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امللخص:
تهدف هذه الدراسة إىل التعرف على واقىع تطقيى اخلىدمات املصىرفية اإللكرتونيىة لىدن لقنىوا العاملىة يف حمافظىة
السليمانية ،وذلك من كيفية إدارة هذه اخلدمات والصعوبات اليت تواجه هذه القنوا يف تطقيقها ،وقىد قىاا القاانىان باسىتخداا
املنهج الوصفي التحليلي يف القحث ،ايث متنلت عينة الدراسة عدد من القنوا العاملة يف حمافظة السىليمانية واملتمنلىة يف نبنىك
هولري ،بنك كوردستان الدولي ،بنك دجلة والفرات ،بنك الشمال ،بنك املوصل) واليت بدأت بتطقي هذه اخلدمات لزبائنىىها يف
حمافظة السليمانية ،وذلك من خالل توزيع استمارة االستقيان هلذا الغرض عل املىوظف يف اإلدارات العليىا والوسىط والىدنيا
متمنلة يفن املدراء ،ومسؤولي الشعب والوادات واملوظف ) ،واستخدا القاانان طريقة العينة العشوائية بتوزيع ن )56اسىتقانة،
وكانت نسقة االسرتداد منهان )65استقانة بنسقةن.)%57,05
وقد خلصت الدراسة إىل أن هناا بدايات لتطقي اخلدمات اإللكرتونية لدن القنوا العاملة يف حمافظة السليمانية.

*

قدا هذا القحث يف املؤمتر العلمي الدولي الرابع جلامعة التنمية القشرية/نيسان 7102
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املقدمة:
تعترب اخلدمات املصرفية من أاد أهم األنشطة االقتصادية ،حبيث تدل درجة الطلب عليها عل درجة التقىدا االقتصىادي للقلىد
الذي يعمل فيه القنك ،كما أن من أهم األغراض من عرض هذه اخلدمات من ققل القنوا هي من أجىل ققيى رفاهيىة اجملتمىع،
األمر الذي جعل الصناعة املصرفية يف عاملنا اليوا تشهد تطوراً ملحوظاً ،حبيث تسع القنوا يف كافة الدول إىل خل بيئة مصرفية
جتاوز تقليدتها ،وذلك باالستفادة من النورة التكنولوجية والنظم املتطورة ،ولعل من أبرز األمور الىيت تريىد القنىوا اتقاتهىا هىي
اخلروج من بيئتها التقليدية واستخداا وتقديم اخلدمات املصرفية اإللكرتونية لعمالئها بغية رفع املستون اخلدمي املصريف وارتقائه
من جهة ،واحلصول عل رضاء وتوسيع دائرة املتعامل معها وزيادة القدرة التنافسية من جهة تانية.
وأن عل القنوا مواجهة هىذه التطىورات السىريعة الىيت فرضىتها التغىيريات االقتصىادية املختلفىة خاصىة العوملىة والتطىورات
التكنولوجية يف جمال االعالا واالتصال ،إال أنه وعل الرغم من وجود التطىور اهلائىل يف اخلىدمات املصىرفية اإللكرتونيىة على
الصعيد العاملي إال أن استخداا هذه اخلدمات يف القنوا العاملة يف العراق بشكل عاا حمدودة وضئيلة ،ويأتي هذا القحث للوقوف
عل استخداا اخلدمات اإللكرتونية يف إقليم كوردستان العراق ،وبيان أهم التحىديات الىيت تقى يف وجىه إدارة وتطقيى هىذه
اخلدمات اإللكرتونية من خالل دراسة عل جمموعة من القنوا العاملة يف حمافظة السليمانية.
ويتكون هذا القحث من تالث حماور رئيسية ،يناقش احملور األول قديد مفهوا اخلدمات املصرفية اإللكرتونية وأهميتها وأنواعها،
واحملور الناني إدارة اخلدمات املصرفية اإللكرتونية والتحديات اليت تواجهها ،واحملور األخري هو اجلانب العملي الذي يقحث واقع
تطقي هذه اخلدمات يف املصارف العاملة وبيان أهم التحديات اليت تق أماا إدارة وتطقي هذه اخلدمات اإللكرتونيىة ،بىالتطقي
عل جمموعة من القنوا يف حمافظة السليمانية.
وينتهي القحث مبجموعة من النتائج والوصايا اليت تطرح فيه أهم سقل معاجلة التحديات املوجودة.

أوالً :مشكلة القحث:
عل الرغم من التطور الكقري يف جمال تقديم اخلدمات املصرفية عاملياً ،إال أن هناا قصوراً واضحاً يف استخداا هذه اخلىدمات يف
القنوا العاملة يف اإلقليم ،فعند زيارات القاان امليدانية ولقائهما بعديد من الزبائن واملتعامل واملىوظف تىق هلمىا بىأن غالقيىة
القنوا ال تعتمد اخلدمات اإللكرتونية يف اجناز اخلدمة املصرفية ،وأن استخداا هذه اخلدمات يف القنوا حمل الدراسة تعتمد آليات
وأشكال بسيطة يف اخلدمة اإللكرتونية.
إزاء ذلك تكمن مشكلة القحث يف بيان أهم الصعوبات والتح ديات اليت تق أماا تطقي هىذه اخلىدمات يف القنىوا العاملىة يف
اإلقليم وخاصة يف حمافظة السليمانية.
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تانياً :أهمية القحث:
تأتي أهمية القحث يف وجود التطورات اهلائلة اليت شهدتها القطاع املصريف عل الصعيد العاملي يف استخداا التكنولوجيىا لتقىديم
وتوسيع اخلدمات املصرفية والذي انعكس دوراً إجيابياً يف قس اخلدمات املصرفية كماً ونوعىاً ،والىذي يتطلىب مىن املصىارف
العاملة يف اإلقليم ادخال هذه اخلدمات املصرفية من خالل التوجه حنو الصريفة اإللكرتونية.
وعليه جاء هذا القحث للوقوف عل أهمية تطقي اخلدمات اإللكرتونية املصرفية يف حمافظة السليمانية وبيان أهىم طىرق إدارتهىا
والتحديات اليت تق يف وجهها بغية تقديم احللول الواقعية واملمكنة لتجاوز هذه التحديات من أجل تطقي هذه اخلىدمات الىيت
أصقحت اليوا ضرورية من ققل القنوا العاملة.

تالناً :أهداف القحث:
يهدف هذا القحث إىل:
التعرف عل مفهوا اخلدمات اإللكرتونية املصرفية وبيان أهميتها وأنواعها.
معرفة واقع مستون اخلدمات املصرفية اإللكرتونية يف اإلقليم.
قديد أهم الصعوبات والتحديات اليت قد من إمكانية تطقي اخلدمات اإللكرتونية يف القنوا العاملة يف اإلقليم ،وطىرح احللىول
املمكنة هلا.

رابعاً :فرضية القحث:
لإلجابة عل مشكلة القحث وقصد تسهيل اإلجابة عل مشكلته ،نعتمد فرضيت أساسيت :
 -1الفرضية الرئيسية االوىل :
أ .فرضية الفرض والذي نصه نتوجد عالقة ذات داللة ااصائية ب إدارة اخلدمات اإللكرتونية ومعوقات تطقيقها).
ب .فرضية القديل والذي نصه نال توجد عالقة ذات داللة ااصائية ب إدارة اخلدمات اإللكرتونية ومعوقات تطقيقها).
 -2الفرضية الرئيسية النانية :
أ .فرضية الفرض والذي نصه نتوجد عالقة وأتر ذات داللة معنوية ب ب إدارة اخلدمات اإللكرتونية ومعوقات تطقيقها).

ب .فرضية القديل والذي نصه نال توجد عالقة وأتر ذات داللة معنوية ب ب إدارة اخلدمات اإللكرتونية ومعوقات تطقيقها).
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احملور األول :اخلدمات املصرفية مفهومها أنواعها أهميتها
أوالً :مفهوا اخلدمة املصرفية:
لقد اعطيت مفهوا اخلدمة املصرفية تعاري متعددة ،واليت إن اختلفت فإنها تشرتا أاياناً يف معن أو أكنر ،ايث جنىد
أنهىىا عرفىىت :بأنهىىا جمموعىىة مىىن املنىىافع املشىىرتكة املوجىىودة يف عقىىول املشىىرتين احملىىتمل ومىىن املؤمىىل شىىرا هم
للخدمة.نالعجارمة.)2776،175،
كما عرفت بأنها" كافة األنشطة والعمليات اليت يربز فيها اجلانب غري امللموس بشكل أوضح من اجلانب امللموس والىيت يتولىد
عنها منافع وإشقاعات ميكن بيعها"نمعال وتوفيث )157 ،2776،أو هي " العمليات اليت ال ترتتب عل املصرف أي التىزاا بىل
هي خدمات يقدمها املصرف إىل زبائنه لقاء أجر يتقاضاه أو ودائع يققلها من املدخرين ويعيد توظيفها بفائدة تفىوق الفائىدة الىيت
يدفعها ألصحاب الودائع"نزيود وآخرون)56 ،2776،
والذي يقينها التعريفات السابقة هي أن اخلدمة املصرفية جمموعة من العمليات اليت يقوا بها القنك بتقدميها لعمالئه ،وهىي نشىا
أو جمموعة من األنشطة اليت يكون جوهرها غري ملموسة واليت يكون اهلدف منها ققي رضا الزبون ،وقد ترتقط عمليىة إنتاجهىا
مبنتج مادي أو ال ترتقط ،وال توجد فيها انتقال للملكية.
وبهذا فقد اشتمل مفهوا اخلدمة املصرفية بعدين اساسي هما:
القعد الفين والقعد الوظيفي :فالقعد الفين جمموعة من املنافع اليت يسع العميل إىل ققيقها من استخدامه للخدمة املصىرفية ،ففىي
اخلدمات اإللكرتونية احلدينة كاستخداا الصراف اآللين )ATMمنالً يقحث الزبون عن اجلودة اخلدمية يف دقة وسرعة وكفىاءة
الصراف اآللي وانعداا االنعطال فيه ،أما يف القعد الوظيفي الذي يتمنل يف جمموعة اخلصائص اليت تتص بهىا اخلدمىة املصىرفية،
ففي االة إيداع مقلغ من املال يف املصرف يقحث الزبون عن تعامل وسلوا العامل واملوظف يف املصرف وطريقة تعاملىهم مىع
الزبون.نأوسو،بطرس)10 ،2772 ،

تانياً :أهمية اخلدمة املصرفية:
إن اخلدمات املصرفية اإللكرتونية يف املصارف بصفة عامة هي الواجهة الرئيسية للمتعامل مىع املصىرف ووسىيلة هامىة جلىذب
املتعامل اجلدد واحملافظة علي املتعام ل احلالي  ,فهي بوابة العقور للتعامل يف أنشطة املصرف املختلفة ،هذا فضالً عىن إيراداتهىا
وإخنفاض خطورتها للقنك.
كما أن اخلدمات اليت تقدمها املصارف لزبنائها متنل أاد األنشطة اإلقتصادية اهلامة يف أي دولة ،وذلك ألنها كنشىا اقتصىادي
تتنطوي عل خصائص متعددة منها:نانفي وأبو قح )2777،005 ،
 -1اخلدمات املصرفية تعمل يف جماالت متعددة وخمتلفة ،حبيث مرتقطة جبميع األنشىطة اإلقتصىادية واإلجتماعيىة األخىرن
للدولة.
 -2إن مستون الطلب عل اخلدمات املصرفية دالة يف درجة التقدا اإلقتصىادي للدولىة ،إذ أن اخلدمىة املصىرفية نشىا
انتاجي ذا طقيعة خاصة ويرتقط بقضايا التنمية مبجاالتها املتعددة.
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 -0إن الطلب عل الكنري من اخلدمات املصرفية يتص بصفة التكرار ،هذا فضالً عىن أن هىذه اخلىدمات تعتىرب صىناعة
ايث يتوافر فيها كل متطلقات وعناصر أي نشا إنتاجي آخر.
وأن توافر هذه اخلصائص يعين ضرورة مواكقة النشا املصريف ملتطلقات التطور يف مجيع أوجه النشا اإلقتصادي واإلجتماعي يف
أي دولة بغض النظر عن طقيعة نظامها اإلقتصادي أو فلسفتها السياسية.

تالناً :أنواع اخلدمات املصرفية
تنقسم اخلدمات املصرفية إىل قسم أساسي :
 :1اخلدمات املصرفية التقليدية:
يقصد باخلدمات املصرفية التقليدية اخلدمات اليت تقدمها املصارف لزبنائها داخل املصرف ،أي ال يستطيع الزبون االسىتفادة مىن
هذه اخلدمة من بعيد بل جيب عليه احلضور للمصرف لالستفادة منها ،وظهر مصطلح التقليدية بعد ظهور واستخداا التكنولوجيا
بشكل واسع يف اخلدمات املصرفية ،ونستطيع أن نلخص اخلدمات املصرفية التقليدية كاآلتي:
أ -فتح احلسابات املختلفة للعمالء ناحلساب اجلاري – اساب التوفري – احلساب ألجل).
ب -تقديم القروض للعمالء ،ايث تعد هذه الوظيفة االستنمار الرئيس للقنوا التجارية.
ت -اصدار خطابات الضمان واالعتمادات املستندية لتسهيل العمليات اجلارية ،خصوصاً اخلارجية منها.
ث -بيع وشراء األوراق املالية وقصيل األوراق التجارية لصاحل العمالء ،وتقديم اخلدمات االستشارية للزبائن املتعلقىة
مبشىىاريعهم التنمويىىة ،هىىذا فضىىالً عىىن االاتفىىاظ باملتتلكىىات النمينىىة هلىىم كالىىذهب واملستندات.نالعصىىار
واليب)2777،10،

 -2اخلدمات املصرفية اإللكرتونية:
قد مرت اخلدمات املصرفية كغريها من النشاطات اإلقتصادية بالعديد من مراال التطور ،وأن تطىور اجملتمعىات وتغىري ااجىات
العمالء لزمت القنوا عل أن تواكب هذا التغري وتقدا خدمات تتماش مع متطلقات الواقع ،ايث أدت التطورات احلاصىلة يف
تكولوجيا االتصاالت واملعلومات اليت شهدها العصر إىل ظهور تغريات جوهرية يف عمل املصارف ،فقد قول نشا القنىوا مىن
جمرد القياا بدور الوسيط ب املودع واملقرتض وما يرتقط بها من أنشطة مصرفية إىل تنوع وتعدد اخلدمات واألنشطة احلدينىة
معتمدة يف ذلك عل خمتل

األنظمة واالسرتاتيجيات يف اجملال اإللكرتوني من أجل احلفاظ عل مكانتىه املصىرفية واسىتقراره يف

ال عن وقوفه يف وجه املنافس .
ظل التغريات احلاصلة يف كل اجملاالت ،فض ً
نستطيع أن نشري إىل أهم اخلدمات اإللكرتونية كاآلتي:
أ -أجهزة الصراف اآللي :هي من أكنر اخلدمات اإللكرتونية انتشاراً ،توفرها القنوا يف األماكن العامة بهدف ختفيض
ضغط العمل وجتنب االجراءات اإلدارية وتلقية ااجات العمالء املالية بعد أوقات العمىل ،وتعمىل خىالل العطىل
وعل مدار  22ساعة ،وتعمل بواسطة بطاقة الكرتونية حيملها العميل يدخلها برقم سري ،وهي وسيلة تستخدا يف
العديد من العمليات املصرفية التقليدية وغري التقليدية.ن تويين وخل )2776،2 ،
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ب -خدمة القنك اهلاتفية :هذه اخلدمة متنح العمالء من دخول اساباتهم القنكية من خالل هواتفهم احملمولة والىتحكم
حبساباتهم واجراء العمليات اليت يريد أن يقوا بها العميل من الدفع وقويل األموال من دون احلضىور إىل القنىك،
هذا باإلضافة إىل إعادة شحن رصيد اهلوات ودفع الفواتري املطلوبة ع العمالء.ن سفر)166 ،2775 ،
ج -اخلدمة املصرفية عرب االنرتنت :يف هذه اخلدمة تكون االنرتنت وسيلة لالتصال بى القنىك والعميىل ،وذلىك مىن
خالل الدخول إىل الصفحة اإللكرتونية للقنك ،ايث تسمح هذه اخلدمة للعمالء الذين لىديهم بطاقىات السىحب
اآللي من الدخول ملعلوماتهم املصرفية من أي مكان وعل مدار السىاعة للىتحكم حبسىاباتهم واجىراء العمليىات.
ناجلنقيهي ،منري وممدوح.)222 ،2776 ،
د -القطاقات القالستيكية املمغنطة :وهي القطاقات املدفوعة مسققا ،تكون القيمة املالية خمزنىة فيهىا ،وميكىن اسىتخداا
هذه القطاقات للدفع عرب اإلنرتنت وغريها من الشقكات ،كما ميكن استخدامها للىدفع يف نقىا القيىع التقليديىة
) .(Point of Salesن سفر)166 ،2775 ،

احملور الناني :إدارة اخلدمات اإللكرتونية املصرفية والتحديات اليت تواجهها
أوالً :إدارة اخلدمات املصرفية اإللكرتونية
قتاج اخلدمات املصرفية اإللكرتونية إىل عدة متطلقات أساسية جتب توافرها إلدارتها ،ويهيئ القيئة املناسقة واملؤاتية لطقيعىة هىذه
اخلىىدمات وبالتىىالي حيقىى النجىىاح والتفىىوق ،وهىىذه املتطلقىىات تتمنىىل باآلتي:ناحلىىداد وآخىىرون)02-2712،01،
نيوس  )55-2712،52،ن مزنان)17 ،2711 ،
 -1القنية التحتية  :اإلدارة اإللكرتونية تتطلب وجود مستون مناسب وعال من القنية التحتية اليت تتضمن سري اخلىدمات يف
ظلها بشكل سلس ،واليت تتضمن شقكة ادينة لالتصاالت والقيانات وبنية قتية متطورة لالتصاالت تكون قادرة عل
تأم التواصل ونقل املعلومات ب املؤسسات اإلدارية نفسها من جهة وب املؤسسات واملواطن من جهة أخرن ،فمهما
كانت القنية التحتية متقدمة تتأتر إجياباً يف جناح اخلدمات اإللكرتونيىة ،ايىث أن تىوافر الوسىائل اإللكرتونيىة الالزمىة
وغريها من األجهزة اليت متكننا من االتصال بالشقكة العاملية أو الداخلية يف القلد وبأسعار معقولة تتيح ملعظىم املىواطن
احلصول عل هذه اخلدمات اإللكرتونية وتسهل إدارتها.
 -2عنصر األمان  :وهي تتمنل باستخداا تقنيات وأساليب متعددة لتوفري عنصر األمان من أجل محاية شقكة وأنظمة القنىك
الداخلية من عمليات اهلجوا اإللكرتوني ،ايث أن توفري األمن اإللكرتوني والسرية اإللكرتونيىة على مسىتون عىال
حلماية املعلومات العمالء ولصون األرشي

اإللكرتوني من أي عقث والرتكيز عل هذه النقطة هلا من أهمية خاصىة يف

إدارة هذه اخلدمات.
 -0الكوادر القشرية الكفوءة  :إن من مستلزمات تطقي اخلدمات اإللكرتونية وجود وتوفر كوادر بشىرية مؤهلىة القىادرة
عل أداء األمنا اجلديدة من العمل القائم عل التقنيات احلدينة ،وهذا يتطلب تواصل التأهيل والتىدريب للكىوادر يف
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خمتل

الوظائ

الفنية واملالية والتسويقية واالستشارية واإلدارية ،كما أنه جيب نشىر تقافىة اسىتخداا هىذه اخلىدمات

وطرق ووسائل استخدامها للمواطن أيضاً.
 -2التقييم املستمر  :من متطلقات استمرارية تطقي اخلدمات املصرفية التقيىيم املوضىوعي واملسىتمر لفاعليىة أداء أدواتهىا
اإللكرتونية ،وذلك باالستعانة باجلهات والكوادر املتخصصة من اجل معرفة سالمة ادائهىا والوقىوف على الصىعوبات
اليت تواجه عملها ،واختاذ القرارات واإلجراءات املناسقة للحد منها.
 -6توافر خدمة االنرتنت ب املواطن بشكل واسع وبأسعار معقولة قدر اإلمكان ،فإن ذلك يسهل فتح اجملال ألكرب عدد
ممكن من املواطن للتفاعل مع اإلدارة اإللكرتونية يف أقل جهد وأقصر وقت وأقل كلفة ممكنة.
 -5وجود التشريعات و النصوص القانونية اليت تسهل عمل اإلدارة اإللكرتونية وتضفي عليها املشروعية و املصداقية وكافة
النتائج القانونية املرتتقة عليها.

تانياً :التحديات اليت تواجه اخلدمات املصرفية اإللكرتونية
بالرغم من وجود األهمية اهلائلة للخدمات اإللكرتونية املصرفية إال أن هناا بعض معوقات وخماطر تواجه تطقي العمىل
اإللكرتوني املصريف ،ونستطيع أن نقسم هذه العوائ والتحىديات ضىمن احملىاور اآلتيىة:ن عقىدا  )126 ،2710 ،نيوسى ،
 )00-2712،05ناجلنقيهي )27-2775،15،نعقدالعقاس)2710،02،
 -1الت حديات اإلدارية والتنظيمية  :إن من أهم التحديات الىيت تقى

يف وجىه إدارة وتطقيى اخلىدمات اإللكرتونيىة

املصرفية هي التحديات اإلدارية والتنظيمية داخل القنك ،ايث هناا يف كنري من القنوا ضع يف إعىادة هندسىة
العمل املصريف وتكيفه مع األسلوب اإللكرتوني اجلديد ،هىذا ناهيىك عىن مقاومىة املىوظفي املصىرفي العتمىاد
األسلوب اإللكرتوني يف تسوي اخلدمة املصرفية باجلودة املناسقة ورغقتهم باعتماد األسلوب التقليدي يف التسىوي
املصريف .وهذا ينشئ أاياناً من خالل عدا وجود املعرفة اإللكرتونية اجليدة يف التعامل مع األجهزة واملعىدات ،ممىا
قد يسق ب أاياناً إىل توق النظاا وأخطاء املعاجلة وخلل يف الربجميات وأخطاء التشغيل وتعطل النظىاا وضىع يف
املراققة وقصور يف احلماية ويعرض القنك للهجمات اإللكرتونية واالخرتاقات وعملية االاتيىال ،ويف األخىري عىدا
القدرة املالئمة عل التعايف.
 -2التحديات األمنية :تنشأ هذه التحديات نتيجة االخرتاق األمين للشقكة وامكانية سىرقة امىوال العمىالء مىن ققىل
اآلخرين ،أو إساءة االستخداا من ققل العمالء ،باإلضافة إىل وجىود ااتيىاالت الكرتونيىة وتزويىر العنىاوين الىيت
تتطلب إفشاء معلومات تتعل بأمن العمالء ،األمر الذي يضر بسمعة القنىك وينشىيء الىرأي السىليب للجمهىور،
ويسقب بطريقة أو بأخرن من نفور العمالء.
 -0التحديات التقنية وضع

استخدامها  :وهي متعلقة بصعوبة احلصول عل األجهىزة احلاسىوبية املتقدمىة وضىع

شقكات االتصال والتغطية اإللكرتونية من ققل العمالء ،باإلضافة إىل صعوبة استخداا هذه التقنيات وضع املعرفة
اإللكرت ونية من ققل اجلماهري والعمالء واالنتشار النسيب بينهم .باإلضافة إىل تردد العمىالء مىن التعامىل مىع هىذا
األسلوب إىل جانب عدا تقتهم به للحصول عل اخلدمات املصرفية املطلوبة.
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 -2التحديات القانونية والتشريعية :وهي اليت ترتقط بضع األنظمة والقوان والتشريعات اليت قد من التجاوز عل
الشىىقكة واحملافظىىة على اقىىوق اآلخىىرين لتىىوفري األمىىن للعمىىالء واملتعىىامل  .ن الشىىمري،مقال على الىىرابط:
 )http://fcdrs.comعادل مشران الشمري.
 -6التحديات التمويلية  :مبا أن اخلدمات اإللكرتونية تعتمد عل أجهزة متطورة وتقنيىات ادينىة إىل جانىب بىرامج
ودورات تدريقية مستمرة لتطوير املنتسق  ،فإن هذا حيتاج إىل متويل وختصيصات مالية جيدة ودائمة ،األمر الىذي
كنري من القنوا ال يستطيع ادامته.
 -5التحديات التنافسية :ايث وفر شقكات االنرتنت فرصة كقرية للتنافس من خالل خل خدمة واسعة من اخلدمات
اليت أصقح باإلمكان تقدميها ،وهذا الوضع يعرض القنوا املوجودة احمللية يف عاملنا املتخل إىل خماطر اتمية ،إذ جتد
هذه القنوا احمللية نفسها يف منافسة غري متكافئة مع القنوا العاملية اليت تنوعها بشكل كقري.

احملور النالث  :اجلانب امليداني للقحث
او ًال :وص

جمتمع القحث وعينته

تناول اإلطار امليداني للقحث جمموعة من القنوا اليت كانت تضطلع بتقديم خدمة أو بعض اخلدمات املصىرفية اإللكرتونيىة منهىا
نبنك الشمال ،بنك دجلة والفرات ،بنك هولري ،بنك موصل) ايث مت اختيارها كمجتمع للقحث ضمن احلدود اجلغرافية حملافطة
السليمانية .وقد مت توزيع استمارة االستقيان عل املدراء ور ساء األقساا وموظف يف القنىوا املقحوتىة ،ومت اسىتخداا اسىلوب
العينة العشوائية عند توزيع االستقانة ،ايث مت توزيع ن )56استمارة وكانىت عىدد االسىتمارات املسىرتدة والصىاحلة للتحليىل
اإلاصائين )65استمارة وميكن مالاظة الرموز والعقارات الواردة يف االستقيان كما هىي يف نامللحى رقىم  ،)1وقىد مت تفريىغ
القيانات ومعاجلتها باستخداا الربجمية اإلاصائية للعلوا االجتماعية SPSS-16.0

تانياً :اختقار النقات:
لغرض التأكد من تقات املقياس املستخدا مت استخداا معامل ) (Cronbach Alphaللوقوف عل دقة إجابات افراد جمتمىع
الدراسة ،وتعد قيم معامل ) (Cronbach Alphaمققولة ااصائيا عندما تكون هذه القيم مساوية او اكىرب مىن  %57على
وجه التحديد يف القحوث االدارية .وان قيمة ) (Cronbach Alphaتساوي ن )7,520عل مستون االمجالي للمتغريات.

تالناً :وص

بي انات الشخصية لعينة االفراد املستجيقة يف القنوا املقحوتة:

ملعاجلة مشكلة الدراسة وانسجاما مع أهدافها فقد مت تصميم استمارة االستقيان لتوضيح و طىرح عىدد مىن الفقىرات ،وكانىت
الفقرة األوىل تتضمن مفردات القيانات الشخصية لعينة الدراسة كىىناجلنس ،العمىر ،عنىوان الىوظيفي ،عىدد سىنوات اخلدمىة،
الشهادات) وكانت التكرارات والنسب املئوية لقيانات الشخصية يف القنوا املقحوتة كما هو مق يف اجلدول رقم ن )1ادناه.
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اجلدول رقم ن)1
التكرارات والنسب املئوية للمتغريات الشخصية لعينة الدراسة يف املصارف املقحوتة
العقارات ناملتغريات الوصفية بعينة الدراسة)
اجلنس
العمر

عنوان الوظيفي

التكرار

%

ذكر

22

27,0

انن

06

65,0

25 – 12

17

15,5

05 – 25

20

05

25 – 05

15

02,2

 25فاكنر

0

11,5

مدير

2

5,2

مسؤول شعقة

27

00,5

مسؤول وادة

27

00,5

16

26,2

اقل من 6

5

16,0

17 – 5

27

00,5

16 – 11

21

06,5

 16فأكنر

5

16,0

دون النانوية

1

1,0

تانوية

12

27,0

دبلوا

20

05

بكالوريوس

20

05

موظ
عدد سنوات اخلدمة

الشهادات

اجلدول من اعداد القاان
يتق من اجلدول أن عدد املستجيق من الذكور يشكل ن )%27,0من إمجالي عينة القحث ،ونسقة اإلناث ن ،)%65,0مما يشري
إىل ان نسقة االناث تفوق الذكور بنسقةن )%15يف عينة القحث يف املصارف املقحوتة.
وفيما خيص العمر يتق من أن الفئة العمرية اليت ترتاوح أعمارهم ب ن )05 - 25هم أكرب فئة العمرية ،ايىث بلغىت نسىقتها
ن ،)%05ويليه الفئة العمرية ن )25 – 05يف املرتقة النانية بنسقة ن ،) 02,2ويأتي باملرتقة النالنىة الفئىة العمريىة ن)25 – 12
بنسقة ن ، )%15,5واخريا تأتي الفئة العمرية ن 25فاكنر) باملرتقة األخرية بنسقةن  ،)%11,5مما يدل عل أن نسىقة املسىتجيق
من العامل للعينة تقع أعمارهم ضمن الفئة العمرية الناضجة والشابة واملتوسطة يف املصارف املقحوتة والذي يسهل اإلجابة عل
االستقيان بشكل واضح.
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والعنوان الوظيفي لعينة القحث تشري إىل أن نسقة مسؤولي الشعب والوادات كانت تشكل أعل النسب مىن بى املسىتجيق
عل االستقانة مبعدل ن ،)% 00,5ويأتي بعدها يف املرتقة النانية املوظفون بنسقة ن ،)%26,2وشكلت املدراء نسقة ن ،)%5,2ممىا
يدل عل أن اكنرية النسب للمستجيق من العامل للعينة تقع ضمن مسؤولي الشىعب والواىدات ،ممىا يىنعكس على أهميىة
االستجابات وواقعيتها ،والذي يساعد اإلجابة عل االستقيان بشكل دقي ومفهوا.
والذي يتعل بعدد سنوات اخلدمة ،أن نسقة ن )%06,5من أفراد عينة القحث ترتاوح خدماتهم ماب ن16 – 11سنوات) ،تىم
تليها نسقة ن )%00,5من ن 17 – 5سنوات) ،وتأتي باملرتقة النالنة ن )16,0من ن 16فأكنر) ،مما يدل عل أن غالقية العىامل
احلالي التقل خرباتهم عن  16سنوات ،ويساعد هذا عل اإلجابة عل االستقيان بشكل واضح ،ومما تعكس هذه النسقة أهميىة
القيانات اليت وافتنا بها هذه الفئة والذين لديهم خربة يف العمل املصريف.
واملؤهل العلمي لعينة الدراسة تشري إىل أن نسقة احلاصل عل شهادة القكالوريوس والدبلوا كانت تشكل أعل النسب من ب
املستجيق عل االستقانة مبعدل ن ،)%05ويأتي يف املرتقة النانية شهادة النانوية بنسقة ن ،)%27,0ويىأتي بعىدها باملرتقىة النالنىة
ندون النانوية) بنسقة ن )% 1,0مما جيعل نسقة املؤهالت العلمية ب املستجيق مرتفعة وجتعلنىا نطمىئن إىل صىحة القيانىات الىيت
اصلنا عليها ،وان اجوبتهم الستمارات االستقيان لن يكون عشوائية بل بطريقة علمية وفهم عمي حملتوياتها.
رابعا  :عرض وقليل إجابات املقحوت لعينة الدراسة:
لقد مت استخداا مقياس ليكرت اخلماسي ن )6 – 1والربجمة ) (Spss 16.0ملعرفة مدن االتفاق أو االختالف ب أفىراد عينىة
الدراسة واملتغيريات ،واعطي رقم ن )1إىل اإلجابة ال أواف بشدة ،و رقم ن )2إىل ال أواف  ،ورقم ن )0إىل مواف إىل اد مىا ،و
رقم ن )2إىل أواف  ،و رقم ن )6إىل أواف بشدة ،وقد مت االستعانة بقعض األساليب االاصائية منها التوزيعات التكرارية والنسب
املئوية والوسط احلسابي واالحنراف املعياري ،واالحندار اخلطي واالرتقا كما يأتي:
 .1يتضح من معطيات اجلدول رقم ن )2واملخطط القياني رقم ن )1اخلاصة باخلدمات املصرفية ،اذ مت قياسه بىن)5
متغريا ،واليت تضم ن ،)P1 – P9تق ان ن )07,52من اراء املستجيق هو عند مستون نغريمواف وغريمواف بشىدة)،
يف ا بلغ االتفاق ن ،)12,52واليت هي ااصل مجع النسقة املئوية ملقياس نمواف ومواف بشدة) ،بينما بلغ معدل نمواف
إىل اد ما) إلجابات املستجيق من املقحوت نسقة ن.)17,00
وتدل هذه املعدالت ان املتغيريات ) (p3.p5االكنر تأتريا من جمموع املتغيريات التابعة للخدمات املصرفية ،والذي يدل عل أن
توفري اخلدمات اإللكرتونية يساهم يف ختفيض ضغط العمل وتقليل االجراءات االدارية وتلقية ااجات العمالء املالية بعىد اوقىات
العمل ،ويساهم اخلدمات اإللكرتونية بتوفري وتقديم اخلدمات من خالل اهلوات احملمولة والتحكم حبساباتهم واجىراء العمليىات
بسهولة ويسر.
وأما ما يتعل بقياس وقليل الوسط احلسابي واالحنراف املعياري ب متغريات الدراسة ،ظهرت أن الوسط احلسابي إلجابات
املقحوت يف إدارة اخلدمات بلغ ن ،)2,25وهذا يدل عل ان الوسط احلسابي إلجابات املقحوت نغريمواف ) ،وأما ما يتعل
باالحنراف املعياري يظهر أن إجابات املقحوت لعينة الدراسة إلدارة اخلدمات يقلغ ن ،)7,12وهذا يدل عل تقارب وجتانس اراء
املستجيق لعينة القحث ملتغري إدارة اخلدمات املصرفية.
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اجلدول رقم ن )2التوزيعات التكرارية والنسب املئوية ملتغريات اخلدمات املصرفية
مقياس اإلجابة
املتغيريات

مواف بشدة

مواف إىل ادما

مواف

ال اواف بشدة

الاواف

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

p1

.

.

.

.

p2

7

7

املتوسط

االحنراف
املعياري

7

7

27

00,5

05

55,1

1,02

7,22

7

7

65

177

7

7

2

7,777

7

7

27

00,5

2,52

1,20

7

7

27

00,5

1,55

7,22

p5

7

7

27

50,2

15

02,2

7

7

0,52

7,20

p6

7

7

27

00,5

15

02,2

27

00,5

7

7

0

7,20

P7

7

7

27

50,2

15

02,2

1,52

7,20

P8

7

7

27

50,2

15

02,2

1,52

7,20

15

02,2

27

50,2

7

7

2,02

7,20

22,70000

2,25

7,12

07

p3

55,1

p4

P9
املعدل

7

7
7

12,5222

17,00000

05

55,1

22,62225

املصدر :من اعداد القاانان عل ضوء نتائج الربنامج االاصائي .Spss
الشكل رقم ن )1النسب املئوية ملتغريات اخلدمات املصرفية
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 .2يتضح من معطيات اجلدول رقم ن )0واملخطط القياني رقم ن )2اخلاصة مبعوقىات تطقيى اإلدارة اإللكرتونيىة ،اذ مت قياسىه
بىن )5متغريا ،واليت تضم ن ،)p10 – p18تق ان ن )22,2من اراء املستجيق هو عند مستون نغريمواف وغريمواف بشدة)،
يف ا بلغ االتفاق ن ،)00,16واليت هي ااصل مجع النسقة املئوية ملقياس نمواف ومواف بشدة) ،بينما بلغ معىدل نموافى إىل
اد ما) إلجابات املستجيق من املقحوت نسقة ن.)12,25
وتدل هذه املعدالت ان املتغيريات ) (p10,p12,p13االكنىر تىأتريا مىن جممىوع املتغىيريات التابعىة ملعوقىات تطقيى اإلدارة
اإللكرتونية ،والذي يؤشر عل أن هناا ضع يف التكيي مع األسلوب اإللكرتوني اجلديد ،ويرجع السقب إىل قناعىة العمىالء
بوجود قصور يف املراققة ومحاية املعلومات اخلاصة بهم مع وجود ااتياالت الكرتونية وتزوير العناوين اليت تتعلى بىأمن العمىالء،
هذا من نااية ومن نااية أخرن صعوبة اصول املصرف عل االجهزة احلاسوبية املتقدمة وضىع شىقكات االتصىال والتغطيىة
اإللكرتونية ،وذلك لعدا دعم تلك املصارف من جانق املادي والفين.
وأما ما يتعل بقياس وقليل الوسط احلسابي واالحنراف املعياري ب متغريات الدراسة ،ظهرت أن الوسط احلسابي إلجابات
املقحوت يف معوقات تطقي خدمات اإللكرتونية ن ،)2,22وهذا يدل عل أن الوسط احلسابي إلجابات املقحن نمواف إىل اد
ما) ملتغري املعوقات ،اما بالنسقة لالحنراف املعياري يظهر أن جابات املقحوت لعينة الدراسة ملعوقات تطقي خدمات اإللكرتونية
ن ،)7,25وهذا يدل عل تقارب وجتانس املستجيق لعينة القحث ناجوبة املقحوت ) ملتغريات التابعة للمعوقات.
اجلدول رقم ن )0التوزيعات التكرارية والنسب املئوية ملتغريات معوقات تطقي اإلدارة اإللكرتونية
مقياس اإلجابة
املتغيريات

مواف بشدة

مواف إىل اد ما

مواف

التكرار

%

التكرار

%

P10

7

7

05

55,1

P11

15

02,2

P12

7

7

التكرار

%

الوسط
ال اواف بشدة

ال اواف

احلسا

االحنراف
املعياري

التكرار

%

التكرار

%

بي

27

00,5

7

7

0,02

7,56

7

7

27

2,50 50,2

1,21

7

7

65

177

7

7

7

27

50,2

7

7

7

2

7,777

15

0,70 02,2

1,21

P14

7

7

05

55,1

27

00,5

7

7

2,55

7,22

P15

7

7

05

55,1

27

00,5

7

7

2,55

7,22

P16

7

7

27

00,5

05

55,1

7

7

2,02

7,22

P17

7

7

7

7

65

177

7

7

2

7,777

P18
املعدل

7

7

27

50,2

7

7

2,52

7,52

11.11111

2,22

7,25

P13

15

02,0

37.28889
18.45556
29.57778
3.577778
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املصدر :من اعداد القاانان عل ضوء نتائج الربنامج االاصائي .Spss
اختقار الفرضيات:
 .1اختقار الفرض الرئيس االول كما يأتي:
ت .اختقار الفرض والذي نصه نتوجد عالقة ذات داللة ااصائية ب إدارة اخلدمات اإللكرتونية ومعوقات تطقيقها).
ث .اختقار فرضية القديل والذي نصه نال توجد عالقة ذات داللة ااصائية ب إدارة اخلدمات اإللكرتونية ومعوقات
تطقيقها).
 .1اختقار الفرض الرئيس الناني كما يأتي:
ت .اختقار الفرض والذي نصه نتوجد عالقة وأتر ذات داللة معنوية ب ب إدارة اخلدمات اإللكرتونية ومعوقات
تطقيقها).
ث .اختقار فرضية القديل والذي نصه نال توجد عالقة وأتر ذات داللة معنوية ب ب إدارة اخلدمات اإللكرتونية
ومعوقات تطقيقها).
قاا القاانان باختقار الفرضيت من خالل اختقار متغريات إدارة اخلدمات اإللكرتونية ومعوقات تطقيقها ،ايث استخدا القاانون
معامل ارتقا ن )Pearsonلالختقار عل النحو التالي:
 .1يتضح من معطيات اجلدول رقم ن )6اخلاصة مبعامل االرتقا ومستون املعنوية  ،Sigان إجابات املقحن من عينة
الدراسة اول وجود عالقة ارتقا ومستون املعنوية ب املتغيريين الرئيسي إدارة اخلدمات اإللكرتونية ومعوقات
تطقيقها ،ايث يوجد عالقة متوسطة وطردية وموجقة ب إدارة اخلدمات اإللكرتونية ومعوقات تطقيقها ،وكانت نسقة
العالقة ن ،)7,562وعل مستون املعنوية ن.)7,777
وبهذا ينقت الفرضية الرئيسية االوىل اول وجود عالقة ذات داللة ااصائية ايث بلغ نسقة العالقة ن ،)7,562ورفض فرضية
القديل والذي نصه نال توجد عالقة ذات داللة ااصائية ب إدارة اخلدمات اإللكرتونية ومعوقات تطقيقها).
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وهذه النتيجة الرقمية ن )7,562اليت ظهرت من خالل التحليل تعين بأن هناا عالقة طردية وإجيابية ب إدارة اخلدمات
اإللكرتونية ومعوقات تطقيقها يف القنوا املقحوتة ومعناه بان عل القنوا العاملة أن تتقن وسيلة جيدة وفاعلة لتقديم اخلدمات
اإللكرتونية والعمل عل اجتياز تلك املعوقات ايث يساعد ذلك عل جناح املصارف ،ايث كلما عمل املصرف عل اجتياز
تلك املعوقات كلما أمكن عل تقديم خدمات الكرتونية بصورة جيدة.
اجلدول ن )6االرتقا ومستون املعنوية

إدارة اخلدمات

إدارة اخلدمات

املعوقات

1

7,562

Pearson
Correlation
)Sig, (2-tailed
N

املعوقات

Pearson
Correlation
)Sig, (2-tailed
N

7,777
65

65

7,562

1

7,777
65

65
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 .2يتضح من معطيات اجلدول رقم ن )5ون )0اخلاصة مبعامل االحندار ن ،)Regressionايث ان  Rيساوي  ،7,562مبعن
وجود عالقة طردية وموجية ومتوسطة وان التأتري يكون بشكل طردي ،أي إذا كان التغيري اجيابي فإنه يؤتر عل العامل التابع
وإذا كان التغري سليب فإن التأتري عل العامل التابع يكون سليب ،و R squareيساوي  ،7,220مبعن أن أي تغري يف العامل
املستققل بنسقة ن )7,220يؤتر عل العامل التابع بنفس النسقة ن Sig ،)7,220يساوي  ، 7,777وهذا يعين وجود عالقة
معنوية ذات داللة ااصائية ،وهذا ينقت الفرضية الرئيسية النانية والذي نصه نتوجد عالقة وأتر ذات داللة معنوية ب إدارة
اخلدمات اإللكرتونية ومعوقات تطقيقها) ورفض فرضية القديل والذي نصه نال توجد عالقة وأتر ذات داللة معنوية ب ب
إدارة اخلدمات اإللكرتونية ومعوقات تطقيقها) ايث هناا عالقة وأتر عل مستون املعنوية ن ،)7,777ايث يؤتر العامل
املستقل ناملعوقات) عل العامل التابع نإدارة اخلدمات) بصورة جيدة.
ايث يظهر تاتري العامل املستقل عل العامل التابع بنسقة ن )7,562يف اجلدول ن )0والذي يدل عل أن أي تغري يف العامل
املستقل يؤتر بنسقة ن )7,56عل العامل التابع .
اجلدول رقم ن)5
MODEL SUMMARY
Adjusted R
Std. error of the
R square
square
estimate
0.427
0.417
0.10753
املصدر :من اعداد القاانان عل ضوء نتائج الربنامج االاصائي .Spss

R

Model

0.654

1
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اجلدول رقم ن)0
COEFFICIENTS
Sig

T

Standardized
Coefficients
Beta

5,520 7,777
5,622 7,777

7,562

Unstandardized Coefficients
Std. Error

B

0.137
7,722

1.370
7,010

Model
1
)(CONSTANT
Muaweq
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احملور الرابع :اإلستنتاجات والتوصيات
بعد التعرف عل نتائج القحث ميكن ان نستخلص ونقين جمموعة من االستنتاجات واملقرتاات والتوصيات هي مبنابة خطوات
اصالاية لزيادة اهتماا اإلدارة يف املصارف باخلدمات اإللكرتونية ،وتأتي االستنتاجات والتوصيات عل الشكل التالي:
أوال :االستنتاجات:
 .1إن إدارة اخلدمات اإللكرتونية ف إقليم كوردستان العراق تعاني من معوقات عدة ،وعل رأسها التكيي مع األسلوب
اإللكرتوني اجلديد ،وخوف العمالء من التعامل بها األسلوب ،وصعوبة اصول املصرف عل االجهزة احلاسوبية
املتقدمة وضع شقكات االتصال والتغطية اإللكرتونية.
 .2املصارف العاملة تعاني من ضع يف هندسة العمل املصريف وتكيفه مع األسلوب اإللكرتوني اجلديد.
 .0ان استخداا التكنولوجيا يف تقديم اخلدمات اإللكرتونية واالستفادة منها بصورة جيدة ،حمدودة و ضئيلة ،وال تزال يف
بدايتها.
 .2تردد واضح من ققل العمالء يف التعامل مع التقنيات احلدينة وذلك لعدا تقتهم بها.
 .6وجود قدي من نااية استخداا االمتتة خلل خدمة واسعة الخنفاض التخصصات املالية للتحول دون استخداا اخلدمات
اإللكرتونية ،هذا من جانب ومن جانب اخر ندرة الكوادر الفنية يف بلدنا.
 .5أن العمل عل تقديم اخلدمات اإللكرتونية يوفر اجلهد والوقت والكلفة للمصارف.
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تانيا :التوصيات:
إزاء النتائج العملية اليت توصل القاانان إليها فهما يوصيان املصارف العاملة يف اإلقليم باملقرتاات اآلتية من أجل التوسيع عل
استخداا اخلدمات اإللكرتونية وجبودة جيدة:
 .1العمل عل إزالة املعوقات املذكورة بهدف تقديم خدمات مصرفية الكرتونية عالية اجلودة ،ألجل الققاء عل العمالء
احلالي وجذب عمالء آخرين.
 .2تدريب و تنمية العامل من نااية اإلدارية والتنظيمية بهدف إعادة هندسة العمل املصريف.
 .0تنويع وتوسيع اخلدمات املصرفية اإللكرتونية والذي ينعكس دوراً إجيابياً يف قس اخلدمات املصرفية كماً ونوعاً.
 .2العمل عل إنشاء النقة ب العمالء واملصرف من خالل توفري تقنيات ادينة متطورة وأكنر أمانا والعمل عل دعم
األنظمة والقوان اليت تساهم يف احملافظة عل اقوق اآلخرين.
 .6توفري إمكانات مالية جيدة لغرض خل وتوفري خدمات الكرتونية جيدة ومتنوعة.
 .5العمل عل جذب املهارات والقدرات القشرية الكفوءة من نااية استخدامها للتكنولوجيا احلدينة واملتطورة.
 .0العمل عل توفري بنية قيتة تكنولوجية متطورة لغرض نقل املعلومات ب املؤسسات املالية وتوفري اخلدمات اإللكرتونية
للعمالء.
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قائمة املصادر واملراجع:
 -1أمحد سفر ، 2775 ،العمل املصريف اإللكرتوني يف القلدان العربية ،لقنان :املؤسسة احلدينة للكتاب.
 -2بشري العجارمة ،2776 ،التسوي املصريف ،األردن :عمان ،دار اجلامعة للنشر.
 -0خريي علي أوسو ولؤي لطي بطىرس  ، 2772 ،تقيىيم مسىتون جىودة املصىرفية مىن وجهىة نظىر الزبىائن دراسىة
استطالعية ،جملة تنمية الرافدين ،العدد .25
 -2رشاد العصار ورياض احلليب  ،2777 ،النقود والقنوا ،األردن :عمان ،دار صفاء للنشر.
 -6عقدالغفار انفي وعقدالسالا أبو قح ،2777،تنظيم وإدارة القنوا ،قليل القىوائم املاليىة وقيىاس الفعالياتللجوانىب
التنظيمية واإلدارية ،األسكندرية :املكتب العربي.
 -5فارس عقدا  ، 2710 ،مشكالت التسوي اخلدمات املصرفية اإللكرتونية يف العراق وعالقتها برضا الزبائن ،جملة كلية
بغداد للعلوا االقتصادية اجلامعة ،العدد اخلاص.
 -0فالح اسن تويين ووايدة جرب خل  ،2776 ،الصريفة اإللكرتونية املربرات واملخاطر ومتطلقات النجاح ،جملة
االقتصاد ،جامعة املستنصرية ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،العدد.62
 -2لطي زيود وآخرون  ،2776،تقويم أداء املصارف باستخداا أدوات التحليل املالي ،دراسة ميدانية للمصرف
الصناعي السوري ،جملة جامعة التشرين للدراسات والقحوث العلمية ،مج  ،20العدد ،2جامعة تشرين ،سوريا.
 -5حممد تركي عقدالعقاس :دور االنرتنت يف تدعيم الصريفة اإللكرتونية ،جملة الغىري للعلىوا االقتصىادية ،وزارة التعلىيم
العالي والقحث العلمي العراق ،جامعة الكوفة.2716،
-17منري وممدوح اجلنقيهي" ،2776،القنوا اإللكرتونية" ،اإلسكندرية  :دار الفكر اجلامعي.
-11ناجي معال ورائ توفي  ،2776 ،أصول التسوي املصريف :مدخل قليلي ،0 ،عمان :دار وائل للنشر.
-12نصر محود مزنان ، 2711 ،إمكانات التحول حنو الصريفة اإللكرتونية يف القلدان العربيىة ،جملىة كليىة اإلدارة واالقتصىاد،
جامعة بغداد ،العدد.2
-10وسيم حممد احلداد وآخرون ،2712 ،اخلدمات املصرفية اإللكرتونية ،األردن :عمان ،دار امليسرة للنشر والتوزيع.
 -12يوس اسن يوس  ،2712 ،القنوا اإللكرتونية ،القاهرة ،املركز القومي لإلصدارات القانونية.
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امللح رقم ن )1استمارة االستقيان
ا/استمارة االستقيان
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املصرفية اإللكرتونية والتحديات اليت تواجهها يف إقليم كوردستان العراق ،دراسة استطالعية آلراء عينة من موظفي جملموعة من
املصارف العاملة يف حمافظة السليمانية ) وقد اعتمدت االستقانة مقياسا الغراض اعاله ،لذا نرجوا منكم التعاون معنا يف اإلجابة
عل هذه االستقانة بدقة وموضوعية اسب وجهة نظرا اخلاصة ،وسوف تعامل اجابتكم بسرية تامة للحصول عل مؤشرات
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مالاظة :ققل اإلجابة عل فقرات االستقانة يرج مالاظة ما يأتي:
 .0ضع عالمة ن  )ازاء االختيار لكل سؤال يعكس وجهة نظرا فعليا.
 .7نرجو عدا ترا اي سؤال بدون تأشري الن ذبك سيجعل االستمارة غري صاحلة للقحث.
أوال :املعلومات او القيانات اخلاصة باالفراد عينة القحث:
ذكر

 - 1اجلنس :
 - 2العمر:

ن

)

أنن

) 25 - 12

(

) 05 - 25

) 25 - 05

(

مدير

ن

 - 0العنوان الوظيفي:

ن

 25فما فوق ن
)

)
(

)
)

مسؤول الشعقة ن

مسؤول الوادة ن

)

موظ

ن

)

أقل من  5سنة ن

)

من  10 - 6سنة )

(

 -2عدد سنوات اخلدمة:

من  16 – 11ن
 .6الشهادات:

من  15فأكنر ن

)

دون النانوية ن
دبلوا

ن

)
)

)
تانوية ن

بكالوريوس ن

)
)

تانيا :اخلدمات املصرفية ن:)X6
اتف

الرقم
P1

بشدة

العقارات

اتف

حمايد

ال اتف

ال اتف
بشدة

نتقدا املصرف خدمات متنوعة من فىتح احلسىابات وتقىديم القىروض واصىدار خطابىات
الضمان واالعتمادات املستندية ...اخل)

P2

يتوفر اخلدمات واألنشطة احلدينة يف املصرف معتمدة يف ذلك عل األنظمة واالسرتاتيجيات
يف اجملال اإللكرتوني.

P3

يساهم اخلدمات اإللكرتونية يف ختفيض ضغط العمىل وجتنىب االجىراءات اإلداريىة وتلقيىة
ااجات العمالء املالية بعد أوقات العمل.

P4
P5

تعمل املصرف عل توفري خدمات الصراف االلي داخل احملافظة..
يتوفر خدمات مصرفية للعمالء من خالل اهلواتى

احملمولىة والىتحكم حبسىاباتهم واجىراء

العمليات اليت يريد أن يقوا بها العميل.
P6

يساهم يف تطوير اخلدمات من خالل الدخول إىل الصفحة اإللكرتونية للقنك ،ايث تسمح
هذه اخلدمة للعمالء الذين لديهم بطاقات لسحب اآللي من الدخول ملعلوماتهم املصرفية من
أي مكان وعل مدار الساعة.

P7

يتوفر يف مصرفنا مستون مناسب من القنية التحتية اليت تتضمن سري اخلدمات اإللكرتونية يف
ظلها بشكل جيد.
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مصرفنا قادرة عل تأم التواصل ونقل املعلومات اإللكرتونية ب االقساا اإلدارية نفسىها

P8

من جهة وب االقساا االدارية واملواطن من جهة أخرن.
هناا وسائل اتصال متااة بالشقكة العامليىة أو الداخليىة يف القلىد وبأسىعار معقولىة ملعظىم

P9

املواطن للحصول عل هذه اخلدمات اإللكرتونية.
تالنا :املعوقات اليت تق يف وجه إدارة اخلدمات املصرفية ن:)X7
اتف

الرقم

بشدة

العقارات

اتف

حمايد

ال اتف

ال اتف
بشدة

التحديات اإلدارية والتنظيمية X8
P10
هناا ضع يف التكيي مع األسلوب اإللكرتوني اجلديد.
P11

عدا وجود معرفة جيدة لدن العامل يف التعامل مع االجهزة واملعدات بشكل جيد مما قد
يتسقب اايانا إىل توق النظاا.

التحديات األمنية ن)X9
P12
هناا ضع يف املراققة وقصور يف احلماية باإلضافة إىل وجود ااتياالت الكرتونية وتزوير
العناوين اليت تتطلب إفشاء معلومات تتعل بأمن العمالء
التحديات التقنية واستخدامها ن)X10
P13
نصعوبة احلصول املصرف عل األجهزة احلاسوبية املتقدمىة وضىع

شىقكات االتصىال

والتغطية اإللكرتونية)
P14

ن تردد العمالء من التعامل مع هذا األسلوب وذلك بسقب عدا تقتهم به للحصول عل
اخلدمات املصرفية املطلوبة).

التحديات القانونية والتشريعية ن)X11
P15
.نهناا ضع يف األنظمة والقوان والتشريعات الىيت قىد مىن التجىاوز على الشىقكة
واحملافظة عل اقوق اآلخرين لتوفري األمن للعمالء واملتعامل )
التحديات التمويلية ن)X12
P16
اخنفاض التخصيصات املالية للتحول حنو استخداا اخلدمات اإللكرتونية ،ايث حيتاج
املصرف لتقديم اخلدمات اإللكرتونية إىل متويل وختصيصات مالية جيدة و دائمة.
التحديات التنافسية ن)X13
P17
هناا فرصة كقرية للمنافسة عن طري االمتتة من خالل خل خدمة واسعة من اخلدمات
اليت أصقح باإلمكان تقدميها.
P18

صعوبة املنافسة مع املصارف الدولية وذلك لعدا توفر الكفاءات املناسقة من
املواردالقشرية لتشغيل النظاا مبستون مناسب.
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