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الملخص:
إن الهدف الرئيس لهذه الد ارسةة تتملةل ةح يددتةد الةم المعوقةا

التةح يدةوت دون اسةتاداا دفاقةا

ح المصارف التجارية العاملة دمدتنة الامس حيث يعد لذه البفاقا

من الاةدما

الةد ة ا ل ترو يةة

الددتلةة التةح يهةدمها المصةارف

الليبية لعمالئها كو ها وسيلة للدصوت على النهد والسلة بو اء اآلجل وكذلك لما يهدمه مةن اتةرادا

للمصةارفم كمةا

اعتمد لذا البدث على المنهج التدليلح الوصفحم ولغاية يدهيق الدا ها صممت استبا ة يم من خاللها جمة البيا ا

المفلوبة إذ يم يوزيعها على عينة من عمالء المصارف الذتن تتعاملون دالبفاقا

ا ل ترو ية واعتمد الباحلين على

اسةةتاداا حةمةةة البةرامج االحصةةائية  SPSSعلةةى  )66اسةةتبيان وبمةةا نةةةل سةةبة  )%88مةةن إجمةةالح االسةةتبيا ا
الموزعة ويم االستعا ة ايضةا داسسةاليب االحصةائية الوسةح الدسةابح واال دةراف المعيةار لهيةات ايجالةا

الدراسة يجاه المتغي ار

اراء عينةة

المستهلة واسلوب  )One – Sample statistics )T – Testالختبةار صةدة راةيا

الد ارسةةة ويوصةةلت الد ارس ةةة الةةى ع ةةدة تةةائج المهةةا ان المس ةةتهلك الليبةةح يج ةةد صةةعوبة ةةح اس ةةتاداا دفاقةةا

ال ةةد ة

االل ترو ي ةةة ًة ة ار لغي ةةاب ال ةةوعح المص ةةر ح واالئتم ةةا ح ل ةةذ ,البي ةةة عم ةةالء المص ةةارف كم ةةا يوص ةةلت الد ارس ةةة إل ةةى
مجموعةةة م ةةن التوص ةةيا
التع ةةامال

م ةةن ابرزل ةةا ا ةةرورة العم ةةل عل ةةى ن ةةر ال ةةوعح المص ةةر ح ا ل ترو ةةح ب ةةين العم ةةالء لةي ةةادة

ا ل ترو ي ةةة م ةةن خ ةةالت الننة ة ار

ا رن ةةادية والتوعي ةةة والتس ةةويهية م ةةن قب ةةل المص ةةارف العامل ةةة ةةح مدتن ةةة

الامس.
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االطار العام لدراسة
المقدمة:
يأثر دالتفور الت نولوجح لةو الهفةاا المصةر ح الةذ مةن الةم ركةائة االقتصةاد حيةث يملةل المصةارف ركنةا اساسةيا
مةةن اركةةان االقتصةةاد الةةوونح س دولةةة ويمةةةن الهةةوت ان المصةةارف اصةةبدت معسسةةا

ماليةةة ال نةةا عنهةةا وذلةةك

لةةدورلا المهةةم ةةح يجميةةة اسم ةوات ويوويفهةةا ةةح اوجةةه االسةةتلمار الماتلف ةة و ةةح وةةل المتغي ة ار

العالميةةة المتالحهةةة

اصبدت الداجة ملدة لتددتث ا دارة الدةومية دنةل تةنعةس علةى المةواون وعلةى كةل معسسةا

الدولةة ةح صةورة

إ جةةاز الاةةدما

دصةةورة اعلةةر اعليةةة و تيجةةة لهةةذه التفةةو ار

المصةر ية التةح يهةةدمها المصةارف ومةةن لةذه الاةةدما
الوسةةائل بتبسةةيح ا ج ةراءا
جاز العمليا

التةةح نةةهدلا العةةالم سةةاعد

خةدما

وزيةةادة النةةفا ية ةةح العمليةةا

الصةةرف اآللةح وا تر ةةت المصةر ح حيةةث يتميةة لةةذه

الماليةةة عةةالوة علةةى يافةةي

المالية السيما على المستو ,الدولح عبر النبةة الدولية للمعلوما

الرئيسةةية لتنفيةةذ الصةةير ة ا ل ترو يةةة وقةةد دخلةةت البفاقةةا

الدةةدتث وقةةد حًيةةت البفاقةةا
عليةةر مةةن المعةةامال

كلية ار ةةح يفةةور الاةةدما

الت ةةالي

والوقةةت الالزمةةين

لذلك اصةبدت المصةارف الهنةاة
العصةةر

ا ل ترو يةةة عةةالم المةةات ا ةةت مةةن الةةم ابةةداعا

االل ترو يةةة دالتمةةاا ةةح دالد ةةا حةةدتلا منةةذ مفلةةة عةةاا  2005وا تنةةر اسةةتعمالها ةةح

بةةين النةات وكةةان اوت مةةن اصةةدرلا مصةةرف الجمهوريةةة واسةةتادمت س ةراز النةراء دالتجةئةةة

ود ةة الفةواييرم مصةرف ليبيةةا المركةة ) يةم اخةد

ةةح اال تنةار مةن قبةل مصةةرف االمةان والتجةارة والتنميةة ومصةةرف

ةب عةن المةواون والمووة
الصدار ,واصبدت بديال للنهود وخاصة ح ول ازمةة السةيولة الرالنةة وذلةك لتافية الع ل
المصةةر ح معةةا اال ا نةةا الحةةص ان المصةةارف ةةح ليبيةةا ال يتنةةا س علةةى اسةةتاداا لةةذه الادمةةة المصةةر ية لجلةةب اعبةةر
ع ةةدد م ةةن العم ةةالء ولت ةةو ير اعب ةةر ق ةةدر م ةةن الة ةربت مم ةةا ت ةةوحح بوج ةةود معوق ةةا

ا ل ترو ح ولهذا يداوت الباحلون التعرف علةح لةذه المعوقةا
العاملةةة دمدتن ةةة الام ةةس ةةح ينفي ةةد المع ةةامال

المستادمة او النًم المريبفة بتنغيل العمليا

يد ةةوت دون اس ةةتاداا دفاق ةةا

ود ارسةة الصةعوبا

ال ةةد ة

التةح يواجههةا المصةارف التجاريةة

ا ل ترو ي ةةة س ةواء م ةةن حي ةةث البنيةةة التدتي ةةة او التهني ةةا
ا ل ترو ية.

الت نولوجي ةةة

مشكلة البحث:
تيجة للتفو ار

المتسارعة ح بيئة اسعمات المصر ية والتح يتص

دالمنا سة الندتدة والتدديا

ير المسةبوقة ةح

الدصةةوت عل ةةى رقع ةةة جدت ةةدة وكس ةةب المةيةةد م ةةن الةبةةائن والمتع ةةاملين هةةد واجه ةةت المص ةةارف ص ةةعوبا
معاماليها ولو ما د عهةا للبدةث عةن بةدائل حدتلةة لتهةديم الاةدما
تتس ةةم دالتس ةةارا المعر ةةح والت نول ةةوجح وله ةةذا ب ةةرز خ ةةدما
البفاقا

االل ترو ية ح اال تنارم واصةبدت يدتةل مسةاحا

ةةح ا ج ةةاز

المصةر ية لتتفعةل مةة متغية ار لةذا العصةر الةذ

الص ةةير ة ا ل ترو ي ةةة كنت ةةائج له ةةذه التف ةةو ار واخ ةةد
كبيةرة ةح يعةامال

اس ةراد علةى حسةاب وسةائل الةد ة

اسخر ,ح ليبيا وبموجب لذه البفاقة يستفية حاملها سدب مبالغ هدية من اجهةة السدب اآللية للمصةرف المةا ت
لها او المصارف المريبفة معةه دنةبةة ايصةاال

او الو ةاء بةلمن السةلة والاةدما

المنتركة ح نبةة التعامل بها وبالر م من اال تنار السرية ح استاداا البفاقا

التةح يدصةل عليهةا مةن الجهةا
ا ل ترو ية ح ا لب ارجاء دوت

العالم لما يدره من اموات على المصارف دفرق سهلة إال ان لذا االستاداا الزات مددودا ح المصارف الليبية على
الر م من ان ا لب ورش العمل التح اجريت لدةل ازمةة السةيولة الرالنةة ةح الفتة ار

ا ل ترو ية احد الدلوت للتافي

السةادهة اعةد

من حدة السيولة ح المصارف الليبية وذلك داسةتاداا ادوا

علةى ان الهنةوا

الةد ة ا ل ترو ةح بةدال
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التجةئة علةى مسةتو ,اس ةراد وسةداد الفةوايير و يرلةا وايسةاقا

مة ما يم عراه ح لذا السياق إن منةلة البدث يددتدا يمةن صيا تها و ق التساؤت الرئيسح التالح:
" ماهي المعوقات التي تحول دون استخدام البطاقات االلكترونية في المصارف التجارية بمنطقة الخمس ؟
أهداف البحث:
تهدف لذا البدث إلى معر ة الصعوبا
عةةن الةةم المعوقةةا

ال ن ة

الدةةالح لبفاقةةا

التى يواجه المستهلك الليبح ح استاداا دفاقةا

الداليةةة الت ةح يدةةوت دون اسةةتاداا ورصةةدار البفاقةةا

الةد ة ا ل ترو يةة وكةذلك

االل ترو يةةةم و الدةةةم علةةى الواقةةة

السةةدب اآللةةح ومةةد ,يدهيهةةه سلدا ةةه مةةن وراء اسةةتادامها دالمصةةارف قيةةد الد ارسةةةم ومعر ةةة الةةدور

الذ ,يلعبه دفاقا

السدب اآللح ح حل منةلة االزدحاا ح ول منةلة السيولة الدالية.

أهمية الدراسة:
ان مواوا البفاقا

ا ل ترو ية من الموااية المهمة ح العصر الددتث لما تتريةب عليةه مةن يسةهيال

اقتصةادية

يريفةةة دالمسةةتو ,االقتصةةاد لب ةراد دنةةةل خةةاش وللمجتمةةة دنةةةل عةةاام ويعتبةةر اسةةتاداا ي نولوجيةةا المعلومةةا
المصارف التجارية ما يةت اعيفةم ومن لنا يأيح المية الدراسة ح التعرف على اسباب عدا ا تنار دفاقا

ةةح
الةد ة

االل ترو ية دنةل واسة ح المصارف التجاريةم ويعتبر لةذا البدةث إاةا ة علميةة وبدليةة جدتةدة س هةا سةتعمل علةى

يو ير مرجة إاا ح للمراجة السادهة اسمر الذ ,يعمل علةى يوسةية مةدارل الدارسةين والبةاحلين حةوت مواةوا عاليةة
السدب اآللح ودورلا ح حل ازمة السيولة.

دفاقا

فرضيات البحث:

يفتةةرز البةةاحلون إلةةى ان لنةةال جملةةة مةةن المعوقةةا

يدةةوت دون ا تنةةار اسةةتاداا دفاقةةا

الةةد ة ا ل ترو ةةح

دالمصارف التجارية دمنفهة الامس وقد يم صيا تها و ق االيح:
 -1يجد المستهلك الليبح صعوبة ح استاداا دفاقا

الد ة ا ل ترو ية ح السوق الليبح.

 -2ياب الوعح المصر ح واالئتما ح اد ,إلى استاداا دفاقا
 -3اع

الرقادة المصر ية على اجراءا

ًاا دفاقا

الد ة ا ل ترو ح ح مجاال

ايهة.

الد ة االل ترو ية.

منهجية البحث:
اعتمد لذا البدث على المنهج التدليلح الوصفح وذلك داالعتماد علح المعلوما
م ةةن ال ت ةةب والمج ةةال
المعلومةةا

العلمي ةةة والد ارس ةةا

والبيا ا

التح يةم الدصةوت عليهةا

ذا

العالق ةةة دا ا ةةا ة إل ةةى

والننة ة ار والته ةةارير الص ةةادرة م ةةن الجه ةةا

المتدصةةل عليهةةا مةةن خةةالت صةةديفة االسةةتبيان المعةةدة لهةةذا الغةةرز ولةةو مةةا يملةةل الجا ةةب النًةةر لهةةذا

البدةث امةةا الناحيةةة العمليةةة هةد يةةم التعةةرف علةةى الصةعوبا

التةةح يدةةد مةةن اسةتاداا دفاقةةا

الةةد ة االل ترو يةةة ةةح

السوق الليبح وذلك من خالت عينة متمللةة ةح مصةرف الجمهوريةة ومصةرف اسمةان وذلةك بتهةديم اسةتبيان للوصةوت
إلى اسلداف المرجوة من لذا البدث.
مجتمع وعينة البحث:

تتملةةل مجتمةةة البدةةث ةةح حةةاملح البفاقةةا

االل ترو يةةة الصةةادرة مةةن مصةةرف الجمهوريةةة ومصةةرف االمةةان دمنفهةةة

الامس .اما عينة البدث هد يم يصميم استمارة استبيان وزعت على عينة عنوائية من حاملح لذه البفاقا

وقد يةم

يوزية عدد  )75استمارة استبيان .
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حدود البحث:

للبدث حدود مةا ية واخر زمنية:

الددود المةا ية – مصرف الجمهورية ومصرف االمان.
الددود الةمنية  -يمت الدراسة خالت سنة .2017
الدراسات السابقة:
 -1دراسة النا عح  )2013دعنوان د ارسةة العوامةل المدةددة السةتاداا البفاقةا

االئتما يةة ةح السةوق الليبةح) وقةد

االئتمةةان والميتهةةا والعمةةل علةةى يهةةيم حجةةم سةةوق اسةةتاداا البفاقةةا

لةةد ت لةةذه الد ارسةةة إلةةى التعةةرف علةةى دفاقةةا

االئتمان ح االقتصاد الليبحم وقد يوصل الباحث إلى عدة تائج منها وجود عوامل يعد ,الح عدا ر بة العمالء ح
استاداا البفاقا

لو من اجل السفر للاارج كما ان البية

االئتما يةم وان الغرز اسساسح من استاداا البفاقا

العمالء ترون ان نروط المصرف التح تتعةاملون معهةا معهولةة دةو د ةة المبةالغ المسةتادمة ةح البفاقةا م ووصةت
لذه الدراسة علح زيادة االلتماا دأساليب الدعاية واالعالنم وينويةة الاةدما

المووفين.

 -2دراسة النورةم الفالةب  )2009دعنةوان البفاقةا

المصةر ية والعمةل علةح كفةاءة ويفةوير

االئتما يةة ومااورلةا علةى الجهةاز المصةر ح) حيةث لةد ت

ل ةةذه الد ارس ةةة إل ةةى بي ةةان الما ةةاور الماتلف ةةة المديف ةةة داس ةةتاداا البفاق ةةةم وقي ةةات م ةةد ,ي ةةأثير البفاق ةةا
ومااورلا على الجهاز المصر حم وقد اوهر لذه الدراسة عدة تائج منها ان البفاقةا

متفورةم ومن المتوقة ان يالق مناخا جيدا لبع
الد ارسةةة دع ةةدة يوص ةةيا

االئتما يةة لةح هةود عاديةة

الجرائم متل سيل االموات والتهريب الضةريبحم كمةا وصةت لةده

منهةةا ا ةةرورة وا ةةة قواع ةةد ص ةةارمة يم ةةا تتعل ةةق د ةةأمر اص ةةدار البفاق ةةا

االئتما ي ةةةم وعل ةةى

المصرف المركة ان يعد برامج يأليل ويدريب للمووفين ح المصارف لتهليل للمناعل الااصة ببفاقا
 -3دراسة كاوم  )2007دعنوان خصوصية دفاقا
الد ارسةةة إلةةى ددةةث الجةوان الها و يةةة والنةةرعية لبفاقةةا

منها ان دفاقا

االئتمةةان والعالقةةا

التعاقديةةة النانةةئة عنهةةام وماليةةة دفاقةةا

االئتمةةان اةةرورة عص ةرية ةةح التعةةامال

اليوميةةةم

ائتما يةةة بنوعيهةةا الدسةةم الفةةور والدسةةم النةةهر م كمةةا يهةةدمت دعةةدة يوصةةيا

االئتمان من عهود المعامال

المستددثة ان ي ون مدة االئتمان الهصو ,سنتين.

 -4د ارس ةةة مدم ةةود  )2000دعنة ةوان يدلي ةةل العوام ةةل الم ةةعثرة عل ةةى ا م ةةاط اس ةةتاداا دفاق ةةا
االستراييجيا

االئتمان.

االئتمان الصادرة عن المصارف االسالمية) وقد لد ت لةذه

االئتمةةانم وقةةد اوهةةر لةةذه الد ارسةةة عةةدة تةةائج منهةةا ان دفاقةةا
والمصةةارف االسةةالمية يصةةدر دفاقةةا

االئتما ي ةةة

االئتم ةةان واثرل ةةا عل ةةى

التسويهية) لد ت لذه الدراسة إلى التعرف على مدخل يسويق الادمةة المصةر ية واسةباب الداجةة الةى

التسةةويق المصةةر حم وعلةةى ايجالةةا

عمةةالء السةةوق المصةةر ح المصةةر دةةو دفاقةةا

االئتمةةانم كمةةا اوهةةر عةةدة

تائج منهام وجود روق معنوية بين جنس وسن العمالء من احية وبةين العمةالء حملةة و يةر حملةة البفاقةا م وبةين

الةةدخل ومسةةتو ,التعلةةيم دةةو دفاقةةا

والمعسسا

االئتمةةانم ويوصةةلت الةةى عةةدة يوصةةيا

التجارية دمد ,المية البفاقا

منهةةا مداولةةة خلةةق يوعيةةة لةةد ,العميةةل

البالستيةيةم وارورة االلتماا ببدوث السةوق ةح مجةات يسةويق دفاقةا

االئتمان.
موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
يعتبر الدراسة الدالية مةملة للدراسا

السادهة وخصوصا يلك الدراسا

االل ترو ح ح المصارف التجاريةم اال ان لذه الدراسة استفرد

التح التمت دمعوقا

بتناولها معوقا

استاداا دفاقا

استاداا دفاقا

الد ة

الد ة االل ترو يةة
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ةةح المصةةارف التجاريةةة العاملةةة دمدتنةةة الامةةسم كمةةا ان الد ارسةةا

السةةادهة اجريةةت ةةح منةةاوق اخةةر وال توجةةد ا

دراسة من لذا النوا حسب علم الباحلين اجريت على المصارف التجارية العاملة دمدتنة الامس.
االطار النظري للدراسة
مفهوم بطاقات االئتمان:
دفاقةةا

االئتمةةان يعتمةةد علةةى ًةةاا معلومةةا

مت امةةل ويلهةةى قبةةوت دولي ةاي ومدلي ةاي مةةن اجةةل يدهيةةق السةةرعة ةةح اداة

معةاماليهم بةةدالي مةن وسةةائل الةد ة التهليديةةة والتةح يتفلةةب وقةةت اوةوت ةةح إيمةاا التسةةوية النهائيةة لهةةا ويوجةد اعلةةر مةةن
االئتمةةان يفلةةق عليهةةا دفاقةةا

مسةةمى لبفاقةةا

مسمى دفاقا

الةةد ة ا ل ترو ةةح وبفاقةةا

البالسةةتيةية وبفاقةةا

االعتمةةاد اال ان

االئتمان لةو االعلةر نةيوعا وذلةك س هةا دجا ةب كو هةا وسةيلة د ةة أ هةا يعفةى لداملهةا ائتما ةا قصةير

االجةةلم ويع ةةدد

لبفاقةةة االئتمةةان بتعةةد ال تةةاب وياتل ة

التعريفةةا

دةةاختالف الجا ةةب ال ةةذ ,تتن ةةاوت او تركةةة عليةةه

التعريف من البفاقة ومنها:
عر ةةت دفاقةةة االئتمةةان دأ هةةا يسةةتادا كةةأداة و ةةاة وائتمةةان ةةح فةةس الوقةةت هةةح يتةةيت لداملهةةا الدصةةوت علةةى السةةلعة

والادما

ور يهديمها والد ة سجل دهيمة يلك السلة والادما

للمصرف المصدر البفاقة .وهم بندقم )2009

ايضةةا عر ةةت دأ هةةا دفاقةةة معد يةةة او دالسةةتيةية ممغنفةةةم عليهةةا اسةةم حاملهةةا ويةةاريي إصةةدارلا ويةةاريي م صةةالحيتها

مورقم سر ,ال يعر ه إال حاملها.
عمةةا عر ةةت دأ هةةا دفاقةةا
يستعملها لتسوية مد وعا

نيمحم )2012

ناصةةية يصةةدرلا المصةةارف لادمةةة عمالئهةةا ويدتةةو ,علةةى معلومةةا

بدت النهود معما ان المصارف يعمل جالدة على يلبية حاجةا

خاصةةة دداملهةةا

زبائنهةا ويةو ير ال ارحةة لهةم

سجل الوقوف ح وجه المنا سين( .سماحم )2005
ومن خالت استعراز التعريفا
لةةح دفاقةةا

السادهة لبفاقة االئتمان تر ,الباحلون ا ه يمةن يعريفها على الندو التالح:

مهبولةةة علةةى المسةةتو ,المدلةةى والعةةالمح يصةةدرلا منًمةةا

نروط وقواعد مدددة يستادا ح نراء السلة والادما

و معسسةةا

ماليةةة لب ةراد والنةةركا

و ةةق

من التجار والسدب النهد من اجهةة ).ATM

محتويات بطاقة االئتمان-:
يدتو ,دفاقا

االئتمان على بيا ا

ولى:

 -اسم حاملها

 -رقمها السر,

 ياريي إصدارلا ومدة صالحيتها يوقية حاملها اسم المصرف الذ ,اصدرلا رقم حساب حامل البفاقة ( جمم )2003خصائص بطاقة االئتمان- :
يتمية دفاقا

االئتمان ببع

الاائص منها:
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 -1دفاقة االئتمان اداة و اء واداة ائتمانم ويستادا دفاقة االئتمان على المستو ,المدلى والدولح
 -2دفاقة االئتمان عالقة ثالثية اسورافم و يملل لداملها مالءة وثهة.
 -3وجةةود عهةةد سةةابق بةةين الم ةةدتن والمصةةرف المصةةدر لهةةذه البفاقةةة ،ورس ةةوا االن ةةترال يملةةل إتة ةرادا

يةةر هديةةة

للمصارف

 -4دفاقةةة االئتمةةان مملوكةةة للمصةةرفم وس ةةيلة مةةن وسةةائل الدةةد مةةن الفل ةةب علةةى العمةةال

اسجنبيةةة( .الن ةةا عحم

)2013
أنواع بطاقات االئتمان- :
لبفاقة االئتمان ا واا عدتدةم ومن لذه اس واا ما تلى:
أوالَ :األنواع الرئيسية لبطاقة االئتمان
يوجد ثالثة اقساا لبفاقا

االئتمان و هاي لهذا النوا ولى:

 – 1دفاقة الاصم Debit card :
 -2دفاقة الاصم النهر Charge card :
 – 3دفاقة التسدتد داسقساط .Credit card :احمدم )2005
ثانياَ :األنواع الفرعية لبطاقة االئتمان- :
ينهسم دفاقا

االئتما ية حسب المجات إلى عدة ا واا ولى:

 - 1ينوا دفاقة االئتمان من حيث المةايا الممنوحة لداملها:
ويمسى ا واا لذه البفاقا

على اسماء المعادن اللمينة ولذه اس واا لح:

 -1البفاقة الفضيةClassie card :
 -2البفاقة الذلبية .Golden card :النورة)2005 ،
 -2تنوع بطاقة االئتمان من حيث الجهة المصدرة- :
ا -لنةةال دفاقةةا

يصةةدر مةةن خةةالت رعايةةة منًمةةا

لهةةا وذلةةك عةةن وريةةق التفةةوي

البفاقة وواة اسم ونعار المنًمة عليها ملل الفي اة وماستر كارد.

ب -دفاقةةا

للمصةةارف التجاريةةة صةةدار

يصةةدرلا معسسةةة عالميةةة واحةةدة وينةةرف عليهةةا مبانةرة مةةة عةةدا مةةنت التةراخيص ملةةل دفاقةةة اسمريةةةان

اعسبريس.
ج -دفاقا
ملل المدال

خاصة يصةدرلا معسسةا

يجاريةة لتسةتادا مةن قبةل عمالئهةا ةح النةراء بهةدف المدا ًةة علةى العميةل

التجارية ومن امللة لةذه البفاقةة مةارل ا ةد سبنسةر وبفاقةة جةون لةوية ولةى منتنةرة ةح ماتلة

ا دةاء

ا جلترا (.الجاذرم )2008
 -3تنوع بطاقة االئتمان من حيث نوع الضمان المقدم من حاملها لمصدرها-:
أ -دفاقا

يصدر دالضمان الناصح.
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ب -دفاقا

يصدر دضمان عينح جةئح.

ج  -دفاقا

يصدر دضمان عينح كامل.
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 -4تنوع بطاقة االئتمان بحسب النظم التكونية الرئيسية لها- :
الممغنفة) .ب– البفاقا

ا– البفاقا

الرقائهح( .السهام )2007

االطار العملي لدراسة
ح لذا الجةء من الدراسة سوف تتم التفرف الى االساليب االحصائية التح سوف تتم استادامها ح يدليل البيا ا
والمتدصل عليها بواسفة االستبا ة الموزعة على عينة الدراسةم وكذلك سوف تتم عرز تائج التدليل ا حصائح.
اداة الدراسة:
يعتبةةر اداة الد ارسةةة وسةةيلة لجمةةة البيا ةةا

من عينة الدراسة ويت ون الدراسة من قسمين :

استبيان لجمة البيا ا

الهسم اسوت :ولو عبارة عن معلوما

سنوا

لاجادةةة علةةى اسةةئلة و راةةيا

الابرة).

الد ارسةةةم ولتدهيةةق ذلةةك يةةم إعةةداد اسةةتمارة

ناصةية و وويفيةة عةن عينةة الد ارسةة الجةنسم المعلةل العلمةحم التاصةصم

الهسم اللا ح  :ولو عبارة عن مداور الدراسة ويت ون من  )30عبارة موزعة على  )03مداور لح:
الةد ة ا ل ترو يةة ةح السةوق الليبةح ويت ةون مةن

المدور اسوت :يجةد المسةتهلك الليبةح صةعوبة ةح اسةتاداا دفاقةا
احد ,عنر عبارة.

المدور اللا ح :ياب الوعح المصر ح واالئتما ح اد ,إلح استاداا البفاقا

ويت ون من عنر عبا ار .

الرقادة المصر ية على إجراءا

المدور اللالث :اع

ًاا دفاقا

الد ة ا ل ترو ية ح مجاال

الد ة ا ل ترو يةم ويت ون من يسة عبا ار .

لهد يم صيا ة الهسم اللا ح من االستبيان داالعتماد على قيات ليةرث الاماسح ،وذلك لهيةات اجادةا

و ق الدرجا

و المتوسفا

اةيهةم

المرجدة واسوزان النسبية الموادة دالجدوت رقم .)1

عينةة الد ارسةة

جدول رقم ()1

الدرجات والمتوسطات المرجحة واألوزان النسبية ودرجات االلتزام إلجابات
مقياس ليكارث الخماسي

الــرأي

الدرجة

المتوسط المرجح

الوزن النسبي %

الدرجة

ير موا ق دندة

1

)1.79 – 1

)35.8 –20

ير موا هون دندة

ير موا ق

2

)2.59 – 1.8

)51.8 – 36

ير موا هون

مداتد

3

)3.39 – 2.6

)67.8 -52

موا ق

4

)4.19 – 3.4

)83.8 -68

موا ق دندة

5

)5 – 4.20

)100 -84

مداتدون
موا هون

موا هون دندة
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التح يم يوزيعها والتح يم استالمها من عينة الدراسة.

والجدوت رقم  )2توات عدد االستبيا ا

جدول رقم ()2

عدد االستبيانات التي تم توزيعها والتي تم استالمها من عينة الدراسة
الهيات

االستبيا ا

االستبيا ا

االستبيا ا

االستبيا ا

االستبيا ا

الموزعة

المفهودة

المستلمة

ير الصالدة

الصالدة للتدليل

العدد

75

3

72

6

66

النسبة

%100

%4

%96

%8

%88

الصالدة للتدليل لح  %88من العدد ال لح لالستبيا ا .

من الجدوت رقم  )2تتضت ان سبة االستبيا ا

الطرق واالساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة:
 (SPSSلتفبيق اسساليب ا حصائية التالية:

لتدهيق الداف الدراسة والختبار رايايها يم استاداا بر امج

اوال :االحصاء الوصفح لاجادة على اسئلة الدراسة يم الهياا دما تلح:
 حساب الت ار ار والنسب المئوية وذلك لاصائص بيا ا
 الرسم البيا ح لتوايت النسب المئوية لاصائص بيا ا

عينة الدراسة.
عينة الدراسة.

 حساب المتوسح المرجت واال دراف المعيار والوزن النسبحم ودرجة االلتةاا ل ل عبارة من عبا ار االستبيان.
الدراسة يم يفبيق-:

ثا يا :ا حصاء االستداللح :الختبار رايا

 حساب معامل الفا كرو باخ  )Cronbach's Alphaلدساب معاملح اللبا والصدق الداخليين.
 اختدار  )One – Sample statistics )T – Testالختبار صدة رايا

الدراسة.

تحليل إجابات االستبيان واختبار الفرضيات:
داالعتماد على الداف الدراسة و رايتها يم يدليل البيا ا

المتدصل عليها من االستبيان والتوصل إلى ما تلح:

أوالً :اختباري الثبات والصدق Reliability and Validity
يةةم إجةراء اختبةةار اللبةةا

والصةةدق لبيا ةةا

االسةةتبيان للتأعةةد مةةن إمةا يةةة االعتمةةاد علةةى تةةائج الد ارسةةة الميدا يةةة ةةح

يعميم النتائج من خالت حساب على معامل اللبا

الفا كرو باخ.

عما يم إجراء اختبار الصدق للتأعد من ان اداة الدراسة والمتمللة ح االستبيان يهيس ما اعد

من اجله ويةم حسةاده

عن وريق إيجاد الجذر التربيعح لمعامل اللبا م وكا ت جميعها قيم مهبولةم وبالتالح يمةن االعتمةاد علةى االسةتبيان

واالومئنان لصدقه.

الجدوت جدوت رقم  )3توات معامل اللبا

والصدق لبيا ا

االستبيان.
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جدول رقم ()3

معامالت الثبات والصدق لبيانات االستبيان
معامل اللبا

رقم المدور

اسم المدور

المدور

الصعوبة التح يجدلا المستهلك الليبح ح استاداا
دفاقا

اسوت
المدور
اللا ح
المدور
اللالث

Cronbach's Alpha

الد ة ا ل ترو ية ح السوق الليبح.

ياب الوعح المصر ح واالئتما ح اد ,إلى استاداا
دفاقا
اع

االستبيان

الد ة ا ل ترو ح ح مجاال

الرقادة المصر ية على إجراءا

معوقا

عةل

الد ة االل ترو ية.

استاداا دفاقا

الداخلح

ايهة.
ًاا دفاقا

الد ة االل ترو ية ح

المصرف.

معامل الصدق

0.621

0.788

0.493

0.702

0.749

0.865

0.738

0.859

من الجدوت رقم  )3تتضت ان اداة الدراسة المتمللة ح االستبيان يتمتة دما تلح:
 .1دصةةفة اللبةةا

الةةداخلح كو ةةه حصةةل علةةى معةةامال

يعنح ان تائجها ثابتة إن اعيد استادامها م ار

ثبةةا

قةةدرلا  0.621م 0.493م 0.749م  )0.738ولةةذا

اخر ,على فس العينة و ح فس الًروف.

 .2دصفة الصدق الداخلح كو ها حصلت على معامال

صدق قدرلا 0.788م 0.702م 0.865م  )0.859هح

بذلك صالدة لهيات ما صممت عليا لهياسه.
ثانياً :تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة:
الفراية اسولى:
الفراية اسولى الصفرية:
 :H01ال يجد المستهلك الليبي صعوبة في استخدام بطاقة الدفع اإللكترونية في السوق الليبي.
u0 ≤ 3: H01
الفراية اسولى البدتلة
 :Ha1يجد المستهلك الليبي صعوبة في استخدام بطاقة الدفع اإللكترونية في السوق الليبي.
u0 > 3: Ha1
والختبةار صةدة الفراةية يةم يفبيةق اختبةار  (One sample T-testدمسةتو ,داللةة  0.05   ومةن وةرف

واحد.

والجدوت رقم  )4توات تائج لذا االختبار والهرار ا حصائح الااش دالفراية.
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الجدول رقم ()4

نتائج اختبار صحة الفرضية والقرار اإلحصائي الخاص بها
 Tالمدسوبة

قيمة احتمات المعنوية
Sig

17.503

 dfدرجا

المتوسح

الدرية

0.000

3.89

65

اال دراف

الداللة

0.414

دالة

المعيار

الهرار

ا حصائح

ا حصائية
ير

الفراية

الصفرية اسولى

مةةن الجةةدوت رقةةم  )4تتضةةت ان قيمةةة احتمةةات المعنويةةة  Sigاصةةغر مةةن  )0.05عليةةهم يةةر

الفراةةية الصةةفرية

اسولى ويدل مدلها الفراية البدتلة اسولى والتح ينص على:
 :Ha1يجد المستهلك الليبي صعوبة في استخدام بطاقة الدفع اإللكترونية في السوق الليبي.
u0 > 3: Ha1
وسن قيمة متوسح إجادا

عينة الدراسة يساو

 )3.89ولةح اعبةر مةن المتوسةح اال ت اراةح لمجتمةة الد ارسةة والةذ

يبلغ قيمته  )3إن لذا ينير إلى ان المستهلك الليبح يجد صعوبة ح استاداا دفاقةة الةد ة ا ل ترو يةة ةح السةوق
الليبح.
ويةةم إج ةراء دع ة

عمليةةا

على الم الصعوبا

االحصةةاء الوصةةفح السةةتجادا

عينةةة الد ارسةةة علةةى المدةةور اسوت مةةن االسةةتبيان للتعةةرف

التح يجدلا المسةتهلك الليبةح ةح اسةتاداا دفاقةة الةد ة ا ل ترو يةة ةح السةوق الليبةحم والجةدوت

 )5بواة يرييب الصعوبا

من حيث اسلمية:

 .1عدا يو ر النهود على مستو ,الموزعا
 .2يددتد قيمة السدب دسه
 .3الاوف من التهنيا

اآللية وكذلك اال هفاعا

معين ال تلبح احتياجا

المت ررة على نبةا

االيصات.

العميل.

وعدا إلماا المستادمين بها.

 .4العفل المت رر على مستو GAB ,الموزا اآللح)
 .5النراء هدا ارخص من النراء داستاداا البفاقا

المصر ية.

 .6ي لفة استاداا البفاقة المصر ية الية.
 .7صعوبة االستاداا البفاقة المصر ية ح آلة الصرف اآللح.
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ECIDIKO2017-012
المؤتمر االقتصادي األول لالستثمار والتنمية في منطقة الخمس

جدوت رقم  :)5آراء عينة الدراسة داصوش وجود صعوبة لذ ,المستهلك الليبح ح استاداا دفاقا
المقياس

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

التكرار
الخوف من التقنيات وعدم إلمام المستخدمين بها.
النسبة %
التكرار
تصرفات المصارف تصبح صعبة جدا ً إذا حددت
أي مشكلة في استخدام البطاقة المصرفية.
النسبة %
التكرار
عدم استعمال البطاقدة االلكترونيدة بكةدرة مدن قبد
العمالء هو فقدان الةقة في وسائ الدفع.
النسبة %
التكرار
تكلفة استخدام البطاقة المصرفية غالية.
النسبة %
الشددددراء نقدددددا ً أرشددددب مددددن الشددددراء باسددددتخدام التكرار
البطاقات المصرفية.
النسبة %
الغموض أو االلتباس في حساب سعر الفائدة على التكرار
األموال المستخدمة بالبطاقة المصرفية.
النسبة %
التكرار
ليس هناك حماية للمستهلك ضد االسدتخدام الخطد
من جانب المصرف أو مستلم المال من البطاقة .النسبة %

38
57.6
12
18.2
27
40.9
5
7.6
35
53
10
15.2
17
25.8

21
31.8
42
63.6
26
39.4
12
18.2
25
37.9
28
42.4
19
28.8

3
4.5
6
9.1
3
4.5
26
39.4
1
1.5
26
39.4
22
33.3

3
4.5
6
9.1
10
15.2
23
34.8
4
6.1
1
1.5
8
12.1

م عبارات المحور األول
1
2
3
4
5
6
7

غير
موافق
بشدة
1
1.5
1
1.5
1
1.5
-

الد ة ا ل ترو ية ح السوق الليبح.
المتوسط

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي %

ترتيب
األهمية

4.39

0.892

87.8

3

3.91

0.799

78.2

7

4.06

1.036

81.2

6

2.98

0.920

59.6

10

4.35

0.903

87

5

3.68

0.807

73.6

8

3.68

0.995

73.6

9
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د .جمعة فرحات ؛ أ .الشافعي ابراهيم ؛ أ .منيرة سليمان

معوقات استخدام بطاقات الدفع االلكترونية في المصارف التجارية بمنطقة الخمس

تابع جدول رقم ( :)5إحصاءات آراء عينة الدراسة بخصوص وجود صعوبة لذى المستهلك الليبي في استخدام بطاقات الدفع اإللكترونية في السوق الليبي.
تسلس

عبارات المحور األول

عدم توفر النقود على مستوى
الموزعات اآللية وكذلك
8
االنقطاعات المتكررة على
شبكات االتصال.
تحديد قيمة السحب بسقف معين
9
ال يلبي احتياجات العمي .
العط المتكرر على مشتوى
10
( GABالموزع اآللي)
صعوبة االستخدام البطاقة
المصرفية في آلة الصرف
11
اآللي.
وجود صعوبة لدى المستهلك الليبي في
استخدام بطاقات الدفع اإللكترونية في
السوق الليبي

المقياس

موافق
بشيده

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق
بشدة

التكرار

38

24

4

-

-

النسبة %

57.6

36.4

6.1

-

-

التكرار
النسبة %
التكرار
النسبة %
التكرار

37
56.1
31
47

23
34.8
30
45.5

2
3
2
3

3
4.5
3
4.5

1
1.5
-

4

16

2

31

13

6.1

14.2

3

47

19.7

254

266

97

92

17

34.99

36.64

13.36

12.67

2.34

النسبة %
التكرار
النسبة %

المتوسط

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي%

ترتيب
االهمية

4.52

0.614

90.4

1

4.39

0.875

87.8

2

4.35

0.54

87

4

2.50

1.231

50

11

3.89

0.414

77.8
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المؤتمر االقتصادي األول لالستثمار والتنمية في منطقة الخمس

الفرضية الثانية
الفرضية الثانية الصفرية

 :H02عدم غياب الوعي المصرفي واالئتماني يؤدي إلى استخدام بطاقات الدفع اإللكترونية في مجاالت ضيقة.
u0 ≤ 3: H02

الفراية اسولى البدتلة

 :Ha2غياب الوعي المصرفي واالئتماني يؤدي إلى استخدام بطاقات الدفع اإللكترونية في مجاالت ضيقة.
u0 > 3: Ha2

والختبةار صةدة الفراةية يةم يفبيةق اختبةار  (One sample T-testدمسةتو ,داللةة  0.05   ومةن وةرف
واحدم والجدوت رقم  )6توات تائج لذا االختبار والهرار ا حصائح الااش دالفراية.
الجدول رقم ()6

نتائج اختبار صحة الفرضية والقرار اإلحصائي الخاص بها
T

 dfدرجات

قيمة احتمال

المحسوبة

المعنوية Sig

الحرية

4.372

0.000

65

المتوسط
3.22

االنحراف

الداللة

0.413

دالة

المعياري

اإلحصائية

ومن الجدوت رقةم  )6تتضةت ان قيمةة احتمةات المعنويةة  Sigاصةغر مةن  )0.05عليةهم يةر

القرار اإلحصائي
ير

الفراية

الصفرية اللا ية
الفراةية الصةفرية

اللا ية ويدل مدلها الفراية البدتلة اللا ية والتح ينص على
 :Ha2غياب الوعي المصرفي واالئتماني يؤدي إلى استخدام بطاقات الدفع اإللكترونية في مجاالت ضيقة.
u0 > 3: Ha2
وسن قيمة متوسح إجادا

عينة الدراسة يساو

 )3.22ولةح اعبةر مةن المتوسةح اال ت اراةح لمجتمةة الد ارسةة والةذ

يبل ةةغ قيمت ةةه  )3ةةإن ل ةةذا ين ةةير إل ةةى ان ي ةةاب ال ةةوعح المص ةةر ح واالئتم ةةا ح ت ةةعد إل ةةى اس ةةتاداا دفاق ةةا
ا ل ترو ية ح مجاال

ايهة

االحصةةاء الوصةةفح السةةتجادا

ويةةم إج ةراء دع ة

عمليةةا

على الم مواق

ياب الوعح المصر ح واالئتما ح اد ,إلةى اسةتاداا دفاقةا

م والجدوت  )7تبين يرييب يلك المواق
 .1اع

ال ةةد ة

عينةةة الد ارسةةة علةةى المدةةور اسوت مةةن االسةةتبيان للتعةةرف
الةد ة ا ل ترو يةة ةح مجةاال

اةيهة

من حيث اسلمية:

ا عالا وا نهار يما ياص وسائل الد ة االل ترو ية.

 .2عدا النعور داسمان من قبل العمالء عند التعامل بوسائل الد ة االل ترو ح.
 .3الميل للد ة هدا ح الصفها

التجارية ويفضيله على داقح وسائل الد ة.

 .4عند إعفاء الرمة السر لمرة ثاللة دنةل خاوئ يهوا اآللة ددجة البفاقة يلهائيا.
 .5تتم إحاوة العمالء دإجراءا
 .6يهوا الغير بتةوير دفاقا

التأمين الوقائية.

الد ة او السدب عن وريق دفاقا

مسروقة واستبدات بيا ايها.

 .7الاوف من سوء استاداا البفاقة.
ECIDIKO 2017
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د .جمعة فرحات ؛ أ .الشافعي ابراهيم ؛ أ .منيرة سليمان

معوقات استخدام بطاقات الدفع االلكترونية في المصارف التجارية .....

جدول رقم ()7

إحصاءات آراء عينة الدراسة بخصوص غياب الوعي المصرفي واالئتماني لدى استخدام بطاقات الدفع اإللكترونية في مجاالت ضيقة
م

عبارات المحور الةاني

المقياس

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

1

يقوم حام البطاقة بالسحب من آلة النقود
بمبلغ يزيد عن رصيد المصرف.

التكرار

2

1

23

22

18

2

استخدام بطاقة ملغاة من قب المصرف.

النسبة %
التكرار

3
2

1.5
4

34.8
6

33.3
37

27.3
17

النسبة %

3

6.1

9.1

56.1

25.8

التكرار
النسبة %
التكرار

2
3
17

8
12.1
11

2
3
3

39
59.1
34

15
22.7
1

النسبة %

25.8

16.7

4.5

51.5

1.5

التكرار

15

39

3

7

2

النسبة %

22.7

59.1

4.5

10.6

3

التكرار
النسبة %
التكرار

39
59.1
11

26
39.1
39

1
1.5
11

4

1

النسبة %

16.7

59.1

16.7

6.1

1.5

3
4
5
6

7

سهولة ضياع البطاقة نظرا ً لصغر
حجمها.
قد يقوم الغير بتزوير بطاقات الدفع أو
السحق عن طريق بطاقات مسروقة
واستبدال بياناتها.
المي غلى الدفع نقدا ً في الصفقات
التجارية وتفضيله على باقي وسائ
الدفع.
ضعف اإلعالم واإلشهار فيما يخب
وسائ الدفع االلكترونية.
عند إعطاء الرمز السري لمرة تالةة
بشك شاطئ تقوم اآللة بحجز البطاقة
تلقائياً.

المتوسط

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي %

ترتيب
األهمية

2.20

0.964

44

8

2.05

0.935

41

10

2.14

1.006

42.8

9

3.14

1.335

62.8

6

3.88

0.985

77.6

3

4.58

0.528

91.6

1

3.83

0.834

76.6

4
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المؤتمر االقتصادي األول لالستثمار والتنمية في منطقة الخمس

تابع جدول رقم ( :)7إحصاءات آراء عينة الدراسة بخصوص غياب الوعي المصرفي واالئتماني لدى
استخدام بطاقات الدفع اإللكترونية في مجاالت ضيقة.
م
8
9

10

11

عبارات المحور الةاني

غير موافق
بشدة
3
4.5
1

المقياس

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

التكرار
النسبة %
التكرار

5
7.6
23

27
40.9
31

8
12.1
5

23
34.8
6

34.8

47

7.6

9.1

1.5

7

15

33

10

1

10.6

22.7

50

15.2

1.5

123

201

95

182

59

18.6

30.5

14.4

27.6

8.9

الخوف من سوء
استخدام البطاقة.
عدم الشعور باألمان من
قب العمالء عند التعام
النسبة %
بوسائ الفع
االلكترونية.
التكرار
يتم إحاطة العمالء
بإجراءات الت مين
النسبة %
الوقائية.
غياب الوعي المصرفي التكرار
واالئتماني أدى إلى
استخدام بطاقات الدفع
النسبة %
اإللكترونية في مجاالت
ضيقة

المتوسط

االنحراف
المعياري

الوزن النسبي
%

ترتيب
األهمية

3.12

1.117

62.4

7

4.05

0.968

81

2

3.26

0.900

65.2

5

3.22

0.413

64.4
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د .جمعة فرحات ؛ أ .الشافعي ابراهيم ؛ أ .منيرة سليمان

معوقات استخدام بطاقات الدفع االلكترونية في المصارف التجارية .....

اختبار الفرضية الثالثة

الفراية الصفرية اللاللة

 :H03ال يوجد ضعف في الرقابة المصرفية على إجراءات نظام بطاقات الدفع االلكترونية.
u0 ≤ 3: H03

الفراية البدتلة اللاللة
يوجد ضعف في الرقابة المصرفية على إجراءات نظام بطاقات الدفع االلكترونية.

u0 > 3: Ha3

والختبةار صةدة الفراةية اللاللةة يةم يفبيةق اختبةار  (One sample T-testدمسةتو ,داللةة  0.05   ومةن

ورف واحدم والجدوت رقم  )8توات تائج لذا االختبار والهرار ا حصائح الااش دالفراية.
الجدول رقم ()8

نتائج اختبار صحة الفرضية الثالثة والقرار اإلحصائي الخاص بها
 Tالمحسوبة

قيمة احتمال
المعنوية Sig

 dfدرجات
الحرية

8.578

0.000

65

االنحراف
المتوسط
المعياري
3.60

0.569

الداللة
اإلحصائية

القرار اإلحصائي

دالة

نقب الفرضية
الصفرية الةالةة

من الجدوت رقم  )8تتضت ان قيمة احتمات المعنوية  Sigاصغر من  )0.05عليةه ةر

الفراةية البدتلةة اللاللةة

و هبل الفراية الصفرية اللاللة والتح ينص على:
 : Ha3ال يوجد ضعف في الرقابة المصرفية على إجراءات نظام بطاقات الدفع االلكترونية.
u0 > 3: Ha3

وألن قيمــة متوســط إجابــات عينــة الدراســة تســاوي ( )3.60وهــي أربــر مــن المتوســط االفتراضــي لمجتمــع الدراســة
والذي تبلغ قيمته ( )3فإن هـذا يشـير إلـى لعـدم وجـود ضـعف فـي الرقابـة المصـرفية علـى إجـراءات نظـام بطاقـات
الدفع االلكترونية.
ويةةم إجةراء دعة

عمليةةا

االحصةةاء الوصةةفح السةةتجادا

علةةى الةةم موااةةة قةةوة الرقادةةة المصةةر ية علةةى إج ةراءا

دع

يلك الموااة من حيث اسلمية ولح كالتالح:

عينةةة الد ارسةةة علةةى المدةةور اللالةةث مةةن االسةةتبيان للتعةةرف
ًةةاا دفاقةةا

الةةد ة ا ل ترو يةةةم والجةةدوت  )9تبةةين يرييةةب

 .1يتو ر وسائل اسمن والدماية ال ا ية لةنًم الةد ة االل ترو يةة عنةد التصةميم والتنةغيل التةح يمنةة اختراقهةا وال نة
عن ا منةال

يًهر يها.

 .2يهوا ا دارة دمتادعة دص مةو ا

امن النًاا والتأعد من سالمة البيا ا

 .3تتم إجراء الصيا ة الدورية للنًاا لتدهيق اسمن والسالمة.
 .4التندد ح السياسا
 .5ال توجد اختراقا
 .6يواجد اجراءا
 .7يتو ر كفاءا

الضريبية التح يفرز على اداء الادما

والمعامال

دصفة دورية.
المصر ية االل ترو ية.

لموقة المصرف على النبةة.
كا ية لدماية حسادا

وخب ار

العمالء.

عالية ح اداء العمليا

المصر ية االل ترو ية.
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جدول رقم ( :)9إحصاءات آراء عينة الدراسة بخصوص ضعف اجراءات نظام الرقابة المصرفية على إجراءات
نظام بطاقات الدفع االلكترونية

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

المقياس

موافق بشدة موافق محايد

عبارات المحور الةالث

التكرار
تواجد اجراءات كافية لحماية حسابات العمالء.
النسبة %
التكرار
يتم استخدام التوقيعات االلكترونية المشفرة.
النسبة %
التكرار
يتم استخدام نظام التشفير في التعامالت.
النسبة %
التكرار
تتوفر كفاءات وشبرات عالية في أداء العمليات المصرفية
االلكترونية.
النسبة %
التكرار
ال يوجد اشتراقات لموقع المصرف على الشبكة.
النسبة %
التشدد في السياسات الضريبية التي تفرض على أداء الخدمات التكرار
والمعامالت المصرفية االلكترونية.
النسبة %
التكرار
تقوم اإلدارة بمتابعة فحب مكونات أمن النظام والت كد من
سالمة البيانات بصفة دورية.
النسبة %
التكرار
يتم إجراء الصيانة الدورية للنظام لتحقيق األمن والسالمة.
النسبة %
تتوفر وسائ األمن والحماية الكافية لنظم الدفع االلكترونية عند التكرار
التصميم والتشغي التي تمنع اشتراقها والكشف عن أي مشكالت
النسبة %
يظهر فيها.
التكرار
وجود كفاية في الرقابة المصرفية على إجراءات نظام الدفع
االلكتروني.
النسبة %

26
39.4
37
56.1
23
34.8
12
18.2
16
24.2
17
25.8
14
21.2
13
19.7
7

11
16.7
4
6.1
10
15.2
18
27.3
13
19.7
9
13.6
26
39.4
11
16.7
28

20
30.3
14
21.2
11
16.7
17
25.8
26
39.4
32
48.5
22
33.3
35
53
26

42.4

10.6 39.4

130
21.9

165 203
27.8 34.2

الوزن النسبي
غير موافق غير موافق بشدة المتوسط االنحراف المعياري
%
9
70
0.932
3.50
13.6
11
63.4
0.776
3.17
16.7
1
21
62.4
1.074
3.12
1.5
31.8
5
14
68.8
1.302
3.44
7.6
21.2
11
72.4
0.989
3.62
16.7
8
72.8
0.871
3.64
12.1
4
81.2
0.926
4.06
6.1
2
5
74.6
0.937
3.73
3
7.6
2
3
82.8
0.991
4.14
3
4.5
86
14.5

10
1.6

3.60

0.569

درجة االلتزام
6
8
9
7
5
4
2
3
1

72
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نتائج الدراسة :
من خالت التدليل ا حصائح الستجادا

عينة الد ارسةة علةى اسةئلة االسةتبيانم ومةن خةالت اختبةار راةيا

الد ارسةة

يم التوصل إلى ما تلح:
 .1قب ةةوت الفرا ةةية البدتل ةةة االول ةةى الت ةةح ي ةةنص عل ةةى يج ةةد المس ةةتهلك الليب ةةح ص ةةعوبة ةةح اس ةةتاداا دفاق ةةا
ا ل ترو يةةة ةةح السةةوق الليبةةح ويرجةةة ذلةةك لعةةدة اسةةباب المهةةا عةةدا يةةو ر النهةةود علةةى مسةةتو ,الموزعةةا
المت ةةررة لن ةةبةة االيص ةةاال

واال هفاع ةةا

ال ةةد ة

اآللي ةةة

واالعته ةةاد د ةةأن النة ةراء ه ةةدا اق ةةل ي لف ةةة م ةةن النة ةراء داس ةةتاداا البفاق ةةا

المصر ية.
 .2قبةوت الفراةةية البدتلةة اللا يةةة التةح يةةنص علةى
الد ة ا ل ترو ية ح مجاال

ايهة ويرجة ذلك لعدة اسباب الم اع

ا ل ترو ية وميل اال راد لعهد الصفها
 .3ر

يةةاب الةوعح المصةةر ح واالئتمةا ح تةةعد إلةى اسةةتاداا دفاقةةا

االعالا واالنهار يما ياةص وسةائل الةد ة

التجارية.

الفراية البدتلة اللاللة وقبوت الفراية الصفرية التح ينص علح عدا وجود اع

عل ةةى إجةةراءا

ح الرقادة المصر ية

ً ةةاا الةةد ة االل ترو ةةح حيةةث يتةةو ر وس ةةائل اسمةةن والدماي ةةة ال ا يةةة لةةنًم ال ةةد ة ا ل ترو يةةة عن ةةد

التصميم والتنغيل.
 .4عدا يو ر الوعح ال ا ح لذ ,العاملين دالجهاز المصر ح مدل الدراسة دألمية ي نولوجيةا المعلومةا

ومةا لهةا مةن

دور ح يو ير الوقت والت لفة ح ا جاز اسعمات.
 .5عدا يةو ر النهةود علةح اجهةةة الصةراف اآللةح واال هفاعةا

المت ةررة للتيةار ال هربةائح وكةذلك نةبةا

االيصةاال

الدولية.
 .6يددتةةد قيمةةة السةةدب دملةةغ معةةين ال يفةةح داحتياجةةا

العمةةالء ور بةةايهم مهابةةل الوقةةت المبةةذوت ةةح الدصةةوت علةةح

النهود.
 .7اع

االعالا دإدا ار

المصارف يما تتعلق دألمية دفاقا

الد ة ا ل ترو ح ح يسوية المعامال

اليومية.

التوصيات:
 -1العمةةل علةةى نةةر الةةوعح المصةةر ح ا ل ترو ةةح بةةين العمةةالء لةيةةادة التعةةامال

ا ل ترو يةةة مةةن خةةالت النن ة ار

ا رنادية والتوعية والتسويهية من قبل المصارف العاملة ح مدتنة الامس.
 – 2التركية من قبل المصارف العاملةة دمدتنةة الامةس علةى الدعايةة واالعةالنم متةل االعةالن علةى وسةائل االعةالا
االيصات.

المهروءة والمسموعةم ونبةا

 – 3الر ة من مستو ,الادما
المستهل ين اقتناء البفاقا

المصر يةم ويدسين نبةة االيصاال

للتهليل من العوامل التح يعد ,الى عدا ر بة

الد ة االل ترو ية.

 -4ا ةةرورة الت ةةدريب والتألي ةةل المس ةةتمر ل ا ةةة الع ةةاملين دالجه ةةاز المص ةةر ح ني ةةا ويهني ةةا لمواعب ةةة يف ةةو ار
ا ل ترو ية والادما

المصر ية الددتلة لر ة كفاءيهم ح اس نفة الااصة دالعمليا

ا ل ترو ية.

الص ةةير ة
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 -5العمل على يغدية اجهةة الصراف اآللح دالنهديةة ال ا يةة علةح مةدار السةنة ودون يوقة
السدب اليومح ل ح تلبح احتياجا
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والعمةل علةح ر ةة سةه

العمالء.
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المـراجــــــــع
اوال :الكتب:
 -احمةةدم ابة ةراليم سةةيدم الدماي ةةة التنةةريعية المد ي ةةة والجنائيةةة لبفاق ةةا

الةةد ة ا ل ترو ةةح وبفاق ةةا

االئتم ةةانم ال ةةدار

الجامعية للننرم ا سةندرية م 2005ا.
 -السها ,اتهاب وز الدماية الجنائية و االمنية لبفاقا

االئتمان دار الجامعة الجدتدة الهالرة 2007ا.

 -وه ،مصففى كمات ،بندقم وائل ا ورم اسوراق التجارية ووسةائل الةد ة االل ترو يةة الددتلةةم دار الف ةر الجةامعحم

ا سةندريةم الفبعة اسولىم 2012ا.
 -نيم ةةح راة ةوان دفاق ةةا

االئتم ةةان ب ةةين الوا ةةة الهن ةةو ح المص ةةر ح و التأص ةةل الفهه ةةح دار الف ةةر الج ةةامعح

االسةندرية الفبعة االولى 2012ا.
ثانيا :رسائل الدكتوراه والماجستير:

 الجةةاذر عذدةةة سةةامح حميةةد العالقةةاللدراسا

التعاقديةةة المنبلهةةة عةةن اسةةتاداا دفاقةةة االئتمةةان جامعةةة النةةرق االوسةةح

العليا عمان االردن 2008ا.

 -النورة جالت عابد وسائل الد ة االل ترو ح جامعة عمان العربية للدراسا

العليا 2005ا.

 -النةةا عحم النةةا عح إب ةراليم الصةةغيرم د ارسةةة العوامةةل المدةةددة السةةتاداا البفاقةةا

االئتما يةةة ةةح السةةوق الليبةةحم

االعاديمية الليبيةم 2013ا.
 -سةةماح مهيةةوب االيجالةةا

الددتلةةة للاةةدما

علوا التيسير الجةائر 2005ا.

 عةاومم دسةمة مدمةد ةور م خصوصةية دفاقةاالعليام كلية الدراسا

المصةةر ية جامعةةة منلةةور قسةةفنفينية كليةةة العلةةوا االقتصةةادية و
االئتمةان الصةادرة عةن البنةول االسةالميةم جامعةة عمةان للد ارسةةا

الها و ية العليام حةيرانم 2007

 -مدمةةودم صةةفاء احمةةدم يدليةةل العوامةةل المةةعثرة علةةى ا مةةاط اسةةتاداا دفاقةةا

االئتمةةان واثرلةةا علةةى االسةةتراييجيا

التسويهيةم جامعة ا سةندريةم كلية التجارةم .2000
ثالثاَ  :الندوات والمجالت العلمية:
 -الن ةةورةم عب ةةد ،احم ةةدم الفال ةةبم سة ةان س ةةالمم البفاق ةةا

االئتما ي ةةة ومااورل ةةا علة ةى الجه ةةاز المص ةةر حم مجل ةةة

المداسبة واالدارة والتأمينم جامعة الهالرةم العدد )74م .2009

 مصرف ليبيا المركة م التهرير السنو الرادة والامسونم سنة 2010ا -جمم مدمد صبدى المسعولية الجةائية ح االستاداا يةر المنةروا لبفاقةة االئتمةانم مةعيمر اسعمةات المصةر ية

ا ل ترو ية بين النريعة والها ونم جامعة ا ما ار

العربية المتدددةم كلية النريعة والها ونم 2003ا.
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