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 االهداء

 

  عالمنا ومازال دوي نصائحه ٌوجهنًالى ابً ..... من رحل عن 

 

الى من وضع المولى سبحانه وتعالى الجنة تحت قدمٌها ووقرها فً كتابه العزٌز 

 .......) أمً الحنونة ( 

 

الحٌاة من دون ترابط وحب وتعاون ال الى اخً الخلوق........ من علمنً ان 

 تساوي شٌئا  

 

 الى زوجتً ....... من مألت حٌاتً بالتحدي وتخطً الصعاب 

 

   فاطمة الى ابنتً وقلبً النابض....... 
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 شكر وامتنان

ال تفٕككككككٝ ٔعّ ككككككٗ فٌككككككػٞ  ،فٌّككككككٕعُ ٚفٌّ فُككككككً تعككككككحٌٝ ٚفزّككككككعٖ ـٙككككككٛ –أنككككككىؽ   

ٔب١ٕكككككح ِسّكككككع ٚ ٍككككككٝ    ضٍكككككككٚفًٌكككككلس ٚفٌكككككككلَ  ٍكككككٝ أـُكككككً  ،تٕمُكككككٟ ِسحِكككككعٖ ٚال

     فٌط١ب١ٓ فٌطح٘ؽ٠ٓ.  فٌٗ

فالِ ٕككككككحْ فٌككككككٝ فقكككككك حغٞ فٌّهككككككؽؾ ٚ ظكككككك١ُ  فٌهككككككىؽ بطككككككحٌى٠كككككككععٟٔ فْ فتمككككككعَ 

ٌكككككٟ ِكككككٓ  ٍكككككٝ ِكككككح لعِكككككٗ  ،( ِحّتتتتتذأؼّتتتتتباِحّتتتتتذااٌض ُتتتتتذٌ االعتتتتتخمرااٌّغتتتتتمػذااٌتتتتتذوخىس)

ٚ ٍكككككٝ ِكككككح بػٌكككككٗ ِكككككٓ خٙكككككع ٚتٛخ١كككككٗ ِكككككٓ  ، ٍكككككُ ٔكككككحـم ٚ طكككككحم ِ ١ّكككككؿ ٚفؼنكككككحظ ِكككككك ّؽ

     ٕٟ ض١ؽ فٌدؿفم.      خؿفٖبعف٠ة فٌبسث ز ٝ فتّحَ ٘ػٖ فٌؽقحٌة  

فتمكككككعَ بؤقكككككّٝ  بكككككحؼفر فٌهكككككىؽ ٚفٌ مكككككع٠ؽ فٌكككككٝ ف قكككككحتػس ؼ ككككك١ف ٚف ُكككككحم وّكككككح   

فتمكككككككعَ بحٌهكككككككىؽ ٠ٚككككككككؽٟٔ فْ  ،ٌدٕكككككككة فٌّٕحلهكككككككة ٌ فُكككككككٍُٙ بمبكككككككٛي ِٕحلهكككككككة ؼقكككككككحٌ ٟ

فٌدؿ٠كككككً فٌكككككٝ فالقكككككحتػس فٌّمكككككَٛ فٌعٍّكككككٟ ٚفٌّكككككعلك فٌٍؽكككككٛٞ  ٍكككككٝ خٙكككككٛظُ٘ فٌّبػٌٚكككككة ـكككككٟ 

 ٚفِ ٕكككككحٟٔفتٛخكككككٗ ببكككككحٌػ نكككككىؽٞ وّكككككح  ،اظٙكككككحؼ فٌؽقكككككحٌة بهكككككىٍٙح فٌل كككككك ٌؽ٠ٛكككككح  ٚ ١ٍّكككككح  

 م١كككككً  ظ.ٚ أ ب كككككٛي ِطكككككؽ  بكككككحظٞ ظ .فقكككككحتػتٟ فالـحَكككككً ـكككككٟ فٌككككككٕة فٌ سُككككك١ؽ٠ة أ فٌكككككٝ

ظ ِد١كككككككع .ٚأ  بكككككككع فٌعظككككككك١ُ فٌهكككككككىؽٞظ .ظ قكككككككحٌُ يكككككككلي ؼف٘كككككككٟ ٚ أ0نكككككككحوؽ فٌهكككككككؽ  ٚأ

فٌككككككك١ع  ظ  زكككككككٓ قككككككحِٟ فٌهككككككّؽٞ ٚفٌككككككٝ.َ.ظ ـككككككؽفـ ضُكككككك١ؽ فٌؿب١ككككككعٞ ٚ  أ.٘ككككككحتؿ ٚأ

  اااافٌدحقّٟ.ابحقُ  بحـظ .َ.أؼ ١ف لكُ فٌعٍَٛ فٌّح١ٌة ٚفًٌّؽـ١ة 

ًِكككككككطفٝ  ، كككككككلم ِحٌككككككك  ،وّكككككككح أنكككككككىؽ ؾِل كككككككٟ ؾ١ِلتكككككككٟ ) ِككككككككٍُ  م١كككككككً

ؾ٠ٕكككككك  ض١ٍككككككً(.  ،قكككككك١ٙؽ وككككككحظُ ،ٔككككككعٜ ٔككككككٛؼٞ ، ككككككلم  ٍككككككٟ ،تسككككككك١ٓ خّعككككككٗ ،ض١ٍككككككً

 ِ ١ّٕح  ٌُٙ فٌ ٛـ١ك ٚفٌٕدحذ ـٟ ز١حتُٙ فٌع١ٍّة. 

أٚ لكككككعَ ٌككككككٟ  ،أٚ فقكككككعٜ ٌكككككٟ ِعؽٚـكككككح   ،فنكككككىؽ وكككككً ِكككككٓ ِكككككع ٌكككككٟ ٠ككككككع فٌعكككككْٛٚ   

وب١كككككؽس أٚ يكككككؽ١ؽس ـكككككٟ فتّكككككحَ ٘كككككػف فٌعّكككككً ـٍكككككٗ ِٕكككككٟ  ةأٚ وحٔكككككإ ٌكككككٗ اقكككككٙحِ ،ًٔككككك١سة

  فٌ مع٠ؽ.  ضحٌى فٌهىؽ ٚ

ٚيكككككككككٍٝ    ٍكككككككككٝ ٔب١ٕكككككككككح ِسّكككككككككع  ،ٚفٌسّكككككككككع ل ؼن فٌعكككككككككح١ٌّٓ أٚال  ٚفضكككككككككؽف       

 ٚ ٍٝ فٌٗ فٌط١ب١ٓ فٌطح٘ؽ٠ٓ. 

 

 الباحث                                                                                                                           
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 مستخلص :ال

تعع تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة فٌسع٠ثة ِٓ أُ٘ يٛؼ فٌ طٛؼفر فٌع١ٍّة فٌ ٟ زعثإ ـٟ     

أغ تعع فٌّٕطٍك فالقحـ ـٟ ِك مبً تطٛؼ  ًّ فٌّئقكحر فًٌّؽـ١ة ٌّح . فٚفضؽ فٌمؽْ فٌّحَٟ

فْ فٌ ؽ١ؽفر فٌ ٟ ٠هٙع٘ح  اغٌٙح ِٓ أ١ّ٘ة ضحية ـٟ ظـم  دٍة فٌ ١ّٕة فالل ًحظ٠ة فٌٝ ف ِحَ 

ندم  ٍٝ فٌّٕحـكة فٌسحظس ِّح ظـم  فٌّح١ٌة الل ًحظ فٌعحٌّٟ بفًُ تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحرف

ؼـم ِك ٜٛ وفحمس ٚـح ١ٍة أظف ٙح. ٚأيبر ببِىحْ فًٌّحؼؾ بهىً ضحو  اٌٝفٌّئقكحر فٌّح١ٌة 

٠ثة تبٕٟ فٌّفح١ُ٘ فالقحق١ة ٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة   ٚفق طعفَ فالظٚفر ٚفٌٛقح ً فٌ م١ٕة فٌسع

ـٟ ِسحٌٚة خحظس  ٌلب عحظ  ٓ فالقح١ٌ  فٌ م١ٍع٠ة فٌّ بعة  ـٟ فٌعًّ فًٌّؽـٟ ٚأزعفث تؽ١ؽ 

أـًُ ـٟ تمع٠ُ فٌطعِحر فًٌّؽـ١ة. أغ تٕحٌٚإ فٌعؼفقة ِفَٙٛ تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة 

 س ١ة ٚف١ّ٘ ٙح ٚفق عؽفٌ ٚفلم أ١ٌة  ًّ فٌدٙحؾ فًٌّؽـٟ فٌعؽفلٟ ٚفٌب١حٔحر فٌّ ٛـؽس ٌٍب١ٕة فٌ

ٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة فٌّ ّثٍة ـٟ فٌهّٛي فٌّحٌٟ ـُل   ٓ ظٚؼ فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة 

ـٟ ف١ٌة تطب١محر تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة ـٟ فٌدٙحؾ  تكُٙفٌبٕٝ فٌ س ١ة فٌ ٟ  بٛيفٙح أزع

 ٍٝ أْ . ٚتّسٛؼٖ ـؽ١َة فٌبسث فًٌّؽـٟ فٌعؽفلٟ ٚب١حْ أ١ّ٘ ٙح ـٟ تط٠ٛؽ ٘ػٖ فٌّئقكحر

فق طعفَ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة ٠كُٙ ـٟ تط٠ٛؽ ف١ٌة  ًّ فٌدٙحؾ فًٌّؽـٟ ٚؾ٠حظس 

ٚتّثٍإ فٌّهىٍة  فالق طعفَ ٠ٚسكٓ ِٓ ِئنؽفر فٌهّٛي فٌّحٌٟ ٚتمع٠ُ فٌطعِحر فًٌّؽـ١ة.

بحٌ كحإي ً٘ زمك فٌدٙحؾ فًٌّؽـٟ ـٟ فٌعؽفق ِ طٍبحر فٌٌٕٙٛ ٚفٌ طٛؼ ـٟ فق طعفَ تىٍٕٛخ١ح 

 ِٛحر فٌّح١ٌة.فٌّعٍ

  ٚوحْ ِٓ أُ٘ فالق ٕ حخحر ٘ٛ :  

فٌهّٛي فٌّحٌٟ ٕٚ٘حن لح عس أْ ٌ ىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة فٌسع٠ثة أثؽف  ٚفَسح  ـٟ تٛق١م   -

 . 2018ٌعحَ  23%.16تسكٓ ـٟ ِئنؽ فالٔ هحؼ ٌّحوٕحر فًٌؽفؾ فالٌٟ بّععي ّٔٛ  

 أبؽؾ٘ح : ٠طى فٌ ٛي١حر ـىحْ  أِح ـٟ ِح

تهد١م فق طعفَ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌسع٠ثة ٚفالتًحالر ٚتطب١محتٙح فٌّ ععظس ٚفٌّط ٍفة ٌ ط٠ٛؽ  -

  فالظفؼس ِٓ ضلي تٛق١م فٌمح عس ٌّك طعِٟ نبىحر فٌّعٍِٛحر ٚفٌطعِحر فالٌى ؽ١ٔٚة. 
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 المقدمة :

٠عع فٌبٕه فٌّؽوؿٞ ؼأـ فٌٙؽَ فٌػٞ ٠ ىْٛ ِٕٗ ف١ٌٙىً فٌ ٕظ١ّٟ  ٞ خٙحؾ ًِؽـٟ ٠ٚهىً       

ٌ ٕظ١ُ فٌعًّ ـٟ فٌمطح  فًٌّؽـٟ ٚؼقُ فٌك١حقحر فٌٕمع٠ة ِٚ حبعة تٕف١ػ٘ح ِّح  فالقحـفٌّسٛؼ 

 بٍع.ؼس ـٟ فٌس١حس فالل ًحظ٠ة  ٞ ٠ٕعىف بعٚ

٠ٚهٙع فٌعحٌُ ف١ٌَٛ تطٛؼفر  ع٠عس ـٟ ِط ٍؿ فٌّدحالر فالل ًحظ٠ة ٚفٌ ىٌٕٛٛخ١ة ٚفالخ ّح ١ة 

ـٟ ثٛؼس تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة فٌ ٟ تّثً فالب ىحؼفر ٚفٌ محٔة  ٚالق١ّحٚفٌع١ٍّة ٚفٌك١حق١ة 

فٌّح١ٌة أغ تعع يٕح ة  فالقح١ٌ  فٌّح١ٌة فٌ م١ٍع٠ة  ٕع تمع٠ُ فٌطعِحر اٌٝ ِٕحـكةفٌ ٟ تكعٝ ظف ّح  

ٔحنئة ٚـ ١ة تك عًّ فٌ محٔة ٌ سك١ٓ فالٔهطة ـٟ ِدحي فٌ ٠ًّٛ. ِٚثحي  ٍٝ ٘ػٖ تىٌٕٛٛخ١ح 

فٌٙٛفتؿ فٌػو١ة فٌ ٟ تك طعَ ـٟ فٌطعِحر فًٌّؽـ١ة فٚ ِح تعؽؾ بحٌبٕٛن فٌط٠ٍٛة ٚف٠ُح  ضعِحر 

غ تمَٛ اب١ٓ ٠عٞ فٌدّٙٛؼ. فٌ ٟ تٙعؾ فٌٝ خعً فٌطعِحر فٌّح١ٌة  ،فالق ثّحؼ  بؽ فٌٙحتؿ فٌّسّٛي

فٌعع٠ع ِٓ فٌّئقكحر فٌّح١ٌة ب طب١ك تم١ٕحر تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر  ِٓ أخً تط٠ٛؽ ٚتسك١ٓ 

ضعِحتٙح ٚتسك١ٓ ِٛلعٙح فٌ ٕحـكٟ. فٞ أْ تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة ٟ٘ فٌ ٟ تك طعَ فٌ محٔة 

 ٟـٟ فٌدٙحؾ  فًٌّؽـٌٙػٖ فٌ طٛؼفر فٌسع٠ثة ـٟ فٌمطح  فٌّحٌٟ. ِٚٓ خٙة فضؽٜ ٚٔ ١دة 

٠ ّثً غٌه بحٌهّٛي فٌّحٌٟ  غاٚفٌبسث  ٓ ًِحظؼ ت٠ًّٛ أوثؽ ٚفٌ ٛقم ـٟ فٌكٛق بهىً أوبؽ 

ـًٛي  ةثلث فٌبسث ٚتٕحٚي خؽؽفـ١ة ِط ٍفة فٌػٞ ٠معَ فٌطعِحر  ٍٝ فٌّك ف١ع٠ٓ ٚـٟ ِٕحِك

فٌفًً فٌثحٟٔ تىٌٕٛٛخ١ح  أِحفٌفًً فالٚي فٌػٞ  تُّٓ ِٕٙد١ة فٌبسث ٚبعٍ فٌعؼفقحر فٌكحبمة 

أ٘ ُ فٌّبسث فالٚي  ِبحزث ثلثة تُّٓٚفٌّفح١ّٟ٘( ٚفٌػٞ  فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة  )فإلِحؼ فٌٕظؽٞ

ـ١ّح ؼوؿ فٌّبسث فٌثحٟٔ  ٍٝ فق عؽفٌ ٚفلم   ،ٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة فٌّفح١ّٟ٘بحٌبعع 

أِح فٌّبسث  ،ٚأ١ّ٘ ٗ ٛي فٌّحٌٟفٌدٙحؾ فًٌّؽـٟ ـٟ فٌعؽفق ـٟ ز١ٓ  تٕحٚي فٌّبسث فٌثحٌث فٌهّ

ـ١ّح أ٘ ُ فٌفًً فٌثحٌث بحق عؽفٌ  ،فٌؽفبم ـمع تٕحٚي ٚفلم  فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ـٟ فٌعؽفق

أِح فٌّبسث فٌثحٟٔ  ،فٌّئنؽفر ٚفٌب١حٔحر فٌّ ٛـؽس ٌٍهّٛي فٌّحٌٟ ـٟ فٌّبسث فالٚيٚتس١ًٍ 

ف١ٌة  ًّ فٌبٕه فٌّؽوؿٞ  ط٠ٛؽـ ُّٓ ِئنؽفر فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ـٟ فٌعؽفق ٚأ١ّ٘ ٙح ـٟ ت

ٚتُّٓ ٚؼوؿ فٌّبسث فٌثحٌث  ٍٝ تس١ًٍ ِئنؽفر فٌمطح  فًٌّؽـٟ ٚفٌؽإ٠ة فٌّك مب١ٍة  فٌعؽفلٟ

         ِٓ فالق ٕ حخحر ٚفٌ ٛي١حر.  ف  فٌبسث  عظ
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ااٌفصًااالوي

 اٌّبحثااالوي

 ِٕهجُبااٌبحث

فٌبسث فٌ ٟ تُ ف  ّحظ٘ح ٌعؽٌ  ة٠عع ٘ػف فٌفًً ف٠ٌٛٙة فٌ عؽ٠ف١ة ٌٍبسث فغ ٠ ٕحٚي ِٕٙد١

وّح ٠ ٕحٚي خٙٛظ فٌبحزث١ٓ فالضؽ٠ٓ فٌػ٠ٓ تٕحٌٚٛف بعٍ  ،ِٓ ِبحزث ِهىٍٗ فٌبسث ِٚح ٠ ًً بٗ

( وّح ٠ٙعؾ ةٚفخٕب١ ةٚ ؽب١ ةفٌدٛفٔ  فٌّه ؽوة ِم ٘ػف فٌبسث ِٓ ضلي ظؼفق ُٙ فٌكحبمة )ِس١ٍ

   ٘ػف فٌفًً فٌٝ تسع٠ع ِكحؼ فٌبسث. 

 البحث  ةمشكل أوالً :

ت ّسٛؼ ِهىٍة فٌبسث ـٟ تٛفَم أٚ تؤضؽ فال٘ ّحَ ب ٛظ١ؿ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة ـٟ 

ٚف  ّحظ ف ٔظّة فٌ م١ٍع٠ة ِّح ٠ طٍ  بعٍ فٌ كحإالر ٌب١حْ  فٌعؽفلٟ  ًّ فٌدٙحؾ فًٌّؽـٟ

 ِهىٍة فٌبسث.   

ً٘ زمك فٌدٙحؾ فًٌّؽـٟ ـٟ فٌعؽفق ِ طٍبحر فٌٌٕٙٛ ٚفٌ طٛؼ ـٟ فق طعفَ تىٍٕٛخ١ح  .1

 فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة. 

ِعٜ اظؼفن فٌدٙحر فإلظفؼ٠ة فٌع١ٍح بؤ١ّ٘ة تٛظ١ؿ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة بّح ٠ ٕحق   .2

 ِم ف ٔظّة فًٌّؽـ١ة فٌّ طٛؼس.   

فق عؽفٌ ٚفلم فٌّئنؽفر ٚفٌب١حٔحر فٌّ ٛـؽس ٌٍبٕٝ فٌ س ١ة ٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة  .3

 ٌؽؽٌ فٌٌٕٙٛ بٛفلعٙح.

 البحث فرضٌة ثانٌا : 

تىّٓ ـؽ١َة فٌبسث بؤْ تطٛؼ فالتدح٘حر فٌسع٠ثة ٌٍعًّ فًٌّؽـٟ ت طٍ  ِٓ فٌدٙحؾ 

 : ـؽ١َة فًٌّؽـٟ فٌعؽفلٟ تط٠ٛؽ آ١ٌة  ٍّٗ ٌّٛفوبة تٍه فٌ طٛؼفر ٌّٚح تمعَ ـؤْ فٌبسث ٠ بٕٝ 

اْ فق طعفَ تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة ٠كُٙ ـٟ تط٠ٛؽ ف١ٌة  ًّ فٌدٙحؾ فًٌّؽـٟ ٚؾ٠حظس  -1

فالق طعفَ ٠ٚسكٓ ـٟ ِئنؽفر فٌهّٛي فٌّحٌٟ ٚتمع٠ُ فٌطعِحر فًٌّؽـ١ة ٚتسك١ٓ فٌمعؼس 

 فٌ ٕحـك١ة.  

فظر فٌٝ  ٍٝ فٌؽؼُ ِٓ لٍة فق طعفَ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ـٟ فٌدٙحؾ فًٌّؽـٟ فٌعؽفلٟ ـؤٔٙح  -2

 فزعفث ٔٛ  ِٓ فٌّٕٛ ٚفٌ طٛؼ ـ١ٗ.  
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 البحث  ةأهمٌ :ثالثا

 ت دكع أ١ّ٘ة فٌبسث بّح ٠ؤتٟ :          

أ١ّ٘ ٙح ـٟ ٚفق عؽفٌ ٚفلم تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة ـٟ فٌدٙحؾ فًٌّؽـٟ فٌعؽفلٟ  -1

فٌعًّ  ٚـح ١ٍةتؤ١ً٘ فًٌّحؼؾ َّٚحْ بمح ٙح ِٚمعؼتٙح  ٍٝ فٌ ٕحـف ٚؼـم وفحمس 

    .فًٌّؽـٟ بّح ٠ ّحنٝ ٚفٌ م١ٕحر فٌسع٠ثة

ٌ كؽ٠م ٚت١ؽس فٌّعحِلر  ـح ٍةْ فق طعفَ تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة تعع أظفس ا -2

١ٌة آـٟ تط٠ٛؽ  ٠ٚكًٌٍُّٙحؼؾ فٌّك طعِة ٌٍ م١ٕحر فٌ ىٌٕٛٛخ١ة ـٟ ن ٝ فٌّدحالر 

فٌّعحِلر فًٌّؽـ١ة ِّح ٠ئظٞ فٌعًّ ٠ٚهدم فٌىث١ؽ ِٓ فٌؿبح ٓ  ٍٝ ف حظس بٕحم فٌثمة ـٟ 

   .فٌٝ تسم١ك  ٛف ع ًٌٍّحؼؾ

 هداف البحث أ: رابعاً 

 ٠ٙعؾ فٌبسث فٌٝ تسم١ك فالتٟ 

فق عؽفٌ ٚفلم فالخؽفمفر فٌ ٟ ٠مَٛ بٙح فٌبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ ٌ ط٠ٛؽ فٌمطح   -1

 . ٗفًٌّؽـٟ َٚٚم ؼإ٠ة ٌٌٍٕٙٛ بٛفلع

ٚفلم فٌب١ٕة فٌ س ١ة ٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة ـٟ فًٌّحؼؾ فٌعؽفل١ة ٌٍٛلٛؾ  ٍٝ  ب١حْ -2

 فٌ سع٠حر فٌّ عٍمة ـٟ ب١ئة فٌعًّ فًٌّؽـٟ فالٌى ؽٟٚٔ.     

ب١حْ أ١ّ٘ة تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة ٌ ط٠ٛؽ ف١ٌة  ًّ فٌمطح  فًٌّؽـٟ ١ٌف  ٍٝ  -3

  فٌعٌٟٚ.ًٌّؽـ١ة  ٍٝ فٌّك ٜٛ فٌّك ٜٛ فٌّسٍٟ ـسك  بً ٌّٛفوبة فالٔظّة ف

 :حدود البحث خامساً  

    . (2004- 2018ِٓ ) سفٌسعٚظ فٌؿِح١ٔة ٚفٌ ٟ نٍّإ فٌكٕٛفر ٌٍّع

 فٌسعٚظ فٌّىح١ٔة فٌدٙحؾ فًٌّؽـٟ فٌعؽفلٟ. 

 : منهج البحث   سادساً 

ـٟ فق عؽفٌ ٚتس١ًٍ فٌّئنؽفر ٚفٌب١حٔحر  فٌ س١ٍ١ٍة فٌطؽ٠مة ف  ّع فٌبسث  ٍٝ

 عٍِٛحر فٌّ ٛـؽس ـٟ ٘ػف فٌّدحي. ٚفٌّ
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 اٌّبحثااٌثمٍٔ

  ؼطااٌذساعمثااٌغم مت

 تك١ٍّ فٌٝ فٌّبسث ٘ػف ٠ٙعؾ غا فٌع١ٍّة ٌٍبسٛث فالقحق١ة فٌع حِة فٌكحبمة فٌعؼفقحر تعع          

 فٌٕظؽ٠ة فالقف ظ ُ ـٟ تكُٙ ـٟٙ ،ٔ ح ح ِٓا١ٌٗ  تٛيٍٛف ِح ِٚعؽـة فٌبحزث١ٓ خٙٛظ  ٍٝ فٌُٛم

 ،فٌدع٠عس ٌٍعؼفقة فٌّؽتىؿفر فزعٜ فٌدٙٛظ ٘ػٖغ تعع افٌبسث  ِدحي ٌٍَّٛٛ  فٌ س١ٍ١ٍةٚفٌدٛفٔ  

 فٌّبسث ٘ػف خحم ٌػف .ةٚفظٌ فقح١ٌ  ِٓ تمعِٗ ِح ضلي ِٓ ٌٍبحزث١ٓ ِعؽـ١ح   تؽفوّح تّثً غا

 :          ٚوّح ٠ؤتٟ  فٌكحبمة ٚفالخٕب١ة ٚفٌعؽب١ة فٌّس١ٍة فٌعؼفقحر بعٍ ١ٌك عؽٌ

        العراقٌة الدراسات:  أوال

 (2004،فٌكع١عٞ) ظؼفقة  -1  

ا"احىٍٕىجُمااٌّؼٍىِمثاواثشهماػًٍااٌغُمعتاااللشاظُتا"اػٕىاْااٌذساعت

اهذفااٌذساعتا
٘عـإ فٌعؼفقة فٌٝ ل١حـ تؤث١ؽ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ـٟ ِدحي فٌك١حقة 

 فإللؽف١َة ٚتسع٠ع فٌّهحوً فٌ ٟ تٛفخٗ فًٌّحؼؾ فٌعؽفل١ة. 

اأهُااالعخٕخمجمث

ٌ ىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ظٚؼ ـٟ فٌّسحـظة  ٍٝ ِٛفؼظ فًٌّؽؾ.   -

 فٌّح١ٌة ٚتٛخ١ٙح فٌ ٛخ١ٗ فٌك١ٍُ ٔسٛ ـؽو فالق ثّحؼ فٌّٕحقبة.   

 ت فحٚر فًٌّحؼؾ فٌعؽفل١ة ـٟ ِك ٜٛ فالظٚفر فٌ ىٍٕٛخ١ة.              -

اأهُااٌخىصُمثاا

َؽٚؼس تطٍٟ فظفؼفر فًٌّحؼؾ فٌعؽفل١ة  ٓ فٌٕظُ فٌ م١ٍع٠ة  -

ـٟ فٌعًّ فًٌّؽـٟ ٚف  ّحظ فالقح١ٌ  فٌسع٠ثة ٚفٌّ طٛؼس فٌ ٟ 

٠ّىٓ ِٓ ضلٌٙح فالؼتمحم بحٌطعِحر فًٌّؽـ١ة فٌّمعِة ٌٍؿبح ٓ 

 ـٟ ٘ػف فٌٕٛ  ِٓ فٌّئقكحر فٌّح١ٌة. 

فنؽفن فٌعح١ٍِٓ ـٟ فًٌّحؼؾ فٌعؽفل١ة ـٟ ظٚؼفر تعؼ٠ب١ة  -

ِحر فٌّح١ٌة ظفضً ٚضحؼج فٌمطؽ ِ طًًة ـٟ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍٛ

 و كحن فٌطبؽفر فٌلؾِة.ال
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 (2017،فٌهّؽٞ)  ظؼفقة -2

اػٕىاْااٌذساعتا
ااٌخٕمفغُتا ااٌُّضة احؼضَض افٍ ااٌّمٌٍ ااٌشّىي ااعخشاحُجُت ااػخّمد أثش

اٌٍّصمسف.اا

اأهذفااٌذساعتا
تمع٠ُ فِحؼ ِعؽـٟ ِفح١ّٟ٘  ٓ فق ؽفت١د١ة فٌهّٛي فٌّحٌٟ بؤبعحظٖ 

 فٌّط ٍفة ٚفبعحظ ف١ٌّؿس فٌ ٕحـك١ة ًٌٍّحؼؾ. 

اأهُااالعخٕخمجمثا

٠عع فٌ ك٠ٛك فًٌّؽـٟ فٌسع٠ث أظفس تس١ٍ١ٍة ِّٙة ـٟ ـُٙ فٌٕهحِ 

فًٌّؽـٟ ِٚكح عس فٌّٛظف١ٓ ـٟ فًٌّؽؾ ـٟ ؼقُ فٌك١حقحر 

 ًّؽـٟ. ِٚؽفلبة ِٚ حبعة فٌعًّ فٌ

اأهُااٌخىصُمثا

 ،ؾ٠حظس فالٔفحق فالق ثّحؼٞ ـٟ ِدحي تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة 

ٚفالقؽف  ـٟ تٕف١ػ نبىة فالتًحالر ب١ٓ فٌّؽوؿ فٌؽ ١ف ٌىً 

ًِؽؾ ٚبحلٟ ـؽٚ ة ٌُّحْ قؽ ة تعفٚي فٌب١حٔحر ٚفخؽفم 

فٌ ك٠ٛحر فٌلؾِة ٚفالؼتبحِ بحٌهبىحر فالٌى ؽ١ٔٚة ِح ب١ٓ فًٌّحؼؾ 

 بٕٛن فٌعح١ٌّة ٌ مع٠ُ ضعِحر ًِؽـ١ة ِ طٛؼس ِٚ ١ّؿس. ٚفٌ

 

  العربٌة الدراسات:  ثانٌاً 

 (2004 قّحذ ،١ِٙٛن) ظؼفقة -3

اػٕىاْااٌذساعتا
"أثشاحىٍٕىجُمااٌّؼٍىِمثاواالحصمالثاػًٍااالداءااٌخجمسٌاواٌّمٌٍا

احمٌتأشمطااٌّصشفاػٓا ؼذا"ا–ٌٍّصمسفااٌفشٔغُتا

اهذفااٌذساعتا

تبٕٟ تىٍٕٛخ١ح فٌ عؽؾ  ٍٝ ِمِٛحر فٌٕهحِ فًٌّؽـٟ ِٓ ضلي 

قبحن ٚظٚفـم فال  ّحظ  ٍٝ فٌ طٛؼفر فٌ ىٍٕٛخ١ة فٌّعٍِٛحر ٚفبؽؾ أ

ِٓ ِؽؾ فًٌّحؼؾ ٚأثؽ فق طعفَ ٘ػٖ فٌ ىٍٕٛخ١ح  ٍٝ فٌٕهحِ 

 فًٌّؽـٟ.

اأهُااالعخٕخمجمثاا

فْ فًٌّحؼؾ ِٓ ضلي فق طعفِٙح فٌّك ّؽ ٌ ىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر 

تسمك ٘عـ١ٓ فزعّ٘ح ـٟ فٌّعٜ فٌم١ًؽ ٚفٌّ ّثً ـٟ تسك١ٓ فالظفم 

١ٌؿ ٚتسك١ٓ خٛظس فٌطعِة فٌ دحؼٞ ِٓ ضلي تطف١ٍ فٌ ىح

ٚفٌٙعؾ فٌثحٟٔ  ٍٝ فٌّعٜ فٌط٠ًٛ ٚ٘ٛ فٔعىحـ  ٍٝ  ،فًٌّؽـ١ة

فٌٙعؾ  ٠ععؼبس١ة فًٌّؽؾ ِٚٓ ثُ فٌعح ع  ٍٝ زمٛق فٌٍّى١ة ٚفٌػٞ 

 فالق ؽفت١دٟ  ٞ ٔهحِ ًِؽـٟ. 

اأهُااٌخىصُمثااا
فظفس ـعحٌة ٌ كؽ٠م  بٛيفٙحَؽٚؼس فق طعفَ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر  -

 ٚت١ؽس فٌّعحِلر ٌ ٍه فًٌّحؼؾ فٌّك طعِة ٌ ىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر.
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اا(2006،ظؼفقة )ف ؼبؽٞ -4ا

ادوساحىٕىٌىجُمااٌّؼٍىِمثافٍاوظمئفااداسةااٌّىاسدااٌبششَت.اػٕىاْااٌذساعت

اهذفااٌذساعت
ٚفلم فٌعٚؼ فٌػٞ تٍعبٗ فٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌسع٠ثة ـٟ ٚظح ؿ فظفؼس فق عؽفٌ 

 فٌّٛفؼظ فٌبهؽ٠ة.

اأهُااالعخٕخمجمث

فٌؽؽٌ  ٟفْ فٌ م١ٕحر فٌسع٠ثة فٌ ٟ فظضٍإ ـٟ ٚظح ؿ فالظفؼس  ٌُ تٍب

ٚتف مع فٌىث١ؽ ِٓ فٌٛظح ؿ ٌٍ م١ٕحر فٌسع٠ثة فٌ ٟ ت ٕحق  ِٚب١عة 

 ٚفخبحتٙح.

اأهُااٌخىصُمث
فالظفؼس ٌٍ م١ٕحر فٌسع٠ثة ٌٛخٛظ ٔمى ـٟ تٍه فٌ م١ٕحر زحخة ٚظح ؿ 

 بٛظح ؿ فٌّٛفؼظ فٌبهؽ٠ة.

 

 ( 2008،ظؼفقة ) بط ٟ –5 

اػٕىاْااٌذساعتا
حطىَشاوصٕمػتاحىٕىٌىجُمااٌّؼٍىِمثاواالحصمالثاوػاللخهما خُّٕتا

ااالداء.ا

اهذفااٌذساعتا
٘عـإ فٌعؼفقة فٌٝ تب١١ٓ  للة تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ٚفالتًحالر ب ١ّٕة 

 ٚتط٠ٛؽ فالظفم ـٟ فٌّئقكحر. 

اأهُااالعخٕخمجمثا

فْ ٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ٚفالتًحالر لحقّح  ِه ؽوح  ـٟ فؼٍ  

فٌّئقكحر فغ فٔٙح تكح ع  ٍٝ تم١ًٍ ٔكبة فٌ عضً فٌبهؽٞ ـٟ فٌع١ٍّحر 

طؽخحر ٚفظفم فٌّئقكحر ٚتكؽ٠م  ١ٍّحر فٌّ ىؽؼس ٚتسك١ٓ يٛؼس ِ

تبحظي فٌّعٍِٛحر  بؽ فٌهبىحر. ٠ٚسعث تطب١ك تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر 

ٚفالتًحالر تؽ١ؽفر فقحق١ة ـٟ فالظفؼس ٠ٚكح ع بهىً ضحو ـٟ فتطحغ 

وّح ٠ٚسعث  ،فٌمؽفؼ فٌّٕحق  ٚفٌكؽ٠م فٌّبٕٟ  ٍٝ فٌسمح ك ٚفٌّعٍِٛحر

 فٌٝ فالظفؼس فالٌى ؽ١ٔٚة.   تسٛال تعؼ٠د١ح  ِٓ فالظفؼس فٌ م١ٍع٠ة

اأهُااٌخىصُمثا
َؽٚؼس أظضحي فٌ ىٌٕٛٛخ١ح ٚفالتًحالر فٌسع٠ثة ـٟ فالظفم فٌّٕٟٙ ٌّح ٌٙح 

 ِٓ ف١ّ٘ة ـٟ فتطحغ فٌمؽفؼفر . 
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اا(2011،ظؼفقة ) بع فٌؽز١ُ  -6

احطىَشااٌخذِمثااٌّصشفُتاودوسهمافٍاحفؼًُاإٌشمطاااللخصمدٌااػٕىاْااٌذساعتا

اهذفااٌذساعتا
ِسحٚالر ؼيع فٔعىحقحر فٌ طٛؼ ـٟ فٌطعِحر فًٌّؽـ١ة  ٍٝ فٌٕهحِ 

 فالل ًحظٞ. 

اأهُاااالعخٕخمجمثا

٠د  فْ تك د١  فٌطعِحر فًٌّؽـ١ة ٚفٌّمعِة ِٓ لبً فالخٙؿس 

 وٍٗفًٌّؽـ١ة فٌٝ فٌ طٛؼ فٌسحيً ـٟ فٌٕهحِ فالل ًحظٞ ٚفٌّد ّم 

فٌػٞ ٚخعر ِٓ  ٖفٌم١حَ بعٚؼ ٌىٟ ٠ ّىٓ ِٓ ،٠دع تطٛؼ٘ح فٌطب١عٟ ّحف٠ٕ

فال ٚ٘ٛ فالق دحبة ٌٙػٖ فٌّ طٍبحر ٚتفع١ً فٌٕهحِ فالل ًحظٞ  ٗآخٍ

 بحٌّد ّم.

اأهُاااٌخىصُمثاا

 ،تط٠ٛؽ فٌ م١ٕة فٌ ىٍٕٛخ١ة فًٌّؽـ١ة ِٓ ضلي فال٘ ّحَ بحٌثٛؼس فٌ م١ٕة 

ـُل  ٓ فظضحي فٌ ىٍٕٛخ١ح فٌّح١ٌة فٌسع٠ثة ـٟ فٌعًّ فًٌّؽـٟ  ٓ 

ِؽ٠ك تهد١م فٌهؽفوة ِم فًٌّحؼؾ فالخٕب١ة ٚفٌ ٟ ِٓ نؤٔٙح تط٠ٛؽ 

 فالظفم فٌّٕٟٙ ٚفٌ مٕٟ ٌٍدٙحؾ فًٌّؽـٟ.

ا

 (2014،ظؼفقة ) بٓ ض ٛ ـؽ٠ع - 7

اػٕىاْااٌذساعتاا
اٌبٕىناالُمطاِشدودَتاووفمءةااٌّؤعغمثااٌّصشفُتادساعتاحمٌت

ا(ا2011ا–ا2005اٌجضائشَتاخاليااٌفخشةا)

اهذفااٌذساعتا
ِعؽـة ٚفض بحؼ لعؼس فٌبٕٛن فٌع١ِّٛة  ٍٝ ِٕحـكة فٌبٕٛن فٌطحية ـٟ  

 ِدحي فٌّؽظٚظ٠ة ٚفٌىفحمس.

اأهُااالعخٕخمجمثا

أْ ِعظُ فٌبٕٛن فٌ ٟ زممإ ِك ٠ٛحر ِؽظٚظ٠ة ِؽتفعة ) ِؽظٚظ٠ة ِح١ٌة 

أغ فْ فٌبٕٛن فٌع١ِّٛة ؼؼُ  ،وفحمس  ح١ٌةأٚ فل ًحظ٠ة ( ٚزممإ ظؼخحر 

فتكح  نبى ٙح فٌبٕى١ة ٚق١طؽتٙح  ٍٝ فال ّحي فًٌّؽـ١ة ٌّعس ٠ٍِٛة ٌُ 

تك طم ِٕحـكة فٌبٕٛن فٌطحية ـٟ ِدحي فٌّؽظٚظ٠ة ٚفٌىفحمس ضلي ـ ؽس 

بً فق طح إ ٘ػٖ فالض١ؽس ِٓ فالق فحظس ِٓ ِؿف٠ح فٌ ىٌٕٛٛخ١ة  ،فٌعؼفقة

 ٟ فالق ؽلي ِّح خعٍٙح غفر ِؽظٚظ٠ة  ح١ٌة.  ٚفٌّعٍِٛحت١ة فٌسع٠ثة ـ

اأهُااٌخىصُمثا
أظضحي ٚفق طعفَ فٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌّح١ٌة فٌسع٠ثة ـٟ فًٌّحؼؾ ٚ٘ػف ٠كح ع 

  ٍٝ خٛظس فٌطعِحر ٚتطف١ٍ فٌ ىح١ٌؿ. 
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ا:ااٌذساعمثااالجٕبُتااثمٌثم

8-  2001)،Micheal) 

اػٕىاْااٌذساعتا
ااٌّصشفُتاظشوسةااعخخذاَااالٔخشٔجافٍااالػّمي

The need to use the Internet in bankingا

 فٌعؼفقة فٌٝ ب١حْ أ١ّ٘ة فق طعفَ فالٔ ؽٔإ ـٟ فال ّحي فًٌّؽـ١ة. ٘عـإاهذفااٌذساعتا

اأهُااالعخٕخمجمثا

٠كًٙ فق طعفَ فالٔ ؽٔإ ٌٍؿبح ٓ فٔدحؾ يفمحتُٙ فٌّح١ٌة بحق طعفَ 

فٌسحقبحر فٌهط١ًة )فٌّٕؿ١ٌة أٚ فٌّى ب١ة ( بعْٚ تسًّ  ٕحم فٌّؽفخعة 

فٌهط١ًة.   وػٌه تُّٓ نبىة فالٔ ؽٔإ زّح٠ة ٚفِٓ فِٛفي فٌؿبح ٓ 

 ٚفٌّسحـظة  ٍٝ قؽ٠ ٙح . 

اأهُاااٌخىصُمثا
ٌلتًحي ـٟ تمع٠ُ فٌطعِحر فًٌّؽـ١ة ٚال فال  ّحظ  ٍٝ فوثؽ ِٓ فظفس 

 ٔع ّع ـمّ  ٍٝ فالٔ ؽٔإ.
   

9-  ((Paulluc,2009  

اػٕىاْااٌذساعتا

فٍاششومثاا"أظُاحىٍٕىجُمااٌّؼٍىِمثاٌٍمذساثاواٌفىائذااٌخٕمفغُت

ا"ااٌخأُِٓااٌفشٔغُتا

Technologies Systems formation Capacities A 

vantage Concurrent: Analyses Inter Cash ad 

Courtiers Dassurance Vieen franceا

اهذفااٌذساعتا
 ِٓعؽـة تؤث١ؽ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر  ٍٝ ف١ٌّؿس فٌ ٕحـك١ة ٌهؽوحر فٌ ؤ١ِ

 فٌفؽٔك١ة .

اأهُااالعخٕخمجمثا

لعؼفر تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فقٙحِح ف٠دحب١ح ـٟ تسم١ك ف١ٌّؿس  تكُٙ

ظُ فٌفؽ ١ة ٌٍمعؼفر ِٓ ضلي فٌمعؼفر فٌ هؽ١ٍ١ة ٚفٌٕ الق١ّح ،فٌ ٕحـك١ة

 تكُٙٚ ،ٕظحَ فٌفؽ ٟ ٌٍمعؼفر فٌع٠ٕح١ِى١ةٚوحْ ٌٙح تؤث١ؽ بحٌ ،فالق ؽفت١د١ة

فٌمعؼفر فٌّط ٍفة ٌ ىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر بطؽ٠مة ِ دحٔكة ٔٛ ح ِح ـٟ 

 ف١ٌّؿس فٌ ٕحـك١ة. 

اأهُااٌخىصُمث

فب ىحؼ تسك١ٕحر ٚتطٛؼفر ِك ّؽس ـٟ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ٚفٌ ٟ ال ت ُ 

فال بحق طعفَ فٌبسث ٚفٌ ط٠ٛؽ ٚبحٌ حٌٟ تكح ع  ٍٝ ت١ّٕة فٌّؿف٠ح 

 فٌ ٕحـك١ة.
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10-  (2009,Olalla)  

اػٕىاْااٌذساعت

اػّميألحىٕىٌىجُمااٌّؼٍىِمثافٍااػمدةاهٕذعتاػٍُّمثاا

Technology in Business Process Reengineering 

Information 

اهذفااٌذساعت

ِكٙل   بٛيفٙح٘عـإ فٌعؼفقة فٌٝ ب١حْ أ١ّ٘ة تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر 

 إل حظس ٕ٘عقة  ١ٍّحر فال ّحي.

 

اأهُااالعخٕخمجمث
فٌّعٍِٛحر تكح ع فٌهؽوحر ـٟ تسم١ك تسك١ٕحر ِّٙة ـٟ تىٌٕٛٛخ١ح 

 ِ ؽ١ؽفر فٌ ىٍفة ٚفٌدٛظس ٚٚلإ فٌ ك١ٍُ.

اأهُااٌخىصُمث

فٌعًّ  ٍٝ فظضحي فٌ ىٍٕٛخ١ح فٌسع٠ثة  ٔٙح تكح ع  ٍٝ ؾ٠حظس فٌ عحْٚ 

ٚتطف١ٍ ظؼخة فٌٛقحِة ِٓ ضلي تٕف١ػ تم١ٕحر فالتًحي ٚلٛف ع 

 فٌب١حٔحر فٌّه ؽوة.

 

11- (2009,al.Brown et) 

اػٕىاْااٌذساعتا

اِممسٔتا ُٓااحجمهمثااٌّذساءااٌّحخشفُٓأحىااٌحمعبافٍاوًآِااٌصُٓ

 واٌُم مْاواٌىالَمثااٌّخحذة

A comparison Of Attitudes Toward Computers 

Among            Business Professionals In China 

Japan And United Statesا

اهذفااٌذساعتا
 ًّ ِمحؼٔة ب١ٓ فتدح٘حر فإلظفؼ١٠ٓ فٌّس ؽـ١ٓ ـٟ ثلث ظٚي ف١ًٌٓ 

 ٚف١ٌحبحْ ٚفٌٛال٠حر فٌّ سعس.   

اأهُاااالعخٕخمجمث
ٚخٛظ فض لؾ ب١ٓ فتدح٘حر فالظفؼ١٠ٓ ـٟ فٌعٚي فٌثلث ٠ٚعٛظ ٘ػف 

 فالض لؾ ٌلض لؾ فٌثمحـٟ ب١ٓ فٌعٚي.

اأهُاااٌخىصُمثاا

ٌعٛفًِ فٌثمحـ١ة  ٕع فٌم١حَ ببظضحي ِٓ فٌُؽٚؼٞ فالضػ بع١ٓ فال  بحؼ ف

ٔظحَ ِعٍِٛحر ِسٛق  ٌٍّٕظّة ز ٝ ال ٠ٛفخٗ فٌٕظحَ بّعحؼَٗ ِٓ لبً 

 فٌّك طع١ِٓ .   
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12-  (Zanid etoc ,2013) 

اػٕىاْااٌذساعتا

احأثُشااٌّذفىػمثااالٌىخشؤُتاػًٍاإٌّىاااللخصمدٌ

The Impact of Electronic payments on Economic 

Growthا

اهذفااٌذساعتا

ٔظؽر ٘ػٖ فٌعؼفقة ـٟ تؤث١ؽ ؾ٠حظس تؽٍؽً فٌبطحلحر فٌػو١ة  ٍٝ ؼؽفؼ 

ٚفٌسم١مٟ  ،فالق ٙلن فٌطحو فٌسم١مٟ ٚٚظ١فة ِٓ فٌعضً فٌسم١مٟ فٌّ حذ 

ٚفالٔفحق بحق عّحي فٌبطحلحر ٚزً ٙح ِٓ فخّحٌٟ فالٔفحق  ، قعحؼ فٌفح عس

 فالق ٙلوٟ.

اأهُااالعخٕخمجمث
ف٠دحب١ة ب١ٓ بطحلة فالض ؽفق ٚفٌّٕٛ فالل ًحظٞ ٚبحٌ حٌٟ تع ُ ٕ٘حن  للة 

 ٘ػٖ فٌعؼفقة فٌك١حقحر فٌ ٟ تهدم فق عّحي فٌبطحلحر.

اأهُااٌخىصُمثا

فق عّحي فٌبطحلة ٠دعً فالل ًحظ أوثؽ وفحمس ِّح ٠كفؽ  ٓ ظـعة ل٠ٛة 

ٌٍّٕٛ فالل ًحظٞ  حِح بعع  حَ ِٓ ضلي فٌعع٠ع ِٓ فٌعٛفًِ ِٕٙح 

 فحمفر ٚثمة فٌّك ٍٙه ـٟ ٔظحَ فٌعـم بًٛؼس نحٍِة.ِعحِلر فٌى

 

 اختالف الدراسة الحالٌة عن الدراسات السابقة 

 أُ٘ فٌّئنؽفر  فق عؽفٌ ٚتس١ًٍ  ٓ فٌعؼفقحر فٌكحبمة ِٓ ضلي فٌسحٌٟفٌبسث  فض ٍؿ -1

ٌٍب١ٕة فٌ س ١ة ٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة فٌّ ّثٍة بّئنؽفر فٌهّٛي فٌّحٌٟ ِٚئنؽفر 

  فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ـٟ فٌعؽفق. 

 (.2018 -2004فض لؾ ِعس فٌعؼفقة فغ نٍّإ فٌكٕٛفر ) -2

فق طعفَ فٌ م١ٕحر فًٌّؽـ١ة ٚتسك١ٓ ب١ٕ ٙح فٌ س ١ة ـٟ فٌدٙحؾ  َؽٚؼس ٍٝ  فٌبسث ؼوؿ -3

  فلٟ ٌؽؽٌ تط٠ٛؽ ف١ٌة  ٍّة ِٚٛفوبة فٌ طٛؼفر فٌسع٠ثة.فًٌّؽـٟ فٌعؽ
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 الفصل الثانً

 تكنولوجٌا المعلومات المالٌة فً الجهاز المصرفً العراقً ومؤشراتها

 تمهٌد 

٠ ُ ـٟ ٘ػف فٌفًً فٌ عؽؾ  ٍٝ فالِحؼ فٌّفح١ّٟ٘ ٌ ىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة ـٟ فٌدٙحؾ        

 ِبحزث  ةثلث  ٍٝغ لكُ فٌفًً افًٌّؽـٟ فٌعؽفلٟ ِٚئنؽفتٙح  

  فغ تُّٓ فٌّبسث ِح ٠ؤتٟ:  ،( أِحؼ ٔظؽٞتىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة )  اٌّبحثااالويا: 

 فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة ِٚؽفزٍٙح. أٚال : ِفَٙٛ ِٚىٛٔحر تىٌٕٛٛخ١ح 

 ثح١ٔح : أ١ّ٘ة تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة ٚضًح ًٙح. 

 ثحٌثح : ِئنؽفر تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة ٚأ١ّ٘ة فالق ثّحؼ ـ١ٙح. 

                                                      :ِح ٠ؤتٟ( أغ تُّٓ فٌّبسث  أِحؼ ٔظؽٞفٌدٙحؾ فًٌّؽـٟ فٌعؽفلٟ )  اٌّبحثااٌثمٍٔا:

 أٚال : فٌبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ )فٌٕهؤس ٚفٌّفَٙٛ ٚفال٘عفؾ ٚفٌّٙحَ ( 

 ثح١ٔح : فٌمطح  فًٌّؽـٟ فٌعؽفلٟ )فٌٕهؤس ٚفٌّفَٙٛ ٚف ١ّ٘ة(  

ا: ااٌثمٌث غ اؽفق فٌع  تط٠ٛؽ فٌدٙحؾ فًٌّؽـٟ  تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة ـٟظٚؼ اٌّبحث

 : ٠ؤتٟ ِحتُّٓ فٌّبسث 

  .ِئنؽفر فٌهّٛي فٌّحٌِٟفَٙٛ ٚأٚال : 

  .ِئنؽفر فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚةٚ ِفَٙٛ ثح١ٔح :
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 المبحث االول

 ( أطار نظري) تكنلوجٌا المعلومات المالٌة 
 

 ومكونات تكنولوجٌا المعلومات المالٌة ومراحلها.  مفهوم -أوال

 المفهوم :  1-

( فٌٝ فاليً فٌلت١ٕٟ ٚفٌػٞ ٠عٕٟ تع١ٍُ ٠Informationعٛظ فيً وٍّة فٌّعٍِٛحر )      

ٌبٕحم فٌ ىٍٕٛخ١ح ٟٚ٘ ب١حٔحر تّإ  ٚفٌؽ ١كةٌػٌه تعع فٌّعٍِٛحر فٌططٛس فالقحق١ة  ،فٌّعؽـة ٚٔمٍٙح

ـٟٙ ٌػٌه ـحٌّعٍِٛحر ٟ٘ ب١حٔحر غفر ِعٕٝ فِح فٌب١حٔحر  ،ِعحٌد ٙح ٌ ًبر ِف١عس ٌٍّك طعَ فالض١ؽ

عطٟ ِعٕٝ ٚ٘ػف ـح ؼلحَ ِثل ٚفالٌٛفْ ٚفالزعفث ٚفٌىٍّحر ب١حٔحر تّإ ٠فْ فٞ نٟم ٠ّىٓ 

أٚ فٔٙح فالِحؼ فٌػٞ ت ىْٛ ِٕٙح تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ٚنبىحر  ،( 63: 2009 ،ِعحٌد ٙح )ـؽج

 ،بحر ِٚٓ ثُ تطب١مٙح ـٟ ِط ٍؿ فال ّحي.)٠حق١ٓفالتًحالر ٚٔظُ فٌّعٍِٛحر ٚ ٍَٛ فٌسحق

 ةن مإ ِٓ وٍّأ (Technologyوٍّة )  ( فْ 9:1998 ،)قلِٗ ٠ٚؽٜ (.  118: 2000

 ،( ٠مًع بٙح فٌّٙحؼس فٌف١ٕة٠ٚlogyمًع بٙح ِٙحؼس ٚوٍّة )techno)ِٓ ِمطع١ٓ ) ةفؼؽ٠م١ة ِئٌف

٠ؽ١ؽ فٌسحٌة فٌّعؽـ١ة ٌٍعًٕؽ فِح فٌّعٍِٛحر ٚفٌ ٟ ال ٠ّىٓ ٌّكٙح فٚ ؼإ٠ ٙح بً ٟ٘ نٟم 

 ٓ فٌسمح ك ٚفالـىحؼ فٌ ٟ ٠ بحظٌٙح فٌبهؽ ـٟ  سٌػٌه تعع فٌّعٍِٛحر  بحؼ ،فٌبهؽٞ فٌٝ َِٛٛ  ِح

فٚ فٔٙح ،(30:2016 ،ز١حتُٙ فٌعحِة  بؽ ٚقح ً فالتًحي فٌّط ٍفة ـٟ فٌّد ّم )لٕع١ٍ٠دٟ ٚفٌدٕحبٟ

, (105فٌٛق١ٍة فٌ ٟ تّىٓ فٌّئقكة ِٓ فٌ سٛي ِٓ فٌعًّ فٌ م١ٍعٞ فٌٝ فٌعًّ فالٌى ؽٟٚٔ ٌأل ّحي 

2006,Zahir&etal  ٓفٚ فٔٙح فقٍٛن ِٓ فقح١ٌ  فٌعًّ ٚفٌػٞ ٠ك طعَ فٌ ىٍٕٛخ١ح ٌدّم ٚتطؿ٠ )

ة ـٟ ٚتس١ًٍ ٚفق ؽخح  فٌّعٍِٛحر ٚفٌػٞ ٠ٛـؽ فٌ ؽفبّ ٚفٌ ىحًِ ٌألٔظّة فالضؽٜ فٌعحٍِ

(.وّح ٔه١ؽ فٌٝ تٍه فٌ ىٍٕٛخ١ح ٚفٌ ٟ تكح ع فالـؽفظ ٚفٌّئقكحر ِٓ  Alter,(1999:11فٌّئقكة 

ضلي فٌ م١ٕحر فٌسع٠ثة بع١ٍّة خّم فٌب١حٔحر ٚفٌّعٍِٛحر ٚفق طعفِٙح ٚٔهؽ٘ح 

(261:2001,Suliman&eta (. 

نى١ٍٓ فْ فٌ ىٌٕٛٛخ١ح تىْٛ  ٍٝ ٔٛ ١ٓ فٚ  ،(52:1998 ،٠ٚؽٜ وً ِٓ )فٌّئِٓ ٚ م١ً

 ُ٘ تىٌٕٛٛخ١ح فالٌة ٚتىٌٕٛٛخ١ح فٌعًّ. 

فٌ طب١ك فٌّٕ ظُ ٌىٛٔٗ ٠ّثً فٌّعؽـة فٌّى كبة ٌٍّٙحَ فٌع١ٍّة أغ فٔٙح تّثً ِدّٛ ة  أٚ فٔٙح

 ،)فٌبىؽٞ .فٌع١ٍّةز١حتٗ  ِدحالر ف قح١ٌ  ٚفٌٛقح ً فٌف١ٕة فٌ ٟ ٠ك عٍّٙح فالٔكحْ ـٟ ِط ٍؿ

ِعحٌدة ضؿْ ٚٔهؽ فالٔٛف  فٌّط ٍفة ِٓ فٌب١حٔحر بٛفقطة  ،عؽؾ ف٠ُح  فب ىحؼتٚ .(21:2000

أٚ  (. Elliott,19:2004نبىحر فٌسحقٛن ٚتىٌٕٛٛخ١ح فالتًحالر )  ،فٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌّسٛقبة

فٌب١حٔحر ٚتىٌٕٛٛخ١ح فٌطؿْ ٚتٛـ١ؽ ِٕطمة ٌّهحؼوة  ،فٌبؽفِد١حر ،فٌّىٛٔحر فٌّحظ٠ة ٌٍسحقٛن
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أٚ ِعحٌدة ٚٔهؽ  .( Laudon &Laudon,11:2004ِٛفؼظ تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ٌٍّئقكة)

ٚفإلٌى ؽ١ٔٚحر  ،فالتًحالر  ٓ بعع ،ٚفٌبؽِد١حر ،فٌب١حٔحر بحق طعفَ فٌّىٛٔحر فٌّحظ٠ة فٌسحقٛن

فٚ  بحؼس  ٓ وحـة فٔٛف  فٌ م١ٕحر فٌ ٟ تك طعَ بحٌعًّ ِٓ فخً  ،(  Encarta,2004فٌؽل١ّة )

 (. 74: 2000 ،فٌكحٌّٟ ٚفٌعبحغفٌ ٕظ١ُ ٚفٌ طط١ّ ٚفٌؽلحبة ٚفتطحغ فٌمؽفؼفر )

قطر فٌّى    ،أٚ ٟ٘ تٛز١ع فٌسٛفق١  ٚفالتًحالر فٌّ ُّٕة ٌىً فٔٛف  فٌسٛفق١ 

بحإلَحـة فٌٝ فٌفحوف فخٙؿس فٌٕعفم  ،ٚوحـة فٔٛف  فٌهبىحر ،فٌسٛفق١  فٌعّللة ،ِسطحر فٌعًّ

ٚتعؽؾ . Lucas, (2000فالتًحالر بحٌى١بً ٚفٌكحتل٠إ ٚفٌلقٍىٟ ) ،( Mode) فٌّٛظ ،فالٌٟ

فخٙؿس فالتًحي فٌبؽفِد١حر ٚلٛف ع  ،فٔٙح فق طعفَ ٚتطب١ك فٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌّ ّثٍة بؤخٙؿس فٌسٛفق١ 

(. ٚفز١حٔح  ٠طٍك 23: 2000 ،ٌ ط٠ٛؽ ٚتسك١ٓ فظفم ٔظحَ فٌّعٍِٛحر )بٛ قّح ١ً  حِؽ ،فٌب١حٔحر

حر ٚفٌّٕ دحر فًٌّؽـ١ة  ١ٍٙح ـٟ فالظب١حر ِفَٙٛ فٌ م١ٕحر فًٌّؽـ١ة فٌ ٟ ٠مًع بٙح تٛـ١ؽ فٌطعِ

 بؽ فٌمٕٛفر فالٌى ؽ١ٔٚة فٌّ ّثٍة بؤخٙؿس فٌىِٛب١ٛتؽ ٚفٌٙحتؿ فٌٕمحي ٚفالٔ ؽٔإ ٚفًٌؽفؾ ف ٌٟ 

(. أٚ  p,2013,Jay Shree Chavan.19ٚبطحلحر فٌعـم ٚؼ١ؽ٘ح ِٓ فٌٛقح ً فالٌى ؽ١ٔٚة ) 

التًحي فالٌى ؽ١ٔٚة أٚ ٠مًع بٙح ل١حَ فًٌّحؼؾ ب مع٠ُ فٌطعِة فًٌّؽـ١ة فٌّب ىؽس  بؽ نبىحر ف

ِٓ  ،فٌُٛ ١ة ِثً فٌسٛفق١  ٚفٌٙحتؿ ٚفًٌؽفؾ ف ٌٟ ٚفالٔ ؽٔإ ٚفٌ ٍفحؾ ٚؼ١ؽ٘ح ِٓ فٌٛقح ً

لبً فٌّئقكة فٌّح١ٌة أٚ فٌ ٟ ٠مَٛ بٙح ًِعؼ فٌبطحلحر فالٌى ؽ١ٔٚة فٌ ٟ ت عحًِ ِٓ ضلي 

  فٌ س٠ٛلر فٌٕمع٠ة فالٌى ؽ١ٔٚة.

ٟ٘ فٌ محٔة ٚفالب ىحؼفر ،(Fintech fin Tech) ٚتعؽؾ فٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌّح١ٌة بحض ًحؼ  

تك عًّ فٌ محٔة  أغ تع بؽ يٕح ة ٔحنئة ،ٌّٕحـكة فالقح١ٌ  فٌّح١ٌة فٌ م١ٍع٠ة ـٟ تمع٠ُ فٌطعِحر فٌّح١ٌة

ِٚثحي  ٍٝ فٌ ىٍٕٛخ١ح فٌّح١ٌة فق عّحي فٌٙٛفتؿ فٌػو١ة ـٟ  ،ٌ سك١ٓ فالٔهطة ـٟ ِدحالر فٌ ٠ًّٛ

أغ تعؽؾ فٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌّح١ٌة ٟ٘  ،ق ثّحؼ  بؽ فٌٙحتؿ فٌّسّٛيٚضعِحر فال ،فٌطعِحر فًٌّؽـ١ة

أغ ت ١ّؿ  ،تٍه فٌطعِحر ٚفٌّٕ دحر فٌ ٟ تع ّع  ٍٝ فٌ ىٌٕٛٛخ١ح ـٟ تسك١ٓ ٔٛ ١ة فٌطعِحر فٌّح١ٌة

فْ ز١ث  ،ٚفٌٛيٛي ف١ٌٙح ٠ىْٛ أوثؽ بحٔٙح أقؽ  ٚفقًٙ ٚأؼضى ٚفلً وٍفة٘ػٖ فٌ ىٌٕٛٛخ١ح 

ت ٛقم  ٓ ِؽ٠ك فٔٙح  ز١ثفٌهؽوحر فٌٕحنئة ٟ٘ فالوثؽ فق طعفِح  ٌٍ ىٌٕٛٛخ١ح فٌّح١ٌة فٌسع٠ثة 

فقٛفق خع٠عس أٚ فالق سٛفغ  ٍٝ زًة وب١ؽس ـٟ فالقٛفق فٌمح ّة ٠ٚ ُ غٌه ِٓ ضلي تمع٠ُ 

ٚبحٌ حٌٟ ـحْ فٌهؽوحر فٌٕحنئة ـٟ ِدحي فٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌّح١ٌة تعع ب سك١ٓ  ؽٌٚ غفر ل١ّة 

بحٌ عحْٚ فٚ فٌّٕحـكة ِم ِمعِٟ فٌطعِحر فٌّح١ٌة  ،ٚفٌهؽوحر عِحر فًٌّؽـ١ة ٌألـؽفظفٌط

 (.13 : 2018 ،فنٛفق بٓ لعٚؼ ،)١٘ٚبة  بع فٌؽز١ُ ٚفٌمح ١ّٓ.
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 .ٚـ١ّح ٠ٍٟ ِططّ ٠َٛر فب ىحؼفر فٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌّح١ٌة ٚفالق مؽفؼ فٌّحٌٟ

 ( ٠َٛر ِططّ فب ىحؼفر فٌ ىٍٕٛخ١ح فٌّح١ٌة ٚفالق مؽفؼ فٌّحٌٟ 1 ) فٌهىً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فـحق فالل ًحظ  ،فظفؼس فٌهؽق فالٚقّ ٌٍ ىٍٕٛخ١ح فٌّح١ٌةفًٌّعؼ : ِٓ ف عفظ فٌبحزث بحال  ّحظ  ٍٝ 

 .10و ،2017،ف ل١ٍّٟ

 

 

 

 

 

 

 ابتكارالتكنلوجٌا المالٌة قضاٌا االستقرار المالً الوسائل التكنلوجٌة العملٌات المصرفٌة

 خدمات مدفوعات التجزئة

 عالقات الزبائن

 صٌرفة وأسواق الجملة

البنٌة التحتٌة لمدفوعات الجملة 

 وعملٌات المقاصة والتسوٌق

 . االنترنت

  .الهواتف المحمولة والذكٌة

 . الحوسبة فائقة السرعة 

 

 

 

. الذكاء االصطناعً 

 وخوارزمٌات التعلم األلً 

 . تكنلوجٌا الروبوت 

 .الحوسبة السحابٌة

 . الهوٌة الرقمٌة

. البٌانات الضخمة وتحلٌل 

 البٌانات

المحافظ الرقمٌة والمدفوعات 

عبر االجهزة المحمولة 

والنقود االلكترونٌة 

 والمدفوعات عبر الحدود

المجمعات وادوات المقارنة 

والتحوٌل والمستشار االلً 

 وواجهات برمجة التطبٌقات

األقراض بٌن النظراء 

والتموٌل الجماعً وتحلٌل 

 البٌانات الضخمة والمقبوضات

الخوارزمٌات وتكنلوجٌا 

 الروبوت

العمالت الرقمٌة ومسك 

السجالت والتجارة األلكترونٌة 

 بٌن الشركات والعقود الذكٌة

.التركز فً الطرف الثالث من 

 مقدمً الخدمة 

.مخاطر تقلب الودائع والسٌولة 

 . حماٌة البٌانات

. مخاطر نموذج العمل  

.قضاٌا حماٌة المستهلك    

.صٌرفة الظل        

.مساٌرة اتجاهات الدورة 

 االقتصادٌة

.التقلب المفرط فً اسعار 

االصول                   

 .ضعف اداء السوق

.مقدمو خدمات البنى التحتٌة   

.مخاطر تكنلوجٌا المعلومات 

 والمخاطر القانونٌة

صٌرفة التجزئة والصٌرفة 

 التجارٌة
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 مكونات تكنولوجٌا المعلومات : -2

  :العنصر البشري  -أ 

أْ فؼٍ  فٌّط ١ًٓ فتفمٛف  تمؽ٠بح ـٟ ِدحي تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر  ٍٝ ف١ّ٘ة فٌعًٕؽ 

فْ فؼٍ   ةفٌّك ٍؿِحر فٌّحظ٠ة فٌٝ ظؼخفٌبهؽٞ ـٟ فظفؼس ٚتهؽ١ً فٌٕظحَ ٌىٛٔٙح تفٛق ف١ّ٘ة 

فْ  أغ.( 45:  2014 ،زحالر فٌفهً ـٟ فٌٕظحَ فقبحبٙح ٘ٛ فضفحق فٌعًٕؽ فٌبهؽٞ )فٌكٛظفٟٔ 

فٌعٕحيؽ فٌبهؽ٠ة تّثً وحـٗ فٌىٛفظؼ فٌبهؽ٠ة ِٓ فٌّكئ١ٌٚٓ ٚفٌّعؼفم ٚؼإقحم فاللكحَ ٚفٌهع  

ىح١ٔحر فٌّّىٕة فٌ ٟ ٠مِْٛٛ بٙح ٌ ٕف١ػ ٚفٌػ٠ٓ ٠ك طعِْٛ ِحلحتُٙ ٠ٚٛظفٛٔٙح بٙعؾ فق ثّحؼ فالِ

فٌػ٠ٓ  فٌعحٍِْٛ( ٚب عؽ٠ؿ فضؽ فُٔٙ 20: 2013،فال ّحي فٌّطٍٛبة بحق طعفَ فٌ ىٍٕٛخ١ح )في ِؽفظ

فٞ فْ فٌعح١ٍِٓ  ٍٝ  ق١ٓ ٚ ِٕعٚبٟ فٌّب١عحر ٚفٌّعؼفم٠ك طعِْٛ فٌٕظحَ ِٓ فٌّسحقب١ٓ ٚفٌّٕٙع

ٌ ٍه فٌٕظُ ٚفٌّبؽِد١ٓ ٟ٘ ف٠ُح ٌٙح  ٚفٌّسٍٍْٛ فًٌّّّْٛتهؽ١ً فٌٕظحَ َٚبطٗ ٚف عفظٖ ُ٘ 

 ،) بع فٌٛ٘حن ًًة ـٟ فظفؼس تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحرفَحـٗ فٌٝ فٌعح١ٍِٓ بحٌٛظح ؿ فإلظفؼ٠ة ٚفٌّ ط

8:2005.) 

فْ ٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر أقُ أضؽ ٘ٛ فٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌّ معِة ِٓ فٌٕحز١ة فالل ًحظ٠ة  اغ  

          ).   5: 2003،)فٌفحؼـٌّٙحؼفر.فٌّعحؼؾ ٚفٚفالظفؼ٠ة بّعٕٝ تطب١ك 

 االجهزة والمعدات  -ب  

 ٓ فٌ ؽفو١  فٌّحظ٠ة فٌٍّّٛقة فٚ فالخؿفم فًٌّٕعة ٚفٌ ٟ تك طعَ ـٟ  سٟٚ٘  بحؼ  

 ،ِسّع ف١ًٌؽـٟ تؽفو١  ٚبٕحم فٌسحقٛن قٛفم وحٔإ فالخؿفم فٌعفض١ٍة فٚ فالخؿفم فٌطحؼخ١ة )

( . ٌٚػٌه ـحْ فٌّىٛٔحر فٌّحظ٠ة ٟ٘ وحـة فٌّىٛٔحر فٌّحظ٠ة ٚفٌ ع١ّ١ٍة ٚفٌ ٟ ت١ُؿ 32: 2009

ل١ّة ًٌٍّؽؾ  خً تك١ًٙ ٚتح١ِٓ فٌعًّ فالٌى ؽٟٚٔ ِثحي غٌه فٌسٛفق١  ٍِٚسمحتٙح ٚفٌعٚف ؽ 

تعع ٘ػٖ  اغ ،ِسطحر فالؼقحي ٚفالق مبحي ٚؼ١ؽ٘حفٌىٙؽبح ١ة ٚتد١ٙؿفر فالتًحالر ِثً 

ٚفٌّىٛٔحر فٌ ع١ّ١ٍة ٚفٌ ٟ ت١ُؿ ل١ّٗ ٌٍّئقكة ِٚح ٠ٍؿِٙح ِٓ فٌ د١ٙؿفر  ،فٌّىٛٔحر فٌّحظ٠ة 

ٚفٌ ٟ تئِٓ ٚتكًٙ فٌع١ٍّحر فالٌى ؽ١ٔٚة ِثحي غٌه فٌسٛفق١  ٍِٚسمحتٙح ِٓ فخٙؿس فالظضحي 

بحي ٚفالضؽفج ٚتد١ٙؿفر فالتًحالر وح قلن بؤٔٛف ٙح ٚفٌعٚف ؽ فٌسى١ِٛة ِٚسطحر فالق م

 . (47:  2010 ،ٚفالؼقحي )فٌطفحخٟ

٠ّىٓ ـًٍٙح  ٓ ال ِٓ فالخؿفم فالٌى ؽ١ٔٚة ِ ؽفبطة ِم بعُٙح بعٍ ٚ ةأٚ فٔٙح ِدّٛ   

 ٠ّىٓ  ٞ خؿم فٌعًّ بّفؽظس ٚتك طعَ ـٟ فٌطؿْ ٚفٌ س١ًٍ ٚفق ؽخح  فٌّعٍِٛحر.ال بعُٙح ٚ

      (.13: 2001 ،)فٌهٛفبىة
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 االتصاالت والشبكات  -ج

 ٍٝ فٔٙح  ١ٍّحر ِه ؽوٗ تكح ع  ٍٝ فٌفُٙ ب١ٓ فث١ٕٓ فٚ ب١ٓ فالـؽفظ فٚ تعؽؾ   

أٚ ٟ٘ .( Geroge ,Gones ,2003: 24فٌّدّٛ حر فٌٙعؾ ِٕٙح فٌٛيٛي فٌٝ ـُٙ ِه ؽن )

ب١ٓ فِؽفؾ  ١ٍّة فالتًحي ٚ٘ػف ٠ئظٞ فٌٝ تسم١ك  ؼفٌ ٟ تٙ ُ بٕمً فٚ تبحظي فالـىحفٌع١ٍّة 

ِه ؽوة ٚغٌه  ْ  ١ٍّة فٌ ٟ ٠سحٚي ِٓ ضلٌٙح فالـؽفظ بٕحم ِعحفٌع ٠ًفٙح بعُُٙفال٘عفؾ فٚ وّح 

فق طعفَ تمحٔة  بؤٔٙح عؽؾ ـفِح فالتًحالر  . ٓ ِؽ٠ك فٌؽقح ً ٚفٌ ٟ تؽِؿ بؽِؿ ِع١ٓ

فٌبؽِد١حر ٚفٌهبىحر بؤٔٛف ٙح وحـة ٚفٌ ٟ ِٓ ضلٌٙح ٠ ُ ٔمً ٚتبحظي فٌّعٍِٛحر ٚفالـىحؼ ب١ٓ 

١ٍة فٌ ٟ ٠كعٝ ِٓ سم١ك ف٘عفـٙح ٚبّعٕٝ فضؽ ٟ٘ فٌعّفِؽفؾ  ١ٍّٗ فالتًحي بّح ٠ئظٞ فٌٝ ت

تى٠ٛٓ ِعحْ ِه ؽوة ٚغٌه  ٓ ِؽ٠ك فٌؽقح ً فٌؽِؿ٠ة اٌٝ  ضلٌٙح فالـؽفظ

2004:254),Slacketal).    

 مراحل تطور تكنلوجٌا المعلومات                                       -3 

 ،)لٕع٠ٍدٟ ٚفٌكحِؽف ٟ ـٟ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر بّؽفزً تحؼ٠ط١ة  ع٠عس تّثٍإ ٌمع ِؽر  

102:2002- 108 .)                     

ِؽزٍة ثٛؼس تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ٚفالتًحالر فالٌٚٝ : ٚفٌ ٟ تّثٍإ ـٟ فض ؽف  فٌى حبة  -أ

فٌهف١ٙة ٚفٌ ٟ تٕ ٟٙ بٛـحس ِٚعؽـة فالٔكحْ بٙح ٚلع  ًّ ظٙٛؼ فٌى حبة  ٍٝ فٔٙحم  ٙع فٌّعٍِٛحر 

 فالٔكحْ فٚ َعؿ لعؼفتٗ فٌػ١ٕ٘ة .

ِؽزٍة ثٛؼس فٌّعٍِٛحر أٚ فالتًحالر فٌثح١ٔة : ٚفٌ ٟ تّثٍإ ٘ػٖ فٌّؽزٍة بظٙٛؼ فٌطبح ة  –ن 

بؤٔٛف ٙح فٌّط ٍفة ٚفٌ ٟ تطٛؼر بؤنىحي ِط ٍفة ٚفٌ ٟ قح عر  ٍٝ ٔهؽ فٌّعٍِٛحر ٚفتًحالتٙح 

    .ظس ٔهؽ٘ح ٓ ِؽ٠ك وثؽس فٌّطبٛ حر ٚؾ٠ح

ثٛؼس فٌّعٍِٛحر ٚفالتًحالر فٌثحٌثة : ت١ّؿر ٘ػٖ فٌّؽزٍة بظٙٛؼ ِط ٍؿ فٔٛف  ٚفنىحي  –ج 

ًِحظؼ فٌّعٍِٛحر فٌّكّٛ ة ٚفٌّؽ ١ة وحٌّػ٠ح  ٚفٌ ٍفحؾ ٚفٌٙحتؿ ٚفٌلقٍىٟ ٚفالنؽِة فًٌٛت١ة 

 ٚفاللؽفو ٚؼ١ؽ٘ح .

ت١ّؿر ٘ػٖ فٌّؽزٍة بحض ؽف  فٌسحقٛن ثٛؼس فٌ ىٍٕٛخ١ح ٚفٌّعٍِٛحر ٚفالتًحالر فٌؽفبعة :  -ظ

ثحؼٖ فال٠دحب١ة  ٍٝ زؽوة ٔمً آِٚؽفزً أخ١حٌٗ ٚتطٛؼفتٙح فٌّط ٍفة ِم وحـة ١ِّؿفتٗ ٚـٛف عٖ ٚ

 فٌّعٍِٛحر ٠ ُ غٌه  بؽ ٚقح ً فالتًحي فٌّؽتبطة بحٌسٛفق١ .
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فٌٙح ً ِح ثٛؼس فٌّعٍِٛحر ٚفالتًحالر فٌطحِكة : تّثٍإ ٘ػٖ فٌّؽزٍة ـٟ فٌ ؿفٚج ٚفٌ ؽفبّ  - ٘ـ

ب١ٓ فٌسٛفق١  فٌّ طٛؼس ٚتىٍٕٛخ١ح فالتًحالر ِط ٍفة فالٔٛف  ٚفالتدح٘حر ٚفٌ ٟ زممإ أِىح١ٔة 

ٚفٌ ٟ فيبسإ تم١ٕة فٌّعٍِٛحر قلزح  ،فٌّعٍِٛحر ٚفٌب١حٔحر بكؽ ٗ ـح مةتٕحلً و١ّة ٘ح ٍة ِٓ 

 ،ٌؿِحْ ٚفٌّىحْؽٔإ بؽٍ فٌٕظؽ  ٓ ففق ؽفت١د١ح ِٓ ضلي تطب١محتٙح فٌعفض١ٍة ٚفٌّ ّثٍة بح ٔ 

بىحر فٌعًّ ٚفٌ دحؼس ٚتطب١محتٙح فٌطحؼخ١ة ٚفٌّ ّثٍة بحٌ بحظي فالٌى ؽٟٚٔ ٌٍب١حٔحر ١٘ٚىٍة ن

 . فالٌى ؽ١ٔٚة

 خصائصها.مبررات استخدامها ووأهمٌة تكنلوجٌا المعلومات المالٌة ثانٌاً: 

 أ١ّ٘ة تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة  -1 

 .(128 -  127  :2010 ، بع   زكٓ ِكٍُ)  ِح ٠ؤتٟ تٕبم أ١ّ٘ة تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ِٓ ضلي 

تعع ٚفزعس ِٓ فالظٚفر فٌّكح عس ٌٍّئقكة ـٟ  ١ٍّة َٚم فالق ؽفت١د١حر ٚفتطحغ فٌمؽفؼفر  -أ  

 .بٕحم فٌك١حقحر ٚفٌططّ فٌّك مب١ٍةٚ

ٌٍّئقكة ٚفٌػٞ ٠عع بّثحبة  ح  ٚز٠ٛ١ ح  ِّٙ ف  تمَٛ بّعحٌدة ٚتس١ًٍ فٌب١حٔحر ٚفٌ ٟ تعع ِٛؼظ -ن

 .  ٌإلظفؼس ٚبعع فضؽ ِٓ أبعحظٖ سٚظ١فة خع٠ع

 .فٌّئقكة ـٟ تك١ؽ ف ّحٌٙح ف١ِٛ١ٌةتّثً فزع فٌّٛفؼظ فالقحق١ة ٚفٌ ٟ تع ّع  ١ٍٙح  -ج

ِعحٌدة ٚضؿْ ٚٔهؽ ٚٔمً تّثً ِدّٛ ة فٌٛقح ً فالٌى ؽ١ٔٚة ٚفٌ ٟ تك طعَ ـٟ  ١ٍّحر  -ظ

 .فٌّعٍِٛحر

 .تٛـ١ؽ ٚٚيٛي أقؽ  فٌٝ فٌسكحبحر فًٌّؽـ١ة ِٓ لبً فٌؿبح ٓ - ٘ـ

(13. p, 2013, Jay shree: Chavan).  

 ؾ٠حظس فٌعٚؼس فٌٕمع٠ة ٚؾ٠حظس وفحمس فال ّحي. -ٚ 

فال١ّ٘ة فٌىب١ؽس ٌ ىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة ـحٌب١ئة فٌدع٠عس تفؽٌ  ٍٝ  أ٠ُح   تبؽؾٚ - ؾ 

ِئقكحر فال ّحي فْ تطٛؼ أ ّحٌٙح فٌ م١ٍع٠ة ٚتس٠ٍٛٙح فٌٝ ف ّحي فٌى ؽ١ٔٚة تٕكدُ ِم فالقح١ٌ  

ٚفالظٚفر فٌ ٟ تُّٕ ٙح فٌ ىٍٕٛخ١ح فٌسع٠ثة ٌػٌه تًبر فال ّحي ِبحنؽس ٚغٌه ٠ طٍ  ِٓ فٌّع٠ؽ 

فْ تىٍٕٛخ١ح  ،ع٠ع فال ّحي فٌ ٟ ٠ؽؼ  ـٟ خعٍٙح ِبحنؽس ٚغفر ِب١عة فٌى ؽ١ٔٚةفْ ٠مَٛ ب س

فٌّعٍِٛحر تؤتٟ ِٓ ف١ّ٘ة فٌّعٍِٛحر ٔفكٙح فغ فْ فٌّعٍِٛحر تّثً فٌعً  فٌس١ٛٞ ٌٕهحِ 

فٌّئقكة ـععَ تٛفـؽ٘ح قٛؾ ٠دعً فٌّئقكة ـٟ زحٌة ِٓ فٌُبحب١ة ٚ٘ػف ٠ئظٞ فٌٝ أَعحؾ 
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فًٌس١سة ٚتٕبم أ١ّ٘ة تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌسع٠ثة ِٓ ضلي ِح  لعؼتٙح  ٍٝ فتطحغ  فٌمؽفؼفر

فغ بحر ِٓ  ع  فٌد١ّم ـٟ فٌٛيٛي فٌٝ أ٘عفـُٙتمعِة ٌألـؽفظ ٚفٌّئقكحر ٚفٌّد ّم ِٓ ظ ُ ٠كح 

فغ ٚخعر فٌّئقكحر فٌعْٛ ـ١ّح  ،فًٌع  فظفؼس فٌّئقكحر فٌىب١ؽس بؤقح١ٌ  فالظفؼس فٌّؤٌٛـة

. ٚ ١ٍة تبؽؾ أ١ّ٘ة تىٍٕٛخ١ح ة ـٟ ِدحٌٟ فٌّعٍِٛحر ٚفالتًحالر١فبع  ٗ فٌثٛؼس فٌع١ٍّة ٚفٌ مٕ

 .(35:2006 ،فزكحْ  لٚٞ فٌع١ٌّٟ)فٌّعٍِٛحر بحالتٟ

ِٓ ضلي ضٍك  فث تؽ١ؽفر ـٟ ِب١عة  ًّ فٌّئقكحرتكح ع تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر  ٍٝ فزع -( 1) 

ـؽو  ًّ خع٠عس ٚفٌؽحم فال ّحي فٌىلق١ى١ة فٌمع٠ّة ـحق طعفَ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌسع٠ثة فظٜ 

فٌسحخة ف١ٌٙح ٚف٠دحظ ـؽو ٚظ١ف١ة خع٠عس ت ١ّؿ  الٔ محمفٌٝ تم١ٍى  عظ وب١ؽ ِٓ فٌٛظح ؿ 

     .بح خٛؼ فٌعح١ٌة ٚفٌّٛفلم فٌٛظ١ف١ة فٌّ ١ّؿس

ٌإلظفؼس فٌع١ٍح ٚفٌ فؽغ ٌٛفخبحر أوثؽ  الق١ّحِحر  ٍٝ تٛـ١ؽ فٌٛلإ تعًّ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍٛ -(2) 

 . ف١ّ٘ة

قح عر تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة فٌسع٠ثة ب م١ًٍ زعٚث فالؾِحر بّح تٛـؽٖ ِٓ لح عس  -(3) 

ـٟ معؼفر ـح مة بق ؽفت١د١ة بّح ت ّ م  أِعٍِٛحر ِك مب١ٍة ٚغٌه ِٓ ضلي بٕحم لح عس ِعٍِٛحر 

    .ٌّعٍِٛحر ِّح ٠ىك  فٌّئقكة ف١ٌّؿس فٌ ٕحـك١ةفٌ عحًِ ِم ف

 المالٌة الحدٌثة فً المصارف. لوجٌا المعلوماتواستخدام تكن أسباب -2

فالٚي فٌىك  فٌسع٠ثة فٌٝ ٘عـ١ٓ  فٌّح١ٌة تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌ ٟ ت بم تٙعؾ فًٌّحؼؾ

ـحًٌّحؼؾ ال ت ٛقم  ،تىح١ٌؿ فٌطعِة فًٌّؽـ١ة فٌّمعِة فٌّك ّؽ ٌٍؿبح ٓ فٌدعظ ٚفٌثحٟٔ ٌطفٍ

تىٌٕٛٛخ١ح  ٍّإ  ز١ثبؿ٠حظس فٌ ىح١ٌؿ  ال ٠سًًف  بؿ٠حظس فٌّ عح١ٍِٓ ِعٙح ٚ٘ػف فٌ ٛقم 

ّطبمة ٌعٜ فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة فٌسع٠ثة بسً ٘ػٖ فٌّهىٍة. أغ أْ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة فٌ

ٌدػن ؾبح ٓ خعظ ٚضفٍ تىح١ٌؿ فٌطعِة فًٌّؽـ١ة  أِىح١ٔحر ٚضطّفًٌّحؼؾ فٌّك طعِة ٌٙح 

ٝ فٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌسع٠ثة ـٟ فًٌّحؼؾ فٌسع٠ثة ٠ئظٞ فٌٝ فْ فالٔفحق فٌّ ٛفيً  ٍ ز١ث ،فٌّمعِة

أغ أيبر  ٍٝ فًٌّحؼؾ فالضؽٜ ز ٝ تك ّؽ ـٟ فٌّٕحـكة  ١ٍٙح فْ ت بم  ،ؾ٠حظس فالؼبحذ

ؼؾ فالضؽٜ ِٓ للحر ِح١ٌة ِم فًٌّحِٚٓ ثُ فالز فحظ بعفالقح١ٌ  ٔفكٙح ال ؼَحم ؾبح ٕٙح 

  ظفضً ٚضحؼج بٍعفٔٙح.

ِٓ أُ٘ فالقبحن فٌ ٟ تعـم فًٌّحؼؾ فٌٝ فق طعفَ تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة فٌسع٠ثة ٚ

)وحظُ ِسّع  :تمعَ ِٓ ضلٌٙح فٌّٕ دحر ٚفٌطعِحر فًٌّؽـ١ة ٌؿبح ٕٙح وحالتٟ بٛيفٙح ٚق١ٍة

 .(36 : 2000، حنٛؼ
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ا:ا-أ فٌّٕحـكة ِٓ أُ٘ فٌعٛفًِ فٌ ٟ تسفؿ ٚتعـم فًٌّحؼؾ الق طعفَ تىٌٕٛٛخ١ح  تعع إٌّمفغت

ٌ معَ ضلٌٙح ضعِحتٙح فًٌّؽـ١ة فٌٝ ؾبح ٕٙح ـحًٌّحؼؾ تٕظؽ  بٛيفٙح ٚق١ٍةفٌّعٍِٛحر فٌسع٠ثة 

فٌٝ فٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌسع٠ثة  ٍٝ أٔٙح فٌٛق١ٍة فالقحق١ة فٌ ٟ تكح ع٘ح  ٍٝ فالز فحظ بحٌؿبح ٓ فٌسح١ٌٓ 

 كح ع  ٍٝ فق مطحن ؾبح ٓ خعظ أضؽ٠ٓ.  ٚف٠ُح  ت

ئظٞ فق طعفَ فٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌسع٠ثة فٌٝ ضفٍ فٌ ىح١ٌؿ ـٟ تمع٠ُ فٌطعِة ٠ خفطااٌخىمٌُف:ا-ب

تٛيٍإ بعٍ فٌعؼفقحر أْ ِععي تىٍفة فٌطعِة فًٌّؽـ١ة فٌّمعِة  ،فًٌّؽـ١ة بًٛؼس وب١ؽس

( قٕ ح  ب١ّٕح ال 25زٛفٌٟ ) فٌّهحبٙة بؽ أخٙؿس فًٌؽفؾ فالٌٟ ٚفالخٙؿس فالٌى ؽ١ٔٚة فالضؽٜ 

  فٌٛفزع. ٕإع٠ّٙح  بؽ فالٔ ؽٔإ فٌك٠ دحٚؾ ِععي وٍفة تم

أْ فق طعفَ تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة فٌسع٠ثة قًٙ ًٌٍّؽؾ فٌ ٛقم  اٌخىعغااٌجغشافٍ:ا-ج

ِٕٚ دحتٗ فًٌّؽـ١ة فٌٝ  عظ وب١ؽ ِٓ فٌؿبح ٓ  ٓ ِؽ٠ك فٌ ٛقم  ،ـٟ تمع٠ُ ٚتك٠ٛك ضعِحتٗ

 (. 45- 44: 2005،)قدٝ ـ سٟ ِسّع ٠ٛٔفدؽؽفـٟ فٌػٞ تٛـؽٖ.فٌ

ٚبػٌه ٠ ُ تسكٓ  للة حزًٌُاوحمًٍُااٌصؼى مثااٌخٍاحشحبطا ؼٍُّتاحمذَُااٌخذِمثااٌّصشفُتاا-د

    فٌؿبح ٓ ِم فًٌّؽؾ.

  المالٌة ووظائفها  لوجٌا المعلوماتوخصائص تكن -3

ااااخصمئصاحىٕىٌىجُمااٌّؼٍىِمثااٌّمٌُتاا-أاا

)ؼؽفن ٌٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة فٌسع٠ثة  ٓ ؼ١ؽ٘ح ِٓ فٌ ىٌٕٛٛخ١حر بحالتٟ ٛت١ّؿر تىٕ

 (.21: 2010 ،) ؿ٠ؿٖ  بع فٌؽزّٓ فٌع ١بٟ .(35: 2003 ،وحًِ ٚ زدحؾٞ ـحظ٠ة

فٌسع٠ثة ١ٌف ـٟ  ٌٛخ١ح فٌّعٍِٛحرٛفيبر فٔ هحؼ فق طعفَ تىٕ  اٌخمذَاواالٔفجمسااٌّؼشفٍا:ا-(1)ا

ر فٌٝ ِؽفـمة وً فٔكحْ بً ز ٝ ـٟ فٌّٕحؾي ز ٝ بحتإ ٘ػٖ فٌ م١ٕحر تطّ ،فالِحوٓ فٌّطًًة

فٌّعٍِٛحر ـٟ فالتًحالر ٚـٟ زفع ٚٔمً  تمٕٟتمعَ . ٌٚمع ٚفو  فالٔفدحؼ فٌّعؽـٟ ف٠ّٕح وحْ

 .ٚتعفٌٚٙح بهىً ٌُ ٠ًعق

فٌبحزث ٠ٕٚدُ غٌه ٔ ١دة زعٚث فٌ فح ً ٚفٌسٛفؼ ب١ٓ الخغمَااٌّهمَااٌفىشَتاِغااالٌتا:اا-(2)ا

 ٚفٌٕظحَ .

ا:ا-(3)ا ااٌخىاصْ ْ ِٓ قّحر تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة فٌ بح٠ٓ فٌٛفَر ِٓ خحٔ  ا حبمَٓ

ِّح ٠ئظٞ فٌٝ  ،فٌ ٛفؾْ ب١ٓ فٌّد ّعحر ٕٚ٘حن ِفحؼلحر ظ١ٌٚة ـٟ فِ لن فٌّعٍِٛحر ٚفٌ م١ٕحر 
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ّح تبمٝ ظٚي فضؽٜ ب١ٕ ،تمعَ ِعؽـٟ ٚثمحـٟ ـٟ بعٍ فٌّد ّعحر فٌ ٟ تٍّه فٌّعٍِٛحر ٚتم١ٕحتٙح

 ـٟ فٌدًٙ فٌثمحـٟ ٚفٌعٍّٟ ٚفٌ مٕٟ . ةلحبع

اا-(4)اا ا: ااالصطٕمػٍ أْ فُ٘ ِح ١ّ٠ؿ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة فٌسع٠ثة ٘ٛ تط٠ٛؽ اٌزومء

 فٌّعؽـة ٚتم٠ٛة ـؽو فٌّك طع١ِٓ ِٓ فخً فٌه١ٌّٛة ٚفٌ سىُ ـٟ فالٔ حج .

تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر  إٌٝ٘ح ت ٛزع ِدّٛ ة فٌ د١ٙؿفر فٌّك ٕعس  حذسَباشبىمثااالحصميا:ا-ا(5)ا

عٍِٛحر ب١ٓ فٌّك ع١ٍّٓ ٚ٘ػف ٠ئظٞ فٌٝ ؾ٠حظس تعـك فٌّ ،ٚغٌه ِٓ فخً تهى١ً نبىحر فالتًحي

  .ٚ٘ػف ٠كّر ب بحظي فٌّعٍِٛحر ِم بم١ة فٌٕهحِحر فالضؽٜ ،ٚفًٌٕح ١ٓ

ا:ا-(6)  اواٌىىُٔت ِكحؼفر   فٔٙح تؤضػ  اغ٘ٛ فٌّس١ّ فٌػٞ تٕهّ ـ١ٗ فٌ ىٌٕٛٛخ١حر  اٌؼمٌُّت

ٟٚ٘ بػٌه تكّر ٌؽفـ فٌّحي فْ ٠ عـك فٌى ؽ١ٔٚح بحٌٕظؽ  ،ِط ٍفة ِٚعمعس ـٟ ِط ٍؿ ِٕحِك فٌعحٌُ

٠سؽوٙح ؼفـ فٌّحي فٌّعٍِٛحتٟ ـ١كّر ٌٙح ب ططٟ  ح ك فٌّىحْ   ٌٟكٌٙٛة فٌّعحِلر فٌ دحؼ٠ة فٌ

  .ٌسعٚظ فٌع١ٌٚةِٚٓ ثُ فالٔ محي  بؽ ف

ا:ا-(7)ا ِثل   ،٘ػٖ فٌطحي١ة تكّر بحق مل١ٌة تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ٚفالتًحالر اٌالِشوضَت

ٚال ٠ّىٓ  ٞ خٙة فْ تعطً فالٔ ؽٔإ  ٍٝ  ،فالٔ ؽٔإ ٠ ّ م بحق ّؽفؼ٠ة  ٍّٗ ـٟ وً فالزٛفي

   ِك ٜٛ فٌعحٌُ.

  المالٌة وظائف تكنلوجٌا المعلومات ب/  

 )23و:2008،فالقعٞ )ٚوحالتٟ ةفْ ٌ ىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ٚظح ؿ  ع٠عس ٚؼ ١ك      

ا:جا-(1) ااٌّؼٍىِمث تعع ٘ػٖ فٌٛظ١فة فالٌٚٝ فٌ ٟ ٠ّىٓ فْ تٛـؽ٘ح ٚتدّعٙح ٚفٌ ٟ ق١ ُ  ّغ

    .فٌ عحًِ ِعٙح  ؼؽفٌ ِع١ٕة قٛفم ٌٍفؽظ فٚ فٌّئقكة

تعع فٌّعحٌدة ٟ٘ فٌؽح٠ة فٌ ٟ  ز١ث .ِم فٌسحقٛنٌٕهحِ فالوثؽ فؼتبحِح ف: ٠عع ٘ػف  اٌّؼمٌجتاا-(2)

فْ ٚظ١فة فٌّعحٌدة ت ُّٓ تس٠ًٛ خ١ّم ِٚٓ فخٍٙح ٠ه ؽٞ فالـؽفظ فٚ فٌّئقكحر فٌسٛفق١  

ِح ٟ٘  ًّ  ٍٝ  عس  ١ٍّحرفنىحي فٌّعٍِٛحر فٚ فٌب١حٔحر ٚتس١ٍٍٙح ٚزكحبٙح . فْ فٌّعحٌدة ته

 :  ٠ؤتٟ

٠ٚمًع بٙح تس٠ًٛ فٞ ٔٛ  ِٓ فٌّعٍِٛحر فٌٝ  عس فنىحي ِط ٍفة تىْٛ  ِؼمٌجتااٌّؼٍىِمثا:ا-)أ(

   .تىْٛ ِعٍِٛة ٔٙح ١ة ٚٚفَسة ٚ٘حظـة اغفوثؽ تف١ًل ٚتٕٛ ح ٚظلة 
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ا-(ب)  ف  . ٚنٙعر ٘ػٖ فٌّعحٌدة تطٛؼٔمً فٌّعٍِٛحر فًٌٛت١ة ٚتس٠ٍٛٙح ٟ٘ ِؼمٌجتااٌصىثا:ا

فٌٝ ٔظحَ فٌسحقٛن ٌ ٛخ١ٙٗ التطحغ  س  ِبحنؽ ٚخعر ٔظحِح ٠كّر ٌألـؽفظ بحٌ سعث اغٚٔٛ ١ح  ٘ح ل  

     .فالخؽفمفر فٌّسعظس

افٍارا-(ج) ااًٌأصا ّم ااٌىثمئكااٌّغخٕذة اواٌخممسَشاواٌّشاعالثِؼمٌجت فْ ٔظُ  ،ٌهااالخبمس

ِعحٌدة فٌٛثح ك ٚفٌىٍّحر ت ١ر ٌألـؽفظ فظضحي فٌب١حٔحر ٚفًٌٛؼ ـٟ فٌسحقٛن ِٚٓ ثُ تس٠ٍٛٙح فٌٝ 

 فنىحي ِف١عس .  

ا:ا-(د) ااٌصىسة ٟٚ٘ تس٠ًٛ فٌّعٍِٛحر فٌّؽ ١ة ٚفٌبًؽ٠ة ٚفٌؽقَٛ ٚفٌّٕ دحر فٌٝ  ِؼمٌجت

. أغ تّؽ َّٓ فٌسحقٛن فٚ تس٠ٍٛة ـٟ ِح ب١ٓ فالـؽفظ ٚفٌسٛفق١  فالضؽٜ حفنىحي ٠ّىٓ فظفؼتٙ

  فٌّعحٌدة بععس ِؽفزً أّ٘ٙح: 

ا:احىٌُذا-)اوالً( فٌّعٍِٛحر ِٓ ضلي ١ٌٛع تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر تك طعَ ؼحٌبح ٌ  اٌّؼٍىِمث

ت١ٌٛع فٌّعٍِٛحر ٠ه١ؽ فٌٝ تٕظ١ُ فٌّعٍِٛحر ٚفٌب١حٔحر بهىً ِف١ع قٛفم وحْ بهىً  اْ. فٌّعحٌدة

    .فال عفظ فٚ فًٌٛؼس فٌّؽ ١ة فٚ فًٌٛر ٚفز١حٔح فضؽٜ ت ُ ف حظس ت١ٌٛع فٌّعٍِٛحر بهىٍٙح فاليٍٟ

 ،حر ٚفٌّعٍِٛحر ِٓ ِٛلم فٌٝ فضؽحٔفؼقحي فٌب١ بؤٔٙحتعؽؾ  مًااٌّؼٍىِمثاوححىٍَهما:ٔا-)ثمُٔمً(

وػٌه  .فْ  ٔظُ فٌسٛفق١  ٠مَٛ بعًّ ٔظحَ فٌٙحتؿ  ٕعِح تمَٛ بٕمً فٌّىحٌّحر ِٓ ٔمطة فٌٝ فضؽٜ

فٌسٛفق١  ٟ٘ ف٠ُح تك طعَ ؼحٌبح ضطِٛ فٌٙحتؿ ٚوػٌه تك طعَ فٌسؿَ فٌُٛ ١ة ٚفاللّحؼ 

   .فاليطٕح ١ة ٚفٌّٕمٌٛة  بؽ ف١ٌحؾ ؾخحخ١ة فٚ بلق ١ى١ة بًؽ٠ة

ا:اا-)ثمٌثمً(ا ااٌّؼٍىِمث اواعخؼمدة فْ فٌسٛفق١  تكح ع  ٍٝ فٌّسحـظة  ٍٝ فٌب١حٔحر  ٌخضْ

فْ فٌّعٍِٛحر ٚفٌب١حٔحر تَٛم ـٟ ٚقح ّ ٌٍطؿْ  ،ٚفٌّعٍِٛحر الق طعفِٙح ـٟ فٞ ٚلإ الزك

ِثً فاللؽفو فٌّعِدة ٚفاللؽفو فٌّّؽٕطة فٌ ٟ ٠ك ط١م فٌسحقٛن ـّٙٙح ٚلؽفمتٙح  ٕع فٌسحخة 

٠ؤضػ ز١ؿف فيؽؽ ِٓ فًٌّعؼ تمَٛ فٌسٛفق١  ب س٠ًٛ فٌّعٍِٛحر ٚفٌب١حٔحر فٌٝ نىً ٚ .ف١ٌٙح

ـّثل فْ فٌّعٍِٛحر فًٌٛت١ة ال تطؿْ بهىٍٙح فاليٍٟ ٌٚىٓ بًٛؼس نفؽ٠ٗ فٌى ؽ١ٔٚة  ،فاليٍٟ

 (.20:و2015،) ثّحْ فبؽف١ُ٘ فزّع فٌطفحخٟ.تؤضػ ز١ؿف ل١ًٍ خعف
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 وأهمٌة االستثمار فٌها.واالتصاالت الحدٌثة  : مؤشرات تكنلوجٌا المعلومات ثالثاً 

 مقدمة  

٠هٙع فٌعحٌُ تطٛؼفر ٚفب ىحؼفر ـٟ ِط ٍؿ ف١ٌّحظ٠ٓ ٚفٌّدحالر. أغ تكعٝ وً ظٌٚة ِٓ 

ظٚي فٌعحٌُ ِٛفوبة ٘ػٖ فٌ طٛؼفر فٌسحيٍة ضحية تٍه فٌ ٟ تعضً َّٓ ِدحي تىٌٕٛٛخ١ح 

ت دٗ ٔسٛ تبٕٟ ٘ػف فٌّفَٙٛ. أغ تًعؼ ئقكحر فٌّعٍِٛحر ٚفالتًحالر فٌسع٠ثة ز١ث أيبسإ فٌّ

ط ٍؿ ّ عس ١٘ئحر ظ١ٌٚة غفر ًِعفل١ة تمحؼ٠ؽ تُُ ِئنؽفر تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ٚفالتًحي ٌ

تّف ٘ػٖ فٌّئنؽفر وً ِح ٘ٛ ِؽتبّ بحٌ ىٌٕٛٛخ١ح ٚز ٝ أثحؼ٘ح فالل ًحظ٠ة  ،ظٚي فٌعحٌُ

. ز١ث أؾظفظ تٛخٗ ِٕظّحر فال ّحي فٌٝ فالق ثّحؼ ـٟ ٙح ـٟ ظ ُ ِس ٜٛ فالل ًحظ فٌؽلّٟٚـعح١ٌ 

تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ٌّح تسممٗ ِٓ  ٛف ع ـٟ ٘ػف فالق ثّحؼ ٠فٛق وث١ؽف  ِٓ تٍه فٌ ٟ ت سمك ـٟ أٞ 

ٔٛ  فضؽ ِٓ فالق ثّحؼ. ٠ٚكٛظ تفحإي وب١ؽ زٛي أِىح١ٔحر تم١ٕحر فالتًحالر ٚفٌّعٍِٛحر ـٟ 

ٚـٟ  ًؽ فٌّعٍِٛحر فٌدع٠ع فَسٝ تبحظي فٌّعٍِٛحر  ، ١ةتعؿ٠ؿ فٌ ١ّٕة فالل ًحظ٠ة ٚفالخ ّح

٘ٛ فٌّ ؽ١ؽ فٌثحٌث ـٟ ِثٍث فٌّئنؽفر فٌّك طعِة ـٟ ل١حـ ِٚؽفلبة فالظفم فالل ًحظٞ فٌّد ّعٟ 

فٌٝ خحٔ  فٌّ ؽ١ؽ فالل ًحظٞ ٚفٌ ؽ١ؽ فالخ ّح ٟ ٚـٟ ِح ٠ؤتٟ ت١َٛر فٌّئنؽفر فٌفؽ ١ة 

  . ٌ ىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ٚفالتًحالر فٌسع٠ثة

 ٟٚ٘ : ٌخىٕىٌىجُمااٌّؼٍىِمثااٌّؤششاثااٌفشػُتا-1

فْ فٌّئنؽفر فٌّ ًٍة بحٔ هحؼ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ٚفالتًحالر فٌسع٠ثة زك  ِئتّؽ فالُِ 

 :ف٢تٟفٌّ سعس ٌٍ دحؼس ٚفٌ ١ّٕة ٕ٘ح تُ ت١ًٕؿ فٌمعؼس ف١ٌِٕٛة ـٟ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر  ٍٝ فٌٕسٛ 

 (.2004ٌؽؽن فق١ح )ِئتّؽ فالُِ فٌّ سعس 

ِئنؽ فٌ ٛي١ً فٌّعع ِٓ لبً فالتسحظ فٌعٌٟٚ ٌلتًحالر فٌكٍى١ة ٚفٌلقٍى١ة ٠ ُّٓ  عظ  -أ

ٚف٠ُح   عظ فٌّه ؽو١ٓ ـٟ فٌٙحتؿ  ،ـؽظٚ عظ فٌططِٛ فٌٙحتف١ة ٌىً  ،١ُِفٟ فالٔ ؽٔإ ٌىً ـؽظ

  فٌٕمحي ٌىً ـؽظ.

ٚفٌّع ّع ِٓ فٌبٕه فٌعٌٟٚ ٚفٌهعبة فإلزًح ١ة بح ُِ فٌّ سعس ٚفالتسحظ فٌعٌٟٚ فٌٕفحغ ِئنؽ  -ن

٠ٚ ُّٓ ٘ػف فٌّئنؽ  عظ ِك طعِٟ فالٔ ؽٔإ ٌىً ـؽظ ٚف ١ِة ٌلتًحالر فٌكٍى١ة ٚفٌلقٍى١ة 

فٞ فٌٕكبة فٌّئ٠ٛة ٌععظ فٌكىحْ ١ًٔٚ  فٌفؽظ ِٓ فٌٕحتح فٌّسٍٟ فالخّحٌٟ ٚف٠ُح  وٍفة فٌّطحبؽس 

 فٌّس١ٍة.
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ِئنؽ فٌك١حقة ٚفٌّع ّع ِٓ ِئتّؽ ف ُِ فٌّ سعس ٌٍ دحؼس ٚفٌ ١ّٕة ـ١ ُّٓ ٚخٛظ بعفٌة  -ج

ٚفٌ ٕحـف ـٟ قٛق  ،فالٔ ؽٔإ ٚفٌ ٕحـف ـٟ فالتًحالر ٚفٌ ٕحـف ـٟ فٌططِٛ فٌبع١عس فٌّس١ٍة

 ِؿٚظٞ ضعِإ فالٔ ؽٔإ.

ِئنؽ فالق طعفَ )زؽوة فالتًحالر ( ٚفٌّع ّع ِٓ فالتسحظ فٌعٌٟٚ ٌلتًحالر فٌكٍى١ة  -ظ

  ٠ٚع ّع  ٍٝ فٌسؽوة فٌع١ٌٚة فٌعفضٍة ٚزؽوة فالتًحالر فٌع١ٌٚة فٌطحؼخة.ٚفٌلقٍى١ة 

  ٚفٌػٞ ٠َٛر فٌّئنؽفر فٌفؽ ١ة ٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحرَِٛسة ـٟ فٌدعٚي أظٔحٖ  ٚوّح ٟ٘

  

 لفرعٌة لتكنولوجٌا المعلومات االمؤشرات ( 1جدول )                     

  فٌدٙة فٌّك طعِة            فٌّئنؽفر                     فٌع١ًٌ / فٌبعع      

 فٌ ٛي١ً  -1

* عظ ١ُِفٟ فالٔ ؽٔإ ٌىً ـؽظ          

* عظ فٌسٛفق١  فٌهط١ًة ٌىً ـؽظ * عظ 

ٌىً ـؽظ * عظ  ةفٌططِٛ فٌٙحتف١ة فٌؽ ١ك

 فٌّه ؽو١ٓ ـٟ فٌٙحتؿ فٌٕمحي ٌىً ـؽظ   

*فالتسحظ فٌعٌٟٚ ٌلتًحالر 

 فٌكٍى١ة ٚفٌلقٍى١ة  

 فٌٕفحغ  -2

* عظ ِك عٍّٟ فالٔ ؽٔإ ٌىً ـؽظ      

*ف ١ِة ) فٌٕكبة فٌّئ٠ٛة ٌععظ فٌكىحْ ( 

*١ًٔ  فٌفؽظ ِٓ فٌٕحتح فٌّسٍٟ فالخّحٌٟ 

 *وٍفة فٌّطحبؽس فٌّس١ٍة 

 *فٌبٕه فٌعٌٟٚ  

* فٌهعبة فالزًح ١ة بح ُِ 

 فٌّ سعس 

* فالتسحظ فٌعٌٟٚ ٌلتًحالر 

 فٌكٍى١ة ٚفٌلقٍى١ة 

 فٌك١حقة  -3

*ٚخٛظ بعفٌة فالٔ ؽٔإ                   

*فٌ ٕحـف ـٟ فالتًحالر                

*فٌ ٕحـف ـٟ فٌططِٛ فٌبع١عس فٌّس١ٍة   

 ؽٔإ*فٌ ٕحـف ـٟ قٛق ِؿٚظٞ ضعِة فالٔ 

*ِئتّؽ فالُِ فٌّ سعس 

 ١ة ٌٍ دحؼس ٚفٌ ّٕ

فالق طعفَ : زؽوة  -4

 فالتًحالر 

* فٌسؽوة فٌع١ٌٚة فٌعفضٍة                 

 *زؽوة فالتًحالر فٌع١ٌٚة فٌطحؼخة 

*فالتسحظ فٌعٌٟٚ ٌلتًحالر 

 فٌكٍى١ة ٚفٌلقٍى١ة 

 ،بح  ّحظ تمؽ٠ؽ فٌٍدٕة فالل ًحظ٠ة ٚفالخ ّح ١ة ـٟ ؼؽن فق١ح ِٓ  ًّ فٌبحزثفًٌّعؼ :

   .٠ٛ١ٔ،2004ٛؼن فالُِ فٌّ سعس ،ح ـٟ فٌّد ّم فٌّبٕٟ  ٍٝ فٌّعؽـةِئنؽفر فٌعٍُ ٚفٌ ىٌٕٛٛخ١
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    معلومات المالٌةلوجٌا الوأهمٌة االستثمار فً تكن -2

فضػر ِئقكحر  فٌمؽْ فٌّحَِٟٕػ فْ ظٙؽ فالٔ ؽٔإ  ح١ٌّح ـٟ ِٕ ًؿ فٌ كع١ٕحر ِٓ    

ٚقح ع  ٍٝ غٌه ظٙٛؼ  عظ ِٓ  ، ثّحؼ ـٟ زمً تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحرفال ّحي بحؾظ٠حظ ـٟ فالق

فٌعؼفقحر فٌ ٟ فوعر بحْ فٌؿ٠حظس فٌىب١ؽس فٌسحيٍة ـٟ فٔ حخ١ة فٌٛال٠حر فٌّ سعس ضلي فًٌٕؿ 

ٚته١ؽ فزعٜ  ،تىٍٕٛخ١ح خع٠عسٔ ١دة فق طعفَ  ف  حر وحْ ٠هىً  ح عف وب١ؽ١فٌثحٟٔ ِٓ  مع فٌ كع١ٕ

 ف  وب١ؽ فْ ٕ٘حن فلبحال  فٌٝ فٌعؼفقحر ٚفٌ ٟ فٔدؿر  ٍٝ ِدّٛ ة ِٓ فٌهؽوحر فالِؽ٠ى١ة  فٌىب١ؽس 

ِٓ لبً فظفؼس تٍه فٌهؽوحر  ٍٝ فالٔفحق  ٍٝ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌسع٠ثة ٚوحْ ِح فٔفم ٗ تٍه 

ّ سممة ِٓ ٘ػف فالق ثّحؼ تفٛق وث١ؽف وحٔإ فٌعٛف ع فٌ اغ ،تؽ١ٌْٛ ظٚالؼ 108فٌهؽوحر ِح ٠محؼن 

ٚت ّسٛؼ ف١ّ٘ة فالق ثّحؼ ـٟ تىٍٕٛخ١ح  ،تٍه فٌ ٟ تسممإ ِٓ فٞ ٔٛ  فضؽ ِٓ فالق ثّحؼ 

 (.57 -54: 2007 ،فٌّعٍِٛحر ـٟ فٌدٛفٔ  فالت١ة: )ِسّع فٌطح ٟ

فٌٛز١ع ٚفٌػٞ ٠ّ ٍىٗ  فالٔفحقفالق ثّحؼ ـٟ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ٠عع ِئنؽ  اٌّؤششااٌىحُذا:ا-أ

ِك ٠ٛحر فالٔفحق  ٍٝ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ِٓ لبً فٌّئقكحر  فٌٝ تسع٠عفٌّعؼفم ـٟ فٌكعٟ 

فٌّط ٍفة ٚقٛفم تُ غٌه ـٟ فٌٕك  فٌّئ٠ٛة ـٟ فٌعح عفر فٚ ـٟ ِمعفؼ فٌؿ٠حظس ـٟ ِٛفؾٔة فالٔفحق 

١ف ـمّ ـٟ ضفٍ فٌٕفمحر  ٍٝ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ِٚٓ ضلي غٌه تُ فال  ّحظ  ٍٝ فٌ ىٍٕٛخ١ح ٌ

٠ لمَ ٚفز ١حخحر بّح  ٓ فٌطعِة فٌّمعِة ٚؾ٠حظس ِؽٚٔ ٙحـٟ تسك١ فّٔح ،فٌعًّ ٚتكؽ٠م فٔدحؾ

فٚ خؿمف  .فيبسإ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر خؿمف ِٓ فٌطعِة .ٙحفٌّك ٍٙه ٚفالبعف  ـٟ تمع٠ّ

 قٛفق فٌّح١ٌةِثً فًٌّحؼؾ ٚفٌّئقكحر فٌّح١ٌة ٚفال ،ؽفت١د١ح ـٟ ب١ٕة فٌّئقكة فٌ س ١ةفق 

 (.    2:و 2005 ،)فٌعدٍٟٛٔ

وحٔإ  فغف٠عع فالق ثّحؼ ـٟ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فِؽف َؽٚؼ٠ح ـٟ تؤن١ؽس  لُمطااٌش حُتا:ا-ب

ٟ ظؼفقة فـ ،ـٟ ؾ٠حظس ؼبس١ة فٌّئقكة  كُٙفٌؿ٠حظس ـٟ فالق ثّحؼ ـٟ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة ٠

فٌٛال٠حر فٌّ سعس فالِؽ٠ى١ة ٚفٌ ٟ تٛيٍإ فٌٝ فْ فٔدؿر  ٍٝ ِدّٛ ة ِٓ نؽوحر فٌ ح١ِٓ ـٟ 

ٟ٘ فٌ ٟ فٔفمإ فٌدؿم فالوبؽ ِٓ ١ِؿف١ٔ ٙح ـٟ فالق ثّحؼ  ٍٝ  ح  فؼٍ  فٌهؽوحر فٌ ٟ زممإ فؼبحز

  (.2011 ،)خحٔػ  ٚنٛي وٛؾ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة

ا:ا-ج ااالعخثّمس آِ ااالػًٍ اواٌحذ ااالدًٔ ااٌحذ ٠د   ٍٝ فٌّئقكحر  ٕع فٔفحلٙح  ٍٝ  ححذَذ

تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فْ تعؽؾ ِك ٠ٛحر فالق ثّحؼ فٌ ٟ تىْٛ ِل ّة ٌٙح ٚغٌه ِٓ ضلي تسع٠ع 

فٌسع فالظٔٝ ٚفٌسع فال ٍٝ ِٓ فالِٛفي فٌ ٟ تطًى ٌؽؽٌ فالق ثّحؼ ٚتٛيٍإ فزعٜ 

 أظفإ٘حّمبٌٛة ٠ىْٛ فٌعؼفقحر فٌٝ فْ نؽوحر فٌ ح١ِٓ ٚفٌ ٟ تك ثّؽ ظْٚ ِك ٜٛ فٌّععالر فٌ
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 تعع فٌهؽوحر فٌ ٟ تك ثّؽ ـٛق ٘ػٖ فٌّععالر ت سًّ تىح١ٌؿ فَحـ١ة ؤْٚـٟ فٌّمحبً ـ ،َع١فح

     .ؼ١ؽ َؽٚؼ٠ة

: تٛيٍإ بعٍ فٌعؼفقحر فٌٝ ٚخٛظ  للة ِؽظ٠ة ب١ٓ فالق ثّحؼ حشجُغااال خىمساواال ذاعاا-د

بً فالـؽفظ فٌعح١ٍِٓ ـٟ ٚفالب ىحؼ ِٓ لـٟ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة فٌسع٠ثة ٚب١ٓ فالبعف  

ـٟ  ٠كُٙفْ فالق ثّحؼ ـٟ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر لع   ٍٝ حرٚبؽٕ٘إ ٘ػٖ فٌعؼفق ،فٌّئقكحر

ُ ـٟ ـ ر ِدحالر تسؽ٠ؽ فٌعح١ٍِٓ ِٓ فٌعًّ فٌؽٚت١ٕٟ ِّح ٠عـعٗ بحتدحٖ فٌعًّ فٌطلق ٚوػٌه ٠كٙ

ّحؼ ـٟ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة ـٟ فالق ث  ٍٝ إْٔ٘حن ظؼفقحر فضؽٜ فوعر ٚ .خع٠عس ٌألبعف 

ِئقكحر فال ّحي غفر فٌعّحٌة فٌّح٘ؽس ٠ئظٞ فٌٝ تك١ًٙ ٚتسف١ؿ ٚظٙٛؼ فٌعع٠ع ِٓ فالبعف حر 

     . فٌدع٠عس  ٍٝ ِك ٜٛ فٌّئقكة

فالق ثّحؼ ـٟ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ِٓ فظفم فٌّئقكحر  ؿؾ: ٠عحؼضَضاِغخىيااالداءااٌّؤعغٍا-ـه

 ،ر غفر فٌّؽوؿ فالق ؽفت١دٟ فٌُع١ؿٚفٌ ٟ ت ّ م بّؽوؿ لٛٞ ٚفق ؽفت١دٟ  ٍٝ  ىف فٌّئقكح

فٌّٛلم فالق ؽفت١دٟ ٌٍّئقكة ـٟ ـٟ أ١ّ٘ة  ٌٗفْ فٌ طط١ّ فالق ؽفت١دٟ   ٍٝ ٕ٘ح تئوع فالظب١حرٚ

ٌ ٟ تؿ٠ع ِٓ ٚفٌّئقكحر فٌؽف عس ٟ٘ ف ،عٍِٛحرفالق ثّحؼ ـٟ تىٍٕٛخ١ح فٌّتسع٠ع ِك ٜٛ 

ِمحؼٔة بحٌّئقكحر فٌ ٟ  %3فٞ ٟ٘ بػٌه تؿ٠ع ِٓ ِك ٠ٛحر أظف ٙح بٕكبة  ،فق ثّحؼفتٙح فٌك٠ٕٛة

ت ًؿ بّؽوؿ فق ؽفت١دٟ َع١ؿ ٠عٛظ قب  فالٔعـح  فٌّ ؿف٠ع ٔسٛ فالق ثّحؼ ـٟ تىٍٕٛخ١ح 

ـٟ زً وث١ؽ  تكُِٙٓ ِعؼفم فٌهؽوحر ٠ع معْٚ فْ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر  ف  فْ وث١ؽ فٌٝ فٌّعٍِٛحر

ٚفٌ ٟ فغف فزكٓ فق طعفِٙح ٠ئظٞ فٌٝ  ؼ١ؽ فٌٍّّٛقةِٓ فاليٛي  ٠ععٚٔٙحٚوّح  ،ِٓ ِهحوً فٌعًّ

         .ؾ٠حظس لعؼس ًِحظؼ فٌّئقكة فالضؽٜ

ا:ا-و اإٌّمعبت ااالجىاء تسم١ك فٌ ىحًِ ٚفٌ ؽفبّ ب١ٓ فٌ هى١لر ٚفٌٛزعفر  فٌٝ بٙعؾ حىفُش

فٌّٕظّة ـٟ فِحؼ فٌّٕظّة فٌٛفزعس ٚوػٌه ب١ٓ فٌّٕظّة ٚـؽٚ ٙح فٌّٕ هؽس ٚب١ٕٙح ٚب١ٓ فٌّئقكحر 

بّ فٌسحقٛبٟ ٚبحق طعفَ نبىة فالٔ ؽٔإ ٚفالخٙؿس ٚفٌّععفر ؽفالضؽٜ ٠ٚ ُ غٌه ِٓ ضلي فٌ

    .فالضؽٜ

ااٌما-ص َحِٕح  فالق ثّحؼ ـٟ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر  ٠عع ٕىاثاواٌخىصَغا:حؼضَضااٌمذسةاػًٍااداسة

فَحـة  ،قؽ  فٌٝ فٌؿبح ٓ ٚفلً ِهحوً ـٟ فٌ ك١ٍُ ٚفالـ١ٍُة ـٟ فٌّعحِلر أ ْ ٠ىْٛ فٌ ك١ٍُال

ل١عف ِّٙح ـٟ ظضٛي  تععفٌٝ فٌطبؽس فٌّى كبة ِٓ تعٍُ فق طعفَ ٔظُ فظفؼس لٕٛفر فٌ ٛؾ٠م ٚ

 ٕعِح ٠ىْٛ ٔظحَ فظفؼس فٌ ٛؾ٠م نحِل ٚٚفقعح بهىً ٠ ١ر ٌٍّٕظّة ـؽو  ق١ّحفٌّٕحـك١ٓ فٌدعظ ٚ

 . فٌؽلحبة فٌٝ ِكحؼفر فٌٛيٛي فٌٝ تدحؼ فٌ دؿ ة
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ااٌخجمسَت:ا-ح ااٌؼالِت وب١ؽس ـٟ  ـٟ فٌؽحٌ  ٔدع أْ  فٌّئقكحر فٌ ٟ تك ثّؽ فِٛفال   حىشَظ

ثّحؼ ـٟ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فالق ٟ٘ بسحخة  فال لْ  ٍٝ فٌعلِة فٌ دحؼ٠ة ٚوػٌه فٌ ؽ٠ٚح ٌٙح.

فٌ ك٠ٛم١ة بهىً  حَ ٚوػٌه ـٟ ٔظُ  للة فٌؿبْٛ ٚفٌعلِة فٌ دحؼ٠ة ٚفٌ ٟ تهىً ل١عف وب١ؽف فِحَ 

ظضٛي ِٕحـك١ٓ خعظ . ـُل  ٓ ضٍك نعٛؼ ِٓ فٌّٛظس ٚفالٌفة ِٚٓ ثُ ؾ٠حظس ٚالم فٌؿبْٛ تدحٖ 

   .٘ػٖ فٌعلِة فٌ دحؼ٠ة

ٍٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ٠كًٙ ِّٙة فق طعفَ تىٍٕٛخ١ح ِ طٛؼس ِثً فْ فالق ثّحؼ ـٟ تىٕ اٌخّمَض:ا-ط

ـؽو  ؾ٠حظس ( ٚ٘ػف فٌ طٛؼ فٌكؽ٠م ـٟ فٌٕظُ ٠ئظٞ فCADٌٝت١ًُّ بحق طعفَ فٌسحقبحر )

ٖ فظضحي ِٕ دحر خع٠عس ِٚٓ ثُ ت١ّؿ ِٕ دحر فٌّئقكة  ٓ ِٕ دحر فٌّئقكة فٌّٕحـكة ٚ٘ػف بعٚؼ

ب١ٓ فٌّٕ دحر فٌّ ٕحـكة بحٌهىً فٌػٞ ٠ئظٞ فٌٝ ؾ٠حظس تىح١ٌؿ  ،٠ئظٞ فٌٝ فٌ بح٠ٓ ٚ عَ فٌ ّحؾج

    .تسٛي فٌؿبْٛ فٌٝ ِٕهؤس فضؽٜ

ااٌّؤعغٍا-ٌ ااالعخمشاس : تٛيٍإ بعٍ فٌعؼفقحر فٌٝ فْ فالق ثّحؼ ـٟ تىٍٕٛخ١ح حؼضَض

ـحٌّئقكحر فٌ ٟ ٔدسإ ـٟ  ،بحضؽ ـٟ تعؿ٠ؿ فق مؽفؼ٠ٗ فٌّئقكةبهىً فٚ  ٠كُٙفٌّعٍِٛحر 

تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر لع زممإ ـؽيح فـًُ ـٟ فٌ فح ً ٚفٌ عحًِ ِم فٌّدٙؿ٠ٓ  فالق ثّحؼ ـٟ

ٚ٘ػف فالزكحـ  ،ٌٝ فق مؽفؼ فوثؽ ـٟ فظفم فٔهط ٙحٚفٌؿبح ٓ ٚفٌدٙحر غفر فٌعللة وً ٘ػف فظٜ ف

ـٟ فٌّئقكحر فٌّح١ٌة وحًٌّحؼؾ  ٚالق١ّحخعظ  ـٟ فالق مؽفؼ ٠ّثً ل١عف وب١ؽف ـٟ ظضٛي ِٕحـكٟ

  -54ِؽخم قحبك) ) ِسّع فٌطح ١ٟة ٚنؽوحر فٌ ؤ١ِٓ ٚؼ١ؽ٘ح ِٓ فٌّئقكحرٚفالقٛفق فٌّحٌ

57(.   
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 المبحث الثانً

 (أطار نظريالعراقً )الجهاز المصرفً 

ـٟ ٘ػف فٌّبسث فٌ عؽؾ  ٍٝ فٌدٙحؾ فًٌّؽـٟ ـٟ فٌعؽفق ٚفٌػٞ ٠ ُّٓ ٔهؤتٗ   ٔ عؽؾ

فٌمطح  فًٌّؽـٟ ٚفٌػٞ ٠ ُّٓ بٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ فَحـة فٌٝ فٌ ِٚفِٙٛٗ ٚفال٘عفؾ ِٚٙحَ 

 أ٠ُح فٌّفَٙٛ ٚفال١ّ٘ة ٚفض١ؽف ف١ٌٙىً فٌ ٕظ١ّٟ ٌٍدٙحؾ فًٌّؽـٟ فٌعؽفلٟ .

   األهداف والمهام( –المفهوم و )النشأة العراقً البنك المركزياوالً: 

أْ فٌبٕٛن  اغْ فٌبٕه فٌّؽوؿٞ ٠عع أْ ٍَٝ ِئقكة ـٟ فٌدٙحؾ فًٌّؽـٟ ٌىً بٍع، ا

فـٙح  ٓ فًٌّحؼؾ ف ضؽٜ ـٟ فٌمطح  فًٌّؽـٟ ـمع ال تكعٝ فٌبٕٛن فٌّؽوؿ٠ة تط ٍؿ أ٘ع

١ك فٌّؽوؿ٠ة فٌٝ تسم١ك فٌؽبر ٠ٚىْٛ ٘عـٙح فالٚي ٘ٛ فٌعًّ  ٍٝ تٛـ١ؽ فٌٕمع فٌلؾَ ٚفٌ ٕك

 ٚفٌ ٕظ١ُ  ب١ٓ ِط ٍؿ فًٌّحؼؾ.

 البنك المركزي العراقً نشأة  -1 

ـٟ  )فًٌّؽؾ فٌِٕٟٛ فٌعؽفلٟ (بحقُ  1947تُ تؤق١ف فٌبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ ـٟ قٕة 

أيبر فًٌّؽؾ فٌِٕٟٛ فٌعؽفلٟ ٘ٛ فٌبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ  1956فٌعٙع فٌٍّىٟ ٚـٟ  حَ 

نٍّإ ِكئ١ٌٚحتٗ فيعفؼ ٚفظفؼس فٌعٍّة ٚفٌؽلحبة  ٍٝ فٌٕمع فالخٕبٟ ٚ(  72بّٛخ  فٌمحْٔٛ ؼلُ )

ٚزفع زكحبحر  ٌٚ فٌسى١ِٛةٚفالنؽفؾ  ٍٝ فٌدٙحؾ فًٌّؽـٟ ٚ ًّ ف٠ُح  ٍٝ فظفؼس فٌمؽ

ثؽ ـٟ زؽوة  دٍة فالل ًحظ وحْ ٌٗ فالٚ ،فلعَ فٌبٕٛن فٌّؽوؿ٠ة ـٟ فٌّٕطمةِٓ  ٠ٚعع ،فٌسىِٛة

فٌبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ بّّحؼقة ق١حق ٗ فٌٕمع٠ة بّٕر فٌمؽٌٚ فٌٝ فٌّئقكحر  أبع اغ ،فٌِٕٟٛ

ًٌٍّحؼؾ ًُ فًٌّؽـ١ة َّٓ نؽِٚ ِع ِٛة ٚب سع٠ع فقعحؼ فٌفٛف ع فٌ ٟ ٠ محَح٘ح ال  حظس فٌط

فٌٝ ٠ّٚحؼـ فٌبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ أ ّحٌٗ ٚٔهحِحتٗ فق ٕحظف  ،ٌمحم َّحْ قٕعفر فٌسىِٛة

نؽفؾ ٚفٌؽلحبة إلٚفٌػٞ بّٛخبة ٠مَٛ فٌبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ بح 2004( ٌكٕة 94ؼلُ ) لحْٔٛ

 .  (143:  2012،)فٌك١ع  ٍٟ   ٍٝ فٌمطح  فًٌّؽـٟ ٚت١ٙئة فٌّٕحش فٌّٕحق  ٌٍمطح  فًٌّؽـٟ

٠ّٚىٓ فٌمٛي أْ فٌبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ ِؽ بؤؼبم ِؽفزً ؾ١ِٕة تَٛر تطٛؼٖ ٚيٛال ٌٍف ؽس 

        : ِح٠ؤتٟفٌسح١ٌة ٟٚ٘ 
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 (1958 -1947المرحلة االولى من ) 

ٚفٌػٞ تُ بّٛخبة تعع٠ً لحْٔٛ فٌعٍّة فٌعؽفل١ة  43ٚ 42نؽ  لحْٔٛ ؼلُ  1947ـٟ  حَ 

)ٌدٕة فٌعٍّة فٌعؽفلٟ( بعع٘ح فٌؽ١إ فٌٍدٕة ٚتُ تؤق١ف   ٕعِح تُ فٔهحم 1931ٌكٕة  44ؼلُ 

)فًٌّؽؾ فٌِٕٟٛ فٌعؽفلٟ( فٌػٞ تٌٛٝ فيعفؼ فٌعٍّة فٌعؽفل١ة ِمحبً فٌػ٘  ٚفٌعّلر ٚفٌكٕعفر 

تّثً ؾ٠حظس  ٍٝ قٕعفر فٌسىِٛة فٌعؽفل١ة ٚٔكبة ال تؿ٠ع  ٓ   %70فالخٕب١ة بٕكبة ال تمً  ٓ 

 عي لحْٔٛ 1956(  ٚـٟ  حَ 136: 2010 ،ٕٟ تّثً ؼطحم ٌٍعٍّة فًٌّعؼس )ث٠ٛ 30%

فًٌّؽؾ فٌِٕٟٛ فٌعؽفلٟ ٚف١ٔطإ ٌٗ ِّٙة ؼقُ فٌك١حقة فٌٕمع٠ة ٌٍبٕه فٌّؽوؿٞ ٚبػٌه فقٕعر 

ٌٍبٕه فٌّؽوؿٞ ٚظ١ف حْ ؼ ١ك١ حْ فالٌٚٝ وبٕه ٌإليعفؼ ٚفالضؽٜ وبٕه ِؽوؿٞ ) فغ بًعٚؼ 

يلز١حر فٌبٕه فٌّؽوؿٞ ٚؾ٠ع ٕ٘ح َٚسإ  1956ٌكٕة 72لحْٔٛ فٌبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ ؼلُ 

١ٍِْٛ ظ٠ٕحؼ  ( ٚغٌه ٌُّحْ فٌ ٛفؾْ ب١ٓ ِؽوؿٖ فٌّحٌٟ ٚٚفخبحتٗ 15ِل٠ٓ فٌٝ 5ؼأقّحٌٗ ِٓ )

بحنؽ 1956فٌ ٟ أضػر ت كم بكب  ّٔٛ فٌى١حْ فالل ًحظٞ ٚفٌّحٌٟ ـٟ فٌبلظ ٚـٟ فٚفضؽ قٕة 

ٌٟٛ فال ّحي فًٌّؽـ١ة فٌبٕه فٌّؽوؿٞ ـٟ فظفؼس زكحبحر فٌسىِٛة ٚفٌعٚف ؽ نبة فٌسى١ِٛة ٚت

فٌطحية بحٌسىِٛة وف ر فال  ّحظفر ٚفالز فحظ بحز ١ح١ِحر فٌبٍع ِٓ فٌٕمع فالخٕبٟ ٚظ ُ فٌٕظحَ 

        (.145ًِعؼ قحبك:  ،)فٌك١ع  ٍٟفًٌّؽـٟ فٌعؽفلٟ. 

 ( 1976 -1958المرحلة الثانٌة )

ـٟ فٌعؽفق ِٓ  ( تُ تبع٠ً فٌسى1958ُٕ٘ح بعأر زمبة خع٠عس ـٟ  ٙع فٌعؽفق ـفٟ  حَ  )

فٌٕظحَ فٌٍّىٟ فٌٝ فٌٕظحَ فٌدّٙٛؼٞ ٚلع تؽتبإ  ٍٝ تٍه فٌ سٛالر فٌك١حق١ة فٌىث١ؽ ِٓ فٌمؽفؼفر 

( ـٟ قٕة 92يعؼ لحْٔٛ  ٍّة فٌدّٙٛؼ٠ة فٌعؽفل١ة ؼلُ ) ٗ(.   ـفٟ فٌعحَ ٔفك1959ـٟ زؿ٠ؽفْ )

 اغ ،( ٚتعع٠لت1931ٗ( ٌكٕة )44( ٚ ٕع يعٚؼ ٘ػف فٌمحْٔٛ تُ فٌؽحم فٌمحْٔٛ فٌكحبك ؼلُ )1959)

فلؽ فٌمحْٔٛ فٌدع٠ع ٔفف فزىحَ فٌمحْٔٛ فٌكحبك ٚفٌّ عٍك بؽطحم فٌعٍّة ِٚىٛٔحتٙح ٚٔى ـٟ فٌّحظس 

فٌطحِكة  ٍٝ فْ " فٌبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ ٘ٛ فٌكٍطة فٌٛز١عس فٌ ٟ تمَٛ ببيعفؼ ٚتد١ٙؿ فٌعٍّة 

 . ق عّحي ـٟ فٌدّٙٛؼ٠ة فٌعؽفل١ة "ٌل

 عر خ١ّم  ٗ( ٚفٌػٞ بّٛخب415خّٙٛؼٞ بحٌؽلُ ) يعؼ ِؽقَٛ 1960ٚـٟ  حَ 

 تععفالٚؼفق فٌٕمع٠ة ٚفٌّكىٛوحر فٌّٛخٛظس ـٟ فٌ عفٚي فٌ ٟ ال تسًّ فٌهعحؼ فٌدّٙٛؼٞ فٌعؽفلٟ 

 14/7/1964ٚـٟ تحؼ٠ص  ،6/1/1961 ٍّة ؼ١ؽ لح١ٔٛٔة ٚال ٠ًر فٌ عحًِ بٙح ٚغٌه ف  بحؼف ِٓ 

ٝ ِٕة  ٍٝ تؤ١ُِ خ١ّم فًٌّحؼؾ ؼ١ؽ ( ٚفٌػٞ ًٔإ فٌّحظس فال100ٌٚيعؼ لحْٔٛ ؼلُ )

 فٌسى١ِٛة فٌعحٍِة ـٟ فٌعؽفق. 
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ٕٚ٘ح وحْ فٌؽؽٌ ِٓ فٌ ؤ١ُِ فًٌّؽـٟ ٘ٛ ٌ سم١ك فٌ ٛفـك ب١ٓ فٌك١حقة فٌٕمع٠ة ٚفٌ طط١ّ 

 فٌهحًِ ٌمطح حر فالل ًحظ ٚوػٌه ؾ٠حظس ـح ١ٍة فٌك١حقة فٌٕمع٠ة ٚتسم١ك فالق عّحي فالـًُ

:  255 ،ـ فٌّحي فالخٕبٟ  ٍٝ بعٍ فًٌّحؼؾ. )ث٠ٕٟٛأؼٚفٔٙحم ق١طؽس  ،ٌٍّٛفؼظ فٌّح١ٌة 

2010).    

 ( 2003 -1976المرحلة الثالثة )

( ٚفٌػٞ ٔى 64( تُ يعٚؼ لحْٔٛ فٌبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ ؼلُ )1976ـٟ  حَ )

ْٛ  ٍٝ فٌؽحم خ١ّم فٌمٛف١ٔٓ فٌكحبمة فٌطحية بحٌبٕه فٌّؽوؿٞ ٚفٌعٍّة ٠ٚسً ِسٍٙح فٌمحٔ ٗبّٛخب

 ( .1976فٌدع٠ع ٌكٕة )

خعً ٘ػف فٌمحْٔٛ أ٘عفؾ فٌبٕه فٌّؽوؿٞ ت ّحنٝ ِم تٛخٙحر فٌعٌٚة ٌ سم١ك فٌ سٛي 

ِحؼ فٌك١حقة فٌعحِة افٌمحْٔٛ ـٟ ِحظتٗ فٌكحظقة  ٍٝ أ٘عفؾ فٌبٕه ـٟ  ٗفالن ؽفوٟ ٚفٌػٞ ٔى  ١ٍ

ـٟ َّحْ فق مؽفؼ فٌعٍّة  ٌٍٗعٌٚة ٚبحتدحٖ تسم١ك فٌٕظحَ فالن ؽفوٟ ٚفٌ ٟ تُّٕإ بعٍ أ٘عفـ

ٚوػٌه تسم١ك تٛفؾْ فٌعٌٚة  ٍٝ فٌّك ٜٛ فٌعفضٍٟ ٚفٌطحؼخٟ  ٓ ِؽ٠ك فيعفؼ فٌعٍّة ٚفظفؼس 

فالز ١ح١ِحر فٌٕمع٠ة ٌٍعٌٚة ٚتٕظ١ُ فال  ّحْ ٚتطط١طٗ ِٚؽفلبة فٌ س٠ًٛ فٌطحؼخٟ   ٚتٛخ١ٗ 

٠ة ٚفالل ًحظ٠ة ٚـٟ ِٚٛفخٙة فالؾِحر فٌٕمع ،فٌمطح  فًٌّؽـٟ ٚفٌّئقكحر فٌّح١ٌة ِٚؽفلب ٙح 

  ،سم١ك ٘ػٖ فال٘عفؾ. )فٌك١ع  ٍٟؾ٠حظس فٌّٕٛ فالل ًحظٞ ٚتعؿ٠ؿ فٌّٛفؼظ فٌّح١ٌة ٚفٌٕمع٠ة ٌ 

       (. 146ًِعؼ قحبك : 

 ( 2004( لسنة )56المرحلة الرابعة صدور قانون )

ِٓ  ِٗٚح ؼفـم فٌك١حقٟفٌٕظحَ تؽ١ؽ ( 2003ٚبعع فٌ ؽ١ؽ فٌػٞ زًً ـٟ فٌعؽفق  حَ  )  

. يعؼ لحْٔٛ فٌبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ ؼلُ ؽفر ٚفقعة  ٍٝ فٌّك ٜٛ فالل ًحظٞتسٛالر ٚ تؽ١

 ِٕٗر فٌبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ يفة فالق ملي ٌ سم١ك أ٘عفـ ٗ( ٚفٌػٞ بّٛخب2004( ٌكٕة )56)

 ٚال ٠كّر  ،٘ػف فٌمحْٔٛ ٗة ٚـمح ٌّح ٠ٕى  ٠ٚ١ٍطُم ٌٍّكحمٌ ،ٚتٕف١ػ ِٙحِٗ بع١عف  ٓ فٌ عضلر

فٞ تع١ٍّحر ِٓ أٞ خٙة ز ٝ فٌدٙحر فٌسى١ِٛة فال ـ١ّح ٚؼظ ـٟ ٔى  ب ٍمٟفٌبٕه فٌّؽوؿٞ 

لحٟٔٛٔ ٠د١ؿ غٌه . ١ٌعطٟ ٌٍبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ فالق مل١ٌة ٚ عَ تعضً فٞ خٙة فٚ فٞ نطى 

ٌٍبٕه فٌّؽوؿٞ  ة٠كعٝ ٌػٌه  ٍٝ ٔسٛ ؼ١ؽ ِل ُ  ٍٝ فٞ  ُٛ ِٓ أ ُح ٗ أٚ فٞ ١٘ئٗ تحبع

     (.147ًِعؼ قحبك:   ،ٚ عَ فٌ عضً بٕهحِ فٌبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ. ) فٌك١ع  ٍٟ يحٔعة لؽفؼ
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  مفهوم البنك المركزي -2

سىِٛة ـٟ فٌ ٍٝ فٔٗ أ ٍٝ ِئقكة ٔمع٠ة  ٗتُ تعؽ٠ف اغٌٍبٕه فٌّؽوؿٞ   تعحؼ٠ؿ  عس ٕ٘حن

ِكئ١ٌٚة فيعفؼ فٌعٍّة   حتمٗ ٍٝ ٠ؤضػ  اغتهؽؾ  ٍٝ فٌٕظحَ فٌٕمعٞ ٚفًٌّؽـٟ ـٟ فٌبٍع 

ب ٛخ١ٗ فال  ّحْ ٌؿ٠حظس فٌّٕٛ فالل ًحظٞ ٚفٌّسحـظة  ٍٝ  ٠مَِٛٚٚؽفلبة فٌدٙحؾ فًٌّؽـٟ، 

ظفضً فالل ًحظ  فٌ ٟ تىْٛ ِٕحقبة ِؽ٠ك زكحن و١ّة فٌعٍّة فٌٕمع٠ة  ٚغٌه  ٓفالق مؽفؼ فٌٕمعٞ 

 (.77: 2006 ٚلعٚؼٞ،ٚؼبطٙح بسحخحر فٌٕهحِ فالل ًحظٞ. )فبٛ زّع 

 فٌٕمع٠ة،ؼقُ فٌك١حقة  ةفٌؽ ١كبؤٔٗ فٌّئقكة فٌٕمع٠ة فٌ ٟ تىْٛ ٚظ١ف ٙح  فضؽْٚ  ٗٚ ؽـ

بحؼؾس ضلي فقحق١ة ٚٚ٘ػٖ فٌٛظح ؿ فيبسإ  فٌّحٌٟ،ٚظح ؿ ٘حِة ـٟ فالق مؽفؼ  ٚف٠ُح ٌٗ 

   (.David ar,2009:17) .فٚلحر فالَطؽفن فٌّحٌٟ

ٌعـم  دٍة فٌ ١ّٕة فالل ًحظ٠ة  فٌعٌٚة بٙحتك ع١ٓ  بؤٔٗ فٌّئقكة فٌ ٟ ٚف٠ُح  ؽؾ 

فٌدٙة فٌ ٟ تس فع فًٌّحؼؾ بٛظف عٙح ٌع٠ٗ  أٞ فٌِٕٟٛ،ٚتًس١ر فالض لالر ـٟ فالل ًحظ 

٘ٛ ٚ ٌٍعٌٚة ٠عع ِٕظُ فٌك١حقة فال  ّح١ٔة ٚفٌّسحـع  ٍٝ فالق مؽفؼ ـٟ فٌك١حقة فٌٕمع٠ة ٚف٠ُح

 عحْٚ ٚفٌ ٕك١ك ِم فٌكٍطة فٌّح١ٌة ايعفؼ فٌٕمٛظ ٚتٕظ١ُ تعفٌٚٙح بحٌ  ٓ فٌ ٕظ١ُ ٚ فٌدٙة فٌّكئٌٚة

 (.138-137: 2010بٛؾفؼس فٌّح١ٌة( )فٌسلق ٚفٌعدٍٟٛٔ،  ةفٌّ ّثٍٚـٟ فٌعٌٚة )

بّٙحَ ٠ ٌٛٝ فٌم١حَ  أٞ فٔٗ نط١ًة ف  بحؼ٠ة  حِة ِٚك مٍة،  ف٠ُح بؤٔٗ وّح تُ تعؽ٠فٗ

 ٍططّ فٌ ٟ تُعٙحٌٚفالنؽفؾ  ٍٝ تٕف١ػ٘ح ٚـمح  ٚفال  ّح١ٔة ٚفًٌّؽـ١ةتٕظ١ُ فٌك١حقة فٌٕمع٠ة 

ِل   ٍٝ ظـحتؽ ٚقدلر فًٌّحؼؾ ـٟ فٞ ٚلإ بّح فالـٟ سك أْ ٌٗ فٌفٌعٌٚة فٌعحِة، وّح 

 :2014نٛفظؼ، فؼؽفَٗ. )ـٟ تسم١ك  ٖفٌ ٟ تكح عفٌّعٍِٛحر وحـة ٚ  ٍٝ ٠ُّٓ ٌٗ فٌسًٛي

37). 

 ٚفخبٙحتّثً لّة فٌدٙحؾ فًٌّؽـٟ،  ٚفٌ ٟ فْ فٌبٕه فٌّؽوؿٞ ٘ٛ أ ٍٝ ِئقكة ٔمع٠ةٚ  

ّسحـظة  ٍٝ فق مؽفؼ ٚفٌ فٌؽلحبة  ٍٝ ِؽفزً تٕف١ػ٘حِٚٓ ثُ ٘ٛ ؼقُ فٌك١حقة فٌٕمع٠ة ٚتٕف١ػ٘ح 

١ٙ٠ّٓ  ٍٝ ٚظ١فة فيعفؼ فٌعٍّة ف١ٌِٕٛة ِٚؽفلبة  ل   ٓ غٌه أٔٗـُف قعحؼ، فٌّك ٜٛ فٌعحَ 

ح فِّ٘ٙٓ ٠ ّ م بٛظح ؿ  ع٠عس ف٠ُح زدُ غٌه فاليعفؼ ٚوػٌه ٠عًّ  ٍٝ فتلـٙح  ٕع فٌسحخة، ٚ

 ٌإللؽفٌ، ٚفٌّلغ فالض١ؽ ٌٍسىِٛة ح  ِح١ٌ ف  ِك هحؼٚوػٌه ٠عًّ   ،فال  ّحْ ٚف١ًٌؽـةفٌؽلحبة  ٍٝ 

   .ٚؼ١ؽ٘ح ِٓ فٌٛظح ؿ فالضؽٜٚوبٕه فٌبٕٛن 
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 أهداف البنك المركزي العراقً ومهامه  -3

  أهداف البنك المركزي العراقً -أ    

 ٍٝ  ،فٌّععي 2004( ٌكٕة 56ؼلُ ) ( ِٓ لحْٔٛ فٌبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفل3ًٟٔإ فٌّحظس )

 (248: 2012 ،)يحٌر٠ ُّٕٙح فٌبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ ٟٚ٘ : ة عس أ٘عفؾ ؼ ١ك

    : النقديضمان تحقٌق االستقرار  -1

ٟ فالقعحؼ ٠ّثً ٘ػف فٌٙعؾ فالقحـ ٌٍك١حقة فٌٕمع٠ة ٚفٌ ٟ تكعٝ فٌٝ ِسحؼبة فٌ ؽ١ؽ ـ     

ِٕٙح تسم١ك  ٚفٌؽؽٌ ،ِىحـس ٠ٗكًٙ ٚ٘ػف بعٚؼس ٠سع ِٓ فٌ ُطُ ٚ ،ٚفتدح٘ٙح فٌٝ فالؼتفح 

ـؤْ فؼتفح  فالقعحؼ ٠ئثؽ قٍبح  ٍٝ ل١ّة فٌٕمٛظ. ٚف٠ُح ٠ ؽت   ١ٍٙح أثحؼ  ،فالق مؽفؼ فالل ًحظٞ

 (.Girardone,(2006:115َحؼس  ٍٝ ِك ٜٛ فٌعضٛي ٚفٌثؽٚفر 

فٌٙعؾ فالقحقٟ فٌػٞ  ٌٚػٌه ٠عع تطف١ٍ فٌ ُطُ ٚفٌسفحظ  ٍٝ ِك ٜٛ ِك مؽ ٌألقعحؼ

       .فٌك١حقة فٌٕمع٠ة ٌٍبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟٗ تكعٝ ف١ٌ

ٌ ثب١إ فٌ ٛلعحر فٌ ُط١ّة ٌٍدّٙٛؼ  ؽو١ؿ  ٍٝ قعؽ فٌفح عس ٚقعؽ فًٌؽؾٚتُ غٌه بحٌ 

ِٚٓ ثُ ضفٍ فٌ ُطُ  ٓ ِؽ٠ك ضفٍ قؽ ة تعفٚي فٌٕمٛظ ٚؾ٠حظس فٌطٍ   ١ٍٙح ٚخٙٛظ تعؿ٠ؿ 

فالز فحظ بحٌع٠ٕحؼ فٌعؽفلٟ  ِّح ٠كح ع  ٍٝ تٛـ١ؽ ـؽو ل٠ٛة ٌلق مؽفؼ ِّح ٠كح ع  ٍٝ تٕه١ّ 

  (.248: 2012،فٌّٕٛ ٚتسم١ك ف٘عفؾ فٌ ١ّٕة ) يحٌر

 تعزٌز العمل والحفاظ على نظام مالً ثابت ٌقوم على اساس المنافسة فً السوق :  -2 

ف١ّ٘ة بحٌؽة ـٟ ق١حق يٕم فٌك١حقحر  غف٘عـح  فيبر فٌسفحظ  ٍٝ فالق مؽفؼ فٌٕمعٞ

فالل ًحظ٠ة. ٚفْ ٕ٘حن فٌعع٠ع ِٓ فٌبٕٛن فٌّؽوؿ٠ة ٚفٌّئقكحر فٌّح١ٌة بّح ـ١ٙح )فٌبٕه فٌعٌٟٚ 

 ٓ فالق مؽفؼ فٌّحٌٟ  ةٚبٕه فٌ ك٠ٛحر فٌع١ٌٚة ( تمَٛ ببيعفؼ تمحؼ٠ؽ ظٚؼ٠ٚيٕعٚق فٌٕمع فٌعٌٟٚ 

فْ فٌٕظحَ  اغ .ٚتمَٛ ب ط١ًى خحٔ  ِٓ ٔهحِٙح ٌعؼفقة فالق مؽفؼ فٌّحٌٟ ٚفٌعًّ  ٍٝ تسم١مٗ

ٟٚ٘  ٗفٌّحٌٟ ٠ ىْٛ ِٓ  عظ ِٓ فٌعٕحيؽ فٌّ ععظس ٚفٌّط ٍفة ٚفْ وحٔإ ِ ؽفبطة ـٟ فٌٛلإ ٔفك

 ٚٔظُ فٌّعـٛ حر ،ٔظُ فٌ ك٠ٛة فٌٕظُ فٌّسحقب١ة ، ٟ تهًّ فٌٕظُ فٌمح١ٔٛٔةس ١ة ٚفٌفٌب١ٕة فٌ 

ٚفالقٛفق  .نؽوحر فالٚؼفق فٌّح١ٌة ،فٌّئقكحر فالق ثّحؼ٠ة ،تهًّ فًٌّحؼؾ أغٚفٌّئقكحر 

ٚفٌكٕعفر ٚفٌٕمع ٚفٌّه محر . ٚفْ زعٚث فٞ فَطؽفن ـٟ فزع ٘ػٖ فٌعٕحيؽ  ،فٌ ٟ تهًّ فالقُٙ

فغْ ـحٌٕظحَ فٌّحٌٟ فٌّك مؽ ٘ٛ فٌٕظحَ فٌمحظؼ  ٍٝ . ٠ئظٞ فٌٝ فَعحؾ فالق مؽفؼ فٌّحٌٟ بؤوٍّٗ
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يع فالض لالر ٚتك٠ٛ ٙح لبً زعٚث فالؾِة ٚفٌػٞ ٠دعً فٌعٍّة لحظؼس  ٍٝ فٌم١حَ بعٚؼ٘ح 

 (.       12: 2014 ،ظفس الض ؿفي فٌم١ّة ) فٌهحغٌٟر ٚٚزعس فٌسكحن ٚأٌٍ عحِل بٛيفٙح أظفس

أِح ـٟ فٌعؽفق ـؤْ ٘عؾ فٌسفحظ  ٍٝ ٔظحَ ِحٌٟ ِك مؽ لح ُ  ٍٝ ب١ئة تٕحـك١ة ٠عع ِٓ 

نٙعر فقٛفق فٌعؽفق ِٕػ  حَ ٚ ،فال٘عفؾ فالقحق١ة فٌ ٟ تٍإ ٘عؾ تسم١ك فالق مؽفؼ ـٟ فالقعحؼ

ٛفق فٌّح١ٌة ف١ٌِٕٛة  بؽ زؽ٠ة فٌمطح  فًٌّؽـٟ ٚلعؼتٗ ـٟ تسؽؼ ِحٌٟ ـع١ٍح ـٟ فالق 2004

 ٟ تّثً خٛ٘ؽ فالق مؽفؼ تسع٠ع ِععالر فٌفح عس فٌ ٟ  عر ؼوٕح فقحق١ح ٌ م٠ٛة فٌٛقحِة فٌّح١ٌة ٚفٌ

 (.249)يحٌر ًِعؼ قحبك :  فٌّحٌٟ. 

 مهام البنك المركزي العراقً  -ب

(  تهًّ ِٙحَ فٌبٕه فٌّؽوؿٞ 3ؼلُ )(  فٌّحظس 2004( ٌكٕة )56ٚـك فزىحَ فٌمحْٔٛ ؼلُ )

  .(250و يحٌر ًِعؼ قحبك)فٌعؽفلٟ  ٍٝ ِح ٠ؤتٟ :

 ـٟ غٌه ق١حقة فًٌؽؾ فالخٕبٟ .  ِ ُّٕة ،١حقة فٌٕمع٠ة ٚتٕف١ػ٘ح ـٟ فٌعؽفقفٌكؼقُ  -1

    .ٚأظفؼتٗ فالز ١حِٟ فٌؽقّٟ فالخٕبٟ ٌٍعؽفقز١حؾس ٚفظفؼس  -2

 تمع٠ُ فٌطعِحر فالق هحؼ٠ة ٚفٌّح١ٌة ٌٍسىِٛة.   -3

 تٛـ١ؽ ضعِحر فٌك١ٌٛة ًٌٍّحؼؾ.    -4

 ز١حؾس فٌػ٘  ٚفظفؼس ِطؿْٚ فٌعٌٚة ِٓ فٌػ٘ .    -5

ٚٔهؽ فٌب١حٔحر فٌطحية بحٌٕظحَ فًٌّؽـٟ ٚفٌّحٌٟ ٚفٌب١حٔحر فٌطحية بحالل ًحظ ٚـمح  خّم -6

 (.   41ٌٕى فٌّحظس )

 فيعفؼ فٌعٍّة فٌعؽفل١ة ٚفظفؼتٙح.    -7

 فٌ ٟ ٔىفثٕحم ِّحؼقة ٌٍّٙحَ ـٟ ة تطؽف ِٙحَ فٚ ِعحِلر فَحـ١أٚ بؤ٠ة ٚفخبحرفٌم١حَ  -8

  ١ٍٙح ـٟ ٘ػف فٌمحْٔٛ.    

ٌٍبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ فْ ٠ طػ فالخؽفمفر فٌ ٟ ٠ؽف٘ح  سك٠ ِح تمعَ لٚس  ٍٝ  -9

 َؽٚؼ٠ة ٌٍم١حَ بحالتٟ : 

   ٍٝ ِىحـسة ؼك١ً فالِٛفي ٚت٠ًّٛ فالؼ٘حن. 2015ٌكٕة  39ٔى فٌمحْٔٛ ؼلُ  -أ

 ٚنؽوحر تمع٠ُ فٌمؽٌٚ فًٌؽ١ؽس ٚفٞ فٌّٕ ظّة ٌعًّ نؽوحر فاللؽفٌفٌمٛف ع َم ٠مَٛ بٛ -ن

 ٚفالنؽفؾ  ١ٍٙح.     ٚوػٌه ِئقكحر ِح١ٌة ؼ١ؽ ًِؽـ١ة ال تطُم ٌٍ ٕظ١ُ بّٛخ  فٌمحْٔٛ فٌعؽفلٟ
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 االهمٌة(  ،المفهوم ،القطاع المصرفً العراقً )النشأةثانٌا : 

 نشأة القطاع المصرفً العراقً ومراحل تطوره  -1      

  نشأة القطاع المصرفً العراقً -أ      

فٌعؽفق ِٓ فالٚف ً  ٠عع( فغ 1890أْ بعف٠ة ٔهؤس فًٌّحؼؾ ـٟ فٌعؽفق تؽخم فٌٝ  حَ )      

فٌعثّحٟٔ ـٟ فٌ ٟ أٔهؤر ـ١ٙح فًٌّحؼؾ  ٍٝ فٌّك ٜٛ فٌعؽبٟ فغ تُ تؤق١ف فٚي ـؽ  ًٌٍّؽؾ 

( 1913ثُ بعع غٌه تُ فـ  حذ ـؽ  فًٌّؽؾ فٌهؽلٟ ـٟ بؽعفظ قٕة ) ،فٌعؽفق ـٟ تٍه فٌكٕة

ٚتُ تؤق١ف فٚي ًِؽؾ  ؽفلٟ ِٕٟٚ ِ طًى  ،ٗ ـؽ ح ًٌٍّؽؾ فٌهؽلٟ ـٟ بؽ٠طح١ٔحبٛيف

ٚلع خحم تؤق١ف فًٌّؽؾ فٌسىِٟٛ  ،ؽؾ بحقُ فًٌّؽؾ فٌؿؼف ٟ ٚفًٌٕح ٟ(  1935 حَ )

ٚبعع غٌه تُ نطؽ فًٌّؽؾ فٌٝ ًِؽـ١ٓ  ،فٌؿؼف ٟ ٚفًٌٕح ٟح ١ٓ فٌؽ ١ك١١ٓ ٙعؾ ظ ُ فٌمطب

( ٚـٟ ٔفف فٌكٕة أقف ـٟ 1941ّ٘ح فًٌّؽؾ فٌؿؼف ٟ ٚفًٌّؽؾ فًٌٕح ٟ ٚغٌه ـٟ قٕة )

( 1953ٚـٟ قٕة ) ،بؽفـ ِحي  ؽفلٟ ٘ٛ ًِؽؾ فٌؽفـع٠ٓفٌعؽفق أٚي ًِؽؾ تدحؼٞ ِٕٟٚ 

ٟ قٕة ٚـ ،ٌمطح  فٌطحو تُ تؤق١ف فٌبٕه  فٌعؽفلٟ ٚوحْ  ٍٝ نىً نؽوة ِكحّ٘ة َّٓ ف

ٚفْ  ،فٌبحوك حٟٔ ( تُ فـ  حذ ـؽ  ٌٍبٕه ف1957ٌِٟٕٛٚـٟ قٕة ) ،( تُ تؤق١ف بٕه بؽعفظ1956)

 اغ ،ة فٌ دحؼ٠ة ٚـمح ٌٍّٕٙح فٌ م١ٍعٞخ١ّم ٘ػٖ فًٌّحؼؾ تفؽؼإ فٌٝ ِّحؼقة  ١ٍّحر ف١ًٌؽـ

 ( تُ يعٚؼ لح1964ْٛٔٚـٟ  حَ ) ، ّحْ فٌٝ ت٠ًّٛ فٌ دحؼس فٌطحؼخ١ةتؽوؿر ؼحٌب١ة  ١ٍّحر فال 

ٚفٌػٞ تُّٓ فٔهحم فٌّئقكة فٌعحِة ًٌٍّحؼؾ ٚوحْ  ،( فٌطحو ب ؤ١ُِ فًٌّحؼؾ100ؼلُ )

ٚبعع غٌه تُ تؤ١ُِ  ،٘عـٙح فظفؼس فًٌّحؼؾ فٌعؽفل١ة فٌّئِّة ٚتٛخ١ٗ ٚتٕظ١ُ فال  ّحْ فًٌّؽـٟ 

 ،غٌه فٌٛلإفٌعحٍِة ـٟ فٌعؽفق ـٟ   هؽس ًِحؼؾ ؼ١ؽ زى١ِٛة ِٕٚٙح ـؽٚ  فًٌّحؼؾ فالخٕب١ة

ٚتؽتبإ  ٕع  ١ٍّة فٌ ؤ١ُِ  عس  ،ؾ ٚبسىُ فٌمحْٔٛ تؽخم فٌٝ فٌعٌٚةٚفْ ٍِى١ة ٘ػٖ فًٌّحؼ

٠حظس فخؽفمفر ِٕٙح ظِح بعٍ فًٌّحؼؾ فٌ دحؼ٠ة ٚغٌه ٌ سم١ك بعٍ فٌٛـؽس فالل ًحظ٠ة ٚؾ

 (.   258: 2010 ،غٌه فؼبم ِدّٛ حر ٟ٘ : ) فٌهؽ ٚٔ ح  ٓ  ،لحب١ٍة فًٌّحؼؾ  ٍٝ فاللؽفٌ

   .( ١ٍِْٛ ظ٠ٕحؼ  ؽفل10ِٟدّٛ ة ًِحؼؾ فٌؽفـع٠ٓ بؽأقّحي ) -( 1) 

   .( ١ٍِْٛ ظ٠ٕحؼ  ؽفل5ِٟدّٛ ة ًِؽؾ بؽعفظ بؽأقّحي ) -(2) 

   .( ١ٍِْٛ ظ٠ٕحؼ  ؽفل5ِٟدّٛ ة فًٌّحؼؾ فٌ دحؼ٠ة بؽأقّحي ) -(3) 

    .( ١ٍِْٛ ظ٠ٕحؼ  ؽفل5ِٟدّٛ ة ًِؽؾ فال  ّحظ فٌعؽفلٟ بؽأقّحي)  -(4) 

( ٚفٌػٞ 1967(ٌكٕة )48( نؽ  لحْٔٛ فًٌّحؼؾ فٌ دحؼ٠ة ؼلُ )1967حَ )ٚـٟ  

ٟٚ٘  ،١ًة ِع٠ٕٛة ِٚك مً ِح١ٌح ٚفظفؼ٠ح٠ ّ م بهط حبّٛخبة أقكإ أؼبعة ًِحؼؾ  وً ِٕٙ
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ٚتُ ظِح وً  ،فًٌّؽؾ فٌ دحؼٞ ،ًِؽؾ بؽعفظ  ،ًِؽؾ فال  ّحظ فٌعؽفلٟ ،ٌؽفـع٠ًِٓؽؾ ف

ٚـٟ  ،(1970ًّؽؾ فٌ دحؼٞ فٌعؽفلٟ  حَ )ِٓ ًِؽؾ فال  ّحظ فٌعؽفلٟ ًِٚؽؾ بؽعفظ بحٌ

( ظِح فًٌّؽؾ فٌ دحؼٞ فٌعؽفلٟ ِم ًِؽؾ فٌؽفـع٠ٓ ١ًٌبر فًٌّؽؾ فٌ دحؼٞ 1974 حَ )

( تُ تؤق١ف ًِؽؾ زىِٟٛ تدحؼٞ بؽأقّحي 1988ٚبعع غٌه ٚـٟ  حَ ) ،فٌٛز١ع ـٟ فٌعؽفق 

فٌٝ خحٔ  ًِؽؾ فٌؽفـع٠ٓ  ْٗٛ ظ٠ٕحؼ  ؽفلٟ بحقُ ًِؽؾ فٌؽن١ع ١ٌّحؼـ  ٍّ( ٠100١ٍِبٍػ )

فْ ِٓ  ،(1988 -1974) فٌّعسلي ًِؽـح تدحؼ٠ح ض ٗٚفٌػٞ وحْ فٌٛز١ع فٌػٞ ٠عًّ بٛيف

ِبؽؼفر فٔهحم ًِؽؾ فٌؽن١ع ٘ٛ ٌطٍك فٌّٕحـكة ـٟ فٌعًّ فًٌّؽـٟ ٚتسك١ٓ فالظفم ٌٍطعِحر 

     .(258قحبك: ًِعؼ  ،. )فٌهؽ فًٌّؽـ١ة فٌّمعِة

 مراحل تطور القطاع المصرفً العراقً  -ب

تفحلّإ فٌّهىلر فالل ًحظ٠ة فٌ ٟ ٠عحٟٔ ِٕٙح فالل ًحظ فٌعؽفلٟ  ـٟ ِطٍم  مع 

لحق١ة   عرظؽٚـح 1990فالل ًحظ فٌعؽفلٟ ٚضلي فٌّعس فٌ ٟ ف مبإ  حَ   حٔٝغ ا ،فٌ كع١ٕحر

 ٍٝ فالل ًحظ فٌعؽفلٟ ٚفٌ ٟ تّثٍإ بفؽٌ  مٛبحر فل ًحظ٠ة ِٕعإ فٌعؽفق ِٓ فٌ عحًِ ِم 

نٕإ  ٍٝ فٌعؽفق فٌىحًِ ٌٍبٕة فٌ س ١ة ٔ ١دة فٌسؽن فٌ ٟ  ٗٔح١٘ه  ٓ فٌعِحؼ نب  ،فٌعحٌُ فٌطحؼخٟ

ؤ ٌٗ نحًِ ٌُٚ ت ١ٙ ٗفْ فٌمطح  فًٌّؽـٟ فٌعؽفلٟ وحْ ٠عحٟٔ ِٓ فّ٘حي نبـٟ تٍه فٌف ؽس فغ 

بكب   ،فغ فٔٗ ٔهؤ بٛيفٗ ٔظحِح َع١فح ،حذ  ٍٝ فٌعحٌُ فٌطحؼخٟفٌظؽٚؾ ٚفٌّٕحش فٌّٕحق  ٌلٔف 

(  ٍٝ % 90 ة )وحٔإ فًٌّحؼؾ فٌسى١ِٛة تك١طؽ بٕكب ،فٌم١ٛظ ٚفالخؽفمفر فٌ ٟ تًعؼ٘ح فٌعٌٚة

بععَ ؿ وحْ ٠ ًٚفٌػٞ  ٌ ٠ًّٛ فٌمطح  فٌعحَ ح  أغ وحْ ِعظُ فٌٕهحِ ِطًً فٌٕهحِ فًٌّؽـٟ 

ـٟ  عَ فق فحظس فٌمطح  فٌطحو ِٓ تٍه فٌ ط١ًًحر  أقُٙٚ٘ػف  ،فٌىفحمس ـٟ فظفؼس ِئقكحتٗ

 .فٌّح١ٌة الق ثّحؼ٘ح ـٟ أٔهطة ٔحخسة

ِّح زؽَ  ،فٌ ١ٍ٠ّٛة ف ٔهطةٚ٘ىػف ظً فٌٕظحَ فًٌّؽـٟ ٠ع ّع  ٍٝ اخؽفمفر ِعمعس ـٟ      

وحٔإ ت بعٙح ّعمعس ٚفًٌعبة فٌ ٟ  ٍٝ فٌمطح  فٌطحو ِٓ فٌ ٠ًّٛ بكب  فٌهؽِٚ فاللؽف١َة فٌ

ٚوحْ فٌٕظحَ فًٌّؽـٟ ـٟ فٌعؽفق ٌُ ٠ ّىٓ ِٓ فٌّهحؼوة ـٟ ت٠ًّٛ  ،فًٌّحؼؾ فٌسى١ِٛة

ـٟ فٌمؽٌٚ فٌم١ًؽس ٚفٌّ ٛقطة  ف  بمٟ ٔهحِٗ ِسًٛؼ اغفالق ثّحؼفر ٌععَ لعؼتٗ  ٍٝ غٌه 

َ وفحمس فًٌّحؼؾ ٚ حٔإ فًٌّحؼؾ فٌ دحؼ٠ة ـٟ فٌعٙع فٌكحبك ِٓ ِهىٍ ١ٓ فظر فٌٝ  ع ،فالخً

 فٌسى١ِٛة ّٚ٘ح :   

 ظٜ فٌٝأؼ١حن فٌٛ ٟ فًٌّؽـٟ ٌعٜ فٌّد ّم ٚ عَ فٌثمة بحٌمطح  فًٌّؽـٟ  اٌّشىٍتااالوًٌا:

 (.  335: 2009 ،فٔطفحٌ ـٟ  عظ فٌؿبح ٓ ) فٌؽفٚٞ
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 .ؽ أضؽ١ٜؼ١حن فٌّٕحـكة ِٓ لبً ًِحؼؾ فضؽٜ تعًّ بّٛخ  ِعح٠ اٌّشىٍتااٌثمُٔتا:

 وهنا ٌمكن توضٌح مراحل تطور المصارف العراقٌة بثالث مراحل 

 (2003المرحلة االولى : القطاع المصرفً العراقً قبل ) -(1) 

وحْ ٠هىٛ ِٓ فٌعع٠ع ِٓ فٌّهحوً ٚفٌّ ّثٍة بمٍة  2003أْ فٌٕظحَ فًٌّؽـٟ لبً  حَ 

تبٍػ ٘ػٖ فٌىثحـة  غا ، عظ فًٌّحؼؾ فٌٝ  عظ فٌكىحْ ٔكبةفٌىثحـة فًٌّؽـ١ة ـٟ فٌعؽفق فٞ 

 ٍٝ  ف  فَحـة فٌٝ غٌه وحْ فٌطحبم فٌعح ٍٟ ِك١طؽ ،( نطى تمؽ٠بح46000)ٌىً  ف  ٚفزع ح  ًِؽـ

ً تسم١ك  عظ ِٓ فًٌّحؼؾ فال١ٍ٘ة ٚ٘ػف ٠عٕٟ فتسحظ فالظفؼس ِم فٌٍّى١ة ـٟ ٘ػٖ فًٌّحؼؾ ِٓ أخ

ـ فالِٛفي ٚف٠ُح َعؿ فٌثمحـة فًٌّؽـ١ة ٌبعٍ ِٓ فيسحن ؼإٚ ،فًٌّحٌر فٌطحية بحٌعح ٍة

ٚوػٌه  ،َٚعؿ فالٌ ؿفَ بحٌمٛف١ٔٓ ٚفٌٍٛف ر فٌ ٕظ١ّ١ة فٌ ٟ َٚعإ ًٌحٌر فٌٕظحَ فًٌّؽـٟ 

ؼ١حن فٌّئقكحر فٌكحٔعس ٌٍٕظحَ فًٌّؽـٟ ِثً نؽوحر فٌ ؤ١ِٓ  ٍٝ فٌٛظف م أٚ نؽوحر فٌ ؤ١ِٓ 

َٚعؿ فٌطعِحر  ،بعؼفقة ٚتس١ًٍ فالضطحؼ فًٌّؽـ١ة  ٍٝ فٌمؽٌٚ َٚعؿ فٌّىحت  فٌطحية

 ،تمعِٙح فًٌّحؼؾ ـٟ فٌعؽفق ِمحؼٔة ِم فٌطعِحر فٌ ٟ تمعِٙح فًٌّحؼؾ فٌعؽب١ة ٚفٌعح١ٌّة فٌ ٟ

فَحـة فٌٝ َعؿ فٌ ىٍٕٛخ١ح فٌّح١ٌة فٌسع٠ثة فٌ ٟ تك طعِٙح فًٌّحؼؾ فٌعؽفل١ة ٚ عَ تٛـؽ 

ٚف٠ُح فٌبطحٌة فٌّمٕعة ـٟ فًٌّحؼؾ  ،فالتًحالر فٌكؽ٠عة ٚفٌ ٟ ت طٍبٙح ظؽٚؾ فٌعًّ فٌدع٠عس

١ة ٚ ٍٝ زكحن فٌىفحمس ٚفٌٕٛ ١ة ٚوػٌه َعؿ فٌطبؽفر فًٌّؽـ١ة فٌسع٠ثة خ١ّعٙح فظر فٌعؽفل

 (.138 :  2014  ،فٌٝ خٙحؾ ًِؽـٟ ال ٠ٕحـف ال  ٍٝ فٌّك ٜٛ فٌّسٍٟ ٚال فالل١ٍّٟ )فٌعبحقٟ

 (2003المرحلة الثانٌة : القطاع المصرفً بعد ) -(2) 

فتطػر فٌعٌٚة  عس ضطٛفر تّثٍإ  اغ٘ػٖ فٌّؽزٍة ِؽزٍة فاليلذ فًٌّؽـٟ. تعع 

 ببيعفؼ خٍّة ِٓ فٌمٛف١ٔٓ ِٚٓ أّ٘ٙح : 

ٚفٌػٞ تُّٓ فالزىحَ فٌعحِة ـٟ ِٕر 2004( ٌكٕة 94فيعفؼ لحْٔٛ خع٠ع ًٌٍّحؼؾ ؼلُ ) -)أ( 

تُّٓ تسع٠ع لٛف ع  غا ،فٌ ؽفض١ى ِٓ لبً فٌبٕه فٌّؽوؿٞ ٌؽؽٌ ِّحؼقة فال ّحي فًٌّؽـ١ة

تًؽ٠ؿ فٌٕهحِ فًٌّؽـٟ ٚٔهؽ فٌب١حٔحر فٌّح١ٌة ٚفٌ محؼ٠ؽ فٌك٠ٕٛة ٚف حظس تؤ١ً٘ فًٌّحؼؾ 

ٚوػٌه تسع٠ع فٌسع فالظٔٝ ٌؽفـ ِحي  ،ٚيلز١حر فيعفؼ فٌٍٛف ر فٌ ٕظ١ّ١ة ٌٍعًّ فًٌّؽـٟ 

 ٚتسع٠ع ؼإٚـ ـؽٚ  فًٌّحؼؾ فالخٕب١ة.   ،فًٌّحؼؾ فٌّس١ٍة

فٌؽؽٌ  2003/ 15/10فٌعؽفل١ة فٌدع٠عس ٚفٌ ٟ َٚعإ ـٟ فٌ عفٚي ب حؼ٠ص فيعفؼ فٌعٍّة  -( ن) 

ٌّعؽـة ٚتسع٠ع فٌى ٍة فٌٕمع٠ة ٚفٌ طٍى ِٓ فٌعٍّة فٌّؿ٠فة ٚفٌ ٟ تكببإ ـٟ تؤض١ؽ ٚفؼبحن  ِٕٙح

    .فٌعًّ فًٌّؽـٟ
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ؼ ٌؽؽٌ ( ١ٍِْٛ ظٚال100( بؽأقّحي ٠بٍػ )TBIٔهحم فًٌّؽؾ فٌعؽفلٟ ٌٍ دحؼس )بفٌم١حَ ب -( ج)

           .ٚضطحبحر فٌُّحْ فٌطحية بحالق ١ؽفظفر ٚفًٌحظؼفر ـ ر فال  ّحظفر فٌّك ٕع٠ة

ٚفٌؽؽٌ ِٕٙح تعؿ٠ؿ   تسؽ٠ؽ فقعحؼ فٌفح عس فٌّع٠ٕة ٚفٌعف ٕة ٚتؽوٙح ٌ سعظ٘ح لٜٛ فٌكٛق  – (ظ)

ت١د١ة ـٟ فق ؽف ة٠عع تسؽ٠ؽ فقعحؼ فٌفح عس ِٓ أُ٘ فٌع ح ُ فٌؽ ١ك غافٌّٕحـكة ب١ٓ فًٌّحؼؾ 

       .فاليلذ فًٌّؽـٟ

أْ ظضٛي فًٌّحؼؾ فالخٕب١ة فٌٝ فٌعؽفق  ،فٌكّحذ ٌٍبٕٛن فالخٕب١ة بف ر ـؽٚ  ٌٙح ـٟ فٌعؽفق )٘ـ(

٠ثة فَحـة فٌٝ فظضحي فٌ ىٍٕٛخ١ح ٚفٌ م١ٕحر فٌسع  .ببظضحي فٌّؿ٠ع ِٓ فالِٛفي فٌٝ فٌبٍع ٠كُٙقٛؾ 

ٚتٛـ١ؽ ـؽو تعؼ٠  ٌٍىٛفظؼ فٌعؽفل١ة ٚؾ٠حظس فٌ ٕحـف ب١ٓ  فٌّك طعِة ـٟ فٌمطح  فًٌّؽـٟ

قّر ٌّدّٛ ة ِٓ فٌبٕٛن فالخٕب١ة بف ر ـؽٚ  ٌٙح ـٟ فٌعؽفق  اغفًٌّحؼؾ فٌّس١ٍة ٚفالخٕب١ة 

 : ٟ٘ٚ 

 . فًٌّؽؾ فٌؿؼف ٟ فٌ ؽوٟ ؾؼفر ـؽ  فٌعؽفق 

 .فٌّئقكة فٌعؽب١ة فًٌّؽـ١ة  فٌبسؽ١ٕ٠ة ـؽ  فٌعؽفق 

 فٌعؽفق.بٕه ب١ب١ٍٛـ فٌٍبٕحٟٔ ـؽ   

طح  فزعٜ فٌططٛفر فٌٙحِة ـٟ بٕحم ل فٌ ؽفض١ى ٌفؽٚ  فًٌّحؼؾ فالخٕب١ةِٕر  ٠ّثًٚ

ٚ٘ػف ٠كح ع  ٍٝ فظضحي ؼأقّحي خع٠ع ٚضعِحر ًِؽـ١ة  ،ًِؽـٟ ٔهّ ٚتٕحـكٟ ـٟ فٌعؽفق

خع٠عس فَحـة فٌٝ تٛق١م بؽفِح فاللؽفٌ ِّح ٠ئظٞ فٌٝ تكؽ٠م تهى١ً فٌّهحؼ٠م ٚفال ّحي 

فٌ دحؼ٠ة ـٟ فٌعؽفق ٚضٍك ٚظح ؿ خع٠عس ٚوػٌه تكح ع ٘ػٖ فٌفؽٚ   ٍٝ تعؿ٠ؿ فٌّٕحـكة ٚفالبعف  

     .ـٟ فٌمطح  فًٌّؽـٟ فٌعؽفلٟ

قدً  ،تطٛؼ  أ عفظ فًٌّحؼؾ فال١ٍ٘ة فثٕحم  ١ٍّة فيلذ ٚتط٠ٛؽ فٌمطح  فًٌّؽـٟ  –( ٚ)

تُ تعؿ٠ؿ  اغ ،قعح ٍِسٛظحفٌٕهحِ فًٌّؽـٟ ٚفٌعح ع ٌٍمطح  فٌطحو ـٟ ٘ػٖ فٌّؽزٍة تطٛؼ ٚتٛ

فَحـة  ،فٌمطح  فٌطحو ـٟ فٌفعح١ٌحر فالل ًحظ٠ة ٚفٌعٚؼ فٌّ ؿف٠ع ٌمٜٛ فٌكٛق ـٟ فظفؼس فالل ًحظ 

ٚؾفظ  ،  فٌطحو ٚو١ّة ٚزدُ ؼإٚـ فِٛفٌٙحّٔٛ ـٟ  عظ فًٌّحؼؾ فٌعح عس ٌٍمطح فٌٝ زًٛي

ٚوػٌه فؾظفظ زدُ   ،(2007( ًِؽـح  حَ )28فٌٝ )(  2003 حَ ) ( ًِؽـح19 عظ٘ح ِٓ )

   .ضلي فٌّعس ٔفكٙحظ٠ٕحؼ ( ١ٍِحؼ 969ؼفـ فٌّحي ١ٌبٍػ )
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فِٛفٌٙح ٠عٛظ فٌٝ تسكٓ فْ ٘ػٖ  فٌؿ٠حظفر ـٟ  عظ فًٌّحؼؾ فال١ٍ٘ة ٚـٟ زدُ ؼإٚـ 

ؽفٌ فال٠ؽفظفر فٌٕفط١ة ٚتٛلعحر فٌّٕٛ ـٟ فٌطٍ   ٍٝ فٌ ك١ٙلر فًٌّؽـ١ة قٛفم وحْ غٌه  ؼ

   .(266-265ًِعؼ قحبك  ،فال  ّحْ أٚ فال٠عف  )فٌهؽ 

ِٚٓ أبؽؾ فٌ سع٠حر فٌ ٟ ٚفخٙإ فٌمطح  فًٌّؽـٟ فٌعؽفلٟ ـٟ ٘ػٖ فٌّؽزٍة فٞ لبً  حَ  

 تّثٍإ بحالتٟ :  2014

 عَ تٛـ١ؽ فٌب١ئة فالخ ّح ١ة فٌّٕحقبة ٌ ١ٌٛع فٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌسع٠ثة ٚفق طعفِٙح بىفحمس بكب   -أ

)ـ١ٍر زكٓ  َعؿ فٌسٛفـؿ فالخ ّح ١ة ٌٍعح١ٍِٓ ـٟ أٔهطة فٌبسث فٌعٍّٟ ٚفٌ طٛؼ فٌ ىٌٕٛٛخٟ.

 (.238: و2008 ،ضٍؿ

ِدحي فقح١ٌ  تفع١ً َعؿ فٌ ٕك١ك ب١ٓ فًٌّحؼؾ ٚيعٛبة ف٠دحظ ف١ٌحر ِٕحقبة ٌٍ عحْٚ ـٟ  -ن

 (.  73و2009، ١ٍّحر ف١ًٌؽـة فالٌى ؽ١ٔٚة ـ١ّح ب١ٕٙح. )ِسّع تؽوٟ  بع فٌعبحـ

أغ ِٓ فقبحبٙح َعؿ فٌب١ٕة  ،فٌ سع٠حر فٌمح١ٔٛٔة فٌ ٟ تٛفخٗ فًٌّحؼؾ فٌعؽفل١ة بهىً ِبحنؽ -ج

أثبحر  ،فٌّعٍِٛحت١ة فٌّ ٛـؽس ـٟ فٌّئقكحر فٌعؽفل١ة ِٓ أِثٍة ٘ػٖ فٌ سع٠حر )فٌ ٛفل١م فالٌى ؽ١ٔٚة

أِٓ فٌّعٍِٛحر ِٓ  ،أٔظّة فٌعـم فٌٕمعٞ ،ضًٛي١ة فٌؿبْٛ ،قؽ٠ة فٌّعٍِٛحر ،فٌهط١ًة

 (.13: و2011،ِطحِؽ أخؽفَ فٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌعح١ٌة.)أظ٠  لحقُ نٕعٞ

 (2015المرحلة الثالثة : القطاع المصرفً العراق بعد عام ) -(3)

ِّح ظـم فٌبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ  ،ؽـٟ ضلي ٘ػٖ فٌّعس تسع٠حر وب١ؽسفٌمطح  فًٌّ ٚفخٗ      

 التطحغ فٌعع٠ع ِٓ فالخؽفمفر فٌلزمة فٌ ٟ تٙعؾ فٌٝ تط٠ٛؽ فٌمطح  فًٌّؽـٟ: 

 فٌ سع٠حر فٌ ٟ ٚفخٙٙح فٌمطح  فًٌّؽـٟ ـٟ فٌعؽفق   – (أ)

يلذ  ،ؼؾ فٌعحٍِة ـٟ ِسحـظحر )فالٔبحؼِٓ ـؽ  فًٌّح ح  ( ـؽ 121فالق ١لم  ٍٝ ) -(1)

( 37) ،ـؽ ح( ٠84عٛظ ِٕٙح ًٌٍّحؼؾ ٌٍسىِٛة )  ،١ٕٜٔٛ( ِٓ لبً فٌعًحبحر فالؼ٘حب١ة ،فٌع٠ٓ

بُّٕٙح ـؽ  فٌبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ ـٟ ١ٕٜٔٛ بٍػ فخّحٌٟ فٌطكح ؽ  اغ ،٠عٛظ ًٌٍّحؼؾ فٌطحية

     .بكؽلة ِٛخٛظفتٙح فٌّ عفٌٚة ٚتطؽ٠  ِبح١ٔٙح ٗٚوػٌه ل١حِ ،( ١ٍِحؼ ظ٠ٕحؼ900لؽفبة )

 ظ٠ٕحؼ ( تؽ5ْٛ١ٌل١حَ ـؽ ١ٓ تحبع١ٓ فٌٝ ٚؾفؼس ِح١ٌة أل١ٍُ وؽظق حْ بحالق ١لم  ٍٝ ِبٍػ ) -( 2)

ع فال بٕكبة ِٓ ٚظف م فًٌّحؼؾ ٚبُّٕٙح ؼإٚـ فِٛفي تحبعة ًٌّحؼؾ فخٕب١ة ٌُٚ ٠ ُ فٌ كع٠

 ل١ٍٍٗ خعف ز ٝ فالْ. 
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 عَ قعفظ ِك سمحر فٌّمح١ٌٚٓ ٚفٌ دحؼ ٚتؤضؽ٘ح ِٓ لبً فٌسىِٛة ٌٍػ٠ٓ لحِٛف ببٔدحؾ  -(3) 

ٌعكىؽٞ ٌّٛفخٙة ِهحؼ٠م فل ًحظ٠ة ًٌحٌر فٌسىِٛة ٚغٌه بكب  فٔطفحٌ فقعحؼ فٌٕفّ ٚفالٔفحق ف

ٚفْ ِعظُ فٌّ عح١ٍِٓ ُ٘ ِٓ ؼخحي فال ّحي ٚفٌػ٠ٓ فل ؽَٛف  ؼؽفٌ تٕف١ػ  فٌع١ٍّحر فالؼ٘حب١ة

فظٜ غٌه فٌٝ زًٛي ف كحؼ ِحٌٟ ـٟ  عظ ِٓ فًٌّحؼؾ ِّح فظٜ فٌٝ  اغفٌّهحؼ٠م فٌّػوٛؼس 

 فؼتفح  فٌع٠ْٛ فٌّهىٛن ـٟ تس١ًٍٙح.    

 ؿٞ ٌ ط٠ٛؽ فٌمطح  فًٌّؽـٟ  فٌعؽفلٟ فالخؽفمفر فٌ ٟ فتطػ٘ح فٌبٕه فٌّؽو -(ن)

    .( فَعحؾ ؼأقّحي فًٌّؽؾ ٚفز ١حِحت8ٗؼـم قمؿ فال  ّحْ فٌٝ ) -(1) 

  .ح  فٌم١حَ بؿ٠حظس فٔٛف  فٌُّحٔحر فٌّمبٌٛة ٌمحم فال  ّحْ فٌٝ  هؽ٠ٓ ٔٛ  -(2) 

 .2017ـٟ قٕة  ٗفٌم١حَ ـٟ فٔهحم ِى   ٌ بحظي فٌّعٍِٛحر فال  ّح١ٔة بعأ  ٍّ -(3) 

( تؽ١ٌْٛ ظ٠ٕحؼ 1) ٔهحم يٕعٚل١ٓ ٌإللؽفٌ فًٌؽ١ؽ ز١ث ضًى فٌبٕه فٌّؽوؿٞبفٌم١حَ ب -(4) 

تؽ١ٌْٛ ظ٠ٕحؼ ٌٍّهحؼ٠م فٌؿؼف ١ة ٚفًٌٕح ١ة ( 5)ٚضًى ًٌٍٕعٚق فٌثحٟٔ ،ًٌٍٕعٚق فالٚي

     .ٚفٌكى١ٕة

   .٠عحظٌٙح( ظٚالؼ أٚ ِح 250000فٌم١حَ ـٟ فٔهحم نؽوة فٌىفحالر ٌُّحْ فٌمؽٌٚ ٌؽح٠ة ) -(5) 

٠ ُ َٚم  اغفٌعًّ  ٍٝ تطب١ك فٌل سة فالؼنحظ٠ة فٌ ٟ تًٕؿ فال  ّحْ فًٌّؽـٟ  -(6)

    .ِطًًحر ٌّٛفخٙة ِطحِؽ فال  ّحْ ٚفٌّهىٛن ـٟ تس١ًٍٙح

 فإلخؽفمفر فالضؽٜ فٌ ٟ فتطػ٘ح فٌبٕه فٌّؽوؿٞ ٌ ط٠ٛؽ فٌمطح  فًٌّؽـٟ  – (ج)

 ٌٍّعـٛ حر .ٔهحم ًِٕة فٌى ؽ١ٔٚة ضحية بفٌم١حَ ب -(1) 

تطب١ك ِهؽٚ  ت١ِٛٓ فٌؽٚفت  ٌّٛظفٟ فٌعٚف ؽ فٌسى١ِٛة ٌؽؽٌ تسك١ٓ فٌهّٛي فٌّحٌٟ  -( 2)

ٚوػٌه ؾ٠حظس فٌٛ ٟ فًٌّؽـٟ فَحـة فٌٝ فق طعفَ فٌ ىٍٕٛخ١ح فٌّح١ٌة فٌسع٠ثة ٚفق طعفَ ٚقح ً 

             .فٌعـم فالٌى ؽٟٚٔ

     .ر ٚـمح ٌٕظحَ فٌّمحية فالٌى ؽ١ٔٚةفٌم١حَ ـٟ تٛز١ع فٌّٛفيفحر فٌم١حق١ة ٌٍه١ىح -( 3)

   .فٌم١حَ ـٟ فٔهحم ِهؽٚ  ي١ؽـة فٌ دؿ ة ِٓ لبً ظف ؽس فٌّعـٛ حر -( 4)

 فٌم١حَ ـٟ ِٕر فالخحؾفر ٌهؽوحر فيعفؼ فٌبطحلة فال  ّح١ٔة .  -( 5)

فٌم١حَ ب ط٠ٛؽ ف١ٌٙىً فٌ ٕظ١ّٟ ًٌٍّحؼؾ ٚغٌه ببَحـة ٚفق سعفث بعٍ فاللكحَ ِثً )  -( 6) 

ِؽفل  فالِ ثحي ( بّح ٠ لمَ ِم فٌّعح٠ؽ ٚفٌّ طٍبحر  ،فظفؼس فٌّطحِؽ ،سة ؼك١ً فالِٛفيِىحـ

 فٌع١ٌٚة .  
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فظضحي  عظ ِٓ فٌهؽوحر غفر فٌ ىٍٕٛخ١ح فٌسع٠ثة ِثً نؽوحر فٌعـم فالٌى ؽٟٚٔ ٚفٌّط ًة  -( 7)

   (. 10 -7 :2018  ،ِعحٌح ( ٌٍّعـٛ حر فالٌى ؽ١ٔٚة )  بع فٌٕبٟ ،ِسًً ،ًعؼـٟ  ١ٍّحر )ِ

٠ٚؽٜ فٌبحزث فْ فخؽفمفر فٌبٕه فٌّؽوؿٞ ال تٕحق  فٌٛفلم  ـؤزدُ  فٌطكح ؽ فٌ ٟ 

تعؽَإ ٌٙح فًٌّحؼؾ ـٟ فٌّسحـظحر فٌ ٟ فق ٌٛٝ  ١ٍٙح ظف م وب١ؽ ٚوحْ  ٍٝ فٌبٕه 

    فٌّؽوؿٞ َٚم ضطّ ٚبؽفِح فوثؽ ٚفلع١ة ٚـح ١ٍة ٌ ع٠ٍٛ فٌطكح ؽ ١ٌٚكإ فخؽفمفر ؼٚت١ٕ١ة.

 القطاع المصرفًمفهوم  -2

 ف ٔهطة ٌّط ٍؿ فٌٌّّٛة فالقحق١ة فٌمطح حر فًٌّؽـٟ فٌعؽفلٟ أزع أُ٘ فٌمطح  ٠عع

 لطح حر ٌٚىحـة فٌ ١ّٕة ٚضطّ ٚق١حقحر أ٘عفؾ اِحؼ ـٟ ٚغٌه ٚفالخ ّح ١ة، فالل ًحظ٠ة

 ١ٍٕح بفعً فتكح ٗ ٚتٕٛ  أٔهط ٗ فٌٕحـػس فٌ ٟ ٠طً ِٕٙح فٌعحٌُ  ٘ػف فٌمطح  فيبر ٚلع. فالل ًحظ

ٚٔطً ِٕٙح  ٍٝ فٌعحٌُ ٌػٌه فيبر تطٛؼٖ ِع١حؼف  ٌٍسىُ   ٍٝ قلِة فالل ًحظ ٚلحب١ٍ ٗ  ٍٝ 

ٚفْ فٌمطح  فًٌّؽـٟ ٘ٛ خؿم ِٓ فالل ًحظ فٌّسعظ ٚـ فالِٛفي فٌعفض١ٍة ٚفٌطحؼخ١ة. خػن ؼإ

ِٓ ة بٛيفٙح ؼفـعة ٌطٍك فٌّؿ٠ع فاليٛي فٌّح١ٌٚفق ثّحؼ ٘ػٖ  ،ٌس١حؾس فاليٛي فٌّح١ٌة ٌألضؽ٠ٓ

ِّح ظـم فٌعٌٚة فٌٝ فيلذ ٚتسؽ٠ؽ فٌمطح حر فًٌّؽـ١ة ٚفٌ ٛخٗ ِٓ فٌعًّ  ،ٚتٕظ١ّٙحفٌثؽٚس 

فٌ م١ٍعٞ فٌٝ ف١ًٌؽـة فٌهحٍِة فٌسع٠ثة ِّح فظٜ فٌٝ فالٔ محي فٌكؽ٠م ٚفٌ ؤلٍُ ِم فٌ سع٠حر ٚضٍك 

فٌؽفحؼ  )ٕ٘حم  بع .ـؽو زم١م١ة ٌٍّٕٛ ٚفٌ طٛؼ ِٓ ضلي فٌكٍطحر فٌّح١ٌة ٚفٌٕمع٠ة ٚفًٌّؽـ١ة

 (.196 -195و :2002 ،فٌكحِؽف ٟ ٚ ّحظ  بع فٌٍط١ؿ قحٌُ

ب١ٓ غٚٞ فٌفٛف ٍ  ِح فٌمطح  فٌػٞ ٠ ُ ـ١ٗ تس٠ًٛ ف ِٛفي بؤ٠ٚٗٔعؽؾ فٌمطح  فًٌّؽـٟ 

ِٓ فٌّ عح١ٍِٓ فٌؽ ١ك١ٓ ٚؼ١ؽ فٌؽ ١ك١ٓ ٚفٌػ٠ٓ ٠معِْٛ  اغ تهًّ ول  فٌّح١ٌة ٚغٚٞ فٌعدؿ فٌّحٌٟ 

فقٛفق  فٌٝ فٌمطح  فًٌّؽـٟ أغ ٠مكُ ،ٚفٌّٕظّحر ٚفٌّئقكحر فٌّح١ٌة ،ضعِحر ِح١ٌة ٌٍّك ٍٙى١ٓ

٠ٚ ١ر  فٌمطح  فًٌّؽـٟ لٕٛفر ٌ ٛؾ٠م  ،ِٚئقكحر ؼ١ؽ ًِؽـ١ة ،ِح١ٌة ٚنؽوحر فٌ ؤ١ِٓ

وّح ٠ ١ر ف٠ُح  فٌك١ٌٛة  ،فٌّسحـع فٌّؽتبطة بحٌهؽوحر فٌفؽظ٠ة ٚفٌمطح حر ٚفٌّٕهآر ٚفًٌٕح حر

ٚـٟ بعٍ فٌبٍعفْ تىْٛ تىح١ٌؿ فٌّح١ٌة ٌػٚٞ فٌفٛف ٍ فٌّح١ٌة.  ٌّس حخ١ٙح ف  ّحظف   ٍٝ فٌمعؼس

 ،فٌك١ٌٛة تع ّع  ٍٝ ضعِحرفٔهحم فٌٛقحِة فٌّح١ٌة  ح١ٌة ِمحؼٔة بّعحِلر فالقُٙ ـٟ فل ًحظ٠حر 

 ،)١ٌٚع  بع ِٛالٖ ،(DRID ,3:2004-1)ٚت٠ٕٛم فٌّطحِؽ ِٓ ضلي فٌٛقحِة فٌّح١ٌة ًٌٍّحؼؾ.

     .( 2:و2009

  



 

41 
 

 القطاع المصرفً أهمٌة -3

 ٠ّٚىٓ. فالل ًحظ  ٔٗ ٠معَ  ضعِحر ـٟخؿمف بحٌػ فال١ّ٘ة  فًٌّؽـٟ فٌمطح  ِفَٙٛ ٠ّثً

 فٌّح١ٌة ِدّٛ ة ِ ٕٛ ة ِٓ فٌطعِحر تمعَ ِح١ٌة ِئقـكحر بحٔٙح) فًٌّحؼؾ ِفَٙٛ تسع٠ع

 ــٟ فٌعدؿ أٚ فٌطٍ  ٚزعفر ٚفٌ ٛـ١ؽ ٚفٌّعـٛ حر اٌٝ ،فاللؽفٌ الق١ّحٚ ٚفًٌّؽـ١ة

فٌٛق١ّ ب١ٓ فالِٛفي فٌ ٟ تبسث  ٓ  بحٔٗ أ٠ُح تعؽ٠فٙح ٠ّٚىٓ .Donald ),52:2006)فٌّد ّـم

 ب١ٓ فٌّح١ٌة بحٌٛقحِة ِ طًًة فالق ثّحؼ ٚفالق ثّحؼ فٌػٞ ٠بسث  ٓ فٌ ٠ًّٛ أٚ فٔٙح ِٕهؤس

فٞ ب١ٓ تد١ّم فٌٕمٛظ فٌفح ُة  ٓ زحخة فٌدّٙٛؼ ٚفلؽفَٙح ٌألضؽ٠ٓ  فٌّك ثّؽ٠ٓ ٚ فٌّعضؽ٠ٓ

 تعًّ فٌ ٟ ِّٙ ٙح أدحؾ فٌؽؽٌ ِٕٙح  خع٠عس ِح١ٌة أظٚفر بطٍك ف ز١حْ ِٓ بحٌىث١ؽ ٚتمَٛ

 ٠ٚؽؼ  ٠ك ط١م ِٓ اٌٝ بعع غٌه الؽفَٙح ١ٌعحظ ٚفٌّعضؽفر ف ِٛفي ـ١ٙح ت دّم بٛيفٙح أٚ ١ة

 فٌعدؿ ٚٚزعفر فٌفح ٍ ٚزعفر فٌٛق١ّ ب١ٓ ظٚؼ تٍع  فًٌّحؼؾ أْ فٌمٛي ٠ّٚىٓ ،بحالق ثّحؼ

ٚتس ؽَ  ِط ٍفـة بؤٔٛف  ٚظف م نىً  ٍٝ تؤتٟ ٚفٌ ٟ ف ِٛفي ًِحظؼ تسع٠ع ٕٚ٘ح ٠ّىٓ بٍع، أٞ ـٟ

 ٍِبحر ِٛظ ١ٙح ـٟ قسبٙح ٚتّٕر فٌمؽٌٚ ٚف٠ُح تك ثّؽ فٌٛظف م فٌؿف عس

.(Madura,2009:32)  ٍٝ ٚ ُاال ًٌٍّحؼؾ فٌعل١ك ف٢ؼفم  ٍٝ فٌ عؽ٠ؿ ْ  فض لؾ ِٓ فٌؽؼ 

ِح١ٌة تسًّ ؼضًة لح١ٔٛٔة  ِٕهؤس) بحٔٗ فًٌّؽؾ تعؽ٠ؿ  ٍٝ ف ظب١ـحر فتفمإ ِـٓ فٌعع٠ع فْ

 ٚفإللؽفٌ فٌٛظف م لبٛي فٌٙعؾ ِٕٙح ِئقكحر ٘ـٟ أٚ  ١ٍٙح، ٚفٌطٍ  فٌٕمٛظ  ؽٌ ـ١ٙح ٠كّر

 ٍِبحر ٚتس ؽَ فٌٕمٛظ تمبً ِٕظّة ِح١ٌة تسًّ ؼضًة لح١ٔٛٔة أٙح أٚ أضؽٜ، ضعِحر ٚتمع٠ُ

 ـح ـً ؼلحبٟ لٛٞ ٔظحَ ٚفْ ٚخٛظ  ِل ُ، ٚتهؽ٠عٟ لحٟٔٛٔ قسبٙح ـٟ اِحؼ  ٕع ِٛظ ١ٙح

 تسع٠ـع  ٍـٝ ِعؽـة  لحظؼس ِطحِؽ اظفؼس فٌّح١ٌة ٚوػٌه ٚخٛظ فٌّئقكحر  ًّ قلِة ٌ ـح١ِٓ

 وـحْ وٍّـح أٔٗ  فٌمٛي ٔك ط١م ٌٚػٌه. ِٕٙح فٌسع ٌؽؽٌ  ٕٙح ٚفالبلغ  فٌّطحِؽ ٚل١حـ  ِٚ حبعـة

 ٌٍبٍع، فالل ًحظ٠ة ٚفٌك١حقة فٌٕمع٠ة فٌك١حقة ٘عفؾأ تسم١ك  ٍٝ ٚلحظؼف   ِعحـٝ فًٌّؽـٟ فٌمطح 

 ف٠ُح  ٍٝ ٚفٌمـحظؼ ِ طٛؼس، فٌطعِحر ٌ مع٠ّٗ ف ِثً فٌمطح  ٘ٛ فٌمطح  ٘ػف أْ فٌمٛي  ٕع٘ح ٠ّىٓ

فًٌّحؼؾ تئظٞ ظٚؼف فقحق١ح ـٟ   ْ فٌّ ٕٛ ة فالل ًحظ٠ة ف ٘عفؾ ٚتسم١ك ٌ ١ّٕة فٌّٛفؼظ زهع

 ت معَ ٚال ،ظٌٚة  ٞ ٚفٌّحٌٟ فالل ًحظٞ فٌ طٛؼ زٍمحر ِٓ ةؼ ١ك زٍمة ٚتعع فٌ معَ فالل ًحظٞ

 فٌٕظحَ ٠ٛـؽٖ ٌّح ٚغٌه فًٌّؽـٟ ٌٍمطح  ِٚعحـٝ ٔظحَ يس١ر بعْٚ تطٛؼ ٕ٘حن ٠ىْٛ ٚال فٌعٚي

 ـحْ ٔٛ ٗ وحْ ِّٙح بٍع فَٞ فل ًحظ بٕحم  ١ٍّة الْ ٚ ١ٍّحتٗ أٔهط ٗ ضلي اِىح١ٔحر ٘ح ٍة ِٓ ِٓ

 .فالل ًحظ غٌه ـٟ فٌّح١ٌة فٌّئقكحر فوبؽ بٛيفٙح فالقحق١ةفزع فٌع حِحر تعع  فًٌّحؼؾ

(Hellwig,2014:26). 
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تط٠ٛؽ ٚؼـم وفحمس وحٔإ ٌٗ فٌمعؼس  ٍٝ  ٚوٍّح وحْ فٌٕظحَ فًٌّؽـٟ ل٠ٛح  ٚق١ٍّح  

ٚتط٠ٛؽ ف١ٌة ٚٔظُ فٌؽلحبة ٚفالنؽفؾ  ،فٌّئقكحر فًٌّؽـ١ة ٚفٌّح١ٌة ٌ سم١ك فق مؽفؼ فل ًحظٞ

ِٓ ز١ث  ٚتٛق١م ٚتسع٠ث فٌطعِحر فًٌّؽـ١ة ٚوػٌه ِعٙح تط٠ٛؽ فٌّٛفؼظ فٌبهؽ٠ة ٔٛ ح  ٚوّح  

لعؼفتٙح ِٚٙحؼفتٙح ِٚئ٘لتٙح فٌمحظؼس  ٍٝ فق ١عحن فٌ م١ٕحر فٌّح١ٌة فٌسع٠ثة ِثً تم١ٕحر ٚفٔظّة 

ضحٌع فزّع  ،س. )ؼف ع  بع فٌطحٌك فٌعب١عٞفالتًحالر فٌّعٍِٛحت١ة فٌسع٠ثة ٚفٌسحقبحر فٌّ طٛؼ

 (.50 -49:  2018 ،فٌّهٙعفٟٔ

  ت دٍٝ أ١ّ٘ة فٌمطح  فًٌّؽـٟ وحالتٟ: ٚ

غ تعًّ  ٍٝ اتٛؾ٠م فٌّٛفؼظ ٌلق طعفَ ف ِثً : ٠ؤتٟ ٕ٘ح ظٚؼ فًٌّحؼؾ ٚفٌّئقكحر فٌّح١ٌة  -1

فٌ ٟ تٍّه ـح ٍ  زعفرؼبّ زحخة ٚزعفر فٌعدؿ فٌّحٌٟ ٚفٌ ٟ تس حج ٌٍفح ٍ فٌّحٌٟ ٌعٜ فٌٛ

ٔ حج أـًُ ٚ٘ػف  الفِٛفٌٙح  ِثحي غٌه فٌّئقكحر فٌ ٟ تس حج ؾ٠حظس ـٟ ؼإٚـ ،ق١ٌٛة ِح١ٌة

تمبً ٚزعفر فٌفح ٍ  ٍٝ نؽف ٙح ِمحبً ؼبر ِع١ٓ ٚـٟ ٘ػٖ فٌسحٌة  ،٠دعٍٙح تطؽذ قٕعفر ف١ٌٚة

    تىْٛ ِئقكحر فٌٛقحِة فٌّح١ٌة ٌٙح ظٚؼ ـح ً ُِٚٙ ـٟ ٘ػٖ فٌسحٌة. 

فٌ ٟ ٌع٠ٙح  فْ فٌٛزعفر فالل ًحظ٠ة: تد١ّم فٌّٛفؼظ  ٓ ِؽ٠ك فٌ سف١ؿ ٚخػن فالظضحؼفر  -2

 ،ـح ٍ ِحٌٟ ٠ّىٓ فْ تدػبٗ فٌّئقكحر فٌّح١ٌة  ٓ ِؽ٠ك قعؽ فٌفح عس  ٍٝ فال٠عف حر فٌّ ٕٛ ة

ٌعٜ تٍه فٌّئقكحر. أٚ  ٓ ِؽ٠ك ـٛف ع ِع١ٕة وحٌ ؤ١ِٕحر أٚ ٔكبة ِٓ فالؼبحذ ِّح ٠هدم بحٌ حٌٟ 

  .) 35: 1990 ،فٌسّعفٟٔ نؽ٠ٓ ،فبؽف١ُ٘  ٍٟ ) ٍٝ فالظضحؼ.
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 الهٌكل التنظٌمً للجهاز المصرفً العراقً

 ( 2)  شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باعتماد على المعلومات السابقة المصدر : من أعداد الباحث

  

 المصرفً قطاعال

 المصارف الحكومٌة المصارف الخاصة

 المصارف االسالمٌة  المصارف المتخصصة المصارف التجارٌة

 االسالمٌةالمصارف  التجارٌةمصارف ال

 الجهاز المصرفً

 البنك المركزي

 اصدار العملة

 مراقبة األتمان المصرفً

 أدارة االحتٌاطٌات االجنبٌة

 وكٌل الحكومة ومستشارها المالً 

 خٌر لإلقراضالملجأ األ



 

43 
 

 المبحث الثالث

 مؤشرات البنٌة التحتٌة لتكنولوجٌا المعلومات المالٌة فً العراقمفهوم و

       

 الشمول المالً  

 

اااِمذِت

ًِطٍر أٍِك  ١ٍٗ فٌعع٠ع ِٓ فٌ عؽ٠فحر ٌٚعً ِٓ  ،فٌهّٛي فٌّحٌٟ أٚ فالن ّحي فٌّحٌٟ

أبؽؾ٘ح فظضحي أٚ ظِح فٌفئحر فٌ ٟ ٠طٍك  ١ٍٙح ِّٙهة ِح١ٌح أٚ ِٓ غٚٞ فٌعضً فٌّحٌٟ فٌّٕطفٍ 

ًّ فٌؽل١ّة فٌػٞ ال ٠كّر ٌٙح بحالٔطؽفِ ـٟ  ١ٍّحر فٌٕظحَ فًٌّؽـٟ ِٓ ضلي ِٕظِٛة فٌع

لر فٌّح١ٌة بطؽ٠مة فٌى ؽ١ٔٚة. ٠ٚٙ ُ فٌهّٛي أٞ بّعٕٝ أتّحَ خ١ّم فٌ عحِ ،بحق طعفَ فٌّسّٛي

فٌّحٌٟ ب مع٠ُ فٌطعِحر فٌّح١ٌة بحق طعفَ فٌطؽق فٌكٍٙة ٚفٌبك١طة ٚبؤلً فٌ ىح١ٌؿ. ِثً فٌعـم  ٓ 

ٚالق١ّح أٔ هحؼ فٌٙٛفتؿ  ،قح عر فٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌّح١ٌة فٌؽل١ّةز١ث ِؽ٠ك فٌٙحتؿ فٌّسّٛي. 

فٌسًٛي  ٍٝ فٌطعِحر فٌّح١ٌة بحٌٕكبة ٌٍكىحْ فٌّسٌّٛة  ٍٝ ِك ٜٛ فٌعحٌُ ـٟ تٛق١م ٔطحق 

حر فًٌؽ١ؽس ب ىٍفة ِٚطحِؽ ِٕطفُة. ٠ُّٚٓ فٌهّٛي فٌػ٠ٓ ٠ًع  فٌٛيٛي ف١ٌُٙ ٚفٌهؽو

فٌّحٌٟ فٌسّح٠ة فٌّح١ٌة ٌٍّك ٍٙه ٚفٌهؽوحر فًٌؽ١ؽس ٚفٌّ ٛقطة وّح فٔٗ ٠هًّ فٌ ثم١ؿ ٚفٌ ٛ ١ة 

ّٛ فٌعٌٚة ِٓ فٌٕحز١ة فالل ًحظ٠ة ٚفٌسفحظ ٠ٚمَٛ فٌهّٛي فٌّحٌٟ بؤظفم ظٚؼ أقحقٟ ـٟ ٔ ،فٌّح١ٌة

ز١ث ٌٓ ٠ ُ زعٚث تسكٓ ـٟ فٌسحٌة فالل ًحظ٠ة  ٞ ظٌٚة ـٟ زحٌة ٚخٛظ  ، ٍٝ فق مؽفؼ٘ح فٌّحٌٟ

فٌىث١ؽ ِٓ فٌّئقكحر ٚف ـؽفظ ظفضً فٌّد ّم ِّٓ تُ فق بعحظُ٘ ِح١ٌح   ٓ لطح  فٌعٌٚة فٌّحٌٟ 

ٚخٛظ تطٛؼ ـٟ ِئقكحر فٌعٌٚة فٌّح١ٌة ِٓ  فٌؽقّٟ. أغ ٠كح ع فٌهّٛي فٌّحٌٟ أ٠ُح ـٟ َّحْ

بكعؽ ألً. ِٚٓ ضلي ٘ػف فٌّبسث قٛؾ ز١ث ِٕ دحتٙح ٚٚخٛظ تٕحـف بٙعؾ تٛـ١ؽ ِٕ دحر ِح١ٌة 

٠ ُ فٌ طؽق فٌٝ ِفَٙٛ ٚٔهؤس ٚف١ّ٘ة فٌهّٛي فٌّحٌٟ ٚوػٌه فٌٝ ِئنؽفر فٌهّٛي فٌّحٌٟ ـٟ 

   فٌعؽفق. 

 .الشمول المالًمؤشرات و مفهوم أوالً:

فٌهّٛي فٌّحٌٟ ٠عبؽ  ٓ ِعٜ ٚيٛي فٌطعِحر فٌّح١ٌة ٚفًٌّؽـ١ة فٌٝ فوبؽ لعؼ أْ 

فغ ٠عع َِٛٛ  فٌهّٛي فٌّحٌٟ ِٓ فال٘عفؾ فالق ؽفت١د١ة فٌ ٟ تكعٝ   ،ِّىٓ ِٓ فٌّد ّم

فٌبٕه فٌعٌٟٚ  ٚفٌّٕظّحر فٌع١ٌٚة  ،فٌّئقكحر فٌّح١ٌة فٌع١ٌٚة ِٕٚٙح )يٕعٚق فٌٕمع فٌعٌٟٚ 

أْ فٌىث١ؽ ِٓ فًٌّحؼؾ ٚفٌّٕظّحر فٌع١ٌٚة أ٘ ّإ بحٌهّٛي فٌّحٌٟ ٔظؽف  ٚ ،فالضؽٜ( فٌٝ تسم١مٙح

ٌّح ٠سممٗ ِٓ فٔعىحـ وب١ؽ  ٍٝ فٌّٕٛ فالل ًحظٞ  ٍٝ ِط ٍؿ لطح حر فال ّحي. اغ ٠ ُ ـٟ ٘ػف 

 فٌّبسث فٌ طؽق فٌٝ  بعٍ فٌّفح١ُ٘ فٌّ عٍمة بحٌهّٛي فٌّحٌٟ.
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 نشأة الشمول المالً وتطوره   -1

 ،حر فٌهّٛي فٌّحٌٟ ٚتعع )ِح١ٌؿ٠حفق ؽفت١د١ اٌٝ تٕف١ػ( 2003 حَ )قعإ بعٍ فٌعٚي ـٟ 

ٚفٌٍّّىة فٌّ سعس( فٚي ٘ػٖ فٌعٚي فٌ ٟ لحِإ ب ٕف١ػ فق ؽفت١د١حر خع٠عس ِٚب ىؽس ٌ ط٠ٛؽ فٌهّٛي 

غ  ّعر ٘ػٖ فٌعٚي فٌٝ تسم١ك فوبؽ لعؼ ِّىٓ ِٓ فٌّٕفعة ٌّط ٍؿ ـئحر ا ،فٌّحٌٟ ـٟ فٌعحٌُ

غ بؽؾر أ١ّ٘ ٗ بعع فٔ ٙحم ا،وّح ٚتكعٝ فٌعع٠ع ِٓ فٌعٚي فٌٝ تط٠ٛؽ فٌهّٛي فٌّحٌٟ  ،فٌّد ّم 

( . ِّح ؾفظ ِٓ فال٘ ّحَ فٌعٌٟٚ بحٌهّٛي Chakrabarty,2011: (3فٌّح١ٌة فٌعح١ٌّة  ةفالؾِ

٠ًحي فٌطعِحر فٌّح١ٌة ُِطؽظ ٚ بؽ ق١حقحر ِٕفػس تك ٙعؾ ا( ٚبهىً 2008فٌّحٌٟ ـفٟ  حَ )

اغ تّىٕٙح ِٓ فٌعًّ بًٛؼس يس١سة ٚزث  ،د ّم ٚفالق فحظس ِٓ تٍه فٌطعِحرٌد١ّم ـئحر فٌّ

 (.    30: 2017  ،ِؿٚظٞ فٌطعِحر فٌّح١ٌة  ٍٝ تٛـ١ؽ ضعِحر ِ ٕٛ ة ٚب ىح١ٌؿ ِٕطفُة )فال١ِٓ

اغ فيبر تع١ُّ فٌطعِحر فٌّح١ٌة ٚقٌٙٛة ٚيٌٛٙح فٌٝ فٌّك ف١ع٠ٓ ِٓ فٌؽوح ؿ فالقحق١ة 

( فٍِك فٌبٕه فٌعٌٟٚ ِدّٛ ة 2013ٚـٟ  حَ ) ،ٟ ِٓ أخً ِسحؼبة فٌفمؽفٌ ٟ ٠ع ّع٘ح فٌبٕه فٌعٌٚ

ِٓ فٌبؽفِح فٌعح١ٌّة ٌلق فحظس ِٓ فالب ىحؼفر ٚتمع٠ُ فٌطعِحر فٌّح١ٌة ِٚٓ ثُ فٌ ؽو١ؿ  ٍٝ 

ٌىٛٔٗ ي فٌّحٌٟ بّؽٚؼ فٌٛلإ ِفَٙٛ فٌهِّّٛح فظٜ فٌٝ فتكح   ،ِعـٛ حر فٌ دؿ ة ٚٔظحَ فٌعـم

 ،أغْ ٘ٛ ٔظحَ ِحٌٟ خع٠ع أوثؽ تطٛؼف  ِّٚٛزح   ،ـئة ِٕطفُٟ فٌعضًٔظحَ ِحٌٟ ِ ىحًِ ٠طعَ 

 ةِّح أظٜ فٌٝ ٌفإ فٔ بحٖ فٌسىِٛحر ٚفٌّئقكحر فٌّح١ٌة فٌع١ٌٚة ٚفٌدٙحر فًٌّؽـ١ة فٌؽ ١ك

  (.15: 2016 ،ٚ٘ػٖ فالقبحن  ٍّإ  ٍٝ تطب١ك فٌهّٛي فٌّحٌٟ )  بع    ،ٚفٌٕدحذ فٌػٞ زمم ٗ

ٌٚمع فيبر ٚفَسح  فال٘ ّحَ فٌعحٌّٟ ِٓ لبً فٌّئقكحر فٌّح١ٌة فٌع١ٌٚة ٚفٌّئقكحر 

فٌٕمع٠ة ٚفٌبٕٛن فٌّؽوؿ٠ة ـٟ َِٛٛ  فٌهّٛي فٌّحٌٟ فٌٝ خحٔ  ِٛف١َم فضؽٜ ِّٙة وحال٘ ّحَ 

ٚفٔهحم ِىحت  ٌلق علَ  ،ب عؿ٠ؿ لعؼفر ٚفِىح١ٔحر فٌمطح حر ٚفٌّٕهآر فًٌؽ١ؽس ٚفٌّ ٛقطة 

ػٌه تبحظي ب١حٔحر فٌّك ثّؽ٠ٓ ٚفٌّم ؽ١َٓ  بؽ فٌسعٚظ ٌؽؽٌ زّح٠ة فل ًحظ٠حر فال  ّحٟٔ ٚو

ًّؽـ١ة ٌٍّهحؼوة ـٟ تمع٠ُ وحـة فٌفٌعٚي َٚٚم فِحؼ ٌ سف١ؿ فًٌّحؼؾ ٚفٌدٙحر فٌفح ٍة ؼ١ؽ 

ٚف٠ُح  ٕ٘حن ِبحظؼفر ِٓ فٌدٙحر  ،فٌطعِحر فٌّح١ٌة ٚبؤقعحؼ ِمبٌٛة ِٚعمٌٛة ٚغفر خٛظس  ح١ٌة

ـ١ّح فتطػ فٌمطح   ،ة ٚفٌسىِٛحر ٚفٌمطح  فًٌّؽـٟ ِٓ أخً فٌهّٛي فٌّحٌٟ فٌ ٕظ١ّ١ة فٌّح١ٌ

تطحغ بعٍ فٌ عفب١ؽ أَحـة فٌٝ فٌهؽٚ    ،ٛي فٌّحٌٟ فًٌّؽـٟ  عس ضطٛفر ٌ عؿ٠ؿ فٌهّ

 (.   bharat, 2014: 31فٌ هؽ٠ع١ة ـٟ بعٍ ظٚي فٌعحٌُ ) 
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 مفهوم الشمول المالً وأهدافه  -2  

 مالً  مفهوم الشمول ال -أ    

لعؼ ِّىٓ ِٓ     ـئحر فٌّد ّم  وبؽ ِٓ فٌطعِحر فٌّح١ٌة  ح  ٠معَ فٌهّٛي فٌّحٌٟ ِؿ٠د

عـم ٚزكحبحر ٠ٌٚ ُ غٌه ِٓ ضلي فٌمٕٛفر فٌؽق١ّة فٌ ٟ ٠معِٙح فٌمطح  فًٌّؽـٟ ِٓ ضعِحر 

تٛـ١ؽ ٚف  ّحْ ٔمعٞ ٚتس٠ًٛ ٚت٠ًّٛ وً ٘ػٖ فٌطعِحر تمعَ  ٌٍسع ِٓ  ؿٚؾ فالـؽفظ ٌٚدٛ ُٙ 

ٌٝ  ٕحيؽ فٌؽلحبة ٚفالنؽفؾ ٚوػٌه اٌٍ عحًِ ِم فٌمٕٛفر ؼ١ؽ فٌؽق١ّة ٚفٌ ٟ تف مؽ بعٍ فٌهٟ 

لي فز ١حخحر فالؼتفح  فٌٕكبٟ ٌألقعحؼ ل١حقح بؤقعحؼ فٌدٙحر فٌؽق١ّة ٚ٘ٛ ِح ٠عـم فٌدٙحر الق ؽ

فالـؽفظ ِٓ تٍه فٌطعِحر. ٕٚ٘حن  عس تعؽ٠فحر ٌّفَٙٛ فٌهّٛي فٌّحٌٟ ٚفٌ ٟ تً  بّدٍّٙح ـٟ 

لعؼس فالـؽفظ ٌٍٛيٛي ٌٍطعِحر فٌّح١ٌة فٌّك عفِة ٚفٌؽن١عس ٚفٌّمعِة ِٓ فٌدٙحر فٌّح١ٌة 

فٌّح١ٌة ٔكبة فٌكىحْ فٌّك طع١ِٓ ٌٍطعِحر  بؤٔٗٚوػٌه  ؽؾ  ،ٚفًٌّؽـ١ة ٚغٌه ِٓ فخً زّح٠ ُٙ

  ِٓ فخّحٌٟ  عظ فٌكىحْ.    

 ٕٚ٘حن بعٍ ف٢ؼفم ٌٍبحزث١ٓ ٚفٌى حن ٌّفَٙٛ فٌهّٛي فٌّحٌٟ 

أغ  ؽؾ فٌهّٛي فٌّحٌٟ  ٍٝ فٔٗ فٌع١ٍّة فٌ ٟ تُّٓ قٌٙٛة فٌٛيٛي ٚفٌ ٛـ١ؽ فق عّحي  

 (.sama,2008:10) فٌٕظحَ فٌّحٌٟ فٌؽقّٟ ٌد١ّم ف ُحم فالل ًحظ ٚفٌعًّ  ٍٝ تم١ًٍ فٌفمؽ.

ب ىٍفة ٠ّىٓ تسٍّٙح  ٍٝ فالـؽفظ وّح  ؽؾ ف٠ُح  بؤٔٗ ِعٜ تٛـ١ؽ فٌطعِحر فًٌّؽـ١ة 

 (.Rangarajan,2008:25فٌػ٠ٓ ٌُ ٠ىٛٔٛف َّٓ ٔطحق فٌ ك١ٙلر فًٌّؽـ١ة ) 

ٚ ؽؾ فٌهّٛي فٌّحٌٟ تمع٠ُ فٌطعِحر فٌّح١ٌة ب ىٍفة ِعمٌٛة ٌأللكحَ فٌهح عة ِٓ فٌفئحر 

فٌهؽوحر فًٌؽ١ؽس ٚفٌّ ٛقطة.  ،ـٟ غٌه ف قؽ فٌّسؽِٚة ٚغفر فٌعضً فٌّٕطفٍ بّح

Sarma&solo,2010:58).) 

زحٌة ٠ك ط١م ـ١ٙح خ١ّم فالنطحو فٌٛيٛي فٌٝ ِدّٛ ة وحٍِة ِٓ  ؽؾ  ٍٝ أٔٗ 

 .Gatnar,2013:2)ٚبطؽ٠مة ِٕحقبة.) ،فٌطعِحر فٌّح١ٌة  ح١ٌة فٌدٛظس فٌّمعِة بؤقعحؼ ِعمٌٛة

فٌسًٛي  ٍٝ فٌطعِحر فًٌّؽـ١ة ب ىٍفة ِٕطفُة ٚ ؽؾ ف٠ُح  لعؼس وحـة ـئحر فٌّد ّم 

 (.Mbator&Ibrahim,2013:319) ٚبهىً نفحؾ ٚ حظي.

وّح  ؽؾ بؤٔٗ ٔكبة فق عّحي فالـؽفظ ٚفٌهؽوحر ٌٍطعِحر فٌّح١ٌة ِٓ أخّحٌٟ  عظ 

 (.Unctad,2014:6فٌكىحْ. )
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ٚ ؽؾ أ٠ُح  تعؿ٠ؿ ٚيٛي ٚفق عّحي وً ـئحر فٌّد ّم فٌ ٟ ت ُّٓ ـئة ِّٙهة 

١ِٚكٛؼس ٌٍّٕ دحر فٌّح١ٌة ٚفٌطعِحر بهىً ٠ ٕحق  ِم فز ١حخحتُٙ ٚتىْٛ بىٍفة ِٕطفُة )وّحي 

 (. 11: 2015 ،فٌع٠ٓ

ٚ ؽؾ ف٠ُح   ٍٝ فٔٗ تٛـ١ؽ فٌطعِحر فٌّح١ٌة فالقحق١ة ٚٚقح ً فٌعـم ٌٍكىحْ خ١ّعح  ظْٚ 

 (. 5: 2015 ،ت١ّؿ.)ٔٛؼ٠ٓ

ة فٌٝ أوبؽ  عظ ِٓ فالـؽفظ ٚ ؽؾ بؤٔٗ ٚيٛي فٌطعِحر فٌّح١ٌة ٚفًٌّؽـ١ة فٌّ حز

 ،ٚلطح  فال ّحي ب ىح١ٌؿ ِٕحقبة ٚبهىً  حظي ٚنفحؾ بّح ٠هحؼن ـٟ فق عفِة فٌ ١ّٕة.)  بع فٌٕبٟ

2018:8.) 

ٚ ؽؾ ف٠ُح  بؤٔٗ تمع٠ُ فٌطعِحر فٌّح١ٌة ٚفًٌّؽـ١ة بحٌٛلإ فٌّٕحق  ٚب ىٍفة ِٕطفُة 

 (.5: 2018 ،٠ةفٌٝ ـئحر فٌّد ّم ِٓ غٚٞ فٌعضً فٌّٕطفٍ ٚفٌّسؽ١ِٚٓ.)فبٛ ظ

ٚ ؽؾ بحٔٗ فتحزة وحـة فٌّٕ دحر ٚفٌطعِحر فٌّح١ٌة ٚفًٌّؽـ١ة ب ىح١ٌؿ ِعمٌٛة  وبؽ 

: 2016 ،) فٌهّؽٞ  عظ ِٓ فٌّد ّعحر ٚفٌّئقكحر ٚفـؽفظ فٌّد ّم غفر فٌعضً فٌّٕطفٍ.

294.) 

أْ فٌهّٛي فٌّحٌٟ  ١ٍّة تٕف١ػ  ٘ٛ نحًِ  ٠ّىٓ ي١حؼة تعؽ٠ؿٌّٚح قبك ِٓ تعحؼ٠ؿ 

ق١حقحر تٙعؾ فٌٝ تعؿ٠ؿ ٚتك١ًٙ ٚيٛي فٌطعِحر فٌّح١ٌة فٌٝ وحـة ـئحر فٌّد ّم ٚفٌ ٟ تّىُٕٙ 

اغ  ،ٚالق١ّح فيسحن فٌعضٛي فٌّٕطفُة ـٟ فٌّد ّم فٌعؽفلٟ  ،ِٓ فق طعفِٙح بحٌهىً فًٌس١ر

ٔمحِ  ،تهًّ فًٌؽفؾ فالٌٟ ٠ٛظؿ فٌدٙحؾ فًٌّؽـٟ فٌ دحؼٞ أٔهط ٗ وحـٗ ٌ مع٠ُ فٌطعِة ٚفٌ ٟ

فٌ س٠ٛلر فٌّح١ٌة  ٍٝ فٌّك ٜٛ فٌعفضٍٟ ٚفٌطحؼخٟ  ،فٌّعـٛ حر ،ت١ِٛٓ فٌؽٚفت  ،فٌب١م

زع٠ثة ٚفٌعًّ  ٍٝ خػن ؾبح ٓ خعظ ِٓ ضلي فق طعفَ فٌ ىٍٕٛخ١ح فٌّح١ٌة فٌسع٠ثة  ةٚبطؽ٠م

 ٚفٌبؽفِح فًٌّؽـ١ة فٌ ٟ تٛظفٙح فًٌّحؼؾ.  

٠ فمْٛ  ٍٝ  عظ ِٓ فٌك١حقحر فٌطحية بحٌهّٛي فٌّحٌٟ   ِٓ فٌى حن ٚفٌبحزث١ٓ ح  أْ بعُ

 .(2012: 32  ،( )٠ٛقؿHanning & Jensen,2010: 259)  ٚفٌ ٟ ِٓ فبؽؾ٘ح فالتٟ: 

ا:ا-1 ااٌّصشفُت تعع فٌٛوحٌة فًٌّؽـ١ة بّثحبة فٌعمع ب١ٓ فٌٛو١ً ٠ٍ ؿَ بّٛخبة بحٌعًّ  اٌىومٌت

ؼ١ؽ فًٌّحؼؾ ِم ٔمحِ فٌب١م بحٌ دؿ ة  اغ أثب إ ق١حقحر تعحلع ،فٌمحٟٔٛٔ ٌسكحن فٌّٛوً 

 ،ٔدحزح ٚفقعح  ـٟ تسك١ٓ  دٍة فٌهّٛي فٌّحٌٟ ٚزممإ ٚولم ٌٍطعِحر فٌّح١ٌة بٛيفُٙ ًّؽـ١ةفٌ

ـؤْ فٌ عحْٚ ب١ٓ فًٌّحؼؾ ٚفٌٛولم لع  ،اغ أْ ـؽٚ  فًٌّحؼؾ ٚزع٘ح ١ٌكإ ِدع٠ة فل ًحظ٠ح  
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٠ثة تٍع  ظٚؼف ـٟ ضفٍ فٌ ىح١ٌؿ ِٚطحِؽ وّح أْ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة فٌسع ،أيبر ِّىٕح  

فَحـة فٌٝ غٌه ـ ر زكحبحر بك١طة  ،ِعٍِٛحر فًٌؽؾ ٚغٌه ِٓ ضلي فخؽفم فٌ س٠ٛلر فٌّح١ٌة

 ٚؼ١ؽ٘ح ِٓ فٌسٛفـؿ.   

ٚؼلحب١ة ِ ٕٛ ة  ةْ يٕح  فٌمؽفؼ ف  ّعٚف  ٍٝ فق ؽفت١د١حر تٕظ١ّ١احٕىَغاِمذٍِااٌخذِمثا:اا-2

 ،ٚفإل٠عف ١ة ظفؼٖ تؽفض١ى ِدّٛ ة ٚفقعة ِٓ فٌّئقكحر فٌ ٟ تمَٛ ب مع٠ُ فٌطعِحر فال  ّح١ٔة 

ٚتىْٛ ٘ػٖ فالق ؽفت١د١حر ِٕكدّة ِٚ ل ّة ِم فالٔظّة ٚفٌمٛف١ٔٓ فًٌّؽـ١ة فٌطحية بع١ٍّة 

 ،ًؽ١ؽفٌ ٠ًّٛ فاليؽؽ اغ ت ُّٓ )تؽفض١ى ِ طًًة ٌٍّئقكحر فٌعحٍِة ـٟ فال٠عف  فٌ

ٚفٌ ؽفض١ى فًٌّؽـ١ة فٌطحية بحٌ س٠ٛلر  ،ٚتؽفض١ى فٌّئقكحر فٌّح١ٌة ؼ١ؽ فًٌّؽـ١ة

 سى١ِٛة(. فٌٌٍّٕظّحر ؼ١ؽ 

أْ فٔ هحؼ فٌٙٛفتؿ فٌٕمحٌة ٠ف ر أـحق خع٠عس  اٌذفغاػبشاوعمئًااالحصميا)ااٌهمحفااٌّحّىيا(ا:ا-3

وٍؿ فٌّعحِلر ٘ػف فٌ طٛؼ ـٟ تم١ًٍ  أقُٙفغ  ،ٌد١ّم فـؽفظ فٌّد ّمٌ ٛي١ً فٌطعِحر فٌّح١ٌة 

فغ فيبر ٚيٌٛٙح  ،سإ فٌ س٠ٛلر فٌّح١ٌة أوثؽ قٌٙٛةفَحـة فٌٝ غٌه أيب ،فٌّح١ٌة بهىً وب١ؽ

فغ أٔٙح تعًّ  ٍٝ تٛق١م ٔطحق ٔمحِ فٌٛيٛي ٚتمًٍ ِٓ زًّ فٌٕمٛظ بكب  ٚخٛظ  ،بٕفف فٌٛلإ

١ٍٓ ِم فًٌّحؼؾ قحبمح ٚ ٍٝ اغ  ٍّإ  ٍٝ خػن ؾبح ٓ خعظ ؼ١ؽ ِ عحِ ،فٌٕمٛظ فالٌى ؽ١ٔٚة

فٌؽؼُ ِٓ فالق طعفَ فٌٛفقم ٚفٌّٕٛ ـٟ فق عّحي فٌمٕٛفر فالٌى ؽ١ٔٚة فال فٔٗ التؿفي ٕ٘حن زحخة 

ٌ م٠ُٛ فًٌّحؼؾ ِٓ ضلي زّلر فٌ ٛ ١ة زٛي و١ف١ة فالق طعفَ ٚفٌ عؽ٠ؿ بحٌّؿف٠ح فٌطحية 

 ٍٝ فق عّحٌٙح ِٚح ت١ُفٗ ِٓ ل١ّٗ فٌ ٟ ت ّ م بٙح فٌمٕٛفر فًٌّؽـ١ة فالٌى ؽ١ٔٚة ٚتهد١م فٌؿبح ٓ 

%( ِٓ فٌّعحِلر فًٌّؽـ١ة ت ُ ِٓ 86) ٔكب ٗاغ ٚخع ِح  ،١م١ة ٌٍمطح  فًٌّؽـٟ بهىً  حَزم

ـٟ ز١ٓ ٔكبة ّٔٛ فق طعفَ فٌطعِحر فًٌّؽـ١ة  بؽ فٌٙحتؿ فٌّسّٛي  ،ضلي فٌمٕٛفر فالٌى ؽ١ٔٚة 

 %(.   100ت دحٚؾ )

ؿف٠ع بسّح٠ة فٌّك ٍٙه فيبر ِٓ ف٠ٌٛٚحر فٌهّٛي فٌّحٌٟ أْ فال٘ ّحَ فٌّ حّمَتااٌّغخهٍها:اا-4

اغ تعؿٜ ٔهؤتٗ فق دحبة ٌٍُؽِٛ فٌّ ؤت١ة ِٓ ضلي ق١حقحر ٚقح ً  ،ٚتع١ُّ فٌطعِحر فٌّح١ٌة

تٕظ١ُ زّح٠ة فٌؿبْٛ فٌّحٌٟ ِٓ  ِّٙ ٗاغ فيبسإ  ،فال لَ أٚ ِٓ ضلي خّع١حر زّح٠ة فٌّك ٍٙه

فٌ ٕظ١ّ١ة ٌ م٠ٛة فٌعللة ب١ٓ فٌّئقكحر فٌّح١ٌة  ضلي ف٘ ّحِحر يحٔعٟ فٌك١حقحر ٚفٌدٙحر

ٚؾبح ٕٙح   ٚتك ٕع ٘ػٖ فال٘ ّحِحر فٌٝ فٌّهىلر فٌٕحتدة  ٓ ِّحؼقحر فٌكٛق أٚ فٌسحخة ـٟ 

 (.  2:  2013،ّهىلر فٌّك مب١ٍة ) ق١دحنتدٕ  فٌ
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 أهداف الشمول المالً                             -ب 

ضلي فتبح  ضطٛفر فٌهّٛي  ِٓ فال٘عفؾ ِٓ ةتسم١ك  ِدّٛ  اٌٝتكعٝ فًٌّحؼؾ   

ٚفظؼفن  ةـحٌؿبْٛ فٌٛف ٟ ٠ىْٛ فوثؽ ِعؽـ ،ـحٌهّٛي فٌّحٌٟ ال ٠ سمك بعْٚ ثمحـة  ،فٌّحٌٟ

ٌٍّطحِؽ ٚفٌّىحق  فٌّؽتبطة بحٌّٕ دحر فٌّح١ٌة ٚفوثؽ ٚ ٟ ٌٛفخبحتٗ ٚزمٛلٗ ٚفبؽؾ ٘ػٖ فال٘عفؾ 

(5 2006: Helms,)، ٞ(: 22: 2016 ،)فبٛ ظ٠ة  ،(30: 2017  ،) فٌهّؽ 

 تعؿ٠ؿ ٚيٛي وحـة ـئحر فٌّد ّم فٌٝ فٌطعِحر فٌّح١ٌة ٚفًٌّؽـ١ة.   ٠ِٓسكٓ فٌهّٛي فٌّحٌٟ  -1

ٚظ ُ فٌهؽوحر فًٌؽ١ؽس اغ ٠كح ع٘ح  ٍٝ فٌ ٛقم ـٟ  ،٠كًٙ فٌٛيٛي فٌٝ ًِحظؼ فٌ ٠ًّٛ -2

  ٍّٙح ٚتسم١ك فالق ثّحؼ فٌّمبٛي.  

 حٌٟ  ٍٝ تعؿ٠ؿ ِهحؼ٠م فٌعًّ فٌسؽ ٚفٌّٕٛ فالل ًحظٞ.  ٠كح ع فٌهّٛي فٌّ -3

 ٠كح ع فٌهّٛي فٌّحٌٟ ـٟ ضفٍ ِك ٠ٛحر فٌفمؽ ٚتسم١ك فٌؽـحٖ فالخ ّح ٟ.  -4

فٔٗ ٠كح ع فٌٕحـ  ٍٝ فٌ ٛ ١ة ٚتثم١ؿ ِك ٍٙىٟ فٌطعِحر ٚفٌّٕ دحر فٌّح١ٌة ِّح ٠عّك ِعؽـ ُٙ  -5

 زّح٠ة زمٛلُٙ ًِٚحٌسُٙ.   بحٌسمٛق ٚفٌٛفخبحر فٌّ ؽتبة  ١ٍُٙ ٚغٌه ِٓ فخً 

٠سكٓ ؾ٠حظس ٔكبة فٌمعؼفر فٌّح١ٌة ٌعٜ فٌفئحر فٌّك ٙعـة ـٟ فٌّد ّم ٚغٌه ِٓ ضلي ت١ّٕة  -6

 .     فٌثمحـة فٌّح١ٌة ٚفًٌّؽـ١ة ٌعٜ فٌهبحن ٚفٌعح١ٍِٓ  ٓ فٌعًّ

 أهمٌة الشمول المالً ومحدداته  -3

ت ّسٛؼ أ١ّ٘ة فٌهّٛي فٌّحٌٟ ب عؿ٠ؿ ٚتمع٠ُ فٌطعِحر فٌّح١ٌة ١ٌٕٚعىف بًٛؼس ف٠دحب١ة  ٍٝ      

فؼ ٚفٌّٕٛ فالل ًحظٞ ٚفٌ ١ّٕة ٚفالق مؽ ،ظؼخة فٌ طٛؼ ٚ ّك فٌمطح  فٌّحٌٟ ٚفًٌّؽـٟ ِٓ خٙة

 ٚؼ١ؽ( ٚ٘ػٖ فالقبحن تٛفخٗ فٌفئحر فٌّك بععس 19: 2017،فالل ًحظٞ ِٓ خٙة أضؽٜ )ِطؽ

 ٘ ّحَٚتسظٝ   بؤف١عس ِٓ فٌطعِحر فٌّح١ٌة ٚفًٌّؽـ١ة ِٓ ِٕظِٛة فٌٕظحَ فٌّحٌٟ فٌؽقّٟ ّك فٌ

اغ تكعٝ فٌّئقكحر فٌّح١ٌة  ،بحٌػ فال١ّ٘ة ِٓ لبً فٌّئقكحر فٌّح١ٌة ٚفًٌّؽـ١ة ـٟ ؼحٌب١ة فٌعٚي

ِٚٓ ثُ فٌعًّ  ٍٝ تط٠ٛؽ  ،ٚفًٌّؽـ١ة ٌ سك١ٓ فٔ هحؼ فٌطعِحر فٌٝ  عظ فوبؽ ِٓ فٌفئحر 

 (.   6: 2012 ، ٕحق  ِم ِط ٍؿ فٌفئحر ) بؽ٠ئةؼ ضعِحر خع٠عس تٚفب ىح

 ( al et Norris- Dabla, 2015 206:ت ُر أ١ّ٘ة فٌهّٛي فٌّحٌٟ بحالتٟ : ) 

 ْ فٌهّٛي فٌّحٌٟ ٠عع فزع فالظٚفر فٌّّٙة غفر ـعح١ٌة تكح ع  ٍٝ فٌّٕٛ.  ا -1

نٟ حغف أ١ّ٘ة بحٌٕكبة ٌٍعٚي ِٚ طػٞ فٌمؽفؼفر اغ ٠كح ع  ٍٝ تسك١ٓ فٌّك ٜٛ فٌّع ٠عع -2

 تٛـ١ؽ ٚيٛي فٌطعِحر فٌّح١ٌة فٌٝ وحـة فٌفئحر ـٟ فٌّد ّم.     ٚ ،ٚتطف١ٍ فٌفمؽ
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٠ٚعع فالٔعِحج فًٌّؽـٟ ِح ب١ٓ  ،ٌّحٌٟ ٠كح ع  ٍٝ تسم١ك فالق مؽفؼْ فٌ ٛقم ـٟ فٌهّٛي فا -3

 مؽفؼ فٌّحٌٟ ِئنؽف  خ١عف   ٍٝ فل ًحظ فٌبٍع .  فٌهّٛي فٌّحٌٟ ٚفالق 

 .  فٌٝ تسم١مٙح٠عع فٌهّٛي فٌّحٌٟ ِٓ فٌك١حقحر فٌسع٠ثة ٚفٌ ٟ تكعٝ فٌىث١ؽ ِٓ فٌعٚي  -4

ِٛفوبة فٌ طٛؼفر فٌ ىٍٕٛخ١ة ٚفٌ م١ٕة ٚفًٌّؽـ١ة ـٟ تط٠ٛؽ فًٌّحؼؾ اغ تكح ع ٘ػٖ فٌ م١ٕة  -5

بهىً ٚفقم ٌٚػٌه ٠عع فٌهّٛي فٌّحٌٟ فظفس فٌ ٛـ١ؽ  فًٌّحؼؾ  ٍٝ ؾ٠حظس تمع٠ُ فٌطعِحر فًٌّؽـ١ة

 فٌٕمعٞ ٌٍّٕٛ فالل ًحظٞ.   

٠ّىٓ فٌ عؽؾ  ١ٍٙح  ،ِحؾفٌإ ٕ٘حن يعٛبحر ٚتسع٠حر تٛفخٙٙح  ١ٍّحر فٌهّٛي فٌّحٌٟ     

 .( 31:  2015،( )فٌمحَٟ 31: 2017 ،)بٕٙحؾ

فظٙؽر لح عس فٌب١حٔحر ِٓ ضلي فًٌعٛبحر ٚفٌ سع٠حر فٌ ٟ تٛفخٗ فٌعٚي فٌّٕطفُة فٌعضً اغ  -1

%( ِٓ 30ٚفٌػٞ تُّٓ فٌ مؽ٠ؽ فْ ) ،ٌٟتس١ٍٍٙح فْ ِئنؽ فٌهّٛي فٌّحٌٟ فٌعحٌّٟ ٌٍبٕه فٌعٚ

%( ِٓ فٌعٚي  58) ِمحؼٔة ِم 2011فٌبحٌؽ١ٓ ـٟ ٘ػٖ فٌعٚي لحِٛف بع١ٍّحر فظضحؼ٠ة ـٟ قٕة 

%( ِٓ فٌعٚي 45ِم ) ِمحؼٔة ح  ًِؽـ١ ح  %( ِٓ فٌبحٌؽ١ٓ زكحب11فق عًّ ) ،فٌّؽتفعة فٌعضً

 فٌّؽتفعة فٌعضً.  

ِٓ فٌفئحر فٌ ٟ ال ت عحًِ ِم فًٌّحؼؾ ـٟ بعٍ فٌسحالر ٚغٌه بكب   عَ  سٕ٘حن ٔكبة وب١ؽ -2

 ٌٍٛف ر فٌ ٕظ١ّ١ة فٌفعحٌة.  فٚخٛظ ق١حقحر يس١سة بحًٌّحؼؾ ٚ عَ تٕظ١ُ 

فغ أظٙؽر  ،١ٌٗٝ فنطحو ؼ١ؽ ِئ١ٍ٘ٓ ٌٍسًٛي  ٠ٍ ُ ـٟ فؼٍ  فالز١حْ تمع٠ُ فال  ّحْ ف -3

 بعٍ فٌ محؼ٠ؽ ِٓ تعؿ٠ؿ فال  ّحْ ظْٚ ِؽف حس فٌ ىٍفة ٚ٘ػف ٠ئظٞ فٌٝ  عَ فالق مؽفؼ فٌّحٌٟ.  

 َعؿ فالٔظّة فٌّح١ٌة ٚفًٌّؽـ١ة ِٓ ِٛفوبة تطٛؼ فٌ ىٍٕٛخ١ح فٌّح١ٌة فٌسع٠ثة.   -4

   فًٌعٛبحر ٚفٌ سع٠حر ـٟ ِكحّ٘ة فٌمطح  فًٌّؽـٟ ـٟ ِدحالر فٌّكئ١ٌٚة فٌّد ّع١ة. -5

يعٛبة فٌسًٛي  ٍٝ فٌطعِحر فٌّح١ٌة ٚفٌ ٟ تىْٛ بع١عس  ٓ ِ ٕحٚي فٌىث١ؽ ِٓ فالنطحو  -6

بكب  فٌمًٛؼ ـٟ فالقٛفق ٚفٌسىِٛحر ؼـعإ ِٓ تىح١ٌؿ ٘ػٖ فٌطعِة لع  خعٍإ ِٓ فًٌع  

ٚـٟ بعٍ فٌسحالر ـؤْ فٌطعِحر تىْٛ ؼ١ؽ ِ حزة بكب  فٌعمبحر فٌمح١ٔٛٔة  ،فٌسًٛي  ١ٍٙح 

 ٚفٌ ٕظ١ّ١ة. 

ٌٍهّٛي فٌّحٌٟ ِطحِؽ  ع٠عس ِٚ ٕٛ ة تٛفخٙٙح فًٌّحؼؾ ٚ٘ػٖ فٌّطحِؽ ت دكع بحالتٟ      

 (:44: 2016،)ض١ًٍ 

  عَ تٛفـؽ فٌب١ٕة فٌ س ١ة فٌُؽٚؼ٠ة ٚفٌلؾِة ٌٍ ٛقم ـٟ فٌهّٛي فٌّحٌٟ.  -1

  عَ ت١ٙئة فٌب١ئة فٌ ٕظ١ّ١ة ٚفٌمح١ٔٛٔة ٚفٌؽلحب١ة فٌّٛفت١ة.   -2



 

51 
 

ٕ٘حن ِطحِؽ ضحية بحًٌّحؼؾ ٚفٌ ٟ ت ّثً بحز ّح١ٌة  ،هّٛي فٌّحٌٟفٌّطحِؽ فٌّ ؽ١ؽس ٌٍ -3

ٚوػٌه فِىح١ٔة  ،عِحر فٌّح١ٌة  ٓ فٌؿبح ٓ فٌسح١ٌٓفض لؾ ضًح ى) فٌؿبح ٓ فٌّك بعع٠ٓ ( ِٓ فٌط

 ِٓ ؾ٠حظس فٌّطحِؽ فال  ّح١ٔة.  ِٕٗر فال  ّحْ ِٚح ٠ ؽت   ١ٍ ِعح١٠ؽ ٓ بعٍ  بعُٙحتطٍٟ 

 ٚ عَ ِعؽـة يٛؼس فٌؿبح ٓ أٚ فٌّٛلم.  ،تسع٠ع ٠ٛ٘ة فٌؿبح ٓ أْ بعٍ فٌّطحِؽ تىّٓ ـٟ -4

اغ  ،ٚخٛظ  للة ٚث١مة ب١ٓ فٌهّٛي فٌّحٌٟ ٚفالق مؽفؼ فٌّحٌٟ اٌٝٚأنحؼر بعٍ فٌعؼفقحر          

ٚزًٌُٛٙ   ٍٝ  ٌألـؽفظ٠ٙعؾ فٌهّٛي فٌّحٌٟ فٌٝ تسك١ٓ فٌظؽٚؾ فٌّح١ٌة ٚؼـم ِك ٜٛ ِع١هة 

ٚخٛظ بعٍ فٌعمبحر ٚفٌ سع٠حر ـٟ  ب ىح١ٌؿ ِٕطفُة ِٚمبٌٛة ٚلع تب١ٓفٌطعِحر فٌّح١ٌة فٌؽق١ّة 

ـمحَ  عظ ِٓ فٌبحزث١ٓ ـٟ فخؽفم ِمحؼٔة ب١ٓ  ،و١ف١ة ل١حـ فٌهّٛي فٌّحٌٟ ٚفٌٛيٛي فٌٝ ِئنؽفتٗ

ٚفق ٕحظف فٌٝ ٘ػٖ فالبسحث ـمع تُ فٌٛيٛي فٌٝ ٚخٛظ  ،ٛي فٌّحٌٟ ٚفٌّ ؽ١ؽفر فالل ًحظ٠ةفٌهّ

 2018  ،) ٔٛـً بعُح  ي فٌّحٌٟ ٚفالق مؽفؼ فٌّحٌٟ فغ ٠ع ُ بعُّٙح  للة فؼتبحِ ب١ٓ فٌهّٛ

:11.) 

فْ ِٓ فًٌع  تسم١ك فٌهّٛي  اٌٝ ـٟ تمؽ٠ؽ2015ٖـمع أنحؼ يٕعٚق فٌٕمع فٌعؽبٟ  حَ   

ٚفْ ِٓ فًٌع  تًٛؼ فق ّؽفؼ فالق مؽفؼ فٌّحٌٟ بٛخٛظ  ،فٌّحٌٟ ظْٚ ٚخٛظ فق مؽفؼ ِحٌٟ 

وّح ٠ّىٓ  .فالل ًحظٞ التؿفي ِك بععس ِٓ فٌطعِحر فٌّح١ٌةٔكبة ِ ؿف٠عس ِٓ فٌكىحْ ٚفٌمطح  

ٚوػٌه ٠كح ع  ،ٌٛقحِة ب١ٓ فالق ثّحؼفر ٚفٌٛظف مٌٍهّٛي فٌّحٌٟ ِٓ فْ ٠سكٓ ِٓ وفحمس  ١ٍّة ف

ؽقّٟ ٚ٘ػف ٠ئظٞ فٌٝ تع ١ُ فٌ ٍٝ ؾ٠حظس ٔكبة فٌمطح  فٌّحٌٟ فٌؽقّٟ  ٍٝ زكحن فٌمطح  ؼ١ؽ 

ؽس تهىً ٠طى فاليٛي ـؤْ فٌطكح ؽ فٌٕحتدة ِٓ فٌمؽٌٚ فًٌؽ١فِح ـ١ّح . ـعح١ٌة فٌك١حقة فٌٕمع٠ة

ٚبحٌٕٙح٠ة ـؤْ ؾ٠حظس فٌهّٛي  ،ٔظح١ِة تىْٛ فلً ِٓ فٌطكح ؽ فٌّ سممة ِٓ فٌمؽٌٚ فٌىب١ؽس ِطحِؽ

٠ئظٞ فٌٝ لعؼ فوبؽ ِٓ فالق مؽفؼ ٚ ٍٝ ِك ٜٛ ٚ٘ػف ِٕر ف  ّحْ فٌمؽٌٚ فًٌؽ١ؽس  اغففٌّحٌٟ 

يٕح  فٌمؽفؼ ٚفٌك١حقحر ِٓ تسم١ك تٛفؾْ ب١ٓ فٌهّٛي فٌّحٌٟ ٠ٚك ط١م  ِمعِٟ فٌطعِحر فٌّح١ٌة

 ،ٚفالق مؽفؼ فٌّحٌٟ ٚغٌه ِٓ ضلي تم٠ٛة ٚتسك١ٓ فٌؽٚفبّ ب١ٓ فٌهّٛي فٌّحٌٟ ٚفالق مؽفؼ فٌّحٌٟ

 ،ٚ عَ فٌ عضً بحٌك١حقحر فٌ ٟ تع ُ تفع١ً فزعّ٘ح فالضؽ قٜٛ ـٟ فٌّعٜ فٌم١ًؽ فٚ فٌّ ٛقّ 

ر فٌّح١ٌة ٚفٌٕمع٠ة  ٍٝ فالضػ بع١ٓ فال  بحؼ َّحْ ٚيٛي ٚوػٌه ٠ طٍ  ِٓ ٚفَعٟ فٌك١حقح

   Morgan&Ponties,2014:5 ).)  .فٌطعِحر فٌّح١ٌة ِٓ ضلي فٌ ٛقم ِٓ لح عس فٌهّٛي فٌّحٌٟ

ٚوػٌه ٠ئثؽ فٌهّٛي فٌّحٌٟ ـٟ فالق مؽفؼ فٌّحٌٟ بًٛؼس ِبحنؽس ِٓ ضلي بعٍ ِح   

ؤث١ؽ فٌهّٛي فٌّحٌٟ ٕٚ٘ح ٠ّىٓ ت١َٛر ت ،فٌعؼفقحر فٌ ٟ تعحٍِإ ِم ٘ػ٠ٓ فٌّ ؽ١ؽ٠ٓ ٗفنحؼر ف١ٌ
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 أظٔحٖ: ي فال٠دحب١حر ٚفٌكٍب١حر فٌطحية بٗ ٚوّح ِب٠ٚٓ١ ُ غٌه ِٓ ضلـٟ فالق مؽفؼ فٌّحٌٟ 

.(Amatas&Alireza,2015:42)     

 االثار االٌجابٌة  

ٌؿ٠حظس ال فلؽفٌ فٌهؽوحر فًٌؽ١ؽس ِّح ٠مًٍ ِٓ فٌؿ٠حظس ـٟ ت٠ٕٛم فاليٛي فًٌّؽـ١ة ٔ ١دة  -1

ٚ٘ػف ِٓ نؤٔٗ فْ ٠مًٍ ِٓ فٌسدُ فٌٕكبٟ  ٞ  ،ِدًّ ِطحِؽس ِسفظة فٌمؽٌٚ فًٌّؽـ١ة

 ِم ؽٌ ِٓ فٌّسفظة فالخّح١ٌة ٌٍمؽٌٚ ٚفٌسع ِٓ تمٍبحتٙح.

ِٓ  ؾ٠حظس فٌهّٛي فٌّحٌٟ ٠ّىٓ أْ ٠كُٙ ف٠ُح  ـٟ ٔمً فـًُ ٌٍك١حقة فٌٕمع٠ة الْ زًة وب١ؽس -2

فٌٕهحِ فالل ًحظٞ ت سؽن  ٓ ِؽ٠ك فقعحؼ فٌفح عس ِٚٓ ثُ تكُٙ ف٠ُح  ـٟ ؾ٠حظس فالق مؽفؼ 

 فٌّحٌٟ.

ؾ٠حظس  عظ يؽحؼ فٌّعضؽ٠ٓ ِٓ نؤٔٗ تٛق١م زدُ ٚفق مؽفؼ لح عس فٌٛظف م ٚتم١ٍى فال  ّحظ  -3

  ٍٝ فًٌّحؼؾ ـٟ فٌ ٠ًّٛ )ؼ١ؽ فالقحق١ة(.

 االثار السلبٌة  

ٚ٘ػف وحْ  ،ٌّدّٛ ة ِٓ فٌّم ؽ١َٓ ـٟ تطف١ٍ فٌّعح٠ؽ فٌطحية بحإللؽفٌفٌّسحٌٚة فٌٛفقعة  -1

وحٌؽ٘ٓ فٌعمحؼٞ ـٟ فٌٛال٠حر فٌّ سعس ِّح ٠ئظٞ فٌٝ  عَ فٌّكحُ٘ فٌؽ ١ف ـٟ نعس فالؾِة 

 فالق مؽفؼ فٌّحٌٟ.

 ٕع  عَ فٌ ٕظ١ُ فًٌس١ر ٌّئقكحر فٌ ٠ًّٛ فًٌؽ١ؽس ـؤْ فٌؿ٠حظس ـٟ فاللؽفٌ ِٓ لبً تٍه  -2

 ٠ّىٓ فْ تُعؿ ـعح١ٌة فٌ ٕظ١ُ ـٟ فالل ًحظ ٚؾ٠حظس ِطحِؽ فٌٕظحَ فٌّحٌٟ.فٌّدّٛ ة 

تعؽٌ فًٌّحؼؾ فٌٝ ِطحِؽ فٌكّعة فٌ ٟ تؿظفظ فغف وحٔإ تك ع١ٓ بًّحظؼ ت٠ًّٛ ضحؼخ١ة  -3

 ٚٚظح ؿ ضحؼخ١ة ِط ٍفة و م١١ُ فال  ّحْ. 

(financial Inclusion and financial Source Amatas  H& Alireza .Nsahara 

Africa p 42). 

فٌؿ٠حظس ـٟ ت٠ٕٛم فاليٛي فًٌّؽـ١ة ٔ ١دة ٌؿ٠حظس ـٟ ِ ّثٍة  ةدحب٠١ثحؼ اآٚخٛظ  ٠ ب١ٓ ِٓ  

 ٚ٘ػف ِٓ نؤٔٗ ،فلؽفٌ فٌهؽوحر فًٌؽ١ؽس أغ ٠مًٍ ِٓ ِدًّ ِطحِؽ ِسفظة فٌمؽٌٚ فًٌّؽـ١ة

تمٍبحتٙح. وّح ة فالخّح١ٌة ٌٍمؽٌٚ ٚفٌسع ِٓ ٠مًٍ ِٓ فٌسدُ فٌٕكبٟ  ٞ ِم ؽٌ ِٓ فٌّسفظ أْ

ـٟ ٔمً فـًُ ٌٍك١حقة فٌٕمع٠ة الْ زًة وب١ؽس ِٓ فٌٕهحِ  ُٙفْ ؾ٠حظس فٌهّٛي فٌّحٌٟ ٠ّىٓ فْ ٠ك

ـٟ ؾ٠حظس فالق مؽفؼ فٌّحٌٟ. ف٠ُح   ُٙفالل ًحظٞ ت سؽن  ٓ ِؽ٠ك فقعحؼ فٌفح عس ِٚٓ ثُ تك
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فق مؽفؼ لح عس ٚأض١ؽف  فْ فٌؿ٠حظس ـٟ  عظ يؽحؼ فٌّعضؽ٠ٓ ِٓ نؤٔٗ فْ ٠كح ع ـٟ تٛق١م زدُ ٚ

 فٌٛظف م ٚتم١ٍى فال  ّحظ  ٍٝ فًٌّحؼؾ ـٟ فٌ ٠ًّٛ. 

أِح فٌسحالر فٌكٍب١ة ـ  ّثً ـٟ فٌّسحٌٚة فٌٛفقعة ٌّدّٛ ة ِٓ فٌّم ؽ١َٓ ـٟ تطف١ٍ 

٠عع فٌّكحُ٘ فٌؽ ١ف ـٟ نعس فالؾِة وحٌؽ٘ٓ فٌعمحؼٞ ـٟ غ افٌّعح٠ؽ فٌطحية ـٟ فاللؽفٌ 

 ٠ئظٞ فٌٝ  عَ فالق مؽفؼ فٌّحٌٟ.  فٌٛال٠حر فٌّ سعس ٚ٘ػف

فٌؿ٠حظس ـٟ فاللؽفٌ ِٓ لبً تٍه ٚ ٚفْ  عَ فٌ ٕظ١ُ فًٌس١ر ٌّئقكحر فٌ ٠ًّٛ فًٌؽ١ؽس

فٌّدّٛ ة ٠ّىٓ فْ تُعؿ ـعح١ٌة فٌ ٕظ١ُ ـٟ فالل ًحظ ٚؾ٠حظس ِطحِؽ فٌٕظحَ فٌّحٌٟ. ٚوػٌه 

ؼ فٌ ٠ًّٛ فٌطحؼخ١ة ٠عؽٌ فًٌّحؼؾ فٌٝ ِطحِؽ فٌكّعة فٌ ٟ تؿظفظ فغف وحٔإ تك ع١ٓ بًّحظ

      ٚف٠ُح  فق عحٔ ٙح ـٟ فٌٛظح ؿ فٌطحؼخ١ة و م١١ُ فال  ّحْ.

 أهم مؤشرات قٌاس الشمول المالً وفق المعاٌر الدولٌة -4 

(  ٍٝ  GPFI( ِم تٛي١ة فٌهؽفوة فٌعح١ٌّة)G20ٌمع فتفك لحظس ِدّٛ ة فٌعهؽ٠ٓ )

ـٟ  ،ِّٚٙة ٌٍهّٛي فٌّحٌٟ ة ١كِدّٛ ة ِٓ فٌّئنؽفر ٚفٌ ٟ  ٍّإ  ٍٝ ل١حـ ثلثة فبعحظ ؼ

 ٚ٘ػٖ فالبعحظ  ٟ٘ : 2012لّة )ٌٛـ وحبٛـ( ـٟ ١ٔٛ٠ٛ 

Gpfl ),G20,2012,Financial lnclysion lndicators ) 

 .  ٚفٌٛيٛي الق طعفَ فٌدٛظس فٌسًٛي  ٍٝ فٌطعِحر فٌّح١ٌة – 1

 فق طعفَ فٌطعِحر فٌّح١ٌة.   -2

ِٓ فٌّئنؽفر فٌ ٟ تع ّع ٌم١حـ فٌهّٛي فٌّحٌٟ  ف   عظخٛظس فٌطعِحر فٌّح١ٌة .ٚغوؽر فٌٛث١مة  -3

ـٟ ظٚي فٌعحٌُ ٚفق عّحي ب١حٔحتٙح ٌّعؽـة ٔك  فٌ فحٚر ـٟ تمع٠ُ فٌطعِحر فٌّح١ٌة ٚفٔ هحؼ٘ح ب١ٓ 

 .( 34: 2016 ،ِئنؽفر فٌهّٛي فٌّحٌٟ فٌّع ّعس ظ١ٌٚح  )فبٛ ظ٠ةٚقٛؾ َٔٛر فٌكىحْ فٌبحٌؽ١ٓ. 

 فٌفئحر

ؾبح ٓ فًٌّؽؾ فٌبحٌؽ١ٓ )فالـؽفظ( زكحبحر فال٠عف  ٠ىْٛ ِئنؽ٘ح ٘ٛ ٔكبٗ ِئ٠ٛة ِٓ فٌبحٌؽ١ٓ  -أ

فٌػ٠ٓ ٠س فظْٛ بسكحن ـٟ ِئقكة ِح١ٌة ؼق١ّة. ٚفْ فالبعحظ فٌم١حق١ة ٌععظ فٌّٛظ ١ٓ ٌىً 

 ( ِٓ فٌىبحؼ. 1000( ِٓ فٌبحٌؽ١ٓ فٚ  عظ زكحبحر فٌٛظف م ٌىً )1000)
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ٔكبة ِٓ فٌهؽوحر فًٌؽ١ؽس ٚفٌّ ٛقطة فٌ ٟ تس فع حر ٠ىْٛ ِئنؽ٘ح زكحبحر فال٠عف  ٌٍهؽو -ن

بسكحن ٌعٜ ِئقكة ِح١ٌة ؼق١ّة. فِح فبعحظ٘ح فٌم١حق١ة تسك   عظ زكحبحر فال٠عف  ٌٍهؽوحر 

 فًٌؽ١ؽس ٚفٌّ ٛقطة / فخّحٌٟ  عظ فٌهؽوحر.

 ٍٝ  زكحن فال  ّحْ )فالـؽفظ( ٠ىْٛ فٌّئنؽ ٔكبة ِئ٠ٛة ِٓ فٌسحي١ٍٓ  ٍٝ لؽٌ ٚفزع -ج

( ِٓ 1000ٚبعع٘ح فٌم١حقٟ  عظ فٌّم ؽ١َٓ ٌىً ) ،فاللً ؼ١ؽ ِكعظ ِٓ ِئقكة ِح١ٌة ؼق١ّة

 ( ِٓ فٌبحٌؽ١ٓ. 1000فٌبحٌؽ١ٓ فٚ  عظ فٌمؽٌٚ ٌىً )

ٚبعع٘ح فٌم١حقٟ  عظ فٌفؽٚ   ، عظ فٌفؽٚ  ٠ىْٛ ِئنؽ٘ح  عظ فٌفؽٚ  فٌّٕ هؽس ـٟ فٌّٕحِك -ظ

 ( ِٓ فٌكىحْ فٌبحٌؽ١ٓ.1000ٌىً )

 عظ فخٙؿس فًٌؽفؾ فالٌٟ تمحـ بّئنؽ ٔكبة ِئ٠ٛة ِٓ فٌهؽوحر فًٌؽ١ؽس ٚفٌّ ٛقطة  -ـ ٘ 

ٚفبعحظ٘ح فٌم١حق١ة  عظ لؽٌٚ فٌهؽوحر فًٌؽ١ؽس ٚفٌّ ٛقطة ؼ١ؽ فٌّكعظس / فخّحٌٟ  عظ 

 فٌمؽٌٚ فٌمح ّة.

 ٔمحِ فٌطعِة فٚ فٌب١م فغ ٠محـ ِئنؽ٘ح بععظ ٔمحِ فٌب١م فٌّٕ هؽس ـٟ فٌّٕحِك ٚتىْٛ فبعحظ٘ح -ٚ

 ( ِٓ فٌكىحْ فٌبحٌؽ١ٓ.1000فٌم١حق١ة  عظ فٌفؽٚ  فٚ ٔمحِ فٌب١م ٌىً )

 عظ فخٙؿس فًٌؽفؾ فالٌٟ فغ فْ ِئنؽ٘ح ٘ٛ  عظ فخٙؿس فًٌؽفؾ فالٌٟ فٌّٕ هؽس ـٟ  -ؼ

 ( ِٓ فٌكىحْ فٌبحٌؽ١ٓ. 1000فٌّٕحِك ٚفبعحظ٘ح فٌم١حق١ة ٟ٘  عظ فخٙؿس فًٌؽفؾ فالٌٟ ٌىً )

فٌّعحِلر ؼ١ؽ فٌٕمع٠ة ز١ث تىْٛ ٌٙح  عس ِئنؽفر ِٕٙح فٌ س٠ٛلر فٌّح١ٌة ٚفًٌىٛن ٚ  -ؾ

ًٌٍؽفؾ فالٌٟ ٚتىْٛ فبعحظ٘ح فٌم١حق١ة بطحلة فال  ّحْ ٚبطحلة فٌطًُ ٚبطحلة فٌطًُ فٌّبحنؽ 

( ِٓ 1000 عظ فًٌىٛن ٌىً ) ،ٔكبة فٌؿبح ٓ فٌػ٠ٓ ٠ك مبٍْٛ زٛفالر ِح١ٌة ِس١ٍة فٚ ظ١ٌٚة

ٚ عظ بطحلحر فٌطًُ  ،( ِٓ فٌكىحْ فٌبحٌؽ1000ٓ١ عظ بطحلحر فال  ّحْ ٌىً ) ،فٌبحٌؽ١ٓفٌكىحْ 

  ( فٌؿ ِٓ فٌكىحْ فٌبحٌؽ١ٓ.  100 عظ فًٌؽفؾ فالٌٟ ٌىً ) ،( ِٓ فٌكىحْ فٌبحٌؽ1000ٓ١ٌىً )

فٌّعحِلر  بؽ فٌٙحتؿ فٌّسّٛي ٠ىْٛ ِئنؽ٘ح فٔ هحؼ ضعِة فٌعـم  بؽ فٌٙحتؿ فٌّسّٛي ب١ٓ  -ٞ

فالـؽفظ ٚفبعحظ٘ح فٌم١حق١ة ٟ٘ ٔكبة فالـؽفظ فٌػ٠ٓ ٠ك عٍّْٛ فٌٙحتؿ فٌّسّٛي ٌ كع٠ع ظـعحتُٙ فٌٝ 

 فٌكىحْ فٌبحٌؽ١ٓ. ٘ػٖ وحٔإ فبؽؾ ِئنؽفر فٌهّٛي فٌّحٌٟ ٚـك فٌّعح٠ؽ فٌع١ٌٚة. 
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" ظٚؼ فالٔ هحؼ فًٌّؽـٟ ٚفالن ّحي فٌّحٌٟ ـٟ فٌٕهحِ فالل ًحظٞ  ،ِحخع ِسّٛظ ،ظ٠ةأبٛ ) 

 ،خحِعة فالؾ٘ؽ ،و١ٍة فالل ًحظ ٚفٌعٍَٛ فالظفؼ٠ة ،ؼقحٌة ِحخك ١ؽ لكُ فالل ًحظ ،فٌفٍكط١ٕٟ"

 (.24: 2016 ،ؼؿس

 وسائل الدفع االلكترونٌة  -5

ِدّٛ ة ِٓ فالظٚفر ٚفٌ س٠ٛلر فالٌى ؽ١ٔٚة فٌ ٟ تمَٛ ببيعفؼ٘ح  بؤٔٙحتعؽؾ  

ٚوػٌه ٚق١ٍة ِٓ  ،ِٓ فظٚفر فال  ّحْ تعع أظفسفًٌّحؼؾ ٚت ّثً بحٌبطحلة فٌبلق ١ى١ة ٚفٌ ٟ 

ِٓ فٌبلق ه  ةفغْ ـٟٙ بطحل ،(20:  2015،ِٓ خحٔ  فٌؿبْٛ )فٌعؽ٠ٍ ٚبحل١ةٚقح ً فٌعـم 

اغ ٠ٍّه فٌسحًِ ٌٙػٖ فٌبطحلة  ،ٗؼلُ زكحب ،ثً )فقُ فٌؿبْٛتس ٛٞ  ٍٝ ِعٍِٛحر تطى فٌؿبْٛ ِ

ظفس ٚـحم. ٚتىْٛ  ٍٝ فٔٛف  ف تمع٠ُ تٍه فٌبطحلة ٌّٕر فال  ّحْ ٌ كع٠ع ثّٓ ٌهؽفم قٍعة أٚ ٠معِٙح 

٠ّٚىٓ فٌ عؽؾ  ١ٍٙح ِٓ ضلي   ،ِط ٍفة ِٕٙح ِح ٠ًعؼ ِٓ فٌّسلر فٌ دحؼ٠ة فٚ فًٌّحؼؾ

 .( 230: 2013 ،) فٌكٕٙٛؼٞ ف٢تٟ

 بطاقة االئتمان  -أ

٠ّٕٚر ِٓ ضلٌٙح  ،ح ً فٌعـم فالٌى ؽ١ٔٚة فٌسع٠ثةبطحلحر فال  ّحْ ِٓ أُ٘ ٚق عتع       

. فغْ ـحٌبطحلة لؽٌ ٠ّىٓ فق عّحٌٗ ٌهؽفم فٌّك ٍؿِحر ٠ٚ ُ فٌ كع٠ع الزمح ،فًٌّؽؾ ضّ ف  ّحْ

ٚفْ ( ١ٍِْٛ بطحلة  310سٛفٌٟ )بٌّ سعس اغ ٠معؼ  عظ فٌبطحلحر فًٌّؽـ١ة فٌّ عفٌٚة ـٟ فٌٛال٠حر ف

بطحلة فال  ّحْ  بحؼس  ٓ بطحلة بلق ١ى١ة يؽ١ؽس فٌسدُ نط١ًة تًعؼ٘ح فًٌّحؼؾ 

 ٓ ٚـٟ ٚفلم فالِؽ فٌبطحلة  بحؼس  ،نطحو ٌُٙ زكحبحر ًِؽـ١ة ِك ّؽس ٚفٌهؽوحر ٚتّٕر 

:  2018 ،)ؾ  ؽٞ ،فٌ كع٠ع الزمح لؽٌ ٠ك ط١م فٌّك ٍٙه فق عّحٌٗ  ٌهؽفم ِك ٍؿِحتٗ ِٚٓ ثُ

32 .) 

ِٚمبٌٛة  ٍٝ ٔطحق ٚفقم ِس١ٍح  ،أغْ تعع بطحلة فال  ّحْ أظفس ًِؽـ١ة ٌٍٛـحم بحالٌ ؿفِحر      

ٌٍٕمٛظ ٌعـم ل١ّة فٌطعِحر فٌّمعِة ٌسحًِ فٌبطحلة ٚتك عًّ ـٟ  ١ٍّحر ) فٌكس   ٚبع٠ل  ٚظ١ٌٚح 

فٌعـم ٌ كع٠ع فٌفٛفت١ؽ ٚؼ١ؽ٘ح ِٓ فٌع١ٍّحر( ٠ٚمَٛ فًٌّؽؾ بَٛم  ،فٌٕمعٞ ِٓ فًٌؽفؾ فالٌٟ

 ،قمؿ ٌبطحلة فال  ّحْ فٌ ٟ ٠ك طعِٙح فٌؿبْٛ ٠ٚط ٍؿ ٘ػف فٌكمؿ ِٓ ؾبْٛ فٌٝ فضؽ )  بع  

2016 :7 .) 
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 ( ٌوضح استخدام بطاقات األتمان3) الشكل                             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 بحال  ّحظ  ٍٝ ٚقح ً فٌعـم فالٌى ؽ١ٔٚةفًٌّعؼ: ف عفظ فٌبحزث             

ٌؿبْٛ بٕحم  ٍٝ فتفحق أٚ  مع  ٠ٖٚؽٜ فٌبحزث أْ بطحلة فال  ّحْ ِك ٕع ٠عط١ٗ ًِعؼ  

ب١ّٕٙح ٠ٍٚؿَ فٌعمع فًٌّعؼ ب كع٠ع ِه ؽ٠حر زحًِ فٌبطحلة ِٓ فٌ دحؼ فٌّ عحلع٠ٓ ِم فًٌّؽؾ 

فًٌّعؼ  ٍٝ زحًِ فٌبطحلة  ٚوػٌه تمَٛ بعـم ِكسٛبحتٗ فٌٕمع٠ة ِٓ فًٌّحؼؾ ِٚٓ ثُ ؼخٛ 

الق ١فحم ٘ػٖ فٌّعـٛ حر ـٟ ٚلإ الزك أٚ ٠كّر ٌٗ ب ع٠ٚؽ خؿم ِٓ فٌّبٍػ فٌٝ فٌهٙؽ فٌلزك ِم 

 فق مطح  فٌفح عس . 

 بطاقة الدفع  –ب 

ٟ٘ فٌبطحلة فٌ ٟ ٠ّىٓ فق طعفِٙح ِٓ لبً زحٍِٙح ٚتكّر ٌٗ ب كع٠ع ِه ؽ٠حتٗ  ٚتىْٛ   

فٌ دحؼٞ ٚالبع ِٓ زحٍِٙح فْ ٠مَٛ بب٠عف  ِكبك ز ٝ ٠ ّىٓ ِٓ ِمبٌٛة ٌعٜ فٌ حخؽ فٚ فٌّسً 

٠مَٛ فٌؿبْٛ ب س٠ًٛ  ،ـبعال ِٓ فالل ؽفٌ ِٓ ًِعؼ فٌبطحلحر ٚفٌ كع٠ع الزمح ،فق طعفَ فٌبطحلة

ٚأْ بعٍ فًٌّحؼؾ تسعظ فٌكس  بٙػٖ  ٌبح م  ٕع فق طعفِٗ ٌٙػٖ فٌبطحلةفالِٛفي فٌعح عس ٌٗ فٌٝ ف

٠ّٚىٓ  (.14:  2013 ،فٌعدّٟؼي١ع فٌؿبْٛ ٚغٌه تدٕبح ٌٍّطحِؽ) أٚ فٌبطحلة  ٕع ٔٙح٠ة فٌسكحن

ـُٙ بطحلة فٌعـم فٔٙح بطحلة فٌى ؽ١ٔٚة اغ تّىٓ فٌؿبح ٓ ِٓ ضلٌٙح فٌعـم ـٟ تحؼ٠ص ِسعظ ٚٚلإ 

ِع١ٓ ٠ٚىْٛ فٌ كع٠ع ِٓ ضلي ِٛلم فًٌّؽؾ  ٍٝ فالٔ ؽٔإ ِٓ ضلي زكحن فٌؿبْٛ فٌدحؼٞ 

 (.30: 2003، ٠ٚ ُ غٌه ِمحبً ؼقَٛ )فًٌّحظٞ

 فٌّّٙة ) أْ بطحلة فٌعـم فالٌى ؽٟٚٔ بطحلة ًِؽـ١ة  فيبسإ ِٓ فالٔهطة ٠ٚؽٜ فٌبحزث      

فٌدحؼٞ  ٗفٌ ٟ تمَٛ بٙح فٌّئقكحر فٌّح١ٌة ٚفًٌّؽـ١ة ٚفٌ ٟ ٠ك ط١م زحٍِٙح قس  ِبحٌػ ِٓ زكحب

 استخدامات البطاقة

 أجهزة الصراف األلً من خالل 

 االعضاءمن خالل فروع البنوك 

 أنواعها من الشركات والمحالت المختلفةسلع بكافة 

 تلقً المنافع والخدمات من الفنادق والمكاتب والشركات 
 عملٌات شراء السلع والخدمات 

 عملٌات السحب النقدي 
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ِٓ  ف  ِظٙؽٚفيبسإ  ،ؼ ِمحبً ِح ٠س حخٗ ِٓ قٍم ٚضعِحرـٟ فًٌّؽؾ ٚوػٌه ٠ ُ تكع٠ع فٌ دح

      . ًؽ فٌعٌّٛة( ٠ طٍبٙحِظح٘ؽ فٌ طٛؼ ـٟ فٌس١حس فالخ ّح ١ة ٚفٌ دحؼ٠ة فٌ ٟ  

 البطاقة الذكٌة  -ج

بًٕح ة بطحلة تس ٛٞ  ٍٝ ؼلحلة زحقٛب١ة تطؿْ   ،لحِإ فٌهؽوحر فٌّح١ٌة فٌسحقٛب١ة

١ؽ ٔمع٠ة ِكدٍة ِح١ٌة ؼ ـ١ٙح فٌّعٍِٛحر ٚتطؿْ ـٟ فٌهؽ٠ّ فٌّّؽّٕ  ٠ٚمَٛ ٘ػف فٌٕظحَ بسفع ِبحٌػ

وّح فْ ٘ػف فٌٕٛ  ِٓ فٌبطحلحر ٠كّر   ف  فقحقح  ٚتكّر ٌٍؿبْٛ ِٓ فق عّحٌٙح ٚتعع خؿم ،بحٌبطحلة

ِٓ ضعِحر فٌعـم  ف  فقحقح  ٚتعع خؿم ،ح  أٚ ف  ّح١ٔ ح  ٌٍؿبْٛ بحض ١حؼ ِؽ٠مة فٌ عحًِ قٛفم وحْ ـٛؼ٠

 (. 89: 2003،فٌّك مب١ٍة ) فٌع١كٛٞ 

 بحؼس  ٓ ؼلحلة فٌى ؽ١ٔٚة يؽ١ؽس ـح مة فٌمعؼس ٠ ُ ـ١ٙح فٌدّم ب١ٓ ـحٌبطحلة فٌػو١ة ٟ٘        

ٌٚٙػٖ فٌبطحلحر  عس فٔٛف  ٚزك  فٌػفوؽس فٌ ٟ تس ٠ٛٙح ٠ّٚىٓ  ،س ِٚعحٌح ٔظحَ فالق عّحيفٌػفوؽ

فق طعفَ ٘ػٖ فٌبطحلحر ٌٍعـم  بؽ فالٔ ؽٔإ ٚؼ١ؽ٘ح ِٓ فٌهبىحر ٚتعًّ ِٓ ضلي لحؼة ِٛيٛي 

 (. 48: 2006 ،بٕظحَ ف لَ ) نىؽ٠ٓ

٠ٚؽٜ فٌبحزث أْ فٌبطحلة فٌػو١ة ) ٟ٘ ٚفزعس ِٓ فٔٛف  بطحلحر فٌعـم فالٌى ؽٟٚٔ ٠ٛظفٙح       

فًٌّؽؾ الق عّحي فٌؿبْٛ ـٟ ت١ِٛٓ فٌؽٚفت  بحالتفحق ِم فٌّٕحـػ فٌّع ّعس ِٓ لبً فًٌّؽؾ 

١ٌع فٚ ٚتكّر ف٠ُح فٌ س٠ًٛ ِٓ ؼي١ع فٌبطحلة فٌٝ ؼي١ع بطحلة فضؽٜ ٚتعفؼ ِٓ ضلي بًّة ف

 ٔظؽس  ١ٓ فٌؿبْٛ (.   

 الصراف االلً  -د

٠ّٚىٓ ٌٍؿبْٛ فق طعفَ  فٌعًّ فًٌّؽـٟ ة١ٌة  تّ آ( أٚي (ATMفًٌؽؾ  آالر تعع      

بطحلحر بلق ١ى١ة فٚ بطحلحر غو١ة ٚتّؽ٠ؽ ٘ػٖ فٌبطحلحر ظفضً ٘ػٖ ف٢الر فٌّ ًٍة فٌى ؽ١ٔٚح 

اغ اللإ ضعِحر فًٌؽفؾ فالٌٟ فلبحال ٚفقعح ِٓ  ،فًٌّؽؾ ٚفٌسًٛي  ٍٝ ِبحٌػ ٔمع٠ة بسحقٛن

فٌؿبح ٓ ٚ ٍٝ فض لؾ ـئحتُٙ اغ ٠ّىٓ فق طعفِٙح ـٟ  ١ٍّحر فٌكس  ٚفال٠عف  فٌٕمعٞ ٚتس٠ًٛ 

     .( 102: 2010 ، بع فٌطحٌك)الق فكحؼ  ٓ فٌؽي١عفالِٛفي ب١ٓ فٌسكحبحر ٌٕفف فٌهطى ٚف

٠عع فًٌؽفؾ فالٌٟ ِٓ فوثؽ فٌٛزعفر فالٌى ؽ١ٔٚة فق طعفِح ـٟ فٌطعِة فًٌّؽـ١ة ٚ    

٠ٚع ّع  ٍٝ ٚخٛظ نبىٗ ِٓ فالتًحالر تؽبّ ـؽٚ  فًٌّؽؾ فٌٛفزع فٚ ـؽٚ  وً فًٌّحؼؾ 

بٛفقطة ٔظحَ فٌ بحظي فالٌى ؽٟٚٔ ٠ٚمَٛ بحٌكس  ٚفٌ س٠ًٛ ٚفال٠عف  فٌّحٌٟ ٠ٚىْٛ  ٍٝ ظؼخٗ 

ٚقٌٙٛة ٚقؽ ة فٌ عحًِ ِم فٌّعٍِٛحر ِٓ ضلي فٌؽلُ فٌكؽٞ ٌٍؿبْٛ  ح١ٌة ِٓ فالِحْ ٚقؽ٠ة 

    .(7: 2017  ،أبؽف١ُ٘فالٌة )
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( ) ٘ٛ خٙحؾ فٌى ؽٟٚٔ  ٠ٛـؽ ٌؿبح ٓ ٠ٚATMؽٜ فٌبحزث بحْ فًٌؽفؾ فالٌٟ )       

فٌّئقكحر فٌّح١ٌة فخؽفم فٌّعحِلر فٌّح١ٌة ِٓ ضلي فٌبطحلة فًٌّؽـ١ة ٚفٌ ٟ ٠ك طعِٙح ؾبح ٓ 

فًٌّحؼؾ فٌ دحؼ٠ة ٌٍسًٛي  ٍٝ ِبحٌػ ٔمع٠ة ِٓ ضلي فٌؽلُ فٌكؽٞ فٌطحو بحٌؿبْٛ ٚفالـحظس 

ِٕة ٌ م١ًٍ فٌؽٚت١ٓ ٚفض ًحؼ فٌٛلإ ٚتمع٠ُ ضعِحر قؽ٠عة ِثً ) فال٠عف  فٌٕمعٞ ِٓ فٌسكحن 

 .ٚفٌكس  ( ِٓ ٚفٌٝ زكحن فٌطحو ٌىً ؾبْٛ

  ٔممطااٌبُغا:ا-هـا

ؽٟٚٔ بحًٌّؽؾ فٌػٞ ٠ّٕر فٌّٛفـمة  ٍٝ يسة أْ ٔمحِ فٌب١م تىْٛ  ٍٝ فتًحي فٌى 

اغ ت ُ فٌّسحقبة ب١ٓ فًٌّؽؾ ٚٔمحِ  ،فٌبطحلة فٌّك طعِة ٚ ٍٝ فِىح١ٔة قس  فٌّبٍػ فٌّطٍٛن

فٌب١م ٔمعف  فٚ زكحب١حُ ٠ٚ ُ غٌه ِٓ ضلي ـحتٛؼس فٌسكحن فٌ ٟ ٠مَٛ ببيعفؼ٘ح  فٌدٙحؾ فٌّع ّع ٌعٜ 

ر ٚفٌ فحي١ً فٌّ عٍمة بؽلُ زكحن فٌؿبْٛ ِٚمعفؼ فٌّبٍػ ٔمحِ فٌب١م ٚفٌ ٟ تس ٛٞ  ٍٝ وٍفة فٌب١حٔح

 (.72: 2007 ،) نحـٟ ف٢ٌةٚؼلُ  فٌّكسٛن ٚفٌ حؼ٠ص ٚفٌٛلإ ٚوػٌه ٠ُُ ؼلُ فٌع١ٍّة

ف٢الر فٌ ٟ تٕ هؽ ـٟ فٌّئقكحر فٌ دحؼ٠ة ٚفٌطع١ِة بىحـة  بؤٔٙحٔمحِ فٌب١م  تٛيؿٚ       

فٔٛف ٙح اغ ٠ك ط١م فٌؿبْٛ ِٓ فق عّحي فٌبطحلحر فٌبلق ١ى١ة فٚ فٌػو١ة ٌٍم١حَ ب كع٠ع فٌّعـٛ حر 

فٌى ؽ١ٔٚح  اغ ٠ ُ تّؽ٠ؽ ٘ػٖ فٌبطحلة ظفضً ف٢الر ٚفٌ ٟ تىْٛ ِ ًٍة  ٗطًُ ِٓ زكحبفٌِٓ ضلي 

     (.30: 2008 ،ؾ ) فٌهّؽٞ ٚفٌعبعالر فٌى ؽ١ٔٚح  بسكحن فًٌّؽ

فٌّٕحـػ فٌ ٟ تمَٛ فًٌّحؼؾ فٌ دحؼ٠ة   بؤٔٙح٠ٚؽٜ فٌبحزث فْ ٔمحِ فٌب١م ) تعؽؾ        

 ،ٙح ِٓ ضلي قس  فٌّبحٌػ فٌّطٍٛبةب ٛظ١فٙح ٌ ٛـ١ؽ ٌٚ مع٠ُ ضعِحتٙح فًٌّؽـ١ة ٌؿبح ٕٙح ِٚك ف١ع٠

معف أٚ زكحب١ح   بؽ ـحتٛؼس فٌسكحن ٚفٌ ٟ تًعؼ٘ح اغ ت ُ فٌّسحقبة ب١ٓ ٔمحِ فٌب١م ٚفًٌّحؼؾ فِح ٔ

فٌسكحن  .ٚ ٍّةفالخٙؿس فٌّع ّعس ٌعٜ ٔمحِ فٌب١م ٚفٌ ٟ ت ُّٓ وحـة فٌب١حٔحر ٚفٌ فحي١ً ِٓ ؼلُ 

 ٓ ِؽ٠مٙح تُ فخؽفم  ٚفٌ ٟة ٌالِٚمعفؼ فٌّبٍػ فٌّكسٛن ٚتحؼ٠ص فٌكس  ٚٚلإ فٌكس  ِٓ ف

ٚفٌىٟ وحؼظ ـٟ فٌعؽفق ٚلحِإ بعـم بعٍ  ظوحؼف٠ُح ٚظفإ فٌؽٚفت  فٌّحق ؽ  ، ١ٍّة فٌكس 

 فٌّك سمحر ٌعٜ فٌّٛالر ٚوػٌه ـٟ تعبئة فٌٙحتؿ.  

  اٌمشوضا:ا-و

فٌمؽٌٚ ِٓ فٌّٛفؼظ فالقحق١ة فٌ ٟ ٠ع ّع  ١ٍٙح فًٌّؽؾ ـٟ فٌسًٛي  ٍٝ  عتع

فغ تّثً فٌمؽٌٚ ـٟ ١ِؿف١ٔحر فًٌّحؼؾ فٌ دحؼ٠ة ٔكبة وب١ؽس ٚفٌ ٟ تئظٞ فٌٝ  ،فال٠ؽفظفر 

ٌإل٠ؽفظفر تّىٓ فًٌّحؼؾ ِٓ ظـم فٌفح عس ح  ح  فٌفٛف ع ٚفٌعّٛالر فٌ ٟ تعع ًِعؼ فقحقفؼتف
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بٛيفٗ فٌّك سمة ٌٍّٛظ ١ٓ فَحـة فٌٝ تعب١ؽ لعؼ ِٓ فالؼبحذ ِم فالز فحظ بدؿم ِٓ فٌك١ٌٛة 

    .(23: 2006 ،)نّحتة ٌٍكس  فز ١ح١ِح  

 ،ًٌٍّؽؾ فٌ دحؼٞ ح  ؼ ١ك  حِل  وّح ٠عع ِٕر فٌمؽٌٚ فتحزة فال  ّحْ ٌٍٕهحِ فٌ دحؼٞ 

ـ١ٗ ِطحِؽس وب١ؽس  ٕع فاللؽفٌ  فٌٛلإ ٔفكٗأوبؽ ٚـٟ  ف  ٚتسمك فٌمؽٌٚ بّط ٍؿ فٔٛف ٙح  ح ع

   (.256: 2000،) م١ً 

 الحكومة االلكترونٌةمؤشرات مفهوم وثانٌاً: 

٠ع ّع بهىً  ٚفٌػٞ ـٟ فٌبٍعفْ فٌٕح١ِة ٚالق١ّحِفَٙٛ فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ِفِٙٛح زع٠ثح  ٠عع       

فٌّدحالر ٌ ٛـ١ؽ  ِط ٍؿـٟ   ٍٝ فق طعفَ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ٚفالتًحالر فٌسع٠ثة  فقحـ

فٌمح عس فالقحق١ة ٌٍسىِٛة فٌ م١ٍع٠ة  فالِؽ  تعع فٌّعحِلر فٌٛؼل١ة بّثحبة  غا ،فٌطعِة ٌٍّٛف١ِٕٓ

 ـمع ،سىِٛحرٌٍ فٌعفضٍٟ ٚفٌطحؼخٟ  ٍٝ فٌّك ٜٛ فٌػٞ ؾفظ ِٓ يعٛبة فالتًحي ب١ٓ فٌّئقكحر

 ـُل  ٓ ،تٛـ١ؽ فٌطعِحر ِدحي ـٟ فًٌّؽـ١ةطعِة ٌٍ ٍِسٛظح   تطٛؼف   ٘ػف فٌّفَٙٛ أَحؾ

فَحـة فٌٝ تعؿ٠ؿ فٌسًٛي  ٍٝ فٌّعٍِٛحر ٚفؾفٌة  ، للة فٌسىِٛة بحٌّٛفِٓ ٚفال ّحيتسك١ٓ 

ضطٛس  تععفٌسٛفخؿ فِحَ تمع٠ُ فٌطعِحر فٌعحِة  بؽ نبىة فالتًحالر فٌع١ٌٚة )فالٔ ؽٔإ ( ٚفٌ ٟ 

 ِم ؼبطٙحوحـة فٌّئقكحر فٌسى١ِٛة ِٓ ضلي   إنٍّ غاخع٠عس ٌٍ فح ً ِم ِعط١حر فٌمؽْ فٌدع٠ع 

 .  فٌسىِٛحر ٚفٌّئقكحر  قح ع  ٍٝ تسك١ٓ وفحمس  ِح نبىة فٌى ؽ١ٔٚة ِٛزعس ٚ٘ػف بٛيفٙح بعٍ

 مفهوم الحكومة اإللكترونٌة وركائزها.  

     مفهوم الحكومة االلكترونٌة -أ

فْ تطٛؼ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ٚفالتًحالر لع خعً فٌّئقكحر تك طعَ فٌ ىٍٕٛخ١ح فٌسع٠ثة   

 اغ ٍٝ فٔٙح ِؽتبطة بٛخٛظ ب١ٕة تس ١ة فقحق١ة ِٓ فٌ ىٍٕٛخ١ح  ،ـٟ ِعحِلتٙح فٌعفض١ٍة ٚفٌطحؼخ١ة

تّىٓ فٌّٛفِٓ ِٓ فٌسًٛي  ٍٝ فٌّعٍِٛحر بؤقؽ  ٚلإ ٚبىفحمس  ح١ٌة ٚنفحـ١ة. ٌػٌه فض ٍفإ 

 :      ِح ٠ؤتٟ فم زٛي تعؽ٠ؿ فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ٟٚ٘ف٢ؼ

فٌّئقكحر ٚفٌّٛف١ِٕٓ  ب١ٓٚتس٠ًٛ فٌعللحر  تؽ١١ؽ ١ٍّة  بؤٔٙحـمع  ؽـٙح فٌٙٛل :        

ٚفٌٙعؾ ِٕٙح تمع٠ُ فٌطعِحر فالـًُ ٌٍّٛف١ِٕٓ  ،ٚغٌه ِٓ ضلي تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌسع٠ثة 

ٚتّى١ُٕٙ ِٓ فٌٛيٛي ٌٍّعٍِٛحر ٚ٘ػف ٠ٛـؽ ِؿ٠عف ِٓ فٌععفٌة ٚفٌهفحـ١ة ٚتسد١ُ ٌٍفكحظ ٚتعظ١ّح 

   (. 27:  2006 ،ٌٍٕفمحر ) فٌٙٛل ح  ٌٍعح ع ٚتطف١ُ
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فق طعفَ فالٌى ؽ١ٔٚة : بؤٔٙح  ١ٍّة  فٌسىِٛة ِفَٙٛ 2005ؽؾ فٌبٕه فٌعٌٟٚ  حَ وّح        

فٌّٕظّحر ٌ ىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌسع٠ثة ) ِثً نبىحر فٌّعٍِٛحر فٌعؽ٠ُة ٚنبىحر فالٔ ؽٔإ ( 

ٚ٘ػف  ،م فٌّٛف١ِٕٓ ِٓ فٌٛيٛي ٌٍّعٍِٛحرؽ فٌعللحر ١ِز١ث ٌع٠ٙح فٌمعؼس  ٍٝ تس٠ًٛ ٚتؽ١

 (.      19: 2009  ،٠ٛـؽ ِؿ٠عف ِٓ فٌهفحـ١ة ٠ٚؿ٠ع وفحمس فٌّئقكحر  ) ؾوٟ

١ح فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ِٓ ٚخٙة ٔظؽ فالُِ فٌّ سعس فٌٝ فْ فق طعفِحر تىٍٕٛخته١ؽ ٚ    

 ،ٚنبىحر ؼبّ فالتًحالر فٌطحؼخ١ة ّثً ؼبّ ِٛفلم فالٔ ؽٔإ فٌّعٍِٛحر فٌسع٠ثة ٚفالتًحالر ت

ِٚٓ ثُ تبٕٟ فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة لع ٠ئثؽ  ٍٝ  ،فٌسى١ِٛةٔظُ فٌسحق  فالٌٟ بٛفقطة فٌدٙحر ٚ

ِٓ خحٔ  ٚفٌّٛف١ِٕٓ ِٓ خحٔ  أضؽ ٟ٘ تطب١ك ٚفق طعفَ تم١ٕة  فٌعللة ب١ٓ فٌدٙحر فٌسى١ِٛة

فالتًحي ٚفٌّعٍِٛحر ـٟ خ١ّم ف خٙؿس فٌسى١ِٛة ٚتك١ًٙ فٌطعِحر فٌسى١ِٛة فٌّمعِة ِم 

ٚتعؽؾ  ( 18 - 17:و 2010،ٛظ فٌمعٚسفٌعحٌُ )ِسّ وحـة فٔسحم ِم فالضؽٜ فٌٛزعفر فٌسى١ِٛة

فالٔ ؽٔإ ٌٍٛيٛي فٌٝ زىِٛحر  ٚالق١ّحفق طعفَ تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ٚفالتًحالر  بؤٔٙحف٠ُح  

 ( 99: و2010 ،فـًُ. )خّحي قحٌّٟ

ٚال تم ًؽ فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة  ٍٝ فق عّحي تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ٚفالتًحالر ٌ مع٠ُ 

ح ٟ٘ ي١حؼة ٌٛفلم خع٠ع ِٚ طٛؼ ٠ٙعؾ فٌٝ  للحر ِ بحظٌة ب١ٓ فٌطعِحر ٌٍّٛف١ِٕٓ ـسك  ٚفّٔ

 ،) بحـ بعؼفْ .فٌّئقكحر فٌسى١ِٛة ِٓ خٙة ٚخّٙٛؼ فٌّك ف١ع٠ٓ ِٓ ضعِحتٙح ِٓ خٙة فضؽٜ

 .(46:و2004

ِٚٓ ٚخٙة ٔظؽ فٌبحزث ـحْ فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة : ٟ٘ فق عّحي تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر       

٠ٚ ّثً غٌه ـٟ فٔدحؾفر فٌطعِحر  ،ٚتسك١ٓ ٚتعب١ؽ فٌهئْٚ فٌعحِةفٌسع٠ثة ٚفالتًحالر ٌ ط٠ٛؽ 

ٚتىْٛ بطؽ٠مة ِعٍِٛحت١ة تع ّع  ،فٌسى١ِٛة أٚ فٌّ عح١ٍِٓ ِعٙحفٌسى١ِٛة فٌؽق١ّة قٛفم فٌدٙحر 

 بة فٌطعِة. ٍٝ فالٔ ؽٔإ ٚفٌ م١ٕحر فٌسع٠ثة ٚـك َّحٔحر تسّٟ فٌّك ف١ع ٚفٌدٙة يحز

 ركائز الحكومة االلكترونٌة   -ب 

 أْ ـىؽس فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة تمَٛ  ٍٝ فؼبم ؼوح ؿ :      

 2010،تكح ع  ٍٝ تبك١ّ فالخؽفمفر ٚتك١ٍٙٙح ٚ٘ػف ٠كح ع  ٍٝ ضفٍ فٌٕفمحر.)خّحي قحٌّٟ -1

 (. 103:و

تك١ًٙ ٚتكؽ٠م ـٟ تمع٠ُ فٌطعِحر ٚ٘ػف ق١ّىٓ فٌدّٙٛؼ ِٓ فتّحَ فخؽفمفتُٙ ِم فٌعٚف ؽ  -2

 .(139: و 2009 ،فٌسى١ِٛة  بؽ فالٔ ؽٔإ )أ٠ّٓ فٌٕسؽفٚٞ
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ٚ٘ػف ٠كح ع  ٍٝ ر ٚفٌ ٟ ٠ طٍبٙح فٌٕظحَ فٌدع٠ع فٌٛظح ؿ ٚفٌطعِح ٍٝ طٍ  ف٠ٌكح ع ـٟ ؾ٠حظس  -3

ٍِة بحإلَحـة فٌٝ خػن فٌهؽوحر فٌعح ،فٌطبؽفر فٌٝ فٌبٍعفٌّٙحؼفر ٚ فق مطحن فٌىث١ؽ ِٓ فيسحن

 (.376: و  2008 ،)ضحٌع ِّعٚذ فبؽف١ُ٘ـٟ لطح  تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر 

( قح ة ِم 24تكح ع فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة  ٍٝ تسم١ك فتًحي ظف ُ بحٌدّٙٛؼ ٚ ٍٝ ِعٜ ) -4

 فٌمعؼس  ٍٝ تؤ١ِٓ وحـة فالز ١حخحر فٌطع١ِة ٌٍّٛف١ِٕٓ. 

 وعناصرهامٌة الحكومة االلكترونٌة وأهدافها أه  -2 

 أ١ّ٘ة فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة  -أ 

ت سمك فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ِٓ ضلي فظؼفن زم١مة فْ فٌعحٌُ ف١ٌَٛ فيبر ٠سىُ فٌّد ّم 

 ،مٌة ٚفٌّؽٚٔة ٚفٌسىُ فًٌحٌرنؽِٚ فقحق١ة ٟ٘ فٌّكح ةفْ ٠ ١ّؿ بثلثٚ ٗ ٍٝ فٔٗ ِ معَ  ١ٍ

خحمر فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة بعع ظٙٛؼ  اغ ،فالقحق١ة ٌٍسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ٚفٌ ٟ تّثً فٌؽوح ؿ

ٚفْ فيلذ ٘ػف فالِؽ تُ بسث  ٓ قبً  ،يٛؼ فٌفكحظ فالظفؼٞ ٚفٌّحٌٟ  ـٟ فٌّد ّم ِٚئقكحتٗ

حؼ فٌفكحظ ِٚٓ ثُ فٌعًّ  ٍٝ ٌٍّعحٌدة ـىحٔإ فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ٟ٘ فٌعلج فٌٛفلٟ ِٓ فٔ ه

 ١ُحر فاليلذ فالظفؼٞ فْ ٠ٍؿَ فٌّئقكحر فٌسى١ِٛة بّّٕ فٌّؽٚٔة ٚوّح فْ ِٓ ِم ،ِٕعٗ

١ٕٓ ٚفٌَٛٛذ ـٟ ِٕٙح  ٍّٙح ٚت ١ر ٚيٛي فٌّعٍِٛحر بدع٠ة  ّح تمَٛ بٗ ِٓ ف ّحي ٌٍّٛفِ

ٚفِح بحٌٕكبة ٌألخٙؿس فٌسى١ِٛة ـؤٔٙح ت بم ِؽق تٛي١ً فٌّعٍِٛحر ١ٌٚف فق دحبة ٌطٍبحتُٙ ـمّ. 

 .ِ ععظس ٌٍٕمً ٚفٌ ٛي١ًفؼس لٕٛفر ٚفٌطعِحر ِٓ فظ

ٚبحٌؽؼُ ِٓ فق ّؽفؼ تٛي١ً فٌّعٍِٛحر ٚفٌطعِحر فٌّ ععظس بحٌطؽق فٌ م١ٍع٠ة ِثً   

فق طعفَ فٌفحوف فٚ فٌ ٍفْٛ أٚ فٌطؽق ف١ٌع٠ٚة فال فْ فٌٙعؾ فالقحـ ٚفالُ٘ ٘ٛ تسك١ٓ خٛظس 

ًّ  ٍٝ تطف١ؿ ٚوػٌه ِٓ فٌعٛفًِ فال٠دحب١ة ٌٍسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ـؤٔٙح تع ،فٌطعِحر ٚتٛـ١ؽ٘ح

هؽ ١ة فٌّس ٍّة ِم فٌّكئ١ٌٚٓ ٚفٌعح١ٍِٓ  ٔٙح فٚال تعٕٟ ٚلبً وً فٌٔكبة فٌعللحر فٌّهبٖٛ ؼ١ؽ 

ـٟ تك١ًٙ فٌّٙحَ  اغ تكُٙنٟم تعـك فٌّعٍِٛحر ٚ ل١ٔة تعفٌٚٙح  بؽ ٚقح ً فالتًحالر فٌّط ٍفة 

فٌمؽفؼفر ٚفٌمح ١ّٓ  ٚفٔٙح تٛـؽ تٛفيً فٌّٛف١ِٕٓ بًحٔعٟ .فٌّطٍٛبة َع ِط ٍؿ فنىحي فٌفكحظ

 ٍٝ فالِٛؼ ٌ سف١ؿ٘ح ـٟ ِسحيؽس فٌفكحظ ٚفخ ثحث خػٚؼٖ فٞ بّعٕٝ فضؽ فْ فٌسىِٛة 

فالٌى ؽ١ٔٚة تعٕٟ فالٔف حذ  ٍٝ فٌّد ّم ـ١ّح ٠ عٍك ب١ٙىً فٌدٙحؾ فٌسىِٟٛ ٚفٌٛظح ؿ ٚفٌك١حقحر 

٠ؿ فًٌّعفل١ة ٚوػٌه ف٠ُح ٠كُٙ ـٟ تعؿ مٌةفٌّح١ٌة ٌٍمطح  فٌعحَ ٚفٌػٞ ِٓ نؤٔٗ تعؿ٠ؿ فٌّكح

 (.  309:  2009 ،ٚزهع ٚتؤ١٠ع فٌك١حقحر فالل ًحظ٠ة فٌك١ٍّة) فٌؽـح ٟ
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 :  عناصر الحكومة األلكترونٌة -ب

 فْ ٔدحذ فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ٠ع ّع  ٍٝ تٛـؽ  عس  ٕحيؽ ِٓ فّ٘ٙح ِح ٠ؤتٟ : 

 األلً:  الحاسب -1

٠عع خٙحؾ  ز١ثأْ أخٙؿس فٌسحقٛن ٚفٌهبىحر تهىً أُ٘  ٕحيؽ تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر 

ئظ٠ٙح ـٟ فٌ عفٚي ٚزفع فٌسحقٛن فٌع حِة فالقحق١ة ـٟ تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر بكب  ٚظح فٗ فٌ ٟ ٠

فٌسحخة ظفضً ٚضحؼج فٌسىِٛة ٚزك  فِىح١ٔحر  ت طٍبٗ فغ ٠ ُ فض ١حؼ فالخٙؿس ٚـك ِح ،فٌّعٍِٛحر

فٌسىِٛة ٚؼحٌبح  ِح تٛفخٗ فٌهؽوحر يعٛبة ـٟ تسع٠ع ٔٛ  فالخٙؿس ٚفٌّععفر فٌّئٌفة ٌ ىٌٕٛٛخ١ح 

غ تىْٛ  ح١ٌة فٌ ىح١ٌؿ ِمحؼٔة ِم فٌبؽِد١حر فالضؽٜ ِّح ٠فؽٌ  ٍٝ فٌسىِٛة افٌّعٍِٛحر 

ِعضلر ِٚٓ بٛيفٙح خٙحؾ ٠مبً فٌب١حٔحر  ٗبؤ٠ٚٔعؽؾ فٌسحقٛن  ،فالخٙؿس ض ١حؼظؼفقة نحٍِة ال

فٌدٙحؾ ٠مَٛ بحق طعفَ فٌ ع١ٍّحر فٌّطؿٚٔة  ٍٝ  ز١ثثُ ٠عحٌح فٌب١حٔحر ِٓ ظْٚ تعضً فالٔكحْ 

     (.Alter Steven, 2002: p65) ،( 13 :2005 ،)ِد١ع زكحَٚفضؽفخٙح  ٍٝ نىً ِعٍِٛحر

 :الشبكات -2

فٌسحقبحر فًٌؽ١ؽس ٚفٌىب١ؽس ِ ًٍة ـ١ّح  تعؽؾ نبىة فٌسحق  فالٌٟ بحٔٙح ِدّٛ ة ِٓ  

ٚت ّسٛؼ ِّٙ ٗ Server)٠كّٝ فٌطحظَ) تٕطٛٞ فٌهبىة  ٍٝ خٙحؾ زحق  ؼ ١فٚؼحٌبح  ِح  ،ب١ٕٙح

فالقحق١ة ـٟ فتحزة فٌ طب١محر ٚ فٌبؽفِد١حر فٌّ ٕٛ ة  ٞ زحقبحر فضؽٜ ٚفٌ ٟ ٠طٍك  ١ٍٙح 

 . )520  :1995 ،) ؿس ِسّٛظ أزّع ض١ًٍ (Work Stationِسطحر  ًّ) 

فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة  ٕع فٌ ؤق١ف ٟ٘ نبىة فالٔ ؽٔإ ٚفالوك ؽ  ٙحتىٛٔ ٚفٌهبىحر فٌ ٟ

ـٟٙ تؽطٟ فٌىؽس فالؼ١َة ٚتّ ع فتًحالتٙح  بؽ ض١ِٛ  ِّٙٗنبىة فالٔ ؽٔإ  اغ تعع ،ٔحر

فِبؽفِٛؼ٠ة يؽؽٜ ٠ ُ ٔمً  ٛفِح فالٔ ؽٔإ ـٙ ، هؽفر فاللّحؼ فاليطٕح ١ة فٌكحبسة ـٟ فٌفٍه

فالٔ ؽٔإ فٌّسٛقبة بكؽ ة فٌُٛم ٚبًٛؼس نبة ـٛؼ٠ة ٠ٚ كم ٔطحق فٌسع٠ث  فٌّعٍِٛحر ِٓ 

 ،)ب١علٌٟٛفٌ دحؼ٠ة ٚفالوحظ١ّ٠ة فالٚقحِ ٍؿ  ٓ نبىة فالٔ ؽٔإ ٠ِٛح  بعع ٠َٛ ٚفال٘ ّحَ بٙح بّط 

   (.36: و2015

 : العنصر البشري -3

 .ٌٍّهؽٚ فٌّسؽن فالقحـ ٞ أُ٘  ٕحيؽ فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ٠ٚعع فٌعًٕؽ فٌبهؽ ٠عع

أْ فٌعًٕؽ فٌبهؽٞ ٠د  فْ  ُٙبعُ أغ ٠ؽٜ  ،ٌٍعًّ ـٟ ٘ػف فٌٕظحَ ٌٗػف ٠د  تؤ١ٍ٘ٗ ٚتعؼ٠ب

ـٟ  تك٠ُٙ دحٚؾ فظٚفر فٌ عؼ٠  ١ِٚحظ٠ٓ فٌ ىٌٕٛٛخ١ح ِٓ ضلي ٚخٛظ ِؽفوؿ فبسحث ِ طًًة 
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ٚـٟ فِحؼ فٌعللة ب١ٓ فٌعًٕؽ فٌبهؽٞ ٚٔظُ فٌّعٍِٛحر ـحْ  ،ـدٛس ٔمى فٌّعٍِٛحرقع 

     تطًى فٌعٕحيؽ فٌبهؽ٠ة فٌّ عحٍِة ِم فٌٕظحَ تهًّ فالتٟ:

ٚفٌ ٟ تعؽؾ بحٔٙح ِدّٛ ة فالٔهطة فٌ ٟ تهًّ تد١ّم ٚٔمً ٚزفع ِٚعحٌدة ٔظُااٌّؼٍىِمثاا-أ

 .فٌب١حٔحر ٌىٟ ٠ ّىٓ فٌعحٍِْٛ ِٓ فٌم١حَ بٛظح فُٙ بحٌهىً فٌّطٍٛن

ااٌبُمٔمثا-ب اِؼمٌجت ٟ٘ فٌٕظُ فٌ ٟ تمَٛ بع١ٍّحر تد١ّم فٌب١حٔحر ِٓ ًِحظؼ٘ح فٌّط ٍفة  ٔظُ

ظفض١ٍة وحٔإ فٚ ضحؼخ١ة ٚفخؽفم فٌع١ٍّحر فٌ هؽ١ٍ١ة  ١ٍٙح ٚفضؽفخٙح  ٍٝ نىً تمحؼ٠ؽ ٠ّىٓ 

 .(118 :2006،ِسّع ف١ًٌؽـٟ) فق عّحٌٙح بٛفقطة فالِؽفؾ ِٓ ظفضً ٚضحؼج فٌّئقكة

 :القانونٌةالحماٌة  -4

ْ تطب١ك ٔظحَ فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ٚتمع٠ّٙح ٌٍطعِحر ِٓ ضلي نبىة فٌّعٍِٛحر ٠س حج ا  

غ ٔى فٌمحْٔٛ فالِؽ٠ىٟ ا .فٌٝ تهؽ٠عحر ٚلٛف١ٔٓ ضحية تىفً ٘ػف فٌٕظحَ  ٍٝ أـًُ ٚخٗ

ٌبؽِد١حر ـه فٌ هف١ؽ ـٟ فِحؼ فٌّٛفظ فٌّهفؽس تطب١مح   ٍٝ تٛـ١ؽ فٌسّح٠ة 1998فًٌحظؼ قٕة 

ٚـٟ ظً فٌ طٛؼ فالل ًحظٞ ٚفٌ ىٌٕٛٛخٟ أيبسإ  .ٍهفحـ١ة فًٌّٕٛو  ١ٍٙح ـٟ ٘ػف فٌمحٌْٔٛ

ٌػٌه ٠عع فٌبٕحم فٌمحٟٔٛٔ ٌٍسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ِٓ فٌّٛف١َم فٌسكحقة  ،ف٢الر ًِعؼ ضطؽ خك١ُ

  (.137: و 2011 ،ّهحوً.)  بع فٌف حذ ِسّٛظ و١لٟٔٚفٌّّٙة فٌ ٟ تسع ِٓ فٌ

 ( ٌوضح عناصر الحكومة األلكترونٌة 4الشكل)
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 : أهداف الحكومة االلكترونٌة  -ج

 ِ ععظس ِٕٙح :  ح  فالٌى ؽ١ٔٚة ف٘عفـأْ ٌٍسىِٛة 

 ،تمع٠ُ فٌطعِحر ٚفٌّعٍِٛحر ٌٍّٛف١ِٕٓ فٌّس١١ٍٓ ٚزًٌُٛٙ  ٍٝ ضعِة قؽ٠عة ٚؼ١ؽ ِىٍفة  -1

وّح  ،هحؼو ُٙ ـٟ خ١ّم فٌمُح٠حفَحـة فٌٝ تّى١ٓ فٌّٛف١ِٕٓ ِٓ ِّحؼقة فٌع٠ّمؽف١ِة ِٚٓ ثُ ِ

ال ـ١ؽ فٌٛلإ ٚضفٍ فٌٛلإ فٌؿِٕٟ تعًّ  ٍٝ ؾ٠حظس وفحمس فٌٛزعفر فٌّس١ٍة ٚ٘ػف ٠ئظٞ فٌٝ تٛ

 (. 70و:  ِؽخم  ،فٌٙٛلٔدحؾ فٌّعحِلر )

ضٍك ب١ئة  ًّ فـًُ ٚغٌه بحق طعفَ تم١ٕحر فٌّعٍِٛحر   ٍٝتعًّ فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة  -2

ٚفالتًحي فٌسع٠ثة ـٟ فٌّٕظّحر ِٚٓ ثُ تؤق١ف ب١ٕة تس ١ة تكح ع فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة  ٍٝ 

سم١ك فٌ فح ً ٚفالٔك١حب١ة ٚتسك١ٓ فٌ ٛفيً ب١ٓ فٌسىِٛة ٚخٙحر فٌعًّ بىً ٠كؽ ِٓ ضلي ت

 (.    118و: 2006 ،فٌعًّ ) ِسّٛظ 

 ،فٌعٚي فٌعؽب١ة ـٟ فخ ّح  خحِعة .تسم١ك فالتًحي فٌفعحي ٚفٌ م١ًٍ ِٓ فٌ عم١عفر فالظفؼ٠ة -3

زعظر  عس أ٘عفؾ ت ًؿ بٙح فق ؽفت١د١حر فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة  ١ٔٛ٠2003ٛ 18 ،ف لْ فٌمح٘ؽس

 .(100: و2004 ،)زدحؾٞٚوحالتٟ : 

 تسم١ك وفحمس ٚ ح ع أوبؽ  ٍٝ فالق ثّحؼ.  -ف

 َّحْ فٌٕفحغ فٌكًٙ ٚفٌّؽ٠ر ٌطعِحر فٌسىِٛة ِٚعٍِٛحتٙح . -ن

 بٕحم ثمة فٌّك طعَ . –ج 

 فٌ ىحًِ ب١ٓ فٌطعِحر غفر فًٌٍة . -ظ 

 فٌطعِحر فٌ ٟ تك د١  الز ١حخحر فٌع١ًّ .تٛي١ً  -ٖ 

 (.                                com .hrdission .www://httpؾ٠حظس فن ؽفن فٌّٛف١ِٕٓ ـٟ فٌطعِحر ) -ٚ 

تمَٛ بؽبّ فٌمطح  فٌعحَ ِم فٌمطح  فٌطحو ِعح ٚتسإ ِظٍة ٚفزعس أٞ ال ٠ّىٓ بؤٞ زحي ِٓ  -4

تعع فٌسىِٛة نؽ٠ىح  ِّٙح ٌٍمطح  فٌطحو ٚغٌه  اغّٙح بعٍ ُفالزٛفي ـًً فٌمطح ١ٓ  ٓ بع

فٌسى١ِٛة  ٍٝ فٌطّ ) خّحي  ٌٍسًٛي  ٍٝ ِ طٍبحتٙح ِٓ فٌكٍم ٚفٌطعِحر ٚغٌه بٕمً فٌّه ؽ٠حر

 (. 105: و ِٖؽخم قبك غوؽ ،قحٌّٟ
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 نشأة الحكومة االلكترونٌة فً العراق  -3

  النشأة    -أ    

تعع تطب١محر فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة فٌب١ٕة فٌ س ١ة ٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ٚفالتًحالر     

فٌٝ  ١ٍّة فاليلذ ٌٍمطح  فٌسىِٟٛ ٚتمع٠ُ فٌطعِحر ال  ّحظ٘ح  ٍٝ فٌ م١ٕحر فٌسع٠ثة. ٚتٙعؾ 

ٌٍّٛف١ِٕٓ ٚؼخحي فال ّحي ٌّٕٚظّحر فٌّد ّم فٌّعٟٔ ٌٍٚمطح حر وحـة ِٕٚٙح فٌمطح  فًٌّؽـٟ 

)ٚؾفؼس  .َِٛٛ  فٌبسث ٚالبع ِٓ فق عؽفٌ ٔهؤس فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ـٟ فٌعؽفق فٌعؽفلٟ

 .(81 ،78:  2013 ،فٌعٍَٛ ٚفٌ ىٍٕٛخ١ح

بح ِؽ فٌع٠ٛفٟٔ غٞ  2009تُ تؤق١ف فٌٍدٕة فٌٛؾفؼ٠ة فٌ ٛخ١ٙ١ة ٌٍسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ـٟ نبحِ  -1

 .2009ٌكٕة  46فٌععظ 

بؽ ح٠ة ؼ ١ف فٌٛؾؼفم ـٟ بؽعفظ بسُٛؼ  2009 مع فٚي ِئتّؽ ظٌٟٚ ـٟ وحْٔٛ فالٚي قٕة  -2

 ِٓ ِط ٍؿ فٔسحم فٌعؽفق ٌٍ بحزث ٚتبحظي ٚخٙحر فٌٕظؽ.  ح  ِهحؼو 250

١ٔكحْ ٌّ حبعة فٌ ٛي١حر 15  -12ٌٍّعس ِٓ   مع ـٟ أؼب١ً فخ ّح  2010ـٟ ١ٔكحْ  حَ  -3

١ٔٚة ٠مَٛ  ٍٝ فقحـ فٌىفحمس ٚفٌفح ١ٍة ٚتمع٠ُ فٌطعِحر بطًٛو بٕحم ّٔٛغج ٌٍسىِٛة فالٌى ؽ

 فٌٕكطة فالٌٚٝ ِٓ ضطة فٌعًّ ٌٍسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ـٟ فٌعؽفق.   اغ ٠ععٌٍمطح  فٌسىِٟٛ 

فخؽ٠إ ٚؼنحر  ًّ ٌّعفٌٚة ِٕٚحلهة فؼفم فٌّط ١ًٓ ِٓ فيسحن فٌمؽفؼ  ٍٝ فٌّك ٜٛ  -4

 .2011فٌِٕٟٛ ٚفٌّسٍٟ بطًٛو فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ـٟ ف٠ٍٛي  حَ 

 بؽ فالٔ ؽٔإ ٚتُّٕإ فٌطعِحر  2011تُ فِلق فٌبٛفبة فالٌى ؽ١ٔٚة ٌٍعؽفق ـٟ تّٛؾ  حَ  -5

 فٌّعٍِٛحت١ة. 

ِٛظؿ زىِٟٛ  آالؾ ـٟ  ّحْ ٌ عؼ٠  ثلثة 2011 مع فٌبؽٔحِح فٌ عؼ٠بٟ فالٚي ـٟ تّٛؾ  -6

 ٟ فٌعؽفق . ِٓ وحـة فٌّؽفوؿ ـ

تُ  مع فٌبؽٔحِح فٌثحٟٔ بع ُ ٚفنؽفؾ ِٓ بؽٔحِح فالُِ فٌّ سعس فالّٔح ٟ  2011ـٟ ف٠ٍٛي  حَ  -7

( 200ِٛظؿ زىِٟٛ  ٍٝ نىً قٍكٍة ِٓ ضّف بؽفِح وً ظٚؼس تُُ )1000) ٌ عؼ٠  )

 .2012ِٛظؿ ز ٝ ٔٙح٠ة 
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بحٌ عحْٚ ِم بؽٔحِح فالُِ فٌّ سعس  2012وحْٔٛ فالٚي ٌعحَ   2-3 مع ِئتّؽ ـٟ بؽعفظ ِٓ-8

فٌّئتّؽ فٌعٌٟٚ فٌثحٟٔ ٌّٕحلهة فٌ سع٠حر فٌ ٟ تٛفخٗ فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ٚقبً فيلذ  -فالّٔح ٟ

    فٌمطح  فٌعحَ ٚفٌ ىحًِ فٌؽلّٟ ٚفالٔعِحج.

 بّح ٠ؤتٟ : ٚ ؽؾ فٌعؽفق فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة 

٘ٛ ٔظحَ زع٠ث ٠ ُ ـ١ٗ فق طعفَ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌسع٠ثة فٞ ؼبّ  ِئقكحتٙح بعُٙح       

ببعٍ ٌؽؽٌ تمع٠ُ فٌطعِحر فٌسى١ِٛة ٌٍّٛف١ِٕٓ  ِّٛح  فٞ َٚم فٌّعٍِٛة ـٟ ِ ٕحٚي فالـؽفظ 

  ٌطٍك  للة نفحـة ت ًؿ بحٌكؽ ة ٚفٌعلة.

٠ؽ ٚتسع٠ث فٌمطح  فًٌّؽـٟ ٚتئظٞ تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌسع٠ثة ظٚؼف  فقحق١ح  ـٟ تطٛ

ت ُّٓ فٌ سك١ٓ ـٟ فٌع١ٍّحر  فٌ ٟفٌسىِٟٛ فٞ ِٓ ضلي فٌّكحّ٘ة ـٟ فالظفؼس فالٌى ؽ١ٔٚة 

ٚتئظٞ ٘ػٖ فٌطعِحر فٌٝ بٕحم ثمة فًٌّؽـ١ة ٚتمع٠ُ فٌطعِحر فالٌى ؽ١ٔٚة بكٌٙٛة ٚقؽ ة 

   فظٔحٖ.ٚوّح ِب١ٓ ـٟ فٌهىً  .ٚتسك١ٓ ٔٛ ١ة فٌ ٛفيً ِم فٌّٛف١ِٕٓ

 .العراق ( مساهمة الحكومة االلكترونٌة فً اصالح القطاع الحكومً ف5ً ) شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فٌّعضً فٌسع٠ث ٌلل ًحظ  فالل ًحظٞفٌػوحم  :ِسّع ٔعّة فٌؿب١عٞ ،ٔب١ً ِٙعٞ فٌدٕحبٟ ،فًٌّعؼ

 154فٌطبعة فالٌٚٝ. ظفؼ ؼ١عفم و2019فٌّعؽـٟ فالؼظْ 

  

 مساهمة الحكومة االلكترونٌة فً 

 اصالح القطاع الحكومً

 الخدمات

 االلكترونٌة 

 االدارة 

 االلكترونٌة

 الدٌموقراطٌة

 االلكترونٌة

 تقدٌم وتحسٌن الخدمات

 للمواطنٌن

 تحسٌن عمل االدارة 

 االلكترونٌة

 تحسٌن التفاعل مع

 المواطنٌن
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 مؤشرات الحكومة االلكترونٌة كما وضعتها االمم المتحدة  -ب

ـٟ  ٚفالتًحالر فٌسع٠ثةٌّعؽـة ِعٜ ل١حَ فٌسىِٛحر بحق عّحي تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر   

 ع٠ع ٚ 2003غ تُ فيعفؼ " ِئنؽ ت١ّٕة فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة" ـٟ قٕة ا ٍّٙح ِم فالضؽ٠ٓ 

ٌىً ِٕٙح ِئنؽفر ـؽ ١ة  ز١ث ،ِئنؽفر ٘حِة ٌٍسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ةٌثلث ح  ِؽوب ح  ِم١حق

 ٚوآالتٟ : 

  Online Services Indexا:أوال:اِؤششااٌخذِتاػبشااالٔخشٔج

٠م١ف فق طعفَ تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ٚفالتًحالر ِٓ ضلي  بؤٔٗ ِئنؽ  ِؽو ٠عؽؾ 

٠ك ٕع  ٍٝ فٌعؼفقحر  ٚ فٌسىِٛحر فٞ ٠م١ف ِك ٜٛ فٌطعِحر فٌعحِة  ٍٝ فٌّك ٜٛ فٌِٕٟٛ

ظٌٚة. أغ 193فالق مًح ١ة فٌهحٍِة ٌد١ّم فٌعٚي فال ُحم ـٟ فالُِ فٌّ سعس ٚفٌ ٟ ٠بٍػ  عظ٘ح 

ت ؽفٚذ ل١ّة ٘ػف فٌّئنؽ ِٓ )يفؽ( ٌٍطعِحر فالظٔٝ ت١ًٕفح  فٌٝ )ٚفزع( ٌٍطعِحر فال ٍٝ 

 ت١ًٕفح . 

اTelecommunication In frestructure:اثمُٔمً:اِؤششااٌبُٕتااٌخحخُتاٌالحصمالث

 ٘ػف فٌّئنؽ ِدّٛ ة ِئنؽفر ـؽ ١ة ٠ ُ ِٓ ضلٌٙح ل١حقٗ ٟٚ٘:   ٠ُُٚ

  .قحو100ٓ فن ؽفن فٌٙحتؿ فٌثحبإ ٠ٚىْٛ ٌىً  -1

 قحوٓ. 100فن ؽفن فٌٙحتؿ فٌٕمحي ٠ٚىْٛ ٌىً  -2

 فٌٕكبة فٌّئ٠ٛة الق طعفَ فالـؽفظ ٌألٔ ؽٔإ.  3 -

  .قحو100ٓفن ؽفن فٌٕطحق فٌثحبإ )فٌكٍىٟ( ٠ٚىْٛ ٌىً  -4

 .قحو100ٓفن ؽفن فٌٕطحق فٌعؽ٠ٍ فٌلقٍىٟ ٠ٚىْٛ ٌىً  5-

اHuman Capital Indexثمٌثمً:اِؤششاساطااٌّميااٌبششٌ:ا

٠ُُٚ ٘ػف فٌّئنؽ ِدّٛ ة ِئنؽفر ـؽ ١ة ٠ ُ  ٠مًع بٗ ؼفـ فٌّحي فٌبهؽٞ فالقحـٚ

 ِٓ ضلٌٙح ل١حقٗ ٟٚ٘ 

 فٌّعؽـة بحٌمؽفمس ٚفٌى حبة.  -1

 قٕٛفر فٌعؼفقة فٌّ ٛلعة.  -2

 ِععي فٌ كد١ً فالخّحٌٟ. -3

 ِ ٛقّ قٕٛفر فٌعؼفقة. -4
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 ِك ٠ٛحر فٌّئنؽفر  -ج

زك  ِك ٠ٛحر ِئنؽ ت١ّٕة فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ٚفٌّ ّثٍة ـٟ فؼبعة  فٌعٚي تًٕؿ

 : ِح٠ؤتِٟك ٠ٛحر ٟٚ٘ 

فٌٝ  25.0ِٚ ٛقّ )ب١ٓ  ،(75.0فٌٝ  50.0ٚ حٌٟ ) ب١ٓ  ،(75.0خعف  )أوثؽ ِٓ   حي  

 (. 25.0ِٕٚطفٍ )ألً ِٓ  ،(75.0

ٕٚ٘ح تدعؼ فالنحؼس فٌٝ فْ ل١ُ ِئنؽفر ت١ّٕة فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ال ٠مًع بٙح فٌم١حقحر   

ْ أـًُ ٌٍّّحؼقحر فٌسح١ٌة بعال  ِٓ وّحٌٙح. ٚبحٌّثً ـؤ ف  ِئنؽ عبً فْ فٌعؼخة فٌعح١ٌة ٠ع ،فٌّطٍمة

الْ ٘ػٖ  ،فٌعؼخة فٌّٕطفُة ٌألظٔٝ ال تعٕٟ فٔٗ ال ٠ٛخع فٞ تمعَ ـٟ تطٛؼ فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة

غ ٠ ُ فق طلو فظفم فٌعٚي  بؽ فالٔ ؽٔإ افٌّئنؽفر ٟ٘ فظفس ِمحؼٔة ب١ٓ فٌعٚي فال ُحم 

 بحٌٕكبة ٌبعُٙح بعٍ ـٟ أٚلحر ِط ٍفة.

 التقلٌدٌةالفرق بٌن الحكومة االلكترونٌة والحكومة  -4

أْ فٌفؽق ب١ٓ فٌسىِٛة فٌ م١ٍع٠ة ٚفٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ٠ىّٓ ـٟ أْ فالٌٚٝ تؽوؿ  ٍٝ      

فٌّد ّم ِٓ  ًؽ فٌثٛؼس فٌؿؼف ١ة  ٔمٍإفٔٙح  اغفٌب١ٕة فٌ س ١ة فالقحق١ة ٌٍّد ّم فٌػٞ تعًّ ـ١ٗ 

. ؽ ٚفٌ حقم  هؽب١ٓ فٌمؽ١ٔٓ فٌثحِٓ  ه فٌ حؼ٠ص فٌعحٌّٟٖ فٌٝ  ًؽ فٌثٛؼس فًٌٕح ١ة ٚفٌػٞ نٙع

أِح فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ـٟٙ تؽوؿ  ٍٝ بمحم نبىحر فٌ عحِلر أٞ فٔٙح تٕمً فٌّد ّم فٌبهؽٞ 

 ،فٌػٞ تعًّ ـ١ٗ ِٓ  ًؽ ثٛؼس فًٌٕح حر فٌٝ  ًؽ ثٛؼس تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ٚفالتًحالر

٠ب١ٓ فٌفؽق ب١ٓ  ف٢تٟٚفٌدعٚي  ،فٌٝ ٠ِٕٛح ٘ػف1990حٌّٟ ِٕػ  حَ ٚ٘ػف ِح نٙعٖ فٌ حؼ٠ص فٌع

 (.27-26و:2009،)ف٠ّحْ  بع فٌّسكٓ ؾوٟفٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ٚفٌسىِٛة فٌ م١ٍع٠ة
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 الفرق بٌن الحكومة االلكترونٌة والحكومة التقلٌدٌة( 2) جدول                        

 فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة       فٌسىِٛة فٌ م١ٍع٠ة               ٚخٗ فٌّمحؼٔة   

 فٌٙعؾ 

 *زىِٛة ق١حظ٠ة .

*تؤو١ع ١ّٕ٘ة فٌعٌٚة  ٍٝ وحـة فالٔهطة فٌطع١ِة 

 ٚفالل ًحظ٠ة .

 *زىِٛة فٌى ؽ١ٔٚة .

*ِهحؼوة فٌّد ّم فٌّعٟٔ 

ِٕٚظّحر فٌمطح  فٌطحو ـٟ 

 فالٔهطة فالل ًحظ٠ة ٚفٌطع١ِة . 

 *ٔٙح ؼخحي فال ّحي  *فٌٕٙح فٌب١ؽٚلؽفِٟ . فٌفٍكفة 

 *فٌ ؽو١ؿ  ٍٝ فال٘عفؾ ٚفٌٕ ح ح فإلخؽفمفر .*فٌ ؽو١ؿ  ٍٝ  ِسٛؼ فال٘ ّحَ 

 *أ ّحي فب ىحؼ٠ة ِ دعظس . *أ ّحي ؼٚت١ٕ١ة ِ ىؽؼس تسىّٙح فٌب١ؽٚلؽف١ِة. ّّٔ فال ّحي 

 تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر 
*ظٚؼ٘ح ِٕفًً  ٓ فالظفؼس ٚتم ًؽ  ٍٝ 

 تٛـ١ؽ فٌّعٍِٛحر فٌلؾِة ٌع ُ فتطحغ فٌمؽفؼ .

*تُّٓ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ـٟ 

ٚظح ؿ فالظفؼس ِٓ تطط١ّ  وحـة

 ٚتٕظ١ُ ٚؼلحبة. 

 فتطحغ فٌمؽفؼفر 
*فٌمؽفؼفر ِؽوؿ٠ة ِٓ ضلي ِؽفوؿ فٌكٍطة 

 بٕحم  ٍٝ لٛف ع خحِعس .

*فٌمؽفؼفر تهحؼو١ة ب١ٓ 

 فٌعح١ٍِٓ ٚفالظفؼس .

 *فٌ ٕظ١ّحر فٌهبى١ة فٌٛفقعة . *٘ؽِٟ ِ ععظ فٌّك ٠ٛحر . فٌ ٕظ١ُ 

 فٌّٛفِٓ 
فٌطعِة ٚال ٠هحؼن فٌؽأٞ *فٌّٛفِٓ قٍبٟ ٠ ٍمٝ 

. 

* ُٛ ِهحؼن ـٟ فٌسًٛي 

  ٍٝ فٌطعِة .

 *٠ّ ٍه زك تم١ُ فالظفم فٌسىِٟٛ  *فٌّٛظؿ ِكئٚي  ٓ أظفؼس نئْٚ فٌّٛفِٓ . فٌّٛظؿ 

 فٌطعِحر 
*تمعَ بحٌطؽق فٌ م١ٍع٠ة ِٚؽتبطة بّٛف ١ع فٌعًّ 

 فٌّسعظس .

*ضعِحر ِب ىؽس ِٓ ضلي نبىة 

 فالٔ ؽٔإ ِٚ حزة ـٟ أٞ ٚلإ . 

 قؽ ة فٌ عحِلر 
*فالق دحبة فٌبط١ئة ـٟ أظفم فٌّعٍِٛحر فٌعفض١ٍة 

 ٚفٌطحؼخ١ة . 

*فالق دحبة فٌفٛؼ٠ة ٌٍّعحِلر 

فٌعفض١ٍة ٚفٌطحؼخ١ة ٚـمح   ١ٌحر 

 فٌكٛق . 

 فٌّٛفؼظ 
*تع ّع  ٍٝ فاليٛي فٌّحظ٠ة ٚفٌٍّّٛقة 

 ٚفٌّك ٕعفر فٌٛؼل١ة . ٚفٌٛثح ك

*تع ّع  ٍٝ ؼأـ فٌّحي فٌفىؽٞ 

 ٌٍعح١ٍِٓ ٚفٌٛثح ك فٌؽل١ّة .

 *ِسٍٟ ظفضً زعٚظ فٌعٌٚة ٚق١حظتٙح .  ٔطحق فٌعًّ 

*فٌ عحًِ فٌكؽ٠م ـٟ فٌٛلإ 

فٌّسعظ ٚفٌثمة فٌّ بحظٌة ـٟ 

 فٌّعحِلر . 
 

فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة : ِعضً فظفؼٞ ِ ىحًِ ) فٌمح٘ؽس :  ،ف٠ّحْ  بع فٌّسكٓ ؾوٟ  -فًٌّحظؼ :

 .27-26: و  2009 ،فٌّٕظّة فٌعؽب١ة ٌٍ ١ّٕة(

) ،تدؽبة فٌدؿف ؽ ٌٍ سٛي ٔسٛ زىِٛة فٌى ؽ١ٔٚة "  ،" فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة  ،أ١ِٕة بٓ زحِع  -

 .14( و  2013-2012 ،خحِعة ٚؼلٍة  ،ِػوؽس ِحق ؽ ـٟ فٌعٍَٛ فٌك١حق١ة 
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 تطبٌقاتها  وفوائدخصائص الحكومة االلكترونٌة  -5

اا:خصمئصااٌحىىِتااالٌىخشؤُتا-أااا

ـٟ ؾ٠حظس فٌعًّ  ٚظف ّح تؽؼ  ،ف ّح تكعٝ فٌٝ فٌ ٕحـف فالل ًحظٞأْ فٌسىِٛحر ظ    

 ،وبر فٌ ىح١ٌؿ ٚفًٌّؽٚـحر فٌػفت١ةٌٚ سم١ك ؾ٠حظس فٌعًّ فٌ دحؼٞ البع ٌٙح ِٓ  ،فٌ دحؼٞ فٌعحٌّٟ

ٚوٍّح فٔ هؽ فق عّحي فٌ م١ٕة فٌسع٠ثة  ،ضعِحر  أـًُ ٌٍسىِٛة ٚفٌّٛف١ِٕٓ ب مع٠ُ ِك ٜٛٚغٌه 

ِٚٓ غٌه ـؤْ  ،ر فـًُ ٚبطؽ٠مة ِؽ٠سة ٚقٍٙة أوثؽفؾظفظر ف٢ِحي ٚفٌ ٛلعحر ب مع٠ُ ضعِح

 ٌٍسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة  عس ِؿف٠ح ٚضًح ى ِٕٙح :   

لم ٚفزع ٚ٘ٛ ِٛلم فٌسىِٛة فٌؽقّٟ  ٍٝ تد١ّم وحـة فٌطعِحر ٚفالٔهطة فٌّعٍِٛحت١ة ـٟ ِٛ -1

 فالٔ ؽٔإ. 

تسم١ك فٌكؽ ة ٚفٌ ٕك١ك ٚفالظفم ٚفالٔدحؾ ب١ٓ ظٚف ؽ فٌسىِٛة غفتٙح ٌٚىً ظف ؽس زى١ِٛة  ٍٝ  -2

 زعس .   

 فالتًحي فٌعف ُ ِم فٌّٛف١ِٕٓ .                                                                                -3

  فالق عل١ِة ٚفٌطع١ِة ٌٍّٛف١ِٕٓ. ٌٙح فٌمعؼس  ٍٝ تؤ١ِٓ وحـة فالز ١حخحر  -4 

 .ٛؼلٟ ـٟ خ١ّم فٌّعحِلر فٌسى١ِٛةتم١ًٍ فال  ّحظ  ٍٝ فٌعًّ فٌ -5

 .المرونة والشفافٌة فً التعامل -6

ٚتسم١ك  ٛف ع فـًُ ِٓ فالٔهطة  ،ـٟ وحـة فٌعٕحيؽ تؽن١ع فالٔفحقفالق فحظس ِٓ تسم١ك  -7

 فٌسى١ِٛة غفر فٌعح ع فٌ دحؼٞ.

ّٙحؼس فٌفؽظ٠ة ٚفٌمعؼس  ٍٝ وكؽ فٌسعٚظ ٚفٌسٛفخؿ فٌدؽؽفـ١ة فٌّ عٍمة بحٌكىحْ ٚفٌّعؽـة ٚفٌ  -8

 .                فٌعـم

ٓ عِحر فالوحظ١ّ٠ة ٚفٌ ع١ٍُ  ٕ٘حن بعٍ فٌمطح حر ٌٙح ف٠ٌٛٚحر ٟٚ٘ ِ ّثٍة ـٟ فٌ ع١ٍُ ٚفٌط -9

فٌطعِحر ٚ ،ٚفٌؽ ح٠ة فًٌس١ة ،ٚفٌُؽف  ٚفالِٓ  ،ٚفٌكلِة فٌعحِة ،ٚفٌطعِحر فالخ ّح ١ة ،بعع

  ٚٚقح ً فٌعـم ،فٌّح١ٌة

 :فوائد تطبٌق الحكومة االلكترونٌة  -ب

ـٟٙ تف١ع فٌّٛفِٓ ٚفٌ حخؽ  ،ٌٍسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ـٛف ع  ع٠عس ٚ ٍٝ خ١ّم فٌفئحر 

. ِٚٓ أُ٘ فٌفٛف ع فٌّى كبة ِٓ ٚوػٌه فٌهؽوحر فٌّس١ٍة ٚفٌع١ٌٚة ٚفٌعٚف ؽ فٌسى١ِٛة فٌّط ٍفة

 :  ب١ك فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ِح ٠ؤتٟتط
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احؼضَضااٌحىوّتااٌشمٍِتاا-1

٠ ُ غٌه ِٓ  اغ ،ٕحم فٌثمة ب١ٓ فٌسىِٛحر ٚفٌّٛفِٓـٟ ب تكُٙفْ فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة 

نؽفن فٌّٛف١ِٕٓ ـٟ فٌع١ٍّة ٚفالٔ ؽٔإ ال ضلي فق طعفَ فالق ؽفت١د١حر فٌّ عٍمة بحالتًحالر 

 .  ع  ٍٝ  َٚٛذ ِعٜ نفحـ١ة فٌسىِٛةفٌك١حق١ة ِّح ٠كح

اسفغاِغخىيااٌىفمءةااٌخشغٍُُتاا-2ا

ِة بدٛظس تمحـ ـعح١ٌة فٌسىٛ اغ ،حر فٌّمعِة ٠دػن ف٘ ّحَ فٌّٛف١ِٕٓفْ وفحمس فٌطعِ

 ٚفْ تسم١ك ٘ػف فالِؽ فيبر ِّىٕح ِم ظٙٛؼ فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة .   ،تعحِلتٙح ِم فٌّٛف١ِٕٓ

اصَمدةاوعشػتاوعهىٌتااٌخٕفُزاا-3

فق طعفَ ٚقح ً فٌ ىٍٕٛخ١ح ٚ ١ٍّة تبحظي فٌّعٍِٛحر ٚفالـىحؼ  ،تكح ع  ٍٝ تم١ًٍ فالٚؼفق

سىِٛة فْ فٌ اغوّح تكًٙ فٌٛيٛي فٌٝ فٌمؽفؼفر ٚفٌك١حقحر فٌسى١ِٛة  ،وحالر فٌسى١ِٛةب١ٓ فٌٛ

 .ّٛف١ِٕٓ زك فٌٛيٛي فٌٝ فٌّعٍِٛحرفالٌى ؽ١ٔٚة تّٕر ٚتكح ع فٌ

ااٌخمًٍُآِااٌخىمٌُفااالداسَتاٌٍحىىِتاا-4

ِثحي  ٍٝ غٌه ٠ّىٓ  ،ـعحٌة خعف ِٓ ز١ث تطف١ٍ فٌ ىح١ٌؿ عفْ فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة تع

بحإلَحـة فٌٝ خّم فٌب١حٔحر ٚؼ١ؽ٘ح ِٓ  ،١ُة ِح ب ىٍفة ِٕطفُة ًّ فق طل  ؼفٞ زٛي ل

 .فٌّٙحَ فٌسى١ِٛة ظْٚ ٚخٛظ ًِحؼ٠ؿ ؾف عس

The benefits e-governance for municipalites and citizens)) 
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   لفصل الثالثا

الجهاز  فً تطوٌرتحلٌل مؤشرات البنٌة التحتٌة لتكنولوجٌا المعلومات المالٌة 

 المصرفً العراقً

 تمهٌد

بعع فق عؽفٌ ِئنؽفر فٌب١ٕة فٌ س ١ة ٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة ـٟ فٌفًً فٌثحٟٔ ِٓ 

فٌبسث. ٠ ُ تك١ٍّ فٌُٛم ـٟ ٘ػف فٌفًً  ٍٝ تس١ًٍ فٌب١حٔحر ٚفٌّعٍِٛحر فٌّ ٛـؽس ٌّئنؽفر 

فٌب١ٕة فٌ س ١ة ٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة فٌّ ّثٍة بّئنؽفر فٌهّٛي فٌّحٌٟ ٚفٌّ ُّٕة بّئنؽ 

فٔ هحؼ ضعِحر فٌعـم فالٌى ؽٟٚٔ ِثً فالٔ هحؼ فًٌّؽـٟ ِٚئنؽ فٌىثحـة فًٌّؽـ١ة ِٚئنؽ 

ِئنؽ ضعِة  فٌّ ُّٕةِحوٕحر فًٌؽفؾ فالٌٟ ـُل  ٓ ِئنؽفر فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة 

فالٔ ؽٔإ ِٚئنؽ فٌب١ٕة فٌ س ١ة ٌلتًحالر ِٚئنؽ فٌّهحؼوة فالٌى ؽ١ٔٚة ٚتط٠ٛؽ ِئنؽفر فالُِ 

فالٌى ؽ١ٔٚة ـٟ فٌعؽفق ٚتس١ًٍ ِئنؽفر فٌمطح  فًٌّؽـٟ فٌعؽفلٟ ٌكٕة  فٌّ سعس ٌٍسىِٛة

  ٚفٌؽإ٠ة فٌّك مب١ٍة ٌ ط٠ٛؽ فٌدٙحؾ فًٌّؽـٟ فٌعؽفلٟ     2018  -2004
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 المبحث االول

  فً العراق تحلٌل مؤشرات الشمول المالً

 أوالً: مؤشرات الشمول المالً 

٠عع ٘ػف فٌّئنؽ ِٓ فٌّئنؽفر فٌ ٟ تعىف ِعٜ  ز١ث تؿف٠عر فٌعٕح٠ة بحٌهّٛي فٌّحٌٟ

ٚؾ٠حظس فق طعفَ فٌٙحتؿ  ،ف١ّ٘ة تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة فٌّ طٛؼس ٚتٛق١م فق طعفَ فالٔ ؽٔإ 

فٌٕمحي تعع ِٓ فٌعٕحيؽ فٌّّٙة ـٟ ؾ٠حظس فٌهّٛي فٌّحٌٟ ٌػٌه ـحْ تسم١ك فؼتفح  ـٟ ٔكبة فٌهّٛي 

ِٚٓ أُ٘ ِئنؽفر  فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة فٌّ طٛؼس.ٍٛخ١ح فٌّحٌٟ ٠ طٍ  تٛـ١ؽ ب١ٕة تس ١ة ِٓ تىٕ

   :  ِح ٠ؤتٟفٌهّٛي فٌّحٌٟ ـٟ فٌعؽفق 

 مؤشر االنتشار المصرفً    -1

ِحؾفي فالٔ هحؼ فًٌّؽـٟ  ـٟ فٌعؽفق ظْٚ فٌّك ٜٛ فٌّطٍٛن بحٌؽؼُ ِٓ تهد١م فٌبٕه     

ٚ٘ػف ٠عي  ٍٝ زحخة  ،ؽٚ  ٌٙح ـٟ خ١ّم فٔسحم فٌعؽفقـ ر ـ ٍٝ فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ ًٌٍّحؼؾ 

فٌمطح  فًٌّؽـٟ فٌٝ ِؿ٠ع ِٓ فالخؽفمفر ٚفٌعًّ ِٓ لبً فٌبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ بّح ٠ٕحق  

 عظ قىحْ فٌعؽفق فٌّ ؿف٠ع ٚفظضحي فٌ ىٍٕٛخ١ح فٌّح١ٌة فٌسع٠ثة ٚفٌ ٟ تكح ع  ٍٝ تمع٠ُ فٌطعِحر 

ٍٝ ِئنؽ فٌٕكبة فٌّئ٠ٛة غ ٠ع ّع فالٔ هحؼ فًٌّؽـٟ  ا. فٌٝ فوبؽ  عظ ِّىٓ ِٓ فٌّد ّمفٌّح١ٌة 

ِٓ فٌبحٌؽ١ٓ أٞ فٌّٛظ ١ٓ فٌػ٠ٓ ٠س فظْٛ بسكحبحر ـٟ فٌّئقكحر فٌّح١ٌة فٌؽق١ّة ٚ ٍٝ  عظ 

  ٠ّٚىٓ ت١َٛر غٌه ِٓ ضلي فٌدعٚي فظٔحٖ :. فٌفؽٚ  فٌّٕ هؽس ـٟ فٌّٕحِك
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 (3) جدول

 (2018 -2010مؤشر االنتشار المصرفً  فً العراق للمدة ) 

 فٌكٕٛفر

  عظ فٌكىحْ

)فٌؿ ٔكّة(        

(1) 

 عظ ـؽٚ        

 ( (2فًٌّحؼؾ 

 

 ِععي فٌّٕٛ

 فالٔ هحؼ فًٌّؽـٟ

(4) 

2010 489,32 912 * 80.2 

2011 03 4,33 929 8.1% 81.2 

2012 338,33 972 4.6 91  .2 

2013 095,35 1030 96.5 93  .2 

2014 004,36 1024 58.0- 84  .2 

2015 933,36 854 6.2 31  .2 

2016 883,37 866 40.1 29  .2 

2017 140,37 843 65.2- 27  .2 

2018 200,38 865 6.2 26.2 
 

 فًٌّعؼ : ِٓ ف عفظ فٌبحزث بحال  ّحظ  ٍٝ فٌ مؽ٠ؽ فٌكٕٛٞ ٌلق مؽفؼ فٌّحٌٟ ٌٍبٕه فٌّؽوؿٞ

 فٌعؽفلٟ 

 100*** االنتشار المصرفً = عدد الفروع / عدد السكان *  

 100السنة السابقة / السنة السابقة *  –***معدل النمو = السنة الحالٌة 
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 ( ٌوضح مؤشر االنتشار المصرفً فً العراق6) كلش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3 عفظ فٌبحزث بحال  ّحظ  ٍٝ ب١حٔحر فٌدعٚي  )ف: فًٌّعؼ            

أْ ِئنؽ فالٔ هحؼ فًٌّؽـٟ ِك ّؽ ـٟ ِك ٜٛ (6) ًٚفٌهى( ٠3 ُر ِٓ فٌدعٚي )

غ بٍػ فالٔ هحؼ افالٔطفحٌ ـٟ فٌعؽفق ؼؼُ فٌؿ٠حظس فٌبك١طة ٌُ ٠ ؽ١ؽ وث١ؽف  ـٟ فٌكٕٛفر فٌّح١َة 

فٞ فٔطفحٌ بك١ّ فٞ ِح  ،2018( ـٟ  حَ 6.2) ٚفيبر 2010( ـٟ  حَ 80.2فًٌّؽـٟ )

أْ  2013 حَ  5).96كبة )ـٟ ز١ٓ وحٔإ ٘ػٖ فٌٕ ،( فٌؿ ٔكّة(69( ـؽٚ  ٌىً ٠2محؼن )

ٔ ١دة الٔطفحٌ  عظ ـؽٚ  فًٌّحؼؾ ِٓ  2013ِمحؼٔة بعحَ  2018فالٔطفحٌ ـٟ  حَ 

فْ فالٔطفحٌ ـٟ  عظ فٌفؽٚ  خحم ٔ ١دة تع١ِؽ بعٍ  2018 حَ  865فٌٝ  2013 حَ 1030

ٚفالق ١لم  ٍٝ ِٛخٛظفتٙح فَحـة  حرفٌّسحـظِبحٟٔ فٌفؽٚ   ٍٝ ٠ع  ًحبحر ظف م  ٍٝ بعٍ 

فٌٝ غٌه ف٠محؾ ٔهحِ  عظ ِٓ فٌفؽٚ  فٌ ٟ تّؽ فظفؼتٙح بحٌعكؽ فٌّحٌٟ فْ ٘ػف فالٔطفحٌ ٠عىف 

بهىً  حَ  عَ ٚخٛظ فٌععظ فٌىحـٟ ِٓ ـؽٚ  فًٌّحؼؾ ِمحؼٔة بحٌؿ٠حظس ـٟ  عظ فٌكىحْ ٚفٌػٞ 

ؽـ١ة فوثؽ ِٓ فخً ٚيٛي ٠ ؿف٠ع بًٛؼس ِك ّؽس ق٠ٕٛح أٞ أْ فٌعؽفق بسحخة فٌٝ ـؽٚ  ًِ

فٌطعِحر فًٌّؽـ١ة فٌٝ فوبؽ  عظ ِّىٓ ِٓ فٌكىحْ ٚفق ٕحظف ٌٙػف فٌّئنؽ ـؤْ فٌطعِحر فًٌّؽـ١ة 

 تىْٛ فوثؽ فٔ هحؼف ز١ٓ تؿظفظ ٘ػٖ فٌٕكبة.

  

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

2.26 2.27 2.29 2.31 

2.84 2.93 2.91 
2.81 2.8 

 مؤشر االنتشار المصرفً فً العراق

 السنوات
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 مؤشر الكثافة المصرفٌة  -2

 ٚفٌ ٟ ٠ ُ ل١حقٙح بععظ فٌكىحْ )فٌؿ ٔكّة ( ٌىً ـؽ   ْ فٌىثحـة فًٌّؽـ١ة ـٟ فٌعؽفقا   

ٌُ ت ؽ١ؽ وث١ؽف  ـٟ فٌكٕٛفر  ٍٝ فٌؽؼُ ِٓ فٌؿ٠حظس فٌبك١طة ِحتؿفي ظْٚ فٌّك ٜٛ فٌّطٍٛن 

ٚوّح ِب١ٓ ـٟ  ٌٍفؽ  فٌٛفزع(فٌؿ ٔكّة (33ـمع بم١إ ِسحـظة  ٍٝ ٔكبة أوثؽ ِٓ  فٌّح١َة

  فٌدعٚي فظٔحٖ.

 (4جدول )

 (2018 -2010مؤشر الكثافة المصرفٌة  فً العراق للمدة ) 

 فٌكٕٛفر
  عظ فٌكىحْ

 (1)فٌؿ ٔكّة(  )

 عظ ـؽٚ        

 ( (2فًٌّحؼؾ
 ِععي فٌّٕٛ

فٌىثحـة فًٌّؽـ١ة 

(1/2) (3) 

2010 489,32 912 * 6.35 

2011 03 4,33 929 8.1% 5 .35 

2012 338,33 972 6 % 3  .34 

2013 095,35 1030 27.5 07  .34 

2014 004,36 1024 59.2 1  .35 

2015 933,36 854 58.2 2  .43 

2016 883,37 866 57.2 7  .43 

2017 140,37 843 96.1- 05.44 

2018 200,38 865 85.2 16.44 
 

فًٌّعؼ : ِٓ ف عفظ فٌبحزث بحال  ّحظ  ٍٝ فٌ مؽ٠ؽ فٌكٕٛٞ ٌلق مؽفؼ فٌّحٌٟ ٌٍبٕه فٌّؽوؿٞ 

 فٌعؽفلٟ 

  حَ فقحـ 2010* ٠عع  حَ 

 *** فٌىثحـة فًٌّؽـ١ة =  عظ فٌكىحْ /  عظ فٌفؽٚ 

 100فٌكٕة فٌكحبمة / فٌكٕة فٌكحبمة *  –***ِععي فٌّٕٛ = فٌكٕة فٌسح١ٌة 
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 ( ٌوضح مؤشر الكثافة المصرفٌة فً العراق7) شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فً العراق قد زاد اذ بلغ  2018أن مؤشر الكثافة المصرفٌة  فً عام 

   ( 4ًعؼ: ف عفظ فٌبحزث بحال  ّحظ  ٍٝ ب١حٔحر فٌدعٚي )فٌّ          

 2010 ـٟ فال ٛفَ ) ِئنؽ فٌىثحـة فًٌّؽـ١ة ( ـؤ7ْ) ( ٚفٌهى4ًِٓ ضلي فٌدعٚي )      

ِٕٙح فٌب١ٕة  ال قبحن(فٌؿ ٔكّة ٌٍفؽ  فٌٛفزع (33 ٍٝ ٔكبة  ِٚسحـظح   ح  ( بمٟ ِٕطف2014ُفٌٝ 

ٚفٌع١ّحر فٌ س ١ة ٌٍبٍع َٚعؿ فٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌسع٠ثة ـٟ فٌمطح  فًٌّؽـٟ ٚفٌفكحظ فٌّحٌٟ 

 ٍٝ فٌؽؼُ ِٓ  ح  بك١ط ح  نٙع فؼتفح  ـمع2018فٌٝ  2015فِح ـٟ فال ٛفَ ِٓ  ،فالؼ٘حب١ة

ـٟ  الق١ّحفالٔطفحٌ ـٟ  عظ ـؽٚ  فًٌّحؼؾ ـٟ فٌعؽفق ٠ٚعٛظ غٌه فٌٝ فالق مؽفؼ فالِٕٟ ٚ

ٚفٌ سكٓ فٌطف١ؿ ـٟ فٌمطح  فًٌّؽـٟ ِٓ ضلي فٌ ٛقم ـٟ تمع٠ُ  2018ٚ 2017فال ٛفَ 

قح عر  ٍٝ فالؼتفح  فٌٍّسٛظ ـٟ فٌطعِحر بهىً فٚقم ٚزؽوة فال ّحؼ ـٟ فٌّٕحِك فٌّسؽؼس 

   فٌىثحـة فًٌّؽـ١ة. 
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 ثانٌاً: مؤشر انتشار خدمات الدفع االلكترونً  

  ATMأٔ هحؼ ضعِحر فٌعـم فالٌى ؽٟٚٔ   -1 

ٚفٌعًّ  ،٠عًّ فٌبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ  ٍٝ فٔ هحؼ ضعِحر فٌعـم فالٌى ؽٟٚٔ بهىً ٚفقم  

 ٍٝ تس٠ًٛ فٌّعحِلر فٌّح١ٌة ِٓ فٌ عحًِ بحٌٕمع فٌٝ فق طعفَ فظٚفر فٌعـم فالٌى ؽٟٚٔ ٚفٌّ ّثٍة 

 ،ٚفقعح ـٟ فٌكٕٛفر فالض١ؽس ـٟ فٌعؽفق ف  ؼف  ّٚٔٛبحٌبطحلحر فالٌى ؽ١ٔٚة ٚاللإ ٘ػٖ فٌبطحلحر تطٛ

 ٚفٌ طٍى ِٓ فٌ عحًِ بحٌٕمع بًٛؼس تعؼ٠د١ة.  

 ( ٠َٛر تطٛؼ ٔهحِ فٌطعِحر فالٌى ؽ١ٔٚة ـٟ فٌٕظحَ فًٌّؽـٟ فٌعؽفلٟ.   5) ٚفٌدعٚي 

 (5) جدول

 (2018 -2011االنتشار المصرفً لماكنات الصراف األلً فً العراق للمدة ) 

 

فًٌّعؼ : ِٓ ف عفظ فٌبحزث بح  ّحظ  ٍٝ فٌ مؽ٠ؽ فٌكٕٛٞ ٌلق مؽفؼ فٌّحٌٟ ٌٍبٕه فٌّؽوؿٞ 

 ٌكٕٛفر ِ ععظس.فٌعؽفلٟ 

  

 فٌكٕٛفر

 

 عظ فٌبحٌؽ١ٓ )فٌؿ 

 (1) ٔكّة (

 

 ATM عظ 

(2) 

 ِععي فٌّٕٛ

  عظ ٔمحِ فٌعـم

 )وٟ وحؼظ (

(3) 

 ٔكبة *

(2 /1) 

2011 19929 467 - 50000 3   .2 

2012 20569 467 20.5 50000 2.27 

2013 21227 467 21.12 50000 2.2 

2014 21926 337 21.82 30000 1.5 

2015 22082 580 21.98 30000 2.6 

2016 22654 660 22.54 30000 2.9 

2017 23020 660 22.92 30000 2.86 

2018 237 10 685 23.61 30000 2.9 
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( أَحـة فٌٝ ٔمحِ  ٠ATMّثً فالٔ هحؼ فًٌّؽـٟ ٌععظ ِحوٕحر فًٌؽفؾ فالٌٟ ) ف٢تٟٚفٌهىً 

 ( 2018 -  2011فٌعـم ـٟ فٌعؽفق ٌٍّعس ِٓ )

 لماكنات الصراف االلً فً العراق أنتشار( ٌوضح 8شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌٍبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ . ةفٌّح١ٌ فًٌّعؼ : ف عفظ فٌبحزث بحال  ّحظ  ٍٝ فٌب١حٔحر ٚفٌ محؼ٠ؽ

 (5) ب١حٔحر ـٟ فٌدعٚيف عفظ: فٌبحزث بحال  ّحظ  ٍٝ فٌ                     

( ٔكّة ـؤْ ٘ػٖ 100000ْ ٔكبة أٔ هحؼ ضعِحر فٌعـم فٌٝ  عظ قىحْ فٌعؽفق ٌىً )ا

( 2014ـٟ قٕة ) الق١ّح( وحٔإ ِٕطفُة 2014ٚ –  2011فٌٕكبة تعع ِٕطفُة ـفٟ فٌكٕٛفر)

(ِٚٓ ثُ ؾفظ  عظ فالخٙؿس ـٟ  حَ  1.5ٚفٌكب  ٠عٛظ فٌٝ فزعفث ظف م ٚبٕكبة فٔطفحٌ )

(ِّح فظٜ فٌٝ ؾ٠حظس فالٔ هحؼ فًٌّؽـٟ ٚ ٍٝ فٌؽؼُ  21.98(ٚبّععي ّٔٛ )580فٌٝ ) (2015)

( ٔكّة 100000فٌٝ  عظ فٌكىحْ ) ATMأغ بٍؽإ ٔكبة   2018ِٓ فؼتفح ٙح ـٟ  حَ 

٠ٚعٛظ قب  غٌه فٌٝ أْ  ،خعف ح  الٔ هحؼ ـٟ ضعِحر فٌعـم بك١ط%( ٌٚىٓ ِحؾفي ٘ػف ف23.61)

ٌععَ فٔ هحؼ ٘ػٖ فٌثمحـة ـؤْ فٔ هحؼٖ ِم ًؽ  ،ِعظُ فالقٛفق فٌ دحؼ٠ة ـٟ فٌعؽفق ت عحًِ بحٌٕمع

 أغ ، ٍٝ فٌّٛالر ٚفٌّؽفوؿ فٌ دحؼ٠ة ٚبعٍ فٌعٚف ؽ فٌسى١ِٛة ٚبعٍ ِمؽفر ـؽٚ  فًٌّحؼؾ

 فٌعحِة بكب  فٌ سع٠حر فال١ِٕة. تٛخع أخٙؿس ِٕ هؽس ـٟ فٌّٕحِك 

ٚـ١ّح ٠طى أخٙؿس ظـم فٌؽٚفت  ِٓ ِٛظفٟ ظٚف ؽ فٌعٌٚة ٚفٌؽ ح٠ة فالخ ّح ١ة 

( خٙحؾ فثٕحم 30000ٚفٌّ مح ع٠ٓ )ِحق ؽ وحؼظ ٚ وٟ وحؼظ ( بمٟ ِسحـظح   ٍٝ  عظٖ فٌبحٌػ )

 2012( خٙحؾ ٌعحِٟ ) 50000وحْ ) اغ( بععِح قدً تؽفخعح  2018 -2014فٌف ؽس ِح ب١ٓ  حَ )
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%( 19( . ـمع بٍؽإ ٔكبة فٌبحٌؽ١ٓ فٌػ٠ٓ ٠ك طعِْٛ فظٚفر فٌعـم فالٌى ؽٟٚٔ ـٟ فٌعؽفق )2013 –

فلً ٔكبة ـٟ بعٍ فٌعٚي فٌعؽب١ة  ٚ٘ػف فٌّئنؽ ٠ب١ٓ زحخة فٌمطح  فًٌّؽـٟ  تعع ٚ٘ػٖ فٌٕكبة

   .ْ ـٟ فٌعؽفقفٌٝ فٌ ط٠ٛؽ ٚفٌعًّ بّح ٠ ٕحق  ِم فٌ طٛؼ ٚفٌّٕٛ ـٟ فالل ًحظ ٚفٌكىح

 االنتشار المصرفً الى مساحة العراق  -2

 (6جدول )

 (2018 -2010للمدة )   2كم1000)االنتشار الجغرافً للمصارف العراقٌة لكل )

 ATM عظ  عظ ـؽٚ  فًٌّحؼؾ فٌكٕٛفر
 عظ فٌفؽٚ  ٌىً        

 2و1000ُ))

ٌىً  ATM عظ 

 2( وُ 1000)

2010 912 ***** 09.2 **** 

2011 929 467 14    .2 07.1 

2012 972 467 2.28 1.2 

2013 1030 467 2.39 1.48 

2014 1024 337 2.77 0.78 

2015 854 580 2.79 1.33 

2016 866 660 2.45 1.07 

2017 843 660 2.4 1.36 

2018 865 685 2. 3 80.2 
 

ظف ؽس فالبسحث ٚظف ؽس  ،فًٌّعؼ : ف عفظ فٌبحزث بحال  ّحظ  ٍٝ فٌبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ 

 ٌكٕٛفر ِ ععظس.فٌدٙحؾ فٌّؽوؿٞ ٌإلزًحم  ،فٌّعـٛ حر ٚؾفؼس فٌ طط١ّ 

ا  
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ا2(ااوُا1000(اَّثًااالٔخشمسااٌجغشافٍاٌٍّصمسفافٍااٌؼشاقاٌىًا)9)اواٌشىً

 (6لبٌانات فً الجدول )اعداد: الباحث باالعتماد على ا

فٌعؽفق ِحؾفي  فٌٝ ِكحزة( فْ فالٔ هحؼ فًٌّؽـٟ 9( ٚفٌهىً )٠6 ُر ِٓ فٌدعٚي  )

 ة( ثلث3( ٌُ ٠ دحٚؾ )2018 - 2010ٌٍّعس ِٓ ) 2( و1000ُ (ٚفْ  عظ فٌفؽٚ  ٌىً  ح  ِٕطفُ

ٚبحٌ حٌٟ ٠ئثؽ قٍبح  ٍٝ فٌهّٛي فٌّحٌٟ ٚوػٌه ٠ئثؽ قٍبح  ٍٝ فٌمطح   2( و1000ُـؽٚ  ٌىً )

ٚف٠ُح  ٠عي  ٍٝ زحخة  ٌٝ فًٌّحؼؾفًٌّؽـٟ بًٛؼس  حِة ٚغٌه ًٌعٛبة ٚيٛي فالـؽفظ ف

فِح فٌمطح  فًٌّؽـٟ فٌعؽفلٟ فٌٝ ؾ٠حظس فالخؽفمفر بٙػف فٌطًٛو ِٓ فٌبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ. 

ٌٍّعس   2( و1000ُ( خٙحؾ ٌىً )2) ـٟ ِح ٠طى أخٙؿس فًٌؽفؾ فالٌٟ ـٟ فٌعؽفق ـؤٔٙح ٌُ ت ععَ 

فٌٝ ِكحزة فٌعؽفق ِٕطفٍ ِّح ( ٚ٘ٛ ِح ٠ه١ؽ ف٠ُح فٌٝ فْ فالٔ هحؼ فًٌّؽـٟ 2018 -2011)

٠ب١ٓ يعٛبة ٚيٛي فالـؽفظ فٌٝ فٌطعِحر فًٌّؽـ١ة ِّح ٠ٕعىف قٍبح  ٍٝ فٌمطح  فًٌّؽـٟ 

ٚفْ فٔطفحٌ  عظ فٌفؽٚ  ـٟ فٌكٕٛفر فالض١ؽس وحْ بكب  فالزعفث فال١ِٕة فٌ ٟ نٙع٘ح  ،فٌعؽفلٟ

ؾ ٚفٔ هحؼ٘ح ـٟ  َّٛ ٚوػٌه ٠ب١ٓ زحخة فٌمطح  فًٌّؽـٟ فٌٝ ؾ٠حظس  عظ ـؽٚ   فًٌّحؼ ،فٌبٍع

ْ. تب١ٓ ِّح تمعَ فْ فًٌّؽـ١ة بهىً ٚفقم ٚوب١ؽ ٌٍكىح ٠كح ع فٌٝ ٚيٛي فٌطعِحر ِّحفٌبلظ 

ِئنؽفر فٌهّٛي فٌّحٌٟ وحـة وّئنؽ فالٔ هحؼ فًٌّؽـٟ ِٚئنؽ فٌىثحـة فًٌّؽـ١ة ِٚئنؽ 

فٌٝ فٌّك ٜٛ ِ ٛفَعة ٌُٚ تؽتِك    فٔ هحؼ ضعِة فٌعـم فالٌى ؽٟٚٔ ٚفالٔ هحؼ فٌدؽؽفـٟ وحٔإ

 . فٌّؽخٛسفٌػٞ ٠سمك ف٘عفؾ فٌهّٛي فٌّحٌٟ 
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 المبحث الثانً

 مؤشرات الحكومة االلكترونٌة فً العراقتحلٌل 

تّثً  اغأضػ فال٘ ّحَ ب ىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ٚفالتًحالر فٌسع٠ثة ٠ ؿف٠ع بهىً وب١ؽ 

تطب١محر فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة فٌب١ٕة فٌ س ١ة ٌٍ سٛي ـٟ فالل ًحظ فٌعؽفلٟ ٌّح ٌٙح ِٓ تؤث١ؽ ـٟ 

ٌػٌه   ، ١ٍّة فاليلذ ٌٍمطح  فٌسىِٟٛ ٚوػٌه فٌ ؤث١ؽ  ٍٝ فٌس١حس فٌبهؽ٠ة ـٟ ِط ٍؿ فٌّدحالر

ُ فال  ّحظ تُ فيعفؼ ِئنؽ  حٌّٟ ٠عؽؾ بحقُ  )ِئنؽ ت١ّٕة فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ( ٚفٌػٞ ٠ 

 ـٟ تهط١ى فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ـٟ فٌعؽفق ٚوحالتٟ :  ٗ ١ٍ

 أوال : مؤشرات األمم المتحدة للحكومة االلكترونٌة.    

 :  ف٢ت١ة٠ ُ زكحن ٘ػف فٌّئنؽ ٚـمح  ٌٍّعحظٌة   سعس ٌ ١ّٕة فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚةِئنؽ ف ُِ فٌّ –أ 

( + OSI* ِئنؽ ضعِة فالٔ ؽٔإ  34.0= )  EGDIِئنؽ تطٛؼ فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة 

 (.   HCI* ِئنؽ ؼأـ فٌّحي فٌبهؽٞ  33.0( + TII* ِئنؽ فٌب١ٕة فٌ س ١ة  33.0) 

ٌم١حـ خح٘ؿ٠ة فالظفؼفر ٚفٌمعؼفر ف١ٌِٕٛة الق طعفَ تىٍٕٛخ١ح  ٠EGDIك طعَ ِئنؽ ٚ  

٠م١ُ  اغ ،ٔ ؽٔإ١ُ ٚخٛظ فال١تم اٌٝفٌّعٍِٛحر ٚفالتًحالر ٌ مع٠ُ فٌطعِحر فٌعحِة. ٚوػٌه ٠ك ٕع 

 ِٛفلم فالٔ ؽٔإ ِٚعٜ تطب١ك فالق ؽفت١د١حر ٚفٌك١حقحر فٌسى١ِٛة ـٟ لطح حر ضع١ِة ِط ٍفة.

ٌٍعٚي فال ُحم فٌ ٟ ٠بٍػ  2001فٌكٕٛٞ ِٓ  حَ  بحق طعفَ ٘ػف فٌّئنؽبعأر فالُِ فٌّ سعس  ز١ث

٘ػف فٌّئنؽ أـًُ  ع٠ع ٚظٌٚة ٚأْ ٘ػف فٌم١حـ فيبر ٠دؽٜ ِؽس وً قٕ ١ٓ 193ِدّٛ ٙح فالْ 

فٌّئنؽفر ٚأظلٙح ٚؼحٌبح  ِح تع ّع فٌعٚي فٌّهحؼوة  ٍٝ ٔ ح دٗ ـ١ّح ٠طى َٚم فٌك١حقحر ٚأِؽ 

 ِئنؽفر ـؽ ١ة ٚوحالتٟ : ةغ ٠س ٛٞ ٘ػف فٌّئنؽ  ٍٝ ثلثا ،فٌ ٕف١ػ

  Online Services Index OSI  . مؤشر خدمة االنترنت -1

طعفَ تىٍٕٛخ١ح فٌّعٍِٛحر ٚفالتًحالر ِٓ لبً أْ ٘ػف فٌّئنؽ ٠ىْٛ ِؽوبح  ٠ٚم١ف فق     

غ ٠ف ؽٌ ٘ػف فٌّئنؽ ِؽٚؼ فٌطعِحر فالٌى ؽ١ٔٚة  بّؽفزً  ا ،فٌسىِٛة ـٟ تمع٠ُ فٌطعِحر فٌعحِة

  عس: 

 ضعِحر فٌّعٍِٛحر فالقحق١ة. -أ 

 ضعِحر فٌّعٍِٛحر فٌّ معِة.    -ن

 أظٚفر ل١حـ ٌٙػف فٌّئنؽ   ع٠ ُ فق طعفَ ظؼخة فالٔدحؾ ٌٍّؽفزً بدحٔ   ٛفًِ فضؽٜ تعٚ
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    communication Infrastructure Index ( TII) ِؤششااٌبُٕتااٌخحخُتاٌالحصمالثا-2

 ٠ ُ ل١حـ ٘ػف فٌّئنؽ ِٓ ضلي ضّكة  ٕحيؽ ٚوحالتٟ : 

 .  نطى100 فن ؽفن فٌٙحتؿ فٌثحبإ ٠ٚىْٛ ٌىً  -أ 

 .   نطى 100فن ؽفن فٌٙحتؿ فٌٕمحي فٌطٍٛٞ ٠ٚىْٛ ٌىً -ن

 فٌٕكبة فٌّئ٠ٛة الق عّحي فالـؽفظ ٌألٔ ؽ١ٔإ.    -ج

  نطى.100فن ؽفن فٌٕطحق فٌثحبإ )فٌكٍىٟ ( ٠ٚىْٛ ٌىً  -ظ

  نطى.100فن ؽفن فٌٕطحق فٌعؽ٠ٍ فٌلقٍىٟ ٠ٚىْٛ ٌىً  -ٚ

                               Human Capital Index (HCI)ِئنؽ ؼفـ فٌّحي فٌبهؽٞ :  -3

 ِٓ فٌّئنؽفر فٌفؽ ١ة ٟٚ٘ وحالتٟ :  ف  ظ٠ُُ ٘ػف فٌّئنؽ  ع  

 فٌّعؽـة بحٌمؽفمس ٚفٌى حبة.  -أ

 قٕٛفر فٌعؼفقة فٌّ ٛلعة.   -ن

 ِععي فٌ كد١ً فالخّحٌٟ.   -ج

 ِ ٛقّ قٕٛفر فٌعؼفقة.    -ظ

  Electronic Participation Index( EPIمؤشر المشاركة االلكترونٌة  ) -ب

 ة٠ٚم١ف فٌّهحؼوة  ٓ ِؽ٠ك ّٔٛغج ًُِّ بثلث ،فالضؽ ـٟ فٌم١حـ٠عع فٌّئنؽ فالقحـ 

 ِك ٠ٛحر ٚوحالتٟ :   

  (   Electronic  informationفٌّعٍِٛحر فالٌى ؽ١ٔٚة ) -

 (Electronic decision makingيٕح ة فٌمؽفؼ فالٌى ؽٟٚٔ ) -

 (Electronic consultingفالق هحؼس فالٌى ؽ١ٔٚة ) -

 ثانٌاً  : تطور مؤشرات االمم المتحدة للحكومة االلكترونٌة فً العراق.  

أْ فٌعؽفق يٕؿ َّٓ بٍعفْ ؼؽن فق١ح ـٟ ِئنؽفر فالُِ فٌّ سعس ٌٍسىِٛة 

 ، ّحْ ،ٌبٕحْ ،فٌى٠ٛإ ،خٛؼخ١ح ،فؼ١ٕ١ِح ،فغؼب١دحْ ،لبؽو ،فإلٌى ؽ١ٔٚة ٚفٌ ٟ تُُ : فٌبسؽ٠ٓ

ٚأْ ل١ُ ٘ػٖ فٌّئنؽفر تمم ب١ٓ   ،فْ ِ ٛقطة فٌعضًفالؼظْ. ِٚدّٛ ة فٌبٍع ،فقؽف ١ً ،لطؽ

 ( 1فالظٔٝ )يفؽ ( ٚفال ٍٝ )

 ( EDGIِئنؽ ت١ّٕة فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ) -أ
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 (7جدول  )                                                 

 (2018- 2004تطور مؤشر تنمٌة الحكومة االلكترونٌة فً العراق للمدة )         

 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2005 2004 فٌكٕة فٌب١حْ/

 فٌّئنؽ

(EDGI) 
3566.0 3334 .0 2696  .0 2996 .0 3409 .0 3141.0 3334.0 3376.0 

 ِععي فٌّٕٛ

 فٌكٕٛٞ%
- 5.6 - 3.19- 3.11 7.13 8.7- 7.5 9.5 

فٌّؽتبة 

(Rank) 
103 118 151 133 128 134 141 155 

 فٌ ؽ١ؽ ـٟ

 فٌّؽتبة
17- 15+ 33+ 18- 5- +6 7+ 14+ 

Source: United  Nations UNE-Government survey 2004,2005,2008, 2010, 

2012, 2014,2016, 2018 Different pages  

( ٠َٛر تطٛؼ ِئنؽ ت١ّٕة فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ـٟ فٌعؽفق ِٓ فٌف ؽس  7ْ فٌدعٚي )ا

غ ـٟ ا ،تٕطفٍ تحؼس ٚتؽتفم تحؼس فضؽٜ غافٌّئنؽ ِ ػبػبة غ تب١ٓ فْ ل١ّة ا ،( 2018 -  (2004

بٍػ ِععي فٌّٕٛ فٌكٕٛٞ قحٌ  2008ٚ ٚ  2005فؼتفم فٌّئنؽ ثُ فٔطفٍ ـٟ فال ٛفَ  2004 حَ 

  ٍٝ فٌ ٛفٌٟ. ( 19. 3-( ٚ )6. 5-)

( ٚ 2996.0بٍؽإ فٌم١ّة )ٚ 2012ٚ 2010ٚبعع غٌه  حٚظ فالؼتفح  ـٟ فال ٛفَ   

ـمع  2014. أِح ـٟ  حَ 2012%( ـٟ  حَ 13. 7زمك أ ٍٝ ٔكبة ّٔٛ ِٛخ  ) فغ( 0. 3409)

غ ا( بحٌّدًّ. 7.5ٚبّععي قٕٛٞ ) 2018) - 2016فٔطفٍ فٌّئنؽ ـٟ ز١ٓ أؼتفم ـٟ  حِٟ )

ِّح ٠دعً  ،( 3.0غ أْ ل١ّة فٌّئنؽ  فل ؽبإ ِٓ )ا(.  3376.0) 2018بٍؽإ ل١ّة فٌّئنؽ ٌعحَ 

٠ُُٕٚ ٌٙػف فٌّئنؽ وً ِٓ ف٠ؽفْ  ،(  5.0 - 25.0فٌعؽفق َّٓ فٌٕطحق فٌّ ٛقّ ٌٍّئنؽ )

 ّحْ ٚفٌّؽؽن. ٚفٌٕطحق  ،فٌى٠ٛإ ،( ِثً ٌبٕحْ 0. 75 - 5.0ٚفالؼظْ. أِح فٌٕطحق فٌّؽتفم )

(  25.0( وح ِحؼفر فٌعؽب١ة فٌّ سعس.   ٚفٌٕطحق فٌّٕطفٍ فاللً ِٓ ) 0.1  - 75.0فٌّؽتفم خعف  )

( ظٌٚة فٌُّّٕة َّٓ بؽفِح فالُِ فٌّ سعس 193ِثً ١ٌب١ح ٚفٌدؿف ؽ. أِح تؽت١  فٌعؽفق َّٓ )

( ِٓ 103فٌّؽتبة ) ح  ِسمم 2004( ِؽتبة قٕة 71ـؤْ فٌعؽفق أؼتفم )   ،ٌٍسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة

ثُ  2008 – 2005( ٌٍكٕٛفر 151( ٚ ) 118ظٌٚة ثُ بعأ بحالٔطفحٌ فٌٝ فٌّؽتبة )193أيً 

(ِؽتبة ثُ بعع غٌه  حٚظ 18ٚبًعٛظ ) 2010( قٕة 136 حٚظ فالؼتفح  ز ٝ ٚيً فٌٝ فٌّؽتبة )

. ٚ ٍٝ قب١ً فٌّثحي ـؤْ فٌعؽفق 2018 -2016( ٌٍكٕٛفر 155( )141فالؼتفح  ـٟ فٌّؽتبة )
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خ١بٛتٟ  ،(186ف١ٌّٓ ) ،(٠180 معَ ـٟ ِئنؽ ت١ّٕة فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة  ٍٝ وً ِٓ فٌكٛظفْ )

(   51لطؽ ) ،(26(. ٠ٚ طٍؿ  ٓ فٌبسؽ٠ٓ )  182خؿؼ فٌمّؽ ) ،(183ِٛؼ٠ ح١ٔح )   ،(179)

:  2018(.أغ ٚؼظ ـٟ تمؽ٠ؽ فالُِ فٌّ سعس ٌٍسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ٌعحَ 98فالؼظْ ) ،(21فالِحؼفر )

٘حِة ٌٍعٚي غفر ِئنؽ ت١ّٕة فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة فٌّ ٛقّ ٚفٌّؽتفم ٌلق ّؽفؼ  ح  أْ ٕ٘حن ـؽي

 ١ّٕة ٌسىِٛحتُٙ فالٌى ؽ١ٔٚة َٚٚم فالق ؽفت١د١حر فٌٛفَسة ٚفالق ثّحؼ ـٟ فٌب١ٕة فٌ س ١ة ـٟ فٌ

ٚوػٌه ِٓ ضلي تمع٠ُ فٌطعِحر  ،ٚفٌثحٔٛٞ ثّحؼ فٌّ ٛفيً ـٟ فٌ ع١ٍُ فالقحـٚفالتًحالر ٚفالق 

ع ِٓ ضلي فتبح  ٘ػٖ فٌططٛفر ٠ّىٓ فٌسىِٛحر ِٓ تسم١ك فالتدحٖ فٌّ ًح   .فٌعحِة فالٌى ؽ١ٔٚة

     ( َّٓ فٌٕطحق فٌّؽتفم. EDGIفْ ٘ػف ِح ٠س حخٗ فٌعؽفق ٌ س٠ًٛ ِئنؽ ) اغ

تطٛؼ فٌّئنؽفر فٌفؽ ١ة ٌّئنؽ ت١ّٕة فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ٚوّح ٟ٘ َِٛسة ـٟ       

 (8( ٚ )7(فٌدعٚي

 ( 8) جدول                                               

 (2018-2004( فً العراق للمدة من )EDGIلمؤشر )تطور المكونات الفرعٌة        

 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2005 2004 فٌب١حْ / فٌكٕة

ِئنؽ فٌطعِحر فالٌى ؽ١ٔٚة   

OSI)    ) 
1236.0 0538.0 1070.0 1524.0 2876. 0 1969.0 3551.0 3194.0 

ِئنؽ فٌب١ٕة فٌ س ١ة 

 (TII)   ٌلتًحالر 
0163.0 0164.0 0127.0 0552.0 1201.0 2173.0 1647. 0 1840 .0 

   ِئنؽ ؼفـ فٌّحي فٌبهؽٞ 

(HCI ) 
9300.0 9300.0 6920.0 6956.0 6151.0 5283.0 4803.0 5094.0 

Source :United  Nations ,UNE- Govemment  survey 2004, 2005, 2005, 

2008, 2010, 2012, 2014, 2016 ,2018 Different pages   

( وحْ ِ ؿف٠عف  بععِح وحٔإ 2018 -2004ِئنؽ فتدحٖ فٌطعِحر فالٌى ؽ١ٔٚة ضلي فٌّعس )أْ  -1))

( ـٟ 0.(2876أؼتفم فٌّئنؽ فٌٝ  ٚ ( 2004 -2003قٕة ) فٌطعِحر فالٌى ؽ١ٔٚة نبٗ ِععِٚة ـٟ

  2014%( ٚبعع غٌه فٔطفٍ ـٟ قٕة 7.88بٍػ ) اغٚبؤ ٍٝ ِععي ّٔٛ قٕٛٞ ِٛخ   2012قٕة 

%(. ثُ فٔطفٍ ـٟ  حَ 15( بّععي ّٔٛ )3551.0بٍؽإ ) اغ 2016ثُ  حٚظ فالؼتفح  ـٟ قٕة 

 (.  3194.0بٍػ )ٚ  2018

 2018( ٌٍعؽفق ِم بعٍ فٌعٚي فٌعؽب١ة ٚفالق٠ٛ١ة ٌعحَ OSIٚبّمحؼٔة ل١ّة فٌّئنؽ )

١ّٓ ٔلزع أْ ِك ٜٛ فٌطعِحر فٌ ٟ تمعِٙح فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ـٟ فٌعؽفق أ ٍٝ ِٓ : فٌ
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ـٟ ز١ٓ  ،(0972.0(  خؿؼ فٌمّؽ )1528.0فٌكٛظفْ ) ،(01111.0فًٌِٛحي )  ،(0972.0)

 ،(9444.0فالِحؼفر )،(7917.0ٔدع فْ فٌعؽفق ٠ طٍؿ  ٓ فٌطعِحر غفتٙح ـٟ بٍعفْ : فٌكعٛظ٠ة )

 (.  4722.0ٌبٕحْ )،(7986.0فٌبسؽ٠ٓ )،(8125.0 ّحْ )،(7913.0لطؽ ) ،(7971.0فٌى٠ٛإ )

بم١ُ  2005  ،2004ِ ٛفَعح  ضلي فال ٛفَ  أظفإٖ بععِئنؽ فٌب١ٕة فٌ س ١ة ٌلتًحالر  -(2)

ِّح  2008ٚقحٌبة ـٟ  حَ ( ِععالر ّٔٛ َع١فة 2005ٚ 2004ِ ٕحلًة ز١ث قدً ـٟ  حَ )

  ْ ( لفؿس TIIـٟ ز١ٓ زمك ِئنؽ) ،ـٟ فٌب١ٕة فٌ س ١ة ٌلتًحالر ـٟ فٌعؽفق ٠عٕٟ أٔٙح تعحٟٔ ِٓ تع

%( 334. (6بٍػ ِععي فٌّٕٛ فٌكٕٛٞٚ 2014ٚ  2012، 2010و١ّة تًً فٌٝ فٌُعؿ ٌٍكٕٛفر 

تؽفخعإ ل١ّ ٗ فٌّٕٛ  ـمع 2018ٚ  2016أِح ـٟ  حَ  ،%(  ٍٝ فٌ ٛف%9.80ٌٟ( ٚ )5.117ٚ )

بٍػ  ح  ِٛخب ح  ٚ ِٓ فٌّلزع أْ فٌّئنؽ زمك ِععي ّٔٛ ِؽوب ،%(25.-2فٌكٕٛٞ ٚبٍؽإ  تمؽ٠بح  )

 source: United Nations, UNE- Govemment ).)ضلي فٌّعس أ لٖ.  % (33)

survey    

 (9خعٚي )

 (.2018 -2004( ـٟ فٌعؽفق ٌٍّعس ) EDGIِععالر فٌّٕٛ فٌكٕٛٞ ٚفٌّؽو  ٌٍّىٛٔحر فٌفؽ ١ة ٌّئنؽ )

 .(8فًٌّعؼ : ِٓ أ عفظ فٌبحزث بح قٕحظ فٌٝ فٌدعٚي ؼلُ )

 Source :United  Nations ,UNE- Govemment  survey 2004, 2005, 2005, 

2008, 2010, 2012, 2014, 2016 ,2018 Different pages    

ٚ٘ػف ٠عىف تؽظٞ ِئنؽفر ؼفـ فٌّكحي فٌبهكؽٞ  بحالٔطفحٌِئنؽ ؼفـ فٌّحي فٌبهؽٞ  بعأ -((3

ثكُ بعكع  ،( 9300.0ِكك مؽس  ٕكع )  2004,2005وحٔإ ل١ّة فٌّئنؽ ـٟ فال ٛفَ  ـمع ،ـٟ فٌعؽفق

-2فٌٝ ِععي ّٔٛ قحٌ  بٍكػ ) 2014ٌبم١ة فال ٛفَ ز ٝ ٚيٍإ ـٟ  حَ  ح  غٌه فضػر ِٕسٕٝ تٕحؾ١ٌ

 ٓ  ح  ِم فٌبٍعفْ فٌعؽب١ة ٔدع ٘ػف فٌّئنؽ ِ طٍف 2018(  حَ HCI( . ٚبّمحؼٔة ل١ّٗ فٌّئنؽ )14.

 ،(7387.0فالؼظْ ) ،(7847.0فغ بٍؽكككإ ل١ّكككة فٌّئنكككؽ ـكككٟ فٌبسكككؽ٠ٓ ) ،فؼٍككك  فٌكككعٚي فٌعؽب١كككة

 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2005 2004 فٌب١حْ / فٌكٕة

(OSI) - 56- 7.49 4.42 7 .88 5-. 13 3.80 4.82 

(TII) 1.3 6.0 5.22 6.334 5.117 9 .80 2-.24 9.81 

(HCI 0.0 0.0 6.22 5  .0 5- .11 1- .14 1 .9 5 .8 

 OST 6.5ِععي فٌّٕٛ فٌّؽو  

 TII 17.5ِععي فٌّٕٛ فٌّؽو  

 HCI -3.92ِععي فٌّٕٛ فٌّؽو  
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ًِكككككؽ  ،(6640.0فٌدؿف كككككؽ ) ،(6649.0ٌبٕكككككحْ ) ،(6683.0لطكككككؽ ) ،(6877.0فالِكككككحؼفر )

وحْ ٘كػف فٌّئنكؽ ـكٟ فٌعكؽفق ِ مكعِح  ٍكٝ ٚ 0).. ١ٌ7173ب١ح)،(8101.0فٌكعٛظ٠ة ) ،( 6072.0)

 (. 9300.0فؼٍ  فٌبٍعفْ فٌعؽب١ة أ لٖ ـٟ فال ٛفَ فٌّػوٛؼس  ٕعِح وحٔإ ل١ّ ٗ )

              (Source: United Nations, UNT- Govemment survey 2004- 2018)    

 :   ف٢تٟ ( ز١ث ٠ ب١ٓ  EDGI ٕع تس١ًٍ ِىٛٔحر فٌّئنؽفر فٌفؽ ١ة ٌّئنؽ )

 :  ِح ٠ؤتٟ ٟ٘  ؽ١ٔٚة بععس ِؽفزً تّؽ فٌطعِحر فالٌى -1

 خدمات المعلومات الناشئة  المرحلة االولى : 

 ،فٌ ٟ ٠ىْٛ ـ١ٙح فالتًحي فزحظٞ فٌدحٔك  فٞ ِكٓ ِكؽؾ فٌكعٚف ؽ فٌسى١ِٛكةٟٚ٘ فٌّؽزٍة 

فخكً فالِكل   ١ٍٙكح ِكٓ نكبىة فالٔ ؽٔكإ ٚغٌكه ِكٓ  ٝأغ تمَٛ فالض١ؽس بَٛم فٌّعٍِٛحر  ٕٙح  ٍ

( ٠ ُر فْ فٌعؽفق لع زمك ـٟ ِؽزٍة فٌّعٍِٛحر فٌٕحنكئة ـكٟ 14) ِٚٓ ضلي خعٚي ،لبً فٌدّٙٛ

ٔكككبة)  2010( بعككع فْ وحٔككإ ال ت دككحٚؾ ـككٟ  ككحَ   76ٝ )%ٔككك  فٔدككحؾ ٚيككٍإ فٌكك 2014 ككحَ 

. ٚفغف لحؼٔكح ٘كػٖ فٌّؽزٍكة 2012( ِسممة أ ٍٝ ٔكبة تطٛؼ ز ٝ تدحٚؾر فٌُعؿ ـكٟ  كحَ %24

%( 9%( ٚ ١ٌب١ككح )67%( ٚفٌدؿف كؽ )66بّث١ٍ ٙكح ـكٟ فٌبٍكعفْ فٌعؽب١ككة ٔدكع فٔٙكح ف ٍكٝ ِككٓ ٌبٕكحْ )

%( ٚفالؼظْ 94( ٚ فٌبسكؽ٠ٓ ٚفٌّؽككؽن )%81%(  ًِٚكؽ )100ٚألكً ِكٓ فالِكحؼفر فٌعؽب١ككة )

(91 .)% 

   

  خدمات المعلومات المعززة المرحلة الثانٌة : 

فٞ أْ فٌّئقكككحر ٚفٌككعٚف ؽ  ،ـككٟ ٘ككػٖ فٌّؽزٍككة تىككْٛ فٌّٛفلككم بّثحبككة ٚقككح ً فتًككحي ثٕح ١ككة       

تمكَٛ ٘كػٖ فٌّٛفلكم بحقك مبحي ٍِبكحر  ٚـٟ ٔفف فٌٛلكإ ،فٌسى١ِٛة تمَٛ بَٛم فٌب١حٔحر ٚفٌّعٍِٛحر

وحٔكإ ٚ ،ِكة ِكٓ ِكؽؾ فالظفؼس فالٌى ؽ١ٔٚكة ٚتمع٠ُ فالخحبحر  ٕٙكح ِكم فٌطكعِحر فٌّمع ،فٌّٛف١ِٕٓ

   2014%( ٌعكحَ 41فٌكٝ ) 2010%( ـكٟ  كحَ  13ٔك  فالٔدحؾ ـٟ ٘ػٖ فٌّؽزٍكة تًكح ع٠ة ِكٓ )

ٚـٟ زحي ِمحؼٔة ٔك  فٌ طٛؼ ٌٙػٖ فٌّؽزٍة ـٟ فٌعكؽفق ِكم ِث١ٍ ٙكح ِكٓ فٌبٍكعفْ فٌعؽب١كة ٔدكع فٔٙكح 

%( ٚألككً ِككٓ 18%(  ٚفٌدؿف ككؽ )11زممككإ ٔفككف فٌٕككك  ِككم فالؼظْ ٌٚبٕككحْ ٚ ٍككٝ ِككٓ ١ٌب١ككح )

    %(.80%( ٚفٌبسؽ٠ٓ )61%( ٚلطؽ ٚتٛٔف ٚفٌّؽؽن )52فٌى٠ٛإ ًِٚؽ )
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 (10خعٚي  )

 (2014 -2010( ٌٍّعس ) OSIفٌفؽ ١ة ٌّئنؽ فٌطعِحر فالٌى ؽ١ٔٚة )تطٛؼ فٌّىٛٔحر 

 فٌكٕة / فٌب١حْ
ل١ّة 

 فٌّئنؽ

فٌّؽزٍة  

 فالٌٚٝ

فٌّؽزٍة  

 فٌثح١ٔة

فٌّؽزٍة    

 فٌثحٌثة

فٌّؽزٍة 

 فٌؽفبعة

فٌّدّٛ      

% 

 100 39 30 24 7  فٌٛؾْ فٌٕكبٟ ٌٍّؽفزً

2010 1524.0 24 13 5 6 9 

2012 2876.0 41 25 6 6 13 

2014 1969.0 76 41 5 8 21 

 Different pages ,2014  , 2012  UND – Government  survey  2010 United 

Nations:Source 

 المرحلة الثالثة :الخدمات المعلوماتٌة والتفاعل 

ـٟ ٘ػٖ فٌّؽزٍة ٠ ُ فٌ سٛي ِٓ فٌعًّ فالظفؼٞ فٌ م١ٍعٞ فٌٝ فٌعًّ فالٌى ؽٟٚٔ ٠ٚك ُ ٘كػف ٚ  

ٚوػف ٠ ُ ِطحِبة فٌّك ف١ع٠ٓ ِكٓ فٌطكعِحر فٌّمعِكة بًكٛؼس  ،فاليلذ فٌهحًِ ٌإلظفؼس ٓ ِؽ٠ك 

٠ٍٚككؿَ خحٔكك  ِككٓ فٌ ًككع٠ك فالٌى ؽٚٔككٟ  ٍككٝ ٠ٛ٘ككة     ،((On lineِبحنككؽس  ككٓ ِؽ٠ككك نككبىة 

غ وحٔككإ ٔككك  فالٔدككحؾ ـككٟ ِؽزٍككة فٌطككعِحر افٌّككٛفِٓ ٚغٌككه ِككٓ أخككً فٌ بككحظي فٌٕككحخر ب١ّٕٙككح. 

%( ٚ ٕككع 5بٍؽككإ ) 2014فِككح ـككٟ قككٕة   2012%( ٌعككحَ  6ثككؽ ِككٓ )فٌّعحِلت١ككة ٌككُ ت دككحٚؾ أو

%( ٚفلككً ِككٓ 2%( ٚ فٌدؿف ككؽ )2ِمحؼٔ ٙككح ٌككبعٍ فٌبٍككعفْ فٌعؽب١ككة ٔدككع٘ح أ ٍككٝ ِككٓ فٌكككٛظفْ )

%( ٌٚبٕكحْ 21%( ٚفالؼظْ )33%( ًِٚؽ )60%( ٚ ّحْ )84%( ٚفٌبسؽ٠ٓ )67فالِحؼفر )

 %(.   40%( ٚفٌّؽؽن )14)

 لمرحلة الرابعة : الخدمات المتصلة أو ما تسمى المعامالت االجرائٌة ا

ـٟ ٘ػٖ فٌّؽزٍة تمَٛ فٌّئقكحر ٚفٌعٚف ؽ فٌسى١ِٛة ب بحظي فٌّعٍِٛحر ٚفالتًحي فٌّ بحظي   

٠ٚكك ُ غٌككه  ككٓ ِؽ٠ككك تٍمككٟ فٌطككعِحر فالٌى ؽ١ٔٚككة ٚظـككم  ،ب١ٕٙككح ٚبكك١ٓ فٌّككٛف١ِٕٓ ٚلطككح  فال ّككحي

ٚتٕهكؽ ٘كػٖ  ،( ٚؼ١ؽ غٌكه ِكٓ فالظٚفر فالضكؽٜ Webفٌّك سمحر فٌّح١ٌة ـٟ فٞ ٚلإ بحق طعفَ )

فٌطككعِحر فٌسٍككٛي فالٌى ؽ١ٔٚككة  بككؽ ٘ككػٖ فالظٚفر. ٚ ٕككع ِمحؼٔككة ٘ككػٖ فٌّؽزٍككة بّث١ٍ ٙككح ـككٟ فٌككعٚي 

( 157( ٚتمً  ٕٙح ـٟ  ّحْ )70( ٚفٌكٛظفْ )71ح )( ٚ قٛؼ68٠فٌعؽب١ة ٔدع٘ح أ ٍٝ ـٟ ف١ٌّٓ ) 

 (.  161( ١ٌٚب١ح )145( ٚ لطؽ )128( ٚ تٛٔف )147ٚ فالؼظْ )
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( 11خعٚي )                                           

 (2018 -2008( ٌٍّعس ِٓ )TIIتطٛؼ فٌّىٛٔحر فٌفؽ ١ة ٌّئنؽ فٌب١ٕة فٌ س ١ة ٌلتًحالر )

فٌكٕة 

 /فٌب١حْ

 عظ 

ِك طعِٟ   

 ف ٔ ؽٔإ %

 عظ فٌّه ؽو١ٓ 

ـٟ فٌٙحتؿ فٌثحبإ 

 ٔكّة100ٌىً 

ـٟ   عظ فٌّه ؽو١ٓ

فٌٙحتؿ    فٌٕمحي 

 ٔك100ٌّٗىً 

  عظ فٌّه ؽو١ٓ

ـٟ ضعِحر فٌٕطحق 

فٌعؽ٠ٍ فٌثحب ة ٌىً 

 ٔكّة 100

 عظ فٌّه ؽو١ٓ ـٟ 

ضعِحر فٌٕطحق 

فٌعؽ٠ٍ فٌلقٍىٟ 

 ٔكّة100ٌىً 

2008 83.0 00   .4 22      .2 000   .0 000   .0 

2010 60.5 05  .5 78     .75 01 .0 00   .0 

2012 60.5 05.5 78    .75 01   .0 00   .0 

2014 60.5 71 .5 63    .81 00   .0 14   .3 

2016 30.11 60.5 91   .94 01   .0 60    .3 

2018 5  .22 46.5 19  .81 01   .0 24   .16 

UNE – Govemment survey 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018  

Different  pages. ,Nations United :Source 

ٟ٘ ِك ٠ٛحر  ةؼبعأتًٕؿ فٌعٚي زك  ِك ٠ٛحر ِئنؽ ت١ّٕة فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة فٌٝ 

(  75.0فٌكٝ  25.0( ِٚ ٛقكّ ) بك١ٓ  75.0فٌكٝ  50.0) بك١ٓ  ( ٚ كحي   75.0خعف  )أوثكؽ ِكٓ   حي  

 (.  0. 25ِٕٚطفٍ )ألً ِٓ

٠ٚعككؿٚف غٌككه ٌعككعس فقككبحن ِٕٙككح  ح  ٠عككع ِئنككؽ فٌب١ٕككة فٌ س ١ككة ٌلتًككحالر ـككٟ فٌعككؽفق ِ ككع١ٔ  

ٚلٍككة  ككعظ فٌّهكك ؽو١ٓ ـككٟ ضككعِحر فٌٕطككحق  2003ظضككٛي فٌٙككحتؿ فٌٕمككحي فٌككٝ فٌعككؽفق بعككع قككٕة 

 ،ر فٌٕطحق فٌثحبإفٌعؽ٠ٍ فٌثحب ة ٚوػٌه ٔ ١دة ٌعضٛي فٌٙحتؿ فٌٕمحي أٔطفٍ فٌطٍ   ٍٝ فن ؽفوح

 قككبحن ِٕٙككح  ككعَ تؽػ٠ككة خ١ّككم  ح  ٚف٠ُككح  فنكك ؽفوحر فٌٕطككحق فٌعككؽ٠ٍ فٌلقككٍىٟ ِككحؾفي ِٕطفُكك

فٌّٕككحِك بهككبىحر فالنكك ؽفن أٚ بكككب  فٔطفككحٌ ِككك ٜٛ فٌككعضٛي أٚ  ككعَ فٌؽؼبككة بحالنكك ؽفن ٚلككع 

ٔلزكع  ٔككبة  كعظ   2018ٚ  2016ٌٚىكٓ ـكٟ قكٕة  ،قدٍإ ٔكبة فًٌفؽ ـٟ فؼٍ  ف ٛفَ فٌبسكث

 2016 ٔكككّة  ٌكككٕة100ٌّهك ؽو١ٓ ـككٟ فٌٕطككحق فٌعكؽ٠ٍ فٌلقككٍىٟ بٍؽككإ ثلثككة ِهك ؽو١ٓ ٌىككً  ف

أِح بحٌٕكبة ٌععظ فن ؽفوحر فٌٙكحتؿ  ،غ تعع ٘ػٖ فٌٕكبة ِٕطفُةا  2018ٌكٕة   ح  ٚق ة  هؽ ِه ؽو

ٚبحٌٕكبة فٌٝ فق طعفَ فالٔ ؽٔإ ـّح ٠ؿفي ِ ٛفَعح  ٚ٘كػف ٠كئثؽ بهكىً وب١كؽ  ، عع ٔكبة خ١عسـفٌٕمحي 

  ٍٝ ِئنؽ فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة.  
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 (12)خعٚي 

 .(2018 -2008ٌٍّعس ) (HCIتطٛؼ ِىٛٔحر ِئنؽ ؼفـ فٌّحي فٌبهؽٞ )

 ِععي فٌ ع١ٍُ فٌّ ٛلعة ِععي فالٌ سحق بحٌ ع١ٍُ ِسٛ أ١ِة فٌىبحؼ فٌب١حْ / فٌكٕة
قٕٛفر ِ ٛقّ 

 فٌ ع١ٍُ

2008 1.74 55.59 - - 

2010 1.74 47.60 - - 

2012 06.78 47.60 - - 

2014 48.74* 68.62* 04.10* 80.*7 

2016 7.79** 48.54** 08.10** 60.5** 

2018 76.2*** 50.53*** 10.1*** 6.6*** 
 

 2014,2011ٌعحِٟ  UNESCO)*( فق ٕع فٌ مؽ٠ؽ  ٍٝ ب١حٔحر  

 .2012ٌعحَ  UNDPٚ  2014,2015ٌعحِٟ UNESCO )**( فق ٕع فٌ مؽ٠ؽ  ٍٝ ب١حٔحر  

Source: United Nations UNE-Government survey 2008 , 2010,  2012, 

2014, 2016, 2018 Different pages 
 

 ( ٌوضح مؤشر رأس المال البشري10) شكل

 (12) بٌانات الجدولاعداد الباحث باالعتماد على 

 ,2005 ,2004 ,2003 ٌٍسىِٛكة فالٌى ؽ١ٔٚكة ـكٟ فال كٛفَ ضكلي تمكحؼ٠ؽ فالِكُ فٌّ سكعس

وحٔإ ِىٛٔحر ِئنؽ ؼفـ فٌّحي فٌبهؽٞ تُُ ِئنؽ٠ٓ ـمّ ّ٘كح ِسكٛ    ,2012 ,2010 ,2008

ِٚعككعي فٌ كككد١ً فالخّككحٌٟ بككحٌ ع١ٍُ. ِٚككٓ  ،أ١ِككة فٌىبحؼ)فٌّعؽـككة بككحٌمؽفمس فٌى حبككة بكك١ٓ فٌؽفنككع٠ٓ (
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َحـة ِئنؽ٠ٓ ـؽ ١١ٓ خع٠ع٠ٓ ّ٘ح قكٕٛفر فٌعؼفقكة فٌّ ٛلعكة ِٚ ٛقكّ اغ تُ ا 2014تمؽ٠ؽ  حَ 

 :  ٠ؤتٟ ِئنؽفر. ٚٔب١ٓ ِٓ فٌدعٚي أ لٖ ِح  ةقٕٛفر فٌعؼفقة ٌ ًبر أؼبع

(  كحَ 7.79فٌكٝ ) 2008(  كحَ  1.74فٌٕكبة فٌّئ٠ٛة ٌّسكٛ فال١ِكة ٌٍىبكحؼ فؼتفعكإ ِكٓ زكٛفٌٟ ) -

فغ فضكػٔح بٕظكؽ فال  بكحؼ ِكعس فٌثّكحْ قكٕٛفر  ح  َكع١ف ح  ٘ػف فالؼتفح  فٌٕكبٟ فؼتفح ك ٠ععغ ا( 2016)

ٟٚ٘ ِ ؽفخعة  ٓ  76).2فٔطفُإ فٌٕكبة فٌّئ٠ٛة فغ بٍؽإ )ـمع  2018أِح ـٟ  حَ  ،ب١ٓ فٌٕكب ١ٓ

( ٚته١ؽ ظؼفقة  ٓ فٌ ع١ٍُ ـٟ فٌعكؽفق فْ ٔككبة فال١ِكة ِٛؾ كة زكك  فٌدكٕف ٚ ٕكع  2016 حَ )

( ٔدكع فؼتفكح  فٌٕككبة ٌكعٜ فٌؽخكحي ِكٓ 2010 -2004( ٚ ) 2004 - 1995فٌّعت١ٓ) فٌّمحؼٔة ب١ٓ

( ٚبّمحؼٔة ٘ػٖ 5.17 -2.15( ٌٍٕكحم ٌٚىل فٌدٕك١ٓ بٍؽإ )8.19 -4.19ِمحبً ) 15). 6 -1.11)

ٚفٌككٛظفْ  ،(07.70ِم ِث١لتٙح ِٓ فٌكعٚي فٌعؽب١كة ٔدكع أٔٙكح ف ٍكٝ ِكٓ فٌك١ّٓ) 2018فٌٕكبة  حَ 

 ،(43.86قككٛؼ٠ح ) ،(78.81تككٛٔف ) ،(99فٌدؿف ككؽ ) ،(65.94ٚفلككً ِككٓ فٌكككعٛظ٠ة ) ،(75. 9)

 (.   2.97ٚلطؽ ٚ ّحْ )

 ،2008،2010%( ٌٍككٕٛفر 60بحٌٕكبة ٌّئنؽ ِععي فالٌ سحق زحـع  ٍٝ ٔكبة ِك مؽس بٍؽإ ) -

%( بحالقك ٕحظ -12ٚبّعكعي ّٔكٛ قكحٌ  بٍكػ ) 2018%( ـكٟ  كحَ 54ؼ١ؽ فٔٗ زمك ٔكبة ) ،2012

فغ ٠عىككف ٘ككػف فالٔطفككحٌ ـككٟ فٌّئنككؽ فؼتفككح  ف ككعفظ ٔككك   2014فٌككٝ فٌٕكككبة فٌّ سممككة ـككٟ قككٕة 

فٌ كؽن ٚفؾظ٠حظ  عظ فٌبطحٌة ٚفؾظ٠حظ ف عفظ فال١ِة ٚفٌ طٍؿ  ٓ فالٌ سكحق بكحٌ ع١ٍُ ٚبكؽٚؾ ظكح٘ؽس 

ِكٓ فٌ عٍك١ُ  ّحٌة فالِفحي ٚزك  تمؽ٠ؽ فٌدٙحؾ فٌّؽوكؿٞ ٌإلزًكحم فْ ف كعفظ فٌطٍبكة فٌّ ككؽب١ٓ 

( ِحٌكك  ِٚحٌبككة ِككٓ 318775 – 27749فالب ككعف ٟ ٚفٌّ ٛقككّ ٚفٌّٕٙككٟ ٚفال ككعفظٞ فؼتفككم ِككٓ )

 (. ٚ٘ػف ٠ٕعىف قٍبح  ٍٝ فٌّئنؽ فٌعحَ ٌؽفـ فٌّحي فٌبهؽٞ. 2015 -2011فٌّعس )

قككٕٛفر فٌعؼفقككة فٌّ ٛلعككة ِٚ ٛقككّ قككٕٛفر  2014حَ  ككأَككحـ ّٙح  إتّكك فٌككػفْ فْأِككح فٌّئنككؽ -

ّ٘كح ٔككب حْ ِٕطفُك حْ  ٕكع ِمحؼٔ ّٙكح ِكم 2018(  ٌعكحَ 6.6( ٚ)1.10كب ّٙح )فٌعؼفقة ـىحٔإ ٔ

 ،% (59.7%( ٚ)75.13ٌبٕكككحْ ) ،%(42.6 %( ٚ)13بعكككٍ فٌبٍكككعفْ فٌعؽب١كككة ِكككثل  ًِكككؽ )

 ( 50.7%( ٚ )67.13ٚ ّحْ ) ،%(3.7%( ٚ)95.16ٚفٌكعٛظ٠ة )

٠ىهؿ ٚخٛظ ِهكحوً ت عٍكك  ٚ٘ػف٠ٚبعٚ فْ فالتدحٖ فٌعحَ ٌٙػف فٌّئنؽ ـٟ فٌعؽفق ٠ دٗ ٔسٛ ف قٛأ 

     .وّح  ٚٔٛ ح  بحٌ ؽب١ة ٚفٌ ع١ٍُ 
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 ( Electronic Participation Index)  مؤشر المشاركة االلكترونٌة -ب

٠مًكككع بحٌّهكككحؼوة فالٌى ؽ١ٔٚكككة ٘كككٛ فنكككؽفن فٌّكككٛف١ِٕٓ ِكككٓ ضكككلي فقككك طعفَ تىٌٕٛٛخ١كككح  

ِّككح  ،فٌطككعِحر ٚفالظفؼس ٚتمككع٠ّٙحفٌّعٍِٛككحر ٚفالتًككحالر ـككٟ فتطككحغ فٌمككؽفؼ ٚفٌك١حقككة ٚتًكك١ُّ 

٠دعٍٙح تهحؼو١ة ٚتهحٚؼ٠ة ٚنحٍِة فغ ت ؽفٚذ ب١ٓ تمع٠ُ فٌطعِحر ثُ فٌ هحٚؼ ٚفٌ عحْٚ ٚيٛال  فٌٝ 

فٌ ّىكك١ٓ. ٚـككٟ فالبعككحظ فٌك١حقكك١ة ٌٍّهككحؼوة فالٌى ؽ١ٔٚككة فغ ٠ؽوككؿ تمؽ٠ككؽ فالِككُ فٌّ سككعس ٌٍسىِٛككة 

ك١حقكحر. ِٚكٓ قكّحر فٌّهكحؼوة فالٌى ؽ١ٔٚكة فالٌى ؽ١ٔٚة تمع٠ُ فٌطعِحر فٌعحِة ِٚٓ ثُ يك١حؼة فٌ

ٚفٌ كٟ ٠م١كككٙح تمؽ٠كؽ فالِككُ فٌّ سكعس ٌٍسىِٛككة فالٌى ؽ١ٔٚككة ٘كٟ تككٛـ١ؽ فٌسىِٛكحر ٌٍّعٍِٛككحر  ٍككٝ 

نكبىة فالٔ ؽٔكإ ت عٍكك بحٌك١حقكحر ٚف١ٌّؿف١ٔكحر ٚـكٟ ِدكحالر فٌ عٍك١ُ ٚفٌ ٛظ١كؿ ٚفٌععفٌكة ٚفٌب١ئكة 

 ٚفًٌسة.

ّ ٕمٍة ٚوػٌه تٛـ١ؽ ِعٍِٛحر  ٍٝ فالٔ ؽٔإ ت عٍكك ٚفق طعفَ فٌمٕٛفر فٌؽل١ّة ٚف خٙؿس فٌ  

ٚقككٓ ٚتهككؽ٠م فٌمككٛف١ٔٓ ٌسّح٠ككة فٌب١حٔككحر  ،بسككك فٌّككٛف١ِٕٓ ـككٟ فٌٛيككٛي فٌككٝ فٌّعٍِٛككحر فٌعحِككة

فٌهط١ًة  ٍٝ فالٔ ؽٔإ بحإلَحـة فٌٝ قٌٙٛة فٌٛيٛي فٌٝ فٌطعِحر فٌسى١ِٛة فٌؽل١ّة ِٓ ضكلي 

ٌّهحؼوة فالٌى ؽ١ٔٚكة ٔ كحج فٌ مكحِم بك١ٓ فٌّهكحؼوة ٚف بٛفبحر فالٔ ؽٔإ ٚفالِحوٓ فٌعحِة ٚفٌّى بحر

ٚفٌسىِٛككة فالٌى ؽ١ٔٚككة ٚتككؽتبّ بحٌهككفحـ١ة ـككٟ ِككح ٠ عٍككك ب مككع٠ُ فٌّعٍِٛككحر ٚبحٌهككّٛي ـ١ّككح ٠طككى 

    فتطحغ فٌمؽفؼفر ٚفٌ هحٚؼ.
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 ( ٌوضح تقاطع المشاركة مع الحكومة االلكترونٌة11) شكل

  

 

 الشمول                                              

 كٌف تتمكن الحكومة من التواصل مع الجمٌع                             

 الشمول االلكترونً                                                         

 المشاركة           

الحكومة االلكترونٌة          المشاركة االلكترونٌة            شرك المواطنٌن     كٌف ت    

 والخدمات العامة            اتخاذ القراراتاتخاذ القرارات 

 التشاور                                              

 تقدٌم المعلومات                                                    

 البٌانات الحكومٌة المفتوحة                                                           

 

 الشفافٌة  الوصول الى المعلومات            الكشف االلزامً                                   

 

 

 

 2020من اعداد الباحث باالعتماد على تقرٌر االمم المتحدة للحكومة االلكترونٌة  

 

( ت كٛؾ  فٌبٍكعفْ فٌكٝ E- participation Indexفٌّهكحؼوة فالٌى ؽ١ٔٚكة )ٚٚـمكح  ٌّئنكؽ 

   .أؼبم ـئحر فٌّؽتفعة خعف  ٚفٌّؽتفعة ثُ فٌّ ٛقطة ٚأض١ؽف  فٌفئة فٌّٕطفُة
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 (13ٚفٌدعٚي )

 (2018-٠2004َٛر تطٛؼ ِئنؽ فٌّهحؼوة فالٌى ؽ١ٔٚة ـٟ فٌعؽفق ٌٍّعس )

 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2005 2004 2003 فٌب١حْ/فٌكٕة

 000.0 0328.0 000.0 2045.0 (EPIفٌّئنؽ)
0429.

0 

1053.

0 

1373.

0 

4237.

0 
3353.0 

فٌّؽتبة 

(Rank) 
151 97 151 60 135 101 152 104 140 

فٌ ؽ١ؽ ـٟ 

 فٌّؽتبة
- 54- 54 + 91- 75+ 34- 51+ 48 - 30+ 

Different pages, UNE- Government survey 2004- 2020,United 

Nations:Source   

س تكحؼ  2005, ٠2003ب١ٓ فٌدعٚي أ لٖ أْ ل١ّة فٌّئنكؽ تػبكػبإ بك١ٓ فًٌكفؽ ـكٟ  كحِٟ 

أغ بٍؽككإ ل١ّككة  2008 -2004بكك١ٓ  ككحِٟ  ح  أغ زمككك فؼتفح كك ،ٚفالؼتفككح  ٚفالٔطفككحٌ تككحؼس فضككؽٜ

( قككٕة 52%.4بٍككػ ) ح  ِٛخبكك ح  قكك٠ٕٛ ف  ّٔككٛ ح  ِسممكك  ،(  ٍككٝ فٌ ككٛف2045.0ٌٟ( ٚ )0328.0فٌّئنككؽ )

, 2016, 2014, 2012 ِٓ ثُ فؼتفم ـٟ فٌكٕٛفر فٌ ٟ ت2010ٚٗ١ٍـٟ ز١ٓ فٔطفٍ  قٕة  2008

بٍؽكككإ 2016%( أغ زمكككك ف ٍكككٝ ل١ّكككة ـكككٟ قكككٕة  122. 9ٚبّ ٛقكككّ قكككٕٛٞ بٍكككػ ) 2018,2020

فٔطفٍ فٌّئنؽ ٚيٕؿ فٌعؽفق َّٓ فٌفئة فٌّ ٛقكطة فٌ كٟ  2018ٚ2020(.ٚـٟ  حَ 4237.0)

ِكم  158( ٚخكحم فٌعكؽفق ـكٟ فٌّؽوكؿ 50.0( ٚ)0.(٠25 ؽفٚذ ِئنؽ فٌّهحؼوة فالٌى ؽ١ٔٚكة بك١ٓ 

( 142( ِٚكٓ فٌبٍككعفْ َكّٓ ٘كػف فٌٕطكحق فًٌككِٛحي)0.(4غ وحٔكإ ل١ّكة فٌّئنككؽ لؽ٠بكة ِكٓ افٌك١ّٓ 

فٌّؽتفعة خعف  فٌػٞ ٠ ؽفٚذ ِئنؽ فٌّهكحؼوة  (. ٚخحمر فؼبم ظٚي  ؽب١ة ـ148ٟٚفالؼظْ ٌٚبٕحْ)

( ٚ 18(  ح١ٌّككح  ٚ فٌى٠ٛككإ )16( ٚ٘ككٟ فالِككحؼفر فٌعؽب١ككة فٌّ سككعس )00.1ٚ  75.0ف١ٌِٕٛككة بكك١ٓ )

ٚيكٕفإ قكإ ظٚي  ؽب١كة  ،(  ٍٝ فًٌكع١ع فٌعكح51ٌّٟ( ٚفض١ؽف  فٌبسؽ٠ٓ ـٟ فٌّؽوؿ )38 ّحْ )

( فٌككعٛظ٠ة 57.0ٚ  50.0 ؽ١ٔٚكة بك١ٓ )َّٓ فٌفئة فٌّؽتفعة ٚفٌػٞ ٠ ؽفٚذ ِئنؽ فٌّهكحؼوة فالٌى

(. أِكح ـكٟ فٌفئكة 106( ٚنؽٍإ وً ِكٓ قكٛؼ٠ح ًِٚكؽ ٚفٌّؽكؽن )77( ٚلطؽ)73( ٚتٛٔف )66)

( أغ وككحْ تؽت١كك   0. 25فٌّٕطفُككة أغ ٠ ككؽفٚذ ـ١ٙككح ِئنككؽ فٌّهككحؼوة فالٌى ؽ١ٔٚككة بكك١ٓ )فًٌككفؽ ٚ

( ٚفض١ككؽف  ١ٌب١ككح 186( ِٚٛؼ٠ ح١ٔككح)185( ٚخككؿؼ فٌمّككؽ )175فٌككعٚي وككحالتٟ خ١بككٛتٟ ٚفٌكككٛظفْ )

((189. 
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( زك  تمؽ٠ؽ فالُِ فٌّ سعس ٠EGDIب١ٓ فٌّئنؽفر فٌثلث فٌ ٟ بٕٟ  ١ٍٙح فٌّئنؽ ) (14خعٚي )

 .2018ٌكٕة 

 ِٓ ضلي ٘ػف فٌدعٚي ٔك عؽٌ فٌّئنؽفر فٌثلثة ٟٚ٘  

 (EGDIمؤشر ) -

ِكٓ فـُكً ٚفظق ٚفٌػٞ ٠عٕٟ ِئنؽ فالُِ فٌّ سعس ٌ ١ّٕة فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة أغ ٠عع ٘ػف فٌّئنؽ  

ٚ٘ٛ  بحؼس  ٓ ِئنؽ  ،فٌّئنؽفر ٚفؼٍ  فٌعٚي فٌّهحؼوة تع ّع  ٍٝ ٔ ح دٗ ـٟ َٚم فٌك١حقحر

    حَ ٌ طٛؼ فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة.

  ( OSIمؤشر ) -

٠ٚ ُ ل١كحـ فٌطكعِحر ٚ٘ٛ ٠عٕٟ ِئنؽ فٌطعِحر فالٌى ؽ١ٔٚة أٞ ٔطحق ٚخٛظ فٌطعِحر فالٌى ؽ١ٔٚة 

ِٓ ضلي ِدّٛ ة ِٓ ِئنؽفر ـؽ ١ة تُ غوؽ٘ح قكحبمح  ٚت كؽفٚذ ل١ّكة ٘كػف فٌّئنكؽ ِكٓ )يكفؽ( 

        .ٌٍطعِحر فالظٔٝ فٌٝ) ٚفزع( ٌٍطعِحر فال ٍٝ

 ( TIIمؤشر)  - 

ب١ٕكة فٌ س ١كة ٠ٚك ُ ل١حقكٗ ِكٓ ٌٍلتًحالر ٠ٚمًع بٗ فٌَٛم فٌ ّٕٛٞ ٌفٌب١ٕة فٌ س ١ة ٠ٚعٕٟ ِئنؽ  

  ِدّٛ ة ِئنؽفر ـؽ ١ة تُ  غوؽ٘ح قحبمح . 

  HCI )مؤشر ) -

٠ٚمًع بٗ ِئنؽ ؼفـ فٌّحي فٌبهؽٞ ٠ٚ ُ ل١حقٗ ِكٓ ِدّٛ كة ِكٓ فٌعٕحيكؽ فٌفؽ ١كة تكُ فٌ طكؽق 

 ٌٙح.  

 ( 18) ٌتضح من الجدول

ِمحؼٔكككة بحٌكككٕٛفر فٌككككحبمة  ِٕطفُككة  ؽب١كككح  ٚ٘ككٟ ِؽتبكككة( 15فٌّؽتبككة ) فٌعكككؽفق ٠س ككً  

ـكحٌعؽفق  2018غ فْ ل١ّة فٌّئنؽفر ـٟ فٔطفحٌ ٚزك  تمؽ٠ؽ فالُِ فٌّ سعس ا( 2016 -2004)

 ،فًٌككِٛحي ٚفظٔككٝ ِككٓ فالِككحؼفر ،فٌكك١ّٓ ،ِٛؼ٠ ح١ٔككح ،خككؿؼ فٌمّككؽ ،فٌكككٛظفْ ،٠ مككعَ  ٍككٝ خ١بككٛتٟ

 ،ٚفٌّؽكؽن ،ًِٚكؽ ،ٌٚبٕكحْ ،ٚفالؼظْ ،ٚتكٛٔف ،ٚ ّكحْ ،لطكؽ ،ٚفٌكعٛظ٠ة ،ٚفٌى٠ٛإ ،فٌبسؽ٠ٓ

غ بٍكػ افٌّكك ٜٛ فٌّكٕطفٍ  فٞ فْ فٌعؽفق ٚزكك  فٌ مؽ٠كؽ ٠ُكعٗ ـك١ٌٟب١ح. ٚ ،فٌدؿف ؽٚ ،ٚقٛؼ٠ح

  OSI ِٚئنكككؽ فٌطكككعِحر فالٌى ؽ١ٔٚكككة ،EGDI (3376.0) فٌسىِٛكككة فالٌى ؽ١ٔٚكككةت١ّٕكككة  ِئنكككؽ

( ٚفض١ؽ بٍكػ ِئنكؽ ؼفـ 0.(1840ـمع بٍػ TII فٌب١ٕة فٌ س ١ة ٌلتًحالر فِح ِئنؽ  ،(0.(3194

 HCI(5094.0.) فٌّحي فٌبهؽٞ 
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 (14) خعٚي

 (٠EGDIَٛر ِئنؽ فالُِ فٌّ سعس ٌ ١ّٕة فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة) 

 فٌعٌٚة

فٌ ؽت١  

فٌ ٕحـكٟ 

 فٌعؽبٟ

فٌ ؽت١  

فٌ ٕحـكٟ  

 فٌعحٌّٟ

ِئنؽ 

(EGDI) 

 ِئنؽ

(OSI) 

 ِئنؽ

(TII) 

 ِئنؽ

(HCI) 

 6877.0 8564.0 9444.0 8295.0 21 01 فالِحؼفر

 7847.0 4866.0 7986.0 8116.0 26 02 فٌبسؽ٠ٓ

 6852.0 7494.0 7971.0 7388.0 41 03 فٌى٠ٛإ

 6683.0 6797.0 7913.0 7312.0 51 04 لطؽ

 8101.0 5339.0 7917.0 7117.0 52 05 فٌكعٛظ٠ة

 7013.0 5399.0 8125.0 6846.0 63 06  ّحْ

 6640.0 4066.0 8056.0 6254.0 80 07 تٛٔف

 7387.0 4406.0 4931.0 5575.0 98 08 فالؼظْ

 6649.0 5219.0 4722.0 5530.0 99 09 ٌبٕحْ

 5278.0 3697.0 6664.0 5214.0 110 10 فٌّؽؽن

 6027.0 3222.0 5374.0 4880.0 114 11 ًِؽ

 6640.0 3839.0 2153.0 4227.0 130 12 فٌدؿف ؽ

 7173.0 3355.0 0972.0 3833.0 140 13 ١ٌب١ح

 4860.0 2532.0 2986.0 3459.0 152 14 قٛؼ٠ح

 5094.0 1840.0 3194.0 3376.0 155 15 فٌعؽفق

 3325.0 0691.0 2917.0 2401.0 179 16 خ١بٛتٟ

 3873.0 1780.0 1528.0 3294.0 180 17 فٌكٛظفْ

 5166.0 0871.0 0792.0 2336.0 182 18 خؿؼ فٌمّؽ

 3467.0 1878.0 1597.0 2314.0 183 19 ِٛؼ٠ ح١ٔح

 4037.0 1454.0 0972.0 2154.0 186 20 ف١ٌّٓ

خٕٛن 

 فٌكٛظفْ
21 191 1214.0 1111.0 0586.0 0000.0 

 0000.0 0586.0 1111.0 0566.0 193 22 فًٌِٛحي

 2018ٌعحَ  ّحظ  ٍٝ تمؽ٠ؽ فالُِ فٌّ سعس ٌٍسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة الفٌبحزث بح أ عفظ      
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                                         مؤشر المشاركة االلكترونٌة 

٠م١ف فٌّهحؼوة فالٌى ؽ١ٔٚة  ،٠عع ٘ػف فٌّئنؽ ِٓ فٌّئنؽفر فالقحق١ة فالضؽٜ ـٟ فٌم١حـ

ِ ّثٍكة ـكٟ فٌّعٍِٛكحر فإلٌى ؽ١ٔٚكة ٚفالق هكحؼس فالٌى ؽ١ٔٚكة ٚيكٕح ة ِكك ٠ٛحر  ة ٓ ِؽ٠ك ثلث

فٌػٞ ٠َٛر فْ فٌفئة فٌفؽ ١ة ٌٍعكؽفق ِ ٛقكطة ٚ٘كٟ  (20خعٚي ) ضليفٌمؽفؼ فالٌى ؽ١ٔٚة. ِٚٓ 

ٚ٘كػف ٠عكٛظ فٌكٝ فٌ سككٓ ِ ٛقكطة.  تعكعٚفْ فٌعؽفق ـٟ فٌّؽتبة فٌسحظ٠ة  هكؽ ٚفٌ كٟ ،( 3095.0)

ٌٚىٕٙح بحٌّمحؼٔة ِم فٌعٚي فٌعؽب١ة ٔلزع فْ فٌّئنؽ  ،فٌّهحؼوة ـٟ فالٔهطة فٌسى١ِٛةفٌٕكبٟ ـٟ 

 ،(2143.0)فٌكككٛظفْ ،(2143.0)ٚخ١بككٛتٟ ،0).3095)٠ مككعَ  ٍككٝ فٌبٍككعفْ فٌعؽب١ككة ِٕٙككح فٌكك١ّٓ

(ٚفظٔكٝ ِكٓ 119.0)ٚخؿؼ فٌمّؽ ،(0357.0)١ٌٚب١ح ،(0952.0)ِٚٛؼ٠ ح١ٔح ،0).1548)ٚفٌدؿف ؽ

 ،( 7738.0فٌبسككؽ٠ٓ ) ،(8333.0ٚ قككٍطٕة  ّككحْ) ،(9048.0فٌى٠ٛككإ) ،(9405.0فالِككحؼفر )

 ،(511.0فٌّؽكككككككككككؽن) ،(6548.0لطكككككككككككؽ ) ،( 6905.0تكككككككككككٛٔف) ،(7143.0فٌككككككككككككعٛظ٠ة )

     (. ٚبعٍ فٌعٚي فٌعؽب١ة فالضؽٜ. 5119.0ٚقٛؼ٠ح)
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(15خعٚي ؼلُ )  

 ِئنؽ فٌّهحؼوة فالٌى ؽ١ٔٚة ٌٍعٚي فٌعؽب١ة

فٌ ؽت١  

 فٌعؽبٟ
 فٌفئة فٌفؽ ١ة فٌّئنؽ فٌعٌٚة

فٌ ؽت١  

 فٌعحٌّٟ

 16 ِؽتفعة خعف   0.9405 فالِحؼفر فٌعؽب١ة فٌّ سعس 1

 18 ِؽتفعة خعف   0.9048 ظٌٚة فٌى٠ٛإ 2

 38 ِؽتفعة خعف   0.8333 قٍطٕة  ّحْ 3

 51 ِؽتفعة خعف   0.7738 ٍِّىة فٌبسؽ٠ٓ 4

 66 ِؽتفعة 0.7143 فٌٍّّىة فٌعؽب١ة فٌكعٛظ٠ة 5

 73 ِؽتفعة 0.6905 فٌدّٙٛؼ٠ة فٌ ٛٔك١ة 6

 77 ِؽتفعة 0.6548 ظٌٚة لطؽ 7

 106 ِؽتفعة 0.5119 فٌٍّّىة فٌّؽؽب١ة 8

 106 ِؽتفعة 0.5119 فٌدّٙٛؼ٠ة فٌعؽب١ة فٌكٛؼ٠ة 8

 106 ِؽتفعة 0.5119 خّٙٛؼ٠ة ًِؽ فٌعؽب١ة 8

9 
خّٙٛؼ٠ة فًٌِٛحي 

 فٌف١عؼف١ٌة
 142 ِ ٛقطة 0.3571

 148 ِ ٛقطة 0.3333 فٌٍّّىة فالؼظ١ٔة فٌٙحن١ّة 10

 148 ِ ٛقطة 0.3333 فٌدّٙٛؼ٠ة فٌٍبٕح١ٔة 10

 158 ِ ٛقطة 0.3095 خّٙٛؼ٠ة فٌعؽفق 11

 158 ِ ٛقطة 0.3095 فٌدّٙٛؼ٠ة ف١ّٕ١ٌة 11

 175 ِٕطفُة 0.2143 خّٙٛؼ٠ة خ١بٛتٟ 12

 175 ِٕطفُة 0.2143 خّٙٛؼ٠ة فٌكٛظفْ 12

13 
فٌدّٙٛؼ٠ة فٌدؿف ؽ٠ة 

 فٌع٠ّمؽف١ِة فٌهعب١ة
 183 ِٕطفُة 0.1548

 185 ِٕطفُة 0.119 فالتسحظ فٌمّؽٞ 14

15 
فٌدّٙٛؼ٠ة فالقل١ِة 

 فٌّٛؼ٠ ح١ٔة
 186 ِٕطفُة 0.0952

 189 ِٕطفُة 0.0357 فٌدّٙٛؼ٠ة ف١ٌٍب١ة 16
    

  2020  ّحظ  ٍٝ تمؽ٠ؽ فالُِ فٌّ سعس ٌٍسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة الأ عفظ فٌبحزث بح        
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 المبحث الثالث

 المصرفً العراقً والرؤٌة المستقبلٌة تحلٌل مؤشرات القطاع

 2018-2017اوالً: تحلٌل مؤشرات القطاع المصرفً العراقً لسنة 

ٌؽككؽٌ فالِككل   ٍككٝ ٚفلككم فٌمطككح  فًٌّككؽـٟ فٌعؽفلككٟ ٔككك عؽٌ أ٘ككُ ِئنككؽفر ٘ككػف  

 ( ٚوّح ٠ؤتٟ:  2018 -2017فٌمطح  ٌعحِٟ )

ًِؽـح  ضحيح  ِس١ٍكح ٚفخٕب١كح. أغ ( 64( زى١ِٛة ٚ )7( ًِؽـح  ِٕٙح )71بٍػ  عظ فًٌّحؼؾ ) -1

ِٚكٓ ثكُ فًٌّكحؼؾ  ،( 25ٚفًٌّكحؼؾ فالقكل١ِة ) ،( ًِكؽـح  40بٍػ  عظ فًٌّكحؼؾ فٌ دحؼ٠كة )

 ( ًِحؼؾ 3فٌّ طًًة بٛفلم )

( ـؽ ح  فٞ بؿ٠حظس بك١طة ـٟ ز١ٓ وحٔإ 865( ٚيً فٌٝ )2018 عظ ـؽٚ  فًٌّحؼؾ ٌعحَ  ) -2

٠حظس ٔ ١دة ٌف ر ًِحؼؾ خع٠عس ٚف٠ُح تس٠ًٛ ٔهحِ أغ ٔ دإ ٘ػٖ فٌؿ ( ـؽ ح.843( )(2017ٌعحَ 

 بعٍ نؽوحر فٌ س٠ًٛ فٌّحٌٟ فٌٝ ًِحؼؾ فقل١ِة.   

( فٌككٝ 2017( تؽ١ٌككْٛ ظ٠ٕككحؼ  ككحَ )(67أؼتفككم ِككٓ  اغبٍككػ ؼيكك١ع فٌٛظف ككم ٌٍمطككح  فًٌّككؽـٟ  -3

 (.  %14.76( ٚبٕكبة فؼتفح  ) 2018( تؽ١ٌْٛ ظ٠ٕحؼ  حَ ) 76.89)

(  ككٓ 13.2( ِؽتفعككة بّعكعي )%43بٍؽكإ ) اغ 2018ٔككبة وفح٠ككة ؼفـ فٌّكحي فؼتفككم ـكٟ  ككحَ  -4

(.فغ فْ ٘ػٖ فٌٕكبة أوبؽ ِكٓ فٌٕككبة فٌّع١حؼ٠كة فٌّسكعظس (%38ٚفٌ ٟ قدٍإ  2017ٔكب ٙح ـٟ  حَ 

  (.  %12ِٓ لبً فٌبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ ٚفٌبحٌؽة )

بٍكػ ّٔكٛ فٌٛظف كم ـكٟ قكٕة  اغعي فال  ّكحْ فٌٕمكعٞ فؼتفح  ِععي ّٔٛ فٌٛظف كم بٕككبة أوبكؽ ِكٓ ِعك -5

( تؽ١ٌْٛ 38.4ـٟ ز١ٓ ّٔح فال  ّحْ فٌٕمعٞ بم١ّة ) 2017تؽ١ٌْٛ ظ٠ٕحؼ  ٓ  حَ  76)فٌٝ ) 2018

( 37.9فٌككػٞ بٍككػ زدككُ فال  ّككحْ فٌٕمككعٞ ) 2017ِؽتفعككح  ككٓ  ككحَ  2018 ككحَ ظ٠ٕككحؼ  ؽفلككٟ ـككٟ 

 تؽ١ٌْٛ ظ٠ٕحؼ  ؽفلٟ.   

( 4.8فٌككٝ )2017 ( تؽ١ٌككْٛ ظ٠ٕككحؼ ـككٟ  ككحَ 4.3 ككؤضؽس فٌ كككع٠ع ِككٓ ) أؼتفككم زدككُ فٌككع٠ْٛ فٌّ -6

   . 2018تؽ١ٌْٛ ظ٠ٕحؼ  حَ  

فٌكككٝ  2017( تؽ١ٌكككْٛ ظ٠ٕكككحؼ  كككحَ 111.2بٍكككػ فخّكككحٌٟ ِٛخكككٛظفر فٌمطكككح  فًٌّكككؽـٟ ِكككٓ )  -7

 .2018(  حَ 122.9)
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ـكٟ زك١ٓ  2017( تؽ١ٌْٛ ظ٠ٕكحؼ  ؽفلكٟ  كحَ 51.6بٍػ أخّحٌٟ فق ثّحؼفر فٌمطح  فًٌّؽـٟ ) -8

 ( تؽ١ٌْٛ ظ٠ٕحؼ.  ١ٌ68.1ًً فٌٝ )2018  بٍػ  حَ 

( ًٌٍّككككحؼؾ %10( ًٌٍّكككحؼؾ فٌ دحؼ٠كككة ٚ )%15ٔككككبة فالز ١كككحِٟ فالٌؿفِكككٟ ٌٍٛظف كككم ) -9

 فالقل١ِة.   

 ( فَعحؾ ؼفـ فٌّحي ٚفالز ١ح١ِحر.   5فْ فخّحٌٟ فٌ ؽوؿفر فال  ّح١ٔة ) -10

فِكح فًٌّكحؼؾ    ،( ١ٍِكحؼ ظ٠ٕكحؼ  ؽفلك250ٟفٌسع فالظٔكٝ ٌكؽفـ ِكحي فًٌّكحؼؾ فٌ دحؼ٠كة ) -11

 ( ١ٍِْٛ ظٚالؼ.   50فِح فٌفؽٚ  فالخٕب١ة ) ،( ١ٍِحؼ ظ٠ٕحؼ  ؽفل250ٟفالقل١ِة وػٌه )

 .    2018( ٌعحَ 44000فٌىثحـة فًٌّؽـ١ة ًِؽؾ ٚفزع ٌىً ) -12

ِّكح  ، 2018( ٌككٕة %22ٚفؼتفعكإ فٌكٝ ) 2017( ٌككٕة %20وحٔإ ٔكبة فٌهّٛي فٌّكحٌٟ ) -13

 عىف ٔدحذ ق١حقة فٌبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ.   ٠

 ( ِٓ ؼفـ فٌّحي ٚفالز ١ح١ِحر.   %10فال  ّحْ فٌّّىٓ ٠معَ ٌٍّم ؽٌ فٌٛفزع )  -14

 ( فَعحؾ ؼفـ فٌّحي ٚفالز ١ح١ِحر.   7فٌسعٚظ فٌع١ٍح ٌّٕر فال  ّحْ )  -15

 (.  %30ٔكبة فٌك١ٌٛة ) -16

 ـ ٚفالز ١ح١ِحر.  أ( ِٓ ؼ%15ٚنؽوح ٗ )فال  ّحْ فٌّّىٓ فْ ٠معَ ٌٍّم ؽٌ  -17

( ١ٍِكحؼ ظ٠ٕكحؼ  38.48فٌكٝ ) 2017( ١ٍِكحؼ ظ٠ٕكحؼ  كحَ (37.180فؼتفح  فال  ّحْ فٌٕمعٞ ِٓ  -18

فٌككٝ  2017( ١ٍِككحؼ ظ٠ٕككحؼ  ككحَ 27.651ـككٟ زكك١ٓ فٔطفككٍ فال  ّككحْ فٌ عٙككعٞ ِككٓ ) ،2018 ككحَ 

فٍ أ١ّ٘ ككٗ فٌٕكككب١ة فٌككٝ ( ٌ ككٕط8,37%  -بّعككعي فٔطفككحٌ ) 2018قككٕة( ١ٍِككحؼ ظ٠ٕككحؼ 25,336)

 . 2018(  حَ 39,7فٌٝ  )% 2017 قٕة( 42,15 %فخّحٌٟ فال  ّحْ فٌىٍٟ ِٓ )

ِئنكؽفر فٌمطكح  فًٌّكؽـٟ فٌعؽفلكٟ ٚخكٛظ  أ٘كُ ِٓ ضلي فقك عؽف٠ٌ ُر ِّح تمعَ ٚ 

فٌٝ  2018 قٕةؾفظر ـٟ ٚـؽ ح (  843) 2017 قٕةغ وحٔإ ـٟ اؾ٠حظس ـٟ  عظ ـؽٚ  فًٌّحؼؾ 

  ـؽ ح (. 865)

 (67) إ( بعككعِح وحٔكك2018)قككٕة( تؽ١ٌككْٛ ظ٠ٕككحؼ 89.76فؼتفككح   ؼيكك١ع فٌٛظف ككم فٌككٝ ) 

   (.2017) قٕةتؽ١ٌْٛ 
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( أٞ بّعككعي فؼتفككح   43)% 2018 قككٕةفؼتفككح  ٔكككبة وفح٠ككة ؼفـ فٌّككحي أغ بٍؽككإ فٌٕكككبة 

 (.38بٕكبة )%2017  قٕة( بععِح وحٔإ ـٟ 13.(2

 غ بٍػ فال  ّحْ فٌٕمعٞ قٕةابٕكبة أوبؽ ِٓ ِععي فال  ّحْ فٌٕمعٞ  فؼتفح  ِععي ّٔٛ فٌٛظف م

 .2017قٕة تؽ١ٌْٛ ظ٠ٕحؼ ( 9.37( تؽ١ٌْٛ ظ٠ٕحؼ بععِح وحْ )4.38)   2018

فٌكككٝ  2017( تؽ١ٌكككْٛ ظ٠ٕكككحؼ قكككٕة 2.111فقككك ثّحؼفر فٌمطكككح  فًٌّكككؽـٟ ِكككٓ ) فؼتفكككح 

 .2018( تؽ١ٌْٛ ظ٠ٕحؼ قٕة 9.122)

( ١ٍِحؼ ظ٠ٕحؼ 48.38فٌٝ ) 2017( ١ٍِحؼ ظ٠ٕحؼ قٕة 180.37فؼتفح  فال  ّحْ فٌٕمعٞ ِٓ )

  .2018قٕة 

٠عكٛظ فٌكٝ فٌ سككٓ  ٚ٘كػفٚخٛظ تسكٓ ٔكبٟ ٌبعٍ فٌّئنؽفر أٔفكة فٌكػوؽ  ٚتب١ٓ ِّح تمعَ

فٌٕكبٟ ـٟ فق طعفَ فٌ م١ٕحر فًٌّؽـ١ة ٚفٌ ٟ تّثً  ًٕؽف  فقحق١ح  ـٟ ظ ُ فالق مؽفؼ فٌّحٌٟ ٌٍبٍع. 

ٌ ىٌٕٛٛخ١ككح فٌّعٍِٛككحر فٌّح١ٌككة ـككٟ فٌمطككح  فًٌّككؽـٟ فٌب١ٕككة فٌ س ١ككة ٚتعككع ِئنككؽف  ٌٍ طكك٠ٛؽ ـككٟ 

  فٌعؽفلٟ.

 المستقبلٌة لتطوٌر الجهاز المصرفً العراقً اثانٌاً: الرؤٌ

ٌٍٕهكحِحر فالل ًكحظ٠ة ـكٟ فٌمطح كحر وحـكة   ١ففٌعًك  فٌكؽ٠عع فٌدٙحؾ فًٌّؽـٟ فٌعؽفلكٟ        

ٌٟ ٚفٌٕمكككعٞ ـكككٟ تسم١كككك فالقككك مؽفؼ فٌّكككح ٖٚت٠ّٛكككً فٌّٕكككٛ فالل ًكككحظٞ  ٞ بٍكككع ـُكككل   كككٓ ظٚؼ

ٚ ٍٝ فٌؽؼُ ِٓ فْ فٌمطح  فًٌّكؽـٟ فٌعؽفلكٟ ٠عكع ِكٓ فٌكٕظُ فٌعؽ٠مكة ـكٟ ٌلل ًحظ٠حر فٌسع٠ثة. 

فٌ كٟ ِكؽ  بككب  فالَٚكح  ، ٍّة بط١ئكح  ـكٟ تطكٛؼٖفال فٔٗ ٠بمٝ ٔظحِح  تم١ٍع٠ح  ـٟ  ،فٌّٕطمة فٌعؽب١ة

فٌ ككٟ وحٔككإ ٚفٌفٍكككفة فالل ًككحظ٠ة 1991 ككحَ  ٗفالل ًككحظ٠ فٌعمٛبككحرٚ 1980بٙككح فٌعككؽفق ِٕككػ  ككحَ 

بهكؽ٠ة  ف  ِكؽأتحؼوة ِٛؼٚثكح  ٚ قح عس ـٟ فالل ًحظ فٌعؽفلٟ بظلٌٙح  ٍٝ فٌمطح  فًٌّؽـٟ ـٟ فٌبٍع

 ٚق١حلحر  ًّ ٚلٛف١ٔٓ ضٍمإ ـدٛس وب١ؽس ب١ٕة ٚب١ٓ فٌٕظُ فًٌّؽـ١ة فٌكح عس ـكٟ فٌّٕطمكة ٚفٌعكحٌُ.

ِكٓ  فٌىث١كؽ ٠عكحٟٔ ال٠كؿفيٌدٙكحؾ فًٌّكؽـٟ فٌعؽفلكٟ ف ِٚٓ ضلي فالِل  ـٟ ٘ػف فٌبسث تبك١ٓ فْ

ِٚٛفوب ككٗ ٌٍككٕظُ فًٌّككؽـ١ة فٌعؽب١ككة فٌ ككٟ تسككع ِككٓ فِىح١ٔككة ٔٙككٌٛ ٘ككػف فٌمطككح   فٌمًككٛؼ أٚخككٗ

ٛ ٚفالق مؽفؼ فٌّحٌٟ ٚفالل ًحظٞ. ٠ّٚىٓ فبؽفؾ  عظ ِٓ ـٟ ظ ُ  ١ٍّة فٌّٕ ٖٚفضػ ظٚؼ ،ٚفٌعح١ٌّة

      فٌعؽفلٟ ٚوّح ٠ؤتٟ :فٌّهحوً فٌ ٟ ٠عحٟٔ ِٕٙح فٌدٙحؾ فًٌّؽـٟ 

 ،( ٔككّة35000بٍػ زح١ٌح  بسكعٚظ ـكؽ  ًِكؽؾ ٚفزكع ٌىكً )تفٔطفحٌ فٌىثحـة فًٌّؽـ١ة فٌ ٟ  -1

 ( ٔكّة.10000ٟٚ٘ ٔكبة ِٕطفُة ل١حقح  بحٌٕكبة فٌّع١حؼ٠ة فٌعح١ٌّة فٌبحٌؽة ًِؽؾ ٌىً )
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 ؼحٌب١ة فًٌّحؼؾ.ؼ١حن فالق ؽفت١د١حر فًٌّؽـ١ة فٌفح ٍة ٚفٌططّ فٌ ف١ٍ١ًة فٌك٠ٕٛة ٌعٜ  -2

ٚفضكؽٜ ٌٍ كؤ١ِٓ  ،ِثً نؽوة ٌٍ ؤ١ِٓ  ٍٝ فٌٛظف م ،ؼ١حن فٌّئقكحر فٌكحٔعس ٌٍدٙحؾ فًٌّؽـٟ -3

   ٚؼ١ؽ٘ح. ،ٚنؽوة ٌعؼفقة ِطحِؽ فٌكٛق ، ٍٝ فٌمؽٌٚ فٌىب١ؽس

 ككعَ تٕحقكك  فٌطككعِحر فًٌّككؽـ١ة ِككم فٌّ طٍبككحر ٚفٌسحخككحر فالل ًككحظ٠ة ٌٍعككؽفق ـككٟ َككٛم  -4

ضعِكة ِمحؼٔكة بّكح أتحز كٗ فٌّكحظس  20)غ ٠بٍػ  كعظ فٌطكعِحر بسكعٚظ )ا ،فٌكٛقتٛخٙحر ّٔٛ فل ًحظ 

 ٚ٘كٟ ألكً ِّكح تمعِكٗ ،( ضعِكة ًِكؽـ١ة50( ِٓ لكحْٔٛ فًٌّكحؼؾ ٚفٌ كٟ بٍؽكإ فوثكؽ ِكٓ ) 27)

 فًٌّحؼؾ فٌعؽب١ة ٚفالخٕب١ة.

 ـٟ فًٌّحؼؾ فٌسى١ِٛة. ٚالق١ّحتؽً٘ ف١ٌٙىً فالظفؼٞ ـٟ فٌىث١ؽ ِٓ فًٌّحؼؾ  -5

ًّحؼؾ فٌسى١ِٛة ٚبعٍ فًٌّحؼؾ فٌطحية ـٟ فل ٕحم أٔظّة نحٍِة أٚ ؼبّ ـؽٚ ٙح فٌتؤضؽ  -6

ٚ كعَ ل١حِٙكح بحتطكحغ فالخكؽفمفر فٌّٕحقكبة ٌ طب١كك فًٌك١ؽـة  ،ِكم فظفؼفتٙكح فٌعحِكةبهبىة فتًحالر 

 فالٌى ؽ١ٔٚة بّح ـ١ٙح فًٌىٛن فالٌى ؽ١ٔٚة.

% فالِكؽ فٌكػٞ ٠عىكف  دكؿ فٌمطكح   كٓ 60تٛـؽ قك١ٌٛة  ح١ٌكة ٌكعٜ فًٌّكحؼؾ تم كؽن ِكٓ   -7

تهؽ١ً ٚفق ثّحؼ ِٛخٛظفتٗ ٚٚظف عٗ بّح ٠طعَ فالل ًحظ فٌكِٕٟٛ ِكٓ خٙكة ٠ٚكئثؽ قكٍبح  ـكٟ ؼبس١كة 

 فًٌّحؼؾ ِٓ خٙة ثح١ٔة ببَح ة ـؽو فالق ثّحؼ فٌّ حزة.   

ِٚكحؾفي  كعظ ِكٓ  ،فٌ بحِئ ـٟ فيعفؼ تهؽ٠عحر تعًّ  ٍٝ تسؽ٠ه  دٍة فاليلذ فًٌّكؽـٟ -8

 فاليلذ فًٌّؽـٟ  ٍٝ ؼـٛؾ فٌسىِٛة بحٔ ظحؼ فٌّٕحلهة ٚفاللؽفؼ. ِهحؼ٠م

ٚ عَ فٌ ٕك١ك ب١ٓ فٌك١حق١ ١ٓ فٌّح١ٌكة ٚفٌٕمع٠كة ـكٟ   عَ َٚٛذ فٌؽإٜ ٚفٌك١حقحر فالل ًحظ٠ة -9

َعؿ فٌعللة فٌب١ٕ١ة ب١ٓ فٌكٍطحر فٌّط ٍفة  ُل ٓـ ،فلؽفؼ فٌططّ فٌعف ّة ٌإليلذ فًٌّؽـٟ

ِثكحي  ٍكٝ  ،فًٌّكحؼؾ فٌسى١ِٛكة ِٕٙكح ٚفال١ٍ٘كة ( ،ٚؾفؼس فٌّح١ٌكة ،غفر فٌعللة )فٌبٕكه فٌّؽوكؿٞ

غٌككه يككعٚؼ تع١ٍّككحر ِككٓ ٚؾفؼس فٌّح١ٌككة ت عٍككك بعككعَ لبككٛي فًٌككىٛن ٚضطحبككحر فٌُككّحْ ِككٓ 

  فًٌّحؼؾ. 

ؽٚلؽف١ِة ـكٟ فٌٙكؽَ فالظفؼٞ ٌٍّئقككحر فًٌّكؽـ١ة ٚفٌّحٌٟ ٚفٌكٍٛو١حر فٌب١فٌفكحظ فالظفؼٞ  -10

 فٌسى١ِٛة ِٕٙح ٚفال١ٍ٘ة.
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فٌ هؽ٠عحر ٚفٌ ع١ٍّحر فٌكحؼ٠ة فٌ ٟ تسدُ  ًّ فًٌّحؼؾ ٚتسع ِٓ تٛقم ٚتط٠ٛؽ فٌمطكح   -11 

ِٕٚٙح فٌ عم١عفر فٌب١ؽٚلؽف١ِة فًٌّكحزبة ٌّكٕر فٌمكؽٌٚ فالقك ثّحؼ٠ة ٌؽخكحي  ،فًٌّؽـٟ ـٟ فٌبٍع

 فال ّحي.

فٌؽإ٠ة فٌّك مب١ٍة فٌطحية بحٌٛفلم فٌّسٍٟ ٌع١ٍّة فاليلذ فًٌّؽـٟ ِٓ لبكً فٌمكح ١ّٓ  فٔععفَ -12

أغ فْ ضًٛيك١ة َٚكم فٌمطكح  فًٌّكؽـٟ ِٚكح ٠عح١ٔكٗ  ، ١ٍٙح ـٟ ٚؾفؼس فٌّح١ٌة ٚفٌبٕه فٌّؽوكؿٞ

ِككٓ ِهككحوً ٠سكك ُ َٚككم تًككٛؼ ضككحو ٠ ٕككحؼُ ِككم فٌٛفلككم فٌسككحٌٟ ِٚككم فٌ دككحؼن فٌّ طككٛؼس ـككٟ 

   فٌطحؼج.

فٌّعٛلككحر فٌ ككٟ ٠عككحٟٔ ِٕٙككح فٌدٙككحؾ فًٌّككؽـٟ فٌعؽفلككٟ  فقكك عؽفٌ أ٘ككُ ِٚككٓ ضككلي  

ٚفٌّهحؼ ف١ٌٙح ـٟ أ لٖ. وحٔإ فٌّبؽؼ ٌَٛم ؼإ٠ة ِك مب١ٍة ـٟ ٘ػف فٌبسث ٌٍسع ِٓ تٍه فٌّعٛلحر 

 ٌؽؽٌ فٌٌٕٙٛ بٛفلم فٌدٙحؾ فًٌّؽـٟ فٌعؽفلٟ ٟٚ٘ ِح ٠ؤتٟ : 

ؿ٠ككؿ ـح ١ٍككة تىٍٕٛخ١ككح فٌّعٍِٛككحر فٌّح١ٌككة فٌسع٠ثككة  ّككً  ٍككٝ فٌّككك ٜٛ فٌككِٕٟٛ ٌ ع تبٕككٟ ف١ٌككٗ -1 

)فٌ ىٌٕٛٛخ١ح فًٌّؽـ١ة( ٚؾ٠حظس ظ ُ ِٛفؼظ٘ح ِٓ أخً تٛـ١ؽ ب١ٕة تس ١ة ٌ ١ّٕة فٌمطح  فًٌّكؽـٟ. 

ٚتطكك٠ٛؽ فٌ ىٍٕٛخ١ككح فًٌّككؽـ١ة فٌّككك عٍّة ـككٟ فًٌّككحؼؾ فٌعؽفل١ككة ببظضككحي ٚقككح ً تىٌٕٛٛخ١ككة 

 ،فٌّهحؼوة ِم فًٌّحؼؾ فالخٕب١ةغٌه فٌٝ تهدم غ ٠ئظٞ اِٚعٍِٛحت١ة زع٠ثة ـٟ فٌعًّ فًٌّؽـٟ 

  .ٌّح تّ ٍىٗ ِٓ تىٌٕٛٛخ١ح ِ طٛؼس ٚ٘ػف ِٓ نؤٔٗ فْ ٠طٛؼ فٌمطح  فًٌّؽـٟ

َؽٚؼس فٌعًّ  ٍٝ تٛـ١ؽ ب١ئة تّى١ٕ١ٗ ِٓ أخً تّى١ٓ فًٌّحؼؾ فٌعؽفل١ة ِكٓ تطب١كك ٚقكح ً  -2

ٚفٌٙكحتؿ  ،فٌبطحلكحر فال  ّح١ٔكة ،فالٔ ؽٔكإفٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌّح١ٌة فٌسع٠ثة ٚت٠ٕٛم لٕٛفر فٌ ٛؾ٠م  بكؽ )

الْ فٌهككؽٚ  بحقكك طعفَ ٘ككػٖ  ،ٚؾ٠ككحظس أ ككعفظ فًٌككؽفؾ فالٌككٟ ( ،ٚؾ٠ككحظس أ ككعفظ ٔمككحِ فٌب١ككم ،فٌٕمككحي

  فٌٛقح ً ٠س حج فٌٝ ب١ئة تهؽ٠ع١ة ٚتٕظ١ّ١ة. 

ؼـككم وفككحمس فٌّئقكككحر فٌّح١ٌككة فٌّس١ٍككة ِككٓ ضككلي ؾ٠ككحظس فٌّٕحـكككة ٚتسككك١ٓ خككٛظس فٌطعِككة  -3

غ فْ تسؽ٠ككؽ فقككعحؼ فٌفح ككعس فًٌّككؽـ١ة ٠عّككً  ٍككٝ فٌسككع ِككٓ اٚتسؽ٠ككؽ فقككعحؼ فٌفح ككعس  ،فًٌّككؽـ١ة

  فالق ٙلن ٚتهد١م فالظضحؼ.

 حظس تٕظ١ُ فٌدٙحؾ فًٌّؽـٟ فٌعؽفلٟ الْ  كعظ فًٌّكحؼؾ ـكٟ فٌعكؽفق ٚيكً فٌكٝ ؼلكُ ؼ١كؽ ا -4

 . ِعمٛي ٚفْ ٘ػٖ فال عفظ فٌىب١ؽس ِٓ فًٌّحؼؾ ال ٠ٛخع ٌٙح ِٕحـػ ٌٍ ك٠ٛك فًٌّؽـٟ

ٚبكػي فٌدٙكٛظ فٌلؾِكة ٌكع ُ  ،ـح ٍكةفٌّسحـظة  ٍٝ فالق مؽفؼ فٌٕمكعٞ ِكٓ ضكلي ق١حقكة ٔمع٠كة  -5

ٚفٌّكككككككحّ٘ة ـككككككٟ تككككككٛـ١ؽ ب١ئككككككة فقكككككك ثّحؼ خحغبككككككة.  ،فٌثمككككككة ٚٔهككككككؽ فٌّعؽـككككككة فًٌّككككككؽـ١ة
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 أوال: االستنتاجات 

فْ  عظ فًٌّحؼؾ  اغ فٔطفحٌ فٌىثحـة فًٌّؽـ١ة بكب  لٍة  عظ فًٌّحؼؾ ِمحؼٔة بععظ فٌكىح1ْ-

 ، ( 44,16غ بٍكػ فٌّئنكؽ )ا ـكٟ  كعظ فٌككىحِْكٓ فٌؿ٠كحظس فٌسحيكٍة   ٍٝ فٌكؽؼُ  ِحؾفي نبٗ ثحبإ

 (.(2,85ٚبّععي ّٔٛ 

ـٟ تٛق١م لح كعس فٌهكّٛي فٌّكحٌٟ ٕٚ٘كحن  ح  ٚفَس ف  فٌّعٍِٛحر فٌّح١ٌة فٌسع٠ثة أثؽأْ ٌ ىٌٕٛٛخ١ح  -2

 .2018% ٌعحَ 23.16تسكٓ ـٟ ِئنؽ فالٔ هحؼ ٌّحوٕحر فًٌؽفؾ فالٌٟ بّععي ّٔٛ 

فالٌى ؽ١ٔٚكة ـككٟ فٌعكؽفق ٠س كحج فٌكٝ ِ طٍبككحر أقحقك١ة ٌم١حِٙكح ِٕٙكح تككٛـ١ؽ  فٌسىِٛكةتطب١كك ْ ا -3

 ٚقٓ فٌمٛف١ٔٓ ٚفٌ هؽ٠عحر فٌُؽٚؼ٠ة.   ،تؤ١ً٘ ٚأ عفظ فٌعًٕؽ فٌبهؽٞ ،فٌب١ٕة فٌ س ١ة

ْ ِككٓ فٌّعٛلككحر ٚفٌّهككحوً فٌ ككٟ ف  ؽَككإ فٌعككؽفق ٚالؾفٌككإ تع ؽَككٗ ـككٟ تطب١ككك فالظفؼس ا -4

فالٌى ؽ١ٔٚة ٟ٘ فالـ محؼ فٌٝ فٌب١ٕة فٌ س ١ة ٚ عَ فٌ ٛ ١ة ٚفال٘ ّحَ فٌىحـٟ بّهؽٚ  تطب١ك فالظفؼس 

خ١ّككم فٌهككؽوحم ـككٟ ِهككؽٚ  فالظفؼس  ككعَ فٔطككؽفِ  ـُككل   ككٓفٌسىِٛككة ؾ فالٌى ؽ١ٔٚككة ِككٓ ِككؽ

فالٌى ؽ١ٔٚككة ِككٓ فٌمطككح  فٌسىككِٟٛ ٚفٌمطككح  فٌطككحو ٚفٌّد ّككم فٌّككعٟٔ  ٍككٝ فْ ال ٠ىككْٛ ٘ككػف 

 ٌمطح  ٚفزع ـمّ أٚ ٚؾفؼس ٚفزعس.   فٌّهؽٚ  ِٛول  

تؽتمككٟ فٌككٝ   ٍككٝ فٌككؽؼُ ِككٓ فالخككؽفمفر فٌ ككٟ ٠مككَٛ بٙككح فٌدٙككحؾ فًٌّككؽـٟ فٌعؽفلككٟ ٌىٕٙككح ال -5

 اٌككٝ فٌّككك ٜٛ ٚفٌككػٞ ٠ئنككؽ  2018فٌّٕحـكككة ال١ّ١ٍككح  ٚظ١ٌٚككح  ٚـمككح  ٌ مؽ٠ككؽ فالِككُ فٌّ سككعس ٌعككحَ 

( 15فٌّٕطفٍ ٌٍسىِٛكة فالٌى ؽ١ٔٚكة ٚـمكح  ٌّئنكؽفتٙح فٌفؽ ١كة فٌكثلث أغ أز كً فٌعكؽفق فٌ كٍككً )

   ح١ٌّح . 155) ؽب١ح  ٚ)

فٌ ٛقم ـٟ ؾ٠حظس ـؽٚ ٙح ِّكح ٠كئظٞ   ٍٝٛي فٌّحٌٟ ٠كح ع فًٌّحؼؾ ّ ٍٝ فٌؽؼُ ِٓ فْ فٌه -6

فٌٝ فؼتفح  وثحـة ٔهحِٙح ٚتسك١ٓ أظف ٙح فٌّحٌٟ ٌٛزع ٌٚألقكؿ فٔطفكحٌ  كعظ فٌفكؽٚ  فًٌّكؽـ١ة 

( ـكٟ 2.(80ٚفٔطفكحٌ فٌّئنكؽ ِكٓ  2018 كحَ  ح  ـؽ ك (865) فٌكٝ 2010 كحَ  ح  ـؽ  ((912ِٓ 

 .2018( ـٟ  حَ 2.(26فٌٝ  2010 حَ 

ـكٟ ِكك ٜٛ فقك طعفَ  تىٌٕٛٛخ١كح فٌّعٍِٛكحر فٌّح١ٌكة فٌسع٠ثكة بك١ٓ فًٌّكحؼؾ  ح  ٔدع ٕ٘حن تفحٚتك -7

ْ قككب  ٘ككػف ا ،فٌسى١ِٛككة ٚفًٌّككحؼؾ فٌطحيككة )ف ١ٍ٘ككة ( ٚ٘ككٟ ف وثككؽ فقكك طعفِح  ٌ ٍككه فالظٚفر

فٌ فحٚر ٠عؿٜ فٌٝ فالض لؾ ـٟ ـٍكفة فظفؼفر فًٌّحؼؾ ـكٟ تعؿ٠كؿ ٚفضك لؾ  ِٛفؼظ٘كح فٌّح١ٌكة 

ٌٍؿبح ٓ ٚفقٍٛن تعحًِ فٌعح١ٍِٓ بعىف فًٌّحؼؾ فٌسى١ِٛة فٌ ٟ تف مؽ ِٚعٜ تٛـؽ ٚقح ً فٌؽفزة 

  فالظٚفر.  تٍهفٌٝ 
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الؾفٌككإ فًٌّككحؼؾ فٌسى١ِٛككة تعككحٟٔ ِككٓ  ككعَ ٚخككٛظ فٌب١ٕككة فٌ س ١ككة فٌلؾِككة ٌ مككع٠ُ ضككعِحر  -8

وب١كؽ ِ ّثكً  ًّؽـ١ة فٌعؽفل١ة ـٟ ِكئ١ٌٚة ٚتسع  ِّح ٠ُم فًٌٕح ة فٌ ،ًِؽـ١ة ِ طٛؼس ٚزع٠ثة

 بع ُ ٚتٛخ١ٗ فالق ثّحؼفر ـٟ ِدحي فٌبٕٝ فٌ س ١ة.   

ٚفٌّٙككحؼفر ٌّككك طعِٟ تىٌٕٛٛخ١ككح  ، ككحَتككعٟٔ فٌمككعؼفر ٌّككك طعِٟ نككبىة فالٔ ؽٔككإ بهككىً  -9

 ـٟ فٌعؽفق.  ضحوفٌّعٍِٛحر فٌسع٠ثة بهىً 

فٌ ككٟ تعّككً  ٍككٝ فٌّٕحقككبة تهككؽ٠م فٌمككٛف١ٔٓ  ككحظس فٌٕظككؽ بككحٌمٛف١ٔٓ ٚفٌ هككؽ٠عحر فًٌّككؽـ١ة ٚا 10-

ّٕحوفكحر فٌك١حقك١ة فٌ كٟ أظر فٌكٝ تٛلكؿ  دٍكة تسؽ٠ه  دٍة فاليلذ فًٌّؽـٟ ٚفالب عكحظ  كٓ فٌ

 فاليلذ فٌسم١مٟ.   
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 التوصٌات ثانٌا:

تبٕٟ ضطّ ٠ٍِٛة فالخً ِٓ لبً فٌدٙحؾ فًٌّؽـٟ ال ظضحي فٌ ىٌٕٛٛخ١كح ٚفالتًكحالر فٌسع٠ثكة  -1

فالٌكٟ ٚنكبىة فالٔ ؽٔكإ ٚفٌطكعِحر فالضكؽٜ فٌسع٠ثكة  ـٟ فٌعًّ فًٌّؽـٟ ِثل  فقك طعفَ فًٌكؽفؾ

 ٚتٛـ١ؽ فٌّٕحش فٌّل ُ ٚفٌّهدم ٌلق ثّحؼ ـٟ فٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌسع٠ثة.  ،

ٚفٌعًّ بّهؽٚ  فالظفؼس فالٌى ؽ١ٔٚة ِٓ ف ٍٝ ٘كؽَ ـكٟ فٌعٌٚكة. ِكثل  فٌفح ًَؽٚؼس فال٘ ّحَ  -2

فٔهكحم ١٘ئككة  ١ٍككح ِهكك ؽوة قككٛفم ِككٓ فٌمطككح  فٌسىككِٟٛ أٚ فٌمطككح  فٌطككحو فٌٙككعؾ ِٕٙككح فٌ ططكك١ّ 

 فالق ؽفت١دٟ ٌ طب١ك فالظفؼس فالٌى ؽ١ٔٚة. 

ر نككؽفن فٌعككح١ٍِٓ ـككٟ فًٌّككحؼؾ ـككٟ ظٚؼفر ِ طًًككة ضككحؼج فٌعككؽفق ٌ طكك٠ٛؽ فٌّٙككحؼفا -3

فٌطحية بحٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌّح١ٌة فٌسع٠ثة ٚفالِل   ٍٝ أضؽ فٌّك دعفر فٌسحيٍة ـٟ فٌعٚي ٚفو كحن 

 فٌطبؽفر فٌلؾِة ٌلؼتمحم ـٟ تمع٠ُ فٌطعِة فًٌّؽـ١ة. 

َككؽٚؼس فٌعّككً  ٍككٝ تطكك٠ٛؽ ٚتسككع٠ث نككبىحر فالٔ ؽٔككإ بًككٛؼس ِككك ّؽس ٌ مككع٠ُ فٌطككعِحر  -4

 فٔسحم فٌبٍع.  فًٌّؽـ١ة ٌٍؿبح ٓ ٚ ٍٝ ِعفؼ ف١ٌَٛ ٚـٟ وً

ـكٟ تثم١كؿ ٚتعؽ٠كؿ فٌّكٛف١ِٕٓ بّفٙكَٛ فٌسىِٛكة  تكُٙفٌم١حَ بَٛم بؽفِح فؼنحظ٠ة ٚتٛ ٠ٛة  -5

فإلٌى ؽ١ٔٚة  ٔٗ ِفَٙٛ زع٠ث  ٍٝ أقّح  فٌعؽفل١١ٓ ٚبحٌ حٌٟ ٠س حج فٌٝ تثم١ؿ ف لِٟ ٚفقم ٌٙػف 

 فٌّفَٙٛ.    

ٌؽكؽٌ ضٍكك ٔكٛ  ِكٓ فٌّٕحـككة بك١ٓ فٌعًّ  ٍٝ فظضكحي تىٌٕٛٛخ١كح فٌّعٍِٛكحر فٌّح١ٌكة فٌسع٠ثكة  -6

فًٌّحؼؾ ـٟ تمع٠ُ فٌطعِحر فٌّح١ٌة فٌّ طكٛؼس ٚبحٌ كحٌٟ تككح ع ٘كػٖ فٌّٕحـككة فٌكٝ تطك٠ٛؽ فٌمطكح  

 فًٌّؽـٟ.

فال٘ ّحَ ـٟ تٛق١م  فٌب١ٕة فٌ س ١ة ٌلتًحالر فٌكٍى١ة ٚفٌلقٍى١ة ٚف٠ًحٌٙح فٌٝ أبعكع ٔمطكة ـكٟ  -7

م فٌمطح  فٌطحو ٚف طحم ظٚؼ فوبؽ ٌٗ ٚف  ّحظ ِبكعأ ِٓ ضلي تعحلع ٚؾفؼس فالتًحالر ِ ،فٌعؽفق

      فٌّٕحـكة ٌ سم١ك أـًُ فٌّٕ دحر بؤلً فٌ ىح١ٌؿ.

تىٌٕٛٛخ١ككح فٌّعٍِٛككحر فٌسع٠ثككة ٚفالتًككحالر ٚتطب١محتٙككح فٌّ عككعظس ٚفٌّط ٍفككة  تهككد١م فقكك طعفَ -8

 ٌى ؽ١ٔٚة.  ٌ ط٠ٛؽ فالظفؼس ِٓ ضلي تٛق١م فٌمح عس ٌّك طعِٟ نبىحر فٌّعٍِٛحر ٚفٌطعِحر فال
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فٌؿفَ فًٌّحؼؾ ب فع١ً فٌعًّ  بحٌطعِحر فالٌى ؽ١ٔٚة ٌألـؽفظ ٚفٌهؽوحر ٚتسف١ؿ فٌؿبكح ٓ  ٍكٝ  -9

( ِدحٔح  ٌٍ دحؼ ٚفٌؿفَ فٌ دحؼ  POSفق طعفِٙح. ٚوػٌه فٌؿفَ فًٌّحؼؾ ب مع٠ُ ضعِحر ٔمحِ فٌب١م )

 بؿ٠حظس  عظ فٌع١ٍّحر فٌّٕفػس ـٟ فًٌّحؼؾ.

تسإ ؼ ح٠كة فٌبٕكه فٌّؽوكؿٞ ٚفتسكحظ  ٌٍهّٛي فٌّحٌٟ بًٛؼس ظف ١ّةٍِ مٝ فٌعًّ  ٍٝ تهى١ً  -10

غ ٠ط ى ببظفؼس فٌسٛفؼ ب١ٓ فٌبٕه فٌّؽوؿٞ ٚب١ٓ فٌعح١ٍِٓ ـكٟ ا ،فًٌّحؼؾ ٚظ٠ٛفْ فٌؽلحبة فٌّح١ٌة

ة ٚفٌمطكح  فٌطكحو ٚفٌّد ّكم فٌّكعٟٔ ٌٍٕٙكٌٛ ١ٓ ِٓ فٌعٌٚك١فٌمطح  فًٌّؽـٟ ٚفٌّحٌٟ ٚب١ٓ فٌّعٕ

    .بٛفلم فٌدٙحؾ فًٌّؽـٟ
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 القران الكرٌم

   المصادر العربٌة                                        

 

 أوالً: الكتب

 ،فالؼظْ ،" ِئقكحر ِح١ٌة ِ طًًة" ظفؼ فًٌفحم ٌٍٕهؽ ،ن١ؽ٠ٓ ،أبؽف١ُ٘  ٍٟ،فٌسّعفٟٔ   .1

1990 . 

ظفؼ فبٓ فالث١ؽ  ،" أظفؼس فًٌّحؼؾ " فٌطبعة فالٌٚٝ ،ـح ك ِهعً  ،ؼَح يحز  ،لعٚؼٞ .2

 . 2006 ،خحِعة فٌّٛيً –ٌٍطبح ة ٚفٌٕهؽ 

 ،ظفؼ ف١ٌُحم ٌٍطبح ة ٚفٌٕهؽ ٚفٌ ١ًُّ ،" فالل ًحظ فٌعؽفلٟ فٌٝ ف٠ٓ " ،لحقُ أظ٠  ،نٕعٞ .3

  .2011 ،ٌٕدؿ فالنؽؾف

 .2015ٚفقّ  ،فٌطبعة فالٌٚٝ ،فق هؽفق ِك مبً فالل ًحظ فٌعؽفلٟ""  .4

 .  2000 ،فالقىٕعؼ٠ة ،فٌعفؼ فٌدحِع١ة  ،" فظفؼس فالٔ حج ٚفٌع١ٍّحر" ،ِسّع ق١ٔٛح ،فٌبىؽٞ .5

 ،ظفؼ فٌفىؽ ،" ٔظُ فٌّعٍِٛحر فالظفؼ٠ة: تؽخّة أقّحم ؼنحظ فًٌحٌر " ،زك١ٓ ،ب١علٌٟٛ .6

 2015.،1ِ ، ّحْ

 .2007،فٌمح٘ؽس ،ِسّع فزّع " فالٔعِحج فًٌّؽـٟ" ظفؼ فٌفدؽ ،فٌ ٟٛٔ .7

ِسّع بٓ فبؽف١ُ٘ أزّع " فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ِعضً  ظفم ِ ١ّؿ" فٌّٕظّة  ،فٌ ٠ٛدؽٞ .8

 .2013،ًِؽ ،فٌمح٘ؽس ،فٌعؽب١ة ٌٍ ١ّٕة فالظفؼ٠ة

"فٌّٛخؿ ـٟ تطٛؼ فٌٕمٛظ ٚفًٌّحؼؾ ـٟ فٌعؽفق ِٕػ فالٌؿ فٌثحٌث لبً  ،ـلذ زكٓ ،ث٠ٕٟٛ .9

 . 2010،فٌطبعة فالٌٚٝ ،بؽعفظ ،ِطبعة فٌؽـحٖ ،ف١ٌّلظ ز ٝ فالٌؿ فٌثحٌث بعع ف١ٌّلظ " 

ظفؼ فٌعٍَٛ ٌٍٕهؽ  ،" فالل ًحظ فٌعٌٟٚ ٚ ٌّٛة فل ًحظ فٌّعؽـة" ، بع فٌؽؾفق خّحي ،قحٌّٟ  .10

 فٌدؿف ؽ.  ،ٚفٌ ٛؾ٠م

 .2004 ،" فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ٚٔظّٙح فٌمح١ٔٛٔة " ظفؼ فٌفىؽ ٌٍٕهؽ، بع فٌف حذ ،زدحؾٞ .11

 ،" فٌٕمٛظ ٚفٌبٕٛن ٚفًٌّحؼؾ فٌّؽوؿ٠ة"  ،ِسّع ِسّٛظ ،قع١ع قحِٟ ٚفٌعدٍٟٛٔ  ،فٌسلق .12

 .2010، ّحْ –ظفؼ ف١ٌحؾٟٚٔ فٌع١ٍّة ٌٍٕهؽ ٚفٌ ٛؾ٠م  ،فٌطبعة فٌعؽب١ة

 ،ظفؼ فٌفىؽ فٌدحِعٟ ٌٍٕهؽ ،فٌ دحؼس فالٌى ؽ١ٔٚة "" ٌٛخك ١حر ،ضحٌع فبؽف١ُِّ٘عٚذ  .13

 .2008،ًِؽ

ظفؼ فٌى   ِسّع  ،"2003" ظؼفقحر ـٟ فالل ًحظ فٌعؽفلٟ بعع  حَ  ،فزّع  ّؽ ،فٌؽفٚٞ .14

 . 2009،فٌعؽفق ،فال١ِٓ قحٌُ
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 ،"فٌطعِحر فًٌّؽـ١ة" ظفؼ فٌىٍُ فٌط١  ٌٍٕهؽ ٚفٌ ٛؾ٠م ، لم فٌع٠ٓ ،ؾ  ؽٞ .15

 . 2008،ظِهك

  ، ّحْ،ظفؼ فٌّٕح٘ح ٌٍ ٛؾ٠م  ،2" تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر " ِ،م  بع فٌؽؾفق ل ،فٌكحٌّٟ .16

 .2000،فالؼظْ

 1998 ،1 بع فٌسحـع ِسّع" ِعضً فٌٝ تىٌٕٛٛخ١ح فٌ ع١ٍُ" قٍكٍة فًٌّحظؼ فٌ ع١ّ١ٍة  ،قلِة .17

 ،" فظفؼس فٌبٕٛن فٌ دحؼ٠ة" ظفؼ فٌفىؽ فٌدحِعٟ ٌٍٕهؽ ٚفٌ ٛؾ٠م،ِسّع ًِطفٝ  ،فٌكٕٙٛؼٞ .18

 .2013،فالقىٕعؼ٠ة

 ،فٌّئقكة فٌسع٠ثة ٌٍى حن ،" فًٌّحؼؾ ٚفٌٕمٛظ فالٌى ؽ١ٔٚة" ،ٔحظؼ  بع فٌعؿ٠ؿ ،نحـٟ .19

 .2007،ٌبٕحْ ،ِؽفبٍف

ظفؼ فٌّك١ؽس ٌٍٕهؽ  ،" ِسحقبة فٌّٕهآر فٌّح١ٌة)فٌبٕٛن فٌ دحؼ٠ة( "، بع فٌؽؾفق ،نّحتة .20

 .2006، ّحْ ،ٚفٌ ٛؾ٠م ٚفٌطبح ة

" ف١ًٌؽـة فالٌى ؽ١ٔٚة فالظٚفر  ، بع فٌف حذ ؾ١٘ؽ ،ٔحظُ ٔٛؼٞ ٚفٌعبعالر ،فٌهّؽٞ .21

 . 2008، ّحْ ،فٌطبعة فالٌٚٝ ،ٚفٌ طب١محر ِٚع١محر فٌ ٛقم" ظفؼ ٚف ً ٌٍٕهؽ ٚفٌ ٛؾ٠م 

 .2001، ّحْ  ،ظفؼ فٌبؽوة ٌٍٕهؽ ٚفٌ ٛؾ٠م  ،" ِٙحؼفر فٌسحقٛن"،ٚفضؽْٚ،ف٠حظ ،فٌهٛفبىة .22

ظفؼ  ّحظ  ،فٌطبعة فالٌٚٝ ،"  للة فٌبٕٛن فالقل١ِة بحٌبٕٛن فٌّؽوؿ٠ة" ، زّؿس ،نٛفظؼ  .23

 . 2014،فٌع٠ٓ ٌٍٕهؽ ٚفٌ ٛؾ٠م

 

" فٌك١حقة فٌٕمع٠ة ٌٍعؽفق بٕحم فالق مؽفؼ فالل ًحظٞ فٌىٍٟ ٚفٌسفحظ  ،ِظٙؽ ِسّع ،يحٌر .24

 .2012،بؽعفظ ،ب١إ فٌسىّة ، ٍٝ ٔظحَ ِحٌٟ ق١ٍُ"

ـٟ فٌع١ٍّحر فًٌّؽـ١ة فالٌى ؽ١ٔٚة" ظفؼ ٚف ً ٌٍٕهؽ " فٌّكئ١ٌٚة  ،زحؾَ ٔع١ُ ،فًٌّحظٞ .25

 .2003،فالؼظْ  ، ّحْ ،ٚفٌ ٛؾ٠م

٠ٛقؿ ؼٚظ٠ٕٗ  ثّحْ " فٌ ك٠ٛك فًٌّؽـٟ ِعضً فق ؽفت١دٟ وّٟ  ،ِسّع خحقُ ،ف١ًٌّع ٟ .26

 . 2005، ّحْ ،ظفؼ فٌّٕح٘ح ٌٍطبم ٚفٌٕهؽ ،تس١ٍٍٟ" 

" ٔظُ فٌّعٍِٛحر فالظفؼ٠ة  ،  لم فٌع٠ٓ  بع فٌمحظؼ ،فٌدٕحبٟ  ، حِؽ فبؽف١ُ٘،لٕع٠ٍدٟ  .27

 .2016،فٌطبعة فٌ حقعة. فالؼظْ ،ٚتىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر " ظفؼ ف١ٌّكؽس ٌٍطبح ة ٚفٌٕهؽ

" فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ِٓ فالق ؽفت١د١ة فٌٝ فٌ طب١ك" فٌّئقكة فٌعؽب١ة ،  بحـ  ،بعؼفْ .28

 2004. ،ب١ؽٚر ،ٌٍعؼفقحر ٚفٌٕهؽ

 .2010، ّحْ،" فالظفؼس فٌّح١ٌة ٚفًٌّؽـ١ة" ظفؼ فقحِة ٌٍٕهؽ ٚفٌ ٛؾ٠م  ،عفزّ ، بع فٌطحٌك .29
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" فٌّكئ١ٌٚة فٌّع١ٔة فٌٕحنئة  ٓ فٌّعحِلر فالٌى ؽ١ٔٚة  بؽ ،  بع فٌف حذ ِسّٛظ  ،فٌى١لٟٔ .30

 .2010،فالقىٕعؼ٠ة ،ظفؼ فٌدحِعة فٌدع٠عس  "،فالٔ ؽٔإ 

ظفؼ فٌّعؽـة  ،فٌطبعة فالٌٚٝ  ،فٌّعٍِٛحر"" فظفؼس فٌّعؽـة ٚتىٌٕٛٛخ١ح ، بع   زكٓ ،ِكٍُ .31

 .2010 ،فالؼظْ ، ّحْ  ،

" فظفؼس فٌّئقكحر  ،ضحٌع فزّع ـؽزحْ  ،ؼف ع  بع فٌطحٌك  بع    ،فٌعب١عٞ ٚ فٌّهٙعفٟٔ  .32

 . 2018 ، ّحْ ،ظفؼ ٚف ً ٌٍٕهؽ ٚفٌ ٛؾ٠م  ،فٌّح١ٌة ٚفًٌّؽـ١ة "

فٔعىحقحتٙح  ٍٝ قٍطحر فٌبٕه فٌّؽوؿٞ" " ٔظُ فٌعـم فالٌى ؽ١ٔٚة ٚ،فزّع  بع فٌع١ٍُ ،فٌعدّٟ .33

 .2013،فالقىٕعؼ٠ة ،ظفؼ فٌدحِعة فٌدع٠ع ٌٍٕهؽ ٚفٌ ٛؾ٠م

" أثؽ فق طعفَ تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر  ٍٝ فظفم فٌّٛفؼظ ،  ؿ٠ؿس  بع فٌؽزّٓ ،فٌع ١بٟ .34

 .2010 ،فالؼظْ ،ظفؼ زحِع ٌٍٕهؽ ،فٌبهؽ٠ة"

ظفؼ فٌدحِعة  ،فٌٕظؽ٠ة ٚفٌ طب١ك"" فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ب١ٓ ،  ًحَ  بع فٌف حذ  ،ِطؽ .35

 .2013 ،فالقىٕعؼ٠ة ،فٌدع٠عس

 ،" فٌٕمٛظ ٚفًٌّحؼؾ" ظفؼ فٌدحِع١ة فٌّف ٛزة ٌٍٕهؽ ٚفٌ ٛؾ٠م،خحقُ  بع   ، م١ً .36

 .١ٌ،2000ب١ح

" فٌّٕظّة ٚٔظؽ٠ة فٌ ٕظ١ُ" ظفؼ ٚف ً ٌٍٕهؽ ،ل١ف  بع  ٍٟ ،فٌّئِٓ ، ّؽ ٚيفٟ ، م١ٍٟ .37

 .1998،فالؼظْ ، ّحْ ،ٚفٌ ٛؾ٠م

ظفؼ ٚف ً  ،" نبىحر فالظفؼس فالٌى ؽ١ٔٚة"،فق لم  بع فٌؽؾفق ٚزك١ٓ  بع فٌؽؾ ،فٌكحٌّٟ .38

 .  2005، ّحْ،1ِ ،ٌٍٕهؽ

 ، ّحْ ،فؼ فٌعؼف٠ة ٌٍٕهؽ ٚفٌ ٛؾ٠م" فظفؼس فٌّعٍِٛحر ٚفٌّعؽـة" ظ، لم ـؽج  ،فٌطح٘ؽ .39

 .2009،فالؼظْ

فبٛ  ،ح ة ٚفٌٕهؽ" بٛفبة فالـك ٌٍّعٍِٛحر" ِطبعة فٌؽنع ٌٍطب ، ٌٛ زك١ٓ  ،تٛؼظٞ .40

 .2003،ظبٟ

 ،" فٌ دحؼس فالٌى ؽ١ٔٚة" فٌّى بة فالوحظ١ّ٠ة ٌٍٕهؽ ٚفٌ ٛؾ٠م ، ٍٟ فبؽف١ُ٘ ،فٌع١ٛقٟ .41

 .2003،ًِؽ

 ،ِعضً ِ ىحًِ" ِى بة فالنعح  -" ٔظُ فٌّعٍِٛحر فالظفؼ٠ة ،ـحظ٠ة ،ؼؽفن وحًِ ،زدحؾٞ .42

 .2003 ،ًِؽ ،فٌمح٘ؽس

فٌّ معِة ِعضً ٌ ١ّٕة فٌّٛفؼظ فٌبهؽ٠ة فٌعؽب١ة " ِئتّؽ " فٌ ىٌٕٛٛخ١ح ،خحقُ ق١ٍّحْ ،فٌفحؼـ .43

 .2003،فالؼظْ ، ّحْ ،فٌؿ٠ ٛٔة

 .2008، 1ِ ،فؼبع ، حٌُ فٌى   فٌسع٠ث ،" فل ًحظ فٌّعؽـة "،ـ١ٍر زكٓ ،ضٍؿ .44
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 ،فالقىٕعؼ٠ة ،ِئقكة نبحن فٌدحِعة ،" فالظفؼس فٌسع٠ثة ٚفٌٕظُ فالٌى ؽ١ٔٚة "،ِد١ع زكحَ  .45

2005. 

فٌدحِعٟ  ،" فظفؼس تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛحر" ظفؼ فٌفىؽ ٌٍٕهؽ ٚفٌ ٛؾ٠م  ،فزّع ِسّع  ،ف١ًٌؽـٟ .46

 .2009 ،ًِؽ ،فالقىٕعؼ٠ة

فٌمٛس فٌٕح ّة ـٟ تسم١ك فٌ فٛق فٌ ٕحـكٟ ٌٍّئقكحر"  ،" فل ًحظ فٌّعٍِٛحر، ِسّع  ،فٌطح ٟ .47

 .2007، ّحْ ،فٌطبعة فالٌٚٝ ،ظفؼ فٌّك١ؽس

 ،ظفؼ فقحِة ٌٍٕهؽ ٚفٌ ٛؾ٠م  ،الظفؼس فٌّعحيؽس"" فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ٚف، ِسّع  ،فٌمعٚس .48

 .2010 ، ّحْ

" فٌػوحم فالل ًحظٞ فٌّعضً فٌسع٠ث ٌلل ًحظ ،ِسّع ٔعّة  ،فٌؿب١عٞ ،ٔب١ً ِٙعٞ ،فٌدٕحبٟ .49

 .2019،فالؼظْ،ظفؼ ؼ١عفم  ،فٌّعؽـٟ" فٌطبعة فالٌٚٝ

 . 2009،ًِؽ ،ظفؼ فٌفىؽ فٌدحِعٟ ،" ٌٛخك ١حر فٌ دحؼس فٌع١ٌٚة "،أ٠ّٓ ،فٌٕسؽفٚٞ .50

ِدّٛ ة  ،" فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة فٌٛفلم ٚفالـحق" فٌطبعة فالٌٚٝ ،فبٛ بىؽ ِسّٛظ ،فٌٙٛل .51

 .2006،فٌمح٘ؽس ،ف١ًٌٕ فٌعؽب١ة ٌٍٕهؽ

 ،ظفؼ فٌّٕح٘ح ٌٍٕهؽ ٚفٌ ٛؾ٠م ،1" تس١ًٍ ٚت١ًُّ ٔظُ فٌّعٍِٛحر" ِ ،قعع ؼحٌ  ،٠حق١ٓ .52

 .2000، ّحْ

 ،ّؽوؿ فٌمِٟٛ ٌإليعفؼفر فٌمح١ٔٛٔةفٌ ،" فٌبٕٛن فالٌى ؽ١ٔٚة"  ،زكٓ ٠ٛقؿ ،٠ٛقؿ .53

 .2012،ًِؽ ،فٌمح٘ؽس

 ثانٌاً: الرسائل واالطارٌح

" تس١ًٍ  للة تمحٔة فٌّعٍِٛحر بفح ١ٍة فظفؼس فٌّٛفؼظ فٌبهؽ٠ة ،فٌع١ٌّٟ فزكحْ  لٚٞ زك١ٓ .1

و١ٍة فالظفؼس  ،ٚفثؽ٘ح ـٟ بٕحم فٌىفح٠حر فٌدٛ٘ؽ٠ة " فِؽٚزة ظو ٛؼفٖ ِمعِة فٌٝ خحِعة بؽعفظ

 . 2006 ،ٚفالل ًحظ

" فثؽ ف  ّحظ فق ؽفت١د١ة فٌهّٛي فٌّحٌٟ ـٟ تعؿ٠ؿ ف١ٌّؿس فٌ ٕحـك١ة ،يحظق ؼفنع ،فٌهّؽٞ .2

 ،ظؼفقة زحٌة فٌبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ ٚ ١ٕة ِٓ فًٌّحؼؾ فٌعؽفل١ة فٌطحية" ،ًٌٍّحؼؾ 

 فٌدحِعة فالقل١ِة ـٟ ف٠ؽفْ. ،ؼقحٌة ِحخك ١ؽ ـٟ فالظفؼس فٌّح١ٌة 

" تس١ًٍ ِئنؽفر فاليلزحر فٌّح١ٌة ٚفًٌّؽـ١ة ـٟ فٌكٛق فٌّح١ٌة ، م١ً نحوؽ ،ٌهؽ ف .3

 ،(" فِؽٚزة ظو ٛؼف1985ٖ -2007ٚفٌدٙحؾ فًٌّؽـٟ )ًِؽ ٚفٌعؽفق( ظؼفقة زحٌة ٌٍّعس )

 .2010 ،خحِعة فٌىٛـة ،و١ٍة فالظفؼس ٚفالل ًحظ
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ِحخع ِسّٛظ" ظٚؼ فالٔ هحؼ فًٌّؽـٟ ٚفالن ّحي فٌّحٌٟ ـٟ فٌٕهحِ فالل ًحظٞ  ،فبٛ ظ٠ة  .4

خحِعة  ،و١ٍة فالل ًحظ ٚفٌعٍَٛ فالظفؼ٠ة ،ؼقحٌة ِحخك ١ؽ لكُ فالل ًحظ ،فٌفٍكط١ٕٟ" 

 .2016،ؼؿس ،فالؾ٘ؽ

" ِمعؼس فٌبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ  ٍٝ ِٛفخٙة فٌّ ؽ١ؽفر ،فزلَ ز١ّع وؽ٠ُ ،فٌعبحقٟ .5

فٌّعٙع فٌعحٌٟ  ،ٚزّح٠ة فٌدٙحؾ فًٌّؽـٟ" ؼقحٌة ظبٍَٛ  حٌٟ ِعحظي ٌٍّحخك ١ؽفالل ًحظ٠ة 

 .2014،خحِعة بؽعفظ ،ٌٍعؼفقحر فٌّسحقب١ة ٚفٌّح١ٌة

ظؼفقة تطب١م١ة ٚال٠ة  -" ظٚؼ فٌ م١ٕة فًٌّؽـ١ة ـٟ ٔهؽ فٌهّٛي فٌّحٌٟ،ِدعٞ ،فال١ِٓ .6

 خحِعة فٌكٛظفْ. ،ؼقحٌة ِحخك ١ؽ ،فٌدؿ٠ؽس "

 ورٌاتوالد البحوث: ثالثاً 

" ظٚؼ فٌّعٍِٛحر ٚفٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌّؽتبطٗ بٙح ـٟ فٔهطة ،بعؼ فٌع٠ٓ  بع فٌع٠ٓ ،أبؽف١ُ٘ .1

 فٌكٛظفْ. ،85فٌععظ  ،فٌ ٠ًّٛ فاليؽؽ" بسث ِٕهٛؼ ـٟ ِدٍة فًٌّؽـٟ

" فٌ م١ٕحر فٌّئتّٕة فٌسع٠ثة فٌّك طعِة ،ٔحظ٠ة  بع   ،فٔعحَ  بع فٌّٕعُ ٚفٌعؽ٠ٍ ،بحل١ة  .2

فًٌّؽـ١ة ٚفثؽ٘ح  ٍٝ فٌّ عح١ٍِٓ ِم فًٌّحؼؾ" بسث ِٕهٛؼ ـٟ ـٟ تط٠ٛؽ فٌطعِحر 

 (.8فٌّدٍع )2فٌععظ ،فٌّدٍة فالؼظ١ٔة ٌٍعٍَٛ فٌ طب١م١ة

ِسّع ٠كؽ" تٛق١م ـؽو فٌٛيٛي ٌٍ ٠ًّٛ ٚفٌطعِحر فٌّح١ٌة ـٟ فٌعٚي فٌعؽب١ة  ،بؽ٠ئة .3

ف ٚظٚؼ فًٌّحؼؾ فٌّؽوؿ٠ة" ٚؼلة لعِإ ـٟ فخ ّح  فٌعٚؼس فٌكحظقة ٚفٌثلث١ٓ ٌّدٍ

ِسحـظٟ فًٌّحؼؾ فٌّؽوؿ٠ة ِٚئقكحر فٌٕمع فٌعؽبٟ فٌ ٟ  معر ـٟ فٌى٠ٛإ ـٟ 

 .2012 ، ّحْ ،ظفؼ فٌّٕظِٛة ،فو ٛبؽ1

ظٌٚة لطؽ فّٔٛغخح " ِدٍة فالظفؼس ٚفٌم١حظس  -" فٌهّٛي فٌّحٌٟ،ظفؼٟ  ٍٟ فٌمؽس ،بٕٙحؾ .4

  ّحْ. ،ظفؼ فٌّٕظِٛة ،1فٌععظ  ،2فٌّدٍع ،ف١ٌٙئة فٌعح١ٌّة ٌٍ ك٠ٛك فالقلِٟ -فالقل١ِة

 بع فٌّٕعُ " فق مل١ٌة فٌبٕٛن فٌّؽوؿ٠ة ِم فنحؼس ضحية فٌٝ فٌبٕه فٌّؽوؿٞ  ،فٌك١ع  ٍٟ .5

 ،ب١ؽٚر ،ِؽوؿ ظؼفقحر فٌٛزعس فٌعؽب١ة  ،فٌعؽفلٟ " ِدٍة بسٛث فل ًحظ٠ة  ؽب١ة

 57،2012فٌععظ

ؿ٠ة ـٟ تسم١مٗ " فالِحؼ فٌعحَ ٌلق مؽفؼ فٌّحٌٟ ٚظٚؼ فٌبٕٛن فٌّؽو،فزّع نف١ك ،فٌهحغٌٟ .6

 .2014 ،فبٛ ظبٟ ،"يٕعٚق فٌٕمع فٌعؽبٟ

" فٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌّ معِة ٚظٚؼ٘ح ـٟ تسم١ك فٌهّٛي فٌّحٌٟ" ِٕ عٜ ،يحظق ؼفنع ،فٌهّؽٞ .7

 فالؼظْ. ، ّحْ ،فٌهّٛي فٌّحٌٟ فٌ ٛخٗ فالق ؽفت١دٟ ٌلق مؽفؼ فٌّحٌٟ ٚفالخ ّح ٟ 



 

112 
 

تطٛؼٖ ٚفـحلة فٌّك مب١ٍة" بسث ١ٌٚع  عٞ" فٌدٙحؾ فًٌّؽـٟ فٌعؽفلٟ ٔهؤتٗ ٚ ، بع فٌٕبٟ .8

  ِٕهٛؼ ـٟ فٌبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ. 

 ،" فٌهّٛي فٌّحٌٟ ـٟ ـٍكط١ٓ" ِعٙع فبسحث فٌك١حقحر فالل ًحظ٠ة فٌفٍكط١ٕٟ،ق١ّؽ ، بع  .9

 .2016 ، ّحْ ،ظفؼ فٌّٕظِٛة ،فٌمعـ ٚؼفَ  

فٌٕدحذ ـٟ فظفؼس " تم١ٕحر فٌّعٍِٛحر فالظفؼ٠ة ِٚ طٍبحر ،  ثّحْ فبؽف١ُ٘ فزّع ،فٌطفحخٟ .10

ظؼفقة ـىؽ٠ة " ِدٍة و١ٍة بؽعفظ ٌٍعٍَٛ فالل ًحظ٠ة فٌدحِعة فٌععظ  ،ِٕظّحر فٌطعِة فٌعحِة

 .2015 ،فٌؽفبم ٚفالؼبعْٛ

 ،" تىٌٕٛٛخ١ح فًٌّحؼؾ" ِدٍة فٌؽن١ع فًٌّؽـٟ  فٌععظ فالٚي ،وحظُ ِسّع ، حنٛؼ .11

 .2000،قٛؼ٠ح

 -ِدٍة فٌعؼفقحر ٚفًٌّؽـ١ة ،فـٗ" " ِفَٙٛ فالن ّحي فٌّحٌٟ  ٚأ٘ع،وّحي فٌع٠ٓ ،ف١ٌحـ .12

  ّحْ. ،ظفؼ فٌّٕظِٛة  ،3فٌععظ  ، 23فٌّدٍع  ،ف وحظ١ّ٠ة فٌعؽب١ة ٌٍعٍَٛ فٌّح١ٌة ٚفًٌّؽـ١ة 

ِعضً تس١ٍٍٟ ال  –" ظٚؼ فالٔ ؽٔإ ـٟ تع ١ُ ف١ًٌؽـة فالٌى ؽ١ٔٚة ،ِسّع تؽوٟ ، بع فٌعبحـ .13

خحِعة  ،ٌٍعٍَٛ فالل ًحظ٠ة ٚفالظفؼ٠ةـٟ فٌطعِحر فٌّح١ٌة" ِدٍة فٌؽؽٞ  فق طعفَ فالٔ ؽٔإ

 .2009 ،14فٌععظ 5فٌّدٍع  ،فٌىٛـة

فٌّعٙع فٌعؽبٟ  ،" ظٚؼ فٌمطح  فٌ ٠ٍّٟٛ ـٟ فٌ ١ّٕة " ِدٍة خكؽ فٌ ١ّٕة ، ١ٌٚع  بع  ،ِٛالس .14

 .2009فٌى٠ٛإ خ١ٍ٠ٛة  ،ٌٍ طط١ّ 

" تٛخٙحر فٌ ىٌٕٛٛخ١ح فٌّح١ٌة  ٍٝ َٛم نؽوحر  ،فنٛفق ١٘ٚبة  بع فٌؽز١ُ ،بٓ لعٚؼ .15

 .3،2018فٌععظ ،7فٌّدٍع ،" ِدٍة فالخ ٙحظ ٌٍعؼفقحر فٌمح١ٔٛٔة ٚفالل ًحظ٠ة،ٔحخسة

 : المواقع رابعاً 

com.http://hrdiscussion 

 

 خامساً: القوانٌن واالنظمة والتعلٌمات

ا.2004( ٌكٕة 56لحْٔٛ فٌبٕه فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ ؼلُ) 1-

 .2004ٌكٕة (94) ( ٌ ك١ًٙ تٕف١ػ لحْٔٛ ؼلُ 4تع١ٍّحر ؼلُ )ا2-

 .2004( ٌكٕة 94لحْٔٛ فًٌّحؼؾ فٌعؽفلٟ ؼلُ ) -3
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 : التقارٌر والنشرات الرسمٌة والمطبوعات الدولٌةسادساً 

 (.2018 -2010فٌ مؽ٠ؽ فٌكٕٛٞ ٌلق مؽفؼ فٌّحٌٟ ـٟ فٌعؽفق ٌٍكٕٛفر ٌٍّعس ) .1

 .  2018) -2010فٌّؽوؿٞ فٌعؽفلٟ ٌٍكٕٛفر ٌٍّعس )فٌٕهؽس فالزًح ١ة فٌك٠ٕٛة ٌٍبٕه  .2

ٌٛخ١ح ـٟ ِٛئنؽفر فٌعٍُ ٚفٌ ىٕ ،فٌٍدٕة فالل ًحظ٠ة ٚفالخ ّح ١ة ـٟ ؼؽن فق١ح فالُِ فٌّ سعس .3

  . ٠ٛ١ٔ،2004ٛؼن فالُِ فٌّ سعس ،فٌّد ّم فٌّبٕٟ  ٍٝ فٌّعؽـة

فالق ؽفت١د١ة  ،حرظف ؽس تىٌٕٛٛخ١ح فٌّعٍِٛ ،ٚؾفؼس فٌعٍَٛ ٚفٌ ىٌٕٛٛخ١ح ،خّٙٛؼ٠ة فٌعؽفق .4

نبحِ  ،فاليعفؼ فالٚي2015-2012ف١ٌِٕٛة ٚضطة  ًّ فٌسٛوّة فالٌى ؽ١ٔٚة فٌعؽفل١ة 

2013. 

 .2020 -2018 -2016 -2014تمؽ٠ؽ فالُِ فٌّ سعس زٛي فٌسىِٛة فالٌى ؽ١ٔٚة ٌٍكٕٛفر  .5

 .2003تمؽ٠ؽ فٌ ١ّٕة فالٔكح١ٔة فٌعؽب١ة ٌعحَ  ،بؽٔحِح فالُِ فٌّ سعس فالّٔح ٟ .6
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Abstract: 

    Modern financial information technology is one of the most important 

forms of scientific developments that occurred at the end of the last 

century. As it is considered the basis for the future development of 

banking institutions because of their special importance in advancing 

economic development, as the changes taking place in the global 

economy thanks to financial information technology encouraged intense 

competition, which prompted financial institutions to raise the level of 

efficiency and effectiveness of their performance. In particular, banks can 

adopt the basic concepts of financial information technology and use 

modern technical tools and means in a serious attempt to move away 

from the traditional methods used in banking work and bring about better 

change in the provision of banking services. The study dealt with the 

concept of financial information technology and its importance, 

reviewing the reality of the Iraqi banking system’s work mechanism and 

the available data for the financial information technology infrastructure 

represented in financial inclusion as well as the role of e-government as 

one of the infrastructure that contributes to the mechanism of financial 

information technology applications in the Iraqi banking system and 

demonstrating its importance in The development of these institutions. 

The research hypothesis centers on the fact that the use of financial 

information technology contributes to the development of the mechanism 

of the banking system, increases the use and improves the indicators of 

financial inclusion and the provision of banking services. The problem 

was represented by the question whether the banking system in Iraq 

fulfilled the requirements for advancement and development in the use of 

financial information technology.                                                                                 

Among the most important conclusions are: 

- Modern financial information technology has a clear effect on 

expanding the base of financial inclusion, and there is an improvement in 

the spread of ATMs with a growth rate of 16.23% for the year 2018.  

As for the recommendations, the most prominent of them were:                         
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- Encouraging the use of modern information and communication 

technology and its multiple and different applications to develop the 

administration by expanding the base for users of information networks 

and electronic services. 
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