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 ملخص البحث

التعرف عل  معوقات اسةةتخدام البطاقات المصةةرفية في حل أزمة السةةيولة في تهدف الدراسةةة ىل        
ليبيا. واعتمدت الدراسةة عل  المنه  الوصةفيو وتم اسةتخدام أسةلوب المقابلة الةةخصةية مب أصةحاب نقا  البيب 
ورؤسةةةةاس أقسةةةةام البطاقات المصةةةةرفية بالمصةةةةارف التجارسة في مدينة الخمس والبالر عدد م سةةةةتة. الدراسةةةةة 

صةةةةةلت ىل  عدة نتاع و لعل من أ مها  ناق معوقات ىدارسة تحد من اسةةةةةتخدام البطاقات المصةةةةةرفية في حل  تو 
أزمة السةةةةةيولة في ليبيا و ي يمركزسة ىصةةةةةدار البطاقات المصةةةةةرفيةو ونقص عدد الموطفين ب قسةةةةةام البطاقات  

التصةةةةةاا الخاصةةةةةة  والخدمات اإللكترونية بالمصةةةةةارفإلو باإلإةةةةةافة ىل  معوقات فنية و ي يإةةةةةع  ةةةةةةبكات ا
بالمنطومات المصةةةةةةرفيةو واالنقطاك المتكرر للتيار الكهر اعيإل. الدراسةةةةةةة أوصةةةةةةت بوعطاس الصةةةةةة حيات لفروك  
المصةارف بوصةدار البطاقات المصةرفية لعم عهاو وزسادة عدد الموطفين ب قسةام البطاقات والخدمات اإللكترونيةو 

 عن طرسق ةبكات االتصاا الفإاعية. ور ط المنطومات المصرفية بةبكة المعلومات الدولية
 المعوقات، البطاقات المصرفية، أزمة السيولةالتحفظ المحاسبي،  :لدالةاالكلمات 
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Abestract 

      The study aims to identify the obstacles and difficulties that face the use of bank cards 

to solving the liquidity crisis in Libya. In order to achieve this aim, the study applied an 

analytical descriptive approach. The population of this study included the managers of 

the banking sector and the owners of sales' points in the city of Alkhums.           The study 

relied on the primary data collected by face to face interviews. The study found two main 

difficulties including administrative difficulties (centralized issue of banking cards) and 

technical difficulties (absent of adequate infrastructure). Thus, the study strongly 

recommended that branches of the banking sector should be permitted to issue banking 

cards. In addition, the banking sector should improve its infrastructure. 
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 . المقدمة   1   

لقد أصبببحت التونولوايا المعاصببرد  حدم أألم اتدوات االسببتراتياية في ماال اتلمال المصببرفية 
بب لتحقيق مي بب زات تنافسية، وألذا يفبب بب بب بب رض للى المصارف تحديبببببببب بب بب ات كبيبببببب بب بب بب بب بب بب رد، فالبيئبببببببببببب بب ة المصرفيبب بب بب ة بببببببب

تشبببببببببببببب بد تحوالت لميقبة ومتسببببببببببببببارلبة نتيابة التطور الوبير في تونولوايبا المعلومبات وزيبادد حام 
المعلومات أدت  لى ظ ور أدوات اديدد لألنشببببببببببطة المصببببببببببرفية مص أألم ا البطاقات المصببببببببببرفية 

 (.294، ص 2008والخدمات اإللوترونية )قدومي،
ص قيام المصببارف التاارية بدصببدار البطاقات المصببرفية وتقديم الخدمات اإللوترونية تسبب   لم   

المصببببارف وتتيا ل ا تقديم الخدمات للعمالل بك  يسببببر وسبببب ولة، سببببوال مص حي  الوقت والا د،  
وتسبالد في االنتقال مص الدف  والسبحا النقدإ  لى الدف  والسبحا ال ير النقدإ، ومص ألنا يتواا 

ى المصببببارف تدلي  ك  الصببببعوبات والمخاطر سببببوال مص الناحية اإلدارية المتعلقة بالمصببببارف لل
حتى يتسببببببببببببببنى لوب  العمالل اسببببببببببببببتخبدام  ومص النباحيبة الفنيبة المتعلقبة ببالبنيبة التحتيبة والتونولوايبا،

 مص الخدمات اإللوترونية مما يسالد في ح  أزمة السيولة. واالستفاددالبطاقات المصرفية 
 السابقة لبحوث. ا2  

تناولت العديد مص الدراسبببات مو بببوم الخدمات اإللوترونية المصبببرفية والبطاقات المصبببرفية، نورد 
 من ا ما يلي

ألدفت الدراسبة  لى التعرف للى أنوام الخدمات اإللوترونية إل  2017دراسةة يالمختار والفيتور،و  •
تلعبه للحد مص أزمة السببببببببببيولة في ألذ  المسببببببببببتخدمة في المصببببببببببارف التاارية الليبية والدور الذإ 

المصبببارف، والتمدت الدراسبببة للى المن ايص الوصبببفي واالسبببتقرائي، واسبببتخدمت الدراسبببة أسبببلوا 
المقابلة الشببببببخصببببببية  لام  درال لينة الدراسببببببة والمتم لة في ر سببببببال أقسببببببام الوسببببببائ  اإللوترونية 

اسببة أص الوسببائ  اإللوترونية مسببتخدمة بالمصببارف الليبية، ومص أألم النتائا التي توصببلت  لي ا الدر 
بشبببببك  قلي  وعير فعال وذلم لعدم واود بنية تحتية حدي ة وموارد بشبببببرية م أللة، ومص توصبببببيات 
الدراسبببة تطوير البنية التحتية لالتصببباالت وتتألي  وتنمية وتطوير العامليص بالقطام المصبببرفي في 

لمالل المصببببببببببببببارف ببتألميبة الخبدمبات   مابال الخبدمبات اإللوترونيبة، والعمب  للى رف  الولي لبدم
 اإللوترونية مص خالل حمالت ألالنية ولقد الم تمرات والندوات.

ألدفت الدراسببببة  لى التعرف للى األم المعوقات التي تحول دوص إل  2017دراسةةةة يعقيل ووخرونو  •
اسبببببببببتخدام بطاقات الدف  اإللوترونية في المصبببببببببارف التاارية العاملة في مدينة الخم ، والتمدت 
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لدراسبة للى المن ا الوصبفي التحليلي، واسبتخدمت الدراسبة أسبلوا االسبتبياص لام  درال لينة مص ا
لمالل المصبببببببببببارف الذيص يتعاملوص بالبطاقات المصبببببببببببرفية، توصبببببببببببلت  لي ا الدراسبببببببببببة أص مص أألم 
صببببعوبات اسببببتخدام بطاقات الدف  اإللوترونية  ببببعا شبببببكات االتصببببال واالنقطام المتورر لتيار 

، االلتقاد بتص الشببببببببرال نقدا أق  تولفة مص الشببببببببرال بالبطاقات المصببببببببرفية، وعياا الولي الو ربائي
المصبببببببرفي واالئتماني ي دإ  لى اسبببببببتخدام بطافات الدف  اإللوتروني في مااالت  بببببببيقة، وكذلم 
 ببببببببعا االلالص واالشبببببببب ار فيما يخص وسببببببببائ  الدف  اإللوترونية، لدم توفر الولي الوام  لدم 

از المصبببببببرفي بتألمية التونولوايا وما ل ا مص دور في توفير الوقت والا د والتولفة، العامليص بالا 
ومص توصبببيات الدراسبببة العم  للى نشبببر الولي المصبببرفي اإللوتروني بيص لمالل المصبببارف مص 

 خالل نشر النشرات اإلرشادية والتولوية والتسويقية.
ام وسببائ  الدف  اإللوتروني وكيفية ألدفت الدراسببة  لى التعرف للي أنو   إل2017دراسةة يمسةعودو   •

لمل ا ومدم مسبببببباألمت ا في ح  أزمة السببببببيولة بليبيا، والتمدت الدراسببببببة للى المن ا الوصببببببفي 
التحليلي، واسببببببتخدمت الدراسببببببة أسببببببلوا قائمة االسببببببتبياص لام  درال لينة الدراسببببببة المتم لة في 

وصبببلت  لي ا أص اسبببتخدام موظفي مصبببرف الام ورية فرم )حي دمشبببق(، ومص أألم النتائا التي ت
المصبببارف للوسبببائ  اإللوترونية أصببببا واقعال مما يسبببتلزم تطوير الوادر الوظيفي وتدريبه لالرتقال 
بمسببتوم البطاقات المصببرفية، وسببائ  الدف  اإللوترونية ت  ر  ياابيال في ح  المشبباو  المصببرفية 

لي  لعدم واود بنية تحتية وخاصبببببة أزمة السبببببيولة، وأص الوسبببببائ  اإللوترونية مسبببببتخدمة بشبببببك  ق
حدي ة، وألنام مخاطر وتحديات تقل  مص فاللية وسائ  الدف  اإللوترونية، ومص توصيات الدراسة 

 للى المصارف استخدام التقنية الحدي ة المتطورد في ألمال ا اإللوترونية.
الدف  ألدفت الدراسبببببببببببة  لى الوقوف للى أنوام وسبببببببببببائ    إل2016دراسةةةةةةةة يةةةةةةةةعبور ومرابطيو   •

اإللوتروني ودلية لمل ا وكذلم التحديات المتعلقة ببيئة العم  المصببببببببببببببرفي اإللوتروني، والتمدت 
الدراسة للى المن ا الوصفي التحليلي، واستخدم الدراسة أسلوا قائمة االستبياص لام  درال لينة 

ي ا أص البطاقات الدراسببة المتم لة في مسبب ولي البنوم الازائرية، ومص أألم النتائا التي توصببلت  ل
المصبرفية لم تلقى الناا  المنتظر ويتاسبد ألذا للى أر بية الواق  بالعدد القلي  مص المسبتخدميص 
ل ذ  البطاقات وكذلم لدم التماد التاارد اإللوترونية في الازائر يعتبر أوبر لائق لناا  وسبائ  

 الدف  اإللوتروني.
لطبيعة القانونية للعمليات المصببببببببرفية ت دف الدراسببببببببة  لى تو ببببببببيا اإل  2014دراسةةةةةة يالحا و  •

اإللوترونية، والتمدت الدراسبة للى المن ا الوصبفي المقارص، ومص أألم النتائا التي توصبلت  لي ا 
 الدراسة أنه ال تتوفر قوانيص تحكم المعامالت اإللوترونية بشك  لام بالازائر
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ت العم  المصببببببرفي ألدفت الدراسببببببة  لى الوقوف للى طبيعة مقوما  إل2013دراسةةةةة يةةةةةا ينو  •
اإللوتروني في المصببببببببببارف الفلسببببببببببطينية، والتمدت الدراسببببببببببة للى المن ا الوصببببببببببفي التحليلي، 
واسببتخدمت الدراسببة أسببلوا قائمة االسببتبياص لام  درال لينة الدراسببة المتم لة في امي  مسببئولي 

تي توصبببببببلت اإلدارات العليا والتنفيذية في المصبببببببارف التاارية في فلسبببببببطيص، ومص أألم النتائا ال
  لي ا الدراسة أنه ال تتوفر الووادر البشرية الم أللة للعمليات اإللوترونية المصرفية.

ألدفت الدراسبة  لى التعرف للى دور الخدمات اإللوترونية المصبرفية في إل  2012دراسةة يعبيدو  •
ي تعزيز الميزد التنافسبببببببية في قطام البنوم الفلسبببببببطينية، والتمدت الدراسبببببببة للى المن ا الوصبببببببف

التحليلي، واسببببببتخدمت الدراسببببببة أسببببببلوا قائمة االسببببببتبياص لام  درال لينة الدراسببببببة المتم لة في 
العاملوص في البنوم العاملة في مدينة انيص بفلسببببببببطيص، ومص أألم التوصببببببببيات التي أوصببببببببت ب ا 

 الدراسة ألي العم  للى تعزيز استخدام أحد  الوسائ  التونولواية لممارسة العم  المصرفي.
ألدفت الدراسبة  لى الوقوف للى طبيعة وأنوام أدوات الدف  اإللوترونية   إل2010يةةا ينو دراسةة   •

المطبقة في بنم فلسبببببببببطيص ونظم الرقابة للي ا والتحديات المرتبطة ب ا، والتمدت الدراسبببببببببة للى 
المن ا الوصببببببفي التحليلي، واسببببببتخدمت الدراسببببببة أسببببببلوا قائمة االسببببببتبياص لام  درال مسبببببب ولي 

دارد المخاطر في العم  المصبرفي اإللوتروني في الوحدات المخ تصبة بتطبيق الرقابة المصبرفية واا
بنم فلسطيص، ومص أألم نتائا الدراسة  ص األتمام المصارف بتنوي  الخدمات المصرفية اإللوترونية 
التي من ا البطاقات اإللوترونية المصبببببببببرفية االت نتياة تطور البيئة الاديدد للعم  المصبببببببببرفي 

الشببببببببديدد والتطبيقات التقنية تدوات الدف  اإللوتروني باإل ببببببببافة  لى ال بببببببب   للى  والمنافسببببببببة
المصببببببارف إليااد دليات اديدد في اسببببببتخدام وتنوي  الخدمات المصببببببرفية اإللوترونية للمحافظة 
للى العمالل واذا لمالل ادد، ومص توصبيات الدراسبة دلم بحو  تطوير الخدمات المصبرفية 

اص انتشببببببارألا، والعم  للى تطوير أدال الوادر الوظيفي وتدريا العامليص اإللوترونية ب دف  ببببببم
 لالرتقال بمستوم الخدمات المصرفية المقدمة.

ألدفت الدراسببببببة  لى التعرف للى واق  تطبيق وممارسببببببة التسببببببويق   إل2009دراسةةةةة يا،سةةةةطلو  •
اإلداريبة، والتمبدت اإللوتروني لبدإ البنوم العباملبة في قطبام عزد مص وا بة نظر المسببببببببببببببتويبات 

الدراسبببة للى المن ا الوصبببفي التحليلي، واسبببتخدمت الدراسبببة أسبببلوا قائمة االسبببتبياص لام  درال 
ا في البنوم ببببببببببببلينة الدراسة المتم لة في الموظفيص لدإ المستويات اإلدارية العليا والوسطى والدني

 ا الدراسببببببة أص ألنام صببببببعوبات توااه العاملة في قطام عزد، ومص أألم النتائا التي توصببببببلت  لي
لمالل المصبارف من ا  بعا شببكة االنترنت وانقطام الو ربال، وأوصبت الدراسبة ب برورد توفر 
الخصببببوصببببية والسببببرية في المعامالت اإللوترونية المصببببرفية تن ا ازل مص سببببياسببببة التعام  م  

 العمالل والحافظ للى معلومات م وأسرارألم في التعامالت المصرفية.
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ألدفت الدراسببببة  لى التعرف للى واق  وتحديات الصببببرافة اإللوترونية إل  2008دراسةةةة يقدومينو   •
في اتردص، واسبببببتخدمت الدراسبببببة أسبببببلوا قائمة االسبببببتبياص لام  درال لينة الدراسبببببة المتم لة في 
د العامليص في البنوم اتردنية، ومص أألم النتائا التي توصبببببلت  لي ا الدراسبببببة أنه لدم توفر الوفال

الوافية وا   بعض العمالل بالصبيرفة اإللوترونية كاص مص أحد أألم أسبباا لدم انتشبار الصبيرفة 
 اإللوترونية.

مص خالل اسببببتعراض الدراسببببات السببببابقة التي تناولت مو ببببوم التعريا بالخدمات اإللوترونية     
ليبية باسبببببببببت نال المصبببببببببرفية والتحديات والصبببببببببعوبات التي تواا  ا، يالحظ أن ا مص خار  البيئة ال

( واللتاص أاريتا للى الموظفيص بالمصبببارف 2017؛ مسبببعود، 2017دراسبببتي )المختار والفيتورإ،  
بب ( التي است دفت لمالل المصارف التااري2017الليبية، ف ال لص دراسة )لقي  ودخروص،  بب بب بب بب ة بببببببببببب

الببدراسببببببببببببببببة الحبباليببة أاريببت حول في ليبيببا ممص يتعبباملوص ببطبباقببات الببدف  اإللوترونيببة. عير أص 
المعوقات التي تحد مص اسبببببببببببتخدام البطاقات المصبببببببببببرفية مص وا ة نظر الموظفيص بالمصبببببببببببارف 
التاارية الليبية وأصببحاا نقاا البي  في مدينة الخم ، والتي اسببتفادت مص الدراسببات السببابقة في 

 خصية.اختيار من ا الدراسة وأدوات ا، باإل افة  لى و   أسئلة المقابلة الش

 ة البحثةةةةةةةمةكل .3

نظرال لتفاقم أزمة السيولة في ليبيا والذإ يعود لاملة مص اتسباا )سياسية واقتصادية وااتمالية   
  ببببببببببببببببوأمنية(، وتت ير ألذ  اتزمة للى الحياد اليومية للمواطنيص بشك  خطير، وللمساألمة في ح

ة ببببببببببببببببالمركزإ بو   ال واب  المنظمة للتعام  بالبطاقات المصرفيألذ  اتزمة، قام مصرف ليبيا 
  4/2017، باإل افة  لى المنشور رقم  2015سبتمبر    01الصادر بتاريخ    5/2015في منشور  رقم  
الخاص بتعدي  العموالت واتسقا المطبقة للى البطاقات  2017فبراير  20الصادر بتاريخ 

صرف المركزإ للى  رورد قيام المصارف التاارية بدصدار البطاقات المصرفية. حي  أود الم
المصرفية وتفعي  الصراف اآللي وتوزي  أا زد نقاا البي .  ال أنه للى أرض الواق ، يالحظ قلة 

 ار و بذا الشتص، أود المختالتعام  ب ذ  البطاقات سوال في المحالت أو المستشفيات ...الخ. وفي أل
( للى أص الوسائ  اإللوترونية بالمصارف التاارية الليبية مستخدمة بشك  قلي  2017) الفيتورإ 

وعير فعال، وذلم لعدم واود بنية تحتية حدي ة وموارد بشرية م أللة، وبنال للى ذلم تتمحور  
 مشكلة الدراسة في التسا ل الرئيسي التالي 

 حل أزمة السيولة في ليبيا؟  ما المعوقات التي تحد من استخدام البطاقات المصرفية في 
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     البحث ةرإيةةةف .4

 ولإلاابة للى التسا ل السابق يمكص طر  التسا الت الفرلية اآلتية

ما المعوقات اإلدارية التي تحد مص اسبببتخدام البطاقات المصبببرفية في ح    التسةةاؤا الفرعي ا،وا
 أزمة السيولة في ليبيا؟

ما المعوقات الفنية التي تحد مص اسببببببتخدام البطاقات المصببببببرفية في ح   التسةةةةاؤا الفرعي الثاني
 ليبيا؟أزمة السيولة في 

 دف البحث  ةةةةة . 5

 اتتيةتسعى الدراسة  لى تحقيق اتألداف  
التعرف للى المعوقات اإلدارية التي تحد مص اسببببتخدام البطاقات المصببببرفية في ح  أزمة السببببيولة  •

 في ليبيا.
التعرف للى المعوقات الفنية التي تحد مص اسببتخدام البطاقات المصببرفية في ح  أزمة السببيولة في  •

 ليبيا.
 حثةةةةية البةةةأ م. 6

المصبببارف التاارية الليبية التي تتعام  بالبطاقات المصبببرفية تومص أألمية الدراسبببة في أن ا تسبببالد  
في تطوير وتحسبببببببيص خدمات ا اإللوترونية بما يسببببببباألم في ح  أزمة السبببببببيولة، وذلم مص خالل ما 
يتوشببببا مص نتائا تتوصبببب   لي ا الدراسببببة الحالية حول معوقات اسببببتخدام البطاقات المصببببرفية في 

 حيال ا. ح  أزمة السيولة وما تقدمه مص توصيات 

   حةةةةةدود البحث .7

اقتصرت الدراسة للى تناول مو وم المعوقات )اإلدارية والفنية( التي تحد   الحدود الموإوعية
 مص استخدام البطاقات المصرفية في ح  أزمة السيولة. 

اقتصرت الدراسة للى استطالم وا ة نظر أصحاا نقاا البي    الحدود البةرسة والمكانية
)المحالت التاارية والمستشفيات( المتواادد بمدينة الخم ، باإل افة  لى ر سال أقسام البطاقات  

 المصرفية بالمصارف التاارية العاملة في مدينة الخم . 
 .2019تم  ارال الدراسة خالل سنة   الحدود الزمنية
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 النطر، للبحثإلطار ا

 البطاقات المصرفية  1. 8
ألي بطاقات  لوترونية تصبببببدرألا المصبببببارف لعمالئ ا تتيا ل م سبببببحا النقود مص أا زد الصبببببراف 
اآللي وشبرال وتحوي  اتموال لص طريق اا زد نقاا البي ، وتتخذ البطاقات المصبرفية لدد أشبكال 

 (.2013مص أألم ا والمتوفر حاليا في ليبيا كما ذكرألا شاأليص )
وألي بطاقات  لوترونية تمكص العمالل مص السبببببببحا مص الصبببببببراف   :بطاقات الخصةةةةم المباةةةةةر •

 اآللي والشرال لص طريق أا زد نقاا البي  وذلم بالخصم المباشر مص الحساا الاارإ للعمي .
وألي بطاقات  لوترونية يتم شببببببحن ا بمبل  محدد يسببببببتطي  العمي  لص   :بطاقات الدفب المسةةةةبق •

ص طريق أا زد نقاا البي  في ظ  المبل  المحدد طريق ا السببحا مص الصببراف اآللي والشببرال ل
 مسبقا.

ألو ا از ألي يسما للعمالل لص طريق البطاقات المصرفية بسحا : أجهزة الصراف اآللي  2. 8
 (.2017النقود في أإ وقت، )المختار والفيتورإ، 

والمستشفيات وتارم  ألي لبارد لص أا زد ألية مواودد في المحالت واتسواق  :نقا  البيب 3. 8
ة، بببببببببببببببببلص طريق ا لمليات التحوي  لبر اتصال مباشر بالمصارف مص خالل شبكة اتصال معين

دخال الرقم السرإ بعد تحديد القيم ة بببببببببببببويتم ذلم بتمرير البطاقة المصرفية في ألذ  اتا زد واا
 (. 2010)شاأليص، 

وألم الشركات والمستشفيات والمحالت وعيرألا، المتحصليص للى أا زد   :أصحاب نقا  البيب 4.8
 نقاا البي  مص المصارف التاارية الستخدام ا في تقديم الخدمات وبي  السل . 

ة ببببببببببببببديد مص الدراسات  لى مامولبببببببببببببببارت العببببببببببأش :معوقات استخدام البطاقات المصرفية 5.8
؛ لقي   2017الفيتورإ،  مص المعوقات التي تحد مص استخدام البطاقات المصرفية )المختار و

 ى( ويمكص تقسيم ا  ل2009؛ )اتسط ، 2013؛ شاأليص، 2014؛ الحا ، 2017ودخروص، 
 معوقات  دارية وفنية ومص األم ا

 أوال المعوقات اإلدارسة 
 المعامالت اإللوترونية. ال تتوفر قوانيص تحكم  •
لدم توفر الولي الوام  لدم العامليص بالا از المصرفي بتألمية التونولوايا وما ل ا مص دور   •

 في توفير الوقت والا د والتولفة.
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ا   بعض العمالل بالصيرفة اإللوترونية كاص مص أحد أألم أسباا لدم انتشار الصيرفة  •
 اإللوترونية.

 يخص وسائ  الدف  اإللوترونية.  عا االلالص واالش ار فيما  •
 االلتقاد بتص الشرال نقدا أق  تولفة مص الشرال بالبطاقات المصرفية. •

 ثانيا المعوقات الفنية 
 لدم واود بنية تحتية حدي ة ) عا شبكات االتصال واالنقطام المتورر لتيار الو ربائي(.  •
 فية.ال تتوفر الووادر البشرية الم أللة للعمليات اإللوترونية المصر  •

( للى أّن ا قدرد المصارف للى مواا ة  2017وقد لرف ا مسعود ) :السيولة المصرفية 6.8
أو منا   االئتماصلطلبات  واالستاابةالنقدية  التزامات االمالية المتم لة في تسديد امي   التزامات ا

القروض الاديدد وألذا يستدلي توفر نقد سائ  لدم المصارف، وألذا يعني  ص لدم قدرد المصارف 
ينتا لن ا أزمة سيولة وألو ما يعرف بنقص السيولة   االتزامات للى توفير نقدية )سيولة( لمواا ة 

 لدم المصارف.

 اإلطار العملي للبحث
 منهجية البحث 1 .9

المن ا الوصفي في وصا الظاألرد مح  الدراسة وتشخيص ا وتحديد التمدت الدراسة للى 
 اوانب ا. 
تم   ماتم  الدراسة في أصحاا نقاا البي  في مدينة الخم  ور سال  :مجتمب الدراسة  1.1.9

 أقسام البطاقات اإللوترونية المصرفية بالمصارف التاارية العاملة بمدينة الخم . 
ومص خالل البح  واالستقصال تبيص  ص الا ات التي تتعام  بالبطاقات   :عينة الدراسة 2.1.9

اإللوترونية المصرفية بمدينة الخم  )اصحاا نقاا البي ( في البي  وتقديم الخدمات للمواطنيص  
ألي )مستشفى المتوك ، وشركة بريق النصر لبي  المواد ال ذائية، ومركز اراند ليبيا للبصريات(، 

ف التاارية العاملة بمدينة الخم  التي تصدر بطاقات مصرفية لعمالئ ا ألي  بينما كانت المصار 
)مصرف الام ورية فرم المرقا، ومصرف الام ورية فرم المينال الخم ، ومصرف الوحدد فرم 

 الخم (.
استخدم الباح اص أسلوا المقابلة الشخصية لام  البيانات وذلم  : أداة جمب البيانات 3.1.9

لتناسبه م  لدد لينة الدراسة باإل افة  لى كونه يسالد الباح اص في الحصول للى أوبر قدر 
مص المعلومات بالمقارنة م  أسلوا قائمة االستبياص، وتم صياعة  مانية أسئلة مقسمة للى  

تسا ل الدراسة اتول المتعلق بالمعوقات اإلدارية، و ال ة   تسا الت الدراسة )خمسة أسئلة تخص 
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أسئلة تخص تسا ل الدراسة ال اني المتعلق بالمعوقات الفنية(، وقام الباح اص بدارال المقابالت  
 حسا التواريخ التالية 

 المقاب ت مب أصحاب نقا  البيب في مدينة الخمس كة  بإل 1جدوا رقم ي
 الصفة المقابلةتاريخ  الجهة ت

 15/1/2019الثالثاء الموافق  مستشفى المتوكل 1

 مساءا   1900الساعة 

 المدير المالي للمستشفى 

 16/1/2019األربعاء الموافق  مركز جراند ليبيا للبصريات 2

 مساءا   1700الساعة 

 صاحب المركز

 17/1/2019الخميس الموافق  شركة بريق النصر لبيع المواد الغذائية 3

 مساءا   1700الساعة 

 المدير المالي لشركة 

 
 

 المقاب ت مب المسؤولين بالمصارف التجارسة في مدينة الخمس كة  بإل 2جدوا رقم ي
 الصفة تاريخ المقابلة الجهة ت
 16/1/2019األربعاء الموافق  مصرف الجمهورية فرع المرقب 1

 ظهرا   1200الساعة  

رئيس قسم البطاقات 

 والخدمات اإللكترونية

  17/1/2019الخميس الموافق  مصرف الوحدة فرع الخمس  2

 صباحا    1000الساعة 

رئيس قسم البطاقات 

 والخدمات اإللكترونية

  17/1/2019الخميس الموافق  مصرف الجمهورية فرع الميناء الخمس 3

 ظهرا   1300الساعة 

رئيس قسم البطاقات 

 اإللكترونيةوالخدمات 

جابات المقاب ت الةخصية  2.9  عرض وتحليل أسعلة وا 
ا،سعلة الخاصة بالتساؤا ا،وا المتعلق بالمعوقات اإلدارسة التي تحد من   1.2.9    

 .استخدام البطاقات المصرفية في حل أزمة السيولة في ليبيا
ما ألي المعوقات المتعلقة بدارالات حصول العمالل للى البطاقات المصرفية؟   :السؤاا ا،وا

 أا زد نقاا البي ؟ والمعوقات المتعلقة بدارالات التعاقد والحصول للى 
أفاد أعلا أصحاا نقاظ البي  بتص  ارالات الحصول للى اتا زد تتخذ وقتا طويال رعم استيفال  

ذلم بببببببببببببزد، وكببببببببببباقد والحصول للى اتا ببببببببببببببببامي  الشروا والمطلوبات الخاصة بدارالات التع
 أص مماطلة الموظفيص ألو أحد أسباا طول الفترد حي  تص   لى ستة أش ر.  م نر 

في حيص اص ر سال أقسام البطاقات والخدمات اإللوترونية بالمصارف أودوا بتص فترد حصول العمالل 
للى بطاقات م تمتد مص ش ريص  لى  ال ة أش ر وذلم تص لملية  صدار البطاقات ألي لملية  

لبطاقات بددارد الفروم مما يترتا للي ا طول ألذ  الفترد نظرا للوم الوبير  مركزية خاصة بددارد ا
المقدم للحصول للى البطاقات مص ك  الفروم، كذلم أودوا للى نقص الموظفيص بتقسام البطاقات 
والخدمات اإللوترونية حي  ال يواد  ال موظا واحد ب ذ  اتقسام وألو نفسه رئي  القسم، واتلمال  
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ألذا القسم كبيرد مقارنة بعدد الموظفيص وألي قبول الطلبات مص العمالل ومرااعت ا  المطلوا مص 
حالت ا  لى  دارد البطاقات بددارد الفروم وتسليم البطاقات الااألزد للعمالل بعد تفعيل ا ومتابعة   واا

 شكاوم العمالل بخصوص البطاقات وألذ  اتلمال تتطلا أو ر مص موظا. 
 وقات المتعلقة بخصوص حصول أصحاا نقاا البي  للى أموال م؟ما ألي المع :السؤاا الثاني

المعوقات حدد ألي الحصول للى اتموال وذلم تن م  أصحاا نقاا البي  أن ا مص أو ر  أفاد ك 
ال يحصلوا للى اتموال  ال نادرال وبقدر قلي  ادال وألذا يعتبر أحد أألم العوائق التي ت دإ  ما  لى 

ي  أو زيادد اتسعار للسل  والخدمات نظرال الرتفام اتسعار لص طريق   يقاف التعام  بنقاا الب
 الشرال بالتحويالت المصرفية مص مصادر الب ائ . 

فيما أود ر سال اتقسام في المصارف بتص المصرف ملزم بدلطال أصحاا نقاا البي  أموال م حتى  
  أزمة نقص السيولة ال ال تتوقا لمليات البي  لص طريق نقاا البي   ال أص المصارف في ظ

تستطي  توفير كام  المبال  تصحاب ا ولوص تحاول المصارف  لطال ازل مص ألذ  اتموال حتى 
 ولو كاص رمزيا حسا قدرد المصارف.

ما ألي المعوقات المتعلقة بحصول العمالل وأصحاا نقاا البي  للى أإ معلومات   :السؤاا الثالث
 تتعلق بعمليات الخصم واإل افة؟ 

أصحاا نقاا البي  للى أنه ال تواد أإ معوقات بخصوص الحصول للى أإ معلومات  أود 
اا ببببببببببببببببببببببحي  يستطي  أصحاا نقاا البي  الحصول للي ا في أإ وقت وبعدد وسائ  )كشا حس

 ، واالتصال بال اتا(. 16016لص طريق   SMSمص الصرف، نظام الرسائ  
ول للى  بوالخدمات المصرفية اإللوترونية بتص العمي  يستطي  الحص  كما أود ر سال أقسام البطاقات 

أإ معلومات لص امي  حركات اإل افة والخصم لص طريق الحصول للى كشا حساا خالل 
سالات الدوام الرسمي للمصارف باإل افة  لى الحصول للى أإ معلومات في أإ وقت خالل 

أو مص    16016ق  ببببببببببببببببببببلص طري  SMSاترب  والعشريص سالة وذلم مص خالل االشترام في نظام  
ل تطبيق خاص بنقاا البي  مرتب  بشبكة االنترنت، وأفادوا أي ال بتص أصحاا نقاا البي   خال

يستطيعوص الحصول للى أإ معلومات لص طريق طلا كشا حساا أو االتصال بترقام خاصة  
خالل سالات الدوام الرسمي، باإل افة  لى أص ألنام ميزد في أا زد نقاا البي  تتيا تصحاب ا  

 بامي  حركات اإل افة في ن اية اليوم. الحصول للي كشا
ا بببببببببما ألي المعوقات المتعلقة بقيمة العموالت للى لمليات الشرال والبي  والسح :السؤاا الرابب

 لص طريق البطاقات المصرفية؟ 
أودا أصحاا نقاا البي  بتنه لي  ألنام أإ معوقات تذكر بخصوص قيمة العموالت للى لمليات  

 السحا لص طريق البطاقات المصرفية. الشرال والبي  و 
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فيما أفاد ر سال أقسام البطاقات والخدمات اإللوترونية بتص قيمة العموالت المترتبة للى استخدام  
العمالل للبطاقات كانت متفاوتة بيص المصارف حي  كانت كالتالي مصرف الوحدد رب  دينار، لص  

 ورية واحد دينار لص ك  لملية سحا أإ لمليات سحا أو شرال فيما كانت لمولة مصرف الام
 أو شرال.

ما ألي المعوقات المتعلقة بالدلاية واإللالص بخصوص البطاقات المصرفية : السؤاا الخامس
 وأا زد نقاا البي ؟ 

أود أصحاا نقاا البي  بتنه يتم الدلاية واإللالص لص طريق الملصقات الحائطية في اتماوص 
الي ببببببببببببببببة للدلاية واإللالص لص طريق صفحات التواص  االاتمالعامة داخ  المدينة، أما بالنس

 لم تستخدم  ال لص طريق نقطة بي  واحدد وألي مستشفى المتوك  فق .
كذلم أفاد ر سال أقسام البطاقات والخدمات اإللوترونية بالمصارف لي  ألنام أإ معوقات تذكر، 

بوم(   بوسائ  التواص  االاتمالي )الفي   وأ افوا أي ال بتص ألنام صفحات خاصة لو  مصرف
تقوم باإللالص لص أإ أمور تتعلق بالبطاقات باإل افة  لى الرد لص أإ استفسارات لص طريق  

 ألذ  الصفحات.
ا،سعلة الخاصة بالتساؤا الثاني المتعلق بالمعوقات الفنية التي تحد من استخدام  2.2.9

 البطاقات المصرفية في حل أزمة السيولة في ليبيا.
 ما ألي المعوقات المتعلقة بشبكات االتصال التي تعتمد للي ا أا زد نقاا البي ؟  :السؤاا ا،وا

 المعوقات الخدمات اإللوترونية للى أن ا مص أو ر  أود أصحاا نقاا البي  ور سال أقسام البطاقات و 
الفنية حدد وألي انقطام االتصاالت وذلم بسبا  عا شبكة االتصال، وأي ا التماد أا زد نقاا  
البي  للى شبكة اتصال واحدد فق  وألي )شبكة المدار( وانقطام التيار الو ربائي لص أبرا  الت طية  

د المشاركوص بالدراسة بتص ما زاد ألذ  المعوقات أص أعلا بشبكات االتصال ومنظومة المصرف، وأفا
 أبرا  الت طية لشبكة المدار ال يواد ب ا شاحص ك ربائي أو به لط . 

 ما ألي المعوقات المتعلقة باودد أا زد نقاا البي  وصيانت ا؟  :السؤاا الثاني
أص اودد اتا زد  أود أصحاا نقاا البي  ور سال أقسام البطاقات والخدمات اإللوترونية للى 

 ايدد، وبالنسبة لصيانت ا ف ي مص مس ولية  دارد التسويق بالمصارف. 
انة ببببببببببببلق بالصيببببببببببببببكما أفاد ر سال أقسام البطاقات والخدمات اإللوترونية بتص ألنام صعوبات تتع

اقات بددارد  مص حي  لدم واود مختصيص للصيانة بالمصرف ب  يتم استدلالألم مص  دارد البط
الفروم باإل افة  لى نقص قط  ال يار، أما بالنسبة تا زد نقاا البي  فلم تسا  أية مشاو  فنية  

  لى حد اآلص م  واود قسم خاص لصيانة ألذ  اتا زد للى مستوإ الفروم.
 ما ألي المعوقات المتعلقة بوسائ  اتماص الخاصة بالبطاقات؟  :السؤاا الثالث
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ي  ور سال أقسام البطاقات والخدمات اإللوترونية أص وسائ  اتماص تعتبر  أود أصحاا نقاا الب
م بببببببببببايدد حي  لم تسا  أإ مشاو  سابقا،  ال أنه يحد  في بعض اتحياص تورار لعملية الخص

للى العمي  بسبا  عا شبكة االتصال، ولوص يتم ح  ألذ  المشكلة وذلم بدح ار العمي   
رفي بببببببببببببببببببوي  المصبببببببببرار الخصم ويتم تعوي ه  ما بتراي  المبل  بالتحكشا حساا ي بت فيه تو

 أو تعوي ه بخدمة أو سلعة بقيمة الخصم. 
كما أفاد ر سال أقسام البطاقات والخدمات اإللوترونية بعدم ولي بعض العمالل بمخاطر  لطال 

 الرقم السرإ الخاصة بالبطاقات.
 النتاع  مناقةة .  10
 أوال ما يخص المعوقات اإلدارسة    

أفاد المشاركوص بالدراسة بواود مامولة مص المعوقات اإلدارية تحد مص استخدام البطاقات المصرفية 
في ح  أزمة السيولة في ليبيا، ومص أألم ا  ص  ارالات الحصول للى اتا زد تتخذ وقتا طويال 

 اوأودو اصة بدارالات التعاقد والحصول للى اتا زد، رعم استيفال امي  الشروا والمطلوبات الخ
للى أص سبا ذلم يرا  لمركزية  صدار البطاقات المصرفي اإللوترونية حي  تتولى  دارد البطاقات  

ول ببببببببببببببببببببببببببددارد الفروم بدصدارألا مما يترتا للي ا طول ألذ  الفترد نظرا للوم الوبير المقدم للحص
ة ببببببببببببببللى البطاقات مص ك  الفروم، وكذلم نقص الموظفيص بتقسام البطاقات والخدمات اإللوتروني

حي  ال يواد  ال موظا واحد ب ذ  اتقسام وألو نفسه رئي  القسم، وألو ما يتفق م  نتائا )شاأليص، 
لدم توفر الوفالد الوافية وا   بعض العمالل   ( في ألذا الشتص أص2008(، ويقول قدوميص )2013

بالصيرفة اإللوترونية كاص مص أحد أألم أسباا لدم انتشار الصيرفة اإللوترونية، فيما أوصى شاأليص  
( بالعم  للى تطوير أدال الوادر الوظيفي وتدريا العامليص لالرتقال بمستوم الخدمات  2010)

 المصرفية المقدمة.
  للى ببببببببببببببببببببببباا البيبببببببببببببالمعوقات اإلدارية أي ا، لدم حصول أصحاا نق   اف المشاركوص أنه مصأ

اتموال مص المصارف مما يترتا للي ا  يقاف التعام  بنقاا البي  أو زيادد اتسعار للسل  والخدمات 
 ، وقلة األتمام  نظرال الرتفام اتسعار لص طريق الشرال بالتحويالت المصرفية مص مصادر الب ائ

أصحاا نقاا البي  بالدلاية واإللالص لص التعام  بالبطاقات المصرفية في تقديم الخدمات والبي   
( بتص  2017وخاصة للى صفحات التواص  االاتمالي، وألم ما يتفق م  ما أود  لقي  ودخروص )

ص وسائ  الدف  مص معوقات استخدام بطاقات الدف  اإللوترونية  عا االلالص واالش ار فيما يخ 
( بالعم  للى رف  الولي لدم لمالل  2017الفيتورإ )  اإللوترونية، بينما أوصى المختار و

 المصارف بتألمية الخدمات اإللوترونية مص خالل حمالت ألالنية ولقد الم تمرات والندوات.
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 ثانيا ما يخص المعوقات الفنية 
اإلدارية تحد مص استخدام البطاقات المصرفية أفاد المشاركوص بالدراسة بواود مامولة مص المعوقات  

في ح  أزمة السيولة في ليبيا، ومص أألم ا  عا شبكات االتصال الخاصة بالمنظومات المصرفية، 
والتمادألا للى شبكة اتصال واحدد فق  وألي )شبكة المدار(، واالنقطام المتورر للتيار الو ربائي، 

وذلم الص أعلا أبرا  الت طية لشبكة المدار ال يواد مما ياع  أا زد نقاا البي  خار  الت طية 
ب ا شاحص ك ربائي أو به لط  فني، وألم ما يتفق م  ما االت به دراسة )لقي  ودخروص، 

( للى أص الوسائ  اإللوترونية 2017؛ مسعود، 2017الفيتورإ،  (، فيما أود )المختار و2017
(  2009ة تحتية حدي ة، فيما أود اتسط  )مستخدمة بشك  قلي  وعير فعال وذلم لعدم واود بني

للى أص مص أو ر المعوقات حدد التي توااه لمالل المصارف لند التسويق اإللوتروني  عا  
 شبكة االنترنت وانقطام الو ربال.

وأفاد المشاركوص أي ا بعدم واود مختصيص للصيانة بالمصرف ب  يتم استدلالألم مص  دارد 
 افة  لى نقص قط  ال يار، وفي ألذا الشتص أوصت دراسة مسعود البطاقات بددارد الفروم باإل 

( للى  رورد قيام المصارف باستخدام التقنية الحدي ة المتطورد في ألمال ا اإللوترونية  2017)
 المصرفية.

لالود للى ذلم، أود المشاركوص للى أص لدم ولي بعض العمالل بمخاطر  لطال الرقم السرإ 
( ب رورد  2009أي ا مص المعوقات الفنية، وقد أوصت دراسة )اتسط ،  الخاصة بالبطاقات يعد  

  بببببببببببببببببتوفر الخصوصية والسرية في المعامالت اإللوترونية المصرفية تن ا ازل مص سياسة التعام
 م  العمالل والمحافظة للى معلومات م وأسرارألم في التعامالت المصرفية.

 النتاع  والتوصيات  1

 النتاع  1.11

مص خالل  اابات المشاركيص بالدراسة للى أسئلة المقابالت الشخصية حول المعوقات )اإلدارية 
والفنية( التي تحد مص استخدام البطاقات المصرفية في ح  أزمة السيولة في ليبيا، توصلت 

 الدراسة للنتائا التالية 
 البطاقات المصرفية في حل أزمة السيولة في ليبياالمعوقات اإلدارسة التي تحد من استخدام 

تتخر الحصببببول للى أا زد نقاا البي ، ومركزية  صببببدار البطاقات المصببببرفية لص طريق  دارد  •
 البطاقات بددارد الفروم بالمصارف فق  مما يترتا للي ا التتخر في تسليم البطاقات للعمالل.
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والخدمات اإللوترونية بالمصارف مما ينعك  سالبال للى نقص لدد الموظفيص بتقسام البطاقات   •
 سرلة تقديم الخدمات المصرفية للعمالل.

لدم توفير المصبارف القدر الوافي مص النقود الالزمة تصبحاا نقاا البي  لعمليات الشبرال مما  •
 يترتا للي ا زيادد السل  والخدمات المبالة بواسطة البطاقات المصرفية.

ا نقاا البي  بالدلاية واإللالص لص التعام  بالبطاقات المصببببببرفية في تقديم قلة األتمام أصببببببحا •
 الخدمات والبي  وخاصة للى صفحات التواص  االاتمالي. 

 المعوقات الفنية التي تحد من استخدام البطاقات المصرفية في حل أزمة السيولة في ليبيا
ألا للى شببكة اتصبال واحدد  بعا شببكات االتصبال الخاصبة بالمنظومات المصبرفية، والتماد  •

 فق  وألي )شبكة المدار(.
االنقطبام المتورر للتيبار الو ربائي، ممبا ياعب  أا زد نقباا البي  خار  الت طيبة وذلم تص أعلبا  •

 أبرا  الت طية لشبكة المدار ال يواد ب ا شاحص ك ربائي أو به لط  فني.
استدلالألم مص  دارد البطاقات   لدم واود مختصيص لصيانة أا زد نقاا البي  بالمصرف ب  يتم •

 بددارد الفروم، باإل افة  لى نقص قط  ال يار الخاصة بتا زد نقاا البي .
تورار لملية الخصببم للى العمي  بسبببا  ببعا شبببكة االتصببال، وقلة ولي لمالل المصببارف  •

 بمخاطر  لطال الرقم السرإ الخاص بالبطاقات المصرفية.
-  

 توصيات ال 2.11
 النتائا التي توصلت  لي ا الدراسة توصي الدراسة باآلتي في  ول 

العم  للى منا الصالحيات لفروم المصارف بدصدار البطاقات المصرفية لعمالئ ا لتفادإ  •
 تتخر حصول م للى بطاقات م المصرفية.

وتتأليل م  زيادد لدد الموظفيص بتقسام البطاقات والخدمات اإللوترونية بالمصارف م  تدريب م  •
 للقيام بتلمال م بالصورد السليمة. 

توفير القدر الوافي مص النقود تصحاا نقاا البي  الالزمة لعمليات الشرال ل ماص استمرارألم   •
 في البي  بالبطاقات المصرفية.

رب  المنظومات المصرفية بشبكة المعلومات الدولية لص طريق شبكات االتصال الف ائية   •
 صاالت واالنقطام المتورر للتيار الو ربائي. لتفادإ مشاو   عا االت 

 العم  بحمالت تولوية للمواطنيص بمخاطر  لطال الرقم السرإ الخاص بالبطاقات المصرفية. •
 لم  دراسات مستقبلية لص معوقات استخدام البطاقات المصرفية مص وا ة نظر العمالل. •
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 المراجب 
استخدام التسويق اإللوتروني لدم البنوم العاملة في قطام عزد،  (، واق  2009اتسط ، رندد لمراص مصطفى )

 رسالة مااستير عير منشورد، الاامعة اإلسالمية فلسطيص.
(، مخاطر العمليات المصرفية اإللوترونية، بح  تخر  ليسان  عير منشور، 2014الحا ، شراديد محمد )    

 زائر.كلية الحقوق والعلوم السياسية اامعة قاصدإ مربا  الا
 (، أسباا أزمة السيولة في االقتصاد الليبي2016شامية، لبدهللا )      
(، مقومات العم  المصرفي اإللوتروني كتداد لتعزيز وتطوير نظم الدف  والتاارد 2013شاأليص، أيمص أحمد )   

 اإللوترونية، رسالة مااستير عير منشورد، كلية التاارد الاامعة اإلسالمية عزد.
مخاطرألا ووسائ  الرقابة للي ا، مالة اامعة اتزألر   (، نظم الدف  اإللوترونية و2010، للي لبدهللا ) شاأليص     

 . 546  -511(  1(، العدد )12ب زد، اامعة اتزألر، المالد )
(، وسائ  الدف  اإللوترونية في الازائر واق  وتحديات، رسالة 2016شعبور، سما ، ومرابطي مصبا  )       

 منشورد، كلية العلوم االقتصادية اامعة العربي التبسي الازائر. مااستير عير 
(، دور الخدمات اإللوترونية المصرفية في تعزيز الميزد التنافسية في قطام البنوم في  2012لبيد، شاألر )      

قد  محافظة انيص، الم تمر االقتصادإ نحو تعزيز تنافسية المنتاات الفلسطينية، رام هللا فلسطيص اامعة ال
 المفتوحة. 

(، معوقات استخدام بطاقات الدف  اإللوترونية في المصارف التاارية  2017لقي ، امعة فرحات، ودخروص )      
ليبيا - بمنطقة الخم ، الم تمر العلمي حول السياسات االقتصادية ومستقب  التنمية المستدامة في ليبيا، الخم 

 كلية االقتصاد والتاارد اامعة المرقا.
(، العوام  الم  رد في انتشار الصرافة اإللوترونية، المالة اتردنية للعلوم التطبيقية، 2008قدومي،  ائر لدناص )    

 . 312-293(  2(، العدد ) 11اامعة العلوم التطبيقية، المالد ) 
ة نقص  (، دور وسائ  الدف  اإللوتروني في ح  أزم2017الفيتورإ، محمد ل ماص ) المختار، ميالد سالم، و      

السيولة، الم تمر العلمي حول السياسات النقدية في ليبيا ودورألا في تحقيق االستقرار االقتصادإ في ظ  التطورات  
 ليبيا اامعة بني وليد. - الحالية، بني وليد

(، وسائ  الدف  اإللوتروني وأزمة السيولة، الم تمر العلمي حول السياسات 2017مسعود، أامد سعد )     
 ليبيا كلية االقتصاد والتاارد اامعة المرقا.-االقتصادية ومستقب  التنمية المستدامة في ليبيا، الخم 
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