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 ومعيقات التىسع  مبعايريها الشرعيةاإللكرتونية الصريفة 

 "  اإللكرتونية املصارف إيل التحىل اءرسدراسة حتليلية  إل"  

                                جامعة السيد حممد بن علي السنىسي - كلية االقتصاد اإلسالمي –د. إيناش بدر احلاسي 
 فندق ( بنغازي المصرف اجلمهىرية )فرع  -أ. مجال أمحد أبى عسة 

 

 ادللخص

 ماام  ،حديثاا  الع ااد يف ةنس ااتلم ادلمل اا اإللكرتوظ اا  يف الوقااا الاان  مظااا ال اا     اإلسااية   نألظمماا اب االهتماام تعاام   
لتلب ااا   ،علاااال ك ما هااام واالعتمااام  ادلمل ااا  علاااال االهتمااام  يف ت اااا اساااتثممكاوم علاااال التكلولو  اااماحلديثااا   االجتمهااامتتشااا  

ضاا وكة  لااو   كاامم ةااا ال ،اإلسااية   انألظمماا  أعل اا ت اامعد  ةااااإللكرتوظ اا  ةااا اخلاادةمت ادل اا     احت م اامت العمااي  
 أيضااموإظلاام  احل اا  ال ااوق   للبلااو توساا ا لل حب اا  و   دياادة خللااف  اا   لاا ف  كاا سااية    إظمااميل إالتكل دياا   انألظمماا 

 . لتطب ف ش يعتلم اإلسية  

ادلتكدةا  يف  ا   ال قم ا  لتلامة   وك التكلولو  ام يف الكطام  ادل ا يف االت امالتوةامت و  ةج ثاوكة ادلعل ةم  ا ما هلم  مم ل  
 .الش ع   الضواب  والك و 

ا  تلمولاا ،ةع كاامت التوسااولدياد  مبعمي هام الشاا ع  اإللكرتوظ اا  آل اا  ال ا    ت ال   الضااو  علاال  إىلالدكاساا  هاد ا و 
 لل ا و  ،تطب ك ام و  ف ا  لديادا  الا  ةديلا  بليام  الشا   الل ا   يفاإللكرتوظ   ال     العوااف الن تنث  يف اسرتات ج   

  الاا  انألظمماا  ام لتلااحت ق ااما ال حب اا  يف تبل كا التوااو  و ذلا الاادوا ا   ااكلحت لديااد،ةااا الضاواب  الفك    متمشاا  م صاعوب 
الان ذلام  ادلتيا اتث  ادلتي ات االقت م ي  بك ما ةنشا   جاوة عا ل اللكاو   و  هام ةاا  كاس  أو  ،ل ب مب ادلمل   ادلنس مت

 ال قم .توو  ليف اأتث  ةبمش  

 .اإلسية  ال      ،اإللكرتوظ  ال     ادلفتاحية:  الكلمات

ABSTRACT 

 
Islamic banking fulfils a vital function for the Libyan economy but it is still a new 

system،in its infancy. The current study has sought to determine the level of 

awareness of the fundamental financial principles of Shari’a compliance،namely the 

equitable sharing of profit and loss،and the prohibition of "Riba"،and support for the 

adoption of an appropriate electronic banking system. An exploratory investigation 

identified potential barriers and drivers before proposing appropriate solutions. An 

analytical approach adopted for this study enabled detailed examination of specific 
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areas of concern and addressed key financial defining issues of an Islamic system of 

banking.  

The current study of barriers and drivers to the adoption of a "Shari’a-compliant 

electronic banking system" are examined against the existing Libyan banking 

operation.. The analytical approach adopted in this study brings to light a currently 

under-researched area of Islamic Finance. A combined method technique of 

"quantitative and qualitative methods" was employed،using a questionnaire and 

interview process respectively. These measures were applied to determine: the degree 

of knowledge and awareness of information technology and expertise applying 

electronic banking; the level of understanding and knowledge of Islamic principles 

applied to banking in operating Islamic windows . 

The main contribution of this study is to highlight the limitations and deficiencies in 

the concept and operation of the Islamic windows and to proposes the adoption of a 

Shari’a-compliant standalone system and service.  

 

Key words: Electronic Payment System،Islamic Banking 

 

 دقمةةادل  1.1

 ،يشا د العامت ت اامك  يف تطاوك ادللموةا  اللكديا  وادلمل اا  وتفمق مام ت اةلام ةاا تطاوك سلاامز  انأل ةامت ادلمل ا  وادل ا     الشاامةل 
 تكااد  شاامةل  بلااو  إىل التوااو "  أعل اام دياادة  اساارتات ج مت ادلمل اا  تو ااع العاامت ضلااو و ااا العودلاا   اامه ة لتلاامة  وظت جاا   
 البلك ا  لادةموم ساع  م  لتطاوي  إزامك أتيت ل ب ام علاال  ا اك الادو  انأللا   يفو  ،"ادلمل   ادل      ادلتطاوكة اخلدةمت  م  

 .ال قم   تكلولو  امال رلام   ا  لادث التا  اذلمالا  التطاوكات مبوا با 

 وُت ا   يف تكااد  ،ا امعمي احت م امتةااا  يتلمسا  مبام احلديثا  واساتاداة م التكل اامت تطويااإيل البلاو  الل ب ا   تو  اا
التواو  إىل  باع  ام ت ةام أبا   ةاا، و يف ال المع  ادل ا      اى  كحب ا  ةعدالتف  لكو   ام  ظتم   وإ تلم       اتشل

للتواااو  ضلاااو ال ااا    ال قم ااا  وا  اااا العدياااد ةاااا التواااد ت وادلع كااامت لاااكلحت، يف إزااامك ساااع  م ادل ااامكل ال قم ااا   و 
 .   ةتثمذلم للضواب  والك و  الش ع  و  ف   ا والتكللو  م ادلمل  

يعتاى و لم، ثكم   رلتمعو  الت ا  عمف ةاُي تشف  ة   اسرتات ج م ل مكا   واقعلم ادلعمص  يف اإلسية   انألظمم  ادلمل   كلاشُ 
 اتتطااااوك ال ااااما  للعماااا  هباااام د ا إسااااية   وابلتااااميل يُااا ةعاااامي  و ااااف انألةاااوا  يف ةنس ااااتلم ادلمل اااا  ابسااااتثممك ظوع اااام   حااام  ا  

 .احلديث  التكل   ال قم   متتوسعالو 
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 مبعايريها الشرعيةاإللكرتونية الصريفة  إىلوالتحول  لمراسةا إشكالية 1.2

اإللكرتوظ ا  ةاا  ال  اما     عاا تاو  الل ب ا  ادل امكل ة اك إ عجا ةفام     كا  ا  ؤ شاكمل   الدكاسا حو  ت امإؽلكا تلاا   
  اااااااعف، و احلديثااااااا  سااااااا ع التوو  إىل ادل ااااااامكل ال قم ااااااا  تع اااااااف الااااااان ادلع كااااااامت ، و إ احااااااا  و  هااااااام  فااااااام ة و معل ااااااا 

 ضاااواب  الةاااا  تممشااا  ادلطاااوكة تادل اإللكرتوظ ااا  ااا     ادلتلب ااا  احت م ااامت العماااي  ةاااا لااادةمت  يف االسااارتات ج مت ادلتبعااا 
 ال ا    اإلساية   وتالم   تدع    ةوحدة إصداك ةعمي   و ة ش ع   يفق وك اجل مت ادلات    كلحت   ،الش ع  ادلعمي  و 

 .بل ب م

وإم  امم  ،مكيا  وة امكل تلمويا  أو اساتثممكي ة امكل جت إىلت الف ادل امكل  شم   الن توا ع الدكاسا  ادل كلحت ةا 
 عاا  ادلعااامي  ادل اا     ادلتبعااا  يف ت ااال ف ولكاااا  ،اإللكرتوظ ااا انأللاا ة يف  ااا  الثااوكة  اآلوظااا هااكا الت ااال ف قااد تطاااوك يف 

 ال باكلحت   اما الضاواب  والكواعاد الشا ع  يادا  والتواوييت ادلمل ا  و  واإلادل مكل    ادلتوا ك  ةا الش يع  ةا ال 
 .اإلسية  ة  عم اثبتم يعتد بع يف ال      م يعتىأا ك  ؽل

 المراسة  أمهية  1.3

 الوقاول لاي  ةاا ،الل ب ا  ابدلنس مت  اإللكرتوظ   البلك   اخلدةمت لتطوي  الداعم  الب ئ  لديد يف الدكاس   أعل   تلبا
 ةااا ع لاا  آكا   ولل اا تك اا   يف ت اامه  الدكاساا  هااك  أم  ماام  ،تطوكهاام  وم لااو  الاان واحملااد ات التوااد ت تلاا  علااال

 ةاااا صااام كة إساااية   اقت ااام ي  و ةمل ااا  مبعااامي  ،اإللكرتوظ ااا  ال ااا    تطب كااامت بشااا م البلك ااا   اكةاإل وةاااو ف  إزااامكات
 . ول م   عل ع ادلتعمكل و ف ة ل     مت

 اةتغرياهت و ف المراسةاهمأ 1.4

 ثا  الاادوا ا أ لدياد كلحت ،ةاد  متمشا  م ةاا ادلعامي  الشا ع  بل ب ام، و اإللكرتوظ ا    ا  واقاا ال ا     إىلوادل الدكاسا  
ها  التواد ت الان تكاف عماكام ةاا لاي  ت ال   الضاو  علاال أ هامةبمحثا  ساب  تطوي  و  ،اإللكرتوظ ا أتث ا لتبين  ال ا    

وادلتمثلاا  يف العكااو  بشاا ع ت م  اإلسااية   انألظمماا تطب ااف   اا    ااكلحت ال ااع  يف  ،احلديثاا اإللكرتوظ اا     تبااين اخلاادةمتأةام
 .و أ واوم اإلسية  

يف اإللكرتوظ ا  انألظمم الان توا اع ادلتيا ات أها   إىلللوصاو  اإللكرتوظ ا  اخلول بعمف يف رلم  ال ا     الدكاس  حمولا
 اما ، وةد  التوسا يف تطب كموام اإللكرتوظ  يف تبين  ال     ث ا   ث  الدوا ا أت كلحت لديد  أ،التوسا كمتةع ل ب م و 

وأتث هام  للدكاسا  ابعتبمكهم ةتي ا  اتبعام   ةمت العمدل   حد  انألإتدكا  مم  ،عل  م بل ب م العمي الضواب  الش ع   وإقبم  
 -:تتمث  يف التميلعلال ادلنس مت ادلمل   بل ب م و 

 ادلتغري ادلستدقل: 
 . كمت التوو  ضلو ادل مكل ال قم  ةع 
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 .البلك  ةا و    ظم  اال اكة اإللكرتوظ   العواة  ادلنث ة لتبين ال      
 .ث هم علال  و ة اخلدةمت ادل     أتواإللكرتوظ   انألظمم  
 .اإللكرتوظ  انألظمم تك ف م  ل ب م و يف اإلسية  االسرتات ج   ادل       

 ادلتغري التابع : 

 .الل ب   يف ادل مكلالتوو  ال قم   اظعكمسموم علالو ( 19 –كوفيم)   وكان وا    أ ة  

 السابدقة والمراسات النظري طاراإل  1.5

 الضااواب  ةااا ومتمشاا  م ،اإللكرتوظ اا  البلك اا  اخلدةاا  تطااوك  أةاام عماكاام تكااف الاان التوااد ت أهاا  علااال وقااول أ اا  ةااا
، ادلعلوةمت ااا  التلم ااا  لكضااام  ةتعاااد ة إشاااكمالت تعااا ل الااان الدكاسااامت بعااا  علاااال عتمااام اإل مت  كاااد اإلساااية   والك اااو 
 -اآليت: يف ةل ما      ظع ل الناإللكرتوظ    عمم لأل والتوو 

،  مظعك اااا مي اخلااادةمت ادل ااا     اإللكرتوظ ااا ساامعلا التكلولو  ااام احلديثااا  يف لف ااا  البلااو  التجمكيااا   للعمااا  علاااال تكااد
بتكاادمي العديااد ةااا اخلاادةمت ادل ااتودث  ، التطااوكات بشااك  ةبمشاا  علااال البلااو  ابلتو ااع الكمةاا  ضلااو التكااد  التكلولااو  

اللكااد علاال حااد الوقاا و ماا ةااا ة ا ات البلاو  اإللكرتوظ اا  تاو     (م2009جلددمة ) فام ة  معل ا  و دلوا با  اجلدياد بكاا  
 اإللكرتوظ ا ةا ةم تكدةع البلو   العمي واب لتلب   حم مت طلم توسا البلو  الكم  ت يعد ةوإ  ( Snel, 2000)سوا  

 (. Ong & Chang, 2003) ةتطوكة يف تكدمي اخلدةمت ةا أسمل  

  ادلاميل ل ا  انأل اولفا  التكامل ف و  العمي ت الدكاسمت الن تن د أتث  اخلدةمت اإللكرتوظ   علال  كب  قد تعدو 
ادلكدةااا   ت اامالت يف اخلااادةمتاإللو ااع،  كااامم إلشاا ا  التكلولو  ااام و و  ااام  ليلتكاام م احلم ااا  وتع ياا  هااامةحب ال حب اا   و 
 .(Bauer, 2005)ل   انأل ا  ادلميل ادللمسب  لتوك ف الكفم ة و الكلف  وادلعمي  الت مكا للج د والوقا و 

 الادو  يف ادلنشا ات وتكا ف التلم  ا   يفم  ت ت با للدو  تعط  سوي  ا يف ةلمم  عا ت دك الن العمدل   لتلم    ا     ف 
 اللااامتج وحجاا  وااللرتاعااامتالتكلولو  اام  اسااتادا  الااادو ، يف الفل اا  العمملاا  ،العلم ااا  البوااوث عااد  ادلثااام  سااب   علااال
 تعطا  ذلاحت علاال وبلام    ،((Josish & Nancy , 2012 االقت ام  يف واللماو احملل ا  والثكم   التعل   ة تو ت ،احملل 
 ،ةل ام ت اتف دل  انأللا   الدو  إىل اللم  الدو  ةاال استدع هكا، ادللمم  تلحت ستب ممإو ف  ةع ل  و ك متم  ت ت ب الدول 
اا اختاكوم الاان واإل ا ا ات اخلطااوات وةع  ا    ماام  ،(م2018:العددادل  التنافسدية ) تدقريددرالعامت   و  ةااا  متلم  ا ت التو  

 وادلعاااامي  للك اااو لضااامع م او )الرقميددددة(  اإللكرتوظ ااا  ادل ااامكل ضلااااو التو اااع الل ب ااا  ادل اااامكل علاااالأم  كأ  ةاااا هلااام  أم
 ال ا    مام ظ مإ ،ة امأةم الان ال اعوابت وللابع  حا  إغلام  وزلمولا  ال امبف ت ت ب م عا الت ل  سبمبأ وةع    الش ع  

 حااد علااال ةعااع وادلتعاامةل  ال اا    قطاام  يفةل  العاام لااد  وا ااو  وتطب كمتااعع ةفمه ماا تكااومنألم  حم اا  يف اإلسااية  
 .(م2009:الوادي )زلمودسوا  
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 علااااال التكل اااامتأو  ،اإللكرتوظ ااا  اآلل اااامت ي ااااتاد  الاااك  اللماااام  ذلاااحت"  هناااامأ تع يف اااام ؽلكاااااإللكرتوظ اااا    ادل ااامكل مإ
 يف ادلتبعاا  ل اا اآل علااال بلاام  ولكااا للاا اباا ادل اا     اخلاادةمت وتااو   تكاادمي أ اا  ةااا ،ادل اا يف الكطاام  يف ادلبمشاا ة اخلطااو 
 وةاواك  حديثا  لت ا  بل ا  و او  لعاد  وذلاحت ، لا عم    ا  قل ا  بشك   تادة ادل اإللكرتوظ   الوسما   إم الل ب   ادل مكل

 اللكاو ، ةاا بدال ادلد وعمت ل دا  االاتممم بطمقمت استادا  يف  ملتوسا حديث    ا وسما  استوداث ةنهل ، بش ي 
: 9002)الوساااااما   هاااااك عل ااااا  أب العااااام  الاااااوع  وظشااااا  واخلااااامك   الااااادالل  التااااادكي  باااااىاةج البشااااا ي  الكاااااوا ك وأته ااااا 

Hamed). 

 ال ااا    مظومقااا تطب اااف ق اااوك ت صاااد الدكاسااامت  اااإم إساااية   ة ااامكل إىل التكل ديااا  الل ب ااا  ادل ااامكل لاااو   كاسااا  أةااام
 ادل اامكل قامظوم زلاا  ل وا  ، 2013 عام  يف اإلسااية   ادل ا     اخلاادةمت قامظوم  شا    ح اا  ، 2015ةاا اإلساية  
 البلاو  ةعما  تكا ت ،وال  ول  للدل  هم  ة دك  م   العمةل  التجمكي  دل مكليف ا الكمظوم هكا أحدث وقد  التكل دي
 14واخلاام   العاام  للكطاامع  ادلملوحاا  ادل اامكل وساالف قاا ول بليااا  كااد ،اإلسااية   ال اا    ضلااو للتوااو  ة ااتعدة
 .(م2019: أبوسنينة )دمحمالوزل    انألصو  ةا %25 يعم   ةم أ  ،ال ل  يف دينار ةليار

اا وعااد  اإلسااية   ال اا    قاامظوم تطب ااف ةل ج اا  و ااوح عااد  اسااتم اكي  يف ظماا  ةااا هلاام  مأ  ماام  ةااا ادل اامكل امتك 
 كأا  اا وآت ادل اا يف لمااوعلااال ال  باا ا عماكاام س شااك  ذلااحت مإ اا ،الكاامظوم تطب ااف  اا ا  ادلفكااو  عااابدل لااع  أكابح لك ااف
 بلاام  إلعام ة ادل  ااوة والتماوييت اخلاادةمت تكادمي علااال قدكتاع عاد  يف االقت اام   اللماو علااال سالبم ياالعكف مث وةاا ادلام 
 .(African Economic outlook: 9002) قت م اإل

 ادل اامكل شاا  همأو  اإلسااية   ال اا    توا ااعالاان   لااد ت كصاادتالاان  الدكاساامت ةااا العديااد هلاام  ذاتااع ال اا م  يف
 الدول اا  اابدلعاامي  الت اةااع ةااا التوكااف علااال والكاادكة ادل اامكل تلااحت أ ا   ااب  صااعوب  أب  هاام ةااا لعاا  ل ب اام، يف اإلسااية  
 سا   لضاممم، اإلساية  ادل ا يف الكطام  علاال ال قامي بادوك  سا كو  الك  ادل     البلحت تعل ممت أو، الش ع   والضواب 
، ساوا علاال حاد  وادل امعل  ادلشامك   ادلاوازل  حكاو  علاال واحملم ما  اللكاد  ساتك اكاإل علاال وللوفام  صو و  بط يك 
  ا  ،  وم بع لاع وةلاتجأو  ةع لام قطام  علاال أو العماي  ةاا واحادة شا ػل  علاال  املرت    الت ويك   للمامز  إ م   هكا
 بشااك  وضلوهاام ادل اامكل ذلاام تتعاا ل شااي ل  ت سلاامز  ادللم  اا ، كلحت علااال للكاادكة أساابمهبم تعااو  ألاا   سلاامز  عاااي   ضاا
 وادلعلوةااامت، ابلاالم  تتعلاااف وسلاامز  اإل اك ، والف ااام  لااتيااإل وةوا  ت م، ماامه ة دلعمجلت ااام  اام ة لوقفااا  ولتاامج عاام 

 إ اكة أو انألةاااوا   م ااام ك ةمل ااا  سلااامز  وهلااام التمويااا ، زلفمااا  تلوياااا عاااد  أو التمويااا  تكلفااا   مكتفااام  ااتممظ ااا  وسلااامز 
 .  (م2016: عدقوب فتح ) ذلحت ضلو أو ال  ول 

 م2013 ل ال   1 كقا  للكمظوم و كم   إسية   ة مكل إىل التكل دي  الل ب   ادل مكل لو  وةعوقمت ةتطلبمت  ما ةا
 التوااو ، علااال كلمابدل اا العموة اا  متاجلمع اا ةوا كاا  عااد  و ااكلحت ،اإلسااية   للم اامكل الكاامظوي التلماا    فمياا  عااد 

  ااكلحت،(م 2014خالددم: )  1/2013 كقاا  الكاامظوم تطب ااف يف تضامكب إىل أ   ،الاابي  يف التشاا يع   ال االط  واظك ام 
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 اإلساية   ادللتجامت با   اواك  ةو او  بعاد ادلاو ف  ةاا  ب ة ش ػل  لد  العمة  الثكم   يف ةتمثل  إ اكي  ةعوقمت هلم 
، البشاا ي  للمااواك  ختطاا   و ااو  عااد  إىل أ   شلاام ،انألةل اا  للماا ول التدكيب اا  الااىاةج أ لاا  وتوقااف التكل دياا ، والتجمكياا 
 حاد إل التواو  علاال ادلكرت ا  جتاى قواظ  إبصداكو ،ةليار1.6 بك م  ابدل  ل االاتممظ   احملفم  ةعمجل  إىل ابإل م  

 .(ةوسى 2018:)بعد  ل   وت سمبك  سلوات عا ل ادل ح   انألكابح وةعمجل  ،اإلسية   ال     ص غ

 تاااو   يتطلااا  الفك  ااا  والضاااواب  الك اااو  ةاااا ادلتممشااا  ال قمااا  للتواااو  الل ب ااا  البلاااو  اساااتعدا  أم إىل الدكاسااامت تشااا 
 والتوااادي  كلمادل ااا ةاااو ف  تطاااوي  و اااكلحت ،  ااادة ات ااامالت ووساااما  والاااىاةج انأل  ااا ة ح ااا  ةاااا ةم يااا  رل ااادات
 تااااتمكا لكااا  ،لعم ااا ل م  تثك فااا وأ توع ااا    يطلااا   ماااماإللكرتوظ ااا     ادل ااا     اخلااادةمت لتكااادمي الب ااامانت لكواعاااد ادل اااتم 
 ابدل اامكل يتعلااف   ماام اتلفاا ادل واظاا اجل تو اا   الدكاساا   هااك يف ساالومو و  ،اجملاام  هااكا يف جلااو الو ةااا  احملل اا  ادل اامكل
 .اإلسية   ادل مكل إىل ولوذلم اإللكرتوظ  

  ةنهجية المراسة 1.6

 وقاادكوم، ةع كامت التواو  ال قما  الدكاسا  لاامو  التول ل ا  ح ا  الوصاف   ابلدكاسامت يعاا ل ةام لاالع الدكاسا  اعتمادت
 .التكلولو  م ال قم   يف     واب  وق و  ش ع   علال إغلم  الدوا ا لتبين

  هقياسوأدوات  : رلتمع المراسة1.6.1

لاااكلحت اقت ااا ت   ،ال اهلااا   والفااا و  العمةلااا  يف  ااا  المااا ول  ااا ا  الدكاسااا  علاااال ت اااا ادل ااامكل التجمكياااظمااا ا ل اااعوب  إ
صددرف مب) مت إ اا ا  الدكاساا  علااال العاامةل     مبديلاا  بلياام   ح اا لااعلااال بعاا  ادل اامكل التجمكياا  الل ب اا  العمة الدكاساا 

، وكدلل  ةصدرف التجداري الدوط (  ةصدرف ادال أفريدقيدا  الرئيسد  ةصدرف الوحدمة  عمر احملتارفرع   اجلمهورية 
علااال الدكاساا   اا   ةااا  يف تاعتماادو  ،اإلسااية  و  اإللكرتوظ اا  نألظمماا الرت  اا  علاا  الوحاادات التلم م اا  ادلتا  اا  اب مت

 .  وةو ف  ابدل مكل  مو  للدكاس ةا ةدكا  و كؤسم  أق م  12البملغ عد ه  ادلتو ل  ةا ادلكمبيت و الب مانت 

الدكاسااا  ادلتمثااا  يف  وةتيااا ات أهااادالعلاااال مت بلااام  االساااتب مم ح ااا   ،علاااال بااا انةج اح اااما  الدكاسااا  اعتمااادت مااام 
ياا ل تااا لاسااتادةا اسااتممكة االسااتب مم الااك  مت إعاادا    ح اا  ،يف التوااو  ضلااو ادل اامكل ال قم اا ةع كاامت التوسااا 

 .الدكاسمت ال مبك  علال عدا هم بلم   إو  الب مانت عا ةتي ات الدكاس  علال ة  ل اجلم وكي      الفلد 

اخلممساا   (Likert Scaleل كاا ت )  تتلمساا  ةااا ل وصاا   الدكاساا  ابسااتادا  ةك ااما يكاابط   االسااتممكةُصاامما  
 ك اامت، ( 5)الاك  يتكااوم ةاا رااف  ك امت ليسااتجمب  علاال  اا   كا ة، وقااد أعط اا االسااتجمب  بدك ا  ة تفعاا   ادا  

   25 ثباااا صاااايح  (، 1(، وبدك ااا   اااع ف   ااادا  )2(، وبدك ااا   ااااع ف  )3(، وبدك ااا  ةتوساااط  )4وبدك ااا  ة تفعااا  )
عتماااد عاااد  ةاااا انألسااامل   اُ  ،ملعاااد  صااايح ت  البااامق  اساااتبعم مت و  35ةدددص أ دددل   اساااتممكة  كااا  للتول ااا  اإلح اااما 
 Package for ابساتادا  با انةج احل ةا  اإلح اما   للعلاو  اال تممع ا  وذلاحت اإلح اما   يف لل ا  ب امانت الدكاسا 
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Social Sciences (SPSS)  وذلاحت  ،اإلح اما   الوصاف    لتوك اف أهادال الدكاسا سامل   انأل، ح ا  مت اساتادا
والل ااا  ادلئويااا  للتعااا ل علاااال ل ااااما  ع لااا  الدكاسااا ،  مااام مت اساااتا اج ادلتوساااطمت احل اااامب    ابساااتا اج التكااا اكات

اساااتادا  التبااامك  إىلواالضل ا ااامت ادلع مكيااا  للتعااا ل علاااال  ك ااا  اساااتجمب  أ ااا ا  ع لااا  الدكاسااا  لفكااا ات االساااتبمظ ، إ ااام   
 .(One - Sample T-test)اللتبمك  )ت( ع ل  واحدةاإلح ما ، والتبمك  (لفا أكرونباخ )

 حتليل البياانت وعرض النتائج1.7 

إ اا ا  ة اا  الب ااامانت دلعمجلت اام سااجلا اللتاااماج إبثباامت لل ااا  و  اإلح اااما  تف يي ااام يف باا انةج احلاا   جمااا الب اامانت و  ب
 :(1)ةب  يف  دو   مم هو التو يا الطب ع 

 اخلماس  ليكرت (  توزيع درجات ةدقياس1رقم ) جمول

التو يا يتبا  أم إىلم هكا يش  إ وعل ع  0.05 ى ةا أك م  االحتممل   ال أم  أعي( 1)سج  اجلدو  كق   كد 
 .التو يا الطب ع 

 لتماج اعتمدت الو تول   ال ذلحت ابستادا استبمظ  الدكاس  و وثبموم مت التوكف ةا صد  اللتبمك صد  أ اة الدكاس  
، هبدل عمم  اكة انألم  ةا ذو  الت م  يف رلم  إال زلك  ع   م علح   مت  (spss)الىانةج اإلح ما علال 

وقد مت  ،ةت م للمتي ات ادلكرتح  للدكاس  الوقول علال آكا  وةيحممت وتكدي  ةد  صيح   عبمكات االستب مم وةي
  امم هو ةو   يف اجلدو  التميل.  الثبمتح مب اجلكك الرتب ع  دلعمة  

 الصمق والثبات(: ةعاةل 2جمول )

 Kolmogorov-Smirnov ادلتغري

Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

 .6470  .7970 

 ةعاةل الصمق ةعاةل الثبات ادلتغري الرقم
01 

 
 0.837 0.701  جوة ع ل اللكو 

 0.847 0.718 احت مب الض اا  02
 00.837 0.701 قواظ  الي    التجمكي  03
 0.823 0.678 تطب ف جتمكب الي  04
اال رتا     ما حج  العمل  اال لب  العمل   05  0.700 0.836 
 0.804 0.648 العمل  اال رتا     ما حج  العمل  احملل   06
 0.827 0.685 عد  تو   االت مالت 07
 0.792 0.628  عف البل   التوت   للشبك  08
 0.793 0.630 عد  الت ه   09
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ةعامةيت ال اد  اخلمصا  م قا   إح ا   ،م اللتاماج تتمتاا مب اداق  أ (2) يتض  ةا لي  ادلعط مت الواك ة يف اجلدو 
 . علال صد  االستب مم يف ق مسع دلم و ا نأل لع م ت ة تفع  ظوعم ةم شلم يعى   ،مبتي ات استب مم ادلو ف 

 ق مساامتعلااال  كاا ة تااد حت يف رلمل اام  (14) كااد متحت لديااد لدكاساا  اةتياا ات تااماج التول اا  اإلح ااما  اللتباامك  اام ت ظو 
 .  ادل مكل ال قم   يف  ل ب م إىلةع كمت التوو  

، لمصاا  يف  اا  التطااوكات ادلتيحكااا  و  معل ت اام ادلنس اامت ادلمل اا   تتعاام   ادلشااكيت وادلعوقاامت الاان لاادحت ةااا  فااام ة 
 ،حديثا  الع ادال تا ا  م ادل امكل الل ب ا  أ الإو ادل امكل ال قم ا  ضلا ملوذلاو اإللكرتوظ ا   انألظمما رلام  واسع  وادلتي ات ال

أ ان  يبااا  أهااا   (3)اجلااادو  كقااا   تع اااف ساا ع  التواااو  و تثباااا الدكاسااا  ادل داظ ااا  و اااو  العديااد ةاااا ادلع كااامت الااانح اا  
 ادلعوقمت الن كصدوم الدكاس  احلمل  .

 ( ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية دلتغريات المراسة3اجلمول رقم )

 ادلستوى الرتتيب ادلعيارياالحنراف  ادلتوسط احلسايب ادلتغري الرقم
01 

 
 ة تفا  دا   1 000000. 5.0000  جوة ع ل اللكو 

 ةتوس  3 1.10755 3.3200 احت مب الض اا  02
 
03 

 ة تفا 4 00000. 4.0000 قواظ  الي    التجمكي 

 ةتوس  3 1.25565 2.9200 تطب ف جتمكب الي  04
العمل  اال رتا     ما حج   05

  لب  العمل  انأل
 ةتوس  3 1.23423 2.7600

 رتا     ما حج  العمل  اإل 06
 العمل  احملل  

 ةتوس  3 1.03602 3.3600

 ة تفا 4 1.45258 3.8800 عد  تو   االت مالت 07
 ة تفا 4 1.30128 4.1200  عف البل   التوت   للشبك  08
 ة تفا 4 1.26886 4.1200 عد  الت ه   09

 0.8 0.640  عف التدكي  10
لتكل   التكلف االسرتات ج    11  0.648 0.804 
 0.8470 0.719 االعلم  12
 0.846 0.716 ال  ق  والت وي  13

يف ادل مكل ال ق م  اإلسية  العكو   14  0.677 0.822 
 0.834 6970. مجايل ادلعوقاتإ 
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 ة تفا  4 1.50000 3.4000  عف التدكي  10
 ةتوس  3 1.42829 2.9600 االسرتات ج   لتكل   التكلف  11
 ةتوس  3 1.28712 2.6400 االعلم  12
  ع ف 2 707110. 2.0000 ال  ق  والت وي  13
يف ادل مكل  اإلسية  العكو   14

 ال ق م 
  ع ف 2 898150. 2.1600

 ةتوسط 3 510880. 3.3314 ايل ادلعوقاتإمج 
 

 ا    اللاو  ضلاو   أةام عماكامتكاف  الانتلا  ةاا ادلعوقامت ادلرتابطا   إىلعاي  أ (3كقا  )  تش  اللتماج الواك ة يف اجلدو 
  (1)علا  الفكا ات ادلكوظا  ذلاكا اجملام   إظلام ظيحاف ام الفكا ة كقا   اإل امابت بتول   ،الل ب ا  ادلمل   ال قم   يف ادلنس مت

هلام    أم للت جا  تاد  علاالهك  او  (5.0000) بلغ أعلال ق م  ةتوس  ح مي حم ت علال  ع ل اللكو ادلتعلك   جوة  
للكاو  اللام ةاا تكلا   الفجاوة با  ؽلك  اإللكرتوظ ا  أم البد  يف تباين ادل امكل و ال قم    انألظمم و لو  إىل ضل اجتمهم ة تفعم  

 .الوكق   ادلو و ة لد  ادل مكل  ب  العملللتداو  و    و عادل

ااا  احل ااميحت )وقااد  و هاااو أم إيل  تشاا  ابكتفمع ااام ،كاااواظ  الي  اا  التجمكيااا ادلتعلكاا  ب للفكااا ة( 4.0000بلياااا ق ماا  ادلتوسحت
دلام وي  اا ذلاحت  ،يف ال الوات الكل لا  ادلم ا   الدول ا متوي  التجامكة  أعمم و ت ا ا ظلو مت  حبمل  تدهوك أ ،ادل مكل الل ب  

التلم م ااا  ادلتعلكااا   ااامإل  ا ات  ،التعااامةيت الدول ااا   اااعف اظعكمساااموم علاااال س مسااا   أساااف تةاااا تكلبااامت  ل ب اااممتااا  باااع 
، ادل اسال اكتفم  تكمل ف عمل مت متوي  التجمكة والعيقامت ةاا البلاو  الدوكي  علال العمل مت ادل      و ابلتدق ف وادل ا ع  

تاادهوك   ااكلحت ،ادللاامزف عمل اا  ادلااامز ةااا  ابعتبمكهاام الل ب اا  ةااا ادل اامكل عاا  بعاا  ادلنس اامت ترتا ااا يف ةعمةيواام 
ت ا اا التك اا   إىل علااال لوييوام ةاا قبا  ال االطمت احملل ا   ا  هااكا يان     و ا ل ق او  العمايت احملل ا  وهباو  ال اا ول 

ن أكاندددد  ةدددص نتددددائج المراسددددة وقددددم   ،االقت اااام ي  وال  مسااا   ادلاااامز  ت اااامعد إىليفضااا  ابلتااااميل و  ،الااادويلاالاتمااامي 
ابلتدايل يتعسدر تكيفهدا ةددع و الموليدة   االعتمداد علدى الدقدوانل الصدادرة ةدص ارفدة التجدارةنهدا الليبيدة ال ككارف ادلصد

 .الضوابط  و الدقيود الشرعية

 ب اب ( للفك ات ادلتعلحتك  أبمحت عد  تو   االت امالت 4.1200-3.8800وقد اضل  ت ادلتوسحتطمت احل مب حت  ةم ب  )
ةاا  اما أها  التواد ت  الان توا اع العما   د  الاتوك  يف التكل امت احلديثا   ت اج وعا  عف البل ا  التوت ا  للشابك 

ام  مم  ،ل ب ميف ادل  يف االلكرتوي  ييحف أمحت بع  هك  الفك ات قد حم  تك يبم علال ظفف ادلتوس  احل امي شلحتام يعاين أهنحت
حت توصاا  الدكاسااا  لااكل ،الل ب اا  والل ااول هبااام  ادل ااامكل ل االتطااوي  و اشلااام ي ااتدع  التوف اا  علاااال عل اا  تت اامو  يف انأل

وخلددث ادقافددات ةصددرفية تعتمددم علددى   لاالم  التكلولو  اام ابلبلااو اجل ااد التو  ااف  بشاا م  اكة البلك اا بتع ياا  تو  اامت اإل
 .بشكل أفضلاإللكرتونية التدقنيات والوسائط 
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ااااااااطمت احل اااااااامب حت   ت اوحااااااااايف حاااااااا    - 1.23423ةع مكياااااااا   )ابضل ا اااااااامت ( 3.3600 - 2.7600)باااااااا   ادلتوسحت
 اما حجا  العملا  العملا  اال رتا ا   ا     اما حجا  العملا  اال لب ا   و لعمل  اال رت اب ادلتعلك  للفك ات (1.45258

كصااا د الت ااا  يت  حفلاااوُ   كاااد ،دل ااامكل الل ب ااا  بعااا  الرتا ااااب اااف  عمةااا   يف ا شااا د اللشااام  اإلق ا ااا قاااد و ، احملل ااا 
 م البلااحت ادل  ا    يوا ااعأ غلاادك ابلاك   أم ظلاو  ،اطلفم اام  با ا  )ابلعمدد ت احملليدة(االاتممظ ا  ادلكدةا  ةااا قبا  ادل امكل 

 ،ةاا ادلشاام   وال اعوابت االقت ام ي  وادلمل اا  شلام اساتدعال اظت اامج رلموعا  ةاا ال  مساامت واإل ا ا ات االقت اام ي  عاد ا  
ت شا د  وذلاحت عاا ز ياف " الدقيمدة التعادليدة ابلدمينار الليد ( سدة سدعر الصدرفسيا) ةعمجل  االلاتيالت إىلالن ودل 

يا  يف حا  اجلد   ،زلمولا  ك اا ق ما  الاديلمك الل ا  يف ةوا  ا  العمايت انأل لب ا  يف ال او  ادلوا يا و  استادا  اللكد انأل ل 
اللكاااد انأل لاا  دلاتلاااف انأل اا ال الشا ااا   ةااا لاااي  إغلاام  ان اااكة قمظوظ اا  ذلاااكا  إىلةشااكل  ادلااوازل  الاااكيا ػلتاام وم 

  ، وو كم  إل  ا ات ةش وع  وبدوم ق و  علال ال  ل.ي لال

( 0.05الماللدة  ) االعتمداد علدى ةسدتوى وقدم م وجود ع قة توافدقيدة بدل ةتغدريات المراسدة ر مت النتائج  كما
لغددا  إالتكنولوجيددا الرقميددة و  إىلتحددول ادلصددارف ت ي أنضددرور ةددص ندده أذلددلا م اسددتنتاج   للحكددم علددى ةددمى التدد اري

 يف أتلا  لاو  ضلاو ادل امكل ال قم اا  لاك  تلعبااع االادوك العدياد ةاا ادلتيا ات و  كاد ساجلا الدكاساا    اة ت الورقيدةادلعد
( 1.50000 -1.26886) ادلع مكيا   ابالضل ا امت(  3.4000 - 4.1200) احل امب    ادلتوسطمت عك اوقد 

تاو   ادلانهيت والكادكات الان ت ام  ذلام م أ إىلتفضا   ، ة   عف التدكي  و عد  الت ه  بفك ادلتعلك  دلتي ات الدكاس 
ل ب ام  إال أم يف  اإللكرتوظ ا التجمكي  والبلك ا   عمم ابالظ  م   ما الديلمة ك   العمدل   لبلم  قمعدة تكلولو    وتع ي  انأل

 .اخلدة  ال ت ا   ع ف زب ع  

 (1.42829 -1.25565)ابضل ا امت ةع مكيا   (2.9600-2.9200)وقد اضل  ت ادلتوسحتطمت احل مب حت  ةم با  
دل  يف س مسا  إعام ة ه كلا     هاكا يا،لتكل ا  التكلفا تطاوي  ال اسارتات ج   تلف اكتطب ف جتمكب الي  و ب ادلتعلحتك  للفك ات

مل اام تمثاا  يف رلاحلمل اا  تيف ةوا  ت اام لااي  ادل حلاا   ا  دل اامكل الل ب اا  ل اامك املتوااد ت الاان لااا جتااد   ،ادل اامكل الل ب اا 
  . يع   ةا الكدكة التلم     للم مكل الل ب   كلحت  ،ادل  يفالعم  يف   م تبل  و تطب ف ادللموةمت احلديث  است عمب و 

ااا   احت ااامب    ف ااا مبتيااا   ادلتعلاااف ( 1.10755ابضلااا ال ةع ااامك  ) (3.3200)احل اااميهاااكا وقاااد بلياااا ق مااا  ادلتوسحت
التواد ت الكمظوظ ا   ليام  ادلعامةيت الوكق ا إ ماا با  ادلع كامت لتواو  ادل امكل ال قم ا  و  ،الض اا  يف ادل مكل ال قم  

  تواات  علااال   ،ةااا ب ل اام ل ب اام تفمقااا  التوديااامت يف  و  العاامت الثملاا  إىلأ ت ال قملااا    كااد ،لضاا اا  ال قم اا لادلتضاامل  
 تضاا  تطويااا  أسااامل   تاااا الض ااااا  عمل ااامت الد اااا لمصاا  ب قملاا  لكرتوظ اا  ت اام   س مساامت إ ادلمل اا  الل ب اا   انألظمماا 

اإلقاا اكات الض يب اااا ، ودلعمجلاا  الب مظاااامت  وساااا ل  أسااا   وأقاااا  تكلفااا  دلااا  ابلعماا   اإللكرتوظ ااا   اإلقاا اكات وذلااحت إباتحااا  
تعاادي  قاامظوم الضاا اا  ل اام  ال اا    ب سااية  لاام  اللماام  ادلااميل اإلإو  ،توك ااف ةلموةاا   اا يب   ةتطااوكةلالاااواك ة    ااام 

 .اإلسية  
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   حااااد ابإلعلاااام  ادلتعلااااف للمتياااا  (1.28712) ةع اااامك  ( ابضلاااا ال2.6400) احل اااامي ادلتوساااا  ق ماااا  بليااااا وقااااد
 مشول ا  يف للا  عاا اللمجتا  اخل امكة احتمام  ةاا ادلاامز  هاك  ولادث ،اإللكرتوظ ا  ادل امكلتوا اع  الان الفل ا  ادلع كمت
  مظاا حا  يف ،اإللكرتوظ ا  لل ا    ةياا   ا  إلكارتوي با انةج تباين أو العماي ، إعلام  عاا انجتا  ألطم  ةا أو اللمم 
 سلاامز  فاصالحت  باكلحت (707110ةع امك  ). ( ابضلا ال2.0000ح امي ) مبتوساا  والت ويا  ابل ا ق  ادلتعلكا   كا ة أقا 
 اختاااامذعلااال  الل ب ااا  ادل اامكل حااا حت ةااا  ؽللاااا ال ولكااا  اااع ف مبكااو  اتمااامماال بطمقاامت وت ويااا  ،اإللكرتوظ اا  اذلويااا  ساا ق 

 واذلجمااامت ال قمااا  العااامة  ةاااا التواا  و  ادلعاامةيتيف  وال ااية  احلممياا  تااداب  واختاامذ ادلااامز  لتجلااا   اام ة لطاااوات
 وحو مااااا  قوياااا  وس مساااا   عمةاااا  ةمل ااااا  ةنس اااامت و ااااو  ذلااااحت وسااااا تطل  ،اخل وصااا   واظت اااام  واالحت ااام اإللكرتوظ ااا  

 .كشا دة

( ابضلا ال ةع امك  2.1600) كد بلياا ق ما  ادلتوسا  احل امي   ال قم  يف ادل مكل  اإلسية  لعكو  اب  مم يتعلف  أةم
 انأل واتو  انألسااامل   اسااات عمب علاااالم قااادكو عاااد ب ادل ااامكل الل ب ااا  ه كلااا    اااعف إىلذلاااحت يفضااا  و  ،(0.51088)

 . ي ت ا   ملب   ادل مكل الل ب   بف وع م تعم  ابللمم  التكل د  ،اإلسية  

ةاد  اإللكرتوظ ا ، و سما أتيت هك  الدكاسا  لت ال  الضاو  علاال تلا  احملاد ات الان تانث  يف تباين ال ا    وعلال هكا انأل 
 يف ل ب م. اإلسية   بط ح قضم  ولد ت ال لمع  ادل     ذلحت و  اإلسية  حكم  ش يعتلم أب الت اة م

صرف اإلس ة  الرقم   شمشديا ةدع التطدو ر ابدلستكمال األطر التشريعية والدقانونية اخلا ة ابتو   المراسة للل   
 .رع للتكنولوجيا الرقمية وادلاليةادلتسا

 احلالية المراسة ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية دلتغريات يوضح( 4الشكل البياين رقم )
 

 

 

 

 

 

 

  

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
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 الدكاسا  رتصاد  زلادو ا،البلو  ال قم   ال ي ا   تثل  يف البلحت ادل     للتوو  إىلال  مسمت اللكدي  ادلم  ع بش م أل ا  
الك و  ال ا     أةام  البلاو   تو   ةعدالتو  ،ة تو ت ادلتي ات بشك  ُةب  تُب  و  التوسا ةع كمت يف اجلدو  أعي 
 . احلديث  ال قم  التكلولو  م ادلمل   تبين  يف ل ب م يف رلم  

 :متثلا ظتماج الدكاس  ادل داظ     مم يل :  وةناقشتها نتائج المراسةحتليل 

رلموعاااامت ذات صاااال  علااااال تع اااام ةااااا ادلكاااامبيت الاااان أ  يااااا مت  ظتااااماج لل اااا  ادلعلوةاااامت الاااان الفكاااا ة تعاااا ل هااااك 
أهادال الدكاسا   إىلابل  او  مت لل ل م و  ادلم  الل  يف الكطم  ادل  يف و حد  هكا ، والش ع   احلديث  لتكلولو  م ال قم  اب

لااو   وم اعتماام   لاانتواد  العوااااف والاادوا ا الالاان بل ااا عل  اام الدكاساا   ،ةااا علمصاا  ةشاكلت م اظبثكااا ساائل أب ا م   
 .اإلسية  لكرتوي يف ل ب م يتوا ف ةا الش يع  ظمم  ة  يف إ

البلااو  عل اا  ادل اا يف أب شاا عا يف ق ااما ةع اامك وعاا  ادلو ااف ح اا  ، اا  ةعتاام  حبثاا بلماام  ادل داظ اا   لا الدكاساا  اُسااتُ 
 وادل ا عاا  احملمسااب  ه ئاا  اعاا ال اام كة   واحملمسااب ادلتمثلاا  يف ادلعاامي  الشاا ع   ،ولضااوع م للضااواب  والك ااو  الشاا ع   ال قم اا 

الوصاف    اإلح اما  الت الاكتبام  الدكاسا  ادل داظ ا  ابلاد ق اما ةاد    كاسا يف  مث الش و  ،اإلسية   ادلمل   للمنس مت
 -:كمظا اللتماج علال اللوو التميلالدكاس    تي اتادلتعلك  مب

ابدللموةااامت  ةااام حاااد إىللديااا  إدلااام   يف ادلنس ااامت الل ب ااا   ادل ااا يف و ااافادلم أ إىل الدكاسااا أشااامكت ابدل ا عااا  والتول ااا  
، ةلموةا  ل ا   انألق اام  ،ةلموةا  انألكشا ف ،ةلموةا  احملمساب  ،لت اويد ةلموةا  ا ،ةلموةا  احل امابت اجلمكيا  -:اآلت ا 

 ا ل ل ب ام كبا  مب ،ةلموةا  أكابب انألسا  ،اإللكرتوظ ا ةلموةا  ادلكمصا   ،لعمل  انأل لب  اةلموة    ،ةلموة  الو ااا ال ةل  
االستف ااامك و الاادلو  واساااتادا  ادللموةاا   ادلعلوةاا   وادل اامكة  لكااا  ؽلكلااع و ااكلحت ال بااوم  لدياااع ،ادل  اا   وال ااج  ادلااادي

، الاان أو احلفااف االلكاارتويةلموةاا  انألكشاا ف و  ،، و  ف اا  احل ااو  علااال ةلااتج ادل اا لواسااتادا  اللماامذج ادلعاادة للتعبئاا 
ياات  ختاا يا ل اامل الب اا ي  و انأل ياات  باا  ادلعلوةاامت عااى شاابك  وخت يل اام واساارت مع م مثُ إبعاادا  ظ اات احت مز اا  و  اللماام  كااي

عااد   فمياا  تااادكي  العاامةل  ابدل اامكل علااال آل ااا  و  ،ي التطاااوي  واالسااتم اك يف  ا  هلاام  ق ااوك  أميف ةااوقع  إال  ادلعلوةاامت
   (.اآليويف)ابدلعمي  الش ع   ال م كة عا ه ئ  احملمسب  وادل ا ع   الكم    عد  الدكاي  ،ادلعمص ةاإللكرتوظ    انألظمم 

توح اد شلمكسامت ال المع  ادلمل ا   إىليفضا   )أيدويف( ع   ال م كة عا تطب ف ادلعمي  الشالدكاسمت ادلعمص ة، أم  ةا ثبا
تشاي ل م  دلاد  االلتا ا  مببام ئ الشا يع  وأحكمة اام،  تاو   ادلنشا  ادل  عا  لل او  الدول ا  وتكاد   لا ي  إكشام      ،اإلساية  
عمل اا  تطااوي  ادللتجاامت واخلاادةمت، وت اامعد علااال ك ااا ة ااتو  يف  اإلسااية   اا   يف متكاا  ال االمع  ادلمل اا   ماام أهناام تُ 

ع د وعلاال ال ا "أي ادلستهل  وادلسدتثمر " هك  ال لمع  علال ال ع د الفا    الكفم ة التشي ل  ، وتع   عواة  الثك  يف
أعل ت ام يف اظعكمساموم ادلنس   ةا لي  تعم ف ثك  ال و  مبلتجامت ال المع  لمصا ، وابل المع  ب ةحتت ام عموةام   تا  ا  
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م ع  لاام  بعاا  وسااما  الااد ا  ظطاا ح  رلموعاا  ةااا الت اامؤالت  لللكاام  ، وبعااد أب ااوكة ة ااتم ة علااال التلم اا  االقت اام ي 
  .والبو 

 ااا  احت ااامهبم يف ادل ااامكل ال قم ااا   ةكمظ ااا   ال ااانا  علاااال إ كاااد ظااا -:الرقميدددة الضدددريبة سدددرتاتيجيةإب  مااام يتعلاااف  أةاام
لكااااد علااااد اسااااتادا  اليف   ف اااا  احت اااامب الضاااا اا   الل اااا   اااام ادلو ااااف ادل اااا يف  ااااعوب  الاااان يوا التنيااااد  اإل اااامابت
 التعك ااااد يشاااوهبم اساااارتات ج  ، ، التكاااادي ات الضااا يب  ادلعمجلاااامت الضااا يب  و  سااااتكوم عمل ااا  اجلبمياااا  للضااا اا   ،االلكااارتوي

 قواظ ل م علال  واب  وقواعد الش يع  اإلسية  .  بتك  فاليمول  يكتلف مو 

باد المجلا  تلاحت اإلشاكمل مت عودل ،اإلسارتات ج   ال قم ا   ا   ا  ةبمشا  علاال عاد  الت ث  ادلبمش  و ظتماج الدكاس   عك ا
باا  ال ااجيت ادلو ااو ة يف  للب اامانت م ق كاا موصااف أيضااموتضا   تضاا  ةلفاامت للب اامانت للم ا ل ةااا بلاام  قواعااد ب اامانت

عيقااامت ةو اااو ة يف وعااام  للهااا  ةلفااامت  -:فدقاعدددمة البيددداانت ،وتوصااا ف  ااا  عل ااا  ةاااا علمصااا  الب ااامانت  ،ادللفااامت
ب ااامانت ةلااف جلااداو   ،ابإلحااداث والوقااماا ال وة اا  يتعلااف ةلااف ادلاااو ف و ةلااف العمااي  ضاا    ااع لكاارتوي  يُ إا رتا اا  
موةاا  ادل اا     يف ادللوبلاام  قواعااد الب اامانت  ةلااف التكاامكي اجلااداو  الضاا يب  ،   م  ااا للمعمجلاا  احلمسااوب   ةثاا     ت ااتاد

وعل لام بلام    -   ةو او ة يف الوقاا الا اها     -للتيل  علال هك  اإلشكمل مت ،أبظواع م ال قمب  يت  كبط م ابجل مت 
  م ااا  اختااامذ الشااا ع   وي  اااا ةاااا  اااو ة اخلااادةمتتكل ااا  ادلاااامز  ل اااع  يف ل، الب ااامانت يف ت اااا قطمعااامت الدولااا  قواعاااد

 وادل     . الض يب   لمص  والتداب  لتعدي  الكواظ  اإل  ا ات

واك  ادلااا ظ اااا علاااال قااادمظاااا التولااا يت    :تك ااا   س مسااامت التمويااا  وكهااام يف دل وظااا  ادلمل ااا  والتاااد ف اللكاااد  و ةك اااما ا
وهدل اكتفدى البند  مبدنح الرتاخديص ورسدم  يف ادل امكل الل ب ا ، االسارتات ج مت ادلتبعا  اكلحت  ،اساتاداةمومو   ادل     

 ؟ادلتبعةاإللكرتونية   اآلليةلمعم  أخرىم لمية وظائف أ احملافظة على سعر الصرفالسياسات الندقمية و 

 ،()هيكددل رأس ادلدددالو ادلدددايل()اذليكددل اجلمظاا  انألي اا   إىلعلااال ادل  اظ اا  واللمااا  التاادق ف و  االزاااي حموللاام ةااا لااي  
لكاا   ،ةااا ة اام ك  الل اا  الاان تتمثاا   يف كأا ادلاام  الااك  و  تااع الدولاا   كل التجمكيااماللاكام ؽلااثيم ة اادك  متوياا  ادل اا

وةاااا ة ااام ك  ، الل ااام انألكابح  ااا  ادلو عااا  هاااك  البلاااو  الثيثااا  تعتاااى متاااويياالحت مز ااامت، ،يشااا    ادل ااا ل يف ظشااامزع
ت ااااا الو اااااا والاااداالوم ادلاتلفاااوم وصااااكو  أ  ادلاااو ع   ااا  ادل ااا ل ةاااا  انألةاااوا  الااان يتلكمهاااام لمك  ااا  وتتمثااا  يف

م أإىل  الدكاسااا  أشااامكتكاااد   ،ادلاااد وعمت علاااال آل ااا  ت ااال   الضاااو و  دلباااملغ ادلد وعااا ا ،اإلساااية  ادلكمك ااا  يف ادل ااامكل 
ماااا اللمح ااا     ،الضاااممم أبظواعاااع ادلاتلفااا  أو لطااامب ادل اااتلد ةاااا ق مااا  االعتمااام   %130 إىلادلباااملغ ادلد وعااا  ت ااا  

  االساتعدا  كل التجمكيامذلاكا  يتطلا   ةاا ادل ا ،يكوم علاال التمويا  اخلامك   التطب ك    صلد أم االعتمم   بدك ع  ب ة
 . سمال  بشك  ة تم  ويكوم ة تعدا للد ا لل اباا ادلو ع  علد الطل أصو    اامم لتو  

كويل ام  ةاا لاي  ظ اب  ةاا واالحت مز امت اللممة ا  الان يات  ت ،د   ة ا ل ل ب ام ادل  ا   كلحت االحت امز  الكامظوي ػلا
فاالحتيداط  اسدتدقطاع جدم  ةدص الدمخل االحتياط  وادلخصص وهنا جيب التفرقة بل االحت مزمت اللممة ا  ) ،انألكابح
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ادل ا ل تطباف سل   است ي  شلتلكمت  ،دلوا    التكلبمت يف انألسعمك يف انألسوا  ادلمل   (،وادلخصص توزيع للمخل
سل ااا  الاااديوم ادلشاااكو    اااكلحت ،م64/73ضدددرائب الدددمخل رقدددم دقدددانون ل ت االسااات ي  ابلياوااا  التلف كيااا مبعاادال
سل ا   ،سل ا  تا   اخلدةا  ،سل   إ م ات سلوي  ة اتوك  ،الض اا  و كم لكمظوم الض اا  ال مبفسل    ،   م

سل اا  ادل اا و مت  ،ةااا ظ ااب  االساات ي  احملااد ة بكاامظوم الضاا اا  %50 صااو اكتفاام  أسااعمك انأل سل اا  ،الكضاام 
إعاام ة تك اا   الكاا ول ابلعملاا  ادلتو اا  عل  اام ادل اا ل لعملاا  انأل لب اا  ةااا لااي  سل اا  هبااو  الكاا ول اب ،ادل ااتوك 
 ادل امعلمت احملل اا سل ا   اكلحت   ،ة ا ل ل ب ام ادل  اا  ةااا قبا   ك شاا ا  العمايت انأل لب ا  ادلعللا و اف أساعم، اخلامك  

 .البمق  يت  تو يع م علال ةا ذل  حف ادللك  و 

انأللا   أو ةاا  لو اااا ةاا الا اباا أو ةاا ادل امكلعا ا -:ه  عبمكة  ةصادر التمويل اخلارج  يف ادلصارف التجاريةو 
الداالااا  ةثااا  ة تبااامت  ااااا اجلمكيااا الو ا ،ادل ااا ل ادل  ااا   ساااوا   مظاااا و اااااا بشااا   أو قااا ول رلدولااا  ب اااع   ماااادة زلاااد 

علاااد الطلااا  ياااد ا ادلبلاااغ   و   ةل ااا   ي اااتلم م البلاااحت ةاااا العماااي الو اااااا ال ،يف الكطمعااامت ادلاتلفااا  يف الدولااا  ادلااو ف 
   .ظ ب  ةا انألكابح الل ف سلوي  يد ا ادل  ل ادلبلغ     اإلسية  يف ادل مكل  ،الفمادة

و ااااا  ، يكددون الددربح دائمددا ةتاحددالائددم الددلي يمفعدده العمدد   وهنددا جيددب علددى ادلصددرف حتدقيددث عائددم أكثددر ةددص الع" 
 ، اام الشاا و  ادلتفااف عل  اام باا  ال بااوم وادل اا لعمااي  وت اا ل ذلاا   ت باامت التااو   و  التااو   ياات   تو اام بطلاا  ةااا ال

علاد  ا  ال صا د و سا  ال باوم و اداو  ال او  واإليادا  كيت كقا  ح امب  وأوتكوم ةدوظ  وة ام   يف  ت ا  التاو   بتام
 لبلااحت ةااا عمياااع ةكمباا  أ اا اام ذلااك متثاا  ادلبااملغ الاان ػل اا  عل  اام ا ةإم الو ااااا اجملمااد ، اارتة  ةل اا  ياات     اام الت ااج  

الواقاا العملا   فا  ، ال تا   إال يف حامالت ةع لا   كا ادل تلدي   اتةا ب ل م لطمابت الضممم و ت  االعتمم  اخلدةمت
لااا أكصاادة ، ادل  اظ اا  إل اكة أو ادلكتاا  الكاامظوي ت اج  يف اجلمظاا  انألي اا  ةااام أ  ح امب ؽلكااا جتم ااد  أبةاا  ةااا اأ

 . اال  أل  

علااال احل ااو   إبةكمظاع ادل اا ل م  ال  مسامت التمويل اا  ادلتبعا  أبالتول ل ا  للدكاساا  أبكقام  ثبوت اا  ةاا لااياللتااماج  لاا 
د  ادل اا ل ادل  اا   سااكف االاتماامم، االحت مز اامت ػلااوبلاام  علااال  ، اا ل ادل  اا   ةااا لااي  اإلكساامل متالتموياا  ةااا ادل
أو ةباااملغ ليااا ل الت اااوي  ةاااا ادل اسااال  يف الااادو  انأل لب ااا   ،للو اااو  علاااال إكسااامل مت ة ااامكل ألااا   إىلوقاااد ػلتااامج 

 م ال تتجامو  هاكا احلاادغلا  علاال ادل امكل أ و ،و ااا حاد ةعا و ، وذلاحت بو اا شا و  دلال  االاتمامم وادل امكل احملل ا 
حاد    اإذا ،ها  الان لاد  ق ما  االاتمامم ادل ا يف "النسبة حيمدها ةصرف ليبيدا ادلركدمي ل حتيداط  الدقدانوينوه  إن "

االحت اامز  الكااامظوي  ااإم  1000000ادل اا ل  اب اارتال أم ق ماا  الو ااااا لااد   %15ة اا ل ل ب اام ادل  اا   الل ااب  
إذا  أةام  ()سلف وقدروضيت  استثممكهم يف انألصو    850000البمق  ق ول ، ه  االلت ا  علال ادل  ل 150000

وظ ااب   500000ةثاام   مظااا الو ااااا  ،لتضاا ف االاتماامم %25 إىلة اا ل ل ب اام ادل  اا   ك ااا ظ ااب  االحت اامز   أكا 
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يف اجلمظاا   الباامق  ساالف وقاا ولو يف اجلمظاا  انألي اا  ةااا ادل  اظ اا   احت مز اامت ظكديا % 100000 20االحت امز  
 انألؽلا ةا ادل  اظ  .

م ظ ااب  حف ةااا لااي  التج باا  العمل اا  ألااو ل  اام و مت التوصا  إ الاان اللتااماج ةااا ادلتمحاا  وانأل لاا  اجملموعاا  الب اامانت  او  يف
م ظ اب  االحت امز  وهاكا ةع ا  نأل  ،الما ول االقت ام ي  االحت امز  الكامظوي يف ة ا ل اجلم وكيا  تضا  اثبتا  يف ت اا

 .وا    احت م مت التموي  ادلوم تتي  وذلحت دلم غل  أ

تكماااا يف تاااو   ال ااا ول  ويف ال ااال م    اإلسااارتات ج  و  ،ادلاااد  الك ااا   علاااال ادل ااامكل التجمكيااا  اساااتاداةمت أو اااع أةااام
 أو  ويتوكاف ذلاحت ةاا عمل ا  االساتادا ة معلمت لدع  عمل   التلم   يف اجملتما الل ا  مذلو  ،الطوي  لك ف ال حب   ادلد 

ي  اجلمظاا  دلااواك  ادل اا ل ةااا لاا  االسااتاداةمت ودلع  اا  أو ااع ،ةاام تاات  ب ااوكة كوت ل اا   ملباام  العمل اامت التشااي ل   الاان 
ظاااع  لماام اكتفعاااا سااا ول   ماااا الوا اا  أ ،ظكديااا  إىلالااان تكااوم ة تبااا  ح ااا  ساا ع  إةكمظ ااا  لويل اام انألؽلااا ةاااا ادل  اظ اا  

 .  بع ا سلمز  االحتفم ا كحب تع  وقلحت انألص  قلحت 

واالستثممك يف سو  انألوكا  ادلمل   يف انألسا   الستثممك ذوانت اخل اظ  وش م ات اأأنألصو   ملك ول ق  ة انأل   و  أةم
 .  لجد أهنم أق  س ول  ولكل م أ ث  كحب   وال لدات

ادلاد  الك ا  اآل ا  م االساتثممك يكاوم يف إ  -:نظدر األوىل وجهتداعمل   التلم   الوزل ا  لاع   وك ادل  ل  يف  ع  أةم
ساا ول   يف  إىلوؽلكاا لوياا  انألصااو   ح ا  تكااوم عمل اا  ادل اامعل  قل لا    كااوم الرت  اا  علااال كحب ا  ةعكولاا   وعماااد  اامل

 .ؽلكا للم  ل ادل معل  يف عمل   التلم    ويكو  ابستثممكات زويل  اآل   وجهة النظر الثانيةو قدك قل   ةا الوقا، 

م ي اااتعد  اامااام  غلااا  أم ادل ااا ل نأل عمل ااا  االساااتثممك ق ااا ة انأل ااا  ةاااا اللمح ااا  العمل ااا  أهااا م ىل أتشااا  الدكاسااا  إ 
عمل امت ادل احبا   ،اإلساية  دلوا    عمل   ال و  ال وة  ةا لي  ت    أذوم اخل اظا  وشا م ات االساتثممك  وادل احبا  

 . توك  يف ةلت ف الش  ق م  ةختف   اخل ما   ةا لي  ل     أ ت    بشك   ب  يف اإلسية  

 ،شا  ا  72  بااااااتكادك  أ ةضمعف  االستثممك   ة    رت دة سبا سلوات  ستثممك ق   انأل    دلاال يفعمل مت ادل احب   
لتموياا  هاو كأا ادلاام  واالحت مز امت الاان يات  تبع ضاا م إم أها  ة ام ك ا هاك  ها   ةلم ااك االساتثممك ةااا اللمح ا  الواقع اا 

ل يف ةوا  ااا  حت مز ااامت الثمظويااا  لااا  الاااد م  الثااامي للم ااا  اال ،قمظوظ ااا  لاااد  ة ااا ل ل ب ااام ادل  ااا   احت مز اامت :-إىل
 . وال ووابت الش  ي  للم تبمتاخل ما  

الان ةفم هام  ال ا ول  آل ا لف ا  العمل ا   االقت ام ي   تن اد الدكاسا  ،اسرتات ج    ادل مكل يف ادلد  الطوي   لك ف ال حب  
م هااك  العمل اا  تشاا  إىل أ ولكااا الدكاساا  الداكساا ، بعاا كااف ال حب اا  ولاا ف العكااف  ماام ياا   الاان لم ال اا ول  هاا  أ

إم ت ااا العمل اامت اللكدياا  الاان  ، ماام هاا  قااواظ  االلاام  انألوكوي إةكمظ اا  تااو   ال اا ول  علااال قااواظ  ت اامعد إىللتاامج 
 اامكل لااتفف اجل اامت العمةاا  حب اامابت لااد  ادلم ا لااي  ادل اامكل التجمكياا ، و اا وكة أتاات  ةاا $10000ت يااد عااا 
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يف عمل امت  ا  م هلم  ق اوك وأ إم ت ا اجل مت العمة  ل ف ذلم إيداعمت ظكدي  إىلشمكة اإل غل احملل   إليم  الديا العم ، 
 . ال تت  ةا لي  ادل مكلو اجلبمي   يف ت ا الكطمعمت 

 ااب    و  ف اا االحرتا ياا  يف ادل اامكل الل ب اا  إ اكة اخل ااو  وال ااية     مساا لتااماج التول ل اا  اخلمصاا  بل  ماام يتعلااف اب أةاام
 الاان لدكاساا  سااجلا بعاا  ادليحماامتم اأ إىل  اإلشاامكةغلا  :  اادل  ادلتياا  التاامبا  ااما االحاارتا ات انألو ام  ادلمل اا  

 ، ااام يف  اا  و ااو  ل ااو  ةتوسااط  انأل اا  ول ااو  احتممل اا  ادلمل اا   انألو اام علااال ادل اا ل  ااب  ح اامان ي ااع  أ
 و  العااامت  ةااا أمعلااال الاا     إ اكة اخل ااو  أو احملفماا  االساااتثممكي  ولاا ف علااال   اا  علااال انألصااو مل  مساا  التكل دياا  ت   

  ب ع اام نأل اا ا  ابإلةكاامم حلمةاا  شا م ة اإلياادا يف ال اامبف ت يكا ،اسااتعمم  شا م ات اإلياادا  التفمو اا   تادلتطاوك باادأ
م اا  أو أ ثاا  لشاا  مت  ابلك ماا  اال  ااع وتباام   ،لتباام   الشاا م ات اثظااو إبظشاام  سااو   إاللطاا ل اثلاا  يف سااو  ةلمماا  

 كاا  علااال ادل اا ل قبااو   ، ااب  لااد  ادل اا ل أةااوا  قمبلاا  ل قاا ال ت ،للوكوةاامت احملل اا  وحكوةاامت عمدل اا  باا ة أو 
 .  "أمهيةوتعترب شهادات اإليماع أكثر أنواع اخلصوم  "د   سو  الطل  علال انألةوا  الكمبل  ل ق الال ع  الك  ػل

وه كااا  ادللم  ااا  يف قطااام    كل التجمكيااامعديااادة ختااا  صاااو  ادل اااظتاااماج  ااامل    إل اكة اخل اااو أم  إىل تشااا  الدكاسااا 
إةكمظ ااا  ادل اا ل علاااال  وةااا ادلتعااامكل عل ااع، ادل اامكل ادل   يااا ل ااا  ال  مساا  اللكديااا  الاان تتبع ااام ادل اامكل والتموياا  و مع

،  تعط ااع الكاادكة علااال اسااتك اك ة ااتو  التموياا  بشااك  عاام  ،ادللم  اا  للو ااو  علااال أةااوا  ةااا ال ااو   ادلمل اا  واللكدياا 
وابللت جاا  ؽلكااا شاا ا   ،عااا ز يااف شاا ا  انألةااوا كة الو ااااا م يكباا  بااد ا ال ااع  الااك  يعااول ل ااموي ااتط ا ادل اا ل أ

لكاااا ول زويلاااا  انأل اااا  و   ة   ة ااااتو  االحت مز اااامت الثمظوياااا  و   ة امكل ختفحتاااام تكلفت اااام جتعاااا  ادل ااااال اااا ول  إال أ
 .ادلامز 

هام إ ا ا  تكاومي  ق اف لت ث  إم اغلمب مت وسلب مت إ اكة اخل و  وال ية  االحرتا ي  يف ادل مكل الل ب   جتع  ةا ال اع  
 مااثي تكااو  ادل اامكل هااك   ،يف ة حلاا  التطااوكم س مساامت إ اكة اخل ااو  ال تاا ا  أ إىل ضااي  ،علااال صااو  اللماام  ادل اا يف

انأل   ب   ة استاداة م نألسعمك الفماادة العماما  علاال الكا ول لاتييف لطا  تكلبامت ساع  الفماادة علاال و ااع ام وانألةاوا  
 .ادلكرت  

ادل اامكل الل ب اا  يف  كااد وا  ااا  علااال ادلنس اامت ادلمل اا  الل ب اا   (19 –) كوفيددم   اا وا  ااوكوان أ ةاا ةاام ؼلاا  أتثاا  
 وا  اوكوان  اأ ةا   كاد أحادثا  ، 2011لي ال انألك   شلم ش دتع ة علت م ي  أشد حدحت اقالوقا ال اها ا ط اابت 
 إىلوةاا أسابو   مز م  وم سامبف إظاكاكالعمدل ا  أم أوقفاا ظشا ليقت م  تذلحت أظع ت ي بف  صدة  ذات زمبا سلتلف،

وللااا  اا  ادلطاامع  والفلاام   وادلطاامكات ةااا  لعمملاا   كاادت و ماف اام وة اادك  لل اام،آلاا ، صلااد أم أعاادا ا  باا ة ةااا ا
 كوا هم. 

ةاا احتمامالت   اوك حامالت  -يف الوقا ال اها ةاا ل اما   م حا  يف الادل   عمم يعمي ادل ت لكوم وةنس مت انأل
لتوقاف عاا سادا  الاديوم أةا ا ا وتت ايد حمل م الضايو  علاال اللمام  ادل ا يف وأصاب  ا     حامالت ،إ يا واسع  اللطم 
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ة ادل  اظ ا  ادلا  ا     ، ع ا  ةاميل إىل انألظشاط تع ل الكطم  ادلميل ةا توقف بعا   إىلوتش  توقعمت  ث ة  وش كم،
 .  اخلط   حب الط   لو  ةا ادلكم  ة علالالعم  بشك   د  علال ل   أو م  اجل  م يت ويتوقا أ ،لكطم  ال و 

 سا  عما  ادلكمصا  ممفا وا  كالاب ا ادلت ث ة ةم تود ت يف قدكاوم التشي ل   يف انأللةوا    ادل مكل  إىل جتدك اإلشمكة
 يكااملإ ،اجللوب اا ةااا ادللطكاا  الي ب اا  و اإللكرتوظ اا  لدةاا  ادلكمصاا   إيكااملح اا  مت  ،ادلتضاا كة انألظمماا ةااا باا  اإللكرتوظ اا  

كتفاام  سااع   كاامم ا ،ابلتوااوييت ادلمل اا  يف ة اامكل ادللطكاا  الشاا ق  ادل اا     ادلتا  اا  لموةاا  ةلموةاا  ادل  اا  الااوزين وادل
 .اإللكرتوظ  يكمل لدةمت ادلكمص  إلالتداع مت   ماةا  انأل لب  العمل  

لعماا  وا   ادل وظاا  يف إ اكة اخل ااو  اكة اخل ااو  وال ااية  االحرتا ياا  يف ادل اامكل الل ب اا  تااولحت إلادلكرتحاا    مااا باا  احللااو 
س مس  ال ية  عاا ز ياف    ة  إبتبم وذلحت  التعمة  بشفم    ةا العم   إىل ال ع و  ،ق م  انألصو  تاف   ةاالعلال 

  ادل تمدة ةاا ادلمل ا  يتطل  تكدمي إيضمحمت ة بك  حو    ف   ق م  البلو  واجل مت التلم م   مبعمجل  التداب ،الشفم   
التو ااع ضلااو ادلعاامةيت ولاا  لتكاادمي ال ااية  االحرتا ياا  و بمشاا ة زلمتكاادمي إعفاام ات ال اادا  ادلنقتاا ، والتوااوييت ادلالعمةاا ، 
  ةاااا    ة الثيااا ات انألةل ااا  ظرتظاااا ةاااا التواااوحت ادلمل ااا  عاااى اذلااامتف احملماااو  واإل التواااوييت و اااكلحت اإللكرتوظ ااا ،البلك ااا  

 ادلميل. اجلم  يف للف االستك اك ال ع و  ،وةعدالت الك صل 

اللتااماج ةااا واقااا الدكاساا  ا  كااد  لحتاا ،اإللكرتوظ اا      يف ل ب اام ولوذلاام ضلااو ال اا اإلسااية  ادل اا      اإلساارتات ج  عااا  أةاام
ادلمل ا   سالم  ادلنس امت، تتطلا  أإسية   اإللكرتوظ   كقم   ةنس مت إىل  ةا ةنس مت ةمل   تكل دي  ووحت لتوا ،احلمل  

 إمتاااام يف  اإل اااا ا اتظشااااط  ادلتبعااا  وةااااا مث اختاااامذ انأل كاساااا  و  ، كاسااا  ةلك اااا   ادلنس اااامت ،ةاااا  اكساااا  اللااااواح  اإل اكياااا 
وال قمبا  واللاواا   تعادي  احت امب الضا اا  -:ةثا  ،عمل مت التوو  ولك ف اذلدل ةا لي  تعادي  الكاواظ  الو اع  

ساااو   إظشااام  يتطلااا  اإلساااية  ادل ااا      اإلسااارتات ج  صلااامح وإل، ادل ااا     التكل ديااا   اااما الضاااواب  و الك اااو  الشااا ع  
تتممشااال ةااا ادلعاامي  لأظشااطت م تياا  كقملاا  ادل اامكل و  م ذلااحت يتطلاا   كاساا    ف اا  أ علااال الاا    ةااا ،سااية ة اا يف إ
البادي  الشاا ع  للم اامكل التكل دياا   بت ساا فإبعاادا  و   اآليددويف() اإلساية    احملمسااب آل اا   ف اا  تطب اف  كاساا   الشا ع   و 
زلاد ة ادل احا  اإللكرتوظ ا   انألظمما  ياف لطا  اسارتات ج   للتواو  ضلاو عاا زوذلحت  ،اإلسية  تع ل ابدل مكل وه  ةم 

تادكج لل الي ة  لتادكي  العامةل  تع ا  أو تشاك   ه ئا  للفتاو  وال قمبا  الشا ع  اخلط   ، وإعدا للتل  ف ب  ادلنس مت
 .الف   والتطب ف ضلو

 انألظمما ةعما   أم ،اإلساية  ادل امكل تواو  ضلاو ال ةا لاي  ال انا  ادلطا وح حاو  اسارتات ج    الدكاس يف  كد ثبا 
ادلتبعاا  يف حفااف   اإلساارتات ج   ااكلحت  ،تعمةيوااميف     أبحكاام  الشاا يع اامةي  م  ت تلتاا   الت اةاا اإلسااية  اللوا ااك    و   ادل اا

 بفواااااادرتا ااا   س مساااامت  اااممظ ع اق التكل ديااا  س مساااامت ادل ااامكل نألم ذلاااحتانألحكااام  الشاااا ع   ادلتبعااا  و اللكاااو  ختاااملف 
  ااا   بك مااا  الاااديا ةئويااا  زلاااد ة ة ااابكم ةاااا البلاااحت ادل بعمل ااا  اقااارتال وعل ااا  بل اااب  ادل ااا ل ي اااتثم  أممبعااا   ،ة ااا    

يكاوم و  ،كأممل ا  أكابحام  تعتاى  الكا ول إغلمي ػلد  ة بكم  علال ادلادل ات و  اللكد علال شك  عماد إ مكةأ   ،الدقرض()
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 مام هاو يف س مسامت ادل امكل   عطام   ألكا و ادلديا ال ة    الش يحت  أوالش ع  هو ة    الدااا  ة    ادل  ل الكمظوي و 
 تكو   بع انألش م .ةك ما و هو ةع مك  وإظلمم اللكد ل ف سلع   مدلم  ال يلد ادلم  ، وأانتةمانألس مسمت  إبتبمعع اإلسية  

   ادل اامكل التكل ديااا   فاا و ااف قمعاادة الياال  ابلياا  ، ااتو      اام العماا  بط يكاا  شاا ع   يالاا ب  ل اا  اسااتوكم  ملعماا  آ 
م االحتفام   ابللكاو  يف إ ،لفماادةاباحملم ما  علاال اللكاو   ةام تعا ل ب  مسا  وهاك  ياا  إىلةاا ةضامكب     ام  يتواو  ادلام 
انألةااوا  لااكلحت يلبياا  تكل اا  هااك   %2.5يااد ا عل  اام ادل اال    اامة  أميشااك  تكلفاا  يشاارت   اإلسااية اللماام  ادلااميل 

الفجااوة باا  اليااين عدالاا  التو يااا وتكلاا    لتوك اافل ات د ملتلم اا  االقت اام ي  تكااوم بتو  ااع ادلاا ،لكاا  ال أت ل اام ال  اامة
 .اإللكرتوظ  ظا ابل     إذا قوك  اإلسية   انألظمم يف ةعدالت العماد يف  ماكتفمع س وكفوهكا ، والفك 

 أبمعلماام ادلديلاا  ةااا قباا  البلااحت ادل اا يف، واك  الفوااااد ادل اا     الداالاا  و  اا أسااماةبل اا  علااال  إي ا اواام مل اا    التكل دياا  
 م حمالت ال وا  والك ام  و م ا  العا ل والطلا  لللكاو ، عواة   ث ة    ال ب  واخل مكة أعللسع  الفمادة يتود  ظت ج  

نس امت ادلمل ا  وادلضاامكابت يف البوكصا ، وانألها  ةااا  ا  هااكا وقاواظ  الدولا  وادل اام  الشا ا   نألصاومب ادل اامكل وادل
 .الفمادة يف ادل مكل الل ب   يف ل ب م ،ال ع  العمدل  للفمادة

مت العما  أحاد ةعوقا امم  ابب ال  امة علاالك مقت ااةبادأ التكم ا   و  إعلام و  ،دأ ادلشمك   يف ال ب  واخل مكةةب إكسم عد   
 ،ابللكاو  اى عمااد عاا ز ياف ادلتام  ة لك اف أالوسامز  و   إبسارتات ج  تعما  ال الاا   ا   ،اإلسية   آل   ادلمل   ادل     

حملم ما  علاال ادلعامي  البلك ا   وانألعا ال ادل ا     علال اةا  وه  ت س مست م  اإلسية  التكل دي  و  انألظمم ولكا تتفف  
 .ال  ول  تو  علال احلفم  و 

 ال ااا    الااان توا ااع والت دياادات ادلشااام  ةاااا  ااما ُصاالفا و الدكاساا  ادل داظ ااا  احلمل اا   أثبتت ااامالاان  ةااا باا  ادلع كااامتو 
الاك   ةبدأ اللضول يف إثبامت اإليا ا اتوتطب ف     عا  الك وكو احملمس  اظعدا  االستكي  ادلميل و  :ل ب ميف  اإلسية  
هاا  ي اال  ةباادأ  انألساائل  ادلتمحاا  للدكاساا  اامم ةااا باا   ح اا  ،اإلسااية   هاا  تطب كاامت ال  مساا  احملمسااب  يعتااى ةااا أ

ساا  يكااوم مبكمظاا  س مأبظااع تطب ااف   ااد و تتفااف  اإل اامابت ةااا % 30  كمظااا  اإلسااية  اللضااول للتطب ااف يف البلااو  
ت تادكج يف س مسا  ادل ا ل   مظا يف  وهنام   اإلشكمل   لكاكة االحت م  للم تكب  و بض و ع  يُ  وؽلكا أم احلككاحل ط  و 
اساتبعم    اكلحت  كاسا   ا  و  إىللتامج  ة اتودث  أظمما هنام أبُل ا ظتماج م التول ل   علاال  الب مانتأ ل    و  ،حمل م
اإلياااا ا ات  ثباااامتتوسااااا يف إال إغلاااامي يفم يكااااوم  لااااع  وك أ تطب ااااف ةباااادأ اللضااااولو احملمساااا   االسااااتكي  ادلااااميل و أتثاااا  

 واللفكمت العموة  .

أ  ياا اس  الان  ف  الدك  ،ال قمب  الش ع    عف  وك ه  تظشم  ال     اإلسية   يف ل ب م  ةا ادلشكيت الن تعو 
 ادل اا يف انأل ا مي  وكهام يف تكااو  ااداق ت م و ةااد  ةه ئا   ال قمباا   الشا ع    و  وك   اامم يف ساا م   ،  وع امعلاال ادل اامكل و 

ابلال  علااال االلتاا ا   تاقت اا   وإظلاامةتا  ا   إ اكة    اام ال تو ااد ةااا ادل امكل % 66 أمتباا    ةاا اللمح اا  الشا ع  
ة ااا ل ،  ماااثي يف تطب كاااعذلااام الكااادكة علاااال تفع اا  الااال  و  الت مصااا   وم و اااو  ه ئااا  كقمبااا  شاا ع    ،أبحكاام  الشااا يع 
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س امت ادلمل اا  ن ادل   ال قمبا  العل اام علاال ادل اامكل و ة اا  تضا  علمصاا  شا ع   وقمظوظ ا  و الوحادة ال تو اد ه ئاا  عل ام شاا ع   
البااداا   إغلاام  أو ،و قواعاادهم اإلسااية  الشاا يع   نألحكاام  للتوكااف ةااا ةشاا وع   ةعمةيواام و كاام   ،الشاا  مت االسااتثممكي و 

ادل ا ل  عمام نأل التكاومي وم الكدكة علاال الضاب  و  ادلعمةيت ويع ل استف مكاوم علال جلمم لمك   جُتما  وإظلم الش ع  
 .  عمل متعو 

دة أعل ام: ةمه ا  ح ا  ياى  هاكا االلاتيل يف ظاواح  عديا، آلا  إىل ؼلتلاف ةاا ة ا لمبا  الشا ع    اكلحت تطب اف ال ق
ةشام    أبا  ت اللتاماج و  ،ادل م  ادلو لا  إل  ام ،إل اة   ق اكاوم ،استكيذلم اإل اك  وادلميل ،شكل م وتكويل م ،ال قمب  الش ع  

 أعمااام يف  اإل اكةتااادل  بعااا  رلاااملف و  ،ةاااا ب ل ااام ظكااا  الكفااام ات الشااا ع   ادلتا  ااا  يف اجملااامالت ادل ااا     ألااا  
عاد  تطامبف تكامكي  ال قمبا  الشا ع   ةاا ةبام ئ الشا يع   ، وك ه ئ  ال قمب  الش ع   وق   عمل م علال الفتاو  لج   ،اذل ئ 

 اإلسااية  شلاام ياانث  علااال تكااد  ادل اامكل  ،بتكااو  ابلتاادق ف الشاا ع  ادلطلااو  ال ت ال قمباا  الشاا ع  بعاا  ه اا  ،اإلسااية  
 . كداهنم ةعمي  اللجمح إىل ابإل م   ،وكحب ت م

   ةددددداخل

بعاا  ادلعوقاامت  كصااد  عااا أسااف ت ،زلاا  الدكاساا الاان  مظااا  ت ال اامبك  الاان أ  يااا علااال البلااو ةااا لااي  التولاا ي
، وذلاااحت لعاااد  الضاااواب  الفك  ااا  تطب اااف جتااامو  عاااا أوو  العكاا يف تباااين بعااا  ادلتبعااا   مظاااا يف ال  مسااامتساااوا    اذل كل اا 

  اامب قضاا   التاام ،  عاامةيت ادلمل اا  ولك اف االسااتكي  ااب  ادل ،تطب ك اام   ابدلعاامي  والكااواظ  الشاا ع   وآل ا  ااالدكايا  الكم 
ابالحتفام  بل اب  ةاا و ااع ام  اللكديا ةاا  مظا  ال الطمت  اإلساية  إلا ا  الفا و  احلي  واحل ا  يف ادلنس مت ادلمل ا  و 

تطب ااف ادلعاامي   ة كمظ ك اا  التوااد ت الاان توا   اام ادل اامكل اللب باا  ا  ااماةاا، يف البلااو  ادل   ياا  وياات    ااا  مااادة عل اام
 .والتدق ف الش ع  ل   ه ئ  ال قمب  ه ك يف     عف ةا االلت ا  ابلكواعد وادلعمي  ادل      العمدل  الش ع   

ةااااا  اااات  التكل دياااا  بكاااا  أصاااالم  م  اآلل اااا ف و ااااماالمتاااامكا أظشااااطت م ةااااا لااااي  ل ب اااام يف  اإلسااااية  ادل اااا      انألظمماااا 
 اااكلحت العمل ااامت و  انأللااا  ،ادلمل ااا  ادل ااا      دةمتاخلاااياااداعمت، العماااوالت  والتواااوييت و احل ااامابت اجلمكيااا  وقباااو  اإل
ادل ا ل  ال يعتاىكلحت يف كأمم  الش  مت  ابلتميل وال لمع  وال كاع  والعكمك  وادل معل   التمويل   يف الكطم  التجمك  

 عااا النألاو  ع ختضاااا للمعااامي أعمملااا  ااا حت نألم وذلاااحت   فع أبظاااع ة ااا ل إساااية وال ؽلكاااا ت ااالشااامةي  اإلساااية  ة ااا  م 
يف تطب اف اللمام  لل   إىل أ  ع  ادللتجمت ادل مكل علال ب ق وك بع و د  و و  ةل ج   اثبت  ع، تكل دي ال      ادل

 .مكل يف لك ف ظمم  ةميل إسية عج  ادل  إىل أ   بملتميل ، ل ب ماإلسية  يف ادلميل 

 و ياتددددتدددال

لمعاااامي  ل وإلضاااامع ماحلديثاااا  ادلا  اااا  للعمل اااامت ادلمل اااا   ال قم اااا  تبااااين التكلولو  اااام عل اااا  أبتوصاااا  الدكاساااا   .1
 .اإلسية  والضواب  الش ع   
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لك اام ة ادلعامي  الشا ع   و للضااواب   واةتثمذلام  اإللكرتوظ اا  وأته ل ام انألظمما تادكي  الكاوا ك البشا ي  علااال تطب اف  .2
 ادلعمص ة. االكتكم  مب تو  اخلدةمتو بع  لل ولاو  اإلسية  العم  ادل  يف

 مظااا  ادلتا  اااا  ابلفكاااع والشاااا يع   إىلأم تشاااام     جااا  ،يف ه كل اااا  ه ئااا  ال قمباااا  الشااا ع   اللمااا  إعااام ة .3
 .والشنوم االقت م ي  واإل اكي  ،اإلسية  ادلنس مت ادلمل    كلحت ةتا    يف رلم    ،والكمظوم

ت الفتاو  ه ا  ويتواد   وك ،ل ب اميف ت ا ادلنس مت ادلمل ا  يف  اإلسية    وكة و و  ةعمي  ةوحدة للفتمو   .4
 .عمي  ادلتفف عل  م  ول م  ةا ادلمتش  ادلعمةيت ابلبلو  علال ةد  

 واعتماام ات زلمسااب   ولطاامابت  اااممظ ع متااوييت و حااواالت، اخلاادةمت ادل اا     ةااا أو اإل اا ا اتتك  ااف  .5
 دلعمي  الش ع  .او  اإلسية  ادلعمي  احملمسب   و ف ةتطلبمت  ،...اخلو

 إكهمصاامتدل اامكل الل ب اا  ةااا ابللااا وج    ،حااإ إعاام ة ه كلت اام م ة كملاا  بعاا  الاالم  ادل اا     أويتعاا  إعاا .6
  وكوان.  أ ة     وا

 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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 (.1  ) -، )اجمللد انألو ( واالقتصادية

 أسددداةة للنشدددر  )عمدددان: دارالطبعااا  الثمظ ااا   ،البلاااو  التجمكيااا  و الت اااويف ادل ااا يف(،  2009)   سددداةرجلدددمة
 . والتوزيع(

  اا  االقت اام  والعلااو  ال  مساا  ، :  لرللددة االقتصدداد والتجددارة ( 2014) حسددل فدد اد ادلهددميخالددم  علدد  و 
 .  146 -176،  ةد  توا ف الكواا  ادلمل   للم مكل التجمكي  الل ب  ، ال ابا،العد  ال م ا(اجمللد )
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 ةاااد  إةكمظ ااا  : التطب ااافالبلاااو  اإلساااية   بااا  اللم يااا  و  ،رسدددالة دكتدددورة(،  2007) الشدددكري  علددد  دمحم
. ادللددد  سدددعودجاةعدددة ، : ةشاااوكات  ل ااا  الشااا ع  تطب اااف ظلاااوذج ادل ااامكل اإلساااية   علاااال ادل ااامكل الل ب ااا 

 .ال  ل
  اإلسكنمرية: المار اجلاةعية(. ، الطبع  الثمظ  ، تلم   وإ اكة البلو  ،(م2008جابر ) عاطف( 
 لاو  ادل امكل التكل ديا  للعما  و اف أحكام  الشا يع  اإلساية     تاوكا كسامل    (م2009  يمن )العطيات  :

   اجلاةعة األردنية(.عمان:   ) كاس  لب مم ةد  أةكمظ   التطب ف يف انألك م
  نألسااف اللم ياا  والتطب كاامت ا:ادل اامكل اإلساية    ( م2004حسددل دمحم احددان)زلمدود  حسددل الددوادي  و

 دار ادلسرية للنشر والتوزيع والطباعة(. )عمان:، ، الطبع  الثملث العمل  
 ل ب ام ضلاو ال ا    لاو  ادل امكل التكل ديا  يف ، (م 2010) ل  أبو محرية و نوري دمحم اسويسد ةصطفى  ع

ورقدددة ةدقمةدددة دلددد شمر اخلدددمةات ادلاليدددة ،  اكسااا  تطب ك ااا  علاااال ة ااا يف اجلم وكيااا  والتجااامكة والتلم ااا  :اإلساااية  
 اإلس ةية الثاين.

  ( م2016ةوسددددى   أمحددددم عبددددمي)   كساااامل  ادلم  اااات  ةتطلباااامت لوياااا  ادل اااامكل التكل دياااا  إيل ادل اااامكل
هيم )إنمونيسددديا: جاةعدددة  ةدددوالان ةالددد  إبدددرا،  كاسااا  ة داظ ااا  علاااال ة ااا ل اجلم وكيااا  : اإلساااية   يف ل ب ااام

 .  (اإلس ةية احلكوةية مبال انج
  ةنشورات أكادكية المراسات العليا طرابلس: ةكدة  يف ادلنس مت ادلمل   ( م2009وهيب ) ة يم. 
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