
 

   

195 

Online ISSN 2521-8360 

Print ISSN 2521-8352 

 ال،مجلـة دراسات االقتصاد واألع

 2021 ونيوي ،01العدد ، 08جلد ال

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

 معوقات استخدام البطاقات المصرفية في حل أزمة السيولة في ليبيا دراسة تطبيقية
 بمدينة الخمس 

 صالح فتح هللا الدوفاني                      مفتاح عثمان الرفاعي                   
 جامعة المرقب -جامعة المرقب                كلية االقتصاد والتجارة  -والتجارة  كلية االقتصاد

                                      mu.arifai.27@gmail.com          dofasaleh@gmail.com 
 

 

 ملخص البحث

تهدف الدراسةةة ىلا التعرف علا معوقات اسةةتخدام البطاقات المصةةرفية في حل أزمة السةةيولة في      
ليبيا. واعتمدت الدراسة علا المنهج الوصفي، وتم استخدام أسلوب المقابلة الشخصية مع أصحاب نقاط البيع 

في مدينة الخمس والبالغ عددهم سةةةةتة. الدراسةةةةة  ورؤسةةةةاس أقسةةةةام البطاقات المصةةةةرفية بالمصةةةةارف التجار ة
توصةةةةةل  ىلا عدة نتاعج، لعل مه أهمها هناق معوقات ىدار ة تحد مه اسةةةةةتخدام البطاقات المصةةةةةرفية في حل 
أزمة السةةةةةيولة في ليبيا وهي يمركص ة ىصةةةةةدار البطاقات المصةةةةةرفية، ونقص عدد الموطفيه ب قسةةةةةام البطاقات 

ف(، باإلضةةةةةافة ىلا معوقات فنية وهي يضةةةةةالت اةةةةةبصات االتصةةةةةا  الخاصةةةةةة والخدمات اإللكترونية بالمصةةةةةار 
بالمنظومات المصةةةةةةرفية، واالنقطاك المتكرر للتيار الكهر اعي(. الدراسةةةةةةة أوصةةةةةة  بوعطاس الصةةةةةة حيات لفروك 
المصارف بوصدار البطاقات المصرفية لعم عها، وز ادة عدد الموطفيه ب قسام البطاقات والخدمات اإللكترونية، 

  ط المنظومات المصرفية بشبصة المعلومات الدولية عه طر ق ابصات االتصا  الفضاعية.ور 
 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. 

Keywords: Bank cards, Automated teller machines, Liquidity crisis. 
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 . المقدمة  1   

لقد أصبببحا التونولوايا المعاصببرد  أدم أألد ات اات االسببتراتي ية لي م ال اتلمال المصببرفية 
بلتحقيق مي ببزات تنالسية، األذا يفب ب ب ب ب بببرض للى المصارف تحديب ب ببات كبيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة المصرليببرد، لالبيئب ب ب ب ب ة ب

تشبببببببببببببب د تحوالت لميقة امتسبببببببببببببببارلة جتي ة التطور الوبير لي تونولوايا المعلومات ازيا د أ د 
المعلومات أ ت  لى ظ ور أ اات اديدد لألجشببببببببببطة المصببببببببببرفية مص أألم ا البطاقات المصببببببببببرفية 

 (.294، ص 2008االخدمات اإللوتراجية )قدامي،

 ن قيام المصببارف الت ارية صدصببدار البطاقات المصببرفية اتقديد الخدمات اإللوتراجية تسبب   لم  
المصببببارف اتتيا ل ا تقديد الخدمات للعمالل صس  يسببببر اسبببب ولة، سببببوال مص أي  الوقا اال  د، 
اتسالد لي االجتقال مص الدلع االسحب النقدي  لى الدلع االسحب الغير النقدي، امص ألنا يتواب 

لى المصبببببارف تدلي  ك  الصبببببعوطات االمخا ر سبببببوال مص الناأية اإل ارية المتعلقة صالمصبببببارف ل
أتى يتسببببببببببببببنى لو  العمالل اسببببببببببببببتخدام  امص الناأية الفنية المتعلقة صالبنية التحتية االتونولوايا،

 مص الخدمات اإللوتراجية مما يسالد لي أ  أزمة السيولة. ااالستفا دالبطاقات المصرفية 
 السابقة البحوث. 2  

تناالا العديد مص الدراسبببات مو بببوم الخدمات اإللوتراجية المصبببرفية االبطاقات المصبببرفية، جور  
 من ا ما يلي

ألدلا الدراسة  لى التعرف للى أجوام الخدمات اإللوتراجية ( 2017دراسة يالمختار والفيتوري،  •
المسببببببببببتخدمة لي المصببببببببببارف الت ارية الليبية االدار الذي تليبل للحد مص أزمة السببببببببببيولة لي ألذ  
المصبببارف، االتمدت الدراسبببة للى المن  يص الوصبببفي ااالسبببتقرا ي، ااسبببتخدما الدراسبببة أسبببلو  

اسببببببة االمتم لة لي رقسببببببال أقسببببببام الوسببببببا   اإللوتراجية المقابلة الشببببببخصببببببية  ل مع درال لينة الدر 
صالمصببارف الليبية، امص أألد النتا ا التي توصببلا  لي ا الدراسببة أن الوسببا   اإللوتراجية مسببتخدمة 
صشبببببس  قلي  اعير لعال اعلم لعدم ااو  بنية تحتية أدي ة اموار  صشبببببرية متأللة، امص توصبببببيات 

االت اتأألي  اتنمية اتطوير العامليص صالقطام المصبببرلي لي الدراسبببة تطوير البنية التحتية لالتصببب
م ال الخدمات اإللوتراجية، االعم  للى رلع الولي لدم لمالل المصبببببببببببببببارف صأألمية الخدمات 

 اإللوتراجية مص خالل أمالت ألالجية القد المتتمرات االنداات.

  ،قات التي تحول  ان ألدلا الدراسببببة  لى التعرف للى األد المعو ( 2017دراسةةةة يعقيل وونرون
اسببببببببببتخدام صطاقات الدلع اإللوتراجية لي المصببببببببببارف الت ارية العاملة لي مدينة الخم ، االتمدت 
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الدراسة للى المن ا الوصفي التحليلي، ااستخدما الدراسة أسلو  االستبيان ل مع درال لينة مص 
سبببببببببببة أن مص أألد لمالل المصبببببببببببارف الذيص يتعاملون صالبطاقات المصبببببببببببرفية، توصبببببببببببلا  لي ا الدرا

صببببعوطات اسببببتخدام صطاقات الدلع اإللوتراجية  ببببعا  بببببسات االتصببببال ااالجقطام المتورر لتيار 
الو رطا ي، االلتقا  صأن الشببببببببرال جقدا أق  تولفة مص الشببببببببرال صالبطاقات المصببببببببرفية، ا يا  الولي 

ة، اكذلم المصبببببببرلي ااال تماجي يت ي  لى اسبببببببتخدام صطالات الدلع اإللوتراجي لي م االت  بببببببيق
 ببببببببعا االلالن ااال بببببببب ار فيما يخل اسببببببببا   الدلع اإللوتراجية، لدم تولر الولي الوام  لدم 
العامليص صال  از المصببببببببرلي صأألمية التونولوايا اما ل ا مص  ار لي تولير الوقا اال  د االتولفة، 
مص  امص توصببببيات الدراسببببة العم  للى جشببببر الولي المصببببرلي اإللوتراجي بيص لمالل المصببببارف

 خالل جشر النشرات اإلر ا ية االتولوية االتسويقية.
  ،ألدلا الدراسبة  لى التعرف للي أجوام اسبا   الدلع اإللوتراجي اكيةية  (2017دراسة يمسعود

لمل ا امدم مسبببببباألمت ا لي أ  أزمة السببببببيولة بليبيا، االتمدت الدراسببببببة للى المن ا الوصببببببفي 
االسبببببببتبيان ل مع درال لينة الدراسبببببببة المتم لة لي  التحليلي، ااسبببببببتخدما الدراسبببببببة أسبببببببلو  قا مة

موظفي مصبببرف ال م ورية لرم )أي  مشبببق(، امص أألد النتا ا التي توصبببلا  لي ا أن اسبببتخدام 
المصبببارف للوسبببا   اإللوتراجية أصببببا ااقعال مما يسبببتلزم تطوير الوا ر الوظيفي اتدريبل لالرتقال 

لوتراجية تتثر  ي ابيال لي أ  المشببا   المصببرفية صمسببتوم البطاقات المصببرفية، اسببا   الدلع اإل
اخاصبببببة أزمة السبببببيولة، اأن الوسبببببا   اإللوتراجية مسبببببتخدمة صشبببببس  قلي  لعدم ااو  بنية تحتية 
أدي ة، األناك مخا ر اتحديات تقل  مص لاللية اسا   الدلع اإللوتراجية، امص توصيات الدراسة 

 ورد لي ألمال ا اإللوتراجية.للى المصارف استخدام التقنية الحدي ة المتط
  ،ألدلا الدراسببببببببببببة  لى الوقوف للى أجوام اسببببببببببببا   الدلع  (2016دراسةةةةةةةة ياةةةةةةةعبور ومرابطي

اإللوتراجي ادلية لمل ا اكذلم التحديات المتعلقة ببيئة العم  المصببببببببببببببرلي اإللوتراجي، االتمدت 
الدراسة للى المن ا الوصفي التحليلي، ااستخدم الدراسة أسلو  قا مة االستبيان ل مع درال لينة 

ال زا رية، امص أألد النتا ا التي توصببلا  لي ا أن البطاقات الدراسببة المتم لة لي مسببتالي البنوك 
المصرفية لد تلقى الن اح المنتظر ايت سد ألذا للى أر ية الواقع صالعد  القلي  مص المستخدميص 
ل ذ  البطاقات اكذلم لدم التما  الت ارد اإللوتراجية لي ال زا ر يعتبر أ بر لا ق لن اح اسا   

 الدلع اإللوتراجي.
 ت دف الدراسببببببببة  لى تو ببببببببيا الطبيعة القاجوجية للعمليات المصببببببببرفية ( 2014ة يالحاج، دراسةةةةة

اإللوتراجية، االتمدت الدراسة للى المن ا الوصفي المقارن، امص أألد النتا ا التي توصلا  لي ا 
 الدراسة أجل ال تتولر قواجيص تحسد المعامالت اإللوتراجية صشس  لام صال زا ر
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  ،ألدلا الدراسببببببة  لى الوقوف للى  بيعة مقومات العم  المصببببببرلي  (2013دراسةةةةة ياةةةةاهيه
اإللوتراجي لي المصبببببببببببارف الفلسبببببببببببطينية، االتمدت الدراسبببببببببببة للى المن ا الوصبببببببببببفي التحليلي، 
ااسببتخدما الدراسببة أسببلو  قا مة االسببتبيان ل مع درال لينة الدراسببة المتم لة لي اميع مسببئولي 

ف الت ارية لي للسببببببببطيص، امص أألد النتا ا التي توصببببببببلا اإل ارات العليا االتنفيذية لي المصببببببببار 
  لي ا الدراسة أجل ال تتولر الووا ر البشرية المتأللة للعمليات اإللوتراجية المصرفية.

  ،ألدلا الدراسة  لى التعرف للى  ار الخدمات اإللوتراجية المصرفية لي ( 2012دراسة يعبيد
سبببببببطينية، االتمدت الدراسبببببببة للى المن ا الوصبببببببفي تعزيز الميزد التنالسبببببببية لي قطام البنوك الفل

التحليلي، ااسبببببببتخدما الدراسبببببببة أسبببببببلو  قا مة االسبببببببتبيان ل مع درال لينة الدراسبببببببة المتم لة لي 
العاملون لي البنوك العاملة لي مدينة انيص صفلسببببببببطيص، امص أألد التوصببببببببيات التي أاصببببببببا ب ا 

 لتونولواية لممارسة العم  المصرلي.الدراسة ألي العم  للى تعزيز استخدام أأدث الوسا   ا
  ،ألدلا الدراسة  لى الوقوف للى  بيعة اأجوام أ اات الدلع اإللوتراجية  (2010دراسة يااهيه

المطبقة لي بنم للسبببببببببطيص اجظد الرقاصة للي ا االتحديات المرتبطة ب ا، االتمدت الدراسبببببببببة للى 
االسببببببتبيان ل مع درال مسببببببتالي  المن ا الوصببببببفي التحليلي، ااسببببببتخدما الدراسببببببة أسببببببلو  قا مة

الوأدات المختصة بتطبيق الرقاصة المصرفية اإ ارد المخا ر لي العم  المصرلي اإللوتراجي لي 
بنم للسطيص، امص أألد جتا ا الدراسة  ن األتمام المصارف بتنويع الخدمات المصرفية اإللوتراجية 

ر البيئة ال ديدد للعم  المصبببببببببرلي التي من ا البطاقات اإللوتراجية المصبببببببببرفية االت جتي ة تطو 
االمنالسبببببببببة الشبببببببببديدد االتطبيقات التقنية ت اات الدلع اإللوتراجي صاإل بببببببببالة  لى ال بببببببببغ  للى 
المصبببببببارف إلي ا  دليات اديدد لي اسبببببببتخدام اتنويع الخدمات المصبببببببرفية اإللوتراجية للمحالظة 

وير الخدمات المصرفية للى العمالل ااذ  لمالل اد ، امص توصيات الدراسة  لد صحوث تط
اإللوتراجية ب دف  بببببببمان اجتشبببببببارألا، االعم  للى تطوير أ ال الوا ر الوظيفي اتدريب العامليص 

 لالرتقال صمستوم الخدمات المصرفية المقدمة.
  ،ألدلا الدراسبببببببة  لى التعرف للى ااقع تطبيق اممارسبببببببة التسبببببببويق  (2009دراسةةةةة يا،سةةةةطل

قطام عزد مص اا ة جظر المسببببببببببببببتويات اإل ارية، االتمدت  اإللوتراجي لدي البنوك العاملة لي
الدراسبببة للى المن ا الوصبببفي التحليلي، ااسبببتخدما الدراسبببة أسبببلو  قا مة االسبببتبيان ل مع درال 

ا لي البنوك ببببببببببببلينة الدراسة المتم لة لي الموظفيص لدي المستويات اإل ارية العليا االوسطى االدجي
، امص أألد النتا ا التي توصبببببببلا  لي ا الدراسبببببببة أن ألناك صبببببببعوطات تواال العاملة لي قطام عزد

لمالل المصارف من ا  عا  بسة االجترجا ااجقطام الو رطال، اأاصا الدراسة ص رارد تولر 
الخصببببوصببببية االسببببرية لي المعامالت اإللوتراجية المصببببرفية تج ا ازل مص سببببياسببببة التعام  مع 

 اأسرارألد لي التعامالت المصرفية.العمالل االحالظ للى معلومات د 
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  ،ألدلا الدراسببببة  لى التعرف للى ااقع اتحديات الصببببرالة اإللوتراجية ( 2008دراسةةةة يقدوميه
لي اتر ن، ااسبببببتخدما الدراسبببببة أسبببببلو  قا مة االسبببببتبيان ل مع درال لينة الدراسبببببة المتم لة لي 

لي ا الدراسببببببة أجل لدم تولر الوفالد العامليص لي البنوك اتر جية، امص أألد النتا ا التي توصببببببلا  
الوافية اا   صعض العمالل صالصيرلة اإللوتراجية كان مص أأد أألد أسبا  لدم اجتشار الصيرلة 

 اإللوتراجية.

مص خالل اسببببتعراض الدراسببببات السبببباصقة التي تناالا مو ببببوم التعرير صالخدمات اإللوتراجية     
 ا، يالأظ أج ا مص خارج البيئة الليبية صاسبببببببببت نال المصبببببببببرفية االتحديات االصبببببببببعوطات التي تواا 

( االلتان أاريتا للى الموظفيص صالمصبببارف 2017؛ مسبببعو ، 2017 راسبببتي )المختار االفيتوري، 
ب( التي است دلا لمالل المصارف الت اري2017الليبية، ل ال لص  راسة )لقي  ادخران،  ب ة بببببببببببببببببب
اإللوتراجيببة. عير أن الببدراسببببببببببببببببة الحبباليببة أاريببا أول لي ليبيببا ممص يتعبباملون ببطبباقببات الببدلع 

المعوقات التي تحد مص اسببببببببببببتخدام البطاقات المصببببببببببببرفية مص اا ة جظر الموظفيص صالمصببببببببببببارف 
الت ارية الليبية اأصببحا  جقاا البيع لي مدينة الخم ، االتي اسببتفا ت مص الدراسببات السبباصقة لي 

 ع أسئلة المقابلة الشخصية.اختيار من ا الدراسة اأ اات ا، صاإل الة  لى ا 

 ة البحثةةةةةةةمشصل .3

جظرال لتفاقد أزمة السيولة لي ليبيا االذي يعو  ل ملة مص اتسبا  )سياسية ااقتصا ية اااتماعية  
  بببببببببببببببباأمنية(، اتأثير ألذ  اتزمة للى الحياد اليومية للموا نيص صشس  خطير، اللمساألمة لي أ

ة ببببببببببببببببمصرف ليبيا المركزي بو ع ال واص  المنظمة للتعام  صالبطاقات المصرليألذ  اتزمة، قام 
 4/2017، صاإل الة  لى المنشور رقد 2015سبتمبر  01الصا ر بتاريخ  5/2015لي منشور  رقد 
الخاص بتعدي  العموالت ااتسقا المطبقة للى البطاقات  2017لبراير  20الصا ر بتاريخ 
أي  أ د المصرف المركزي للى  رارد قيام المصارف الت ارية صدصدار البطاقات المصرفية. 

المصرفية اتفعي  الصراف اآللي اتوزيع أا زد جقاا البيع.  ال أجل للى أرض الواقع، يالأظ قلة 
ار بذا الشأن، أ د المختالتعام  ب ذ  البطاقات سوال لي المحالت أا المستشةيات ...الخ. الي أل

( للى أن الوسا   اإللوتراجية صالمصارف الت ارية الليبية مستخدمة صشس  قلي  2017) الفيتوري  ا
اعير لعال، اعلم لعدم ااو  بنية تحتية أدي ة اموار  صشرية متأللة، اطنال للى علم تتمحور 

 مشسلة الدراسة لي التساقل الر يسي التالي 
 مصرفية في حل أزمة السيولة في ليبيا؟ما المعوقات التي تحد مه استخدام البطاقات ال 
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     البحث ةرضيةةةف .4

 الإلااصة للى التساقل السابق يمسص  رح التساقالت الفرعية اآلتية
ما المعوقات اإل ارية التي تحد مص اسبببتخدام البطاقات المصبببرفية لي أ   التسةةاؤ  الفرعي ا،و 
 أزمة السيولة لي ليبيا؟

ما المعوقات الفنية التي تحد مص اسببببببتخدام البطاقات المصببببببرفية لي أ   التسةةةةاؤ  الفرعي الثاني
 ليبيا؟أزمة السيولة لي 

 دف البحث  ةةةةةه. 5

 تسعى الدراسة  لى تحقيق اتألداف اتتية 

  التعرف للى المعوقات اإل ارية التي تحد مص اسببببتخدام البطاقات المصببببرفية لي أ  أزمة السببببيولة
 لي ليبيا.

  المعوقات الفنية التي تحد مص اسبتخدام البطاقات المصبرفية لي أ  أزمة السبيولة لي التعرف للى
 ليبيا.
 حثةةةةية البةةةأهم. 6

تومص أألمية الدراسبببة لي أج ا تسبببالد المصبببارف الت ارية الليبية التي تتعام  صالبطاقات المصبببرفية 
السبببببببيولة، اعلم مص خالل ما لي تطوير اتحسبببببببيص خدمات ا اإللوتراجية صما يسببببببباألد لي أ  أزمة 

يتوشببببا مص جتا ا تتوصبببب   لي ا الدراسببببة الحالية أول معوقات اسببببتخدام البطاقات المصببببرفية لي 
 أ  أزمة السيولة اما تقدمل مص توصيات أيال ا.

   حةةةةةدود البحث .7

د اقتصرت الدراسة للى تناال مو وم المعوقات )اإل ارية االفنية( التي تح الحدود الموضوعية
 مص استخدام البطاقات المصرفية لي أ  أزمة السيولة. 

اقتصرت الدراسة للى استطالم اا ة جظر أصحا  جقاا البيع  الحدود البشر ة والمصانية
)المحالت الت ارية االمستشةيات( المتواادد صمدينة الخم ، صاإل الة  لى رقسال أقسام البطاقات 

 مدينة الخم . المصرفية صالمصارف الت ارية العاملة لي
 .2019تد  ارال الدراسة خالل سنة  الحدود الصمنية
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 إلطار النظري للبحثا

 البطاقات المصرفية 1. 8
ألي صطاقات  لوتراجية تصببببببدرألا المصببببببارف لعمال  ا تتيا ل د سببببببحب النقو  مص أا زد الصببببببراف 

المصرفية لدد أ سال اآللي ا رال اتحوي  اتموال لص  ريق اا زد جقاا البيع، اتأخذ البطاقات 
 (.2013مص أألم ا االمتولر أاليا لي ليبيا كما عكرألا  األيص )

 األي صطاقات  لوتراجية تمسص العمالل مص السبببببببحب مص الصبببببببراف  :بطاقات الخصةةةةم المبااةةةةر
 اآللي االشرال لص  ريق أا زد جقاا البيع اعلم صالخصد المبا ر مص الحسا  ال اري للعمي .

 األي صطاقات  لوتراجية يتد  ببببببحن ا صمبل  محد  يسببببببتطيع العمي  لص  :بطاقات الدفع المسةةةةبق
 ريق ا السببحب مص الصببراف اآللي االشببرال لص  ريق أا زد جقاا البيع لي ظ  المبل  المحد  

 مسبقا.

ألو ا از ألي يسما للعمالل لص  ريق البطاقات المصرفية صسحب : أجهصة الصراف اآللي 2. 8
 (.2017االفيتوري،  النقو  لي أي اقا، )المختار

ألي عبارد لص أا زد ألية مواو د لي المحالت ااتسواق االمستشةيات ات رم  :نقاط البيع 3. 8
ة، بببببببببببببببببلص  ريق ا لمليات التحوي  لبر اتصال مبا ر صالمصارف مص خالل  بسة اتصال معين

ة بببببببببببببالرقد السري صعد تحديد القيمايتد علم بتمرير البطاقة المصرفية لي ألذ  اتا زد اإ خال 
 (.2010) األيص، 

األد الشركات االمستشةيات االمحالت اعيرألا، المتحصليص للى أا زد  :أصحاب نقاط البيع 4.8
 جقاا البيع مص المصارف الت ارية الستخدام ا لي تقديد الخدمات اطيع السلع.

ة ببببببببببببببديد مص الدراسات  لى م مولبببببببببببببببارت العببببببببببأ  :معوقات استخدام البطاقات المصرفية 5.8
؛ لقي  2017الفيتوري،  مص المعوقات التي تحد مص استخدام البطاقات المصرفية )المختار ا

 ى( ايمسص تقسيم ا  ل2009؛ )اتسط ، 2013؛  األيص، 2014؛ الحاج، 2017ادخران، 
 معوقات   ارية النية امص األم ا

 أوال المعوقات اإلدار ة
 .ال تتولر قواجيص تحسد المعامالت اإللوتراجية 
  لدم تولر الولي الوام  لدم العامليص صال  از المصرلي صأألمية التونولوايا اما ل ا مص  ار

 لي تولير الوقا اال  د االتولفة.
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  الصيرلة ا   صعض العمالل صالصيرلة اإللوتراجية كان مص أأد أألد أسبا  لدم اجتشار
 اإللوتراجية.

 .عا االلالن ااال  ار فيما يخل اسا   الدلع اإللوتراجية  
 .االلتقا  صأن الشرال جقدا أق  تولفة مص الشرال صالبطاقات المصرفية 

 ثانيا المعوقات الفنية
 .)لدم ااو  بنية تحتية أدي ة ) عا  بسات االتصال ااالجقطام المتورر لتيار الو رطا ي 
 وا ر البشرية المتأللة للعمليات اإللوتراجية المصرفية.ال تتولر الو 

( للى أّج ا قدرد المصارف للى مواا ة 2017اقد لرل ا مسعو  ) :السيولة المصرفية 6.8
أا منا  اال تمانلطلبات  ااالست اصةالنقدية  التزامات االمالية المتم لة لي تسديد اميع  التزامات ا

القراض ال ديدد األذا يستدلي تولر جقد سا   لدم المصارف، األذا يعني  ن لدم قدرد المصارف 
ينتا لن ا أزمة سيولة األو ما يعرف بنقل السيولة  االتزامات للى تولير جقدية )سيولة( لمواا ة 

 لدم المصارف.

 اإلطار العملي للبحث
 منهجية البحث 1 .9

المن ا الوصفي لي اصا الظاألرد مح  الدراسة اتشخيص ا اتحديد التمدت الدراسة للى 
 اواجب ا.
تم   م تمع الدراسة لي أصحا  جقاا البيع لي مدينة الخم  ارقسال  :مجتمع الدراسة 1.1.9

 أقسام البطاقات اإللوتراجية المصرفية صالمصارف الت ارية العاملة صمدينة الخم .
ح  ااالستقصال تبيص  ن ال  ات التي تتعام  صالبطاقات امص خالل الب :عينة الدراسة 2.1.9

اإللوتراجية المصرفية صمدينة الخم  )اصحا  جقاا البيع( لي البيع اتقديد الخدمات للموا نيص 
ألي )مستشفى المتوك ، ا ركة بريق النصر لبيع الموا  الغذا ية، امركز اراجد ليبيا للبصريات(، 

عاملة صمدينة الخم  التي تصدر صطاقات مصرفية لعمال  ا ألي بينما كاجا المصارف الت ارية ال
)مصرف ال م ورية لرم المرقب، امصرف ال م ورية لرم المينال الخم ، امصرف الوأدد لرم 

 الخم (.
استخدم الباأ ان أسلو  المقابلة الشخصية ل مع البياجات اعلم  :أداة جمع البيانات 3.1.9

لتناسبل مع لد  لينة الدراسة صاإل الة  لى كوجل يسالد الباأ ان لي الحصول للى أ بر قدر 
مص المعلومات صالمقارجة مع أسلو  قا مة االستبيان، اتد صياعة ثماجية أسئلة مقسمة للى 

تساقل الدراسة اتال المتعلق صالمعوقات اإل ارية، اثالثة  تساقالت الدراسة )خمسة أسئلة تخل
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أسئلة تخل تساقل الدراسة ال اجي المتعلق صالمعوقات الفنية(، اقام الباأ ان صدارال المقابالت 
 أسب التواريخ التالية

 المقاب ت مع أصحاب نقاط البيع في مدينة الخمسكشت ب( 1جدو  رقم ي
 الصفة تاريخ المقابلة 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 مع المسؤوليه بالمصارف التجار ة في مدينة الخمسكشت ب( 2جدو  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 

 والخدمات اإللكترونية

 المقاب ت الشخصيةعرض وتحليل أسئلة وإجابات  2.9
ا،سئلة الخاصة بالتساؤ  ا،و  المتعلق بالمعوقات اإلدار ة التي تحد مه  1.2.9    

 .استخدام البطاقات المصرفية في حل أزمة السيولة في ليبيا
ما ألي المعوقات المتعلقة صدارالات أصول العمالل للى البطاقات المصرفية؟  :السؤا  ا،و 

 ارالات التعاقد االحصول للى أا زد جقاا البيع؟االمعوقات المتعلقة صد
ألا  أعلب أصحا  جقاظ البيع صأن  ارالات الحصول للى اتا زد تأخذ اقتا  ويال رعد استيفال 

ذلم بببببببببببببزد، اكببببببببببباقد االحصول للى اتا بببببببببببببببباميع الشراا االمطلوطات الخاصة صدارالات التع
 أن مما لة الموظفيص ألو أأد أسبا   ول الفترد أي  تص   لى ستة أ  ر. م جر 

لي أيص ان رقسال أقسام البطاقات االخدمات اإللوتراجية صالمصارف أ داا صأن لترد أصول العمالل 
للى صطاقات د تمتد مص   ريص  لى ثالثة أ  ر اعلم تن لملية  صدار البطاقات ألي لملية 

لبطاقات صد ارد الفرام مما يترتب للي ا  ول ألذ  الفترد جظرا للود الوبير مركزية خاصة صد ارد ا
المقدم للحصول للى البطاقات مص ك  الفرام، كذلم أ داا للى جقل الموظفيص صأقسام البطاقات 
االخدمات اإللوتراجية أي  ال يواد  ال موظا ااأد ب ذ  اتقسام األو جفسل ر ي  القسد، ااتلمال 
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ألذا القسد كبيرد مقارجة صعد  الموظفيص األي قبول الطلبات مص العمالل امرااعت ا المطلو  مص 
اإأالت ا  لى   ارد البطاقات صد ارد الفرام اتسليد البطاقات ال األزد للعمالل صعد تفعيل ا امتاصعة 

  ساام العمالل صخصوص البطاقات األذ  اتلمال تتطلب أ  ر مص موظا.
 وقات المتعلقة صخصوص أصول أصحا  جقاا البيع للى أموال د؟ما ألي المع :السؤا  الثاني

المعوقات أدد ألي الحصول للى اتموال اعلم تج د أصحا  جقاا البيع أج ا مص أ  ر  ألا  ك 
ال يحصلوا للى اتموال  ال جا رال اطقدر قلي  ادال األذا يعتبر أأد أألد العوا ق التي تت ي  ما  لى 

يع أا زيا د اتسعار للسلع االخدمات جظرال الرتفام اتسعار لص  ريق  يقاف التعام  بنقاا الب
 الشرال صالتحويالت المصرفية مص مصا ر الب ا ع.

فيما أ د رقسال اتقسام لي المصارف صأن المصرف ملزم صدلطال أصحا  جقاا البيع أموال د 
  أزمة جقل السيولة أتى ال تتوقا لمليات البيع لص  ريق جقاا البيع  ال أن المصارف لي ظ

ال تستطيع تولير كام  المبال  تصحاب ا الوص تحاال المصارف  لطال ازل مص ألذ  اتموال 
 أتى الو كان رمزيا أسب قدرد المصارف.

ما ألي المعوقات المتعلقة صحصول العمالل اأصحا  جقاا البيع للى أي معلومات  :السؤا  الثالث
 تتعلق صعمليات الخصد ااإل الة؟

أصحا  جقاا البيع للى أجل ال تواد أي معوقات صخصوص الحصول للى أي معلومات  أ د
ا  ببببببببببببببببببببببأي  يستطيع أصحا  جقاا البيع الحصول للي ا لي أي اقا اطعدد اسا   ) شا أس

 ، ااالتصال صال اتا(.16016لص  ريق  SMSمص الصرف، جظام الرسا   
ول باالخدمات المصرفية اإللوتراجية صأن العمي  يستطيع الحص  ما أ د رقسال أقسام البطاقات

للى أي معلومات لص اميع أركات اإل الة االخصد لص  ريق الحصول للى كشا أسا  
خالل سالات الداام الرسمي للمصارف صاإل الة  لى الحصول للى أي معلومات لي أي اقا 

 16016ق ببببببببببببببببببببلص  ري SMSخالل اترطع االعشريص سالة اعلم مص خالل اال تراك لي جظام 
ل تطبيق خاص بنقاا البيع مرتب  صشبسة االجترجا، األا اا أي ال صأن أصحا  جقاا أا مص خال

البيع يستطيعون الحصول للى أي معلومات لص  ريق  لب كشا أسا  أا االتصال صأرقام 
خاصة خالل سالات الداام الرسمي، صاإل الة  لى أن ألناك ميزد لي أا زد جقاا البيع تتيا 

 ص ميع أركات اإل الة لي ج اية اليوم. تصحاب ا الحصول للي كشا
ب بببببببببما ألي المعوقات المتعلقة صقيمة العموالت للى لمليات الشرال االبيع االسح :السؤا  الرابع

 لص  ريق البطاقات المصرفية؟
أ دا أصحا  جقاا البيع صأجل لي  ألناك أي معوقات تذكر صخصوص قيمة العموالت للى لمليات 

 السحب لص  ريق البطاقات المصرفية.الشرال االبيع ا 
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فيما ألا  رقسال أقسام البطاقات االخدمات اإللوتراجية صأن قيمة العموالت المترتبة للى استخدام 
العمالل للبطاقات كاجا متفااتة بيص المصارف أي  كاجا كالتالي مصرف الوأدد رطع  ينار، لص 

 ورية ااأد  ينار لص ك  لملية سحب أي لمليات سحب أا  رال فيما كاجا لمولة مصرف ال م
 أا  رال.

ما ألي المعوقات المتعلقة صالدلاية ااإللالن صخصوص البطاقات المصرفية : السؤا  الخامس
 اأا زد جقاا البيع؟

أ د أصحا  جقاا البيع صأجل يتد الدلاية ااإللالن لص  ريق الملصقات الحا طية لي اتما ص 
الي ببببببببببببببببة للدلاية ااإللالن لص  ريق صفحات التواص  االاتمالعامة  اخ  المدينة، أما صالنس

 لد تستخدم  ال لص  ريق جقطة بيع ااأدد األي مستشفى المتوك  لق .
 ذلم ألا  رقسال أقسام البطاقات االخدمات اإللوتراجية صالمصارف لي  ألناك أي معوقات تذكر، 

بوك(  بوسا   التواص  االاتمالي )الةي  اأ الوا أي ال صأن ألناك صفحات خاصة لو  مصرف
تقوم صاإللالن لص أي أمور تتعلق صالبطاقات صاإل الة  لى الر  لص أي استفسارات لص  ريق 

 ألذ  الصفحات.
ا،سئلة الخاصة بالتساؤ  الثاني المتعلق بالمعوقات الفنية التي تحد مه استخدام  2.2.9

 البطاقات المصرفية في حل أزمة السيولة في ليبيا.
 ما ألي المعوقات المتعلقة صشبسات االتصال التي تعتمد للي ا أا زد جقاا البيع؟ :السؤا  ا،و 

 المعوقاتالخدمات اإللوتراجية للى أج ا مص أ  ر أ د أصحا  جقاا البيع ارقسال أقسام البطاقات ا 
الفنية أدد األي اجقطام االتصاالت اعلم صسبب  عا  بسة االتصال، اأي ا التما  أا زد جقاا 
البيع للى  بسة اتصال ااأدد لق  األي ) بسة المدار( ااجقطام التيار الو رطا ي لص أبراج التغطية 

  المشاركون صالدراسة صأن ما زا  ألذ  المعوقات أن أعلب صشبسات االتصال امنظومة المصرف، األا
 أبراج التغطية لشبسة المدار ال يواد ب ا  اأص ك رطا ي أا صل لط .

 ما ألي المعوقات المتعلقة ص و د أا زد جقاا البيع اصياجت ا؟ :السؤا  الثاني
أن او د اتا زد أ د أصحا  جقاا البيع ارقسال أقسام البطاقات االخدمات اإللوتراجية للى 

 ايدد، اطالنسبة لصياجت ا ل ي مص مستالية   ارد التسويق صالمصارف.
اجة ببببببببببببلق صالصيبببببببببببببب ما ألا  رقسال أقسام البطاقات االخدمات اإللوتراجية صأن ألناك صعوطات تتع

اقات صد ارد مص أي  لدم ااو  مختصيص للصياجة صالمصرف ب  يتد استدلالألد مص   ارد البط
الفرام صاإل الة  لى جقل قطع الغيار، أما صالنسبة تا زد جقاا البيع للد تس   أية مشا   لنية 

  لى أد اآلن مع ااو  قسد خاص لصياجة ألذ  اتا زد للى مستوي الفرام.
 ما ألي المعوقات المتعلقة بوسا   اتمان الخاصة صالبطاقات؟ :السؤا  الثالث
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يع ارقسال أقسام البطاقات االخدمات اإللوتراجية أن اسا   اتمان تعتبر أ د أصحا  جقاا الب
د بببببببببببايدد أي  لد تس   أي مشا   ساصقا،  ال أجل يحدث لي صعض اتأيان تورار لعملية الخص

للى العمي  صسبب  عا  بسة االتصال، الوص يتد أ  ألذ  المشسلة اعلم صدأ ار العمي  
رلي بببببببببببببببببببوي  المصبببببببببرار الخصد ايتد تعوي ل  ما بترايع المبل  صالتح شا أسا  ي با فيل تو

 أا تعوي ل صخدمة أا سلعة صقيمة الخصد.
 ما ألا  رقسال أقسام البطاقات االخدمات اإللوتراجية صعدم الي صعض العمالل صمخا ر  لطال 

 الرقد السري الخاصة صالبطاقات.
 مناقشة النتاعج.  10
 أوال ما يخص المعوقات اإلدار ة    

ألا  المشاركون صالدراسة بواو  م مولة مص المعوقات اإل ارية تحد مص استخدام البطاقات المصرفية 
لي أ  أزمة السيولة لي ليبيا، امص أألم ا  ن  ارالات الحصول للى اتا زد تأخذ اقتا  ويال 

 ااأ دا رالات التعاقد االحصول للى اتا زد، رعد استيفال اميع الشراا االمطلوطات الخاصة صدا
للى أن سبب علم يراع لمركزية  صدار البطاقات المصرلي اإللوتراجية أي  تتولى   ارد البطاقات 

ول بببببببببببببببببببببببببصد ارد الفرام صدصدارألا مما يترتب للي ا  ول ألذ  الفترد جظرا للود الوبير المقدم للحص
ة ببببببببببببببك  الفرام، اكذلم جقل الموظفيص صأقسام البطاقات االخدمات اإللوتراجيللى البطاقات مص 

أي  ال يواد  ال موظا ااأد ب ذ  اتقسام األو جفسل ر ي  القسد، األو ما يتفق مع جتا ا ) األيص، 
( لي ألذا الشأن أن لدم تولر الوفالد الوافية اا   صعض العمالل 2008(، ايقول قداميص )2013

الصيرلة اإللوتراجية كان مص أأد أألد أسبا  لدم اجتشار الصيرلة اإللوتراجية، فيما أاصى  األيص ص
( صالعم  للى تطوير أ ال الوا ر الوظيفي اتدريب العامليص لالرتقال صمستوم الخدمات 2010)

 المصرفية المقدمة.
ع للى ببببببببببببببببببببببباا البيببببببببببببب اف المشاركون أجل مص المعوقات اإل ارية أي ا، لدم أصول أصحا  جقأ

اتموال مص المصارف مما يترتب للي ا  يقاف التعام  بنقاا البيع أا زيا د اتسعار للسلع االخدمات 
جظرال الرتفام اتسعار لص  ريق الشرال صالتحويالت المصرفية مص مصا ر الب ا ع، اقلة األتمام 

لالن لص التعام  صالبطاقات المصرفية لي تقديد الخدمات االبيع أصحا  جقاا البيع صالدلاية ااإل
( صأن 2017اخاصة للى صفحات التواص  االاتمالي، األد ما يتفق مع ما أ د  لقي  ادخران )

مص معوقات استخدام صطاقات الدلع اإللوتراجية  عا االلالن ااال  ار فيما يخل اسا   الدلع 
( صالعم  للى رلع الولي لدم لمالل 2017الفيتوري ) ر ااإللوتراجية، بينما أاصى المختا

 المصارف صأألمية الخدمات اإللوتراجية مص خالل أمالت ألالجية القد المتتمرات االنداات.
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 ثانيا ما يخص المعوقات الفنية
ألا  المشاركون صالدراسة بواو  م مولة مص المعوقات اإل ارية تحد مص استخدام البطاقات المصرفية 

أ  أزمة السيولة لي ليبيا، امص أألم ا  عا  بسات االتصال الخاصة صالمنظومات المصرفية، لي 
االتما ألا للى  بسة اتصال ااأدد لق  األي ) بسة المدار(، ااالجقطام المتورر للتيار الو رطا ي، 
واد مما ي ع  أا زد جقاا البيع خارج التغطية اعلم الن أعلب أبراج التغطية لشبسة المدار ال ي

ب ا  اأص ك رطا ي أا صل لط  لني، األد ما يتفق مع ما االت صل  راسة )لقي  ادخران، 
( للى أن الوسا   اإللوتراجية 2017؛ مسعو ، 2017الفيتوري،  (، فيما أ د )المختار ا2017

( 2009مستخدمة صشس  قلي  اعير لعال اعلم لعدم ااو  بنية تحتية أدي ة، فيما أ د اتسط  )
مص أ  ر المعوقات أدد التي تواال لمالل المصارف لند التسويق اإللوتراجي  عا للى أن 

  بسة االجترجا ااجقطام الو رطال.
األا  المشاركون أي ا صعدم ااو  مختصيص للصياجة صالمصرف ب  يتد استدلالألد مص   ارد 

 راسة مسعو  البطاقات صد ارد الفرام صاإل الة  لى جقل قطع الغيار، الي ألذا الشأن أاصا 
( للى  رارد قيام المصارف صاستخدام التقنية الحدي ة المتطورد لي ألمال ا اإللوتراجية 2017)

 المصرفية.
لالاد للى علم، أ د المشاركون للى أن لدم الي صعض العمالل صمخا ر  لطال الرقد السري 

( ص رارد 2009ط ، الخاصة صالبطاقات يعد أي ا مص المعوقات الفنية، اقد أاصا  راسة )اتس
  بببببببببببببببببتولر الخصوصية االسرية لي المعامالت اإللوتراجية المصرفية تج ا ازل مص سياسة التعام

 مع العمالل االمحالظة للى معلومات د اأسرارألد لي التعامالت المصرفية.

 النتاعج والتوصيات 1

 النتاعج1.11

أسئلة المقابالت الشخصية أول المعوقات )اإل ارية مص خالل  ااصات المشاركيص صالدراسة للى 
االفنية( التي تحد مص استخدام البطاقات المصرفية لي أ  أزمة السيولة لي ليبيا، توصلا 

 الدراسة للنتا ا التالية
 المعوقات اإلدار ة التي تحد مه استخدام البطاقات المصرفية في حل أزمة السيولة في ليبيا

 زد جقاا البيع، امركزية  صببببدار البطاقات المصببببرفية لص  ريق   ارد تأخر الحصببببول للى أا 
 البطاقات صد ارد الفرام صالمصارف لق  مما يترتب للي ا التأخر لي تسليد البطاقات للعمالل.
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  جقل لد  الموظفيص صأقسام البطاقات االخدمات اإللوتراجية صالمصارف مما ينعس  سالبال للى
 فية للعمالل.سرلة تقديد الخدمات المصر 

  لدم تولير المصارف القدر الوالي مص النقو  الالزمة تصحا  جقاا البيع لعمليات الشرال مما
 يترتب للي ا زيا د السلع االخدمات المبالة بواسطة البطاقات المصرفية.

  قلة األتمام أصببببببحا  جقاا البيع صالدلاية ااإللالن لص التعام  صالبطاقات المصببببببرفية لي تقديد
 ات االبيع اخاصة للى صفحات التواص  االاتمالي. الخدم

 المعوقات الفنية التي تحد مه استخدام البطاقات المصرفية في حل أزمة السيولة في ليبيا
  عا  بسات االتصال الخاصة صالمنظومات المصرفية، االتما ألا للى  بسة اتصال ااأدد 

 لق  األي ) بسة المدار(.
  رطا ي، مما ي ع  أا زد جقاا البيع خارج التغطية اعلم تن أعلب االجقطام المتورر للتيار الو

 أبراج التغطية لشبسة المدار ال يواد ب ا  اأص ك رطا ي أا صل لط  لني.
  لدم ااو  مختصيص لصياجة أا زد جقاا البيع صالمصرف ب  يتد استدلالألد مص   ارد البطاقات

 اصة صأا زد جقاا البيع.صد ارد الفرام، صاإل الة  لى جقل قطع الغيار الخ
  تورار لملية الخصببد للى العمي  صسبببب  ببعا  بببسة االتصببال، اقلة الي لمالل المصببارف

 صمخا ر  لطال الرقد السري الخاص صالبطاقات المصرفية.
-  

 توصياتال 2.11
 لي  ول النتا ا التي توصلا  لي ا الدراسة توصي الدراسة صاآلتي

  المصارف صدصدار البطاقات المصرفية لعمال  ا لتفا ي العم  للى منا الصالأيات لفرام
 تأخر أصول د للى صطاقات د المصرفية.

  زيا د لد  الموظفيص صأقسام البطاقات االخدمات اإللوتراجية صالمصارف مع تدريب د اتأأليل د
 للقيام صألمال د صالصورد السليمة.

 لعمليات الشرال ل مان استمرارألد  تولير القدر الوالي مص النقو  تصحا  جقاا البيع الالزمة
 لي البيع صالبطاقات المصرفية.

  رط  المنظومات المصرفية صشبسة المعلومات الدالية لص  ريق  بسات االتصال الف ا ية
 لتفا ي مشا    عا االتصاالت ااالجقطام المتورر للتيار الو رطا ي.

  الخاص صالبطاقات المصرفية. العم  صحمالت تولوية للموا نيص صمخا ر  لطال الرقد السري 
 .لم   راسات مستقبلية لص معوقات استخدام البطاقات المصرفية مص اا ة جظر العمالل 
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 المراجع 
(، ااقع استخدام التسويق اإللوتراجي لدم البنوك العاملة لي قطام عزد، 2009اتسط ، رجدد لمران مصطفى )

 اإلسالمية للسطيص.رسالة مااستير عير منشورد، ال امعة 
(، مخا ر العمليات المصرفية اإللوتراجية، صح  تخرج ليساج  عير منشور، 2014الحاج،  را يد محمد )    

  لية الحقوق االعلوم السياسية اامعة قاصدي مرطاح ال زا ر.
 زمة السيولة لي االقتصا  الليبي(، أسبا  أ2016 امية، لبدهللا )     
(، مقومات العم  المصرلي اإللوتراجي كأ اد لتعزيز اتطوير جظد الدلع االت ارد 2013 األيص، أيمص أأمد )   

 اإللوتراجية، رسالة مااستير عير منشورد، كلية الت ارد ال امعة اإلسالمية عزد.
ااسا   الرقاصة للي ا، م لة اامعة اتزألر  مخا رألا (، جظد الدلع اإللوتراجية ا2010 األيص، للي لبدهللا )     

 .546 -511( 1(، العد  )12صغزد، اامعة اتزألر، الم لد )
(، اسا   الدلع اإللوتراجية لي ال زا ر ااقع اتحديات، رسالة 2016 عبور، سماح، امراصطي مصباح )       

  زا ر.مااستير عير منشورد، كلية العلوم االقتصا ية اامعة العرطي التبسي ال
(،  ار الخدمات اإللوتراجية المصرفية لي تعزيز الميزد التنالسية لي قطام البنوك لي 2012لبيد،  األر )      

محالظة انيص، المتتمر االقتصا ي جحو تعزيز تنالسية المنت ات الفلسطينية، رام هللا للسطيص اامعة القدس 
 المفتوأة. 
معوقات استخدام صطاقات الدلع اإللوتراجية لي المصارف الت ارية  (،2017لقي ، امعة لرأات، ادخران )      

ليبيا -صمنطقة الخم ، المتتمر العلمي أول السياسات االقتصا ية امستقب  التنمية المستدامة لي ليبيا، الخم 
  لية االقتصا  االت ارد اامعة المرقب.

لصرالة اإللوتراجية، الم لة اتر جية للعلوم التطبيقية، (، العوام  المتثرد لي اجتشار ا2008قدامي، ثا ر لدجان )    
 .312-293( 2(، العد  )11اامعة العلوم التطبيقية، الم لد )

(،  ار اسا   الدلع اإللوتراجي لي أ  أزمة جقل 2017الفيتوري، محمد ل مان ) المختار، ميال  سالد، ا     
ليبيا ا ارألا لي تحقيق االستقرار االقتصا ي لي ظ  التطورات  السيولة، المتتمر العلمي أول السياسات النقدية لي

 ليبيا اامعة بني اليد.-الحالية، بني اليد

(، اسا   الدلع اإللوتراجي اأزمة السيولة، المتتمر العلمي أول السياسات 2017مسعو ، أامد سعد )     
 االقتصا  االت ارد اامعة المرقب. ليبيا كلية-االقتصا ية امستقب  التنمية المستدامة لي ليبيا، الخم 
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