد                               

  متغير الربحية  

0.000 8.859 0.248 0.772 0.691 intercept 
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 الخدمات المصرفية االلكترونية 1.031 6.007 0.000

   0.62R =38 حمعامل التحديد المصح                                0.62R=57  معامل التحديد                          

  المال رأسمتغير كفاية   

0.000 7.461 0.036 3.452 1.563 intercept 

0.000 4.891 678.0 

 

 الخدمات المصرفية االلكترونية

   0.42R =51معامل التحديد المصحح                           42R .0=68   معامل التحديد                          

  متغير التوظيف  

0.000 7.351 0.184 1.671 61.31 intercept 

 ترونيةالخدمات المصرفية االلك 1.034 4.044 0.000

   0.52R =26معامل التحديد المصحح                           52R .0=43   معامل التحديد                   

 (SPSS vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج 

  متغير السيولةعند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان  ((28 نتائج الجدول من خالل 

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل  = ، هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا لمتغير الخدمات  ( 1.678

دمات المصرفية االلكترونية وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخمتغير السيولة  المصرفية االلكترونية   على 

( الذي بلغ β( للمعلمة  بيتا )T) ، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار  متغير السيولةسيكون لديه دور إيجابي في 

النتائج . ومن خالل   0.05تحت مستوى داللة   ( وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 5.812)

معنوي ذو داللة إحصائية لمتغير الخدمات المصرفية  أثروجد ) ةالقائل يةالفرض في الجدول اعاله نقبل المبين

ضد اي فرضية اخرى هذا من جه. ومن جه اخرى نجد  متغير السيولة لمصرف االهلي العراقي،االلكترونية على 

 األنموذجع كبير م متغير السيولة يتالءم بشكلالمدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية و  األنموذجان 

قيمة معنوية تحت مستوى داللة ( التي تكون 7.571( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك

( ومعامل التحديد %0.469( قدره )𝑅2) اضافة الى ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة معامل التحديد.%،5

والتي تدل  مقبولة نوعا مااالنحدار المستخدم تكون  نموذجأ( والذي يبين أن قابلية تفسير %0.447المصحح بلغ )

اما النسبة ،يعود لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية السيولة %( من التغيرات التي تحدث في 44.7على أن )

 ..( فأنها عود لعوامل وعشوائية غير داخلة في االنموذج االحصائي%55.3المتبقية والبالغة )

اعاله  عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان (28)ي الجدول من النتائج المدرجة  ف

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل   متغير الربحية  = ، هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا  ( 1.031

القول أن متغير الخدمات وهذا يؤدي إلى إمكانية متغير الربحية  لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية   على 
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( T) ، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار  متغير الربحيةالمصرفية االلكترونية سيكون لديه دور إيجابي في 

تحت مستوى داللة   ( وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 6.007( الذي بلغ )βللمعلمة  بيتا )

معنوي ذو داللة إحصائية  أثروجد ) ةالقائل يةالجدول اعاله نقبل الفرض في النتائج المبين. ومن خالل   0.05

ضد اي فرضية اخرى  لمصرف االهلي العراقي،  متغير الربحية لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية على 

ة متغير الربحيالمدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية و  األنموذجهذا من جه. ومن جه اخرى نجد ان 

قيمة ( التي تكون 8.859( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك األنموذجكبير مع  يتالءم بشكل

( قدره 𝑅2) اضافة الى ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة معامل التحديد%،5معنوية تحت مستوى داللة 

قابلية تفسير نموذج االنحدار المستخدم ( والذي يبين أن %0.638( ومعامل التحديد المصحح بلغ )0.657%)

يعود لمتغير الخدمات متغير الربحية  %( من التغيرات التي تحدث في 63.8تكون عالية جدا  والتي تدل على أن )

( فأنها عود لعوامل وعشوائية غير داخلة في االنموذج %62.8اما النسبة المتبقية والبالغة )،المصرفية االلكترونية

 .االحصائي

اعاله  عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان (28)النتائج المدرجة  في الجدول  من

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل   المال  رأسمتغير كفاية  = ، هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي  ( 0.678

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير ية متغير الربح على  إحصائيا لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية

، وذلك واضح من خالل  المال رأسمتغير كفاية الخدمات المصرفية االلكترونية   سيكون لديه دور إيجابي في 

  ( وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 4.891( الذي بلغ )β( للمعلمة  بيتا )T) قيمة اختبار 

معنوي ذو  أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض النتائج المبين. ومن خالل   0.05 تحت مستوى داللة

 المال لمصرف االهلي العراقي، رأسمتغير كفاية داللة إحصائية لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية على 

خدمات المصرفية االلكترونية المدروس بين ال األنموذجضد اي فرضية اخرى هذا من جه. ومن جه اخرى نجد ان 

( المحسوبة F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك األنموذجكبير مع  المال يتالءم بشكل رأسومتغير كفاية 

اضافة الى ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة ، %5قيمة معنوية تحت مستوى داللة ( التي تكون 7.641)

( والذي يبين أن قابلية تفسير %0.451ومعامل التحديد المصحح بلغ )( %0.468( قدره )𝑅2) معامل التحديد

متغير كفاية %( من التغيرات التي تحدث في 45.1نموذج االنحدار المستخدم تكون عالية والتي تدل على أن )

تعود لعوامل ( فأنها %44.1اما النسبة المتبقية والبالغة )،يعود لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية  المال   رأس

 ..وعشوائية غير داخلة في االنموذج االحصائي

اعاله  عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان  (28)من النتائج المدرجة  في الجدول

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل   متغير التوظيف  = ، هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا  ( 1.034

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات متغير التوظيف  ير الخدمات المصرفية االلكترونية   على لمتغ
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( T) ، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار  متغير التوظيف المصرفية االلكترونية  سيكون لديه دور إيجابي في 

تحت مستوى داللة   مات المصرفية االلكترونية ( وهو دليل على معنوية الخد4.044( الذي بلغ )βللمعلمة  بيتا )

معنوي ذو داللة إحصائية  أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض النتائج المبين. ومن خالل   0.05

ضد اي فرضية اخرى هذا  متغير التوظيف لمصرف االهلي العراقي،لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية على 

ومتغير التوظيف يتالءم المدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية  األنموذجخرى نجد ان من جه. ومن جه ا

قيمة معنوية ( التي تكون 7.351( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك األنموذجكبير مع  بشكل

( %0.543( قدره )𝑅2) يداضافة الى ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة معامل التحد%، 5تحت مستوى داللة 

( والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج االنحدار المستخدم تكون عالية جدا  %526 .0ومعامل التحديد المصحح بلغ )

يعود لمتغير الخدمات المصرفية  متغير التوظيف%( من التغيرات التي تحدث في 52.6والتي تدل على أن )

( فأنها تعود لعوامل وعشوائية غير داخلة في االنموذج %51.6لبالغة )اما النسبة المتبقية وا،االلكترونية

 .االحصائي

 التجاري العراقيلمصرف ل بين المتغيرات المدروسة فرضيات التأثير اختبار -3

حية، السيولة، )الربعلى مؤشرات االداء المالي المصرفي االلكترونية يمكن دراسة تأثير متغير الخدمات المصرفية 

 للمصرف التجاري العراقي.  المال والتوظيف( كفاية رأس 

الداء امؤشرات  للخدمات المصرفية االلكترونية على ذو داللة إحصائية تأثيرلغرض اختبار فرضية وجود 

أدناه.  (29)جدول الالنتائج المبينة في  وحسب )الربحية، السيولة، كفاية رأس المال والتوظيف(المالي المصرفي 

)الربحية، رفي الخدمات المصرفية االلكترونية على متغيرات االداء المالي المصالبسيط بين االنحدار ( معامالت 29جدول )

 التجاري العراقي لمصرف المال والتوظيف( رأسالسيولة، كفاية 

Sig (  ( F 

 المحسوبة

 المتغير المعتمد متغير السيولة 

          

 المتغير المستقل                       

 

0.000 

 

 

 

9.377 

Sig (T(   

 المحسوبة

 (βقيمة )

0.139 1.571 1.658 intercept 

 الخدمات المصرفية االلكترونية  1.096 4.627 0.000

   2R =482.0معامل التحديد المصحح                         0.2R=516 معامل التحديد                               

  متغير الربحية  

0.000 6.231 0.248 0.772 1.067 intercept 
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 الخدمات المصرفية االلكترونية 0.959 4.549 0.000

   0.2R =586حمعامل التحديد المصح                                0.2R=610  معامل التحديد                          

  المال رأسمتغير كفاية   

0.000 5.063 0.171 1.005 1.788 intercept 

0.000 5.376 281.1 

 

 الخدمات المصرفية االلكترونية

   0.62R =56معامل التحديد المصحح                           62R .0=77   معامل التحديد                          

  متغير التوظيف  

0.000 7.331 0.153 1.365 1.245 intercept 

 خدمات المصرفية االلكترونيةال 1.672 6.042 0.000

   0.62R =43معامل التحديد المصحح                           62R .0=67   معامل التحديد                   

 (SPSS vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج 

 متغير السيولةعند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان  ( 29)نتائج الجدول الل من خ

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل  = هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا لمتغير الخدمات  ، ( 1.096

القول أن متغير الخدمات المصرفية االلكترونية  وهذا يؤدي إلى إمكانية متغير السيولة  المصرفية االلكترونية  على 

( الذي بلغ β( للمعلمة  بيتا )T) ، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار  متغير السيولةسيكون لديه دور إيجابي في 

النتائج . ومن خالل   0.05تحت مستوى داللة   ( وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 4.627)

معنوي ذو داللة إحصائية لمتغير الخدمات المصرفية  أثروجد ) ةالقائل يةي الجدول اعاله نقبل الفرضف المبين

ضد اي فرضية اخرى هذا من جه. ومن جه اخرى  متغير السيولة لمصرف التجاري العراقي،االلكترونية على 

 األنموذجكبير مع  ة يتالءم بشكلمتغير السيولالمدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية و  األنموذجنجد ان 

 %5قيمة معنوية تحت مستوى داللة ( التي تكون 9.377( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك

( ومعامل التحديد المصحح %51.6( قدره )𝑅2) اضافة الى ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة معامل التحديد، 

والتي تدل على أن  مقبولة نوعا مان قابلية تفسير نموذج االنحدار المستخدم تكون ( والذي يبين أ%0.48.2بلغ )

اما النسبة المتبقية ،يعود لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية السيولة %( من التغيرات التي تحدث في 48.2)

 .( فأنها تعود لعوامل وعشوائية غير داخلة في االنموذج االحصائي%51.8والبالغة )

اعاله  عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان  (29)ن النتائج المدرجة  في الجدولم

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل   متغير الربحية  = هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا  ، ( 0.959

ذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات وهمتغير الربحية  لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية   على 
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( T) ، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار متغير الربحيةالمصرفية االلكترونية سيكون لديه دور إيجابي في 

( وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية  تحت مستوى داللة 4.549( الذي بلغ )βللمعلمة  بيتا )

معنوي ذو داللة إحصائية  أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض النتائج المبين . ومن خالل  0.05

ضد اي فرضية اخرى  لمصرف التجاري العراقي،  متغير الربحية لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية على 

 متغير الربحية  ونية و المدروس بين الخدمات المصرفية االلكتر األنموذجهذا من جه. ومن جه اخرى نجد ان 

قيمة ( التي تكون 6.231( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك األنموذجكبير مع  يتالءم بشكل

 .  %،5معنوية تحت مستوى داللة 

( ومعامل التحديد %61.0( قدره )𝑅2) أن  قيمة معامل التحديد (28)عالهأاضافة الى ذلك يالحظ من الجدول   

نموذج االنحدار المستخدم تكون عالية جدا  والتي تدل على أ( والذي يبين أن قابلية تفسير %58.6حح بلغ )المص

اما النسبة ،يعود لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية متغير الربحية  %( من التغيرات التي تحدث في 58.6أن )

 .ر داخلة في االنموذج االحصائي( فأنها تعود لعوامل وعشوائية غي%41.4المتبقية والبالغة )

عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان اعاله  (29)نتائج المدرجة  في الجدولمن ال

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل   المال  رأسمتغير كفاية  = هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي ، ( 1.281

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير متغير الربحية  ة االلكترونية   على إحصائيا لمتغير الخدمات المصرفي

، وذلك واضح من خالل  المال رأسمتغير كفاية الخدمات المصرفية االلكترونية   سيكون لديه دور إيجابي في 

  ية االلكترونية ( وهو دليل على معنوية الخدمات المصرف5.376( الذي بلغ )β( للمعلمة  بيتا )T) قيمة اختبار 

معنوي ذو  أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض النتائج المبين. ومن خالل   0.05تحت مستوى داللة 

 لمصرف التجاري العراقي،  المال  رأسمتغير كفاية داللة إحصائية لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية على 

المدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية  األنموذجاخرى نجد ان ضد اي فرضية اخرى هذا من جه. ومن جه 

( المحسوبة F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك األنموذجكبير مع  المال يتالءم بشكل رأسمتغير كفاية و 

اضافة الى ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة ، %5قيمة معنوية تحت مستوى داللة ( التي تكون 5.063)

( والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج %65.6( ومعامل التحديد المصحح بلغ )%67.7( قدره )𝑅2) عامل التحديدم

المال   رأسمتغير كفاية %( من التغيرات التي تحدث في 65.6االنحدار المستخدم تكون عالية والتي تدل على أن )

( فأنها تعود لعوامل وعشوائية %34.4المتبقية والبالغة )اما النسبة ،يعود لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية

 .غير داخلة في االنموذج االحصائي

عاله  عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان أ (29)من النتائج المدرجة  في الجدول  

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل   متغير التوظيف  = تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا  هذا يعني هناك ، ( 1.672

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات متغير التوظيف  لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية   على 
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( T) ، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار  متغير التوظيف المصرفية االلكترونية   سيكون لديه دور إيجابي في 

تحت مستوى داللة   ( وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 6.042غ )( الذي بلβللمعلمة  بيتا )

معنوي ذو داللة إحصائية  أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض النتائج المبين. ومن خالل   0.05

ضد اي فرضية اخرى  لمصرف التجاري العراقي،  متغير التوظيف لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية على 

متغير التوظيف المدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية و  األنموذجهذا من جه. ومن جه اخرى نجد ان 

قيمة ( التي تكون 7.331( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك األنموذجكبير مع  يتالءم بشكل

( قدره 𝑅2) ظ من الجدول اعاله أن  قيمة معامل التحديداضافة الى ذلك يالح، %5معنوية تحت مستوى داللة 

( والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج االنحدار المستخدم تكون %3 .64( ومعامل التحديد المصحح بلغ )66.7%)

يعود لمتغير الخدمات  متغير التوظيف  %( من التغيرات التي تحدث في 64.3عالية جدا  والتي تدل على أن )

( فأنها تعود لعوامل وعشوائية غير داخلة في االنموذج %35.7اما النسبة المتبقية والبالغة )،االلكترونيةفية المصر

 .االحصائي

 آشور الدولي لالستثمارلمصرف  بين المتغيرات المدروسة فرضيات التأثير اختبار -4

حية، السيولة، )الربلمالي المصرفي على مؤشرات االداء ايمكن دراسة تأثير متغير الخدمات المصرفية االلكترونية 

 لمصرف آشور الدولي لالستثمار.  كفاية رأس المال وتوظيف االموال( 

اء المالي مؤشرات االد للخدمات المصرفية االلكترونية على ذو داللة إحصائية تأثيرلغرض اختبار فرضية وجود 

 دناه.أ (30)الجدول نتائج المبينة في ال وحسب )الربحية، السيولة، كفاية رأس المال والتوظيف(المصرفي 

لربحية، السيولة، )االخدمات المصرفية االلكترونية على متغيرات االداء المالي المصرفي البسيط بين ( معامالت االنحدار 30جدول )

  آشور الدولي لالستثمار لمصرف المال والتوظيف( رأسكفاية 

Sig (  ( F 

 المحسوبة

 لمعتمدالمتغير ا متغير السيولة 

 

 لالمتغير المستق                           

 

0.000 

 

 

 

8.564 

Sig (T(   

 المحسوبة

 (βقيمة )

0.257 1.096 0.985 intercept 

 الخدمات المصرفية االلكترونية  0.964 5.327 0.000

   2R =.6830معامل التحديد المصحح                         0.2R=709 معامل التحديد                               

  متغير الربحية  

0.000 7.784 0.043 2.642 1.844 intercept 
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 الخدمات المصرفية االلكترونية 1.063 6.844 0.000

   0.2R =789 معامل التحديد المصحح                                0.2R=814  معامل التحديد                          

  المال رأسمتغير كفاية   

0.000 6.743 0.000 4.886 2.362 intercept 

0.000 6.788 875.1 

 

 الخدمات المصرفية االلكترونية

   0.52R =39معامل التحديد المصحح                           0.2R=515   معامل التحديد                          

  متغير التوظيف  

0.000 8.472 0.000 3.761 1.652 intercept 

0.000 5.923 016.1 

 

 الخدمات المصرفية االلكترونية

   0.42R =32  معامل التحديد المصحح                           0.2R=584  معامل التحديد                   

 (SPSS vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج تائج برنامج المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية لن

  متغير السيولةعند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان  ((30نتائج الجدول من خالل 

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل  = ، هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا لمتغير الخدمات  ( 0.964

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات المصرفية االلكترونية   متغير السيولة  ية االلكترونية  على المصرف

( الذي بلغ β( للمعلمة  بيتا )T)، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار  متغير السيولةسيكون لديه دور إيجابي في 

النتائج . ومن خالل   0.05تحت مستوى داللة   رونية ( وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكت5.327)

معنوي ذو داللة إحصائية لمتغير الخدمات المصرفية  أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض المبين

ضد اي فرضية اخرى هذا من جه. ومن جه  ،لالستثمارآشور الدولي متغير السيولة لمصرف االلكترونية على 

كبير مع  متغير السيولة يتالءم بشكلالمدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية و  ألنموذجااخرى نجد ان 

قيمة معنوية تحت مستوى ( التي تكون 8.564( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك األنموذج

( ومعامل %70.9قدره ) (𝑅2) اضافة الى ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة معامل التحديد،% 5داللة 

والتي  مقبولة نوعا ما( والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج االنحدار المستخدم تكون %68.3التحديد المصحح بلغ )

اما ،يعود لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية السيولة %( من التغيرات التي تحدث في 68.3تدل على أن )

  .فأنها تعود لعوامل وعشوائية غير داخلة في االنموذج االحصائي( %35.7النسبة المتبقية والبالغة )

  متغير الربحية عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان  (30نتائج الجدول )من خالل 

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل  = ت هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا لمتغير الخدما ، ( 1.063
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وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات المصرفية االلكترونية   متغير الربحية  المصرفية االلكترونية   على 

( الذي بلغ β( للمعلمة  بيتا )T) ، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار  متغير الربحيةسيكون لديه دور إيجابي في 

النتائج . ومن خالل   0.05تحت مستوى داللة   فية االلكترونية ( وهو دليل على معنوية الخدمات المصر6.844)

معنوي ذو داللة إحصائية لمتغير الخدمات المصرفية  أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض المبين

ضد اي فرضية اخرى هذا من جه. ومن جه  ،لالستثمارآشور الدولي متغير الربحية لمصرف االلكترونية على 

كبير مع  يتالءم بشكل متغير الربحية  المدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية و  األنموذجى نجد ان اخر

قيمة معنوية تحت مستوى ( التي تكون 7.784( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك األنموذج

( ومعامل %81.4( قدره )𝑅2) ديداضافة الى ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة معامل التح،% 5داللة 

( والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج االنحدار المستخدم تكون عالية جدا  والتي تدل %78.9التحديد المصحح بلغ )

اما ،يعود لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية متغير الربحية  %( من التغيرات التي تحدث في 78.9على أن )

   .( فأنها تعود لعوامل وعشوائية غير داخلة في االنموذج االحصائي%21.1لبالغة )النسبة المتبقية وا

متغير كفاية عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان  (30 نتائج الجدول )من خالل   

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل   المال  رأس = معنوي إحصائيا لمتغير هذا يعني هناك تأثير إيجابي و ، ( 1.875

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات المصرفية متغير الربحية  الخدمات المصرفية االلكترونية   على 

( T) ، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار  المال رأسمتغير كفاية االلكترونية   سيكون لديه دور إيجابي في 

تحت مستوى داللة   ( وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 6.788( الذي بلغ )βللمعلمة  بيتا )

معنوي ذو داللة إحصائية  أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض النتائج المبين. ومن خالل   0.05

ضد اي  ،تثمارلالسآشور الدولي لمصرف   المال  رأسمتغير كفاية لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية على 

المدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية و  األنموذجفرضية اخرى هذا من جه. ومن جه اخرى نجد ان 

( المحسوبة F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك األنموذجكبير مع  المال يتالءم بشكل رأسمتغير كفاية 

فة الى ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة اضا ،% 5قيمة معنوية تحت مستوى داللة ( التي تكون 6.743)

( والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج %53.9( ومعامل التحديد المصحح بلغ )%55.1( قدره )𝑅2) معامل التحديد

 المال   رأسمتغير كفاية %( من التغيرات التي تحدث في 53.9االنحدار المستخدم تكون عالية والتي تدل على أن )

( فأنها تعود لعوامل وعشوائية %46.1اما النسبة المتبقية والبالغة )،غير الخدمات المصرفية االلكترونية يعود لمت

 .غير داخلة في االنموذج االحصائي

متغير التوظيف عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان  (30نتائج الجدول )من خالل 

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل  = الخدمات  ، هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا لمتغير ( 1.016

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات المصرفية متغير التوظيف  على  المصرفية االلكترونية 
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للمعلمة  بيتا  (T) ، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار  متغير التوظيف االلكترونية   سيكون لديه دور إيجابي في 

(β( الذي بلغ )وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 5.923 )   ومن   0.05تحت مستوى داللة .

معنوي ذو داللة إحصائية لمتغير الخدمات  أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض النتائج المبينخالل 

ضد اي فرضية اخرى هذا من  ،لالستثمارآشور الدولي لمصرف  فمتغير التوظيالمصرفية االلكترونية على 

متغير التوظيف يتالءم المدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية و  األنموذججه. ومن جه اخرى نجد ان 

قيمة معنوية ( التي تكون 8.472( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك األنموذجكبير مع  بشكل

( %45.8( قدره )𝑅2) اضافة الى ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة معامل التحديد،% 5ى داللة تحت مستو

( والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج االنحدار المستخدم تكون عالية جدا  %2 .43ومعامل التحديد المصحح بلغ )

يعود لمتغير الخدمات المصرفية  يف  متغير التوظ%( من التغيرات التي تحدث في 43.2والتي تدل على أن )

( فأنها تعود لعوامل وعشوائية غير داخلة في االنموذج %46.1اما النسبة المتبقية والبالغة )، االلكترونية

 .االحصائي

   االئتمان العراقيلمصرف  بين المتغيرات المدروسة فرضيات التأثير اختبار -5

حية، السيولة، )الربعلى مؤشرات االداء المالي المصرفي لكترونية يمكن دراسة تأثير متغير الخدمات المصرفية اال

 لمصرف االئتمان العراقي.  كفاية رأس المال وتوظيف االموال( 

اء المالي مؤشرات االد للخدمات المصرفية االلكترونية على ذو داللة إحصائية تأثيرلغرض اختبار فرضية وجود 

 دناه.أ (31)الجدول النتائج المبينة في  وحسب المال والتوظيف()الربحية، السيولة، كفاية رأس المصرفي 

)الربحية، رفي الخدمات المصرفية االلكترونية على متغيرات االداء المالي المصالبسيط بين ( معامالت االنحدار 31جدول )

 االئتمان العراقي لمصرف المال والتوظيف( رأسالسيولة، كفاية 

Sig (  ( F 

 المحسوبة

 المتغير المعتمد لسيولة متغير ا

                               

 المتغير المستقل                        

 

0.000 

 

 

 

11.561 

Sig (T(   

 المحسوبة

 (βقيمة )

0.371 0.561 0.761 intercept 

 الخدمات المصرفية االلكترونية  1.561 4.671 0.000

   2R =.3130معامل التحديد المصحح                         0.2R=450 معامل التحديد                               

  متغير الربحية  

0.000 8.762 0.107 1.917 0.157 intercept 
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 الخدمات المصرفية االلكترونية 1.755 5.672 0.000

   0.2R =636 معامل التحديد المصحح                                0.2R=645  معامل التحديد                          

  المال رأسمتغير كفاية   

0.000 5.876 0.000 3.767 2.362 intercept 

 الخدمات المصرفية االلكترونية 786.1 5.935 0.000

   0.2R =518 المصححمعامل التحديد                            0.2R=395   معامل التحديد                          

  متغير التوظيف  

0.000 5.182 0.161 1.466 0.488 intercept 

0.000 6.304 493.1 

 

 الخدمات المصرفية االلكترونية

   0.2R =624 معامل التحديد المصحح                           02R= 648  معامل التحديد                   

 (SPSS Vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج  المصدر: من أعداد الباحث

  متغير السيولةعند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان  (31نتائج الجدول )من خالل 

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل  = إيجابي ومعنوي إحصائيا لمتغير الخدمات  ، هذا يعني هناك تأثير ( 1.561

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات المصرفية االلكترونية  متغير السيولة  المصرفية االلكترونية على 

( الذي بلغ β( للمعلمة  بيتا )T)، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار  متغير السيولةسيكون لديه دور إيجابي في 

النتائج . ومن خالل   0.05تحت مستوى داللة  هو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية ( و4.671)

معنوي ذو داللة إحصائية لمتغير الخدمات المصرفية  أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض المبين

اخرى  ةومن جه ةاخرى هذا من جهضد اي فرضية  ،العراقياالئتمان متغير السيولة لمصرف االلكترونية على 

 األنموذجكبير مع  ومتغير السيولة يتالءم بشكلالمدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية  األنموذجنجد ان 

قيمة معنوية تحت مستوى داللة ( التي تكون 11.561( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك

( ومعامل التحديد %45.0( قدره )𝑅2) عاله أن  قيمة معامل التحديداضافة الى ذلك يالحظ من الجدول ا%،5

والتي تدل  مقبولة نوعا ما( والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج االنحدار المستخدم تكون %31.3المصحح بلغ )

اما النسبة ،يعود لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية  السيولة %( من التغيرات التي تحدث في 31.3على أن )

 .( فأنها تعود لعوامل وعشوائية غير داخلة في االنموذج االحصائي%68.7المتبقية والبالغة )

اعاله  عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان  (31)من النتائج المدرجة  في الجدول  

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل   متغير الربحية  = ا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا ، هذ ( 1.755

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات متغير الربحية  لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية   على 
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( T) ، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار  متغير الربحيةالمصرفية االلكترونية سيكون لديه دور إيجابي في 

تحت مستوى داللة   ( وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 5.672الذي بلغ ) (βللمعلمة  بيتا )

معنوي ذو داللة إحصائية  أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض النتائج المبين. ومن خالل   0.05

ضد اي فرضية اخرى هذا  ،لعراقيااالئتمان متغير الربحية لمصرف لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية على 

يتالءم  ومتغير الربحية  المدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية  األنموذجمن جه. ومن جه اخرى نجد ان 

قيمة معنوية ( التي تكون 8.762( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك األنموذجكبير مع  بشكل

( %64.5( قدره )𝑅2) ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة معامل التحديداضافة الى %، 5تحت مستوى داللة 

( والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج االنحدار المستخدم تكون عالية جدا  %63.6ومعامل التحديد المصحح بلغ )

ت المصرفية يعود لمتغير الخدما متغير الربحية  %( من التغيرات التي تحدث في 63.6والتي تدل على أن )

( فأنها تعود لعوامل وعشوائية غير داخلة في االنموذج %36.4اما النسبة المتبقية والبالغة )،االلكترونية 

 .االحصائي

اعاله  عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان ( 31)من النتائج المدرجة  في الجدول 

β)بالزيادة بمعدل  سوف يتأثر  المال  رأسمتغير كفاية  = ،هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي  ( 1.786

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول   المال  رأسكفاية متغير  إحصائيا لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية   على 

واضح من  ، وذلك المال رأسمتغير كفاية أن متغير الخدمات المصرفية االلكترونية سيكون لديه دور إيجابي في 

  ( وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 5.935( الذي بلغ )β( للمعلمة  بيتا )t) خالل قيمة اختبار 

معنوي ذو  أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض النتائج المبين. ومن خالل   0.05تحت مستوى داللة 

 ،العراقياالئتمان لمصرف   المال  رأسمتغير كفاية ة االلكترونية على داللة إحصائية لمتغير الخدمات المصرفي

المدروس بين الخدمات المصرفية  األنموذجاخرى نجد ان  ةومن جهة ضد اي فرضية اخرى هذا من جه

( F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك األنموذجكبير مع  المال يتالءم بشكل رأسمتغير كفاية االلكترونية و 

اضافة الى ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  %،5قيمة معنوية تحت مستوى داللة ( التي تكون 5.876حسوبة )الم

( والذي يبين أن قابلية تفسير %51.8( ومعامل التحديد المصحح بلغ )%53.9( قدره )𝑅2) قيمة معامل التحديد

متغير كفاية من التغيرات التي تحدث في  %(51.8نموذج االنحدار المستخدم تكون عالية والتي تدل على أن )

( فأنها تعود لعوامل %48.2اما النسبة المتبقية والبالغة )، يعود لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية المال   رأس

 .وعشوائية غير داخلة في االنموذج االحصائي

متغير ة بمقدار وحدة واحدة فان عند زيادة الخدمات المصرفية االلكتروني (31 نتائج الجدول رقم )من خالل 

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل   التوظيف  = هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا لمتغير  ، ( 1.493

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات المصرفية متغير التوظيف  الخدمات المصرفية االلكترونية   على 
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( للمعلمة  بيتا T) ، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار  متغير التوظيف دور إيجابي في االلكترونية   سيكون لديه 

(β( الذي بلغ )وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 6.304 )   ومن   0.05تحت مستوى داللة .

اللة إحصائية لمتغير الخدمات معنوي ذو د أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض النتائج المبينخالل 

ضد اي فرضية اخرى هذا من جه. ومن  ،العراقياالئتمان لمصرف   متغير التوظيف المصرفية االلكترونية على 

كبير  متغير التوظيف يتالءم بشكلالمدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية و  األنموذججه اخرى نجد ان 

قيمة معنوية تحت مستوى ( التي تكون 5.182( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من المدروس وذلك األنموذجمع 

( ومعامل %64.8( قدره )𝑅2) اضافة الى ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة معامل التحديد، %5داللة 

والتي تدل تكون عالية جدا   االنحدار المستخدم( والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج %4 .62التحديد المصحح بلغ )

اما ،االلكترونيةيعود لمتغير الخدمات المصرفية متغير التوظيف %( من التغيرات التي تحدث في 62.4على أن )

 .( فأنها تعود لعوامل وعشوائية غير داخلة في االنموذج االحصائي%37.6النسبة المتبقية والبالغة )

 ية الدوليالتنممصرف  بين المتغيرات المدروسة فرضيات التأثير اختبار -6

حية، السيولة، )الربعلى مؤشرات االداء المالي المصرفي يمكن دراسة تأثير متغير الخدمات المصرفية االلكترونية 

 لمصرف التنمية الدولي.  كفاية رأس المال وتوظيف االموال( 

اء المالي االدمؤشرات  للخدمات المصرفية االلكترونية على ذو داللة إحصائية تأثيرلغرض اختبار فرضية وجود 

 دناه.أ (32)الجدول النتائج المبينة في  وحسب )الربحية، السيولة، كفاية رأس المال والتوظيف(المصرفي 

)الربحية، رفي الخدمات المصرفية االلكترونية على متغيرات االداء المالي المصالبسيط بين ( معامالت االنحدار 32جدول )

 التنمية الدولي لمصرف المال والتوظيف( رأسالسيولة، كفاية 

Sig (  ( F 

المحسوب

 ة

 تمدالمتغير المع                             متغير السيولة            

 

    

 المتغير المستقل   

 

0.000 

 

 

 

5.673 

Sig (T(      

 المحسوبة

 (βقيمة )

0.004 3.339 1.268 intercept 

 لكترونية الخدمات المصرفية اال 1.954 6.852 0.000

   2R =.3370 معامل التحديد المصحح                         0.32R=52 معامل التحديد                               

  متغير الربحية  

0.000 6.844 0.000 4.477 1.184 intercept 

                                                           
 



 الثالث       املبحث ...............وصف وتحليل متغيرات الدراسة................ الثالث لالفص
 

 

113 

 الخدمات المصرفية االلكترونية 1.563 7.323 0.000

   0.62R =09معامل التحديد المصحح                                0.2R=629  معامل التحديد                          

  المال رأسمتغير كفاية   

0.000 6.932 0.000 3.767 1.008 intercept 

0.000 6.874 088.1 

 

 الخدمات المصرفية االلكترونية

   0.2R =584 معامل التحديد المصحح                           2R .0=561   معامل التحديد                          

  متغير التوظيف  

0.000 7.283 0.126 1.371 1.162 intercept 

0.000 6.304 718.11 

 

 الخدمات المصرفية االلكترونية

   0.52R =12 ديد المصححمعامل التح                           52R .0=24  معامل التحديد                   

 (SPSS vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج 

متغير عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان  (32 نتائج الجدول رقم )من خالل 

β)تأثر بالزيادة بمعدل سوف ي  السيولة = ، هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا لمتغير  ( 1.954

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات المصرفية متغير السيولة  الخدمات المصرفية االلكترونية  على 

( للمعلمة  بيتا T) ل قيمة اختبار ، وذلك واضح من خال متغير السيولةااللكترونية   سيكون لديه دور إيجابي في 

(β( الذي بلغ )وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 6.852 )   ومن   0.05تحت مستوى داللة .

معنوي ذو داللة إحصائية لمتغير الخدمات  أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض النتائج المبينخالل 

ضد اي فرضية اخرى هذا من جه. ومن جه  ،الدوليالتنمية متغير السيولة لمصرف ة على المصرفية االلكتروني

كبير مع  متغير السيولة يتالءم بشكلالمدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية و  األنموذجاخرى نجد ان 

ية تحت مستوى قيمة معنو( التي تكون 5.673( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك األنموذج

( ومعامل %35.2( قدره )𝑅2) اضافة الى ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة معامل التحديد،% 5داللة 

والتي  مقبولة نوعا مانموذج االنحدار المستخدم تكون أ( والذي يبين أن قابلية تفسير %33.7التحديد المصحح بلغ )

اما ،ير الخدمات المصرفية االلكترونيةيعود لمتغ السيولة في  %( من التغيرات التي تحدث33.7تدل على أن )

 .( فأنها تعود لعوامل وعشوائية غير داخلة في االنموذج االحصائي%66.3النسبة المتبقية والبالغة )

اعاله  عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان ( 32)من النتائج المدرجة  في الجدول 

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل ير الربحية متغ = هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا لمتغير ، ( 1.563
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وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات المصرفية متغير الربحية  الخدمات المصرفية االلكترونية على 

( للمعلمة  بيتا T)واضح من خالل قيمة اختبار  ، وذلك متغير الربحيةااللكترونية سيكون لديه دور إيجابي في 

(β( الذي بلغ )وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 7.323 )   ومن   0.05تحت مستوى داللة .

معنوي ذو داللة إحصائية لمتغير الخدمات  أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض النتائج المبينخالل 

ضد اي فرضية اخرى هذا من جه. ومن جه  ،الدولي التنميةلمصرف  متغير الربحيةااللكترونية على  المصرفية

كبير مع  يتالءم بشكل متغير الربحية  المدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية و  األنموذجاخرى نجد ان 

قيمة معنوية تحت مستوى ون ( التي تك6.844( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من المدروس وذلك األنموذج

( ومعامل %62.9( قدره )𝑅2) اضافة الى ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة معامل التحديد،% 5داللة 

( والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج االنحدار المستخدم تكون عالية جدا  والتي تدل %60.9التحديد المصحح بلغ )

اما ،يعود لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية متغير الربحية  تي تحدث في %( من التغيرات ال60.9على أن )

 .( فأنها تعود لعوامل وعشوائية غير داخلة في االنموذج االحصائي%39.1النسبة المتبقية والبالغة )

 رأسر كفاية متغيعند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان  (32 نتائج الجدول )من خالل 

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل   المال  = ، هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا لمتغير  ( 1.088

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات   المال  رأسكفاية متغير  الخدمات المصرفية االلكترونية   على 

 ، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار  المال رأسمتغير كفاية في  المصرفية االلكترونية   سيكون لديه دور إيجابي

(T( للمعلمة  بيتا )β( الذي بلغ )وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 6.874 )   تحت مستوى

ة إحصائية معنوي ذو دالل إثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض النتائج المبين. ومن خالل   0.05داللة 

ضد اي فرضية  ،الدوليالتنمية  المال لمصرف رأسمتغير كفاية لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية على 

ومتغير كفاية المدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية  األنموذجاخرى هذا من جه. ومن جه اخرى نجد ان 

( التي 6.932( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك األنموذجكبير مع  المال يتالءم بشكل رأس

( 𝑅2) اضافة الى ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة معامل التحديد%،5قيمة معنوية تحت مستوى داللة تكون 

( والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج االنحدار المستخدم %58.4( ومعامل التحديد المصحح بلغ )%61.5قدره )

يعود لمتغير  لمال ا رأسمتغير كفاية %( من التغيرات التي تحدث في 58.4ة والتي تدل على أن )تكون عالي

( فأنها تعود لعوامل وعشوائية غير داخلة في %41.6اما النسبة المتبقية والبالغة )،الخدمات المصرفية االلكترونية

 .االنموذج االحصائي

  متغير التوظيف المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان  عند زيادة الخدمات (32 نتائج الجدول )من خالل 

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل  = ، هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا لمتغير الخدمات  ( 1.718

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات المصرفية متغير التوظيف  المصرفية االلكترونية   على 
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( للمعلمة  بيتا T) ، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار  متغير التوظيف ترونية   سيكون لديه دور إيجابي في االلك

(β( الذي بلغ )وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 6.304 )   ومن   0.05تحت مستوى داللة .

معنوي ذو داللة إحصائية لمتغير الخدمات  أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض النتائج المبينخالل 

ضد اي فرضية اخرى هذا من جه. ومن  ،الدوليالتنمية لمصرف   متغير التوظيف المصرفية االلكترونية على 

كبير مع  ومتغير التوظيف يتالءم بشكلالمدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية  األنموذججه اخرى نجد ان 

قيمة معنوية تحت مستوى ( التي تكون 7.283( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من روس، وذلكالمد األنموذج

( ومعامل التحديد %52.4( قدره )𝑅2) اضافة الى ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة معامل التحديد%.5داللة 

تكون عالية جدا  والتي تدل على  ( والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج االنحدار المستخدم%2 .51المصحح بلغ )

يعود لمتغير الخدمات المصرفية توظيف رأس المال متغير %( من التغيرات التي تحدث في 51.2أن )

( فأنها تعود لعوامل وعشوائية غير داخلة في االنموذج %48.8اما النسبة المتبقية والبالغة )،االلكترونية

 .االحصائي

 الخليج التجاريمصرف  غيرات المدروسةبين المت فرضيات التأثير اختبار -7

حية، السيولة، )الربعلى مؤشرات االداء المالي المصرفي يمكن دراسة تأثير متغير الخدمات المصرفية االلكترونية 

 لمصرف الخليج التجاري.  كفاية رأس المال وتوظيف االموال( 

اء المالي مؤشرات االد ة االلكترونية علىللخدمات المصرفي ذو داللة إحصائية تأثيرلغرض اختبار فرضية وجود 

 دناه.أ (33)الجدول النتائج المبينة في  وحسب )الربحية، السيولة، كفاية رأس المال والتوظيف(المصرفي 

)الربحية، رفي الخدمات المصرفية االلكترونية على متغيرات االداء المالي المصالبسيط بين ( معامالت االنحدار 33جدول )

 الخليج التجاريلمصرف  المال والتوظيف( رأسفاية السيولة، ك

Sig (  ( F 

المحسوب

 ة

 المتغير المعتمد متغير السيولة 

 

  المتغير المستقل  

0.000 

 

 

 

6.563 

Sig (T(   

 المحسوبة

 (βقيمة )

0.048 2.784 0.783 intercept 

 الخدمات المصرفية االلكترونية  1.893 5.543 0.000

   2R =430.4 معامل التحديد المصحح                         0.42R=64 معامل التحديد                               

  متغير الربحية  

0.000 5.212 0.000 5.366 2.003 intercept 
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 الخدمات المصرفية االلكترونية 1.724 6.845 0.000

   2R =530.4 معامل التحديد المصحح                             0.42R=71  معامل التحديد                          

  المال رأسمتغير كفاية   

0.000 6.641 0.000 4.874 0.928 intercept 

0.000 6.874 088.1 

 

 الخدمات المصرفية االلكترونية

   0.42R =32 معامل التحديد المصحح                           0.2R=584   معامل التحديد                          

  متغير التوظيف  

0.000 9.404 0.006 4.182 2.005 intercept 

0.000 5.184 261.1 

 

 الخدمات المصرفية االلكترونية

   0.52R =64 معامل التحديد المصحح                           52R .0=81  معامل التحديد                   

 (SPSS vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج مصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج ال

متغير عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان  (33 نتائج الجدول رقم )من خالل 

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل   السيولة = هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا لمتغير  ، ( 1.893

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات المصرفية متغير السيولة  الخدمات المصرفية االلكترونية   على 

بيتا  ( للمعلمة T) ، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار  متغير السيولةااللكترونية سيكون لديه دور إيجابي في 

(β( الذي بلغ )وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 5.543 )   ومن   0.05تحت مستوى داللة .

معنوي ذو داللة إحصائية لمتغير الخدمات  أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض النتائج المبينخالل 

ضد اي فرضية اخرى هذا من جه. ومن  ،التجاري لخليجامتغير السيولة لمصرف المصرفية االلكترونية على 

كبير مع  متغير السيولة يتالءم بشكلالمدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية و  األنموذججه اخرى نجد ان 

قيمة معنوية تحت مستوى ( التي تكون 6.563( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك األنموذج

( ومعامل %46.4( قدره )𝑅2) ة الى ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة معامل التحديداضاف، %5داللة 

والتي  مقبولة نوعا ما( والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج االنحدار المستخدم تكون %44.3التحديد المصحح بلغ )

اما ،دمات المصرفية االلكترونيةيعود لمتغير الخ السيولة %( من التغيرات التي تحدث في 44.3تدل على أن )

 .( فأنها تعود لعوامل وعشوائية غير داخلة في االنموذج االحصائي%55.7النسبة المتبقية والبالغة )

  متغير الربحية عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان  (33نتائج الجدول )من خالل 

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل  = هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا لمتغير الخدمات  ، ( 1.724
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وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات المصرفية االلكترونية   متغير الربحية  المصرفية االلكترونية  على 

( الذي بلغ βبيتا )  ( للمعلمةT) ، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار  متغير الربحيةسيكون لديه دور إيجابي في 

النتائج . ومن خالل   0.05تحت مستوى داللة   ( وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 6.845)

معنوي ذو داللة إحصائية لمتغير الخدمات المصرفية  أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض المبين

ضد اي فرضية اخرى هذا من جه. ومن جه اخرى  ،التجاري الخليجف لمصر  متغير الربحية االلكترونية على 

 األنموذجكبير مع  يتالءم بشكل متغير الربحية  المدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية و  األنموذجنجد ان 

% 5قيمة معنوية تحت مستوى داللة ( التي تكون 5.212( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك

( ومعامل التحديد المصحح %47.1( قدره )𝑅2) اضافة الى ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة معامل التحديد،

%( 45.3( والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج االنحدار المستخدم تكون عالية جدا  والتي تدل على أن )%45.3بلغ )

اما النسبة المتبقية والبالغة ،ير الخدمات المصرفية االلكترونية يعود لمتغمتغير الربحية من التغيرات التي تحدث في 

 .( فأنها تعود لعوامل وعشوائية غير داخلة في االنموذج االحصائي54.7%)

متغير كفاية عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان  (33 نتائج الجدول رقم )من خالل 

β)الزيادة بمعدل سوف يتأثر ب  المال  رأس = هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا لمتغير  ، ( 1.088

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات   المال  رأسكفاية متغير  الخدمات المصرفية االلكترونية   على 

 ك واضح من خالل قيمة اختبار ، وذل المال رأسمتغير كفاية المصرفية االلكترونية   سيكون لديه دور إيجابي في 

(T( للمعلمة  بيتا )β( الذي بلغ )وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 6.874 )   تحت مستوى

معنوي ذو داللة إحصائية  أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض النتائج المبين. ومن خالل   0.05داللة 

ضد اي فرضية  ،التجاريالخليج لمصرف   المال  رأسمتغير كفاية ية االلكترونية على لمتغير الخدمات المصرف

متغير كفاية المدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية و  األنموذجاخرى هذا من جه. ومن جه اخرى نجد ان 

( التي 6.641وبة )( المحسF) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك األنموذجكبير مع  المال يتالءم بشكل رأس

 اضافة الى ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة معامل التحديد، %5قيمة معنوية تحت مستوى داللة تكون 

(𝑅2( قدره )والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج االنحدار %43.2( ومعامل التحديد المصحح بلغ )%45.8 )

يعود  المال   رأسمتغير كفاية من التغيرات التي تحدث في %( 43.2المستخدم تكون عالية والتي تدل على أن )

( فأنها تعود لعوامل وعشوائية غير %56.8اما النسبة المتبقية والبالغة )،لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية 

 .داخلة في االنموذج االحصائي

  متغير التوظيف ار وحدة واحدة فان عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقد (33نتائج الجدول )من خالل 

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل  = هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا لمتغير الخدمات  ، ( 1.261

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات المصرفية متغير التوظيف  المصرفية االلكترونية   على 
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( للمعلمة  بيتا t) ، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار  متغير التوظيف جابي في االلكترونية   سيكون لديه دور إي

(β( الذي بلغ )وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 5.184 )   ومن   0.05تحت مستوى داللة .

حصائية لمتغير الخدمات معنوي ذو داللة إ أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض النتائج المبينخالل 

ضد اي فرضية اخرى هذا من جه. ومن  ،التجاري الخليج التوظيف لمصرفمتغير المصرفية االلكترونية على 

كبير  متغير التوظيف يتالءم بشكلالمدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية و  األنموذججه اخرى نجد ان 

قيمة معنوية تحت مستوى ( التي تكون 9.404( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك األنموذجمع 

( ومعامل %58.1( قدره )𝑅2) اضافة الى ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة معامل التحديد، %5داللة 

 ( والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج االنحدار المستخدم تكون عالية جدا  والتي تدل%4 .56التحديد المصحح بلغ )

اما ،االلكترونيةيعود لمتغير الخدمات المصرفية  متغير التوظيف  %( من التغيرات التي تحدث في 56.4على أن )

 .( فأنها تعود لعوامل وعشوائية غير داخلة في االنموذج االحصائي%43.6النسبة المتبقية والبالغة )

 ط العراقي لالستثمارسوالشرق األلمصرف  بين المتغيرات المدروسة فرضيات التأثير اختبار -8

حية، السيولة، )الربعلى مؤشرات االداء المالي المصرفي يمكن دراسة تأثير متغير الخدمات المصرفية االلكترونية 

 .  الشرق األوسط العراقي لالستثمارلمصرف كفاية رأس المال وتوظيف االموال( 

اء المالي مؤشرات االد ية االلكترونية علىللخدمات المصرف ذو داللة إحصائية تأثيرلغرض اختبار فرضية وجود 

 دناه.أ (34)الجدول النتائج المبينة في  وحسب )الربحية، السيولة، كفاية رأس المال والتوظيف(المصرفي 

 لربحية، السيولة،)االخدمات المصرفية االلكترونية على متغيرات االداء المالي المصرفي البسيط بين ( معامالت االنحدار 34جدول )

 سط العراقي لالستثمار والشرق األ لمصرف المال والتوظيف( رأسكفاية 

Sig (  ( F 

 المحسوبة

 المتغير المعتمد متغير السيولة 

 تقلالمتغير المس                              

 

0.000 

 

7.872 

Sig (T(   

 المحسوبة

  (βقيمة )

  0.363 0.675 0.361 intercept 

 الخدمات المصرفية االلكترونية  1.678 4.782 0.000

   2R =540.6 معامل التحديد المصحح                         0.62R=77 معامل التحديد                               

  متغير الربحية  

0.000 6.421 0.000 4.886 1.874 intercept 
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 الخدمات المصرفية االلكترونية 2.042 5.372 0.000

   2R =440.4معامل التحديد المصحح                             0.42R=46  معامل التحديد                          

  المال رأسمتغير كفاية   

0.000 6.052 0.000 5.762 1.362 intercept 

 الخدمات المصرفية االلكترونية 962.0 4.653 0.000

   2R =140.3معامل التحديد المصحح                           0.2R=393   مل التحديدمعا                          

  متغير التوظيف  

0.000 6.934 0.134 1.171 0.693 intercept 

0.000 5.323 832.1 

 

 الخدمات المصرفية االلكترونية

   0.42R =72معامل التحديد المصحح                           42R .0=94  معامل التحديد                   

 (SPSS vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج 

  ير السيولةمتغعند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان  (34 )نتائج الجدول من خالل    

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل  = إحصائيا لمتغير الخدمات  ا  ومعنوي ا  إيجابي ا  هناك تأثيرأن  ،هذا يعني  ( 1.678

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات المصرفية االلكترونية  متغير السيولة  المصرفية االلكترونية   على 

( الذي بلغ β( للمعلمة  بيتا )T) ، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار  السيولةمتغير سيكون لديه دور إيجابي في 

النتائج . ومن خالل   0.05تحت مستوى داللة   ( وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 4.782)

لخدمات المصرفية وجد اثر معنوي ذو داللة إحصائية لمتغير ا) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض المبين

ضد اي فرضية اخرى هذا من جه.  ،لالستثمارسط العراقي والشرق األمتغير السيولة لمصرف االلكترونية على 

كبير  متغير السيولة يتالءم بشكلالمدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية و  األنموذجومن جه اخرى نجد ان 

قيمة معنوية تحت مستوى ( التي تكون 7.872( المحسوبة )F) ةخالل قيم واضح من المدروس، وذلك األنموذجمع 

( ومعامل %67.7( قدره )𝑅2) اضافة الى ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة معامل التحديد، %5داللة 

 والتي مقبولة نوعا ما( والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج االنحدار المستخدم تكون %65.4التحديد المصحح بلغ )

اما ،يعود لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية السيولة %( من التغيرات التي تحدث في 65.4تدل على أن )

 .( فأنها تعود لعوامل وعشوائية غير داخلة في االنموذج االحصائي%34.6النسبة المتبقية والبالغة )

متغير ترونية بمقدار وحدة واحدة فان عند زيادة الخدمات المصرفية االلك (34 نتائج الجدول رقم )من خالل   

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل   الربحية  = هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا لمتغير  ، ( 2.042

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات المصرفية متغير الربحية  الخدمات المصرفية االلكترونية على 
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( للمعلمة  بيتا T) ، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار  متغير الربحيةدور إيجابي في  االلكترونية سيكون لديه

(β( الذي بلغ )وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 5.372 )   ومن   0.05تحت مستوى داللة .

اللة إحصائية لمتغير الخدمات معنوي ذو د أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض النتائج المبينخالل 

ضد اي فرضية اخرى  ،لالستثمارسط العراقي والشرق األ  لمصرف   متغير الربحية المصرفية االلكترونية على 

 متغير الربحية  المدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية و  األنموذجهذا من جه. ومن جه اخرى نجد ان 

قيمة ( التي تكون 6.421( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من دروس، وذلكالم األنموذجكبير مع  يتالءم بشكل

( قدره 𝑅2) اضافة الى ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة معامل التحديد، %5معنوية تحت مستوى داللة 

م تكون ( والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج االنحدار المستخد%44.4( ومعامل التحديد المصحح بلغ )46.4%)

يعود لمتغير الخدمات  متغير الربحية  %( من التغيرات التي تحدث في 44.4عالية جدا  والتي تدل على أن )

( فأنها تعود لعوامل وعشوائية غير داخلة في االنموذج %55.6اما النسبة المتبقية والبالغة )،المصرفية االلكترونية 

 .االحصائي

متغير عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان  (34 نتائج الجدول رقم )من خالل    

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل   المال  رأسكفاية  = ، هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا  ( 0.962

قول أن متغير وهذا يؤدي إلى إمكانية ال  المال  رأسكفاية متغير  لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية   على 

، وذلك واضح من خالل قيمة  المال رأسمتغير كفاية الخدمات المصرفية االلكترونية سيكون لديه دور إيجابي في 

( وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية تحت 4.653( الذي بلغ )β( للمعلمة  بيتا )T) اختبار 

وجد اثر معنوي ذو داللة ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض نالنتائج المبي. ومن خالل   0.05مستوى داللة 

سط العراقي والشرق األ  لمصرف   المال  رأسمتغير كفاية إحصائية لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية على 

فية المدروس بين الخدمات المصر األنموذجضد اي فرضية اخرى هذا من جه. ومن جه اخرى نجد ان  ،لالستثمار

( F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك األنموذجكبير مع  المال يتالءم بشكل رأسمتغير كفاية االلكترونية و 

اضافة الى ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  %،5قيمة معنوية تحت مستوى داللة ( التي تكون 6.052المحسوبة )

( والذي يبين أن قابلية تفسير %31.4يد المصحح بلغ )( ومعامل التحد%33.9( قدره )𝑅2) قيمة معامل التحديد

متغير كفاية %( من التغيرات التي تحدث في 31.4نموذج االنحدار المستخدم تكون عالية والتي تدل على أن )

( فأنها تعود لعوامل %68.6اما النسبة المتبقية والبالغة )،يعود لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية المال   رأس

 .شوائية غير داخلة في االنموذج االحصائيوع

  متغير التوظيف عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان  (34 نتائج الجدول )من خالل   

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل  = ، هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا لمتغير الخدمات  ( 1.832

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات المصرفية االلكترونية   متغير التوظيف  على ونية االلكترالمصرفية 
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( الذي β( للمعلمة  بيتا )T) ، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار  متغير التوظيف سيكون لديه دور إيجابي في 

. ومن خالل   0.05حت مستوى داللة ت  ( وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 5.323بلغ )

معنوي ذو داللة إحصائية لمتغير الخدمات المصرفية  أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض النتائج المبين

ضد اي فرضية اخرى هذا من  ،لالستثمارسط العراقي والشرق األلمصرف   متغير التوظيف االلكترونية على 

متغير التوظيف يتالءم المدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية و  األنموذج جه. ومن جه اخرى نجد ان

قيمة معنوية ( التي تكون 6.934( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك األنموذجكبير مع  بشكل

( %49.4( قدره )𝑅2) اضافة الى ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة معامل التحديد، %5تحت مستوى داللة 

( والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج االنحدار المستخدم تكون عالية جدا  %2 .47ومعامل التحديد المصحح بلغ )

يعود لمتغير الخدمات المصرفية  متغير التوظيف  %( من التغيرات التي تحدث في 47.2والتي تدل على أن )

( فأنها تعود لعوامل وعشوائية غير داخلة في االنموذج %52.8اما النسبة المتبقية والبالغة )،االلكترونية

 .االحصائي

 الشمال للتمويل واالستثمارلمصرف  بين المتغيرات المدروسة فرضيات التأثير اختبار -9

لربحية، )اعلى مؤشرات االداء المالي المصرفي يمكن دراسة تأثير متغير الخدمات المصرفية االلكترونية    

 .الشمال للتمويل واالستثمارأس المال وتوظيف االموال( السيولة، كفاية ر

اء المالي مؤشرات االد للخدمات المصرفية االلكترونية على ذو داللة إحصائية تأثيرلغرض اختبار فرضية وجود 

 دناه.أ (35)الجدول النتائج المبينة في  وحسب )الربحية، السيولة، كفاية رأس المال والتوظيف(المصرفي 

لربحية، السيولة، )االخدمات المصرفية االلكترونية على متغيرات االداء المالي المصرفي البسيط بين ( معامالت االنحدار 35جدول )

 الشمال للتمويل واالستثمار لمصرف المال والتوظيف( رأسكفاية 

Sig (  ( F 

 المحسوبة

 تمدالمتغير المع                              متغير السيولة 

 

 غير المستقلالمت

 

0.000 

 

 

 

8.486 

Sig (T(   

 المحسوبة

 (βقيمة )

0.000 3.238 1.451 intercept 

 الخدمات المصرفية االلكترونية  1.009 5.383 0.000

   2R =.4640معامل التحديد المصحح                         0.42R=86 معامل التحديد                               

  غير الربحيةمت  

0.000 5.875 0.000 5.646 0.743 intercept 

 الخدمات المصرفية االلكترونية 1.186 6.670 0.000
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   2R =.2870معامل التحديد المصحح                             0.2R=309  معامل التحديد                          

  المال رأسمتغير كفاية   

0.000 7.112 0.000 5.646 0.743 intercept 

 الخدمات المصرفية االلكترونية 1.126 6.670 0.000

   0.2R =304 معامل التحديد المصحح                           32R .0=27   معامل التحديد                          

  متغير التوظيف  

0.000 7.771 0.277 1.451 1.344 intercept 

0.000 6.542 922.0 

 

 الخدمات المصرفية االلكترونية

   0.2R =354 معامل التحديد المصحح                           32R .0=75  معامل التحديد                   

 (SPSS vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج 

متغير اعاله  عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان  (35نتائج الجدول )من خالل   

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل   السيولة = ، هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا لمتغير  ( 1.009

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات المصرفية لة متغير السيو الخدمات المصرفية االلكترونية   على 

( للمعلمة  بيتا T) ، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار  متغير السيولةااللكترونية   سيكون لديه دور إيجابي في 

(β( الذي بلغ )وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 5.383 )   ومن  .  0.05تحت مستوى داللة

 تلمتغير الخدمامعنوي ذو داللة إحصائية  أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض النتائج المبينخالل 

ضد اي فرضية اخرى هذا من  ،واالستثمارللتمويل  الشمالمتغير السيولة لمصرف المصرفية االلكترونية على 

 متغير السيولة يتالءم بشكلالمصرفية االلكترونية و  المدروس بين الخدمات األنموذججه. ومن جه اخرى نجد ان 

قيمة معنوية تحت ( التي تكون 8.486( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك األنموذجكبير مع 

( %48.6( قدره )𝑅2) اضافة الى ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة معامل التحديد.، %5مستوى داللة 

مقبولة نوعا ( والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج االنحدار المستخدم تكون %46.4يد المصحح بلغ )ومعامل التحد

 .يعود لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية السيولة %( من التغيرات التي تحدث في 46.4والتي تدل على أن ) ما

 .ة غير داخلة في االنموذج االحصائي( فأنها تعود لعوامل وعشوائي%53.6اما النسبة المتبقية والبالغة )

متغير عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان  (35نتائج الجدول رقم )من خالل   

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل الربحية  = ، هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا لمتغير  ( 1.186

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات المصرفية متغير الربحية  على    الخدمات المصرفية االلكترونية

( للمعلمة  بيتا T) ، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار  متغير الربحيةااللكترونية   سيكون لديه دور إيجابي في 
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(β( الذي بلغ )وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 6.670 )   ومن   0.05مستوى داللة تحت .

معنوي ذو داللة إحصائية لمتغير الخدمات  أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض النتائج المبينخالل 

ضد اي فرضية اخرى هذا من  ،الشمال للتمويل واالستثمار لمصرف  متغير الربحية المصرفية االلكترونية على 

 متغير الربحية  يتالءم بشكلالمدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية و  جاألنموذجه. ومن جه اخرى نجد ان 

قيمة معنوية تحت ( التي تكون 5.875( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك األنموذجكبير مع 

( %30.9)( قدره 𝑅2) اضافة الى ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة معامل التحديد%،5مستوى داللة 

( والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج االنحدار المستخدم تكون عالية جدا  %28.7ومعامل التحديد المصحح بلغ )

يعود لمتغير الخدمات المصرفية متغير الربحية  %( من التغيرات التي تحدث في 28.7والتي تدل على أن )

ها تعود لعوامل وعشوائية غير داخلة في االنموذج ( فأن%71.3اما النسبة المتبقية والبالغة )، االلكترونية

 .االحصائي

متغير كفاية عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان  (35 نتائج الجدول )من خالل   

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل   المال  رأس =  ، هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا لمتغير ( 1.126

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات   المال  رأسكفاية متغير  الخدمات المصرفية االلكترونية على 

 ، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار  المال رأسمتغير كفاية المصرفية االلكترونية   سيكون لديه دور إيجابي في 

(T( للمعلمة  بيتا )β( الذي بلغ )وهو دليل ع6.670 ) تحت مستوى   لى معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية

معنوي ذو داللة إحصائية  أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض النتائج المبين. ومن خالل   0.05داللة 

د ض ،واالستثمارالشمال للتمويل لمصرف   المال  رأسمتغير كفاية لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية على 

المدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية  األنموذجاي فرضية اخرى هذا من جه. ومن جه اخرى نجد ان 

( المحسوبة F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك األنموذجكبير مع  المال يتالءم بشكل رأسومتغير كفاية 

يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة  اضافة الى ذلك، %5قيمة معنوية تحت مستوى داللة ( التي تكون 7.112)

( والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج %30.4( ومعامل التحديد المصحح بلغ )%32.7( قدره )𝑅2) معامل التحديد

 المال   رأسمتغير كفاية %( من التغيرات التي تحدث في 30.4االنحدار المستخدم تكون عالية والتي تدل على أن )

( فأنها تعود لعوامل وعشوائية %69.6اما النسبة المتبقية والبالغة )،ت المصرفية االلكترونيةيعود لمتغير الخدما

 .غير داخلة في االنموذج االحصائي

متغير عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان  (35 نتائج الجدول رقم )من خالل   

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل   التوظيف  = ، هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا لمتغير  ( 0.922

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات المصرفية متغير التوظيف  الخدمات المصرفية االلكترونية   على 

لمعلمة  بيتا ( لT) ، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار  متغير التوظيف االلكترونية   سيكون لديه دور إيجابي في 
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(β( الذي بلغ )وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 6.542 )   ومن   0.05تحت مستوى داللة .

معنوي ذو داللة إحصائية لمتغير الخدمات  أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض النتائج المبينخالل 

ضد اي فرضية اخرى هذا من  ،واالستثمارللتمويل  الشماللمصرف  متغير التوظيفالمصرفية االلكترونية على 

متغير التوظيف يتالءم المدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية و  األنموذججه. ومن جه اخرى نجد ان 

قيمة معنوية ( التي تكون 7.771( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك األنموذجكبير مع  بشكل

( %37.5( قدره )𝑅2) اضافة الى ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة معامل التحديد،% 5توى داللة تحت مس

( والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج االنحدار المستخدم تكون عالية جدا  %4 .35ومعامل التحديد المصحح بلغ )

يعود لمتغير الخدمات المصرفية  وظيف  متغير الت%( من التغيرات التي تحدث في 35.4والتي تدل على أن )

( فأنها تعود لعوامل وعشوائية غير داخلة في االنموذج %64.6اما النسبة المتبقية والبالغة )،االلكترونية

 .االحصائي

 الموصل للتنمية واالستثمارلمصرف  بين المتغيرات المدروسة فرضيات التأثير اختبار -10

لربحية، )اعلى مؤشرات االداء المالي المصرفي لمصرفية االلكترونية يمكن دراسة تأثير متغير الخدمات ا   

 .الموصل للتنمية واالستثمارالسيولة، كفاية رأس المال وتوظيف االموال( 

اء المالي مؤشرات االد للخدمات المصرفية االلكترونية على ذو داللة إحصائية تأثيرلغرض اختبار فرضية وجود 

 دناه.أ (36)الجدول النتائج المبينة في  وحسب ، كفاية رأس المال والتوظيف()الربحية، السيولةالمصرفي 

)الربحية، رفي الخدمات المصرفية االلكترونية على متغيرات االداء المالي المصالبسيط بين ( معامالت االنحدار 36جدول )

 الموصل للتنمية واالستثمار لمصرف المال والتوظيف( رأسالسيولة، كفاية 

Sig (  ( F 

 المحسوبة

 المتغير المعتمد متغير السيولة 

 المتغير المستقل
 

0.000 

 

 

 

10.832 

Sig (T(   

 المحسوبة

 (βقيمة )

0.000 4.893 2.674 intercept 

 الخدمات المصرفية االلكترونية  2.116 6.585 0.000

   2R =340.4 معامل التحديد المصحح                         0.42R=52 معامل التحديد                               

  متغير الربحية  

0.000 7.573 0.007 3.632 1.823 intercept 

 الخدمات المصرفية االلكترونية 1.957 5.753 0.000
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   2R =.4830معامل التحديد المصحح                             0.2R=517  معامل التحديد                          

  المال رأسمتغير كفاية   

0.000 6.836 0.000 5.985 1.691 intercept 

 الخدمات المصرفية االلكترونية 786.1 6.063 0.000

   معامل التحديد المصحح  0.2R                           64= 0.42R=824   معامل التحديد                          

  متغير التوظيف  

0.000 6.033 0.234 1.372 0.583 intercept 

 الخدمات المصرفية االلكترونية 311.1 4.232 0.000

   معامل التحديد المصحح  5312R                                               = 0.4502R .0=  معامل التحديد                   

 (SPSS vr. 26)االحصائي باستخدام البرنامج مخرجات الحاسبة االلكترونية لنتائج برنامج المصدر: من أعداد الباحث باالعتماد على 

متغير عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان  (36نتائج الجدول رقم )من خالل    

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل   السيولة = ومعنوي إحصائيا لمتغير هذا يعني هناك تأثير إيجابي  ، ( 2.116

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات المصرفية متغير السيولة  الخدمات المصرفية االلكترونية   على 

( للمعلمة  بيتا T) ، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار  متغير السيولةااللكترونية سيكون لديه دور إيجابي في 

(β( الذي بلغ )وهو دلي6.585 ) ومن   0.05ل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية  تحت مستوى داللة .

معنوي ذو داللة إحصائية لمتغير الخدمات  أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض النتائج المبينخالل 

ية اخرى هذا من ضد اي فرض ،واالستثمارالموصل للتنمية متغير السيولة لمصرف المصرفية االلكترونية على 

متغير السيولة يتالءم المدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية و  األنموذجاخرى نجد ان  ةومن جهة جه

قيمة معنوية ( التي تكون 10.832( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك األنموذجكبير مع  بشكل

( %45.2( قدره )𝑅2) دول اعاله أن  قيمة معامل التحديداضافة الى ذلك يالحظ من الج،% 5تحت مستوى داللة 

مقبولة نوعا ( والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج االنحدار المستخدم تكون %43.4ومعامل التحديد المصحح بلغ )

نية يعود لمتغير الخدمات المصرفية االلكترو السيولة %( من التغيرات التي تحدث في 43.4والتي تدل على أن ) ما

 .( فأنها تعود لعوامل وعشوائية غير داخلة في االنموذج االحصائي%56.6اما النسبة المتبقية والبالغة )

 متغير الربحية عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان  (36نتائج الجدول )من خالل 

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل  = ثير إيجابي ومعنوي إحصائيا لمتغير الخدمات هذا يعني هناك تأ ، ( 1.957

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات المصرفية االلكترونية   متغير الربحية  المصرفية االلكترونية   على 

( الذي بلغ β( للمعلمة  بيتا )T)، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار  متغير الربحيةسيكون لديه دور إيجابي في 

النتائج . ومن خالل   0.05تحت مستوى داللة   ( وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 5.753)
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معنوي ذو داللة إحصائية لمتغير الخدمات المصرفية  أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض المبين

ضد اي فرضية اخرى هذا من جه. ومن  ،ارواالستثمالموصل للتنمية  الربحية لمصرفمتغير االلكترونية على 

كبير  يتالءم بشكل متغير الربحية  المدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية و  األنموذججه اخرى نجد ان 

قيمة معنوية تحت مستوى ( التي تكون 7.573( المحسوبة )F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك األنموذجمع 

( ومعامل %51.7( قدره )𝑅2) يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة معامل التحديد اضافة الى ذلك، %5داللة 

( والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج االنحدار المستخدم تكون عالية جدا  والتي تدل %48.3التحديد المصحح بلغ )

اما ،صرفية االلكترونية يعود لمتغير الخدمات الم ر الربحيةمتغي%( من التغيرات التي تحدث في 48.3على أن )

 .( فأنها تعود لعوامل وعشوائية غير داخلة في االنموذج االحصائي%51.7النسبة المتبقية والبالغة )

 رأسمتغير كفاية عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقدار وحدة واحدة فان  (36نتائج الجدول )من خالل 

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل   المال  = هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا لمتغير ، ( 1.786

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات   المال  رأسكفاية متغير  الخدمات المصرفية االلكترونية   على 

 اختبار ، وذلك واضح من خالل قيمة  المال رأسمتغير كفاية المصرفية االلكترونية   سيكون لديه دور إيجابي في 

(T( للمعلمة  بيتا )β( الذي بلغ )وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 0.063 )   تحت مستوى

معنوي ذو داللة إحصائية  أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض النتائج المبين. ومن خالل   0.05داللة 

ضد  ،واالستثمارللتنمية  الموصللمصرف المال  رأستغير كفاية ملمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية على 

المدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية و  األنموذجاي فرضية اخرى هذا من جه. ومن جه اخرى نجد ان 

( المحسوبة F) خالل قيمة واضح من المدروس، وذلك األنموذجكبير مع  المال يتالءم بشكل رأسمتغير كفاية 

اضافة الى ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة ، %5قيمة معنوية تحت مستوى داللة التي تكون  (6.836)

( والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج %46.4( ومعامل التحديد المصحح بلغ )%48.2( قدره )𝑅2) معامل التحديد

 المال   رأسمتغير كفاية التي تحدث في  %( من التغيرات46.4االنحدار المستخدم تكون عالية والتي تدل على أن )

( فأنها تعود لعوامل وعشوائية %53.4اما النسبة المتبقية والبالغة )،يعود لمتغير الخدمات المصرفية االلكترونية

 .غير داخلة في االنموذج االحصائي

متغير ار وحدة واحدة فان اعاله  عند زيادة الخدمات المصرفية االلكترونية بمقد (36 نتائج الجدول رقم )من خالل 

β)سوف يتأثر بالزيادة بمعدل  التوظيف  = هذا يعني هناك تأثير إيجابي ومعنوي إحصائيا لمتغير  ، (1.311

وهذا يؤدي إلى إمكانية القول أن متغير الخدمات المصرفية متغير التوظيف  الخدمات المصرفية االلكترونية   على 

( للمعلمة  بيتا T)، وذلك واضح من خالل قيمة اختبار متغير التوظيف بي في االلكترونية   سيكون لديه دور إيجا

(β( الذي بلغ )وهو دليل على معنوية الخدمات المصرفية االلكترونية 4.232 )   ومن   0.05تحت مستوى داللة .

ية لمتغير الخدمات معنوي ذو داللة إحصائ أثروجد ) ةالقائل يةفي الجدول اعاله نقبل الفرض النتائج المبينخالل 
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ضد اي فرضية اخرى هذا من  ،واالستثمارللتنمية  الموصلمتغير التوظيف لمصرف المصرفية االلكترونية على 

متغير التوظيف يتالءم المدروس بين الخدمات المصرفية االلكترونية و  األنموذججه. ومن جه اخرى نجد ان 

قيمة معنوية ( التي تكون 6.033( المحسوبة )F) ل قيمةخال واضح من المدروس، وذلك األنموذجكبير مع  بشكل

( %53.1( قدره )𝑅2) اضافة الى ذلك يالحظ من الجدول اعاله أن  قيمة معامل التحديد،% 5تحت مستوى داللة 

( والذي يبين أن قابلية تفسير نموذج االنحدار المستخدم تكون عالية جدا  %45.0ومعامل التحديد المصحح بلغ )

يعود لمتغير الخدمات المصرفية  متغير التوظيف%( من التغيرات التي تحدث في 45.0تي تدل على أن )وال

 .( فأنها تعود لعوامل وعشوائية غير داخلة في االنموذج االحصائي%55اما النسبة المتبقية والبالغة )،االلكترونية
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 ل: االستنتاجاتوالمبحث األ

ت في تقديم الخدمات المصرفية االلكترونية على مستوى المصارف عينة الدراسة من واوجود تف .1

كما تبين من خالل تباين العالقة بين مؤشرات الخدمات  ،لوجيا الحديثةوحيث مدى استخدامها للتكن

 ؤشرات األداء المالي.المصرفية االلكترونية وم

 عينة الدراسة التكنولوجيا الحديثة في صناعة الخدمات المصرفية اإللكترونية المصارف تعتمد .2

يزداد األداء المالي للمصارف عينة الدراسة بشكل إيجابي مع زيادة استخدام الخدمات المصرفية من 

 بمتغيراتها الثالثة.االلكترونية 

مصرف التنمية الدولي قد سجل لا ATMجهزة الصراف اآللي أ مؤشربينت نتائج وصف وتحليل  .3

اعلى وسط حسابي وكان األفضل في مستوى تقديم تلك الخدمة اذ فاقت النسبة المعدل العام لمجموع 

 المصارف عينة الدراسة.

األهلي العراقي قد سجل  للمصرف POS   نقاط البيعأجهزة  مؤشربينت نتائج وصف وتحليل  .4

كان األفضل في مستوى تقديم تلك الخدمة اذ فاقت النسبة المعدل العام لمجموع اعلى وسط حسابي و

 المصارف عينة الدراسة.

قد سجل  األهلي العراقي للمصرف POC دفع النقود أجهزة مؤشربينت نتائج وصف وتحليل  .5

وع اعلى وسط حسابي وكان األفضل في مستوى تقديم تلك الخدمة اذ فاقت النسبة المعدل العام لمجم

 المصارف عينة الدراسة.

مصرف السيولة أحد متغيرات األداء المالي المصرفي تبين ان  مؤشرنتائج وصف وتحليل  بينت .6

قد سجل اعلى وسط حسابي وكان األفضل في مستوى تحقيق السيولة اذ  آشور الدولي لالستثمار

 فاقت النسبة المعدل العام لمجموع المصارف عينة الدراسة.

الربحية أحد متغيرات األداء المالي المصرفي تبين ان مصرف  مؤشرف وتحليل نتائج وص بينت .7

قد سجل اعلى وسط حسابي وكان األفضل في مستوى تحقيق الربحية اذ فاقت النسبة المعدل  بغداد

 العام لمجموع المصارف عينة الدراسة.

األداء المالي  متغيراتالمال وتوظيف األموال لكفاية رأس  مؤشربينت نتائج وصف وتحليل   .8

المتغيرات وكان  حسابي لتلكقد سجل اعلى وسط  المصرف التجاري العراقيالمصرفي تبين ان 

اذ فاقت النسبة المعدل العام لمجموع المصارف كفاية راس المال وتوظيفه األفضل في مستوى تحقيق 

 عينة الدراسة.

ارف التجارية عينة الدراسة اذ معتدلة ( للمص –ح بين )قوية واوجود عالقة إحصائية طردية تتر .9

 -مصرف التنمية الدولي -مصرف االئتمان العراقي  –صرف لتجاري العراقي السجل كل من )

بين متغيرات اعلى عالقة ارتباط  (الشمال للتمويل واالستثمار مصرف-الخليج التجاريمصرف 

𝑃)مستوى داللة معنوية  وعند  الخدمات المالية المصرفية االلكترونية  واالداء المالي المصرفي <

0.01) 
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 المبحث الثاني: التوصيات

من خالل استخدام  االرتقاء بهاينبغي على المصارف االهتمام بتقديم الخدمات المصرفية االلكترونية  -1

لوجية الحديثة وزيادة االستثمار بها اسوة بالمصارف العالمية واإلقليمية، في ظل الطلب المتزايد والتكن

في تقديم تلك الخدمات على ت واوبالتالي تقليل التف المصرفية االلكترونية من قبل الزبائن على الخدمات

 مستوى بقية المصارف.

وضع استراتيجيات وسياسات مالئمة من قبل إدارة المصارف تضمن لها تقديم الخدمات المصرفية  -2

ادة الرقعة الجغرافية للمنتفعين من االلكترونية للزبائن الحاليين والمرتقبين بأسعار مناسبة والعمل على زي

هذه الخدمات لضمان وديمومة استمرار تقديم تلك الخدمات وبالتالي تحسين األداء المالي للمصارف وزيادة 

 .الربحية لديه

 زيادة خاصة بصورة الدراسة عينة والمصارف عامة بصورة الخاصة العراقية التجارية المصارف على -3

 في المجتمع وباألخص افراد لجميع المصرفية الخدمات لتصل البيع ونقاط االلي الصراف اجهزة اعداد

 .البعيدة من اجل زيادة الرقعة الجغرافية التي تخدمها مناطق

تحسين انتشار الخدمات المصرفية االلكترونية من خالل تطوير التشريعات واألنظمة والقوانين واالطر  -4

ت وتوفر الحماية القانونية لمزودي ومستخدمي تلك الخدمات الرقابية التي من شانها تنظم عمل تلك الخدما

من حاالت االختراق والتالعب التي ممكن ان تحدث من جراء استخدامه كونها تقدم بشكل الكتروني 

 وتكون عرضة لحاالت االختراق.

رونية ضرورة االهتمام بتثقيف الجمهور وحثهم على االستخدام واالستفادة من الخدمات المصرفية االلكت -5

من خالل اإلعالنات والنشرات وكذلك التنافس مع بقية المصارف وتقديم الخدمات االلكترونية بأسعار 

 مناسبة من اجل تحفيز الجمهور على استخدام هذه الخدمات.

لضمان تقديمها بكل سرية  وتأكيدها،امان أنظمة الخدمات المصرفية االلكترونية وتعزيز سالمة تشغيل  -6

ر الجهد والوقت والكلفة من اجل زيادة كفاءة األداء المالي في المصارف بالشكل الذي ودقة بهدف توفي

 يضمن تحقيق اهداف المصرف.

 االلكترونية المصرفية للخدمات الحديثة األساليب علىفي المصارف  لموظفينا وتدريب تأهيل زيادة -7

تقديم الخدمات المصرفية  تعرقل التي التقنية المشاكل مواجهة على قادرين يجعلهم الذي بالشكل

 اإللكترونية.

 ،جدد زبائن كسب أو الزبائن على للمحافظة معينة استراتيجيات الدراسة عينة المصارف تبني ضرورة -8

 االلكترونية المصرفية الخدمات حول ومقترحاتهم ومالحظاتهم أراءهم إلى االستماع خالل من وذلك

 .المصارف تلك لدن من المقدمة
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 أوية توفير وسائل االتصاالت برسوم منخفضة من خالل شبكات خاصة بها ارف التجارينبغي على المص -9

من خالل االتفاق مع شركات االتصاالت في هذا المجال من اجل زيادة استخدام الخدمات المصرفية 

إضافة الى نشر نقاط البيع  ATMااللكترونية مع ضرورة توسيع نطاق استخدام أجهزة الصراف اآللي 

POS جميع المراكز التجارية مع تخفيض الرسوم المفروضة عليها.  في 
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 جعاملصادر واملرا
  املراجع الً: أو

 القرآن الكريم  

  املصادر العربية  - ثانيًا:

 التقارير والوثائق الرمسية -أ

 152: 2020، دائرة المدفوعات، التقرير السنوي لالستقرار النقدي والمالي، البنك المركزي العراقي -1

راق و في سوق العراق لأل التقارير والكشوفات المالية الصادرة من المصارف التجارية عينة الدراسة المدرجة -2
 السوق.والمنشورة على موقع  2020الى  2015المالية للسنوات من 

 الكتب -ب
 ."، القاهرة، المجموعة العربية للنشر األداء اإلداري التميز" ،م 2008’أبو النصر، مدحت -3

 –سلسلة األداء االستراتيجي " ،م 2009إدريس، وائل محمد صبحي والغالبي، طاهر محسن منصور، -4

 .دار وائل للنشر، عمان ،الطبعة األولى، ساسيات األداء وبطاقات التقييم المتوازنا

للنشر لى مكتبة السيسيبان و" الطبعة األ تقويم األداء" م2015حافظ عبد الناصر علك وعباس، وليد حسين، -5

 .والتوزيع، الوزيرية، بغداد

  .مكتبة حامد للتوزيع عمان، األردنلى و"، الطبعة األ إدارة الموارد البشرية"، م2013، حسن حريم -6

 .ماي 8، مديرية النشر الجامعية، جامعة إدارة الموارد البشرية،م 2004ي، وسيلة، واحمد -7

، مدخل تحليلي ونظري، الطبعة األولى دار النقود والمصارف، م 2005، حداد، أكرم وهذلول، مشهور -8

 األردن.وائل للنشر، عمان، 

، دار الفكر الجامعي، "البنوك االلكترونية "ممدوح محمد،  ،م 2006بهي،الجنيبهي، منير محمد، والجني -9

 االسكندرية، مصر.

 "، دار أسامة للنشر والتوزيع.البنوك التجارية والتسويق المصرفي"م ،2009جلدة،سامر، -10

المعامالت المصرفية والمدفوعات االلكترونية وأثرها في ضوء  ، م 2013اقبال، أشرف السيد حامد، -11

 لى، دار الفكر الجامعي، االسكندرية .و، الطبعة األات النقدية واالئتمانية للبنك المركزيالسياس

، مؤسسة دار "التحليل المالي ألغراض تقييم االداء والتنبؤ بالفشل "، م 2011الزبيدي، حمزة محمود، -12

 .زيع، عمان، الطبعة الثانية الوراق للنشر والتو

 والتوزيع." دار المناهج للنشر  االستثمارمبادئ "، م 2003 ،زكريااحمد  ،صيام -13
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الحكومة المؤسسية واألداء لمالية "، 2001 طالب، عالء فرحات، والمشهداني، ايمان شيحان -14

 .ر والتوزيع، عمان، األردنلى، دار الصفاء للنشوالطبعة األاالستراتيجي للمصارف "

، دار الثقافة بل الواعد لألجيال القادمةالتجارة االلكترونية المستق "،م 2010الطائي، محمد عبد حسين،  -15

 لى، عمان.ووالنشر والتوزيع، الطبعة األ

لى، و"، الطبعة األإدارة األداء باستخدام بطاقة األداء المتوازن" ، م 2009ي، إبراهيم الخلوف،واالملك -16

 .زيع عمان، األردن، عمان، األردنالوراق للنشر والتو

المعرفة واإلدارة االلكترونية وتطبيقاتها "، م 2011حمود، الوادي، محسن حسين، الوادي، بالل م -17

 .والتوزيع، عمان، األردندار صفاء للنشر  لى،واأل"، الطبعة المعاصرة

 .دار جرير، البحرين "إدارة وتقييم األداء الوظيفي"، م 2013المحاسنة، إبراهيم محمد،  -18

واألدوات  األساليب واالئتماني المالي التحليل في الحديثة االتجاهات "،م"2010محمد، مطر، -19

 .األردن عمان والتوزيع، للنشر وائل دار الثالثة، الطبعة ، "العلمية واالستخدامات

 "، دار المريخ " االدارة االلكترونية: االستراتيجيات والوظائف والمشكالت، م 2006نجم، نجم عبود،  -20

 .والنشر، الرياض، السعودية

 المالية راقواأل سوق في وأثرها المالي أداءها اإلسالمية لمصارفا، م 2011 "يونس، حيدر الموسوي، -21

 ن.، األرد عمان والتوزيع، للنشر اليازوري دار لى،واأل الطبعة ،"

ادارة االعمال االلكترونية: نظرة فاحصة و "  ، م 2000النفيعي، يوسف محمد والحماد، راشد عبدهللا، -22

 .دارية، المنامة، البحرينال"، مركز البحوث والدراسات ارؤية مستقبلية 

 م2009نوري، موسى، شقيري عزمي، أسامة سالم، مهدي، سعدون الساقي، تايه، عدنان ألنعيمي، -23

 .، األردن عمان والتوزيع، المسيرة للنشر دار الثالثة، الطبعة ، "والتطبيق النظرية المالية اإلدارة"

 للطباعة الوسام دار ،"الحديثة صرفيةالم والخدمات الحسابات "م2010حسن،  الدين صالح السيسي، -24

 .لبنان بيروت، والنشر،

 للنشر والتوزيع، المسيرة دار الثانية، الطبعة المالية، اإلدارة في مقدمة"،  م2009 كامل، دريد شبيب، أل -25

 .، األردن عمان

 دار الرضا للطباعة والنشر. ،سوريا ،"، دمشق تعرف الى االنترنيت" ، م8200معتصم شفا، ،عمري -26

 ،اإلسالمية البنوك في األداء مؤشرات الحليم، عبد إبراهيم عباده،م 2005 العاني، قتيبة عبد الرحمن، -27

 .، األردن عمان دار النفائس، األولى، الطبعة

، ر التحديث الفعال في المصارف العربية: فكر ما بعد الحداثة "وامح"،م 2003،الغندور حافظ كامل  -28

 .، لبنانصارف العربية، بيروتاتحاد الم
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 الطبعة ،"االقتصادية المصارف أداء في االقتصادية السياسات أثر ،م "2009،مزنان حمود نصر ،فهد -29

 األردن.، عمان ،للتوزيع للنشر صفاء دار ،لىواأل

الخيار االستراتيجي وأثره في االداء المالي وتحقيق الميزة " ،م 2012القطب، محي الدين يحيى، -30

 ن.نشر والتوزيع، عمان، األردامد للدار الح التنافسية"،

 عمان، الورق، مؤسسة ، 1ط ،"المصرفية الخدمات جودة عولمة" ،م 2007حسن،  رعد الصرن، -31

 االردن.

"، سلسلة مفاهيم األسس العلمية للمعرفة المركز الدولي الحكومة االلكترونية" ،م 2005،رضوان، رأفت -32

 .القاهرة، مصر، 5لعدد لى، اوللدراسات المستقبلية واالستراتيجية السنة األ

 األداء في وأثرها البنوك حوكمة "،م2011الحسين، عبد حمد راضي، محسن، حاكم الربيعي، -33

 دن.،األر عمان والتوزيع، للنشر اليازوري دار لى،واأل الطبعة والمخاطرة،

 توزيعوال للنشر المسيرة دار ،لىواأل الطبعة المعاصرة، البنوك أدارة "،م2012كامل، دريد شبيب، أل -34

 . األردن، عمان والطباعة،

االدوات  –الصيرفة االلكترونية  "،م 2008الشمري، ناظم محمد والعبدالت، عبد الفتاح زهير، -35

 األردن.لى، دار وائل للنشر، و، الطبعة األوالتطبيقات ومعيقات التوسع

 وتطبيقي نظري مدخل  "المالية القوائم تحليل" ،م 2009،فالح غسان المطارنة، راضي، مؤيد خنفر، -36

 .،األردن عمان والتوزيع، للنشر الميسرة دار الثانية، الطبعة ،"

مدخل كمي  –إدارة البنوك " ،م 2010الحسيني، فالح حسن عداي، الدوري، مؤيد عبد الرحمن عبدهللا، -37

 نشر والتوزيع، عمان، األردن.الطبعة الرابعة، دار وائل لل واستراتيجي معاصر"،

 الطبعة ،ةهماالمس الشركات أسهم عوائد على وأثرة المالي األداء "،م2010محمود، محمد ألخطيب، -38

 .األردن – عمان والتوزيع، للنشر الحامد دار لى،واأل

 منظمات نجاح على وانعكاساته االستراتيجي الفكر" ،م 2009علي، احمد صالح، زكريا، الدوري، -39

 .،األردن عمان للنشر والتوزيع، العلمية اليازوري دار العربية، الطبعة ، "وبحوث قرارات  "األعمال

 .، عمان، دار وائل للنشرتسويق الخدمات،م 2011الضمور، هاني،  -40

لى، مركز الدراسات و" الطبعة األاالدارة الرقمية: المجاالت والتطبيقات "،م 2005العالق، بشير عباس، -41

 .االمارات العربية المتحدة والبحوث االستراتيجية، أبو ظبي،

 عمليات اإلقراض ترشيد في ودوره االئتماني التحليل "،م 2010ظافر، الكبيسي، سمير، نحس عشيش، -42

 .،األردن عمان للنشر والتوزيع، العربي المجتمع مكتبة لى،واأل الطبعة ،البنوك في النقدي والتوسع

العامة،  "، معهد االدارة االدارة االلكترونية وآفاق تطبيقاتها العربية" ،م 2005ياسين، سعد غالب،  -43

 .الرياض، السعودية



 .....................................................       املصادر واملراجع ................................................
 

 

136 

 املؤمترات والندوات -ت
 "تثيرها التي والمشاكل معامالتها، ماهيتها، (اإللكترونية البنوك"،م 2003 المطلب، عبد بالل بدوي، -44

 والقانون، الشريعة كلية ل،واأل المجلد والقانون، الشريعة بين االلكترونية المصرفية األعمال مؤتمر

 .المتحدة العربية اإلمارات دبي، المتحدة، العربية اإلمارات جامعة

 من المصارف اعمال في الجديد ،"االلكترونية المصرفية العمليات "،م2002شحادة، حسن الحسين، -45

 بيروت جامعة الحقوق، لكلية السنوي العلمي المؤتمر الى مقدمة مداخلة واالقتصادية، القانونية الوجهين

 .العربية

 ، "تطبيقاتها أهمو االلكترونية المصرفية األعمال مفهوم "، م 2003يم،إبراه أحمد محمود ي،واالشرق -46

 والقانون، الشريعة كلية ل،واأل المجلد والقانون، الشريعة بين االلكترونية المصرفية األعمال مؤتمر

 ة.المتحد العربية اإلمارات دبي، المتحدة، العربية اإلمارات جامعة

 

 البحوث والدوريات -ج
 طرف من االلكترونية البنوك استخدام على المؤثرة لعواملا" (2020هالة ) رش،ولط محمد بلحسن، -47

العدد  ، 6المجلد المعرفة، مجاميع مجلة في منشورة دراسة ،"تجريبية دراسة الجزائرية البنوك زبائن

(1.) 

، تالنشأة والتطور والمستلزما –البنوك االلكترونية "الصميدعي، محمود جاسم ويوسف، ردينة عثمان،  -48

 .2005اب  /1426مجلة الرابطة، المجلد الخامس، العدد الثاني / جمادي االخرى /

مجلة دراسات محاسبية . المعوقات التي تواجه تطبيق الصيرفة االلكترونية(. 2021وفاء جثير مزعل. ) -49

 .88 -75( ، 57)16، ومالية

، " ة في البلدان العربيةإمكانيات التحول نحو الصيرفة اإللكتروني" 2012مزنان، حمود نصر فهد، -50

 ، 4دراسة منشورة بمجلة كلية اإلدارة واالقتصاد، العدد 

 في منشور بحث ،"العراقية المصارف في االلكترونية الصيرفة" (2014، )االله عبد امينة حلبوص، -51

 .43العدد  االقتصادية، للعلوم العراقية المجلة

ونية في فروع المصارف التجارية الخاصة وقات تطبيق الصيرفة اإللكترمع(. 2017حنان ضاهر. ) -52

 (.1) 39 والقانونية، االقتصادية العلوم سلسلة -تشرين جامعة مجلة .الالذقيةالعاملة في مدينة 

 التنافسية الميزة تعزيز في ودوره االلكتروني المصرفي العمل(" 2017جمال هداش، ) محمد، -53

 جامعة مجلة في منشور بحث ،"والحكومية االهلية المصارف من عدد في تطبيقية دراسة للمصارف

 .1 ، العدد7 المجلد واالقتصادية، االدارية للعلوم كركوك

 

أثر الخدمة المصرفية االلكترونية على الميزة (. 2020إبراهيم. ) خليل وإبراهيم ،صالحمحمد عبد  -54

  . dananeer-AL, 1)18.(دراسة تحليلية–التنافسية في عينة من المصارف العراقية الخاصة

تقييم مؤشرات األداء المالي للمصارف " م2012الموسوي، أحمد حسين، ومحمد، عبد الحسين جاسم، -55

 .(8(، المجلد )31ارية، اإلصدار )المجلة العراقية للعلوم اإلد"’  التجارية
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 تطبيقية مقارنة دراسة :المصرفي األداء في وأثره حوافز نظام 2002حسوني، األمير عبد أثير المشهدي، -56

 جامعة-اإلدارة واالقتصاد مجلس إلى مقدمة ماجستير رسالة المصرفي، القطاع مصارف من لعينة

 .القادسية

، مجلة البنوك في 1" ج  البنوك االلكترونية الفكرة وخيارات القبول والرفض( " 2001عرب، يونس ) -57

 .19المجلد  ،3العدد  ،األردن

 المعلوماتية الثورة من االستفادة جدلية ينب االلكترونية الصيرفة("2014صبيح، ) احمد عطية، -58

 (.41) العدد االقتصادية، للعلوم العراقية في المجلة منشور بحث ،"التطبيق واخفاقات

 على تطبيقية دراسة – االلكترونية الصيرفة انتشار في المؤثرة العوامل" م 2008عدنان، ثائر قدومي، -59

 الحادي المجلد اإلنسانية، العلوم سلسلة – التطبيقية للعلوم األردنية المجلة ،" األردنية التجارية البنوك

 ي.الثان العدد عشر،

 استخدام محددات "(2020) ابراهيم، صالح والعمر، محمد مشعل رعد والتل، نجيب حسن الرواش، -60

 العالمية المجلة في منشورة دراسة ،"العمالء نظر وجهة من االردن في االلكترونية المصرفية الخدمات

 .واالعمال تصادلالق

نظم الدفع االلكترونية ومخاطرها ووسائل الرقابة عليها دراسة تطبيقية على (،" 2010) علىشاهين،  -61

 -511( ص1(، العدد )12"، مجلة جامعة االزهر بغزة، سلسلة العلوم االنسانية، المجلد ) بنك فلسطين

546. 

 مجلة اتحاد ، "والنجاح للصمود ياالتكنولوج تطبيق :االلكترونية الصيرفة "2001جوزيف، طربية، -62

 .لبنان بيروت، , 224 العدد , 21 المجلد العربية، المصارف

 في االلكترونية الصيرفة استخدام مظاهر "(2014) صبحي، احمد وجميل، خضير، اسماء ياسين، -63

 للعلوم العراقية المجلة في منشور بحث ،"بغداد في المصارف من مجموعة على حالة دراسة العراق

 .(1العدد ) االقتصادية،

دراسة حالة -اإلسالمية للبنوك المالي األداء وتحليل تقييم(. 2017الدين سحنون. ) جمالو سامية يني -64

 13)16 , (301-زمجلة اقتصاديات شمال افريقيا. -االستثمار اإلسالمي األردني للتمويل و المصرف

.324 

 الرسائل واالطاريح -د
االلكترونية على الميزة التنافسية في عينة من  المصرفية " أثر الخدمة2020اهيم، ابراهيم، خليل ابر -65

ت االعمال، جامعة دراسة تحليلية "، رسالة ماجستير، كلية اقتصاديا – المصارف العراقية الخاصة

 .النهرين

" ائن أثر جودة الخدمات المصرفية االلكترونية على رضا الزب"م 2016الباهي، صالح الدين مفتاح،  -66

 األردن.سط، عمان، واالسالمي االردني، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األ المصرفدراسة ميدانية على 

 ،"التجارية للبنوك التنافسية القدرات تعزيز في اإللكترونية الصيرفة دور "،2015 سميرة بربح، -67

 جامعة ورقلة، التسيير وعلوم االقتصاد العلوم كلية ماجستير، نيل شهادة متطلبات ضمن مقدمة رسالة

 .الجزائرية الجمهورية بالوادي، لخضر حمه الشهيد
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أثر تطبيق التقنيات التكنولوجية الحديثة وتأثيرها في تطوير " م 2021ة،واالبو منصور، صالح مهدي شن -68

 يةواالقتصاد، جامعة القادس " رسالة ماجستير، كلية اإلدارة األداء المالي المصرفي

ودورة في تحقيق  SMSنظام الخدمات المصرفية االلكترونية عبر" م 2012حمد،الحاج، ليث محمود ا -69

سط، و"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوالء العمالء في البنوك التجارية االردنية

 األردن.

 .تجاريةدور تقييم األداء المالي في التنبؤ بالتعثر المالي في البنوك ال(. 2016. )فاتحو حجام، بن نونة، -70

تحليل البيئة المصرفية وأثرها على االداء المصرفي من منظور " 2014حمود، جبار عبد الحسين،  -71

 .لمحاسبية والمالية، جامعة بغدادبحث تطبيقي، المعهد العالي للدراسات ا بطاقة االداء المتوازنة"،

األداء المالي أثر الخدمات المصرفية غير المربحة على " 2010ي، زينب جواد عبيد،واالجليح -72

الرشيد(، -"، دراسة تطبيقه في عينة من المصارف التجارية الحكومية في العراق )الرافدينالمصرفي

 .رة واالقتصاد، جامعة كربالءرسالة ماجستير، كلية اإلدا

سوق  مؤشرات في اإلسالمية للمصارف المالي األداء أثر" ،م 2009كاظم يونس حيدر الموسوي، -73

 مقدمة (، اطروحة دكتوراه2007 -1990للمدة ) والسعودية األردن في تطبيقية الةح :المالية راقواأل

 ة الكوفة.جامع واالقتصاد، اإلدارة كلية مجلس إلى

األبعاد االدارية واالمنية لتطبيقات االدارة االلكترونية في المصارف م "2007المالك، بدر بن محمد،  -74

 .نية، الرياض، السعوديةنايف العربية للعلوم االم " رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السعودية

 المالي األداء تحسين في المتوازنة العالمة بطاقة استخدام أمكانية م "2004الغفور، عبد هدى محمد، -75

 جامعة – واالقتصاد اإلدارة كلية مجلس إلى مقدمة منشورة غير ماجستير رسالة التجارية، للمصارف

 .البصرة

 استخدام بطاقة األداء المتوازن في تقويم األداء االستراتيجي""م 2017اتم، السعدون، هدى مؤيد ح -76

 .واالقتصاد، جامعة القادسية دراسة تطبيقه في جامعة القادسية، رسالة ماجستير، كلية اإلدارة

المالي  األداء تحسين في المؤسسية الحوكمة فهم أثرم " 2009عباس، شيحان أيمان المشهداني، -77

 المعهد إلى مجلس مقدمة بحث العراقية، المصارف من عينة على تطبيقية دراسة :مصارفلل االستراتيجي

 ،) للماجستير المعادلة المصارف( في العالي الدبلوم شهادة لنيل والمالية، المحاسبية للدراسات العالي

 د.بغدا جامعة

 مقارنة دراسة :تجاريةال المصارف أداء في االقتصادية السياسات أثر م "2007مزنان، حمود نصر فهد، -78

 إلى مقدمة دكتوراه (، اطروحه2004 -1980) للمدة واألردنية العراقية التجارية المصارف من عينة في

 . الكوفة جامعة – واالقتصاد اإلدارة كلية مجلس

 .جامعة المسيلة , دور محاسبة الموارد البشرية في رفع األداء المالي (.2021قندوز. )  &،محمد -79



 .....................................................       املصادر واملراجع ................................................
 

 

139 

"، رسالة ماجستير غير دور ابعاد إدارة األداء في التمييز التنظيمي"م 2014ن فاضل احمد، القيسي سنا -80

 .رة واالقتصاد جامعة بغدادمنشورة في علوم اإلدارة العامة، كلية اإلدا

الخدمات المصرفيَّة  (.2018محمد الفاتح محمود بشير المغربي. )  &قوي، الصادق خليفة آدم، -81

، جامعة )dissertation Doctoral) ي جذب العمالء بالمصارف السودانيةاإللكترونيَّة وأثرها ف

 السودان للعلوم والتكنولوجيا.    

)الخيار االستراتيجي وأثره في االداء المالي وتحقيق الميزة م 2002القطب، محي الدين يحيى،  -82

 .يةرة االقتصاد، الجامعة المستنصراطروحة دكتوراه منشورة، كلية االدا التنافسية(

أثر التطورات المالية والنقدية في نهاية القرن العشرين على اقتصاديات " م 2006سالم، عبد الرزاق، -83

 .ية، جامعة الجزائر، الجزائر"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االقتصاد الدول العربية

اللكترونية في المدارس درجة توافر متطلبات تطبيق االدارة ا"م 2009السميري، مريم عبد ربه أحمد،  -84

معة االسالمية، " رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجاالثانوية بمحافظة غزة وسبل التطوير

 ن.غزة، فلسطي

المنشورة  المالية القوائم في للبيانات النوعي التحليل2006 محمد، سوادي جبار خالد الظالمي، -85

 العراقي لالستثمار سطواأل الشرق مصرف في تطبيقية ةدراس :األداء تقويم لغرض التجارية للمصارف

 .البصرة جامعة – اإلدارة واالقتصاد كلية مجلس إلى مقدمة ماجستير رسالة ،2002-1998للسنوات 

 في االلكترونية الصيرفة تطبيق متطلبات توافر مدى م2012االمير، عبد زهير محمد ي،واالعز -86

 .واالقتصاد، اإلدارة كلية كربالء، جامعة نشورة،م غير ماجستير رسالة ،العراقية المصارف

أثر الخدمات المصرفية اإللكترونية في األداء المالي  "م 2016يوسف، رغيد، قاسم، عبد الرزاق، -87

 .بية السورية"، جامعة البعث"دراسة تطبيقية على المصارف العامة في الجمهورية العر للمصارف
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 ( للمصارف عينة الدراسة2020 -2015( مؤشرات الخدمات المصرفية االلكترونية للمدة )1ملحق رقم )

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 اسم المصرف      ت

ATM POS POC ATM POS POC ATM POS POC ATM POS POC ATM POS POC ATM POS POC 

 100 50 70 75 50 60 75 35 50 75 35 30 50 35 10 50 15 10 مصرف بغداد 1

 6000 100 150 6000 100 100 5000 85 80 2500 50 65 2500 50 30 2000 0 10 المصرف األهلي العراقي 2

 500 35 25 500 35 20 350 35 15 350 20 15 300 20 10 250 0 7 المصرف التجاري العراقي 3

مصرف آشور الدولي  4

 لالستثمار

15 0 150 15 50 150 20 50 175 20 50 175 35 80 175 42 80 175 

 300 40 20 300 40 10 200 30 6 200 30 4 150 0 4 150 0 2 مصرف االئتمان العراقي  5

 1000 3000 250 1000 3000 250 650 2000 200 650 1500 150 500 1000 100 500 0 100 مصرف التنمية الدولي 6

 150 60 30 150 60 30 100 50 20 100 50 15 100 50 15 100 0 0 مصرف الخليج التجاري 7

سط ومصرف الشرق األ 8

 العراقي لالستثمار

20 25 50 20 30 75 20 30 100 25 40 100 30 50 100 30 50 150 

مصرف الشمال للتمويل  9

 واالستثمار

0 0 40 5 20 40 5 20 45 5 20 45 10 25 50 10 25 50 

مصرف الموصل للتنمية  10

 واالستثمار

2 0 0 2 0 20 5 20 25 8 20 25 10 20 25 10 20 25 
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  مصارف عينة الدراسةل( ل2020 -2015)( مؤشرات متغير السيولة للمدة 2ملحق )

 اسم المصرف   

 

 

 الفترة الزمنية

المصرف األهلي  مصرف بغداد

 العراقي

المصرف 

 التجاري العراقي

مصرف آشور 

 الدولي لالستثمار

مصرف االئتمان 

 العراقي

مصرف التنمية 

 الدولي

مصرف الخليج 

 التجاري

مصرف الشرق 

سط العراقي  واأل

 لالستثمار

شمال مصرف ال

للتمويل 

 واالستثمار

مصرف 

الموصل 

للتنمية 

 واالستثمار

2015 0.97 1.25 1.16 1.17 4.18 10.84 2.39 3.05 1.82 3.17 0.99 0.99 0.59 1.00 0.89 1.10 0.51 0.66 0.26 0.28 

2016 0.68 0.69 2.35 2.36 0.94 3.34 3.51 3.53 0.64 0.46 0.95 0.95 0.71 0.74 0.97 1.09 0.68 0.86 1.80 1.85 

2017 0.70 0.71 2.16 2.17 0.74 3.10 4.38 4.42 1.13 1.13 0.89 0.89 0.84 0.91 1.30 1.42 0.84 1.21 1.65 1.65 

2018 0.7 0.78 1.97 1.99 1.03 3.02 2.27 2.29 2.53 2.53 0.83 0.83 0.93 1.00 1.10 1.19 0.29 0.70 1.60 1.60 

2019 0.67 0.67 1.21 1.36 1.51 2.80 2.60 2.62 2.17 2.17 0.78 0.78 1.12 1.20 1.20 1.33 0.24 0.60 1.39 1.39 

2020 0.82 0.82 0.81 0.98 1.37 2.05 3.60 3.63 2.35 2.36 0.84 0.84 1.16 1.24 1.18 1.33 0.67 1.01 1.73 1.73 
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 مصارف عينة الدراسةل( ل2020 -2015للمدة ) الربحية ( مؤشرات متغير 3ملحق )

 اسم المصرف   

 

 

 الفترة الزمنية

المصرف  مصرف بغداد

 األهلي العراقي

المصرف 

 التجاري العراقي

مصرف آشور 

 الدولي لالستثمار

مصرف 

االئتمان 

 العراقي 

مصرف التنمية 

 الدولي

مصرف الخليج 

 التجاري

مصرف الشرق 

سط العراقي  واأل

 لالستثمار

مصرف الشمال 

 للتمويل واالستثمار

مصرف 

 الموصل

للتنمية 

 واالستثمار

2015 0.00 0.05 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.04 0.01 0.04 0.02 0.06 0.01 0.04 0.00 0.02 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 

2016 0.16 0.08 0.04 0.09 0.01 0.03 0.03 0.05 0.00 0.01 0.02 0.06 0.00 0.01 0.01 0.04 -3.86 -7.78 0.00 0.00 

2017 0.00 0.02 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.01 0.01 0.02 0.01 0.05 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.04 -0.04 0.01 0.00 

2018 0.00 0.01 -0.01 -0.03 0.02 0.04 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.03 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 

2019 0.00 0.02 0.01 0.03 0.01 0.02 0.01 0.02 -0.00 -0.02 0.00 0.02 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 

2020 0.10 0.08 0.02 0.07 0.05 0.14 0.03 0.05 -0.00 -0.01 0.00 0.05 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 
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 دراسةمصارف عينة الل( ل2020 -2015للمدة ) متغير كفاية رأس المال ( مؤشرات 4ملحق )

 اسم المصرف   

 

 

 الفترة الزمنية

المصرف  مصرف بغداد

 األهلي العراقي

المصرف 

 التجاري العراقي

مصرف آشور 

 الدولي لالستثمار

مصرف 

االئتمان 

 العراقي

مصرف التنمية 

 الدولي

مصرف الخليج 

 التجاري

مصرف الشرق 

سط العراقي  واأل

 لالستثمار

مصرف الشمال 

 للتمويل واالستثمار

مصرف 

الموصل 

للتنمية 

 واالستثمار

2015 0.17 0.29 0.48 0.97 0.66 7.89 0.59 2.33 0.48 1.86 0.34 0.65 0.39 0.78 0.39 0.80 0.38 0.75 0.71 3.03 

2016 0.23 0.35 0.49 1.91 0.66 2.32 0.67 2.66 0.59 1.71 0.42 0.89 0.39 0.74 0.42 0.80 0.50 1.78 0.64 2.89 

2017 0.25 0.39 0.42 1.40 0.63 2.16 0.70 3.51 0.66 2.18 0.41 0.84 0.53 1.20 0.36 0.83 1.11 3.35 0.66 2.68 

2018 0.23 0.34 0.49 1.35 0.63 2.11 0.57 1.51 0.62 1.93 0.39 0.80 0.54 1.35 0.33 0.62 0.66 3.78 0.64 2.27 

2019 0.24 0.34 0.40 1.02 0.60 1.85 0.62 1.91 0.53 1.33 0.35 0.66 0.55 1.52 0.40 0.98 0.62 3.55 0.65 2.26 

2020 0.19 0.25 0.34 0.73 0.49 1.12 0.57 2.41 0.55 1.35 0.26 0.42 0.60 1.69 0.40 0.99 0.57 2.97 0.67 2.66 
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 مصارف عينة الدراسةل( ل2020 -2015للمدة ) متغير التوظيف ( مؤشرات 5ملحق )

 اسم المصرف   

 

 

 منيةالفترة الز

المصرف  مصرف بغداد

 األهلي العراقي

المصرف 

 التجاري العراقي

مصرف آشور 

 الدولي لالستثمار

مصرف 

االئتمان 

 العراقي

مصرف التنمية 

 الدولي

مصرف الخليج 

 التجاري

مصرف الشرق 

سط العراقي  واأل

 لالستثمار

مصرف الشمال 

 للتمويل واالستثمار

مصرف 

الموصل 

للتنمية 

 واالستثمار

2015 0.26 0.28 0.69 0.00 0.26 6.65 0.10 0.11 0.42 1.89 0.69 0 0.68 0.40 0.45 0.12 0.97 0.15 1.18 0.06 

2016 0.24 0.00 0.82 0.01 0.08 2.40 0.18 0.02 0.01 0.00 0.98 0 0.67 0.03 0.33 0.12 1.25 0.18 1.87 0.05 

2017 0.20 0.00 0.72 0.01 0.08 2.35 0.13 0.03 0 0.00 0.83 0 0.76 0.06 0.30 0.11 2.07 0.36 1.72 0.00 

2018 0.20 0.00 0.40 0.01 0.08 1.99 0.03 0.01 0.04 0.00 0.88 0 0.73 0.07 0.22 0.08 2.40 0.41 0.95 0.00 

2019 0.18 0.00 0.67 0.14 0.07 1.29 0.10 0.01 0.03 0.00 0.85 0 0.71 0.07 0.34 0.13 2.57 0.35 0.96 0.00 

2020 0.13 0.00 0.75 0.17 0.06 0.68 0.22 0.02 0.03 0.00 0.58 0.00 0.70 0.08 0.31 0.14 2.29 0.33 0.88 0.00 
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 ( للمصارف عينة الدراسة )المبالغ بأالف الدنانير(2020 -2015( مقدار رأس المال للمدة )6ملحق )

 اسم المصرف   

 

 

 الفترة الزمنية

المصرف  مصرف بغداد

 لي العراقياأله

المصرف 

التجاري 

 العراقي

مصرف آشور 

الدولي 

 لالستثمار

مصرف 

االئتمان 

 العراقي

مصرف التنمية 

 الدولي

مصرف الخليج 

 التجاري

مصرف 

الشرق 

سط واأل

العراقي  

 لالستثمار

مصرف الشمال 

للتمويل 

 واالستثمار

مصرف الموصل 

للتنمية 

 واالستثمار

2015 250000000 250000000 300000000 250000000 250000000 250000000 300000000 250000000 250000000 2525000000 

2016 250000000 250000000 300000000 250000000 250000000 250000000 300000000 250000000 250000000 2525000000 

2017 250000000 250000000 300000000 250000000 250000000 250000000 300000000 250000000 250000000 2525000000 

2018 250000000 250000000 300000000 250000000 250000000 250000000 300000000 250000000 250000000 2525000000 

2019 250000000 250000000 300000000 250000000 250000000 250000000 300000000 250000000 250000000 2525000000 

2020 250000000 250000000 300000000 250000000 250000000 250000000 300000000 250000000 250000000 2525000000 



 ...........................................................................................      املـــالحـــــــق................................................................................................
 

 

152 

 

 

 

 

 

 

 

 ( للمصارف عينة الدراسة )المبالغ بأالف الدنانير(2020 -2015( مقدار العائد للمدة )7ملحق )

 اسم المصرف   

 

 

 الفترة الزمنية

المصرف  مصرف بغداد

 األهلي العراقي

مصرف ال

التجاري 

 العراقي

مصرف آشور 

الدولي 

 لالستثمار

مصرف 

االئتمان 

 العراقي

مصرف التنمية 

 الدولي

مصرف الخليج 

 التجاري

مصرف الشرق 

سط العراقي  واأل

 لالستثمار

مصرف الشمال 

للتمويل 

 واالستثمار

مصرف الموصل 

للتنمية 

 واالستثمار

2015 13260673 2368311 7360334 10246062 11638708 17154698 13912907 6620726 (5532278) (3221104) 

2016 20245029 23501801 7577912 14741576 4976342 16535842 5870759 11750404 (22703743) 3522197 

2017 6122480 2965436 9924074 13485762 6707465 12722046 4230107 (581555) (12574377) 4895038 

2018 4152102 (7912541) 10864383 4735286 5597616 7663423 591789 (2295243) (1539106) 2584497 

2019 7298604 9117752 6532195 6048969 (5121655) 5181610 (3931357) 78677 (5902000) 3418816 

2020 20200071 19828039 35456553 14827792 (3427205 ) 13631895 (1477089) (2095830) (3643000) 1452467 
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 ( للمصارف عينة الدراسة )المبالغ بأالف الدنانير(2020 -2015( اجمالي الموجودات للمدة )8ملحق )

 اسم المصرف   

 

 

 الفترة الزمنية

المصرف  مصرف بغداد

 األهلي العراقي

المصرف 

التجاري 

 العراقي

مصرف آشور 

الدولي 

 لالستثمار

مصرف 

االئتمان 

 العراقي

مصرف التنمية 

 دوليال

مصرف الخليج 

 التجاري

مصرف الشرق 

سط العراقي  واأل

 لالستثمار

مصرف الشمال 

للتمويل 

 واالستثمار

مصرف الموصل 

للتنمية 

 واالستثمار

2015 1549536698 535005927 414889153 451830440 618517645 792954700 810971493 675123601 850433998 365478345 

2016 1200424117 578847033 423819261 374710708 513382999 654596192 802022034 633833084 603720601 410055008 

2017 1090152647 603980329 460702017 376315630 476638010 650770424 603312989 748131340 262549416 409407169 

2018 1113538558 525757058 443945613 467479690 497694366 660960008 578336518 800749802 416054268 409740060 

2019 1132744205 632037786 449777104 424655845 522536851 768378726 549145530 658231494 481154268 410167917 

2020 1419528237 893205652 616449229 473954153 527045441 1069745295 510798283 647868750 481154433 397449289 
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 ( للمصارف عينة الدراسة )المبالغ بأالف الدنانير(2020 -2015( اجمالي الودائع للمدة )9ملحق )

 اسم المصرف   

 

 

 الفترة الزمنية

المصرف  مصرف بغداد

 األهلي العراقي

المصرف 

التجاري 

 العراقي

مصرف آشور 

الدولي 

 لالستثمار

مصرف 

االئتمان 

 العراقي

مصرف التنمية 

 الدولي

الخليج  مصرف

 التجاري

مصرف الشرق 

سط العراقي  واأل

 لالستثمار

مصرف الشمال 

للتمويل 

 واالستثمار

مصرف الموصل 

للتنمية 

 واالستثمار

2015 897310898 266513205 34729284 115610793 162043183 415579724 409220684 331665994 437788540 86496968 

2016 790048306 150518710 121221799 94829661 179283330 311922899 427200844 338969873 171504624 91856988 

2017 705572892 184729168 134713049 75771656 144170024 319875074 265803562 324513571 83683240 100690238 

2018 782173539 190731969 134551597 177355803 162366285 326472932 232934933 429184675 73502832 116674270 

2019 801174857 249752733 146614580 139172738 208358810 405737674 201579972 271418454 84443832 118624050 

2020 1072372066 418501362 272760843 113093263 217501732 659473118 180767475 266696675 92070732 101140081 
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 ( للمصارف عينة الدراسة )المبالغ بأالف الدنانير(2020 -2015كية للمدة )( حق المل10ملحق )

 اسم المصرف   

 

 الفترة الزمنية

المصرف  مصرف بغداد

 األهلي العراقي

المصرف 

التجاري 

 العراقي

مصرف آشور 

الدولي 

 لالستثمار

مصرف 

االئتمان 

 العراقي

مصرف التنمية 

 الدولي

مصرف الخليج 

 التجاري

مصرف الشرق 

سط العراقي  واأل

 لالستثمار

مصرف الشمال 

للتمويل 

 واالستثمار

مصرف الموصل 

للتنمية 

 واالستثمار

2015 268488373 260539337 274201298 270190441 301809851 272172850 321625505 267967572 329115752 262607687 

2016 282821705 287838883 281941053 252640494 306815200 279132822 317733784 272093538 305692010 265637948 

2017 276942042 258719322 291558698 266126256 315456738 269430737 320887340 270897703 293116310 270642860 

2018 266742720 257849745 283958246 268408554 313498305 264094160 314472925 267467533 277977203 265774159 

2019 273641424 256516942 271929254 267039572 279126650 269261640 306709058 267290296 299790203 268460944 

2020 278345852 307294926 307754629 273563676 293699445 282494601 307172111 264891189 274334001 269589136 



 ...........................................................................................      املـــالحـــــــق................................................................................................
 

 

156 

  

 

 

 

 

 

 ( للمصارف عينة الدراسة )المبالغ بأالف الدنانير(2020 -2015( مقدار القروض  للمدة )11ملحق )

 اسم المصرف   

 

 الفترة الزمنية

المصرف  مصرف بغداد

 األهلي العراقي

المصرف 

التجاري 

 العراقي

مصرف آشور 

الدولي 

 لالستثمار

مصرف 

االئتمان 

 العراقي

مصرف التنمية 

 الدولي

مصرف الخليج 

 التجاري

مصرف الشرق 

سط العراقي  واأل

 لالستثمار

مصرف الشمال 

للتمويل 

 واالستثمار

مصرف الموصل 

للتنمية 

 واالستثمار

2015 237923157 184042463 9101997 12373668 68636000 290690974 280470597 149924804 347478774 156906813 

2016 195066079 124682911 9903977 17683219 2930754 279132822 287550217 113713062 214755416 172318429 

2017 145602262 134355735 10789288 10463173 0 267038427 204274936 100251982 173725762 173463860 

2018 161954726 76828441 11932589 5624080 8085835 288003981 171492437 94572477 176547469 110892265 

2019 149602718 168964172 11446640 14989842 8085835 345327296 144623558 94050981 217167700 114742757 

2020 141629918 317598636 18840651 25108093 7476541 384900658 127002548 85136467 211563300 89240707 
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 (( للمصارف عينة الدراسة )المبالغ بأالف الدنانير2020 -2015( الموجود النقدي  للمدة )12ملحق )

 اسم المصرف   

 

 

 الفترة الزمنية

المصرف  مصرف بغداد

 األهلي العراقي

المصرف 

التجاري 

 العراقي

مصرف آشور 

الدولي 

 لالستثمار

مصرف 

االئتمان 

 العراقي

مصرف التنمية 

 الدولي

مصرف الخليج 

 التجاري

مصرف الشرق 

سط العراقي  واأل

 لالستثمار

مصرف الشمال 

للتمويل 

 واالستثمار

صل مصرف المو

للتنمية 

 واالستثمار

2015 870879623 311575700 145373609 339832680 295041200 414840931 244756595 325310817 225324028 134700750 

2016 541806853 353900202 114227571 333069974 83928520 298249112 307543246 329237835 117361988 165919141 

2017 500901780 399496364 100729459 332339436 163682327 284777830 225842525 424709701 70590566 166382053 

2018 609093145 377517252 139647768 403850063 411056911 271456388 218395109 474576807 21531066 187203520 

2019 537196236 303525884 221693580 363003785 452747720 316983153 226889108 326424362 20975066 165366671 

2020 883352802 342133156 374103552 407960366 513061225 556009831 210071380 316761580 62209775 175067848 
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 ( للمصارف عينة الدراسة )المبالغ بأالف الدنانير(2020 -2015( االستثمارات  للمدة )13ملحق )

 اسم المصرف   

 

 ترة الزمنيةالف

المصرف  مصرف بغداد

 األهلي العراقي

المصرف 

التجاري 

 العراقي

مصرف آشور 

الدولي 

 لالستثمار

مصرف 

االئتمان 

 العراقي

مصرف التنمية 

 الدولي

مصرف الخليج 

 التجاري

مصرف الشرق 

سط العراقي  واأل

 لالستثمار

مصرف الشمال 

للتمويل 

 واالستثمار

مصرف الموصل 

للتنمية 

 واالستثمار

2015 258837884 1630747 231149923 12787542 306640 0 167113347 42573025 66743767 5328796 

2016 5864988 1615153 291319000 2509169 100000 0 12831329 42149280 31649650 4889962 

2017 4634506 2548973 317371000 2613751 100000 0 17542590 36364379 30908544 590898 

2018 4666318 2578918 267872000 2660763 100000 0 16426622 36404708 30238289 269831 

2019 4182827 37243438 190137000 2695289 100000 0 15128666 36404744 30238289 243529 

2020 3738042 71253239 187346000 2895797 789474 3000000 15593196 38068172 31028800 228281 



Abstract 

    The current study aims to show the extent of the reflection of electronic banking services in the 

banking financial performance of a sample of commercial banks listed in the Iraq Stock Exchange, 

by defining a basic problem for the study. The independent variable represented by electronic 

banking services and its indicators represented by the number of A.T.M automated teller machines, 

P.O.S points of sale devices and P.O.C cash payment points devices, on the dependent variable 

represented by the banking financial performance and its indicators represented by profitability, 

liquidity, capital adequacy and employment, In order to understand all aspects of this problem, a 

number of questions were asked, the most important of which were: Is there a significant effect of 

electronic banking services on the financial performance of the study sample banks? 

    The study relied on a number of mathematical equations for measuring financial performance and 

other statistical measures, and the data on the study variables for each bank were analyzed, using the 

statistical program (SPSS v.r 26). After analyzing this data, the study reached a set of results, the 

most important of which are: 

 

     There is a discrepancy in the type of relationship between the indicators of electronic banking 

services and the indicators of financial performance of the study sample banks, which is reflected in 

the variation in the impact left by some indicators of electronic banking services, and the reason for 

this is due to the varying levels of banks in providing electronic banking services and the extent of 

their use of modern technology, and by testing Hypotheses, correlation and analysis of the study 

variables for electronic banking services and banking financial performance of banks, the study 

sample shows the existence of a correlation relationship with direct statistical significance between 

moderate and strong, and when electronic banking services increase by one unit, the banking 

financial performance changes in a direct way. 

     The study also made recommendations, the most important of which were: - The Iraqi 

commercial banks in general and the study sample banks in particular should increase the number of 

ATMs and points of sale so that banking services reach all members of society and thus increase the 

efficiency of the financial performance of those banks. 

* Keywords: - Electronic Banking Services (EBS), Banking Financial Performance (BFP).  
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