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مقدمة

Informationالمعلوماتتكنولوجيافإنفيهشكالمما Technologyباتتقد

المؤسساتوإنالمصرفي،العملمجالفياالستراتيجيةالقضاياأهمأحداآلن

قدرةمانولضبينها،فيماالشديدالتنافسمنجوظلفيتعيشاصبحتالمصرفية

لمتغيراتالجميعاالستجابةمنالبدفانهالسوقفيواالستمرارالبقاءعلىالمصرف

.لسوقيةاحصتهازيادةبغرضمعهاوالتفاعلواالجتماعيةواالقتصاديةالتكنولوجية

لماليةاالخدماتوكلفةجودةعلىتنعكسالماليةالمؤسساتبينالتنافسزيادةان

لىعالماليةالمؤسساتبينالمنافسةعيتشجفيوتساهمالمقدمة،والمصرفية

ابوابتحفعلىايجابا ًينعكسمماواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيافياالستثمار

فيالتكنولوجياهذهاستخدامخاللمنالماليةاالوراقفيالمستثمرينامامجديدة

دورابيلعالذيالمحفظياالستثمارينشطمماالمالية،االوراقوشراءالبيععمليات

فيةالجديداالسهمبيعخاللمنالجديدةالمساهمةالشركاتتاسيسفيمهمايساهم

ومنوية،الثانالسوقفيمسبقا ًالمصدرةاالسهموشراءبيعوكذلكاالولية،السوق

.االقتصاديالوضعوتحسيناالستثمارتنشيطفيالمصرفيةالتكنولوجياتساعدهنا

2



اإللكرتونيةفةالصيرمفهوميتحدد
قبلمنهلارتويجالأوأوتنفيذهاعقدهايتماليتأوالنشاطاتالعملياتكافةابهنا

اهلاتفمثليةالضوئأواإللكرتونيةالوسائلبواسطةاملاليةواملؤسساتاملصارف
العملياتجانبإىلوغيها،واإلنرتنت،اآليل،والصرافواحلاسوب،،املصريف

تتعاملاليتاملؤسساتوكافةاإللكرتونية،البطاقاتمصدروهبايقوماليت
التكاليفخلفضأواملصرفيةالسوقيفحصتهاتعزيزهبدفالنقديةابلتحويالت

ابهنايرىمنوهناك.الوطنيةاحلدودوخارجداخلنشاطاهتالتوسيعكوسيلةأو
.إلكرتونيةبطرقاملصرفيةالعملياتإجراء
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عملياتةسرعتكفلحيثواملتعاملني،املصرفبنيالعالقةحتسني.1
التعامليفثقتهميروتطورالعمالءرضاحتقيقكلفتهاواخنفاضاإللكرتوينالتحويل

.معها
.ةالتكلفوختفيضالدقةيوفرمبااملصرفيةالنظمهندسةإعادة.2
املصريفالعملعلىالرقابةأساليبتطوير.3
.للمصرفالتنافسياملركزحتسني.4
.رقيةالوراألعمالوتقليلاملصرفعملجماالتيفمتطورةنظماستخدام.5
تلكوقيةوموثالنقديالتدفقوحتسنياالجنازيفالسرعةعنصرحتقيق.6

.لسرعةامفهومغيتعرفعادتمابيئةيفالنقدتداولوسرعةالتدفقات
.املختلفةلألطرافوسريتهااملعلوماتأمنتوفي.7
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اختصارا روفواملعررالسريعةاملاليةللتحويالتالسعوديالنظامتشغيلمت
توجا رمالبنكيةوالتسوايتاملدفوعاتنظمأحدثمنوهو1997يف"سريع"بـ

السعوديةعربيةالاململكةشهدهتااليتالكبيةاإلجنازاتمنعقدينمايقارببذلك
متذيوال"سريع"نظامأحدثوقد،(اإللكرتونية)املصرفيةاألعمالجماليف

املصرفيةألعمالاجماليفثورةاآلنيةاإلمجاليةالتسوايتملفهوموفقا رتصميمه
يعتمداليتةاألساسيالبنيةيشكلحيثاململكةيفالتجاريةواملعامالتاآللية
األنظمةهذهوتشملاملتقدمةاملاليةوالتسوايتاملدفوعاتأنظمةمنعددعليها
السعوديةوالشبكةآلياالشيكاتملقاصةنظاموهواآلليــةاملقاصةغرف

عندكرتونياإلاألموالوحتويلاآليلالصرفأجهزةشبكاتتربطاليتللمدفوعات
النقلةإن.(تداول)املاليةاألوراقتسويةنظامأيضا رتشملإهناكماالبيعنقاط

املصريفالقطاعيف"سريع"نظامأحدثهااليتاحلديثةاملصرفيةواخلدماتالتقنية
ململكةايفاملدفوعاتنظمتطوراتريخيفمميزةعالمةتعتربالسعودي
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.

.فورا رفيداملستإىلوصوهلاوضمانآليا راملاليةالتحويالتإجراء.1
.متطورةمصرفيةومنتجاتخدماتتقدمي.2
منالتحويلبغرضالنقدمحلعنواالستغناءاملاليةاملخاطرتقليل.3

.آخرإىلبنك
.املصرفيةاملاليةاخلدماتتكاليفخفض.4
.املصريفاعالقطيفاملاليةاملدفوعاتوتنظيماملايلاألداءتعزيز.5
التجارةمثلةاملستقبليللتطوراتواإلجرائيةالتقنيةاألسسإرساء.6

.اإللكرتونية
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االيتعلىعمالهايفالسريعةاملاليةللتحويالتالسعوديالنظامويستند

العامةماكناأليفاملاليةاملعامالتللعمالءتوفراليتاآللةهي
.ارفاملصإىلالذهابإىلاحلاجةدونالطرقأوالتجاريةكاجملمعات

تالتعامالصعيدعلىاملهمةالتطوراتاحدىمتثلبذلكوهي
يفاألكربوديةالسعاملصارفيفاآليلالصرافشبكةتشكلاملصرفية،
2014عاميفصرافجهاز(15516)منأكثروابنتشاراململكة،

وإجراءالنقدسحبللمستثمرينميكناذ،اململكةإحناءمجيعيف
مكانأيومنوقتأييفاملصرفيةالعملياتمعظم
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:العمليات االتية الصراف االيل ويقدم 
النقدي واالستفسار عن الرصيدالسحب . 1
النقد والشيكاتإيداع . 2
يل ورصيد عن رصيد احلساب وعن املبلغ املتبقي للتمو االستعالم . 3

االئتمانية البطاقات 
)املياه, ابءالكهر , اهلاتف,االتصاالت )فواتري اخلدمات العامة تسديد . 4
(املرور, اخلدمات املدنية, اجلوازات)الرسوم احلكومية تسديد . 5
.نبيةبني حساابت لدى املصارف املختلفة حملية واجالتحويل . 6
.م اجلديدةيف عمليات االكتتاب العام أي شراء وبيع أالسهاالشرتاك . 7
.(اهلاتف, بطاقات اإلنرتنت)البطاقات مسبقة الدفع شراء . 8
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قيمةسديدتميكنحيثإلكرتونياً،األموالحتويلنظامهيالبيعنقاطخدمة
اآليلصرفالبطاقاتابستخدامالبيعنقاطخدمةلديهمعرضأيمناملشرتايت
املبلغبتحويليةالوطناإللكرتونيةالبيعنقاطشبكةوتقوم.اإلئتمانيةوالبطاقات

ضمنتاحلساابهذهطاملااملستفيدحسابإىلالرئيسياحلسابمناملطلوب
اخلليجيالتعاونجملسدولوشبكةللمدفوعات،السعوديةالشبكة

املزيفةوالعمالتالنقدسرقةمناحلد.1
واملتحصالتاملشرتايتتعقبعلىالقدرة.2
والعمالءلألفرادأوفرلعملياتوسيلة.3
البطاقةحلاملالفوريةالشراءعملياتتشجيع.4
مؤمنةعملياتعلىواحلصولالساعةمدارعلىالوصولامكانية.5
.وأسهلأسرعدفععملياتعلىتساعد.6

مضمونالدفع.7
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:اآليلالصراف.اوال
(1)الجدولً

ديةًاعدادًاجهزةًالصرافًاالليًوالبطاقاتًالمصدرةًفيًالمملكةًالعربيةًالسعو

2014-2008للمدة

السنة
عددًاجهزةًالصرافً

االلي

معدلًالنموً

%السنويً

عددًالبطاقاتً

المصدرة

معدلًالنموً

%السنويً

20088893-12.366.441-

200999501213.712.90511

201010885912.162.407-11

201111766814.261.99317

201212712816.440.25815

201313883917.810.6538

2014155161220.550.27415

%8,83-%9,72-معدلًالنموًالمركب
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(2)الجدولً

–2008)العملياتًالماليةًوالسحوباتًالنقديةًالمنفذةًعنًطريقًاجهزةًالصرافًاالليًفيًالمملكةًالعربيةًالسعوديةًعنًطريقًالصرافًاالليًللمدةً

2014)

السنة

(مليون لاير)السحوبات النقدية (مليون عملية)عدد العمليات 

الشبكةً

السعودية

معدلً

المصارف%النمو
معدلً

المجموع%النمو
معدلً

%النمو
الشبكةً

السعودية

معدلً

المصارف%النمو
معدلً

المجموع%النمو
معدلً

%النمو

2008338355-533178-871533-184442-194567-379009-

200937297410568727794170181977697213516104112859

20104184731265639015107486214221482122469071646838914

20114859851676877617125476117270593223076762557826923

2012532983108000134133299663014731132428156257548

20135581705777336313355060,2324567833381036583775

2014627307129042531615315591536366812358373772204110

معدلً

النموً

المركب

10,84%9,2%9,85%11,98%10,72%11,34%
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(3)الجدولً

2014-2013عملياتًبيعًاالسهمًوشراءًاالسهمًعنًطريقًاالنترنتًللسنتينً

%معدلًالنمو20132014البيان

(مليارًلاير)قيمةًاالسهمًالمتداولةً

عنًطريقً

االنترنت
942,61483,1

57

1369,72146,557االجمالي

-6969%النسبةً

(ملبونًسهم)عددًاالسهمًالمتداولةً

عنًطريقً

االنترنت
36316,349370,1

36

52306,270803,335االجمالي

-6970%النسبةً

(الفًصفقة)عددًالصفقاتًالمنفذةً

عنًطريقً

االنترنت
21609,527061

25

28967,735761,124االجمالي

-7576%النسبةً
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اىلصشخمنإلكرتونياً،األموالحتويلنظامهيالبيعنقاطخدمة
:االمرهذايبني(4)واجلدولاملستفيد

(4)الجدولً

2014-2008اعدادًاجهزةًنقاطًالبيعًوالمبيعاتًوالعملياتًفيًالمملكةًالعربيةًالسعوديةًللمدة

قيمةًمبيعاتًالسنة

(مليونًلاير)

معدلً

%النمو

عددًالعملياتً

(الفًعملية)

معدلً

%النمو

عددً

االجهزة

%معدلًالنمو

200851403-120684-72351-

200956256912483038262014

2010718552815118421805053 -

20119890538190301268879310

20121222262423794625925384

2013144327182940432410776316

2014169928183625612313877929

معدلًالنموً

المركب
-22,05-20,12-11,47
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علميةةطفرر(سريع)بـاختصاراواملسمىاملاليةللتحويالتالسعوديالنظامميثل
وكما،للمستفيدةآليبصورةاملاليةوالتحويالتاملصرفيةالتعامالتجماليفحديثةمالية

:ادانهجلدولايفمبني
(5)جدولً

(مليارًلاير)مبالغًعملياتًالنظامًالسعوديًللتحويالتًالماليةًالسريعةً

السنة

مدفوعاتًمابينًالمصارفمدفوعاتًالعمالء

المجموعًاخرى

الكلي

نسبً

%النمو نسبًالمجموعمفردةمجمعة

%النمو

نسبًالمجموعمفردةمجمعة

%النمو

200871920922812-793297933058-3635906----

200971721762893342583235832376176123441

201086720152882-0,4375257852578-1084555449-

201111592304346420375089550932-358544542-

20121332271440461761612906135120226542020

201315303040457013495001350062-182754660-16

201417223457517913514919649247-23454459-0,4

معدلً

النموً

المركب

15,7%8,7%10,7%--7%6,9%6,9%--1%7,2%-
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السعوديةالعربيةةاململكيفاملاليةالتعامالتتنشيطيففاعلدورهلاكاناملصرفيةاالمتتةان1.
املؤديالستثماراخلقيفتساهمممااملايلوالعجزاملايلالفائضوحداتبنيوصلحلقةلتشكل

املاليةالبنيةمنجزءارهاابعتباملصرفيةالتكنولوجيااالقتصاديةتساهموالتنميةالنموعجلةدفعاىل
.للمملكةالتحتيةالبنيةتنميةيفالفوقية

السنواتبنيمااملصدرةالبطاقاتواعدادااليلالصرافاجهزةاستخداميفمنوالبحثاظهر2.
مماالكرتونيةرةبصو املصرفيةاخلدماتخمتلفتقدمييفالتوسععلىيدلمما2014–2008
هذهحتققاذ،واملايلاملصريفالعملمنكالً تطويريفالتكنولوجياتلكمسامهةدرجةيعكس

.نافعاملمنمجلةلتحقيقاملايلوالقطاعاملصريفالقطاعبنيالرتابطالتكنولوجيا
منمزيداىلتاجحتزالتماولكنهاواملايلاملصريفالعملامتتةيفكبريةاشواطاالسعوديةقطعت3.

البنيةعلىاجياابتنعكسواليتاملاليةالبنيةتنشيطيفمنهالالستفادةمعهاالتعامللتحفيزالعمل
.للملكةالتحتية
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فرضمعيةاملصرفاالمتتةاستخداميفالثقةتعزيزعلىالعمل.1
خماطرهاليللتقاالمانزايدةعلىتنعكساليتالوقائيةاالجراءاتمنمجلة

الفوقيةالبنيةويقوييفاملصر ابلنظامالثقةيعززممااجيابياهتاوزايدةوسلبياهتا
.للمملكةالتحتيةالبنيةتطويريفتساهماليت
ممااملاليةسواقااليفاملستثمرينلدىااللكرتويناملصريفالوعينشر.2

.املاليةواالسواقونيةااللكرت املصرفيةالقنواتبنيالتبادليةاملنفعةمنيرفع
استمرارمانلضاملاليةواالسواقاملصارفيفاحلوكمةاجراءاتتطبيق.3

ابالزماتااتثرهمنيقللمااالموالرؤوسهروبومنعالتعامليفالثقة
.املالية
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