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السمخص
ىجفت الجراسة إلى حرخ وبيان السذاكل والتحجيات التي تؾاجو فخض الزخيبة عمى معامالت التجارة
االلكتخونية في ليبيا ومحاولة اقتخاح بعض الحمؾل لعالجيا ،ولتحقيق ىجف الجراسة تؼ ترسيؼ صحيفة استبيان
وزعت عمى فئة فاحري ومؾعفي الزخائب بإدارة ضخائب طخابمذ ،واستخجم السشيج الؾصفي التحميمي في

تحميل البيانات ،باإلضافة إلى إجخاء بعض االختبارات اإلحرائية في تحميل واختبار فخضيات الجراسة،
واستشتجت الجراسة بأن ىشاك العجيج مؽ الرعؾبات والتحجيات التي تؾاجو فخض الزخيبة عمى معامالت التجارة
االلكتخونية في ليبيا ،مشيا عجم مالئسة التذخيع الزخيبي الحالي وعجم تؾافقو مع السعالجة الزخيبية لسعامالت
التجارة االلكتخونية وعجم قجرة اإلدارة الزخيبية بؾضعيا الحالي عمى حرخ وفحص وتحريل الزخيبة عمى
السعامالت التجارية االلكتخونية ،وعجم تؾفخ أدلة اإلثبات والسدتشجات الستعمقة بيحه التجارة ،وصعؾبة حرخ

وتحجيج عائجات التجارة االلكتخونية باعتبار أن جدء كبيخ مشيا غيخ مشغؾرة ،وكحلػ عجم وجؾد اتفاقيات دولية
لتالفي االزدواج الزخيبي في حال إخزاع السعامالت التجارية االلكتخونية لمزخيبة ،ووجؾد فجؾة مفاىيسية لفيؼ
مفخدات معامالت التجارة االلكتخونية.

 -0السقدمة:
إن إىسال الزخيبة عمى معامالت التجارة االلكتخونية أو إعفاؤىا مؽ الزخائب مع إخزاع معامالت التجارة
التقميجية لمزخيبة سؾف يؤدي إلى اإلخالل بسبجأ العجالة الزخيبية ،وىؾ احج السبادي األساسية لفخض الزخائب
أو اإلعفاء مشيا أو تعجيميا.
كسا أن الرعؾبات والتحجيات التي تؾاجو فخض الزخائب عمى معامالت التجارة االلكتخونية سؾاء عشج الحرخ
أو الفحص الزخيبي ،ال يجب أن تقف حائال أمام إخزاع صفقات التجارة االلكتخونية ،حيث يسكؽ مخاعاة
خرؾصية التجارة االلكتخونية وذلػ بؾضع شخوط وأسذ خاصة متعمقة بالشساذج والسدتشجات واإلق اخرات
السختبظة بخزؾع السعامالت التي تتؼ بؾسائل التجارة االلكتخونية لمزخيبة.
إن فخض الزخيبة عمى معامالت التجارة االلكتخونية مبك اُخ سيتيح لإلدارة الزخيبية اكتداب الخبخة مؽ الؾاقع
العسمي وعخض السذاكل والرعؾبات أمام تحريل ىحا الشؾع مؽ الزخائب أوالً بأول أمام السدئؾلؾن لجراستيا
واتخاذ ما يمدم بذأنيا مؽ إجخاءات.
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لحلػ فإن ىحه الجراسة محاولة مؽ الباحث لسعخفة الرعؾبات والتحجيات التي تؾاجو فخض الزخيبة عمى
معامالت التجارة االلكتخونية في ليبيا ،واقتخاح الحمؾل والدبل لسحاولة عالجيا.

 -8الدراسات الدابقة:
استعخضت مجسؾعة مؽ الجراسات الدابقة مؾضؾع الزخائب عمى معامالت التجارة االلكتخونية بيجف اقتخاح
ا لحمؾل السشاسبة مؽ أجل تظبيق الزخيبة عمى الرفقات التي تتؼ مؽ خالل التجارة االلكتخونية ومؽ ىحه
الجراسات ما يمي:
دراسة عبد (،)8102بعشهان " اثر التجارة االلكترونية في فرض الزرائب"
ىجفت الجراسة إلى بيان أثخ التجارة االلكتخونية في فخض الزخائب ،وأىؼ نتائج الجراسة ،افتقار البشية السالية
والشقجية السشاسبة لتدييل عسميات الجفع والتدؾيات الشاجسة عؽ التعامالت في التجارة االلكتخونية ،وقمة الكادر

الؾعيفي الزخيبي القادر عمى التعامل مع التجارة االلكتخونية والتظبيقات التقشية الحجيثة في عل غياب

الذيادات التقشية العاممة في ىحا السجال مؽ جية ،وعجم تظؾيخ قابميات العامميؽ في الزخيبة مؽ جية أخخى
عبخ إشخاكيؼ في دورات تجريبية في ىحا السجال.
دراسة عزوز ( ،)8102بعشهان "جباية السعامالت االلكترونية – السذاكل والحمهل.

ىجفت الجراسة إلى محاولة التعخف عمى السذاكل والتحجيات التي تؾاجو إثبات التعامالت والعقؾد والتحجيات التي
تؾاجو فخض الزخيبة عمى معامالت التجارة االلكتخونية ،واقتخاح بعض الحمؾل لسعالجة تمػ السذاكل
والتحجيات ،واستخجمت الجراسة السشيج االستشباطي التحميمي لتحقيق أىجافيا ،واستشتجت بأن ىشاك مذاكل عجيجة

أىسيا مذكمة إخزاع ىحه السعامالت الخقسية إلى قؾاعج وإجخاءات الجباية ابتجاء مؽ تحجيج الؾعاء إلى غاية
التحريل الفعمي ليا ،كسا أن ىشاك جدء كبيخ مؽ التجارة االلكتخونية تعتبخ تجارة غيخ مشغؾرة يرعب حرخىا
وتحجيجىا.
دراسة عبد الغفار( ،)8102بعشهان" السعالجة الزريبية لمرفقات التي تتم من خالل التجارة االلكترونية"
ىجفت الجراسة إلى إبخاز أىؼ السذكالت التي تؾاجو السعالجة الزخيبية لمرفقات التي تتؼ مؽ خالل التجارة
االلكتخونية ،وقج تؾصمت الجراسة إلى اكتذاف مجسؾعة مؽ التحجيات والسذاكل التي تؾاجو فخض الزخيبة عمى

معامالت التجارة االلكتخونية مشيا:

 صعؾبة حرخ مجتسع السسؾليؽ عبخ االنتخنت مسا يؤدى إلى عجم تؾفخ األدلة التي عمى أساسيا تقؾممرمحة الزخائب بإتسام عسمية التحاسب الزخيبي.
 -عجم وجؾد أساليب حرخ ضخيبية متظؾرة تسكؽ مرمحة الزخائب مؽ فحص وربط الزخيبة عمى مثل ىحه

الرفقات.

 عجم تحقق العجالة الزخيبية لخزؾع معامالت التجارة التقميجية لمزخيبة. -عجم تؾفخ أدلة اإلثبات السادية السمسؾسة.
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دراسة الفكي ( ،)8108بعشهان " أثر التجارة االلكترونية عمى تطهر التحاسب الزريبي في الدهدان"
ىجفت الجراسة إلى تحجيج مجى تأثيخ التجارة االلكتخونية عمى نغؼ السحاسبة الزخيبية ،كسا ىجفت إلى دراسة
إمكانية تظؾيخ الشغام الزخيبي الحالي بسا يجعمو ذا كفاءة مشاسبة بحيث يربح قاد اًر عمى مؾاكبة سخعة انتذار
التجارة الزخيبية ،ووضع مقتخحات عسمية إليجاد بيئة محاسبية وتشغيسية لمتجارة االلكتخونية ،واعتسجت الجراسة

في تحقيق أىجافيا عمى السشيج االستشباطي والسشيج الؾصفي التحميمي ،وتؾصمت الجراسة إلى أن اختفاء الؾثائق
الؾرقية واالنفرال السكاني والسشتجات الخقسية غيخ السمسؾسة وعجم إمكانية تحجيج اليؾية يعج عمى قائسة السذاكل
والتحجيات التي تؾاجو الشغام الزخيبي الدؾداني في مجال التجارة االلكتخونية.

 -3مذكمة الدراسة:
تتسثل مذكمة الجراسة في بيان السذاكل والتحجيات التي تؾاجو فخض الزخيبة عمى معامالت التجارة االلكتخونية

في ليبيا ،وبالتالي فأن ىحه الجراسة تحاول اإلجابة عمى التداؤل التالي:

ما هي أهم السذاكل والتحديات التي تهاجه فرض الزرائب عمى معامالت التجارة االلكترونية في ليبيا؟

 -2أهداف الدراسة:
تيجف الجراسة إلى تحقيق اآلتي:
 بيان مفيؾم التجارة االلكتخونية وخرائريا ومتظمباتيا. -التعخف عمى واقع التجارة االلكتخونية في ليبيا.

 التعخف عمى الرعؾبات والتحجيات التي تؾاجو إخزاع معامالت التجارة االلكتخونية لمزخيبة في ليبيا. -اقتخاح الحمؾل والدبل التي تكفل تظبيق الزخيبة عمى معامالت التجارة االلكتخونية في ليبيا.

 -2فرضيات الدراسة:
الفرضية الرفرية

H0

" ال تؾجج مذاكل وتحجيات تؾاجو فخض الزخيبة عمى معامالت التجارة االلكتخونية في ليبيا"
الفرضية البديمة H1
" ىشاك مذاكل وتحجيات تؾاجو فخض الزخيبة عمى معامالت التجارة االلكتخونية في ليبيا"

 -2أهسية الدراسة:
تكسؽ أىسية الجراسة في اآلتي :
 - 1الجراسة تعالج مؾضؾعاً حيؾياً بالشدبة لإلدارة الزخيبية في ليبيا ،خرؾصاً انو حدب  -عمؼ الباحث ال
تؾجج دراسة سابقة تشاولت مؾضؾع الزخيبة عمى معامالت التجارة االلكتخونية في ليبيا.

 -2تكسؽ أىسية الجراسة بتحجيجىا السذاكل والتحجيات التي تؾاجو فخض الزخيبة عمى معامالت التجارة
االلكتخونية في ليبيا واقتخاح الحمؾل لسعالجتيا.

221

icetr.elmergib.edu.ly

الزرائب عمى معامالت التجارة االلكترونية

د .مدعؾد دمحم امخيؾد

قدؼ السحاسبة – كمية السحاسبة /جامعة غخيان

 -7مشهجية الدراسة:
لتحقيق أىجاف الجراسة فقج اعتسجت الجراسة عمى مشيجيؽ ىسا :
ا – السشيج االستقخائي وذلػ مؽ خالل عخض وتحميل واستقخاء السخاجع ذات الرمة بسؾضؾع الجراسة .
 – 2السننشيج الؾصننفي التحميمنني  ،وذلننػ مننؽ خننالل تحميننل إجابننات فاحرنني ومننؾعفي الز نخائب السذنناركيؽ فنني
الجراسة والتي تؼ جسعيا مؽ خالل قائسة االستبيان في الجراسة السيجانية .

 -2اإلطار الشظري لمدراسة:
أوال -مفيؾم الزخيبة:
كان مؽ نتيجة تظؾر مفيؾم الزخيبة أن تعجدت مفاىيسيا التي أوردىا عمساء السالية العامة في شأنيا ،غيخ أن

جؾىخ ىحه التعخيفات يكاد يكؾن واحجاً ،رغؼ تعجد األىجاف الزخيبية في األننغسنة السختمفة.
وأجسعت معغؼ التعخيفات الخاصة بالزخيبة عمى أنيا:

"مبمغ نقجي تفخضو الجولة أو الييئات التابعة ليا عمى السكمفيؽ؛ وفقاً لسقجرتيؼ التكمفية جب اًخ ،وبذكل نيائي
ودون مقابل وفق تذخيع ضخيبي محجد ،بيجف السداىسة في تغظية نفقات الجولة السختمفة وتحقيق بعض
األىجاف االقترادية واالجتسناعية التي تدعى الجولة لمؾصؾل إلييا "(إمخيؾد)12 :2018 ،

ثانيا-أركان الزريبة:
مؽ التعخيف الدابق لمزخيبة يسكؽ تحجيج األركان األساسية التي تتسيد بيا ،وىي:
 الزريبة تفرض وتحرل بذكل نقدي:يجفع السسؾل أو السكمف الزخيبة في صؾرة مبمغ مالي ،باعتبار أن الرفة الشقجية لمزخائب ىي األكثنخ شيؾعاً
في العرخ الحجيث ،كسا أن ىحا األمخ يسيد الزخيبة عؽ االلتدامات األخخى التي قج تكؾن مفخوضة عمى
األفخاد ،وتؤدى في شكل خجمات .
 الزريبة فريزة إلزامية:إن السسؾل ممدم بأداء الزخيبة في السؾعج الحي يحجده التذخيع الزخيبي وال يسكؽ لو أن يتشرل مشيا ،كسا أن
لمجولة أن تحرل عمى الزخيبة التي تدتحق ليا بكافة الؾسائل الجبخية كالحجد اإلداري ،وىحا ما يسيد الزخيبة
عؽ السبالغ التي تؤدى لمجولة برفة اختيارية ،مثل التبخعات.
– تؤدى الزريبة لمدولة:
تعتبخ الجولة صاحبة الدمظة والديادة ،وبحلػ فالزخيبة تسثل إي نخادات سيادية ليا ،ومؽ ثؼ فإنيا تقؾم بدؽ

القؾانيؽ والتذخيعات وتزع القؾاعج السحجدة التي تدخي عمى كافة األفخاد دون تسييد.
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 الزريبة تفرض عمى السسهلين:السسؾلؾن ىؼ السكمفؾن بجفع الزخائب قانؾناً ،وىؼ جسيع األشخاص الظبيعييؽ واالعتبارييؽ سؾاء كانؾا أفخاداً أو
جساعات عمى شكل ىيئات أو شخكات أو شخكاء ،سؾاء كانؾا مؽ رعايا الجولة أو مؽ رعايا دول آخنخي يقيسؾن

بيا.

– الزريبة تدفع وفقا لسقدرة السكمفين:
يتؼ فخض الزخيبة عمى السكمفيؽ (السسؾليؽ) بسا يتشاسب مع مقجرتيؼ السالية واعتسناداً عمى ما يحققو السكمف

مؽ دخل؛ وىحا ما نادى بو آدم سسيت بقاعجة (العجالة الزخيبية) أي أن يدعى كل أعزاء السجتسع في تحسل
أعباء الجولة تبعاً لسقجرتيؼ الشدبية عمى الجفع.
 -الزريبة تدفع برفة نهائية:

ليذ لمسسؾل الحق في استخداد السبالغ التي دفعيا إلى خدانة الجولة كزخيبة ،كسا أنو ليذ لو الحق بالسظالبة
بعؾائج عؽ ىحه السبالغ ،طالسا أن ربط الزخيبة وتحريميا قج تؼ وفقاً لإلجخاءات القانؾنية الدميسة.
– الزريبة تدفع دون مقابل مباشر:
أي أن السسؾل يجفع الزخيبة دون أن يشتغخ مقابالً مادياً معيشاً مؽ الجولة ،ولكشو يجفعيا مداىسة مشو في

التكاليف والشفقات العامة لمجولة باعتباره أحج أفخاد السجتسع.

– الزريبة تفرض من أجل السداهسة في تغطية الشفقات العامة:
الزخيبة تفخض مؽ أجل السداىسة في تغظية الشفقات العامة الخاصة بالسحافغة عمى األمؽ ،والخجمات التي

تقجميا مخافق الجولة التي تتحسميا الخديشة العامة ليا ،كحلػ لتحقيق مجسؾعة مؽ األىجاف االقترادية
واالجتسناعية.
ثالثا -القهاعد األساسية لمزريبة:
تعج الزخيبة حقاً مذخوعاً لمجولة في ذمة السسؾل سؾاء أكان شخري ًة عادي ًة أو شخرية اعتبارية ،ومبخر ىحه
الذخعية والحق أن السذخع الزخيبي عشج سشو لمقؾانيؽ والتذخيعات الزخيبية البج لو مؽ األخح بقؾاعج في غاية
األىسية بعيؽ االعتبار والتي تذكل األساس التقميجي لمزخيبة ،وىحه القؾاعج األساسية وضعيا "آدم سسيت" التي

تعج أىؼ أسذ الشغام الزخيبي الجيج ضسؽ كتاب (ثخوة األمؼ ،)1976 ،لحلػ تعتبخ ىحه القؾاعج السبادئ التي
تمتدم بيا الجولة عشج وضع التشغيؼ الفشي لمزخيبة ،وتتسثل ىحه القؾاعج في اآلتي:
 - 1قاعجة العجالة الزخيبية:
وتعش ي أن يداىؼ كل فخد مؽ أفخاد السجتسع في تحسل أعباء الزخيبة وذلػ حدب مقجرتو التكميفية ،ولتحقيق
العجالة الزخيبية يجب مخاعاة السعاييخ التالية:
أ  -معيار عسهمية الزريبة :وىؾ أن تفخض الزخيبة عمى كافة األشخاص السقيسنيؽ بالجولنة بغنض الشغنخ عنؽ

مؾقع أمؾاليؼ أو مكان مداولة نذاطيؼ ،وىحا ما يعخف بالعسؾمية الذخرنية لمزنخيبة ،كسنا تفنخض الزنخيبة عمنى
كافة األمؾال الؾاقعة داخل الجولة وىؾ ما يعخف بالعسؾمية السادية لمزخيبة.
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خعننني الزن نخيبة عنننخوف السسنننؾل
ب  -شخرييييية الزييييريبة :تحقيقن ناً لمعجالنننة الزن نخيبة يجنننب أن ت ا

السعيذننية والذخرننية السحيظننة بننو ،كإعفن نناء الحننج األدنننى الننالزم لمسعيذننة واإلعفنناءات التنني تقننخر

لألعباء العائمية.
ج – مراعيياة مبييدأ السديياواة فييي التزييحية بييين أف يراد السجتسييع :بحيننث يكننؾن اإلحدنناس بعننبء

الزنخيبة متدناوياً بالشدنبة لجسينع أفنخاد السجتسنع ولتحقينق ذلنػ يسكنؽ اسنتخجام األسنعار الترناعجية
لمزخيبة أي كمسا زاد الجخل زادت الزخيبة عمينو.

د – مشع حدوث االزدواج الزريبي :أي يجب عمى السذنخع الزنخيبي عنجم تذنخيع ضنخائب تنؤدي

بننالسسؾل بننأن يمتنندم بننجفع الز نخيبة أكث ننخ مننؽ م نخة عننؽ نفننذ الننجخل ونفننذ السننجة ،بسعشننى تجشننب"
االزدواج الزخيبي "
 -8قاعيييدة اليقيييين :ويعش نني ذل ننػ أن تك ننؾن الزن نخيبة معخوف ننة ومح ننجدة عم ننى س ننبيل اليق ننيؽ ل ننجى

السسؾل ،بحيث يسكؽ لمسسؾل أن يعخف بالتحجيج كل ما يتعمق بالزخيبة السكمنف بنجفعيا منؽ حينث
ماىيتيا وسعخىا وطخيقة ربظيا ،وكيفية التغمؼ مشيا في حالة عنجم اقتشاعنو بينا وشنعؾره بننأنيا أكثننخ
مسا يجب ،ومؾاعيج وكيفية دفعيا ،وكافة األحكام الستعمقة بيا.
 -3قاعييدة السالئسيية :ويقرننج بسالئسننة الز نخيبة أن تننالءم عننخوف السسننؾل الذخرننية ،حيننث يننتؼ
تشغن ننيؼ أحكن ننام الز ن نخيبة بظخيقن ننة تالئن ننؼ عن ننخوف السسن ننؾل الذخرن ننية ،خاصن ننة فيسن ننا يتعمن ننق بسؾعن ننج
وإج نخاءات وطخيقننة تحرننيميا ،وغيخىننا مننؽ األمننؾر التنني مننؽ شننأنيا أن تؾطننج العالقننة بننيؽ السسننؾل

واإلدارة الزخيبية.

 - 2قاعدة االقتراد :ويقرج بيا الججوى االقترادية لعسمية ربط وتحريل الزخيبة ،أي أن يتؼ

تشغيؼ أحكام الزخيبة بحيث تكؾن نفقات ربط وتحريل الزخيبة التي تشفحىا اإلدارة الزخيبية ىي
نفقات بديظة مقارنة بالسبالغ السحرمة مؽ الزخيبة.
إن التفاعل البشاء بيؽ ىحه القؾاعج تجعل السسؾل يذعخ بحقيقة التذخيعات الزخيبية ،فعشجما تفخض الزخيبة

عمى جسيع األشخاص ووفقاً لسقجرتيؼ التكميفية وعمى جسيع األمؾال داخل الجولة ،وعشجما يكؾن السسؾل عمى عمؼ
بسقجار الزخيبة التي سيجفعيا ،ومتي يجب عمينو دفعيا ،وعشجما يتالءم مؾعج دفعيا مع مقجرتو عمى الجفع
باإلضافة إلى احداسو باالستفادة مؽ الخجمات التي تقجميا الجولة لسؾاطشييا ،فإن السسؾل ال يسانع مؽ دفع ما
يدتحق عمينو مؽ ضخائب بكل قشاعة.
رابعا -مفههم التجارة االلكترونية:
تعتبخ التجارة االلكتخونية احج روافج ثؾرة السعمؾمات وىي نتيجة مباشخة لمشسؾ الدخيع والستظؾر في استخجام شبكة
االنتخنت الجولية ،كسا أنيا تعج احج الخكائد األساسية لمشسؾ االقترادي في معغؼ دول العالؼ في القخن الحادي

والعذخيؽ.
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التجارة االلكتخونية ىي التي يتؼ بسؾجبيا تبادل الدمع والخجمات عؽ طخيق إبخام معغؼ الرفقات أوكميا مؽ
خالل وسائل الكتخونية عبخ شبكة االنتخنت ،أي أن مجسؾعة متكاممة مؽ عسميات إنتاج وتؾزيع وتدؾيق وبيع

السشتجات يكؾن باستخجام الؾسائل االلكتخونية (حساد)7 :2003 ،

كسننا تعننخف التجننارة االلكتخونيننة بأنيننا تشفيننح كننل مننا يترننل بعسميننات شنخاء وبيننع الدننمع والخننجمات والسعمؾمننات عبننخ

شبكة االنتخنت ،والذبكات العالسية األخخى وتذسل في ذلػ (عبج الغفار)22 :2004 ،
 اإلعالنات عمى الدمع والخجمات. السعمؾمات عؽ الدمع والخجمات. التفاعل والتفاوض مع البائع والسذتخي. عقج الرفقات وإبخام العقؾد. -سجاد االلتدامات السالية.

 عسميات تؾزيع وتدميؼ الدمع ومتابعة اإلجخاءات. الجعؼ الفشي لمدمع التي يذتخييا العسالء.خامدا -خرائص التجارة االلكترونية:
تتسيد التجارة االلكتخونية بسجسؾعة مؽ الخرائص تتسثل فيسا يمي:
 -1الظبيعة الذاسعة لمذبكات العالسية الخقسية مثل االنتخنت.
 -2سخعة وسيؾلة تشفيح ومعالجة العسميات التجارية.

 -3الديؾلة التي يسكؽ بيا تغييخ السدتشجات الخقسية أو إلغاؤىا دون اثار جانبية.

 -4قخصشة السشتجات االلكتخونية مثل بخامج الكسبيؾتخ لعبؾر الحجود الظبيعية دون معخفة الجولة.
سادسا  -متطمبات التجارة االلكترونية:
يمدم لقيام التجارة االلكتخونية وانتذارىا تؾافخ عجة متظمبات عمى مدتؾى كل دولة عمى حجه وكحلػ عمى الرعيج
الجولي(العذساوي:)438 :2010 ،
 -بشية متظؾرة لالتراالت ونغؼ جيجة إلدارتيا.

 -تؾفخ التدييالت الالزمة لمؾصؾل إلى االنتخنت بتكمفة في حجود إمكانات الشدبة الكبخى مؽ السؾاطشيؽ بسا في

ذلػ اقتشاء الحؾاسيب.

 إقامة بيئة وبشية قانؾنية وتذخيعية تؾفخ الحساية والثقة واألمان لمستعامميؽ في التجارة االلكتخونية. تؾفخ خجمات مرخفية مالئسة لمتعامل عبخ االنتخنت مع كفالة الرفة القانؾنية لمتؾقيعات والسدتشجاتااللكتخونية.

 -تؾفخ قؾة بذخية مؤىمة ومجربة تجريباً جيجاً عمى استعسال تكشؾلؾجيا السعمؾمات.

 وجؾد وعي عام لجى الذخكات والحكؾمة والجسيؾر بأىسية تكشؾلؾجيا السعمؾمات وما يسكؽ أن تحققو مؽ مشافع.ثامشا  -واقع التجارة االلكترونية في ليبيا :أمام واقع ومبخزات التقشية العالسية ،ونساء استخجام وسائل التقشية،
وتدايج االقتشاع باعتسادىا نسظاً لتشفيح اإلعسال ،وفي عل دخؾل غالبية الجول العخبية مشغسة التجارة الجولية ،وفي
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عل متظمبات التجارة الجولية الستسثمة بتحخيخ الدمع والخجمات ودخؾل الذخكات األجشبية األسؾاق العخبية
كجيات مشافدة حقيقية ،ولسا تؾفخه التجارة االلكتخونية مؽ تدييل في اإلجخاءات وقمة التكاليف.
اصجر مجمذ الؾزراء الميبي ق اخ اًر بإنذاء شبكة ليبيا لمتجارة ( )Libya Trade Netبسؾجب ق اخره (رقؼ 313
لدشة 2012م ) بيجف تشسية وتظؾيخ حخكة التجارة مؽ خالل تبديط اإلجخاءات والتعامالت التجارية وتظؾيخ
الخجمات االلكتخونية.
ومؽ اختراصات وإعسال شبكة ليبيا لمتجارة:
 العسل عمى إدخال أدوات ووسائل التجارة االلكتخونية إلى الدؾق الميبي واقتخاح الدياسات التي تكفل حدؽاستخجام الستعامميؽ بيا بسا يزسؽ تؾسيع قاعجة التجارة االلكتخونية.

 متابعة أعسال تجييد وتظؾيخ نغؼ وبخامج السعمؾمات االلكتخونية التي مؽ شأنيا الخفع مؽ مدتؾى التجارة. السذاركة في دراسة وتعجيل وإعجاد التذخيعات الخاصة بإجخاءات التجارة الخارجية وااللكتخونية. التشديق مع الجيات السخترة في القظاعات السعشية بسعامالت االستيخاد والترجيخ والخجمات السراحبة ليالزسان ربط وتذغيل وإدارة شبكة التجارة.

 تقجيؼ الحمؾل التقشية والسعمؾماتية الالزمة لألطخاف السشخخطة في الذبكة لزسان تعسيؼ شبكة التجارة وتفعيلنذاطيا لتحقيق أىجافيا واقتخاح الستظمبات الالزمة لتدييل وتبديط تبادل السعمؾمات والخسائل عبخ شبكة التجارة
في إطار الشغام السؾحج إلجخاءات التجارة الخارجية.
 -إعجاد الجراسات والبحؾث حؾل بخامج تظؾيخ وتدييل التجارة الخارجية وميكشتيا.

 السداىسة في اقتخاح الؾسائل والظخق الالزمة لتييئة مشاخ التجارة االلكتخونية وتذجيع الستعامميؽ بيا عمىاستعسال التقشيات السختمفة في ىحا السجال.
 دراسة البشية التحتية الستاحة لالتراالت والسعمؾمات بالتشديق مع الجيات ذات العالقة ومجى مالئستيا لشجاحتذغيل وتظؾيخ تظبيقات الذبكة وعسمياتيا السدتخجمة .

 إعجاد البخامج والخظط التجريبية الالزمة لتجريب مذغمي ومدتخجمي شبكة ليبيا لمتجارة.وقج بجأت شبكة ليبيا لمتجارة بسسارسة أعساليا وتشغيسيا وإعجاد السشغؾمة الستكاممة لمذبكة ،ونتج عؽ ذلػ
تقجيسيا الذباك الميبي السؾحج لمتجارة االلكتخونية ،والحي يزؼ كافة السؤسدات الحكؾمية والسرخفية والسؤسدات

التجارية الخاصة ،والعسل جاري عمى استكسال واعتساد االعتخاف بالبخيج االلكتخوني والتؾقيع االلكتخوني مؽ
خالل اإلطار القانؾني لمذبكة
تاسعا  -التحديات التي تهاجه فرض الزريبة عمى التجارة االلكترونية:

بذكل عام ىشاك العجيج مؽ السذاكل والتحجيات التي تؾاجو فخض الزخائب عمى معامالت التجارة االلكتخونية
مشيا (فخاج)12 :2011 ،

 عجم تؾفخ السدتشجات وأدلة اإلثبات الكافية لحرخ وتحجيج حجؼ التجارة االلكتخونية. -صعؾبة إجخاء الخقابة الخارجية عمى عسميات التجارة االلكتخونية.
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 -التشاقض بيؽ تدييل إجخاءات التجارة االلكتخونية والسداىسة في تشسيتيا وبيؽ السعالجة الزخيبية ليا وخمق

معؾقات لشسؾىا.

 عجم وجؾد تشديق قانؾني دولي واتفاقيات دولية لتفادي االزدواج الزخيبي الجولي. قرؾر التذخيعات الزخيبية مع الشسؾ الستدايج في التجارة االلكتخونية. عجم التؾافق مع الزخائب التقميجية وإمكانية السعالجة الزخيبية ألنساط التجارة االلكتخونية. -صعؾبة تتبع وفيؼ السعامالت التي تتؼ عبخ االنتخنت.

 -عجم تظؾر اإلدارات الزخيبية بسا يالئؼ التجارة االلكتخونية.

-11الدراسة السيدانية وتحميل البيانات:

 السشيج السدتخجم:لتحقيق أىجاف الجراسة واختبار فخضيتيا التي تقؾم عمييا تؼ أتباع السشيج الؾصفي التحميمي.
 أداة الدراسة:تؼ ترسيؼ استبيان يتشاسب مع مؾضؾع الجراسة وأىجافيا يتكؾن مؽ جدئييؽ رئيديؽ ىسا:
الجنندء األول :يي ننجف إل ننى تجسي ننع بع ننض السعمؾم ننات ح ننؾل السذ نناركيؽ ف نني الج ارس ننة ،م ننؽ حي ننث الس ننؤىالت الت نني

يحسمؾنيا ،التخرص ،والخبخة التي يتستعؾن بيا.

الجدء الثاني :يذسل ىحا القدؼ عمى ( )9فقخات صنسست لسعخفنة السذناكل والتحنجيات التني تؾاجنو فنخض الزنخيبة
عمى معامالت التجارة االلكتخونية في ليبيا.
لسعخفة الرعؾبات والتحجيات التي تؾاجو فخض الزخيبة عمى معامالت التجارة االلكتخونية في ليبيا ،تم

تحجيج أوزان إجابات كل فقخة مؽ فقخات الجدء األول بحدب طبيعيو كل فقخه ،إما الجدء الثاني فقج تؼ استخجام

مقياس ليكارات ( )Likretالخساسي لتحجيج أوزان اإلجابات الؾاردة بيانيا كسا ىؾ مؾضح بالججول رقؼ (.)1
جدول رقم ()0
تهزيع الدرجات عمى إجابات السذاركين
مدتؾى السؾافقة
درجة السؾافقة

الؾزن الشدبي

ال أوافق بذجة

أوافق بذجة

ال أوافق

محايج

أوافق

1

2

3

4

5

%20

%40

%60

%80

%100

وقج اعتسج الباحث عمى ىحا السقياس في اختبار الفخضية الخئيدية ليحه الجراسة ،حيث تكؾن الفخضية مقبؾلة
عشجما يكؾن الؾسط الحدابي السحدؾب( )3درجات فأكثخ ،أي عشج ندبة ( )%60فأكثخ ،إما دون ذلػ فتعتبخ

الفخضية مخفؾضة.
 -مجتسيييع وعيشييية الدراسييية :يتك ننؾن مجتسننع الج ارسننة م ننؽ جسيننع فاحرنني وم ننؾعفي الزننخائب بننإدارة ضن نخائب

طخابمذ والبالغ عجدىؼ بحدب إدارة ضخائب طخابمذ  42فاحراً ،وعمى الخغؼ مؽ صنغخ حجنؼ مجتسنع الج ارسنة
إال أنننو لننؼ يدننتظيع الباحننث الحرننؾل إال عمننى ( )24اسننتبانو ،و يعتبننخ ىننحا العننجد معقنؾالَ ألنننو يفننؾق العننجد الننحي
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يسك ننؽ اعتس نناده ف نني اس ننتخجام السع ننادالت اإلحر ننائية ،واس ننتبعجت  4اس ننتبيانات لع ننجم اس ننتكسال بياناتي ننا م ننؽ قب ننل
السدتجؾبيؽ ،وبالتالي أصبح عجد االستبيانات السدتخجمة في ىحه الجراسة( )20استبانو أي بشدبة  %83تقخيباً.
 الردق والثبات:تنؼ اختبنار اسنتسارة االسنتبيان قبنل تؾزيعينا وتحميمينا ،بينجف الؾصنؾل بينا لمذنكل الشينائي النحي تنؼ اعتسناده فنني
التحميل ،وذلػ مؽ خالل السخاحل التالية:
 -1ص ننجق السحكس ننيؽ .ع ننخض الباح ننث االس ننتبيان بعن ننج إع ننجاده عم ننى مجسؾع ننة م ننؽ األس نناتحة األكن نناديسييؽ ف نني
الجامعننات الميبيننة ،و قننج اسننتجاب الباحننث آلراء الدننادة السحكسننيؽ ،وقننام بننإجخاء مننا يمنندم مننؽ تعننجيالت فنني ضننؾء

آرائيؼ التي تفزمؾا بيا .

 -2صجق االتداق الجاخمي .قام الباحث باختبار السرجاقية والثبات باستخجام كخونباخ ألفا وذلػ لتبينان التشاسنق
الجاخمي لألسئمة والتحقق مؽ درجة الثبات في إجابات عيشة الجراسة مؽ خالل االستبيان.
والججول رقؼ ( )2يبيؽ درجة الثبات لسجاالت الجراسة ويالحظ مؽ الججول رقؼ ( )2أن أداة الجراسة كانت تتستع
بثبات عال يبخر استخجاميا ،حيث كانت جسيع درجات الثبات لسجاالت الجراسة أعمى مؽ الشدبة السقبؾلة لمجاللة

عمى ثبات أداة الجراسة (.)%60كسا كانت قيسو ألفا بالشدبة لكل فقخات الجراسة أعمى مؽ الشدبة السقبؾلة
إحرائيا( ،)60كسا ىؾ مؾضح بالججول التالي.
ججول رقؼ ()2
قيسو ألفا لستغيخات الجراسة
الستغيخ أو السجال

أسئمة االستبيان

عجد األسئمة

قيسة ألفا(&)

السذاكل والتحجيات التي تؾاجو فخض الزخيبة عمى معامالت التجارة االلكتخونية

9-1

9

%89.04

 األساليب اإلحرائية السدتخدمة:قننام الباحننث باسننتخجام البخنننامج اإلحرننائي  SPSSلتحميننل نتننائج ىننحه الج ارسننة مدننتخجماً األسنناليب اإلحرننائية
التالية عشج تحميل البيانات واختبار فخضيتيا:

 .1األساليب اإلحرائية الؾصفية والتؾزيعات التك اخرية ،وذلػ ألن البياننات ( بياننات مشفرنمة) وفني ىنحه الحالنة
يكؾن مؽ السشاسنب والسفينج اسنتخجام ىنحه األسناليب ألنينا تعظني فكنخة سنخيعة و واضنحة ومبجئينة عمنى منا يجنخي،
وكحلػ استخجام الشدب السئؾية لمسجاميع ألنيا تعكذ الرؾرة الؾاقعية عمى طبيعة البيانات وتذسل ما يمي:

أ -الؾسننط الحدننابي لسعخفننة مننجي ارتفنناع أو انخفنناض إجابننات السذنناركيؽ عننؽ كننل فق نخة مننؽ الفق نخات عننؽ الؾسننط
الفخضي.
ب -االنحخاف السعياري :استخجم لقياس مجى تذنتت اإلجابنات عنؽ وسنظيا الحدنابي ،بحينث كمسنا قنل االنحنخاف
السعياري كانت اإلجابات أكثخ اندجاما وقخباً مؽ الؾسط الحدابي .
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ج -اختبنار  One Sample T.TesTالختبنار صنحة فخضنية الج ارسنة ،بحينث يقبنل الفخضنية البنجيل إذا كاننت
قيسو السحدؾبة  Tاكبنخ منؽ قيسنو الججولينة  Tوالتني تدناوي()2002عشنج مدنتؾي معشؾينة 0.05ودرجنة حخينة ،48

أو عشننجما يكننؾن مدننتؾي السعشؾيننة اقننل مننؽ  0.05والننؾزن الشدننبي لمتظبيننق اكبننخ مننؽ  ،%60فنني حالننة عكننذ مننا
سبق يقبل الفخضية العجم.
 خرائص السذاركين في الدراسة:اشتسل الجانب األول مؽ االستبيان عمى مجسؾعة األسئمة التي تيجف إلى تجسيع بعض السعمؾمات الذخرنية
عؽ السذاركيؽ البالغ عجدىؼ ( ) 20فاحراً .فيسا يمي تحميل إلجابات السذاركيؽ في ىحا الخرؾص.

 -1تؾزيع السذاركيؽ حدب العسخ:
الججول التالي يؾضح تؾزيع السذاركيؽ وفقاً لمعسخ
ججول رقؼ ()3

تؾزيع السذاركيؽ وفقا لمعسخ
العسخ

التكخار

الشدبة السئؾية

اقل مؽ  30سشة

2

%10

مؽ  30إلى اقل مؽ  40سشة

3

%15

 40سشة فسا فؾق

15

%75

السجسؾع

20

%100

السرجر  :بيانات الجراسة

مؽ الججول رقؼ ( )3نالحظ ان ندبة  %75مؽ السذاركيؽ تخاوحت أعسارىؼ مؽ 40سشة فسا فؾق ،وجاءت ىحه
الفئننة فنني السختبننة األولنني ،بيشسننا جنناءت الفئننة العسخيننة مننؽ  30إلننى اقننل مننؽ  40سننشة فنني السختبننة الثانيننة بشدننبة
،%15إما الفئة العسخية األقل مؽ  30سشة جاءت في السختبة األخيخة بشدبة .%10وىنحا قنج يفينج أىنجاف الج ارسنة
في كؾن أن أغمبية السذاركيؽ مؽ الحيؽ لجييؼ دراية كافية لإلجابة عمى األسئمة السظخوحة بحكؼ كبخ الدؽ.

 2ن تؾزيع السذاركيؽ حدب السؤىل العمسي:
ججول رقؼ ()4

تؾزيع السذاركيؽ وفقا لمسؤىل العمسي
السؤىل العمسي

التكخار

الشدبة السئؾية

دبمؾم تجاري

4

%20

بكالؾريؾس

14

%70

ماجدتيخ

2

%10

دكتؾراه

0

0

آخخي

0

0

السجسؾع

20

%100

السرجر  :بيانات الجراسة
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يؾضنح الجنجول رقننؼ ( )4تؾزينع السذناركيؽ حدننب السنؤىالت التني يحسمؾنيننا بنأن منا ندننبتو  %70منؽ السذنناركيؽ

يحسم ننؾن الذ ننيادة الجامع ننة ( البك ننالؾريؾس) ،بيشس ننا يذ ننكل حسم ننة الذ ننيادات العمي ننا ند ننبة  ،%10وأن  %20م ننؽ
السذاركيؽ يحسمؾن دبمؾم ،وىحه الشتيجنة تفينج بنأن أغمنب السذناركيؽ ىنؼ منؽ حسمنة الذنيادات الجامعينة فسنا فنؾق.
وىحه السؤشخات تجل عمى تؾفخ التأىيل العمسي السشاسب مسا يزفي الثقة في البيانات التي تؼ الحرؾل عمييا.

 2ن تؾزيع السذاركيؽ حدب التخررات العمسية:
ججول رقؼ ()5
تؾزيع السذاركيؽ وفقا لمتخرص العمسي
التخرص

التكخار

الشدبة السئؾية

محاسبة

15

%75

إدارة أعسال

2

%10

اقتراد

2

%10

أخخى

1

%5

السجسؾع

20

%100

السرجر  :بيانات الجراسة

يبن نيؽ الج ننجول رقنننؼ ( )5تؾزين ننع السذ نناركيؽ حد ننب التخرر ننات العمسين ننة أن ند ننبة حسم ننة السنننؤىالت السحاسن ننبية
تسثل%75مؽ مجسؾع السذاركيؽ ،كسا يالحظ تؾفخ ندبة بديظة مؽ حسمة التخررات األخخى التي لينا عالقنة
بسيننام الفحننص كننإدارة األعسننال %10واالقترنناد  ،%10والشدننبة الباقيننة مننؽ السذنناركيؽ لننجييؼ تخررننات أخننخى

مسننا يعشننى أن أغمننب السذنناركيؽ تتننؾفخ لننجييؼ الخمفيننة العسميننة السشاسننبة لمسيننام التنني يقؾمننؾن بيننا وىننحا يعنندز نتننائج
الجراسة.

 3ن تؾزيع السذاركيؽ حدب سشؾات الخبخة:
ججول رقؼ ()6
تؾزيع السذاركيؽ وفقا لدشؾات الخبخة
عجد سشؾات الخبخة

التكخار

الشدبة السئؾية

اقل مؽ  5سشؾات

2

%10

مؽ  10 -5سشؾات

10

%50

مؽ  15-10سشة

5

%25

أكثخ مؽ  15سشة

3

%15

السجسؾع

20

%100

السرجر  :بيانات الجراسة

يؾضح الججول رقؼ ( )6تؾزيع السذاركيؽ حدب سشؾات خبختيؼ فني مجنال الفحنص و النخبط الزنخيبي أن %10
مؽ السذاركيؽ لجييؼ خبخة تقل عؽ خسذ سشؾات ،فني حنيؽ بمغنت ندنبة منؽ لنجييؼ سنشؾات خبنخة أكثنخ منؽ خسنذ
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سننشؾات  .%50تننجل ىننحه الشدننب بننأن السذنناركيؽ لننجييؼ خب نخة طؾيمننة فنني مجننال الفحننص وال نخبط الز نخيبي مسننا
يسكشيؼ مؽ حدؽ أداء ميام الفحص وىحا يعدز نتائج الجراسة الن السذاركيؽ مؽ ذوي الخبخات الظؾيمة.
 تحمييل البيانات واختبار فرضية الدراسة:يتشاول ىحا الجدء تحميل ودراسة إجابات السذناركيؽ فني القدنؼ الثناني منؽ قائسنة االسنتبيان ،وفني منا يمني تحمينل
إجابات السذاركيؽ عمى أسئمة االستبيان:
فرضية الدراسة:
فخضننية العننجم (الفخضننية الرننفخية)" :ال تؾجننج مذنناكل وتحننجيات تؾاجننو فننخض الز نخيبة عمننى معننامالت التجننارة
االلكتخونية في ليبيا"
الفخضية البجيمة" :ىشاك مذاكل وتحجيات تؾاجو فخض الزخيبة عمى معامالت التجارة االلكتخونية في ليبيا"
تؼ اختبار ىحه الفخضية باالعتساد عمى األسئمة ()9-1مؽ االستبيان ،ويؾضح الججوالن رقؼ ( )7،8اإلحرائيات

الؾصفية آلراء السذاركيؽ حؾل السذاكل والتحجيات التي تؾاجو فخض الزخيبة عمى معامالت التجارة االلكتخونية
في ليبيا.
جدول رقم()7
نتائج التحميل الستعمقة بالسذاكل والتحديات التي تهاجه فرض الزريبة عمى معامالت التجارة االلكترونية
مهافق بذدة
العبارة

يٍ انصؼب حصر وححذٌذ يؼبيالث
انخجبرة االنكخروٍَت ببػخببر أٌ جسء
كبٍر يُهب غٍر يُظىرِ.
ػذو حىفر انًسخُذاث وأدنت اإلثببث
انكبفٍت نحصر حجى انخجبرة
االنكخروٍَت وػبئذاحهب.
قصىر انخشرٌغ انضرٌبً انهٍبً
انحبنً يغ انًُى انسرٌغ فً انخجبرة
االنكخروٍَت.
ػذو حىافق انخشرٌغ انضرٌبً
انحبنً يغ انًؼبنجت انضرٌبٍت
نًؼبيالث انخجبرة االنكخروٍَت.
صؼىبت فهى وحخبغ انًؼبيالث انخً
حخى ػبر شبكت االَخرَج.
هُبك فجىة يفبهًٍٍت فً انًجخًغ
انضرٌبً فً فهى انًفرداث انخبصت
ببنًؼبيالث انخجبرٌت االنكخروٍَت.
ال حىاكب اإلدارة انضرٌبٍت بىضؼهب
انحبنً فً أداء يهبيهب حصر
وفحص وححصٍم انضرائب ػهى
انًؼبيالث انخجبرٌت االنكخروٍَت.
ػذو وجىد حُسٍق دونً واحفبقٍبث
دونٍت نخالفً االزدواج انضرٌبً.
صؼىبت إجراء انرقببت انخبرجٍت
ػهى يؼبيالث انخجبرة االنكخروٍَت.
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8
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%

1

1
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1
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2
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1

1

1

1

8
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1
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جدول رقم ()2
نتائج التحميل الستعمقة بالسذاكل والتحديات التي تهاجه فرض الزريبة عمى
معامالت التجارة االلكترونية في ليبيا.
انىسط
انحسببً

االَحراف
انًؼٍبري

انُسبت
انًئىٌت

4.25

264

%85

3.85

2.888

%77

4.5

266

%92

4.25

2.693

%85

5

صؼىبت فهى وحخبغ انًؼبيالث انخً حخى ػبر شبكت االَخرَج.

4.1

2788

%82

6

هُبك فجىة يفهبيٍت فً انًجخًغ انضرٌبً فً فهى يفرداث انخجبرة االنكخروٍَت.

3.75

2.999

%75

7

ال حىاكب اإلدارة انضرٌبٍت بىضؼهب انحبنً فً أداء يهبيهب فً حصر وفحص
وححصٍم انضرائب ػهى يؼبيالث انخجبرة االنكخروٍَت.

4.1

2.799

%82

3.8

2.8989

%76

3.95

2.9898

%79

4.26

2.799

%81.2

و
1
2
3
4

8
9

يضًـىٌ انســؤال
يٍ انصؼب حصر وححذٌذ انخجبرة االنكخروٍَت ببػخببر أٌ جسء كبٍر يُهب ٌؼخبر
حجبرة غٍر يُظىرة.
ػذو حىفر انًسخُذاث وأدنت اإلثببث انكبفٍت نحصر حجى انخجبرة االنكخروٍَت
وػبئذاحهب.
قصىر انخشرٌغ انضرٌبً انهٍبً انحبنً يغ انًُى انسرٌغ وانًخساٌذ فً انخجبرة
االنكخروٍَت.
ػذو حىافق انخشرٌغ انضرٌبً انهٍبً انحبنً يغ انًؼبنجت انضرٌبٍت نًؼبيالث
انخجبرة االنكخروٍَت.

ػذو وجىد حُسٍق دونً واحفبقٍبث دونٍت نخالفً االزدواج انضرٌبً.
صؼىبت إجراء انرقببت انخبرجٍت ػهى يؼبيالث انخجبرة االنكخروٍَت.
انًجًىع

السرجر  :بيانات الجراسة

عشج تشاول نتائج أسئمة ىنحا القدنؼ مجتسعنة  -األ سنئمة ال تني ت ينجف إ لنى الت عنخف ع منى الس ذناكل والت حنجيات
التي تؾاجو فخض الزخيبة عمى السعامالت التجارية االلكتخون ينة فني ليب ينا  -نالحنظ أن قنيؼ الستؾسنط

الحدننابي إلجابننات السذنناركيؽ تخاوحننت بننيؽ( .)4.5 -3.75وعسؾمننا بمغننت قيسننة الستؾسننط الحدننابي اإلجسننالي

لألسن ننئمة مجتسعن ننة (،)4.06وىن ننؾ أعمن ننى من ننؽ متؾسن ننط أداة القين نناس( ،)3كسن ننا بمن ننغ االنح ن نخاف السعين نناري لألسن ننئمة

مجتسعة( )0.799وىحا يجل عمى وجؾد نؾع مؽ االندجام في إجابات السذاركيؽ عؽ أسئمة االسنتبيان كسنا بمغنت
الشدبة السئؾية لألسئمة مجتسعة( ،)%81.2وىي اعمي منؽ الشدنبة السعتسنجة فني ىنحه الج ارسنة ( ،)%60وىنحا ينجل
عمى أن ىشاك مذاكل وتحجيات تؾاجو فخض الزخيبة عمى معامالت التجارة االلكتخونية في ليبيا.
 اختبار فرضية الدراسة:فخضننية العننجم (الفخضننية الرننفخية)" :ال تؾجننج مذنناكل و تحننجيات تؾاجننو فننخض الز نخيبة عمننى معننامالت التجننارة
االلكتخونية في ليبيا""

الفخضية البجيمة " :ىشاك مذاكل وتحجيات تؾاجو فخض الزخيبة عمى معامالت التجارة االلكتخونية في ليبيا"
وقنج تنؼ اختبنار الفخضنية الخئيدنية لمج ارسنة باسنتخجام اختبنار  One Sample T-testوكنان ٍ
االختبنار كسنا فني
الججول رقؼ ()9

ججول رقؼ ()9
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نتائج اختبار الفخضية
Tالسحدؾبة

Tالججولية

Sig

نتيجة الفخضية العجمية

15.915

2.02

صفخ

رفض

نالحظ مؽ الججول رقؼ ( )9أن قيسةTالسحدؾب ٌة  15.915أكبخ مؽ قيستيا الججولية وبسا إن قاعجة القنخار ىني
العجم إذا كانت القيسة السحدؾبة اقل مؽ القيسة الججولية و رفض الفخضية العجم إذا كانت القيسة السحدؾبة اكبنخ

مننؽ القيسننة الججوليننة ،فإنشننا ننخفض الفخضننية العننجم ونقبننل الفخضننية البجيمننة عشننج مدننتؾي داللننة  .%5مسننا يعشنني إن
ىشاك عجة مذاكل وتحجيات تؾاجو فخض الزخيبة عمى معامالت التجارة االلكتخونية في ليبيا

 نتائج الدراسة:أوال -الشتائج:
بشاء عمى ما تؼ بيانو في الفقخات الدابقة مؽ تحميل لبيانات الجراسة ومشاقذة نتائجيا واختبار الفخضية التي

قامت عمييا فانو يسكؽ الخخوج باالستشتاجات التالية:

 -0عجم مؾاكبة اإلدارة الزخيبية لمتظؾر الدخيع الحاصل في انتذار التجارة الزخيبية

 -8قرؾر التذخيع الزخيبي الحالي وعجم مؾاكبتو لفخض الزخيبة عمى معامالت التجارة االلكتخونية.

 -3عجم وجؾد تشديق قانؾني دولي واتفاقيات مذتخكة لتفادي االزدواج الزخيبي في حال فخض الزخيبة عمى
معامالت التجارة االلكتخونية.

 -2عجم تؾفخ السدتشجات وأدلة اإلثبات الكافية لحرخ عائجات التجارة االلكتخونية.

 -2عجم التؾافق بيؽ الزخائب التقميجية وإمكانية السعالجة الزخيبية لسعامالت التجارة االلكتخونية.
 -2صعؾبة حرخ وتحجيج السجتسع الزخيبي في التجارة االلكتخونية

 -7صعؾبة إجخاء الخقابة الخارجية عمى عسميات التجارة االلكتخونية.
ثانيا -التهصيات:
بشاء عمى ما تؾصمت إليو الجراسة مؽ نتائج يؾصي الباحث بسا يمي:
 -0تظؾيخ اإلدارة الزخيبية بحيث تكؾن قادرة عمى التعامل باستخجام التقشية الحجيثة مؽ خالل تظؾيخ
اإلمكانات السادية وتأىيل الفاحريؽ في التذغيل االلكتخوني.

 -8است قظاب العشاصخ البذخية السؤىمة وإعجاد الجورات التجريبية الالزمة لسؾعفي الزخائب لخفع الكفاءة العمسية
والعسمية.

 -3دراسة وتظؾيخ التذخيع الزخيبي الحالي ليدسح بفخض الزخائب عمى معامالت التجارة االلكتخونية.

 -2يجب أن يكؾن ىشاك تشديق وتعاون بيؽ كافة السؤسدات السرخفية والسالية ،ومرخف ليبيا السخكدي
ومرمحة الزخائب وشبكة ليبيا لمتجارة في مجال التجارة االلكتخونية.

 -2تشسية وتظؾيخ االتراالت وتؾفيخ التدييالت الالزمة لمؾصؾل إلى االنتخنت بتكمفة في حجود إمكانات كافة
الجسيؾر.
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الزرائب عمى معامالت التجارة االلكترونية

د .مدعؾد دمحم امخيؾد

قدؼ السحاسبة – كمية السحاسبة /جامعة غخيان

السراجع
اوال -الكتب:
 -0العذساوي ،شكخي رجب ( ،)2010التجارة االلكتخونية ومذكالت إخزاعيا لمزخائب ،السجمة السرخية
لمجراسات السرخية ،السجمج  ،34العجد.4

 -8إمخيؾد ،مدعؾد دمحم ،)2018(،السحاسبة الزخيبية وتظبيقاتيا وفقا لمتذخيع الزخيبي الميبي ،كمية السحاسبة
غخيان ،جامعة الجبل الغخبي.

 -3العيداوي ،إبخاىيؼ )2003( ،التجارة االلكتخونية ،السكتبة االكاديسية.

 -2حساد ،طارق عبج العال ،)2003(،التجارة االلكتخونية ،الجار الجامعية ،مرخ.
ثانيا -السجالت العمسية:
 -0فخاج ،مشال دمحم )2011(،مذكالت فخض الزخائب عمى معامالت التجارة االلكتخونية وطخق عالجيا-
دراسة ميجانية ،مجمة الذخوق لمعمؾم التجارية ،العجد الخامذ.

 -8عبج ،) 2014( ،أثخ التجارة االلكتخونية في فخض الزخائب ،مجمة اإلدارة واالقتراد ،جامعة بغجاد ،قدؼ
السحاسبة ،السجمج  ،48العجد .68

 -3عدوز ،عمى( ،)2015جباية السعامالت التجارية االلكتخونية -السذاكل والحمؾل ،مجمة الخدة القتراديات
اإلعسال ،العجد1

ثالثا -الرسائل العمسية:
 -0الفكي ،أحسج إدريذ ( ،)2012أثخ التجارة االلكتخونية عمى تظؾر التحاسب الزخيبي في الدؾدان ،رسالة
دكتؾ اره غيخ مشذؾرة ،جامعة الدؾدان لمعمؾم والتكشؾلؾجيا.

 -8عبج الغفار ،إليام دمحم )2014(،السعالجة الزخيبية لمرفقات التي تتؼ مؽ خالل التجارة االلكتخونية ،رسالة
ماجدتيخ غيخ مشذؾرة2014 ،م.

رابعا -مراجع أخرى:
 -0قخار مجمذ الؾزراء الميبي رقؼ ( )313لدشة 2012م بذأن أنذاء شبكة ليبيا لمتجارة.
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Abstract
This study aims to gather and clarify the problems and challenges that face taxation
on electronic commerce transactions in Libya. The study also attempts to propose
some solutions to overcome these challenges . To achieve these objectives , a
questionnaire is designed , and distributed to a group of tax officers, who work at
Tripoli Tax Department . The study results reveal that are difficulties and challenges
that face taxation on electronic commerce transactions in Libya . for instance,
unsuitability of recent Libyan Tax Regulations, tax officers are unable to deal with
taxation on electronic commerce transactions, non existence of interactional
memorandums to avoid double taxation, difficulties of gathing and determining
revenue of electronic commerce, lack of evidence and documents related to
electronic commerce transactions, unawareness of terms of electronic commerce
transactions .
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