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 المدتخمص

تدعى ىحه الجراسة إلى تحميل أثخ بصاقة الجفع االلكتخونية عمى الحج مغ مذكمة الديػلة في ليبيا، حيث تع 
اشتسمت الجراسة  ( فخد في ذلظ، وقج00استخجم استسارة استبيان لمتعخف عمى آراء افخاد العيشة السكػنة مغ ) 

عمى ثالث فخضيات مزسػنيا أن بصاقة الجفع االلكتخونية سيل الحرػل عمييا، وتسكغ مدتخجمييا مغ 
الحرػل عمى الديػلة الشقجية، وانيا تدتعسل مغ قبل جسيػر العسالء في شخاء الدمع والخجمات، وخمرت 

يديل الحرػل عمييا مغ السرارف، ولكغ الجراسة إلى أنو عمى الخغع مغ كػن بصاقة الجفع االلكتخونية ال 
الجراسة أثبتت فعاليتيا في حل مذكمة الديػلة، حيث تبيغ وجػد أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية 

.( يفيج بأنيا مشخفزة التكاليف وآمشة وسيمة االستخجام مغ قبل جسيػر العسالء عمى اختالف مدتػياتيع 00)
يػر العسالء في عسميات الدحب الشقجي والذخاء كبجيل عغ الشقػد الػرقية، مسا التعميسية، وتدتخجم مغ قبل جس

 خفف مغ حجة أزمة الديػلة.
 الحداب الجاري  : بصاقات الدحب اإللكتخوني، الشقػد االلكتخونية، الديػلة ، بصاقةالكممات المفتاحية 
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 المقدمة :

زمة سيػلة لع تعايذيا ولػ خالل العقػد األخيخة مغ ميالدية أ 9000تعاني السرارف التجارية الميبية مشح سشة 
عسميا ، ويسكغ أن ُيخى ذلظ عمى أنو نتيجة حتسية لسا تسخ بو الجولة مغ أحجاث سياسية واقترادية وأمشية 
واجتساعية غيخ اعتيادية، حيث كان لتػقف إنتاج الشفط في ليبيا في تمظ الفتخة والحي تدامغ مع انخفاض أسعار 

لسية األثخ الكبيخ عمى االقتراد الميبي الغيخ متشػع في األساس مسا تدبب في انخفاض قيسة العسمة الشفط العا
الميبية )الجيشار( مقابل العسالت األجشبية الخئيدية وبالتالي ضيػر وارتفاع معجالت التزخع تباعا ، ولقج كان 

د بيا الحفاظ عمى احتياشيات الجولة مغ لحدمة اإلجخاءات الستتالية الستخحة مغ قبل السرخف السخكدي والسخا
الشقج األجشبي حيث شسمت في جانب مشيا أن يقترخ الرخف عمى بعس البشػد السيسة الخاصة باستيخاد الجواء 
والدمع السعيذية األساسية وفي الجانب األخخ تػقف أو باألحخى تخشيج مشح االعتسادات السدتشجية لمقصاع 

صاع لمحرػل عمى احتياجاتو مغ الشقج األجشبي مغ خالل الدػق السػازية الخاص مسا كان سبب لمجػء الق
فكانت الشتيجة في مجسل صػرىا تجميخ وخخوج لمكتمة الشقجية مغ السرارف التجارية وبالتالي تفاقع مذكمة 

م الديػلة مغ خالل عجم السقجرة عمى تغصية شمبات الدحب مغ حدابات العسالء ، األمخ الحي يشعكذ جميا أما
ما نالحطو بالسرارف اليػم . وكإجخاء احتخازي مغ قبل السرارف التجارية لمحج مغ تفاقع ىحه السذكمة تع 

 التػجو نحػ وسائل الجفع الحجيثة السعتسجة عمى الػسائل التكشػلػجية . 
ة ووسائل الجفع وتحاول ىحه الػرقة العمسية التعخف عمى أثار التكشػلػجية الحجيثة الستسثمة في الشقػد االلكتخوني

 اإللكتخوني وبصاقات الجفع االلكتخوني لمتخفيف مغ حجة ىحه األزمة.
 مذكمة الدراسة 

تعاني السرارف التجارية في ليبيا مغ مذكمة عجم تػفخ الديػلة الشقجية، فمع تعج ىحه السرارف قادرة عمى 
الطخوف االقترادية  مفادهنقز الديػلة ومغ السخجح أن مغ أسباب عشج شمبيا مغ قبل عسالئيا،  ىاتػفيخ 

  الخاىشة وما تعانيو الجولة مغ انقدام سياسي مجرك.واألمشية 
لحل ىحه السذكمة أو محاولة الدبل  كافة ىحه السرارف إلى البحث عغلكل ذلظ اضصخت ونتيجة      

بجايات مػاكبتيا  التخفيف مغ وشأتيا فػججت، أي السرارف، في التكشػلػجيا الحجيثة التي مازالت في
واستخجاماتيا السالذ وسفيشة الشجاة التي يسكغ المجػء إلييا، فدارعت الخصى حثيثا بتخكيب وتفعيل مشطػمات 
الدحب االلي وما تصمبو ذلظ مغ إصجار لمبصاقات البالستكية السسغشصة والتي أصبحت عمى مدتػيات أكبخ مغ 

 بية . االستخجام مغ قبل عسالء السرارف التجارية المي
 :    التالي التداؤليمكن صياغة مذكمة الدراسة في  وانطالقا من كل هذا

نجح استخجام التكشػلػجيا السختبصة بالعسل السرخفي والستسثمة في خجمات الجفع االلكتخوني في ي مجى أإلى 
 الحج مغ أزمة نقز الديػلة الشقجية بالسرارف التجارية الميبية ؟ 

 اهداف الدراسة 

 أنػاع خجمات الجفع اإللكتخوني السدتخجمة في ضل أزمة الديػلة.بيان  -0

 مذكمة الديػلة في السرارف الميبية الحج مغعمى  الجفع اإللكتخونيدراسة تأثيخ بصاقات  -9

 مجال في التقجم مػاكبة دون  تحػل التي العقبات تحليل في تداىع أن شأنيا مغ التي بتػصيات الخخوج -3
 .اإللكتخوني الجفع وسائل
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 :أهمية الدراسة 

يعج ميجان الريخفة اإللكتخونية مغ السياديغ الحجيثة التصبيق في البيئة السرخفية في ليبيا مسا يعج الكتابة فيو 
أضافة لمسكتبة الميبية،  ويػد الباحثان مغ وراء ىحا البحث أيزا أن يطيخا الجانب اإليجابي لالزمة االقترادية 

جفع اإللكتخوني بيغ فئات السجتسع السختمفة حيث كان مغ الرعػبة بسكان الميبية وىػ ضيػر وتصػر وسائل ال
 تقجمو تكسغ أىسية ىحه الجراسة في إبخاز الجور الحي يسكغ أنإحجاث ىحا التغيخ في أوقات الخخاء. كسا 

إلشكاليات الحج مغ العجيج مغ استسثمة في وسائل الجفع االلكتخوني في الستعجدة األبعاد والالتكشػلػجيا الحجيثة 
والتي أوججتيا الطخوف الدياسية واالقترادية واألمشية الخاىشة الغيخ اعتيادية، التي تعاني مشيا السرارف الميبية 

وما تخكتو مغ أثخ واضح وجمي عمى عسل الشطع السرخفية فالرػرة تفخض بأن يربح التصػر التكشػلػجي خيار 
 رعب التعامل معيا في ضل األنطسة السرخفية التقميجية.لمحج مغ الكثيخ مغ السذاكل التي تبجو معقجة وي

 فرضية الدراسة 

عمى الحج مغ مذكمة الديػلة في السرارف  الجفع االلكتخونييػجج تأثيخ ذو داللة احرائية الستخجام بصاقات 
 التجارية الميبية.

 الفخضيات الفخعية :
ع اإللكتخوني عمى الحج مغ مذكمة يػجج تأثيخ ذو داللة احرائية لديػلة الحرػل عمى بصاقة الجف -0

 الديػلة .
يػجج تأثيخ ذو داللة احرائية لمحرػل عمى الديػلة الشقجية بػاسصة بصاقة الجفع اإللكتخوني عمى  -9

 الحج مغ مذكمة الديػلة .
يػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية الستعسال بصاقة الجفع اإللكتخوني في عسمية شخاء الدمع والخجمات عمى  -3

 مذكمة الديػلة .الحج مغ 
 :منهجية الدراسة 

اعتسجت ىحه الجراسة عمى السشيج الػصفي التحميمي لمػصػل الى اىجافيا السحجدة، وقج بشي ىحا السشيج عمى 
والجراسة التصبيقية  ، الجسع بيغ الجراسة الشطخية السعتسجة عمى السرادر الثانػية مغ كتب ودوريات ودراسات

، باإلضافة إلى أسمػب السقابمة الذخرية بيانات االولية السعتسجة عمى االستبيان)السيجانية(  القائسة عمى ال
 لجسع السعمػمات حػل وسائل الجفع االلكتخوني السدتخجمة.

 الدابقة الدراسات: 

تقييع خجمات بصاقات الجفع اإللكتخوني  .( بعشػان9002)الذخيف؛ أميخة دمحم احسج؛ أسامة أحسج إبخاىيعدراسة 
  .السرارف في الدػدانخارج 
ليجف مغ الجراسة ىػ تقييع خجمات البصاقات اإللكتخونية التي تػفخىا السرارف، وتكسغ مذكمة الجراسة ا     

في معخفة نػعية محجدات ىحه الخجمات باإلضافة الى أىع مقػمات وعشاصخ نجاحيا مغ وجية نطخ العسالء، 
عجة عػامل تؤثخ عمى انتذار البصاقات اإللكتخونية، باإلضافة وذلظ مغ خالل الفخضيات الستسثمة في انو تػجج 

الى أن تػفخ مػاصفات الجػدة في خجمات البصاقات اإللكتخونية، مثل )الكفاءة، االعتسادية، الدخية، االترال، 
ة االستجابة( تعتبخ مغ العػامل السؤثخ عمى تقييع العسالء ليحه لخجمات.. تػصمت الجراسة الى أن خجمات بصاق

الجفع اإللكتخونية سيمة االستخجام وذات كمفة متجنية، كسا تعسل عمى تػفيخ الػقت، الجيج والسراريف باإلضافة 
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الى انيا تتستع بالكفاءة واالعتسادية والدخية، غيخ ان ىحه الخجمات تػاجو عجة معػقات تحج مغ انتذارىا في 
ضعف القػانيغ التي تحكع التعامل بخجمات  الدػدان؛ كزعف البشية تحتية لستصمبات الخجمات، فزال عغ

بصاقات الجفع االلكتخوني. انتيت الجراسة بسجسػعة تػصيات تسثمت في العسل عمى تييئة البشية التحتية لتػفيخ 
الستصمبات االساسية ليحه الخجمات وذلظ مغ خالل نذخ نقاط البيع، والرخفات األلية، وايزا ضخورة قيام 

ات لتجريب وتثقيف العسالء عمى استخجم بصاقات الجفع االلكتخونية بسختمف أنػاعيا السرارف والػكالء بجور 
 وتعخفييع بسداياىا، وذلظ لديادة معجالت استخجام بصاقات الجفع االلكتخوني

 نطخ وجية مغ االلكتخونية الريخفة تبشي عمى السؤثخة العػامل"  بعشػان ،(9000) السدعػدي دراسة      
 مغ عيشة آراء تحميل الجراسة ىحه تعالج.  بالجدائخ الشذصة التجارية البشػك مغ عيشة حالة: البشكية االدارة

 مغ بالجدائخ، االلكتخونية الريخفة خجمات عمى الدبائغ وإقبال تبشي مذكمة لتحجيج التجارية، البشػك مػضفي
 والتصبيقات السسارسات الى باإلضافة التقشية واالخصاء األعصال أن الجراسة وأوضحت رئيدية؛ أبعاد سبع خالل
 وأوصت بالجدائخ، االلكتخونية الريخفة تبشي عمى السؤثخة العػامل أىع مغ االلكتخونية لمتعامالت الجيجة غيخ

 البشكية االدارة تػجيات بتعديد الجراسة
 .االلكتخونية والػسائط التقشيات عمى تعتسج مرخفية ثقافات وخمق بالبشػك التكشػلػجيا بالشطع االستثسار بذأن

 تحخيخ ضل في الدػدانية السرارف في االلكتخونية الريخفة اثخ بعشػان" ،(9009) واشخاقة دمحم دراسة      
  في الدػدانية السرارف في االلكتخونية الريخفة تأثيخ قياس دراسة إلى البحث ىحا يدعى" السرخفية الخجمات

 تحخيخ ضل في   االلكتخونيـة الريخفة تؤثخ أنو، عمى البحث فخوض وجاءت السرخفية، الخجمات تحخيخ ضل 
 تجارة تحخيخ ضل في االلكتخونية   الرـيخفة تداىع السرخفية، الخجمة جػدة عمى إيجابا   السرخفية الخجمات تجارة

 تجارة تحخيخ ضل في االلكتخونية الريخفة تداىع كسا   بالسرارف، والفعالية الكفاءة زيادة في السرخفية الخجمات
 والسشيج التاريخي السشيج البحث استخجم حيث   .السقجمة السرخفية   الخـجمات تشػيع في السرخفية الخجمات
 جػدة تحديغ في االلكتخونية الريخفة ساىست   :أىسيا الشتائج   مـغ عـجد إلى البحث تػصل وقج التحميمي،
 التقشية السقجرات بتصػيخ وذلظ بالسرارف الكفاءة تحديغ في   سـاىست كسا ، السقجمة السرخفية الخجمات
 السرخفية الخجمات في التػسع ضخورة   :أىسيا تػصيات بعجة البحث أوصى وقج   .السرخفي بالقصاع لمعامميغ
 وتقشيا   فشيا   بالسرارف العامميغ لكافة السدتسخ والتأىيل التجريب   وضـخورة االلكتخونيـة، القشـػات عبخ السقجمة

 بالعسميـات الخاصـة األنذصة في كفاءتيع لخفع السرخفية والخجمات االلكتخونية    الـريخفة فـي التصػر بةلسػاك
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . االلكتخونيـة

 التداؤالت الجراسة ىحه شخحت ،"االلكتخونية والريخفة الجدائخي  السرخفي الشطام" بعشػان مشرف دراسة      
 ىي وما وكيف؟ متى؟ لساذا؟ االلكتخونية؟ الريخفة في الخػض الجدائخي  السرخفي الشطام عمى يجب ىل اآلتية

 الجدائخي  السرخفي الشطام تجاوب إن إلى الجراسة ىحه وخمرت مسارستيا؟ لتدييل تػفخىا يجب التي الذخوط
 بعس شيجتيا التي االستفاقة مغ بالخغع بصيئا يبقى خاصة، برفة الحجيثة ولمتكشػلػجيات عامة برفة لمتحػالت

 ذلظ في بسا الخػصرة وخاصة االقترادية اإلصالحات في تدخع أن الزخوري  مغ أنو وتخى . البشػك
 أما. وششية أولػية واالترال اإلعالم تكشػلػجيات تشسية جعل إلى باإلضافة. العسػمية البشػك بعس خػصرة

 الستػسصة استخاتيجياتيا ضسغ التكشػلػجيات ىحه ادراج فعمييا البشػك
 ىحه تشاولت  ،"السحمية الػدائع جحب في وأثخىا االلكتخونية الريخفة"  بعشػان( 9002) ومذخف دمحم دراسة      

 وتسثمت ، السرخفي الجياز داخل الى الشقجية الديػلة اجتحاب في االلكتخونية الريخفة تحجثو الحى االثخ الجراسة
 خارج الشقجية الكتمة معطع دوران مذكمة مغ يعانى الشامية الجول معطع مثل مثمو الدػدان ان فى الجراسة مذكمة
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.  السرخفي الجياز داخل الى ػلةالدي جحب كيفية فى السرارف يػاجو كبيخا   تحجيا   ىشاك وان السرخفي الجياز
 الجياز خارج مغ االمػال حخكة عمى االلكتخونية الريخفة نطام يحجثو الحى االثخ لتػضيح الجراسة ىجفت

 زيادة الى يقػد االلكتخونية الريخفة نطام تصبيق ان:  التالية االفتخاضات الجراسة وضعت داخمو، الى السرخفي
 االحتفاظ عمى العسالء يذجع اآللي الرخاف بصاقة نطام ان.  الجسيػر لجى العسمية يقمل مسا السرخفية الػدائع

 الجاخمة السبالغ ان.  السرخفي الجياز خارج الستجاول الشقج كسية مغ يقمل مسا البشػك في اشػل لفتخات بأمػاليع
 الجياز خارج الستجاول الشقج كسية مغ قممت البشػك عبخ االجػر دفع لشطام نتيجة السرخفي القصاع الى

 الستجاول الشقج كسية مغ ويقمل السرخفي الجياز داخل الشقج بقاء عمى يداعج البيع نقاط نطام ان.  السرخفي
 وتػصمت ، والتاريخي واالستقخائي االستشباشي والسشيج التحميمي الػصفي السشيج الجراسة اتبعت.  الجسيػر بيغ

 االمخ البشػك في امػاليع إليجاع لمعسالء حافدا   االلكتخونية الريخفة نطام شكل -:  اىسيا مغ نتائج لعجة الجراسة
 الرخاف نطام استصاع ، الشطام تصبيق بعج السحمية الػدائع أجسالي في السمحػضة الديادة عمى انعكذ الحى
 الجياز داخل الى االمػال اجتحاب في ساىع الحى االمخ السرارف مع لمتعامل الجسيػر مغ عجد اجتحاب اآللي

 لجى الفائزة الديػلة ندب تػضيف ضخورة أىسيا تػصيات بعجة الجراسة اوصت.  اشػل لفتخة وبقائيا السرخفي
 مغ العسالء يتخػف ال حتى ندبيا   مزسػنة استثسارات في الجخػل بسحاولة وذلظ الجراسة مػضػع السرخف

 السرخفي العسل وسائل وتصػيخ فيو ثقتيع بديادة عسالئو ودائع زيادة لمسرخف يسكغ.   السرخفي التعامل
 .واالداري 

 ادوات أحج كػنيا االلكتخونية والريخفة الجفع اإللكتخوني بصاقة أىسية لبيان تدعى الجراسة ىحه أما       
 ىخوب إن السرارف، ىحه زبائغ مشيا يعاني التي الديػلة مذكمة مغ لمحج السرارف في الحجيثة التكشػلػجيا

 التعامل أن غيخ الديػلة، مذكمة تفاقع إلى أدى وامشية سياسية ضخوف لعجة نتيجة السرارف خارج الشقجية الكتمة
 مذكمة حجة مغ التخفيف في كبيخ حج إلى يداىع قج والخجمات الدمع شخاء عسميات خاصة السرخفية بالبصاقات

 .السرخفي الجياز إشار ضسغ الديػلة بقاء وضسان الديػلة
  لمدراسة الجانب النعري 

 اإللكترونية وخدمات الدفع اإللكتروني: النقهد -1
  اإللكتخونية الشقػد ماىية 0-0

 التحجيات ىحه وتترل، الخجمة ومقابل بالثسغ الػفاء الحقل في تحجيات اإللكتخونية التجارة تثيخ
 (020 ص -9002 -كتانة)اإللكتخوني الجفع وأليات، اإللكتخونية الحػاالت، اإللكتخونية الشقػد بسفيػم

 مشصمق فسغ، االقترادية الحياة في اإللكتخونية التجارة أفخزتو شبيعي كشتاج اإللكتخونية الشقػد وضيخت
 استحجاث األمخ تصمب فمقج، اإللكتخونية لمسعامالت الخئيدية الدسات مغ تعج والتي، الدخعة متصمبات

 .(03 ،ص9002عصية،.)اإللكتخونية االترال قشػات خالل مغ الجفع بيا يتع وسيمة
 وسيمة عمى نقجية لقيسة إلكتخوني مخدون " بأنيا اإللكتخونية الشقػد األوروبي السخكدي  البشظ وعخف

 وجػد إلى الحاجة دون  اصجرىا مغ غيخ لستعيجيغ بسجفػعات لمقيام شائعة برػرة يدتخجم تقشية
 ."مقجما مجفػعة محسػلة كأداة  وتدتخجم الرفقة إجخاء عشج بشكي حداب

 اشكال الشقػد االلكتخونية 0-9
 -:مشيا أشكال عجة اإللكتخونية ولمشقػد

 السسغشصة. البالستيكية البصاقات-0
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 عبخ لمجفع البصاقات ىحه استخجام ويسكغ فييا مخدنة السالية القيسة تكػن  سمفا مجفػعة بصاقات وىي
 ،9000الجشييي،) التقميجية البيع نقاط في لمجفع استخجاميا يسكغ كسا الذبكات مغ وغيخىا االنتخنت

 ، وتشقدع إلى:(00ص
 -:االئتسان بصاقات - أ

 لحامل البصاقة ىحه مرجر مغ ائتساني تدييل عمى الحرػل في الحق لحامميا تخػل البصاقة وىحه
 مرجرة الجية مغ قيستيا تدجد وخجمات سمع عمى بسػجبيا ويحرل التاجخ إلى يقجميا حيث البصاقة
 وبحلظ عميو متفق أجل خالل البصاقة مرجرة لمجية القيسة سجاد البصاقة حامل عمى ويجب البصاقة

 البصاقة مرجرة الجية مع خاللو الدجاد عمى اتفق الحي االجل ذلظ ىػ حقيقيا أجال حامميا تسشح فيي
 البصاقات فيي ولحلظ لحامميا اعتساد تػفيخ مقابل فػائج عمى تحرل البصاقة ليحه السرجرة والجية.

  (.022ص ،9002 الحجازي،)لمػفاء أداة  كػنيا عغ فزال حقيقة ائتسانية أداة 
 -:الجاري  الحداب بصاقة - - ب

 مع فيو يترخف بحيث وديعة، شكل في السرخف لجى السػدع السال الجاري، بالحداب السخاد
 بصاقة عمى الحرػل لراحبو ويجيد فائجة يحسل ال حداب فيػ شاء، متى سحبو ولراحبو ضسانو،
 .شيكات ودفتخ ألي صخاف

 السػجػد بسالو الذخاء مغ حامميا تسكغ التجاري، البشظ يرجرىا نقجي، سحب أداة  إذن البصاقة فيحه
 .السالي بالسخكد السشخخشيغ التجار مغ البشظ، لجى

 الياتف وتعبئة الخصيج عمى كاالشالع خاصة خجمات عمى الحرػل مغ البصاقة ىحه وتسكغ
 الخصيج في السال ووضع األخيخة، الذخائية العسميات بقيسة الحداب كذف واستخخاج السحسػل،

 ومغ اآللي، الرخف بصاقة الشػع ىحا ويدسى البشظ، بشفذ آلخخ حداب مغ تحػيمو أو الذخري،
 غيخه مع أبخمو قج لمبصاقة السرجر البشظ يكػن  الحي االتفاق حدب ـــ مكان أي مغ نقج عمى الحرػل

 الدحب تع إذا إضافي مبمغ خرع إلى إضافة فػرا العسيل حداب مغ السبمغ خرع مع ـــ البشػك مغ
 أوتػماتيكي. شباك مغ
يذتخط استخجام ىحه البصاقة عمى العسيل ضخورة وضع مبمغ مالي في  :بصاقة ائتسان مدبقة الجفع -ج

يط الحداب، ويرمح استخجاميا غالبا  في حاالت الذخاء عبخ اإلنتخنت فقط نطخا  لعجم وجػد شخ 
 .مغشاشيدي أو شخيحة ذكية عمييا

 -:اإللكتخونية الركػك -9
 والرظ بيا التعامل اعتجنا التي التقميجية الػرقية لمركػك اإللكتخوني السكافئ ىػ اإللكتخوني الرظ

 ليعتسجه( حاممة) الرظ مدتمع إلى الرظ مرجر يخسميا مػثقة إلكتخونية الخسالة ىػ اإللكتخوني
 حداب إلى السالية الرظ قيسة بتحػيل أوال السرخف ليقػم اإلنتخنت عبخ يعسل الحي لمسرخف ويقجمو
 أنو عمى دليال ليكػن  الرظ مدتمع عمى إلكتخونيا وإعادتو الرظ بإلغاء يقػم ذلظ وبعج الرظ حامل

 لحدابو السبمغ تحػيل تع قج انو مغ إلكتخونيا يتأكج أن الرظ لسدتمع ويسكغ فعال الرظ صخف تع قج
 .( 09ص ،9000الجشبييي،)
 -:اإللكتخونية السحفطة -3
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 مخنا قخصا تكػن  الذخري، أو الكسبيػتخ عمى تثبيتيا يسكغ ذكية بصاقة االلكتخونية السحفطة تكػن  قج
 عبخ إليو أو مشو السالية القيسة نقل ليتع الذخري الكسبيػتخ في السخن  القخص فتحة في إدخالو يسكغ

 .االنتخنت
 ما ضعف 000 تعادل البيانات التخديغ عمى قادرة حػسبية بذخيحة مدودة الحكية البصاقة تكػن  حيث
 التي االلكتخونية الشقػد في الحال عميو ما وبخالف السسغشصة البالستيكية البصاقات تخدنو أن يسكغ
 األسػاق وفي االنتخنت عبخ لمجفع الحكية البصاقات استخجام يسكغ فإنو فقط البخمجيات عمى تعتسج

 .(03ص ،9002 الجشبييي،. )التقميجية
 -:الخقسي الشقج -0

 الشقج استخجام ويتصمب االنتخنت عبخ الشقػد لجفع السخررة البخمجية األنطسة الخقسي بالشقج يقرج
 الحي والسرخف والستجخ العسيل ىي وىحه بو التعامل وسالمة كفاءتو لزسان أشخاف ثالث الخقسي

 األشخاف ىحه مغ شخف كل لجى يتػفخ أن مغ البج ذلظ جانب وإلى االنتخنتعبخ  الكتخونيا يعسل
 الشقػد استخجام يسكغ أعاله الذخوط تحقيق وبعج اإلنتخنت لذبكة ومشفح نفدو اإللكتخونية الشقػد بخنامج

 شكل عمى ىحه إرسال خالل مغ وذلظ االنتخنت عبخ والجفع والذخاء البيع عسميات إتسام في اإللكتخونية
 (.03ص تاريخ، بجون  العبيجي،) الكتخوني بخيج رسالة في مخفق

 -:االلكتخونية السالية التحػيالت -0
 التحػيالت بحخكات لمقيام ما لسرخف الرالحية مشح عسمية ىػ اإللكتخونية التحػيالت بشطام يقرج
 يكػن  األحيان وأغمب أخخ مرخف حداب إلى مرخف حداب مغ إلكتخونيا السجيشة أو الجائشة السالية

 بعسمية السخكدي  البشظ يقػم حيث السخكدي  البشظ لجى إلكتخوني مجفػعات بشطام مختبط الشطام ىحا
 تدجيج عمى السرخف عسالء الشطام ىحا ويداعج لمسرارف السجيشة أو الجائشة إلكتخونيا السقاصة

 ىحا يداعج كسا البصاقات أو السالية الحػاسيب استخجام إلى الحاجة دون  بشػكيع خالل مغ السجفػعات
 وتتع السػثػقية وعالية االستخجام وسيمة أمشة بصخيقة التحػيالت إجخاء إلى نفديا السرارف الشطام
 عمى الحفاظ تتزسغ التي األمشة اإللكتخونية البخوتػكػالت مغ مجسػعة خالل مغ السقاصة عسمية

 (.03ص تاريخ، بجون  العبيجي،)  السصمػبة الجية إلى وصػليا وسالمة البيانات خرػصية
 -:االلكتخوني الحىب -2

 مغ تزاف أرقام إلى تحػيمو ويتع، البشػك أحج لجى ويػدع الحقيقي الحىب مغ مخدون  عغ عبارة وىػ
 السعامالت في لمشقػد كبجيل استخجامو ويجػز، نقج وحجة اعتباره ويسكغ، أخخ عسيل إلى عسيل حداب

 (.000ص ،9000 ابخاىيع،)بزسانو االقتخاض أو االلكتخونية
 : واالعتبارية لمشقػد االلكتخونية الصبيعية األشخاف 0-3

-29 ص، ،9009 غشيسي،)االلكتخونية  بالشقػد تتعامل واعتبارية شبيعية أشخاف االلكتخونية لمشقػد
20:)- 
 :الصبيعية األشخاف0-3-0
 :البصاقة حامل العسيل -أ

 بكل بالػفاء لمبشظ يمتدم أن وبعج البصاقة، خجمات مغ االستفادة في متسثل بإيجاب تقجم شخز كل ىػ
 ىػ البصاقة حامل يكػن  وقج .البصاقة بسشحو البشظ مغ القبػل يكػن  البصاقة، استعسال عغ يشذأ ما
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 تفػيس عمى بشاء البصاقة يدتخجم الحي الذخز بو يقرج وقج باسسو، صجرت الحى الذخز نفدو
 .صاحبيا مغ
 :الخجمة صاحب أو التاجخ -ب

 في البصاقة قبػل تعتسج جية أي أو التجاري  السحل أو السؤسدة" ىػ االئتسانية البصاقات في التاجخ
 السعشى بحا الشقج، وىػ مغ بجال   البصاقة باستخجام السصمػبة الخجمة تقجيع أو محميا، مغ الذخاء عسميات

 البصاقة، عمى األىسية إضفاء في السيع الصخف وىػ أيزا، االعتبارييغ األشخاص ضسغ اعتباره يسكغ
 الحامل والخجمات الدمع بتقجيع بالتدامو والقاضي البصاقة، بسرجر يخبصو الحي العقج في يتسثل ودوره

 لكان بالبصاقة التعامل يقبل الحي الخجمة صاحب أو لمتاجخ غاب فمػ بالشقج، مصالبتو دون  البصاقة
 .عبثا إصجارىا

سرخف وصاحب السحل التجاري الخاغب في تقجيع ىحه الخجمة عغ شخيق فتح ويتع التعاقج بيغ ال    
حداب جاري نقاط البيع باسع السحل أو السؤسدة حيث يتع تدميع جياز نقاط البيع لمدبػن، وفتح 

 حداب جاري آخخ باسع صاحب الشذاط التجاري أو باسع الذخكة في حالة الشذاط التجاري.
بخرع   Point of Sellعشج القيام بعسمية الذخاء مغ الحداب الجاري لمدبػن تقػم نقاط البيع      

قيسة السذتخيات مغ الحداب الجاري لمدبػن الكتخونيا مغ خالل السشطػمة السرخفية السػحجة، وفي 
الستعاقج نفذ الػقت يتع إضافة القيسة لحداب السرشع أو الذخكة إلى حداب نقاط البيع بالسرخف 

معو، ومغ ثع يقػم السرخف بتحػيل القيسة مغ حداب نقاط البيع إلى حداب العسيل أو الذخكة في 
نفذ السرخف بشاء عمى شمب الدبػن وتتع ىحه العسمية يجويا )مقابمة شخرية، معسخ أصبيع، مداعج 

 مجيخ مرخف شسال افخيقيا فخع سخت(
 -:االعتبارية األشخاف 0-3-9
 :البصاقة مرجر -أ

 عبخ أو مباشخة إما ليا إصجاره ويكػن  زبػنو مع لمتعامل كػسيمة يشذئيا الحي البصاقة بسرجر يقرج
 عمى بشاء اإلصجار ىحا ويتع فييا عزػ البشظ أن أساس عمى مشيا بتخخيز أي ليا الخاعية السشطسة

 .العسيل مغ إيجاب
  . الخجمات وأصحاب لمتجار حقػق  مغ العسيل ذمة في تختب ما بدجاد االلتدام في دوره ويتسثل

 :البصاقة تخعى التي السشطسة -ب
 وتػجج البصاقة، حسل في والخاغب السرجر بيغ العالقة تشطيع عمى يديخ الحي الػسيط بيا يقرج
)مشطسة الفيدا، مشطسة الساستخكارد، مشطسة األمخيكان  البصاقة تخعى التي السشطسات مغ العجيج

 .فيسيدىا تقجمو الحي التخخيز ونػع خرائريا مشطسة كمػب(، ولكل إكدبخس، مشطسة الجايشخز
 الشقػد االلكتخونية:مدايا 

دييل وتيديخ عسمية الذخاء والتعامالت السالية لحامل أو مدتخجم وسيمة الجفع، باإلضافة إلى ت -0
 عػضا  عغ المجػء إلى حسل الشقػد السالية.  األمانمشحو 

البائع لحقػقو عشج إتسام العسمية، وبالتالي رفع ندب السبيعات، وتخميز البائع مغ عبء  ضسان -9
 مالحقة الجيػن ومتابعتيا، فيشتقل العبء إلى الذخكات السالية السرجرة لمبصاقات.
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تحقق البشػك والسؤسدات السالية أرباحا  شائمة مغ البصاقات مسا تفخضو عمى البصاقة مغ فػائج   -3
 .مات ماليةورسػم وغخا

 الخدمات المررفية االلكترونية في ظل أزمة الديهلة : -2

تسكشت السرارف التجارية الميبية مغ تقجيع عجة خجمات تعتسج تكشػلػجيا السرارف الحجيثة وذلظ خالل 
 فتخة وجيدة ججا محاولة مشيا لمتخفيف مغ أثخ مذكمة الديػلة التي تعرف بيا وابخزىا:

 :(Debit Cardبصاقات الدحب الحاتي) -0

أصجرت معطع السرارف العاممة في ليبيا بصاقات الدحب الحاتي لتخفيف حجة االزدحام بيا ولزسان تػزيع  
الديػلة الستاحة بذكل عادل عمى زبائشيا، فقامت بتفعيل العسل بتظ البصاقات، كسا قامت بتفعيل ماكيشات 

 تقشية.الرخاف اآللي، ولع يجج الدبائغ صعػبة في استخجام ىحه ال
واصبح  ىحا الشػع مغ البصاقات واسع االنتذار بيغ فئات وشخائح السجتسع السختمفة، فقج تسكغ الدبائغ مغ       

سحب مختباتيع حدب الدقػف السحجدة باآلالت الرخاف اآللي السشتذخة خاصة في السجن الكبخى كمسا تػفخت 
 الدمع والخجمات مغ نقاط البيع. الديػلة، كسا مكشت ىحه البصاقات عسالء السرارف مغ شخاء

 خجمات الدحب عغ شخيق الياتف: -9
 :خجمة ادفع لي - أ

خجمة اشمقيا مرخف التجارة والتشسية لدجاد قيسة السذتخيات في الستاجخ والسحال السذتخكة في الخجمة عغ  
 شخيق الخسائل القريخة.

حيث يدتصيع عسالء مرخف التجارة و التشسية بعج االشتخاك في خجمة ادفع لي مغ التدػق ودفع قيسة         
رقع الياتف او رقع الحداب الى البائع ويقػم البائع بجوره مغ ادخال الخقع في مشطػمة السحل  بإعصاءالسذتخيات 

ر ترل رسالة قريخة لياتف الدبػن السختبصة بسرخف التجارة والتشسية وكتابة قيسة السذتخيات، وعمى الفػ 
مكتػب فييا قيسة السذتخيات ورقع سخي، وبعج تأكج الدبػن مغ قيسة السذتخيات مصابقة لسا قام بذخائو يقػم 

الخقع الدخي الى البائع ليعيج ادخالو في مشطػمة السحل السختبصة بالسرخف، فيقػم السرخف اثخ  بإعصاءالدبػن 
 حداب الدبػن ووضعيا في حداب البائع مباشخة خالل دقيقة او دقيقتيغ. ذلظ بخرع قيسة السذتخيات مغ

تداىع خجمة ادفع لي في الحج مغ مذكمة نقز الديػلة، كسا تػفخ عمى الدبػن نقل السال نقجا عشج       
 ، وقج انتذخت ىحه الخجمة والقت رواجا  كبيخا  في الذخق الميبي، حيث بجاية ضيػرىا.التدػق 

 خجمة سجاد:  - ب

اشمقت شخكة السجار الججيج بالذخاكة مع مرخف ليبيا السخكدي خجمة اشمق عمييا اسع خجمة سجاد ، تتيح ىحه 
عشج التدػق في الستاجخ السدجمة في الخجمة، كسا تتيح  الياتف السحسػلالخجمة لمسذتخكيغ الذخاء عبخ 

ة لذخاء كخوت الجفع السدبق مغ لسذتخكييا تحػيل االمػال فيسا بيشيع وفق الدقف السحجد مغ الذخكة اضاف
 .خالليا
الشقال محفطة الكتخونية تحتػي مجسػعة مغ الخجمات السالية والتي مغ الياتف لمجفع عبخ  سجاد يػفخ نطام     

إلتسام مجسػعة مغ )  سجاد ذلظ بالحرػل عمى حداب مالي إلكتخوني )محفطة ، وشانيا تدييل عسميات
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عغ شخيق تغحية ىحا الحداب برظ كذخاء الدمع أو تحػيل األمػال بكل يدخ التعامالت السالية اإللكتخونية 
 .مرجق أو حػالة مرخفية مباشخة مغ مرخف العسيل إلى ىحا الحداب

دون  يعإجخاء عسميات الذخاء مغ السػاقع اإللكتخونية السفزمة لجيكسا ُيسكغ حداب سجاد مذتخكيو مغ      
اسع . 0خػل عمى الحداب البشكي الخاص عبخ اإلنتخنت، ثع إنذاء الج  الحاجة لمبصاقات. باستخجام اسع

 .. إتسام التدجيل0. إدخال الخمد لمتأكيج. 3إنذاء كمسة مخور خاصة بالحداب.  .2 سجاد السدتخجم في حداب
 بصاقات التجاول: -3

بمغ مالي يتع ضيخت ىحه الخجمة في مرخف شسال أفخيقيا، وتقػم عمى أساس إصجار بصاقات مذحػنة مدبقا  بس
خرسو مغ الحداب الجاري لمدبػن، ويتع استخجام ىحه الخجمة في حالة الذخاء مغ السحال التجارية التي 

% ) 3تدتعسل خجمة نقاط البيع فقط، وبيامر ربح يتع خرسو مغ الدبػن مغ قبل الذخكة السرجرة يداوي 
 مقابمة مع مداعج مجيخ مرخف شسال أفخيقيا فخع سخت(.

 اب االسخبصاقات أرب -3

وىي بصاقات دولية )بصاقات الفيدا، وبصاقات الساستخكارد( تع إصجارىا لعسالء السرارف التجارية مغ ارباب 
االسخ بشاء عمى تعميسات مرخف ليبيا السخكدي، لتسكيشيع مغ شخاء العسمة االجشبية بالدعخ الخسسي مغ مرخف 

جشبية لحداباتيع بالعسمة السحمية السػجػدة بالسرارف ليبيا السخكدي وذلظ باستخجام حدابات فخعية بالعسمة اال
التجارية ، وذلظ بعج حطخ تػريج العسمة االجشبية الشاتجة مغ مبيعات الشفط واالحتياشيات إلى الجولة الميبية، 

 نتيجة لمطخوف االمشية التي تسخ بيا البالد. 
وقج مكشت ىحه البصاقات العسالء مغ الحرػل عمى العسمة االجشبية الستعساليا ألغخاضيع الذخرية     

العاجمة، وعجم اضصخارىع إلى المجػء إلى الدػق السػازي لذخاء العسمة االجشبية بأسعار عالية ججا ، كسا تسكشػا 
السحمية التي يحتاجػىا ، كسا ساىست في  زيادة مغ إعادة بيع ما لجييع مغ عسمة أجشبية لتػفيخ الديػلة بالعسمة 

 السعخوض مغ العسمة االجشبية في الدػق السػازي وانخفاض اسعار العسمة االجشبية بيحه االسػاق ندبيا .
وأخيخا  ، تسكشت السرارف التجارية مغ خالل مشطػمة السقاصة االلكتخونية والذيكات االلكتخونية مغ      

تسكيغ جسيػر العسالء مغ التعامل بالذيكات بكل سيػلة ويدخ لدجاد التداماتيع، حيث يتع خرع الذيكات 
 الػاردة لمسرارف مغ خالل ىحه السشطػمة بدخعة كبيخة.

لسرارف التجارية بفزل اشتخاكيا في مشطػمة الدػيفت لمحػاالت السرخفية العالسية مغ كسا تسكشت ا     
 تدييل عسميات تحػيل االمػال لدبائشيا ألغخاض العالج والجراسة.

 الجانب العممي 

 اختبار صحة فرضية الدراسة :-1

اقة الجفع اإللكتخوني عمى الختبار صحة فخضية الجراسة القائمة ) يػجج تأثيخ ذو داللة احرائية الستخجام بص
 الحج مغ مذكمة الديػلة في السرارف التجارية الميبية (، تع إجخاء الجراسة السيجانية عمى الشحػ التالي :

 .في مجيشة سخت : عسالء السرارف التجارية دراسةمجتمع ال 3-0
 .مفخده 00لعجد  : عسالء السرارف التجارية في مجيشة سخت دراسةعينة ال 3-9
  SPSSواالعتساد عمى البخنامج االحرائي : تع استخجام االستبانة كأداة تجسيع بيانات  دراسةداة الأ 3-3

 ألغخاض التحميل عمى الشحػ التالي:
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 ( عجد استسارات االستبيان السػزعة0ججول رقع )
 الشدبة السئػية العجد البيان

 %000 00 االستسارات السػزعة
 %20.02 00 االستسارات السدتمسة

 %20.02 00 االستسارات الخاصة بالتحميل
ولمتأكج مغ  ثبات أداة جسع البيانات التي تع المجػء إلييا مغ حيث الجقة واالتداق لمحرػل عمى نفذ الشتائج 
في حالة ما تع استخجاميا مخة أخخى في ضل ضخوف مساثمة أستخجم معامل ألفاكخونباخ كسا ىػ مبيغ بالججول 

 السخفق
 : Cronbach’s Alpha)كرونباخألفا )  

 

 
مسا يجل عمى ثبات أسئمة (. 20 )وىي أكبخ مغ(. (627 يتزح مغ الججول اعاله أن قيسة الفا كخونباخ

 . االستبانة
 

 ( البيانات الجيسػغخافية3رقع ) ججول
 انُسجخ انًئىَخ انعذد اسى انًصرف

 انًصبرف عُُخ انذراسخ

 %99.0 02 انىحذح

 %99.0 02 انىحذح فرع انجبيعخ

 %30.0 00 انزجبرٌ انىطٍُ

 %9.0 00 انجًهىرَخ

 %09.0 00 شًبل إفرَقُب

 %9.0 00 انزجبرح وانزًُُخ

 %000 00 انًجًىع

 انجُس

 %60 24 ركر

 %40 16 اَثً

 000 00 انًجًىع

 انًؤهم انعهًٍ

 %12.5 05 يزىسظ

 %47.5 19 جبيعٍ

 %35.0 14 عبنٍ 

 %5.0 02 أخري

 %100 40 انًجًىع

 انىظُفخ

 %92.5 37 يىظف عبو

Reliability Statistics( 2جدول) 
Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.627 .627 12 
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 %2.5 01 أعًبل حرح

 %5 02 أخري

 40 100% 

، ( % 30.0)عسالء السرخف التجاري بشدبة  تسثمت في أعاله أن أعمى ندبة لمسبحػثيغ  الججولنالحع مغ 
فخيقيا بشدبة إثع مرخف شسال  (،% 99.0)الجامعة بشدبة  فخعالػحجة و الػحجة  يكال مغ مرخفيمييا 

 .  (%9.0بشدبة )مرخفي الجسيػرية والتجارة والتشسية  لعسالءخيخا بمغت اقل ندبة مغ السبحػثيغ أ، و  (09.0%)
مــغ أفــخاد العيشــة ىــع مــغ  (%00)مــغ أفــخاد العيشــة مــغ الــحكػر وأن ( % 20 )أن ويتزــح مــغ الجــجول أيزــا    
 ، وىي ندبة مشصقية لسا تسثمو كل فئة مشيسا بالشدبة لعجد الدكان في الجولة.ناثاإل

ويتزــح مــغ الجــجول فيســا يتعمــق بالسؤىــل العمســي ألفــخاد العيشــة أن أعمــى ندــبة مــغ أفــخاد العيشــة ىــي لحسمــة      
%( ، أما حسمة 30%( ، يمييا في السختبة الثانية حسمة السؤىل العالي بشدبة )00.00امعي إذ بمغت )السؤىل الج

%( لحسمــة 0%( ، أمــا الشدـبة األدنــى فــي عيشـة الجراســة إذ بمغــت )09.00السؤىـل الستػســط فقــج مثمـػا مــا ندــبتو )
 السؤىالت األخخى.

ة يعسمــػن فــي الػضيفــة العامــة ، مســا يجعــل مــغ نتــائج مــغ أفــخاد العيشــ(% 29.00)أن أيزــا يبــيغ  الجــجول و      
لسا يسثمو القصاع العام )الػضيفة العامة ( كشدبة مئػية فـي االقترـاد الميبـي وىـي التـي تـأثخت الجراسة أىسية نطخا 

 بذكل كبيخ بسذكمة الديػلة.
 التحميل الهصفي واختبار الفرضيات -3

الحدابي واالنحخاف السعياري وذلظ لمتعخف عمى االتجاه باستخجام الستػسط  التحميل الػصفي : وأجخي  - أ
 واالىسية الشدبية لعبارات فخضية الجراسة وتختيبيا حدب إجابات الػحجات السبحػثة.

 .وقج جاءت الشتائج كسا ىػ مبيغ بالججاول السخفقة               
 (االحراء الػصفي لعبارات الفخضية االولى0ججول رقع )

 انزفسُر انًزىسظ عجبراد انفرضُخ و
االَحراف 

 انًعُبرٌ

االهًُخ 

 انُسجُخ
 انزررُت

0 
انحصىل عهً انجطبقخ ثسهىنخ يٍ 

 انًصرف
9.0000 

غُر 

 يىافق
0.93209 00.0% 0 

9 
ركهفخ انحصىل عهً انجطبقخ 

 يُخفضخ
 3 %00 0.02900 يىافق 3.0000

3 
َزقبضً انًصرف عًىنخ يُخفضخ 

 عٍ انسحت
 0 %22 0.00203 يحبَذ 3.300

 9 %00 0.00090 يىافق 3.200 اسزخذاو انجطبقخ َقٍ يٍ سرقخ انُقىد 0

 0 %29 0.20090 يىافق 0.000 انجطبقخ آيُخ وسههخ االسزخذاو 0

  %22.3 0.000329 يىافق 3.0200 االجًبنٍ 

بانحخاف  ( 3.465 )يتزح مغ الججول ان قيسة الستػسط الحدابي لجسيع عبارات الفخضية االولى بمغت
%( ما يعشي أن ما يسثل غالبية أفخاد العيشة يػافقػن عمى ما ورد 22.30واىسية ندبية ) 1.070362 )معياري) 

بجسيع عبارات الفخضية االولى مع تبايغ في االىسية الشدبية مغ عبارة الى أخخى . كسا يالحع عجم مػافقة أفخاد 
إللكتخوني وذلظ نطخا لمصمبات الستدايجة مغ قبل العسالء العيشة عمى الديػلة في الحرػل عمى بصاقة الجفع ا

السرارف لمحرػل عمييا )مخاعاة أىسية وتػقيت الخجمة ( مسا أدى الى حاالت االرباك في عسميات تجييد 
 البصاقات وإصجارىا مغ قبل إدارات السرارف التجارية. 
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 ".  امشو وسيمة الحرػل عمييا واستخجاميا الجفع اإللكتخونيبصاقات "   الفرضية االولى:اختبار 

One-Sample T- Test ( 0ججول رقع) 
 Test Value = 3 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

x_1 4.531 39 .000 .46500 .2574 .6726 

 

وىحا يعشي رفس  0.00وىحه القيسة دالة إحرائيا ، وىي أقل مغ P=.000مغ خالل الججول نالحع قيسة 
 .امشو وسيمة الحرػل عمييا واستخجاميا الجفع اإللكتخونيبصاقات الفخضية الرفخية وقبػل الفخضية البجيمة . "  

 ( االحراء الػصفي لعبارات الفخضية الثانية2ججول رقع )

 انزفسُر انًزىسظ عجبراد انفرضُخ و
االَحراف 

 انًعُبرٌ

االهً

َخ 

 انُسجُخ

انزررُ

 ة

0 
انجطبقخ رًكٍ يسزخذيُهب يٍ 

 انحصىل عهً انُقىد  ثسرعخ
 0.00922 يىافق 3.200

02 

% 
3 

9 
اسزخذاو انجطبقخ ًَكٍ يٍ انحصىل 

 عهً انُقىد فٍ أٌ وقذ
 0.33202 يىافق 3.000

22.0

% 
0 

 0.900 اسزخذاو انجطبقخ َىفر وقذ انسثىٌ 3
يىافق 

 ثشذح
0.90000 

20.0

% 
0 

0 
اسزخذاو انجطبقخ ثذَم نهُقىد 

 وانشُكبد
 0 %20 0120200 يحبَذ 3.000

0 
اسزخذاو انجطبقخ َخىل أٌ شخص 

 ثبنسحت
 9 %20 0.00900 يىافق 0.000

 0.02900 يىافق 3.090 االجًبنٍ 
00.0

% 
 

( وبانحخاف معياري 3.090)يتزح مغ الججول أن قيسة الستػسط الحدابي ألفخاد عيشة الجراسة بمغت 
%( ما يعشي أن غالبية أفخاد العيشة يػافقػن عمى ما ورد بجسيع عبارات 00.00( وأىسية ندبية )0.02900)

 الفخضية الثانية . مع وجػد تبايغ في االىسية الشدبية مغ عبارة الى أخخى .
 "  الشقجيةبجيل عغ الديػلة الجفع اإللكتخوني بصاقة "  الفرضية الثانية:اختبار 

two-Sample Test ( 0ججول رقع) 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

x_2 5.498 39 .000 .64000 .4046 .8754 

 

وىحا يعشي رفس  0.00وىحه القيسة دالة إحرائيا ، وىي أقل مغ  P=.000مغ خالل الججول نالحع قيسة
 "  بجيل عغ الديػلة الشقجية الجفع اإللكتخونيبصاقة "  :الفخضية الرفخية وقبػل الفخضية البجيمة  
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 ( االحراء الػصفي لعبارات الفخضية الثالثة   2ججول رقع )

 انزفسُر انًزىسظ عجبراد انفرضُخ و
االَحراف 

 انًعُبرٌ

االهً

َخ 

 انُسجُخ

 انزررُت

0 
شراء انسهع وانخذيبد َزى يٍ خالل 

 ثطبقخ انذفع اإلنكزروٍَ
 0 %20 0.00032 يىافق 0.000

9 
انشراء ثىاسطخ انجطبقخ ال َزررت 

 عهُخ زَبدح فٍ االسعبر
 9 %02 0.32000 يحبَذ 9.200

  %00 0.000900 يىافق 3.000 االجًبنٍ 

( وانحخاف معياري 3.000قيسة الستػسط الحدابي ألفخاد عيشة الجراسة بمغت )يتزح مغ الججول أن 
%( ما يعشي أن غالبية أفخاد العيشة يػافقػن عمى ما ورد بجسيع عبارات 00( وأىسية ندبية )0.000900)

حػل الفخضية الثالثة. مع وجػد تبايغ في االىسية الشدبية مغ عبارة الى أخخى. ويالحع أن إجابات االفخاد 
ارتفاع اسعار الدمع التي يتع شخاؤىا بػاسصة البصاقة كانت محايجة ، ويعمل ذلظ لكػن الفخق في االرتفاع بيغ 
عسميتي الذخاء نقجا أو بالبصاقة غيخ مجرك أو بسعشى أصح مقبػل اضصخاري نطخا لشػعية الخجمة السدتفاد مشيا 

 الذخاء لمدمع والخجمات .العسيل )خجمة مخضية( وبالتالي تعػض الفخق بيغ عسميتي 
 "بجيل لذخاء الدمع والخجمات بأسعار مشاسبة الجفع اإللكتخونيبصاقة "الفرضية الثالثة:اختبار 

three-Sample Test   (2ججول رقع ) 
 Test Value = 3 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

x_3 3.801 39 .000 .50000 .2339 .7661 

 

وىحا يعشي رفس  0.00وىحه القيسة دالة إحرائيا، وىي أقل مغ P=.000مغ خالل الججول نالحع قيسة
 .بجيل لذخاء الدمع والخجمات بأسعار مشاسبة الجفع اإللكتخونيبصاقة الفخضية الرفخية وقبػل الفخضية 

 النتائج:-4
الجفع اإللكتخوني عمى نصاق واسع وأشسل مغ ذي قبل إال أن ىشاك بصاقات استخجام رغع انتذار  -أ

صعػبات في الحرػل عمييا وامتالكيا نطخا لإلشكاليات السراحبة لعسميات اإلصجار مغ قبل 
  السرارف التجارية. 

 رائيا . الجفع اإللكتخوني سيمة االستخجام وأمشة ومشخفزة التكاليف، وىي نتيجة دالة إحبصاقات   -ب

تتعجد صػر استخجامات بصاقات الجفع اإللكتخوني مغ الحرػل عمى الشقجية وبتخػيل أشخاص اخخون  - ج
بالدحب االمخ الحي يؤكج وجػد وعي مرخفي لجى جسيػر العسالء واستعساليا كبجيل لمشقػد، وىحه 

 الشتيجة دالة احرائيا .

رػل عمى الخجمات السختمفة، مسا يجل عمى تدتخجم بصاقات الجفع االلكتخوني في شخاء الدمع والح -د
  القبػل العام ليا كػسيمة دفع بجيمة عغ الشقػد.

إجابات االفخاد حػل ارتفاع اسعار الدمع التي يتع شخاؤىا بػاسصة البصاقة كانت محايجة ، ويعمل ذلظ  -ه
أصح مقبػل اضصخاري لكػن الفخق في االرتفاع بيغ عسميتي الذخاء نقجا أو بالبصاقة غيخ مجرك أو بسعشى 
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نطخا لشػعية الخجمة السدتفاد مشيا العسيل )خجمة مخضية( وبالتالي تعػض الفخق بيغ عسميتي الذخاء لمدمع 
 والخجمات.

تسكشت السرارف التجارية خالل فتخة وجيدة مغ إدخال تكشػلػجيا السرارف الستقجمة بأدواتيا السختمفة،  -و
سيتيا لجسيػر عسالئيا فمع تجج صعػبة في تدػيقيا، وذلظ كشتيجة كسا تسكشت مغ رفع الػعي السرخفي بأى

 مباشخة لسذكمة الديػلة، االمخ الحي دفع جسيػر العسالء إلى قبػليا لمتخفيف مغ حجة أزمة الديػلة.
تذيخ الشتائج أعاله إلى وجػد أثخ كبيخ لبصاقات الجفع االلكتخوني عمى التخفيف مغ حجة مذكمة  -ز

 ىحا األثخ في استعسال ىحه البصاقات كبجيل لمشقػد في عسميات البيع والذخاء والدحب. الديػلة، ويتسثل

 التهصيات:-0
عشجما تعرف األزمات بالجول تتخك أثار سيئة عمى مشاحي الحياة االجتساعية واالقترادية والدياسية واألمشية  

 ليميا والتعاير معيا.، ما يدتجعي األمخ كال فيسا يخرو خمق الدبل الكفيمة الحتػائيا وتح
فسذكمة الديػلة في ليبيا تفاقست تباعا عمى مجى الدشػات الساضية ماححى بالقصاع السرخفي كجية      

مدؤولة أخح السػضػع عمى محسل الجج فكان االتجاه نحػ التكشػلػجيا الحجيثة لجعع الشذاط السرخفي لسا ليا 
 واالختشاقات السراحبة لمعسل السرخفي التقميجي. مغ أثخ ايجابي في معالجة العجيج مغ االشكاليات

 وبشاء عمى ما تػصمت اليو الجراسة مغ نتائج تػصي باالتي:
 ليا لسا اإللكتخوني الجفع بصاقات عمى الحرػل في اإلسخاع دون  تحػل التي الرعػبات كافة تحليل -أ

 .التجارية بالسرارف الديػلة مذكمة تفاقع مغ الحج في مجرك شأن مغ
العسل عمى خمق آليو لتػفيخ الديػلة الشقجية ألصحاب السحال التجارية حتى ال يؤدي حخمانيع مغ   -ب

 الديػلة إلى زيادة االسعار عمى الدمع السباعة بػاسصة بصاقات الجفع االلكتخوني.

 الحث عمى إقامة الجورات التجريبية بالجاخل والخارج ما أمكغ ذلظ الستيعاب التكشػلػجيا الحجيثة-ج
 السصبقة في السجال السرخفي .

 السػاكبة السدتسخة ألخخ التصػرات السراحبة لتكشػلػجيا الشذاط السرخفي. -د 

السحافطة عمى ما أنجد فيسا يتعمق ببصاقات الجفع اإللكتخوني األمخ الحي يداىع بذكل كبيخ في  - ه
 تدخيع التقجم التكشػلػجي في القصاع السرخفي.

 المراجع
 االسكشجرية. ،أمغ الحكػمة االلكتخونية (9000، مشيخ دمحم، الجشيبيي، مسجوح دمحم)الجشبييي -
تقييع خجمات بصاقات الجفع اإللكتخوني خارج السرارف في  .الذخيف؛ أميخة دمحم احسج؛ أسامة أحسج إبخاىيع -

 .جامعة الدػدان لمعمػم والتكشػلػجيا .PhD Thesis .2016 .الدػدان
 اقتراديات الشقػد والبشػك  (، 9002يع،)، اشخف ابخاىعصية -
 .9002(، التجارة االلكتخونية جامعة الدرقاء، 9002كتانة، خيخي مرصفي، ) -
(، الريخفة االلكتخونية وأثخىا فى جحب  9002دمحم حسج محسػد، )  - مذخف، دمحم، القحافي أحسج أبكخ: -

  :http://repository.sustech.edu/handle/123456789/10546URIالػدائع السحمية، 
 (، أمغ الحكػمة االلكتخونية،  الجار الجامعية_ تايشذ سابقا. 9000إبخاىيع، خالج مسجوح )  -
 الشقػد والبشػك، عسخ محسػد، العبيجي -

http://repository.sustech.edu/handle/123456789/10546
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دار الفكخ  ،بصاقات االئتسان بيغ الػضع القانػني والسرخفي والتأىيل الفقي(، 9009ػان)، رضغشيسي  -
 الجامعي.

(، اثخ الريخفة االلكتخونية  9009اشخاقة عبج الحافع حدغ خصاب، )   – مذخف مرصفى الجدولى: ،دمحم -
 :URIفي السرارف الدػدانية في ضل تحخيخ الخجمات السرخفية، 

http://repository.sustech.edu/handle/123456789/1684 
(، العػامل السؤثخة عمى تبشي الريخفة االلكتخونية مغ وجية نطخ االدارة  9000عبجاليادي مدعػدي، )   -

 .00جمة الباحث العجد حالة عيشة مغ البشػك التجارية الشذصة بالجدائخ، م:  البشكية
  _www.eani libgc.comالشتائج الستختبة عمي االزمة السالية االقترادية _اقتراد الميبي -

م     2/02/9002آلة الرخاف االلي، تاريخ الجخػل  مػقع ويكيبيجيا السػسػعة الحخة، -
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%A2%D

9%84%D9%8A 
 تصار دمحم مشرف، الشطام السرخفي الجدائخي والريخفة اإللكتخونية، مجمة العمػم االندانية -
م 02/02/9002وسائل الجفع االلكتخوني، مػقع مػضػع، تاريخ الجخػل  -

https://mawdoo3.com/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7

%D%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84

9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9. 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%A2%D9%84%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 المالحق:

 ---------------------------------اسع السرخف

 

 الجشذ 
                           ذكخ انثى 

 

 السؤىل العمسي 
   معيج                   جامعي           عالي                   أخخي------------- 

 
 الػضيفة 
  ػضف في القصاع العام  م     مػضف في قصاع خاص     أعسال حخة  أخخي............. 
 
غيخ مػافق  الفقخة م

 بذجة
غيخ 
 مػافق

مػافق  مػافق محايج
 بذجة

 امشو وسيمة الحرػل عمييا واستخجاميا السرخفية االلكتخونيةبصاقات الدحب 
      بصاقة بديػلة مغ السرخفالالحرػل عمى  يتع -0
      مشخفزة بصاقةال عمى الحرػل تكمفة -9
 عسميات نتيجة مشخفزة السرخف عسػلة تعج -3

  الدحب
     

الشقػد او  سخقة عجم يزسغ بصاقةال استخجام -0
 ضياعيا

     

      االستخجام وسيمة امشو البصاقة -0
 عغ الديػلة الشقجية بجيلالدحب السرخفية اإللكتخونية بصاقة 

 بصاقة تسكغ مغ الحرػل عمى الشقػد بذكلال -2
 أسخع مغ األسمػب التقميجي

     

 الشقػد عمى الحرػل مغ يسكغ بصاقةال استخجام -0

 وقت أي في
     

 لمحىاب الالزم الػقت يػفخ بصاقةال استخجام -2
 الشقػد وسحب لمسرخف

     

      والذيكات لمشقػد متصػر بجيل تعج بصاقةال -2
 شخز اي تخػيل إلى بصاقةال استخجام يؤدي -00

 الشقػد بدحب
     

 بجيل لذخاء الدمع والخجمات بأسعار مشاسبة الدحب السرخفية اإللكتخونيةبصاقة 
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      يسكغ مغ شخاء الدمع والخجمات بصاقةال استخجام -00
بصاقة ال يتختب عميو زيادة كبيخة  في الاستخجام  -09

 اسعار الدمع السذتخات
     

 
 قائسة بأسساء السحكسيغ:

 الجرجة العمسية االسع م
 استاذ مداعج بقدع ادارة االعسال د. عمي مفتاح البخيذشي -0
 محاضخ بقدع التسػيل والسرارف ابخاىيع دمحم عبجالكخيع . أ -9
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Abstract 

In this study, the researchers sought to analyze the effect of the debit card on 

reducing the problem of liquidity in Libya. The researchers used the questionnaire 

form to identify the opinions of the sample of 40 members. The study included three 

hypotheses that the debit card is easy to obtain, and that the debit card enables its 

users to obtain cash, and it is used by the public in the purchase of goods and 

services. The study concluded that, the debit card is easy to use from the public at 

different levels of education, but is not very easy to obtain from banks, also it has a 

low cost and safe and used by the public in cash withdrawals, and Buy as an 

alternative to money. 

 


