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 نظم الدفع اإللكتروني وأثرىا في تحسين األداء للمصارف التجارية الليبية

 )دراسة حالة( 
 *أبوبكر غالء محمد غالء    
 **يـــــــود محمد الدالممح     

 ***ةــــــمعمر جمال اعليج    
 : ملخصال

ىدف البحث إىل بيان مفهوم وأمهية نظم الدفع اإللكرتونية وكذلك بيان مفهوم األداء ادلصريف ومعرفة 
حيث مت إعداد قائمة استبيان مت توزيعها على عينة من  ،مقاييسو، ودور ىذه النظم يف رفع كفاءة األداء ادلصريف

العاملٌن بادلصارف التجارية الواقعة مبنطقة اخلمس دلعرفة ىل تؤدي نظم الدفع اإللكرتونية إىل حتسٌن األداء 
للمصارف التجارية، حيث مت حتليل ادلعلومات الواردة باالستبانة باالعتماد على برنامج التحليل االحصائي 

(SPSS( من حساب ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري وإجراء اختبار )One Sample  T-test )
الختبار الفرضيات وخلص البحث إىل رلموعة من النتائج أمهها أن نظم الدفع اإللكرتونية حققت عنصر األمن 

الية وتقليل يف سداد قيمة السلع واخلدمات كما انعكس على األداء ادلصريف وكذلك تقليل ادلخاطر ادل
 وأن ىناك عالقة ذات داللة معنوية بٌن نظم الدفع اإللكرتونية واألداء ادلصريف. ،التكاليف

  .األدتتة ،الكلمات االفتتاحية: الدفع اإللكرتونية، األداء ادلصريف، ادلصارف التجارية
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 المقدمة: 1-1
تعد نظم الدفع اإللكرتوين من مؤشرات قياس درجة تطور القطاعات االقتصادية، السّيما القطاع ادلصريف، 

للتغيًن والتطوير، بعد أن  االستجابةإن استخدام األنظمة اآللية يف )العمل ادلصريف( أمر البد منو من أجل 
دلصرفية وقد أعطى ىذا التقدم العملي بدأت عالمات التطوير التكنولوجي تنعكس على جزء رئيس من اخلدمة ا

على مستوى ادلعلومات واالتصاالت أبعاد جديدة لبيئة العمل ادلصريف، كما أن اآلالت احلديثة ادلستخدمة من 
قبل ادلصرف، تعطي صورة واضحة ومتطورة وحديثة عنو، وكان للمصارف التجارية الليبية شأهنا من ذلك شأن 

 لتلك التطورات التكنولوجية وتستوعبها، وتتبىن األنظمة اآللية ادلالئمة ذلا.ادلصارف ادلتطورة أن تستجيب 

وبسبب كون القطاع ادلصريف من القطاعات االقتصادية األكثر حساسية للتغيًنات والتطورات يف العامل،  
خاطر كان البد من إنشاء نظم دفع إلكرتونية تعمل يف ظروف آمنة من حيث تشغيل النظم والتحوط ذلا من ادل

أصبحت ىذه النظم أحد أىم ادلكونات للقطاع ادلايل بصورة عامة، والقطاع ادلصريف، وزيادة   ا، إذادلرتبطة هب
ادلايل يف البلد من حالل التداول اإللكرتوين لألموال، وتقليل االعتماد على  االستقراركفاءتو وفعاليتو يف حتقيق 

 التداول الورقي.

ات الضمان وبطاقات صرف النقدية وبطاقات الشبكات وغًنىا ما كانت يضاف إىل كل ما سبق أن بطاق
 (.38، ص2015تصدر إال يف حالة وجود التقدم يف استخدام التقنية )عبداهلل، 

 مشكلة البحث: 1-2
تعــد نظــم الــدفع اإللكــرتوين مــن أىــم مكونــات البنيــة التحتيــة لعمــل ادلصــارف والســيما بعــد التطــور ادللحــوظ 

مـــــن التطـــــورات التقنيـــــة يف رلـــــال تكنولوجيـــــا ادلعلومـــــات  االســـــتفادةادلصـــــريف، وزلاولـــــة  الـــــذي طـــــرأ علـــــى العمـــــل
واالتصـــاالت، حـــت أصـــبحت ىـــذه الـــنظم ىـــي الـــنظم الوحيـــدة الـــ  يـــتم مـــن خالذلـــا عمليـــات التقـــاص والتســـوية 

ليف وحتويـل األمـوال بـٌن ادلؤسسـات ادلاليــة بشـكل عـام وادلصـارف بشـكل خــاص، كمـا أ ـرت ىـذه الـنظم يف تكــا
العمليـات الـ  تـتم عــ  ىـذه الـنظم، حيــث شـهد القطـاع ادلصــريف يف ليبيـا تطـورات متمثلــة باسـتخدام نظـم الــدفع 

 اإللكرتوين ضمن البنية التحتية لعمل ادلصارف.

 وبناء على ما تقدم فإنو ديكن صياغة مشكلة البحث من خالل التساؤل اآليت:

 حتسٌن األداء للمصارف التجارية الليبية؟كيف تسهم نظم الدفع اإللكرتوين يف زيادة 
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 أىمية البحث 1-3
 ويستمد البحث أمهيتو ادلوضوعية والتطبيقية للمصارف من عدة اعتبارات ىي:

 تناول البحث أحد أىم مكونات البنية التحتية ألعمال ادلصارف أال وىي نظم الدفع اإللكرتوين. -أ

 يف ادلصارف إىل أمهية نظم الدفع اإللكرتونية.توجيو اىتمام ادلعنيٌن يف االدارات العليا  -ب

تناول البحث موضوع كفاءة األداء ادلصريف، الذي يعد أحد أىم ادلؤشرات ال  تع  عن مدى صلاح  -ج
 ادلصرف، ومقدراتو يف االستمرار يف الساحة ادلصرفية.

 ىدف البحث: 1-4
الدفع اإللكرتونية من خالل مراجعة يهدف البحث بشكل رئيس إىل التوضيح والتعريف مبفهوم وأمهية نظم 

 األدبيات ادلختلفة، جبانب ىذا يركز على األىداف اآلتية:

 بيان مفهوم األداء ادلصريف، والتعرف على مقاييسو وعناصر الكفاءة يف اخلدمة ادلصرفية. -أ

 بيان دور نظم الدفع اإللكرتونية يف رفع كفاءة األداء ادلصريف. -ب

وصيات واقرتاحات مبنية على تشخيص الواقع لتكون مبثابة سبل تساعد متخذي الوصول إىل نتائج وت-ج
 القرار يف تفعيل واصلاح نظم الدفع اإللكرتونية لتحسٌن ورفع كفاءة األداء ادلصريف.

 فرضيات البحث: 1-5
 يف ضوء وجود مشكلة البحث وأىدافو ديكن صياغة الفروض اآلتية:

 ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بٌن نظم الدفع، وكفاءة األداء ادلصريف. :ىولاأل يةالفرض

 ال توجد عالقة تأ ًن ذات داللة معنوية لنظم الدفع اإللكرتوين يف كفاءة األداء الوظيفي. الفرضية الثانية:

 منهج البحث: 1-6
ادلنهج ادلناسب دلثل ىذا النوع  استخدم الباحثون ادلنهج الوصفي التحليلي يف إجراء الدراسة وذلك لكونو

 من الدراسات، وقد مت االعتماد على ادلصادر اآلتية:

صادر ادلكتوبة مثل الكتب والدوريات والجمالت العلمية والدراسات السابقة ذات ادلادلصادر الثانوية: وىي  -أ
 الصلة بادلوضوع حيث غطت اجلانب األديب للبحث.
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انة احتوت على رلموعة من األسئلة ووزعت على ادلوظفٌن ادلصادر األولية: مت تصميم استب -ب
 العاملٌن يف عدد من ىذه ادلصارف.

 حدود البحث: 1-7
 مت إجراء ىذا البحث يف إطار احلدود اآلتية:

 : اقتصر البحث على العاملٌن بادلصارف التجارية الليبية احمللية مبدينة اخلمس.الحدود البشرية

رية الليبية احمللية مبدينة اخلمس وىي: مصرف اجلمهورية فرع ادلرقب، مصرف ادلصارف التجا الحدود المكانية:
اجلمهورية فرع سوق اخلميس، مصرف اجلمهورية فرع وكالة ميناء اخلمس، مصرف الوحدة اخلمس، ادلصرف 
التجاري فرع اخلمس، مصرف مشال أفريقيا فرع اخلمس، مصرف الصحارى فرع اخلمس، مصرف الصحارى 

 ميس.فرع سوق اخل

تتمثل يف الفرتة ال  أجري هبا البحث من خالل الزيارات األولية للباحثٌن ألجل تشخيص  الحدود الزمانية:
مشكلة البحث، ومن مث توزيع االستبانة واعادهتا من أفراد عينة البحث، حيث تركزت يف الربع األخًن من سنة 

 م.2021

ع اإللكرتوين يف حتسٌن األداء للمصارف التجارية اقتصرت على دراسة أ ر نظم الدف الحدود الموضوعية:
 احمللية مبدينة اخلمس.

 الدراسات السابقة: 1-8
( بعنوان أثر استخدام الخدمات المصرفية اآللية على تطوير وتحسين 2215دراسة )عبداهلل، -1

مصارف الخدمات المصرفية بالمصارف التجارية الليبية دراسة تحليلية ألداء العاملين وعمالء أربع 
 تجارية بمدينة طرابلس.

ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على ادليزة النسبية للخدمات اآللية احلديثة يف البنوك التجارية الليبية، 
وكذلك التعرف على اخلدمات ادلصرفية )التقليدية واحلديثة( بادلصارف التجارية الليبية، وأيضًا اقرتاح سياسة 

دلصرف يف ضوء التطورات يف مفاىيم العمالء والتطورات العادلية يف الفن اخلدمات ال  جيب أن يقدمها ا
ادلصريف والعمل على تقدمي اخلدمات ادلصرفية اجلديدة للسوق، كما توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج 
أمهها أن عملية ختطيط وتطوير اخلدمات يف ادلصرف ال ختضع لعملية ختطيط منظمة حيث ال توجد سياسة 

كتوبة وواضحة لتخطيط اخلدمات بادلعىن العلمي، ويتم يف ضوئها حتديد تشكيلة اخلدمات ومواصفاهتا مبا م
 يتناسب مع حاجات ورغبات العمالء.
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( بعنوان نظم الدفع اإللكترونية ومخاطرىا ووسائل الرقابة عليها 2212دراسة )شاىين، -2
 ىداف اآلتية:لى تحقيق األوىدفت ىذه الدراسة إ دراسة تطبيقية على بنك فلسطين،

 الوقوف على أنواع أدوات ووسائل الدفع اإللكرتونية وآليات عملها.-
 الوقوف على طبيعة نظم الرقابة ادلصرفية على وسائل الدفع اإللكرتونية ومدى مالءمتها للتطورات التقنية.-

 الوقوف على التحديات ادلتعلقة ببيئة عمل ادلصرف اإللكرتوين.-

الدراسة إىل أن تقدمي اخلدمات ادلصرفية من خالل شبكة اإلنرتنت يتسبب يف إحداث نقلة كما توصلت 
متطورة يف بيئة العمل ادلصريف باإلضافة إىل اخلصائص الفنية لتكنولوجيا شبكة ادلعلومات، شلا يستلزم وجود 

 ضوابط قبل الدخول يف العمل ادلصريف اإللكرتوين لتخفيف ادلخاطر النارتة عنها.

( بعنوان نظم الدفع اإللكتروني وفرصة تأثيرىا في ربحية المصارف 2222دراسة )جاسم ومحمد، -3
 بحث تطبيقي في عينة من المصارف التجارية العراقية.

ىدفت الدراسة إىل بيان مستوى استجابة العينة لفقرات نظم الدفع اإللكرتوين ورحبية ادلصارف، وكذلك 
 لكرتوين يف رحبية ادلصارف التجارية العراقية.بيان تأ ًن نظم ووسائل الدفع اإل

كما توصلت الدراسة إىل استخدام نظم الدفع اإللكرتوين يسهم يف زيادة احلصة السوقية للمصرف أو دتكنو 
من تقدمي خدمات مصرفية متطورة ومبتكرة ومتنوعة ال  تكسب ادلصرف ميزة تنافسية، شلا يسهم ذلك إىل 

 الودائع شلا يزيد من قدرة ادلصرف على تقدمي التسهيالت وزيادة حجم استثماراتو.جدب الزبائن وزيادة حجم 

 :موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة 
استنتج الباحثون من خالل الدراسات السابقة بأن الدراسة احلالية تتشابو مع بعض الدراسات السابقة 

تغًنات سلتلفة إضافة إىل اهنا قد أجريت يف بيئة سلتلفة حيث تناولت موضوع نظم الدفع اإللكرتوين وربطها مب
عن بعضها واختالفها أيضا يف الجمال التطبيقي ومن جانب آخر فقد مت االستفادة من ىذه الدراسات يف 
اعتماد ادلقاييس اجلاىزة واحملكمة و ادلتمثلة يف االستبيان ومالئمتها مبا خيدم أسلوب ىذه الدراسة والتعرف على 

جية ال  سارت عليها الدراسات السابقة إضافة إىل االطالع على الوسائل االحصائية ادلستخدمة يف ىذه ادلنه
الدراسات وتأيت ىذه الدراسة  للتعرف على نظم الدفع اإللكرتوين وأ رىا يف حتسٌن أداء ادلصارف التجارية 

فإن الدراسة احلالية تعت  مكملة يف استنادا على النماذج ال  دتت اإلشارة إليها يف ىذه الدراسة وبذلك 
 أىدافها دلا عرض من أىداف وإضافة جديدة دلا سبق عرضو.
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 الجانب النظري للبحث:-2

  مفهوم وماىية نظم الدفع اإللكتروني: 2-1
تعد نظم الدفع اإللكرتوين اجلزء األىم يف زلور البنية التحتية ادلالية، وتعد مؤشرًا من مؤشرات قياس درجة 

القطاعات االقتصادية، وتنبثق أمهيتها كوهنا من أىم القنوات ال  من خالذلا يتم نقل األموال بٌن  تطور
ادلصارف وادلؤسسات ادلالية بدقة وسرعة وكفاءة، االمر الذي يسهم يف حتقيق إجراء عمليات الدفع واطلفاض 

 (.4، ص2020سلاطر العمليات الغًن مؤدتنة وزيادة أعدادىا )جاسم وزلمد، 

 تعريف نظم الدفع اإللكتروني: 2-2
قد تعددت تعاريف نظم الدفع اإللكرتونية، فيعرف من الناحية القانونية بأنو اإلجراء التنظيمي او الرتتيب ل

الذي يدعم نقل القيمة وفاء اللتزام نقدي، ومن ناحية مكونات النظام بأنو اآلليات مبا يف ذلك ادلؤسسات 
والتقنيات ال  جتعل من تبادل القيمة النقدية أمر شلكننًا )عبداهلل الشايف والزبيدي، واألشخاص، والقواعد 

(، وأيضًا ديكن تعريف نظم الدفع بأهنا رلموعة من الوسائل والقواعد واإلجراءات ال  تسهل 77، ص2020
فع لألفراد والشركات ويتم تداول األموال بٌن ادلصارف وادلؤسسات ادلالية ادلشاركة بالنظام ال  تقدم خدمات الد

إدارة النظام من قبل ادلشغلٌن وعادة ما تكون البنوك ادلركزية ىي ادلسؤولة عن إدارة وتشغيل نظم الدفع )جاسم 
 (.4، ص2020وزلمد، 

 أىمية نظم الدفع: 2-3
ت بعض تلعب نظم الدفع اإللكرتوين دورًا زلوريًا يف توزيع األموال يف رتيع أضلاء االقتصاد، وإذا حد 

األعطال يف نظم الدفع اإللكرتوين وعرقل تدفق األموال، فيكون التأ ًن غًن عادي وسلرب، وستصبح األنشطة 
ولة دتاماً، لذلك دتثل نظم الدفع اإللكرتونية أحد مكونات البنية التحتية االقتصادية ووظائف األسواق ادلالية شل

اءة أحد نظم الدفع من العوامل األساسية يف احلفاظ على الالزمة لعمل اقتصاد السوق، وأيضًا تعد سالمة وكف
 (4، ص2020ظ على التنمية االقتصادية والنشاط االقتصادي )جاسم وزلمد، ااستقرار العملة، واحلف

 أىداف نظم الدفع اإللكتروني: 2-4
 -(:5، ص2020ومن أىم أىداف نظم الدفع اإللكرتونية ما يلي)جاسم وزلمد، 

قاعدة اتصاالت حديثة وقوية  تارف لتقدمي خدمات مصرفية متطورة، إذا توفر إتاحة الفرصة للمص-
 للتحويالت ادلالية فيما بينها.
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دتكٌن االفراد والشركات من إجراء التحويالت ادلالية آلياً، مع ضمان وصوذلا إىل ادلستفيد يف وقت -
 معٌن.

ة ادلالية يف القطاع بطريقة آلية منظمة تعزيز األداء ادلايل للمصارف من خالل تنظيم ادلدفوعات ادلصرفي-
 واالستخدام األمثل لألموال.

جتنب ادلخاطر ال  تنشأ عن عمليات التداول ادلباشر لألوراق ادلالية، وكذلك االستغناء عن نقل النقود يدوياً -
 من مكان إىل آخر.

 دلستقبلية مثل التجارة اإللكرتونية.ووضع جتهيزات وإجراءات دلواكبة التطورات ا اسرتاتيجيةإنشاء قاعدة تقنية -

 تحديات نظم الدفع اإللكتروني: 2-5
 (:5، ص2020تواجو نظم الدفع اإللكرتوين عدة حتديات أمهها )جاسم وزلمد، 

اعتمادًا كبًنًا على  والتطبيقات ادلصرفية اإللكرتونية حتديًا ألهنا تعتمد: دتثل تطبيقات الدفع اإللكرتوين األمان-
أنظمة تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت اذلامة ال  ختلق نقاط ضعف يف ادلصارف وادلؤسسات ادلالية ال  
حيتمل أن تضر الزبائن إذ ديثل أمن ادلعلومات ادلمارسات واإلجراءات والتكنولوجيا ادلعمول هبا وال  تضمن 

 ادلصرح بو )السيولة( وأن يتيح بسهولة ) اإلتاحة( للمستخدمٌن زتاية ادلعلومات من التعديل، والوصول غًن
ذ يتحتم على إادلصرح ذلم عند الطلب، قد ال حيصل نظام الدفع اإللكرتوين غًن اآلمن على  قة مستخدميو، 

جل االستفادة من إمكانات تكنولوجيا ادلعلومات أن تفهم ادلخاوف األمنية وتعاجلها من أادلصارف 
 يف تقدمي تطبيقات اخلدمات ادلصرفية اإللكرتونية.واالتصاالت 

: تشكل البنية التحتية ادلناسبة للدفع اإللكرتوين حتدياً، ولضمان صلاح الدفع اإللكرتوين، ىناك البنية التحتية-
وتشمل  حاجة إىل بنية حتتية مو وقة وفعالة من حيث التكلفة ديكن الوصول إليها من قبل غالبية السكان

البنية التحتية التصاالت ادلدفوعات اإللكرتونية شبكة الكمبيوتر مثل األنرتنت والشبكة ادلستخدمة للهاتف 
نشطة والعمليات ادلصرفية، وتعد الشبكة ال  تربط ادلصارف األأدتتة ضافة إىل ذلك، حتتاج إىل احملمول، باإل

 أساسياً ألنظمة الدفع اإللكرتونية. وادلؤسسات ادلالية االخرى للمقاصة وتأكيد الدفع شرطاً 
ـــة- ـــة والتنظيمي ـــة أو اإلقليميـــة أو التحـــديات القانوني : تعـــد رلموعـــة القـــوانٌن والقواعـــد واللـــوائح األخـــرى الوطني

الدوليــــة مــــن ادلتطلبــــات ادلهمــــة للتنفيــــذ النــــاجح ألنظمــــة الــــدفع اإللكــــرتوين، وتشــــمل قواعــــد غســــل األمــــوال، 
رية من قبل السلطات اإلشرافية، ومراقبة نظام الدفع اإللكرتوين من قبـل البنـوك واإلشراف على ادلصارف التجا

ادلركزيــــة، وزتايــــة الزبـــــائن والبيانــــات، وقضــــايا التعـــــاون وادلنافســــة، وتشــــًن الطبيعـــــة االفرتاضــــية والعادليــــة للـــــدفع 
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قضايا ادلتنـازع عليهـا اإللكرتوين أسئلة قانونية مثل حتديد االختصاص القضائي والقوانٌن ادلعمول هبا يف ال
 وصالحية العقود اإللكرتونية والتوقيع اإللكرتوين.

: يؤدي االختالف يف ادلستوى الثقايف واالجتماعي والتعليمي للزبائن إىل التحديات االجتماعية والثقافية-
هم أقل تقباًل تأخًن تطوير أنظمة الدفع اإللكرتوين، إن اطمئنان الزبائن و قتهم بأنظمة الدفع التقليدية جعلت

لتبىن تقنيات جديدة للدفع، إذ تتطلب أنظمة الدفع احلديثة وقتًا ألجل كسب  قة الناس حت لو كانت 
 أسهل وأرخص من األساليب التقليدية.

 مفهوم األداء: 2-6
تعددت اآلراء يف األدبيات حول وضع تعريف زلدد لألداء، حيث يتجو العديد من األكاددييٌن إىل الرتكيز 

البعد االقتصادي يف تعريف األداء بينما يتجو آخرون باالىتمام بالبعد التنظيمي واالجتماعي، ويشًن  على
، 2008مفهوم األداء يف عمومو إىل قدرة ادلؤسسة على حتقيق أىدافها بكفاءة وفعالية )احلسيين والدوري، 

 (.48ص

 األداء المصرفي: 2-7
خصصــٌن، وأصــحاب ادلصــاك، وذلــك بســبب الــدور الــذي تؤديــو يعــد األداء ادلصــريف زلــط اىتمــام كــل مــن ادلت

ىذه ادلؤسسات ادلالية يف التطور االقتصادي، وتسريع عملية التنمية االقتصادية مـن خـالل قـدرة ىـذه ادلؤسسـات 
عــد ت  د علـى حتســٌن التــدفقات النقديـة الــادلاليـة علــى جـذب ادلــوارد ادلاليــة، وتقـدمي اخلــدمات ادلصــرفية الـ  تســاع

كما تقـــــــدم ادلصـــــــارف خـــــــدمات مصـــــــرفية وذلـــــــذه اخلـــــــدمات أمهيتهـــــــا امـــــــة أساســـــــية للتطـــــــورات االقتصـــــــادية،دع
وخصوصـــيتها، ويرتكـــز عليهـــا اقتصـــاديات البلـــدان، وال تتطـــور البلـــدان اال بوجـــود قطـــاع مصـــريف يقـــدم خـــدمات 

قــــــوة والضــــــعف مبتكــــــرة لــــــذلك تســــــعى إدارات ادلصــــــارف إىل تقــــــدمي األداء ادلصــــــريف ادلتميــــــز، وحتديــــــد نقــــــاط ال
 (.181،ص2015)الشمري،

 أىمية األداء المصرفي: 2-8
 (:87،ص2020ت ز أمهية األداء من خالل العديد من النقاط أمهها ما يأيت )عبدالشايف والزبيدي،

 معرفة ما مت إصلازه من أىداف ادلصرف.-

 القرارات الرقابية والتخطيطية.توفًن ادلعلومات للمستويات اإلدارية كافة، لغرض ادلساعدة يف عملية اختاد -

 تساعد عملية ادلراجعة ادلستمرة لألداء يف تشخيص االضلرافات واألخطاء وإجراء التحسينات بشكل مستمر.-
 حتقيق العقالنية والشمولية يف كل من عملي  التخطيط واختاد القرارات.-



 
 

                                        2222 يناير( 1العدد ) (6)المجلد                                                                   مجلة المنتدى األكاديمي             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 

[9] 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0772  2710-4478 (enilnO)                                                0772 2710-446X (Print) 
 

 بٌن األقسام ادلختلفة للمصرف.مساعدة ادلصرف يف وضع ادلعايًن الالزمة لتطوير أدائها والتنسيق -
 ادلساعدة يف إجراء عمليات التحليل وإجراء ادلقارنات، وتقييم البيانات ادلالية.-          

 مقاييس تقييم األداء المصرفي: 2-9
 من أىم طرق تقييم األداء ادلصريف ما يأيت:

 المقاييس المالية: 2-9-1
ذ إ ديكن االعتماد عليها، لقياس األداء يف ادلصارف، تعد الكشوفات ادلالية أحد أىم مصادر ادلعلومات ال 

تقوم ادلصارف بإعداد ىذه الكشوفات وفق شروط معينة منصوص عليها قانوناً، ويتم استعمال النسب ادلالية 
، 2010للتعبًن عن ادلؤشرات ادلالية من خالل االعتماد على البيانات الواردة يف الكشوفات ادلالية )اجلبوري، 

 (.68ص

 قاييس أصحاب المصالح:م 2-9-2
إذ تعكس ىذه ادلقاييس رتيع أنشطة ادلصرف من خالل استخدام كل فريق من أصحاب ادلصاك رلموعة 
من ادلؤشرات اخلاصة بو، وأصحاب ادلصاك ىم الزبائن وادلمولٌن وادلوظفٌن واذليأة التشريعية وىيئات زتاية 

 (.22، ص2002ادلستهلك )ادلشهدي، 

 الشاملة:مقاييس الجودة  2-9-3
إذ تركز ىذه ادلقاييس على اجلـودة كمقيـاس ألداء ادلنظمـة ككـل مـن بدايـة جتهيـز اخلدمـة إىل غايـة وصـوذلا إىل 
ادلســـتهلك، وتعـــد ىـــذه ادلقـــاييس مـــن ادلفـــاىيم احلديثـــة، وذلـــذه ادلقـــاييس رلموعـــة مـــن ادلبـــادي، مثـــل الســـعي إىل 

 (.495،ص2001بشكل سليم، ومنع االضلرافات)العلي،التحسٌن ادلستمر يف سلرجات ادلنظمة، وتنفيد العمل 

 الكفاءة: 2-9-4
حيتل موضوع الكفاءة ادلصرفية موقعا ىامًا والسيما يف ادلرحلة الراىنة من تطور القطاع ادلصريف الذي يشهد 
توسعًا مبعدالت مرتفعة إذ أن عملية تقييم األداء من خالل قياس كفاءة ادلصارف يف استخدام ادلوارد ادلتاحة 

ديها، واحلكم على صلاحها يف حتقيق األىداف ادلخطط ذلا، وال  جيب أن تنسق دتامًا مع كل متطلبات ل
السياسة النقدية باعتباره من العناصر األساسية الالزمة لضمان استمرار التنمية االقتصادية بادلعدالت ادلنشودة 

 (.355،ص2011)السيسي،



  نظم الدفع اإللكتروني وأثرىا في تحسين األداء للمصارف التجارية الليبية        
 ةـــــــــــمعمر جمال اعليج، يـــــــود محمد الدالممح، أبوبكر غالء محمد غالء                                                               
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[11] 

 

ام العالقة بٌن ادلوارد ادلستخدمة وادلخرجات بطريقة  وتعرف الكفاءة بأهنا قدرة ادلصرف على إحك
 (.18،ص2016ة وتسعى إىل تعظيم ادلخرجات وختفيض ادلدخالت)حسٌن،ؤ كف

 الفاعلية: 2-9-5
لية على أهنا القيام بعمل األشياء الصحيحة، وترتبط الفاعلية باختيار الغرض الصحيح عاديكن تعريف الف

و ادلؤسسة بشكل صحيح، وتع  الفاعلية عن درجة صلاح ادلصارف ونطاق عمل اخلدمة أو ادلنتج الذي تتميز ب
يف حتقيق أىدافها وذلك من خالل ما تنتجو من خدمات ويتم التعرف على النتائج ادلطلوب الوصول إليها، 
وتقاس مبقاييس قيمية، مثل القيمة ال  يتم إنفاقها على اخلدمات ادلقدمة، كما تقاس مبقاييس كمية كما ىو 

(، ومن مث تعد الفاعلية ىي 47،ص2010بوحدات األداء ال  تقاس هبا اخلدمات )إمساعيلوعدس،احلال 
 ن الكفاءةمؤشر على قدرة ادلنظمة على حتقيق أىدافها وبالتايل ديكن التفريق بٌن الكفاءة والفاعلية من خالل أ

 ،2020والزبيدي، يفأداء األعمال الصحيحة )عبدالشاتتضمن العمل بطريقة صحيحة ويقصد بالفاعلية 
 (.89ص

 اإلنتاجية: 2-9-6
دتثل اإلنتاجية احد ادلقاييس ادلهمة لالستخدام األمثل لعناصر اإلنتاج وال  تتضمن الطاقات وادلوارد ادلادية 
وادلوارد البشرية ادلتاحة يف ادلصرف، وال  تكفل حتقيق األىداف، واإلنتاجية ىي مقياس لقدرة ادلصرف على 

(، اذ تع  اإلنتاجية عن العالقة 110،ص2010تاحة يف إنتاج اخلدمة ادلصرفية )اجلليحاوي،استخدام ادلوارد ادل
بٌن عناصر اإلنتاج )ادلدخالت( ال  تسهم يف اإلنتاج من جهة و )ادلخرجات( من جهة أخرى أي اهنا النسبة 

 (.277،ص2000بٌن ادلخرجات وادلدخالت خالل مدة زمنية معينة )احلسيين والدوري،

 

 جانب الميداني للبحث:ال -3
للوصول ألىداف البحث مث استخدام استمارة االستبانة كوسيلة جلمع البيانات الالزمة لدراسة العالقة بٌن 

 نظم الدفع اإللكرتوين وحتسٌن األداء للمصارف التجارية الليبية.

عتمد الباحثون على استمارة االستبانة كوسيلة جلمع البيانات الالزمة الختبار فروض البحث، ومت ا 3-1
تصميم استمارة االستبانة على أساس مقياس ليكرت اخلماسي من أجل حتديد إجابات أفراد عينة البحث 

( إىل 3جة عالية، والدرجة )( إىل القبول بدر 4( إىل القبول بدرجة عالية جداً، والدرجة )5حبيث تشًن الدرجة )
( إىل عدم القبول، كما مت حساب ادلتوسط 1( إىل القبول بدرجة قليلة، والدرجة )2الرأي احملايد، والدرجة )
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لقياس متوسط اإلجابات على أسئلة االستبانة  3=5(/5+4+3+2+1االفرتاضي ذلذه األرقام وىو )
 مقاساً بالنسبة لذلك القيمة.

 حث:مجتمع وعينة الب 3-2

دتثل رلتمع البحث يف كافة العاملٌن بادلصارف الليبية احمللية الواقعة مبدينة )اخلمس( والبالغ عددىم 
( 76( استمارة استبيان دتثل عينة عشوائية، وقد مت احلصول على عدد )85(، حيث مث توزيع عدد )229)

االستبانة ال  مت توزيعها على مفردات % من إرتايل استمارات 89استمارة استبانة صاحلة لتحليل وال  دتثل 
 العينة، وقد توزع رلتمع البحث وعينتو على النحو اآليت:

 ( مجتمع البحث وعينتو1جدول رقم )
 العينة عدد الموظفين المصارف

 15 49 مصرف اجلمهورية فرع ادلرقب
 7 22 مصرف اجلمهورية فرع ادلعقولة

 12 21 مصرف اجلمهورية فرع وكالة ميناء اخلمس
 10 32 مصرف الوحدة فرع اخلمس

 14 40 مصرف التجاري فرع اخلمس
 8 30 مصرف مشال أفريقيا فرع اخلمس

 6 15 مصرف الصحاري فرع اخلمس
 13 20 مصرف الصحاري فرع سوق اخلميس

 85 229 الجمموع
 

 الموزعة والمستلمة والصالحة للتحليل االستمارات( 2الجدول رقم )

 االستماراتعدد  البيان
 ادلوزعة

 االستماراتعدد 
 ادلسرتدة

ادلستلمة الغًن  االستماراتعدد 
 صاحلة  للتحليل

 االستماراتعدد 
 الصاحلة للتحليل

 76 4 82 85 العدد
 %95 %5 .%94 %122 النسبة

 



  نظم الدفع اإللكتروني وأثرىا في تحسين األداء للمصارف التجارية الليبية        
 ةـــــــــــمعمر جمال اعليج، يـــــــود محمد الدالممح، أبوبكر غالء محمد غالء                                                               
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[12] 

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:ثانياً: 
ادلئويـة لوصـف عينـة الدراسـة باإلضـافة إىل الوسـط اإلحصاء الوصفي: حيث مت استخدام التكرارات والنسـب -1

 احلسايب واالضلراف ادلعياري.

 اختبار ألفا كرو نباخ للصدق والثبات-2

 (:One Sample T-testاختبار )-3

يســتخدم ىـــذا االختبــار دلقارنــة ادلتوســطات احلســابية الفعليــة لكـــل متغــًن مـــن ادلتغــًنات ادلســتقلة مــع ادلتوســط 
وذلـك دلعرفـة فيمــا إذا كــان الفـرق بيــن ادلتوسـط احلسـايب الفعلـي وادلتوسـط احلسـايب الفرضـي ذو احلسـايب الفرضـي 

 (2.5داللة إحصائية عند مستوى  قة إحصائية )

(، وذلـك دلقارنـة درجـة التـأ ًن احملسـوبة مـع الوسـط One Sample T-testكمـا مت اسـتخدام اختبـار )
 (.3ولة والبالغة )احلسايب االفرتاضي لدرجة التأ ًن ادلقب

 التحليل اإلحصائي للبيانات واختبار فرضيات البحث:
 أواًل: معامل الصدق والثبات

 (Alpha Cronbachاختبار ألفا كرونباخ )
االتساق الداخلي بٌن عباراتو، شلا يعـين اسـتقرار ادلقيـاس وعـدم تناقضـو Reliabilityيقصد بثبات ادلقياس 

مع نفسو، وادلقياس الثابت يعطي نفـس النتـائج إذا قـاس نفـس الشـيء مـرات متتاليـة، وتوجـد عـدة طـرق حلسـاب 
 وطريقـةparallel testsوطريقـة االختبـارات ادلتوازنـة  Test-retest بـات ادلقيـاس، كطريقـة إعـادة االختبـار 

. وكلمــا اقرتبــت قيمــة معامــل Cronbach Alphaوطريقــة الفــا كــرو نبــاخ split- halfالتجزئــة النصــفية 
الثبــات مــن الواحــد كــان الثبــات مرتفعــاً وكلمــا اقرتبــت مــن الصــفر كــان الثبــات منخفضــاً، حيــث معامــل ألفــا كــرو 

 (.3نباخ حملاور البحث والدراسة كاملة كما يف اجلدول رقم )

 نباخ لمحاور البحثمعامل ألفا كرو  (3الجدول رقم )
 معامل الصدق  عدد العبارات ســـــــــم احملــــــــــــــورا
 930. 9 احملور األول: نظم الدفع اإللكرتوين

 912. 9 احملور الثاين: كفاءة األداء ادلصريف
 961. 18 رتيع احملاور
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مقبولة حملاور الدراسة ككل، حيث ( صلد أن قيمة معامل الصدق والثبات 3ومن اجلدول رقم )
( وبالتايل ديكن القول إنو معامل ذا داللة جيدة ألغراض 0.05( وىو أك  من )2.961جتاوزت، حيث بلغ )

 البحث، وديكن االعتماد عليو يف التحليل وتعميم النتائج على رلتمع البحث.
 
 
 اختبار فرضيات البحث:ثانياً: 

 ارتباط ذات داللة معنوية بين نظم الدفع، وكفاءة األداء المصرفي.الفرضية األولى: ال توجد عالقة 
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بالفرضية األولى4جدول رقم )

ادلتوسط  الفقـــــــــــــــــــــرة ر.م
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

X1  القنوات ال  يتم من خالذلا حتويل النقود واألدوات تعد نظم الدفع اإللكرتونية من أىم
 ادلالية بٌن ادلؤسسات ادلصرفية وادلالية.

4.289 .537 

X2  يسمح نظام الدفع اإللكرتوين بدفع قيمة السلعة واخلدمة بصورة سلسة وآمنة أفضل
 494. 4.092 من ذي قبل.

X3  789. 4.328 الدفع اإللكرتونية.تعتمد كفاءة التعامالت ادلالية وبشكل كبًن على نظم 
X4 .534. 4.355 تؤ ر نظم الدفع اإللكرتونية يف األستقرار ادلايل 
X5 .562. 4.236 نعد نظم الدفع اإللكرتونية من أىم عوامل النجاح األساسية يف تنفيذ السياسة النقدية 

X6 
معلومات شاملة عن تسهم نظم الدفع اإللكرتونية يف تقليل نسبة النقد ادلتداول وتوفر 

 379. 4.171 إدارة النقد.

X7 
تسهل نظم الدفع اإللكرتونية التعامالت ادلالية، لتلبية احتياجات السوق احلالية 

 416. 4.013 وادلستقبلية.

X8 .623. 3.894 يؤدي اإلخفاق يف اصلازات نظم الدفع اإللكرتونية إىل ىدر ادلوارد ادلالية 

X9 
اإللكرتونية بتعطل األجهزة وضعف كفاءة االشخاص العاملٌن  تتأ ر كفاءة نظم الدفع

 291. 4.092 فيها.

 2.513 4.163 إرتــــــــــــــــــــايل الفقرات

  4.355جاءت يف ادلرتبة األويل وبوسط حسايب بلغ  4( أن الفقرة رقم 4ويتضح من خالل اجلدول رقم )
و أن  ،ادلايل االستقرارنظم الدفع اإللكرتونية تؤ ر يف حيث ع  ادلشاركون أن  2.534واضلراف معياري بلغ 



  نظم الدفع اإللكتروني وأثرىا في تحسين األداء للمصارف التجارية الليبية        
 ةـــــــــــمعمر جمال اعليج، يـــــــود محمد الدالممح، أبوبكر غالء محمد غالء                                                               
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[14] 

 

على أن   2.789واضلراف معياري  4.328جاءت يف ادلرتبة الثانية بوسط حسايب بلغ  3الفقرة رقم 
دلرتبة جاءت يف ا 1و أن الفقرة رقم  ،كفاءة التعامالت ادلالية تعتمد وبشكل كبًن على نظم الدفع اإللكرتونية

نظم الدفع اإللكرتونية حيث أكد ادلشاركون أن  2.537واضلراف معياري 4.289الثالثة مبتوسط حسايب بلغ 
وجاءت  ،من اىم القنوات ال  يتم من خالذلا  حتويل النقود واالدوات ادلالية بٌن ادلؤسسات ادلصرفية وادلالية

فقد ع  ادلشاركون أن  2.562واضلراف معياري  4.236يف ادلرتبة الرابعة مبتوسط حسايب بلغ  5الفقرة رقم 
جاءت  6وأن الفقرة رقم   ،نظم الدفع اإللكرتونية من أىم عوامل النجاح األساسية يف تنفيذ السياسة النقدية

نظم الدفع حيث بٌن ادلشاركون أن  2.379واضلراف معياري  4.171يف ادلرتبة السادسة مبتوسط حسايب بلغ 
وبلغ ادلتوسط احلسايب  ،يف تقليل نسبة النقد ادلتداول وتوفر معلومات شاملة عن إدارة النقداإللكرتونية تسهم 

 . 2.513وباضلراف معياري بلغ  3وىو أك  من ادلتوسط الفرضي  4.163اإلرتايل للمحور األول 

، وكانـــت نتـــائج االختبـــار كمـــا يف (One Sample T-testمت اختبـــار الفرضـــية األوىل باســـتخدام )
 (.6اجلدول رقم )

 للفرضية األولى (One Sample T-test)( نتائج اختبار 5الجدول رقم )
T االحتمال   احملسوبة(sig) p.value القرار ادلتوسط احلسايب 

 رفض الفرضية الصفرية 4.163 .222 85.112

(، وىي أك  4.163( نتائج اختبار الفرضية األوىل، وقد بلغت قيمة ادلتوسط احلسايب )5يبٌن اجلدول )
( وىي قيمة موجبة، ومبستوى داللة 85.112احملسوبة ) T(، وبلغت قيمة 3.222من ادلتوسط الفرضي)

(، وهبذه النتيجة يتم رفض الفرضية 2.25.(، ومبا أن قيمة مستوى الداللة كانت أقل من )222يساوي )
لة معنوية بين نظم الدفع، وكفاءة األداء توجد عالقة ارتباط ذات دالالصفرية وقبول الفرضية البديلة وىي " 

 ".  المصرفي
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الفرضية الثانية: ال توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية لنظم الدفع اإللكتروني في كفاءة األداء 
 الوظيفي.

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بالفرضية الثانية6جدول رقم )

 الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ر.م
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

X1  تتصف إجراءات ادلصرف وعمليات حتويل النقود واألدوات ادلالية بالسهولة عند اعتماد نظم الدفع
 613. 3.750 اإللكرتونية.

X2  424. 3.921 حتويل النقود واألدوات ادلالية.تسهم نظم الدفع اإللكرتونية يف تقليل الوقت الالزم لعمليات 
X3 .553. 4.013 تسهم نظم الدفع اإللكرتونية من تقليل ادلخاطر النارتة عن تداول النقد بالشكل التقليدي 
X4 .224. 4.052 يسعى ادلصرف إىل زيادة الدقة والكفاءة يف عملياتو من خالل االشرتاك يف نظم الدفع اإللكرتونية 

X5 
نظام ادلدفوعات اإللكرتونية تنفيذ الدفعات بسرعة ويسر مبا يسهم بشكل إجيايب يف أداء يعزز 

 490. 4.197 النظام ادلصريف.

X6 .802. 4.250 تتسم إدارة السيولة يف ادلصرف باالنتظام واألمان يف ظل نظم الدفع اإللكرتونية 
X7  886. 4.013 لعمليات حتويل النقود واألدوات ادلالية.تسهم نظم الدفع اإللكرتونية يف تقليل الكفاءة الالزمة 

X8 
يتميز ادلصرف بدقة اخلدمات ادلصرفية ادلقدمة للزبائن، وسرعتها يف ظل اشرتاكو يف نظم الدفع 

 458. 4.052 اإللكرتونية.

X9 .291. 4.092 تسهم نظم الدفع اإللكرتونية يف حتقيق رضا الزبون وزيادة الوعي ادلايل وادلصريف 
 2.526 4.237 إجمــــــــــالي الفقرات

  4.252جاءت يف ادلرتبة األويل وبوسط حسايب بلغ  6(  أن الفقرة رقم 6ويتضح من خالل اجلدول رقم )
إدارة السيولة يف ادلصرف تتسم باالنتظام واألمان يف حيث ع  ادلشاركون أن  2.822واضلراف معياري بلغ 

واضلراف  4.197جاءت يف ادلرتبة الثانية بوسط حسايب بلغ  5و أن الفقرة رقم  ،ظل نظم الدفع اإللكرتونية
نظام ادلدفوعات اإللكرتونية يعزز تنفيذ الدفعات بسرعة ويسر مبا حيث ع  ادلشاركون أن   2.492معياري 

جاءت يف ادلرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ  9و أن الفقرة رقم  ،يسهم بشكل إجيايب يف أداء النظام ادلصريف
نظم الدفع اإللكرتونية تسهم يف حتقيق رضا الزبون وزيادة حيث أكد ادلشاركون أن  2.291معياري  4.229

واضلراف معياري  4.252يف ادلرتبة الرابعة مبتوسط حسايب بلغ  4وجاءت الفقرة رقم  ،الوعي ادلايل وادلصريف
ادلصرف يسعى إىل زيادة الدقة و الكفاءة يف عملياتو من خالل االشرتاك يف ون أن فقد ع  ادلشارك 2.224



  نظم الدفع اإللكتروني وأثرىا في تحسين األداء للمصارف التجارية الليبية        
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 4.252جاءت يف ادلرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب بلغ  8وأن الفقرة رقم   ،نظم الدفع اإللكرتونية
 ادلصرف يتميز بدقة اخلدمات ادلصرفية ادلقدمة للزبائن،حيث بٌن ادلشاركون أن  2.458واضلراف معياري 

 4.237وبلغ ادلتوسط احلسايب اإلرتايل للمحور األول  ،وسرعتها يف ظل اشرتاكو يف نظم الدفع اإللكرتونية
 . 2.526وباضلراف معياري بلغ  3وىو أك  من ادلتوسط الفرضي 

، وكانـــت نتـــائج االختبـــار كمـــا يف (One Sample T-testمت اختبـــار الفرضـــية الثانيـــة باســـتخدام )
 (.8اجلدول رقم )

 للفرضية الثانية (One Sample T-test)( نتائج اختبار 7الجدول رقم )
T االحتمال   احملسوبة(sig) p.value القرار ادلتوسط احلسايب 

 رفض الفرضية الصفرية 4.237 .222 81.224

(، وىي 36.3421( نتائج اختبار الفرضية الثانية، وقد بلغت قيمة ادلتوسط احلسايب )7يبٌن اجلدول )
( وىي قيمة موجبة، ومبستوى 81.224احملسوبة ) T(، وبلغت قيمة 3.222أك  من ادلتوسط الفرضي)

(، وهبذه النتيجة يتم رفض 2.25.(، ومبا أن قيمة مستوى الداللة كانت أقل من )222داللة يساوي )
م الدفع اإللكتروني توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية لنظالفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة وىي " 

 ".  في كفاءة األداء الوظيفي
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 النتائج والتوصيات:
 أواًل: النتائج 

دتثل نظم الدفع اإللكرتوين أداء ىامة لتحويل النقود بٌن سلتلف ادلؤسسات ادلالية، كما بينت أهنا عامل – 1
 مهم يف تنفيذ السياسة النقدية.

األمن يف سداد قيمة السلع واخلدمات شلا انعكس على األداء حققت نظم الدفع اإللكرتوين عنصر  –2
 ادلصريف.

 أصبح أداء ادلعامالت ادلالية بالصورة الفعالة والكفؤة يعتمد أساساً على نظم الدفع اإللكرتوين. -3
 .ى تقليل ادلخاطر ادلالية وكذلك تقليل التكاليف لعمليات التمويل ادلايلعلعملت نظم الدفع اإللكرتوين  –4
بينت نتائج التحليل اإلحصائي أنو توجد عالقة ذات داللة معنوية بٌن نظم الدفع اإللكرتوين واألداء   -5

 ادلصريف.
بينت نتائج التحليل اإلحصائي أنو توجد عالقة تأ ًن ذات داللة معنوية لنظم الدفع اإللكرتوين يف كفاءة  –6

 األداء الوظيفي
 ثانياً: التوصيات 

تعزيز نظم الدفع اإللكرتوين وتطوير خدماهتا من خالل تبىن ادلصرف ادلركزي لسياسات فعالة العمل على  – 1
 لدعمها.

قيام ادلصرف ادلركزي مبتابعة العمليات ادلالية اإللكرتونية واختاذ كافة اإلجراءات ال  تكفل سالمة العمليات  –2
 ادلالية.

صلاز ودقة يف ائن دلا حتققو ذلم من سرعة يف اإلوين لدى الزبقيام ادلصرف بتعزيز  قافة عمليات الدفع اإللكرت - 3
 العمل وتقليل التكلفة وختلق الرضا بٌن الطرفٌن.

 العمل على تدريب وتطوير مهارات وقدرات ادلوظفٌن بادلصارف على التعامل مع وسائل الدفع اإللكرتوين  -4

 

  



  نظم الدفع اإللكتروني وأثرىا في تحسين األداء للمصارف التجارية الليبية        
 ةـــــــــــمعمر جمال اعليج، يـــــــود محمد الدالممح، أبوبكر غالء محمد غالء                                                               
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 المراجع:
، 51، العـدد 15رللـة دراسـات زلاسـبية وماليـة، الجملـد  ،2020جاسم مسًن سب ، زلمـد، زلمـود إمساعيـل، -1

نظــــم الــــدفع اإللكــــرتوين وفرضــــية تأ ًنىــــا يف رحبيــــة ادلصــــارف "حبــــث تطبيقــــي يف عينــــة مــــن ادلصــــارف التجاريــــة 
 العراقية".

( أ ـــر اســـتخدام نظـــم ادلعلومـــات علـــى فاعليـــة أداء ادلصـــارف، دراســـة 2010اجلبـــوري، أذتـــار مهـــدي فاضـــل )-2
 ادلعهد العايل للدراسات احملاسبية وادلالية، جامعة بغداد.تطبيقية، 

(، أ ـــر اخلـــدمات ادلصـــرفية غـــًن ادلرحبـــة علـــى األداء ادلصـــريف، دراســـة 2010اجلليحـــاوي، زينـــب جـــواد عبيـــد )-3
 كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة كربالء".  –تطبيقية يف عينة من ادلصارف التجارية، " رسالة ماجستًن 

( الكفـــاءة ودورىـــا يف حتســـٌن األداء ادلصـــريف، حبـــث تطبيقـــي يف عينـــة مـــن ادلصـــارف 2016د )حســـٌن، أزتـــ-4
 العراقية اخلاصة، ادلعهد العايل للدراسات احملاسبية وادلالية، جامعة بغداد.

( إدارة البنــــوك مــــدخل كمــــي 2008احلســــيين، فــــالح حســــن عــــداي، والــــدوري، مؤيــــد عبــــدالرزتن عبــــداهلل )-5
 الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان األردن. واسرتاتيجي معاصر،

، نظــم الـــدفع اإللكرتونيــة وسلاطرىـــا 1، العـــدد 12، رللـــة االزىــر بغـــزة، الجملــد2010شــاىٌن، علـــي عبــداهلل، -6
 ووسائل الرقابة عليها "دراسة تطبيقية على بنك فلسطٌن".

تيجية يف حتســٌن األداء ادلصــريف ادلتميــز، دراســـة ( دور أبعــاد الريـــادة االســرتا2015الشــمري، صــادق راشــد )-7
 .83، العدد 21حتليلية يف عينة من ادلصارف العراقية، رللة العلوم االقتصادية واإلدارية، الجملد 

ات اإللكـرتوين وا رىـا يف  نظـم ادلـدفوع، 2020د عبـدالوىاب، الزبيـدي، زتـزة فـائق وىيـب، زتـعبد الشايف، أ-8
اســبية وماليــة، رللــة دراســات زل، كفــاءة األداء ادلصــريف، "حبــث تطبيقــي يف عينــة مــن القطــاع ادلصــريف يف العــراق

 .51، العدد15الجملد
 ر اســـتخدام اخلـــدمات ادلصـــرفية األوليـــة علـــى تطـــوير وحتســـٌن ـــأ، 2015عبـــداهلل، الصـــادق ازلمـــد بالقاســـم، -9

 ،اخلدمات ادلصرفية التجارية الليبية "دراسة حتليلية آلراء العاملٌن وعمالء أربع مصـارف جتاريـة مبدينـة طـرابلس"
 .ولتجارة جامعة ادلرقب، العدد األكلية االقتصاد وال ،فاق اقتصاديةآرللة 

ـــع مـــدخل كمـــي، دار وائـــل للنشـــر وال –( إدارة اإلنتـــاج والعمليـــات 2001العلـــى، عبدالســـتار زلمـــد )-10 توزي
 وىل.والطباعة، عمان، الطبعة األ

( نظام احلوافز وأ رىـا يف األداء ادلصـريف، دراسـة تطبيقيـة مقارنـة 2002 حسوين )ادلشهدي، أ ًن عبد األمًن-11
 لعينة من مصارف القطاع احلكومي، رسالة ماجستًن، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة القادسية.


