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 دموةى ررى زار ؤمم م ر رةزامى ودار

   َ َو رى َم م  ام َوةَ)٢٠١٥(  

 

ا   .ي.         ادر .نر                     ن اي. ط.  

                                    د ىزام                                                  د ىزام  

  ي رة دن و وري                                ي رة دن و وري                           

                          م داراي و مزام                                              وري   

  

  

  ى َوة

 ر دووةن درو  اوامر رىامردا، طردة  نمط مةر َ ون و اوان

 َلط و ,وك َمطدؤ م رىامرن طزراوة داراورى و دا مازةَ مممرة 

واوى ردا وة,  ومو طَل َ و دارة من رةمم روى وة ة, 

را دادةم ،َدوة رؤَ  دا  من طم موةم و ورى و دا

.َدادةم ور رة و مط  ام  ى  م مؤم زار  

   وة وة زار م ؤمن َرومَوة  روي رو طمموة و 

 ,َ ريد مزار   مم مم دة  ر ,وةَ مرو 

روةَ اوم ط و دةَدن و زارمي   ردة   دةزط داراي و 

. را نم  

  

:َ  

 وم اوان  ر دووة ون درو  اوامر رىامردا، طردة  نمط مةر

م دؤ طم َوك. و طل  رةمممَ ،ازةم رى و دازراوة داران، طرامرى 

رامرط  لط ومو وة و ردا واوى ة وة وىر ممرة نم دارة ،م

 ؤوة رد  و َدادةم رى و دارا  موةم مط  نم  داَ  و

رة و مط  ام  ى  م مزار رى و .َؤَل دادةمر   

  : طَ وة:

 ردة ى  زؤر من، طوةوَ و  داردة  نم زراوةرة داد

دةدةن، وةك ى زامرى و ةمن، ش  مرى اوامدم زارى طمن 

ر  ،َرة دادةر  وةَ  ىَ وةوامر  ،م رامودا ران وَ
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 دمدز  ةن نؤم م زار  مة طاممن مرد مم

  مرى و َش دم زارى زد  ودارةن ()؟

  دووة: طمى َوة: 

   طَ   وةن طمى َوة دة  دوو ش:

   ر َردن ر   ؤم م، طمَ راوة و َو وة دة. .١

  وةروامن  رووى َدم من امم رةزامى وداطر دةَ  و

. وةؤم م زار  

  َ  :وة:

َ وة    ر م ؤم و زار م ؤمن 

 ،وةي دة نؤم م ىَ و و دةر ؤم م ممم روة

َ  و وازةم  رى م ؤم و رَدم  رى م داوى ر َردن 

.وة يد   روداط ىمةزار  وةىامةمو ر  

  ارة: طمَ وة:

مط زار من و طؤم م مط  وةَرن دةطوةَ 

ؤمن  وةك درَ وم ن  ردةدا  زؤرَ و وة دة 

ؤم وةو  و زؤر زارى  ودار َ ()ش دةت، روة مارى

 َر َ و اردةوا ممرة ،ام  ارىم ارى رة و مط

  مة طَ ن  ن ورد  م  وَ لط َ ومو مرد

  ار  .()ات  طدم م و رةزامى ود

   :َدي َوة:

   ،وةط  وم دم َرى و رو وةىدم دن و ازىَ نوةَ

 و ط  مَ وةن،     ارة   روة زامن 

  اوة ووة وةرط ر وم ىَوي ر    

   :ت و  ام وة:

   َو رى مم و َو رى وةَ وة. ٢٠١٥َدةط  

  و :مي َوة

وةَ  د َ  َس    ط  مَ وة، رمى 

من َر ارة  م ا ، وة    دةرن 

 .وط َ  مرةَو  
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م مؤم زار و ؤم م مةَ و   

ؤم م  :  

م ؤم مَ  و   ، ارةوة مَ َى م ؤم س 

:دة  

:    رى مةر ىَر  م مزار دم شَ وا ،ؤم م

 ىزؤر ردة  ىر َم ىَر  ن ،... و َرام و َرم ووة  ا

١. 

:دووة  َ  رودا  زارى ى وم َم دمردة وا ؤم م

َم مَر ىَر  ت و م  ومدة  َ وةى شَ  ؤم ىام

 .٢دم زارى

:َ    ،َرم ىَر  نمَ دم اوان رةو مم ىرا ؤم م

  .٣دامم  و  مى مَى

 م  ت َر :ؤم م َ امدة ط  زارى دم شَ  

 ودارةم ،ود  مو ؤم (رم  ،َ...) وةردةطَ  .َازةدا 

ر زارم م) ر  وةرط و طاوةى دراو   َ ن  ََ و 

 ي  دن و واذوو.َدةدر  ؤم ىَر  ( مدارة رة وذ  

 مدارة ،ؤ رةوة م رةو  ، رىراو  م ؤم م

دة  و م ر  و رى ردة اوام دةَ و ت و  َوردار 

َم ،ؤم ارىم ، وا  ،َدة ن زؤرم رزام را ا  و 

) موةر وةىاط  نمط مةر وىوَ ذى مَرEFTةى ٤َ  (

.َدة ؤم  

 م و ؤم م انَراوردى م٥ :  

  

:ؤم م زارى مةَ  :دووة  

ر مَ  َى ؤم  رم َو  زارى ؤم دامم ،َو 

  ر وودا رةزووى و و َ  ،ؤم زارى َم م م َ

  ام و ورى را دارةم مادرى ت. ارَةى 

                                              
-١ ، ،مرا  ،ومارى ام ،س ا ،ادةم٣١، ص ٢٠٠٨ 
  ٣١مادة، روةى َو، ص ٢
  ٣١، ص٢٠١٢ ااد، د.و  و اون، ات ا اوم، دار اة  و از ،ن،٣

٤ Electronic Funds Transfer  
 ١٩، ص ،٢٠٠٨مد و دان،  مارى اوم ،ث دو، امرات ان، ان، ٥
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  دةام زارم م ؤم داش  ر َ َازدا:

): وا رووى زارم مInformational Services (٦زارى َام زامرى .١

 ىةم مةر ىَر  ر رىزام م زار ةَ  .َرم ىَ   ،دن

  ىوار ةم  روداط و َدةط  ناوة شَ زار رةىر و ذ

 ، م   رةي  ،زار ةَ  ،وة مم  م ة وةى ر

 دم ك و اطر   وةَدة م ووىروور  ك م زارى و دم شَ

.م ىَ 

): َ ة زار رCommunicational Services  َ( ٧زارى ةمدن .٢

 ىةم ر دةداتودا   رىداوا وة ،ََ دة  رىزام م ت و وةم

ذَةم، طر مومن و  و   ...م  م  رام  مدات   را و 

زى َ  ازى  ،م درو  رارى د مَوة، َ ازة  ر

 ودار  ةمى دا طل م ،رمة  ةم وردارة.

): َ ة زار رTransactional Services  َ( ٨زارى  ََدن .٣

و َ  م مؤم زار ر دةداتودا  ووة ،ََ ر ى رةزووى و

  ... نَان و ردام مدارة ام ،نرة ى وةىدام ،وةى مازارى ط

 ، م رىزام  وم َ َامر دةودا م ، م  زؤري  زار ةَ

َ .رَ را َرَرة ر و   

ؤم زاري رى  م ماوَ :َ  

: َ  ؤم م رى دمردة   رة اوَ م  

١. ؤم ارىم  مَذ : مَن  ذةم مَذ  م 

  مم   ن ومى و طةم ىزار   روم .َر و  نمو ط

زارم ،ررى راوى ر ذرةى ررةن و رةى طرةن  ،ر 

  م  وةى ، مَذ    روة .دمر ةرىَ مزار

  ةرةم ،ن ر و ؤ ىام ر ورة و اؤط ووىر  ،نرزام  وةَردةط

ََ و ردةوا٩. 

٢. رة اوَ :ر ؤ در و دةرا .ؤم م رى رىدة  م

ش  َ راَم درى    َارة وازةم  و دارا و زاردن و 

 رطَى.

                                              
 ٣٧-٣٦، ٢٠٠١ن، -ش، مدر اد، ا ا  امم، اار ا ، وت ٦
 ٣٧ش، روةى َو، ص٧
٨ ،وَ وةىر ،ش٣٨- ٣٧  
، وت، ٤، م د من، امت ال  ا اوم  اان ا  ، ادارة و اد، اد ٩

 ١٠-٩، ص٢٠١١
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م  مَان َاو ن: م و ور ون طل  و  .٣

 اَ  ةرط  وةىم َى وري مودا مَار  َدادةم مط َزةطر  دن ََ

 من. 

٤.   َ ،ط دم ن ومرة  َىم َمَو دا  ر : مَذ

 مم ر وةى  ،  دمم رط وا .ََ ر  ةَ

 ط  وة و  م رةى و ،ة ؤم ارىم  رة َ ن

ن  م  َ ،َ دامن    ارة، روةى  و دارامى 

 تل م اونم َر ١٠. 

ردموةى   َ :مارى ؤمَ   رَ و  .٥

   م .َدا  م و   و  م لط رو

  م   وةوة    .َ راون و  م رازى

  

دووة   

   و رةم زار ؤمم م و م  وداطران

:م ؤم زارى  :  

َ   كةَ رر رةزووى مَد ىام ؤم م زارى  

 .زار ر ََ دى رر واوى ىمةزاو ر َ رر رةزووى و و

رةت  مَ    رةم  دةط   َ رةمى دى و رةمى 

دن و رمان،  َ مرن (زار ؤمن) و رةمى ووت 

دمش  ى وة  زارى م م دةروى م ،و َازةمَ ش 

زار م مط دم١١.  

:م ؤم زارى مرة :دووة  

 ؤم ارىم مدارة وم اوان ن   نرةراو ذ ةىَار 

رةموة داَاون ى د دارة ورى و دارامَ َ  ر رزةوة، وةك 

:مدارة-  

١- :َرم ارىم  

 رَى رةم م .رة مارى رم   َام ر دارةم م

   ،َرم ىر ر  ارىم رى ىرا  ون ةرم  نرة

رةمروموةى َوم زؤرى دارةم م، وةاموةى َا  ا ودار و ررى مَان 

من دةن د  طران و دؤزوةى امم رمَ  ١٩٩٤ن.   دازراوة م و دارا

                                              
  ،٢٤روةى َو، ص١٠
١١ ،ت اا  ،وند و ا د.ا ،انا ،زو ا  اءردن، -دار ا٢٠١٢ا ،١٣٣- ١٣١  
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  و م مدارة ١٩٩٥  م٢٤  وةى   ،ون َرم ىر ر م١٩٩٥ 

 ن طم رةى٨٠٠ ذ   و م٢٠٠٨ م رةىذ م ط  رى م٣٠٠٠ 

َرم ىر ر م١٢ .  

ارةوة يدارام  رمم م مرة م١٣ط:  

ر مَ َ وة ت وةى  ن زارى رم  َر وداطرةن   .أ 

 رة  ى  ،ت ت.دا نم دة دةرة م د َ 

ر وةى م  رى م  رَى رمَ َ ،َ َوة ت ر و ود و   .ب 

 رى وةم ردة من.

و  َ رى م ر م َ طدارى ر ر و رَم  و ط  .ج 

.َرم ر 

ر مَ  دة مم ودَى و ورد َ ت و َ ةك  َ َطل   .د 

 رةى م رى م  رَى رمَوة.

م  ر رمَ    ،َ دةرى دى    َ َرى   .ه 

 دا دةوم  رط دةرةوة  رةزا مَ ارةدا و  نرةَاوو ر  راممر

 موت.

٢- :(م )  ىَر  ارىم  

   م ١٩٩٢  ىَ وة وو ورا ورو     وة وَ ١٩٩٩و   

)WAP(و  ١٤ َ َرم َ ر و ىَ رر َ َرم ارىم  .اَر

ََ  َ م رَر ،م    .ت َ رى َامم ََ و  و  

  شر .تر دة و وا ،ت ر  ىر  ََ و  و   َ

  م  .َ دة مرةَر و م ىم و م رةى ؤذ زدواى ر ؤذر م 

) WAP رَى ؤ ( ١٨)GPRSو ( ١٧)GSMد و ( ١٦)SMSن  رَى ( ١٥)WIGرَى (

دةر دة  .َازام رن  ةمى مَان م و ، ض رَى ؤطا دازَاو  مو 

مر د َ ١٩.  

 و م  زارى مرة مط :   

١. .َى مو رو ط م ىةر زام 

                                              
١٢ ،وَ وةىر ،ادةم١٥٥-١٥٤  
١٣ ،وَ وةىر ،ش٥٥-٥٤  

١٤Wireless Application Protocol  
١٥Wireless Internet Gateway  
١٦Short Message Service  
١٧Global System for Mobile  
١٨General Packet Radio Service  

١٩ و، صَ وةىر ،ادةم١١٩  
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  دوا دارةم دامن و راَن  ذرة. .٢

٣. . مرةذ   رةذ  وةى دراواط 

٤. .َ     وةم  مر ردمم 

 اورةم م.وةرط زامرى ر زار ر .٥

  و ؤ ن. .٦

 داوارى وةرط دةرى ك. .٧

٨. .م رةى وةرط 

 طدارون َ ام ى ن. .٩

 دا ذرة و راط ك و رت. .١٠

 

  )١ى ذرة (

() ررةوةوداط و م ىوامر  م  م٢٠  

رةوةوداط يروام  ن  وةم يروام  ن  

م مدارة  ت رىزام وةرط  
  َ ن وومَ وةىوم 

مر ى رةذ  

   رس وة دراوى ؤو  ىام

ََ  

 وةىدم  ونم َ  و

دز م وةىوم  

ر مرامرط دوا  وندارط  روداط ىمةزار مَدة  

  َى َ٢٤ش دم زارى   وموةى َون و ت

  دنَر م   م

  

َ و و د اَ دم ش

ََ و  زارى  

  )٢٠٠٨(روة:  ،مد و دان،  مارى اوم ،ث دو، امرات ان، ان، 

  

٣-  ر ىَر  ارىم٢١:  

مزرط و م رة َ امةرط  رةى دراو نَ ،  تمم ن و

 وم ن مَ ازن  دةوة  وةى ام  رةى  طرة  موة، 

  نرة  م  و رى م ش٢٢ :  

 رةى زؤرى دراو.  .أ 

 َوم دراوةن..  .ب 

                                              
  ،١٨٢روةى َو، ص٢٠
٢١ ،وَ وةىر ،ادةم١٢٦-١٢٤  
٢٢ ،وَ وةىر ،ادةم١٢٨-١٢٧  
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  دراو.َوم زؤر    .ج 

  وم دراو و طاوةى م  رَوة.  .د 

 د   طاوةى رةى .  .ه 

  اث رَن و دم دراو.  .و 

  

) ن من  رم ودار وة.  ر  َATM٢٣ةمَ ام دراو (

١٩٤٩  ) وىم  ؤم رDinner's Club   ا و درو رامَر  مَر  (

١٩٥٨ ) موم ىمAmerican Express ط ةَ   ،د درو ؤم ر (

 ١٩٦٠ ) .َدادةم ر رة  مَر  Visa Card    (١٩٦٦   دنر 

َدة ارةى٢٤ .  

 :ؤم ر مرة  

  د نم ن  واو رر ةَ    نرراو ازىَ نر

دة َ زؤرى ازَ و َن دةردة او وَى رَت رمم ،وةم ن  َ

 درو و د  ر رى م و  د مر ردة ردة  َ امدة

  دة َ داش دة ر  َر:

١.  َدةط َ ا وَ مدا ر د ؤم ر ر : ر ، ر

 ر  ن موة دةدر  َودار  ذرةى  م  و   رَم  رَى 

:َس دة ةَ  و ََى دادةرةذ  تو ر ،ؤم ر ىَ 

  وم   م َدةرم ر .م  رةذ 

 .ىرةذ  ةر وم   م ََر م 

 .رةرا َ 

  و َى دادةرةذ  ،ر  او رج ى مَر   و اَ ممدا

    ،َر د تو اط ورى   وم َر  َو  ف ىَ مدام

  ،م  َ   م مةر ىَر  َوةر ةر  اوا ى َامدة

 ةَ وةىر وا َرةى دةر ة َم   انَ ى ََ ىَر  رَر رط

ار زاردا  ىةى مَر  َى وةردةط ى٢٥. 

٢.  مَاى رام  ،م  رودا رةىذ وم  ارةر نرة  :نمدا ر

و زى م  رَى  ر .ودةى   وةي ودار رى دة َ  ََزرطمن 

                                              
٢٣Automatic Teller Machine 

  ١٣٤مادة، روةى َو، ص٢٤
٢٥ادارة ا ،ا د.زا ،ان، ا ،زو ا  اءدار ا ،وما ت و ا٢٨٧، ص٢٠١١ 
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َم م  َ  ،ر م ة َ راَم راو  ذرةى  دام ى 

 .٢٦رةن

٣. د ر٢٧ ذط  م مم تدة م مر  زراوةاو و داَر :

مو ط  مَار  اورد ر ,ب رزدا ر ,رتر ,اظ ر) :مرة 

.ََ ن 

دوا ر رَاو و دازراوةن ة  دةردم ذرةك  رن  ات و 

  :٢٨رن و ن  ر رَن وازة

 ر ر َ :ااوى ظَت: ر١ت دةردة اى زظ ر .٢ َاى زظ ر .اى ٣ظ ر .

 ؤن.

  :ترت دةردة ر َ :َ ن اوىَوز ١ر ََ ن ر .٢ ر .

 َز ََ ن٣. ََ ن ر .  

  )٢رة (ى ذ

() رةوةوداط و م ىوامر  ؤم ر م٢٩  

م ىوامر  ن  رةوةوداط ىوامر  ن  

 رط رةو دوو م   رةى وةىم

  وةى.

را داران و  دز و َش 

  دمر

رودا لط وار دموت مو  َرة دراو و   ىام وتو  

  مؤل دم ت و دم داموةن  رمى ى   َرةن

 دم ر اى وة ودم َىت و م دا

  رة

 َ و  دراو مَارََ و  

  دةرى   ى رت   ر  ودى رزى َراو  ودار

  زاري دم  ؤ َ ووة ،ةَ زارى  

 ةدار ا ،وما ت اون، او ا  اد، د.ووة: ار)  ،ن ،زو ا

٢٠١٢(  

:ؤم ر م  

: ى  ت  ى دارا مازة و ون وةؤم ر  

 ) مةَ ىَر  َى مو و وم دز ATM وك اى مدام  و ،(

 .٣٠دم رت ر َة ،د ك 

                                              
  ٢٨٧اا ،روةى َو، ص٢٦
 ١٤١ااد، روةى َو، ص٢٧
  ١٣٥مادة، روةى َو، ص٢٨

 ١٤٢ااد، روةى َو، ص٢٩
   ،٢٥٠روةى َو، ص٣٠
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 ) مةَ ىATM  َر ر ن ونَ ى  امَ  ر َم (

. زةرةر و رر وام دام  ،دة  و 

 .رؤ ىم مَدة  ؤم ر دمر اث  

  

   مَدةو:مارى ؤم - ٤

)   مَر دةوَم ؤم ارىم ازىَ اومSWIFT(دراو ٣١  ة

  ر وم   نو م    .تدة رط دةوَم  

)   م  .نواز دة CHIPS(٣٢ ) م  وCHAPS(٣٣    و

)RENTAS(٣٤ .َر د  

  ١٩٥٠مرى   و  و دواى م م دووة و   دةى  

و م ما ا و ر مم ما ن   َ١٦٣ا طى د و َ دا 

  .٣٥ازراوةى  د

)   م مط SWIFT: (  

مارد: ر دارةم دازراوةى  َ  مةردةم  م و  ر    . أ

. م وةَ رنن مام م و اوة وك دامَ َدار 

َ    :ةك داماوة  رَى  ر دار َ دةت و  مى د  . ب

 دةط مدارة رةى د ،زراوةرى دا َ٩٩.٩٩.% 

را: ر  َموةوةى م ار دةط ،َس مام َدةرةوةى    . ت

 َموةوة.

ا   : طاوةى دارةن َا و وةى م ك دارةن َ  . ث

  دةدات.

َوى   دارةن:  ،  زؤر رار زارن   . ج

.َوةردةط 

و رؤذ، زارى َش  مى ردة ون:    و رؤذةم َل  . ح

 .٣٦دةت

 
 

  

                                              
٣١The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 
٣٢Clearing House Interbank Payment System 
٣٣Clearing House Automated Payment System  
٣٤Real-time Electronic Transfer of Fund and Securities  

٣٥ ،وَ وةىر ،٥١-٤٩  
٣٦ ،وَ وةىر ،ادةم٨٥- ٨١  
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:ؤم م زارى م :َ  

رَم مارى ؤم َ م رة  دةط  َودمن  دارةن رَى 

:   ،ؤم  

١. م ىوامر  م٣٧ : 

 % ٨٥ةى َومن    دمو  .أ 

    .َدة ن زؤر زودة ا ن  وة وَة 

 َ  َى ؤ ة  را دم رةن.  .ب 

 وموةى م م  رة طان.  .ج 

 ن.رطَى دارةن  م و دوور     .د 

 وموةى ن  ن رمةن  دةدر.َ  .ه 

  راوام موى طا  ك ا. ودارط زارن  زؤر   .و 

 

 ن  روامى وداراموة: .٢

، وداطر  رَى ؤم دموةى   َ ام دار َم ن وداطر  .أ 

 َ زؤرى  دةََوة و مر م  دةوا ر ردام م ت.

دموةى َومن، َ وم َى ر دة  َدارى م ،روةى مر   .ب 

  دةرةى ز ت و ردان َ  ات.م   

وموةى ن،  ؤم ودَى رةن دةت  طرى  ،ارى دةدا   .ج 

 ودار.

َا طرةن و ور طَل ش َا  ام طرة زرطمن و   .د 

.ودى ز و زام مَدة 

  روامى :ن  .٣

وموةى وم ذ :روةى ن  َ ن دارة ممن  دةدةن و   . أ

   ذ ةَ وة وَدة  َ ىَو ،نم م  َ ردام

ؤ دةر  مو و َوات.دة 

  رزوموةى رى   دارة م و ؤم راورةن.  . ب

  

 

  

  

  

  

                                              
 ٦٠روةى َو، ص مادة،٣٧
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َ   

 وداطري م ورةم رةطزة زار ؤمم م  روامي 

 وداطرةوة

م  () ريوداط  :  

 و دة   و زارى، ام  واى امى َام ى  ر   ام

  َ  ،َزارى د و  و م َ ىوا  دة زارى و و

زةةطر  رودا َر دة َ  ،ََدى د ماوَ  دة و ام م

ردةواَ ا َ و دارى  م رة وة.  َ َ و دازراوةك، ر 

د ودار، رَةرة و رؤ و َ دازراوة َاوم دى   ََوةى 

 زام و َؤ مرت ود د٣٨.  

  دان مط() ريودا و مَر و   رةت رىزام مَدة ىرا   ،

زامرم  دار ا دَمَ او و رةزووةم  و دةدم  ا و 

ووةمم (ر ت)  ا ودم و طو ا  من، م دَم رةز

  ،م  كدارا  م َ ر وة وَرردا دةودا ماوَ دةورى م 

 و ا، ورى رزار  َ م رََ دى م رةزووى٣٩.  

  

() ريودا مرة :دووة،  :م  

:َ م  ى وةوامدوو ر  َدة  

١.    ،م َلط دن وت رى ىوامر ٤٠:  

 دةن.و ودارامي  وة از َدةَم ود ى م   .أ 

 و ودارامي  م وة ر َرَراو  طرة زرطمن ر دَ.  .ب 

  م وة ر َمرى ام رةم رؤذامن ر د .َوداراميو   .ج 

 د.َو ودارامي  م وة و  رةمن ر   .د 

و ودارامي  ام رةم داموةى ى رةن و ن و ...ود    .ه 

 م وةردةطن.

 

٢.    ،  و و ىوامر ٤١: 

مى ودار   ()م  رةزامن  م  :رة داش دم م   .أ 

:   َدةط   َم 

                                              
  ،٤٥٧روةى َو، ص٣٨
  ١١١، ص٢٠٠٩رى، د.دارش و زا ا    ،م، امرات ر، ٣٩
٤٠ ،ر ث ،ر راتام ،م ت زار ،شى، د.دار٣٨٣، ص٢٠١١ر  
٤١ ،وَ وةىر ،٤٥٣-٤٤٧ 
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-  َ  م ،تدة م ى وةدم ووة  رةودا و :ةر () روداط

 م رة  ،وة زةرةر و اوة وش مَ زارى ،و رةزووى و و

ر م رىر ارن و زؤر  َر َت ر  َم  ،ندة م مو

.   

-  َم  ط  رة  ،ة ةر   ك :ازىر () روداط

َ م  ام م  ،وةَدى م مرةزو و   زارى 

ام دةرةوةى  رىداوا  ََ  و  َ ةزارى م وام د ،داَ

ط و وا َ  ،م وَل ات  و و رةزووةم دى   ََوةى 

 وةدا  رة   .َ ردةوا نط   واز ،م وةىدم دارط َ 

 م دَ و دة م ررةن.

وداري () رازى: و رة   ى رةزامى َ م و  ر َا  -

رد َ  ماوَ م ازى ورن م ةر َ َ وام ن  اودا

 موة دى وة.

 - () ريودا  مرةزووة و َ  ز م  داوا و  رة  :ش 

 ََدووة و  ى م   م م دةت و ورَى م طَل ى دََ و 

 ََةمار.م لط دن وت  

-   ، رى  م :ازت ر و و   زؤر  () ريودا

 م َام وة َا دةار  ت و دز م رة   وة م رة

 ت و َر وَل و َ ن.َ دى نماوَ 

مى وداري   ()م و وةى  ووت طل م دةت:    .ب 

وةى وت دن طَل م ز ،َ واى ردوو  زة و  رةزامى 

 ردوون  ى رزة.

  

 ةم زار ؤمم م  روامى ودار (): رةطز

 َ   كزار دم شَ و دار  نَ ،نم   ك وزراوةو دا

ام  َوةروام ض رة دا ت،  طم رى م وة   ودار ()و رةزووى 

 ارةوة ىزامةطر   َ ؤم م زارى   ر ،زار٤٢:  

  َى واَ: دازراوة   ا مم اوة. .١

٢. م ت و  َ  زار :َ ردة مان و م ووة ،ردة َ

 رى ةمى.

٣. .َ وط دم شَ  و َ 

                                              
٤٢ ، ،وَ وةىر٤٤١-٤٤٠  
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٤. .َزؤر م زار وةرط  دن واموةر  

َ او َ: وةو مى   َزار و ازةمَ  و  .٥

 ور .د ر ووة ،َ ر دة زار 

٦. .زار   ىمةزاوةى رامةمى رم 

٧.  م ت، واش دةَ زار  ؤ وةىر  دن ىةم ىم

ؤ َ َ  وةاموة   ط و   م ؤم مَ و مَ ى 

 طن.

٨. .َ ون طوو ،نش دةَ نزار ىوام 

٩.   نوردام وة و   ووةى طامو وة واى رةم وةدا  

.َ ردة َ  

١٠. َ ىَ ت و اوَ َ  م اممر و :() رودا 

() رودا  .َ اوَ وا 

 موم: موم ش َ و ر َ  و موم م مت   ردن. .١١

١٢.   َمى زمَ :نةم وم  ،تَ َ َام م  

 روومدموة واو ر َوم زارَ ش او.

 ومَ و و زامَ  َ ش دم زارى. .١٣

١٤. َ زارى دمردة  م  دة   :وةامو وة 

.و ط و ط َ وةىومووروور   وةاموة 

١٥.   

  وداطر  ()ارة :ررى زار ؤمم م  ر رةزامى

 رةزامى ودار  :()رى ودارة  رَى زوم رَم زارى و 

دم شَ م و زار  مواموةر َ  ممم٤٣ وا َا  .

 مو  َ ،رى دةوروون و ذدارة ن وزار  ة د

  .٤٤طل َن

  

  َ:(ازةمَ امى رةزامى وداطر (

ر وةى س َ ازةمَ امى رةزامى ودار َ ،َى َامى رةزامى ودار 

:  

                                              
٤٣ ، ،ح ور ي  ،ا ا ز ر   ل وت و اا  ان  ،٢٠١٢ ،

  ٣٢ص
  ،٣٩روةى َو، ص٤٤
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 زام  َة َ زراوةدا  و و   :رودا ىمةزاى رامَ ىَ

رمى رمك   زى دن  رم و  رةزامى   ،زا

َ ن ززار   وةىامى وة وةى  مرة م٤٥.  

 َ ارةوة ىم   ىمةزاى رامَ مازةَ ام٤٦دة:  

١.  ن :(د) ورد مامَ:  َر م  

 زارَ :ام م  ،ذردم ذرةى ودارةن،   مامم وة رت   .أ 

.دة 

رَةى را ودار  :() ر  َرا و طَام  زار ،و    .ب 

 را  دان مى طَن.رم 

راَم ودار مَى: َ و طَام رَةى  دازراوة و زد دم  زار،   .ج 

 ر دَي.

ذرةى و رمى  ن وة ر دَ: وا  رى زارى، ز ر   .د 

.َدة 

 

٢. :   َر دة دوو   ش :ةَر مامَ 

َوةم مَ  :امى ورد، مَ رةماموةى را رةزامى  ر   . أ

م  زارن ام ،َم وةروامم  َى دةت، َ امى رَة ط

 دى ودار دةدات  رَى:

 .() نرةودا ى ةوىَر 

 () رةودا ر  وةىَ  .م مرةدم 

 .() رودا ىمةزاى رامَ  وةَ 

دةَمَ امى َوةم ما :رى  و َرةن س م    . ب

 ةزارن م ن  ش م نَ ،نازرم   زؤر رةذ م رودا ىمةزار

ن من ةن،  ر دازراوة َ َامى ما ر  ََ زام رةزامى 

 ةن. ش  رَى را  مَان ودار    ()زارن،

  

  

  

  

  

                                              
٤٥ن، دراا ر   تدة ا  ان  ، ، ح ي  ،   

 ،٤٤، ص٢٠١٢ور  
  ٤٨-  ،٤٥روةى َو، ص٤٦
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ارة   

  ؤظدم ررم زار ؤم من   ر َردن 

(م  َو ري) 

 ر ودارام من  ط  م وم  وة ازي دادم ر را

.ن دة  نم زار ر رةنودا يمرةزا  دم ريد   ة ر  

  ش ر را دةاو   زامري و ر و ط دااوة ر ار 

رة  اام.امم َلط نوت دة امم  

  و ر را  ة  ذرةك طو ر ي ت  و َ وة  رةي ارةوة:

وةردةط ار   ريزام   يط  *  

 ريرو  ة ي دووةط *   رودا يمر رةزا نؤم زار١٥ 

  رة. 

* طي  ة  رن ردة زار ؤمن  ش  ودارةن 

  ة  ,م و مررة ل ,ش. ١٢ رو  

  مي َوة:

 ،وةَ يم  اودام م َ دن  ٧٠ر دن شدا  وةادة دنر ر

  رامودا ر٧  َم ر  و َو مزرط م١٠   مر و ر  .ادا ر

 م ،ان٥٦دا و ذ وة واَرط ر شرة٥  م  ،نواوى وةى م ،دران ر٥١ 

  ر اوةة.

  :٤٧ازى رى رو

  ر اوة. spssرن اوة  ؤطا وم  دموةي وةن   ازة

  دةرةم رى امَ وة

 :وةَ وم ي مروةي زامدم  

 ٤٠-٢٧% من  مان  َ ٧٠.٤و دةرمي  دةن وت روي م ار وان 

   َرةطزي   ار ون. ٢٠ رةطزي مَو  ٣١َل  روة دام رةطزي اران 

دا روة) رةي ذ   ةَ  وام ن و  وير  ان ار م٣ (

 روماوةوة.

 
 
 
 
 
 

                                              
  ١٥٦، ص٢٠٠٤ااوي، ا ا، ا ا ا و ا ا، دار اوق، ن، ٤٧
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  )٣ى ذرة (

  داومَ  ةوارى وام ومى َوة روون دةوة

  زام  ذرة %

٢ % ٣.٩ د 

 رس ٢٨ % ٥٤.٩

 َ ودراه ٢١ % ٤١.٢

٥١ %١٠٠  ى ط  

     ةرانَ رى رى وةىدم   ر ةرَ دمدة) وةر

  زامرم دموة رن)

 %٥٤د،  %   َ٤دا  زام ار ام ومى َوة روون دةوة، دةردةو

َو درا. ش ممةرى  رزى زام ومى َوةم و   %٢١رس، 

. دةرة  ط  ةةرى زر  

  ) ٤دام مي ارام وة   روي ي ار   ةي ي ذرة (

  )٤ى ذرة(

  داوم ي اري ومى َوة روون دةوة

  رى  ذرة %

 زرطن ١ % ٢

 وي ر ٣ % ٥.٩

 ز ١ % ٢

  رمر  ٤٣ % ٨٤.٣

٣ % ٥.٩   

٥١ %١٠٠  ى ط 

ةى رى رى َةران     روة (دةدمَ ةر ر   دمو

  زامرم دموة رمَ وة)

  

 مام ومن   %٨٤) ي ومى َوة روون دةوة دةردةوَ ٤ي (

 ن م َلط نةم  ري رو  مرة ومر ن.  

%ي ٨٢روة رووي داومَ  م م مي ارام را وةش 

  % داموي م.٤% دامي زان و ١٤اران داموي مري رةم و 

ةو ازي من ) روماوةوة دام مي وة روي ٥روةك  ي ذرة (

  وةاوةن روم دا  نم لطل ٨٨ط ندم م م رامودا %

 رم  وا مم ريرو  م وةش وري رةوةمذ ري م امم

  ن.روري ن م ل م



ودار.... ر رةزامى م مدموةى ررى زار ؤم  
 

  

 ٤٨٦                                                                                             راى ررى زامظط  Vol.3  No.7 (2016)  

  )٥ى ذرة(

  داوم ومى وة روي ري دمن ل مما.

 ري   ذرة %

   ذري رةوةن ٤٥ % ٨٨.٢

٢ % ٣.٩ رژی بۆماوەیھك  

  ذري وت  ١ % ٢ 

 مردن و طاوةي رة  ١ % ٢

٢ % ٣.٩   

٥١ % ١٠٠ ى ط    

     ةرانَ رى رى وةىدم   ر ةرَ دمدة) وةر

  زامرم دموة رمَ وة)

 روةي ٨٢َر  وا  ي ازيَ  ن م ل ندم  ازي رانودا %

راوو رداموة دةَ مك َ ةي ردة و ةمي امم و  وةش  ةمي

  ران, وةكودا ري  و َر  م ؤم زاري  وازي و ي

  ) روماوةوة.٦ي ذرة (

  )٦ي ذرة (

  ي َازي دن طَل مما.دموةي مي وة رو

 ازي   ذرة %

٩ % ١٧.٦  ؤم  

٤٢ % ٨٢.٤ ()   

٤٥١ %١٠٠ ى ط    

     ةرانَ رى رى وةىدم   ر ةرَ دمدة) وةر

ر وةدم مروة)زامَ م  

  

:م رامودا وةيَ ارى م رة يم مر  وةيدم :دووة  

 وة ودارام م  ,طي Mean  ,,Std. Deviation Coe. (Varش  ري (

    را ر رىر وةىدم ر م ؤم مزار

و رةو زار ؤمم من وري وداران  رن  رةزامى ودار

.مزار  مدة و  

   را   م وةىدم م زار ازي رو نوم

ررن  زددم زاري م  وداران و دموةي ر و  ؤ دراو 

 روة نرودا ىمةزار ر م ؤم مزار رىر   وةك ,

  دا روماوةوة.
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  )٧ى ذرة (

  )٥١= )n (دموةى ررى زارم ؤم م ر رةزامى ودارل) دموةي ري

ەئ


و
ە

ت
گ

وزار
ی

ان
 ە

ەل


م
ە

ن
 

ر
ی

ان
پ 

دی
ە


ی


 


اری

ل 
ی

ی
ان
 

راز
یھ

 
 

)
y١

(
 

 طراوةن

واوي 

ورام ورام مد ورا  ورا واوي 
Mean 

Std. 
Deviation 

Coe. 
Var.  

% ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

Fre. % Fre. % Fre. % Fre. % Fre. % 

y٢٣.٤٣ ٠.٨٧ ٣.٧٣ ١١.٨ ٦ ٦٢.٧ ٣٢ ١٣.٧ ٧ ٩.٨ ٥ ٢.٠ ١ ١.١ 

y٣٩.٩٤ ١.٢٩ ٣.٢٢ ١٩.٦ ١٠ ٢٣.٥ ١٢ ١١.٨ ٦ ١٧.٦ ٩ ٢٧.٥ ١٤ ١.٢ 

y٣٧.١٧ ١.١٧ ٣.١٤ ١١.٨ ٦ ٢٩.٤ ١٥ ٩.٨ ٥ ١٩.٦ ١٠ ٢٩.٤ ١٥ ١.٣ 

y٣٧.٧٨ ١.١٦ ٣.٠٦ ١١.٨ ٦ ٢٣.٥ ١٢ ٩.٨ ٥ ٢١.٦ ١١ ٣٣.٣ ١٧ ١.٤ 

y٣٦.٥١ ١.١٦ ٣.١٨ ١٣.٧ ٧ ٢٧.٥ ١٤ ٧.٨ ٤ ٢١.٦ ١١ ٢٩.٤ ١٥ ١.٥ 

y٣٨.٣٠ ١.١٥ ٣.٠٠ ٧.٨ ٤ ٢٩.٤ ١٥ ١١.٨ ٦ ٢١.٦ ١١ ٢٩.٤ ١٥ ١.٦ 

y٣٩.٣٢ ١.٢٧ ٣.٢٤ ٢١.٦ ١١ ١٩.٦ ١٠ ٩.٨ ٥ ١٩.٦ ١٠ ٢١.٤ ١٥ ١.٧ 

َ ةر ر   دموةى رى رى َةران    زامرم دموة رم روة (دةدم

  َوة)

)  مي دةردراوة y١.٧- (y١.١ذة دةدات   رن  طم (٧ي زرة(

دارة ار ةم مي َوةن دةررةي و مَ ام دم ورام و

زارمي  من رن َة و ر و ودارام مَ  ن راز  روي 

) ؤم زاري دم) ؤم دم رج زارىATM( , زارى

زارى طاوةى , دةَم زارى ؤم  َل ن مو, مر ؤ

ؤم  ن ؤم ,َرم ىَر  م زارى , زارى رىم

م ,ؤم دم رز ىَ.(  

) ن رومةوة  م زار ؤم  ٨ة (وةي  دة  ي زر

٧٤) م يدة َ ري  يزارو م دن وَر وران %yرج -  ١.١ زارى

) ؤم دمATM(.(  

) مؤم زار  ر y١.٢,y١.٣,y١.٤, y١.٥,y١.٦,y١.٧ َ  ن زؤرر (

  دةي و زؤري وداران  واوي وران   ومم و زار  من.

  )٨ي ذرة (

 لھروی ەكانكریار بدەنھ دلنیایی و بكھن بانكی خستنی بھبازار توانیویانھ ئھلیكتۆنیھوە خزمھتگوزاری لھریگھی بانكھكان( بؤ ئاماري دموةي 

 (٥١=n) ) كریارەكان زۆربھی بگھنھ بانكیھوە ئھلھكترونی خزمھتگوزاری پیشكھشكردنی و بھكارھینان

 طراوةن

ورام واوي ھاورام دلنیانیم  ھاورانیم  ورا واوي 

Mean 
Std. 

Deviation 

Coe. 
Var.  

% 
٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

Fre. % Fre. % Fre. % Fre. % Fre. % 

y٥٦.٣٩ ١.٤٨ ٢.٦٣ ١٥.٧ ٨ ١٩.٦ ٩ ٥.٩ ٣ ٢٩.٤ ١٥ ٢٩.٤ ١٥ ٢ 
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     ةرانَ رى رى وةىدم   ر ةرَ دمدة) وةر

  زامرم دموة رمَ وة)

% وداران دة     ٦٠و دةروة  (   مم مي وة روماوةوة      ٨ي( 

من  َري  زاري  من  ةوة  مام  زار    م  و ن  د ة م 

 يزؤر م و ةوم وم زاري دم و رَن روي نةر

  .)١.٤٨و دام ام ()٦٣. ٢( يذ موةمي ), نةر

) َروماوةوة  مي ودارام م ار  وة   ٩ن ا  ي ذرة(

من من امة طم واو ةن  ؤم دم زارمن و و َروة 

 ََ ام ةير ن ن و دراو مو مةوَ مي (٥٥ي ذوةمم  %و ٢.٧٨ (

) ام دام١.٤٢(.  

  )٩( ي ذرة

 ري وةيدم م ََوي وموة دةر  نمزار دم ؤم  واو دةدةن من طم)(ن نوةوَ  )n=٥١( 

 طراوةن

ورام واوي ھاورام  دلنیانیم ھاورانیم ورا واوي 

Mean 
Std. 

Deviation 

Coe. 
Var.  

% 
٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

Fre. % Fre. % Fre. % Fre. % Fre. % 

y١.٤٢ ٢.٧٨ ١٧.٦ ٩ ١٧.٦ ٩ ٩.٨ ٥ ٣٥.٣ ١٨ ١٩.٦ ١٠ ٣ 
٥١.٠

٤ 

ة (دةدمَ ةر ر   دموةى رى رى َةران     رو

  زامرم دموة رمَ وة)

  

  

  )١٠ي ذرة (

 ري وةيدم رم زارى) وةك موم زار  َر مم ) َل  م زارى ،م ر زارى ،َ

  )٥١=n( ن مو ،مرى زارى م) دة َ را دم رة من َرةن)

 طراوةن

ورام واوي ورام مد ورا ورا واوي 

Mean 
Std. 

Deviation 

Coe. 
Var.  

% ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

Fre. % Fre. % Fre. % Fre. % Fre. % 

y٥٠.٣١ ١.٣١ ٢.٦١ ٩.٨ ٥ ١٧.٦ ٩ ٢١.٦ ١١ ٢٥.٥ ١٣ ٢٥.٥ ١٣ ٤ 

روة (دةدمَ ةر ر   دموةى رى رى َةران     زامرم دموة 

ر(ن  

  

% و ران وران وةي  ( مم رَ ٥١) ذة وة دةدات  رَةي ١٠ي ذرة (

 ،م ر زارى ،َرم زارى) وةك موم زار 
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م) م َ  را دم رة زارى م  َل ن مو ،مرى زارى 

 ,(م مرةودا ر وَ نم) يي ذوةمم ٢.٦١) ام دام ا ١.٣١) وررام  ,(

  % راي ن مداوة.٢٢% َوامي و من وة, ٢٨

  )١١ي ذرة(

 ري وةيدم )م ََ نمرة و وةم زاري يَر  ن دةدةن وم زار َ  ط ردةوا ن

 )٥١=n( دةت و ر دةامَ زامرى واو وةرن و رةن  من ََن)

 طراوةن

ورام واوي ھاورام دلنیانیم ھاورانیم  ورا واوي 

Mean 
Std. 

Deviation 

Coe. 
Var.  

% 
٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

Fre. % Fre. % Fre. % Fre. % Fre. % 

y٤٧.٨ ١.٣٢ ٢.٤٩ ١٣.٧ ٧ ١٥.٥ ٨ ٩.٨ ٥ ٣٩.٢ ٢٠ ٢١.٨ ١١ ٥ 

  ةرانَ رى رى وةىدم   ر ةرَ دمدة) وةر   

  زامرم دموة رن)

(من ممامة ردةوا طَ   % ٦١) دري دةت  ١١ي ذرة (

زار من ةن و  رَي زاري موة و رة من  ََن و 

َام رودا ررا  (نََ نم  نرة ن وواو وةر رىزام ن ٣١اي روام %

  وة.

  )١٢ي ذرة (

 ري وةيدم  دمن و رازم رة  ؤدان  ت يدم ن وَ وةيدم ي وم نم زار) و نرة

(مزار )n=٥١( 

 طراوةن

واوي 

ورام ھاورام  دلنیانیم ھاورانیم ورا واوي 
Mean 

Std. 
Deviation 

Coe. 
Var.  

% ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

Fre. % Fre. % Fre. % Fre. % Fre. % 

y٥٠.٤٢ ١.٤٤ ٢.٨٦ ١٣.٧ ٧ ١٩.٩ ١٠ ١١.٨ ٦ ٢٨.٤ ١٥ ٢٥.٥ ١٣ ٦ 

       ةرانَ رى رى وةىدم   ر ةرَ دمدة) وةر

  زامرم دموة رمَ وة)

) روماوةوة  ط)    زار ١٢روة وزامرمي  ي ذرة (

وم ي دموةي َن و دمي ت  ؤدان  رة من و رازدم من 

% و ران واوي موران رامر  وة وةش ر ٥٤رةن و زارم  ,(رةي 

  ).١.٤٢) و دام ام (٢.٧٨ي ذي ( زار ؤمم م  وداران. موةم
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  )١٣ي ذرة (

 ري وةيدم ( زي  َ و ن مم دم ؤم   َر ؤم مَران و ذودا يؤر ) 

)n=٥١( 

 طراوةن

واوي 

ورام ھاورام دلنیانیم یمھاوران  ورا واوي 
Mean 

Std. 
Deviation 

Coe. 
Var.  

% ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

Fre. % Fre. % Fre. % Fre. % Fre. % 

y٤٣.٥٩ ١.٤٧ ٣.٣٧ ٣١.٤ ١٦ ٢٥.٥ ١٣ ٣.٩ ٢ ٢٧.٥ ١٤ ١١.٨ ٦ ٧ 

ن     روة (دةدمَ ةر ر   دموةى رى رى َةرا

  زامرم دموة رمَ وة)

% و ران  طل وةن ( رؤي وداران و ذَم ٥٧) ن رومةوة ١٣ي ذرة (

 و  نم زاري دم ؤم  دا م و  َر ؤم ا 

  رةرا ش ( زي  َ و م راموداي ٣٩وةمم  وام ايو ر %

  ).١.٣١) و دامَ ام (٢.٦١ذي (

  )١٤ي ذرة (

 زار دن و رَن رَم و ر   )ري دموةي

ن ووم نررة) (n=٥١(  

 

ت
س

بھربھ
و 

 
ی

گریھكان
ری

 
ن

بھكارھینا
 

ن
ومامھلھكرد

 
بھمجۆرە

 
گوزاریانھ

خزمھت
 

دەگھریتھوە
 

بۆ
  

)
y
٨

(
 

 طراوةن

واوي 

ورام ھاورام دلنیانیم ھاورانیم 

واوي 

ورا 
Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Coe. 
Var.  

% ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

Fre % Fre % Fre % Fre % Fre % 

Y١٣.٨٢ ٠.٥٩ ٤.٢٤ ٦٦.٧ ٣٤ ٢٩.٤ ١٥ ٠ ٠ ٢ ١ ٢ ١ ٨.١ 

Y١٦.٥ ٠.٦٩ ٤.٢ ٦٠.٨ ٣١ ٣١.٤ ١٦ ٠ ٠ ٣.٩ ٢ ٣.٩ ٢ ٨.٢ 

Y١٦.٤٧ ٠.٧٢ ٤.٣٩ ٤٥.١ ٢٣ ٤٩ ٢٥ ٠ ٠ ٢ ١ ٣.٩ ٢ ٨.٣ 

Y١٥.٧٧ ٠.٦٨ ٤.٣٣ ٤٩ ٢٥ ٤٣.١ ٢٢ ٠ ٠ ٥.٩ ٣ ٢ ١ ٨.٤ 

Y١٣.٨٦ ٧.١٤ ٥.٢٢ ٦٠.٨ ٣١ ٣١.٤ ١٦ ٢ ١ ٢ ١ ٣.٩ ٢ ٨.٥ 

Y١٦.٤٤ ٠.٧١ ٤.٣٣ ٥١ ٢٦ ٤٣.١ ٢٢ ٠ ٠ ٢ ١ ٣.٩ ٢ ٨.٦ 

Y١٤.٤٥ ٠.٦٤ ٤.٤٣ ٤٧.١ ٢٤ ٤٩ ٢٥ ٠ ٠ ٢ ١ ٢ ١ ٨.٧ 

     ةرانَ رى رى وةىدم   ر ةرَ دمدة) وةر

مر وةدم مروة) زامَ  

)   رن  روم  در اوة  زؤري و ران  طل وةن  ١٤ي ذرة (

 َ ر و رَي رَن و دن طل من  زار ومن 

ر ، و راي مي وة ن در دةت  ن َ ن  ن و طرامري

 وازى ذَم طمن و ةمى و ذى % , ٩٤(وازى ذَم   مما 
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موا ممرد رة ٩٢َ دمَ َ وازى ط  وازى ى ورَ  ,%

 امرد  من ٩٤زار ى م رىَى ورَو  وازى ,%وازى ٩٢ ,%

 مزار رةَ  دمَ َ ر رودَو دمرا َ  رى ودة مَذ

موة و رَمَ  رة %, موم َ  طو  َدم وو٨٢

 مزار٩٤ دمَ  و  َ َ واو را زاد ىزار ارى رىدة ومم ,%

  %.  ٩٦زارمدا 

 زار دمر دن واوام ردة  رنر ي و ر  شم

  م م  ,رةر .ؤم

  )١٥ي ذرة (

 ري وةيدم  موةم   مر  َم)n=٥١(  

ن
بھكارھینا

 
ن

ومامھلھكرد
 

جۆرە
بھم

 
گوزاریانھ

خزمھت
  

 
ت

دەكری
 

ئھم
 

چارانھ
ری

 
ن

بكھی
  

)
y
٩

(
 

 

راوةط

 ن

 واوي

ورام ھاورام دلنیانیم ھاورانیم  ورا واوي 

Mean 
Std. 

Deviation 

Coe. 
Var.  

% ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

Fre. % Fre. % Fre. % Fre. % Fre. % 

y٢٣.٤٣ ٠.٨٧ ٣.٧٣ ٣٥.٣ ١٨ ٥٨.٨ ٣٠ ٠ ٠ ٣.٩ ٢ ٢.٠ ١ ٩.١ 

y٣٩.٩٤ ١.٢٩ ٣.٢٢ ٢٩.٤ ١٥ ٦٢.٧ ٣٢ ٠ ٠ ٥.٩ ٣ ٢.٠ ١ ٩.٢ 

y٣٧.١٧ ١.١٧ ٣.١٤ ٧٤.٥ ٣٨ ٠.٠ ٠ ٠ ٠ ٢١.٦ ١١ ٣.٩ ٢ ٩.٣ 

y٣٧.٧٨ ١.١٦ ٣.٠٦ ٦٤.٧ ٣٣ ٠.٠ ٠ ٠ ٠ ٢٩.٤ ١٥ ٥.٩ ٣ ٩.٤ 

y٣٦.٥١ ١.١٦ ٣.١٨ ٣٩.٢ ٢٠ ٥٤.٩ ٢٨ ٠ ٠ ٣.٩ ٢ ٢.٠ ١ ٩.٥ 

     ةرانَ رى رى وةىدم   ر ةرَ دمدة) وةر

  مرم دموة رمَ وة)زا

) وراي مي َوة رومةوة دةررةي رة ري ر و رَم  ١٥ي ذرة (

 وةو مدم  ن دةم زار دم دن و  ن و ر

% و ران وران وةي ٩٤ رَرام ر,  دا روماوةوة  رن 

 َ ناممن و انَم  ام َلط دن َ ن رىَ ى ورَو  َ

م رر   مزار رةَ مَر.نم ريرة موة  

 ر وة٨٢َ ان ومط  وةي لط وران نو را %  ى وةم ن ومط مَذ

مرد  ذى.نَ  اَ راو َر رة ا  

 ٧٤ دار  وةي وران وة يم ارام  %َذ َ  رى ودة م

 موي َو و رةي رادم رودَو ر َ َدمَ  رة زارم

.مَ    

% طل زددن و رةوَوةدمَ ر َون و دة رى رةزا  وت  ٦٥ما 

  وران.
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 لط ما٩٤ور مََري رم ي دان وي و دم  وةىدم  ناور %

   اردن َ رة زاردا  َمن.

  

  

َ   

  دةرن وَرةن

  : دةرن:

ةن طوة،  مى ارةوةدا رن طم و دةرةمَ  وةدا د

  دةوة:

١-   نم  ،نرد َر  نةم و  ارى وَ اىرةر

ر َردن ممامة ود  و ذ وةرطن  دم ر و زارى 

  . (وا  طمي َ وامو مَ اوة).م وم

 دموة رن وةن  روون دةَوة من  رَي زاري  -٢

د واو ةم رةن  رووي ؤموة من امة زار م ن و 

 ن وَروةم وم زاري دمَ   .نرة ىزَور م

 ي دووةمط وا) . ي و ةي نم رو يزؤر  كة

.(وام اوة وَم وةَ 

٣- وم زار  َر مم  ،َرم زارى) وةك م

زارى ر م ،زارى م  َل ن مو ،مرى زارى 

م) م َ را دم رة من   َرةن و من  رَ من 

من،  زار  م ن و م رة امة  رَى زار ؤ

 من.

٤-  ؤم زاري يَر  ن وم زار َ  وازن نم

موة مامي رةمن  ََ و ر مامَ زامرى واو وةر و 

ن ََت, طم واو مدراوة  ؤم دم رةن  م

 زارمن و  ََمَ وةمن َ ماوة.

زار من م وم ي دموةي َون و ت  ؤدان  رة  -٥

 زار ومم .من و رازدم رةن و

٦-  رمم دن و يةم مرة ذي و  و ايرة ر نرد َر 

 ىةم ن ومط مَوازى ذ  وازى ى ورَ  رةراي نر  

دمرا َ  رى ودة مَرة  ذَ  دمَ َ ر رودَو

.مزار 
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  دووةَ :رةن:

  ون و رزؤر م  وة وونر  ن َ ،وةَ  و دةرة  وةك

َ  ،وازام  و وةىدم ر ورة   ،ون واز:وورارةوة دة ىرام  

١. )  وم وم  ات وَل َر SWIFT ارى  َ ة و (

 دم  َر  ارىم ارى   رة رة و مط  ،م ارىم

   َردن ط  م من.زار ؤمن  مو و دةرةوةي ر

َر دموةى  َ  ردن  م و َردموةن  رَى  .٢

دةزط راورةن و طرامموةى مى   ووت دن طل م، و َردموةى 

 م  م َ و   نرد ى وةىر ،وة

  َ  نمزار نم روة .َ ن ط وةدمر وة

 و وةر و داب و مرَ  ش ن.

ى مارى َ و دامم م رةزا و ر و دموةى  راَم درى م  ار .٣

 َمن و رةَام امم رمان  موةوة و دةرةوةى ردن.

٤.  زارارى وم   دنر  ن م دم 

 َر دةو ش ،نؤمى َو دة ط  م رى  رودا ىز دمم 

  رىن و ر شَ  و اوام زارى  ن م  َرك و ررة

.َ ن دروامَم 

داري م   ،من وَل ةن وةو م رة  طرامموةى مى و .٥

م ود، مرى راور و رزى مَ ش  وةن داماوةن ن و ممت درى 

طامى م د وةرزى ن رر   َوةن داماوةن  رَى و دةن ت، 

 ن.ش مةرة  راَم ودارة

٦. َ ان وما طمرد  ذى ى وةم ن ومط مَذ ي دارر

 ذَم دةرى و  َ رادم رودَو ر َ َدمَ  رة زارم

ن و دةَو رَ دموةَرةو دن ودو ز َ وةىدم ت وو  رةزا رى 

 مي و دي دان و مري رََم اردن َ رة زاردا  َمن.
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 روةن

   :روك:

  رو رةن: - ١

  .٢٠٠٤ ا، دار اوق، ن، ااوي، ا ا، ا ا ا و ا .١

 .٢٠١٢ااد، د.و  و اون، ات ا اوم، دار اة  و از ،ن،  .٢

 .٢٠١١اا، د.زا ا، ادارة ات و ا اوم، دار ااء  و از ،ن،  .٣

٤. د.ا ،ان، ا ،زو ا  اءدار ا ،ت اا  ،وند و ا ٢٠١٢. 

 .٢٠٠١ش، مدر اد، ا ا  امم، دار ا ، وت،  .٥

 :رو رن-٢

٦.  ،ث دو ،دن اواذط  ،ى ى.د  ،انو د اك، طم ،بز راتام

  .٢٠١٢ان، 

 ،د و ى رى، ال مارى، ث دو، امرات   ازش مارى اان،  .٧

 .٢٠١٠ان، 

 . ،٢٠٠٧ز.ال، ة ا ت ا  ، م، م م ،ان،  .٨

 .٢٠٠٣ امم ،ث دو، امرات ر ،ان،  دور،  ،م مى و  و در .٩

 . ،٢٠٠٨مد و دان،  مارى اوم ،ث دو، امرات ان، ان،  .١٠

 .٢٠٠٩رى، د.دارش و زا ا    ،م، امرات ر، ان،  .١١

١٢.  ت زار ،شى، د.داران، ر ،ر راتام ،ر ث ،م٢٠١١. 

١٣.  ، ،مرا  راتام ،ومارى ام ،س ا ،ادةم٢٠٠٨. 

 .٢٠٠٣طم، امم   ،  ،رى، ث د، م م ،ان،  .١٤

١٥.  ىدو م زار ،ا مو ا در ، و  ةو ،د  : ،

 .٢٠١٢م م ى رى ا اان، ان، 

 

 دووة: طظر و َوةن:

  طظرةن:-١

وع، ، ا اوم  ارف  اورت  اذ ، اد ارف ا، اد  .١٦

  .٢٠٠٠، وت، ٢٣٨

١٧. ،  دارة وا   ،ان اا  وما ا  لت امن، ام د م

 .٢٠١١، وت،  ٤اد، اد

 َوةن:- ٢

١٨.  ، ، ،   ن، دراء ار   تدة ا  ان 

 ي ،ح ور ٢٠١٢.  



ا   .ي.    ادر .نر     ن اي. ط.  
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١٩.  ،ا ا ء زر   ل وت و اا  ان  ، ،

 ،ح ور ي ٢٠١٢. 

    :َرةن:

١- َرم  َ ،وما ا ،ا  ا ، 

.)www.bank.org/arabic/period(  

  
  
  
  
  
  

ا  

أ  ت ات ا   ا  ل ام  ا إ  ة.  إ   ا 

اات وااءات ا  ظ ار، و   ال اد وات ا  .ه 

  ءوا رددور ا و  .دوا ا ا   ات ن ا ما وو

   ات ا  ع ام ا دورا  وا.

  راه ا اف اا مو وأ ام   مما  ت اا  و و

  ل ت اء. وا اا    ق اا  اف اوا ا دو

 وا وم  ا ات ا دي ا وأ ا اع  ات وا   ات اة  ا

. وا  طر ا ما   
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Abstract 

The development of communication networks has made a crucial 

change in the world even said it has turned the world to a small 

village. Alongside this development, the economic forms and 

financial institutions have entirely been changed. Combine with 

these changes, the banking actions have noticeably developed 

and the banking systems are considered to be significant steps of 

financial and economic policy. Certainly, the role of venders and 

customers of banking services in the sector of banking systems is 

considered to be an important and major role. 

The main aims of this study were to elaborate and analyze all 

online banking services with respect to their types, importance 

and their main fundamentals and objectives in a ways that all the 

advantages are determined for the costumers. 

 The essential requirements for obtaining and commencing this 

type of services which are contemporary requirements for 

financial and bank institute need to be provided. 

  

  


