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   راسة الدمستخلص 

 



 م

المعرفيفيتحقيقالميزةالتنافسااايةفياالقتصااااددورمعرفةعلىالدراساااةهذهتمتركيز

االقتصاااادالمصاااارفالتجاريةالليبيةدراساااةبينالمصاااارفالعامةوالخاصاااةحي تمالتعبيرعن

تباداعوالتطويربينمااشااااااااااااااملاةالميزةالتناافسااااااااااااااياةالخادمااالمعرفيفيتكنولوجيااالمعلومااتواإل

تماألمانمصاااااارفالجمهوريةومصاااااارفىتلكالعالقةعلاختبارتمالمصاااااارفيةوالتكاليفحي 

(موظفمنموظفيالمصاااااارفين)مدير مديرإدارة 50)ىموجهإلاسااااااتبيانفيذلكدامخسااااااتا

أساااالوبالحصاااارالشاااااملفياسااااتخدام(ولصااااغرمجتمعالدراسااااةفقدتمةرئيسقساااام رئيسوحد

وتمجميعأفرادالدراسااةىاالغرضعلذتمأعدادهلهاسااتبيانة حي تمتوزيعجمعبياناتالدراساا

منخاللتطبيق(وتمتحليلبياناتالدراساااااااااة6لتحليلوفقدان)ل(اساااااااااتبيانقابلة44اساااااااااترداد)

بعضأدواتالتحليلاإلحصاااااائي وذلكباساااااتخدامبرنامجالحزمةاإلحصاااااائيةللعلوماالجتما ية

(SPSS.)

وتدريبمنحي تكنولوجياالمعلوماتالمعرفياالقتصاااااااااادأنالباح إلىدتوصااااااااالوق

وأنالميزةالتنافسيةمنالميزةالتنافسيةفيالمصارفالتجاريةالليبيةىلهأثرموجبًاعلوالتطوير

.حي الخدماتالمصرفيةوالتكاليفلدتالمصارفالتجاريةالليبيةتعتبرمرتفعة



 ن

Abstract 

 

This research focused on analyzing the role of the knowledge 

economy in achieving the competitive advantage in the Libyan commercial 

banks, a comparative study between public and private banks, where the 

knowledge economy was expressed in information technology, creativity 

and development, and while it included the competitive advantage in 

banking services and costs. where as relationship was tested on the 

Jumhouria Bank and the Bank Aman. In this regard, a questionnaire was 

used for  (50) employees of the two banks' employees  ( director, director of 

department, head of department, head of unit    ) and for the smallness of the 

study population, a comprehensive inventory method was used to collect 

the study data, where a questionnaire was distributed for this purpose on 

All members of the study were recieved  (44) questionnaires, subject to 

analysis and  (6) loss The study data was analyzed by applying some 

statistical analysis tools, using the Statistical Package for Social Sciences 

program (SPSS). 

This research concluded that, the knowledge economy had a positive 

effect on the competitive advantage in Libyan commercial banks. 
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 التمهيدي الفصل 

 اإلطار العام للدارسة

 المقدمة: 

يشاااهدالعالمفيالسااانواتاألخيرةتطوراتهائلةفيمختلفالمجاالتمنأبرزهاالتحولمن

اعيالقائمعلىإدارةواسااتغاللالمواردالملموسااةإلىاقتصااادالمعرفةالذيأصاابحةاالقتصااادالصاان

المعرفةتمثلفيهعاملاإلنتاجاألكثرأهميةوالمصدراألساسللنجاحوالمحافظةعلىالبقاء.

وقدأصاااابحةالمعرفةفيهذهاألياممصاااادرًامنمصااااادرثروةالمنظمةوأحدعواملاإلنتاج

ىاألرضوالعملورأسالمالفاقتحمدائرةالموارداالقتصاااااااااادية ويمتازاالقتصاااااااااادالذييضاااااااااافإل

رأسالمااالالمعرفيالااذييمزجبينراسالمااالوالمعرفااةوتسااااااااااااااخيرهاااقمّكنمنخليالمعرفيبااأنااه

لتحقيقاإلبداعالمؤسسي.

أدائهافيعلىاالساتفادةمناقتصاادالمعرفةلتحساينمساتوتالتجاريةوقدعملةالمصاارف

تساااهمفيتحقيقمعدالترضااااءالعمالءتقديمخدماتهاالمصااارفيةوابتكارخدماتمصااارفيةجديدةإل

العوائد وتدعممكانتهاوقدرتهاالتنافسااااايةفيمواجهةالمؤساااااسااااااتالماليةو يرالماليةمنمنعالية

أجلالمحافظةعلىمكانتهابينالمؤسساتالمالية.

(الفقرةالثالثة67مفيالمادة)2005(لسااااااااااانة1فالليبيرقم)وقدسااااااااااامحقانونالمصاااااااااااار

مايخلقمنافساااةقويةوهذابدخولمؤساااسااااتمصااارفيةأجنبيةلممارساااةالعملاإلضاااافيداخلليبيا 

بينالمؤسااااساااااتالمصاااارفيةاألجنبيةذاتالخبرةالعاليةمعالمصااااارفالتجاريةالليبية وهومايحتم

االعتمادعلىاالقتصادالمعرفيلتكونقادرةعلىالمنافسة.بتنافسيةعليهاتعزيزقدرتهاال

 :الدراسةمشكلة  
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األياديالعااملاةبقادرارتبااطهااباالمحتوتالمعرفيولمتعادالتناافسااااااااااااااياةمرتبطاةباامتالكالموارد

فيالتعرفالدراسااةمشااكلةتتمثلووالتكنولوجيوالجودةوالسااياساااتمنقبلالمصااارفوالمؤسااسااات 

ىدوراالقتصاااادالمعرفيفيتحقيقالميزةالتنافسااايةفيالمصاااارفالتجارية وبناًءعلىماسااابقعل

التالية:التساؤالتتتمحورفياإلجابةعلىالدراسةفإنمشكلة

 مامستوتاقتصادالمعرفةلدتعينةالدراسة؟ -1

 مامستوتالميزةالتنافسيةفيالمصارفالتجاريةالليبية؟ -2
 : سةالدرافرضيات 

 .تعتبرمرتفعةمستوتاقتصادالمعرفةفيالمصارفالتجاريةالليبية -1

 .تعتبرمرتفعةمستوتالميزةالتنافسيةفيالمصارفالتجاريةالليبية -2

هناكعالفةارتباطيةذاتداللةإحصااااائيةبيناقتصااااادالمعرفةوالميزةالتنافساااايةفيالمصااااارف -3

 التجارية.

فياقتصاااااااااااااادالمعرفةفيالمصاااااااااااااارفالتجاريةالليبيةتعزيهناكفروقذاتداللةإحصاااااااااااااائية -4

 ملكيةلمتغيراتالنوع المسااااااااااااااتوتالتعليمي التخصااااااااااااااصالعلمي الخبرة المساااااااااااااامىالوظيفي

 .المصرف
 :الدراسةأهمية  

بياندوراقتصااااادالمعرفةفيتعزيزالميزةالتنافساااايةللمصااااارفمنالدراسااااةهتنبعأهميةهذ

ومدتاسااااااااااتفادةالمصااااااااااارفالتجاريةفيتعزيزقدرتهاالتنافساااااااااايةأمامالمصااااااااااارفالتجاريةالليبية 

المنافسة.
 :الدراسةأهداف 

 .الليبيةالتعرفعلىدوراقتصادالمعرفةفيتحقيقوتعزيزالميزةالتنافسيةالمصارفالتجارية -1

 .الليبيةالمصارفالتجاريةالتعرفعلىالتنافسيةفي -2

 دالمعرفةوالميزةالتنافسيةفيالمصارفالتجاريةالليبية.توضيحالعالقةبيناقتصا -3
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التوصااااالإلىمجموعةمنالنتائجوتقديمتوصاااااياتتسااااااهمفيزيادةالقدرةالتنافسااااايةللمصاااااارف -4

 التجاريةالليبية.

 : الدراسةمنهجية  

ي والمنهجالتحليليفالدراسااةاالعتمادعلىالمنهجالوصاافيلعرضالجوانبالنظريةمنتم

منخاللاساتمارةاساتبيانتبينآراءعينةمنمدراءوراسااءقياستنافسايةالمصاارفالتجاريةالليبية

الختبارهاوالخروجبنتائجدقيقةSPSSاألقساااااامبالمصاااااارفالمختارةباساااااتخدامالبرنامجاإلحصاااااائي

.وواضحة

 :الدراسةمتغيرات  

.(إلبداعوالتطويرا التكنولوجيا)المتغيرالمستقل:اقتصادالمعرفة

المتغيرالتابع:الميزةالتنافسيةفيالمصارفالتجارية.الخدماتالمصرفية.التكاليف.

 :الدراسةمجتمع  
المصاااااااارفالتجاريةالليبية حي يتماختيارعددمنالمصاااااااارففيالدراساااااااةيمثلمجتمع

.الدراسةهدافأللوصولإلىنتائجتخدمبينهاالتجاريةالعامةوالخاصةوالمقارنة

 : الدراسةحدود  

ميزةالتنافسااااااايةفيالمصاااااااارفتحقيقدوراالقتصاااااااادالمعرفيفيالدراساااااااةتناولموضاااااااوع

التجاريةالليبية.

 م.2019-2018 :الحدود الزمانية

.مصرفالجمهوريةومصرفاألمان: الحدود المكانية

 

 مصادر جمع المعلومات:
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ــادر الـثانوـية:   -1 لتغطياةعليهاابوالادوريااتواألبحاالالتياعتماادمصااااااااااااااادرمتعلقاةباالكتاالمصـــــــ

 الجوانبالنظرية.

المعلوماتالالزمةلقياسللحصاااولعلىحي تمتصاااميماساااتمارة)اساااتبانة(المصــادر األولية: -2

 .الدراسةمتغيرات
 الدراسات السابقة:

ــاد المعرفة في ت م(بعنوان:2014.2013دراساااااااااااةد.حميدةميالدأبوروينة) -1 حقيق  دور اقتصـــــ

 النمو االقتصادي، ليبيا نموذجًا جامعة طرابلس.

اسااااااتعرضااااااةالباحثةمفهوماالقتصااااااادالمعرفيوأهمالمؤشااااااراتوالعواملالمحددةلتنافسااااااية

االقتصااااااااااااادوبيئةاألعمالوتطبيقالمؤثراتعلىليبياكنموذج والنمواالقتصاااااااااااااديوعالقتهبتقرير

التقرير وتوصاااااااااالةالدراسااااااااااةإلىأنهناكعالقةوثيقةبينالتنافساااااااااايةالعالميةومركزليبيافيهذا

المعرفةمنجهةوالنمواالقتصااااااديمنجهةثانية وتوصااااايالدراساااااةبتطويرالساااااياسااااااتوالخطط

علىآلياتواقعيةومالئمةللبيئةالمحليةلترقيةالدراسااةلتحساايناألداءوالنمواالقتصاااديفيليبيا و

وتطويراالقتصادالليبي.

اإلبداع التكنولوجي لتنمية القدرة التنافســية    م(بعنوان:2005.2004دراساااةبنمويزةمساااعود ) -2

دارسااااااةحالةمجمعصاااااايدالد ماجسااااااتيرإدارةاألعمال جامعةعمارللمؤســــســــة االقتصــــاد ة  

 تليجي الجزائر.

ةللمؤسااساااتوهدفةالدراسااةإلىالتعرفعلىالعالقةبيناإلبداعالتكنولوجيوالقدرةالتنافسااي

(فرد100االقتصااادية ولتحقيقأهدافالدراسااةتمتصااميماسااتبيانتمتوزيعهعلىعينةمكونةمن)

فيالتكنولوجيوالتطويرالعاملينبالمخابز وتوصااااااااالةالدراساااااااااةإلىأناإلبداعالدراساااااااااةفيمركز

 اتهاالتنافسية.تنميةقدرعلىمجمعصيداليرتكزعلىاإلبداعفيالمنتجاتوهوماساعدها
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دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في  م(بعنوان:2008دراسااااااااااةساااااااااالوتمحمدشاااااااااارفا ) -3

ــارف العاملة في قطاع  زة،  ــية في المصــــ رساااااااااالةماجساااااااااتيرفيإدارةتحقيق المزا ا التنافســــ

 األعمال الجامعةاإلسالمية كليةالعلومالتجارية  زة فلسطين.

وءعلىإدارةالمعرفةوالمعلوماتفيتحقيقالميزةالتنافساايةالسااائدةفيساالطةالدراسااةالضاا

نللمعلوماتأأهمهاالتوصاياتوالمصاارفالعاملةفيقطاع زة وخرجةالدراساةبجملةمنالنتائج

تلعابكمااالحيااةبماافيذلاكالمؤسااااااااااااااسااااااااااااااااتالماالياة منااحيقوةمؤثرةوفعاالاةتتحكمفيمختلف

فيتحساااااينجودةاًأسااااااساااااياًفيقطاع زةدورالمصاااااارفارةالمعرفةالمساااااتخدمةفيالتكنولوجياوإد

الخدماتالقائمةواستحدالخدماتجديدةتحققلهااألسبقيةعلىالمنافسين.

ــورية (بعنوان:م2015-2014دراساااااةزيناساااااهيلناصااااار) -4 ــارف السـ ــية في المصـ واقع التنافسـ

 جامعةتشرين كليةاالقتصاد سوريا.درسالةماجستيرفياالقتصادوالتخطيطد 

بحثةالدراسااااةواقعالتنافساااايةلدتالمصااااارفالسااااوريةمنخاللتطويرمؤشااااراتالتنافساااية

لثالثةمصاااارفعاملةفيساااوريا هيالمصااارفالتجاري)مصااارفعام( مصااارفساااورياوالمهجر

(2010-2005)مصااارفخا ( مصااارفساااورياالدولي)مصااارفإساااالميخا (خاللالفترة)

وتحديدماإذاكانةتلكالمصااااااااارفتمتلكمصااااااااادرالميزةالتنافسااااااااية وقدتوصاااااااالةبينهاوالمقارنة

الدراسةإلىأنمؤشرالتنافسيةللمصرفالتجاريالسوريكانفيحالتذبذبخاللالفترةالمدروسة

م(انخفض2009حالتزايدماعدافيعام)فيبينمامؤشااارتنافسااايةمصااارفساااورياوالمهجركان

ثمعادليرتفع أمامؤشااارمصااارفساااورياالدولياإلساااالميكانفيحالتزايدوعندمقارنةمؤشااارات

م( تاله2008المصاارفالثالثةفقدحققالمصارفالتجاريالساوريأعلىقيمةللمؤشاراتفيعام)
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صااااارفمحققم(2010.2009مصااااارفساااااورياوالمهجرثممصااااارفساااااورياالدولي أمافيعام)

ساااااورياوالمهجرأعلىقيمةللمؤشااااار ثممصااااارفساااااورياالدوليثمالمصااااارفالتجاريالساااااوري أما

منخاللاًسيةفيتلكالمؤشرات وتبّينأيضالمؤشراتالذاتيةفقدحققةالمصارفالثالثةمزاياتناف

المصارفالثالثةتمتلكمصادرالميزةالتنافسية.أنالدراسة
 


