
 في الحد من تفاقم أزمة االلكترونيدور استخدام بطاقات الدفع 

 دراسة تحليلية على مصرف الليبيةالسيولة باملصارف التجارية 

 م7102الجمهورية فرع العلوص والقره بوللي خالل العام 

   2جمعهمنيرة سليمان بلعيد الصغير  .أ                   1الباوندي على د.عمران عبد السالم  
      

  املستخلص:

دور ب الدراسة تهدف إلى التعريف نتيجة الى التطور الرقمي والتكنولوجي للمنظومة املصرفية دوليا فان هذه   

استخدام بطاقات الدفع االلكتروني في الحد من تفاقم أزمة السيولة في املصارف التجارية الليبية، حيث لوحظ 

ية والسياسية خالل فترة االزمة واالحداث التي تمر بها البالد ، أقدم الكثير من من بسبب تردى األوضاع االقتصاد

العمالء على سحب أموالهم من املنظومة املصرفية إما لتداولها في السوق، أو تخزينها خارج الجهاز املصرفي، مما 

ير األدوات التي تساعد الكث أفض ى إلى ازمة سيولة حادة بأغلب املصارف لذلك تعد البطاقات االلكترونية أداة من

من املواطنين على تلبية احتياجاتهم املعيشية. وقد تم االعتماد في هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، 

وذلك بتحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية واملعروفة 

نتائج والتوصيات ومدى تقبل العمالء الستخدام بطاقات الدفع االلكتروني بكل ( للوصول إلى الSPSSباختصار )

سهولة ويسر وكذلك مدى الثقة التي يمنحها التجار في نتائج العمليات االلكترونية للحصول على قيمة مبيعاتهم 

 اليومية، وطرق الرقابة املصرفية على بطاقات الدفع االلكتروني.

انه يجب على إدارة املصارف التجارية التعاون مع املحالت التجارية والتجار في تسهيل حيث أوصت الدراسة على    

ضرورة االهتمام الجاد  حثتها علىكما  املصرفية،أمورهم املصرفية لزيادة مدى الثقة والتعامل بالبطاقة 

يف معاناة الفعال لتخفبالتطورات الحديثة في النشاط املصرفي والخدمات املصرفية اإللكترونية للقيام بدورها 

 املواطنين من النقص الحاد في السيولة.
 

 اإلطار العام للدراسة

 املقدمة :

 بين القطاعات األخرى في النشاط االقتصادي ألي دولة من الدول ومن     
َ
 متميزا

َ
يشكل القطاع املصرفي مكانا

هم التحديات التي تواجها كما أنها من وظائف هذه املصارف هو توفير السيولة النقدية لعمالئها والتي هي من أ

 من زبائنه نتيجة لعدم توفر السيولة الكافية ، أو لعدم إمكانية تلبية 
َ
املواضيع املهمة ، فقد يخسر املصرف عددا

طلباتهم في الوقت املناسب ، فانخفاض السيولة عن الحد املطلوب سوف يؤدي إلى حاالت العسر املالي ويحقق 

صرف عن الوفاء بالتزامات خاصة اتجاه املودعين عند سحب وداععهم ويكون هذا سببا الضعف في كفاية امل

 للمصرف ولالقتصاد القومي ككل.
ً
 مميتا

                                                           
 omran4631@gmail.comإيميل:  جامعة املرقب، ،والتجارة الخمساالقتصاد  ةمحاضر بكلي 1
 emonira70@yahoo.comعضو هيئة تدريس باملركز الليبي للبحوث االقتصادية، إيميل:  2
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ومع التطورات الكبيرة التي يشهدها العالم في العقود األخيرة في مجال االتصاالت وأنظمة املعلومات فان أكثر     

هو القطاع املصرفي الذي يعد من أهم ركائز االقتصاد حيث تمثل  القطاعات التي تأثرت بالتطور التكنولوجي

 أساسيا من أركان االقتصاد الوطني والعالمي.
ً
 املصارف ركنا

 للنقود التقليدية يمكن    
َ
وفى ظل أزمة السيولة الراهنة التي تمر بها ليبيا أصبح من الضروري إيجاد حل بديال

 ، ومع انتشار ما يعرف بالصيرفة استخدامه في كل وقت وذلك لتخفيف العبء 
َ
عن املواطن واملوظف املصرفي معا

االلكترونية ودخول البطاقات االلكترونية عالم املال فقد حظيت هذه البطاقات باالهتمام في ليبيا بمطلع عام 

 متواضعا. 5002
َ
 وقد كان أول من أصدرها مصرف الجمهورية ثم أخذت في االنتشار وأصبحت تلقى قبوال

 لة الدراسة :مشك

واجهت املصارف التجارية الليبية  صعوبات في انجاز معامالتها نتيجة لنقص السيولة لديها وهو ما دفعها    

للبحث عن بدائل حديثة لتقديم الخدمات املصرفية لتتفاعل مع متغيرات هذا العصر ، ومن أجل الحد من 

من إيجاد آليات مناسبة منها تفعيل استخدام  تفاقم مشكلة نقص السيولة كان البد ملصرف ليبيا املركزي 

البطاقات االلكترونية محلية اإلصدار ومتابعة نشر وتوزيع خدمة السداد عبر نقاط البيع ومن هنا فإن مشكلة 

 يمكن صياغتها وفق التساؤل الرئيس ي التالي:
ً
 -البحث تحديدا

فاقم أزمة السيولة في املصارف التجارية ))) ما هو دور استخدام بطاقات الدفع االلكتروني في الحد من ت 

 الليبية ؟ (((

 أهداف الدراسة : 

 التعريف ببطاقات الدفع االلكترونية وأنواعها. – 1

 التعريف بالسيولة املصرفية ومكوناتها.  -5

 تحديد أسباب أزمة السيولة في ليبيا وأراء الخبراء واملختصين بشأنها.   – 3

 قات الدفع االلكتروني في الحد من تفاقم السيولة.معرفة دور استخدام بطا  – 2

 أهمية الدراسة : 

تكمن أهمية الدراسة أو البحث في إعطاء فكرة حول أهمية الفوائد املترتبة على استخدام البطاقات   -1 

االلكترونية في تفعيل عجلة النشاط االقتصادي وذلك باملزيد من البحث الجاد والعميق حول البطاقات 

 ترونية وإعطاء الصورة االقتصادية الصحيحة لكي تساهم في التنمية االقتصادية.االلك

يعتبر هذا املوضوع إضافة علمية وبحثية جديدة ألنها ستعمل على توفير معلومة إضافية للمراجع السابقة   -5

رها لكتروني ودو األمر الذي يعمل على توسيع مدارك الدارسين والباحثين حول موضوع فعالية بطاقات الدفع اال

 في الحد من تفاقم أزمة السيولة.

 فرضيات الدراسة : 

يفترض الباحثان أن هناك ثالثة فرضيات ملعرفة دور استخدام بطاقات الدفع االلكترونية في الحد من تفاقم    

  -أزمة السيولة باملصارف التجارية في ليبيا وقد تم صياغتها وفق االتي :

 ستخدام البطاقة االلكترونية بسهولة ويسر. مدى تقبل العمالء ا  – 1

 منح التجار الثقة في العملية االلكترونية للحصول على ثمن البضاعة.   - 5

 وجود رقابة مصرفية على إجراءات نظام بطاقات الدفع االلكترونية.   - 3

المجلة العلمية لكلية االقتصاد والتجارة القره بولل يالمجلد الثاني، العدد (٣)، أبريل/ ٢٠٢١  
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 منهجية الدراسة :

ها لي املعلومات والبيانات التي تم الحصول علياعتمدت الدراسة على املنهج التحليلي الوصفي وذلك باالعتماد ع   

من الكتب واملجالت العلمية والدراسات والنشرات والتقارير الصادرة من الجهات ذات العالقة وهو ما يمثل 

الجانب النظري لهذه الدراسة ، باإلضافة إلى املعلومات املتحصل عليها من خالل صحائف االستبيان املعدة لهذا 

ا يمثل الناحية العملية فقد تم التعرف على دور استخدام بطاقات الدفع االلكترونية في الحد الغرض ، وهو م

من تفاقم أزمة السيولة ، وذلك من خالل عينة متمثلة ملوظفي وزبائن مصرف الجمهورية عن طريق تقديم 

 استبيان للوصول إلى األهداف املرجوة من هذه الدراسة.

  مجتمع وعينة الدراسة :

يتمثل مجتمع الدراسة في حاملي البطاقات االلكترونية الصادرة من مصرف الجمهورية . أما العينة فقد تم     

تصميم استمارة استبيان وزعت على عينة عشوائية من حاملي هذه البطاقات والتجار املستفيدين من البيع 

 ( استمارة استبيان.150بالبطاقة وموظفين املصرف قد تم توزيع عدد )

 د الدراسة :حدو 

 : دراسة دور استخدام بطاقات الدفع اإللكتروني في الحد من تفاقم أزمة السيولة.   الحدود املوضوعية

 خطة الدراسة تفترض إجراء دراسة تحليلية ملصرف الجمهورية فرع العلوص وفرع القره بوللي  الحدود املكانية :

 (. 5012ملالية )الفترة املقترحة للدراسة السنة ا الحدود الزمانية :

 الدراسات السابقة : 

( بعنوان وسةةائل الدفع االلكتروني ودورها في الحد من تفاقم ازمة السةةةيولة باملصةةةارف 5012دراسةةةة األزرق ) – 1

التجارية الليبية( وتهدف هذه الدراسةةةةةةةةةة الى الدور الذي يمكن ان تسةةةةةةةةةاهم به وسةةةةةةةةةائل الدفع من الحد من تفاقم 

تخدام النقد وتعزيز الثقة في وسةةةةةائل الدفع االلكتروني وتوصةةةةةلت الدراسةةةةةة لعدة نتائج ازمة السةةةةيولة. وتقليل اسةةةةة

وتوصةةةةةةيات هامة أهمها : ضةةةةةةرورة تعامل إدارات املصةةةةةةارف مع املشةةةةةةاكل التي تواجه العمالء وح هم على اسةةةةةةتخدام 

رف تحذوا املصةةةةةةةةةةةةا أجهزة الصةةةةةةةةةةةةرف االلي والحرص على توزيع نقةاط البيع االلكتروني في جميع املدن واملناطق وان

التجارية الليبية حذو املصةةةةةةارف العاملية والحث على إقامة الدورات التدريبية للعاملين بالقطاع املصةةةةةةرفي وكذلك 

وضةةةةةةةةةع اسةةةةةةةةةتراتيجية وا ةةةةةةةةةحة لتخطيظ السةةةةةةةةةيولة ووضةةةةةةةةةع الضةةةةةةةةةوابظ والنظم الداخلية للمحافظة على مسةةةةةةةةةتوى 

 الخدمات املصرفية وغيرها من النقاط الهامة.

( بعنوان )دراسةةةةةةةةةةةةة تحليليةة للزمة السةةةةةةةةةةةةيولة لعينة من املصةةةةةةةةةةةةارف التجارية الليبية(  5012كةاري ) دراسةةةةةةةةةةةةة الع -5

هدفت هذه الدراسةةةةةة على توضةةةةةةيح أزمة السةةةةةيولة في املصةةةةةةارف التجارية ، وأظهرت هذه الدراسةةةةةةة عدة نتائج منها 

 لغرض التيةةةةةةجيع على اإليداع وا
ً
لعمل بجدية على مواكبة يجب على املصةةةةةرف أتباع أسةةةةةةاليب حديثة وأكثر تطورا

العصةةةةر  ةةةةأنه  ةةةةأن الدول املتقدمة من خالل تسةةةةهيل إجراءات السةةةةحب واإليداع  واإلسةةةةراع في فتح املجال أمام 

 للتحول نحو الصةةةةةةيرفة اإلسةةةةةةالمية وانتشةةةةةةاء 
َ
صةةةةةةيو التمويل واالسةةةةةةتثمار املتوافق مع أحكام الشةةةةةةريعة وذلك تمهيدا

 على قوة املصةةةةةرف  نظام ضةةةةةمان وداعع وذلك ألهميته الكبيرة في
ً
زيادة الثقة في املصةةةةةرف مما ينعك  ذلك ايجابيا

واسةةةةتقرار الوداعع وجذب املزيد من املدخرات ومرونة السةةةةياسةةةةات االئتمانية واملسةةةةاهمة في تعزيز كفاءة املصةةةةرف 

وكسةةةةةةةةةةب الثقة أمام عمالئه وذلك من خالل العمل إلى توعية العاملين في املصةةةةةةةةةةارف على ضةةةةةةةةةةرورة أتباع األسةةةةةةةةةة  

لعلمية في كيفية التعامل مع العمليات املصةةةرفية وضةةةرورة خلق التوازن بين مختلف املصةةةادر النقدية للمصةةةرف ا
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 للتوجهات الحديثة نحو أسةةةةةلمت النظام املصةةةةةرفي في ليبيا 
َ
وذلك لتقليل املخاطر التي تعرض لها اسةةةةةتثماراته وفقا

ومات املتوفرة لدى املصةةةارف إذا تبنى إلى سةةةياسةةةة والعمل على إعداد دراسةةةة جيدة ودقيقة تتناول البيانات واملعل

اسةةةتثمارية أو تسةةةويقية معينة وذلك لغرض الحصةةةول على أفضةةةل فرص االسةةةتثمارية والعمل على تحسةةةين جودة 

 الخدمة املصرفية . 

( بعنوان : تقييم خدمات بطاقات الدفع 5012دراسةةة الشةةريف ، أميرة محمد أحمد ، أسةةامة أحمد إبراهيم ) -3

 تروني خارج املصارف في السودان . االلك

الهدف من الدراسةةةةةةةةةةة هو تقييم خدمات البطاقات االلكترونية التي توفرها املصةةةةةةةةةةارف وتكمن املشةةةةةةةةةةكلة في معرفة 

نوعية محددات هذه الخدمات باإلضةةةةةةةةةةةةافة الى أهم مكونات وعناصةةةةةةةةةةةةر نجاحها من وجهة نظر العمالء ، وذلك من 

عدة عوامل توثر على انتشةةةةةةةةةةةار البطاقات االلكترونية باإلضةةةةةةةةةةةافة الى توفر  خالل الفرضةةةةةةةةةةةيات املتمثلة في أنه توجد

مواصةةةةةةةةةةةةفةةات الجودة في خةةدمةةات البطةةاقةةات االلكترونيةةة ، مثةةل ) الكفةةاءة ، االعتمةةاديةةة ، السةةةةةةةةةةةةريةةة ، االتصةةةةةةةةةةةةال ، 

دمات خ االسةةتجابة ( والتي تعتبر من العوامل املؤثرة على تقييم العمالء لهذه الخدمات وتوصةةلت الدراسةةة إلى أن

بطاقة الدفع االلكترونية سةةةةةهلة االسةةةةةتخدام وذات كلفة متدنية كما تعمل على توفير الوقت والجهد واملصةةةةةةاريف 

باإلضةةةةةةةةةةةةافة الى انها تتمتع بالكفاءة والسةةةةةةةةةةةةرية ، غير أن هذه الخدمات تواجه عدة معوقات تحد من انتشةةةةةةةةةةةةارها في 

ضةةةةةةعف القوانين التي تحكم التعامل بخدمات السةةةةةودان كضةةةةةعف البنية التحتية ملتطلبات الخدمات فضةةةةةال عن 

الةةةدفع االلكتروني، وانتهةةةت الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة بمجموعةةةة توصةةةةةةةةةةةةيةةةات تمثلةةةت في العمةةةل على تهي ةةةة البنيةةةة التحتيةةةة لتوفير 

املتطلبات االسةةةةاسةةةةية لهذه الخدمات وذلك من خالل نشةةةةر نقاط البيع ، والصةةةةرافات األلية وأيضةةةةا ضةةةةرورة قيام 

دريب وتثقيف العمالء على اسةةةةةتخدام بطاقات الدفع االلكتروني بمختلف أنواعها املصةةةةةارف والوكالء بدورات للت

 وتعريفهم بمزاياها وذلك لزيادة معدالت استخدام بطاقة الدفع االلكتروني . 

( بعنوان العوامةةل املؤثرة على تبني الصةةةةةةةةةةةةيرفةةة االلكترونيةةة من وجهةةة نظر االدارة 5014دراسةةةةةةةةةةةةة املسةةةةةةةةةةةةعودي )  -4

ينة من البنوك التجارية النشةةةةةةةةةةةةطة بالجزائر . تعالج هذه الدراسةةةةةةةةةةةةة تحليل اراء عينة من موظفي البنكية : حالة ع

البنوك التجارية ، لتحديد مشكلة تبني وإقبال الزبائن على خدمات الصيرفة االلكترونية بالجزائر من خالل سبع 

ملمارسةةةات والتطبيقات الغير جيدة أبعاد رئيسةةية واو ةةةحت الدراسةةةة أن األعطال واالخطاء التقنية باإلضةةةافة إلى ا

للتعامالت اإللكترونية من أهم العوامل املؤثرة على تبني الصةةةةةيرفة اإللكترونية بالجزائر وأوصةةةةةت الدراسةةةةةة بتعزيز 

توجهةةات اإلدارة البنكيةةة بشةةةةةةةةةةةةأن االسةةةةةةةةةةةةتثمةةار بةةالنظم التكنولوجيةةة بةةالبنوك وخلق ثقةةافةةات مصةةةةةةةةةةةةرفيةةة تعتمةةد على 

 ونية .التقنيات في الوسائظ االلكتر

( بعنوان أثر الصةةةةةةةةةةةيرفة اإللكترونية في املصةةةةةةةةةةةارف السةةةةةةةةةةةودانية في ظل تحرير  5015دراسةةةةةةةةةةةة محمد وأ ةةةةةةةةةةةرقه )  -2

الخدمات املصةةةةرفية ( يسةةةةلى هذا البحث إلى دراسةةةةة قيار تأثير الصةةةةيرفة االلكترونية في املصةةةةارف السةةةةودانية في 

نه تؤثر الصةةةةةةةةةةيرفة االلكترونية في ظل تحرير ظل تحرير تجارة الخدمات املصةةةةةةةةةةرفية ، وجاءت فروض البحث على أ

تجارة الخدمات املصةرفية في زيادة الكفاءة والفعالية باملصةارف ، كما تسةاهم الصةةيرفة االلكترونية في ظل تحرير 

تجارة الخدمات املصةةرفية في تنويع الخدمات املصةةرفية املقدمة . حيث اسةةتخدام الباحث املنهج التاريني واملنهج 

د توصةةةةةةةةةةةةل البةةاحةةث إلى عةةدد من النتةةائج أهمهةةا مسةةةةةةةةةةةةاهمةةة الصةةةةةةةةةةةةيرفةةة االلكترونيةةة في تحسةةةةةةةةةةةةين جودة التحليلي وقةة

الخدمات املصةرفية املقدمة ، كما سةاهمة في تحسين الكفاءة باملصارف وذلك بتطوير املقدرات التقنية للعاملين 

بر ات املصرفية املقدمة عبالقطاع املصةرفي . وقد أو ة ى الباحث بعدة توصةيات أهمها : ضرورة التوسع في الخدم
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 ملواكبة التطور 
ً
 وتقنيا

ً
القنوات االلكترونية ، وضةةةةةرورة التدريب والتأهيل املسةةةةةتمر لكافة العاملين باملصةةةةةارف فنيا

 في الصيرفة االلكترونية والخدمات املصرفية لرفع كفاءتهم في االنشطة الخاصة بالعمليات االلكترونية .

عنوان ) دراسةةةةةةةةة العوامل املحددة السةةةةةةةةتخدام البطاقات االئتمانية في السةةةةةةةةوق ( ب 5013دراسةةةةةةةةة الشةةةةةةةةافلي )   - 2

الليبي ( وقةةد هةةدفةةت هةةذه الةةدراسةةةةةةةةةةةةة إلى التعرف على بطةةاقةةات االئتمةةان وأهميتهةةا والعمةةل على تقيم  جم سةةةةةةةةةةةةوق 

ن في ااسةةةةتخدام بطاقات االئتمان في االقتصةةةةاد الليبي والتعرف على العوامل التي تعيق اسةةةةتخدام بطاقات االئتم

الصةةةةةةةةةةفقات والتعامالت املادية وقد توصةةةةةةةةةةل الباحث إلى وجود عوامل تؤدى الى عدم رغبة العمالء في اسةةةةةةةةةةتخدام 

البطاقات االئتمانية وأن الغرض األسةةةةةةةااةةةةةةة ي من اسةةةةةةةتخدام البطاقات هو من اجل السةةةةةةةفر للخارج كما أن غالبية 

ع املبالو املسةةةةةةةةةةةةتخدمة في البطاقات كما العمالء يرون أن  ةةةةةةةةةةةةروط املصةةةةةةةةةةةةرف التي يتعاملون معها معقولة نحو دف

اتضةةةةةةل أن البطاقات املصةةةةةةدرة للتعامل بطاقات ائتمانية تحمل صةةةةةةفة الرصةةةةةةيد املسةةةةةةبق بدال من صةةةةةةفة االئتمان 

 الحقيقي وهو أمر مخالف ما هو متعارف عليه في مجال الصيرفة .

املصةةةةةةةةرفية لعينة من املصةةةةةةةةارف ( بعنوان ) دراسةةةةةةةةة تحليلية للسةةةةةةةةيولة  5005دراسةةةةةةةةة الصةةةةةةةةاعو ، أبو أحمد )   – 2

األردنية ( هدفت الدراسةةةةةةةةةةة إلى تقيم كفاية السةةةةةةةةةةيولة املصةةةةةةةةةةرفية من خالل مؤ ةةةةةةةةةةراتها وكذلك الربحية من خالل 

معدالتها وتوضةةةةيح طبيعة العالقة بين السةةةةيولة املصةةةةرفية والربحية ، أظهرت الدراسةةةةة عدة نتائج منها أن معظم 

التوافق بين هدف السةةةةةةةةيولة املصةةةةةةةةرفية والربحية أي ارتفاع السةةةةةةةةيولة  املصةةةةةةةةارف لم تنرل بمقدار كبير في تحقيق

املصةةةةةةةرفية وأرباة مسةةةةةةةةتقرة ، وهذا يعنى أن السةةةةةةةةيولة املصةةةةةةةةرفية كانت على حسةةةةةةةةاب األرباة ، وأوصةةةةةةةةت الدراسةةةةةةةةة 

بضةةةةةةرورة قيام املصةةةةةةةرف بزيادة ثقة كل من السةةةةةةةلطات الرقابية واملودعين من خالل املحافظة على سةةةةةةةيولة كافية 

معينة في املصةةةرف وكذلك املحافظة على بعال االسةةةةتثمارات املالية  ةةةبه السةةةائلة لضةةةةمان عدم التعرض بنسةةةبة 

 إلى أزمة سيولة.

( بعنوان ) تحليل العوامل املؤثرة على أنماط استخدام بطاقات االئتمان وأثرها على  5000دراسة محمود )   - 2

عرف على مدخل تسةةةةةةويق الخدمة املصةةةةةةرفية وأسةةةةةةباب االسةةةةةةتراتيجيات التسةةةةةةويقية ( هدفت هذه الدراسةةةةةةة إلى الت

الحاجة إلى التسةةةةةةةةةويق املصةةةةةةةةةرفي ، وعلى اتجاهات عمالء السةةةةةةةةةوق املصةةةةةةةةةرفي املصةةةةةةةةةري نحو بطاقات االئتمان ، كما 

أظهرت عدة نتائج منها ، وجود فروق معنوية بين جن  وسةةةةةةةةةةن العمالء من ناحية وبين العمالء حملة وغير حملة 

ومسةتوى التعليم نحو بطاقات االئتمان ، وتوصلت الدراسة لعدة توصيات منها محاولة البطاقات ، وبين الدخل 

خلق توعية لدى العميل واملؤسةةةةسةةةةات التجارية بمدى أهمية البطاقات البالسةةةةتيكية ، وضةةةةرورة االهتمام ببحوث 

 السةةةةةةةةةةةةوق في مجةةال تسةةةةةةةةةةةةويق بطةةاقةةات االئتمةةان ، حيةةث تسةةةةةةةةةةةةلى هةةذه الةةدراسةةةةةةةةةةةةة لتوضةةةةةةةةةةةةيح أهميةةة بطةةاقةةات الةةدفع

االلكترونية في الحد من تفاقم أزمة السةةةةيولة التي يعانى منها زبائن املصةةةةرف نتيجة للظروف االمنية والسةةةةياسةةةةية 

التي ادت إلى فقد العمالء الثقة في املصةةةةةةةارف مما أدى ذلك لهروب النقدية خارج املصةةةةةةةارف والتعامل بالبطاقات 

إلى حد كبير في التخفيف من حدة مشةةةةةةةةكلة املصةةةةةةةةرفية خاصةةةةةةةةة في عمليات  ةةةةةةةةراء السةةةةةةةةلع والخدمات قد يسةةةةةةةةاهم 

 السيولة وضمان بقاء السيولة داخل الجهاز املصرفي . 

 اإلطار النظري للدراسة

 : بطاقات الدفع االلكتروني :
َ
 أوال

تعةددت التعريفات لبطاقة الدفع بتعد الكتاب وتختلف باختالف الجانب الذي يتناول أو يركز عليه التعريف     

 ها :بالبطاقة ومن

دور استخدام بطاقات الدفع االلكتروني في الحد من تفاقم أزمة السيولة بالمصارف التجارية الليبية 

103



عرفت بأنها بطاقات شةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةية تصةةةةةةةةةدرها املصةةةةةةةةةارف لخدمة عمالئها وتحتوى على معلومات خاصةةةةةةةةةة بحاملها     

يسةةةةةةةةةةةةتعملهةا لتسةةةةةةةةةةةةويةة مةدفوعةات بةدل النقود ، كمةا أن املصةةةةةةةةةةةةارف تعمةل جةاهةدة على تلبيةة حةاجةات زبائنها وتوفير 

البطاقات نذكر منها بطاقات الوفاء الراحة لهم ألجل الوقوف في وجه املنافسين ، لهذا استحدثت عدة أنواع من 

 (11، ص  5002، بطاقات االئتمان ، البطاقات الدولية ) كارد ، ماستر كارد ، أرو كارد (. ) سماة ، 

كما يمكن تعريفها بأنها بطاقات تصةةةةةةةةةةةدرها املصةةةةةةةةةةةارف في حدود مبالو معينة وتسةةةةةةةةةةةتخدم كأداة ضةةةةةةةةةةةمان وتتميز     

 ( 122، ص  5010من إيرادات املصرف املصدر لها ) العويض ى ،  بتوفير الوقت والجهد لحامليها وتزيد 

ومن خالل اسةةةةةةةةةةةةتعراض التعريفةات السةةةةةةةةةةةةابقةة لبطةاقةة الةدفع اإللكتروني يرى البةاحثةان إنةه يمكن تعريفها على     

 النحو التالي :

ا تلقى يةةديةةة كمةةبطةةاقةةات الةةدفع االلكتروني يمكن اعتبةةارهةةا نقود حقيقيةةة ألنهةةا تقوم بكةةل وظةةائف النقود التقل    

 من وسةةةةةةةةةةةةائل الدفع التقليدية والتي تتطلب 
َ
 من أجل تحقيق السةةةةةةةةةةةةرعة في أداء معامالتهم بدال

َ
 ومحليةا

َ
قبول دوليةا

 طول في إتمام التسوية النهائية .وقت أ

 -أنواع بطاقات الدفع اإللكتروني : 

 أنواع منها : بطاقة الدفع اإللكتروني تسمى أيضا بالبطاقات مسبقة الدفع وهناك عدة     

  : Debit cardبطاقة الخصم  – 1

هذا النوع يعتبر أداة وفاء وسةةميت ببطاقة الخصةةم ألن املصةةرف املصةةدر يقوم بخصةةم قيمة مشةةتريات العميل     

 خصةةةم قيمة املسةةةحوبات النقدية بالبطاقة من آالت السةةةحب ) 
َ
( أو من املصةةةارف ATMمن حسةةةابه الجاري أيضةةةا

 (5002.)البغدادي ، 

 Credit Cardبطاقة االئتمان :  - 5

هناك بطاقات تصةةةةةةةةةةدر من خالل رعاية منظمات لها وذلك عن طريق التفويال للمصةةةةةةةةةةارف التجارية إلصةةةةةةةةةةدار  -ا 

 البطاقة ووضع اسم و عار املنظمة عليها مثل الفيزا وماستر كارد.

ص مثل بطاقة األمريكان بطاقات تصدرها مؤسسة عاملية واحدة وتشرف عليها مبا رة مع عدم منح التراخي -ب 

 اكسبري  .

بطاقات خاصةةةةةةةةة تصةةةةةةةةدرها مؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات تجارية لتسةةةةةةةةتخدم من قبل عمالئها في الشةةةةةةةةراء بهدف املحافظة على  -ج 

العميةل مثةل املحالت التجةاريةة ومن أمثلةة هةذه البطةاقة مارك أند سةةةةةةةةةةةةبنسةةةةةةةةةةةةر وبطاقة جون لويز وهى منتشةةةةةةةةةةةةرة في 

 ( 5002مختلف أنحاء انجلترا .) الجادر ، 

   البطاقات املمغنطة : – 3

 على بيةةةانةةةات     
َ
 ويتم الةةةدفع بهةةةذه البطةةةاقةةة اعتمةةةادا

َ
هي بطةةاقةةةات بالسةةةةةةةةةةةةتكيةةةة ممغنطةةةة وهى أكثر األنواع انتشةةةةةةةةةةةةةارا

 ( 5002(. )الرا يدات ،  P.O.Sالشريظ املمغنظ من خالل قراءة املعلومات املخزنة عليه بواسطة أجهزة ) 

 :  البطاقات الرقائقية – - 4

هةذه البطةاقةة على ذاكرة من السةةةةةةةةةةةةيلكون تقوم بعمليات التمويل املصةةةةةةةةةةةةرفي من خصةةةةةةةةةةةةم وإضةةةةةةةةةةةةافة من  تحتوى     

 حسابات العميل بقيمة معامالته ولها أربعة أنواع :

 Memory chip cardبطاقة الذاكرة           -

 Smart chip cardالبطاقة الذكية            -
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    Super smart cardالبطاقة حادة الذكاء  -

 (5002)السقا ،                    Optical cardة البصرية البطاق -

 الرقابة على بطاقات الدفع االلكتروني :

 من مرحلة     
َ
تبدأ عملية الرقابة عادة من خالل وضع األس  والضوابظ والقواعد الالزمة ملتابعة األعمال بدءا

 بمرحلة التشةةةةةةةةغيل وانتهاء بتسةةةةةةةةوية العال
َ
قة مع العميل ، فيمكن توضةةةةةةةةيح أسةةةةةةةة  هذه إصةةةةةةةةدار أداة الدفع ومرورا

 الرقابة كما يلي : 

في مرحلةة إصةةةةةةةةةةةةدار بطةاقةة الةدفع االلكتروني من الضةةةةةةةةةةةةروري وجود رقةابةة ثنةائيةة على عمليةة تسةةةةةةةةةةةةليم البطةاقةةة  -   

للعميل حيث يتم وضةةةةةع كل من البطاقة والرقم السةةةةةري الخاص بها كل في مغلف مسةةةةةتقل عن األخر وترسةةةةةل من 

 لتسةةةةةةةةليمهما للعميل ، ويقوم بتسةةةةةةةةليم كل مغلف موظف اإلدارة إلى ال
َ
فرع من خالل شةةةةةةةةخصةةةةةةةةين مختلفين تمهيدا

 مختص ال تربطهما عالقة مبا رة .

في مرحلة التشةةةةةةغيل تتم الرقابة عن طريق متابعة بيانات املشةةةةةةتريات واملسةةةةةةحوبات التي تتم على البطاقة مع  -    

من  ةةبكة املعلومات اإللكترونية املرتبطة بالشةركة صةةاحبة  العميل من خالل املسةتندات التي تصةةل إلى املصةرف

 البطاقة . 

في مرحلة تسةوية العالقة مع العميل تظهر أهمية الخطوة الرقابية هنا في متابعة عمليات التسوية من خالل  -   

مة قي خصةةةةم قيمة املبالو املسةةةةتحقة على حسةةةةاب العميل في اليوم املحدد من نهاية كل  ةةةةهر من جهة ، وتسةةةةديد

 (.5015املبالو املستحقة لصالل التاجر من جهة أخرى .)  اهين ، 

 : السيولة املصرفية
َ
 ثانيا

 تعددت التعريفات للسيولة املصرفية نذكر منها ما يلي :     

يقصةةةةةةةد بالسةةةةةةةيولة املصةةةةةةةرفية بأنها قدرة املصةةةةةةةرف على مواجهة التزاماته املالية ، والتي تتكون بشةةةةةةةكل كبير من     

طلبةات املودعين للسةةةةةةةةةةةةحةب من الوداعع ، وتلبيةة طلبةات املقترضةةةةةةةةةةةةين لتلبيةة حةاجات املجتمع  ) الحسةةةةةةةةةةةةينى ، تلبيةة 

 ( 13، ص  5000الدوري ، 

 لجميع التزاماته التجارية ، وعلى االسةةةةةةةةةةتجابة لطلبات     
َ
 بأنها قدرة املصةةةةةةةةةةرف على التسةةةةةةةةةةديد نقدا

َ
وتعرف أيضةةةةةةةةةةا

املصةةةةةةةةةرف أو إمكانية الحصةةةةةةةةةول عليه عن طريق تسةةةةةةةةةييل بعال  االئتمان ، وهذا يسةةةةةةةةةتدنى توفير نقد سةةةةةةةةةائل لدى

 ( 122، ص  5005أصوله ، أي تحويلها إلى نقد سائل بسرعة وسهولة . )أبو حمد ، 

  -أهمية السيولة : 

 -ومن املمكن توضيح أهمية السيولة في ما يلي :

 تجنب املصرف الوقوع في خطر العسر املالي الفني أو الحقيقي.   -أ

 دفع االلتزامات في موعدها املحدد. االستعداد ل  -ب

 (.1112مواجهة الحاالت الطارئة والحصول على ثقة اآلخرين من الناحية املالية . )اللوزي وآخرون ،   -ج 

  -مكونات السيولة املصرفية : 

 يمكن تقسيم السيولة املصرفية إلى قسمين :   
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 : السيولة النقدية : 
َ
 أوال

 ، وتتةةألف هةةذه وهي تلةةك املوجودات النقةة    
َ
ديةةة التي تمتلكهةةا املصةةةةةةةةةةةةةارف التجةةاريةةة دون أن تكسةةةةةةةةةةةةةب منهةةا عةةائةةدا

 االحتياطيات على مستوى املصرف الواحد من أربعة مكونات هي: 

 النقد بالعملة املحلية واألجنبية في البنك ) الصندوق (  :  – 0

ات وتسةةةةلى املصةةةةارف التجارية إلى تقليل ويشةةةةمل مجموع األوراق النقدية بالعملة املحلية واألجنبية واملسةةةةكوك     

هذا املجموع إلى أقل حد يمكنها من مواجهة التزاماتها املصةةةةةةةرفية تجاه اآلخرين ، إن السةةةةةةةبب في ذلك يعود إلى أن 

هةذا الرصةةةةةةةةةةةةيةد ال يةدر أي عوائةد ، كمةا أنةه قةد يتعرض إلى التالعةب من قبةل املوظفين في الداخل وقد يتعرض إلى 

 ( 1112خاصة في املناطق غير اآلمنة . )الشماع ، السرقة من الخارج ، 

 الودائع النقدية لدى املصرف املركزي :  – 7

تنص التشةةةريعات الحديثة على التزام املصةةةارف التجارية باالحتفاة بنسةةةبة من أموالها في صةةةورة نقد سةةةائل       

سةةبة ملركزي ال يدفع أية فوائد على نلدى املصةةرف املركزي ، والتي تعرف بنسةةبة االحتياطي القانوني ، واملصةةرف ا

االحتياطي القانوني الذي تودعه املصةةةةةةارف التجارية لديه ولكن إذا زادت نسةةةةةةبة اإليداع عن النسةةةةةةبة املقررة التي 

 ( 1111نصت عليها القوانين ، فإن املصرف املركزي يدفع على هذه النسبة الزائدة لديه . )العصار ,وآخرون . 

 لدى املصارف املحلية : الودائع النقدية  – 3

وهى األموال التي يودعها املصرف التجاري لدى املصارف املحلية األخرى من أجل مقاصة الصكوك وتحصيل      

فقرات أخرى من الديوان ، ويزداد  جم هذه الوداعع كلما واجهت املصةةةةةةةارف املودعة صةةةةةةةعوبة في تشةةةةةةةغيل النقد 

 لديها . 

 الصكوك تحت التحصيل :  – 4

وهى صةةةةةةكوك مقدمة من عمالء املصةةةةةةرف لتحصةةةةةةيلها وإضةةةةةةافة قيمتها إلى حسةةةةةةابات العمالء باملصةةةةةةرف وتحدد      

 للخبرة السابقة
َ
 (.1112، اللوزي و اخرون. ) املصارف نسبة من هذه الصكوك لتدخل تحت نطاق السيولة وفقا

 الودائع لدى املصارف التجارية األجنبية في الخارج :  – 5

ارف التجةةاريةةة االحتفةةاة بةةأرصةةةةةةةةةةةةدة نقةةديةةة لةةدى املراسةةةةةةةةةةةةلين في خةةارج البلةةد من مجموع قيم تسةةةةةةةةةةةةتطيع املصةةةةةةةةةةةة      

 اعتماداتها املستندية القائمة والتزاماتها القائمة األخرى .

 : السيولة شبه النقدية : 
َ
 ثانيا

،  الخزينةوهى األصةةول التي يمكن للمصةةرف التصةةرف بها عند الضةةرورة من خالل بيعها أو رهنها مثل أذونات      

الكمبياالت املخصةةةةةةةومة ، أي أوراق مالية أخرى كاألسةةةةةةةهم والسةةةةةةةةندات ، وعادة ما يتم اللجوء إلى السةةةةةةةيولة  ةةةةةةةةبه 

 النقدية هند استنفاد األصول النقدية أو عدم كفايتها لتغطية التزامات البنك . 

 ( 5005)الشماع ، 

 أثار انخفاض السيولة في املصارف التجارية : 

النقةدي في املصةةةةةةةةةةةةارف التجةاريةة بسةةةةةةةةةةةةبةب زيةادة التدفقات الخارجة وانخفاض التدفقات النقدية  ينشةةةةةةةةةةةةأ ال جز     

 الداخلة ، ويترتب على هذا ال جز أثار سلبية أهمها ما يلي : 

 اإلساءة إلى سمعة املصرف.  – 1

 ضياع فرص استثمار من املصرف.   – 5
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 ئمة قبل أجالها مما يؤدى إلى حدوث خسارة. اضطرار املصرف إلى التصرف في مشروعات استثمارية قا  – 3

حدوث ارتباك معنوي لدى إدارة املصةةةةرف مما يجعل هناك تردد في اتخاذ القرارات االسةةةةتثمارية اإلدارية . )   – 4

 ( 5010شحاتة ، 

 من نقص في السةةيولة عند السةةحب من حين آل     
ً
خر وهذا ما تعاني منه املصةةارف التجارية الليبية القائمة حاليا

، حيث غرقت املصةةةةةةةةةةةارف الليبية في أزمة  5012وخاصةةةةةةةةةةةة بعد تأزم الوضةةةةةةةةةةةع املالي واالقتصةةةةةةةةةةةادي للدولة منذ عام 

سةةةةةةةةةةةيولة خانقة وكانت النتيجة اصةةةةةةةةةةةطفاف أعداد من الليبيين والليبيات كل يوم منذ سةةةةةةةةةةةاعات الفجر األولى أمام 

قتصةةةةةةةةةاد واملال من خالل إجراء بعال أبواب املصةةةةةةةةةارف التجارية للحصةةةةةةةةةول على مرتباتهم وبحسةةةةةةةةةب أراء خبراء اال

  -أسباب أدت  لحدوث هذه األزمة نذكر منها ما يلي :املقابالت اليخصية بأن هناك عدة 

انعدام الثقة املصرفية بين املواطن واملصرف نتيجة إلفشاء األسرار من قبل العاملين بها وبظء  -السبب األول : 

 ورة املوجودة بها.الدورة املستندية بالرغم من التقنية املتط

مليار دوالر خالل عامين أسهم في نقص االحتياطي من النقد األجنبي واستفادة  52بيع ما قيمته  -السبب الثاني :

 تجار العملة ورجال األعمال دون غيرهم من املواطنين.   

 ملقترحات حيثتدخل ديوان املحاسةةةةةبة في رسةةةةةم السةةةةةياسةةةةةات العامة للدولة وتقديم الحلول وا -السببببببب الثال  :

 يعتبر اختصاصه رقابيا ولي  تنفيذيا.

توقف بيع النفظ نتيجة الصراعات املتعاقبة والذي يعتمد عليه في توفر اإليرادات من العمالت  -السبب الرابع :

 األجنبية.

حالة االنقسام السياا ي ووجود أكثر من حكومة أسهم وبشكل مبا ر في خلق األزمة ودخول  -السبب الخامس :

 لبالد في نفق مظلم. ا

مليار كان سةةةةةببا  4طباعة كميات أخرى من العملة الورقية في املنطقة الشةةةةةرقية بما قيمته  -السببببببب السببببباد  :

 كبيرا في حدوث هذه األزمة وزيادة التضخم.

واالقتصةةةادية بين الشةةةرق والغرب يعد  غياب اإلرادة القوية لتوحيد اآلراء السةةةياسةةةية والنقدية -السببببب السبببابع :

 أساسًيا وراء تفاقم هذه األزمة.
ً
 عامال

غياب الجانب األمني وخاصةةةةةةةةةةة األمن في املصةةةةةةةةةةارف سةةةةةةةةةةاعد بشةةةةةةةةةةكل كبير جدا على فقدان ثقة  -السبببببببببببب الثامن :

 املواطن إليداع أمواله بهذه املؤسسات.

مال والتجار واملواطنين بسةةةةةةةةةةةةحب أموالهم من اتهام الحكومة واملصةةةةةةةةةةةةرف املركزي لرجال األع -السبببببببببببببب التاسببببببببببببع :

 املصارف والتحكم في قوة االقتصاد الليبي.

عقب األحداث والحروب ينشةةةةظ حراك ملجموعة من االنتهازيين أو االسةةةتغالليين أي ما يسةةةةمى  -السببببب العاشبببر :

نقص السةةةةةةةةةةةةيولةةةة  بتجةةةار الحروب واألزمةةةات وهةةةذا مةةةا اثر سةةةةةةةةةةةةلبةةةا على خلق عةةةدد من االزمةةةات والتي من بينهةةةا أزمةةةة

 باملصارف التجارية واملؤسسات املالية.

بةإلغاء أسةةةةةةةةةةةةعار الفائدة  5013صةةةةةةةةةةةةدور قرارات غير مةدروسةةةةةةةةةةةةة من املؤتمر الوطني سةةةةةةةةةةةةنةة  -السبب الحادي عشر : 

 املصرفية دون وجود حل بديل .
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 وقد قدم خبراء االقتصاد واملال أيضا بعض الحلول املقترحة ومنها :     

لجهةةةاز املصةةةةةةةةةةةةرفي املحلي وذلةةةك  بةةةدعم عمليةةةة اإليةةةداعةةةات في املصةةةةةةةةةةةةةارف التجةةةاريةةةة عبر فتح إعةةةادة الثقةةةة في ا .1

 %130االعتمادات املسةتندية لتوريد السةلع األسةاسةية والدواء مقابل تغطيات مالية تدفع نقدا بنسبة تصل إلى 

 مقابل أي اعتماد مستندي .

 وذلةةك توعيةة املواطن بقبول خةةدمةة البطةةاقةةات اإللكترونيةةة للحةد من األ  .5
ً
زمةةة في الوقةةت الراهن ، ومسةةةةةةةةةةةةتقبال

" ألول مرة في ليبيا عبر مصةةرف الجمهورية واملصةةرف التجاري الوطني وعدد من POSبتفعيل خدمة نقاط البيع "

 املؤسسات األخرى . 

إقةامةة مصةةةةةةةةةةةةرف ليبيةا املركزي بحمالت دعةائيةة عبر وسةةةةةةةةةةةةائةل اإلعالم السةةةةةةةةةةةةترجاع ثقة املواطنين في املصةةةةةةةةةةةةارف  .3

 وح هم على إعادة أموالهم إلى حساباتهم في املصارف . التجارية ، 

مليةارات دوالر أي مةا يعةادل بةالةدينةةار  2إيقةاف الةدعم الةذي تقةدمةه الةدولةة للمحروقةات الةذي تتجةاوز قيمتةه  .4

مليةار دينار  1.2مليةارات دينةار، دون الخةدمةات ، ويةدخةل من هةذه القيمةة للمصةةةةةةةةةةةةارف مةا قيمتةه  2.2الليبي حوالي 

 مليارات فهي قيمة مفقودة .   2فقظ ، أما 

رجوع عمل املؤسةةةةسةةةةات النفطية بطاقتها الكاملة ومحاولة تنويع مصةةةةادر الدخل وعدم االعتماد على النفظ  .2

 كمصدر وحيد للدخل ألنه عرضة لتقلبات األسعار . 

سةةةةةائد لواعتماد سةةةةةعر للدوالر أعلى من السةةةةةعر ا بيع النقد األجنبي للمواطنين يجب أن يكون هناك مرونة في .2

 للدينار الليبي .

تعةديل مرتبات بعال الجهات العامة وتخفيال املصةةةةةةةةةةةةروفات والنفقات املرتفعة في البعثات الدبلوماسةةةةةةةةةةةةية  .2

 وغيرها.

 تفعيل قانون الجمارك والضرائب وتعديل بعال النسب وتحسين اإليرادات املحلية. .2

م ملوازية وتخفيضةةةةها تدريجيا حتى يتبيع و ةةةةراء العمالت األجنبية في املصةةةةارف التجارية بما يعادل السةةةةوق ا .1

القضةةةاء على السةةةوق املوازية ، حيث أثبتت هذه التجربة نجاحها في سةةةنوات سةةةابقة ، عندما حدثت نف  األزمة 

واسةةةةتقر عندها لفترة طويلة  1.52دينار في نهاية التسةةةةعينات وتراجع إلى  4حيث وصةةةةل سةةةةعر الدوالر إلى ما يقارب 

 م.5014حتى نهاية 

السةةةةةيااةةةةة ي وثبات الدولة وحل املختنقات وتفعيل القوانين والقضةةةةةاء على الفسةةةةةاد اإلداري واملالي  االسةةةةةتقرار  .10

 يعد من أهم األمور لحل كل املختنقات التي يعاني من املواطنين وعودة الثقة في مؤسسات الدولة.

وال املهاجرة متةابعةة األرصةةةةةةةةةةةةدة املجمةدة واملهربة والقضةةةةةةةةةةةةاء على غسةةةةةةةةةةةةيل األموال ورفع القضةةةةةةةةةةةةايا لعودة األم .11

 واملستثمرة في الدول الخارجية واستثمارها محليا.

 اإلطار العملي للدراسة

 املقدمة :     

 للمنهجية واإلجراءات التي تم االعتماد عليها في تنفيذ الدراسةةةةةةةةةة امليدانية ،     
ً
 مفصةةةةةةةةةال

ً
يتناول هذا الجزء عرضةةةةةةةةا

ي الحةةد من تفةاقم أزمةةة السةةةةةةةةةةةةيولةةة في املصةةةةةةةةةةةةارف بهةدف التعرف على دور اسةةةةةةةةةةةةتخةةدام بطةةاقةةات الةةدفع االلكتروني ف

 ملجتمع وعينة الدراسةةة ، وخصةةائص هذه العينة ، واألدوات 
ً
التجارية الليبية ، وتشةةمل منهجية الدراسةةة ، وصةةفا
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الرئيسةةةةةةة للدراسةةةةةةة ، وفحص مصةةةةةةداقيتها وثباتها ، إضةةةةةةافة إلى بيان األسةةةةةةاليب اإلحصةةةةةةائية املسةةةةةةتخدمة في تحليل 

 سة. واستخراج نتائج الدرا

 منهجية الدراسة :

تم االعتماد في الدراسةةة على املنهج الوصةةفي التحليلي للوصةةول إلى املعرفة الدقيقة والتفصةةيلية حول مشةةكلة     

الدراسةةةةةةةةةة ولتحقيق فهم أفضةةةةةةةةةل وأدق للظواهر املتعلقة بها ، وباعتباره أنسةةةةةةةةةب املنا ج في دراسةةةةةةةةةة الظاهرة محل 

أو الظاهرة كما هي على أرض الواقع ويصةةةةةةةفها بشةةةةةةةكل دقيق ، ويعبر عنها  البحث ، ألنه يعتمد على دراسةةةةةةةة الواقع

 
ً
 ، فالتعبير الكيفي يصةةةةف لنا الظاهرة ويو ةةةةل سةةةةماتها وخصةةةةائصةةةةها ، أما التعبير الكمي فيعطي وصةةةةفا

ً
 وكيفا

ً
كما

 ويو ةةةةةةةةةةةةل مقةدار هةذه الظةاهرة أو  جمهةا ، باإلضةةةةةةةةةةةةافة إلى توفير البيانات والحقائق عن املشةةةةةةةةةةةةكلة مو 
ً
ضةةةةةةةةةةةةوع رقميةا

 الدراسة لتفسيرها والوقوف على دالالتها.

 أداة الدراسة :  

 والتي منها )املالحظة ، والحقائق، والبيانات املعلومات على الحصةةةول  في املسةةةتخدمة العلمي البحث أدوات تتنوع    

 أحد ويعتبر االسةةةتبيان ، )من األدوات ذلك غير إلى بأنواعها ، املقايي  بأنواعها ، االختبارات املقابلة ، االسةةةتبيان ،

  األكثر العلمي البحث أدوات
ً
 األفراد(. عن وبيانات معلومات ، للحصول )على استخداما

وهي أداة دراسةةةةةةةةةةةةة منةاسةةةةةةةةةةةةبةة ذات أبعةاد وبنود تسةةةةةةةةةةةةتخدم للحصةةةةةةةةةةةةول على معلومات وبيانات وحقائق محددة ،     

ا من املسةةةةةةةةتهدفين املعنيين بموضةةةةةةةةوع مرتبطة بواقع معين وتقدم على  ةةةةةةةكل عدد من األسةةةةةةةة لة يطلب اإلجابة عليه

 االستبيان.

وتبعةا لةذلةك قةام البةاحثةان  بةإعةداد أداة للةدراسةةةةةةةةةةةةة الحةاليةة تتنةاسةةةةةةةةةةةةب وأهةدافهةا وفروضةةةةةةةةةةةةهةا، وقد مرت عملية     

 تصميم وإعداد االستبيان بعدة مراحل وخطوات كما يلي:

 االطالع على الدراسات السابقة املتعلقة بموضوع الدراسة الحالية. .1

 األقسام الرئيسية التي  ملها االستبيان. تحديد .5

 جمع وتحديد عبارات االستبيان. .3

 صياغة العبارات التي تقع تحت كل قسم. .4

 إعداد االستبيان في صورته األولية . .2

( الخمااةةةةةةةة ي لتقدير درجة اإلجابة لعبارات االسةةةةةةةةتبيان، حيث Likert Scaleولقد تم اسةةةةةةةةتخدم مقيار ليكرت )    

( ابتداء بالبدائل )غير موافق بشةةةدة ، غير موافق ، محايد ، موافق ، موافق بشةةةدة( والتي 2-1منح الدرجات من )

 طول  تحديد تقي  اتجاهات وآراء املسةةةةةتقنةةةةة ى منهم ، ثم تم توزيع اإلجابات إلى خم  مسةةةةةتويات متسةةةةةاوية وتم

( ومن ثم تقسيمه على 4=  1-2املقيار  ) درجات بين املدى حساب خالل الخمااة ي، من مقيار ليكرت في الخاليا

 أقل إلى هذه القيمة إضةةةةةةةةافة تم ذلك ( وبعد0.20=  2÷ 4الخلية أي ) طول  على للحصةةةةةةةةول  املقيار في أكبر قيمة

وهذا ما تم تطبقه  الخلية ، األعلى لهذه الحد لتحديد صةةةةةةةحيح( وذلك واحد وهي املقيار املقيار )بداية في قيمة

الدراسةةةةةة ، وهكذا أصةةةةةبح طول الخاليا كما هو مو ةةةةةل بالجدول  على أسةةةةة لة املحاور الخاصةةةةةة بدراسةةةةةة فرضةةةةةيات

 (.1التالي رقم )
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 ( : يوضح إجابات األسئلة وداللتها0جدول رقم )

 اإلجابة على األس لة

 )البديل(
 طول الخلية التقدير في التعليق علي النتائج

 الوزن النسبي

 )درجة املوافقة(

 % 32 - %50 1.21 – 1 درجة ضعيفة جدا غير موافق بشدة

 % 21 - % 32 5.21 – 1.20 درجة ضعيفة غير موافق

 % 22 - %25 3.31 – 5.20 درجة متوسطة محايد

 %23 - %22 4.11 – 3.40 درجة عالية موافق

 % 100 - %24 2 – 4.50 درجة عالية جدا موافق بشدة

 مجتمع الدراسة وعينتها:

ترونية الصادرة من مصرف الجمهورية ، أما عينة البحث فقد يتمثل مجتمع البحث في حاملي البطاقات االلك   

 (071)تم تصةميم استمارة استبيان وزعت على عينة عشوائية من حاملي هذه البطاقات ، حيث تم توزيع عدد 

أما االسةةةةةةةتمارات الغير مسةةةةةةةةتوفي للبيانات فهي ( 00)واالسةةةةةةةتمارات املفقودة  (011)اسةةةةةةةتمارة اسةةةةةةةتبيان روجع منها 

 وتعتبر العينة القابلة للتحليل. (015)تبقي والصحيح هو وامل (14)

( يبين  توزيع أفراد العينةةةة حسةةةةةةةةةةةةةةب متغيرات الجن . العمر, الحةةةالةةةة االجتمةةةاعيةةةة,  املسةةةةةةةةةةةةتوي 5والجةةةدول رقم )

 . الدخل الشهري للسرة , املهنة.التعليمي

 ( توزيع أفراد العينة حسب املتغيرات7جدول رقم )

 القيم املفقودة ة املئويةالنسب العدد املتغيرات

 الجنس
 % 90.1 86 ذكر

- 
 %09.0 01 أنثى

 العمر

 

 1.0 % 0 سنة 70اقل من 

- 

 4.8 % 5 سنة 75إلى أقل من  70من 

 21.9 % 23 سنة 35إلى اقل من  75من 

 37.1 % 39 سنة 45إلى اقل من  35من 

 % 35.7 37 سنة فأكثر 45من 

 املستوي التعليمي

 

 07 توسطم

%11.4

 

00.4 

- 

 04.3 % 05 ثانوي 

 35 دبلوم بعد الثانوية

%33.3 

 

33.3 

 39.0 % 41 مؤهل جامعي

 %7.1 3 ماجستير ودكتوراه

 الحالة االجتماعية

 

 09.0 % 01 أعزب

- 
 27.4 % 27 متزوج

 2.7 % 9 مطلق

 % 0.1 7 أرمل

 - 4.9 % 5 دينار 511أقل من  الدخل الشهري 
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 الستبيان :ثبات ا

يقصد بثبات االستبيان أن يعطي هذا االستبيان نف  النتيجة حتى ولو تم إعادة توزيعه أكثر من مرة تحت     

نف  الظروف والشروط ، أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبيان يعني االستقرار في نتائجه وعدم تغييرها بشكل كبير 

ة مرات خالل فترات زمنية معينة ، وقد تم التحقق من ثبات فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عد

 االستبيان من خالل طريقة معامل ألفا كرونباخ وذلك كما يلي: 

 :Cronbach's Alpha Coefficientمعامل كرونباخ ألفا   

 عند حساب قيمة معامل الثبات )ألفا كرونباخ ( كانت النتائج كما هي مبينة بالجدول التالي:

 ( يوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقيا  ثبات االستبيان3رقم )جدول 

 الثبات معامل ألفا كرونباخ املحاور  ت

 0.202 6540. الفرضية األولي -1

 0.213 6300. الفرضية الثانية -5

 0.220 757.0 الفرضية الثالثة -3

 0.230 0.210 جميع عبارات االستبيان 

 وجب ملعامل ألفا كرونباخالثبات = الجدر ألتربيعي امل

( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لكل املحاور وتتراوة بين. 3وا ل من النتائج املو حة في جدول )    

( لكل محور من محاور االستبيان ، كذلك كانت قيمة معامل ألفا  لجميع فقرات االستبيان  0.222,   0.230)

( لكل محور من محاور االستبيان ، 0.220, 0.213تفعة لكل املحاور وتتراوة بين )( ، وكانت قيمة الثبات مر 0.210)

 ( وهذا يعني انه معامل الثبات مرتفع جدا .0.230كذلك كانت قيمة الثبات لجميع فقرات االستبيان مساوية لي )

ار عالي من الثقة وبذلك يكون الباحثان  قد تأكدا من صدق وثبات استبيان الدراسة مما يجعله على  مقد    

 بصحة االستبيان وصالحيته لتحليل النتائج واإلجابة على أس لة الدراسة واختبار فرضياتها.

 األساليب اإلحصائية املستخدمة في الدراسة :

تمت املعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج األعداد ، النسب امل وية ، املتوسطات الحسابية ، االنحرافات     

 .، وفحص فرضيات الدراسةاملعيارية 

 عرض وتحليل نتائج الدراسة :

 لبيانات الدراسة وذلك من اجل اإلجابة على أس لة وفرضيات الدراسة:    
ً
 يتضمن هذا الفصل تحليال

 44.9 % 42 دينار 0111إلي  511من  

 %51.5 53 دينار 0111أكثر من 

 املهنة

 3.93.9 4 مدير

 

 

طبيب/محامي/قاض ي/محاسب/

 مدر 
42 44.%44.9 

 4.9% 5 تاجر/أعمال حرة

 3.3% 35 موظف بالقطاع العام

 00.4% 07 موظف بالقطاع الخاص

 %0.1 7 عامل منهي
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: أس لة الدراسة .    
ً
 أوال

: اإلجابة عن أس لة الدراسة.    
َ
 ثانيا

 لكترونية؟ السؤال األول: مدى تقبل العمالء استخدام البطاقة اال

ملدى تقبل  Tلإلجابة عن السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واستخدام اختبار     

 (.4العمالء استخدام البطاقة االلكترونية وذلك كما هو مو ل في الجدول رقم )

اقة االلكترونية بكل سهولة (  يبين تقييم أفراد العينة ملدى تقبل العمالء استخدام البط4الجدول رقم )

 ويسر من خالل العبارات .

 Tقيمة  العبارات ت
مستوي 

 الداللة
 املتوسط

االنحراف 

 املعياري 
 الرأي

0 
هل لديك تخوف من استخدام بطاقة 

 الدفع االلكتروني في الشراء
 محايد 993. 3.31 0.001 3.232

7 
بطاقات الدفع االلكتروني تعمل على 

 توفير الوقت
 موافق 747. 3.97 0.000 7.694

3 
أجهزة بطاقات الدفع االلكتروني وأجهزة 

 الصراف اآللي منتشرة بشكل جيد
 محايد 1.017 55 .3 000. 0 4.975

 محايد 906. 3.34 0.000 3.843 هل تكلفة استخدام البطاقة قليلة . 4

5 
 ارخص من الشراء 

ً
الشراء نقدا

 باستخدام البطاقات املصرفية.
2.240 0.0 11  محايد 923. 2.71 

7 
يوجد خوف من سوء استخدام بطاقات 

 الدفع االلكتروني .
 موافق 1.011 3.88 0.000 6.592

2 
هل تجد صعوبة استخدام البطاقات 

 الدفع االلكتروني في اآللة املغنطيسية
 موافق 817. 3.46 0.002 3.975

9 
استخدام بطاقات الدفع االلكتروني يلبى 

 لعمالء .رغبات واحتياجات ا
 موافق 594. 4.03 0.000 9.958

1 
استخدام البطاقات الدفع االلكتروني 

 يعتبر أمن .
 موافق 612. 4.00 0.000 8.835

01 
سهولة الحصول على بطاقة الدفع 

 االلكتروني
 محايد 1.250 3.12 0001. 3.113

 موافق 0.887 3.54 1.111 5.447 املتوسط العام الكلي --

 

لنا من الجدول السابق أن أهم مدى لتقبل العمالء استخدام البطاقة االلكترونية هي )استخدام حيث يتضل      

بطاقات الدفع االلكتروني يلبى رغبات واحتياجات العمالء(  وبتقدير عالي ، حيث كان املتوسظ الحسابي يساوي 

( ،  في حين كان 4.00توسظ حسابي )( ، تالها الفقرة )استخدام البطاقات الدفع االلكتروني يعتبر أمن( بم4.03)

 ارخص من الشراء باستخدام البطاقات املصرفية(  بمتوسظ 
ً
 هي الفقرة  ) الشراء نقدا

ً
أقل الفقرات تقديرا

(  ومن هذا يتبين أن اآلراء متباينة حول فقرات هذا املحور بين املوافقة والحياد كما تشير املعطيات 5.21حسابي )

( ، 3يفوق قيمة املتوسظ الفرض ي)  3.24( أن املتوسظ العام لإلجابات واملقدر بةةةة: 4قم )اإلحصائية في الجدول ر 

مما يدل علي أن العمالء قد اجمعوا علي املوافقة بدرجة عالية علي استخدام البطاقة االلكترونية وباإلضافة إلي 

ت  تقبل العمالء الستخدام البطاقة املحسوبة للمتوسظ العام لإلجابا Tإلي أن قيمة  4ذلك تشير نتائج الجدول 
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وهذا ما   0.02أقل من  0.000وبمستوي  1.12الجدولية املقدرة بةةةةة  Tأكبر من قيمة  2.442االلكترونية  املقدرة بةةةةة 

 يؤكد  تقبل العمالء الستخدام البطاقة االلكترونية  .

 لحصول علي ثمن البضاعة؟يمنح التجار الثقة في العملية االلكترونية ل  -السؤال الثاني:

ولإلجابة عن السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ، وكذلك تم استخدام اختبار    

T  (.2كما هو مو ل في الجدول رقم ) ملنح  التجار الثقة في العملية االلكترونية وذلك 

 لثقة( تقييم أفراد العينة ملدى منح التجار ا5الجدول رقم )

 في العملية االلكترونية من خالل العبارات

 Tقيمة  العبارات ت
مستوي 

 الداللة
 املتوسط

االنحراف 

 املعياري 
 الرأي

 موافق 1.095 3.51 0.009 2.779 دفع فوائد خاصة بالبائعين عند استالم بيان املصرف. 0

7 
صعوبة التفاهم مع املصرف بخصوص تسجيل بعض 

 الصفقات.
 موافق 1.040 3.49 0.001 2.764

 موافق 944. 3.45 0.000 5.373 الكثير من التجار والبائعين ال يقبلون البيع بالبطاقة. 3

 موافق 938. 3.66 0.000 4.147 السرعة في تحويل قيمة املبيعات لحساب التاجر. 4

5 
عدم توفر سياسة متعلقة باألمان والسرية لحسابات 

 التاجر
 افقمو  919. 3.54 0.001 3.496

7 
ال تتوفر سياسات حكومية داعمة النتشار الخدمات 

 املصرفية االلكترونية.
 موافق 976. 3.40 0.011 2.424

 موافق 954. 3.86 0.000 2.972 هناك إجراءات كافية لحماية حسابات التجار. 2

9 

 
 قمواف 981. 3.49 0.006 2.928 نسبة الفائدة التي يتقاضاه املصرف مقبولة من التاجر.

1 
ال تتوفر الكفاءة الكافية لدى بعض املوظفين في استخدام 

 .  POSجهاز 
 موافق 950. 3.46 0.007 2.847

 موافق 970. 4.00 0.000 6.098 تشجيع التاجر للبيع بالبطاقة. 01

 موافق 0.997 3.51 1.117 3.593 املتوسط العام الكلي 

ى ملنح التجار الثقة في العملية االلكترونية للحصول علي ثمن حيث يتضل لنا من الجدول السابق أن  أهم مد   

( ، تالها 4.00البضاعة هي )تيجيع التاجر للبيع بالبطاقة(  وبتقدير عالي  ، حيث كان املتوسظ الحسابي يساوي )

( ،  في حين كان أقل الفقرات 3.22الفقرة )هناك إجراءات كافية لحماية حسابات التجار( بمتوسظ حسابي )

 هي الفقرة  )ال تتوفر سياسات حكومية داعمة النتشار الخدمات املصرفية االلكترونية(  بمتوسظ حسابي 
ً
تقديرا

(  ومن هذا يتبين أن اآلراء حول فقرات هذا املحور جاءت باملوافقة كما تشير املعطيات اإلحصائية في 3.40)

( ، مما يدل علي 3يفوق قيمة املتوسظ الفرض ي)  3.21( أن املتوسظ العام لإلجابات واملقدر بةةةة: 2الجدول رقم )

أن التجار قد اجمعوا علي منح الثقة  وبدرجة عالية علي العملية االلكترونية للحصول علي ثمن البضاعة 

املحسوبة للمتوسظ العام لإلجابات  تقبل العمالء  Tإلي أن قيمة  2وباإلضافة إلي ذلك تشير نتائج الجدول 
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أقل  0.002وبمستوي  1.12الجدولية املقدرة بةةةةة  Tأكبر من قيمة  3.223ة االلكترونية  املقدرة بةةةةة الستخدام البطاق

 وهذا ما يؤكد علي منح  التجار الثقة في العملية االلكترونية للحصول علي ثمن البضاعة. 0.02من 

 اللكتروني؟وجود رقابة مصرفية علي إجراءات نظام  بطاقات الدفع ا  -السؤال الثال  :

لإلجابة عن السؤال السابق تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ، وكذلك تم استخدام     

لوجود رقابة مصرفية علي إجراءات نظام بطاقات الدفع االلكتروني وذلك كما هو مو ل في الجدول   Tاختبار 

 (.2رقم )

 وجود رقابة مصرفية( تقييم أفراد العينة ملدى 7الجدول رقم )

 علي إجراءات نظام  بطاقات الدفع االلكتروني من خالل العبارات .

 tقيمة  العبارات ت
مستوي 

 الداللة
 املتوسط

االنحراف 

 املعياري 
 املعيار

0 
يتم إعالم العمالء بإجراءات التامين الوقائية لحساباتهم 

 املصرفية
 موافق 976. 3.60 0.000 3.636

 موافق 979. 3.57 0.000 3.454 راءات كافية لحماية حسابات العمالءتواجد إج 7

 موافق 736. 3.97 000. 4.825 يتم استخدام السرية في التعامالت 3

 موافق 817. 3.46 0.002 3.311 يتم استخدام التوقيعات اإللكترونية لحماية الحسابات 4

5 
رونية كتتتوفر في املوظفين القائمين على الصيرفة اإلل

 الكفاءة والخبرة
 موافق 1.060 4.05 0.000 5.074

 موافق 877. 3.99 0.000 3.672 صعوبة اختراقات موقع املصرف 7

2 
فرض السياسات الضريبة على الخدمات املصرفية 

 االلكترونية
 محايد 701. 3.26 0.001 2.172

 محايد 906. 3.34 032. 2.240 تقوم اإلدارة بصفة دورية بفحص مكونات امن النظام 9

1 
يتم إجراء الصيانة الدورية للنظام لتحقيق األمن 

 والسالمة
 محايد 886. 3.29 001. 2.717

 موافق 710. 3.65 023. 2.380 صعوبة اختراق بطاقات الدفع االلكتروني عند تشغيلها 01

 موافق 1.977 3.70 1.115 3.349 املتوسط العام الكلي 

لجدول السابق أن أهم مدى لوجود رقابة مصرفية علي إجراءات نظام  بطاقات الدفع حيث يتضل لنا من ا    

االلكتروني هي الفقرة )تتوفر في املوظفين القائمين على الصيرفة اإللكترونية الكفاءة والخبرة(  وبتقدير عالي ، 

التعامالت( بمتوسظ حسابي ( ، تالها الفقرة ) يتم استخدام السرية في 4.02حيث كان املتوسظ الحسابي يساوي )

 هي الفقرة  )صعوبة اختراقات موقع املصرف(  بمتوسظ حسابي 3.12)
ً
( ،  في حين كان أقل الفقرات تقديرا

( . ومن هذا يتبين أن اآلراء متباينة حول فقرات هذا املحور بين املوافقة والحياد ، كما تشير املعطيات 3.50)

( , 3يفوق قيمة املتوسظ الفرض ي)  3.21توسظ العام لإلجابات واملقدر بةةةة: ( أن امل2اإلحصائية في الجدول رقم )

مما يدل علي أن العاملين باملصرف قد اجمعوا علي وجود رقابة مصرفية علي إجراءات نظام بطاقات الدفع 

بات العاملين املحسوبة للمتوسظ العام لإلجا Tإلي أن قيمة  2االلكتروني وباإلضافة إلي ذلك تشير نتائج الجدول 

أكبر من قيمة  3.342باملصرف حول وجود رقابة مصرفية علي إجراءات نظام بطاقات الدفع االلكتروني املقدرة بةةةةة 

T  وهذا ما يؤكد علي وجود رقابة مصرفية علي إجراءات  0.02أقل من  0.005وبمستوي  1.12الجدولية املقدرة بةةةةة

 نظام  بطاقات الدفع االلكتروني.
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 ذلك توصلت الدراسة إلى النتائج والحلول التالية :ل

قبول الفرضية األولى والتي تنص على أن العمالء متقبلين استخدام البطاقة االلكترونية بسهولة ويسرا  – 1

ان و  ، استخدام بطاقات الدفع االلكتروني يلبى رغبات واحتياجات العمالءويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها أن 

 اقات الدفع االلكتروني يعتبر أمننا ويوفر الوقت.استخدام بط

قبول الفرضية الثانية والتي تنص على أن  التجار يثقون في العملية االلكترونية للحصول علي ثمن بضاعتهم   - 5

هناك إجراءات كافية لحماية حسابات ، وان  تيجيع التاجر للبيع بالبطاقة ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها

 وتوفير الوقت املتعلق بعد وتثبيت العملة الورقية.،  التجار 

قبول الفرضية الثالثة والتي تنص على وجود رقابة مصرفية علي إجراءات نظام بطاقات الدفع االلكتروني  - 3

لتوفر عدد من املوظفين القائمين على الصيرفة اإللكترونية من ذوي الكفاءة والخبرة باإلضافة ويرجع ذلك 

 . ية في التعامالتالستخدام السر 

  في الفترة الراهنة لتلبية احتياجات ورغبات املعيشية  – 4
ً
استخدام بطاقات الدفع اإللكتروني أصبح ضروريا

 للمواطن الليبي في ظل أزمة نقص السيولة لتخفيف االزدحام على املصارف.

ة ي في تسوية معامالتهم وتلبيضعف اإلعالم وتوعية العمالء فيما يتعلق بأهمية بطاقات الدفع اإللكترون – 2

 رغباتهم اليومية بكل سهولة ويسر. 

 كما توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها : 

نو  ي إدارة املصارف التجارية بدعم املحالت التجارية والتجار لتسهيل إجراءاتهم املصرفية لزيادة مدى  -1

 التعامل بالبطاقة املصرفية .

 ال مفر منه مما يستلزم تطوير الكادر وتدريب العاملين إن استخدام بطاقات ا –5
َ
لدفع االلكترونية أصبح واقعا

 واالهتمام الجاد بالتطورات الحديثة في النشاط املصرفي والخدمات املصرفية اإللكترونية.

زيادة قنوات توزيع البطاقات بحيث يمكن للعميل الحصول عليها في كل وقت ومن أي مؤسسة مالية أو   –3

 بريدية أو غيرها.

إلتمام عمليات التداول دون الحاجة  P.O. S زيادة إصدار بطاقات الدفع اإللكتروني ونشر نقاط البيع وأجهزة  –4

 للموال السائلة للتخفيف من معاناة األفراد القتناء احتياجاتهم الضرورية . 

محدد لقيمة الزيادة التي يضيفها لتيجيع العمالء على استخدام البطاقات اإللكترونية يجب وضع سقف  –2

 التاجر للبيع ببطاقة . 

تيجيع رجال األعمال والتجار الكبار باستخدام البطاقات في إتمام عمليات بيع البضاعة لتجار التجزئة كمنح  –2

 الذين 
ّ
التجار تسهيالت مصرفية وتوسيع قاعدة فتح االعتمادات بحيث تشمل عدد أكبر من التجار ، خصوصا

 ن بجزء كبير من أرصدتهم لذي املصارف. يحتفظو 

 تكثيف الحمالت اإلعالنية لتثقيف وتوعية املواطنين بفوائد استخدام بطاقات الدفع االلكتروني . – 2
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 : الندوات واملجالت العلمية :
َ
 ثالثا

 تمع ،واملج ية ، مجلة االقتصادالعوض ي ، أحمد عبدهللا ، العوامل املؤثرة في التسويق والتجارة االلكترون .1

 م . 5010، سنة  2العدد 

( العوامةةةةةةةةل املةةةةةةةةؤثرة علةةةةةةةةى تبنةةةةةةةةى الصةةةةةةةةيرفة االلكترونيةةةةةةةةة مةةةةةةةةن وجهةةةةةةةةة نظةةةةةةةةر  5014عبةةةةةةةةد الهةةةةةةةةادي املسةةةةةةةةعودي ،) .5

 . 12االدارة البنكية ، حالة عينة من البنوك التجارية النشطة بالجزائر ،مجلة الباحث العدد 

ي املصارف اإلسالمية ، املعايير واألدوات ، الدورة العشرون للمجمع شحاتة ، حسين ، إدارة السيولة ف .3

.  اهين ، على عبدهللا ، نظم الدفع االلكتروني  5010/  15/  51 – 52الفقهي اإلسالمي ، مكة املكرمة ، للفترة 

 ، العدد األول .  15ومخاطرها ووسائل الرقابة عليها ، مجلة جامعة األزهر بعزة ، املجلد 
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