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 الملخص

ائن إذ إن المنافسة  الحادة والتغيير السريع في حاجات ورغبات الزب للقطاع المصرفي،بأهمية  خاصة بالنسبة  يحظى اقتصاد المعرفة    
دفع هذا القطاع للعمل على رفع مستوى كفاءة وفاعلية أداءه لتحقيق األهداف والميزة التنافسية. وأصبح بإمكان القطاع المصرفي بشكل 

رفي لالزمة  لالبتعاد عن الصيغ التقليدية في العمل المصخاص تبني المفاهيم األساسية القتصاد المعرفة واستخدام األدوات والوسائل ا
 وإحداث تغيير أفضل في الخدمات المصرفية المقدمة للزبائن.

ددها صندوق قياس األقتصاد المعرفي التي حف على  اقتصاد المعرفة بأبعاده المختلفة، المتمثلة بمؤشرات هدفت هذه الدراسة الى التعر 
ساتية، اإلبتكار الحوافز االقتصادية والنظم المؤسالدراسة كأبعاد للمتغير المستقل )االقتصاد المعرفي (، وهي )  النقد الدولي وتناولتها هذه

واإلبداع، الموارد البشرية والتعليم، االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات (، ودورها في تحسين الخدمات المصرفية اإللكترونية في القطاع 
ولتحقيق أهداف الدراسة صمم الباحث استبانة تنسجم مع فرضيات وأهداف الدراسة وزعت على عينة  بع.كمتغير تا المصرفي السعودي

، ومن خالل التحليل توصل SPSSاستبانة تم تحليلها واختبارها باستخدام برنامج  270استبانة، وكان المعاد منها  300الدراسة بواقع 
السعودية تقدم خدمات مصرفية الكترونية متنوعة، وتقوم بتحديث هذه الخدمات بشكل أن المصارف  : الباحث إلى عدة نتائج من أهمها

مستمر لمواكبة التطورعلى المستوى اإلقليمي والعالمي، مما يجعل الخدمات المقدمة أكثر دقة وسرعة وأقل تكلفة، وأن البيئة التشريعية 
. كما سعودي والعمالء لتنفيذ كافة الخدمات المصرفية بشكل الكترونيوالقانونية والسياسات المتبعة تشجع وتحفز القطاع المصرفي ال

 إلبتكار واإلبداع في مجال الخدمات المصرفية اإللكترونية، وتنفيذ دورات تدريبية متخصصةنتج أيضًا دعم القطاع المصرفي السعودي ل
 .التصاالت المتطورةتكنلوجيا المعلومات واوتوفر بنية تحتية تناسب  ،لدعم تعليم الموارد البشرية

إلتصال في القطاع المصرفي السعودي، وإصدار تشريعات جديدة لتحقيز وأوصت الدراسة بزيادة اإلنفاق على تكنلوجيا المعلومات وا
 ةوزيادة اإلعفاءات الضريبية والجمركية على كافة مستلزمات الخدمات المصرفي عمليات الدفع والتحويل اإللكتروني لكافة الخدمات،

م على اإلبتكار وتقديم حوافز لتشجيعهات جديدة للتدريب المستمر للعاملين تيجيارستإتبني  لكترونية والتطبيقات الذكية، باإلضافة إلىاإل
 واإلبداع في مجال الخدمات المصرفية اإللكترونية لمواكبة التطور العالمي.

 
البيئة  االبتكار واإلبداع، اإللكترونية، الحوافز االقتصادية والنظم المؤسساتية،اقتصاد المعرفة، الخدمات المصرفية الكلمات المفتاحية: 

 .والسياسات المتبعة عية والقانونيةالتشري

 

 المقدمة: .1

ا ، باإلضافة الى التطورات التي أحدثتها الثورة في تكنولوجي ة تغيرات جديدة في مختلف المجاالتر شهد العالم في السنوات األخي    
ل وتحويتقدم، نتاج والإلبداع هي المفتاح للقدرة على اإلبتكار وال سريع، حيث أصبحت القدرة على االالمعلومات على نطاق واسع وبشك

 تجاريًا ، مما جعل هذا العصر يسمى  بعصر المعرفة.  كان المنتج خدميًا، أو صناعيًا، أو  سوًاءلى منتج متميز إثم إلى معرفة مة المعلو
نتيجة لدور المعرفة الناجح في توليد الثروات واالستمرارية في زيادتها من خالل المساهمة في في تحسين األداء وتخفيض كلف اإلنتاج   

اد الجديد، الذي تطور تطورًا سريعًا على نطاق قتصأو ما يسمى باالالمعرفة إلى ظهور اقتصاد هذا الدور أدى  وزيادة القدرة اإلنتاجية، 
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اد المعرفي، النجاح مرتبطة باالقتصمفاتيح واسع، مما جعله أكثر قوة في مواجهة االقتصاد التقليدي. وأصبحت المنافسة االقتصادية و 
 لجديدة والتقنيات المتطورة .مما حقق إضافة هائلة من خالل زيادة االنتاجية للمنتجات االقتصادية، وزيادة الطلب على األفكار ا

معايير ، بسبب دخول مفردات و بعض االضطرابات في بيئة األعمال لى اقتصاد المعرفة أحدثقتصاد اإلنتاج الكمي إالتحول من ا نإ    
ومن خصائص هذه المفردات أنها غير ملموسة، ولها  ،رباح وارتفاع القيمة المضافة للمشاريع االقتصاديةاأل جديدة ساهمت في زيادة

 تأثير مهم في  نجاح وتطور أي مشروع ، وأصبحت الميزة التنافسية معتمدة على رأس المال الفكري.
لى إمما يؤدي  ،كاليفها لتحقيق الميزة التنافسيةوتبرز أهمية إدارة المعرفة بقيام بعض الشركات بتقليص حجمها لتتمكن من تخفيض ت

إلى خسارة  تصغير حجم الشركة يؤديك، يمتلكون المعرفة حقيق خسارة في بعض األحيان في حال عدم احتفاظ الشركة بالعاملين الذينت
كما أن توسع الشركات على مستوى جغرافي واسع يمكن أن يؤثر على تبادل المعرفة،  ،جزء هام من المعلومات  في بعض األحيان

ة من خالل لى اقتصاد المعرفإلهذه االسباب تبحث الشركات عن أفضل الطرق للتحول  ،مات وتناقلهاوتؤدي الى صعوبة وصول المعلو 
 إدارة المعرفة. 

صاالت مثل أجهزة االت ،على أجزائها ومعالجتها واسترجاعها باستخدام أدوات تقنية المعلومات قدرة الحصولتكمن قوة المعلومات في 
ل لى االهتمام بالعنصر البشري من تقنيين ومهندسين ومستخدمين، والوصو إت واالنترنت، باإلضافة وأجهزة الحاسب والبرمجيا ،المتطورة

لى إقرار تشريعات وسياسات تدعم هذا إعصر المعلومات، مما يؤدي  إلى الى مجتمع واعي ألهمية التحول
 (Philip Ein & Michael Muers,2008 ).                                              التحول.

      
 مواكبةل المتواصل السعي ظل في واالجتماعي االقتصادي المستوى  على ملحوظة تطورات الفترة هذه في العربية الدول تشهد    

 مراكز احتلت حيث مثمرة نجاحات العربية الدول بعض حققت وبالفعل المعرفة، اقتصاد لتبني المنطقة دول في المتسارعة المستجدات
 تصدرت حيث ،الخليجي التعاون  مجلس دول مقدمتها وفي الذكية الحكومات لىإ التدريجي لتحولبا العالمي التنافسية مؤشر على متقدمة

 المعلومات. وتكنولوجيا االتصاالت مؤشرات في العام التصنيف
 الخدمات لتقديم ةالحديث والوسائل التقنيات استخدام من العربية الدول من وعدد السعودية العربية المملكة في المصرفي القطاع تمكنو     

 الخليجي، ن التعاو  مجلس دول الدول هذه مقدمة وفي المجال هذا في لتقنيةا التطورات مواكبة على ساعد مما ودقة، سهولة بكل المصرفية
 المعرفة. تصاداق لىإ التحول في ساعدت عصرية بطريقة المصرفية والخدمات العمليات من الكثير وفرت حيث
 في إللكترونيةا المصرفية والخدمات القدرات وتحسين تطوير في المعرفة اقتصاد دور بإبراز الدراسة هذه اهتمت سبق، لما استناداً     

 والعربي. واإلقليمي العالمي ستوى الم على المقدمة الخدمات مع ومقارنتها السعودية، المصارف
 

 مشكلة الدراسة: .2
لى تحقيق التي تساعدها عالعلمية، والتقنية الحديثة، لقد أصبحت المنظمات في ظل  االقتصاد الحديث تسعى دائمًا نحو المعرفة     

 ،وخدمات جديدة ،وسلع ،، وذلك بإمكانية تكوين تقنيات جديدة تولد مهاراتفي نفس القطاع المنظمات األخرى ب قدرة تنافسية أكبر مقارنة
 من خالل التوسع باستخدام الخدمات سعى إلى توفير خدمات بجودة عاليةت التي من أهم تلك المنظمات لسعوديوالقطاع المصرفي ا

اد المعرفة، حيث باستخدام اقتص محليًا وعالمياً  قدرة تنافسية أكبرلحصول على مما يمكنها من ا ،شكل آمن وسريعبالمصرفية اإللكترونية 
فقًا وإنتاج ونشر المعارف الجديدة في كافة القطاعات، و  ،أنَّ العامل األهم في النمواالقتصادي هو ابتكار واكتساب ونشر المعرفة الحالية

 . 2020وخطة التحول اإلقتصادي  ،2030لتوجهات المملكة العربية السعودية لتطبيق رؤية 
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 لمعرفةيستند بشكل أساسي على عنصر اات االقتصادية التي يشهدها العالم إلى التوجه نحو اقتصاد المعرفة الذي التطور  كما أدت    
عة في الخدمات جوهرية متسار  وأدت التطورات الكبيرة في تقنية المعلومات واالتصاالت إلى تغيرات ،للحصول على التنمية االقتصادية

حيث ظهرت العديد من المبادرات الدولية حول  في معظمها خدمات الكترونية آمنة وسريعة،المصرفية التي تقدمها البنوك لتصبح 
، ومن أهمها مؤشرات قياس األقتصاد المعرفي التي حددها صندوق النقد الدولي وتناولتها مؤشرات قياس اإلقتصاد المبني على المعرفة

اإلبداع، الموارد بتكار و االالحوافز االقتصادية والنظم المؤسساتية، ، وهي ) ( االقتصاد المعرفي)هذه الدراسة كأبعاد للمتغير المستقل 
  رفي السعودي.صات المصرفية اإللكترونية في القطاع الم، ودورها في تحسين الخدمالبشرية والتعليم، االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات (

 فرضيات الدراسة: .3

 المعرفة، على تحسين الخدمات المصرفية اإللكترونية في القطاع المصرفي السعودي.قتصاد يوجد أثر الالالفرضية الرئيسية: 
 على تحسين الخدمات المصرفية اإللكترونية. لحوافز االقتصادية والنظم المؤسساتية،ليوجد أثر الالفرضية الفرعية األولى: 
 خدمات المصرفية اإللكترونية.على تحسين ال يوجد أثر لإلبتكار واإلبداع،ال الفرضية الفرعية الثانية: 
 على تحسين الخدمات المصرفية اإللكترونية. يوجد أثر للموارد البشرية والتعليم،ال الفرضية الفرعية الثالثة: 
 تحسين الخدمات المصرفية اإللكترونية.يوجد أثر لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، على ال الفرضية الفرعية الرابعة: 

 
 أهداف الدراسة: .4
صرفية وعناصره، ومعرفة مستوى الخدمات الم ،وخصائصه ،مؤشراتهلى التعرف على اقتصاد المعرفة من خالل تحديد إتهدف الدراسة     

 اإللكترونية المقدمة في القطاع المصرفي السعودي في ظل اقتصاد المعرفة، باإلضافة إلى تحقيق األهداف التالية:
 في القطاع المصرفي السعودي.التعرف على مستويات اقتصاد المعرفة  .1
 التعرف على مستوى الخدمات المصرفية اإللكترونية  في القطاع المصرفي السعودي. .2
ى المشاكل والتحديات التي تواجه الوصول الى خدمات مصرفية بمستوى عالمي في ظل اقتصاد المعرفة، وتقديم حلول إلمحاولة الوصول  .3

 .لمعالجتها
لتقديم خدمات مصرفية الكترونية بمستويات متقدمة لمواكبة التطور في اإلقتصاد المعرفي على المستوى اإلقليمي تقديم توصيات ومقترحات  .4

  والعالمي.
 

 أهمية الدراسة: .5
تكمن أهمية البحث من خالل  إبراز دور اقتصاد المعرفة في تحسين وتطوير الخدمات المصرفية اإللكترونية في القطاع المصرفي     

ستة وعشرين مصرفًا، ومن ضمنها المصارف األجنبية التي تمارس نشاطها في المملكة، حيث تمارس هذه لذي يتكون من السعودي ا
، حيث ترتبط  م، تمتد على جميع المناطق اإلدارية في المملكة2018فرعًا في نهاية عام  2083المصارف أعمالها وخدماتها من خالل 
القطاعات الحكومية والخاصة، لما لها من أهمية في تسريع عمليات الدفع والتحويل الكترونيًا الخدمات المصرفية اإللكترونية بجميع 

بشكل آمن وسريع، باإلضافة إلى توفير الجهد وتقليل استخدام العمالت الورقية، وسهولة التحصيل الضريبي، ومواكبة التطورات العالمية 
 المعلومات، واالتصاالت، والمعرفة.في هذا المجال من خالل الثورة في عالم تكنولوجيا 
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 حدود الدراسة : .6
، تم فيها استخدام 2019 – 2018وكانت فترة الدراسة من عام استهدفت الدراسة القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية،    

 م.2018التقارير والبيانات حتى نهاية عام 
 

 . استعراض الدراسات السابقة:7

 سةدار -   فةرلمعا دقتصاا لىإ دىلتقلیا دالقتصاا نلقیمة ما یةظرنم ومفه طورت (، بعنوان " 2016دراسة: أحمد عالم ) 

 قیمة على وأثر هذه االبتكاراتیثة دلحا تارالبتكاا مثللقیمة ا یةظرلن دةیدج رمعایی ، هدفت الدراسة إلى إیجاد" یةطستنباا

 على الدراسةمشكلة  قیمة السلعة وركزت وممفه رتغیی على اإلبداع في مجال اإلنتاج التقني  رتأثی دىمو السلع والخدمات،

 المعرفة رعص فىفقط  یةدما رمعایی على لسلعةا قیمة اقتصار نیمكفال  السلع، لقیمة متنوعة رمعایی نع ثلبحا رورةض

 من منظور االقتصاد المعاصر، جالنتاا رعناص نم ساسىأ رعنص فةرلمعأن ا على. كما أكدت التوصیات تماولمعلاو

 ــدلمع ىــف ضاــنخفا، حیث أظهرت النتائج  االنتاج فالیــتك ىــعل  اقتصاد المعرفة وأظهرت نتائج هذه الدراسة أثر

 . ةـالنتاجیا وىتـمس ىـف نـتحس لىإ  ضافةإلبا ،%51ة ـیدلتقلیا مقارنة بالمعاییر % 3 بةـــبنس تجــلمنا فالیــتك

المال الفكري في تحقیق المیزة التنافسیة بمؤسسة االسمنت عین رأس  دور"بعنوان (،  2016) لفرحاتي لويزة  :دارسة

 ، وكانلمعرفةاالمال الفكري في تحقیق المیزة التنافسیة في ظل اقتصاد رأس دور  "، هدفت هذه الدراسة إلى ابرازباتنة-توتة

، ريالمال البش المتمثلة في ) رأس المال الهیكلي،  رأسالمال الفكري بأبعاده الثالثة  الهدف منها دراسة العالقة بین رأس

اسة، ستجابة( في الشركة عینة الدر، اإلبداع، الكفاءة، اال)الجودةرأس المال الزبائني( بالمیزة التنافسیة بأبعادها المختلفة 

 وأظهرت النتائج وجود عالقة بین المتغیر التابع والمستقل.

مة في المنظ تحقیق القیمةوقدرته على  المال المعرفي رأس أثر االستثمار في" بعنوان (، 2015)  لمديحة بخوش :ارسةد

، يالثالثـة )البشر تهالمال المعرفي بمكونا رأسذه الدارسة  أثر االستثمار في ه أظهرت، حیث تبسة" دارسة حالة إسمنت -

القة مع ،  التكنولوجیا(، والعاالبتكار)الجودة، المنظمات من خالل أبعاد في القیمة تحقیق  وقدرته على ،(العالقاتي، الهیكلي 

حقیق رأس المال المعرفي لت أثر لالستثمار في ه یوجدنتائج الدارسة أن وأظهرت أصحاب المصالح وقضایا المجتمع والبیئة،

 تبسة. –القیمة في مؤسسة االسمنت 

 بنك حالة دراسة -المعرفة اقتصاد  لظ في البنكي القطاع في الخدمات "تطوير بعنوان(، 2012دراسة: ايمان نور الدين )

التقنیة  للتطورات المصارف الجزائریة مواكبة مدى معرفة إلى الدراسة ، هدفت هذهبسكرة"  وكالة -الریفية  والتنمية الفالحة

 . المعرفة اقتصادالى  لاالنتقا من خالل العالمية

 ،المعرفة اقتصاد الى لاالنتقاتطویر الخدمات المصرفیة من خالل  بين العالقة تحديد من ن الباحثتمك هذه الدراسة لخال من

البنیة التحتیة المتطورة،  ووجود ،التنظيمي التعلم تطبيق و ،البنوك في المعرفة إنتاج نأ الميدانية الدراسة نتائج أظهرت حيث

 .المصرفية الخدمات بتطوير وطيدة عالقة، لها لواالتصا المعلومات وتقنیة

، هدفت هذه الدراسة الى التعرف على "دور اقتصاد المعرفة في تطویر الخدمات ( 2005دراسة: شرين بدري البارودي ) 

دراسة تحلیلیة عن البنوك اإللكترونیة"، من خالل تحدید معاییر اإلقتصاد المعرفي واستفادة البنوك من التطور  –اإللكترونیة 

في تكنلوجیا المعلومات لتسییر أعمالها، واستخدام شبكة اإلنترنت للتعامل بین أطراف ال یتواجدون في مكان واحد إلنجاز 

 معامالتهم التجاریة.

رة إیجاد بیئة تالئم نجاح المصارف اإللكترونیة بما یتناسب مع بیئة المصارف العربیة، باإلضافة حیث أكد الباحث على ضرو

 إلى تجنب المخاطر واجتیاز المعوقات أمام البنوك اإللكترونیة في العالم العربي.
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 ،"رد البشریة في مالیزیااالقتصاد القائم على المعرفة وأهمیة تنمیة الموا" بعنوان، (،2003)دينا محي الدين محمد  :دراسة

 هو أن العنصر البشرىو  ،إلى اقتصاد المعرفة للتحولالسبیل الوحید  وه البشري نصرتنمیة العأن هذه الدراسة  وأظهرت

 وأظهرته نتائج هذه الدراسة. وهو ما حدث فى مالیزیا  ،واإلبداع ، والتطویر، التجدید ادرمص أهم

 

 للدراسة: النظري اإلطار .8

 المعرفة: مفهوم .18.

لى إوصلت  لى أنإدراكه إترافقت المعرفة مع االنسان منذ القدم، وتقدمت مستوياتها من البدائية تدريجياً مترافقة مع اتساع     

وضعها المتقدم حالياً، أما اليوم فلها التأثير الكبير في الحياة االجتماعية واالقتصادية والثورة التكنولوجية الحديثة في شتى 

لى اقتصاد مبني على المعرفة، وذلك بتحقيق قدرات عالية إلى انتقال االقتصاد العالمي من اقتصاد تقليدي إالمجاالت، مما أدى 

 .( 2006 ،فليح)حسن،  رة التقنية.من الكفاءة والمها

 تعتمد كونها الندرة لقانون تخضع ال فهي المنظورة السلع لقوانين منافية منظورة غير سلعة " أنها على المعرفة تعرف    

 للمعرفة خصائص ثالث بين:  متزايدة عوائد تحقق فهي بالعكس لب الغلة تناقص لقانون عـتخض وال ريـالبش ـلالعق على

 .( 2005 ،خدیجة ،فیصل وخالدي ،.)  بوطیبةاستعمالها" و إنتاجها حيث من اقتصادية سلعة باعتبارها

وترتبط المعرفة بواقع أو حالة او مشكلة خاصة أو عامة حسب توفر  اإلدراك والتعلم،و الفهم  نهاأكما تعرف المعرفة على 

البيانات والمعلومات عن تلك الحالة، فهناك عالقة مباشرة بين المعرفة وكل من البيانات والمعلومات، فال يمكن الوصول 

 (Debnath, sajt,2011 ).للمعرفة دون البيانات والمعلومات.

والمكتسبة التي ية ساسبط بشكل مباشر بقدرات االنسان األوالتي ترت ،لمعلومات والبيانات بكثافةكما تعني المعرفة استخدام ا    

دراك والتطور، والتي يتوصل لها من خالل البيانات والمعلومات الخاصة بظاهرة معينة أو حالة خاصة في توفرله الفهم واإل

 مع توفر القدرة على ،المالحظة المباشرة للوقائع واألحداثمجال أو مشكلة معينة، ويمكن أن تتحقق هذه المعرفة عن طريق 

 (. 2006 ،فليح)حسن، دراك وفهم طبيعتها. إ
 

 أنواع المعرفة . 8.2
باستخدام  ،وتعني توثيق وتنظيم المعرفة حتى يتم التعبير عنها وكتابتها ونقلها بسهولة الى اآلخرين -المعرفة الظاهرة : -1

 وسائل التعليم المختلفة واالتصاالت والوثائق. 

ألعمال نجاز اساسية البديهية، والخبرة الشخصية ألداء وإوهي المعرفة التي تعتمد على القواعد األ -المعرفة الضمنية : -2

 مما يصعب نقلها لآلخرين أو التعبير عنها. 

جمع ، ويمكن أن تن تكون المعرفة تطبيقية أي عمليةكما يمكن أن تكون المعرفة علمية أي ) نظرية أو فكرية(، ويمكن أ  -3

 بين الجانبين النظري والعملي. 

 عدة مجاالت معينة محددة، أو تكون معرفة شاملة لمجاالت عديدة .معرفة متخصصة  بمجال معين، أو يمكن أن تكون ال -4

المعرفة مرتبطة بالفرد أي بشكل فردي، أو مرتبطة بجهة أو مؤسسة تتوفر لديها المعرفة مما يجعل ويمكن أن تكون  -5

  .( 2012 ،ربحي)عليان، المعرفة لديها بشكل منظم. 

 
 مفهوم اقتصاد المعرفة . 8.3
هدف تحسین ، بفیها فة ویوظفها ویبتكرها ویشاركیمكن تعریف اقتصاد المعرفة على أنه االقتصاد الذي یستخدم  المعر    

بحث وتوظیف ال ،كافة مجاالت الحیاة ونوعیتها، من خالل استخدام المعلومات المفیدة والتطبیقات التكنولوجیة المتطورة
 (ICOAE, 2011 ).واستخدام رأس المال الفكري. ،العلمي بالشكل الصحیح

اقتصادیة وتنظیم االقتصاد لیكون أكثر انسجاماً ث تغییرات استراتیجیة في حالة حدأیرى البعض أن اقتصاد المعرفة و
 واستجابة لتحدیات تكنلوجیا المعلومات واالتصاالت والعولمة، والمفهوم الشمولي للتنمیة المستدامة.

قادرة على دخول العولمة ومواكبة التقدم في كافة المجاالت تكون  ،وتستطیع تطویرها ،فالمجتمعات التي تمتلك المعرفة
 (. 2012)عليان، ربحي،  الثقافیة واالقتصادیة والعلمیة واالجتماعیة.السیاسیة و
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ثمارها  واستخدام ،نتاجي للمعرفةساس اإلعرفة باالقتصاد الذي یبنى على األویعرف بعض االقتصادیین اقتصاد الم    
تكون المعرفة جزءاً من الرفاهیة االجتماعیة للمجتمع المتطور،  نالمفهوم االقتصادي استهالكها، وهنجازاتها، أو باإونتائجها و

والتعاریف السابقة وضحت معنى اقتصاد المعرفة أما اقتصاد المعلومات فهو االقتصاد المبني على المعلومات في كافة 
لومات م مرتبطة باقتصاد المعقطاعاته الخدمیة والتجاریة والصناعیة، وتمتاز الدول المتقدمة بهذا االقتصاد ، وهناك عدة مفاهی

 ( 2011 المكاوي، محمد،)مثل، المجتمع االلكتروني، أو المجتمع ما بعد الصناعي، أو عصر المعلومات.
البیئة االقتصادیة وتنظیمها حتى تصبح ي ـستراتيجية فاتغييرات قتصاد المعرفة عبارة عن  إحداث يرى البعض أن او    

تحدیات العولمة واالتصاالت وتقنیة المعلومات والتنمیة المستدامة وعالمیة المعرفة بشكل  مع ،قابلة لإلستجابة واالنسجام

 شمولي وتكاملي. 

وهو فرع جديد من فروع  ،ذلك االقتصاد الذي ينتج عن تقدم المعلومات بعد العصر الصناعي" كما يمكن تعريفه بأنه    

 ،عبود ،) نجموتقدم المجتمع" .  البشري في تطوير االقتصادل  وراس الما العلوم االقتصادية يقوم على فهم جديد لدور المعرفة

2008). 

تمثل المعرفة الجزء األكبر من قیمته المضافة، مما یجعلها المكون  الذي ویمكن تعریف اقتصاد المعرفة بأنه االقتصاد  

المعرفة المرتبطة باالتصال وتقنیة األساسي في العملیة االنتاجیة حسب مفهوم التسویق، ویزداد النمو بزیادة عنصر 

 هالمعلومات، فاقتصاد المعرفة یشكل نمطاً متطوراً من االقتصاد یعتمد على المعلوماتیة وشبكات االنترنت في مختلفة مجاالت

 بداع واالبتكار والمعرفة. مع مواكبة التطور المستمر في اإل

 ،معرفة التي تعتمد بشكل أساسي على االتصال وتقنیة المعلوماتوبناء على ما سبق فأن االقتصاد المعرفي مبني على ال   

بداع، ویطلق على اقتصاد المعرفة باالقتصاد الجدید الذي یعتمد على الموارد البشریة ذات المهارة لى االبتكار واإلإضافة باإل

ت صناعاالإلى ضافة باإل ،مالیةدمات الالعالیة أي ) رأس المال البشري (، ویتمثل هذا االقتصاد غالباً في خدمات األعمال والخ

  .(Brent, Alan C,2007 ).التكنلوجیة المتقدمة والمتوسطة

 المعرفه اقتصاد خصائص .48.
 حیث أسهمت ثورة تقنیة المعلومات واالتصاالت ،یعتبر اقتصاد المعرفة والعولمة من الركائز األساسیة لالقتصاد العالمي الجدید    

ً كبیراً باألنشطة  ،عولمة االقتصاد من خالل حصر القیود التجاریة الدولیة والمحلیة للدوللى زیادة إالحدیثة  كما شهد العالم تقدما
 االقتصادیة المبنیة على المعرفة مدعوماً بالتقنیات الحدیثة واالتصاالت.

 هناك عدة خصائص رئيسية  القتصاد المعرفة أهمها:و

ام صاد المعرفة العمل من خالل نظروري للمؤسسات االقتصادیة التي ترتكز على اقت: من الضاالبتكار والبحث العلمي .1
التي تستطیع مواكبة واستیعاب الثورة المعرفیة  ،فعال یلتزم بروابط تجاریة مع المؤسسات األكادیمیة والمنظمات األخرى

 المتطورة لتلبیة االحتیاجات المحلیة للدولة. 
لعاملة ا االقتصادي: من واجب الحكومات توفیر األیدي التنافسوالقدرة على  ةنتاجیالزیادة اإلساسي في ر أالتعلیم المستم .2

كما  ،بداع ضمن بیئة ومناخ مالئم قادر على دمج تقنیة المعلومات المتطورة باحتیاجات سوق العملالماهرة القادرة على اإل
دخال تقنیة المعلومات الحدیثة واالتصاالت إعرفة من خالل یتعین على الحكومات إنشاء جیل یمتلك أدوات إدارة اقتصاد الم

 ضمن البرامج والمناهج التعلیمیة. 
محفزات لالبنیة التحتیة التي تبنى على تقنیة المعلومات واالتصاالت: یعتبر قطاع االتصاالت وتقنیة المعلومات من ا .3

اجات المحلیة من خالل نشر وتجهیز المعارف والمعلومات ، حیث توفر تكنلوجیا المعلومات االحتیاألساسیة للنمو بشكل عام
 وتكییفها مع تلك االحتیاجات.

سس اقتصادیة قویة وجود بیئة اقتصادیة قویة توفر حوافز تدعم آلیات االقتصاد الجدید: من متطلبات أحوافز تقوم على  .4
ات تاجي، وتهدف هذه السیاسنلى زیادة النمو اإلإف وجود أطر سیاسیة وقانونیة تهد ،اقتصاد المعرفة أو ) االقتصاد الجدید (

السیاسیة طر القانونیة ولى األإعند الحاجة، باإلضافة  تكون متاحةلى جعل تقنیة المعلومات واالتصاالت أكثر یسر وسهولة وإ
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كثر أتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لى جعل إوتشمل هذه السیاسات التي تهدف  ،تهدف الى زیادة االنتاجیة والنموالتي 
توفیر تخفیضات جمركیة على المنتجات التكنولوجیة مما یساعد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العمل على تاحة ویسر، إ

 على القدرة التنافسیة.
 

 لكترونية:تصاد المعرفة ومنظمات األعمال اإلالمقومات األساسية للترابط بين اق. 8.5
 عمال اإللكترونیة.رفة یتطلب بنیة أساسیة متطورة لألاقتصاد المعلى إالتحول   -1
 اقتصاد المعرفة یرتكز بشكل أساسي على التجارة اإللكترونیة ونظم معلومات األعمال.  -2
 المدن الذكیة والذكاء الصناعي ونظم المعلومات الذكیة والتقنیات الحدیثة أساس الصناعة الواعدة. -3
 بشري والتقنیات الحدیثة في مجال المعلومات یعد من أهم ركائز اإلقتصاد المعرفي.اإلستثمار في رأس المال ال -4
 الصناعات الذكیة ذات المیزة التنافسیة هي الصناعات المستقبلیة.  -5
 إقامة مركز خدمات موحد للخدمات الحكومیة )بوابة إلكترونیة( لتیسیر العمل. -6

 .(2005 حسین، هیثم،ا ینتج عنها والتقنیات الناشئة. )ة ومحیث تؤدي آلیات اقتصاد المعرفة الى فاعلیة المعرف

 
 مساهمة اقتصاد المعرفة في الناتج المحلي اإلجمالي:. 8.6
الرغم من التعقیدات التي تواجه تقدیر ب ،شهدت قطاعات اقتصاد المعرفة نمواً مستمراً في الحجم في السنوات األخیرة    

ي ناتج المحللى تقدیر حجم ونسبة مساهمة اقتصاد المعرفة من خالل الإعات، حیث اتجهت غالبیة الدراسات حجم هذه القطا
من الناتج المحلي اإلجمالي على  ،%7حیث قدرت األمم المتحدة أن اقتصاد المعرفة في العالم یساهم بما یزید عن  ،اإلجمالي

من النمو في اإلنتاج  %50كما قدرت األمم المتحدة أیضاً أن ما نسبته  ،%10ویحقق نمواً سنویاً بمقدار  ،المستوى العالمي
 لى استخدام التقنیات الحدیثة واالتصاالت.إألوروبي یعود على مستوى االتحاد ا

اد قطاع الخدماتي ضمن إطار اقتصللى التطور بشكل مؤثر في اإتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت كما أدى النمو في قطاع 
المتسارع بسبب التطور ، أنهاوقد أظهرت المعدالت الكبیرة في النمو التي حققتها هذه القطاعات في الفترات األخیرةالمعرفة، 

ملیون وظیفة، كما  100لى توفیر إباإلضافة  ،من الناتج المحلي اإلجمالي على مستوى العالم ،%6.5الذي شكل ما یقارب 
، وشكلت عملیات التبادل 2015لى عام إ 2010الفترة من عام  خالل ،%40نمت الصادرات في هذا القطاع بنسبة 

 25.3البالغ حوالي  من حجم السوق في عملیات التجارة اإللكترونیة ،%90اإللكتروني بین قطاعات األعمال ما نسبته 
 .( 2019ترلیون دوالر. ) صندوق النقد العربي، 

 
 
 

 مؤشرات اقتصاد المعرفة: . 8.7
على  مّما یساعد ،النمط المستخدم ضمن االقتصاد المؤشرات التي ترتبط باقتصاد المعرفة، وتدل علىهناك مجموعة من     

 لتحدید مستوى التطور االقتصادي لهذه الدول، ومن أهّم هذه المؤشرات ما یلي: ،بین الدولتطبیق مقارنات عدیدة 
 

 النسبة التي تشكلها المعرفة ضمن أسعار السلع والخدمات في القطاع.  .1
 ما تشكله تجارة المعرفة من المیزان التجاري بالنسبة للدولة. .2
مؤشرات توجه المجتمع نحو المعلومات، مثل نسبة وحجم البنیة الرئیسیة مثل: المحتوى الرقمي، وشبكة اإلنترنت،  .3

 والهواتف. 
 یّة الفكریّة، والنمو في براءات االختراع. حجم وتنامي حقوق الملك .4
 السنوات الالزمة للتدریب والدراسة، التي ترتبط بمراحل األفراد العمریة.  .5
 . (Worldbank, 2012) .ياإلجمال نسبة اإلنفاق على البحث والتطویر من الناتج المحلي .6

 

 
 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر العدد السادس

 م 2020 – شباط – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

477 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 وهناك مؤشرات يعتمدها البنك الدولي للمعرفة:
اد قتصیها رغبة بالتمكن من استخدام ادمن خالل معهده الذي یعنى ببرامج التنمیة للدول التي ل یقدم البنك الدولي    

 وزیادة نسبة النمو على المستوى العالمي.  ،لمساعدنها على تحقیق التنافس ،المعرفة
 ( الذي یرتكز على أربع محاور هي: KAMمؤشر )  2008كما وضع المعهد عام  
 والنظم المؤسساتیة.الحوافز االقتصادیة  .1
 بتكار واإلبداع.اال .2
 الموارد البشریة والتعلیم. .3
 ( 2019) صندوق النقد العربي،  االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات. .4
 

 شروط تقديم الخدمات المصرفية اإللكترونية. 8.8
المصارف  لزمت من خاللهاأفیة اإللكترونیة حددت مؤسسة النقد العربي السعودي مجموعة من قواعد الخدمات المصر    

على استیفاء عدة شروط قبل تقدیم الخدمات أو المنتجات المصرفیة اإللكترونیة للعمالء، مما یحقق الحمایة الالزمة للعمالء 
المي، لكترونیة على مستوى عإصرفیة لى تقدیم خدمات مإتیال الكتروني، مما یتیح الوصول من خطر الوقوع في عملیات اح

 وط:ومن هذه الشر
 :حصول المصرف على موافقة مسبقة من المؤسسة .1

الحصول على الموافقات الالزمة من مؤسسة النقد العربي السعودي قبل إطالق أي منتج أو خدمة مصرفیة الكترونیة     
 جدیدة، أو تعدیل جوهري على أي منتج أو خدمة مصرفیة من الخدمات اإللكترونیة الحالیة، أو تغییر األسماء القدیمة
للمنتجات والخدمات المصرفیة اإللكترونیة. كما یتوجب على المؤسسات المصرفیة تقدیم طلب للحصول على موافقة 

واإلقرار بتوافقها مع اللوائح واألنظمة  ،لتزویدها بكافة المعلومات الالزمة عن المنتجات والخدمات المصرفیة وممیزاتها
 الساریة في المملكة العربیة السعودیة.

 :برنامج لمراجعة وتقييم االمتثال باللوائح واألنظمة المتبعةوضع  .2
بهدف  ،قیق اإللتزام باألنظمة واللوائح من خالل برنامج مناسب یوضع لتنفیذ هذا اإللتزامدیتعین على المصرف ت   

ي مخاطر دید ألنح ،التأكد من انتظام العملیات المصرفیة اإللكترونیة حسب القواعد واإلستراتیجیات الخاصة بالمصرف
 تستهدف حسابات عمالء المصرف والتصدي لها.

 :حماية العمالء من االحتيال .3
عدم تسریب المعلومات الخاصة بالعمیل، من خالل استخدام أنظمة آمنة لمراسالته المصرفیة، وتأمین الحمایة الالزمة    

والشخصیة لهم، وأهمها أسالیب اإلحتیال من خالل والمعلومات المالیة  ،للخدمات المصرفیة اإللكترونیة التي تقدم للعمالء
 شبكة اإلنترنت واالستخدام غیر المشروع.

 :زيادة الوعي المصرفي لدى العمالء .4
یتوجب على المصارف القیام بتوعیة وتثقیف العمیل لیستخدم المنتجات والخدمات المصرفیة اإللكترونیة التي تقدم لهم    

تزام المصرف بتقدیم توضیح عن حقوق العمالء والتزاماتهم تجاه المنتجات والخدمات بالشكل األمثل، باإلضافة إلى ال
 عملیات القرصنة مثلا وأسالیب مواجهتها حال حدوثها، المصرفیة اإللكترونیة، والمخاطر التي یمكن أن یتعرضوا له

 حتیال اإللكتروني والعملیات المشبوهة.اإللكترونیة واال
 :الخدمةاستمرارية أو إلغاء  .5

تقدیم الخدمات المصرفیة اإللكترونیة للعمالء على مدار الساعة وبشكل مستمر، وإشعارهم قبل  وقت كاف في حال    
أو حدوث األعطال. كما یتعین على المصرف إحاطة العمیل  ،توقف الخدمات بشكل مؤقت عند القیام بالصیانة الدوریة

 ،د الخدمات تلقائیاً بسبب إدخال كلمة المرور بشكل خاطئ أكثر من مرةلى تعطیل أو تجمیإ بكافة الحاالت التي تؤدي
 وحاالت أخرى. باإلضافة إلى عدم تعطیل أو إیقاف حساب العمیل بدون سبب جوهري أو بدون اإلشعار المسبق للعمیل.

 :االلتزام باألنظمة واللوائح القانونية .6
القانونیة والتعلیمات األخرى التي تتعلق بالخدمات المصرفیة یتعین على المصارف اإللتزام باللوائح واألنظمة    

في حال تزوید هذه الخدمات بمساعدة طرف ثالث والواردة  ،واإللتزام بقواعد " إسناد المهام لجهات أخرى " ،اإللكترونیة
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ف تسمح ألي مصرالصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي ال  ،في "قواعد الخدمات المصرفیة اإللكترونیة"
 أجنبي غیر مرخص من المؤسسة، بمزاولة األنشطة المصرفیة اإللكترونیة داخل المملكة العربیة السعودیة.

بالرغم من القفزة النوعیة التي تشكلها المنتجات والخدمات المصرفیة اإللكترونیة في القطاع المصرفي لسهولة استخدامها    
لیة اإللكترونیة، مما یساعد على توفیر الجهد والوقت على العمیل والبنك، إال أن هذه في تنفیذ العدید من المعامالت الما

لهذا یجب  ،لوعي لعدم الوقوع في هذه المخاطرالخدمات محاطة بمخاطر كثیرة تستدعي من العمیل كثیراً من الحذر وا
ام كلمات لى استخدإأي شخص، باإلضافة یة مع على العمیل عدم مشاركة المعلومات الخاصة بحساباته المصرفیة اإللكترون

لى الحسابات المصرفیة اإللكترونیة من خالل شبكات انترنت آمنة لتجنب إدة للحمایة من القرصنة، والدخول السر المعق
 هذه المخاطر.

 :مؤسسة النقد العربي السعوديدور . 8.9
لفتح الحسابات المصرفیة وتحدیث هذه الحسابات  وقد قدمت المؤسسة تصاریح لعدد كبیر من المصارف المحلیة والدولیة   

دون حاجة العمالء لزیارة المصارف، كما قدمت المؤسسة تصاریح لعدة شركات لتقدیم مجموعة من الخدمات المتنوعة في 
 ةوقدمت المؤسسة التوجیهات الالزمة لتقدیم خدمات المحافظ اإللكترونیة، والتحویالت الدولی ،جانب المدفوعات الرقمیة

 المباشرة، وخدمة سداد الفواتیر وأجهزة نقاط البیع والشراء اإللكتروني والعدید من الخدمات األخرى.
 الخدمات المصرفية االلكترونية:. 8.10

 خاصة في مجال الحاسب ،نتیجة للتطور التكنولوجي على المستوى العالمي في شتى المجاالت خالل األعوام األخیرة    
ألنظمة اإللكترونیة، توجب على القطاع المصرفي أن یواكب هذا التطور من خالل ظهور الكثیر من واألجهزة الذكیة وا

الخدمات المصرفیة اإللكترونیة التي تساعد العمالء على إجراء بعض الخدمات والمعامالت بشكل الكتروني من خالل بعض 
وقت الحاجة لزیارة البنك، مما یوفر الكثیر من الجهد واللكتروني دون إمثل عملیة فتح حساب توفیربشكل  ،التطبیقات الذكیة

 الضائع في العملیات المصرفیة التقلیدیة.
 تعريف الخدمات المصرفية اإللكترونية:. 8.10.1

" أنها تقدیم الخدمات اإلنتاجیة المصرفیة عن بعد، أو عبر الخط، أو من  لكترونیةبنك التسویة الدولیة للخدمات اإل   عرفها   
 (. 2012 عرابة، رابح،)  خالل قنوات إلكترونیة، سواء للمقیمین، أو غیر المقیمین داخل البلد أو خارجه."

 
على أنها :"  الخدمات المصرفیة صغیرة القیمة التي تقدم  لكترونیةر الصادر عن لجنة بازل للبنوك اإلكما عرفها التقری   

 (  Anita K.Pannathur 2001) من خالل قنوات إلكترونیة." 

وعرفها المجلس األمریكي للرقابة على المؤسسات المالیة الفیدرالیة على أنها :" تقدیم الخدمات المصرفیة الجدیدة والتقلیدیة     
أم  ،ابصورة مباشرة للعمالء من خالل قنوات التسلیم االلكترونیة التفاعلیة، وذلك على نحو یمكن العمالء سواء كانوا أفرادً 

من الدخول للحساب والحصول على معلومات خاصة بالخدمات التي یقدمها البنك عبر الشبكات الخاصة أو العامة  ،شركات
  )  FFIEC:2003     (بما في ذلك شبكة االنترنت."

الطرق  عبارة عن  تنفیذ العملیات المصرفیة باستخدام  یتضح من التعریفات السابقة للخدمات المصرفیة اإللكترونیة أنها     
تصالت، وتشمل كافة العملیات المصرفیة مثل ) عملیات السحب، اإللكترونیة، من خالل إستخدام التكنولوجیا الحدیثة واال

اتهم أعمالهم  وإدارة حسابباإلضافة إلى قیام العمالء  بإنجاز   ،والتعامل في األوراق  المالیة (والدفع،  واإلئتمان، والتحویل، 
 .العمیلأو من أي مكان آخر وفي الوقت الذي یناسب  ،المصرفیة عن طریق مكاتبهم أو منازلهم
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                            للخدمات المصرفية اإللكترونية:                                                                  التحتية البنية. 8.10.2

وهذه  ،كن من أداء عملیاتها بدقة وأمانلتتم مجموعة من مقومات البنیة التحتیةتحتاج الخدمات المصرفیة اإللكترونیة  إلى    
 نى التحتیة تتضح فیما یلي:بال
 

 تصاالت وتقنية المعلومات(:أوال : البنية التقنية ) اال
لتقنیة یضمن تصاالت وتقنیة المعلومات، وتوفر هذه الالتتمثل البنیة التقنیة للخدمات المصرفیة اإللكترونیة الوسائل الحدیثة    

تقدیم خدمات إلكترونیة ناجحة تتمیز بأهم مقومات الحمایة الالزمة للبیانات والمعلومات المصرفیة من كافة المخاطر، مما 
 یجعل توفیر البنیة التقنیة المناسبة من أكبر التحدیات أمام األعمال المصرفیة اإللكترونیة.    

 
 ا :التكنولوجيا الحديثة :ثاني
أدى التطور التكنلوجي في العملیات البنكیة إلى تطویر وسائل وطرق تقدیم هذه الخدمات بشكل متسارع لیواكب  الصناعة    

ستثمار االتصاالت والمستخدمة للتقنیات الحدیثة واال المصرفیة في هذا القرن، مما جعل القطاع المصرفي من أكثر القطاعات
  (Vestor Kuo,2011 ).فیها.

 
 البشرية المؤهلة:  كوادرثا: الثال
تصاالت والمعدات إلى قدرات بشریة تتمتع بكفاءة عالیة ومدربة بشكل لمعلومات الحدیثة والبرمجیات واالتحتاج تكنلوجیا ا   

 مثالي الستخدامها، مما یضمن أداء المهام بمسؤولیة وفاعلیة وتحسین اإلنتاجیة وتعزیز المخرجات.             
 

 رابعا : الوعي والثقافة المجتمعية للعمليات المصرفية اإللكترونية :
لتمتع بالثقافة والمعرفة والتعلیم من أسس نجاح الخدمات اإللكترونیة وتطورها وانتشارها، كما یعد الوعي المجتمعي وا   

ستخدام الخدمات اإللكترونیة بشكل عام، ویعتبر غیاب هذه الثقافة دولة من أهم وسائل نشر الثقافة الیعتبر التعلیم  في أي 
) نترنت. التصال بشبكة االتكنلوجیا واال علىة وزیادة المخاطرمالت اإللكترونیالسبب الرئیسي لمشاكل عدم الثقة في التعا

  (. 2008 ،الصمیدعي
 

 :أنواع الخدمات المصرفية اإللكترونية . 8.10.3
ة وتلبی  ،والخدمات ،وتنوع المنتجات  ،حتیاجات العمیلاوتنوعت بتطور   لقد تطورت الخدمات المصرفیة اإللكترونیة   

 هذه المتطلبات  بوسائل أكثر سرعة ودقة وأمان. 
بالرغم من تنوع الخدمات المصرفیة اإللكترونیة  وتطورها  إال أنها واجهت العدید من الصعوبات والتحدیات  التي    

ویمكن تقسیم الخدمات المصرفیة اإللكترونیة إلى خدمة  ،نجحت بالتغلب علیها مع مرور الوقت والتطبیق على الواقع
 ،صیة ومؤسسات ممثلة بصفة إعتباریةمصدر المال وخدمة توظیف المال، كما یقسم العمالء إلى أفراد بصفتهم الشخ

 ویمكن تلخیص هذه الخدمات كاآلتي:
 
 

 الشیك االلكتروني: 
لكترونیاً بشكل كلي أو جزئي، یتضمن أمراً من شخص إرفه  البعض على أنه:" محرر من ثالث أطراف ومعالج لقد ع    

 یسمى الساحب إلى البنك المسحوب علیه بأن یدفع مبلغاً من النقود إلذن شخص ثالث یسمى المستفید." . 

 ،ونیةالشیك التقلیدي  ویكتب باستخدام أدوات إلكتر وعرفه آخرون على أنه بدیالً رقمیاً للشیكات الورقیة، یحمل نفس معلومات
 ولة، ویتم توقیعه بشكل الكتروني.مثل الحاسب والهواتف المحم
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 لكتروني بالخصائص التالية:ويتميز الشيك اإل

 تتم عملیات صرف الشیكات  بتكلفة منخفضة. -

 وزیادة السرعة.یتمیز بأنه یحرر بشكل إلكتروني مما یساعد على تقلیل الوقوع في الخطأ  -

 السرعة في عملیة المقاصة بین الحسابات. -

 .( 2014 ،بریكة ،السعیدو بوراس، أحمد )سهولة حصول المستفید والساحب على معلومات حساباتهم. -
 

 لكتروني:تندي اإلاالعتماد المس 
على أنه تبادل المستندات اإللكترونیة من خالل البرید اإللكتروني  عبر شاشات  اإللكتروني عتماد المستنديیعرف اال   

الحاسب مما یحقق للمتعاملین بالتبادل التجاري الدولي والمصارف الدولیة  مصداقیة كبیرة في المعلومات، وال یختلف 
 .(2003 ، محمود،الشرقاوياإلعتماد المستندي اإللكتروني عن التقلیدي إال بالتعامل اإللكتروني.) 

 
 لكتروني بعدة خصائص أهمها:يمتاز االعتماد المستندي اإل

دم سحب قیمة فاء المستفید أو ععن وعتماد بغض النظرینقضي فیه اال ،كتروني بتاریخ معینعتماد المستندي اإللیتضمن اال -
 (. 2008محمود الكیالني: عتماد. ) اال
روني، وبذلك عتماد المستندي اإللكتیع المبرم بین المستفید وطالب االمستقالً عن عقد البلتزام المصرفي التزاماً یعتبر اال-  
 عتماد المستندي اإللكتروني في حال عدم صحة العقد بین المشتري والبائع.لتزام بالنسبة لال تتأثر صحة االال
 د المصرفي اإللكتروني.یتم التعامل باإلسم الشخصي للمستفید ولیس باسم العمیل في حال منح اإلعتما -
 عتماد المستندي الورقي التقلیدي. كثر من االیتمتع االعتماد المستندي اإللكتروني بنسبة عالیة من األمان أ - 
االعتماد المستندي التزام  معلق على شرط یتحقق بتنفیذ هذه ألن  ،لشروط المطلوبة في خطاب االعتمادیجب تنفیذ جمیع ا -

 (. 2003 محمود،، الشروط. )الشرقاوي

 لكترونيالتحویل المصرفي اإل: 
ر البنك أو في بنك آخنقل مبلغ مالي من حساب إلى حساب آخر في نفس  عن التحویل المصرفي اإللكتروني هو عبارة   

 علي، ،، ویمكن أن یكون من حساب العمیل إلى حساب عمیل آخر في نفس البنك أو في بنك آخر. )جمال الدینلنفس العمیل
2008 .) 

 

 لكترونیة: البطاقات المصرفیة اإل 
تسلمها إلى عمیلها بهدف استعمالها بشكل  ،( على أنها " بطاقة تصدرها مؤسسة مجازة 2007 شنبور، توفیق،عرفها )    

متكرر في سحب النقود أو بهدف تسدید ثمن السلع والخدمات للموردین دون أن یكون قبولها محصور بالمؤسسة مصدرة 
 قة فقط".البطا

 
 ومن أنواع البطاقات المصرفية:

 بطاقة الخصم الفوري:  -1
وإیداع مبلغ مالي حسب الحدود القصوى لعملیات الشراء  ،یتطلب إصدار هذه البطاقة فتح حساب للعمیل في أحد المصارف   

راء یقوم مصدر البطاقة بخصم المبلغ بشكل فوري من حساب العمیل مع إرسال شالمسموح بها، وعند قیام العمیل بعملیات ال
كشف حساب بالحركات المنفذة، ویتطلب استمرار عملیة الشراء والتسوق من البطاقة تغذیة الحساب بالمبلغ المالي لحدود 

 عملیات الشراء.
 بطاقة الدفع الشهري أو القید اآلجل: -2
شتراط وجود مبالغ مالیة في حساب العمیل عند الشراء والدفع باستخدام اقبل البنك للعمیل دون  لبطاقة منیتم إصدار هذه ا   

 من البنك، ویكون على العمیل تسدید المبالغ في حسابه ةالبطاقة، حیث یقوم العمیل بالدفع من خالل هذه البطاقة لفترة محدد
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خالل هذه الفترة وإال یتم احتساب فوائد تأخیر عن هذه المبالغ، ویصدر البنك كشف حساب شهري لهذه البطاقة لتوضیح 
 تفاصیل المبالغ المستحقة.

 قتراض والسداد بأقساط:بطاقة االئتمان لال -3
الدفع باآلجل من حیث عدم اشتراط وجود مبلغ مالي للعمیل أثناء عملیات الدفع واستخدام تتشابه هذه البطاقة مع بطاقة    

البطاقة، لكنها تختلف بطریقة تسدید المبالغ المالیة المدفوعة، فهنا فترة السداد غیر محددة بمدة معینة، ویتم السداد بشكل 
طاقة مستحقة، فتكون هذه البض تضاف علیه الفوائد الواعتبار المبلغ المدفوع قر ،دوري وعلى أقساط تناسب دخل العمیل

 (. 2009 ، فایز،دویكاتالو  الشبلي، حسینئتمان ووفاء بالوقت نفسه. ) اأداة 
 

 البنكیة  الجاریةت الحسابا:  
یداع واآلخر البنك، ویتم تنفیذ العدید من العملیات كاإل عمیلا المینظر إلى الحساب البنكي على أنه إتفاقیة بین طرفین أحده   

والتحصیل والقروض وغیرها من العملیات التي یتم تسویتها من خالل الحساب البنكي حسب الخدمات المتفق علیها والقواعد 
 المحددة. 

ن البنك نیة من خالل طلب الخدمة مكما یستطیع العمیل استخدام الحسابات اإللكترونیة الجاریة لدفع قیمة المطالبات اإللكترو
رة لكتروني خالل فتإرقم سري وتتم عملیات الخصم بشكل وتعبئة نماذج خاصة بهذه الخدمة، حیث یحصل العمیل على 

 بسیطة جداً.    
الء مع والعمالء، وبین العموتعتبر الحسابات اإللكترونیة الجاریة منفذ مهم تتم من خالله العدید من العملیات بین البنوك 

 (.    2008 ، عبدالفتاح،وزهیر ، ناظمأو طرف منهم من بنوك أخرى.   )الشمري ،كانوا عمالء لنفس البنك ، سواءً بعضهم
      

 الخدمات المصرفية اإللكترونية في القطاع المصرفي السعودي:. 8.11
وعشرین مصرفاً، ومن ضمنها المصارف بلغ عدد المصارف العاملة والمرخصة في المملكة العربیة السعودیة ستة    

نهایة  حتىفرعاً  2083ا وخدماتها من خالل األجنبیة التي تمارس نشاطها في المملكة، حیث تمارس هذه المصارف أعماله
 تمتد على جمیع المناطق اإلداریة في المملكة. ،م2018عام 
قام القطاع المصرفي السعودي بتحدیث أرقام الحسابات البنكیة للعمالء لیتوافق مع النظام الدولي ألرقام الحسابات المصرفیة    

أي الرقم الدولي للحسابات البنكیة،  ،( International Bank Account Numberختصار ) اوهو  ،( IBANآیبان ) 
ا مما یمكن جمیع البنوك العالمیة من قراءة هذه األرقام ومعالجة التحویالت وهو نظام موحد دولیاً لترمیز الخانات وعدده

المالیة بسهولة وبدون أخطاء، وتنفیذ العملیات بشكل آلي مباشر بین البنوك المحلیة والدولیة لتعزیز الخدمات المصرفیة 
 المقدمة للعمالء .

 
 م:2018عودية في عام تطورات التقنيات المصرفية في المملكة العربية الس. 8.11.1

 نظام التحويالت السريعة "سريع":  -أوالً 
بدأ القطاع المصرفي السعودي بتشغیل نظام التحویالت المالیة السریعة والذي یعرف باختصار "سریع"  بتاریخ    
 ال الخدماتفي مج م، وهذا النظام من أحدث أنظمة المدفوعات والتسویات المصرفیة، محققاً بذلك إنجازاً عظیماً 14/5/1997

، واألعمال المصرفیة اآللیة في التعامالت التجاریة، حیث أصبح یشكل بنیة أساسیة یعتمد علیها نظام المصرفیة اإللكترونیة
وهو نظام آلي لمقاصة الشیكات، وشبكة  ،( ACHالمدفوعات والتسویات المالیة الحدیثة مثل غرفة المقاصة اآللیة ) 

ي لكترونإلصراف اآللي وتحول األموال بشكل التي تقوم بربط الشبكات لكافة أجهزة ا ،( SPANالمدفوعات السعودیة ) 
 (، باإلضافة إلى تسویة التداول في األوراق المالیة . EFTPOSعند نقاط البیع ) 

بة ا النظام بنسأحدث هذا التطور في التحویالت المالیة السریعة إلى زیادة عدد العملیات التي تم تنفیذها من خالل هذ    
م، كما یمكن تلخیص األهدف الرئیسیة لنظام " 2017ملیون عملیة مقارنة بعام  135.8لتبلغ  ،م2018في عام  31.2%

 سریع" باآلتي:
 

 .تنفیذ التحویالت المالیة بشكل آلي مع ضمان وصولها الفوري إلى المستفید 

 .تطویر وتحدیث الخدمات والمنتجات المصرفیة المقدمة للعمیل 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر العدد السادس

 م 2020 – شباط – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

482 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 آخر. غ المالیة للتحویل من بنك إلىستغناء عن حمل المبالخفیض المخاطر المالیة من خالل االت 

 .تخفیض التكالیف من خالل تنفیذ الخدمات المصرفیة بشكل آلي 

 .تنظیم المدفوعات المالیة في القطاع المصرفي السعودي وتعزیز األداء المالي 

  مستقبلیة كالتجارة اإللكترونیة.وضع أسس تقنیة وإجرائیة حدیثة ألي تطورات 

 

 خدمات مدى: –ثانياً  
الشبكة الوحیدة للمدفوعات  م، حیث كانت هذه الشبكة هي1990( عام  SPANتم إنشاء شبكة المدفوعات السعودیة )    

اآللیة في المملكة، من خالل هذه الشبكة تم ربط كافة أجهزة الصراف اآللي ومراكز وطرفیات نقاط البیع في كافة مناطق 
المملكة بشبكة مركزیة للمدفوعات تقوم بإعادة توجیه أي عملیة مالیة بدورها إلى الجهة التي صدرت البطاقة، وهذه الخدمة 

 ( . AMEX( أو )  MasterCard( أو )  VISAباسخدام )  األجنبیةارف المحلیة أو مقدمة للمص
كما تشترط مؤسسة النقد العربي السعودي على المصارف إصدار بطاقات متوافقة بشكل كلي مع الشبكة السعودیة    

لغ لة للصراف اآللي. حیث بالجهة المشغ عن للمدفوعات، وتقدیم كافة الخدمات للعمیل النهائي بشكل مجاني، بغض النظر
جهازاً، وبلغ عدد بطاقات  18685م حوالي 2018د أجهزة الصراف اآللي في جمیع مناطق المملكة حتى نهایة دع

ملیون بطاقة، كما بلغت عملیات السحب التي نفذت عبر  28.6م  حوالي 2018الصراف اآللي المصدرة حتى نهایة عام 
م 2018ملیون عملیة، أما السحوبات التي تمت من خالل بطاقة مدى في عام  949 حوالي م2018بطاقات مدى في عام 

 ملیار لاير.  452.9بلغت 
 

 نظام سداد المدفوعات:  -ثالثاً 
یمثلون مختلف  ،مفوتر 170م حوالي 2018هایة عام لقد بلغ العدد الكلي للمفوترین الذین تم ربطهم بنظام سداد حتى ن   

 كما .والتأمین، وشركات الطیران وغیرهاالقطاعات الخاصة والقطاعات الحكومیة، مثل االتصاالت، والمیاه، والكهرباء، 
مصارف في مرحلة الربط خالل هذه الفترة. وبلغت  3مصرفاً، و 17بلغ عدد المصارف التي تم ربطها بالنظام إلى 

 ملیار لاير.  356.5ملیون عملیة بقیمة  235.6م حوالي 2018العملیات التي تم تنفیذها خالل عام 

 

 مجتمع وعینة الدراسة:. 9

، عودیةسیة في المملكة العربیة السیتكون مجتمع الدراسة من كافة المدراء ورؤساء األقسام العاملین في عدد من البنوك الرئی   

ي تقریرها فتم اختیارها حسب أكثر البنوك انتشاراً وتقدیماً للخدمات اإللكترونیة حسب تصنیف مؤسسة النقد العربي السعودي 

 م، نفس العام الذي تم فیه إعداد هذه الدراسة.2019( لعام  55رقم ) 

المنشورة في موضوع الدراسة، وذات الصلة بطالع على الدراسات السابقة الدید مجتمع وعینة الدراسة، وبعد ابعد تح

توزیع    لجمع بیانات المستجیبین، وتم الدراسة ومتغیرات تم إعداد استبانة خاصة تفي بأغراض، الدوریات والمجالت المختلفة

من االستبانات التي تم  %90( استبانة بنسبة   270، وكان المعاد منها ) ( استبانة على العینة التي تم اختیارها 300) 

    توزیعها وكانت صالحة للتحلیل.

كافة األسئلة  ةلمتضمنستبانة ااالقام الباحث بجمع البیانات األولیة وتحلیلها مستخدماً المنهج الوصفي التحلیلي، وتم إعداد    

رنامج خدام بباست التي تجیب على المتغیرات المحددة في هذه الدراسة حسب مقیاس لیكرت الخماسي، كما تم تحلیل البیانات

 (SPSS ) للوصول الى نتیجة قبول الفرضیة أو رفضها من خالل استخدام الداللة اإلحصائیة ، (F- Test .) 

 صدق وثبات أداة الدراسة:. 9.1

 من الصدق الظاهري ألداة للتأكد ستبانة على عدد من أعضاء هیئة التدریس في بعض الجامعاتعرض الباحث أسئلة اال   

 بأراء المحكمین بإجراء تعدیالت وإعادة صیاغة لبعض األسئلة.، وتم األخذ الدراسة
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وتم استخدام معامل )كرونباخ ألفا( للتأكد من اإلتساق الداخلي لفقرات االستبانة، حیث كانت نتیجة اختبار ثبات األداة  

 .%60، وهذه النسبة ممتازة ألنها تزید عن 86.5%

      . التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات:    10

 (:1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخصائص الديموغرافية، كما في الجدول )

 خصائص عينة الدراسة( 1جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد البيان

 الجنس:

 %83 223 ذكر

 %17 47 أنثى

 الفئة العمرية:

20 – 25 11 4% 

26 – 30 32 12% 

31 – 35 91 34% 

 %50 136 فما فوق 36

 المستوى التعليمي:

 %16 44 دبلوم

 %71 191 بكالوریوس

 %9 24 ماجستیر

 %4 11 دكتوراه

 الخبرة:

 %5 13 سنوات 5 -1من 

 %27 72 سنوات   10 – 6من 

 %32 87 سنة 15 – 11من 

 %36 98 سنة فما فوق  16من 

 المستوى الوظيفي:

 %4 11 مدیر عام

 %43 115 مدیر فرعي

 %53 144 رئیس قسم

 إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية. المصدر:                    

 .%17، أما نسبة اإلناث فكانت %83نالحظ أن غالبیة أفراد العینة كانت من الذكور بنسبة  ،(1من خالل الجدول رقم)
سبببببنة بالمرتبة الثانیة  35 – 31، ثم الفئة العمریة بین %50فما فوق هي األعلى بنسببببببة  36ونالحظ أن الفئة العمریة 

 25 – 20، والمرتبة األخیرة للفئة العمریة بین %12بالمرتبة الثالثة بنسبة  30 – 26، ثم الفئة العمریة بین %34بنسبة 
 .%4بنسبة 

على صبببعید المسبببتوى التعلیمي، وجاء في المرتبة الثانیة حملة  %71لعدد األكبر بنسببببة وكان حملة شبببهادة البكالوریوس ا
 .%4، وأقل عدد لحملة شهادة الدكتوراه بنسبة %9، ثم حملة شهادة الماجستیر بنسبة %16شهادة الدبلوم بنسبة 

لمرتبة الثانیة لمن خبرتهم من ، وا%36ى بنسبببة سببنة فما فوق هي األعل 16من  لمن خبرتهمأما سببنوات الخبرة فكانت    
، والنسبببة األقل كانت لمن %27سببنوات بنسبببة  10 – 6، والمرتبة الثالثة لمن خبرتهم من %32سببنة بنسبببة  15 – 11

   .%5سنة بنسبة  5 – 1خبرتهم من 
، وجاء بالترتیب الثاني مدیر %53األكبر من عینة الدراسبببة بنسببببة  ددوى الوظیفي بوظیفة رئیس قسبببم العوجاء المسبببت   

 .%4، وأقل نسبة كانت للمدیر العام بنسبة %43فرعي بنسبة 
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 ( 2الجدول رقم )

 التابع المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة  من الفقرات التي تجيب عن المتغير

رقم 
 السؤال

 السؤال
Mean 

 
Std. 
Dev. 

 1.33521 3.7872 لكترونیة.إلبنك الذي تعمل به خدمات مصرفیة یقدم ا 1

یقوم البنببك بتحببدیببث الخببدمببات المصبببببببرفیببة اإللكترونیببة لمواكبببة التطور على  2
 المستوى اإلقلیمي والعالمي.

3.7011 1.34255 

 1.29541 3.7002 یتوفر لدى البنك قاعدة بیانات حول مستخدمي الخدمات المصرفیة اإللكترونیة. 3

 1.40858 3.3948 هناك نمو مستمر في استخدام الخدمات المصرفیة اإللكترونیة. 4

 1.29982 3.6754 .لكترونیة متمیزة ومتنوعةإیقدم البنك خدمات مصرفیة  5

 1.37969 3.6225 یستتخدم البنك التطبیقات الذكیة عبر الجوال في معظم خدماته المصرفیة. 6

 1.26857 3.8105 مصرفیة متنوعة من خالل تقنیات البنك الناطق.یقدم البنك خدمات  7

 1.34644 3.7211 تحویل العملیات المصرفیة التقلیدیة إلى الكترونیة یوفر من وقت وجهد العاملین. 8

 1.22029 3.6923 تمتاز الخدمات المصرفیة اإللكترونیة بالدقة والسرعة. 9

 1.36441 3.6212 لكتروني یخفض من التكالیف.إانجاز العملیات المصرفیة بشكل  10

 1.32610 3.6726 المتوسط العام 

 إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية. المصدر:

( الخاص باإلجابات عن أسبببئلة المتغیر التابع ) الخدمات المصبببرفیة اإللكترونیة في القطاع  2یتضبببح من الجدول رقم ) 

لى ل عید كانت متقاربة، وهذا التقاربواالنحراف المعیاري لغالبیة اإلجابات  المتوسببط الحسببابيفي السببعودي(، أن المصببر

على ویوضبببببببح الجدول أیضببببببباً أن معظم اإلجابات تتجه إلى درجة موافق، حیث كان أ ،عدم وجود اختالف بین اإلجابات

، عة من خالل تقنیات البنك الناطق"یقدم البنك خدمات مصبببرفیة متنو الذي ینص على"( 7متوسبببط حسبببابي للسبببؤال رقم )

هناك نمو مستمر في استخدام الخدمات  ( الذي ینص على "4، وكان أدنى متوسط حسابي للسؤال رقم )3.8105بمتوسط 

حسبببب   ،3.6726، وكان المتوسبببط العام لجمیع أسبببئلة هذا المتغیر 3.3948توسبببط حسبببابي " بمالمصبببرفیة اإللكترونیة

 المستخدم في هذه الدراسة.التحلیل اإلحصائي 

 (المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة  من الفقرات  3الجدول رقم )
 (الحوافز االقتصادیة والنظم المؤسساتیةالتي تجيب عن المتغير المستقل للفرضية الفرعية األولى )

رقم 
 السؤال

 السؤال
Mean 

 
Std. 
Dev. 

المتوفرة تساعد على تطویر وانتشار الخدمات المصرفیة التشریعات القانونیة  1
 اإللكترونیة.

3.7795 1.36121 

یوفر البنك األجهزة والتقنیات المتطورة بتكالیف مناسبة بتسهیالت وحوافز  2
 حكومیة.

3.6039 1.32679 

التعریفات الجمركیة منخفضة على المنتجات التكنولوجیة مما یساعد على  3
 المصرفیة اإللكترونیة.تطویر الخدمات 

3.7222 1.26516 

 1.40884 3.4348 تكالیف االتصال واالنترنت مناسبة الستخدام الخدمات المصرفیة اإللكترونیة. 4

 رفیة اإللكترونیة علىاألطر السیاسیة متوفرة ومناسبة لتبادل الخدمات المص 5
 قلیمي والعالمي.المستوى اإل

3.6546 1.29780 

 1.33190 3.6390 المتوسط العام 
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 إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية. المصدر:    
 

(، أن الحوافز االقتصبببببادیة والنظم المؤسبببببسببببباتیة)  متغیر( الخاص باإلجابات عن أسبببببئلة  3یتضبببببح من الجدول رقم ) 

لى عدم وجود اختالف بین واالنحراف المعیاري لغالبیة اإلجابات كانت متقاربة، وهذا التقارب یدل ع المتوسبببببط الحسبببببابي

ویوضببح الجدول أیضبباً أن معظم اإلجابات تتجه إلى درجة موافق، حیث كان أعلى متوسببط حسببابي للسببؤال رقم  ،اإلجابات

، بمتوسط " التشریعات القانونیة المتوفرة تساعد على تطویر وانتشار الخدمات المصرفیة اإللكترونیة ( الذي ینص على"1)

تكالیف االتصببال واالنترنت مناسبببة السببتخدام  ( الذي ینص على "4وسببط حسببابي للسببؤال رقم )، وكان أدنى مت3.7795

 ، 3.6390، وكان المتوسبببط العام لجمیع أسبببئلة هذا المتغیر 3.4348" بمتوسبببط حسبببابي  الخدمات المصبببرفیة اإللكترونیة

 حسب التحلیل اإلحصائي المستخدم في هذه الدراسة.

 (المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة  من الفقرات  4الجدول رقم )
 (بتكار واإلبداعاالالتي تجيب عن المتغير المستقل للفرضية الفرعية الثانية )

رقم 
 السؤال

 السؤال
Mean 

 
Std. 
Dev. 

هناك میول إبداعیة لموظفي البنك عند أداء العملیات أكثر من األعمال  1
 الروتینیة.

3.6135 1.37969 

هناك تفاعل جماعي بین العاملین في البنك لتولید معارف جدیدة تخدم البنك  2
 والعمالء.

3.8068 1.26849 

یدعم البنك عملیة البحث والتطویر بشكل مستمر لتحسین خدماته وتقدیم  3
 خدمات جدیدة.

3.6087 1.34633 

بتكار اال لتنمیة ت للعاملین بشكل مستمریقیم البنك دورات تدریبیة وملتقیا 4
 واإلبداع لدیهم.

3.6884 1.22009 

 1.36339 3.6184 یقدم البنك تسهیالت مادیة ومعنویة للباحثین والمبدعین. 5

 1.31560 3.6672 المتوسط العام 

    

 إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية. المصدر:    
 واالنحراف (، أن المتوسط الحسابياإلبتكار واإلبداع)  متغیرالخاص باإلجابات عن أسئلة (  4یتضح من الجدول رقم ) 

اً ویوضببح الجدول أیضبب ،لى عدم وجود اختالف بین اإلجاباتالمعیاري لغالبیة اإلجابات كانت متقاربة، وهذا التقارب یدل ع

هناك تفاعل  ى"( الذي ینص عل2على متوسببط حسببابي للسببؤال رقم )أن معظم اإلجابات تتجه إلى درجة موافق، حیث كان أ

، وكان أدنى متوسط حسابي 3.8068، بمتوسط "جماعي بین العاملین في البنك لتولید معارف جدیدة تخدم البنك والعمالء.

 " یدعم البنك عملیة البحث والتطویر بشكل مستمر لتحسین خدماته وتقدیم خدمات جدیدة ( الذي ینص على "3للسؤال رقم )

حسب التحلیل اإلحصائي المستخدم  ، 3.6672 المتوسط العام لجمیع أسئلة هذا المتغیر، وكان 3.6087توسط حسابي بم

 في هذه الدراسة.
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 (المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة  من الفقرات 5الجدول رقم )
 (الموارد البشریة والتعلیمالتي تجيب عن المتغير المستقل للفرضية الفرعية الثالثة )

رقم 
 السؤال

 السؤال
Mean 

 
Std. 
Dev. 

 1.31201 3.6921 یكتسب الموظفین خبراتهم من زمالئهم األكثر منهم خبرة. 1

 1.45573 3.5266 یطور البنك من خدماته باالطالع على تجارب البنوك المنافسة. 2

 1.14103 3.6184 یطور العاملین من قدراتهم من خالل التعلم الذاتي المستمر. 3

التعلم الجماعي من خالل الندوات التفاعلیة لتبادل یدعم البنك  4
 الخبرات بین العاملین.

3.5362 1.2897 

یستعین البنك بخبراء من الخارج لتطویر مهارات العاملین وبالتالي  5
 تطویر الخدمات المقدمة.

3.7101 1.4084 

 1.321374 3.6167 المتوسط العام 

 الدراسة الميدانية.إعداد الباحث من بيانات  المصدر:    
 

 (، أن المتوسبببط الحسبببابيالموارد البشبببریة والتعلیم) الخاص باإلجابات عن أسبببئلة متغیر(  5یتضبببح من الجدول رقم ) 

ح ویوضببببببب ،لى عدم وجود اختالف بین اإلجاباتواالنحراف المعیاري لغالبیة اإلجابات كانت متقاربة، وهذا التقارب یدل ع

 ( الذي ینص على"5على متوسط حسابي للسؤال رقم )الجدول أیضاً أن معظم اإلجابات تتجه إلى درجة موافق، حیث كان أ

ن ، وكا3.7101، بمتوسبببط " یسبببتعین البنك بخبراء من الخارج لتطویر مهارات العاملین وبالتالي تطویر الخدمات المقدمة

"  یطور البنك من خدماته باالطالع على تجارب البنوك المنافسببة ینص على "( الذي 2أدنى متوسببط حسببابي للسببؤال رقم )

حسب التحلیل اإلحصائي المستخدم  ، 3.6167 ، وكان المتوسط العام لجمیع أسئلة هذا المتغیر3.5266توسط حسابي بم

 في هذه الدراسة.

 (المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة  من الفقرات  6الجدول رقم )
 (االتصاالت وتكنولوجیا المعلوماتالتي تجيب عن المتغير المستقل للفرضية الفرعية الرابعة )

رقم 
 السؤال

 السؤال
Mean 

 
Std. 
Dev. 

 1.22405 3.7126 البنیة التحتیة في البنك تناسب تكنلوجیا المعلومات واالتصاالت المتطورة. 1

 1.30084 3.7536 یوفر البنك خدمات انترنت سریعة وفعالة . 2

یستخدم البنك خدمات الكترونیة تواكب التطورات العالمیة بواسطة  3
 التكنلوجیا الحدیثة.

3.6787 1.27204 

 1.33898 3.7029 یتوفر لدى البنك نظام صیانة سریع لألعطال اإللكترونیة. 4

 1.16462 3.8309 یوفر البنك أنظمة حمایة متطورة للبرامج المستخدمة في البنك.  5

 1.26011 3.7357 المتوسط العام 

 إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية. المصدر:    
 

المتوسببببط (، أن االتصبببباالت وتكنولوجیا المعلومات) عن أسببببئلة متغیر  بةالخاص باإلجا(  6یتضببببح من الجدول رقم ) 

 ،لى عدم وجود اختالف بین اإلجاباتواالنحراف المعیاري لغالبیة اإلجابات كانت متقاربة، وهذا التقارب یدل ع الحسبببببببابي

( الذي 5على متوسببط حسببابي للسببؤال رقم )ویوضببح الجدول أیضبباً أن معظم اإلجابات تتجه إلى درجة موافق، حیث كان أ

، وكان أدنى متوسببببببط 3.8309، بمتوسببببببط " متطورة للبرامج المسببببببتخدمة في البنكیوفر البنك أنظمة حمایة " ینص على

یسبببتخدم البنك خدمات الكترونیة تواكب التطورات العالمیة بواسبببطة التكنلوجیا  ( الذي ینص على "3حسبببابي للسبببؤال رقم )
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حسب التحلیل اإلحصائي  ، 3.7357 ، وكان المتوسط العام لجمیع أسئلة هذا المتغیر3.6787توسط حسابي بم ،" الحدیثة

 المستخدم في هذه الدراسة.

 اختبار الفرضيات:. 11

 الفرضية الرئيسية:

H0 : قتصاد المعرفة على تحسین الخدمات المصرفیة اإللكترونیة في القطاع المصرفي السعودي.یوجد أثر الال            

        

 الرئيسية  ( الختبار الفرضية ANOVA) ( جدول تحليل التباين7) الجدول رقم                  

 

 

 

 

 SPSS.إعداد الباحث باالعتماد على برنامج  المصدر:

(، أي أنها أقل من مستوى 0.000(، أن قیمة الداللة اإلحصائیة كانت )7الجدول رقم )توضح البیانات الظاهرة في    

، وبناًء غلى هذه النتیجة ترفض الفرضیة العدمیة الرئیسیة، وتقبل الفرضیة البدیلة التي تنص على " (α 0.05)المعنویة 

 .لقطاع المصرفي السعودي"ونیة في اقتصاد المعرفة على تحسین الخدمات المصرفیة اإللكتریوجد أثر ال

 الفرضية الفرعية األولى:

H01 : على تحسین الخدمات المصرفیة اإللكترونیة. لحوافز االقتصادیة والنظم المؤسساتیةلیوجد أثر ال 

 األولىالفرعية  ( الختبار الفرضية ANOVA( جدول تحليل التباين )8) الجدول رقم           
 

 

 

 SPSS.إعداد الباحث باالعتماد على برنامج  المصدر:

(، أي أنها أقل من مستوى 0.000قیمة الداللة اإلحصائیة كانت )(، أن 8لبیانات الظاهرة في الجدول رقم )توضح ا   

، وبناًء غلى هذه النتیجة ترفض الفرضیة العدمیة الفرعیة االولى، وتقبل الفرضیة البدیلة التي تنص (α 0.05)المعنویة 

المصرفي  نیة في القطاععلى تحسین الخدمات المصرفیة اإللكترو لحوافز االقتصادیة والنظم المؤسساتیةلعلى " یوجد أثر 

 .السعودي"

 

Sig. F Mean 
Square 

df Sum of 
Squares 

Variance 

.000 255.135 20.782 
2.738 

18 
252 
270 

374.075 
689.803 
1063.878 

Regression 
Residual  
Total  

Sig. F Mean 
Square 

df Sum of 
Squares 

Variance 

.000 257.215 21.541 
2.354 

18 
252 
270 

387.738 
593.208 
980.946 

Regression 
Residual  
Total  
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 الفرضية الفرعية الثانية:

H02 : على تحسین الخدمات المصرفیة اإللكترونیة. بتكار واإلبداعیوجد أثر لالال 

 الثانيةالفرعية  ( الختبار الفرضية ANOVA( جدول تحليل التباين )9) الجدول رقم           

 

 

 

 

 SPSS.إعداد الباحث باالعتماد على برنامج  المصدر:

(، أي أنها أقل من مستوى 0.000(، أن قیمة الداللة اإلحصائیة كانت )9توضح البیانات الظاهرة في الجدول رقم )   

تنص  ، وتقبل الفرضیة البدیلة التيثانیةض الفرضیة العدمیة الفرعیة ال، وبناًء غلى هذه النتیجة ترف(α 0.05)المعنویة 

 .ع المصرفي السعودي"في القطاعلى تحسین الخدمات المصرفیة اإللكترونیة  بتكار واإلبداعیوجد أثر لالعلى " 

 الفرضية الفرعية الثالثة:

H03 : على تحسین الخدمات المصرفیة اإللكترونیة. یوجد أثر للموارد البشریة والتعلیمال 

 الثالثةالفرعية  ( الختبار الفرضية ANOVA( جدول تحليل التباين )10) الجدول رقم           

 

 

 

 

 SPSS.إعداد الباحث باالعتماد على برنامج  المصدر:

(، أي أنها أقل من مستوى 0.000(، أن قیمة الداللة اإلحصائیة كانت )10توضح البیانات الظاهرة في الجدول رقم )   

تنص  ، وتقبل الفرضیة البدیلة التيثالثةض الفرضیة العدمیة الفرعیة ال، وبناًء غلى هذه النتیجة ترف(α 0.05)المعنویة 

 .ودي"ي القطاع المصرفي السععلى تحسین الخدمات المصرفیة اإللكترونیة ف على " یوجد أثر للموارد البشریة والتعلیم

 

 

 

 

 

Sig. F Mean 
Square 

df Sum of 
Squares 

Variance 

.000 245.145 20.634 
1.939 

 

18 
252 
270 

371.408 
488.442 
859.850 

Regression 
Residual  
Total  

Sig. F Mean 
Square 

df Sum of 
Squares 

Variance 

.000 261.317 18.786 
3.538 

18 
252 
270 

338.147 
891.572 
1229.719 

Regression 
Residual  
Total  
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 الفرضية الفرعية الرابعة:

H04 : تحسین الخدمات المصرفیة اإللكترونیة.یوجد أثر لالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات على ال 

 الرابعةالفرعية  ( الختبار الفرضية ANOVA( جدول تحليل التباين )11) الجدول رقم           

 

 

 

 

 SPSS.إعداد الباحث باالعتماد على برنامج  المصدر:

(، أي أنها أقل من مستوى 0.000(، أن قیمة الداللة اإلحصائیة كانت )11توضح البیانات الظاهرة في الجدول رقم )   

تنص  ، وتقبل الفرضیة البدیلة التيرابعةض الفرضیة العدمیة الفرعیة ال، وبناًء غلى هذه النتیجة ترف(α 0.05)المعنویة 

ي ونیة في القطاع المصرفتحسین الخدمات المصرفیة اإللكترعلى " یوجد أثر لالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات على 

 .السعودي"

 ( ملخص نتائج اختبار الفرضيات 12الجدول رقم ) 
 النتيجة القرار الفرضية

تقصاد  الععرفة ل ى حسين   الددمد  العفرفية يوجد أثر ال ( H0رفض الفرضية العدمية )  الرئيسية 
ي اليعو ي. 

ي القطدع العفرف 
ونية ف              اإللكتر

الفرعية 
 األوىل

 ل ى لسوافز االتقصاد ية والنظم العؤسيدحيةليوجد أثر  ( H0رفض الفرضية العدمية ) 
ونية.   حسين   الددمد  العفرفية اإللكتر

الفرعية 
 الثانية

ل ى حسين   الددمد  العفرفية  بصكدر واإلبداعيوجد أثر لل  ( H0رفض الفرضية العدمية ) 
ونية.   اإللكتر

الفرعية 
 الثالثة

ية والصعليم ( H0رفض الفرضية العدمية )  ل ى حسين   الددمد   يوجد أثر للعوار  البشر
ونية.   العفرفية اإللكتر

الفرعية 
 الرابعة

ن   حسييوجد أثر للحادال  وحكنولوجيد الععلومد  ل ى  ( H0رفض الفرضية العدمية ) 
ونية.   الددمد  العفرفية اإللكتر

 SPSS.إعداد الباحث باالعتماد على برنامج  المصدر:
 

 نتائج الدراسة:. 12

 بعد الدراسة النظریة والتطبیقیة تم التوصل للنتائج التالیة:

، كما كانت النسبة %13، ونسبة  اإلناث %87فرق كبیر بین المستجیبین من حیث الجنس حیث بلغت نسبة الذكور  هناك .1
 35 – 20فئات العمریة من ل، وكانت النسبة المتبقیة مقسمة بین ا%50سنة بنسبة  36األكبر من الفئات العمریة بأكثرمن 

، والنسبة المتبقیة مقسمة على باقي %71لة شهادة البكلوریوس بنسبة سنة، أما المستوى التعلیمي فكان النصیب األكبر لحم
 6من  %27سنة، و  15 – 11من  %32سنة خبرة، و 16ألكثر من  %36الشهادات، وكانت خبرة المستجیبین بنسبة 

 . %53سنوات، وكان معظم المستجیبین من رؤساء األقسام بنسبة  5سنوات، والنسبة المتبقیة أقل من  10 –

Sig. F Mean 
Square 

df Sum of 
Squares 

Variance 

.000 256.862 22.167 
3.119 

 

18 
252 
270 

399.006 
785.988 
1184.994 

Regression 
Residual  
Total  
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كزت إجابات معظم عینة الدراسة أن المصارف السعودیة تقدم خدمات مصرفیة الكترونیة متنوعة، وتقوم بتحدیث هذه تر .2
لكتروني إالخدمات بشكل مستمر لمواكبة التطورعلى المستوى اإلقلیمي والعالمي، وتنفذ معظم الخدمات المصرفیة بشكل 

صراف والتقنیات الحدیثة، مما یجعل الخدمات المقدمة أكثر دقة وسرعة من خالل التطبیقات الذكیة والبنك الناطق وأجهزة ال
 وأقل تكلفة.

نتج عن دراسة متغیر الحوافز االقتصادیة والنظم المؤسساتیة أن البیئة التشریعیة والقانونیة والسیاسات المتبعة تشجع وتحفز  .3
 ل الكتروني، من خالل التسهیالت الجمركیة علىالقطاع المصرفي السعودي والعمالء لتنفیذ كافة الخدمات المصرفیة بشك

تصاالت واإلنترنت بتكلفة وسرعة مناسبة، وفرض أنظمة وقوانین للتحول الى الدفع والتحویل وتوفیر اال التقنیات المتطورة،
 اإللكتروني.

ل دعم البحث بتكار واإلبداع في مجال الخدمات المصرفیة اإللكترونیة، من خالیدعم القطاع المصرفي السعودي اال .4
ً لتحسین الخدمات المصرفیة  ً ومعنویا والتطویر، وتنفیذ دورات تدریبیة متخصصة،  وتحفیز الباحثین والمبدعین مادیا

 اإللكترونیة بشكل مستمر لتحقیق المیزة التنافسیة على المستویین اإلقلیمي والعالمي. 
 تبادل الخبرات بین الموظفین، واالستعانة بخبرات من الخارج تهتم المصارف السعودیة بالموارد البشریة والتعلیم من خالل  .5

 لى التعلیم الذاتي والتطویر المستمر للموارد البشریة.إیر المهارات والخدمات، باإلضافة لتطو
تتوفر لدى المصارف السعودیة بنیة تحتیة تناسب تكنلوجیا المعلومات واالتصاالت المتطورة، كما تتوفر جمیع األجهزة  .6

 لكترونیة سریعة ودقیقة وآمنة. إصیانة سریع وفعال  لتقدیم خدمات رامج وأنظمة الحمایة، ونظام والب
حیث ساعدت القوة االقتصادیة في القطاع المصرفي السعودي على التطور السریع في  ،یجابیة جداً إكانت نتائج الدراسة  .7

دث لكتروني بأحإلمدفوعات للقطاع الخاص تتم بشكل االخدمات االلكترونیة، مما جعل  معظم المدفوعات الحكومیة ومعظم 
 التقنیات المتطورة.

 

 التوصيات: . 13

 :من خالل نتائج الدراسة يوصي الباحث باالتي

 ،نمعفئات المج ومختلف تصال في القطاع المصرفي السعودينفاق على تكنلوجیا المعلومات واالالزیادة في اإل .1
 بالتالي تعزیز دوروالكتساب المعارف والمهارات الالزمة لمواكبة التطور في الخدمات المصرفیة اإللكترونیة، 

 اقتصاد المعرفة في تحسین الخدمات المصرفیة اإللكترونیة.
الخدمات، لكافة  لكترونيإفیذ عملیات الدفع والتحویل بشكل إصدار أنظمة وتشریعات جدیدة لتحفیز كافة القطاعات لتن .2

 على كافة مستلزمات الخدمات المصرفیة اإللكترونیة والتطبیقات الذكیة. دة اإلعفاءات الضریبیة والجمركیةوزیا
ات جدیدة للتدریب المستمر للعاملین في القطاع المصرفي من خالل االستعانة بالخبرات الداخلیة تيجياسترإتبني   .3

والعمل  ،جاه التحسین المستمر في تقدیم الخدمات المصرفیة اإللكترونیةوالخارجیة، وتأهیل الكوادر البشریة لتبني ات
 طراف في القطاع المصرفي.عارف الالزمة والمناسبة لكافة األعلى نشر الم

 بتكار واإلبداع والبحث العلمي في مجالالموارد البشریة المتخصصة على االتقدیم حوافز مادیة ومعنویة لتشجیع  .4
 اإللكترونیة والتطبیقات الذكیة، لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال.الخدمات المصرفیة 

تخدام لكترونیة موحدة، واسإرف العاملة لتقدیم خدمات مصرفیة العمل على زیادة التنسیق والتعاون بین كافة المصا .5
 تطبیقات وبرامج موحدة لتحقیق المیزة التنافسیة على المستویین اإلقلیمي والعالمي.

 الشكر والتقدير:  .14 

 لبحث العلمي، و تقدیم الدعم المالي لتمویل هذال لدعمها المستمرلشكر والتقدیر لعمادة البحث العلمي بجامعة تبوك، بخالص ایتقدم الباحث     

 .S- 1440 – 0048البحث تحت الرقم 
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Abstract  

      The knowledge based economy acquires special significance in the banking and financial sector in general. The acute 

competition and the rapid change in the needs and desires of customers highlighted the need to improve the efficiency of 

this sector in achieving the desired objectives and the competition virtue.  In the light of these facts, the banking sector, 

particularly, adopted the key concepts and used the necessary tools and methods of the knowledge based economy get rid 

of the traditional values and create an essential and positive change in the services presented to customers.    

     This study aimed at highlighting the knowledge based economy through identifying its different dimensions such as the 

knowledge economy indicators which are coined by the IMF (International Monetary fund) and used by this study as 

dimensions of the independent variable (Knowledge based economy). These indicators include the economic incentives 

and institutional regime, innovation and creativity, education and human resources, and communication and information 

technology. The study targeted the role of these factors in improving the e-banking services in the Saudi banking sector as 

a researchable variable. In order to achieve the goals of the study, the researcher designed a questionnaire in the light of the 

hypotheses and targets of the study. The questionnaire was distributed on a study sample which included 300 members. 

Through analyzing the collected data using the SPSS program, the study resulted in the following results:  The Saudi banks 

present a variety of electronic financial services and continuously update these services to meet the fast development in the 

local and international sectors. Accordingly, the services are more accurate, faster with lower cost. The legislative and 

judicial environments and the general policies encourage the Saudi banking sector and the customers to perform all the 

financial needs using the electronic financial services. The study also found that the Saudi banking sector encourages 

creativity and innovation in the electronic financial and banking services, holds specialized workshops and training 

sessions in order to develop the human sector, and provides the necessary infrastructure for advanced communication and 

information bases.   

     In the light of the previous findings, the study recommended the necessity to increase the funding in the field of 

communication and information technology in the Saudi Banking sector, issuing new legislations in order to encourage the 

different kinds of electronic financial services, increasing the taxes and customs and taxes exemptions on all the basic 

constituents of the electronic banking services and adopting new strategies in continuous training for the workers in the 

field and encouraging  them to be innovative and creative in the banking electronic services in order to meet the global 

revolution in this field.  

Keywords: knowledge economy, e-banking services, economic incentives and institutional regime, innovation and 

creativity, judicial environments and the general policies encourage. 
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