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اثر االستثمار في تكنولوجيا المعلومات على أداء المصارف السعودية

د. عقلة نواش محمد ارشيد 
 استاذ مساعد المحاسبه

 جامعة تبوك – كلية ادارة االعمال
المملكة العربية السعودية

الملخص:
ــا المعلومــات )االســتثمار فــي األجهــزة، واالســتثمار فــي  هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر االســتثمار فــي تكنولوجي
البرمجيــات SW وعــدد أجهــزة الصــراف اآللي(علــى أداء المصــارف الســعودية المدرجــة فــي الســوق المالــي، وفقــا لمقاييــس 
االداء، والتــي تشــمل العائــد علــى الموجــودات، والعائــد علــى حقــوق الملكيــة، اظهــرت المراجعــة االدبيــة للدراســات ذات العالقــة 
وجــود عالقــة ايجابيــة بيــن االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات بعناصرهــا الثالثــة والعائــد علــى االربــاح  وقــد شــملت الدراســة 
جميــع المصــارف الســعودية المدرجــة فــي الســوق المالــي الســعودي خــالل الفتــرة 2006-2012، وباســتخدام االنحــدار المشــترك 
)نمــوذج البيانــات المجمــع( )Pooled Data Regression( تــم تحليــل بيانــات الدراســة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن موقــع 
تــداول والتقاريــر الســنوية للمصــارف الســعودية وقــد تــم التوصــل إلــى وجــود أثــر ايجابــي لالســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات 
)االســتثمار فــي األجهــزة، واالســتثمار فــي البرمجيــات وعــدد أجهــزة الصــراف اآللــي( علــى اداء المصــارف الســعودية، وفــي ضــوء 
النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا قدمــت الدراســة عــدد مــن التوصيــات اهمهــا ضــرورة تكثيــف المصــارف بشــكل خــاص والشــركات 
بشــكل عــام، مــن عمليــات االســتثمار فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات نظــرا ألهميتهــا فــي تحســين الخدمــات وزيــادة االداء المالــي

الكلمات الدالة: االستثمار في تكنولوجيا المعلومات، العائد على الموجودات، العائد على الملكية، االداء المالي
مقدمة:

ســاهم االســتخدام التكنولوجــي فــي الســنوات األخيــرة بشــكل متزايــد بالمنظمــات الخدميــة فــي تحســين جــودة خدمــة العمــالء 
 Dannenberg and Kellner, 1998; Lee and( الخدمــات األساســية التكاليــف، وتوحيــد  وســرعة توصيلهــا، وخفــض 
Lin, 2005; Gounaris, 2005(، ممــا زاد مــن اســتخدامها بشــكل كبيــر، وخاصــة فــي الصناعــة المصرفيــة، والتــي مــن 
خــالل اســتخدام منتجــات تقنيــة المعلومــات المســاعدة والرئيســة كالخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت، والمدفوعــات اإللكترونيــة، 
واالســتثمارات األمنــه، وتبــادل المعلومــات )Berger,2003( أصبحــت تقــدم لعمالئهــا خدمــات عاليــة الجــودة وبأقــل جهــد وتكلفــة. 
وكان للتقــدم الســريع فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت اثــره البالــغ علــى القطــاع المالــي بشــكل عــام والقطــاع المصرفــي 
بشــكل خــاص علــى مــدى العقــود الماضيــة، واصبــح اآلن اداة بالغــة االهميــة ذات فوائــد اســتراتيجية للمصــارف لتحقيــق التقــدم 
والنجــاح وتقديــم نوعيــة افضــل فــي الخدمــات المصرفيــة المقدمــة للزبائــن حيــث تعتبــر التكنولوجيــا احــد االركان المهمــة فــي 

التعامــل المالــي والمصرفــي.
وادت ثــورة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت إلــى احــداث تغييــرات كبيــرة فــي العمليــات المصرفيــة بحيــث انتقلــت مــن 
الطــرق التقليديــة إلــى طــرق أفضــل مــع االبتــكار والتطــور التكنولوجــي الــذي يــؤدي إلــى تحســن الكفــاءة، وممــا زاد وشــجع 
اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي اآلونــة األخيــرة عــدد مــن العوامــل منهــا االنخفــاض الســريع فــي تكاليــف 
اســتخدام وســائل تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، وطبيعــة بيئــة األعمــال التــي أصبحــت مرنــة بشــكل اكبــر الســتيعاب 
أشــكال جديــدة مــن التغيــرات التكنولوجيــة،  ممــا زاد معــه مســتوى االعتمــاد علــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي 

.)Ovia, 2005( القطــاع المصرفــي
واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا  لتوظيفهــا  الشــاملة  التطبيقــات  خــالل  مــن  كثيــرة  فوائــد  اليــوم  المصــارف  وجنــت 
التوســع  علــى  المصــارف  التوظيــف  هــذا  ســاعد  فقــد   ،)Akinuli, 1999( المصرفيــة   األنشــطة  علــى جميــع  المصرفيــة 
العامــودي لنطــاق الممارســات المصرفيــة بســبب تغيــر طبيعــة العمــل المصرفــي واشــتداد البيئــة التنافســية التــي تعمــل فيهــا، 

* تم تسلم البحث في أكتوبر 2016، وُقبل النشر في ديسمبر 2016.
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لتتوجــه إلــى اســتغالل الفــرص التــي وفرتهــا هــذه االبتــكارات واالســتثمار الفعــال لــألدوات التــي وفرتهــا لتقديــم أفضــل الخدمــات 
 ،)Akinuli, 1999; Ovia,2005( للعمــالء بهــدف تعــزز اإلنتاجيــة والمحافظــة علــى العمــالء فــي ظــل بيئــة شــديدة المنافســة
والن تكنولوجيــا المعلومــات ســرعت مــن وتيــرة  االنجــاز كان ال بــد علــى المصــارف مــن مجــاراة هــذا التســارع فــي ســرعة تجهيــز 
وارســال المعلومات باإلضافة إلى قدرة ايصال الخدمة والمعلومة بشــكل اســرع للعمالء في اي مكان في العالم وســرعة وســهولة 
تســويق المنتجــات المصرفيــة وســاعد ذلــك علــى زيــادة تفاعليــة المصــارف مــع الشــبكات المعلوماتيــة علــى نطــاق واســع، كمــا 
ان التطــور التكنولوجــي للمعلومــات واالتصــاالت مكــن المصــارف الكبيــرة مــن تقديــم الخدمــات الماليــة االكثــر تنوعــا والمريحــة 
دون إضافــة فــروع جديــدة )Bauer, H. H., Hammerschmidt 2005(. والتــي شــكلت بذلــك التوســع االفقــي والــذي مكــن 
معــه التوظيــف التكنولوجــي المصــارف مــن فتــح افــاق امامهــا للتعامــل مــع العالــم الخارجــي إلــى جانــب التوســع محليــا، بتقديمهــا 
لخدمــات شــاملة للعمــالء مــن خــالل تمكينهــم مــن الوصــول إلــى حســاباتهم عبــر الخدمــات اإللكترونيــة، إلــى جانــب ان هــذه 
االدوات والوســائل تمتــاز عــن الوســائل التقليديــة بكونهــا أكثــر أمانــا وكفــاءة واقــل تكلفــة، فقبــل إدخــال تكنولوجيــا المعلومــات 

واالتصــاالت فــي القطــاع المصرفــي، كانــت هــذه العمليــات تتــم يدويــا. 
ويعتبــر توظيــف تكنولوجيــا المعلومــات وابتكاراتهــا الحديثــة فــي المصــارف بمثابــة العامــل المحفــز للتنميــة المصرفيــة الشــاملة 
والتــي تغيــر معهــا جــدول منتجــات المصــارف وطريقــة عرضهــا وطــورت منتجاتهــا ونــوع الخدمــات المصرفيــة التــي تقدمهــا، وبالتالــي 

فقــد ســاعدت المصــارف علــى النهــوض الســريع ممــا ادى إلــى تحقيــق مكاســب كبيــرة للقطــاع المصرفــي.
مــن أجــل الحفــاظ علــى البقــاء واالســتمرار والحفــاظ علــى ميــزة التنافســية فــي الصناعــة المتناميــة والمتطــورة فــي المجــال 
المصرفــي، فــان علــى المؤسســات المصرفيــة ان تعمــل علــى االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات، والتــي يمكــن ان تــؤدي إلــى 
خلــق قيمــة مضافــة لــكل مــن المصــرف والعميــل، وعلــى الرغــم مــن ان النفقــات الموجهــة نحــو االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات 
تؤثــر علــى قــدرة المصــارف علــى المنافســة إال ان هــذه النفقــات  تســاهم فــي الحفــاظ علــى أو زيــادة القيمــة للمســاهمين مــن خــالل:

زيادة اإليرادات من خالل التوسع في أسواق جديدة، وعمالء جدد، ومنتجات وخدمات جديدة. 1-
استراتيجية اإلنتاج حيث يتم إجراء تحسينات في هيكل التكاليف واستخدام األصول. 2-

ويؤمــن القطــاع المصرفــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية بالتكنولوجيــا وقدرتهــا علــى مســاعدة المصــارف فــي االنطــالق 
والتحــول الســريع فاســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات علــى نطــاق واســع، حيــث كان إلدخــال اجهــزة الصــراف اآللــي اثــره االيجابــي 
علــى اداء المصــارف، إضافــة إلــى االســتخدام الموســع لتكنولوجيــا االتصــاالت والتــي ســاعدت علــى ســرعة اداء العمليــات وتقليــل 
الكلفــة مــن خــالل توظيــف اســتخدام االجهــزة الرقميــة المتقدمــة والحاســبات اإللكترونيــة التــي تــؤدي إلــى زيــادة فعاليــة وتحســين 
الخدمــات وبالتالــي زيــادة االربــاح باإلضافــة إلــى العديــد مــن الفوائــد مثــل ســهولة التعامــل والتعاقــد الخارجــي مــع المؤسســات الماليــة 
فــي جميــع انحــاء العالــم وتحســين الخدمــة حيــث كان لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت االثــر الكبيــر فــي تطــور الصناعــة 
المصرفيــة فــي المملكة،ومــن هنــا تأتــي هــذه الدراســة لمحاولــة التعــرف علــى اثــر االســتثمار واالعتمــاد علــى تكنولوجيــا المعلومــات 

علــى االداء المالــي للمصــارف الســعودية،
مشكلة الدراسة:

يســاعد اســتخدام تقنيــة المعلومــات المصــارف علــى إدارة المــوارد، والخبــرة التقنيــة، ورأس المــال؛ لــذا فــأن المصــارف تســعى 
ــا المعلومــات مــن أجــل تقديــم خدمــات جديــدة ومتميــزة، حيــث يالحــظ التزايــد المســتمر مــن قبــل  إلــى تعزيــز اســتخدام تكنولوجي
المؤسســات التمويليــة وخاصــة المصــارف فــي االعتمــاد علــى احــدث التكنولوجيــا فــي الترويــج وتقديــم الخدمــات اعتقــادا مــن قبــل 
هــذه المؤسســات ان اســتخدام التكنولوجيــا سيســاهم بشــكل مباشــر فــي تحســين الخدمــات وجودتهــا وبالتالــي زيــادة الحصــة الســوقية 
وبمــا يضمــن تحســين االداء المالــي لهــذه المؤسســات. يحــاول هــذا البحــث معرفــة إلــى اي مــدى يمكــن لالســتثمار فــي تكنولوجيــا 

المعلومــات)IT( مــن تعزيــز أداء المصــرف. لذلــك تكمــن مشــكلة البحــث فــي اإلجابــة علــى الســؤال التالــي:
هل االستثمار في  تكنولوجيا المعلومات  يؤدي إلى زيادة أداء المصارف في السعودية ؟

أهمية الدراسة:
تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا تلقــي الضــوء للمــرة األولــى )علــى حــد علــم الباحــث( علــى اثــر االســتثمار فــي تكنولوجيــا 
المعلومــات علــى االداء المالــي للمصــارف الســعودية، حيــث ونتيجــة للتطــورات التكنولوجيــة المتســارعة فــي الوقــت الحاضــر، 
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بــات مــن الضــروري علــى منظمــات األعمــال اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات، فــي مختلــف نشــاطاتها بهــدف مواكبــة التطــورات 
وتحديــث طرائــق العمــل فــي هــذه المنظمــات، وممــا الشــك فيــه أن المصــارف هــي أكثــر المنظمــات االقتصاديــة تأثــرًا واســتخدامًا 

للتكنولوجيــا نتيجــة لطبيعــة النشــاطات التــي تقــوم بهــا، ومــن هنــا فــأن هــذه الدراســة تكتســب أهميتهــا ألنهــا:
تسهم في إلقاء الضوء على درجة استخدام المصارف لتكنولوجيا المعلومات. 1-
تســاعد ادارات المصــارف مــن خــالل بيــان اهميــة االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات فــي تحســين نوعيــة الخدمــات  2-

وتحســين االداء المالــي لهــا
تساعد في توضيح الصورة عن ميزات استخدام تكنولوجيا المعلومات، 3-

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الي تحقيق عدد من األهداف وهي: 

معرفــة فيمــا إذا كان االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات يمكــن ان يــؤدي إلــى  تحســين األداء المصرفــي مقاســا  1-
)ROA( بالعائــد علــى الموجــودات

معرفــة فيمــا إذا كان االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات يمكــن ان يــؤدي إلــى تحســين األداء المصرفــي مقاســا بالعائــد  2-
)ROE( علــى حقــوق الملكيــة

فرضيات الدراسة:
الفرضيــة الرئيســية: ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائّيــة لالســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات علــى االداء المالــي 

الســعودية  للمصــارف 
وتنقسم هذه الفرضية إلى الفرضيات الفرعية التالية:

الفرضيــة االولــى: ال يوجــد اثــر ذو داللــة احصائيــة لالســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات علــى العائــد علــى الموجــودات 	 
لدى المصارف الســعودية المدرجة في الســوق المالي.

ــة: ال يوجــد اثــر ذو داللــة احصائيــة لالســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات علــى العائــد علــى حقــوق 	  ــة الثاني الفرضي
الملكيــة لــدى المصــارف الســعودية المدرجــة فــي الســوق المالــي.

االطار النظري:
كثــر فــي اآلونــة األخيــرة الحديــث عــن مــدى قــدرة القطاعــات االقتصادّيــة المختلفــة علــى مواكبــة المســتجدات فــي عالــم 
التكنولوجيــا واألعمــال، ومنهــا مواكبــة التطــورات الهائلــة التــي تحــدث فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات، ولعــّل المصــارف هــي 
مــن أكثــر القطاعــات االقتصادّيــة حيويــة واســتقطابًا لــكل مــا هــو جديــد، مّمــا يعينهــا علــى أداء أعمالهــا، وتحصيــن ذاتهــا مــن أّي 
خــراج البيانــات  تهديــد، تشــمل تكنولوجيــا المعلومــات جميــع أشــكال التكنولوجيــا المســتخدمة فــي إيجــاد، وتخزيــن، ومعالجــة، واإ

وتبادلهــا، وتشــمل ثالثــة عناصــر هــي: 
أواًل- البنيــة التحيــة مــن التجهيــزات؛ كالمبانــي ومــزودات الطاقــة، وغيرهــا، والبنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات مــن 

المعــّدات واألجهــزة الطرفيــة، والشــبكات الداخليــة ومعــدات اإلدخــال واإلخــراج، 
ثانًيا- البرمجيات والتطبيقات؛ كأنظمة التشغيل، والبرامج المختلفة، ونظم الرقابة، 

.)Bivens & Vanzante,2001( ثالًثا- اإلنترنت التي تسهل جمع وتراسل البيانات
ويبيــن )Whitten et al., )2004: 12  أن “المعلومــات هــي عبــارة عــن تنظيــم لألشــخاص، والبيانــات، والعمليــات، 
وتكنولوجيــا المعلومــات والتــي تتفاعــل لجمــع ومعالجــة وتخزيــن وتوفيــر المعلومــات الالزمــة لدعــم المنظمــة “، حيــث يشــير إلــى 
أن نظــام المعلومــات هــو ترتيــب للمجموعــات، والبيانــات والعمليــات و التكنولوجيــا التــي تعمــل معــا لتجميــع ومعالجــة وتخزيــن 
وتوفيــر المعلومــات الالزمــة لتعزيــز و تســريع عمليــة اتخــاذ القــرار، وقــد أدى تقــدم التكنولوجيــا وأدوات جمــع المعلومــات واألنظمــة 
إلــى ثــورة فــي مجــال إدارة الخدمــات المصرفيــة، فلــم يقتصــر دورهــا علــى تحســين الخدمــات المصرفيــة الحاليــة فقــط، وانمــا اعتبــرت 
مصــدرا لكثيــر مــن الخدمــات المصرفيــة الجديــدة، كمــا فتحــت أنظمــة المعلومــات وأنظمــة قواعــد البيانــات المجــال لقطــاع كامــل 
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وجديــد مــن الخدمــات المصرفيــة والتكنولوجيــا الجديــدة المتطــورة، وخصوصــًا فــي مجــال المعلومــات التــي بدورهــا أضافــت كل 
مــا هــو جديــد للمفهــوم الحديــث لتســويق الخدمــة الجديــدة، األمــر الــذي اســتوجب إلــى مجــاراة  إيصــال تلــك المفاهيــم الجديــدة 
إلــى العمــالء وتدريبهــم وتعليمهــم علــى كيفيــة اســتخدام تلــك الخدمــات، كخدمــة الصــراف اآللــي والمصــرف الناطــق وغيرهــا  مــن 

الخدمــات )االســرج، 2016(.
وهنــا البــد مــن االشــارة إلــى ان هنــاك فــرق واســع بيــن تنفيــذ مختلــف العمليــات باســتخدام الــورق إذا مــا قــورن باســتخدام 
الوســائل اإللكترونيــة مــن جهــة أخــرى، وكذلــك وجــود فــرق كبيــر فــي التكاليــف، فعلــى ســبيل المثــال نجــد أن اســتخدام الوســائل 
اإللكترونيــة فــي تنفيــذ مختلــف مراحــل صــرف الشــيكات، يخفــض التكاليــف الخاصــة بهــذه العمليــة إلــى أدنــى حــد ممكــن، مقارنــة 
باســتخدام الطــرق التقليديــة التــي تعتمــد علــى اســتخدام الــورق، فضــاًل عــن ذلــك فــإن التكنولوجيــا تعمــل علــى تطويــر الخدمــات 
المصرفيــة ورفــع كفاءتهــا نتيجــة اســتخدام أنظمــة الحاســوب المتطــورة التــي يمكــن مــن خاللهــا إيجــاد خدمــة أو مجموعــة مــن 
الخدمــات المصرفيــة )Bauer, H. H, Hammerschmidt, 2005(، فضــاًل عــن أن اســتخدام أنظمــة اتصــاالت متطــورة بيــن 
المصــارف بمختلــف فروعهــا مــن جهــة، ونقــاط توزيــع تلــك الخدمــات مــن شــأنه أن يعمــل علــى تخفيــض تكاليــف هــذه الخدمــات 
المصرفيــة المتطــورة، ويمكــن القــول إن اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة يوفــر للمصــارف الفــرص لتحقيــق الميــزات اآلتيــة )قاســم 

والعلــي 2012(:
تستطيع المصارف من خالل استخدام التكنولوجيا تطوير خدمات مصرفية جديدة ألسواقها الحالية والمستقبلية، 1-
تستطيع المصارف أن تقوم بتطوير تطبيقات جديدة للخدمات المصرفية الحالية التي تقدمها لعمالئها، 2-
تساعد التكنولوجيا الحديثة على تحسين نوعية الخدمات المصرفية، 3-
تساعد التكنولوجيا الحديثة على تخفيض تكلفة الخدمات المصرفية الموجودة، 4-

والن المصــارف ال تكبــر إال بإضافــة زبائــن ومتعامليــن جــدد، وهــو مــا يتطلــب مــن المصــرف التوســع وال هــذا يحصــل 
التوســع عــادًة إال بتكبــد تكاليــف إضافيــة فقــد حّلــت تقنيــات الحاســبات اإللكترونيــة المطــورة هــذه المشــكلة، وقــد ّدلــت الدراســات 
المنجــزة فــي الســنوات األخيــرة أن تكنولوجيــا المصــارف المطبقــة لــدى المصــارف المســتخدمة لهــا، قــد أدت إلــى جــذب متواصــل 
لزبائــن جــدد، وخفــض فــي تكاليــف الخدمــة المصرفيــة إلــى حــد بعيــد، حتــى أصبــح اإلنفــاق المتواصــل علــى التكنولوجيــا لــدى 
المصــارف الكبيــرة يــؤدي إلــى جنــي متزايــد لألربــاح، وبــات علــى المصــارف األخــرى لكــي تبقــى فــي دائــرة التنافــس أن تنتهــج 
الســبل نفســها، إن التكنولوجيــا لــم تغيــر مــن الوظائــف التقليديــة للمصــارف، كالودائــع والقــروض والتحويــل واالعتمــادات … الــخ، 
لكــن الــذي تغيــر هــو أســلوب ممارســة هــذه الوظائــف وكيفيــة إيصــال الخدمــة إلــى الزبائــن فــي جــو محتــدم مــن التنافــس والمخاطــرة، 
لقــد أعطــت التكنولوجيــا للمصــارف قــدرة اضافيــة فــي إمكانيــة التوســع والتنــوع فــي الخدمــات وفــي تطويــر كفــاءة العمليــات، وفــي 
ســرعة اتخاذ القرار وفي الرقابة، فلم يعد فتح الفروع الجديدة على الســياق التقليدي بشــكله كالســابق، إذ عوضت االســتخدامات 
التكنولوجيــة عــن ذلــك، وصــارت الحاجــة إلــى الخدمــة المصرفيــة فــي منطقــة مــا تحــل عــن طريــق األنظمــة اإللكترونيــة واألجهــزة 
المربوطــة بهــا المكلفــة بــأداء الوظائــف التــي تســتخدم أدوات تقنيــة متعــددة تتيــح الربــط المتصــل والفــوري بالفــروع والمصــارف فــي 

المناطــق األخــرى داخــل البلــد وخارجه)عاشــور، 2000(.
ويجــدر بالمصــرف القائــم الــذي يســعى الســتخدام التكنولوجيــا المصرفيــة فــي أعمــال فروعــه أن ال يتصــور بــأن المشــكلة 
نمــا ال بــد أن يســبق ذلــك الخيــار تحديــد لحاجتــه علــى أســاس  األساســية هــي فقــط إيجــاد التمويــل للحصــول علــى تلــك الصناعــة، واإ

قيامــه بإنجــاز عــدد مــن الخطــوات المهمــة :

 إعــادة هندســة تنظيــم الفــروع القائمــة والوظائــف الحاليــة، بحيــث يجعــل الفــروع نوافــذ للبنــك ككل، وليســت وحــدات  1-
مســتقلة عــن بعضهــا تتعامــل فيمــا بينهــا كالمصــارف المراســلة، ويدخــل فــي هــذا البــاب التحديــد للوظائــف واألعمــال، 
وخلــق قاعــدة للبيانــات والمعلومــات مبنيــة علــى أســاس الربــط الشــبكي للفــروع العاملــة جميعهــا، وتأهيــل الموظفيــن 
وتطويــر اســتعدادهم لتأديــة أعمالهــم وكأنهــم موظفــو مبيعــات، مهمتهــم األساســية هــي تســويق الخدمــات إلــى الجمهــور،

 اختيــار المالئــم مــن األنظمــة اإللكترونيــة والبرامــج المكتوبــة، إمــا بتطويرهــا بجهــود الفنييــن والمصرفييــن مــن داخــل  2-
المصــرف أو بشــرائها مــن المنتجيــن لهــا كســلعة جاهــزة،

كمــا ال بــد مــن ان يراعــى فــي اختيــار األجهــزة التــي يجــري بواســطتها تنفيــذ النظــام، عامــل المرونــة الــذي يســمح باالســتخدام 
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متعــدد األغــراض والتــي معــه تســتوعب التوســع الالحــق فــي أعمــال خدمــة الزبائــن والمتعامليــن، كمــا يدخــل فــي قــرار االختيــار 
بالطبــع كلفــة هــذه األجهــزة وشــروط تســليمها للمصــرف، ثــم يجــري اختيــار تقنيــات االتصــال بالزبــون عبــر نقــاط الخدمــة الطرفيــة 
مثــل أجهــزة والبطاقــات البالســتيكية والبطاقــات الذكيــة أو عبــر شــبكة اإلنترنــت، وعبــر الصــراف اآللــي )ATM( ذلــك أن هــذه 

اآلليــات تســتهدف القيــام بخدمــة الزبــون علــى أســاس متصــل وفــوري وعلــى نطــاق المصــرف ككل.

ومــن هنــا يالحــظ ان تكنولوجيــا المعلومــات تســاهم فــي تطويــر الثقافــة، واإلنتــاج، والرخــاء االقتصــادي للمجتمعــات، فهــي 
نتــاج الثــروة )الخــوري، 1998( لــذا فــإّن االقتصادييــن يســعون إلــى إدخــال عامــل  ذات أهمّيــة بالغــة فــي الصناعــة، والتصميــم، واإ
المعرفــة فــي نظريــات التنميــة، فالعالقــة بيــن الّتنميــة وتوليــد المعلومــات واســتخدامها أصبــح واضحــًا؛ إذ تــدّل اإلحصائيــات أّن 
أكثــر مــن 50% مــن الناتــج اإلجمالــي فــي الــدول المتقّدمــة يبنــى علــى المعرفــة، وهكــذا أصبــح االســتثمار فــي مجــال تكنولوجيــا 
المعلومــات أحــد عوامــل اإلنتــاج؛ فهــو يزيــد مــن اإلنتاجيــة وكذلــك فــرص العمــل )الخــوري، 1998(، وكمــا إّن توظيــف تكنولوجيــا 
ــادة ملموســة فــي مفــردات الكفــاءة التشــغيلية مــن ناحيــة، إال إّن  ــة أدى إلــى زي المعلومــات فــي عمــل قطــاع الصناعــة المصرفّي
التوظيــف الكثيــف لتكنولوجيــا المعلومــات ارتبــط بزيــادة مســتويات المخاطــرة المتأتّيــة فــي أغلبهــا مــن الطبيعــة التكنولوجيــة الجديــدة 

لنظــم المعلومــات الموظفــة.

الدراسات السابقة:
المالــي  فــي تكنولوجيــا المعلومــات علــى االداء  اثــر االســتثمار  التــي تناولــت موضــوع  أجريــت العديــد مــن الدراســات 
للشــركات،  وفيمــا يلــي اســتعراض ألهــم الدراســات العربيــة واألجنبيــة التــي تخــص الموضــوع، وذلــك لالســتفادة منهــا لتعزيــز 

اإلطــار النظــري للدراســة الحاليــة والنمــاذج التــي اســتخدمتها والنتائــج التــي توصلــت إليهــا:

دراســة )Daoud et al. )2015، هدفــت إلــى بيــان العالقــة بيــن تكنولوجيــا المعلومــات واألربــاح فــي القطــاع المصرفــي 
األردنــي. وقــد اســتخدم الباحثــون أســلوب المســح فــي جمــع البيانــات حيــث كان المتغيــر التابــع هــو أداء المصــرف والمتغيــرات 
المســتقلة هــي مســتويات تكنولوجيــا المعلومــات والمتغيــرات الضابطــة هــي موجــودات المصــرف وحجــم تكنولوجيــا المعلومــات، 
وكانــت نتائــج الدراســة االفتراضــات علــى النحــو التالــي: هنــاك عالقــة إيجابيــة بيــن أداء المصــارف األردنيــة وكل مســتوى مــن 
مســتويات تكنولوجيــا المعلومــات. وهنــاك عالقــة موجبــة بيــن االداء ومســتويات تكنولوجيــا المعلومــات للمصــارف الكبيــرة مقارنــة 
مــع المصــارف الصغيــرة وهنالــك فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α = 0.05( بيــن متوســطات اســتجابات مــن عينــة 
الدراســة علــى تطبيــق تكنولوجيــا المعلومــات فــي المصــارف األردنيــة، التــي تعــزى إلــى متغيــر حجــم )األصــول( ولصالــح األصــول 
)كبيــر(. هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α = 0.05( بيــن متوســط اســتجابات عينــة الدراســة، تعــزى لمتغيــر 

مســتويات تكنولوجيــا المعلومــات.

دراســة )Al-Azzawi and Altmimi )2015 هدفــت إلــى تقييــم تأثيــر االســتثمار فــي المعلومــات علــى ربحيــة وأداء 
المصــارف التجاريــة األردنيــة، مــن جانــب ان التكنولوجيــا تســاعد علــى تحســين المبيعــات أو أنهــا تســاعد علــى خفــض نفقــات 
التشــغيل اإلجماليــة. للوصــول إلــى هــذا الهــدف، اســتخدم الباحثــون دالــة Douglas production function	Cobb  لقيــاس 
هــذه التأثيــرات. واســتخدموا العائــد علــى األصــول والعائــد علــى حقــوق المســاهمين مكقاييــس للربحيــة وباســتخدام البيانــات الســنوية 
للفتــرة 2006-2013، تــم التوصــل الدراســة إلــى ان هنــاك تأثيــر إيجابــي لالســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات علــى ربحيــة وأداء 

المصــارف التجاريــة األردنيــة.
دراســة )Khrawish and Al-Sa’di )2011  هدفــت إلــى اختبــار تأثيــر الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة التــي 
تقدمهــا المصــارف علــى شــبكة االنترنــت علــى ربحيــة هــذه المصــارف خــالل الفتــرة 2000-2009، تكونــت عينــة الدراســة مــن 
جميــع المصــارف المحليــة فــي األردن إلــى وقــد قســمت المصــارف إلــى ثــالث مجموعــات : مجموعــة مقدمــي الخدمــات بــدون 
اســتخدام اإلنترنــت، ومجموعــة تبنــت الخدمــات عــن طريــق االنترنــت حديثــا، ومجموعــة األوائــل باســتخدام اإلنترنــت، وتــم اســتخدام 
مجموعــة مــن النســب، وهــذه النســب هــي العائــد علــى الموجــودات، العائــد علــى حقــوق المســاهمين هامــش الفائــدة باعتبارهــا 
مقاييس الربحية، وتشــمل النســب األخرى المســتخدمة كمتغيرات مســتقلة وهي: الحصة الســوقية، نســبة التكاليف العامة، ونســبة 
الودائــع / األصــول، و القــروض / األصــول، تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار الختبــار أثــر الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة علــى 
الربحيــة، أظهــر تحليــل االنحــدار أنــه ليــس هنــاك تأثيــر كبيــر للخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة علــى ربحيــة المصــارف لمجموعــة 
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المصــارف المقدمــة لهــذه الخدمــات حديثــا مــن حيــث العائــد علــى الموجــودات، والعائــد علــى حقــوق المســاهمين، كمــا ان نتائــج 
الدراســة بينــت ان النفقــات العاليــة والتكاليــف المرتبطــة بتطبيــق هــذه الخدمــات، علــى عكــس هامــش الفائــدة، تتأثــر بشــكل كبيــر 

بالخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة. 
اثــر االســتثمار فــي تكنولوجيــا  إلــى دراســة الربحيــة مــن خــالل التعــرف علــى  دراســة )Sangjoon )2008 هدفــت 
المعلومات على االداء اإلداري للمصارف المحلية الكورية، خالل الفترة 1991-2001 وذلك باستخدام بيانات مقطعية لـ26 
مصرف،بينــت نتائــج الدراســة بــان االســتثمار بتكنولوجيــا المعلومــات كان لــه اثــر ايجابــي وقــوي علــى عائــد المصــارف وخاصــة 
فــي المصــارف الكبيــرة مقارنــة مــع المصــارف الصغيــرة، باإلضافــة إلــى ان االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات كان لــه االثــر 

الكبيــر علــى الربحيــة فــي المصــارف الــت تقــدم قــروض للشــركات مقارنــة مــع المصــارف التــي تقــدم قــروض لألفــراد.
دراســة )Luca and Giorgio )2007 هدفت إلى بيان أثر االســتثمار في تكنولوجيا المعلومات على القطاع المالي 
للمصــارف االيطاليــة، وذلــك باســتخدام البيانــات المقطعيــة لـــــ 600 بنــك خــالل الفتــرة 1989-2000، وقــد بينــت نتائــج الدراســة 
بــان التكاليــف واالربــاح ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بتراكــم االســتثمار بتكنولوجيــا المعلومــات، وان المصــارف التــي تســتثمر بكثافــة 
فــي تكنولوجيــا المعلومــات تكــون اكثــر كفــاءة وفاعليــة، كمــا بينــت ان معــدل االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات فــي صناعــة 

المصــارف االيطاليــة تــراوح مــا بيــن 1.3% إلــى 1.8 ســنويا. 
دراســة )2005( Kozak حيــث قــام بتحليــل قيمــة العائــد علــى الموجــودات )ROA( خــالل الفتــرة مــن 1992- 2003 
لمجموعــة مــن المصــارف فــي الواليــات المتحــدة، بينــت نتائــج الدراســة ان قيمــة العائــد علــى الموجــودات بالنســبة لقطــاع المصــارف 
فــي للواليــات المتحــدة، قــد ســجل زيــادة المصــارف بنســبة 51 فــي المئــة. وكان الســبب ان التحســينات فــي تكنولوجيــا المعلومــات، 
مــع شــبكة واســعة ومتنوعــة مــن الخدمــات التــي قدمتهــا المصــارف ســاعدت علــى تحقيــق إيــرادات إضافيــة، وبنفــس الوقــت تــم 
تحقيــق تخفيضــات كبيــرة فــي التكاليــف. وهــذا يعنــي أن تقديــم خدمــات مصرفيــة متعــددة يتطلــب اســتثمارات كبيــرة فــي تكنولوجيــا 

المعلومات. 
دراســة )Ovia, J, )2005 هدفــت إلــى معرفــة أثــر االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات علــى العائــد علــى موجــودات فــي 
قطــاع المصــارف فــي نيجيريــا خــالل الفتــرة 2000-2010، وذلــك باســتخدام المتغيــر المســتقل بدائــل )MIS( والتــي تتكــون مــن 
االســتثمار في البرمجيات واألجهزة، وعدد أجهزة الصراف اآللي، في حين تم اســتخدام العائد على الموجودات كمقياس لألداء 
المالــي للمصــارف، وقــد تــم االعتمــاد علــى بيانــات القوائــم الماليــة لمصــارف عينــة الدراســة والمدرجــة فــي البورصــة النيجيريــة 
)NSE(، وقــد تــم تحليــل البيانــات باســتخدام االنحــدار المتعــدد، وقــد بينــت نتائــج الدراســة ان عناصــر تكنولوجيــا المعلومــات 
)MIS( المتمثلــة بالبرمجيــات واألجهــزة، و عــدد أجهــزة الصــراف اآللــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى األداء المالــي للمصــارف مقاســا 
بالعائــد علــى الموجــودات )ROA(، وقدمــت الدراســة عــدد مــن التوصيــات اهمهــا أن علــى المصــارف زيــادة االســتثمار فــي 

البرمجيــات واألجهــزة وأجهــزة الصــراف اآللــي التــي تعــزز نظــم إدارة المعلومــات الخاصــة بهــم )MIS( والربحيــة لديهــا.
دراســة )Shu and Strassmann )2005، وهدفــت إلــى التحقــق فيمــا إذا كان لالســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات 
تأثيــر علــى ربحيــة المصــارف فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة وتناولــت الدراســة بيانــات عــن كافــة المصــارف الكبيــرة  فــي امريكيــا 
للفتــرة )1989- 1997( وتناولــت ميزانيــة االنفــاق علــى تكنولوجيــا المعلومــات IT فــي هــذه المصــارف مــن خــالل مقارنــة الفوائــد 
البنكيــة، والمصروفــات مــن غيــر الفوائــد البنكيــة، وتكلفــة العامليــن وغيرهــا لتلــك الفتــرة وتوصلــت الدراســة إلــى أن اإلنفــاق علــى 

التكنولوجيــا كان مــن اكثــر المتغيــرات التــي ســاهمت فــي ربحيــة المصــارف االمريكيــة خــالل تلــك الفتــرة.
دراســة )Holden et al. )2004، هدفــت إلــى التحقــق فيمــا إذا كان االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات لــه تأثيــر 
علــى ربحيــة المصــارف فــي المملكــة المتحــدة خــالل الفتــرة 1976-1996. وقــد بينــت النتائــج انــه مــن بيــن العوامــل األخــرى 
التــي اســتخدمت فــي العديــد مــن الدراســات كان عــدد أجهــزة الصــراف اآللــي المســتخدمة مــن قبــل المصــرف لــه التأثيــر اإليجابــي 
االكبــر علــى ربحيــة المصــارف. حيــث ان هــذه أجهــزة الصــراف اآللــي تســاعد علــى توفيــر الخدمــات بتكلفــة أقــل، ممــا يســاعد 
علــى تحســين ربحيــة المصــارف. كمــا بينــت النتائــج أن بعــض المصــارف تولــد المزيــد مــن العائــدات عــن طريــق وضــع رســوم 

الســتخدام أجهــزة الصــراف اآللــي.
 ،)IT( المعلومــات فــي تكنولوجيــا  بيــن مســتوى االســتثمار  إلــى  بحــث العالقــة  دراســة )Berger, 2003( وهدفــت 
واســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات، واإلدراك والوعــي بتكنولوجيــا المعلومــات، و تكنولوجيــا المعلومــات فــي عمليــة صنــع القــرار، 
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والتوجــه نحــو المســتقبل، والتوجــه التكنولوجيــا وأداء الشــركات فــي بيئــة تنافســية شــاملة، ووفقــا لهــذا الهــدف، ومــن خــالل البحــث 
فــي األدبيــات ذات الصلــة، تــم تطويــر نمــوذج البحــث وفرضياتــه، اعتمــدت الدراســة علــى بيانــات عينــة مــن مختلــف الشــركات 
الوطنيــة والمتعــددة الجنســيات فــي تركيــا،  حيــث شــملت عينــة الدراســة 158 شــركة حيــث تــم توزيــع اســتبيان علــى هــذه الشــركات 
المدرجــة فــي بورصــة اســطنبول وأظهــرت نتائــج هــذه الدراســة أن االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات هــي مكــون أساســي مــن 
مكونــات أداء الشــركات، فــإذا قامــت الشــركات بــإدارة االســتثمار بتكنولوجيــا المعلومــات بنجــاح، فــان ذلــك ســوف يــؤدي إلــى 

تحســين أداء الشــركة بشــكل افضــل. 
دراســة عبدالكريــم،  نصــر والعالونــه )2009( والتــي  هدفــت إلــى اختبــار أثــر االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات 
علــى األداء المالــي للشــركة وذلــك وفقــًا لمقاييــس األداء المحاســبية التقليديــة العائــد علــى األصــول )ROA(، العائــد علــى حقــوق 
الملكيــة )ROE(، والعائــد علــى المبيعــات )ROS(، و)نمــو المبيعــات( والقيمــة الســوقية للشــركة التــي تــم احتســابها وفقــًا لنمــوذج 
Tobin’s q، وشــملت الدراســة عينــة مــن 22 شــركة مــن الشــركات المســاهمة العامــة المدرجــة فــي ســوق فلســطين لــألوراق 
الماليــة، بعــد تحقيقهــا لشــروط معينــة خــالل فتــرة الدراســة )1998-2003(. وتــم اســتخدام نمــاذج االنحــدار لتحليــل البيانــات. 
وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود أثــر لالســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات علــى مقاييــس األداء المحاســبية: العائــد علــى األصــول 
)ROA(، العائــد علــى حقــوق الملكيــة )ROE(، العائــد علــى المبيعــات )ROS(، معــدل نمــو المبيعــات وأن هــذا األثــر يظهــر 
خــالل ســنتين علــى األقــل مــن ســنة اإلنفــاق. وأن هنــاك أثــرًا لالســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات علــى القيمــة الســوقية للشــركة. 
دراســة حمــدان وعناســوة )2012( والتــي هدفــت إلــى دراســة أثــر هيــكل الملكيــة علــى مســتوى االســتثمار فــي تكنولوجيــا 
المعلومــات فــي تحســين اداء المصــارف فــي ســوق عمــان المالــي عــن الفتــرة 2003- 2008. وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود أثــر 
لهيــكل الملكيــة فــي  االســتثمار بالبرمجيــات واالجهــزة واجهــزة الصــرف  ووجــود اثــر ايجابــي لمســتوى االســتثمار فــي تكنولوجيــا 
المعلومــات فــي القيمــة الســوقية المضافــة  والعائــد علــى الســهم  والعائــد علــى األصــول )ROA(، ولــم يظهــر اثــرا علــى العائــد 

علــى االســتثمار. 
يالحــظ مــن الدراســات الســابقة انهــا إلــى نتائــج متنوعــة وباســتخدام منهجيــات مختلفــة، لذلــك تأتــي هــذه الدراســة لتســهم 
فــي األدبيــات الحاليــة فــي هــذا المجــال، مــن خــالل توفيــر األدلــة التجريبيــة بشــأن آثــر االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات فــي 
أداء المصــارف فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وهــي بذلــك تعتبــر واحــدة مــن المحــاوالت لتمهيــد الطريــق لمزيــد مــن الدراســات 
مــن قبــل كل مــن العامليــن فــي القطــاع المصرفــي الســعودي واألوســاط األكاديميــة، وســوف تمكــن نتائــج هــذه الدراســة الباحثيــن 
والمســتثمرين ومــدراء تكنولوجيــا المعلومــات علــى تبريــر إنفــاق المــوارد الماليــة علــى التكنولوجيــا، فضــال عــن تخطيــط ورســم وتنفيــذ 

وتقييــم اســتراتيجيات تكنولوجيــا المعلومــات فــي القطــاع المصرفــي.
منهجية الدراسة:

يهــدف هــذا الجــزء مــن الدراســة إلــى تحديــد مجتمــع وعينــة الدراســة، وبنــاء نماذجهــا التــي تهــدف إلــى قيــاس العالقــات 
المختلفــة فيهــا، وكذلــك أســاليب اختبــار هــذه النمــاذج،

اسلوب جمع البيانات:
ســيتم جمــع البيــات مــن البيانــات الثانويــة وهــي البيانــات المتمثلــة فــي الدراســات والبحــوث الســابقة والمراجــع )األجنبيــة 
والعربيــة( ذات االرتبــاط بموضــوع الدراســة والمتمثــل بأثــر االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات علــى االداء المالــي للمصــارف 
الســعودية، باإلضافــة إلــى القوائــم الماليــة والمنشــورة علــى موقــع الســوق المالــي الســعودي )تــداول( باإلضافــة إلــى التقاريــر 

الســنوية، وكذلــك التقاريــر الخاصــة بتلــك المصــارف والمتوفــرة فــي مواقــع االنترنــت.
مجتمع وعينة الّدراسة:

يتمثــل مجتمــع الّدراســة فــي المصــارف المدرجــة فــي الســوق الســعودي لــألوراق المالّيــة، أّمــا العينــة فإنهــا تتمثّــل فــي 
تكنولوجيــا  فــي  للّدراســة وهــي: اإلفصــاح عــن حجــم االســتثمار  البيانــات الضروريــة  لهــا  تتوافــر  التــي  المصــارف جميعهــا، 
المعلومــات، والمتغّيــرات األخــرى ذات العالقــة، وقــد بلــغ عــدد المصــارف احــد عشــر بنــكًا للفتــرة  2006-2012 باســتثناء 

مصــرف االنمــاء حيــث ان بيانــات المصــرف تبــدأ مــن عــام 2009.
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نموذج الدراسة:
يظهــر الشــكل رقــم )1( متغيــرات الّدراســة المســتقّلة، والضابطــة، والّتابعــة؛ إذ يشــمل المتغّيــر المســتقّل بعــض مؤشــرات 
مســتوى االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات الــذي يشــمل: االســتثمار فــي األجهــزة، واالســتثمار فــي البرمجيــات، وأجهــزة 
الصــراف اآللــي، حيــث ســيتم قيــاس تأثيــر مســتوى االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات بعواملــه المختلفــة المشــار إليهــا أعــاله 
علــى مؤشــرات األداء المصرفــي المتمّثلــة فــي: العائــد علــى الموجــودات، والعائــد علــى حقــوق الملكيــة، وقــد تــّم إضافــة متغيريــن 

ضابطيــن همــا: حجــم المصــرف، ونســبة الودائــع إلــى الموجــودات.

الشكل رقم)1( متغيرات الدراسة

أمــا نمــوذج الدراســة الــذي يهــدف إلــى قيــاس العالقــات بيــن المتغيــرات المســتقلة والمتغيــرات الضابطــة والمتغيــرات  التابعــة  
فهــو كالتالــي:

Fin Perf, = α + β1 log software + β2log hardware +β3 log ATM +log Size+ Deposit+ µ
وحيث إّن هناك مؤشرين ألداء المصارف فانه سيتّم بناء نموذج لكّل مؤشر من هذه المؤشرات كما يلي:

ROAit = α + β1 log software + β2log hardware +β3 log ATM +log Size+ Deposit+ µ ……,,)1(
ROEit = α + β1 log software + β2log hardware +β3 log ATM +log Size+ Deposit+ µ ……,)2(

حيث ان:
t  في السنة i متغير تابع يعبر عن العائد على الموجودات للمصرف : ROAit

 t في السنة i متغير تابع يعبر عن العائد على حقوق الملكية للمصرف : ROEit
المتغيرات المستقلة:

t في السنة i متغير مستقل يعبر عن اللوغاريتم الطبيعي لالستثمار في البرمجيات للمصرف :Log Software
t في السنة i متغير مستقل يعبر عن اللوغاريتم الطبيعي لالستثمار في االجهزة للمصرف :Log Hardware
t في السنة i متغير مستقل يعبر عن اللوغاريتم الطبيعي لعدد اجهزة الصراف االلي للمصرف :Log ATM

t في السنة i متغير مستقل يعبر عن اللوغاريتم الطبيعي لحجم للمصرف :Log Size
t في السنة i متغير مستقل يعبر عن نسبة الودائع إلى الموجودات للمصرف :Deposit

µ: حد الخطأ العشوائي



املجلة العربية لإلدارة، مج 37، ع1 - مارس )آذار( 2017

215

عرض وتحليل النتائج:
يســتعرض هــذا الجــزء مــن البحــث نتائــج التحليــل االحصائــي واختبــار الفرضيــات وذلــك علــى قســمين، القســم األول يشــمل 

االحصــاء الوصفــي، والقســم الثانــي يشــمل مناقشــة واختبــار الفرضيــات.
تحليل النتائج:

اإلحصائيات الوصفية
راســية )المتغيــرات الّتابعــة والمتغيــرات المســتقلة( خــالل فتــرة  يبيــن الجــدول رقــم )2( اإلحصائيــات الوصفيــة لمتغيــرات الدِّ
ن أعلــى قيمــة  راســة )2006م – 2012م (، وقــد تبيــن مــن الجــدول بــأن متوســط العائــد علــى الموجــودات يبلــغ )4.70( واإ الدِّ
وصــل إليهــا )9.56(، بينمــا بلــغ متوســط العائــد علــى حقــوق الملكيــة وهــو المتغيــر اآلخــر لقيــاس اداء المصــارف )11.7( 
وأعلــى قيمــة وصــل إليهــا )14.07(، وهــذا يــدل علــى أنَّ المصــارف تحقــق عائــدًا أعلــى لصالــح المــالك مقارنــًة مــع العائــد علــى 
الموجــودات، كمــا بلــغ متوســط عــدد اجهــزة الصــراف باخــذ اللوغاريتــم لطبيعــي )3.974( وأعلــى قيمــة بلغــت )4.10(، أمــا 
متوســط اللوغاريتــم لطبيعــي لالســتثمار باألجهــزة والمعــدات فقــد بلــغ )7.06( وأعلــى قيمــة بلغــت )7.125(، وأمــا فيمــا يتعلــق 
بمتغيــر االســتثمار فــي البرمجيــات فقــد بلــغ متوســطها )6.851( وأعلــى قيمــة وصلــت إليهــا بلغــت )6.93(، وفيمــا يتعلــق بنســبة 
الودائــع إلــى الموجــودات، فقــد بلــغ متوســط هــذا المتغيــر)0.46%( وأعلــى قيمــة بلغــت )0.649%(، وأمــا حجــم المصــرف فقــد 

بلــغ المتوســط )17.84( وأعلــى قيمــة بلغــت )19.03(.

جدول )2(  
راسة )الّتابعة والمستقلة( للفترة 2012-2006 اإلحصائيات الوصفية لمتغيرات الدِّ

نسبة 
الودائع/

الموجودات

حجم 
ف

صر
الم

اجهزة 
ف 

صرا
ال

االلي

االستثمار 
في االجهزة 

والمعدات

االستثمار 
في 

البرمجيات

العائد على 
الموجودات

العائد عل 
حقوق 
الملكية

0.46 17.84 3.974 7.06 6.851 4.70 11.70 الوسط
0.49 17.96 3.997 7.059 6.85 5.23 12.44 الوسيط

0.176 0.763 0.113 0.049 0.037 1.88 8.51 االنحراف 
المعياري

0.649 19.03 4.10 7.125 6.93 9.56 14.07 أعلى قيمة
0.002 15.44 3.78 7 6.53 0.09 0.61 أدنى قيمة

77 77 77 77 77 77 77 عدد 
المشاهدات

تحليل واختبار النتائج:
قبــل القيــام بتطبيــق تحليــل االنحــدار الختبــار فرضيــات الدراســة تــم إجــراء بعــض االختبــارات لضمــان مالئمــة بيانــات 
الدراســة الفتراضــات تحليــل االنحــدار حيــث تــم التأكــد مــن عــدم وجــود ارتبــاط عــاٍل بيــن المتغيــرات المســتقلة مــن خــالل اســتخدام 
 Variance Inflation Factor وذلــك باحتســاب معامــل تضخــم التبايــن  Multicollinearity Test اختبــار التداخــل الخطــي
)VIF( للمتغيــرات المســتقلة، مــع األخــذ باالعتبــار أن تزيــد قيمــة التبايــن المســموح بــه عــن )0.05( وعــدم تخطــي معامــل تضخــم 
التبايــن القيمــة )Gujarati, 1988( )10(. كمــا تــم احتســاب معامــل االلتــواء Skewness لمتغيــرات الدراســة للتأكــد مــن إتبــاع 
 Doane &( )1( البيانــات التوزيــع الطبيعــي مــع مراعــاة أن البيانــات تتبــع هــذا التوزيــع إذا كانــت قيمــة معامــل االلتــواء تقــل عــن
Seward, 2011(،. ويتبيــن مــن الجــدول رقــم )3( الــذي يلخــص االختبــارات المذكــورة، أن قيــم اختبــار التبايــن المســموح تراوحــت 
بيــن )0.318- 0.461(، وهــي اكبــر مــن )0.05(، فضــال عــن أن قيــم اختبــار معامــل تضخــم التبايــن كانــت اقــل مــن )10( إذ 
تراوحت بين )2.130- 3.548(، مما يدل على عدم وجود ارتباط عاٍل بين المتغيرات المستقلة. كما كانت قيم معامل االلتواء 

اقــل مــن )1( األمــر الــذي يؤكــد التوزيــع الطبيعــي للبيانــات.
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جدول رقم )3(
نتائج اختبار معامل تضخم التباين وااللتواء

معامل االلتواء )Skewness(معامل تضخم التباين )VIF(المتغيرات المستقلة
3.5480.893االستثمار في البرمجيات

2.1300.497االستثمار في االجهزة والمعدات
2.2830.642اجهزة الصراف االلي

3.0150.156حجم المصرف
2.2810.356نسبة الودائع إلى الموجودات

المتغير التابع
0.253العائد على الموجودات

0.324العائد على حقوق الملكية

يبيــن الجــدول رقــم )4( يبيــن نتائــج االرتبــاط بيــن كل مــن المتغيــرات المســتقلة للمصــارف الســعودية، ويالحــظ أنــه ال يوجــد 
ارتبــاط ذاتــي بيــن المتغيــرات )Multicollinearity(، والعالقــة بينهمــا ضعيفــة جــدا وال يوجــد عالقــة ارتبــاط إحصائيــة كبيــرة 
وقيمتــه ال تتجــاوز )0,60( ممــا يعنــي أن نمــوذج الدراســة فعــال فــي شــرح وتحديــد تأثيــر المتغيــرات المســتقلة علــى المتغيــر 
التابــع، حيــث كانــت اعلــى قيمــة ارتبــاط بيــن األجهــزة والمعــدات وحجــم المصــرف والتــي بلغــت قيمتــه)0.598( فــي حيــن بلغــت 

اقــل قيمــة بيــن البرمجيــات والودائــع إلــى الموجــودات حيــث بلغــت القيمــة )0.207(.

جدول رقم )4(
االرتباط بين المتغيرات المستقلة

االجهزة البرمجياتالمتغيرات المستقلة
والمعدات

اجهزة الصراف 
الودائع إلى الحجمااللي

الموجودات
1البرمجيات

0,4211االجهزة والمعدات
0,5470.3071اجهزة الصراف االلي

0,4160.5980.5101الحجم
0,2070.2900.3930.3881الودائع إلى الموجودات

اختبار الفرضيات:
  )Cross	Sectional( حيــث ان عينــة الدراســة هــي عبــارة عــن بيانــات مجموعــة مــن المصــارف والتــي تمثــل بيانــات مقطعيــة
عبــر مجموعــة مــن الســنوات )2006-2012( وبيانــات لسالســل زمنيــة، فــأن نمــوذج االنحــدار المناســب لقيــاس هــذه العالقــة 
هــو االنحــدار المشــترك )نمــوذج البيانــات المجمــع( )Pooled Data Regression( باســتخدام طريقــة المربعــات الصغــرى 

.)Pooled Least Square( المجمعــة
اختبار الفرضية الفرعية األولى

ال يوجــد اثــر ذو داللــة احصائيــة لالســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات علــى العائــد علــى الموجــودات لــدى 
المصــارف الســعودية المدرجــة فــي الســوق المالــي،

يبيــن الجــدول رقــم )5( العالقــة بيــن االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات )ITI( )المتغيــر المســتقل( والمعبــر عنــه عــن 
طريــق االســتثمار فــي األجهــزة، واالســتثمار فــي البرمجيــات SW وعــدد أجهــزة الصــراف اآللــي والعائــد علــى الموجودات)المتغيــر 
التابــع(. وقيــم المعالــم المقــدرة للمتغيــرات المســتقلة تــدل علــى أن المتغيــرات المســتقلة )SW ،HW وATM( لهــا تأثيــر كبيــر 
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علــى العائــد علــى الموجــودات. وهــذا يعنــي، ان الزيــادة فــي مســتوى االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات )ITI( يــؤدي إلــى زيــادة 
فــي العائــد علــى الموجــودات. وقيــم المعالــم للمتغيــرات المســتقلة تشــير إلــى أثــر إيجابــي علــى العائــد علــى الموجــودات عنــد مســتوى 
داللــة 1%. وهــذا يعنــي أن االعتمــاد علــى التكنولوجيــا فــي تقديــم الخدمــات لــه تأثيــر إيجابــي علــى األداء المالــي للمصــارف فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث بلغــت قيمــة )t( لألجهزة،البرمجيــات واعــداد الصــراف االلــي 6.569، 9.410 4.764 علــى 
التوالــي والتــي هــي معنويــة عنــد مســتوى الداللــة 1% فــي حيــن أن قيمــة معامــل التحديــد )R2( يقــدم تفســيرا أفضــل للتغيــرات 
فــي العائــد علــى األصــول، حيــث بلغــت القيمــة 72.1%. وبلغــت قيمــة )F( )87.38(، عنــد معنويــة احصائيــة  )0.000(، 
كمــا ان قيمــة المعلــم المقــدر لمتغيــر الحجــم كانــت  ذات أثــر موجــب علــى ربحيــة المصــارف والمقــاس بالعائــد علــى الموجــودات 
وأمــا بالنســبة لمتغيــر نســبة الودائــع إلــى الموجــودات فلــم تظهــر قيمــة المعلــم المقــدر بانــه ذو اثــر علــى ربحيــة المصــارف كمــا 
تظهــره قيمــة)t(  اإلحصائيــة حيــث بلغــت 1.34، ولذلــك يتــم رفــض الفرضيــة العدميــة، وقبــول الفرضيــة البديلــة والتــي تشــير إلــى 
وجــود تأثيــر كبيــر لالســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات علــى األداء المالــي للمصــارف الســعودية مقاســا بالعائــد علــى األصــول. 
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة  )Mitra and Chaya)1996 حيــث وجــدوا أن االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات يقلــل مــن 
 Shu and Strassmann متوســط تكاليــف الخدمــات، وبالتالــي، تزيــد مــن ربحيــة المصــارف. كمــا تتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة
)2005(، والتــي اجريــت علــى المصــارف فــي الواليــات المتحــدة أن اإلنفــاق علــى التكنولوجيــا كان مــن اكثــر المتغيــرات التــي 
ســاهمت فــي ربحيــة المصــارف. كمــا بينــت ان االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات يمكــن أن يــؤدي إلــى وفــورات فــي التكاليــف 
مثــل نفقــات الرواتــب، وأن زيــادة اإلنفــاق علــى تكنولوجيــا المعلومــات ونشــرها يــؤدي إلــى تكويــن صــورة ايجابيــة لمنتجــات وخدمــات 
 Al	Azzawi المصــرف ممــا يــؤدي إلــى زيــادة عــدد المســتخدمين وبالتالــي زيــادة الحصــة الســوقية للمصــرف، وكذلــك مــع دراســة
)and Altmimi )2015، والتــي اظهــرت أن هنــاك تأثيــر إيجابــي لالســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات علــى ربحيــة وأداء 
المصــارف. ونتائــج دراســة )Sangjoon )2008 التــي بينــت ان لالســتثمار بتكنولوجيــا المعلومــات اثــر ايجابــي وقــوي علــى 
عائــد المصــارف وخاصــة فــي المصــارف الكبيــرة مقارنــة مــع المصــارف الصغيــرة وكذلــك مــع نتائــج دراســة حمــدان )2012( 
والتــي أظهــرت ان هنــاك اثــرا ايجابيــا مــع مســتوى العائــد علــى االصــول ودراســة نصــر التــي اظهــرت وجــود أثــر لالســتثمار فــي 
.)ROE( العائــد علــى حقــوق الملكيــة ،)ROA( تكنولوجيــا المعلومــات علــى مقاييــس األداء المحاســبية: العائــد علــى األصــول

إال أنهــا ال تتفــق مــع دراســة )Ekata )2011 حيــث درس تأثيــر تكنولوجيــا المعلومــات علــى القطــاع المالــي النيجيــري 
والتــي بينــت نتائــج الدراســة أن االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات لــم يحســن األداء المالــي للقطــاع المصرفــي ولكنهــا زادت مــن 
رضــا العمــالء، ودراســة )Sa’di )2011	Khrawish and Al التــي بينــت أنــه ليــس هنــاك تأثيــر كبيــر للخدمــات المصرفيــة 
اإللكترونيــة علــى ربحيــة المصــارف لمجموعــة المصــارف المقدمــة لهــذه الخدمــات حديثــا مــن حيــث العائــد علــى الموجــودات، 

والعائــد علــى حقــوق المســاهمين. 

جدول )5(
نتائج تقدير النموذج االول عندما يكون العائد على الموجودات المتغير التابع

CoefficientStd. Error.T. stat.Sigالمتغيرات

2.4320.001-7.2263.717-الثابت
0.6750.3246.5690.002االجهزة

0.9200.1649.4100.010البرمجيات
1.2210.6104.7640.010اجهزة الصراف االلي

1.9320.7424.3410.001الحجم
1.7743.1331.340.111الودائع إلى الموجودات

R Square0.721
.Adj R Sqr0.671
F.Statistics87.386

F.Sign0.000
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اختبار الفرضية الفرعية الثانية
ــدى  ــة ل ــى حقــوق الملكي ــد عل ــى العائ ــا المعلومــات عل ــة لالســتثمار فــي تكنولوجي ــة احصائي ــر ذو دالل ال يوجــد اث

ــي ــي الســوق المال المصــارف الســعودية المدرجــة ف
يبيــن الجــدول رقــم)6( وجــود اثــر لمتغيــر االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات )ITI( )المتغيــر المســتقل( بمقاييســه الثالثــة 
)االســتثمار فــي األجهــزة، واالســتثمار فــي البرمجيــات SW وعــدد أجهــزة الصــراف اآللــي( علــى ربحيــة المصــارف الســعودية 
المقاســة بالعائــد علــى الملكيــة )المتغيــر التابــع(. وحيــث ان قيــم المعالــم المقــدرة للمتغيــرات المســتقلة تــدل علــى أن المتغيــرات 
المســتقلة )SW ،HW وATM( لهــا تأثيــر كبيــر علــى ربحيــة المصــارف المقاســة بالعائــد علــى الملكيــة. وهــذا يعنــي، ان الزيــادة 
فــي مســتوى االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات )ITI( يــؤدي إلــى زيــادة فــي العائــد علــى الملكيــة للمصــارف الســعودية. وتتفــق 
 Sangjoon (2008) Ovia, J, (2005) , Shu and Strassmann (2005) , ، Holden نتائــج هــذه الدراســة مــع نتائــج
 Khrawish and Al	Sa’di دراســة نتائــج  مــع  Azzawi and Altmimi )2015	et al. )2004( , )Al واختلفــت 
)2011(  وتشــير قيــم المعالــم للمتغيــرات المســتقلة إلــى أثــر إيجابــي علــى ربحيــة المصــارف للشــركات عنــد مســتوى داللــة %1. 
ــه تأثيــر إيجابــي علــى األداء المالــي للمصــارف فــي المملكــة  ــا فــي تقديــم الخدمــات ل وهــذا يعنــي أن االعتمــاد علــى التكنولوجي

العربيــة الســعودية.
كمــا ان قيمــة )t( والتــي بلغــت لألجهزة،البرمجيــات واجهــزة الصــراف االلــي 7,469، 3,644،10,428 علــى التوالــي 
والتــي هــي معنويــة عنــد مســتوى الداللــة 1% فــي حيــن أن قيمــة معامــل التحديــد )R2( يقــدم تفســيرا أفضــل للتغيــرات فــي العائــد 
على الموجودات، حيث بلغت القيمة 70.1%. وبلغت قيمة )F()97.356(  عند معنوية احصائية  )0.000(، كما ان قيم 
المعالــم المقــدرة للمتغيــرات الضابطــة والمتمثلــة بالحجــم ونســبة الودائــع إلــى الموجــودات ذات أثــر موجــب علــى ربحيــة المصــارف 
حيــث بلغــت قيمــة )t( اإلحصائيــة 5.264، 2.21 علــى التوالــي ولذلــك يتــم رفــض الفرضيــة العدميــة، وقبــول الفرضيــة البديلــة 
والتــي تشــير إلــى وجــود تأثيــر كبيــر لالســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات علــى ربحيــة المصــارف معبــرا عنهــا بالعائــد علــى 

الملكيــة. 

جدول )6(
نتائج تقدير النموذج الثاني عندما يكون العائد على الملكية المتغير التابع

CoefficientStd. Error.T. stat.Sigالمتغيرات

2.1820.001-8.2562.717-الثابت
0.4540.1247.4690.004االجهزة

0.7200.08410.4280.001البرمجيات
1.3240.4103.3640.020اجهزة الصراف االلي

1.7120.5425.2640.002الحجم
2.6745.1232.210.030الودائع إلى الموجودات

R Square0.701
.Adj R Sqr0.691
F.Statistics97.356

F.Sign0.000

النتائج:
هدفــت الدراســة إلــى معرفــة اثــر مــن االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات مــن قبــل المصــارف الســعودية األداء المالــي لهــذه 
المصــارف، وذلــك باســتخدام تحليــل البيانــات المقطعيــة للمصــارف عينــة الدراســة خــالل الفتــرة 2006-2012 باســتثناء مصــرف 

االنمــاء حيــث ان بيانــات المصــرف تبــدأ مــن ســنة 2009، وقــد توصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج وعلــى النحــو التالــي:
وجــود أثــر لالســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات )االســتثمار فــي األجهــزة، واالســتثمار فــي البرمجيــات SW وعــدد  1-
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أجهــزة الصــراف اآللــي( علــى اداء المصــارف الســعودية المقــاس بالعائــد علــى الموجــودات.
وجــود أثــر للمتغيــر الضابــط )الحجــم،( علــى اداء المصــارف الســعودية المقــاس العائــد علــى الموجودات،بينمــا ال يوجــد  2-

اثــر للمتغيــر الضابــط) نســبة الودائــع إلــى الموجــودات( علــى اداء المصــارف المقــاس بالعائــد علــى الموجــودات.
وجــود أثــر لالســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات )االســتثمار فــي األجهــزة، واالســتثمار فــي البرمجيــات SW وعــدد  3-

أجهــزة الصــراف اآللــي( علــى اداء المصــارف الســعودية المقــاس بالعائــد علــى حقــوق الملكيــة.
وجــود أثــر للمتغيــرات الضابطــة )الحجــم، نســبة الودائــع إلــى الموجــودات( علــى اداء المصــارف الســعودية المقــاس  4-

بالعائــد علــى حقــوق الملكيــة.
التوصيات:

بناء على نتائج الدراسة فان الباحث يوصي بما يلي:
على المصارف السعودية االهتمام وزيادة اعتمادها على تكنولوجيا المعلومات بسبب تأثيرها على ربحية المصارف. 1-
ان تقــوم المصــارف الســعودية بتبنــي جميــع الوســائل التكنولوجيــة التــي تعــزز التميــز فــي خدمــة العمــالء النهــا تــؤدي  2-

رفــع مســتوى الرضــا عــن الخدمــات المصرفيــة وبالتالــي االنعــكاس علــى االداء المالــي للبنــوك.
دراســة اثــر االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات علــى االداء المالــي لقطاعــات اخــرى غيــر المصــارف كالقطــاع  3-

الصناعــي والقطــاع المالــي بشــكل عــام.
القيــام بدراســة اثــر االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات علــى مؤشــرات اداء اخــرى باإلضافــة إلــى مــا تــم دراســته فــي  4-

هــذه الدراســة مثــل القيمــة الســوقية/القيمة الدفتريــة ونصيــب الســهم مــن االربــاح.
ضــرورة تكثيــف المصــارف بشــكل خــاص والشــركات بشــكل عــام، مــن عمليــات االســتثمار فــي مجــال تكنولوجيــا  5-

المعلومــات نظــرا ألهميتهــا فــي تحســين الخدمــات وزيــادة االداء المالــي.
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ABSTRACT

The study aimed at identifying the impact of investment in information technology )Invest	
ment in hardware, software, and  the number of ATMs) on the financial performance of Saudi 
banks listed on the stock market according to the traditional standards of financial performance, 
which include, return on assets, return on  equity. A review of the theoretical literature for rel	
evant research showed a positive relationship between investment in information technology 
with its three elements and financial performance of financial institutions.

The study covered all Saudi banks listed on the Saudi stock market, during the period 
2006	2012, and the study used common regression )Pooled Data Regression(.The analysis for 
study raw data which obtained from trading  website )Tadawal( as well as annual reports of 
banks, has been reached a number of conclusions the most important, the presence of a positive  
impact of investment in technology information )investment in hardware, investment in soft	
ware, and the number of ATMs( on the performance of Saudi banks. In light of the results that 
had been reached, the study presented  many recommendations including the need to intensify 
the investment operations in the field of information technology by both the banks in particular 
and companies in general because of its importance in improving services and increasing finan	
cial performance.

KEY WORDS: investment in information technology, return on assets, return on equity, 
financial performance




