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ملخص البحث:

هدفت الد ارس ة ةةة ل التعرف عل محددات انتش ة ةةار ااقات الالةة ةةداد االلةترون

د ارسة ة ةةة

لعينة من المصة ة ةةارف التجاراة العاملة مدينة زليتن ودرجة تأثير كل محدد عل انتشة ة ةةار
ااقات الال ة ة ة ةةداد االلةترون .

ولتحقيق أهداف البحث تم اس ة ة ة ةةت دام المنهج الوصة ة ة ة ة

التحليل من خالل تصة ةةميم وتوزا  062اسة ةةتبانة عل أفراد العينة .تةونت أداة الد ارسة ةةة
من  5محاور وه (توس ة ة ف اسة ةةت دام ااقات الالة ةةداد افلةترونية المصة ةةر ية الوع
المص ة ةةرف

القوانين والتشة ة ةراعات المص ة ةةر ية غياب عنص ة ةةر األمن توفر البنية التحتية

والتقنية المناسبة).

خلصة ة ة ة ة ة ةةت الةد ارسة ة ة ة ة ة ةةة ل مجموعةة من النتةا ج أهمهةا

توجد عالقة معنواة ذات داللة

حص ة ة ة ةةا ية ين الوع المص ة ة ة ةةرف لدى عمالء المص ة ة ة ةةارف وانتش ة ة ة ةةار ااقات الال ة ة ة ةةداد
افلةترونية المصة ة ةةر ية وبدرجة تأثير مرت عة عل
المصة ةةر ية وبمتوسة ةةب حالة ةةا

انتشة ة ةةار ااقات الالة ة ةةداد افلةترونية

( )3..3وتوجد عالقة معنواة ذات داللة حصة ةةا ية ين

القوانين والتشة ةراعات المص ةةر ية وانتش ةةار ااقات الال ةةداد افلةترونية المص ةةر ية وبدرجة
تةأثير مرت عةة وتوجةد عالقةة معنواة ذات داللة حصة ة ة ة ة ة ةةا ية ين غياب عنصة ة ة ة ة ة ةةر األمن
وانتشة ة ة ةةار ااقات الالة ة ة ةةداد افلةترونية المصة ة ة ةةر ية وبدرجة تأثير مرت عة

وتوجد عالقة

معنواة ذات داللة حص ة ةةا ية ين توفر البنية التحتية والتقنية المناس ة ةةبة وانتش ة ةةار ااقات

الالداد افلةترونية المصر ية وبدرجة تأثير مرت عة.
حقوق الطبع محفوظة
للمجلة الدولية للعلوم والتقنية

Copyright © ISTJ

1

العدد 28
Volume 28

International Science and
Technology Journal
المجلة الدولية للعلوم والتقنية

الكلمات المفتاحية :المحددات ااقات الالداد االلةترونية –المصارف التجاراة
 -1مقدمة

تعتبر المصارف التجاراة من المؤسالات المالية ذات األهمية البالغة ف
االقتصادي وتمثل حلقة من حلقات التاور المال

ف

النشاط

أي قار وانعكاسا ألنظمته

االقتصادية والمالية وتؤدي هذه المصارف وظا ها االقتصادية عن طراق خدماتها

المصر ية الت تعد الواجهة الر يالية للمتعاملين م المصارف ووسيلة هامة لجذب الزبا ن
الجدد والمحافظة عل الزبا ن الحاليين فه

وا ة العبور للتعامل ف أنشاة المصارف

الم تل ة[.]1
وم

ظهور التجارة افلةترونية وف

ضوء االست دام الواس

لتةنولوجيا افعالم

واالتصال عرفت الصناعة المصر ية نظم ووسا ل جديدة حققت الالرعة ف االست ادة
القصوى مما تتيحه هذه التةنولوجيا الحديثة وتمثلت أساسا ف االست دام الواس لوسا ل
الالداد والالداد االلةترونية الحديثة[.]0
في ظل ذلك أدركت ليبيا ضرورة االرتقاء بنظامها المصرفي إلى مستوى تلك
التطورات باعتباره الركيزة األساسية لتمويل االقتصاد ،فتوجهت المنظومة المصرفية
الليبية نحو الخدمات المصرفية االلكترونية؛ حيث خطت خطوات صحيحة في هذا المجال
وظهرت مالمح السداد االلكتروني في ليبيا عن طريق انتشار أجهزة الموزعات
االلكترونية التقنية ) (DABوأجهزة السداد االلكتروني ) (TPEبإصدار العديد من
المصارف إلصدار بطاقات بالستيكية ممغنطة بأعداد مختلفة وبمواصفات متباينة
ومناطق متعددة تسمح لحامليها بالسحب متى تشاء من أمواله الشخصية واعتماد بطاقات
فيزا وماستر كارد الدولية بالعمالت الصعبة .
 -2المراجعة النظرية

 1.2السداد االلكتروني

لقد استااعت التةنولوجيا ضل العولمة ومنجزات الثورة المعلوماتية حداث تغييرات

جذراة ف االقتصاد العالم

م تلف قااعاته ونشاطاته وقد رزت هذه التغييرات شكل
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واضح وجل

ف

القااع المصرف

تغيير مالار كثير من البنوك ف

حيث أدت ل

م تلف دول العالم وذلك تبنيها نظم وخدمات الالداد افلةترون .
هناك عدة تعرا ات للدف افلةترون

وجلها تصل ل

ن س الم هوم أال وهو منظومة

متةاملة من النظم والبرامج الت توفرها المؤسالات المالية والمصر ية هدف تالهيل جراء
عمليات الالداد افلةترون اآلمنة وتعمل هذه المنظومة تحت مظلة من القواعد والقوانين
الت

تضمن سراة تأمين وحماية جراءات الشراء وضمان وصول ال دمة وأيضا هو

وسيلة فجراء المعامالت أو دف ثمن المنتجات وال دمات من خالل حدى الوسا ل
افلةترونية الت تقدمها المؤسالات المصر ية والمالية داال من است دام النقد أو الشيكات
[.[0
تعد وسا ل الالداد افلةترون من ين أهم ال دمات الت تتيحها البنوك لعمال ها والت

تمكنهم من شراء احتياجاتهم من الالل وال دمات وسحب مبالغ نقدية وفق منظومة

متةاملة وذلك نتيجة لالست ادة من التقدم التقن

والتزاوج الحاصل ين نظم ووسا ل

االتصال وثورة المعلومات عل نحو أدى ل تقليل التةاليف وتحقيق ال ا دة لةافة أطراف
العملية[.]3

يتضح مما سبق أن التاور التةنولوج الذي مس المعامالت التجاراة والحركة المصر ية
قد أدى ل ازدهارهما شكل كبير .وكان أحد مظاهر هذا التاور هو الالماح لعمالء
المصارف إجراء عض العمليات المصر ية افلةترونية وغيرها من عمليات الشراء
والبي

والت تتم من خالل شبكة االتصاالت الدولية وذلك عن طراق وسا ل وأدوات

الالداد افلةترونية الحديثة الت أتيح لهذه المصارف ولغيرها التعامل ها.

ونذكر من هذه الوسا ل عل سبيل المثال ال الحصر النقود افلةترونية وبااقات الالداد
افلةترونية سواء اال تمانية منها أو ااقات الوفاء وغير ذلك من وسا ل وأدوات الالداد
افلةترونية[.]4
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 2.2وسائل وأدوات السداد االلكترونية

ظهرت عدة وسا ل وأدوات العمل المصرف االلةترون أهمها ما يل [.]5

 .1الصيرفة عبر الصراف اال لي:

يعتبر الصراف اآلل من أكثر الوحدات االلةترونية است دأما ف مجال ال دمة المصر ية

وهو عبارة عن جهاز أوتوماتيك ل دمة العمالء يعمل دون تدخل للعنصر البشري وذلك
مالاعدة رامج معدة سل ا تلب االحتياجات المصر ية للعمالء عل مدار الالاعة است دام

ااقة الصراف االل  .أما ااقة الصراف اآلل فه عبارة عن ااقة الستيكية مواص ات
معينة تصدر عن المصرف وتحمل عادة هذه البااقة اسم العميل ورقم حالا ه ورمز ال رع

وعليها شراب ممغنب ذو لون ن داكن يحمل ن س المعلومات الالا قة ولةل ااقة رقم

سري يعرفه حاملها فقب[.]5

 .2الصيرفة عبر الهاتف النقال:

شرعت المصارف است دام الهاتف النقال ف العمل المصرف من خالل رسال رسا ل
قصيرة تبين الحركات الت تمت عل الحالاب؛ حيث يالتقبلها العميل شكل منتظم عل

هات ه النقال واالق عل نشاط المصرف من خالله الصيرفة ال لواة وقد تم ف سنوات
ربب االنترنت الهاتف النقال  WAPحيث يتعين عل المصرف لعرض هذه ال دمة وجود
ااقة في از االلةترونية لمن يراد رباها افنترنت.

أما ف الوقت الحال وم ظهور الجيل الجديد للهواتف النقالة والت أصبحت تتميز ن س
خصا ص الحاسب االل ؛ ال أنها حجم مصغر وبالعة أقل بمجرد توفر خدمة التغاية
الشبكة يمكن للعميل الحصول عل أي خدمة مصر ية يرادها فقد وقد عرف هذا النوع
من الصيرفة تاو ار واسعا من حيث عدد المالت دمين عبر العالم[]6
 .3خدمة الرسائل القصيرة:

تتيح مثل هذه ال دمة للعميل استقبال رسا ل قصيرة  SMSللعديد من ال دمات المصر ية
والحركات الت تمت عل حالا اته ضافة ل معلومات ترواجية عن المصرف حيث

يالتقبلها شكل منتظم عل هات ه ال لوي ف أي مكان وف أي وقت واشترط لتقديم هذه
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ال دمة وجود ااقة في از لمن يود االشتراك عن طراق االنترنيت ومن أهم أنواع الرسا ل

نجد رسا ل تحوال الراتب

التحواالت ين الحالا ات

الالحب

االيداع النقدي

النقدي ...لخ]7[.
 .4المصارف المنزلية:

أول من طبق هذا النظام ف الواليات المتحدة االمراكية سنة  1891ولةن است دامه عل

النااق التجاري الواس لم يتحقق؛ ال عد انتشار أجهزة الحاسوب الش صية واعتمد نظام
المصارف المنزلية عل

ما يعرف عملية تحوال وإعادة تحوال البيانات حت

يتم ربب

الحاسب االل للمصرف الحاسب الش ص الموجود منازل العمالء من خالل وسا ب
االتصال كشبكة ال اوط الهاتفية[.]9
واعمل الحاسوب الش ص كمحاة طر ية يتم عن طراقها تقديم ال دمات المصر ية لعرض
(أرصدة ا لعميل
كتجديد الودا

يان الصكوك المحصلة وتحت التحصيل رسال تعليمات للمصرف
تحوال مبلغ من حالاب آلخر طلب دفتر الصكوك  ) ...واتم تداول

البيانات ين حاسب المصرف وحاسب العميل عن طراق تحوالها من شكلها الر قم

ل

شارات يمكن نقلها لةترونيا ل حاسب العميل وتالت دم ف ذلك المحوالت modems
والت تقوم أيضا العملية العكالية[.]8
 .5خدمات نقاط البيع:

تمنح عمالء المصارف مرونة كبيرة لتالديد قيمة مشترااتهم لةترونيا كبديل للنقود الورقية

أو الصكوك وخاصة ذا كانت المبالغ المالوبة كبيرة حيث يتم است دام جهاز للدف االل

متصل شبكة لةترونية م المصارف يتم من خالله التحوال االلةترون للنقود من حالاب
العميل ل حالاب التاجر است دام ااقة العميل المصر ية والت يالت دمها العميل عند

دف قيمة ال دمات والبضا

الت يحصل عليها لدى محالت البي

التجز ة[.]11

 .6الصيرفة عبر شبكة اإلنترنت:

تتيح هذه ال دمة لعمالء المؤسالات المصر ية القيام المعامالت المالية من خالل الدخول
ل الص حة االلةترونية الت تشغلها المؤسالة المصر ية عبر افنترنت حيث تالمح هذه
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ال دمة المراحة األمنة للعمالء الذين لديهم ااقات الالحب االل من الدخول لمعلوماتهم

المصر ية من أي مكان وعل مدار الالاعة ومن أهم هذه المعامالت نجد التحقق من

أرصدة الحالا ات فتح حالا ات جديدة تحوال االموال ين الحالا ات واقوم العميل دف
ال واتير لةترونيا تالديد فواتير ااقات اال تمان شراء أو ي االستثمارات رسال رسا ل
الةترونية لالست الار عن أية معلومات مثل أسعار ال وا د عل

وغيرها[.]11

الودا

والقروض

 -3النتائج والمناقشة

 1.3المنهجية والطرق القياسية المتبعة
 1.1.3منهج الدراسة:

است دم الباحثان المنهج الوص

اتباع أسلوب الدراسة المالحية

اواته لمال مته لابيعة

هذه الدراسة وأهدافها متمثلة ف التعرف عل محددات است دام ااقات الالداد االلةترون
ف البيئة المصر ية الليبية.
 2.1.3مجتمع وعينة الدراسة

يتةون مجتم الدراسة من العاملين المصارف التجاراة العاملة مدينة زليتنن البالغ عددها

 062فرداً .وقد تم اختيار عينة من المصارف التا عة للقااعين العام وال اص وه
(الجمهوراة الوحدة التجاري الوطن شمال أفراقيا الصحاري التجارة والتنمية اليقين

المصرف االسالم ) .أما عينة الدراسة فقد تم است دام أسلوب الحصر الشامل اعتبار
العينة صغيرة الحجم .عل النحو المبين الجدول رقم (.)1
جدول  .1مجتمع الدراسة

حقوق الطبع محفوظة
للمجلة الدولية للعلوم والتقنية

Copyright © ISTJ

6

العدد 28
Volume 28

International Science and
Technology Journal
المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 3.1.3أداة الدراسة

تم است دام االستبيان كوسيلة لجم البيانات والمعلومات المرتباة الدراسة؛ حيث تم ناء

استبيان للتعرف عل محددات است دام ااقات الالداد االلةترون ف البيئة المصر ية

الليبية ضمن محاور الدراسة اآلتية التوس ف

است دام ااقات الالداد افلةترونية

المصر ية الوع ة المصرف ة لدى العمالء القوانيةةن والتشراعةةات غيةةاب عنصةةر األمن
والبنيةةة التحتيةةة.
والجدول التال رقم ( )0يبين عدد االستبانات الموزعة والمالتردة وال اضعة للتحليل.
جدول  .2مجموع االستبانات الموزعة والمستردة والخاضعة للتحليل
االستبانات

االستبانات

االستبانات

االستبانات

االستبانات

الموزعة

المستردة

المستبعدة

الخاضعة للتحليل

التكرار

062

001

1.

020

النسبة

%122

%55

%7.31

%77.6.

التكرار والنسبة

 1.1.3صدق وثبات األداة

تم اجراء صدق المحتوى وذلك عرض أداة الدراسة عل مجموعة من المحكمين ذوي
االختصاص موضوع الدراسة ممن يحملون شهادة الدكتوراه ف

دارة األعمال

والمحاسبة والتموال والمصارف ف الجامعات الليبية وتم ت راغ آراء المحكمين م
األخذ عين االعتبار االضافة والحذف حالب رأي ال براء .حيث تضمنت األداة

خمالة وعشرون فقرة واق خمس فقرات للمحور الواحد .كما تم حالاب االتالاق
الداخل لل قرات است دام معادلة كرونباخ ال ا لبيان مدى انالجام وتناغم استجا ات
أفراد العينة عل االستبيان أن قيمة معامل كرونباخ أل ا كانت مرت عة لةل فقرة
وتتراوح ين ( 2.67.و )2..25لةل فقرة من فقرات االستبانة .كذلك كانت قيمة
معامل أل ا لجمي فقرات االستبانة ()2.504
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وهذه القيمة تعد مؤش اًر لصالحية أداة الدراسة للتابيق غرض تحقيق أهدافها من
خالل افجا ة عن أسئلتها مما يشير ل

مكانية ثبات النتا ج الت يمكن أن تال ر

عنها عند تابيقها.
يبين الجدول رقم ( )3نتا ج اختبار كرونباخ أل ا لثبات االستبانة والمتعلقة محاور
االستبانة

جدول  .3نتائج اختبار ثبات االستبانة باستخدام كرونباخ ألفا
عدد

المحور

الفقرات

معامل

قيمة االحتمال

االرتباط

P-Value

5

2.6.5

2.222

0.679

2.222
2.222

.1

التوس ف است دام

.0

المصر ية
المصرف
الوع

5

.3

القوانين والتشراعات

5

2..25

.4

غياب عنصر األمن

5

0.832

2.222

5
22

2.557
4.820

2.222
4.444

ااقات الالداد افلةترونية

 .5البنية التحتية
جميع فقرات المحور

جدول  .4سلم االستجابة لفقرات االستبيان
موافق بدرجة
موافق بدرجة
موافق بدرجة
متوسطة
قليلة
قليلة جدا
3
2
1

موافق بدرجة
عالية
4

موافق بدرجة
عالية جدا
5

فقد حدد الباحثان ثالث مستويات (مرتفع ،متوسط ،منخفض) بناء على المعادلة التالية.
مستويات (مرتفع ،متوسط ،منخفض) بناء على المعادلة اآلتية:
الحد األعلى البديل  −للبديل األدنى الحد

طول الفئة =
عدد المستويات
1−5
= 1.33
طول الفئة =
3
حقوق الطبع محفوظة
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وبذلك يكون التعامل مع نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي لتفسير البيانات ،على النحو
التالي:
تأثير منخفض

تأثير متوسط

تأثير مرتفع

من  – 1أقل من 2333

من 3367 – 2334

من 5 - 3369

وبناء على ذلك ،فإذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للفقرات أكبر من ( )3367فيكون
مستوى التأثير مرتفعاً ،وهذا يعني أن أفراد العينة يرون أن مستوى التأثير (مرتفعاً)،
وإذا كان المتوسط الحسابي أقل من ( )2334فيكون مستوى التأثير منخفضاً ،وفيما عدا
ذلك سيكون مستوى التأثير (متوسطا ً).
 2.1.3عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها واختبار فرضيات الدراسة
أوالً :النتائج المتعلقة بماهية العوامل التي تحد من انتشار بطاقات السداد اإللتترونية
المصرفية في البيئة المصرفية الليبية.
جدول .2تحليل فقرات المحور األول (التوسع في استخدام بطاقات السداد اإللكترونية
المصرفية):

وبشكل عام يمكن القول أن المتوسب الحالا

لجمي فقرات المحور األول قاطبة لغ

 3..3والذي يزاد درجة الحياد  3.67مما يشير ل أن درجة التأثير عل انتشار ااقات
الالداد افلةترونية المصر ية جاءت مرت عة.
حقوق الطبع محفوظة
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جدول .6تحليل فقرات المحور الثاني (الوعــي المصرفــي لدى العمالء)

وبشكل عام يمكن القول أن المتوسب الحالا

لجمي فقرات المحور الثان قاطبة لغ

 4.22والذي يزاد عن درجة الحياد  3.67مما يشير ل أن درجة التأثير عل انتشار
ااقات الالداد افلةترونية المصر ية جاءت مرت عة.

جدول .7تحليل فقرات المحور الثالث (القوانيــن والتشريعــات):

حقوق الطبع محفوظة
للمجلة الدولية للعلوم والتقنية

Copyright © ISTJ

11

العدد 28
Volume 28

International Science and
Technology Journal
المجلة الدولية للعلوم والتقنية

وبشكل عام تراوح متوسب ال قرات ما ين ( )3.7. – 3.54أي يم (متوسب – مرت )
وبلغ المتوسب الحالا

لجمي فقرات المحور الثالث قاطبة لغ  3.65والذي يزاد عن

درجة الحياد  3.67مما يشير ل أن درجة التأثير مرت عة عل انتشار ااقات الالداد
افلةترونية المصر ية جاءت مرت عة.
جدول 8تحليل فقرات المحور الرابع (غيــاب عنصــر األمن):

وبشكل عام تراوح متوسب ال قرات ما ين ( )4.52 – 0.10أي ين (من ض – مرت )

وبوزن نالب مرت

وبلغ المتوسب الحالا

لجمي فقرات المحور ال ار قاطبة لغ 3.75

والذي يزاد عن درجة الحياد  3.67مما يشير ل أن درجة التأثير مرت عة عل انتشار
ااقات الالداد افلةترونية المصر ية جاءت مرت عة.
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جدول .9تحليل فقرات المحور الخامس (البنيــة التحتيــة):

وبشكل عام تراوح متوسب ال قرات ما ين ( )3.55 – 3.61أي ين (متوسب – مرت
وبلغ المتوسب الحالا

)

لجمي فقرات المحور األول قاطبة لغ  3.75والذي يزاد عن

درجة الحياد  3.67مما يشير ل

أن درجة التأثير مرت عة عل

افلةترونية المصر ية جاءت مرت عة.

انتشار ااقات الالداد

ثانيا ً :نتائج اختبار فرضيات الدراسة
الفرضية األولى:


الفرضية الصفرية :ال توجد عالقة معنواة ذات داللة حصا ية ين الوع
المصرف

لدى عمالء المصارف التوس

افلةترونية المصر ية.
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الفرضية البديلة :ال توجد عالقة معنواة ذات داللة حصا ية ين الوع
المصرف

لدى عمالء المصارف التوس

ف

است دام ااقات الالداد

افلةترونية المصر ية.
الفرضية الثانية:


الفرضية الصفرية :ال توجد عالقة معنواة ذات داللة حصا ية ين القوانين

والتشراعات المصر ية التوس

است دام ااقات الالداد افلةترونية

ف

المصر ية.


الفرضية البديلة :توجد عالقة معنواة ذات داللة حصا ية ين القوانين

والتشراعات المصر ية التوس
المصر ية.

است دام ااقات الالداد افلةترونية

ف

الفرضية الثالثة:


الفرضية الصفرية :ال توجد عالقة معنواة ذات داللة حصا ية ين انعدام



الفرضية البديلة :توجد عالقة معنواة ذات داللة حصا ية ين توفر البنية

األمن التوس ف است دام ااقات الالداد افلةترونية المصرف .
التحتية والتقنية المناسبة التوس

ف

است دام ااقات الالداد افلةترونية

المصر ية.
الفرضية الرابعة:


الفرضية الصفرية :ال توجد عالقة معنواة ذات داللة حصا ية ين توفر البنية
التحتية والتقنية المناسبة والتوس ف

است دام ااقات الالداد افلةترونية

المصر ية.


الفرضية البديلة :توجد عالقة معنواة ذات داللة حصا ية ين ين توفر البنية
التحتية والتقنية المناسبة التوس

المصر ية.
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للمجلة الدولية للعلوم والتقنية

ف

است دام ااقات الالداد افلةترونية

Copyright © ISTJ

13

العدد 28
Volume 28

International Science and
Technology Journal
المجلة الدولية للعلوم والتقنية

القوانين والتشراعات المصر ية

والختبار العالقة ين ال رضيات (الوع المصرف

انعدام األمن وتوفر البنية التحتية والتقنية المناسبة) والتوس ف است دام ااقات الالداد
افلةترونية المصر ية .تم است دام اختبار معامل يرسون والنتا ج موضحة الجدول

رقم (.)12
والختبار البحث الالبعة تم است راج معامالت االرتباط للمتغيرات المالتقلة ينها وبين

المتغير التا

(التوس ف است دام ااقات الالداد افلةترونية المصر ية) است دام

وكما يوضحه الجدول التال )(Spearman Correlationاختبار سبيرمان
جدول  .01نتائج اختبار فرضيات البحث
معامل

المتغير
التوسع في استخدام بطاقات السداد
االلتترونية

التابع

القيمة

لمتغير المستقل
الوع المصرف
القوانين والتشراعات

المصر ية
األمن
انعدام

توفر البنية التحتية

والتقنية المناسبة

االحتمالية

سبيرمان

لالرتباط

P-Value

2.715

2.222

2.636

2.222

2.2523

2.222

2.573

2.222

القرار

رفض فرضية
الصفرية
رفض فرضية
الصفرية
رفض فرضية
الصفرية
رفض فرضية
الصفرية

تبين نتائج الجدول ( )11أن معامل االرتباط بصورة عامة بين المتغيرات المالتقلة
(الوع المصرف

القوانين والتشراعات المصر ية

انعدام األمن وتوفر البنية التحتية

والتقنية المناسبة) التوس ف است دام ااقات الالداد افلةترونية المصر ية تراوح ين

( )2.573 – 2.636مما يدل عل
المالتقلة ((الوع المصرف

وجود عالقة ذات داللة حصا ية ين المتغيرات

القوانين والتشراعات المصر ية انعدام األمن وتوفر البنية

التحتية والتقنية المناسبة) وبين المتغير التا
حقوق الطبع محفوظة
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افلةترونية المصر ية) أي أنه نرفض الفرضيات الصفرية لكل المتغيرات ونقبل الفرضية
البديلة أي توجد عالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع.
النتائج:

 .1توجد عالقة معنواة ذات داللة حصا ية ين الوع

المصارف وانتشار ااقات الالداد افلةترونية المصر ية.

المصرف

لدى عمالء

 .0توجد عالقة معنواة ذات داللة حصا ية ين القوانين والتشراعات المصر ية
وانتشار ااقات الالداد افلةترونية المصر ية.
 .3توجد عالقة معنواة ذات داللة حصا ية ين انعدام األمن وانتشار ااقات الالداد
افلةترونية المصر ية.

 .4توجد عالقة معنواة ذات داللة حصا ية ين توفر البنية التحتية والتقنية المناسبة
وانتشار ااقات الالداد افلةترونية المصر ية.

 .5قلة وجود آالت الصراف اآلل حال دون الالب عل

ااقات الالداد افلةترون

من المصارف أثر عل انتشار اافات الالداد افلةترون .

 .6صعوبة التعامل تةنولوجيا المعلومات الحديثة الست دام ااقات الالداد
افلةترونية المصر ية ساهم ف

الحد من انتشار ااقات الالداد افلةترونية

المصر ية.
 .7ضعف دراك العمالء أهمية است دام ال دمات المصر ية االلةترونية أثر عل
انتشار ااقات الالداد افلةترونية المصر ية.

 .5أظهرت نتا ج الدراسة أن صعوبة تعامل أصحاب نقاط البي م المصارف من
حيث تالواة األرصدة من العوامل المحددة النتشار ااقات الالداد افلةترونية
المصر ية.
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 ..خوف حامل

البااقات افلةترونية من ضياع حقوقهم عند فقدان البااقة

وصعوبة ات اذ االجراء القانون

لحماية رصيدها من النصب واالحتيال من

العوامل المحددة النتشار ااقات الالداد افلةترونية المصر ية.
 .12عدم توفير وسا ل الالداد افلةترونية ف

األماكن المناسبة من حيث األمن

وسهولة الوصول ليها من العوامل المحددة النتشار ااقات الالداد افلةترونية
المصر ية

 .11تحتاج البنية التحتية التقنية ف ليبيا ل

مزاد من التحالين والتاوار للمالاهمة

ف انتشار است دام ااقة الالداد االلةترونية المصر ية.
 .10كثرة انقااع التيار الةهربا

سبب ف انهيار شبكة االنترنت ف معظم األوقات

وأماكن است دام الصراف اآلل وبالتال ضعف انتشار ال دمات االلةترونية.
التوصيات

 .13نشر الوع

أهمية است دام ااقات الالداد االلةترونية.

 .14العمل عل تحالين البنية التحتية التقنية من خالل توفير الااقة الةهربا ية شكل
مالتمر هدف قاء نقاط ال دمة االلةترونية حالة عمل دا ما.

 .15تحالين شبكة االنترنت خاصة ف المدن والقرى البعيدة.
 .16ت فيض الرسوم الم روضة عل األجهزة المالاعدة عل
مثل أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية.

ست دام الصيرفة افلةترونية

 .17العمل عل نشر أجهزة الصراف اآلل خاصة ف المناطق البعيدة عن مركز المدن
ٕو است دام أجهزة وبرمجيات ذات جودة عالية وسهلة االست دام حيث تمكن العمالء
من است دامها كل يالر.

 .15تقديم حزمة من ال دمات المصر ية افلةترونية الت تناسب م ذوي االحتياجات
ال اصة.

 .1.تدراب وتأهيل الموظ ين عل التشراعات والقوانين المنظمة للصيرفة افلةترونية.
حقوق الطبع محفوظة
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