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  جامعة الزاوية

#�
  :صــــــــ
هدفت هذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى واقـع عمـل البطاقـة االئتمانيـة بالسـوق الليبـي بفـروع 

المصـــارف التجاريـــة بمدينـــة الزاويـــة مـــن خـــالل معرفـــة الصـــعوبات والتحـــديات التـــي تواجـــه عمـــل 

البطاقـــة االئتمانيـــة، ولتحقيـــق هـــدف الدراســـة اتبـــع الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، وتـــم جمـــع 

) 70(مفــردة وأعيــد منهــا ) 75(زمــة عــن طريــق اســتمارات االســتبيان وتوزيعهــا علــى البيانــات الال

في عمليـة التحليـل ) SPSS(واعتمد الباحث على برنامج اإلحصائي %) 93(استبانة بنسبة بلغت 
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معامـــل الثبـــات الفاكرونبـــاخ، وكـــذلك اإلحصـــاء الوصـــفي : مـــن خـــالل األســـاليب اإلحصـــائية منهـــا

الحســابي واالنحــراف المعيــاري، معامــل االخــتالف، ومعامــل االرتبــاط بيرســون المتمثــل فــي الوســط 

واختبــار االنحــدار الخطــي البســيط الختبــار صــحة فــروض الدراســة، وتوصــلت ) T-Test(واختبــار 

الدراســـة إلـــى عـــدة نتـــائج مـــن أبرزهـــا، هنـــاك العالقـــة طرديـــة القويـــة بـــين الصـــعوبات التـــي تواجـــه 

لبطاقـــة االئتمانيـــة، وكـــذلك هنـــاك العالقـــة طرديـــة بـــين غيـــاب الـــوعي المســـتهلك الليبـــي واســـتخدام ا

المصــرفي واالئتمــاني واســتخدام البطاقــة االئتمانيــة فــي مجــال ضــيق بالســوق الليبــي، كمــا توصــلت 

العمــل علــى نشــر الــوعي المصــرفي اإللكترونــي واالئتمــاني بــين : الدراســة إلــى عــدة توصــيات منهــا

ت اإللكترونيــة مــن خــالل الدعايــة واإلعــالن والنشــرات اإلرشــادية الزبـائن المصــارف لزيــادة التعــامال

والتوعيـــة مـــن قبـــل المصـــارف التجاريـــة الليبيـــة العاملـــة بمدينـــة الزاويـــة، العمـــل علـــى تـــوفير أجهـــزة 

  .الصراف اآللي للبعض المصارف مع صيانة هذه األجهزة بشكل المستمر


&د
ـــــــ�:  
ا المعلومات واالتصاالت التي اندلعت مؤخرًا كان لهـا إن الثورة الهائلة في مجال تكنولوجي

دور كبير فـي تطـور القطـاع المصـرفي الـذي يعـد أهـم الركـائز األساسـية فـي االقتصـاد ألي دولـة، 

ويمكن القول أن المصارف أصبحت مؤسسات مالية ال غنا عنها، وذلـك لـدورها المهـم فـي تجميـع 

لفة وتقـديم الخـدمات المصـرفية بشـكل متطـور يتماشـى األموال وتوظيفها في أوجه االستثمار المخت

مــع متطلبــات الزبــائن فـــي المصــارف التجاريــة، ومـــن أبــرز هــذه الخـــدمات خدمــة بطاقــة االئتمـــان 

المصرفية والتي يتمكن حاملهـا مـن شـراء معظـم احتياجاتـه وأداء مقابـل مـا يحصـل عليـه مـن سـلع 

ديـــة كبيـــرة، والتـــي قـــد تتعـــرض للســـرقة وخـــدمات وســـحب النفـــوذ دون الحاجـــة إلـــى حمـــل مبـــالغ نق

والضياع أو التلف فهذه البطاقة قد توفر على صحابها العديد من المتاعب التي تنتج عن التعامل 

  .التقليد بالنقود
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ولهــذا فــإن بطاقــة االئتمــان قــد حظيــت فــي الفتــرة األخيــرة فــي بالدنــا ليبيــا باهتمــام كبيــر، 

ــــي كثيــــر مــــن المعــــامالت ــــاس ، وكــــان أول مــــن أصــــدرها مصــــرف  وانتشــــر اســــتعمالها ف بــــين الن

ثم أخذت  )1("مصرف ليبيا المركزي"الجمهورية واستخدمت ألغراض الشراء بالتجزئة ودفع الفواتير 

في االنتشار من قبل مصرف األمـان والتجـارة والتنميـة ثـم عملـت البـاقي المصـارف التجاريـة علـى 

طاقة بديًال عن النقود وخاصـة فـي ظـل أزمـة إصدار هذه البطاقة خدمة للزبائن، وأصبحت هذه الب

  .السيولة الراهنة، مما ادى إلى التخفيف العبء عن المواطن والموظف المصرفي معاً 

ولكن الحظـت أن المصـارف فـي ليبيـا ال تتنـافس علـى اسـتخدام هـذه البطاقـات المصـرفية 

ـــربح ممـــا ي ـــوفير أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن ال ـــر عـــدد مـــن العمـــالء ولت ـــب أكب تضـــح بوجـــود وذلـــك لجل

الصعوبات والتحديات تحول دون استخدام البطاقة االئتمانية بشكل المطلوب ولهذا يحاول الباحث 

من خالل هذه الدراسة التعرف على الصعوبات التي تواجه عمل البطاقة االئتمانية بالسوق الليبي 

كترونيــة ســواء مــن مــن خــالل المصــارف التجاريــة العاملــة بمدينــة الزاويــة فــي تنفيــذ المعــامالت اإلل

ـــات  ـــنظم المرتبطـــة بتشـــغيل العملي ـــة المســـتخدمة أو ال ـــات التكنولوجي ـــة التحتيـــة أو التقني حيـــث البني

  .اإللكترونية أو نظام االتصاالت

  :مشكلة الدراسة -أوالً 

ـــد انتشـــرت بطاقـــات  ـــع المتعـــاملين بهـــا ، فق ـــا لجمي ـــوفر خـــدمات ومزاي بطاقـــات االئتمـــان ت

ة كبيــرة فــي معــامالت األفــراد علــى حســاب وســائل الــدفع األخــرى االئتمــان وأصــبحت تحتــل مســاح

بليبيــا، فيقــرن إصــدارها بــرقم ســري خــاص بحاملهــا، وبوجــب هــذه البطاقــة يســتطيع حاملهــا ســحب 

مبــالغ نقديــة مــن أجهــزة الســحب اآلليــة العائــدة للمصــرف المبــاع لهــا او المصــارف المرتبطــة معــه 

لخــدمات التـي تحصــل عليهــا مـن الجهــات المشــتركة فــي بشـبكة اتصــاالت أو الوفــاء بـثمن الســلع وا

  .شبكة التعامل بها
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وبالرغم من االنتشار السريع في استخدام البطاقات االئتمانية في أغلب أرجاء دول العـالم 

بما تدره من أموال على المصارف بطرق سهلة وسريعة إال أن هـذا االسـتخدام ال زال محـدودًا فـي 

م من أن أغلب ورش العمل التي أجريت لحل أزمة السيولة الراهنة فـي المصارف الليبية على الرغ

الفترات السابقة أكدت على ان القنوات اإللكترونية أحد الحلـول للتخفيـف مـن حـدة السـيولة فـي فـي 

المصارف الليبية وذلك باستخدام بطاقة االئتمان المصرية بدًال من استخدام النقود مباشرة وخاصة 

  .التجزئة على مستوى األفراد وسداد الفواتير وغيرهافي مجال مشتريات 

وجــود صــعوبات تواجــه عمــل وعليــه يمكــن للباحــث القــول أن مشــكلة الدراســة تتمثــل فــي 

األمر الـذي يتطلـب االهتمـام بالخـدمات المصـرفية التـي تقـدمها  البطاقة االئتمانية بالسوق الليبي

  .المصارف التجارية الليبية

  :لة الدراسة في السؤال التاليوعليه يمكن صياغة مشك

 ما الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل البطاقة االئتمانية بالسوق الليبي؟ - 

  :فروض الدراسة -ثانياً 

α(ال توجد عالقة ذات داللة معنوية عنـد مسـتوى  - 1 ≤ بـين المسـتهلك الليبـي وصـعوبة ) 0.05

 .استخدام بطاقات االئتمان بالسوق الليبي

α(توجــد عالقــة ذات داللــة معنويــة عنــد مســتوى  ال - 2 ≤ بــين غيــاب الــوعي المصــرفي ) 0.05

 .واالئتماني واستخدام البطاقات االئتمانية في مجاالت ضيقة بالسوق الليبي

α(ال توجــد عالقــة ذات داللــة معنويــة عنــد مســتوى  - 3 ≤ بــين ضــعف الرقابــة المصــرفية ) 0.05

 .ق الليبيوٕاصدار وٕاجراءات البطاقة االئتمانية بالسو 

  :أهداف الدراسة -ثالثاً 

 .التعرف على الصعوبات والتحديات التي تواجه استخدام البطاقات االئتمانية بالسوق الليبي - 1
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 .التعرف على أسباب استخدام البطاقات االئتمانية في مجاالت ضيقة - 2

 .التعرف على مواضع القوة والضعف التي تحول دون إصدار البطاقات االئتمانية - 3

  :أهمية الدراسة -رابعاً 

إن موضــوع البطاقــات االئتمانيــة مــن المواضــيع المهمــة فــي العصــر الحــديث لمــا يترتــب 

عليه مـن تسـهيالت اقتصـادية ترتقـي بالمسـتوى االقتصـادي لألفـراد بشـكل خـاص وللمجتمـع بشـكل 

عــام، وتعتبــر اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات فــي المصــارف التجاريــة مــا تــزال ضــعيفة، ومــن هــذا 

تي أهمية هذه الدراسة في التعرف على أسباب عدم انتشار البطاقات االئتمانية المصرفية بشكل تأ

واســع فــي المصــارف التجاريــة، وتعتبــر هــذه الدراســة إضــافة علميــة وبحثيــة جديــدة؛ ألنهــا ســتعمل 

ـــذي يعمـــل علـــى توســـيع مـــدارك الدارســـين  ـــى تـــوفير مرجـــع إضـــافي للمراجـــع الســـابقة األمـــر ال عل

  .صرفي ودورها في حل أزمة السيولةحول موضوع فعالية بطاقات االئتمان الم والباحثين

  

  

  :منهجية الدراسة -خامساً 

 :الجانب النظري -1

اعتمد الباحث  على المنهج الوصفي للوضع إطار النظري للدراسة باالعتماد على الكتب 

  .بالدراسةوالدوريات والنشرات والتقارير والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة 

 :الجانب الميداني -2
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اعتمد فيه الباحث على المنهج التحليلي مـن خـالل تصـميم قائمـة اسـتبيان لجمـع البيانـات 

األوليــة عــن مفــردات عينــة الدراســة ومــن ثــم اختبــار فرضــيات الدراســة باســتخدام اختبــار فرضــيات 

  :الدراسة باستخدام األساليب اإلحصائية منها

 .لمعرفة ثبات فقرات االستبانة Cranach's alphaاختبار ألفا كرونباخ •

معامـــل  –االنحـــراف المعيـــاري  –الوســـط الحســـابي (تحليـــل اإلحصـــاء الوصـــفي ويتمثـــل فـــي  •

 )االختالف

 لقياس درجة االرتباط) Pearson correlation coeffient(معامل ارتباط بيرسون  •

 ).T-Test(في حالة عينة واحدة )  t(اختبار  •

 .ANOVAتحليل التباين األحادي  اختبار •

 .اختبار تحليل االنحدار الخطي البسيط •

  :أداة الدراسة

لتحقيـــق أغـــراض الدراســـة وبعـــد االطـــالع علـــى الدراســـات العربيـــة واألجنبيـــة التـــي تتعلـــق 

الصـعوبات والتحـديات التـي تواجـه "بموضوع هذه الدراسة قام الباحث بتصميم أداة الدراسة بعنـوان 

دراســـة ميدانيـــة علـــى فـــروع المصـــارف التجاريـــة العاملـــة " االئتمانيـــة بالســـوق الليبـــيعمـــل البطاقـــة 

  :بمدينة الزاوية واشتملت األداة على األقسام التالية

الجـــنس ، العمـــر، الحالـــة (وهـــو عبـــارة عـــن معلومـــات العامـــة عـــن المســـتجيب : القســـم األول - 

 )االجتماعية، المستوى التعليمي، المهنة، دخل األسرة

) 3(عبـــارة موزعـــة علـــى ) 29(وهـــو عبـــارة عـــن محـــاور الدراســـة ويتكـــون مـــن : الثـــاني القســـم - 

 :محاور هي
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وجـــود صـــعوبة لــــدى المســـتهلك الليبـــي فــــي اســـتخدام بطاقـــات االئتمانيــــة : المحـــور األول •

 .بالسوق الليبي ويتكون من عشر عبارات

الئتمانيــة فــي غيــاب الــوعي المصــرفي واالئتمــاني لــدى اســتخدام بطاقــات ا: المحــور الثــاني •

 .مجال ضيق بالسوق الليبي، ويتكون من تسع عبارات

وجــــود ضـــــعف للرقابــــة المصــــرفية علـــــى إصــــدار وٕاجــــراءات البطاقـــــات : المحــــور الثالــــث •

 .االئتمانية بالسوق الليبي ويتكون من عشر عبارات

ـــامج اإلحصـــائي  ـــم اســـتخدام برن ـــم إخضـــاع ) spss(كمـــا ت ـــل اســـتمارة االســـتبيان وت للتحلي

نة الختبار من قبل مجموعة من المختصـين واألكـاديميين مـن الناحيـة العلميـة واإلحصـائية االستبا

وقد جريت بعض التعديالت الالزمة على استمارة االستبيان، كما تم اختبار أداة الدراسة باستخدام 

  ).0.921(معامل ألفاكرونباخ حيث بلغ معامل الثبات 

مـديرين، رؤسـاء (استمارة موزعـة علـى ) 30(عة ولقد بلغت عدد استمارات االستبانة الموز 

فــي المصــارف التجاريــة العاملــة بمدينــة الزاويــة وكــان عــدد المســترجع ) األقســام، عــدد مــن العــاملين

اســـتمارات لكونهـــا غيـــر صـــالحة ) 3(اســـتمارة وقـــد تـــم حـــذف ) 30(والصـــالح للتحليـــل اإلحصـــائي 

علـى الزبـائن المتعـاملين مـع المصـارف ) 45(استمارة صحيحة للتحليـل بينمـا وزعـت ) 27(لتكون 

  .التجارية عينة الدراسة 

  .استمارة) 43(وكان عدد المسترجع والصالح للتحليل اإلحصائي 

  )1(جدول رقم 

  عدد االستمارات الموزعة والتي تم استالمها من عينة الدراسة

  البيان
عدد االستمارات 

  الموزعة

عدد االستمارات المستلمة 

  اإلحصائيوالصالحة للتحليل 

  النسبة

  المئوية
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  %90  27  30  استبانة العاملين بالمصارف التجارية

  %96  43  45  استبانة الزبائن

  %93  70  75  اإلجمالي

مــن العــدد %) 93(يتضــح أن نســبة االســتمارات الصــالحة للتحليــل هــي ) 1(مــن الجــدول 

 .الكلي لالستمارات

  :الدراسات السابقة

معوقـات اسـتخدام بطاقـات الـدفع اإللكترونيـة : " )2(بعنوان) 2017عقيل، وآخرون، (دراسة  -1

 ".في المصارف التجارية الليبية

هـدفت هـذه الدراسـة التعـرف علـى أهـم المعوقـات التـي تحـول دون اسـتخدام بطاقـات الـدفع 

  .اإللكترونية في المصارف التجارية الليبية

  :وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج منها

 .الليبي يجد صعوبة في استخدام بطاقات الدفع اإللكترونيةأن المستهلك 

دراسة العوامل المحددة الستخدام البطاقات االئتمانيـة : ")3(بعنوان) 2013الشافعي، (دراسة  -2

 ".بالسوق الليبي

هدفت هذه الدراسة إلى التعـرف علـى بطاقـات االئتمـان وأهميتهـا والعمـل علـى تقيـيم حجـم 

  ئتمان في االقتصاد الليبيسوق استخدام البطاقات اال

  :وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج منها

وجـــود عوامـــل تـــؤدي إلـــى عـــدم رغبـــة العمـــالء فـــي اســـتخدام البطاقـــات االئتمانيـــة وٕان الغـــرض  - 

األساسي من استخدام البطاقات هو من أجـل السـفر للخـارج كمـا أن غالبيـة العمـالء يـرون أن 

 .عقولة نحو دفع المبالغ المستخدمة في البطاقاتشروط المصرف التي يتعاملون معها م
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بطاقــات : "بعنــوان )Massouda, angsaundersbandscholnick. 2009()4(دراســة  -3

 "االئتمان وعقوبة التأجر في دفع الرسوم

هدفت هذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى قيمـة الرسـوم الـذي سـوف يتحصـل عليهـا المصـرف 

، وكـــذلك العالقـــة بـــين هـــذه الرســـوم والتـــأخر عـــن دفعهـــا،  المصـــدر مـــن خـــالل البطاقـــة االئتمانيـــة

  :وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج منها

أن للمصرف حصة في السوق، وأن الوكيـل التجريبـي لبطاقـة االئتمـان مـن حصـة السـوق 

لكــل مصــرف لهبطاقــة ائتمــان، باإلضــافة إلــى أن رســوم عقوبــة البيانــات التــي يســتخدمونها مناســبة 

  .نات أسعار الفائدة على بطاقة االئتمان هي غير متحيزة وفعالةكما ان بيا

البطاقـات االئتمانيـة ومخاطرهـا علـى الجهـاز : "بعنـوان )5()2009الشورة، والطالب، (دراسة  -4

 "المصرفي

هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى المخــاطر المحيطــة باســتخدام البطاقــة االئتمانيــة ، 

  .ئتمانية ومخاطرها على الجهاز المصرفيوقياس مدى تأثير البطاقات اال

  :وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج منها

أن البطاقات االئتمانية هـي نقـود عاديـة متطـورة ، ومـن المتوقـع أن تخلـق مناخـًا جيـدًا لـبعض  - 

 .الجرائم مثل غسيل األموال والتهريب الضريبي

 

 ".رفية في الفقه اإلسالميبطاقات االئتمان المص: ")6(بعنوان) 2007عرفات، (دراسة  -1

  :الهدف من هذه الدراسة

التعــرف علــى تــاريخ البطاقــات االئتمانيــة والطبيعيــة االقتصــادية لصــناعة البطاقــات وعوائــدها  - 5

 .والهدف من إصدار البطاقات
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 .التعرف على الجوانب الشرعية المرتبطة بالتعامل ببطاقات االئتمان - 6

  :منها وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نمتائج

أن بطاقــة االئتمــان عبـــارة عــن وســـيلة دفــع وســداد للـــدين ناشــئ عـــن معاوضــة ماليـــة وأن 

ـــرة لكـــل طـــرف مـــن أطـــراف البطاقـــة ، كمـــا يحـــق للمصـــرف  ـــافع كثي اســـتخدام البطاقـــات يحقـــق من

المصدر أن يأخذ عمولة على مشتريات العميل من التأجر شريطة أن يبيع التأجر بالبطاقة تشمل 

ع بالنقد، وٕان العقد القائم بين المنظمة العالميـة للبطاقـات والمصـارف المصـدرة لهـا السعر الذي يبي

  .إنما هو قبيل اإلجارة

ــة علــى المنافســة الســعرية فــي صــناعة : ")7(بعنــوان) Park, 1997(دراســة  -2 ــار المرتب اآلث

  ".بطاقات االئتمان

ات االئتمــان فــي هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى اآلثــار المترتبــة علــى أســعار بطاقــ

  .نمو القروض

أن سعر البطاقة ذات الداللة اإلحصائية عند : وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج منها

 Card(مسـتوى واحـد فـي المائـة مـع إشــارة إيجابيـة، كمـا أن لهـا أهميـة اقتصــادية وتشـير إلـى أن 

Issuers(مواجهة االنخفاض بشكل حاد في منحنيات الطلب المنحدرة. 

  :يز هذه الدراسة على الدراسات السابقةما يم

تعتبــر هــذه الدراســة مميــزة فــي التعــرف علــى الصــعوبات والتحــديات التــي تواجــه عمــل البطاقــة  - 

االئتمانيـــة بالســـوق الليبيـــة دراســـة ميدانيـــة بـــالتطبيق علـــى المصـــارف التجاريـــة العاملـــة بمدينـــة 

 .الزاوية

  :اإلطار النظري للدراسة

  :مفهوم بطاقة االئتمان
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لقد اختلفـت التسـميات التـي أعطاهـا الفقـه لهـذه البطاقـة ولكـن أكثرهـا شـيوعًا هـو مصـطلح 

بطاقة االئتمـان ألنهـا تمـنح حاملهـا أجـًال للوفـاء بالـدين ، فـالبعض سـماها ببطاقـة الوفـاء أو بطاقـة 

والواقــــع إن اخــــتالف . االعتمــــاد أو البطاقــــة البالســــتيكية أو بطاقــــة الضــــمان أو بطاقــــة الســــحب 

سمية يرجع إلى اخـتالف الوظيفـة التـي تقـوم بهـا هـذه البطاقـة والتـي تتحـدد علـى أسـاس االتفـاق الت

 .بين العميل والجهة المصدرة لها 

لذلك فان وضع تعريف جامع مانع لبطاقة االئتمان أمـرًا فيـه صـعوبة نظـرًا لتنـوع وظائفهـا 

والتـــي تتكـــون مـــن عالقـــة ثالثيـــة وتســـمياتها وتعـــدد العالقـــات الناشـــئة عـــن اســـتخدامها وتشـــابكها 

فضــًال عــن قلــة . األطــراف وهــي الجهــة المصــدرة للبطاقــة وحاملهــا والتــاجر الــذي يقبــل الوفــاء بهــا 

  .التشريعات التي تناولت موضوع البطاقة ومعالجتها 

لذا فقد تعددت التعريفات الخاصة ببطاقة االئتمان وتباينت فيما بينها ضيقًا واتساعًا طبقًا 

 .الذي يتم تعريفها من خالله للجانب 

بطاقـة مسـتطيلة مـن البالسـتيك تحمـل اسـم المؤسسـة "بأنها ) 2011صوالحة، (فقد عرفها 

المصــدرة لهــا وشــعارها ، واســم حاملهــا وتوقيعــه ورقــم حســابه ، ورقمهــا وتــاريخ انتهــاء صــالحيتها 

الغ نقديــة مــن بشــكل بــارز علــى وجــه البطاقــة ، وبموجــب هــذه البطاقــة يســتطيع حاملهــا ســحب مبــ

ماكينات سحب النقود الخاصة بالمصارف أو أن يقدمها كأداة وفاء للسلع والخدمات التـي يحصـل 

عليها من الشركات والتجار الذين يتعامـل معهـم ، وقـد تقـدم كـأداة ضـمان فـي التعـامالت التجاريـة 

  .  )8("في حدود مبلغ معين

وضـوعي للبطاقـة منهـا التعريـف في حين نجد إن بعض التعريفات ركزت على الجانب الم

أداة (( الــذي وضــعه مركــز البطاقــات بالمصــرف األهلــي المصــري فــي النشــرة الصــادرة عنــه بأنهــا 

مصرفية للوفاء بااللتزامات مقبولة على نطاق واسع محليًا ودوليًا لـدى األفـراد والتجـار والمصـارف 
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اقـة مقابـل توقيعـه علـى إيصـال بقيمـة كبديل للنقود لدفع قيمة السلع والخدمات المقدمة لحامـل البط

التزامه الناشئ عن شراءه للسلعة أو الحصول على الخدمـة علـى أن يقـوم التـاجر بتحصـيل القيمـة 

 )9())من المصرف المصدر للبطاقة عن طريق المصرف المصرح لـه بقبـول البطاقـة كوسـيلة دفـع 

 .  

ورتــه الســابعة بجــدة ســنة وكــذلك عرفهــا المجمــع الفقهــي لمنظمــة المــؤتمر اإلســالمي فــي د

مســتند يعطيــه مصــدره لشــخص طبيعــي أو اعتبــاري بنــاء علــى عقــد بينهمــا يمكنــه (( بأنهــا  1993

من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حاًال لتضمنه التزام المصدر بالـدفع 

  . )10())ومنها ما يمكن من سحب النقود من المصارف 

السابق لهذه التعريفات، وفـي إطـار األهـداف التـي تسـعى الدراسـة  ومن خالل العرض    

ــــف البطاقــــة االئتمانيــــة بأنهــــا  ــــرى الباحــــث إمكانيــــة تعري ــــى تحقيقهــــا ي بطاقــــة خاصــــة تصــــدرها "إل

المؤسسات المصرفية أو المالية لشـخص معـين وتتعهـد بموجبهـا بـدفع قيمـة السـلع والخـدمات التـي 

لتجار المتعاقدين مع الجهة المصدرة ، مقابل التـزام الحامـل يحصل عليها حامل هذه البطاقة من ا

 " .              برد هذه المبالغ لمصدر البطاقة في آجال متفق عليها

واســـتنادًا لمـــا ســـبق نســـتطيع القـــول بـــان بطاقـــة االئتمـــان تحمـــل بعـــض المميـــزات 

  :والخصائص التي تميزها عن غيرها من وسائل الدفع األخرى وهي كاآلتي 

بسـداد قيمـة مـا يحصـل عليـه ) مصـدر البطاقـة(حيـث يقـوم المصـرف : أداة ائتمان الكترونية   - 1

الحامل من سـلع وخـدمات علـى أن يقـوم األخيـر بسـدادها الحقـًا للمصـدر علـى دفعـات حسـب 

االتفــاق وتعــد أداة الكترونيــة لكونهــا لــيس مجــرد بطاقــة ورقيــة أو بالســتيكية وٕانمــا تحتــوي علــى 

  . )11(ة حاسوبية تخزن فيه المعلوماتشريط ممغنط ورقاق
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فإنهـــا أداة وفــاء كونهـــا تمكـــن حاملهــا مـــن تقـــديمها للتجــار كمقابـــل لـــثمن : أداة وفــاء وضـــمان  - 2

مشــترياته بــدًال مــن دفــع الــثمن نقــدًا ، وأداة ضــمان  كونهــا تــوفر للتجــار ضــمانًا الســتيفاء ثمــن 

هـم الحمايـة سـرقة مـن النقـود أو مبيعاتهم مباشرًة فـي حسـاباتهم المصـرفية دون عنـاء وتعطـي ل

 .)12(إعسار المشتري

ـــة أشـــخاص : أداة مصـــرفية متعـــددة األطـــراف  - 3 مصـــدر البطاقـــة ( يســـتوجب التعامـــل بهـــا ثالث

و كل طـرف فيهـا يـرتبط مـع اآلخـر بعقـد مسـتقل عـن اآلخـرين يرتـب عليـه ) والحامل والتاجر 

عقـد الـذي يبرمـه مصـدر البطاقـة التزامات وحقوق مستقلة عـن تلـك التـي يرتبهـا عقـد غيـره ، فال

)13(. مع الحامل مستقل عن العقد الذي يبرمه مع التاجر 
 

إنهـــا وســـيلة فعالـــة ومرنـــة للســـداد التكـــاليف وذلـــك لســـهولة حملهـــا واســـتخدامها فضـــًال عـــن قلـــة  - 4

تعرضها للسرقة والضياع ، الشيء الذي جعلهـا تمتـاز بسـهولة التـداول علـى المسـتوى المحلـي 

)14(. والعالمي 
 

تحقق إيرادات وفائدة للجهة المصدرة لها تتمثل بالعمولة التي تحصل عليها من التـاجر مقابـل  - 5

التعجيــل بســداد ثمــن المشــتريات ومــن العميــل مقابــل االئتمــان الممنــوح لــه أو مــن التــأخر فــي 

 .)15(السداد

الحتوائها توفر لحاملها عنصر األمان لعدم استخدامها من قبل الغير عند ضياعها أو سرقتها  - 6

 .  )16(على صورة العميل أحيانًا والرقم السري الذي ال يعلمه إال صاحبها

إنهــــا تســــتخدم فــــي ســــحب النقــــود مــــن آالت الســــحب أو مــــن فــــروع المصــــارف المشــــاركة فــــي  - 7

 .   )17(عضوية البطاقة ، وهي بذلك تعد كأنها حافظة نقود

 :أنواع بطاقة االئتمان من حيث التعامل بها 

  Debit  Card)) :  (الفوري(أو القيد المباشر بطاقة الخصم  - 1
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بفـتح حسـاب ) حامل هذه البطاقـة(وهي البطاقة التي يتم إصدارها بناء على التزام العميل 

ــًا يعــادل الحــد األقصــى المســموح لــه  جــاري لــدى المصــرف مصــدر البطاقــة يــودع فيــه مبلغــًا معين

ء مــن التجــار المتعاقــدين مــع المصــدر أو بالشــراء فــي حــدوده شــهريًا ، وعنــدما يقــوم الحامــل بالشــرا

الشــراء أو أداء الخدمــة إلــى المصــرف ) فــواتير(الحصــول علــى خــدماتهم يقومــون بإرســال مســتندات

المتعاقدين معه لكي يدفع لهم مستحقاتهم وبعد ذلك يقوم المصرف بخصم هذه المبالغ مباشرًة مـن 

، كمـا يـتم الخصـم أيضـًا  )18(لمباشـر حساب العميل المفتـوح لديـه ، لـذلك سـميت ببطاقـة الخصـم ا

بقيمــة المســحوبات النقديــة بالبطاقــة مــن آالت الســحب أو مــن المصــارف ، وفــي نهايــة كــل شــهر 

يرســل المصــرف كشــف حســاب إلــى حامــل البطاقــة مطالبــًا إيــاه بإيــداع مبلــغ مماثــل فــي الحســاب 

هـذا النـوع مـن أنـواع  لـذلك فـان. الجاري حتى يعود الرصيد المطلوب االحتفاظ به لـدى المصـرف 

البطاقـــة االئتمانيـــة أداة وفـــاء وال يمكـــن اعتبارهـــا أداة ائتمـــان ألنهـــا ال تعطـــي للعميـــل أجـــًال للوفـــاء 

)19(. وميزتها إنها توفر الوقت والجهد للحامل وتزيد من إيرادات المصرف المصدر لها
 

 (Charge  Card): بطاقة الخصم الشهري أو الدفع المؤجل  - 2

البطاقــة ال يتطلــب مــن حاملهــا الــدفع المســبق للبنــك المصــدر فــي صــورة  وهــذا النــوع مــن

حساب جاري وٕانما يطلب المصرف المصدر مـن حامـل البطاقـة سـداد قيمـة مشـترياته ومسـحوباته 

يومــًا ، وٕاذا  40 -25، علــى أن يســددها خــالل مــدة تتــراوح بــين  )20(كاملــًة فــي نهايــة كــل شــهر 

شــهريًا % 1,75 -1,5حملــه فوائــد تتــراوح قيمتهــا مــابين تــأخر عــن الســداد فــان المصــرف ســوف ي

لذا فان هذا النوع من البطاقة يعد أداة وفاء وائتمان في الوقت نفسه ألن . على المبالغ المسحوبة 

المصرف يمنح العميل تسهيل ائتماني قصير في حـدود الشـهر وهـي الفتـرة مـا بـين الشـراء والسـداد  

 .)21(
 

   (Credit Card)):على فترات الحقة(أو التسديد باألقساط بطاقة االئتمان القرضية  - 3
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وهــذا النــوع مــن البطاقــة يقــوم علــى عــدم الــدفع المســبق لمصــدر البطاقــة شــأنه شــأن النــوع 

الثاني السابق إال إن االختالف بينهما يكـون فـي وقـت دفـع المبـالغ إلـى المصـرف ، أي إن حامـل 

ليــه فــي نهايــة الشــهر وٕانمــا يكــون الــدفع علــى شــكل البطاقــة هنــا ال يــدفع كــل المبــالغ المســتحقة ع

أقســاط دوريــة متناســبة مــع دخلــه الشــهري ، أي ان حامــل البطاقــة يــدفع جــزء منهــا ويقســط البــاقي 

على شهور متتالية مع حساب فائدة على المبلغ المقسط بـنفس المعـدالت السـابق ذكرهـا فـي النـوع 

، وهــذا هــو النــوع المعــروف كبطاقــة  )22(وائتمــان  ويعــد هــذا النــوع مــن البطاقــة أداة وفــاء. الثــاني 

 .ائتمان وهو محور بحثنا 

  : أنواع بطاقة االئتمان من حيث الجهة المصدرة لها : ثانيًا 

وهـي البطاقـة التــي تصـدر مــن مصـارف مــرخص : البطاقـة التـي تصــدرها المنظمـات العالميــة  - 1

المنظمــات ال تعتبــر مؤسســات ماليــة تقــوم لهــا مــن المنظمــة العالميــة الراعيــة للبطاقــة ، وهــذه 

بإصـدار البطاقــة وٕانمــا هـي بمثابــة نــاٍد يمـنح المصــارف تــرخيص أو تفـويض إلصــدار البطاقــة 

ويساعدهم علـى إدارة خـدماتها و يجـب وضـع اسـم وشـعار المنظمـة علـى البطاقـة ومـن أشـهر 

  Masterتر كـارد وبطاقــة الماســ  (Visa)هـذا النــوع مــن البطاقــة هـي بطاقــة الفيــزا العالميــة

Card)(  .)23(
 

  

 :وان بطاقة الفيزا تكون على ثالثة أنواع بحسب االئتمان الممنوح لحاملها وهي 

وهـي البطاقـة التـي تكـون حـدودها االئتمانيـة منخفضـة ) : العادية(بطاقة الفيزا الفضية  –أ

لحاملها القدرة بواسطة نسبيًا وتمنح لمعظم العمالء الذين تتوافر فيهم المتطلبات الضرورية ويكون 

هـــذه البطاقـــة علـــى شـــراء الســـلع والخـــدمات مـــن التجـــار والســـحب النقـــدي مـــن المصـــارف وأجهـــزة 

  . )24(الصراف اآللي 
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وهــي البطاقـة التــي تكـون حــدودها االئتمانيـة عاليــة لــذا ) : الممتـازة (البطاقـة الذهبيــة  -ب

ي للحامــل ائتمــان غيــر محــدد بســقف تمــنح للعمــالء ذوي الكفــاءة الماليــة العاليــة وان بعضــها يعطــ

معـين ، باإلضــافة لـذلك فــان حاملهـا يتمتــع بـبعض الخــدمات مجانـًا كالتــأمين علـى الحيــاة والحجــز 

  . )25(في الفنادق وشركات الطيران واالستشارات الطبية والقانونية 

زة توفر هذه البطاقة لحاملهـا إمكانيـة سـحب النقـود مـن أجهـ:  بطاقة الفيزا إلكترونيك  -ج

)26(. الصراف اآللي ومن األجهزة التي تستطيع قراءة الشريط المغناطيسي على المستوى الدولي 
 

وهــي البطاقــات التــي تصــدرها هــذه : البطاقــة التــي تصــدرها المؤسســات الماليــة الكبيــرة -2

المؤسســات مباشــرًة دون أن تمــنح تــراخيص إصــدارها ألي مصــرف أو مؤسســة ماليــة أخــرى ،وٕانمــا 

ســها التعاقــد مــع التجــار والحصــول علــى حقوقهــا مــن حملــة البطاقــة مباشــرًة ، وال تلــزمهم تتــولى بنف

بفتح حسابات مصرفية لديها أو لدى أحد فروعها ، ومن أهم هذه البطاقـات هـي بطاقـة األمريكـان 

  والداينرز كلوب ) American  Express(اكسبريس 

طبقــًا للتســهيالت االئتمانيــة التــي وان بطاقــة األمريكــان اكســبريس تكــون علــى ثالثــة أنــواع 

 :يرغب العميل الحصول عليها وهي كاآلتي 

وهي التـي تمـنح للعمـالء الـذين يمتـازون بمـالءة : بطاقة األمريكان اكسبريس الخضراء -أ

 .  )27(مالية وتحدد التسهيالت الممنوحة لهم بسقف ائتماني محدد لذا تمنح لمتوسطي الدخول

وهي تمنح للعمالء الذين يتمتعون بمالءة مالية : اكسبريس الذهبية بطاقة األمريكان  -ب

،  )28(عالية وتمتاز بأن التسـهيالت االئتمانيـة الممنوحـة للعميـل غيـر محـددة بسـقف ائتمـاني معـين

وان بطاقة األمريكان اكسـبريس ال تقبـل وضـع اسـم أي مصـرف أخـر علـى بطاقاتهـا إال علـى هـذا 

يكــون لـدى المصــرف المصـدر لهــذه البطاقــة حسـاب للعميــل الراغــب النـوع مــن البطاقـة وبشــرط أن 

  .  )29(في الحصول عليها ، وان يكون المصرف ضامن له 
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وهي التي تمنح لكبار التجار واألثرياء ومن لهـم : بطاقة األمريكان اكسبريس الماسية -ج

)30(. أموال كثيرة لدى المصارف والمؤسسات المالية الدولية 
 

وهـي البطاقـة التـي تتسـم بمرونـة معامالتهـا :  )Diners club(نرز كلـوب أما بطاقة الـداي

بطاقــة الصــراف البنكــي لكافــة العمــالء ، وبطاقــة رجــال األعمــال : تصــدر علــى ثالثــة أنــواع هــي 

لرجال األعمال ، وبطاقة خاصة بالتعاون مع شركات كبرى كشـركات الطيـران وشـركات السـيارات 

 .)31(  

وهــــي البطاقــــة التــــي تصــــدرها : البطاقــــة التــــي تصــــدرها المؤسســــات التجاريــــة الكبيــــرة -3

المؤسســــات والمحــــالت التجاريــــة كالمطــــاعم والفنــــادق ومحطــــات البنــــزين بهــــدف المحافظــــة علــــى 

وهــي : العمــالء المتميــزين وتســهيل معــامالتهم ،ومــن أشــهرها بطاقــة الشــراء مــن المحــل التجــاري 

جــاري لعمالئــه ويتــيح لهــم شــراء مــا يحتاجونــه مــن ســلع وخــدمات ويكــون بطاقــة يصــدرها المحــل الت

الدفع بعد فترة من الزمن أي إن هذه البطاقـة تمـنح حاملهـا تسـهيل ائتمـاني فـي حـدود سـقف معـين 

  )32(. وكذلك تمنحهم مزايا أخرى كتخفيض األسعار واألولوية في الحصول على الخدمات 

  : تخدام أنواع البطاقة من حيث االس: ثالثًا 

وهي أكثر أنواع البطاقات استخدامًا ، فهي تسـتخدم فـي شـراء : بطاقة االئتمان العادية -أ

السلع والخدمات وكذلك السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي أو مـن المصـارف المشـتركة فـي 

  . عضوية هذه البطاقة 

سـحب النقـود مـن وهـي البطاقـة التـي تسـتخدم فـي : بطاقة السحب النقدي االلكترونية -ب

أجهزة الصراف اآللـي المحلـي والـدولي أو مـن األجهـزة التـي تقـرأ األشـرطة الممغنطـة التـي تحصـل 

عليها المصارف مـن مصـدر هـذه البطاقـة عنـدما تكـون تلـك المصـارف مشـتركة فـي عضـوية هـذه 

  )33(. البطاقة 
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  : ن وهي على نوعي: أنواع البطاقة من حيث الضمان المقدم لمصدرها : رابعًا 

  . وهي التي تمنح لكبار العمالء وذوي الدخول المرتفعة: بطاقة الضمان الشخصي   - أ

ضمانًا في صورة حساب جاري لدى ) العميل(وهي التي يقدم طالبها : بطاقة الضمان العيني   - ب

الجهــة المصــدرة للبطاقــة ، وقــد يكــون الحســاب أقــل مــن الحــد األقصــى لمبلــغ البطاقــة ويســمى 

زئـي ،أو قـد يكـون الحسـاب مسـاوي للحـد األقصـى لمبلـغ البطاقـة ويســمى بالضـمان العينـي الج

بالضــمان العينــي الكلــي ، وهــذا النــوع مــن البطاقــة يصــدر لعمــالء المصــرف ذوي البيانــات أو 

)34(.  االنتماءات غير المعروفة 
 

 : أنواع البطاقة من حيث نطاق التعامل بها : خامسًا 

تي ال تسـتخدم إال فـي داخـل إقلـيم المصـرف المصـدر وهي البطاقة ال: البطاقة المحلية -أ

  .لها وفي نفس عملة هذا اإلقليم ، وهي ذات سقف ائتماني محدود بمبلغ معين 

وهي التي تسمح لحاملها إمكانية استعمالها علـى المسـتوى الـدولي : البطاقة العالمية  -ب

 . )35(، لذلك يتطلب من حاملها مالءة وقدرة مالية كبيرة 

  : أنواع البطاقة من حيث النظم التكوينية لها : سادسًا 

وهـــي التـــي تحتـــوي علـــى شـــريط ممغـــنط يـــتم مـــن خاللـــه إدخـــال وتخـــزين : البطاقـــة الممغنطـــة   -أ 

وتأمين البيانـات عليـه ويكـون ذا شـفرة يتميـز بهـا ويتحقـق الـدفع بهـذه البطاقـة مـن خـالل قـراءة 

  .المعلومات الثابتة على الشريط  

تتضــمن قيمــة النقــود فــي " ذاكــرة"وهــي تحتــوي علــى شــريحة مــن الســيلكون : البطاقــة الرقائقيــة   -ب 

الحســاب المصــرفي لحاملهــا وتقــوم بعمليــات التحويــل المصــرفي مــن قيــد وٕاضــافة مــن حســاب 

 .العميل 
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تتضــمن محتويــات هــذه البطاقــة معلومــات مخزنــة صــادرة عــن عمليــة معينــة : بطاقــة الــذاكرة   - ج 

 . )36(ومثالها بطاقات الهاتف 

وهـي عبــارة عـن رقيقـة الكترونيـة فائقـة القـدرة علـى تخــزين ) : Smart Card(البطاقـة الذكيـة   -د 

جميع البيانات الخاصة بالعميل مثل اسم العميل ورقمه السري ورصيده في المصرف والحدود 

المسموح له بسحبها من هذا الرصيد وتوقيعه وأحيانًا صورته الشخصية وهي بذلك تعد حاسـبًا 

من حمايــة كبيــرة ضــد التزويــر وســوء االســتخدام ، حيــث تتــيح أجهــزة قــراءة البطاقــات متــنقًال يــؤ 

 .   )37(التي توضع في المواقع التجارية التدقيق في تفاصيل الحسابات المالية لصاحبها

وهي تتميز بأنهـا تحـافظ علـى خصوصـية حامـل البطاقـة وتمنـع التزويـر : البطاقة الذكية جدًا   - ه 

لــدفع التــي تــتم بواســطتها تنفــذ مــن خــالل نظــام كتــابي الكترونــي مشــفر والتحايـل ألن عمليــات ا

 .وتسمى بالكتابة الخوارزمية 

وهي البطاقة التي تصدر من مؤسسات اقتصادية عالميـة وتحظـى بـالقبول : البطاقة البصرية   -و 

على المستوى العالمي بحيث أصـبحت لهـا قـوة شـرائية عالميـة تفـوق العمـالت النقديـة العالميـة 

والر والجنيــــه اإلســــترليني ، وتخــــزن هــــذه البطاقــــة معلومــــات خاصــــة بالــــدفع والمعلومــــات كالــــد

  . )38(المتغيرة وعناصر التأمين للمدفوعات

  :محتويات بطاقة االئتمان

  :تحتوي بطاقات االئتمان على بيانات وهي

 .اسم حاملها )1

 .رقمها السري )2

 .تاريخ إصدارها ومدة صالحيتها )3

 .توقيع حاملها )4
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 .أصدرهاالمصرف الذي  )5

  . )39(رقم حساب حامل البطاقة )6

القوانين والتشريعات الصادرة من مصـرف ليبيـا المركـزي التـي تـنظم اسـتخدام البطاقـات 

  :اإللكترونية

حرصًا من قبل مصرف ليبيا المركزي علـى أن تقـدم المصـارف التجاريـة  خدمـة مصـرفية 

اقة اإللكترونية في السوق الليبي متطورة، عليه قام بإصدار عدة قوانين ومنشورات تنظم عمل البط

م بشـأن التعامـل فـي 2014لسـنة ) 245(بتعـديل أحكـام القـرار رقـم  2016لسـنة  5قرار رقم : منها

النقــد األجنبــي وتحديــد الســقف الســنوي للبطاقــات المصــرفية اإللكترونيــة والــذي يــنظم عمــل البطاقــة 

ــــم هــــــــــــــــذه المنشــــــــــــــــورات  ــــــــــــــي، ومــــــــــــــــن أهــــــــــــ ــ ــــــــــــــــي الســــــــــــــــوق الليب   ورات منشــــــــــــــــ: المصــــــــــــــــرفية ف

، فعليــه ســعت بعــض المصــارف وخاصــة المصــارف الخاصــة منهــا مصــرف التجــارة 1-5/2017

والتنمية ومصرف األمان بإصدار العديد من البطاقات اإللكترونية للتعامل بها، وكان لها دور من 

النجـاح فـي تخفيـف عــبء السـيولة وحـدوة جميــع المصـارف التجاريـة علــى إصـدار هـذه البطاقــات، 

 .زالت تعاني من صعوبات في عملية التعاملولكنها ما 

  :الجانب العملي

  :تحليل البيانات واختبار فروض الدراسة

  :األول الفرص

ينص الفرص األول من فـروض الدراسـة والـذي تـم صـياغته فـي صـورة فـرض العـدم علـى 

α(ال توجد عالقـة ذات داللـة معنويـة عنـد مسـتوى "أنه  ≤ المسـتهلك الليبـي وصـعوبة  بـين)0.05

  .استخدام البطاقة االئتمانية بالسوق الليبي
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: وحتى يتمكن الباحث من اختبار الفـرض قـام الباحـث باسـتخدام معامـل االرتبـاط بيرسـون

)Pearson correlation coefficient ( لقيــاس درجــة االرتبــاط واختبــار)T ( فــي حالــة عينــة

خطي البسيط وكانـت نتـائج االختبـار للفـرض األول موضـحة واختبار االنحدار ال) T-test(واحدة 

  ).3(، و)2(في الجدولين التاليين رقم 

  اختبار معامالت االنحدار ونتائج االرتباط)2(جدول رقم 

وجود صعوبة لدى المستهلك الليبي في : المحور األول
  استخدام البطاقة االئتمانية بالسوق الليبي

معامل 
  االنحدار

  قيمة
T 

مستوى 
  الداللة

القرار عند 
)α = 0.05(  

معامل 
  االرتباط

  1.000  معنوي  0.00  7.955  0.432

  )ANOVA(تحليل التباين ) 3(جدول رقم 

  مصادر االختالف
درجات 
  الحرية

  قيمة
F 

مستوى 
  الداللة

القرار عند 
)α = 0.05(  

  معامل التحديد
R2 

النسبة غير 
  المفسرة

  1  االنحدار البواقي
  %81  %19  معنوي  0.00  15.559  70

  :ومن نتائج السابقة المذكورة أعاله نجد

كانت قيمة مستوى الداللة في الجـدول الخـاص باختبـار كـل مـن معامـل االرتبـاط بيرسـون  - 1

وكذلك معامل االنحدار للعالقة بين المستهلك الليبي وصعوبة استخدام البطاقة االئتمانيـة 

ممــا يعنــي وجــود عالقــة معنويــة  )α=0.05(بالســوق الليبــي أقــل مــن قيمــة مســتوى الداللــة 

 .ذات داللة إحصائية

كانت إشارة معامل ارتباط بيرسون إشارة موجبة وهذا يعني أنه توجد عالقة ارتباط طردية  - 2

معنويــة ذات داللــة إحصــائية بــين المســتهلك الليبــي وصــعوبة اســتخدام البطاقــة االئتمانيــة 

 .بالسوق الليبي
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ـــة أقـــل مـــن قيمـــة مســـتوى المعنويـــة  مـــن - 3 جـــدول تحليـــل التبـــاين كانـــت قيمـــة مســـتوى الدالل

)α=0.05(  مما يعني إمكانية االعتماد علـى النمـوذج الكلـي وتعمـيم النتـائج علـى مجتمـع

 .الدراسة

r(كانــت قيمــة معامــل التحديــد  - 4
2
فقــط وهــذا يعنــي أن التغيــرات التــي تحــدث فــي ) 19% =

لليبــي فــي اســتخدام البطاقــة االئتمانيــة مســؤولة عــن تفســير وجــود صــعوبة لــدى المســتهلك ا

من المتغيرات التي تحدث فـي اسـتخدام البطاقـة االئتمانيـة بالسـوق الليبـي وهنـاك  )19%(

يرجـــع إلـــى عوامـــل أخـــرى باإلضـــافة إلـــى حـــد الخطـــأ العشـــوائي وانخفـــاض قيمـــة %) 81(

فـــي اســـتخدام البطاقـــة  معامـــل التحديـــد ترجـــع إلـــى وجـــود العديـــد مـــن العوامـــل التـــي تـــؤثر

 .االئتمانية بالسوق الليبي

مما سـبق يمكـن للباحـث رفـض الفـرض العـدم وقبـول الفـرض البـديل الـذي يـنص علـى أنـه 

بـين المسـتهلك الليبـي وصـعوبة اسـتخدام  )α≤0.05(توجد عالقة ذات داللة معنوية عنـد مسـتوى 

  .البطاقة االئتمانية بالسوق الليبي

إلحصـــاء الوصـــفي الســـتجابات عينـــة الدراســـة علـــى المحـــور وتـــم إجـــراء بعـــض عمليـــات ا

األول مـــن االســـتبيان للتعـــرف علـــى اهـــم الصـــعوبات التـــي تواجـــه المســـتهلك الليبـــي فـــي اســـتخدام 

يوضـــح ترتيـــب هـــذه الصـــعوبات مـــن حيـــث ) 4(البطاقـــة االئتمانيـــة بالســـوق الليبـــي والجـــدول رقـــم 

  .األهمية

وجود صعوبة لدى المستهلك الليبي في "ياري لعبارات المحور األول األهمية النسبية واالنحراف المع)4(جدول 

  "استخدام البطاقة االئتمانية بالسوق الليبي


ر ا�ول  ر����  ���رات ا
��
  ا

�����  ا
  ا����اف
��ري��  ا

�  م��م
  ا�"! ف

#�  ا�ھ�
#���%  ا

#��& ا�ھ�'�'  
#���%  ا

1.    (���ت و�(م إ��م ا��!*(م%-!
ف م) ا*  3  58.6  0.412  1.208  2.93  �.�ا
  4  56.6  2.697  1.049  2.83'�9�18ت ا��118رف '7�18 116��# 15(اً إذا 112(0/    .2
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ر ا�ول  ر����  ���رات ا
��
  ا

�����  ا
  ا����اف
��ري��  ا

�  م��م
  ا�"! ف

#�  ا�ھ�
#���%  ا

#��& ا�ھ�'�'  
#���%  ا

#�9�8�  .أي م=>;# �9 ا�!*(ام ا�:��# ا
3.    ��111# �>@�111ة م111�� (111���!A111# ا���:��111(م ا�111!���ل ا

B9)� اA�9 و�� #-@�� ء ھ
 9-(ان ا  .ا
2.46  1.51  2.137  49.2  6  

�#'>;E# ا�!*(ام    .4�F #�9�8�  8  51.2  2.452  1.044  2.56  .ا�:��# ا
ا=�اء �-(اً أر"G م) ا=�1اء ���1!*(ام ا�:���1ت    .5

#�9�8�  .ا
2.33  1.236  1.885  46.6  9  

6.    H1;� 1(ةA�E
ض أو ا�!��س �19 �1�2ب �1�� ا�Lا
#�9�8�  .ا�م
ال ا��!*(م# ���:��# ا

2.87  1.141  2.515  57.4  7  

7.    M11:*;��1N O;.!1( ا��1!*(ام ا #1P��2 ھ%�1ك R�1
#��:�  .م) ��5& ا��8ف أو م�!;� ا��ل م) ا

2.31  1.303  1.772  46.2  10  

8.    #11�Sز��11ت ا
�11
د �;H11 م�11!
ى ا-%�11(م '11
�9 ا
O ا��-:���11111ت ا�!>�11111رة �;�11111W H11111>�ت X11111Yو

  .ا�'�8ل
3.27  1.076  3.031  65.4  2  

9.   )P)�'  �15ت��1�) � P;��1 ا2!���# ا��& ��Z-1 م�
����  .ا

3.51  1.046  3.355  70.2  1  

10.    #1119�1118�# �1119 آ�
�# ا��111!*(ام ا�:��111# ا�1116
�S�8ف ا  .ا

2.59  0.955  2.712  51.8  5  

  -   55.4  2.473  1.120  2.77  ا����ـــــ�ع

  

  :الفرض الثاني

الفرص الثاني من فروض الدراسة والـذي تـم صـياغته فـي صـورة فـرض العـدم علـى  ينص

α(ال توجــد عالقــة ذات داللــة معنويــة عنــد مســتوى "أنــه  ≤ بــين غيــاب الــوعي المصــرفي )0.05

  ".واالئتماني واستخدام البطاقة االئتمانية في مجال الضيق بالسوق الليبي

: حـث باسـتخدام معامـل االرتبـاط بيرسـونوحتى يتمكن الباحث من اختبار الفـرض قـام البا

)Pearson correlation coefficient ( لقيــاس درجــة االرتبــاط واختبــار)T ( فــي حالــة عينــة
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موضـحة  الثـانيواختبار االنحدار الخطي البسيط وكانت نتائج االختبـار للفـرض ) T-test(واحدة 

  ).6(، و)5(في الجدولين التاليين رقم 

  )5(جدول رقم 

  عامالت االنحدار ونتائج االرتباطاختبار م

غياب الوعي المصرفي واالئتماني أدى إلى : المحور الثاني
  .استخدام البطاقة االئتمانية في مجال ضيق بالسوق الليبي

معامل 
  االنحدار

  قيمة
T 

مستوى 
  الداللة

القرار عند 
)α = 0.05(  

معامل 
  االرتباط

  0.813  معنوي  0.00  9.001  0.353

  )ANOVA(تحليل التباين ) 6( جدول رقم

مصادر 
  االختالف

درجات 
  الحرية

  قيمة
F 

  مستوى الدالة
القرار عند 

)α = 0.05(  

معامل 
  التحديد

R2 

النسبة غير 
  المفسرة

االنحدار 
  البواقي

1  
  %87  %0.13  معنوي  0.00  9.702  70

  :ومن نتائج السابقة المذكورة أعاله نجد

كانت قيمة مستوى الداللة في الجـدول الخـاص باختبـار كـل مـن معامـل االرتبـاط بيرسـون  - 1

وكذلك معامل االنحدار للعالقة بين غياب الوعي المصـرفي واالئتمـاني واسـتخدام البطاقـة 

ممـا  )α=0.05(االئتمانية في مجال الضيق بالسوق الليبي أقـل مـن قيمـة مسـتوى الداللـة 

 .يعني وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية

كانت إشارة معامل ارتباط بيرسون إشارة موجبة وهذا يعني أنه توجد عالقة ارتباط طردية  - 2

معنويــة ذات داللــة إحصــائية بــين غيــاب الــوعي المصــرفي واالئتمــاني واســتخدام البطاقــة 

 .االئتمانية في مجال الضيق بالسوق الليبي
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ـــ - 3 ـــة أقـــل مـــن قيمـــة مســـتوى المعنويـــة مـــن جـــدول تحلي ل التبـــاين كانـــت قيمـــة مســـتوى الدالل

)α=0.05(  مما يعني إمكانية االعتماد علـى النمـوذج الكلـي وتعمـيم النتـائج علـى مجتمـع

 .الدراسة

r(كانــت قيمــة معامــل التحديــد  - 4
2
فقــط وهــذا يعنــي أن التغيــرات التــي تحــدث فــي ) 13% =

استخدام البطاقة االئتمانية بالسوق الليبي مسـؤولة غياب الوعي المصرفي واالئتماني عند 

مــن المتغيــرات التــي تحــدث فــي اســتخدام البطاقــة االئتمانيــة بالســوق %) 13(عــن تفســير 

يرجــــع إلــــى عوامــــل أخــــرى باإلضــــافة إلــــى حــــد الخطــــأ العشــــوائي %) 87(الليبــــي وهنــــاك 

تؤثر في استخدام  وانخفاض قيمة معامل التحديد ترجع إلى وجود العديد من العوامل التي

 .البطاقة االئتمانية في مجال ضيق بالسوق الليبي

مما سـبق يمكـن للبحـاث رفـض الفـرض العـدم وقبـول الفـرض البـديل الـذي يـنص علـى أنـه 

بـين غيـاب الـوعي المصـرفي واالئتمـاني  )α≤0.05(توجد عالقة ذات داللة معنوية عند مستوى "

  .يق بالسوق الليبيواستخدام البطاقة االئتمانية في مجال الض

وتـــم إجـــراء بعـــض عمليـــات اإلحصـــاء الوصـــفي الســـتجابات عينـــة الدراســـة علـــى المحـــور 
ـــاني مـــن االســـتبيان للتعـــرف علـــى أهـــم أســـباب غيـــاب الـــوعي المصـــرفي واالئتمـــاني أدى إلـــى  الث

يوضـح ترتيـب هـذه ) 7(استخدام البطاقة االئتمانية في مجال الضيف بالسوق الليبي والجدول رقم 
  .سباب من حيث األهميةاأل

  )7(جدول 

غياب الوعي المصرفي واالئتماني أدى إلى "األهمية النسبية واالنحراف المعياري لعبارات المحور الثاني 
  "استخدام البطاقة االئتمانية في مجال ضيف بالسوق الليبي

  عبارات المحور الثاني  رقم
  الوسط

  الحسابي
  االنحراف
  المعياري

  معامل
  االختالف

  األهمية
  النسبية

  ترتيب األهمية
  النسبية

  9  52.2  2.44  1.067  2.61يقوم حامل البطاقة بالسـحب مـن آلـة النقـود بمبلـغ    .1



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصعوبات والتحديات التي تواجه عمل البطاقة االئتمانية بالسوق الليبي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  عبارات المحور الثاني  رقم
  الوسط

  الحسابي
  االنحراف
  المعياري

  معامل
  االختالف

  األهمية
  النسبية

  ترتيب األهمية
  النسبية

  يزيد عن رصيد المصرف
  7  53.2  2.41  1.102  2.66  استخدام بطاقة ملغاة من قبل المصرف   .2
  3  57.2  2.52  1.133  2.86  سهولة ضياع البطاقة نظرا لصغر حجمها   .3
ـــــات االئتمانيـــــة أو    .4 ـــــر بطاق ـــــوم الغيـــــر بتزوي ـــــد يق ق

الســـحب عـــن طريـــق بطاقـــات مســـروقة واســـتبدال 
  .بياناتها

2.87  1.076  2.66  57.4  4  

الميــــل علــــى الــــدفع نقــــدًا فــــي الصــــفقات التجاريــــة    .5
  .وتفضيله على باقي وسائل الدفع

2.86  1.195  2.39  57.3  2  

ضــــعف اإلعــــالم واإلشــــعار فيمــــا يخــــص وســــائل    .6
  اإللكترونيةالدفع 

2.64  0.979  2.69  52.8  8  

عند إعطاء الرمز السري لمرة ثالثة بشـكل خـاطئ    .7
  .تقوم اآللة بحجز البطاقة تلقائياً 

2.73  1.020  2.67  34.8  6  

عـــــدم الشـــــعور باألمـــــان مـــــن قبـــــل العمـــــالء عنـــــد    .8
  .التعامل بوسائل الفع اإللكترونية

3.94  1.115  3.53  78.8  1  

  5  566  2.63  1.076  3.83  .بإجراءات التأمين الوقائيةيتم إحاطة العمالء    .9
  -  57.6  2.65  1.084  2.88  المجموع

  

  

  :الفرض الثالث

ال توجـد عالقـة "ينص الفرص الثالث والذي تم صياغته في صـورة فـرض العـدم علـى أنـه 

α(ذات داللــة معنويــة عنــد مســتوى  = بــين ضــعف الرقابــة المصــرفية وٕاصــدار وٕاجــراءات  )0.05

  ".البطاقة االئتمانية بالسوق الليبي 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عبدالرزاق الطاهر الفراح. دــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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: وحتى يتمكن الباحث من اختبار الفـرض قـام الباحـث باسـتخدام معامـل االرتبـاط بيرسـون

)Pearson correlation coefficient ( لقيــاس درجــة االرتبــاط واختبــار)T ( فــي حالــة عينــة

موضـحة  الثالـثاالنحدار الخطي البسيط وكانت نتائج االختبار للفـرض  واختبار) T-test(واحدة 

  ).9(، و)8(في الجدولين التاليين رقم 

  اختبار معامالت االنحدار ونتائج االرتباط)8(جدول رقم 

وجود ضعف في الرقابة المصرفية على  :المحور الثالث
  إصدار وٕاجراءات البطاقة االئتمانية بالسوق الليبي

 معامل
  االنحدار

  قيمة
T 

مستوى 
  الداللة

القرار عند 
)α = 0.05(  

معامل 
  االرتباط

  0.48  معنوي  0.00  5.921  0.102

  )ANOVA(تحليل التباين ) 9(جدول رقم 

  مصادر االختالف
درجات 
  الحرية

  قيمة
F 

مستوى 
  الداللة

القرار عند 
)α = 0.05(  

  معامل التحديد
R2 

النسبة غير 
  المفسرة

  1  االنحدار البواقي
  %90  %0.10  معنوي  0.00  0.720  70

  :ومن نتائج السابقة المذكورة أعاله نجد

كانت قيمة مستوى الداللة في الجـدول الخـاص باختبـار كـل مـن معامـل االرتبـاط بيرسـون  - 1

وكذلك معامل االنحدار للعالقة بين ضـعف الرقابـة المصـرفية وٕاصـدار وٕاجـراءات البطاقـة 

مما يعنـي وجـود عالقـة  )α=0.05(االئتمانية بالسوق الليبي أقل من قيمة مستوى الداللة 

 .إحصائية معنوية ضعيفة ذات داللة

كانت إشارة معامل ارتباط بيرسون إشارة موجبة وقيمة ضعيفة وهذا يعني أنه توجد عالقة  - 2

ــــة المصــــرفية وٕاصــــدار  ــــين ضــــعف الرقاب ــــة إحصــــائية ب ــــة ذات دالل ــــة معنوي ــــاط طردي ارتب

 .وٕاجراءات البطاقة االئتمانية بالسوق الليبي



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصعوبات والتحديات التي تواجه عمل البطاقة االئتمانية بالسوق الليبي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــة أقـــل مـــن قيمـــة مســـتوى المعنويـــة  مـــن - 3 جـــدول تحليـــل التبـــاين كانـــت قيمـــة مســـتوى الدالل

)α=0.05(  مما يعني إمكانية االعتماد علـى النمـوذج الكلـي وتعمـيم النتـائج علـى مجتمـع

 .الدراسة

r(كانـــت قيمـــة معامـــل التحديـــد  - 4
2
فقـــط وهـــذا يعنـــي أن التغيـــرات التـــي تحـــدث فـــي ) 10%=

صدار وٕاجراءات البطاقة االئتمانية بالسوق الليبي مسؤولة ضعف الرقابة المصرفية على إ

مــن المتغيــرات التــي تحــدث فــي اســتخدام البطاقــة االئتمانيــة بالســوق %) 10(عــن تفســير 

 .يرجع إلى عوامل أخرى باإلضافة إلى حد الخطأ العشوائي%) 90(الليبي وهناك 

لذي ينص على أنه ال مما سبق يمكن للباحث قبول الفرض العدم ورفض الفرض البديل ا

بــين ضــعف الرقابــة المصــرفية وٕاصــدار  )α≤0.05(توجــد عالقــة ذات داللــة معنويــة عنــد مســتوى 

  .وٕاجراءات البطاقة االئتمانية بالسوق الليبي

وتـــم إجـــراء بعـــض عمليـــات اإلحصـــاء الوصـــفي الســـتجابات عينـــة الدراســـة علـــى المحـــور 

الرقابـــة المصـــرفية علـــى إصـــدار وٕاجـــراءات الثالـــث مـــن االســـتبيان للتعـــرف علـــى أهـــم مواضـــع قـــوة 

يوضـــح ترتيـــب هـــذه المواضـــع مـــن حيـــث ) 10(البطاقـــة االئتمانيـــة بالســـوق الليبـــي والجـــدول رقـــم 

  .األهمية

  

  

ضعف الرقابة المصرفية على إصدار " األهمية النسبية واالنحراف المعياري لعبارات المحور الثالث)10(جدول 

  سوق الليبيوٕاجراءات البطاقة االئتمانية بال

  عبارات المحور الثالث  رقم
  الوسط

  الحسابي
  االنحراف
  المعياري

  معامل
  االختالف

  األهمية
  النسبية

  ترتيب األهمية
  النسبية

  4  67.8  3.25  1.040  3.39  .تواجد إجراءات كافية لحماية حسابات العمالء   .1



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عبدالرزاق الطاهر الفراح. دــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  عبارات المحور الثالث  رقم
  الوسط

  الحسابي
  االنحراف
  المعياري

  معامل
  االختالف

  األهمية
  النسبية

  ترتيب األهمية
  النسبية

  6  62.6  2.74  1.141  3.13  .يتم استخدام التوقيعات اإللكترونية المشفرة   .2
  8  57.2  2.61  1.094  2.86  .يتم استخدام نظام التشفير في التعامالت   .3
تتــــــوفر كفــــــاءات وخبــــــرات عاليــــــة فــــــي أداء العمليــــــات    .4

  .المصرفية اإللكترونية
2.8  1.085  2.58  56  10  

  5  65.2  3.20  1.017  3.26  .ال يوجد اختراقات لموقع المصرف على الشبكة   .5
التشدد في السياسات الضـريبية التـي تفـرض علـى أداء    .6

  .الخدمات والمعامالت المصرفية اإللكترونية
3.77  0.837  4.50  75.4  3  

تقوم اإلدارة بمتابعة فحص مكونات أمن النظام والتأكـد    .7
  .من سالمة البيانات بصفة دورية

3.00  1.087  2.75  60  7  

يـــــتم إجـــــراء الصـــــيانة الدوريـــــة للنظـــــام لتحقيـــــق األمـــــن    .8
  .والسالمة

2.81  1.084  2.56  56.2  9  

ـــــدفع    .9 ـــــة نظـــــم ال ـــــة الكافي ـــــوفر وســـــائل األمـــــن والحماي تت
اإللكترونية عند التصميم والتشـغيل التـي تمنـع اختراقهـا 

  .والكشف عن أي مشكالت يظهر فيها
3.93  0.748  5.25  78.6  2  

المصـرفية علـى إجـراءات نظـام وجود كفاية في الرقابـة    .10
  .الدفع اإللكتروني

4.10  0.640  640  8  1  

  -  72.4  3.70  0.978  3.62  المجموع

  :نتائج الدراسة

يمكــن اســتخالص بعــض النتــائج الهامــة ذات الصــلة بموضــوع الدراســة وذلــك علــى النحــو 

  :التالي

توجــد عالقــة ذات داللــة معنويــة عنــد مســتوى " قبــول الفــرض األول البــديل والــذي يــنص علــى - 1

)α≤0.05( بين المستهلك الليبي وصعوبة استخدام البطاقة االئتمانية بالسوق الليبي. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصعوبات والتحديات التي تواجه عمل البطاقة االئتمانية بالسوق الليبي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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توجــد عالقــة ذات داللــة معنويــة عنــد مســتوى "قبــول الفــرض الثــاني البــديل والــذي يــنص علــى  - 2

)α≤0.05(  بــين غيــاب الــوعي المصــرفي واالئتمــاني واســتخدام البطاقــة االئتمانيــة فــي مجــال

 .ضيق بالسوق الليبي

ال توجـد عالقــة ذات "رفـض الفـرض البـديل الثالـث وقبـول الفـرض الصـفري والـذي يـنص علـى  - 3

بـــين ضـــعف الرقابـــة المصـــرفية وٕاصـــدار وٕاجـــراءات  )α≤0.05(داللـــة معنويـــة عنـــد مســـتوى 

 .ة بالسوق الليبيالبطاقة االئتماني

عــدم تــوفر الــوعي الكــافي لــدى العــاملين بالجهــاز المصــرفي عينــة الدراســة بأهميــة تكنولوجيــا  - 4

 .المعلومات وما لها من دور في توفير الوقت في إنجاز األعمال

 .وجود أعطال في أجهزة الصراف اآللي للبعض المصارف عينة الدراسة - 5

واالنقطاعــات المتكــررة للتيــار الكهربــائي وكــذلك عــدم تــوفر النقــود علــى أجهــزة الصــراف اآللــي  - 6

 .شبكات االتصاالت الدولية

تحديــد قيمــة الســحب بمبلــغ معــين ال يفــي باحتياجــات العمــالء ورغبــاتهم مقابــل الوقــت المبــذول  - 7

 .في الحصول على النقود

ضعف اإلعالم بإدارات المصارف فيما يتعلق بأهمية بطاقات االئتمانية في تسوية المعامالت  - 8
 .اليومية

  

  

  :التوصيات
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ـــادة التعـــامالت  - 1 ـــين العمـــالء لزي ـــوعي المصـــرفي اإللكترونـــي واالئتمـــاني ب ـــى نشـــر ال العمـــل عل
اإللكترونيـــة مـــن خـــالل النشـــرات اإلرشـــادية والتوعيـــة مـــن قبـــل المصـــارف العاملـــة فـــي مدينـــة 

 .الزاوية

 .مدينة الزاويةزيادة االهتمام بأساليب الدعاية واإلعالن من قبل المصارف العاملة في  - 2

الرفــع مــن مســتوى الخــدمات المصــرفية وتحســين شــبكة االتصــاالت مــن خــالل اســتخدام أجهــزة  - 3
االتصال الحديثة وتشجيع المصارف على اسـتخدام أدوات تكنولوجيـا المعلومـات المتنوعـة فـي 

 .تقديم الخدمات المصرفية

 .ثة في التدريب العاملينالعمل على تطوير وتحديث البرامج التدريب وٕادخال األساليب الحدي - 4

العمل على تغذية أجهزة الصراف اآللي بالنقديـة علـى مـدار السـنة ودون توقـف، والعمـل علـى  - 5
رفــع ســقف الســحب اليــومي والشــهري لكــي يلبــي احتياجــات العمــالء مــع صــيانة دوريــة ألجهــزة 

 .الصراف

 .توفير أجهزة الصراف اآللي لبعض المصارف التي ال توجد بها - 6
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