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المدتخمص
تيدف ىذه الدراسة إلى دراسة أنعسة السعمؽمات السحاسبية السطبقة في السرارف التجارية الميبيةة والتعةرف ىمةى
مةةدق قةةدرتيا ىمةةى التعامةةل مةةا متطمبةةات التجةةارة اإللكترونيةةة كسةةا تيةةدف إلةةى تحدإةةد مةةا إذا كةةان ىشةةاك معؽقةةات

تحؽل دون قدرة االنعسة السحاسبية اإللكترونية ىمى التعامل ما التجةارة اإللكترونيةة كسةا تدةتيدف تقةديػ الحمةؽل
السشاسبة لتذليل تمغ السعؽقات.
ولتحقيةةأ أىةةداف الد ارسةةة تةةػ إتبةةاال السةةشيو االسةةتشباتي والسةةشيو االسةةتقرادي وتكةةؽن مجتسةةا الد ارسةةة مةةؼ السةةد ار

ورؤسا األقدام وكذلغ مؽظفي أقدام السحاسبة والسراجعة وتكشؽلؽجيةا السعمؽمةات لةالفروال الرديدةية وتةػ اسةتخدام

استسارة االستبانة كؽسيمة لتجسيا البيانةات الخاةةة لابتبةار فرتةيات الد ارسةة وذلةغ لعةد ابتبةار ةةدقيا و باتيةا
وتػ تؽزيا ىةدد ( )071اسةتسارة ىمةى السدةتيدفيؼ لالسرةارف التجاريةة ونعةد مةشر السذةاركيؼ فتةرة كافيةة ل جالةة
ىمى أسئمة االستبانة تػ استالم ىدد ( )041استبانة ةالحة لمتحميل اإلحرادي.
وقةد تةػ اسةتخدام األسةةمؽص الؽةةفي واألسةمؽص االسةةتشتاجي لتحميةل البيانةات وابتبةار فرتةةيات الد ارسةة وقةد تسثةةل
االس ةةمؽص الؽة ةةفي ف ةةي الج ةةداول التك ارري ةةة والشد ةةل السئؽي ةةة لاإلت ةةافة إل ةةى الستؽس ةةطات الحد ةةا ية واالنح ارف ةةات
السعياريةةة لؽةةةا برةةاد

ىيشةةة الد ارسةةة وتفدةةير اإلجالةةات الخاةةةة لةةد ار ىيشةةة الد ارسةةة وقةةد تسثةةل األسةةمؽص

االس ةةتشتاجي ف ةةي اس ةةتخدام ابتب ةةار

).value=0.05

Wilcoxonالبتب ةةار فرتةةةيات الد ارس ةةة وذل ةةغ ىش ةةد مد ةةتؽق معشؽيةةةة (P-

وقةةد تؽةةةمد الد ارسةةة إلةةى ىةةدة نتةةادو كةةان مةةؼ أىسيةةا قةةدرة أنعسةةة السعمؽمةةات السحاسةةبية السطبقةةة ف ةي السرةةارف
التجارية الميبية ىمى التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية وقد تػ التؽةل كذلغ إلى وجؽد معؽقات تحةد مةؼ
قةةدرة أنعسةةة السعمؽمةةات السحاسةةبية السطبقةةة فةةي السرةةارف التجاريةةة الميبيةةة ىمةةى التعامةةل مةةا متطمبةةات التجةةارة
اإللكترونية كسا تؽةمد الشتادو إلى وجؽد حمؽل تداىد في الحد مؼ ىذه السعؽقات.
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السعيد العالي لمعمؽم اإلدارية والسالية

 .1المقدمة
تعد السحاسبة األكثر تأ ار لالتطؽرات العدإدة والسدتسرة التي تحدث في مجال األىسال في العالػ لرؽرة
ىامة وفي مجال التكشؽلؽجيا ونعػ السعمؽمات لذكل باص وكسا ىؽ معروف إن نعػ السعمؽمات السحاسبية

تؤ ر وتتأ ر لالبيئة السحيطة يا ومؼ ظيؽر التجارة االلكترونية أةبر مؼ الزروري ىمى الذركات العسل

ىمى تطؽير نعػ السعمؽمات السحاسبية لدإيا وذلغ ؽتا سياسات وإج ار ات ومبادئ تتؽافأ ما الستطمبات

الجدإدة لبيئة التجارة االلكترونية لتأىيميا لمدبؽل في أسؽاق التجارة االلكترونية وتسان استس ارريتيا ونقاديا

واالستفادة مؼ األسؽاق الجدإدة التي أوجدتيا التجارة االلكترونية ونذلغ زيادة حرتيا الدؽقية ونالتالي تععيػ
رنحيتيا.
ونع ار ألىسية القطاال السررفي حيث يعد مؼ أىػ القطاىات في اقتراديات الدول لذكل ىام واالقتراد
الميبي لذكل باص ولسا لو مؼ تأ ير فعال في دفا ىجمة التقدم والتشسية ىمى مختما األةعدة ىميو فان
مدق قؽة نعػ السعمؽمات السحاسبية السطبقة في القطاال السررفي يحدد إلى حد كبير السعدل الذي ستحقأ فيو

نسؽا وتقدما في يئة األىسال االقترادية لذكل ىام ونيئة التجارة االلكترونية لذكل باص .ونذلغ سعى
الباحثان إلى تحدإد مدق قدرة أنعسة السعمؽمات السحاسبية السطبقة في السرارف التجارية الميبية ىمى التعامل
ما متطمبات التجارة االلكترونية وكذلغ معرفة السعؽقات التي قد تحؽل مؼ قدرتيا وانتيا لاقتراح الحمؽل

السشاسبة لمحد مؼ تمغ السعؽقات.
 .2مذكمة الدراسة

شيد قطاال األىسال لرفة ىامة وقطاال السرارف لرفة باةة تطؽ ار ىادال في مجال تكشؽلؽجيا
السعمؽمات وتطبيأ التقشية الحدإثة وما ظيؽر التجارة االلكترونية التي تعد مؼ أسؽاق التجارة الحدإثة والتي

ادت إلى إحداث تطؽر جذري في ترق واساليل العسل التجاري السيسا التطؽر التقشي السرتبط شعػ السعمؽمات

السحاسبية حيث مكؼ ىذا التطؽر السرارف مؼ تقديػ أنؽاال جدإدة مؼ الخدمات والتي تعتسد في تقديسيا ىمى

تكشؽلؽجيا السعمؽمات ونعػ السعمؽمات السحاسبية ونذلغ جا ت ىذه الدراسة لسعرفة مدق قدرة أنعسة السعمؽمات
السحاسبية في الس رارف التجارية الميبية لسؽاكبة متطمبات التجارة اإللكترونية وفي تؽ ما سبأ فإن الدراسة
تيدف إلى اإلجالة ىمى التداؤالت التالية:
الدؤال األول  :ىل لدق أنعسة السعمؽمات السحاسبية السطبقة في السرارف التجارية الميبية القدرة ىمى التعامل
ما متطمبات التجارة اإللكترونية ؟
الدؤال الثاني  :ىل إؽجد معؽقات تحؽل دون قدرة أنعسة السعمؽمات السحاسبية السطبقة في السرارف التجارية
الميبية ىمى التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية ؟
الدؤال الثالث  :ىل إؽجد حمؽل تحد مؼ السعؽقات التي تقا حادال أمام قدرة أنعسة السعمؽمات السحاسبية
السطبقة في السرارف التجارية الميبية ىمى التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية ؟
 .3الدراسات الدابقة
تشاولد دراسة (دغيػ وكردية  )0101تأ ير التجارة االلكترونية ىمى ىشاةر نعػ السعمؽمات السحاسبية

السطبقة في السرارف التجارية األردنية وقد تؽةمد الدراسة إلى أن استخدام التجارة االلكترونية إؤدي لديؽلة
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وسرىة ودقة إج ار ات إدبال واسترجاال البيانات السحاسبية كسا تداىػ تؽليد باةيتي التؽقيد السالدػ
والسؽ ؽقية والعسل ىمى تقميل األبطا لإدبال البيانات السحاسبية وتقميل ىدد العامميؼ ىمى إتسام الرفقة
وتخفيض تكمفة تبادل البيانات السالية كسا أ بتد الدراسة إن التجارة االلكترونية تعسل ىمى تؽفير معمؽمات
محاسبية شاممة ودقيقة وتترا لالسؽ ؽقية والقا مة لمسقارنة والقياس الكسي وترل لالؽقد السشاسل لستخذي

القرار.

في حيؼ ىدفد دراسة (العبيد  )0100إلى قياس مدق قدرة نعام السعمؽمات السحاسبي في الذركات

الكؽيتية ىمى التعامل ما ىسميات التجارة االلكترونية وتحدإد السعؽقات التي تحؽل دون قدرتيا ومؼ ػ اقتراح

الحمؽل السشاسبة لمحد مؼ تمغ السعؽقات وتؽةمد الدراسة انو لدق أنعسة السعمؽمات السحاسبية في الذركات

الكؽيتية القدرة ىمى التعامل ما ىسميات التجارة االلكترونية مدتقبال كسا ىشاك معؽقات تحؽل دون القدرة ىمى

التعامل مؼ أىسيا :مخاتر ىسميات التجارة االلكترونية والتخؽف مشيا ىدم إدراك اإلدارة العميا في الذركات
ألىسية تطؽير الشعام السالي التكمفة العالية لؽتا الدياسات وتطبيقيا غياص التؽ يأ السدتشدي لعسميات
التجارة االلكترونية.
كسا يشد دراسة (أميؼ  )0100اإلتار السفاىيسي لمسحاسبة ونيان ىسميا في ظل التجارة االلكترونية

وتحدإد تأ ير التجارة االلكترونية ىمى السحاسبة وتؽةمد الدراسة إلى أن التجارة االلكترونية أ رت ىمى جسيا
السجاالت السيشية لذكل ىام وىمى ميشة السحاسبة لذكل باص ونذلغ أوةد الدراسة لزرورة إىادة ىيكل
نعػ التعميػ والتدريل ىمى جسيا مدتؽيات ميشة السحاسبة لذكل يجعل اإللسام تقشية السعمؽمات لذكل ىام
والتجارة االلكترونية لذكل باص مؼ أساسيات مشر الذيادات العمسية والعسمية ومزاولة السيشة وكذلغ تكييا
الشعرية السحاسبية وتحدإث مفاىيسيا لذكل إتساشى ما يئة التجارة االلكترونية لاإلتافة إلى تشبيو الحكؽمات

إلى الدعي أو السداىسة لإنذا تذريعات دولية تحكػ تعامالت التجارة االلكترونية.
واجريد دراسة (ىثسان والرالر  )0102تحد ىشؽان تحدإث نعام السعمؽمات السحاسبي ودوره في
تحقيأ الثقة واألمان لمتجارة االلكترونية ىمى ىيشة مؼ مؤسدات القطاال السررفي الدؽداني حيث تشاولد
الدراسة السعؽقات والتحديات التي تؽاجو التجارة االلكترونية وذلغ لفقدان الديطرة ىمى السدبالن التي تأتي

نتيجة التعامل لالتجارة االلكترونية ىبر االنترند وتؽةمد الدراسة إلى أن نعام الرقالة الدابمية االلكتروني
إتشاسل ما نعام العسل في ظل التجارة االلكترونية ويحقأ األمان في تعامالت التجارة االلكترونية كسا أن
التؽقيا االلكتروني يعد أكثر تسانا وأمشا لتؽفير الثقة في معامالت التجارة االلكترونية.
في حيؼ تشاولد دراسة (احسد  )0102قياس ا ر جؽدة مخرجات نعام السعمؽمات السحاسبي ىمى رتى

العسال في السرارف التجارية األردنية ولتحقيأ ىدف الدراسة تػ إتباال السشيو الؽةفي في ىرض البيانات
والسشيو التحميمي في تحميل نتادو الدراسة وتؽةمد الدراسة إلى أن ىشاك أ ار مباش ار لجؽدة مخرجات نعام
السعمؽمات السحاسبي ىمى رتى العسال
العسال

ووجد ان باةية السالدسة كان ليا األ ر األكبر ىمى رتى

كسا أوةد الدراسة ىمى حث السرارف ىمى تؽىية ىسالديا تعامالتيا ىبر القشؽات االلكترونية

األبرق مثل االنترند ووسادل االترال التي قد يكؽن ليا األ ر السباشر مدتقبال ىمى رفا ندبة رتى العسال .

وىدفد دراسة (ىاني  )0104إلى التعرف ىمى التؽافأ يؼ نعػ السعمؽمات السحاسبية السحؽسبة السطبقة

في شركات القطاال الخدمي والسدرجة أسيسيا في ؽرةة ىسان وىددىا بسس وبسدؽن شركة ومتطمبات
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التجارة االلكترونية الستسثمة لالسبادئ السشرؽص ىمييا في السذروال األمريكي الكشدي السذترك ومعرفة
السعؽقات التي تحد مؼ ىسمية التؽافأ وتقديػ الحمؽل السشاسبة لتذليل تمغ الحمؽل وقد تؽةمد الدراسة إلى أن
ىشاك تؽافأ كبير يؼ نعػ السعمؽمات السحاسبية السحؽسبة ومتطمبات التجارة االلكترونية وفقا لمسذروال األمريكي

الكشدي السذترك كذلغ ىشاك لعض السعؽقات التي تحد مؼ وجؽد ذلغ التؽافأ أىسيا :الخؽف مؼ مخاتر
التجارة االلكترونية تدني اجر السحاسبيؼ لذكل ىام السذاكل السحاسبية التي تزال ترافأ آلية االىتراف
لإإرادات ومرروفات التجارة االلكترونية.
وتطرقد دراسة (دمحم  )0102إلى تحميل ظاىرة التجارة االلكترونية وواقا الذركات الدؽدانية مؼ ىذه

العاىرة والؽقؽف ىمى التحديات والسعؽقات التي تحؽل دون تطبيقيا حيث أُجريد الدراسة ىمى ( )21شركة
مؼ الذركات العاممة في السجاالت التجارية السختمفة

وتؽةمد الدراسة إلى ىدم انتذار قافة االنترند لدق

العامة والتي تقا ورادو ىدد مؼ األسباص التي تذكل في مجسميا معؽقات في ىدم الدفا لالتجارة االلكترونية
إلى األمام كسا تبشي الدولة ل ىفا ات الجسركية لمحؽاسيل لسا يالحظ مؼ ارتفاال أسعارىا في اآلونة األبيرة
ىمى اىتبارىا مؼ السكؽنات األساسية لستطمبات التجارة االلكترونية .
كسا أُجريد دراسة (الدلؽي  )0102لسعرفة مدق القدرة ىمى تفعيل نعام السعمؽمات السحاسبي في ظل
التجارة االلكترونية في مشعسات تقشيات السعمؽمات في العراق وتسثمد نتادو الدراسة في ان اتجاىات ىسل نعام
السعمؽمات السحاسبي وتفعيمو ما التجارة االلكترونية تتزسؼ يئة ىسل السحاسبيؼ االفتراتية والتفاىل
السدتسر لمزنادؼ والسؽردإؼ ما مشعسات تقشيات السعمؽمات فزال ىؼ تؽفير امؼ السعمؽمات ليذا الشعام ىبر

االنترند كسا أوةد الدراسة إلى ترورة تطؽير ميشة السحاسبة وتفعيميا ما تطؽرات االنترند والتجارة

االلكترونية مسا يجعل السحاسبيؼ يدتخدمؽن التكشؽلؽجيا في تدجيل الرفقات الكترونيا في مشعسات األىسال.

في حيؼ سمطد دراسة ( يحياوي ويؽسا  )0107الزؽ ىمى ظاىرة التجارة االلكترونية وأ ارىا ىمى
نؽاحي الحياة السعاةرة السيسا الجؽانل االقترادية مشيا وكذلغ مشاقذة ا رز التحديات والسعؽقات التي تقا
أمام التجارة اإللكترونية باةة في الدول العرنية وقد أظيرت الدراسة نتادو األىسية البالغة ليذه الثؽرة
السعمؽماتية وتطؽرىا الدريا وأ ارىا السدتقبمية السحتسمة ىمى إىادة تذكيل اليياكل االقترادية التقميدية.

اما دراسة (إؽسا  )0101فيدفد إلى التعرف ىمى مدق كفا ة وفاىمية نعػ السعمؽمات السحاسبية
السطبقة في السرارف التجارية الميبية وفقا لتقشية السعمؽمات وتؽةمد الدراسة إلى أن نعػ السعمؽمات
السحاسبية السطبقة في السرارف التجارية الميبية تتدػ لالفاىمية مؼ بالل تؽافر الخراد

الشؽىية لمسعمؽمات

السحاسبية لسخرجاتيا مؼ السعمؽمات كسا إنيا تتدػ لالكفا ة مؼ بالل مقدرتيا ىمى تمبية وإشباال حاجات
متتبعي الشذاط السررفي مؼ السعمؽمات ومداىدتيػ ىمى تفعيل أنذطة وفعاليات السررف وقدرتيا ىمى

تحقيأ مزايا تشافدية لمسررف لاإلتافة إلى تحقيأ الرقالة والتحكػ اإلداري وتقميل السخاتر والسداىسة في
إدارتيا وقد أوةد الدراسة لالعسل ىمى تعزيز استخدام التكشؽلؽجيا شعػ السعمؽمات السحاسبية في السرارف
التجارية والحث ىمى مؽاكبتيا مسا إتير ليذه السرارف القدرة ىمى االستسرار والشسؽ والسشافدة.

وتتسيز ىذه الدراسة ىؼ غيرىا مؼ الدراسات الدالقة انيا سعد الى معرفة قدرة أنعسة السعمؽمات
السحاسبية السطبقة في السرارف التجارية الميبية ىمى التعامل ما متطمبات التجارة االلكترونية ىمى بالف
الدراسات الد القة التي تطرقد إلى دراسة فاىمية وكفا ة انعسة السعمؽمات السحاسبية وكذلغ دراسة مخاتر
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ومعؽقات التجارة االلكترونية دون التطرق إلى متطمبات التجارة االلكترونية الؽاجل تؽافرىا في نعػ السعمؽمات
السحاسبية لمسرارف لذكل ىام والسرارف التجارية الميبية لذكل باص لمتعامل ما ىسميات التجارة
االلكترونية.
 .4فرضيات الدراسة
الفرتية الرديدية األولى  " :ال تؽجد قدرة ألنعسة السعمؽمات السحاسبية السطبقة في السرارف التجارية الميبية
ىمى التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية " .
الفرتية الرديدية الثانية  " :ال تؽجد معؽقات تحؽل دون قدرة أنعسة السعمؽمات السحاسبية السطبقة في
السرارف التجارية الميبية ىمى التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية " .
الفرتية الرديدية الثالثة  " :ال تؽجد حمؽل مشاسبة تحد مؼ السعؽقات التي قد تقا حادال أمام قدرة أنعسة
السعمؽمات السحاسبية السطبقة في السرارف التجارية الميبية ىمى التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية " .
 .5منهجية الدراسة
لتحقيأ أىداف الدراسة وابتبار فرتياتيا تػ إتباال السشيو العمسي الحدإث في مجال السحاسبة والذي يقؽم ىمى

كل مؼ السشيو االستشباتي والسشيو االستقرادي لغرض تكؽيؼ اإلتار الشعري السشاسل لمدراسة والذي مؼ باللو تػ

ةياغة الفرتيات ونعد ذلغ تػ الحرؽل ىمى إجالات السذاركيؼ البتبار فرتيات الدراسة يدف الخروج لسجسؽىة
مؼ الشتادو والتؽةيات التي يسكؼ تعسيسيا.
 .6أهداف الدراسة
تيدف ىذه الدراسة إلى:
أ .تؽتير مفيؽم أنعسة السعمؽمات السحاسبية ومفيؽم التجارة االلكترونية.
ص .معرفة قدرة أنعسة السعمؽمات السحاسبية في السرارف التجارية الميبية ىمى التعامل ما متطمبات
التجارة االلكترونية.

ج .معرفة وتحدإد السعؽقات التي تحؽل دون قدرة أنعسة السعمؽمات السحاسبية في السرارف التجارية
الميبية ىمى مؽاكبة متطمبات التجارة االلكترونية.
د .تقديػ االقتراحات والتؽةيات السشاسبة التي قد تحد مؼ تمغ السعؽقات.
 .7أهمية الدراسة
تشبا أىسية ىذه الدراسة مؼ أىسية السؽتؽال ذاتو وىؽ التجارة االلكترونية الذي يسثل نعام السعمؽمات
السحاسبية نعاما رديديا فيو وندونو ال يسكؼ لمتجارة االلكترونية مؼ التؽسا أو التطؽر كسا تشبا أىسية الدراسة
مؼ كؽنيا تتشاول قطاىا اقتراديا ىاما أال وىؽ قطاال السرارف التجارية الميبية الذي يعد مؼ القطاىات التي

تؽاجو أزمات مختمفة ومشافدة شدإدة باةة في ظل تحديات العؽلسة وتكشؽلؽجيا السعمؽمات الست ازإدة
والستدارىة ولذلغ يجل أن إؽاكل التطؽرات التكشؽلؽجية الدريعة لغية السحافعة ىمى مدتؽق جؽدة الخدمات
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التي تقدميا ىذه السرارف فزال ىؼ إمكانية استفادة متخذي القرار في ىذا القطاال مؼ الشتادو والتؽةيات
التي سؽف تدفر ىشيا ىذه الدراسة لسؽاجية السعؽقات والتحديات التي إتعرض ليا القطاال السذكؽر.
 .8حدود الدراسة
الحدود السكانية  :اقتررت الدراسة ىمى بسس مرارف تجارية ىاممة دابل مدية شغازي وىي :مررف
الجسيؽرية مررف الؽحدة مررف التجاري الؽتشي مررف التجارة والتشسية مررف اإلجساال العرني.

الحدود البذرية  :تتزسؼ السد ار لالفروال الرديدية لتمغ السرارف ورؤسا األقدام وكذلغ مؽظفي أقدام
السحاسبة والسراجعة الدابمية وتكشؽلؽجيا السعمؽمات يذه الفروال الرديدية.
تبقد فييا الدراسة والؽاقعة تسؼ ىام .0101
الحدود الزمانية  :الفترة الزمشية التي ُ
 .9اإلطار النعري لمدراسة
 1.9مفههم نعم المعمهمات المحاسبية
تعتبر نعػ السعمؽمات لذكل ىام ونعػ السعمؽمات السحاسبية لذكل باص مؼ السجاالت السيسة والتي

إشبغي ىمى السحاسبيؼ إتقانيا وليس اإللسام يا والتعرف ىمييا فحدل فيي تعد العسؽد الفقري ألي شركة تعسل
يا حيث تمعل دو ار ميسا وفعاال إتسثل في تزويد مختما مدتؽيات اتخاذ القرار لسعمؽمات ةحيحة وفي الؽقد
السشاسل تسكشيا مؼ اتخاذ الق اررات الرشيدة والرقالة ىمى أدا الذركة.
وتعرف نعػ السعمؽمات السحاسبية لأنيا " احد أىػ ىشاةر التشعيػ اإلداري ألي مشذاة فيؽ مجسؽىة
متدابمة فيسا يشيا مؼ اإلج ار ات والتعميسات واألدوات واإلفراد مرتبطة فيسا يشيا لطريقة متدمدمة ومتتالعة
لسعالجة السعمؽمات (السدبالت) والحرؽل ىمى معمؽمات أبرق (مخرجات) إليراليا لمسدتخدميؼ مؼ

السخرجات" (احسد 0102ص.)02
كذلغ ىرفو الداحمي (  0109ص )29لأنو "نعام محاسبي متكامل يخت

لعسمية تجسيا وتبؽيل

ومعالجة البيانات وتحؽيميا إلى معمؽمات لعد التأكد مؼ إنيا أُنتجد وفأ ما ىؽ مخطط وجعميا تالدػ حاجات
السدتفيدإؼ" .
وييدف نعام السعمؽمات السحاسبية ( ؼ غرنية والذخي  0101ص " )2إلى تسكيؼ األتراف والجيات
السخ تمفة ذات العالقة مؼ الحرؽل ىمى السعمؽمات السطمؽنة ألغراض التخطيط والرقالة واتخاذ الق اررات

االقترادية ذلغ أنو دون وجؽد السعمؽمات الدقيقة والسشاسبة ال يسكؼ أن تكؽن ىشاك بططا ىمسية مدروسة
وال يسكؼ تؽفر الؽسادل الرقا ية الفعالة كسا ال يسكؼ كذلغ ان تكؽن ىشاك ق اررات ىمسية ةحيحة " .

 2.9مفههم التجارة االلكترونية
تعد التجارة اإللكترونية احد سار الثؽرة السعمؽماتية التي يذيدىا العالػ حيث تعتبر مؼ أىػ األنذطة
االقترادية السرتبطة لالتكشؽلؽجيا الحدإثة وتكسؼ أىسية التجارة االلكترونية لاألساليل الحدإثة في إتسام وتشفيذ
السعامالت التجارية لمدما والخدمات مقارنة لاألساليل السعتسدة في التجارة التقميدية.
وىرفد مشعسة التجارة العالسية التجارة اإللكترونية " أنيا مجسؽىة متكاممة مؼ ىسميات ىقد الرفقات
وتأسيس الروالط التجارية وتؽزيا وتدؽيأ ونيا السشتجات ؽسادل الكترونية " (دمحم  0102ص.)09
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كسا ُىرفد لأنيا " أي شكل مؼ أشكال التبادل التجاري أو اإلداري أو تبادل السعمؽمات يؼ ترفيؼ أو
أكثر لاستخدام تقشيات السعمؽمات واالتراالت " (يحياوي ويؽسا  0107ص.)010
 2.6ىالقة نعػ السعمؽمات السحاسبية لالتجارة االلكترونية
لسا إن نعام السعمؽمات السحاسبية ىؽ احد الشعػ الفرىية في الؽحدة االقترادية وتؽجو العدإد مؼ ىذه

الؽحدات االقترادية نحؽ استخدام التجارة االلكترونية ابذ إزداد شيئا فذيئا فان األمر إتطمل ىمى نعػ
السعمؽمات السحاسبية في الؽحدات االقترادية التي تعسل في ظل التجارة االلكترونية أن تأبذ في االىتبار كل
التغيرات والتطؽرات التي تحدث في السجاالت الستعددة السحيطة بيئتيا والتي سؽف تفرزىا متطمبات العسل في
ظل التجارة االلكترونية باةة في ما إتعمأ لالتطؽرات السدتجدة في مجال استخدام تقشيات السعمؽمات

واالتراالت والؽسادل االلكترونية الحدإثة وإىادة ترسيػ الشعام لسا إتال م ما ىسمية التذغيل االلكتروني
لمبيانات وما إتبعو مؼ تأ يرات أبرق سؽا ىمى مكؽنات أو مقؽمات الشعام وذلغ لتحقيأ أىداف نعػ
السعمؽمات السحاسبية وأىداف الؽحدة االقترادية التي تعسل يا (ىاني  0104ص .)01
 4.9مكهنات نعم المعمهمات المحاسبية في ظل التجارة االلكترونية
تتعمأ مكؽنات نعػ السعمؽمات السحاسبية لرؽرة ىامة لسجسؽىة مؼ األج از البذرية والسادية وفي ظل

التذغيل اليدوي لمبيانات فان الشعام سؽف يعتسد لرؽرة رديدية ىمى الكادر البذري لاإلتافة إلى مجسؽىة مؼ
الؽسادل اآللية أو شبو اآللية التي تداىد ىمى القيام لعسل السحاسبة ولكؼ ىشد قيام الؽحدة االقترادية لالعسل

في ظل التجارة اإللكترونية فان األمر إتطمل ترورة استخدام الؽسادل اإللكترونية التي يذكل االنترند احد

أىػ ىذه الؽسادل ونسا يعشي أن العدإد مؼ البيانات يجل أن تعتسد التذغيل اإللكتروني لاستخدام الحاسبات
وممحقاتيا األمر الذي إتطمل مؼ نعام السعمؽمات السحاسبية أن يعتسد ىمى التذغيل اإللكتروني لمبيانات وىؽ
ما إدىؽ إلى الحاجة لتطؽير مكؽناتو لحيث تذسل كل الؽسادل التي إتطمبيا العسل في ظل التجارة االلكترونية

ونذلغ فان مكؽنات نعػ السعمؽمات السحاسبية في ظل التجارة اإللكترونية سؽف تذسل كال مؼ :مجسؽىة األفراد
السؤىميؼ أجيزة الحاسؽص البرمجيات قاىدة البيانات اإلج ار ات وتقشيات االتراالت (ىاني 0104
ص.)06
 5.9متطمبات نعم المعمهمات المحاسبية في ظل التجارة االلكترونية
إن نعػ السعمؽمات السحاسبية التي تعسل تحد ظل التجارة اإللكترونية تتطمل متطمبات جؽىرية إتحتػ
تؽفيرىا لتحقيأ الكفا ة والفاىمية لشعػ السعمؽمات السحاسبية وتتسثل في (العبيد  0100ص: )22
أ .تكامل السعمؽمات.
ص .إمكانية تحقيأ تبادل الخدمات والسعمؽمات يؼ مختما نعػ السعمؽمات في الذركات والييئات
السذاركة.
ج .إج ار ىذا التبادل لمخدمات والسعمؽمات في وقد يعد مالدسا لكافة األتراف السذاركة.
د .إشراك أكبر ىدد مسكؼ مؼ السدتخدميؼ مؼ مختما أنحا العالػ حتى إتحؽل األمر في الشياية إلى ما
يقترص مؼ حالة الدؽق الكا .
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 6.9المعهقات التي تهاجه نعم المعمهمات المحاسبية في ظل التجارة االلكترونية
ىمى الرغػ مسا تحققو التجارة اإللكترونية مؼ مزايا ىدإدة ومكاسل ىعيسة إال أن الذركات ال ترغل في
رنط أنعستيا السحاسبية لالتجارة االلكترونية حتى ال إؤدي ذلغ إلى ابتراق نعام السعمؽمات السحاسبي وذلغ
لفقدان الديطرة ىمى السدبالت التي تأتي نتيجة السعامالت التجارية التي تتػ إلكترونيا مسا إترتل ىميو سرقة

أو ابتراق الشعام وتدريل لعض السعمؽمات السيسة لجيات مشافدة أو غير مرغؽص فييا ونذلغ يفقد الستعاممؽن

ما الذركة الثقة واألمان يا أي أن دون تؽافر األمان والثقة يربر نعام السعمؽمات السحاسبي مختال تساما

ونذلغ يحد ويؤ ر مؼ كفا تو وفاىميتو ويؤدي إلى اإلترار لالذركة أو انييارىا تساما وليذا فان الذركات

تدعى لكل الطرق لتفادي ىذه السعؽقات وتؽفير الحساية لألتراف الستعاممة وتحقيأ الثقة واألمان لالتجارة
االلكترونية.
 .11الجانب الميداني لمدراسة
 1.11أداة تجميع البيانات
اىتسد الباحثان في تجسيا البيانات األولية ىمى استسارة االستبانة التي تػ إىدادىا وترسيسيا وفقا ألسئمة
وفرتيات الدراسة واالستعانة لالدراسات الدالقة كدراسة (العبيد
اشتسمد ىمى قدسيؼ رديدييؼ  :حيث ابت

وتكؽند مؼ ) (9فقرات اما القدػ الثاني فابت

 )0100ودراسة (ىاني

 )0104والتي

القدػ األول لاستطالال السعمؽمات الديسؽغرافية لعيشة الدراسة

لاستطالال أ ار السذاركيؼ حؽل مدق قدرة أنعسة السعمؽمات

السحاسبي ة ىمى التعامل ما متطمبات التجارة االلكترونية مؼ بالل تخري

الث أسئمة رديدية غطد
الدؤال األول

الفرتيات التي استشدت ىمييا لاستخدام ىبارات تقييسية لتحدإد أىسية إجالات العيشة حيث ابت
الدؤال الثاني لاستطالال أىػ
ةِ ) (01فقرة اسشدت ىمى السذروال االمريكي الكشدي السذترك كسا ابت

السعؽقات التي تحؽل دون التعامل ما متطمبات التجارة االلكترونية والذي اشتسل ىمى ) (01فقرات
الستطالىيا فيسا ابت

الدؤال الثالث لاستطالال الحمؽل السقترحة لمحد مؼ السعؽقات واشتسل ىمى )(01

فقرات ونذلغ تكؽن ىدد فقرات االستبانة ) (41فقرة مؼ الشؽال السغمأ ُىرتد وفقا لسقياس ليكرت Likert
 Scaleذو األلعاد الخسدة.
 2.11مجتمع وعينة الدراسة
إتكؽن مجتسا الدراسة مؼ السرارف التجارية الميبية وىددىا ( )01مررف وفقا لمسعمؽمات السشذؽرة ىؼ

مررف ليبيا السركزي (مررف ليبيا السركزي

 )0101وذلغ ألىسية ىذا القطاال في تشسية وتطؽير ىجمة

االقتراد القؽمي والذي يذسل ىمى السد ار لالفروال الرديدية لتمغ السرارف ورؤسا األقدام وكذلغ مؽظفي

أقدام السحاسبة والسراجعة الدابمية وتكشؽلؽجيا السعمؽمات يذه الفروال الرديدية.
ونع ار لتعذر إمكانية إج ار مدر شامل لمسجتسا لدبل اىتبارات الجيد والؽقد والتكمفة فقد اقتررت ىيشة

الدراسة ىمى ىدد ( )2مرارف تجارية ىاممة بمدية شغازي وىي  :مررف التجارة والتشسية

الجسيؽرية

مررف الؽحدة

مررف

مررف التجاري الؽتشي ومررف االجساال العرني .وتػ أبد ىيشة ىذؽادية

لديطة مكؽنة مؼ ( )071مفردة وزىد ىمييػ قؽادػ االستبانة ومؼ تػ جسعيا في وقد الحأ يحددونو استرجا
مشيا ( )022استبانة مشيا ( ) 7استبانات غير ةالحة لمتحميل اإلحرادي لدبل ىدم اإلجالة ىمى لعزيا لذكل
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كمي ونالتالي فإن ىدد االستبانات الرالحة لمتحميل ( )041استبانة شدبة ( )%17مؼ إجسالي االستبانات
السؽزىة كسا ىؽ مبيؼ في الجدول رقػ ( )0وتعد ىذه الشدبة جيدة لمقيام لالتحميالت اإلحرادية الالزمة ىمى
إجالات السذاركيؼ في الدراسة ومؼ ػ تعسيػ ىذه الشتادو السدتخمرة ىمى السجتسا محل الدراسة.
جدول رقػ ()0

االستبانات السؽزىة والسدتمسة والرالحة لمتحميل
اإلجًانً

االستباَاث

انؼدد

انُسبت %

انًىزػت
انًستهًت
غٍر صانحت نهتحهٍم اإلحصائً

170
155
7

% 100
% 91
% 4

صانحت نهتحهٍم اإلحصائً

148

% 87

 3.11تحميل البيانات

 1.3.11اختبار ثبات وصدق االستبانة

لسعرفة مدق ةالحية االستبانة كأداة لتجسا البيانات الالزمة لمدراسة الحالية واالىتساد ىمييا تػ استخدام

ابتبار كرونباخ ألفا  Cranach's Alphaلقياس مدق بات أداة القياس حيث يذير ىذا االبتبار إلى قؽة
االرتباط والتساسغ يؼ فقرات االستبانة وقد مغد درجة اىتسادية ىذه االستبانة ككل وفقا لسقياس كرونباخ ألفا
( )1.697وىي ندبة ىالية يسكؼ االىتساد ىمييا ويبيؼ الجدول رقػ ( )0معامالت بات أداة البحث لسحاور
الدراسة حيث تبيؼ أن السحؽر األول الستعمأ لقدرة نعػ السعمؽمات السحاسبية ىمى االلتزام تطبيأ السبادئ

السشرؽص ىمييا ف ي السذروال االمريكي الكشدي قد تحرل ىمى أىمى معامل بات لقيسة قدرىا ( )1.612إميو

مباشرة السحؽر الثالث الستعمأ لالحمؽل السقترحة لمحد مؼ السعؽقات التي تحؽل دون قدرة نعػ السعمؽمات

السحاسبية ىمى التعامل ما متطمبات التجارة االلكترونية والذي تحرل ىمى معامل بات لقيسة قدرىا
( )1.641فيسا تحرل السحؽر الثاني الستعمأ لالسعؽقات التي تحد مؼ قدرة أنعسة السعمؽمات السحاسبية ىمى

التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية ىمى أقل معامل بات لقيسة قدرىا ( )1.116ىذه السعدالت السرتفعة

تذير إلى قدرة السقياس ىمى تحقيأ اغراض الدراسة.
جدول رقػ ()0
معامالت بات أداة البحث
و

انًحاور

ػدد انفقراث

يؼايم انثباث

1

قدرة َظى انًؼهىياث انًحاسبٍت ػهى االنتساو بتطبٍق انًبادئ انًُصىص
ػهٍها فً انًشروع االيرٌكً انكُدي.

20

0.983

2

انًؼىقاث انتً تحد يٍ قدرة َظى انًؼهىياث انًحاسبٍت ػهى انتؼايم يغ
يتطهباث انتجارة االنكتروٍَت.

10

960.8

3

حهىل انحد يٍ انًؼىقاث انتً تحىل دوٌ قدرة َظى انًؼهىياث انًحاسبٍت
ػهى انتؼايم يغ يتطهباث انتجارة االنكتروٍَت.

10

0.948

40

0.967

يؼايم انثباث نجًٍغ فقراث االستباَت
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كسا تػ ابتبار ةدق االستبانة لمتأكد مؼ نجاح األدا في قياس السفيؽم السطمؽص وذلغ لأبذ الجدر
الترنيعي لسعامل الثبات لالستبانة ككل ليتػ الؽةؽل إلى معامل ةدق لقيسة قدرىا ( )1.612وىي ندبة ىالية
تذير إلى أن السقياس يقيس السفيؽم الذي نريده فعال.
 2.3.11التحميل الهصفي لمبيانات الديمغرافية

األفراد السذاركيؼ في الدراسة وفقا لالستبانة وكاند

إتعمأ ىذا الجز مؼ الدراسة تحميل ةفات وبراد
الشتادو كسا إمي :

أوالً  :تهزيع المذاركين بالدراسة حدب المرارف التابعين لها.
إبيؼ الجدول رقػ ( ) 2وجؽد تفاوت يؼ ندل السذاركيؼ لعيشة الدراسة حدل كل مررف فكاند الشدبة
األكبر لسررف التجاري الؽتشي حيث وةل ىدد السذاركيؼ إلى ( )42مذارك شدبة ( )%21.4وجا

لالسرتبة الثانية مررف التجارة والتشسية شدبة ( )%01.2إميو مررفي الؽحدة والجسيؽرية شدبة متداوية مغد
ويرجا الباحثان ىذه الشدل السرتفعة لمسذاركيؼ إلى إدراك وتفيػ العامميؼ يذه السرارف ألىسية
(ُ )%09.6
الدراسة كسا وةل ىدد السذاركيؼ لسررف اإلجساال العرني إلى ( )02مذارك شدبة مذاركة (. )%02.2
جدول رقػ ()2

تؽزيا السذاركيؼ لالدراسة حدل السرارف التالعيؼ ليا
م

السررف

العدد

الشدبة السئؽية

1

مررف الؽحدة

25

9.6% 1

2

مررف التجاري الؽتشي

42

% 30.4

3

مررف الجسيؽرية

02

% 16.9

4

مررف التجارة والتشسية

30

% 20.3

5

مررف اإلجساال العرني

23

% 15.5

148

% 100

السجسؽال

ثانياً  :تهزيع المذاركين بالدراسة حدب المؤهل العممي.
تعير الشتادو الؽاردة لالجدول رقػ ( )4أن حسمة درجة البكالؽريؽس شكمؽا ما ندبة ( )%91.0مؼ مجسؽال
األفراد السذاركيؼ لعيشة الدراسة تالىػ حسمة الد مؽم العالي شدبة تقدر ةِ ( )%02إمييػ حسمة درجة الساجدتير
شدبة ( )%01.0تػ حسمة الد مؽم الستؽسط شدبة ( )%2.4وكاند اقل ندبة لحسمة الدرجة العميا الدكتؽراه
شدبة ( )%0.4مؼ إجسالي حجػ العيشة.

كسا يالحظ مؼ نتادو الجدول أن ما ندبة ( )%70.9مؼ األفراد السذاركيؼ لالدراسة يحسمؽن الدرجة

العمسية العميا (دكتؽراه – ماجدتير – لكالؽريؽس) مسا يعطي انطباال أن أغمل السذاركيؼ في الدراسة لدإيػ

التأىيل العمسي العالي ما يسكشيػ مؼ فيػ أسئمة االستبانة ومؼ ػ اإلجالة ىمييا دقة وىذا ما إزيد مؼ مدتؽق
السعمؽمات الستحرل ىمييا مؼ السذاركيؼ في الدراسة.
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جدول رقػ ()4
تؽزيا السذاركيؼ لالدراسة حدل السؤىل العمسي
م

السؤىل العمسي

العدد

الشدبة السئؽية

1

دكتؽراه

2

% 1.4

2

ماجدتير

21

% 10.1

3

لكالؽريؽس

89

% 60.1

4

د مؽم ىالي

37

% 25

5

د مؽم متؽسط

5

42. %

114

%100

السجسؽال
ثالثاً  :تهزيع المذاركين حدب تخرراتهم العممية.

يذير الجدول رقػ ( )2إلى أن غالبية السذاركيؼ لعيشة الدراسة مؼ الستخرريؼ في مجال السحاسبة

شكمؽا ما ندبتو ( )%29.0لعدد (ُ )12مذارك مؼ إجسالي ىيشة الدراسة وىذا مؤشر جيد يذير إلى قدرتيػ
ىمى الفيػ الدقيأ لشعػ السعمؽمات السحاسبية لحكػ تخرريػ ونالتالي زيادة السرداقية واالىتسادية ل جالات
التي سيتػ الحرؽل ىمييا إمييػ حسمة تخر

اإلدارة لسا ندبتو ( )%06.2والتسؽيل والسرارف شدبة

( )%1.1وىي تخررات تعتبر ذات ةمة و يقة لعمػ السحاسبة فيسا شكال متخررؽ نعػ السعمؽمات ما

ندبتو ( )% 9.1مؼ السذاركيؼ وذلغ راجا إلى حاجة السرارف لستخرريؼ في مجال البرمجة والذبكات في

حيؼ كاند ندبة السذاركيؼ مؼ غير الستخرريؼ في العمؽم السحاسبية واإلدارية والسررفية ونعػ السعمؽمات

ال تتجاوز ( )%1.1ويعتقد الباحثان لأن ىيشة الدراسة مؤىمو جيدا ل جالة ىمى االستبانة كؽن الشدبة األىمى

متخررؽن لعمػ السحاسبة.

جدول رقػ ()2
تؽزيا السذاركيؼ حدل تخرراتيػ العمسية
العدد

الشدبة السئؽية

م

العمسي

التخر

1

محاسبة

12

0.9% 5

2

تسؽيل ومرارف

02

1.1 %

3

إدارة

62

506.%

4

نعػ معمؽمات

01

1% 6.

5

أُبرق

13

1.1 %

114

%100

السجسؽال

رابعاً  :تهزيع المذاركين حدب الهظيفة الحالية.
إتزر مؼ الجدول رقػ ( )9أن ما ندبتو ( )%22.4مؼ السذاركيؼ لالدراسة يذغمؽن وظادا (مدإر-
نادل مدإر -رديس قدػ -مداىد رديس قدػ) ويعتقد الباحثان أن ارتفاال ندبة السد ار و رؤسا األقدام يعطي
مرداقية جيدة ل جالات ِألن لدإيػ معرفة جيدة ومؤىميؼ شعػ السعمؽمات السحاسبية اإللكترونية كذلغ فإن
مؽظفي قدػ السحاسبة والسراجعة الدابمية شكمؽا ما ندبتو ( )%42.0مؼ السذاركيؼ وىذا مؤشر جيد لحكػ
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دراإتيػ وفيسيػ لمشعام السحاسبي السطبأ في السررف ويعتقد الباحثان أن تكؽن إجالات العيشة ذات مؽ ؽقية
ىالية.
جدول رقػ ()9

تؽزيا السذاركيؼ حدل الؽظيفة الحالية
م
1

السدسى الؽظيفي
ُ
مدإر

71

2

رديس قدػ

65

6.2 %4

3

ُمؽظا

56

% 37.8

4

مراجا دابمي

8

4% 5.

5

أُبرق

2

% 1.4

114

%100

السجسؽال

العدد

الشدبة السئؽية
2.0% 1

خامداً  :تهزيع المذاركين حدب سنهات الخبرة.

يذير الجدول رقػ ( )7إلى أن ما ندبتو ( )%90.2مؼ السذاركيؼ لالدراسة تزيد ببراتيػ ىؼ ()01

سشؽات مسا يعشي أنيػ إتستعؽن لخبرة ال لأس يا في مجال العسل السررفي ما يعزز الثقة في نتادو الدراسة
يشسا كاند ندبة السذاركيؼ الذإؼ تقل ببرتيػ ىؼ بسس سشؽات (.)%07.9
جدول رقػ ()7

تؽزيا السذاركيؼ حدل سشؽات الخبرة
م

سشؽات الخبرة

العدد

الشدبة السئؽية

1

أقل مؼ بسس سشؽات

92

9% 17.

2

مؼ  2إلى أقل مؼ 01

20

01.6 %

3

مؼ  01إلى أقل مؼ 02

44

% 29.7

4

مؼ  02إلى أقل مؼ 01

01

% 19

5

مؼ  01سشة فأكثر

61

00.1 %

السجسؽال

114

%100

سادساً  :التعامل بالتجارة االلكترونية.
إتزر مؼ نتادو الجدول رقػ ( )1أن ما ندبتو ( )%42.0مؼ إجسالي السذاركيؼ لالدراسة أشاروا إلى أن

لدق السرارف التجارية التي يعسمؽن يا تعامل لالتجارة االلكترونية فيسا أشار ما ندبتو ( )%29.1لعدم

التعامل لالتجارة االلكترونية لدق السرارف التي يعسمؽن يا.
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جدول رقػ ()1
التعامل لالتجارة االلكترونية
الشدبة

التعامل لالتجارة اإللكترونية

العدد

نعػ

64

0.2%4

ال

12

1.9%5

السجسؽال

114

%100

السئؽية

 3.3.11التحميل الهصفي لفقرات االستبانة

في ىذا الجز مؼ الدراسة تػ استخدام أساليل اإلحرا الؽةفي والستسثمة في الستؽسطات الحدا ية

واالنحرافات السعيارية لتحميل أ ار وتؽجيات السذاركيؼ فيسا إتعمأ لقياس فقرات االستبانة وقد تػ ترشيا

إجالات أفراد العيشة إلى بسدة دادل تدرجد مؼ ىالية جدا إلى متدنية جدا كسا تػ تحدإد قيسة الستؽسط
الفرتي ةِ ( )2ونشا ىمى ذلغ فإذا كاند قيسة الستؽسط الحدا ي لمفقرات أكبر مؼ ( )2فيذا يعشي مؽافقة أفراد
العيشة ىمى ىذه الفقرات.

أوال  :تحميل إجالات السذاركيؼ حؽل قدرة أنعسة السعمؽمات السحاسبية في السرارف التجارية الميبية ىمى

التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية.
تذير الشتادو الؽاردة لالجدول رقػ ( )6إلى أن إجالات أفراد ىيشة الدراسة تتجو جسيعيا نحؽ السؽافقة ىمى
قدرة أنعسة السعمؽمات السحاسبية ىمى التعامل ما متطمبات التجارة االلكترونية في السرارف التجارية الميبية

حيث أوتحد الشتادو لأن االلتزام لسبدأ الدرية جا في السرتبة األولى مؼ حيث األىسية لستؽسط حدا ي

( )2.06وانحراف معياري ( ) 0.169إميو في السرتبة الثانية التزام السرارف لسبدأ الحساية إذ مغد قيسة
الستؽسط الحدا ي ليذا السبدأ ( )2.01ونانحراف معياري ( )1.617إميو في السرتبة الثالثة التزام السرارف

لسبدأ جاىزية الشعام لستؽسط حدا ي ( )2.04ليذا السبدأ وانحراف معياري ( )1.627إتبعو لالسرتبة الرالعة
التزام السرارف لسبدأ الخرؽةية ىمى الذبكة حيث مغد قيسة الستؽسط الحدا ي ( )2.04لانحراف معياري

( )0.104وجا أبي ار مؼ حيث األىسية االلتزام لسبدأ تكامل تذغيل الشعام في السرتبة األبيرة إذ مغد قيسة
متؽسطو الحدا ي ( )2.00لانحراف معياري (.)1.670

ونذكل ىام مغ الستؽسط الحدا ي إلجالات السذاركيؼ ( )2.01لانحراف معياري ( )1.622ويالحظ أن

الستؽسط العام أكبر مؼ الستؽسط االفتراتي السعتسد في ىذه الدراسة وىؽ ( )2مسا يذير إلى أن السذاركيؼ في
الدراسة لدإيػ اتجاىات إجا يو نحؽ قدرة أنعسة السعمؽمات السحاسبية السطبقة في السرارف التجارية الميبية ىمى
التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية ونالتالي ندتطيا القؽل لأن أنعسة السعمؽمات السحاسبية السطبقة في
السرارف التجارية الميبية لدإيا القدرة ىمى التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية.
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جدول رقػ ()6

تحميل إجالات السذاركيؼ حؽل قدرة أنعسة السعمؽمات السحاسبية في السرارف التجارية الميبية
ىمى التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية.
العبارة

م

الستؽسط
الحدا ي

االنحراف
السعياري

الترتيل

أوال :التزام السررف لسبدأ الحساية ()Security
1

وتا سياسات باةة لحساية الشعام السالي.
وتا آليات وبطؽات ىسل باةة لذبكات الرنط

2

الخاةة لحساية الشعام السالي.

3

وتا إج ار ات معيشة لتطبيأ آلية حساية الشعام السالي.

4

وتا آلية لسراقبة وتطبيأ الدياسات وشبكات الرنط
وإج ار ات الحساية.
الستؽسط الحدا ي لسبدأ الحساية

3.26

1.150

1

3.15

1.046

3

3.15

1.090

4

3.20

1.098

2

3.187

0.987

2

انيا  :التزام السررف لسبدأ جاىزية الشعام ()Availability
5

وتا سياسات باةة لجاىزية الشعام السالي.
وتا آليات وبطؽات ىسل باةة لذبكات الرنط لجعل

6

الشعام جاى از.

7

وتا إج ار ات معيشة لتأكيد جاىزية الشعام السالي.

8

وتا آلية لسراقبة وتطبيأ الدياسات وشبكات الرنط

واإلج ار ات السداىسة في جعل الشعام جاى از لالستخدام.
الستؽسط الحدا ي لسبدأ جاىزية الشعام

3.19

1.013

1

3.15

0.999

3

3.09

1.039

4

3.16

1.092

2

3.147

0.937

3

الثا  :التزام السررف لسبدأ تكامل تذغيل الشعام ()ProcessingIntegrity
9
10
11

وتا سياسات باةة تؤكد تكامل ىسميات تذغيل
الشعام السالي.
وتا آليات وبطؽات ىسل باةة لذبكات الرنط لجعل
ىسميات الشعام متكاممة.
وتا إج ار ات معيشة لتطبيأ وتأكيد تكامل ىسميات

الشعام السالي.

3.13

1.064

3

3.14

1.075

2

3.14

1.041

1

وتا آلية لسراقبة وتطبيأ الدياسات وشبكات الرنط
 12واإلج ار ات الخاةة لالتأكيد ىمى تكامل ىسميات الشعام

3.09

1.084

4

السالي.
الستؽسط الحاسبي لسبدأ تكامل تذغيل الشعام

3.125

0.972

5

رالعا  :التزام السررف لسبدأ الخرؽةية ىمى الذبكة ()OnlinePrivacy
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3.23

1.125

1

وتا آليات وبطؽات ىسل باةة لذبكات الرنط التي
 14تداىػ في تأميؼ برؽةية الشعام والستعامميؼ معو

3.12

1.043

3

ىمى الذبكة االلكترونية.
15

وتا إج ار ات معيشة كفيمة تأكيد برؽةية الشعام
والستعامميؼ معو ىمى الذبكة االلكترونية.

3.16

1.149

2

وتا آلية لسراقبة وتطبيأ الدياسات وشبكات الرنط
 16واإلج ار ات السداىسة تأميؼ برؽةية الشعام

3.07

1.111

4

والستعامميؼ معو ىمى الذبكة االلكترونية.
الستؽسط الحدا ي لسبدأ الخرؽةية ىمى الذبكة

3.145

1.024

4

بامدا  :التزام السررف لسبدأ الدرية ()Confidentiality
17
18
19

وتا سياسات باةة لتأميؼ وحساية سرية البيانات
السالية.
وتا آليات وبطؽات ىسل باةة لذبكات الرنط التي

تداىػ في تأميؼ حساية سرية البيانات السالية.

وتا إج ار ات معيشة كفيمة تأكيد حساية سرية البيانات
السالية.

3.36

1.178

1

3.26

1.157

4

3.29

1.168

2

وتا آلية لسراقبة وتطبيأ الدياسات وشبكات الرنط
 20واإلج ار ات السداىسة تأميؼ حساية سرية البيانات

3.27

1.164

3

السالية.
الستؽسط الحدا ي لسبدأ الدرية

3.295

1.096

الستؽسط العام

3.180

0.933

1

انيا  :تحميل إجالات السذاركيؼ حؽل السعؽقات التي قد تحؽل دون قدرة أنعسة السعمؽمات السحاسبية السطبقة
في السرارف التجارية الميبية ىمى التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية.

إؽتر الجدول رقػ ( )01أن نتادو إجالات السذاركيؼ لالدراسة حؽل السعؽقات التي قد تحؽل دون قدرة

أنعسة السعمؽمات السحاسبية ىمى التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية جا ت لالسؽافقة إذ أن قيػ
الستؽسطات الحدا ية ليذه السعؽقات تراوحد ما يؼ ( )2.94 – 2.40وىذه القيػ أكبر مؼ قيسة الستؽسط
االفتراتي ( )2وتركزت إجالات السذاركيؼ ىمى أن ىدم كفاية البشية التحتية لالتراالت وارتفاال تكمفة
الؽةؽل إلى شبكة اإلنترند مؼ ا رز السعؽقات التي تحؽل دون قدرة أنعسة السعمؽمات السحاسبية ىمى التعامل

ما متطمبات التجارة اإللكترونية كسا أن ىدم وجؽد دورات تأىميو وتدني األجؽر والتخؽف مؼ مخاتر التجارة

اإللكترونية شكمد ىادأ كبير حدل أ ار ىيشة الدراسة .ونذكل ىام فإن الستؽسط الحدا ي إلجالات السذاركيؼ
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حؽل السعؽقات قد مغ ( )2.20لانحراف معياري ( )1.764ويالحظ أن الستؽسط العام أكبر مؼ الستؽسط
االفتراتي مسا يذير إلى وجؽد معؽقات تحؽل دون قدرة أنعسة السعمؽمات السحاسبية السطبقة في السرارف
التجارية الميبية ىمى التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية.
جدول رقػ ()01

تحميل إجالات السذاركيؼ حؽل السعؽقات التي قد تحؽل دون قدرة أنعسة السعمؽمات السحاسبية السطبقة في
السرارف التجارية الميبية ىمى التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية.
العبارة

م

الستؽسط

االنحراف

الترتيل

الحدا ي

السعياري

21

تعِقيد ىسميات التجارة االلكترونية.
ّ

3.41

1.087

10

22

غياص التؽ يأ السدتشدي في ىسميات التجارة االلكترونية.

3.47

1.026

7

23

قمة ببرة اإلدارة السخترة في ىذا السجال.

3.55

0.985

5

24

حدا ة ىيد استخدام التجارة االلكترونية في ليبيا.

3.45

1.025

9

25

التخؽف مؼ مخاتر التعامل لالتجارة االلكترونية.

3.57

1.017

4

التكمفة العالية لؽتا الدياسات وتطبيقاتيا ىمى أرض

26

الؽاقا في نعام السعمؽمات السحاسبي ومؽاكبة التطؽر

3.47

1.059

8

التكشؽلؽجي الستدارال.
27
28
29
30

ىدم وجؽد دورات تأىميو متخررة في ىذ السجال.
ىدم كفاية البشية التحتية لالتراالت وارتفاال تكمفة
الؽةؽل إلى شبكة االنترند.
تدني أجؽر مؽظفي نعػ السعمؽمات السحاسبية لذكل
باص ومؽظفي السررف لذكل ىام.
ىدم إدراك اإلدارة العميا لالسررف ألىسية تطؽير الشعام

السالي.

الستؽسط العام

3.61

1.073

2

3.64

1.150

1

3.58

1.030

3

3.52

1.033

6

3.52

0.794

الثا  :تحميل إجالات السذاركيؼ حؽل الحمؽل التي تحد مؼ السعؽقات التي تقا حادال دون قدرة أنعسة
السعمؽمات السحاسبية السطبقة في السرارف التجارية الميبية ىمى التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية.
إؽتر الجدول رقػ ( )00نتادو إجالات السذاركيؼ التي أشارت إلى أن الستؽسطات الحدا ية لجسيا

الفقرات التي تقيس البشؽد السقترحة لمحد مؼ السعؽقات التي قد تقا حادال أمام قدرة أنعسة السعمؽمات السحاسبية
في السرارف التجارية الميبية ىمى التعامل ما
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متطمبات التجارة اإللكترونية تراوحد ما يؼ ( )2.96 – 2.47مسا يذير إلى أن إجالات السذاركيؼ جا ت
لالسؽافقة ىمى جسيا الفقرات التي تقيس الحمؽل السقترحة حيث أنيا كاند أكبر مؼ الستؽسط االفتراتي كسا
تُعير الشتادو أن أىػ الحمؽل السقترحة حدل رأي السذاركيؼ لالدراسة لأن إتػ تثقيا اإلدارة العميا لمسررف
لأىسية التعامل لالتجارة االلكترونية ومؽازنة التكمفة والسشفعة إمييا في السرتبة الثانية وتا سياسات السررف

الخاةة لعسميات التجارة االلكتروني ىمى مؽاقعيا ىبر شبكة االنترند إلتفا الذفافية وإنذا مؽاقا الكترونية

لمسرارف التجارية الميبية تحسل بتػ باص لالسراجا الخارجي ىمى ىسميات التجارة االلكترونية إلتفا
السؽ ؽقية ىمى مؽاقعيػ في السرتبة الثالثة واستحداث أقدام متخررة في السرارف التجارية تُشاط يا ميام
وتا الدياسات الخاةة رنط نعام السعمؽمات السحاسبي لسعامالت التجارة االلكترونية وتطبيأ تمغ الدياسات

ومراقبتيا تػ إمييا في السرتبة الخامدة االستعانة بعض الخب ار في مذروال ( )Web Trustواستقداميػ
لالستفادة مؼ ببراتيػ كسرحمة ا تدادية في حيؼ جا ت الفقرة ( )21التي تش

ىمى استقدام مرارف أجشبية

ذات ببرة في تعامالت التجارة االلكترونية كذريغ استراتيجي ما لعض السرارف الميبية في السرتبة األبيرة.
كسا يالحظ مؼ الجدول أن الستؽسط الحدا ي العام إلجالات السذاركيؼ لالدراسة مغ ( )2.26لانحراف

معياري ( )1.600وىؽ أكبر مؼ الستؽسط االفتراتي ( )2وىذا يذير إلى مؽافقة ىيشة الدراسة ىمى وجؽد حمؽل
مقترحة تحد مؼ السعؽقات التي تقا حادال أمام قدرة أنعسة السعمؽمات السحاسبية السطبقة في السرارف
التجارية الميبية ىمى التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية.
جدول رقػ ()00
تحميل إجالات السذاركيؼ حؽل الحمؽل التي تحد مؼ السعؽقات التي تقا حادال أمام قدرة أنعسة السعمؽمات
السحاسبية السطبقة في السرارف التجارية الميبية ىمى التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية.
العبارة

م

الستؽسط
الحدا ي

االنحراف
السعياري

الترتي
ص

ىقد دورات متخررة لمكؽادر السالية لتدريبيػ ىمى
20

ىسميات التجارة االلكترونية وآلية تطؽير انعسة

3.52

1.192

9

السعمؽمات السحاسبية لذكل إؽاكل التغيرات التكشؽلؽجيا.
استحداث اقدام متخررة في السرارف التجارية تشاط
20

يا ميام وتا الدياسات الخاةة رنط نعام السعمؽمات

السحاسبي لسعامالت التجارة االلكترونية وتطبيأ تمغ

3.60

1.08

4

الدياسات ومراقبتيا.
22
24
22
29

981

تثقيا اإلدارة العميا لمسررف لأىسية التعامل لالتجارة
االلكترونية ومؽازنة التكمفة والسشفعة.
(السؽظا) الستخر
تطبيأ مفيؽم تؽظيا السحاسل ُ
والسؤىل تكشؽلؽجيا.
االستعانة بعض الخب ار في مذروال ()Web Trust
واستقداميػ لالستفادة مؼ ببراتيػ كسرحمة ا تدادية.
إدراج مؽاتيا ذات ىالقة في التعميػ السحاسبي في

3.69

1.062

1

3.59

1.112

6

3.59

1.056

5

3.53

1.157

8
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الجامعات الميبية.
27

رفا أجؽر الكؽادر السالية السؤىمة في ىسميات التجارة
االلكترونية.

3.55

1.096

7

استقدام مرارف أجشبية ذات ببرة في تعامالت التجارة
21

االلكترونية كذريغ استراتيجي ما لعض السرارف

3.47

1.242

10

الميبية.
إنذا مؽاقا الكترونية لمسرارف التجارية الميبية تحسل

26

بتػ باص لالسراجا الخارجي ىمى ىسميات التجارة

3.63

1.156

3

االلكترونية إلتفا السؽ ؽقية ىمى مؽاقعيػ.
وتا سياسات السررف الخاةة لعسميات التجارة
41

االلكتروني ىمى مؽاقعيا ىبر شبكة االنترند إلتفا

3.67

1.115

2

الذفافية.
الستؽسط العام

3.59

0.921

 4.3.11التحميل االستنتاجي لمبيانات واختبار فرضيات الدراسة

إتعمأ ىذا الجانل لابتبار فرتيات الدراسة مؼ بالل استخدام أساليل اإلحرا االستداللي يدف

الحرؽل ىمى نتادو أكثر دقة ومؽ ؽقية فقد تػ إج ار ابتبار ) (Wilcoxon Signed Ranksنع ار ألن
البيانات ال تتبا التؽزيا الطبيعي فقد تػ التحقأ مؼ ىدم تبعيتيا لاستخدام ابتبار (Kolmogorov-

) Smirnovحيث أن القيسة السذاىدة لالبتبار تداوي ( )P– value = 1.11وىي اقل مؼ مدتؽق السعشؽية

( )% 2مسا يعشي رفض الفرتية العدمية التي تذير إلى أن البيانات تتبا التؽزيا الطبيعي والبتبار فرتيات
الدراسة تػ ةياغة فرض العدم ( )H0لحيث يذير إلى أن متؽسط السجتسا أقل مؼ أو يداوي الستؽسط
االفتراتي السعتسد في ىذه الدراسة وىؽ ( )2ويعبر ىشو إحراديا كسا إمي :
H0 : μ ≤ 3
في حيؼ يذير الفرض البدإل ( )H1إلى أن متؽسط السجتسا أكبر مؼ الستؽسط االفتراتي السعتسد في ىذه

الدراسة وىؽ ( )2ويعبر ىشو إحراديا كسا إمي :

H1 : μ > 3
وفيسا إمي ابتبار الفرتيات والشتادو التي تػ التؽةل إلييا :
الفرتية الرديدية األولى :
الفرتية الرفرية ( " : ) H0ال تؽجد قدرة ألنعسة السعمؽمات السحاسبية السطبقة في السرارف التجارية الميبية
ىمى التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية "

الفرتية البدإمة (" : ) H1تؽجد قدرة ألنعسة السعمؽمات السحاسبية السطبقة في السرارف التجارية الميبية ىمى
التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية "
إتزر مؼ بالل نتادو ابتبار) (Wilcoxon Signed Ranksأن القيسة السذاىدة لمفرتية (P–1.101

=  )valueوىي أقل مؼ مدتؽق السعشؽية ( )α=1.12وىميو إتػ رفض الفرتية الرفرية ( )H0وقبؽل
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الفرتية البدإمة ( ) H1أي أنو "تؽجد قدرة ألنعسة السعمؽمات السحاسبية السطبقة في السرارف التجارية الميبية
ىمى التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية " .
الفرتية الرديدية الثانية :

الفرتية الرفرية ( " : )H0ال تؽجد معؽقات تحؽل دون قدرة أنعسة السعمؽمات السحاسبية السطبقة في
السرارف التجارية الميبية ىمى التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية "

الفرتية البدإمة (" : )H1تؽجد معؽقات تحؽل دون قدرة أنعسة السعمؽمات السحاسبية السطبقة في السرارف
التجارية الميبية ىمى التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية "
تذير نتادو ابتبار ) (Wilcoxon Signed Ranksإلى أن القيسة السذاىدة لمفرتية (P– value 1.11

=) وىي أقل مؼ مدتؽق السعشؽية ( )α=1.12وىميو إتػ رفض الفرتية الرفرية ( )H0وقبؽل الفرتية

البدإمة ( )H1أي أنو " تؽجد معؽقات تحؽل دون قدرة أنعسة السعمؽمات السحاسبية السطبقة في السرارف
التجارية الميبية ىمى التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية " .
الفرتية الرديدية الثالثة :
الفرتية الرفرية ( " : )H0ال تؽجد حمؽل مشاسبة تحد مؼ السعؽقات التي قد تقا حادال أمام قدرة أنعسة

السعمؽمات السحاسبية السطبقة في السرارف التجارية الميبية ىمى التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية "

الفرتية البدإمة ( " : )H1تؽجد حمؽل مشاسبة تحد مؼ السعؽقات التي قد تقا حادال أمام قدرة أنعسة السعمؽمات
السحاسبية السطبقة في السرارف التجارية الميبية ىمى التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية "
لعد إج ار ابتبار ) (Wilcoxon Signed Ranksاتزر أن القيسة السذاىدة لمفرتية (P– 1.11

=  )valueوىي أقل مؼ مدتؽق السعشؽية ( )α=1.12وىميو إتػ رفض الفرتية الرفرية ( )H0لرالر
الفرتية البدإمة ( )H1أي أنو " تؽجد حمؽل مشاسبة تحد مؼ السعؽقات التي قد تقا حادال أمام قدرة أنعسة
السعمؽمات السحاسبية السطبقة في السرارف التجارية الميبية ىمى التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية " .
 .00نتادو وتؽةيات الدراسة

لعد تطبيأ اإلحرا ات الؽةفية واالستشتاجية ىمى ىيشة الدراسة وابتبار فرتياتيا إتزسؼ ىذا الجز

مؼ الدراسة تمخي

ألىػ الشتادو التي تػ التؽةل إلييا والتؽةيات السشاسبة في تل ىذه الشتادو.

 1.11نتائج الدراسة :

فيسا إمي ىرض لمشتادو التي تػ التؽةل إلييا في ىذه الدراسة :
 .1أكدت الدراسة ىمى قدرة أنعسة السعمؽمات السحاسبية السطبقة في السرارف التجارية الميبية ىمى

التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية حيث يشد الشتادو أن لدق الشعام السحاسبي السطبأ في ىذه

السرارف القدرة ىمى االلتزام لسبادئ مؽ ؽقية التجارة اإللكترونية الستسثمة في :
أ .مبدأ الحساية .

ص .مبدأ جاىزية الشعام.
ج .مبدأ تكامل تذغيل الشعام.
د .مبدأ الخرؽةية ىمى الذبكة.

ه .مبدأ الدرية.
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 .2تؽةمد نتادو الدراسة إلى وجؽد معؽقات تحد مؼ قدرة أنعسة السعمؽمات السحاسبية السطبقة في

السرارف التجارية الميبية ىمى التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية ونيشد الشتادو أن أىػ ىذه

السعؽقات تسثمد في :
أ.

ىدم كفاية البشية التحتية لالتراالت وارتفاال تكمفة الؽةؽل إلى شبكة االنترند.

ص .ىدم وجؽد تذريعات وقؽانيؼ تشعػ ىسميات التجارة اإللكترونية.
ج .ىدم وجؽد دورات تأىميو متخررة في مجال التجارة اإللكترونية.
د.

تدني أجؽر مؽظفي نعػ السعمؽمات السحاسبية لذكل باص ومؽظفي السررف لذكل ىام.

و.

قمة ببرة اإلدارة السخترة في مجال التجارة اإللكترونية.

ه .التخؽف مؼ مخاتر التعامل لالتجارة االلكترونية.

 .3تؽةمد الدراسة إلى وجؽد حمؽل تداىد في الحد مؼ السعؽقات التي قد تقا حادال أمام قدرة أنعسة
السعمؽمات السحاسبية السطبقة في السرارف التجارية الميبية ىمى التعامل ما متطمبات التجارة
اإللكترونية ونيشد الشتادو أن أىػ ىذه الحمؽل تسثمد في :
أ .تثقيا اإلدارات العميا لمسرارف لأىسية التعامل لالتجارة االلكترونية ومؽازنة التكمفة والسشفعة.
ص .وتا سياسات السررف الخاةة لعسميات التجارة االلكتروني ىمى مؽاقعيا ىبر شبكة
االنترند إلتفا الذفافية.

ج .إنذا مؽاقا الكترونية لمسرارف التجارية الميبية تحسل بتػ باص لالسراجا الخارجي ىمى
ىسميات التجارة اإللكترونية إلتفا السؽ ؽقية ىمى مؽاقعيػ.
د .استحداث أقدام متخررة في السرارف التجارية تشاط يا ميام وتا الدياسات الخاةة
رنط نعام السعمؽمات السحاسبي لسعامالت التجارة االلكترونية وتطبيأ تمغ الدياسات

ومراقبتيا.

ه .االستعانة بعض الخب ار في مذروال ( )Web Trustواستقداميػ لالستفادة مؼ ببراتيػ
كسرحمة ا تدادية.
 2.11تهصيات الدراسة :

شا ىمى الشتادو التي تػ التؽةل إلييا إؽةي الباحثان لسا إمي-:

 .1العسل ىمى تطؽير البشية التحتية لالتراالت لتتساشى ما التطؽرات الستدارىة في مجال تكشؽلؽجيا
السعمؽمات وتخفيض تكمفة الؽةؽل إلى شبكة اإلنترند لسداىدة السرارف التجارية ىمى التعامل

ما ىسميات التجارة اإللكترونية وتقديػ بدمات لمعسال لكفا ة ىالية وأقل تكمفة.
 .0العسل ىمى تطؽير وتشسية السؽارد البذرية في السرارف التجارية وإج ار دورات تأىيميو في مجال
التجارة اإللكترونية.

 . 2العسل ىمى تطؽير السشاىو التعميسة لالجامعات الميبية لسؽاكبة التطؽرات الستدارىة في نعػ السعمؽمات
السحاسبية لسا إتساشى ما سؽق العسل وفتر قشؽات االترال ما الييئات السيشية الدولية لالستفادة مؼ
الخبرات والتجارص العسمية.
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 . 4العسل ىمى إةدار تذريعات وقؽانيؼ لتشعيػ ومراقبة ىسميات التجارة اإللكترونية مؼ قبل الجيات
التذريعية في الدولة.
 . 2العسل ىمى الحد مؼ السعؽقات التي تحد مؼ قدرة أنعسة السعمؽمات السحاسبية في السرارف التجارية
الميبية ىمى التعامل ما متطمبات التجارة اإللكترونية وذلغ مؼ بالل :

أ .تثقيا اإلدارات العميا لالسرارف التجارية لأىسية التعامل لالتجارة االلكترونية والسؽازنة يؼ
التكمفة والسشفعة.

ص .تثقيا اإلدارات السخترة لالسرارف التجارية لسخاتر التعامل لالتجارة اإللكترونية.
والسؤىل تكشؽلؽجيا.

(السؽظا) الستخر
ج .تطبيأ مفيؽم تؽظيا السحاسل ُ
د .ىقد دورات متخررة لمكؽادر السالية لتدريبيػ ىمى ىسميات التجارة اإللكترونية وآلية تطؽير
أنعسة السعمؽمات السحاسبية لذكل إؽاكل التغيرات التكشؽلؽجيا.
ه .استحداث أقدام متخررة في السرارف التجارية تشاط يا ميام وتا الدياسات الخاةة
رنط نعام السعمؽمات السحاسبي لسعامالت التجارة االلكترونية وتطبيأ تمغ الدياسات
ومراقبتيا.

و .وتا سياسات السررف الخاةة لعسميات التجارة اإللكترونية ىمى مؽاقعيا ىبر شبكة
االنترند إلتفا الذفافية.
ز .إنذا مؽاقا الكترونية لمسرارف التجارية الميبية تحسل بتػ باص لالسراجا الخارجي ىمى
ىسميات التجارة االلكترونية إلتفا السؽ ؽقية ىمى مؽاقعيػ.

ح .االستعانة بعض الخب ار في مذروال ( )Web Trustواستقداميػ لالستفادة مؼ ببراتيػ
كسرحمة ا تدادية.
 .9ترورة زيادة اىتسام األكاديسييؼ والدارسيؼ لسؽتؽال نعػ السعمؽمات السحاسبية اإللكترونية وذلغ مؼ
بالل زيادة البحؽث والدراسات وىقد السؤتسرات في ىذا السجال.

985

icetr. elmergib. edu.ly

مدى قدرة أنعمة المعمهمات المحاسبية عمى التعامل مع متطمبات التجارة االلكترونية في المرارف الميبية

السعيد العالي لمعمؽم اإلدارية والسالية

أ .ا راىيػ الشعاس ؛ أ .دمحم الجرني
السراجا

 .0أمجد ةا ر الدلؽي (مجمة جامعة االنبار لمعمؽم االقترادية واإلدارية 0102 02م) تفعيل نعام
السعمؽمات السحاسبية في ظل التجارة االلكترونية في العراق ( جامعة االنبار .)490-420

 .0حشان حدؼ احسد ( )0102ا ر جؽدة مخرجات نعام السعمؽمات السحاسبي ىمى رتى العسال في
البشؽك التجارية األردنية رسالة ماجدتير قدػ السحاسبة كمية األىسال جامعة ىسان العرنية
األردن.
 .2ساكار ظاىر ىسر أميؼ (مجمة جامعة كركؽك لمعمؽم اإلدارية واالقترادية 0100 0م) اإلتار
السفاىيسي لمسحاسبة في ظل يئة التجارة االلكترونية ( جامعةكركؽك .)010-77

 .4سالػ دمحم ؼ غرنية والسعتز رمزان الذيخي ( )0101نعػ السعمؽمات السحاسبية ( شغازي :دار
الكتل الؽتشية).
 .2ىبدالعزيز دغيػ و رامية احسد كردية (مجمة لحؽث جامعة حمل 0101 97م) تأ ير التجارة
االلكترونية ىمى ىشاةر نعػ السعمؽمات السحاسبية السدتخدمة في البشؽك التجارية األردنية ( جامعة

حمل .)210-012

 .9فاتسة سعد جسعة الداحمي ( )0109مدق السعرفة تقشية السعمؽمات الحدإثة وأ ره ىمى مذاركة
السحاسبيؼ في مراحل تطؽير نعػ السعمؽمات السحاسبية رسالة ماجدتير كمية االقتراد جامعة
شغازي ليبيا.

 .7ليث دمحم شي ىاني ( )0104تقييػ مدق التؽافأ يؼ نعػ السعمؽمات السحاسبية ومتطمبات التجارة
االلكترونية في قطاال الخدمات رسالة ماجدتير قدػ السحاسبة كمية األىسال جامعة ىسان العرنية
األردن.
 .1دمحم ىمي الخميفة دمحم

( )0104التحديات والسعؽقات التي تؽاجو تطبيأ التجارة االلكترونية في

الذركات الدؽدانية رسالة ماجدتير كمية الدراسات العميا جامعة الدؽدان لمعمؽم والتكشؽلؽجيا

الدؽدان.

 .6محي الدإؼ دمحم إ راىيػ ىثسان وىالل إؽسا الرالر (مجمة العمؽم االقترادية 0102 04م)
تحدإث نعام السعمؽمات السحاسبي ودوره في تحقيأ الثقة واألمان لمتجارة االلكترونية ( جامعة
الدؽدان لمعمؽم والتكشؽلؽجيا .)07-02

 .01مشرؽر دمحم ىبدالجميل إؽسا ( )0101تقييػ مدق كفا ة وفاىمية نعػ السعمؽمات السحاسبية السطبقة
في السرارف التجارية الميبية وفقا لتقشية السعمؽمات رسالة ماجدتير
شغازي ليبيا.

كمية االقتراد جامعة

 .00نعيسة يحياوي ومريػ إؽسا (السجمة الجزادرية لمتشسية االقترادية 0107 9م) التجارة االلكترونية
وأ ارىا ىمى اقتراديات األىسال العرنية ( جامعة قاةدي مرناح ورقمة .)060-076

 .00ىيا يعقؽص فيد العبيد ( )0100مدق قدرة نعام السعمؽمات السحاسبي في الذركات الكؽيتية ىمى
التعامل ما ىسميات التجارة االلكترونية رسالة ماجدتير قدػ السحاسبة كمية األىسال جامعة الذرق

األوسط األردن.

 .02مشذؽرات مررف ليبيا السركزي دليل السرارف الميبية (.)0101
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The Ability of Accounting Information Systems to deal With the Requirements
of E-Commerce in the Libyan Commercial Banks
( An Empirical Study )
Abstract
The study aims to examine the accounting information systems (AISs) applied in
Libyan commercial banks. It also attempts to identify its ability to meet e-trade
requirements. In addition, whether there are any major hindrances hamper this
ability.
For the study purposes, a deductive, inductive method was adopted. The study
population consisted of the directors and heads of departments of main branches,
staff of the accounting, auditing, and IT divisions. A questionnaire was utilized as a
main instrument of collecting the basic data. After verifying its validity and stability,
it was used to test hypotheses of the study. One hundred and seventy questionnaires
were distributed among the targeted subjects in commercial banks, of which one
hundred and forty-eight usable for the statistical analysis were recovered.
A descriptive method and deductive method was used to analyzing data and testing
hypotheses. The descriptive method represented in frequency tables, percentages,
arithmetic means, and standard deviations for describing the characteristics of the
study sample and interpreting the responses. The deductive method, however,
represented in the use of Wilcoxon's test for testing the hypotheses at level of
significance (P-value = 0.05).
The main obtained results were that AISs applied in Libyan commercial banks are
capable of satisfying the requirements of e-trade. The study also revealed that there
are obstacles limit AISs capacity of dealing with these requirements. It was also
concluded that there are solutions to minimize such hindrances.
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