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 الملخص

وبعد التطورات الكبيرررا الترري  رردذل فرري الررف القطرراع وفرري   ،يعد القطاع المصرفي من اهم القطاعات االقتصادية والداعمة للعملية االقتصادية   

 مختلف دول العالم ال سيما الصيرفة اإللكترونية وما تبعتها من تغيرات في مختلف مجاالت العمل المصرررفي وتقررديم الخدمررة المصرررفية بطرا رر 

إللكترونية والف يجعل من النشاط المصرررفي ريررر مواكرر  إال ان النظام المصرفي العراقي الذي لم يصل إلى مرا ل متقدمة من التقنية ا  ،جديدا  

ال سيما أن اقتصاد المعلومات أخذ يشكل  جر الزاوية في االنطالق نحو تطررور ورقرري   ،للتطورات العالمية التي وصل اليها ريره من بلدان العالم

وتأذيرها في النظام المصرفي العراقرري بغيررة التعرررف وان هدف البحث االساسي هو الوقوف على تطور اقتصاديات المعلومات    ،المجتمعات كافة

على مدى استعمالها لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تعامالتها المصرررفية، سرروا  فرري عالقتهررا مرر  بعاررها او مرر  البنررف المركررزي او مرر  

 ا والفعالية في تقديم خدماتها المصرفية، والف من عمال ها او م  المؤسسات العالمية في محاولة منها للوصول بها إلى مستويات متقدمة من الكفا

 خالل معرفة مقومات ومعوقات ومخاطر عملها المصرفي االلكتروني.

 مصرف الرافدين.   ،القطاع المصرفي العراقي، الصيرفة االكترونية : الكلمات الفتتاحية
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Abstract 

           The most important economic sectors supporting the economic process is the banking sector, and after 

the major developments that took place in that sector and in various countries in the world, especially 

electronic banking and followed by changes in various areas of banking and banking service in new ways, but 
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the Iraqi banking system, Advanced stages of electronic technology, which makes the banking process not 

correspond to the global developments reached by other countries of the world, especially as the information 

economy is the cornerstone of the starting point for the development of the development of all societies, and 

the main research objective is the The development of the information economy and its impact on the Iraqi 

banking system in order to identify the extent of its use of ICT in its banking transactions, whether in relation 

to each other or with the Central Bank or with its clients or with international institutions in an attempt to 

reach them to advanced levels of efficiency and effectiveness in Providing banking services, through 

knowledge of the elements and constraints and risks of its electronic bankin 

Keywords : Electronic banking, The Iraqi banking sector, Rafidain Bank. 

 

 

 -المقدمة:

يعد القطاع المصرفي من أهررم القطاعررات االقتصررادية  اك رهررا     

ميررة الترري أفر تهررا  رراهرا اسررتجابة للتطررورات االقتصررادية العال

التي كان من المهم جداً الررذهاب بتجرراه التحرررر مررن القيررود العولمة  

وا الررة المعوقررات التشررريعية والتنظيميررة ولقررد ةررهدت السررا ة 

القرررن العشرررين وبدايررة هررذا القرررن المصرفية العالميررة فرري نهايررة  

العديد من التطورات تم لل اساسا في التوجه نحو البنرروا الشرراملة 

انررواع جديرردا مررن السياسررات  عالالمصرررفية واسررت واالنرردماجات

المعررامالت المصرررفية  عملالمختلفررةال السرريما التوسرر  فرري اسررت

 وريرهرراااللكترونية وتبني ادارا الجودا الشرراملة والخصخصررة ..  

لتي انعكسل بشكل واضح علررى اظنظمررة المصرررفية لغالبيررة دول ا

العررالم ، هررذه التطررورات الترري  ملتهررا  رراهرا العولمررة كانررل لهررا 

تأذيرات واسعة  يث أصرربحل مهمررة القررا مين علررى هررذه اظنظمررة 

االستفادا من االذار اإليجابيررة ومواجهررة االذررار السررلبية ، فررالتطور 

ا  المعامالت المصرفية واالتصررال التكنولوجي الكبير وعملية انج

وتقليل الجهد والوقل والتكلفررة اعتمررد علررى   للزبا نالسري  بالنسبة  

 اظسالي  االلكترونية الحدي ة في تقديم الخدمات المصرفية.

 ةالبحث تم تقسرريم البحررث الررى ذالذرر   هدفالوصول الى    ومن اجل  

 فقررد تنرراول الفصررل اظول اإلطررار  ،مبح ررينفرري  فصول كررل فصررل  

المفاهيمي للمنظومة المصرفية العراقية )مصرف الرافدين(  يررث 

تامن المبحث اظول منه هيكل الجها  المصرررفي العراقرري الررذي 

نرراول اإلصررال  أمررا المبحررث ال رراني فت ،يشررمل مصرررف الرافرردين

بيئررة فالمصرفي العراقرري )مصرررف الرافرردين( أمررا الفصررل ال رراني  

المبحررث اظول العمررل  ،وكفررا ا العمليررة المصرررفية اإللكترونيررة

 ،المصرررفي عبررر اظنترنيررل مررن  يررث المقرروم وطبيعررة العمررل

المبحث ال اني الكفا ا المصرفية الفصل ال الث الجانرر  التطبيقرري و

للمنظومة المصرفية العراقية " مصرررف الرافرردين"  يررث تاررمن 

المبحث االول الجان  التطبيقي لتحليل مقومررات العمررل المصرررفي 

االلكترونرري  ومعوقررات العمررل المصرررفي االلكترونرري والمبحررث 

 ال اني فقد كان االستنتاجات والتوصيات.

 -أهمية البحث:

البنرروا التجاريررة فرري   قرروم بررهتأتي أهمية البحث من الدور الذي ت  

 عمالباسررتوالررف    ،عملها وتحقي  أهدافها  إلنجا جمي  أنحا  العالم  

اظخرى في تقديم الخدمات   رونيةاإللكتةبكات االنترنل واظعمال  

المصرفية بكفا ا وفعالية أي ضمان جودتها للعمررال ، فاررال علررى 

التطور التكنولوجي المستمر الذي تحرراول تحقيقرره لتنويرر  خرردماتها 

التقنيررات االلكترونيررة وترروفير  عمالإلرضررا  عمال هررا والررف باسررت

 قاعدا بيانات تساعدها على تحقي  الف .

 -مشكلة البحث:

تتم ل مشكلة البحث في النظام المصرفي العراقي الذي لررم يصررل   

فرري  لهااعمالتي يمكن است  اإللكترونيةإلى مرا ل متقدمة من التقنية  

عررل مررن النشرراط المصرررفي ريررر المنظومررة المصرررفية والررف يج

 ،لتطورات العالمية التي وصل اليها ريره من بلدان العررالملمواك   

وال سرريما أن اقتصرراد المعلومررات أخررذ يشرركل  جررر الزاويررة فرري 

 االنطالق نحو تطور ورقي المجتمعات كافة.
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 -هدف البحث:

يتم رررل الهررردف اظساسررري للبحرررث فررري الوقررروف علرررى تطرررور    

اقتصاديات المعلومات وتأذيرها في النظام المصرفي العراقي بغية 

ات واالتصرراالت التعرف على مدى استخدامها لتكنولوجيا المعلومرر 

في تعامالتها المصرفية، سوا  في عالقتها م  بعاها او م  البنف 

او م  المؤسسات العالمية في محاولة منها   نها  باالمركزي او م   

للوصول بها إلى مستويات متقدمة من الكفررا ا والفعاليررة فرري تقررديم 

خدماتها المصرفية، والررف مررن خررالل معرفررة مقومررات ومعوقررات 

 لها المصرفي االلكتروني.ومخاطر عم

  -فرضية البحث:

عرردم اسررتعمال التكنلوجيررا والمعرفررة االكترونيررة مررن قبررل إالدارا 

فرري عمررل المنظومررة المصرررفية  االمصرررفية والزبررا ن انشررأ ضررعف

 االكترونية.

 -هيكل البحث :

 ،فصررول ةلغرررا الوصررول الررى هرردف البحررث يقسررم الررى ذالذرر   

فقررد تنرراول الفصررل اظول اإلطررار  ،تاررمن كررل فصررل مبح ررين

 يررث تاررمن المبحررث   ،المفاهيمي للمنظومررة المصرررفية العراقيررة

اظول منرره هيكررل الجهررا  المصرررفي العراقرري الررذي يشررمل البنررف 

أما المبحررث ال رراني فتنرراول اإلصررال    ،المركزي والبنوا التجارية

ئررة وكفررا ا العمليررة المصرررفي العراقرري، وتنرراول الفصررل ال رراني بي

و يررث تاررمن المبحررث االول العمررل   ،المصرررفية اإللكترونيررة

 ،والمبحررث ال رراني الكفررا ا المصرررفية  ،المصرفي عبررر االنترنيررل

والفصل ال الث الجان  التطبيقي للمنظومررة المصرررفية العراقيررة " 

مصرف الرافدين"  يث تاررمن المبحررث االول الجانرر  التطبيقرري 

ل المصرفي االلكترونرري ومخرراطر ومعوقررات لتحليل مقومات العم

والمبحرررث ال ررراني فقرررد كررران  ،العمرررل المصررررفي االلكترونررري

 االستنتاجات والتوصيات.

 الطار المفاهيمي للمنظومة المصرفية العراقية. -الفصل الول :

 هيكل الجهاز المصرفي العراقي. -المبحث الول :

 المصرفي العراقين نشأة النظام عأولً: نبذة تاريخية 

من الواضررح أن  هررور النظررام المصرررفي فرري العررراق قررد تررأخر   

ك يررراً، فالنظررام المصرررفي الحررالي لررم يظهررر إلررى الوجررود إال بعررد 

الحرررب العالميررة ال انيررة بعرردا سررنوات، علررى الررررم مررن وجررود 

مصررارف تجاريررة أرلبهررا أجنبيررة قبررل هررذا الترراري ، ويرجرر  هررذا 

انتشررار التعامررل مرر  البنرروا، ، منهررا عرردم التأخر إلى عوامل عديدا

لتأخر الفكري واالقتصادي لألفراد، ونظراً لتحريم الشررريعة لنظرا  

االسالمية للرباال ويعزى تأخر النظام المصرفي لندرا التعامررل مرر  

( 1890[ وفي عام )  32ال  1983(]السامرا يال1النظام المصرفي )

بدأ النشاط المصرفي العراقي بتأسيس عدد من المصارف اظجنبية 

رفة العررراقيين ، وتركررز النشرراط أعمال الصيا  عنوفروعها فاالً  

وكانررل الصرريرفة التجاريررة   ،المصرفي في المدن العراقيررة المهمررة

محور العمل المصرفي السا د  ينذاا والمتم لة فرري قبررول الودا رر  

 [ .20ال 1975(] الشماعال2الجارية وتقديم اظتمان قصير اظجل) 

 ( تررم تأسرريس البنررف المركررزي العراقرري باسررم1947وفرري عررام )   

المصرررف الرروطني العراقرري، بعررد صرردور قررانون تأسيسرره المرررقم 

(، إال أن تشكيالته اإلدارية لررم تسررتكمل إال فرري 1947( لسنة )43)

،وكرران الغرررا مررن تأسرريس المصرررف هررو إصرردار 28/6/1948

العملررة العراقيررة والقيررام باظعمررال التقليديررة اظخرررى للصرريرفة 

ل الخررارجي ورسررم المركزية لمراقبة المصررارف ومراقبررة التحويرر 

السياسررة النقديررة .... الرر  وقررد تررم تغييررر اسررم المصرررف الرروطني 

( 72القانون رقم ) رالعراقي الى البنف المركزي العراقي اذر صدو

( انسررجاماً مرر  التسررمية السررا دا فرري مجررال الصرريرفة 1956لسنة )

ولررم يررأت صرردور هررذا القررانون لمجرررد تغييررر اسررم  ،المركزيررة

جررا  لزيررادا رأسررماله المقرررر مررن خمسررة المصرف إلررى بنررف بررل  

كمررا جررا  لتالفرري  ،ماليررين دينررار الررى خمسررة عشررر مليررون دينررار

النررواقو والتغيرررات الترري  صررلل فرري قررانون تأسيسرره لعررام 

ومما تجدر االةررارا اليرره أن   ،[16(]السامرا يالساب ال  3()1947)

النشرراط المصرررفي فرري العررراق برردأ بتأسرريس فررروع المصررارف 

ركزت نشرراطها علررى تمويررل التجررارا الخارجيررة مرر    االجنبية التي

العراق كله تم لل ودا عها بالحسابات الجاريررة لتسررهيل المعررامالت 

التجاريررة واسررتمرت الهيمنررة الكاملررة للمصررارف االجنبيررة  تررى 

والجرردير بالررذكر أن النشرراط المصرررفي خررالل المرردا   .(1936عام)

جنبيررة ( كرران مرتكررزا علررى دور ذالذررة فررروع أ1935 -1890)

المصرررف  1931، المصرف الشرقي   1981)المصرف الع ماني  

( ويرتكررز نشرراط هررذه المصررارف علررى قبررول 1935البريطرراني 

الودا   الجارية وتقديم اال تمان قصير اظجل لمنح اال تمان للتجارا 

( بررادرت الحكومررة العراقيررة بتأسرريس 1935الخارجية وفرري عررام )

التنمية االقتصررادية مررن   المصرف الزراعي الصناعي( بهدف دعم
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خالل تركيز نشاطها على تمويررل القطرراعين وصرردر قررانون فصررله 

( وقررد باةررر كررل مررن المصرررفين 1940إلررى المصرررفين عررام )

الزراعي والصناعي( منذ الف الحين بدعم القطاع المتخصو فيه 

مررن خررالل تقررديم القررروا الررى القطرراعين الزراعرري والصررناعي 

لنشاط المصرفي من خررالل تأسرريس وبر ت مساهمة الحكومة في ا

ه مصرررفاً تجاريرراً يررؤدي وصررف( ب1941مصرررف الرافرردين عررام )

دوره في جم  المدخرات المحلية وتوجيه هذه اظموال لدعم عملية 

( بررادرت 1947عررام ) وفرريال[ 94ال 2010]الفيصررليال (4التنميررة)

الحكومررة بتأسرريس المصرررف الرروطني  يررث تررم نقررل الحسررابات 

الرافرردين الررى هررذا المصرررف ومنحرره الحكوميررة مررن مصرررف 

الصال يات المتعلقررة بعمليررات الصرريرفة المركزيررة وفرري مقرردمتها 

 إصدار العملة العراقية المحلية. 

 -:ثانياً: البنك المركزي

( وهي كلمة يقصد بها bankoيرج  أصل كلمة بنف الى بانكو )   

العصررور الما دا أو الطاولة التي كان يجلررس عليهررا الصرريارفة فرري  

الوسررطى والررذين كررانوا يقبلررون ايررداعات كبررار اظذريررا  والتجررار 

ليحتفظوا بها على سرربيل اظمانررة علررى أن يقومرروا بردهررا لهررم عنررد 

طلبها وكانوا يحصررلون مقابررل الررف علررى عمرروالت والررف بفرررا 

[ ، 117ال  2007(]عبررد الحميرردال5)رقابة هررذه اظمرروال مررن السرررقة

لمركررزي منهررا الكالسرريكية ومنهررا لذلف وردت عدا تعاريف للبنف ا

فمررن وجهررة نظررر الكالسرريكية يمكررن القررول أن البنررف هررو   ،الحدي ة

المجموعة   الزبا ن)مؤسسة تعمل كوسيط مالي بين مجموعتين من  

 ،االحفا  عليه وتنميته  الىاظولى لديها فا ض من اظموال وتحتاج  

ال الترري تحترراج الررى اظمررو لررز نوالمجموعة ال انية هرري مجموعررة 

ظرراا أهمها االست مار او التشغيل او كالهما ( وقررد ينظررر الررى 

البنف المركزي على اعتبار انه ) تلف المؤسسة التي تتبادل المناف  

بمررا ال يتعررارا مرر  مصررلحة  الزبررا نالمالية مرر  مجموعررات مررن  

المجتم  وبما يتماةى م  التغير المستمر في البيئة المصرفية ( أما 

فيمكن النظررر الررى البنررف علررى انرره )مجموعررة مررن   الزاوية الحدي ة

الوسطا  الماليين الذين يقومون بقبول ودا رر  ترردف  عنررد الطلرر  أو 

آلجال محددا وتزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمته 

بما يحق  أهررداف خطررة التنميررة وسياسررة الدولررة، ودعررم االقتصرراد 

سررت مار المررالي، فرري القومي، وتباةر عمليات تنميررة االدخررار، واال

 الداخل والخارج، بما في الررف المسرراهمة فرري انشررا  المشررروعات،

علررى وفرر  اظوضرراع  وما يتطل  من عمليات مصرررفية وتجاريررة،

 [ .14ال 2001]الصيرفيال  (6)يقررها البنف المركزي التي

منها أنه ) عبارا عن منشررأا ماليررة   ،وهناا تعاريف أخرى للبنف   

قبولها ذم إقراضها قصد تو يف المال وأعررداد تقوم بجم  الودا   و

المشاري  االقتصادية بمصادر التمويل ( أو هو عبررارا عررن ةررركة 

ينطرروي عملهررا علررى أسررتالم الودا رر  المختلفررة والقيررام بالعمررل 

المصرفي الال م للنشاط التجاري والمالي واالقتصادي ويسررتهدف 

لى أربا  فرري البنف من هذا العمل دعم المركز المالي والحصول ع

الوهنالررف [ 88ال 2008(]العبررد  ال 7كررل عمليررة ماليررة يقرروم بهررا)

 -ي:تلمجموعة من المفكرين ومنها اال تعاريف ك يرا

( ترى أن الصيرفة المركزية vera smith.الكاتبة فيرى سمث )1

في نظام مصرفي يتولى فيه بنف وا د اال تكار الكامل أو الجز ي 

 اظوراق النقدية ومن هذا اال تكار أصدار اظوراق النقدية  إلصدار

 الو ا ف والخصا و ال انوية للبنوا المركزية.  اةتقل التي

( الذي ركز على و يفة الررتحكم فرري w.show.االقتصادي ةاو)  2

اال تمان فهو يعرف البنف المركزي بأنرره ) البنررف الررذي يررتحكم فرري 

 اال تمان وينظمه( 

( يقول  البنف المركزي هررو عاررو او   sayers.تعريف ساير  )3

جز  من الحكومة الذي يأخذ علررى عاتقرره ادارا العمليررات الخاصررة 

وسررا ل أخرررى   فاررال عررنللحكومة وبواسطة ادارا هذه العمليررات  

أن يؤذر في سلوا المؤسسات المالية بحيررث يعاررد يتبعها يستطي   

 هذا السلوا السياسة االقتصادية للدولة.

( إا يرررى أن البنررف المركررزي هررو البنررف الررذي  A.Day.داي ) 4

 ينظم السياسة النقدية ويعمل على استقرار النظام المصرفي .

( فقرررد عررررف البنرررف samualson.)االقتصرررادي ساملسرررون 5

فة التحكم في عرررا النقررد إا يقررول ) هررو المركزي من خالل و ي

بنف البنوا وو يفته الررتحكم فرري القاعرردا النقديررة الترري مررن خاللهررا 

 يستطي  البنف المركزي أن يتحكم في عرا النقد .

( القا ل بأن البنررف المركررزي هررو البنررف   De.Kock.دي كوا )  6

الذي يقررتن ويحرردد الهيكررل النقرردي والمصرررفي بحيررث يحقرر  أكبررر 

 لالقتصاد الوطني.منفعة 
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 -:وظائف البنك المركزي -ثالثاً:

إا :.إصدار وتنظيم العملة في الدولررة فيمررا يعرررف ببنررف االصرردار1

لررذا فهررو مصرررف   ،هو البنررف الو يررد المخررول فرري إصرردار العملررة

 كومي وإصدار العملة خصيصة تاريخية له وهي أولى الو ا ف 

التي تكفل بها وهي تخا  لقواعد وقيود في ممارسررة هررذه المهمررة 

وهذه القيود ترتبط أساساً بغطا  العملية مررن  يررث نوعيررة وطبيعررة 

مكوناته ، فقد كانل معظم الررنظم النقديررة تسررتند إلررى قاعرردا الررذه  

ين تفرا على بنف االصرردار االلتررزام برصرريد اهبرري فكانل القوان

 كغطا  للعملة.

يقرروم البنررف    :  .البنف المركزي كبنف للحكومة ومستشارها المالي2

المركزي في أرل  البلدان بمهمة بنف الحكومة ومستشارها المالي 

وقد تولل البنوا المركزية هذه المهمررة تاريخيررا بمجرررد  صررولها 

ة وأصبحل الحكومررات تحررتفس بحسرراباتها على امتيا  اصدار العمل

 لدى بنوكها المركزية وتقوم اظخيرا بتنظيم المدفوعات الحكومية.

يقوم البنف المركزي بهذه الو يفة   -.البنف المركزي بنف البنوا :3

من خالل قبوله ودا   البنرروا االختياريررة واالجباريررة) اال تيرراطي 

باظةررراف علررى  النقرردي االجبرراري( كمررا يقرروم البنررف المركررزي

عمليات المقاصة بين البنوا التجاريررة  كمررا يقرروم البنررف المركررزي 

بالرقابة على أعمال البنوا التجارية والتأكد من التزاماتهررا بقررانون 

البنوا والتعليمات التي يصدرها لها بين وقل واخررر للحفررا  علررى 

 سالمة الجها  المصرفي و يادا ال قة به .

 -:المركزية خصائص البنوك -رابعاً: 

هناا عدا خصا و تميز البنف المركررزي كمؤسسررة نقديررة عررن    

ريره من المصارف وهذه الخصا و يمكن مراجعتهررا فرري الك يررر 

العربية والجنبية ال سيما اصرردارات البنررف المركررزي   من المصادر

 .العراقي

 الصالح المصرفي العراقي. -المبحث الثاني:

 -مفهوم الصالح: -اولً: 

م ل االصال  المالي والمصرفي فرري إنشررا  نظررام مررالي قررادر يت   

علررى  شررد المرروارد الماليررة المحليررة و تررى الدوليررة(، وإعررادا 

تخصيصها وكفا تها لخدمررة النشرراط االقتصررادي مررن أجررل تحقيرر  

نصرررف تلررف تمعرردالت عاليررة ومسررتمرا فرري النمررو االقتصررادي، و

فرري تحررديث وتعميرر  وتقويررة جميرر  و رردات القطرراع  اتاإلصررال 

المررالي، فاررال عررن إ رردا  تغيرررات كبيرررا فرري طبيعررة الصررناعة 

المصرررفية واعررادا هيكلتهررا فرري العررراق لغرررا  شررد المرردخرات 

المحلية والحد من  اهرا رأس المال المهاجر، فاالً عررن إمكانيررة 

 ات جذب جز  من تدفقات االست مار اظجنبي، ولكي تكون إصررال

اظنظمررة الماليررة والمصرررفية ناجحررة يتفاررل أن تكررون جررز اً مررن 

استراتيجية أك ر ةموالً للتغييررر واالصررال  االقتصررادي والهيكلرري 

 .[61949(]العليال موق  الكترونيال 8)  لالقتصاد القومي

وفي هذا الصدد يتوفر هنرراا العديررد مررن التعرراريف الترري تعكررس    

مفرراهيم متنوعررة ل صررال  المصرررفي، فررالمعنى اللغرروي لكلمررة 

ي إلررى جعررل الشرري  أك ررر االصال  يقصررد بهررا العمليررة الترري ترمرر 

مررن العمليررات  ايعررد جررز مفهرروم االصررال  المصرررفي فاصررال ا، 

عمليررات التأمينيررة الترري المالية التي تتم ل بالعمليررات المصرررفية وال

من ةأنها المساعدا في تمويل العمليات االست مارية، سرروا  أكانررل 

قصيرا اظجل ام طويلة اظجل، وقد تأخذ العملية اإلصال ية ذالذررة 

فأمررا أن تكررون عمليررة را رردا لررم يسرربقها أ ررد مررن  يررث  ،جوانرر 

  الترري انتهجتهررا، وأمررا أن تكررون معاصرررا أو ا االجرا ات والطر

أو تكررون عمليررة تقليديررة تقرروم  ،امنة م   ركة اصال ية اخرىمتز

ال 1993(]الشررعبورال9وتستند في خطواتها على تجررارب اآلخرررين) 

50.] 

واإلصررال  المصرررفي يعنرري )مجموعررة مررن العمليررات الشرراملة    

والمستمرا التي تتامن اعادا الهيكلة وتطرروير اظنظمررة والقرروانين 

ا واظبداع وتحسين الخرردمات بحيث تساهم في  يادا  جم االقرا

المصرررفية اظمررر الررذي يررنعكس ايجابيرراً علررى قطاعررات االقتصرراد 

 [ .94A04]الكنانيالموق  الكترونيال  (10( )يالوطن

م ل تغيررراً فرري ين االصال  المصرفي  إفي  ين هناا من يقول     

أنشطة المصارف التجارية الايقة نحو انشطة وتطررورات واسررعة 

م الفرص و يادا المكاسرر  المحققررة والتطلرر  وممتدا من أجل تعظي

 [.de 5515(]الطي ال موق  الكترونيال 11إلى مستقبل افال) 

 -:أهداف الصالح المصرفي -ثانياً:

.محاولررة تحقيرر  الترروا ن فرري عمليررة التنررافس بررين القطرراعين 1

وفسح المجررال أمررام مبررادرات القطرراع   ،المصرفيين العام والخاص

الخاص، ظن هذه العملية تعررد جررز  أصرريالً مررن برررام  اإلصررال  

االقتصادي ظنها تم ل تغيرا جذريا للسياسات االقتصادية من اجررل 
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المشررراركة فررري تعبئرررة المررروارد الال مرررة للتنميرررة االقتصرررادية 

 واالجتماعية.

لدولة، نتيجة استمرار .التخفيف من اظعبا  التي تحملها ميزانية ا2

 وأ جامها كافة. بأنواعهادعمها للمشاري   

اظم ررل مررن اجررل عمال  ها االسررتعمال. يادا تعبئة المدخرات واسررت3

تمويل االست مارات والمشرراري  الترري تسرراعد علررى تحقيرر  أهررداف 

 عملية التنمية االقتصادية ورف  مستوى معيشة المواطنين .

 

 رفي العراقيأساسيات الصالح المص-ثالثاً:

 .خلفية البنا  المصرفي :1

ال يستطي  المررر  أن يبحررث اصررال ات القطرراع المصرررفي مررالم   

يتوقررف جوهريررا عنررد خلفيررة هررذا القطرراع فرري المر لررة السررابقة، 

فالقطاع المصرفي كان جز اً من بنيررة النظررام االقتصررادي السرراب  

بح المبنرري علررى االنغررالق واالتكررال تقريبرراً علررى مررا يسررمى بررالر

اظمررر الررذي  ررول قطرراع ، قتصررادي، أي ربررح العوا ررد النفطيررةاال

 ،المصارف إلى واجهة ناطقة بكل متطلبات التطور أ ادي الجان 

اي؛ متطلبات االتكال على الدولة وتمويلها وادارا ةؤونها بصورا 

والواق  أن خلفية المصارف تعود إلى القرن التاس  عشررر   ،مباةرا

( ذم اسس البنف البريطاني 1892عندما كان هناا البنف الع ماني )

 ( وبعررد الررف الفرررع الشاهنشرراهي اظيرانرري1912) الشرق اظوسط

وبقيل هذه المصارف تحتكررر ممارسررة الصرريرفة التجاريررة   1916

اعي واسررتمر (  يث تأسس مصرف  راعي صن1935 تى عام )

(  يرررث انقسرررم بعرررد الرررف إلرررى مصررررفين 1945)  ترررى عرررام

(  يث 1941اختصاصيين، أما المصارف التجارية فقد بدأت في )

( 1947)  قام اول مصرف عراقي تجاري وتبعه بعد الف في العررام

الذي تحررول فيمررا بعررد إلررى مررا يسررمى المصرف المركزي العراقي  

 ً  ،االستمرار بهذه الظاهرا  بالبنف المركزي العراقي، ولم يكن ممكنا

( ظسباب سياسية، وتررم الغررا  1964) اا جرى تأميم المصارف في

النشاط الخاص المصرفي والزراعرري والصررناعي فرري الررف العررام، 

ويال س عبر هذه المسيرا المعقدا لتطررور المصررارف فرري العررراق 

( 1988د فرري عررام )انرره لررم يكررن سرروى مصرررف  كررومي وا رر 

( السررما  1991  عليرره فرري العررام )الررذي ترترر ومصرف الرافدين  

بتأسيس مصارف اهلية باسم ةركات مساهمة خاصة وم  التغييررر 

الكبير الذي  صل في هوية الدولة ونظامها السياسي لو س وجررود 

 ا( مصرررفاً أهليرر 25( كرران هنرراا )2006) ( مصرفاً وفي العام12)

ن ا دياد عدد المصارف فرري العررراق  رراهرا فرضررتها الظررروف إ

المتميررزا بوجررود مشرراكل وديررون علررى مصرررف الرافرردين الجديدا  

%( مررن موجررودات 90بسب  السياسات القديمررة، كمررا يال ررس أن )

الجهررا  المصرررفي العراقرري يملكهررا مصرررف الرافرردين ومصرررف 

 .]لعالي،مصدر ساب [(9) الرةيد

 .السياسة النقدية للبنف المركزي العراقي :2

لتي اتبعها البنف المركررزي تأتي بعد الف عواق  السياسة النقدية ا  

منذ سنوات والمتم لة بزيادا سررعر الفا رردا توخيرراً لخفررض التاررخم 

وكانررل هررذه السياسررة تم ررل السررب  اظسرراس فرري خفررض مسرراهمة 

القطاع الخاص ومشاركته فرري الحصررول علررى القررروا الميسرررا 

(]الحررافسال موقرر  الكترونرريال 12)  نتيجررة ارتفرراع سررعر الفا رردا

iraqism.] 

وهناا صورا معقدا وواضحة تسود القطاع المصرفي ليس فقررط   

مواكبررة التطررورات  الترري سررببل عرردمبسررب  ضررعف اإلمكانررات 

الحاصلة في مسررتويات اظدا  المصرررفي فرري العررالم، ولكررن أيارراً 

بسررب  التفرراوت الملحررو  الحاصررل بررين أدا  القطرراعين االهلرري 

 والحكومي. 

 .اخالقيات االصال  المصرفي :3

ن النهررروا باإلصرررال  المصررررفي مهمرررة كبيررررا دون ةرررف ا   

 ،وتستدعي العمل بجو من االي ررار واال سرراس بالمسررؤولية الكاملررة

فالحرص على انجا  هذه المهمة يتطل  أن يقترررن بمجموعررة مررن 

القرريم والم ررل اظخالقيررة اات التررأذير المباةررر علررى سررالمة هررذا 

فادياً ظي اةكاالت أو فهناا عدا معايير يتعين اظخذ بها ت  ،االنجا 

 تعقيدات والتحري عن السمعة االدبية والمالية للزبون. 

 اسباب القروض المتعثرة -رابعاً:

وتعررود الررى اهمررال المصررارف للنرروا ي الفنيررة   -:.اظسباب الفنية1

والشررروط والارروابط المطلرروب توفرهررا قبررل الموافقررة علررى مررنح 

صررارف نحررو التوسرر  القرا وقد أدى هذا اإلهمال الى انرردالع الم

في منح التسهيالت والقروا الكبيرررا وفرري مررنح اال تمرران بجميرر  

وارترربط هررذا ،  فرا السيولة العاليررة لرردى المصررارفانواعه بسب  و

االتجاه بحالة عدم االناباط النقدي التي سادت االقتصرراد العراقرري 
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( وما رافقتها من  الة 2003  -1990خالل فترا الحصار الدولي )

ن المصارف فاال عن الصررال يات الواسررعة الممنو ررة منافسة بي

لمرردرا  الفررروع وعرردم اقتررران الك يررر مررن عمليررات مررنح اال تمرران 

بعمليات دراسات الجدوى المشروع، كمررا أن بعررض المصررارف ال 

مخصررو لهررا فرري مررنح اال تمرران   هررو ومررا تلتررزم بالتعليمررات

 .[1ال 2224(]الربيعيالالعدد13)

تعود إلى  الة الفسرراد اإلداري والمررالي فرري   -:  االدارية  .اظسباب2

عمليات منح القروا التي سهلل مهمة اختراق القواعد والقوانين 

المنظمة للعمل المصرفي، فاالً عررن ارتفرراع درجررة التركيررز فرري 

قروا الجها  المصرفي  يث  صررل عرردد محرردود مررن العمررال  

%( من تلف القررروا الترري قرردمها هررذا الجهررا  40على اك ر من )

م  تراج  الامانات العينيررة والاررمانات المرتبطررة بقرروا المركررز 

المررالي للمشررروع الممررول مررن البنررف فاررالً عررن ضررعف الخبرررا 

ظتحرراد المصرررفي ( ]ا14)والمهررارا والترردري  وضررعف الرقابررة

 .[29ال 2000العراقي ال

وهي تشمل الظروف المحلية والدولية م ررل   -:.االسباب الخارجية3

 -:وكررررراالتي االقتصرررررادية والتشرررررريعيةالعوامرررررل السياسرررررية و

  .[20(]الشمريالساب ال15)

يررؤدي الركررود االقتصررادي إلررى البطالررة  :أ. الظررروف االقتصررادية

وضعف القوا الشرا ية لدى المسررتهلكين وضررعف اظسررواق بشرركل 

عام اظمر الذي يؤدي إلى انخفاا  جم مبيعات العميررل وضررعف 

 قدرته على خدمة ديونه.

وتشررمل هررذه الظررروف القرررارات الترري  :اسرريةب. الظررروف السي

ومررا ينررت  عنهررا مررن مسرراول فرري المجررال كافررة تتخررذها الحكومررة 

الصرررحي أو البيئررري أو الاررررا   أو الكمرررارا وكرررذلف أوضررراع 

الحروب أو عدم االستقرار السياسي في المنطقة وكل هذه العوامل 

 ه.تؤدي إلى تع ر ومن ذمتؤذر على القدرا التسويقية لدى العميل 

ج. الظررروف الطبيعيررة وتشررمل الفياررانات والهررزات اظرضررية 

 والحرا   وريرها من الكوار .

د. الظروف التكنولوجية وأهمهررا  هررور سررل  بديلررة متطررورا تفقررد 

 العميل  صته من السوق

 

  -.  اهرا الدولرا:4

عرف االقتصاد العراقي  اهرا الدولرا منررذ اك ررر مررن عقررد مررن   

الزمن السيما بشكلها ريررر الرسررمي  يررث  جررا ت نتيجررة طبيعيررة 

لعدم االستقرار النقدي واالقتصادي الذي نجم عررن  ررالتي الحرررب 

والحصار التي مر بها مما قرراد إلررى تراجرر  قيمررة الرردينار العراقرري 

 ( دينررار3000)  ات الررىبشكل كبير  تررى وصررل فرري بعررض اظوقرر 

دوالر، وعلى الررم من رف  الحصار االقتصادي عن   عراقي لكل

مررن قبررل البنررف  العراقرري العررراق، ودعررم سررعر صرررف الرردينار

المركزي، إال أن هذه الظاهرا لم تررزل موجررودا وإن كانررل بشرركل 

، وبالتأكيررد فرران سررو  2003اقررل  رردا ممررا كانررل عليرره قبررل عررام 

ن أبررر  العوامررل مرر   تقرار السياسرري يعرردالوض  اظمني وعدم االسرر 

التي تغذي هذه الظاهرا فاالً عن فتح باب التحويررل إلررى الخررارج 

بحرية تامة تماةرريا مرر  تحرروالت االقتصرراد العراقرري نحررو اقتصرراد 

لقررد  ال 2006 ( لسررنة13السرروق وتجسرريداً لقررانون االسررت مار رقررم )

 ررل   دون ةررف خزينرراً ريررر جيررد للقيمررة فرريمررن  باتل النقود تم ل  

معرردالت فا رردا  قيقيررة )سررالبة( جعلررل االفررراد ميررالين لال تفررا  

بالعملة اظجنبية كخزين بديل القيمة، عبر انتشررار  رراهرا اال ررالل 

اسررتخدام العملررة اظجنبيررة فرري المعررامالت  -النقرردي )الرردولرا( أي:

المحلية ا ا  ضي  وضعف في عمليات السوق الماليررة ومحدوديررة 

راقي، مما فاقم من  الة ضعف السياسة النقديررة أدواتها بالدينار الع

في المدا المسابقة في فرا االستقرار لذلف أن هذه الظاهرا تم ررل 

وا دا من ابر  التحديات التي تواجهرره السررلطة النقديررة فرري عمليررة 

 (16) تحقيررر  االسرررتقرار النقررردي وباتجررراهالصرررال  المصررررفي 

  [.18ال 2008]الهاديال

 

 بيئة وكفاءة العمل المصرفي اإللكتروني -الفصل الثاني :

: يعررد العمثثل المصثثرفي عبثثر النترنثث  مفهثثوم -المبحثثث الول : 

 Internetالعمرررل المصررررفي عبرررر اظنترنرررل أو مرررا يسرررمى )

Bankingالمصرفية التي تلقي اهتمامرراً   ضوعات( من أ د  المو

كبيراً من قبل المجتم  المصرفي الدولي، ونظراً لما ينطرروي عليرره 

ظم وتقنيات متطورا على مستوى عال من التعقيد، ذا العمل من نه

والتطرررور  ،تطرررور فررري مجرررال التجرررارا اإللكترونيرررةوتتتواكررر  

التكنولررروجي فررري مجرررال نظرررم المعلومرررات، وتطرررور تكنولوجيرررا 

الكمبيوتر ووسا ل االتصال عبر العالم ، ويعرف العمل المصرفي 
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كررون فيرره اظنترنررل عبر اظنترنل بانه ))العمل المصرررفي الررذي ي

وبمسررراعدا نظرررم  لزبرررونوسررريلة االتصرررال برررين المصررررف و

(SYSTEM ليصبح العميل والمصرف قادراً على االستفادا من )

الخدمات والحصول على المنتجات المصرفية المختلفة التي يقدمها 

ي موجود لديرره جها  كمبيوتر ةخص  عمالالمصرف من خالل است

جررة لالتصررال المباةررر بكررادر دون الحامررن وكررل الررف عررن بتعررد و 

 [32ال 2001قا وشالال ( ] 16)  المصرف البشري((

( العمررل المصرررفي عبررر اظنترنررل بانرره Karanوقررد عرررف )   

"العمل المصرفي الذي يمكن فيرره اسررتخدام اظنترنررل كقنرراا لتقررديم 

الخدمات المصرفية عن بعد، والتي تتامن الخدمات التقليدية م ل 

فتح  ساب وديعة أو تحويل اظمرروال بررين الحسررابات المختلفررة، أو 

ر وريرهررا") الخدمات المصرفية الحدي ررة م ررل دفرر  وتلقرري الفررواتي

17[) Karnn4ال 2000ال.] 

وقد تطورت الخدمات المصرفية عبر اظنترنررل بصررفة دا مررة ،    

وال تكرراد تمررر عرردا ةررهور دون أن يررتم تحقيرر  تطررور فيهررا،  تررى 

اصبح موق  البنف على اظنترنل هو الشي  الو يد الررذي قررد يررراه 

ا العميل من البنف الذي يتعامل معرره، وهررذه البنرروا تعرررف بررالبنو

أصبح خالل السنوات القليلة الماضية هنرراا العديررد   اإللكترونية، إا  

عبررر اظنترنررل ، وأ يانرراً  لزبانهررامن البنوا التي ال تقدم الخدمات 

عبررر البريررد االلكترونرري فرري  الررة الحاجررة لتبررادل المسررتندات ، 

ويعرف هذا النوع من الخدمات بشبكات الخدمة البنكية عبر ةرربكة 

البنرروا طبعرراً ال تحررتفس بفررروع ك يرررا لالسررتقبال الهرراتف ، وهررذه 

 [31ال 2007(]الشهلوبال18)  ولخدمة عمال ها

 اولً: متطلبات العمل المصرفي عبر النترن 

لغرا االندماج بالعمل المصرفي عبر اظنترنل هناا مجموعة   

 توافرها والتي تتم ل باالتي: ينغيمن المتطلبات التي 

وهو القدرا على اذبات ةخصية الطرف االخررر علررى   -.التوذي  :1

فرري عمليررة  عملوفي الوقررل نفسرره اي اذبررات الموقرر  المسرر   ،الشبكة

صرررف عبررر الرسررا ل للتأكررد مررن هويررة الزبررون المتعامررل مرر  الم

االلكترونيرررة خاصرررة  عبرررر اإلنترنرررل، ال سررريما وان العمليرررات 

المصرفية اإللكترونية تعتمد أساساً على رسا ل المعالجات الرقمية 

والنقود االلكترونية، وهذا يقتاي التوذي  والتأكد من هوية مصدر 

هررذه الرسررالة والحفررا  علررى سرررية و مايررة الرسررا ل مررن العبررث 

المصرف مررا يعرررف بنظررام التشررفير   عملجل الف يستوالتغيير وظ

االلكتروني وهو عملية تحويل البيانات إلررى الشرركل الررذي ال تكررون 

 (]19فيرررره مقرررررو ا مررررن ريررررر المسررررتفيدين المرخصررررين.)

Laudon,2000,277] 

يتطلرر  التعامررل عبررر اظنترنررل أن يتأكررد كررل طرررف  -.  ال قررة:2

ويررتم الررف مررن قبررل متعامررل مررن هويررة الطرررف المتعامررل االخررر، 

طرف ذالث معتمد وموذوق به، من قبل الجمي  كما هو الحررال فرري 

بعض الواليات اظمريكية ويسمى هررذا الطرررف بسررلطة التصرردي ، 

عررالم المررادي، ويقرروم بتأكيررد هويررة وهي بم ابة كاترر  العرردل فرري ال

طررراف المتعاملررة عبررر اظنترنررل، فاررالً عررن المصررادقة علررى اظ

 تواقيعهم.

اي وجررود يليررات ريررر قابلررة ل نكررار مررن قبررل  -تنصررل:.عرردم ال3

المرسل والمستقبل على تنفيذ عملية معينة تمل من خررالل التعامررل 

 [58ال 2005اليونسال (]20اإللكتروني عبر اظنترنل.)

ويقصد بها خصوصية وأمررن   -.سرية المعلومات وخصوصيتها :4

تتطلرر  البيانررات والمعلومررات المنقولررة بوسررا ل الكترونيررة والترري 

أيااً المزيد من السرية والتشفير لحج  البيانات الشخصية، لررذلف 

على المصرف االهتمام بخصوصية وأمن المعلومات، ولألطراف 

المتعاملة كافة لديمومة التعامل معهم وكسرر  ال قررة وسررالمة اظدا  

الفعلي للمصرف ، ال سيما وأن العمل المصرفي اإللكتروني أك ررر 

ن النقررود اإللكترونيررة إقة واال تيررال، إا للقرصررنة والسررر عرضررة

تلررف المخرراطر ومررن الصررعوبة ترروافر   عررداتتمت  بقدرا أكبر علررى  

اظمررررررررران المطلررررررررر  فررررررررري الخررررررررردمات المصررررررررررفية 

 [77ال 2010(]التوفي ال21اإللكترونية.)

: يعررد اظنترنررل  ثانيثثاً: طبيعثثة العمثثل المصثثرفي عبثثر النترنثث 

الوسررريلة اظ رررد  لقيرررام المصرررارف بتأديرررة خررردماتها الماليرررة 

واالست مارية بشكل فوري وأك ررر مال مررة الزبررا ن مرر  تكلفررة اقررل 

ولعل أهم العناصر التي يج  أخذها بنظر االعتبار لدخول العصر 

االلكترونرري بقرروا وفعاليررة وكفررا ا مررا يخررتو باإلطررار التشررريعي 

كل العمررود الفقررري لعمليررة مجرراراا الصرريرفة والقررانوني الررذي يشرر 

 [57(]اليونسال مصدر ساب ال 23االعتيادية على أسس سليمة.)

لقررد خاررعل تكنولوجيررا المعلومررات منررذ السرربعينات لموجررات   

متعاقبة من التشري  القررانوني فرري مختلررف فررروع القررانون أي: مرر  

ةرريوع اسررتعمال الكمبيرروتر وانخفرراا كلفترره، وظنرره أداا جمرر  

عالجة البيانات فقد كانل أول تحدياته القانونية إسررا ا االسررتخدام وم
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على نحررو ياررر بمصررالح اظفررراد والمؤسسررات، إا ارترربط قررانون 

الكمبيوتر بالبحث فرري المسررؤولية عررن أنشررطة تتصررل بالمعلومررات 

ونظمها وتحديدا في الحقل الجزا ي، وم  نهاية السبعينات  هرررت 

ي تعد أول  قل مررن  قررول قررانون الخصوصية و ماية البيانات الت

الكمبيوتر، من  يث االهتمام التنظيمي الرردولي ، مرر  انهررا ترافقررل 

 م  الحديث  ول جرا م الكمبيوتر.

يمكررن ثالثاً: تصنيف الخدمات المصرفية المقدمة عبر النترن  :۔  

عبررر اظنترنررل إلررى الفئررات تصنيف الخرردمات المصرررفية المقدمررة 

 -: التيةا ال ال 

يقررروم المصررررف بعررررا وتسررروي   -دمات المعلوماتيرررة :.الخررر 1

الخرردمات والمنتجررات المصرررفية المقدمررة ضررمن موقرر  الكترونرري 

(wib site على اظنترنل، وينطوي هذا النوع من الخدمات على )

مخاطر متدنية نسبياً ، بسب  عدم وجود قناا اتصال الكتروني عبر 

ظمررة المعلومررات اظنترنل تمكن أ ررداً مررن الرردخول إلررى ةرربكة وأن

 [39ال 2008الشمريال (]24الداخلية للمصرف.)

ن الخرردمات علررى وينطرروي هررذا النرروع مرر   -.الخدمات االتصالية :2

نه يسمح بنوع من االتصال المحرردود بشرربكة إمخاطر أعلى ،  يث  

وأنظمة المعلومات الداخليررة للمصرررف م ررال هررذه الخرردمات طلرر  

ا تمانيررة تغييررر  تقديم طل  الحصول على تسهيالت  ،كشف  ساب

 عنوان البريد اإللكتروني وريرها.

 زبررونوهررذا النرروع مررن الخرردمات يسررمح ل -.الخرردمات التنفيذيررة:3

المصرف تنفيذ الخدمة المصرفية المطلوبة عبررر اظنترنررل،  يررث 

إجرا  عمليررات التحويررل النقرردي مررن الحسرراب ودفرر    زبونيمكن لل

را  عمليرررررات تنفيذيرررررة علرررررى  سرررررابه..... الفرررررواتير واجررررر 

 [37(]القا وشال مصدر ساب ال 25ال .)

إن تبنرري أي بنررف للعمررل  -العمثثل المصثثرفي اللكترونثثي :-رابعثثاً:

المصرفي اإللكتروني بعد اتخاا قرررار االنتقررال أو التحررول يتطلرر  

أياررا بنيررة أساسررية للعمررل مررن خررالل تنفيررذ بعررض اإلجرررا ات 

بالشررربكات وبنرررا  قاعررردا بيانرررات  الاررررورية كارتبررراط البنرررف

ومعلومررات، وتطبيرر  نظررم يليررة والكترونيررة للتعامررل مرر  هررذه 

التقنية العالية لررنظم الكمبيرروتر بهرردف إةررباع   عمالالمعلومات واست

رربات اظفراد والدخول إلى السرعة المطلوبة في أدا  معررامالتهم 

ايتهم المصرفية بأمان، والتي تستدعى أيااً تشريعات قانونية لحمرر 

 .ومواجهة كل الصعوبات التي تعترضهم

أدى النمررو الكبيررر   -مخاطر العمل المصثرفي اللكترونثي:-خامساً:

تحررديات كبيرررا   وجررودفي أنشطة العمل المصرفي االلكتروني إلى  

أمررام المصررارف والجهررات الرقابيررة فرري ضررو  افتقررار االدارا 

ورات والعرراملين بالمصررارف إلررى الخبرررا الكافيررة لمال قررة التطرر 

المتسررارعة فرري تكنولوجيررا االتصرراالتال هررذا فاررالً علررى تصرراعد 

امكانات اال تيال والغش علررى الشرربكات المفتو ررة م ررل االنترنررل 

نتيجة لغياب الممارسات التقليدية والتي كان يتم مررن خاللهررا التأكررد 

وةرررعيته ، لهررذا فقررد اةررارت لجنررة بررا ل للرقابررة   زبونمن هو ال

ام المصرررارف بوضررر  السياسرررات المصررررفية إلرررى أهميرررة قيررر 

واالجرا ات التي تتيح مخاطر العمررل المصرررفي االلكترونرري مررن 

خالل تقييمها والرقابة عليها ومتابعتها ، ومررن أهررم المخرراطر الترري 

مخاطر التشررغيل والترري تنشررأ   تنشأ من اعمال الصيرفة االلكترونية

 عن عدم التررأمين الكررافي للررنظم أو عرردم مال مررة تصررميم الررنظم أو

انجا  العمل أو اعمال الصيانة وهكذا نتيجة إسررا ا االسررتخدام مررن 

قبل العمال  والف علررى النحررو االتي:)عرردم التررأمين الكررافي للررنظمال 

عدم مال مة تصميم الررنظم او انجررا  العمررل أو اعمررال الصرريانة الاو 

)مخرراطر السررمعة   فاال عنالهذا    زبا ناسا ا االستخدام من قبل ال

مخرراطر فاررال عررن الالوالمخاطر االستراتيجية  الوالمخاطر القانونية

 [.22ال 2006الجنييهيال (]26) اظخرى

يرتبط أدا  العمليات المصرررفية اإللكترونيررة بالمخرراطر الخاصررة   

بالعمليات المصرفية التقليدية، ومن تلف المخاطر مخاطر اال تمرران 

مررال  يررادا  رردتها لسوق، م  ا توالسهولة وسعر الفا دا ومخاطر ا

قنرروات ريررر تقليديررة لالتصررال  عمالإن اسررت تم يررلفعلررى سرربيل ال

عبررر الحرردود قررد   الزبررا نوامتداد نشاط منح اال تمان إلررى    بالزبا ن

 في سداد التزاماتهم. الزبا نيزيد من ا تماالت اخفاق بعض 

 -المبحث الثاني : الكفاءة المصرفية:

ويرج  الف في اظساس إلى   ،إن بعض البنوا أفال من ريرها   

نوعية تنظيمها، مما يمكنها من تحسين إدارا التدفقات والمعررامالت 

الماليةال وهذه البنوا كفو ا تقنيرراً لسرريطرتها علررى الجوانرر  التقنيررة 

للوساطة المالية، مما يخولها تقديم الحد اظقصى من هذه الخدمات، 

يمكررن تعريررف كفررا ا  و ،سررتوى معررين مررن المررواردماداً على ماعت

ويمكررن   البنف على أنهررا نترراج للكفررا ا التقنيررة والكفررا ا االقتصررادية

لبنف معين أن يتحلى بالكفا ا التقنية في  ين يشكو من سو  كفا ته 

قتصادية في  ل عرردم اإللمررام بالسرروق وسررو  فهررم المخرراطر او اال

كفررو  اقتصررادياً اليمكن البنف  اعتماده تسعيرا مناسبة، وفي المقابل  
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أن يتع ر تقنية العتماده علررى تقنيررة عفررا عليهررا الررزمن ممررا يشرركل 

 [ .3ال 2011(]الموالهال27) هدراً لجز  من المال

المرروارد   اسررتعمالد فرري  يرةرر تكما يشير مفهوم الكفا ا بأنه معيار ال

أن البيئررة تتصررف بقلررة المرروارد   السرريماالبشرية والماديررة والماليررة  

ا ة لذلف البد من اعتماد هذا اظسلوب في التوجرره نحررو تحقيرر  المت

المرروارد المترروفرا لررذلف فررةن الو رردا  عمالاظدا  اظم ررل فرري اسررت

االقتصادية أو المؤسسة تا  أولويات في هذا االست مار بالميادين 

التي تعطي أعلى المردودات الماديةال وهنرراا انررواع مررن الكفررا ات 

 ا الفنيررةال الكفررا ا الو يفيررةال الكفررا ا المصرررفية ومنهررا: ) الكفررا

 التو يعيةال الكفا ا الحجمية(.

قياس الكفررا ا المصرررفية :ن كانررل أرلرر  الدراسررات تتنرراول   -اوالً:

موضرروع قيرراس الكفررا ا البنكيررة باسررتخدام النسرر  الماليررة، لكنهررا 

همالها اظهمية النسرربية للمرردخالت والمخرجررات المتعررددا ظانتقدت  

ية وتعطرري فقررط صررورا ضرريقة وريررر مكتملررة ظدا  للعمليات البنك

وقررد بررين  ،البنررف وال تعطرري نظرررا طويلررة المرردى لكفررا ا البنرروا

 ،)فاريل( أن هناا طريقتين لحسرراب مؤةرررات الكفررا ا المصرررفية

اظولررى مررن جانرر  المرردخالت وتسررمى المؤةرررات اات )التوجيرره 

 وتسمى المؤةرررات)اات  ،االدخالي( وال انية من جان  المخرجات

 [.27]المعارجالمصدر ساب ال (28) االخراجي( التوجيه

نظررراً  -: منثثافن نظثثام التحثثويالت الماليثثة اإللكترونيثثة -ثانيثثاً:   

للسرررعة الشررديدا الترري تررتم بهررا عمليررة التجررارا اإللكترونيررة برردأ 

إلررى نظررام يترريح   القا مون على تلف العمليات التجارية في اال تيرراج

التي يحتاجونها بسرعة ةررديدا   كافة  العمليات المصرفيةبام  لهم القي

تتواف  وسرعة التجارا اإللكترونية، وعليه كرران نظررام التحررويالت 

المالية اإللكترونية من أهم النظم التي انتشرت و اد االعتماد عليها 

نظراً ظنهررا تررتم بسرررعة ةررديدا لررذلف أخررذ القررا مون علررى التجررارا 

ماد عليها كونها تتواف  والسرعة التي تتم بهررا اإللكترونية في االعت

عمليات التجارا االلكترونيةال وتتم ل فوا د نظام التحويالت الماليررة 

توفير ،واظمررران السرررالمة،:) تنظررريم التدفقاتبررراالتياإللكترونيرررة 

توفير النقد بصورا   ،التحويالت المالية  ،تسهيل العمل  ،المصارف  

 [ 39  ،الجنبيهي،مصدرساب  ] (29) فورية(

ال تعتمررد أثثثر النقثثود اللكترونيثثة علثثة السياسثثة النقديثثة -ثالثثثاً:

تفسرريرات الررف االذررر علررى النظريررات المفسرررا لطبيعررة النقررود 

االلكترونية ال يث يرى الرربعض أن النقررود اإللكترونيررة هرري  نقررود 

 قيقيررة ظنهررا تقرروم بكررل الو ررا ف الترري تقرروم بهررا النقررود التقليديررة 

كوسيط للتبادل، ومقياس ومستودع للقيمة، في  ررين يرررى الرربعض 

تعررد أداا نقديررة بررالمعنى   اي انهررا النقررود،  اآلخر أنهررا ليسررل مررن ال

الحقيقرري للنقررود ويقررول: إنهررا ال تخارر  للرقابررة مررن قبررل البنررف 

يرران عرردا يرا  متباينررة لكنهررا أقررل أالمركزي لهذا فقد وجد هذان الر

طبيعررة النقررود  توضررح رردا منهمررا وبررر ت لررذلف عرردا نظريررات 

 اإللكترونية وكاالتي:

لكترونيررة صرريغة ريررر ماديررة للنقررود النقررود اإل -: النظريثثة الولثثة

أصبح استخدام النقود االلكترونية في عصرنا الحاضررر   -الورقية :

، إال أن الفرق عمالهام   داذة وتعقيدات است  عماالتمن أك ر االست

، يكمررن فرري أن النقررود نفسرره  بين النقود اإللكترونية والنقود الورقية

 ،ن  يث طبيعتها الماديررةاإللكترونية ال تأخذ ةكل النقود الورقية م

راف، أي مررا بل أصبحل تؤخررذ بشرركل معلومررات تنتقررل بررين اظطرر 

قررل معلومررات عررن النقررود المررراد نقلهررا نعلررى أ ررد اظطررراف اال 

للطرف اآلخر، لذا تعد المعلومات المتعلقة بهذا النقد أهم مررن النقررد 

 .نفسه

ر ماررمون النقود اإللكترونية أداا ا تمان :ن يرردو  -:  النظرية الثانية

هذه النظرية  ول نقطة أساسية مهمة هرري أن جميرر  صررور النقررود 

وااا أخررذنا العملررة   ،هي أةكال لال تمان، كمررا تسررتخدم أداا للتبررادل

كم ال فةنها تعد أداا ا تمرران والررف ظنهررا تعررد دينرراً علررى   عملةالمست

الترري تم ررل مة( باعتبارها مجموعة مررن اظصررول  مصدرها )الحكو

دا ماً  قرراً يقابلرره التررزام مررن البنررف المركررزي لصررالح  ا زهررا مررن 

 .اظفراد أو المؤسسات  

 

الفصثثثثل الثالثثثثث :الجانثثثثل التطبيقثثثثي للمنظومثثثثة المصثثثثرفية 

 افدين( حالة دراسية.العراقية:)مصرف الر

 المبحث الول : 

الجانثثل التطبيقثثي لتحليثثل مقومثثات العمثثل المصثثرفي اللكترونثثي 

ومخاطر ومعوقات العمل المصثرفي اللكترونثي وتتنثمن ادوات 

 ووسائل جمن البيانات وهي :

ات واسالي  لجم  البيانات .اسالي  جم  البيانات :تم استخدام ادو1

 -ي:تأوكما ي
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 أ.الزيارا الميدانية لغرا الحصول على البيانات.

ب.االستبانة : وهي اداا القيرراس االساسررية لهررذا البحررث والمعمررول 

عليها في جمي  البيانات وقد تم تصميم اسررتمارا االسررتبيان لتغطرري 

 ي:تغيرات النمواجية وعلى النحو اظجمي  مت

اللكترونرري تتامن الفقرا االولى : معوقات العمل المصرررفي ا  -:•

 ( أسئلة.7ويتكون من ) –

مخرراطر ومعوقررات العمررل المصرررفي : تتاررمن الفقرررا ال انيررة -:•

 ( اسئلة .7االلكتروني ويتكون من )

مقيرراس   –.االسالي  اال صا ية: تم استخدام المعيررار اال صررا ي  2

 هيركز الخماسي.

البا ررث وتناولررل اهررم   اعرردهاي نمااج االستبانة الترري  تأوفي ما ي  

 اإللكترونيررةكا ز والمعوقررات الترري ترروذر علررى عمررل الصرريرفة  الر

صرررف الرافرردين فرررع واسررط الى مجموعررة مررن مررو في م  هوقدم

 فين وكانررل المررو فئرراتينررة عشرروا ية مررن مختلررف الوكانررل الع

 -:يتاالستبانة بشكل اال

 بسم   الر من الر يم             

بررين يرردي  اررراتكم ال تحية ا ترام وتقدير: عتدت االستمارا التي  

الصرريرفة اإللكترونيررة وامكانيررة نجا  متطلبات البحث الموسرروم: )

 الررة  نقلهررا فرري القطرراع المصرررفي العراقرريال مصرررف الرافرردين

ال املين ان يخرج هذا البحررث بنتررا   تخرردم مسرريرا البحررث دراسية(

العلمرري فرري القطرراع المصرررفي ، والررف بفاررل مررا سررتقدمونه مررن 

يقة على اسئلة استمارا االستبيان والتي فرري اجابات موضوعية ودق

محصررلتها النها يررة تعمررل علررى تحسررين ادا  الجهررا  المصرررفي 

 العراقي خدمة للصالح العام.

مال ظررة : الرجررا  وضرر  عالمررة )م( فرري المربرر  الررذي يرررتبط 

بةجابتف ةاكرين لكم سلفاً جهودكم و سررن تعرراونكم معنررا.    )و  

 .ولي التوفي .(

شرركل ال( ورقررة اسررتبيان وكانررل النتررا   ب70تم اسررتخدام )علما انه  

الررذي يبررين االجابررات في ادناه ال  يث يرردل الشرركل االول  الموضح  

الترري تررم الحصررول عليهررا مررن قبررل العينررة  ررول مقومررات العمررل 

 ،االجابررات وضررحفيي االلكترونرريال امررا الشرركل ال رراني المصرررف

العمل المصرفي ونمواج االستبيان الذي يوضح مخاطر ومعوقات  

  -ي:أتااللكتروني وكما ي

 

 

 

       مقومات العمل المصرفي اللكتروني    -الفقرة الولة:

 السئلة ت
اتفق 

 ً  تماما
 ل اتفق محايد اتفق

ل اتفق 

 ً  تماما

 المؤشرات الحصائية

الوسط 

الحسابي 

 الموزون

 الوزن المئوي 

1 

هل تؤمن ان استخدام المصرف تكنولوجيا  

المعلومات والتصالت الحديثة يساعد علة  

 استقطاب عمالء من خارج البلد 

5 10 5 8 2 3.26 65.2 % 

2 

يساهم العمل المصرفي اللكتروني في ازالة  

القيود التي تعيق انسياب الخدمات المصرفية 

 اللكترونية التي يقدمها المصرف.

5 11 3 11 0 3.33 66.6 % 
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3 

يستطين المصرف من خالل بيئته  

التكنولوجية احكام الرقابة علة الخدمات 

 المصرفية التي تتم من خالله.

5 11 5 14 0 3.7 74% 

4 

التكنولوجيا المستخدمة تمكن من التبادل  

المرن للبيانات والمعلومات وسهولة 

 استيعابها. 

5 6 8 11 0 3.16 63.2 % 

5 

خزن المعرفة بهدف توفيرها بالوق  

المناسل وبتقارير موجزة مما يقلل من جهد  

 البحث عنها. 

6 12 11 1 0 3.76 75.2 % 

6 
عمليات نشر المعرفة تؤدي الة رفن معرفة 

 الفراد الشخصية وخبراتهم ومهاراتهم
8 20 2 0 0 4.2 84% 

7 
تقديم الخدمات للعمالء يساهم في ان سرعة 

 بناء سمعة المصرف
14 15 1 0 0 4.43 88.6 % 

 

 

 

 

 مخاطر ومعوقات العمل المصرفي اللكتروني -الفقرة الثانية:

 السئلة ت
اتفق 

 ً  تماما
 ل اتفق محايد اتفق

ل اتفق 

 ً  تماما

 المؤشرات الحصائية

الوسط 

الحسابي 

 الموزون

الوزن 

 المئوي 

1 
يواجه المصرف صعوبة في اقتناء 

 التكنولوجيا وفق متطلباته المستقبلية
24 5 0 1 0 4.73 94.6 % 

2 
مخاطر أمن المعلومات أي دخول اشخاص  

 غير مصرح لهم بالدخول 
17 9 1 2 1 4.3 86% 

3 
عدم توافر الموارد المالية الالزمة لتجهيز  

 ً  المصرف الكترونيا
24 4 0 2 0 4.6 93% 

4 
الصعوبة في تغيير اسلوب العمل التقليدي 

 المتبن 
23 6 0 0 1 4.7 94% 

 %72 3.6 0 8 3 4 15 مخاطر تغيير محتوى البيانات المنشورة 5

6 
ارتفاع تكاليف الخدمات المصرفية 

 اإللكترونية 
22 5 2 1 0 4.6 92% 

7 
عدم توفر التشريعات والقوانين التي تهتم  

 اللكتروني بالعمل المصرفي  
26 4 0 0 0 4.8 97.3 % 
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 الفقرة الولة

سررؤال االول فرري الفقرررا االولررى كرران الوسررط الررى البالنسرربة  .1

%(، 65.2)  ( ، والو ن المئرروي لهررا3.26الحسابي المو ون لها )

% مررن افررراد العينررة يؤيرردون اسررتخدام 65.2ان  علررى وهررذا يرردل

المصرف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحدي ة يسرراعد علررى 

 استقطاب العمال  من خارج القطر.

ال رراني فرري الفقرررا االولررى كرران الوسررط سررؤال الررى البالنسرربة  .2

%( 66.6( والررو ن المئرروي لهررا )3.33الحسررابي  المررو ون لهررا )

% من افررراد العينررة يؤيرردون ان العمررل 66ان نسبة    على  وهذا يدل

المصرفي االلكتروني يساعد في ا الررة القيررود الترري تعيرر  انسررياب 

 الخدمات المصرفية االلكترونية التي يقدمها المصرف.

ال الث في الفقرا اظولى ان الو ن الحسابي سؤال  الى البالنسبة   .3

 علررى  %( وهررذا يرردل74)( والو ن المئوي لهررا  3.7المو ون لها )

% من افراد العينررة يؤيرردون ان المصرررف مررن خررالل بيئترره 74ان  

التكنولوجيا يمكررنهم مررن ا كررام الرقابررة علررى الخرردمات المصرررفية 

 التي تتم من خالله.

 

الرابرر  مررن الفقرررا االولررى كرران الوسررط سررؤال الررى البالنسرربة  .4

( وهذا %63.2( والو ن المئوي لها)3.16الحسابي المو ون لها )

% مررن افررراد العينررة يؤيرردون ان التكنولوجيررا 63.2أن  علررى يرردل

المستخدمة تمكن من التبادل المرن للبيانررات والمعلومررات وسررهوله 

 استيعابها.

الخررامس فرري الفقرررا االولررى كرران الوسررط سررؤال الررى البالنسرربة  .5

%( 75.2( ، والررو ن المئرروي لهررا)3.76الحسابي المررو ون لهررا )

% من افراد العينة يؤيدون خزن المعرفررة 75.2ن  اعلى  وهذا يدل  

ممررا يقلررل مررن  ،بهدف توفيرها بالوقل المناسرر  وبتقررارير مرروجزا

 جهد البحث عنها.

السررادس فرري الفقرررا االولررى كرران الوسررط سررؤال الررى البالنسرربة  .6

%( وهررذا يرردل علررى 84( ، والو ن المئوي لها )4.2الحسابي لها)

رفررة تررؤدي الررى رفرر  معرفررة % يؤيدون عمليررات نشررر المع84ان  

 االفراد الشخصية وخبراتهم ومهاراتهم.

السرراب  فرري الفقرررا االولررى كرران الوسررط سررؤال الررى البالنسرربة  .7

%( 88.6( ، والررو ن المئرروي لهررا )4.43الحسابي المو ون لهررا )

% مررن افررراد العينررة يؤيرردون ان سرررعة 88.6ان    علررى  وهذا يرردل

 تقديم الخدمات للعمال  يساهم في بنا  سمعة المصرف.

 

 من الجدول اعاله نالحظ بأن :

ان معظم عينة البحث يوافقون على الفقرات التي تبررين بتطررور  -

ا إ  ،اقتصاديات المعلومات وتأذيرها في النظام المصرررفي العراقرري

% في  ين بلغل نسبة الررذين 70لى الف  بلغل نسبة من يوافقون ع

 %.30ال يوافقون على الف 

ان الوسط الحسررابي لجميرر  الفقرررات الترري تقرريس فرضررية ترردل  -

وهررو   4.5على ان مستوى االجابة متوسررطة اا بلررو متوسررط العررام  

وهذا يؤذر الى ان افراد العينة يؤيدون    4اكبر من الوسط الفرضي  

يرهررا فرري النظررام المصرررفي تطررور اقتصرراديات المعلومررات وتأذ

العراقي، ومن خالل تطبي  تطور اقتصاديات المعلومات وتأذيرها 

في النظام المصرفي العراقي فرري مصرررف الرافرردين فرررع الكرروت 

 فأنه يمكن قبول فرضية البحث .

 

 -الفقرة الثانية:

اظول من الفقرا ال انية كان الوسط الحسررابي سؤال  الى ال.بالنسبة  1

 علررى  %( وهذا يرردل94.6(، والو ن المئوي )4.73المو ون لها )

% من افراد العينة يؤيدون بان المصرف يواجرره صررعوبات 94ان  

 في اقتنا  التكنولوجيا وف  متطلبات المستقبلية.

ال اني من الفقرا ال انية كان الوسط الحسررابي   سؤالالى ال.بالنسبة  2

ان   علررى  %( وهررذا يرردل86(، والو ن المئوي )4.3المو ون لها )

% من افراد العينة يؤيرردون ان دخررول اةررخاص ريررر مصررر  86

 من مخاطر يمن المعلومات. دم بالدخول تعهل

ال الث من الفقرا ال انية كان الوسط الحسابي سؤال  الى ال.بالنسبة  3

ان علررى %( وهررذا يرردل 93( والررو ن المئرروي )4.6و ون لها )الم

% مررن افررراد العينررة يؤيرردون ان عرردم ترروافر المرروارد الماليررة 93

 الال مة لتجهيز المصرف الكترونياً.

الراب  من الفقرا ال انية كان الوسط الحسررابي سؤال الى البالنسبة  .4

ان  علررى %( وهررذا يرردل94( والررو ن المئرروي )4.7المو ون لها )

يررر اسررلوب ي% من افراد العينة يؤيدون ان هناا صعوبة في تغ94

 العمل التقليدي المتب .

الخررامس مررن الفقرررا ال انيررة كرران الوسررط سررؤال الررى البالنسرربة .5

 %( وهررذا يرردل72( والو ن المئرروي )3.6الحسابي المو ون لها )

% من افراد العينة يؤيدون بأن مخاطر تغييررر محترروى 72ان    على

 بيانات المنشورا.ال

السررادس مررن الفقرررا ال انيررة كرران الوسررط سررؤال الررى البالنسرربة .6

%( وهررذا يرردل 92( والو ن المئرروي )4.6الحسابي المو ون لها )
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% من افراد العينررة يؤيرردون ارتفرراع تكرراليف الخرردمات 92ان  على  

 المصرفية االلكترونية.

الساب  من الفقرا ال انية كان الوسط الحسابي   الى السؤالبالنسبة  .7

ان   علررى  %( وهذا يدل97.3( والو ن المئوي )4.8المو ون لها )

% من افراد العينة يؤيدون عدم ترروفر التشررريعات والقرروانين 97.3

 التي تهتم بالعمل المصرفي االلكتروني.

 

 الستنتاجات والتوصيات المبحث الثاني

 الستنتاجات

مرراً ضررمن أي منظومررة اقتصررادية ال يمكررن همدوراً .إن للبنرروا 1

االسررتغنا  عنهررا مررن خررالل دورهررا التقليرردي المتم ررل بتجميرر  

مررة يمكررن همرديررة وتحويلهررا إلررى مصررادر ماليررة المرردخرات الف

جات المالية المختلفررة، وكررذلف است مارها في المشاري  اات اال تيا

النشرراط االقتصررادي ها لمنظومة تسوية المدفوعات التي ترردعم  ؤأدا

باسررتخدام وسررا ل الرردف  االلكترونرري المتم ررل بررالبنوا اإللكترونيررة 

 والبطاقات البنكية والعمليات اإللكترونية اظخرى .

.يعود  هور البنوا اإللكترونية إلى تنررامي أهميررة دور الوسرراطة 2

بسررب  تزايررد  ركررة الترردفقات النقديررة الماليررة فرري مجررال التجررارا 

اتجة عن عولمة اظسواق وما راف  الررف مررن تطررور واالست مار الن

المعلوماتية وتكنولوجيررا اإلعررالم واالتصررال، فاررالً علررى امكانيررة 

البنوا اإللكترونية في الحصررول علررى قاعرردا واسررعة مررن العمررال  

دون أن ينحصررر فرري العمررال  المقيمررين بجرروار المصرررف، كررذلف 

سرراعة،  24إمكانية التعامل م  المصرف في أي وقل وعلى مرردى 

كمررا تترريح الصرريرفة اإللكترونيررة خيررارات أوسرر  للمتعرراملين بهررا 

 و رية اختيار الخدمات ونوعيتها.

أو جنبرراً   ،.إن العمليات المصرفية اإللكترونية تنمو بسرررعة أك ررر3

إلى جن  م  انتشار التجارا اإللكترونية والف كون اظخيرا تحتاج 

يررات التسرروي  فاررالً علررى عمل ،الررى سرررعة ودقررة فرري التعامررل

اإللكتروني، أما في العراق فيال س أن تخلف التجررارا اإللكترونيررة 

يرج  إلى عرردم مواكبررة العمليررات المصرررفية اإللكترونيررة للتطررور 

السررري  الررذي يحصررل فرري أرلرر  دول العررالم  يررث أن التطررور 

ممررا يجعررل النظررام المصرررفي العراقرري  ،التكنولرروجي يسررير برربط 

 من اظنظمة العالمية.متخلفاً قياسياً بغيره 

.ضعف البنية التحتية وترهل الكادر اإلداري رير الكفو  ورياب 4

الوعي المصرفي لدى العمال  في التعامل م  التكنولوجيررا الحدي ررة 

يعررد مررن أهررم المعوقررات اظساسررية الترري تحررول دون اسررتخدام 

التكنولوجيا في المصارف العراقية والبقررا  علررى التعامررل التقليرردي 

 المصرف وعمال ه والمصارف م  بعاها .بين 

.أن توجه البنوا العالمية نحو ةبكة اظنترنل والتقدم التكنولوجي 5

الررذي سرراهم فرري تغييررر العمليررات المصرررفية مررن التقليديررة إلررى 

اإللكترونية جعررل عرردداً كبيررراً مررن المصررارف تتوجرره نحررو اقتنررا  

م الخرردمات التكنولوجيررا واسررتخدامها فرري التعامررل المصرررفي لتقرردي

لعمال ها العراقيررة بطريقررة  دي ررة ومتطررورا والترري أ رردذل تغيررراً 

 جذرياً في التعامل 

المصرفي، ولكن م  الف لم ترت  المصارف العراقية إلى مصاف 

 الدول المتطورا.

 

 التوصيات

.من أولويات القيام بالعمل المصرفي اإللكتروني هو ترروفير بيئررة 1

تتناس  م  الخدمات اإللكترونيررة، كمررا يتطلرر  قانونية وتشريعات  

اظمر قيام البنف المركزي بمراجعة التشررريعات والقرروانين النافررذا، 

التي تنظم استخدام الصيرفة اإللكترونية والمحافظررة علررى سررريتها 

والررف لترروفير االطمئنرران للعمررال  عنررد قيررامهم بالتعامررل مرر  هررذا 

 البنوا.

داخل المصرف وخارجرره بهرردف .عقد دورات تدريبية للمو فين  2

تعريفهم بأهمية التكنولوجيا في العمررل المصرررفي واطالعهررم علررى 

وأياا توعيتهم بما هو   ،ما هو مطب   الياً في المصارف اظخرى

جديررد والررف بهرردف ترروفير كررادر بشررري مرردرب ومؤهررل للعمررل 

 اإللكتروني.

 .ضرورا السعي الجاد من قبل البنوا العراقية لتحررديث برامجهررا3

وخررردماتها وتطررروير وسرررا ل االتصرررال وتوسررري  قاعررردا بياناتهرررا 

واالستفادا من تجارب المصارف العالمية في مجال تقديم الخدمات 

اإللكترونية من أجل تقديم أفال الخدمات لعمال ها الذين ينتظرون 

مررن المصررارف العراقيررة تقررديم م ررل هررذه الخرردمات وهررذا يررنعكس 

 لبلد وتحقي  رفاهية المجتم  .إيجابياً على الوض  االقتصادي ل

.العمل على  يادا رأسمال المصارف والف لكي تستطي  التوسرر  4

ن  يادا رأس المررال إخدمات اإللكترونية لعمال ها  يث  في تقديم ال

يمكررن المصرررف مررن اقتنررا  التكنولوجيررا علررى وفرر  تطلعاترره 

 المستقبلية.
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 -المصادر:

 

باسم عبد الهادي ، السياسة النقديررة فرري العررراق ، أصررال اتها  [1]

وتحررردياتها الجديررردا الهيئرررة الوطنيرررة لألسرررت مار ، الررردا را 

 .2008االقتصادية، 

االصررال  المصرررفي فرري الرروطن العربرري  -توفيرر  ةررعبور  [2]

بيررروت ر  -ضروراته ومعوقاترره . اتحرراد المصررارف العربيررة 

1993 . 

ادارا العمليررات   - ، اسماعيل ابراهيم الطراد  خالد أمين عبد  [3]

دار وا ررل   -الطبعة ال انية عمان    -المصرفية المحلية والدولية  

 .2011-للنشر 

مؤسسررة  -الجزا ررر  -االقتصرراد المصرررفي  -خبايررة عبررد   [4]

 . 2008 -ةباب الجامعة 

الطبعررة ال انيررة   -ادارا المصارف    -خليل محمد  سن الشماع   [5]

 .1975 –طبعة الزهرا   م -بغداد  -

البنررروا المركزيرررة  - كريرررا الررردوري، يسرررري السرررامرا ي  [6]

للنشررر   -دار اليا وري العلميررة    -اظردن    -والسياسات النقدية  

 . 2009 -والتو ي   

اهميررة ومتطلبررات االصررال   – يرراد جررواد لفتررة الفيصررل  [7]

أطرو ررة   –المصرفي في التنمية م  اةارا خاصة للعررراق  

 –كليررة االدارا واالقتصرراد  –البصرررا جامعررة  –دكترروراه 

2010. 

االتجاهررات  - يرراد سررليم رمارران ، محفررو  ا مررد جررودا  [8]

دار   –عمرران    -الطبعة ال ال ررة    -المعاصرا في ادارا البنوا  

 . 2003 -وا ل للنشر 

أعادا هندسة بعض اظنشطة في   -سجى فتحي محمد يونس   [9]

 -جامعررة الموصررل    -رسالة ماجستير    -المصارف العراقية  

 .  2005 -كلية االدارا واالقتصاد 

الجها  المصرررفي العراقرري ودوره   -سعيد عبود السامرا ي   [10]

 -النجف اظةرف  –الطبعة اظولى   -في التنمية االقتصادية  

 .1983 –مطبعة اظدابها 

التطور المالي فرري منطقررة الشرررق اظوسررط   -سو ان كرين   [11]

  f.orgwww.im-صندوق النقد الدولي  -وةمال افريقيا  

دور اقتصرراد المعرفررة فرري اسررتدامة   -ةيرين برردري توفيرر    [12]

 -أطرو ررة دكترروراه    -القدرا التنافسية للمصارف التجارية  

 .2010 -كلية االدارا واالقتصاد  -جامعة بغداد 

العولمة ويذارها االقتصادية على   -عبد المنعم محمد الطي    [13]

مترررررررا  علرررررررى  -المصرررررررارف نظررررررررا ةرررررررمولية

 ,http://www.kantakil.االنترنيررررررررررررررررررررررررررررررررل

COIm/fish/files/economics/5515 de 

اقتصررراديات النقرررود والبنررروا  -عبررردالمطل  عبدالحميرررد  [14]

الررردار الجامعيرررة  -)اظساسررريات والمسرررتحدذات( القررراهرا 

 . 2007 -للطباعة والنشر  

االصررال  المررالي والنقرردي واالصررال   -عرردنان الكنرراني  [15]

 : http://www.alsaba متا  على االنترنل -المصرفي  

h Corn/paper, phospare&sid=94A04 

الطبعة   -ةرين النقود وأعمال البنوا    -على محمد ةلهوب   [16]

 .2007-ةعاع للنشر والعلوم   -سورية  -اظولى 

خطرروات ل صررال  المررالي والمصرررفي   -عماد محمد علي   [17]

فررررررررررررررري العرررررررررررررررراق مترررررررررررررررا  علرررررررررررررررى 

 http://www.aliethad.com/paper.phpاالنترنررل

?name=news&file=article&sid=6194. 

 -النقرررود والبنررروا  -عررروا فاضرررل اسرررماعيل الررردليمي  [18]

 .1990 –دار الحكمة للطباعة والنشر  -الموصل 

مقتر ررات لمعالجررة مشرركلة الررديون  -فررال  خلررف الربيعرري [19]

 .2224العدد  –الحوار المتمدن   -قالمتع را في العرا

الطبعة اظولررى   -الرقابة المصرفية    -محمد أ مد عبد النبي   [20]

  2010 - مزم ناةرون ومو عون   -االردن  -

 -الطبعة اظولى  -ادارا البنوا   -محمد عبدالفتا  الصيرفي   [21]

 .2001 –دار المناه  للنشر والتو ي    -عمان  

البنرروا االلكترونيررة  -منيررر الجنبيهرري ، ممرردو  الجنييهرري  [22]

-دار الفكررر الجررامعي للنشررر  -االسرركندرية    -الطبعة ال انية  

2006  . 

متررا  علررى  -اصررال  القطرراع المصرررفي  -مهرردي الحررافس  [23]

 http://www .iraqism.comاالنترنل

 -العمررل المصرررفي عبررر اظنترنررل  -نررادر الفرررد قررا وش [24]

 . 2001 -الدار العربية للعلوم  -لبنان  -الطبعة اظولى 

نرررا م محمرررد نررروري الشرررمري ، د. عبرررد الفترررا   هيرررر  [25]

االردن   -الصيرفة اإللكترونية الطبعة اظولررى    -العبدالالت  

  .2008 –دار وا ل للنشر  -

http://www.imf.org/
http://www.aliethad.com/paper.php%20?name=news&file=article&sid=6194
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البحث بتعاون م  مدير مصرف الرافدين فرررع تم العمل وانجا  هذا  

واسط وعدد من المو فين املين ان يكون هذا البحررث خطرروا تسرراعد 

 المصرفي   النظام  لها  يتعرا  التي العقبات  بعض   تخطي  على

 

 

 

 

 

لعراقنررا الجررريح الررذي طررال مررا نررزف وينررزف مررن   ةالعراقي ال خدمرر 

  العلي العظيم ان يررنعم خيراته الك ير بسب  سو  اإلدارا املين من 

 على اهله بالمغفرا والر مة انه سمي  الدعا .

 

   

 


