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 اإللكترونية  تطوير وسائل الدفع في لكترونية لإلشراف والرقابة للعمليات المصرفية اال  نظام أثر
 دراسة تحليلية على المصارف التجارية الليبية 

 

 أ. سعود المهد  زايد                                                         الغويل  شتيو اد. سالم       

 ”" كلية االقتصاد والعلوم السياسية          " كلية االقتصاد والعلوم السياسية "                               
 

 ص الدراسة خ لم  
 

المصرفية االلكترونية  نظام  أثر  "  الورقةهذه    ةتناول         للعمليات  الدفع   فيلإلشراف والرقابة  تطوير وسائل 
اتبعت   ولتحقيق  "اإللكترونية  لجمع   كأداة   استبانة  استخدام  خالل   من  التحليلي،  الوصفي  المنهج  الدراسة  هذا 

وتكون مجتمع الدراسة من المصارف التجارية الليبية كافة (  spss)   اإلحصائي  برنامج   الالزمة باستخدام   البيانات 
المصرفية   16وعددها   والخدمات  البطاقات  إدارة  وموظفي  مسؤولي  على  الدراسة  استبانة  ووزعت  مصرفًأ، 

 اإللكترونية بالمصارف قيد الدراسة، وبعد التحليل تم التوصل إلى النتائج اآلتية: 
 

  الدفع   وسائل  تطوير  على  المصرفية  والرقابة  لإلشراف  إحصائية  داللة  ذو  معنوي   أثر  إلى وجود   الدراسة  توصلت 
العالقة بين   إلى معنويةوتشير  (،  0.05وهي أقل من )  (0.000)   اإلحصائية  الداللة  قيمة   بلغت   فقد   اإللكترونية،

وكانت ،  اإللكترونية  الدفع  وسائل  تطوير  في  يساهم  ورقابة  اإلشراف  بنظام  االهتمام  إن  إلى  يشير  ، وهذاالمتغيرين
التحديد   معامل  ) R2  (0.975قيمة  االثر  نسبة  أن  أي  الدفع %97 (  وسائل  في  تطور  يوجد  انه  حيث   )
اإلشر  سببه  آخرااللكترونية  مؤثر  يؤثر  لم  ما  والرقابة  الباحثاف  ويرى  السلطات   ان،  توفر  إلى  عائد  ذلك  إن 

اإلشرافية والرقابية الكافية لحماية حسابات العمالء والستخدام نظام التشفير في التعامالت، إضافة إلى اإلشراف 
الن أمن  مكونات  فحص  على  والمراقبة  االشراف  وكذلك  الصيانة  إجراءات  على  والرقابة  من  الجيد  والتأكد  ظام 

البيانات،   اسالمة  خالل  الباحثمن  فإن  عليها  المتحصل  المهام   لعملبا  انيوصي  انلنتائج  بين  الفصل  على 
لمصرفية خارج الحدود الجغرافية، والمسؤوليات على إدارة النظام ووجود سلطات إشرافية ورقابية على الخدمات ا

 .م التوقيعات االلكترونية المشفرةعلى تفعيل استخدا العمل

   :مقدمة  
 هناك  أن  حيث   بالمخاطر  محفـوف  العمـل   هـذا   أن  إال  متعددة  مزايا  اإللكتروني  المصرفي  للعمل  أن    من  وبالرغم
 العمالء   أرصدة  في  العبث   إلى   تؤدي  قد   والتي  ،  المعلومـات   وأمـن  اإللكترونيـة  العمليات   هذه  بين  وثيق  ارتباط
  لـم   التحـديات   هذه  ولمواجهة  العمالء،  حسابات   خالل  من  مبتكرة  إلكترونية  ودفـع  تحويـل  عمليـات   إجـراء  أو  ذاتها
 من   لمواجهتها  كبيـرة  مـسؤوليات   عليها  يستوجب   مما  المخاطر  هذه  لقبول  الجاد   العمل  سوى   المصارف  أمـام  يكـن

 ووضع   الرقابية  الوسائل  خالل  من  منها   والحد   المخاطر  هذه  هوية  لتحديد   شاملة  مخاطر  إدارة  تبني   خالل
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مسائل اإلشراف والرقابة المصرفية تحديات  ل  حيث أن  ،( 2008  ،شمري ال  )هالمواجهت  المناسبة  العملية   السياسات 
أهمها جديدة  تتالءم    :قانونية  بيئة  ضمن  المصرف  تضع  التي  المعايير  جهات تحدي  وتعليمات  تشريعات  مع 

والرقابة في حقل المصارف اإللكترونية إما أنها غائبة في هذا الوقت أو غير واضحة المعالم، كما أن    االشراف
المكلفة  الجهات  تحددها  التي  بالمعايير  للتعامل  الحالي  الوقت  منها غير مهيأ في  اإللكترونية كثير  المصارف 

المصارف  باإلشر  هذه  عمل  على  والرقابة  السرياف  التطورات  هذه  عالم وأمام  في  وجودها  فرضت  التي  عة 
مـن كـان  الرقابيـة  المصارف،  األسس  تأثير  ومدى  التقنيات  هذه  واقع  توضح  واسعة  بدراسات  القيام   الضروري 

شاع   أن  بعد  خاصة  عليها،  يشكل  استخدامالالزمة  تداولها  وأصبح  اإللكترونية  الدفع  سهلة   وسائل  وسيلة 
ولها مصداقية عالية أكبر من التعامل  النقود، حيث تعتبر الوسائل أكثـر أمنـاً للمستهلك للشراء دون الحاجة لحمل 

 . بالشيكات، وال يستلزم األمر إال التأكد من صالحيتها
 :   مشكلة الدراسة

تبن المجال االلكتروني والذي  السباقة في  القطاعات  المصرفي من  القطاع  إلكترونية   ىإن  دفع   استخدام وسائل 
 ن تطور وسائل الدفع االلكترونية في المصارفإئه واكتساب ميزة تنافسية استراتيجية، وعليه فعديدة لتحسين أدا

   المنوط به.للقيام بدوره  االلكترونية المصرفية للعمليات  والرقابة لإلشراف نظام  ىلإيحتاج  العاملة في ليبيا
 : التالي الرئيسومن هنا فإن هذه الدراسة تطرح مشكلة البحث في السؤال 

نظام  ما   االلكترونية  االأثر  المصرفية  للعمليات  والرقابة  اللكترونية    فيشراف  الدفع  وسائل  في  تطوير 
 ؟ المصارف التجارية الليبية 

 :فرضيات الدراسة 
 -اآلتية:  الرئيس الفرضية العدمية ىتعتمد هذه الدراسة عل 

شراف والرقابة للعمليات المصرفية االلنظام  (  a≤   0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 . تطوير وسائل الدفع اإللكترونية في المصارف التجارية الليبية فيااللكترونية 

 : أهمية الدراسة 
 يأتي:من عدة اعتبارات تشمل ما  الدراسةتنبع أهمية هذا 

مما يؤدي اإللكترونية    الدفع  وسائل  على  الرقابة واإلشراف  أنظمة  تسهم الدراسة في توجيه االهتمام نحو -1
   .توفير البيئة المصرفية المالئمة، تحسين قدرته نحو تحقيق أهدافه وضمان استمراريته ىإل

القوة والضعف في نظم  -2 األمر الذي   الرقابة المصرفية،  تساهم الدراسة في تسليط الضوء على جوانب 
 .ارفعلى مستوى أداء اإلدارة المص  يترك أثرًا إيجابياً 
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أهمية     -3 خال  ى المستو   ى عل  الدراسةتبرز  من  المص  إسهام  لالتطبيقي  مساعدة  في  علانتائجه    ى رف 
  من  يحققه  ما  إلى  باإلضافة   إمكانية تطبيق هذه النظم بكفاءة وفعالية لتحسين وسائل الدفع اإللكتروني، 

 عليها.  والمحافظة حساباتهم ضـبط أرصدة خالل  من المصارف لعمالء فوائد 

 : أهداف الدراسة  
 في  االلكترونية  المصرفية  للعمليات   والرقابة  شرافاال  نظام  أثر  علىهذه الدراسة هو التعرف  الهدف الرئيس من  

   اآلتي:خرى تتمثل في أ هداف فرعية أ ناك  هو  الليبية، التجارية المصارف في اإللكترونية الدفع وسائل تطوير
 ة. وسائل الهدفع اللكترونيهالرقابة المصرفية على  الشراف و لى طبيعة نظم تعرف عال .أ

 . على أنواع أدوات ووسائل الدفع اللكترونيةتعرف ال .ب 

اقتراح التوصيات الالزمة التي تعزز من دور نظم االشراف والرقابة في تطوير وسائل الدفع   .ت 

 االلكترونية.  

 : منهجية الدراسة  
على الدراسات السابقة المتعلقة   تسعى هذه الدراسة إلى أبعاد الظاهرة موضوع الدراسة من خالل االطالع

بموضوع الدراسة، فأن المنهج الوصفي التحليلي، الذي يتم اتباعه يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن  
 لتفسيرها والوقوف على دالالتها.  الدراسةالمشكلة موضوع 

 . مصادر البيانات الثانوية •
المصادر   طريق  عن  البيانات  على  الحصول  واألجنبية يتطلب  العربية  والمراجع  الكتب  في  المتمثلة  الثانوية 

شبكة   على  الصلة  ذات  المواقع  وبعض  العلمية  والمجالت  السابقة  والدراسات  والمقاالت  والمنشورات  والدوريات 
 .اإلنترنت، وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت وتحدث في مجال الدراسة

 . مصادر البيانات األولية •
في دراسته على استبيانات تم إعدادها لتحقيق  انوهي المصادر التي تغطي الجانب التطبيقي، حيث اعتمد الباحث

أغراض وأهداف الدراسة تساعد بشكل أساسي في جمع البيانات والمعلومات الالزمة حول موضوع الدراسة، 
االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف ،إلى جانب ( spss)  وتفريغها وتحليلها باستخدام البرنامج اإلحصائي

  . الوصول إلى دالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة
 

  :مجتمع عينة الدراسة  •
 يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في إدارة البطاقات والعمليات االلكترونية في المصارف التجارية 
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كما وردت في التقرير (  ليبيا المركزي، دليل المصارف التجارية  )مصرف  ستة عشر مصرفاً   الليبية كافة، وعددها
لعام المركزي  للمصرف  سياسة   قد ف،  2018  السنوي  بسبب  االستبانة  تعبئة  عن  اعتذر  مصرفين،  استثناء  تم 

زيارتها عند  المصارف  موظفو  أفاد  كما  ذلك،  تمنع  التي  )المصرف  المطلوب  العينة  حجم  كان  حيث   ،168 )
 مفردة.

 :   نموذج الدراسة     
 

   

   

  

 

 
 ( 1) شكل رقم

 :   الدراسةمحددات 
 .  الحدود الزمانية •

 م.  2020خالل سنة  امتدت الدراسة الميدانية على مستوى المصارف التجارية الليبية 
 

 .الحدود المكانية •
كان االهتمام فيه بالبعد الوطني حيث تم دراسة آليات العمل المصرفي ووسائل الدفع اإللكترونية معتمدين  

  طرابلس.على المصارف التجارية الليبية ومكانها العاصمة 
 : السابقة الدراسات

لكترونية في الجهاز  بعنوان: ) واقع استخدام وسائل الدفع اإلورقة بحثيه منشرة   2015 دراسة خوبيزي مريم، .1
 المصرفي الجزائري وكيفية إدارة المخاطر الناتجة عنها وفقا لنموذج لجنة بازل الدولية للرقابة المصرفية (

لكترونية في الجهاز المصرفي الجزائري  واقع استخدام وسائل الدفع اإل  ىلي التعرف علإهدفت هذه الدراسة  
 يتم االعتماد على لجنة بازل الدولية للرقابة المصرفية في ادارة المخاطر الناتجة عن استخدامها  مدىلي إ

إشراف والرقابة  االنظام 
 للعمليات المصرفية االلكترونية 

وسائل الدفع اإللكترونية  
 في المصارف التجارية الليبية 

 المتغير المستقل 

 

 

 
 

 

 

 المتغيرالمستقل 

 

 

التابع  المتغير   

 

 

 
 

 

 

 المتغيرالمستقل 
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أنه   الدراسة  إليها  توصلت  التي  النتائج  أهم  من  علوكان  المصرفية    ىيتوجب  من  أالمؤسسات  التأكد  تراعي  ن 
اإل اإل موقع  على  الصحيحة  المعلومات  عن  السفصاح  بغية  بالمصرف  الخاص  المحتملين نترنت  للعمالء  ماح 

مصرفية  تعامالت  في  التحول  قبل  له  والقانوني  التنظيمي  والوضع  المصرف  هوية  حول  واضح  الستنتاج 
جراءات المناسبة الكفيلة بااللتزام بالمتطلبات المتعلقة بخصوصية العمالء في إطار االلتزامات اإل  اتخاذ لكترونية  إ

ضرورة امتالك البنك للقدرة الفعالة على االستمرارية في تقديم الخدمات و ة  التشريعية والقانونية السائدة في المنطق
نظمة والخدمات المصرفية  لكترونية وامتالكه لخطط وبدائل في حاالت الطوارئ، بما يكفل توفر األالمصرفية اإل
 وقات.في جميع األ

كترونية و مخاطرها ووسائل الرقابة  بعنوان:) نظم الدفع اإلم، ورقة بحثية 2010دراسة على عبد هللا شاهين،  .2
 (.  عليها

لكترونية في بنك فلسطين ونظم الرقابة عليها والتحديات  دوات الدفع اإلأنواع أطبيعة و  الدراسةتناول هذا ت
راء مفردات آذه الموضوعات بالتحليل والمناقشة، والتعرف على هتناول  ىالمرتبطة بها، وقد ركز البحث عل

 . عينة الدراسة حولها
ن البيئة الجديدة للعمل المصرفي والمنافسة الشديدة لها إ  إليها هي تم التوصل ومن اهم النتائج التي

ساسية من سياسات  ألكترونية وضرورة وجود ضوابط رقابية وتوفير بيئة الدفع اإل األدوات والتطبيقات التقنية 
رافقة مكترونية وتخفيض المخاطر اللدء المصرفي اإلوتشريعات داعمة مع استمرارية دعم بحوث وتطوير األ

 لها .
 ورقة بحثية منشرة بعنوان : ( ahangir and Begum, 2007J) دراسة .3

 “Effect of Perceived Usefullness, Ease of Use, Security and Privacy on Customer 

Attitude and Adaptation in the Context of E- Banking . 

هدفت إلى وضع إطار مفاهيمي عن أثر، ومنافع وسهولة وأمان وخصوصية تبني استخدام العمليات المصرفية  
عميال من عمالء   227استبان على  227اإللكترونية في المصارف اإللكترونية في بنغالدش، ولقد وزعت 

 المصارف التجارية الخاصة. 
إلى أن العوامل التي تمت دراستها في اإلطار المفاهيمي المقترح لها عالقة إيجابية في تبني  وتوصلت الدراسة  

 العمالء استخدام العمليات المصرفية اإللكترونية. 
 ورقة بحثيه بعنوان:  ( Shah, 2006) دراسة .4

"Organizational Critical Success  Factors in Adoption of E-Banking at the  

Woolwich " 
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المصرف   على  الدراسة  هذه  المصرفي (  Woolwich)طبقت  العمل  تطبيق  في  نجح  والذي  بريطانيا،  في 
 اإللكتروني من خالل اإلنترنت، وبحثت في أهم العوامل الحرجة التي ساعدت في تحقيق هذا النجاح. 

كعنصر اإلدارة  في  مهمة  تغيرات  إجراء  إلى  يحتاج  المصرف  أن  إلى  الدراسة  عناصر   توصلت  من  أساسي 
استراتيجيته، وذلك من أجل وجود إدارة قادرة على تنفيد تغيرات تنظيمية لتطبيق القنوات اإللكترونية، ومن هذه 
تقديم الخدمات المصرفية اإللكترونية بكفاءة  التغيرات إعادة هندسة عمليات المصرف، والتي تمكنه من تسريع 

 .وفعالية

 : الدراسةتقسيمات 
طار النظري ومفاهيم وسائل أربعة أجزاء رئيسية ، يتناول الجزء األول منها اإل إلى    ية البحث  ه الورقةتقسيم هذ تم  

اإللكترونية، الثاني  الدفع  الجزء  يركز االلكترونية    الدفع  وسائل  على  والرقابة  االشراف  بينما يوضح  ، في حين 
الثالث    الدفع   وسائل  تطوير  على  االلكترونية  المصرفية  للعمليات   والرقابة  شرافاال  نظام  أثر  قياس على  الجزء 

والتي يمكن    ان حث االتوصيات التي توصل إليها الب و ، وأخيرا سيخصص الجزء الرابع لعرض أهم النتائج  إللكترونية
ية التي تحول دون تطوير جانب الصيرفة االلكترون االستفادة منها في معالجة المشاكل لدى الجهاز المصرفي  

 وتطوير وسائل الدفع االلكترونية.  
 

 أوال : وسائل الدفع االلكترونية: 
 .  مقدمة

تعدُّ وسائل الدفع اإللكترونية الطريقة التي يتم من خاللها دفع أثمان السلع والخدمات، فقد تطورت تلك الوسائل   
على مر الزمان تبعا لتطور الحياة االقتصادية وظروف السوق والتطورات التكنولوجية، فقد بدأت بنظام المقايضة  

والفضة، ثم بدأ استخدام النقود الورقية التي تستمد قيمتها من إلزام   ثم ظهرت بعد ذلك النقود السلعية مثل الذهب 
الحكومات باستخدامها لها، ثم ظهرت بعد ذلك البطاقات البالستيكية التي تحل محل النقود الورقية، وسرعان ما 

أو للتجار الذين انتشرت انتشارا واسعا نتيجة المميزات التي تحققها سواء لحامل البطاقة أو البنوك المصدرة لها  
 .  (9، ص 2006)السواح، والقباني، يقبلون التعامل بها 

المصارف  المالية، وبالتالي فإن  أنشطتهم  الذاتية إلدارة  للخدمة  العمالء  تفضيل  إلى  الحديثة  وتشير االتجاهات 
على الخدمة الذاتية   قائمة   استراتيجية   التي ال تتوافر لديها التكنولوجيا الكافية والمتطورة التي تمكنها من تطوير

المصرفي   السوق  في  واستمرارها  بقائها  على  تنعكس  سلبية  نتائج  ستواجه  العبدالالت، للعميل  و  )الشمري 
 .(7،ص 2008

الرقابة   و  اإلشراف على سبل لذلك من األهمية التعرف على أهم هذه األدوات وآليات عملها تمهيدًا للوقوف
 .  الالزمة عليها
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 الدفع المصرفية اإللكترونية أنواع ووسائل نظم 
اإل            المصرفية  الدفع  نظم  وسائل  اإلتشمل  والتحويالت  األدوات  مجموعة  التي  لكترونية على  لكترونية 

البنوك اإلاو   تصدرها  ،والنقود  المصرفية  البطاقات  وتتمثل في  دفع،  المالية األخرى كوسيلة  لكترونية، لمؤسسات 
والتي تسهل عملية دفع قيمة "  Payment- eوغيرها من أشكال بطاقات الدفع اإللكترونية" "والبطاقات الذكية  

 الصفقة التجارية، ومن هذه الوسائل ما يلي: 
 (: Credit Creditبطاقات الوفاء و االئتمان) .1
إن بطاقات االئتمان من أهم وسائل الدفع االلكترونية الحديثة والتي تغني عن حمل النقود والتعامل بها، وهذه   

البطاقات تصدرها مؤسسة أو بنك لصالح العمالء، وهي تمكن العمالء من التعامل وشراء حاجياتهم دون دفع 
الم هذه  المقبولة عند  البطاقة  هذه  إبراز  فقط  يكفي  حيث  بقيمة  نقود،  فواتير  أو  إيصاالت  على  والتوقيع  حالت 

توفر إمكانية  أنها  السحب من أجهزة الصراف اآللي، كما  البطاقات حامليها من  المشترات، وتمكن هذه  السلع 
، 2006)طه، وبندق،  التعامل من خالل شبكة اإلنترنت، ثم سداد االلتزامات المالية المترتبة على هذا التعامل  

 (.351ص 
والبطاقات   ويوجد      االلكترونية،  الدفع  بطاقات  البعض  عليها  فيطلق  االئتمان،  لبطاقات  مسمى  من  أكثر 

ألنها  شيوِعا  األكثر  هو  االئتمان  بطاقات  مسمى  أن  إال  االعتماد،  وبطاقات  االئتمان،  وبطاقات  البالستيكية، 
 (.16،ص 2006القبانى،)السواح،و بجانب كونها وسيلة دفع فإنها تعطي لحاملها ائتمانًا قصير األجل 

بوظيفتي      وتقوم  أحد األشخاص  باسم  مالية  بواسطة مؤسسة  تصدر  بطاقة  االئتمان هي عبارة عن  وبطاقة 
الوفاء و االئتمان، أي أن حاملها يملك إمكانية تتبع سداد المبالغ التي استخدمها في االعتماد المفتوح من جانب 

 (. 8،ص 1999)رضوان،مصدر البطاقة " 
كن النظر إليها من الجانب التعاقدي القانوني على أنها " مستند يصدر لشخص طبيعي أو اعتباري بناء ويم    

على عقد بينهم يمكنه من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حااًل لتضمنه التزام المصدر 
 (. 14، ص 1997)عمر، بالدفع.  

فاء بااللتزامات المقبولة على نطاق واسع محليا ودوليا لدى األفراد والتجار وبالتالي فهي تعتبر "أداه مصرفية للو 
بقيمة  إيصال  على  توقيعه  مقابل  البطاقة  لحامل  المقدمة  والخدمات  السلع  قيمة  لدفع  للنقود  كبديل  والمصارف 

من المصرف التزامه الناشئ عن شرائه للسلعة أو الحصول على الخدمة، على أن يقوم التاجر بتحصيل القيمة  
 (. 17، ص 2006)السواح، والقباني، المصدر عن طريق المصرف الذي صرح له بقبول البطاقة كوسيلة دفع"

مما سبق يتبين أن بطاقة االئتمان هي "أداة مصرفية للوفاء بااللتزامات تصدرها مؤسسة مالية لشخص طبيعي 
أو شراء سلع   البنوك  نقدي من  إجراء سحب  وتمكنه من  اعتباري،  بالسداد أو  التزامه  التجار مع  وخدمات من 

 للمصدر بالشروط والقواعد المحددة بالعقد المبرم بينهما". 
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 (:  Automatic teller machineآلة الصراف اآللي ) .2
وهي اآلالت التي يمكن نشرها باألماكن المختلفة، وتكون متصلة بشبكة حاسب المصرف، وتعد هذه          

لألفراد،   الحديثة  المصرفية  العمليات  تنفيذ  في  اليومية  المستلزمات  من  والعبدالالت،  األجهزة  )الشمري، 
رفية التقليدية وغير التقليدية  ويمكن استخدام الصراف اآللي في العديد من العمليات المص(،  30، ص 2008

وتحويل   مختصر،  حساب  كشف  على  والحصول  الرصيد،  عن  واالستفسار  النقدي،  واإليداع  السحب  من 
خر، وإجراء الحواالت، وتسديد أقساط القروض، وتسديد اأو لمستفيد  للشخص نفسه    األموال بين الحسابات 

يداع الشيكات في الحساب وطلب دفتر شيكات، وإعطاء فواتير الهاتف والكهرباء، ودفع فواتير المشتريات، وإ
تعليمات محددة للمصرف، ومعرفة أسعار الفوائد، وتحويل النقود من عملة إلى عملة أخرى، والسحب النقدي 

 (. 29، ص 2003)الصمادي،  وغيرهاباستخدام بطاقات االئتمان 
 

 (: electronic points of saleنقاط البيع اإللكترونية ) .3
للعميل       ويمكن  وأنشطتها،  أنواعها  بمختلف  والخدمية  التجارية  المؤسسات  لدى  تنتشر  التي  اآلالت  وهي 

  لكترونياً إاستخدام بطاقات بالستيكية أو بطاقات ذكية للقيام بأداء مدفوعات من خالل الخصم على حسابه  
المتص  هذهبتمرير   اآلالت  داخل  المصرف    لكترونياً إلة  البطاقة  الالت،  بحساب  والعبد  ،  2008)الشهري، 

ضمان   مت وقد   (،31ص  متل  التجارية،  المحالت  في  اآللي  للدفع  المالية  الخدمات  من  متعددة  أنواعا 
اإل  التحويل  طريق  عن  المباشر  والقيد  والدفع  إلالشيكات  المشتري  من  باستخدام    ىلكتروني  التاجر  حساب 

  (.Elwary P24, 1998) ,الجهاز الموجود لدى التاجر 
 

 (:Phone & Mobile Banking)المصارف الهاتفية أو المحمولة  -4
المحمول باستخدام رقم سري وذلك باالعتماد على   الهاتف  وهي الخدمات المصرفية التي تتاح من خالل     

تفادي  ثم  ومن  المصرفية  لعملياتهم  المتعاملين  إدارة  لتسهيل  المصرف   بفروع  المرتبطة  االنترنت  شبكة 
صفوف انتظار المتعاملين لالستفسار عن حساباتهم أو الحصول على  الخدمات األخرى وذلك من خالل  

وت به،  الخاص  السري  الرقم  الخدمة  إدخال  هذه  والعطالت   يومياً   ساعة (  24)ستمر  اإلجازات  فيها  بما 
الرسمية، ومن أمثلة الخدمات التي يقدمها الهاتف أو المحمول المصرفي، التحويل من حساب المتعامل مع 

فاتورة   التزاماته مثل  لسداد بعض  المحمول،    الهاتفالمصرف  المالية من  و الكهرباء،  و أو  التحويالت  خدمة 
حساب العميل المدفوعة لسداد الكمبياالت، التعاقد للحصول على قرض أو فتح اعتمادات مستندية وغيرها  

 (.233ص ، 2010)الطائي، 
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 لكترونية: المحافظ اإل -6
النقد إلى سلسلة رقمية، وتخزن علالمحافظ اإل   القرص الثابت في موقع العمل، وهذا   ىلكترونية تقوم بتحويل 

لكترونية تقوم بتخزين  نترنت، ومعظم الحقائب اإليحد من استخدام النقود في المعامالت التي تتم علي شبكة اإل
لكترونية في أي مكان، ويمكن لكتروني على البطاقات الذكية التي تتمكن من دفع أي مبلغ من الحقيبة اإلالنقد اإل

لكترونية بأنها "وسيلة دفع افتراضية تستخدم في سداد المبالغ قليلة القيمة بشكل مباشر د اإللنقو اتعريف محفظة  
 باشر". مأو غير 

اإل       المحفظة  ابتكار  إلى  أدت  التي  األسباب  المتسوقومن  حماسة  هو  التسوق   ينلكترونية  إلى  بالنسبة 
أصبحوا  ،  One Lineالمباشر   إلى    يفترون حيث  المتكرر  الدخول  مرة  من  كل  في  والسداد  الشحن  معلومات 

اإل المحافظ  تحلها  التي  األخرى  والمشكلة  بالشراء،  فيها  بالنسبة يقومون  آمن  تخزين  مكان  توفير  هي  لكترونية 
التي تقوم بها  شبه في خدماتها الوظيفةتلكترونية، ن المحفظة اإلإلكتروني وبهذا فلبيانات بطاقة االئتمان والنقد اإل

الماديا والفواتير لمحافظ  الشحن  معلومات  تخزين  هي  أدنى،  كحد  المحفظة  هذه  تخزنها  التي  المعلومات  أما  ة، 
اإل المحافظ  ومعظم  البريدي،  والرقم  والدولة  والوالية  والمدينة  الشارع  عنوان  المستهلكين  أسماء  لكترونية  شاملة 

 الكترونيا من مختلف الموردين" يمكنها أن تحمل أسماء وأرقام بطاقات االئتمان، كما تحمل نقدا 
 : لكترونية فيما يليويمكن استنتاج الخصائص الرئيسي التي تميز المحافظ إل

اإل • حالً المحفظة  تعطي  معالجة    لكترونية  أسعار  من  التخلص  يمكن  وعليه  صغيرة،  بمبالغ  للدفع  متطورًا 
 المبالغ الصغيرة. الشيكات وباقي وسائل الدفع الورقية، في كل عملية أو صفقة تجارية ذات 

 تسمح بتخفيض عمليات الدفع بالنقود، وبالتالي التخلص من تكاليف المعالجة.  •
 للصفقات التجارية لما توفره من سرعة في العمل.  هي وسيلة مالئمة تماماً  •

 لكترونية هي: والمدفوعات التي تخص المحفظة اإل

 الموزع اآللي للنقود. ✓

 السيارات، دفع رسوم في الطرق السريعة، النقل الحضري.آالت توزيع التذاكر من أجل ركن  ✓

 بطاقات الهواتف العمومية، بطاقات مختلفة، )كبطاقات الزيارة، بطاقات أخذ الصور السريعة(. ✓

 (: Internet Banks)نترنت بنوك اإل  -7
توزيع الخدمة المصرفية    أصوات نترنت األعم واألشمل واأليسر، واألكثر أهمية في مجال  تعد بنوك اإل

بنوك اإلنترنت إلى  تقسيمويمكن  ،نترنت؛ والزيادة اليومية لعدد مستخدميهاإلكترونيًا، وذلك بفضل اتساع شبكة اإل
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 قسمين رئيسيين: 
األول: اإل  مايتعلق  القسم  شبكة  خالل  من  المصرفية  الخدمات  ربط بأداء  عبر  الدولية   نترنت 

العميل   فيتمكن  الدولية،  الشبكة  على  المصارف  الدخول    فيحواسيب  من  وقت  أي  وفي  مكان  هذه   إلىأي 
شخصي   رقم سري  خالل  من  ثم  تعليماته لالشبكة،  لتنفيذ  المصرف  حاسب  إلى  وفقاً   لدخول  للقواعد   المصرفية 

 المسموح بها والمحددة.  واالشتراطات 
والتي تتم عبر شبكة االنترنت بين بائع ومشتري، وكل من المصرف ،يتعلق بالتجارة االلكترونية    القسم الثاني:

 .(32ص ‘ 2008الشمري؛ واكبد الالت‘ البائع والمشتري لتسوية مبالغ الصفقة )
8- PAY QR  : 

هذه  كنتقدم هذه الخدمة عبر المصارف عن طريق مؤسسات مثل )مؤسسة ماستركارد وغيرها ( حيث تم   
التقنية في  البديلة للكاش من الدفع بواسطة الهاتف المحمول وذلك عند الشراء من محالت تعتمد هذه  الخدمة 

وتعرف ،حساب التاجر  إلىطريق تحويل األموال من حساب الزبون    منتعاملها مع المصرف وتتم هذه العملية  
 عبر  للقراءة  قابلة  األبعاد   ثنائية"  كود بار "  تعريف  شفرات   عن  عبارةبأنها  (  QR Code)  السريعة  االستجابة
 المالي  والتحصيل  الدفع  عملية  تسهيل  استخداماتها  ضمن  يدخل  متطورة  تقنية  وهى  المحمول،  الهاتف  تطبيقات 
 كفاءة و يسر. ب البيع نقاط في المحمول الهاتف باستخدام

 واقع العمليات ووسائل الدفع االلكترونية في ليبيا . 
 :2020اجهزة نقاط البيع وعدد الحركات عليها لسنة  تقرير عدد 

 (1جدول رقم )

 (2جدول رقم )
 2016-2017عدد المعامالت التي تمت بواسطة مختلف وسائل الدفع اإللكترونية خالل الفترة 

 الفترة 

عدد المعامالت التي 

تمت بواسطة 

 البطاقات اإللكترونية 

عدد البطاقات الصادرة 

من قبل الجهاز 

المصرفي على مستوى  

 االقتصاد 

عدد نقاط البيع  

المسجلة على  

مستوى  

 االقتصاد 

اجمالي عدد الصرافات  

اآللية الفعالة على مستوى  

 االقتصاد  

2016 4,640,514 311,338 1050 398 

2017 16,434,545 1,063,543 3558 533 

 2020 البيان 
 إجمالي  

(2010 – 2020 ) 

 12,488 ▲ 3,494 عدد األجهزة 

 / ▲ 15,748,817 إجمالي الحركات 

 / ▲ 2,113,455,118.008 قيمة الحركة د. ل 
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على البيانات المقدمة من شركة معامالت، تداول، مسارات للخدمات المالية  اعتماداالمصدر: دنف ،محمود، و  دنف ، أحمد،  

 والمصرفية )بيانات غير منشورة( 

بالنظر إلى بيانات الجدول السابق نجد أن عدد المعامالت اإللكترونية التي تمت باستخدام البطاقات المصرفية 
سنة   خالل  المصارف  جميع  مستوى  حوالي  2017على  بلغ  مقارنة   16,434,545قد  معاملة  مليون 

 %. 300وبنسبة زيادة بلغت   2016مليون معاملة تمت خالل  4,640,514مع

سنة   خالل  المصرفي  الجهاز  قبل  من  المصدرة  اإللكترونية  البطاقات  عدد  إجمالي  بلغ  حوالي   2017كذلك 
. األمر %350وبنسبة زيادة    2016ألف بطاقة خالل سنة    311,338مليون بطاقة مقارنة مع  1,063,543

الذي يدل على تزايد اإلقبال على استخدام وسائل الدفع اإللكترونية من قبل الجمهور نتيجة أزمة السيولة النقدية 
 الحاصلة.

ماكينة   533فقد بلغت حوالي  2018أما فيما يتعلق بإجمالي عدد الصرافات اآللية المستخدمة حتى بداية سنة  
اسب إطالقا مع حجم التعامالت بالبطاقات اإللكترونية وعدد الفروع المصرفية الموجودة.  صرافة وهو ما ال يتن

حوالي   بلغت  والتي  أيضا  الليبي  االقتصاد  مستوى  على  البيع  نقاط  عدد  إجمالي  محدودية  إلى     3558إضافة 
 )دنف ،محمود، و  دنف ، أحمد( فقط.    2017نقطة بيع في نهاية  

 والرقابة على وسائل الدفع االلكترونية: تانيًا: االشراف 

اإلشراف  تبدأ عملية في إطار تنفيذ العمليات المصرفية اإللكترونية وما يرافقها من تغييرات في بيئة العمل، 
تلـك  إن القواعد الالزمة لمتابعة األعمال، حيث الرقابة عادة من خالل وضع األسس والضوابط و   

 هذه  وتطرح ،عليها  والسيطرة اكتشافها سرعة حول إمكانات  من يتوفر ما ضوء في تقل أو تزداد  قد  المخاطر
 عرض  فإن لذلك وإدارتها، المخاطر على التعـرف كيفيـة في تتثمل مشكالت  المالية المؤسسات  أمام المتغيرات 
 :  يلي كما أبعادها  على والوقـوف لتحليلها ضرورياً  أمراً  يعد  المخاطر

 كما أنه يبرز تحدي ثالثي األبعاد بالنسبة للسلطات اإلشرافية : 
اإلشرافية - السلطات  على  المصرفية   يتوجب  الخدمات  تقديم  إمكانية  تتيح  اإلنترنت  شبكة  أن  تدرك  أن 

اإللكترونية التي يمكن أن تتجاوز الحدود الجغرافية، من ثم إمكانية إثارة تساؤالت بشأن متطلبات التصريح  
 من السلطات ذات االختصاص وشأن اإلجراءات الوقائية.

الت  - التبعات  تعي  أن  اإلشرافية  السلطات  تجاه  يتوجب على  تقليدية  توجيهات  تبني  تترتب عن  أن  يمكن  ي 
على   نفسها  التوجيهات  هذه  تطبيق  على  الحرص  دون  واإلشراف،  للرقابة  حاليًا  الخاضعة  المصارف 
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المؤسسات المصرفية األجنبية التي قد تكون منخرطة في تقديم أنشطة مطابقة أو شبه مطابقة في السوق  
 (. 205-204محمد نوري الشمري، ص  )ناظمالمحلي من خالل شبكة اإلنترنت 

يتعين على السلطات اإلشرافية التحقق من أن المصارف قادرة على إدارة أوضاع عدم التيقن التي تكتنف   -
الجوانب القانونية خالل الفترة التي تكون فيها البنى التحتية التشريعية لألعمال المصرفية المتجاوزة للحدود  

 قيد اإلنشاء. 
 ابة:ما بالنسبة للرقأ

 يمكن توضيح أسس هذه الرقابة كما يلي:        
 مرحلة االشتراك في وسيلة الدفع:   -1

التحقق من استيفاء كافة البيانات الخاصة بالعميل وتحديد مدى مالءمة وسيلة الدفع التي يطلبها و    -أ
للمبلغ المطلوب تضمينه في هذه الوسيلة، وإعالم العميل بالشروط    والحد األقصىمجاالت استخدامها،  

 واألحكام المرتبطة بإصدارها من حيث حقوق وواجبات مستخدمها.
ان ومعايير بمدى تحقق الشروط الالزمة لمنح العميل هذه الوسيلة للدفع والتي ترتبط يتم وضع أوز   -ب 

 بمعظمها بالسجل االئتماني للعميل ومن أهمها:  
 حجم التسهيالت االئتمانية وااللتزامات السابقة التي حصل عليها العميل.  •
 إن وجدت. -مدى انتظام ورود رواتب العميل •
 وفائه لتعهداته السابقة. مدى التزام العميل بالسداد و  •
 حجم ونوعية الضمانات المادية المتوفرة.  •
 حجم وحركة أرصدة حسابات العميل. •
إجراء تحليل للبيانات السابقة للعميل وتحديد عدد النقاط التي يحصل عليها، وما إذا كانت ضمن   -د 

أيضاً  ضوئها  في  يمكن  والتي   ، االئتمان  بطاقة  لمنحه  مصرفيًا  المقبولة  وسقف    الحدود  نوعية  تحديد 
يتم توقيع عقد مع العميل، مثال بالنسبة لبطاقات الدفع    -ه     وشروط البطاقة التي يتقرر منحها له.

نفس   على  بها  خاص  رقم  وتسجيل  الالزمة،  األساسية  البيانات  بها  ومدخاًل  مشفرة  البطاقة  له  تصدر 
تشتمل عادة على ستة عشر رقمًا، حيث تشير األرقام من ) األول حتى السادس( إلى رقم    والتيالبطاقة  

ثابت في كل البطاقات الصادرة عن نفس الصادرة عن المصرف المصرف مصدر البطاقة،   وهو رقم 
البطاقة  نفسه، والرقم السابع يشير إلى تاريخ إخراج الكشف الشهري، والرقم الثامن مخصص لتحديد نوع  

أم فضية أم محلية(، والرقم التاسع يترك عادة وتكون خانته )صفر( حيث يمكن أن يطرأ شيء   )الذهبية
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لمصرف عملية الستخدام البطاقة في ذلك الشيء، واألرقام من العاشر إلى عدد البطاقات ما في علم ا
اإلضافية التي حصل عليها العميل، والرقم الخامس عشر يشير إلى عدد مرات استبدال البطاقة كما في 

دخال  حاالت التلف والضياع، والرقم السادس عشر يشير إلى رقم إثبات البطاقة وهو يستخدم لعملية اإل
 (1988)القضاه،على الحاسب اآللي للبطاقة. 

وتتمثل هذه المرحلة في ضرورة وجود رقابة ثنائية على عملية تسليم البطاقة للعميل حيث يتم وضع    -
كل من البطاقة والرقم السري الخاص بها كل في مغلف مستقل عن اآلخر وترسل من اإلدارة إلى الفرع  

تمهيداً  مختلفين  شخصين  خالل  ال    من  مختص  موظف  مغلف  كل  بتسليم  ويقوم  للعميل،  لتسليمهما 
 تربطهما عالقة مباشرة. 

 مرحلة تفعيل الخدمة )وسيلة الدفع(: -2
الوحدة       أو  والتاجر  المصرف  في  المتمثلة  الخدمة  أطراف  بين  العالقة  تنظيم  بضوابط  المرحلة  هذه  تتعلق 

للبيع من جهة والعميل من جهة أخرى، وفي   هذا الشأن يتم مراعاة وجود ضوابط رقابية محكمة تنظم  الطرفية 
جوانب العالقة بين األطراف المذكورة ومن أهمها وجود عقد ينظم العالقة بين الصرف)مصدر الخدمة(، والتاجر 
)القابل لهذه الخدمة( وفق شروط محددة تتناول الحد األقصى لسقف التفويض المسموح به للتعامل مع التاجر 

 ( 1988)القضاة، انات التالية : وفقًا للبي
 اسم المصرف مصدر الخدمة )وسيلة الدفع( ويشار إليه بالفريق األول. ✓

وعنوانه، ✓ التجاري  واالسم  القانوني،  االسم  حيث  من  الطرفية(  )الوحدة  التاجر  من  وكافة    بيانات  ورقمه 
 البيانات األخرى. 

 سعر العمولة التي يتقاضاها المصرف من العميل. ✓

 طريقة الدفع من قبل المصرف للتاجر. ✓

متابعة بيانات المشتريات والسحوبات التي تتم على البطاقة من العميل من خالل المستندات التي تصل        
 ( اإللكترونية  المعلومات  شبكة  من  المصرف  بالشركnetwork bankإلى  المرتبطة  الدفع (  وسيلة  صاحبة  ة 

 .االلكترونية
 العالقة مع العميل:مرحلة تسوية  -3

تعتبر هذه المرحلة مهمة حيث تستطيع المصارف تقدير أرباحها بعد استبعاد التكاليف اإلدارية والمالية         
)القضاه،   المصرف  بها  تعهد  التي  حقوقهم  على  الحصول  التجار  الخطوة 1998ويستطيع  أهمية  وتظهر   ،)
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خالل من  التسوية  عمليات  متابعة  في  هنا  الوحدة   الرقابية  أو   ( التاجر  لصالح  المستحقة  المبالغ  قيمة  خصم 
 الطرفية ( من جهة أخرى.

وفي ضوء ما سبق فمن الطبيعي أن تمارس السلطة النقدية )البنك المركزي( رقابتها على أداء البنوك في كافة 
مرت  ألنها  حماية  دون  تركها  يمكن  ال  والتي  النقود  تداول  موضوع  بينها  من  والتي  مباشر المجاالت  بشكل  بطة 

 بحجم ونوعية اإلئتمان بالنظر لمقتضيات السياسة النقدية التي تشرف عليها وتديرها السلطة المذكورة.
بمث تعتبر  الوسائل  هذه  فإن  اإللكترونية  الدفع  ببطاقات  يتعلق  نقو وفيما  )  د ابة  ( 2002حسن  ،يوسفإلكترونية 

ًا أو مختزنة القيمة والتي تسمح بالدفع من خالل شبكة  حيث تأخذ هذه النقود صورة بطاقة مدفوعة القيمة مسبق
، هذا وقد تعددت الكثير من اآلراء حول طبيعة المتعارف عليها باسم نقود الشبكةالحاسوب اآللية ) اإلنترنت ( و 

قية هذه النقود وما إذا كان يمكن اعتبارها نقودًا طبيعية أم ال، ويرى البعض أن النقود اإللكترونية هي نقود حقي
للقيمة،  ومستودع  مقياس  أنها  كما  للتبادل،  وسيط  أنها  ويعرفونها على  التقليدية  النقود  وظائف  بكل  تقوم  ألنها 

 (. 2004)زين الذين، األمر الذي يجعل للنقود تأثيرًا على دور السلطة النقدية في إدارتها للسياسة النقدية 
ءاتها الرقابية على عملية إصدار وسائل الدفع المذكورة لما من هذا المنطلق فإن السلطة النقدية تكون معينة بإجرا

إليه الوسائل المذكورة من مخاطر تستدعي بناء   نقدية وائتمانية، فضاًل عما قد تتعرض  يترتب عليها من آثار 
نظام رقابي فاعل يحقق متطلبات األمان والسرية ومستوفيًا للشروط والضوابط التي يقوم عليها  العمل المصرفي 
من حيث ضرورة االلتزام بمعيار كفاية رأس المال، وأسس تصنيف الديون وتكوين المخصصات الالزمة بشأنها، 
ومراعاة عدم تركز المخاطر لدى منح االئتمان، والتوازن في مراكز العمالت، إلى جانب وضع الضوابط اإلدارية 

 نية نفسها وأهمها: الرقابية األخرى فيما يتعلق بآليات إصدار أدوات الدفع اإللكترو 
 ( 2003الغندور، ) 

. ضرورة تدعيم وسائل االتصال بين كافة المستويات اإلدارية العليا والعاملين بشأن سالمة أداء النظم مع 1
 العمل على تالفي تضارب المصالح بين المستويات المختلفة المسؤولة عن أمن النظم واإلدارة العليا.

عمليات الدخول إلى النظم لمنع أو للحّد من االختراق من قبل المرخص لهم . ضرورة تشديد الرقابة على  2
 بذلك.

 . حماية النظم من احتماالت القيام بممارسات غير مرخص بها من قبل عاملي المصرف السابقين أو الجدد.3
. ضرورة توفير شروط األمان والحماية لوسائل الدفع اإللكترونية من حيث الحدود القصوى لما يتم تخزينه  4

 بالبطاقة.  
 . توفير القوى البشرية المؤهلة والقادرة على التعامل مع أدوات الدفع اإللكترونية الحديثة. 5
من خالل توفر وسائل االتصال المباشر  . اتخاد إجراءات رقابية إضافية على عمليات إصدار وسائل الدفع  6

 مع مصدر البطاقات أو المشغل المركزي للحماية من عمليات التزييف. 
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وبذلك فإن االمر يلقي بمسؤوليات إضافية على الجهات الرقابية ويفعل دورها الواجب في هذا المجال بالتحقق  
اء ومواكبة التطورات التكنولوجية واالمتيازات  من كفاية وقدرة اإلطار اإلشرافي الذي تقوم به في مواصلة االرتق

 (. 2008)الشمري وعبد الالت، التي تصاحبها 

 تطوير وسائل الدفع إللكترونية  في شراف والرقابة للعمليات المصرفية االلكترونية االأثر نظام قياس ثالثا: 

  للعمليات   والرقابة  شرافاال  نظام ألثر    الوصفي  التحليل  ونتائج  التكرارية  التوزيعات   يوضح (  3)  الجدول

 الليبية.  التجارية  المصارف  في للكترونية  الدفع وسائل  تطوير  في  االلكترونية المصرفية
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1 

تتوفر سلطات االشرافية 

والرقابية كافية لحماية 

 حسابات العمالء. 

 54 51 35 19 17 ك

 مرتفعة 1.288 3.60

% 9.7 10.8 19.9 29 30.7 

2 

يتوفر االشراف والرقابة  

على استخدام نظام التشفيرة   

 في التعامالت. 

 13 53 80 12 18 ك

 مرتفعة 1.024 3.18

% 
10.

2 
6.8 45.5 30.1 7.4 

3 

يتوفر االشراف والرقابة  

على إستخدام التوقيعات 

 اإللكترونية المشفرة.

 15 42 71 25 23 ك

 متوسطة  1.119 3.01

% 
13.

1 
14.2 40.3 23.9 8.5 

4 

يتم االشراف والرقابة على  

إجراء الصيانة الدورية   

للنظام لتحقيق األمن  

 السالمة.و

 41 62 31 19 23 ك

 مرتفعة 1.313 3.45

% 
13.

1 
10.8 17.6 35.2 23.3 

5 

والرقابة على   يتم االشراف

أداء الجهات الخاريجية عند  

 إجراء الصيانة. 

 34 65 33 25 19 ك

 مرتفعة 1.252 3.40

% 
10.

8 
14.2 18.8 36.9 19.3 

6 
يتم إحاطة العمالء 

 بإجراءات التأمين الوقائية.

 38 43 47 26 22 ك

 مرتفعة 1.299 3.28

% 
12.

5 
14.8 26.7 24.4 21.6 

7 

يتوفر االشراف والرقابة على  

فحص مكونات أمن النظام  

 البيانات.والتأكد من سالمة 

 38 67 30 22 19 ك

 مرتفعة 1.260 3.47

% 
10.

8 
12.5 17 38.1 21.6 

 مرتفعة 1.229 3.40 35 56 51 13 21 كاالشراف والرقابة على   8
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الفصل بين المهام و 

 المسؤوليات في إدارة نظام.
% 

11.

9 
7.4 29 31.8 19.9 

9 

تتوفر سلطات االشرافية 

والرقابية علي  إختراقات  

لموقع المصرف على  

 الشبكة.

 28 90 23 17 18 ك

 مرتفعة 1.176 3.53

% 
10.

2 
9.7 13.1 51.1 15.9 

10 

 توجد سلطات االشرافية

والرقابية للخدمات  

المصرفية التي تتجاوز  

 الحدود الجغرافية 

 38 44 38 34 22 ك

 مرتفعة 1.327 3.24

% 
12.

5 
19.3 21.6 25 21.6 

11 

 تتحقق السلطات االشرافية

والرقابية من اوضاع عدم  

التيقن التي تكتنف الجوانب  

 القانونية. 

 16 59 50 33 18 ك

3.13 1.135 
متوسط 

 ة 
% 

10.

2 
18.8 28.4 33.5 9.1 

 مرتفعة 1.18341 3.33 االجمالي

 

الجدول رقم ) تبين إن درجة االتفاق كانت مرتفعة على )3من  ( فقرات محور االشراف والرقابة ومتوسطة 9( 
( وهو أكبر 3.33كما تبين  أن متوسط االستجابة إلجمالي المحور يساوي )على فقرتين من فقرات هذا المحور،  

الداللة اإلحصائية    (، ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة0.33( وأن الفروق تساوي )3من متوسط القياس )
من   أقل  وهي  صفرًا  تساوي  الفروق،    0.05لالختبار  معنوية  إلى  أنوتشير  على  يدل  االشراف   وهذا  مستوى 

 .كان مرتفعا   الليبية التجارية المصارف في  والمراقبة
 الفرضيات:  اختبار

 والرقابة  شرافاال  العالقة بين نظامالختبار صحة فرضيات الدراسة تم استخدام ارتباط بيرسون الختبار جوهرية  
وسائل و   االلكترونية   المصرفية  للعمليات  كانت    الدفع  تطوير  إذا  طردية  العالقة  فتكون  معامل إللكترونية،  قيمة 

داللة  )ذات  معنوية  العالقة  وتكون  سالبة،  االرتباط  معامل  قيمة  كانت  إذا  عكسية  وتكون  موجبة  االرتباط 
قيمة   كانت  إذا  من  إحصائية(  أقل  اإلحصائية  الداللة 0.05الداللة  قيمة  كانت  اذا  معنوية  غير  وتكون   ،

 . 0.05اإلحصائية أكبر من  
، سيتم  إللكترونية الدفع وسائل تطوير على االلكترونية المصرفية للعمليات  والرقابة لإلشراف نظامولتحديد أثر 

لمتغير التابع عن طريق معامل التحديد، وسيتم  استخدام تباين االنحدار لبيان نسبة أثر المتغير المستقل على ا
 (.Bath analysis version 22تأكيد نسبة األثر عن طريق البرنامج اإلحصائي المرئي )
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 الفرضية الرئيسة:   

تطوير    فيإلشراف ورقابة العمليات المصرفية اإللكترونية  ا   لنظام  ال يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية
 الليبية.  التجارية المصارف  في وسائل الدفع اإللكترونية

 تطوير وسائل الدفع اإللكترونية  فياإلشراف والرقابة  نظام (: نتائج تباين االنحدار لتحديد أثر4جدول )
معامل 

 االرتباط 

معامل التحديد  

(2R) 

الداللة قيمة 

 اإلحصائية

 نسبة األثر 
 معامالت االنحدار 

 اإلشراف والرقابة  الثابت

.987 0.975 0.000 97 % .394 0.929 

اإلشراف والرقابة على العمليات المصرفية    نظام  بين  معنوية( وجود عالقة  4النتائج في الجدول رقم )  أظهرت 
(، وقيمة الداللة 0.987ساوي )يجدًا    مرتفعاً   رتباطاال، حيث كانت قيمة معامل  وتطوير وسائل الدفع اإللكترونية

 إن   إلى  يشير  وهذا،  العالقة بين المتغيرين  إلى معنويةوتشير    0.05من    أقل( وهي  0.000اإلحصائية تساوي )
قيمة  , اإللكترونية  الدفع  وسائل  تطوير  في  يساهم  ورقابة  اإلشراف  نظامب  االهتمام التحديد وكانت    R2  معامل 

يوجد تطور في وسائل الدفع االلكترونية سببه اإلشراف والرقابة ( حيث انه  97%االثر )  أن نسبة( أي  0.975)
 ما لم يؤثر مؤثر آخر. 

 

 
   (3)شكل 

 يبين العالقة بين نظام اإلشراف والرقابة وتطوير وسائل الدفع اإللكترونية                         
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 معادلة االنحدار بالشكل التالي: حسب تقدير معالم نموذج االنحدار   ويمكن
Y=.394+0.929*X + ε 

 حيث:

 Y تطوير وسائل الدفع اإللكترونية ،X  اإلشراف والرقابة نظام، ε الخطأ العشوائي. 

 
 

 
   2R   597.0 

 
 

                                                               

 
 (5شكل رقم )

 اإللكترونية  الدفع وسائل تطوير على اإللكترونية المصرفية العمليات  ورقابة إلشراف ا  نظام  ثرأبيان      

إلشراف ورقابة  لنظام  الفرضية القائلة بــــ: ال يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية    رفض تم    الفرضية:نتيجة  
اإللكترونية   المصرفية  اإللكترونية  فيالعمليات  الدفع  وسائل  وقبول  ،  الليبية  التجارية  المصارف  في  تطوير 

إلشراف ورقابة العمليات المصرفية اإللكترونية  لنظام  يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية    الفرضية البديلة "
 ."الليبية التجارية المصارف في على تطوير وسائل الدفع اإللكترونية 

نظم الدفع الى وجود عالقة بين    ت التي اشار (  2010)على عبد هللا شاهين، النتيجة مع دراسة    هذه  واتفقت 
 .  الرقابة عليها ومخارطها ووسائل الكترونية 

 والتوصيات رابعا : النتائج
  -النتائج: 

  وسائل   تطوير  في  المصرفية  والرقابة  شرافاال  إحصائية  داللة  ى ذو   معنوي   أثر  وجودإلى    الدراسة  توصلت  .1
  إلى معنوية وتشير  (،  0.05أقل من ) وهي    (0.000)  اإلحصائية  الداللة  قيمة  بلغت   فقد   اإللكترونية،  الدفع

المتغيرين بين   الدفع   وسائل  تطوير  في  يساهم   ورقابة  اإلشراف  بنظام  االهتمام  إن  إلى  يشير  ، وهذاالعالقة 
( حيث انه يوجد تطور  97% ( أي أن نسبة االثر )0.975)  R2وكانت قيمة معامل التحديد  ،  اإللكترونية

  ورقابة  إلشراف نظام
اإللكترونية  المصرفية  العمليات  

  الدفع  وسائل تطوير 
 اإللكترونية 

  نسبة
 األثر 

97% 

معامل  
 االرتباط 

. .987 
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الباحثان إن ذلك عائد إلى    الدفع االلكترونية سببه اإلشراف والرقابة ما لم يؤثر مؤثر آخر، ويرى في وسائل  
التشفير في التعامالت،    اإلشراقيةتوفر السلطات   والرقابية الكافية لحماية حسابات العمالء والستخدام نظام 

والرقابة على إجراءات الصيانة وكذلك االشرا الجيد  إلى اإلشراف  ف والمراقبة على فحص مكونات إضافة 
 أمن النظام والتأكد من سالمة البيانات.

 . عليها والرقابة اشرافنظام  توفرو المشفرة  اإللكترونية التوقيعات  استخدامعدم  .2
 اختراقات لموقع المصرف على الشبكة.  علىشراف والرقابية االنظام وجود  .3
 . القانونية الجوانب  تكتنف  التي التيقن عدم  اوضاع على والرقابة شرافاال نظامعدم توفر  .4

   -: التوصيات 
 المصرفي التجاري. النظام  ات إدار  بينالعمل على الفصل بين المهام والمسؤوليات  .1
 م التوقيعات االلكترونية المشفرة في المعامالت المصرفية التجارية.  العمل على تفعيل استخدا .2
خارج   االحتفاظضرورة   .3 للطوارئ  خطة  ضمن  اإللكترونية  والملفات  والبرامج  األنظمة  من  احتياطية  بنسخ 

 مراكز العمل.
العمل على توفير الضوابط الالزمة للرقابة واالشراف على المعلومات وذلك لتجنب المخاطر التي قد تنجم   .4

 عن الدخول الى شبكة المعلومات من قبل الغير المرخصين بذلك.
 . القانونية الجوانب  تكتنف التي التيقن عدم  وضاعأ على والرقابة شرافاال تفعيل نظام .5
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