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اإللكارونية وانعكاسففات ا في الصففيرفة  الاطوراتيمكن وصففف ه ا العصففر بعصففر الاواصففر المسففامر م   :الملخص

اإللكارونية والمصففففففارو العلوية عتر ا نارن  ورلً نإلراا لالتاه الم هر علم العدمات المصففففففرفية  وفي ا ونة 

ة أصتح  جودة العدمات المصرفية عنصر أساسي يحقق به المصرو أهدافه. ي دو التحث إلم توضيح اثر األخير

الاقنية وما تحققه من مزايا ماـففففففعددة في القطاع المـففففففصرفي  وضرورة ا سانادة من الاقنية لاعزيز جودة العدمات 

لاوضففففففيح اثر تقنية المعلومات في ربط ي دو التحث كما المصففففففرفية مما يسففففففاعد العم ا علم تلتية احاياجات م  

ومن اهدو التحث مقارنة تكلنة تقنية المعلومات م    المصارو وزيادة ا رباح وتحقيق س ولة الاعام ت المصرفية

ما تقدمة من خدمة للمصارو تشمر ضمان س مة القيود الحسابية  وس مة بيانات العم ا  ودور تقنية المعلومات 

ا دارية الكنؤ وا مثر ال ي يصب في صالح المصارو  واثر غياب النإلم والاقنيات الحديثة عن  في اتعار القرارات

المصارو يؤدي الي بطا العمر وينقد المصارو ميزة ا تصاه السري  مما يؤدي الي مزيد من الاراج  في ا داا. 

دمات المصفففرفية  ولن  نإلر المصفففارو تكمن أهمية التحث في تحديد الدور ال ي تقوم به الاقنية لاحسفففين جودة الع

رتقاا بجودة العدمات المصففرفية. اسففاعدم التحث النرضففيات الاالية: اسففاعدام الاقنية  افي السففودانية ألهمية الاقنية 

  .يؤدي ل رتقاا بالعدمات المصرفية  تؤدي جودة العدمات المصرفية الم اساقطاب العـم ا والمـحافإلة عـلي م

 : تقنية المعلومات  القطاع المصرفي  العدمات المصرفية.المفتاحيةالكلمات 
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Abstract: This era can be described as the era of continuous communication with the 

electronic development and its reflection on the electronic banking due to a turnout for 

banking services nowadays the quality of banking services has become an important 

element for each bank in order to achieve its aims. This research aims to show the impact 

of technology on developing the bank sector which leads to helping customers meet their 

needs and linking bank to each other and thus increasing protest and achieving easy bank 

dealings one of the aims of this research is to compare the cost of technology with the 

service it provides for bank this services includes a guarantee of accounting restrictions, 

which is due to the favors' of the bank the important of the absence of regulation and 

modern technology in the bank make the work runs slowly, the banking will be unable to 

communicate quickly which causes more decrease in work sufficiency. The importance 

of this research appears in determing the role of technology that important the banking 

services. It shows the important of technology in important the quality of banking services 

to the Sudanese banks customers data and the role of information technology in taking 

correct administrative decisions. The research for following hypotheses: suing technology 

leads to developments in bank services the quality of bank services results in the 

maintenance and attraction of customers. 
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 المقدمة:

تشففكر الوسففائر الاقنية ركيزة أسففاسففية لنإلم المعلومات المعاصففرة  حيث أن ا تسففاعد في تجمي  

المدخ ت  وتدف  عناصففففففر التيانات  وتربط ا معاا  وتشففففففكل ا في نمارت محددة كما تجزئ ا  وتنا  

 وتتث المعرجات النابعة وتوصففل ا إلم المسففاعدمين وتسففاعد في الرلابة علم النإلام وصففياناه  كما

تسفف م في تسففيير وتشفف ير كر الركائز األخرة بسففرعة ودلة وكنااة عالية  وهي تشففامر علم ث ثة 

 رئيسية تامثر في كر من: اتجاهات

: األفراد ال ين ين مون الوسففائر الاقنية ويشفف لونه مثر: مشفف لو الحواسففيب  المترمجون  الفنيون .1

 النإلم...وغيرها.المحللون والمصممون  م ندسو الصيانة وا تصا ت  مديرو 

بأداا البرمجيات .2 جاهزة الاي تجعر أج زة الكومتيوتر تقوم  ثر حزم الترام  المطورة أو ال : تم

 وظائن ا وإناات معرجات ا.

: تشففففففامر علم تنوع كتير من الوسففففففائر الاي تقدم المسففففففاندة لركائز أو مكونات النإلام األجهزة .3

 المعالنة.

ت غالتاا ما يكون في الوحدات األلاصففففادية كتيرة الحجم وبما أن وجود النإلام الماكامر للمعلوما

)من حيث تعدد نشفففففا ات ا أو زيادة حجم التيانات الاي يام الاعامر مع ا نايجة األحدات األلاصفففففادية 

الماعددة(  وبما يعني أن هناك أعداداا كتيرةا من التيانات سفففففوو يام الاعامر مع ا والعاصفففففة بالنإلم 

يمكن أن تاواجد في الوحدة األلاصففففففادية المعنية  مما ياطلب األمر إسففففففاعدام النرعية الماعددة الاي 

الاقنيات الحديثة في معالجة التيانات وإناات المعلومات من خ ه ما يطلق عليه "تقنيات المعلومات"  

حيث سففففففاهم  تقنية المعلومات في زيادة المقدرة علم الاكيف والاأللم السففففففري  م  بي ة العمر في 

األلاصففففففادية ورلً من خ ه توفير وسففففففائر تقنية فعالة سففففففاعدت في ربط القطاعات داخر  الوحدة

المؤسسة او الوحدة ا لاصادية مما مكن الكثير من تلً المؤسسات في تحقيق تطور هائر في مجاه 

 اعمال ا وانعكس رلً في سمعا ا داخر القطر وخارجة.

 يرات ج رية لزيادة كنااة المؤسففففففسففففففات بنضففففففر الاقنيات الحديثة أمكن إحدات ت هوهك ا فإن

ا لاصادية وفاعليا ا من خ ه جعر المؤسسة رائدة في مجاه اعمال ا   سيما تلً المؤسسات الاي 

 تواجة منافسة شرسة من لتر المؤسسات والوحدات ا لاصادية ا خري.

وا ثار  يارتب علم تطتيق ربط القطاعات داخر المؤسفففففسفففففات ا لاصفففففادية العديد من المزايا

 اإليجابية يمكن تلعيص ا في النقا  الاالية

 سرعة أداا العدمات للعم ا م  الحناظ علم جودت ا. .1

 نقر الوثائق إلكارونياا بشكر أكثر فّعالية. .2

 تقلير الاكلنة نايجة تتسيط اإلجرااات وتقلير المعام ت الورلية وتعنيض ول  األداا. .3

 ما ياعلق بالمعام ت الورلية.فيعدمة وخاصة تقليص عدد العاملين القائمين بأداا ال .4

 تقلير األخطاا إلم ألر ما يمكن فالنإلام اإللكاروني ألر عرضة لألخطاا. .5

 

 مفهوم تقنية المعلومات

تقنية هي كلمة لصيرة ولكن تحمر في معناها معاني كثيرة  كما تاضمن معلومات ضعمة بين  

ية للعلم والمعرفة في جمي  حروف ا وهي قات العلم تارة  اصففففففط حا تعني الاطتي المجا ت  أو بع

حاجات م وإشتاع رغتات م  أخرة كر الطرق الاي يساعدم ا الناس في اخاراعات م واكاشافات م لالتية
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اسفففففاعدام األدوات وا  ت والمواد واألسفففففاليب  أيضفففففا هي اوفير سفففففتر الراحة والسفففففرعة لدي م ل

للج د  وأكثر إنااجيّة بمدة زمنية لصفففففيرة واخاصفففففار راا لطالة لكي تجعر العمر ميسفففففوومصفففففادر ا

 .والاعب

 وا ومايطلق كثير من الناس علم العصففففر ال ي نعيه فيه ا ن عصففففر الاقنية  إ  أن الناس كان

 قط.يزالون يعيشون في عصر تقنّي واحد  وما يدور في معاقدات م هو العصر الاقني الصناعي ف

عتارة عن مجموعة من العناصفففر الماداخلة أو الماناعلة  (1) هيويمكن تعريف تقنية المعلومات 

علم معالف أنواع التيفففانفففات  روالاي تعمففف 'Asset interrelated componentsم  بعض 

المسففففففانيفدين ب ر  دعم  علممعفالجا فا  وتعزين فا  وبث فا وتوزيع فا  علموالمعلومفات  وتعمفر 

 علمتكون القرارات الصففففففادرة فعالة ومؤثرة  حامصففففففناعة القرارات الاي  بد من توافر التيانات 

ة فيبيانات وا علمالمنإلمة  ويشففمر نإلام المعلومات عادة  علمالمنإلمة  وتامين الانسففيق والسففيطرة 

 عن ا فراد األساسيين  واألماكن  والنشا ات الاي تعص المنإلمة وك لً التي ة المحيطة ب ا.

انات  ومن الممكن ان يكون نإلام المعلومات يدوي تقليدي  أي أن إجرااات جم  ومعالجة التي

أ وه   ولااا  ة  الاي كثيراا ما تسففففا رقطرق اليدوية والاقليديوتنإليم المعلومات وا سففففارجاع يام بال

اعانة  في النإلم وإجرااات تعامد علم العديد من ا فراد واليد العاملة الننية والمؤهلة  ولد يام ا سفففففف

الاقليفففديفففة  بتعض المعفففدات واألج زة والاقنيفففات في مراحفففر محفففددة في إجرااات الاعفففامفففر م  

 المعلومات.

 

 ة المعلومات:تعريف تقني

 ير تعرو كلمة تقنية المعلومات علم ان ا التحث عن أفضر وأسرع الطرق الاي تعمر علم تس

 .الحصوه علم المعلومات والتيانات وجعل ا مااحة وماوفرة لطالتي ا بألصم سرعة وفعالية

مات ل لً تعد تقنية المعلومات هي دراسفففة  وتصفففميم  وتنإليم  وتطوير  ودعم وتسففف ير المعلو

نسففففففان والتيانات الاي تعامد علم أج زة الحاسففففففب ا لي. ف ي تناعر أج زة الحاسففففففب ا لي م  اإل

لمعلومات اومسففاعدته في كر مجا ت الحياة ا جاماعية وا لاصففادية والثقافية. ل لً أصففتح  تقنية 

لمعلومات امحركا أساسياا لاناات والنمو ا لاصادي في كثير من التلدان الماطورة خاصة في مجاه 

لم المعرفة  عمثر الو يات الماحدة األمريكية وايرلندا. كما أن ا تسفففففاهم في تقدم الصفففففناعة القائمة 

 .مثر القطاع المالي وا تصا ت والعدمات الصحية والاعليمية

لومات يعود من وم تقنية المعلومات إلم كينية اسففاعدام الحاسففوب للتحث وتوظيف وتعزين المع

 ا أنـففففففففففففب يمكن تعريف تقنية المعلومات علم التشففففففر  وتقليص األيدي العاملة  إراا بألر ول  وج د 

كات انارن   الكارونية أو شت ا لي في كر امكانياته ومعداته من وحدات با سانادة من تقنية الحاس

 .إلنجاز وتس ير الم ام المطلوب إنجازها من لتر ا نسان في معالف المجا ت

نشففففففر واقنية المعلومات  تقنية المعلومات "الاناا  ومعالجة  وحنظ  يعرو لاموس ماكم ن ل

بين  ونيات صففففف يرة تجم كارصفففففية  والرلمية اعامادا علم الالمعلومات الصفففففوتية  والمرئية  والن

 . "العصائص الحاسوبية وا تصا ت

                                                 

مان العربية عع ا الدين عتد القادر الجنابي  جامعة  .د نإلم المعلومات اإلدارية د. عامر إبراهيم لنديلجي (1) 
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إلداري اتعريف اليونسفففكو لاقنية المعلومات " الاحكم العلمي  والاقني  وال ندسفففي  واألسفففلوب 

 ت  المسفففففاعدم في معالجة وإدارة المعلومات  وتطتيقات ا  والحواسفففففيب وتناعل ا م  التشفففففر وا 

 وع لا ا بالشؤون ا جاماعية وا لاصادية والثقافية". 

 وإرا كان  الاقنية عامة هي ا ساعدام المنيد لمعالف مجا ت المعرفة  فإن تقنية المعلومات

”Information Technology" التحث عن أفضفففففر الوسفففففائر لاسففففف ير الحصفففففوه علم  (2)هي

المعلومات وتتادل ا وجعل ا مااحة لطالتي ا بسفففرعة وفاعلية  إر يشفففامر من وم تقنية المعلومات علم 

فكرة تطتيق الاقنيففة في تنففاوه المعلومففات من حيففث إناففاج ففا وحيففازت ففا وتعزين ففا ومعففالجا ففا 

   ياطلب ه ا أج زة ومعدات ماطورة.واسارجاع ا وعرض ا وتوزيع ا بالطرق ا لية  و

وإرا كان  الحواسب ـفففففف علم ستير المثاه ـفففففف لد عاون  أمين المكاتة أو اخاصاصي المعلومات في 

األعماه الاكرارية أو )الروتينية( بالمكاتات فإن ا وبصففففففنة مازايدة تسفففففففاعد في األعماه النكرية 

مكاتة من اسففففففارجاع الحقائق والمعلومات ألن ا مكن  أمين ال. لمكاتات ومراكز المعلومات أيضففففففاا ل

وم  رلً فمازاه هناك خ و  قيداا مما كان ماتعاا بالمكاتاتوالتيانات بطريقة أكثر سففففففرعة وأكثر تع

في الول  الحاضففففففر عن المدة ال ي يمكن أن ت هب إليه المكاتات ومراكز المعلومات في لضففففففية 

 .اة في الول  راتهالميكنة  حام ياحقق ل  ه ال ي ات ا لاصاد والكنا

وصوه وم  الثورة العارمة لاناات النكري ظ رت الحاجة الماسة إليجاد وسائر ماطورة لل

إلم إلم المعلومات بألر ج د وكلنة وبأسرع ول  ممكن  فإل رت لواعد بيانات ماعصصة وعامة ون

ي الول  يدين فمعلومات ماعددة تسففاعدم تقنية الحواسففب وغيرها لاوفير المعلومات الم ئمة للمسففان

 .الم ئم وبالكلنة الم ئمة

ات األج زة من اهم الدواف   ساعدام تقنية المعلومات " تقنية الحاسب ا لي " في زيادة لدر

المعلومات  بألر ج د ممكن وأسففففففرع ول   وربط ا م  بعضفففففف ا التعض لاكون شففففففتكة تاتاده في ا

 .ممكن  وبدلة عالية وجودة مماازة

 

 لومات في المصارف:أهمية تقنية المع

 نإلراا ألهمية الدور ال ي تلعته المصففففففارو الاجارية في ه ا العصففففففر سففففففواا من الناحية

جيا الحديثة ا لاصفففادية أو ا جاماعية  فقد تزايدت الحاجة في ولانا الحاضفففر إلم اسفففاعدام الاكنولو

ا والثانوية األسففاسففية من المامثلة في الحاسففتات اإللكارونية  وأنإلمة العدمة المصففرفية اإللكارونية 

ب العلمية عوضففففففاا عن نإلم المعلومات اليدوية الاقليدية  ونايجة ل لً بدأت الحاجة لمعرفة األسففففففالي

رعة وموثولية لدراسفة ه ه النإلم وإمكانية إدخال ا وتطتيق ا ب ية جعل ا أكثر كنااة وفاعلية ودلة وسف

 وأمان في ت ي ة المعلومات للج ات المسانيدة من ا.
 

ين ومواكتففة للاقففدم الاكنولوجي في المعلومففات وا تصفففففففا ت  فقففد رأة العففديففد من التففاحث

لما حقة اوالدارسين والكااب الم امين باألعماه المصرفية  ضرورة ماابعة الاطورات الاكنولوجية 

ن معلم المسفففففاوة العالمي والمحلي في مجاه إنجاز األعماه والعدمات المصفففففرفية والاي تحول  

ت رسفففففات الاقليدية إلم ممارسفففففات اسفففففاعدام الاكنولوجيا المعاصفففففرة نايجة ثورة ا تصفففففا المما

مصففارو والمعلومات والمعرفة أو ما نسففميه باإلدارة اإللكارونية ألعماه المصففارو فقد أصففتح  ال

 ك يرها من المؤسسات تدار الكارونياا.

 

                                                 

 .1981نإلم اسارجاع المعلومات  ترجمة حشم  لاسم  القاهرة: مكاتة غريب   نكسار  ولنرد (  2)
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يا والنوائد الاي يمكن تحقيق ا من اسففففففاعدام   ية أنإلمة العدمة المصففففففرفومن خ ه المزا

ارية هي اإللكارونية بالمصارو الاجارية  ومن أهم المشاكر الاي تعاني من ا فروع المصارو الاج

ام اسففففففاعدام األنإلمة الاقليدية في المعام ت المالية  وعدم مقدرة ه ه المصفففففففارو علم اسففففففاعد

ارو   وأرباح ه ه المصففالاكنولوجيا الحديثة ما أدة لادني واضففح في مسففاوة العدمات المصففرفية

نية المعلومات وال ي بدوره يرج  إلم عدم توفر التنية الاحاية الاكنولوجية ال زمة والمامثلة في تق

 ه وا تصفففففا ت ل  ه المصفففففارو  وك لً عدم توفر العناصفففففر المؤهلة والمدربة في الاعامر م  ه

 األنإلمة.
 

نا ومات في المصففففففارو حام ياثنم للكر ه ه األسففففففتاب   منام لنا من ادخاه تقنية المعل

ه ه  كب  يد وماطور وإرا لم نوا جد كر  كر يوم بشفففففف تة الاطورات الماسفففففففارعة والاي تإل ر  مواك

ما ك االاطورات فلن نسففاطي  ا سففامرار في عالم أصففتح اليوم من اهم عناصففر الاقدم والاطور هو 

 اج زة ومعدات ماطورة وهي سمة ه ا العصر ال ي نعيشه. 

ات في من ادخاه تقنية المعلومات في المصففففففارو الاجارية وتطتيق تقنية المعلوم ل لً  بد

ارو اسفففاعدام نإلم العدمة المصفففرفية اإللكارونية في المصففف توفراألعماه والعدمات المصفففرفية  و

تقنية  الاجارية ورلً لاحسفففين مسفففاوة العدمات المصفففرفية المقدمة  ومواكتة الاطورات الحديثة في

لمنافسفففففة اصفففففرفية لعلق بنية تحاية تكنولوجية لوية يمكن ا عاماد علي ا في مواج ة المعلومات الم

ما مالمصففرفية علم الصففعيدين العالمي والمحلي وتسففاهم في ج ب وتشففجي  ا سففاثمارات األجنتية 

تنكيففة ينعكس علي زيففادة العم ا وبففالاففالي زيففادة أربففاح التنففً وتشففففففجي  العم ا علي ا عمففاه ال

 مما يعطي سمعة  يتة للمصرو. الكارونياا 

ونا  من اسفففففاعدام الاقنية في المصفففففارو ما يعرو بالتنوك ا لكارونية. وهناك العديد من 

 "Electronic Banking"المصففففطلحات الاي تطلق علم التنوك الماطورة مثر التنوك ا لكارونية

 Remote Electronic"أو التنوك ا لكارونية عن بعد  "Internet Banking"أو بنوك ا نارن 

Banking" أو التنً المنزلي"Home Banking" أو التنً علم العط"Online Banking"  أو

  وعلم Web Banking" (3)"أو بنوك الويب "Self Service Banking"التنوك العدمية ال اتية

ماصلة بالتنً انجاز أعماله الواخا و المصطلحات فجميع ا تشير إلم ليام العمير بإدارة حساباته  

عتر شففففففتكة ا نارن  سففففففواا كان في المنزه أو المكاب وفي أي مكان وول  يرغته ويعتر عن ا 

 "بالعدمة المالية عن بعد". 

ائه لمعالف للعمير أن ياصر بالتنً متاشرة با شاراك العام عتر األنارن  وإجر يمكنوبالاالي 

ات ( للعمير بحزمة الترمجيpcالشففففعصففففي )الاعام ت علم أسففففاس أن يزود التنً ج از الكمتيوتر 

لقاا رسففففففوم أو مجانا مثر حزمة  PME Personal Financial Managementالشففففففعصففففففية 

(Microsoft's Money)  وحزمة(Ntuits Quickens)  وحزمة(Meca's Managing your 

money). 

الاي تعد روني وبالصيرفة اإللكارونية هو إجراا العمليات المصرفية بشكر إلكا اا فالمقصود إر

نارن  بنوك افاراضففففية تنشففففا ل ا موال  إلكارونية علم األ   وب لً ف يأشففففكال ااألنارن  من أهم 

 .تنًفرع ال   وتحوير دون اناقاه العمير إليلاقديم خدمات ننس خدمات مول  التنً من سحب ودف

 (4)إلم عاملين أساسيين:يرج  ظ ور واناشار التنوك ا لكارونية  وعموما
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  لم تعد جودة العـففففم ا والمـففففحافإلة عـففففلي متؤدي جودة العدمات المصرفية الم اساقطاب   

العدمات المصفففرفية خيار بالنسفففتة للمصفففارو بر اصفففتح  ضفففرورة ملحة ورلً  سفففامرار العمر 

ومواكتة الاطور العالمي في مجاه تقنية المعلومات والمحافإلة علم رضفففففاا العم ا وتقديم أسففففف ر 

إلة علي ا وحماية ودائع م في المصففففارو م  العدمات ل م م  ا لازام الاام بسففففرية التيانات والمحاف

 حسابات الشعصية.السرعة الوصوه الي ا واجراا العمليات علم 

 

 التوصيات:

يوصففففففي التاحث بضففففففرورة ماابعة الاطورات الاقنية والوصففففففوه الم العم ا عتر أحدت   

التاحث  يوصي الوسائر اإللكارونية باعاتار ان ل ا تأثير متاشر علم جودة العدمات المصرفية. كما

مسففففاقت ا وكاابة بعض التحوت في ه ا  اسففففاعدام الاقنية في المصففففاروبمواصففففلة التحث في مجاه 

 .نإلراا ألهمية الاقنية وما تقدمة من خدمات منيدة للمصارو والعم ا معاا  المجاه

 

 المقترحات:

الاقنية  الارح بالمواصفففففلة في كاابة مثر ه ه التحوت الاي تاناوه عمر المصفففففارو وإدخاه  
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