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 ملخص

تقةدم  وتكةةةة وسةر ة الخدمات المصرفية االلكترونيةة ممملةةة  ة  إلى دراسة أثر العالقة بين  بحثلا هدفي

مملةةةةة  ةةة  معةةةدع العاصةةةد  ةةةةى ائدةةةىع ومعةةةدع العاصةةةد  ةةةةى موالربحيةةةة  (الخةةةدمات المصةةةرفية االلكترونيةةةة

نيةة  ةةى مراةرات ثر تقدم  الخدمات المصرفية االلكترو أ دراسة    لبحث، وتملةت مشكةة ا(حقىق المةكية

 ةةة  يةةة  يى ةةةد اثةةةر لتقةةةدم   لرصيسةةةى لةبحةةةثتسةةةااع االالربحيةةةة مالمصةةةارف التفارلةةةة  ةةة  ليليةةةا، حيةةةث تملةةة  

 ةةى ربحيةة المصةارف التفارلةة  ة   2016حتةى العةا   2008الخدمات االلكترونية المصةرفية مةن العةا  

 ليليا؟، 

 ، ماال تماد  ةى طةر  اسةتبانا ااراو وتحةية  المنهج الىدة  التحةية  والمنهج االستقراص البحث وقد اتبع

القةةةىاص  الماليةةةة ماسةةةتخدا  ائسةةةاليف ا حصةةةاصية،  قةةةد تةةة  اال تمةةةاد  ةةةةى الليانةةةات الةعةيةةةة لةقةةةىاص  الماليةةةة 

 .2016حتى  2008ا خالع الةترة من لةمصارف التفارلة    ليلي

تقةةةدم  وتكةةةةةة وسةةةر ة الخةةةدمات  إلةةةى أنةةةا يى ةةةد  القةةةة اات داللةةةة إحصةةةاصية بةةةين البحةةةثوتىدةةةةت نتةةةاصج 

العاصةةد المصةةرفية  االلكترونيةةة وربحيةةة المصةةارف التفارلةةة مملةةةة  ةة  معةةدع العاصةةد  ةةةى ائدةةىع ومعةةدع 

أن تعم  المصارف التفارلة    دولةة ليليةا  ةةى االسةتمرار دومةا  ة   البحث   ةى حقىق المةكية، وأود

ة وتحديلها و قا لمفرلةات التطةىر الحادة   ة  اللنةى  تطىلر آليات العم  مالخدمات المصرفية االلكتروني

 تىاكف العىلمة المالية.العالمية حتى 
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Abstract 

This research aims to measure the effect of the relationship between the electronic 

banking services and bank's profitability, this done by measuring the relationship 

between the electronic banking services (provision, cost, and speed) and 

profitability (rate of return on assets and rate of return on equity). The study's 

problem is to examine the impact of the electronic banking services on the 

profitability indicators in commercial banks in Libya.  

This has been done by analyzing the data collected by questionnaire from banks' 

employees and analyzing the banks financial statements during the period from 

2008 to 2016. 

 It has been concluded that; there is a statistically significant relationship between 

provision, cost, and speed of electronic banking services and the profitability of 

commercial banks. The study recommended that the commercial banks in Libya 

have to be in line with the global development in the field of electronic banking.  
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 :مقدمة -1

 مةن يتطةةف ممةاالمختةةةة،  الةدوع وأسةىاق اقتصةادمات  ة  ومميةاا يامةا   دورا   الخةدمات الماليةة تةعةف

 الخدمات. لفىدة العمالو وإدرا  تىقعات ودراسة  المقدمة، المصرفية الخدمات  ىدة  ه  وقياس اللنى 

 مالنسةبة سةىاو ا لكترونيةة الخةدمات مفةىدة االيتمةا وكنتيفةة لةتييةرات التكنىلى يةة المتسةار ة،  اد 

 العمةالو مةن والمتىقعةة المقدمةة الخةدمات مسةتى   تحسةينو  معر ةةل الةعالةة ائداة كىنهةا  العمية  أو لةلنة،،

 .(2016ممخيت، آسر 

القنةىات  مةن العديد خالع من ييراتالت يذه ظ     ا لكترونية المصرفية الخدماتأيمية  قد بر تو 

 االة ، الصةراف ا لكترونيةة، وأ هةاة والرسةاص  ا نترنةت وبنةى  لكترونة ا  اللنة،منهةا  ةةى سةلي  الملةاع 

 مةن الكليةر المصةرفية ائ مةاع بيئةة حيةث اةهدت. معةامالته  إنفةا  عمةالوال  ةةى سةهلةت بةدوريا والتة 

 واطةال  معر ةة و لةادة المصةر  ، القطةا   ة  حةدة المنا سةة  لةادة إلةى أدت  ىامة   ةدة نتيفةة التييةرات،

 .اللنى  العالمية تقدمها الت  الخدمات  ةى العمالو

 :مشكلة الدراسة -2

 ةةى مىاكبةة التطةىر التكنىلةى   المتسةار ،  تعم  الحكىمة الةيلية منذ بدامة القرن الىاحةد والعشةرلن

 لنةةى  االلكترونيةةةر معةةا الخةةدمات المصةةرفية االلكترونيةةة كاسةةتخدا  كةةروت االصتمةةان واللتطةةى  مةةن خةةالع

آليات الخصخصة وبرنامج تطىلر القطا  المصةر    ةى ليليةا، كمةا لةىحد و ةىد تبةاين  كنتيفة الستحداث

بين مستى   ىدة الخدمات الت   تقدمها المرسسة المصرفية    ليليا، لذا  ةان الدراسةة الحاليةة تختلةر اثةر 

الع تقةةةدم  الخةةةدمات المصةةةرفية االلكترونيةةةة  ةةةةى مراةةةرات الربحيةةةة مالمصةةةارف التفارلةةةة  ةةة  ليليةةةا مةةةن خةةة

"هل يوجد اثر لتقديم الخدمات االلكترونية المصرفية على ربحيةة المصةارا التجاريةة  ةي  التسااع اات 

 ليبيا؟"

 الدراسة: أهمية -3
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مملةةةةة  القطةةةةةا  المصةةةةةر   اةةةةةرلان الحيةةةةةاة  ةةةةة  االقتصةةةةةاد الةيلةةةةة  وتعتلةةةةةر دراسةةةةةة تةةةةة ثير الخةةةةةدمات 

ع  ةةة  االقتصةةاد الةيلةة  معةةد تلنةة  الحكىمةةة االلكترونيةةة  ةةةى ربحيةةة اللنةةى  مةةن الدراسةةات التةة  لهةةا مةةدلى 

الةيليةةة لسياسةةية االدةةال  االقتصةةاد  وتطةةىلر القطةةا  المصةةر   لةةذا  هةةذه الدراسةةة تعتلةةر الدراسةةة االولةة  

التةة  تى ةةث تةة ثير برنةةامج االدةةال  االقتصةةاد   ةةةى اداو اللنةةى  التفارلةةة الةيليةةة والتةة  تقةةد  الخةةدمات 

    تقدم  الخدمات اللنكية  االلكترونية الةيلية المصرفية دور المرسساتالتعرف  ةى االلكترونية ومن ث  

والمالية  ثراو المكتبة البحلية.ماال ةا ة الة  المسةايمة  ة  تةى ير  المصرفية و عاليتها واستعراض أنشطتها

داو المعةىمةةات والليانةةات التةة  تسةةا د المرسسةةات المصةةرفية الةيليةةة  ةة  تحقيةةع ماامةةا تنا سةةية ومعةةدالت أ

    المحيط الليئ  لهذه المصارف. ية مر 

 الدراسة: أهداا -4

دراسةةة العالقةةة بةةين تقةةدم  الخةةدمات المصةةرفية االلكترونيةةة والربحيةةة مملةةةة  ةة  معةةدع العاصةةد  ةةةى  -1

 ائدىع ومعدع العاصد  ةى حقىق المةكية.

ةةةة  ةة  معةةدع العاصةةد تةُهةة  العالقةةة بةةين تكةةةةة تقةةدم  الخةةدمات المصةةرفية االلكترونيةةة والربحيةةة ممل -2

  ةى ائدىع ومعدع العاصد  ةى حقىق المةكية.

بيان العالقة بين سر ة انفا  المها  المصرفية االلكترونية والربحية مملةة    معدع العاصةد  ةةى  -3

 ائدىع ومعدع العاصد  ةى حقىق المةكية.

ع أ ضة  معةدالت التعرف  ةى انعكاسات كةاوة و ىدة الخدمات االلكترونية المصرفية  ة  تحقية -4

 إدارة ائدىع.

 

 

 

 :واشتقاق  روض البحث الدراسات السابقة -5
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( دور الخدمات المصرفية ا لكترونية  ةى أربا  اللنى  من 2006م  Siamدراسة تناولت

خالع دراسة ت ثير الخدمات المصرفية ا لكترونية  ةى ربحية اللنى  التفارلة وقد طبقت الدراسة  ةى 

تملةت  ى سر ة تقدم  الخدمة المصرفية االلكترونية، انخةاض مصارلف تشيي   متييرات مستقةة

الخدمات المصرفية االلكترونية ,  ذب  مالو  دد  ن طرلع الخدمات المصرفية االلكترونية، ومتيير 

تامع يتمل   ى ربحية اللنى  التفارلة  ينة الدراسة مقاسا مصا   ربث اللن، ومعدع العاصد  ةى ائدىع 

ا تمدت الدراسة    أداتها  ةى أسةىب طر  استبانة ااراو  ةى  ، كمامعدع العاصد  ةى حقىق المةكيةو 

وتىدةت الدراسة ال  أن الخدمات المصرفية  بن، من اللنى  التفارلة    ائردن، 20 ينة من 

ىر    ا لكترونية لها ت ثير سةل   ةى ربحية اللنى   ةى المد  القصير حيث انا كان ينا  قص

التعام  مع الخدمات االلكترونية    تة، الىقت نتيفة لعد  انتشاريا، مفانف  د  و ىد الكىادر الت  

تسا د  ةى تقدم  الخدمة مشك   يد و عاع، وأودت الدراسة ان يت  تى ير االستلمارات المالية الال مة 

ت االصتمان أو إنشاو المىاقع لتطىلر ائدوات الت  تسا د  ةى تقدم  الخدمات المصرفية سىاو مطاقا

االلكترونية الت  من خاللها ممكن تقدم  الخدمات المصرفية  لر االنترنت مفانف تدرلف المىظةين 

ماللنى ، حيث سىف مكىن لالستلمار    تطىلر الخدمات االلكترونية مياة  ةى المد  الطىل  لةلنى  

    حالة االيتما  ماللنية التحتية.

اللنى  التركية لقياس ت ثير الخدمات   (Onay and Ozsoz, 2008)ةبينما خصصت دراس

،  قد ا تمدت الدراسة 2005حتى  1996المصرفية  لر ا نترنت  ةى ربحية اللن، خالع الةترة من 

( بن، تفار . وقامت الدراسة بتى لع استبانة لآلراو لقياس 12 ةى  ينة من اللنى  التفارلة  ددي  م

يرات المستقةة الت  تملةت  ى تقدم  الخدمة المصرفية االلكترونية  لر االنترنت العالقة بين المتي

وتطىلر خدمات مطاقات االصتمان المصر   ومعدالت الربحية مملةة  ى معدع العاصد  ةى ائدىع 

ومعدع العاصد  ةى حقىق المةكية، وأظهرت نتاصج الدراسة انا ال يى د  القة اات داللة معنىلة بين 

الخدمات المصرفية  لر االنترنت وبين الربحية مملةة  ى معدع العاصد  ةى ائدىع ومعدع  تطليع
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العاصد  ةى حقىق المةكية، كما انا ال يى د  القة اات داللة معنىلة بين تطىلر خدمات مطاقات 

 ةكية.االصتمان المصر   وبين الربحية مملةة  ى معدع العاصد  ةى ائدىع ومعدع العاصد  ةى حقىق الم

ت ثير الخدمات المصرفية  لر  (Malhotra and Singh, 2009)و   الهند، ناقشت دراسة 

ا نترنت  ةى العاصد والمخاطر  ى اللنى  التفارلة حيث ايتمت الدراسة مقياس االثر المترتف  ةى 

فية  لر استخدا  اللنى  المصرفية الهندمة الدوات تكنىلى ية حديلة تملةت  ى تقدم  الخدمات المصر 

االنترنت والتىسع  ى استخدا  البطاقات االلكترونية وما ااا حققت اليرض منها والمتمل   ى  لادة 

بن، من اللنى  التفارلة  ى الهند، خالع الةترة  85الربحية  ى اللنى ، حيث امةت  ينة الدراسة  دد 

 ينة الدراسة تقد   من  %57ولمدة  ا ، حيث أظهرت النتاصج أن ما مقرب من  2007من يىنيى 

ولشير التحةي  االحصاص  إلى أن بنى  ا نترنت ي  بنى   .خدمات المعامالت المصرفية  لر ا نترنت

أكلر وأ ض  وتحقع نسف كةاوة تشييةية أ ض  ومعدالت ربحية مرتةعة مالمقارنة مع اللنى  التى ل  تق  

د  الخدمات  لر االنترنت مشك  كلير  ةى ير االنترنت، حيث تعتمد اللنى  التى تقغبتقدم  الخدمات 

التىسع  ى  لادة حف  التعامالت واستخدا  أدوات أكلر سر ة لةعمالو، وإن نتاصج االنحدار المتعدد 

تكشف أن ينا   القة بين الربحية وتقدم  الخدمات المصرفية  لر ا نترنت ممستى  ارتباط كلير، وان 

 فية  لر ا نترنت والمخاطر التى تتعرض لها اللنى .ينا   القة ارتباط بين الخدمات المصر 

ماختبار أثر الخدمات المصرفية االلكترونية الت  تقدمها  (Khrawish, 2011)و   االردن قا  

، حيث تتكىن  ينة الدراسة من 2009-2000اللنى   لر ا نترنت  ةى ربحية يذه اللنى  خالع الةترة 

راف اللن، المركا  ائردن ، وا تمدت الدراسة  ةى النسف المالية  ميع اللنى  التفارلة الخا عة  ا

الختبار ائثر  ةى الربحية، مملةة    العاصد  ةى ائدىع، ومعدع العاصد  ةى حقىق المةكية، ماال ا ة 

ال  نسف أخر  كمتييرات مستقةة وي   تقدم  الخدمات االلكترونية، سر ة تقدم  الخدمات المصرفية، 

مات المصرفية االلكترونية،  دد المستخدمين، نسبة الىداصع / ائدىع، ونسبة القروض / تكةةة الخد
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ائدىع، حيث ت  اال تماد  ى االختبارات ا حصاصية  ةى تحةي  االنحدار الختبار ت ثير الخدمات 

  المصرفية ا لكترونية  ةى الربث، وأظهر تحةي  االنحدار أنا ليس ينا  أ  ت ثير كلير من مقدم

الخدمات المصرفية ا لكترونية  ةى ربحية اللنى  الت  تقد  الخدمة، مرخرا من حيث العاصد  ةى 

ائدىع، والعاصد  ةى حقىق المةكية، حيث أ طت نتاصج االختبارات مرار  ةى ارتةا  النةقات المالية 

ع، ومن ناحية والتكةةة المرتبطة بتطليع يذه الخدمات    مقاب  يامش ربث  ةى ائدىع غير مرتة

أخر  أاارت النتاصج ان اللنى  الحديلة نسليا حققت معدالت ربحية مرتةعة نتيفة ال تماديا من اللدامة 

 ةى الخدمات االلكترونية، مالتال   ان ينا  تباين بين نتاصج اللنى  حىع ت ثير الخدمات االلكترونية 

 لتحقيع ربحية لةلنى .  ةى الربحية وبشك   ا  ال تعد الخدمات االلكترونية يامة

( أثر الخدمات المصرفية (Sumra and Manzoor, 2011و   ماكستان تناولت دراسة 

بن،  من حيث 12بدراستها قياس اداو  انا لكترونية  ةى ربحية اللنى ، وامةت العينة الت  قا  الباحل

ن منظىر اللنى  وا تمدت الربحية، كما ت  مناقشة ت ثير تطليع الخدمات االلكترونية  ةى العمالو م

الدراسة  ةى متييرات مستقةة تملةت  ى تطليع الخدمات االلكترونية المصرفية وتنى  الخدمات 

االلكترونية وتكاليف الخدمة، وتملةت المتييرات التامعة    معدع العاصد  ةى ائدىع ومعدع العاصد  ةى 

ا لكترونية أسهمت مشك  إمفاب      لادة حقىق المةكية وتىدةت الدراسة إلى أن الخدمات المصرفية 

 أربا  اللنى . 

 Stoicaاما ت ثير الخدمات المصرفية  لر ا نترنت  ةى أداو اللنى  الرومانية تناولتا دراسة 

et al  2013) من خالع التعرف  ةى ت ثير االبتكار المال  المتمل   ى تقدم  الخدمات المصرفية )

ة الكةاوة التشييةية والمالية  ى اللنى  التفارلة  ى رومانيا، مالتطليع  لر ا نترنت  ةى تحسين در 

بن، ي  ا مال   ينة الدراسة، حيث ا تمدت الدراسة  ةى متيير مستق  تمل   ى تىظيف  24 ةى 

االبتكار لتقدم  الخدمات المصرفية  لر االنترنت ومتيير تامع يى الكةاوة التشييةية والمالية لةلنى   ينة 
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راسة وتشير النتاصج إلى و ىد إستراتيفيتين لأل ماع التفارلة    القطا  المصر   الرومان  يما الد

اال تماد  ةى خةا التكةةة ائخر  وتطىلر الخدمات االلكترونية وان اللنى  التفارلة  ينة الدراسة 

التشييةية  قادرة  ةى استخدا  الخدمات المصرفية  لر ا نترنت مكةاوة من أ   تحسين العمةية

 مالمصارف ويى ما سىف ينعكس  ةى تطىلر وتحسين مرارات الربحية بتة، المصارف.

( إلى ت ثير استخدا  الخدمات المصرفية 2013م Meihami et alو   كردستان، أاار 

ا لكترونية  ةى ربحية اللنى  التفارلة،وقد ت  اال تماد  ةى أسةىب المنهج الىدة  التحةية  من خالع 

مصر  ، ولحتى  االستليان  ةى  147 ددي   ةاستبانا أراو   ينة من العامةين    اللنى  التفارلطر  

سراال، ت  الحصىع  ةى إ ابته  من خالع مقابالت مع  ينة الدراسة.حيث تظهر نتاصج الدراسة  42

هاة الصراف و ىد  القة إمفابية وقىلة بين الخدمات المصرفية ا لكترونية ممكىناتها الخمسة مأ  أ 

اللنى ، و قا  ربحيةاال ، والبطاقات المصرفية، ومصارف ا نترنت، واللنى  الهاتفية، ونقاط الليع( مع 

لنتاصج البحث،  إن نتاصج التحةي  ا حصاص  ئراو  ينة الدراسة أظهرت و ىد ارتباط بين المتييرات 

المتيير التامع ربحية اللنى  مملةة    المستقةة مخمسة مكىنات من الخدمات المصرفية ا لكترونية( و 

 معدع العاصد  ةى ائدىع ومعدع العاصد  ةى حقىق المةكية. 

( الى ت ثير الخدمات المصرفية االلكترونية  ةى ربحية اللنى  2013م Sadrوبالمل  أاار 

مالتطليع  ةى  ينة من اللنى   ى دوع ارق اسيا، حيث تملةت ايمية الدراسة  ى ان الخدمات 

المصرفية ا لكترونية ي  واحدة من االدوات الهامة التى ممكن ان تسا د  ى نشاط اللن، ماال تماد 

 ةى التطىر الحاد   ى تكنىلى يا المعةىمات. وا تمدت الدراسة  ةى متيير مستق  ويى استخدا  

تفارلة مملةة  ى االدوات التكنىلى ية الحديلة  ى العمةية المصرفية ومتيير تامع ويى ربحية اللنى  ال

معدع العاصد  ةى االدىع ومعدع العاصد  ةى حقىق المةكية، وال، مالتطليع  ةى  ينة من اللنى   ى 

النتاصج ان ينا    ، وأظهرت2010حتى  1990( بن، خالع الةترة من 24دوع ارق اسيا  ددي  م
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ومعدع العاصد  ةى   القة التكام  المشتر   ةى المد  القصير بين تطليع الخدمات االلكترونية

ائدىع وان ينا   القة تكام  مشتر  بين تطليع الخدمات االلكترونية المصرفية ومعدع العاصد  ةى 

حقىق المةكية، وأودت الدراسة إلى العم   ةى تقدم  مالد من ائمحاث نحى تطىلر الخدمات 

 إ افية لةلن،.االلكترونية مشك  اكلر السيما أنها ترتى نتاصج  يدة نحى تحقيع أربا  

(  شمةت ك  من الممةكة المتحدة وألمانيا و مهىرلة التشي، والتفيا Halili, 2014اما دراسة م

وبىلندا حيث يد ت الى التعرف  ةى اثر استخدا  الخدمات المصرفية  لر االنترنت   ةى أداو 

ر  ى نىعية مصرف من خالع قياس االثر الناتج من التطى  22المصارف التفارلة مالتطليع  ةى 

الخدمات المقدمة  لر االنترنت  ةى معدع العاصد  ةى االدىع ومعدع العاصد  ةى الربحية ويامش 

حيث  2010-1999الربث  ى اللنى   ينة الدراسة  ى الدوع االوروبية الخمس خالع  ترة الدراسة من 

راسة  ةى المتيير المستق  ت  اال تماد  ةى المنهج التفرللى لةتىد  الى نتاصج الدراسة، وا تمدت الد

ويى ا تماد الخدمات المصرفية  لر االنترنت وتقدم  خدمات الكترونية تسا د  ةى سر ة انفا  المها  

المةكية والعاصد  ةى االدىع ونسبة يامش الربث،  المصرفية ومتييرات تامعة ويى العاصد  ةى حقىق 

 يير المستق  والمتييرات التامعة. وتىدةت الدراسة الى و ىد  القة ارتباط سةل  بين المت

أثر الخدمات المصرفية ا لكترونية  ةى ربحية اللنى    تناولت (Mawutor, 2014اما دراسة م

   غانا، حيث يد ت الدراسة الى قياس ت ثير الخدمات المصرفية ا لكترونية  ةى ربحية اللنى     

استبانة لعينة من ا راد المفتمع  ى  150ت  تى يا وال، مالتطليع  ةى بن، التنمية الاراعية حيث  غانا،

الةرو  المختارة لةلن، وامةت العينة مىظةين ومدير  إدارات و مالو، لةحصىع  ةى المعةىمات فيما 

ومد  أيميتها لةعمالو واثر ال،  ةى ربحية اللنى ، حيث ت  ، .يتعةع مالخدمات المصرفية ا لكترونية

نة ااراو والت  ا تمدت  ى أمعاديا  ةى متيير مستق  تمل   ى  ىدة  مع الليانات من خالع استبا

حتى  2010الخدمات المصرفية االلكترونية ومتيير تامع يى يامش دا ى الربث وال، من العا  
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وال، ماال تماد  ةى المنهج  SPSS، وت  تحةي  الليانات من خالع اللرنامج االحصاصى 2014

اسة ال  أن ينا  تاثير لتقدم  الخدمات المصرفية االلكترونية  ةى الىدة  التحةية ، وتىدةت الدر 

 ربحية مصرف التنمية الاراعية  ى دولة غانا.

ت ثير اللنى  ا لكترونية  ةى ربحية اللنى   قياسالى ( Njogu,2014دراسة مسعت وامضا 

   امة  ةى سراع البحثيذه الدراسة إلى سد الةفىة البحلية القاصمة ما يد ت حيث التفارلة    كينيا,

وكان الهدف من   "   كينيا؟ "ي  ترثر الخدمات المصرفية ا لكترونية  ةى ربحية اللنى  التفارلة

وقد  الدراسة يى تحديد آثار الخدمات المصرفية ا لكترونية  ةى ربحية المصارف التفارلة    كينيا،

ت  إ راو تحةي  االنحدار لتحديد آثار  .ة معت الليانات من مصرف كينيا المركا  والمصارف التفارل

الخدمات المصرفية ا لكترونية  ةى ربحية اللنى  التفارلة    كينيا من خالع قياس العالقة بين تطليع 

الخدمات االلكترونية الحديلة وتكةةة الخدمات االلكترونية الحديلة وسر ة انفا  المها  وبين معدع العاصد 

تىدةت  ، وقد2013حتى  2008 ةى حقىق المةكية وال، خالع الةترة من   ةى االدىع ومعدع العاصد

الدراسة إلى  و ىد  القة إمفابية قىلة بين تطليع الخدمات المصرفية االلكترونية ومرارات الربحية 

مملةة  ى معدع العاصد  ةى االدىع ومعدع العاصد  ةى حقىق المةكية, وأن ينا   القة معنىلة بين 

الخدمات وربحية الشركات وان ينا   القة معنىلة بين سر ة انفا  الخدمات المصرفية تكةةة تقدم  

 االلكترونية ومعدالت الربحية. 

( أثر  ىدة الخدمات المصرفية ا لكترونية لةمصارف التفارلة ائردنية 2015وتناوع العدوان م

خدمات المصرفية ا لكترونية    تعالا ائداو التشيية  والمال  من خالع التعرف  ةى أثر  ىدة ال

م معاديا، اال تمادمة، االستفامة، سهىلة االستخدا ، االتصاع، ائمان، وا هة المىقع ا لكترون ،    

تعالا ائداو م معاده التشييةية مملةة     ذب اراصث من العمالو وتحسين مستى  الخدمة وإمعاده المالية 

بث اللنى ، وقد تكىن مفتمع الدراسة من المصارف التفارلة    تحسين مرارات الربحية و لادة دا ى ر 
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ائردنية، وت  تطىلر أداة الدراسة ماالستبانة(، ليامة  مع الليانات ائولية من مفتمع الدراسة الذ  يتكىن 

مستفيف من ا دارة العةيا والىسطى،  320مستفيف، حيث ت  اختيار  ينة  شىاصية  دديا  1900من 

إلى و ىد أثر ا  داللة إحصاصية لفىدة الخدمة المصرفية ا لكترونية م معاديا  وتىدةت الدراسة

مفتمعة  ةى ك  من ائداو التشيية  مملةة    إظهار نتاصج أو حت  لادة  دد العمالو والمستخدمين 

لةخدمات االلكترونية و لادة معدالت الربحية    المصارف التفارلة ائردنية، وو ىد أثر ا  داللة 

 حصاصية لفىدة الخدمة المصرفية ا لكترونية    ائداو م معاده مفتمعة لةمصارف التفارلة ائردنية.إ

اما قياس أثر  صرنة الخدمات المصرفية  ةى ائداو اللنك     الفااصر او حتها دراسة درا ى 

صر   ( والت  ااارت الدارسة الى و ع الخدمات المصرفية االلكترونية    النظا  الم2015م 

الفااصر  وأيمية الخدمات المصرفية االلكترونية ومد  ت ثيريا  ةى أداو اللنى  مملةة    معدالت 

الربحية، حيث تناولت الدراسة العالقة بين الخدمات المصرفية االلكترونية وتحسين ائداو خالع الةترة 

تىدةت الدراسة الى وا تمدت  ةى المنهج الىدة  التحةية     الدراسة ، و  2013حتى  2008من 

 و ىد  القة  كسية بين الخدمات االلكترونية المقدمة  ى المصارف ومعدع العاصد  ةى حقىق المةكية.

الربحية  بينما تاثير تقدم  الخدمات االلكترونية الت  تقدمها اللنى  التفارلة    ايران  ةى معدالت

 وركات الدراسة  ةى دور (Aghdam and  Sadrabadi, 2015) سةالمصرفية او حتها درا

الخدمات المصرفية الحديلة    اك  الخدمات المصرفية  لر ا نترنت وتقدم  خدمات تسا د  ةى 

سر ة انفا  العمةيات ممتيير مستق (،    المقاب   ان المتييرات التامعة تملةت  ى معدع العاصد  ةى 

بنى ، وتىدةت  9 ةى  ينة من  ائدىع ومعدع العاصد  ةى حقىق المةكية، حيث ااتمةت الدراسة

الدراسة الى ان الخدمات االلكترونية أثرت مالسالف  ةى معدع العاصد  ةى ائدىع ومعدع العاصد  ةى 

 حقىق المةكية.
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ات ( إلى العالقة المتبادلة بين استخدا  ائدو 2016دراسة م ابر،  و   مصر، ااارت

من خالع استبانة آراو مملةة     2014-2005الةترة المصرلة خالع  اللنى التكنىلى ية الحديلة وأداو 

ائدوات الت  تسا د  ةى  ذب  مالو  دد السيما تطليقات الخدمات  :ثالث أمعاد رصيسية، أوال

تقى  ائدوات الت   :وثاللا ،ائدوات الت  تةل  مطةف السر ة واالنفا  :ثانيا ،المصرفية االلكترونية

مةردة من العامةين    اللنى   150  ةى االستبانا و  تو  صرفية،لمابتخفيا التكاليف التشييةية 

معدع العاصد  ةى حقىق المةكية وإنتا ية  ة وي تامعال اتمتيير الوال، لقياس ائثر  ةى  التفارلة،

نتاصج  و ىدالى حيث تىدةت نتاصج الدراسة بن،  31وامةت  ينة الدراسة ائدىع ومعام  المخاطرة، 

ائكلر ربحية من إ مال  اللنى   CIBأن اللن، التفار  الدول  معدالت الربحية و  امفابية وا حة  ةى

االستةادة من التطىر التكنىلى   والتىسع المستمر    تحديث   رورةوأودت الدراسة  ، ينة الدراسة

 الخدمات لما لها من اثر امفاب   ةى الربحية.

الخدمات االلكترونية  لر االنترنت  ةى  تطليع   تاثير( ال2016وبالمل  ااارت دراسة مأحمد، 

تحسين المياة التنا سية وتحقيع أداو مال  مرتةع    اللنى  المصرلة، حيث امةت  ينة الدراسة  دد 

بن، ت  اختياري  مشك   شىاص ، وقد تملةت متييرات الدراسة  ى متييرات مستقةة ويى استخدا   20

الهاتف المحمىع وتقدم  الخدمات مشك  سرلع و ذب  مىقع الكترون  لةخدمات المصرفية وتطليقات

تامعة  ى الحصة السىقية ومعدع العاصد  ةى ائدىع، وانتهت الدراسة ال مالو  دد وتملةت المتييرات 

 ةى ربحية اللنى  التفارلة التى قامت  بتطليع  الخدمات االلكترونية،  %95الى ان ينا  ت ثير بنسبة 

وبائخص اللنى  التى قامت  2015حتى  2011ارتةعت خالع الةترة من  ن الحصة السىقية لةلنى أو 

بتطىلر أدواتها المستخدمة  ى تقدم  الخدمات المصرفية، ولذا  ان الدراسة أودت اللنى  المصرلة  ةى 

اثرت مشك  كلير  ةى تحسين المياة  تىالعم  المستمر لتقدم  المالد من الخدمات اللنكية االلكترونية ال

 . سية لعدد من اللنى التنا
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تطليع الخدمات المصرفية  ةى ائداو المال      أثر( 2016دراسة محامد،  خيرا  تناولتوا

تةعي  استخدا  خدمات مأمعاد تطليع الخدمات المصرفية  دراسة بيانالمصارف ائردنية من خالع 

ائداو المال     المصارف   ةى (كترونية مل  البطاقات الذكية ومىاقع االنترنت لتقدم  الخدماتلاال

ةتطىر    ائداو المال  مقاسا بنسف انف دراسة ائداو الةعة  لائردنية، وال، ماستخدا  استبانة ااراو مف

الربحية ولتكىن مفتمع الدراسة من  ميع العامةين والعمالو    المصارف ائردنية    العادمة  مان، 

الت كد من خةىي  من المشاك  ا حصاصية  ن طرلع اختبارات استبانة  ةى العامةين ت   400وت  تى لع 

التى لع الطليع  ومن ث  ت  إ راو االختبارات لقياس العالقة بين المتييرات المستقةة والت  تملةت  ى 

تكاليف تقدم  الخدمات االلكترونية وسر ة تنةيذ العمةيات واثر ال،  ةى المتييرات التامعة مملةة  ى 

 .ةى ائدىع ومعدع العاصد  ةى حقىق المةكيةمعدع العاصد  

وتىدةت الدراسة إلى و ىد أثر معنى  ئمعاد تطليع الخدمات المصرفية  ةى ائداو المال  

مملال  ى ربحية  المصارف ائردنية وان ينا   القة اات داللة معنىلة بين تقدم  الخدمات االلكترونية 

القة معنىلة بين تقدم  الخدمات االلكترونية ومعدع العاصد ومعدع العاصد  ةى ائدىع وانا ال يى د  

 ةى حقىق المةكية وان ينا   القة معنىلة بين سر ة تنةيذ العمةيات وكال من معدع العاصد  ةى 

ائدىع ومعدع العاصد  ةى حقىق المةكية، وأودت الدراسة الى  رورة العم   ةى تحديث الخدمة 

الع تىظيف التكنىلى يا والقيا  بدراسات مستقلةية مشابهة تتضمن المصرفية المقدمة لةعمالو من خ

 منظىر العمةيات الداخةية.

 ر ةةةيات الدراسةةةة، اق متييةةةرات الدراسةةة واسةةةتقتحديةةةد  انةةةا ممكةةن لةدراسةةةة  دراسةةةات السةةةامقةوو قةةا لة

ين تقةدم  يى ةد  القةة اات داللةة إحصةاصية بة"حيث قد ت  ااقاق الةر ية الرصيسية ائولى الت  تنص  ةى 

ناو  ةى ما تة  اسةتقراوه مةن دراسةة  كةال ب ." الخدمات  المصرفية  االلكترونية وربحية المصارف التفارلة

( 2016( محامةةد، 2016( مأحمةد، 2016م ةةابر،   ( Aghdam & Sadrabadi, 2015)مةن  
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(Halili, 2014)  ،يى ةةد "انةةا ة اللانيةةة والتةة  تةةنص  ةةةى ي( وتةة  ااةةتقاق الةر ةةية الرصيسةة2015مدرا ةةى

  ". القةةة اات داللةةة إحصةةةاصية بةةين تكةةةةةة الخةةدمات  المصةةةرفية  االلكترونيةةة وربحيةةةة المصةةارف التفارلةةةة

( 2016( م ةابر، (Sumra & Manzoor, 2011بنةاوا  ةةى مةا تة  اسةتقراوه مةن دراسةة  كةال مةن 

يى ةد "نةا الةر ةية الرصيسةية اللاللةة والتة  تةنص  ةةى ا امةا Njogu, 2014  )(Khrawish, 2011م

 القةةةة اات داللةةةة إحصةةةةاصية بةةةين سةةةر ة الخةةةةدمات  المصةةةرفية  االلكترونيةةةة  ةةةة  انفةةةا  المهةةةا  وربحيةةةةة 

( 2016 قةةد تةة  ااةةتقاقها  بنةةاوا  ةةةى مةةا تةة  اسةةتقراوه مةةن دراسةةة  كةةال مةةن محامةةد،  " المصةةارف التفارلةةة

(Aghdam & Sadrabadi, 2015) (Halili,2014 . 

 

 

 متغيرات الدراسة -6

والت  تهدف ال  قياس اثر الخدمات المصرفية االلكترونية  ( متييرات الدراسة1ق  مالفدوع ر  مستعرض

 ة  ربحية اللنى  التفارلة حيث يى ث الفدوع ك  متيير سىاو كان متيير مستق  او متيير تامع 

 والدراسات السامقة المرلدة لا. 
 

 (1الجدول رقم )

 تحديد متغيرات الدراسة

 ات السابقةالدراس المتغيرات

المتغيرات المستقلة
 

 تقديم الخدمات  المصرفية  االلكترونية

 (2016( محامد، 2016( مأحمد، 2016م ابر، 

(Aghdam & Sadrabadi , 2015)  ،2015مدرا ى )

(Halili,2014) (Krawish, 2011)  

 تكلفة الخدمات  المصرفية  االلكترونية

Sumra &Manzoor 2011) ،2016( م ابر )

 Njogu,2014  )(Krawish, 2011)م
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سرعة الخدمات  المصرفية  االلكترونية 

  ي انجاز المهام

 ( Aghdam & Sadrabadi , 2015 )( 2016محامد, 

(Halili,2014) 
المتغيرات التابعة

 

الربحية ممثلة  ي معدل العائد على 

 األصول

 ( Njogu,2014م  (Sadr, 2013م

( Aghdam & Sadrabadi , 2015 )  ،2016م ابر ) 

  (Halili,2014)( 2016( محامد، 2016مأحمد، 

(Krawish, 2011) (Sumra &Manzoor 2011)  

الربحية ممثلة  ي معدل العائد على 

 حقوق الملكية

 ( 2016م ابر، ( Njogu,2014م  (Sadr, 2013م

 (2015( مدرا ى، 2016( محامد، 2016مأحمد، 

(Krawish, 2011) (Sumra &Manzoor 2011) 

(Aghdam & Sadrabadi , 2015 )  
 (Halili,2014) 

 

 

  رضيات الدراسة: -7

  الفرضية الرئيسية األولى:

 يى د  القة اات داللة إحصاصية بين تقدم  الخدمات المصرفية االلكترونية وربحية المصارف التفارلة.

لمصرفية االلكترونية اخدمات يى د  القة اات داللة إحصاصية بين تقدم  ال الفرضية الفرعية األولى:

 ومعدع العاصد  ةى ائدىع. 

يى د  القة اات داللة إحصاصية بين تقدم  الخدمات المصرفية االلكترونية  الفرضية الفرعية الثانية:

 ومعدع العاصد  ةى حقىق المةكية.

  الفرضية الرئيسة الثانية:
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فية  االلكترونيةةةةة وربحيةةةةة المصةةةةارف يى ةةةةد  القةةةةة اات داللةةةةة إحصةةةةاصية بةةةةين تكةةةةةةة الخةةةةدمات  المصةةةةر 

 التفارلة.

يى د  القة اات داللة إحصاصية بين تكةةة الخدمات المصرفية االلكترونية  الفرضية الفرعية الثالثة:

 ومعدع العاصد  ةى ائدىع.

يى ةةد  القةةة اات داللةةة إحصةةاصية بةةين تكةةةةة الخةةدمات المصةةرفية االلكترونيةةة الفرضةةية الفرعيةةة الرابعةةة: 

 دع العاصد  ةى حقىق المةكية.ومع

  الفرضية الرئيسية الثالثة:

يى ةد  القةة اات داللةة إحصةاصية بةين سةر ة الخةدمات  المصةرفية  االلكترونيةة  ة  انفةا  المهةا  وربحيةةة 

 المصارف التفارلة.

يى ةةةةةد  القةةةةة اات داللةةةةةة إحصةةةةاصية بةةةةةين سةةةةر ة الخةةةةةدمات  المصةةةةةرفية   الفرضةةةةية الفرعيةةةةةة الخامسةةةةةه:

 ية    انفا  المها  ومعدع العاصد  ةى ائدىع.االلكترون

يى ةةةةد  القةةةةةة اات داللةةةةة إحصةةةةةاصية بةةةةين سةةةةةر ة الخةةةةدمات  المصةةةةةرفية   الفرضةةةةية الفرعيةةةةةة السادسةةةةةة:

 االلكترونية    انفا  المها  ومعدع العاصد  ةى حقىق المةكية.

 نموذج الدراسة -8

الخةةةةدمات المصةةةةرفية ة مييةةةةرات المسةةةةتقةوالةةةةذ  يى ةةةةث تةةةةاثير المتج الدراسةةةةة ا( نمةةةةى 1مقةةةةد  الشةةةةك  رقةةةة  م

 .االلكترونية(  ة  المتيير التامع مربحية اللنى  التفارلة(

 (1الشكل رقم )

 نموذج الدراسة 

 

 

 المتغير المستقل

 (المصرفية االلكترونية )الخدمات

 المتغير التابع

 )الربحية(
H1 H2 

  

  

 المتغير التابع

 )الربحية(

 

 تقديم الخدمات المصرفية االلكترونية
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 :منهجية الدراسة -9

ت  يةة ةةةى المةةنهج الىدةةة  التحةيةةة  والمةةنهج االسةةتقراص ، مفانةةف المةةنهج التحةيةةة  الدراسةةة عتمةةد ت

اال تمةةاد  ةةةى ائسةةاليف ا حصةةاصية لتحةيةة  الليانةةات الةعةيةةة لةقةةىاص  الماليةةة لةمصةةارف التفارلةةة  ةة  ليليةةا 

 تاسةةةتعانكمةةةا  .اال تمةةةاد  ةةةةى أداة اسةةةتبانا ااراوماال ةةةا ة الةةة   2016حتةةةى  2008خةةةالع الةتةةةرة مةةةن 

ت السةامقة  ة  محاولةة لتطةىلر مالمنهج االستقراص  ليرض بناو  ر يات الدراسة من خالع الدراسا دراسةال

 البحث والتىد  إلى نتاصج أ ض .
 

 :الدراسةوعينة  مجتمع -10

( و قةا لةتقرلةر الصةادر  ةن 16التفارلة  ة  ليليةا و ةددي  م ك  اللنى مفتمع الدراسة من  يتكىن 

مةن ثة  بنةى  لعةد  تقةدم  الخةدمات اللنكيةة االلكترونيةة و  6وت  اسةتبعاد  2017سنة  مصرف ليليا المركا  

( مصةارف تفارلةةة قامةت ماحةداث تطةةىلر مصةر   بتقةةد  الخةدمات المصةةرفية 10ادةبحت  ينةة الدراسةةة م

 (.2كما يى مى ث مفدوع م 2008االكترونية و قا لقانىن تطىلر اللنى  الةيلية سنة

 أسلوب جمع البيانات: -11

يانات يما الليانات     مع الليانات الال مة لهذه الدراسة  ةى نى ين من الل دراسةعتمد الت

 الدراسات السامقةتحديد ا طار النظر  لةبحث واستعراض ل البيانات الثانوية .اللانىلة والليانات ائولية

معدل العائد 

 على االصول

ROA 

العائد  معدل
حقوق  على

 ROEالملكية 

 

H3 

H5 

H4 

H6 

  

سرعة الخدمات االلكترونية المصرفية  فى 

 انجاز المهام

 

 

 االلكترونية تكلفة الخدمات المصرفية
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، ما  ا ة إلى الحصىع  ةى الليانات المالية لةمصارف الةيلية الع اال تماد  ةى الكتف والمرا عمن خ

من خالع طر  استبانا لآلراو  ألوليةالبيانات اا ام .2016حتى  2008الدراسة خالع  ترة من  مفتمع

 ةى  ينة من العامةين مالمصارف الةيلية كعينة الستطال  أراصه  حىع اثر تقدم  الخدمات االلكترونية 

 المصرفية  ةى ربحية المصارف التفارلة    ليليا.

ه    ةة  اللنةةى  حيةةث تةة  اختيةةار  ينةةة ميسةةرة مةةن العةةامةين الةةذين تمكنةةت الدراسةةة مةةن الىدةةىع إلةةي

 ينة الدراسة و قا لةخصاصص الدممىغرافية مالعمر والنى  والتخصص الىظية  و دد سنىات الخلةرة( والتة  

قد ا تمةد  ةيهةا  ة  إ ةراوات الدراسةة الميدانيةة والة، السةتطال  أراصهة  مةن خةالع  طةر  االسةتبانة، حيةث 

ىدةة  إلةةى إن مفتمةةع الدراسةةة ممةةن ينطلةةع انةةا مةةن خةةالع الليانةةات المتاحةةة  ةةن مفتمةةع الدراسةةة قةةد تةة  الت

( اسةةتبانة 250مىظةةف بنكةة (، وقةةد تةة  طةةر   ةةدد م 2500 ةةةيه  الخصةةاصص الدممىغرافيةةة  ةة  متىسةةط م

( اسةتبانة 220( مةن إ مةال  مفتمةع الدراسةة، وقةد تة  اسةترداد  ةدد م%10أراو  ةى العينة لتشةك  نسةبة م

 مةةن االسةةتبانات المرسةةةة و %88 ة( مةةةردة بنسةةب220مكتمةةةة لتصةةبث العينةةة النهاصيةةة المسةةتفيبة لةبحةةث م

 من إ مالى مفتمع الدراسة. 8,8%

 (2الجدول رقم ) 

 مجتمع الدراسة

 تاريخ التأسيس اسم المصرا 
تاريخ بدء تفعيل الخدمات 

 المصرفية االلكترونية

 2008 2008 مصرف الفمهىرلة 1

 2000 1970 مصرف التفار  الىطن  2

 2001 1970 مصرف الىحدة 3

 2000 1964 مصرف الصحار   4

 2006 2006 مصرف اماع إ رلقيا 5

 2006 2006 مصرف الىاحة 6
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 2007 2000 مصرف المتحد 7

 2007 1998 مصرف التفار  العرب  8

 2000 1995 مصرف التفارة والتنمية 9

 2006 1997 مصرف المتىسط 10

 

 (2017المصدر: ممصرف ليليا المركا ، 

 راسة ترة الد -12

تةةة ثير تقةةةدم  الخةةةدمات المصةةةرفية االلكترونيةةةة  ةةةةى ربحيةةةة اللنةةةى   قيةةةاستشةةةم  الدراسةةةة  ةةةةى 

ا  منةذ بدامةة تطليةع برنةامج االدةال  االقتصةاد   2016حتة   2008التفارلة الةيليةة خةالع الةتةرة مةن 

 وتطىلر اللنى  التفارلة حتى تارلخ ا داد الدراسة الحالية.

 

 والمقاييس المستخدمةاالختبارات اإلحصائية -13

 SPSS )Statistical Packageاالختبارات االحصاصية  ةى برنامج متعتمد الدراسة  ةى 

 for the Social Sciences  م برنامجوEViews ،وال، من ا   اختبار  ر يات الدراسة وال )

ت االحصاصية ماستخدا  المقاييس واالدوات االحصاصية  ليرض اختبار الةر يات حيث تنقس  االختبارا

للبات االصدق و تخص االستليان، حيث ت   م  اختبارات  :المرحلة االولى التى ثالثة مراح  وي :

تخص تحةي  االستفامات الخادة ماالستليان ماستخدا  ك  من  :المرحلة الثانية، لقاصمة االستيبان

س المتىسط الحساب  ، اختبار تقدير ااراو مليكرت( لقياPearson correlation معام  االرتباط

(، اختبار F.،اختبار تحةي  التباين مT-testوائيمية النسلية.اختبار الةروقات ا حصاصية لةعينة الىاحدة 

ماستخدا   Granger causality، اختبار السللية E-veiwsاالنحدار المتعدد ماستخدا  برنامج 

خيرة  تشم  تحةي  القىاص  المالية الخادة واال المرحلة الثالثةلتحةي  السللية.، اما  E-veiwsبرنامج 
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معام   وتحديد 1المةكية ومعدع العاصد  ةى االدىع لتحديد ك  من معدع العاصد  ة  حع ةلنى ل

اختبار االنحدار ماال ا ة ال  (. Fاختبار تحةي  التباين موا راو  Pearson correlationاالرتباط  

 .Eveiwsالمتعدد ماستخدا  برنامج 

e±…. + 3X 3+ b 2X2+ b 1X 1Y = a+ b 

Y  الربحية =ROA, ROE 

1X .تمل  تقدم  الخدمة المصرفية ا لكترونية = 

 2X .تمل  تكةةة الخدمة المصرفية ا لكترونية = 

 3X .تمل  سر ة الخدمة المصرفية ا لكترونية = 

1b مي  انحراف الربحية م =Y.ة  تقدم  الخدمة المصرفية ا لكترونية  ) 

 2b مي  انحراف الربحية م =Y.ة  تكةةة الخدمة المصرفية ا لكترونية  ) 

 3b مي  انحراف الربحية م =Y.ة  سر ة الخدمة المصرفية ا لكترونية  ) 

 ( الى المياان التقدير  و قا لمقياس ليكرت 3حيث مشير  دوع م

 (3الجدول رقم )

 جالميزان التقديرى للمتوسط المرج

 

 االتجاه العام المرجحالمتوسط  االستجابة

  د  المىا قة مشدة  1,80≥      1من  الاوا ع مشدة

  د  المىا قة 2,60≥ 1,81من  ال اوا ع

 المحايدة 3,40≥  2,61من  محايد

 المىا قة 4,20 ≥   3,41من  اوا ع

                                                           

 معدل العائد على األصول = صافى الربح بعد الضريبة / إجمالي األصول 1

 ق الملكيةمعدل العائد على حقوق الملكية = صافى الربح بعد الضريبة / إجمالي حقو
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 المىا قة مشدة 5  ≥ 4,21من  اوا ع مشدة

 اختبار الصدق: اوال:

سةىف يةت  قيةاس معةامالت االرتبةاط بةين كة   قةرة مةن  قةرات االسةتبانة   راو اختبار الصدق  انةا 

والمحىر الت  تنتم  إليا حيث انا إاا أاارت معةامالت االرتبةاط بةين در ةة كة   قةرة مةن الةقةرات والدر ةة 

 ةةان ينةةا  دةةدق لة بةةارات  كمةةا يةةى  %5الكةيةةة لةمحةةىر الةةذ  تنتمةة  إليةةا إلةةى مسةةتى  معنىلةةة اقةة  مةةن 

حيةةث تشةةير نتةةاصج اختبةةارات الصةةدق إلةةى إن قةةي  معةةامالت االرتبةةاط ( 1مةحةةع م(  1ميتضةةث مةةن  ةةدوع 

وإنةا يى ةد  القةة ارتباطيةا بةين كة  عبةارة والمحةىر  %5المحسىبة لها داللةة معنىلةة  نةد مسةتى  اقة  مةن

 الذ  تنتم ، مما يدع  ةى ددق االتساق الداخة  لالستبانة.

 اختبار الثبات:ثانيا 

 قد ت  إ ةراو اختبةار التحقةع مةن مةد  و ةىد اتسةاق   SPSSرنامج االحصاصى ماال تماد  ةى الل

، ويةةى Cronbach Alphaداخةةة  ئراو  ينةةة الدراسةةة مةقةةرات االسةةتبانا مةةن خةةالع اسةةتخدا  المقيةةاس 

مقةى   ةةى إ ةراو اختبةةار لمةد  اللبةات لةةقةةرات، حيةث انةا مشةير إلةةى قةىة وتماسة، الةقةةرات، وقةد تة  تطليةةع 

( ويةةى مسةةتى  0,882ى  ينةةة الدراسةةة وأظهةةرت النتةةاصج معامةة  كرونبةةاس ألةةةا  نةةد مسةةتى  ماالختبةةار  ةةة

تةة  إ ةةراو اختبةةار اللبةةات لكةة  محةةىر  ةةةى حةةده وأظهةةرت  (، حيةةث0,6اصيا طالمةةا اكلةةر مةةن ممقلةةىع إحصةة

ولتضث من نتاصج الفةدوع إن ا مةالى معامة  اللبةات يتفةاو  الحةد  .(1مةحع  2م رق  النتاصج و قا لةفدوع

العالقةة بةين سةر ة الخةدمات مائدنى و قا لمعام  كرونباس ألةا وان أ ةى معام  ثبات يى العام  المتعةع 

( يةيةةةا العامةةة  المتعةةةةع 0,870االلكترونيةةةة المصةةةرفية  ةةة  انفةةةا  المهةةةا  وربحيةةةة اللنةةةى   نةةةد مسةةةتى  م

( واخيةةرا العامةة  0,859م مالعالقةةة بةةين تكةةةةة الخةةدمات االلكترونيةةة المصةةرفية وربحيةةة اللنةةى   نةةد مسةةتى  

 (.0,786المتعةع مالعالقة بين تقدم  الخدمات المصرفية االلكترونية وربحية اللنى   ند مستى  م

 اختبار التوزيع الطبيعي: ثالثا
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( Kolmogorov-Smirnovنظرا الن ينا  أداتان لةدراسة  انا سىف يت  إ راو اختبار م

ختبار سكىن السالس  الامنية انف اختبار الليانات من طرلع الةت كد من التى لع الطليع  لةليانات، مف

كد من استقراريا ومن ث  إ راو اختبار السللية، حيث إن يذه المقاييس ا حصاصية يامة وتهدف  لةت

مإ راو االختبار وال، لةتحقع  دراسةال ت غراض التحقع من مى ىعية نتاصج الدراسة، لذا  قد قام

الدراسة خالية من المشكالت ا حصاصية الت  قد ترثر سةبا  ةى نتاصج اختبار والت كد من أن بيانات 

 ر يات الدراسة، حيث مشترط يذا االختبار أن مكىن تى لع الليانات طليع  وإاا كان ينا  تى لع غير 

ا طليع  ينتج  ن ال، ارتباط مالف وبالتال  مةقد االرتباط قدرتا  ةى تةسير الظايرة مح  الدراسة، و ق

إ راو االختبار السابع  ةى الليانات المالية الةعةية لنسف الربحية  أمضاوت  .(1مةحع م (3لفدوع م

 .(1مةحع  4 دوع م  ينة الدراسة مالشركات

 

 

 اختبارات سكون السالسل الزمنية:   رابعا

مةةةالتحقع مةةةن مالصمةةةة  اوال دراسةةةةال تقةةةى  Granger Causality  ةةةراو اختبةةةارات السةةةللية 

لنتةاصج اختبةار التحقةع مةن قابةيةة المتييةر المسةتق  وو قةا انات لةتحةي  من خالع إ راو اختبةار السةكىن اللي

سةةةةةر ة الخةةةةةدمات ،  تكةةةةةةةة الخةةةةةدمات المصةةةةةرفية االلكترونيةةةةةة، متقةةةةةدم  الخةةةةةدمات المصةةةةةرفية االلكترونيةةةةةة

معةدع العاصةد  ةةى  دةىع ،معدع العاصد  ةى ائ( والمتيير التامع مااللكترونية المصرفية     انفا  المها 

اقةة  مةةن  .Prob*تشةةير نتيفةةة اختبةةار السةةكىن أن قيمةةة ( 2الختبةةار السةةللية ممةحةةع رقةة   حقةةىق المةكيةةة(

لتقةةةدم  الخةةةدمات يةةةى تعنةةةى أن السةسةةةةة الامنيةةةة لمحسةةةىبة اكلةةةر مةةةن القيمةةةة الحر ةةةة و وان القيمةةةة ا 0,05

سةةر ة الخةةةدمات االلكترونيةةةة المصةةةرفية  ، نيةةةةوتكةةةةةة الخةةدمات المصةةةرفية االلكترو ، المصةةرفية االلكترونيةةةة

 .Granger Causalityساكنة وبالتال    نا ممكن القيا  ماختبار السللية    انفا  المها  
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وان القيمةة المحسةىبة اكلةر  0,05اقة  مةن  احتمةاع المعنىلةةتشةير نتيفةة اختبةار السةكىن أن قيمةة وكةذل، 

معةدع العاصةد و  نيةة لقةي  بيانةات معةدع العاصةد  ةةى ائدةىعمن القيمة الحر ة ويى تعنى أن السةسةة الام

 .Granger Causalityساكنة وبالتال    نا ممكن القيا  ماختبار السللية    ةى حقىق المةكية

 إجراء التحليل االحصائي للبيانات: خامسا

ت   إ راو االختبارات  ةى الليانات الت ت  (  قد SPSSمن خالع برنامج الحا  ا حصاصية م

(  الى  داوع التى لع التكرار  3المةحع رق  مالتحص   ةيها من ائ راد  ينة الدراسة، حيث مشير 

سرعة الخدمات  وتكلفة الخدمات المصرفية و )تقديم الخدمات المصرفية االلكترونية لةمحاور اللالثة

 لتة، المحاور.وكذل، نتاصج االختبارات االحصاصية  االلكترونية المصرفية  ي انجاز المهام(

 الت و  اللالثة ور ا( لنتاصج التى لع التكرار  لةمح3 رق مةحع  3، 1،2  مارقأوع االفدقد  تحيث 

تكةةة العالقة بين  و دور حىع العالقة بين تقدم  الخدمات المصرفية االلكترونية وربحية اللنى ت

كترونية المصرفية    انفا  المها  العالقة بين سر ة الخدمات االل و وربحية اللنى الخدمات المصرفية 

 .وربحية اللنى   ة  الترتيف

( إلةةى نتةةاصج التحةية  االحصةةاصى لةليانةةات 3 رقة  مةةن مةحةةع 6، 5،  4  مارقةأوع اشةةير الفةةدتكمةا 

( إن 4م رقةةةة  فةةةةدوعالضةةةةث مةةةةن حيةةةةث يت  للالثةةةةةور ااالمستخةصةةةةة مةةةةن اسةةةةتبانات ااراو المتعةقةةةةة مالمحةةةة

، ويةةى مةةا مسةةتدع منةةا مةةان  %81,96( م يميةةة نسةةلية 4,0979وع قةةدره مالمتىسةةط الحسةةاب  لةمحةةىر ائ

ينةةةا  أيميةةةة مرتةعةةةةة ل  امةةةات  ةةةةةى  قةةةرات المحةةةةىر والتةةة  نصةةةت  ةةةةةى العالقةةةة بةةةةين تقةةةدم  الخةةةةدمات 

المصةةةرفية االلكترونيةةةةة وربحيةةةةة اللنةةةةى ،  قةةةةد حصةةةةةت الةقةةةرة التةةةة  نصةةةةها متةةةةىثر مسةةةة لة تقةةةةدم  الخةةةةدمات 

ربحيةةة  ةة  اللنةةى  التفارلةةة الةيليةةة(  ةةةى أ ةةةى در ةةة مةةن المتىسةةط الحسةةاب  االلكترونيةةة  ةةةى مسةةتى  ال

رة التةةة  نصةةةها متةةةىا ر أ هةةةاة قةةةنمةةةا  ةةةاوت  ةةة  المرتبةةةة ائخيةةةرة الة، بي%85,91وائيميةةةة النسةةةلية بدر ةةةة 

، وبالتةةال  %80,64الصةةرا ة االيةةة يةةرد  إلةةى  لةةادة معةةدع العاصةةد  ةةةى ائدةةىع( بدر ةةة أيميةةة نسةةلية 

الةقةةرات إلةةى و ةةىد  القةةة اات داللةةة إحصةةاصية بةةين تقةةدم  الخةةدمات المصةةرفية االلكترونيةةة   ميةةع تشةةير
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وربحيةةة اللنةةى  و قةةا لةتى لةةع التكةةرار  لةليانةةات المتعةقةةة مةةالمحىر ائوع، ويةةذا يتةةةع مةةع نتةةاصج االختبةةارات 

و ةىد مسةتى   ( والت  تشير إلةى و ةىد معامة  ارتبةاط طةرد  امفةاب 4م رق  ا حصاصية المى حة مفدوع

 لك   قرات المحىر. معنى  من الةروقات ا حصاصية ومعام  االختالف مالتباين(

( 4,0897( إن المتىسط الحساب  لةمحىر اللان  قدره م3مةحع  5 دوع  رق ميتضث من كما 

مشير الى المىا قة  ةى مى ى  المحىر ويى ما مستدع منا مان ينا  أيمية  %81,80م يمية نسلية 

ل  امات  ةى  قرات المحىر والت  نصت  ةى العالقة بين تكةةة الخدمات المصرفية  مرتةعة

االلكترونية وربحية اللنى ،  قد حصةت الةقرة الت  نصها مانخةاض تكةةة الخدمات المصرفية االلكترونية 

لية محقع  لادة    معدع العاصد  ةى ائدىع(  ةى أ ةى در ة من المتىسط الحساب  وائيمية النس

، بينما  اوت    المرتبة ائخيرة الةترة الت  نصها م د  اال تماد  ةى  دد كلير من %83,09بدر ة 

العمالة والمىظةين    تقدم  الخدمات االلكترونية المصرفية مسا د  ةى تخفيا المصارلف التشييةية( 

 قط مالخدمات  وربما ير ع ال، لسلف إن  دد العمالة غير مرتبط %80,45بدر ة أيمية نسلية 

 ميع الةقرات  ومن ث  تى ثالمصرفية االلكترونية ولكن ينا   ىانف أخر  أكلر ارتباطا بتة، المس لة، 

و ىد  القة اات داللة إحصاصية بين تكةةة الخدمات المصرفية االلكترونية وربحية اللنى  و قا لةتى لع 

مع نتاصج االختبارات ا حصاصية المى حة مفدوع التكرار  لةليانات المتعةقة مالمحىر اللان , ويذا يتةع 

( والت  تشير إلى و ىد معام  ارتباط طرد  امفاب  و ىد مستى  معنى  من الةروقات ا حصاصية 5م

 ومعام  االختالف مالتباين( لك   قرات المحىر.

 6 رق  م دوع  %82,69( م يمية نسلية 4,1346المتىسط الحساب  لةمحىر اللالث قدره ماما 

مشير الى أيمية مرتةعة ل  امات  ةى  قرات المحىر والت  نصت  ةى العالقة بين سر ة ( 3مةحع 

الخدمات االلكترونية المصرفية    انفا  المها  وربحية اللنى ،  قد حصةت الةقرة الت  نصها م د  

رونية مسا د  ةى ارتباط العمالو مالصرف من خالع  رو  اللنى  والتى ا نحى استخدا  البطاقات االلكت

، بينما %84,18 لادة معدالت الربحية(  ةى أ ةى در ة من المتىسط الحساب  وائيمية النسلية بدر ة 
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رة الت  نصها م د  ارتباط العمالو مالصرف من خالع  رو  اللنى  ةق اوت    المرتبة ائخيرة ال

لربحية( بدر ة أيمية نسلية والتى ا نحى استخدا  الصرا ات االية مسا د  ةى  لادة معدالت ا

وربما ير ع ال، لسلف إن التعام  من خالع البطاقات المصرفية يى اق  تكةةة  ةى  81,18%

المصرف من المعامالت من خالع الصرا ات االية وبالتال   ان تشفيع العمالو  ةى استخدا  البطاقات 

وع السابع أن  ميع الةقرات تشير إلى    المعامالت محقع ربحية اكلر لةلن،، وبالتال  يتضث من الفد

و ىد  القة اات داللة إحصاصية بين سر ة الخدمات االلكترونية المصرفية    انفا  المها  وربحية 

اللنى  و قا لةتى لع التكرار  لةليانات المتعةقة مالمحىر اللالث، ويذا يتةع مع نتاصج االختبارات 

إلى و ىد معام  ارتباط طرد  امفاب  و ىد مستى   ( والت  تشير6ا حصاصية المى حة مفدوع م

 معنى  من الةروقات ا حصاصية ومعام  االختالف مالتباين( لك   قرات المحىر.

 رق   دوع 4ممةحع ومن خالع ما ت  التىد  إليا من نتاصج لةتحةي  ا حصاص  لنسف الربحية 

ية االلكترونية يى اتفاه امفاب  حيث يتضث إن اتفاه الربحية خالع  ترة تطىلر الخدمات المصرف (3

وارتةا     معدع العاصد  ةى  %54,13يتضث إن ينا  ارتةا     معدع العاصد  ةى ائدىع ممقدار 

ممعام  ارتباط طرد  لكال من  معدع العاصد  ةى ائدىع ومعدع  %52,94حقىق المةكية ممقدار 

التىال ، ولمكن تةسير ال،  ان ينا  تحسن (  ةى 0,395( وم0,387قدره مالعاصد  ةى حقىق المةكية 

    مرارات الربحية خالع  ترة تطليع الخدمات االلكترونية المصرفية.

 اختبارات االنحدار: سادسا

( نتاصج تحةي  االنحدار المتعدد بين مستى  الخدمات االلكترونية المصرفية 5مقد  مةحع م

نمىاج االنحدار الخطى تشير نتاصج حيث  ،ومعدع العاصد  ةى االدىع ومعدع العاصد  ة  حقىق المةكية

كةةة و ىد  القة ارتباط طرد  بين كال من تقدم  الخدمات المصرفية االلكترونية وتالى المتعدد 

الخدمات المصرفية االلكترونية وسر ة الخدمات االلكترونية المصرفية  ى انفا  المها  وبين معدع 
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، حيث ممكن استنتاج معادلة االنحدار %5العاصد  ةى حقىق المةكية  ند مستى  معنىلة اق  من 

 المتعدد  ةى النحى التال :

ROA = 6.625 + 0.195 X1 + 0.254 X2 + 0.223 X3 

و ىد  القة ارتباط طرد  بين كال من تقدم  الخدمات المصرفية االلكترونية وتكةةة  وكذل،

الخدمات المصرفية االلكترونية وسر ة الخدمات االلكترونية المصرفية  ى انفا  المها  وبين معدع 

، حيث ممكن استنتاج معادلة االنحدار %5العاصد  ةى حقىق المةكية  ند مستى  معنىلة اق  من 

 عدد  ةى النحى التالى:المت

ROE = 5.742648 + 0.364287 X1 + 0.139764 X2 + 0.228002 X3 

= تمل  تكةةة الخدمة   2X، = تمل  تكةةة تقدم  الخدمة المصرفية ا لكترونية 1X حيث

 = تمل  تكةةة سر ة الخدمة المصرفية ا لكترونية.  3X، المصرفية ا لكترونية

 :Granger Causalityاختبارات السببية سابعا 

تقدم  الخدمات بين  القة سللية من اتفايين   ىدو ( 6ممةحع السللية  اتاختبار او حت 

 معدع العاصد  ةى ائدىعبين و تكةةة الخدمات المصرفية االلكترونية من و ا المصرفية االلكترونية 

سر ة  بينسللية   القةتى د    حين  0,05وال،  ند مستى  داللة معنىلة اق  من  اخر    امن و 

معدع العاصد  ةى ائدىع ويى  القة من اتفاه و الخدمات االلكترونية المصرفية     انفا  المها   

  0,05واحد  ند مستى  داللة معنىلة اق  من 

 القة سللية من اتفاه تقدم  الخدمات االلكترونية المصرفية نحى معدع العاصد  ةى د  ى توكذل، 

بينما تى د  القة  0,05من اتفاه واحد  ند مستى  داللة معنىلة اق  من  حقىق المةكية ويى  القة

سللية من اتفايين بين تكةةة الخدمات المصرفية االلكترونية ومعدع العاصد  ةى حقىق المةكية  ند 

اما العالقة بين سر ة الخدمات االلكترونية المصرفية     انفا    0,05مستى  داللة معنىلة اق  من  
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نحى معدع العاصد  ةى حقىق المةكية  ه  سللية من اتفاه واحد  ند مستى  داللة معنىلة اق    المها 

 0,05من 
 

 نتائج الدراسة:   -14

مةخص اختبارات الةروض لدراسة تاثير الخدمات المصرفية االلكترونية ( 2مقد  الشك  رق  م

  ةى ربحية اللنى  التفارلة وال،  ةى النحى التال :

تى د  القة اات داللة إحصاصية بين تقدم  الخدمات   ية الةرعية االول  والت  تنص  ة  قلىع الةر 

( وكذل، %1.2م %5 ند مستى  معنىلة اق  من  المصرفية  االلكترونية ومعدع العاصد  ةى ائدىع

رفية  القة اات داللة إحصاصية بين تقدم  الخدمات المص قلىع الةر ية الةرعية اللانية والخادة بى ىد

وان العالقة بين تقدم  %2.26   ند مستى  معنىلة  االلكترونية ومعدع العاصد  ةى حقىق المةكية

   تاثيريا  ة  معدع العاصد  ة  االدىع و     القة سللية من اتفايينالخدمة وربحية اللنى  ي  

ةرض الرصيس  االوع اتفاه واحد    تاثيريا  ة  معدع العاصد  ة  حقىق المةكية و ةيا، ممكن قلىع ال

ى ىد  القة اات داللة إحصاصية بين تقدم  الخدمات المصرفية  االلكترونية وربحية المصارف والخاص ب

 Njogu، م Sumra & Manzoor (2011)(، 2016ويذه النتيفة تتةع مع دراسة  ابرم التفارلة

(2014), Meihami & Varmaghani (2013),  Malhotra&Singh (2009), ا ولكنه

 . Onay, Ceylan & Ozsoz, Emre (2008)تختةف مع دراسة 

 (2شكل رقم )

 ملخص اختبارات الفروض لدراسة تاثير الخدمات المصرفية االلكترونية على ربحية البنوك التجارية

االلكترونية،  رفيةتقدم  الخدمات المصرفية االلكترونية، وتكةةة الخدمات المصالمتيير المستق : الخدمات المصرفية االلكترونية م

 سر ة الخدمات االلكترونية المصرفية   ى انفا  المها ( و

 ( ROEمعدع العاصد  ةى حقىق المةكية  ،و ROAائدىعمعدع العاصد  ةى المتيير التامع: ربحية اللنى  التفارلة م

 b=0.194697 
Prob.= 0.0124 

  

b=0.139764 

Prob.= 0.0226 

  

b=0.364287 

Prob.= 0.0000 
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b=0.25429 

Prob.= 0.0037 
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ة بين تكةةة بى ىد  القة اات داللة إحصاصياما مخصىص الةر ية الرصيسية اللانية والخادة 

 قد ت  قلىع الةر ية الةرعية اللاللة والرامعة  الخدمات المصرفية االلكترونية وربحية المصارف التفارلة

و ىد  القة اات داللة إحصاصية بين تكةةة الخدمات المصرفية االلكترونية وبين ك  والت  تنص  ة  

،   %0.37 ند مستى  معنىلة ومعدع العاصد  ة  حقىق المةكية  من معدع العاصد  ةى ائدىع

و ةيا،   القة سللية من اتفايين ة  الترتيف وان العالقة بين تكةةة الخدمة وربحية اللنى  ي   0.0%

ممكن قلىع الةرض الرصيس  اللان  ويذه النتيفة تتةع مع حيث تتةع يذه النتيفة مع دراسة م ابر، 

 .Siam (2006)وتختةف مع دراسة   Njogu (2014( ، م2016

سر ة بى ىد  القة اات داللة إحصاصية بين كذل، ت  قلىع الةر ية الرصيسية اللاللة والخادة و 

قلىع الةر ية حيث ت   وربحية المصارف التفارلة الخدمات المصرفية االلكترونية    انفا  المها 

مصرفية و ىد  القة اات داللة إحصاصية بين سر ة الخدمات الالةرعية الرامعة والت  تنص  ة  

وكذل، قلىع   %1.59 ند مستى  معنىلة  االلكترونية    انفا  المها  ومعدع العاصد  ةى ائدىع

سر ة الخدمات المصرفية  القة اات داللة إحصاصية بين  الةر ية الةرعية السادسة والخادة بى ىد

وان العالقة  %0.19  ند مستى  معنىلة ومعدع العاصد  ةى حقىق المةكية االلكترونية    انفا  المها 
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 القة سللية من اتفاه وربحية اللنى  ي   سر ة الخدمات المصرفية االلكترونية    انفا  المها بين 

 Siamوتختةف مع دراسة م  Njogu (2014(، م2016مع دراسة  ابر مويذه النتيفة تتةع   ،واحد

(2006 (Halili, Rrezarta, 2014). 

المصةةةارف  ةةةة   ةةةرورة تطةةةىلر تىدةةةةت اليةةةا مةةةن نتةةةاصج واخيةةةرا تىدةةة  الدراسةةةة  ةةة   ةةةىو مةةةا 

تحةةةديث الخةةةدمات مةةةن خةةةالع  ليةةةات العمةةة  مالخةةةدمات المصةةةرفية االلكترونيةةةةاالتفارلةةةة  ةةة  دولةةةة ليليةةةا 

المصةةرفية االلكترونيةةة مشةةك  مسةةتمر و قةةا لمفرلةةات التطةةىر الحادةة   ةة  اللنةةى  العالميةةة حتةةى تسةةتطيع 

 .منظىمة العىلمة الماليةاالستمرار    

 المراجع 

الخدمات االلكترونية عبر االنترنت واثرها  ى تحسين الميزة التنا سية (، " 2016أحمد، سميرة محمد، م

"، مفةة العةمية لةبحىث والدراسات بالتطبيق على البنوك المصرية –وتحقيق اداء مالى مرتفع 

 كةية التفارة،  امعة بنها. العدد اللالث،التفارلة،

 العالقة بين تقوية  ي اإللكترونية المصرفية الخدمة جودة أثر"(، 2011حسن، م عطال رما   الردايدة،

 مدينة األجنبية  ي والمصارا األردنية المصارا زبائن من عينة على مقارنة دراسة والزبائن، المصرا

 ائردن.  مان ائوسط، الشرق   امعة منشىرة، غير ما ستير رسالة ،"عمان

تعزيز األداء   ي اإللكترونية المصرفية الخدمات جودة أثر(، "2015، مأحمد دالث  لىد العدوان،

 العةى   امعة غير منشىرة دكتىراه  أطروحة األردنية، التجارية المصارا على دراسة التشتغيلى والمالى"،

 ا سالمية العالمية.

لومات األصول العلمية  ى نظم المع (  "2016مخيت , محمد بهاو الدين, وآسر حسن يىسف، م

 123-58دار الفامعيين لةطبا ة , الطبعة االول ، االسكندرلة , ص  المحاسبية "
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بةةةين اسةةةتخدام االدوات المصةةةرفية  العالقةةةة المتبادلةةةة "توضةةةيح(، 2016 ةةةابر،  لةةةد الحميةةةد محمةةةد، م

رة، كةيةة التفةا غيةر منشةىرة رسةالة ما سةتير الربحيةة" ك ممةثال  ةى أداء هذه البنةو والتكنولوجية الحديثة و 

  امعة السىلس.

"تقيةةيم أداء المصةةارا التجاريةةة باسةةتخدام (، 2007 ميةة ، سةةنان  ييةةر محمةةد وسىسةةن أحمةةد سةةعيد، م

"، 2004-2002نسةةا السةةيولة والربحيةةة بةةالتطبيق علةةى مصةةرا الموصةةل للتنميةةة واالسةةتثمار للفتةةرة 

 تنمية الرا دين.

على األداء المالي: دراسة ميدانية أثر تطبيق الخدمات المصرفية (، "2016حامد، مصطةى سميث، م
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 1لحق رقم م

 والثبات والتوزيع الطبيعي للبنوك عينة الدراسة اختبارات الصدق
 

 (1الجدول رقم )

 معامالت االرتبا  بين درجة كل  قرة لالستيان ودرجة المحور الذي تنتمي إليه 

 المحور

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتبا 

مستوى 

 المعنوية

Sig* 

 المحور

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتبا 

مستوى 

 المعنوية

Sig* 

  المحور

رقم 

 قرةالف

معامل 

 االرتبا 

مستوى 

 المعنوية

Sig* 

ول
 األ

ور
مح

ال
 

1 0.736* 0.000 

ني
الثا

ور 
مح

ال
 

1 0.965* 0.000 

لث
الثا

ور 
مح

ال
 

1 0.932* 0.000 

2 0.932* 0.000 2 0.698* 0.000 2 0.876* 0.000 

3 0.876* 0.000 3 0.789* 0.000 3 0.753* 0.000 

4 0.753* 0.000 4 0.695* 0.000 4 0.640* 0.000 

5 0.568* 0.000 5 0.584* 0.000 5 0.613* 0.000 

6 0.565* 0.000 6 0.658* 0.000 6 0.742* 0.000 

7 0.689* 0.000 7 0.478* 0.000 7 0.727* 0.000 

8 0.585* 0.000 8 0.695* 0.000 8 0.856* 0.000 

9 0.478* 0.000     

 

 %5اق  من   *sig ند مستى   يى د  القة معنىلة   
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 (2الجدول رقم )

 معامل ثبات االستبانة 

 بيان 

 معامل االتساق

 )ألفا كرونباخ(

 0.786 العالقة بين تقدم  الخدمات المصرفية االلكترونية وربحية اللنى  المحور األول

 0.859 للنى االلكترونية وربحية ا  العالقة بين تكةةة الخدمات المصرفية المحور الثاني

 0.870 العالقة بين سر ة الخدمات االلكترونية المصرفية     انفا  المها  وربحية اللنى  المحور الثالث

 0.882 االستبانةةةةةةةةةة ككل

 ( 3الجدول رقم )

 نتائج اختبار التحقق المالئمة اإلحصائية للبيانات

Tests of 

Normality 

Kolmogorov-Smirnova 

Tests of 

Normality 

Kolmogorov-Smirnova 

Statistic العينة 

 الحد االدنى

 من المعنوية
Statistic العينة 

 الحد االدنى

 من المعنوية

Q1 X2 0.365 220 0.200* Q1 X1 0.532 220 0.200* 

Q2 X2 0.458 220 0.200* Q2 X1 0.365 220 0.200* 

Q3 X2 0.685 220 0.200* Q3 X1 0.458 220 0.200* 

Q4 X2 0.562 220 0.200* Q4 X1 0.685 220 0.200* 

Q5 X2 0.528 220 0.200* Q5 X1 0.562 220 0.200* 

Q6 X2 0.758 220 0.200* Q6 X1 0.501 220 0.200* 

Q7 X2 0.680 220 0.200* Q7 X1 0.652 220 0.200* 

Q8 X2 0.515 220 0.200* Q8 X1 0.531 220 0.200* 

Q1 X3 0.426 220 0.200* Q9 X1 0.589 220 0.200* 

Q8 X3 0.450 220 0.200* Q2 X3 0.425 220 0.200* 

X1 0.652 220 0.200* Q3 X3 0.501 220 0.200* 

X2 0.565 220 0.200* Q4 X3 0.652 220 0.200* 
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X3 0.525 220 0.200* Q5 X3 0.525 220 0.200* 

 Q6 X3 0.589 220 0.200* 

Q7 X3 0.425 220 0.200* 

 

   *0.200  الحد ائدنى لةمعنىلةيى د تى لع طليع  لةليانات  ند * 

 (4الجدول رقم  )

 اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات المالية للبنوك عينة الدراسة

Tests of Normality 

Kolmogorov-Smirnova 

Statisti

c 
Df الحد االدنى من المعنوية 

 *0.200 90 0.253 معدل العائد على األصول

 *0.200 90 0.301 معدل العائد على حقوق الملكية

   *0.200  الحد ائدنى لةمعنىلة* يى د تى لع طليع  لةليانات  ند 

 2ملحق رقم 
 اختبار السالسل الزمنية للبيانات المتعلقة بتقديم الخدمات المصرفية االلكترونية

 

Null Hypothesis: X1 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=14) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.083347  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.460173  

 5% level  -2.874556  

 10% level  -2.573784  

     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(X1)   

Method: Least Squares   

Date: 11/17/17   Time: 17:06   

Sample (adjusted): 2 220   

Included observations: 219 after adjustments  

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
X1(-1) -0.306620 0.050403 -6.083347 0.0000 

C 5.257041 0.864925 6.078028 0.0000 
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R-squared 0.145693     Mean dependent var 0.013699 

Adjusted R-squared 0.141756     S.D. dependent var 1.151303 

S.E. of regression 1.066584     Akaike info criterion 2.975890 

Sum squared resid 246.8596     Schwarz criterion 3.006840 

Log likelihood -323.8599     Hannan-Quinn criter. 2.988390 

F-statistic 37.00711     Durbin-Watson stat 2.168974 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 اختبار السالسل الزمنية للبيانات المتعلقة بتكلفة الخدمات المصرفية االلكترونية
Null Hypothesis: X2 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=14) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.074738  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.460173  

 5% level  -2.874556  

 10% level  -2.573784  

     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(X2)   

Method: Least Squares   

Date: 11/17/17   Time: 17:12   

Sample (adjusted): 2 220   

Included observations: 219 after adjustments  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
X2(-1) -0.476540 0.059016 -8.074738 0.0000 

C 7.288004 0.904823 8.054615 0.0000 

R-squared 0.231046     Mean dependent var 0.013699 

Adjusted R-squared 0.227502     S.D. dependent var 1.422233 

S.E. of regression 1.250027     Akaike info criterion 3.293298 

Sum squared resid 339.0773     Schwarz criterion 3.324249 

Log likelihood -358.6162     Hannan-Quinn criter. 3.305798 

F-statistic 65.20140     Durbin-Watson stat 2.138622 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 كترونية المصرفية   ي انجاز المهاماختبار السالسل الزمنية للبيانات المتعلقة بسرعة الخدمات االل
Null Hypothesis: X3 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=14) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.251535  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.460313  

 5% level  -2.874617  
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 10% level  -2.573817  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(X3)   

Method: Least Squares   

Date: 11/17/17   Time: 17:13   

Sample (adjusted): 3 220   

Included observations: 218 after adjustments  

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
X3(-1) -0.310496 0.059125 -5.251535 0.0000 

D(X3(-1)) -0.179773 0.067436 -2.665834 0.0083 

C 4.634361 0.884187 5.241378 0.0000 

R-squared 0.214140     Mean dependent var 0.004587 

Adjusted R-squared 0.206830     S.D. dependent var 1.181648 

S.E. of regression 1.052377     Akaike info criterion 2.953646 

Sum squared resid 238.1119     Schwarz criterion 3.000221 

Log likelihood -318.9474     Hannan-Quinn criter. 2.972458 

F-statistic 29.29284     Durbin-Watson stat 1.993272 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

 اختبار السالسل الزمنية للبيانات المتعلقة بمعدل العائد على األصول
Null Hypothesis: ROA has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=14) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.119966  0.0011 

Test critical values: 1% level  -3.460313  

 5% level  -2.874617  

 10% level  -2.573817  

     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(ROA)   

Method: Least Squares   

Date: 11/17/17   Time: 17:16   

Sample (adjusted): 3 220   

Included observations: 218 after adjustments  

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
ROA(-1) -0.181580 0.044073 -4.119966 0.0001 

D(ROA(-1)) -0.191844 0.067471 -2.843379 0.0049 

C 3.105684 0.759818 4.087405 0.0001 

     
     
R-squared 0.147145     Mean dependent var -0.013761 

Adjusted R-squared 0.139211     S.D. dependent var 1.125651 

S.E. of regression 1.044365     Akaike info criterion 2.938361 
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Sum squared resid 234.5000     Schwarz criterion 2.984936 

Log likelihood -317.2813     Hannan-Quinn criter. 2.957173 

F-statistic 18.54716     Durbin-Watson stat 2.027319 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 اختبار السالسل الزمنية للبيانات المتعلقة بمعدل العائد على حقوق الملكية
Null Hypothesis: ROE has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=14) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.930495  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.460173  

 5% level  -2.874556  

 10% level  -2.573784  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(ROE)   

Date: 11/17/17   Time: 17:19   

Sample (adjusted): 2 220   

Included observations: 219 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     ROE(-1) -0.361618 0.052178 -6.930495 0.0000 

C 6.180915 0.895787 6.899980 0.0000 

R-squared 0.181230     Mean dependent var -0.004566 

Adjusted R-squared 0.177457     S.D. dependent var 1.250680 

S.E. of regression 1.134293     Akaike info criterion 3.098987 

Sum squared resid 279.1968     Schwarz criterion 3.129937 

Log likelihood -337.3391     Hannan-Quinn criter. 3.111487 

F-statistic 48.03176     Durbin-Watson stat 2.211722 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     

 

 (3ملحق )

تقديم الخدمات المصرفية راري ونتائج االختبارات االحصائية للمحاورالثالثة )جداول التوزيع التك

 سرعة الخدمات االلكترونية المصرفية  ي انجاز المهام ( وتكلفة الخدمات المصرفية و  االلكترونية
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 (1الجدول رقم )

يم الخدمات المصرفية االلكترونية وربحية التكراري للمحور األول " العالقة بين تقدالتوزيعات التكرارية للمحور األول 

 البنوك"

 

 م

المحور األول )العالقة بين تقديم 

الخدمات المصرفية االلكترونية وربحية 

 البنوك(

 أوا ق بشدة

(5) 

 أوا ق

(4) 

 محايد

(3) 

 ال أوا ق

(2) 

ال أوا ق 

 بشدة

(1) 

المتوسط 

 الحسابي

1 

توثر مسألة تقديم الخةدمات االلكترونيةة 

ى الربحيةةةةةة  ةةةةةي البنةةةةةوك علةةةةةى مسةةةةةتو 

 التجارية الليبية

72 142 5 1 0 

4.2955 
32.70% 64.50% 2.30% 0.50% 0.00% 

2 

إضةةةا ة  خةةةدمات البطاقةةةات االلكترونيةةةة 

يسةةاعد علةةةى زيةةادة معةةةدل العائةةد علةةةى 

 األصول

25 182 12 1 0 

4.0500 
11.40% 82.70% 5.50% 0.50% 0.00% 

3 

ترونيةةةة إضةةةا ة  خةةةدمات البطاقةةةات االلك

يسةةاعد علةةةى زيةةادة معةةةدل العائةةد علةةةى 

 حقوق الملكية

34 173 9 4 0 

4.0773 
15.50% 78.60% 4.10% 1.80% 0.00% 

4 

تقديم البنوك لخدمات التحويالت البنكيةة 

عبةةةةر االنترنةةةةت للعمةةةةالء يسةةةةاعد علةةةةى 

 زيادة معدل العائد على األصول

42 160 13 4 1 

4.0818 
19.10% 72.70% 5.90% 1.80% 0.50% 

5 

تقديم البنوك لخدمات التحويالت البنكيةة 

عبةةةةر االنترنةةةةت للعمةةةةالء يسةةةةاعد علةةةةى 

 زيادة معدل العائد على حقوق الملكية

29 179 9 3 0 

4.0636 

13.20% 81.40% 4.10% 1.40% 0.00% 

6 
تةةوا ر أجهةةزة الصةةرا ة اؤليةةة يةة دى إلةةى 

 زيادة معدل العائد على األصول

24 183 10 2 1 

4.0318 
10.90% 83.20% 4.50% 0.90% 0.50% 

تةةوا ر أجهةةزة الصةةرا ة اؤليةةة يةة دى إلةةى  7
30 181 6 2 1 

4.0773 
13.60% 82.30% 2.70% 0.90% 0.50% 
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 زيادة معدل العائد على حقوق الملكية

8 

تقةةةديم خةةةدمات االىةةةال  علةةةى حسةةةابات 

وحركةةة تعةةامالت العمةةالء عبةةر االنترنةةت 

معةةةدل العائةةد علةةةى  يسةةاعد علةةةى زيةةادة

 األصول

35 173 7 3 2 

4.0727 

15.90% 78.60% 3.20% 1.40% 0.90% 

9 

تقةةةديم خةةةدمات االىةةةال  علةةةى حسةةةابات 

وحركةةة تعةةامالت العمةةالء عبةةر االنترنةةت 

يسةةاعد علةةةى زيةةادة معةةةدل العائةةد علةةةى 

 حقوق الملكية

45 163 9 2 1 

4.1318 

20.50% 74.10% 4.10% 0.90% 0.50% 

 4.0979 %0.32 %1.12 %4.04 %77.57 %16.98 وسطات الحسابيةالمت 

 (2الجدول رقم )

 .العالقة بين تكلفة الخدمات المصرفية االلكترونية وربحية البنوك التوزيعات التكرارية للمحور الثاني

 م
المحور الثاني )العالقة بين تكلفة الخدمات المصرفية 

 االلكترونية وربحية البنوك(

 أوا ق بشدة

(5) 

 أوا ق

(4) 

 محايد

(3) 

 ال أوا ق

(2) 

ال أوا ق 

 (1) بشدة

المتوسط 

 الحسابي

1 

انخفةةاض تكلفةةةة الخةةدمات المصةةةرفية االلكترونيةةة يحقةةةق 

 زيادة  ي مستويات الربحية

45 161 12 1 1 

4.1273 
20.50% 73.20% 5.50% 0.50% 0.50% 

2 

انخفةةاض تكلفةةةة الخةةدمات المصةةةرفية االلكترونيةةة يحقةةةق 

 دة  ي معدل العائد على األصولزيا

41 175 2 1 1 

4.1545 
18.60% 79.50% 0.90% 0.50% 0.50% 

3 

انخفاض تكلفة الخدمات المصرفية االلكترونية ي دي إلى 

 زيادة  ي مستويات معدل العائد على حقوق الملكية

29 186 3 0 2 

4.0909 
13.20% 84.50% 1.40% 0.00% 0.90% 

4 

على عدد كبير من العمالةة والمةويفين  ةي  عدم االعتماد

تقةةةةديم الخةةةةدمات االلكترونيةةةةة المصةةةةرفية يسةةةةاعد علةةةةى 

 تخ يض المصاريف التشغيلية

26 179 11 2 2 

4.0227 

11.80% 81.40% 5.00% 0.90% 0.90% 

5 

تقليل المعامالت الورقية والمستندية والمراسالت الداخليةة 

يساعد على تخ ةيض والخارجية  ي الخدمات االلكترونية 

 المصرو ات

32 177 7 2 2 

4.0682 

14.50% 80.50% 3.20% 0.90% 0.90% 

6 

التنويةةع  ةةي الخةةدمات المصةةرفية االلكترونيةةة األقةةل تكلفةةة 

 ي دى إلى زيادة  ي معدل العائد على حقوق الملكية 

39 168 7 3 3 

4.0773 
17.70% 76.40% 3.20% 1.40% 1.40% 

7 

الخةةةةدمات المصةةةةرفية االلكترونيةةةةة يسةةةةاعد تكلفةةةةة تقةةةةديم 

البنوك على االنتشار بفرو  الصراا االلةى بةدال مةن  ةتح 

38 167 10 3 2 

4.0727 
17.30% 75.90% 4.50% 1.40% 0.90% 
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8 

التنويةةع  ةةي الخةةدمات االلكترونيةةة المصةةرفية األقةةل تكلفةةة 

 وليساعد علي زيادة مع  معدل العائد على األص

45 159 12 2 2 

4.1045 
20.50% 72.30% 5.50% 0.90% 0.90% 

 4,0897 %0.77 %0.72 %3.24 %69.30 %14.90 المتوسطات الحسابية 

 

 (3الجدول رقم )

 العالقة بين سرعة الخدمات االلكترونية المصرفية  ي انجاز المهام وربحية البنوك التوزيعات التكرارية للمحور الثالث

 م

الثالث )العالقة بين سرعة الخدمات المحور 

االلكترونية المصرفية  ي انجاز المهام وربحية 

 البنوك(

 أوا ق بشدة

(5) 

 أوا ق

(4) 

 محايد

(3) 

 ال أوا ق

(2) 

ال أوا ق 

 بشدة

(1) 

المتوسط 

 الحسابي

1 
يتم االعتماد علةى الخةدمات االلكترونيةة المصةرفية النجةاز 

 يديةالمهام بشكل أسر  من الخدمات التقل

42 175 2 1 0 

4.1727 
19.10% 79.50% 0.90% 0.50% 0.00% 

2 
سرعة قيام العميل بإجراء تحويالت بنكية مةن خةالل شةبكة 

 المعلومات الدولية أدى إلى جذب عمالء جدد

46 159 14 1 0 

4.1364 
20.90% 72.30% 6.40% 0.50% 0.00% 

3 
خالل شبكة  سهولة قيام العميل بإجراء تحويالت بنكية من

 المعلومات الدولية

42 170 7 1 0 

4.1500 
19.10% 77.30% 3.20% 0.50% 0.00% 

4 

عةةةدم ارتبةةةا  العمةةةالء بالصةةةرا مةةةن خةةةالل  ةةةرو  البنةةةوك 

والتوجةه نحةو اسةتخدام البطاقةةات االلكترونيةة يسةاعد علةةى 

 زيادة معدالت الربحية

54 161 2 3 0 

4.2091 
24.50% 73.20% 0.90% 1.40% 0.00% 

5 

عةةةدم ارتبةةةا  العمةةةالء بالصةةةرا مةةةن خةةةالل  ةةةرو  البنةةةوك 

والتوجه نحو استخدام الصرا ات اؤلية يسةاعد علةى زيةادة 

 معدالت الربحية

29 178 11 2 0 

4.0636 

13.20% 80.90% 5.00% 0.90% 0.00% 

6 

التطةةةةةور الحاصةةةةةل  ةةةةةي تكنولوجيةةةةةا المعلومةةةةةات والنظةةةةةام 

مةةن المصةةارا الليبيةةة المصةةر ي بشةةكل عةةام اجبةةر العديةةد 

علةةى تطةةوير الخةةدمات لتحقيةةق منفعةةة السةةرعة  ةةي انجةةاز 

 المهام للعمالء

38 174 6 2 0 

4.1273 
17.30% 79.10% 2.70% 0.90% 0.00% 

7 

اسةةتيعاب البنةةوك للمعةةامالت االلكترونيةةة سةةاهم  ةةي زيةةادة 

عدد العمليات وبالتالي ساعد على زيادة معدل العائد على 

 األصول

41 167 8 4 0 

4.1136 
18.60% 75.90% 3.60% 1.80% 0.00% 
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8 

اسةةتيعاب البنةةوك للمعةةامالت االلكترونيةةة سةةاهم  ةةي زيةةادة 

عدد العمليات وبالتالي ساعد على زيادة معدل العائد على 

 حقوق الملكية

39 168 10 3 0 

4.1045 

17.70% 76.40% 4.50% 1.40% 0.00% 

 4.1346 %0.00 %0.88 %3.02 %68.29 %16.71 المتوسطات الحسابية 

 

 

 (4الجدول رقم )

 نتائج االختبارات اإلحصائية لبيانات المحور األول

 م

)العالقة بين تقديم  ولالمحور اال 

الخدمات المصرفية االلكترونية 

 وربحية البنوك(

 المتوسط

 الحسابي

االنحراا 

 المعياري 

معامل 

 االرتبا 

 اختبار

(T) 

 اختبار

(F) 

الداللة 

 إلحصائيةا

Sig. 

األهمية 

 النسبية

1 

تةةةةةةةةوثر مسةةةةةةةةةألة تقةةةةةةةةةديم الخةةةةةةةةةدمات 

االلكترونيةة علةةى مسةةتوى الربحيةةة  ةةي 

 البنوك التجارية الليبية.  

4.2955 0.5312 0.736 47.595 7.18 0.000 85.91% 

2 
إضا ة خدمات البطاقات االلكترونية يسةاعد علةى 

 زيادة معدل العائد على األصول
4.05 0.4298 0.932 67.299 7.652 0.000 81.00% 

3 

إضةةةةةا ة  خةةةةةدمات البطاقةةةةةات االلكترونيةةةةةة 

يساعد على زيادة معدل العائد على حقوق 

 الملكية

4.0773 0.5132 0.876 55.567 5.956 0.000 81.55% 

4 

تقةةةةةديم البنةةةةةوك لخةةةةةدمات التحةةةةةويالت 

البنكيةة عبةر االنترنةت للعمةالء يسةةاعد 

 على زيادة معدل العائد على األصول 

4.0818 0.5988 0.753 47.513 6.466 0.000 81.64% 

5 

تقةةديم البنةةوك لخةةدمات التحةةويالت البنكيةةة 

عبةةر االنترنةةت للعمةةالء يسةةاعد علةةى زيةةادة 

 معدل العائد على حقوق الملكية

4.0636 0.4735 0.568 60.651 3.848 0.000 81.27% 

6 
توا ر أجهزة الصرا ة اؤلية ية دى إلةى 

 على األصولزيادة معدل العائد 
4.0318 0.4815 0.565 60.627 8.726 0.000 80.64% 

7 
تةةةوا ر أجهةةةزة الصةةةرا ة اؤليةةةة يةةة دى إلةةةى 

 زيادة معدل العائد على حقوق الملكية
4.0773 0.4858 0.689 58.703 2.766 0.000 81.55% 

8 
تقةةةديم خةةةةدمات االىةةةةال  علةةةةى حسةةةةابات وحركةةةةة 

زيةادة تعامالت العمالء عبر االنترنت يساعد على 
4.0727 0.5687 0.585 50.263 4.248 0.000 81.45% 
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9 

تقةةةةديم خةةةةدمات االىةةةةال  علةةةةى حسةةةةةابات 

وحركةةةة تعةةةامالت العمةةةةالء عبةةةر االنترنةةةةت 

يساعد على زيادة معدل العائد على حقوق 

 الملكية

4.1318 0.5539 0.478 50.031 9.826 0.000 82.64% 

 %81.96 0.000 6.2964 55.361 0.6868 0.5151 4.0979 المتوسطات الحسابية 

 %5اق  من   Sigتى د داللة معنىلة  ند مستى  

 (5الجدول رقم )

 نتائج االختبارات اإلحصائية لبيانات المحور الثاني

 م
المحور الثاني )العالقة بين تكلفة الخدمات 

 المصرفية االلكترونية وربحية البنوك(

المتوسط 

 الحسابي

راا االنح

 المعياري 

معامل 

 االرتبا 

 اختبار

(T) 

 اختبار

(F) 

الداللة 

 اإلحصائية

Sig. 

األهمية 

 النسبية

1 

انخفاض تكلفة الخدمات المصرفية االلكترونية يحقق 

 زيادة  ي مستويات الربحية
4.1273 0.4814 0.932 50.432 17.662 0.000 82.55% 

2 

يحقق انخفاض تكلفة الخدمات المصرفية االلكترونية 

 زيادة  ي معدل العائد على األصول
4.1545 0.4691 0.876 56.864 4.934 0.000 83.09% 

3 

انخفاض تكلفة الخدمات المصرفية االلكترونية ية دي 

إلةةى زيةةادة  ةةي مسةةتويات معةةدل العائةةد علةةى حقةةوق 

 الملكية

4.0909 0.5359 0.753 60.37 8.541 0.000 81.82% 

4 

من العمالةة والمةويفين  عدم االعتماد على عدد كبير

 ةةةي تقةةةديم الخةةةدمات االلكترونيةةةة المصةةةرفية يسةةةاعد 

 على تخ يض المصاريف التشغيلية .

4.0227 0.5405 0.640 54.73 24.285 0.000 80.45% 

5 

تقليةةةةل المعةةةةامالت الورقيةةةةة والمسةةةةتندية والمراسةةةةالت 

الداخلية والخارجيةة  ةي الخةدمات االلكترونيةة يسةاعد 

  ات .على تخ يض المصرو 

4.0682 0.6182 0.613 53.014 6.601 0.000 81.36% 

6 

التنويةةةع  ةةةي الخةةةدمات المصةةةرفية االلكترونيةةةة األقةةةل 

تكلفة ي دى إلةى زيةادة  ةي معةدل العائةد علةى حقةوق 

 الملكية

4.0773 0.5923 0.742 46.134 8.476 0.000 81.55% 

7 

تكلفةةة تقةةديم الخةةدمات المصةةرفية االلكترونيةةة يسةةاعد 

على االنتشةار بفةرو  الصةراا االلةى بةدال مةن  البنوك
4.0727 0.6066 0.727 48.261 11.721 0.000 81.45% 
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8 

التنويةةةع  ةةةي الخةةةدمات االلكترونيةةةة المصةةةرفية األقةةةل 

تكلفةةةة يسةةةاعد علةةةي زيةةةادة مةةةع  معةةةدل العائةةةد علةةةى 

 األصول

4.1045 0.435 0.856 46.344 14.716 0.000 82.09% 

 %81.80 0.000 12.117 52.018 0.767 0.534 4.0897 المتوسطات الحسابية 

 

 %5اق  من   Sigتى د داللة معنىلة  ند مستى  

 (6الجدول رقم )

 نتائج االختبارات اإلحصائية ألراء المحور الثالث

 م

المحور الثالث )العالقة بين سرعة الخدمات 

االلكترونية المصرفية  ي انجاز المهام 

 حية البنوك(ورب

المتوسط 

 الحسابي

االنحراا 

 المعياري 

معامل 

 االرتبا 

 اختبار

(T) 

 اختبار

(F) 

الداللة 

 اإلحصائية

Sig. 

األهمية 

 النسبية

1 
يةةتم االعتمةةاد علةةى الخةةدمات االلكترونيةةة المصةةرفية 

 النجاز المهام بشكل أسر  من الخدمات التقليدية
4.1727 0.5230 0.965* 62.308 23.8 0.000 83.45% 

2 
سرعة قيام العميل بإجراء تحويالت بنكية من خالل شةبكة 

 المعلومات الدولية أدى إلى جذب عمالء جدد
4.1364 0.4684 0.698* 52.85 6.38 0.000 82.73% 

3 
سةةةهولة قيةةةام العميةةةل بةةةإجراء تحةةةويالت بنكيةةةة مةةةن 

 خالل شبكة المعلومات الدولية
4.15 0.5163 0.789* 58.581 19.043 0.000 83.00% 

4 

عةةةدم ارتبةةةا  العمةةةالء بالصةةةرا مةةةن خةةةالل  ةةةرو  

البنوك والتوجه نحو اسةتخدام البطاقةات االلكترونيةة 

 يساعد على زيادة معدالت الربحية

4.2091 0.4638 0.695* 51.448 7.595 0.000 84.18% 

5 

عةةةدم ارتبةةةا  العمةةةالء بالصةةةرا مةةةن خةةةالل  ةةةرو  

ليةةةة البنةةةوك والتوجةةةه نحةةةو اسةةةتخدام الصةةةرا ات اؤ

 يساعد على زيادة معدالت الربحية

4.0636 0.4703 0.584* 61.925 10.733 0.000 81.27% 

6 

التطةةور الحاصةةل  ةةي تكنولوجيةةا المعلومةةات والنظةةام 

المصةةر ي بشةةكل عةةام اجبةةر العديةةد مةةن المصةةارا 

الليبية على تطوير الخدمات لتحقيق منفعة السةرعة 

  ي انجاز المهام للعمالء

4.1273 0.5328 0.658* 59.064 16.306 0.000 82.55% 

اسةةتيعاب البنةةوك للمعةةامالت االلكترونيةةة سةةاهم  ةةي زيةةادة  7
4.1136 0.5173 0.478* 52.518 5.476 0.000 82.27% 
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8 

اسةةتيعاب البنةةوك للمعةةامالت االلكترونيةةة سةةاهم  ةةي زيةةادة 

مليات وبالتالي ساعد على زيادة معدل العائد على عدد الع

 حقوق الملكية

4.1045 1.4539 0.695* 54.352 3.507 0.000 82.09% 

 المتوسطات الحسابية 
4.1346 0.6182 0.695* 56.630 11.605 0.000 82.69% 

 %5اق  من   Sigتى د داللة معنىلة  ند مستى  

 (4ملحق )

 مالية للبنوك عينة الدراسةالتحليل االحصائي للبيانات ال

 (1الجدول رقم )

 نسا الربحية لعينة البنوك

للبنوك  ROAومعدل العائد على االصول  ROEمعدل العائد علي حقوق الملكية و قا لمنهجية الدراسة تم حساب 

 2016الى  2008عينة الدراسة خالل الفترة من 

ةالنسب اسم البنك    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 مصرا الجمهورية 1
ROA 0.0225 0.0037 0.0061 -0.0069 -0.0107 -0.0111 0.0083 0.0175 0.0197 

ROE 0.1546 0.0231 0.0352 -0.0406 -0.0629 -0.0657 0.0487 0.1059 0.1329 

2 

مصرا التجاري 

 الوىني

ROA 0.0142 0.0017 0.002 0.0013 0.0041 0.002 0.0016 0.0182 0.0209 

ROE 
0.263 0.0284 0.032 0.0213 0.0972 0.0511 0.0227 0.1387 0.1736 

 مصرا الوحدة 3
ROA 0.0124 0.0172 0.0181 -0.0022 -0.0173 -0.0183 0.0087 0.0139 0.029 

ROE 0.0726 0.0906 0.0764 -0.0095 -0.0876 -0.0666 0.04 0.0733 0.1544 

 مصرا الصحارى  4
ROA 0.0452 0.0593 0.0205 0.0386 0.0217 0.0225 0.0181 0.0244 0.0923 

ROE 0.064 0.0753 0.078 0.1068 0.0967 0.1127 0.0991 0.1637 0.36 

5 

مصرا شمال 

 إ ريقيا

ROA 0.008 0.0122 0.012 0.024 -0.0021 -0.0073 -0.0061 0.0026 0.004 

ROE 
0.0669 0.092 0.0973 0.2219 -0.0192 -0.0634 -0.0574 0.0122 0.0228 

 مصرا الواحة 6
ROA 0.0092 0.0114 0.0108 0.0109 0.0108 0.0089 0.0072 0.0081 0.0117 

ROE 0.0842 0.0939 0.087 0.0898 0.0935 0.0748 0.0767 0.0813 0.1307 

 مصرا المتحد 7
ROA 0.0077 0.0017 0.0018 -0.0013 -0.0002 -0.0002 0.0016 0.0042 0.003 

ROE 0.069 0.0139 0.0137 -0.0125 -0.0018 -0.0019 0.0172 0.0499 0.0389 

8 

مصرا التجاري 

 العربي

ROA 0.007 0.0071 0.001 0.0061 0.0011 -0.0117 0.0443 0.0025 0.0028 

ROE 
0.0687 0.063 0.0113 0.0711 0.0111 -0.1199 0.5311 0.0337 0.0435 

9 

مصرا التجارة 

 ميةوالتن

ROA 0.0094 0.0211 0.0169 -0.0157 -0.016 -0.0145 -0.0064 0.0158 0.0296 

ROE 
0.0834 0.1685 0.1627 -0.1802 -0.1594 -0.1542 -0.0754 0.1663 0.3458 



 - 212 - 

 

 

 

 

 

 (2الجدول  رقم )

 متوسط نسا الربحية لعينة الدراسة 

 العام المالي
 متوسط العائد على األصول

 ( ROA )  

 متوسط العائد على حقوق 

  الملكية 

(ROE ) 

2008 0.01526 0.10013 

2009 0.01476 0.0697 

2010 0.01002 0.06462 

2011 0.00676 0.03412 

2012 0.00088 0.00538 

2013 -0.00113 -0.01358 

2014 0.00933 0.07961 

2015 0.01297 0.09425 

2016 0.02352 0.15314 

 

 ( 3الجدول رقم )

 التحليل االحصائى لنسا الربحية 

 مستوى الداللة

 اختبار

(F) 

 المتغير مقدار التغير معامل االرتبا  اتجاه العالقة

 معدل العائد على األصول %54.13 0.387 امفابية 3.677 0.0010

 معدل العائد على حقوق الملكية %52.94 0.395 امفابية 2.919 0.0065

 %5* العالقة دالة إحصاصية  ند مستى  داللة اق  من 

 مصرا المتوسط 10
ROA 0.017 0.0122 0.011 0.0128 0.0174 0.0184 0.016 0.0225 0.0222 

ROE 0.0749 0.0483 0.0526 0.0731 0.0862 0.0973 0.0934 0.1175 0.1288 
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 (5لحق )م

ل العائد على االصول ومعدل العائد علي نتائج تحليل االنحدار المتعدد بين مستوي الخدمات االلكترونية المصرفية ومعد
 حقوق الملكية

 االنحدار المتعدد للخدمات االلكترونية ومعدل العائد على األصول
Dependent Variable:  معدع العاصد  ةى االدىع 

  

Method: Least Squares   

Date: 01/06/18   Time: 13:18   

Sample: 1 220    

Included observations: 220   

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 6.625368 1.525446 4.343233 0.0000 

X1 0.194697 0.077189 2.522341 0.0124 

X2 0.254298 0.086711 2.932706 0.0037 

X3 0.223041 0.091774 2.430322 0.0159 

     
R-squared 0.189575     Mean dependent var 17.17273 

Adjusted R-squared 0.178319     S.D. dependent var 1.700707 

S.E. of regression 1.541633     Akaike info criterion 3.721576 

Sum squared resid 513.3525     Schwarz criterion 3.783278 

Log likelihood -405.3733     Hannan-Quinn criter. 3.746493 

F-statistic 16.84231     Durbin-Watson stat 0.434889 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 االنحدار المتعدد للخدمات االلكترونية ومعدل العائد على حقوق الملكية

Dependent Variable: معدع العاصد  ةى حقىق المةكية 
  

Method: Least Squares   

Date: 01/06/18   Time: 13:25   

Sample: 1 220    

Included observations: 220   
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 5.742648 1.202950 4.773803 0.0000 

X1 0.139764 0.060870 2.296099 0.0226 

X2 0.364287 0.068379 5.327453 0.0000 

X3 0.228002 0.072372 3.150415 0.0019 

R-squared 0.324496     Mean dependent var 17.10455 

Adjusted R-squared 0.315114     S.D. dependent var 1.469003 

S.E. of regression 1.215715     Akaike info criterion 3.246556 

Sum squared resid 319.2400     Schwarz criterion 3.308259 

Log likelihood -353.1212     Hannan-Quinn criter. 3.271473 

F-statistic 34.58713     Durbin-Watson stat 0.795686 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     

 6ملحق 

 نتائح اختبارات السببية

 اختبار السببية بين تكلفة الخدمات المصرفية االلكترونية 

 ومعدل العائد على األصول
Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 11/17/17   Time: 17:21 

Sample: 1 220  

Lags: 2   

    
Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

    
    

ROA does not Granger Cause X2 220 7.51313 0.0007 

X2 does not Granger Cause ROA 12.8394 0.0058 

 ين تقديم الخدمات المصرفية االلكترونية اختبار السببية ب

 ومعدل العائد على حقوق الملكية
Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 11/17/17   Time: 17:26 

Sample: 1 220  

Lags: 2   

    
    

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
    

 ROE does not Granger Cause X1  220  1.18520 0.3077 

 X1 does not Granger Cause ROE  1.65401 0.0281 

    
    

 اختبار السببية بين تقديم الخدمات المصرفية االلكترونية 

 ومعدل العائد على األصول

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 11/17/17   Time: 17:24 
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Sample: 1 220  

Lags: 2   

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

 ROA does not Granger Cause X1 220 8.43155 0.0003 

 X1 does not Granger Cause ROA  1.22495 0.0025 

 

 

 

 

 اختبار السببية بين تكلفة الخدمات المصرفية االلكترونية 

 ومعدل العائد على حقوق الملكية
Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 11/17/17   Time: 17:27 

Sample: 1 220  

Lags: 2   

    
    

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

    
    

ROE does not Granger Cause X2 220 4.81992 0.0090 

X2 does not Granger Cause ROE 1.44949 0.0314 

    

 

 ونية المصرفية   ي انجاز المهامختبار السببية بين سرعة الخدمات االلكتر ا

 ومعدل العائد على األصول
Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 11/17/17   Time: 17:25 

Sample: 1 220  

Lags: 2   

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

    
    

ROA does not Granger Cause X3 220 0.18472 0.8315 

X3 does not Granger Cause ROA 4.90298 0.0083 

    

 

 اختبار السببية بين سرعة الخدمات االلكترونية المصرفية   ي انجاز المهام

 ومعدل العائد على حقوق الملكية
Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 11/17/17   Time: 17:28 
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Sample: 1 220  

Lags: 2   

    
Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

    
ROE does not Granger Cause X3 220 0.92494 0.3981 

X3 does not Granger Cause ROE 2.30937 0.0018 

 


