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 ملخص الدراسة

تطوير أنظمة  أثر التجارة اإللكترونية علىالوقوف على هذه الدراسة الى  هدفت
حيث سعت إلى تحقيق مجموعة من  ،المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية في قطاع غزة

ر التجارة االلكترونية في مدى تحسين معايير الجودة في الوقوف على أث األهداف تمثلت
 المحاسبية وقياس أثرها على مدخالت ومخرجات النظام المحاسبي وبيان أثر تأثير الحواالت

 . لكترونية والقنوات االلكترونية على جودة أنظمة المعلومات المحاسبيةاال
 54 وعددهم اإلستبانةبوتم االستعانة اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي  وقد

 .استبانة
دة التجارة االلكترونية تؤثر بشكل جيد على معايير جو  نتائج الدراسة أنوكان من أهم 

المحاسبية وعلى مدخالت النظام المحاسبي وعلى مخرجات النظام المحاسبي نظم المعلومات 
ية كترونوكذلك تؤثر الحواالت االلكترونية على جودة النظام المحاسبي وأيضًا تؤثر القنوات االل

 .على جودة نظم المعلومات المحاسبية
تعامل في االستمرار في زيادة ثقة العمالء من حيث ال وكان من أهم توصيات الدراسة

تي ات الاالعتماد على الحواالت والقنوات االلكترونية في عامالتهم وذلك من خالل مراقبة العملي
 ونيةإعطاء المحاسبين دورات تدريب في التعامل مع الحوسبة االلكتر و  تتم وفق ذلك ومدى دقتها

 ى أقلالوصول ال من أجل محاولة إعادة احتساب التكاليف المتعلقة بعمليات التجارة االلكترونية
 يد فيوالتنسيق مع إدارة قسم تكنولوجيا المعلومات من أجل برمجة وعمل تقارير تف تكلفة ممكنة

عملية القياس الكمي بشكل أكبر وعمل لجنة مراقبة سنوية في البنوك تتابع مدى مالئمة 
 اإلفصاح وشمولية البيانات المحاسبية التي تم إخراجها.
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Abstract 

The aim of this study was to assess the impact of e-commerce on the 

development of accounting information systems in the Gaza Strip commercial banks. 

The study sought to fulfill a set of objectives including identifying the effects of e-

commerce in improving the quality standards of accounting and measuring their 

impact on the inputs and outputs of the accounting systems. Study objectives also 

included measuring the impact of electronic transfers and electronic channels on the 

quality of accounting information systems. 

The study relied on the descriptive analytical method and used a questionnaire 

as a tool and their number 54 questionnaire. 

Among the most important results of the study was that electronic commerce 

has a significant impact on the quality standards of accounting information systems, 

and on the inputs and outputs of the accounting system. The study also found that 

electronic transfers affect the quality of accounting systems, and electronic channels 

affect the quality of accounting information systems. 

The most important recommendations of the study were to carry out further 

efforts to increase the customers’ confidence in electronic transfers and electronic 

channels though monitoring the related processes in terms of their accuracy. This 

also includes capacity building of accountants through training courses in the field of 

computing. The study also recommends to re-investigate the cost of e-commerce 

transactions in order to reach the lowest possible cost. In addition, the study 

recommends to coordinate with IT department management in order to create 

electronic reporting system that could be utilized in e-commerce quantifying an 

management of transactions, and to appoint an annual monitoring committee in 

banks that follows the adequacy of disclosure and the comprehensiveness of the 

released accounting data. 
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 ا إِلهَدا ء  

 إلى .. انتظار بدون  العطاء علمني من إلى .. والوقار بالهيبة هللا كلله من إلى
 والدي الحبيب  ..  افتخار بكل أسمه أحمل من

 إلى .. التفاني و الحنان و الحب معنى إلى .. الحياة في مالكي إلى
 أغلى إلى جراحي بلسم وحنانها نجاحي سر هاؤ دعا كان من إلى الوجود وسر الحياة بسمة

 الحبيبة أمي الحبايب
 ..  جوري بسمة الحاضر والمستقبل ..أبنائي .. إلى قرة عيني وفرحة عمري 

 إلى خير من أشدد بهم أزري وأشركهم في أمري سندي وعزوتي .. أخواني وأخواتي
 إلى من ساعدني وساندني خالل مسيرتي التعليمية .... أساتذتي الكرام 

 إلى أخوة لي لم تلدهم أمي  .... أصدقائي وأحبتي من يفرحون لفرحي ويسرهم نجاحي
 إلى األكرم منا جميعا شهدائنا األبرار وأسرانا البواسل 
 إلى بلدي ... بلد الحب والسالم والمعاناة ... فلسطين 
 إلى من يدرك أهمية العلم والنجاح ويسعى إليه جاهدُا 

 إليكم جميعُا أهدي ثمرة جهدي هذا ،،،، 
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 وتقديرٌ شكٌر 

 ام هذه الرسالة بعد الشكر هلل العلي القدير على توفيقي في إتم

ي ، الذناهض الخالديالدكتور: أتقدم بجزيل الشكر واإلمتنان إلى أستاذي ومشرفي، 
ًا كان عونًا لي في كل مراحل إعداد رسالتي وأحاطني بعلمه الغزير وسعة صدره ولم يدخر جهد

 في توجيهي وإرشادي.

رام ذة الكبرئيسها واألساتكما أتقدم كذلك بالشكر الكبير للجامعة اإلسالمية بغزة ممثلًة 
 وأخص بالشكر:

 مناقشًا داخليًا.  حمدي زعربالدكتور/أ.د. 

 مناقشًا خارجيًا. صبري مشتهىالدكتور/ أ.د. 

 اللذين تشرفُت بقبولهم مناقشة رسالتي فلهم كل االحترام و التقدير .

ى كما أتقدم بالشكر الكبير للدكتور أيمن جبر عماد الذي كان لي الشرف أن وافق عل
 تنقيح رسالتي كاملًة فله مني كل الشكر والتقدير .

والشكر موصول إلى زمالئي وزميالتي في جمعية دار القرآن الكريم والسنة وأخص 
 راستيفي دعمي خالل مرحلة د بالذكر زمالئي في الدائرة المالية الذي كان لهم الفضل بعد هللا

 كاملة .

ادي والدعم المعنوي خالل فترة إعد باالهتماموأتقدم بالشكر إلى كل اللذين أحاطوني 
 للرسالة.
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة 1.1
يثة من تقنيات المعلومات الحد استخدامأحد مجاالت التطور في  اإللكترونيةالتجارة  عتبرت
يانات إلى الب استناداً  محاسبيةمن هذه التقنيات في تسهيل القيام بالعمليات ال االستفادةحيث 

ت المتعلقة بها والتي يمكن تجميعها وخزنها ومعالجتها وتداولها بين العديد من الجهات ذا
 االقتصادية.العالقة بالنواحي التجارية أو 

وقد شهدت الفترة األخيرة تطورًا ملحوظًا للمصارف في قطاع غزة من خالل تقديم 
تهم الخدمات المصرفية الجديدة االلكترونية التي تساهم في زيادة ثقة العمالء وتسهيل عمليا
يق المصرفية مثل اتاحة استخدام الحسابات البنكية والتحويالت البنكية بين الحسابات عن طر 

ت التعامل بالمعامال فيالتي تبين اآلثار اإليجابية ا من الخدمات األخرى االنترنت وغيره
 .المصرفية بشكل عام

 ةنظم المعلومات المحاسبية والمعتمد خصوصاً نظم المعلومات و  ومع التطور الهائل في
فعالة للمعلومات  ةورة وجود أنظمما صاحب هذا التطور من ضر على الحاسوب بشكل خاص و 

م مجاالت عمل الحواسيب ونظ الوافية فيتملك المهارة الكافية و  الكوادر التيضرورة وجود و 
، يلمجال المحاسبة والتمو  العاملون فياإلدارة التنفيذية و  في العاملون  خصوصاً المعلومات و 

معًا مجموعة من المهارات في تخصصين  المحاسبية تربط المعلوماتنظم حيث أصبحت 
ما متكنولوجيا المعلومات والمتغيرة بشكل سريع، هما المحاسبة و ومجالين للخبرات المتنامية 

ى على نحو فعال وإيجابيا وعلى نحو مباشر يساعد الشركة على منافسة الشركات األخر 
 (. م2010،وأبو ظلطة القاضي)

مما ال شك فيه بأن تبادل المعلومات اإللكترونية أصبحت من األدوات التي تستخدمها و 
 ملموساً  حيث شهدت الصناعة المصرفية تقدماً  البنوك التجارية،ت وخاصة المؤسساالشركات و 

 في مجال السماح للعمالء بتنفيذ العديد من العمليات المصرفية من خالل شبكات االتصاالت
اإللكترونية  تقديم العديد من خدماتها المبتكرة من خالل شبكات االتصال خصوصاً  اإللكترونية

وذلك  ،المصرفياالنترنت  -المصرفيالهاتف  مثل البنك الفوري  مةأنظاستخدام العديد من و 
  باستخدام وسائل دفع لنقود إلكترونية.
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 مقبلةومن المتوقع أن يزداد وينوع نمط استخدام هذه العمليات بشكل واسع خالل الفترة ال
 .(17،م2003، لتقنية المصرفية )توفيقفي مجال ا خاصة في ظل التطور المتنامي

يتناول هذا  التطور المذهل في تكنولوجيا شبكات االتصالظل ثورة المعلومات و  فيو  
باستخدام مواقع شبكة االنترنت في مباشرة  ةالفلسطيني التجاريةالبنوك مدى قيام  البحث دراسة

التحاسب الفوري، ثم تقييم أثار ذلك جارة اإللكترونية المصرفية وأهمها تشغيل أنظمة البنك و الت
 .تطوير أنظمة معلوماتها المحاسبيةعلى مدى 

 

 :مشكلة الدراسة 1.2
التجاري  إن التطور التكنولوجي وثورة المعلومات التي يشهدها العالم واالنفتاح

البنوك  واالقتصادي الكبير في العالم بشكل عام وفى فلسطين بشكل خاص، أوجب على
يدة التي وظهور البيئة التنافسية الشدومنها الفلسطينية مواكبة هذه التطورات من جهة،  التجارية

مشكلة البحث في ومما سبق تتشكل  يشهدها قطاع المصارف في فلسطين من جهة أخرى.
 التالي: السؤال

ارية البنوك التج في ما أثر التجارة اإللكترونية على تطوير أنظمة المعلومات المحاسبية
 ؟قطاع غزة  فيالعاملة 

 :فرضيات الدراسة 1.3
 إلى مشكلة الدراسة تمت صياغة الفرضيات اآلتية: اً استناد

جودة ألنظمة في تحسين معايير ال المصرفية ايجابية التجارة اإللكترونية تسهم: األولى الفرضية
 .المعلومات المحاسبية

 .محاسبيالنظام ال على اجراءات ادخال البيانات علىالتجارة اإللكترونية تؤثر : ثانيةال الفرضية
 .النظام المحاسبي مخرجاتجودة على التجارة اإللكترونية تؤثر : ثالثةال الفرضية

 تؤثر الحواالت االلكترونية على جودة أنظمة المعلومات المحاسبية.: لرابعةالفرضية ا
 تؤثر القنوات االلكترونية على جودة أنظمة المعلومات المحاسبية.: لخامسةالفرضية ا

 :أهداف الدراسة1.4
 لتحقيق األهداف التالية: تهدف هذه الدراسة
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أثر ممارسة التجارة اإللكترونية على تحسين معايير الجودة ألنظمة المعلومات  قياس -1
 .ة في البنوك التجارية الفلسطينيةالمحاسبي

وك في البن بيان مدى تأثر مدخالت النظام المحاسبي بأنشطة التجارة اإللكترونية الممارسة -2
 التجارية الفلسطينية .

نوك بيان مدى تأثر مخرجات النظام المحاسبي بأنشطة التجارة اإللكترونية الممارسة في الب -3
 التجارية الفلسطينية .

 . تأثير الحواالت االلكترونية على جودة أنظمة المعلومات المحاسبيةبيان  -4
 بيان تأثير القنوات االلكترونية على جودة أنظمة المعلومات المحاسبية. -5

 :سةأهمية الدرا 1.5
الدراسة في أنها تبحث عن مدى تطبيق التجارة اإللكترونية على أنظمة  أهميةتتجلى 

لعبه تذلك من خالل الدور المهم التي ، و المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية الفلسطينية
من  تمثل ذلك من خالل توفيرها فرص وظيفية في العديد، حيث طينالتجارة اإللكترونية  في فلس

المجاالت المختلفة ذات الصلة بتطبيقات التجارة اإللكترونية، مثل المتخصصين في إنشاء 
ح هذه لى نجااألمر الذي قد يؤدى إ .المواقع التجارية اإللكترونية، والعاملين واإلداريين والفنيين

طاع على االقتصاد الفلسطيني بالمنافع الكبيرة ألن الق مما سيعود بالتالي البنوك التجارية
 المصرفي يلعب دورًا مهمًا في االقتصاد الفلسطيني، األمر الذي يقتضى دراسة فاعلية هذا

 اهم فيمع بقية القطاعات التي تس البنوك التجاريةالمجال )التجارة اإللكترونية( لتتكامل هذه 
 .يؤكد على أهميتها أيضاً  الذيله الدراسة و ناو هذا ما ستت، و تطوير االقتصاد الوطني

 :منهجية البحث 1.6
ج الوصفي التحليلي في وصف الظاهرة وتحليلها للنتائ المنهج هذه الدراسة على ستعتمد

 .التي سيتم التوصل إليها

 :مجتمع وعينة الدراسة 1.7
الدراسة على ستعتمد عينة يتكون مجتمع الدراسة من البنوك العاملة في قطاع غزة، و 

 بنك. 12نظام المسح الشامل أي ستشمل كل البنوك العاملة في قطاع غزة وعددهم 
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 :الدراسات السابقة 1.8
 الدراسات العربية: أولا:

ء نظام م( "أثر تطبيق موثوقية الموقع اللكتروني على كفاءة ادا2015دراسة العقيلي ) .1
 الردنية .المعلومات المحاسبي في البنوك التجارية 

 على كفاءة يهدفت هذه الدراسة الى التعرف على أثر تطبيق موثوقية الموقع اإللكترون
هج الدراسة على المن اداء نظام المعلومات المحاسبي في البنوك التجارية االردنية. اعتمدت

الوصفي التحليلي حيث تم تصميم استبانة متخصصة تم اخضاعها للتحكيم العلمي ، وقد تكون 
ن ( بنك تجاري وبلغت وحدة المعاينة م13دراسة من جميع البنوك االردنية البالغ عددها )ال
يا كنلوجت وادارة( وحدة مختلفة تم اختيارها بطريقة متخصصة من افراد االدارة المالية العليا 96)

 المعلومات وادارة الرقابة والتدقيق الداخلي .
ن اهمها : اجماع عينة الدراسة على ان وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج كا 

ات معلومتطبيق مبادئ موثوقية الموقع االلكتروني بشكل عام اثرا مرتفعا على كفاءة اداء نظام ال
 الكثرا كانالمحاسبي في البنوك التجارية االردنية ، كما اجمعت عينة الدراسة ان مبدا السرية 

 لموقعاالقل تاثيرا من بين جميع مبادئ موثوقية تاثيرا بينما كان مبدا الخصوصية على الشبكة ا
 االلكتروني ، واخيرا وجد ان تطبيق المبادئ ساهم في توفير المعلومات المحاسبية بالشكل

 الدقيق والتوقت المناسب .
وفي ضوء هذه النتائج فقد اوصت الدراسة بعدد من التوصيات كان اهمها : حث البنوك 

واقع مرار في تطبيق مبادئ موثوقية الموقع االلكتروني ومعالجة التجارية االردنية على االستم
الخلل في تدني تاثير بعض السياسات على كفاءة اداء نظم المعلومات المحاسبي للبنوك 

 التجارية االردنية .

ات م( "تقييم مدى التوافق بين نظم المعلومات المحاسبية ومتطلب2014دراسة هاني ) .2
 الخدمات" عقطاالتجارة اللكترونية في 

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على التوافق بين نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة 
في قطاع الخدمات االردني ومتطلبات التجارة االلكترونية المتمثلة بالمبادئ المنصوص المطبقة 

والبحث عن المعوقات التي تحدمن عملية  عليها في المشروع الكندي االمريكي المشترك ،
التوافق وتقديم الحلول المناسبة لتذليل تلك المعوقات ، مما قد ينعكس ايجبيا على قطاع 
الخدمات بشكل خاص وعلى االقتصاد االردني بشكل عام . اعتمدت الدراسة على المنهج 
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م العلمي ، وتم الوصفي التحليلي حيث تم تصميم استبانة متخصصة تم اخضاعها للتحكي
( شركة 24موظفا من العاملين في قسم المحاسبة لعين قصدية تتكون من ) (48توزيعها على )

 ( شركة .55من اصل مجتمع الدراسة من شركات القطاع الخدمي في بورصة عمان وعدها )
ات وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج كان اهمها ، وجود توافق بين نظام المعلوم

ع لمشرو لسبية المحوسبة ومتطلبات التجارة االلكترونية في الشركات الخدمية االردنية وفقا المحا
الكندي المشترك ، ورغم وجود توافق اال ان عينة الدراسة اشارة الى وجود بعض  االمريكي

 ، ةالمعوقات التي تقلل من ذلك التوافق ، كان اهمها التخوف من مخاطر التجارة اإللكتروني
دني العهد باستخدام هذا النوع من التجارة في االردن ، وخصوصا ان اجر المحاسبين متوحداثة 

 بشكل عام  باإلضافة الى المشاكل المحاسبية التي التزال ترافق الية االعتراف بايرادات
 ةومصروفات التجارة اإللكتروني

 ة علىلكويتيقدرة النظام المحاسبي في الشركات ا "مدى م( بعنوان:2012لعبيد،)ا دراسة .3
 "التعامل مع عمليات التجارة اإللكترونية

 في الشركات الكويتية على أنظمة المحاسبة قدرة مدى قياس لىإ راسةلدا هذه هدفت 
درة قوتحديد ما هي المعوقات التي يمكن أن تمنع  ة اإللكترونيةيعمليات التجار الالتعامل مع 

حقيق لتو .بايجاد حلول واقتراحات لهذه المشكلةالتعامل مع التجارة االلكترونية وبعدها تقوم 
فرد  125م الباحث بعمل استبانة تم توزيعها على عينة الدراسة البالغة قا فقد راسةلدا أهداف

د فر  63من العاملين في اإلدارة العامة للشئون المالية في الشركات المدرجة في السوق المالي و
 شركات ومكاتب التدقيق الخارجية المدرجة.

 وجود عدد قليل من حملة الشهادات العلمية : وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها
والمتخصصين في مجال التدقيق الخارجي، واتفقت عينة الدراسة في قدرة تعامل النظام 

عامل، نسبة أهمية قدرتها في الت فيالمحاسبية مع عمليات التجارة االلكترونية ولكنها اختلفت 
رونية مشاكل ومعوقات في تعوق من قدرة التعامل بالتجارة االلكت وجوددراسة في واتفقت عينة ال

 ولكنها اختلفت أيضًا في نسبة أهمية وأولوية المشاكل والمعوقات.
ليات مدى كفاية الطار النظري للمحاسبة في ظل عم"( بعنوان: م2012)الجعبري،دراسة  .4

 "التجارة اللكترونية

الى عملية المقارنة بين بيئة التجارة االلكترونية والتقليدية  وجود  الدراسة هذهتوجهت  وقد
اطار مفاهيمي ومعلوماتي كافي في المحاسبة المالية الموجود لكيفية التعامل مع بيئة التجارة 
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االلكترونية وتحديد ما هي المشاكل التي يمكن أن تواجه المحاسبة في عمليات التجارة 
 وصيات التي يمكن أن تحل هذه المشاكل ان وجدت. االلكترونية وعمل بعض الت

 ولتحقيق أهداف الدراسة تم عمل استبانة تستهدف ثالث فئات وهي: األولى أعضاء هيئة
دراء مالثة التدريس بقسم المحاسبة بالجامعات، والثانية مكاتب المحاسبة الخارجية المعتمدين، والث

 قد نتجرأس المال في المملكة العربية السعودية و الدوائر المالية في الشركات المدرجة في سوق 
ق لتوثياعن هذه الدراسة ما يلي: أن عمليات التجارة االلكترونية غير ملموسة وتفتقد الى عملية 
ق لتوثيفي أغلب المراحل التي تمر بها، وأن الطبيعة غير الملموسة للتجارة اإللكترونية وعدم ا

هذا  كالت التي تواجه المحاسبة والمراجعة في التعامل معألغلب العمليات يساهم في وجود المش
محاسبي على عمليات التجارة االلكترونية على منهج الفكر ال تأثيرهناك  وأنالنوع من التجارة، 

ين لبناء النظرية المحاسبية وسوف يساهم هذا التأثير في تأجيل بناء النظرية المحاسبية لح
 للتعامل مع هذه العمليات. الوصول إلى معالجة محاسبية كافية

سبة "التحديات التي تواجه مهنة المحا م( بعنوان2011دراسة )المشهداني والعبادي ، .5
 " ظل عمليات التجارة اإللكترونية فيوالمراجعة 

ت ي ظل عملياالصعوبات التي تواجه مهنة المحاسبة والتدقيق ف إلى تحليلهدفت الدراسة 
حد وعرضت أهم المشاكل التي تواجه المهنة كما اقترحت بعض الحلول لل التجارة اإللكترونية،

ترحت كما اق ، اإللكترونيةمهنة التدقيق والمحاسبة في بيئة التجارة  تواجه التيمن الصعوبات 
 .محاسب للتعامل مع البيئة الجديدةبعض المهارات المطلوبة من كل من المدقق وال

 التركيزتخدمت الدراسة المنهج الوصفي من خالل األهداف المنشودة اسولتحقيق تلك 
ي ات التكثورة تقنية جديدة والتحدي  اإللكترونيةية النظرية لموضوع التجارة على الجوانب الفكر 

 في ظل تللك البيئة . والتدقيق المحاسبةتواجه مهنة 
 على نظام المعلومات اإللكترونيةللتجارة  وكان من أهم نتائج الدراسة وجود أثار

لتجارة ازيادة أعمال المراجعة في ظل عمليات ، والمراجعة  المحاسبةالمحاسبية للمنشاة ومعايير 
نها ال ألها العديد من االمور المحاسبية إعلى الرغم من شمو  المحاسبة برامجن ، وأ اإللكترونية

 غير مواكبة للتطورات المستمرة في تقنية المعلومات.
اإلطار الفكري للمحاسبة بحيث يستوعب التغيرات التي أحدثتها  بتطويرصت الدراسة أو و 

، تطوير مناهج التعليم المحاسبي وإدراك تأثير التقنية والعولمة على  اإللكترونيةعمليات التجارة 
التشريعات الضريبية بما يتناسب مع التطورات في عالم العولمة  تطويرالمحاسبة ، العمل على 
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إلضفاء األمان والموثوقية لجميع لعمل مهنة المحاسبة والمراجعة  ديدةجواجراءات  ضع آلياتوو 
 .المحاسبي  النظام ومخرجاتمدخالت 

ونظم  ( بعنوان: "أساليب تنفيذ عمليات التجارة اللكترونيةم2009دراسة )أبو رحمة،  .6
 التسوية المحاسبية عنها"

مة ا بأنظإلى معرفة أساليب التنفيذ لعمليات التجارة االلكترونية وتأثره الدراسةهدفت هذه 
ت لخدماالتسوية المحاسبية في البنوك العاملة في قطاع غزة والعوامل التي أثرت في األساليب وا

 الخاصة بالعمالء الراغبين في التعامل بالتجارة االلكترونية.
التي كان المتغير التابع يفترض فيها وقد تم ذلك من خالل اختبار فرضيات الدراسة 

أساليب عمليات التجارة االلكترونية في الدراسة في المقابل كان المتغير  استخدامضعف 
ءات المستقل عبارة عن القواعد واألسس واالجراءات المحاسبية ونظم التسوية المحاسبية واجرا

 ية والمخاطر المصرفية.الرقابة وكفاءة العاملين المهنية ودرجة وعي العمالء المصرف
ن وقد تم ذلك من خالل استبانة تم توزيعها على مجتمع الدراسة وهو عبارة عن الموظفي

لى انة إالممارسين ألنشطة التجارة االلكترونية في البنوك العاملة في قطاع غزة وانقسمت االستب
يكلة الخاصة معلومات عن الموظفين في البنك بشكل عام لدراسة اله األولجزئيين الجزء 

 بمجتمع الدراسة والجزء الثاني الخاص بمجموعة من األسئلة الختبار فرضيات الدراسة.
 اآلتي: التعامل بالتجارة االلكترونية حجمه ضعيف مع وجود بعض الدراسةوقد نتج عن 

قلة القواعد واالسس والبنية التحتية ويحول ذلك الى قلة توفر كوادر متخصص في هذا المجال و 
وأيضًا ضعف تطبيق االجراءات والقواعد واالسس الذي يعود إلى ضعف  وضعفهاالخبرة  وجود

 المطبقة. كفاءة المهنية لدى الموظفين داخل البنوك، وكذلك ضعف نظم التسوية
 ونية فياإللكتر  المحاسبية المعلومات نظام وتقييم دراسة" :،بعنوان(م2007دراسة)قاعود، .7

  محافظات غزة": في المساهمة الشركات على تطبيقية دراسة الفلسطينية: الشركات

حيث هدفت الدراسة الى البحث عن واقع نظم المعلومات المحاسبية في الشركات 
توافر الجودة ومتطلبات احتياجات ورغبات المستخدمين الالزمة  ومدىالمساهمة في فلسطين 

عملية التقييم وقد تم أخذ  ومواكبة التطورات التكنولوجية ووضع خطط وفكر واضحة تساعد  في
شركة مساهمة داخل محافظات غزة وقد خلصت الدراسة  150عينة الدراسة وكانت عبارة عن 

إلى توفر خصائص الجودة في أنظمة المعلومات المحاسبية االلكترونية مع تفاوت في الدرجات 
ات البرمجة وتوفر وتوافر عنصر المسايرة في عملية التطور والخبرة والكفاءة الموجودة في شرك
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عالقة قوية مرتبطة بين وجود خصائص الجودة في أنظمة المعلومات المحاسبية وقدرة األنظمة 
على  وقد قامت الدراسة بالتوصية على العملى .على تلبية رغبات واحتياجات المستخدمين

تطوير خصائص المرونة والدقة والجودة والسرعة وغيرها في أنظمة المعلومات المحاسبية 
االلكترونية ووضع ضوابط الرقابة الالزمة على صالحية استخدام البرامج واالهتمام بتنمية 

 .التطورات التكنولوجية
 فاعلية نظام على المعلومات تكنولوجيا استخدام أثر" :بعنوانم(،2005دراسة)القطاونة، .8

 في بورصة أسهمها المدرجة والتأمين المصارف منشآت دراسة على:المحاسبي المعلومات
  األول": السوق  ضمن عمان

 نظام فاعلية على المعلومات تكنولوجيا استخدام أثر على التعرف إلى هدفت وقد
 األول، السوق  ضمن بورصة عمان في التأمين وشركات المصارف المحاسبي في المعلومات

 فاعلية قياس بغرض األولى كانت الدراسة أهداف تحقيق بغرض تطوير استبانتين تم حيث
 نظام فاعلية على تكنولوجيا المعلومات أثر قياس بغرض كانت والثانية ،المحاسبي النظام

 مصرفًا وعدد (13) عليها الدراسة أجريت التي المصارف عدد بلغ وقد ،المحاسبي المعلومات
 فاعلية أثرا على المعلومات تكنولوجيا الستخدام أن إلى الدراسة وتوصلت(. 10)التأمين  منشآت

 يليه االتصاالت، شبكات استخدام هو مؤثر عامل أهم وكان المحاسبي، المعلومات نظام
بمستويات  يتمتع المصارف قطاع أن وتبين البيانات قواعد ثم ومن والبرمجيات، األجهزة

في  االستثمار زيادة الدراسة بضرورة أوصت وقد. مينأالت شركات في منه أعلى تكنولوجية
ضمن  متخصصين التكنولوجية، ووجود التطورات مواكبة على والعمل المعلومات تكنولوجيا

 .خلل أي لمواجهة الوظيفي الكادر
 جارةالت تطوير في لكترونيةاإل  البنوك دور:" (،بعنوانم2003،ومحمد القادردراسة)عبد .9

  :"لكترونيةإل ا

تحدثت الدراسة عن دور البنوك في تطوير عمليات التجارة االلكترونية من خالل 
األهداف المتعلقة بها ومبادئها وكذلك مفاهيمها كما وتحدثت عن أهمية الخدمات التي تقدمها 
البنوك االلكترونية مثل خدمة التحويل االلكتروني والهاتف المصرفي والنظم البنكية وأيضًا 

عامل مع البنوك االلكترونية التي تتمثل في المخاطر القانونية والتنظيمية حددت مخاطر الت
والعمليات وقامت الدراسة باقتراح بعض الحلول تمثلت في وضع التشريعات القانونية والضريبية 
المنظمة لعملية التجارة االلكترونية واستكمال انشاء البنية التحتية للتجارة االلكترونية للبنوك 
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في المنطقة الواحدة وتوصي هذه الدراسة بوضع التشريعات الضريبية والقانونية التي العاملة 
تسيطر على عملية التبادل التجاري وعقد اتفاقيات مع أحد الشركات العالمية لالستحواذ على 

 .توقيعات الكترونية
 توماالمعل أنظمة تطوير على اللكترونية التجارة أثر"نبعنوا (،م2003دراسة )توفيق، .10

 نقودال دفع لوسائل المصرفي القطاع استخدام على اختباريه التطبيق دراسة المحاسبية
  :"لكترونيإل ا الفوري  البنك أنظمةبالمرتبطة  وخدماتها اإللكترونية

هدفت هذه الدراسة الى معرفة ما هي التأثيرات التي يمكن حدوثها من خالل استخدام 
ظهار المعلومات المحاسبية داخل القطاع المصرفي وأيضًا إلى االتجارة االلكترونية مع أنظمة 

آثار ممارسة التجارة االلكترونية في قطاع المصارف واقتصرت عينة الدراسة على البنوك 
ء لوزرااالمنشورة بياناتها بالتقارير الموجودة لدى مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس 

ونتج عن هذه الدراسة وجود فروق معنوية على كل بنك مصرف  56حيث اشتملت العينة على 
م من البنوك من البنوك التي تقوم بتقديم خدمات البنك الفوري والتي ال تقدم بالنسبة لحج

 عاييراألصول والودائع وحقوق الملكية والقروض وكذلك عدم توفر المعايير الدولية التي تنظم م
اء مستخدمة بالدفع في النقود االلكترونية باستثناالفصاح والقياس على عمليات المحاسبة ال

 الذي اقتصر على نفقات بطاقات االئتمان وأوصت الدراسة 91معيار المحاسبة االمريكي رقم 
ا في بأن تقوم وزارة التجارة والبنك المركزي بوضع مجموعة ضوابط ومعايير محاسبية الستخدامه

 .عمليات وسائل الدفع االلكترونينفيذ عمليات المحاسبة االلكترونية في مختلف 
 الدراسات األجنبية :ثانياا:   

لى عبعنوان :  "الثقة والرتياح واعادة الشراء م( Lim,and athares،2014)دراسة  .1
 شبكة اإلنترنت"

Trust, Satisfaction, and on line repurchase intention: themoderating role of 

perceived effectiveness of e-commerce institutional mechanisms " 

 الثقةبنيت الدراسة على أهداف عدة بيان وتحليل أثر التجارة اإللكترونية  على الشراء و 
دمة عن طريق اإلنترنت في الصين واوضحت أهمية دور التقنيات في التجارة اإللكترونية المستخ

ة ثقة العمالء في استخدام التجار  في عملية إعادة الشراء من خالل اإلنترنت وكيف يجب دعم
 اإللكترونية .

وقد استخدمت المنهج المسحي االستقصائي ألنه أكثر المناهج تكيفًا للحصول على 
 حقائق شخصية واجتماعية حسب الدراسة.
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ونية وقد خلصت الدراسة على أن التقنيات التي يتم استخدامها في تطبيق التجارة اإللكتر 
 لمستهلك ووجود رغبة في إعادة الشراء لمرة أخرى .لها أثر كبير في ثقة ا

 بناء وقد أوصت الدراسة بأنه يجب تركيز البائعين المتعاملين بالتجارة اإللكترونية على
  لكترونيةة اإلالثقة مع العمالء وعما استراتيجية معينة لبناء تلك الثقة وفقًا لمستوى تقنيات التجار 

 لشراءالتقنيات المستخدمة في التجارة اإللكترونية في إعادة وقد قدمت هذه الدراسة فهم لدور ا
لفهم اعبر اإلنترنت وهذا البحث ليس فقط لتحديد حدود وشروط للثقة بين المتعاملين ولكن يعزز 

ة التقنيات المختلفة وانطالق األبحاث لزيادة استكشاف تأثير العوامل التقنية على التجار 
 اإللكترونية.

ي فبعنوان  :"عوامل نجاح تخطيط التدقيق بين األعمال   (Pathak, 2006)دراسة .2

 التجارة اإللكترونية

“Audit Resource Planning Success inB2B E-Commerce Engagement: An 

Empirical assessment of TheorizedConstructs, Manifest Variables measurement 

and second Order Factor.Model" 

شكل على تعقيدات التجارة اإللكترونية في تقنيات التدقيق ب االطالعهدفت الدراسة إلى 
ع عام، والعالقة بين تخطيط مصادر التدقيق ومصادر األشخاص المؤهلين لتدقيق مثل هذا النو 

 من العمليات خاصًة، حيث حاولت هذه الدراسة إنشاء إطار نظري يظهر عملية تخطيط التدقيق
 خالل رة اإللكترونية ، وقد ركزت الدراسة على نوع واحد من العمليات التي تتم منفي ظل التجا

جارة ( أي العمليات التي تتم بين التجار بعضهم البعض من خالل التB2Bالتجارة اإللكترونية )
 اإللكترونية .

 تدقيقلوقد استخدمت الدراسة األسلوب التحليلي وكان من أهم نتائج الدراسة اقتراح نموذج 
روع ( بشكل يتماشى مع المشB2Bالتجارة اإللكترونية التي تتم وفقًا ل) اإللكترونيةالتجارة 

كون ياالمريكي الكندي المشترك ، ويجب على المدقق الذي يتعامل مع هذا النوع من التجارة أن 
 عالي يترافق مع خبرات متراكمة عبر التدريب المكثف . تقنيهاًل بشكل مؤ 
 "لمحاسبةوتأثيرها على مهنة ا اإللكترونية(  بعنوان:"التجارة 2004Julie Hicks)دراسة .3

"E-commerce and Its Impacton the Accounting Profession  "  

ظل  على مهنة المحاسبة في اإللكترونيةثار التجارة آلى تحليل ومناقشة إالدراسة  هدفت
 التطور التكنولوجي الهائل الذي تشهده بيئة األعمال.

المنهج الوصفي لوصف المشكلة والخروج ببعض الحلول  الدراسة استخدمتوقد 
 لمعالجتها.
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ت وكان من أهم نتائج الدراسة وجود بعض المشاكل التي تواجه الشركات التي تقدم خدما
 يراداتاإلب االعترافوكان أبرزها الشكوك حول  الماليةالسنة  أو التشغيلية لدورةاتمتد لما بعد 
 والمصروفات.

الجة ضرورة قيام الجمعيات والهيئات التنظيمية المهنية معوكان من أهم توصيات الدراسة 
جيا لتكنولو علة المهنة خاصة في ظل التوسع الهائل ل اإللكترونيةالتجارة  بتأثيرالقضايا المتعلقة 

ل ن تتحصأتستطيع   اإللكترونيةألن الشركات التي تلبي احتياجات عمالئها من خالل التجارة 
 على  أكبر قدر من العوائد وتحقق مزيدا من النجاحات .

 Using Electronic Data" :(، بعنوانAnderson and Lanen ،2002) دراسة .4
Interchange (EDI) to improve the efficiency of accounting transaction  ." 

علي تطوير جودة  (EDI)هدفت الدراسة إلى أثر أنظمة تبادل المعلومات إلكترونيا 
تناولت أثر أنظمة  انشاء دراسة اختباريةالبحث ذلك من خالل  بينالصفقات المحاسبية. وقد 
 طبقت الدراسة حيث .المحاسبية عملياتال جودةعلي تطوير   (EDI)تبادل المعلومات إلكترونيا

من خالل استخدامها عينة على منشآت القطاع المصنعي لألثاث المكتبي األمريكي المستخدمة 
وقد خلصت الدراسة الى أن  .في أنظمة تبادل المعلومات الكترونيا من خالل اسلوب االنحدار

تازت بتقليل وقت عمليات التنفيذ وإعداد الطلبيات المنشآت التي قامت بتطبيق هذا النظام ام
وارتباطها ارتباطا قويا مع دقة وسرعة تنفيذ الطلبيات مع وجود انخفاض في عملية تقليل 

 .األخطاء في تنفيذ األوامر
  Conducted for: ( American Business & Privacy)دراسة   .5

sponsored by: Ernst & Young, AICPA. Harris Interactive, New York, Feb.7, 

2002 

 ما يريده المستهلك" :اإلنترنتبعنوان "الخصوصية داخل وخارج شبكة 
Privacy On and Off the Internet: What Consumers Want”. 

المتعلقة بالخصوصية و المعلومات واالجراءات  فاو لى تحليل  المخإ هدفت الدراسة
وطريقة تفكير المستهلك حول القضايا المتعلقة  التجارية الشخصية لحماية المستهلك ،

، وأهمية  اإلنترنتبالخصوصية وما يبحث عنه من حيث الحماية والضمانات عبر شبكة 
من  ،واقتراح حلول يمكن اخذها بعين االعتبار  لىو األالخصوصية التي تهم المستهلك بالدرجة 

 . اإلنترنتقبل الشركات للحصول على ثقة المستهلك المعامل معها عبر 
ن م 1529مع  المقابالت باإلضافة الستبيانات معدة مسبقاً  الدراسة أسلوب استخدمتوقد 

تي ( الHPOLريس )وكانت تلك العينة مختارة من قاعدة بيانات ها اإلنترنتالبالغين عبر شبكة 
 دقيقة . 15بهذا المشروع وقد كانت المقابلة  بالمشاركةتضم ماليين الراغبين 
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ف من قبل المستهلك في الحفاظ على او وقد كان من أهم نتائج الدراسة أن هناك مخ
ها و هناك قناعة لدى المستهلكين أن القوانين المعمول ب اإلنترنتعبر  التعاملخصوصيته في 

 صوصاً لبات الخصوصية والحماية  وبالتالي تحد من تعاملهم بالتجارة الكترونيًا وخال تفي بمتط
 من سبتمبر . عشربعد أحداث الحادي 

 معرفة كيفيةبالشركات  ضرورة قيامالتي خلصت إليها الدراسة   التوصياتوكان من أهم 
مات صوصية المعلو لخ المصاحبة والداخلية ، والتعرف على المخاطر  الخارجيةإدارة معلوماتها 

اإلفصاح عن هذه بها و تطوير سياسات تعزز ثقة المستهلك و  ،اإلنترنتالواردة عبر شبكة 
نشاء إو  ،تطبيق تلك السياسات في البنية التحتية للشركةو  لتدعيم قناعة المستهلك ،السياسات 

شركة مع ن او ومدى تلبيتها لحاجات المستهلك التع سياسات الشركةلفحص  اتصال قنوات
ة ؤكد صحة السياسات واإلجراءات المتخذة من قبـل الشركتستطيع أن ت التيخدمات تكنولوجية 

 .اإلنترنتعبر  اإللكترونيةالتعامل بالتجارة  عبرفي تأمين الخصوصية 

جارة بعنوان اإليرادات المحاسبية في عصر الت (Glover,and Ijiri,2000)دراسة  .6

 "مفاهيمية وتحليلية اإللكترونية، اكتشاف أطر 

“Revenue Accounting” in the Age of E-Commerce: Exploring Its  

conceptual and Analytical Frameworks”. 

طار هدفت هذه الدراسة الى االطالع على مبدأ االعتراف باإليراد جنبًا إلى جنب مع اال
لفة دراسة وبشكل عميق مبدأ التكاإللكترونية، حيث ناقشت ال التجارة ظلالنظري للمحاسبة في 

قد و نية، التاريخية المستخدم في التجارة التقليدية وأنه أصبح عديم الجدوى في التجارة اإللكترو 
اإلطار المفاهيمي للمحاسبة والمصمم من قبل مجلس معايير  بمناقشةقامت تلك الدراسة 

ألمريكية ااألوراق المالية  ت هيئة(، جنبًا إلى جنب مع تعليماFASBالمحاسبة المالية األمريكية )
SEC).) 

 واستخدمت الدراسة األسلوب الوصفي في طرح الموضوع.
وكان من أهم نتائجها أن هناك ضعف ملحوظ في المحاسبة التقليدية ال يتماشى مع 

في غياب معايير أو مبادئ أو مفاهيم تحدد آليات  وخصوصاً  اإللكترونيةمتطلبات التجارة 
د تم االعتراف باإليراد في ظل التجارة اإللكترونية ، وأن اإلطار المفاهيمي بشكله الحالي ق

 التقليدية ضمن عوامل متوفرة للتوثيق المستندي ولذا فهو يعجز عن التجارةتصميمه في ظل 
 . اإللكترونية التجارةمسايرة عمليات 

صت الدراسة موجهة التوصية بشكل أساسي إلى مجلس معايير المحاسبة المالية وقد أو 
األمريكي وهيئة األوراق المالية األمريكي  بضرورة التعاطي مع متطلبات التجارة اإللكترونية ، 
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باإلطار المفاهيمي للمحاسبة ومعايير المحاسبة ، والتركيز بشكل  جذري النظر بشكل  واعادة
 اإلعتراف باإليراد في ظل بيئة التجارة اإللكترونية.كبير على آليات 

 Corporate reporting on the بعنوان:" (،Ashbangh  ،1999)   دراسة .7

internet" 

هدفت هذه الدراسة إلى مدى استخدام الشركات األمريكية في مختلف القطاعات للتقرير   
كما شملت بحث الفروق بين المتغيرات المحاسبية للمنشآت  "االنترنت" ، شبكةاإللكتروني على 

تبيانه استخدم المستخدمة وغير المستخدمة للتقرير المالي اإللكتروني . وقد اعتمدت على اس
( شركة أمريكية في قطاعات مختلفة للتقرير اإللكتروني على شبكة 290فيها عينة من)

شركات العينة تستخدم التقرير المالي  % من70"االنترنت ". وقد خلصت الدراسة إلى أن 
اإللكتروني مع وجود تباين ملموس بين هذه الشركات فيما يتعلق بجودة المحتويات المعروضة ، 
حيث عرضت بعض الشركات بيانات و معلومات محاسبية تفصيلية سنوية و شهرية و غيرها ، 

 هناك أن كما  أظهرتبينما عرضت شركات أخري معلومات انقضى عليها عامين أو أكثر. 

 يتعلق فيما المنشأت المستخدمة وغير المستخدمة للتقرير المالي اإللكتروني هذه بين معنوية فروقا

 واإلفصاح العرض في عالية بجودة أصال تتميز التي وتلك األصول علي العائد ومعدل األصول بحجم

 .غيرها عن التقليدي

 " المدفوعات نظم إصالح إعادة " بعنوان ,Folkerts ):1997)  دراسة  .8

" The Reform of Wholesale Payment Systems" 

هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية الوسطاء في تنفيذ عمليات التسوية وباألخص 
 ةالبنوك وكذلك إلى تحديد أنواع أنظمة الدفع المتبعة في البنوك العاملة في مجال التجار 

 اإللكترونية.
أن عمليات تطوير نظم التسوية تؤدي إلى زيادة إجمالي الدخل وتوصلت الدراسة إلى 

ية القومي كذلك إلى زيادة التدفقات النقدية للبنك المتعامل بهذه النظم وخاصة نظام التسو 
 الفورية.

وأوصت الدراسة بإنشاء نظم مصرفية قوية تمنع من مخاطر التفكك الشبكي وذلك من 
 ن وجود مثل هذه المخاطر كذلك أوصت بالربط بين نظمخالل إنشاء بنية تحتية قوية تحول دو 

ة الدفع الموحدة كربط نظم الدفع الفورية في أوربا من نفس النظام في أمريكا وكذلك بضرور 
 .التوافق وتعزيز الجهود لكي تتم عملية تطوير أنظمة الدفع والرقي بها
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 التعليق على الدراسات السابقة  1.9
يضًا سابقة تحدثت عن المواضيع تخص التجارة االلكترونية وأراسات الدتوجد العديد من ال

تظم المعلومات المحاسبية وكذلك النظام المحاسبي حيث تحدثت الدراسات السابقة عن قدرة 
لتي االنظام المحاسبي في التعامل مع اساليب التجارة االلكترونية وأيضًا تحدثت عن المشاكل 

 تعاملخدام عمليات التجارة االلكترونية ومدى امكانية اليمكن أن تواجه مهنة المحاسبة في است
 األثرو مع أساليب التجارة االلكترونية بالجودة المناسبة وتلبية احتياجات ورغبات المستخدمين 

 ة دعمجارة االلكترونية ونظم المعلومات المحاسبية على التقارير وأنظمتالناتج عن استخدام ال
 بيق على عدة قطاعات لعدة دول كقطاع الشركات والبنوك.القرار وقد تم ذلك من خالل التط

 رونيةوتتميز الدراسة الحالية في أنها تهدف الى توضيح إلى أي مدى يمكن للتجارة االلكت
نظم المعلومات المحاسبية واآلثار الناتجة عن ذلك من خالل فرضيات  أن تساهم في تطوير

بنوك وبعض الخدمات االلكترونية التي تقدمها الترتكز على مكونات نظم المعلومات المحاسبية  
 على جودة هذه النظم.
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 الثانيالفصل 

 اإلطار النظري

 مقدمة 2.1
روني، الشكل اإللكتى لإمن الشكل التقليدي للتجارة  سريعاً  تحوالً خيرة الفترة األ شهدت 

مال كوسيط الستكمال تنفيذ أع رئيسياً  دوراً  "االنترنت"حيث تلعب الشبكة الدولية للمعلومات 
 شبكة واتجهت العديد من المنشأت والمصارف إلنشاء مواقع لها علي.التجارة بشكلها المعاصر

ة( أو خدمي لعيةمباشرة التجارة اإللكترونية العادية أو المصرفية )س االنترنت لعدة أهداف أهمها

متعددة  اً أثار  يومما ال شك فيه أن مباشرة هذا النشاط المستحدث يلق. ا  والتحاسب عنها إلكتروني
رة لعمليات التشغيل المتكر  علي نظام المعلومات المحاسبية للمنشأة، ويمكن أن تشمل تطويراً 

 لربحيةن تمتد تلك األثار لتشمل مجاالت اإلنتاجية واأخالته ومخرجاته، ويمكن بالنظام وأغلب مد
تي تنفذ عبر الشبكات والعامل البشري واإلجراءات الرقابية ضد مخاطر األعمال ال

 :الفصل الثانى إلى ثالثة مباحثهذا (.و من خالل ذلك تم تقسيم 2003)توفيق،اإللكترونية
 .القطاع المصرفي :المبحث األول

 .المبحث الثانى: التجارة اإللكترونية
 .المبحث الثالث: نظم المعلومات المحاسبية
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 المبحث األول
 القطاع المصرفي

 مقدمة: 2.1.1
يعتبر القطاع المصرفي من أهم القطاعات االقتصادية، حيث ال يتصور حدوث عملية   

فالمصارف تلعب دور الوسيط  تنمية اقتصادية حقيقية في غياب دور فاعل لهذه المصارف،
ية المالي بين المستثمرين والمدخرين، كما تقوم بتقديم العديد من الخدمات المالية والمصرف

 األخرى التي تساعد على تسهيل العمليات التجارية في البالد وتسرع وسائل الدفع والشراء،
النشاط االقتصادي  وتسهل عملية تسوية االستيراد والتصدير، وبشكل عام تعمل على تسهيل

وزيادة كفاءته وتسريع نموه. ولعل أهم مدخل اقتصادي يقدمه القطاع المصرفي هو التمويل، 
و ة، وهفالتمويل مدخل اقتصادي يساهم في العملية اإلنتاجية لكافة القطاعات االقتصادية المختلف

ائمة، ما ينعكس الذي يساعد على إنشاء المشروعات الجديدة، وتوسيع وتطوير المشروعات الق
 ( .م2006إيجابيًا على األوضاع االقتصادية واالجتماعية للمواطنين )شاهين،

 توظيف األموالمنشآت مالية تقوم بتجميع و  ف المصارف بأنها"يتعر يمكن من خالل ذلك و 
فهي شأنها في ذلك شأن المنشآت المالية األخرى" كشركات التأمين... و غيرها 

 . (م2006)شاهين،

 :التنمية القتصادية والجتماعية دور المصارف في 2.1.2
 المصرفية أهم المؤسسات التي تلعب دورا هاما في االقتصاد سواء على المؤسساتتعتبر 

 (:م2006الصعيد الوطني أو الدولي، وذلك لعدة أسباب منها )شاهين،
 الحكوماتتؤدي المصارف خدمات ووظائف وأنشطة ال يمكن لألفراد، والمؤسسات، و  .1

 االستغناء عنها.
تعمل الخدمات المصرفية التي تقوم بها المصارف على تسهيل أداء النظام االقتصادي،  .2

 وتسهيل عملية المبادالت في المجتمع.
طط تسهم في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتسهم أيضا في تسهيل مهمة تنفيذ خ  .3

 التنمية التي تضعها الدول.
وليا سواء بفروع أو شبكة من العالقات، يسهل عمليات التبادل االنتشار الجغرافي د .4

 االقتصادي بين المجتمعات، مما يساعد على تنمية التجارة الدولية.
تقوم المصارف بدور اجتماعي هادف وفعال بالتصدي لمشكلة الفقر والبطالة، من خالل ما  .5

 .ه من قروض صغيرة و بفوائد ميسرةتقدم
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 :فلسطين في المصرفي القطاع 2.1.3
ثمانية عشر مصرفًا تعمل من خالل شبكة من  المصرفي الفلسطيني من القطاعيتكون 

 مصارف محلية من ضمنها ثمانيةفرع. من بين هذا العدد هناك  200الفروع والمكاتب تزيد عن 
مصارف محلية تجارية، أما المصارف الوافدة فتتكون من عشرة  ستةمصرفين إسالميين و 

يعمل و  .HSBCا ثمانية مصارف أردنية ومصرف مصري، وفرع مصرف من ضمنه مصارف
ن القطاع المصرفي الفلسطيني بطريقة منظمة وفعالة، ويحكم المصارف العاملة في فلسطين قانو 

 ، والتعليمات الصادرة بمقتضاه، كما وتعمل المصارف بالتماشيم2002( لعام 2المصارف رقم )
ة لصادر ا، خاصة المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعالة مع أفضل المعايير المصرفية الدولية

ازل فاق بعن لجنة بازل للرقابية المصرفية، والمنهجية المتعلقة بها، ومبادئ الحوكمة الجيدة، وات
I فيما يجري العمل لتطبيق اتفاق بازل ،II ،(.م2012)سلطة النقد الفلسطينية 

 :رفيالقطاع المص يقدمها التي الخدمات 2.1.4
 الخدمات في هذا ويالحظ العالمية، التطورات مواكبة فلسطين في البنوك استطاعت
 تعمل فقد المسئولية، تحمل في مهم دور النقد لسلطة وكان وتوسعها، انتشارها المقدمة وسرعة

تي ال الخدمات طبيعة إلى النظر من جلياً  ذلك ويظهر إليه وصلت ما إلى البنوك دور ترقية على
قديم وت فوائد، بدون  أو بفوائد الودائع قبول كالتالي وهي ني.الفلسطي المصرفي القطاع يقدمها

 فلسطين داخل األموال تحويل خدمات ،وتقديم المباشرة وغير المباشرة االئتمانية التسهيالت
ية المحل والشيكات والدفع، االئتمان بطاقات وإصدار ،األجنبية العمالت وشراء ،وبيع وخارجها
 دماتخ وتقديم المالية، واألوراق الثمينة المقتنيات وحفظ وإدارة السياحية، والشيكات للتداول،

 دمةوخ للعمالء، المصرفية االستشارات خدمات وتقديم للزبائن والمحفظة واالستثمار، االستعالم
 (.م2006التوفير )شاهين، ،وحسابات الضمان خطابات المستندية، وإصدار االعتمادات

 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 

 (site.iugaza.edu.ps)المصارف في فلسطين، النشأة والتطور،  :أهداف المصرف التجاري 
 أهداف المصارف التجارية من حيث الفئة التي تخدمهاتتعدد 

 األهداف الفئة
 االستمرار، النجاح، تحقيق الذات اإلدارة
 زيادة قيمة المنشأة، زيادة األرباح المالك

 زيادة األجور والمزايا المالية والعينية التي يحصلون عليها العاملين
 تنوع الخدمات، جودة أعلى، تكلفة أقل الزبائن

 استرداد أصل الوديعة وعوائدها في موعد االستحقاق المودعين
 االلتزام بالقوانين واألنظمة والتعليمات، تحصيل الضرائب الحكومة
 رفع مستوى المعيشة، حسن استغالل الموارد المتاحة المجتمع

 حماية البيئة من التلوث، تبرعات، مساهمة اجتماعية المنظمات المدنية
 للمصارف التجارية:مصادر األموال 

 مصادر داخلية: .1
 رأس المال المدفوع 
 االحتياطيات )االجبارية واالختيارية( والمخصصات 

  األرباح المحتجزة 

 مصادر خارجية: .2

 ودائع العمالء 
 تأمينات نقدية مقابل التزامات على المصرف 

  االقتراض من المصارف األخرى 

  االقتراض من البنك المركزي 

 المصارف التجارية:استخدامات األموال في 
 اإلقراض والتسهيالت االئتمانية قصيرة األجل .1
 االستثمارات في األوراق المالية .2

 األرصدة النقدية المتداولة بشكل يومي .3

 التوظيفات شبه النقدية )أذونات الخزينة( .4

 المشاركة في إقامة مشاريع تخص العمل المصرفي أو تفيد المجتمع .5

 ين الودائع والقروض، شركة المطاحن، مطار غزة()معهد التدريب المصرفي، شركة تأم

http://site.iugaza.edu.ps/ashaheen1/files/2014/10/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86.pptx
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 وظائف المصرف التجاري:
 تجميع األموال في صورة ودائع. .1
 استخدام األموال المجمعة وتوظيفها في خدمة المجتمع. .2

 صور )أشكال( الودائع في المصارف التجارية:
 حسابات جارية. .1
 حسابات وديعة ألجل. .2

 حسابات التوفير .3

 األجل. شهادات االستثمار قصيرة .4

 شهادات إيداع بدون فوائد. .5

 العوامل التي تؤدي إلى تطور خدمات المصارف التجارية:
 العوامل المتعلقة بالمصرف: .1
 حجم المصرف 
 مدى االنتشار الجغرافي داخل البلد وخارجه 

   مدى االرتباط مع مصارف أخرى 

 أنظمة العمل التي يتبناها 

 أسلوب إدارته 

 العوامل المتعلقة بالعميل: .2

 وحجم عمله نوع 
 خبرة العميل في التعامل مع المصارف 

  مدى قبول العميل للخدمات المصرفية 

 العوامل المتعلقة بالمجتمع: .3

 مدى التقدم االقتصادي واالجتماعي 
 مدى غنى المجتمع وتوفر السيولة لديه 

 الوعي المصرفي لدى أفراد المجتمع 

 االستقرار السياسي 

 األمان والثقة في العمل المصرفي:
العميل بحاجة إلى أن يشعر بالثقة واألمان من ناحية أن المصرف سيقف بجانبه عند 

 حاجته إليه، ومن ناحية أن أمواله المودعة لدى البنك آمنة وفي أيدي أمينة.
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 أهم روافد األمان والثقة بين المصرف وعمالءه:
 السرية. .1
 السرعة في أداء الخدمة المصرفية. .2

 رفية.الدقة في أداء الخدمة المص .3

 تنوع الخدمات. .4

 الراحة المادية والنفسية في أداء الخدمة المصرفية. .5

 توافق أهداف المصرف مع أهداف العميل .6
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 المبحث الثاني
 التجارة اإللكترونية

 مقدمة 2.2.1
لتي ا العولمة وظهور التكنولوجية الناحية من الحياة مجاالت شتي في الهائل التقدم بعد  

 توساعد بدورها سهلت والتي  "المعلومات تكنولوجيا" ظهور وبعد صغيرة قرية إلى العالم حولت
 وإدارة نفيذلت التقنية الوسائل الحوسبة ومختلف على تعتمد باعتبارها االلكترونية التجارة انتشار في

 .(م2006)محمود،التجاري  النشاط
 الظهور على االلكترونية التجارة ساعد الذي الهائل التكنولوجي التطور هذا وبدء  

 وهم والخدمات السلع من يحتاجون  ما شراء في األعمال رجال األخيرة وساعدتواالنتشار 
 عرض للمنتج كان وكذلك والجهد التكاليف أنواع من نوع أي تحمل دون  في بيوتهم جالسون 
 (.م2006)محمود، زائدة تكاليف تحمل دون  االلكترونية الصفحات خالل من خدماتهأو  بضائعه

 تحتيةال البنية في الفنية المعايير من مجموعة تستخدم بأنها االلكترونية التجارة وتتميز
 ومن االلكترونية، التجارة وعالم بيئة إلى الدخول يريد من لكل متاحة فرصة وإيجادلالتصاالت 

 نيةااللكترو  التجارة فسوق _ مذهل بشكل مجاالتها وتوسع تطور االلكترونية التجارة مظاهر تطور
 ثالً م الهند ففي بالشبكة، التوصيل على هائالً  الطلب أصبح حيث _دوالر تريليون  من تقدر بأكثر

 .(م2001طلب )أبوغزالة، مليون  نصف من بأكثر بالشبكة للتوصيل الطلبات حجم يقدر
والخدمات منهج حديث في األعمال موجه إلى السلع  بأنهاالتجارة اإللكترونية وتعرف 

وسرعة األداء، ويتضمن استخدام شبكة االتصاالت في البحث واسترجاع المعلومات من أجل 
 (.م2009)كتانه،قرار األفراد والمنظمات  اتخاذ دعم

 :لكترونيةإل ا التجارة أهمية 2.2.2
 : (م2003ومحمد، )عبدالقادر فيما يلي لكترونيةإلا التجارة أهمية تتضح

 األسواق إلى للوصول مسبوقة غير وسيلة تعد . 
 المناسب. الوقت في المناسبة المعلومات توفير على تعمل 
 والمعلومات. والخدمات السلع على الحصول في والجهد الوقت توفر 
 في أي مكان وفي اليوم في ساعة 24 معها التعامل يمكن حيث والمكان الزمان حاجز تتعدى 

 .العالم
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 :لكترونيةإل ا التجارة مقومات 2.2.3
في  ةللغاي متقدمة علمية إلنجازات ثمرة تمثل مفهومها من يتبين كما لكترونيةإلا التجارة

 من عدد علىن يعتمدا واستمرارها انتشارها أن كما ،بعضمع بعضها ال ومتكاملة عديدة مجاالت
 الذي التجارة من وازدهار هذا النوع لنمو األساسية المقومات أهم منف ،المهمة األخرى  المقومات

 )م2003وطوباش، الجديد )بلقاسم االقتصاد نسميه أن يمكن
 :التحتية أو األساسية البنية  2.2.3.1

 :يجب منها األهداف المرجوة يحقق بما وتنمو لكترونيةإلا التجارة تنشأ لكي انه 

 المدخالت الحاسوب وكذلك صناعة مجال في فعال صناعي قطاع ويدعمها يسندها أن .1
 .المجال هذا في تدخل التي العديدة المادية

 تعتمد ال التجارة هذه أن حيث الصلة ذات الصناعات بعض لدى االقتصاد يتوفر أن يجب .2
 (.حديثة اتصاالت قاعدة( التليفونات شبكة على بل الحاسوب وحده على

 بما جديد هو ما كل البتكار مستمران وتطوير علمي بحث قوامه يتطلب دعماوكل هذا  .3
 اقتصاد وجود يعتبر وكذلك فاعليتها وزيادة القائمة العناصر حسن استغالل إلى يؤدي

 .االنتشار على لكترونيةإلا التجارة يساعد متطور
 واألمان الثقة 2.2.3.2

التجارة  جوانبها عن من كثير في تختلف لكترونيةإلا التجارة إطار في التعامالت إن
 لسلعا لبعض بعملية التسليم وانتهاء لكترونيةإلا الوسائل عبر االتصال بعملية بدءا التقليدية

 كذلك. لكترونيةإلا عليها بالوسائل المترتبة المدفوعات تسوية من يصاحبها والخدمات وما
 :القانوني التنظيم 2.2.3.3

 هو ونيةلكتر إلا في التجارة المتعاملين لدى واألمان الثقة لزرع األساسية المقومات من لعل 
 لىع كافة المراحل في جوانبها المنظمة لمختلف القواعد يضع ومناسب مالئم قانوني تنظيم وجود

 :يتطلب الجديد االقتصاد من النوع الدولي وهذا المستوي  على وكذلك الوطني المستوى 
 .القائمة واالقتصادية والتجارية التشريعات المدنية على عديدة تعديالت إجراء .1
 ةالرقمي أو الرمزية التوقيعات إمكانية مثل مجاالت عدة في األحكام من الكثير استحداث .2

 التجارة. لهذه التعاقدية والضمانات العقود وتكوين بوسائلها المختلفة لكترونيةإلا والمدفوعات
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 :القتصادي الهيكل وتنويع تطوير 2.2.3.4

 يهف يدور ما وتعكس ما اقتصاد تعمل في وإنما فراغ من تنشأ ال لكترونيةإلا التجارة إن 
 يةاالقتصاد القطاعات مختلف تعبئة ذلك يتطلب ولكن المشترك التفاعل نحوو  التقدم نحو وتدفعه
 والتوزيع والتسويق اإلنتاج في خدمتها في تكنولوجيا المعلومات وتوظيف والخدمية المادية

 .المرتبطة والخدمات
 مثل في االنتشار لكترونيةإلا التجارة تساعد التي األخرى  المقومات بعض هناك*و 
 يلك جيد نظام رقابي وجود وكذلك المستمر والتعليم والتدريب المالئمة االقتصادية السياسات

 (.م2003ومحمد، القادر )عبد الشبكة خالل من السداد عملية يضمن

 :اإللكترونية التجارة مخاطر .1

 :(م2003)النعيمي، أهمها المخاطر منالعديد  لكترونيةإلا التجارة تواجه

بالنسبة  المعروفة غير األطراف مابين التجارة من النوع هذا في خاصة الموثوقية عدم -1
 .الكافية التجارية بالشهرة تتمتع ال والتي البعض لبعضهم

هذه  مثل في يحصل والذي العالمية الشبكات في والتطفلالقرصنة  من مأمن في ليست -2
 .االئتمان وبطاقات للحسابات السرية لألرقام والوصول المعلومات سرقة أجل من المواقع

 على الجنسيات ومتعددة الكبيرة والشركات الحكومات بعض قبل من الدولي التجسس وجود  -3
ر أسرا على الحصول يتم األمنية األسباب ذريعة تحت واألفراد الشركات بعض وتجارة أعمال

 المنافسين. للعمالء وتمريرها التجارية الصفقات
 الدول بعض في وجدت نإو  العالم، في الدول لكافة الملزمة والقوانين األنظمة وجود عدم -4

 هذا نأ علماً  . المشرع البلد في إال تصلح ال وبالتالي بينها، فيما تشريعها في تختلف فهي
 ة.الجغرافي واألقاليم الحدود يتعدى التجارة النوع من

 ولالد جميع في والمعلومات االتصاالت شبكات إليها تحتاج التي يةتالتح البنية توفر عدم -5
 .غيرها دون  العالم في الدول لبعض وحكراً  مقتصر مما يجعلها

 صالمتخص الكادر إلى باإلضافة إدارتها على يقوم الذي والتقني الفني الكادر إلى تحتاج -6
 .إضافية أعباء يحملها مما في إدارتها،

 لكترونية:إل ا التجارة معوقات .2

 خلدا لكترونيةإلا التجارة وجه في تقف ومعوقات لكترونيةإلا للتجارة عامة معوقات هناك
 (:م2005عواد والشيخ،)يمكن تقسيمها إلى ما يلي  فلسطين
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 لكترونيةإل ا التجارة لعملية العامة المعوقات 2.1

 :هما فئتين إلى لكترونيةإلا التجارة انتشار من تحد التي المعوقات تقسيم يمكن
 ومنها التقنية المعوقات: 
بها  معترف معايير وجود إلى بحاجة ماتزال الموثوقية والجودة والحماية األمن مشاكل .1

 .عالميا
 .لكترونيةإلا التجارة تطبيقات لمتطلبات كافية غير تزال ما االتصاالت سرعة .2
 .األولي مراحلها في مازالت لكترونيةإلا التجارة برمجيات تطوير أدوات .3
 .اتحمله الصغيرة للشركات يمكن ال والتي لكترونيةإلا التجارة لمشاريع العالية التكلفة .4
 ون بد تتم أن يمكن ال عالية كفاءة تتطلب والتي الطلبات تنفيذ بعملية المتعلقة المشاكل .5

 محوسبة. أو مخازن مؤتمتة
 ومنها التنظيمية و البيئية المعوقات: 
كترونية لإلا التجارة استخدام تعيق التي القيود أهم من والخصوصية والحماية باألمن االهتمام .1

 .والغش والخداع االحتيال خاللها من يتم كثيرة حاالت توجد حيث
 مع اليتعامالن والمشتري  البائع لكون  لكترونيةإلا التجارة عمليات في الثقة توفر عدم .2

 .الشبكة خالل من وإنما مباشر بشكل البعض بعضيهما
 .وغيرها كالضرائب والعامة القانونية بالسياسات المتعلقة القضايا من العديد حل عدم .3
 .لكترونيةإلا التجارة فوائد وقياس لتقييم واضحة منهجيات وجود عدم .4

 فلسطين في لكترونيةإل ا التجارة وجه في تقف التي المعوقات 2.2

حلس ( يلي ما منها فلسطين إلى المعلومات تكنولوجيا وصول دون  تحول معوقات هناك
 :(م2001وجربوع،

ال إ الخدمة هذه تدخل لم حيث الفلسطينية السلطة مناطق إلى كارد الفيزا خدمة دخول تأخير .1
 .األمان معايير توفر وعدم والنضوج الوعي عدم عن ناتج وذلك حديثا

 الرؤية بشأن وضوح وعدم سنوات سبع عن يزيد ال حيث فلسطين في نترنتالا خدمات حداثة .2
 تنترنالبخدمات ا الجمهور بتزويد الفلسطينية االتصاالت شركة تقوم حيث نترنتالا مستقبل
 .المعلومات أنظمة في المتخصصة الفلسطينية الشركات يضرب مما مباشرة

 .المعلومات أنظمة في المتخصصة الشركات قلة .3
 .رةمباش الصناعية األقمار استخدام من الفلسطينية الشركات تمنع التي اإلسرائيلية القيود .4
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 اإللكترونية:أشكال التجارة  2.2.4
 (م2009)كتانه،

 التجارة اإللكترونية بين مجموعة قطاع األعمال التجارية نفسها: .1

  Business to Businessومؤسسة إلكترونية التجارة اإللكترونية بين مؤسسةفي 
(B2B)  تقوم وحدات األعمال باستخدام شبكة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لتقديم طلبات

الشراء إلى مورديها وتسليم الفواتير، كما تقوم بإجراء عملية الدفع من خالل وسائل عدة مثل 
لشكل من أكثر أنواع التجارة اإللكترونية شيوعا استخدام بوابات الدفع اإللكترونية. ويعتبر هذا ا

ويطبق بين مؤسسات األعمال داخل الدولة، أو مع مؤسسات األعمال خارج الدولة، حيث يتم 
 .إجراء كافة المعامالت التجارية إلكترونيًا بما في ذلك تبادل الوثائق إلكترونياً 

 :بين مؤسسة األعمال والمستهلكالتجارة اإللكترونية  .2

 توجد على شبكة اإلنترنت العالمية مواقع للتجارة اإللكترونية بين مؤسسة األعمال 
وتقوم هذه المواقع بتقديم كافة أنواع السلع  Customer  Business to (B2C) والمستهلك

باستعراض كافة السلع والخدمات المتاحة وتنفذ إجراءات البيع  والخدمات، كما تقوم هذه المواقع
والشراء، حيث يعتبر من أجل إتمام عمليات البيع  بطاقات االئتمانوالشراء، كما يتم استخدام 

استخدام بطاقات االئتمان في عملية الدفع أكثر شيوعًا واستخدامًا بين المستهلك ومؤسسات 
األعمال، إضافة إلى إيجاد وسائل دفع إلكترونية أخرى ومطبقة بشكل واسع مثل الشيكات 

بل الطرفين اإللكترونية ودفع النقد عند التسليم، أو أي طريقة أخرى يتم االتفاق عليها من ق
 .العالقةأصحاب 

 :التجارة اإللكترونية بين مؤسسة األعمال والحكومة .3

  Business to Governmentبين مؤسسة األعمال والحكومة  اإللكترونيةفي التجارة 
(B2G)   تقوم الحكومة بعرض اإلجراءات واللوازم والرسوم ونماذج المعامالت على شبكة

اإلنترنت بحيث تستطيع مؤسسات األعمال أن تطلع عليها من خالل الوسائل اإللكترونية وأن 
تقوم بإجراء المعامالت إلكترونيًا بدون التعامل مع مكاتب المؤسسات والدوائر الحكومية، وتقوم 

 إلتمام تلك المعامالت إلكترونيًا. بالحكومة اإللكترونيةبالعمل على ما يسمى الحكومة اآلن 
 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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  : بين المستهلك والحكومةالتجارة اإللكترونية  .4

 Government to Customer (G2C)اإللكترونية بين المستهلك والحكومة  التجارةفي 
حيث تتم إلكترونيًا بدون الحاجة  الضرائبيتم بين المستهلك واإلدارة المحلية، مثل عملية دفع  

 .ألن يقوم المستهلك بمراجعة الدوائر الحكومية الخاصة بذلك

 الخدمات اإللكترونية 2.2.5
 لكترونيةإ اتصالهي تلك الخدمات التي يقدمها البنك إلكترونيًا وذلك من خالل شبكات 

 البنوك تحددها التي العضوية لشروط وفقا ،فيها المشاركين على إليها الدخول صالحية تقتصر
 .(م2003)توفيق،الويب شبكة على المنافذ حدأ خالل من
 (:م2003ومحمد، عبد القادر) الكترونيإ البنوك طرف من المقدمة الخدمات أهم .1
 .المصرفي الهاتف -1
 .لألموال لكترونيإلا حويللتا -2
 . العميل مع المباشرة المصرفية النظم -3
 .المصرفي النترنتا -4
 .(SMSالقصيرة )الرسائل  -5
 المصرفي الهاتف .1

 الهاتف خدمة البنوك أنشئت العالمي المستوى  على المصرفية الخدمات تطور مع
 حيث األخرى  الخدمات بعض أو حساباتهم عن االستفسار في العمالء طوابير لتفادي المصرفي

 .يوميا ساعة 24 الخدمة هذه تستمر
 اختصارها يمكن والتي للعمالء المصرفي الهاتف يقدمها التي الخدمات صور عددتت ولقد

 :يلي فيما

 طريق رقم عن بالبنك الهاتفية االتصاالت خالل ومن خالله من يتم :المباشر الحساب خدمة .1
مثل  دائنيه لصالح بالدفع األمر أو األموال تحويل أو سحب من العميل سري خاص يمكن

 يطلبها التي المعلومات جميع عن االستفسار يمكن كما أو الكهرباء الهاتف فاتورة سداد
 .العميل

ال لالتص بالعميل خاص كمبيوتر خالل من وتتم والبنك العميل بين المباشرة الصوتية الخدمة .2
 .بالبنك الخاص الكمبيوتر مع مباشرة

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8
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 لألموال لكترونيإل ا التحويل 2.
 يينلمال لكترونيإلا التداول تتولى حاسبات شبكة في المشاركة في البنوك من العديد تقوم

 هذه تؤدي وبذلك المصارف مختلف بين والمدينة الدائنة العمليات لمختلف المحاسبية القيود
 من عالية وبدرجة سرعة أكثر بشكل وذلك المصرفية المقاصة لغرف التقليدي الدور الخدمة
 مختلف لتشمل الصناعية األقمار باستخدام المصرفية التسويات نطاق مد المتوقع ومن الكفاءة
 .العالمية البنوك

 بين والتسويات المدفوعات وتعجيل تسهيل إلى لألموال لكترونيإلا التحويل نظام ويهدف
 .للعمالء أفضل خدمات تقديم يكفل بما المصارف

  العميل مع المباشرة المصرفية النظم 3.
 ئهاعمال مع المباشرة المصرفية النظم تطبيق في الكبرى  العالمية البنوك من مجموعة بدأت

 يلالعم يتمكن النظام هذا خالل ومن المكتب في أو المنزل في المتواجد اآللي الحاسب خالل من
 حسابات إلى حسابه من األموال تحويالت مثل الروتينية المصرفية العمليات معظم إجراء من

 الصرف إيقاف وطلبات الفواتير مختلف ودفع الحساب كشف عن االستفسار وكذلك أخرى 
 . الخدمات من وغيرها

 المصرفي لنترنتا 4.
 لبنوكا مستوى  على سواء كبيرة أهمية له نظام المنزلي البنك على القائم االنترنت نظام إن

 االنترنت على خط إقامة أن يذكر االنترنت خطوط على يتوفرون  الذين العمالء مستوى  على أو
 :يلي فيما أشكاله تتعدد كما للبنك فرع إقامة من تكلفة أرخص يعتبر

 .المصرفية الخدمات عن اإلعالنية لكترونيةإلا النشرات أشكال من بسيط شكل .1
 .بأرصدتهم الخاصة بالمعلومات العمالء إمداد .2
 .إلكترونيا المسحوبة للكمبياالت العمالء دفع طرق  تقديم .3
 .للعمالء (وسندات أسهم) المالية المحافظ إدارة كيفية .4
 .المختلفة العمالء حسابات بين األموال تحويل طرق  .5
 (SMSالرسائل القصيرة ).5

تعتبر هذه الخدمة من الخدمات التي يقدمها البنك إلكترونيا عن طريق جهاز المحمول 
 ويتم االشتراك بهذه الخدمة من خالل طلب يتم تعبئته من قبل العميل لدى البنك.

 



30 
 

 :وسائل الدفع لنقود إلكترونية 2.2.6
 (م2003)توفيق،

 اولا: بطاقات تقليدية )بالستيكية مزودة من الخلف بشريط ممغنط( 

ويقتصر استخدامها خصما علي حسابات دائنة للعمالء  Debit Cardsبطاقات خصم  .1
 )تصدر من قبل مؤسسات دولية او محلية(.

سابات مدينة وفقا للحدود ويتم استخدامها خصما علي ح Credit Cardsبطاقات االئتمان  .2
 )تصدر من قبل مؤسسات دولية او محلية(. تستخدم الوحدات الطرفية لنقاط البيع المقررة

ي البطاقات )أ( ، )ب(  كوسائط التصال حائزي البطاقات بشبكة االتصال اإللكترونية، الت
تكون في اغلب االحيان خط تليفوني بالبنك يتيح نقل بيانات البطاقة والتعامل لنظام 

رسم  البطاقة بناء علي طلب العميل مقابل بإصدار. ويقوم االخير المعلومات المحاسبي للبنك
يتضمن رقم  Statementاشتراك وتجديد سنوي، وبموافاة حائز البطاقة شهريا بكشف حساب 

ؤها اجرا البطاقة وحد االئتمان، وبالنسبة لكل معاملة تاريخها ورقمها وتوصيفها وقيمتها بعملة
سداد بحق وتاريخ استحقاق هذا الرصيد. ويقوم مالك البطاقة وبالعملة المحلية والرصيد المست

ي يوما التالية او جزء منه فتحتسب فوائد مدينة عل 25الرصيد المدين المستحق خالل الـ 
ات رصيد كشف الحساب بالكامل. كما يتم احتساب فوائد مدينة علي المسحوبات النقدية لبطاق

 الماستر اعتبارا من تاريخ السحب.    
يصدرها البنك  Automatic Teller Machines (ATM)االلي  الصرافالت أاقات بط .3

فة لمختللعمالئه لتنفيذ بعض العمليات المصرفية المحدودة )التقليدية والمبتكرة( من منافذه ا
في  )ليس من خالل االنترنت(. وتتيح هذه البطاقة للعمالء التعامل مع حساباتهم طرف البنك

 24عيد العمل الرسمية او غيرها وخالل االجازات والعطالت علي مدار اي وقت سواء في موا 
طلب  –طلب دفتر الشيكات  –االيداع  –السحب  –ساعة )خدمات: االستفسار عن الرصيد 

لتحويل من حساب ا –غيير الرقم السري ت –باعة كشف حساب مختصر ط –كشف حساب 
 شهرية(.سداد االلتزامات ال – ألخر

في  شهريةاإللكترونية المبتكرة: كبطاقة انترنت التي تتيح سداد االشتراكات ال بطاقات الخدمات .4
الت القنوات الفضائية وفواتير التليفون المحمول والمشتريات عبر االنترنت، او في المعام

للحصول علي السلع  Face to non faceالتجارية التي تتم في غير وجود العميل 
 نت او الشراء عن طريق البريد او التليفون.والخدمات من خالل شبكة االنتر 
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 لكترونية(إ: بطاقات غير تقليدية )بالستيكية مزودة بشريحة ثانياا 
بطاقات القيمة المخزنة كالبطاقات الذكية او غيرها وذلك بالسماح بتخزين وحدات من 

هذه البطاقات او علي وسائط إلكترونية مثل الحاسب الشخصي للعميل حيث يتم  النقود علي
 مدفوعات بتحويلها إلجراءلهذا الغرض، وتستخدم هذه النقود  Softwareتحميله ببرنامج خاص 

يات المقابلة. كما تتميز البطاقات االخيرة بمستو  باألطرافالي الوسائط اإللكترونية الخاصة 
 .اشتراكها في اكثر من نوعية واحدة من الخدمات وبإمكانيةمختلفة من االمان 
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 المبحث الثالث
 نظم المعلومات المحاسبية

 مقدمة  2.3.1
يمكن النظر للمحاسبة على أنها نظام للمعلومات يساهم مع بقية أنظمة المعلومات 

 لرقابةلغايات التخطيط وااألخرى لدى المنشأة في توفير المعلومات التي تحتاجها إدارة المنشأة 
رجية والتنسيق واتخاذ القرارات كما يساهم في توفير بعض المعلومات التي تحتاجها الجهات الخا

مثل المساهمين والمقرضين والمحليين الماليين وغيرهم وكأي نظام معلوماتي البد من وجود 
مستندات ته من خالت لهذا النظام ومعالجة ومخرجات ويستمد النظام المحاسبي مدخالدم

ف تختل العمليات المالية والغير المالية داخل المنظمة وخارجها ثم يقوم بمعالجتها بطرق متعددة
 باختالف الغاية من البيانات وطبيعة مستخدمي البيانات والمنشأة ذات العالقة ويتم تقديم

ير رير مالية وغتتخذ في معظم الحاالت تقا مخرجات نظام المعلومات المحاسبية بأشكال مختلفة
 .(م2009)الرماحي، مالية منتظمة وغير منتظمة

مجموعة من المكونات المربوطة مع  ابأنهنظم المعلومات  (م2003،قاسم)ويعرف 
، وإيصال هذه المعلومات إلى من أجل إنتاج المعلومات المفيدة بعضها البعض بشكل منتظم

 في أداء الوظائف الموكلةمساعدتهم  من أجل الشكل المالئم، والوقت المناسب،المستخدمين ب
بأنها أحد مكونات تنظيم إداري يختص  نظم المعلومات المحاسبية . في حين أنه عرفإليهم

بجمع، وتبويب ومعالجة وتحليل ،وتوصيل المعلومات المالية والكمية التخاذ القرارات إلى 
 .األطراف الداخلية والخارجية

 :المحاسبيةوظائف نظم المعلومات  2.3.2
 :(م2009)الرماحي، 

ت تجميع بياناعمليات المنشأة بكفاءة وفعالية )جمع وتخزين البيانات المتعلقة بأنشطة و   -1
 .وثائق األصلية(العمليات بوساطة ال

 .التصنيف والتلخيص ...الخ )عمليات المعالجة(و الجة البيانات عبر عمليات الفرز مع  -2
 ليةم الماالقوائك:القرار وتوفيرها للمستفيدين )توليد المعلومات(اذ توليد معلومات مفيدة التخ  -3

 .التقارير اإلداريةو 
تأمين الرقابة الكافية التي تؤكد تسجيل ومعالجة البيانات المتعلقة بأنشطة األعمال بدقة   -4

األصول  ىبة فعالة عل)تأمين رقا،وتؤكد أيضَا حماية هذه البيانات وأصول المنشأة األخرى 
 .ات(والبيان
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 :المحاسبية المعلومات نظامى عل اإللكترونية التجارة أنظمة تأثير 2.3.3
 يمكن بصفة عامة القول بأن نظام المعلومات المحاسبية يتأثر كثيرا بممارسة أنظمة 

تاج مة إنالتجارة اإللكترونية، وذلك باعتبار أن هناك ارتباطا وثيقا بين كل من نظم التجارة وأنظ
 :(م2003)توفيق، المعلومات. ويمكن تصنيف أهم هذه التأثيرات علي النحو التالي

ات علومنظام الم ىلكترونية علإل للتشغيل ولممارسة أنظمة التجارة ا التأثيرات العامة -أ
 المحاسبية:

 بةالمحاس بخاصية منها، بالمصرفية الفوري  البنك أنظمة خاصة وبصفة اآللية، األنظمة تمتع -1
 .اإللكترونية

 لمرتبطةا نشرها( وتاريخ المالية القوائمى عل المطبوع التاريخ بين التأخير)المدة مدة انخفاض -2
 .الشبكةى عل اإللكتروني باإلفصاح يتعلق فيما المالئم التوقيت بخاصية

 .لكترونياإل المتجر تنفيذ أدوات بكل وتزويدها وتحديثها وصيانتها المواقع إنشاء تكلفة ارتفاع -3
 .لفوري ا البنك بأنظمة المستخدم جهزةاأل لتشغيل الالزمة البرامج وتحديثير تطو  تكلفة ارتفاع -4
 وتعبئتها المحاسبة في المتخصصة االنترنت مواقع وصفحات البرمجيات من العديد تطوير -5

 ئيسير  كمقوم الشبكة دخول ،كذلك اإللكترونية الشبكة عبر كثيرة أماكن في وإنزالها وتداولها
  .المعاصر المحاسبية المعلومات لنظام والمحاسبية المستندية الدورات تصميم في

 عبر خدمات وتلقي توفير عند االسترشادية المسئوليات من العديد والعميل البنك يتحمل -6
 .ةشبكال

 نظام ضمني اإللكترون الذكاء نظم عن الناتجة الخبرة نظم تكنولوجيا إدخال في التوسع -7
 .المحاسبية المعلومات

 .المقدمة اإللكترونية للخدمة الفني الدعم بشأن خارجية مصادر علي البنك اعتماد إمكان -8
 الخدمات وطالبي والمقترضين المودعين العمالء من أعرض لقاعدة البنوك وصول إمكان -9

 . والمبتكرة الجديدة الخدمات وإيصال تقديم لسرعة باإلضافة المصرفية،
 محلياً  التجزئة عمليات وتكاليف بالبنوك التشغيل تكاليف وخفض البنك أداء كفاءة زيادة -10

 .ودولياً 
 :مدخالت نظام المعلومات المحاسبية ىلكترونية علإل يق أنظمة التجارة اأثر تطب -ب

 إلى مدخالت نظام المعلومات المحاسبية ىلكترونية علإلتطبيق أنظمة التجارة ايؤدى 
 .الفورية األنظمة في كامل شبه بشكل وتغيرها المدخالت حجم  انخفاض
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 :مخرجات وتقارير نظام المعلومات المحاسبية لكترونية عليإل أثر تطبيق أنظمة التجارة ا -ت

 :إلى نظام المعلومات المحاسبية خرجاتم ىلكترونية علإلتطبيق أنظمة التجارة ايؤدى  

 لهاوشمو  العام، الغرض ذات المالية التقارير كل علي اإللكتروني اإلفصاح تطبيق في التوسع .1
 والفترية. السنوية المالية التقارير من لكل

 مختلفة.من خالل الشبكة بأنماط  وتنوع نمط المخرجات وشمولها لتقارير فوريةزيادة  .2
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

 :مقدمةال 3.1
 ا يـتم مـن خاللـه انجـاز الجانـب التطبيقـي مـنة الدراسـة وإجراءاتهـا محـورا رئيسـتعتبر منهجي

الدراســة، وعــن طريقهــا يــتم الحصــول علــى البيانــات المطلوبــة إلجــراء التحليــل اإلحصــائي للتوصــل 
حقـق إلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيـات الدراسـة المتعلقـة بموضـوع الدراسـة، وبالتـالي ت

 األهداف التي تسعى إلى تحقيقها. 
الدراسـة، وكـذلك أداة وعينـة ومجتمـع  متبـعنهج الللمـتناول هذا الفصل وصفا لك بناء على ذ

وينتهـــي  ،، ومـــدى صـــدقها وثباتهـــاوكيفيـــة بنائهـــا وتطويرهـــا عـــدادهاإ الدراســـة المســـتخدمة وطريقـــة 
يلـي  اوفيم، واستخالص النتائجلبيانات الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل ا

 .وصف لهذه اإلجراءات

 منهج الدراسة: 3.2
 حـاولي الـذي التحليلـي الوصـفي المـنهج باسـتخدام الباحـث قـام الدراسـة أهـداف تحقيـق أجل من

 التـي واآلراء مكوناتهـا بـين العالقـةو  بياناتهـا، وتحليـل الدراسـة، موضـوع الظـاهرة وصـف خاللـه مـن

 .تحدثها التي واآلثار تتضمنها التي والعمليات حولها تطرح

 الباحث مصدرين أساسين للمعلومات: استخدموقد 
مصـــادر  ىإلـــ للدراســـةفـــي معالجـــة اإلطـــار النظـــري  ه الباحـــث: حيـــث اتجـــالمصـــادر الثانويـــة .1

وريات البيانــات الثانويــة والتــي تتمثــل فــي الكتــب والمراجــع العربيــة واألجنبيــة ذات العالقــة، والــد
اســـات الســـابقة التـــي تناولـــت موضـــوع الدارســـة، والبحـــث والمقـــاالت والتقـــارير، واألبحـــاث والدر 

 والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.

نـات جمـع البيا ىإل وانب التحليلية لموضوع الدراسة لجأ الباحث: لمعالجة الجالمصادر األولية .2
 للدراسة، صممت خصيصاً لهذا الغرض. األولية من خالل اإلستبانة كأداة رئيسة

 

  الدراسة :مجتمع  3.3
علـى مشـكلة  مجتمع الدراسة يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحـث، وبنـاءً 

ـــة فـــي قطـــاع غـــزة، والـــذين  وأهـــدافهاالدراســـة  فـــان المجتمـــع المســـتهدف يتكـــون مـــن البنـــوك العامل
 بنك12يتعاملون مع التجارة االلكترونية، والبالغ عددهم
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 عينة الدراسة:3.4
، حيـث تـم توزيـع االسـتبانة علـى كـل مـن بنـك  المسـح الشـاملقام الباحـث باسـتخدام طريقـة 

ـــكفلســـطين  االســـالمي الفلســـطيني وبنـــك األردن والبنـــك االســـالمي العربـــي وبنـــك االســـتثمار  والبن
العينة على ذلك بسبب اعتذار البنـوك األخـرى عـن التعـاون مـع الباحـث وتـم  واقتصرتالفلسطيني 
 بانة على كل من قسم المحاسبة وقسم تكنولوجيا المعلومات داخل البنوك.توزيع االست

 نسبة االنجاز عدد االستبانات التي تم توزيعها
54 80% 

 

 :أداة الدراسة 3.5
 أثــر التجــارة اإللكترونيــة علــى تطــوير نظــم المعلومــات المحاســبية " حــول إســتبانةتــم إعــداد 

فقـرة، موزعــه علــى  38 "، حيـث تتكــون مــن قطـاع غــزة()دراسـة تطبيقيــة علـى البنــوك العاملـة فــي 
 خمسة مجاالت هي:

ألنظمة  في تحسين معايير الجودةيساهم  المصرفية التجارة اإللكترونيةأن : المجال األول
 ( فقرات.8، ويتكون من )المعلومات المحاسبية

النظام  اجراءات ادخال بياناتيؤثر على التجارة اإللكترونية أن ممارسة : المجال الثاني
 ( فقرات.7، ويتكون من )المحاسبي

كون ، ويتبييؤثر على مخرجات النظام المحاسالتجارة اإللكترونية أن ممارسة  المجال الثالث:
 ( فقرات.8من )

ويتكون من  ،تؤثر الحوالت اللكترونية على جودة نظم المعلومات المحاسبية: المجال الرابع
 ( فقرات.7)

ن ميتكون و ، تؤثر القنوات اللكترونية على جودة نظم المعلومات المحاسبية: المجال الخامس
 ( فقرات.8)

مقيـــاس ليكـــرت الخماســـي لقيـــاس اســـتجابات المبحـــوثين لفقـــرات االســـتبيان  اســـتخدامتـــم وقــد 
 (:3.1حسب جدول )
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 الخماسي (: درجات مقياس ليكرت3.1جدول )

 االستجابة
 موافق بدرجة قليلة

 جداً 
موافق بدرجة 

  قليلة
موافق بدرجة 

 متوسطة
موافق بدرجة 

 كبيرة
موافق بدرجة كبيرة 

 جداً 
 5 4 3 2 1 الدرجة

سبي " وبذلك يكون الوزن الن موافق بدرجة قليلة جداً " ( لالستجابة 1اختار الباحث الدرجة )
 % وهو يتناسب مع هذه االستجابة.20في هذه الحالة هو

 :"الصدق الظاهري" المحكمينآراء صدق  -1

 مجـال فـي المتخصصـين المحكمـين مـن عـدًدا الباحـث يختار أن هويقصد بصدق المحكمين "
علـى  االسـتبانةعـرض حيـث تـم  (107 م،2010)الجرجـاوي، "الدراسـة موضـوع المشكلة أو الظاهرة

وقـــد  المحاســـبة ومنهجيـــة البحـــث العلمـــي متخصصـــين فـــي  4المحكمـــين تألفـــت مـــن مـــنمجموعـــة 
آلراء المحكمــين وقــام بــإجراء مــا يلــزم مــن حــذف وتعــديل فــي ضــوء المقترحــات  الباحــثاســتجاب 

 المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية 
 صدق المقياس: -2

 Internal Validityأول: التساق الداخلي 

مـع المجـال الـذي  االسـتبانةيقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقـرة مـن فقـرات 
ب وذلك من خالل حسا لالستبانةتنتمي إلية هذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي 

 والدرجة الكلية للمجال نفسه. االستبانةمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت 
التجــارة أن ممارسـة "  مجـالاالرتبــاط بـين كـل فقـرة مــن فقـرات  ( معامـل3.2) جـدوليوضـح 

" والدرجـة  فـي تحسـين معـايير الجـودة ألنظمـة المعلومـات المحاسـبيةيسـاهم المصرفية اإللكترونية 
 α ≤0.05  معنويــة مســتوى ، والــذي يبــين أن معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد الكليــة للمجــال

 لما وضع لقياسه. صادقاوبذلك يعتبر المجال 
التجارة اإللكترونية أن ممارسة " مجال الرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل: (3.2جدول )
 والدرجة الكلية للمجال"  في تحسين معايير الجودة ألنظمة المعلومات المحاسبيةيساهم المصرفية 

 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

1.  
 إلـي المحاسبية المعلومات نظم في اإللكترونية التجارة عمليات إدخال يؤدى

 التقييم و الرقابة أساليب تحسين و تطوير
.675 *0.000 

2.  
 إلـي المحاسبية المعلومات نظم في اإللكترونية التجارة عمليات إدخال يؤدى

 العالقة صاحبة الجهات جميع قبل من للموضوعية الوصول
.776 *0.000 
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 الفقرة م

ن  و
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3.  
إنشــــاء نظــــم معلومــــات محاســــبية  ىيــــؤدى اســــتخدام التجــــارة اإللكترونيــــة إلــــ

 0.000* 763. .نظام رقابة،...الخ( ،متكاملة )نظام تكاليف

4.  
اســـتخدام نظـــم معلومـــات محاســـبية  ىيـــؤدى اســـتخدام التجـــارة اإللكترونيـــة إلـــ

 .محوسبة وموحدة في جميع البنوك
.462 *0.003 

5.  
المحاســبية يســاهم إدخــال عمليــات التجــارة اإللكترونيــة فــي نظــم المعلومــات 

 .إلى إطفاء صفة السهولة بالتعامل مع آليات النظام المحوسبة
.610 *0.000 

يــــؤدى اســــتخدام التجــــارة اإللكترونيــــة فــــي نظــــم المعلومــــات المحاســــبية إلــــى   .6
 .مواكبة النظام لألنظمة العاملة بالبنوك على الصعيد الدولي

.742 *0.000 

7.  
التجــارة اإللكترونيــة تســهل  نظــم المعلومــات المحاســبية المســتخدمة ألغــراض

 .عملية اإلفصاح
.605 *0.000 

 0.000* 662. نظم المعلومات المحاسبية والتجارة االلكترونية تتطور وتنمو بسرعة كبيرة.  .8

 . α ≤0.05 داللة  مستوى االرتباط دال إحصائيًا عند  *

التجــارة ( معامـل االرتبــاط بـين كـل فقـرة مــن فقـرات مجـال " أن ممارسـة 3.2جـدول )يوضـح 
ذي " والدرجـة الكليـة للمجـال، والـ النظـام المحاسـبياجـراءات ادخـال بيانـات يـؤثر علـى اإللكترونية 

ا وبذلك يعتبر المجال صادق α ≤0.05 يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
 لما وضع لقياسه.

يؤثر التجارة اإللكترونية أن ممارسة  "مجال الرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل: (3.3جدول )
 والدرجة الكلية للمجال"  النظام المحاسبي اجراءات ادخال بيانات على

 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

1.  
 ســـهولة إلـــى المحاســـبية المعلومـــات نظـــم فـــي اإللكترونيـــة التجـــارة إدخـــال يـــؤدى

 المحاسبية البيانات إدخال إجراءات
.714 *0.000 

 إدخــــال إلـــى المحاســــبية المعلومـــات نظــــم فـــي اإللكترونيــــة التجـــارة إدخــــال يـــؤدى  .2
  متكامل بشكل المحاسبية البيانات

.801 *0.000 

3.  
 تقليــــل إلــــى المحاســــبية المعلومــــات نظــــم فــــي اإللكترونيــــة التجــــارة إدخــــال يــــؤدى

 المحاسبية البيانات إدخال في األخطاء
.597 *0.000 
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 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت
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ية 
مال

لحت
ة ا

قيم
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(
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4.  
 إدخــــال إلـــى المحاســــبية المعلومـــات نظــــم فـــي اإللكترونيــــة التجـــارة إدخــــال يـــؤدى
 المحاسبية المعلومات في الموثوقية خاصية توليد في تساهم محاسبية بيانات

.672 *0.000 

5.  
 إدخــــال إلـــى المحاســــبية المعلومـــات نظــــم فـــي اإللكترونيــــة التجـــارة إدخــــال يـــؤدى
  المحاسبية المعلومات في المالئم التوقيت توليد في تساهم محاسبية بيانات

.768 *0.000 

 إدخــــال إلـــى المحاســــبية المعلومـــات نظــــم فـــي اإللكترونيــــة التجـــارة إدخــــال يـــؤدى  .6
 منفعتها من أقل تكلفتها محاسبية بيانات

.419 *0.008 

7.  
 إدخــــال إلـــى المحاســــبية المعلومـــات نظــــم فـــي اإللكترونيــــة التجـــارة إدخــــال يـــؤدى
 المقارنات عمل في تساهم محاسبية بيانات

.567 *0.000 

 .α ≤0.05 داللة  مستوى االرتباط دال إحصائيًا عند  *

تجــارة ال( معامـل االرتبــاط بـين كـل فقـرة مــن فقـرات مجـال " أن ممارسـة 3.3جـدول )يوضـح 
ن " والدرجـة الكليـة للمجـال، والـذي يبـين أ المحاسـبيمخرجات النظام جودة يؤثر على اإللكترونية 

وبــذلك يعتبـر المجــال صـادقا لمــا  α ≤ 0.05 معـامالت االرتبـاط المبينــة دالـة عنــد مسـتوى معنويــة 
 وضع لقياسه.

يؤثر التجارة اإللكترونية أن ممارسة " مجال الرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل: (3.4جدول )
 والدرجة الكلية للمجال"  النظام المحاسبيمخرجات جودة على 

 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 الوقـــت فـــي المحاســـبية المعلومـــات مخرجـــات إيصـــال إلـــى اإللكترونيـــة التجـــارة اســـتخدام يـــؤدى   .1
 القرارات لمتخذي المناسب

.708 *0.000 

 0.000* 823. صحيحة محاسبية معلومات مخرجات توفير إلى اإللكترونية التجارة استخدام يؤدى  .2

 بمســتندات مؤيــدة محاســبية معلومــات مخرجــات تــوفير إلــى اإللكترونيــة التجــارة اســتخدام يــؤدى  .3
  ثبوتية

.837 *0.000 

 0.000* 869. قارنةللم بالقابلية تتصف محاسبية معلومات مخرجات توفير إلى اإللكترونية التجارة استخدام يؤدى  .4

 0.000* 801.  بالفهم تتصف محاسبية معلومات مخرجات توفير إلى اإللكترونية التجارة استخدام يؤدى  .5

 0.000* 891.  الكمي للقياس قابلة محاسبية معلومات مخرجات توفير إلى اإللكترونية التجارة استخدام يؤدى  .6

 0.000* 881. شاملة محاسبية معلومات مخرجات توفير إلى اإللكترونية التجارة استخدام يؤدى  .7

 0.000* 895.  دقيقة محاسبية معلومات مخرجات توفير إلى اإللكترونية التجارة استخدام يؤدى  .8

 . α ≤0.05 داللة  مستوى االرتباط دال إحصائيًا عند  *
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( معامـــل االرتبـــاط بـــين كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات مجـــال " تـــؤثر الحـــواالت 3.4جـــدول )يوضـــح 
" والدرجــــة الكليـــة للمجــــال، والــــذي يبــــين أن  المحاســــبية المعلومــــاتااللكترونيـــة علــــى جــــودة نظـــم 

وبــذلك يعتبــر المجــال صــادقا لمــا  α ≤0.05 معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة 
 وضع لقياسه.

" تؤثر الحوالت اللكترونية على جودة مجال الرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل: (3.5جدول )
 والدرجة الكلية للمجالنظم المعلومات المحاسبية " 

 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

1.  
يــؤدى اســتخدام الحــواالت االلكترونيــة إلــى تــوفير الوقــت والجهــد فــي جــودة نظــم 

 المعلومات المحاسبية.
.827 *0.000 

2.  
يؤدى استخدام الحواالت االلكترونية إلى توفير االيدي العاملة من اجل الوصـول 

 الى بيانات محاسبية سليمة.
.694 *0.000 

3.  
يـــؤدى اســـتخدام الحـــواالت االلكترونيـــة إلـــى تـــوفير الدقـــة فـــي البيانـــات المحاســـبية 

 الخاصة بالحواالت.
.939 *0.000 

4.  
اســـتخدام الحـــواالت اإللكترونيـــة إلـــى الوصـــول الـــى تقـــارير ســـليمة خاصـــة  يـــؤدى

 بالبيانات المحاسبية الخاصة بالحواالت.
.926 *0.000 

يــؤدى اســتخدام الحــواالت اإللكترونيــة إلــى تــوفير مــدخالت ومخرجــات معلومــات   .5
 محاسبية تتصف بالفهم.

.895 *0.000 

6.  
تـوفير معلومـات محاسـبية قابلـة للقيـاس يؤدى استخدام الحـواالت اإللكترونيـة إلـى 

 الكمي.
.906 *0.000 

 0.000* 917. يؤدى استخدام الحواالت اإللكترونية إلى توفير معلومات محاسبية شاملة.  .7

 . α ≤0.05 داللة  مستوى االرتباط دال إحصائيًا عند  *

ــــوات 3.5جــــدول )يوضــــح  ــــؤثر القن ــــرات مجــــال ت ــــرة مــــن فق ــــين كــــل فق ــــاط ب ( معامــــل االرتب
" والدرجــــة الكليـــة للمجــــال، والــــذي يبــــين أن  المحاســــبية المعلومــــاتااللكترونيـــة علــــى جــــودة نظـــم 

وبــذلك يعتبــر المجــال صــادقا لمــا  α ≤0.05 معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة 
 وضع لقياسه.
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تؤثر القنوات اللكترونية على جودة  "مجال الرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل: (3.6جدول )
 والدرجة الكلية للمجالنظم المعلومات المحاسبية " 

 الفقرة م
ن  و

رس
 بي

مل
معا

 
باط

الرت
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ية 
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ة ا
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1.  
ـــة إلـــى تـــوفير الوقـــت والجهـــد فـــي جـــودة نظـــم  ـــوات االلكتروني يـــؤدى اســـتخدام القن

 المحاسبية.المعلومات 
.823 *0.000 

2.  
يـؤدى اسـتخدام القنـوات االلكترونيـة إلـى تـوفير االيـدي العاملـة مـن اجـل الوصـول 

 الى بيانات محاسبية سليمة.
.484 *0.002 

3.  
يــــؤدى اســــتخدام القنــــوات االلكترونيــــة إلــــى تــــوفير الدقــــة فــــي البيانــــات المحاســــبية 

 الخاصة بالحواالت.
.822 *0.000 

القنــــوات اإللكترونيــــة إلــــى الوصــــول الــــى تقــــارير ســــليمة خاصــــة يــــؤدى اســــتخدام   .4
 بالبيانات المحاسبية الخاصة بالحواالت.

.877 *0.000 

5.  
ـــوفير مـــدخالت ومخرجـــات معلومـــات  ـــة إلـــى ت ـــوات اإللكتروني يـــؤدى اســـتخدام القن

 محاسبية تتصف بالفهم.
.858 *0.000 

6.  
محاســبية قابلــة للقيــاس  يــؤدى اســتخدام القنــوات اإللكترونيــة إلــى تــوفير معلومــات

 الكمي.
.726 *0.000 

7.  
يــؤدى اســتخدام القنــوات اإللكترونيــة إلــى عــدم الثقــة مــن قبــل العمــالء بالمعــامالت 

 االلكترونية.
.520 *0.001 

8.  
تــــوفر القنــــوات االلكترونيــــة مصــــدرًا هامــــًا لتوثيــــق العمليــــات االلكترونيــــة وســــرعة 

 0.000* 764. الحصول على البيانات.

 . α ≤0.05 داللة  مستوى االرتباط دال إحصائيًا عند  *
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 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهـداف التـي تريـد 
ارتبــاط كــل مجــال مــن مجــاالت الدراســة بالدرجــة الكليــة لفقــرات  ىاألداة الوصــول إليهــا، ويبــين مــد

 اإلستبانة.
( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلسـتبانة دالـة إحصـائيًا 3.7يبين جدول )

 لقياسه. تلما وضع صادقهعتبر جميع مجاالت اإلستبانة توبذلك  α ≤0.05 معنوية  مستوى عند 
 

 درجة كل مجال من مجالت اإلستبانة والدرجة الكلية لإلستبانة الرتباط بينمعامل : (3.7جدول )

 المجال
معامل 
 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)الحتمالية

 أن ممارسة البنوك التجارية الفلسطينية ألنشطة التجارة اإللكترونية
 يساهم في تحسين معايير الجودة ألنظمة المعلومات المحاسبية

.763 *0.000 

ر يؤث أن ممارسة البنوك التجارية الفلسطينية ألنشطة التجارة اإللكترونية
 0.000* 868. على مدخالت النظام المحاسبي

ر يؤث أن ممارسة البنوك التجارية الفلسطينية ألنشطة التجارة اإللكترونية
 على مخرجات النظام المحاسبي

.861 *0.000 

 0.000* 734. جودة نظم المعلومات المحاسبيةتؤثر الحواالت االلكترونية على 
 0.000* 724. تؤثر القنوات االلكترونية على جودة نظم المعلومات المحاسبية

 . α ≤0.05 داللة  مستوى االرتباط دال إحصائيًا عند *  

 : Reliabilityثبات اإلستبانة  3.7
 مـرات عـدة تطبيقـه أعيـد إذا النتـائج نفـساالسـتبيان  يعطـي أنيقصـد بثبـات االسـتبانة هـو 

 ،إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيهـا أيضا ، ويقصد بهمتتالية
 ت مختلفـــــةتمراريته عنـــــد تكـــــرار اســـــتخدامه فـــــي أوقـــــاواســـــأو مـــــا هـــــي درجـــــة اتســـــاقه وانســـــجامه 

 . (97 م،2010)الجرجاوي،
 Cronbach's معامل ألفا كرونباخ وقد تحقق الباحث من ثبات إستبانة الدراسة من خالل 

Alpha Coefficient( 3.8، وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول.) 
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 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة :(3.8جدول )

 المجال
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 معاييرفي تحسين يساهم المصرفية التجارة اإللكترونية أن ممارسة 
 الجودة ألنظمة المعلومات المحاسبية

8 0.817 0.904 

 اجراءات ادخال بياناتيؤثر على التجارة اإللكترونية أن ممارسة 
 0.875 0.765 7 النظام المحاسبي

مخرجات النظام جودة يؤثر على التجارة اإللكترونية أن ممارسة 
 0.968 0.937 8 المحاسبي

 0.974 0.948 7 على جودة نظم المعلومات المحاسبيةتؤثر الحواالت االلكترونية 

 0.910 0.829 8 تؤثر القنوات االلكترونية على جودة نظم المعلومات المحاسبية

 0.974 0.948 38 جميع المجالت معا

 = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ الصدق الذاتي*

( أن قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ مرتفعــة لكــل 3.8واضــح مــن النتــائج الموضــحة فــي جــدول )
(. وكــذلك 0.948لجميــع فقــرات اإلســتبانة ) بينمــا بلغــت( 0.948 ,0.765) بــينمجــال حيــث تتــراوح 

لجميـــع  بلغـــت بينمـــا (0.875،0.974لكـــل مجـــال حيـــث تتـــراوح بـــين ) مرتفعـــة الصـــدق الـــذاتيقيمـــة 
 .ودال إحصائيا مرتفع الثبات( وهذا يعنى أن 0.974فقرات اإلستبانة )

كــون الباحــث قــد (. وي1تكــون اإلســتبانة فــي صــورتها النهائيــة كمــا هــي فــي الملحــق )بــذلك و 
الدراســة ممــا يجعلــه علــى ثقــة تامــة بصــحة اإلســتبانة وصــالحيتها  إســتبانةتأكــد مــن صــدق وثبــات 

 لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

 المستخدمة: اإلحصائيةاألساليب  3.8
 Statistical Packageمن خـالل برنـامج التحليـل اإلحصـائي  اإلستبانةتفريغ وتحليل تم 

for the Social Sciences  (SPSS). 
 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سـمرنوف - كولمجـوروف اختبـار تـم اسـتخدام
ي فـ، وكانـت النتـائج كمـا هـي مبينـة الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

 (.3.9جدول )
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 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار : (3.9جدول )

القيمة الحتمالية  قيمة الختبار المجال
(Sig.) 

معايير في تحسين ساهم المصرفية تالتجارة اإللكترونية أن ممارسة 
 الجودة ألنظمة المعلومات المحاسبية

0.908 0.382 

اجراءات ادخال بيانات  يؤثر على التجارة اإللكترونية أن ممارسة 
 0.221 1.049 النظام المحاسبي

مخرجات النظام جودة يؤثر على التجارة اإللكترونية أن ممارسة 
 المحاسبي

0.927 0.357 

 0.058 1.301 جودة نظم المعلومات المحاسبيةتؤثر الحواالت االلكترونية على 

 0.286 0.985 تؤثر القنوات االلكترونية على جودة نظم المعلومات المحاسبية

 0.962 0.503 جميع مجالت الستبانة معا

ت مجاالجميع ل (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 3.9الموضحة في جدول ) النتائجواضح من 
 يتبــع التوزيــع تالمجــاال هــذهوبــذلك فــإن توزيــع البيانــات ل0.05 الداللــة مســتوى مــن  أكبــرالدراســة 

 فرضيات الدراسة.  لتحليل البيانات واختبارتم استخدام االختبارات المعلمية  حيثالطبيعي، 
 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:وقد 

 .الدراسة عينةوصف ل (:Frequencies & Percentages) لنسب المئوية والتكراراتا -1

 .والمتوسط الحسابي النسبي واالنحراف المعياري  المتوسط الحسابي -2

 .االستبانةلمعرفة ثبات فقرات ، (Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ) -3
ما إذا  لمعرفةK-S) )   : Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - اختبار كولمجوروف -4

 .كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) -5
 . وقد تم استخدامه لحساب االتساقدراسة العالقة بين متغيرينهذا االختبار على يقوم 

 داخلي والصدق البنائي لالستبانة.ال

الستجابة قد ا( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  -6
أم زادت أو قلت عن ذلك. ولقد تم استخدامه  3درجة الموافقة المتوسطة وهي  ىوصلت إل

 للتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.

 



 

 

 

 

 

 الرابعالفصل 
تحليل البيانات واختبار فرضيات 

 ومناقشتها الدراسة
 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 الرابعالفصل 
 ومناقشتها تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 المقدمة: 4.1
ن خالل ، وذلك متحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمن هذا الفصل عرضًا ل

 بانةإستلذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من ، اإلجابة عن أسئلة الدراسة
 للحصول على (SPSS)إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية  ،الدراسة

 تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل. ائج الدراسة التي نت

 اختبار فرضيات الدراسة 4.2
المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري تم استخدام الختبار فرضيات الدراسة 

افقة ة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة المو لمعرف لعينة واحدة Tاختبارو 
اد  متوسط آراء األفر ( فإن 0.05أكبر من  Sig) Sig > 0.05ذا كانت إف. أم ال 3المتوسطة وهي 

ت ، أما إذا كان3حول الظاهرة موضع الدراسة ال يختلف جوهريًا عن موافق بدرجة متوسطة وهى 
Sig < 0.05 (Sig  ف0.05أقل من )رجة الموافقةعن دآراء األفراد  يختلف جوهريًا متوسط  ان 

، وفي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة المتوسطة
ر قيمة االختباوذلك من خالل قيمة االختبار فإذا كانت  .الموافقة المتوسطةجوهرية عن درجة 

 .ي لإلجابة يزيد عن درجة الموافقة المتوسطة والعكس صحيحموجبة فمعناه أن المتوسط الحساب
لجودة في تحسين معايير االمصرفية ايجابية تسهم التجارة اإللكترونية  الفرضية األولى:

 ألنظمة المعلومات المحاسبية
كانت  لمعرفة ما إذا Tاختبار المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري و تم استخدام 

 النتائج موضحة أم ال. 3وهي درجة الموافقة المتوسطة متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى 
 (.4.1في جدول )
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لكل فقرة من فقرات مجال "  Tاختبار المتوسط الحسابي والنسبي والنحراف المعياري و  :(4.1جدول )
في تحسين معايير الجودة ألنظمة المعلومات يساهم المصرفية التجارة اإللكترونية أن ممارسة 

 " المحاسبية
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1.  

 فـــي اإللكترونيـــة التجـــارة عمليـــات إدخـــال يـــؤدى
 و تطـــــــوير إلـــــــي المحاســـــــبية المعلومـــــــات نظـــــــم

 التقييم و الرقابة أساليب تحسين

4.39 0.66 87.88 12.16 *0.000 1 

2.  

 فـــي اإللكترونيـــة التجـــارة عمليـــات إدخـــال يـــؤدى
ـــــــي المحاســـــــبية المعلومـــــــات نظـــــــم  الوصـــــــول إل

 صــــاحبة الجهــــات جميــــع قبــــل مــــن للموضــــوعية
 العالقة

4.15 0.62 83.03 10.69 *0.000 3 

3.  

إنشـــاء  ىيـــؤدى اســـتخدام التجـــارة اإللكترونيـــة إلـــ
 ،نظم معلومات محاسبية متكاملة )نظام تكـاليف

 .نظام رقابة،...الخ(
4.18 0.73 83.64 9.34 *0.000 2 

4.  

اسـتخدام  ىيؤدى استخدام التجارة اإللكترونيـة إلـ
نظـــم معلومـــات محاســـبية محوســـبة وموحـــدة فـــي 

 .جميع البنوك

4.15 0.57 83.03 11.69 *0.000 3 

5.  

اإللكترونيـــة فـــي يســاهم إدخـــال عمليـــات التجـــارة 
نظــــم المعلومــــات المحاســــبية إلــــى إطفــــاء صــــفة 

 .السهولة بالتعامل مع آليات النظام المحوسبة

4.03 0.64 80.61 9.30 *0.000 7 

6.  

ــــؤدى اســــتخدام التجــــارة اإللكترونيــــة فــــي نظــــم  ي
ـــــــة النظـــــــام  ـــــــى مواكب المعلومـــــــات المحاســـــــبية إل

 .لألنظمة العاملة بالبنوك على الصعيد الدولي

4.12 0.55 82.42 11.81 *0.000 6 

7.  
نظم المعلومات المحاسبية المستخدمة ألغـراض 

 .التجارة اإللكترونية تسهل عملية اإلفصاح
3.91 0.52 78.18 10.00 *0.000 8 

8.  
نظــم المعلومــات المحاســبية والتجــارة االلكترونيــة 

 3 0.000* 9.92 83.03 0.67 4.15 تتطور وتنمو بسرعة كبيرة.

  0.000* 15.87 82.73 0.41 4.14 المجال معاا جميع فقرات  

 .α ≤0.05 داللة  مستوى المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 
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 ( يمكن استخالص ما يلي:4.1من جدول )

  علومات الم نظم في اإللكترونية التجارة عمليات إدخال األولى " يؤدىللفقرة المتوسط الحسابي
( 5ن )الدرجة الكلية م 4.39ساوي ي والتقييم " الرقابة أساليب وتحسين المحاسبية إلى تطوير

القيمة االحتمالية وأن  12.16ختباراال، قيمة %87.88 أي أن المتوسط الحسابي النسبي
.(Sig)  0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000تساوي≥ α ،ما م

 3 وهيدرجة الموافقة المتوسطة يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن 
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  بدرجة كبيرة وهذا يعني أن هناك موافقة

  رة نظم المعلومات المحاسبية المستخدمة ألغراض التجا السابعة " للفقرةالمتوسط الحسابي
، %78.18أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.91ساوي ي " تسهل عملية اإلفصاحاإللكترونية 

رة دالة لذلك تعتبر هذه الفق 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،10.00قيمة االختبار 
ة قد مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقر ، α ≤ 0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة

أفراد  موافقة بدرجة كبيرة من قبل وهذا يعني أن هناك 3وهي درجة الموافقة المتوسطة عن  زاد
 العينة على هذه الفقرة. 

  وأن المتوسط الحسابي النسبي 4.14بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي ،
لذلك  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،15.87 قيمة االختبار%، 82.73يساوي 

في هم يساالبنوك التجارية الفلسطينية ألنشطة التجارة اإللكترونية أن ممارسة "  يعتبر مجال
 ≤0.05 " دال إحصائيًا عند مستوى داللة  تحسين معايير الجودة ألنظمة المعلومات المحاسبية

α ، ة لموافقدرجة امما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن
ت على فقرا أفراد العينةمن قبل  موافقة بدرجة كبيرةوهذا يعني أن هناك  3وهي المتوسطة 

 هذا المجال. 

وجود تطور ملحوظ في مواكبة النمو والوصول ألعلى درجة ممكنة من ذلك إلى  ويرجع
ملة في العا الجودة في سبيل مواكبة البنوك الدولية وتوحيد التعامل بالتجارة االلكترونية في البنوك

قطاع غزة وحرص البنوك على الوصول ألعلى كفاءة وفاعلية ودقة ممكنة وتسهيل عملية 
 عملية رقابة ممكنة. اإلفصاح للوصول ألعلى دقة و 

والتي بعنوان مدى قدرة  م2012العبيد واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة 
النظام المحاسبي في الشركات الكويتية على التعامل مع عمليات التجارة االلكترونية والتي كان 

ترونية ودراسة قاعود من أهم نتائجها قدرة األنظمة المحاسبية على التعامل في مجال التجارة االلك
والتي بعنوان دراسة وتقييم نظم المعلومات المحاسبية في الشركات الفلسطينية والتي  2007

توصلت إلى توفر خصائص الجودة في نظم المعلومات المحاسبية واختلفت مع دراسة أبو رحمة 
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ية المحاسبية عنها والتي هي بعنوان أساليب تنفيذ عمليات التجارة االلكترونية ونظم التسو م 2009
 والتي كان من أهم نتائجها أن حجم التعامل بالتجارة االلكترونية ضعيف جدًا.

 :نتيجة الفرضية
 معلوماتفي تحسين معايير الجودة ألنظمة الية ايجابية فالمصر تسهم التجارة اإللكترونية 

 .المحاسبية
نظام ال على اجراءات ادخال البياناتتساهم التجارة اإللكترونية في تحسين  ثانية:الفرضية ال
 المحاسبي

كانت  لمعرفة ما إذا Tاختبار المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري و تم استخدام 
 النتائج موضحة أم ال. 3وهي درجة الموافقة المتوسطة قد وصلت إلى  االستجابةمتوسط درجة 

 (.4.2في جدول )

لكل فقرة من فقرات مجال "  Tاختبار والنسبي والنحراف المعياري و المتوسط الحسابي  :(4.2جدول )
 " النظام المحاسبي تحسين اجراءات ادخال البيانات علىيؤثر على التجارة اإللكترونية أن 
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1.  

 المعلومـات نظم في اإللكترونية التجارة إدخال يؤدى
ــــى المحاســــبية  البيانــــات إدخــــال إجــــراءات ســــهولة إل
 المحاسبية

4.33 0.69 86.67 11.07 *0.000 1 

2.  

 المعلومـات نظم في اإللكترونية التجارة إدخال يؤدى
 بشــــكل المحاســــبية البيانــــات إدخــــال إلــــى المحاســــبية

  متكامل

4.18 0.68 83.64 9.95 *0.000 2 

3.  

 المعلومـات نظم في اإللكترونية التجارة إدخال يؤدى
 البيانــات إدخــال فــي األخطــاء تقليــل إلــى المحاســبية
 المحاسبية

4.06 0.61 81.21 10.00 *0.000 4 

4.  

 المعلومــات نظــم فــي اإللكترونيــة التجــارة إدخــال يــؤدى
 فـــي تســـاهم محاســـبية بيانـــات إدخـــال إلـــى المحاســـبية

 المحاسبية المعلومات في الموثوقية خاصية توليد

4.00 0.50 80.00 11.49 *0.000 5 

5.  

 المعلومـات نظم في اإللكترونية التجارة إدخال يؤدى
 فــي تســاهم محاســبية بيانــات إدخــال إلــى المحاســبية

  المحاسبية المعلومات في المالئم التوقيت توليد

4.12 0.60 82.42 10.74 *0.000 3 

6.  
 المعلومـات نظم في اإللكترونية التجارة إدخال يؤدى

 أقــل تكلفتهــا محاســبية بيانــات إدخــال إلــى المحاســبية
3.64 0.65 72.73 5.60 *0.000 7 
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 منفعتها من

7.  

 المعلومـات نظم في اإللكترونية التجارة إدخال يؤدى
 فــي تســاهم محاســبية بيانــات إدخــال إلــى المحاســبية

 المقارنات عمل

3.97 0.39 79.39 14.14 *0.000 6 

  0.000* 15.55 80.87 0.39 4.04 جميع فقرات المجال معاا  

 .α ≤0.05 داللة  مستوى المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 

 ( يمكن استخالص ما يلي:4.2من جدول )

  المعلومات نظم في اإللكترونية التجارة إدخال يؤدىاألولى "للفقرة المتوسط الحسابي 
من  )الدرجة الكلية 4.33ساوي ي " المحاسبية البيانات إدخال إجراءات سهولة إلى المحاسبية

 القيمة االحتماليةوأن   11.07ختباراال، قيمة %86.67 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5
.(Sig)  0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000تساوي≥ α ،ما م

 3 وهيدرجة الموافقة المتوسطة يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن 
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  بدرجة كبيرة وهذا يعني أن هناك موافقة

  المعلومات نظم في اإللكترونية التجارة إدخال يؤدى السادسة " للفقرةالمتوسط الحسابي 
وسط أي أن المت 3.64ساوي ي " منفعتها من أقل تكلفتها محاسبية بيانات إدخال إلى المحاسبية

 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،5.60، قيمة االختبار %72.73الحسابي النسبي 
ط مما يدل على أن متوس، α ≤ 0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

 ناكهوهذا يعني أن  3وهي درجة الموافقة المتوسطة عن  زاددرجة االستجابة لهذه الفقرة قد 
 موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

  وأن المتوسط الحسابي النسبي 4.04بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي ،
لذلك  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،15.55 قيمة االختبار%، 80.87يساوي 

ر على يؤثالبنوك التجارية الفلسطينية ألنشطة التجارة اإللكترونية أن ممارسة "  يعتبر مجال
مما يدل على أن ، α ≤0.05 " دال إحصائيًا عند مستوى داللة  مدخالت النظام المحاسبي

 3وهي درجة الموافقة المتوسطة ا المجال يختلف جوهريًا عن متوسط درجة االستجابة لهذ
 وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال. 
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حرص قطاع البنوك على التأكد من عمليات االدخال في البيانات ويعزو ذلك إلى 
 خاصية الموثوقية والوقت المالئم والتيالمحاسبية لتجنب الوقوع في األخطاء وللحصول على 

 هي بدورها تؤثر تأثيرًا جوهريًا على مالئمة المعلومات المحاسبية.
ة والتي بعنوان مدى قدر  م2012العبيد واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة 

 كان التيلتجارة االلكترونية و النظام المحاسبي في الشركات الكويتية على التعامل مع عمليات ا
ع منتائجها قدرة األنظمة المحاسبية على التعامل في مجال التجارة االلكترونية واختلفت من 

والتي بعنوان مدى كفاية اإلطار النظري للمحاسبة في ظل عمليات  م2012دراسة الجعبري 
ونية لكتر التجارة االلكترونية والتي كان من أهم نتائجها العمليات التي تتم وفق نظام التجارة اال

 عمليات تفتقد الى التوثيق في معظم مراحلها.
 :نتيجة الفرضية

 .بيالنظام المحاساجراءات ادخال البيانات على  التجارة اإللكترونية في تحسين تؤدي
 اسبيالنظام المح مخرجات جودة تساهم التجارة اإللكترونية في تحسين ثالثة:الفرضية ال

ذا لمعرفة ما إ Tاختبار والنسبي واالنحراف المعياري و المتوسط الحسابي تم استخدام 
أم ال. النتائج  3وهي درجة الموافقة المتوسطة كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى 

 (.4.3موضحة في جدول )
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 لكل فقرة من فقرات مجال " Tاختبار المتوسط الحسابي والنسبي والنحراف المعياري و  :(4.3جدول )
 " مخرجات النظام المحاسبيجودة يؤثر على التجارة اإللكترونية أن ممارسة 
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1.  

 إيصــــــال إلــــــى اإللكترونيــــــة التجــــــارة اســــــتخدام يــــــؤدى 
 المناســـب الوقـــت فـــي المحاســـبية المعلومـــات مخرجـــات
 القرارات لمتخذي

4.31 0.69 86.25 10.72 *0.000 1 

2.  
 مخرجـات تـوفير إلـى اإللكترونية التجارة استخدام يؤدى

 صحيحة محاسبية معلومات
4.24 0.61 84.85 11.63 *0.000 2 

3.  
 مخرجـات تـوفير إلـى اإللكترونية التجارة استخدام يؤدى

  ثبوتية بمستندات مؤيدة محاسبية معلومات
4.06 0.93 81.21 6.53 *0.000 7 

4.  
 مخرجـات تـوفير إلـى اإللكترونية التجارة استخدام يؤدى

 للمقارنة بالقابلية تتصف محاسبية معلومات
4.15 0.91 83.03 7.30 *0.000 6 

5.  
 مخرجـات تـوفير إلـى اإللكترونية التجارة استخدام يؤدى

  بالفهم تتصف محاسبية معلومات
4.06 0.75 81.21 8.15 *0.000 8 

6.  
 مخرجـات تـوفير إلـى اإللكترونية التجارة استخدام يؤدى

  الكمي للقياس قابلة محاسبية معلومات
4.21 0.74 84.24 9.41 *0.000 4 

7.  
 مخرجـات تـوفير إلـى اإللكترونية التجارة استخدام يؤدى

 شاملة محاسبية معلومات
4.18 0.68 83.64 9.95 *0.000 5 

8.  
 مخرجـات تـوفير إلـى اإللكترونية التجارة استخدام يؤدى

  دقيقة محاسبية معلومات
4.24 0.61 84.85 11.63 *0.000 2 

  0.000* 10.95 83.66 0.62 4.18 جميع فقرات المجال معاا  

 .α ≤0.05 داللة  مستوى المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 

 ( يمكن استخالص ما يلي:4.3من جدول )

  تمخرجا إيصال إلى اإللكترونية التجارة استخدام يؤدى األولى "للفقرة المتوسط الحسابي 
ن م)الدرجة الكلية  4.31ساوي ي " القرارات لمتخذي المناسب الوقت في المحاسبية المعلومات

 القيمة االحتماليةوأن   10.72ختباراال، قيمة %86.25 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5
.(Sig)  0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000تساوي≥ α ،ما م

 3 وهيدرجة الموافقة المتوسطة يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن 
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  بدرجة كبيرة وهذا يعني أن هناك موافقة
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  اتمخرج توفير إلى اإللكترونية التجارة استخدام يؤدى الخامسة " للفقرةالمتوسط الحسابي 
، %81.21أي أن المتوسط الحسابي النسبي  4.06 ساوي ي " بالفهم تتصف محاسبية معلومات

رة دالة لذلك تعتبر هذه الفق 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،8.15قيمة االختبار 
ة قد مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقر ، α ≤ 0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة

أفراد  موافقة بدرجة كبيرة من قبل وهذا يعني أن هناك 3وهي درجة الموافقة المتوسطة عن  زاد
 العينة على هذه الفقرة. 

  وأن المتوسط الحسابي النسبي 4.18بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي ،
لذلك  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،10.95 قيمة االختبار%، 83.66يساوي 

ر على يؤثالبنوك التجارية الفلسطينية ألنشطة التجارة اإللكترونية أن ممارسة "  يعتبر مجال
مما يدل على أن ، α ≤0.05 " دال إحصائيًا عند مستوى داللة  مخرجات النظام المحاسبي

 3وهي درجة الموافقة المتوسطة ا المجال يختلف جوهريًا عن متوسط درجة االستجابة لهذ
 وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال. 

حرص البنوك على الحصول على معلومات سليمة ومالئمة للنظام المحاسبي من  ذلك إلى ويعود
خراج خالل القدرة على الحصول على عملية المقارنات والقياس الكمي وعمليات الفهم والدقة في إ

 تلك المعلومات لتقوية نظام المحاسبي المتعامل به في مجال التجارة االلكترونية.

ة والتي بعنوان مدى قدر  م2012العبيد الدراسات كدراسة  واتفقت هذه النتائج مع بعض
 ي كانالنظام المحاسبي في الشركات الكويتية على التعامل مع عمليات التجارة االلكترونية والت

سة من أهم نتائجها قدرة األنظمة المحاسبية على التعامل في مجال التجارة االلكترونية ودرا
ي فبعنوان التحديات التي تواجه مهنة المحاسبة والمراجعة والتي  م2011المشهداني والعبادي 

 ة علىظل عمليات التجارة االلكترونية والتي كان من أهم نتائجها يوجد أثر للتجارة االلكتروني
ة والتي بعنوان مدى كفاي م2012تطوير نظم المعلومات المحاسبية واختلفت مع دراسة الجعبري 

مليات التجارة االلكترونية والتي كان من أهم نتائجها اإلطار النظري للمحاسبة في ظل ع
 .احلهاالعمليات التي تتم وفق نظام التجارة االلكترونية عمليات تفتقد الى التوثيق في معظم مر 
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 :نتيجة الفرضية
 .النظام المحاسبي مخرجاتجودة تساهم التجارة اإللكترونية في تحسين 

 بيةاللكترونية على جودة أنظمة المعلومات المحاستؤثر الحوالت  رابعة:الفرضية ال
ذا لمعرفة ما إ Tاختبار المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري و تم استخدام 

أم ال. النتائج  3وهي درجة الموافقة المتوسطة كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى 
 (.4.4موضحة في جدول )

 "لكل فقرة من فقرات مجال  Tاختبار والنسبي والنحراف المعياري و المتوسط الحسابي  :(4.4جدول )
 " تؤثر الحوالت اللكترونية على جودة نظم المعلومات المحاسبية
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1.  

الحــواالت االلكترونيــة إلــى تــوفير يــؤدى اســتخدام 
الوقـــــــت والجهــــــــد فــــــــي جـــــــودة نظــــــــم المعلومــــــــات 

 المحاسبية.

4.28 0.63 85.63 11.43 *0.000 1 

2.  

يــؤدى اســتخدام الحــواالت االلكترونيــة إلــى تــوفير 
االيـــدي العاملـــة مـــن اجـــل الوصـــول الـــى بيانـــات 

 محاسبية سليمة.

3.94 0.70 78.79 7.66 *0.000 7 

3.  
الحــواالت االلكترونيــة إلــى تــوفير يــؤدى اســتخدام 

 الدقة في البيانات المحاسبية الخاصة بالحواالت.
4.09 0.63 81.82 9.94 *0.000 3 

4.  

ــــــــة إلــــــــى  ــــــــؤدى اســــــــتخدام الحــــــــواالت اإللكتروني ي
الوصــــول الـــــى تقـــــارير ســـــليمة خاصـــــة بالبيانـــــات 

 المحاسبية الخاصة بالحواالت.

4.06 0.70 81.21 8.65 *0.000 4 

5.  

اســتخدام الحــواالت اإللكترونيــة إلــى تــوفير يــؤدى 
مــدخالت ومخرجــات معلومــات محاســبية تتصــف 

 بالفهم.

4.03 0.64 80.61 9.30 *0.000 6 

6.  
يــؤدى اســتخدام الحــواالت اإللكترونيــة إلــى تــوفير 

 معلومات محاسبية قابلة للقياس الكمي.
4.06 0.66 81.21 9.25 *0.000 4 

7.  
اإللكترونيــة إلــى تــوفير يــؤدى اســتخدام الحــواالت 
 معلومات محاسبية شاملة.

4.12 0.60 82.42 10.74 *0.000 2 

  0.000* 10.95 81.63 0.57 4.08 جميع فقرات المجال معاا  

 .α ≤0.05 داللة  مستوى المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 

 ( يمكن استخالص ما يلي:4.4من جدول )
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  ت توفير الوق إلى الحواالت االلكترونية استخدام يؤدى األولى "للفقرة المتوسط الحسابي
( أي أن 5)الدرجة الكلية من  4.28ساوي ي والجهد في جودة نظم المعلومات المحاسبية "

 (Sig).القيمة االحتمالية وأن   11.43ختباراال، قيمة %85.63 المتوسط الحسابي النسبي
لى عمما يدل ، α ≤0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000تساوي 

عني يوهذا  3وهي درجة الموافقة المتوسطة أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن 
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  بدرجة كبيرة أن هناك موافقة

  يدي اال توفير إلى الحواالت االلكترونية استخدام يؤدى الثانية " للفقرةالمتوسط الحسابي
ي أي أن المتوسط الحساب 3.94ساوي ي العاملة من اجل الوصول الى بيانات محاسبية سليمة "

لذلك  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،7.66، قيمة االختبار %78.79النسبي 
ة مما يدل على أن متوسط درج، α ≤ 0.05 تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة

وافقة م وهذا يعني أن هناك 3وهي درجة الموافقة المتوسطة عن  زاداالستجابة لهذه الفقرة قد 
 بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

  وأن المتوسط الحسابي النسبي 4.08الحسابي يساوي بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط ،
لذلك  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،10.95 %، قيمة االختبار81.63يساوي 

" دال  تؤثر الحواالت االلكترونية على جودة نظم المعلومات المحاسبية"  يعتبر مجال
ل مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجا، α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة 

يرة وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كب 3وهي درجة الموافقة المتوسطة يختلف جوهريًا عن 
 من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال. 

محاولة البنوك في تطوير النظام اليدوي الى الكتروني بشكل كبير  ذلك إلى ويعود
والحصول على ثقة العمالء من أجل مواكبة عمليات التطور والوصول ألعلى كفاءة وانتاجية 

 بأقل جهد ووقت ممكن مع وجود الدقة الكاملة في عملية التحويل االلكتروني. 
 بعنوان أثر استخدام م2005لقطاونة كدراسة اواتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات 

دام استخ التجارة االلكترونية على فاعلية نظام المعلومات المحاسبي والتي كان من أهم نتائجها أن
حمة تكنولوجيا المعلومات تؤثر على فاعلية نظام المعلومات المحاسبي واختلفت مع دراسة أبو ر 

 التيترونية ونظم التسوية المحاسبية عنها و بعنوان أساليب تنفيذ عمليات التجارة االلك م2009
 كان من أهم نتائجها أن حجم التعامل بالتجارة االلكترونية ضعيف.
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 :نتيجة الفرضية
 .تؤثر الحوالت اللكترونية على جودة أنظمة المعلومات المحاسبية

 ةالمحاسبيتؤثر القنوات اللكترونية على جودة أنظمة المعلومات  خامسة:الفرضية ال
ذا لمعرفة ما إ Tاختبار المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري و تم استخدام 

أم ال. النتائج  3وهي درجة الموافقة المتوسطة كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى 
 (.4.5موضحة في جدول )

 "لكل فقرة من فقرات مجال  Tاختبار المتوسط الحسابي والنسبي والنحراف المعياري و  :(4.5جدول )
 " تؤثر القنوات اللكترونية على جودة نظم المعلومات المحاسبية
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1.  
يؤدى استخدام القنوات االلكترونيـة إلـى تـوفير الوقـت 

 في جودة نظم المعلومات المحاسبية.والجهد 
4.21 0.55 84.24 12.77 *0.000 1 

2.  
يــؤدى اســتخدام القنــوات اللكترونيــة إلــى تــوفير اليــدي 

 العاملة من اجل الوصول الى بيانات محاسبية سليمة.
4.00 0.57 80.00 9.96 *0.000 5 

3.  
يــؤدى اســتخدام القنــوات االلكترونيــة إلــى تــوفير الدقــة 

 المحاسبية الخاصة بالحواالت. في البيانات
4.06 0.56 81.25 10.65 *0.000 3 

4.  

يؤدى استخدام القنوات اإللكترونية إلى الوصـول الـى 
تقــارير ســليمة خاصــة بالبيانــات المحاســبية الخاصــة 

 بالحواالت.

3.91 0.69 78.13 7.44 *0.000 7 

5.  

ــــــوفير  ــــــى ت ــــــوات اإللكترونيــــــة إل يــــــؤدى اســــــتخدام القن
معلومـــــات محاســـــبية تتصـــــف مـــــدخالت ومخرجـــــات 

 بالفهم.

4.06 0.62 81.25 9.71 *0.000 3 

6.  
ــــــوفير  ــــــى ت ــــــوات اإللكترونيــــــة إل يــــــؤدى اســــــتخدام القن

 معلومات محاسبية قابلة للقياس الكمي.
3.94 0.72 78.75 7.41 *0.000 6 

7.  
يـــؤدى اســـتخدام القنـــوات اإللكترونيـــة إلـــى عـــدم الثقـــة 

 االلكترونية.من قبل العمالء بالمعامالت 
2.84 1.25 56.88 -0.71 0.484 8 

8.  

ــــــق  ــــــة مصــــــدرًا هامــــــًا لتوثي ــــــوات االلكتروني ــــــوفر القن ت
ــــــــة وســــــــرعة الحصــــــــول علــــــــى  ــــــــات االلكتروني العملي

 البيانات.
4.16 0.51 83.13 12.70 *0.000 2 

  0.000* 10.38 78.56 0.51 3.93 جميع فقرات المجال معاا  

 .α ≤0.05 داللة  مستوى المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 
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 ( يمكن استخالص ما يلي:4.5من جدول )

  والجهد  توفير الوقت إلى القنوات االلكترونية استخدام يؤدى األولى "للفقرة المتوسط الحسابي
( أي أن المتوسط 5)الدرجة الكلية من  4.21ساوي ي في جودة نظم المعلومات المحاسبية "

 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن   12.77ختباراال، قيمة %84.24 الحسابي النسبي
ط مما يدل على أن متوس، α ≤0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

ناك هوهذا يعني أن  3وهي درجة الموافقة المتوسطة درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن 
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  بدرجة كبيرة موافقة

  ن قبل معدم الثقة  إلى اإللكترونية قنواتال استخدام يؤدى السابعة " للفقرةالمتوسط الحسابي
، %56.88أي أن المتوسط الحسابي النسبي  2.84ساوي ي العمالء بالمعامالت االلكترونية "

غير الفقرة  لذلك تعتبر هذه 0.484تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،0.71-قيمة االختبار 
مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه ، α ≤ 0.05 دالة إحصائيًا عند مستوى داللة

موافقة  وهذا يعني أن هناك 3وهي درجة الموافقة المتوسطة عن  ال يختلف جوهرياالفقرة 
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  متوسطةبدرجة 

  وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.93بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي ،
لذلك  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،10.38 %، قيمة االختبار78.56يساوي 

ئيًا " دال إحصا تؤثر القنوات االلكترونية على جودة نظم المعلومات المحاسبيةيعتبر مجال" 
مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف ، α ≤0.05 عند مستوى داللة 

قبل  وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من 3وهي درجة الموافقة المتوسطة جوهريًا عن 
 رات هذا المجال. أفراد العينة على فق

غاية البنوك في الحصول على أعلى درجة نطور تكنولوجي وذلك من  ويعزو ذلك إلى
ن خالل تسهيل مهام العمالء والوصول ألعلى قدر ممكن من التعامل مع العمالء ودرجة الثقة م

 قبل العمالء بالتعامل مع القنوات االلكترونية والحصول على سرعة ودقة في عملية التوثيق
 للبيانات المحاسبية للوصول الى درجة المالئمة والنمو االلكتروني لدى البنوك. 

م والتي بعنوان دراسة وتقيي 2007قاعود  واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
ة ا قدر نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية في الشركات الفلسطينية والتي كان من أبرز نتائجه

ن والتي بعنوا 2012النظام على تلبية حاجات ورغبات المستخدمين واختلفت مع دراسة الجعبري 
 التجارة االلكترونية والتي كان من أهم مدى كفاية اإلطار النظري للمحاسبة في ظل عمليات

 معظم نتائجها العمليات التي تتم وفق نظام التجارة االلكترونية عمليات تفتقد الى التوثيق في
 مراحلها.
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 :نتيجة الفرضية
 .ةتؤثر القنوات اللكترونية على جودة أنظمة المعلومات المحاسبي

  تحليل جميع فقرات الستبيان 

كانت  لمعرفة ما إذا Tاختبار المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري و تم استخدام 
 أم ال. النتائج موضحة 3وهي درجة الموافقة المتوسطة متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى 

 (.4.6في جدول )
 فقرات الستبيان لجميع Tاختبار المتوسط الحسابي والنسبي والنحراف المعياري و  :(4.6جدول )
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المصرفية التجارة اإللكترونية أن ممارسة 
في تحسين معايير الجودة ألنظمة يساهم 

 المعلومات المحاسبية

4.14 0.41 82.73 15.87 *0.000 2 

يؤثر على التجارة اإللكترونية أن ممارسة 
 4 0.000* 15.55 80.87 0.39 4.04 النظام المحاسبي اجراءات ادخال بيانات  

جودة يؤثر على التجارة اإللكترونية أن ممارسة 
 مخرجات النظام المحاسبي

4.18 0.62 83.66 10.95 *0.000 1 

تؤثر الحواالت االلكترونية على جودة نظم 
 المحاسبيةالمعلومات 

4.08 0.57 81.63 10.95 *0.000 3 

تؤثر القنوات االلكترونية على جودة نظم 
 المعلومات المحاسبية

3.93 0.51 78.56 10.38 *0.000 5 

  0.000* 15.69 81.44 0.39 4.07 الستبيان فقراتجميع 

 .α ≤0.05 داللة  مستوى المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند *        

 )الدرجة الكلية 4.07ساوي المتوسط الحسابي لجميع الفقرات يتبين أن ( 4.6)من جدول 
ية وأن القيمة االحتمال  15.69، قيمة االختبار% 81.44( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5من 
.(Sig)  0.05 دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  لذلك تعتبر الفقرات 0.000تساوي≥ αدل ، مما ي

اك وهذا يعني أن هن 3على أن متوسط درجة االستجابة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
  .فقرات االستبيان بشكل عامموافقة من قبل أفراد العينة على 
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االهتمام األكبر بوجود نتائج ومخرجات محاسبية سليمة خالية من  ذلك إلىيرجع و 
وك البن في التعامل مع التجارة االلكترونية ومواكبة التطور مع األخطاء لتحقيق اعلى جودة ممكنة

 الدولية.

والتي بعنوان مدى قدرة  م2012العبيد بعض الدراسات كدراسة  واتفقت هذه النتائج مع
 ي كانالنظام المحاسبي في الشركات الكويتية على التعامل مع عمليات التجارة االلكترونية والت

عود سة قامن أهم نتائجها قدرة األنظمة المحاسبية على التعامل في مجال التجارة االلكترونية ودرا
 في الشركات الفلسطينية والتي والتي بعنوان دراسة وتقييم نظم المعلومات المحاسبية 2007

م 2005دراسة القطاونة و  توصلت إلى توفر خصائص الجودة في نظم المعلومات المحاسبية
هم أ ن من بعنوان أثر استخدام التجارة االلكترونية على فاعلية نظام المعلومات المحاسبي والتي كا

لفت واخت المعلومات المحاسبي نتائجها أن استخدام تكنولوجيا المعلومات تؤثر على فاعلية نظام
ة بعنوان أساليب تنفيذ عمليات التجارة االلكترونية ونظم التسوي م2009مع دراسة أبو رحمة 

 المحاسبية عنها والتي كان من أهم نتائجها أن حجم التعامل بالتجارة االلكترونية ضعيف.
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس
 والتوصياتالنتائج 
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 الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات

وعلى ضوء البيانات  ،الدراسةاالستنتاجات التي توصلت إليها يتناول هذا الفصل أهم 
 تم اقتراح عدد من التوصيات المالئمة. والمعلومات المتاحة،

 النتائج: أول:
اإللكترونية على تطوير أنظمة الدراسة فرضيات تتعلق بمدى تأثير التجارة  قدمت

وتوصلت إلى عدة نتائج ساهمت في حل مشكلة الدراسة واإلجابة عن  المعلومات المحاسبية،
 :وتحاول الدراسة هنا اإلشارة إلى ابرز هذه النتائج فرضياتها،

 لكترونية في تحسين معايير الجودة ألنظمة المعلومات المحاسبية.إلالتجارة اتساهم  .1

ت مدخال على البنوك التجارية الفلسطينية في الممارسة رونيةالتجارة اإللكتنشطة أتؤثر  .2
 .النظام المحاسبي

م انظال مخرجاتااللكترونية الممارسة في البنوك التجارية الفلسطينية على جودة  التجارةتؤثر  .3
 المعلومات المحاسبية.

ة الفلسطينية على جودة أنظمتؤثر الحواالت االلكترونية الممارسة في البنوك التجارية  .4
 المعلومات المحاسبية.

جودة أنظمة  االلكترونية الممارسة في البنوك التجارية الفلسطينية على قنواتتؤثر ال .5
 المعلومات المحاسبية .
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 ثانيا: التوصيات:
 االستمرار في زيادة ثقة العمالء من حيث التعامل في االعتماد على الحواالت والقنوات .1

 .هاعامالتهم وذلك من خالل مراقبة العمليات التي تتم وفق ذلك ومدى دقتمااللكترونية في 
 .إعطاء المحاسبين دورات تدريب في التعامل مع الحوسبة االلكترونية .2

الى  من أجل محاولة الوصول بعمليات التجارة االلكترونية إعادة احتساب التكاليف المتعلقة .3
 أقل تكلفة ممكنة

 التنسيق مع إدارة قسم تكنولوجيا المعلومات من أجل برمجة وعمل تقارير تفيد في عملية .4
 .بشكل أكبر القياس الكمي

ة سبيعمل لجنة مراقبة سنوية في البنوك تتابع مدى مالئمة اإلفصاح وشمولية البيانات المحا .5
 التي تم إخراجها.
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 الكريمة أختي / الكريم أخي
 وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

  ...وبعد طيبة تحية

 :معرفة إلى تهدف بدراسة تتعلق استبانة أيديكم بين
 حاسبيةعلى تطوير نظم المعلومات المالمصرفية أثر التجارة اإللكترونية 

 في المصارف العاملة في قطاع غزة
 المحاسبة والتمويل من الجامعة في الماجستير درجة لنيلكمتطلب تكميلي  الدراسة هذه تقديم سيتم حيث

 غزة-اإلسالمية
 (CICA( ومعهد المحاسبين القانونيين الكندي )AICPAمن معهد المحاسبين القانونيين األمريكي )قام كل 

ير المعايبأنشاء مشروع لتدقيق الشركات التي تقدم خدماتها للجمهور عبر االنترنت وقد ضم المشروع مجموعة من المبادئ و 
 ومات لديها.التي يجب ان تطبقها الشركات للتأكد من مدى موثوقية نظام المعل

 بمشكلة المهتمين من جانب والجادة الفعالة بالمشاركة إال يتحقق لن الدراسة هذه من الهدف أن الباحث ويرى 
ة حسب ما بتحديد درجة الموافق وذلك هذا االستبيان في إليهم الموجهة األسئلة مجموعة عن اإلجابة طريق عن الدراسة

 ريةبالس ستحاط عليها سيحصل التي والمعلومات البيانات أن على الباحث تأكيد مع ترونه مناسبًا من وجهة نظركم 
 .العلمي الغرض في وستكون لالستخدام

 والتقدير الحترام فائق بقبول وتفضلوا
 الباحث                                                                        

  

 ــــــــــــزةغ – ـــــالميــةــــــالجـامعــــــــــة اإلس
 ياــالبحث العلمي والدراسات العل شئون 
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 ـــلــماجستــــــيـــــر المحاســــــبة والتــموي
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 ب
 

ومات ظمة المعلفي تحسين معايير الجودة ألنيساهم المصرفية التجارة اإللكترونية أن ممارسة  :المجال األول
 .المحاسبية

قليلة 
 جدا  

 كبيرة متوسطة قليلة  
كبيرة 
 جدا  

 الرقم العبارة

     

 نظــم فــي اإللكترونيــة التجــارة عمليــات إدخــال يــؤدى
 أسـاليب وتحسـين تطـوير إلـى المحاسبية المعلومات

 والتقييم. الرقابة
1 

 نظــم فــي اإللكترونيــة التجــارة عمليــات إدخــال يــؤدى     
 للموضــــوعية الوصــــول إلــــى المحاســــبية المعلومــــات

 العالقة. صاحبة الجهات جميع قبل من

2 

إنشــاء نظــم  ىيــؤدى اســتخدام التجــارة اإللكترونيــة إلــ     
نظـــام  ،معلومــات محاســـبية متكاملـــة )نظـــام تكـــاليف

 ....الخ( رقابة،
3 

اســــتخدام  ىاســــتخدام التجــــارة اإللكترونيــــة إلــــيـــؤدى      
نظم معلومات محاسبية محوسبة وموحدة في جميع 

 .البنوك

4 

يساهم إدخـال عمليـات التجـارة اإللكترونيـة فـي نظـم      
المعلومــــات المحاســــبية إلــــى إطفــــاء صــــفة الســــهولة 

 .بالتعامل مع آليات النظام المحوسبة

5 

اإللكترونيـــــــة فـــــــي نظـــــــم يـــــــؤدى اســـــــتخدام التجـــــــارة      
المعلومــات المحاســبية إلــى مواكبــة النظــام لألنظمــة 

 .العاملة بالبنوك على الصعيد الدولي

6 

نظــــم المعلومــــات المحاســــبية المســــتخدمة ألغــــراض      
 .التجارة اإللكترونية تسهل عملية اإلفصاح

7 

نظـــــم المعلومـــــات المحاســـــبية والتجـــــارة االلكترونيـــــة      
 بسرعة كبيرة.تتطور وتنمو 

8 

 

  



 ت
 

 .النظام المحاسبياجراءات ادخال البيانات يؤثر على التجارة اإللكترونية أن ممارسة : الثانيالمجال 

قليلة 
 جدا  

 كبيرة متوسطة قليلة  
كبيرة 
 جدا  

 
 العبارة

 
 الرقم

ـــــة التجـــــارة إدخـــــال يـــــؤدى       نظـــــم فـــــي اإللكتروني
 إجــــراءات ســــهولة إلــــى المحاســــبية المعلومــــات

 المحاسبية. البيانات إدخال

9 

ـــــة التجـــــارة إدخـــــال يـــــؤدى       نظـــــم فـــــي اإللكتروني
ـــــى المحاســـــبية المعلومـــــات ـــــات إدخـــــال إل  البيان
  متكامل. بشكل المحاسبية

10 

ـــــة التجـــــارة إدخـــــال يـــــؤدى       نظـــــم فـــــي اإللكتروني
 فــي األخطــاء تقليــل إلــى المحاســبية المعلومــات

 المحاسبية. البيانات إدخال

11 

ـــــة التجـــــارة إدخـــــال يـــــؤدى       نظـــــم فـــــي اإللكتروني
 بيانــــــات إدخــــــال إلــــــى المحاســــــبية المعلومــــــات

 الموثوقيـــة خاصـــية توليـــد فـــي تســـاهم محاســـبية
 المحاسبية. المعلومات في

12 

ـــــة التجـــــارة إدخـــــال يـــــؤدى       نظـــــم فـــــي اإللكتروني
 بيانــــــات إدخــــــال إلــــــى المحاســــــبية المعلومــــــات

 فــي المالئــم التوقيــت توليــد فــي تســاهم محاســبية
  المحاسبية. المعلومات

13 

ـــــة التجـــــارة إدخـــــال يـــــؤدى       نظـــــم فـــــي اإللكتروني
 بيانــــــات إدخــــــال إلــــــى المحاســــــبية المعلومــــــات

 منفعتها. من أقل تكلفتها محاسبية

14 

ـــــة التجـــــارة إدخـــــال يـــــؤدى       نظـــــم فـــــي اإللكتروني
 بيانــــــات إدخــــــال إلــــــى المحاســــــبية المعلومــــــات

 المقارنات. عمل في تساهم محاسبية

15 

 

  



 ث
 

 مخرجات النظام المحاسبي.جودة يؤثر على التجارة اإللكترونية أن ممارسة المجال الثالث: 

قليلة 
 جدا  

 كبيرة متوسطة قليلة  
كبيرة 
 جدا  

 
 العبارة

 الرقم

 إيصـــــــال إلـــــــى اإللكترونيـــــــة التجـــــــارة اســـــــتخدام يـــــــؤدى      
 المناســــب الوقــــت فــــي المحاســــبية المعلومــــات مخرجــــات
 القرارات. لمتخذي

16 

 مخرجـات تـوفير إلـى اإللكترونيـة التجـارة اسـتخدام يؤدى     
 صحيحة. محاسبية معلومات

17 

 مخرجـات تـوفير إلـى اإللكترونيـة التجـارة اسـتخدام يؤدى     
  ثبوتية. بمستندات مؤيدة محاسبية معلومات

18 

 مخرجـات تـوفير إلـى اإللكترونيـة التجـارة اسـتخدام يؤدى     
 للمقارنة. بالقابلية تتصف محاسبية معلومات

19 

 مخرجـات تـوفير إلـى اإللكترونيـة التجـارة اسـتخدام يؤدى     
  بالفهم. تتصف محاسبية معلومات

20 

 مخرجـات تـوفير إلـى اإللكترونيـة التجـارة اسـتخدام يؤدى     
  الكمي. للقياس قابلة محاسبية معلومات

21 

 مخرجـات تـوفير إلـى اإللكترونيـة التجـارة اسـتخدام يؤدى     
 شاملة. محاسبية معلومات

22 

 مخرجـات تـوفير إلـى اإللكترونيـة التجـارة اسـتخدام يؤدى     
  دقيقة. محاسبية معلومات

23 

 

  



 ج
 

 .لرابع: تؤثر الحوالت اللكترونية على جودة نظم المعلومات المحاسبيةالمجال ا

قليلة 
 جدا  

 كبيرة متوسطة قليلة  
كبيرة 
 جدا  

 الرقم العبارة

ــــؤدى       ــــة اســــتخدام ي ــــى الحــــواالت االلكتروني تــــوفير  إل
 24 الوقت والجهد في جودة نظم المعلومات المحاسبية.

ـــــى الحـــــواالت االلكترونيـــــة اســـــتخدام يـــــؤدى      ـــــوفير إل  ت
االيــــــدي العاملــــــة مــــــن اجــــــل الوصــــــول الــــــى بيانــــــات 

 محاسبية سليمة.

25 

الدقـة  تـوفير إلـى االلكترونيةالحواالت  استخدام يؤدى     
 26  في البيانات المحاسبية الخاصة بالحواالت.

الوصـــول  إلـــى اإللكترونيـــة الحـــواالت اســـتخدام يـــؤدى     
ــــــات المحاســــــبية  الــــــى تقــــــارير ســــــليمة خاصــــــة بالبيان

 الخاصة بالحواالت.

27 

ـــــى اإللكترونيـــــة الحـــــواالت اســـــتخدام يـــــؤدى      ـــــوفير  إل ت
 تتصــــــف محاســــــبية معلومــــــات مــــــدخالت ومخرجــــــات

  بالفهم.

28 

ـــــوفير اإللكترونيـــــة الحـــــواالت اســـــتخدام يـــــؤدى      ـــــى ت  إل
 29  الكمي. للقياس قابلة محاسبية معلومات

ـــــى اإللكترونيـــــة الحـــــواالت اســـــتخدام يـــــؤدى      ـــــوفير إل  ت
 30 شاملة. محاسبية معلومات

 

  



 ح
 

 .المعلومات المحاسبيةلخامس: تؤثر القنوات اللكترونية على جودة نظم المجال ا

قليلة 
 جدا  

 كبيرة متوسطة قليلة  
كبيرة 
 جدا  

 الرقم العبارة

ـــؤدى       ـــة اســـتخدام ي تـــوفير  إلـــى القنـــوات االلكتروني
الوقــــــــت والجهــــــــد فــــــــي جــــــــودة نظــــــــم المعلومــــــــات 

 المحاسبية.

31 

ــــى القنــــوات االلكترونيــــة اســــتخدام يــــؤدى       تــــوفير إل
الــــى بيانــــات االيــــدي العاملــــة مــــن اجــــل الوصــــول 

 محاسبية سليمة.

32 

ــــى القنــــوات االلكترونيــــة اســــتخدام يــــؤدى       تــــوفير إل
 33  الدقة في البيانات المحاسبية الخاصة بالحواالت.

الوصــول  إلــى اإللكترونيــة القنــوات اســتخدام يــؤدى     
الــــى تقــــارير ســــليمة خاصــــة بالبيانــــات المحاســــبية 

 الخاصة بالحواالت.

34 

ــــى اإللكترونيــــة القنــــوات اســــتخدام يــــؤدى      تــــوفير  إل
 تتصـــف محاســـبية معلومـــات مـــدخالت ومخرجـــات

  بالفهم.

35 

ــــى تــــوفير اإللكترونيــــة القنــــوات اســــتخدام يــــؤدى       إل
 36  الكمي. للقياس قابلة محاسبية معلومات

عـدم الثقـة  إلـى اإللكترونيـة القنوات استخدام يؤدى     
 37 االلكترونية.من قبل العمالء بالمعامالت 

تــــوفر القنــــوات االلكترونيــــة مصــــدرًا هامــــًا لتوثيــــق      
العمليــــــات االلكترونيــــــة وســــــرعة الحصــــــول علــــــى 

 البيانات.
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