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 صُالدارسةلستخمُ 

واقع وحجع التجارة اإللكتخونية في ليبيا مغ خالؿ الذخكات التجارية سعت ىحه الجراسة إلى تدميط الزػء عمى 
الػاقعة في نصاؽ مجيشة الخسذ ، والػقػؼ عمى بعس السعػقات التي تحج مغ تبشييا ليحا الشسط ، وتبياف 

ف التجارة اإللكتخونية أصبحت معيارا الحمػؿ وسبل تػسيع استخجاميا ، إذ انصمقت مذكمة الجراسة مغ كػف أ
لتقجـ واالستقخار االقترادي لبعس الجوؿ في العالع ، وتأثخ العجيج مغ دوؿ العالع بيحا الشػع مغ التجارة 
وتحػليا إلى االقتراد الخقسي ، ولسعخفة مجى تػفخ فخص التجارة اإللكتخونية بيحه الذخكات ، والتعخؼ عمى 

( استسارة 130)بيا ، واالستفادة مشيا في تصبيقات التجارة اإللكتخونية ، ثع تػزيع إمكانية استخجاـ اإلنتخنت
بحيث تُكػف مجتسع الجراسة  .( مشيا كانت غيخ قابمة لمتحميل ، وخسدة مشيا مفقػدة5)استبياف، واستبعاد

ذخكات التجارية ( مػضف كأفخاد عيشة ليا ، وفي ذلظ أضيخت الجراسة نتائج عجة مغ أىسيا أف تجخبة ال120مغ)
في السبادالت التجارية عمى السدتػى العالسي والسحمي اليداؿ محتذسًا وفي  واعتسادىافي ليبيا وتصبيقيا ، 

مخاحمو األولى ، وأف ىشاؾ تحجيات ومعػقات عجيجة حالت دوف االستفادة مشيا بالخغع مغ جيػد قصاعي العاـ 
. ومغ أىع التػصيات لمخكػب بقصار واقتشاءىا تراالتواالوالخاص في مػاكبة تصػر تكشػلػجيا السعمػمات 

الشسػ االقترادي والمحاؽ بخكب الجوؿ العاممة بيحا الشػع مغ التجارة وتبشى التجارة اإللكتخونية والعسل بيا ، 
،  وسياسيات قريخة وشػيمة األجل تغصى كل مغ السدائل التذخيعية ، التػعػية استخاتيجياتتحتاج إلى وضع 

 ؤسداتية.سلػجية ، واالقترادية ، ومغ ثع السالية، وأخيخًا الوالتكشػ 

 ، التجارة اإللكترونية ، اإلنترنت ، االقتراد الرقمي. واالتراالتتكنهلهجيا المعمهمات  :كممات مفتاحية
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  The General Framework of the Study                          اإلطار العـــــام لمجراسة .0

 :Introductionالمقجمة  1ُ.1

أحجث الػسائل تقشية السعمػمات  استخجاـوشيػع  وبانتذاربطيػر شعار العػلسة بالقخف التاسع عذخ، 
الرفقات والسبادالت والعسميات التجارية في وقت قريخ  أتسعة القصاع اإلداري ، وسخعة تتس، وأ واالتراالت

بل وعمى مدتػى  االقترادية والسشذآتارؼ بغس الشطخ عغ السدافات والحجود بيغ الجوؿ والذخكات والسر
شبكة األنتخنت بحيث أصبح العالع مشصقة جغخافية  باستخجاـ(، وذلظ 34، ص2006عبجالخالق، الديج)األفخاد
ىحا الشػع مغ الشذاط التجاري كغيخه مغ  .مغ ىحه الحقيقة والسدمسة ضيخ مرصمح التجارة اإللكتخونية .صغيخة

األنذصة لو مغ السسيدات التي مغ شأنيا تجفع الكثيخ مغ الجوؿ ضخورة تبشيو والعسل بو ، وما تذيجه الداحة 
دوؿ العالع األوؿ ليحا األسمػب ، جعل أمخ ضخوري عمى  اعتسادفي العالع في الػقت الخاىغ مغ  االقترادية

تػنذ ، مرخ ، )تربػ إلى تحقيقو عمى أرض الػاقع ، فقج عسمت بعس الجوؿ العخبية  دوؿ السشصقة العخبية أف
مغ ىحه التجارة بعج بشاء البشى  االستفادةالكثيخ مغ الخصػات في  أتخاد (، واألمارات العخبية الستحجة األردف
عمى الخغع  فميبياوؿ الستقجمة. التكشػلػجية والتذخيعات الستعمقة بيا بالخغع مغ تػاضعيا بالسقارنة مع الج التحتية

مغ وجػد بعس السبادرات في مجاؿ التجارة اإللكتخونية مشح أكثخ مغ عقج وىي عمى سبيل السثاؿ ال عمى سبيل 
بصاقة فيدا الحىبية ، وبصاقة فيدا الكتخوف ، وبصاقة الدياحة ، وبصاقات شبكة السعمػمات الجولية ،  )الحرخ 

ما اال أنيا مازالت تخصػ خصػات بصيئة لمػجػد الكثيخ مغ السعػقات إذ  (ة كيشدى وبصاقة الحج والعسخة ، وبصاق
مغ ىحه  االستفادةولكي تدعى ليبيا الى تحقيق  .ببعس الجوؿ العخبية نييظ عغ الجوؿ العالع الستقجـ تقػرن

ى التغمب عمى ، أصبح األمخ ضخورة ممحة ال واالقترادي التجاري التجارة والعسل عمى تصػيخ كال مغ القصاع 
 .الخقسي االقترادمغ عالع االقتراد التقميجي الى عالع  االنتقاؿكل التحجيات والسعػقات ، وسخعة 

 :The Study Problemمذكمة الجراسة  1ُ.2

مػضػع التجارة اإللكتخونية بأىسية خاصة خالؿ الدشػات الساضية مغ ٌقبل العجيج مغ دوؿ العالع بل  أستأثخ
مشيا في تدييل التبادالت التجارية  االستفادةالمداـ لمعسل بيحا الشػع مغ التجارة ، ومغ سعت إلي تحقيق السشاخ 

الجولية مشيا والسحمية. حيث تذيج التجارة اإللكتخونية نسػًا متدايجًا في اغمبية دوؿ العالع الستقجـ بعكذ الشسػ 
عشج الكثيخ مغ الجوؿ العالع الثالث ، مسا أصبح ىحا الشسػ يذكل تحجيًا ىامًا لبعس مغ الجوؿ ومحخكًا  ءالبصي

ومغ ىحا السشصمق أدركت  .لعجمة البحث مغ أجل تذخيز التحجيات والعسل عمى إيجاد الحمػؿ السشاسبة لحلظ
تخونية عامل حخج وحاسع في التعامالت كثيخ مغ الذخكات التجارية الميبية في الػقت الخاىغ إف التجارة اإللك

جاءت ىحه الجراسة لتدمط الزػء عمى واقع التجارة االلكتخونية والعػائق التى تحػؿ دوف تصبيقيا في  .التجارية
السؤشخات السحفدة لمجسيع الذخكات التجارية لتبشى سياسة التجارة االلكتخونية ىػ التدايج  أبخزليبيا ، ولعل مغ 

كة األنتخنت حدب ما جاء في اإلصجار الدابع مغ سمدمة دراسات بكمية دبي لإلدارة عجد مدتخجمي شب
% مغ سكاف البالد. والستجابة لمتحجيات والستغيخات 49بشدبة  2017الحكػمية والرادرة في شيخ فبخايخ 

الد الى ضخورة تبشى العالسية ، واتفاقيات التجارة الحخة الجولية يجفعاف قصاع التجارة واالقتراد بالب االقترادية
مغ ىحا  وانصالقا .وسائل وتقشيات التجارة االلكتخونية الحجيثة في السبادالت التجارية الجاخمية والخارجية واستخجاـ

التجارة اإللكتخونية أو  استخجاـالتي تحػؿ دوف يسكغ صياغة مذكمة الجراسة في إبخاز السعػقات والتحجيات 
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جارية السحمية والػاقعة بسجيشة الخسذ ، وكحلظ الحمػؿ وسبل تػسيع تصػيخ استخجاميا في الذخكات الت
 استخجاميا.

 :Study Hypothesisفرضيات الجراسة  1ُ.3

 ال تتػفخ البشية التحتية لتكشػلػجيا السعمػمات الالزمة لمتعامالت التجارية اإللكتخونية. 1. 3. 1 

 كات محل الجراسة.ال تػجج معػقات تحػؿ دوف استخجاـ تصبيقات التجارة اإللكتخونية بالذخ  2. 3. 1 

 ال تػجج عػائج نفعية لتبشي التجارة اإللكتخونية بالذخكات محل الجراسة.    3. 3. 1 

 :Objectives of the Studyأىجاف الجراسة  1ُ.4

 :االتيأىجاؼ ىحه الجراسة في  تتسثل

معخفة مجى استفادة الذخكات التجارية السحمية والػاقعة في نصاؽ مجيشة الخسذ مغ استخجاـ  تصبيقات  1. 4. 1 
 التجارة اإللكتخونية عمى شبكة اإلنتخنت.

الكذف عغ بعس السعػقات والسحجدات التي تعيق تتصػر التجارة اإللكتخونية في الذخكات التجارية  2. 4. 1 
 التي بالبالد وخرػصًا العاممة بسجيشة الخسذ.

 بعس الدبل والحمػؿ السسكشة لمشيػض بيحا الشػع مغ األنذصة التجارية. استصخاد 3. 4. 1 

 :Importance of the Study أىمية الجراسة 1ُ.5

أحجى سسات االقتراد الخقسي القائع عمى البيانات والسعمػمات ، وكحلظ تعتبخ مغ أىع  اإللكتخونيةتعج التجارة 
السعمػمات واالتراالت والتي يجب أف تيتع بيا الذخكات التجارية العامة التابعة  لتكشػلػجيا األساسية التصبيقات

البحث التصبيقية تتجدج في محاولة  أىسيةلحلظ فأف  ونتيجةصػر االقترادي. الت بلمجولة والخاصة كي تػاك
في ليبيا مغ خالؿ الذخكات التجارية السحمية والػاقعة في نصاؽ  اإللكتخونيةالتجارة  شبيعةالباحثاف التعخؼ عمى 

األساسية  والتحجياتقات واالستفادة مشيا والتي سػؼ يشتج عشيا معخفة السعػ  تصبيقيامجيشة الخسذ ، ومتصمبات 
 .ىحا الشػع مغ التجارة انتذارالتي تحج مغ 

 :Motivations of the Studyدوافع اختيار الجراسة  1ُ.6

 االقتراديةفي السؤتسخات والشجوات والسمتقيات  وصجارتوالشظ أف حجاثة ىحا الشػع مغ األنذصة التجارية ، 
 السػجػدة في ليبيا والتي ُتعشى بالتجارة اإللكتخونية ، التحتيةالبشية  ةوىذاشمشيا والجولية ،  اإلقميسيةوالتكشػلػجية 

األفخاد عمى األساليب التقميجية في التجارة  واعتسادبالتجارة اإللكتخونية في ليبيا ،  االىتساـ تفافةانتذار  وضعف
ى يديع في تكػيغ صػرة كل ىحه األسباب دعت عشاية الباحثاف الى كتابة ىحا البحث لك .بجاًل مغ اإللكتخونية

  واضحة عغ واقع ىحه التجارة في البالد.

 :Methodology of the Studyمنيجية الجراسة  1ُ.7

 التجارة بساىية الستعمقة الشطخية فيسا يتعمق بالجػانب الػصفي وذلظ أعتسج الباحثاف في ىحه الجراسة السشيج
 نذأة سخد في التاريخي السشيج استخجـ الباحثاف كسا،  اإللكتخونية والتصخؽ إلى السفاىيع الشطخية الستعمقة بيا

االنتخنت ، وفي اإلجابة عغ التداؤالت الستعمقة بػاقع التجارة  ليبيا واستخجامات في اإللكتخونية التجارة
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تستل مجتسع الجراسة وذلظ  والتياإللكتخونية وعالقتيا ببعس الذخكات التجارية الػاقعة في نصاؽ مجيشة الخسذ 
 الجانب في التحميمي السشيج استخجاـ ثع حيغ في،  الػصػؿ إلى تحقيق ما تربػ إليو ىحه الجراسةبيجؼ 

 .واإلحرائيات واألرقاـ بججاوؿ  ذلظ الستعمق بسجتسع الجراسة مجعسيغ التصبيقي

 :The Limitations of the Studyحجود الجراسة  1ُ.8

 :االتيتتثسل حجود الجراسة في 

 شسمت الحجود السكانية مجيشة الخسذ التي تقع في نصاقيا الذخكات قيج الجراسة. :الحجود السكانية1. 8. 1 

 .2018تغصي ىحه الجراسة الفتخة الدمشية مغ شيخ أبخيل  إلى شيخ يػليػ  :الحجود الدمشية2. 8. 1 

تسثمت في السبحػثيغ بالذخكات التجارية الػاقعة في مجيشة الخسذ والحيغ يستمػف أفخاد  :الحجود البذخية3. 8. 1 
عجد مشيا لشسط التجارة اإللكتخونية األمخ الحي يحتع دراسة واقع ىحه التجارة  اعتسادالجراسة ، وذلظ بدبب  عيشة

أما مغ الشاحية الحاتية فأنيا تعػد بالجرجة األولى إلي  .وسبل تػسيع استخجاميا ىحا مغ الشاحية السػضػعية
مشيا ىحه الذخكات ، وصػاًل إلي مجسػعة مغ  محاولة الباحثاف لمػقػؼ عمى التحجيات والعقبات التي تعانى

 الحمػؿ والدبل التي تعسل عمى تػسيع استخجاميا.   

تصبيقات  باستخجاـبذكل مباشخ عمى العسمية التجارية  تؤثخمغ السحجدات التي  :الحجود السػضػعية4. 8. 1 
، ونطاـ الجفع ، واإلعالنات اإللكتخونية ، اإلشار القانػني والتذخيعي  التحتيةالتجارة اإللكتخونية ىي البشية 

 اإللكتخونية.

 أعتسج الباحثاف المغة العخبية كمغة لمجراسة. :الحجود المغػية5. 8. 1 

 :Data Collection Toolsأدوات جمع البيانات  1ُ.9

اعتسج الباحثاف في ىحه الجراسة عمى عجد مغ أدوات جسع البيانات مشيا االستبياف حيث تع ترسيع استبياف 
الذخكات التجارية التي ىي محل الجراسة ، واعتسج الباحثاف عمى االستبياف كأداة لجسع مػجو لإلدارات داخل 

السادة العمسية وذلظ بدبب كبخ مجتسع العيشة ندبيًا. السقابالت الذخرية حيث قاـ الباحثاف بسقابالت شخرية 
الجراسة إلى  مجسػعة  تواستعان .الجراسةمع بعس السعشييغ بالعسمية التجارية والتقشية بالذخكات التجارية قيج 

 والشجوات، السؤتسخات إلى السقجمة والجوريات ، األشخوحات العمسية ، والبحػث الكتب مثل السختمفة ، السخاجع
 .االنتخنت شبكة إلى والمجػء

 :Previous Research Studiesالجراسات الدابقة  1ُ.11

  :الجراسات الدابقة المحمية 1ُ.11ُ.1ُ

"التجارة اإللكترونية عبر نعم المعمهمات وأفاق تطهرىا في  بعشػاف( 8112عبجالرزاق العجيمي،)دراسة :أوال
 االتراالتحيث اتبع صاحب الجراسة السشيج السقارف بيغ شخكات  :تهنس ومجى إمكانية تطبيقيا في ليبيا"

أىسيا ارتفاع ندبة تػضيف  بميبيا ومثيالتيا في الجسيػرية التػندية ، ولقج تػصمت الجراسة إلى عجة نتائج مغ
الذبكات الجاخمية بالسؤسدات الميبية والتػندية مقابل انخفاض تمظ الشدبة بالشدبة لتػضيف الذبكات الخارجية ، 
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ىحا الجراسة  وأوصتوانخفاض في التػضيف إلمكانيات التكشػلػجيا الستاحة في اختخاؽ عالع التجارة اإللكتخونية. 
 غ ندية التػضيف إلمكانيات التكشػلػجيا في أختخؽ عالع التجارة اإللكتخونية.  بعجة تػصيات أىسيا الخفع م

 :" التجارة اإللكترونية في ليبيا ، إمكانيات التطبيق والمعهقات" بعشػاف( 8112سالم البرغتى،)دراسة :ثانيا
التجارة اإللكتخونية حيث أتبع صاحب الجراسة السشيج الػصفي الحي ييجؼ إلى اإلجابة عغ التداؤالت الستعمقة ب

بيجؼ الػصػؿ إلى تحقيق أىجاؼ الجراسة ووصفيا وصفا معسقا ودقيقا وميدخا إلى استخالص الشتائج. حيث 
ىجفت ىحه الجراسة إلى معخفة مجى تػفخ فخص التجارة اإللكتخونية لمذخكات والسؤسدات ، والتعخؼ عمى 

الستفادة مغ شبكة اإلنتخنت في تصبيقات التجارة إمكانية استخجاـ اإلنتخنت بيا لخسع صػرة واضحة لسجى ا
إجخاء الجراسات والبحػث الستعمقة بدبل االستفادة مغ تقشيات التجارة  ةبزخور وأوصى الباحث  .اإللكتخونية

اإللكتخونية في ليبيا مع تحجيج االحتياجات والستصمبات الالزمة لحلظ وذلظ لتدخيخىا في خجمة االقتراد الػششي 
 مع الجيات السعشية بيحا الخرػص واإلسخاع في اتخاذ الخصػات العسمية السصمػبة.  ، والتشديق

 :الجراسات الدابقة العربية 1ُ.11ُ.2ُ

وبذكل عاـ : " التجارة اإللكترونية في دول الخميج حقائق وتحجيات"بعشػاف( 8118لبنى القاسمى،)دراسة :أوال
وصفيا عشجما تصخقت لسختمف الجػانب الشطخية  استخجمت الباحثة السشيج الػصفي التحميمي التاريخي ، فكاف

الستعمقػة باالقتراد الخقسي والتجارة اإللكتخونية وكػحا مكانتيػا في العالع  ومػغ بيشيػا دوؿ مجمذ الخميج ، 
وتاريخيػا مػغ خػالؿ سػخد مخاحل تصػرىا ، وتحميميا لشتػائج الجراسػة الػتي تعػخض ليػا السػضػػع اسػتخجمت السػشيج 

في حيغ  .إلحرػائي مػغ خػالؿ مؤشػخات تقشية السعمػمات واالتراالت وتخجسة اإلحرائيات الستعمقة بالبحثا
عمى التحجيات والعقبات التي تػاجو القصاع التجاري لجوؿ مجمذ التعاوف  التعخؼ يلإالجراسة  ىحه ىجفت

لسدتيمظ أو الفخد لمتػجو إلى الذخاء وخمرت الجراسة بزخورة تحفيد ا ، الخميجي في تبشي التجارة اإللكتخونية
استخجاـ اإلنتخنت  بأىسيةاإلنتخنت في األعساؿ التجارية ، والعسل عمى رفع مغ ندبة الػعي لجيو  باستخجاـ

لمتعامالت التجارية ، وكحلظ العسل عمى القزاء عمى القمق الحي يخز قزايا األمغ وانعجاـ الدخية وتػفيخ 
وأوصت الجراسة بالعجيج والعجيج مغ التػصيات حيث كاف  ة لمسعامالت اإللكتخونية.القػانيغ والتذخيعات الجاعس

مغ أىسيا تقييع وتصبيق السعاييخ السالئسة لمبشية التحتية السعمػماتية في ىحه الجوؿ ، مع وضع استخاتيجيات 
تجارة السعجات والخجمات تدعى لتصػيخ أنذصة التجارة اإللكتخونية ، باإلضافة إلى تػفيخ أرضية استثسارية حخة ل

، والعسل عمى االرتقاء بسدتػيات الجاىدية اإللكتخونية ، وتخسيخ متصمبات اقتراد  والسعمػمات واالتراالت
وكحلظ تحجيج حجع االحتياجات مغ خالؿ مخاقبة حجع التجارة اإللكتخونية ، وتقييع مدتػى  .رقسي متيغ ومتكامل

، مع االستفادة مغ تجارب الجوؿ الستقجمة في مجاؿ الجاىدية االلكتخونية  التصػر الحاصل في البشية السعمػماتية
مغ قبل صشاع القخار في دوؿ السجمذ لبمػرة رؤية شاممة بغخض رسع واستخالص التػجيات السسكشة والكفيمة 

 .بجمج تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت

 :"المرري  االقتراد في اإللكترونية التجارة لتنمية استراتيجية نحه " بعشػاف دراسة (8112التقي،)دراسة :ثانيا
استخجـ الباحث في إجخاء الجراسة السشيج الػصفي التحميمي لكػنو أكثخ السشاىج استخجاما لجراسة الطػاىخ 

 التعخؼ ىحه الجراسة إلى في حيغ ىجفت .االجتساعية و اإلندانية و يتشاسب مع شبيعة الطاىخة مػضع البحث
 في اإللكتخونية الجفع ووسائل البشػؾ دور عمى الييا ، والتعخؼ التحػؿ ومتصمبات اإللكتخونية رةالتجا ماىية عمى

 رؤية ووضع ، مرخ في اإللكتخونية التجارة تصبيق في بو يدتخشج ووضع نسػذج، اإللكتخونية التجارة تفعيل
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 في عسمية تغيخ أحجثت االلكتخونية التجارة أف إلى الجراسة وخمرت فييا ،  اإللكتخونية لتشسية التجارة استخاتيجية
وأوصت الجراسة بعجة تػصيات أىسيا أف الخفع مغ حجع التجارة  .التكاليف بأقل العالسية األسػاؽ إلى الػصػؿ

االلكتخونية في الػشغ العخبي يتصمب خمق بيئة اتراالت قػبة ، ووجػد شخكات تقـػ بتقجيع خجمات االنتخنت 
 خديًا وحجع صشاعة تكشػلػجيا السعمػمات السػجػدة بالدػؽ.  لمعسالء بسا يتالءـ ش

 الذركات في االلكترونية التجارة تطبيقات لتبني المجركة المعهقات " بعشػاف دراسة (2005عهاد،)ةثالثا: دراس
استخجاـ الباحث أساليب اإلحراء الػصفي وذلظ مغ أجل وصف خرائز عيشة الجراسة وكحلظ  :"األردنية
 الذخكات في اإللكتخونية التجارة تصبيقات مدتػى  تحجيج إلى الجراسة ىحه في حيغ ىجفت .التحميميالسشيج 
 الجراسة خمرتو  نطخىا ،  وجية مغ أىسية األكثخ الذخكات تمظ قبل مغ السجركة ، وتحجيج السعػقات األردنية

 السعػقات بيغ عالقة وجػد عجـ وكحلظ ،اإللكتخونية تصبيقات التجارة لتبشي مجركة معػقات ىشاؾ أف إلى
اإللكتخونية. استشادا إلى الشتائج التي تػصمت إلييا ىحه الجراسة، فقج  تصبيقات التجارة تبشي ومدتػى  التكشػلػجية

تع تحجيج مجسػعة مغ التػصيات السقتخحة، التي يجب العسل عمى تحقيقيا مغ خالؿ مجسػعة مغ بخامج العسل 
خكات مغ تجاوز السعػقات السجركة لتبشي تصبيقات التجارة اإللكتخونية في األردف السقتخحة والسختبصة بتسكيغ الذ

، وكانت مغ أىع ىحه التػصيات تصػيخ بشية إلكتخونية تحتية مالئسة في البالد ، مع تصػيخ ثقافة تشطيسية 
يغ ذات العالقة إلكتخونية في الذخكات األردنية ، باإلضافة تحديغ مدتػى إدراؾ الذخكات لمتذخيعات والقػان

 بالتجارة اإللكتخونية ، مع تصػيخ بيئة مالية إلكتخونية مشاسبة وتحديغ قجرات األفخاد العامميغ في الذخكات. 

حيث أتبع  :"انتذارىا ومعهقات غزة قطاع في االلكترونية البنهك أىمية "بعشػاف (2007وادي،)دراسة :رابعا
يحاوؿ وصف وتقييع آراء العػامميغ فػي البشػؾ الفمدصيشية حػؿ صاحب الجراسة السشيج الػصفي التحميمي الحي 

معػقات انتذار البشػؾ االلكتخونية في فمدصيغ ، ويحاوؿ السشيج الػصفي التحميمي أف يقارف ويفدخ ويقيع أمال 
في التػصل إلى تعسيسات ذات معشى يديج بيا رصيج السعخفة عغ مػضػع الجراسة، وىحا السشيج يشفح مغ 

إلى دراسة الساضي ليػحا السػضػػع دوف االستغخاؽ فيو ألخح العطة والعبخة ثع تبرخ الحاضخ  الحاضخ
لتذخيز جػانب القػة والقرػر فيو ثع يشفح إلى السدتقبل ومتصمباتو وإمكانياتو، ثع التشبؤ بسا سيؤوؿ إليو 

 البشػؾ ومدايا أىسية إلى التعخؼ إلى الجراسة ىحه في حيغ ىجفت .مػضػع الجراسػة فػي السخاحػل التالية
 شبكة عبخ أو الكتخونياً  التجارية أعساليا تسارس لكي فمدصيغ في تػاجو انتذارىا التي والسعػقات االلكتخونية

 السعمػمات تقشية مجاؿ في الستخرريغ وتأىيل تجريب عمى بزخورة العسل الجراسة اإلنتخنت ، وأوصت
والسخونة  مع إيجاد إشار واضح وسميع  بالذفافية تترف قانػنية بيئة تييئة و التحتية البشية وضخورة تػفيخ

  .لالعتخاؼ بالتػقيع اإللكتخوني

 :" المعهقات التي تحج من نجاح التجارة اإللكترونية في مرر " بعشػاف (8101إسالم مأمهن،)دراسة :خامدا
األسمػب الشطخي السكتبي الحي يقـػ عمى جسعً  شخيقة الحقائق والسعمػمات عغ  حيث أتبع صاحب الجراسة

شبيعة السذكمة السصخوحة، وأيزا شخيقة الػصف والتحميل ليحه السعمػمات لمتػصل إلى الشتائج الستعمقة بيحا 
عمى مجى  الجراسة إلي لمتعخؼ ىحه ىجفتفي حيغ  .الذأف والتي تداعج إلى بمػغ اليجؼ السصمػب مغ البحث

تأثيخ التجارة اإللكتخونية عمى األسػاؽ السرخية في ضل التغيخات السدتججة والػقػؼ عمى السعػقات التي تحج 
ىحا وقج خمرت الجراسة أف ىشاؾ عجة عػامل تحج مغ نجاح  .مغ تصبيق التجارة اإللكتخونية عمى نصاؽ أوسع
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ندبة الفقخ ،  وارتفاعية ، مذكمة المغة اإلنجميدية ، التجارة اإللكتخونية في مرخ مغ أىسيا األمية السعمػمات
ومغ أىع التػصيات العسل الجيل بالتذخيعات التي تشطسيا ، عشرخ السخاشخة ، واختخاؽ السػاقع التجارية.  

عمي نذخ الػعي بيغ التجار و السػاششيغ بالتذخيعات القانػنية التي تخز التجارة اإللكتخونية مغ خالؿ وسائل 
السختمفة، لتػعية السػاششيغ بسجي األثار اإليجابية التي تحققيا التجارة اإللكتخونية ومجي حسايتيع قانػنيا  اإلعالـ

 مغ وسائل الغر او الشرب.

 وعالقتيا العراق في االلكترونية الخجمات تدهيق " مذكالت بعشػاف (8101عبجهللا فارس،)دراسة :سادسا
حيث كانت السشيجية الستبعة في البحث السشيج  :بغجاد " في العاممة المرارف من لعينة الزبائن برضاء

 أسمػب تصبيق تػاجو التي السذكالت أىع عمى التعخؼ الجراسة إلي ىحه في حيغ  ىجفت .الػصفي التحميمي
 الباحث تػصل وقج ىحا .الدبائغ بخضاء وعالقتيا العخاؽ في السرخفية وأنذصة السؤسدات االلكتخوني التدػيق

 عمى التخكيد مع بالسرارؼ العخاقية اإلداري  العسل ىشجسة إعادة ضخورة أىسيا مغ االستشتاجات مغ جسمة إلى
 يتشاسب بسا وذلظ والخارج ، بالجاخل بخامج تجريبية إقامة شخيق عغ السرارؼ تمظ كػادر تأىيل ضخورة

اإلدارات السرخفية بدخعة إدخاؿ ومغ أىع ما أوصي الباحث بو  .السجاؿ ىحا في الحجيثة العالسية والتصػرات
التقشيات السرخفية الحجيثة في العسل السرخفي االلكتخوني ، وإدخاؿ التقشيات الحجيثة في مجاؿ أمغ الذبكات 
االلكتخونية لسػاجية مخاشخ التجاوز عمى الذبكة االلكتخونية مغ قبل القخاصشة والستصفميغ ، مع ضخورة تييئة 

مشيا تييئة الحاسبات االلكتخونية الستصػرة وباقي السعجات االلكتخونية إلى جانب تييئة البشية التحتية السرخفية و 
الكادر السرخفي االلكتخوني السجرب ونذخ مخاكد الريانة والتحجيث ألوسع مجى مسكغ لتذجيع التعامل 

 .االلكتخوني السرخفي بيغ السرارؼ والدبائغ وباقي الستعامميغ

وقج اعتسجت  :"التجارة اإللكترونية حتميتيا وواقعيا في الجزائر" بعشػاف( 8100سمية ديمش،)دراسة :سابعا
الباحثة السشيج الػصفي التحميمي، فكاف وصفيا عشج التعخض إلى السفاىيع الشطخية الستعّمقة بالتجارة اإللكتخونية، 

ية والتي مغ بيشيا الجدائخ، وتحميميا وعشػج تذػخيح وتقيػيع وضػع ومكانػة التجػارة اإللكتخونية في العالع والجوؿ العخب
لشتائج الجراسات واألبحاث التػي تعخضت ليحا السػضػع. وتتجدج االستعانة بالسشيج اإلحرائي مغ خػالؿ 
تػضيػف بعػس مقػاييذ ومؤشخات التجارة اإللكتخونية وتقشية السعمػمات واالتراالت، وتخجسة اإلحرائيات 

 عغ والكذف الجدائخ، في اإللكتخونية التجارة واقع عمى الزػء إلي تدميط سةىجفت ىحه الجرا .الستعمقة بالبحث
 التجاري  الشذاط بيحا بالشيػض الكفيمة الدبل بعس وعخض .تصػرىا دوف  تحػؿ التي والعقبات التحجيات أىع

االلكتخونية  التجارة استخجاـ ندبة في كبيخ تجني مغتعاني  أف الجدائخ، وخمرت الجراسة الجدائخ  في والحجيث
 مغ جسمة إلى التعثخ ىحا سبب ويعػد .التجارية التعامالت قامػس مغ ليحا السرصمح كامل شبو وتغييبا ،

وكانت مغ أىع التػصيات الديخ عمى إيجاد التشطيع  .التجارة ىحه نتذارـ اأما مكبحا التي تذكل السعػقات
االلكتخونية ، وتدخيخ اإلمكانيات الزخورية والالزمة لالنتقاؿ القانػني والتذخيعي الالـز لقياـ واعتساد التجارة 

بسذخوع الجدائخ االلكتخونية مغ التخصػيط إلى التشفيح ، وكحلظ اإلسخاع في تجديج مذخوع الحكػمة االلكتخونية، 
 .التي تػفخ الخجمات لمسػاششيغ والذخكات عبخ الذبكة بدخعة وسيػلة

ان "التحجيات والمعهقات التي تهاجو تطبيق التجارة اإللكترونية في ( بعنه 8102دمحم عمى،)دراسة :ثامنا
ىحا وقج اعتسج الباحث في ىحه الجراسة السشيج الػصفي التحميمي كسشيج مصبق في    :الذركات الدهدانية"

دراسة إلي تحميل ضاىخة التجارة اإللكتخونية و  ىجفت ىحه الجراسةفي حيغ  .دراسات سابقة وكانت لو نتائج إيجابية



 
 

 
 ...........................الميبية تطبيق التجارة اإللكترونية في الذركات التجاريةمجى تهفر متطمبات 

 جامعة سخت          أ. د عسخ صالح أبػ دبػس ؛   جامعة السخقب ،          أ. خالج الصيب دمحم الصيب 

058 icetr. elmergib.edu.ly                                                                                                

واقع الذخكات الدػدانية إزاء ىحه الطاىخة والػقػؼ عشج العػائق الحقيقية والتي تحػؿ دوف تصبيقيا ، وخمرت 
 ، وسغ واالتراالتتقشية السعمػمات  زما يخالجسخكية كل  لإلعفاءات الجولة الجراسة أف ضخورة تبشي

 ذات االنتخنت عبخ انذصة وآية والعسيل السؤسدة يغب اإللكتخونية بالتجارة الستعمقة الفعالة والقػانيغ التذخيعات
. وكانت مغ أىع  التػصيات العامة سغ باألنتخنت الخاصة األعساؿ مجاؿ في تصبيقات ألية حاسسة أىسية

التذخيعات والقػانيغ الفعالة الستعمقة بالتجارة اإللكتخونية ببغ السؤسدة والعسيل وآية انذصة عبخ االنتخنت ذات 
ومغ أىع التػصيات الخاصة ضخورة تبشي  .ألية تصبيقات في مجاؿ األعساؿ الخاصة باألنتخنت أىسية حاسسة

فكخة إنذاء مػاقع بػاسصة مرسسيغ عالسييغ مػثػؽ بيع لسا يالحظ مغ اليذاشة األمشية لسعطع السػاقع 
 .بل قخاصشة اإلنتخنتالدػدانية و التي صسست دوف مخاعاة لمثغخات األمشية و احتسالية تعخضيا الختخاقات مغ ق
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الجراسات الدابقة السحمية والعخبية والسختبة مغ الشاحية الدمشية مغ األقجـ إلى الحجيثة ، والستعمقة بػاقع  استعخاض
التجارة اإللكتخونية في بعس الجوؿ العخبية تبيغ أنيا اتفقت مع الجراسة الحالية في اإلشار العاـ فيسا يتعمق 

عمى ُجل السذاكل والعقبات التي تعيق تبشي ىحا  وضخورة استخجاـ التجارة اإللكتخونية، والػقػؼ بحتسية
والػعي االجتساعي  المعمهماتيةقػية لمتجارة وتقشيات  تحثيواألسمػب ، وكحلظ اتفاقيا في أف وجػد بشية 

والتذخيعي تدتصيع أي دولة مغ دوؿ العالع الثالث العسل بيحا الشسط لسا لو دورا في تقجـ اقترادىا. إال أنيا 
مغ  االستفادةولقج تست  .ة الجراسة وىى الذخكات التجارية العاممة في نصاؽ مجيشة الخسذاختمفت في عيش

دمحم )(2011سسية ديسر،)(2005سالع البخغتى،)العجيج مغ الجراسات الدابقة في تعديد أىسية الجراسة أىسيا
داة الجراسة ، وعخض وإثخاء اإلشار الشطخي لمجراسة ، وكحلظ بشاء أ (2010إسالـ مأمػف،)(2015عمى،

مغ السخاجع والكتب والسقاالت  االستفادةوالستسثمة في االستبانة ، وتػفيخ الػقت والجيج عمى الباحثاف مغ خالؿ 
 العمسية الثي اعتسجت عمييا الجراسات الدابقة.

 The Theoretical Framework of The Study                   لمجراسة  اإلطار النعري  1ُ.12

    Definitions-Terminology of Study          التعريفات اإلجرائية "مرطمحات الجراسة     1. 2

 بعزيا مع السختبصة الحاسػبية واألجيدة الذبكات مغ واسع عالسي تجسعىي  :Internet اإلنترنت  0. 0. 8
 و التعميسية والسؤسدات الحكػمية والسكاتب الػكاالت و األعساؿ مشطسات مغ تزع السالييغ التي ، و البعس
  (.44،ص2002الييجاء، أبػ إبخاىيع)األشخاص كحلظ

 اإلنتخنت عمى القائع االقتراد إلى الخقسي االقتراد : يذيخDigital Economyالرقمي  االقتراد  8. 0. 8
 والذخكات الخقسييغ ، الخقسية والدبائغ السعمػمات أو مع الخقسيات يتعامل الحي االقتراد ىػ و الػيب ، أو

 الخمػية ، وباإلضافة التكشػلػجيا الستعجدة ، الػسائط بعج، عغ تكشػلػجيا االتراالت مثل الخقسيتيغ والتكشػلػجيا
 الػيب، ودوريات البخمجيات ، كتب السعمػمات، البيانات ، ومدتػدعات قػاعج مثل الخقسية السشتجات إلى

نجع عبػد )ةالسرغخ  بالسعالجات دودةالس السادية وكحلظ السشتجات السػسيقى االلكتخونية، األلعاب
 (.88،ص2004نجع،
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 بأحج الستعمقة األعساؿ جسيع إدارة بيا يقرج  Electronic Business :اإللكترونية األعمال  2. 0. 8
 شبكة وخاصة الحجيثة التكشػلػجية الػسائل استخجاـ خالؿ مغ بصخيقة إلكتخونية السؤسدات أحج أو السشذآت
 أعساليا وحجع نصاقيا لتػسع الستاحة الفخص واستغالؿة السشذأ أعساؿ زيادة كفاءة عمى يداعج مسا اإلنتخنت

 السختمفة األنذصة لسسارسة االنتخنت استخجاـ بأنيا تعخؼ كسا.العالسي مغ الدػؽ  أكبخ نريب عمى وحرػليا
 أنذصة كافة ليذس حيث واتداعا شسػال السفاىيع أكثخ اإللكتخونية األعساؿ ويعتبخ مفيـػ األعساؿ، لسؤسدات
 (.23، ص2003ىشج حامج،)عمى االنتخنت السؤدة األعساؿ

والذخاء  البيع بعسميات يتعمق الحي الجدء ىي :Electronic Commerce يواإللكترون التجارة  2. 0. 8
 وبيغ بيشيا ، أو أخخى  مؤسدة أي وبيغ السشذأة بيغ تتع التي العسميات التجارية وإتساـ السالية الرفقات وإجخاء

 يتعمق والحي االقترادية األعساؿ مغ جدءا تعج اإللكتخونية ثع فالتجارة ومغ االنتخنت ، شخيق عغ عسالئيا
 (.43،ص2004ثابت إدريذ،)االنتخنت عبخ والبيع الذخاء بأنذصة

 أشخاؼ تفاعل عمى القائع التجاري  التعامل ىػ Electronic Marketing :اإللكتروني التدهيق  2. 0. 8
 شبكة عبخ والخجمات الدمع وشخاء بيع عسمية في السباشخ السادي االتراؿ بجال مغ الكتخونياً  التبادؿ

 الخقسية والتقشيات االنتخنت تصبيق بأنو يعخؼ ،كسا (Managementforum.org.sa-3amro.doc)االنتخنت
 (.2002عباس، بذيخ العالؽ)التدػيقية األىجاؼ لتحقيق الرمة ذات

 إلى الػصػؿ لمدبػف  يتيح الحي الشطاـ ذاؾ وىي :  Electronic Banksاإللكترونية البنهك  6. 0. 8
شبكة  خالؿ مغ السرخفية والسشتجات الخجمات مختمف عمى والحرػؿ يخيجىا ، أو إلى أية معمػمات حداباتو

 (.2008المصيف، ،عبج ،رشجي وادي)أخخى  وسيمة أية أو بو الخاص الحاسػب جياز بيا يختبط التي السعمػمات

  The Reality of E-Commerce in  Libya     واقع وحجم التجارة اإللكترونية في ليبيا:   8. 8

 رئيديبذكل  اعتسادىاىحا التصبيق بذكل واسع والدبب في ذلظ ىػ  استخجاـليبيا مازالت بعيجة كل البعج عغ 
ىػ الشفط ىحا مغ جية ، ووجػد الكثيخ مغ التذػىات في  عمى مرجر وحيج لمجخل واال الػششي اقترادىافي 

في سيصخة الجولة عمى معطع األنذصة االقترادية مغ جية أخخى ، وناتج عغ ذلظ  تتسثل التيالدػؽ السحمى 
تجني الكفاءة االنتاجية ، وعجـ االىتساـ بالجػدة والتصػيخ وخفس التكاليف مسا تتصمب األمخ إعادة الشطخ في 

 التذخيعات بعس صجور ويعتبخ .لحلظ اإلصالحيةاالقترادية لمبالد ، وخمق مجسػعة مغ البخامج  تالدياسيا
 بذأف 1997 لعاـ (5)رقع والقانػف  ، الدمع وتػزيع تشطيع استيخاد بذأف 1997 لعاـ  (4)رقع القانػف  بيشيا ومغ

 ، الحخة والسشاشق العبػر تجارة بذأف 2000 لعاـ (9)رقع والقانػف  ، األجشبية رؤوس األمػاؿ استثسار تذجيع
 مداولة بذأف 2001  لعاـ 21لمقانػف رقع  التشفيحية والالئحة ، 2004 لعاـ (6)رقع التجارية الػكاالت وقانػف 

إعفاء الخسـػ الجسخكية والقخارات الستالحقة بذأف ضخيبتي اإلنتاج والتػريج ورسـػ  وقخار ، االقترادية األنذصة
واستذخاؼ التجارة  ، الميبية التجارة حخكة عمى اثخ ليا كاف التي العػامل بيغ مغ ىي ، خجمات التػريج وغيخىا

اإللكتخونية بالبالد. ولمتحػؿ إلى ىحا الشػع مغ التجارة والتعامل معو كاف البج مغ وجػد وسيط إلكتخوني ، وذلظ 
حيث كانت بجايات  .(Internet Service in Libya)مغ خالؿ إنذاء مشرة وإدخاؿ خجمة االنتخنت في ليبيا

( بعج دراسة قجمت مغ خبيخ 85-84،ص ص 2004أكـخ اليػش،)1999تػفيخ ىحه الخجمة بشياية عاـ 
اليػندكػ "عبجالخحسغ عمى ابػ دبخه " حػؿ الذبكة اإللكتخونية العالسية إلى مجيخ الذخكة العامة لمبخيج 

في ليبيا عاـ  باألنتخنتلفعل بجء االتراؿ ، وبا1995 -12-1واالتراالت الدمكية والالسمكية بتاريخ 
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1999(Internet Backbone بدعة متػاضعة )ميغابايت في الثانية ، ومع زيادة ندبة نسػ عجد  2 ىال تتعج
% مغ عجد الدكاف في وقتشا الحاضخ إال أف بػجو عاـ 49مغ  بما يقار اإلنتخنت  ووصػاًل إلى  مدتخجمي

ة وتتدع بالكمفة العالية لمفخد ذو الجخل السحجود ، وعجـ الجػدة مقارنة بجوؿ مازالت تعتبخ خجمة اإلنتخنت بصيئ
الجػار والعالع حيث مغ السعخوؼ أف شبيعة العالقة بيغ التكمفة والسعمػمة عالقة عكدية حيث كمسا كانت 

ثخ الدمبى ( ، وىحا سيكػف لو األ87،ص2010رشيج عالـ،)إمكانية استعساؿ السعمػمة زادتالتكمفة قميمة كمسا 
 أسػاؽ تػسيع إلى تقجميا والتي تؤدي  التيمغ السدايا  واالستفادةلمتجارة اإللكتخونية ،  غالميبييويقمل مغ مسارسة 

السعمػمات  واستخجاع وتخديغ وتػزيع تكاليف خمق وتذغيل تخفيس والعالسي وإلى السحمي السدتػى  عمى الذخكة
العسالء ، عالوة عمى ذلظ تعسل  مع التفاعل زيادة مغ و تسكغاالتراالت ،  تكاليف تخفيس كسا تؤدي إلى ،

 تحققيا التي السدايا إلى والخجمات. إضافة السشتجات عمى والحرػؿ االتفاؽ لحطة مغ الػقت تخفيس عمى
أي  ومغ العاـ مجار عمى يػـ كل وفي اليـػ مجار عمى التدػؽ  مغ السدتيمكيغ حيث أنيا تسكغ لمسدتيمكيغ

 تذكيمة بيغ البائعيغ ومغ مغ العجيج بيغ االختيار فيسكشيع االختيارات مغ السديج ليع ع ، وتػفخالعال في مػقع
 مع التفاعل مغ االفتخاضية، وتسكغ العسالء السدادات في السذاركة مغ تسكغ كسا أنيا .السشتجات مغ كبيخة

 الػىاب ،  عبج أكـخ)السختمفة والتجارب األفكار عمى تبادؿ والقجرة االلكتخونية تسعاتالسجا في آخخيغ العسالء
أجيدة الكسبيػتخ السكتبية والسحسػلة ، واألجيدة المػحية ، وأجيدة  الستخجاـالػاسع  وبانتذار .(4ص ،2004

في  متسثمة معمػماتياليػاتف الخمػية الحكية ، عسمت الجولة الميبية عمى اتخاذ خصػات لمتحػؿ إلى مجتسع 
العسل عمى تشسية حخكة السعمػمات والتػثيق داخل البالد. ثانيا تشطيع اندياب البيانات والسعمػمات بيغ السخاكد 

إنذاء مكتبات اإللكتخونية. رابعا تعسيع تكشػلػجيا السعمػمات بجسيع  اثالث .البالدالسعمػمات والتػثيق داخل وخارج 
 .العمسي. خامدا العسل عمى ربط السؤسدات العمسية بسخاكد البحث بالمغات االجشبية واالىتساـمخاحل التعميع 

والجولي في مجاؿ تكشػلػجيات الخقسية. سابعا التفكيخ في خمق وإيجاد إدارة إلكتخونية  اإلقميسيالتعاوف  اسادس
لمسجفػعات بسرخؼ ليبيا  الػششيثامشا تصػيخ مذخوع نطاـ .الحكػمة اإللكتخونية()تخبط كافة القصاعات

تذجيع استخجاـ البصاقات االئتسانية الرادرة مغ السرارؼ التجارية ، وإنذاء مشطػمة الدحب  اتاسع .لسخكدي ا
وانصالقًا مغ الخصػات الدابقة  أما حجم التجارة اإللكترونية في ليبيا(. 2002حشاف بيداف ، )ونقاط البيع الحاتي

يق التجارة اإللكتخونية بالبالد وجشى ثسارىا ، وعجـ اتدست بالبطء في أف تمسذ تصب والتيفي تحقيقيا ،  والدعي
جعل ليبيا متأخخة عغ  .استجابة الجولة الميبية لدشػات عجيجة لمشسػ الستدارع ليحه التجارة في الػسط الجولي

متابعة تصػرات التجارة اإللكتخونية وضياع سشػات عجيجة في الجراسة والتجخبة في أدنى السدتػيات ، وأصبح 
وبدبب عجـ تبشى الكثيخ مغ الذخكات بالجولة ليحا الشسط مغ التجارة ، وعجـ وجػد قشاة  .يشتطخ تحقيقو ذلظ حمع

تػفخ إحرائيات حقيقية عغ حجع ىحه التجارة بالبالد ، وعجـ وجػد ىيئة متخررة تدتػعب أىسية ىحه التجارة 
وتجنى مدتػى الخجمات السرخفية وتعسل عمى تشديق كافة الجيػد لتصػيخىا وتذجيع الذخكات لمعسل بيا ، 

تكمفة خجمات  ارتفاعإلى  باإلضافةتشطع عسميا ،  التيوالقػانيغ  حوالمػائالسقجمة لمدبائغ ، وقمة التذخيعات 
مدتػيات الػعى لجى كاًل مغ التجار والسدتيمكيغ  اضفوانخبالبالد ،  االستسارات انخفاضشخكات الذحغ ، مع 

ريغ في التجارة اإللكتخونية. إال أف ىحه االسباب ال تسشع مغ وجػد مػاقع ، وعجـ تػفخ الخبخاء والستخر
نجج  الفخديفبالشدبة عمى الرعيج  .أو عمى صعيج الجولة الفخديتتعامل بالتجارة االلكتخونية سػء عمى الرعيج 

تجارية عبخ االنتخنت ، أما عمى صعيج الجولة يػجج لبعس الذخكات العامة والخاصة مػاقع  تمبادالإبخاـ 
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ولكغ ىحه السحاوالت تعسل في بيئة تخمػ  .صسست لشذخ اإلعالنات ولفت الدبائغ لمسشتجات أو الدمع السعخوضة
واالستفادة مغ خرائز  ىاانتذار تحج مغ  التي، وتعانى مغ الكثيخ مغ السعػقات  التحتيةمغ القػة في بشيتيا 

 السحمي الشاتج في نريبيا يدداد ثع ومغ الدخيع، والشسػ التجارة اإللكتخونية بالتصػر تتدعالتجارة اإللكتخونية التي 
 عميو ، وكحلظ تتدع التجارة ىحه العتساد الرجد ىحا في فعاال االنتخنت إسياما تصػر ويديع العالسي اإلجساؿ
 عشرخ تختدؿ فيي ثع الرفقات ومغ مغ لكثيخ بالشدبة التدميع وسخعة التعاقج عةسخ  أي الفائقة ، بالدخعة

إلى  الحاجة دوف  الجولية االتراالت شبكة عمى الستعامميغ بيغ السباشخ بالتعامل الدمغ ، أضافة إلى ذلظ تتدع
 في األسػاؽ مختمف في لمتعامل كبيخة فخصة تتبع انيوبأ اإلدارتيغ ،  بيغ التالقي إجخاءات يديخ ثالث شخؼ
 عمى كبيخا تيديخا ىحا ويسثل الكبيخة، التػقيت فخوؽ  بخغع ساعة، وعذخيغ مجار أربع عمى والغخب الذخؽ 

رأفت )مكاف كل في وتػجج الحجود تعخؼ ال كػنية األسػاؽ السالية ، وأنيا تجارة في خاصة العامميغ
 .(17، ص1999راضػاف،
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تعػد عمى  التيبالخغع مغ وجػد إيجابيات مغ استخجاـ التجارة اإللكتخونية عمى االقتراد الػششي ، والفػائج 
الجولي ،  التعامل في خاصة االتراالت سخعةيسكغ حرخىا في  والتيالذخكات والدبائغ عمى حج سػاء 

 .اإلدخاؿ عسمية في أخصاء يػجج ال وبالتالي البيانات إدخاؿ إلعادة حاجة ىشاؾ ليذ الكفاءة بحيث وتحديغ
 ، ويقمل دورات السخازف  وجػد عجـ إلى كبيخة بجرجة إلكتخونيا البيانات تبادؿ نطاـ يؤدي التكمفة حيث قمةوكحلظ 
 اإللكتخونية التجارة مػاقع تكػف  والسػرديغ حيث العسالء بيغ متقاربة عالقاتووجػد  .كبيخة بجرجة والبيع الذخاء
 .الدػؽ  في تحجث تغيخات بأي فػري  عمع عمى والسػرديغ العسالء يجعل االنتخنت مسا الذبكة عمى محجثة دائسا

داخميا  اإللكتخوني ومػقعيا اتيمعيشة ، ومشتجا شخكة عغ معمػمات عمى لمحرػؿ وسخيعة سيمة شخيقةوأنيا 
 .الذبكة عمى السػقع خالؿ مغ الرفقات وإتساـ لمسبيعات بجيمة قشػات تعسل عمى إيجادكسا أنيا  .وخارجيا

 االستغشاء في اإللكتخونية التجارة ساىست حيث التػزيع ، تكاليف في واضح انخفاضيالحظ  وباستخجاميا
 ومشاولة السخدوف  وإدارة التخديغ تكاليف عغ ة ، واالستغشاءالتقميجي التػزيع قشاة مغ أعزاء كبيخ عجد عغ األولي
 التي والخجمات الدمع جػدة مدتػى  تحديغ، والعسل عمى  بالحات السجاؿ ىحا في والساؿ الجيج وفخ مسا السػاد

. (18-17، ص ص2000عبجالفتاح الحجازي،)السؤسدات بيغ البيشية اإللكتخونية التجارة إشار في تبادليا يتع
حالت دوف ذلظ  التيأف رغبة ليبيا في التحػؿ الى ىحا الشػع مغ التجارة ُصج مغ ًقبل مجسػعة مغ السعػقات  إال

 :، وتتبمػر ىحه السعػقات في الترشيفات األربعة التالية

 Impaired the Weak of :لمتكنهلهجيا المعمهمات واالتراالت التحتيةمعهق ضعف البنية   0. 2. 8

Structure of Information and Communication Technology  
مغ خالليا تسارس التجارة اإللكتخونية عمى أوسع نصاؽ ويتزح ذلظ في ارتفاع األسعار بالشدبة لألجيدة  التي

، وثقل الذبكة وبطء عسميات نقل البيانات مغ وإلى ، وكحلظ ارتفاع أسعار  واالشتخاؾ،  باألنتخنتالستعمقة 
بأنو مجتسع  الميبيالسجتسع  اتداـكحلظ  .بالبالد االتراالتلذبكة  التحتيةخدي البشية األجيدة الخمػية الحكية ، وت

إدخاؿ االنتخنت في الشذاط  تفافةإضافة إلى ذلظ ضعف  .، وغياب إنتاج وصشاعة التكشػلػجيا كمياً  استيالكي
لمجفع  تحثيوية بشية . وصػال إلى عجـ تػفخ بالسرارؼ التجارية الميبغالميبييلجى فئة واسعة مغ  التجاري 
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بعس السرارؼ كسرخؼ األماف والتجارة والتشسية  باستثشاءوذلظ لمدجاد السذتخيات عبخ اإلنتخنيت  اإللكتخوني
 عمى سبيل السثاؿ.

      Psychological and Social Obstaclesالمعهقات االجتماعية والنفدية:  8. 2. 8

المغة االنجميدية لكػنيا المغة األكثخ شيػعًا وانتذارًا في العالع  ىي اجتساعيامغ إحجى عقبات التجارة اإللكتخونية 
 حجاتوفي سمػؾ السدتيمظ الحى يستاز بالتخػؼ مغ  تتسثلعمى الذبكة العشكبػتية. أما السعػقات الشفدية فيي 

 اللكتخونيا الػرقي التعامل مغ االنتقاؿ في تػضيحيا يسكغ والتيضاىخة التجارة اإللكتخونية لسا ليا مغ عيػب 
 شأنو مغ وأمانا يقيشا أكثخ بذكل االلكتخونية السعامالت التجارية لتحقيق البذخية بكػادرىا قانػنية ببيئة تييئة دوف 
 وسائل في التكشػلػجي التصػر استخجاـ مغ فخص االستفادة ويقمل التجارة ىحه في الستعامميغ حقػؽ  ييجد أف

 غيخ الدمع تجخبة تكػف  كحلظ شخائيا قبل العيغ رؤى  الدمع رؤية مغ السدتيمظ تسكغ عجـ االتراؿ. وكحلظ
 السدتسخ التغيخأضافة إلى   ببيعيا. مرخح غيخ سمع شخاء السسكغ مغ أنو إلى باإلضافة االنتخنت متاحة عبخ

 مسا التجارة االلكتخونية مػاقع إدارة في السدتخجمة البخمجيات تتغيخ مدتسخ نحػ عمى البخمجيات في والدخيع
 بخامج التجارة بعس تػافق ، و عجـ األحياف بعس في باىطة تكمفة تتصمب مدتسخة تحجيث عسمية يتصمب

 ىحه فإف بعس البيانات تصبيقات في مدتسخا وابتكارا تقجما ىشاؾ ألف البيانات تصبيقات بعس مع االلكتخونية
 مغ عجـ االستفادة إلى يؤدي الحي األمخ االلكتخونية التجارة في السدتخجمة البخمجيات مع تتػافق ال التصبيقات

تتساز بيا ، ومغ عسميات قخاصشة البيانات والسعمػمات  التيوكحلظ مغ عشرخ السخاشخة  .التصبيقات ىحه
 .السرخفية

 Business Obstaclesالمعهقات التجارية:   2. 2. 8

في عدوؼ ُجل الذخكات عمى االنفاؽ عمى تػشيغ تكشػلػجيا االتراؿ ، وإنذاء مػاقع تجارية عمى  وتتسثل
مغ مبخمجيغ وتقشييغ ذو خبخة ، وفخؽ الريانة الجورية ليا ومخاقبتيا وتحجيثيا مغ الفيشة  ووما تحتاجاالنتخنت ، 

نسط التجارة  ألتخادحه الذخكات عجـ تذجيع الجولة لي وأيزاالى األخخى واستزافتيا "عسمية التدكيغ". 
 اإللكتخونية ليا مغ ناحية تخفيس تكاليف العسميات الجسخكية والزخائب.

 Legal and Legislative Obstaclesالمعهقات القانهنية والتذريعية:  2. 2. 8

، كاف ليذ ليا حجود جغخافية  التينتج عغ استخجاـ شبكة االنتخنت العالسية كػسيمة لمتجارة اإللكتخونية  إف ما
لو األثخ الكبيخ في سغ التذخيعات والقػانيغ لتشطيسيا وإيجاد األرضية القانػنية الجيجة والسشاسبة لتقشيشيا وحساية 

لمتجارة اإللكتخونية الحى يػفخ  الشسػذجياليػندتخاؿ( )اشخافيا. وعمى الخغع مغ قياـ األمع الستحجة بػضع قانػف 
، وكحلظ  اإللكتخونيالدخية ، والتعاقج  وانتياؾى االنتخنت مغ القخصشة الحساية القانػنية لمسػاقع التجارية عم

، وتبادؿ السعمػمات وحسايتيا مغ الغر والتحايل. وسسح ىحا القانػف لجوؿ العالع بتكثيف  اإللكتخونيالتػقيع 
يػنذ عخب )تذخيعاتيا السحمية حتى تتالءـ مع التصػرات الحجيثة في مجاؿ تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت

تعسل دوف شيػع التجارة اإللكتخونية في ليبيا ىػ عجـ صجور قانػف  التي(. ولعل مغ أىع العقبات 2006،
حقيقية في وضع مثل ىحه التذخيعات بسا يتالءـ  تحجياتفالجولة الميبية تػاجو  .مدتقل يشطع عسل ىحه التجارة
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تشطع عسل ىحا الشػع مغ التجارة ، وبعجـ  التيلعسمية واإلجخاءات ا واالتراالتمع تصػرات تكشػلػجيا السعمػمات 
 إصجار ىحه التذخيعات يجعل مغ تعسيع ىحه التجارة في البالد أمخًا في غاية الرعػبة. 

 Ways to Expand the Using of حمهل وسبل تهسيع استخجام التجارة اإللكترونية في ليبيا: 4. 2

E-Commerce in Libya 

خخيصة التجارة اإللكتخونية ، وتػجو دوؿ العالع الستدايج ليا يتصمب األمخ عمى الجولة الميبية أف  اتداعفي ضل 
قػية تسكشيا مغ حجد مػقع عمى ىحه  تحثيوتبحت عغ الحمػؿ الشاجعة وأتخاد اإلجخاءات السالئسة لبشاء بشية 

  :الخخيصة وذلظ مغ خالؿ الحمػؿ والدبل التالية

  The Educational Solutionالحل التهعهي:   2. 8

ويذسل ىحا الحل جسيع شخائح السجتسع وأشيافو مغ أفخاد وشخكات ، والحى يزسغ نذخ مفيـػ التجارة 
لتقبميا وذلظ مغ خالؿ إقامة نجوات ومؤتسخات ، وبخمجة البخامج السخئية  واالستعجاداإللكتخونية والػعى بيا 

كل مغ الدبائغ والذخكات.  تقومغ شأنيا تعسل عمى زيادة  لتيوا التفافةوالسدسػعة ، ومػاد مقخوءة لشذخ ىحه 
شبكة االنتخنت مغ خالؿ مػاقع خاصة واالعالف عشيا بكافة وسائل االتراؿ كسشابخ تحديدية  أتخادثانيا 

ىحا الشػع مغ الشذاط التجاري ، وقياـ الستخرريغ بيحا السجاؿ بالخد عمى كافة التداؤالت  بأىسيةوتػعػية 
السصخوحة مغ قبل زائخيغ ىحه السػاقع. ثالثا إقامة الجورات التأىيمية لسػضفي الذخكات لتعخيفيع  اراتواالستفد

بالتجارة اإللكتخونية ، وذلظ لكدخ الحاجد الشفدي الشاجع مغ التخػؼ مغ مخاشخ استخجاـ تصبيقات التجارة 
واالتراالت. و اخيخا العسل عمى تعجيل  ، ورفع الكفأة الحخفية لمتعامل مع تكشػلػجيا السعمػمات اإللكتخونية

السشاىج التعميسية الخاصة بتقشية السعمػمات بكل السخاحل الجراسية والسدتػيات العمسية وبذكل دوري ليػاكب أخخ 
 .واالتراالتفي مجاؿ تقشية السعمػمات  التصػرات

 The Technological Solution: التكنهلهجيالحل   6. 8

كقاعجة أساسية لمتجارة اإللكتخونية  تعتبخ التيلمشيػض بالتجارة اإللكتخونية بالبالد ، وبتدايج استخجاـ اإلنتخنت 
 لمػثائق تبادؿ ( ، وىػElectronic Data Inter Change)التبادؿ اإللكتخوني لمبياناتفي صػرة   تتثسل والتي
 التصبيقات بيغ بذكل مباشخ و مؤتستة بصخيقة شطساتالس بيغ عمييا متفق معاييخ ذات إلكتخونية نساذج وفق

 Electronic Funds)أو الشقل اإللكتخوني لألمػاؿ .أخخى  مشطسة في مثيمتيا إلى ما مشطسة في الحاسػبية
Transferحداب مغ األمػاؿ ونقل بالذبكة االرتباط السدتخجميغ ألمػاؿ االلكتخوني الشقل ( ، والحي يدسح 

في  الشقل عسمية وتتسثل األخخى ، الشقل وسائط أو الياتفية الخصػط بػاسصة آخخ مرخفي إلى حداب مرخفي
زىية  كػاش كخيسة، بكػش)االلكتخوني الحكية أو الشقج االقتخاض ، أو البصاقة ةأو بصاقاالئتسانية ،  البصاقة

األمخ الحي يقتزي عمى الجولة العسل عمى خفس أسعار خجمات االنتخنت بسا  .(7-6-5، ص2011،
بحيث تربح ىحه الخجمات في متشاوؿ الجسيع. وكحلظ العسل عمى تػسيع البشية  الميبييتشاسب دخل الفخد 

ػؿ والحر االتراؿ، والعسل عمى رفع كفاءتيا بسا يتشاسب متصمبات الفخد مغ سخعة  االتراالتلقصاع  التحتية
في مجاؿ تقشية السعمػمات واالتراالت وتقميز  لالستثسارعمى السعمػمة. وفتح السجاؿ أماـ القصاع الخاص 

دور القصاع العاـ ، وخمق سػؽ تشافدي تتعادؿ فيو الفخص مسا لو دور كبيخ في تػسيع بيئة شبكة االنتخنت 
 مع تحديغ الدخعة والجػدة.ورفع مغ كفاءة ىحا القصاع ، والحرػؿ عمى الخجمات بأقل التكاليف 
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 Legislative Solutionالحل التذريعي:   7. 8

أف يخاجع التذخيعات  الميبيإلقامة التجارة اإللكتخونية في ليبيا ، واالستفادة مشيا يدتجعى األمخ مغ السذخع 
تكفل  والتية القانػنية الخاصة بالتجارة ، وإدخاؿ التعجيالت بيا ، ويدغ قػانيغ ولػائح وتذخيعات قانػنية ججيج

قج تشجع مغ استخجاـ تكشػلػجيا  التيحقػؽ تشطيع وشيػع ونساء ىحا الشػع مغ التجارة ، ومعالجة كافة السخاشخ 
 في الجانب التجاري. واالتراالتالسعمػمات 

 Economic and Financial Solution: والمالي االقتراديالحل  :رابعا  8. 8

والسعمػمات  التػثيقالدمكية والالسمكية وىيئة  واالتراالتوالحى يتسثل في وجػد اتراؿ فعاؿ بيغ قصاع البخيج 
تعشى بيحا الذأف لتبادؿ الخبخة واالستفادة مغ التجارب مسا  التيبالبالد ، مع الذخكات الخاصة السحمية والعالسية 
 الستبيشةيقات التجارة اإللكتخونية. وتذجيع ودعع الجولة لمذخكات يتيح إقامة البشية التحتية والخجمات الالزمة لتصب

، واإلعفاءات  الساليلمتجارة اإللكتخونية ، وإعصاءىا االولػية عغ غيخىا مغ الذخكات في حرػؿ عمى الجعع 
الجسخكية والقخوض بأقل الفػائج. مع تخريز ميدانيات والخفع مغ ندبة معجؿ االنفاؽ عمى قصاع السعمػمات 

، مسا يحقق التػسع في استخجاـ أحجاث السشتجات في ىحا السجاؿ. والعسل عمى تصػيخ مشطػمة  واالتراالت
 التفافة، وتبشى السرارؼ التجارية بالبالد أسمػب البصاقات االئتسانية ، والعسل عمى نذخ ىحه  اإللكتخونيالجفع 

ارة اإللكتخونية. باإلضافة تخفيس الخسـػ الجسخكية التج تفافةمسا يتيح انتذار  الشقجيمغ الجفع بجاًل مغ الجفع 
مسا يعسل ىحا مغ خفس أسعار  واالتراالتوالزخائب عمى الذخكات العاممة في مجاؿ تكشػلػجيا السعمػمات 

 الدمع السدتػردة في ىحا السجاؿ.

 The Practical Framework of The Study             اإلطار العممي لمجراسة            .2

  :The Study Societyجتمع الجارسة م 9. 8

يتكػف مجتسع الجارسة مغ قصاع الذخكات التجارية في مجيشة الخسذ ، ويبمغ تعجدىا حدب ما أفادت بو إدارة 
شخكات تقشية الحاسبات والسعمػمات ،  [( شخكة وكانت عمى في السجاالت التالية  1850)الزخائب الخسذ

الثقيمة ، مػاد  اآلالتاألدوية ، معجات شبية ، الديارات ،  )لكل مغ استيخادشخكات خجمات سياحية ، شخكات 
، شخكات الخجمات  (، األجيدة اإللكتخونية ، المحـػ غحائية، القخشاسية ، السالبذ ، مػاد  األثاثالبشاء ، 

 . ] الشفصية ، شخكات الصباعة واألعساؿ الفشية

 :The Study Sampleعينة الجراسة  01. 8

( مفخدة 120)عيشة الجراسة وفقا لصخيقة العيشة العذػائية البديصة ، حيث بمغ مجسػع أفخاد العيشةلقج تع اختيار 
وثع اختيارىا مغ الذخكات بسجيشة الخسذ بذكل مدتقل. ولمحرػؿ عمى السعمػمات الزخورية لستغيخات الجراسة 

والحرػؿ عمى السعمػمات ( خاص لسعخفة وجية نطخ السبحػث مغ جية ، Questionnaire)ثع إعجاد استبياف
 تست صياغتيا مغ جية أخخى.  التيالالزمة لجراسة السذكمة واتخاد القخارات السشاسبة بذأف األسئمة 
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 : Topics of The Questionnaireمحاور االستبيان  00. 8

قة عمى الجراسات الداب واالشالعالجارسة بعج إجخاء العجيج مغ السقابالت الذخرية  استبيافلقج تع ترسيع 
ومخاجعتو وعخضو في صػرتو األولية عمى مجسػعة مغ األساتحة الستخرريغ ، والحيغ ليع خبخة واسعة في 

حيث تع إبقاء ما أجسع عميو السقيسيغ وثع ححؼ مالع  .والتجارة الخسذ االقترادمجاؿ البحث العمسي بكمية 
 :ى السحاور األتية( مفخدة مػزعة عم120)يجسعػا عميو مغ األسئمة ، وتزسغ االستبياف عمى

 لمسػضفيغ الذخكات وىي مغ الدؤاؿ األوؿ إلى الدؤاؿ الخابع. جيسػغخافيةوتسثمو السعمػمات ال المحهر األول: .0. 0. 8

بالذخكات  البشية التحتية لتكشػلػجيا السعمػماتالبيانات األولية والتي ليا تخز  :الثانيالمحهر  .8. 0. 8
 محل الجراسة وكانت في نصاؽ مغ الدؤاؿ الخامذ الى الدؤاؿ الثالث عذخ.

البيانات الخاصة بسعػقات تبشى الذخكات استخجاـ تصبيقات التجارة اإللكتخونية  :المحهر الثالث .2. 0. 8
 وشسمت الدؤاؿ الخابع عذخ الى الدؤاؿ الثامغ عذخ.

ية التي ستعػد عمى الذخكات في حالة تبشى البيانات الخاصة بالعػائج الشفع :المحهر الرابع .2. 0. 8
 تصبيقات التجارة اإلليكتخونية وشسمت الدؤاؿ الثامغ عذخ الى الدؤاؿ الدادس والعذخوف. 

 Methods That Used inاستخجمت في عرض وتحميل البيانات  التياألساليب   .2. 2

Presentation and Analysis of Data : 

 IBM SPSS)أىجاؼ الجراسة والختبار فخضياتيا تع استخجاـ بخنامجلتحقيق و لعخض وتحميل البيانات 
Statistics 20) التكخارات  تصبيق كاًل مغ اإلحراء الػصفي واإلحراء االستجاللي ، فاألوؿ أستخجـ لحدابل

ة الخسع البياني لتػضيح الشدب السئػية لمسعمػمات الذخريوالشدب السئػية لمسعمػمات الذخرية لعيشة الجراسة، و
لكل عبارة مغ عبارات االستبياف.  التكخارات والشدب السئػية الستجابات عيشة الجراسة عمىلعيشة الجراسة ، وحداب 

( لحداب معاممي Cronbach's Alpha)اإلحراء االستجاللي لحداب معامل كخونباخ ألفافي حيغ تصبق 
 (.One sample T-testختبار)الختبار صحة فخضيات الجراسة مغ خالؿ االثبات والرجؽ الجاخمييغ ، 

 :Procedures for Applying The Field Studyإجراءات تطبيق الجراسة الحقمية  .2. 8

ومخاجعة كافة االستسارات الخاجعة مغ قبل البسحػثيغ ، واالستغشاء عغ ، ( استسارة استبياف 150قاـ الباحثاف بتػزيع)
. بحيث تاستسار ( 5كاف تعجدىا) والتي% 50لع يتع عمى إجابة بشػدىا بشدبة أكبخ مغ أو يداوى  التياالستسارات 

% مغ إجسالي عجد االستسارات السػزعة 92.3( استسارة أي بشدبة 120كاف أجسالي االستسارات الرالحة لمتحميل)
لغخض إجخاء التحميل  اوؿججعمى السبحػتيغ ، وعجد خسدة كخاسات مفقػدة. وثع تفخيغ كافة السذاىجات في 

 .لمحرػؿ عمى معمػمات دقيقة  (SPSSالبخنامج اإلحرائي) باستخجاـاالحرائي ليا وذلظ 

 Analysis of The Questionnaireفرضيات الجراسة  واختبارتحميل مفردات االستبيان  .2. 8

Vocabularies and Test The Hypotheses of the Study: 

( يػضح الجرجات والستػسصات 1)الثالثي، والججوؿ رقع ليكخثتساد عمى مقياس لقج تع صياغة االستبياف باالع
 السخجحة واألوزاف الشدبية والسدتػى. 
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 الخماسي ليكارث( الجرجات والمتهسطات المرجحة  واألوزان الندبية والمدتهى إلجابات مقياس  0ججول رقم)
 انشأي انذسجت

 ال ٌىجذ ضعٍف ال سفض 1

 2يٍ تمًُ إنى  جٍذ نى ٌزكش يذبٌذ 2

 فأكثش 3 يًتبص َعى يىافك 3

 ( يػضح عجد االستبيانات التي تع تػزيعيا والتي تع استالميا مغ عيشة الجراسة.2)والججوؿ رقع

 ( عجد االستبيانات التي تم تهزيعيا والتي تم استالميا من عينة الجراسة8)ججول رقم

 انمٍبط
 االستبٍبَبث

 انًىصعت

 االستبٍبَبث

 انًفمىدة

 االستبٍبَبث

 انًستهًت

االستبٍبَبث انغٍش 

 انصبنذت
 االستبٍبَبث انصبنذت نهتذهٍم

 121 5 125 5 131 انعذد

 %92.3 %3.85 %96.15 %3.85 %111 انُسبت

  مغ العجد الكمي لالستبيانات %92.3( يتزح أف ندبة االستبيانات الرالحة لمتحميل ىي 2)مغ الججوؿ رقع
عمى أىجاؼ الجراسة وفخضياتيا تع تحميل البيانات الستحرل عمييا مغ االستبياف  وباالعتسادوىي ندبة مقبػلة. 

 :والتػصل إلى ما يمي

                                                            :Validity and Reliabilityثبات وصجق االستبيان  .2. 8

ت االستبياف لمتأكج مغ إمكانية االعتساد عمى نتائج الجراسة السيجانية في تعسيع الثبات لبيانا إجخاء اختباري تع 
كسا تع إجخاء اختبار الرجؽ لمتأكج مغ أف أداة  الشتائج ، وذلظ مغ خالؿ حداب معامل الثبات كخونباخ ألفا.

الجراسة والستسثمة في االستبياف تقيذ ما أعجت مغ أجمو وتع حدابو عغ شخيق إيجاد الجحر التخبيعي لسعامل 
الثبات ، وكانت جسيعيا قيع مقبػلة، وبالتالي يسكغ االعتساد عمى االستبياف كأداة لقياس ما أعجت مغ أجمو. 

 ( يػضح معامل الثبات والرجؽ لبيانات االستبياف.3)قعالججوؿ ججوؿ ر و 

 ( معامالت الثبات والرجق لبيانات االستبيان2)ججول رقم
 يعبيم انثببث انذاخهً االستبٍبٌ انًذىس

Cronbach's Alpha 

 يعبيم انصذق

 0.975 1.951 انبٍُت انتذتٍت نتكُىنىجٍب انًعهىيبث انًذىس انثبًَ

 0.966 1.933 تطبٍك انتجبسة اإلنكتشوٍَتيعىلبث  انًذىس انثبنث

 0.987 1.974 انعىائذ انُفعٍت نهتجبسة اإلنكتشوٍَت انًذىس انشابع

 0.992 1.984 االستبٍبٌ ككم

  :( يتزح أف أداة الجراسة الستسثمة في االستبياف تتستع بسا يمي3)مغ الججوؿ رقع

( وىحا 0.984-0.974-0.933–0.951)قجرىاأ.  برفة الثبات الجاخمي كػنو حرل عمى معامالت ثبات 
 يعشي أف نتائجيا ثابتة إف أعيج استخجاميا مخات أخخى عمى نفذ العيشة وفي نفذ الطخوؼ. 

فيي ( 0.992-0.987-0.96 -0.975)ب. برفة الرجؽ الجاخمي كػنو حرل عمى معامالت صجؽ قجرىا
 صالحة لقياس ما صسست فعميًا لقياسو. بحلظ
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 Personal Information of Theالبيانات الجيمهغرافية( لعينة الجراسة )ريةالمعمهمات الذخ .6. 2

Study Sample: 

لتعخؼ عمى خرائز السعمػمات الذخرية لعيشة الجراسة والتي تع الحرػؿ عمييا مغ استجابات عيشة الجراسة 
  :تمخيريا فيسا يميعمى السحػر األوؿ مغ االستبياف، تع حداب التكخارات والشدب السئػية والتي يسكغ 

( أف أغمب أفخاد عيغ الجراسة ىع مغ ذوي الفئة 1)( والذكل رقع4)يتزح مغ الججوؿ رقع العمر: .0. 6. 8
 30مغ  )%( مغ عيشة الجراسة ىع مغ ذوي الفئة العسخية97.5)وىحا يعشي أف  (سشة 60إلى  30مغ  )العسخية

سشة( وىي الفئة العسخية التي تتدع بالشذاط والحيػية ، واالنتاجية، وىحا يؤىميا لإلجابة عغ 60سشة إؿ أقل مغ 
 بشػد االستبياف.

 ( التكرارات والندب المئهية لمفئات العمرية لعينة الجراسة2)ججول رقم
 انُسبت انتشاكًٍت انًئىٌت  انُسبت انتكشاس انعًش

 41.7 41.7 51 سُت 31ألم يٍ 

 97.5 55.8 67 سُت 61انى  31يٍ 

 111 2.5 3 سُت 61أكبش يٍ 

  111 121 انًجًىع

 

 
 لمفئات العمرية لعينة الجراسة( الندب المئهية 0)الذكل رقم

( أف اغمب عيشة الجراسة ىع مغ الحكػر فقج 2)( والذكل رقع5)يتزح مغ الججوؿ رقع الجنس:  .8. 6. 8
%( ، وىحا عائج إلى سيصخة الحكػر عمى 20.8)اإلناث حيث بمغت ندبتيع%( ، يمييع 79.2)بمغت ندبتيع

 أغمب الػضائف في الذخكات.

 ( التكرارات والندب المئهية العمر لعينة الجراسة2)ججول رقم
 انُسبت انتشاكًٍت انُسبت انًئىٌت انتكشاس انبٍبٌ

 79.2 79.2 95 ركش

 111 21.8 25 أَتى

  111 121 انًجًىع
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 ألعمار عينة الجراسة( الندب المئهية 8)رقمالذكل 

شيادة  )( أف ذوي السؤىالت العمسية3)( والذكل رقع6)يتزح مغ الججوؿ رقع المؤىل العممي: .2. 6. 8
إجازة عميا( حيث بمغت  )%( يمييع ذوي السؤىل العمسي45.8)جامعية( ىع األعمى ندبة فقج بمغت

%( ، يمييع ذوي السؤىل 15)إجازة دقيقة( حيث بمغت ندبتيع )%( ، يمييع ذوي السؤىل العمسي20.8)ندبتيع
دبمـػ متػسط( ، حيث بمغت )%(، يمييع ذوي السؤىل العمسي11.7)شيادة ثانػية( ، حيث بمغت ندبتيع)العمسي
الذيادة )%( ، وىحا يذيخ إلى أف عيشة الجراسة ىع مغ ذوي السؤىالت العمسية81.6)%( ، أي أف6.7)ندبتيع

اإلجازة العميا ، واإلجازة الجقيقة( مسا يعصي انصباع بالثقة واألىمية في أراء عيشة الجراسة باالستشاد الجامعية ، و 
 عمى مؤىالتيع العمسية.

 ( التكرارات والندب المئهية لممؤىل العممي لعينة الجراسة6)ججول رقم
 انُسبت انتشاكًٍت انُسبت انًئىٌت انتكشاس انبٍبٌ

 11.7 11.7 14 شهبدة ثبَىٌت

 18.4 6.7 8 دبهىو يتىسط

 64.2 45.8 55 شهبدة جبيعٍت

 85 21.8 25 إجبصة عهٍب

 111 15 18 إجبصة دلٍمت

  111 121 انًجًىع

 
 لممؤىل العممي لعينة الجراسة( الندب المئهية 2)الذكل رقم

 ( أف فئة السػضفيغ بالذخكة ىع4)( والذكل رقع7)يتزح مغ الججوؿ رقع المدمى الهظيفي: .2. 6. 8
%(، تمييع فئة 25)%( تمييع فئة مجيخ إدارة بالذخكة حيث بمغت ندبتيع41.7)األعمى ندبة فقج بمغت ندبتيع
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%( ، وىحا 15)%(، تمييع فئة مجيخ عاـ لمذخكة حيث بمغت ندبتيع18.3)تقشي معمػمات فقج بمغت ندبتيع
يع لإلجابة عمى االستبياف ، %( مغ عيشة الجراسة ىع مغ ذوي السدسى الػضيفي الحي يؤىم100)يذيخ إلى أف

 باالستشاد عمى مػاقعيع الػضيفية.

 ( التكرارات والندب المئهية لممدمى الهظيفي لعينة الجراسة7)ججول رقم
 انُسبت انتشاكًٍت انُسبت انًئىٌت انتكشاس انبٍبٌ

 15 15 18 يذٌش عبو نهششكت

 41 25 31 يذٌش إداسة ببنششكت

 58.3 18.3 22 تمًُ يعهىيبث ببنششكت

 111 41.7 51 يىظف ببنششكت

  111 121 انًجًىع
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 لممدمى الهظيفي لعينة الجراسة( الندب المئهية 4)الذكل رقم   

  :Test The Hypotheses of the Studyالجراسة  فرضياتاختبار  .2

  :Firstly Hypotheses الفرضية األولى  .0. 2

H01 التحتية لتكشػلػجيا السعمػمات الالزمة لمتعامالت التجارية اإللكتخونية.: ال تتػفخ البشية 

: H01 x ≤ 2 

 الفخضية البجيمة

Ha1: .تتػفخ البشية التحتية لتكشػلػجيا السعمػمات الالزمة لمتعامالت التجارية اإللكتخونية 

x > 2: Ha1 

ى داللة بسدتػ  One sample T-test)والختبار صحة الفخضية تع تصبيق اختبار) 05.0  شخؼ ومغ
 ( يػضح نتائج ىحا االختبار والقخار اإلحرائي الخاص بالفخضية.8)، والججوؿ رقعواحج
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 ( نتائج اختبار صحة الفرضية والقرار اإلحرائي الخاص بيا8)الججول رقم
T لًٍت ادتًبل انًعُىٌت انًذسىبت 

Sig 

df  اإلدصبئًانمشاس  انًتىسط دسجبث انذشٌت 

 انصفشٌت األونى  تسفض انفشضٍ 2.187 119 1.111 3.398

( وىػ أكبخ مغ الستػسط 2.187)(  يتزح أف قيسة متػسط إجابات عيشة الجراسة ىػ8)مغ الججوؿ رقع
( ، وأف 0.05/2)أصغخ مغ Sig( وأف قيسة احتساؿ السعشػية 2)االفتخاضي لسجتسع الجراسة والحي تبمغ قيستو

الستػسصات داؿ إحرائيًا، عميو  تخفس الفخضية الرفخية األولى، وتحل محميا الفخضية البجيمة الفخؽ بيغ 
 :األولى التي تشز عمى ما يمي

Ha1: تتػفخ البشية التحتية لتكشػلػجيا السعمػمات الالزمة لمتعامالت التجارية اإللكتخونية. 

x > 2: Ha1 

 :صخ البشية التحتية لتكشػلػجيا السعمػمات وىي كالتاليوذلظ مغ خالؿ جسمة مغ اإلحراءات الػصفية  لعشا
 أوال: عجد المهظفين المتخررين بتقنية المعمهمات:

 ( يبين التهزيع التكراري لممبحهثين حدب عجد المهظفين المتخررين بتقنية المعمهمات بالذركات9ججول رقم)
 انُسبت انتشاكًٍت انُسبت انًئىٌت انتكشاس انبٍبٌ

 36.7 36.7 44 ال ٌىجذ    

 41.7 5 6 2يٍ تمًُ إنى   

 111 58.3 71 فًب أكثش  3     

  111 121 انًجًىع

 .%63.3( يتبيغ أف ندبة الستخرريغ في تقشية السعمػمات ىي 9)مغ الججوؿ 
 ثانيا: اإلنفاق عمى تقنية المعمهمات خالل الدنة الماضية:

 حدب معجل إنفاق الذركات عمى تقنية المعمهمات ( يبين التهزيع التكراري لممبحهثين10ججول رقم)
 انُسبت انتشاكًٍت انُسبت  انًئىٌت انتكشاس انبٍبٌ

 33.3 33.3 41 ضعٍف  

 93.3 61 72 جٍذ

 111 6.7 8 يًتبص

  111 121 انًجًىع

ىي ( يتبيغ أف ندبة إنفاؽ الذخكات عمى تقشية السعمػمات الستخاوح بيغ الجيج والسستاز 10)مغ الججوؿ
67.7%. 

 ثالثا: مجى اىتمام الذركات بالتجريب في مجال تقنية المعمهمات:

 ( يبين التهزيع التكراري لممبحهثين حدب اىتمام الذركات بالتجريب في مجال تقنية المعمهمات11)ججول رقم
 انُسبت انتشاكًٍت انُسبت انًئىٌت انتكشاس انبٍبٌ

 61 61 72 ضعٍف  

 81.8 21.8 25 جٍذ  

 111 19.2 23 يًتبص

  111 121 انًجًىع

( يتبيغ أف ندبة اىتساـ الذخكات بالتجريب في مجاؿ تقشية السعمػمات الستخاوح بيغ الجيج 11)مغ الججوؿ
 .%40والسستاز ىي 
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 :رابعا: مجى استخجام مهظفين الذركات لمحاسهب

 حدب استخجام مهظفين الذركات لمحاسهب ( يبين التهزيع التكراري لممبحهثين12)ججول رقم
 انُسبت انتشاكًٍت انُسبت انًئىٌت انتكشاس انبٍبٌ

 21.8 21.8 25 ضعٍف  

 53.3 32.5 39 جٍذ 

 111 46.7 56 يًتبص 

  111 121 انًجًىع

( يتبيغ أف ندبة استخجاـ مػضفيغ الذخكات لمحاسػب الستخاوح بيغ الجيج والسستاز ىي 12)مغ الججوؿ
79.2%. 

( يبين التهزيع التكراري لممبحهثين 13)ججول رقم :خامدا: مجى إجادة استخجام اإلنترنت لمهظفين الذركات
 حدب إجادة استخجام اإلنترنت

 انُسبت انتشاكًٍت انُسبت  انًئىٌت انتكشاس انبٍبٌ

 21 21 24 ضعٍف 

 43.3 23.3 28 جٍذ

 111 56.7 68 يًتبص 

  111 121 انًجًىع

 %. 80( يتبيغ أف ندبة إجادة استخجاـ اإلنتخنت الستخاوح بيغ الجيج والسستاز ىي 13)الججوؿمغ 

 :سادسًا: ىل لمذركة بريج إلكتروني خاص بيا عمى اإلنترنت

 ( يبين التهزيع التكراري لممبحهثين حدب الذركات التي ليا بريج إلكتروني14)ججول رقم
 انتشاكًٍتانُسبت  انُسبت انًئىٌت انتكشاس انبٍبٌ

 77.5 77.5 93 َعى

 82.7 14.2 17 ال

 111 8.3 11 نى ٌزكش

  111 121 انًجًىع

 .%77.5( يتبيغ أف ندبة استخجاـ الذخكات لمبخيج اإللكتخوني ىي 14)مغ الججوؿ

 :سابعا: ىل يهظف البريج اإللكتروني الخاص بالذركة لمنذاط التجاري دون غيره

 ( يبين التهزيع التكراري لممبحهثين تهظيف البريج اإللكتروني في نذاط الذركة التجاري 15)ججول رقم
 انُسبت انتشاكًٍت انُسبت انًئىٌت انتكشاس انبٍبٌ

 69.2 69.2 83 َعى

 91 21.8 25 ال

 111 11 12 نى ٌزكش

  111 121 انًجًىع

 .%69.2نذاط الذخكة التجاري ىي ( يتبيغ أف ندبة تػضيف البخيج اإللكتخوني في 15)مغ الججوؿ

 :ثامنا: ىل لمذركة مهقع عمى شبكة اإلنترنت

 ( يبين التهزيع التكراري لممبحهثين حدب امتالك الذركات مهقع إلكتروني عمى اإلنترنت16)ججول رقم
 انُسبت انتشاكًٍت انُسبت انًئىٌت انتكشاس انبٍبٌ

 28.3 28.3 34 َعى

 91 61.7 74 ال

 111 11 12 نى ٌزكش

  111 121 انًجًىع

 .%28( يتبيغ أف ندبة امتالؾ الذخكات لسػاقع اإلنتخنت ىي 16)مغ الججوؿ
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 :تاسعا: مجى عرض منتجات الذركة وخجماتيا عمى المهقع

( يبين التهزيع التكراري لممبحهثين حدب استخجام الذركات مهقعيا عمى االنترنت في 17)ججول رقم
 نذاطاتيا التجارية

 انُسبت انتشاكًٍت انُسبت انًئىٌت انتكشاس انبٍبٌ

 15 15 18 َعى

 91 75 91 ال

 111 11 12 نى ٌزكش 

  111 121 انًجًىع

( يتبيغ أف ندبة استخجاـ الذخكات لسػاقعيا عمى االنتخنت في نذاشيا التجاري ىػ  17)مغ الججوؿ 
15%. 

  :Secondly Hypotheses الفرضية الثانية .8. 2

H01 معػقات تحػؿ دوف استخجاـ تصبيقات التجارة اإللكتخونية بالذخكات محل الجراسة.: ال تػجج 

: H02 x ≤ 2 

 الفخضية البجيمة

Ha2: .تػجج معػقات تحػؿ دوف استخجاـ تصبيقات التجارة اإللكتخونية بالذخكات محل الجراسة 

x > 2: Ha2 

بسدتػى داللة  One sample T-test)والختبار صحة الفخضية تع تصبيق اختبار) 05.0  شخؼ ومغ
 ( يػضح نتائج ىحا االختبار والقخار اإلحرائي الخاص بالفخضية.18)، والججوؿ رقعواحج

 ج اختبار صحة الفرضية والقرار اإلحرائي الخاص بيائ( نتا18)الججول رقم
T انًذسىبت 

 لًٍت ادتًبل انًعُىٌت

Sig 
df  انمشاس اإلدصبئً انًتىسط دسجبث انذشٌت 

5.249 1.111 119 2.353 
سفض انفشضٍت 

 انصفشٌت انثبٍَت

( وىػ أكبخ مغ الستػسط 2.353)(  يتزح أف قيسة متػسط إجابات عيشة الجراسة ىػ18)مغ الججوؿ رقع
( ، وأف 0.05/2)أصغخ مغ Sig( وأف قيسة احتساؿ السعشػية 2)االفتخاضي لسجتسع الجراسة والحي تبمغ قيستو

الفخؽ بيغ الستػسصات داؿ إحرائيًا، عميو  تخفس الفخضية الرفخية الثانية ، وتحل محميا الفخضية البجيمة 
 :الثانية التي تشز عمى ما يمي

Ha2: .تػجج معػقات تحػؿ دوف استخجاـ تصبيقات التجارة اإللكتخونية بالذخكات محل الجراسة 

 x > 2: Ha2    

ات الهصفية لممعهقات تحهل دون استخجام تطبيقات التجارة اإللكترونية اإلحراءوذلظ مغ خالؿ مجسػعة مغ 
 بالذركات محل الجراسة.
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( اإلحراءات الهصفية لممعهقات تحهل دون استخجام تطبيقات التجارة اإللكترونية بالذركات 19)ججول رقم
 محل الجراسة
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1 

ًذرة القواًٍي والخشرٌعاث 

واللوائح الصادرة عي 

الذولت إلقاهت وحٌظٍن 

وحواٌت الخجارة 

 اإللكخروًٍـت

65 7 
3

5 

15

5 
53.3 5.6 35 5.33 5.811 

66.

6 

5 
ضعف البٌٍت الخحخٍت لخقٌٍت 

 الوعلوهاث بالبالد
57 55 

3

5 

15

5 
05.6 17.3 50 5.35 5.705 

66.

3 

3 
ضعف أهٌٍت الوعلوهاث 

 على شبكت األًخرًج
58 17 

3

7 

15

5 
03.3 10 31.6 5.55 5.855 68 

8 

الحاجت الولحت إلً اسخخذام 

حطبٍقاث الخجارة 

 اإللكخروًٍت بالشركاث

11

5 
5 7 

15

5 
81.6 1.6 5.6 5.70 5.013 80 

0 

حوفر الكادر الوظٍفً عذم 

والخقًٌ لخطبٍقاث الخجارة 

 اإللكخروًٍت

05 55 
8

5 

15

5 
83.3 17.3 37.3 5.50 5.855 

57.

3 

 :( يتبيغ أف معػقات تصبيق التجارة اإللكتخونية يسكغ تختيبيا مغ حيث األىسية الشدبية كالتالي19)مغ الججوؿ

الحاجة السمحة إلي استخػجاـ تصبيقات التجارة اإللكتخونية بالذخكات  فقج حرمت عمى وزف ندبي قجره   أوال:
95.% 

نجرة القػانيغ والتذخيعات والمػائح الرػادرة عغ الػجولة إلقامة وتشطيع وحساية التجارة اإللكتخونيػة فقج  ثانيا:
 %.77.7حرمت عمى وزف ندبي قجره  

 %.77.3ضعف البشية التحتية لتقشية السعمػمات بالبالد فقج حرمت عمى وزف ندبي قجره  ثالثا:

 %.74ضعف أمشية السعمػمات عمى شبػكة األنتخنت فقج حرمت عمى وزف ندبي قجره  رابعا:

عجـ تػفخ الكادر الػضيفي والتقشي لتصبيقات التجارة اإللكتخونية فقج حرمت عمى وزف ندبي قجره  خامدا:
68.3.% 

  :Third Hypotheses الفرضية الثالثة .2. 2

H01  التجارة اإللكتخونية بالذخكات محل الجراسة.عػائج نفعية لتبشي ال تػجج 

: H02 x ≤ 2 

 الفخضية البجيمة

Ha2: .تػجج عػائج نفعية لتبشي التجارة اإللكتخونية بالذخكات محل الجراسة 

x > 2: Ha2 
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بسدتػى داللة  One sample T-test)والختبار صحة الفخضية تع تصبيق اختبار) 05.0  شخؼ ومغ
 ( يػضح نتائج ىحا االختبار والقخار اإلحرائي الخاص بالفخضية.20)، والججوؿ رقعواحج 

 ( نتائج اختبار صحة الفرضية والقرار اإلحرائي الخاص بيا81)الججول رقم
T 

 انًذسىبت

 لًٍت ادتًبل انًعُىٌت

Sig 

df  انمشاس اإلدصبئً انًتىسط دسجبث انذشٌت 

 سفض انفشضٍت انصفشٌت انثبنثت  2.336 119 1.111 4.674

( وىػ أكبخ مغ الستػسط 2.336)(  يتزح أف قيسة متػسط إجابات عيشة الجراسة ىػ20)مغ الججوؿ رقع
( ، وأف 0.05/2)أصغخ مغ Sig( وأف قيسة احتساؿ السعشػية 2)االفتخاضي لسجتسع الجراسة والحي تبمغ قيستو

الفخؽ بيغ الستػسصات داؿ إحرائيًا ، عميو تخفس الفخضية الرفخية الثالثة، وتحل محميا الفخضية البجيمة 
 :الثالثة التي تشز عمى ما يمي

Ha3:  التجارة اإللكتخونية بالذخكات محل الجراسة. تػجج عػائج نفعية لتبشي 

x > 2: Ha3 

اإلحراءات الهصفية لمعهائج النفعية لتبني تطبيقات التجارة اإللكترونية وذلظ مغ خالؿ مجسػعة مغ 
 بالذركات محل الجراسة.

 ( اإلحراءات الهصفية لمعهائج النفعية لتبني تطبيقات التجارة اإللكترونية80)ججول                       

ث
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 78.3 1.752 2.35 انعىائذ انُفعٍت انتً تعىد عهى انششكت

 89.3 1.648 2.68 11 11.7 78.3 121 12 14 94 تذسٍٍ سًعت انششكت 1

 77.3 1.889 2.32 28.3 11.7 61 121 34 14 72 صٌبدة أسببح انششكت 2

 86 1.784 2.58 43.3 8.3 48.3 121 52 11 58 خفض تكبنٍف انششكت 3

 78.9 1.815 2.367 انفىائذ انُفعٍت انتً تعىد عهى انضببئٍ

تذسٍٍ انخذيت انًمذيت  4

 نهضبىٌ

92 6 22 121 76.7 5 18.3 2.33 1.873 77.7 

 77.7 1.873 2.33 26.7 13.3 61 121 32 16 72 سهىنت انىصىل نهضبىٌ 5

 72.7 1.926 2.18 35 11.7 53.3 121 42 14 64 صٌبدة تمت انضبىٌ 6

 75.7 1.881 2.27 انفىائذ انُفعٍت انتً تعىد عهى انسىق اإلنكتشوًَ

استفبع َسبت االستثًبس  7

 عهى انشبكت انعُكبىتٍت

76 12 32 121 63.3 11 26.7 2.37 1.879 79 

كبش واتبع  دجى انسىق  8

 اإلنكتشوًَ

56 29 35 121 46.7 24.2 29.2 2.18 1.857 72.7 

 ( يتبيغ أف تختيب الفػائج الشفعية مغ حيث األىسية الشدبية ىي كالتالي:21)مغ الججوؿ

 %(.78.9)الفػائج الشفعية التي تعػد عمى الدبائغ فقج حرمت عمى وزف ندبي قجره أوال:

 %(.78.3)الفػائج الشفعية التي تعػد عمى الذخكة فقج حرمت عمى وزف ندبي قجره ثانيا:

  %(.75.7)فقج حرمت عمى وزف ندبي قجره الفػائج الشفعية التي تعػد عمى الدػؽ اإللكتخوني ثالثا:
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 Results andالنتائج والتهصيات                                            .2

Recommendation 

 :Brief Results of The Studyخالصة نتائج الجراسة   .0. 2

نتائج التحميل باالعتساد عمى أىجاؼ ثع شخحيا عمى افخاد عيشة الجراسة ، و  التيمغ خالؿ مجسػعة التداؤالت 
 :وىي كالتالي الجراسة واختبار فخضياتيا ، تع التػصل لمشتائج التالية

تتػفخ البشية التحتية لتكشػلػجيا السعمػمات الالزمة لتعامالت التجارة اإللكتخونية بالذخكات محل  .0. 0. 2
 الجراسة إال أنيا مازالت تخصػ خصػات بصيئة لمػجػد الكثيخ مغ السعػقات. 

 تحػؿ دوف استخجاـ تصبيقات التجارة اإللكتخونية بالذخكات محل الجراسة ،  مجركة معػقات ىشاؾ .8. 0. 2
 .اإللكتخونية تصبيقات التجارة تبشي ومدتػى  التكشػلػجية السعػقات بيغ عالقة وجػد ـعج وكحلظ

تػجج عػائج نفعية وذلظ مغ تبشي نسط التجارة اإللكتخونية بالذخكات محل الجراسة ، وتعػد عمى  .2. 0. 2
 الذخكات بالجرجة األولى ومغ ثع عمى الدبائغ والدػؽ االلكتخوني.

 :                                                       Recommendations of The Study التهصيات  .8. 2

في البشج الخابع مغ اإلشار الشطخي  ءما جافي ضػء نتائج الجراسة التي تع التػصل إلييا الباحثاف ، وعالوة عمى 
ُصشفت إلى أربعة  تيواللمجراسة والحى تشاوؿ مجسػعة مغ الحمػؿ لتػسيع استخجاـ التجارة اإللكتخونية في ليبيا ، 

 وتشبثقحمػؿ رئيدية متزسشة في شياتيا سبل عجيجة لتحقيق ىحه الحمػؿ يػصي الباحثاف عمى ما جاء بيا 
 :التػصيات التالية

 التيالبجء واإلسخاع مغ ًقبل الجولة الميبية في إنذاء وتػشيغ مذخوع الحكػمة اإللكتخونية بالبالد  .0. 8. 2
في تقجيع وتدخيع الخجمات لمسػاششيغ ولمذخكات التجارية ىحا مغ جية ، وزيادة دفع  اإليجابيسيكػف ليا األثخ 

 عجمة التجارة اإللكتخونية والخفع مغ مدتػى الػعي والعسل بيا مغ جية أخخى.

 التقميجيوالتصبيق لالنتقاؿ مغ الذكل  التشقيجمغ الحمع والتخصيط إلى  االنتقاؿعمى الجولة الميبية  .8. 8. 2
، وتدخيخ كل اإلمكانيات الزخورية والالزمة لتجديج ىحا التحػؿ عمى أرض  اإللكتخونيلذكل بالتجارة إلى ا

بالبشية التحتية لتقشية السعمػمات وذلظ مغ خالؿ التالي: زيادة ندبة الستخرريغ في  االىتساـ، وزيادة  الػاقع
ة اىتساـ الذخكات بالتجريب في مجاؿ تقشية السعمػمات ، وزيادة اإلنفاؽ عمى تقشية السعمػمات ،  باإلضافة لدياد

تقشية السعمػمات ، مع زيادة  تػضيف البخيج اإللكتخوني في نذاط الذخكة التجاري ، وكحلظ زيادة امتالؾ 
الذخكات مػقع إلكتخوني عمى اإلنتخنت ،ّ وأخيخًا زيادة استخجاـ الذخكات مػقعيا عمى االنتخنت في نذاشاتيا 

 التجارية.

وذلظ مغ خالؿ إنذاء  العمسيقصاع التجارة وقصاع البحث  تؤاموية العسل عمى عمى الجولة الميب .2. 8. 2
 .مغ جيػدىا تدتحجث التيمخاكد وىيئات متخررة في مجاؿ التجارة اإللكتخونية ، وتصبيق نتائج األبحاث 

رية ، وذلظ وذلظ مغ لمتقميل مغ السعػقات التي تحػؿ دوف استخجاـ تصبيقات التجارة اإللكتخونية بالذخكات التجا
بالعسل عمى تػفيخ الكادر الػضيفي والتقشي لتصبيقات التجارة اإللكتخونية ، وزيادة أمشية السعمػمات عمى شبػكة 

 األنتخنت.
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 واالقتجاءعمى الجولة الميبية الػقػؼ عمى تجارب بعس الجوؿ العخبية الشاجحة في ىحا السزسار  .2. 8. 2
 استخجاـصمب األمخ ، لديادة مغ مدتػي الفػائج الشفعية مغ جخاء بيا واالستفادة مشيا ، بل والتحالف معيا إذ تت

 التجارة اإللكتخونية ، وذلظ مغ خالؿ العسل زيادة ثقة الدبػف ، واستيعاب كبخ واتداع حجع الدػؽ اإللكتخوني.
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لمشذخ  الثقافة دار ومكتبة الجولية العمسية الجار ،"االنتخنت بػاسصة بالبيع التعاقج" ( ،2002الييجاء) أبػ ابخاىيع (8
 األولى. الصبعة عساف، التػزيع، و

 والشذخ. لمصباعة سيشا ابغ مكتبة القاىخة، ، "االلكتخونية التجارة"( ، 2004الػىاب) عبج أكـخ (2

 الصبعة :عساف األردف ، والتػزيع لمشذخ الػراؽ مؤسدة االنتخنت ، عبخ التدػيق ( ،2002العالؽ) عباس ذيخب (2
 .األولى

 الجار األولى، الصبعة ،"السعاصخ التدػيق "( ،2004السخسي) دمحم الجيغ جساؿ إدريذ، الخحسغ عبج ثابت (2
 .اإلسكشجرية الجامعية ،

 القاىخة. اإلدارية ، لمتشسية العخبية السشطسة ،"االلكتخونية التجارة عالع "( ،1999رضػاف) رأفت (6

 الجامعي، الفكخ دار القانػنية ، حسايتيا و االلكتخونية التجارة"( ، 2000حجازي) بيػمي الفتاح عبج (7
 اإلسكشجرية.

 الدعػدية. السخيخ، دار ،"السذكالت  و الػضائف - االستخاتيجيةااللكتخونية: اإلدارة" (، 2004عبػد نجع) نجع (8

 .العخبية الشيزة دار حمػاف ، الدياحي" ، في السجاؿ االقترادية "التجارة (،2003حامج) دمحم ىشج (9

 Scientific Theses  :العمميةاألطروحات  .8. 0. 2

( ، شبكة اإلنتخنت ومدتقبل خجمات السعمػمات بأكاديسية الجراسات العميا 2004)بكخ اليػش أكـخ ابػ (0
 قدع السعمػمات.   –شخابمذ ، أكاديسية الجراسات العميا  -، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة 

ح التجارة اإللكتخونية في مرخ ، ( ، السعػقات التي تحج مغ نجا2010)إسالـ مأمػف حديغ مأمػف  (8
 ، بخيصانيا. العاليدراسة ماجدتيخ ، االكاديسية العخبية البخيصانية لمتعميع 

( ، اساليب تشفيج التجارة اإللكتخونية ونطع التدػية السحاسبية عشيا 2009)رحسو اياد زكى دمحم أبػ (2
 .غدة – اإلسالمية ، الجامعة تيخ،"دراسة تصبيقية عمى البشػؾ العاممة في قصاع غدة " ، دراسة ماجد
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دراسة حالة الجدائخ ،  – العخبي( ، عػائق تصػر التجارة اإللكتخونية في الػشغ 2010)رشيج عالـ (2
 ، بخيصانيا. العالياالكاديسية العخبية البخيصانية لمتعميع دراسة ماجدتيخ ، 

التصبيق والسعػقات ، رسالة ماجدتيخ (، التجارة اإللكتخونية إمكانيات 2005)يالبخغت ىعبجا ليادسالع  (2
 .شخابمذ، أكاديسية الجراسات العميا -غيخ مشذػرة 

 العمـػ كميةوواقعيا في الجدائخ، رسالة ماجدتيخ ،  حتسيتيا( ، التجارة اإللكتخونية 2010)سسية ديسر (6
 .قدشصيشة ، الجدائخ – مشتػري  التدييخ ، جامعة وعمـػ االقترادية

 بخضا وعالقتيا العخاؽ في االلكتخونية السرخفية الخجمات تدػيق مذكالت ،( 2010فارس) هللا عبج (7
 .االقترادية الجامعة لمعمـػ بغجاد كمية مغ السرارؼ، لعيشة تصبيقية دراسة الدبائغ،

( ، التجارة اإللكتخونية عبخ نطع السعمػمات وأفاؽ تصػرىا في تػنذ 2004)عبج الخزاؽ نرخ العجيمي (8
قدع إدارة  –في ليبيا ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، شخابمذ ، أكاديسية الجراسات العميا  تصبيقياومجى إمكانية 

 .األعساؿ 

( ، التحجيات والسعػقات التي تػاجو تصبيق التجارة اإللكتخونية في 2015)دمحم عمى الخميفو دمحم (9
 .الدػداف لمعمـػ والتكشػلػجيا ، الدػدافالذخكات الدػدانية ، رسالة ماجدتيخ ، كمية الجراسات العميا ، جامعة 

حالة مشصقة التجارة -( ، دور التجارة اإللكتخونية في تفعيل مشاشق التجارة الحخة2011)ىباير فػزية (01
 االقترادية العمـػ بالذمف ،كمية بػعمي بغ حديبة ، جامعةالجدائخ  –الحخة العخبية الكبخى ، رسالة ماجدتيخ 

 .االقترادية العمـػ ، قدعالتدييخ  وعمـػ والتجارية

 Arabic Journals and Magazines :الجوريات والمجالت العربية .2. 0. 2

 العجد البحػث ، إدارة االقترادية الشذخة ،"ومدتقبميا تصػرىا االلكتخونية التجارة "( ،2002السرخي) األىمي البشظ (0
  والخسدػف. لخامذ السجمج الثاني ،

 ، اإلدارية دورية البحػث السرخي،  االقتراد في الكتخونية التجارة لتشسية استخاتيجية نحػ ( ، 2003عسخو) ، التقي (8
 .اإلسالمية الجامعة

 إلى مقجمة أساسية " مجاخمة مفاىيع االلكتخونية التجارة و االنتخنت شبكة"( ، 2011زىية) كػاش كخيسة، بكػش (2
 في االلكتخونية التجارة اعتساد وإشكالية الجدائخية بشػؾال في الجفع نطاـ عرخنو :الخابع حػؿ الجولي العمسي السمتقى
 مميانة. خسيذ الجامعي السخكد -دولية تجارب عخض -الجدائخ

( ، "اندياب السعمػمات والسذخوع الػششي لمسعمػمات" ، ورقة  مقجمة لمشجوة العمسية األولى 2002حشاف الرادؽ بيداف) (2
 السعمػمات بأكاديسية الجراسات العميا  شخابمذ. حػؿ السعمػمات والتشسية ، تشطيع وإشخاؼ قدع

،  األردنية الذخكات االلكتخونية في التجارة تصبيقات لتبشي السجركة ( ، السعػقات2005) ،فؤاد والذيخ دمحم عػاد، (2
 األوؿ. السجمج األعساؿ إدارة في األردنية السجمة دورية

 انتذارىا ، بفمدصيغ ومعػقات غدة قصاع في االلكتخونية البشػؾ ومدايا أىسية ( ،2008المصيف) عبج رشجي وادي ، (6
 .(2 العجد) ، 16السجمج االسالمية، الجراسات سمدمة غدة، االسالمية الجامعة مجمة
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 الجامعة مجمة انتذارىا ،  ومعػقات بفمدصيغ غدة قصاع في االلكتخونية البشػؾ ومدايا أىسية ( ،2007، رشجي) وادي (7
 الدادس. السجمج اإلسالمية

( ، "األداء التذخيعى العخبى في  التجارة اإللكتخونية" ، نجوة تذخيعات التجارة اإللكتخونية ودورىا 2006يػنذ عخب) (8
 في دعع وتشسية الرشاعة العخبية ، السشطسة العخبية لمتشسية الرشاعية والتعجيغ ، تػنذ.
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1) Managementforum.org.sa/MangForum/Peppers/1-3amro.doc. 
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Availability of E-commerce Application Requirements in Libyan Commercial 

Companies 

"Field Study of the Views of a Sample of Workers in Local Commercial Companies in Al-

Khums city"

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 

Abstract: 

This study sought to shed light on the reality and size of Electronic Commerce in 

Libya through the commercial companies that located within the Al-Khums city, and 

to identify some obstacles that limit its adoption of this trade, and to identify 

solutions and ways to expand their use. The problem of study started from the fact 

that Electronic Commerce has become a standard for the progress and economic 

stability of some countries in the world, and many countries in the world have been 

affected by this type of trade and their transformation into the digital economy. So to 

find out about the availability of E-Commerce opportunities for these companies, and 

to identify the possibility of using the Internet, and use them in E-Commerce 

applications, so that distribution of(130) questionnaire forms, which retrieved and 

number(5) forms of them were not subject to analysis, and five of them are missing. 

So that the society of the study consisted of(120) employees as sample individuals 

for this study, and in light of this study showed several results the most important of 

which are, Firstly that the experience of commercial companies in Libya and the 

application of e-commerce style, and their adoption in trade exchanges at the global 

level and local is still modest and in its early stages. Secondly that many challenges 

and obstacles have prevented the benefit of this type of trade despite the efforts of the 

public and private sectors in keeping pace with the development of information and 

communication technologies and acquisition. And the most important 

recommendations of the study are to ride the economic growth train, catch up with 

countries operating in this type of trade and adopt and operate electronic commerce, 

the state needs to develop short- and long-term strategies and policies that cover 

legislative, educational, and technological, economic, financial, and finally 

institutional issues. 

Keywords: Information and Communication Technology, Electronic Commerce, 

Internet, Digital Economy. 


