


 غزة-الجامعة االسالمية
 عمادة الدراسات العميا

 كمية التجارة     
 قسم المحاسبة والتمويل

 
 
 

 تقييم مدى فاعليت وكفاءة نظم املعلوماث احملاسبيت
  يف ظل تطور اخلدماث املصرفيت اإللكرتونيت

 تطبيقيت علي املصارف التجاريت العاملت يف قطاع غزةدراست 
 

 
  

 عداد الطالبإ
 و شعبانأببكر خضر 

 
 شراف الدكتورإ

 عصام محمد البحيصي
 
 
 
 

 لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل قدمت هذه الرسالة استكماالا 
 م 4153 -هـ  5341





 أ
 

 
 تعالىقال 

﴿ َوَعلََّمَك َما َلْم َتُكْن تَ ْعَلُم وََكاَن 
 ﴾ َفْضُل اللَِّه َعَلْيَك َعِظيًما

   صدق اهلل العظيم

 ( 111) سورة النساء، اآلية                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ب
 

 ممخص الدراسة
 

 في ظل تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية تقييم مدى فاعمية وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية
 دراسة تطبيقية عمى المصارف التجارية العاممة في قطاع غزة



مدى فاعمية وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية المطبقة في المصارف  إلى تقييمىدفت ىذه الدراسة   
تم  ، ولتحقيق أىداف الدراسة اع غزة في ظل تطور الخدمات المصرفية اإللكترونيةالتجارية العاممة في قط

وذلك من  ،اتباع المنيج الوصفي التحميمي، ولقد تم االعتماد عمى أسموب المسح الشامل لجمع البيانات
منيا ، استرد موظف 72عددىم الدراسة الخاضع لمبحث والبالغ عينة جميع أفراد خبلل استبانة وزعت عمى 

( استبانة، وبعد تفحص االستبانات تم استبعاد أربعة وبالتالي فإن عدد االستبانات الخاضعة لمدراسة 64)
 .لتحميل البيانات والوصول إلى نتائج الدراسة SPSSالبرنامج اإلحصائي  ( استبانة، وتم استخدام60)
 

 :أىمياكان ولقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج   
تتسم نظم المعمومات المحاسبية المطبقة في المصارف التجارية العاممة في قطاع غزة  أن -1

  .في ظل تطور الخدمات المصرفية اإللكترونيةوالكفاءة بالفاعمية 
ل تمك المصارف ىناك زيادة في معدل النمو لمخدمات المصرفية اإللكترونية المقدمة من ِقب   -2

  .وبازدياد مستمر
المصارف العاممة في قطاع غزة لمخدمات المصرفية اإللكترونية إال أن ىناك بالرغم من تبني  -3

 .قدمة، إضافة إلى أن ىناك تفاوت في تقديم تمك الخدمات من مصرف آلخرخدمات غير م  
 

 :أىمياوأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان   
لمعمومات المحاسبية ضرورة العمل عمى تطوير عناصر نظم المعمومات المحاسبية كون نظم ا  -1

ركيزة ميمة من الركائز المكونة لمييكل التنظيمي لممصرف حيث أنيا ترتبط بوجود العمل 
  .المصرفي

من خبلل  العمل عمى زيادة االستثمار في تكنولوجيا المعمومات ومواكبة التطورات التكنولوجيا -2
من المصارف العالمية لما لذلك لكترونية الحديثة والم عتمدة من قبل تقديم الخدمات المصرفية اإل

 .نظم المعمومات المحاسبية زيادة فاعمية وكفاءةفي دور 
كنتيجة لتطور الخدمات  العمل عمى تطوير الضوابط الرقابية العامة لنظم المعمومات المحاسبية -3

  .المصرفية اإللكترونية المقدمة
لتحتية لتطبيق الخدمات المصرفية سرعة توفير البنية ابالعمل عمى  قيام سمطة النقد الفمسطينية  -4

لمواكبة التطورات  والعمل عمى إلزام المصارف بتطبيق تمك الخدمات اإللكترونية الغير مطبقة
 التكنولوجيا الحديثة.
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Abstract 
 

Evaluation of Effectiveness and Efficiency of Accounting Information 

Systems in the light of Electronic Banking Services Development – An 

Applied Study on the Working Commercial Banks in Gaza Strip 
 

  This study aims at Evaluation of Effectiveness and Efficiency of Accounting 

Information Systems in the light of Electronic Banking Services Development – 

An Applied Study on the Working Commercial Banks in Gaza Strip. To achieve 
the goals of this study, researcher has used descriptive analytical 
approach. Data was gathered through comprehensive survey.                      
A Questionnaire is distributed to the entire sample which is consisting of 
72 individuals. Only 64 out of the 72 questionnaires were returned to the 
researcher. 4 of them have been excluded. Totally 60 questionnaires are 
accepted to analyze statistically by SPSS.                                                              

 
  

  The most important Conclusions:  
 

1. The applied accounting information systems in the working 
commercial banks in Gaza are effective and efficient in the light of 
electronic banking services development.   

2. There is an increase in growth level of electronic services in Gaza 
commercial banks and such increase is ongoing.  

3. There are some services that are not provided yet by the 
commercial banks and there is dissimilarity in service providing 
among Gaza commercial banks.  

 
 

The most important Recommendations: 
 

1. Develop elements of accounting information systems as they are 
important pillar for banks organizational structure. 

2. Increase investment in information technology and keep up-to-date 
with modern electronic banking services followed by international 
banks. 

3. Develop control rules of accounting information systems as a result 
of advancement of electronic banking services.  

4. Palestinian Monetary Authority should accelerate establishing 
infrastructure to apply electronic banking services that are not 
applied yet, and it should oblige banks to apply such services to 
keep up-to-date with modern developments.   
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 اإلهذاء
  أتي ...          تاقرتان إمسي تامسهإىل من أرفع رأسي عالياً افتخاراً 

  أمي ...                       إىل من أعطتين الكثري ومل تنتظز الشكز  

 سوجيت  ...                                      خري ســنذ   وإىل رفيقة درتي 

 إخىتي وأخىاتي ...                             م    كأحثيت يا من كربت فيإىل 

 خضز والنا ونذي وتاال ...                هاوسيناألمل الذي أضاء حياتي إىل 

  إىل األصذقاء واألحثاب وكل من أحة أن يزاني يف هذا املقام
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 شكر وتقدير

الحمد هلل رب العالمين أىل المجد والثناء، والصبلة والسبلم عمى أشرف األنبياء     
 والمرسمين نبينا محمد وعمى الو وصحبو أجمعين أما بعد،

عز  –فإنني أشكر اهلل العمي القدير أواًل وأخيرًا عمى توفيقو بإتمام ىذه الرسالة فيو 
هلل الذي وفقني إلنجاز ىذا الجيد  أحق بالشكر والثناء وأولى بيما، فالحمد –وجل 

ن أصبت فمن اهلل وحده. .المتواضع  إن أخطأت فمن نفسي، وا 
كر ـال يشكر اهلل من ال يشكر الناس( أتوجو بالش  (مـولنا الكريــوعمبًل بقول رس  

عمى ما بذلو من جيد خبلل  ام البحيصيـالدكتور/ عصمشرفي الفاضـل والتقدير إلى 
 أعضاء لجنة المناقشةوالتقدير إلى كر ـكما أتوجو بخالص الش إشرافو عمى الرســــالة،

عمى تفضميما بقبول صبري مشتيى،  والدكتور/حمدي زعرب،  الدكتور/األســـتاذ 
ثرائيا بمبلحظاتيما السديدة.   مناقشة الرسالة والحكم عمييا وا 

والتقدير لمجامعة اإلسبلمية ممثمة بطاقميا األكاديمي ر كما أتقدم بخالص الشك 
                   واإلداري، ولكل من أسيم في إخراج ىذه الرسالة، جزاىم اهلل كل خير.
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 مقدمة 1-1
المعمومات المحاسبية عنصرًا ىامًا من عناصر اإلنتاج التي ليا دور ىام في تحديد  تعتبر   

، لذلك سعت المنشآت إلى تصميم وبناء أنظمة متطورة من أجل السيطرة المنشآتوكفاءة  فاعمية
، وذلك لضمان وصول المعمومات الجيدة إلدارتياعمى الكم اليائل من المعمومات الضرورية 

والدقيقة إلى كافة المستويات اإلدارية بالشكل المبلئم وفي الوقت المناسب من أجل استخداميا في 
تؤدي نظم المعمومات دورًا حيويًا في دعم األنشطة لممنشآت سواء لذلك  ،اتخاذ القرارات الرشيدة

 أكانت أنشطتيا تيدف أو ال تيدف إلى تحقيق األرباح. 
 

المنشآت وبشتى الطرق لمحصول عمى  ووسائل االتصال سعتتكنولوجيا المعمومات  ومع تطور  
خوض في عالم العولمة، والدخول لباأحدث ما توصل إليو العمم من تقنيات متطورة عميا تساعدىا 

والمنافسة في األسواق العالمية، وبات من الضروري أن تّحدث آليات نظم المعمومات المحاسبية 
بشتى الطرق والوسائل التكنولوجية كي تمبي رغبات أصحاب المصالح بشكل عام، ورغبات اإلدارة 

 .(255-254: 2007)المخادمة، خاصفي االستثمار بشكل 
 

دى التطور في وسائل التكنولوجيا واالتصاالت لظيور وسائل جديدة في مجال األعمال لقد أ  
بمختمف القطاعات، ومن القطاعات األكثر تأثرا بالبيئة المحيطة قطاع المصارف، حيث فرضت 
عميو أنماطا وأشكاال جديدة من التعامبلت المالية المتطورة، ولعل من أىم ىذه األشكال الخدمات 

، تطور االقتصاديلىم مبلمح اأحد كأفرزتيا التطورات التكنولوجيا، أالتي و  لكترونيةاإل المصرفية
ميزة تنافسية من خبلل توفير  كتساباو  األداءتحسين تحقيق عدد من الميزات منيا وذلك بيدف 

 متنوعة.الكترونية  مصرفيةخدمات 
 

إن قيام المصارف بتبني الخدمات المصرفية اإللكترونية إلى جانب الخدمات المصرفية التقميدية،   
تخفيض التكاليف وزيادة مستوى الفاعمية لغرض و  المصارف،المنافسة بين كنتيجة الحتدام 
: 2008)قدومي،  ة في التوسع في تقديم خدمات مالية، واجتذاب عمبلء جددبوالكفاءة، والرغ

294) . 
 

لى إدى أمتطور السريع لبلقتصاد العالمي، إضافة ل، بالتطور التكنولوجين تأثر العمل التجاري إ  
 المصارفلكترونية. وقد قامت بعض اإل المصرفيةخدمات الالستغبلل ذلك لتقديم  المصارفقيام 

مات لي، باإلضافة لخدالعربية بتقديم خدمات جديدة من خبلل بطاقات االئتمان والصراف اآل
: 2007)بوراس،  .مصرفية ومالية قدمتيا عبر الشبكة العالمية والكمبيوتر الشخصي والياتف

196). 
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لم تكن المحاسبة بعيدة عن التأثر بيذا التطور، ذلك أن عممية تقديم الخدمات المصرفية  
اإللكترونية تحتاج إلى إثباتيا محاسبيا، والتأكد من صحتيا األمر الذي استوجب إحداث تطوير 

 .(33: 2007)صيام و الميندي،  متسارع في نظم المعمومات المحاسبية 
 

ك الخدمات يمقي أثارا متعددة عمى نظام المعمومات المحاسبية لممنشأة، إن المباشرة  بتقديم تم  
ويمكن أن تشمل ىذه األثار تطويرًا لعمميات التشغيل المتكررة باإلضافة ألغمب المدخبلت 
والمخرجات الخاصة بالنظام، كذلك يمكن أن تمتد ىذه األثار لمجاالت أخرى مثل اإلنتاجية 

 . (4 :2004)توفيق،  إلجراءات الرقابية ضد مخاطر األعمال والربحية والعامل البشري وا
 

إن القيام بتقديم ىذه الخدمات من خبلل وسائل االتصال الحديثة قد أثار الشكوك حول مدى   
الموثوقية في تقديم ىذه الخدمات من خبلل تمك الوسائل، باإلضافة لمدى قدرة نظم المعمومات 

كل سميم، وحتى يتم إنجاز العمميات المصرفية من خبلل المحاسبية عمى تسجيل العمميات بش
وسائل االتصال الحديثة يستوجب ذلك وجود نظام محاسبي يتسم بالفاعمية والكفاءة في إثبات 

 2007 ،)صيام و الميندي العمميات أوال بأول وتوفير المعمومات المناسبة في الوقت المناسب 
:33-34.) 
 

مدى فاعمية وكفاءة نظم المعمومات  تقييمومن خبلل ما سبق جاءت فكرة ىذه الدارسة، بيدف    
المحاسبية المطبقة في المصارف التجارية العاممة في قطاع غزة في ظل تطور الخدمات المصرفية 

 كثر تأثرًا بالتطورات التكنولوجيا الحديثة. كون قطاع المصارف من القطاعات األ اإللكترونية،
 

 مشكمة الدراسة 1-2
 

يعتبر نظام المعمومات المحاسبي نظام معمومات مفتوح حيث أنو يرتبط بالبيئة الخارجية فيو    
يؤثر ويتأثر بيا، وتعتبر الخدمات المصرفية اإللكترونية الناتجة عن التطور التكنولوجي من 

المصارف ، ولما كانت تمك المؤثرات الخارجية التي تأثر بيا نظام المعمومات المحاسبي في قطاع 
الخدمات تتم بصورة آلية في أي وقت وبأي مكان فإنيا ترتبط وتؤثر بنظم المعمومات المحاسبية، 
األمر الذي تطمب معرفة مدى فاعمية وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية في ظل تطور تمك 

 الخدمات. 
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 في ضوء ما سبق تتبمور مشكمة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: 
 

ما مدى فاعمية وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية المطبقة في المصارف التجارية العاممة في   
 تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية؟ ظلقطاع غزة في 

 

 ويمكن صياغة مشكمة الدراسة في األسئمة الفرعية التالية:
 

ما مدى فاعمية نظم المعمومات المحاسبية المطبقة في المصارف التجارية العاممة في قطاع   -1
  غزة في ظل تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية؟

 

ما مدى كفاءة نظم المعمومات المحاسبية المطبقة في المصارف التجارية العاممة في قطاع غزة   -2
  اإللكترونية؟في ظل تطور الخدمات المصرفية 

 
 ىمية الدراسةأ 1-3

 

تكمن أىمية الدراسة من طبيعة الدور الذي تقوم بو نظم المعمومات المحاسبية في تزويد اإلدارة     
، والتي يعتمد عمييا في تقييم أداء ىذه النظممخرجات مصارف بواألطراف المستفيدة في ال

وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية المطبقة مدى فاعمية ، لذلك فيي محاولة لمتعرف عمى مصارفال
حيث ، في المصارف التجارية العاممة في قطاع غزة في ظل تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية

الذي  األمرمن المتوقع أن تؤثر تمك الخدمات عمى زيادة فاعمية وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية، 
زيادة االستثمار في وبالتالي العمل عمى ، فمصار لأداء اسيكون لو انعكاسات إيجابية عمى 

لكترونية األمر الذي يعود بالمنفعة عمى القطاع المصرفي ومن ثم عمى الخدمات المصرفية اإل
 االقتصاد الوطني.

 
 ىداف الدراسةأ 1-4

 

 تيدف الدراسة الى تحقيق ما يمي:  
 
 

  التعرف عمى طبيعة نظم المعمومات المحاسبية في المصارف. -1
 

تسميط الضوء عمى الخدمات المصرفية اإللكترونية المقدمة من ِقبل المصارف العاممة في -2
 فمسطين.

 

التعرف عمى مدى فاعمية نظم المعمومات المحاسبية المطبقة في المصارف التجارية العاممة في -3
 قطاع غزة في ظل تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية.
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المعمومات المحاسبية المطبقة في المصارف التجارية العاممة في  التعرف عمى مدى كفاءة نظم -4
 قطاع غزة في ظل تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية.

 

 الخروج بنتائج وتوصيات مناسبة.-5
 

 فرضيات الدراسة 1-5
 

تتسم نظم المعمومات المحاسبية المطبقة في المصارف التجارية العاممة في قطاع غزة  -
 تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية. بالفاعمية في ظل

 

تتسم نظم المعمومات المحاسبية المطبقة في المصارف التجارية العاممة في قطاع غزة  -
 بالكفاءة في ظل تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية.

 

متوسطات استجابات  بين a = 0.05عند مستوى داللة حصائية إذات داللة  فروقاتيوجد  -
مدى فاعمية وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية في ظل تطور الخدمات المبحوثين حول 

المصرفية اإللكترونية تعزى الى البيانات الشخصية )المؤىل العممي، التخصص، سنوات 
 الخبرة، المسمى الوظيفي، مكان العمل(.
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 الدراسات السابقة: 6-1
 

 الدراسات العربية 1-6-1
 

 (2012)شاىين، دراسة -1
تحميل ومناقشة العوامل المؤثرة في مستوى كفاءة وفاعمية نظم المعمومات لىدف ىذه الدراسة  

 .، وتقييم تأثيرىا عمى تطبيقات تمك النظم في المصارف التجارية الفمسطينيةةالمحاسبية المحوسب
عمى عينة من العاممين في كل من دوائر  ولتحقيق أىداف الدراسة تم تصميم استبانة وزعت

( استبانات لكل مصرف 10لمحاسبة والتدقيق ونظم المعمومات والحاسوب في المصارف بواقع )ا
 .استبانة 103واسترد منيا  ،استبانة 120وبعدد 

 وقد توصمت الدراسة لعدد من النتائج كان من اىميا: 
المينية وجود تأثيرات عالية لكل من العوامل المتعمقة بالبيئة القانونية واألنظمة والضوابط -1

التنظيمية والتقنية، والثقافية واالجتماعية، والعوامل االقتصادية عمى مستوى كفاءة وفاعمية نظم 
المعمومات المحاسبية، غير أن تأثير تمك المتغيرات تتفاوت أحيانًا بدرجات مختمفة وفقًا لمستوى 

 االىتمام والدعم الذي تمقاه من اإلدارة المصرفية.
مات المحاسبية المحوسبة في القطاع المصرفي الفمسطيني ذات أىمية عالية تعتبر نظم المعمو  -2

 بالنظر إلى استخداميا أجيزة وبرمجيات متطورة في إنتاج وتوصيل المعمومات المحاسبية.
تتميز نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة بأنيا ذات فاعمية عالية مما يعني أن المصارف -3

مى زيادة االىتمام بنظم المعمومات من منطمق دورىا األساسي في التجارية في فمسطين تعمل ع
 زيادة فاعمية وكفاءة تمك النظم.

 وخمصت الدراسة لعدد من التوصيات كان من أىميا:
نظرًا لتأثر نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة بالبيئة المصرفية المرتبطة بالعوامل أنو و -1

التنظيمية واإلدارية، فإن مبلءمة ىذه النظم مع تمك المتغيرات  القانونية والضوابط المينية والبيئة
يعتبر مطمبًا أساسيًا يتعين مراعاتو واالىتمام بو عند بناء وتطوير نظم المعمومات المحاسبية ضمانًا 

 لتحقيق أىدافو بكفاءة عالية.
حاسبية، فإن أن العوامل التقنية كانت ذات أثر كبير في كفاءة وفاعمية نظم المعمومات الم-2

متابعة المستجدات في تمك العوامل يوجب عمى اإلدارة المصرفية بذل المزيد من االىتمام والعناية 
بيا عند بناء تمك النظم وبما يسمح بضمان استجابتيا لممتغيرات والتطورات التقنية والبرمجية 

 المتوقعة في ىذا المجال.
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معمومات المحاسبية المصرفية لتشمل كافة اإلدارات العمل عمى توسيع دائرة االستفادة من نظم ال-3
واألقسام واألنظمة الفرعية والربط بين فروع المصارف وتمكين عمبلئيا من تحقيق أقصى درجات 

 االستفادة منيا.
العمل عمى استمرارية تأىيل وتدريب العاممين في مجال نظم المعمومات المحاسبية ورفدىا -4

 ة القادرة عمى دعم واستمرارية عمميات البناء والتطوير لتمك النظم.بالكفاءات المؤىمة والمدرب
ضرورة استمرارية بذل المزيد من االىتمام من قبل اإلدارة العميا لممصارف نحو تحقيق التوافق -5

بين اليياكل التنظيمية ونظم المعمومات المحاسبية المتطورة باعتبارىا أحد أىم مخرجات األداء 
 س قدرة المصرف عمى االستمرارية وتعزيز موقعو التنافسي في السوق.المالي الذي يعك

 

  (2012)صيام، دراسة  -2
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرف عمى مدى إسيام تطبيقات ذكاء األعمال في تطوير نظم المعمومات  

المحاسبية في المصارف التجارية األردنية، وذلك من خبلل التعرف عمى مدى تطور الخدمات 
المصرفية التقميدية، ومدى ظيور خدمات مصرفية حديثة كنتيجة الستخدام تطبيقات ذكاء األعمال، 

مساىمة ىذه التطبيقات في رفع فاعمية وزيادة كفاءة نظم المعمومات المحاسبية في تمك ومدى 
 المصارف.

ولتحقيق أىداف الدراسة تم تصميم استبانة وزعت باليد عمى المديرين الماليين والعاممين في الدوائر  
مدرجة في سوق المالية واألقسام المحاسبية في اإلدارات العامة لممصارف التجارية األردنية ال

( 78( مصرفا، وبمغ حجم العينة )13م والبالغ عددىا )2011األوراق المالية )بورصة عمان( لمعام 
مد منيا لغايات التحميل أ عت( استبانات لكل مصرف، 6شخصًا تم توزيع االستبانات عمييم، بواقع )

 زعة.%( تقريبا من االستبانات المو 88( استبانة، أي ما نسبتو )69والدراسة )
 وقد توصمت الدراسة لعدد من النتائج :

أسيمت تطبيقات ذكاء األعمال في تطوير الخدمات المصرفية التقميدية من خبلل زيادة درجة -1
 الدقة والسرعة في إنجازىا وتسييل انتشارىا في مختمف المناطق الجغرافية.

ة، قد أسيمت في انتشار أن تطبيقات ذكاء األعمال ومن خبلل ربطيا بوسائل االتصال الحديث-2
العديد من الخدمات المصرفية الحديثة، مثل إصدار بطاقات االئتمان وبطاقات التسوق عبر 

(، تقديم خدمات دفع المشتريات عبر ATMاإلنترنت، تقديم خدمات الصراف اإللكتروني )
 اتف الخموي.البطاقات، وتقديم العديد من الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والياتف الثابت والي

أن تطبيقات ذكاء األعمال قد أسيمت في رفع فاعمية نظم المعمومات المحاسبية في المصارف -3
 التجارية األردنية.
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أن تطبيقات ذكاء األعمال قد أسيمت في زيادة كفاءة نظم المعمومات المحاسبية في المصارف -4
 .التجارية األردنية

 أىميا: وخمصت الدراسة لعدد من التوصيات كان من
ضرورة العمل عمى مزيد من االىتمام بنظم المعمومات المحاسبية، لبلستفادة من الفرص المتاحة -1

لممنافسة عالميًا من خبلل تقديم خدمات مصرفية حديثة ومتميزة من خبلل وسائل االتصال الحديثة 
 واالستفادة من الخدمات الناشئة عن انتشار تطبيقات ذكاء األعمال.

خدمات مصرفية متطورة يمكن تقديميا وبما يضمن لنظم المعمومات المحاسبية  البحث عن-2
 االستمرار في محافظتيا عمى فعاليتيا وزيادة كفاءتيا.

إجراء المزيد من الدراسات حول سبل تطوير نظم المعمومات المحاسبية في قطاع المصارف، -3
يق ميزة تنافسية في ظل العولمة حتى تصبح نظم معمومات محاسبية استراتيجية موجية ليدف تحق

 واشتداد حدة المنافسة.  
 

 ( 2012دراسة )قاسم والعمي، -3
 إلى معرفة دور تقانة المعمومات في تطوير العمل في المصارف الحكومية فيىدفت ىذه الدراسة  

نظم  فاعمية وكفاءة سورية. وكان ذلك من خبلل اختبار العبلقة بين استخدام تقانة المعمومات و 
العامة. وىل يمكن لمتكنولوجيا الحالية المستخدمة أن تمبي متطمبات البنية  المصارف العمميات في

فاعمية المعمومات؟ ومدى قدرة النظم والتعميمات السائدة عمى تحقيق ال لتكنولوجيا األساسية
 المتبمورة في تبسيط إجراءات العمل وتيسيرىا. المعمومات لتكنولوجيا

عمى العاممين في المصارف الحكومية السورية،  وزعتاستبانة ف الدارسة تم تصميم ولتحقيق أىدا
 SPSS .وفرغت وحممت باستخدام برنامج  ،استبانة 33 أعتمد منيا لغايات التحميل والدراسة

 ىميا:أوقد توصمت الدراسة لعدد من النتائج كان من 
ىم في تسريع اتس إضافة ألنياىم تقانة المعمومات في زيادة مرونة العمميات المصرفية، اتس-1

 المرتكبة. خطاءاألتقميص و  إنجاز لمعمميات المصرفية
 تقانة المعمومات في جعل العمل المصرفي أكثر سيولة، وكذلك في تقديم خدمات جديدةتساىم -2

 لمعمبلء.
 امل مع النظم والبرامج بشكل سميم، كما أن التدريبال توجد أطر مؤىمة ضمن المصرف تتع-3

 عمى استخدام ىذه األنظمة غير كاٍف.
العامة في  المصارف عوائق وتحديات تواجو بناء نظم معمومات فعالة ومتطورة فيال يوجد  -4

 سورية.
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 ىناك توافق بين نظم المعمومات المصرفية المستخدمة في المصارف العامة في سورية -5
 عمى الصعيد المحمي والعالمي. راتوالتطو 

 وخمصت الدراسة لعدد من التوصيات كان من أىميا:
عمى المصارف إعادة تصميم أنظمة المعمومات التي تمارسيا بشكل يؤدي الى تدفق أنظمة -1

المعمومات دون صعوبات، مع توفر آليات وضوابط تكفل نوعية جيدة من أنظمة العمميات 
 والخدمات المقدمة.

 ب وجود تقنيات ووسائل لتخطيط الزمن وحساب تكاليف العمميات والرقابة عمييا.يج-2
تسجيل المستندات الخاصة بالعمميات وحفظيا الكترونيًا وضمان تداوليا بين مراكز العمل ذات -3

 العبلقة.
 إمكانية المعالجة اإللكترونية لمعمميات، مثل طمبات العمبلء والتحويل اإللكتروني لمنقود.-4
   وضع برامج تدريبية ممنيجة قادرة عمى استخدام األنظمة المتطورة بشكل سميم.-5

 

 (2009سعيد، و  )الجزراويدراسة -4
ىدفت ىذه الدراسة لتحميل الدور الذي تمعبو أدوات تكنولوجيا المعمومات في رفع كفاءة وفاعمية  

تقويم تمك النظم وفق رؤية مخرجات نظم المعمومات المحاسبية وانعكاسات ىذا الدور في إعادة 
تجعل منيا نظم معمومات شاممة ويعد ىذا بحد ذاتو توجيا حديثا في عمل نظم المعمومات 

 المحاسبية.
وقد اعتمدت الدراسة عمى التحميل النظري لبعض أدبيات الفكر المحاسبي المتعمق بنظم  

 المعمومات المحاسبية ضمن إطار تكنولوجيا المعمومات.
 سة لعدد من النتائج كان من أىميا:وتوصمت الدرا

أن ىناك أثر الستخدام البرامج في نظام المعمومات المحاسبية عن طريق ما توفره ىذه البرامج -1
من الوقت والجيد المبذولين إلنجاز العمل المحاسبي من خبلل الحصول عمى المخرجات المطموبة 

إضافة لزيادة فاعمية النظام من خبلل من المدخبلت المختمفة من خبلل تطبيقات ىذه البرامج، 
 إعداد وعرض التقارير المالية في الوقت المناسب وبالشكل الذي يضمن تحقيق الفائدة لممستخدمين.

ىناك ضرورة ماسة لمواكبة التطورات والتغيرات الحاصمة في مجال مينة المحاسبة إلنجاز -2
 افسية في األسواق المينية.األعمال بسرعة وبشكل أفضل، ولممحافظة عمى الحصة التن

أن عدم استخدام أدوات تكنولوجيا المعمومات بشكل صحيح قد يؤدي الى فشل تحقيق األىداف -3
حداث  المرجوة حيث أن تطبيقيا يحتاج إلى إمكانيات مادية وبشرية ترتبط بتوفير البنية التحتية وا 

 تغيير أو تكييف لثقافة التغيير.
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 صيات كان من أىميا:وخمصت الدراسة لعدد من التو 
ضرورة استخدام أدوات تكنولوجيا المعمومات لتحقيقيا السيولة والسرعة في الحصول عمى -1

 المعمومات ومعالجتيا.
ضرورة قيام المحاسب بمتابعة التطورات التكنولوجيا، بسبب التغيرات السريعة في كافة أنشطة -2

 الوحدة االقتصادية.
والبحوث التي تشخص وتقوم واقع أدوات تكنولوجيا المعمومات ومدى ضرورة القيام بالدراسات -3

 مبلءمة استخداميا في المجاالت المحاسبية المختمفة.
 

  ( 2009والعبادي،  القشي)دراسة -5
ىذه الدراسة إلى معرفة مدى امتبلك شركات الخدمات المالية لآلليات المناسبة في نظام ىدفت  

ميا لتصبح شركات عالمية وبالتالي قدرتيا عمى دخول عالم العولمة معموماتيا المحاسبي التي تؤى
تم ولتحقيق أغراض الدراسة  بخطى ثابتة، ومعرفة المعوقات التي تواجييا دون امتبلك تمك اآلليات.

عمى المديرين الماليين، والمسؤولين عن تطوير برامج  استبانة (30) وتم توزيع ،استبانةتصميم 
عينة لخدمات المالية الحائزة عمى ترخيص ممارسة أعمال الوساطة المالية الحاسوب في شركات ا

 22لغ عددىا )وفقا لتعميمات ىيئة األوراق المالية، وتعميمات دائرة التراخيص والتفتيش( والباالدراسة 
 .شركة 32صل أشركة من 

 وتوصمت الدراسة لعدد من النتائج كان من أىميا: 
 ت الخدمات المالية األردنية قابلغمب شركاأأن نظام المعمومات المحاسبي المحوسب في -1

 لمتحديث كي يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة
غمب شركات الخدمات المالية تتمتع أأن مخرجات نظام المعمومات المحاسبي المعمول بو في -2

 .بالخصائص النوعية
 :منياالمعمومات المحاسبي المعمول بو  ىناك معوقات تواجو نظام-3
 .قص بالخبرات الوطنية لمتعامل مع التكنولوجيا الحديثةن-أ
 .الكمفة العالية الستخدام التكنولوجية المتطورة تحول دون تبنييا بالشكل المطموب-ب
 .مخاطر التجارة اإللكترونية يقف عائقا أمام النظام المحاسبي-جـ
 لون دون تطوير النظام بالشكل المرغوب.أصحاب حقوق الممكية يحو -د

 وخمصت الدراسة لعدد من التوصيات كان من أىميا:
العمل عمى عقد دورات تثقيفية وتأىيمية بتكنولوجيا المعمومات لمستخدمي النظام المحاسبي كي -1

 يمموا باالختصاص والتطور التكنولوجي.
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خر المستجدات التكنولوجية آعقد دورات دورية لمستخدمي النظام المحاسبي الطبلعيم عمى -2
 ية تغييرات في معايير المحاسبة الدوليةأوالمحاسبية وباألخص عمى 

إدراج جميع التطورات بشكل عام وبالمحاسبة بشكل خاص في النظام التعميمي المعمول بو  -3
 بالدولة.

لتثقيف أصحاب حقوق الممكية بأىمية تطوير األنظمة المحاسبية وما ليات وطرق إيجاد األ-4
 .ستعود عميو من منفعة عمى المنشآت بالمدى المتوسط والطويل

 

 (2007)صيام والميندي، دراسة -6
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرف عمى مدى إسيام التجارة اإللكترونية ووسائل االتصال الحديثة في  

حاسبية في المصارف التجارية األردنية، من خبلل التعرف عمى تطوير نظم المعمومات الم
الخدمات  المصرفية التي تقدم عبر التجارة اإللكترونية ووسائل االتصال الحديثة في المصارف 
التجارية األردنية، ومدى مساىمة التجارة اإللكترونية ووسائل االتصال الحديثة في زيادة فاعمية 

 حاسبية في تمك المصارف.وكفاءة نظم المعمومات الم
ولتحقيق أىداف الدراسة تم تصميم استبانة وزعت عمى المديرين الماليين والعاممين في الدوائر 
المالية لممصارف التجارية األردنية المدرجة في سوق األوراق المالية، والبالغ عددىا تسعة 

( استبانة، أي ما 48الدراسة )( استبانة، اعتمد منيا لغايات التحميل و 54مصارف، حيث تم توزيع )
 %( تقريبًا من االستبانات الموزعة.89نسبتو )

 وقد توصمت الدراسة لعدد من النتائج كان من أىميا:
أسيمت التجارة اإللكترونية ووسائل االتصال الحديثة في انتشار العديد من الخدمات المصرفية -1

 الحديثة.
االتصال الحديثة في رفع فاعمية نظم المعمومات المحاسبية أسيمت التجارة اإللكترونية ووسائل -2

 في المصارف التجارية األردنية، وزيادة قدرتيا عمى تحقيق األىداف، وأداء العمل الصحيح.
أسيمت التجارة اإللكترونية ووسائل االتصال الحديثة في زيادة كفاءة نظم المعمومات المحاسبية -3

من خبلل استثمار الموارد البشرية والمادية ورفع نسبة مخرجاتيا في المصارف التجارية األردنية 
 الى مدخبلتيا.

 وخمصت الدراسة لعدد من التوصيات كان من أىميا:   
إيبلء نظم المعمومات المحاسبية مزيدا من االىتمام لبلستفادة من الخدمات المصرفية الحديثة -1

 المقدمة من خبلل وسائل االتصال الحديثة.
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فادة من الخدمات الناشئة من انتشار التجارة اإللكترونية والبحث عن خدمات مصرفية اإلست-2
 متطورة يمكن تقديميا بما يضمن ليذه النظم االستمرار في محافظتيا عمى فعاليتيا وزيادة كفاءتيا.

إجراء المزيد من البحوث حول سبل تطوير نظم المعمومات المحاسبية في قطاع المصارف -3
 لمنافسة الدولية.لمواكبة ا

  

 ( 2007دراسة )عبداهلل و قطناني، -7
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرف عمى الخصائص والمتغيرات والعوامل التي تشكل بمجموعيا البيئة  

المصرفية وقياس مدى تأثيرىا عمى مستوى كفاءة وفاعمية نظم المعمومات المحاسبية في المصارف 
ىيم الكفاءة والفاعمية باعتبارىما من المؤشرات القياسية لتقييم التجارية في األردن، كذلك توضيح مفا

 نظم المعمومات المحاسبية.
من العاممين في إدارة نظم  51ولتحقيق أغراض الدراسة تم تصميم استبانة وزعت عمى عينة من 

 المعمومات في المصارف التجارية األردنية بواقع ثبلث استبانات لكل مصرف.
 دد من النتائج كان من أىميا:وتوصمت الدراسة لع

وجود درجة تأثير عالية جدًا لكل من العوامل القانونية والتشريعات المينية، والعوامل اإلدارية -1
والتنظيمية، والعوامل السموكية، والعوامل التقنية، وتكنولوجيا المعمومات، عمى مستوى كفاءة وفاعمية 

 ية في األردن.نظم المعمومات المحاسبية في المصارف التجار 
أن درجة كفاءة وفاعمية نظم المعمومات المحاسبية في المصارف التجارية في األردن، تختمف -2

باختبلف مستوى االىتمام المبذول من قبل اإلدارة المصرفية بالعوامل السابقة عند بناء وتصميم 
 وتطوير نظم المعمومات المحاسبية.

 من أىميا: لعدد من التوصيات كان وخمصت الدراسة   
أنو ونظرا لمتطورات السريعة في مجال تكنولوجيا وتقنية المعمومات والتي تؤثر بدرجة كبيرة عمى -1

مستوى كفاءة وفاعمية نظم المعمومات المحاسبية، لذا يجب عمى اإلدارة المصرفية في األردن العمل 
 تطبيقاتيا اإلدارية والمحاسبية والرقابية.عمى تحسين مستويا النظام المادية والبرمجية واالستفادة من 

يجب عمى اإلدارات المصرفية في األردن توفير كافة االمكانيات التقنية التي تسيم في تفعيل -2
 دور نظم المعمومات ورفع كفاءتيا في تحقيق الترابط والتكامل التنظيمي والوظيفي.

 

 (  2005 ،القطاونة)دارسة  -8
المعمومات عمى فاعمية نظام المعمومات المحاسبي  أثر استخدام تكنولوجياىدفت إلى التعرف عمى  

 .ياألولعمان ضمن السوق  في المصارف وشركات التأمين في بورصة
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كانت بغرض قياس فاعمية النظام المحاسبي،  تم تطوير استبانتين، األولى تحقيق أىداف الدارسةول 
مومات عمى فاعمية نظام المعمومات المحاسبي، وقد المع والثانية كانت بغرض قياس أثر تكنولوجيا

(، وتم  10( مصرفًا وعدد منشآت التأمين )  13الدارسة )  بمغ عدد المصارف التي أجريت عمييا
 ( استبانة.  113حصائي عمى ) اإل جري التحميلأ( استبانة و  138توزيع ) 

 لعدد من النتائج كان من أىميا: سة راتوصمت الدقد و 
عمى فاعمية نظام المعمومات المحاسبي، وكان أىم عامل ًا الستخدام تكنولوجيا المعمومات أثر أن -1

 .يميو األجيزة والبرمجيات، ومن ثم قواعد البيانات مؤثر ىو استخدام شبكات االتصاالت،
 أعمى منو في شركات التامين.  ةتكنولوجي ن قطاع المصارف يتمتع بمستوياتأ-2
 دد من التوصيات كان من أىميا:لع وخمصت الدراسة   
 .التكنولوجية راتو التطتكنولوجيا المعمومات والعمل عمى مواكبة  ضرورة زيادة االستثمار في-1
كنتيجة الستخدام  الكادر الوظيفي لمواجية أي خمل وجود متخصصين ضمنالعمل عمى -2

 .تكنولوجيا المعمومات
 
 جنبيةالدراسات األ 2-6-1

 

  (Okiro & Ndungu, 2013)دراسة -1
ىذه الدراسة لمتعرف عمى أثر الخدمات المصرفية المقدمة عبر اإلنترنت واليواتف المحمولة ىدفت  

 عمى أداء المؤسسات المالية في كينيا، وتحديد مدى استخدام تمك الخدمات في تمك المؤسسات.
من  98مكونة من ولتحقيق أىداف الدراسة فقد تم تصميم استبانة وزعت عمى عينة الدراسة وال
وتم  64منيا  ، أ عيدالموظفين والمديرين والعمبلء لممصارف التجارية ومؤسسات التمويل األصغر 

 لمتحميل اإلحصائي. SPSSاستخدام برنامج 
 لعدد من النتائج كان من أىميا :الدارسة  وقد توصمت 
عبر اإلنترنت والياتف كان لممصارف التجارية النسبة األكبر في تقديم الخدمات المصرفية -1

 المحمول.
أن الخدمات المصرفية المقدمة عبر اإلنترنت والياتف المحمول ليا أثر ايجابي عمى أداء -2

 المؤسسات المالية.
إن اعتماد الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت قد عزز من أداء الصناعة المصرفية نتيجة لزيادة -3

 الكفاءة والفاعمية واإلنتاجية.
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 (Qatawneh, 2012)ة دراس-2
ىدفت ىذه الدراسة لتحديد أثر التجارة اإللكترونية عمى نظام المعمومات المحاسبية في المصارف  

 األردنية، وذلك من حيث الموثوقية، واألداء التشغيمي، وتخفيض التكاليف، وخدمات العمبلء.
ة والتي شممت مدراء ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة تم تصميم استبانة وزعت عمى مجتمع الدراس

مصرف، وتم استخدام برنامج  32الدوائر المالية في جميع المصارف األردنية العاممة وعددىا 
SPSS .لمتحميل اإلحصائي 

 لعدد من النتائج كان من أىميا :الدارسة  وقد توصمت 
لممعمومات أن التجارة اإللكترونية تؤثر عمى الموثوقية والتي تمثل إحدى الخصائص النوعية -1

 المحاسبية من خبلل القدرة من التحقق من البيانات المالية لممصارف والحد من األخطاء.
قدرة التجارة اإللكترونية عمى تخفيض التكاليف وتحسين األداء التشغيمي لممصارف األردنية من -2

 خبلل نظم المعمومات المحاسبية.
وفاعمية نظم المعمومات المحاسبية في المصارف ساىمت التجارة اإللكترونية في زيادة كفاءة -3

 األردنية.
 التوصيات:

من الضروري قيام المصارف األردنية باالستثمار في تكنولوجيا المعمومات من أجل مواكبة -1
 التطور التكنولوجي وتحسين فاعمية وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية.

يبية في مجال تكنولوجيا المعمومات لمواجية يجب عمى المصارف األردنية زيادة الدورات التدر -2
 التحديات والتطور التكنولوجي السريع.  

 

 (Sarokolaei, et al, 2012)دراسة -3
 لتحديد أثر تكنولوجيا المعمومات عمى فاعمية نظم المعمومات المحاسبية.ىدفت ىذه الدراسة  

شركة مدرجة  50ة والمكونة من ولتحقيق ىدف الدراسة تم تصميم استبانة وزعت عمى عينة الدراس
في البورصة اإليرانية شممت شركات العمال والخدمات والتصنيع، وتم استخدام أساليب التحميل 

 اإلحصائي لتحميل النتائج.
لعدد من النتائج كان من أىميا أن تكنولوجيا المعمومات أثرت في التقارير الدارسة  وقد توصمت

أثرت في عرض المعمومات وسيولة تفسير النتائج وجودة المحاسبية لمنظام المحاسبي، حيث 
 المخرجات.
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وكانت التوصيات بالبحث بشكل أوسع  حول استخدام تكنولوجيا المعمومات من قبل المديرين في 
عممية صنع القرارات لمتعرف عمى العقوبات والصعوبات التي تتعمق بإدخال ومعالجة البيانات، 

 واالستفادة من المخرجات.
 

  Mahhour & Zaatreh, 2008))دارسة  -4
التجارية مصارف متعرف عمى كيف أن االستثمار في نظم المعمومات في اللىدفت الدارسة  

العوامل التي  األردنية يساىم في فاعمية نظم المعمومات المحاسبية. باإلضافة إلى القيام بقياس
 التجارية الرئيسة في األردن. مصارفتحدد فاعمية نظم المعمومات المحاسبية في ال

 (.  12التجارية األردنية والبالغ عددىا )  مصارفتكونت عينة الدارسة من ال
أن نظم المعمومات المحاسبية تؤثر وبشكل كبير عمى أداء تمك  وقد توصمت الدارسة إلى

 عينة الدارسة. مصارفالتنافسية بين ال أنيا تؤثر عمى مستوىكما  مصارف،ال
  

  (Okhiria , 2007) دراسة-5
ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة مدى تفضيل العمبلء الستخدام الصيرفة اإللكترونية عبر اإلنترنت في  

السويد، والتأكد من مدى إمكانية تحقيق الصيرفة عبر اإلنترنت مزايا ممموسة لكل من المصارف 
 والعمبلء في ذات الوقت.

( استبانة عمى عينة من زبائن المصارف السويدية 90)ولغرض تحقيق أىداف الدراسة قد تم توزيع 
 الكبرى وبعض العاممين في تمك المصارف.

 وقد توصمت الدراسة لعدد من النتائج كان من أىميا:
أن الصيرفة عبر اإلنترنت ىي الوسيمة المفضمة لدى زبائن المصرف السويدية لمحصول عمى -1

 الخدمات المصرفية.
ي تحققيا الصيرفة عبر اإلنترنت لممصارف ىي تقميل التكمفة التشغيمية أن من أىم المزايا الت-2

وزيادة ىامش الربح وزيادة حجم المعمومات المتدفقة إلى إدارات المصارف وسيولة االنتفاع بيا 
وتحقيق االبتكارية في تقديم الخدمة المصرفية، وتقميل األخطاء البشرية أثناء عممية تقديم الخدمة 

 المصرفية.
أن من أىم المزايا التي تحققيا الصيرفة عبر االنترنت لمزبائن ىي تخفيض تكمفة الحصول عمى -3

مكانية  الخدمات المصرفية، وتوفير الجيد المبذول في الحصول عمى الخدمات المصرفية، وا 
 الحصول عمى الخدمات المصرفية في أي وقت.  
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 (Rahahleh & Siam, 2007)دراسة -6
الدراسة لتقييم فاعمية نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية في المصارف التجارية ىذه ىدفت   

األردنية، في ظل التطور التكنولوجي، وذلك من خبلل مجموعة من المعايير التي تعكس فاعمية 
 أداء ىذه النظم، والمتمثمة في الجودة والمرونة والبساطة والموثوقية.

تم تصميم استبانة وزعت عمى المديرين الماليين والعاممين في  ولغرض تحقيق أىداف الدراسة قد
الدوائر المالية في اإلدارات العامة لممصارف التجارية األردنية في سوق األوراق المالية )بورصة 

استبانة، تم اعتماد منيا  45مصارف، حيث تم توزيع عدد  9م، والبالغ عددىا 2003عمان( لمعام
 ل.استبانة لغرض التحمي 42

 وقد توصمت الدراسة لعدد من النتائج كان من أىميا:
أن نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية في المصارف التجارية األردنية تتمتع بدرجة عالية -1

 من الجودة والموثوقية.
 متوسطةردنية تتمتع بدرجة التجارية األ مصارفلكترونية في الن نظم المعمومات المحاسبية اإلأ-2

 رونة والبساطة. الممن 
 لعدد من التوصيات كان من أىميا :الدارسة  وقد توصمت

يجب عمى المصارف التجارية األردنية االستفادة من تكنولوجيا المعمومات في تطوير نظم -1
المعمومات المحاسبية اإللكترونية، لتعزيز القدرة التنافسية وتطوير الخدمات التي تقدميا المصارف 

 وى األداء والنوعية ليذه الخدمات.وبالتالي رفع مست
بالرغم من أن نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية تتميز بالجودة والموثوقية والمرونة والبساطة -2

إال أنيا تتفاوت في تميزىا، مما يعني أن تطوير نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية يتم من 
 المعمومات المحاسبية. خبلل إنشاء إدارة نظم معمومات بما فييا نظم
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  ميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقةما ي   1-7
 

 من خبلل استعراض الدراسات السابقة نجدىا تناولت المواضيع التالية:  
 

التطور التكنولوجي كعامل من العوامل المؤثرة عمى كفاءة وفاعمية نظم المعمومات المحاسبية -1
 تناوليا كل من ) شاىين، عبداهلل وقطناني(.في المصارف وقد 

 

التطور التكنولوجي ودوره في تطوير نظم المعمومات المحاسبية، وقد تناوليا كل من ) صيام، -2
 قاسم والعمي، الجزراوي وسعيد(.

 

تكنولوجيا المعمومات وأثرىا في فاعمية نظم المعمومات المحاسبية، وقد تناوليا كل من -3
   Sarokolaei, et al، .(Rahahleh & Siam)القطاونة، 

    

الخدمات المصرفية المقدمة عبر اإلنترنت والياتف المحمول وأثرىا عمى أداء المؤسسات المالية -4
 Okiro & Ndungu).وقد تناوليا )

التجارة اإللكترونية ودورىا في تطوير نظم المعمومات المحاسبية، وقد تناوليا كل من )صيام -5
 .Qatawneh )والميندي، 

 

 في حين تميزت ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنيا تناولت:  
تقييم مدى فاعمية وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية في ظل تطور الخدمات المصرفية -1

اإللكترونية حيث ركزت عمى جانب من جوانب التطور التكنولوجي وىو تطور الخدمات المصرفية 
 م تتناولو أي من الدراسات السابقة.اإللكترونية، وىو ما ل

 

 دراسة لواقع الخدمات المصرفية اإللكترونية في المصارف التجارية العاممة في فمسطين.-2
 

أنو وعمى حد عمم الباحث فيي من الدراسات األوائل في بيئة قطاع غزة والتي تناولت تقييم مدى -3
المصارف التجارية العاممة في قطاع غزة في فاعمية وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية المطبقة في 

 ظل تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية.
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 الفصل الثاني
 وتكنولوجيا المعمومات نظم المعمومات المحاسبية في المصارف التجارية

 
 مقدمة 2-1
 النظام ونظم المعمومات 2-2
 ماىية نظم المعمومات المحاسبية 2-3
 فاعمية وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية 2-4
 الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية 2-5
 نظم المعمومات المحاسبية وتكنولوجيا المعمومات 2-6
 نظم المعمومات المحاسبية في المصارف التجارية 2-7
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 مقدمة 2-1
يوفر نظام ، حيث المنشآت أعمالنشطة الميمة في تطوير تعتبر نظم المعمومات من األ   

دارة إلنجاز المعمومات، التنسيق والرقابة وتيسير العمميات داخل المنشأة، كذلك تمبية حاجة اإل
مد، ولمتخطيط طويل ضافة لممساعدة في اتخاذ القرارات التشغيمية قصيرة األإالعمميات اليومية، 

 عمال والمركز المالي والتدفقات النقديةيوفر تقارير عن التنبؤات الشيرية لنتائج األ امد، كماأل
 .(20 :2007، وا خرون )جمعة

 

تعتبر نظم المعمومات المحاسبية في المصارف التجارية أحد الموارد االستراتيجية والمصادر    
الرئيسية لتزويد اإلدارة واألطراف الخارجية بالمعمومات المالية والمحاسبية المناسبة ألغراض 

واتخاذ القرارات، كما تمعب دروًا ميمًا في تحقيق الرؤية المتكاممة بين إمكانات  التخطيط والرقابة
المصارف التجارية ومواردىا المتاحة ومجاالت عمميا لتحقيق االستخدام األمثل ليذه الموارد 

 .(1 :2007قطنانني، و  )عبداهلل
 

ىمية كبرى، في المساىمة في ترشيد ومساندة أ تذا ةنظم المعمومات المحاسبي كذلك تعتبر   
 فرادىاأالقرارات االقتصادية، والتي تؤثر عمى موارد المجتمعات وثرواتيا وبالتالي عمى رفاىية 

  .(33 :1997)كحالة وحنان، 
 

ىمية عن الموارد البشرية أنو عصر ثورة المعمومات والتي ال تقل أيتميز عصرنا الحالي ب   
، ولقد بالغاً  اً حد المجاالت الحيوية والتي تمقي اىتمامأن توفير المعمومات يعد ، لذا فإوالمادية

انعكست التطورات السريعة في مجال ثورة المعمومات عمى شتى ميادين الحياة، ومع التطور الكبير 
عطاء مزيد من إصبح من الضروري أالذي حصل في عمم المحاسبة وخصوصا التطور التكنولوجي 

صيام، و  )خداشثر كبير عمى تطور عمم المحاسبة أم المعمومات المحاسبية، لما ليا االىتمام لنظ
2003). 

 
 ونظم المعمومات النظام 2-2

 

 System النظام مفيوم 2-2-1
 

ساسي لفيم نظم المعمومات المحاسبية، حيث يعتمد بناء أىمية دراسة النظام كمتطمب أتأتي    
تتفاعل فيما بينيا، وتعمل ضمن ظروف بيئية محددة  ساسيةأوتصميم ىذه النظم عمى مكونات 

 .لتحقيق اليدف من وجودىا
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 :وقد ع رف النظام بعدة تعريفات منيا   
 

 طبقا البعض بعضيا مع والمتفاعمة معين طارإ يحدىا التي والمكونات العناصر من مجموعة"  -
 ( .15 :2007 ،وا خرون مطيع" )معينة ىدافأ تحقيق جلأ من جراءاتواإل القواعد من لمجموعة

 

 المتبادلة، العبلقة ذات المترابطة، والمكونات العناصر من كثرأ وأ ثنينا بأنو النظام يعرف"  -
 (.15 :2011 والذيبة، الرمحي" )معين ىدف لتحقيق تتحد والتي

 

" مجموعة من المدخبلت التي تمثل البيانات المختمفة يتم معالجتيا لمحصول عمى مخرجات  -
 .(45 :2012، وا خرون )السالمي ساسية إلشباع استجابات مطموب تحقيقيا من النظام"أتعتبر 

 

جزاء نو مجموعة من العناصر واألأعرف النظام بن ي  أ وبناءًا عمى ما سبق يمكن لمباحث     
إلجراءات ا طبقًا لمجموعة منجراء عممية تشغيل لممدخبلت والتي يتم من خبلليا إالمترابطة 

 ىداف محددة.ألتحقيق  قابمة لبلستخدام،لغرض الحصول عمى مخرجات  السياساتو 
  

 ن ىناك عدة شروط يجب توفر وجودىا بالنظام وىي:أيرى الباحث  التعريفمن خبلل  
 

 جزاء والتي قد تكون مادية أو بشرية أو كمييما معا، وذلك حسب ألمجموعة من العناصر وا
 طبيعة النظام نفسو.

 

 دارة تقوم إليات معينة، من خبلل أجزاء مع بعضيا البعض وفق تفاعل وترابط العناصر واأل
 ىداف.بعممية التخطيط والتنسيق والرقابة ومتابعة تنفيذ األ

 

  المتاحة من خبلل ترشيد استغبلل الموارد ىدافأو عدة أالعمل عمى تحقيق ىدف. 
  

 القابمة  المخرجات النيائيةلمحصول عمى ىداف من خبلل عممية تشغيل المدخبلت يتم تحقيق األ
 .لبلستخدام

  
 Information مفيوم المعمومات 2-2-2

 :ر منياىناك عدة تعريفات لممعمومات نذك      
 

بالنسبة لمستخدم  معالجتيا بشكل مبلئم لتعطي معنى كامبلً "ىي عبارة عن البيانات التي تمت  - 
 :2004 ،)قاسم تخاذ القرارات"ما، مما يمكنو من استخداميا في العمميات الجارية والمستقبمية ال

13). 
 

 تكون وقد المعرفة الى يضيف خرأ شيء أي أو دراكاتإ أو مبلحظات أو مدلوالت أو حقائق" - 
 (.7 :2007 ،وا خرون جمعة" )كمية غير أو كمية صورة في
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 لتمك المستخدمين يحتاج لممستخدم، معنى ذات تصبح لكي ومعالجتيا تنظيميا تم بيانات ىي" - 
" القرار اتخاذ عممية وتحسين تطوير جلأ من وأ المناسب، القرار تخاذا جلأ من المعمومات

 .(17 :2011 والذيبة، الرمحي)
 

وت عّرف معمومات األعمال بأنيا " القدرة عمى خمق أو زيادة المعرفة لمتخذي القرارات، مما يؤدي    
 . (6 :2007، وا خرون )جمعةإلى الحكم الرشيد عمى الظواىر والمشاىدات" 

 

ن العبلقة بين البيانات والمعمومات، كالعبلقة بين المادة الخام والمنتج التام، حيث يقوم نظام إ   
لى بيانات قابمة لبلستخدام، أي لمعمومات إستخدام لمعمومات بتحويل البيانات الغير قابمة لبلا

 تساعد متخذ القرار.
 

 Information System المعمومات نظام 2-2-3
 

المعمومات التفاعل الذي يحدث بين بيئة المنشآت والبيئة الخارجية لتمك المنشآت،  تعكس    
يجاد تنسيق متكامل ا  دارة عمى رسم الخطط والسياسات الصحيحة، و قدرة اإلضافة لمساىمتيا بزيادة إ

تزايد حجم المعمومات في ظل بيئة تتصف بالتغير  ومعالبيئية الداخمية والخارجية.  العواملبين 
صعوبة في  أدى ذلك إلىما يشيده العالم من ثورة في المعمومات، إضافة لالمستمر والسريع، 

التعامل مع ىذه المعمومات بالطرق التقميدية، ولمتغمب عمى ىذا االرتفاع الكبير في حجم المعمومات 
كان البد من االستعانة بأدوات مساندة تعزز من القدرات التحميمية والتنبؤية البلزمة لصنع القرارات، 

 معمومات لمقيام بذلك. صنع القرارات، لذلك جاءت نظم ال كفاءةو  فاعميةوالذي يؤثر عمى 
 

 تستخدم التي نشطةواأل الممكنة، ساليباأل" بأنو المعمومات مانظ( Daft, 2010:199) فعرّ و   
 ."والسمع كالخدمات مخرجات لىإ والمعمومات، فكار،واأل كالمواد، التنظيمية المدخبلت لتحويل

 

" بأنو مجموعة من المكونات المربوطة مع بعضيا البعض بشكل  (18 :2003)قاسم، وعرفو   
لى المستخدمين بالشكل المبلئم، إيصال ىذه المعمومات ا  نتاج المعمومات المفيدة، و إجل أمنتظم من 

 .داء الوظائف الموكمة الييم"أجل مساعدتيم في أوالوقت المناسب، من 
 

 البيانات وقواعد والبرمجيات جيزةاأل يشمل المعمومات نظام نأ لىإ( 36 :2005 حسن،) شارأو   
 في والبرمجيات المادية المكونات تشمل نياأ أي خرى،األ والوسائل وتطبيقاتيا تصالاال وشبكات

 والمعرفة، المعمومات وقاعدتيما المعموماتية، مثمث في المتقابمين الضمعين تشكل التي الحاسوب،
 .المعموماتية عمم تشكبلن المتان المنظومتان نيماأ النيائية وحصيمتيما
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مجموعة من االجراءات والمكونات التي تتفاعل مع بعضيا نظام المعمومات بأنو  ويعرف الباحث  
   .لى المعمومات الضرورية البلزمة التخاذ القراراتإالبعض، والتي تيدف لتحويل البيانات 

ال عند استخدام المخرجات من قبل مستخدمييا، وتحقيق إن ىدف نظام المعمومات ال يتحقق إ  
ن مخرجات نظام المعمومات تحقق لذلك فإالفائدة المرجوة منيا لغرض اتخاذ القرارات المختمفة. 

)يحي  قل:حدىما عمى األأو أالفائدة المرجوة منيا لمتخذ القرارات من خبلل الشرطين التاليين 
 (28 :2003والحبيطي، 

 

 المخرجات في تقميل حاالت عدم التأكد لمتخذ القرار.مساىمة  -1
 

ستفادة منيا فيما بعد مساىمة المخرجات في زيادة درجة المعرفة لمتخذ القرار لممساعدة في اال -2
 تخاذه القرارات المختمفة.اعند 

 

المخرجات مجرد بيانات يمكن استخداميا  يؤدي إلى اعتبار أنحدىما أو أن عدم توفر الشرطين إ 
 خرى ضمن عمل النظام.أ  دخبلت مرة كم
 

 Accounting Information Systemماىية نظم المعمومات المحاسبية 2-3
(AIS) 

 

 تعريف نظام المعمومات المحاسبية 2-3-1
 

 :رف نظام المعمومات المحاسبي بعدة تعريفات نورد منياع      
 

طار معين، إفراد والمعدات والمستندات التي تتفاعل مع بعضيا البعض داخل " مجموعة من األ  -
حداث أجل معالجة بيانات معبرة عن أوذلك طبقا لمجموعة من السياسات واالجراءات من 

 )مطيععداد معمومات تفي باحتياجات مجموعة مختمفة من المستخدمين" إاقتصادية بيدف 
  .(15 :2007، وا خرون

 

داري يختص بجمع وتبويب ومعالجة وتحميل وتوصيل المعمومات المالية إت تنظيم حد مكونا"أ -
 .(14 :2007، وا خرون )جمعة" طراف الداخمية والخارجيةلى األإوالكمية التخاذ القرارات 

 

حد النظم الفرعية في الوحدة أ" بأنو نظام المعمومات المحاسبي  (31 :1990)يحي،عرف وقد    
االقتصادية، يتكون من عدة نظم فرعية تعمل مع بعضيا البعض بصورة مترابطة ومتناسقة 
ومتبادلة، بيدف توفير المعمومات التاريخية والحالية والمستقبمية، المالية وغير المالية، لجميع 

 افيا".ىدأمر الوحدة االقتصادية، وبما يخدم تحقيق أالجيات التي ييميا 
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ات ن نظام المعمومات المحاسبية لم يعد ييتم بتقديم المعمومأمن خبلل التعريف السابق نجد    
ن يشمل المعمومات الحالية لما تمثمو من عمميات تشغيل ألى التاريخية فقط ولكن تعدى ذلك إ

 ورقابة، كذلك معمومات مستقبمية تيتم بحل المشكبلت والتخطيط.
 

أحد مكونات تنظيم إداري، يتكون من عدة وعميو يمكننا تعريف نظام المعمومات المحاسبية بأنو    
مجموعة من الموارد البشرية والمادية ، من أجل  ، من خبللتعمل وفق إجراءات محددةنظم فرعية، 

قرارات تجميع وتشغيل البيانات بيدف إنتاج المعمومات التاريخية والحالية والمستقبمية لمتخذي ال
 داخل الوحدة االقتصادية أو خارجيا. 

 

 المحاسبي: المعمومات نظام نأمن خبلل التعريف السابق لنظام المعمومات المحاسبية نجد   
 

 من نظم فرعية أ خرى. مكون من مكونات تنظيم إداري، ويتكون -1
 

محاسبين ومراجعي كالالمقومات تتمثل في الموارد البشرية يعتمد عمى مجموعة من العناصر و  -2
حسابات، والمادية من مستندات سواء كانت داخمية او خارجية، ودفاتر وسجبلت محاسبية، ودليل 

ووسائل االتصال وشبكات جيزة حاسوب أحسابات، وتقارير، باإلضافة لتكنولوجيا المعمومات من 
 . الربط

 

 ا من بيئة النظام سواء ن المدخبلت ليذا النظام تتمثل في البيانات التي يتم الحصول عمييأ -3
 و خارج الوحدة االقتصادية.أالمتمثمة في داخل الوحدة االقتصادية 

 

ن نشاط نظم المعمومات المحاسبية يتمثل في ثبلث مراحل ىي المدخبلت وعممية التشغيل أ -4
 والمخرجات.

 

قد تتمثل في قيود داخمية  ،جراءات والقيودأن نظام المعمومات المحاسبية يتأثر ببعض اإل -5
 لكتروني أو قيود خارجية من لوائح وقوانين.كالموارد البشرية والمادية والمستوى اإل

 

طراف الداخمية والخارجية بالمعمومات مداد األإالغرض من نظام المعمومات المحاسبي ىو  -6
 البلزمة التخاذ القرارات.

 
 عناصر نظام المعمومات المحاسبي 2-3-2

 

 :ىي عناصر سبعة في المحاسبي المعمومات نظام عناصريمكن حصر    
 

القوة  تعكس عديدة أىداف تحقيق إلى المحاسبي المعمومات نظام يطمح :والخطط األىداف -1
 .(534 :2009)ميده،  وأغراضو النظام وراء المحركة
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استرجاعيا  لغرض المحاسبي المعمومات نظام بقاعدة حتفاظاال يتم عادة :البيانات قاعدة -2
 والسجبلت واألقراص الوثائق مثل المختمفة التخزين وسائل تستخدم وىنا بعد، فيما الستخداميا

 البيانات ليس وفرة ىو البيانات تخزين عممية من اليدف أن اإلشارة وتجدر المدمجة، أو المرنة
نما كبيرة، بكميات الراكدة  حداثتيا عمى لممحافظةمتكرر  بشكل المخزونة البيانات تحديث وجوب وا 
 .(534 :2009)ميده، 

 

ن إتعتبر البيانات بمثابة المادة الخام التي لم تتم عمييا أي عممية تشغيمية، وبذلك ف :المدخالت -3
)الدىراوي وىبلل،  البيانات التي تمثل عمميات الوحدة االقتصادية ال تخدم في اتخاذ القرارات

ىدافو، وتكون عمى أ. وىي تمك التي تمكن النظام من القيام باألنشطة البلزمة لتحقيق (11 :2013
ثنان معا، و االأ ،و بيانات فقطأ ،ن تكون عمى شكل مادة فقطأما إنظمة، نواع لجميع األأثبلثة 

نو قد يكون مدخبلت النظام أ وأويتم الحصول عمى المدخبلت من البيئة المحيطة بالنظام، 
 .(23 :2009)الطائي،  خر من خبلل عممية التغذية العكسيةآو نظام ألنفس النظام كمخرجات 

 األخرى التقميدية غير البيانات المحاسبية ليشمل يتوسع المحاسبي المعمومات نظام دور إن
 عن األسواق من اليومية المعموماتمن خبلل أفضل  بشكل القرارات اتخاذ من المستفيدين لمساعدة

 :2009)ميده،  سواقسعار األأوأسعار المنافسين، و  لممنتجات، الجارية واألسعار المبيعات، حجم
534). 

 

مثل الجانب الفني لنظام المعمومات المحاسبي. وىي النشاط الذي يمارسو ت :عمميات المعالجة -4
النظام عمى المدخبلت لتحويل المدخبلت الى مخرجات وفق ضوابط وقواعد وخطط مرسومة 

لى إو القوى لغرض تحويل المدخبلت أجيزة مجموعة العمميات التي تتم بواسطة األ ىيو أ ،مسبقا
 .(542 :2006، وا خرون )العبادي خرىأجراءات ا  مخرجات تتم من خبلل قوى بشرية ومادية و 

خرى، من حيث طبيعة تختمف عممية المعالجة في نظام المعمومات المحاسبي عنو في النظم األ  
لى معمومات، فتتمثل عمميات المعالجة في نظام إات التي تجرى عمى البيانات لتحويميا العممي
و شبو تامة، في حين ألى مواد تامة إنتاج من خبلل تحويل المواد الخام والمتمثمة في المدخبلت اإل
ن نظام المعمومات المحاسبي تعتبر عممية المعالجة ىو تحويل البيانات الخاصة باألحداث أ

 يستطيع ال المعمومات فإن نظام األحوال كل وفي ى معمومات مفيدة لمتخذي القرارات.االقتصادية ال
 والطرائق والمعايير والفروض والمبادئ األىداف إلى استناًدا إال المعمومات إلنتاج البيانات معالجة
 .(534 :2009 ،)ميده المحاسبية والقواعد

 

ترتبط المخرجات بأىداف النظام، وىي النتيجة النيائية لعممية معالجة المدخبلت  :المخرجات -5
: 2009والتي تطرح في البيئة المحيطة أو تستخدم كمدخبلت لمنظام نفسو أو نظم أخرى )الطائي،
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ن. مستخدميو احتياجات تقابل ينتج معمومات أن ينبغي المحاسبي المعمومات نظام ن(، إ24  وا 
 وقائمة الدخل، قائمة مثل المالية ىي التقارير شيوًعا المحاسبي المعمومات امنظ مخرجات أكثر

 مخرجات أيًضا ينتج المحاسبي نظام المعمومات أن كما النقدية، التدفقات وقائمة المالي، المركز
الفعمي،  اإلنتاج ومستويات اإليرادات، البيانية لتحميل واألشرطة الرسوم إعداد مثل تقميدية غير
 .(534 :2009 ،)ميده مفيومة بيانية واإلحصاءات بطرائق التقارير من العديد عن فضبل

 

خطاء التي تنتج عن عمل النظام، نحرافات واألوىي القيام بعممية تصحيح اال :العكسية التغذية -6
)الشوابكة، ىدافو. أوىي تمثل الرقابة الذاتية، لغرض التأكد من فاعمية وكفاءة النظام في تحقيق 

2011: 75). 
 

ينتجيا  التي المعمومات ويستخدمون النظام مع يتعاممون الذين عمى يطمق :المستخدمون -7
 خارج المنظمة من أو والعاممين كاإلدارة المنظمة داخل من ىؤالء يكون وقد ،(المستخدمون) تسمية

الخ ... وأسواق المال العممي البحث ومراكز والمجتمع والحكومة والزبائن والدائنين كالمستثمرين
 .(535 :2009)ميده، 

 

أن نظام المعمومات المحاسبي كأي نظام أخر يتكون من  (23 :2011)الرمحي والذيبة، وذكر   
مجموعة من العناصر والتي تتفاعل مع بعضيا البعض من أجل تحقيق األىداف الموضوعة، 

 ولتحقيق تمك األىداف البد لنظام المعمومات المحاسبي أن يتكون من عناصر ستة ىي : 
 

 من خبلل وظائف متنوعة. الموارد البشرية والتي تستخدم النظام لتحقيق األىداف -1
 

التعميمات واالجراءات يدوية كانت أم باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتي تستخدم في  -2
 تجميع، ومعالجة، وحفظ المعمومات لنشاط المنشأة. 

 

 البيانات حول المنشأة وأسموب عمميا. -3
 

 البرامج المستخدمة لمعالجة بيانات المنشأة. -4
 

المعمومات والتي تشمل أجيزة الكمبيوتر، وشبكة االتصاالت،  البنية الخاصة بتكنولوجيا -5
 والتي من خبلليم يتم تجميع وحفظ ومعالجة البيانات والمعمومات.

 

التدقيق الداخمي ومقاييس األمن والتي تتضمن أمن البيانات في نظام المعمومات  -6
 المحاسبي.

 

ونات نظام المعمومات إضافة لما سبق يرى الباحث أىمية عناصر الرقابة كأحد مك   
 المحاسبي والتي تتمثل في الرقابة العامة والرقابة عمى التطبيقات.
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التي تؤثر عمى نظم المعمومات المحاسبية تكمن في األفراد المسئولين عن ىذه النظم،  العواملإن   
وعن جمع البيانات ومعالجتيا، وتخزينيا، واتخاذ القرارات، باإلضافة لؤلجيزة والوسائل المستخدمة 
لتحقيق اليدف من نظم المعمومات المحاسبية في الحصول عمى المعمومات المحاسبية التي تدعم 

 .(AL-Refaee, 2012: 1483)خاذ القرارات ات
 

 م المعمومات المحاسبيةاوظائف نظ 2-3-3
 

م المعمومات ام المعمومات المحاسبية العمل عمى تحقيق وظائف نظانظ عناصريمكن من خبلل   
، حيث يؤدي نظام المعمومات المحاسبية مجموعة من الوظائف ضمن المنشأة تتمخص المحاسبية

 (45: 2006رئيسية ىي:)قاسم، في أربع وظائف 
 

 جمع وتخزين البيانات المتعمقة بأنظمة وعمميات المنشأة بكفاءة وفاعمية. -1
 

 معالجة البيانات عبر عمميات الفرز والتصنيف والتمخيص...الخ. -2
 

 توليد معمومات مفيدة التخاذ القرارات. -3
 

 المتعمقة بأنظمة األعمال بدقة.تأمين الرقابة الكافية التي تضمن تسجيل ومعالجة البيانات  -4
 

 ةمحاسبيالمعمومات النظم  فاعمية وكفاءة 2-4
 

 :Effectiveness مفيوم الفاعمية -
 

مفيوم الفاعمية " بمدى النجاح في تحقيق أىداف المؤسسة، وىذا يعني أن درجة الفاعمية يتعمق    
، (25: 2001)آل عمي، إنما تقاس بمدى تحقيق األىداف المحددة والتي وجدت أصبل لتتحقق" 

: 1997، )شريفوي عرف " بأنو عمل األشياء الصحيحة في الوقت المناسب وبالطريقة المبلءمة" 
)صيام والميندي،  ويمكن القول أن الفاعمية ىي القدرة عمى أداء العمل الصحيح والمطموب، (29

2007: 35). 
 

اف تتعدد وتنمو وبالتالي فالفاعمية إن قدرة النظام عمى تحقيق األىداف نسبية ذلك ألن األىد  
)صيام والميندي، ويمكن قياسيا من خبلل نسبة األىداف المحققة إلى األىداف المخططة  ،نسبية
2007: 35). 

 

أما فاعمية نظم المعمومات المحاسبية فيي قدرة النظام المحاسبي عمى تحقيق أىدافو التي أىميا   
والموثوقية التي تساعد متخذي القرار من تحقيق اىدافيم  توفير المعمومات التي تتصف بالمبلءمة

 .(5: 2007)فاضل، سواء داخل أو خارج المنشأة 
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ويرى الباحث أن فاعمية نظم المعمومات المحاسبية ىي قدرة نظم المعمومات المحاسبية عمى   
 تحقيق األىداف الموضوعة والتي تساعد عمى استمرارية عمل تمك النظم.

  
 :Efficiency الكفاءةمفيوم  -

 

)صيام والميندي، أما مفيوم الكفاءة  فيو "االستغبلل األمثل لمموارد البشرية والمادية المتاحة"  
بأنيا " االستخدام األمثل  (1990)النظاوي، ، وترتبط الكفاءة باإلنتاجية حيث عرفيا (35 :2007

لمموارد لتحقيق أفضل القيم المضافة، إذ ترتبط الكفاءة باإلنتاجية لتحديد مقدار اإلضافة في قيمة 
بأنيا " الوصول  (226: 2000)الحسني والدوري، كل عنصر من عناصر اإلنتاج"، كما عرفيا 

يق أقصى المخرجات من إلى أفضل عبلقة بين المدخبلت والمخرجات بمعنى القدرة عمى تحق
مدخبلت محددة"، أو نسبة المنفعة الى التكمفة، لذلك فالكفاءة نسبية حيث أنيا ترتفع وتنخفض، 

 .(35 :2007)صيام والميندي، ل لمعمل بمعنى أن الكفاءة ىي القدرة عمى األداء الصحيح واألمث
 

وعمى ضوء ما سبق يرى الباحث بأن كفاءة نظم المعمومات المحاسبية تتحقق من خبلل    
االستغبلل األمثل لمموارد البشرية والمادية المتاحة، بيدف تحقيق أكبر قدر من المخرجات، وبجودة 

 عالية، ومقارنة تمك المخرجات مع األىداف المثمى والمحددة مسبقًا.
 

لكي تحافظ المنشآت عمى االستمرارية البد بأن تتمتع نظم المعمومات لذلك يرى الباحث أنو و   
المحاسبية لدييا بالفاعمية، في حين أنو ولكي تحافظ تمك المنشآت عمى األفضمية والتميز البد وأن 

 تتمتع نظم المعمومات المحاسبية لدييا بالكفاءة.  
 

 يتصفتميز بخصائص تجعمو نظام خرى، ين نظام المعمومات المحاسبي كغيره من النظم األإ  
 :(21-20 :2007، وا خرون )جمعةىم تمك الخصائص أ، وفيما يمي كفاءةوال بالفاعمية

 

دارية ببعضيا البعض، من خبلل تقارير دورية نشطة اإلتظير المعمومات المحاسبية عبلقة األ -1
ن ترتبط المعمومات المحاسبية بالييكل التنظيمي أىداف، لذلك يجب مبلئمة تعمل عمى تحقيق األ

 دارة من تخطيط ورقابة واتخاذ القرارات المبلئمة.ىداف اإلألممنشأة، حتى يتم تحقيق 
 

دارة بالمعمومات البلزمة لنتائج تنفيذ الخطط الموضوعة ومقارنتيا مع القدرة عمى تزويد اإل -2
 يانات تفصيمية الزمة التخاذ القرارات.الخطط الموضوعة مسبقا، من خبلل تقارير توفر ب

 

القدرة عمى تحقيق توازن بين تكمفة النظام، وبين درجة الدقة والتفصيل والفترات الزمنية البلزمة  -3
 إلعداد التقارير المالية.
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ضافة لتخزين واسترجاع إالقدرة عمى توصيل المعمومات لمتخذي القرارات بالوقت المناسب،  -4
 سريع وعند الحاجة. المعمومات بشكل

 

خرى أدارات إن تكون ىذه البيانات تخدم أخرى و أعدم تكرار تجميع البيانات وتشغمييا مرة  -5
 نتاج، التسويق، التكاليف، التدقيق.دارات اإلإداخل المنشأة مثل 

 

 توفير المعمومات المبلءمة لدعم النظم الفرعية الخاصة بالموازنات التخطيطية. -6
 

جراء مواءمة بين نظام المعمومات والبيئة ا  ى تدفق المعمومات لداخل وخارج المنشأة، و القدرة عم -7
 المحيطة، لغرض توفير المعمومات حسب الحاجة لمستخدمييا.

 

القدرة عمى توليد المعمومات، وتحديث البيانات، بصفة مستمرة حسب الظروف المحيطة  -8
 .بالنظام

 
 المحاسبيةالخصائص النوعية لممعمومات  2-5

 

حيث تعتبر  ،المعمومات المحاسبية بعدة خصائصمخرجات النظام من يجب أن تتصف   
لمستخدمي تمك  الخصائص النوعية سمات تجعل المعمومات المحاسبية ذات جودة عالية، وفائدة

ساسية أالمعمومات منيم المستثمرون الحاليون والمحتممون والعمبلء وغيرىم، وىي خصائص 
 معمومة وال يمكن فصميا عنيا. مرتبطة بال

 

 Financial Accountingالصادر عن مجمس معايير المحاسبة المالية  (2)يعتبر البيان رقم و   
Standards Board FASB)) بعنوان" الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية"  1980 معا

كثر المحاسبية، والتي تعتبر األولية في تقييم وتطوير الممارسات الدراسة التي تمثل المرجعية األ
ىمية النسبية، عدة محددات ىي التكمفة والمنفعة، واأل FASBباإلضافة لوضع  ، ىميةأشمولية و 

 .(70: 2009)حنان،  طار النظريكجزء من اإل
 
 

 وفيما يمي ىذه الخصائص:  
 

 :Understandability خصائص متخذي القرارات )القابمية لمفيم( -1
 

ضافة إساليب اتخاذ تمك القرارات، أنواع القرارات المتخذة و أىناك اختبلف بين متخذي القرارات في  
لبلختبلف في المعمومات المتاحة لدييم وقدرتيم عمى تشغيل تمك المعمومات، ولتكون المعمومات 

ه الحمقة في يجاد حمقة ربط بين كل من المستخدمين والقرارات التي يتخذونيا، تتمثل ىذإمفيدة يجب 
، وىي قابمية المعمومات المحاسبية لمفيم من قبل (192-191 :2006)لطفي، القابمية لمفيم 

ن يكون لدى مستخدمي المعمومات المحاسبية قدر معقول من المعرفة في أالمستخدمين ، لذلك البد 
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عمال المنشأة، باإلضافة لتوفر رغبة لبذل جيد كافي لدراسة المعمومات أمجال المحاسبة، وفي 
 .(12 :2011)الجوىر، المحاسبية لمتقارير المالية لممنشأة 

  
 المحددات الرئيسية: -2

 

 :وىي محددان رئيسيان الستخدام الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية
 

 :Costs < Benefits التكمفة، المنفعة - أ
ن تحديد المنافع إالمنافع المتحصمة من المعمومات، تكاليف الحصول عمييا.  تفوق نأ أي يجب 

 :2011براىيم، ا  )نور و  والتكاليف تعتبر عممية اجتيادية بشكل رئيسي عمى من يقوم باتخاذ القرارات
28). 

 

 :Materiality ىمية النسبيةاأل - ب
تكون قد تمت أن خرى تمثيبل صادقا، يجب حداث األحتى تمثل المعمومات، العمميات المالية واأل  

)جمعة،  المحاسبة عنيا وقدمت وفقا لجوىرىا وحقيقتيا االقتصادية وليس لشكميا القانوني فقط
2011: 93). 

 

 لممعمومات المحاسبية:  األساسيةخصائص ال-3
 

المعمومات ذا فقدت ا  ساسيتين ىما خاصية المبلءمة وخاصية الموثوقية، و أوتنقسم الى خاصيتين   
 المحاسبية أي من ىاتين الخاصيتين، فمن تكون مفيدة لمتخذي القرارات.

 

 Relevanceساسية: المالءمة الخاصية األ - أ
ن تكون مبلءمة لحاجات متخذي القرارات، حيث تمتمك أحتى تكون المعمومات مفيدة البد   

الخاصة بالمستخدمين وذلك المعمومات خاصية المبلءمة عند تأثيرىا في القرارات االقتصادية 
 بمساعدتيم في:

 

  أو حداث السابقة والحالية والمستقبمية.تقييم األ 
 

   (90 :2011)جمعة،  و تصحيح التوقعات السابقة.أتأكيد. 
 

ي معمومات ال تؤثر أن تكون مؤثرة في القرار، و أحتى تكون المعمومات المحاسبية مبلءمة يجب و   
 ليذا القرار. في القرار، تعتبر غير مبلءمة

)حنان،  حداث تغيير في اتجاه قرار مستخدم معين"إنيا " قدرة المعمومات عمى أالمبلءمة ب  ترفوع  
2009: 71-72). 
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ن أىمية النسبية، ذلك فصاح الشامل وقيد األيوجد ترابط وثيق بين مفيوم المبلءمة، ومبدأ اإل   
فصاح المبلءمة يأتي منسجما مع مفيوم مبدأ اإلالقرارات كتعريف  اتخاذ عمى التأثير عمى القدرة

ن كل معمومة مؤثرة ىي ميمة نسبيا ويجب أىمية النسبية، وفق قاعدة الشامل ومع مفيوم قيد األ
 .(72 :2009 ،)حنان فصاح عنيااإل

  

حتى تكون المعمومات مبلءمة، يجب توفر ثبلث خصائص فرعية تمثل مكونات المبلءمة ىي و   
 المبلئم، والقدرة عمى التنبؤ بالمستقبل، القدرة عمى التقييم االرتدادي لمتنبؤات السابقة.التوقيت 

 

 :Timelinessالمالئم التوقيت -
 

و قدرتيا أن تفقد منفعتيا أيقصد بخاصية التوقيت المبلئم ىو توفير المعمومات في وقتيا، قبل   
ىميتيا ألييا، تفقد إذا لم تتوفر المعمومات وقت الحاجة إنو أعمى التأثير باتخاذ القرارات، ذلك 

 . (73-72 :2009)حنان،  باتخاذ القرارات، كون عممية اتخاذ القرارات مرتبطة بفترة زمنية محددة
 

 :Predictive Valueبؤ القدرة عمى التن-
 

مفيوم القيمة  1980لعام  (2)في بيانو رقم  FASBعرف مجمس معايير المحاسبة المالية   
حتمال تصحيح االتنبؤية لممعمومات بأنيا خاصية المعمومات في مساعدة المستخدمين عمى زيادة 

ن أ. لذلك يمكن القول (73 :2009)حنان، حداث حاضرة أو أحداث ماضية أتنبؤات نتائج 
ت عن النتائج المعمومات المبلءمة، ىي التي تمكن متخذ القرار من القدرة عمى تكوين تنبؤا

 مكانيات والقدرات في ىذا االتجاه.المستقبمية، وتحسن من اإل
 

 :Feedbackالقدرة عمى التقييم االرتدادي لمتنبؤات السابقة )التغذية العكسية( -
 

ن اليدف من ىذه الخاصية ىو تقييم التوقعات السابقة، حيث تقوم فكرة التغذية العكسية عمى إ  
والتنبؤ والمنفذ، أي تحديد االنحراف الناتج ما بين التنبؤ بما سيحدث وبين ما المقارنة بين الخطة 

 .(75 :2009)حنان،  حدث فعبل، مما يعني التقييم المستمر لغرض التحسين المستمر
 

 Reliability ساسية: الموثوقيةالخاصية األ - ب
 

خطاء والتحيز وعرضيا بصورة تتصف المعمومات المحاسبية بالموثوقية بقدر خموىا من األ  
صادقة، وىي تعتبر خاصية ميمة لؤلشخاص الذين ال يتوفر لدييم الوقت والخبرة البلزمة لتقييم 

الى  (20 :2013وىبلل،  )الدىراوي شارأو  ،(194 :2006)لطفي، المحتوى الفعمي لممعمومات 
ال فقدت اليدف منيا، والثقة ىنا ا  ن تحوز عمى ثقة مستخدمييا و أن المعمومات المحاسبية يجب أ

 ن ىناك درجات متفاوتة لمثقة.أليست ثقة مطمقة بل ىي عممية نسبية أي 
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نيا" ىي خاصية أب 1980 لعام (2) رقم بيانو في FASB المالية المحاسبة معايير عرفيا مجمس  
نيا تمثل بصدق أخطاء والتحيز بدرجة معقولة و المعمومات في التأكيد بأن المعمومات خالية من األ

  .ما تزعم تمثيمو"
 

وحتى تكون المعمومات ذات موثوقية، يجب توفر ثبلث خصائص فرعية ىي الصدق في التعبير،   
 (75 :2009)حنان،  .والقابمية لمتحقق، والحياد

 

 :Representational Faithfulness الصدق في التعبير-
 

خرى، حداث األبصدق العمميات المالية واألن تمثل أأي حتى تكون المعمومات موثوقة، يجب   
 :2011براىيم، ا  )نور و  ن تعبر عنيا بشكل معقولأو من المتوقع أنيا تمثميا أوالتي من المفروض 

29). 
 

رقام والمعمومات المحاسبية لمظواىر المراد التقرير تفاق األاو أيعني ىذا المفيوم ىو مطابقة   
رقام لما حدث فعبل ي ما مدى صدق تمثيل األأعنيا، والعبرة ىنا بتغميب الجوىر عمى الشكل 

 .(76 :2009)حنان، 
 

  :Verifiability لمتحقق القابمية-
 

أي وجود درجة عالية من االتفاق بين عدد من القائمين بالقياس، عند استخداميم نفس طريقة   
القياس، وذلك كأن يصل عدد من المراجعين المستقمين لنفس النتيجة بالنسبة لعدد من القوائم 

ائم المالية، فاذا تم استخدام نفس الطرق المحاسبية وتوصموا الى نتائج مختمفة، فذلك يعني ان القو 
 .(194 :2006)لطفي،  بداء الرأي فييا.إالمالية غير قابمة لمتحقق وال يمكن لممراجعين 

 

 الشخصي التحيز من خال نوأ حيث من ،موضوعي المحاسبي القياس نأ تعني التحقق قابمية نإ  
 النتائج لنفس لموصول اعتمادىا يؤدي وثبوتيات دلةأ الى يستند ألنو باإلضافة القياس، بعممية لمقائم

 (.77 :2009 حنان،)
 

 :Neutralityالحياد -
 

التحيز في عممية القياس بأنو " ىو ميل لمقياس  FASBعرف مجمس معايير المحاسبة المالية   
ن يكون الحدوث متساوي أخر، بدال من أكثر من جانب أبأن يحدث ما يعبر عنو عمى جانب 

 .(77 :2009 حنان،) االحتمال عمى كبل الجانبين"
 

ن يتم انتقاء المعمومات بشكل يؤدي الى تفضيل مجموعة من أنو ال يمكن أىذا المفيوم يعني   
 .(195 :2006)لطفي، خرى المستخدمين لتمك المعمومات عمى األ
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ن تكون المعمومات التي تحتوييا البيانات المالية محايدة، أي ألتكون المعمومات موثوقة، يجب و   
و عرض المعمومات أر البيانات خالية من التحيز عندما يكون اختيار خالية من التحيز وال تعتب

 .(94 :2011)جمعة،  يؤثر عمى متخذي القرارات لغرض تحقيق نتيجة محددة مسبقا
ذا كانت تمك المعمومات تخمو من التحيز من خبلل طرق إلذلك تتوافر خاصية الحياد لممعمومات 

ي ال تغمب مصالح فئة معينة من مستخدمي القوائم المالية عمى حساب أو عرضيا، أقياس النتائج 
 .(78 :2009)حنان، خرى أفئة 

 

    : لخصائص الثانويةا-4
 

خرى ) القابمية أذا ما تم مقارنتيا بمعمومات مماثمة لمنشأة إفادة إكثر أن تكون أيمكن لممعمومات   
 ) االتساق أو الثبات(. لفترات سابقةلممقارنة(، وبمعمومات مماثمة عن نفس المنشأة 

الخصائص الثانوية لممعمومات المحاسبية بخاصيتين ىما القابمية لممقارنة، واالتساق  FASBصنف 
ن تتصف المعمومات المحاسبية المفيدة، بكل من ىاتين أ، ويجب (80 :2009حنان، ) و الثباتأ

لخاصيتي المبلئمة والموثوقية، فوجود ىمية الخاصيتين، ولكن ليس عمى نفس  الدرجة من األ
خاصيتي قابمية المقارنة والثبات في المعمومات ال يجعميا مفيدة ما لم تتوفر خاصيتي المبلءمة 

 والموثوقية:
 

 : Comparabilityالقابمية لممقارنة -
 

ة لعدد تعتبر المعمومات المحاسبية مفيدة عند وجود قابمية لممقارنة، كان ذلك عمى مستوى المنشأ  
خرى عمى نفس مستوى الصناعة، ويتحقق ذلك عندما تفصح أت آو مقارنة مع منشأمن السنوات، 

ثار الناتجة عن أي تغيير في الطرق المنشأة عن الطرق المحاسبية إلعداد القوائم المالية، وعن األ
يعتمد ىم المؤشرات التي أ. وتعد ىذه الخاصية من (22 :2013)الدىراوي وىبلل،  المحاسبية

 .(81 :2009)حنان،  داء.عمييا في التحميل المالي والرقابة بيدف تقييم األ
 

 : Consistencyاالتساق أو الثبات -
 

ة لفترات مالية أأي الثبات بتطبيق نفس الطرق المحاسبية، والتي تؤدي لمقارنة النتائج لممنش  
ثر الكمي لمتغير وسبب التغير عند الخروج عن ىذه الخاصية فصاح عن األمختمفة، ويجب اإل

جراءات المحاسبية من دورة . ويتضمن االتساق والثبات تطبيق نفس اإل(44 :2009)حميدي، 
ألخرى بالنسبة لؤلحداث االقتصادية المتشابية، وتطبيق نفس المفاىيم وطرق القياس لكل عنصر 

نو ال يمكن لممنشآت التحول أ، وال يعني ذلك (80 :2009)حنان، من العناصر في القوائم المالية 
فضمية من طريقة محاسبية ألخرى، يمكن لممنشاة تغيير الطرق المحاسبية المستخدمة متى ثبت األ
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 :2006)لطفي،  جرائوإثر ىذا التغير ومبرر أفصاح عن طبيعة و لمطرق الجديدة، لكن ذلك يمزم اإل
196-197). 

 
 :النوعية لممعمومات المحاسبية الخصائص يمكن أن تواجوالمشاكل التي  2-5-1

 

(. والموثوقية المبلءمة أي) المحاسبية لممعمومات ةيالرئيس الخصائص بين التعارض حتماالتإ-1
 أو معينة معمومة ترفض فقد بيا، الوثوق ودرجة المعمومات مبلءمة بين توافق يوجد نو الأبمعنى 
رقام األ مبلئمة، فمثبلً  غير ولكنيا بيا موثوق أنيا أو بيا، موثوق غير ولكنيا مبلئمة كانت إذا تقبل

نيا تتمتع بدرجة أالخاصة بالتكمفة التاريخية ذات موثوقية عالية لخموىا من التحيز، في حين 
 . منخفضة من المبلءمة لكونيا ال تمثل الواقع تمثيبل دقيقا

 

 التنبؤية والقدرة المبلئم التوقيت بين كالتعارض الفرعية الخصائص بين التعارض حتمالإ-2
 عالية، تنبؤيو قدرة تممك ال ولكنيا المناسب؛ الوقت في المعمومة تصل فقد المحاسبية، لممعمومات

 . التاريخية التكمفة أرقام حالة في كما
 

 أىمية ذات تكون ال قد ألنيا ،مفيدة معمومات تعتبر بيا والموثوق المبلئمة المعمومات كل ليست-3
 عمى التأثير إلى عنو اإلفصاح أو حذفو أدى إذا نسبية أىمية وذا مفيداً  يعد البند إن. تذكر نسبية
 . القرار متخذ

 

(. العائد/ التكمفة ختبارا. )منيا المتوقع العائد من أكبر المعمومات عمى الحصول تكمفة تكون قد-4
 ميمة، معمومات تعتبر ال المالية القوائم مستخدمي بأىداف وثيقا ارتباطا ترتبط ال التي فالمعمومات

 التكمفة محدد باختبار يتعمق فيما العامة القاعدة إن. عنيا اإلفصاح إلى يدعو ما ىناك وليس
 كمفتيا، عن منفعتيا زادت إذا إال وتوزيعيا إنتاجيا عدم يجب المحاسبية المعمومات أن ىي والعائد
ال  معمومات عن اإلفصاح بسبب وذلك المعمومة، تمك عن اإلفصاح عند خسارة تتكبد المنشأة فإن وا 

 . منفعتيا فاقت كمفتيا
 

في  متخذو القرارات صعوبة تواجو أنو إال بيا وموثوق مبلئمة المحاسبية المعمومات تكون قد-5
 تعكسيا ىذه الفيم وصفة مفيومة، تكون أن ينبغي المعمومات أن من الرغم عمى. وتحميميا فيميا،

 المنشورة. المعمومات بيا تتميز التي والوضوح السيولة خصائص
 

 مقارنة المحاسبية المعمومات مستخدمو وذلك الىتمام القرار، اتخاذ عممية في ىميةألممقارنة -6
 المقارنة عممية أن إال. ة ذات العبلقة مع منشآت من نفس الصناعةأبالمنش الخاصة المعمومات

 وعدم االتساق المنشآت بمبدأ تمتزم ال عندما جدوى ذات تكون ال قد الزمانية أو المكانية سواء



34 
 

 الضروري من فإنو الطرق تمك تغيير وعند التغيير، في الرغبة بمجرد المحاسبية الطرق تغيير
 النشاط ونتيجة المالي الوضع عمى التغيير ىذا نتيجة المترتبة واآلثار التغيير ىذا عن اإلفصاح
 .(Landsman, 2007:19-30) العبلقة ذات لممنشأة

 
 نظم المعمومات المحاسبية وتكنولوجيا المعمومات 2-6

 

لقد تم استخدام تكنولوجيا نظم المعمومات في العمل المصرفي منذ بداية الستينات من القرن     
ساليب تقديم الخدمات المصرفية، نتيجة لتطور تكنولوجيا أورت الكثير من الماضي، حيث ط  

الستخدام وسائل  متبلحقاً  حيث شيد القطاع المصرفي تطوراً المعمومات في المصارف، 
التكنولوجيا كنتيجة الحتدام المنافسة، ودخول منافسين جدد الى القطاع المصرفي لغرض تعزيز 

صبلح وتطوير ا  ل المصارف و كضافة لغرض التغيير المستمر في ىياإالقدرات البيعية والتسويقية، 
 .(14 :2010)جل،  النظم االدارية

 

وت عرف تكنولوجيا المعمومات بأنيا "عبارة عن الوسائل المستعممة إلنتاج ومعالجة وتخزين     
رسال المعمومة" )رايس،  (، وكذلك تعّرف " بأنيا التكنولوجيا القائمة عمى 16: 2005واسترجاع وا 

استخدام اإللكترونيات في جمع وتخزين ومعالجة المعمومات وتشغيميا ضمن مجموعة شاممة 
  .(533 :2009)ميده، صواًل إلى المعرفة" و 

 

جراءات إمجموعة من الموارد البشرية والمادية، تعمل وفق  وباعتبار نظم المعمومات المحاسبية    
نتاج المعمومات التاريخية والحالية والمستقبمية إ بيدفتجميع وتشغيل البيانات  من أجلمحددة، 

 و خارجيا.أ لمتخذي القرارات داخل الوحدة االقتصادية
 

لذلك يرى الباحث بأن تكنولوجيا المعمومات تعتبر مكون من مكونات نظم المعمومات     
المحاسبية، والتي تتمثل في الموارد المادية من خبلل ما تقدمو تكنولوجيا المعمومات من وسائل 

حيث ذكر أن تكنولوجيا المعمومات وفرت  (12 :2009)الجزراوي وسعيد،  وأدوات، وىذا ما أكده
إمكانات كبيرة ومتعددة لتحسين أداء نظام المعمومات المحاسبي وتطوير عناصرىا المختمفة من 
أفراد وىياكل وأدوات، باإلضافة لجعميا أكثر مرونة واستجابة مع التغيرات البيئية التي تتأثر بيا 

 المصارف.
 

ثة في بناء نظام معمومات محاسبي ذات فاعمية وكفاءة يعود لعدة إن استخدام التكنولوجيا الحدي    
 (22-21 :2008)الشمري والعبدالبلت،  أسباب نذكر منيا:

 

  .السرعة: حيث أن الحصول عمى المعمومة واسترجاعيا يتم بسرعة عالية 
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   مبذول في من الجيد التوفير الجيد: إن الجيد المبذول في النظم اإللكترونية الحديثة يكون أقل
أو االستفادة منيا النظم التقميدية اليدوية، سواء كان عمى مستوى إجراءات التعامل مع المعمومات 

 أو استرجاعيا.
 

   كمية المعمومات: أن حجم المعمومات المخزنة من خبلل النظم اإللكترونية الحديثة كبيرة ومتنامية
 مقارنة بحجم المعمومات المخزنة من خبلل النظم التقميدية اليدوية.

 

   الخيارات المتاحة في استرجاع المعمومات: تعتبر أفضل وأوسع في النظم اإللكترونية الحديثة
 التقميدية اليدوية. عما ىو في النظم

 

 (:147: 2005)حمدان والشحاذ، وأضاف كل من   
 

   ،كفاءة العمميات: حيث تتيح استخدام النظم اإللكترونية الحديثة المعالجة السريعة لممعمومات
 ن.والتي يمكن قياسيا بعدد العمميات المختمفة خبلل وحدة من الزم

 

  خبلل تبلفي األخطاء بدرجة كبيرة في   تحقيق أكبر قدر من الموثوقية: ويبدو ذلك من
  المعمومات التي يتم تخزينيا ومعالجتيا ونقميا، مقارنة بالنظم التقميدية اليدوية.

 
 نظم المعمومات المحاسبية في المصارف التجارية 2-7 

 

، والمتمثل في السمطة مصرفعمى الييكل التنظيمي الخاص بال تعتمد نظم المعمومات المحاسبية   
ىذه قسام وبعضيا البعض، كما يرتكز تصميم والمسئولية لكل قسم من أقسامو، وكذلك بين األ

، وعمى كيفية تدفق البيانات والمعمومات بين أقسامو المصرفطبيعة وأنشطة عمميات  النظم لتعكس
والجيات الخارجية، باإلضافة الى  المصرفومركزه الرئيسي، وبين  المصرفالمختمفة، وبين 

موال ألى تحقيقيا سواء تحقيق الرقابة الداخمية البلزمة لحماية إ تسعى ىذه النظمف التي ىدااأل
)ىبللي وشحادة،  دارة في تأدية وظائفيا من تخطيط ورقابة واتخاذ قراراتالمودعين، ومساعدة اإل

2007: 23). 
 

 التجارية مصارفعناصر النظام المحاسبي في ال 2-7-1
 

يتطمب النظام المحاسبي في المصارف التجارية، لتحقيق أىدافو، والوفاء بمتطمبات األطراف   
 (34-33 :2013)ياسين و درويش،  المعنية، مجموعة من العناصر:

 

 مجموعة األوراق الثبوتية: وتشكل مصادر القيود في المستندات والدفاتر.-1
 

 يتم بموجبيا التسجيل في الدفاتر المحاسبية.المجموعة المستندية: وىي المستندات التي -2
 



36 
 

المجموعة الدفترية: تتمثل في الدفاتر التي تسجل فييا العمميات وتحددىا الطريقة المحاسبية -3
 المناسبة.

 

مجموعة القواعد والتعميمات اإلجرائية لمعمل المحاسبي: يتبين من خبلليا حركة سير األوراق -4
ات الواجبة في كل قسم من حيث متى تنظم وكيف ولماذا ومن والمستندات والكشوف واإلجراء

 يوقعيا.
 

مجموعة أساليب الرقابة الداخمية: وىي لغرض ضمان دقة وصحة األعمال المحاسبية، وقد -5
 تتمثل في وسائل واجراءات محاسبية أو إدارية أو جرديو مادية.

 

تمزم تنفيذ العمل المحاسبي، كأجيزة مجموعة وسائل تطبيق العمل المحاسبي: من اآلالت التي -6
 الكمبيوتر، وأي اآلالت تتطمب متابعة التطور التكنولوجي.

 

 دليل الحسابات: ويشتمل عمى مختمف أنواع الحسابات وتقسيماتيا وتوزيعاتيا.-7
 

مجموعة التقارير والبيانات: من حيث أنواعيا وكيفية تنظيميا ومواعيد تنظيميا والغاية من -8
 والمعمومات التي يجب أن تحتوييا.تنظيميا 

 

 مجموعة الدفاتر والسجبلت اإلحصائية: وىي خارج نطاق تطبيق النظرية المحاسبية.-9
 

ويرى الباحث أن عناصر النظام المحاسبي ال تقتصر عمى ما تم ذكره سابقًا، بل تتضمن   
داريين وفنيين ...الخ.  مجموعة العاممين المؤىمين من محاسبين وا 

 
  المصارفطبيعة نظم المعمومات المحاسبية في  2-7-2

 

، مصرفتعتبر نظم المعمومات المحاسبية ركيزة ميمة من الركائز المكونة لمييكل التنظيمي لم  
 (44-42 :1993)العمروسي، : من خصوصية تتمثل في مصرفويرجع ذلك لما ألنشطة ال

 

 مصرفوىي مستيدفة سواء من داخل النشطة التي يتعامل بيا المصرف تتمثل في النقود ن األأ-1
خرين، قصى درجات الحيطة والحذر عند التعامل مع األأخذ أمر الذي يطمب و من خارجو، األأ

 . مصرفباإلضافة لدرجة عالية من الرقابة الداخمية لؤلداء الوظيفي داخل ال
 

غالب ليست ممك موال، وىي في الن التعامبلت التي يقوم بيا المصرف تتمثل في النقود واألإ-2
يتعامل بأموال المودعين مما يتطمب المزيد من التخطيط لعممية اتخاذ  مصرفن الأ، و مصرفال

 موال وتوظيفيا.القرارات بخصوص تمقي األ
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وضاع االقتصادية حيث تميز النشاط المصرفي بدرجة عالية من الحساسية وذلك بخصوص األ-3
مر الذي يتطمب القدرة والشائعات االقتصادية، األن المصارف تتأثر بالتفاعبلت واالضطرابات أ

 عمى استيعاب وامتصاص وتجاوز ىذه التأثيرات.
 

نشطة االقتصادية في المجتمع وذلك من التأثير الذي يحدثو النشاط المصرفي عمى جميع األ-4
 خبلل الخدمات المصرفية المتنوعة.

 

 . والفاعميةفاءة تعدد النشاط المصرفي والذي يتطمب درجة عالية من الك-5
 

 تطمب عنصر السرعة الفائقة التخاذ القرارات السميمة في الوقت والكيفية المناسبين. -6
 

ونظرا لما لنظم المعمومات المحاسبية من أىمية في المصارف فإن ذلك وفي ضوء ما سبق   
ووديان، )الحدرب كل من ولقد ذكر  ،يستمزم أن يكون ليا طبيعة خاصة في النشاط المصرفي

أن طبيعة المحاسبة في النشاط المصرفي  (27 :2009براىيم ومصطفى، إ)و (30-32 :2010
 تتحدد في عدة نقاط أىميا:

 

إن وظيفة المحاسبة في المصارف ال تعتبر وظيفة مساعدة كما في األنشطة األخرى، ذلك ألنيا -1
لعمميات المالية لغرض تخص صميم العمل المصرفي، وترتبط بوجوده، وذلك من خبلل تسجيل ا

 الحفاظ عمى حقوق المصرف وحقوق الغير طرف المصرف.
 

تستمزم طبيعة العمل المصرفي القيام بالسرعة والدقة في إثبات العمميات المالية، لغرض الوقوف -2
عمى أرصدة الحسابات المدينة والدائنة، من أجل تقييم األداء والرقابة عمى استغبلل الموارد أواًل 

 بأول.
 

توفير البيانات والمعمومات البلزمة عن كافة أوجو نشاط المصرف لمن يطمبيا من أجيزة -3
التخطيط والرقابة من خارج الجياز المصرفي، ذلك كون النظام المصرفي مرتبط بالسياسات المالية 
لمدولة وبالتالي خضوعو لمجموعة من التشريعات والقوانين لتنظيم عممو، لغرض تحقيق التنمية 

 االقتصادية.
 

جزاء، قواميا الرئيسي ترتكز المحاسبة في النشاط المصرفي عمى مجموعة مترابطة من األ-4
المجموعات المستندية والدفترية ، والرقابة الداخمية والتي تشكل في مجموعيا النظام المحاسبي، 

عمى موارد  لغرض توفير الرقابة الكافية مصرفحيث تعتبر مصدر ميم لئلدارة عن مجمل نشاط ال
 واستخداميا بأعمى كفاءة ممكنة. مصرفال
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ىي يوم  مصرفن المدة الزمنية لمأساس أالنظام المحاسبي المتبع في المصارف مبني عمى إن -5
واحد، حيث يتم استخراج ميزان المراجعة في نياية اليوم من واقع العمميات التي اجريت في كافة 

.قساماأل



 في المصارف المحاسبية دور نظم المعمومات  2-7-3
 

تعتبر نظم المعمومات بمثابة المكون الرئيسي لثورة المعمومات، حيث أدى تطور تكنولوجيا     
النتقال ذلك أدى مما ىمية النسبية لمموارد الطبيعية مقابل المعمومات، المعمومات الى تراجع األ

والطاقة، الى معالجة المعمومات، مركز الثقل كنتيجة لمتطورات التكنولوجيا من معالجة المادة 
حيث لم يعد االىتمام يتعمق بتداول السمع والخدمات بقدر االىتمام بتداول المعمومات ومعالجتيا، 

 .(25-24 :2009)بيبلوي،  لى اقتصاد المعموماتإشياء أي االنتقال من اقتصاد األ
 

ين الكفاءة التشغيمية بأقل تمعب نظم المعمومات أدوارًا ميمة في المصارف، منيا تحسلذلك    
التكاليف، والعمل عمى تحقيق درجة عالية من الكفاءة من خبلل جعل العمميات التشغيمية ضمن 

مر الذي يؤدي الى زيادة درجة تأكيد المعمومات ودقتيا، واختصار شبكة من نظم المعمومات األ
لمعمومات االستراتيجية التي الوقت و خفض التكاليف، كما تساعد نظم المعمومات في بناء قاعدة ا

ساسا في الغرض الرئيسي لنظم المعمومات، وتستخدم ىذه القاعدة في العديد من وظائف أتستخدم 
المصارف كالتسويق، والتخطيط االستراتيجي، والمحافظة عمى العمبلء والعمل عمى زيادتيم، 

المعمومات الدقيقة التي تدعم  لكترونية، وتوفيركثر فاعمية في الخدمات المصرفية اإلأوتحقيق نمو 
 .(203 :2005)حممي،  عممية اتخاذ القرارات

 

من خبلل المساىمة  المصارفساسي في نجاح أبدور حيوي و  المحاسبية تقوم نظم المعموماتو    
 (32 :2010)الحدرب ووديان،  بتقديم معمومات تساعد في:

 

   نجازىا عمى الوجو الصحيح.إتحقيق الدقة التامة في تنفيذ العمميات المحاسبية والتأكد من 
 

   عمال.ية نظرا التساع حجم األعمال المحاسبنجاز األإتحقيق السرعة في 
 

   االقتصاد في النفقات، وذلك من خبلل جعمو مرنا بحيث يمكن تطبيقو ليبلئم التغيرات
  التكنولوجيا.
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إلى أن نظم المعمومات المحاسبية تساىم  (32-31: 2011)الرمحي والذيبة، كما أشار كل من    
 في:



  خطاء وفشل كالغش واأل ،زيادة كفاءة نظام الرقابة الداخمية من خبلل منع حدوث مشاكل عدة
 نظمة والبرمجيات.األ

 

   من خبلل تقديم المعمومات والبيانات الدقيقة. والفاعميةزيادة الكفاءة  
 

  دارة وتقديم البيانات البلزمة بالوقت القدرة عمى اتخاذ القرارات من خبلل تحديد متطمبات اإل
 جراء المناسب.ضافة لتقديم خيارات متعددة الختيار اإلإالمحدد، 

  

   :(29-28 :2007)ىبللي وشحادة، وأضاف كل من   
   ،تصميم نظام المعمومات المحاسبي، تتبلءم فيو حسابات المصرف مع أغراض التقارير الرسمية

 ومنيا التي يتطمبيا وضع المصرف المركزي بوصفو جياز الرقابة واإلشراف.
 

  .تصميم نظام محاسبي يقابل متطمبات نظام سميم لمرقابة الداخمية  
 

 في ىذا المجال: (Rommney & Steinbart, 2006:12)وذكر   
   حيث يسمح بسيولة وصول المصرفتحسين فاعمية وكفاءة االجراءات )سمسمة التزويد( في ،

 الزبائن والعمبلء الى مبتغاىم مباشرة بأسرع وقت واقل التكاليف.
 

   العمل عمى تطوير نوعية المنتجات أو الخدمات وتخفيض تكمفتيا من خبلل رفع كفاءة استخدام
  الموارد.

 

إلى أن ىناك أسباب عدة تدفع المصارف لتطوير نظم معموماتيا  (2000)جودة، أضاف و    
المحاسبية وزيادة استثماراتيا في مجال تكنولوجيا االتصاالت اإللكترونية ومن أىم ىذه األسباب 
تخفيض تكمفة خدمة العمميات المصرفية، لمواجية المنافسة المتزايدة سواء المحمية أو اإلقميمية أو 

 لعالمية، وتمبية رغبات العمبلء.ا
 

نو وكنتيجة لمتطور اليائل لتكنولوجيا المعمومات وما لو من تأثير قوي عمى نظم أويرى الباحث   
ن تتفاعل مع ىذا التطور، ذلك كون نظم المعمومات أصبح حتما عمى المصارف أالمعمومات، 
لمحافظة عمى البقاء بيدف ا، وذلك مصارفساسية في تطوير المن الركائز األالمحاسبية 
 .والمنافسة
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 مقدمة 3-1
 

لقد أدت ثورة االتصاالت والمعمومات إلى تغيير جوىري في العمل المصرفي، نظرًا لتأثر ىذا    
القطاع الميم من قطاعات االقتصاد لممتغيرات الخارجية التي نشأت عن التطورات التكنولوجيا، لذا 

ح االئتمان كان البد لممصارف إعادة النظر في الدور التقميدي الذي تقوم بو من قبول الودائع ومن
الى التطمع لتقديم خدمات مصرفية متطورة ومتنوعة، من خبلل االعتماد عمى ما أنتجتو التكنولوجيا 

)بوراس،  وثورة المعمومات من وسائل حديثة ومتطورة اعتمادًا عمى تقنية المعمومات واالتصاالت
2007: 196). 

 

توفير وتبادل المعمومات ودقتيا، فظيرت لقد أدى تطور األدوات والتقنيات التكنولوجيا إلى سرعة    
التجارة اإللكترونية والتقنيات الرقمية والحواالت السريعة والبطاقات االئتمانية، كل ذلك حتم عمى 
 المؤسسات المصرفية أن تأخذ باالعتبار تمك المتغيرات البيئية بما لدييا من ىيكل تنظيمي ومالي

 .(7 :2009براىيم ومصطفى، إ)
 

فنتيجة ليذا التطور كان البد لممصارف من تغيير مفيوم الخدمات المصرفية التقميدية إلى    
الخدمات المصرفية اإللكترونية، بسبب طمب العمبلء ليذه الخدمات، وازدياد حدة المنافسة بين 
المصارف بسبب توقعات العمبلء، إضافة لرغبة المصارف في تخفيض التكاليف، ورفع مستوى 

)قدومي،  ية والكفاءة، والتوسع في تقديم الخدمات المصرفية واجتذاب المزيد من العمبلءالفاعم
2008: 294). 

 

لذلك يعتبر االستثمار في التكنولوجيا عامل ميم لنجاح ونمو القطاعات االقتصادية المختمفة،    
الخدمات وقطاع المصارف بشكل خاص، حيث تؤكد األبحاث العالمية عمى أىمية االستثمار في 

المصرفية المعتمدة عمى التكنولوجيا الحديثة، إذ أظيرت التوقعات أن نصيب الفروع من الخدمات 
المصرفية سيتراجع بعد أن تأخذ مكانيا الخدمات المصرفية اإللكترونية المعتمدة عمى الوسائل 

إلدارة انشطتيم  التكنولوجيا الحديثة، حيث تشير تمك الدراسات أن العمبلء يفضمون الخدمة الذاتية
المالية، وبالتالي فإن المصارف التي ال تقوم بالمحاق بالتطور التكنولوجي لخدمة عمبلئيا ستواجو 

 .(7 :2008)الشمري والعبدالبلت، نتائج عكسية تؤثر عمى بقائيا واستمرارىا 
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 خصائص الخدمات المصرفية 3-2
 

)الحدرب  تتميز الخدمات المصرفية عن غيرىا من قطاعات اإلنتاج األخرى بعدة خصائص:  
 (30 :2010ووديان، 

 

أعمال أو تصرفات تبذل من قبل مقدمييا، أي وجود صفة التبلزم بين الخدمة المصرفية التي  -1
وظائف  تقدم لمعمبلء، وبين األشخاص الذين يقومون بتقدمييا، يعني ذلك خروجيا عن نطاق

 التسويق التقميدية من تخزين ونقل...الخ.
 

انعدام فارق الزمن بين اإلنتاج واالستيبلك، حيث أن الخدمات المصرفية تنتج وتستيمك في  -2
نفس الوقت، مما يترتب عمى ذلك عدم وجود وسيط بين مرحمة اإلنتاج ومرحمة االستيبلك، وبالتالي 

 وحدات تحت التشغيل أخر المدة. عدم وجود أرصدة لخدمات تامة الصنع، أو
 

قساط أن معظم التكاليف الخاصة بالخدمات المصرفية تعتبر تكاليف ثابتو، كاألجور و إ -3
عمى الدوام، حتى ولو تغير حجم  مصرفاالستيبلك ومصاريف الصيانة، وىي تكاليف يتحمميا ال

 .يجاباً إاو  الطمب سمباً 
  

 خصائص العمميات المصرفية 3-3
 

 (13-12: 2007شحادة، و )ىبللي  ىميا:أالمصرفية بعدة خصائص العمميات  تتميز  
 

موال من قبل العمبلء، وليس عمى أفي مزاولة نشاطيا عمى ما يتم ايداعو من  مصارفتعتمد ال-1
 و صناعية.انتاجية إو أرأسماليا، كما الحال في بقية الوحدات االقتصادية، خدماتية 

 

نيا تقبل الودائع من العمبلء بفائدة معينة، ثم أىو المتاجرة بالنقود، حيث  مصارفساس عمل الأ-2
يراد و اإلأو تسييبلت، وبذلك فالمنفعة أولى عمى شكل قروض عمى من األأتعيد استثمارىا بفائدة 

 يعتبر الفرق بين الفائدتين.
 

 نشطة ىما:تقسم العمميات المصرفية الى نوعين من األ-3
 

و مسئولية من أ لتزاماا مصرفصرفية: وىي العمميات التي يترتب بموجبيا عمى الالتسييبلت الم -أ
وراق التجارية، مثمتيا تقديم السمف والقروض واالعتمادات المستندية وخصم األأنوع معين، ومن 

 صدار الكفاالت المصرفية، الحسابات الجارية المدينة.ا  و 
 

نما ىي ا  ، و معيناً  لتزاماا مصرفب عمى الرتّ الخدمات المصرفية: وىي العمميات التي ال ت  -ب
عادة ا  و قبولو الودائع و ألعمبلئو مقابل الحصول عمى فائدة معينة،  مصرفخدمات يقدميا ال
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مثمة الخدمات المصرفية حسابات الودائع ، حسابات التوفير، الحسابات الجارية أاستثمارىا، ومن 
 جارية نيابة عن العمبلء.وراق التالدائنة، الحواالت المصرفية، تحصيل األ

 

المركزي بالبيانات والمعمومات المحاسبية  مصرفبإمداد ال مصرفقيام النظام المحاسبي في ال-4
 شراف والرقابة والتوجيو. المركزي من مزاولة نشاطو في اإل مصرفحتى يستطيع ال

 

)جعفر،  ىي: ساسيةألؤلموال المتجمعة لديو فإنو يواجو ثبلث عوامل  مصرفعند استثمار ال-5
2007 :36-37) 

 

 صحاب الودائع.أقادرا عمى مواجية التزاماتو تجاه  مصرفالسيولة الكافية ليكون ال-أ
 

 تحقيق الربحية.-ب
 

 المساىمة في التنمية االقتصادية.  -جـ
 

إن الربحية والسيولة عامبلن متعارضان، فزيادة السيولة تعني االحتفاظ باألموال دون تشغيل،   
، وبالتالي فإن مصرفالتقميل من فرص الربح، والربحية تعني تخفيض مقدار السيولة لدى الومن ثم 

 مر يتطمب السياسة الرشيدة لمموائمة بين الربحية والسيولة.األ
 

في عممية التنمية االقتصادية فإنيا تقع عمى الجياز المصرفي في  مصرفما بالنسبة لمساىمة الأ  
جل بتقديم قروض وتسييبلت ائتمانية طويمة األ مصارفتمزم ال االقتصاديات المخططة، والتي
ن المساىمة في التنمية االقتصادية يتعارض مع تحقيق اليدفين ألممشاريع االقتصادية، وال شك 

، مصرفدارة الإلذلك فإن ميمة تحقيق التوازن تقع عمى  السابقين وىما تحقيق الربحية والسيولة.
  في مزاولة نشاطو وتحقيقا ألىدافو. ستمراريةاال مصرفليضمن ال



 لكترونيةماىية الخدمات المصرفية اإل 3-4 
 

تطور مفيوم الخدمات المصرفية من حيث كونيا خدمات تقميدية تقدم في وقت وزمان محددين،   
 إلى مفيوم الخدمات المصرفية اإللكترونية التي تقدم من خبلل الوسائل التكنولوجيا الحديثة.

 

ت عرف الخدمات المصرفية اإللكترونية بأنيا " عممية تقديم الخدمات المصرفية عن طريق قنوات   
 .(50 :2006)سبلم، التوصيل اإللكترونية مثل شبكات اإلنترنت والياتف المحمول" 

 
 

كما ت عرف بأنيا " تقديم المصارف لمخدمات المصرفية التقميدية والمبتكرة من خبلليا شبكات   
اتصال الكترونية، تقتصر صبلحية الدخول إلييا عمى المشاركين فييا وفقًا لشروط العضوية التي 

 .(14 :2012)رابح، تحددىا المصارف" 
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الخدمات التفاعمية عن طريق استخدام  بأنيا " جميع (kasper, et al, 2006: 325)وعرفيا   
 االتصاالت السمكية والبلسمكية والمعمومات وتقنيات الوسائط المتعددة". 

 

وت عرف بأنيا " تقديم المصارف خدماتيا عبر الوسائل اإللكترونية، سواء في المنزل، أو في   
 المكتب، أو بواسطة الياتف الثابت ، أو الياتف الجوال، وغيرىا من الوسائل اإللكترونية المتطورة"

 .(63 :2006)سفر، 
 

لمصرفية التقميدية والحديثة التي وي عرف الباحث الخدمات المصرفية اإللكترونية بأنيا الخدمات ا  
 تقدم لؤلطراف ذات العبلقة، من خبلل وسائل االتصال الحديثة.

 

 ويرى الباحث أن األطراف ذات العبلقة تتمثل في: 
 

   المصارف والعمبلء، من خبلل تقديم المصارف خدمات الدفع اإللكتروني ونظام التحويبلت
 المالية اإللكترونية لمعمبلء.

 

   من خبلل نظام  ،فيما بينيا من جية، وبينيا وبين المصرف المركزي من جية أخرىالمصارف
 التحويبلت المالية اإللكترونية وخدمات المقاصة اإللكترونية.

 

وىنا يجب التفريق بين ثبلث أنواع من المصارف من حيث عبلقتيا بالخدمات المصرفية   
 (18 :2002)عبدالخالق،  اإللكترونية:

 

التي تقدم خدماتيا المصرفية من خبلل الوجود المكاني ليا، أما دور موقعيا المصارف  -1
اإللكتروني فيقتصر عمى التسويق لخدماتيا المصرفية دون استخدام الموقع لتقديم أي خدمات 

 مصرفية.
 

 المصارف التي تقدم خدماتيا من خبلل وجودىا المكاني وعبر موقعيا اإللكتروني. -2
 

والتي ليس ليا وجود مكاني إنما تقدم خدماتيا عبر موقعيا اإللكتروني المصارف اإللكترونية  -3
( حيث تقوم بتقديم خدماتيا عبر شبكة Virtual Banksفقط، وتسمى المصارف االفتراضية )

 اإلنترنت وليس من خبلل العاممين في المصرف.
 

المكاني وعبر موقعيا قدم المصارف التجارية العاممة في قطاع غزة خدماتيا من خبلل وجودىا وت    
 اإللكتروني.

 (193 :2002)الحسين،  وتتصف الخدمات المصرفية اإللكترونية بأنيا خدمات:
 

  .تتم بدون اتصال مباشر بين أطراف الخدمة 
 

  .ال تخضع لحدود جغرافية 
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   تقوم عمى التعاقد بدون مستندات ورقية، والذي أدى لوجود عدد من المسائل القانونية المتعمقة
 أدلة اإلثبات.ب

وتقدم المصارف خدماتيا المصرفية من خبلل مواقعيا عمى شبكة اإلنترنت، ويمكن تصنيف تمك    
 :(38-36: 2001)قاحوش، الخدمات الى ثبلث مستويات 

 

 :Informational Servicesالخدمات المعموماتية -1
 

وىي عبارة عن مواقع الكترونية تقوم المصارف من خبلليا بعرض خدماتيا ومنتجاتيا، وىي   
 تعتبر وسيمة تسويقية لخدمات المصرف دون تقديم أي خدمات من خبلل تمك المواقع.

 

 :Communicational Servicesالخدمات االتصالية -2
 

د من قبل العمبلء مع المصرف، حيث حيث يتم من خبلل المواقع اإللكترونية االتصال المحدو   
يمكن تعبئة نموذج فتح حساب، واستعبلم عن الرصيد، وتقديم طمب الحصول عمى التسييبلت 

 االئتمانية.
 

 :Executive Servicesالخدمات التنفيذية -3
حيث يمكن من خبلل تمك المواقع السماح لمعميل بإجراء عمميات التحويل النقدي من الحساب، 

 اتير، وتسديد ثمن السمع والخدمات، وتكون ىذه المواقع محصنة وأمنة ضد االختراق.ودفع الفو 
 

 بل المصارفمراحل استخدام التكنولوجيا من قِ  3-5
 

ثبلثة تطورات ميمة، ابتدأت بإدخال  1970وعام  1950حصل في العمل المصرفي بين عام  
، ومن ثم 1914المحترفين إلى العمل المصرفي في أعقاب نياية الحرب العالمية األولى عام 

دخول ثقافة التسويق والبيع، ومن ثم مرحمة تنامي دور التكنولوجيا المتقدمة، ولقد مر استخدام 
  (26-25: 2008العبدالبلت، و  )الشمريجيا من قبل المصارف بستة مراحل ىي: التكنولو 

 

 مرحمة الدخول: -1
وىي المرحمة التي استخدمت فييا التكنولوجيا ضمن العمل المصرفي، وذلك إليجاد حمول لؤلعمال  

(، مثل مشكبلت التأخر في إعداد التقارير  Back Office Operationsالمكتبية الخمفية )
المالية، فالميم ىنا ىو حل المشكبلت المتعمقة بالعمل المصرفي، حيث لم يكن في ىذه المرحمة 
 تدخل مباشر من قبل اإلدارات الوسطى والعميا التنفيذية سواء في الحمول المقترحة أو في تكمفتيا. 
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 مرحمة تعميم الوعي بالتكنولوجيا: -2
بدأ في ىذه المرحمة تعميم الوعي بالتكنولوجيا عمى العاممين بالمصرف من خبلل برامج تغمب  

عمييا التقنية، وىي مرحمة لمدخول في عالم التكنولوجيا، ولم يكن ىناك تدخل مباشر من ِقبل 
 اإلدارات الوسطى والعميا.

 

 تصاالت والتوفير الفوري لخدمات العمالء:مرحمة دخول اال -3
 تميزت باىتمام اإلدارات العميا بالتكنولوجيا رغم ما يتعمق بيا من تكاليف عالية.لقد 

 

 مرحمة الضبط والسيطرة عمى التكاليف:-4
وىي مرحمة ضبط تكاليف االستثمار في عالم التكنولوجيا، حيث تم االستعانة بذوي الكفاءة في 

 ليف.شئون التكنولوجيا لغرض المساعدة في ضبط والسيطرة عمى التكا
 

 صول: صل كباقي األأعتبار التكنولوجيا امرحمة -5
من ىنا بدأت مرحمة إدارة التكنولوجيا، حيث اعتبرت كأصل مثل باقي األصول يجب أن يكون لو  

 مردود.
 

 مرحمة اعتبار التكنولوجيا عماًل ضمن أعمال المصرف:-6
، والتي ارتكزت عمى تفعيل اإلنتاجية وىي المرحمة التي بدأت فييا اإلدارة االستراتيجية لمتكنولوجيا 

عمى الصعيد الداخمي، وتحسين الضبط عمى الصعيد العممي، وتسويق التكنولوجيا عمى الصعيد 
 الخارجي. 



 لكترونية والوسائل التكنولوجيا المستخدمةالخدمات المصرفية اإل  3-6
 

التكنولوجيا المستخدمة في تقديم تمك لكترونية، والوسائل تتعدد أنواع الخدمات المصرفية اإل  
 الخدمات وسيحاول الباحث إبراز ذلك من خبلل:

 

 

 لكترونية:أنواع الخدمات المصرفية اإل  1-6-3
 

ت قدم المصارف خدمات مصرفية الكترونية متنوعة، بعضيا ال يختمف من حيث المضمون عن   
الخدمات المصرفية التقميدية سوى أنيا تقدم من خبلل وسائل اتصال الكترونية، والبعض األخر من 

 ىذه الخدمات ىي خدمات جديدة ومبتكرة.
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 :(62 :2012)العزاوي، يمكن تصنيف الخدمات المصرفية اإللكترونية وذلك حسب طبيعتيا إلى   
 

 خدمات الدفع اإللكتروني. -1
 

 نظام التحويبلت المالية اإللكترونية. -2
 

 خدمات المقاصة اإللكترونية. -3
 
 (:EPS) Electronic Payment Servicesخدمات الدفع اإللكتروني   1-1-6-3

 

تطورت خدمات الدفع اإللكتروني مع التطور التكنولوجي، وىي مجموعة من األدوات اإللكترونية    
التي تقوم بإصدارىا المصارف والمؤسسات المالية كأداة دفع، وتتمثل في بطاقات الدفع اإللكترونية، 

 والنقود اإللكترونية، والشيكات اإللكترونية.
 

 :  E-Payment Cardsلكترونية بطاقات الدفع اإل -1
 

وىي عبارة عن بطاقة ببلستيكية تحتوي عمى شريحة الكترونية، تستخدم ألغراض الدفع، تمكن   
حامميا من استخداميا في السحب النقدي، أو تسديد ثمن المشتريات والخدمات التي يحصل عمييا، 

)راضي وعزت،  دون الحاجة لحمل مبالغ مالية كبيرة تكون معرضة لمتمف أو السرقة أو الضياع
2001: 32). 

 
 أنواع بطاقات الدفع اإللكتروني:

 

 أوال: من حيث التعامل بيا:
 

 : Automatic Teller Machine Card (ATM Card)لي بطاقة الصراف اآل-أ
 

)الشورة، تستخدم في عممية سحب النقود، سواء أكانت من أجيزة الصراف المحمي أو الدولي   
، حيث تمنح حامميا حق السحب من أجيزة الصراف اآللي عمى مدار اليوم، وال (33 :2008

، (948 :2003)المغربي، يمكن التعامل بيا مع التجار لسداد قيمة المشتريات من سمع أو خدمات 
وىي تنتشر بأماكن مختمفة سواء بالجدار أو بشكل مستقل، وتتصل بشبكة حاسوب المصرف، ومن 

، (75 :2008)الشمري والعبدالبلت،  Visa Electronليذه البطاقات شركة أىم الجيات المصدرة 
ويرى الباحث بعدم إدراجيا من ضمن أي من األنواع األخرى التالية لمبطاقات لسببين أوليما أنيا 
بطاقات سحب نقدي فقط، أما السبب األخر أنيا قد تكون أداة ائتمان ووفاء، حيث قد تسمح 

)المغربي، يا سحب مبمغ يتجاوز رصيد حسابو وىذا ما ذىب اليو المصارف بأن يحق لحامم
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حيث أشار إال أنو يمكن وصف ىذه البطاقة كأداة ائتمان ويصعب عنده الدفاع  (997 :2003
 عن وجية نظر من ينكر وصفيا كأداة ائتمان.

 

 :Credit Cardsالبطاقة االئتمانية -ب
 

 عمى الحصول من حامميا تمكن الوقت، نفس في وائتمان وفاء وأداة لمنقد، كبديل تعتبر وىي  
ويتم خصم ، وخدمات سمع من مشترياتو بقيمة لموفاء وذلك البطاقة، ىذه صدرم   من ائتماني تسييل

 :2003)المغربي،  قيمتيا من حامل البطاقة من خبلل أقساط معينة يتم تحديدىا من خبلل االتفاق
نيا تمنح حامميا سقفًا ائتمانيا محددا لمسحب، لذلك يتم احتساب فائدة عمى أوبما ، (946-998

 Master(، وشركة )Visaومن أىم الجيات المصدرة ليذه البطاقات شركة )مدفوع، الرصيد الغير 
card ) ،(47 :2008)الشمري والعبدالبلت. 

 

 : Debit Cardبطاقة الدفع المسبق -جـ
 

الخصم أو القيد المباشر  ةأو بطاق ،(48 :2008)الشمري والعبدالبلت،  المدينة ةوتسمي البطاق 
حيث تمكن ىذه البطاقة حامميا من السحب اآللي وتسديد  ،(28 :2008)الشورة،  أو الفوري

أو  ،من خبلليا خصم المسحوبات ، ويتم(998 :2003)المغربي، مشترياتو من السمع والخدمات 
رصدة فعمية أ، بناء عمى وجود وتحويميا الى حساب التاجر قيمة المشتريات من حساب العميل

ومن أىم  (63 :2012)العزاوي،  لحامل البطاقة في صورة حسابات جارية تقابل مسحوباتو.
 :2008)الشمري والعبدالبلت، ( Master Card( و)Visaالجيات المصدرة لتمك البطاقات )

 .وليست أداة ائتمانيعتبر ىذا النوع من البطاقات أداة وفاء ، و (48
 

   :Charge Cardبطاقة االئتمان الشيري -د
 ة، والبطاق(30 :2008)الشورة،  الخصم الشيري أو القيد ألجل أو بطاقة الدين ةوتسمى بطاق 

، وىي (949 :2003)المغربي، وبطاقة الحساب  (47 :2008)الشمري والعبدالبلت، الوفائية 
دنى الحد األعمى لمقيمة حسابو مبمغا يساوي في حده األال تشترط أن يدفع حامميا في قة بطا

المشتريات من سمع وخدمات نما يتم تسديد إ، (30 :2008)الشورة،  المسموح استخدام البطاقة بيا
، وبذلك (63 :2012)العزاوي، من قبل حامل البطاقة خبلل الشير الذي تم فيو السحب بالكامل 

، (949 :2003 )المغربي،راء بدين يتم سداده كمو الحقانبلحظ أن ىذه البطاقة تعتمد عمى الش
( American Expressوتصنف ىذه البطاقات كأداة وفاء وائتمان، ومن أىم الجيات المصدرة )

 .(48 :2008)الشمري والعبدالبلت، 
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 : Secured Credit Cardالبطاقة االئتمانية المضمونة -ه
 

وىي بطاقة توفر لمعميل حد ائتمان بضمان الودائع، وىي تتاح لؤلفراد الغير مؤىمين لمحصول   
عمى البطاقة االئتمانية التقميدية، الفتقارىم لماض ائتماني معروف أو ألنيم ضمن شريحة ائتمانية 

 .(11: 2009)شاىين، متدنية بسبب مشاكل مالية سابقة 
  
   

 :Smart Cards الذكية البطاقة-و
 

 تخص التي البيانات جميع عمى تحتوي الكترونية، خمية بيا ببلستيكية بطاقة عن عبارة ىي  
 الصرف، سموبأو  البطاقة، اصدار وتاريخ صدر،الم   المصرف واسم والعنوان، كاالسم البطاقة حامل
 تمك مثمةأ ومن البطاقة ىذه عمى تمت التي المصرفية العميل تعامبلت وجميع الصرف، ومبمغ

 (.140 :2003 حماد،) (Mondex Card) البطاقات
 

 (66 :2012 العزاوي،): ومنيا مزايا عدة الذكية البطاقات وتوفر
 

 .البطاقة حامل رغبة حسب وفاء أو ائتمان كبطاقة تستخدم-1
 

 .لكترونيةاإل الذاكرة عمى المدون الرصيد من بأكثر استخداميا يمكن ال-2
 

 .لكترونيةاإل الذاكرة خبلل من محكمة منيةأ ضوابط لوجود مناآل ستخدامياإ-3
 

 من تحويل امكانية وكذلك البطاقة، لرصيد واضافتو لمعميل الجاري الرصيد من سحب مكانيةإ-4
 .اخرى بطاقة لرصيد بطاقة رصيد

  
 ثانيًا: من حيث المزايا:

 

 البطاقات العادية أو الفضية:  -
 

وىي نوع من البطاقات تعطي لحامميا حد منخفض من االئتمان، وتمنح لمعظم العمبلء عند     
توفر الحد األدنى من المتطمبات، وتتميز بأنيا توفر القدرة لحامميا عمى الشراء والسحب النقدي من 

 .(16 :2012)رابح، المصارف، وأجيزة الصراف اآللي 
 

 البطاقات الذىبية: -
 

، في حين أن بطاقة Visaيمكن لحامميا الحصول عمى حد مالي من االئتمان مثل بطاقة   
American Express   تعطي حامميا ائتمان غير محدد بسقف معين، فيي تصدر لمعمبلء

أصحاب األموال، ويتمتع حامل ىذه البطاقة بعدة مزايا منيا التأمين ضد الحوادث، والحصول عمى 
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 : 2008)الشورة، نونية مجانية، وأسبقية الحجز في الفنادق وشركات الطيران استشارات طبية وقا
32). 

 

 : E-Money or Digital Moneyالنقود اإللكترونية أو الرقمية -2
 

تعرف النقود الرقمية عمى أنيا " عبارة عن منتجات دفع متنوعة مخصصة لممستيمك تستخدم   
. حيث يقوم (57 :2008)الشورة،  لدفع المستحقات بطرق الكترونية بداًل من الطرق التقميدية"

العميل بشراء العمبلت اإللكترونية من المصرف الذي يقوم بإصدارىا، فتكون إما في صورة وحدات 
)رابح، كترونية تحل محل العمبلت العادية، ويتم تحميميا عمى جياز الحاسوب الخاص بالعميل ال

ما تكون في صورة بطاقة مدفوعة مسبقاً تستخدم ألغراض متعددة (16 :2012 )الجنبييي ، وا 
، حيث يعرف كمييما باسم محفظة النقود اإللكترونية، ويمكن لمعميل (38 :2005والجنبييي، 

 .(118 :2006و ا خرون،  )النجاراستخدام ىذه المحفظة بعمميات الشراء أو البيع أو التحويل 
 

ويمكننا القول بأن النقود الرقمية ىي عبارة عن بطاقة أو ألية دفع عبر اإلنترنت، تكون مدفوعة   
 العميل مسبقًا، ويتم من خبلليا القيام بعمميات الشراء أو البيع أو التحويل. أو مخصومة من حساب

 

 (67 :2008)الشورة،  وتمر عممية إصدار النقود اإللكترونية بعدة مراحل ىي:
 

 إيداع قيمة النقود الرقمية طرف المصدر.-1
 

 بحاسوب المودع.اإلصدار لصالح المودع إما في صورة بطاقة أو في صورة وحدات الكترونية -2
 

نفاذ النقود اإللكترونية من قبل المودع من خبلل الشراء أو السحب النقدي، أو انتقاليا لشخص -3
 أخر من خبلل التحويل.

 

 لمنقود الثالث الشخص استبلمنفادىا من قبل المودع، أو  حالة في لكترونيةاإل النقود تدمير-4
 .لكترونيةاإل لنقودا لقيمة مساوية وتكون المصدر، من التقميدية

 
 لكترونية:تقسيمات النقود اإل -

 

 (16 :2012)رابح،  -يمكن تقسيم النقود اإللكترونية من حيث متابعتيا والرقابة عمييا إلى:
 

   :النقود الكترونية القابمة لمتعرف عمييا 
 

يتميز ىذا النوع من النقود بإمكانية التعرف عمى الشخص الذي قام بسحب النقود من     
المصرف، شأنيا في ذلك شأن بطاقة االئتمان، من حيث متابعة السحب وحركة النقود من خبلل 

 النظام اإللكتروني من البداية الى النياية.
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  :)النقود اإللكترونية غير اإلسمية )مجيمة اليوية 
 

يتم التعامل معيا دون امكانية معرفة ىوية المتعامل، فيي كاألوراق النقدية ليس ليا عبلقة بمن     
 يتعامل بيا، لذلك ال تترك أثر يدل عمى ىوية من انتقمت منو واليو.

 
 

 -ويمكن تقسيميا حسب أسموب التعامل بيا إلى:
 

   نقود الكترونية عن طريق الشبكةLine Money-On : 
 

قود رقمية يتم سحبيا من المصرف ويتم تخزينيا عمى أداة معدنية داخمية توضع في جياز ىي ن   
الحاسوب الشخصي، ويقوم المستخدم بالضغط عمى الفارة الخاصة بجيازه، فترسل النقود الرقمية 
عبر اإلنترنت لمشخص المستفيد، وتتم تمك العممية في ظل اجراءات تتضمن قدرًا كبيرا من األمان 

رية، فيي نقود حقيقية إال أنيا رقمية، وتتطمب معظم األنظمة التي تستخدم ىذه الطريقة والس
اتصال طرفي التعاقد الكترونيا بالم صدر لمتأكد من سبلمة النقود المتداولة، وىو ما يقمل من 

 .(4 :2004)الجرف،  احتمال الغش والتزوير
 

   النقود اإللكترونية خارج الشبكةLine Money- Off : 
 

ىنا يتم التعامل بالنقود الرقمية دون أن يكون ىناك اتصال مع الم صدر مباشرة، فيي عبارة عن   
 .(17 :2012)رابح،  بطاقة يتم خصم من قيمتيا المخزنة ما تم اجراؤه من تعامل نقدي

 
 :Electronic-Checksالشيكات اإللكترونية -3

 

اإللكتروني ىو نسخة الكترونية لمشيك الورقي، حيث يحتوي عمى نفس المعمومات  الشيك  
)الشمري  الموجودة بالشيكات الورقية، ويتميز الشيك اإللكتروني بأنو أسرع وأرخص وأكثر أمنا

، وتعتمد فكرتو عمى وجود وسيط وىو المصرف لغرض إتمام عممية (50 :2008والعبدالبلت، 
ئع والمشتري بفتح حساب جاري لكل منيما بالرصيد الخاص بيما مع تسجيل التخميص، ويقوم البا

 .(10 :2007)مفتاح ومعارفي،  توقيع الكتروني لكل منيما في قاعدة بيانات المصرف
 
 Electronic Funds Transfer (EFT:)نظام التحويالت المالية اإللكترونية   2-1-6-3

 

ي عرف التحويل اإللكتروني لؤلموال بأنو " عممية النقل الفوري واآلمن لؤلموال من حساب شخص   
 (.  67: 2012إلى حساب شخص آخر باستخدام أنظمة الكترونية متخصصة" )العزاوي، 

 

( االنتقال األمن لؤلموال بين المصارف EFTحيث يمكن  نظام التحويل اإللكتروني لؤلموال )  
في ذلك النظام، والذي يتم من خبللو نقل جميع البيانات الخاصة بعممية التحويل من المشاركة 
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( وىو ACHخبلل الوسائل اإللكترونية، وتنفذ عممية التحويل من خبلل دار المقاصة اآللية )
(، وتعود ممكية ىذا النظام لممصارف المشاركة Automated Clearing Houseاختصار لعبارة )

، وتمتاز ىذه الخدمة عن النظام الورقي بأنيا أسرع وأقدر في معالجة (54 :2006)بشنق،  فيو
 .(17 :2012)رابح، التحويبلت المالية 

 
 (:ECS) Electronic Clearing Servicesلكترونية خدمات المقاصة اإل  3-1-6-3

 

وىي إجراء عممية التسوية لمحسابات الدائنة والمدينة بين مختمف األطراف، من خبلل الوسائل   
، حيث تتيح ىذه الخدمة التداول اإللكتروني لمبليين القيود (68 :2012)العزاوي،  اإللكترونية

المحاسبية التي تسجل المديونية والدائنية فيما بين المصارف، وبذلك فيي تؤدي الدور التقميدي 
لغرفة المقاصة المصرفية ولكن بشكل فوري وبكفاءة عالية ومن المتوقع استخدام األقمار الصناعية 

في نطاق التسويات المصرفية، حيث تيدف ىذه الخدمة لتسييل عمميات لتشمل المصارف العالمية 
المدفوعات والتسويات بين المصارف، مما يزيد من قدرة المصارف المحمية عمى تقديم خدمات 

 . (71: 2011)عبدالرحيم، أفضل لمعمبلء 
 
 لكترونية:الوسائل التكنولوجيا المستخدمة في تقديم الخدمات المصرفية اإل   2-6-3

 

إن المقصود بالوسائل التكنولوجيا ىي تمك التي يتم من خبلليا تقديم الخدمة المصرفية بشكل   
كامل، من بداية اختيار الخدمة من قبل العميل، حتى اتمام اجراءىا، وانتياء بأدائيا بشكل 

 ، ومن ىذه الوسائل:(29 :2008)الشمري والعبدالبلت، الكتروني كامل 
 

 : ATMSلي أجيزة الصراف اآل-1
 

عبارة عن ألة توضع بأماكن  Automated Teller Machineيعتبر جياز الصراف اآللي   
مختمفة سواء كان بالجدار أو بشكل مستقل، وتتصل بشبكة المصرف، يتم بواسطتيا الحصول عمى 

 :2008)الشمري والعبدالبلت، الخدمات المختمفة من خبلل البطاقات الببلستيكية أو البطاقة الذكية 
، حيث يمكن من خبلليا  (70 :2012)العزاوي، ، ودون الحاجة لوجود موظفين المصرف (75

تخفيض األعباء المكتبية لموظفي المصرف، باإلضافة لتقميل الوقت والجيد والتكاليف لمعمبلء 
 .(17 :2012)رابح، 

   

يومية في تنفيذ من المستمزمات ال 1975وقد أصبحت ىذه األجيزة منذ بدء تشغيميا عام    
، وأشارت إحدى الدراسات (30 :2008)الشمري والعبدالبلت، العمميات المصرفية الحديثة لؤلفراد 
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%، 45بمعدل  2004إلى عام  1998اإلحصائية أن ارتفاع عدد أجيزة الصراف اآللي من عام 
د عميل من خبلل جياز صراف ألي واح 742وأن البمدان المتقدمة تقدم تمك الخدمة لكل 

.(Meihami, et al, 2013: 1304 ) 
 

 :Internet Bankingنترنت الخدمات المصرفية عبر اإل -2
 

وىي استخدام شبكات اإلنترنت واالتصاالت السمكية والبلسمكية لتقديم مجموعة واسعة من   
المنتجات والخدمات لمعمبلء، من خبلل نظام يسمح لمعمبلء ألداء أنشطتيم المصرفية عبر شبكة 
اإلنترنت، إن توفر ىذه الخدمات ت مكن العمبلء من إجراء المعامبلت الروتينية مثل تحويبلت من 

ساب ألخر، االستعبلم عن رصيد، تسديد الفواتير، وتقديم طمبات القروض، ولقد مكنت ىذه ح
، من  (Okiro & Ndungu, 2013: 148)الخدمة العمبلء من الوصول لحساباتيم في أي وقت

برقم سري يخولو الدخول، وفق  ،وقت وبأي مكان، أي فيخبلل الدخول إلى موقع المصرف 
، وتتميز  تكمفة (32 :2008العبدالبلت، و )الشمري القواعد والشروط المحددة من قبل المصرف 

تمك الخدمة بأنيا أقل تكمفة من تقديم أنواع أخرى من الخدمات، مثل وضع أجيزة صراف ألي أو 
 إنشاء مبنى جديد.

 

، أظيرت بأنو وفي خبلل 23/2/2009ت في ، نشر 2008ووفق دراسة أجريت في النرويج عام  
عام فقط، أصبحت شبكة اإلنترنت الوسيمة الرئيسية التصال العمبلء بالمصارف، حيث تم  13

)عبدالرحيم، مميون حساب عمى الخط، وىو ما يمثل حساب لكل مواطن نرويجي  4.2إحصاء 
2011 :70) . 

 

 :Mobile Bankingالخدمات المصرفية عبر الياتف المحمول -3
تقوم فكرة تقديم ىذه الخدمات من خبلل وجود اتفاق مسبق بين المصرف الذي يقدم ىذه الخدمة   

ومزودي الخدمة لمياتف المحمول، حيث يتم التعاون بينيما عمى وضع بيانات الزبون عمى الشريحة 
ىاتفو المحمول اإللكترونية التي يعمل عمييا ىاتفو المحمول، ومن ثم يتمكن العميل من استخدام 

لتسديد أسعار السمع والخدمات التي يحصل عمييا، باإلضافة لمقيام بالتحويبلت المالية اإللكترونية 
، وذلك من خبلل استخدام العميل رقم سري (Lustsik, 2003:21)من خبلل رسائل نصية قصيرة 

. (31 :2008لبلت، )الشمري والعبدايتيح لو الدخول لحسابو تنفيذًا ألي من الخدمات المطموبة 
% من عمبلء المصارف يستخدمون ىواتفيم المحمولة لبلطبلع عمى حساباتيم 41وفي فرنسا فإن 

 .(69: 2011)عبدالرحيم، الشخصية، عند تعذرىم عمى االطبلع عمييا عبر اإلنترنت 
 

 (65 ،2008)الشمري والعبدالبلت، أما الخدمات التي تقدم عبر الياتف المحمول عديدة منيا:   
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 االستفسار عن رصيد الحساب. -
 

 ( حركات عمى الحساب.10االستعبلم عن أخر ) -
 

 التحويل من حساب إلى حساب داخمي. -
 

 طمب كشف حساب. -
 

 طمب دفتر شيكات. -
 

 ممخص أرصدة الحساب. -
 

 تغيير الرقم السري. -
 

 وقف بطاقة فيزا الكترون. -
 

 تسديد فواتير. -
 

 أسعار العمبلت. -
 

 الدينار والعمبلت األجنبية.أسعار الفوائد عمى  -
 

 :Phone Bankingالخدمات المصرفية عبر الياتف الثابت -4
 

أو المصرف الناطق. حيث تعرف تمك الخدمة  Call Centerتسمى أيضا مركز خدمة العمبلء   
عمى أنيا " ا لية اتصال عن طريق الياتف يصل بواسطتيا العميل الى المعمومات التي يوفرىا 

خدمة الرصيد وأسعار العمبلت، حيث يرد عميو نظام أليًا بعد اتصال العميل برقم محدد، البرنامج، ك
لكنو ال يستطيع الوصول الى البيانات إال بإدخال رقمو السري ليتمكن من التعامل مع حسابو أو 

، إن إعطاء العميل بعض البيانات (155 :2006)سفر،  الخدمات التي يسمح لو بيا البرنامج"
الخاصة بو، باإلضافة إلدخال رقم أو كممة السر إنما يكون لتجنب أي اختراق أمني، أو قيام 

، وباإلضافة لمخدمات السابقة التي توفرىا (48 :2006)بشنق، شخص أخر باالتصال بالمصرف 
عمى خدمات متعددة منيا بأنيا تمكن العميل من الحصول  (29 :2003)الصمادي، الخدمة أشار 

جراء تحويل من ألخر، وتسديد الفواتير  خدمة معرفة الرصيد، وأخر الحركات عمى الحساب، وا 
 الخاصة بالعميل، في أي وقت خبلل اليوم.

 

 :Banking Digital Televisionالخدمات المصرفية عبر التمفزيون الرقمي -5
 

تتم ىذه الخدمة من خبلل الربط ما بين جياز التمفزيون بالمنزل وبين حاسوب المصرف من   
خبلل األقمار الصناعية، بحيث يتم الدخول من خبلل رقم سري لحاسب المصرف ومن ثم تنفيذ 

، وتقوم فكرة ىذه الخدمة من خبلل قيام (32 :2008)الشمري والعبدالبلت، العمميات المطموبة 
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االتفاق مع شركة بث تمفزيوني،  وذلك بإرسال إشارة مشفرة إما عبر األلياف الضوئية أو المصرف ب
عبر إرساليا السمكيا، ويمكن استقباليا من قبل العمبلء من خبلل جياز استقبال رقمي خاص 

(Digital Receiver يوصل بجياز التمفزيون، بحيث يحتوي جياز االستقبال عمى شريحة )
عمى كل المعمومات التي تخص العميل، والتي من خبلليا يمكن إدارة حسابو الكترونية تحتوى 

، ووجدت ىذه الخدمة رواجًا خصوصًا (3 :2003مين، أ)اإللكتروني من خبلل شاشة التمفزيون 
 . (70: 2011)عبدالرحيم، في بريطانيا والسويد وفرنسا 

 

 :Small Message Serviceالخدمات المصرفية عبر الرسائل القصيرة -6
 

تعتبر ىذه الخدمات من أكثر الخدمات المصرفية تطورا، حيث تتيح لمعميل معرفة الحركات التي   
تمت عمى حسابو، إضافة لمعمومات ترويجية عن المصرف، ويمكن لكافة العمبلء االشتراك بيذه 

مجموعة  الخدمة سواء كانوا شركات أو أفراد، ويمكن لمعميل اختيار الخدمة المصرفية من ضمن
، عمى مدار (70 :2008)الشمري والعبدالبلت، الخدمات المتوفرة ليستقبميا عمى ىاتفو الخموي 

 .(17 :2011)الروايدة، الساعة دون زيارة فروع المصرف 
 

 :Electronic Points of Saleلكترونية الخدمات المصرفية عبر نقاط البيع اإل -7
 

وىي أجيزة تنتشر في المحال التجارية والخدمية تكون متصمة الكترونيا بحاسوب المصرف، من   
خبلليا يتمكن العميل من استخدام البطاقات الببلستيكية أو البطاقات الذكية لدفع قيمة مشترياتو أو 

العميل  ، بحيث يتم إدخال قيمة مشتريات(31 :2008)الشمري والعبدالبلت، الخدمات المقدمة لو 
من خبلل ذلك الجياز بعد وضع البطاقة الخاصة بو، ليتم الخصم من حسابو من قبل حاسوب 

 .(266 :2007)طو، المصرف وفي المقابل يتم إضافة نفس القيمة لحساب البائع 
 

   
 لكترونيةمزايا الخدمات المصرفية اإل  3-7

 

لى ظيور تغيرات في إأدت الثورة التكنولوجيا وما تبعيا من تطورات في عالم االتصاالت     
لمواكبة  يدفع المصارفالذي سرعان ما يتأثر بالبيئة المحيطة بو، مما و طبيعة العمل المصرفي، 

تمك التطورات، لغرض المحافظة عمى البقاء والمنافسة، ولذلك توجب عمييا التوجو نحو تطبيق 
 :2008)الشمري والعبدالبلت،  ىميا:ألكترونية والتي تتميز بعدة مزايا ات المصرفية اإلالخدم
34)   
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   عدم الحاجة الستخدام الوثائق الورقية لممعامبلت، إذ أن جميع اإلجراءات والممارسات بين
 طرفي الخدمة تتم الكترونيا دون الحاجة الستخدام الورق.

 

   ،لى إوذلك من خبلل توسعة النشاط دون الحاجة افساح المجال أمام المصارف صغيرة الحجم
 لكترونية.فتح فروع جديدة، حيث يمكن استيداف جميع العمبلء من خبلل الخدمات المصرفية اإل

 

   ،طرفي الخدمةن تسميم الخدمة الكترونيا يوفر الوقت والجيد عمى أحيث توفير الوقت والجيد. 
 

   عة تغير القوانين والقواعد الحاكمة ، حيث تستطيع المصارف من خبلل تقديم خدماتيا سر
الكترونيا من مواكبة التطور المتبلحق، والقيام بتقديم خدمات جديدة وبسرعة عالية من خبلل 

  الخدمات اإللكترونية.
 

 ( إلى وجود مزايا أخرى:127: 2010وأضاف ك ٍل من )ذنون ومرىون،    
 

   أمن المعمومات وضمان سرية التعامبلت لؤلطراف المختمفة.تعزيز 
 

   تطوير أساليب الرقابة عمى العمل المصرفي، ومراجعة عمميات إدخال ومعالجة البيانات بدقة
 وسيولة.



ىم مزايا تطبيق الخدمات المصرفية أن من أ (15 :2005)الجنبييي والجنبييي،  وذكر   
 :لكترونية ىياإل

 

   إمكانية زيادة عدد العمبلء، دون التقيد بالزمان والمكان، حيث يتمكن العمبلء من طمب الخدمة
 من أي مكان وفي أي وقت، ومن ثم الوصول لقاعدة اوسع من العمبلء.

 

   إمكانية تقديم خدمات مصرفية جديدة أكثر مبلءمة لرغبات العمبلء من الخدمات المصرفية
 التقميدية.

 

  ة في تقديم الخدمات المصرفية، حيث أتاحت وسائل التكنولوجيا الحديثة العمل عمىالسرعة والدق 
 عماليا في وقت قصير وبكفاءة عالية.أقيام المصارف بإنجاز 

 

   ىم ما يميز الخدمات المصرفية أن أالعمل عمى تخفيض التكاليف وزيادة الربحية، حيث
التقميدية، مما يؤدي الى زيادة الربحية  لكترونية ىو انخفاض تكمفتيا مقارنة مع الخدماتاإل

 لممصرف.
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دوالر، في حين أن  1.07وقد بينت إحدى الدراسات أن تكمفة الخدمة المصرفية التقميدية تبمغ    
سنت من  2دوالر من خبلل الصراف اآللي، و 0.25دوالر، و  0.55تكمفتيا بواسطة الياتف 

 .(194 :2002)الحسين، خبلل اإلنترنت 
 

 :بميزات منياتميز ت ة اإللكترونيةالمصرفي الخدماتن أ (25 :2004)شعبان، ويرى    
 

  زيادة كفاءة أداء المصارف وتحسين مستوى الخدمة المقدمة 
 

   مكانية وجود أكبر إمكانية زيادة القدرات التنافسية لممصارف المحمية مع المصارف العالمية،  وا 
 لممصارف المحمية في األسواق األجنبية.

 

   إمكانية حصول العميل عمى البيانات المالية الخاصة دون الحاجة لزيارة مقر المصرف أي
 تحقيق المبلءمة المكانية لمعميل.

 
 لكترونيةمخاطر الخدمات المصرفية اإل  3-8

 

توفر مزايا متعددة لمخدمات المصرفية اإللكترونية، إال أنيا ال تخمو من المخاطر  بالرغم من   
 المتوقعة من تطبيق تمك الخدمات ومنيا:

 

 

  (42-39 :2004)الشرقاوي، : والتي تتمثل في المخاطر التشغيمية-1
 

عدم وجود تأمين كافي لمنظم: والذي ينشأ عنو اختراق أشخاص غير مرخص ليم ، لنظم - أ
حسابات المصرف لغرض استغبلل حسابات العمبلء، وقد يكونوا من خارج المصرف أو 

 العاممين في المصرف، لذلك ينبغي توفر اجراءات كافة لحماية حسابات العمبلء.
 

عدم مبلءمة تصميم النظم: والذي ينشأ عن عدم كفاءة النظم لمواجية حاجات العمبلء،  - ب
 جود أخطاء في برمجتيا.سواء كان ذلك نتيجة بطء النظم أو و 

 

  إساءة االستخدام من ِقبل العمبلء: وذلك بعدم قيام العمبلء بإجراءات التأمين الوقائية،   -ت
رصدة المسحوبة لحساباتيم مما يعرض حساباتيم لمسرقة، وقيام القراصنة بتحويل األ

  الخاصة.
 

إدارة نظمو بكفاءة، أو : وىي مخاطر تحدث كنتيجة لعدم قدرة المصرف عمى مخاطر السمعة-2
حدوث اختراق لموقع المصرف عمى الشبكة، حيث يسيء ذلك لسمعة المصرف ومن ثم قيام 

 .(184 :2006)بشنق،  العمبلء بسحب أرصدتيم من المصرف
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 ماناأل بمعايير والخاصة العمبلء متطمبات توفر عدم عند المصرف سمعة تتأثر نأ ويمكن  
، ويتطمب لمواجية ذلك إيجاد أفضل أنواع األنظمة لكترونيةاإل المصرفية لمخدمات واالستمرارية

 .(96 :2008)الشورة،  والتي تمكن المصرف من تحقيق األمان الذي يبحث عنو العميل
 

 

وىي مخاطر تحدث في حالة انتياك القوانين والقواعد المنظمة، السيما تمك  مخاطر قانونية:-3 
ال، وتمويل العمل اإلجرامي، كنتيجة مباشرة لمسرية التي توفرىا التقنية المتعمقة بمكافحة غسيل األمو 

، أو كنتيجة لعدم وضوح الحقوق وااللتزامات الناتجة عن الخدمات (18 :2012)رابح، لممتعاممين 
 .(2004)الشرقاوي،  المصرفية اإللكترونية

 
 

وىي المخاطر التي تنتج عن عدم تبني المصرف االستراتيجية المناسبة  المخاطر االستراتيجية:-4
والمتعمقة بتحقيق المزيج المناسب بين كل من الخدمات المصرفية التقميدية والخدمات المصرفية 
اإللكترونية، مع مراعاة طبيعة البيئة المصرفية التي يعمل بيا المصرف لغرض المحافظة عمى 

 .(865 :2008)وادي،  بقاؤه
 

نشأت ىذه المخاطر كنتيجة لتقديم المصارف لمخدمات المصرفية  التنظيمية: المخاطر-5
اإللكترونية في أي مكان في العالم، والذي أوجد جداًل، فالبعض يرى أن تخضع تمك الخدمات 
 لقوانين الدولة التي توجد بيا مقر إدارتيا، والبعض األخر يرى أن تخضع لمقوانين المصرفية الدولية

، وقد تؤدي ىذه المخاطر الى حدوث خسائر لممصرف، كنتيجة (11 :2010)عبدالقادر ومحمد، 
 .(263 :2002)متري،  الختبلف القوانين المحمية عن القوانين الدولية

 
 نظم المعمومات المحاسبية تطويرلكترونية وأثرىا عمى الخدمات المصرفية اإل   9-3

 

لقد وفرت الخدمات المصرفية اإللكترونية إمكانات كبيرة لتحسين وتطوير أداء نظم المعمومات     
المحاسبية، وذلك بتطوير جميع عناصرىا من أفراد وىياكل وأدوات وذلك بفضل تعددية تمك 
الخدمات وتنوع االستعماالت والتكاليف المنخفضة نسبيًا، والذي أدى إلى مرونة واستجابة تمك 

، ويرى الباحث (12: 2009)الجزراوي و سعيد،  لنظم، وقدرتيا عمى التكيف مع التغيرات البيئيةا
بأن تطوير نظم المعمومات المحاسبية يتم من خبلل االستغبلل األمثل لمموارد البشرية والمادية، 

جراءات محددة بيدف الوصول ألفضل النتائج وفق الخطط الموضوعة.   وفق سياسات وا 
 

أثر نظم المعمومات المحاسبية بممارسة الخدمات المصرفية اإللكترونية، حيث أن ىناك وتت    
في ىذا المجال بعض التأثيرات من  (14-13: 2004)توفيق، ارتباطًا وثيقًا بينيما، حيث ذكر 

 أىميا:
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  .تتمتع األنظمة اآللية لتمك الخدمات بخاصية المحاسبة اإللكترونية 
 

   التوسع في إدخال تكنولوجيا نظم الخبرة الناتجة عن نظم الذكاء اإللكتروني ضمن نظم
  المعمومات المحاسبية.

 

   إمكانية وصول المصارف لعدد أكبر من العمبلء المودعين والمقترضين وطالبي الخدمات
 المصرفية.

-  

  .سرعة تقديم وايصال الخدمات الجديدة والمبتكرة 
 

   المصرف، وخفض التكاليف التشغيمية لممصرف، وتكاليف انجاز عمميات زيادة كفاءة أداء
حيث أشارت دراسة أجريت عمى أحد المصارف األمريكية زيادة حجم  .ودولياً التجزئة محميًا 

%، إضافة لزيادة 30%، وزيادة عدد الحسابات بنسبة 50العمميات المصرفية لممصرف بنسبة 
خبلل عشر سنوات، وىذا يعني بأن الخدمات المصرفية  %17تكمفة العمميات المصرفية بنسبة 

%(، عمى الرغم 17-%50% )33اإللكترونية أدت إلى تخفيض تكمفة العمميات المصرفية بنسبة 
أشارت دراسة أجريت فيما ، (293: 2001)صادق، % 80من زيادة حجم تمك العمميات بنسبة 

عمى المصارف اإليطالية عمى وجود تأثير إيجابي لمتوسع في الخدمات المصرفية اإللكترونية 
: 2008)الشمري والعبدالبلت ، عمى التكاليف والربحية واإلنتاجية في المصارف اإليطالية 

195). 
 

  ترونية، من خبلل تعبئة التحول شبو الكامل من النماذج المستندية والورقية إلى النماذج اإللك
 طمبات المعامبلت المالية أنيًا عبر الموقع اإللكتروني لممصرف.

 

  .انخفاض حجم المدخبلت وتغيرىا بشكل شبو كامل 
 

   توفر خاصية التوقيت المبلئم، وذلك فيما يتعمق باإلفصاح اإللكتروني عمى الشبكة الخاصة
بالمصرف، حيث تنخفض مدة التأخير بين التاريخ المطبوع عمى القوائم المالية وتاريخ نشرىا عمى 

 الشبكة.
 

  شموليا  التوسع في تطبيق اإلفصاح اإللكتروني لمتقارير المالية ذات الغرض العام، من حيث
 عمى التقارير السنوية والمرحمية.

 

   زيادة وتنوع شكل المخرجات من خبلل موقع المصرف اإللكتروني وشموليا عمى تقارير فورية
 PDF (Portable Document Files), HTML (Hyper Textبأنماط مختمفة مثل 

Markup Language), and XMIL (extensible Markup Language).                 
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 إلى وجود جوانب أخرى منيا: (73: 2011)عبدالرحيم، كما أشار   
 

   تخفيض التكمفة من خبلل خدمات المقاصة اإللكترونية، حيث أدى ذلك لخفض المعامبلت
 الورقية، وتخفيض تكمفة إرسال الشيكات من مصرف ألخر، ومن ثم تكمفة العمالة المرتبطة بذلك.

 

  .تحسين التدفق النقدي لممصرف من خبلل ضمان وسرعة إنجاز التحويبلت المالية الكترونيًا 
 

   .زيادة الحصة السوقية لممصرف، من خبلل تقديم خدمات مصرفية الكترونية عمى مدار الساعة
سنوات من تطبيق  10حيث أشارت دراسة أجريت عمى أحد المصارف األمريكية إلى أنو بعد 

% لكل موظف، وخفضا 25صرفية اإللكترونية تحقق زيادة في عدد الحسابات بنسبة الخدمات الم
 .(293: 2001)صادق، % 15لعدد موظفي الفرع الواحد بنسبة 

 

   تحقيق كفاءة في التعامل من الناحية المحاسبية بدون زيادة عدد الموظفين، وتحقيق السرعة في
 انجاز المعامبلت المصرفية.

 

  بيانات يمكن الوصول إلييا في الوقت المناسب، لغرض المساعدة في اتخاذ القرارات يجاد قاعدة إ
 .بسرعة ودقة

 

 أن من ىذه التأثيرات: (13-12 :2009)الجزراوي وسعيد، فيما يرى   
 

   العمل عمى إيجاد قنوات اتصال جديدة، األمر الذي يؤدي إلى زيادة سرعة تدفق ومعالجة وتبادل
 المعمومات.

 

   ،توسيع مجال رقابة اإلدارة العميا، مع التوسع في عممية اتخاذ القرارات بالنسبة لئلدارة التنفيذية
وىذا يعني مركزية الرقابة وال مركزية اتخاذ القرارات، والذي يحقق مرونة ودرجة استجابة عالية 

 بالنسبة لممعمومات التي تنتجيا نظم المعمومات المحاسبية.
 

  يف والتأقمم السريع مع بيئة العمل المصرفية، وذلك من خبلل القدرة عمى تخزين القدرة عمى التك
واسترجاع ومعالجة البيانات وتقديميا لمتخذي القرارات في الوقت المناسب، والذي ينعكس عمى 
زيادة فاعمية نظم المعمومات المحاسبية من خبلل إتاحة مرونة كبيرة في التعامل مع المتغيرات 

 ستجابة ليا.السريعة واال
 

   إمكانية تحقيق التكامل مع نظم المعمومات األخرى في المصرف، من خبلل تقارير دورية مبلئمة
  تعمل عمى تحقيق األىداف.
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 واقع المصارف في فمسطين  10-3
 

 في فمسطين:  المصارف العاممة  3-10-1
 

إن الجياز المصرفي الفمسطيني قبل تأسيس السمطة الوطنية الفمسطينية كان جياز بسيط وغير    
مكتمل حيث تمثل بمصرفي فمسطين والقاىرة عمان باعتبارىما كمصرفين عربيين، باإلضافة 

 لممصارف اإلسرائيمية العاممة.
 

المصارف المحمية واألجنبية، وتم  مع بداية وجود السمطة الوطنية الفمسطينية تم افتتاح العديد من  
التوسع بافتتاح فروع لممصارف المحمية والعربية الموجودة سابقا، باإلضافة الفتتاح مصارف جديدة. 

( فرعًا، 34( مصارف ليا )8م ارتفع عدد المصارف العاممة في فمسطين إلى )1994ففي عام 
)شاىين، ( فرعًا 25فدة ليا )( مصارف وا6( فروع، و)9( مصرف محمي ليا)2موزعة ما بين )

 ، إلى أن تطور إنشاء المصارف والفروع التابعة كما ىو موضح بالجدول التالي: (15 :2010
 

 ( المصارف العاممة في فمسطين3.1جدول )
سنة التأسيس 
أو إعادة 
 االفتتاح

المحمية المدرجة  مصارفال
 في بورصة فمسطين

عدد 
الفروع 
 والمكاتب

 
سنة التأسيس 

إعادة أو 
 االفتتاح

  الوافدة مصارفال
عدد 
الفروع 
 والمكاتب

 24 بنك القاىرة عمان 1986  48 م.ع.م بنك فمسطين 1960
 22 البنك العربي 1994  6 البنك التجاري الفمسطيني 1994
 32 بنك األردن 1994  13 بنك االستثمار الفمسطيني 1995
العقاري المصري البنك  1994  10 البنك اإلسبلمي العربي 1995

 العربي
6 

 4 البنك التجاري األردني 1994  15 البنك اإلسبلمي الفمسطيني 1995
 5 البنك األىمي األردني 1995  22 بنك القدس 1995
بنك اإلسكان لمتجارة  1995  7 البنك الوطني 2005

 والتمويل
12 

 2 البنك األردني الكويتي 1995    
 1 بنك االتحاد 1995    

الشرق  HSBCIIبنك  1998    
 األوسط المحدود

1 

 .(2013 ،)سمطة النقد الفسطينيةالمصدر: 
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 لكترونية في فمسطين:واقع الخدمات المصرفية اإل   3-10-2
 

بالنظر لواقع الخدمات المصرفية اإللكترونية المقدمة من قبل المصارف التجارية العاممة في     
اإللكترونية لتمك المصارف، وموقع سمطة النقد الفمسطينية، قطاع غزة، ومن خبلل المواقع 

والتعميمات الصادرة من قبميا، والدراسات ذات العبلقة نجد أن المصارف العاممة في فمسطين تقدم 
 خدمات متعددة منيا:

 

 تقوم المصارف التجارية العاممة في قطاع غزة بتقديم خدمات مصرفية الكترونية متنوعة. -1
 

 التجارية العاممة في قطاع غزة المصارفبل (  الخدمات المصرفية اإللكترونية المقدمة من قِ 3.2جدول)
 

 البيان
بنك 

فمسطين 
 م ع م

البنك 
 العربي

بنك 
 ردناأل 

بنك 
القاىرة 

 عمان

بنك 
 القدس

بنك 
اإلسكان 
لمتجارة 
 والتمويل

بنك 
 االستثمار
 الفمسطيني

البنك 
التجاري 
 الفمسطيني

البنك 
العقاري 
المصري 

 العربي
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ البطاقات االئتمانية

          لكترونيةالنقود اإل
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ التحويبلت المالية اإللكترونية

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ ليأجيزة الصراف اآل
الخدمات المصرفية عبر 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ اإلنترنت

الخدمات المصرفية عبر 
          الياتف المحمول

الخدمات المصرفية عبر 
    √ √   √ √ الياتف الثابت

الخدمات المصرفية عبر 
          التمفزيون الرقمي

الخدمات المصرفية عبر 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ الرسائل القصيرة

الخدمات المصرفية عبر نقاط 
         √ البيع اإللكترونية

 .26/3/2014في قطاع غزة، إطبلع بتاريخ المصدر: مواقع المصارف التجارية العاممة  -
 ( الخدمة مقدمة من ِقبل المصرف.√) -
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تصدر المصارف العاممة في فمسطين أنواع متعددة من بطاقات الدفع، والجدول التالي يوضح -2
 تطور عدد البطاقات الم صدرة عمى اختبلف أنواعيا:

 

 التجارية في فمسطين المصارفبل صدرة من قِ عدد البطاقات الم   ( تطور3.3جدول)
 

 القيمة بالمميون دوالر
الخدمات المصرفية 

 لكترونيةاإل
متوسط  2012 2011 2010 2009 2008 البيان

 معدل النمو

 بطاقات االئتمان
 %34.2 56835 47046 37374 29082 18017 عدد البطاقات
 %76.5 1162135 858263 641474 244101 140295 عدد العمميات

 %53.2 117.1 89.2 102 39.9 28.2 قيمتيا

بطاقات الدفع 
 المسبق

 %15.2 410536 354352 308962 285228 233795 عدد البطاقات
 %28.4 3374497 3016501 2519003 2133336 1302489 عدد العمميات

 %22.3 749.6 721.3 610.1 544.4 351.5 قيمتيا

بطاقات الصراف 
 لياآل

 %19.3 122379 101728 71684 68185 62180 عدد البطاقات
 %28.4 4879212 5554970 11318416 4613043 3515116 عدد العمميات

 %3.9 946.4 1264.4 1256.6 866.9 909.8 قيمتيا
 (21 :2013)عودة، المصدر: 

  

من المبلحظ في الجدول السابق أن متوسط معدل النمو لمخدمات المصرفية المذكورة سواء لعدد   
البطاقات أو لعدد العمميات أو لقيمتيا بازدياد، وىذا يدل عمى ازدياد التوجو نحو الخدمات 

 المصرفية اإللكترونية، مما يؤدي لئلسيام في دفع عجمة االقتصاد ومن ثم دوران النقود. 
  

وبيدف تطوير أدوات الدفع اإللكتروني في فمسطين، قامت سمطة النقد الفمسطينية في يوليو   
والمتخصصة بأنظمة الدفع اإللكتروني إلنشاء المقسم اإللكتروني  BPC، باالتفاق مع شركة 2013

ألدوات الدفع اإللكتروني، بيدف تطوير أدوات الدفع اإللكتروني في فمسطين، من خبلل إصدار 
)سمطة النقد  اقات الدفع الدائنة والمدينة بتكاليف منخفضة نسبيًا، وزيادة انتشار نقاط البيعبط

 .(63: 2013الفسطينية، 
 

 ( (www.pma.ps:تطبيق نظم الدفع والتسوية-3
 

تقوم سمطة النقد الفمسطينية بإدارة وتشغيل نظم الدفع والتسوية، وبما يتوافق مع أفضل المعايير   
 والممارسات الدولية في مجاالت نظم الدفع والتسوية الحديثة من خبلل:

 
 
 

http://www.pma.ps)/
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  نظام التسويات اإلجمالية الفورية )براق(:-أ
 

بين المصارف العاممة في فمسطين من خبلل نظام بـراق  الماليةيتم تسوية كافة التحويبلت    
متعدد العمبلت عمى أساس تسوية وتنفيذ  كترونيللمتسويات الفورية ضمن آليات الدفع المركزي اإل

نيائي( مستمر شريطة توفر األرصدة الكافية في  -إجمالي -الدفع الدائنة بشكل ) فوري أوامر
النظام لدى سمطة النقد حيث يتم تسوية ىذه األوامر لحظيًا  حسابات التسوية المركزية لؤلعضاء في

بمجرد وصوليا إلى النظام أو وضعيا ضمن قوائم انتظار في حالة عدم توفر األرصدة الكافية 
 وبشكل مستمر خبلل ساعات عمل النظام و بعد تجاوزىا قواعد الفحص النظامية.

 

 نظام مقاصة الشيكات: -ب
المصارف العاممة في فمسطين تقاص كافة الشيكات الورقية المتبادلة فيما وىو نظام يوفر لكافة    

بينيا في مكان وزمان واحد، من خبلل غرفة مقاصة تديرىا سمطة النقد الفمسطينية، ويرتبط ىذا 
النظام بشكل مباشر بنظام براق إلتمام عممية تسوية صافي المراكز المالية المدينة والدائنة بشكل 

 ليوم.فوري وخبلل ا
   

أما بالنسبة لمتوافق مع المعايير الدولية، لتنميط أرقام الحسابات المصرفية في فمسطين، وخفض  -4
عدد الحواالت المعادة بسبب تباين أو اختبلف أرقام الحسابات، ولغرض تحقيق ذلك قامت سمطة 

(، IBAN) اال يبان -م بإطبلق رقم الحساب المصرفي الدولي7/7/2012النقد الفمسطينية في 
والذي بموجبو يتم التحويل اإللكتروني لؤلموال بسيولة ودقة وموثوقية عالية بين المصارف العاممة 

خانة ) رمز الدولة  29في فمسطين والمصارف العاممة في مختمف دول العالم، والذي يتكون من 
روف "، وخانة الفحص تتكون من رقمين، ورمز المصرف يتكون من الحpsمكون من حرفين "

 The Society for Wide world Interbankاألربعة األولى الواردة في ترميز سويفت
Financial Telecommunication (SWIFT الخاص بالمصرف، والذي يعني جمعية )

المراسبلت المالية بين المصارف حول العالم، باإلضافة لرقم الحساب المصرفي لمعميل يتكون من 
 .(62: 2013النقد الفسطينية، )سمطة رقم و/أو حرف(  21

 

( 4/2012فيما يخص أجيزة الصراف اآللي فقد أصدرت سمطة النقد الفمسطينية تعميم رقم )-5
م، والذي أكدت فيو عمى ضرورة توفير المصرف خدمات الصراف اآللي 21/5/2012وذلك بتاريخ 

الصراف اآللي، منيا توافق لتشمل كافة العمبلء المؤىمين، باإلضافة لتعميمات تخص تنظيم عمل 
( العالمية، والتي تعتبر األكثر أمنًا من EMVبطاقات الصراف اآللي مع متطمبات بطاقات )

 البطاقات الممغنطة العادية، كذلك من ضمن تمك التعميمات خدمات أجيزة الصراف اآللي وىي:
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 الحد األدنى من الخدمات األساسية:-أ 
 

 السحب النقدي. -
 

 الرصيد.االستفسار عن  -
 

 إصدار كشف حساب مختصر. -
 

 تغيير الرقم السري لمبطاقة. -
 

 التحويل بين حسابات العميل. -
 

 خدمات إضافية غير الزامية-ب
 

 اإليداع النقدي/ شيكات. -
 

 طمب دفتر شيكات. -
 

 إعادة شحن رصيد لمجياز الخموي لمرقم والقيمة التي يختارىما العميل. -
 

 تسديد فواتير الخدمات. -
 

 حساب.طمب كشف  -
 

م 2008لقد تطور عدد أجيزة الصراف اآللي لممصارف العاممة في فمسطين، خبلل الفترة من   
 م، والجدول التالي يوضح ذلك التطور:2012حتى 

 

 لي في فمسطين( تطور عدد أجيزة الصراف اآل3.4جدول)
متوسط معدل  2012 2011 2010 2009 2008 البيان

 النمو
 %16.2 435 378 335 305 240 عدد أجيزة الصراف اآللي

 (21 :2013)عودة، المصدر: 
 

 من المبلحظ من الجدول أن عدد أجيزة الصراف اآللي بازدياد مستمر.  
 

أما فيما يختص بتقديم الخدمات المصرفية اإللكترونية من خبلل مواقع المصارف عمى -6
الباحث أن ىذه المصارف تقدم اإلنترنت، فمن خبلل االطبلع عمى مواقع المصارف المعنية، وجد 

 خدمات متنوعة نذكر منيا: )المواقع اإللكترونية لممصارف التجارية العاممة في قطاع غزة(
 

الوصول إلى تفاصيل الحسابات المصرفية أو حسابات البطاقات االئتمانية الخاصة  -
 بالعمبلء.
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ل األشير الثبلثة مراجعة جميع أرصدة الحسابات أو حساب البطاقة الخاصة بالعميل خبل -
 األخيرة.

 

 طباعة كشف حساب أو كشف البطاقة الخاصة بالعميل. -
 

 إمكانية عمل الحواالت الداخمية لحساب العميل وبالعمبلت المختمفة. -
 

 إمكانية عمل الحواالت من حساب العميل إلى حساب عميل أخر داخل فروع المصرف. -
 

 طمب دفتر شيكات. -
 

 العمبلت.االستعبلم عن أسعار صرف  -
 

 االستفسار عن مختمف الفوائد العالمية. -
 

 :Khrewesh,2011)فيما يخص الخدمات المصرفية المقدمة عبر الياتف المحمول، يرى -7
أن ىذه الخدمة مستخدمة، وأن عمبلء المصارف العاممة في فمسطين ي مكن ليم استخدام  (29

عامل من خبلل الرسائل المصرفية القصيرة ىواتفيم المحمولة لموصول لحساباتيم عبر اإلنترنت والت
 لبلستفسار عن حساباتيم.

 

يتعمق بالخدمات المصرفية عبر الرسائل القصيرة، وأن  Khreweshويرى الباحث أن ما ذكره   
الخدمات المصرفية المقدمة عبر الياتف المحمول ي مكن من خبلليا اجراء عمميات التحويبلت 
المالية، وضمن سقوف محددة مسبقًا من خبلل وسائط االتصال المحمولة، وبمواصفات أمنية 

في فمسطين، حيث ولتوفير ىذه الخدمة، قامت  عالية، إضافة لذلك فإن ىذه الخدمة غير متوفرة
بإعداد مقترح مقدم إلحدى المؤسسات الممولة، وذلك  2012سمطة النقد الفمسطينية خبلل عام 

 2014لتوفير دعم جزئي لممشروع عمى عدة مراحل، ومن المتوقع أن ينفذ المشروع خبلل عام 
 .(63: 2013)سمطة النقد الفسطينية، 

 

التجارية العاممة في قطاع غزة الخدمات المصرفية عبر الياتف الثابت حيث  ت قدم المصارف -8
 )المواقع اإللكترونية لممصارف التجارية العاممة في قطاع غزة( :يتم من خبلليا

 

 االستعبلم عن أرصدة الحسابات بجميع العمبلت. -
 

 ممخص ألخر حركات عمى الحساب. -
 

 أو البريد اإللكتروني. استخراج كشف حساب واستبلمو بواسطة الفاكس -
 

 تحويل األموال بين الحسابات بنفس العممة أو بعمبلت مختمفة. -
 

 طمب دفتر شيكات. -
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ت وفر المصارف التجارية العاممة في قطاع غزة خدمات الرسائل القصيرة حيث توفر تمك الخدمة -9
 قطاع غزة(إشعار بالحركات منيا: )المواقع اإللكترونية لممصارف التجارية العاممة في 

 

 السحب النقدي. -
 

 اإليداع النقدي. -
 

 تحصيل الشيكات. -
 

 التسديدات اآللية. -
 

 استخدام البطاقات االئتمانية في عممية الشراء. -
 

 رسائل نقاط البيع. -
 

 تحويل مالي بين حسابات العميل. -
 

 أقساط القروض. -
 

 رصيد حساب. -
 

 إيداع راتب. -
 

بأكثر من ثبلث األضعاف، حيث  2008عام عن  2012إزداد عدد نقاط البيع خبلل عام -10
 .2012حتى عام  2008يوضح الجدول التالي عدد نقاط البيع من عام 

 

 ( تطور عدد نقاط البيع في فمسطين3.5جدول)

متوسط معدل  2012 2011 2010 2009 2008 البيان
 النمو%

 34.5 3926 3658 2314 1745 1248 عدد نقاط البيع
 (14 :2013الفسطينية، )سمطة النقد المصدر:  
 

، 2012نقطة بيع في العام  3926لقد تطورت نقاط البيع بشكل ممحوظ، حيث زادت لتصل الى   
مما أدى إلى ارتفاع بطاقات الدفع المسبق وبطاقات االئتمان، وبالتالي رفع قيمة العمميات المنفذة 

 من خبلليا، والذي يشير لممساىمة في دوران النقود وتنشيط عجمة النمو االقتصادي.
 

إن المبلحظ مما سبق أن المصارف العاممة في فمسطين في تطور مستمر الستخدام الخدمات    
المصرفية اإللكترونية، والوسائل التكنولوجيا المستخدمة في تقديم تمك الخدمات، وذلك لتحقيق 

 المزايا المتنوعة من تطبيق ذلك.
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 مقدمة 1-4
 

وعينتيا، وخصائص وسمات عينة  تمع الدراسةمجو يتناول ىذا الفصل وصفًا لمنيج الدراسة،   
، وكذلك أداة الدراسة المستخدمة وطرق إعدادىا ، وصدقيا وثباتيا ، كما يتضمن ىذا الدراسة

في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقيا ، وأخيرا المعالجات  استخدمتالفصل وصفا لئلجراءات التي 
 عمييا في تحميل الدراسة . تم االعتماداإلحصائية التي 

 

 منيجية الدراسة 2-4
  

، لموصول إلى المعرفة الدقيقة المنيج الوصفي التحميمي تم اعتمادالدراسة  من أجل تحقيق أىداف  
، وقد والتفصيمية حول مشكمة الدراسة، ولتحقيق تصور أفضل وأدق لمظاىرة موضوع الدراسة

 اعتمدت الدراسة عمى مصدرين في جمع البيانات، وىما:
 

 المصادر الثانوية:-1
 

 الكتب والمراجع العربية واألجنبية. -
 ة عربية وأجنبية.ّكماألبحاث المنشورة في مجبلت عممية مح -
 المواقع اإللكترونية.  -

 األولية:المصادر -2
 

التجارية العاممة في قطاع  قام الباحث بتصميم استبانة وزعت عمى عينة الدراسة من المصارف    
 Statistical Package for Social ومن ثم تفريغ وتحميل البيانات باستخدام برنامج  غزة،

Science SPSS))  استخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة بيدف الوصول تم اإلحصائي، و
 لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.

 

 أداة الدراسة  3-4
 

 :لقد تم تقسيم االستبانة إلى جزأين كما يمي 
 

 .فقرات 5الدراسة ويتكون من  الشخصية لعينةيتكون من البيانات الجزء األول : 
 

في ظل تطور الخدمات  تقييم مدى فاعمية وكفاءة نظم المعمومات المحاسبيةيناقش  الجزء الثاني :
دراسة تطبيقية عمى المصارف التجارية العاممة في قطاع غزة وتم تقسيمو  - المصرفية اإللكترونية
 إلى محورين كما يمي:
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مدى فاعمية نظم المعمومات المحاسبية المطبقة في المصارف التجارية قش ينا المحور األول:
 .فقرة  29ويتكون من  العاممة في قطاع غزة في ظل تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية

 

مدى كفاءة نظم المعمومات المحاسبية المطبقة في المصارف التجارية يناقش  المحور الثاني:
 .فقرة  29 ويتكون من تطور الخدمات المصرفية اإللكترونيةالعاممة في قطاع غزة في ظل 

 

عمى فقرات المحاور وفق مقياس ليكارت الخماسي  كما ىو موضح في جدول  وقد كانت اإلجابات 
 .(4.1رقم )

 
 (4.1جدول )

   مقياس ليكارت الخماسي
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة التصنيف
 1 2 3 4 5 الدرجة 

 
 مجتمع وعينة الدراسة 4-4

 

في دوائر المصارف التجارية العاممة في قطاع غزة العاممين في يتكون مجتمع الدراسة من  
( 6))المحاسبة والتدقيق والحاسوب( بمسمياتيم اإلدارية المختمفة، وتكونت عينة الدراسة من 

( مصارف 3استثناء عدد )تم حيث  ( مصارف تجارية عاممة في قطاع غزة،9من أصل ) مصارف
، وقد تم استبعاد المصارف اإلسبلمية بسبب االختبلف في طبيعة لرفضيم قبول توزيع االستبانة

عمميا مع المصارف التجارية، إضافة لبلختبلف في األدوات المالية المستخدمة مع نظيراتيا من 
وذلك من خبلل  ،البياناتولقد تم االعتماد عمى أسموب المسح الشامل لجمع ، المصارف التجارية

تم موظف، و  72 عددىم الدراسة الخاضع لمبحث والبالغعينة جميع أفراد استبانة وزعت عمى 
لعدم تحقق الشروط  استبانات نظراً  4وبعد تفحص االستبانات تم استبعاد  ،استبانة 64 استرداد

بما  استبانة 60لمدراسة عدد االستبانات الخاضعة ، وبذلك يكون االستبانةالمطموبة لئلجابة عمى 
 %.83نسبتو 

 

 ( يبين عدد االستبانات التي تم توزيعيا عمى عينة الدراسة:4.2والجدول ) 
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 ( 4.2جدول )
 والخاضعة لمدراسةعدد االستبانات الموزعة والمستردة 

عدد االستبانات  الدراسة عينة اسم المصرف الرقم
 المستردة

عدد االستبانات الخاضعة 
 لمدراسة

 26 28 30 بنك فمسطين م.ع.م 1
 11 12 15 بنك القاىرة عمان 2
 8 9 9 ردنبنك األ 3
 6 6 8 الفمسطيني ستثماراالبنك  4
 5 5 6 سكان لمتجارة والتمويلبنك اإل 5
 4 4 4 البنك التجاري الفمسطيني 6

 60 64 72 المجموع
 

 

 الجداول األتية تبين خصائص وسمات عينة الدراسة كما يمي:-
 

 :المؤىل العممي -1
 

أن معظم عينة الدراسة ىم من حممة شيادة البكالوريوس كحد أنى، ويعزو ( 4.3يبين جدول رقم )  
الباحث ذلك إلى اشتراط معظم المصارف لقبول العمل فييا لحممة شيادة البكالوريوس كحد أدنى، 

% من حممة الماجستير إنما يدل عمى ارتفاع المستوى العممي ألفراد 13.3أما وجود ما نسبتو 
 .أن االرتقاء في العمل يتأثر بدرجة كبيرة بالمؤىل العممي العينة ومدى ادراكيم ب

 
 (4.3جدول )

 المؤىل العممي الدراسة حسب متغيرعينة توزيع 
 النسبة المئوية التكرار المؤىل العممي

 0.0 0 دبموم متوسط
 86.7 52 بكالوريوس
 13.3 8 ماجستير
 0.0 0 دكتوراه

 100.0 60 المجموع
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

 العممي:التخصص -2
 

أن ىناك تنوع في التخصص العممي ألفراد عينة الدراسة كونيم مختصون  (4.4يبين جدول رقم )  
بمجاالت ذات عبلقة بالبحث، ويعزو الباحث ىذه النتيجة لكون العمل المصرفي يقوم عمى أساس 

دارة األعمال وال % كانت 10، في حين أن ما نسبتو مصرفيةالمالية و العموم تخصصات المحاسبة وا 
من تخصص الحاسوب، ويعود ذلك كنتيجة لمتطور التكنولوجي وحاجة المصارف لمتخصصين 

سة بعدًا يعطي ليذه الدرا التخصصالتنوع في مجال بتحميل النظم والبرمجة والشبكات، وبذلك فإن 
 .النتائج في تعزيز ميماً 

 
 (4.4جدول )

 التخصص الدراسة حسب متغيرعينة توزيع 
 النسبة المئوية التكرار التخصص

 76.7 46 محاسبة
 8.3 5 إدارة أعمال

 5.0 3 عموم مالية ومصرفية
 0.0 0 نظم معمومات

 10.0 6 حاسوب
 100.0 60 المجموع

 

 سنوات الخبرة:-3
 

سنوات،  5% من عينة الدراسة يتمتعون بخبرة تزيد عن 85ما نسبتو ( أن 4.5يبين جدول رقم )  
، ويعزو الباحث تدني نسبة من لدييم خدمة خمس سنوات فأقل،  بالنتائج المحصمةمما يعزز الثقة 

اف، أما اإلدارات األخرى فتحتاج كون الموظف في سنوات عممو األولي في المصرف يعمل كصرّ 
لذوي الخبرة، إضافة إلحجام المصارف عمى التوظيف لمخريجين الجدد نظرًا لمظروف االقتصادية 

 غزة.  التي يمر بيا قطاع
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 (4.5جدول )
 سنوات الخبرة الدراسة حسب متغيرعينة توزيع 

 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة
 15.0 9 سنوات فأقل 5

 21.7 13 سنوات 10-6من 
 28.3 17 سنة 15-11من 
 35.0 21 سنة فأكثر 15

 100.0 60 المجموع
 
 المسمى الوظيفي:-4

 

 بمغت  ) مدير، ونائب مدير، ورئيس قسم ( سبة العاممين في وظيفةـن أن( 4.6يبين جدول رقم )  
 .يعني االعتماد عمى نتائج الدراسة% من عينة الدراسة، مما 58.4

 
 (4.6جدول )

 المسمى الوظيفي الدراسة حسب متغيرعينة توزيع 
 النسبة المئوية التكرار المسمى الوظيفي

 6.7 4 مدير
 20.0 12 نائب مدير
 31.7 19 رئيس قسم
 41.6 25 موظف

 100.0 60 المجموع
 
 :مكان العمل-5

 

% من عينة الدراسة يعممون بدائرتي المحاسبة والتدقيق 86.7أن ما نسبتو ( 4.7يبين جدول رقم )
أما دائرة الحاسوب فكانت النسبة األقل. ويعزو الباحث ذلك لكون دوائر الحاسوب ألغمب 

 المصارف التجارية تتبع اإلدارات العامة في الضفة الغربية. 
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 (4.7جدول )
 مكان العمل الدراسة حسب متغيرعينة توزيع 

 النسبة المئوية التكرار مكان العمل
 51.7 31 دائرة المحاسبة

 35.0 21 التدقيقدائرة 
 13.3 8 دائرة الحاسوب
 100.0 60 المجموع

 

 

 االستبانةصدق وثبات  5-4
    

شمول  عدت لقياسو، كما يقصد بالصدقمن أنيا سوف تقيس ما أ  صدق االستبانة يعني التأكد  
االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحميل من ناحية، ووضوح فقراتيا ومفرداتيا من 

من صدق أداة الدراسة من تم التأكد ناحية ثانية، بحيث تكون مفيومة لكل من يستخدميا، وقد 
 خبلل:

 

 بطريقتين ستبانة: تم التأكد من صدق فقرات اال ستبانةأوال: صدق فقرات اال
 

 الصدق الظاىري لألداة ) صدق المحكمين(:-1
 

( 8قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين تألفت من )   
سبلمية وجامعة زىر والجامعة اإلالتجارة  بجامعة األ اتأعضاء من أعضاء الييئة التدريسية في كمي

واإلحصاء، واستنادا إلى المبلحظات والتوجييات  ن في المحاسبةو متخصص ، وىمالمفتوحة القدس
التي أبداىا المحكمون قام الباحث بإجراء التعديبلت التي اتفق عمييا معظم المحكمين، حيث تم 

( أسماء 2تعديل صياغة العبارات وحذف أو إضافة البعض اآلخر منيا. ويوضح الممحق رقم )
 راسة.المحكمين الذين قاموا مشكورين بتحكيم أداة الد

 

 صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة:-2
    

بصدق االتساق الداخمي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المحور الذي تنتمي يقصد   
 25تم حساب االتساق الداخمي لفقرات االستبيان عمى عينة الدراسة البالغة حجمياإليو ىذه الفقرة، و 

 مفردة، وذلك بحساب معامبلت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية لممحور التابعة لو كما يمي. 
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 ول:  فاعمية نظم المعمومات المحاسبيةالصدق الداخمي لفقرات المحور األ  -
 

)فاعمية نظم  ولمعامبلت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األ يبين (4.8جدول رقم )  
والذي يبين أن معامبلت االرتباط المبينة دالة عند  والمعدل الكمي لفقراتو، المحاسبية( المعمومات

المحسوبة  rوقيمة  0.05قل من ألكل فقرة  ن القيمة االحتماليةأحيث  (، 0.05مستوى داللة )
صادقة لما  ول،  وبذلك تعتبر فقرات المحور األ0.396لجدولية والتي تساوي ا rكبر من قيمة أ

 .وضعت لقياسو
 

 (4.4جدول )
 فاعمية نظم المعمومات المحاسبية: ولالمحور األ الصدق الداخمي لفقرات 

 الفقرة م
معامل 

 االرتباط

القيمت 

 االحتماليت

ترتبط نظم المعمومات المحاسبية بالييكل التنظيمي لممصرف، مما يتسنى تحقيق أىداف  1
 اإلدارة من تخطيط ورقابة واتخاذ القرارات المبلءمة. 

0.538 0.006 

تظير المعمومات المحاسبية عبلقة األنشطة اإلدارية ببعضيا البعض، من خبلل تقارير  2
 دورية مبلئمة تعمل عمى تحقيق األىداف.

0.655 0.000 

اإلدارة بالمعمومات البلزمة لنتائج تنفيذ الخطط من تزويد نظم المعمومات المحاسبية  تمكن 3
 الموضوعة، من خبلل تقارير توفر بيانات تفصيمية الزمة التخاذ القرارات.

0.480 0.015 

عمى  تحقق نظم المعمومات المحاسبية مبدأ وقتية المعمومات أي بإمكان المصرف الحصول 4
 المعمومات عند الحاجة التخاذ القرارات.

0.418 0.038 

تستخدم المعمومات الناتجة عن نظم المعمومات المحاسبية في خدمة إدارات أخرى داخل  5
 المصرف مثل إدارات التسويق، التكاليف، التدقيق.

0.479 0.015 

جة الدقة والتفصيل تحقق نظم المعمومات المحاسبية توازن بين تكمفة النظام، وبين در  6
 والفترات الزمنية البلزمة إلعداد التقارير المالية.

0.512 0.009 

تساىم نظم المعمومات المحاسبية في تخفيض عدد المستندات البلزمة لمدخبلت العمميات  7
 المصرفية.

0.508 0.010 

 0.008 0.516 صانعي القرار.يتم توفير البيانات التحميمية والتفصيمية بالقدر الذي يفي باحتياجات  8

 0.009 0.510 تتوافر إمكانية تدفق المعمومات لداخل وخارج المصرف. 9

 0.014 0.483 ال يتم تكرار معالجة البيانات مرة اخرى.  10

 0.001 0.620 تتوافر في نظم المعمومات المحاسبية إمكانية تصحيح األخطاء بسيولة وسرعة. 11

 0.001 0.621 تقميل االجراءات غير الفاعمة، وتبسيط إجراءات العمل.  12

 0.001 0.627 تساىم مخرجات نظم المعمومات المحاسبية في تحسين أداء المصرف. 13

 0.005 0.545 يتم توفير المعمومات المبلءمة لدعم النظم الفرعية الخاصة بالموازنات التخطيطية. 14
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 0.016 0.476 تساىم نظم المعمومات المحاسبية في إعداد خطط تحسين العمل.   15

نظم المعمومات المحاسبية عمى التكيف مع األىداف االستراتيجية والعوامل البيئية  تمكن 16
 المؤثرة.

0.445 0.026 

 0.001 0.615 تقديم معمومات قابمة لمفيم واالستيعاب. مننظم المعمومات المحاسبية  تمكن 17

 0.001 0.620 توفر نظم المعمومات المحاسبية معمومات تعبر بصدق عن حقيقة العمميات المصرفية. 18

تساىم نظم المعمومات المحاسبية في توفير المعمومات المحاسبية بدقة وفي الوقت  19
 المناسب.

0.440 0.028 

 0.030 0.435 وخالية من التحريف والتشويو.توفر نظم المعمومات المحاسبية معمومات تتسم بالموضوعية،  20

 0.003 0.566 تمتاز مخرجات نظم المعمومات المحاسبية بالحيادية وعدم التحيز. 21

 0.001 0.614 تمكن مخرجات نظم المعمومات المحاسبية متخذي القرارات من االعتماد عمييا والثقة بيا. 22

مع الموائح والقوانين التي تصدرىا الجيات  تمكن نظم المعمومات المحاسبية عمى التكيف 23
 المختصة.

0.451 0.023 

تمكن نظم المعمومات المحاسبية عمى توفير الحماية البلزمة لمكوناتيا من خبلل إجراءات  24
 أمنية لمنع اختراق ىذه النظم.

0.532 0.006 

 0.001 0.643 توفر نظام خاص لسرية المعمومات نظرًا لتعدد المستخدمين. 25

 0.001 0.612 موال.تمكن نظم المعمومات المحاسبية عمى النقل اآلمن لمبيانات الخاصة بعممية تحويل األ 26

عمى تخفيض تكاليف تبادل البيانات المالية مع الفروع  ةالمعمومات المحاسبي نظمساعد ت 27
 خرى لممصرف.األ

0.623 0.001 

المعمومات المحاسبية عمى تخفيض تكاليف تبادل البيانات المالية بين  نظمساعد ت 28
 المصارف.

0.487 0.014 

 0.016 0.475 تساىم نظم المعمومات المحاسبية في تيسير عممية التدقيق والمراجعة. 29

 2.0.."  تساوي 32ودرجة حرية " 0...الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 

 المحور الثاني : كفاءة نظم المعمومات المحاسبيةالصدق الداخمي لفقرات  -
   

)كفاءة نظم  يبين معامبلت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني (4.9جدول رقم )
والذي يبين أن معامبلت االرتباط المبينة دالة عند  المعمومات المحاسبية( والمعدل الكمي لفقراتو،

المحسوبة  rوقيمة  0.05قل من أن القيمة االحتمالية لكل فقرة أحيث  (، 0.05مستوى داللة )
وبذلك تعتبر فقرات المحور الثاني صادقة لما  ،0.396الجدولية والتي تساوي  rكبر من قيمة أ

 وضعت لقياسو.
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 (4.4جدول رقم )
 كفاءة نظم المعمومات المحاسبيةالصدق الداخمي لفقرات المحور الثاني: 

 الفقرة م
معامل 

 رتباطاال

القيمت 

 االحتماليت

عمى إنجاز المعامبلت المالية بدرجة عالية من  تمكن نظم المعمومات المحاسبية 1
 السرعة والدقة .

0.659 0.000 

أداء العمميات المحاسبية بدرجة عالية من  عمى تمكن نظم المعمومات المحاسبية 2
 الكفاءة

0.703 0.000 

 0.003 0.575 المعمومات بسرعة عالية وعند الحاجة.تخزين واسترجاع تتوافر إمكانية  3

 0.022 0.455 ميز المعمومات النيائية بدرجة اكبر من الدقة.تت 4

المعمومات المستخرجة من نظم المعمومات المحاسبية بشكل جذاب  يتم عرض 5
 ومبلئم.

0.812 0.000 

الوقت والجيد المبذول سواء عمى مستوى إجراءات التعامل مع  تساعد في تخفيض 6
 المعمومات أو االستفادة منيا أو استرجاعيا.

0.470 0.018 

المعالجة السريعة لممعمومات والتي يمكن قياسيا بعدد العمميات المختمفة تساعد في  7
 خبلل وحدة من الزمن.

0.714 0.000 

 0.000 0.829 تحسين الكفاءة التشغيمية بأقل التكاليف. تمكن نظم المعمومات المحاسبية من 8

بدرجة عالية من األمان والسرعة في تسوية  تتسم نظم المعمومات المحاسبية 9
طراف من خبلل خدمات المقاصة الحسابات الدائنة والمدينة بين مختمف األ

 اإللكترونية.
0.787 0.000 

أكبر قدر من الموثوقية من خبلل تبلفي األخطاء  تحقق نظم المعمومات المحاسبية 10
 بدرجة كبيرة في المعمومات التي يتم تخزينيا ومعالجتيا ونقميا.

0.479 0.015 

إعطاء نتائج خالية من أي نسبة خطأ إال ما قد  من تمكن نظم المعمومات المحاسبية 11
 أخطاء. يرتكبو المستخدم أثناء أدخال البيانات من

0.489 0.013 

إنجاز الوظائف  عمى نظم المعمومات المحاسبيةالمعمومات المستخرجة من  تساىم 12
 المطموبة في المصرف بكفاءة عالية.

0.605 0.001 

تغطية أكبر مساحة ممكنة من الوظائف  تمكن نظم المعمومات المحاسبية من 13
 الموجودة داخل المصرف.

0.592 0.002 

في تخفيض عدد العاممين في المصرف لكون نظم المعمومات المحاسبية ىي  تساىم 14
 مجموعة من الموارد البشرية والمادية.

0.644 0.001 

 0.047 0.401 في تطوير وظائف اإلدارة في مراحل التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات. تساىم 15

تحقيق درجة عالية من التكامل والترابط مع نظم  تمكن نظم المعمومات المحاسبية من 16
 المعمومات األخرى في المصرف.

0.790 0.000 



78 
 

في بناء قاعدة المعمومات االستراتيجية لمعديد من  تساىم نظم المعمومات المحاسبية 17
 الوظائف كالتسويق والتخطيط االستراتيجي.

0.748 0.000 

عامل مع األنشطة المصرفية المتطورة التي الت مننظم المعمومات المحاسبية  تمكن 18
 تظير حديثا.

0.825 0.000 

استيعاب عدد أكبر من المتعاممين معو ومن  من تمكن نظم المعمومات المحاسبية 19
 األنشطة التي يغطييا.

0.628 0.001 

في تحسين االجراءات )سمسمة التزويد( في  تساىم نظم المعمومات المحاسبية 20
 المصرف، من خبلل سيولة وصول العمبلء الى مبتغاىم بأسرع وقت وأقل التكاليف

 .ممكنةال
0.620 0.001 

تأثر نظم المعمومات المحاسبية بحالة المنافسة الشديدة في القطاع المصرفي مما ت 21
 وضع تنافسي سميم.يتطمب وضع استراتيجيات بديمة لضمان بقائيا في 

0.507 0.010 

 0.009 0.511 ر الخدمات بمختمف المغات.يتوف تمكن نظم المعمومات المحاسبية من 22

تميز المعمومات التي يتم الحصول عمييا بأنيا ذات قيمة مضافة تساعد في ترشيد ت 23
 اتخاذ القرارات.

0.576 0.003 

لعممية عالية توفير معمومات ذات قيمة تنبؤيو  نظم المعمومات المحاسبية من تمكن 24
 اتخاذ القرارات.

0.772 0.000 

تحقيق التوازن بين السيولة والربحية لضمان  تمكن نظم المعمومات المحاسبية من 25
 استمرارية المصرف في مزاولة نشاطو وتحقيق أىدافو.

0.617 0.001 

من خبلل منع حدوث مشاكل عدة، زيادة كفاءة نظام الرقابة الداخمية تساىم في  26
 كالغش واألخطاء، وفشل األنظمة والبرمجيات.

0.674 0.000 

زيادة كفاءة نظام الرقابة الداخمية من خبلل وضع ضوابط واجراءات تمنع تساىم في  27
 الوصول غير المصرح بو بيدف السرقة.

0.729 0.000 

خبلل وضع ضوابط رقابية تعمل زيادة كفاءة نظام الرقابة الداخمية من تساىم في  28
 عمى حماية كافية لممكونات المادية والبرمجية لنظم المعمومات المحاسبية.

0.704 0.000 

زيادة كفاءة نظام الرقابة الداخمية من خبلل وضع ضوابط رقابية تعمل تساىم في  29
 لكتروني لمبيانات.عمى ضمان ودقة وسبلمة التشغيل اإل

0.613 0.001 

 2.0.."  تساوي 32ودرجة حرية " 0...الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 
 صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة:-3

   

تحقق األىداف التي تريد والذي يقيس مدى  ،يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة  
الكمية لفقرات األداة الوصول إلييا، ويبين مدى ارتباط كل محور من محاور الدراسة بالدرجة 

 االستبانة.
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( يبين معامبلت االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل 4.10جدول رقم ) 
،  0.05الكمي لفقرات االستبانة والذي يبين أن معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 

الجدولية  rكبر من قيمة أسوبة المح rوقيمة  0.05قل من أحيث إن القيمة االحتمالية لكل فقرة 
 0.396والتي تساوي 

 

 (4..4جدول )
 معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكمي لفقرات االستبانة

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط عنوان المحور المحور

 0.000 0.916 .فاعمية نظم المعمومات المحاسبية األول
 0.000 0.955 كفاءة نظم المعمومات المحاسبية الثاني
 2.0.."  تساوي 32ودرجة حرية " 0...الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 

 :Reliabilityثانيًا: ثبات فقرات االستبانة 
   

أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقيا عمى  
خطوات الثبات عمى العينة االستطبلعية نفسيا  تم إجراءوقد  .األشخاص ذاتيم في أوقات مختمفة 

 بطريقتين ىما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
 

 : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1
  

الرتبة لكل  تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئمة الفردية الرتبة ومعدل األسئمة الزوجية 
براون لمتصحيح  باستخدام معامل ارتباط سبيرمان تم تصحيح معامبلت االرتباط بعد وقد

(Spearman-Brown Coefficientحسب ا ) :لمعادلة  التالية 
معامل الثبات =                       

1

2

ر

 حيث ر معامل االرتباط ر
 

( أن ىناك معامل ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيان حيث بمغ معامل 4.11وقد بين جدول رقم ) 
 .عمى استخدام االستبانة بكل طمأنينة يساىممما   0.8979الثبات العام 
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 (4.11جدول )
 معامل الثبات ) طريقة التجزئة النصفية(

 العنوان المحور
معامل 
 االرتباط

معامل االرتباط 
 المصحح

القيمة 
 االحتمالية

 ولاأل 
فاعمية نظم المعمومات 

 0.0000 0.8535 0.7445 .المحاسبية

 0.0000 0.8898 0.8015 كفاءة نظم المعمومات المحاسبية الثاني
 0.0000 0.8979 0.8147 المحاورجميع 

 2.0.."  تساوي 32ودرجة حرية " 0...الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 
 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -2

 

كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد يبين جدول  طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانةتم استخدام   
عمى  يساىممما   0.9047حيث بمغ معامل الثبات العام  الثبات مرتفعة( أن معامبلت 4.12رقم )

 .بكل طمأنينة استخدام االستبانة
 

 (4.12جدول )
 معامل الثبات ) طريقة الفا كرونباخ(

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات العنوان المحور
 0.8622 29 فاعمية نظم المعمومات المحاسبية ولاأل

 0.9366 29 المعمومات المحاسبيةكفاءة نظم  الثاني
 0.9047 58 جميع المحاور

 
 المعالجات اإلحصائية 6-4

 

لتحقيق أىداف الدراسة وتحميل البيانات التي تم تجميعيا، فقد تم استخدام العديد من األساليب  
وفيما يمي مجموعة  (SPSS) اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

 من األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميل البيانات:
 

دخال البيانات إلى الحاسب اآللي، -1 حسب مقياس ليكرت الخماسي لدرجة االستخدام   تم ترميز وا 
موافق بشدة(، ولتحديد طول فترة  5موافق ،  4محايد،  3غير موافق ،  2غير موافق بشدة ،  1)

 خماسي ) الحدود الدنيا والعميا( المستخدم في محاور الدراسة، تم حساب المدىمقياس ليكرت ال
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(، ثم تقسيمو عمى عدد فترات المقياس الخمسة لمحصول عمى طول الفقرة أي 4=5-1)
)وىي الواحد الصحيح(  قل قيمة في المقياسأ( ، بعد ذلك تم إضافة ىذه القيمة إلى 0.8=4/5)

 ( يوضح أطوال الفترات كما يمي:4.13ترة األولى وىكذا  وجدول رقم )وذلك لتحديد الحد األعمى لمف
 

 (3..4جدول )

 مقياس اإلجابات
 ..0-.3.. .3..-...2 ...2-.3.0 .3.0-...1 ...1-1 الفترة

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة درجة الموافقة

 5 4 3 2 . الدرجة

 

المئوية لمتعرف عمى الصفات الشخصية لمفردات الدراسة وتحديد تم حساب التكرارات والنسب -3
 استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاور الرئيسية لبلستبانة.

 

وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عن   Meanالمتوسط الحسابي -3
يفيد في ترتيب العبارات حسب  كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مع العمم بأنو

 أعمى متوسط حسابي.
 

 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة-4
 

 .معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات-5
  

 .معادلة سبيرمان براون لمثبات-6
 

 -1سمرنوف لمعرفة نوع البيانات ىل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال ) -اختبار كولومجروف-7
Sample K-S ). 

 

لمعرفة الفرق بين متوسط الفقرة  One sample T testلمتوسط عينة واحدة   tاختبار -8
  ."3والمتوسط الحيادي "

 

 .لمفروق بين متوسطي عينتين مستقمتين tاختبار -9
 

 .تحميل التباين األحادي لمفروق بين ثبلث متوسطات فأكثر-10
 

 .بين المتوسطاتاختبار شفيو لممقارنات المتعددة -11
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 مقدمة  1-5
 

يتضمن ىذا الفصل اختبار التوزيع الطبيعي لمعرفة ىل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال، ثم   
إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة من استبانة  بعدعرضًا لتحميل واختبار الفرضيات 

.عمى نتائج الفرضياتالدراسة، إضافة لرأي الباحث 
 

 (Sample K-S -1)سمرنوف   -اختبار التوزيع الطبيعي)اختبار كولمجروف 2-5
 

لمعرفة ىل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وىو  سمرنوف -سنعرض اختبار كولمجروف  
ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعممية تشترط أن يكون توزيع  اختبار

( نتائج االختبار حيث أن قيمة مستوى الداللة  لكل 5.1الجدول رقم ) البيانات طبيعيا. ويوضح
جب ( وىذا يدل عمى أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويsig.05.0) 0.05كبر من أمحور 

 استخدام االختبارات المعمميو.
 

 (5.1جدول )
 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1) التوزيع الطبيعي ختبارا

 Zقيمة  عدد الفقرات العنوان المحور
القيمة 
 االحتمالية

 0.157 1.128 29 فاعمية نظم المعمومات المحاسبية ولاأل
 0.450 0.860 29 كفاءة نظم المعمومات المحاسبية الثاني

 1.099 1.259 58 جميع المحاور
 

 تحميل فقرات وفرضيات الدراسة 3-5
 

 تحميل فقرات الدراسة 1-3-5
 

( لتحميل فقرات االستبانة ، وتكون One Sample T testلمعينة الواحدة ) Tتم استخدام اختبار   
كبر من قيمة أالمحسوبة  t يجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون عمى محتواىا إذا كانت قيمةإالفقرة 

t (، 60كبر من أوالوزن النسبي  0.05قل من أ)أو القيمة االحتمالية  2.0والتي تساوي  الجدولية%
المحسوبة  t وتكون الفقرة سمبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون عمى محتواىا إذا كانت قيمة

والوزن النسبي  0.05قل من أالقيمة االحتمالية  )أو 2.0- الجدولية والتي تساوي tأصغر من قيمة 
القيمة االحتمالية ليا أكبر من % (، وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كانت  60قل من أ

0.05. 
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 تحميل فرضيات الدراسة  2-3-5
 

الفرضية األولى : تتسم نظم المعمومات المحاسبية المطبقة في المصارف التجارية العاممة في 
 .قطاع غزة بالفاعمية في ظل تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية

( والذي يبين آراء أفراد 5.2مبينة في جدول رقم )لمعينة الواحدة والنتائج  tتم استخدام اختبار   
( وتبين النتائج حسب فاعمية نظم المعمومات المحاسبيةعينة الدراسة في فقرات المحور األول  )

 الوزن النسبي لكل فقرة كما يمي: 
 

"   0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 88.00" بمغ الوزن النسبي "  13في الفقرة  رقم " -1
مخرجات نظم المعمومات المحاسبية في تحسين  ساىم" ت  أنو مما يدل عمى  0.05وىي أقل من 

لى نتيجة تقديم تمك الخدمات والمعتمدة عمى التكنولوجيا وما إأداء المصرف "، ويعزو الباحث ذلك 
 .صاحبيا من تطور

 

"   0.000والقيمة االحتمالية تساوي " %" 88.00" " بمغ الوزن النسبي  26رقم "في الفقرة  -2
مكن نظم المعمومات المحاسبية عمى النقل اآلمن لمبيانات " ت   أنوعمى مما يدل  0.05وىي أقل من 

لكتروني "البراق"، حث ذلك لنظام المدفوعات الوطني اإلموال "، ويعزو الباالخاصة بعممية تحويل األ
موال، ومن خبلل ىذا النظام تقدم خدمة التسوية االجمالية الفورية ل عمميات تحويل األوالذي يسي

ساس الوقت الفوري لتنفيذىا دون أوبشكل نيائي ومستمر إلنجاز الحواالت بين المصارف عمى 
 وجود أية مخاطر تذكر.

 

"   0.000وي " والقيمة االحتمالية تسا%" 87.67" " بمغ الوزن النسبي  27رقم "في الفقرة  -3
عمى تخفيض تكاليف  ةالمعمومات المحاسبي نظمساعد ت  "  أنوعمى مما يدل  0.05وىي أقل من 

ويعزو الباحث ذلك إلى أن أىم ما يميز  خرى لممصرف "،تبادل البيانات المالية مع الفروع األ
الخدمات المصرفية اإللكترونية ىو انخفاض تكمفتيا مقارنة مع الخدمات التقميدية، والذي سيؤدي 
لزيادة الربحية، كون تبادل البيانات المالية يتم الكترونيًا، في حين أن الخدمات المصرفية التقميدية 

 .لخاص بالمصرفيتم تبادل البيانات من خبلل البريد ا
 

"   0.000والقيمة االحتمالية تساوي "  %"87.67" " بمغ الوزن النسبي  29رقم "في الفقرة  -4
ساىم نظم المعمومات المحاسبية في تيسير عممية التدقيق " ت   أنوعمى مما يدل  0.05وىي أقل من 

الخدمات مما يؤدي  كالورقية الناتجة عن تم الوثائقنخفاض الوالمراجعة "، ويعزو الباحث ذلك 
لمقيام بعممية التدقيق بشكل الكتروني، إضافة لمضوابط الرقابية التي يتم توفيرىا عند تقديم تمك 

 .الخدمات، حيث يؤدي ذلك لسرعة انجاز عممية التدقيق 
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"   0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 87.00" بمغ الوزن النسبي "  18في الفقرة رقم " -5
وفر نظم المعمومات المحاسبية معمومات تعبر بصدق " ت   أنومما يدل عمى  0.05وىي أقل من 

الباحث ذلك إلى أن الخدمات المصرفية اإللكترونية تتم  عن حقيقة العمميات المصرفية "، ويعزو
ل العميل دون تدخل العاممين ، حيث تتم من خبلبدون اتصال مباشر بين أطراف الخدمة

 .أضف لذلك توفر الحماية البلزمة لمبيانات والتي تمنحيا التكنولوجيا الحديثة ،بالمصرف
 

"  وىي  0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 86.33" بمغ الوزن النسبي "  8في الفقرة رقم " -6
ية والتفصيمية بالقدر الذي يفي " يتم توفير البيانات التحميم أنوعمى مما يدل  0.05أقل من 

لما توفره تمك الخدمات من تقنيات تساعد نظم ، ويعزو الباحث ذلك باحتياجات صانعي القرار "
 المعمومات المحاسبية عمى توفير البيانات التحميمية والتفصيمية.

 

"   0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 86.33" بمغ الوزن النسبي "  16في الفقرة رقم " -7
نظم المعمومات المحاسبية عمى التكيف مع األىداف  مكنت  "  أنويدل عمى مما  0.05وىي أقل من 

الباحث ذلك إلى أن نظم المعمومات المحاسبي يجب  ، ويعزواالستراتيجية والعوامل البيئية المؤثرة "
مواكبة التطورات التكنولوجيا الحديثة وما يستجد عنيا من أن تتوفر فييا خاصية المرونة والقابمية ل

 خدمات مصرفية جديدة.
 

"   0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 85.67" بمغ الوزن النسبي "  25في الفقرة رقم " -8
وفر نظام خاص لسرية المعمومات نظرًا لتعدد ت   " أنومما يدل عمى  0.05وىي أقل من 

بالعمبلء من خبلل المحافظة عمى  و الباحث ذلك الىتمام المصارف"، ويعز  المستخدمين
المعمومات الخاصة بيم، والذي يمكن أن يتم من خبلل ما تقدمو التكنولوجيا المتطورة المصاحبة 

 لمخدمات المصرفية اإللكترونية من تطبيقات تمنع اختراق المعمومات.
 

"  وىي  0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 84.67" بمغ الوزن النسبي "  7في الفقرة رقم " -9
ساىم نظم المعمومات المحاسبية في تخفيض عدد المستندات " ت   أنوعمى يدل مما  0.05أقل من 

مات المصرفية اإللكترونية ، ويعزو الباحث ذلك كون الخدالبلزمة لمدخبلت العمميات المصرفية."
المستندات البلزمة لعممية اإلدخال والذي ينعكس عمى تتم آليًا، مما يعني انخفاض ممموس في 

 التكاليف التشغيمية لممصرف مما يؤدي لزيادة فاعمية تمك النظم.
 

"   0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 84.33" بمغ الوزن النسبي "  3في الفقرة رقم " -10
اإلدارة من تزويد بية نظم المعمومات المحاس مكنت  "  أنويدل عمى مما  0.05وىي أقل من 

بالمعمومات البلزمة لنتائج تنفيذ الخطط الموضوعة، من خبلل تقارير توفر بيانات تفصيمية الزمة 
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إلى أن نظم المعمومات المحاسبي يجب أن تتوفر فييا " ويعزو الباحث ذلك  التخاذ القرارات
تزداد القدرة عمى توفير تمك خاصية المرونة في توفير التقارير البلزمة وفق احتياجات اإلدارة، و 

البيانات مع استخدام الخدمات المصرفية اإللكترونية كونيا ناتجة عن التطور التكنولوجي والذي 
 يوفر امكانات أكبر من التفصيل في تمك التقارير.

 

"   0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 83.67" بمغ الوزن النسبي "  15في الفقرة رقم " -11
ساىم نظم المعمومات المحاسبية في إعداد خطط تحسين ت   " أنوعمى يدل مما  0.05من  وىي أقل
من وجود ىذه الخدمات زاد من سرعة الحصول  "، وذلك الن التطور التكنولوجي وما صاحبو العمل

 عمى النتائج التي تعتبر ضرورية عند إعداد خطط العمل لممصرف.
 

"   0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 83.67" بمغ الوزن النسبي "  28في الفقرة رقم " -12
المعمومات المحاسبية عمى تخفيض تكاليف  نظمساعد ت   " أنوعمى يدل مما  0.05وىي أقل من 

الخدمات المصرفية اإللكترونية وفر  ن االعتماد عمى"، حيث أ تبادل البيانات المالية بين المصارف
ف التشغيمية وذلك من خبلل تبادل البيانات من خبلل شبكة اإلنترنت والذي يؤدي كثيرًا في التكالي

 بطبيعة الحال إلى زيادة األرباح لتمك المصارف. 
 

"   0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 83.33" بمغ الوزن النسبي "  9في الفقرة رقم " -13
"،  " تتوافر إمكانية تدفق المعمومات لداخل وخارج المصرف أنوعمى يدل مما  0.05وىي أقل من 

والقابمية لمواكبة التطور التكنولوجي  وذلك كون نظم المعمومات المحاسبية لدييا خاصية المرونة
 الذي أدى لسرعة تدفق المعمومات، من خبلل مختمف أنواع ووسائل الخدمات المصرفية.

 

"   0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 82.67نسبي " " بمغ الوزن ال 2في الفقرة رقم " -14
ظير المعمومات المحاسبية عبلقة األنشطة اإلدارية " ت   أنوعمى يدل مما  0.05وىي أقل من 

، ويعزو الباحث لكون ببعضيا البعض، من خبلل تقارير دورية مبلئمة تعمل عمى تحقيق األىداف"
صرفية اإللكترونية يتم اجراء عممية المعالجة ليا من المدخبلت التي تتم من خبلل الخدمات الم

خبلل نظم المعمومات المحاسبية، إضافة لتأثير الخدمات المصرفية اإللكترونية عمى األنشطة 
اإلدارية لممصرف ككل ذلك أن أي عممية تتم من خبلل تمك الخدمات تتأثر بيا إدارات المحاسبة و 

تظير المعمومات المحاسبية لعمبلء ..الخ، ذلك يؤدي إلى أن التدقيق والحاسوب واالئتمان وخدمة ا
عبلقة األنشطة اإلدارية ببعضيا البعض، من خبلل تقارير دورية مبلئمة تعمل عمى تحقيق 

 كون نظم المعمومات المحاسبية جزء من الكل المتفاعل لغرض تحقيق األىداف. األىداف
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"   0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 82.33" بمغ الوزن النسبي "  5في الفقرة رقم " - 15
ستخدم المعمومات الناتجة عن نظم المعمومات المحاسبية " ت   أنوعمى يدل مما  0.05وىي أقل من 

، ويعزو الباحث في خدمة إدارات أخرى داخل المصرف مثل إدارات التسويق، التكاليف، التدقيق "
األساسية التي  والركيزة لممصرفنظم المعمومات  ذلك لكون نظم المعمومات المحاسبية جزء من

تساعد المستويات اإلدارية األ خرة في تحقيق أىدافيا، ويزيد من فاعمية ذلك الخدمات المصرفية 
 اإللكترونية باعتبارىا جزء من التطور التكنولوجي الحديث.

 

"   0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 82.00" بمغ الوزن النسبي "  1في الفقرة رقم " - 16
" ترتبط نظم المعمومات المحاسبية بالييكل التنظيمي  أنوعمى يدل مما  0.05وىي أقل من 

ويرجع لممصرف، مما يتسنى تحقيق أىداف اإلدارة من تخطيط ورقابة واتخاذ القرارات المبلءمة " 
المخرجات من تمك النظم تيتم بيا نظم المعمومات المحاسبية جزء من الكل، وأن ذلك لكون 

النظم قابمة لمتأقمم مع الخدمات المصرفية اإللكترونية فإن  المستويات اإلدارية المختمفة، وكون تمك
ذلك يساعد في سرعة الحصول عمى المعمومات لغرض توصيل المعمومات المناسبة لمختمف 

 ق األىداف المختمفة.اإلدارات لتحقي
   

"   0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 81.67" بمغ الوزن النسبي "  19في الفقرة رقم " - 17
ساىم نظم المعمومات المحاسبية في توفير المعمومات " ت   أنومما يدل عمى  0.05وىي أقل من 

الفقرة خاصية فرعية من ويعزو الباحث ذلك كون ىذه  ،المحاسبية بدقة وفي الوقت المناسب "
خاصية المبلءمة لممعمومات المحاسبية والتي تعني عرض المعمومات بالتوقيت المناسب قبل أن 
تفقد منفعتيا، أو قدرتيا عمى التأثير عمى اتخاذ القرارات لذلك البد من توافر ىذه الخاصية في نظام 

ود الخدمات المصرفية اإللكترونية المعمومات المحاسبي حتى بدون وجود تأثيرات خارجية ، ومع وج
الناتجة عن التطور التكنولوجي البد أن تزيد تمك النظم من دقة معموماتيا وعرضيا في التوقيت 

 .المناسب
 

"  0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 81.67" بمغ الوزن النسبي "  21في الفقرة رقم " - 18
" تمتاز مخرجات نظم المعمومات المحاسبية بالحيادية وعدم  أنوعمى مما يدل  0.05وىي أقل من 

من خاصية الموثوقية لممعمومات  ، ويعزو الباحث ذلك كون ىذه الفقرة خاصية فرعيةالتحيز "
المحاسبية، لذلك البد من توافر ىذه الخاصية في نظام المعمومات المحاسبي حتى بدون وجود 

ة ىذا النظام، ومع وجود الخدمات المصرفية اإللكترونية زيادة فاعميتعمل عمى تأثيرات خارجية 
 .الناتجة عن التطور التكنولوجي البد أن تزيد تمك النظم من حيادية وعدم تحيز مخرجاتيا
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"  0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 81.33" بمغ الوزن النسبي "  6في الفقرة رقم " - 19
حقق نظم المعمومات المحاسبية توازن بين تكمفة النظام، " ت   أنوعمى مما يدل  0.05وىي أقل من 

، ويعزو الباحث ذلك وبين درجة الدقة والتفصيل والفترات الزمنية البلزمة إلعداد التقارير المالية "
وكون الخدمات  ألن نظم المعمومات المحاسبية ىي مجموعة من الموارد البشرية والمادية،

المصرفية اإللكترونية تؤدي لتخفيض تكمفة النظام من خبلل التوفير في الموارد البشرية، مع 
إمكانية الحصول عمى المعمومات بسرعة عالية بفترات زمنية مختمفة فإن ذلك يعزز من قدرة تمك 

 الخدمات عمى زيادة فاعمية نظم المعمومات المحاسبية.
 

"  0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 81.33" بمغ الوزن النسبي "  20في الفقرة رقم " - 20
وفر نظم المعمومات المحاسبية معمومات تتسم " ت   أنويدل عمى مما  0.05وىي أقل من 

ويعزو الباحث ذلك العتبار ىذه الفقرة جزء من  .بالموضوعية، وخالية من التحريف والتشويو "
لمحاسبية، لذلك البد من توافر ىذه الخاصية في نظام المعمومات خاصية الموثوقية لممعمومات ا

زيادة فاعمية ىذا النظام، ومع وجود تعمل عمى المحاسبي حتى بدون وجود تأثيرات خارجية 
والتي تتم المعامبلت من خبلليا من  الخدمات المصرفية اإللكترونية الناتجة عن التطور التكنولوجي

 .لوجود نظام رقابي سميم يعزز ذلك من موثوقية مخرجات تمك النظم باإلضافة قبل العميل نفسو،
 

"  0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 81.00" بمغ الوزن النسبي "  22في الفقرة رقم " - 21
مكن مخرجات نظم المعمومات المحاسبية متخذي القرارات " ت   أنوعمى مما يدل  0.05وىي أقل من 

خاصية الموثوقية لممعمومات ويعزو الباحث ذلك العتبار أن  .والثقة بيا "من االعتماد عمييا 
في نظام المعمومات المحاسبي حتى بدون وجود تأثيرات خارجية  خاصية البد أن تتوفرالمحاسبية، 

لزيادة فاعمية ىذا النظام، ومع وجود الخدمات المصرفية اإللكترونية الناتجة عن التطور 
 .نظام رقابي سميم يعزز ذلك من موثوقية مخرجات تمك النظم تميز بوجودوالتي تالتكنولوجي، 

 

"  0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 81.00" بمغ الوزن النسبي "  24في الفقرة رقم " -22
مكن نظم المعمومات المحاسبية عمى توفير الحماية " ت   أنوعمى مما يدل  0.05وىي أقل من 

، ويعزو الباحث ذلك العتبار " خبلل إجراءات أمنية لمنع اختراق ىذه النظمالبلزمة لمكوناتيا من 
أن الخدمات المصرفية اإللكترونية م كون من م كونات نظام المعمومات المحاسبي، كونيا جزء من 
البنية الخاصة بتكنولوجيا المعمومات والتي تعتبر من عناصر نظام المعمومات المحاسبي، ىذا 

ر من التأمين الكافي من خبلل اجراءات كافية لحماية حسابات العمبلء والتي تعمل الجزء يتمتع بقد
عمى تخفيض المخاطر التشغيمية لمخدمات المصرفية اإللكترونية وبدرجة كبيرة، مما يساعد نظم 

 المعمومات المحاسبية عمى حماية الوصول لغير المصرح ليم من الوصول لممعمومات.
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"  0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 80.67بمغ الوزن النسبي "  " 4في الفقرة رقم " -23
حقق نظم المعمومات المحاسبية مبدأ وقتية المعمومات أي " ت   أنوعمى مما يدل  0.05وىي أقل من 

، يعزو الباحث ذلك بإمكان المصرف الحصول عمى المعمومات عند الحاجة التخاذ القرارات "
والتي تعتبر من  معمومات من الخصائص الفرعية لخاصية المبلءمةالعتبار أن مبدأ وقتية ال

خواص المعمومات المحاسبية والتي يجب أن تتوفر في مخرجات نظم المعمومات المحاسبية لغرض 
اتخاذ القرارات، ولكون تمك النظم قابمة لمتأقمم مع الخدمات المصرفية اإللكترونية التي تتمتع بسرعة 

 الحاجة فإن ذلك يزيد من فاعمية نظم المعمومات المحاسبية.  تقديم المعمومات عند 
 

"  0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 80.00" بمغ الوزن النسبي "  12في الفقرة رقم " -24
" تقميل االجراءات غير الفاعمة، وتبسيط إجراءات تعمل عمى أنوعمى مما يدل  0.05وىي أقل من 

بالكفاءة التشغيمية والتي تؤدي الى تخفيض  لكون ىذه الفقرة ترتبط، ويرجع الباحث ذلك العمل "
التكاليف وزيادة الربحية من خبلل قيام العمبلء باستخدام تمك الخدمة مباشرة دون تعبئة نماذج 
تشترك بيا أكثر من إدارة ، كنتيجة لمتكنولوجيا المتطورة وما نتج عنيا من خدمات مصرفية 

 الكترونية.
 

"   0.000والقيمة االحتمالية تساوي " %" 80.00" " بمغ الوزن النسبي 14رقم " الفقرة  في -25
" يتم توفير المعمومات المبلءمة لدعم النظم الفرعية الخاصة  أنومما يدل عمى  0.05وىي أقل من 

 ذلك لما لنظم المعمومات المحاسبية من أىمية في توفير ، ويعزو الباحثبالموازنات التخطيطية "
البيانات والمعمومات لممستويات اإلدارية المختمفة في المصرف لغرض التخطيط والرقابة واتخاذ 

 القرارات.
   

"   0.000والقيمة االحتمالية تساوي " %" 80.00" " بمغ الوزن النسبي 23رقم " في الفقرة  -26
التكيف مع الموائح مكن نظم المعمومات المحاسبية عمى " ت   أنومما يدل عمى  0.05وىي أقل من 

، ويعزو الباحث ذلك الى قدرة نظم المعمومات المحاسبية " والقوانين التي تصدرىا الجيات المختصة
عمى التأقمم مع المتغيرات القانونية التي تنتج عن تقديم تمك الخدمات، ذلك أنو والستمرارية ىذه 

 يتبعيا من لوائح وقوانين.النظم وزيادة فاعميتيا البد من التأقمم مع تمك العوامل وما 
  

"   0.000والقيمة االحتمالية تساوي " %" 78.67" " بمغ الوزن النسبي 11رقم " في الفقرة  -27
" تتوافر في نظم المعمومات المحاسبية إمكانية تصحيح  أنويدل عمى مما  0.05وىي أقل من 

رفية تتم بشكل الكتروني، ويعزو الباحث ذلك إلى أن الخدمات المص. األخطاء بسيولة وسرعة "
 والذي يوفر إمكانية لنظم المعمومات المحاسبية تصحيح األخطاء الكترونيًا وبسرعة.
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"   0.000والقيمة االحتمالية تساوي " %" 78.00" " بمغ الوزن النسبي 10رقم " في الفقرة  -28
. ويعزو الباحث خرى "أ" ال يتم تكرار معالجة البيانات مرة  أنوعمى مما يدل  0.05وىي أقل من 

الخدمات المصرفية تتم بشكل الكتروني، والذي يوفر إمكانية لنظم المعمومات إلى كون  ذلك
 المحاسبية من معالجة البيانات مرة واحدة عند عممية اإلدخال. 

 

"   0.000والقيمة االحتمالية تساوي " %" 77.33" " بمغ الوزن النسبي 17رقم " في الفقرة  -29
تقديم معمومات قابمة  مننظم المعمومات المحاسبية  مكنت  "  أنويدل عمى مما  0.05ل من وىي أق

ه النتيجة كون مخرجات نظام المعمومات المحاسبية يجب أن ، ويعزو الباحث ىذلمفيم واالستيعاب "
تتصف بعدة خصائص، وىي سمات تجعل المعمومات المحاسبية ذات جودة عالية ومنيا خاصية 

لمفيم لممعمومات المحاسبية من قبل متخذ القرار، يعزز من ذلك ما توفره الخدمات المصرفية القابمية 
 اإللكترونية من معمومات بالقدر الذي يساعدىم عمى الفيم والتحميل.

 

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األول )فاعمية نظم المعمومات    
الوزن النسبي المحايد  من كبرأ% وىي 82.97 يساوي والوزن النسبي، 4.15 المحاسبية( تساوي

و  2.0الجدولية والتي تساوي  tكبر من قيمة أوىي  24.870تساوي  المحسوبة t% " وقيمة 60"
تتسم نظم المعمومات نو أمما يدل عمى  0.05من  قلأوىي  0.000القيمة االحتمالية تساوي 

لتجارية العاممة في قطاع غزة بالفاعمية في ظل تطور الخدمات المحاسبية المطبقة في المصارف ا
 .المصرفية اإللكترونية

 

 نتيجة الفرضية:
تتسم نظم المعمومات المحاسبية المطبقة في المصارف التجارية العاممة  تم قبول الفرضية القائمة "

 ".  في قطاع غزة بالفاعمية في ظل تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية
  

كون تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية ساعد في تعزيز جودة النتيجة ىذه ويعزو الباحث    
مخرجات نظم المعمومات المحاسبية والتي ساعدت في تحسين أداء المصرف، إضافة لتخفيض 

 التكاليف التشغيمية، كذلك تحسين اجراءات التدقيق، وتوفير الحماية البلزمة لمبيانات.
الدور الميم لتطور الخدمات المصرفية اإللكترونية في فاعمية نظم المعمومات وبذلك يتبين 

 المحاسبية.

 (2012( ودراسة )صيام، Okiro & Ndungu, 2013)  واتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة   
 .(2007)صيام والميندي، دراسة 
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 (5.2جدول )
 المحاسبيةفاعمية نظم المعمومات : تحميل فقرات المحور األول
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ترتبط نظم المعمومات المحاسبية بالييكل التنظيمي لممصرف،  1
مما يتسنى تحقيق أىداف اإلدارة من تخطيط ورقابة واتخاذ 

 القرارات المبلءمة. 
4.10 82.00 11.680 0.000 

عبلقة األنشطة اإلدارية ببعضيا تظير المعمومات المحاسبية  2
البعض، من خبلل تقارير دورية مبلئمة تعمل عمى تحقيق 

 األىداف.
4.13 82.67 13.504 0.000 

اإلدارة بالمعمومات من تزويد نظم المعمومات المحاسبية  تمكن 3
البلزمة لنتائج تنفيذ الخطط الموضوعة، من خبلل تقارير توفر 

 التخاذ القرارات.بيانات تفصيمية الزمة 
4.22 84.33 15.370 0.000 

تحقق نظم المعمومات المحاسبية مبدأ وقتية المعمومات أي  4
بإمكان المصرف الحصول عمى المعمومات عند الحاجة التخاذ 

 القرارات.
4.03 80.67 10.554 0.000 

تستخدم المعمومات الناتجة عن نظم المعمومات المحاسبية في  5
أخرى داخل المصرف مثل إدارات التسويق، خدمة إدارات 

 التكاليف، التدقيق.
4.12 82.33 12.093 0.000 

تحقق نظم المعمومات المحاسبية توازن بين تكمفة النظام، وبين  6
درجة الدقة والتفصيل والفترات الزمنية البلزمة إلعداد التقارير 

 المالية.
4.07 81.33 10.332 0.000 

المعمومات المحاسبية في تخفيض عدد المستندات تساىم نظم  7
 البلزمة لمدخبلت العمميات المصرفية.

4.23 84.67 12.451 0.000 

يتم توفير البيانات التحميمية والتفصيمية بالقدر الذي يفي  8
 باحتياجات صانعي القرار.

4.32 86.33 13.245 0.000 

 0.000 13.041 83.33 4.17 المصرف.تتوافر إمكانية تدفق المعمومات لداخل وخارج  9
 0.000 8.531 78.00 3.90 ال يتم تكرار معالجة البيانات مرة اخرى.  10
تتوافر في نظم المعمومات المحاسبية إمكانية تصحيح األخطاء  11

 0.000 9.290 78.67 3.93 بسيولة وسرعة.
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 0.000 9.916 80.00 4.00 تقميل االجراءات غير الفاعمة، وتبسيط إجراءات العمل.  12
تساىم مخرجات نظم المعمومات المحاسبية في تحسين أداء  13

 المصرف.
4.40 88.00 16.863 0.000 

يتم توفير المعمومات المبلءمة لدعم النظم الفرعية الخاصة  14
 بالموازنات التخطيطية.

4.00 80.00 11.244 0.000 

تساىم نظم المعمومات المحاسبية في إعداد خطط تحسين  15
 العمل.  

4.18 83.67 11.577 0.000 

نظم المعمومات المحاسبية عمى التكيف مع األىداف  تمكن 16
 0.000 11.429 86.33 4.32 االستراتيجية والعوامل البيئية المؤثرة.

تقديم معمومات قابمة لمفيم  مننظم المعمومات المحاسبية  تمكن 17
 واالستيعاب.

3.87 77.33 8.264 0.000 

توفر نظم المعمومات المحاسبية معمومات تعبر بصدق عن  18
 حقيقة العمميات المصرفية.

4.35 87.00 16.517 0.000 

تساىم نظم المعمومات المحاسبية في توفير المعمومات  19
 المحاسبية بدقة وفي الوقت المناسب.

4.08 81.67 13.563 0.000 

توفر نظم المعمومات المحاسبية معمومات تتسم بالموضوعية،  20
 وخالية من التحريف والتشويو.

4.07 81.33 10.068 0.000 

تمتاز مخرجات نظم المعمومات المحاسبية بالحيادية وعدم  21
 التحيز.

4.08 81.67 10.657 0.000 

المحاسبية متخذي القرارات من تمكن مخرجات نظم المعمومات  22
 االعتماد عمييا والثقة بيا.

4.05 81.00 10.291 0.000 

تمكن نظم المعمومات المحاسبية عمى التكيف مع الموائح  23
 0.000 9.181 80.00 4.00 والقوانين التي تصدرىا الجيات المختصة.

تمكن نظم المعمومات المحاسبية عمى توفير الحماية البلزمة  24
 لمكوناتيا من خبلل إجراءات أمنية لمنع اختراق ىذه النظم.

4.05 81.00 9.544 0.000 

 0.000 12.694 85.67 4.28 توفر نظام خاص لسرية المعمومات نظرًا لتعدد المستخدمين. 25
تمكن نظم المعمومات المحاسبية عمى النقل اآلمن لمبيانات  26

 موال.الخاصة بعممية تحويل األ
4.40 88.00 15.630 0.000 
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عمى تخفيض تكاليف تبادل  ةالمعمومات المحاسبي نظمساعد ت 27
 خرى لممصرف.البيانات المالية مع الفروع األ

4.38 87.67 15.504 0.000 

المعمومات المحاسبية عمى تخفيض تكاليف تبادل  نظمساعد ت 28
 البيانات المالية بين المصارف.

4.18 83.67 10.998 0.000 

تساىم نظم المعمومات المحاسبية في تيسير عممية التدقيق  29
 والمراجعة.

4.38 87.67 14.508 0.000 

 0.000 24.870 82.97 4.15 جميع الفقرات 
 2.0" تساوي 59ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
 

تتسم نظم المعمومات المحاسبية المطبقة في المصارف التجارية العاممة في  -الفرضية الثانية : 
 قطاع غزة بالكفاءة في ظل تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية.

 

( والذي يبين آراء أفراد 5.3لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار     
( وتبين النتائج حسب كفاءة نظم المعمومات المحاسبية) الثانيعينة الدراسة في فقرات المحور 
 الوزن النسبي لكل فقرة كما يمي: 

 

"  وىي  0.000والقيمة االحتمالية تساوي " %" 88.67"  " بمغ الوزن النسبي1رقم " في الفقرة -1
ت المالية عمى إنجاز المعامبل مكن نظم المعمومات المحاسبيةت  "  أنويدل عمى مما  0.05أقل من 

، ويعزو الباحث ذلك إلى أن وسائل التكنولوجيا الحديثة ومن خبلل بدرجة عالية من السرعة والدقة "
الخدمات المصرفية اإللكترونية قد أتاحت العمل عمى إنجاز المعامبلت المالية خبلل وقت قصير، 

ا تتم الكترونيًا دون ال تحتاج إلى طول انتظار من قبل طالب الخدمة، إضافة لمدقة العالية كوني
 .                وجود مستندات تتنقل من قسم ألخر األمر الذي قد يعرضيا لمضياع

 

"  وىي  0.000والقيمة االحتمالية تساوي " %" 88.00"  " بمغ الوزن النسبي2رقم " في الفقرة -2
أداء العمميات المحاسبية  عمى مكن نظم المعمومات المحاسبيةت  "  أنوعمى مما يدل  0.05أقل من 

ويعزو الباحث السبب ألن القيد المحاسبي يتم تسجيمو مباشرًة فور تنفيذ  بدرجة عالية من الكفاءة ".
العمميات المالية من خبلل برامج ذات جودة عالية، دون الحاجة لئلدخال اليدوي المعامبلت المالية 
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ة والتي قد تتعرض لمتزوير أو التبلعب من عمى برنامج محاسبي كما الخدمات المصرفية التقميدي
 قبل العاممين.

 

"  وىي  0.000والقيمة االحتمالية تساوي " %" 85.67"  " بمغ الوزن النسبي8رقم "في الفقرة  -3
تحسين الكفاءة التشغيمية  مكن نظم المعمومات المحاسبية منت  "  أنوعمى مما يدل  0.05أقل من 

الباحث سبب ذلك إلى أن تكاليف التشغيل لممصارف التجارية التي تقدم ويعزو ، بأقل التكاليف "
 الخدمات المصرفية اإللكترونية أقل بكثير من الخدمات التي تقدميا المصارف التقميدية.

 

"  وىي  0.000والقيمة االحتمالية تساوي " %" 85.00" " بمغ الوزن النسبي 3رقم "في الفقرة  -4
تخزين واسترجاع المعمومات بسرعة عالية وعند تتوافر إمكانية "  أنوى عممما يدل  0.05أقل من 
لتسجيل العمميات المالية وقيدىا محاسبيًا لحظة اتمام العممية ، ويعزو الباحث ذلك كنتيجة الحاجة "

 المالية  مما يعزز من القدرة عمى تخزينيا ومن ثم استرجاعيا عند الحاجة.
 

"   0.000والقيمة االحتمالية تساوي " %" 84.67" وزن النسبي " بمغ ال18رقم "في الفقرة  -5
التعامل مع األنشطة  مننظم المعمومات المحاسبية  مكنت  "  أنوعمى مما يدل  0.05وىي أقل من 

الباحث ذلك إلى مرونة وقابمية نظم المعمومات  ، ويعزوالمصرفية المتطورة التي تظير حديثا "
المحاسبية لبلستجابة لمتطورات التكنولوجيا المتبلحقة وما نتج عنيا من ظيور خدمات مصرفية 

 جديدة.
 

"   0.000والقيمة االحتمالية تساوي " %" 84.33" " بمغ الوزن النسبي 13رقم "في الفقرة  -6
تغطية أكبر مساحة  مكن نظم المعمومات المحاسبية منت  "  أنويدل عمى مما  0.05وىي أقل من 

ويعود السبب كون طبيعة العمل في الخدمات  ،ممكنة من الوظائف الموجودة داخل المصرف "
المصرفية التقميدية تتم بأن يقوم طالب الخدمة بالتعامل مع اإلدارة التي تختص بتمك الخدمة في 

عمى سبيل المثال يقوم العميل بتقديم طمب لمحصول عمى حين أن الخدمات المصرفية اإللكترونية و 
قرض من خبلليا ويتم الرد عميو أيضًا من خبلليا ويستمم القرض من خبلليا، وكل تمك اإلجراءات 
تتم من خبلل نظم المعمومات المحاسبية في المصرف كونيا قاعدة بيانات، حيث يؤدي ذلك إلى  

ية أكبر مساحة ممكنة من الوظائف الموجودة داخل تغط تمكن نظم المعمومات المحاسبية من
 كمما زاد من استخدام تمك الخدمة عمى حساب الخدمات المصرفية التقميدية.المصرف 

 

"  وىي  0.000والقيمة االحتمالية تساوي " %" 84.00" " بمغ الوزن النسبي 6رقم "في الفقرة  -7
الوقت والجيد المبذول سواء عمى مستوى  ساعد في تخفيضت  "  أنوعمى يدل مما  0.05أقل من 

، ويعزو الباحث ذلك لكون حفظ " إجراءات التعامل مع المعمومات أو االستفادة منيا أو استرجاعيا
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المعمومات يتم الكترونيًا، حيث يتم استبدال الدفاتر والسجبلت الورقية بقاعدة بيانات مركزية 
 رض االستفادة منيا.الكترونية مما يوفر الوقت والجيد المبذول لغ

 

"   0.000والقيمة االحتمالية تساوي " %" 84.00" " بمغ الوزن النسبي 11رقم "في الفقرة  -8
إعطاء نتائج خالية  من مكن نظم المعمومات المحاسبيةت  "  أنوعمى يدل مما  0.05وىي أقل من 

، ويعزو الباحث " أخطاء من أي نسبة خطأ إال ما قد يرتكبو المستخدم أثناء أدخال البيانات من
ذلك بسبب قيام العميل بنفسو دون أي وسيط بإجراء العمميات المالية من سحب وايداع وتحويل 

 لؤلموال بين الحسابات، وأيضًا لوجود نظام رقابي عمى درجة عالية من الكفاءة.
 

"  وىي  0.000والقيمة االحتمالية تساوي " %" 83.67" " بمغ الوزن النسبي 9رقم "في الفقرة  -9
بدرجة عالية من األمان  تتسم نظم المعمومات المحاسبية"  أنو عمىيدل مما  0.05أقل من 

طراف من خبلل خدمات المقاصة والسرعة في تسوية الحسابات الدائنة والمدينة بين مختمف األ
نظام مقاصة الشيكات والذي يوفر لكافة المصارف  إلى، ويعزو الباحث سبب ذلك اإللكترونية"

العاممة في فمسطين تقاص كافة الشيكات الورقية المتبادلة فيما بينيا في مكان وزمان واحد، من 
خبلل غرفة مقاصة تديرىا سمطة النقد الفمسطينية، ويرتبط ىذا النظام بشكل مباشر بنظام براق 

 ة المدينة والدائنة بشكل فوري وخبلل اليوم إلتمام عممية تسوية صافي المراكز المالي
 

"   0.000والقيمة االحتمالية تساوي " %" 83.33" " بمغ الوزن النسبي 23رقم "في الفقرة  -10
تميز المعمومات التي يتم الحصول عمييا بأنيا ذات قيمة ت " أنويدل عمى مما  0.05وىي أقل من 

سبب ذلك كون مخرجات نظم المعمومات  يرجع، و مضافة تساعد في ترشيد اتخاذ القرارات "
المحاسبية تساعد في تحديد أي الخدمات المصرفية اإللكترونية التي يمكن االستثمار فييا بدرجة 

 أكبر.
 

"   0.000والقيمة االحتمالية تساوي " %" 83.33" " بمغ الوزن النسبي 24رقم "في الفقرة  -11
توفير معمومات ذات  نظم المعمومات المحاسبية من مكنت  "  أنومما يدل عمى  0.05وىي أقل من 
لما توفره الخدمات المصرفية اإللكترونية ، يرجع سبب ذلك لعممية اتخاذ القرارات "عالية قيمة تنبؤيو 

مما يم كن متخذ القرارات من القدرة عمى من بيانات لحظية عن كل الحركات المالية التي تمت، 
 مستقبمية، وتحسين االمكانات والقدرات في ىذا االتجاه.ال تكوين تنبؤات عن النتائج

 

"   0.000والقيمة االحتمالية تساوي " %" 83.00" " بمغ الوزن النسبي 7رقم "في الفقرة  -12
المعالجة السريعة لممعمومات والتي يمكن قياسيا ساعد في ت  "  أنويدل عمى مما  0.05 وىي أقل من
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ويرجع سبب ذلك لمتطور التكنولوجي من خبلل  ،وحدة من الزمن "بعدد العمميات المختمفة خبلل 
 إمكانية إجراء العديد من العمميات المختمفة من قبل عدد ال محدود من العمبلء في أن واحد.

 

"   0.000والقيمة االحتمالية تساوي " %" 83.00" " بمغ الوزن النسبي 25رقم "في الفقرة  -13
تحقيق التوازن بين  مكن نظم المعمومات المحاسبية منت  "  أنو عمىمما يدل  0.05 وىي أقل من

حيث أن السيولة ، السيولة والربحية لضمان استمرارية المصرف في مزاولة نشاطو وتحقيق أىدافو "
والربحية عامبلن متعارضان، فزيادة السيولة تعني االحتفاظ باألموال دون استثمار، والذي يؤدي 
لتخفيض نسبة الربح، أما الربحية فتعني تخفيض السيولة، فمن خبلل الخدمات المصرفية 

بل العمبلء ومن اإللكترونية يتم المواءمة بين الربحية والسيولة من خبلل شروط معينة لمسحب من ق
 . لضمان استمرارية المصرف في مزاولة نشاطو وتحقيق أىدافوخبلل حد ائتماني معين 

 

"   0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 82.67الوزن النسبي " " بمغ 14رقم "في الفقرة  -14
نظم في تخفيض عدد العاممين في المصرف لكون  ساىمت  "  أنومما يدل عمى  0.05وىي أقل من 

، ويعزو الباحث سبب ذلك المعمومات المحاسبية ىي مجموعة من الموارد البشرية والمادية "
نجاز  الستعاضة الموارد البشرية لنظم المعمومات المحاسبية بموارد مادية أقل تكمفة واكثر سرعة وا 

 والذي يؤثر عمى زيادة معدالت الربحية لممصرف.
 

"   0.000والقيمة االحتمالية تساوي " %" 82.33" نسبي " بمغ الوزن ال4رقم "في الفقرة  -15
، ويعزو كبر من الدقة "أميز المعمومات النيائية بدرجة ت" ت أنويدل عمى مما  0.05 وىي أقل من

ذلك لعدة أسباب منيا أن من يقوم بعممية اإلدخال لممعامبلت المالية ىو العميل نفسو وأي  الباحث
خطأ يرتكب يتأثر بو العميل نفسو، وأن عممية التشغيل ليذه البيانات تتم الكترونيًا، وسبب أخر وىو 

 ائية.تميز تمك النظم بدرجة كافية من األمان لممعمومات مما يعزز من الدقة لممعمومات الني
 

"   0.000والقيمة االحتمالية تساوي " %" 82.33" " بمغ الوزن النسبي 12رقم "في الفقرة  -16
نظم المعمومات المعمومات المستخرجة من  ساىمت  "  أنويدل عمى مما  0.05 وىي أقل من

ويعزو الباحث ذلك كون  ،إنجاز الوظائف المطموبة في المصرف بكفاءة عالية " عمى المحاسبية
لمعامبلت المالية تتم أليًا، حيث يمكن إنجاز أي معاممة من خبلل تمك الخدمات بسرعة فائقة، في ا

حين أنو لو تم انجازىا من خبلل الخدمات التقميدية فإنيا تحتاج إلى وقت وجيد كبيرين، ومن خبلل 
 إدارات متعددة لمعاممة مالية واحدة.

 

"   0.000والقيمة االحتمالية تساوي " %" 82.33" " بمغ الوزن النسبي 27رقم "في الفقرة  -17
زيادة كفاءة نظام الرقابة الداخمية من خبلل ساىم في ت  "  أنوعمى مما يدل  0.05 وىي أقل من
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، ويعزو الباحث سبب ذلك وضع ضوابط واجراءات تمنع الوصول غير المصرح بو بيدف السرقة "
ضوابط رقابية تمنع الوصول  والمرونة الكافية لتطبيقألن نظم المعمومات المحاسبية لدييا القابمية 

 لممعمومات سواء من داخل المصرف أو من خارجو.
 

"   0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 82.00بمغ الوزن النسبي " " 19رقم "في الفقرة  -18
استيعاب عدد أكبر  من مكن نظم المعمومات المحاسبيةت  "  أنومما يدل عمى  0.05وىي أقل من 

إجراء المعامبلت المالية دون  ، وذلك لسيولةمن المتعاممين معو ومن األنشطة التي يغطييا "
 الذىاب لممصرف، حيث يمكن إجراء تمك المعامبلت في أي وقت وبأي مكان.

 

"   0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 82.00بمغ الوزن النسبي " " 21رقم "في الفقرة  -19
تأثر نظم المعمومات المحاسبية بحالة المنافسة الشديدة ت"  أنوعمى مما يدل  0.05ىي أقل من و 

، في القطاع المصرفي مما يتطمب وضع استراتيجيات بديمة لضمان بقائيا في وضع تنافسي سميم "
من التي تتم  ويعزو الباحث ذلك لكون المصارف تتنافس فيما بينيا لتقديم أفضل الخدمات لمعمبلء

خبلل استغبلل التطور التكنولوجي، فمذلك تعمل نظم المعمومات المحاسبية عمى تمبية المطالب 
 المختمفة لممستفيدين من خبلل تطوير الخدمات المقدمة بمختمف الوسائل اإللكترونية المتاحة. 

 

"   0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 81.67بمغ الوزن النسبي " " 17رقم "في الفقرة  -20
في بناء قاعدة  ساىم نظم المعمومات المحاسبيةت  "  أنوعمى مما يدل  0.05وىي أقل من 

، ويعزو الباحث " المعمومات االستراتيجية لمعديد من الوظائف كالتسويق والتخطيط االستراتيجي
محاسبية لغرض تمبية حاجات العمبلء ذلك لحاجة الوظائف المختمفة لمخرجات نظم المعمومات ال

 من خبلل التسويق، ولوضع خطط مستقبمية بناء عمى مخرجات نظم المعمومات المحاسبية.
 

"   0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 81.67بمغ الوزن النسبي " " 26رقم "في الفقرة  -21
م الرقابة الداخمية من خبلل منع زيادة كفاءة نظاساىم في ت  "  أنوعمى مما يدل  0.05وىي أقل من 

، حيث أن تكنولوجيا حدوث مشاكل عدة، كالغش واألخطاء، وفشل األنظمة والبرمجيات "
خبلل إجراءات كافية لحماية  المعمومات تعمل عمى التأمين الكافي لنظم المعمومات المحاسبية من
لكترونية وبدرجة كبيرة، والذي حسابات العمبلء ولتخفيض المخاطر التشغيمية لمخدمات المصرفية اإل

منع حدوث مشاكل عدة، كالغش واألخطاء، وفشل األنظمة يساعد نظم المعمومات المحاسبية عمى 
 .والبرمجيات

 

"   0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 81.33بمغ الوزن النسبي " " 15رقم "في الفقرة  -22
في تطوير وظائف اإلدارة في مراحل التخطيط  ساىمت  "  أنوعمى مما يدل  0.05وىي أقل من 
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، يعزو الباحث ذلك كنتيجة لما تقدمو نظم المعمومات المحاسبية من والرقابة واتخاذ القرارات."
 .معمومات بدقة وسرعة، ولمختمف اإلدارات

 

"   0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 80.67بمغ الوزن النسبي " " 10رقم "في الفقرة  -23
أكبر قدر من الموثوقية  حقق نظم المعمومات المحاسبيةت  "  أنوعمى مما يدل  0.05ي أقل من وى

، ويعزو من خبلل تبلفي األخطاء بدرجة كبيرة في المعمومات التي يتم تخزينيا ومعالجتيا ونقميا "
دون وجود طرف اخر،  جراء العمميات المالية الكترونيًا من خبلل المستفيدإالباحث ذلك لسبب 

 باإلضافة لمزايا إجراءات تدقيق الحسابات التي تتم الكترونيًا.
 

"   0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 80.33بمغ الوزن النسبي " " 16رقم "في الفقرة  -24
تحقيق درجة عالية  مكن نظم المعمومات المحاسبية منت  "  أنوعمى مما يدل  0.05وىي أقل من 

، يعزو الباحث ذلك لكون نظم من التكامل والترابط مع نظم المعمومات األخرى في المصرف "
المعمومات المحاسبية جزء من الكل الذي يتكامل ويترابط فيما بينو لتحقيق األىداف المطموبة، 

مات مرتبطة بجميع وتعمل الخدمات المصرفية اإللكترونية عمى تعزيز ىذا الترابط كون تمك الخد
 إدارات المصرف منيا التسويق واالئتمان والمحاسبة والتدقيق والحاسوب. 

  

"   0.000والقيمة االحتمالية تساوي " %" 80.00" " بمغ الوزن النسبي 28رقم "في الفقرة  -25
زيادة كفاءة نظام الرقابة الداخمية من خبلل ساىم في ت  "  أنوعمى مما يدل  0.05وىي أقل من 

وضع ضوابط رقابية تعمل عمى حماية كافية لممكونات المادية والبرمجية لنظم المعمومات 
 ".المحاسبية 

 

"   0.000والقيمة االحتمالية تساوي "  %"80.00" " بمغ الوزن النسبي 29رقم "في الفقرة  -26
زيادة كفاءة نظام الرقابة الداخمية من خبلل ساىم في ت  "  أنومما يدل عمى  0.05وىي أقل من 

 ".لكتروني لمبيانات وضع ضوابط رقابية تعمل عمى ضمان ودقة وسبلمة التشغيل اإل
 

"   0.000والقيمة االحتمالية تساوي " %" 79.00"  " بمغ الوزن النسبي20رقم "في الفقرة  -27
في تحسين االجراءات  نظم المعمومات المحاسبيةساىم ت  "  أنويدل عمى مما  0.05وىي أقل من 

)سمسمة التزويد( في المصرف، من خبلل سيولة وصول العمبلء الى مبتغاىم بأسرع وقت وأقل 
لسيولة تقديم الخدمات المصرفية في أي وقت وبأي مكان، دون ، يعزو الباحث " ممكنةال التكاليف

 .الحاجة لزيارة المصرف
 

"   0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي " 75.67بمغ الوزن النسبي " " 5في الفقرة رقم " -28
المعمومات المستخرجة من نظم المعمومات  يتم عرض"  أنويدل عمى مما  0.05وىي أقل من 
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كنتيجة لئلمكانيات التي توفرىا التكنولوجيا  ، ويعزو الباحث ذلكالمحاسبية بشكل جذاب ومبلئم "
لكترونية ومات والتي يمكن الحصول عمييا من خبلل الصفحة اإلالمتطورة في عرض تمك المعم

 لممصرف.
 

"   0.000والقيمة االحتمالية تساوي " %" 74.00"  " بمغ الوزن النسبي22رقم "في الفقرة  -29
ر الخدمات يتوف مكن نظم المعمومات المحاسبية منت  "  أنوعمى مما يدل  0.05وىي أقل من 

الباحث أن ىذه الفقرة كانت الوزن النسبي األقل كون المصارف التجارية ، ويعزو بمختمف المغات "
وقد يكون كافيًا من  العاممة في قطاع غزة تقدم خدماتيا اإللكترونية بالمغة العربية والمغة اإلنجميزية

وجية نظر عينة الدراسة، ونظرًا الرتباط الكفاءة باإلنتاجية ومقدار اإلضافة المحققة في قيمة كل 
صر من عناصر اإلنتاج، لذلك يرى الباحث أن توفر الخدمات المقدمة بمغة أخرى قد ال يضيف عن

 أي منفعة مقابل التكمفة. 
 

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني )كفاءة نظم المعمومات   
الوزن النسبي المحايد  كبر منأ% وىي 82.37والوزن النسبي  يساوي  ، 4.12 المحاسبية( تساوي

 2.0الجدولية والتي تساوي  tكبر من قيمة أوىي  20.248 المحسوبة تساوي  t% " وقيمة 60" 
تتسم نظم المعمومات عمى إنو مما يدل  0.05قل  من أوىي  0.000و القيمة االحتمالية تساوي  

في ظل تطور الخدمات  المحاسبية المطبقة في المصارف التجارية العاممة في قطاع غزة بالكفاءة
 .المصرفية اإللكترونية

 

 نتيجة الفرضية:
تتسم نظم المعمومات المحاسبية المطبقة في المصارف التجارية العاممة  تم قبول الفرضية القائمة "

 ".  في قطاع غزة بالكفاءة في ظل تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية

لما لتطور الخدمات المصرفية اإللكترونية من أىمية في تطوير كفاءة ويعزو الباحث تمك النتيجة   
نظم المعمومات المحاسبية، من خبلل القدرة عمى معالجة وانجاز المعامبلت المالية وقيدىا محاسبيًا 
وبسرعة عالية، إضافة لتحسين الكفاءة التشغيمية بأقل التكاليف الممكنة، وتغطية أكبر مساحة 

 .ف داخل المصرف، وكذلك زيادة كفاءة نظام الرقابة الداخمية ممكنة من الوظائ
 

 (2012( ودراسة )صيام، Okiro & Ndungu,2013) واتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة 
 .(2007الميندي،  و )صيام  ودراسة
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 (5.3جدول )
 تحميل فقرات المحور الثاني: كفاءة نظم المعمومات المحاسبية

ط  الفقرة م
وس

لمت
ا

بي
سا

الح
 

بي
نس

ن ال
وز

ال
 

مة 
قي

t 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

عمى إنجاز المعامبلت  تمكن نظم المعمومات المحاسبية 1
 المالية بدرجة عالية من السرعة والدقة .

4.43 88.67 16.494 0.000 

أداء العمميات  عمى تمكن نظم المعمومات المحاسبية 2
 .المحاسبية بدرجة عالية من الكفاءة

4.40 88.00 17.600 0.000 

تخزين واسترجاع المعمومات بسرعة عالية وعند تتوافر إمكانية  3
 الحاجة.

4.25 85.00 13.304 0.000 

 0.000 10.481 82.33 4.12 ميز المعمومات النيائية بدرجة اكبر من الدقة.تت 4
المعمومات المستخرجة من نظم المعمومات  يتم عرض 5

 المحاسبية بشكل جذاب ومبلئم.
3.78 75.67 5.910 0.000 

الوقت والجيد المبذول سواء عمى مستوى  تساعد في تخفيض 6
إجراءات التعامل مع المعمومات أو االستفادة منيا أو 

 استرجاعيا.
4.20 84.00 12.701 0.000 

المعالجة السريعة لممعمومات والتي يمكن قياسيا تساعد في  7
 الزمن.بعدد العمميات المختمفة خبلل وحدة من 

4.15 83.00 12.162 0.000 

تحسين الكفاءة التشغيمية  تمكن نظم المعمومات المحاسبية من 8
 بأقل التكاليف.

4.28 85.67 14.383 0.000 

بدرجة عالية من األمان  تتسم نظم المعمومات المحاسبية 9
والسرعة في تسوية الحسابات الدائنة والمدينة بين مختمف 

 خدمات المقاصة اإللكترونية.طراف من خبلل األ
4.18 83.67 14.086 0.000 

أكبر قدر من الموثوقية من  تحقق نظم المعمومات المحاسبية 10
خبلل تبلفي األخطاء بدرجة كبيرة في المعمومات التي يتم 

 تخزينيا ومعالجتيا ونقميا.
4.03 80.67 9.494 0.000 

إعطاء نتائج خالية من  من تمكن نظم المعمومات المحاسبية 11
أي نسبة خطأ إال ما قد يرتكبو المستخدم أثناء أدخال البيانات 

 أخطاء. من
4.20 84.00 13.123 0.000 

 0.000 11.711 82.33 4.12 نظم المعمومات المحاسبيةالمعمومات المستخرجة من  تساىم 12
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 إنجاز الوظائف المطموبة في المصرف بكفاءة عالية. عمى
تغطية أكبر مساحة  نظم المعمومات المحاسبية منتمكن  13

 ممكنة من الوظائف الموجودة داخل المصرف.
4.22 84.33 10.890 0.000 

في تخفيض عدد العاممين في المصرف لكون نظم  تساىم 14
المعمومات المحاسبية ىي مجموعة من الموارد البشرية 

 والمادية.
4.13 82.67 11.096 0.000 

في تطوير وظائف اإلدارة في مراحل التخطيط والرقابة  تساىم 15
 0.000 10.332 81.33 4.07 واتخاذ القرارات.

تحقيق درجة عالية من  تمكن نظم المعمومات المحاسبية من 16
 التكامل والترابط مع نظم المعمومات األخرى في المصرف.

4.02 80.33 11.645 0.000 

في بناء قاعدة المعمومات  تساىم نظم المعمومات المحاسبية 17
االستراتيجية لمعديد من الوظائف كالتسويق والتخطيط 

 االستراتيجي.
4.08 81.67 11.655 0.000 

التعامل مع األنشطة  مننظم المعمومات المحاسبية  تمكن 18
 المصرفية المتطورة التي تظير حديثا.

4.23 84.67 11.498 0.000 

استيعاب عدد أكبر من  من المحاسبيةتمكن نظم المعمومات  19
 المتعاممين معو ومن األنشطة التي يغطييا.

4.10 82.00 10.702 0.000 

في تحسين االجراءات  تساىم نظم المعمومات المحاسبية 20
)سمسمة التزويد( في المصرف، من خبلل سيولة وصول 

 .ممكنةال العمبلء الى مبتغاىم بأسرع وقت وأقل التكاليف
3.95 79.00 9.575 0.000 

تأثر نظم المعمومات المحاسبية بحالة المنافسة الشديدة في ت 21
القطاع المصرفي مما يتطمب وضع استراتيجيات بديمة 

 لضمان بقائيا في وضع تنافسي سميم.
4.10 82.00 9.506 0.000 

ر الخدمات بمختمف يتوف تمكن نظم المعمومات المحاسبية من 22
 المغات.

3.70 74.00 5.350 0.000 

تميز المعمومات التي يتم الحصول عمييا بأنيا ذات قيمة ت 23
 0.000 10.930 83.33 4.17 مضافة تساعد في ترشيد اتخاذ القرارات.

 0.000 10.930 83.33 4.17توفير معمومات ذات  نظم المعمومات المحاسبية من تمكن 24
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 لعممية اتخاذ القرارات.عالية قيمة تنبؤيو 
تحقيق التوازن بين  تمكن نظم المعمومات المحاسبية من 25

السيولة والربحية لضمان استمرارية المصرف في مزاولة 
 نشاطو وتحقيق أىدافو.

4.15 83.00 12.566 0.000 

زيادة كفاءة نظام الرقابة الداخمية من خبلل منع تساىم في  26
حدوث مشاكل عدة، كالغش واألخطاء، وفشل األنظمة 

 والبرمجيات.
4.08 81.67 10.657 0.000 

زيادة كفاءة نظام الرقابة الداخمية من خبلل وضع تساىم في  27
ضوابط واجراءات تمنع الوصول غير المصرح بو بيدف 

 السرقة.
4.12 82.33 8.864 0.000 

زيادة كفاءة نظام الرقابة الداخمية من خبلل وضع تساىم في  28
حماية كافية لممكونات المادية ضوابط رقابية تعمل عمى 

 والبرمجية لنظم المعمومات المحاسبية.
4.00 80.00 7.951 0.000 

زيادة كفاءة نظام الرقابة الداخمية من خبلل وضع تساىم في  29
ضوابط رقابية تعمل عمى ضمان ودقة وسبلمة التشغيل 

 لكتروني لمبيانات.اإل
4.00 80.00 7.556 0.000 

 0.000 20.248 82.37 4.12 جميع الفقرات 

 2.0" تساوي 59ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
 

في ظل تطور الخدمات  مدى فاعمية وكفاءة نظم المعمومات المحاسبيةالدراسة : محاور تحميل 
 .المصرفية اإللكترونية

( والذي يبين آراء أفراد 5.4لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار   
الدراسة وتبين النتائج أن المتوسط الحسابي لجميع المحاور تساوي  عينة الدراسة في جميع محاور

 t% " وقيمة 60الوزن النسبي المحايد "  من كبرأ% وىي 82.67 يساوي والوزن النسبي 4.13
والقيمة االحتمالية  2.0الجدولية والتي تساوي  tكبر من قيمة أوىي  23.707المحسوبة تساوي
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فاعمية وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية في  مما يدل عمى 0.05من  قلأوىي  0.000 تساوي
 ظل تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية.

  

د عنو الخدمات المصرفية يعزو الباحث ىذه النتيجة كنتيجة لمتطور التكنولوجي السريع والذي تول  
اإللكترونية، التي بدورىا انعكست عمى زيادة فاعمية ومن ثم كفاءة نظم المعمومات المحاسبية لدى 

 المصارف التجارية العاممة في قطاع غزة.
 

 (5.4جدول )                                     
  المعمومات المحاسبيةتحميل محاور الدراسة )مدى فاعمية وكفاءة نظم              

 في ظل تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية(                      

 عنوان المحور المحور
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 0.000 24.870 82.97 4.15 فاعمية نظم المعمومات المحاسبية 1

 0.000 20.248 82.37 4.12 كفاءة نظم المعمومات المحاسبية 2

 0.000 23.707 82.67 4.13 جميع المحاور 

 2.0" تساوي 59ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
 

 بين 05.0عند مستوى داللة يوجد فروقات ذات داللة إحصائية :  الفرضية الثالثة
وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية في ظل متوسطات استجابات المبحوثين حول مدى فاعمية 

تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية تعزى الى البيانات الشخصية )المؤىل العممي، التخصص، 
  سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي، مكان العمل(.

 

 ويتفّرع من ىذه الفرضية عدة فرضيات فرعية كما يمي:
 

متوسطات استجابات  بين 05.0عند مستوى داللة يوجد فروقات ذات داللة إحصائية  -
المبحوثين حول مدى فاعمية وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية في ظل تطور الخدمات 

 .مؤىل العمميإلى الالمصرفية اإللكترونية تعزى 
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الختبار الفروق في متوسط استجابة أفراد العينة حول  tالختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار  
تعزى  مدى فاعمية وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية في ظل تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية

( ويتبين أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور 5.5الى المؤىل العممي والنتائج مبينة في جدول رقم )
أقل من  ىيو  1.137- المحسوبة المطمقة  تساوي tوقيمة   0.05من  وىي أكبر 0.260 تساوي
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  مما يدل عمى عدم 2.0الجدولية والتي تساوي  tقيمة 
مدى فاعمية وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية في حول استجابة أفراد العينة في  05.0داللة 

 .الى المؤىل العممي تعزى الخدمات المصرفية اإللكترونيةظل تطور 
  

لى قدرة أفراد العينة عمى الفيم الدقيق لمفردات االستبانة كونيم مؤىمين بدرجة إويعزو الباحث ذلك  
 مناسبة لئلجابة عمى االستبانة.    

 

 (5.5جدول )

 لمفروق في استجابة أفراد العينة حول مدى فاعمية وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية t اختبار نتائج
 لى المؤىل العمميإفي ظل تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية تعزى  

 tقيمة  الوسط الحسابي العدد المؤىل العممي البيان

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

 4.130 52 بكالوريوس فاعمية نظم المعمومات المحاسبية
-1.011 0.316 

 4.267 8 ماجستير
 4.094 52 بكالوريوس كفاءة نظم المعمومات المحاسبية

-1.121 0.267 
 4.276 8 ماجستير

 جميع المحاور
 0.260 1.137- 4.112 52 بكالوريوس

 4.272 8 ماجستير

 2.0" تساوي 58و درجة حرية "  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

متوسطات استجابات  بين 05.0عند مستوى داللة يوجد فروقات ذات داللة إحصائية  -
المبحوثين حول مدى فاعمية وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية في ظل تطور الخدمات 

 لى التخصص .إتعزى  المصرفية اإللكترونية

الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي الختبار الفروق في متوسطات  
مدى فاعمية وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية في ظل تطور الخدمات العينة حول استجابة أفراد 
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 ( والذي يبين أن5.6الى التخصص، والنتائج مبينة في جدول رقم ) تعزى المصرفية اإللكترونية
المحسوبة تساوي    Fوقيمة  0.05من  وىي أقل 0.001تساوي القيمة االحتمالية لجميع المحاور

فروق في  مما يدل عمى وجود 2.77الجدولية والتي تساوي  Fوىي أكبر من قيمة  6.612
مدى فاعمية وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية في ظل تطور الخدمات استجابة أفراد العينة حول 

( ان الفروق بين 5.7تعزى الى التخصص ويبين اختبار شفيو جدول رقم ) اإللكترونيةالمصرفية 
فئتي " عموم مالية ومصرفية "، و" محاسبة "  ولصالح الفئة " محاسبة " كما توجد فروق بين فئتي 
 " عموم مالية ومصرفية "، و" إدارة أعمال "  ولصالح الفئة " إدارة أعمال "  و توجد فروق بين فئتي

 .عمال "" الحاسوب"، و" إدارة أعمال "  ولصالح الفئة " إدارة أ
 

 يعزو الباحث الفروق بينو  
  

ذلك كون المحاسبة و ولصالح الفئة " محاسبة "،  فئتي " عموم مالية ومصرفية "، و " محاسبة " -1
 .العموم المالية والمصرفيةأكثر تخصصًا بنظم المعمومات المحاسبية من 

 

، وذلك ولصالح الفئة " إدارة أعمال " " عموم مالية ومصرفية "، و " إدارة أعمال "بين فئتي  -2
 كون فئة إدارة األعمال تيتم بدرجة أكبر بالنواحي اإلدارية والمخرجات النيائية لمنظم.

 

بين فئتي " الحاسوب "، و " إدارة أعمال " ولصالح الفئة " إدارة أعمال "، كون  تخصص  -3
بالتصميم وتحميل النظم، في حين أن إدارة األعمال تيتم بالنتائج والمخرجات لتمك الحاسوب ييتم 

 النظم.
 

 (5.6جدول )
مدى فاعمية في متوسطات استجابة أفراد العينة حول  (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي 

 التخصص لىإتعزى  ةوكفاءة نظم المعمومات المحاسبية في ظل تطور الخدمات المصرفية اإللكتروني
 مصدر التباين عنوان المحور

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 فاعمية نظم المعمومات المحاسبية
 0.638 3 1.914 بين المجموعات

6.345 
 

0.001 
 0.101 56 5.632 داخل المجموعات 

  59 7.546 المجموع

 المعمومات المحاسبيةكفاءة نظم 
 0.823 3 2.469 بين المجموعات

5.533 
 

0.002 
 

 0.149 56 8.331 داخل المجموعات
  59 10.800 المجموع

 جميع المحاور
 0.705 3 2.116 بين المجموعات

6.612 
 

0.001 
 

 0.107 56 5.974 داخل المجموعات
  59 8.090 المجموع

 3.22تساوي  0...( ومستوى داللت 00، 2الجدوليت  عند درجتي حريت )  Fقيمت 
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 (5.7جدول )
 اختبار شفيو لمفروق بين المتوسطات حسب متغير التخصص

 المحور
الفرق بيت 
 إدارة أعمال محاسبة المتوسطات

عموم مالية 
 ومصرفية

 حاسوب

 فاعمية نظم المعمومات المحاسبية

 *0.522 0.453 0.003  محاسبة

 *0.520 0.451  0.003- إدارة أعمال

 0.069  0.451- 0.453- عموم مالية ومصرفية

  0.069- *0.520- *0.522- حاسوب

 كفاءة نظم المعمومات المحاسبية

 0.472 0.616 0.207-  محاسبة

 *0.679 *0.823  0.207 إدارة أعمال

  *0.823- *0.616- عموم مالية ومصرفية
-

0.144 

  0.144 0.679- 0.472- حاسوب

 جميع المحاور

 0.497 *0.535 0.102-  محاسبة

 *0.599 *0.637  0.102 إدارة أعمال

  *0.637- *0.535- عموم مالية ومصرفية
-

0.037 

  0.037 *0.599- 0.497- حاسوب

 

متوسطات استجابات  بين 05.0عند مستوى داللة يوجد فروقات ذات داللة إحصائية  -
المبحوثين حول مدى فاعمية وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية في ظل تطور الخدمات 

 لى سنوات الخبرة.إتعزى  المصرفية اإللكترونية

الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي الختبار الفروق في متوسطات  
ية وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية في ظل تطور الخدمات مدى فاعمالعينة حول استجابة أفراد 

( والذي يبين أن 5.8لى سنوات الخبرة ، والنتائج مبينة في جدول رقم )إ تعزى المصرفية اإللكترونية
المحسوبة تساوي   Fوقيمة  0.05وىي أقل من  0.036القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي  

مما يدل عمى وجود فروق في  2.77 الجدولية والتي تساوي Fوىي أكبر من قيمة  3.052
مدى فاعمية وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية في ظل تطور الخدمات حول أفراد العينة استجابة 

ن الفروق أ( 5.9ويبين اختبار شفيو جدول رقم ) الخبرة  لى سنواتإتعزى  المصرفية اإللكترونية
 سنة فأكثر " . 15ولصالح الفئة "  سنة فأكثر " 15"  و سنوات " 10-6" من  بين فئتي
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 15ولصالح الفئة "  سنة فأكثر " 15"  و سنوات " 10-6" من  يعزو الباحث الفروق بين فئتيو   
 ، كون المبحوثين  قد جمعوا  بين الخبرات العممية والعممية.سنة فأكثر "

   

 (5.8جدول )
مدى فاعمية في متوسطات استجابة أفراد العينة حول  (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي 

 لى سنوات الخبرةإتعزى  وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية في ظل تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية

مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 المعمومات المحاسبيةفاعمية نظم 
 0.398 3 1.193 بين المجموعات

3.505 
 

0.021 
 

 0.113 56 6.354 داخل المجموعات

  59 7.546 المجموع

 كفاءة نظم المعمومات المحاسبية
 0.372 3 1.117 بين المجموعات

2.154 
 

0.104 
 

 0.173 56 9.683 داخل المجموعات

  59 10.800 المجموع

 المحاورجميع 
 0.379 3 1.137 بين المجموعات

3.052 
 

0.036 
 

 0.124 56 6.953 داخل المجموعات

  59 8.090 المجموع

  2.77تساوي  0.05( ومستوى داللة 56، 3الجدولية  عند درجتي حرية )  Fقيمة 

 (5.9جدول )
 اختبار شفيو لمفروق بين المتوسطات حسب متغير سنوات الخبرة

الفرق بيت  المحور
 المتوسطات

سنوات  5
 فأقل

-6من 
 سنوات 10

-11من 
 سنة 15

سنة  15
 فأكثر

 فاعمية نظم المعمومات المحاسبية

 0.134- 0.069- 0.240  سنوات فأقل 5

 *0.374- 0.309-  0.240- سنوات 10-6من 

 0.065-  0.309 0.069 سنة 15-11من 

  0.065 *0.374 0.134 سنة فأكثر 15

 نظم المعمومات المحاسبيةكفاءة 

 0.210- 0.166- 0.133  سنوات فأقل 5

 *0.343- 0.299-  0.133- سنوات 10-6من 

 0.044-  0.299 0.166 سنة 15-11من 

  0.044 *0.343 0.210 سنة فأكثر 15

 جميع المحاور

 0.172- 0.117- 0.187  سنوات فأقل 5

 *0.358- 0.304-  0.187- سنوات 10-6من 

 0.054-  0.304 0.117 سنة 15-11من 

  0.054 *0.358 0.172 سنة فأكثر 15
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متوسطات استجابات  بين 05.0عند مستوى داللة يوجد فروقات ذات داللة إحصائية  -
المبحوثين حول مدى فاعمية وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية في ظل تطور الخدمات 

 لى المسمى الوظيفي .إتعزى  المصرفية اإللكترونية

 متوسطات فً قالختبار الفروتحلٌل التباٌن األحادي الختبار هذه الفرضٌة تم استخدام اختبار  

مدى فاعلٌة وكفاءة نظم المعلومات المحاسبٌة فً ظل تطور الخدمات استجابة أفراد العٌنة حول 

( والذي .0.1مبٌنة فً جدول رقم )، والنتائج لى المسمى الوظٌفً إتعزى  المصرفٌة اإللكترونٌة

المحسوبة  Fوقٌمة   0...من  وهً أكبر .2...ٌبٌن أن القٌمة االحتمالٌة لجمٌع المحاور تساوي 

مما ٌدل على عدم وجود   3.22 الجدولٌة والتً تساوي Fوهً أقل من قٌمة  22...تساوي 

ومات المحاسبٌة فً ظل تطور مدى فاعلٌة وكفاءة نظم المعلفً استجابة أفراد العٌنة حول فروق 

 .لى المسمى الوظٌفً إتعزى  الخدمات المصرفٌة اإللكترونٌة

ويعزو الباحث ذلك كنتيجة لقيام المصارف بالعمل عمى التطوير الميني والعممي لموظفييا عمى   
المسميات الوظيفية،  وىذا ما يتضح من خبلل كون عينة الدراسة لدييا القدرة والكفاءة  اختبلف

 لئلجابة عمى االستبانة بغض النظر عن المسمى الوظيفي. 
 

 (5.10جدول )
في متوسطات استجابة أفراد العينة حول مدى فاعمية  (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي 

 الوظيفي وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية في ظل تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية تعزى الى المسمى

مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 المعمومات المحاسبيةفاعمية نظم 
 0.130 3 0.391 بين المجموعات

1.021 
 

0.390 
 

 0.128 56 7.155 داخل المجموعات

  59 7.546 المجموع

 كفاءة نظم المعمومات المحاسبية
 0.111 3 0.332 بين المجموعات

0.592 
 

0.623 
 

 0.187 56 10.468 داخل المجموعات

  59 10.800 المجموع

 المحاورجميع 
 0.116 3 0.347 بين المجموعات

0.837 
 

0.479 
 

 0.138 56 7.743 داخل المجموعات

  59 8.090 المجموع

 2.77تساوي  0.05( ومستوى داللة 56، 3الجدولية  عند درجتي حرية )  Fقيمة 
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متوسطات استجابات  بين 05.0عند مستوى داللة يوجد فروقات ذات داللة إحصائية  -
المبحوثين حول مدى فاعمية وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية في ظل تطور الخدمات 

 .لى مكان العملإتعزى  المصرفية اإللكترونية

الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي الختبار الفروق في متوسطات  
وكفاءة نظم المعلومات المحاسبٌة فً ظل تطور الخدمات  مدى فاعلٌةاستجابة أفراد العينة حول 

( والذي يبين 5.11لى مكان العمل ، والنتائج مبينة في جدول رقم )إتعزى  المصرفٌة اإللكترونٌة
المحسوبة  Fوقيمة  0.05من  وىي أقل 0.009أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي 

فروق في  عمى وجود مما يدل 3.15 ية والتي تساويالجدول Fوىي أكبر من قيمة  5.102تساوي 
مدى فاعلٌة وكفاءة نظم المعلومات المحاسبٌة فً ظل تطور الخدمات استجابة أفراد العينة حول 

ن الفروق أ( 5.12تعزى الى مكان العمل ويبين اختبار شفيو جدول رقم ) المصرفٌة اإللكترونٌة
المحاسبة "  ولصالح الفئة " دائرة المحاسبة " كما توجد دائرة  بين فئتي " دائرة الحاسوب "، و "

 ".دائرة التدقيق "  ولصالح الفئة " دائرة التدقيق  فروق بين فئتي " دائرة الحاسوب "، و "
 

 إلى:ويعزو الباحث ذلك 
 

 . كثر اىتماما بمدى تطوير نظم المعمومات المحاسبيةكون دائرتي المحاسبة والتدقيق األ -1
 

 دائرة الحاسوب فقد تيتم بالنواحي البرمجية والفنية من تصميم وتحميل لتمك النظم.أما   -2
  وىذا ما يعزز من االعتماد عمى نتائج الدراسة. 
  

 (5.11جدول )
في متوسطات استجابة أفراد العينة حول مدى فاعمية  (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي 

 لى مكان العملإوكفاءة نظم المعمومات المحاسبية في ظل تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية تعزى 

مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 المعمومات المحاسبيةفاعمية نظم 
 0.735 2 1.470 بين المجموعات

6.897 
 

0.002 
 0.107 57 6.076 داخل المجموعات 

  59 7.546 المجموع

 كفاءة نظم المعمومات المحاسبية
 0.528 2 1.057 بين المجموعات

3.092 
 

0.053 
 

 0.171 57 9.743 داخل المجموعات
  59 10.800 المجموع

 المحاورجميع 
 0.614 2 1.228 بين المجموعات

5.102 
 

0.009 
 

 0.120 57 6.862 داخل المجموعات
  59 8.090 المجموع

 3.15تساوي  0.05( ومستوى داللة 57، 2الجدولية  عند درجتي حرية )  Fقيمة 
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 (5.12جدول )
 اختبار شفيو لمفروق بين المتوسطات حسب متغير مكان العمل

 دائرة الحاسوب دائرة التدقيق دائرة المحاسبة بيت المتوسطاتالفرق  المحور

 فاعمية نظم المعمومات المحاسبية
 *0.481 0.089  دائرة المحاسبت

 *0.391  0.089- دائرة التدقيق

  *0.391- *0.481- دائرة الحاسوب

 كفاءة نظم المعمومات المحاسبية
 *0.387 0.009-  دائرة المحاسبت

 *0.396  0.009 التدقيقدائرة 

  *0.396- *0.387- دائرة الحاسوب

 جميع المحاور
 *0.434 0.040  دائرة المحاسبت

 *0.393  0.040- دائرة التدقيق

  *0.393- *0.434- دائرة الحاسوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 

 

 السادسالفصل 

 النتائج والتوصيات

 

 النتائج        1-5
 التوصيات       2-5
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 نتائج الدراسة  5-.
 

 في ضوء اإلطار النظري ومناقشة الفرضيات يمكن استخبلص النتائج التالية:
 

تتسم نظم المعمومات المحاسبية المطبقة في المصارف التجارية العاممة في قطاع غزة  أن -1
 بالفاعمية في ظل تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية، ويتضح ذلك من خبلل:

 

  مخرجات نظم المعمومات المحاسبية بتوفير معمومات تتصف بالجودة، تمبي مساىمة
 احتياجات متخذي القرارات داخل وخارج المصرف.

 

 .المساىمة في تحسين األداء وتخفيض تكاليف المدخبلت وعمميات المعالجة لمبيانات 
 

  والتدقيق المراجعةالعمل عمى تحسين اجراءات. 
 

 بية في التكيف مع العوامل البيئية المؤثرة، والموائح والقوانين مساعدة نظم المعمومات المحاس
 التي تصدرىا الجيات المختصة.

 

  نظم المعمومات المحاسبية من خبلل لممكونات المادية لالمساعدة في توفير الحماية البلزمة
 إجراءات أمنية لمنع اختراق ىذه النظم.

 

  بالييكل التنظيمي لممصرف، من خبلل المساعدة عمى ارتباط نظم المعمومات المحاسبية
 استخدام المعمومات الناتجة عن تمك النظم في خدمة مختمف اإلدارات.

 

  عداد خطط لتحسين المساعدة في دعم النظم الفرعية الخاصة بالموازنات التخطيطية، وا 
 العمل. 

 

غزة تتسم    أن نظم المعمومات المحاسبية المطبقة في المصارف التجارية العاممة في قطاع -2
 بالكفاءة في ظل تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية، ويتضح ذلك من خبلل:

 

 نجاز المعامبلت المالية وقيدىا محاسبيًا،  عمىنظم المعمومات المحاسبية  قدرة معالجة وا 
 وبدرجة عالية من السرعة والدقة.

 

  المعمومات بسرعة عالية اتسام نظم المعمومات المحاسبية بالقدرة عمى تخزين واسترجاع
 وعند الحاجة من خبلل أقل وقت وجيد مبذولين.

 

  تحسين الكفاءة التشغيمية وبأقل التكاليف الممكنة، بتغطية أكبر مساحة ممكنة من الوظائف
 داخل المصرف وتخفيض عدد العاممين.

 

 ية العامة.المساىمة في زيادة كفاءة نظام الرقابة الداخمية من خبلل تطوير الضوابط الرقاب 
 

 .المساىمة باتسام مخرجات نظم المعمومات المحاسبية بدرجة عالية من الجودة 
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  المساىمة في تحقيق درجة عالية من الترابط والتكامل بين اإلدارات من خبلل بناء قاعدة
 معمومات استراتيجية.

 

 المساعدة في تمكن نظم المعمومات المحاسبية من التعامل مع األنشطة المصرفية 
 المتطورة.

 

  تحقيق ميزة تنافسية عالية، من خبلل تمبية احتياجات العمبلء وتحسين اجراءات الوصول
 بأسرع وقت وأقل التكاليف.

 

نتيجة لواقع الخدمات المصرفية اإللكترونية المقدمة من قبل المصارف التجارية العاممة في -3
 قطاع غزة تبين أن:

 

  ل تمك المصارف المصرفية اإللكترونية المقدمة من ِقب  ىناك زيادة في معدل النمو لمخدمات
 وبازدياد مستمر.

 

  بالرغم من تبني المصارف العاممة في قطاع غزة لمخدمات المصرفية اإللكترونية إال أن
قدمة، إضافة إلى أن ىناك تفاوت في تقديم تمك الخدمات من مصرف ىناك خدمات غير م  

 آلخر.  
 

التجارية في قطاع غزة يتمتعون بقدرات عممية متخصصة، وذوي العاممون في المصارف -4
 كفاءات عالية.

 

أفراد العينة  في استجابة 05.0عند مستوى داللة  فروق ذات داللة إحصائية ال توجد -5
مدى فاعمية وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية في ظل تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية حول 
 (.والمسمى الوظيفي المؤىل العممي)البيانات الشخصية لى إ تعزى

 
 التوصيات 2-5

 

 -في ضوء النتائج السابقة والتي توصل إلييا الباحث، يمكن تقديم التوصيات التالية: 
 

ضرورة العمل عمى تطوير عناصر نظم المعمومات المحاسبية، كون نظم المعمومات المحاسبية  -1
الركائز المكونة لمييكل التنظيمي لممصرف، حيث أنيا ترتبط بوجود العمل ركيزة ميمة من 

 المصرفي.
  

العمل عمى زيادة االستثمار في تكنولوجيا المعمومات ومواكبة التطورات التكنولوجيا، من خبلل  -2
من لكترونية الحديثة والم عتمدة من قبل المصارف العالمية لما لذلك تقديم الخدمات المصرفية اإل

 نظم المعمومات المحاسبية. زيادة فاعمية وكفاءةفي دور 
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كنتيجة لتطور الخدمات  العمل عمى تطوير الضوابط الرقابية العامة لنظم المعمومات المحاسبية-3
 المصرفية اإللكترونية المقدمة.

 

عمى تمك  العمل عمى توعية العمبلء بأىمية الخدمات المصرفية اإللكترونية بيدف زيادة اإلقبال -4
 الخدمات.

 

سرعة توفير البنية التحتية لتطبيق الخدمات المصرفية بالعمل عمى  قيام سمطة النقد الفمسطينية  -5
اإللكترونية الغير مطبقة، والعمل عمى إلزام المصارف بتطبيق تمك الخدمات، لمواكبة التطورات 

 التكنولوجيا الحديثة.
 

لجميع التخصصات وبمختمف اإلدارات في مجال و مين العمل عمى عقد دورات تدريبية لمعام -6
 نظم المعمومات المحاسبية بيدف زيادة قدرتيم عمى تطوير تمك النظم.
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لكترونية عمى تطوير أنظمة المعمومات ثر استخدام التجارة اإل أ ،(2004) توفيق، محمد شريف
 ،لكترونيةالمصري لوسائل الدفع اإل  المحاسبية: دراسة اختبارية عمى تشغيل القطاع المصرفي

 كمية التجارة، جامعة الزقازيق.

مؤتمر  ،لكترونية وَاثارىا عمى المصارف المركزيةالنقود اإل  ،(2004) الجرف، محمد سعدو
 ردنية الياشمية.ربد، المممكة األإجامعة اليرموك،  ،2004/تموز/14-12القانون والحاسوب، 

أدوات تكنولوجيا المعمومات ودورىا في كفاءة وفاعمية (. 2009) لقمان سعيد،و براىيم إ الجزراوي،
  ، بغداد، العراق.(75)دارة واالقتصاد، العدد مجمة اإل ،المعمومات المحاسبية

دار المناىج لمنشر  ،النظم المحاسبية في البنوك وشركات التأمين ،(2007) جعفر، عبداإللو نعمة
  .ردناأل ،عمان ،ولىالطبعة األ ،والتوزيع

 مدى فاعمية نظم المعمومات المحاسبية في المصارف التجارية ،(2010) دمون طارقأجل، 
، وسط، عمانرسالة ماجستير منشورة، جامعة الشرق األ ،دارةىمية من وجية نظر اإلالعراقية األ

 ردن.األ
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، والتوزيع: دار صفاء لمنشر ،الريادية في المحاسبة والتدقيق ،(2011) حمد حمميأجمعة، 
 ، األردن.عمان ،ولىالطبعة األ

دار  ،نظم المعمومات المحاسبية مدخل تطبيقي معاصر ،(2007) وآخرون حمد حمميأجمعة، 
  ، األردن.ولى، عمانالطبعة األ ،المناىج لمنشر والتوزيع

دار الفكر الجامعي  ،لكترونيةالبنوك اإل  ،(2005) الجنبييي، ممدوح محمدو  لجنبييي، منير محمدا
 .مصر سكندرية،اإل ،لمطباعة والنشر

، (7)(، العدد19ردن، المجمد )مجمة البنوك في األ ،لكترونيةالتجارة اإل  ،(2000) محفوظجودة، 
 ردن.عمان، األ

العالقة بين الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية وقواعد (. 2011) الجوىر، كريمة عمي
 الجامعة المستنصرية. (90)دارة واالقتصاد العدد مجمة اإل ،دارةالحوكمة لمجمس اإل

الطبعة ، دار البداية ناشرون وموزعون ،محاسبة البنوك ،(2010) وديان، لؤيو  الحدرب، زىير
 .ردنعمان، األ ،ولىاأل

دار صفاء ، عمالدارة المعرفية في منظمات األاستراتيجيات اإل ،(2005) حسن، حسين عجبلن
  .ردناأل، عمان ،لمنشر والتوزيع

، دار وائل ،مدخل كمي واستراتيجي معاصر -إدارة البنوك ،(2000) الدوري، مؤيدو  لحسني، فبلحا
  ، األردن.عمان

ورقة بحث مقدمة في المؤتمر العممي  ،العمميات المصرفية ،(2002) الحسين، حسين شحادة
 .، بيروت ،لبنانالسنوي لكمية الحقوق جامعة بيروت العربية

  .القاىرة، مصر ،مكتبة عين شمس ،ساسيات نظم المعموماتأ ،(2005) يحي مصطفى حممي،

الدار ، (لكترونية )المفاىيم والتجارب والتحدياتإل التجارة ا ،(2003) ، طارق عبدالعالمادح
 .سكندريةاإل ،الجامعية

تكنولوجيا المعمومات وأثرىا عمى العممية (. 2005) الشحاذ، عبدالرزاق قاسمو  حمدان، عبدالناصر
 ردن.، األ(1)، العدد (5)مجمة الرابطة، المجمد  ،المحاسبية
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الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية وأثرىا عمى تقييم  (،2009) حميدي، زينب عباس
 (.75)العدد ، دارة واالقتصادمجمة اإل، اضرار الحرب

دار  ،التطبيقات العممية-طار الفكريالنظرية المحاسبية: اإلمدخل  ،(2009) حنان، رضوان حموة
 .ردناأل ،عمان ،الطبعة الثانية ،وائل لمنشر والتوزيع

مدى تقبل مدققي الحسابات الستخدام تكنولوجيا  ،(2003) صيام، وليدو  خداش، حسام الدين
مجمة دراسات  ،ردناأل المعمومات في التدقيق دراسة ميدانية عمى مكاتب التدقيق الكبرى في 

 .(2) ، العدد(30) دارية، المجمدالعموم اإل

 ،المحاسبة كنظام معمومات ،(2013) ىبلل، عبداهلل عبدالعظيمو الدىراوي، كمال الدين مصطفى 
 ، مصر.سكندريةاإل ،دار التعميم الجامعي

المصرفي معوقات تطبيق الصيرفة اإللكترونية في القطاع (، 2010ومرىون، مثال )ذنون، نبيل 
 (، بغداد، العراق.   25، العدد )العربي، مجمة بغداد لمعموم االقتصادية

 

لكترونية في عصرنة الجياز دور تكنولوجيا الخدمات المصرفية اإل  ،(2012) رابح، عرابة
 .(8)نسانية، العدد جتماعية واإلاألكاديمية لمدراسات اإلالمجمة  ،المصرفي الجزائري

البيان لمطباعة والنشر  ،قتصاديات النقود والبنوكإ ،(2001) فرج عزت،و  راضي، عبدالمنعم
 .سكندرية، مصراإل،

، رسالة (، أثر تكنولوجيا المعمومات عمى الموارد البشرية في المؤسسة2005رايس، مراد )
 ماجستير غير منشورة، كمية العموم اإلقتصادية وعموم التيسير، جامعة الجزائر، الجزائر.  

دار المسيرة  ،نظم المعمومات المحاسبية ،(2011) الذيبة، زياد عبدالحميمو الرمحي، نضال محمود 
 .ردناأل، ولى،عمانالطبعة األ ،لمنشر والتوزيع

ثر جودة الخدمات المصرفية في تقوية العالقة بين المصرف أ ،(2011) الروايدة، رمزي طبلل
جنبية في مدينة ردنية والمصارف األمصارف األ دراسة مقارنة عمى عينة من زبائن ال -وزبائنو

 ردن.عمان، األ، وسطعمال، جامعة الشرق األ، كمية األغير منشورة : رسالة ماجستير،عمان

دار المناىج لمنشر  ،داريةساسيات نظم المعمومات اإلأ ،(2012) وآخرون السالمي، عبلء
 .ردناأل عمان، ،الطبعة الرابعة ،والتوزيع
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 ، المؤسسة الحديثة لمكتاب،لكتروني في البمدان العربيةالعمل المصرفي اإل (، 2006سفر، أحمد )
 طرابمس، لبنان. 

 

أثر التطورات المالية والنقدية في نياية القرن العشرين عمى  ،(2006) سبلم، عبدالرزاق
قتصادية، جامعة الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموم اإل ،قتصاديات الدول العربيةإ

 الجزائر.

 فمسطين.  ،رام اهلل ،ا ب ،2012لعام  التقرير السنوي ،2013 سمطة النقد الفسطينية

لكترونية ومخاطرىا ووسائل الرقابة عمييا: دراسة نظم الدفع اإل  ،(2009) شاىين، عمي عبداهلل
 .، فمسطينسبلمية بغزةالجامعة اإلكمية التجارة،  ،تطبيقية عمى بنك فمسطين

 ،سالميةمحاسبة العمميات المصرفية في المصارف التجارية واإل ،(2010) شاىين، عمي عبداهلل
 .، فمسطينغزة ،الطبعة الثالثة ،مكتبة الطالب الجامعي

العوامل المؤثرة في كفاءة وفاعمية نظم المعمومات المحاسبية  ،(2012) شاىين، عمي عبداهلل
، غزةبسبلمية كمية التجارة، الجامعة اإل ،مسطينفالمحوسبة في المصارف التجارية العاممة في 

 .فمسطين

 ،الرقابة المصرفية والضبط الداخمي في ظل العمل المصرفي، (2004) حمدأمحمود الشرقاوي، 
 .تبيرو (، 280) ، جمعية اتحاد المصارف العربية، العددةمجمة اتحاد المصارف العربي

 .اإلسكندرية، مصر ،الدار الجامعية، الطبعة الثانية ،اإلدارة المعاصرة ،(1997) شريف، عمي

ردن، مجمة البنوك في األ ،لكترونيةدور البنوك في التجارة اإل  ،(2004) شعبان، إياد عبداهلل
 .(23)، المجمد (5)ردن، العدد البنوك في األجمعية 

دوات األ -لكترونيةالصيرفة اإل  ،(2008) عبدالفتاح زىير العبدالبلت،و الشمري، ناظم محمد 
 .ردناأل عمان،، دار وائل لمنشر والتوزيع ،والتطبيقات ومعيقات التوسع

دار  ،اتخاذ القرارات اإلداريةدور نظم وتكنولوجيا المعمومات في  ،(2011) الشوابكة، عدنان عواد
 .ردناأل، عمان ،اليازوري العممية لمنشر والتوزيع

الطبعة ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،لكترونيوسائل الدفع اإل  ،(2008) الشورة، جبلل عايد
 .ردنعمان، األ، ولىاأل
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القاىرة،  ،دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع ،أدوات وتقنيات مصرفية ،(2001) صادق، مدحت
 .مصر

 دار وائل لمنشر. ،لكترونيةالمسئولية في العمميات المصرفية اإل  ،(2003) الصمادي، حازم نعيم

عمال في تطوير نظم المعمومات مدى اسيام تطبيقات ذكاء األ ،(2012) صيام، وليد زكريا
عمال اء األالمؤتمر العممي السنوي الحادي عشر ذك ،ردنيةالمحاسبية في البنوك التجارية األ 

دارية، قتصاد والعموم اإلردنية، كمية االجامعة الزيتونة األ ،2012ابريل  26-23واقتصاد المعرفة، 
 .ردنعمان، األ

 

لكترونية ووسائل سيام التجارة اإل إمدى  ،(2007) الميندي، محمد عبداهللو  صيام، وليد زكريا
دراسات  ،ردنيةاأل تصال الحديثة في تطوير نظم المعمومات المحاسبية في البنوك التجارية اإل 

 .(1د )، العد(34) ردنية، المجمدعمادة البحث العممي، الجامعة األ دارية،العموم اإل

، دارة تكنولوجيا المعموماتإ -داريةلى نظم المعمومات اإلإالمدخل  ،(2009) الطائي، محمد عبد
 .عمان، ردناأل، الطبعة الثانية ،لمنشر والتوزيع دار وائل

، سكندريةاإل ،دار الفكر الجامعي، نترنتإدارة البنوك في بيئة العولمة واإل  ،(2007) طو، طارق
 .مصر

مؤسسة  ،مدخل استراتيجي متكامل -دارة الموارد البشريةإ ،(2006) وآخرون العبادي، ىاشم
 .ردناأل ،عمان، الوراق لمنشر والتوزيع

الجديد من أعمال المصارف من الوجيتين القانونية  ،(2002) حمدأعبدالخالق، السيد 
 .بيروت، لبنان ولى،الجزء الثاني، الطبعة األ ،منشورات الحمبي القانونية ،قتصاديةواإل

 -تطور الخدمات المصرفية ودورىا في تفعيل النشاط االقتصادي ،(2011) عبدالرحيم، نادية
 .3رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر ، ائردراسة حالة الجز 

، لكترونيةلكترونية في تطوير التجارة اإل دور البنوك اإل  ،(2010) محمد، زيدانو  عبدالقادر، بريش
 .الشمف، الجزائر، جامعة حسيب بوعمي
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ثرىا عمى كفاءة وفاعمية نظم أالبيئة المصرفية و  ،(2007) قطنانني، خالدو  مينأعبداهلل، خالد 
ردنية لمعموم المجمة األ ،ردناأل دراسة تحميمية عمى المصارف التجارية في  -المعمومات المحاسبية

 .(1)، العدد (10)التطبيقية، المجمد 

لكترونية في المصارف مدى توافر متطمبات تطبيق الصيرفة اإل  ،(2012) العزاوي، محمد زىير
 .، العراقماجستير غير منشورة، جامعة كرببلءرسالة ، العراقية

، الطبعة الثانية ،نظام المعمومات المحاسبي في البنوك التجارية ،(1993) العمروسي، محمد
 .مصر، القاىرة

تجربة سمطة النقد الفسطينية في مجال تطوير البنية  ،(2013) عودة، سيف الدين يوسف
لى أمانة مجمس محافظي صندوق النقد إورقة عمل مقدمة  ،التحتية لمقطاع المالي والمصرفي

 .بحاث والسياسات النقديةسمطة النقد الفمسطينية، دائرة األ ،العربي

مدى تأثير العوامل البيئية والتنظيمية والسموكية والتكنولوجية  ،(2007) فاضل، عبدالكريم محمد
رسالة  ،في الجميورية اليمنية عمى فاعمية نظم المعمومات المحاسبية لدى البنوك التجارية

 ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، األردن.

 ،ولىالطبعة األ ،الدار العربية لمعموم ،نترنتالعمل المصرفي عبر اإل  ،(2001) قاحوش، نادر الفرد
 .بيروت

 ثر تقانة المعمومات في تطوير نظم عمميات المصارفأ ،(2012) حمدأالعمي، و  قاسم، عبد الرزاق
 .(1)، العدد (28)مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية، المجمد  ،العامة في سورية

الدار العممية الدولية  ،نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة ،(2003) قاسم، عبدالرزاق محمد
  .ردناأل عمان،، يع ودار الثقافة لمنشر والتوزيعلمنشر والتوز 

مكتبة دار الثقافة  ،تحميل وتصميم نظم المعمومات المحاسبية ،(2004) قاسم، عبدالرزاق محمد
 .ردناأل ،عمان ،ولىالطبعة األ ،لمنشر والتوزيع 

مكتبة دار الثقافة  ،تحميل وتصميم نظم المعمومات المحاسبية ،(2006) قاسم، عبدالرزاق محمد
 .ردناأل ،عماناإلصدار الثاني،  ،ولىالطبعة األ ،لمنشر والتوزيع 

 



122 
 

لكترونية: دراسة تطبيقية نتشار الصيرفة اإل إالعوامل المؤثرة في  ،(2008) عدنان قدومي، ثائر
 .(2)، العدد  (11)ردنية لمعموم التطبيقية، المجمد المجمة األ ،عمى البنوك التجارية األردنية

شركات  أثر العولمة عمى نظم المعمومات المحاسبية لدى ،(2009) العبادي، ىيثمو  القشي، ظاىر
 .72مجمة المحاسبة واإلدارة والتأمين، جامعة القاىرة، العدد ،الخدمات المالية في األردن

ثر استخدام تكنولوجيا المعمومات عمى فاعمية نظام المعمومات أ ،(2005) القطاونة، عادل محمد
سيميا في بورصة عمان ضمن أدراسة عمى منشأت المصارف والتأمين المدرجة  -المحاسبي
 ردن.مالية والمصرفية، عمان األلكاديمية العربية لمعموم ارسالة دكتوراة، األ ،ولالسوق األ 

دار الثقافة لمنشر  ،داريةالمحاسبة اإل ،(1997) حنان، رضوان حموةو  كحالة، جبرائيل جوزيف
 .ردناأل، عمان ،ولىالطبعة األ ،والتوزيع

، الدار الجامعية ،التوافق الدوليمنظور  -نظرية المحاسبة ،(2006) مين السيدألطفي، 
  ، مصر.سكندريةاإل

المؤتمر العممي  ،لكترونيةاإل القواعد القانونية الناظمة لمصيرفة  ،(2002) متري، موسى خميل
 بيروت، لبنان. ،السنوي لكمية الحقوق بجامعة بيروت العربية

المحوسبة في اتخاذ أثر نظم المعمومات المحاسبية (، 2007) المخادمة، أحمد عبدالرحمن
 (. 13، مجمة المنارة، المجمد )دراسة تطبيقية عمى الشركات األردنية -القرارات االستثمارية

 

مكتبة المجتمع العربي لمنشر  ،نظم المعمومات المحاسبية ،(2007)وآخرون  مطيع، ياسر صادق
 .ردناأل، عمان ،ولىالطبعة األ ،والتوزيع

عمال بحوث مؤتمر األ ،الوجية القانونية لبطاقات االئتمان ،(2003) المغربي، ثناء أحمد
 مارات.دبي، اإل ،مارات العربية المتحدةجامعة اإل ،لكترونية بين الشريعة والقانونالمصرفية اإل

المؤتمر العممي الخامس، كمية العموم  ،لكترونيةالبنوك اإل (. 2007) معارفي، فريدةو  مفتاح، صالح
  ، األردن.2007يوليو  5-4جامعة فيبلدلفيا، من دارية والمالية، اإل

العوامل المؤثرة في نظام المعمومات المحاسبي ودوره في اتخاذ القرارات  ،(2009) ميده، ابراىيم
مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية ، ردنية، الشركات الصناعية األ سة ميدانيةدرا -االستراتيجية

 .(1)، العدد (25) والقانونية، المجمد
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لكترونية عمال اإل التجارة واأل -لكترونيةوسائل الدفع اإل  ،(2006) ا خرونو  النجار، فريد
 .سكندريةاإل ،الدار الجامعية ،المتكاممة

ثرىا عمى فاعمية القرارات في المصارف التجارية أنظم المعمومات و  ،(1990) النظاوي، محمد
 .، األردنرسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان ،ردنيةاأل 

براىيم، إيياب نظميو  نور، عبدالناصر إبراىيم دار المسيرة  ،المحاسبة المتوسطة ،(2011) ا 
 .ردناأل ،عمان ،ولىالطبعة األ ،لمنشر والتوزيع والطباعة
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 :لكترونيةلمواقع اإل ا-
 الرابط البيان
 http://www.pma.ps سمطة النقد الفمسطينية
 http://www.bankofpalestine.com بنك فمسطين م.ع.م

  http://www.arabbank.ps البنك العربي
 http://www.bankofjordan.com بنك األردن

 http://www.cab.ps بنك القاىرة عمان
 http://www.qudsbank.ps بنك القدس، الرابط

 http://www.hbtf.com بنك اإلسكان لمتجارة والتمويل
 http://www.pibbank.com بنك االستثمار الفمسطيني
 http://www.pcb.ps/ar البنك التجاري الفمسطيني

 bank.com-http://www.eal العربي المصريالبنك العقاري 
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 (1ممحق رقم )
 أداة الدراسة

 غزة -سالميةالجامعة اإل
 عمادة الدراسات العميا 

 كمية التجارة     
 قسم المحاسبة والتمويل

 

 

 

 

 ختي الكريمةأخي الكريم، أ
 تحية طيبة وبعد 
 
في ظل تقييم مدى فاعمية وكفاءة نظم المعمومات المحاسبية " يقوم الباحث بإجراء دراسة حول  

دراسة تطبيقية عمى المصارف التجارية العاممة في قطاع  -تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية
 غزة ".

وذلك استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل من الجامعة 
 سبلمية بغزة.اإل
ة التي ترونيا تعكس الواقع جابيرجى من حضرتكم قراءة فقرات االستبانة المرفقة واختيار اإل 

ميما عامبًل عن فقرات االستبانة بدقة وموضوعية يعد  باإلجابةاىتمامكم و ن تعاونكم أالفعمي، حيث 
 في نجاح الدراسة .

 ال ألغراض البحث العممي فقط.إعممًا بأن ىذه البيانات ستعامل بسرية مطمقة ولن تستخدم  
 

 شاكرين حسن تعاونكم
 

 الباحث/                                                       
 بكر خضر أبو شعبان                                                                      

 0599533107جوال 
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 أواًل: معمومات عامة
 ( في المربع المناسب:√الرجاء وضع )

 -المؤىل العممي: -1
 ماجستير  بكالوريوس  دبموم متوسط  

       

     دكتوراه  
 

 -التخصص: -2
 عموم مالية ومصرفية  إدارة أعمال  محاسبة  

       

 أخرى حدد )          (  حاسوب  نظم معمومات  
 

 -سنوات الخبرة: -3
 

 سنة 15-11من   سنوات 10-6من   سنوات فأقل 5  
       

     سنة فأكثر 15  
 

 -المسمى الوظيفي: -4
 رئيس قسم   نائب مدير  مدير  

       

 أخرى حدد )                 (.  موظف  
 

 -مكان العمل: -5
 دائرة الحاسوب  دائرة التدقيق  دائرة المحاسبة  
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 ( في المربع المناسب√: الرجاء وضع )ثانياً        

موافق  الفقرة الرقم
 غير محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 

 بشدة
في ظل تطور بالفاعمية نظم المعمومات المحاسبية المطبقة في المصارف التجارية العاممة في قطاع غزة  تتسمالمحور األول: 

 ، حيث أنو:  الخدمات المصرفية اإللكترونية
ترتبط نظم المعمومات المحاسبية بالييكل التنظيمي لممصرف، مما يتسنى  1

      تحقيق أىداف اإلدارة من تخطيط ورقابة واتخاذ القرارات المبلءمة. 

تظير المعمومات المحاسبية عبلقة األنشطة اإلدارية ببعضيا البعض، من  2
 خبلل تقارير دورية مبلئمة تعمل عمى تحقيق األىداف.

     

اإلدارة بالمعمومات البلزمة من تزويد نظم المعمومات المحاسبية  تمكن 3
لنتائج تنفيذ الخطط الموضوعة، من خبلل تقارير توفر بيانات تفصيمية 

 الزمة التخاذ القرارات.

     

تحقق نظم المعمومات المحاسبية مبدأ وقتية المعمومات أي بإمكان  4
 الحاجة التخاذ القرارات.المصرف الحصول عمى المعمومات عند 

     

تستخدم المعمومات الناتجة عن نظم المعمومات المحاسبية في خدمة  5
 إدارات أخرى داخل المصرف مثل إدارات التسويق، التكاليف، التدقيق.

     

تحقق نظم المعمومات المحاسبية توازن بين تكمفة النظام، وبين درجة الدقة  6
 الزمنية البلزمة إلعداد التقارير المالية.والتفصيل والفترات 

     

تساىم نظم المعمومات المحاسبية في تخفيض عدد المستندات البلزمة  7
 لمدخبلت العمميات المصرفية.

     

يتم توفير البيانات التحميمية والتفصيمية بالقدر الذي يفي باحتياجات  8
 صانعي القرار.

     

      المعمومات لداخل وخارج المصرف.تتوافر إمكانية تدفق  9
      ال يتم تكرار معالجة البيانات مرة اخرى.  10
تتوافر في نظم المعمومات المحاسبية إمكانية تصحيح األخطاء بسيولة  11

 وسرعة.
     

      تقميل االجراءات غير الفاعمة، وتبسيط إجراءات العمل.  12
      المحاسبية في تحسين أداء المصرف.تساىم مخرجات نظم المعمومات  13
يتم توفير المعمومات المبلءمة لدعم النظم الفرعية الخاصة بالموازنات  14

 التخطيطية.
     

      تساىم نظم المعمومات المحاسبية في إعداد خطط تحسين العمل.   15
       



131 
 

موافق  الفقرة الرقم
 غير محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 

 بشدة
نظم المعمومات المحاسبية عمى التكيف مع األىداف االستراتيجية  تمكن 16

 والعوامل البيئية المؤثرة.
     

تقديم معمومات قابمة لمفيم  مننظم المعمومات المحاسبية  تمكن 17
 واالستيعاب.

     

توفر نظم المعمومات المحاسبية معمومات تعبر بصدق عن حقيقة  18
 العمميات المصرفية.

     

تساىم نظم المعمومات المحاسبية في توفير المعمومات المحاسبية بدقة  19
 وفي الوقت المناسب.

     

توفر نظم المعمومات المحاسبية معمومات تتسم بالموضوعية، وخالية من  20
 التحريف والتشويو.

     

      تمتاز مخرجات نظم المعمومات المحاسبية بالحيادية وعدم التحيز. 21
تمكن مخرجات نظم المعمومات المحاسبية متخذي القرارات من االعتماد  22

 عمييا والثقة بيا.
     

تمكن نظم المعمومات المحاسبية عمى التكيف مع الموائح والقوانين التي  23
 تصدرىا الجيات المختصة.

     

تمكن نظم المعمومات المحاسبية عمى توفير الحماية البلزمة لمكوناتيا من  24
 خبلل إجراءات أمنية لمنع اختراق ىذه النظم.

     

      توفر نظام خاص لسرية المعمومات نظرًا لتعدد المستخدمين. 25
تمكن نظم المعمومات المحاسبية عمى النقل اآلمن لمبيانات الخاصة بعممية  26

 موال.تحويل األ
     

عمى تخفيض تكاليف تبادل البيانات  ةالمعمومات المحاسبي نظمساعد ت 27
 خرى لممصرف.المالية مع الفروع األ

     

المعمومات المحاسبية عمى تخفيض تكاليف تبادل البيانات  نظمساعد ت 28
 المالية بين المصارف.

     

      تساىم نظم المعمومات المحاسبية في تيسير عممية التدقيق والمراجعة. 29
في ظل تطور بالكفاءة نظم المعمومات المحاسبية المطبقة في المصارف التجارية العاممة في قطاع غزة  تتسمالمحور الثاني: 

 حيث أنو:،  الخدمات المصرفية اإللكترونية
عمى إنجاز المعامبلت المالية بدرجة  تمكن نظم المعمومات المحاسبية 1

      عالية من السرعة والدقة .
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موافق  الفقرة الرقم
 غير محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 

 بشدة
أداء العمميات المحاسبية بدرجة  عمى المعمومات المحاسبيةتمكن نظم  2

      عالية من الكفاءة

      تخزين واسترجاع المعمومات بسرعة عالية وعند الحاجة.تتوافر إمكانية  3
      كبر من الدقة.أميز المعمومات النيائية بدرجة تت 4
المعمومات المستخرجة من نظم المعمومات المحاسبية بشكل  يتم عرض 5

 جذاب ومبلئم.
     

الوقت والجيد المبذول سواء عمى مستوى إجراءات  تساعد في تخفيض 6
 التعامل مع المعمومات أو االستفادة منيا أو استرجاعيا.

     

العمميات المعالجة السريعة لممعمومات والتي يمكن قياسيا بعدد تساعد في  7
 المختمفة خبلل وحدة من الزمن.

     

تحسين الكفاءة التشغيمية بأقل  تمكن نظم المعمومات المحاسبية من 8
 التكاليف.

     

بدرجة عالية من األمان والسرعة في  تتسم نظم المعمومات المحاسبية 9
طراف من خبلل خدمات تسوية الحسابات الدائنة والمدينة بين مختمف األ

 المقاصة اإللكترونية.

     

أكبر قدر من الموثوقية من خبلل تبلفي  تحقق نظم المعمومات المحاسبية 10
 األخطاء بدرجة كبيرة في المعمومات التي يتم تخزينيا ومعالجتيا ونقميا.

     

إعطاء نتائج خالية من أي نسبة خطأ إال ما  من تمكن نظم المعمومات المحاسبية 11
 أخطاء. قد يرتكبو المستخدم أثناء أدخال البيانات من

     

إنجاز  عمى نظم المعمومات المحاسبيةالمعمومات المستخرجة من  تساىم 12
 الوظائف المطموبة في المصرف بكفاءة عالية.

     

تغطية أكبر مساحة ممكنة من  تمكن نظم المعمومات المحاسبية من 13
 الوظائف الموجودة داخل المصرف.

     

في تخفيض عدد العاممين في المصرف لكون نظم المعمومات  تساىم 14
 المحاسبية ىي مجموعة من الموارد البشرية والمادية.

     

في تطوير وظائف اإلدارة في مراحل التخطيط والرقابة واتخاذ  تساىم 15
 القرارات.

     

تحقيق درجة عالية من التكامل  تمكن نظم المعمومات المحاسبية من 16
 والترابط مع نظم المعمومات األخرى في المصرف.
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موافق  الفقرة الرقم
 غير محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 

 بشدة
في بناء قاعدة المعمومات االستراتيجية  تساىم نظم المعمومات المحاسبية 17

 لمعديد من الوظائف كالتسويق والتخطيط االستراتيجي.
     

التعامل مع األنشطة المصرفية  مننظم المعمومات المحاسبية  تمكن 18
 المتطورة التي تظير حديثا.

     

استيعاب عدد أكبر من المتعاممين  من تمكن نظم المعمومات المحاسبية 19
 معو ومن األنشطة التي يغطييا.

     

في تحسين االجراءات )سمسمة التزويد(  تساىم نظم المعمومات المحاسبية 20
في المصرف، من خبلل سيولة وصول العمبلء الى مبتغاىم بأسرع وقت 

 .الممكنة وأقل التكاليف

     

تأثر نظم المعمومات المحاسبية بحالة المنافسة الشديدة في القطاع ت 21
المصرفي مما يتطمب وضع استراتيجيات بديمة لضمان بقائيا في وضع 

 تنافسي سميم.

     

      ر الخدمات بمختمف المغات.يتوف تمكن نظم المعمومات المحاسبية من 22
تميز المعمومات التي يتم الحصول عمييا بأنيا ذات قيمة مضافة تساعد ت 23

 في ترشيد اتخاذ القرارات.
     

توفير معمومات ذات قيمة تنبؤيو  نظم المعمومات المحاسبية من تمكن 24
 لعممية اتخاذ القرارات.عالية 

     

تحقيق التوازن بين السيولة والربحية  تمكن نظم المعمومات المحاسبية من 25
 لضمان استمرارية المصرف في مزاولة نشاطو وتحقيق أىدافو.

     

زيادة كفاءة نظام الرقابة الداخمية من خبلل منع حدوث مشاكل تساىم في  26
 وفشل األنظمة والبرمجيات.عدة، كالغش واألخطاء، 

     

زيادة كفاءة نظام الرقابة الداخمية من خبلل وضع ضوابط تساىم في  27
 واجراءات تمنع الوصول غير المصرح بو بيدف السرقة.

     

زيادة كفاءة نظام الرقابة الداخمية من خبلل وضع ضوابط تساىم في  28
المادية والبرمجية لنظم المعمومات رقابية تعمل عمى حماية كافية لممكونات 

 المحاسبية.

     

زيادة كفاءة نظام الرقابة الداخمية من خبلل وضع ضوابط تساىم في  29
 لكتروني لمبيانات.رقابية تعمل عمى ضمان ودقة وسبلمة التشغيل اإل

     

 شاكرين حسن تعاونكم
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 (2ممحق رقم )
 قائمة بأسماء المحكمين

 
 مكان العمل األكاديميالتخصص  االسم م
 الجامعة اإلسبلمية بغزة-نائب عميد كمية التجارة محاسبة أ.د حمدي زعرب 1
 الجامعة اإلسبلمية بغزة إحصاء د  نافذ بركات 2
 غزة -جامعة القدس المفتوحة محاسبة د  صبري مشتيى 3
 بغزة زىرجامعة األ محاسبة د عمى النعامي 4
 بغزة زىرجامعة األ-رئيس قسم المحاسبة بكمية التجارة محاسبة عميد  مفيد الشيخ  5
 بغزة زىرجامعة األ-رئيس قسم اإلحصاء بكمية التجارة إحصاء د  عبداهلل اليبيل 6
 بغزة زىرجامعة األ محاسبة د  بيان أبو شعبان 7
 م.ع.م بنك فمسطين -مدير دائرة تكنولوجيا المعمومات حاسوب أ.  بسام أبو شعبان 8

 
 

 (3ممحق رقم )
 المصارف التجارية العاممة في قطاع غزةقائمة بأسماء 
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