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  ممخص الدراسة
من خالل زيادة الفرص التجارية  يساىم قطاع االقتصاد الرقمي في تعزيز التنمية

الستثمار، حيث تساىم التجارة اإللكترونية في تطوير القطاع الخاص والذي يؤدي إلى وا
عمل لألفراد والشركات المحمّية  ، وتوّفر فرصاً والتوسع في األعمال التجارية زيادة اإلنتاج

، وتسيل وتعبر الحدود التي تزيل الحواجز من خالل المشاركة في األسواق الجديدة
كما تتيح .، واتمام الصفقات دون عبئ تكاليف التنقل والسفر جاريعممية التبادل الت

التجارة االلكترونية الفرص العادلة أمام جميع األفراد باستخدام تقنيات التكنولوجيا 
الى تسميط الضوء عمى  األرباح. وتيدف ىذه الدراسة وتحقق ، وتطوير المشاريعالحديثة

م العوامل المؤثرة عمى قرار قبول االفراد مشكمة البحث المتمثمة في اختبار وتقيي
وباستخدام صحيفة  .التسوق واتمام الصفقات التجارية الستخدام الوسائط االلكترونية عند

في  ( استمارة لجمع بيانات وجية نظر الميبيين حول رغبتيم476االستبيان لعدد )
.وبتحميل البيانات استخدام اسموب التسوق باستخدام الوسائط االلكترونية في المستقبل 

واظيرت . باستخدام اإلحصاء الوصفي ، قامت ىذا الدراسة باختبار صحة الفرضيات
، وىي تدعم أو تساىم في قرار قبول الدراسة ذات داللو إحصائية متغيرات النتائج أن

تمام الصفقات  األفراد في ليبيا الستخدام اسموب التجارية االلكترونية عند التسوق وا 
في المستقبل .وتقدم ىذه الدراسة عدد من التوصيات حول أىمية العوامل التجارية 

المؤثرة لقبول االفراد اسموب التجارة االلكترونية في المستقبل ، وتعزيز روح اإلبداع 
 واالبتكار وتطوير البنية التحتية لالقتصاد الرقمي في ليبيا.

، كترونية ، تكنولوجيا االتصاالتالوسائط اإللكترونية  ، التجارة االلالكممات الدالة : 
 الصفقات التجارية.
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Abstract: 

The digital economy contributes to development through increased 

business opportunities and investment, and e-commerce 

contributes to the development of the private sector that increases 

production and expands business, and provides employment 

opportunities for local individuals and companies through 

participation in new markets , which removes barriers and crosses 

borders, facilitates trade, and completes transactions without 

burdening the costs of movement and travel. E-commerce also 

offers fair opportunities for all individuals using modern 

technology, enterprise development and profitability. 

This study aims to highlight the research problem of testing and 

evaluating factors affecting the decision to accept individuals to 

use electronic media when shopping and completing business 

transactions. Using the questionnaire for a number of 476 forms to 

collect data from Libyans' point of view on their desire to use the 

method of shopping using electronic media in the future. By 

analysing the data using descriptive methodology and statistics, 

this study tested the validity of hypotheses. The study provides a 

number of recommendations on the importance of factors 

influencing the acceptance of the method of e-commerce in the 

future, promoting creativity and innovation and developing the 

infrastructure of the digital economy in Libya. 

 
 مقدمة :

يحصل عمييا اإلنسان من  عممية يتم من خالليا تبادل وتصريف منافع تعتبر التجارة
، وتبادل لمسمع والخدمات كوحدة قياسظيور النقود  وبعد تبادل السمع أو الخدمات.

الطريقة األمثل في إتمام الصفقات التجارية ،وذلك لما  -وال تزال  -النقود  أصبحت
تمام الصفقات التجارية بالمقارنة مع اسموب  منحتو النقود من حرية وسيولة لمتبادل وا 

زايدت األنشطة . وت، مما ساىم في ازدىار التجارة واتساع نقاطيا الجغرافيالمقايضة
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االتصاالت والمعمومات، وزاد االىتمام  بعد ابتكار االنترنيت وانتشار تكنولوجيا التجارة
، التجارية المبادالت في من فوائدىا القصوى لالستفادة بالتكنولوجيا الحديثة والسعي

 .(2010)العوضي  االلكترونية التجارة والتي ساىمت في انتشار
األربعة الماضية ،حتى العقود  مدار الحديثة وانتشارىا عمى التكنولوجيا ظيور إن   

الحياة لدي األفراد  نمط من كثيرا الحياة، والتي غيرت أصبحت تستخدم في كل مجاالت
 التطور حدوث عمى ساعد ، فذكرت احدي الدراسات انو "ومما(2010)عالم والشركات 

 المتعمقة المسائل مجموعة من مناقشة ىو واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا مجال في
 مؤتمرين لمقمة عقد ىو ذلك عمى مثال وخير الدولي، الصعيد عمى التكنولوجيا هذبي

 أىم ومن 2005 سنة ، وتونس 2003سنة جنيف في المعمومات لمجتمع العالمية
 االقتصادية البنية واالتصاالت عمى المعمومات تكنولوجيا تأثير ىي المناقشة القضايا

 مجتمع المعمومات بناء أجل من استخداميا والمتطورة، وكيفية النامية لمدول واالجتماعية
 اإللكترونية التجارة ظيور . ويعود(2010)سمية المستدامة" العالمية التنمية وتحقيق

خاصة بعد انتشار شبكة االنترنيت ، الذي مكن البائعين من اإلعالن عن بضائعيم 
التجارية المنتشرة عمى شبكة االنترنت، وبالتالي يستطيع أي  وتسويقيا عبر مواقعيم

ة كافة مشتري االطالع عمى السمعة ومواصفاتيا والمفاضمة بين جودتيا وأسعارىا ومعرف
، المعمومات عنيا. كذلك ساعدت التكنولوجيا الحديثة في تطوير وسائل الدفع االلكترونية

، وأصبحت (2019)ويكيبيديا الصفقات التجارية المتنوعة محميًا ودولياً  وتسييل إتمام
 التحويالت طريق أسيل وأسرع، وذلك عن التجارة ىذه في الوفاء مقابل عممية السداد
وأصبحت التجارة عبر  .واالئتمان الدفع التسوق باستخدام بطاقات أو لمنقود اإللكترونية
 شرتنت أن التجارة ىذه والخدمات، وقد استطاعت السمع حديث لتسويق أسموب االنترنت

أصبحت  اإللكترونية . أن "التجارة(2013)رباعي ونالت قبوال عامًا  سريعًا حول العالم،
 وسوقا صغيرة قرية العالم مجرد ىذا جعل في ساىمت فقد اليوم، عالم في السائدة النغمة
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 أحجاميا، القتحام اختالف عمى الشركات لكل ةالممنوح فيو الفرص تتعادل واحدا
 الحدود، كل بذلك متخطين وسيولة يسر بكل والسمع البضائع وترويج العالمية األسواق

 زر نقرة بمجرد احتياجاتيم اقتناء بمقدورىم أصبح الذين لمزبائن بالنسبة وكذلك الحال
جارة االلكترونية الت .كما أخذت(2010)سمية أماكنيم"  الحاجة لمغادرة ودون واحدة

بشكل سريع وبأكثر مما ىو متوقع ، حتى  الدولية التجارية العالقات في الدولية مكانتيا
واقعية وتمعب دورا ىاما في تطور ونمو اقتصاديات  االلكترونية حقيقة التجارة أصبحت
 .(2017)اإلبراىيمي  الدول

أن التجارة االلكترونية في ليبيا يحتاج إلى تشخيص واقع التجارة االلكترونية في ليبيا : 
. (2015)شعيمي طبيعة الخدمات التجارية والمالية والمصرفية االلكترونية المتوفرة 

لتجارة االلكترونية في ليبيا في المبادرات الفردية والتي ساىمت في نشر التجارة وتتمثل ا
، حيث قام اإلفراد وشركات القطاع الخاص بتأسيس مواقع االلكترونية في ليبيا

االلكترونية لمتجارة عبر الوسائط االلكترونية ، مثل شبكة ليبيا لمتجارة ، التي تيدف إلى 
لكتروني لمتجارة الخارجية ، وإلتمام اإلجراءات اإلدارية إدارة وتشغيل النظام اال

والمصرفية والجمركية والرقابية وغيرىا الالزمة لعمميات لتصدير واالستيراد من خالل 
 . (2018)ابودبوس الشبكة بسيولة وفي زمن قصير

وألىمية الدفع االلكتروني إلتمام الصفقات التجارية الرقمية اتخذ مصرف ليبيا المركزي 
لتنفيذ الخطط والمشاريع الستكمال البنية التحتية لتقنية لخدمة القطاع  سمسمة من القرارات

ات الدفع المصرفي لمدفع بتقديم الخدمات االلكترونية ، مثل البطاقات االلكترونية وخدم
، ورغم ما تواجيو ليبيا من صعوبات (2018)المركزي ( POSعن طريق نقطة البيع )

اعات وتعدد السمطات الحاكمة ، والتي كان ليا األثر اقتصادية وسياسية بسبب الصر 
الكبير في تأخر استكمال عدد من المشروعات التطويرية التي وضعيا المصرف 
المركزي في المجال التقني وانطالق الخدمات االلكترونية الميمة ، مثل مشروع تطوير 
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السوفت ، مقاصة الصكوك ، ومشروع بوابات العبور ، ومشروع منظومة التقارير 
)المركزي ومشروع منظومة إدارة طمبات التغطية من النقد األجنبي لممصارف ولإلفراد

في ليبيا عن مبادرة  نت وزارة واالتصاالت والمعموماتيةأعم 2013.وفي سنة (2018
ليبيا االلكترونية ، ولكن بسبب ما تواجيو ليبيا من صعوبات اقتصادية وسياسية تسبب 
في وقف التنفيذ أو التنفيذ البطيء لممبادرة ، وتمثل رؤية الوزارة من خالل المبادرة في 

لمعمومات ، وتتمثل األىداف تطوير التوظيف الذكي لتكنولوجيا االتصاالت وا
االستراتيجية لممشروع في التطوير والرفع من مستوي جودة المعيشة لإلفراد ، من خالل 
االستفادة من خدمات التكنولوجيا الحديثة ، باإلضافة إلى بناء اقتصاد معرفي وزيادة 
 القيمة المضافة لو ، لتشجيع الكوادر الوطنية والقطاع الخاص ، وانطالق مشروع
الحكومة االلكترونية التي تركز عمى تقديم الخدمات األساسية  لممواطنين ، باإلضافة 
إلى التجارة االلكترونية لخمق سوق تجاري جديد والدفع بعجمة نمو االقتصاد الميبي 

. ومن خالل تشجيع مصرف ليبيا المركزي عمى استخدام (2018)وزارةاالتصاالت 
، وفتح خدمات نقاط البيع باستخدام البطاقات االلكترونية في المعامالت التجارية

البطاقات االلكترونية. وشجع ذلك المصرف بعد أزمة السيولة التي تتعرض ليا 
غالق أبوابيا أمام الم  . واطنينالمصارف التجارية وا 

لتطبيق التجارة االلكترونية في ليبيا وضمان نجاحيا في ليبيا يتطمب متغيرات الدراسة :
األمر ضرورة قبول الميبيين استخدام الوسائط االلكترونية والمواقع التجارية اإللكترونية 

ة توفير بنية جيد أن من االىمية ، حيث أثبتت الدراسات السابقةإلتمام الصفقات التجارية
، باإلضافة إلى إرساء قاعدة تشريعية وقانونية ومتطورة لالتصاالت والتقنيات الحديثة

لتوفير عنصر الحماية وزرع الثقة واألمان ، وتشجيع ودعم الحكومة المتمثمة في 
الوزارات والمؤسسات ذات العالقة في توافر الكوادر البشرية المدربة عمى التعامل 

يا االتصاالت والمعمومات وصيانتيا، ونشر الوعي والمعرفة واالستخدام الجيد لتكنولوج
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لدي األفراد والشركات والمؤسسات الحكومية من خالل  لزيادة االستفادة من خدماتيا
التفاعل مع التكنولوجيا الحديثة ، مع ضرورة زيادة قدرة الجيات ذات العالقة بالدولة 

ليا قطاع المعامالت االلكترونية  عمى التعامل مع المعوقات أو المشكالت التي تتعرض
 المختمفة .

حول العوامل التي  (2015، الخميفة 2010)حسن في السودان ففي دراسات أجريت
تؤثر عمى نجاح تطبيق نظام التجارة االلكترونية ، وىدفت تمك الدراسات إلى التعريف 

ي السوق العالمية وتحديد األساليب والطرق المستخدمة فييا، بأىمية التجارة االلكترونية ف
وتحديد أثر بعض العوامل التي تؤثر عمى تبنى التجارة االلكترونية في السودان. 
وتوصمت الدراسة لعدد من النتائج منيا أن تبني نظام ناجح لمتجارة االلكترونية يتأثر 

، وضعف أو (2010)حسن تصالسمبًا بضعف تقنية المعمومات التي تشمل شبكات اال
عدم انتشار وسائل الدفع االلكترونية، وضعف ثقافة التعامل مع التقنيات الحديثة وسط 

اإللمام بيا الجميور، وحداثة ومحدودية القوانين المنظمة لألعمال اإللكترونية، وضعف 
ضرورة توسيع  من قبل الجيات المنفذة كالقضاة. كما قدمت عدد من التوصيات، وىي
، (2015)الخميفة نطاق عمميات التجارة االلكترونية الحالية، وتوفير المعمومات عنيا

وأىمية التنسيق بين الجيات العاممة في المجال فيما بينيا وتنسيقيا مع الجيات اإلقميمية 
 .(2010)حسن والعالمية النظيرة

، رباعي 2010)غزيل ئر وأكدت عدة دراسات حول التجارة االلكترونية في الجزا
. أن التجارة االلكترونية لم يعد موضوعا تقبل بو (2018، يوسف 2018، مسمم 2013

نما الجزائر أو أصبح ضرورة حتمية أصبحت تؤثر عمى كافة المجاالت  ترفضو ، وا 
إلى نتائج أثبتت من  اتاالقتصادية واالجتماعية والسياسية . وتوصمت تمك الدراس

خالليا أىمية عنصر الثقافة والوعي لدي األفراد باالقتصاد الرقمي ومعرفة استخدام 
البنية التحتية الالزمة لالتصاالت  لتبني التجارة  أىمية إلييا التكنولوجيا. أضف
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أىمية الصعوبات التقنية والتشريعية والمصرفية.  الدراسة إلى االلكترونية، كما نبيت
بضرورة سن القوانين والتشريعات ذات العالقة ، وتامين االتصاالت االلكترونية  أوصتو 

 وحقوق الممكية. وضع برامج دعم وتحفيز األفراد والشركات، وتعزيز روح اإلبداع
واالبتكار والبحث العممي ، وتطوير نظام المدفوعات المصرفية االلكترونية بسرعة وأمان 

بأىمية التجارة  نية ، ونشر الوعي والمعرفة لدي األفرادمن خالل الوسائل االلكترو 
  االلكترونية ، وتعزيز الثقة لدييم من اجل استخدام وسائل الدفع االلكترونية.

، 2008)احمد  أخرى حول التجارة االلكترونية بجميورية مصر العربية دراسات وفي
 وتطورىا ومراحميا وأنواعيا االلكترونية التجارة مفيوم ي تناولت، والت(2009دكرورى 
 البنية توفير في تنمية وتطوير وتحقيق أىداف التنمية االقتصادية والعمل عمى وفوائدىا
 طريقا تتمعن التي المعامالت صحة تأكيد إلى ييدف االلكترونية لمتجارة القانونية
 حديثة اتصاالت شبكة ضرورة وجود الىالدراسة  توصمت وقد .اإللكترونية لوسائط

اشارت  كذلك. ومتنوعاً  نسبياً  متطوراً  اقتصاداً  اإللكترونية التجارة ومتطورة، كذلك تتطمب
 اإلضافةباإللكترونية،  التجارة مجال في لمدولة ومؤثر فعال دور وجود أىميةالدراسة 

 الخاص، لمقطاع الفرصة إتاحة شأنيا من يكون اقتصادية سياسات إتباع ضرورة الى
ضمان توفير عناصر  التجارة، باإلضافة الى نمو في والرئيسي الفعال بالدور ليقوم

 اإللكترونية. لمعامالت التجارة قانوني تنظيم وضع األمن والحماية من خالل
 حول عوائق تطوير التجارة االلكترونية في الوطن العربي ،إلى بعض دارسة وتوصمت
 تقنية قطاع في اإللكترونية التحتية البنيةاىمية  ، مثل(2010)عالم  اليامة النتائج

 سن ضرورة إلى إضافة والحاسبات، اإلنترنت استخدام واالتصاالت ، وانتشار لمعموماتا
، 2016، آدم 2014)حوالف  االلكترونية لمتعامالت المناسبة واألنظمة التشريعات

 تقنية عم لمتعامل المؤىمة البشرية الكوادر توفر أىمية وكذلك .(2017اإلبراىيمي 
شارات الدراسة .المعمومات  معظم في المعمومات تقنية واستخدام انتشار ضعف إلى وا 
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 تقنية عمى اإلنفاق الحكومي وغير الحكومي نسبة لتدني نتيجة واإلسالمية العربية الدول
 التكنولوجي. وتواجو وتوطين تقدم في والتطوير البحث دور باإلضافة الى .المعمومات

 التجارة لقيام الالزمة التحتية البني توفر عدم تحديات اإلسالميةو  العربية الدول
 قصور أفراد المجتمع، عامة بين وااللكتروني التقني والوعي الثقافة وضعف اإللكترونية
 إمكانية ضعف اإللكترونية، التجارة تطبيقات مجال في والمؤىمة المدربة البشرية الطاقات
 المجتمع قطاعات لتييئة الرسمي الحكومي دورال ضعف التجارية، المؤسسات وقدرات
 الخوف مثل وثقافية اجتماعية تحديات إلى إضافة. المعمومات تقنية عصر في لمدخول

)عالم  اإللكترونية بالتجارة المتعمقة تشريعيةال عقباتالو ، والفكري الثقافي الغزو من
2010). 

 وتقنية العموم لقطاع األولوية بإعطاء االىتمام الدراسة إلى انو ينبغي ىذه وصت 
 باإلمكانيات دعميا  . يةالقوم التعميم وخطط برامج وصياغة إعداد في المعمومات

 دور مركز البحوث وتعزيز والعممية التكنولوجية القاعدة تطوير بغرض والمعنوية المادية
 المينية المؤسسات في والتعميم برامج التدريب خالل من البالد ،وذلك في والتطوير
 وتحديث واألكاديمية التعميمية المؤسسات في التقني الوعي بنشر االىتمام مع واإلدارية،

 . التكنولوجية والبيئة يتناسب بما التعميم مناىج
نستخمص من الدراسات السابقة أىمية العوامل المؤثر عمى قبول اإلفراد أهمية الدراسة :

الستخدام الوسائل االلكترونية ، واثر تمك العوامل عمى تشجيع اإلفراد لمتعامل بيا 
التجارة االلكترونية  عمى واقعاسة بالتعرف واالستفادة من مميزاتيا ، لذا ، تقوم ىذا الدر 

ليبيا مستقباًل، من خالل االستفادة من التجارب السابقة ،  استخداميا فيواختبار امكانية 
اإلفراد والشركات في ليبيا. ليذا  وانتشارىا بينومحاولة التعرف عمى متطمبات قبوليا 

ي نجاح استخدام األنشطة ليا اىمية ف من عوامل اختبار عدددراسة عمى  ترتكز ىذه
 التجارية االلكترونية بالنسبة لإلفراد في ليبيا .
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: ما ىو مدي تقوم الدراسة عمى اإلجابة عن التساؤل الرئيسي وىو مشكمة البحث:
؟ ،ومن التساؤل الرئيسي لمدراسة ينبثق مستقبل االلكترونية في نجاح التجارةامكانية 

 التساؤالت التالية : 
ك رغبة لدي اإلفراد لقبول استخدام التجارة االلكترونية كأسموب لمتسوق في ــ ىل ىنا 1

 ليبيا ؟
وعامال ، وعامل الثقة ، وعامل الحماية واألمان، وعامال لمعرفة، عامال الستفادةــيل  2

الحكومي، تساىم في قبول األفراد في إتمام صفقاتيم التجارية اليومية عبر وسائل  لدعم
 ونية في المستقبل ؟التجارية االلكتر 
 ما يمي : األىداف وىيالدراسة إلى تحقيق مجموعة من  تسعى أهداف البحث:

اإللكترونية ، ومحاولة إيجاد حمول  تطبيق التجارةتحول دون  العوامل التياختبار  .1
 ليا.
 استطالعواقعالتجارةاإللكترونية،ومحاولةمعرفةمدىإدراكالميبيينميذىالتكنولوجيا . .2
في  التجارة االلكترونية لتطبيق أسموبالميبيين واستعدادىم لقبول  قياس مدى رغبة .3

 المستقبل . 
 ستقوم ىذا الدراسة باختبار صحة الفرضيات التالية :فرضيات البحث :

 التجارة االلكترونية. األفراد استخداماثر ايجابي عمى قبول  االستفادة لوأن عامل  .1
 ألفراد استخدام التجارة االلكترونية.أن عامل المعرفة لو اثر ايجابي عمى قبول ا .2
 أن عامل الثقة لو اثر ايجابي عمى قبول األفراد استخدام التجارة االلكترونية. .3
أن عامل الحماية واألمان لو اثر ايجابي عمى قبول األفراد استخدام التجارة  .4

 االلكترونية.
لتجارة أن عامل الدعم الحكومي لو اثر ايجابي عمى قبول األفراد استخدام ا .5

 االلكترونية .
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أن األفراد لدييم الرغبة الستخدام خدمات التجارة االلكترونية كأسموب لمتسوق في  .6
 المستقبل .

تستخدم ىذه الدراسة المنيج الوصفي . وتقوم ىذه المنيجية عمى دراسة منهجية البحث :
لدراسة عمى االجتماعية واالقتصادية موجودٌة عمى أرض الواقع، وتقوم ىذه ا ظواىره منيا

 التأكد من حقيقة وجودىا وجمع البيانات التي تنفي أو تؤكد ذلك .
قامت الدراسة عمى تحميل سموك األفراد ومدى قبوليم مجتمع البحث وعينة الدراسة :

استخدام التقنية الحديثة في إتمام الصفقات التجارية عبر وسائط االلكترونية في ليبيا ، 
سكان الميبيين القاطنين بعدد من المدن الرئيسية في ليبيا ويتمثل مجتمع الدراسة في ال

)طرابمس ، بنغازي ، درنة ، طبرق ، البيضاء ، سبيا ( ونظرا لكبر حجم المجتمع ، تم 
( وذلك بالرجوع لمجداول الخاصة بالعينات المالئمة 476استيداف عينة ميسرة قدرىا )

 ألحجام المجتمعات) جدول كريزي مورقان(.
باستخدام صحيفة االستبيان والذي قسم إلى جزئيين ، الجزء األول البيانات :طرق جمع 

لجميع البيانات الشخصية إلفراد العينة )المتغيرات الديموغرافية( ، والجزء الثاني أسئمة 
، حول العوامل )متغيرات الدراسة( المؤثرة عمى قبول اإلفراد لالستخدام التجارة االلكترونية

( الُمقاس بخمس درجات ، لتقييم واختبار أراء  Likertليكرت ) وتم بناء مقياس 
( مشارك حول متغيرات الدراسة واختبار الفروض باستخدام  476ووجيات نظر لعدد ) 

، ( استمارة ورقية500. وتم إعداد وتوزيع عدد )أساليب ومقاييس اإلحصاء الوصفي
مغ عدد االستمارات الراجعة فقط ، حيث بونظر لقمة عدد األوراق المجمعة ) الراجعة (

(  134( ورقة ، وبفحصيا تبين إن عدد االستمارات الصالحة لمتحميل ىو ) 185)
، حيث تعد استمارات غير صالحة لمتحميل لنقص ( ورقة 51، ورفض عدد ) استمارة

البيانات بسبب عدم إجابة أصحابيا عمى كافة األسئمة .لذا قام الباحث باالعتماد عمى 
، وذلك لما يتميز بو ىذا األسموب من سيول وب االستبيان الرقمي ) االلكتروني (أسم
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وسرعة عند توزيعو من خالل الروابط االلكترونية ، وكذلك سيولة وسرعة اإلجابة عميو 
( استبيان االلكتروني ، 342من قبل المشاركين . وقد تمكن الباحث من تجميع عدد )

يو لجميع لبيانات ، حيث من أىم سمات االستبيان وجميعيا صالحة لمتحميل ومستوف
االلكتروني انو ال يدرج ضمن االستمارات الصحيحة والقابمة لمتحميل إلى بعد إجابة 
ن ىذا العدد من االستمارات االلكترونية تم  المشاركين عمى جميع األسئمة المطروحة ، وا 

( عبر موقع 86دد )( عبر البريد االلكتروني ، وع22تجميعيا كما يمي : عدد )
(Survey Monkey ( وعدد ، )عبر مواقع التواصل االجتماعي الفيس بوك 146 )
(Facebook( وعدد ، )( عبر موقع الواتس أب )56What's Up( وعدد ، )32 )

(. وبالتالي يصبح إجمالي استمارات االستبيان المستوفية Viberعبر موقع الفايبر )
( استمارة ورقية 134( استمارة ، موزعة بين عدد )476)لمبيانات والصالحة لمتحميل ىي 

 ( استمارة رقمية .342وعدد )
لتحقيق أىداف الدراسة واختبار الفروض ، قام الباحث طرق تحميل البيانات :  

باستخدام األساليب اإلحصائية الوصفية لتحميل البيانات المجمعة ، حيث تم استخدام 
( لعينة واحدة Tمعياري ، كذلك استخدام اختبار )المتوسطات الحسابية واالنحراف ال

لمتأكد من المتوسطات الحسابية ، والتوزيعات التكرارية ، وتحميل االنحدار . ومن خالل 
( يمكن قياس مستوى موثوقية االستبيان المستخدم في تجميع βمقياس معامل بيتا )

لتأكد من ثبات  Alpha Chronbach)  البيانات ، كذلك تم استخدام تحميل لمعامل )
أسئمة استمارة االستبيان ، ومدى تجانسيا وانسجاميا مع مشكمة الدراسة . وباستخدام 

 ( لممتغير المستقمة Reliabilityنموذج االنحدار الذي يوضح درجة الموثوقية ) 
( وبالتالي يمكن  تفسير ، الحماية واألمان، الثقة، الدعم الحكومي، واالستفادة)المعرفة

بة التغير الذي يحدث في المتغير التابع وىو عامل قبول استخدام التجارة االلكترونية نس
( وىو مدى تأدية االستبيان  Validityفي المستقبل . كذلك تم قياس مفيوم الصدق ) 
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لمغرض الذي وضع من أجمو. باإلضافة إلى ذلك فان احتمالية نموذج االنحدار تم 
( دالة عند   F( حيث أن قيمة ) FANOVAلتباين ) دعميا أيضًا باستخدام تحميل ا

 % ( . 1مستوي الدالة ) 
ولقياس رغبة اإلفراد في قبول استخدام الوسائط التجارية قام الباحث  بإضافة بعض   

العبارات إلى المقياس استنادًا عمى األدبيات المتعمقة بموضوع الدراسة . ويتكون المقياس 
 (Likert ) متغيرات الدراسة مقاسو عمى مقياس ليكرت ( عبارات لكل متغير من6من )

، لإلجابة ، وفقًا لمتدرج التالي ) موافق بشدة ، موافق -اختيارات  -من خمس درجات 
( 1، 2، 3، 4، 5، غير موافق بشدة ( ، حيث يعطى لممشارك )، غير موافقمحايد

بيان عمى مفردات العينة بيدف . ولقد قام الباحث بتجريب استمارة االستعمي التوالي
، واثبت االختبار اكتشاف أي غموض في طريقة صياغة العبارات وتعديل ما يمزم تعديمو

 .، وليس بيا أي غموض لدى المشاركينأن العبارات واضحة
 تخدم التي الالزمة البيانات نتائج تحميل الحصول عمى : لغرضعرض ومناقشة النتائج

استبيان لجمع البيانات  تصميم استمارة تم الفرضيات ، نم والتحقق البحث أىداف
، وتم التوصل إلى نتائج تحميل البيانات الديموغرافية ، ونتائج تحميل متغيرات وتحميميا

 الدراسة وىي كما يمي :
لمتعرف عمى مجتمع البحث أوال : نتائج تحميل البيانات الشخصية ) الديموغرافّية ( :

ل خصائص أفراد العينة ، إلبراز المالمح اليامة التي تتصف بيا وعينة الدراسة تم تحمي
ىذه العينة ، لما لتمك الخصائص من أىمية في معرفة مدى تأثيرىا عمى متغيرات 
الدراسة . لذلك تم بتحميل مجموعة من الخصائص الديموغرافية ألفراد العينة وعرضيا 

ىي الخصائص النوعّية والكمية  ، و ومناقشتيا من خالل الجداول واألشكال التوضيحية
، وتم دراسة مجموعة من اإلحصائيات ، والوظيفة وغيرىا، والّتعميمالعمر، مثل

)الخصائص النوعية والكمية ( حول األفراد المشاركين لتوضيح المتغيُّرات الديموغرافية 
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وأثرىا عمى وجيات نظرىم حول موضوع الدراسة ، حيث التعرف عمى المعمومات 
، ديموغرافّية ألفراد العينة يوضح طبيعة الّتركيبة السكانّية لمجتمع البحث وعينة الدراسةال

مما يساىم في تحديد أكثر وضوح لحاجات العامة الحالية والمستقبمية ، باإلضافة إلى 
 .أثر طبيعة الخصائص أو المتغيرات الديموغرافية في تفسير نتائج تحميل بيانات الدراسة

المتغيرات  و الوصفي  لمخصائص ( يمخص نتائج التحميل 1م ) والجدول رق
، والذي يصف ويناقش االستبيان باستمارة لمتضمنةا البحث عينة الديموغرافية لمفردات

 .لممشاركين نتائج التوزيعات التكرارية والنسب المئوية لتحميل البيانات الديموغرافية

 موغرافية( نتائج التحميل الوصفي لممتغيرات الدي 1جدول رقم ) 

المتغيرات 
 النسبة التكرار النوع الديموغرافية

المتغيرات 
 النسبة التكرار النوع الديموغرافية

 العمر

امتالك حاسوب  5.9 28 24 – 18
 شخصي

 94.5 454 نعم
 5.5 26 ال 14.7 70 34 – 25

الوصول لشبكة  44.5 212 44 – 35
 144.4 476 نعم لألنترنيت

45 – 54 108 22.7 
تجارب سابقة  10.3 49 64 - 55

 عبر
 الهاتف

 40.8 194 نعم
أو   65

 59.2 282 ال 1.9 9 أكثر

المستوى 
 التعميمي

ثانوي أو 
تجارب سابقة  14.3 68 أقل

 عبر
 االيميل

 32.8 156 نعم
 37.8 180 جامعية
 67.2 324 ال 30.7 146 ماجستير
تجارب سابقة  17.2 82 دكتوراه

 عبر
 56.9 271 نعم

 0.4 2 عاطل نوع الوظيفية
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 حاسوبال 5.7 27 طالب
 43.1 205 ال

 80.0 381 قطاع عام
قطاع 
 2.9 14 خاص

تجارب سابقة 
 عبر

 وسائل أخري

 54.4 244 نعم
لحساب 
 8.4 40 نفسو

 49.6 236 ال 2.5 12 أخري

سنة  إلى  35الفئة العمرية من ) نالحظ أن المشاركين من ذوي ــ الفئات العمرية : 1
( مشارك ، وىي تمثل ما نسبتو  212سنة ( ليم أعمى نسبة مشاركو بعدد )  44

% من حجم العينة ، كما لوحظ أن اقل مشاركو كانت لمفئات العمرية من سن 44.5
( مشاركين . ومن النتائج يمكن القول أن عدد المشاركين  9( وعددىم ) سنة وأكثر 65)

( مشارك  390سنة ( وعددىم )  54سنة إلى  25ات العمرية لمسنوات من ) لمفئ
، وتبين من النتائج أن أغمب أفراد عينة % من عينة الدراسة 82يمثمون ما نسبتو 

الدراسة متقدمون في السن ، وىو ما دل عمى أن أغمبيم من الفئة العمرية التي تتصف 
 .قراراتيم اليومية والمستقبمية بالرشد والعقالنية في إبداء أراىم واتخاذ

 
أن معرفة المستوى التعميمي لمشاركين تسيم في إلقاء المزيد ــ المستوي التعميمي : 2

( من أفراد العينة  408% لعدد )  86من الضوء عمى نتائج الدراسة . وأن ما نسبتو 
، وحممة % 37.8ىم من حممة الشيادات العميا ، ويمثل حممة الشيادات الجامعية نسبة 

% ، أما بقية أفراد العينة  17.2% ، وحممة شيادات الدكتوراه  30.7درجة الماجستير 
. % من مجموع المشاركين 14.3فيم من حممة الشيادة الثانوية أو اقل وبنسبة مشاركة

مستوي التعميمي العالي والتي يمكن االعتماد عمى اراءىم في تقييم  وبالتالي تعتبر ذات
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االفراد في قبول استخدام وسائط التجارة االلكترونية في ليبيا كأسموب  رغبة واختبار مدى
 لمتسوق المفضل في المستقبل .

تناول الباحث تحميل الوضع الوظيفي لإلفراد لمتعرف عمى  ــ الوضع الوظيفي : 3
% من عينة البحث ىم من عمال القطاع  80طبيعة عمميم ، ويظير بوضوح أن 

لوحظ ارتفاع نسبة المشاركة بمقترحاتيم وآرائيم ، ووصل عدد  ، وىذه الفئةالعام
مشارك من المجموع الكمي. أما طبيعة عمل  381المشاركين من القطاع العام إلى 

( مشارك فيم اغمبيم ممن يعممون لحساب نفسو  95الوظائف االخرى وعددىم ) 
الب بنسبة ( ط 27، أو طالب جامعيين ودراسات عميا وعددىم) % 8.5ونسبتيم 

( مشارك يعمل بالقطاع الخاص ، والعاطمون عن العمل وعددىم  14% ، وعدد ) 5.7
، اما اآلخرين فيم الذين يعممون بوظائف أخري من غير الوظائف المذكورة (2)

(  12باالستبيان أو متقاعدين أو ممن يتحفظون عن ذكر طبيعة عمميم وعددىم ) 
% من افراد العينة لدييم  80ذه النتائج ان ما نسبتو % ، وبالتالي تشير ى 2.5بنسبة 

اىتمام كبير بموضوع التجارة االلكترونية ، وربما يميمون الي تغيير اسموب تسوقيم من 
 االسموب التقميدي الى التسوق اإللكتروني في المستقبل .

ط ان تقييم وتحميل أمكانية استخدام وسائــ شبكة االنترنيت والحاسوب الشخصي : 4
التجارة االلكترونية كأسموب لمتسوق في ليبيا ال يمكن تطبيقيا أو استخداميا إال بعد 
توفر شرطين أساسين ، وىما إمكانية الوصول إلى شبكة المعمومات العالمية باإلضافة 
إلى توفر أجيزة الحواسيب لدي المشاركين بمختمف أنواعيا . ومن خالل النتائج لوحظ 

كنيم الوصول إلى شبكة االنترنيت واالستفادة من خدامتيا وبنسبة أن جميع المشاركين يم
% ، وبالتالي أمكانية وصوليم إلي المواقع التجارية االلكترونية المختمفة بسيولة  100

% من أفراد العينة لمالحظيم  52مشارك ( وبنسبة  248ويسر ، برغم ذكر عدد ) 
متمثمة في انقطاعيا أحيان عمى بعض حول تدني خدمات شبكة االنترنيت في ليبيا ، وال
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المناطق حول ليبيا ألوقات متفاوتة ، باإلضافة ارتفاع تكاليف الحصول عمييا . أما فيما 
% من فراد العينة لدييم أجيزة  94.5يتعمق بتوفر أجيزة الحاسوب ، تبين أن ما نسبتو 

الوسائط  رقمية خاصة بيم ، مما يدعم قدرتيم في إتمام الصفقات التجارية عبر
 االلكترونية في المستقبل . 

لتقييم  أمكانية استخدام الوسائط التجارة ــ الصفقات تجارية الكترونية السابقة : 5
االلكترونية كأسموب لمتسوق ، تم تحميل ما إذا ىناك تجارب شخصية إلفراد مجتمع 

ديثة البحث في إجراء صفقات تجارية رقمية سابقة عبر الوسائل التكنولوجية الح
، وذلك لمتعرف عمى خبرتيم في ىذا المجال ، ومن النتائج نالحظ أن ما نسبتو والمتوفرة

( مشارك أمكنيم إتمام الصفقات التجارية باستخدام ىواتفيم ،  282% لعدد )  59
% من أفراد العينة كانت ليم تجارب سابقة في  67.2مشارك وبنسبة   (320وعدد )

 57( ، واستخدم ما يقارب  E-mailبر البريد االلكتروني ) إتمام الصفقات التجارية ع
% من المشاركين أجيزة الحاسوب الشخصي في إجراء صفقات االلكترونية ، كما أكد 

% من أفراد العينة أنيم قاموا بإجراءات صفقات تجارية رقمية بوسائل  50ما يزيد عن 
. او بوسائل يتحفظون عن ذكرىاأخرى غير الياتف والبريد االلكترونية وأجيزة الحاسوب 

ويتبين إن الكثير من أفراد عينة البحث ليم خبرة سابقة في إجراء الصفقات التجارية 
ألسموب التسوق التجاري االلكتروني لدييم في  االلكترونية ، مما يدعم إمكانية إتباعيم

 المستقبل.
ف ىذا الدراسة ىو من اىداثانيا : نتائج تحميل متغيرات الدراسة واختبار الفروض :

تحميل وتقييم معوقات استخدام التجارة االلكترونية من قبل االفراد في ليبيا ، والتعرف 
عمى أىم العوامل التي تساىم في قبول وانتشار التعامل بالوسائل التجارية االلكترونية. 

نشطة استخدام األ ومن خالل نتائج التحميل ثبت تأثير متغيرات ىذه الدراسة عمى امكانية
التجارية االلكترونية بالنسبة لإلفراد في ليبيا ، ومن خالل تحميل وجيات نظر المشاركين 
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بالدراسة ومدي استعدادىم في قبول استخدام الوسائط االلكترونية عند إتمام صفقاتيم 
التجارية في ليبيا . وباستخدام اإلحصاء الوصفي قام الباحث بقياس المتوسطات 

( لعينة واحدة لمتأكد من المتوسطات   Tالمعياري ، واختبار ) الحسابية واالنحراف
الحسابية ، والتوزيعات التكرارية ، وتحميل االنحدار ، كذلك تم استخدام تحميل لمعامل 

(Alpha Chronbach لتأكد من ثبات أسئمة استمارة االستبيان ، ومدى تجانسيا )
 ذا الدراسة باختبار صحة الفرضياتوانسجاميا مع مشكمة الدراسة ، وبناء عميو قامت ى

 كما يمي : 
( يعني أن يعطي االختبار  ( Reliabilityأن ثبات االختبار  اختبار مقياس الثبات :

نفس النتائج فيما لو تم  تطبيقو عمى نفس المجموعة مرتين. لذا ، يجب أن يكون 
لك من خالل االختبار عمى درجة عالية من الدقة والضبط في عممية القياس ، ويتم ذ

، مقياس الثبات الذي يعد من المقاييس األساسية التي تستخدم في االختبارات اإلحصائية
ولكي يكون االختبار صالحا وتكون األخطاء قميمة ، ولمتحقق من ثبات مقياس الدراسة 

(لحساب ثبات المقياس ،  Alpha Chronbach)  أيضًا ، طبقت معادلة  ألفا كرونباخ
الثبات يتم من خالل حسابو بناء عمى االرتباط بين درجات االختبار  واستخراج معامل

ودرجات األداء الفعمي لإلفراد . ومعامل االرتباط نحصل عمييا بمصطمح ) معامل 
( يوضح قيم معامل الثبات العالية لجميع المتغيرات  2والجدول رقم )  ، الثبات (

ويعد ادني معامل ثبات ، ودرجة الواحد (  0،ويتراوح معامل الثبات بين درجة الصفر ) 
  .( وتمثل اعمي معامل ثبات 1) 
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 ( معامالت ثبـات مقاييس الدراسة 2جدول ) 

 معامل الثبات المقياس معامل الثبات المقياس
 0.98 متغير الثقة 0.98 متغير االستفادة
 0.98 متغير الحماية واألمان 0.97 متغير المعرفة

 0.97 متغير مستقبل التجارة االلكترونية 0.98 متغير الدعم الحكومي

( يتضمن الثبات ، كما أن   Validityأن مقياس الصدق ) اختبار مقياس الصدق :
الصدق أكثر عمومية وشمول من الثبات ، فقط يكون االختبار ذو ثبات ودقة  ولكنو ال 

ويمثل  يدل عمى الصدق . وتزداد درجة الصدق كمما زادت عدد مفردات االختبار ،
، (مصدقيومقياس الصدق مدي نجاح االختبار في تحقيق اليدف الذي وضع من اجمو )
اإلحصائي  أو نجاح االستبيان في الغرض الذي وضع من اجمو ، ويعد مقياس الصدق

، ويعرف "بأنو صدق الدرجات التجريبية لمدرجات من الطرق البسيطة والدقيقة في حسابو
، ومن خالل الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعامل الثبات "الحقيقية ، ويقاس الصدق 

( يالحظ أن معامالت صدق مقاييس الدراسة عالية ، مما تعطي الثقة  3الجدول رقم ) 
 .في صدق المقياس وان المقياس مصمم لما عد من اجمو

 
 ( معامل الصدق المستخرجة من معامل الثبات.3جدول )

 معامل الصدق المقياس معامل الصدق المقياس
 0.98 متغير الثقة 0.98 متغير االستفادة
 0.98 متغير الحماية واألمان 0.97 متغير المعرفة

 0.97 متغير مستقبل التجارة االلكترونية 0.98 متغير الدعم الحكومي
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يستخدم ىذا اختبار لمعرفة مدى إتباع البيانات لمتوزيع  :اختبار التوزيع الطبيعي
، المعمميةيق شرط أن يكون توزيع البيانات طبيعيًا لمعظم االختبارات ، ولتحقالطبيعي

( أكبر  P-valueيتطمب ذلك قبول أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي إذا كانت قيمة ) 
، والتي تشير أن قيمة اختبار ( يعرض نتائج ىذا االختبار4. والجدول رقم )%5من 

كن مالحظة أن جميع البيانات تتبع التوزيع ،  زيم% 5التوزيع الطبيعي أكبر من  
، وعميو ُيمكن إجراء االختبارات اإلحصائية التي تعتمد عمى إتباع البيانات الطبيعي

 .  لمتوزيع الطبيعي
 (اختبـار التوزيـع الطبيـعي 4جدول ) 

value المجال
s 

P-
value المجال values P-

value 
 0.098 2.015 الثقة 0.167 3.469 االستفادة
 0.102 2.742 الحماية واألمان 0.082 1.753 المعرفة

مستقبل التجارة  0.154 3.340 الدعم الحكومي
 0.147 1.584 االلكترونية

، ومن خالل النتائج يتضح إمكانية تطبيق المقياس عمى مجتمع الدراسة وعينة البحث
، فسيرات النتائجفي قياس وت ، ويمكن االعتماد عمييامع عدم وجود غموض في المقياس

تباع البيانات لمتوزيع الطبيعي ، بسبب وصولو إلى أعمى معدالت ثبات وصدق عالية وا 
، لتقييم وجيات ، واألساليب اإلحصائية المستخدمةوىنا يمكن التأكيد عمى إجراء الدراسة

ة نظر اإلفراد حول مدي قبول استخدام التجارية وااللكترونية في إتمام الصفقات التجاري
 .االلكترونية في المستقبل

، ( لعينة واحدة tباستخدام اختبار )  تم اختبار الفروضنتائج اختبار الفروض : 
. وأظيرت النتائج أن نموذج االنحدار يحمل درجة ، وتحميل االنحداروالتوزيعات التكرارية
قبول . وأثبتت كذلك ان تحميل المتوسطات واالنحراف المعياري عميو من الموثوقية
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الفرضيات المتعمقة بالمتغيرات المستقمة وىي السيولة والفائدة والثقة واألمان والدعم 
% من التغير الذي يحدث في المتغير التابع وىو  95الحكومي التي تفسر ما مقداره 

. واظيرت النتائج المعروضة قبول األفراد الستخدام التجارة االلكترونية في المستقبل
( بقبول جميع الفرضيات لمتغيرات االستفادة والمعرفة والدعم الحكومي  5بالجدول رقم ) 

، واستثناء فرضية عامل % 5والثقة ، واثبتت بانيا ذات داللو إحصائية عند مستوي 
، وربما يعزا ذلك إلى انخفاض مستوى عامل الحماية الحماية واألمان حيث تم رفضيا

، مما أدى إلى ا حسب وجية نظر المشاركينواألمان في المواقع االلكترونية في ليبي
الحالي ال  واألمان ظيور اثر سمبي لمتغير الحماية واألمان ، بمعني أن مستوي الحماية

. عميو تم يدعم أو يساىم في قبول األفراد الستخدام التجارية االلكترونية في المستقبل
، ويمكن % 1اإلحصائية قبول الفرضيات المتعمقة بأغمب المتغيرات عند مستوي الداللة 
 % .  10قبول فرضية اثر عنصر الحماية واألمان عند مستوي داللة 

 
 ( نتائج اختبار مغيرات الدراسة 5جدول رقم ) 

االنحراف  المتوسط المتغيرات / عوامل
مستوي  متوسط نظري المعياري

 النتيجة داللة

 دالة 0.000 3 816730. 4.0882 االستفادة
 دالة 0.000 3 752600. 3.8725 المعرفة

 دالة 0.000 3 1.36818 2.5266 الدعم الحكومي
 دالو 0.290 3 1.02355 3.0826 الثقة

غير  6990. 3 966570. 2.9828 الحماية واألمان
 دالة

مستقبل التجارة 
 دالة 0.000 3 763610. 3.8950 االلكترونية
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واالنحراف المعياري الختبار  ( الذي يوضح قيم المتوسطات 6ومن خالل الجدول رقم ) 
، أمكن اإلجابة عمى السؤال الرئيسي لمدراسة % 5فرضيات الدراسة عند مستوى داللة 

وىو أن األفراد المشاركين بالدراسة لدييم لرغبة لقبول استخدام خدمات التجارة 
ار االلكترونية كأسموب لمتسوق في ليبيا.باإلضافة إلى ذلك فان احتمالية نموذج االنحد

( دالة عند  ( Fحيث أن قيمة Anova )تم دعميا أيضًا باستخدام تحميل التباين )
. وذلك تمكن الباحث من اإلجابة عمى السؤال الفرعي لمدراسة % 1مستوي الدالة 

عامل  وفرضية المعرفة عامل عامل االستفادة وفرضية الفرضيات ( وىو قبول فرضية)
واألمان عند مستوى داللو  عامل الحماية الدعم الحكومي، وفرضية عامل الثقة وفرضية

، واثبتت انيا تساىم في تحقيق )لو تأثير ايجابي في( رغبة األفراد واستعدادىم % 10
 في إتمام صفقاتيم عبر أسموب التجارية االلكترونية.

  
 ( قيم المتوسطات واالنحراف المعياري 6جدول رقم ) 

 R2 ANOVA F (βتا المتغير التابع )معامل بي المتغيرات المستقمة
 0.471*** االستفادة

0.95  **1790.479 
 0.288***  المعرفة

 0.760***  الدعم الحكومي
 0.288***  الثقة

   0.104* الحماية واألمان
P≤0.01***  **   /P≤0.05   *  /P ≤0.10 

بوضوح من النتائج التي توصمت إلييا الدراسة يتبين استنتاجات وتوصيات الدراسة :
إلى اعتماد أسموب التجارة االلكترونية كأسموب لمتسوق في المستقبل  ميول ورغبة اإلفراد

، وعامل الدعم ، وعامل معرفة االستعمال، واستنتجت الدراسة أن عامل االستفادةفي ليبيا
، كميا تساىم في دعم رغبة اإلفراد وقبوليم الستخدام وسائط ، وعامل الثقةالحكومي
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االلكترونية كأسموب لإلتمام صفقات البيع والشراء ــ عن بعد ــ في المستقبل . أما  التجارة
أثبتت النتائج انو عامل منخفض في المواقع االلكترونية في ليبيا  عامل الحماية واألمان

حسب أراء المشاركين . لذا توصي ىذه الدراسة بأىمية إعادة النظر بالقوانين 
، وكذلك سن ـــ أن وجدت ــــ والتي تنظم المعامالت الرقميةوالتشريعات المعمول ربيا  

لتعزيز عناصر الثقة واألمن وحماية حقوق اإلفراد ليسيل انتشار أعمال  القوانين الجديدة
والثقة لدييم من اجل استخدام  باألمان والحماية ، وتعزيز الشعورالتجارة االلكترونية

 رونية . وتطوير وتحسين نظام المدفوعاتالتجارة اإللكترونية ووسائل الدفع االلكت
، وضع برامج دعم ، ونشر الوعي والمعرفة لمتقنيات الحديثةالمصرفية االلكترونية بسرعة

، وزيادة االستثمارات الحكومية ) محمية او دولية ( في مجال وتحفيز األفراد والشركات
 رؤوس وجذب يةالمحم االستثمارات وتخصيص ، من خالل توجيوتكنولوجيا المعمومات

، باإلضافة تأىيل الموارد واالتصاالت تقنية المعمومات قطاع مجال في األجنبية األموال
 البشرية ، وتعزيز روح اإلبداع واالبتكار وتطوير البحث العممي التقني .

 المراجع: 
، واقع وتحديات التجارة اإللكترونية في الجزائر ، كمية العموم  (2418ابراهيم مسمم )
التسيير والعموم التجارية، جامعة ابي بكر بمقايد ، الجزائر ، رسالة االقتصادية و 
 الماجستير.

، العوامل المؤثرة في التسويق والتجارة االلكترونية ، مجمة  (2414احمد العوضي )
 االقتصاد والمجتمع ، المجمد السادس .

دان النامية ، ، اقتصاديات التجارة اإللكترونية  في البم (2448السيد عبدالفتاح احمد )
 كمية القانون  ، جامعة الزقازيق ، جميورية مصر العربية ، رسالة دكتوراه  .

، التجارة اإللكترونية وآفاق تطورىا في البمدان العربية ، كمية  (2413أمينة رباعي )
 العموم االقتصادية وعموم التسيير ، جامعة منتوري ، الجزائر ، رسالة ماجستير .
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ـ إمكانية العمل بوسائل الدفع اإللكترونية وآثارىا  (2415ظ شعيمي )حمزة محمد و حاف
المتوقعة عمى السياسة النقدية في ليبيا ، قسم االقتصاد ، كمية االقتصاد والعموم 

 والسياسية ، جامعة طرابمس ، رسالة الماجستير.
، مدى توافر متطمبات التجارة (2418خالد طيب محمد ، عمر صالح ابودبوس )

، دراسة ميدانية ال راء عينة من العاممين بالشركات كترونية في الشركات الميبيةاالل
التجارية المحمية بمدينة الخمس ،. المؤتمر العممي الدولي الثاني لكمية االقتصاد 

 ، الثورة التكنولوجية ) اقتصاديات القرن الحادي والعشرين (.والتجارة
كترونية في الجزائر ، كمية العموم ، واقع التجارة اإلل (2418خوصه يوسف )

 االقتصادية وعموم التسيير ، جامعة منتوري ، الجزائر. رسالة ماجستير.
، العوامل المؤثرة عمى نجاح تطبيق التجارة االلكترونية  (2414داليا عبدالعزيز حسن )

في السودان : دراسة ميدانية لبعض الشركات والمؤسسات السودانية ذات الصمة ، كمية 
 دراسات التجارية ، جامعة السودان العموم والتكنولوجيا ، السودان ، رسالة ماجستير.

، التجارة اإللكترونية حتميتيا و واقعيا في الجزائر، كمية العموم (2414داميش سمية )
 الجزائر. رسالة ماجستير. -االقتصادية وعموم التسيير ، جامعة منتوري ، قسنطينة 

توافر مقومات العمل المصرفي اإللكتروني في المصارف  ، مدى(2418سناء مسود )
األردنية لتعزيز التجارة اإللكترونية وتطويرىا ، مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث 

 . 2والدراسات ، عدد 
، القانون الواجب التطبيق عمى عقود التجارة (2414عبدالصمد حوالف)

 .13-1اإللكترونية،مجمة الحقيقة، العدد
، الصعوبات التي تواجو تطبيق التجارة االلكترونية في  (2446ل اهلل معالي )عمى فض

 السودان،   جامعو النيمين ، السودان ، رسالة الماجستير .
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، التنظيم القانوني لمتجارة اإللكترونية ، جامعة  (2416محمد يوسف فضيل ادم )
نون ، قسم القانون اخالص ،  اإلمام الميدي. عمادة الدراسات العميا ، كمية الشريعة والقا

 السودان ، رسالة الماجستير .
، معوقات التجارة االلكترونية ومتطمبات النظام  (2417مجيد كريم االبراهيمي )محمد 

القانوني لمواجيتيا  )دراسة مقارنة( ، مجمة المحقق الحمي لمعموم القانونية والسياسية ، 
 . 9العدد  

تحديات والمعوقات التي تواجو تطبيق التجارة ، ال (2415محمد عمى الخميفة )
اإللكترونية في الشركات السودانية ، جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا ، كمية الدراسات 

 العميا ، رسالة ماجستير.
، التجارة االلكترونية في مصر بين التحديات الضريبية  (2449محمد متولي دكرورى )

العامة لمبحوث المالية  ، وزارة المالية ، جميورية مصر والقانونية ، منشورات االدارة 
 العربية .

، معوقات تطبيق التجارة اإللكترونية في الجزائر و سبل ( 2414حمد مولود غزيل )م
 معالجتيا، كمية العموم االقتصادية ، جامعة ابي بكر بمقايد ، الجزائر، رسالة دكتوراه .

،  22/01/2019عات والتسوية االلكترونية." ، "المدفو  (2418مصرف ليبيا المركزي )
https://cbl.gov.ly/arRetrieved from /. 

 Retrieved from، "مبادرة ليبيا اإللكترونية."  (2418وزارة االتصاالت )
http://www.cim.gov.ly25/11/2018, /. 

، 12/2/2019، "البنوك االلكترونية." ، "التجارة االلكترونية."  (2419ويكيبيديا )
https://ar.wikibooks.org/wikiRetrieved from . 
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