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المستخمص:
ييدف ىذا البحث إلي معرفة التحديات التي تواجو المصارف السودانية في تقديم الخدمات المصرفية اإللكترونية.
تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي وتم جمع البيانات األولية من الدراسة الميدانية عن طريق االستبيان الذي ُوِّزع عمى
عينة عشوائية من الموظفين بالمصارف السودانية البالغ عددىا ( )35مصرفاً ،حيث تم توزيع ( )105استبانة وتم
استرداد ( )75استبانة أي ما نسبتو ( .)%7114توصل البحث إلى عدة استنتاجات أثبتت قبول جميع الفرضيات ،ومن
أىم تمك االستنتاجات أن ىناك تحديات بشرية وتقنية وقانونية تواجو تقديم خدمات الصيرفة االلكترونية في السودان ،مثل
قمة الكوادر البشرية المؤىمة عممياً وعممياً لتنفيذ ميام الخدمات المصرفية اإللكترونية ،ضعف إلمام العمالء بالتقنية
المستخدمة في الصيرفة االلكترونية ،عدم وجود بنية تحتية تقنية في بعض المناطق ،بطء شبكة االنترنت ،وعدم وضوح
النصوص القانونية التي تحمي من الجرائم المالية اإللكترونية .وقد خرج البحث بمجموعة من التوصيات أىميا ضرورة
اىتمام المصارف بتدريب وتأىيل الموارد البشرية لضمان تقديم خدمات الصيرفة االلكترونية المتطورة ،والعمل عمى نشر
الوعي التقني لدى العمالء بمزايا وأىمية الخدمات المصرفية اإللكترونية ،باإلضافة إلى ضرورة تبني المصارف
لتشريعات قانونية سميمة في إطار ا لتعامالت المصرفية اإللكترونية توضح الحقوق والواجبات القانونية لكل من المصرف
والمتعاممين معو.

الكممات المفتاحية :المصارف اإللكترونية  ،الدفع اإللكتروني  ،الخدمات المصرفية اإللكترونية.

Abstract:
This research aims to highlight the challenges facing providing the electronic Banking
services in Sudan. The descriptive statistical approach was used and primary data were
collected from the field study by using the questionnaire which distributed to a random
sample of employees in (35) banks. A total of (105) questionnaires were distributed and 75
(71.4%) were retrieved.
The research comes out with several results that proved acceptance of all hypotheses. The
most important of these results is that: there are human, technical and legal challenges
facing the provision of electronic banking services in Sudan, such as the lack of qualified
human resources scientifically and practically to carry out the functions of electronic
banking services, weak customer knowledge of the technology used in electronic banking,
lack of technical infrastructure in some areas, slow internet and the lack of clarity of legal
texts that protect against electronic financial crimes. The research recommends that: there is
a need for banks to train and qualify human resources to ensure providing advanced
electronic banking services, and work to spread the technical awareness of customers with
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the advantages and importance of electronic banking services, in addition to the need to
adopt banks for sound legal legislation in the framework of electronic banking transactions
clarify the legal rights and duties of both the bank and its clients.
Key Words: Electronic Banks, Electronic Payment, E-Banking .

المقدمة:

تمعب المصارف دو اًر رائداً في تنمية اقتصاديات الدول من خالل خدماتيا المختمفة التي تقدميا لمجميور ،ومع ثورة

المعمومات واستخدام اإلنترنت وتزايد عمميات التجارة اإللكترونية شيدت المصارف نقمة نوعية في الخدمات المصرفية،

وأصبحت ىناك حاجة كبيرة لنوعية جديدة من الخدمات المصرفية غير التقميدية ،وىي الخدمات المصرفية اإللكترونية،
أو ما يسمى بالصيرفة اإللكترونية التي تقدميا مصارف إلكترونية تتجاوز نمط األداء االعتيادي وال تتقيد بمكان معين أو
وقت محدد ،وذلك من خالل آليات ووسائل الدفع اإللكتروني المختمفة.

مشكمة البحث:

في ظل التطور والتقدم التقني اليائل يقع عمى عاتق المصارف دور كبير لتوفير خدمات مصرفية متطورة ومتنوعة

تفي باحتياجات عمالء المصرف لتسوية معامالتيم المالية إلكترونياً .ولمقيام بيذا الدور البد لتمك المصارف أن تمحق

بركب التقدم واالنخراط في االقتصاد العالمي لمواكبة التحوالت في مجال العمل المصرفي واالندماج مع األسواق العالمية

من خالل ما ُيعرف بالتجارة االلكترونية لضمان استمرارىا وتطوير أداءىا لجذب أكبر عدد من العمالء وبالتالي تحقيق
أقصى عوائد ممكنة ،ولكن تشير بعض األدبيات إلى أن الخدمات المصرفية اإللكترونية خاصة في الدول النامية تواجو
بعض التحديات التي تعوق تقديم تمك الخدمات (فيد2011 ،م( ، )29 :عبيد2012 ،م( ، )3 :ىندي2006 ،م.)4 :
وعمى ضوء ذلك يمكن بمورة مشكمة البحث من خالل طرح السؤال التالي:

ما ىي أىم التحديات التي تواجو المصارف السودانية في تقديم الخدمات المصرفية اإللكترونية؟

فرضيات البحث:

يقوم البحث عمى الفرضيات التالية:
الفرضية األولى :توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين تقديم خدمات الصيرفة االلكترونية في السودان والتحديات البشرية.
الفرضية الثانية :توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين تقديم خدمات الصيرفة االلكترونية في السودان والتحديات التقنية.

الفرضية الثالثة :توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين تقديم خدمات الصيرفة االلكترونية في السودان والتحديات القانونية.

هدف البحث:

ييدف البحث إلى الوقوف عمى التحديات التي تواجو المصارف السودانية عند تقديم الخدمات المصرفية اإللكترونية
عبر شبكة اإلنترنت.

أهمية البحث:

يكتسب البحث أىميتو من خالل أىمية القطاع المصرفي في أي بمد وما يقدمو من خدمات مختمفة تساعد عمى
التنمية االقتصادية ،ولمبحث أىمية عممية وعممية .وتتجمى األىمية العممية لمبحث من خالل محاولتو المساىمة في
تأطير موضوع المصارف االلكترونية وابراز التقدم اليائل في الخدمات التي تقدميا بسبب تطور تقنيات الحوسبة
واالتصال ،أما األىمية العممية لمبحث فتبرز من خالل أن التعامل المالي اإللكتروني أصبح توجياً عاماً ال غنى عنو في
الوقت المعاصر ،وبالتالي فإن معرفة التحديات التي تواجيو يمكن أن تساعد في إيجاد حمول عممية لتمك التحديات.

منهجية البحث وطرق جمع البيانات:
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وتم جمع البيانات من المصادر األولية وىي االستبانة،
اتبع البحث المنيج الوصفي التحميمي بأسموب دراسة الحالةّ ،
ومن المصادر الثانوية وتمثمت في الكتب والمراجع والرسائل العممية والدوريات العممية والمجالت ومواقع اإلنترنت.

حدود البحث:

تم إجراء ىذا البحث خالل الفترة (2018 -2015م) ،حدود مكانية وىي المصارف السودانية
حدود زمانية وىي ّ
العاممة بوالية الخرطوم.

اإلطار النظري لمبحث:

مفهوم ونشأة الصيرفة اإللكترونية:

المقصود بالصيرفة اإللكترونية ىو إجراء العمميات المصرفية بشكل إلكتروني والذي ُيعد اإلنترنت من أىم أشكاليا
(أحمد2011 ،م.)63 – 62 :
كما ُيقصد بالخدمات المصرفية اإللكترونية  e-bankingالتوصيل التمقائي لمخدمات المصرفية التقميدية والجديدة
النظم التي تمكن عمالء
مباشرةً لمعميل من خالل قنوات التواصل اإللكترونية التفاعمية ،وتتضمن ىذه الخدمات ُ
المؤسسات المالية أو األفراد أو الشركات من الوصول لمحسابات المصرفية أو الحصول عمى معمومات عن المنتجات

المالية والخدمات من خالل شبكة خاصة أو عامة بما في ذلك شبكة اإلنترنت (ٍىقغ ٍجيح ىغح اىؼصر
.)aitmag.ahram.org.eg
من خالل المفاىيم السابقة يمكن لمباحثين تعريف الصيرفة اإللكترونية بأنيا تمكين عمالء المصرف من الدخول
عمى ُنظم المصرف إلكترونياً باستخدام شبكة اإلنترنت عن طريق الياتف أو الحاسب اآللي أو الصراف اآللي وانجاز
العمميات المصرفية المتنوعة التي يرغبون بيا.
وتعود نشأة الصيرفة اإللكترونية إلى بداية الثمانينات تزامناً مع ظيور النقد اإللكتروني ،أما استخدام البطاقات كان

مع بداية القرن الماضي (القرن العشرون) في فرنسا عمى شكل بطاقات كرتونية تُستخدم في الياتف العمومي ،وبطاقات
معدنية تُستعمل عمى مستوى البريد في الواليات المتحدة األمريكية .وفي عام 1958م أصدرت أمريكان إكسبريس
 American Expressأول بطاقة بالستيكية لتنتشر عمى نطاق واسع (أحمد2011 ،م.)63 – 62 :

تعريف البنوك اإللكترونية وأشكالها:

تستخدم العديد من المصطمحات التي تطمق عمى البنوك اإللكترونية مثل بنوك اإلنترنت ،والبنوك الرقمية ،والبنك
المنزلي ،وعمى تعدد أسمائيا تشير كميا إلى قيام العميل بإجراء العمميات المصرفية بشكل إلكتروني ،والتي تعد اإلنترنت
من أىم أشكاليا ،وبذلك فيي بنوك افتراضيو تنشئ ليا مواقع إلكترونية عمى اإلنترنت لتقدم الخدمات التي يقدميا البنك
العادي ،الذي نعرفو من سحب ودفع وتحويل دون تواجد العميل فييا( ،ذؼريف اىثْىك االىنرروّيح -دوالراخ أوّاليِ
1)www.dollaratonline.com
وقد أشارت عدة دراسات عالمية إلى أن ىناك ثالثة أنماط أساسية لمبنوك اإللكترونية عمى اإلنترنت:

 -1الموقععع المعمومععاتي  :يمثللل المسللتوى األساسللي والحللد األدنلى لمنشللاط اإللكترونللي المصللرفي ،ومللن خللالل ىللذا الموقللع
يمكن لمبنك تقديم معمومات حول برامجو ومنتجاتو وخدماتو المصرفية.
 -8الموقع االتصالي (التفاعمي) :يتيح ىذا الموقع عمميلة التبلادل االتصلالي بلين البنلك وعمالئلو مثلل البريلد اإللكترونلي،
وتعبئة طمبات أو نماذج عمى الخط ،وتعديل معمومات القيود والحسابات ،واالستفسارات.
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 -3الموقع التبادلي :ويمكن من خاللو أن يمارس البنك نشاطاتو في بيئة إلكترونية ،كما يمكن لمعميل القيام بمعظم
معامالتو إلكترونياً من سداد قيمة الفواتير وادارة التدفقات النقدية ،واجراء كافة الخدمات االستعالمية سواء داخل البنك أو
خارجو (أحمد2011 ،م.)63 – 62 :
ي ِ
الحظ الباحثان من خالل األشكال الثالثة لمبنك اإللكتروني أن الشكل الثالث يمثل الشكل المعاصر لمبنوك
ُ
اإللكترونية حيث يسمح ىذا النوع لمعميل بالوصول إلى حساباتو وادارتيا واجراء الدفعات النقدية والوفاء بقيمة الفواتير،
واالستعالم عن رصيده واستخدام الحواالت بين حساباتو داخل البنك أو مع جيات أخرى خارجية ،وذلك من خالل
تطبيق البنك المثبت عمى جوال العميل أو عمى جياز الكمبيوتر.

عوامل نجاح الصيرفة اإللكترونية:

نجاح نظام الصيرفة االلكترونية مرىون بمجموعة من العوامل أىميا ما يمي (أحمد2011 ،م:)65–64 :
 وجود شبكة عريضة تضم كل الجيات ذات الصمة ،وترتبط باالنترنت وفقاً لألسس القياسية مع مراعاة التأمين فيتصميم ىذه الشبكة.
 وضع خطط لمبدء في إدخال خدمات الصيرفة االلكترونية ،بدايةً من وضع إستراتيجية عمى مستوى البنك المركزي أوالبمد أو التحالفات الدولية.
 وضع تنظيمات قياسية تسمح بالربط بين مختمف الجيات والعالم ككل. إعداد خطة لتدريب الموارد البشرية. -العمل عمى إنشاء تنظيم إداري يعمل عمى التنسيق بين األطراف المتعاقدة.

وسائل الدفع اإللكتروني:

تتعدد وتتنوع وسائل الدفع اإللكتروني وتتطور من بيئة إلى أخرى تبعاً لتطور التقنية المصرفية ،وفيما يمي مجموعة
من تمك الوسائل:
أوالً :البطاقات اإللكترونية:
تعتبر البطاقات اإللكترونية من أىم وسائل الدفع االلكتروني التي تطورت مع انتشار عمميات التجارة اإللكترونية،
ويقصد بوسائل الدفع اإللكتروني مجموعة األدوات والتحويالت اإللكترونية التي تصدرىا المصارف والمؤسسات كوسيمة
ُ
دفع ،وتتمثل البطاقات اإللكترونية في :البطاقة المصرفية ،النقود االلكترونية ،الشيكات االلكترونية والبطاقة الذكية.
 /1البطاقات المصرفية :أو البطاقات البالستيكية ،وىي عبارة عن بطاقة مغناطيسية يستطيع حامميا استخداميا في
شراء معظم احتياجاتو أو أداء مقابل ما يحصل عميو من خدمات دون الحاجة لحمل مبالغ كبيرة قد تتعرض لمخاطر
السرقة أو الضياع أو اإلتالف (قابوسة2010 ،م.)6 :
وتنقسم البطاقات اإللكترونية إلى ثالث أنواع ىي:
(أ) بطاقععات الععدفع  :تصللدرىا المصللارف أو شللركات التمويللل الدوليللة بنللاءاً عمللى وجللود أرصللدة فعميللة لمعميللل فللي صللورة
حسابات جارية تقابل المسحوبات المتوقعة لو .
(ب) البطاقات االئتمانية :تصدرىا المصارف في حدود مبالغ معينة ،تمكن حامميا من الشراء الفوري الحتياجاتو مع دفع
آجل لقيمتيا ،مع احتساب فائدة مدينة عمى كشف الحساب بالقيمة التي تجاوزىا العميل نياية كل شير.
(ج) بطاقععات الصععرف الشععهري :تختمللف ىللذه البطاقللات عللن البطاقللات االئتمانيللة كونيللا تسللدد بالكامللل مللن قبللل العميللل
لممصللرف خللالل الشللير ال للذي تللم فيللو السللحب (أي أن االئتمللان فللي ىللذه البطاقللة ال يتجللاوز شللير)( ،حمللاد2007 ،م:
.)140
 /8النقود االلكترونية :بعد ظيور البطاقات المصرفية ظيرت "النقود االلكترونية" أو "النقود الرقمية" والتي ىي عبارة عن
نقللود غيللر ممموسللة تأخللذ صللورة وحللدات إلكترونيللة تخللزن فللي مكللان آمللن عمللى اليللارد ديسللك لجيللاز الكمبيللوتر الخللاص
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بالعميللل يعللرف باسللم المحفظللة االلكترونيللة ،ويمكللن لمعميللل اسللتخدام ىللذه المحفظللة فللي القيللام بعمميللات البيللع أو الشلراء أو
التحويل.
وعمى ذلك يمكن تجسيد النقد االلكتروني في صورتين:
 حامل النقد االلكتروني :يحتوي عمى احتياطي نقدي مخزن في البطاقة يسمح بإجراء الدفع لممشتريات الصغيرة. النقد االفتراضي :عبارة عن برنامج يسمح بإجراء الدفع عبر شبكات االنترنت. /3الشعععيكات االلكترونيعععة :وىللو مثللل الشلليك التقميللدي ،تعتمللد فك لرة الشلليك االلكترونللي عمللى وجللود وسلليط إلتمللام عمميللة
التخم ليص والمتمثللل فللي جيللة التخملليص (المصللرف) الللذي يشللترك لديللو البللائع والمشللتري مللن خللالل فللتح حسللاب جللاري
بالرصيد الخاص بيما مع تحديلد التوقيلع االلكترونلي لكلل منيملا وتسلجيمو فلي قاعلدة البيانلات للدى المصلرف االلكترونلي.
ومن المصارف التي تتبنى فكرة الشيكات االلكترونية مصرف بوسطن ،وسيتي مصرف( ،قابوسة2010 ،م.)8-7 :
 /4البطاقععات الذكيععة Smart Cards :ىللي عبللارة عللن بطاقللة بالسللتيكية تحتللوي عمللى خميللة إلكترونيللة يللتم عمييللا تخ لزين
جميلع البيانلات الخاصللة بحامميلا مثلل االسللم ،العنلوان ،المصلرف المصللدر ،أسلموب الصلرف ،المبمللغ المنصلرف وتاريخللو،
وتاريخ حياة العميل المصرفية (نجار2001 ،م.)46–45 :
ثانياً :أجهزة الصراف اآللي:

الصراف اآللي ماكينة خاصة مجيزة بتقنية مصممة لتقديم خدمات مصرفية آلية لعمالء المصارف ،ويتم ربط

ماكينة الصراف اآللي ربط مباشر مع حسابات العمالء بالمصرف عن طريق وسائل االتصاالت حتى يتسنى ليا تقديم

الخدمات اآللية ليم .تطورت ماكينة الصراف اآللي من مجرد ماكينة لمسحب النقدي لنموذج بنك كامل يقدم معظم
الخدمات المصرفية التقميدية مثل التوريد واالستعالم وسداد الفواتير  ...الخ طيمة اليوم وبتكمفة منخفضة عن التكمفة

العادية.
ثالثاً :ماكينات نقاط البيع:

ىي عبارة عن ماكينات خاصة مجيزة بتقنية مصممة لتقديم خدمات آلية لعمالء المحال التجارية والمؤسسات

الخدمية المختمفة وترتبط كل ماكينة نقطة بيع مباشرةً مع حساب التاجر أو المؤسسة إلكمال المعامالت المصرفية .ومن
خدمات نقاط البيع توفير وسيمة الدفع اإللكتروني عن طريق البطاقات المصرفية وسداد الفواتير (حسين2011 ،م.)8 :

أنماط الخدمات المصرفية اإللكترونية:

تتنوع أنماط الصيرفة اإللكترونية لتشمل الخدمات اآلتية:
 /1خدمات إدارة الحساب عبر الياتف :تتيح ىذه الخدمات لمزبون أن يتصل من خالل ىاتف أرضي أو خموي أن يقوم
بعمميات اإلدارة الخاصة بحساباتو ومن ىذه الخدمات :االستعالم عن األرصدة لمحسابات الشخصية ،التحويل ما بين
الحسابات الشخصية ،التحويل من حساب الزبون إلى حساب عميل آخر ،إضافةً إلى باقة من الخدمات األخرى التي

تنفرد بيا مصارف عن أخرى.

 /2خدمات التحويل من مصرف إلى آخر :تمكن ىذه الخدمات الزبون من نقل أو دفع أو سحب األرصدة ما بين
المصارف عبر شبكات االتصال المختمفة.
 /3خدمات كشف الحساب اإللكتروني :يستطيع الزبون من خالل ىذه الخدمات الحصول عمى كشف حساب في الوقت
الذي يرغب بو لرصد التحركات اليومية أو الشيرية أو األسبوعية أو السنوية من خالل البريد اإللكتروني الخاص بو.

 /4خدمات رسائل الجوال :تسمح لمزبون من مراجعة المصرف وادارة حسابو من خالل رسائل الجوال بإرسال رسائل إلى
رقم يحدده المصرف الخاص بالزبون ،ويكون عمى نوعين ،رسائل الجوال  Pushالتي تمكن المستخدم من معرفة الرصيد
والحساب بشكل عام ،ورسائل الجوال  Pullوالتي تُستخدم لمتحويل بين الحسابات ،وايقاف صرف الشيكات.
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 /5خدمات الصراف اآللي :يتيح الصراف اآللي لمزبائن خدمة سحب األموال طوال اليوم ،إذ يقوم بربط الزبون بقاعدة
بيانات المصرف ،ويتيح القدرة عمى سحب األموال المودعة وذلك عن طريق بطاقة خاصة يتم إدخاليا في الصراف
اآللي ،ويعد الصراف اآللي من أىم أنماط الصيرفة اإللكترونية ،إذ أنو يتيح العديد من الخدمات المصرفية التي ُيعد من
أىميا سحب النقود ومراقبة األرصدة.
 /6خدمات الكمبيوتر الشخصي :تسمح ىذه الخدمة لمزبون التعامل مع العديد من المعامالت المصرفية عبر جياز
الكمبيوتر الشخصي ،إذ يمكن عرض الرصيد ،والتحويل ما بين الحسابات ،ودفع قوائم الخدمات الحكومية وغيرىا.

 /7خدمات بطاقات الخصم :تمكن خدمات بطاقات الخصم من شراء البضائع واعداد الصفقات إذ يتم خصم ثمن
الصفقة أو البضاعة من رصيد هذه البطاقات ،وهي تستخدم في المتاجر والمحالت وعمى اإل نترنت أو عن طريق الهاتف.

 /8خدمات نقاط البيع :تتوفر ىذه النقاط عن طريق اآلالت التي تنتشر لدى المؤسسات التجارية والخدمية بمختمف
أنواعيا وأنشطتيا ،ويمكن لمزبون استخدام بطاقات بالستيكية أو بطاقات ذكية لمقيام بأداء مدفوعات من خالل الخصم
عمى حسابو إلكترونياً (فيد2011 ،م.)5-4 :

مزايا الخدمات المصرفية اإللكترونية:

تتميز الصيرفة االلكترونية بتقديم خدمات متميزة عن خدمات الصيرفة التقميدية تمبيةً الحتياجات الزبون وىو ما

يحقق مزايا عديدة من أىميا:

 /1إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من الزبائن :تتميز الصيرفة اإللكترونية بقدرتيا عمى الوصول إلى قاعدة عريضة من الزبائن
دون التقيد بمكان أو زمان معين ،كما تتيح ليم إمكانية طمب الخدمة في أي وقت وعمى طوال أيام األسبوع وىو ما يوفر الراحة

لمزبون ،إضافة إلى أن سرية المعامالت والتي تزيد من ثقة الزبائن (كاالسير 2008 ،Calasirم.)166 :

 /2تقديم خدمات مصرفية متكاممة وجديدة :تتضمن الصيرفة اإللكترونية كافة الخدمات المصرفية التقميدية ،والى جانبيا
خدمات أكثر تطو اًر عبر الوسائل الحديثة تميزىا عن األداء التقميدي مثل:
أ .إصدار النشرات اإللكترونية اإلعالنية عن الخدمات المصرفية.
ب .إمداد الزبائن بطريقة التأكد من أرصدتيم لدى المصرف.

ج .تقديم طريقة دفع الزبائن لمكمبياالت المسحوبة عمييم إلكترونياً.
د .كيفية إدارة المحافظ المالية (من أسيم و سندات) لمزبائن.

ه .طريقة تحويل األموال بين حسابات الزبائن المختمفة (الصرن2007 ،م.)315 :
 /3خفض التكاليف :من أىم ما يميز الصيرفة االلكترونية ىو أن تكاليف تقديم الخدمة منخفضة مقارنة بأعمال

الصيرفة التقميدية ،ومن ثم فإن تقميل التكمفة وتحسين جودتيا ىي من عوامل جذب الزبون ،فتبين نتائج المقارنة بين
العمل المصرفي االلكتروني والتقميدي بأن تكمفة تقديم الخدمات في القنوات االلكترونية تقل بنحو ستة مرات عنيا في
القنوات التقميدية لمعمل المصرفي ،وأن نسبة التوفير في التعامالت المصرفية االلكترونية تقدر بنحو ( )%89لممعامالت
المصرفية عبر االنترنت عنيا في األنماط التقميدية (اىطيطي.)164 :ً1998 ،
 /4سرعة انجاز األعمال المصرفية :مع اتساع وسائل التقنية الحديثة وما أحدثتو من سرعة في إنجاز األعمال عن

المصرفية ،أضحى سيالً عمى الزبون االتصال بالمصرف وأن يقوم بتنفيذ اإلجراءات التي تنتيي في أجزاء صغيرة من

الدقيقة الواحدة بأداء صحيح وبكفاءة عالية مما لو انتقل الزبون إلى مقر المصرف شخصياً ألداء نشاطو المطموب.

 /5خدمات البطاقات :توفر الصيرفة االلكترونية خدمات متميزة لرجال األعمال والزبائن ذوي المستوى المرموق مثل
خدمات سامبا الماسية والذىبية المقدمة لفئة محددة من العمالء عمى شكل بطاقات ائتمانية وبخصم خاص ،ومن ىذه
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البطاقات بطاقة سوني التي تم ّكن الزبون من استخداميا في أكثر من  18مميون من أكبر األماكن ،وتشتمل عمى

خدمات مجانية عمى مدار الساعة برقم خاص ،خدمة مراكز األعمال ،واإلعفاء من رسوم وعموالت الخدمات المصرفية،
باإلضافة إلى كثير من الخدمات الخاصة األخرى (صادق2001 ،م.)72 :
وعموما تتيح الصيرفة االلكترونية خيارات أوسع لممتعاممين بيا وحرية أكثر في اختيار الخدمات ونوعيتيا ،إالّ أن

التحدي األكبر يتمحور حول مدى فعالية ىذه الصيرفة في كسب ثقة العمالء فييا وىو ما يتطمب من المصرف توفير

قاعدة من البيانات لتأدية الخدمات بكفاءة عالية.

الخدمات المصرفية اإللكترونية في السودان:
يمكن لممواطن في السودان أن يتمتع بالخدمات المصرفية اإللكترونية التالية:
 الياتف المصرفي :والذي يجيب عن أسئمة العميل دون أن يذىب أو يتصل بالبنك ،حيث يتمكن من خالل ىاتفوالمصرفي المزود بخدمة اإلنترنت معرفة رصيده المتبقي وتحويل األموال من حسابو إلى عمالء آخرين.
 الصيرفة عن طريق اإلنترنت :وىذه الخدمة ِّتمكن العميل من مباشرة كافة أعمالو المصرفية من مكتبو أو منزلو أو أي
مكان في الطريق بشرط أن يكون ىاتف أو حاسب العميل مرتبط بشبكة اإلنترنت.
 خدمات نقاط البيع :والتي ِّتمكن العميل من دفع ثمن مشترياتو من السمع والخدمات باستخدام البطاقة المصرفية ودون
الحاجة لحمل النقود الذي يتضمن عدة مخاطر.

الصراف اآللي :حيث يستطيع العميل أن يسحب من حسابو يومياً وطوال األسبوع والعام بال إجازات ومن أي ماكينة
ّ
صراف آلي.
ّ
 -المقاصة اإللكترونية :حيث يتم توريد الشيكات في حساب العميل في نفس اليوم.

 الشبكة المصرفية :حيث أصبح البنك كمو بجميع فروعو بنك واحد وبالتالي يمكن لمعميل أن يودع في حسابو ويسحبمن أي فرع دون الحاجة لموصول إلى فرعو المحدد.

 سرعة إرسال واستالم األموال :بسرعة لوجود شبكة سويفت. -صرف المرتب عن طريق البطاقة المصرفية في الوقت الذي يريده العميل (حسين2011 ،م.)9 :

تحديات تقديم خدمات الصيرفة اإللكترونية:

التطور المتسارع في تقديم خدمات الصيرفة اإللكترونية واجيتو عدة تحديات ومخاطر في ضوء عدم قدرة اإلدارات
العاممة بالمصارف عمى مالحقة التطورات المتسارعة في تكنولوجيا االتصاالت ،ىذا باإلضافة إلى تصاعد إمكانيات

االحتيال والغش عمى الشبكات المفتوحة مثل اإلنترنت ،نتيجةً لغياب الممارسات التقميدية والتي كان يتم من خالليا التأكد

من ىوية العميل وشرعيتو .ومن أىم التحديات والمخاطر التي قد تنشأ عن خدمات الصيرفة االلكترونية ما يمي:
 /1أمن المعمومات المالية اإللكترونية:

عدم التأمين الكافي ُلنظم حاسلبات المصلرف يلؤدي إللى اختراقيلا بيلدف التعلرف عملى المعموملات الماليلة واسلتغالليا،
سواء تم ذلك االختراق من خارج المصرف أو من العلاممين بلو ،األملر اللذي يسلتمزم ضلرورة تلوافر اجلراءات كافيلة لمنلع
عمار2012 ،م )19 :أن ”ىناك علدة طلرق يمكلن اسلتخدام واحلدة منيلا أو أكثلر
ذلك االختراق .وفي ىذا الصدد أوضح ( ّ
لمتحقق من ىوية المستخدم .وبشكل عام ىناك ثالث فئات رئيسة:
أ .الفئة األولى :ىي شيء يممكو الشخص مثل البطاقات الذكية ،والبطاقات المعتمدة ،والمفاتيح.

ب .الفئة الثانية :شيء يعرفو الشخص مثل كممات السر ،وأرقام اليوية.
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ج .الفئة الثالثة :ملا يكلون عميلو ،أي خصلائص معينلة تتلوافر فيلو مثلل بصلمات األصلابع وشلبكية العلين ،أي الخصلائص
الجسدية لمشخص.
وتعتبر الفئلة الثالثلة ملن أفضلل ال ُلنظم المسلتخدمة ،وىلو ملا ُيعلرف بالقياسلات الحيويلة لمتحقلق ملن شخصلية المسلتخدم،
ألنيا تعطي درجة عالية من األمان مقارنلة باألسلاليب األخلرى لمتوثلق ملن الشخصلية ،بحيلث ال يمكلن نسليانيا أو سلرقتيا
أو فقدىا كما في كممات السر والبطاقات والمفاتيح .لذا ىناك اتجلاه اآلن فلي مجلال أملن الحاسلبات والمعموملات السلتبدال
كممات السر والبطاقات الذكية بالقياسات الحيوية واستخداميا لتحديد ىوية الشلخص والتعلرف عميلو ،وتسلمح للو بالوصلول

جسدياً أو منطقياً إلى مبنى أو حاسب آلي أو قاعدة بيانات“.

مما سبق يعتقد الباحثان أن أمن المعمومات المالية في بيئة الصيرفة اإللكترونية يتطمب التركيز عمى أربعة مستويات

رئيسللة ىلي مسللتوى الللوعي بمسللائل األمللن لكلل الملوظفين بالمصللرف ،مسللتوى الحمايللة الماديللة لمتجييلزات التقنيللة ،مسللتوى
الحماية األدائية (استراتيجيات رقابة العمل والموظفين) ومستوى الحماية التقنية من المخاطر الداخمية والخارجية.

السمعة:
 /2تحديات الثقة و ُ

تنشأ مخاطر السمعة في حالة توافر رأى عام سمبى تجاه المصرف نتيجة عدم قدرتو عمى تقديم خدماتو المصرفية

االلكترونية وفق معايير األمان والسرية والدقة مع االستم اررية واالستجابة الفورية الحتياجات ومتطمبات الزبائن ،وىو أمر
ال يمكن تجنبو سوى بتكثيف اىتمام المصرف بتطوير ورقابة ومتابعة معايير األداء بالنسبة لنشاطات الصيرفة
اإللكترونية (فيد2011 ،م.)12 :

 /3تحديات البنية التحتية التقنية:

نجاح قيام أية مشروع يتطمب بنى تحتية ولذا فإن المتطمب الرئيس لضمان أعمال إلكترونية ناجحة بل وضمان

دخول آمن وس مس لعصر المعمومات ،يتمثل باالتصاالت ،وبقدر كفاءة البنى التحتية ،وسالمة سياسات السوق
االتصالي ،وتحديداً السياسات التسعيرية لمقابل خدمات الربط باإلنترنت ،فال تحيا الشبكة وأعماليا دون تزايد أعداد
المشتركين الذين تعوقيم تكمفة االتصاالت وىذه المسألة ربما تمثل أىم تحد أمام أعمال الصيرفة االلكترونية.
بجانب عنصر االتصاالت فإن العنصر الثاني لمبناء التحتي لخدمات الصيرفة اإللكترونية يتمثل بتقنية المعمومات،

المدربة والوظائف االحترافية (طربية2001 ،م.)190 :
من حيث األجيزة والبرمجيات والحمول والكفاءات البشرية ّ
مما تق دم يرى الباحثان أن عنصري البنى التحتية التقنية (االتصاالت وتقنية المعمومات) ال يتوقفان فقط عمى أولويات
المصارف بل أن الدور الكبير في ىذا الصدد تمعبو الدولة والمتمثل بتحديد أولويات وأغراض تطوير قطاع االتصاالت

في الدولة ،وتبني ىدف الدخول لألسواق العالمية مع احتياجات التطوير التقنية لمشركات الخاصة ،لضمان المنافسة في

سوق االتصاالت ولضمان جذب االستثمارات في ىذا القطاع.
 /4تحديات قانونية:

وىى تمك التحديات الناجمة عن عدم التحديد الواضح لمحقوق وااللتزامات القانونية الناتجة عن العمميات المصرفية

االلكترونية ،السيما وأن العديد من وسائل أداء تمك العمميات المصرفية الزالت في طور التطوير مثل السجالت

والتوقيعات والعقود اإللكترونية وقواعد إرسال وتمقي السجالت االلكترونية ،واالعتراف بسمطات وقواعد التصديق

اإللكتروني ،وأحكام السرية واالفصاح ،كذلك انتياك القوانين أو القواعد أو الضوابط المقررة خاصة تمك المتعمقة بمكافحة

غسيل األموال (الجنبييي والجنبييي2005 ،م.)163 :

 /5تحديات ضريبية:

نظل اًر ألن أعمللال الصلليرفة اإللكترونيللة وكللذا التجللارة اإللكترونيللة تمغللي فكلرة الموقللع أو المكللان فللإن ىنللاك احتمللال عللدم
كشللف مصللدر النشللاط  .كللذلك فلإن األعمللال اإللكترونيللة المتحركللة مللن حيللث خوادميللا التقنيللة قللد تيللاجر نحللو الللدول ذات
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تنبيت لو أمريكا ،فقررت علدم فلرض ضلرائب عملى أنشلطة األعملال
النظم الضريبية األسيل واألكثر تشجيعاً ،وىذا األمر ّ
ُ
والتجارة االلكترونية ،وفرض الضرائب عمى ىذا النمط الجديلد يتطملب اسلتراتيجيات ضلريبية مختمفلة فلي المتابعلة والكشلف

والجمع واألىم تعاوناً وتنسيقاً إقميمياً ودولياً (.)www. Arablaw.org

إجراءات البحث الميدانية وتحميل البيانات:

في ىذا الجزء يتم عرض إجراءات البحث الميدانية وتحميل البيانات التي تم الحصول عمييا من خالل االستبانات

التي ُوِّزعت عمى عينة البحث بغرض الخروج باستنتاجات وتوصيات.

مجتمع وعينة البحث:

يتكون مجتمع البحث من كافة المصارف السودانية والبالغ عددىا ( )35مصرفاً ،ونسبةً لضخامة ىذا المجتمع تم
اختيار عينة عشوائية منو بمغت ( )105موظفاً بتمك المصارف بمعدل  3موظفين لكل مصرف.

أداة البحث:

تم إعداد استبانة لجمع البيانات الالزمة لتحقيق أىداف البحلث ،وقلد تكونلت االسلتبانة ملن قسلمين تضلمن القسلم األول
الخصللائص الديموغرافيللة ألف لراد عينللة البحللث ،أمللا القسللم الثللاني تضللمن ثالثللة محللاور شللممت ( )20فق لرة و ِ
ضللعت ألجللل
ُ
معرفة التحديات التي تواجو تقديم خلدمات الصليرفة اإللكترونيلة فلي السلودان ،وقلد تلم توزيلع ( )105اسلتبانة عملى العينلة
المختارة وتم استرداد ( )75استبانة أي ما نسبتو ( )%7114وذلك بعد استبعاد االستبانات التالفة.

مقياس ليكرت:

اعتمللد البحللث مقيللاس ليكللرت الخماسللي والللذي ُيسللتخدم لتحديللد درجللة الموافقللة عمللى متغيلرات البحللث (أي اتجللاه اللرأي
نحو الموافقة أو علدم الموافقلة) ،وملن ثلم ترتيلب ىلذه المتغيلرات .وطبقلاً ليلذا المقيلاس يمكلن اعتبلار أن األوسلاط الحسلابية
الت لي تأخللذ قيم لاً أكبللر مللن ( )3تعن لي الموافقللة وأن األوسللاط الحسللابية األقللل مللن ( )3تعن لي عللدم الموافقللة ،وأمللا الت لي ال

تختمف معنوياً عن ( )3تعني محايد .حيث يتراوح مدى االستجابة من ( )5-1وكان المقياس فيما يتعمق بمستوى الموافقة
عمى النحو اآلتي:

أوافق بشدة ( ،)5أوافق(،)4

األساليب اإلحصائية المستخدمة:

محايد (،)3

ال أوافق(،)3

ال أوافق بشدة()1

الحزم االحصائية لمعموم االجتماعية ()SPSS
استخدم البحث برنامج ُ
 Sciencesفي عممية التحميل واختبار الفرضيات ،حيث تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:

Statistical Package for Social

تم استخدام الجدول التكراري لمعرفة عدد التك اررات ونسبة التكرار لكل فئة ،والمتوسطات الحسابية لتحديد معدل

استجابة األفراد المستبانين لمتغيرات البحث ،واالنحرافات المعيارية لقياس درجة التشتت المطمق لقيم اإلجابات عن
وسطيا الحسابي .ومعامل ألفا كرونباخ لمتحقق من االتساق الداخمي لألداة والتأكد من ثباتيا .باإلضافة إلى اختبار T
لمتوسط عينة واحدة الختبار فرضيات البحث.
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صدق وثبات أداة البحث:
لمتحقق من الصدق الظاىري لألداة تم عرض االستبانات األولية عمى خمسة من أعضاء ىيئة التدريس لموقوف عمى
آرائيم ومقترحاتيم في بناء ومضمون األداة .وكانت إفاداتيم بعد تعديل بعض الفقرات وحذف البعض اآلخر أن األداة
تقيس ما وضعت من أجمو.
ولمتحقق من ثبات أداة البحث تم إجراء اختبار مدى االتساق الداخمي ألفا كرونباخ ،وعمى الرغم من عدم وجود قواعد
ال في البحوث المتعمقة بالعموم
قياسية بخصوص القيم المناسبة ألفا ،لكن من الناحية التطبيقية يعد ) (Alpha 0.60معقو ً

اإلنسانية .حيث تعتبر ىذه القيمة ضعيفة إذا كانت (أقل من  )%60ومقبولة إذا كانت ( %61وأقل من  )%79وجيَّدة
إذا كانت  %80فأكثر (سيكاران و بوقاي 2010 ،Sekaran and Bougieم.)325 :
تم استخراج معامل االتساق الداخمي لكل محور من محاور البحث عمى حده ،ثم لجميع فقرات االستبانة كما ىو وارد

في الجدول رقم ( )1التالي:

الجدول :1معامل االتساق الداخمي ألفا كرونباخ لممحاور ولألداة ككل
هستىي االتسبق
االتسبق
الوجبل
الذاخلي
الذاخلي
عذد الفقراث
ٍقثىىح
01753
6
اىَذىر األوه :اىرذذياخ اىثشريح1
اىَذىر اىثاّي :اىرذذياخ اىرقْيح1
جيَّذج
01854
8
جيَّذج
01853
6
اىَذىر اىثاىث :اىرذذياخ اىقاّىّيح1
جيَّذة
10917
81
أداة البحث (جويع الفقراث)
المصدر :إعداد الباحثين من نتائج التحميل اإلحصائي 2017م.
ُيظ ِير الجدول ( )1أن قيمة ألفا جيَّدة ودالة عمى ثبات األداة واتساقيا الداخمي لمحاور البحث ،حيث تراوحت قيمة
ألفا بين ( )01753في حدىا األدنى و ( )0.854في حدىا األعمى .كما تشير قيمة ألفا ألداة البحث ككل ولجميع فقراتيا
جيدة حيث بمغت ىذه القيمة ( ،)0.907ومعامل صدق بقيمة ( )0.95وىي قيم عالية
إلى وجود درجة ثبات واتساق ّ
جيدة وتشير إلى الوثوق في صالحية األداة لالستخدام.
و ّ

الخصائص الديموغرافية لألفراد المجيبين عن أسئمة االستبانة:

الجدول :2العمر
الٌسبت الوئىيت %
التكرار
بيبى
3313
25
 30ضْح فأقو
1017
8
 35 – 31ضْح
2513
19
 40 – 36ضْح
2113
16
 45 – 41ضْح
410
3
 50 – 46ضْح
513
4
أمثر ٍِ  50ضْح
11101
75
االجوبلي
المصدر :إعداد الباحثين من نتائج التحميل االحصائي 2017م.
يوضح الجدول رقم ( )2أن نسب أعمار أفراد عينة الدراسة تراوحت بين ( )%33.3و ( ،)%4حيث أن أكثرية المجيبين
عن أسئمة االستبانة تركزت في الفئة العمرية ( 30سنة فأقل) و ( 40 – 36سنة) وىذا يدل عمى أن المصارف
السودانية تعمل عمى توظيف شريحة من الشباب وكوادر من الفئات العمرية الكبيرة ذوي الخبرة في العمل المصرفي.
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الجدول :3المؤىل العممي
الٌسبت الوئىيت %
التكرار
بيبى
5017
38
تناىىريىش
217
2
دتيىً ػاىي
3817
29
ٍاجطرير
617
5
دمرىرآ
113
1
أخري
11101
75
االجوبلي
المصدر :إعداد الباحثين من نتائج التحميل االحصائي 2017م.
يبين الجدول ( )3أن أكثرية المجيبين عن أسئمة االستبانة ( )%5017مؤىميم العممي بكالوريوس ،ونسبة ( )%3817من
حممة الماجستير ،ونسبة ( )%6.7من حممة الدكتوراه .وتشير ىذه النتائج إلى توافر األُطر البشرية التي لدييا مختمف
المؤىالت العممية بالمصارف السودانية.

الجدول :4التخصص العممي
الٌسبت الوئىيت %
التكرار
بيبى
2913
22
ٍذاضثح وذَىيو
113
1
ذناىيف و ٍذاضثح اداريح
1817
14
ادارج أػَاه
1017
8
اقرصاد
3313
25
دراضاخ ٍصرفيح و ٍاىيح
410
3
ّظٌ ٍؼيىٍاخ
217
2
أخري
11101
75
االجوبلي
المصدر :إعداد الباحثين من نتائج التحميل االحصائي 2017م.
ُيظ ِير الجدول ( )4أن النسب المئوية العالية تركزت في التخصصات التي ليا عالقة مباشرة بعمل المصارف وىي
تخصص دراسات مصرفية ومالية ( ،)%33.3تخصص المحاسبة والتمويل ( ،)%29.3إدارة األعمال (،)%18.7
ومن خالل ىذه النتائج يتوقع الحصول من عينة البحث عمى إجابات أكثر واقعية.
الجدول :5عدد سنوات الخبرة
الٌسبت الوئىيت %
التكرار
بيبى
2513
19
 5ضْىاخ فأقو
2010
15
 10 – 6ضْح
3210
24
 15 – 11ضْح
1210
9
 20 – 16ضْح
1017
8
أمثر ٍِ  20ضْح
11101
75
اإلجوبلي
المصدر :إعداد الباحثين من نتائج التحميل االحصائي 2017م.
ُيالحظ من الجدول ( )5أن نسب عدد سنوات الخبرة ألفراد العينة تراوحت أعالىا وأدناىا بين ( )%32و()%1017
عمى التوالي ،وأن النسبة األكبر ( )%32من العينة خبرتيم من ( 15 -11سنة) ،وتشير نتائج الجدول ( )5إلى أن

المصارف السودانية تضم تشكيمة من الموظفين الذين تتفاوت سنوات خبرتيم.
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بيبى
ٍذاضة
رئيص قطٌ
ٍراقة ٍاىي
ٍذيو ٍاىي
أخري
اإلجوبلي
المصدر :إعداد الباحثين
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الجدول :6المركز الوظيفي
التكرار
39
24
3
2
7
75
من نتائج التحميل االحصائي 2017م.

السنة2019/م

الٌسبت الوئىيت %
5210
3210
410
217
913
11101

يتضح من الجدول ( ) 6أن غالبية المجيبين عن أسئمة االستبانة ىم من المحاسبين ورؤساء األقسام بنسبة (، %52

 )%32عمى التوالي ،وتدل ىذه النتيجة عمى أن غالبية أفراد العينة ليم إلمام بموضوع البحث ،وبالتالي يتوقع أن تكون
إجاباتيم عن أسئمة االستبانة أكثر موضوعية.

اختبار فرضيات البحث:

الختبار فرضيات البحث تم استخدام اختبار  Tلمتوسط عينة واحدة والذي يستخدم عندما يكون لدينا فرضية حول قيمة

متوسط المجتمع .وفي حالتنا ىذه سنستخدم اختبار  Tالختبار ما اذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصل إلى الدرجة
المتوسطة لمقياس ليكرت وىى ( )3والتي تشير إلى الرأي محايد أم اختمف معنوياً بالزيادة أو بالنقص عن الوسط

الفرضي ( . )3وبالتالي فيو يستخدم لمتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.

الفرضية األولى :توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين تقديم خدمات الصيرفة االلكترونية في السودان والتحديات البشرية.

اىجذوه :7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار " "Tلفقرات الفرضية األولى
العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبراث
نتيجة
الداللة
المتوسط االنحراف قيمة t
المعياري

 /1قيح اىنىادر اىثشريح اىَؤهيح ػيَياً وػَييا ً يؤثر
ضيثا ً ػيً إدارج وذطثيق اىصيرفح االىنرروّيح1
 /2ذذفع اىؼَالء في اضرخذاً اىرقْيح اىَطرخذٍح في
اىصيرفح االىنرروّيح دذ ٍِ اّرشار اىصيرفح
االىنرروّيح1
 /3ظؼف إىَاً اىؼَالء تاىرقْيح اىَطرخذٍح في
اىصيرفح االىنرروّيح قيو ٍِ اّرشار اىصيرفح
االىنرروّيح1
 /4ػذً وػي اىؼَالء تَسايا خذٍاخ اىصيرفح
اإلىنرروّيح أثر ػيً اىرىضغ في ذقذيٌ ذيل
اىخذٍاخ1
 /5ارذفاع ذنيفح وضائو اىرقْيح اىذذيثح تاىْطثح
ىيؼَالء أثر ضيثا ً ػيً ذقذيٌ خذٍاخ اىصيرفح
اإلىنرروّيح1
 /6ػسوف اىجَهىر ػِ فرخ دطاتاخ ٍصرفيح دذ
ٍِ اّرشار اىصيرفح اإلىنرروّيح1
االجوبلي

4.40

0.75

50.58

.000

4.11

0.86

41.20

.000

اختبارt
داىح
ادصائياً
داىح
ادصائياً

درجة

الموافقة
عالية جداً
عالية

4.21

0.79

45.99

.000

داىح
ادصائياً

عالية جداً

4.15

0.90

40.09

.000

داىح
ادصائياً

عالية

3.48

1.10

27.53

.000

داىح
ادصائياً

3.52

1.20

25.38

.000

3098

10634

54034

0111

داىح
ادصائياً
دالت
احصبئيب

المصدر :إعداد الباحثين من نتائج التحميل االحصائي 2017م.
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يوضح الجدول رقم ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعمقة بوجود تحديات بشرية تؤثر عمى تقديم
خدمات الصيرفة االلكترونية في السودان ،ويظير من الجدول أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين (-4.40
 ،)3.48حيث جاءت الفقرة رقم ( )1ونصيا ”قمة الكوادر المؤىمة عممياً وعممياً يؤثر سمباً عمى إدارة وتطبيق الصيرفة
االلكترونية“ في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ ( ،)4.40بينما جاءت الفقرة رقم ( )5ونصيا ”ارتفاع تكمفة وسائل
التقنية الحديثة بالنسبة لمعمالء أثر سمباً عمى تقديم خدمات الصيرفة االلكترونية“ في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي
بمغ ( .)3.48ويالحظ أيضاً أن إجمالي المتوسط الحسابي قد بمغ ( )3.98واجمالي االنحراف المعياري ( )0.634
والداللة اإلحصائية ( ).000ما يعني أنيا دالة احصائياً عند مستوى معنوية ( )0.05محققاً درجة استجابة أعمى من
المتوسط (عالية) .ويستنتج من ذلك وجود تحديات بشرية بدرجة أعمى من المتوسط تؤثر عمى تقديم خدمات الصيرفة
االلكترونية في السودان وبذلك يتم قبول الفرضية األولى القائمة ”توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين تقديم خدمات
الصيرفة االلكترونية في السودان والتحديات البشرية“.
الفرضية الثانية :توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين تقديم خدمات الصيرفة االلكترونية في السودان والتحديات التقنية.

اىجذوه :8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار " "Tلفقرات الفرضية الثانية
درجت
ًتيجت
الذاللت
الوتىسط االًحراف قيوت t
العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــبراث
اختببر  tالوىافقت
الوعيبري
ػاىيح جذاً
داىح
1000
42199
0188
4135
 /7ػذً وجىد تْيح ذذريح في تؼط اىَْاغق أثر
ادصائيا
ضيثاً ػيً ذقذيٌ خذٍاخ اىصيرفح اإلىنرروّيح1
ػاىيح جذاً
داىح
1000
40180
0191
4127
 /8ػذً ذىفر خذٍح اإلّررّد في تؼط اىَْاغق
ادصائيا
أثر ػيً اىرىضغ في ذقذيٌ خذٍاخ اىصيرفح
اإلىنرروّيح1
ػاىيح جذاً
داىح
1000
50176
0174
4131
 /9تػء شثنح االّررّد قيو ٍِ ذقذيٌ خذٍاخ
ادصائيا
اىصيرفح االىنرروّيح1
ػاىيح جذاً
داىح
1000
41173
0187
4121
 /10قيح اىرقْياخ أثرخ ضيثاً ػيً ذقذيٌ خذٍاخ
ادصائيا
اىصيرفح اإلىنرروّيح1
ػاىيح
داىح
1000
33164
1103
4101
 /11ػذً دذاثح اىرقْياخ قيو ٍِ ذقذيٌ خذٍاخ
ادصائيا
اىصيرفح االىنرروّيح1
ٍرىضطح
داىح
1000
31157
1101
3169
 /12ػذً جاهسيح ٍؼظٌ اىَصارف اىطىداّيح
ادصائيا
ىرتػ أّظَرها ٍغ اىَذىه اىقىٍي ىيقيىد قيو ٍِ
ذقذيٌ خذٍاخ اىصيرفح اإلىنرروّيح1
ػاىيح
داىح
1000
35195
0191
3177
 /13ظؼف األّظَح واىرطثيقاخ اىري ذىفرها
ادصائيا
اىَصارف ىذػٌ اىصيرفح اإلىنرروّيح دذ ٍِ
اّرشار خذٍاخ اىصيرفح اإلىنرروّيح1
ػاىيح
داىح
1000
33170
0199
3184
 /14ػذً ذطثيق اىَصارف ىْظاً اىرقٌ اىذوىي
ادصائيا
ىيذطاب اىثْني (آيثاُ) قيو ٍِ اّرشار اىرذىيالخ
اىثْنيح ػثر األّظَح اإلىنرروّيح1
عبليت
دالت
0111
54087
1065
4016
االجوبلي
احصبئيب
المصدر :إعداد الباحثين من نتائج التحميل االحصائي 2017م.
يوضح الجدول رقم ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعمقة بوجود تحديات تقنية تؤثر عمى تقديم
خدمات الصيرفة االلكترونية في السودان ،ويظير من الجدول أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين (-4.35
 ،)3.69حيث جاءت الفقرة رقم ( )7ونصيا ”عدم وجود بنية تحتية في بعض المناطق أثر سمباً عمى تقديم خدمات
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الصيرفة االلكترونية“ في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ ( ،)4.35بينما جاءت الفقرة رقم ( )12ونصيا ”عدم
جاىزية معظم المصارف السودا نية لربط انظمتيا مع المحول القومي لمقيود قمل من تقديم خدمات الصيرفة االلكترونية“
في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ ( .)3.69و يالحظ أيضاً أن اجمالي المتوسط الحسابي قد بمغ ()4.06
واجمالي االنحراف المعياري ( )0.65والداللة االحصائية ( ،).000ما يعني أنيا دالة احصائياً عند مستوى معنوية
( )0.05محققاً درجة استجابة أعمى من المتوسط (عالية) .ويستنتج من ذلك وجود تحديات تقنية بدرجة أعمى من
المتوسط تؤثر عمى تقديم خدمات الصيرفة اإللكترونية في السودان ،وعمى ضوء ذلك يتم قبول الفرضية الثانية القائمة
”توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين تقديم خدمات الصيرفة االلكترونية في السودان والتحديات التقنية“.
الفرضية الثالثة :توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين تقديم خدمات الصيرفة االلكترونية في السودان والتحديات القانونية.

اىجذوه :9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار " "Tلفقرات
الوتىسط االًحراف قيوت t
العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبراث
الحسببي الوعيبري
33195
1101
3197
 /15ػذً قثىه اىقاّىُ ىيرؼاقذاخ اإلىنرروّيح ىؼذً
ذذقيق وظائف اإلثثاخ1
39155
0189
4107
 /16ػذً وظىح اىْصىص اىقاّىّيح اىري ذذَي ٍِ
اىجرائٌ اىَاىيح اإلىنرروّيح1

الفرضية الثالثة
ًتيجت
الذاللت
اختببر t
داىح
1000
ادصائيا
داىح
1000
ادصائيا

0185

41180

1000

0191

36124

1000

1105

33152

1000

داىح
ادصائيا
داىح
ادصائيا
داىح
ادصائيا

1116

27125

1000

داىح
ادصائيا

ٍرىضطح

46011

0111

دالت
احصبئيب

عبليت

4112

 /17ػذً ٍىامثح اىرشريؼاخ اىَىظىػح ىىضائو اىذفغ
اإلىنرروّي وأدناً اىرؼاٍو ٍغ ٍشنالذها اىقاّىّيح1
3179
 /18صؼىتح ذذذيذ اإلىرساٍاخ اىقاّىّيح وٍطؤوىياخ
أغراف ػَيياخ اىصيرفح اإلىنرروّيح1
3197
 /19صؼىتح اإلشراف اىَصرفي ػيً اىَؼاٍالخ
اىَاىيح اإلىنرروّيح وصؼىتح وظغ ٍؼايير ذجؼيها
ٍرىافقح ٍغ ذشريؼاخ وذؼييَاخ جهاخ اإلشراف1
3164
 /20صؼىتح فرض اىعرائة ػيً األػَاه
اإلىنرروّيح اىري ذيغي فنرج اىَىقغ واىَناُ وتاىراىي
ادرَاه ػذً مشف ٍصذر اىْشاغ1
3093
االجوبلي
المصدر :إعداد الباحثين من نتائج التحميل االحصائي 2017م.

1075

درجت
الوىافقت
ػاىيح
ػاىيح
ػاىيح
ػاىيح
ػاىيح

يبين الجدول رقم ( )9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعمقة بوجود تحديات قانونية تؤثر عمى تقديم

خدمات الصيرفة اإللكترونية في السودان ،ويتضح من الجدول أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين (-4.12
 ،)3.64حيث جاءت الفقرة رقم ( )17ونصيا ”عدم مواكبة التشريعات الموضوعة لوسائل الدفع اإللكتروني وأحكام
التعامل مع مشكالتيا القانونية“ في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ ( ،)4.12بينما جاءت الفقرة رقم ( )20ونصيا

”صعوبة فرض الضرائب عمى األعمال اإللكترونية التي تمغي فكرة الموقع والمكان وبالتالي احتمال عدم كشف مصدر
ويالحظ أيضاً أن إجمالي المتوسط الحسابي قد بمغ
النشاط“ في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ (ُ .)3.64
( ،)3.93واجمالي االنحراف المعياري ( ،)0.75والداللة االحصائية ( ،).000ما يعني أنيا دالة احصائياً عند مستوى

معنوية ( )0.05محققاً درجة استجابة أعمى من المتوسط (عالية) .ويستنتج من ذلك وجود تحديات قانونية بدرجة أعمى
من المتوسط تؤثر عمى تقديم خدمات الصيرفة االلكترونية في السودان ،وعمى ضوء ذلك يتم قبول الفرضية الثالثة القائمة
”توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين تقديم خدمات الصيرفة االلكترونية في السودان والتحديات القانونية“.
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االستنتاجات والتوصيات:

من خالل التحميل السابق لمبيانات واختبار الفرضيات يمكن تمخيص استنتاجات البحث في اآلتي:

 ىناك تحديات بشرية تواجو تقديم خدمات الصيرفة اإللكترونية في السودان ،ومن أىم تمك التحديات البشرية قمةالكوادر المؤىمة عممياً وعممياً ،ضعف إلمام العمالء بالتقنية المستخدمة في الصيرفة اإللكترونية ،عدم وعي العمالء
بمزايا خدمات الصيرفة اإللكترونية وتحفظيم في استخدام التقنية المستخدمة في الصيرفة االلكترونية.
 ىناك تحديات تقنية تؤثر عم ى تقديم خدمات الصيرفة اإللكترونية في السودان ،وتتمثل تمك التحديات في عدم وجودبنية تحتية وعدم توفر خدمة اإلنترنت في بعض المناطق ،بطء شبكة االنترنت ،وقمة التقنيات وعدم حداثتيا.
 ىناك تحديات قانونية تقمل من تقديم خدمات الصيرفة االلكترونية في السودان ،ومن أبرز تمك التحديات القانونية عدممواكبة التشريعات الموضوعة لوسائل الدفع اإللكتروني وأحكام التعامل مع مشكالتيا القانونية ،عدم وضوح النصوص
القانونية التي تحمي من الجرائم المالية اإللكترونية ،عدم قبول القانون لمتعاقدات اإللكترونية لعدم تحقيق وظائف
اإلثبات.
عمى ضوء االستنتاجات السابقة يوصي البحث باآلتي:

 -ضرورة االىتمام بتدريب وتأىيل الموارد البشرية ،األمر الذي يؤدي إلى تقديم خدمات الصيرفة االلكترونية المتطورة.

 العمل عمى نشر الوعي التقني لدى العمالء بمزايا وأىمية الخدمات المصرفية اإللكترونية من خالل برامج واصداراتونشرات تثقيفية عبر وسائل اإلعالم والتواصل المختمفة.
 تسخير إمكانيات المصارف في توفير بنية تحتية تقنية متطورة ،والتوسع في تقديم الخدمات المصرفية اإللكترونيةلتشمل المناطق المختمفة التي توجد بيا فروع مصرفية تابعة ليا.
 تبني المصارف لتشريعات قانونية سميمة في إطار التعامالت المصرفية اإللكترونية ،توضح الحقوق والواجباتالقانونية لممصرف من جية ،والمتعاممين معو من جية أخرى.
 إتاحة الفرصة لممصارف لممشاركة مع جيات اإلشراف عمى العمل المصرفي في وضع معايير وقوانين واضحةلحماية المصارف وعمالءىا من المخاطر الناجمة عن التعامالت المالية اإللكترونية.
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قائمة المصادر والمراجع:

المراجع بالمغة العربية:

 أحمد ،إخالص سعد (2011م)” ،البنوك اإللكترونية :األعمال المصرفية اإللكترونية“  ،مقال منشور بمجمةالمصارف ،تصدر عن إتحاد المصارف السوداني ،العدد  ،38أكتوبر ،السودان.
 -الجنبييي ،منير ،و الجنبييي ،ممدوح (2005م)” ،البنوك االلكترونية“ ،ط ،1دار الفكر الجامعي ،االسكندرية.

 -اىطيطي ،صالح اىذيِ دطِ (1998م)” ،الحسبببث والخذهبث الوصرفيت الحذيثت“ ،دار اىىضاً ىيطثاػح واىْشر ،تيروخ1

 -الصرن ،رعد حسن (2007م) ” ،عولمة جودة الخدمات المصرفية“  ،ط ، 1مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع ،عمان.

 حسين ،التجاني (2011م)” ،الصيرفة اإللكترونية في السودان“  ،مقال منشور بمجمة المصارف ،تصدر عن اتحادالمصارف السوداني ،العدد  ،38أكتوبر ،السودان.
 -صادق ،مدحت (2001م) ”،أدوات وتقنيات مصرفية“ ،دار غريب لمطباعة والنشر واىرىزيغ ،اىقاهرج1

 طربية ،جوزيف (2001م)” ،الصيرفة االلكترونية :تطبيق التكنموجيا لمنجاح في االقتصاد الجديد“ ،مجمة اتحادالمصارف العربية ،العدد  ، 244المجمد  ، 21بيروت.
 عمار ،أنور بابكر (2012م)” ،القياسات الحيوية“  ،مقال منشور بمجمة المصارف ،تصدر عن اتحاد المصارفالسوداني ،العدد  ،40أبريل ،السودان.

 فيد ،نصر حمود مزنان (2011م)” ،إمكانيات التحول نحو الصيرفة اإللكترونية في البمدان العربية“ ،دراسة منشورةبمجمة كمية اإلدارة واالقتصاد ،العدد . 4

 نجار ،عبد اليادي (2001م)” ،الصيرفة االلكترونية وآلية تداوليا“ ،مداخمة مقدمة إلى المؤتمر العممي السنوي لكميةالحقوق بجامعة بيروت العربية ،بعنوان :الجديد في أعمال المصارف من الوجيتين القانونية واالقتصادية ،لبنان .
 -ىندي ،منير إبراىيم2006( ،م)” ،إدارة البنوك التجارية (مدخل اتخاذ الق ار ارت)“ ،ط ، 3مركز الدلتا لمطباعة ،اإلسكندرية.

مواقع اإلنترنت:

 تعريف البنوك االلكترونية  -دوالرات أونالين  www.dollaratonline.comمتاح في 2015/9/17م. حماد ،طارق عبد العال2007( ،م)” ،التجارة االلكترونية :المفاهيم -التجارب  -التحديات“ ،ط ،2الدار الجامعية،اإلسكندرية ،كتاب منشور عمى االنترنت الرابط 1dar.bibalex.org/webpages/mainpage

 قابوسة ،عمي (2010م)” ،المصارف اإللكترونية :الفرص والتحديات -حالة الجزائر“  ،ورقة منشورة عمى موقعموسوعة االقتصاد والتمويل االسالمي  iefpedia.com/متاحة في 2016/10/8م.

 مجموعة عرب لمقانون  www. Arablaw.orgمتاح في 2015/12/9م. ٍىقغ ٍجيح ىغح اىؼصر” ،اىخذٍاخ اىَصرفيح اإلىنرروّيح  11اىَفاهيٌ واىْشأج واألّىاع ٍيفاخ اىَصرف“، aitmag.ahram.org.egمتاح في 2018/6/27م.

المراجع بالمغة اإلنجميزية:

- Calasir, Fathi (2008), ''Internet banking via other banking channel" .young consumer view
. International Journal of Information Management . Vol 28, No2, P: 166.
- Sekaran, U and Bougie, R (2010), Research Methods for Business, 5th Edition, Wiley, p:
325 .
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المالحق
ممحق رقم ()1
االستبانة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيد/ة  .................................................................المحترم
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
الموضعوع  :استمارة إستبانة

بدايةً نشكر لكم حسن تعاونكم مع ىذا البحث وقبولكم التعامل مع استمارة االستبانة المرفقة .ونفيدكم أن الغرض من ىذه
االستمارة ىو إعداد بحث بعنوان :تحذيبث تقذين خذهبث الصيرفت اإللكتروًيت في السىداى هي وجهت ًظر الوصبرف 0
ولما لكم من خبرة عممية وعممية كبيرة في ىذا المجال نأمل من سعادتكم شاكرين التكرم باإلجابة عن األسئمة
الواردة في االستبانة بكل شفافية .ونؤكد لكم أن المعمومات التي توفرونيا سوف تُستخدم ألغراض البحث فقط .

ولكم جزيل الشكر والتقدير
الباحثان:
د .موسى محمد أحمد أبوتمة
د .إدريس محمد عمر حاج األمين
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القسعم األول  :البيانات الشخصية :
يرجى التكرم بوضع عالمة ( √) أمام الخيار المناسب :
( )1العمر:
،

 30سنة فأقل (

)

 35 -31 ،سنة (

)

 45-41سنة (

)

 50-46 ،سنة (

)  ،أكثر من  50سنة (

)

 40 -36سنة (

)

( )8المؤهل العممي :
)  ،ماجستير (

)

بكالريوس (

)

 ،دبموم عالي (

دكتلوراه (

)

 ،أخرى أذكرىا ..............................:

( )3التخصص العممي :
محاسبة وتمويل (
اقتصاد (

)  ،تكاليف ومحاسبة إدارية (

)  ،دراسات مصرفية ومالية (

)  ،إدارة أعمال (

) ُ ،نظم معمومات (

)

)  ،أخرى..............:

( )4عدد سنوات الخبرة:
 5سنوات فأقل (

)  10 -6 ،سنوات (

 20 - 16سنة (

)

( )5المركز الوظيفي :
مح ِ
لاسلب (
ُ
ُمحمل مالي (

)
)

) ،

 ،أكثر من  20سنة (

 15 -11سنة (

)

)

ُمرِاقلب مالي (
،
)
 ،رئيس قسم (
 ،أخرى.............................................:

)

القسم الثاني :عبارات االستبانة :
الرجاء التكرم بوضع عالمة ( √) عمى مستوى الموافقة المناسب لكل عبارة مما يمي:
الفرضية األولى :توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين تقديم خدمات الصيرفة االلكترونية في السودان والتحديات

البشرية.

354

اجمللد  11العـدد 25

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

العبل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للارات

السنة2019/م

موافق موافق محايد ال أوافق ال أوافق
مطمقاً

بشدة

 /1قمة الكوادر البشرية المؤىمة عممياً وعممياً يؤثر سمباً عمى إدارة
وتطبيق الصيرفة االلكترونية.

 /2تحفظ العمالء في استخدام التقنية المستخدمة في الصيرفة االلكترونية
حد من انتشار الصيرفة االلكترونية.
 /3ضعف إلمام العمالء بالتقنية المستخدمة في الصيرفة االلكترونية قمل
من انتشار الصيرفة االلكترونية.
 /4عدم وعي العمالء بمزايا خدمات الصيرفة اإللكترونية أثر عمى
التوسع في تقديم تمك الخدمات.
 /5ارتفاع تكمفة وسائل التقنية الحديثة بالنسبة لمعمالء أثر سمباً عمى
تقديم خدمات الصيرفة اإللكترونية.

 /6عزوف الجميور عن فتح حسابات مصرفية حد من انتشار الصيرفة
اإللكترونية.
الفرضية الثانية :توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين تقديم خدمات الصيرفة االلكترونية في السودان والتحديات

التقنية .

موافق

العبل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للارات

بشدة

 /7عدم وجود بنية تحتية في بعض المناطق أثر سمباً عمى تقديم خدمات
الصيرفة اإللكترونية.

 /8عدم توفر خدمة اإلنترنت في بعض المناطق أثر عمى التوسع في
تقديم خدمات الصيرفة اإللكترونية.
 /9بطء شبكة االنترنت قمل من تقديم خدمات الصيرفة االلكترونية.
 /10قمة التقنيات أثرت سمباً عمى تقديم خدمات الصيرفة اإللكترونية.
 /11عدم حداثة التقنيات قمل من تقديم خدمات الصيرفة االلكترونية.

 /12عدم جاىزية معظم المصارف السودانية لربط أنظمتيا مع المحول
القومي لمقيود قمل من تقديم خدمات الصيرفة اإللكترونية.
 /13ضعف األنظمة والتطبيقات التي توفرىا المصارف لدعم الصيرفة
اإللكترونية حد من انتشار خدمات الصيرفة اإللكترونية.
 /14عدم تطبيق المصارف لنظام الرقم الدولي لمحساب البنكي (آيبان)
قمل من انتشار التحويالت البنكية عبر األنظمة اإللكترونية.
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الفرضية الثالثة :توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين تقديم خدمات الصيرفة االلكترونية في السودان والتحديات

القانونية.

موافق
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بشدة

موافق

محايد

ال أوافق ال أوافق
مطمقاً

 /15عدم قبول القانون لمتعاقدات اإللكترونية لعدم تحقيق وظائف
اإلثبات.
/16

عدم وضوح النصوص القانونية التي تحمي من الجرائم المالية اإللكترونية.

 /17عدم مواكبة التشريعات الموضوعة لوسائل الدفع اإللكتروني
وأحكام التعامل مع مشكالتيا القانونية.
 /18صعوبة تحديد اإللتزامات القانونية ومسؤوليات أطراف عمميات
الصيرفة اإللكترونية.
 /19صعوبة اإلشراف المصرفي عمى المعامالت المالية اإللكترونية
وصعوبة وضع معايير تجعميا متوافقة مع تشريعات وتعميمات جيات
اإلشراف.
 /20صعوبة فرض الضرائب عمى األعمال اإللكترونية التي تمغي فكرة
الموقع والمكان وبالتالي احتمال عدم كشف مصدر النشاط.

ممحق رقم ()2
مصارف مجتمع البحث
اسم المصرف

اسم المصرف

اسم المصرف

بنك السودان المركزي

بنك العمال الوطني

بنك الثروة الحيوانية

بنك أم درمان الوطني

بنك الشمال اإلسالمي

مصرف السالم

بنك آيفوري

مصرف المزارع التجاري

بنك أبوظبي الوطني

بنك الخرطوم

بنك الساحل والصحراء

البنك العقاري التجاري

مجموعة بنك النيمين

بنك بيبموس (افريقيا)

بنك الجزيرة األردني

بنك فيصل اإلسالمي السوداني

البنك السوداني المصري

بنك قطر الوطني

البنك السوداني الفرنسي

بنك المال المتحد

البنك الزراعي السوداني

البنك األىمي السوداني

بنك التضامن اإلسالمي

مصرف اإلدخار والتنمية االجتماعية

بنك النيل األزرق المشرق

بنك التنمية التعاوني اإلسالمي

بنك االستثمار المالي

بنك النيل لمتجارة والتنمية

بنك تنمية الصادرات

مصرف التنمية الصناعية

البنك اإلسالمي السوداني

البنك السعودي السوداني

بنك األسرة

بنك البركة السوداني

البنك العربي السوداني

المصدر :إعداد الباحثين باالعتماد عمى الموقع :قائمة بنوك السودان . https://ar.wikipedia.org/wiki/
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