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أهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في تعزيز األداء العام للبنوك الوطنية الفلسطينية
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ملخـص
هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في مجال الخدمات المصرفية،كذلك التعرف على تأثير استخدام
تلك األدوات والتقنيات الحديثة في تعزيز األداء العام للبنوك الوطنية الفلسطينية ،وشملت الدراسة على  7مصارف وطنية فلسطينية

بفروعها المنتشرة ،وتكونت عينة الدراسة من  229موظف اختيروا بالطري قة العشوائية ويعملون في الدوائر واألقسام ذات الصلة في
مجال هذه الدراسة ،واعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي من خالل تطوير استبانه خاصة لتحقيق أهداف الدراسة ،وقد بينت

نتائج الدراسة وجود تأثير ذو دالله إحصائية ألهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في تعزيز األداء العام للبنوك الفلسطينية
والتكلفة التشغيلية والربحية وكذلك السيولة النقدية والقدرة التنافسية ،وبناء على نتائج الدراسة فإن الباحثان أوصيا بضرورة االطالع

على تجارب البنوك العالمية بهدف أن تتجه البنوك الوطنية إلى تطبيق خدمات الصيرفة الشاملة تدريجيا لتعزيز أدائها العام ،وخلصت

الدراسة أيضا إلى ضرورة تعظيم االستفادة من ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العمل المصرفي وفي زيادة اإلنفاق االستثماري

في مجال تطوير أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة ،والتوسع في تعميق استخدام االنترنت لتقديم تشكيلة متنوعة من الخدمات المصرفية

للعمالء بكفاءة أعلى وتكلفة أقل ،والعمل على تطوير مهارات الموظفين لتسويق منافع الصيرفة الحديثة مما يعزز من زيادة الحصة

السوقية للبنك وتحسين مؤشرات أدائها العام.

الكلمات الدالة :أدوات الصيرفة الحديثة-تعزيز األداء العام -البنوك الوطنية/فلسطين.
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استفادت من هذه األدوات والتقنيات في تطوير وتوسيع خدماتها
المصرفية التي تقدمها وفي زيادة انتشارهأ وبالتالي زيادة كفاءة
وفاعلية العمل المصرفي ،مما كان الستخدام أدوات وتقنيات
الصيرفة الحديثة األثر الفاعل على األداء العام للمصارف.
ويعد استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في تأدية
الخدمات المصرفية من أهم األدوات التي تستعين بها المؤسسات
المصرفية للتميز على منافسيها ،حيث أصبحت الخدمة المميزة
والجودة هما األساس في المفاضلة بين بنك وآخر ،وبالتالي
أصبح مستوى جودة الخدمات المصرفية المستندة إلى استخدام
أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة أحد العوامل التنافسية القوية
في تأمين االستمرار والنمو للمصرف ،وأصبح هناك العديد من
المبررات التي تدعو المصارف إلى االهتمام بتعميق استخدام
أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في الخدمات المصرفية بهدف
تحقيق حصص سوقيه ومستويات ربحية أعلى تنعكس نتائجها
إيجابيا على األداء العام للمصارف بشقيه اإلداري والمالي ،ومن
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هذا المنطلق تبرز أهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة
الحديثة في تعزيز األداء العام للبنوك ،لذا وجب على صانعي
القرار في البنوك الوطنية الفلسطينية مواكبة التطورات المتالحقة
في مجال الصناعة المصرفية واالستغالل األمثل للموارد
المتاحة لتطوير أدائها العام.
إن استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة بكفاءة وفاعلية
تعد من الوسائل الهامة التي تؤدي بدورها إلى تعظيم الربحية
وزيادة السيولة النقدية وخفض التكلفة التشغيلية وزيادة القدرة
التنافسية ،وكلما زاد توسع البنك في حجم الخدمات المصرفية
كلما زادت من استخداماته لتلك األدوات والتقنيات وهذا ينعكس
بشكل أو بأخر على العائد،وبالتالي على ربحية المصرف وعلى
مجمل األداء العام للمصرف.
وقد ساعدت التطورات التقنية الحديثة في مجال األجهزة
والبرمجيات واالتصاالت المصارف على إعادة هندسة عملياتها
المصرفية،وقد فرض هذا الواقع على البنوك الفلسطينية تغيير
آليات عملها السابقة لتلبية احتياجات العمالء بدال من طوابير
االصطفاف وتقديم الخدمات وجها لوجه ،لتنتقل إلى تعزيز
خدماتها وتوسيع نطاقها بالتدرج في تقليل االعتماد على العنصر
البشري ،وذلك من خالل تقديم الخدمات المصرفية باستخدام
أدوات وتقنيات الصيرفة االلكترونية الحديثة والمتمثلة في أجهزة
الصراف اآللي ونقاط البيع والمواقع االلكترونية وشبكة
االتصاالت الالسلكية عبر الهاتف واإلنترنت ،وهو ما يعكس
من تزايدأ عداد من يستخدمون التقنيات الحديثة إلدارة حساباتهم
بسبب التطور الكبير في عالم تكنولوجيا االتصاالت.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
تسعى الدراسة إلبراز أهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة
الحديثة في تعزيز األداء العام بشقية اإلداري والمالي للبنوك
الوطنية الفلسطينية ،وتنبع مشكلة الدراسة كون ان البنوك الفلسطينية
ما زالت تستخدم أدوات وتقنيات دون المستوى المطلوب من الحداثة
والتطور مما ينعكس سلبا على الميزة التنافسية بالتالي على األداء
العام ،مما يستوجب على البنوك الوطنية الشروع في تحديث
وتطوير برامجها وأدواتها لتواكب المتغيرات العالمية في الصناعة
المصرفية من جهة،ومن جهة ثانية تعزيز قدراتها التنافسية
وبالمحصلة أدائها العام،ومن هذا المنظور تكمن مشكلة الدراسة في
اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي :ما أهمية استخدام أدوات
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وتقنيات الصيرفة الحديثة في تعزيز األداء العام للبنوك الوطنية
الفلسطينية؟ وللتمكن من بيان أهمية استخدام أدوات وتقنيات
الصيرفة الحديثة في تعزيز األداء العام ،يمكن لنا تجزئة مشكلة
البحث بطرح األسئلة الفرعية التالية:
.0ما أهمية تأثير استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة
على التكلفة التشغيلية للبنوك الوطنية الفلسطينية؟
.2ما أهمية تأثير استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة
على أرباح البنوك الوطنية الفلسطينية؟
.2ما أهمية تأثير استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة
على تعزيز القدرة التنافسية للمصرف للبنوك الوطنية
الفلسطينية؟
.4ما أهمية تأثير استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة
على السيولة النقدية للبنوك الوطنية الفلسطينية؟
 .2هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
(  (α≤0.05بين أهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة
الحديثة وتعزيز األداء العام للبنوك الوطنية الفلسطينية.
فرضيات الدراسة
اعتمد الباحثان في إجاباتهم عن مشكلة الدراسة وتساؤالتها
وتحقيق أهدافها مجموعه من الفرضيات التالية :
أوال  :الفرضيه الرئيسة األولى:
ال توجد عالقة ذات دالله إحصائيةعند مستوى الداللة
( (α≤0.05بين أهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفةالحديثة
وتعزيز األداء العام للبنوك الفلسطينية.
ثانيا :الفرضيات الفرعيه:
 .0ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة
( (α≤0.05بين أهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة
والتكلفة التشغيلية للمصارف الوطنية.
 .2ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة
( (α≤0.05بين أهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة
وأرباح المصارف الوطنية.
.2ال توجد فروقا ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة
( (α≤0.05ين أهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة
وتعزيز القدرة التنافسية للمصارف الوطنية.
.4ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة
( (α≤0.05بين أهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفةالحديثة
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والسيولة النقدية للمصارف الوطنية.
.2ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة
( )α≤0.05في آراء أفراد العينة ألهمية استخدام أدوات وتقنيات
الصيرفة الحديثة لتعزيز األداء العام للبنوك الفلسطينية تعزى إلى
المتغيرات الديمغرافية (العمر ،المؤهل العلمي ،عدد سنوات
الخبرة).
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى تعزيز األداء العام للبنوك الوطنية
الفلسطينية بشقية اإلداري والمالي،وذلك من خالل تعميق
استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في مجال الخدمات
المصرفية بكفاءة وجودة عاليه ،وتهدف الدراسة إلى التالي:
.0التعرف إلى أهم أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة التي
تقدمها البنوك الوطنية الفلسطينية.
.2التعرف إلى أهميةالدور الذي تلعبه أدوات وتقنيات
الصيرفة الحديثة للخدمات المصرفية في تعزيز األداء العام
بشقيه اإلداري والمالي للبنوك الوطنية الفلسطينية.
.2ما هي أهم المخاطر التي تحول دون انتشار أوسع
لتطبيق أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في الخدمات المصرفية
من قبل البنوك الوطنية الفلسطينية وبالتالي معوقات تعزيز
األداء العام بشقيه اإلداري والمالي ؟
 .4إسهام الدراسة في تقديم عرض نظري وتحليلي يتنأول
المستجدات المتعلقة بموضوع أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة
ودورها في تعزيز األداء العام للبنوك الوطنية الفلسطينية.
منهجية الدراسة
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لكونه يوفر
بيانات مفصلة عن واقع الظاهرة التي عن طريقها يمكن تقديم
تفسيرات واقعية للعوامل والمتغيرات المرتبط بها.
أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها دراسة وصفيه تحليليه تبحث
في أهمية الدور الذي تؤديه أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في
تعزيز األداء العام بشقيه المالي واإلداري للبنوك الفلسطينية ،وهي
تسعى بأهميتها إلى تعزيز وتعميق استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة
الحديثة في ظلثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،إضافة إلى
ابراز األساليب المختلفة التي تسلكها المصارف الوطنية لتواكب
التطورات الحديثةلتلبي حاجات وتوقعات وميول العمالء بجودة
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وكفاءة عاليه بهدف تحقيق رضائهم ووالئهم للمؤسسة المصرفية
مما يعزز من المركز التنافسي للمصرف وتوسيع قاعدة العمالء
وزيادة حصته السوقيه.وبالمحصلة النهائية من تعزيز األداء العام
للمصارف الوطنية،ويمكننا تحديد أهمية هذه الدراسة من خالل
النقاط اآلتية:
 .0أنها تتنأول موضوعاً حيوياً حول أهمية استخدام أدوات
وتقنيات الصيرفة الحديثة من قبل المصارف الفلسطينية لتعزيز
أدائها العام بشقية اإلداري والمالي.
.2يزيد من أهمية البحث الوضعية الحالية التي توجد عليها
البنوك الوطنية الفلسطينية في استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة
من خالل التعرف على آراء موظفي اإلدارات واألقسام المصرفية
في البنوك الوطنية الفلسطينية ألهمية تعميق استخدام أدوات
وتقنيات الصيرفة الحديثة في تعزيز األداء العام.
.2التعرف على طبيعة العالقة بين استخدام أدوات وتقنيات
الصيرفة الحديثة في مجال الخدمات المصرفية وتعزيز األداء
العام للبنوك الفلسطينية من وجهة نظر موظفي الدوائر واألقسام
المصرفية بالتركيز على التكلفة التشغيلية،السيولة النقدية،
تعزيز القدرة التنافسية وأرباح المصرف.
وبالمقارنة مع الدراسات السابقة ،فقد لوحظ وجود توافق بين
الدراسة الحالية والدراسات السابقة ألهمية التقنيات الحديثة في
مجال العمل المصرفي،إال أن أغلب الدراسات السابقة تطرقت
إلى أهمية التقنيات على الميزة التنافسية والجودة في الخدمات
المصرفية ومعوقات تعميق استخدام تلك التقنيات ووسائل الرقابة
عليها ،إال أن هذه الدراسة بحثت في أهمية ودور تقنيات وأدوات
الصيرفة الحديثة على األداء العام للبنوك الفلسطينية بشقيه
اإلداري والمالي بالتركيز على الربحية والسيولة والتكلفة والقدرة
التنافسية ،واستفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة في عدة
مجاالت ،وقد استخدمت الدراسات السابقة المنهج الوصفي
التحليلي في أداة الدراسة وهذا يتوافق مع مجريات البحث الحالي.
اإلطار النظري و الدراسات السابقة
توطئه
مع التطور الحاصل في الصناعة المصرفية أدركت المصارف
لمدى أهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في مجال
خدماتها المصرفية لتعزيز أدائها العام بشقيه اإلداري والمالي،
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وأيضا اكتساب ميزة تنافسيه تعطيها القدرة على تقديم خدمة تتميز
بها عن نظيراتها ،وقد أصبحت المنافسة في تعميق استخدام أدوات
وتقنيات الصيرفة الحديثة في الخدمات المصرفية بين البنوك
الوطنية وفروع البنوك األجنبية الوافدة إلى فلسطين واقعا ال يمكن
تجاهله ،ورغبة في زيادة كفاءة األداء العام فقد اتجهت المصارف
الوطنية إلى تطوير عملياتها وخدماتها المصرفية باستخدام احدث
التقنيات التكنولوجية،والى عمليات االندماج لتكوين كيانات مصرفية
قوية للتغلب على مصاعب المنافسة،باإلضافة إلى الدور الفاعل
الذي تلعبه سلطة النقد الفلسطينية تجاه المصارف الوطنية في هذا
السياق ،حيث تقوم بحث المصارف الوطنية عن طريق استخدام
أسلوب اإلقناع األدبي تارة ،وتارة أخرى باستخدام القوانين اإللزامية
بشكل غير مباشر لتشجيع عمليات االندماج واالستحواذ بين البنوك
الوطنية لتعزيز قدراتها المالية واإلدارية ،حيث قامت مؤخ ار بالطلب
من البنوك الوطنية برفع راس المال العامل من  22مليون دوالر
إلى  21مليون دوالر مما أدى إلى خلق كيانات مصرفيه قويه
تمثلت باندماج بنك الرفاه وبنك فلسطين الدولي وتكوين البنك
الوطني ،وأيضا استحواذ البنك اإلسالمي الفلسطيني على بنك
األقصى اإلسالمي ،والواقع أن عمليات االندماج واالستحواذ التي
حدثت جاءت كتعبير عن اتجاهات البنوك الوطنية للتوسع الرأسي
واألفقي الستحداث أنشطة ومجاالت حديثه للخدمات المصرفية
لتعزيز أدائها العام ،ومن المتوقع المزيد من هذه االندماجات بين
البنوك الوطنية تنفيذا للقرار االخير الذي صدر عن سلطة النقد
في شهر مايو  ،2102حيث قرر مجلس إدارة سلطة النقد
الفلسطينية رفع الحد االدنى لرأس المال المدفوع أو المخصص
لمزأولة العمل المصرفي من  21مليون دوالر إلى  71مليون
دوالر،مع إعطاء المصارف مهلة اقصاها ثالثة سنوات الستكمال
رفع رأس المال وذلك بهدف زيادة حجم التكوين الرأسمالي(سلطة
النقد .)2102،وستنأول في هذا الفصل مبحثين  :األول نبذه عن
واقع القطاع المصرفي الفلسطيني والثاني :أهمية استخدام أدوات
تقنيات الصيرفة الحديثة في تعزيز األداء المالي للبنوك الوطنية
بشقية اإلداري والمالي.
واقع القطاع المصرفي الفلسطيني
يعد االقتصاد الفلسطيني اقتصاد خدماتي تسيطر أنشطة
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الخدمات على الجزء األكبر من الناتج المحلي ،حيث ساهمت
أنشطة الخدمات بحوالي  %24من الناتج المحلي اإلجمالي في
العام  2102مقابل مساهمة القطاعات اإلنتاجية األخرى
مجتمعه بنسبة  ،%22في حين بلغت مساهمة الضرائب غير
المباشرة حوالي  %0232من الناتج المحلي اإلجمالي،وقد بلغ
الناتج المحلي اإلجمالي في العام  2102ما قيمته 7477
مليون دوالر،ويشكل قطاع الخدمات المالي الفلسطيني الجزء
األكبر من قطاع الخدمات( سلطة النقد.)2104،
وعلى الرغم من التحديات والمعيقات التي تواجه االقتصاد
الفلسطيني بسبب االحتالل اإلسرائيلي البغيض ،إال ان القطاع
المصرفي الفلسطيني الذي اتسم بأهمية خاصة في النشاط
االقتصادي باعتباره المكون الرئيس للنظام المالي ،واصل نموه
مثبتا قدرته على التعامل مع كثير من المخاطر المحلية
واإلقليمية ومرسخا نفسه كأحد أهم ركائز دعم االقتصاد
الفلسطيني ،وبلغ عدد المصارف العاملة في فلسطين 07
مصرف منها  7مصارف وطنية وعدد  01مصارف أجنبية،و
بعدد فروع بلغت  227موزعه بين  022فرع للبنوك الوطنية
وعدد  002فرع للبنوك األجنبية في العام ،2102ولتعزيز
االستقرار المالي في فلسطين واصلت سلطة النقد جهودها
لتعزيز الحوكمة في القطاع المصرفي ،حيث أصدرت دليل
القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين،
وانشاء قاعدة بيانات للقروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة ،و قامت بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع االيبان
الذي يشكل عنص ار رئيسيا في تحسين فعاليه النظام المالي
للمدفوعات من خالل توحيد نظام التعريف بالحسابات المصرفية
عبر جميع المصارف العالمية ،كما تم إطالق مشروع تسوية
نتائج عمليات التدأول في السوق المالي من خالل نظام براق
وذلك بهدف تدعيم االستقرار المالي ولضمان سالمة عمليات
التقاص والتسويات المالية كبيرة الحجم(.تقرير االستق ارر المالي،
)2102وبمراجعة بعض أهم المؤشرات لالقتصاد الوطني
الفلسطيني يتضح انه يتطور بوتيرة منخفضة بسبب معوقات
االحتالل اإلسرائيلي.
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جدول ()1
بعض المؤشرات لالقتصاد الفلسطيني(مليون دوالر)
4112
4114
4111
4111
السنة

4112

الناتج المحلي اإلجمالي

2022

2882

7204

7477

7449

الدخل القومي المتاح
صافي الحساب الجاري

7772
0217-

792932
2129-

882232
-0820

8720
-2282

922434
-0282

29930

74932

82732

028032 002132

704
002
0990
2247

84237
94
001437
022838

94034
8239
0721
2220

0482 022238
010
01232
270234 008832
2071
0822

222
088238
228937
229232

224
220238
2420
241232

42438
724
280
220238 2272 248232
444732 4149 220238
4012 278232 242238

صافي الدخل -منه:

المقبوضات
المدفوعات
صافي التحويالت الجارية:
.1التدفقات إلى فلسطين
.4التدفقات من فلسطين
إجمالي الدين الحكومي
إجمالي اإليرادات العامة
إجمالي النفقات العامة

المصدر ( :سلطة النقد الفلسطينية ،التقرير السنوي)2104 ،

وبالنظر ألهم المؤشرات المالية ألداء االقتصاد الفلسطيني
،2104-2101نجدان المالية العامة شهدت زيادة في حجم
اإليرادات من  4149مليون دوالر في العام  2102إلى 444732
مليون دوالر في العام  ،2104نتج عنه تراجع في الدين الحكومي،
وقد سجل الحساب الجاري في ميزان المدفوعات للعام  2104عج از
بمقدار  0282منخفضا بحوالي  997مليون دوالر عما كان عليه
في العام ،2102وتضاعفت صافي التحويالت الجارية من
 008832في العام  2102إلى  2702في العام  ،2104إضافة
إلى ارتفاع صافي الدخل المحول من الخارج بواقع  %09ليحقق
فائضا بمقدار  028032مليون دوالر ،وانخفض الناتج المحلي من
 7477مليون دوالر في العام  2102إلى  7449في العام ،2104
بينما ارتفع الدخل القومي من  8720مليون دوالر في العام 2102
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إلى  9224في العام .2104
وبلغت إجمالي موجودات المصارف العاملة في فلسطين
 0009137مليون دوالر في العام  2102ارتفعت إلى 00802
مليون دوالر في العام ،2104وبلغت إجمالي ودائع العمالء لدى
البنوك العاملة في فلسطين في العام  2102ما قيمته 821237
مليون دوالر ارتفعت إلى  892232مليون دوالر في العام
 ،2104أما عن التسهيالت المصرفية الممنوحة من قبل القطاع
المصرفي الفلسطيني لعمالئها فقد بلغت في العام  2102ما
قيمته  448130مليون دوالر ارتفعت في العام  2104إلى
 489239مليون دوالر ،وقد بلغ صافي أرباح المصارف بعد
الضرائب  042مليون دوالر (سلطة النقد.)2104،
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جدول ( )4
أهم مؤشرات الماليه للقطاع المصرفي الفلسطيني ومعدل
4112 4114 4111 4111
الفترة
إجمالي الموجودات 00091 01122 9227 8798
إجمالي التسهيالت 4481 4099 2222 2882
8212 7484 2972 2812
إجمالي والودائع

النمو (مليون دوالر)
 4112معدل النمو
%24 00802
%29 4892
%20 8922

المصدر( :سلطة النقد الفلسطينية ،التقرير السنوي)2104،
ان التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت لم تبقي أنشطة القطاع المصرفي محصورة في
إطار القروض والسلف وخصم األوراق التجارية وفتح
االعتمادات المستندية والحسابات الجارية وحسابات التوفير
تحقيقا لتوظيفات البنك لموارده المالية ،وانما أخذت البنوك تنمو
وتتوسع في تقديم المنتجات المصرفية وصوال إلى تعزيز كفاءة
الخدمات المصرفية ليكون تأثيره واضحا وجليا بل ايجابيا على
األداء العام للبنوك الوطنية الفلسطينية (شاهين.)2119،
لقد زاد اهتمام البنوك بالعمليات المصرفية التي تتم عبر
االنترنت لتتماشى مع تطورات التجارة االلكترونية ووسائل
االتصال الحديثة،حيث إن أنظمة البنوك االلكترونية تسمح
للعمالء بالوصول إلى المعلومات والحسابات التي يرغب في
الحصول عليها من المنتجات و الخدمات المصرفية من خالل
أجهزة الحاسوب المتنوعة(شعبان )2112 ،وقد انعكست
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التطورات التكنولوجية بشكل مباشر على تهيئة البيئة المواتية
للبنوك لتقديم العديد من الخدمات المصرفية الحديثة،ولمواكبة
المستجدات ادخل العمل المصرفي بالتطور لتحقيق مستوى
أعلى لألداء العام بشقيه المالي واإلداري للبنوك الوطنية ،وقد
انصب اهتمام البنوك الوطنية في األونة األخيرة على تكثيف
وتعميق استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في مجال
خدماتها المقدمة للعمالء في ظل المنافسة وروح االبداع
واالبتكار ومواكبة التطورات بكل فاعلية و كفاءة،وبما أن تعزيز
األداء العام يعتمد على كفاءة وتنوع األدوات والتقنيات للصيرفة
الحديثة إلنتاج الخدمات المصرفية فقد أصبح لزاما على البنوك
الوطنية تحديث السياسات واإلجراءات والعمليات ذات القيمة
المضافة،الن التحول نحو تعميق استخدام أدوات وتقنيات
الصيرفة الحديثة سيعمل بشكل أو بآخر على إحداث تغير
ملموس في بنية العمل المصرفي بحكم التحديات التي تفرضها
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روح المنافسة بتنوع قنوات توزيع الخدمات،ويعد األداء العام
بشقيه اإلداري والمالي من أدوات الحكم الموضوعي على كفاءة
البنوك و مستوى أنشطتها وبالتالي الجدية في تحقيق األهداف
المرسومة بشكل موضوعي (مطر ،)2112،و يتم تقييم األداء
العام باستخدام عدة مؤشرات أهمها السيولة النقدية والربحية
والتكلفة والقدرة التنافسية ،وهي أدوات تعتمد عليها إدارة
المصارف في تقويم األداء العام للوقوف على سالمته
(هندي ،)2114،و قد تعددت الدراسات التي تؤكد على أهمية
استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في جذب العمالء
وارضائهم ،كذلك خفض التكاليف وتعزيز الربحية وتوفير
السيولة النقدية وتعزز من قدرات المصرف التنافسية ،فكان
إلشراك التكنولوجيا واالتصاالت في الخدمات المقدمة اختصار
للجهد والوقت والكلفة وفق معايير محددة و مقاييس دقيقة
إلنجاح العمل ،وبالتالي تهيئة البيئة المناسبة لتحسين األداء
العام للبنوك الوطنية.
ومن األهمية التعرف على أهم األدوات والتقنيات وآليات
عملها للوقوف على سبل تعزيز األداء العام للبنوك الفلسطينية،
وفيما يلي أهم أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في مجال
الخدمات المصرفية التي ينتشر استخدامها في القطاع المصرفي
الفلسطيني:
أهم أدوات الصيرفة الحديثة المستخدمة في فلسطين
أ .خدمة الصراف اآللي ( Automated teller
)machines
الصرف اآللي عام  0927بأحد فروع
ا
بدأ استخدام أجهزة
بنك باركليز بالمملكة المتحدة حيث كانت تسمح فقط بخدمة
السحب النقدي ،وعقب النجاح الذي حققته تلك األجهزة تم البدء
في تطبيقها في الواليات المتحدة األمريكية ثم انتشر استخدامها
لتشمل مختلف أنحاء العالم ،ويعتمد مفهوم هذه اآلالت على
وجود اتصال بين الكمبيوتر الرئيسي للبنك وآلة الصراف بحيث
يمكن استقبال بيانات العميل بمجرد إدخال البطاقة في اآللة
لتقوم اآللة بعد ذلك بإعطاء استجابات فورية تتمثل في الخدمات
المصرفية المطلوبة كالسحب واإليداع النقدي ،إيداع الشيكات،
كشف الحساب ،بيان األرصدة...الخ  ،كما أضيفت العديد من
الخدمات األخرى المتطورة مثل تحويل األموال إلكترونياً (طربيه،
 ،) 2110وتعد خدمة الصراف اآللي من أكثر األدوات استخداما
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وانتشارا ،وقد أصبح انتشارها في فلسطين واسعا ،حيث توفرها
البنوك في معظم فروعها بهدف امتصاص ضغط العمالء
داخل الفروع وتجنب اإلجراءات اإلدارية ،ولتلبية الخدمات
المصرفية للعمالء في أوقات الدوام وبعد أوقات العمل الرسمية
وفي العطل وعلى مدار الساعة ولتقديم الخدمات المصرفية
التقليدية وغير التقليدية ،ومع انتشار ماكينات الصراف اآللي
في فلسطين ،أصبح العميل المصرفي على دراية تامة بكافة
الخدمات التي تقدمها تلك اآلالت وأصبحت المنافسة حادة بين
البنوك الوطنية والبنوك الوافدة لنشر تلك الماكينات في مواقع
إستراتيجية لخدمة عمالؤها ولجذب عمالء جدد ،وقد بلغ عدد
أجهزة الصراف اآللي في فلسطين  488جهاز في العام 2102
منها  279جهاز للبنوك الوطنية وعدد  219للبنوك األجنبية،
وفي العام  2104ارتفع عدد أجهزة الصراف اآللي إلى 249
منها  202جهاز للبنوك الوطنية ،وعدد  222جهاز للبنوك
األجنبية،وهذه األعداد تشكل ما نسبته  %27من سيطرة أجهزة
الصراف اآللي للبنوك الوطنية على السوق الفلسطيني ،بينما
بلغت حصة البنوك األجنبية  %42من السوق الفلسطيني،
وبلغ عدد بطاقات الصراف اآللي الصادرة عن البنوك الوطنية
 024792وبنسبة  %94بطاقة وعدد  7922بطاقة صادرة
عن فروع البنوك الوافدة وبنسبة  %2في العام  ،2102ارتفعت
في البنوك الوطنية إلى  022224بطاقة في العام  ،2104والى
 04272بطاقة للبنوك األجنبية ،وقد بلغت إجمالي عمليات
السحب من الصراف اآللي  8429910عملية في العام ،2102
وبإجمالي ما قيمة  972049029دوالر ( سلطة النقد ،
.)2104
ب.خدمة نقاط البيع () Point of Sale
وهي عبارة عن أجهزه حاسبات آلية تتوفر لدى المحالت
واألسواق التجارية وفي المؤسسات التي تقدم الخدمات والسلع
وبأحجام صغيرة ،وتكون تلك اآلالت على اتصال مباشر
بالحاسب اآللي للبنك ،حيث تجرى عمليات التحويل واعادة
التحويل عبر شبكة وقنوات االتصال المختلفة ،وتمنح هذه
الخدمة عمالء البنوك مرونة كبيرة في تسديد التزاماتهم المالية
الكترونيا دون اللجوء إلى سدادها نقدا ( شاهين،)2119،وذلك
من خالل الوحدات الطرفية التي يمكن من خاللها إدخال قيمة
مشتريات العميل لتخصم من رصيد حسابه في البنك واضافة
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القيمة إلى حساب المتجر،حيث يقوم العميل باستخدام بطاقة
الصراف اآللي أو بطاقة االئتمان لسداد قيمة مشترياته ،وتعد
أجهزة نقاط البيع من التقنيات الصيرفة الحديثة التي تقوم البنوك
الوطنية بتزويدها لعمالئها من أصحاب محالت البيع بالتجزئة
والمطاعم والجمعيات ومحطات الوقود وغيرها  ،والمؤسسات
والشركات والفنادق والمطاعم ،وأصبحت تغطي العديد من
المرافق واألسواق والمؤسسات بالجملة ،وتسعي البنوك الوطنية
أن تنشر المزيد من تلك اآلالت لتغطي كافة المرافق واألسواق
التجارية ،كونها تعزز من الميزة التنافسية للمصرف والستقطاب
عمالء جدد ،حيث إنها تمتاز بسرعة انجاز تسوية معامالت
الشراء والبيع ،وتقلل من احتمال سرقة المحافظ ن وتجذب المزيد
من العمالء القتنائها بسبب أن غالبية العمالء يشعرون بالقلق
عند حملهم لكميات كبيرة من السيولة إلتمام صفقاتهم بالجملة
أو المفرق أو إلتمام شراء سلع باهظة الثمن ،وقد بلغ عدد نقاط
البيع في فلسطين  4242نقطة بيع في العام  2102ارتفعت
إلى  2279في العام ،2104ونفذ من خاللها  48479عملية
بواسطة بطاقات الخصم المباشر وبقيمة إجمالية بلغت
 2247199دوالر في العام  ،2102اما بخصوص عمليات
بطاقات االئتمان والتي نفذت من خالل نقاط البيع فقد بلغت
إجمالي عدد عملياتها  242222عمليه وبقيمة إجمالية بلغت
 29848799دوالرفي العام ( 2102سلطة النقد ،التقرير
السنوي.)2104 ،
ت.خدمة بطاقات الصيرفة الحديثة المستخدمة في فلسطين
انتشر استخدام البطاقات البالستيكية كبديل عن حمل النقود
في معظم دول العالم لما لها من مزايا ايجابيه في التعامل،
إضافة إلى سهولة استخدامها وقبولها دوليا من كافة المؤسسات
التجارية والخدمية ،وتستخدم هذه البطاقات في سداد قيمة
المشتريات والخدمات المقدمة من المؤسسات لحاملي هذه
البطاقات ،وتعد هذه البطاقات آمنة إلى حد ما لالستخدام محليا
و دولياً( الشمري ،)2118 ،وفي فلسطين بدأ التعامل مع
البطاقات البالستيكية بداية من قبل فروع البنوك األجنبية العاملة
في فلسطين في أواخر التسعينات ،تلي ذلك قيام البنوك الوطنية
بإصدار مثل هذه البطاقات والتعامل بها ،ورغم انتشار التعامل
في القطاع المصرفي الفلسطيني بهذه البطاقات مما يعكس نموا
في توجه العمالء المصرفيين الستخدام بطاقات الصيرفة
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الحديثة ،إال أن نسبة استخدام تلك التقنيات واألدوات للصيرفة
الحديثة متدنية بالمقارنة مع عمليات الدفع النقدي أو الشيكات
لتسوية المدفوعات ،ومن أمثله تلك البطاقات البالستيكية
االلكترونية :
.1البطاقة المدينة ( )Debit Card
تتيح هذه البطاقة للعميل الشراء على الحساب مع التسديد
من خالل السحب على حساباتهم الجارية في المصرف مباشرة،
فإذا كانت البطاقة المدينة على الخط مباشرة في حال كون
الجهاز مربوطاً بجهاز مركزي ،فإن تحويل قيمة المشتريات تتم
إلى الجهة الدائنة خالل اليوم نفسه الذي تم فيه الشراء ،أما إذا
كانت البطاقة المدينة خارج الخط ،فإنه يسمح بتسجيل العملية
على أن تتم التسوية خالل أيام الحقة ،وقد تطورت مثل هذه
العمليات إلكترونياً بفضل أجهزة الربط اإللكتروني بين نقاط البيع
والبنوك ،حيث يقوم التاجر بتمرير البطاقة عبر جهاز إلكتروني
ومن ثم يدخل قيمة مشترياته فيحصل اتصال إلكتروني تقيد
بموجبه العملية على الحساب البنكي الذي صدرت عنه البطاقة،
ثم يصدر إشعار بالعملية يوقع عليه العميل كإثبات بالموافقة
على صحة التنفيذ( ،القضاه )2111 ،وقد بلغت عدد البطاقات
الصادرة عن كافة البنوك العاملة في فلسطين من وطنية وأجنبية
 418222بطاقة في العام  2102ارتفعت إلى  409272في
العام  ،2104وبلغ مجموع عملياتها من خالل نقاط البيع
 48479وبقيمة إجمالية بلغت  2247199دوالر في العام
 .2102وشكلت البنوك الوطنية ما نسبته  %47من إجمالي
عدد البطاقات المصدرة لكافة البنوك العاملة في فلسطين وبعدد
 092128في العام  2102ارتفعت إلى  097247بطاقة في
العم  ،2104بينما شكلت البنوك األجنبية ما نسبته %22
وبعدد بطاقات  202277في العام  2102ارتفعت إلى
 222428بطاقة في العام ( ،2104سلطة النقد،)2104 ،
ويعزى ذلك إلى ان البنوك الوطنية ال يتوفر لها فروع خارج
فلسطين ،وبالتالي فان العمالء المصرفيين يتوجهون إلى فروع
البنوك األجنبية الستصدار بطاقات الخصم الستعمالها في
المعامالت الخارجية لكونها أكثر قبوال وانتشا ار،وهذا األمر
يتطلب أن تعزز المصارف الوطنية من تفرعها خارج فلسطين.
.4البطاقة الدائنة () Credit card
وهي بطاقات بالستيكية تمنحها البنوك لعمالئها ذوي المالءة

المجلة األردنية في إدارة األعمال ،المجلّد  ،13العدد 2017 ،3

المالية والسمعة الجيدة وبسقوف ماليه محددة وتعد البطاقة
الدائنة قرض يستطيع العميل سحبه نقداً أو استغالله لشراء
مستلزماته ثم التسديد الحقاً ،بحيث يستطيع العميل القيام بتسديد
كامل المبلغ الذي قام باستغالله أو تأجيل جزء منه إلى الشهر
التالي ويترتب عليه في هذه الحالة دفع الفائدة على الرصيد
المدين( برهم ،)2112،حيث تحتسب الفائدة على الرصيد
المستخدم بشكل شهري وتضاف قيمة الفائدة إلى قيمة الرصيد
المستخدم ليقوم العميل بعملية السداد الحقا ،وقد بلغت عدد
البطاقات الصادرة عن القطاع المصرفي الفلسطيني 22920
في العام  2102ارتفعت إلى  71129في العام  ،،2104وبلغ
مجموع عملياتها من خالل نقاط البيع  242222عملية وبقيمة
إجمالية بلغت  29848799دوالر في العام (.2102سلطة
النقد )2104،وشكلت البنوك الوطنية ما نسبته  %44من
إجمالي عدد البطاقات المصدرة لكافة البنوك العاملة في
فلسطين وبعدد  27289في العام  2102ارتفعت إلى 21802
بطاقة في العم  ، 2104بينما شكلت البنوك األجنبية ما نسبته
 %22وبعدد بطاقات  22240في العام  2102ارتفعت إلى
 29202بطاقة في العام ( 2104سلطة النقد ،)2104 ،ويعزى
ذلك إلى أن البنوك الوطنية ال يتوفر لها فروع خارج فلسطين،
وبالتالي فان العمالء المصرفيين لديهم ميول الستصدار مثل
هذه البطاقات من قبل فروع البنوك األجنبية الستخدامها في
تبادالتهم الخارجية كونها أكثر قبوال وانتشا ار ،وهذا األمر يتطلب
من المصارف الوطنية أن تتفرع خارج فلسطين.
.2بطاقة الصراف اآللي( ) ATM
وهي بطاقة تصدرها المصارف وتسمح بموجبها لحامليها
بالسحب على حساباتهم لدى المصرف مباشرة أو تسديد
مشترياتهم من خاللها ،وتمكنهم من الولوج إلى أجهزة الصراف
اآللي التابعة للمصرف أو المصارف األخرى ،ويستطيع العميل
عند استعماله لهذه البطاقة إجراء العديد من العمليات المصرفية
على حسابه لدى المصرف مثل تحويل األموال بين الحسابات
المختلفة واإليداع والسحب باإلضافة إلى تسديد الفواتير( برهم،
 ،) 2112وقد بلغ عدد أجهزة الصراف اآللي في فلسطين 488
جهاز في العام  2102منها  279جهاز للبنوك الوطنية وعدد
 219للبنوك األجنبية ،وفي العام  2104ارتفع عدد أجهزة
الصراف اآللي إلى  249منها  202جهاز للبنوك الوطنية،
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وعدد  222جهاز للبنوك األجنبية ،وهذه األعداد تشكل ما
نسبته  %27من سيطرة أجهزة الصراف اآللي للبنوك الوطنية
على السوق الفلسطيني ،بينما بلغت حصة البنوك األجنبية
 %42من السوق الفلسطيني ،وبلغ عدد بطاقات الصراف اآللي
الصادرة عن البنوك الوطنية  024792وبنسبة  %94بطاقة
وعدد  7922بطاقة صادرة عن فروع البنوك الوافدة وبنسبة
 %2في العام  ،2102ارتفعت في البنوك الوطنية إلى
 022224بطاقة في العام  ،2104والى  04272بطاقة للبنوك
األجنبية ،وقد بلغت إجمالي عمليات السحب من الصراف اآللي
 8429910عملية في العام  ،2102وبإجمالي ما قيمة
 972049029دوالر ( .سلطة النقد الفلسطينية.)2104 ،
أهم تقنيات الصيرفة الحديثة المستخدمة في فلسطين
.1خدمات البنك الناطق
يتم إجراء مثل هذه العمليات من خالل تشغيل مراكز
االتصاالت وخدمة العمالء بواسطة التليفون باستخدام رقم سري
خاص ،ويوفر البنك الناطق مجموعة من الخدمات اإللكترونية
بهدف توفير الراحة والسرعة في إدارة الحساب ،وأهمها:
االستفسار عن الرصيد وآخر الحركات الدائنة والمدينة ،طلب
دفتر شيكات و كشف حساب ،خدمة االستعالم ،وهذه الخدمة
تعمل في بعض البنوك الوطنية بشكل بطئ نسبة إلى حداثة
استخدامها.
.4خدمات البنوك المنزلية أو االنترنت البنكي
()HomeBanks
وهي عبارة عن استخدام الحاسب اآللي الشخصي للعميل
وربطه مع نظام الحاسب اآللي بالبنك والذي أصبح يعرف
بالبنوك المنزلية،حيث يتم منح العميل رقم مستخدم ورقم سري
ليتمكن من الولوج إلى الصفحة اإللكترونية الخاصة بالمصرف
إلجراء العديد من المعامالت من خالل استخدام اإلنترنت البنكي
مثل االستعالم عن الرصيد وتفاصيل الحسابات ،واجراء
التحويالت المالية و أوامر الدفع وتسديد الفواتير وطلب بطاقة
ائتمان ودفتر شيكات وكشف حساب ،واستعالمات
أخرى).(siam ,2006
المزايا والمنافع التي تحققها المصارف جراء تطبيقها
ألدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة للخدمات المصرفية
إن استخدام المصارف للتقنيات واألدوات الحديثة يعود

عزمي وصفي عوض ،رسالن أحمد محمد

أهمية استخدام أدوات...

بالمنفعة عليها ،فمنها ما يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية ومنها
ما يؤدي إلى زيادة توظيفات موارد المصرف ،ومناهم تلك
المنافع ( رمضان وجوده: )2112 ،
.1الدعاية واإلعالن للمصرف
حيث إن تداول اسم المصرف بين العمالء سواء أكانوا
يتعاملون مع المصرف أو من غير المتعاملين ،يحمل في طياته
إعالنا غير مباشر عن المصرف جراء استخدامه ألحدث
التقنيات في الخدمات المصرفية ،وكثي ار ما يتم استقطاب عمالء
جدد يرغبون في االنتفاع من الخدمات الحديثة مما يؤدي
بالمحصلة النهائية إلى زيادة موارد المصرف(رسمية
وآخرون.)2112،
.4زيادة توظيفات المصرف
قد تنطوي بعض الخدمات المصرفية الحديثة على ائتمان
يمنحه المصرف مقترنا بالخدمة المصرفية ذاتها ،ويكون هذا
االئتمان قصير األجل ينتهي بانتهاء الخدمة مما يمثل عنصر
موائمه بين وقت استحقاق الدفع وبين توفر االموال للمودعين،
وبهذه الحالة يكون البنك قد وظف أمواله باألجل القصير.
.2خفض التكاليف والتنوع في الخدمات
من خالل زيادة استخدام التقنيات الحديثة تستطيع
المصارف التوسع في حجم الخدمات والتنوع بها ،مما يتيح
للعمالء االستفادة من فرص أفضل لتوظيف أموالهم ،وأيضا
تخفيض كلفة تقديم الخدمة و تخفيض تكلفة افتتاح فروع جديدة.
.2زيادة القدرة التنافسية والحصة السوقية والسيولة
النقدية
من خالل استخدام المصارف ألدوات الصيرفة اإللكترونية
الحديثة في الخدمات المصرفية تستطيع البنوك تعزيز قدراتها
التنافسية من خالل تقديمها لخدمات مصرفيه متنوعة تتصف
بالجودة والكفاءة العالية وبتكلفة أقل( الشمري ،)2118 ،و تزيد
من حصتها السوقية بالمقارنة المصارف الوافدة،كما أنها تساعد
في توفير السيولة النقدية للمصارف وبالتالي استغالل تلك
السيولة الفائضة لتحقيق أرباح إضافية.
أهم االستراتيجيات الواجب على البنوك الوطنية تعميق
تطبيقه التعزيز األداء العام
ان تنامي حاجة المجتمع إلى خدمات مالية ومصرفية جديدة
ومتطورة يستدعي ذلك قيام المصارف الوطنية باستحداث
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وتعميق استخدام تقنيات وأدوات حديثة في مجال الخدمات
المصرفية لتقوية قدراتها التنافسية و تعزيز أدائها العام  ،وفي
سبيل تعزيز البنوك الوطنية ألدائها العام بشقية اإلداري والمالي
فقد أضحى لزاما عليها أن تسعى بخطوات متسارعة نحو تبني
استراتيجيات فعالة لالرتقاء بخدماتها إلى مستوى تلك التحديات
وذلك من خالل اآلتي ( عبد الحميد:)2111 ،
.1التحول التدريجي إلى شبه البنوك الشاملة ذات الخدمات
المتنوعة
ينبغي خروج البنوك الوطنية عن دورها التقليدي وتحولها
تدريجيا في خدماتها إلى شبه البنوك الشاملة ،من خالل تبني
استراتيجيات متطورة للعمل المصرفي تقوم على أساس التنويع
في الخدمات المصرفية والتخلي عن التخصص الوظيفي
والقطاعي ،وسوف يضع ذلك على عاتق تلك البنوك الكثير من
المهام المتجددة لتمارسها استكماال لدورها ،ولعل أهمها التوسع
في أنشطة الصيرفة االستثمارية كالتسنيد واإلسناد والتوريق
وتسويق األوراق المالية.
.4استخدام األدوات التمويلية الحديثة
أن البنوك الوطنية في إطار سعيها المتواصل لتدعيم أدائها
العام أصبحت مطالبة بتنويع مجاالت توظيف مواردها ،وذلك
من خالل تقديم أدوات تمويلية حديثه وعلى أسس مبتكرة
وابداعية تتالءم مع احتياجات العمالء المتنوعة ،ومن أهم
الخدمات التمويلية التي تعد مجاال خصبا لنشاط البنوك
لتطوير نشاطها التمويلي ( رسمية وآخرون )2112،هي:
أ .تقديم القروض ( المجمعة) المشتركة،حيث تتيح القروض
المشتركة العديد من المزايا للعميل المقترض منها إمكانية الحصول
على احتياجات تمويلية ضخمة قد تفوق الحدود االئتمانية التي
يمكن أن يوفرها بنك بمفرده للعميل ،فضال عن الحصول على
سعر تنافسي وتيسيرات في السداد ،إضافة إلى المزايا المحققة
للبنوك المقرضة ،والتي تتمثل في توزيع المخاطر بين البنوك
المشتركة في تمويل القرض ،كما تعد العموالت التي تتقاضاها
البنوك نتيجة إلدارة القروض المشتركة مصد ار هاما من مصادر
إيراداتها ،باإلضافة إلى زيادة خبرات البنوك في منح االئتمان
خاصة بالنسبة للبنوك حديثة النشأة نظ ار الشتراكها مع بنوك كبيرة
ذات خبرة سابقة في منح االئتمان.ولم يسجل في القطاع المصرفي
الفلسطيني أية قروض مشتركه ممنوحة للقطاع الخاص من قبل
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البنوك حتى العام  2104وفقا لتقارير سلطة النقد الفلسطينية ،علما
بان إجمالي التسهيالت الممنوحة من قبل القطاع المصرفي
الفلسطيني للتمويالت التجارية والصناعية لم تتجاوز  28432مليون
دوالر في العام  2104بالمقارنة مع  072937مليون دوالر ممنوحة
لإلقراض الشخصي االستهالكي من أصل إجمالي التسهيالت
المصرفية البالغة  282432مليون دوالر( سلطة النقد ،)2102 ،وال
بد من حث البنوك الوطنية على الشروع في تقديم قروض مشتركة
(مجمعه) لتمويل القطاع الصناعي والتجاري وبالمحصلة تعزيز
قدراتها التنافسية وتوسيع قاعدة عمالؤها.ب .التعامل بالمشتقات
المصرفية الحديثة :وهي أدوات ماليه استثماريه ومنها المشتقات
المالية والعقود المستقبلية وعقود االستثمار مثل عقود
الخيارات( )optionsومقايضة األوراق المالية والمبادالت
( )swapsوالعقود اآلجلة للعمالت ،واتفاقية أسعار الفائدة اآلجلة،
وهي أدوات استثماريه تستخدم للتحوط من المخاطر ،ومن
المعروف أن هذه األدوات االستثمارية يصعب تسعيرها نظ ار
الرتفاع تكاليفها مما يحتم على البنوك ابتكار أساليب فنية و إدارية
تمكنها من ذلك وتساعدها على التحرك و الوقاية من المخاطر
المرتقبة الناتجة عن التعامل بتلك األدوات (شعبان.)2112 ،
.2تعميق استخدام أدوات و تقنيات الصيرفة الحديثة في
الخدمات المصرفية
يعد التقدم التقني من أهم عوامل نمو القطاع المصرفي كونه
يساعد المصارف على تقديم خدماته بتكلفه أقل ،وهذا ما يحفز
المصارف الوطنية الفلسطينية على استخدام إجراءات وسياسات
عديدة لمسايرة التطورات التكنولوجية التي تجتاح الصناعة
المصرفية وذلك من خالل تحديث البرمجيات والعمليات
المصرفية وتطويرها بحيث تمكنها من تقديم أفضل خدمة
لعمالئها في أسرع وقت ممكن وبتكلفه اقل(عبد الخالق،)0999،
وفي هذا السياق يتوجب على سلطة النقد الفلسطينية حث البنوك
على إنشاء شبكة إلكترونية مصرفية تربط في ما بين القطاع
المصرفي الفلسطيني وبين المصارف الدولية ،والعمل على
زيادة نشر ماكينات الصراف اآللي و نقاط البيع اإللكترونية
وتركيب وتشغيل مراكز لالتصاالت وخدمة العمالء.
.2تقوية قاعدة رأسمال البنوك الوطنية وتشجيع
االندماجات بينها
أن المتطلبات الجديدة التفاقية بازل بشأن كفاية رأس المال
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والمالءة المصرفية تفرض مزيدا من الضغوط على البنوك
السيما الصغيرة منها لتقوية رؤوس أموالها( القضاة،)2111 ،و
لمواجهة كل تحديات المنافسة فإن البنوك الوطنية مطالبة بتدعيم
وتقوية قواعدها الرأسمالية و زيادة عمليات االندماج الطوعي
فيما بينها لتصل إلى كيانات مصرفيه قويه قادرة على المنافسة
بكفاءة من جهة ،ومن جهة ثانية تعزيز أدائها العام بشقية
اإلداري والمالي،وأن تخضع ق اررات االندماج لدراسات
متخصصة يتم إعدادها لهذا الغرض مع ضرورة إسناد مثل هذه
الدراسات إلى جهات متخصصة.
.5تنمية الموارد البشرية
يعد العنصر البشري من الركائز األساسية لالرتقاء باألداء
العام للمصرف ،حيث إن الكفاءة في أداء العاملين تعد الركيزة
األساسية في تقوية الميزة التنافسية وتعزيز األداء العام
للمصرف ،وان نجاح البنوك في تنفيذ استراتيجيات التطوير
بكفاءة وفاعلية هو أمر مرهون بتوفير كوادر بشرية عالية التأهيل
معززة بتقنيات مصرفية متقدمه ،وهو ما يتطلب تبني عدد من
السياسات المتكاملة منها تنمية مهارات العاملين واعداد كفاءات
مصرفية على مستوى عال وتطوير النظم اإلدارية ،وتطوير
أدائهم في مجال استيعاب المستجدات والمستحدثات،واعداد
البرامج التدريبية لمختلف المستويات (حنفي.) 0997 ،
 .6تطبيق المفهوم الحديث للتسويق المصرفي ( المزيج
التسويقي)
يعد تبني المفهوم الحديث للتسويق المصرفي أحد ركائز
إستراتيجية التطوير المأمولة لدعم كفاءة األداء العام للبنوك ،حيث
لم تعد البنوك في حاجة إلى موظفين تقليدين بل إلى بائعين
محترفين للخدمات المصرفية ،لذلك تبرز الحاجة إلى تحول البنوك
إلى كيان تسويقي يركز على رغبات العمالء وكسب رضاهم عن
الخدمات المقدمة ،وهو ما يستلزم تطبيق استخدام أدوات وتقنيات
تكنولوجيه حديثة في تسويق الخدمات المصرفية ،والمساهمة في
اكتشاف الفرص االستثمارية ودراستها وتحديد المشروعات الجيدة
بما يكفل إيجاد عميل جيد ،والتركيز على أهمية تدعيم وسائل
االتصال الشخصي وتكثيف الحوار المتبادل مع العمالء ،وتطوير
بحوث السوق وجمع وفحص وتحليل تطورات السوق واتجاهاته،
ومراقبة ومتابعة المعلومات المرتدة في السوق المصرفي والتي
تتضمن قياس انطباعات العمالء عن مزيج الخدمات المقدمة.
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(رسميه وآخرون.)2112 ،
الدراسات السابقة
.0دراسة شاهين ،علي ( )2119بعنوان (نظم الدفع
االلكترونية ومخاطرها ووسائل الرقابة عليها دراسة تطبيقية على
بنك فلسطين)يهدف هذا البحث إلى الوقوف على طبيعة وأنواع
أدوات الدفع اإللكترونية المطبقة في بنك فلسطين ونظم الرقابة
عليها والتحديات المرتبطة بها ،وقد ركز البحث على تناول هذه
الموضوعات بالتحليل والمناقشة ،والتعرف على أراء عينة
الدراسة حولها وتم التوصل إلى أن البيئة الجديدة للعمل
المصرفي والمنافسة الشديدة والتطبيقات التقنية ألدوات الدفع
اإللكتروني أدت إلى الضغط على المصارف إليجاد آليات
متطورة في استخدام وتنويع الخدمات المصرفية اإللكترونية
وضرورة وجود ضوابط رقابية وتوفير بنية أساسية من سياسات
وتشريعات داعمة مع استم اررية دعم بحوث وتطوير األداء
المصرفي اإللكتروني وتخفيض المخاطر المرافقة
.2دراسة عبيد ،شاهر ( )2102بعنوان ( دور الخدمات
االلكترونية المصرفية في تعزيز الميزة التنافسية في البنوك في
جنين)،هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الخدمات
االلكترونية المصرفية في تعزيز الميزة التنافسية في قطاع البنوك
في محافظة جنين ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي
التحليلي كمنهجية لموضوع الدراسة .ولتحقيق هذا الهدف فقد
تكون مجتمع الدراسة من جميع عمالء البنوك العاملة في مدينة
جنين والبالغ عددها  01بنوك ،وتشكلت عينة الدراسة من 011
عميل من جميع البنوك تم اختيارهم بالطريقة المنتظمة .وقد
اعتمد الباحث في جمع البيانات على أداة االستبانة ،و تبين أن
المتوسط الحسابي في دور الخدمات اإللكترونية المصرفية التي
تقدمها البنوك في محافظة جنين في تعزيز الميزة التنافسية في
جميع مجاالت الدراسة كانت متوسطة حيث كان المتوسط
الحسابي(  ،) 2327كما تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية في دور الخدمات اإللكترونية المصرفية التي تقدمها
البنوك في محافظة جنين تعزى لجميع المتغيرات.
.2دراسة وادي ،رشدي ( )4112بعنوان(أهمية ومزايا البنوك
االلكترونية في قطاع غزة في فلسطين ومعوقات انتشارها)،
هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية و مزايا البنوك
-416-

اإللكترونيـة والمعوقـات التي تواجه انتشا ارها في فلسطين و قد
أوضحت الدراسة أن البنوك االلكترونية تعد وسيلة جيدة وهامة
لجذب العمالء وتنمية وتطوير التجارة االلكترونية فـي فلسـطين،
وأن تأثيرهـا يقتصر على العمالء الذين يجيدون التعامل مع
االنترنت ،وأن المزايا التي تعود على البنك في حالة تقديم
الخدمات عبر االنترنت هي تقليل التكاليف ،وزيادة حجـم
التعـامالت التجاريـة ،وسهولة الدخول إلى األسواق المحلية
والعالمية ،وتحسين خدمات العمـالء ،وامكانيـة تقـديم الخدمات
على مدار الساعة ،و توفير الوقت والجهد ،و جمع المعلومات
عن المنافسـين مـن خالل صفحات االنترنت ،وتقلل من فتح
فروع جديدة للبنك ومن وزيادة كفاءة أداء البنك ،وتقـديم خدمات
مصرفية جديدة .وأشارت الدراسة إلى العديد من المعوقات مثل
عـدم إدراك بعـض البنوك ألهمية الفوائد الناجمة عن استخدام
النظام اإللكتروني للتجارة .وضعف نظم األمن التي تحققها
التجارة اإللكترونية في مجال إبرام الصفقات التجارية.
الدراسات األجنبية
.0دراسة( ) Josiah and Nancy ,2102بعنوان العالقة
بين العمل المصرفي االلكتروني واألداء المصرفي في كينيا،
حيث أشارت الدراسة إلى التحول الكبير في القطاع المصرفي
الكيني الناتج عن االبتكار في مجال المعلومات وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت والخدمات االلكترونية األخرى
والمتعددة ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي واإلحصاء
االستداللي في تحليل بيانات الدراسة ،وقد تم جمع البيانات من
التقارير السنوية للبنوك المستهدفة والبنك المركزي
الكيني،وخلصت الدراسة إلى أهمية الخدمات المصرفية
االلكترونية لما لها من أثار قوية على العائد على األصول
وأهميتها في الصناعة المصرفية الكينية ،وأن هناك عالقة
إيجابية بين تأثير الخدمات المصرفية االلكترونية وأداء البنوك.
.2دراسة)(Omari & Bataineh,2012بعنوان تأثير
المصرفية اإللكترونية في تحقيق الميزة التنافسية للبنوك في
األردن ،حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الصرفية
اإللكترونية على تحقيق الميزة التنافسية للبنوك في األردن.
ولتحقيق هدف الدراسة تم توزيع استبانه مكونة من ( )24جزء
مقسمة على ( )4مناطق لعينة الدراسة المكونة من مدراء ()219
فرع ( )2بنوك رئيسية هي :بنك اإلسكان للتجارة والتمويل ،البنك
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العربي ،والبنك اإلسالمي األردني في ( )2محافظات :عمان،
اربد والزرقاء ،الذين تم اختيارهم عشوائيا من مجتمع الدراسة .بعد
إجراء المعالجات اإلحصائية الالزمة ،أظهرت النتائج وجود تأثير
دال إحصائيا عند مستوى ( (α≤0.05للخدمات اإللكترونية في
تحقيق الميزة التنافسية في القطاع المصرفي في األردن.
المنهجية واإلجراءات
تتناول الفقرات اآلتية وصفا لمجتمع الدراسة والطريقة التي
اتبعها الباحث الختيار عينة الدراسة ،كما تناولت وصف األداة
المستخدمة فيها واإلجراءات التي اتبعت في تنفيذها ،باإلضافة
إلى المعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل النتائج،
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،حيث تم الرجوع
إلى األدب السابق حول الموضوع لتوضيح الخلفية النظرية
للدراسة ،وباالستناد إلى األدبيات والدراسات السابقة تم تصميم
استبانه استهدفت جمع البيانات المتعلقة بالموضوع وحللت تلك
البيانات وتمت معالجتها إحصائيا.
أداة الدراسة  :تم جمع البيانات من خالل استبيان اعد
خصيصا من قبل الباحثان ،وتكون االستبيان من  24فقرة بشكله
النهائي بعد التعديل من قبل الزمالء األكاديميين المختصين في
مجال البحث واضافة بعض الفقرات مقسمة إلى  4مجاالت وهي
التكلفة التشغيلية واألرباح والقدرة التنافسية والسيولة النقدية.
الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على استقصاء أ ارء
موظفي الدوائر واألقسام المصرفية المختصة في موضوع البحث
في البنوك الوطنية الفلسطينية.
الحدود المكانية  :اقتصرت الدراسة على البنوك الوطنية
الفلسطينية وعددها  7بنوك بفروعها المنتشرة.
صدق األداة :تم عرض األداة على مجموعة من الزمالء
األكاديميين ذوي االختصاص في مجال الدراسة ،وأفادوا بصدق
المقياس وصالحيته ألغراض البحث.
ثبات األداة :تم التحقق من ثبات األداة عن طريق حساب
معامل الثبات كرونباخ ألفا للمحاور والدرجة الكلية كما يظهر
في الجدول التالي رقم (:)2
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حجم
عدد
معامل
المحور
العينة
الفقرات
الثبات
229
2
13920
التكلفة التشغيلية
229
5
13874
األرباح
229
7
13900
القدرة التنافسية
229
6
13287
السيولة النقدية
229
24
13884
الدرجة الكلية
نالحظ أن األداة تتمتع بدرجة عالية من الثبات وصالحة
لجمع البيانات.
مجتمع الدراسة وعينته
يتكون مجتمع الدراسة من جميع موظفي الدوائر واألقسام
المصرفية ذات الصلة بمجال الدراسة والعاملين في البنوك الوطنية
الفلسطينية وعددها  7بنوك وطنيةبفروعها المنتشرة وعددهم 401
موظف ،أما عينة الدراسة فقد تكونت من  229موظف اختيروا
بالطريقة العشوائية موزعين حسب المتغيرات كما يلي:
جدول رقم ()2
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس
النسبة المئوية %
العدد
متغير الجنس

ذكر

002

49324

انثى

002

21322

229

011

المجموع

جدول رقم ()5
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة
متغير سنوات الخبرة العدد النسبة المئوية%
من  2-0سنوات

من 01-2سنوات
 00سنة فأكثر
المجموع

042

22372

27

24389

22

00322

229

011
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جدول ()6
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي
متغير المسمى الوظيفي العدد النسبة المئوية %
موظف

020

71320

رئيس قسم

22

22304

مدير دائرة

02

2322

229

011

المجموع

 One Way ANOVAلفحص الفرضيات المتعلقة بمتغيرات
الدراسة.
تصحيح األداة :تم اعتماد التوزيع التالي للفقرات في عملية
تصحيح فقرات أداة الدراسة واستخراج النتائج وفقا لطريقة ليكرت
الخماسية.
موافق
موافق محايد
بشدة
2
4
2
مفتاح التصحيح
الوسط الحسابي

جدول ()2
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
النسبة المئوية %
العدد
متغير المؤهل العلمي

دبلوم

9

2392

بكالوريوس

212

89392

ماجستير فاعل

04

2300

229

011

المجموع

اقل من 038
2329-038
2329-232
4309-234
 432فما فوق

المعالجات اإلحصائية :عولجت البيانات إحصائيا باستخدام
برنامج الحزم اإلحصائية بعد إدخالها إلى جهاز الحاسب اآللي:
 استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لفقرات االستبانة.
 استخراج النسب المئوية ألفراد عينة الدراسة حسب
متغيرات البحث.
 استخدام اختبار  Regression Analysisلمعرفة
معادلة خط انحدار المتغير المستقل على التابع
 استخدام اختبار ( )tواختبار تحليل التباين األحادي

غير
موافق
2

الدرجة
منخفضة جدا
منخفضة
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة جدا

نتائج الدراسة ومناقشتها
يتناول هذا الفصل وصفا للنتائج التي نجمت عن هذه
الدراسة ،ومن أجل تسهيل عملية تفسير النتائج ،فقد اعتمدت
الدراسة على النسب المئوية:
أوال :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول الرئيس حول (أهمية
استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في تعزيز األداء العام
للبنوك الوطنية الفلسطينية )،ومن اجل اإلجابة عن هذا السؤال
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة
المئوية لمجال الدراسة ،والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال التكلفة التشغيلية مرتبة ترتيبا تنازليا
التسلسل

الفقرة

.1

إن اتساع قاعدة استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة من قبل العمالء
يؤدي إلى خفض تكلفة بيع و تسويق الخدمة المصرفية
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غير موافق
بشدة
0

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

4321

1324

91314
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التسلسل
4
2
2
5
6

الفقرة
إن استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة بكفاءة وفاعلية تزيد من سرعة
تقديم الخدمة وتقلل من العمليات الروتينية وبالتالي من خفض تكلفة الخدمة
تقوم المصارف الوطنية باستخدام تقنيات حديثة للصيرفة مما يحد من
المخاطر والتهديدات التي تصاحب تشغيل برامجها المصرفية وبالتالي خفض
التكلفة الناجمة عن األخطار والتهديدات
يساعد انتشار أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في التقليل من االعتماد
على العاملين وبالتالي خفض تكلفة االستثمار في الموارد البشرية
يساعد استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة على التقليل من األخطاء
المصاحبة للعمليات المصرفية وبالتالي التقليل من تكلفة أثر تصويب األخطاء
المصاحبة
إن انتشار استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة تساعد على خفض
االستثمار في فتح فروع جديدة وبالتالي خفض التكاليف
الدرجة الكلية

يتضح من نتائج الجدول السابق رقم ( )8أن الفقرة التي
تنص على (أن اتساع قاعدة استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة
الحديثة من قبل العمالء يؤدي إلى خفض تكلفة بيع و تسويق
الخدمة المصرفية) قد حازت على أعلى المتوسطات الحسابية
وكان متوسطها الحسابي بمقدار ( ،)4321في حين حصلت
الفقرة التي تنص على (أن انتشار استخدام أدوات وتقنيات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

4329

1322

87382

4302

1380

82342

4312

1379

81371

2392

1377

79314

2388

1389

77322

4302

1372

82394

الصيرفة الحديثة تساعد على خفض االستثمار في فتح فروع
جديدة وبالتالي خفض التكاليف) على أدنى متوسط حسابي،
حيث كان يساوي (،)2388ومن ذلك يمكن تفسير أثر التكلفة
التشغيلية ،حيث بلغ متوسطها الحسابي العام الستجابات
المبحوثين ( )4302وهي مرتفعة.

جدول رقم ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال مجال اإلرباح مرتبة ترتيبا تنازليا
التسلسل
.9
.2
.8
.11

الفقرة
إن انتشار استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة تزيد من الحصة السوقية
وبالتالي زيادة أرباح المصرف
إن تعدد وتنوع أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة تؤدي إلى زيادة ربحية البنك
الناجمة عن الزيادة في عمليات منح االئتمان المصرفي
إن زيادة إقبال العمالء على العروض التسويقية ألدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة
تزيد من أرباح البنك الناجمة عن زيادة حجم العموالت والفوائد المقبوضة
إن كفاءة وجودة أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة للخدمات المصرفية تزيد من
-419-

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

4320

1324

82321

4322

1380

82302

4320

1379

84328

4310

1391

81307
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التسلسل
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المتوسط
الحسابي

الفقرة

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

استقطاب عمالء جدد للمصارف وبالتالي زيادة استثماراتها وأرباحها
.11

إن انتشار استخدام أدوات الصيرفة الحديثة المتمثلة بالبطاقات االلكترونية
تخفض من دورة استخدام النقود وبالتالي تزيد من السيولة ومن ثم إعادة تدوير
استثمارها لتجني أرباحا إضافية
الدرجة الكلية

يتضح من نتائج الجدول السابق أن الفقرة التي تنص على (إن
انتشار استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة تزيد من الحصة
السوقية وبالتالي زيادة أرباح المصرف) قد حازت على أعلى
المتوسطات الحسابية وكان متوسطها الحسابي بمقدار (،)4320
في حين حصلت الفقرة التي تنص على (إن انتشار استخدام أدوات
الصيرفة الحديثة المتمثلة بالبطاقات االلكترونية تخفض من دورة

2387

0310

77328

4302

1382

82324

استخدام النقود وبالتالي تزيد من السيولة ومن ثم إعادة تدوير
استثمارها لتجني أرباحا إضافية) على أدنى متوسط حسابي ،حيث
كان يساوي ( ،)2387ومن ذلك يمكن تفسير أثر مجال األرباح
حيث بلغ متوسطها الحسابي العام الستجابات المبحوثين ()4302
وهي مرتفعة.

جدول ()11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال مجال القدرة التنافسية مرتبة ترتيبا تنازليا
التسلسل
.14
.18
.12
.16
.12
.12
.15

الفقرة
تساهم أدوات تقنيات الصيرفة الحديثة من توفير العديد من المعلومات والبيانات
بشفافية وسريه وخصوصية وبجهد ووقت اقل مما يعزز من القدرة التنافسية
ان الدقة وقلة االخطاء الناجمة عن استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة
في الخدمات المصرفية تزيد من ثقة العمالء وبالتالي من تعزيز القدرة التنافسية
تساعد استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة للخدمات المصرفية بجودة
عاليه من رفع كفاءة خدمات ما بعد البيع وبالتالي تقوية الميزة التنافسية
ان التحول التدريجي نحو تقديم خدمات مصرفيه شاملة وبأدوات وتقنيات
مصرفيه حديثة وبجودة عاليه يعزز من قدرة البنوك الوطنية التنافسية
تساهم فاعلية وجودة أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة من تحسين سمعه البنك
و استقطاب عمالء جدد وبالتالي زيادة ميزة القدرة التنافسية
يعزز استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة من والء وثقة العمالء بالبنك
وتعطي للعميل اهتمام وتفاعل خاص مما يؤثر ايجابيا على القدرة التنافسية
ان كفاءة استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في الخدمات المصرفية
وتنوعها تتيح الفرصة في انتشار أوسع لتسويق خدمات البنك وبالتالي زيادة
ميزة القدرة التنافسية
الدرجة الكلية
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

4342

1329

88322

4342

1329

88347

4328

1328

87321

4324

1322

82380

4324

1371

82372

4324

1372

84372

4321

1370

84312

4322

1327

82371
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يتضح من نتائج الجدول السابق رقم ( )01أن الفقرة التي
تنص على (تساهم أدوات تقنيات الصيرفة الحديثة من توفير
العديد من المعلومات والبيانات بشفافية وسريه وخصوصية
وبجهد ووقت اقل مما يعزز من القدرة التنافسية) قد حازت على
أعلى المتوسطات الحسابية وكان متوسطها الحسابي بمقدار
( ،)4342في حين حصلت الفقرة التي تنص على (إن كفاءة

استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في الخدمات المصرفية
وتنوعها تتيح الفرصة في انتشار أوسع لتسويق خدمات البنك
وبالتالي زيادة ميزة القدرة التنافسية) على أدنى متوسط حسابي،
حيث كان يساوي ( ،)4321ومن ذلك يمكن تفسير أثر مجال
القدرة التنافسية حيث بلغ متوسطها الحسابي العام الستجابات
المبحوثين ( )4322وهي مرتفعة جدا.

جدول ()11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال مجال السيولة النقدية مرتبة ترتيبا تنازليا
التسلسل
.41
.44
.41
.42
.42
.19

الفقرة
إن االبتكار والتطوير ألدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة من قبل البنوك الوطنية تزيد
من استقطاب عمالء جدد الستخدامها وبالتالي التأثير على زيادة السيولة النقدية
إن انتشار تقنيات الصيرفة االلكترونية الحديثة وسرعة استخدامها تساعد في
زيادة اإلقبال عليها وبالتالي زيادة السيولة النقدية
إن كفاءة استخدام البطاقات االلكترونية وماكينات السحب ونقاط البيع على
مدار الساعة تزيد من السيولة لدى المصارف
إن انتشار أدوات الصيرفة االلكترونية الحديثة والبطاقات االلكترونية تزيد من
السيولة النقدية لدى المصارف الوطنية
أن اتساع قاعدة استخدام وسائل وأدوات الدفع الحديثة وحداثة أنظمة تسوية
المدفوعات تزيد من السيولة النقدية لدى المصارف
إن تعدد وتنوع أدوات الصيرفة االلكترونية الحديثة تزيد من حجم الحسابات
المصرفية وبالتالي ترفع من السيولة النقدية
الدرجة الكلية

يتضح من نتائج الجدول السابق أن الفقرة التي تنص على
(إن االبتكار والتطوير ألدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة من
1استاذ مساعد ،كلية العلوم الماليه والمصرفية ،جامعة فلسطين التقنية.
azmiawad1@hotmail.com
 2استاذ مشارك،كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية -مدير فرع رام اهلل والبيرة -
جامعة القدس المفتوحة.
rmohammad@qou.edu
تاريخ استالم البحث  2102/2/22وتاريخ قبوله .2102/9/22
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

4317

1371

80341

4312

1380

81320

4312

1378

81322

2392

1389

79320

2394

1382

78378

2391

1391

77391

2399

1382

79374

قبل البنوك الوطنية تزيد من استقطاب عمالء جدد الستخدامها
وبالتالي التأثير على زيادة السيولة النقدية) قد حازت على أعلى
المتوسطات الحسابية وكان متوسطها الحسابي بمقدار (،)4317
في حين حصلت الفقرة التي تنص على (ان تعدد وتنوع أدوات
الصيرفة االلكترونية الحديثة تزيد من حجم الحسابات المصرفية
وبالتالي ترفع من السيولة النقدية) على أدنى متوسط حسابي،
حيث كان يساوي (،)2391ومن ذلك يمكن تفسير أثر مجال
السيولة النقدية حيث بلغ متوسطها الحسابي العام الستجابات
المبحوثين ( )2399وهي مرتفعة.
جدول ()14
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت استمارة
©  2017عمادة البحث العلمي /اجلامعة األردنية .مجيع احلقوق حمفوظة.
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أهمية استخدام أدوات...

الدراسة حول أهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة
الحديثة في تعزيز األداء العام للبنوك الوطنية الفلسطينية
مرتبة تنازليا
المتوسط االنحراف النسبة
الفقرة
الحسابي المعياري المئوية

المجال الثالث(مجال القدرة التنافسية) 4322

1327

82371

المجال األول ( التكلفة التشغيلية )

4302

1372

82394

المجال الثاني(مجال األرباح )

4302

1382

82324

المجال الرابع(مجال السيولة النقدية) 2399

1382

79374

4302

1377

82310

المجال الكلي

الفرضية

معامل

قيمة ف

β

R
أهمية

277329 a13742

1374

استخدام

1322

*1

أدوات

الصيرفة

الحديثة في

تعزيز األداء
العام للبنوك

جدول ()12
اختبار  Regression Analysisومعادلة خط االنحدار
ومعامل ارتباط بيرسون ألهمية استخدام أدوات وتقنيات
الصيرفة الحديثة في تعزيز األداء العام للبنوك الوطنية
الفلسطينية تعزى إلى التكلفة التشغيلية.
قيمة

بيرسون

α

وتقنيات

يتضح من نتائج الجدول السابق رقم ( )02أن المجال الثالث
(مجال القدرة التنافسية) قد حاز على أعلى المتوسطات الحسابية
وكان متوسطه الحسابي يساوي ( ،)4322في حين حصل المجال
الرابع(مجال السيولة النقدية) على أدنى المتوسطات الحسابية حيث
كان المتوسط الحسابي ( .)2399أما درجة المجال الكلي كانت
مرتفعة حيث بلغ المتوسط الحسابي ()4302
النتائج المتعلقة بفحص فرضيات الدراسة
ال توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة
( )1312≤αفي متوسط استجابات عينة الدراسة لمدى أهمية استخدام
أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في تعزيز األداء العام للبنوك الوطنية
الفلسطينية تعزى إلى التكلفة التشغيلية ،ولبحث تأثير أهمية استخدام
أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في تعزيز األداء العام للبنوك الوطنية
الفلسطينية تعزى إلى التكلفة التشغيلية استخدم الباحثان اختبار
 Regression Analysisوتم حساب معادلة خط االنحدار من
خالله ومعامل ارتباط بيرسون وهذا يتضح في الجدول رقم()02

قيمة

ارتباط

F

بيتا

R2

الداللة

مستوى

-422-

الوطنية

الفلسطينية

تعزى إلى
التكلفة

التشغيلية
*دالة إحصائية عند مستوى الداللة ()1312≤α

يتضح من خالل الجدول السابق أن هناك عالقة ذات داللة
إحصائية حيث تبين أن مستوى الداللة اقل من 1312وبذلك
ترفض الفرضية المتجهة ونقبل بالفرض البديل على انه يوجد
أهمية الستخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في تعزيز
األداء العام للبنوك الوطنية الفلسطينية تعزى إلى التكلفة
التشغيلية ،وان هناك عالقة عالية من خالل نتائج معامل ارتباط
بيرسون والذي قيمته ( ،)13742كما أن قيمة βبيتا تبين أن
العالقة طردية فكلما زاد استخدام التقنيات الحديثة للخدمات
المصرفية اثر ذلك على كفاءة األداء العام للبنوك الوطنية
الفلسطينية بحسب التكلفة التشغيلية .أما قيمة  R2فقد بينت أن
المتغير المستقل (استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة
للخدمات المصرفية) في هذا النموذج يفسر ما مقداره ()%22
من التباين في المتغير التابع (كفاءة األداء العام) وذلك استنادا
إلى قيمة معامل التحديد .R2بحسب تكلفة اإلنتاج ،وهذا يعني
أن  %22من التباين الحاصل في األداء العام للبنوك الوطنية
الفلسطينية ،هو تباين مفسر من قبل التكلفة التشغيلية أما ما
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تبقى من هذه النسبة والبالغ  %42فهو تباين تفسره عوامل
أخرى عشوائية لم تدخل نموذج االنحدار.
نتائج الفرضية الفرعية
ال توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة
( ) 1312≤αفي متوسط استجابات عينة الدراسة لمدى أهمية
استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في تعزيز األداء العام

للبنوك الوطنية الفلسطينية تعزى إلى أرباح البنوك ،ولبحث
تأثير أهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في تعزيز
األداء العام للبنوك الفلسطينية تعزى إلى األرباح ،استخدم
الباحثان اختبار Regression Analysisوتم حساب معادلة
خط االنحدار من خالله ومعامل ارتباط بيرسون وهذا يتضح في
الجدول رقم()04

جدول ()12
اختبار  Regression Analysisومعادلة خط االنحدار ومعامل ارتباط بيرسون ألهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة
في تعزيز األداء العام للبنوك الوطنية الفلسطينية تعزى إلى أرباح البنوك.
مستوى
قيمة
قيمة بيتا
قيمة ف
معامل ارتباط
الفرضية
الداللة α
R2
β
F
بيرسون R
*1
1322
1379
272349
a13791
أهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة
الحديثة في تعزيز األداء العام للبنوك
الوطنية الفلسطينية تعزى إلى االرباح
*دالة إحصائية عند مستوى الداللة ()1312≤α
يتضح من خالل الجدول السابق أن هناك عالقة ذات داللة
إحصائية حيث تبين أن مستوى الداللة اقل من 1312وبذلك ترفض
الفرضية المتجهة ونقبل بالفرض البديل على انه يوجد أهمية
الستخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في تعزيز األداء العام
للبنوك الوطنية الفلسطينية تعزى إلى أرباح البنوك ،وان هناك عالقة
عالية من خالل نتائج معامل ارتباط بيرسون والذي قيمته (،)1379
كما أن قيمة βبيتا تبين أن العالقة طردية فكلما زاد استخدام أدوات
وتقنيات الصيرفة الحديثة أثر ذلك على كفاءة األداء العام للبنوك
الوطنية الفلسطينية وذلك عائد على أرباح البنوك .أما قيمة R2
فقد بينت أن المتغير المستقل (استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة
الحديثة ) في هذا النموذج يفسر ما مقداره ( )%22من التباين في
المتغير التابع (كفاءة األداء العام) وذلك استنادا إلى قيمة معامل
التحديد  R2بحسب أرباح البنوك ،وهذا يعني أن  %22من التباين
الحاصل في األداء العام للبنوك الوطنية الفلسطينية ،هو تباين

مفسر من قبل أرباح البنوك أما ما تبقى من هذه النسبة والبالغ
 %28فهو تباين تفسره عوامل أخرى عشوائية لم تدخل نموذج
االنحدار.
نتائج الفرضية الفرعية
ال توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة
( ) 1312≤αفي متوسط استجابات عينة الدراسة لمدى أهمية
استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في تعزيز األداء العام
للبنوك الوطنية الفلسطينية تعزى إلى القدرة التنافسية،ولبحث اثر
أهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في تعزيز األداء
العام للبنوك الوطنية الفلسطينية تعزى إلى القدرة التنافسية
استخدم الباحثان اختبار  Regression Analysisوتم حساب
معادلة خط االنحدار من خالله ومعامل ارتباط بيرسون وهذا
يتضح في الجدول رقم()02

جدول ()15
اختبار  Regression Analysisومعادلة خط االنحدار ومعامل ارتباط بيرسون ألهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة
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في تعزيز األداء العام للبنوك الوطنية الفلسطينية تعزى إلى القدرة التنافسية.
قيمة
قيمة بيتا
قيمة ف
معامل ارتباط
مستوى الداللة α
الفرضية
R2
β
F
بيرسون R
*1
1342
1328
097302
a13282
أهمية استخدام أدوات وتقنيات
الصيرفة الحديثة في تعزيز األداء
العام للبنوك الوطنية الفلسطينية
تعزى إلى القدرة التنافسية
*دالة إحصائية عند مستوى الداللة ()1312≤α
 %42من التباين الحاصل في األداء العام للبنوك الوطنية
الفلسطينية ،هو تباين مفسر من قبل القدرة التنافسية أما ما
يتضح من خالل الجدول السابق أن هناك عالقة ذات داللة
تبقى من هذه النسبة والبالغ  %24فهو تباين تفسره عوامل
إحصائية حيث تبين أن مستوى الداللة اقل من 1312وبذلك
أخرى عشوائية لم تدخل نموذج االنحدار.
ترفض الفرضية المتجهة ونقبل بالفرض البديل على انه يوجد
نتائج الفرضية الفرعية
أهمية الستخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في تعزيز
ال توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة
األداء العام للبنوك الوطنية الفلسطينية تعزى إلى القدرة
( ) 1312≤αفي متوسط استجابات عينة الدراسة لمدى أهمية
التنافسية ،وان هناك عالقة عالية من خالل نتائج معامل ارتباط
استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في تعزيز األداء العام
بيرسون والذي قيمته (،)13282كما أن قيمة βبيتا تبين أن
للبنوك الوطنية الفلسطينية تعزى إلى السيولة النقدية ،ولبحث
العالقة طردية فكلما زاد استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة
تأثير أهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في تعزيز
الحديثة اثر ذلك على كفاءة األداء العام للبنوك الوطنية
األداء العام للبنوك الوطنية الفلسطينية تعزى إلى السيولة النقدية
الفلسطينية وذلك عائد على القدرة التنافسية .أما قيمة  R2فقد
استخدم الباحثان اختبار  Regression Analysisوتم
بينت أن المتغير المستقل (استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة
حساب معادلة خط االنحدار من خالله ومعامل ارتباط بيرسون
الحديثة) في هذا النموذج يفسر ما مقداره ( )%42من التباين
وهذا يتضح في الجدول رقم()02
في المتغير التابع (كفاءة األداء العام) وذلك استنادا إلى قيمة
معامل التحديد  R2بحسب القدرة التنافسية ،وهذا يعني أن

جدول ()16
اختبار  Regression Analysisومعادلة خط االنحدار ومعامل ارتباط بيرسون ألهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة
في تعزيز األداء العام للبنوك الوطنية الفلسطينية تعزى إلى السيولة النقدية.
مستوى الداللة
قيمة
قيمة بيتا
قيمة ف
معامل ارتباط
الفرضية
α
R2
β
F
بيرسون R
*1
1322
1379
282321
a13792
أهمية استخدام أدوات وتقنيات
الصيرفة الحديثة في تعزيز األداء
العام للبنوك الوطنية الفلسطينية
تعزى إلى السيولة النقدية
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يتضح من خالل الجدول السابق أن هناك عالقة ذات داللة
إحصائية حيث تبين أن مستوى الداللة اقل من 1312وبذلك ترفض
الفرضية المتجهة ونقبل بالفرض البديل على انه يوجد أهمية
استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في تعزيز األداء العام
للبنوك الوطنية الفلسطينية تعزى إلى السيولة النقدية .وان هناك
عالقة عالية من خالل نتائج معامل ارتباط بيرسون والذي قيمته
( )1.792كما أن قيمة βبيتا تبين أن العالقة طردية فكلما زاد
استخدام أدوات ولتقنيات الصيرفة الحديثة اثر ذلك على كفاءة
األداء العام للبنوك الوطنية الفلسطينية وذلك عائد على السيولة
النقدية .أما قيمة  R2فقد بينت أن المتغير المستقل (استخدام أدوات
وتقنيات الصيرفة الحديثة) في هذا النموذج يفسر ما مقداره ()%22
من التباين في المتغير التابع (كفاءة األداء العام) وذلك استنادا إلى
قيمة معامل التحديد  R2بحسب السيولة النقدية ،وهذا يعني أن
 %22من التباين الحاصل في األداء العام للبنوك الوطنية

الفلسطينية ،هو تباين مفسر من قبل السيولة النقدية أما ما تبقى
من هذه النسبة والبالغ  %27فهو تباين تفسره عوامل أخرى
عشوائية لم تدخل نموذج االنحدار.
نتائج فحص الفرضيات الصفرية
السؤال الخامس  :هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة (  (α≤0.05بين أهمية استخدام أدوات وتقنيات
الصيرفةالحديثة وتعزيز األداء العام للبنوك الفلسطينية.
ولإلجابة على السؤال استخدم الباحثان مجموعه من االختبارات
اإلحصائية على النحو التالي:
الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة اإلحصائية ( )1312≤αفي متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة حول أهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة
الحديثة في تعزيز األداء العام للبنوك الوطنية تبعا لمتغير الجنس.

جدول ()12
نتائج اختبار  Independent Samples Testأهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة
الوطنية الفلسطينية تبعا لمتغير الجنس
االنحراف
العدد المتوسط الحسابي
الجنس
المجال
المعياري
1322
4304
002
ذكر
المجال األول
( التكلفة التشغيلية )
1340
4302
002
أنثى
1322
4300
002
ذكر
المجال الثاني
(األرباح )
1349
4302
002
أنثى
1342
4322
002
ذكر
المجال الثالث (القدرة التنافسية )
1342
4322
002
أنثى
1322
2392
002
ذكر
المجال الرابع (مجال السيولة النقدية)
1320
4312
002
أنثى
1340
4302
002
ذكر
المجال الكلي
1322
4307
002
أنثى
باالستناد إلى اختبار Independent Samples T- Test
تبين أن قيمة مستوى الداللة أكبر من  ،1312وهي بذلك ليست
دالة إحصائيا على جميع المجاالت ،لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية
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1322-

1381

1321-

1322

1324

1322

1372-

1342

1322-

1374

القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
اإلحصائية ( )1312≤αفي متوسطات استجابات أفراد العينة حول
أهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في تعزيز األداء
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العام للبنوك الوطنية الفلسطينية تبعا لمتغير الجنس .ويعزو
الباحثان إلى ان تشابه بيئة العمل التي يعملون في ظلها كافة
الموظفين بغض النظر عن نوع الجنس في الدوائر واألقسام
المصرفية هي السبب لعدم وجود فروق ذات دالله إحصائية في
متوسطات استجابات أفراد العينة حول أهمية استخدام أدوات

وتقنيات الصيرفة الحديثة.
الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة اإلحصائية ( )1312≤αفي متوسطات استجابات
أفراد عينة حول أهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة
في تعزيز األداء العام للبنوك الوطنية تبعا لمتغير سنوات الخبرة.

جدول ()18
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة
الحديثة في تعزيز األداء العام للبنوك الوطنية الفلسطينية تبعا لمتغير سنوات الخبرة
العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
سنوات الخبرة
المجال
1328
4308
من  5-1سنوات 042
1342
4302
المجال الكلي من 11-6سنوات 27
1320
4312
22
 11سنة فأكثر
1329
4302
229
المجموع
جدول ()19
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي( )ONE WAY Analysis of Varianceحول أهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة
الحديثة في تعزيز األداء العام للبنوك الوطنية الفلسطينية تبعا لمتغير سنوات الخبرة
مستوى
متوسط
درجة
مجموع
المجال
قيمة f
مصدر التباين
الداللة
المربعات
الحرية
المربعات
1319
2
1308
بين المجموعات
المجال األول
1329
1327
1324
222
24327
داخل المجموعات
( التكلفة التشغيلية )
228
24322
المجموع
1328
2
0322
بين المجموعات
1300
2324
المجال الثاني
1321
222
28329
داخل المجموعات
(مجال االرباح )
228
71312
المجموع
1310
2
1312
بين المجموعات
1392
1314
المجال الثالث
1321
222
42
داخل المجموعات
(القدرة التنافسية)
228
42312
المجموع
1379
2
0329
بين المجموعات
المجال الرابع (السيولة
1301
2324
النقدية)
1324
222
72349
داخل المجموعات
228
78317
المجموع
1308
2
1322
بين المجموعات
1321
0322
المجال الكلي
1302
222
22324
داخل المجموعات
228
24
المجموع
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باالستناد إلى اختبار التباين األحادي تبين أن قيمة مستوى
الداللة أكبر من  ،1312على جميع المجاالت وهي بذلك ليست
دالة إحصائيا ،لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية
( )1312≤αفي متوسطات استجابات أفراد عينة حول أهمية
استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في تعزيز األداء العام

للبنوك الوطنية الفلسطينية تبعا لمتغير سنوات الخبرة.
الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة اإلحصائية( )1312≤αفي متوسطات استجابات
أفراد العينة حول أهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة
في تعزيز األداء العام للبنوك الوطنية تبعا لمتغير المؤهل العلمي.

جدول ()41
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة
الحديثة في تعزيز األداء العام للبنوك الوطنية الفلسطينية تبعا لمتغير المؤهل العلمي
المؤهل العلمي العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
المجال
1342
2389
9
دبلوم
1328
4302
212
المجال الكلي بكالوريوس
1342
4327
ماجستير فأعلى 04
1329
4302
229
المجموع

جدول ()41
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي( )ONE WAY Analysis of Varianceحول أهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة
الحديثة في تعزيز األداء العام للبنوك الوطنية الفلسطينية تبعا لمتغير المؤهل العلمي
مستوى
متوسط
درجة
مجموع
قيمة f
مصدر التباين
المجال
الداللة
المربعات
الحرية
المربعات
0342
2
2392
بين المجموعات
**1311
2340
المجال األول
( التكلفة التشغيلية )
1322
222
20322
داخل المجموعات
1استاذ مساعد ،كلية العلوم الماليه والمصرفية ،جامعة فلسطين التقنية.
azmiawad1@hotmail.com
 2استاذ مشارك،كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية -مدير فرع رام اهلل والبيرة -
جامعة القدس المفتوحة.
rmohammad@qou.edu
تاريخ استالم البحث  2102/2/22وتاريخ قبوله .2102/9/22
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مصدر التباين

المجموع
بين المجموعات
المجال الثاني
داخل المجموعات
(االرباح )
المجموع
بين المجموعات
المجال الثالث
داخل المجموعات
(القدرة التنافسية )
المجموع
المجال الرابع (السيولة بين المجموعات
النقدية)
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
المجال الكلي
داخل المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات
24322
0329
28322
71312
1302
44382
42312
1322
77382
78317
1380
22309
24

** دالة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ()1312≤α

باالستناد إلى اختبار التباين األحادي تبين أن قيمة مستوى
الداللة اكبر من  ،1312على المجال الكلي والمجاالت (الثاني
والثالث والرابع ) وهي بذلك ليست دالة إحصائيا ،لذا فإننا نقبل
الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

درجة
الحرية
228
2
222
228
2
222
228
2
222
228
2
222
228

قيمة f

مستوى
الداللة

متوسط
المربعات
1371
1321

2329

1301

1318
1321

1341

1327

1302
1324

1322

1371

1340
1302

2372

1317

عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )1312≤αفي متوسطات
استجابات أفراد العينة حول أهمية استخدام أدوات وتقنيات
الصيرفة الحديثة في تعزيز األداء العام للبنوك الوطنية
الفلسطينية تبعا لمتغير المؤهل العلمي ونقبل بالفرض البديل،
وعليه سيتم استخدام اختبار  LSDللمقارنات البعدية.

جدول ()44
نتائج اختبار LSDللمقارنات البعدية تبعا لمتغير المؤهل العلمي
ماجستير فأعلى
بكالوريوس
دبلوم
المقارنة
*-1372209- *-1348422دبلوم
1324بكالوريوس
ماجستير فأعلى

يظهر الجدول وجود فروق بين دبلوم وبكالوريوس لصالح
بكالوريوس ،دبلوم و ماجستير فأعلى لصالح ماجستير فأعلى
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ويفسر الباحثان هذه النتيجة إلى أن حملة الشهادات األكاديمية
العليا يكون لديهم دراية أكثر ألهمية استخدام أدوات وتقنيات
الصيرفة الحديثة في تعزيز األداء العام.
الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة اإلحصائية ( )1312≤αفي متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة حول أهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة
الحديثة في تعزيز األداء العام للبنوك الوطنية الفلسطينية تبعا
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لمتغير المسمى الوظيفي.
جدول ()42
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أهمية استخدام أدوات وتقنيات
الصيرفة الحديثة في تعزيز األداء العام للبنوك الوطنية الفلسطينية تبعا لمتغير
المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
المجال
1327
4307
020
موظف
1328
4322
22
المجال الكلي رئيس قسم
1322
2372
02
مدير دائرة
1329
4302
229
المجموع
جدول ()42
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي( )ONE WAY Analysis of Varianceحول أهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة
الحديثة في تعزيز األداء العام للبنوك الوطنية الفلسطينية تبعا لمتغير المسمى الوظيفي
مستوى
متوسط
درجة
مجموع
قيمة ف
مصدر التباين
المجال
الداللة
المربعات
الحرية
المربعات
0320
2
2320
بين المجموعات
**1311
7317
المجال األول
1322
222
20324
داخل المجموعات
( التكلفة التشغيلية )
228
24322
المجموع
2372
2
2322
بين المجموعات
**1311
9327
المجال الثاني
1329
222
24324
داخل المجموعات
(االرباح )
228
71312
المجموع
1327
2
1324
بين المجموعات
1322
0328
المجال الثالث
1321
222
44347
داخل المجموعات
(القدرة التنافسية )
228
42312
المجموع
4324
2
8328
المجال الرابع (السيولة بين المجموعات
**1311
04304
النقدية)
1320
222
29329
داخل المجموعات
228
78317
المجموع
0328
2
2372
بين المجموعات
**1311
9392
1304
222
20322
داخل المجموعات
المجال الكلي
228
24
المجموع

** دالة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ()1312≤α

باالستناد إلى اختبار التباين األحادي تبين أن قيمة مستوى
الداللة أصغر من  ،1312على المجال الكلي والمجاالت (الرابع
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والثاني واألول ) وهي بذلك دالة إحصائيا ،لذا فإننا نرفض
الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )1312≤αفي متوسطات
استجابات أفراد العينة حول أهمية استخدام أدوات وتقنيات

عزمي وصفي عوض ،رسالن أحمد محمد

أهمية استخدام أدوات...

الصيرفة الحديثة في تعزيز األداء العام للبنوك الوطنية
الفلسطينية تبعا لمتغير المسمى الوظيفي ونقبل بالفرض البديل،
وعليه سيتم استخدام اختبار  LSDللمقارنات البعدية.
جدول ()45
نتائج اختبار LSDللمقارنات البعدية تبعا لمتغير المسمى
الوظيفي
مدير دائرة
موظف رئيس قسم
المقارنة
*1340222
1312موظف
*1347222
رئيس
قسم
مدير دائرة
يظهر الجدول وجود فروق بين موظف و مدير دائرة لصالح
موظف ،ورئيس قسم و مدير دائرة لصالح رئيس قسم ،ويفسر
الباحثان هذه النتيجة إلى أن االحتكاك بالعمالء ومعرفتهم
باتجاهات العمالء ورغباتهم تكون من نصيب الموظفين األقل
مستوى ورؤساء األقسام ،بينما يكون االحتكاك مع المستويات
العليا في اإلدارة مع العمالء متدنية.
النتائج والتوصيات:
على ضوء اإلطار النظري للدراسة واالستبانه الموزعة على
ذوي االختصاص،ومن واقع تحليل البيانات واختبار
الفرضيات،تم التوصل إلى النتائج اآلتية :
.0بينت الدراسة أن اتساع قاعدة استخدام أدوات وتقنيات
الصيرفة الحديثة من قبل العمالء يؤدي إلى خفض تكلفة بيع
وتسويق الخدمة المصرفية وخفض االستثمار بالموارد البشرية،
ثم ان استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة بكفاءة وفاعلية تزيد من
سرعة تقديم الخدمة وتقلل من العمليات الروتينية وبالتالي تقلل
من تكلفة إنتاج الخدمة مما يعزز من األداء العام للبنك،وان
كفاءة وانتشار استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة تساعد على
خفض االستثمار في فتح فروع جديدة وبالتالي خفض التكاليف
التشغيلية اإلضافية.
.2ان انتشار أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة وجودة تقديمها
تزيد من حصة البنوك الوطنية في السوق وبالتالي الزيادة في
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االرباح،وان تعدد وتنوع أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة تؤدي
إلى زيادة ربحية البنك الناجمة عن الزيادة في عمليات منح
االئتمان المصرفي،كما ان تعميق استخدام وانتشار أدوات الدفع
االلكترونية المصرفية تخفض من دورة النقود وبالتالي تزيد من
السيولة النقدية للمصرف ومن إعادة تدوير استثمارها لتجني
إرباحا إضافية.
.2تساهم تقنيات الصيرفة الحديثة من توفير المعلومات
المصرفية بشفافية وسريه وبجهد ووقت اقل،وان الدقة وقلة
األخطاء الناجمة عن أدوات تقنيات الصيرفة الحديثة في مجال
الخدمات المصرفية تزيد من ثقة العمالء بالبنك،كما أن كفاءة
استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في مجال الخدمات
المصرفية وتنوعها تتيح الفرصة في انتشار أوسع لتسويق
خدمات البنك.
 .4إن االبتكار والتطوير ألدوات الصيرفة اإللكترونية
الحديثة تزيد من استقطاب عمالء جدد الستخدامها وبالتالي
التأثير على زيادة السيولة النقدية ،وان كفاءة وانتشار استخدام
البطاقات االلكترونية وماكينات السحب ونقاط البيع على مدار
الساعة تزيد من السيولة النقدية لدى المصارف الوطنية،كما
أن تعدد وتنوع وانتشار استخدام أدوات الصيرفة اإللكترونية
الحديثة تزيد من حجم حسابات الودائع المصرفية وبالتالي ترفع
من السيولة النقدية.
.2يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ≤α
 ) 0.05ألهمية استخدام أدوات وتقنيات الصيرفة الحديثة في
تعزيز األداء العام للبنوك الوطنية الفلسطينية من وجهة نظر
موظفي الدوائر واألقسام المصرفية تعزى إلى متغير المؤهل
العلمي والمسمى الوظيفي.
توصيات الدراسة
لقد أضحى لزاما على البنوك الفلسطينية ولتعزيز كفاءة
أدائها العام اتخاذ الخطوات المالئمة إلعادة صياغة
استراتيجياتها وانتهاج سياسات أكثر تطو ار وشموال بهدف التكيف
مع االتجاهات الحديثة في العمل المصرفي ،وتتمثل أهم
توصيات الدراسة :
 .0زيادة اإلنفاق االستثماري في مجال تطوير وتحديث
أدوات وتقنيات الصيرفة،والتوسع في تنويع الخدمات االلكترونية
المقدمة عبر شبكات االنترنت ،والعمل على خلق شبكة مصرفية
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دولية لربط البنوك الوطنية بعالقات مصرفيه مع بنوك خارجية
ليتسنى للعمالء المحليين تلقي الخدمات المصرفية في إسفارهم
الخارجية.
.2على البنوك الوطنية توسيع انتشار أدوات وتقنيات الصيرفة
الحديثة لتشمل كافة المناطق واألسواق ،والعمل على تشجيع
عمالؤها لتعميق استخدام التقنيات الحديثة بيسر وسهولة.
 .2يتوجب على البنوك الوطنية البدء في التحول التدريجي
في خدماتها إلى أعمال البنوك الشاملة ذات الخدمات المتنوعة،
والعمل على تقديم أنشطة وخدمات تمويلية مبتكره ،والتفرع
خارج فلسطين

 .4تقوية قاعدة رأسمال البنوك الوطنية وزيادة عمليات الدمج
المصرفي لتكوين كيانات مصرفية وطنية قادر المنافسة.
.2على البنوك الوطنية تتبني المفهوم الحديث للتسويق
المصرفي كأحد ركائز استراتيجياتها في ظل المتغيرات العالمية
الحديثة ،والقيام بحمالت إعالمية لتوعية وتثقيف وتعريف العمالء
بتقنيات الصيرفة الحديثةواالهتمام بدراسة أوضاع المنافسين
والحصة السوقية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة ،وايجاد نظام
إداري يهتم بدراسة السوق والتغيرات االقتصادية،وايجاد آليات
عمل لمتابعة التغيرات في حاجات ورغبات العمالء وتعديل
األهداف االستراتيجيات وفقا لرغبات وحاجات العمالء.
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Importance of Applying Instruments and Techniques of Modern Banking in Strengthening the Overall
Performance of Palestinian National Banks
Azmi Awad1 and Raslan Mohammad2

ABSTRACT
This study aimed to identify the importance of instruments and techniques of modern banking services,
as well as to identify the impact of the use of these new tools and techniques on enhancing the overall
performance of Palestinian national banks, The study included seven Palestinian national banks and their
branches. The study sample consisted of 229 randomly selected employees working in the departments
and sections related to this study. The researchers used the descriptive analytical approach through the
development of a particular questionnaire to achieve the objectives of the study. The results indicated
the existence of a statistically significant effect of the importance of the use of tools and techniques of
modern banking on enhancing the overall performance of Palestinian banks, operational cost,
profitability, as well as cash flow and competitiveness. Based on the results of the study, the researchers
recommended Palestinian national banks to apply the experience of global banks, in order to be gradually
transformed into the application of comprehensive banking services in order to enhance their overall
performance. The most important themes that must be taken into account include: maximizing the benefit
from information and communication technology revolution in the banking business investment,
spending in the area of instruments and techniques of modern banking, deepening and expanding of the
use of the Internet to provide a variety of advanced banking services to customers more efficiently and
costless and working to develop the skills of staff to market the benefits of modern banking, thereby
enhancing the increase in market share of the bank and improving the overall performance indicators.
Keywords: Modern banking instruments, Enhancing the overall performance, National banks,
Palestine.
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