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 المستخلص

ارف التي  ان المص  اذلتجارية الخاصة,  ا قية  افي المصارف العرمدى وجود الريادة المصرفية  للتعرف على    يهدف البحث  

تمتلكه من قدرات ومهارت فنية ومعرفة كلية, بما  تكون بحاجة الى ادارة قادرة على ايجاد نوع من التناغم ,    تسعى الى الريادة  

قوي تنافسي  لمركز  وصوال   , المصرف  اهداف  لتحقيق  المستقبلية  الرؤيا  المصارف  وامتالك  اهتمام  مدى  ما  مشكلة  وتبرز   ,

الصرفية   بالريادة  بغداد(الخاصة  مصرف   , المنصور  مصرف   , اشور  )مصرف  وهي  البحث  عينة  توصل    للمصارف  وقد 

االبداع   ودعم  المصرفية  الريادة  ثقافة  تبني  بضرورة  اوصى  كما  المصرفية  الريادة  مؤشرات  في  ضعف  وجود  الى  الباحث 

اما المبحث الثاني  منهجية البحث , يتضمن المبحث االول اربعة مباحث  يتم تناول البحث من خاللوس. ليه واالبتكار والتشجيع ع

 تناول الجانب النظري للبحث وتضمن المبحث الثالث الجانب العملي للبحث , اما المبحث الرابع تناول االستنتاجات والتوصيات  

 

 . االبتكار , المخاطرة  : الريادة المصرفية ، كلمات مفتاحيةال

Abstract: 
The research aims to find out the extent of the existence of   Banking Entrepreneurial in 

private ethnic commercial banks, as all banks seeking Entrepreneurial need to be able to manage 

able to find a kind of harmony, between their capabilities and technical skills and total 

knowledge, and possessing the vision of the future to achieve the bank's objectives, to reach a 

strong competitive position, and highlight the problem of how interested private banks are in the 

pure leadership of the research sample banks is (Ashur Bank Al-Mansour Bank, Baghdad Bank) 

has found a weakness in the indicators of banking leadership and recommended the need to adopt 

a culture   of Banking Entrepreneurial and support creativity and innovation and encourage it. The 

research will be dealt with through four investigations, the first research includes the 

methodology of the research, the second discussed the theoretical aspect of the research and the 

third research included the practical aspect of the research, and the fourth discussed the 

conclusions and recommendations 

 

Keywords: Banking Entrepreneurial, Innovation, Risk . 

 : المقدمة
يعددد موضددوع الريددادة المصددرفية مددن المواضدديع الحديثددة التددي توصددل اليهددا النكددر االداري الحددديث فمددن خددالل الريددادة 

تصددل المصددارف الددى حالددة مددن المرونددة فددي مجمددل عملياتهددا ابتعددادا معددن الجمددود التنظيمددي مددن خددالل تو يددف العمليددات 

صددبحا الريددادة  فرضددا و لدديا اختيددارا علددى المؤسسددات او االبداعيددة و االبتكاريددة فددي انتددات الخدددمات المصددرفية , اذ ا

المصددارف حيددث  تبحددث االخيددرة عددن االدا  العدداليني اعمالهددا وكسددب زبدداةن, وهدد ا يدددعم مكانددة المصددرف اسددتراتيجيا 

كمددا وان وجددود الريددادة فددي المصددارف تشددكل اهميددة كبيددرة  اذ تسددهم فددي تًددوير اداةهددا المصددرفي مفددال يمكددن ان تسددتمر 

mailto:naghamalnama@gmail.com
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باالزدهددار و ان كددان تاريخهددا التنظيمددي كبيددر دون ان تعمددل علددى تًددوير امكانياتهددا للحنددا  علددى زباةنهددا  و   المصددارف

الحصددول علددى حصددة سددوقية اكبددر , كدد لت ال يمكددن ان تددنهن منظمددة جديدددة دون توجدده ريددادي يضددمن لهددا اثبددات 

مصددرفية مصددًلي ال يدددل علددى النجددا  فقدد  وجددود بددين المنظمددات العريقددة ذات التدداريو والخبددرة وبهدد ا تكددون الريددادة ال

 وانما يدل على استدامة النجا .

 منهجية البحث :المبحث االول
 اوال : مشكلة البحث 

من  ان  هرت المصارف في العالم وهي تزداد اهمية يومددا 

بعد يوم فكلما زادت امكانيتهددا ونشدداطاتها وتًورهددا انعكددا 

ذلددت علددى اداةهددا , ونظددرا للتوجدده العددالمي الدد ي تتبعدده 

المنظمات والمصارف واتبدداع وتًبيددق ريددادة االعمددال البددد 

لريددادة المصددرفية فددي عينددة مددن المصددارف اسددة امددن در

ومددن هدد ا المنًلددق يمكددن طددر    العراقية التجارية الخاصددة

 مشكلة البحث في التساؤالت االتية: 

 ما مدى اهتمام المصارف الخاصة بالريادة الصرفية ؟ .1

وجود الريادة المصرفية في المصددارف عينددة ما مدى   .2

 ؟البحث 

 ثانيا : اهمية البحث 

تتمحور اهمية البحث بكونه يبحث في موضوع مهم وحيوي 

 -لمتغيرات البحث وهي كاالتي :  واهميته

فددي  يتسم ه ا البحث بكونه مهم للمصارف ويكون نافع .1

 .تًوير وتحسين القًاع المصرفي

المصددارف والعاملين فددي    مدرا الاثارة االهتمام لدى    .2

الخاصددددة  بضددددرورة دعددددم النشدددداطات االبداعيددددة 

والخدمات التي تقبددل المخدداطرة واالسددتباقية وتحسددين 

 صورة المصرف امام الزباةن .

 ثالثا : هدف البحث

 -تتمثل اهداف البحث كاالتي :

المصارف   .1 في  المصرفية  الريادة  واقع  تشخية 

 قية لتجارية الخاصة  االعر

الريادة   .2 تلعبه  ال ي  الدور  على  الضو   تسلي  

 في تنمية وتًوير المصارف . المصرفية 

 رابعا: فرضية البحث  

 ينًلق البحث من فرضية منادها :

الريادة  تمتلك المصارف العراقية التجارية الخاصة مقومات  

 المصرفية.  

 خامسا: مجتمع وعينة البحث  

التجارية   العراقية  بالمصارف  البحث  وعينة  مجتمع  تمثل 

مصارف   بثالثة  فتمثلا  البحث  عينة  اما  ) الخاصة, 

مصرف بغداد , مصرف المنصور , مصرف اشور ( للمدة 

2017- 2019. 

 منهج البحث  سادسا: 

 تم اعتماد المنهج الوصني التحليلي في دراسة البحث 
 

 الجانب النظري للبحث  :المبحث الثاني
 تعريف الريادة المصرفية اوال : 

ان المصدددارف مؤسسدددات تعمدددل بالمجدددال المدددالي   

وينًبددق عليهددا كددل مددا ينًبددق علددى اي منظمددة اومؤسسددة 

ادارية او صناعية وبدد لت فهددي يمكددن ان تخضددع لضددواب  

إن طمو  أي منظمة او مصرف الريادة في كل مناصلها. و

او اضددافة شددي  جديددد  هو الوصول الى الريادية في مجال 

 متميددز  ما تصددل الددى مسددتوى، وحين  ومتميز الى المصرف

وتتخًى المنافسين تكددون بدد لت قددادرة علددى الوقددوف امددام 

تحددددددددددددددديات  المنظمددددددددددددددات والمصددددددددددددددارف  

ف الريددادة يدد , يمكن ان تعر (Alnamaa,2017:8)االخرى

مجموعة من االفراد والمو نين داخددل على انها  المصرفية  

مصرف قاةم بانشا  منظمة اعمال  جديدددة او التجديددد علددى 

ظمة القاةمة من خالل استخدام وتكامل كافه الموارد ه ه المن

ق االبداعيددة مددن اجددل رداخل المصرف واستخدام كددل الًدد 

لقيددام بهدد ا العمددل لالقيددام بدد لت االمددر واسددتخدام المبددادرة 

واستخدام طددرق التجديددد والمغددامرة داخددل المصددرف  مددن 

الرجوب,   )اجل خلق مصرف قاةم على التوجهات الريادية  

2018 :18)  . 

 اهمية الريادة المصرفية ثانيا :  

 5يمكددن ادراجهددا كمددا يلددي: ) اهميددة المصددرفية للريددادة  

:2005  Zimmerer, Scaborough,  .) 

انها تستخدم سياسات االدارة في الوقددا الدد ي يددتم فيدده  .1

 بيان نم  سلوكي يشجع على االبداع واالبتكار.  

تعددد الريددادة المصددرفية سددمة مهمدده للنمددو والميددزة  .2

 التنافسية .

تكون فرصة لجني االربا  واالسهام في المجتمددع مددن  .3

 .يقدمه المصرف من خدمات جديدة له  خالل ما

 قدرة المصارف على التعلم .مرونه عالية تزيد من  .4

 االستجابة السريعة ومواكبة العالم للتغير  .   .5

 خصائص الريادة المصرفية ثالثا : 

غيرها  عن  تميزها  بخصاةة  الريادية  المصارف  تتصف 

  ومن اهم ه ه الخصاةة مايلي : من المصارف التقليدية,

(sari pekkala,2017:21 . ) 

تكددون هدد ه النرصددة الريادة تشتق من النرص, اذ   .1

قليلة و نادرة , وله ا يجددب متابعددة  سددرعة تغيددر 

التكنولوجيا الى المناسددب منهددا ,واعتمدداد الزبددون 

في تحديد الخيارات مع اخ  التوجهات االجتماعية 

 و السياسية باالعتبار .

المتابعة المستمرة  ومواجهة التحوالت والتغيرات   .2

والخارجي والسدديما في محي  المصرف الداخلي  

 .يتعلق  بتأثيرات التًورات المصرفية العالمية ما

النظددر للمسدددتقبل بتوجيهدددات جددادة فدددي القيدددادة  .3

 والبحث عن االفضل.

ادة المعاصدددرة الواضدددحة اعتمددداد اسدددلوب القيددد  .4

المتكامل بدال من السلًة سلوب النريق  للعاملين بأ

 .الرسمية
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 ابعاد الريادة المصرفية رابعا : 

الريادية   باالبعاد  التي  يقصد  الركاةز  من  مجموعة  هي 

تمكن المصارف من تحقيق مزايا تنافسية واربا  وتوفير  

 رغبات الزباةن ويمكن توضيي ه ه االبعاد بما ياتي : 

االبتكدددار: هدددو الوصدددول الدددى فكدددرة جديددددة تدددرتب   .1

بالتكنولوجيا وتؤثر في قرارات المصرف وهو الجددز  

المرتب  بالنكرة الجديدددة , كمددا يعنددي تًددوير منتجددات 

موجودة اصددال بهدددف اشددباع حاجددات الزبدداةن ,  مددن 

خددالل التكنولوجيددا الحديثددة  وتكنولوجيددا المعلومددات,  

المصرفية مددن خددالل   وقد يكون االبتكار في المنتجات

تقدددددديم خددددددمات مصدددددرفية حديثدددددة ومتًدددددورة 

((Wheeln&Hunger,2008:305. 

المخاطرة : ويقصددد بهددا قيددام المصددرف الراةددد بتقبددل  .2

المخدداطرة فددي طددر  خدددمات جديدددة باالسددواق اخدد ا 

بعددين االعتبددار مددا يوجددد فددي السددوق مددن مخدداطر 

الغموض وعدم التأكد والمخدداطر المصددرفية االخددرى 

ن سلوك الريادة المصرفية يمكن تمييددزه بشددكل ,كما  ا

 واضدددددددي مدددددددن خدددددددالل تبندددددددي المخددددددداطرة

((Aktan&Bulut,2008:72 . 

التنرد : وهو ان يكون المصرف في وضددع فريددد مددن  .3

نوعه ومتميز في شددكله مددن حيددث ادخددال التكنولوجيددا 

الجديدة وابتكار طرق واساليب جديدددة لتقددديم منتجددات 

ق التندددرد فدددي وخددددمات جديددددة ومبتكدددرة , ويتحقددد 

المصرف  من خالل قدرته على التميز عن غيددره مددن 

المصارف االخرى المنافسة, سوا  كددان ذلددت بًبيعددة 

المنتجات والخدمات التي يقدمها وك لت طبيعة الموارد 

 Johnson and،2002: 155التددددي يمتلكهددددا )

scholes  )  . 

  اشكال الريادة المصرفية خامسا : 

انشددًة ريددادة االعمددال المصددرفية هددي عمليددة تتضددمن   

تعدددددددددة ومتنوعدددددددة لتدددددددوفير اشددددددديا  جديددددددددة م

(Alnamaa,2019:20 ) . وهندداك اشددكال  للريددادة فددي

المصارف وكل شكل من منها له خصدداةة معينددة  وكمددا 

 ( .(Carmazi,2012:16 يلي

الريادة االدارية: من خالل االهتمام بالريادة االداريددة ,  .1

المصارف تتخ  خًوة ابعد من وجود قسم تقليدددي فأن  

للبحدددث والتًدددوير وتوجدددد فلسدددنة المصدددرف لددددعم 

الباحثين, وه ا يتوافق مع توفير مددوارد لجعددل االفكددار 

الجديدة حقاةق تجارية راةدددة بتقددديم خدددمات مصددرفية 

 متًورة وحديثة .

الريدددادة النرصدددية : هددد ه الريدددادة تشدددجع المدددو نين  .2

ف علددى اسددتثمار النددرص ومددن العاملين فددي المصددار

 خالل  التنافا بين اقسام المصرف الواحد .

ات الريدددادة المتعلقدددة بأكتسددداب المعدددارف والخبدددر .3

المصددارف يسددمي   والمهارات :ويقصددد بهددا ان مدددرا 

لهم بالسعي الى فرص جديدة خارت المصارف, وهدد ه 

 النددددرص تتضددددمن االندددددماجات او االسددددتحواذات

 والتكنولوجيا الجديدة المتًورة .

 

 الجانب التطبيقي للبحث : المبحث الثالث
 : العراق 4.2.3

في مؤشرات  العراقي من ضعف  المصرفي  القًاع  يعاني 

 اكدته النسب التالية .الريادة المصرفية وه ا ما 

 بيانات الريادة المصرفية في العراق (: 1)جدول 

 المؤشرات  السنة 2017 2018 2019

 ريادة االعمال 
 0,050 0,047 0,030 ادراك الفرص المتاحة  

 0,57 0,56 0,48 مهارات البدء واالبتكار  

 0,011 0,14 0,017 قبول المخاطرة  

 0,053 0,061 0,053 العالقات واالتصاالت  

 0,14 0,087 0,12 الدعم الثقافي  

 0.13 0.15 0.11 ريادة االعمال  

 ثانيا : النشاط الريادي

 0,068 0,047 0,057 استثمار الفرصة 

 0,070 0,039 0,049 التكنولوجيا 
 0,077 0,089 0,090 رأس المال البشري 

 0 0 0 المنافسة

 0,052 0,042 0,050  الرياديالنشاط 

 ثالثا : الًمو  الريادي

 0 0 0 ابتكار المنتجات  

عملية ابتكار 

 منتجات جديدة 

0 0 0 

 0,14 0,18 0,19 النمو المرتفع والمستمر 

 0 0 0 راس المال المخاطر  

 0,073 0,056 0,093 االنتشار الدولي 

 0,042 0,032 0,030 الطموح الريادي  

 0.077 0.063 0.14 الريادة المصرفية  

من اعداد الباحث باالعتماد على التقارير    المصدر:

 العالمية لريادة االعمال 

 اوال : اركان ريادة االعمال 

ويضم مؤشر اركددان ريددادة االعمددال  المصددرفية مجموعددة 

مددن المؤشددرات النرعيددة وهددي )ادراك النددرص ، مهددارات 

البد  بالمشروع ، قبول المخاطر ، العالقات واالتصاالت ، 

الدعم الثقافي ( وهناك مؤشرات ترتب  ولها دور فددي تبدداين 

واختالف المؤشرات من سنة الى اخرى حيث تؤثر الحريددة 

دية على اداراك النرص فكلما ارتنع مؤشر الحريددة االقتصا

كلما كانا النرصة كبيرة النها تمكن النددرد مددن   االقتصادية

اختيددار العمددل الدد ي يرغددب بدده ولددم يكددن العددراق ضددمن 

 Economic)التصنيف العالمي لمؤشر الحرية االقتصادية 

freedom landex report,2016,2017,2018 امددا.)

مهارات البد  بالمشروع ويقصد بها مدددى تددوفر المهددارات 

والكنا ات الالزمة في الشخة الريادي للبددد  باعمددالهم او 

طريقددة تقددديمهم الخدددمات فددي المصددارف باالعتمدداد علددى 

تصددوراتهم الخاصددة , وان هدد ا المؤشددر لدده عالقددة بجددودة  

التعلدديم ولددم يكددن العددراق ضددمن التصددنيف العددالمي لجددودة 
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تعليم النهمن الدول الضعينة والفتقاره معايير جودة التعليم ال

) التقريدددددددر العدددددددالمي لمؤشدددددددر جدددددددودة التعلددددددديم 

وه ا ينرض على القاةمين على أمر النظام (.2016,2017,

التعليمددي ضددرورة مراجعتدده وفددق خًددة علميددة ووضددع 

إنشا  مراكز لتأهيل المعلمين , وتحتات الى  الحلول المناسبة

ونشددر ثقافددة الريددادة فددي المدددار   علدديمودعددم جددودة الت

والجامعات والمؤسسات والمصددارف لتكددون العمدداد لنجددا  

وتًددوير الخدددمات المصددرفية وتشددجيع المددو نين علددى 

االبداع الن العنصر البشري اهم عامل في نجا  الريادة في 

المصدددارف. امدددا مؤشدددر التعددداطي مدددع النشدددل او قبدددول 

فددراد للمخدداطرة المخدداطرة ويقصددد بهددا مامدددى تحمددل اال

 globalومدداهي المخدداطر المتوقعددة عنددد البددد  بمشددروع 

enter prenuership lndex,2018) و يددرتب  مؤشددر.)

شبكات العالقات واالتصاالت بمؤشر البنية التحتية ومؤشر 

 (155االدا  اللوجستي حيث حصل العراق علددى المرتبددة )

  امددا مؤشددر االدا, 2019فددي مؤشددر البنيددة التحتيددة لعددام 

اللوجسددتي الصددادر عددن البنددت الدددولي  فقددد حصددل علددى 

 2019,امددا فددي عددام  2018عالميددا فددي عددام     147المرتبة  

 Economic forum report) 137حصل على المرتبددة 

,2018,2019World ويدددرتب  مؤشدددر الددددعم الثقدددافي)

بمؤشر النساد فددي المددو نين  وكيددف يمكددن ان يددؤثر علددى 

والثقافية لهددا دور كبيددر علددى   المجتمع وان القيم االجتماعية

( فددي 168ه ا المؤشر  حيث حصل العراق على المرتبة )  

) منظمددة الشددنافية 2019( فددي عددام 162و ) 2018عددام 

(. وبنا  على المؤشرات النرعيددة بلدد  2017,2018الدولية  

( وفددي 0,11)  2017مؤشر اركان ريادة االعمال فددي عددام  

ا نسبة المؤشر) بلغ 2019( اما في عام 0,15) 2018عام  

 ( وه ه المؤشرات تؤكد ضعف الريادة في العراق.0,13,5

وبنا  على  ما تقدددم  يمكددن القددول وجددود ضددعف كبيددر فددي 

مؤشددرات اركددان ريددادة االعمددال , لدد لت ينبغددي العمددل 

واالهتمام بها من حيث , خلددق بي ددة اقتصددادية حددرة تسدداعد 

ًيع ج ب على تقدم البلد , وتوفير مناخ استثماري فعال يست

االسددتثمارات , وتقلددية تدددخل الحكومددة فددي االقتصدداد 

العراقددي , وفددرض سدديادة القددانون والحنددا  علددى حقددوق 

الملكية , واالهتمام بسددوق العمددل كدد لت العمددل علددى اعددادة 

النظر بالنظام التعليمي في العراق الن ينتقر ألبسدد  معددايير 

عم الجددودة فددي التعلدديم وانعدددام االبتكددار بسددبب غيدداب الددد

والحوافز وانعدام االستقاللية في السياسددات التعليميددة لدد لت 

ينبغي اصددال  و تحسددين مؤشددرات ومعددايير جددودة التعلدديم 

يمكن اقامة العديددد مددن النه يعد مقيا  لتًور الدولة , كما   

مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الما  والصرف الصحي 

بحددث العلمددي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العددالي وال

وتًوير القًاع المصرفي واالهتمددام بالمشدداريع الرياديددة , 

ومشدداريع النقددل والمددوانك والسددكت الحديددد, اضددافة الددى 

مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصال  االراضي 

ومشددداريع المسدددتلزمات الزراعيدددة , ومشددداريع الًدددرق 

وان مشدداركة ر, الخارجيددة وبنددا  الجسددور وانشددا  الدددو

ستثمرين المحليين واالجانب  على المدى الًويددل تكددون الم

عنصرا قويا يسهم فينقل التكنولوجيا , وينترض توفر اليات 

لمحاربة النساد , وتشريع القوانين الالزمددة للقضددا  عليدده , 

والعمل على تنعيل دور الرقابة االدارية والمالية واعًاةهددا 

 الصالحيات الواسعة لغرض ممارسة عملها . 

دف مجموعة مؤشرات ريادة االعمال إلى قيددا  جددودة  وته

وحجم عملية ريادة األعمال في اقتصاد الدولة ويددوفر فهمددا  

عميقا لريادة األعمال عبر تقييم المواقددف والقدددرات  وكلمددا 

ارتنعا النسبة الم وية التي حصلا عليها الدولة ، دل  ذلت 

علددى ارتندداع مسددتوى ريددادة األعمددال فيهددا لتحصددل علددى 

ترتيب مرتنع في المؤشر والعكا صحيي، فكلما انخنضددا 

النسبة الم ويددة التددي تحصددل عليهددا الدولددة  دل  ذلددت علددى 

انخناض مستوى ريادة األعمال فيها؛ لتحصددل الدولددة علددى 

 في ريادة االعمال .ترتيب متدن  

المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على البيانات في  

 ( 1الجدول رقم )

الركن االول لمؤشرات الريادة المصرفية في  : (1شكل )

 العراق
 ثانيا : النشاط الريادي  

يعددد النشدداط الريددادي مؤشددر رةيسددي للبددد  باالعمددال 

الجديدة , او تقديم اعمال تزيد من فددرص النمو,ويضددم هدد ا 

المؤشددر اربعدددة مؤشددرات فرعيدددة )اسددتغالل النرصدددة , 

. وان ارتندداع   التكنولوجيا ,رأ  المال البشري , المنافسة (

وانخناض ه ه المؤشرات يرتب  بمؤشرات التنمية البشددرية 

,ومؤشددر رأ  المددال , ومؤشددر التنافسددية العددالمي حيددث 

حصل العراق  في مؤشددر التنميددة البشددرية,  علددى المرتبددة 

حصددل علددى   2018وفددي عددام   2017( فددي عددام  120)

 (  119كان في المرتبددة )  2019( اما في عام  131المرتبة )

حيث صنف ضمن الدول ذات متوسًة التنمية البشرية , اذ 

يقدديا هدد ا المؤشددر مسددتوى رفاهيددة الشددعوب فددي العددالم 

(Haman Development Reports, 

2016,2017,2018)  

اما مؤشر رأ  المال البشري ال ي يحدد مسدداهمة الصددحة 

والتعليم في االنتاجية التي يحققها الجيل القادم وتعزيز النمو 

االقتصددادي  ويصددنف رأ  المددال البشددري وفقددا الربعددة 

معايير تتمثددل فددي معيددار القدددرة  يقدديا الرصدديد المعرفددي 
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الحالي، ومعيار انتشار المعرفة ويخددة تًبيددق المهددارات 

تراكمهددا عبددر العمددل، ومعيددار التنميددة ويقصددد بدده تنميددة و

المهارات الحالية للقوة العاملة ومعيار المعرفة ويقيا مدى 

توسع وعمق استخدام المهارات , لددم يحصددل العددراق علددى 

حصددل   2019اما في عام     2018,و    2017تصنيف فيعام  

 Haman)( عالميدددددددا )120علدددددددى المرتبدددددددة )

capitliindex,2016,2017,2018  امددا مؤشددر التنافسددية

العالمي يحدد قدددرة البلددد علددى تددوفير مسددتويات عاليددة مددن 

الرفاهية لمواطنيه، وه ا يعتمد بدوره على كينية تخصددية 

البلد للمددوارد المتاحددة, ولددم يكددن العددراق ضددمن التصددنيف 

.() التقريددددر 2019, 2018, 2017العددددالمي فددددي عددددام )

الصددددددادر عددددددن المنتدددددددى االقتصددددددادي العددددددالمي 

( . وبنددا  علددى المؤشددرات النرعيددة 2019,2018,2019,

, اما   2017( في عام  0.050بلغا نسبة الًمو  الريادي )

( فددي عددام 0.052( و بلغا )0.042بلغا )  2018في عام  

2019 . 

من  العديد  الى  العراق  يحتات  القول  يمكن  تقدم  ومما 

مصرفي  بواقع  للنهوض   , واالصالحات  االجرا ات 

اذ السياسات   واقتصادي قوي  الحكومة ان تقوم برسم  على 

المتاحة  اإلمكانات  كل  تو يف  تكنل  التي   , السليمة 

المناخ   البشرية،  وك لت تحسين  والالزمة لالرتقا  بالتنمية 

المحلي,  االستثمار  توطين  على  قادر  ليصبي  االستثماري 

 , العمل  فرص  من  مزيد  لخلق  األجنبي  االستثمار  وج ب 

لألفرا الدخول  الالةقوتوليد  المعيشي  المستوى  فيتحسن   د، 

 لهم

المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد علىىى البيانىىات  

 ( 1في الجدول رقم ) 

في :  (2شكل)   المصرفية  الريادة  لمؤشرات  الثاني  الركن 

 العراق

   ثالثا : الطموح الريادي

لريادة االعمال ويضم خمسة   الرةيسة  المؤشرات  وهو احد 

ابتكار   ,عملية  المنتجات  )ابتكار  ,وهي  فرعية  مؤشرات 

رأ     , ,التدويل  والمستمر  المرتنع  ,النمو  جديدة  منتجات 

االبتكار   بموشر  المؤشرات  ه ه  وترتب    ) المخاطر  المال 

  , العالمي  المعرفة  ومؤشر   , االعمال  تًوير  مؤشر  ,و 

العولمة. ولها دور في ارتناع وانخناض المؤشرات  ومؤشر  

مؤشر   في  مرتبة  للعراق  يكن  ولم   , اخرى  الى  سنة  من 

  ( السنوات  (ويبين ه ا 2017,2018,2019االبتكار خالل 

المؤشر رؤية واسعة لالبتكار بشتى مجاالته بما فيها البي ة 

كما   التحتية  والبنية  االعمال  وتًور  والتعليمية   السياسية 

ويحدد   يحدد المستقبل  في  المحتملة  الكبيرة  االنجازات 

الباحثون العاملون في البحث والتًوير وبرا ات االختراع 

(Global lnnovation index 

repoert,2016,2017,2018)  اما مؤشر تًوير االعمال

الدولة ويصنف   في  االعمال  يقيا مستوى سهولة ممارسة 

اعمال وانظمة مناسبة ترتيبها  وفقا لقدرتها على توفير بي ة  

االستثمار   وتحنيز  ريادية  ومصارف  مشاريع  لتأسيا 

( 172المحلي واالجنبي حيث حصل العراق على المرتبة )  

في عام    2017عام   المرتبة)  2018اما  ( 168حصل على 

( عالميا  وهو في  172كان في المرتبة )    2019وفي عام  

  . النمو  نسبة  يؤكد  ما  وه ا  متأخرة   Doing)مرتبة 

Business lndex report, 2017,2018,2019)   ولم

  2017يحظى العراق  في مؤشر المعرفة العالمي في عام)  

بأقتصاد    2019و     2018و عام   المؤشر  (  ويرتب   ه ا 

المعلومات   تكنولوجيا  على  ويركز  المعرفة  ومجتمع 

والتعليم  العالي   والتعليم  المهني  والتدريب  والالتصاالت  

 Global knowledge lndex)ات التمكينية  التقني والبي 

report,2017,2018,2019)    العالمي العولمة  مؤشر  اما 

بمؤشر   يرتب   ال ي  السويسري   المعهد  عن   الصادر 

البعد   المؤشر  ه ا  ويقيا  الدولي  االنتشار  او  التدويل 

يحصل   ولم   , للعولمة  والسياسي  واالجتماعي  االقتصادي 

  2019وعام     2018عام  و    2017للعراق مرتبة في عام  

العالمي   العولمة  مؤشر   Giobalizationlndexفي 

report 2016 ,2017).   الريادي الًمو   نسبة  وبلغا 

للسنوات 0.030,0.032,0.042) التوالي  على   )

(2019,2018,2017 . ) 

حقيقية   الجهود  ب ل  العراق  يحتات  القول   يمكن  تقدم  ومما 

ت االبداع واالبتكار  يجب ان يب لها لتحسين االدا  في مجاال

اكتشاف  على  القاةمة  التعليمية  منظوماتها  وتًوير   ،

البحوث  دعم  ويتًلب   , واالبتكارية  االبداعية  القدرات 

الناةق   االهتمام  وينبغي  باالصاله  تتسم  التي  العلمية 

بالجامعات ومراكز البحوث العلمية مما يساعدها على تنمية  

البي وخلق  المبدعين  ورعاية  المناسبة االبداع  العلمية   ة 

وتقوية رواب  الشراكة بين الجامعات والمؤسسات وتعزيز  

 مهارات الباحثين وتحنيزهم .   

وبنا  على ما تقدم يمكن القول بان المصارف العراقية  

وه ا   المصرفية  الريادة  مقومات  كافة  تمتلت  ال  التجارية 

يتنافى مع النرضية التي منادها )تمتلت المصارف العراقية  

 (. التجارية الخاصة مقومات الريادة المصرفية
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المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على البيانات  

 ( 1في الجدول رقم ) 

الركن الثالث لمؤشرات الريادة المصرفية في  : (3شكل)

 العراق
 

 االستنتاجات والتوصيات :المبحث الرابع 
 اوال : االستنتاجات  

الريادة المصرفية   تبين من خالل تحليل مؤشرات   .1

الريادة  مؤشرات   تًبيق  في  ضعف  هناك   ان 

 المصرفية  للمصارف محل الدراسة.

االربا   .2 ذات  بالمشاريع  المصارف  تعمل 

 المضمونة والمؤكدة وتتجنب المخاطرة العالية.

التقنيات   .3 بعن  الدراسة  محل  المصارف  تعتمد 

وتقديم   اليومية  بالتعامالت  الحديثة  االلكترونية 

المصرف الخدما يكون  ان  وتسعى  المصرفية  ت 

    مصرفية تنافسية االول في تقديم خدمات

 ثانيا :التوصيات  

تبني المصارف الخاصة ثقافة الريددادة المصددرفية  .1

ودعددم وتعزيدددز االبدددداع واالبتكدددار مدددن خدددالل 

االسددتمرار فددي تددوفير الدددعم الكددافي لألنشددًة 

االبداعيددة سددوا  فددي مجددال اسددتحداث الخدددمات 

المصددرفية الحديثددة او العمددل علددى تننيدد  االفكددار 

 الجديدة .

تشددجيع ادارة المصددارف علددى تقبددل المخدداطرة  .2

والخددوض فددي االعمددال التددي تتسددم بدرجددة مددن 

المخددداطرة للحصدددول علدددى الندددرص الجديددددة 

واسددتثمارها, علددى ان  تكددون  هدد ه المخدداطرة 

ضمن الحد ال ي يمكن المصرف من الدخول فددي 

 مشاريع ريادية .

ضرورة تدريب العاملين واقامددة الدددورات داخددل  .3

وخددارت العددراق إلكسددابهم مهددارات جديدددة مددن 

خالل أدا  أعمالهم اليومية وقيام ادارة المصددرف 

 بالعمل على إجرا  اختبارات لتقييم أداةهم .

 

 المصادر
 اوال: المصادر العربية 

واقددع تًبيددق   2018الرجوب و عبد الصمد و بشددار ,   .1

االعمال المؤسسية فددي قًدداع البنددوك االسددالمية ريادة  

في محافظة الخليل,  جامعددة بوليتكنددت فلسددًين , كليددة 

 العلوم االدارية ونظم المعلومات .
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