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دددددددددى      
ا
راضدددددددددت  ل

ذ هدددددددددذ  الد 
ا
ف كُددددددددداص وطدددددددددب ومؤشدددددددددزاث الزبحُدددددددددت فدددددددددي ظدددددددددل اضدددددددددخحدار الخددددددددددماث اإلاطدددددددددزفُت هددددددددددا

عدددددددٌى عل  دددددددا فدددددددي ؤلالىتروهُدددددددت علدددددددى مطدددددددزف الخجدددددددارة والخىمُدددددددت بمدًىدددددددت بىغددددددداسي فدددددددي لُبُدددددددا.   ٌ وألجدددددددل ججمُدددددددع بُاهددددددداث 

جُحددددددددذ وكددددددددذ  جددددددددزاء الدراضددددددددت, الدراضددددددددت, جددددددددم 
 
جحلُددددددددل اللددددددددىا م اإلاالُددددددددت للمطددددددددزف  إددددددددز ار،عددددددددت ضددددددددىىاث مالُددددددددت أ

وهدددددددذلً حطدددددددا  وطدددددددب الزبحُدددددددت, وجحلُدددددددل الخددددددددماث ؤلالىتروهُدددددددت إلاطدددددددزف الخجدددددددارة والخىمُدددددددت إدددددددالٌ الطدددددددىىاث 

أن مطددددددددددددزف الخجددددددددددددارة والخىمُددددددددددددت كددددددددددددام بخلدددددددددددددًم واضددددددددددددخحدار إدددددددددددددماث ومددددددددددددً أهددددددددددددم هخددددددددددددا   الدراضددددددددددددت  اإلاخاحددددددددددددت.

 مددددددددً إددددددددالٌ اللددددددددىا م اإلاالُددددددددت ال ددددددددي جددددددددم جحلُلهددددددددا. وكددددددددد اإخخمددددددددذ 
ت
 لىتروهُددددددددت, وأن هددددددددذ  الىخددددددددا   جددددددددم دعمهددددددددا أًػددددددددا

الدراضدددددددددت هخا جهدددددددددا بنزبددددددددداث وجدددددددددىد عالكدددددددددت بدددددددددين جلددددددددددًم واضدددددددددخحدار الخددددددددددماث ؤلالىتروهُدددددددددت وجحلُدددددددددم اإلاطدددددددددزف 

, والعا د على اإلالىُت, وهامش ضافي الزبح.  للزبحُت مً إالٌ العا د على ألاضٌى
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Abstract 
    This study aimed to measure profitability ratios and indicators in light of the development of 

electronic banking services on the Trade and Development Bank in Benghazi, Libya. In order to 

collect reliable data in the study, the bank’s financial statements for the last four financial years were 

analysed at the time of conducting the study, as well as calculating profitability ratios, and analysing 

the electronic services of the Trade and Development Bank during the available years. One of the 

most important results of the study is that the Bank of Commerce and Development has provided 

and developed electronic services, and these results were also supported by the financial statements 

that were analysed. The study concluded its results by proving the existence of a relationship 

between the provision and development of electronic services and the bank's profitability through 

return on assets, return on ownership, and net profit margin. 
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 1.املقدمة:

شدددددددددددددددددهد العدددددددددددددددددالم  جطدددددددددددددددددىر هبيدددددددددددددددددر فدددددددددددددددددي مجددددددددددددددددداٌ جىىىلىجُدددددددددددددددددا الاجطدددددددددددددددددا ث      

واإلاعلىمددددددددددددددداث, فلضدددددددددددددددبح مدددددددددددددددً الطدددددددددددددددهل علدددددددددددددددى أي  دددددددددددددددخظ حدددددددددددددددٌى العدددددددددددددددالم 

هدددددددددددددى  مدددددددددددددً اإلاعلىمددددددددددددداث ال دددددددددددددي ًحخاجهدددددددددددددا, دون العىدددددددددددددداء  أيالحطدددددددددددددٌى علدددددددددددددى 

و،طدددددددددزعت وضدددددددددهىلت, حُدددددددددو  بدددددددددزسث أهمُددددددددده الخددددددددددماث الالىتروهُدددددددددت فدددددددددي ظدددددددددل 

ال ددددددي ضددددددهلذ علددددددى العمددددددالء هددددددذ  الخغيددددددراث مددددددً إددددددالٌ العدًددددددد مددددددً اللىددددددىاث 

 هجددددددددددداس معدددددددددددامال  م, وساد الاهخمدددددددددددام بجدددددددددددىد  الخددددددددددددماث الالىتروهُدددددددددددت ضدددددددددددىاء 

للمطددددددددددددزف أو للعمُدددددددددددددل, وددددددددددددىن العمُدددددددددددددل ألاداء الفعالددددددددددددت إلاعزفددددددددددددده وجحطدددددددددددددين 

 مطخىي الخدماث اإلالدمت واإلاخىكعت.

عددددددددد الدددددددددفع الالىترووددددددددي أحددددددددد أهدددددددددم اإلايىهدددددددداث الخجددددددددارة الالىتروهُددددددددت إلادددددددددا       َو

ًحللددددددددده مدددددددددً مشاًدددددددددا مخعدددددددددددة هطدددددددددهىلت الاضدددددددددخ دام, والامدددددددددان مدددددددددً الطدددددددددزكت 

والػددددددددددُا , وضددددددددددزعت  جمددددددددددام اإلاعددددددددددامالث وهددددددددددذلً ٌطدددددددددداهم   دددددددددديل فعدددددددددداٌ فددددددددددي 

 ضداد جيالُف العدًد مً الخدماث الخاضت والعامت. 

لىترووددددددي فددددددي لُبُددددددا بداًددددددت الالفُددددددت الثالثددددددت, وكددددددد ظهددددددزث وضددددددا ل الدددددددفع الا     

ددددددددددددادة أسمددددددددددددت الطددددددددددددُىلت  دددددددددددان اضددددددددددددخ دامها غددددددددددددعُف ومددددددددددددع ظهددددددددددددىر وٍس ولىددددددددددددً ود

ددددددددددادة  غددددددددددغ   م2014الىلدًددددددددددت فددددددددددي اللطددددددددددا  اإلاطددددددددددزفي فددددددددددي أواإددددددددددز عددددددددددام  , وٍس

طلددددددددب الطددددددددُىلت علددددددددى اإلاطددددددددارف, وكلددددددددت الىدا ددددددددع ال ددددددددي حغط  ددددددددا, بدددددددددا أهد ددددددددار 

 ير هحل لهذ  اإلا اول.وضا ل الدفع الالىتروهُت في لُبُا   يل هب

 . مشكلة الدراسة:2

شددددددددددددددهد اللطددددددددددددددا  اإلاطددددددددددددددزفي جطددددددددددددددىرا جىىىلددددددددددددددى ي مدطددددددددددددددار  وملحددددددددددددددى  فددددددددددددددي      

الطدددددددددىىاث ألاإيدددددددددرة, ممدددددددددا أدي  لدددددددددى اضدددددددددخ دام  عدددددددددؼ الخددددددددددماث اإلاطدددددددددزفُت 

ؤلالىتروهُدددددددددت, واضدددددددددخ دام هدددددددددزوث الا خمدددددددددان واإلاطدددددددددارف ؤلالىتروهُدددددددددت, حُدددددددددو 

ىددددددددددددددان حطددددددددددددددار  فددددددددددددددي اضددددددددددددددخ دام وضددددددددددددددا ل الدددددددددددددددفع ؤلا دددددددددددددان ه  لىتروهُددددددددددددددت بددددددددددددددين ود

اإلاطددددددارف, وحلددددددً لخحلُددددددم اهبددددددر كدددددددر مددددددً الزبحُددددددت, ممددددددا أدي حلددددددً الخطددددددىر 

 لدددددددى الطدددددددزعت والدكدددددددت فدددددددي أهجددددددداس اإلاعدددددددامالث اإلاطدددددددزفُت, وج فدددددددُؼ جيالُفهدددددددا 

ددددددادة هفاء  ددددددا, وهمددددددا لددددددىحو وجددددددىد جبدددددداًً بددددددين مطددددددخىي جددددددىدة الخدددددددماث  وٍس

 للدراضددددددددداث الطددددددددددابلت 
ت
جددددددددددم ال دددددددددي جلدددددددددددمها اإلاؤضطددددددددداث اإلاطددددددددددزفُت, واضدددددددددددىادا

دددددددادة فدددددددي اربدددددددا  ضدددددددُاغت م ددددددديلت الدراضدددددددت فدددددددي الدطددددددداٌ  الخدددددددالي:  هدددددددل هىدددددددان ٍس

مطددددددزف الخجددددددارة والخىمُدددددددت بمدًىددددددت بىغددددددداسي مددددددً جدددددددزاء اضددددددخحدار إددددددددماث 

 الىتروهُت جدًدة؟.

 . الاطار النظري للدراسة:3

 . مفهوم وسائل الدفع الالكتروني:3.1

ز عمددددددددل       أضددددددددهم الخلدددددددددم اإلاطددددددددخمز فددددددددي مجدددددددداٌ جلىُددددددددت اإلاعلىمدددددددداث فددددددددي جطددددددددٍى

اإلاؤضطددددددداث اإلاطدددددددزفُت, وهدددددددذلً الطدددددددزعت فدددددددي جلددددددددًم الخددددددددماث اإلاطدددددددزفُت, 

حُدددددددددو واهدددددددددذ الخجدددددددددارة الالىتروهُدددددددددت أحدددددددددد أهدددددددددم أضدددددددددبا  اضدددددددددخ دام وضدددددددددا ل 

الددددددددفع الالىتروهُدددددددت, حُدددددددو اهخلدددددددل اإلاطدددددددزف مدددددددً اضدددددددخ دام وضدددددددا ل الددددددددفع 

ام وضددددددددددددا ل الدددددددددددددفع الالىتروهُددددددددددددت, أي واهددددددددددددذ جددددددددددددخم الخللُدًددددددددددددت  لددددددددددددى اضددددددددددددخ د

دددددددان ًيددددددددخ    دون وجددددددددىد الحددددددددىالاث واللطددددددددع الىلدًددددددددت, وود
ت
العملُدددددددداث  لىتروهُددددددددا

هظدددددددددددام الدددددددددددددفع عددددددددددددً مميددددددددددددزاث زلافُددددددددددددت وجاٍر ُددددددددددددت واكخطددددددددددددادًت )بددددددددددددً علددددددددددددي, 

 م(.2021حمىدي, 

فددددددددددداث الددددددددددددفع ؤلالىتروودددددددددددي بدددددددددددين البددددددددددداحثين والعلمددددددددددداء ودددددددددددل       وحعدددددددددددددث حعٍز

فاث ما ًلي:حطب مجاله وهطاق أعم  اله, ومً اهم هذ  الخعٍز

كددددددددددددددد عزفددددددددددددددذ  را الدددددددددددددددفع ؤلالىترووددددددددددددددي بلهدددددددددددددده   مىظىمددددددددددددددت مخياملددددددددددددددت مددددددددددددددً      

الاهظمددددددددت والبددددددددرام  ال ددددددددي جىفزهددددددددا اإلاؤضطدددددددداث اإلاطددددددددزفُت واإلاالُددددددددت مددددددددً أجددددددددل 

 م(.Mawdoo3.com ,2016حطهُل عملُت الدفع الالىترووي  )

ماء الددددددددددددددددفع الالىتروودددددددددددددددي بلهددددددددددددددده  الىظدددددددددددددددام      مىدددددددددددددددً  وعزفدددددددددددددددذ شددددددددددددددُد  ً الدددددددددددددددذي 

 بدددددددددددد  مدددددددددددً اضدددددددددددخ دام الىلدددددددددددىد 
ت
اإلاخعددددددددددداملين مدددددددددددً الخبدددددددددددادٌ اإلادددددددددددالي  لىتروهُدددددددددددا

 م(.2019اإلاعدهُت الىركُت أو ال ُياث الىركُت  )شُماء, 

هددددددددددددذلً عزفددددددددددددذ كزفددددددددددددي الدددددددددددددفع الالىترووددددددددددددي بلهدددددددددددده  عبددددددددددددارة عددددددددددددً وضددددددددددددُلت      

 لىتروهُدددددددددت للدددددددددددفع وال دددددددددي ٌطددددددددددخعملها الفدددددددددزد فددددددددددي حُاجىدددددددددا الُىمُددددددددددت حُددددددددددو أن 

دددددددل عملُا  ددددددددا وحطددددددددير  لىتروهُددددددددا و  وجددددددددىد وضددددددددا ل الدددددددد دفع ؤلالىترووددددددددي جددددددددخم ود

 م(2021للحىالاث و  اللطع الىلدًت  )كزفي,

فددددددددددددددداث الطدددددددددددددددابلت وطدددددددددددددددخيخ  بدددددددددددددددلن وضدددددددددددددددا ل الددددددددددددددددفع       ومدددددددددددددددً إدددددددددددددددالٌ الخعٍز

ددددددددل  ؤلالىتروهُددددددددت لددددددددي الىضددددددددُلت اإلاطددددددددخ دمت لبُددددددددع أو شددددددددزاء أو ضددددددددداد او جحٍى

ألامددددددددىاٌ ودفعهددددددددا   دددددددديل  لىترووددددددددي, حُددددددددو جددددددددىفز علددددددددى مطددددددددخ دم  ا الىثيددددددددر 

 مً الجهد والىكذ.

 . أنواع وسائل الدفع الالكتروني:3.2

لىتروهُددددددددددددددددددت واج دددددددددددددددددذث أشدددددددددددددددددياٌ جددددددددددددددددددخال م حعدددددددددددددددددددث وضدددددددددددددددددا ل الددددددددددددددددددفع الا     

ومخطلبدددددددداث الخجددددددددارة الالىتروهُددددددددت, وواهددددددددذ أولهددددددددا ظهددددددددىر البطاكدددددددداث البىىُددددددددت 

وال دددددددي جطددددددددىرث مددددددددً البطاكددددددددت حاث ال دددددددٍز  اإلاغىاطِسدددددددد ي  لددددددددى البطاكددددددددت حاث 

الخلُددددددددددددت الالىتروهُددددددددددددت, وهمددددددددددددا ظهددددددددددددزث وضددددددددددددا ل دفددددددددددددع أإددددددددددددزي مثددددددددددددل الىلددددددددددددىد 
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لىتروهُدددددددددت, ال دددددددددي حعدددددددددد ؤلالىتروهُدددددددددت, وال دددددددددُياث الالىتروهُدددددددددت, واملحفظدددددددددت الا

أهثدددددر جددددددداو  لخددددددىفير عىطددددددزي ألامددددددان والبطدددددداطت, ومددددددً بددددددين هددددددذ  ألاهددددددىا  مددددددا 

 م(:                                              2019ًلي )وحُدة, 

. بطاكددددددددددت الا خمددددددددددان: ولددددددددددي عبددددددددددارة عددددددددددً بطاكددددددددددت مغىاطِطددددددددددُت ٌطددددددددددخطُع 2.3.1

ددددددددل مبلدددددددد  ضدددددددداح  ا شددددددددزاء معظددددددددم احخُاجاجدددددددده, أي  ن ًددددددددخم مددددددددً إاللهدددددددد ا جحٍى

مددددددً حطددددددا  اإلا ددددددتري  لددددددى البددددددا ع إددددددالٌ ًددددددىم أو ًددددددىمين, وهمددددددا حطددددددخ دم فددددددي 

سدددددددحب الىلددددددددىد مددددددددً الحطدددددددا , ولددددددددي مطددددددددىىعت مدددددددً مددددددددادة ًطددددددددعب العبددددددددو 

 ف  ا.

. البطاكدددددددت الذهُدددددددت: ولدددددددي عبدددددددارة عدددددددً بطاكدددددددت بالضددددددددُىُت جحخدددددددىي علدددددددى 2.3.2

ً جمُدددددددددع البُاهدددددددددداث  إلُدددددددددت  لىتروهُدددددددددت ًددددددددددخم الخعامدددددددددل   ددددددددددا مدددددددددً إدددددددددالٌ ج ددددددددددٍش

اضدددددددت بحاملهدددددددا, والخلهدددددددد مدددددددً ضدددددددالمت ودددددددل معاملدددددددت مدددددددً الخددددددددا , وهدددددددذ  الخ

 البطاكت حطخطُع الخعامل مع بلُت الحىاضِب.

لددددددددت عىدددددددددد الخعامدددددددددل مدددددددددع 2.3.3 . الىلددددددددىد الالىتروهُدددددددددت: وحطدددددددددخ دم هدددددددددذ  الطٍز

الطدددددددفلاث حاث اللُمدددددددت الىلدًدددددددت اإلاى فػدددددددت, ولدددددددي وضدددددددُلت جدًددددددددة ظهدددددددزث 

  لى جاهب بطاكت الا خمان.

لدددددددددت للددددددددددفعاث اإلاالُدددددددددت  . ال ددددددددُياث2.3.4 الالىتروهُدددددددددت: حطدددددددددخ دم هدددددددددذ  الطٍز

الىبيدددددددرة, وحعخمدددددددد علدددددددى فىدددددددزة اعخمددددددداد الىضدددددددُ   جمدددددددام عملُدددددددت الخ لدددددددُظ, 

ددددددددددت ال ددددددددددي ًمىددددددددددً الاضددددددددددخفادة  وال ددددددددددًُ الالىترووددددددددددي هددددددددددى أهثددددددددددر ألاوراق الخجاٍر

 من ا في مجاٌ الخلىُاث الالىتروهُت.

حه . املحفظددددددددددددت الالىتروهُددددددددددددت: لددددددددددددي بطاكددددددددددددت بالضدددددددددددددُىُت مدددددددددددد2.3.5 شودة   ددددددددددددٍز

حطددددددددابُت, ولددددددددي بطاكددددددددت حهُددددددددت ًمىددددددددً جثبُ  ددددددددا علددددددددى الىمبُددددددددىجز ال خ دددددددد ي, 

طدددددددددخ دم فدددددددددي ضدددددددددداد اإلابدددددددددال  كلُلدددددددددت اللُمدددددددددت 
 
ولدددددددددي وضدددددددددُلت دفدددددددددع افتراغدددددددددُت ح

   يل مباشز أو غير مباشز.

 . الدراسات السابقة:4

لت علمُت ضلُمت, وان  بد مدً الاطدال        مً اجل فهم مىغى  الدراضت بطٍز

اث اإلاي ىرة في مجاٌ مىغى  الدراضت, وفي هدذا الطددد أوتدحذ على الدراض

م ؤلالىترووددي فددي م( 2020)حددىاء,  دراضددت أن مطددزف الىحدددة ٌطددخ دم الدطددٍى

ددددان هىدددددان عالكدددددت ارجباطُدددددت بدددددين  خىضددددد , وود
 
جلددددددًم إدماجددددده بدرجدددددت  جفدددددىق اإلا

م ؤلالىترووددي وجحلُددم اإلاطددزف للزبحُددت مددً إددالٌ العا ددد علددى  جطبُددم الدطددٍى

, والعا دددددد علدددددى اإلالىُدددددت, وهدددددامش ضدددددافي الدددددزبح,  واوتدددددحذ )ضددددددراث, ألاضدددددٌى

اًجددا،ي  ضددخ دام هظددم الدددفع ؤلالىتروهُددت فددي جحطددين  لددى وجددىد أزددز  م(2020

ت.  أداء اإلاطارف الخجاٍر

ددددددددت 2020همددددددددا أوتددددددددحذ دراضددددددددت )عددددددددال,      م( الددددددددى وجددددددددىد عالكددددددددت جددددددددلزير معىٍى

اث د لددددددددددت احطددددددددددا ُت  بددددددددددين هظددددددددددم الدددددددددددفع الالىتروهُددددددددددت وربحُددددددددددت اإلاطددددددددددارف ح

ددددددت, همددددددا بُيددددددذ دراضددددددت )لعددددددىر,  م(  لددددددي وجددددددىد عالكدددددده بددددددين هظددددددم 2020الخجاٍر

فع الالىتروودددددددددددي وجدددددددددددىدة اللدددددددددددىا م اإلاالُدددددددددددت, وبُيدددددددددددذ  دراضدددددددددددت )إلدددددددددددىص, الدددددددددددد

م(  لددددددددددددى وجددددددددددددىد عالكددددددددددددت طزدًددددددددددددت بددددددددددددين عدددددددددددددد البطاكدددددددددددداث ؤلالىتروهُددددددددددددت 2018

 والخحى ث اإلاالُت ؤلالىتروهُت في الزفع مً العا د على حلىق اإلالىُت.

م( ان اضدددددددددددخ دام وضدددددددددددا ل الددددددددددددفع 2018همدددددددددددا أوتدددددددددددحذ دراضدددددددددددت )وحُدددددددددددد,    

ددددددددددددت العزاكُدددددددددددت الخاضددددددددددددت الالىتروهُدددددددددددت ًدددددددددددؤزز علدددددددددددد ى ربحُددددددددددده اإلاطدددددددددددارف الخجاٍر

 عُىددددددددت الدراضددددددددت ولىددددددددً بدرجددددددددت غددددددددعُفت وان العالكددددددددت بددددددددين وضددددددددا ل الدددددددددفع 

الالىتروهُددددددددت وربحُددددددددت اإلاطددددددددارف عُىددددددددت الدارضددددددددت لددددددددي عالكددددددددت جبادلُددددددددت, وكددددددددد 

أوصدددددد ى الباحددددددو علددددددى غددددددزورة اهخمددددددام اإلاطددددددارف عُىددددددت الدارضددددددت بالخدددددددماث 

جدددددددددددددددددب أن جيددددددددددددددددىن ح اث جدددددددددددددددددىدة عالُدددددددددددددددددت لخلبدددددددددددددددددي اإلاطددددددددددددددددزفُت الالىتروهُدددددددددددددددددت ٍو

احخُاجددددددددددداث ورغبددددددددددداث الشبدددددددددددا ً مدددددددددددً دون أن ًدددددددددددؤزز علدددددددددددى جيالُفهدددددددددددا, وبُيدددددددددددذ 

م(  لددددددددددددى وجددددددددددددىد عالكددددددددددددت بددددددددددددين الخدددددددددددددماث اإلاطددددددددددددزفُت 2016دراضددددددددددددت )أضددددددددددددز, 

ؤلالىتروهُددددددددت اإلاخمثلددددددددت فددددددددي جلدددددددددًم, وجيلفددددددددت, وضددددددددزعت, الخدددددددددماث اإلاطددددددددزفُت 

عدددددددددٌ ؤلالىتروهُددددددددت, والزبحُددددددددت اإلاخمثلددددددددت فددددددددي معدددددددددٌ العا ددددددددد علددددددددى الاضددددددددٌى وم

العا دددددددددد علددددددددددى حلدددددددددىق اإلالىُددددددددددت, وكدددددددددد اوصدددددددددد ى الباحدددددددددو أن حعمددددددددددل اإلاطددددددددددارف 

ز  لُددددددددددددداث العمدددددددددددددل بالخددددددددددددددماث  اللُبُدددددددددددددت علدددددددددددددى الاضدددددددددددددخمزار دومدددددددددددددا فدددددددددددددي جطدددددددددددددٍى

ددددددددددداث الخطدددددددددددىر الحاضدددددددددددلت فدددددددددددي   ملجٍز
ت
اإلاطدددددددددددزفُت الالىتروهُدددددددددددت وجحددددددددددددًي ا وفلدددددددددددا

 اإلاطارف العاإلاُت ح ي جىاهب العىإلات اإلاالُت.

م( أن اإلاطدددددددددددددددددددارف الاردهُدددددددددددددددددددت 2015, درا ددددددددددددددددددديهمدددددددددددددددددددا أوتدددددددددددددددددددحذ دراضدددددددددددددددددددت )    

حطددددددددددخ دم هظددددددددددم الدددددددددددفع ؤلالىتروهُددددددددددت, و  ددددددددددخم بدددددددددداألداء اإلاددددددددددالي   دددددددددديل هبيددددددددددر, 

م( الدددددددددددددددى وجدددددددددددددددىد عالكدددددددددددددددت عىطدددددددددددددددُت بدددددددددددددددين 2014وبُيدددددددددددددددذ دراضدددددددددددددددت )الزا دددددددددددددددي, 

 الخدماث اإلاطزفُت الالىتروهُت والعا د على حلىق اإلالىُت. 

 . فرضيات الدراسة:5

  لى الدراضداث الطدابلت حاث العالكدت بمىغدى  الدراضدت جدم ضدُاغت      
ت
اضدىادا

 الفزغُاث آلاجُت:

ت ألاولى: 5.1  الفزغُت الطفٍز

لددددددم ًىددددددً هىددددددان اضددددددخحدار للخدددددددماث الالىتروهُددددددت بمطددددددزف الخجددددددارة  

 والخىمُت إالٌ الطىىاث اإلاخاحت.

ت الثاهُت: 5.2  الفزغُت الطفٍز

 
ت
دددددددادة فدددددددي ربحُدددددددت مطدددددددزف الخجدددددددارة والخىمُدددددددت اضددددددددىادا لدددددددم ًىدددددددً هىدددددددان ٍس

  لي كُاص اللىا م اإلاالُت. 

 . أهداف الدراسة:6
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  دددددددددددف الدراضددددددددددت  لددددددددددى الخعددددددددددزف علددددددددددى هُفُددددددددددت كُدددددددددداص وطددددددددددب ومؤشددددددددددزاث      

الزبحُدددددددددددددت فدددددددددددددي ظدددددددددددددل اضدددددددددددددخحدار الخددددددددددددددماث اإلاطدددددددددددددزفُت ؤلالىتروهُدددددددددددددت علدددددددددددددى 

 مطزف الخجارة والخىمُت في مدًىت بىغاسي.

 منهجية الدراسة:. 7

لددددددت       اعخمدددددددث الدراضددددددت علددددددى اإلاددددددىلو الخحلُلددددددي اللددددددا م علددددددى الىضددددددف بطٍز

علمُددددددددت, ومدددددددددً زددددددددم الىضدددددددددٌى  لدددددددددى جفطدددددددديراث مىطلُدددددددددت لهددددددددا د  دددددددددل وبدددددددددزاهين, 

ن ا  دددددددددددددم جمدددددددددددددع البُاهددددددددددددداث وجددددددددددددددٍو ووغدددددددددددددعها فدددددددددددددي  طارهدددددددددددددا ال دددددددددددددحُح عدددددددددددددً طٍز

جددددددخحىم ومحاولددددددت جفطدددددديرها وجحلُلهددددددا  للىضددددددٌى  لددددددى أضددددددبا  ا والعىامددددددل ال ددددددي 

 ها.ف  ا, واضخ الص هخا ج

. الخحلُددددددددددددددل اإلادددددددددددددددالي لللدددددددددددددددىا م اإلاالُدددددددددددددددت إلاطدددددددددددددددزف الخجدددددددددددددددارة والخىمُدددددددددددددددت عدددددددددددددددً 8

 (:2019 -2018 -2017 -2016الطىىاث اإلاخاحت )

حُدددددددو جىدددددددداٌو اللددددددددىا م اإلاالُددددددددت إلاطدددددددزف الخجددددددددارة والخىمُددددددددت عددددددددً الطددددددددىىاث     

(, وحلدددددددددددددددددددً مدددددددددددددددددددً إدددددددددددددددددددالٌ عدددددددددددددددددددزع 2019, 2018, 2017, 2016اإلاخاحدددددددددددددددددددت )

وكا مددددددددت ألاربددددددددا  والخطددددددددا ز, حُددددددددو جددددددددم مددددددددً إددددددددالٌ هددددددددذ  اللددددددددىا م  اإلايزاهُددددددددت

ىددددددددان ربحُددددددددت محللدددددددده إددددددددالٌ هددددددددذ  الطددددددددىىاث,  دددددددان ه  الخعددددددددزف علددددددددى مددددددددا  حا ود

 وحطا  وجحلُل هذ  الزبحُت.

وفُمدددددددا ًلدددددددي بُاهددددددداث جفطدددددددُلُت لهدددددددذ  اللدددددددىا م وال دددددددي جدددددددم اضدددددددخ زاجها مدددددددً      

 – 7 – 31سدددددددددددجالث مطدددددددددددزف الخجدددددددددددارة والخىمُدددددددددددت بمدًىدددددددددددت بىغددددددددددداسي بخددددددددددداٍر  

 م.2022

 امليزانية العمومية: 8.1 

جى دددددددددددف اإلايزاهُدددددددددددت العمىمُدددددددددددت ألارضددددددددددددة اإلادًىدددددددددددت والدا ىدددددددددددت وال دددددددددددي جمثدددددددددددل      

, وإطددددددددىم, وحلددددددددىق أةددددددددحا  اإلا ددددددددزو  فددددددددي لحظددددددددت سمىُددددددددت معُىددددددددت,  أضددددددددٌى

 ًددددددددددخم مددددددددددً إددددددددددالٌ هددددددددددذ  اللا مددددددددددت اإلاالُددددددددددت الحطددددددددددٌى علددددددددددى معلىمدددددددددداث 
 
حُددددددددددو

طدددددددددخ زجت مدددددددددً سدددددددددجالث مهمدددددددددت, و 
 
مطدددددددددزف الخجدددددددددارة فُمدددددددددا ًلدددددددددي البُاهددددددددداث اإلا

 م:2019 -2018 -2017 -31/12/2016والخىمُت في 

 م2019 -2018 -2017 -31/12/2016(: اإلايزاهُت العمىمُت في 1جدٌو )

 )اإلابال  مدرجت بالدًىار اللُبي(

 م.2022اإلاطدر: مطزف الخجارة والخىمُت بمدًىه بىغاسي 

مً إالٌ عزع اإلايزاهُت العمىمُت إلاطزف الخجارة والخىمُت إالٌ       

, جم اللُام بالخحلُل ألافلي 2019 -2018 -2017 -2016الطىىاث اإلاخاحت 

 لهذ  اللىا م.

الخحلُدددددددددددل الافلدددددددددددي: ٌطدددددددددددخ دم الخحلُدددددددددددل ألافلدددددددددددي   ددددددددددددف  ظهدددددددددددار  .1

اججددددددددا  وكُمددددددددت الخغيددددددددراث ال ددددددددي جحدددددددددر فددددددددي بىددددددددىد اللددددددددىا م اإلاالُددددددددت 

ددددددخم مدددددً ضددددددىت   لددددددى أإدددددزي بحُددددددو ًمىددددددً  بدددددزاس الخغيددددددراث اإلاهمددددددت, ٍو

 حطابت مً إالٌ اإلاعادلت الخالُت:

 الطىت اللدًمت. –الخغير اإلاطلم = الطىت الجدًدة 

 100الخغير اليطبي = الخغير اإلاطلم / الطىت اللدًمت *

 (: الخحلُل الافلي للميزاهُت العمىمُت2جدٌو )
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ًدبين مً إالٌ الخحلُل ألافلي للا مت اإلايزاهُت إلاطزف الخجارة والخىمُت في   

 2016عً ضىت  2017جاهب الاضٌى أن الىلدًت كد  اه فػذ في ضىت 

ىت بطىرة 15بيطبت  %, وهذا ًدٌ على أن اإلاطزف ٌطدثمز الىلدًت بالخٍش

 %, وهذا ًد194ٌبيطبت  2018عً ضىت  2019جُدة, ولىً سادث في ضىت 

ىت بطىرة جُدة, فاإلاطزف    على أن اإلاطزف   ٌطدثمز الىلدًت بالخٍش

ًخحطل على أي عىا د مً الىلدًت اإلاىجىدة لدًه, أما باليطبت ألرضدة 

عً  2017مطزف الخجارة والخىمُت لدي اإلاطارف بالخارج ارجفعذ في ضىت 

%, وهذلً جبين أن شهاداث الاًدا  لدي اإلاطزف 39بيطبت  2016ضىت 

مىً أن 2017-2016, ولىً سادث في ضىت 2019 -2018خت في ضىت زاب , وٍ 

ًزجع حلً  لى اضدثمار مطزف الخجارة والخىمُت في شهاداث ؤلاًدا  لدي 

 مطزف لُبُا اإلازهشي.

أمددددددددا باليطددددددددبت لىرضدددددددددة اإلادًىددددددددت ألاإددددددددزي ًخ دددددددد  أن اإلادددددددددًىىن املخخلفددددددددىن      

ع ضُاضددددددددددددت %, وهددددددددددددذا ًدددددددددددددٌ علددددددددددددى ان اإلاطددددددددددددزف ًدبدددددددددددد15-اه فددددددددددددؼ بيطددددددددددددبت 

دددددددت  جحطدددددددُل جُددددددددة باليطدددددددبت للمددددددددًىين, وجبدددددددين هدددددددذلً أن الحطددددددداباث الجاٍر

 علددددددى أن  2019سادث فددددددي س اًددددددت ضددددددىت 
ت
بيطددددددبت هبيددددددرة, وهددددددذا كددددددد ًيددددددىن مؤشددددددزا

ت.  اإلاطزف كد شز  في فخح حطاباث جاٍر

عً  2019% في ضىت 60وفي جاهب الخطىم جبين أن ألاربا  سادث بيطبت      

زجع  حلً  لى أن اإلاطزف كد كام  بخلدًم واضخحدار الطىىاث الطابلت, ٍو

 ولي  دفع لي, والطيىن  2017إدماث جدًدة في عام 
ت
حللذ له أرباحا

م معامالث   Mony Gramالطُاحُت, والسحب الذاحي, وإدمت  عً طٍز

إدم ي الدفع الالىترووي,  2019 -2018أربا  ألاضز, واضخحدر في ضىت 

م   .E-VOUCHERوإدمت هزوث ال حً عً طٍز

 قائمة ألارباح والخسائر: 8.2

حعد كا مت ألاربا  والخطا ز كا مت با ًزاداث اإلاخحطل عل  ا واإلاطزوفاث      

ال ي أهفلها اإلاطزف إالٌ فترة سمىُت معُىت, وحلً لبُان هدُجت عملُاث جلً 

فُما ًلي البُاهاث اإلاطخ زجت مً سجالث مطزف الخجارة والخىمُت و الفترة. 

 م:    2019 -2018-2017-31/12/2016في الفتراث 

 2019 -2018 -2017 -2016(: كا مت ألاربا  والخطا ز عً الطىىاث اإلاى  ُت 3جدٌو )

 

 

 م2022اإلاطدر: مطزف الخجارة والخىمُت 

مً إالٌ عزع كا مت ألاربا  والخطا ز إلاطزف الىحدة إالٌ الطىىاث      

م, جم اللُام بالخحلُل ألافلي لهذ  2019 -2018 -2017 -2016الثالر 

 اللىا م هما هى مبين أدها :

 (: الخحلُل ألافلي للا مت ألاربا  والخطا ز4جدٌو )
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مىً        ً أن ؤلاًزاداث ؤلاجمالُت  اضخيخاجبالىظز  لى كا مت ألاربا  والخطا ز 

, 180%بيطبت  2018, عً ضىت 175%بيطبت  2019كد اه فػذ في ضىت 

وهذا كد ًيىن هدُجت اه فاع الاضدثماراث ال ي جلىم بدفع فىا د مثل 

حطاباث الادإار, أو شهاداث ؤلاًدا , أو أي اضدثماراث أإزي, وهذلً جبين 

 2018%, عً ضىت 196بيطبت  2019ىت أن العمىلت اإلاطزفُت كد سادث في ض

%, وهذا كد ًدٌ على أن الخدماث اإلاطزفُت ال ي ًلدمها 180بيطبت 

اإلاطزف مثل بطاكت ادفع لي, والطيىن اإلاطدكت وغيرها مً الخدماث لي 

 الطبب الز ِس ي في الحطٌى على  ًزاداث.

وهددددددددذا كددددددددد ًيددددددددىن هدُجددددددددت لً جبددددددددين أن الفىا ددددددددد املحطددددددددلت كددددددددد سادث, ذهدددددددد      

 جحطُل اإلاطزف على اللزوع.

أمددددددددددا باليطددددددددددبت لجاهددددددددددب اإلاطددددددددددزوفاث جبددددددددددين أن ضددددددددددافي الددددددددددزبح كددددددددددد ساد بمددددددددددا      

لدددددددددددددار   مىدددددددددددددً أن ًيدددددددددددددىن هدُجدددددددددددددت لترهيدددددددددددددز اإلاطدددددددددددددزف عدددددددددددددً 374ً   ً %, وهدددددددددددددذا 

 ث الىاججت عً الخدماث اإلاطزفُت.جحطُل العمى  

 ثحليل ربحية مصرف التجارة والتنمية: 8.3

طا  ألاربا  والخطا ز إلاطزف الخجارة مً إالٌ اإلايزاهُت وكىا م ح    

-2018-2017-31/12/2016والخىمُت عً الطىىاث اإلاالُت اإلاى  ُت في 

 م, جم حطا  وطب الزبحُت وحلً مً إالٌ:2019

 معدٌ العا د على حلىق اإلالىُت = ضافي الزبح/ حلىق اإلالىُت.

. = ضافي الزبح/ اجمالي الاضٌى  معدٌ العا د على الاضٌى

= ضدددددددددددددافي الدددددددددددددزبح/ اجمدددددددددددددالي الدددددددددددددزبح الدددددددددددددي اجمدددددددددددددالي الاًدددددددددددددزاداثوطدددددددددددددبت ضدددددددددددددافي 

 وحلً هما مىت  في الجدٌو أدها : الاًزاداث. 
 

 (: وطب ربحُت مطزف الخجارة والخىمُت5جدٌو )

 
مدددددددً إدددددددالٌ الجددددددددٌو أعدددددددال  جبدددددددين أن وطدددددددبت العا دددددددد علدددددددى حلدددددددىق اإلالىُدددددددت      

(ROE فدددددددي ارجفدددددددا  متزاًددددددددد إدددددددالٌ الطدددددددىىاث الثالزددددددددت الاولدددددددي, حُدددددددو جبددددددددين أن )

ددددددددادة فدددددددددي ألاربدددددددددا , وهددددددددذا ًددددددددددٌ علددددددددى أن اإلاطدددددددددزف ًحلدددددددددم  حلدددددددددم ٍس  ً اإلاطددددددددزف 

 علدددددى اإلاطددددداهمين, 
ت
دددددع أرباحدددددا مىدددددً  جىَس  ً عىا دددددد علدددددى أمدددددىاٌ اإلالىُدددددت, ومدددددً زدددددم 

%, ملارهدددددددددت  طدددددددددىت 13.60هىدددددددددان اه فددددددددداع بيطدددددددددبت  2019ولىدددددددددً فدددددددددي ضدددددددددىت 

مىددددددددددددً ان ًزجددددددددددددع حلددددددددددددً  طددددددددددددب كُددددددددددددام اإلاطددددددددددددزف 74.30بيطددددددددددددبت  2018 %, ٍو

 بنعادة اضدثمار ألاربا  للمطاعدة في همى ال زهت.

الحدددددددو        ً ( فدددددددي جشاًدددددددد , ROAأن وطدددددددبت العا دددددددد علدددددددى  جمدددددددالي ألاضدددددددٌى )همدددددددا 

وهدددددددددذا ًددددددددددٌ علدددددددددى أن اإلاطدددددددددزف حو هفددددددددداءة فدددددددددي اضدددددددددخ دام أضدددددددددىله لخحلُدددددددددم 

, وولمدددددددددا ارجفعدددددددددذ هدددددددددذ  اليطدددددددددبت دٌ حلدددددددددً علدددددددددى هفددددددددداء
ت
ة اإلاىظمدددددددددت فدددددددددي أرباحدددددددددا

  دارة أضىلها وإطىمها.

( فدددددددي جشاًدددددددد إدددددددالٌ الطدددددددىىاث NPMًخ ددددددد  أن هدددددددامش ضدددددددافي الدددددددزبح )همدددددددا      

ددددددادة هددددددذ  اليطددددددبت حعردددددددي هفدددددداءة ألاداء اإلاددددددالي للمطددددددزف, وبالخدددددددالي  الار،عددددددت, وٍس

 جحلُم معد ث أهبر مً ألاربا  باليطبت  لى  جمالي ؤلاًزاداث.

 -2017 – 2016ً الطدددددددددددددددددددىىاث .  ًدددددددددددددددددددزاداث الخددددددددددددددددددددماث ؤلالىتروهُدددددددددددددددددددت عددددددددددددددددددد9

2018- 2019: 

وفُمددددددددددددا ًلددددددددددددي عددددددددددددزع  ًددددددددددددزاداث الخدددددددددددددماث ؤلالىترووددددددددددددي عددددددددددددً الطددددددددددددىىاث      

2016 – 2017- 2018- 2019: 

ًىت  الجدٌو ادها  بُان اجمالي الحىالاث   الحىالاث الخارجُت: 9.1

 الخارجُت الطادرة والىاردة:

 (: الحىالاث الخارجُت6جدٌو )

 

( اجمالي اًزاداث الحىالاث الخارجُت الطادرة والىاردة, 6ًىت  الجدٌو )     

ادة في الحىالاث الخارجُت الطادرة إالٌ الطىىاث,  حُو جبين أن هىان ٍس

: 2017حُو واهذ كُمت الحىالاث الخارجُت الطادرة إالٌ عام 

 أي 2016د.ٌ في ضىت  4540974412.257د.ٌ ملابل مبل   8443404467.232

ادة كدرها  واهذ  2018د.ٌ, وفي ضىه  3942434054.975بٍش

ادة كدرها  15342134875.091 د.ٌ عً ضىت  6848734407.859د.ٌ أي بٍش
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د.ٌ, حُو  20046194357.00حلم اًزاداث بلغذ  2019, وفي ضىت 2017

ادة ملدارها   .2018د.ٌ عً ضىت  4744054481.909واهذ هىان ٍس

الخارجُت الىاردة ًخ   ان هىان اه فاع في  هذلً باليطُت للحىالاث     

د.ٌ ملابل اًزاد كدر   3345514019.303( 2017كُمت الاًزاداث في ضىت )

 3649084206.929-أي باه فاع كدرة  2016د.ٌ في ضىت  7044594226.232

ادة في الاًزاداث ملارهت  طىت  2018د.ٌ, ولىً هزي في ضىت  حُو  2017ٍس

ادة  واهذ كُمت  2019د.ٌ, وفي ضىت  3643524572.725وان ملدار الٍش

 14642664784.275د.ٌ حُو سادث بملدار  20046194357.00الاًزاداث 

ادة الحاضلت في كُمت اًزاداث 2018د.ٌ عً ضىت  , وال يل الخالي ًىت  الٍش

 الحىالاث الخارجُت الطادرة والىاردة:

 (: اًزاداث الحىالاث الخارجُت الطادرة والىاردة1شيل )

 

 وسائل الدفع البديلة للنقود: 9.2

ًىت  الجدٌو ادها  بُان اجمالي اًزاداث وضا ل الدفع البدًلت للىلىد      

 إالٌ الطىىاث اإلاخاحت:

 (: وضا ل الدفع البدًلت للىلىد7جدٌو )

 

ًخ   مً الجدٌو اعال  أن هىان وضا ل دفع الىتروهُت جدًدة      

 2016مطخ دمت مً كبل مطزف الخجارة والخىمُت, حُو هالحو أن في ضىت 

 2016واهذ الخدماث اإلالدمت لي )ادفع لي, والطيىن الطُاحُت(, وفي ضىت 

كام اإلاطزف بنغافت إدمت جدًدة ولي )إدمت الدفع الالىترووي( ومً جزاء 

ادة في الاربا  إالٌ الطىىاث ج لدًم هذ   الخدمت الجدًدة حلم اإلاطزف ٍس

( كدم اإلاطزف 2019 -2018(, وفي ضىت )2019, 2018, 2017الثالزت )

م إدمت  ,  E-VOUCHERإدمت جدًدة ولي إدمت هزوث ال حً عً طٍز

حُو حللذ إدمت الدفع ؤلالىترووي اهبر اًزاداث زم جل  ا إدمت الطيىن 

زم جلحي  عدها إدمت ادفع لي, وفي الاإير جلحي إدمت هزوث  الطُاحُت,

م إدمت   لً:ح, وال يل الخالي ًىت   E-VOUCHERال حً عً طٍز

 (: وضا ل الدفع البدًلت للىلىد2شيل )

 

 :. نتائج الدراسة11 

 عدددددددددد جحلُدددددددددل بُاهددددددددداث الدراضدددددددددت اإلاُداهُدددددددددت جدددددددددم الخىضدددددددددل  لدددددددددى جملدددددددددت مدددددددددً      

 الىخا   العامت, أبزسها آلاحي:

جبين أن مطزف الخجارة والخىمُت كد شز  في جلدًم إدماث  .1

 لىتروهُت جدًدة إالٌ الطىىاث اإلاخاحت, مخمثلت في إدمت الدفع 

م إدمت  , E-VOUCHERؤلالىترووي, وإدمت هزوث ال حً عً طٍز

 .2019 -2018ال ي جم جلدًمها في ضىت 

كام اإلاطزف باضخحدار الخدماث ؤلالىتروهُت وال ي مً اهمها رب   .2

 جمُع فزو  اإلاطزف بمىظىمه واحدة. 

عد مً أهم بىىد  .3
 
ت, ح جبين أن الاعخماداث اإلامىىحه, والحطاباث الجاٍر

عد بطاكت 
 
, وبطاكت Money Gramاإلايزاهُت الاهثر ربحُت, هذلً ح

Viza,   والطيىن الطُاحُت, وإدمت الدفع ؤلالىترووي, وإدمت ادفع

 عالُت للمطزف.
ت
 لي, مً أهم الخدماث ؤلالىتروهُت ال ي حللذ أرباحا

 مً إالٌ   .4
ت
جبين أن مطزف الخجارة والخىمُت كد حلم أرباحا

لدمت مً كبل اإلاطزف, 
 
مى ث اإلاطزفُت, وحلً هظير الخدماث اإلا الع 

ادة في ض  بلغذ الٍش
 
% ملارهت بالطىىاث 196ما وطبخه  2019ىت حُو

 الطابلت.

(, ومعدٌ العا د على RAEمً إالٌ معدٌ العا د على ألاضٌى )  .5

(, جبين اهه هىان NPM(, وهامش ضافي الزبح )ROEحلىق اإلالىُت )
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ادة في ربحُت مطزف الخجارة والخىمُت إالٌ الطىىاث اإلاخاحت,  ٍس

 أظهزث هخا   جحلُل وطب الزبحُت أ
 
 في ربحُت حُو

ت
ىان ارجفاعا ن ه 

% لهامش ضافي الزبح, وبيطبت 55بيطبت  2019اإلاطزف في ضىت 

, وبيطبت 1.22 % باليطبت 17% باليطبت إلاعدٌ العا د على ألاضٌى

 إلاعدٌ العا د على حلىق اإلالىُت.

 . ثحديات الدراسة:11

 مً الخحدًاث وهذ  الدراضت لِطذ      
ت
ىاجه أي دراضت بحثُت عددا

 
ج

با ضخثىاء, حُو واجهذ مزاحل  عداد البحو عدد مً الخحدًاث 

 أهمها ما ًلي:

ادة حجم العُىت  .1 ل اإلاالي ألجل ٍس عدم جىفز الىكذ والجهد والخمٍى

 وإجزاء دراضت مسحُت شاملت حط  دف مىاطم أإزي مً لُبُا.

مىً حعمُم هخا جها على  عؼ اإلاطارف ألاإزي الدر  .2  ً اضت   

ت, لعدم اضخ دام  عؼ فزو  هذا اإلاطزف للخدماث  والجمهىٍر

 ؤلالىتروهُت.

عدددددددددددم الحطددددددددددٌى علددددددددددى كا مددددددددددت  ًددددددددددزاداث الخدددددددددددماث ؤلالىتروهُددددددددددت  .3

 .2021 -2020لطىت 

 . ثوصيات ومضامين الدراسة:12

مىً الىضٌى  لى الخىضُاث        ً في غىء هخا   الدراضت ال ي جم الخىضل  ل  ا, 

ت والعملُت آلاجُت:  واإلاػامين الىظٍز

ىان جلدًم إدماث  لىتروهُت جدًدة  .1 بما أن الدراضت أزبدذ أن ه 

ادة الاهخمام بالخدماث ؤلالىتروهُت  للمطزفي, فنن هذا ًدعى  لى ٍس

ت ألاإزي في لُبُا.في فزو  مطزف الخجارة والخىم  ُت واإلاطارف الخجاٍر

,  حن هذا ٌطخدعي  .2
ت
بما أن الدراضت أزبدذ أن اإلاطزف ًحلم أرباحا

ادة هذ  ألاربا   الترهيز على اهم الخدماث ال ي ضاعدث على ٍس

زها.  وجطٍى

ادة الاهخمام بالخدماث ؤلالىتروهُت إلاا لها مً  .3 ًجب على اإلاطزف ٍس

 أزز هبير على ربحُت اإلاطزف.

ادة الاهخمام بزغا سبا ً ٍس .4 ادة اللدرة الخىافطُت للمطزف, وٍس

 في مجا ث الخدماث 
ت
ز العاملين وإطىضا اإلاطزف, وجطٍى

ادة الاهخمام  ت, ٍس ؤلالىتروهُت وإدارة عالكاث الشبا ً, واللغت الاهجليًز

طاعد في جلدًم   ٌ ز البيُت الخحخُت ؤلالىتروهُت للمطزف, بما  بخطٍى

 زة.إدماث  لىتروهُت ممي

العمددددددددددددل علددددددددددددى الاهخمددددددددددددام بددددددددددددالشبىن اإلاطددددددددددددزفي وجىعُخدددددددددددده مددددددددددددً إددددددددددددالٌ  .5

 الي زاث واإلالطلاث والدعاًت وؤلاعالن.

م  .6  في مجا ث الدطٍى
ت
اللُام  عدد مً الدراضاث اإلاطخلبلُت إطىضا

 اإلاطزفي, والخدماث ؤلالىتروهُت.

 و اء أكطام إاضت بالخدماث ؤلالىتروهُت بيل فز  مً فزو   .7

 ُت وجيلُف الاإخطاضُين با شزاف عل  ا.مطزف الخجارة والخىم

ًجب على اإلاطزف مىاهبت الخطىراث الحاضلت في جلىُت الاجطا ث  .8

ز أداء  واإلاعلىماث, واضخغاللها الاضخغالٌ ألامثل ألجل جحطين وجطٍى

ادة ربحُ  ا.  اإلاطزف, وٍس

 للمطزف, ًجب على اإلاطزف الاهخمام البطاكاث ال ي  .9
ت
حللذ أرباحا

 إلاا لها مً أزز هبير على ربحُت اإلاطزف.  ,  ذ  البطاكاث

 جطبُم هذ  الدراضت على مطارف أإزي في لُبُا.  .11

جطبُم حاث الدراضت إلاعزفت العالكت بين جبري الخدماث ؤلالىتروهُت   .11

وربحُت اإلاؤضطاث الخعلُمُت الخاضت, أو اإلاؤضطاث الطبُت الخاضت 

 وما في حىمها.
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