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 المستخمص 
ااا   أن     وااان  ااا    اااذب نظاااال افوااادااللات انف يرالنااار ًاااؤدً دالراا ويوااااا اااار االيًااا  افو اااار  افي اًر

، إذ نيااد واان والا ياا  افيطااالرات اف افوًاا   نياار ال  ال اااا ااار افمطاااع افو اارارافوساايرور افويياار أال اأ
ا  يمادًل اف ادوات افو اراً  افيدًرا  الافي منً  ار و ا  اف ًرا  افير يؤدً افى االيً  افو ر  لن طًر

نوًاا  انصي ااادً  ليااى الاف ًاادة فيزيااالن افااذً ًيساان واان سااو   افو اار  ال ااذفع ًنواار أن ااطيو اًل اازز افي
الأ رااار  ياااا، اافيمااادل افي نالفاااال ر فيو ااار  ساااًًزد واان سااارل  أ اااراو اف ويًاااات افو اااراً  الدصيوساايالا افيياااد

، ًنيغر أن ً الن ىنافع صالانًن الي يًواات ي اص أنظوا  افادال انف يرالنار يالا اب افماالانًن الافي يًواات أواناا 
ااار افيياادان اف افوًاا  ال ااذفع ي ًاا  واال افيًااا  افو ااراً  افويطااالرة ال اارالرة أن ً ااالن ىناااع اللاار و اارار 

   .فدا اف وًل اللدل افيماو ليى أسافًب اف و  افو رار افيميًدً 
 

Abstract 
      That the electronic payments system plays an important role in the 

effectiveness of commercial banks by attracting domestic or foreign investors, 

especially in the banking sector , It must keep abreast of global developments 

and technology in the field of banking that lead to the effectiveness of the bank 

by providing modern banking services and good customer service that 

improves the reputation of the bank, as well as develop its activities and 

promotes economic development at the country level , The technological 

progress of the bank will increase the speed of conducting banking operations, 

accuracy and safer , here should be laws and regulations related to electronic 

payment systems keep pace with the laws and regulations in the developing 

world as well as adapt to the evolving banking environment and that there 

 التجارية في فاعمية المصارف وعالقتونظام المدفوعات االلكتروني 
 )بحث تطبيقي(

Electronic payments system and its relationship to the effectiveness 

of commercial banks- (Applied Research( 
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should be a bank awareness among everyone and not to stay on the traditional 

banking methods. 
 

 المقدمة  
أن نظال افودااللات انف يرالنر ىال أيد اأ زاو افويو  ار افنظال افوافر الافو رار اف راصر، إذ      

ون   فو ييل لويًات افدال يًن اأ  اص الافوؤسسات ال ذفع ي يًص اأوالا  افوسييم  ليى    
ييالير  اأطرا  ن او ىذه افنظل ون ا   ،  وا انو غافياا وا ًيل إلويًات ي فً  افو او ت اليساًل

افو نً  فيسيً  لويًات افدال الافيساًل  افير ييطيب افسرل  الافدص  ار اأداو  اأطرا يغطً  اييًا ات 
( افير (RTGS, ACH, GSRSامد  انت أنظو   اأطرا .ون ا   انيما  اأوالا  افوسييم  يًن ىذه 

سرل  افوطيالي  اليافوماي  نيد ون يالار ي ًر ون   فيا يياًل  اأوالا  يًن افو ار  الاأ  اص ياف
 .افينى افيييً  اف اوي  فنظال افودااللات انف يرالنر

 
 منيجية البحث

 -:باالتيمشكمة البحث  تكمن البحثمشكمة  -أوالً 
ر أسافًييا  لدل يينر -1 افسًاس  افنمدً  الاف ياز افو رار ار الصت وي ر سًاس  ي دًد اليطاًل

ظو  افودااللات  أيد أىل افوؤ رات فيسًطرة ليى افسًالف  الانايوان اليوا الأنظوييا اف ويً  الونيا أن
 .ًالا ب افيطالر اف افور

االيً  أنظو  افودااللات ياإل اا  افى     ار افمطاع افوافر الافو رار إذ أن نظال لدل  -2
دالات افدًن افوما   افيميًدً افو وال  يو ار اف را  ىال نظال س   فيوما   ًسيند ليى افنم  افف ير أ

الانايوان الليى اأسيالب افًداًل ار ايص ىذه اأدالات الافيأ د ونيا ووا أدا افى يطو لويً  يساًل  
افودااللات يًن اف ياز افو رار     اليافيافر افى     االيً  أنظو  افودااللات ي    لال الانيفاع 

 .در   اف ًمًن ار انييفاظ يافسًالف  افو راً 
  أىمية البحث -ثانياً 
ًسيود افييث أىوًيو ون يناالفو وال الع يدًث اليًاًل الذات دالر يافغ اأىوً  ار افمطاع        

افو رار ي الرة لاو  اليال ًو اىيوال افو نًًن ار اإلدارات اف يًا الافالسطى فيو ار  ينظال افودااللات 
فال ً  ار الرات افي نال انف يرالنر فوا فو ون أىوً  يافغ  ار يمدًل اف دو  افو راً  فيزيالن الوالا ي  افيط

داارة افونااس  افو راً  الافوافً   افي اًر  و ار افون أ    وان د ال  ، ال افمطاع افو رار اف افور
ر افينى افيييً  الأنظوييا الونيا نظال افودااللات  الوالا يييا فيطالرات ىذه افونااس  يأير أىوً  يطاًل

، ال ذفع صًاس الي ًزز افن اط انصي ادًيال فو أيد اف الاو  اففالي  ار افنظال افو رار اف راصر 
 .اففاليً  افو راً  افير ي د ون أىل افو اًًر افير نمًس ييا افو ار 
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 -ًيد  افييث إفى ييمً  اأىدا  اآليً : :أىداف البحث -ثالثاً 
(،  أيد اأنظو  انف يرالنً  فيودااللات  ون ويطييات IPSيًان أىوً  نظال افودااللات اف راصر ) -1

 .ر افينً  افيييً  في ًرا  افور ًز  يوا ًيم  انسيمرار افنمدً الاف و  افوافريطال 
فوا فيا ون دالر ار ي ًزز  افي اًر يًان دالر نظال افودااللات اف راصر ار االيً  افو ار   -2

 .افينوً  انصي ادً 
 .افي اًر يمًًل االيً  ينفًذ نظال افودااللات انف يرالنر ار افو ار   -3

 اآليً  اتاففر ً ون افييث ًنطي  :فرضيات البحث -ابعاً ر 
 انف يرالنر الاففاليً ذات دنف  و ناًل  يًن نظال افودااللات  اريياط يال د ل ص  :الفرضية األولى

  .افو راً 
 .اففاليً  افو راً ليى نظال افودااللات انف يرالنر فذال دنف  و ناًل   اررًال د  :الفرضية الثانية

 لبحث أسموب ا -خامساً 
 .ييرو إلن از افيايث صي  ون افيييًير افال فر نيجافو اليواد يل           

 حدود البحث  -سادساً 
 .افييث ا هدأي  او يوا اليوريت :افيدالد اف يوً  -1
أن لنالان افييث ً ًر ي     ير إفى افينع افور ًز اف راصر الدالره ار رسل  :افيدالد افو انً  -2

الياأ ص ينفًذ نظال افودااللات انف يرالنر ون انسييدارات افويو   ار اف را الينفًذ افسًاس  افنمدً  
، إذ سًور  اإلطار افو انر  وًل افو ار  افي اًر  مدً  الياأ ص اف ياز افو رار    فيسًاس  افن
 .ار افييث

 يًراا ار  أدت افظرال  افسًاسً  الانصي ادً  الاأونً  افير ور ييا اف را  دالراا  :افيدالد افزوانً  -3
فوالا ي  افيطالرات انصي ادً  الافوافً  فوا ًيدث ار  نظراا ، ال ييدًد افودة افزونً  افير اليودت ار افييث

( الىر افودة 2011-2009امد  انت افودة افزونً  افير اسي دوت ار افييث ىر )افمطاع افو رار 
افودااللات انف يرالنر الىر  افير  انت  وًل افو ار  افي اًر  وسي دو  اأنظو  افر ر  فنظال

(GSRS,ACH,GSRS.) 
 عينة البحث مجتمع و  -سابعاً 

، الافسيب ار سالاو  انت و ار  ي الوً  أال  ا   يل ا يًار  وًل افو ار  افي اًر    ًن  ييث  
، إوا صًاس اففاليً  افو راً  امد يل ظال افودااللات ون     انسييان ا يًار ذفع يل اسي دال صًاس ن

 .ال و اًًر اففاليً  افو راً  افر ر  ون     افوًزانً  اف والوً  ف   و ر اسي د
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 المبحث األول
 اإلطار النظري لنظام المدفوعات االلكتروني

 

 نظام المدفوعات االلكتروني )المفيوم واألىمية واألىداف(  –:المطمب األول
  مفيوم نظام المدفوعات االلكتروني :أوال

فودااللات يأنو ليارة لن  دوات دال يسي دل ي نالفال ًا افو يالوات الاني انت لر  نظال ا      
. اًل ر  يأنو اآلفً  افير ًو ن ون   فيا يياًل  افنمالد (1)الي ونيا افي فًر ال ي ات اني انت

. (2)انف يرالنً  ون يساب افى أ ر اليغض افنظر لن افوالصل ففرع افوافع أال افواسع ف   يساب
م د ييا لوي . أوا ي ًرفنا اإل راار فينظال ىال ليارة لن يساًل  (3)ًات ويوالس  الوأفالا  يواواا ييااًل
، ياإل اا  افى أن نظال افودااللات انف يرالنر ىال سالاو  ان افياال أال افو يًر اأطرا افودااللات يًن 

لات نظال فيساًل  وما   اف  الع يًن افو ار  أً يًن افداان الافودًن ي     اص اليسدًد افوداال 
 .ي    لال

 :أىمية نظام المدفوعات االلكتروني :ثانياً 
نظال افودااللات انف يرالنر ًؤدً افدالر افويالًر ار يدا  اأوالا   :نظال افودااللات  ينى يييً  -1

ي ض اف  اليات أً )لدل ال الد اأ يزة الافيراوج( افير  انت ييدث فنظال  .ار    انصي ادًات
، ووا ًؤدً افى أن   ار اأسالا  افوافً  ي الن و مدة، الان ي ض اأن طا أوال افودااللات اليونل يدا  ا

صي  ذفع ، ًييًن أن نظال افودااللات  ينى يييً  ا يوالً   .   اأوالا  يًن افو ار  سييالص  اليوالت
يواً   .ًدلل    اأن ط  انصي ادً  الياف  الص اأن ط  افي اًر  الافو او ت ار اأسالا  افوافً 

 . (4)أنظو  افودااللات ىر ويو  فيمنً  افير يدلل الظاا  اأسالا  افوافً  الافنظال افوافرالااليً  
أن اف دًد ون أنظو  افدال  .يسوح أنظو  افدال يإ وا  اف ويًات ي الره أون  الار افالصت افوناسب -2

ي ل رالايييل سإذ أن اأاراد ً يودالن ليًيا ن .يسي دل ون صي   ر ات ف راو أال يًل افي اال الاف دوات
  .، أوا افي الو  اي يود ليًيا نسي ل اف رااب الدال اففالاادالاف راو يافي زا 

يسوح أنظو  افودااللات فزياان و ر  وا يافدال افى افو ار  اأ را اليمي  يذفع و اطر  -3
 . (5)انييًا  الأ طاو افدال افى افداانًن افغًر صانالنًن

  :(6)كترونيأىداف نظام المدفوعات االلثالثًا: 
 .يغطً  يياًل ت  اا  افالزارات الافوؤسسات ون     افنظال -1
 .، يياًل  ون زيالن افى أ ر(ار  الارالليا اف يرالنًاا )افرالايبأ راو افيياًل ت افوافً  يًن افو  -2
ن افينفًذ افف ا  فيدا ات غًر افنمدً  ون     انليواد ليى افيياًل  افوافر انف يرالنر يًن افزياا -3

 .يدنا ون اسي دال اإلًداع افنمدً
 .ييسًن أدارة افسًالف  -4
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 .ً الن ليى وسيالا لا  ون اف فاوة الافورالن  -5
 .افس ر افى يميً  اف ي  الافالصت إ اا  افى يالاًر افسًر  ار نم  افيًانات -6
  .افيميً  ون افو اطر افناي   ون افيياد  افًداًل -7
 .افدالفً  ينفًذ نظال ًيالاا  ول افو اًًر -8
 ( ,ATMيويًد افطًر  أوال  دوات و راً   دًدة يي ي  يافدا ات افوافً  اف يًرة الاف غًرة  -9

POS, Mobil Payment).   
 يميً  ايرة وما   يياد  اف  الع. -10

 

 فوائد وخصائص وعوامل نجاح النظام  –:المطمب الثاني
  (7)فوائد نظام المدفوعات االلكتروني :أوالً 
 .ً  أ راو لويًات افدال ي    سًرل الوالرال إو ان -1
 .الفألاراد الافوؤسسات،   يويافغ ذات صًل لافً  / ون ف  إو انً  افي او -2
 .ًالار إو انً  ان از افي او ت ي    سًرل الآون ال فا  -3
 . وًل افو ار  ورييط  يي  يا افي ض :ونظالو  وييادف  -4
 .ت افو راً  افينااسً  اف دًدةُيّ د افون   افو ير   ننط   اف دوا -5
ادة لدد افزياان الاف اادات فيو ار  -6  .يالار إو انً   يًرة فًز
 .ُيّ د لاو   ذب ف سيروارات افوسيمييً  -7
 .افيميً  ون اف يد -8
 (. افخ .  العافيميً  ون اإل راوات افوسيندً  الافي او  يأدالات افدال افالرصً  )لوي  ،  -9

 . طاوافيميً  ون اأ -11
 .افيميً  ون اف يف  الافو اطر -11
 .انليواد ليى اأالرا  افنمدً  -12
  :(8)خصائص نظام المدفوعات االلكتروني :ثانياً 

 .سيالف  انسي دال الو او  فيداان الافودًن -1
أن افوسيفًد ليى اف  الص ًرغب يو را  ويى ي الن اأوالا   :اأي ال الالصت افينفًذ اف رالط، -2

 .يى ًسييياويالارة فو ي
، ًيوًز نظال افدال انف يرالنر يورالن  افي غً  اآلفر ار أ راو لويًات نم  سيي  افي غً  اآلفر -3

 .اليياًل  اأوالا  يًن افو ار 
افي افً  اًوا ًي ي  يافرسالل افوفرال   ليى وؤسس أور افدال أال افوسيفًد ال ذفع ي افً  افو اف    -4

  .سًالف افى و يًز اف دو  الي ونيا  يف  اف
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افيأ ًد ون أن افو در افو ين لنو ىال و در  .، افسًر  الافس و افيواً ، افو ير لنيا يافوالرالصً  -5
 ...افخ.، افورا لاسل افوسيفًد :ًو ن أً طر   ار ر رًؤ  أال اأ يار لن أً يًانات يمًمر الن

 : (9) عوامل نجاح نظام المدفوعات االلكتروني :ثالثاً 
 .اف يًا فيو ر  الييدًد سًاسات الا ي  فيطيً  افنظال ي فاوةدلل اإلدارات  -1
 .اف و  ليى يالاا  افنظال ول افويادئ الافوماًًس اف افوً  فيطيً  أنظو  افدال انف يرالنر -2
اف و  افدؤالب في طر افييدًات افير يالا و اف را  ي    لال الاأنظو  افو راً  ي     اص  -3

 . ()ون افنايً  افيمنً  الاإلداًر
 .انليواد ليى رالح اففًر  ار اف و  -4
ون  االوا ًرااميإرساو رمااات  دًدة ار اف و  افو رار ون     انليواد ليى افيمنًات افيدًر   -5

ون     افيراوج الافنسخ اأ يً  الاييرال يمال  افوي ً  ، اليواد افدلل اففنر  إ ازاتو طًات )
 .افخ(...افينى افيييً  ف ي انت، انىيوال ياف ر ات افساادة فألنظو 

 .انىيوال ييمنًات افنسخ انييًاطر الافوالاصل افيدًي  -6
ر اأنظو  ون نايً  افيراوج الاأ يزة -7  .افس ر افوسيور نيال يطاًل
 .افيدًرب افوسيور الوياي   افو ار   طالة ي طالة -8
 

 مزايا ومخاطر نظام المدفوعات االلكتروني  –:المطمب الثالث
  (11)مزايا النظام :أوالً 
 .الون والاص يل  فؤة ًؤون يساًل  أالاور افدال يًن افو ار ًن ي الرة آنً  الآون  ال -1
 .يًن اإلدارات اف او  فيو ار  الافينع افور ًز اف راصر اني انت وا -2
ات، انايوانيل ي وًل ىذا  -3  .، افسًالف  الافي غً افنظال فيي يص ون و اطر افيساًل
، الاسي دال افو اًًر افدالفً  افو وو  ون ل افويادئ اف او  فينظل افو راً ال ويطاي  واسي دال نظ -4

 .(Swift    اف ي   افو راً  افو يودة )
ًد   أالنا ً رج أالنا   افيي ل ار ينفًذ افودااللات يوال ب اأوالا  افويالارة، ياسي دال ويدأ وا -5

FIFO)). 
 .ًداًلي نب اأ طاو افنا و  لن اف و  اف -6
   .يمدًل و يالوات  اوي  يي ي  يإدارة افسًالف  -7
 .افنظال ً و  يافيغيًن اف ريً  الانن يًًز  -8
  .دلل لويً  اإلصراض افًالور ون افينع افور ًز اف راصر -9

 .ينفًذ افودااللات يافدالنر اأوًر ر الافدًنار اف راصر أال أً لوي  أ را -10
   (11)مخاطر النظام :ثانياً 
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ًيياج افو ار الن  .ىر  انب الايد ون افيا   افى افيأ د يال   ًفً  لو  افنظال :خاطر قانونيةم -1
ن اإذا ي ي  و ارع وا ليى سيً  افورا  اواذا سً ال  .افذً ًيدث ار و يي  افظرال  افى و را  وا

ل يساًل  ، الأن ىذا ويل ياف  الص إذ ي الن آفً  افدال ىر  زو ون نظاافيأرًر ليى افو ار ًن اآل ًرن
أن افي وًل اف دًد فنظال يساًل  اأالرا  افوافً  ًي ون افيياد  افويزاون  .ورا  يساًل  اأالرا  افوافً 

الف نيا  .((DVPأن ىذا ىال ويدأ افيسيًل وماي  افدال  .في نالان افى اأالرا  افوافً  ول اأوالا  افنيااً 
يل يافف   نميو لند نم  اأوالا  )الاف  س آفً  ور ً  امط أذا  ان ىناع ييرع صيً  يان اف نالان صد 

  .ياف  س(
ىر افو اطر افنا و  لن ا   ار اف ويًات افدا يً  فألنظو  أال افزياان أال  :(12)مخاطر تشغيمية -2

أيداث  ار ً  أال لط  يمنر أال لدل ال الد ينً  يييً   ًدة افذً ًؤدً افى ي طً  اأ يزة الاأنظو  
   .الغًر ذفع

الىر افو اطر افنا و  لن اأا ا  افو يودة  اف داع الافي لب الد ال  افمر ن   :يةمخاطر الحما -3
 .)افيا رز( افى افو يالوات اف   ً  ف   زيالن اللدل ال الد اأرصال افسًر  فيزياان

 

 مفيوم وأىمية ومزايا وعيوب بطاقات الدفع االلكتروني  –:المطمب الرابع
  مفيوم بطاقة الدفع االلكتروني :أوالً 
ليارة لن صط   ون افي سيًع يأي اد صًاسً  و ًن  ودالن ليًيا يًانات وراً  الغًر وراً  ً طًيا      

افو ر  افو در ف  ص طيً ر أال اليياًر يناو ليى لمد ًي يد يومي اه و در افيطاص  يفيح 
ًايو اليواد يوييغ و ًن فو يي    ص أ ر ىال ياو  افيطاص  افذً ًسيطًل يالاسطييا افالااو يو ير 

فدا افوي ت افي اًر  افير يرييط ول و در افيطاص  ي مد يي يد اًو يميالفيا ار افالااو يو يًرات ياوير 
فنا اإل راار .(13)افيطاصات ي ح فييايث يأن يطاص  افدال ليارة لن السًي  دال فياوييا يدالن  أوا ي ًر اًل

 .يو  افنمالد ووا يالار فو اف دًد ون افوزاًا
  (14)قات الدفع االلكترونيأىمية بطا :ثانياً 

  :أىمية بطاقات الدفع بالنسبة لممصرف المصدر -1
  .افو ر  ًي   ليى رسل إ دار يطاصات افدال ون ياويًيا ا  ا لن رسل ا يراع سناًل -أ
اسيًفاو لوالف  ويف  ليًيا ول افيا ر افذً ًمي  افيطاص  ار افالااو لن طًر  اصيطاع نسي  ون  -ب

  .افوسييم  فو ون اف ويًات افير اسي دوت يطاصات افدال فدًوأ وافر افويافغ 
ًييزل     ياو  يطاص  افدال يسداد افويافغ افير اسي دويا يالاسط  افيطاص     ودة و ًن  اإذا  -ت

يأ ر لن افسداد اان افو ر  ًي   االااد ودًن  لن افويافغ افير ن ًيل سدادىا ار افوالالًد 
 .افويددة

 :ت الدفع بالنسبة لمتجار الذين قبموىا في الدفعأىمية بطاقا -2
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يسالد يطاصات افدال افي ار افذًن ًمييالنيا ار افالااو افى ًزادة ي ل ويً ات افيا ر اليافيافر ًزادة  -أ
أرياييل لن طًر  ًزادة لدد افزياان افذًن ًسي دوالن افيطاص  ار دال أروان اييًا اييل ون 

   .افسيل الاف دوات
 دال يطاصات افدال افى يميً  افو اطر افذً ًي رض فيا افي ار لن طًر  ي نب يؤدً اسي -ب

 .و ا   افويً ات افنمدً  الاييوانت افي رض فيسرص  أرناو نم  افنمالد افى افو ر 
ًمدل نظال يطاصات افدال نظاواا آوناا فيي ً  صًو  افويً ات أا   ون يي ً  صًو  اف ً ات  -ت

يا يدالن ر ًد إذ ً ون افو ر  سداد صًو  و يًرات ياو  افيطاص  افير ًو ن أن ًفا أ يأن
 .ييى الفال فل ً ن فياو  افيطاص  ر ًد

  :أىمية بطاقات الدفع بالنسبة لحامميا -3
ييم  يطاصات افدال فياوييا اأوان ار و او يو افي اًر  إذ يغنًو لن يو  افنمالد الافي رض  -أ

ي ر و  في ض افوالاص  افوير   فنسًان نمالده ار افونز  فو اطر افسرص  ،  وا يمر افياو  ون 
 .أذا وا ا طر افى دال افرون نييًا ايو

يالار يطاص  افدال فيياو  افراي  سالاو ون يًث  غر ي ويا الياسيطال  افياو  افمًال يأ رر  -ب
 ون لويً  يالاسط  افيطاص  افير يالار فو اييًا ات ون  سًالف  نمدً  سيل ال دوات ون و ادر

 .وينالل  ار أً و ان الار أً الصت اليأً لوي 
او  افيطاص  ًي   ياو  افيطاص  ليى اايوان ون افو ر  أوا يمًال افو ر  يونح صرض في -ت

ايو  .، الأوا ييساًل  يسايات و يًرات افزيالن    ايرة زونً  و ًن فسداد صًو  و يًر
 أنواع بطاقات الدفع االلكتروني  :ثالثاً 

الفيا  ًرط  ل  ون افي سيعىر ليارة لن يطاص  و نال  :(plastic cardsتيكية )البطاقات البالس -1
الفمد  ان ايي ار ور  ىذه اف دوات نايل ون  .، وطيالع ليًيا انسل الرصل سًر ًور  رصل افيطاص ووغنط

افيا   افويي  فيزيالن افذً أ يح ً انر ون  ً  افالصت الي د افوسااات الازديال افطرصات الاف دد اف يًر 
فمد  اوت فيؤون ور   .، ال يايًع افو او ت اأ راافذًن ً طفالن أوال  يايًع اف ر  ون افزياان

رانسي وا ، السيالف  ، الافو انالن افو او  ار افزوانىذه اف دوات فيزي ، الافويااظ  ، الافيواً  ون افيزاًل
، الان از ت افوافً د ال  افى نظال افو يالواياإل اا  افى يو ًنيل ون اف .ليى اف  ال ًات اف   ً 

اافوؤسسات افوافً  يس ى افًالل  .افودااللات ون     اسي وا   يي  وينالل  ون اأدالات انف يرالنً 
إذ يسي و  أدالات  .إللادة افنظر ار افطر  الاف ًفً  افير ييل ييا لويًات اف ر  الافيسيًل فيزياان

، الأ يزة ندة في ا ات، الافييفاز افيفاليروسي، الافيالاي  افاي  فيزيالن ور  افيالاسًب اف   ً اف يرالنً  وي
 . (16)اني ا  اف   ً  افوواري  اأ را

ًمالل افوسي دل سيفاا يدال ومدار ون افنمالد افير ًيل يورًييا ي ًغ   :آلية عمل البطاقات البالستيكية
لير اننيرنت  فعاف يرالنً  رصوً  ليى افيطاص  افذ ً  اللندوا ًمالل افوسي دل ي ويً  اف راو سالاو أ ان ذ
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الىنافع اف دًد ون وني ات افنمالد انف يرالنً   .ًيل   ل صًو  افو يًرات –أل ار وي ر يميًدً
(Electronic Cash افير ًو ن ألادة ييوًييا يمًو  وافً  لن طًر  إًداع نمالد ار افو ر  أال لن )

اف يرالنًاا ن ًيياج افى يطاص  الىنافع أنظو  يرو ً  ييًح و ااااا  .طًر  أً ير   وافً  أ را و او 
 .(17)ي سيً ً  اير أنظو  ي يود ياف او  ليى يرو ًات و     فدال افنمالد لير اننيرنت

 1974 ان رالنند والًرنال أال  ون ا يرع ا رة افيطاص  افذ ً  لال  :(Smart cardالبطاقة الذكية ) -2
الا  ون     افيرو   اأونً  الىذه افيطاص  الىر ليارة لن يطاص  يياًل و افج دصً  ًسوح  يي ًزن اأو

ض أال يأ ًد   يً  افيطاص  ون ا   نم  اأوالا   يسيطًل افي او  ول يمً  افيالاسًب الن ييطيب يفاًل
ون افو يًر افى افياال الافمدرة اني افً  فييطاص  افذ ً  يونييا أا يً  ليى اف ًرط  افوغناطًسر 

سر ً   يوًررىا ليى صارئ افيطاصات نسي  اف طأ في ًرط افوغناطً فيطاصات افمًو  افو زالن  افير ًيل
، نسي  اف طأ ىر لدد اأ طاو أرناو يوًرر    و اوي  ار يًن أن نسي  ف   ويًالن و اوي  250افى 

 .( ف   ويًالن و اوي 100اف طأ فييطاصات افذ ً  ي   افى )
، إذ ًيل ي نً يا ون فداان و اف   ي راا  ون نريطاصات افدال انف يرال  الُيّ د ىذه افيطاص  ون أىل      

 وًل افو او ت  ( اف رااح ااام  افمدرة افير ًو ن   فيا يس ً Chipsافسًي الن افو ر  ون اليدات )
 . :اآلير، الون ووًزات ىذه افيطاص  اف ا   يافيطاص 

افو در فيا، أسيالب  اف ا   يياوييا ليًيا ور  )انسل، اف نالان، افو ر ي زن  وًل افيًانات  -أ
 .، و يالوات اايوانً  لن افزيالن(اف ر ، افوييغ افوداالع الياًر و

  .ً يار افزيالن طًرم  افي او  ييا سالاو  ان افي او  اايوانًاا أال لن طًر  افدال اففالًر -ب
ر السالو انسي دال ون  انب افغًر ار ياف -ت   أن ىذا افنالع ون افيطاصات  د لويًات افيًزً  الافيزاًل

  .سرصييا أال وياالف  يميًدىا
أن افنظال افذ ر افذً ًيياًل ليًو ىذه افيطاصات افذ ً  ًسوح أ يزة صراوة افيطاصات ار اأوا ن  -ث

افي اًر  افيدصً  ار يفا ً  افيسايات افوافً  أ ياييا سالاو  انالا ون افو ير ًن يوؤسس  اففًزا أال 
 .واسير  ارد

ض أال يأ ًد   يً  افيطاص  ون ا   نم  اأوالا  ون  أن ىذه افيطاصات افذ ً  ن -ج ييطيب يفاًل
  .افو يًر افى افياال

و ن اسي دال ىذه افيطاصات افذ ً  ار و انت  رًرة ور        ييا افى يااظ  نمالد اف يرال  :اًل نً  يياًل
ييا افى يطاص  في ًر  افياًل  أال يطاص   يًيال ل افنمالد اًيا اليسيب ونيا   أال يذ رة ،  وا ًو ن يياًل

،  وا يسي دل ار ياوًن إ راوات افيياًل ت افوافً  دا   ا  افنم  اف والور أال يطاص  أونً فيينم  يالسا
 .(18) ي   اننيرنت

 

 وعيوبيا  امفيوم النقود االلكترونية ومزاياى –:المطمب الخامس
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  مفيوم النقود االلكترونية :أوالً 
دال و طييات و ييف  فيي يًر لن وفيالل افنمالد انف يرالنً  دأيت اأديًات افيدًر  ليى اسي         

 Digital( أال اف وي  افرصوً  )(Digital Moneyامد اسي دل افي ض و طيح افنمالد افرصوً  
Currency(  ًالافي ض اأ ر اسي دل و طيح افنمدً  انف يرالن )Electronic Money اأن ىذه )

 .:نف يرالنً  ىرافو طييات  وً يا ي ًر افى أن افنمالد ا
امد لراييا ن و  يأن افنمالد انف يرالنً  ىر ليارة لن نمالد غًر ويوالس  يأ ذ  الرة اليدات        

 ياسل" ف ياز افياسالب اف اص يافزيالن ً ر  "Hard diskاف يرالنً  الي زن ار و ان آون ليى 
 .(19)  الغًر ذفع ون اف ويًاتلويًات افيًل أال اف راو الافيياًل إيوالافويفظ   انف يرالنً  ًسي دوو ار 

أوا يسن امد لرايا يأنيا يطاص  ذ ً  ًو ن يريًييا ليى افياسالب اف   ر أال ي الن صر اا ورناا       
ًو ن إد افو ار ايي  افمرص افورن ار اف الويًالير اف   ر فًيل نم  افمًو  افوافً  ونو أال إفًو لير 

( يالسيً  الىر Chipىر يطاص  ي سيً ً  وزالدة ي ًري ) الاف دًر يافذ ر أن افيطاص  افذ ً  .اننيرنت
 (.20)    وا ًو ن أن ي زنو افيطاصات افي سيً ً  افووغنط  500صادرة ليى ي ًزن افيًانات ي اد  

امد لرات  ر   اًرنست آند ًالنغ افنمالد انف يرالنً  يأنيا و والل  ون افيراليال النت الافيالاصًل      
فنا (21)اف  انف يرالنً  أن يي  ا يًاا وي  يياد  اف و ت افيميًدً افرصوً  افير ييًح فيرس . أوا ي ًر

، الف ن مالد افالرصً  افير اليدنا يداالفيااإل راار فينمالد انف يرالنً  ىر ليارة لن افو اائ انف يرالنر فين
ًل ال راو افنمالد انف يرالنً  ي الن ليى     اليدات اف يرالنً  ار ياسالب افزيالن اليسي دل ون     ي

 .افي اال أال اف دوات لن طًر  اننيرنت
  مزايا النقود االلكترونية :ثانياً 

 :(22)مزايا النقود االلكترونية -1
يياًل  افنمالد انف يرالنً  لير اننيرنت أال اف ي ات اأ را ار ص  رًراا ون  :ي يف  يداالفيا زىًدة -أ 

 .اسي دال اأنظو  افو راً  افيميًدً 
ًو ن يياًل  افنمالد انف يرالنً  ون أً و ان افى أ ر ار اف افل الار أً الصت  :فييدالدي  ل  ن -ب

ي ير   ي ير  يافيدالد اف غرااً  الن  ان الذفع نليوادىا ليى اننيرنت أال ليى اف ي ات افير ن
  .يافيدالد افسًاسً 

فى يد  يًر اير يغنر لن  يسي  افنمالد انف يرالنً  افي او ت افو راً  ا :يسًط  السيي  انسي دال -ت
 .ويئ انسيوارات الأ راو انسي  وات افو راً  لير افياي 

يل يياد  و يالوات افينسً  اف ا   ييا االراا  :يسرع لويًات افدال -ث ي ًر ير   افي او ت افوافً  اًل
انت ييل افزون افيمًمر دالن افيا   افى أً الساط  ووا ً نر يسًرل ىذه اف ويً  ليى اف  س ووا فال  

 صي  ذفع يافطر  افيميًدً .
  (23)عيوب النقود االلكترونية :ثالثاً 
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 .افرغي  فينمالد افالرصً  نن افنمالد انف يرالنً  لر و فيسرص  الاف ًاع :اف داع -أ
أن افيالااح افينظًوً  فينمالد انف يرالنً  نيزا  غًر الا ي  ار ي ض  :لدل ال الح افيالااح افينظًوً  -ب

 .الافير ً ب اإل اي  لنيا صي  أن ًيل يالاًر افنظال ليى نطا  الاسل افنماط افويو 
أن انىيوال افراًسر افذً ً ب أن ً الن يا راا ار أذىان افوييوًن يينفًذ افنمالد  :افيواً  -ت

ر الليى نطا  الاسل فينمالد  .انف يرالنً  ً ب أن ً الن افيواً  ال وا ًي   ول افنمالد افالرصً  اان افيزاًل
   ًو ن أن ً الن فو يأرًر  يًر ليى انصي اد. انف يرالنً

اآلرار اأالفً  الافويا رة فينمالد انف يرالنً  ىر  :النقود االلكترونية وعالقتيا بآلية السياسة النقدية :رابعاً 
يميً  افطيب ليى افنمالد افو درة )اف اش( الىذا سًؤرر ليى وًزانً  افينع افور ًز نظراا نن افنمالد ي    

%( ون و النات  انب افوطياليات ار وًزانً  افينع افور ًز اف راصر ، اليناو ليًو 44اًسًا نيال )و الناا ر 
ًزانً  افينع افور ًز اان انليواد اف يًر ار افوسيمي  ليى افنمالد انف يرالنً  سً و  ليى ي فًض و

ات أس ار اففاادة ، الىذا ون  أنو افيأرًر ليى صدرة افينع افور ًز ار افيأرًر ليى وسياًلي    وييالظ
الون نايً  أ را اان صدرة افينع افور ًز ار افيأرًر  .ص ًرة اأ   ون     يد  يو ار افسال  افنمدً

 Baseليى أس ار افسال  افنمدً ي يود ليى ايي ار افينع افور ًز ف ويً   ي  افنمالد انييًاطً  )
Money  فدا افينع افور ًز )اإلفزاوً  الاففاا   ( الايرز و الناييا افنمالد افو درة الاييًاطًات افو ار

الافالداال يفالااد( الىر اأوالا  افير يييا يا افو ار  فينفًذ ن اطاييا انايوانً  الانصي ادً  ول 
 . (24)افزياان

 

مفيوم الفاعمية المصرفية ومعاييرىا والتطورات المستقبمية لنظام المدفوعات  –:المطمب السادس
 .االلكتروني

  الفاعمية المصرفية مفيوم :أوالً 
امد لرايا  طاب يأنيا ودا ومايي  ذفع افو ر  فيا ات افو يول يو يي  صطالايو ون           

. أوا غًث ايًنيا يأنيا ذفع افو ر  افذً ًس ى (25)اف دوات افير ًمدويا افو ر  فوسي دوًو الزياانو
 و  ليى يمدًل  دوات  دًدة ي    وسيور . اللراييا اسير يأنيا اف(26)افى ييمً  أىدااو يأص  افي افً 

ر اف دوات افومدو  يوا ًوا ر افيطالرات افيمنً  الافيغًرات ار أذالا  افزياان أوا .(27)ياإل اا  افى يطاًل
افي ًر  اإل راار فيفاليً  افو راً  ييور  ليى ودا ييمً  ذفع افو ر  في دوات افير ًمدويا فزياانو 

زياانو أسرع الأا    يوا  ان افو ر  ا ا  الليى اف  س ون ذفع ا يوا  ان افو ر  ًمدل  دو  ف
، الي يي  اففاليً  اً  فزياانو اًي   ي دل اففاليً لندوا ً الن افو ر  ن ًمدل اف دو  افو ر 

 .افو راً  ون و ر  أ ر طيماا في دو  افومدو  فيزيالن
  معايير الفاعمية المصرفية :ثانياً 
افو راً  ييل لير و والل  ون افو ادنت افوافً  يمالل يمًاس وسيالا  أن لويً  صًاس اففاليً      

 (28) -:االيً  افو ار  الوسيالا  فاوة اأداو إلدارة افو ر  الىذه افو ادنت أال افنسب ىر
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ًيممو    دًنار ًسي و  ار و والع  اليال ح فنا ىذه افنسي  وا :معدل دوران مجموع الموجودات -1
يل اييساييا   ااً ،  افوال الدات ون ويً ات سناًل   -: اآليراًل

 و د  دالران افوال الدات = 

دارة اليال ح فنا ىذه افنسي  ودا اف فاوة ار ا :معدل دوران مجموع الموجودات الثابتة -2 سيغ   الا 
  . اآلير، اليييسب افوال الدات افرايي 

 و د  دالران افوال الدات افرايي  = 

ودا  فاوة اإلدارة ار اسيروار اليال ح فنا ىذه افنسي   :موع الموجودات المتداولةمعدل دوران مج -3
 ،افويمم ات ار افويً ات دافوالارد افوافً  افوياي  فيوؤسس  ار افوال الدات ال ودا وساىو  ىده افوال ال 

يل اييساييا    . اآليراًل

   و د  دالران افوال الدات افويداالف  =

   :فوعات االلكتروني العراقينظام المد :ثالثاً 
ًُّ د نظال افودااللات اف راصر نظاواا فيياد  افودااللات اف يرالنًاا  ون اف ياز افو رار ون          

الافينع افور ًز اف راصر ىال اف ي  افوسًطرة الافودًر افي غًير فو ياليياره واف اا فينظال  ال فؤة ي   آون  
دًر يسايات افيساًل  فيو ار ًن ف ي الن ون اًل ً ون ال الح ال فاوة أنظو  افدال اللويًات افيماص اًل

 (29).:اأنظو  اآليً 

 

 

 

 

 و النات نظال افودااللات انف يرالنر اف راصر
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 مكوانت نظام املدفوعات العرايق

IPS

نظام المدفوعات العراقي 

GSRS

نظام ايداع السندات الحكومية 

RTGS

نظام التسوية االجمالية االنية 

ACH

نظام المقاصة االلية 

CH

الصكوك االلكترونية 

DD

اوامر دفع الدين المباشر 

SVPO

اوامر دفع واطئة القيمة 

 
 اف راصر انف يرالنر و النات نظال افودااللات( 1و طط )

اف راصر  فإلي او الاأيياث افينع افور ًز اف او افودًًر   ،ر لن صسل افودااللاتيمًرر  اد افو در/
2007. 

 

   :(RTGS Real Time Gross Settlement) نظام التسوية اإلجمالية اآلنية :أوالً 
 (RTGS)وتطور ن أة -1 
 24/8/2006( يياًرخ RTGSيدأ افينع افور ًز اف راصر يافي غً  افف ير فنظال افيساًل  اإل وافر )  

)و ر  افراادًن، و ر  افر ًد،  ىراليل أ راع  وريي  أالفً   وس و ار  / اففرالع افراًسً  ال 
 ، الصد اليود افينع  ط  يدًر ً و ر  يغداد، و ر  افي اًر اف راصر، و ر  اف ر  اأالسط(

ة ، إذ يل اآلن ا يراع  وًل افو ار  ار افنظال ياإل اا  افى الزار إل راع افو ار  ار نظال افيساًل 
افينع افور ًز اف راصر ار افويااظات اف ناليً  ، الصد يل ريط  وًل ارالع افوافً  الىًا  افيمالد افالطنً 

 (30).( و رااا 54الاف وافً  يافنظال الصد ييغ لدد افو ار  افو ار   )

 

  :(31)أىداف نظام التسوية اإلجمالية اآلنية -2
                                                 


 82/2/8112بدأ البٌل الورمزي الؼراقي بالتشغيل الفؼلي لنل هي ًظاهي التسىيت اإلجواليت اآلًي بتأريخ  

راك خوس هصارف /الفروع الرئيست ومورحله أوليه تن أش 02/9/8112وًظام الوقاصت اآلليت بتأريخ 

 لؼراقي، هصرف الشرق أألوسط(هصرف الرافديي، هصرف الرشيد، هصرف بغداد، الوصرف التجاري ا)

 (.8112قسن الودفىػاث، )البٌل الورمزي الؼراقي،
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 يًرة افي ل، إ اا  إفى أن اف  يساًل  اف ااًافإزاف   طر افيساًل  افًداًل  افنايج لن لويًات  -أ 
، الىذه وًزة يسن  ذات صًو  لافً  ون يساًل  نيااً  غًر صايي  فينمضً  RTGSنظال افا 
 .فيزيالن

 .ًزادة افسرل  الا ي ار افالصت فينفًذ افودااللات -ب
 .ليى و اطر انايوان الافسًالف  افم او -ت
  .افسًالف  أدارةييسًن   -ث
 .الافورالن ة اف فاوً الن ليى وسيالا لا  ون  -ج
 . افدالفً  افو اًًر ينفًذ نظال ًيالاا  ول  -ح
افدال اًوا يًن يأنو افنظال افذً ًيل ون   فو يياد  أالاور  :(ACHنظام المقاصة اآللي ) -ثانياً 

يل افي او  ول أالاور افوؤسسات افوافً  ، أساساا ون     افالسااط افوغناطًسً  أال  ي ات اني انت اًل
 (32).:افىاليل يمسًوو  .افدال ىذه ون     ور ز و اف   افيًانات

 :(ACHأنالاع افوما   اآلفر ) -1
يو ار نفس ًالل اف و  :(SVPOأالاور دال ون ف   افمًو  ) -أ ، إذ يل ييدًد سم  الي الن يساًل

ويًار دًنار لراصر الواا  أف  دالنر  يد أليى فييياًل  افالايد     افنظال الىذا افسم  ييت 
دارة افينع افور ًز الون افوو ن يغًًره اا )اليي .سًطرة الا  ( يياًل  500غ و د  أالاور افدال  يًر

                           ( يياًل  يافدالنر اأوًر ر 20يافدًنار اف راصر ال)

الفل ًيل يف ًييا يافًاا ف دل ال الد ي يًوات  :(Direct Debit – DDأالاور دال افدًن افويا ر ) -ب
)و ظل افو ار  اأىيً   ( و ر 36الي ًر ات صانالنً   ا   ييا. الييغ لدد افو ار ًن )

الارالليا ار يغداد الافويااظات والدا افو ار  افي الوً ( ياإل اا  افى افينع افور ًز اف راصر 
 الاراللو.                       

 .(Refusal Direct Debit – DDRأالاور دال وراال ات افدًن افويا ر ) -ت
ييا الي الن :(Checkاف  الع انف يرالنً  ) -ث اليدأ اف و  ياف  الع ونذ يداً   .ًالوًن     يساًل

( 1000الصد يل ا يراع و ظل افو ار  اأىيً  الارالليا الييغ و د  افيياد  اف يًر ) 2011لال 
  .(  ع يافدالنر اأوًر ر150 ع يافدًنار اف راصر ال)

ًمالل اففرع افداال يإن او صًد افراض ليى  ع      :(Check Refusalاف  الع افوراال   ) -ج
ة افوما   )ون الصت ال ال  اف ع افى افو ر  فغاً  ًالل انسييما  صي  يداً   يس  اير 

يل إرسا  يزو  اف  الع افوراال   افى نظال افو ارع ) ( ار اإلدارة اف او  PSاف  الع( اًل
رسافيا افى نظال افوما   افور ًز  فغرض أ راو افو ادص  ليًيا فيو ر  د افيا ار وي  الا  ، الا 

، الون رل ًيل إرسافيا افى افو ر  ( ار اإلدارة اف او (Centralل  ون صي  وسي دل نظا
  .افوسيفًد
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ييا ار  :(VIP  الع افوما   افسًر   ) -ح ًيل إن اؤىا ار اففرع افوالدع اًو اًل الن يمدًويا اليساًل
ي  ل فياًرخ انسييما  ار ياف   نفس ياًرخ ًالل اف و  دالن افيا   افى ي ل سم  اف وان الن

الار ياف  لدل صيال  اف ع ار نفس ًالل اف و  أال ار  .صي  افو ر  افوسيالب ليًوصيالفيا ون 
 .افًالل افيافر اًيل إفغاو اف ع أاليالوايً ًاا ون صي  افنظال

  :(33)افيد  ون نظال افوما   اآلفر -2
  .، يياًل  ون زيالن افى زيالن(يًن افو ار  اف يرالنًاا )افرالايبأ راو افيياًل ت افوافً   -أ
ينفًذ افف ا  فيدا ات غًر افنمدً  ون     انليواد ليى افيياًل  افوافر انف يرالنر يًن اف -ب

  .افزياان يدنا ون اسي دال اإلًداع افنمدً
 .افس ر افى يميً  اف ي  الافالصت إ اا  افى يالاًر افسًر  ار نم  افيًانات  -ت
اا  -ث   .افيميً  ار افو اطر افناي   ون يياد  اف  الع ًداًل
 ,ATMيويًد افطًر  أوال  دوات و راً   دًدة يي ي  يافدا ات افوافً  اف يًرة الاف غًرة )  -ج

POS, Mobil Payment). 
  .يميً  ايرة وما   يياد  اف  الع -ح

  :(34)(ACHاالااد نظال افوما   اآلفر ) -3
 .يالار اأوالا  افير يل  و يا ار افواللد افومرر ور  ياًرخ اسييما  اففالايًر -أ
 .افي يص ون افي او  ول اف ً ات اللويًات افدال افًداًل -ب
 .ي فًض ي افً  افطيال  الاف  الع الغًر ذفع -ت
مي  ون اييوا  لدل  فاً  اأوالا  -ث  .ًيغر اف ً ات اف اطا  الانييًافً  اًل
 .ًسوح في ر ات يمدًل  دو  إ ااً  افدال فيزياان -ج
 .ًمي  ون افالصت الاف يف  -ح
دارة اأوالا . ًيل ييسًن ا -خ  فينيؤ يافيدامات افنمدً  الا 
 :نظام إيداع وتسجيل السندات الحكومية -ثالثاً 

 (Government Securities – GSRS Registration System  ) 
ًنظر افًو افينع افور ًز اف راصر ليى انو نظال ً و  ليى أدارة افسندات افي الوً  افير ً درىا       

الالزارة افوافً  الون     ىذا افنظال ًسيطًل افينع افور ًز ون وراصي  افسًالف  ون   افينع افور ًز اف راصر
، الافويااظ  اللويًات افيساًل ، إذ ًيل إ دار افسندات ا افنظال ييل لويً  أدارة افوزادوالص و الون     ىذ

يل ريط نظال ) ( (GSRS( ول نظال RTGSليى وي ً  افسند الأ راو لويًات دال اففاادة الافرىالن اًل
 .(35)إليوال لويً  افيساًل  افوافً  ليى يسايات افو ار ًن

                                                 


 GSRS( أها هىػد اإلغالق فينىى في 9:11: يتن فتح الٌظام في الساػت التاسؼت صباحاً هي مل يىم ػول )

 .(8102، قسن الودفىػاث: الورمزي الؼراقي )البٌل( 0:11الساػت الىاحدة بؼد الظهر )
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 تطوير وتحديث نظام المدفوعات االلكتروني  :رابعاً 
ر أنظو  افدال انف يرالنر الذفع يافي االن ول اف ر   افو يزة فينظال أن       اف و  ليى ييدًث اليطاًل

ر وا ًيناسب الي ل افيدامات افنمدً  الافوافً  ًزادة  فاوة لو  اأنظو  ي اا  و النايو الون أ    ييطاًل
ات ال ذفع ًسيل ار يميً  افو اطر  الافذً ًالار يدالره أوان السرل  ار و اف   افمًالد الا  راو افيساًل

الا  اا  نظال افويا رة فً و  اأسيل ياإل اا  افى افسندات. الذفع الي ًزز اأداو افو رار الافوافر 
ظو  اف افوً  ار و ا  افودااللات فغرض اسيً اب انزدًاد ار فغرض افيالاا  الو او  افو اًًر الاأن

ي ل افي او ت افير ييل ون     ىذا افنظال الون ا   افيالاا  يسيالف  ول اأنظو  افو راً  افو ييف  
(CBS فيو ار  اف اوي  ار اف را  ووا ًونح افورالن  ار إد ا  الاسير اع افيًانات الافيياًل ت )

، (36)انييًاطر الافويزاون ووا ً ون لدل امدان أال  ًاع أً ون افو يالواتاليسيً  لويً  اف زن 
( الىال افذً National Switch) الون يًن افيطالرات افوسيمييً  فينظال ىال أن او افومسل افالطنر 

ًسًطر ليى اف ويًات افدا يً  فينظال اليي ون االااد افومسل افالطنر فيو ير ًن الافزياان الافنظال 
افي غً  افييادفر  ؛ ول إو انً ودااللات اليياًل ت سًر  ، الآون ، والرالص ، ال فاا  :افو رار    

، الوني ات ويي رة ؛ الي او ت نمدً  اص  ووا ف دوات ينااسً   دًدة الغًر نمدً ؛ ونيراا ف وًل افو ار 
ت ًؤدً افى افيد ون اأ طاو الافوًزد ون افوساوف  الافنوال وييالظ الوييو  فًزادة إًرادات اف دوا

افو راً  الصالدة افزياان الون يًن اففالااد اف يًرة اأ را فيينع افور ًز اف راصر ىر افينفًذ اأسي  
دارة إ دار اف وي  اف راصً   .(37)الاأ رر االيً  فيسًاس  افنمدً  الس ر اف ر  اف اص ياف را  الا 

و انً  افريط يأنظو        يطاصات افدال اف افوً   ال ذفع صاييً  افي او  افويياد  يًن افو ار  الا 
دارة ور ًز  فونل انييًا  الافيد ون افي افً  الافو اطر الافيد ون افيدر الي رار  اليطيً  و اًًر واليدة الا 

ر اليالاًر أ الاو لادف  فيينااس ليى افزياان ال ذفع يالاًر  دو  أا   فيزيالن.    يالد افيطاًل
زاا يافينً  افيييً  فيومسل افالطنر فيدال يافي زا  إذ سً الن نظال افدال افويياد  يافياي  افنما  و ز       

الافذً سًالار ي غً ا وييادنا فيو او ت افناي   لن افيطاصات الو او ت أ يزة اف را  اآلفر النماط 
افيًل الو او ت افدال ليى اننيرنت السًسوح يريط افيسايات ار نظال افدال افويياد  يافياي  افنما  

يطاص  ون     نظال ريط غًر يدا ير. السًالار نظال افدال يافي زا  افيالاامً  يافيسايات افو راً  في
الافييادفً  يًن  وًل افو او ت افدال يافي زا  فييطاصات اليسايات افياي  افنما  السًيل ريطو ينظال افينع 

رار يًن يسايات افنظال افو  ر  اليافيافر يسيً  و او ت افدالافور ًز اف راصر فيدال يًن افو ا
اأساسر اليسايات افيطاص  اليسايات افياي  افنما . الان االااد نظال افدال افويياد  لن طًر  اسي دال 

  (38).:افياي  افنما  ار اف را 
% الف ن 80ًفسح افو ا  افو رار فأل  اص افذًن فدًيل يساب ار افو ار  الىل نسيييل  -أ

  .% فدًيل ىالاي  نماف 80ار افالصت نفسو 
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 ال  افى اف دوات افو راً  ون     و والل  الاس   ون اف دوات الاأ يزة  ًو ن افال  -ب
 .الفًس امط افياي  افنما 

 .سيالف  ار ايح افيساب -ت
 .لدل ال الد طالايًر ف نيظار -ث
 .إو انً  افدال يًروا  نت ار أً و ان -ج
 .افيياًل  افيمًمر الافف ير ون   ص افى   ص -ح
و اليدات فيييدث ار ،  راار اأسيالع ف ط ع ليى افر ًد لأريل الل رالن سال  السي   أًا -خ

  .، افو يًرات افوسيم  افدالافياي  افنما 
 

 المبحث الثاني
 الجانب التطبيقي

ًياد  ىاذا افويياث افاى ي ساًد اإلطاار افنظاًر لياار يمادًل نياذه و ي اره لان  ا  و ار  واان 
اا  ف ًناا  افييااث اليطااالره الأىدااااو ف اا  و اار  الىاا ، ان اار  فيًانااو افوييااث اأال  ذا واااافو ااار  افي اًر

ال ااذفع لاارض نيااااج  افيييًاا  اإلي اااار الافوااافر ياسااي دال اأسااافًب اإلي ااااً  الافوافًاا  افو ييفاا  فيًااان 
 .يث الىذا وا يناالفو افوييث افرانرل صات انريياط الاننيدار الاأرر النالليوا يًن ويغًرات افي

 تجاريةنبذة تعريفية عن المصارف ال :المحور األول
 Iraq Middle East Bank for Investment الشرق األوسط مصرف -1

   :وتواريخيا التطورات الحاصمة عمى رأس المال
  اف اااال واااا أن زاال  افو ااار  ألوافاااو وااان  ااا   ارلاااو افراًسااار يياااى ياااادر افوسااااىوالن  ااا 

الي اااد ان يمااا   .( ويًاااالن دًناااار100افاااى يسااادًد افمساااط افراااانر وااان رأس افواااا  افومااارر الصااادره ) 1995
 1996صررت افيًا  اف او   ا   اف اال  31/12/1995افو ر  أرياياا و ًز      افودة افونييً  ار 

ر زااااداا وييااغ افمسااط ( ويًااالن دًنااا200ً اااد  افمسااطًن افياااصًًن افيااذًن و والليوااا ) رسااويييا يإ اااا  وااا
الي اد را ث سانالات  .( ويًالن دًناار وادااللاا ياف اوا 400افرانر افوداالع فً يح رأس افوا  افومرر افيافغ )

انسور الافوداالع ي    ويالافر سن  ي د أ را يياى يياغ اار نياًا  لاال  رأسوافويال و افو ر  افى ًزادة 
( ويًااار دًنااار واان اأرياااح افااى 4  وييااغ ) اارت إ اااا 2007ال اا   اف ااال  .( ويًااار دًنااار27) 2006

صاررت ىًااي ل اف اوا  إ ااا  ويياغ  2008الاار اف اال  .( ويًاار دًناار31رأس افوا  فً يح افواداالع وناو )
الاار  .( ويًاار دًناار42( ويًار دًنار ون اأرياح افوييمم  افاى رأس واا  افو ار  افواداالع فً االن )11)

( ويًااار دًنااار واان اأرياااح افوييمماا  افااى رأس وااا  13ييااغ )صااررت ىًاااي ل اف اواا  إ اااا  و 2009لااال 
رسااوي   2010،  وااا صااررت ىًاااي ل اف اواا  ااار لااال ( ويًااار دًنااار55افوييااغ افوااداالع )افو اار  فً اايح 

، الاار ( ويًاار دًناار66ا  افواداالع افاى )( ويًار دًناار فًريفال ياذفع رأس افوا11اأرياح افوييمم  افيافغ  )

http://www.imeib.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=8
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اااادة رأساااوا  افو ااار  يييًااا  فطياااب افيناااع افور اااًز دلااات ىًااااي  2011لاااال  ل اف اوااا  افوسااااىوًن افاااى ًز
في اار يااو  اا  وساااىل ، الأدناااه ( ويًااار دًنااار100اف راصاار فً اايح ) ، ال ااان اإلصيااا  ليااى ان يياااب ً يااز اًل

  دال  ًيًن افيطالرات افيا ي  ليى رأس افوا .
صددرف الشددرق األوسددط العراقددي ( التطددورات الحاصددمة عمددى رأس المددال المدددفوع لم1جدددول رقددم )

 )) ويًار دًنار((      (2111-2119لالستثمار لممدة من )

 2111 2111 2119 السنة
 100000 66000 55000 رأس افوا  افوداالع 

 افو در: إلداد افيايث يانليواد ليى يماًرر افسناًل فو ر  اف ر  اأالسط ف سيروار
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ي  ليى رأس افوا  افوداالع فو ر  اف ر  اأالسط ف سيروار( ًيًن افيطالرات افيا 1    )
 (2011-2009فيودة ون )

 :أىداف المصرف
ًيد  افو ر  افى ي يا  افود رات افالطنً  اليالظًفيا ار افو انت انسيرواًر  افو ييفا  اف انالً   -1

اا  اأ ااارا اف اااًرا  افو ياااادة  الووارسااا  ،الافزرالًاا  الاإلسااا انً  الافساااًايً  الاف دوًااا  الافو ااااًرل افينواًل
فيسااايو أال فيساااب افغًاار اليماادًل و يياا  اف اادوات افو ااراً  ااار  ااالو افمااالانًن الاأنظواا  افساااادة 
ال ياا  أالساال و ااانت افي اااالن واال افو ااار  افي الوًاا  الاأىيًاا   ااون أطااار افسًاساا  انصي ااادً  

 .ر الويمدل فيمطرالافوافً  فيدالف  الافوساىو  ار دلل افوسًرة افينواًل  فيناو اصي اد ير الوسيم
ا  الافوافًا  يأىوًا  اف وا  افو ارار  -2 ي ًزز افرم  ياف ياز افو ارار ال يا  افياللًا  اار اأالسااط افي اًر

 .الي ًزز اففيل اف ال فينظال افو رار فيمطر
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لاا ل افينااع  -3 اا  اإلرىاااب الا  افيااد واان اف ااراال افوافًاا  يوااا اًيااا انييًااا  الغسااً  اأوااالا  الو ااياا  يواًل
 .  و اوي  وًري افور ًز يأً

 .يواً  أوالا  افوالدلًن الافوساىوًن اليناو ل صات طًي  و يل الول افزياان لوالواا  -4
 

 Bank of Baghdad :مصرف بغداد -2
 :التطورات الحاصمة عمى رأس المال المدفوع وتواريخيا
( ويًاالن دًناار لراصار الأساس 100 اان ) 1992إن رأس افواا  افو ار  لناد يأسًساو اار لاال 

ااادة رأس افوااا  اليياااراا واان لااال افو اا ( ويًااالن دًنااار 160يًااث ال اا  افااى ) 1997ر  يافيالساال ااار ًز
ااادات فغاًاا  لااال  ( ويًااالن دًنااار لراصاار  راال افااى 2640يًااث ال اا  افااى ) 2003لراصاار اليالافاات ىااذه افًز

( ويًااالن 5297323ال اا  افااى ) 2005، الااار لااال 2004ن دًنااار لراصاار ااار نياًاا  لااال ( ويًاال 5280)
اااادة رأس دًنااار لر  اصااار ي ااد د اااال  و اار  اف ياااًج افوييااد ال ااار   اف اارا  افماي ااا   وساااىوًن ، الرااال ًز

اديااو افااى ) 2008( ويًااار دًنااار لراصاار لااال 70افوااا  افوااداالع افااى ) ( ويًااار دًنااار لراصاار لااال 85راال ًز
ال  2011( ويًاااار دًناااار لراصااار لاااال 11229ال ) 2010( ويًاااار دًناااار لراصااار لاااال 100الافاااى ) 2009

( ًياًن افيطاالرات افيا اي  لياى رأس افواا  افواداالع 2، الاف ا   )2012ويًار دًنار لراصار لاال  (175)
    .(2012:8:ياف او )افيمًرر افسناًل ، و ر  يغداد

 
 ( التطورات الحاصمة عمى رأس المال المدفوع لمصرف بغداد2جدول رقم )

  (2111-2119لممدة من )                       
 )) ويًار دًنار((                                                           

 2111 2111 2119 السنة
 112900 100000 85000 رأس افوا  افوداالع 
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 ( ًيًن افيطالرات افيا ي  ليى رأس افوا  افوداالع فو ر  يغداد2    )
 (2011-2009فيودة ون )

   :أىداف المصرف
إساايرايً ً  ا يااذاب األوااا  واان اف اار ات اليافيااافر اساايطاع  2012 اا   لااال  الا اا  افو اار        

اادة إ اااً  اار انسايروارات الافوال االدات افراييا  ال اذفع اار افي  ً اات الانييًاطًاات  .أً اا ييمً  ًز
أدت افمدرة ليى يمدًل  دوات وي ددة اليييًا  اييًا اات افزيااان )اأااراد الاف ار ات( افاى ييمًا  نواال رايات 
ااار افااد   واان اف وااالنت  اا   افساان  الواان  ااونيا  اادوات افرالايااب الاف ويًااات افناي اا  لنيااا الاساايل ااار 

دوات اأااراد ، فماد يممات  ا ارا  اآلفار اار  وًال أنيااو اف ارا ذفع نوال  ي   و ر  يغداد فو ااان اف
ااادة ااار اإلًاارادات ااادة ااار  اادوات افيياااًل ت افدًز الفًاا  واان  اا   ،  وااا ييماا  نوااال يافيناسااب واال ييااع افًز

Westren Union , Money Link  ، (11 :2012)و ر  يغداد. 
 Credit Bank of Iraq :مصرف االئتمان العراقي -3

   :التطورات الحاصمة عمى رأس المال المدفوع
ااادات ونااذ يأسًسااو الييااى اف ااال  ، إذ أ اايح رأسااوافو ااار نياًاا   2011صااد واار رأسااوا  افو اار  ي اادة ًز

 .: اآليرالىذه ًزادات  .( ويًار دًنار لراصر100اف ال افوذ الر )
   .( ويًالن دًنار لراصر200رأسوا  افو ر  ييغ ) 1998ار سن   -
 .( ويًالن دًنار لراصر400يل ًزادة رأس افوا  افوداالع افى ) 1999ار سن   -
 .( ويًالن دًنار لراصر800يل ًزادة رأس افوا  افوداالع افى ) 2000ار سن   -
 .( ويًالن دًنار لراصر1000أس افوا  افوداالع افى )يل ًزادة ر  2001ار سن   -
 .( ويًالن دًنار لراصر1250يل ًزادة رأس افوا  افوداالع افى ) 2002ار سن   -
 .( ويًار دًنار لراصر16يل ًزادة رأس افوا  افوداالع افى ) 2003ار سن   -
 .( ويًار دًنار لراصر25يل ًزادة رأس افوا  افوداالع افى ) 2006ار سن   -
 .( ويًار دًنار لراصر50يل ًزادة رأس افوا  افوداالع افى ) 2007 ار سن  -
 .( ويًار دًنار لراصر70يل ًزادة رأس افوا  افوداالع افى ) 2008ار سن   -
 .( ويًار دًنار لراصر85يل ًزادة رأس افوا  افوداالع افى ) 2009ار سن   -
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 .لراصر( ويًار دًنار 100يل ًزادة رأس افوا  افوداالع افى ) 2010ار سن   -
  .( ويًار دًنار لراصر100يمى رأس افوا  افوداالع ) 2011ار سن   -

 ( يطالرات رأس افوا  افوداالع ار و ر  انايوان اف راصر3 دال  رصل )
 ))ويًار دًنار((  (     2011-2009فيودة ون )                

 2111 2111 2119 السنة 
 100 100 85 رأس افوا  افوداالع

 .افيايث يانليواد ليى يماًرر افسناًل  فو ر  انايوان اف راصرإلداد  :افو در
 

 ( افيطالرات افيا ي  ليى رأس افوا  افوداالع فو ر  انايوان اف راصر3    )
 (2011-2009فيودة ون )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  :أىداف المصرف
ااار  ًيااد  افو اار  افااى افوساااىو  ااار افينوًاا  انصي ااادً  الين ااًط ا افًييااا ااار يناااو اف اارا 

ااا  ووارسااا  ألواااا  اف اااًرا  اف ااااوي  اااار افو اااانت انسااايرواًر   أطاااار افسًاسااا  اف اوااا  فيدالفااا  لااان طًر
ا   يًا  الافي اًر يً   اا  الف وًل افمطالات انصي ادً  اف ا   الفوؤسساات افدالفا  انصي اادً  الافيواًل الافيواًل

ً اف راصاار الي يًوايااو ال ااذفع الاف اانالً  الو ااياا  غسااً  اأوااالا  الاف واا  الااا  أي ااال صااانالن افينااع افور ااز 
اادً ياًن افو اار  اف راصًا   .صانالن اف ر ات افنااذ الاف و  ي طى رايي  ون ا ا  افيفااظ لياى افوالصال افًر

، و ااار  افو اااراً  فيزيااااان)افيمًرر افساااناًلالييمًااا  ألياااى اأريااااح فيوسااااىوًن اليمااادًل أا ااا  اف ااادوات 
 (.7 :2011:انايوان اف راصر

 Mansour Bank for Investment :ثمارالمنصور لالست مصرف -4



 

911 
 

               82الؼدد -جلد التاسغهجلت دراساث هحاسبيت وهاليت الو

8102لسٌت  – الثالثالفصل  –  

 ًظام الودفىػاث االلنتروًي وػالقته في فاػليت الوصارف التجاريت
 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

               

7500075000

100000

 :التطورات الحاصمة عمى رأس المال المدفوع لمصرف المنصور
، الصاااد اصااار اااار ا يوااااع ويًاااار دًناااار لراصااار واااداالع ياف اوااا ( 55أساااس افو ااار  يرأساااوا  صااادره )       

ااااادة رأسااااوافو ينسااااي  ) 10/11/2008افيًااااا  اف اواااا  فيو اااار  افون مااااد يياااااًرخ  ح %( ونااااو فً ااااي10ًز
ايواات  2007( ويًااار دًنااار / ساايل واان  اا   رسااوي   اازو واان اأرياااح اف ااااً  افوييمماا  لااال 6025)

اااادة ة يساا ً  اف اار ات / الزارة افي ااارةافو ااادص  ليااى وي اار افيًااا  اف اواا  واان صيااا  داااار  ، راال  اارت ًز
فيو ار   %( يمارار افيًاا  اف اوا 23297( ويًاار دًناار أً ينساي  )75أ را ار رأسوا  افو ر  افى )

  لاال الذفع وان  ا   رساوي  اأريااح اف اااً  افوييمما   ا  11/5/2009ار ا يواليا افون مد يياًرخ 
ااااااادة رأسااااااوا  افو اااااار  افااااااى )ال اااااازو واااااان انييًاطًااااااات 2008 ( ويًااااااار دًنااااااار ااااااار 100، أ وياااااات ًز

   .ًيًن افيطالرات افير أ ًرت ليى رأس افوا  فو ر  افون الر اآلير( 4الاف دال  ) .26/6/2011
 ( افيطالرات افيا ي  ليى رأس افوا  افوداالع فو ر  افون الر ف سيروار4 دال  رصل )
 (                                  ))ويًار دًنار((2011 – 2009فيودة )

 2111 2111  2119 السنة 
 100 75 75 رأس افوا  افوداالع  

 .ر  افون الر ف سيروارإلداد افيايث يانليواد ليى يماًرر افسناًل  فو  :افو در
 

 

 

 

 

 ( ًيًن افيطالرات افيا ي  ليى رأس افوا  افوداالع فو ر  افون الر ف سيروار4    )
  :أىداف المصرف

يًااا  يأ ااارا  افيناااع افور اااًز اف راصااار  ًواااارس افو ااار  ن ااااطايو افو اااراً  الانسااايرواًر  الافيواًل
الصاانالن اف ار ات افناااذ الأًا   ارالط وراما  ييرا ً ايا أال  2004( فسان  56الرصاييو يوال اب افماانالن رصال )

ًار افساناًل ، افيمر (ي اًرييا اف ا   يووارس  األواا  افو اراً  الاف اادرة لان افيناع افور اًز اف راصار 
 .(5: 2011و ر  افون الر ف سيروار ، 
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 Investment Bank of Iraq :مصرف االستثمار العراقي -5
 :التطورات الحاصمة عمى رأس المال المدفوع لمصرف االستثمار العراقي

يطااالر رأسااوا  افو اار  واان  اا   وسااًريو افويوًاازة الافويورياا  يووارساا  افن اااطات اليماادًل اف اادوات     
    :( ويًالن دًنار لراصر يوال ب اف دال  أدناه100000راً  فً يح )افو 

 

 ( التطورات الحاصمة عمى رأس المال المدفوع لمصرف االستثمار العراقي5جدول رقم )
 رأس المال الجديد الزيادة رأس المال السنة
 مميون 111 - مميون 111 1993
 مميون 211 مميون 111 مميون 111 1994
 مميون 211  - نمميو 211 1995
 مميون 211 - مميون 211 1996
 مميون 211 - مميون 211 1997
 مميون 311 مميون 111 مميون 211 1998
 مميون 411 مميون 111 مميون 311 1999
 مميون 611 مميون 211 مميون 411 2111
 مميون 1111 مميون 411 مميون 611 2111
 مميون 1211 مميون 211 مميون 111 2112
 مميون 1921 مميون 721 مميون 1211 2113
 مميون 5761 مميون 3841 مميون 1921 2114
 مميون 25 مميون 9241 مميون 5761 2115
 مميون 29751 - مميون 25 2116
 مميون 37511 مميون 7751 مميون 29751 2117
 مميون 51411 مميون 12911 مميون 37511 2118
 مميون 75121 مميون 24621 مميون 51411 2119
 مميون 111111 مميون 24981 مميون 75121 2111

   .يماًرر افسناًل  فو ر  انسيروار اف راصرافإلداد افيايث يانليواد ليى  :افو در
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 ( ًيًن افيطالرات افيا ي  ليى رأس افوا  افوداالع فو ر  انسيروار اف راصر5    )
 (2010-2009فيودة )

 

  :North BANK   مصرف الشمال -6
   :التطورات الحاصمة عمى رأس المال المدفوع لمصرف الشمال

ااااادة رأس افوااااا  افااااى ) 12/10/2005 يياااااًرخ - ( 225( ويًااااار دًنااااار لراصاااار ي ااااد أن  ااااان )10ًز
   .ويًاًرن الن   افويًار دًنار لراصر

اااادة رأس افواااا  فً اايح ) - ذفاااع ( ويًاااار دًنااار لراصااار ال 25اسااي اي  فويطيياااات افال اال افواااافر ياال ًز
   .16/8/2006يياًرخ 

اااادة اف افًااا  اأ ااارا افيااار ي ااايت فااارأس افواااا  ا انااات ييااااًرخ  - يًاااث ي ااايت  24/12/2006افًز
 .( ويًار دًنار لراصر100افوالاام  يافًزادة افى )

ااادة رأسااوا  افو اار  فً اايح  1/7/2010ي اايت والااماا  افيًااا  اف اواا  يا يواليااا فًااالل  - ليااى ًز
 .( ويًار دًنار لراصر125)

( 175الاامت ليى ًزادة رأساوا  افو ار  فً ايح ) 28/5/2011ا يواع افيًا  اف او  فًالل الار  -
   .(9:، و ر  اف وا ًار دًنار لراصر )افيمًرر افسناًلوي

 
 
 
 
 

 ( يطالر رأس افوا  افوداالع فو ر  اف وا  ف سيروار الافيواًل  6 دال  رصل )
 ))ويًار دًنار((              (                              2011 -2009فيودة ون ) 

 2111 2111  2119 السنة 
 175 125 100 رأس افوا  افوداالع 
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  .افو در: إلداد افيايث يانليواد ليى يماًرر افسناًل  فو ر  اف وا  ف سيروار الافيواًل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الافيواًل ( ًيًن افيطالرات افيا ي  ليى رأس افوا  افوداالع فو ر  اف وا  ف سيروار 6   )
 

  :أىداف المصرف -ج
أن افيااد  افراًساار افااذً ًساا ى فااو افو اار  ىااال د الفااو ااار افسااال  افوافًاا  افوييًاا  فيو ااار   ااار       

اأن ااط  انساايرواًر  افو ااراً  الساااار لويًااات انساايروار افياار ينساا ل واال أي ااال صااانالن افو ااار  رصاال 
ر اف و  افوالافي يً 2004( فسن  94) ر  اادره وان  راروات اف ا   ييطاًل ، الس ى افو ر  افاى يطااًل

ادة افيدًرب افيمنر الاف وير   ر  ااا  الساااي  الاداالياو   ًز ، ال ذفع يذ  افو ر  أص ى اف يالد ار يطااًل
دلل لواا  افو ااار  افو ااراً  واان  اا   وياي اا  افيطااالرات افدالفًاا  فيااذا اف واا  الافو ااار   ااار  اا  وااا ًاا

 .(8 :2011، واًل الافي ، و ر  اف وا  ف سيروار)افيمًرر افسناًل
 

    Gulf Commercial Bank  :مصرف الخميج التجاري -7
 :التطورات الحاصمة عمى رأس المال المدفوع لمصرف الخميج التجاري

ااادات ونااذ يأسًسااو الييااى اف ااال        ، إذ أ اايح رأسااوافو ااار  2011صااد واار رأسااوا  افو اار  ي اادة ًز
 .: اآليرالىذه افًزادات  .راصر( ويًار دًنار ل100نياً  اف ال افوذ الر )

 .23/4/2001( ويًار دًنار لراصر يياًرخ 12200ًزادة رأس افوا  افى ) -
ال ) 17/2/2002( ويًاار دًناار لراصار ييااًرخ 12320ًزادة رأس افوا  افى ) - ( ويًاالن 120الذفاع ييالًز

 .سيل افى افوساىوًن و اناا 
 .30/3/2004ر يياًرخ ( ويًار دًنار لراص42120ًزادة رأس افوا  افى ) -
 .3/4/2005( ويًار دًنار لراصر يياًرخ 102300ًزادة رأس افوا  افى ) -
 .5/1/2006( ويًار دًنار لراصر يياًرخ 212280ًزادة رأس افوا  افى ) -
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 .12/12/2006( ويًار دًنار لراصر يياًرخ 222344ًزادة رأس افوا  افى ) -
 .12/12/2008ار لراصر يياًرخ ( ويًار دًن25ًزادة رأس افوا  افى ) -
 .20/1/2009( ويًار دًنار لراصر يياًرخ 3725ًزادة رأس افوا  افى ) -
 .9/7/2009( ويًار دًنار لراصر يياًرخ 50ًزادة رأس افوا  افى ) -
 .20/10/2010( ويًار دًنار لراصر يياًرخ 562990ًزادة رأس افوا  افى ) -

 رأس افوا  افوداالع فو ر  اف يًج افي اًر ( افيطالرات افيا ي  ليى7 دال  رصل )
 (                    ))ويًار دًنار((2011 -2009فيودة ون )                            

 2111 2111 2119 السنة
 1032950 562990 50 رأس افوا  افوداالع

 إلداد افيايث يانليواد ليى يماًرر افسناًل  فو ر  اف يًج افي اًر  :افو در
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ًيًن افيطالرات افيا ي  ليى رأس افوا  افوداالع فو ر  اف يًج افي اًر7    )
 (2011 -2009فيودة ون )

 

  :أىداف المصرف
ي ياااا  اأواااالا  افالطنًااا  ي اااف  الدااااال اليالظًفياااا اااار و ييااا  افو اااانت انسااايرواًر  الاألواااا  

اااا  اأ اااارا )افوييًاااا  الافدالفًاااا ( الااااا  افمااااال  ، الييوراااا  أىاااادا  افو اااار  ااااار افنااااااذة انًنافو ااااراً  افي اًر
اا   اا  ف صي اااد افااالطنر  ااون أطااار افسًاساا  اف اواا  فيدالفاا  الذفااع لاان طًر افوساااىو  ااار اأن ااط  افينواًل
اا  افو ييفاا  ليااى الااا   ووارسا  ألوااا  اف ااًرا  ااار و ااا  انساايروار يأنالالياا الاألوااا  افو ااراً  افي اًر
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، و اار  فو اارار الاف يااات انافمااالانًن افنااااذة اليافي اااالن واال اف ياااز ا اار افسااناًل ساايرواًر  اأ اارا )افيمًر
 .(2011:9، اف يًج افي اًر

 

  :National Bank of Iraqمصرف األىمي العراقي  -8
( ويًااالن دًنااار 400ياارأس وااا  اسااور صاادره ) 2/1/1995ااار ر  راصاا  اأىياار افر  ااواف أسااس      

، اماد يال راال طااع اف ااصفم اون ا ا   ىو  ساو  ر    8/4/1995لراصر اليا ر يألوافو يياًرخ 
اااران  افو ااار  رأساااوا  . ويًاااالن دالنر 86ويًاااار دًناااار لراصااار أً  100فً ااا  إفاااى  2011اااار يًز

   .)والصل انف يرالنر فو ر  اأىير اف راصر(
 

 : Babylon Bankمصرف بابل  -9
( ، اااار 50020002000يااارأس واااا  يأسًسااار صااادره ) 6/4/1999أساااس و ااار  يايااا  ييااااًرخ        

و ااار  ياياااا  الاسااااي و   ياسااااليااال ي ااااز انساااال افي ااااًر ف اااار   وسااااىو   ا اااا   1998يداًااا  لااااال 
إ ااراوات افيأسااًس اليساادًد رأس افوااا  الواان راال دلااالة افيًااا  اف اواا  الأ ااراو انني ايااات فو يااس اإلدارة 

اادة رأساوا  ا 27/2/2013اليياًرخ  1999الا  وا  ىً   افو ر  رسوًا ار يداً  لال  فو ار  رال ًز
يراااال  2013ويًاااار دًناااار يساااب يال ًياااات افيناااع افور اااًز اف راصااار الساااًيل صيااا  نياًااا  لاااال  150افاااى 

)والصال  .ويًاار دًناار ي اد ا يوااع افيًاا  اف اوا  افويالصال  ا    اير أًياال  250رأسوا  افو ار  افاى 
    .و ر  ياي  ليى  ي   اننيرنت(

 

 : Ashur International Bank for Investmentالدولي لالستثمار مصرف أشور -11

ياارأس وااا   22/9/2005أسااس و اار  أ ااالر افاادالفر ف ساايروار   اار   وساااىو   ا اا  ااار        
( ويًاااااار دًناااااار  اااااأال  و ااااار  اسااااايرواًر وي اوااااا  اف ااااادوات اليا ااااار ألوافاااااو اااااار 25اساااااور صااااادره )

ييغ لدد اراللو ار يغداد الافويااظاات ) 18/1/2006 ياغ رأس واا  ي 31/12/2010( اارالع الاار 4اًل
 (  166 :2011،) ندً.( ويًار دًنار6627افو ر  )

 : Economic Bank for Investment & Financeلالستثمار والتمويل مصرف االقتصاد -11 
( ، 200.000.000اليارأس واا  يأسًسار صادره ) 22/3/1999أسس و ر  انصي ااد ييااًرخ        

الانن اااازات افيااار  فألريااااحالنيً ااا   يااااف را  ً اااد و ااار  انصي ااااد اياااد أىااال  وسااا  و اااار   ا ااا ال 
الىار ار او الان ااز  ،يمميا افو ر  ايال أنن ًس ى إفى يالسًل ان ازايو الاسيروارايو إفى  ارج اف را 

                                                 

 لدي الباحث التقرير السٌىي ػي هصرف األهلي الؼراقي. لن يتىفر 

 لن يتىفر لدي الباحث التقرير السٌىي لوصرف بابل. 

 لن يتىفر لدي الباحث التقرير السٌىي لوصرف أشىر الدولي لالستثوار. 

 لن يتىفر لدي الباحث التقرير السٌىي لوصرف االقتصاد لالستثوار والتوىيل.  
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سايروارات الافوسايروًرن اأ اناب ف سايروار ف راال فيمطاع اف اص اف راصر الايح افطًر  ال يا  اففارص 
افوني ارة لياى ( 50و )وان  ا   اراللا ، الييالسا وانصي ااد الىاذا اياد أىال أىادا  و ار  ،ار اف ارا 

اا  اااار  يااأنأر اااو اف اارا ، الو اار  انصي ااااد ًف اار  ً اااالن لن اار ىااال الو ااارع اااار اف ياا  ال افيواًل
)افوالصااال انف يرالناار فو ااار  اف دًااد وااان انن ااازات الانسااايروارات اف ا اا  افيااار ياايل أنن اااار اف اارا  

   .انصي اد ف سيروار الافيواًل (
 

 : Union Bank of Iraqمصرف االتحاد العراقي -12

اف اادرة  23/9/2002اار  9321أسس و ار  انييااد اف راصار يوال اب  ايادة افيأساًس افورصوا       
افورصواا  واان داااارة وساا   اف اار ات الي اا  ليااى أ ااازة ووارساا  اف ااًرا  يوال ااب  ياااب افينااع افور ااًز 

ييااااغ افرأساااوا9/3/2004ييااااًرخ  3/9/240 ( وااااا  الارنااااان 152000000000فر فيو ااار  )افيااااا  ، اًل
 )افوالصل انف يرالنر فو ر  انيياد اف راصر(. .ال وسالن ويًار دًنار لراصر

 

 : AL-Huda Bankمصرف اليدى -13

ش الاف ااااادرة واااان داااااارة يساااا ً  اف اااار ات  5افو اااار  يوال ااااب  اااايادة افيأسااااًس افورصواااا   أسااااس      
صاااد ي ااايت والاامااا  افيناااع افور اااًز اف راصااار يوال اااب ال  6/11/2007)  ااار   وسااااىو   ا ااا ( ييااااًرخ 

ليااااى واااانح افو اااار  ووارساااا  اف ااااًرا  اف اااااوي  اليا اااار  14/1/2008ااااار  136/3/9 يايااااو افواااارصل 
واا  افو ار   رأساليياغ  .17/2/2008افو ر  ن اطو ييمدًل  اا  اف دوات افو راً  فيزياان ييااًرخ 

 .افيدا ليى  ي   اننيرنت( والصل و ر ) .ويًار دًنار لراصر( 100) 2011ار لال 
 

 :مصرف دجمة والفرات لمتنمية واالستثمار -14
Dijah& Furat Bank for Development& Investment 

يسب  فزياانو، الااييح أيالايو 24/8/2005و ر  د ي  الاففرات فيينوً  الانسيروار ار أسس 
يالاًر و والل  ون اف دوات . الصد يدأ افو ر  ي1/2/2007والاام  افينع افور ًز اف راصر ار 

الافوني ات افو راً  ذات افوسيالا افراًل،   دوات افيواًل  ال دوات افيسايات افو راً  افو ييف  الاماا 
والصل و ر  د ي  ( .ويًار دًنار لراصر 300ً   رأس وا  افو ر  إفى ال  فيو اًًر اإلس وً 

  .(الاففرات فيينوً  الانسيروار ليى  ي   اننيرنت
 

 : Commercial Bank of Iraqف التجاري العراقيمصر  -15

                                                 

 باحث التقرير السٌىي لوصرف االتحاد الؼراقي. لن يتىفر لدي ال 

 لن يتىفر لدي الباحث التقرير السٌىي لوصرف الهدي. 

 لن يتىفر لدي الباحث التقرير السٌىي لوصرف دجلت والفراث للتٌويت واالستثوار. 

 .لن يتىفر لدي الباحث التقرير السٌىي لوصرف التجاري الؼراقي 
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 (15020002000) صادره اليرأس وا  يأسًسار 11/7/1992و ر  افي اًر اف راصر يياًرخ  أسس      
( 60يياااغ رأس واااا  افو ااار  ) 31/12/2010الييااااًرخ  ،  ااار   وسااااىو   ا ااا  ويًاااالن دًناااار لراصااار
    . ي   اننيرنت( )والصل و ر  افي اًر اف راصر ليى.ويًار دًنار لراصر

 

 : Rafidain Bankمصرف الرافدين العراقي -16
اليا ر ألوافو ار  1941( فسن  33و ر  افراادًن يوال ب افمانالن رصل )أسس 

، ور افو ر  يوراي  وي ددة     (  وسالن أف  دًنار50وداالع صدره )يرأس وا   19/5/1941
الطنر ًوارس اف ًرا  افي اًر  يًن اف دًد ون  وسًريو افياًر ً  يوريت أالنا ييالا ده  أال  و ر 

 1964افو ار  اأ نيً  اليدأ يافيالسل افيدًر ر دا   افمطر رل ور يوراي  دوج وي ددة يدا لال 
ياليًدىا ول و ر   1974 ويت افو ار  افي اًر  افير  انت ي و  ار اف را  يًث يل ار لال 

 يد افو ر  يطالرا  دًدا  1998، الار لال اف را اليًد ار افراادًن افذً أ يح افو ر  افي اًر اف
( فسن  22 ر ات اف او  رصل )ىال ييالفو افى  ر   لاو  وويال   فيدالف  ياف او  طيما أي ال صانالن اف

يد  افو ر  افى افوساىو  ار دلل انصي اد افالطنر ار و ا  اف ًرا  افي اًر  1997 ، اًل
ي ادً  فمطالات الا   طط افينوً  الار أطار افسًاسات انصالاسيروار اأوالا  اليمدًل افيواًل  فو يي  ا

، إذ ًمالل افو ر  يميال  افالداال يأنالاليا الاسيروار اأوالا  الاففالااض افنمدً  ار الافوافً  الافنمدً  فيدالف 
ور  افن اط انايوانر أىل اف ويًات انسيرواًر  افير  .افمانالن ووا رسوو يي  أال و انسيروار الا   اًل

)والصل و ر  افراادًن ليى  ي    ا افو ر  اًل يير ون افويال اأساسً  ف ويو النوالهًمالل يي
  .اننيرنت(

 

 : Rasheed Bankمصرف الرشيد العراقي -17
/ 1/11ااار يغاداد اليا اار لوياو ااار  1988( فسان  52أساس و ار  افر ااًد يوال اب افمااانالن رصال )      
اليياااااااًرخ  1997( فساااااان  22اواااااا  رصاااااال )الأ اااااايح  اااااار   لاواااااا  يوال ااااااب صااااااانالن اف اااااار ات اف  1988

( ارلااااا دا ااا  162أ ااايح رأس واااا  افو ااار  ويًااااًر دًناااار لراصااار ، الفااادا افو ااار  ) 4/12/2001
يد  افو ر  افى افوساىو  ار دلل انصي اد افالطنر ار و ا  افاف را  ا  الاسايروار ، اًل  اًرا  افي اًر
مااالل افو اار  ي اادة أن ااط   ميااال  افالداااال يأنالالياااأوااالا  اا  يافاادًنار اف راصاار ، اًل ا الااايح افيسااايات اف اًر

الافدالنر ال ذفع ايح يسايات افيالاًر يافادًنار اف راصار الافادالنر الافالدااال افراييا  الوانح انايواان الافيسايً ت 
، ليوااادات افوساايندً  الغًرىااا ) اااندًافو ااراً  الا  اادار  طايااات اف ااوان افدا يًاا  الاف ار ًااا  الااايح ان

 .(122:و در ساي 
 

                                                 

 رير السٌىي لوصرف الرافديي الؼراقي.لن يتىفر لدي الباحث التق 

  .لن يتىفر لدي الباحث التقرير السٌىي لوصرف الرشيد الؼراقي 
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عرض نتائج البحث وتحميميا :الثانيالمحور   
ًس ى ىذا افوييث افى لرض نيااج افيياث اليوااداا لياى ي اض اأساافًب الاأدالات اإلي اااً  
ااا  الاأالسااااط افيساااايً  فيويغًااارات الامرايياااا  فويغًااارات افيياااث الامرايياااا الافويوريااا  ياااافي رارات الافنساااب افوااًل

ًااااًر فمًااااس وااادًات ي ااايت افماااًل لااان أالسااااطيا فغااارض ييدًاااد وسااايالا إ ايااا   ااا  ونياااا الاننيااارا  افو 
ًييااث ااار اف  صاا  انريياطًاا  يااًن افويغًاارات واان يًااث افيسااايً  ا اا ا لاان و اواا  انريياااط )يًرسااالن( 

 .صالييا الاي اىيا اليافيافر ايال و ًار فمًاس صالة الاي اه اف  ص  يًن ويغًًرن أال أ رر
 معايير نظام المدفوعات :أوالً 
افالصااات افونفاااذ ًورااا  ي اااافً  فيزيااااان افاااذًن ن ًسااايطً الن افال اااال  افاااى يسااااياييل  :الوقدددت المنفدددذ – 1

و ن صًاس ىذا افو ًار ون      وس  أساي  الىر  وا ويًن  ار   :اآليريافالصت افوناسب ، اًل

( الىاال وًا  لاافر  اداا أااراد لًنا  افيياث ياال  امارة 4.71( افالساط يسااير ًيياغ )8ًظير اف ادال  ) -1
ًاث افالصات ااار يياال  اأواالا  ياًن افو اار  لواا  ااان ليًاو ساايما أً صيا  ينفًاذ نظااال )ًال اد اار  وان ي

ي ااح ذفااع واان  اا   ي اارارات اإل اياا  في ًناا  إذ  اناات نسااي  )(افواادااللات انف يرالناار  يًاار  %( 71، اًل
ا  اأواالا  يااًن %(  يًار 29، النساي  ) اداا  ، الىاذا وؤ ار ًاد  لياى ال االد اار  وان يًاث افالصات اار يياًل

ؤ ااد ذفااع در اا  اننياارا  افو ًاااًر الافااذً ييااغ ليًااو سااايما أً صياا  ينفًااذ افنظااال لوااا  ااان افو ااار  ، اًل
 ( الافذً ًد  ليى ي انس لافر ار أراو لًن  افييث.0.47)

 ( التكرارات والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري 8جدول رقم )
 لمفقرة األولى من معيار الوقت المنفذ

 
 

 يًر 
  داا 

 غًر   غًر ويالسط  يًر
  داا 

افالسط  افو والع
 افيساير

اننيرا  
 افو ًاًر

  17 0 0 0 5 12 افي رار

4.71 

 

 %100 0 0 0 % 29 % 71 افنسي   0.47

( الىااال وًااا  لااافر أااااراد لًنااا  افييااث ياااال  امااارة 3.53( افالسااط افيسااااير ًيياااغ )9ًظياار اف ااادال  ) -2
ي ح ذفع ون     ي رارات اإل اي  في ًن  إذ  انات نساي  (نظامالوقت الالزم لتنفيذ الحوالة خالل ال) ، اًل
ؤ اد ذفاع در ا   18%( ويالسط اًوا ييغ  نسي  ) 18%(  يًرال  يًر  داا ، النسي  ) 64) %(  غًر، اًل

 .( اًل ًر افى ي انس ار أراو لًن  افييث0.87اننيرا  افو ًاًر الافذً ًييغ )
 ة والوسط الحسابي واالنحراف المعياري ( التكرارات والنسب المئوي9جدول رقم )

 لمفقرة الثانية من معيار الوقت المنفذ
 

اننيرا  افالسط  افو والع غًر   غًر ويالسط  يًر يًر  
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 افو ًاًر افيساير  داا   داا  
  17 0 3 3 10 1 افي رار

3.53 

 

 %100 0 % 18 % 18 % 58 % 6 افنسي   0.87

 

( الىااال وًاا  وميااال  أاااراد لًناا  افييااث يااال  اماارة 3.41يساااير ًييااغ )( افالسااط اف10ًيااًن اف اادال  ) - 3
ي اح ذفاع وان  ا   ىل تواجيون مشاكل عند تنفيذ الحدواالت تعيدق تنفيدذىا فدي الوقدت الحقيقدي) (، اًل

%( ويالسااط اًوااا ييغااا   35، النسااي  )%(  يًاار ال يًاار  اااداا  47ي اارارات اإل اياا  في ًناا  إذ  انااات نسااي  )
ؤ  18نسي  ) ًر افاى ي اانس اار ( اًل ا0.93 د ذفع در   اننيرا  افو ًاًر الافذً ًييغ )%(  غًر، اًل

 .، الىذا ًؤ د ال الد و ا   الاص ً  ار ينفًذ افيالانت الي    لاا   يًر أواوياأراو لًن  افييث
 

 (11جدول رقم )
 التكرارات والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 قت المنفذلمفقرة الثالثة من معيار الو 
 

 
 

 يًر 
  داا 

 غًر   غًر ويالسط  يًر
  داا 

افالسط  افو والع
 افيساير

اننيرا  
 افو ًاًر

  17 0 3 6 6 2 افي رار

3.41 

 

 %100 0 % 18 % 35 % 35 % 12 افنسي   0.93

 

( الىااال وًاا  لااافر أاااراد لًناا  افييااث يااال  اماارة 3.94( افالسااط افيساااير ًييااغ )11ًظياار اف اادال  ) 4 -
ي اح ذفاع وان  ا   ي ارارات اإل ايا  في ًنا  إذ  انات(الصات افينفًاذ فييالافا  ي يفا  فيزياالن)ًورا   نسااي   ، اًل

ؤ اااد ذفاااع  12%( ويالساااط، اًواااا ييغااات نساااي  ) 12، النساااي  )%(  يًااار ال يًااار  اااداا  76) %(  اااغًر، اًل
ر افاى ، الىاذا ً اًراو لًنا  افيياث( اًل اًر افاى ي اانس اار أ0.96در   اننيرا  افو ًااًر الافاذً ًيياغ )

 أن الصت ينفًذ افيالاف  ًور  ي يف  فيزيالن.
 

(11جدول رقم )  
 التكرارات والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 لمفقرة الرابعة من معيار الوقت المنفذ
 

 
 

 يًر 
  داا 

 غًر   غًر ويالسط  يًر
  داا 

افالسط  افو والع
 افيساير

اننيرا  
 افو ًاًر
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  17 0 2 2 8 5 افي رار

3.94 

 

 %100 0 % 12 % 12 % 47 % 29 افنسي   0.96

 

( الىااال وًاا  لااافر أاااراد لًناا  افييااث يااال  امااارة 3.94( افالسااط افيساااير ًييااغ )12ًيااًن اف اادال  ) -5
ي اح ذفاع وان  ا   ي ارارات اإل ايا  في ًنا  إذ  انات نساي  )يعتبر الوقدت عامدل ميدم لمنظدام)  88( ، اًل

ؤ ااااد ذفااااع در اااا  اننياااارا  افو ًاااااًر الافااااذً ًييااااغ %(  ااااغًر 12) %(  يًاااار ال يًاااار  ااااداا، النسااااي  ، اًل
، الىاااذا ً اااًر افاااى أىوًااا  افالصااات   اوااا  ويااال فينظاااال ًر افاااى ي اااانس اااار أراو لًنااا  افيياااث( اًل ااا0.99)

 .افودااللات

 (12جدول رقم )
 التكرارات والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 قت المنفذلمفقرة الخامسة من معيار الو 
 

 
 

 يًر 
  داا 

 غًر   غًر ويالسط  يًر
  داا 

افالسط  افو والع
 افيساير

اننيرا  
 افو ًاًر

  17 0 2 0 5 10 افي رار

3.94 

 

 %100 0 % 12 0 % 29 % 59 افنسي   0.96

 

و ان صًااس اف طار   يفا  إ اراوات أدارة  الىال افو ًار افرانر ون و اًًر نظال افوادااللاتالخطر:  - 2 اًل
و ان صًااس ىاذا افو ًاار ال افًاا وان  ا    وسا    افو اطر افير ًي ارض فياا افنظاالطر ور   يفاف  ، اًل

   :اآليرامرات الىر ليى افنيال 
امارة ( الىال وً  لافر  داا أاراد لًن  افيياث ياال  4.53( افالسط افيساير ًييغ )13ًيًن اف دال  ) - 1

ر اأ ياازة الافيراو ًااات افو اا (، )ًمااالل و اارا ل ييياادًث اليطاااًل رييطاا  ي واا  نظااال افواادااللات ي ااالرة دالًر
ي ح ذفع ون     ي رارات اإل اي  في ًنا  إذ  انات نساي  ) %(  6النساي  ) ،%(  يًار ال يًار  اداا  94اًل

ؤ ااد ذفااع در اا  اننياارا  افو ًاااًر الافااذً ًييااغ )ويالسااط ( اًل ااًر افااى ي ااانس اليالاااا  ااار أراو 0.62، اًل
ر افيراو ًاات افورييطا  ي وا   ، الىاذا ً اًر افاى صًاال افو ار ييثلًن  اف ا  يييادًث اليطااًل الي االرة دالًر

 .نظال افودااللات
 

 ( التكرارات والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري 13جدول رقم )
 لمفقرة األولى من معيار الخطر

 

اننيرا  افالسط  افو والع غًر   غًر ويالسط  يًر يًر  
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 افو ًاًر افيساير  داا   داا  
  17 0 0 1 6 10  رارافي

4.53 

 

 %100 0 0 % 6 % 35 % 59 افنسي   0.62

 

أااراد لًنا  افيياث ياال  امارة  داا ( الىال وً  لافر 4.12يساير ًييغ )افالسط اف( 14يًن اف دال  ) - 2
ي اح ذفاع  Token, Four eyes. Passwordىدل تعتقدد الميدزات األمنيدة بالنظدام كافيدة مثدل ) (2 اًل

%( وان  6اًواا  نات نساي  ) ،%(  يًار ال يًار  اداا  88ت اإل اي  في ًن  إذ  انت نسي  )ون     ي رارا
، ال ااان ىناااع ي ااانس ااار أراو %( واان إ ايااات اف ًناا   ااغًر 6الييااغ نسااي ) ،إ ايااات اف ًناا  ىاار ويالسااط

ناع افوسي دو  وان صيا  افي اأونً الىذا ًؤ د أن افوًزات  (،0.78لًن  افييث إذ ييغ اننيرا  افو ًاًر )
 .ون ان ي س الافسرص  انف يرالنً  اأوالا اف و  افويي   ىر  ااً  فيواً   الا  راواتافور ًز اف راصر 

 (14جدول رقم )
 التكرارات والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 لمفقرة الثانية من معيار الخطر
 

 
 

 يًر 
  داا 

 غًر   غًر ويالسط  يًر
  داا 

افالسط  افو والع
 افيساير

اننيرا  
 افو ًاًر

  17 0 1 1 10 5 افي رار

4.12 

 

 %100 0 % 6 % 6 % 59 % 29 افنسي  0.78

 

امارة أااراد لًنا  افيياث ياال   اداا ( الىاال وًا  لاافر 4.06يساير ًيياغ )افالسط اف( 15يًن اف دال  ) -3
ي اااح ذفاااع وااان  ااا، (افي يًواااات اف ا ااا  ينظاااال افوااادااللات  ااًااو أن )ىاا  ي يماااد اإل ايااا      ي اااراراتاًل

، ىار  اغًر%( ون إ اياات اف ًنا   6اًوا  نت نسي  ) ،%(  يًر ال يًر  داا  94في ًن  إذ  انت نسي  )
الىااذا ً ااًر افااى أن  ،(0.66ال اان ىناااع ي ااانس اار أراو لًناا  افييااث إذ يياغ در اا  اننياارا  افو ًااًر )

 .افي يًوات افويي   ىر  ااً  فيمًال ي ويًات افنظال
 (15قم )جدول ر 

 التكرارات والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
 لمفقرة الثالثة من معيار الخطر

 

 
 

 يًر 
  داا 

 غًر   غًر ويالسط  يًر
  داا 

افالسط  افو والع
 افيساير

اننيرا  
 افو ًاًر
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  17 0 1 0 13 3 افي رار

4.06 

 

 %100 0 % 6 0 % 76 % 18 افنسي  0.66

 

( الىااال وًاا  لااافر أاااراد لًناا  افييااث يااال  اماارة 3.59( افالسااط افيساااير ًييااغ )16ف اادال  )ًظياار ا -4
ي ااح ذفااع اإل اياا   واان  اا   ي اارارات )ًي اارض افنظااال ااار و اارا ل افااى و اااطر افسااًالف  الانايوااان(، اًل

%(  17، اًوااا ييغاات نسااي  )%( ويالسااط 12، النسااي  )%(  يًاار ال يًاار  ااداا  71، إذ  اناات نسااي  )في ًناا 
ؤ اااد ذفاااع در ااا  اننيااارا  افو ًااااًر الافاااذً ًيياااغ ) اااغًر ( اًل اااًر افاااى ي اااانس اااار أراو لًنااا  0.87، اًل

افو اار  لًنا  افيياث يي ارض افاى و ااطر افساًالف  ي ا    يًار وان  ا   افييث، الىاذا ً اًر افاى أن 
 .افنظال

 

 (16جدول رقم )
 التكرارات والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 الرابعة من معيار الخطر لمفقرة
 

 
 

 يًر 
  داا 

 غًر   غًر ويالسط  يًر
  داا 

افالسط  افو والع
 افيساير

اننيرا  
 افو ًاًر

  17 0 3 2 11 1 افي رار

3.59 

 

 %100 0 % 17 % 12 % 65 % 6 افنسي  0.87

 

امااارة  ( الىااال وًاا  لااافر أاااراد لًناا  افييااث يااال 3.59( افالسااط افيساااير ًييااغ )17ًيااًن اف اادال  ) -5
ي ح ذفع ون     ي رارات اإل اي  في ًن  إذ  انات نساي ي ل افو اطر افير ًالا ييا افنظال)  76) (، اًل

ؤ اااد ذفاااع در ااا  اننيااارا   18، اًواااا ييغااات نساااي  )%( ويالساااط 6%(  يًااار، النساااي  ) %(  اااغًر، اًل
افو ااار  أن ، الىااذا ً ااًر افااى  ااانس ااار أراو لًناا  افييااث( اًل ااًر افااى ي0.79افو ًاااًر الافااذً ًييااغ )

 .لًن  افييث يي رض افى و اطر  يًرة ون     يطيً  افنظال

 (17جدول رقم )
 التكرارات والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 لمفقرة الخامسة من معيار الخطر
 

 
 

 يًر 
  داا 

 غًر   غًر ويالسط  يًر
  داا 

افالسط  افو والع
 افيساير

اننيرا  
 افو ًاًر
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  17 0 3 1 13 0 رافي را

3.59 

 

 %100 0 % 18 % 6 % 76 0 افنسي  0.79

 

2  يفا  افينااى افيييًاا ... افااخ( ياار يي ياا  يافنظاال ) يفاا  اف ويًاااتالي او   وًاال أنااالاع اف يا  اف :الكمددف -3
و ن صًاس ىذا افو ًار ال فًا ون      وس  امرات الىر  وا ويًن  ليى افنيال   .اآليراًل

( الىااال وًاا  وميااال  أاااراد لًناا  افييااث يااال  اماارة 3.47( افالسااط افيساااير ًييااغ )18ًيااًن اف اادال  ) - 1
ي ح ذفع ون     ي رارات اإل ايا  في ًنا  إذ  انات()ودا يأرًر  ي  اأنظو  ليى افيالانت نساي   ، اًل

ؤ اد ذفاع در ا  اننيارا  18:، النساي  )%( ويالساط 23، النساي  )%(  يًر ال يًر  داا  59) (  اغًر اًل
يياًن وان  ا   ذفاع أن ي انس اليالاا  ار أراو لًن  افيياث( اًل ًر افى 0.87افذً ًييغ )افو ًاًر ال  ، اًل

 .اف ي  يؤرر ليى افيالانت
 

 ( التكرارات والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري 18جدول رقم )
 لمفقرة األولى من معيار الكمف

 

 
 

 يًر 
  داا 

 غًر   غًر ويالسط  يًر
  داا 

افالسط  عافو وال 
 افيساير

اننيرا  
 افو ًاًر

  17 0 3 4 9 1 افي رار

3.47 

 

 %100 0 % 18 % 23 % 53 % 6 افنسي   0.87

ىا  )أاراد لًن  افيياث ياال  امارة  وميال ( الىال وً  3.29يساير ًييغ )افالسط اف( 19اف دال  ) يًن 2 -
ي ح ذفع وان  ا   ،(تييسيب اف ي  اف افً  ار افيياًل ت ار لزال  افزياان لن افيياًل  ي ارارات  اًل

اف ًناا  %( واان إ ايااات  12) اًوااا  ناات نسااي  ،%(  يًاار ال يًاار  ااداا  53اإل اياا  في ًناا  إذ  اناات نسااي  )
، ال ااان ىناااع ي اايت وميااال  ااار أراو لًناا  %( واان إ ايااات اف ًناا   ااغًر 35) الييااغ نسااي  ،ىاار ويالسااط

 .(1.10افييث إذ ييغ اننيرا  افو ًاًر )
 

 ( التكرارات والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري 19جدول رقم )
 لمفقرة الثانية من معيار الكمف

 

 
 

 يًر 
  داا 

 غًر   غًر ويالسط  يًر
  داا 

افالسط  افو والع
 افيساير

اننيرا  
 افو ًاًر

   17 0 6 2 7 2 افي رار
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 1.10 3.29 %100 0 % 35 % 12 % 41 % 12 افنسي 

 

 يفا  )( الىال وً  لافر أاراد لًن  افيياث ياال  امارة 3.71يساير ًييغ )افالسط اف( 20ال  )يًن اف د -3
ي اح ذفاع ،( RTGS , ACHأ اراو لويًا  افيياال  ياليمااد ل وناساي  ساالاو  انات فينظاال  وان  ا    اًل

ا  يًار، %( 52ال انات نساي  ) %(  يًار  اداا  18ي رارات اإل اي  في ًنا  إذ  انات نساي  )  ا  نات نساي اًو 
ال اان ىنااع ي اانس اليالااا  اار  %(، 12ال  يت افنساي  اأصا  )  غًرون إ ايات اف ًن  ىر %(  12)

افويي اا  ىاار  افي يًواااتأن  ً ااًر افااىالىااذا  (،0.98أراو لًناا  افييااث إذ ييااغ در اا  اننياارا  افو ًاااًر )
 .فيمًال ي ويًات افنظال ااً  

 سابي واالنحراف المعياري ( التكرارات والنسب المئوية والوسط الح21جدول رقم )
 لمفقرة الثالثة من معيار الكمف

 

 
 

 يًر 
  داا 

 غًر   غًر ويالسط  يًر
  داا 

افالسط  افو والع
 افيساير

اننيرا  
 افو ًاًر

  17 0 3 2 9 3 افي رار

3.71 

 

 %100 0 % 18 % 12 % 52 % 18 افنسي  0.98

 

وًاا  وميااال  أاااراد لًناا  افييااث يااال  اماارة  ( الىااال3.29( افالسااط افيساااير ًييااغ )21ًظياار اف اادال  ) -4
ي اح ذفاع وان  ا   ي ارارات اإل ايا ()وا ومدار اف ي  افير ًفر يا ليً ل افينع افور اًز في ًنا  إذ  ، اًل

، الييغااات ساااط%( ويال  35، اًواااا  ااا يت نساااي  )%(  يًااار 29، النساااي  )%(  يًااار  اااداا  12 اناات نساااي  )
ؤ د ذفع در   اننيرا   24نسي  ) ًر افاى ي اانس اار ( اًل ا0.98افو ًاًر الافذً ًييغ )%(  غًر، اًل

 .افينع افور ًز ً ل  ي   يًرة  دا ليى ىذا افنظال، الىذا ً ًر افى أن أراو لًن  افييث
 

 ( التكرارات والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري21جدول رقم )
 لمفقرة الرابعة من معيار الكمف

 

 
 

 يًر 
  داا 

 غًر   غًر ويالسط  يًر
  داا 

افالسط  افو والع
 افيساير

اننيرا  
 افو ًاًر

  17 0 4 6 5 2 افي رار

3.29 

 

 %100 0 % 24 % 35 % 29 %12 افنسي  0.98
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( الىااال وًاا  لااافر أاااراد لًناا  افييااث يااال  امااارة 3.59( افالسااط افيساااير ًييااغ )22ًيااًن اف اادال  ) -5
ي ح ذف(ي ل افو اطر افير ًالا ييا افنظال)  76) ع ون     ي رارات اإل اي  في ًن  إذ  انات نساي ، اًل

ؤ اااد ذفاااع در ااا  اننيااارا   18، اًواااا ييغااات نساااي  )%( ويالساااط 6%(  يًااار، النساااي  ) %(  اااغًر، اًل
افو ااار  ، الىااذا ً ااًر افااى أن ًر افااى ي ااانس ااار أراو لًناا  افييااث( اًل اا0.79افو ًاااًر الافااذً ًييااغ )

 .  يطيً  افنظاللًن  افييث يي رض افى و اطر  يًرة ون   
 

 ( التكرارات والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري 22جدول رقم )
 لمفقرة الخامسة من معيار الكمف

 

 
 

 يًر 
  داا 

 غًر   غًر ويالسط  يًر
  داا 

افالسط  افو والع
 افيساير

اننيرا  
 افو ًاًر

  17 0 3 1 13 0 افي رار

3.59 

 

 %100 0 % 18 % 6 % 76 0 افنسي  0.79

 
 اختبار فرضيات البحث -:ثانياً 
 تحميل عالقات االرتباط بين المتغيرات األساسية ألنموذج البحث الرئيسة. -1

ًنيغاااار صياااا  افمًااااال يا ييااااار أً ار ااااً  واااان ىااااذه اففر ااااًات ا ييااااار ل صااااات انريياااااط افيًنًاااا   
رال اف وا  لياى ا يياار ل صاات ( الون Pearson Correlationفو النات اأساس فألنوالذج ياسي وا  )

 اريياط الاننيدار يًن افو النات اأساس أنوالذج افييث.
 
 
 

 ( درجة االرتباط والمعنوية بين متغيرات البحث الفرعية23جدول )
 ، مع الفاعمية المصرفية()الوقت المنفذ، الخطر، الكمفة

 

 المتغير المستقل         
 

 المتغير التابع

 

 اتمعايير نظام المدفوع
 الكمفة الخطر الوقت المنفذ

 (*) 1.338 (**) 1.717 (**) 1.771 الفاعمية
 و ر ات افياسالب ول إلادة افينظًل  :افو در
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 ( 1.11** مستوى المعنوية )
           (1.15المعنوية  ) * مستوى 

 

  (  اليوسايالا و ن0.770ييغت صًو  و او  انريياط ياًن و ًاار افالصات افونفاذ الاففاليًا )(  ا ( 0.01اًل
 الىال اريياط صاًل ووا ً ًر افى ال الد ل ص  اريياط و ناًل .

 (  اا  )0.707ييغاات صًواا  و اواا  انريياااط يااًن و ًااار اف طاار الاففاليًاا ( الىااال 0.01( اليوساايالا و ناًل
 اريياط صاًل ووا ً ًر افى ال الد ل ص  اريياط و ناًل .

 (  اا  )0.338ييغاات صًواا  و اواا  انريياااط يااًن و ًااار اف يفاا  الاففاليًاا ( الىااال 0.05( اليوساايالا و ناًل
 اريياط صاًل ووا ً ًر افى ال الد ل ص  اريياط و ناًل .

ذات داللدة معنويدة بدين نظدام المددفوعات  ارتبداط توجد عالقدةالىذا ً ًر افى صيال  اففر ً  اأالفاى )
 (الفاعمية المصرفيةوأثره عمى  االلكتروني

 (24جدول رقم )
 ولكل سنة كمياً  ات البحث المعايير والفاعميةدرجة االرتباط والمعنوية بين متغير 

 

 المتغير التابع                         
 المتغير المستقل

 الفاعمية
2119 2111  2111 

 معايير نظام المدفوعات
 

 )**(1.931  )**(1.743  )**(1.941 

  

 و ر ات افياسالب ول إلادة افينظًل  :افو در 
 ( 1.11** مستوى المعنوية )

           (1.15المعنوية  ) * مستوى 
( 0.931الاففاليً  )و اًًر نظال افودااللات ( يًن 2009ييغت صًو  و او  انريياط فسن  ) -:أالنا 

و ن يًان ذفع 0.01اليوسيالا و ناًل  ) ( الىال اريياط صاًل ووا ً ًر افى ال الد ل ص  اريياط و ناًل ، اًل
    ىذا اف ال الىر  وا ويًن  ياف دال  يانير: ون     وراصي  ألوا  افو ار  لًن  افييث  

 (25 دال  رصل )
  2009، افوال الدات افويداالف  ف ال و د  دالران و والع افوال الدات، افوال الدات افرايي 

 1-1111 1-1111 9-1111 المصرف

9 68411 168191 18111 

1 18141 9118516 18114 

1 18911 18911 18961 

4 68111 158111 68111 
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5 98111 1618111 98111 

6 18619 118159 18411 

1 18111 118191 918111 

1 68111 1918911 18999 

1 18111 9118911 18611 

91 18154 1118141 18166 

99 918111 9118111 918199 

91 18191 5618641 18115 

91 918914 1118114 918615 

94 58141 1118114 58949 

95 68111 94918111 6.111 

96 918111 1418111 998411 

91 98149 18191 18411 

 .2009افيماًرر افسناًل  فيو ار  لًن  افييث ف ال  :افو در
( 0.743الاففاليًااا  )و ااااًًر نظاااال افوااادااللات ( يااًن 2010ييغاات صًوااا  و اوااا  انرييااااط فسااان  ) -:ثانيددداً 

و ان يًاان ذفاع ( الىال اريياط صاًل ووا ً ًر افاى ال االد ل 0.01اليوسيالا و ناًل  ) ا ، اًل صا  ارييااط و ناًل
 ون     وراصي  ألوا  افو ار  لًن  افييث     ىذا اف ال الىر  وا ويًن  ياف دال  يانير: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (26 دال  رصل )
 2010، افوال الدات افويداالف  ف ال و د  دالران و والع افوال الدات، افوال الدات افرايي 

 

 المصرف 1191-9 1191-1 1191-1

68911 548511 58546 9 

18969 9158515 18515 1 

68111 1158611 68941 1 

968165 9118111 958511 4 

98169 18991 998611 5 

18411 118159 18619 6 

918111 118191 18111 1 
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18999 1918911 68111 1 

18611 9118911 18111 1 

1118911 1198146 18191 91 

18141 118519 18115 99 

18161 91118991 18114 91 

18161 9618114 18411 91 

48166 9148119 48111 94 

18415 95518111 18411 95 

998116 1968191 998914 96 

58164 9158511 18411 91 

( 0.940الاففاليًااا  )و ااااًًر نظاااال افوااادااللات ( ياااًن 2011ييغااات صًوااا  و اوااا  انرييااااط فسااان  ) -:ثالثدددا
و ان يًاان ذفاع ( الىال ا0.01اليوسيالا و ناًل  ) ا ، اًل ريياط صاًل ووا ً ًر افاى ال االد ل صا  ارييااط و ناًل

 ون     وراصي  ألوا  افو ار  لًن  افييث     ىذا اف ال الىر  وا ويًن  ياف دال  يانير:
 (27 دال  رصل )

 2011، افوال الدات افويداالف  ف ال ، افوال الدات افرايي و د  دالران و والع افوال الدات

 الوصرف 8100-0 8100-8 8100-2

08.59592222 020.252 00.5298 0 

2.92022509 282.902 2.9599 8 

2.59220928 022.819 2.2282 2 

00.2922995 92.299 1.1018 2 

5.502850022 295.892 5.2209 5 

2.925252028 22.159 9.9295 2 

009.9220225 808.295 2.2212 9 

9.582212922 092.922 9.8022 2 

9.19215052 280.228 2.9299 9 

5.299222292 59.129 5.1898 01 

9.285828229 29.129 2.2121 00 

5.299201900 25.022 2.5009 08 

90.29981902 099.992 2.8222 02 

9.005211222 822.592 2.9212 02 

2.228052258 022.210 9.2529 05 

9.210852985 91.529 9.1829 02 

012.2219228 299.282 5.9592 09 

 

  .اختبار هؼاهل التأثير لوتغيراث البحث الرئيست والفرػيت 8 -

ظير ون اف دال  )  (، الان افسيب افذً ًم  الراو اسي وا  ىذه t( ال)F( ال الد ا ييارات )27اًل
 ير:ان ييارات ىال اآل

 را  ( الىر و ادف  فوy=a+b x( ييد  يًان و ناًل  و ادف   ط اننيدار أً )Fًسي و  ا ييار ) -1
 افيايل. افويغًر ارافوسيم  ًؤرر  و ناًل  يأرًر افويغًر افوسيم  ار افو يود، أً أن افويغًر

 (.β( ييد  يًان و ناًل  و او  اننيدار )tًسي و  ا ييار ) -2

فاعمية المصارففي  معايير نظام المدفوعاتتأثير  (28) رقم جدول  

المتغير  قيمة  قيمة ( tقيمة ) βالمتغير 
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معامالت   المستقل
 االنحدار

 المعنوية لمحسوبةا
Sig  

 ²R (اختبارF) المعتمد المعنوية 

معددددددددددددايير 
نظددددددددددددددددددام 
 المدفوعات

 

a 
 

599.87 

 

2.394 

 

0.30 

 

0.228 
 

4.418 

 

مية 0.053
فاع

ال
 β -136.8  -2.102 0.053 

  .و ر ات افياسالب ول إلادة افينظًل :افو در
(  0.228²R=دًااد يافنسااي  فو اااًًر نظااال افواادااللات صااد ييااغ )( أن و اواا  افيي28ً يااظ واان اف اادال  )

%( واان اففاليًاا ، إوااا ياااصر افنسااي  ي ااالد افااى 23يو نااى أن و اااًًر نظااال افواادااللات يساايل ااار يفسااًر )
ا  )=F 4.418الصد ييغت صًو  ) لالاو  أ را. ( 0.05( افويساالي  ا يار وان اف دالفًا  لناد وسايالا و ناًل

وىددذا يؤكددد قبددول الفرضددية فواادااللات يااؤرر ااار اففاليًاا  الف نيااا  اا ًف . الىااذا ً ناار أن و اااًًر نظااال ا
الفاعميدة وأثدره عمدى يوجد اثر ذو داللة معنويدة بدين نظدام المددفوعات االلكتروندي الثانية والتي مفادىا )

 (.المصرفية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (29) رقم جدول
 فاعمية المصارف كمياً في  معايير نظام المدفوعاتتأثير 

ANOVA 

 .Sum of Squares df Mean Square F Sig السٌت                            

1111 Between Groups 1414118619 1 111558511 18194 .116 

Within Groups 111558641 1 11118664   

Total 1665558111 96    

1191 Between Groups 118511 1 18111 98161 .111 

Within Groups 18119 1 98111   
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Total 118511 96    

1199 Between Groups 1195198411 1 146918411 18964 .149 

Within Groups 116118111 1 991118511   

Total 1199118411 96    

 Between Groups 9111198116 1 991118116 18561 .111 الفاػليت

Within Groups 911618111 1 94198491   

Total 9999198161 96    

 و ر ات افياسالب ول إلادة افينظًل. :افو در 
( ألااا ه أن فو ااااًر نظاااال افوااادااللات ياااأرًر اااار االيًااا  29ف ااادال  )ا، يييًااا  افييااااًنًي اااح وااان  ااا   

افو اار  الييسااب وااا ياال اف واا  يااو واان  اا   وراصياا  ألوافيااا فيساانالات افسااايم  الىاار ويًناا  واان  اا   
اااا  )2009( أن ساااان  )38اف اااادال  ) (  ااااان وساااايالا 2010، الااااار ساااان  )(116.(  ااااان وساااايالا افو ناًل
اا  ) اا  )2011، الااار ساان  )( أً ن ًال ااد يااأرًر و ناااًل232.افو ناًل ، الىااذا (141.(  ااان وساايالا افو ناًل

ًؤ د ياأرًر و ااًًر نظاال افوادااللات اار االيًا  افو اار  الياذفع ًو ان صياال  اففر اً  افرانًا  الافيار  اان 
 (.الفاعمية المصرفيةوأثره عمى اللة معنوية بين نظام المدفوعات االلكتروني يوجد اثر ذو دوفادىا )

 
  :االستنتاجات

أن نظال افودااللات انف يرالنر صي  افيا   افى يو  افنمالد اليافيافر صي  ون و اطر افسرص   -1
 الاف ًاع الافيي .

ً  ون افسرص  الافي لب     افي ًر ات الافمالانًن ي  الص أنظو  افودااللات انف يرالنً  فييوا -2
 الان ي س.

 ً ب أن ًيالاار فنظال افودااللات انف يرالنر افينى افيييً  اف اوي   اأ يزة الافيراو ًات.  -3
أن ون يًن أىدا  نظال افودااللات انف يرالنر ىال يميً  ايرة يياد  اف  الع يًن افو ار  الىذا  -4

ر، أً  ان الصت إ راو لويً  افيساًل  يًن وا نيظناه صي  ينفًذ نظال افودااللات انف يرالن
 افو ار   يًر  داا أوا أنن اي الن يساًل  يياد  اف  الع يًن افو ار  يسرل   يًرة. 

ً ب أن ً الن افنظال ليى در   لافً  ون افسًر  اللدل اف داع الان ي الن اًو افوًزات اأونً   -5
أال  Six Eyesياف رالرة يطيً  ويدأ  لافً  ون  وًل افو اطر افير ًي رض فيا افنظال الان ي الن

Eight Eyes  يدنا ونFour Eyes. 
سًيل اسي دال لوي  افًالرال ار نظال افودااللات انف يرالنر ياإل اا  افى لوي  افدًنار اف راصر  -6

 الافدالنر اأوًر ر. 
ي ل ييدًث نظال افودااللات انف يرالنر اف راصر سًًزد ون  فاوة لو  افنظال يوا ًيناسب ال  -7

 افيدامات افنمدً  الافوافً  ال    اف را  و ان الساي   ذب فيوسيرور )افويير الاأ نير(.
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ييًن أن اغيب افو ار  افي اًر  اف راصً  ييا   افى  الادر إداًر  ون يوي  اف يادات اف يًا الذات  -8
ر افن اط افو رار  .ان ي اص فغرض ينوً  اليطاًل

ً  صد اسيطالت ون     ينفًذ نظال افودااللات انف يرالنر ييًن أن افو ار  افي اًر  اف راص -9
افي يص  رًراا ون افو ا   الأ راو افيياًل ت افوافً  يسرل  اليدص  الييمً  افوًزة افينااسً  ول 

  .ي  يا
الصد ييغت صًو   افو راً ،ال الد ل ص  اريياط اليأرًر يًن نظال افودااللات انف يرالنر الاففاليً   -10

(F= 4.418ا )(  الىذا ً نر أن نظال 0.05فويسالي  ا ير ون اف دالفً  لند وسيالا و ناًل )
  .افودااللات انف يرالنر ًؤرر ار االيً  افو ر  الف نيا   ًف 

يو نى  R2= (0.223)يل اسي دال و او  افييدًد يافنسي  فنظال افودااللات انف يرالنر الصد ييغ  -11
، إوا ياصر افنسي  %( ون اففاليً 23ار يفسًر )يسيل أن و اًًر نظال افودااللات انف يرالنر 

 .ي الد افى لالاو  أ را
 

 :التوصيات
ات  وا  -1  ًنيغر ليى افينع افور ًز اف راصر ال ل اإلسيرايً ً  افالطنً  اف اوي  فنظل افدال الافيساًل

 ار يمً  افينالع افور ًز .
ر اف راصر نن اف رًر ون افناس ن ً ب اإلل ن الاإلا اح الاف فااً  لن نظال افودااللات انف يرالن -2

 ً راالن  ًااا لن ىذا افنظال. 
ر نظال افودااللات يافي زا  ون     يينر ايدث نظل يمنً  افو يالوات الافودااللات نال ر ي -3 يطاًل

ل اف دوات افو راً  يافي االن ول ايياد  ،انف يرالنً  الرال وسيالا افرماا  افو راً ، اليناًل
 اف ا  . افو ار  اف راصً  رايط افو ار  اف ريً  ال 

نال ر يافي االن افف ا  يًن افو ار  الافينع افور ًز اف راصر ي أن نظال افودااللات انف يرالنر  -4
ال ذفع ال ل افمالانًن الافي يًوات افوناسي  ف و  ىذا افنظال فونل يدالث لويًات افسرص  الافي لب 

 ال وًل افو اطر افير ًي رض فيا افنظال.
ر صسل افودااللات ار افينع افور ًز نيد ون يالاً -5 ر افينى افيييً  اف اوي  فينظال، ال ذفع يطاًل

اف راصر افى ودًًر  نن ىذا افنظال فو أىوً   يًرة ار افسًاس  افنمدً  الياإلو ان يياًل  اف  ب ور  
RTGS  أالACH . افى أصسال فوا ًؤدًان ون لو   يًر ار إ راو يياًل  اأوالا  يًن افو ار 
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