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 الملخص:

من وسائل تطوير اجلهاز ادلصريف احمللي ىو زيادة القدرة التنافسية بُت البنوك احمللية، وأن ادلنافسة بُت البنوك احمللية غلب 
مدى مساعلة اخلدمات ادلصرفية االلكًتونية  ، ىذه الورقة زلاولة مناقشةأن تكون على درجة عالية وكبَتة من احلرفية

لتعزيز القدرة التنافسية، حيث درست اجلانبُت، اجلانب النظري واجلانب العملي، اجلزء األول يدرس ماىية ادليزة 
التنافسية ومؤشرات قياسها وىيكل ادلصارف يف ليبيا وتطورىا، واجلزء الثاين عملي من خالل استبيان حول واقع 

 صرفية االلكًتونية اخلدمات ادل
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 مقدمة:ال
يشهد العامل اليوم العديد من ادلتغَتات العادلية السريعة وادلتالحقة واليت كان ذلا آثارىا ادلباشرة يف توجيو دفة االقتصاد 

يف سلتلف  العادلي، فقد ظهر على مسرح النظام العادلي اجلديد ما يعرف مبفهوم العودلة والذي أحدث جداًل كبَتاً حولو
األوساط من حيث كيفية حتديد مفهومو وأبعاده وعواملو ادلؤثرة وخصائصو وآثاره، حيث ؽلكن إيضاح ذلك يف ظل 
ادلتغَتات العادلية واليت تتمثل يف زيادة حجم ادلنفعة ادلتبادلة وتكون األسواق العادلية وزيادة حركة رؤوس األموال، 

العمل على حترير التجارة العادلية بُت دول العامل، والتخلي على سياسة وتعاظم شأن الشركات متعددة اجلنسيات و 
احلماية تنفيذًا لالتفاقيات الدولية، وتقدم تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت والنقل، ومن خالل ذلك فإن الواقع 

حد السواء، حيث  االقتصادي اجلديد ينطوي على حتديات وكذلك فرص لكل من الدول ادلتقدمة والدول النامية على
فرض ىذا الواقع حتديات جديدة من ناحية وساعد على فتح آفاق وفرص جديدة من ناحية أخرى، وحيث أن العالقة 
وطيدة بُت العودلة واجلهاز ادلصريف الوطٍت فكان ناتج ىذه العالقة رلموعة من ادلتغَتات ادلصرفية العادلية واليت تبدو 

دلصريف الوطٍت كثَتة ومتعددة، حيث أنو مع تصاعد وزيادة العودلة ظهرت العديد من آثارىا االقتصادية على اجلهاز ا
ادلتغَتات ادلصرفية العادلية اليت اخذت تؤثر بقوة يف اجلهاز ادلصريف الوطٍت من حيث ادائو وسياساتو وعملياتو، ىذا 

ت الدولية اجلديدة، وزيادة القدرة التنافسية بُت األمر يتطلب منا رفع كفاءة أداء البنوك العامة الليبية يف ظل ىذه ادلتغَتا
 البنوك احمللية دتهيداً دلنافسة البنوك االقليمية والدولية ودلواكبة تلك ادلتغَتات 

 مشكلة الدراسة:
يُعد اجلهاز ادلصريف العصب الرئيسي لالقتصاد والتنمية حيث يهدف من خالل أنشطتو يف رلال اإلقراض والتمويل 

تنموية انعاش االقتصاد احمللي ودفع عجلة االستثمار باألنشطة االقتصادية والتجارية ادلختلفة، لذلك إذا للمشروعات ال
أرادت الدولة تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي غلب أن ال يكون اجلهاز ادلصريف مبعزل عن خطة اإلصالح والتطوير 

لي ىو زيادة القدرة التنافسية بُت البنوك احمللية، وأن ادلنافسة اليت ختوضها الدولة، ومن وسائل تطوير اجلهاز ادلصريف احمل
بُت البنوك احمللية غلب أن تكون على درجة عالية وكبَتة من احلرفية، حيث يرى بعض االقتصاديُت أن التنافس يف 

ل نفقات أقل أو األسواق احمللية أو الدولية بُت الشركات أو ادلؤسسات ما ىو إال امتالك ميزة تنافسية إما يف شك
وجود القدرة على تقدمي منتجات وخدمات متميزة مع االستمرارية يف احلفاظ ىذه ادلزايا، حيث أصبح للتنافسية يف 
عامل اليوم إدارات متخصصة هبا وذلا أيضًا سياسات ومؤثرات واسًتاتيجيات تدل عليها، حيث صلد أن ادلصارف 

اتيجية لتطوير قطاع ادلصارف تركز على التكنولوجيا اليت تكفل حتقيق طفرة كبَتة العامة العاملة يف ليبيا مل تتبٌت أي اسًت 
يف اخلدمات ادلصرفية، حيث أن اخلدمات ادلصرفية ذات احملتوى التكنولوجي العايل مازالت أعليتها النسبية متواضعة وال 

نافسة يف السوق احمللية ومن مث توجد سياسة مصرفية تتسم بالوضوح من أجل تطوير اخلدمات ادلصرفية لتحقيق ادل
االقليمية والدولية، كذلك ال هتتم ادلصارف التجارية العامة العاملة يف ليبيا بالًتكيز على االستثمارات غَت ادلنظورة 
وتطوير الوظائف اإلدارية وتعيُت موظفُت متخصصُت يف ذلك لكي يتسٌت ذلا توجيو ادلصارف جملاالت إنتاجية غَت 

دلسايرة العمل ادلصريف يف الدول ادلتقدمة ومبا يكفل مساعلة القطاع ادلصريف يف حتقيق التنمية االقتصادية تقليدية وذلك 
 الشاملة 
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رغم أن جهود مصرف ليبيا ادلركزي يف إعادة ىيكلة اجلهاز ادلصريف كانت خللق كيانات مصرفية كبَتة ذات مالءة مالية 
يف رلال العمل ادلصريف، وقد كان من ضمن ىذه اجلهود دمج بعض ادلصارف  تؤىلها دلواجهة تداعيات ادلنافسة العادلية

التجارية ولعل أىم ىذه االندماجات كانت بُت مصريف اجلمهورية واألمة، حيث مت درلهما يف مصرف واحد حتت 
يف ادلصارف مسمى مصرف اجلمهورية، وكذلك تنويع ملكية ادلصارف التجارية الليبية حبيث مسح مبلكية غَت الليبيُت 

(، لكن رغم ذلك مل يكن 28: 2102التجارية الليبية )التقرير السنوي الرابع إلدارة الرقابة على ادلصارف والنقد،
القطاع اخلاص والشريك األجنيب يستحوذ على نسبة كبَتة يف ملكية ادلصارف التجارية وبالتايل فإن ادلنافسة مل تكن 

عرف على مدى مساعلة جودة اخلدمات ادلصرفية االلكًتونية يف تعزيز القدرة ذات أعلية، لذا تسعى الدراسة إىل الت
 التنافسية بُت ادلصارف التجارية الليبية من خالل اإلجابة على التساؤل األيت:

 كيف ؽلكن أن تساىم جودة اخلدمات ادلصرفية االلكًتونية يف تعزيز القدرة التنافسية بُت ادلصارف التجارية الليبية؟

 ت الدراسة:فرضيا
 استناداً إىل مشكلة الدراسة اليت مت حتديدىا سوف نقوم بعرض الفرضيات التالية:

 تساىم اخلدمات ادلصرفية االلكًتونية يف خلق ميزة تنافسية يف ادلصارف التجارية الليبية   0
لتحقيق التنافسية القوانُت والتعليمات الصادرة من مصرف ليبيا ادلركزي غَت كافية لتحفيز ادلصارف التجارية   2

 ادلطلوبة 

 أهداف الدراسة:
 :هتدف الدراسة إىل

العامة العاملة يف ليبيا يف ضوء برامج اإلصالح ادلصريف ومدى إمكانية  صارفتقييم سياسات واسًتاتيجيات ادل  0
  ة التكنولوجيةمن خالل االستفادة من الثور صارف درات التنافسية ذلذه ادلتعزيز الق

لى ىذه ادلشاكل ع ما مدى انعكاساتالقطاع ادلصريف اللييب و  أىم ادلشاكل اليت يعاين منهاالوقوف على زلاولة   2
  الليبية التجارية مصارفتعزيز القدرة التنافسية لل

 :أهمية الدراسة
يف  نظرًا لألعلية ادلتزايدة لفكرة التنافسية واليت تأخذ يف االنتشار لتغطي كافة جوانب احلياة االقتصادية واالجتماعية

الدولية اجلديدة ومن أعلها العودلة وحترير جتارة اخلدمات و ظهور التكتالت  السنوات االخَتة، حيث أوت ادلتغَتات 
وادلصرفية إىل تعاظم دور اخلدمات يف ادلساعلة يف الناتج احمللي اإلمجايل، وتعترب اخلدمات ادلصرفية واحدة  االقتصادية 

اصبح حتديث وإصالح اجلهاز ادلصريف يف ظل الظروف الدولية الراىنة من أىم أجزاء قطاع اخلدمات، لذلك 
ادلنافسة واليت أصبحت السمة  إلغلاد قطاع مصريف قوي قادر على خوض  من أىم األولويات  التحرر(   -االندماج  )
على االستفادة من رواج  ية الغالبة ادلسيطرة على كافة األسواق احمللية واإلقليمية الدولية، وما مدى قدرة ادلصارف التجار  

تكمن أعلية ىذه الدراسة من كوهنا  كذلك ،  العامل لتعزيز قدرهتا التنافسية التقنيات التكنولوجية احلديثة وانتشارىا يف
تركز على ادلصارف التجارية الليبية ومعرفة مدى مساعلة اخلدمات ادلصرفية االلكًتونية يف تعزيز القدرة التنافسية، حيث 

 د دراسات كافية على ادلصارف التجارية يف ليبيا ال توج
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 منهجية الدراسة:
لطبيعة الدراسة اليت تقتضي التعامل مع عدة مناىج علمية وذلك لإلدلام جبميع زلاور الدراسة وحتقيق األىداف نظرًا 

دمات ادلصرفية ادلرجوة فإنو مت اعتماد ادلنهج الوصفي يف حتديد اجلوانب النظرية من خالل التعرض دلفاىيم اخل
االلكًتونية وادليزة التنافسية، باعتباره منهجًا مناسبًا جلمع احلقائق والتعريف مبختلف ادلفاىيم ذات الصلة بادلوضوع، 
بينما مت اتباع ادلنهج التحليلي فيما ؼلص اجلانب التطبيقي من خالل حتليل بعض ادلعطيات ادلتعلقة بالدراسة على 

 زلل الدراسة مستوى ادلصارف التجارية 

 حدود الدراسة:
 احلدود ادلكانية: تتم الدراسة على مصرف مشال أفريقيا فرع طربق وادلصرف التجاري الوطٍت فرع طربق   0
احلدود الزمانية: تتمثل حدود ىذه الدراسة ادليدانية يف الفًتة ادلمتدة بُت تاريخ توزيع استمارة االستبيان وتاريخ   2

 ( 2122يونيو  -آخر استمارة ) شهري مايو

 الدراسات السابقة: 
 ( بعنوان دور االبتكار واإلبداع التسويقي يف حتقيق ادليزة التنافسية للبنوك التجارية6: 2115)سرحان،دراسة   0

فقد استخدم الباحث رلموعة من ادلتغَتات التابعة الدالة على مؤشر التنافسية وىي )الكفاية التشغيلية، اجلودة يف 
وكانت أىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ىي: أن ىناك عالقة متوسطة ، ت، رضا العمالء(اخلدمات وادلنتجا

القوة بُت دور االبتكار واإلبداع يف اخلدمات وادلنتجات ادلصرفية وبُت حتقيق ادليزة التنافسية للبنوك التجارية األردنية 
أن ىناك عالقة متوسطة القوة بُت دور االبتكار ، و احلياةدمات ومنتجات تأمينية على وادلتمثلة يف أن يقدم البنك خ

واالبتداع التسويقي يف األسعار ادلصرفية وبُت حتقيق ادليزة التنافسية للبنوك وادلتمثلة يف سعي البنك إىل منح العمالء 
دور إدراك  أن ىناك عالقة قوية بُت، و للحصول على القروض بتكلفة منخفضةتسهيالت مالية يف الدفع واإلجراءات 

اإلدارة العليا لضرورة االبتكار واإلبداع التسويقي خلدمة العميل وبُت حتقيق ادليزة التنافسية وادلتمثلة يف حرص اإلدارة 
 العليا يف البنك على توفَت دورات تدريبية للعاملُت لتعريفهم بأعلية االبتكار واإلبداع التسويقي  

التنافسية للبنوك ادلصرية يف ظل ادلتغَتات االقتصادية وادلصرفية  ةالقدر  (22-21: 2118دراسة )عبد احلارس،  2
 دراسة مقارنة   -ادلعاصرة

تناولت ىذه الدراسة مفهوم ادلنافسة يف النظريات االقتصادية مفاىيم التنافسية، مؤشرات قياس التنافسية، ادلركز 
السلبية لربنامج اإلصالح االقتصادي على القطاع التنافسي اذلام لالقتصاد ادلصري، اجلهاز ادلصريف ادلصري واآلثار 

وأىم ما توصلت إليو الدراسة من نتائج أن ادلصارف ادلصرية تتسم بصغر احلجم )حجم األصول ، ادلصريف ادلصري
ادلصرفية( وضعف رأس ادلال عند مقارنتها بادلصارف العادلية وبعض ادلصارف العربية وأن البيئة الداخلية التنافسية 

ع ادلصريف ادلصري تتسم بالضعف، وضعف أرباح بنوك القطاع العام عند مقارنتها بالبنوك اخلليجية والعادلية للقطا 
ووجود بعض التحديات اليت تواجو البنوك ادلصرية وىي مقررات جلنة بازل، احلوكمة يف رلال ادلصارف والتكتل 

 واالندماج بُت ادلؤسسات ادلصرفية وغَت ادلصرفية  
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( دور اخلدمات االلكًتونية ادلالية يف حتقيق ادليزة التنافسية يف البنوك 091: 2105الشبلي وآخرون،  دراسة )3
 التجارية االردنية 

ىدفت الدراسة إىل التعرف على أثر اخلدمات االلكًتونية ادلالية يف حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلصارف التجارية، ومن 
الباحث أن ىناك تأثَت للخدمات االلكًتونية ادلقدمة على ادليزة التنافسية وأن خدمة أىم النتائج اليت توصل إليها 

الصَتفة عرب شبكة االنًتنت ىي اخلدمة ذات األثر األكرب يف حتقيق ادليزة التنافسية من وجهة نظر العمالء، وكانت 
 خدمة الصراف اآليل ىي األقل تأثَتاً يف حتقيق ادليزة التنافسية 

 ( أثر جودة اخلدمات ادلصرفية االلكًتونية على رضا الزبائن 02-01: 2106)الباىي،   دراسة 4
ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على أثر جودة اخلدمات ادلصرفية االلكًتونية بأبعادىا على رضا الزبائن، حيث 

ة أن مستوى جودة اخلدمات استخدم ادلنهج االحصائي الوصفي التحليلي، ومن أىم النتائج اليت توصلت إليها الدراس
ادلصرفية االلكًتونية بشكل عام يف البنك االسالمي االردين من وجهة نظر عينة الدراسة كان مرتفعاً، باإلضافة إىل 

 وجود أثر ألبعاد جودة اخلدمات ادلصرفية االلكًتونية على رضا الزبائن يف البنك االسالمي االردين 

 ودة اخلدمات ادلصرفية على حتقيق ادليزة التنافسية للبنوك اجلزائرية ( أثر ج21: 2106  دراسة )نايلي، 5
حيث ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على جودة اخلدمات ادلصرفية وأثرىا على حتقيق ادليزة التنافسية للبنوك التجارية 

إىل وجود أثر جلميع أبعاد  اجلزائرية من وجهة نظر اإلداريُت والعمالء معًا وربط اجلودة بالرحبية، وتوصلت الدراسة
 اجلودة على حتقيق ادليزة التنافسية 

ما ؽليز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة أهنا حاولت معرفة أثر جودة اخلدمات ادلصرفية االلكًتونية يف حتقيق ادليزة 
د ادلصرف، كذلك زلاولة التنافسية للمصارف التجارية الليبية من وجهة نظر ادلوظفُت كوهنم النقطة اإلرتكازية لوجو 

 ىذه الدراسة للوقوف على أىم ادلشاكل اليت يعاين منها القطاع ادلصريف اللييب وانعكاساهتا على تعزيز القدرة التنافسية 

 الدراسة:  هيكل
 :التالية للمحاور وفقاً  الدراسة ىذه تقسيم يتم 

  احملور األول: ماىية ادليزة التنافسية ومؤشرات قياسها
  الثاين: ىيكل ادلصارف يف ليبيا وتطورىااحملور 

 الدراسة العملية والنتائج والتوصيات  احملور الثالث:
 المحور األول: ماهية الميزة التنافسية ومؤشرات قياسها

يعيش العامل اليوم مرحلة جديدة تغَتت فيها أموراً كثَتة عما كان سائدًا يف سنوات قليلة ماضية باإلضافة إىل تغَتات 
الصعيد السياسي انشأت اوضاع اقتصادية جديدة تدور حول مفاىيم حترير التجارة الدولية وتأكيد أعلية دور على 

القطاع اخلاص والتحول ضلو اقتصاديات السوق يف كثَت من دول العامل، كما أنو على صعيد العلمي والتقٍت شهد 
 التصاالت من خالل األقمار الصناعية واإلنًتنت العامل حتوالت ىائلة أنتجت واقعاً جديداً يقوم على التواصل وا
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إن العامل يعيش عصرًا مسى يف مرحلة بعصر ادلعلومات مث أطلق عليو عصر ما بعد الصناعة وأخَتًا يطلق عليو البعض 
عصر ادلعرفة، ويف مجيع األحوال وبغض النظر عن التسمية فإن مسات ومالمح ىذا العصر وآلياتو ومعايَته ختتلف 

عن كل ما سبقو، وتفرض بالتايل على كل من يعاصره ضرورة األخذ بادلفاىيم واآلليات اجلديدة وادلتجددة، وقد   جذرياً 
كان أخطر أثار ىذا العصر اجلديد بروز التنافسية كحقيقة أساسية حتدد صلاح أو فشل ادلؤسسات بدرجة غَت مسبوقة، 

اد ادلستمر الكتساب ادليزات التنافسية، إلمكان حتسُت ومن ىنا أصبحت ادلؤسسة يف موقف ػلتم عليها العمل اجل
 موقعها يف األسواق أو حىت رلرد احملافظة عليو يف مواجهة ضغوط ادلنافسُت احلاليُت واحملتملُت 

 -م 0980 يعترب مفهوم التنافسية باحلادثة وال ؼلضع لنظرية اقتصادية عامة، حيث كان أول ظهور لو خالل الفًتة ) 
ادلتحدة األمريكية خاصة يف تبادالهتا مع اليابان  اليت عرفت عجزًا كبَتًا يف ادليزانية التجارية يف الواليات  م(  0987 

وزيادة حجم الديون اخلارجية، وظهر االىتمام رلددًا مبفهوم التنافسية مع بداية التسعينيات كنتاج للنظام االقتصادي 
 لتوجو العامل لتطبيق اقتصاديات السوق العادلي اجلديد وبروز ظاىرة العودلة وكذلك ا

مفهوم التنافسية مع عدة مفاىيم أخرى من بينها النمو والتنمية االقتصادية وازدىار الدول وىذا ما يصعب  ويتداخل 
وىو ديناميكية التغَت ادلستمر دلفهوم  حتديد تعريف دقيق ومضبوط للتنافسية، باإلضافة إىل عامل آخر مهم أال 

السبعينيات كانت التنافسية ترتبط بالتجارة اخلارجية مث ارتبطت بالسياسة الصناعية خالل سنوات  ففي بداية التنافسية، 
أصبحت تنافسية  2112، أما يف سنوات التسعينيات فارتبطت بالسياسة التكنولوجية للدول، ويف عام  الثمانينيات  

 ( 2: 2106)عبد احلميد، الدول تعٍت مدى قدرهتا على رفع مستويات معيشة مواطنيها 

وعاده ما تعرف سياسة ادلنافسة بأهنا السياسات واإلجراءات واألىداف اليت تؤثر على ادلنافسة يف السوق أو رلموعة 
فتعرف سياسة ادلنافسة بأهنا رلمل احلزم واإلجراءات اليت ؽلكن  (  wtoأسواق معينة اما منظمة التجارة العادلية ) 

كل األسواق، والسلوك الذي يتبعو ادلتعاملون يف ىذه األسواق بالشكل الذي يتناسب مع البيئة استخدامها لتطوير ىيا 
ادلناىضة للمتنافس )بيكر،  التنافسية، مبا يف ذلك توافر قانون شامل للمنافسة كل ذلك بغرض التعامل مع ادلمارسات 

2114 :28 ) 

إدارة األعمال حول مفهوم التنافسية، إال أن كل فريق منهما وبالرغم من وجود اتفاق عام بُت علماء االقتصاد وعلماء 
 التنافسيةاآلخر، فبينما يهتم علماء االقتصاد بالعوامل اليت تتحدد القدرة  ينظر إىل التنافسية بشكل سلتلف عن الفريق

من خالذلا لالقتصاد القومي ككل، أي ما يسمى بالتنافسية القومية، صلد أن علماء إدارة األعمال يهتمون بال عوامل 
 اليت حتدد القدرة التنافسية على مستوى ادلنشأة أو الصناعة أي ما يسمى بالتنافسية اخلاصة بقطاع أو منشأة معينة 

دولة معينة تتمتع مبيزة نسبية تفوق الدول األخرى، إذا كانت إنتاج سلعة  أن يعٍت  وبصفو عامة فإن مفهوم ادليزة النسبية 
 أو خدمة معينة بتكلفة أقل من الدول األخرى وذلك طبقاً دلبادئ نظرية التكاليف النسبية 

أة من فهي العنصر االسًتاتيجي الذي يقدم فرصة جوىرية للمنشأما فيما يتعلق بادليزة التنافسية على مستوى ادلنشأة 
أجل حتقيق رحبية متواصلة بادلقارنة مع منافسيها، حيث تنشأ ىذه ادليزة مبجرد توصل ادلؤسسة إىل اكتشاف طرق 
جديدة وأكثر فعالية من تلك ادلستعملة من قبل ادلنافسُت، وىذا ما غلعلها يف مركز متميز يسمح ذلا بتقدمي منتج جيد 
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فاض تكلفة عملياهتا اليت دتكنها من تقدمي منتجات تنافس يف بأسلوب أكثر صلاحًا عن منافسيها من خالل اطل
 (017: 2115جودهتا ما يقدمو ادلنافسون مع بيعها بسعر أقل  ) زلمد،

 –لذلك صلد أن ادليزة التنافسية خُتلق وؽلكن اكتساهبا من خالل قدرة عوامل اإلنتاج على االنتقال )رأس ادلال 
 بإحدىن أجل تدعيم القطاع لتحقيق النمو، لذلك ؽلكن حتقيق ادليزة التنافسية العمالة ادلاىرة ( م –التكنولوجيا 

 الوسائل التالية: 
 الكفاية ادلتفوقة وذلك من خالل السيطرة على التكاليف   -
 اجلودة ادلتفوقة وذلك من خالل تقدمي منتج يالقي القبول لدى العمالء   -
 جديدة االبداع ادلتفوق وذلك من خالل تقدمي منتجات  -
 االستجابة ادلتفوقة لدى العمالء وذلك من خالل معرفة دقيقة الحتياجات العمالء   -

، حيث يتطلب ذلك رلموعة من األصول قكذلك صلد أنو من ادلهم جداً استدامة ادليزة التنافسية للمؤسسة يف األسوا
شليزة وذات قيمة للمستهلك أو توافر  وادلوارد والقدرات التنافسية مثل توفر مهارات خاصة يف التصميم إلنتاج سلع

قدرات بشرية، كذلك حتديد ادلؤسسة الختياراهتا من ادلنتجات واألسواق ادلستهدفة اليت يتم التنافس هبا ىو من 
متطلبات االستدامة، وأخَتًا فإن بناء ميزة تنافسية والعمل على استدامتها يتوقف على االسًتاتيجية اليت تتبناىا 

شك أن معظم الدراسات أكدت على ماىية ادلزايا التنافسية ادلستدامة واليت تظهر بشكل أساسي يف ادلؤسسة، وال 
اجلودة وحتقيق رضا ادلستهلك والتكاليف القليلة والكفاية اإلنتاجية واالبتكار والريادة مع السعر ادلقبول وسياسات 

 (9: 2105تسويقية فعالة  ) الباز،

 مؤشرات قياس التنافسية: 
تنافسية ادلنشأة أو الصناعة قد حتقق مع االحتفاظ مبستويات التشغيل،  تطابق مفهوم التنافسية إذا كان حتسُتقد ي

وذلذا فإن من ادلناسب أن غلري التحليل على مستويات ثالثة: )مستوى ادلشروع، مستوى الصناعة أو القطاع 
والشركات وليس الدول أو احلكومات ىي اليت ومستوى االقتصاد الوطٍت للدولة(، وإذا كنا نسلم بأن ادلؤسسات 

تتنافس فيما بينهما يف األسواق فإننا ال نستطيع أن نفضل أو نضع خطًا فاصاًل بُت أداء الشركات وادلؤسسات من 
 –مالية-جتارية –ناحية وأداء احلكومات من ناحية أخرى، فالسياسات ادلختلفة اليت تتبناىا احلكومات )اقتصادية

تؤثر بشكل مباشر أو غَت مباشر على األداء االقتصادي الكلي واجلزئي، وبعبارة أخرى ؽلكن القول بأن   اخل( -نقدية
 كل السياسات اليت تطبقها الدولة تؤثر على الوضع التنافسي للشركات وادلؤسسات 

مويل يف أي اقتصاد ولسنا يف حاجة إىل أن  نؤكد على أعلية القدرة التنافسية للبنوك باعتبارىا من أىم مؤسسات الت
متقدم أو نامي ومن أىم الركائز لزيادة القدرة التنافسية على مستوى الدولة ككل ليس باعتبار أن القطاع ادلصريف أحد 
قطاعات الدولة جبانب قطاعات أخرى كالقطاع الزراعي أو الصناعي بل دلدى تغلغل ىذا القطاع وتأثَته على 

ويل الالزم ذلا إىل جانب بعض اخلدمات ادلصرفية األخرى اليت تساعد على القطاعات األخرى من حيث توفَت التم
 ازدىار وتنمية ىذه القطاعات 
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ه من األولويات، حىت انتقل األمر إىل تطبيق ويعترب التخطيط االسًتاتيجي للقطاع ادلصريف وتوفَت مصادر مناسبة دلوارد
ملة يف األسواق العادلية أشبو بالسوبر ماركت ادلايل اليت توفر مفهوم البنوك الشاملة، حيث أصبحت البنوك الشاملة العا

رلموعة شاملة متكاملة من اخلدمات ادلالية أعلها الوساطة ادلالية مثل عمليات ادلبادالت واخليارات وادلستقبليات 
ناديق االستثمار والعقود اآلجلة والتوسع يف إدارة احملافظ ادلالية، وادلساعلة يف إنشاء ادلؤسسات ادلالية مثل ص

 (25: 2114ومؤسسات ضمان االكتتاب وتقييم ادلخاطر وشركات السمسرة وادلقاصة  )عزت، 

أن مفهوم التنافسية األكثر وضوحاً والذي ضلن بصدد دراستو ىو التنافسية على مستوى ادلؤسسة ومن ادلؤشرات الدالة 
 على تنافسية ادلؤسسة:

الرحبية: تشكل الرحبية مؤشرًا كافيًا على التنافسية احلالية، وكذلك تشكل احلصة من السوق مؤشرًا على التنافسية   0
 إذا كانت ادلؤسسة تُعظم أرباحها أي أهنا ال تتنازل عن الربح جملرد غرض رفع حصتها من السوق  

عنها يف حالة الفروع التقليدية، حيث يعد وجود تنخفض تكاليف تأدية اخلدمة البنكية االلكًتونية تكلفة اإلنتاج:   2
طلب مرن للسعر من أىم الشروط الالزمة، حيث يؤدي ختفيض السعر إىل زيادة مشًتيات ادلستهلكُت للسلعةـ، 

 (30: 2119حيث حتتل ادلؤسسة ادلنتجة بتكلفة أقل موقعاً أفضل من حيث األسعار  )رايس، 
ؤسسة ما راحبة وتستحوذ على جزء ىام من السوق الداخلية بدون أن احلصة من السوق: من ادلمكن أن تكون م  3

تكون تنافسية على ادلستوى الدويل وػلصل ىذا عندما يكون السوق احمللي زلمية بعوائق، كما ؽلكن للمؤسسات 
 الوطنية أن تكون ذات رحبية ولكنها غَت قادرة على االحتفاظ بادلنافسة عند حترير جتارة السلع واخلدمات 

 المحور الثاني: هيكل الجهاز المصرفي في ليبيا وتطوره
شلا ال شك فيو أن للبنوك التجارية دورًا ىامًا يف اقتصاديات الدول فهي تقوم بتشجيع وحتفيز التنمية االقتصادية 

الستثمارات واالجتماعية وزيادة معدالهتا يف سلتلف دول العامل، حيث دتنح ادلنشآت ادلالية االئتمان ادلصريف لتمويل ا
: 2115واألنشطة االقتصادية ادلختلفة وذلك شلا يتجمع لديها من ودائع ومدخرات جتذهبا من ادلودعُت  )الزىري،

97-98) 
إن فاعليو الدور الذي يلعبو القطاع ادلصريف يف تنشيط احلركة االقتصادية يتأثر اغلابًا وسلبًا بالبنية اذليكلية ذلذا القطاع 

حيات ادلخولة لو ومواكبة التطورات ادلعاصرة، عليو فإن من ادلفيد إلقاء نظرة بسيطة على ودرجة تنظيمة والصال
 مكونات ىيكل القطاع ادلصريف اللييب 

 (22: 2012أواًل: مكونات القطاع المصرفي الليبي: )التقرير الرابع إلدارة الرقابة على المصارف والنقد، 
ركزي السلطة النقدية يف ليبيا ويتبوأ قمة اذلرم التنظيمي واإلشرايف مصرف ليبيا ادلركزي: ؽلثل مصرف ليبيا ادل  0

 والرقايب على ادلصارف التجارية العاملة يف ليبيا  
وبلغ رأمسالو مليار دينار لييب، وؽلارس  0956وباشر أعمالو يف عام  0955تأسس مصرف ليبيا ادلركزي يف عام 

والذي حدد  2102( لسنة 46بشأن ادلصارف وادلعدل بالقانون رقم ) 2115( لسنة 0مهامو وفقًا للقانون رقم )
الرقابة على ادلصارف ومتابعتها ورسم السياسة مهام البنك ادلركزي يف اصدار النقد وتنظيم االئتمان واإلشراف و 

 النقدية ومتابعة تنفيذىا فضاًل عن القيام بكافة األعمال ادلصرفية للدولة وإدارة احيتاطيات النقد االجنيب 
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ادلصارف التجارية الليبية )القطاع ادلصريف اللييب( ىي شركات مساعلة مالية خوذلا القانون  :ادلصارف التجارية  2
دائع جبميع أنواعها يف حسابات جاريو وألجل، ومن مث منحها إىل الغَت يف شكل تسهيالت ائتمانية دلختلف قبول الو 

األغراض كالقروض العقارية والتجارية والتنموية واخلدمية، وكذلك فتح االعتمادات ادلستندية والقيام بالتحويالت 
قة مع احكام الشريعة اإلسالمية، ونظرًا ألتساع نطاق الداخلية واخلارجية وتقدمي بعض ادلنتجات ادلصرفية ادلتواف

العمليات اليت تزاوذلا البنوك التجارية فلم تعد البنوك يقتصر نشاطها على الودائع أو منحة االئتمان قصَت األجل فقط 
ط اخلاصة وإظلا أدى التطور ادلصريف يف كثَت من البلدان اىل اضطالع البنوك التجارية أيضًا بكثَت من وجوه النشا

 (9: 0991ببنوك األعمال وىو توفَت التمويل ادلتوسط والطويل األجل للصناعة  )شحاتة،
وتتكون ىيكلية ادلصارف التجارية الليبية من رلموعة من ادلصارف العامة ادلملوكة للدولة ورلموعة من ادلصارف  

كة بُت القطاع العام واخلاص، باإلضافة اخلاصة ادلملوكة لألشخاص وادلؤسسات وكذلك ادلصارف ذات ادللكية ادلشًت 
إىل وجود ادلصارف اليت تساىم يف رؤوس أمواذلا مصارف ومؤسسات أجنبية، وفيما يلي بيان هبيكل ادللكية يف اجلهاز 

 ادلصريف اللييب 
 2102ىيكل ادللكية يف اجلهاز ادلصريف اللييب هناية عام 

 ادلصرف
 نسبة ملكية رأس ادلال

 اإلمجايل شريك أجنيب% خاص% قطاع قطاع عام%
 %011 1 74 9 26 91 اجلمهورية
 %011 1 11 05 11 85 التجاري
 %011 11 09 11 63 11 08 الوحدة

 %011 11 09 11 22 11 59 الصحاري
 %011 1 11 08 11 82 مشال أفريقيا

 %011 11 34 11 49 11 07 التجارة والتنمية
 %011 11 41 11 61 1 األمان

 %011 1 011 1 العريب اإلمجاع
 %011 1 28 99 72 1 الوفاء
 %011 1 41 1 57 1 3 ادلتحد
 %011 1 011 1 السرايا
 %011 1 011 1 ادلتوسط

 %011 1 011 1 التجاري العريب
 %011 1 1 011 الواحة

 %011 51 1 51 اخلليج األول اللييب
  2102لعام النقد ادلصارف و ادلصدر: التقرير السنوي الرابع إلدارة الرقابة على 

إن جهود مصرف ليبيا ادلركزي يف إعادة ىيكلة اجلهاز ادلصريف كانت خللق بيانات مصرفية كبَتة ذات مالءة مالية 
تؤىلها دلواجهة تداعيات ادلنافسة اإلقليمية والعادلية يف رلال العمل ادلصريف، وكان من ضمن ىذه اجلهود دمج بعض 

ك تنويع ملكية ادلصارف الليبية حبيث مسح مبلكيو غَت الليبيُت يف ادلصارف التجارية الليبية، لذا ادلصارف التجارية وكذل
من الواضح بناءاً على ىذه التغَتات يف رلال العمل ادلصريف أن الدولة عملت على زيادة ادلنافسة يف رلال ادلصارف من 
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ذلا على عدة مزايا من أعلها خفض ىامش الوساطة خالل حرية الدخول للقطاع اخلاص واألجنيب واليت حتصل من خال
ادلالية من خالل منافسة البنوك يف زيادة أسعار الفائدة على الودائع رغبة منها يف جذب ادلزيد من ادلدخرات احمللية 

ك واألجنبية، وكذلك سعي البنوك ضلو ختفيض أسعار الفائدة على القروض من أجل استثمار أكثر للموارد ادلالية كذل
 (90: 2114يوجو االئتمان ادلصريف للمشروعات األكثر انتاجية  )حنفي،

 ثانياً : خصائص النظام المصرفي الليبي
 التخصص واالحتكار:  .1

بعد أن أدركت الدول النامية أعلية التنمية االقتصادية يف دعم استقالذلا، عملت على تأسيس مصارف ومؤسسات يف 
نها الزراعي والصناعي والعقاري وىذا يقود اىل أعليو التخصص يف حياة ادلصارف دتويل سلتلف األنشطة االقتصادية م

حيث ينقلها من مؤسسات متنازعة فيما بينها على العمالء، إىل مؤسسات متعاونة تعمل كاًل منها يف اجملال الذي 
بيا لكنو سرعان ما حتول حتدده الدولة ذلا، وذلذا فقد حقق التخصص ادلصريف يف بدايتو ميزة العمل ادلصريف يف لي

وخاصة يف سنوات الثمانينات من القرن العشرين إىل سلبية، حيث أصبحت دتارس ادلصارف ادلتخصصة ادلملوكة 
للدولة صفة االحتكار، حيث ال ػلق للعميل احلصول على القروض والتسهيالت إال من ادلصرف ادلخصص لو فإذا 

عميل لإلفالس، وىناك من يرى يف كثرة ىذه ادلصارف خدمة للقطاعُت ساءت العالقة بُت العميل وادلصرف يتعرض ال
 (22: 2113ادلصريف واالقتصادي، وىناك من يرى إن ازدياد عدد ادلصارف ال ؼلدم قضية التمويل  )ادلسعودي،

 المالك واإلدارة المركزية: .2
واليت اشًتط  0963( لسنة 4رف رقم )( من قانون ادلصا52يستند الوضع احلايل دللكية ادلصارف التجارية يف ادلادة )

دلنح اإلذن مبزاولة العمل ادلصريف أن تتخذ ادلنشأة شكل شركة مساعلة ليبية ال يقل رأس ماذلا ادلدفوع عن مخسمائة 
( بادلائة على األقل شللوكًا دلصرف ليبيا ادلركزي والباقي شللوكًا ألشخاص متمتعُت باجلنسية 50ألف دينار وأن يكون )

ة، ينعكس ىذا الوضع على عالقة ادلصارف التجارية مع مصرف ليبيا ادلركزي من ناحية وببعضها البعض من الليبي
ناحية أخرى، فبالرغم من أن القوانُت انشائها اكتسبها صفة ادلؤسسات ادلستقلة يف شكل شركات مساعلة يتوىل 

ات فيما بينها ومتابعو أوجو نشاطها يف تنفيذ مصرف ليبيا ادلركزي مسؤولية اإلشراف عليها والرقابة وتنظيم العالق
السياسة العامة للنظام ادلصريف، إال إننا صلدىا من الناحية العملية تبدو كأهنا اقرب إىل أن تكون وحدات إدارية تابعة 

 ذلا من كوهنا مؤسسات مستقلة ختضع إلشرافو 
انُت والقرارات اليت تصدرىا الدولة، وذلذا يتطلب لقد أصبحت الدولة ىي اليت تدير ادلصارف التجارية وىي ختضع للقو 

حسم التعارف بُت وظيفة ادلصرف ادلركزي كمراقب للمصارف من جهة وملكيتو للمصارف التجارية من جهة أخرى، 
حيث ينبغي نقل ملكية ادلصارف من ادلصرف ادلركزي إىل مؤسسة مستقلة ال ؽللكها ادلصرف ادلركزي، ويف ذات الوقت 

 رئاسة الوزراء، وذلك لضمان عدم إساءة استخدام موارد ادلصارف )أموال ادلودعُت( يف تنفيذ سياسة الدولة   ال دتلكها

 الكفاءات والخبرات: .3
يؤدي تنمية القدرات إىل حتقيق ميزة تنافسية من خالل االستثمار يف األصول ادلادية والبشرية للبنوك، حيث يؤدي 

 (89: 2109ضل ادلخرجات وأجودىا بأقل تكلفة شلكنة  )شنينة،ىذا إىل زيادة اإلنتاجية وحتقيق أف
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( ادلوحد للعاملُت، وضع ادلصارف أمام سلم ثابت 05ذلك خضوع ادلصارف ومؤسسات القطاع العام للقانون رقم ) 
فع من األجور غَت قابل للزيادة وحدد احلوافز وادلكافآت على ىذا األساس، وبالتايل انعدم احلافز ادلادي الذي يد

ادلوظف للعمل واإلنتاج وحتسُت خرباتو وكفاءاتو، ويف ظل انعدام ادلنافسة بُت ادلصارف وقد حتول العمل ادلصريف إىل 
إداري روتيٍت وبالتايل ال داعي للتأىيل والتدريب والدورات الداخلية واخلارجية، ولذلك فقط أثر ىذا سلبًا على قدرة 

ة القادرة واالحتفاظ هبا، وأثر سلبًا على انتاجية العاملُت بالقطاع ادلصريف ادلصارف على استقطاب الكفاءات ادلصرفي
 وكفاءاهتم ونزاىتهم يف أداء أعماذلم اليومية  

 الخدمات المصرفية: .4
غلب أن تكون للبنك القدرة على تقدمي خدمة تكون حسب ما وعد بو البنك، وتكون بدرجة عالية من الصحة 

تقدم لو خدمة دقيقة من حيث االلتزام بالوقت واألداء كما مت وعده من ِقبل اإلدارة  والدقة، فالعميل يتوقع أن 
 (35: 2100)حسن، 

إن العمل على حتسُت اخلدمة ادلصرفية أمر ضروري حتتمو ظروف ادلرحلة والتطورات االقتصادية الراىنة وىذا يتطلب 
 :كن تلخيصها يف ما يليمن ادلصارف التجارية لتحسُت مستوى اخلدمات واجراء تغيَتات ؽل

 تغَت ظلط ادللكية للمصارف التجارية   -0
العمل على ادخال التقنيات احلديثة كلما أمكن ذلك لبث روح ادلنافسة بُت ادلصارف هبدف حتسُت مستوى  -2

 اخلدمات ادلصرفية  
 وضع برنامج للحوافز واألجور وذلك بربط العنصر مبعدل أدائو   -3
 تأىيل وتدريب العاملُت   -4
 انشاء إدارات للبحث والتطوير  -5

 المحور الثالث: الدراسة العملية والنتائج والتوصيات
حتقيقًا ألىداف الدراسة وتعميقًا لنتائجها ُأجريت دراسة تطبيقية على مصرف مشال أفريقيا فرع طربق ومصرف 

ية اإللكًتونية يف تعزيز التجاري الوطٍت فرع طربق، وللوصول إىل نتائج تفسر مدى مساعلة جودة اخلدمات ادلصرف
 القدرة التنافسية مت إجراء دراسة ميدانية من خالل صحيفة استبيان مت توزيعها على أفراد عينة الدراسة 

 أسلوب الدراسة:
من رلتمع ادلنهج الوصفي التحليلي جلمع البيانات وادلعلومات ووصف النتائج اليت مت التوصل إليها ام مت استخد

صحيفة االستبيان، وذلك دلعرفة رأي ادلساعلُت يف جودة اخلدمات ادلصرفية االلكًتونية ومدى الدراسة باستخدام 
 مساعلتها يف تعزيز القدرة التنافسية بُت ادلصارف التجارية الليبية 

 مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون رلتمع الدراسة من العاملُت يف مصرف مشال افريقيا فرع طربق ومصرف التجاري الوطٍت فرع طربق، حيث  

استبانو( مت توزيعها بشكل عشوائي على العاملُت زلل الدراسة، اُعيدت بأكملها ونسبة  41كانت عينة الدراسة )
 011االسًتجاع 

ُ
دراء ونائيب ادل

ُ
 دراء ورؤساء األقسام وادلوظفُت %، حيث أن العينة متمثلة يف ادل
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
( وحتليل SPSSمت القيام بتحليل البيانات األولية باستخدام برنامج احلزم االحصائية لتطبيقات العلوم االجتماعية ) 

دلئوية، باإلضافة إىل اختبار األوساط احلسابية واالضلرافات ادلعيارية واألوزان االبيانات باستخدام التوزيع التكراري و 
 حيثخ لقياس صدق وثبات األستبانة، استخدام معادلة ألفا كرونبا و ، االضلدار البسيط ظلوذج استخدامالفرضيات ب

مت الوصول إىل أن اجتاىات أفراد عينة الدراسة ضلو  وقد %، وتُعد ىذه النسبة مقبولة احصائياً،80بلغ معامل الثبات 
ولكن متوسطة يف مجيع أبعادىا الثالث )الصراف اآليل، ادلوقع  إغلابيةأبعاد اخلدمات ادلصرفية اإللكًتونية كانت 

ف، كما االلكًتوين، البطاقات االئتمانية( األمر الذي يشَت إىل أعلية اخلدمات ادلصرفية االلكًتونية بالنسبة للمصار 
أظهرت نتائج االضلدار أن اخلدمات ادلصرفية االلكًتونية تؤثر بشكل إغلايب على ادليزة التنافسية، وأن القوانُت 
والتعليمات الصادرة من البنك ادلركزي اللييب غَت كافية لتحقيق التنافسية ادلطلوبة، وبالتايل ظهرت صحة فرضيات 

 الدراسة 

 اج معامالت االرتباط ومعلمات االضلدار بُت متغَتات ظلوذج الدراسة كما يلي:وؽلكن تلخيص نتائج الدراسة بإدر 

 اخلدمات ادلصرفية االلكًتونية
 متغَت مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البطاقات االئتمانية الصراف اآليل ادلوقع االلكًتوين

R= 0.651 

b= 0.843 

R= 0.626 

b= 0.642 

R= 0.554 

b= 0.788 

R= 0.4.1 

b= 0.544 

 ادليزة التنافسية

 متغَت تابع
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 وصيات:ـلنتائج والتا
 ائجــــــــأواًل: النت

تبٍت مفهوم اخلدمات ادلصرفية اإللكًتونية يؤدي بادلصرف إىل تقدمي خدمات مصرفية متنوعة أظهرت الدراسة أن   0
 ادلصارف التجارية وجبودة عالية شلا يساىم يف خلق ميزة تنافسية يف 

أوضحت الدراسة أن ىناك حاجة ماسة إىل تقدمي خدمات مصرفية إلكًتونية دلواجهة احتياجات العمالء   2
 واالستفادة من التميز 

ثقة من اجلودة والكفاءة من شأنو أن يزيد من عايل أن تقدمي خدمات مصرفية إلكًتونية مبستوى توصلت الدراسة   3
  لعمالء اجتاه ادلصرفوالء او 

القوانُت والتعليمات الصادرة من مصرف ليبيا ادلركزي غَت كافية لتحفيز ادلصارف التجارية أظهرت الدراسة أن   4
 لتحقيق التنافسية ادلطلوبة 

بشكل كبَت على االستثمارات غَت ادلنظورة وتطوير الوظائف اإلدارية يركز ال تبُت من خالل الدراسة أن ادلصرف   5
 وتعيُت موظفُت متخصصُت 

 اتــــانياً: التوصيث
استناداً على نتائج الدراسة فإنو يتم وضع بعض التوصيات اليت يأمل من ورائها أن تتمكن ادلصارف الليبية من تفادي 
جوانب النقص واستغالل نقاط القوة فيها لدعم توجهها ضلو توظيف اخلدمات ادلصرفية اإللكًتونية يف أعماذلا، 

 الًتكيز على اجلوانب التالية: وؽلكن أن يُقًتح يف ىذا اإلطار
، لكي تواكب االحتياجات اجلديدة وتستفيد صارف التجارية الليبية بتكيف شلارسات اإلدارةادل غلب أن تعمل  0

من ادلزايا اليت ؽلكن أن حتصل عليها من تطبيق اخلدمات ادلصرفية االلكًتونية، وإن ىذه اإلدارة عليها مسؤولية 
ّعال يتسم بادلرونة الكافية اليت تسمح للمصارف بالعمل بكفاءة، وتستجيب مهمة يف وضع إطار تشريعي ف

 لتوقعات الزبائن وادلساعلُت وغَتىم من ادلتعاملُت مع ادلصارف 
االلتزام من جانب ادلوظفُت على كافة ادلستويات هبدف ادلهمة اجلديدة وبأىداف ادلصرف، والقدرة على ضرورة   2

 التكيف مع ادلتغَتات 
 تأكيد بشكل أكرب على االستثمارات غَت ادلنظورة وتطوير الوظائف االدارية الضرورة   3
 حدوث حتول ثقايف من شأنو توطيد التصور بأن النهوض ىو مبثابة عملية دائمة وليس رلرد نشاط خاطف   4
 العمل على تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية دلمارسة العمل ادلصريف   5
 مات واالتصاالت مبا يكفل انسياب اخلدمات ادلصرفية بكفاءة عالية غلب تطوير تقنيات ادلعلو   6
 العمل على إقامة رقابة صارمة وضابطة ذلذه التعامالت اإللكًتونية   7
غلب العمل على التحكم يف تقنيات االتصال ومحاية شبكة اإلنًتنت من االخًتاق وضمان سرية مجيع العمليات   8

 ادلصرفية 
أداء العنصر البشري عن طريق التدريب والتأىيل وترسيخ بعض ادلفاىيم ادلتطورة لدى ضرورة االرتقاء مبستوى   9

 موظفي ادلصرف واليت تتعلق مبواكبة التكنولوجيا احلديثة وتعيُت موظفُت متخصصُت 
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 :راجعــــالم
واالستقرار يف ، مؤشرات السالمة ادلالية (2102التقرير السنوي الرابع إلدارة الرقابة على ادلصارف والنقد )  0

  القطاع ادلصريف اللييب، منشورات مصرف ليبيا ادلركزي
(، أثر عوامل تعزيز التنافسية على األداء التنافسي لشركات الدواء ادلصرية، رسالة 2105الباز، أمحد زلمد)  2
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Abstract 

One of the means of developing the local banking system is to increase the 

competitiveness among local banks, and that the competition between local banks 

must be of a high and great degree of professionalism. The first part studies what the 

competitive advantage is, its measurement indicators, the structure and development 

of banks in Libya, and the second part is practical through a questionnaire about the 

reality of electronic banking services. 


