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املشروعات الصغريةاسرتاتيجية املصارف اإلسالمية وأثرها على متويل   

 يف ليبيا: مصرف اجلمهورية منوذجا 
 

 امللخص

تشخيص واقع املصارف ا البحث يف دراسة أثر استاتيجية املصارف يف حتقيق التنمية االقتصادية و هذ كزيت 

ورة بلمن هنا ميكن متويل املشروعات الصغرية ابعتبارها رافداً من روافد التنمية، كيفية يف ليبيا على   اإلسالمية

ويل املشروعات أال وهو: ما أثر استاتيجية املصارف اإلسالمية على مت مشكلة الدراسة يف تساؤل رئيس

عرفة أثر استاتيجية املصارف اإلسالمية على متويل دراسة إيل مدف هذه ال، حيث هتالصغرية يف ليبيا

ي التحليلي يف دراسة املوضوع، املشروعات الصغرية يف ليبيا، واقتضت طبيعة الدراسة على املنهج الوصف

( 272االستبانة لتجميع البياانت مع العينة البحثية املكونة من عدد: ) أسلوبالدراسة  اتبعتوكذلك 

من العاملني يف الصريفة اإلسالمية مبصرف اجلمهورية بدولة ليبيا، وخلصت الدراسة إىل جمموعة من موظف 

مرغوب ومطلوب للمصارف اإلسالمية من قبل اجلمهور اللييب النتائج متثل أبرزها يف وجود واقع تطبيقي 

ستاتيجية الالنتائج إىل األثر اإلجيايب  بصفة عامة وأصحاب املشروعات الصغرية بصفة خاصة، كما أشارت

املصارف حنو التنمية االقتصادية على جناح عملية متويل املشروعات الصغرية، وإن كان واقع متويل املشروعات 

تشوبه العديد من املعوقات والصعوابت سواء على مستوى أصحاب املشروعات أو على السياسات الصغرية 

  .يةواالستاتيجيات املصرف

 كلمات مفتاحية: املصارف اإلسالمية، االسرتاتيجيات املصرفية، التنمية االقتصادية، املشروعات الصغرية، ليبيا
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 متويل املشروعات الصغريةاسرتاتيجية املصارف اإلسالمية وأثرها على 
 يف ليبيا: مصرف اجلمهورية منوذجا 

 

 
ABSTRAK 

Kajian ini memfokuskan kesan strategi Perbankan Islam dalam merialisasikan 

pembangunan ekonomi di Libya, dan mengenal pasti kaedah pembiayaan pinjaman 

kepada perusahaan kecil yang merupakan pendokong kepada pembangunan ekonomi di 

Libya. Berdasarkan yang demikian, permasalahan kajian akan tertumpu kepada 

persoalan, Apakah kesan strategi Bank Islam terhadap pembiayaan perusahan-perusahaan 

kecil di Libya, dimana antara objektif kajian adalah untuk mengetahui kesan strategi 

perbankan tersebut dalam pembiayaan perusahaan-perusahaan kecil.  Pendekatan 

metodologi analisis deskriptif digunakan sesuai dengan keperluan dan sifat kajian. Kajian 

ini juga menggunakan soal selidik bagi tujuan pengumpulan data. Sampel kajian terdiri 

daripada (272) orang pekerja bank Jumhuriah di Libya. Kajian ini mencapai satu 

kesimpulan yang mana dapatan yang paling nyata menunjukkan bahawa secara amnya 

institusi perbankan islam Libya amat memerlukan penerapan strategi ini, khususnya 

untuk mengurus perusahaan kecil. Dapatan juga menunjukkan kesan positif strategi 

perbankan terhadap pembangunan ekonomi dalam menjayakan proses pembiayaan 

perusahaan kecil. Walaupun realitinya kebanyakan perusahaan kecil mengalami 

kelemahan dan kekurangan baik di peringkat pengurusan, politik mahupun strategi 

perbankan. 

Kata Kunci: Perbankan Islam, Strategi Perbankan, Pembangunan Ekonomi, 

Perusahaan Kecil, Libya. 
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 اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية وأثرها على متويل املشروعات الصغرية

 يف ليبيا: مصرف اجلمهورية منوذجا 
 

 

ABSTRACT 

 

This research focuses on studying the impact of Islamic banks’ strategy on achieving 

economic development in Libya, and focuses on assessing the impact of these banks’ 

policies in financing the small projects as they play a vital role in contributing to the 

economic development in Libya. The nature of the research necessitated that the 

analytical descriptive methodology be followed in the study of the subject. Also, a 

questionnaire was developed in order to collect the necessary data from a sample of (272) 

employees of the Jumhuriah (Republic) Bank in Libya. The study reached a set of 

conclusions, most prominent of which is that there exists in Libya a real system of the 

Islamic banking financing of small projects being implemented that is desirable by the 

Libyan public in general and much needed as well by the small enterprises in particular. 

The study also showed the positive impact of the banks’ strategy towards economic 

development on the success of the financing of small projects, although the 

implementation of financing the small projects is still fraught with several obstacles and 

difficulties, both at the level of entrepreneurs and at the level of banking policies and 

strategies. 

Key words: Islamic Banking, Banking Policies and Strategies, Economic 

Development, Small Projects, Libya. 
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 اإلهــــــداء

                                 
 والدي العزيزين إىل

ي المرحوم إسماعيل أبوزيد " رحمه هللا وغفر له" إىل
 أخ 

ي  إىل
ي إنجاز هذا البحث زوجت 

 
ي تحملت معي أعباء الغربة وكانت دوما عونا وسندا ىلي ف

 الت 

ي طه ومعاإىل   
 وإسماعيل ذ أبنائ 

ي 
ي وأخوائ 

 إىل إخوئ 

ي إنجاز هذا العمل المتواضع
 
 إىل كل من كان له سببا ف

ي زليـــــــت   
ي ومدينت 

ي وزمالئ 
 ليبيا –إىل أصدقائ 

 جامعة ماليا ". إىل أكاديمية الدارسات اإلسالمية " 

 اإلســــــالمية.  األسمريةالجامعة  إىل

ي ليــبــــيا إىل
 
 الموظفت   والمسؤولت   بمرصف الجمهورية وفروعه ف

 جميـــــــعا. اهدي هذا البحث المتواضع إليهم 

 الباحث                                                                                        
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 الشكر والتقدير

 الدكتوراه أطروحة استكمال يف إليه وأصبوا ىأسع فيما وسند عون خري يل كان  الذي وتعال سبحانه هللا أشكر

 مبملكة مالاي جامعة يف اإلسالمية الدراسات أبكادميية اللتحاقا يل وسهل هيأ أبن ،واملصارف التمويل يف

 الرسالة على إلشرافه "سفيان أمحد" الدكتور األستاذ إىل وتقديري شكري كامل  أوجه املقام هذا ويف .ماليزاي

 "الدين نور بن الزمان قمر" الدكتور لألستاذ وكذلك ،وإرشادات وتوجيهات نصائح من قدمه ما ىوعل

 .الصورة هبذه األطروحة إخراج كان له األثر البارز يف  والذي املشرف الثاين

 واجلهد العطاء على "يعقوب يوسف بن حممد الكفل ذو ءاتو"د للربفسور أيضا موصول والشكر

 جبامعة اإلسالمية الدراسات أكادميية يف العلمي ابلبحث والرقي التعلمية ابلعملية النهوض أجل منحمدود الال

 .مالاي

 هذه تقييم يف عناء منا وتكبدوا لو ذب ما على بتدريسي قاموا الذين لألساتذة وتقدير شكري وأكرر

 كل  لهم، فيل مساعدهتم من به قاموا ما على وزمالئي أصدقائي والتقدير إىل الشكر أوجه وأخريا .الدراسة

 .والعرفان والتقدير والشكر االحتام

 الباحث                                                                          
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 اإلطار العام للدراسة: متهيد
 

 مقدمة:
شى مع اتسعى ليبيا إىل حتسني مستوى أداء اقتصادها الوطين وذلك من خالل وضع خطط وبرامج تتم

تنمية ومن مت التوجه إىل  ،االكتفاء الذايتعرب زايدة اإلنتاج لتحقيق وذلك  ،متطلبات السوق احمللي والدويل
 .ت األجنبيةابلعمال ترهق ميزانية الدولة وماليتها مبا تتطلبه من إنفاق الواردات اليت احلد منو الصادرات 

 املالية نظام وأحكام تتوافق معلاملالية اجلديدة  سياساهتاإعادة رسم  إىلسعت احلكومة الليبية  وقد
طرحاً احلكومة الليبية قدمت ف .التقليدية الذي تنتهجه املصارفالفائدة  نظام عتمدوالذي ال ياإلسالمية، 

شاركة يف الربح امل املعتمد علىالصريفة اإلسالمية  نظام يف يتمثلدعم املشاريع االقتصادية الصغرية لجديدًا 
ئ الشريعة اإلسالمية بني البنك والعميل، ومن خالل هذا النظام فإننا نضمن متويل يتفق مع مبادواخلسارة 

، ويبتعد عن الشبهات اليت حتيط ابملصارف التقليدية بتطبيقها نظام الفائدة املغنم واملغرميتحمل فيه الطرفان 

 مل أي خسارة للعميل.الذي يضمن للبنك رحبه ويُ 
احلكومة الليبية؛ ملا هلا من دور فعال وحموري يف التنمية  لدىاملشروعات الصغرية أمهية كبرية  ومتثل

االقتصادية واالجتماعية على حد سواء، حيث تقوم بدورها يف توفري فرص العمل لعدد كبري من الطاقات 
 يني الفردي والقومي.ستو املالشابة بتكلفة رأمسالية قليلة، وتسهم يف زايدة الدخل وتنويعه على 

متويل  يف اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية اآلاثر الناشئة عنذه الدراسة على سوف تركز ه ،ومن هنا
واقع املصارف اإلسالمية، لتشخيص من  منطلقةيف ليبيا، حتقيق التنمية االقتصادية و املشروعات الصغرية 

 ،لعمليةومعرفة أهم الصعوابت والعراقيل اليت تواجه هذه ا ،ملشروعات الصغريةاومعرفة طرق وأساليب متويل 
 اللييبطبيعة النـــظام االقتصادي مع  تالءمهذه املشاريع مبا ي جياد اسرتاتيجية لتطوير مصــــادر متويلإوكيفية 
 .املنشودة التنمية االقتصادية لتحقيق

 

 أواًل: أسباب اختيار موضوع الدراسة: 
تتلخص  ،لدراسته األكادميية إن البواعث من وراء اختيار هذا املوضوع ليكون حمط اهتمام الباحث وحقالً 

 :اآليتيف 
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إال أهنا ال تقدم فرصا استثمارية لعمالئها، وفرة األموال لدي املصارف التقليدية على الرغم من  -
 إىل املصارف اإلسالمية.العمالء أدى إىل توجه  مما

 واإلسالميةبغريها من الدول العربية تعترب املصارف اإلسالمية حديثة النشأة يف ليبيا مقارنة  -

 اجلزائر ومصر. وخباصة دول اجلوار:
لتمويل املشروعات الصغرية يف ليبيا من أجل حتقيق التنمية  أساسية ركيزةتعد املصارف اإلسالمية  -

  االقتصادية.
التمويل اإلسالمي تفعيل يف السوق اللييب لتطوير و وجود مناخ مناسب وأرض خصبة  -

 لمشروعات الصغرية واملتوسطة.ل

يف عملية التنمية  ومشاركتهاخنراطه  عندغياب القوانني واللوائح اليت تضمن حقوق العميل  -
 االقتصادية من خالل املشروعات الصغرية.

 

 اثنياً: مشكلة الدراسة:

املتمثل يف تصدير  للدخل على مصدر واحد كلياً   اً واعتماد ،يعاين االقتصاد اللييب من ضعف وعجز كبريين

وهذه املصادر البديلة واليت يقوم هبا القطاع  ،1األخرى وتكرير النفط ومشتقاته وإمهال املصادر البديلة

األخرية هي و  ملشروعاهتا سواء املشروعات الكبرية أو املتوسطة أو الصغرية، بدورها متويالً اخلاص غالبا حتتاج 
عدم فعالية من املصارف التقليدية للمشاركة يف متويل املشروعات ولكننا جند عزوفا و  ،الدراسةهذه موضوع 

 لتنمية االقتصادية واملسامهة يف زايدة دخل الفرد والدخل القومي.للنهوض اب
املصارف اإلسالمية نفسها يف ليبيا كبديل للمصارف التقليدية اليت تعرضت إىل العديد من لذا قدمت 

وابلرغم من حداثة نشأة املصارف اإلسالمية يف  .الثابتة احملرمة شرعادة أمهها مسألة الفائ ولعلاالنتقادات، 

والتخلص من التبعية االقتصادية االقتصادية، ليبيا، إال أهنا انتهجت اسرتاتيجية للمسامهة يف حتقيق التنمية 
هي ركزت على تقدمي اخلدمات املصرفية للعمالء فقط، بل  أهدافها هذه املصارف فلم تقصر .األجنبية

                                                            
  يف السياحة والصناعات التقليدية واملواصالت والطاقة  وتتمثلاملصادر البديلة: عبارة عن إدخال القطاعات املختلفة يف دعم االقتصاد الوطين

 ... اخل. الشمسية
 . 2015مايو،  11، حممد، اإلنفاق غري املتوازن يف ليبيا يهدد استقرار املالية، لندن، بريطانيا، صحيفة العريب اجلديد، عددكشادة  1
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، ومن هنا جاء استخدام صيغ 1أهدافها حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة ووضعت من
ملا هلا من أمهية ودور اقتصادي ابرز يف تنويع مصادر متويل املشروعات الصغرية يف  اإلسالميلتمويل ا

ر عدال للدخل يف اجملتمع والتنمية الدخل وإشراك أكرب عدد من املواطنني يف الدورة االقتصادية وتوزيع أكث

ميكن بلورة مشكلة الدراسة يف تساؤل رئيسي أال وهو: ما أثر من هنا . و 2االقتصادية بشكل عام
 اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية على متويل املشروعات الصغرية يف ليبيا؟

 

 اثلثًا: تساؤالت الدراسة:
 ما واقع تطبيق املصارف اإلسالمية يف ليبا؟ .1
 أهم ركائز اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية يف ليبيا؟ما  .2
 ما واقع متويل وتطوير املشروعات الصغرية يف ليبيا؟  .3

 على متويل املشروعات الصغرية يف ليبيا؟ واسرتاتيجيتهاما أثر واقع املصارف اإلسالمية  .4
 

 رابعاً: أهداف الدراسة:

 معرفة واقع املصارف اإلسالمية يف ليبيا. .1
 على أهم ركائز اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية يف ليبيا. التعرف .2
 تشخيص واقع متويل وتطوير املشروعات الصغرية يف ليبيا. .3

 حتديد أثر واقع املصارف اإلسالمية واسرتاتيجيتها على متويل املشروعات الصغرية يف ليبيا. .4
 

 خامساً: فرضيات الدراسة:
 للمصارف اإلسالمية يف ليبيا.يوجد واقع تطبيقي الفرضية األوىل:  •
 يوجد اسرتاتيجية لدى املصارف اإلسالمية حنو التنمية االقتصادية. الفرضية الثانية: •
 هناك إشكالية يف متويل املشروعات الصغرية يف ليبيا.الفرضية الثالثة:  •

                                                            
 .2012حتاوي، حممد، البنوك اإلسالمية ودورها يف االقتصاد العاملي، العراق، مركز النور للدراسات،   1

التمويل اإلسالمي والتقليدي، عمان، األردن، دار  واملتوسطة بنيمسحان، حسني حممد، والعساف، أمحد العارف، متويل املشروعات الصغرية   2
 .3، ص 2015، 1املسرية للنشر والطباعة، ط
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يوجد أثر لواقع املصارف اإلسالمية واسرتاتيجيتها على متويل املشروعات  الفرضية الرابعة:  •

 الصغرية يف ليبيا.
 

 سادساً: أمهية الدراسة:
للدراسة احلالية أمهية كبرية يف نطاقها املوضوعي والعملي، فمن حيث أمهيتها املوضوعية، فإن البحث يف 

لصغرية اليزال جمااًل خصبًا للبحوث االقتصادية جمال املصارف اإلسالمية ودورها يف متويل املشروعات ا
  .من أمهية يف حياة األفراد واجملتمعات املشروعات واملالية وكذلك االجتماعية على حٍد سواء، وذلك ملا هلذه

كما وأن تناول املصارف اإلسالمية يف ليبيا يعد من املواضيع اليت تضفي قيمة للمكتبة العربية عامًة واملكتبة 
هتا يف بداايابعتبار أن رحلة التحول إىل الصريفة اإلسالمية يف ليبيا ال تزال  ،على وجه اخلصوص الليبية

 وعليها املواءمة بني اخلربات االقتصادية اإلسالمية املرتاكمة وواقع اجملتمع اللييب وحاجاته وتطلعاته.
ث وسعيه احلثيث يف أن ن أمل الباحأييت مأما من حيث األمهية العملية هلذه الدراسة، فمنطلقها 

إىل التوجه إىل النظام اإلسالمي يف متويل املشروعات للقيادات املصرفية يف ليبيا  مرجعاً تكون هذه الدراسة 

روافد تنموية على أمهية إجياد الصغرية ودفع عجلة التنمية من خالهلا، وهي كذلك تود تسليط الضوء 
 النفط. تصدير عنة جديدة بعيد

 

 سابعاً: منهج الدراسة: 
من خالل النظر إىل إشكالية وفرضية الدراسة، فإن الباحث استخدم املنهج الوصفي التحليلي الذي يدرس 
موضوع البحث كما هو يف الواقع، وكذلك معتمدًا على أداة االستبانة يف مجع املعلومات يف دراسته 

تتطلب معرفة دقيقة ألثر اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية التطبيقية وحتليلها يف تناول موضوع الدراسة اليت 

 حنو التنمية االقتصادية على متويل املشروعات الصغرية يف ليبيا.
 

 اثمنًا: حدود الدراسة:
 -: تتمثل حدود الدراسة يف

على متويل املشروعات  واسرتاتيجيتهاتتناول الدراسة أثر املصارف اإلسالمية احلدود املوضوعية:  −

 ة يف ليبيا.الصغري 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



5 
 

يقوم الباحث بدراسة تطبيقية على مصرف اجلمهورية وفروعه يف ليبيا، حيث احلدود املكانية:   −

 استهدفت هذه الدراسة أقسام الصريفة اإلسالمية يف مصرف اجلمهورية بكامل فروعه.
م نظرًا لصدور 2012مت حتديد الفرتة الزمنية للدراسة امليدانية بداية من سنة احلدود الزمانية:  -

( بشأن تعديل بعض أحكام ما يتعلق ابملصارف املالية والصريفة اإلسالمية، 46قانون رقم: )
 .م2016وتنتهي الدراسة يف سنة 

 

 اتسعاً: الدراسات السابقة:
 

(، بعنوان: دور املصارف اإلسالمية يف متويل املنشآت األردنية الصغرية 2013) دراسة اجلويفل
 واملتوسطة احلجم، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.

تناولت الدراسة دور املصارف اإلسالمية من حيث متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة يف اململكة األردنية 
توزيع استبيان على العاملني يف  قام الباحث يفلتحليلي، وكذلك اهلامشية، وانتهجت األسلوب الوصفي ا

وبعد احلصول على إجاابت ، الدويل العريب اإلسالمي والبنكاإلسالمي األردين،  مصرفني مها البنك
اهتمام املصارف العاملني قام الباحث بتحليل البياانت للوصول إىل النتائج، وأوصت الدراسة بضرورة 

نا جند أن يط ودعم دراسات اجلدوى االقتصادية للمشاريع املتوقع متويلها ابملشاركة، غري أناإلسالمية ابلتخط
هذه الدراسة مل تستوف الصيغ العملية التطبيقية لعقود املراحبة واملضاربة واملشاركة وإمنا اقتصرت على الكتابة 

 النظرية اجملردة.
تركز على حتديد املعوقات العملية يف تطبيق أساليب الصريفة اإلسالمية يف متويل فهي دراسيت هذه  أما

ومعرفة القوانني واللوائح املعمول هبا يف املصارف اإلسالمية  ،لتحقيق التنمية االقتصاديةاملشروعات الصغرية 

 .موضع الدراسةيف ليبيا 
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املصارف اإلسالمية لتحقيق مقاصد (، بعنوان: الوسائل املطبقة يف 2013دراسة بزيسش أمال )
الدراسات  أكادميية( منوذجاً، جامعة مالاي، BIMBاملصرف اإلسالمي املاليزي )-الشريعة

 اإلسالمية، كواالملبور، ماليزاي.
يتبعها البنك اإلسالمي املاليزي يف أعماله املصرفية والوقوف  الوسائلحتديد وتقييم أهم إىل تطرقت الدراسة 

على أبرز املعوقات اليت تواجه البنك، وذلك من أجل تقدمي عدد من االقرتاحات وحتسني األداء يف أداء 
حتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية املتعلقة حتديد مدى وهدفت الدراسة إىل  البنك اإلسالمي املاليزي. 

جنح إىل حد  يف أعمال البنك. وقد خلصت هذه الدراسة إىل أن البنك اإلسالمي املاليزي  املاليةابملعامالت 

غرض الوصول إىل أكرب عدد من ب ابعتباره ميتلك نظاما انجحا يف أعماله كبري يف حتقيق مقاصد الشريعة
 العمالء متبعاً يف ذلك التمويل االستهالكي. 

من أجل تطوير  البحثهذه الدراسة حباجة إىل مزيد من  ما اشتملت عليه نا نالحظ أبنغري أن
على دراسة أساليب وطرق  تركز دراسيت هذهفإن ومن هنا  .اجلانب املتعلق ابلتمويل االستثماريوتنويع 

 متويل املصارف اإلسالمية للمشروعات الصغرية لتحقيق التنمية االقتصادية يف ليبيا.
 

خصائص وأثر التمويل اإلسالمي على املشاريع الصغرية (، بعنوان: 2009دراسة خالدي خدجية )
 جامعة أبوبكر ابلقايد، تلمسان، اجلزائر. ،حالة اجلزائر –واملتوسطة 

تكلم الباحث عن التغريات اليت طرأت على األوضاع االقتصادية اإلقليمية والدولية وتداعياهتا على األوضاع 
يرى الباحث أن هذه األوضاع لى وجه اخلصوص، حيث االقتصادية للدول النامية عموما واإلسالمية ع

اإلسالمي مستعرضا  التمويلوالدخول يف أساليب أوجبت العمل على تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
لالنضمام ، ودورها يف تقليل املخاطر والسلبيات يف سعي اجلزائر جتربة املصارف اإلسالمية يف اجلزائر

ومن أهم نتائج الدراسة أن النظام املتبع يف املصارف  .للتجارة والشراكة مع االحتاد األورويب الدولية للمنظمة

التمويل  واليت حلت حملاإلسالمية يعد نظامًا قائمًا على أساس حصص امللكية والتمويل ابملشاركة 
 ابلفائدة. 

 الالزم للمشروعات الصغريةواحلصول على التمويل االستثمار أما دراسيت هذه فإهنا تركز على معرفة 
 متويل املشروعات الصغرية. يفاملعمول هبا واإلجراءات القوانني ، وكذلك حتديد لتحقيق التنمية االقتصادية
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(، بعنوان: دور املؤسسات غري املصرفية يف متويل املشروعات 2007فادي حممود ) إبراهيمدراسة 
 الصغرية يف مصر.

 ئات غري املصرفية يف جمال متويل املشروعات الصغرية يف مجهورية مصرتدور هذه الدراسة حول دور اهلي
اهليئات للمشروعات الصغرية تعد عبارة عن قروض أو منح  تقدمها هذه، حيث إن األموال اليت العربية

 يفاملؤسسات غري املصرفية من قدرة ، مما يضعف املاحنة موجهة ملشروعات حمدده حتددها اجلهات اخلارجية
قراض املشروعات اليت إب هي ملزمةفوإقراض املشروعات اليت تراها مناسبة؛  بني أنواع املشروعات ختياراال

ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها تلك الدراسة أن استخدام  .املاحنة حددت من قبل اجلهات اخلارجية
خربهتا يف  فقط انجتة عنهي املصارف كجهات وسيطه بني املؤسسات غري املصرفية واملشروعات الصغرية 

 عملية التحصيل. 
ترنو دراسيت هذه إىل حتديد وتوضيح الدور الذي تقوم به املصارف اإلسالمية يف ليبيا يف  ومن هنا

 بناء االقتصاد الوطين للدولة الليبية.متويل املشروعات الصغرية ودور هذه املشروعات يف إجياد فرص العمل و 
 

(، بعنوان: دور املصارف اإلسالمية يف التنمية 2007) ق النابدراسة أبوبكر عبد الكرمي بر 
 –تونس  –دراسة تطبيقية لعمليات املصرف اإلسالمي للتنمية يف )ليبيا  –االقتصادية للدول النامية 

 موريتانيا(، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة طرابلس، ليبيا. –املغرب  –اجلزائر 

، وذلك المتصاص واستثمار إنشاء مصارف إسالمية يف ليبياته على ضرورة يف رسالالباحث وقد أوصى 
يف املصارف اإلسالمية،  وتشجيع األفراد على استثمار أمواهلمالسيولة اليت حتتفظ هبا املصارف التقليدية، 

بضرورة  وأوصى كذلك . االستفادة من املدخرات العائلية ابعتبارها أحد املصادر الداخلية للتمويلوضرورة 
فكرة  أنالقيام جبهد أكرب يف تعريف عامة الناس بطبيعة وأساليب عمل املصارف اإلسالمية، حيث وجد 

زال  ي كثري من الناس يف البلدان اإلسالمية وبعض الناس ماداملصارف اإلسالمية ال تزال غري واضحة ل

النشرات األعمال الدعائية ك فالباحث يدعو إىل تكثيف ،الشك يف مشروعية أعمال هذه املصارف يساوره
لعامة  تعريفهاتشجيع الباحثني للبحث يف جماالهتا املختلفة ليتسىن  وكذلكوالندوات واملؤمترات واملنشورات 

 الناس يف هذه البالد.
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(، بعنوان: متطلبات أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول 2006دراسة ثراي على الورفلي )
 الصغرية يف ليبيا الواقع والطموحات، طرابلس، ليبيا.العربية املشروعات 

واقع املشروعات الصغرية واملتوسطة يف  تعيق تنميةتدور هذه الدراسة حول عرض الصعوابت واملشاكل اليت 
وأثر ذلك على التنمية االقتصادية واليت هي القضية املركزية يف البلدان النامية واليت تسعى لتحقيقها  ،ليبيا

 متوازن وواقعي.بشكل 
العدد املستهدف من الباحثني عن العمل  حتديدوقد اهتمت هذه الدراسة بوضع عدة معايري، منها: 

وكذلك حتديد السقوف التمويلية لكل مشروع  ،لتوفري فرص عمل هلم من خالل هذه املشاريع الصغرية
مبا فيها املصارف واجلهات التمويلية توسيع وتطوير املؤسسات األهلية القائمة  معايري وكذلك ،وطبيعة عمله

اليت تواجه املشروعات  العقباتوتناولت الدراسة أيضاً عرض وحتليل  .املقدمةلغرض حتسني اإلنتاج واخلدمة 
حنو وتوجيههم  الباحث عن عمل تدريب الشبابو تساعد يف دعم  جذريةالصغرية يف ليبيا وعرض حلول 

 والقدرة التنافسية داخلياً وخارجياً. االقتصادية احمللية ئةاملشروعات الصغرية مبا يتماشى مع البي

أما دراسيت هذه ورغم ختصصها يف ليبيا إال أهنا حرصت على معرفة جتارب الدول اجملاورة اليت سبقت 
ليبيا يف إنشاء املصارف اإلسالمية اجلزائر ومصر، والسبل اليت اتبعتها املصارف اإلسالمية يف هذه الدول يف 

يف املشاريع الصغرية وسبل متويلها من خالل فرص عمل جديد وإحداث تنمية استثمارية اقتصادية إجياد 
 املصارف اإلسالمية.

جتارب  -(، بعنوان: متويل املشروعات الصغرية يف السودان 2006دراسة عبد املنعم حممد الطيب )
 املصرفية واملالية يف السودان. للدراساتوخربات املعهد العايل 
جتربة دولة السودان يف متويل املشروعات الصغرية من املؤسسات املصرفية ىل معرفة إتطرقت هذه الدراسة 

للمؤسسات املصرفية وأساليب وطرق  وكذلك حتليل املوارد الذاتيةوكذلك من املؤسسات غري املصرفية، 
 م.2004-1999من  الفرتةمتويلها خالل 

لقرارات اليت ل اف يف متويل املشروعات الصغرية يكون وفقن دور املصر إب وقد أوضحت هذه الدراسة
 اوتنويعه التمويليةد ر توفري املواالسوداين، وأن هناك واجب يقع على الدولة ب يصدرها املصرف املركزي

الدراسة دور هذه تناولت كما   .العاصمة واملدن الكربى وإمهال املناطق الريفيةوعدم تركيزها يف جغرافيًا 

وكذلك دور املصرف املركزي واملنظمات  ،االقتصادية يف متويل املشروعات الصغرية يف السودانالسياسات 
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تطوير هذه املشروعات ليف متويل املشروعات الصغرية وتفعيل اجلهاز املصريف  واألجنبيةغري احلكومية احمللية 
 الصغرية. 

اتباعها يف  ارف اإلسالميةللمصواألساليب اليت ينبغي  الطرقإىل توضيح  وقد سعت دراسيت هذه

 فيها االستفادة من جتارب الدول وطرق التمويل اإلسالميضرورة متويلها للمشروعات الصغرية يف ليبيا، و 
 لتحقيق التنمية االقتصادية.

 

 أقطار(، ورقة حبثية بعنوان: دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تنمية 2006دراسة طيب حليلح )
املغرب(، امللتقى الدويل: متطلبات أتهيل املؤسسات الصغرية  -اجلزائر  -املغرب العريب )تونس 

 العربية، جامعة غرب كردفان، مجهورية السودان. الدولواملتوسطة يف 

تناول الباحث يف هذه الدراسة موضوع الصناعات الصغرية واملتوسطة، ودورها يف التنمية االقتصادية لكل 
رفع الناتج احمللي، وكذلك و فرص عمل وزايدة  إجيادعرض مسامهتها يف و  ،املغربو  اجلزائرو  من تونس
تطوير اقتصادايت  يف املنشآت الصغرية واملتوسطة والكبريةمفهوم ودور الدراسة إىل توضيح هذه تطرقت 

عليها وقطعت شوطًا كبريًا يف طريق التنمية  تمع عرض مناذج لبعض الدول اليت اعتمد ،الدول النامية

موضع  يف دول املغرب العريب يتجه إىل األسوأوقد خلص البحث إىل أن الوضع االقتصادي  .االقتصادية
لتجاوز املشاكل اليت ظهرت يف توسطة املصغرية و الؤسسات امل تفعيل دور التوجه حنو وهذا يستلزم، الدراسة

التنمية االقتصادية اليت تعتمد على املشروعات الكبرية، فاملشروعات الكبرية  الدول النامية عند اعتمادها
حتتاج إىل متويل كبري وهي بشكل عام عاجزة عن قيادة قطاع التنمية يف الدولة، كما تواجه هذه املشروعات 

لبحث كذلك وتناول اصعوبة يف احلصول على التكنولوجيا احلديثة لإلنتاج واليت حتتكرها الدول املتقدمة. 
يف دول املغرب  مسامهة الصناعات الصغرية واملتوسطة يف إمجايل الناتج احمللي ومشاكل هذه الصناعات

 العريب موضع الدراسة.
أبن هناك توجها لدي هذه الدول يف االعتماد على الصناعات الصغرية واملتوسطة   ويرى الباحث

 املتحصلة بعد مضيولكن النتيجة  ،نها هذه الدولكمحرك للصناعات الوطنية وممتص للبطالة اليت تعاين م

 ىليست يف مستو فيها وهي اجملهودات املبذولة  ىليست يف مستو على هذه السياسة مدة طويلة 
وجود بيئة واحتمال فشل التجربة أكرب من احتمال جناحها بسبب عدم  ،الطموحات واآلمال املنتظرة
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أن التنمية يف هذا اجملال قد فرضت على هذه الدول من حيث جند  ،اجتماعية حاضنة هلا يف هذه الدول
. أما يف ليبيا فإن جتربة مع هذه الدولالتجاري للتعاون كشرط   الرأمساليةالدائنة واملؤسسات الغربية الدول 

تنمية املشروعات الصغرية ما زالت يف بدايتها، وال بد من وضع اسرتاتيجية انجحة لتمويل هذه املشروعات 

وطرق التمويل اإلسالمي ووضع خطة قصرية وطويلة املدى إلجياد الفرص االستثمارية اليت تؤدي أبساليب 
 إىل التنمية االقتصادية وحتد من مشكلة البطالة.

(، بعنوان: دور املؤسسات الصغرية يف 2006دراسة حسن عبد الكرمي سلوم وخدجية مجعة الزويين )
 غداد، العراق.دعم عملية اخلصخصة يف البلدان العربية، ب

برامج اخلصخصة واليت تنفيذ تعيق النتائج اليت ترتافق و البطالة تعترب من ازدايد معدالت فقد الوظائف و  إن
حلول  وضع. ومن هنا فإنه جيب اإلنتاجيةوقلة  القطاع العامالعاملني يف تكدس حتد من ظاهرة بدورها 

اقتصاد الدولة ملخاطر حقيقية قد تؤدي إىل اهنياره. عملية من خطر التضخم يف القطاع العام والذي يعرض 
الدراسة إىل رفع قيمة الكفاءة االقتصادية وزايدة اإلنتاج احمللي لغرض حتسني التنمية  وتقرتح هذه

املنافسة وحرية التجارة يعتمد أسس االقتصادية، وحتويل االقتصاد املركزي املوجه إىل اقتصاد جتاري حر 
 عنلعمل على إعادة توزيع األدوار بني القطاعني العام واخلاص وتنازل الدولة تدرجييا وحركة رأس املال، وا

 بعض األنشطة االقتصادية.
ولقد أوصت هذه الدراسة على ضرورة توفري بيئة قانونية تساعد وحتفز على إقامة املشروعات 

املتعلقة ابلتسجيل والرتخيص  واإلجراءاتمن خالل إصدار جمموعة من التشريعات والقوانني  ،الصغرية
، وأن تتصدى الدولة إىل تنمية وإجراء مسح شامل ودقيق عن املشروعات الصغرية ،الضريبية واإلعفاءات

اعتماد خمصصات ملؤسسات متويل للمشروعات الصغرية عرب املشروعات الصغرية من خالل أتسيس و 
 يل.ليات أخرى هبدف زايدة فرص العمل والتشغآصناديق مجاعية و 

أما دراسيت هذه فهي تركز على قطاع املصارف اإلسالمية ودورها املنشود يف حتقيق التنمية االقتصادية 

 يف ليبيا ابعتمادها وتوسعة أساليب التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرية وفق القوانني املعمول هبا.

 تنمية اقتصاد قطاع غزة. (، بعنوان: أمهية املشاريع الصغرية واملتوسطة يف2005دراسة دويكات )

قطاع تركز هذه الدراسة على معرفة الوضع االقتصادي للمشاريع الصغرية ودورها يف التنمية االقتصادية ل
وهدفت الدراسة إىل بيان  املقامة يف التنمية االقتصادية. مدى جناح املشروعات الصغريةوقياس ، غزة
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املؤسسات وبرامج  ودور، اليت ميكن استخدامها يف تنمية املشاريع االقتصادية الصغرية األنشطة التمويلية
أن معظم املشاريع املقامة يف  اليت توصلت هلا هذه الدراسة تفعيل التنمية، ومن أهم النتائج يفاإلقراض 

د حدت من وظروف الصراع مع العدو اإلسرائيلي قالقطاع تعد ممولة ذاتيا؛ ألن األوضاع السياسية 

 يف قطاع غزة والضفة الغربية معاً.النشاطات التمويلية والبيئة االقتصادية 
وكون أن غالب املشاريع االقتصادية يف القطاع ممولة ذاتيا، قد حد من استفاديت من هذه الدراسة، 

يت ميكن فدراسيت هنا تتناول دور التمويل املصريف اإلسالمي للمشروعات الصغرية، واألساليب والطرق ال
 فيها متويل هذه املشروعات لرفد االقتصاد الوطين يف ليبيا.

 

(، بعنوان: دور املصارف واملؤسسات املالية يف متويل املشروعات 2005) دراسة هيا مجيل بشارات
 الصغرية واملتوسطة، جامعة الريموك، اربد، األردن.

ية املالية يف التنمية والتطوير للمشروعات هدفت هذه الدراسة إىل تعريف دور املصارف واملؤسسات اإلسالم
الصغرية واملتوسطة من خالل تقدمي التمويل الالزم هلا، وبيان مدي مالئمة أساليب التمويل اإلسالمي، 
وميكن القول أبن من أهم النتائج اليت توصلت هلا هذه الدراسة أن أكثر املخاطر اليت يواجها العمالء عند 

 %42،6ضماانت، حيث شكلت ما نسبته يف مشكلة تقدمي ال تتمثلالمي حصوهلم على التمويل اإلس
لصت إىل أن املصارف اإلسالمية تسهم يف حتقيق التنمية خو  وكما من املشاكل اليت تواجه العمالء،

ضرورة تشكيل هيئة عليا مكونة من الوزارات واملؤسسات الوطنية، للنهوض الدراسة بأوصت و  .االقتصادية
 الصغرية واملتوسطة ومساعدة مالكيها على مواجهة املعوقات والعراقيل اليت تقف أمامهم.ابملشروعات 

تقتصر الدراسة السابقة على املشروعات الصغرية واملتوسطة يف السوق األردين، وهي بذلك ختتلف 
 االقتصاد ه يفثعن دراسيت هذه اليت موضوعها تنمية املشروعات الصغرية يف ليبيا، واألثر الذي ميكن أن حتد

 اللييب.
 

(، بعنوان: دور املصارف اإلسالمية يف متويل املشروعات 2003دراسة منري سليمان احلكيم )
 .الصغرية: دراسة لدور العقود اإلسالمية يف التمويل، األردن

املصارف اإلسالمية يف متويل املشروعات  تطبقهاتطرقت هذه الدراسة إىل توضيح طبيعة العقود اليت 
بني األساليب اإلسالمية واألساليب الربوية، وهدفت إىل بيان مدى أمهية التمويل  الفرقالصغرية، وتوضيح 

اعتماد املشروعات أن وأهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة متثلت يف  هلذه املشروعات. اإلسالمي
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أفضل من اعتمادها على  ،اليت تقدمها املصارف اإلسالمية احللول علىتمويلية الصغرية لسد احتياجاهتا ال
وذلك ملا تقدمه أساليب الصريفة اإلسالمية من  ،التمويل ابلفائدة الربوية اليت تقدمها املصارف التقليدية

 ألرابح يف املشروعات الصغرية.لاستقرار ومرونة وحتقيق 
سوق األردين ودور املؤسسات املصرفية فيه يف متويل وهذه الدراسة كسابقتها تقتصر على ال

املشروعات الصغرية، ويعود أتسيس أول مصرف إسالمي يف األردن إىل هناية عقد السبعينات من القرن 
املنصرم. أما ليبيا فإن املصارف اإلسالمية فيها حديثة النشأة، وما زال اجملتمع يف طور االستغناء على 

 تعتمد نظام الفائدة الربوية واالجتاه إىل صيغ التمويل اإلسالمي، وأتيت دراسيت هذه املصارف التقليدية اليت
يف البحث عن الصيغ واألساليب اليت تنتهجها املصارف اإلسالمية يف ليبيا يف متويل املشروعات الصغرية، 

 واآلاثر املرتتبة على هذا التمويل.
المي للمشروعات الصغرية دراسة ألهم مصادر (، بعنوان: التمويل اإلس2003دراسة حممد فرحان )

 التمويل، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، األردن.
وبوجه هذه الدراسة الدور الذي تقوم به املصارف املالية يف التنمية والتمويل للمشروعات الصغرية،  حبثت

ن أبأوصت هذه فاألساليب واألدوات اليت ينبغي استخدامها يف دعم ومتويل املشروعات الصغرية، خاص 
لغرض تنشيط االقتصاد الوطين، وتشجيع األفراد على  ،تتجه الدولة إىل رسم السياسات النقدية العادلة

التمويل بعض أوجه سة الدرا كما تناولتاحلد من االستهالك، وتوجيه فوائض أمواهلم حنو عملية االستثمار،  
 اإلسالمي للمشروعات الصغرية ومصادر هذا التمويل ودور الدولة يف ذلك.

أما دراسيت هذه فتختص بتمويل املصارف اإلسالمية للمشروعات الصغرية يف ليبيا، وال تتعرض 
 للبنوك التقليدية أو مؤسسات الدولة إال من حيث وضع القوانني والتشريعات النافذة.

 

(، بعنوان: دور املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية يف متويل املنشآت 2003كر رحيان )دراسة ب
امللتقى السنوي السادس لألكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، عمان، -الصغرية واملتوسطة 

 األردن.
صريفة اإلسالمية املتمثلة تكلم الباحث عن أمهية عملية متويل املشروعات الصغرية، وما تقدمه من أساليب لل

يف عقود املراحبة، واملشاركة املتناقصة املنتهية ابلتمليك، واملضاربة، والتأجري، وكذلك استعرض الباحث 
 يف العملية االقتصادية واالجتماعية النامجة من متويل املشروعات الصغرية. إجيايباملميزات اليت هلا أثر 
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وال شك أنين استفدت من هذه الدراسة النظرية، إال أنين ابإلضافة إىل البحث النظري يف أسس 
وأساليب متويل املشروعات الصغرية، قمت بدراسة عملية تطبيقية هي صلب هذه الدراسة حيث مت توزيع 

ليت تواجه املصارف عرفة املشاكل املاستبيان على إدارة وفروع مصرف اجلمهورية اخلاص ابلصريفة اإلسالمية، 
 . متويل املشروعات الصغرية لتحقيق التنمية االقتصادية يف البالد يف اإلسالمية يف ليبيا

 

(، بعنوان: دور املصرف اإلسالمي للتنمية يف متويل القطاعات 2000دراسة عمر على تنتوش )

 اإلنتاجية والصناعية يف ليبيا، أكادميية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا.

تفيد يف توضيح  ىل نتائجإتوصل من خالله و  املنهج الوصفي التحليلي دراسته هذهاستخدم الباحث يف 

ملصرف احنو تعزيز تعاون  ، والسعي احلثيثعالقة املصرف اإلسالمي للتنمية يف دعم مسرية التنمية يف ليبيا

ومن أهم  .األهداف املرجوةعملية متويل املشاريع اإلنتاجية والصناعية لتحقيق  يفاإلسالمي للتنمية 

التوصيات اليت اقرتحها الباحث هي ضرورة حتقيق تناسق وانسجام بني شروط االقرتاض من هذه املؤسسات 

وخطط التنمية من أجل توجيه رؤوس األموال مبا يالئم عمليات التنمية االقتصادية، وكذلك تشجيع القطاع 

اليت تعيق  واإلداريةالقيود املالية  وإزالةليل العراقيل ذبت اخلاص للمسامهة يف تطوير وإقامة املشاريع وذلك

 يف املشاركة ومتويل املشروعات. إمكانياتهاالستفادة من 

وإن كان هناك جمموعة من األفكار تتقاطع بني الدراسة السابقة ودراسيت هذه، إال أن االختالف 

الرئيس هو ختصيص الدراسة السابقة ابلبحث يف املصرف أو البنك اإلسالمي للتنمية وهو بنك يتبع منظمة 

للمشروعات الكبرية   يأساساملؤمتر اإلسالمي وتشارك فيه الدول اإلسالمية، ومتويل البنك هو موجه بشكل 

ويتعامل مع املؤسسات احلكومية كالبنك املركزي أو البنوك واملؤسسات املالية وال يتعامل بشكل مباشر يف 

متويل املشروعات الصغرية، أما دراسيت هذه فهي تركز على متويل مشاريع العمالء الصغرية عرب آليات 

 صارف يف الوصول إىل العمالء لتمويل مشروعاهتم.التمويل اإلسالمي والعقبات اليت تواجهها هذه امل
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 عاشرًا: مفاهيم الدراسة:  
: "هو مؤسسة مصرفية تلتزم يف مجيع معامالهتا ونشاطها االستثماري املصرف اإلسالمي  -

 1 ."مجيع أعماهلا ابلشريعة الغراءو وإدارهتا 

"هو الشركة أو املنشأة اليت متول وتدار ذاتيًا من قبل أصحاهبا وتقوم على  املشروع الصغري: -

 ،أساسية غري منظورة إداريةوتتكون من وحدات  ،حجم عماله قليلة وتتصف ابلشخصية
وتقدم خدماهتا للمنطقة اليت تتواجد فيها  ،وتشكل جزًءا صغريًا من قطاع اإلنتاج الذي تعمل فيه

 2أو ورشة ميكانيكية أو سوبرماركت ". مثل: حمطة وقود أو خمبز

"هي نشاط خمطط يهدف إىل أحداث تغريات يف الفرد واجلماعة والتنظيم  التنمية االقتصادية: -

واخلربات من انحية األداء وطرق العمل والسلوك مما جيعل الفرد واجلماعة  من حيث املعلومات

 3صاحلني لشغل وظائفهم بكفاءة وإنتاجية عالية".
 

 هيكل الدراسة عشر: احلادي
 : اإلطار العام للدراسة.متهيد

 أسباب اختيار موضوع الدراسة. ▪
 مشكلة الدراسة. ▪

  .أسئلة الدراسة ▪
 فرضيات الدراسة. ▪
 .أهداف الدراسة ▪
 .أمهية الدراسة ▪
 .منهج الدراسة ▪

 .حدود الدراسة ▪

                                                            
بلس، املؤمتر األول للخدمات املالية يسري، عبد الرمحن أمحد، دور الصناعة املالية اإلسالمية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، طرا 1

 .م2008اإلسالمية، الفرتة، 

-26اتريخ الرفع   ayadina.kenanaonline.com مفهوم املشروع الصغري، بوابة أايدينا للمشروعات واألعمال، موقع كنانة أونالين،   2
10-2015. 

 .2014-7-3، اتريخ الرفع  t314\dima tanmia.assoc.coمنتدى التنمية دائما، 3
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 .الدراسات السابقة ▪
 مفاهيم الدراسة. ▪
 هيكلية الدراسة. ▪

  .المية يف ليبياالفصل األول: املصارف اإلس
 : مفهوم ونشأة املصارف اإلسالمية يف ليبيا.املبحث األول

 خصائص املصارف اإلسالمية يف ليبيا.املبحث الثاين: 
 .دور املصارف اإلسالمية يف ليبيا املبحث الثالث:
 .أساليب وصيغ التمويل ابملصارف اإلسالمية يف ليبيااملبحث الرابع: 
 .املصارف اإلسالمية يف ليبياالفصل الثاين: اسرتاتيجية 

 .مفهوم وركائز اسرتاتيجية التنمية االقتصادية ابملصارف اإلسالمية يف ليبيااملبحث األول: 

 .مفهوم وأبعاد التنمية االقتصادية يف ليبيااملبحث الثاين: 
 .يادور املصارف اإلسالمية لتعبئة املوارد املالية للتنمية االقتصادية يف ليباملبحث الثالث: 

دعائم وقيود االستثمارات ابملصارف اإلسالمية كمحدد السرتاتيجية التنمية  املبحث الرابع:

 االقتصادية.

 .الفصل الثالث: متويل املشروعات الصغرية يف ليبيا
 .مفهوم وأمهية متويل املشروعات الصغرية يف ليبيااملبحث األول: 

 .ية املشروعات الصغرية يف ليبيااألدوار واملعايري املستخدمة لتنماملبحث الثاين: 

: طرق ووسائل وسبل تطوير املشروعات الصغرية لتحقيق التنمية االقتصادية يف املبحث الثالث

 .ليبيا

 مشاكل ومعوقات املشروعات الصغرية يف ليبيا. املبحث الرابع:

 الفصل الرابع: اإلجراءات املنهجية.
 منهج الدراسة ▪
 منوذج الدراسة ▪
 جمتمع الدراسة ▪
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 عينة الدراسة ▪
 أداة الدراسة ▪
 أساليب املعاجلة اإلحصائية ▪

 التحليل الوصفي خلصائص العينة ▪

 الفصل اخلامس: التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات.
استبيان على إدارة  إجراءيتناول هذا الفصل حتليل البياانت واملعلومات اليت مت مجعها عن طريق 

 ة اإلسالمية وكذلك الفروع التابعة هلذه اإلدارة.مصرف اجلمهورية الرئيسي املختص ابلصريف

 الفصل السادس: مناقشة النتائج والتوصيات:
 الصعوابت اليت واجهت الباحث ▪
 .مناقشة تساؤالت وأهداف وفرضيات الدراسة ▪
 .نتائج الدراسة ▪

 .توصيات الدراسة ▪

 املصادر واملراجع
  املالحق
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 املصارف اإلسالمية يف ليبيا: الفصل األول
 

 املقدمة:
املصرفية بكفاءة عالية ومتطورة يف  اومنتجاهت اتسعى املصارف اإلسالمية منذ بداية نشأهتا إىل تقدمي خدماهت

االجتهاد الشرعي من قبل  اميردفهظل ضوابط شرعية مستمدة من القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، 

 يشهدها القطاعاليت املالية واالقتصادية العلماء واملتخصصني يف فقه املعامالت، وذلك استجابة إىل التطورات 

خدمة ومنتوج مصريف . والتحدي أمام املصارف اإلسالمية هو تقدمي والدويل اإلقليمياملصريف على الصعيدين 

 اإلسالمية. الشريعةمعايري مبواصفات عاملية وأن يكون متوافقا مع أحكام و 

عمليات الصريفة اإلسالمية وفق الشريعة فيها مصرف اجلمهورية فتبىن واكبت ليبيا هذا الطرح  وقد

  .الدول اليت سبقته يف هذا اجملالو  املصارف جتارب مستفيداً من ،اإلسالمية

 ، وهي:إىل أربعة مباحثهذا الفصل ينقسم 

 مفهوم ونشأة املصارف اإلسالمية يف ليبيا. املبحث األول:

 خصائص املصارف اإلسالمية يف ليبيا. املبحث الثاين:

 دور املصارف اإلسالمية يف ليبيا. املبحث الثالث:

 أساليب وصيغ التمويل ابملصارف اإلسالمية يف ليبيا.املبحث الرابع: 
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 املبحث األول: مفهوم ونشأة املصارف اإلسالمية
 
 

الذين  عامة املسلمنيكانت نشأة املصارف اإلسالمية يف أواخر القرن العشرين، واليت جاءت لتلبية رغبة 

ومع بداية النصف الثاين من القرن  لتعاملها ابلراب. سالميةاإلغري  التقليدية مع املصارف التعاملينفرون من 
وقد  ازدهار املصارف اإلسالمية،يف منو و الصحوة اإلسالمية يف الدول العربية واإلسالمية  سامهتالعشرين 

جاءت املصارف اإلسالمية بعد سنوات قليلة من التحرر من االستعمار الغريب وهي رد طبيعي لالنعتاق من 
املؤسسات  بذلتيف هذا اإلطار و  دية واالستعمار بوجهه اآلخر أعين به االستعمار االقتصادي.التبعية االقتصا

تقليدية املستمدة من الاالقتصادية االقتصاد اإلسالمي كبديل لألنظمة احلكومية املزيد من اجلهد يف تطبيق 

الناظمة  من القيم واألخالق ختلوتلك أنظمة اقتصادية مادية اليت خلفت وراءها و  ،الدول االستعماريةأنظمة 
 1 .واحلاكمة

مفهوم وتعريف املصارف  حولوعليه فإن هذا املبحث سيشتمل على ثالثة مطالب، األول سيكون 
 حولسيكون فنشأة املصارف اإلسالمية يف العامل اإلسالمي، أما املطلب األخري  يبحث يفاإلسالمية، والثاين 

 نشأة املصارف اإلسالمية يف ليبيا.
 

  

                                                            
 .90، ص 2001صوان، حممود حسن، أساسيات العمل املصريف اإلسالمي، عمان، األردن، دار وائل للنشر والتوزيع،  1
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 املطلب األول: مفهوم وتعريف املصارف اإلسالمية
ومن التقليدي،  صرفمفهوم امل متناوال أيضا، املصارف اإلسالمية وتعريفمفهوم أتناول يف هذا املطلب 

  خالل التعريفني يتضح لنا الفرق الرئيسي بينهما:

 أواًل: مفهوم املصارف:
 جذب املدخرات الرئيسية وظيفتها مالية مؤسسة التقليدي املصرفيعد : التقليدي ملصرفا مفهوم

 ودائع شكل يف أو ابتداء، حمددة فائدةعلى  مقابل احلصول عليها واحلفاظ أصحاهبا من األموال جتميعو 
 الذي الربح هو الفائدتني بني والفرق أكرب، بفائدة هبا مصلحة له ملن إقراضها وإرجاع إعادهتا مث جارية،

 ميكننا وعليه اإلقراض، ةبعملياملرتبطة  املصرفية عامالتامل من جمموعة أيضاً  يقدم كما املصرف، يرحبه
 1(. نديي اتجر) أو( يقرض مقرتض) مايل وسيط عن عبارة التقليدي املصرف أبن القول

اث حول مفهوم املصرف اإلسالمي متعددة، ففي لقد جاءت آراء البح  مفهوم املصرف اإلسالمي: 

اشتملت  واليت( من آراء العلماء املنظرين األوائل لتجربة الصريفة اإلسالمية، 27) :دراسة علمية مشلت
 ارتباطمجيعها على ضرورة  اتفقوا  جند أهنماملمارسني واملهتمني هبا،  عدد كبري من آراء علىأيضا 
، واخلدمية صرفيةيف مجيع تعامالهتا االستثمارية وامل أبحكام الشريعة اإلسالمية واملصرفية املالية  اتاملؤسس

 النظام اإلسالميجزءاً من  والذي هو يعترب من النظام االقتصادي اإلسالمي ءجز أهنا  وهذا أييت ابعتبار
كما  سلوك،لعبادات واملعامالت والألحكام او الدينية واالجتماعية واالقتصادية  ميع القضاايالشامل جل

التنمية االقتصادية  حتقيقوأكدت جل اآلراء حمل الدراسة على ضرورة مسامهة املصارف اإلسالمية يف 
 2. الدواالجتماعية يف الب

 

 اثنياً: تعريف املصرف لغًة واصطالحاً: 

 تعريف املصرف لغًة:  .أ

: االنصراف ،اجلمع: َمصاِرف  ، و فر صمصدر ثالثي من ابب املصرف مأخوذ من  ْصِرف 
َ
اسم  -امل

قناة لصرف ما استعمل أو  أو َمْصِرف  اْلِمَياِه: َمَكان  َجَراَيهِنَا ،مكان من صَرَف: َمْهَرب أو َمْلجأ

                                                            
، ص 1994الشيخ، مسري رمضان، رسالة دكتوراه غري منشورة بعنوان: التطوير التنظيمي يف البنوك اإلسالمية، أسيوط، مصر، جامعة أسيوط،  1

 .36 -35ص 
 .43 -37املرجع نفسه، ص     2
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وأييت ملعان كثرية منها: فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار يف اجلودة،  .ختل ف من املاء
الدراهم ابلداننري، أي بعتها هبا، ومن هذين املعنيني اشتق اسم وبيع النقد بعضه ببعض: يقال صرفت 

 1.أو الصراف ،الصرييف

 تعريف الصرف اصطالحاً: ب. 

جاء يف احلديث كما مسيت العبادة النافلة: صرفاً،   ناه ه الزايدة، ومنمن يطلق لفظ الصرف ويراد
لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني وال يقبل النبوي: ))من ادعى إىل غري أبيه أو توىل غري مواليه، فعليه 

 2هللا منه صرفاً وال عداًل((.
مبادلة  واحد وهو خترج كلها عن معىنتكاد تعاريف ال بعدة الصرف وقد تناول الفقهاء مفهوم 

 :اآليتوفق  (د)النقد ابلنق

بيع األمثان علي بن حممد بن علي اجلرجاين: "الصرف يف اللغة هو الدفع والرد، ويف الشريعة  .1
 3بعضها ببعض".

أبو حممد حممود بن أمحد العيين: "الصرف هو: بيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس  .2
 4األمثان".

 5 ."بيع ما من جنس األمثان بعضها ببعض"الشوكاين:  .3

 6 ."الصرف بيع الذهب ابلفضة، وأخذها ابلنقد"العدوي من املالكية:  .4
 

 تعريف املصارف اإلسالمية: ج. 
ختالف ال وأييت اختالف هذه التعاريف تبعا، ةتنوعومتعاريف متعددة باملصارف اإلسالمية  مت تعريف

  : ، وفيما يلي سنتطرق لبعضها على سبيل التمثيل ال احلصر7واملفكرين لفقهاءآراء ا

                                                            
معجم املعاين  ؛17، ص 1990مكتبة وهبة، البعلي، عبد احلميد حممود، أساسيات العمل املصريف اإلسالمي الواقع واآلفاق، القاهرة، مصر،  1

 .2015-50-22، اتريخ الرفع  /ar/-http://www.almaany.com/ar/dict/arاجلامع واملعجم الوسيط، موقع إلكرتوين، 
 قيق: حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، د.ت.النيسابوري، مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي، صحيح مسلم، حت 2
 .1405، د.ت، ص 1اجلرجاين، علي بن حممد بن علي، التعريفات، حتقيق إبراهيم األبياري، بريوت، لبناين، دار الكتاب العريب، ط 3
 .8/393، ص 2000، 1لبناين، دار الكتب العلمية، ط العيين، أبو حممد حممود بن أمحد، البناية شرح اهلداية، كتاب الصرف، بريوت، 4
 ، د.ت، 1الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا، فتح القدير، دمشق، سوراي، دار ابن كثري، ط 5
 .48، ص 1924، 1العدوي، حممد حسنني خملوف، لتبيان يف زكاة األمثان، القاهرة، مصر، مطبعة املعاهد الدينية اإلسالمية، ط 6
 .90، ص 2001صوان، حممود حسن، أساسيات العمل املصريف اإلسالمي، عمان، األردن، دار وائل للنشر والتوزيع،  7
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"مؤسسة مالية مصرفية لتجميع األموال وتوظيفها يف نطاق الشريعة اإلسالمية مبا خيدم بناء  −
 1جمتمع التكامل اإلسالمي"

 2"جذب األموال وتعبئة املدخرات املتاحة يف الوطن اإلسالمي وتنمية الوعي االدخاري". −

"توجيه األموال للعمليات االستثمارية اليت ختدم أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف  −
 3الوطن اإلسالمي".

شريعة خالصة من الراب واالستغالل ومبا "القيام ابألعمال واخلدمات املصرفية على مقتضى ال −
 4حيل مشكلة التمويل قصري األجل".

"املصرف اإلسالمي هو ذلك املصرف الذي ال يتعامل ابلفائدة ويقوم على قاعدة املشاركة،  −

 5ويهدف إىل منح قروض حسنة للمحتاجني".

على  "تلك املصارف أو املؤسسات اليت ينص قانون إنشائها ونظامها األساسي صراحة −
 6االلتزام مببادئ الشريعة اإلسالمية، وعلى عدم التعامل ابلفائدة أخذا وعطاء". 

"مؤسسة مصرفية تلتزم يف مجيع معامالهتا ونشاطها االستثماري وإدارهتا جلميع أعماهلا  −
 7ابلشريعة اإلسالمية ومقاصدها وكذلك أهداف اجملتمع اإلسالمي داخلياً وخارجياً ".

املصارف اإلسالمية أبهنا: "مؤسسات مالية استثمارية ذات رسالة تنموية وتعرف أيضًا  −
وإنسانية واجتماعية تستهدف جتميع األموال وحتقيق االستخدام األمثل للموارد مبوجب قواعد 

 8وأحكام الشريعة اإلسالمية لبناء جمتمع التكافل اإلسالمي".

                                                            
نص املداخلة املوجهة للملتقى الدويل حول: أزمة النظام  -سلمان، نصر، البنوك اإلسالمية )تعريفها، نشأهتا، مواصفاهتا، وصيغها التمويلية(  1

 .5وبديل البنوك اإلسالمية، قسنطينة، اجلزائر، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، د.ت، ص  املايل واملصريف الدويل
 .23، ص 1998حرك، أبو اجملد، البنوك اإلسالمية ما هلا وما عليها، القاهرة، مصر، دار الصحوة للنشر والتوزيع،  2
 .24حرك، أبو اجملد، املرجع السابق، ص 3
 .24املرجع السابق، ص حرك، أبو اجملد، 4
 .87 ، ص، د.ت3املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية/ القاهرة: احتاد البنوك اإلسالمية، ج  5
 .10، ص 1977االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، اتفاقية التأسيس،  6
 .98، ص2008، 1واالجتماعية، بريوت، لبنان، طالعلي، صاحل محيد، املؤسسات املالية اإلسالمية ودورها يف التنمية االقتصادية  7
 .43-30، ص 2006الشمري، صادق راشد، أساسيات الصناعة املصرفية اإلسالمية، أنشطتها والتطلعات املستقبلية، مطبعة العزة،  8
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املصارف اإلسالمية بكوهنا هي: "املصارف اليت تراعي وتتقيد يف وظائفها وأهدافها  وعرفت −
 1.بقواعد الشريعة اإلسالمية"

مؤسسة مالية مصرفية لتجميع األموال وتوظيفها يف " :هأبناملصرف اإلسالمي أيضًا  ي عرفو  −

التوزيع ووضع املال يف نطاق الشريعة اإلسالمية مبا خيدم بناء جمتمع متكامل وحتقيق عدالة 
 2 ."املسار اإلسالمي

 

واألكثر داللة على  األنسبومن مجلة تعريفات املصارف اإلسالمية نستطيع أن خنتار تعريف نرى أنه 
"مؤسسة مالية تلتزم أبحكام الشريعة اإلسالمية يف كل أنشطتها االستثمارية واخلدمية من مفهوم املصرف 

  3دخرين واملستثمرين، وتقدم اخلدمات املصرفية يف إطار العقود الشرعية".خالل دورها كوسيط مايل بني امل
يف استخدامهما  املصرف والبنك كلمتان مرتادفتانو أحياان يطلق على املصرف لفظ بنك،  هوأشري هنا أن

استخدمت كلمة مصرف كبديل من اللغة العربية عن كلمة بنك األوروبية. جاء يف املعجم  حيث ،حالياالعام 
الوسيط، املصرف: مكان الص رف، وبه مّسي البنك مصرفًا، وهو م نشأة تقوم بعملّيات االئتمان كقبول الودائع 

 وتقدمي القروض وإصدار النُّقود وتسهيل عملّيات الد فع.

 
 املصارف اإلسالمية يف العامل اإلسالمياملطلب الثاين: نشأة 

البد من اإلحاطة ولو فإنه  ،على الرغم من االختالف الكبري بني املاضي واحلاضر يف شكل النشاط املصريف

يت ال املصرفية ةنشطاألالكشف عن بعض  عمل علىوال ،رفه األقدمون من فنون يف هذا اجملالبشيء مما عَ 
بوجود االستقرار اجملتمعي  ازدهرت وامتازتاليت  احلضارة اإلسالمية أوج قوةيف  االناس وتعاملوا هب اعتاد عليها

. 4التكيف والتالؤم مع األوضاع والظروفمن خالل توسع األسواق واملبادالت التجارية ويدعمها يف ذلك 
كما وأنه يتوجب علينا التطرق إبجياز حول نشأة املصارف قدميًا وصواًل إىل نشأة املصارف اإلسالمية يف 

 وقتنا احلاضر حىت نتمكن من معرفة التغيري الذي طرأ على الصريفة بتحوهلا إىل الصريفة اإلسالمية. 

                                                            
 .51ص  ،2014النبهاين، أمحد، اجلهاز املصريف واالستقرار االقتصادي، عمان، األردن، دار أمنة للنشر والتوزيع،  1
 .33، ص 2002، اإلسكندرية، مصر، مؤسسة شباب اجلامعة، املوسوي، ضياء جميد، البنوك اإلسالمية 2
املعايري الشرعية لصيغ التمويل اإلسالمي ابملركز الوطين لالستثمارات اإلدارية والشرعية، جدة، السعودية، القري، حممد العلي، وآخرون، مشروع  3

 .9-3، ص 1996د.ط، 
 .3، اإلسكندرية، األردن، مطابع الشمس، د.ت، ص مفهوم وحماسبة –مسحان، حسني حممد، العمليات املصرفية اإلسالمية  4
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 أواًل: بدء معرفة األعمال املصرفية
، وذلك لوجود عامل ونشوء التجمعات املدنية ضارياحلستقرار القدم اال يفصرفية ؤسسات املامل ةنشأ ترادف

ملواكبة ر يإىل تطو ت املعامالت والتبادالت فيما بينهم حتتاج أصبحف، الناس فيما بني الثقة واالزدهار التجاري
 احلضارات السابقةيف األعمال املصرفية القدمية اليت قامت أمثلة أهم ومن ، التطور الزراعي والصناعي والتجاري

 :اآليت
احلضارة السومرية واليت كانت منطقتهم جبنوب بالد الرافدين قد عرفوا ألوااًن من النشاط املصريف . 1

 . 1معابدهم واليت كان من أشهرها املعبد األحمالكهنة يف الذي ابشرته 
دلت ، وقد اليت أقيمت على أنقاض احلضارة السومرية اتاحلضار  وهي تعد من بليةضارة البا. احل2

أوجه النشاط  بعض ، علىرجع اترخيها للقرن العشرين قبل امليالدي اليت ثريةاألكتاابت والاحلفرايت 

التطور  على وكذلك تدل، السلع مثانأعلى  تدلواثئق  حيث وجدت، ةاحلضار املصريف يف تلك 
إيليش( الذي كان مزارعاً  - إحدى هذه الواثئق: "إن )واردافقد جاء يف .احلاصل يف القطاع الزراعي

على ما يبدو قد اقرتض من كاهنة املعبد مقداراً من الفضة ليمول مشرتايته من السمسم، وأنه تعهد 
بدفع ما يعادل القيمة ابلسمسم حيث السعر اجلاري وقت حصاده ملن حيمل الوثيقة املعطاة منه 

 .2"قاباًل للتداول واالنتقال حامل مما يعين أن السند كانعلى هيئة سند أذين حمرر لل

 : اإلمرباطورية الرومانية:اثنياً 
 تلفالعمل املصريف يف خم أدى إىل معرفة ونشر واتساع رقعة مماالعمل املصريف،  وناإلغريق فن منالرومان  أخذ

من حسن العمل املصريف طريقه  اجلغرافية وسريهم يف رقعة اإلمرباطورية الرومانيةالتساع  بلدان العامل؛ وذلك
تداعى كياهنا السياسي قبيل و  أصيبت احلضارة الرومانية ابالهنيار االقتصادي واحلضاري إىل أن ،إىل أحسن

 3 :صنفنييف عند الرومان القدامى  متثلت الصريفةهناية القرن اخلامس امليالدي، وقد 

وسطاء يف املبيعات،  ية بوجودرحبالغري الرحبية و  الودائعكانت وظيفتهم استالم   الصنف األول: .أ

 وابجلملة، كانت وظيفتهم االجتار ابسم مودعيهم يف النقود.

                                                            
 .28-26، ص 1998اهلييت، عبد الرزاق، املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق، عمان، األردن، دار أسامة للنشر والتوزيع،  1
 .28-26سالمية بني النظرية والتطبيق، ص اهلييت، عبد الرزاق، املصارف اإل 2
 .122، ص 1996املالكي، عبد هللا، البنك اإلسالمي األردين، عمان، األردن، مطابع الدستور التجارية،  3
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 إقراض الناس نقوداً بضماانتعن طريق من قبل احلكومة  خمول الصنفيعد هذا الصنف الثاين: ب. 

أدى ذلك إىل إجهاد كاهل الناس ابلديون من قبل أصحاب  ، حيثوبفائدة مرتفعة قوية مصرفية
 منهم. األموال وتشددوا يف إرهاقهم فاضطرت احلكومة لتعضيد املساكني

 

 : العصور الوسطى:  اثلثاً 
إن ازدهار التجارة يف املدن اإليطالية قد أحيا وطور التنظيم املصريف والذي ظهر فعاًل إىل حيز الوجود يف 

يف ذلك إن نشأة املصارف حيث ة ويف برشلونة اإلسبانية، يوسطى، وابألخص جنوا والبندقأواخر العصور ال
نشاط الصرافة والصاغة واملرابني )القائمني على قبول تعد نقطة بداية مبراحلها األوىل واليت كانت  الوقت

خمالفة ملا جاءت به الشرائع السماوية وظائفها و  تنوع نشاطهاعلى اختالف  املعامالت املاليةهذه و الودائع(، 
وظهور التطورات احلاصلة يف النشاطات التجارية  نتيجة معو  حيث اعتمدت على االجتار ابلفوائد الربوية. 

البحث  استدعى، األمر الذي ربوية من خالل املعامالت التجارية دبدأت فئة حتقق فوائية األسواق التجار 

األموال اخلاصة ابلتجار الذين يتميزون  حملافظة علىطر واملعوقات لغرض اوسائل مالية بعيدة عن املخاعن 
فيما ابلتايل فقد مت جلوء التجار إىل إيداع أمواهلم مقابل عمولة مصرفية تدفع هلم، ، و ابألمانة والسمعة احلسنة

وتتضمن كان يتحصل الزابئن )املودعون( إيصاالت أمانة كشهادة حتفظ حقهم مثبت فيها قيمة ودائعهم 
 1 .أبن يرد له أمانته فور استالمه لإليصال من املودع اً تعهد

، اتوسيع وزايدة التعامل هب أدى إىلشهادات إيداع  نحمبالتطور احلاصل  ومن خالل ما سبق يتبني أن

لسحب األموال وإيداعها كلما مت عقد  جعل التجار يستغنون عن السعي وراء جتار الصاغة والصريفةمما 
لنقود عن ابديال تعود األفراد على قبول التزامات املصارف و  ،صفقة جتارية، واالكتفاء بتداول هذه الشهادات

ها الصاغة نتيجة اليت يصدر لشهادات لالزمن أصبح املودعون لديهم نظرة سيئة ومبرور  .لوفاء ابلديونل
هذه الودائع العاطلة إبقراضها ملن يريد استثمارها، فبدأ  الستفادة منة امن هنا ظهرت فكر و ، ستغالهلمال

إضافة مع العمل على ، ودائعهممن بعض كذلك و  ،هؤالء الصاغة والصيارفة يقرضون من أمواهلم اخلاصة

أعلى من  ربوية إىل آخر وفاًء لاللتزامات، مقابل حصوهلم على فوائد حتويل الودائع أو جزء منها من حساب
 2 الفرق.من ويستفيدون  ،اليت كانوا يدفعوهنا

                                                            
 .42، ص 1997، 1النجار، حممد عبد العزيز، بنوك بال فوائد، جدة، السعودية، دار الفكر العريب، ط  1
 .املرجع السابق، الصفحة نفسها 2
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 : الثورة الصناعية:رابعاً 
األمر الذي مسح هلا خبدمة قطاعات  ،لقد كان هلذه الفرتة أتثري كبري وواضح يف توسيع ومنو حجم املصارف

أصبح عمل ف، طور العمل املصريف الذي انتهجته املصارف يف طبيعة نشاطهااقتصادية كبرية جداً، حيث ت
تكوين وسائل دفع األموال بني ل وذلكبعض؛ ب بشبكة عاملية تربط بلدان العامل بعضها اً املصارف مرتبط

لجهاز املصريف اسرتاتيجية تدعم النمو االقتصادي من أجل حتقيق التنمية املستدامة لحبيث أصبح و  ،املتداولني
 1 .يف الدولة

 

 القدمي:خامساً: الدولة اإلسالمية يف العصر 
التجارة بسيطرهتم على أغلب الطرق واملسارات املهمة  امليالدياحتكر جتار مكة املكرمة يف القرن السادس 

السفر والرتحال قد أثر بدوره على ثقافة أهل قريش، وهذه األسفار كما أن وهي الطريق بني اليمن والشام،  
 القاطنني يف الباديةمل يصل إليه  حضاريوى مكنتهم من الوصول إىل مستو  بدورها قد علمتهم أشياء كثرية

يف هناية القرن السادس امليالدي متكنت قريش بفضل النشاط التجاري مبكة املكرمة حتديداً و الواحات، و 
واتصال جتارها ابملدن األخرى من التطور واالزدهار وتنظيم كافة شؤوهنا الداخلية الذي مكنهم من القيام 

 2 جعلت املنطقة ومن حوهلا من أهم املراكز االقتصادية. جتاريةأبعمال 
الجتماع كوهنا مكان فإن وجود الكعبة كان له األثر الكبري يف جعل املنطقة أعظم مركز ديين يف املنطقة، 

أقيمت حول احلرم أسواق للتجارة واألدب والسياسة جعلت ف هاماً، اقتصادايً  حداثً احلج  جعل مناحلجيج و 

، نشاطها االقتصاديركزت القبائل هناك على التجارة وجعلها عماد  وبداية يف اجلزيرة. اإعالمي ااعاملنطقة إشع
األموال القادمة من اليمن والشام وما ينفقه احلجاج القادمون يف املواسم املقدسة قد ساعد على حيث 

بتجوال و عض كبار التجار الذين ختصصوا يف إقراض األموال، باالنتعاش االقتصادي فظهرت املراابة كمهنة ل
املطلب من التجار األثرايء ينفق  فكان العباس بن عبد .التجار يف آسيا وأفريقيا أدى إىل ثراء أهلها وسكاهنا

 بدأ الرسول صلى هللاقد و  .الراب أخذا أو عطاء حرم اإلسالم إىل أن األموال على الناس ويتعامل كغريه ابلراب

 . فأعلن إلغاء األموال الربوية بعمه العباس رضي هللا عنه عليه وسلم

                                                            
 .64، ص 2002عاشور، يوسف، مقدمة يف إدارة املصارف اإلسالمية، غزة، مطبعة الرنتيسي للطباعة والنشر،  1
 .98، ص 1995،  1، ج 1الزايد، مسرية، خمتصر اجلامع يف السرية النبوية، دمشق، سوراي، املطبعة العلمية، ط  2
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كما وانتشرت يف   ،إال براب فاحش نال يقرضو  واكانيف تلك الفرتة  ألغنياء ويف القرآن الكرمي جند أن ا
مثل النجش واالحتكار والبيع ابلنسبة،  منعته واآلخر ،من البيع بعضه أقرته الشريعة السمحة اً تلك الفرتة أنواع

 1وبيع املزابنة. 

ومع بزوغ فجر اإلسالم وحثه على العمل والتجارة وتشجيعه لألسواق والتعامالت املالية وهنية عن الغش 
والغنب والراب، برز نظام اقتصادي جديد يقوم على األخالق واألمانة وأتدية احلقوق إىل أصحاهبا يردفه نظام 

ينصف الضعيف ويقيم العدل. وقد عرفت اجملتمعات اإلسالمية نوعا من النشاط املصريف وتنوعت اجتماعي 
وغريها، وهنا أقدم عجالة وأمثلة واالستثمار، واستعمال الصكوك  ،اإليداع تيف جماالصيغ التعامل بني الناس 

 2: عن النشاط املصريف يف تلك الفرتة

قد و أكثر أمانة.  هو أمواهلم ويودعوهنا كأماانت إىل منوهو أن يضع الناس يف جمال اإليداع:  .1

ملا عرف به من صدق وأمانة صلى هللا عليه  أحدهم وذلك صلى هللا عليه وسلمكان رسول هللا 
 وسلم.

  -: 3طريقتنيعلى  وكانيف جمال االستثمار:  .2
 ضاربة على حصة الربح.يف جمال املاملال  منح أ.

 وقتئذ.اإلقراض بفائدة الشائع  ب.

 عهد عبد هللا بن الزبري بن العواموجند ذلك يف استعمال الصكوك املسحوبة على الصيارفة:  .3

انطلقت األعمال املصرفية على املنهج الرابين وتطورت احلواالت بني  رضي هللا عنهما حيث
ن ع نيابةأتدية املدفوعات من أجل الصكوك املسحوبة على الصيارفة  واستخدمت؛ العواصم

األداء النقدي الذي كان يف حينها أمراً معروفاً ومقبواًل، فمن املعروف أن استعمال الصكوك يف 
 السداد ال يتم بني الناس إال يف املراحل املتقدمة من الثقة واالطمئنان.

                                                            
 .100املرجع نفسه، ص 1
، ص 1998، 1ارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق، عمان، األردن، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط املص اهلييت، عبد الرزاق رحيم جدي،2

37. 
البنك اإلسالمي للتنمية، اجمللة  -مستقبل املصارف اإلسالمية يف ظل النظام العاملي املصريف -دراسات اقتصادية إسالميةمحود، سامي،  3

 .33، ص 2006، 237االقتصادية، العدد 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

27 
 

العمل املصريف اإلسالمي املعاصر ليس تقليداً للعمل املصريف الغريب وإمنا هو رجوع إىل األصل، لذا فإن 
هو حبسب اترخيه قدمياً وحديثاً هو وليد حاجة، وإن السبيل لسداد احلاجة ال تكون إال خاضعة واتبعة، وال و 

وهم يقدمون على العمل املصريف  وناملعاصر  ونتكون أبداً حاكمة مهما كانت األسباب والظروف، فاملسلم

ينطلقون من اتصال املاضي ابحلاضر إخضاع العمل املصريف عموماً للضوابط الشرعية إمنا  وحيالوناإلسالمي 
العظيمة هلذه احلضارة  وذلك لبناء املستقبل، فالعمل املصريف اإلسالمي هو يف احلقيقة مرحلة الستئناف املسرية

 1 اليت كانت الشريعة السمحاء نورها ونرباسها.

 

 سادسًا: الدولة اإلسالمية يف العصر احلديث:
إىل العامل اإلسالمي ابلفرتة االستعمارية املمتدة من منتصف القرن التاسع دخلت املصارف )البنوك( التقليدية 

عشر وحىت منتصف القرن العشرين. وقد نتج عن دخول البنوك التقليدية دخول وتوسع ظاهرة الراب يف 

فمن املعامالت املالية واليت تقوم عليها أعمال هذه املصارف. وبرز هناك موقفان من قبل الباحثني واملفكرين 
جهة حاول البعض تسويغ الفائدة )الراب( وأهنا من الضرورات اليت ترتافق مع العمل املصريف، وقف أخرون 

 بوجه هذا الوابء ودعوا إىل عدم التعامل مع املصارف.

ويف منتصف القرن العشرين بدأت حماوالت إلجياد مؤسسات استثمارية ال تتعامل ابلراب يف ابكستان 
م وكان اهلدف منه جتميع مدخرات ومسامهات 1962ندوق احلجاج املاليزي" عام وماليزاي، فتأسس "ص

األفراد الراغبني أبداء فريضة احلج واستثمار تلك املدخرات يف أوجه استثمارية تتوافق مع أحكام الشريعة 
ومنا هذا. اإلسالمية وال تتعامل ابلراب، وقد كانت هذه التجربة أوىل التجارب الناجحة واليت استمرت إىل ي

إال أننا هنا ال نستطيع أن نطلق على هذه التجربة مصرف يف بداايهتا، فقد كانت تقتصر على جتميع 

املدخرات من فئة حمددة واستثمار هذه املدخرات يف أوجه استثمارية تعود ابلنفع على املدخرين، ومل متارس 

 أعمال املصارف املعهودة آنذاك.

مصرف ادخار أول أتسيس بدأ يف مدينة مصرية تدعى ميت غمر، و ( 1963)التالية سنة اليف و 

 ، وقد انتشرتيقوم على أسس املشاركة يف الربح واخلسارة وال يتعامل ابلرابمشابه للتجربة املاليزية  إسالمي

                                                            
البنك اإلسالمي للتنمية، املرجع سبق  -مستقبل املصارف اإلسالمية يف ظل النظام العاملي املصريف -دراسات اقتصادية إسالميةمحود، سامي،  1

 .40ذكره، ص 
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لمدخرات لأعطى فرصة و ، القريبة وبلغ عدد مودعيه ثالثون ألفا تقريبايف كل القرى واألحياء  هذا املصرف فروع
 ي اإلسالمياالقتصادترجع فكرة إنشاء هذا املصرف إىل العامل أماكنهم. و يف  الناس احتياجاتأن تقرض لتلبية 

 لفكرة إنشاء املصرفحافزا وزمخا من خالل موقعه السياسي والذي عمل  األستاذ الدكتور أمحد النجار

  . 1.ك املدينةأيذن له إبنشاء املصرف يف تل مرسوم دستوريعمل على إصدار ، فاإلسالمي
وتشري بعض الكتاابت إىل جتربة "بنك انصر االجتماعي" كأول املصارف اإلسالمية مت أتسيسه عام 

م، والذي نص قانونه إىل عدم التعامل ابلفائدة )الراب( أخذا أو عطاءا، وأن البنك يقوم بقبول الودائع 1971
البنك مبنح إعاانت ومساعدات للمواطنني  وتنظيم استثمارها يف املشروعات العامة واخلاصة، كما يقوم

. ولكن نظرة إىل قانون البنك جند أنه عند أتسيسه كان أقرب إىل مؤسسات اإلقراض احلكومية 2املستحقني

حيث ختصص له الدولة جزءا من موازنتها وموازنة اهليئات العامة واملؤسسات االقتصادية، كما ختصص وزارة 
قاف الستخدامها يف القروض واملساعدات االجتماعية. وقد تطور البنك بعد األوقاف جزءا من إيرادات األو 

 ذلك حيث جند أن البنك حاليا يقوم بتمويل اإلسكان وشراء السيارات وتقدمي القروض.

ولعل أول مصرف إسالمي ابملفهوم املعاصر للمصارف كان بنك ديب اإلسالمي والذي أتسس عام 
الودائع واالستثمار وتقدمي اخلدمات املصرفية ابلشكل احلديث  م، حيث بدأ املصرف ابستقبال1975

ظهور جمموعة  بنك ديب اإلسالميوترافق أتسيس  .املتعارف عليه مع جتنب الفائدة )الراب( يف مجيع أعماله
من الكتاابت االقتصادية تطرح معامالت ومنتجات مالية أساسها أحكام الشريعة اإلسالمية كبيع املراحبة 

مما شجع أتسيس بنوك ومصارف إسالمية أخرى، فتأسس بنك فيصل  ،3لشراء واملضاربة واملشاركةلآلمر اب

م. 1978م، والبنك اإلسالمي األردين عام 1977اإلسالمي يف مصر والسودان وبيت التمويل الكوييت عام 
وقد تتابع إنشاء م، 1983ويف خارج العامل العريب البنك اإلسالمي املاليزي وبنك بنغالدش اإلسالمي عام 

  .البنوك اإلسالمية يف غالب البالد العربية واإلسالمية

                                                            
 .262 -156، ص 2007شبري، حممد عثمان، املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي، عمان، األردن، دار النفائس،  1
 1971لسنة  66ون بنك انصر االجتماعي، رقم قان  2
 من الكتاابت الرائدة يف هذا املوضوع رسالة الدكتوراه لسامي حسن محود "تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق مع الشريعة اإلسالمية" واليت  3

 م.1976ظهرت عام 
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وال بد من اإلشارة هنا أنه قد كانت حماوالت لتحويل النظام املصريف بشكل كامل إىل النظام اإلسالمي 
اإلسالمية  ابكستان إىل الصريفةيف كامال مبنع التعامل ابلفائدة أخذا أو إعطاء، حيث مت حتويل اجلهاز املصريف  

واخلطة الطموحة  .م1990عام سودان ، تبعتها إيران بعد الثورة اإلسالمية هناك، وكذلك ال1م1980عام 

 حاليا يف حتويل النظام املصريف يف ليبيا بشكل كامل إىل الصريفة اإلسالمية. 

انبهرت ابلتطور الذي حققته املصارف اإلسالمية فقد  ،أما املصارف اإلسالمية يف الدول غري اإلسالمية
دار  :ها، ومنإسالمية يف الدول غري اإلسالمية مصارفنشاء إلالطلب  إىل منو أدىمما يف الدول اإلسالمية، 

(، 1983) ، سنةاملصرف اإلسالمي الدويل ابلدامنارككذلك (، و 1981سنة ) ،املال اإلسالمي بسويسرا
اليت واجهت وجود الكثري من الصعوابت واملعوقات أن  (، إال  1981سنة ) ،بربيطانياجمموعة الربكة كذلك و 

على   يف ذلك(، حمتجاً 1993إغالقها من طرف املصرف املركزي الربيطاين سنة ) جمموعة الربكة سامهت يف
القة بنجاح أو ع يس هلالهذه األسباب تعد أسباب إدارية و ملكية املصرف وإدارته وتركيبة اجملموعة املالكة، 

(، 1978كما أنشئت ابللوكسمربج الشركة القابضة الدولية ألعمال الصريفة اإلسالمية سنة )  .فشل املصرف

الطلبة  ، ويستخدم هذا البنك( يف القسم الرتكي1982اإلسالمي بقربص سنة ) "كربيس"كما أنشئ بنك و 
تكوينهم لتطبيق أفضل ملبادئ املصارف حتسني  من أجل الذين يدرسون يف معهد االقتصاد اإلسالمي بقربص

  .2اإلسالمية

  اإلسالميةالدول اليت سبقت ليبيا يف املصارف بعض جتارب 

وان كانت ال حتمل صراحة  – اإلسالميللمصرف  األوىلكانت التجربة كما سبق  ، مجهورية مصر أوال:
حيث افتتح أول بنك ادخار  1963جتربة مدينة )ميت غمر( مبصر سنة  –حيدد هويتها  إسالمياشعارا 

وحدات مصرفية يف كل قرية أو حي لتجميع  إنشاءحيث يتم  اإلسالميةحملي للعمل أبسس تتفق مع الشريعة 
 مدخرات الناس حتت إشراف املؤسسة املصرفية العامة لالدخار وتوظيفها يف خدمة احتياجاهتم يف منطقتهم3.

عدم لعدة أسباب منها: م 1967العمل هبا عام  إيقافلكن هذه التجربة مل تستمر حيث أنه مت 
وعدم توافر الكوادر القادرة  ،آنذاك هاساليت متار  اإلسالميةالنظري لألعمال والنشاطات املصرفية  اإلطاررسوخ 

                                                            
، ص 2000والتطبيق، الدار البيضاء، املغرب، املركز الثقايف العريب،  املالقي، عائشة الشرقاوي، البنوك اإلسالمية التجربة بني الفقه والقانون 1

86- 92. 
 .85 -80املرجع نفسه، ص  2
 .257بشري، حممد عثمان، مرجع سبق دكره، ص  – 3
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 ،لتجربة مل تلقي العناية والرعاية الالزمةوأيضا فان هذه ا ،اإلسالميةوالنشاطات املصرفية  األعمالأداء  ىعل
ولقد عكست هذه التجربة  .املختلفة واألهليةاليت متنح عادة ألي جتربة رائدة من قبل املؤسسات احلكومية 

البدائل للمؤسسات املصرفية القائمة اليت تتفق مع مبادئ وتعاليم دينهم  إجيادمحاس املسلمني ورغبتهم يف 
 .ور الصادق برفض النظام املصريف الربوياحلنيف وعربت عن الشع

عام  ،تتزايد بشكل واضح اإلسالميةوبعد هذه التجربة وجناحها أخدت املصارف واملؤسسات املالية 
هناية عام مصر حىت يف  إسالميةمصرفا ومؤسسة مالية  90أصبح هناك ما يزيد علي  حىت ،بعد عام
 ،لالستثمار إسالميةأربعة وثالثون شركة  منهاو  اإلسالميةواملبادئ  األسستعمل مجيعها وفق  ،م1992

 .1من قبل اجملتمعات وحماربة الراب اإلسالميةاملصارف  وإنشاءقبول ورغبة  ىويدل هذا عل

كما سبق   اإلسالميأتسس مصرف ديب  اإلسالميمصرف ديب  ،العربية املتحدة اإلماراتجتربة دولة  اثنيا:
وكان املؤسسون مخسة  ،وحمدودة مبدينة ديب ابألمارات العربية املتحدة كشركة مسامهة عامةم  1975عام 

اهلدف الرئيس هلذا املصرف هو القيام ابألعمال  وكان. العائلة احلاكمة إبمارة ديب إىلأشخاص ينتمون 
املصرفية على غري أساس من الراب وما يف حكمه، ومتثل هذا اهلدف الرئيس بعدة أهداف ونشاطات اثنوية 

 ا: منه

القيام جبميع اخلدمات والعمليات املصرفية وأعمال االستثمار سواء كانت شراء مشروعات أو  -1
 .متويلها وغري ذلك

  .اختالف صغرها للحفظ واالستثمار علىقبول الودائع النقدية  -2

  .التمويل ألجار قصرية بضمان أوراق جتارية -3

 املصرفية لقاء كفالة شخصية أو بدوهنا.فتح االعتمادات وتقدمي سائر التسهيالت  -4

 .القيام أبعمال املصارف وصناديق التوفري -5

العمليات وتوفري الوقت والدقة  إجنازاستخدام اآللية املصرفية احلديثة اليت متكن الشركة من سرعة  -6
 .2األخرى اإلسالميةيف التنفيذ وغري ذلك من اخلدمات املصرفية 

                                                            
 .177اهلييت، عبد الرزاق رحيم جدي، املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق، مرجع سبق ذكره، ص  – 1
 .70الفاضلي، عبد هللا رجب، املشاركة ودورها يف رفع عوائد االستثمار يف املصارف اإلسالمية، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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أتسس بنك الربكة اجلزائري )شركة مسامهة  بنك الربكة اجلزائري ،يف اجلزائر سالميةاإلجتربة البنوك  اثلثا:

والبنك أول مؤسسة مصرفية أتسست  ،م 1991وبدأ نشاطه فعليا يف سبتمرب  ،م1990حمدودة( يف مارس 
مشرتكة امللكية وأول مؤسسة مصرفية  ،م 1990 إبريل 14ضوء قانون النقد والقرض الذي صدر يف  على

 ،جمموعة الربكة السعودية عرب شركتها القابضة الكائن مقرها يف البحرينيف اجلزائر، حيث الشريك األجنيب 

 .وتقاسم هذين الشريكني ملكية البنك مناصفةأما الشريك الوطين فيتمثل يف بنك الفالحة والتنمية الريفية 
تغطية  إىليهدف البنك  إذيف اجلزائر  اإلسالميةمؤسسة مصرفية تعمل وفق أحكام الشريعة كان أول و 

 .غري أساس الراب علىاالحتياجات االقتصادية يف ميدان اخلدمات املصرفية وأعمال التمويل واستثمار املنظمة 

ميارس البنك سواء حلسابه أو حلساب غريه  حيث املصرفيةاخلدمات أوال أما أعمال البنك، فتتوزع: 

يف داخل اجلزائر وخارجه مجيع أوجه النشاط املصريف املعروفة أو املستحدثة واليت ال تتعارض مع أحكام 
حتويل  ،فتح االعتمادات املستندية ،فتح احلساابت اجلارية ،مثل قبول الودائع النقدية اإلسالميةالشريعة 

 اخلدمات االجتماعية:اثنيا  .األخرى اإلسالميةاملصرفية  األعمالج، وغريها من األموال يف الداخل واخلار 
توثيق أوامر الرتابط والرتاحم  إىليقوم البنك بدور الوكيل األمني يف جمال تنظيم اخلدمات االجتماعية اهلادفة 

الصناديق  وإدارة إنشاء ،وذلك عن طريق االهتمام بتقدمي القرض احلسن واألفرادبني خمتلف اجلمعيات 
كليا أو   ،يقوم البنك بتقدمي التمويل الالزم التمويل واالستثمار:اثلثا  .املخصصة ملختلف الغاايت االجتماعية

املشاركة  ،يف خمتلف األحوال والعمليات القابلة للتصفية الذاتية ويشمل ذلك أشكال التمويل: املضاربة جزئيا

 .1......وغري ذلك من صور مماثلة.االستصناع ،السلم ،ءبيع املراحبة لألمر ابلشرا ،املتناقصة

كبنك استثماري اتبع ملنظمة املؤمتر اإلسالمية )منظمة أنشأ هذا البنك  ، للتنمية اإلسالميالبنك رابعا: 

م، ويتخذ من مدينة جدة يف اململكة العربية السعودية مقرا له. وتساهم 1975التعاون اإلسالمي حاليا( عام 
مجيع الدول األعضاء يف املنظمة. ويعترب البنك بنكا استثماراي إسالميا حيث يتقيد أبحكام الشريعة يف البنك 

الزراعة والتنمية ، التنمية البشريةويهتم البنك بعدة جماالت تنموية منها:  .اإلسالمية يف كافة تعامالته املالية
لتنمية  اإلسالميةاملؤسسة خالل  )مناخلاص  تطوير القطاع، التحتية تطوير البىن، الريفية واألمن الغذائي

                                                            
دية خدجية، خالدي، خصائص وأثر التمويل اإلسالمي علي املشاريع الصغرية واملتوسطة، ملتقي املنظومة املصرفية اجلزائرية والتحوالت االقتصا – 1

 .160م ، ص 2010لمسان، اجلزائر، جامعة أبو بكر بلقايد، واقع وحتدايت، ت
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البحوث والتطوير ، لتمويل التجارة( اإلسالميةالتجارة بني الدول األعضاء )املؤسسة الدولية ، القطاع اخلاص(

  .للبحوث والتدريب( اإلسالمي)املعهد  اإلسالميةيف جمال الصريفة واملالية 

لبنية التحتية األساسية والقطاعات إنتاجية كالزراعة، واأما أنشطته التمويلية فتتوزع على عدة قطاعات 
االستثمار يف رؤوس األموال ، الرعاية الصحية وغريها من مؤسسات القطاع االجتماعي، والتعليم، الصناعية

 .1وخطوط التمويل لتطوير املؤسسات املالية

يعترب هذا البنك من أوائل البنوك اإلسالمية ، البنك اإلسالمي األردين، اململكة األردنية اهلامشية جتربة خامسا:

م، وكان القانون املنظم ألعمال البنك والذي صدر 1978العاملة يف العامل حيث بدأ أعماله املصرفية عام 
يف نفس العام أول قانون خاص ابلبنوك اإلسالمية، إال أن هذا القانون قد ألغي الحقا واستعيض عنه بفصل 

م، ليواكب توسع 2000ضمن قانون البنوك يف اململكة األردنية اهلامشية لعام نوك اإلسالمية بخاص ابل
املصارف اإلسالمية ودخول بنوك ومصارف إسالمية أخرى. ويعترب البنك حاليا اثلث أكرب البنوك العاملة يف 

 األردن.

درة من رئيس مببا م1983والذي مت إنشاؤه عام املاليزي  اإلسالميالبنك ، جتربة دولة ماليزاي سادسا:

ويعرف البنك  ،اإلسالميةالدكتور حممد حماضري ليكون أول بنك ماليزي يعمل وفق الشريعة  آنذاكالوزراء 
شركة متارس العمل املصريف " علي أنهاملاليزي   اإلسالميةوفقا للمادة الثانية من قانون البنوك  اإلسالمي
هو توفري خدمات بنكية بديلة للمسلمني  إنشاءهمن  األساسيكان اهلدف   " وبرتخيص قانوين اإلسالمي

وكذلك املسامهة يف خدمة وتطوير اجملتمع املاليزي ابعتماد بنوك تتماشي  اإلسالميةتعمل وفقا ملبادئ الشريعة 
الئحة  ىعل إسالميةاملاليزي كأول مؤسسة مالية  اإلسالميأدرج البنك و  .اإلسالميمع آليات العمل املصريف 

م. ويعترب البنك من املؤسسات املالية اإلسالمية الرائدة يف توفري خدمات 1992عام  يزيةالبورصة املال

 ومنتجات إسالمية متطورة كبطاقات االئتمان واخلدمات البنكية بطريق اإلنرتنت واهلاتف.

اعتماد الشريعة  من أمهها:، مجلة من املبادئ واألسس علىاملاليزي  اإلسالميقام البنك  وقد
تقدمي خدمات مصرفية وفق مواصفات عالية من أجل املنافسة ألعمال البنك، كمصدر وحيد   اإلسالمية

التطوير املستمر واملبتكر والسري خبطي اثبتة حنو األفضل ، اإلسالميةواملسامهة يف تطوير اخلدمة املصرفية 

                                                            
 .27 – 25م، ص  2015، القاهرة، مصر، اإلسالميغالب، نبيل، حبوث الورش التحضريية لندوة الربكة السادسة والثالثني لالقتصاد  - 1
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عند العقبات اليت تواجه  حماولة البحث عن حلول انجحة وسريعة، واستخدام أحدث التكنولوجيا املتاحة
االهتمام حباجة الزابئن املختلفة من اخلدمات املصرفية لتسد حاجة الناس ، و بطريقة فعالة اإلسالميالبنك 

 .وتليب اهتماماهتم

واليت من أمهها  اإلسالميةقدم البنك العديد من املنتجات واخلدمات املصرفية وفق الصريفة كما وقد 
وغريها من اخلدمات اليت  األعمالة واملضاربة واملشاركة والتورق واالستصناع ومتويل واملراحب ابإلجارةالتمويل 

حسب القطاع االقتصادي  اإلسالمينسب توزيع التمويل املايل عند البنك  أما .اإلسالميةتتوافق مع الشريعة 

ويل القطاعات % من اجملموع الكلي لتم76متويل القطاعات املنزلية حتتل النسبة الغالبة  أننالحظ ف
 .%4% وقطاع جتارة اجلملة والتجزئة 4 اإلنشاءات% وقطاع 6االقتصادية مث يليها الصناعات التحويلية 

يف  اإلسالميةفان توفري البدائل  اإلسالمييف بداايته ابلنسبة للبنك  األعمالالرغم من أن متويل قطاع  ىوعل
 وجتنبهم التعامل ابلراب يعد مقصد عظيم من مقاصد جمال القروض االستهالكية لشرحية واسعة من املستهلكني

الذي يفرضه الواقع  اإلسالميالنظام املايل  إحاللوتدخل ضمن التدرج واملرحلية يف  اإلسالميةالشريعة 

فهي مازالت عند مرحلة  ،من جهة أخري اإلسالميةاالقتصادي بكل تعقيداته من جهة وحداثة جتربة البنوك 

 .1التأسيس وهذا يفرض عليها السري خبطوات حمسوبة يف عامل مايل يعج ابألزمات

 

  

                                                            
سالمي املاليزي، منوذجاً، كواالملبور، ماليزاي، جامعة أمال، بزيش، الوسائل املطبقة يف املصارف اإلسالمية لتحقيق مقاصد الشريعة، البنك اإل – 1

 .117-116-115-م، ص2013مالاي، أكادميية الدراسات اإلسالمية، 
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 املطلب الثالث: نشأة املصارف اإلسالمية يف ليبيا
لقد شهدت املصارف التجارية يف ليبيا تطورات ومراحل عدة، ابتداء من كوهنا كانت عبارة عن فروع 

 اهلا حلساب إدارهتا املركزية يف بلداهنا وترسم سياستها االئتمانية عن طريقها.ملصارف أجنبية متارس أعم
 

 أواًل: نشأة املصارف يف ليبيا:
نستعرض الفرتات الزمنية اليت مرت هبا املصارف التجارية يف ليبيا ابتداء من العهد العثماين وصوالً إىل الوقت 

 1 احلاضر، وهي كاآليت:

مل يكن يف هذه الفرتة نظام فعال للمصرف ومل (: 1940الفرتة من العهد العثماين حىت عام ) أ.

على النشاط االقتصادي، للظروف الصعبة اليت مرت هبا الدولة إابن احلكم  أتثرييكن له أيضًا 
 فافتتح .ابلنشاطات الزراعية واتسم اقتصاد هذه الفرتةمروراً بسنوات االحتالل اإليطايل مث العثماين 

(، وتبعه املصرف الزراعي بوالية طرابلس، وتوالت فروعه 1868املصرف الزراعي يف بنغازي سنة )
قام )املصرف العثماين( ابفتتاح فرعني له يف ليبيا أوهلا يف طرابلس سنة  كما   ليبيا.يف مجيع أحناء 

واستعمارها غزوها  يلليبيا قبودخلت املصارف اإليطالية إىل  .(1911) ( واآلخر يف بنغازي1906)
ة للزراعة واليت كانت ستوفر فرصًا للعاطلني ، وذلك ملا تنعم به البالد من أراض خصبة صاحلللبالد

، يف طرابلس (1907عن العمل يف إيطاليا، فقد افتتحت إيطاليا أول بنك هلا )بنك روما( سنة )
( كان املوعد 1912، ويف سنة )يف مدينة بنغازي له آخر وتبعه بعد مخس شهور فقط افتتاح فرع

يف مدينة درنة الفتتاح الفرع الثالث لبنك روما، واستمرت فروع املصارف اإليطالية كبنك انبويل أيضاً 

مصرف )بنك سيشليا( فتح فرعًا له يف  وافتتح(، 1913ابلتوسع واالنتشار يف طرابلس سنة )
 والذي كانف الشعيب الطرابلسي( طرابلس. وكما قامت احلكومة اإليطالية بفتح مصرف )املصر 

وكذلك قامت إبنشاء صندوق التوفري  ،خيتص بتقدمي قروض ألصحاب احلرف والصناعات اليدوية
استثناء، واستمرت املصارف  أياللييب لتقدمي قروض طويلة األجل ومقتصرة على اإليطاليني دون 

                                                            
 .81، 79، ص 2012، 1النعاس، عبد الرحيم حممد، ظهور وتطور النقود واملصارف يف ليبيا، مؤسسة الفرجاين، طرابلس، ليبيا، ط 1
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ني األجانب يف مجيع القطاعات سواء اإليطالية يف مزاولة أعماهلا وتقدمي اخلدمات املصرفية للمواطن
 1 كانت زراعة أو جتارة أو صناعة أو خدمات.

تشكلت ثالث إدارات عسكرية بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية (: 1940-1951الفرتة من ) ب.

وحتكمها، فكانت يف والية طرابلس حتت اإلدارة يف ليبيا حيث كانت كل إدارة تسيطر على والية 

الربيطانية، ووالية برقة كانت ختضع هي األخرى لإلدارة العسكرية الربيطانية، ووالية فزان العسكرية 
ختضع لسيطرة اإلدارة العسكرية الفرنسية، وكل من هذه اإلدارات هلا سياسات وأغراض وتوجهات 

عملة منفصلة عن األخرى، وكل والية هلا عملتها اخلاصة هبا للتداول احمللي، وابلتايل مت تبديل ال
 اإليطالية الشائعة يف تلك املرحلة ابلعمالت احمللية لكل والية.

(، تعطلت كل أعمال املصارف اإليطالية اليت 1943بعد انتهاء احلكم اإليطايل يف سنة )   

كانت تعمل يف ليبيا، وحل يف مكاهنا بنك ابركليز اإلجنليزي لتنتشر فروعه هو اآلخر يف ليبيا سنة 
ولقد قام ابألعمال  .طرابلس واثنيها فرع بنغازي بعد أشهر قليلة من نفس السنة(، أوهلا يف 1943)

املصرفية املختلفة من بينها مسك حساابت احلكومة واهليئات احلكومية، حيث كان يتمتع ابحتكار 
الذي توىل حساابت و  (1955مصريف ملدة طويلة إىل أن مت إنشاء املصريف الوطين اللييب سنة )

( بعنوان 211(، صدر اإلعالن رقم )1950الايت. يف اخلامس عشر من نوفمرب سنة )احلكومة والو 

أعمال املصارف )املصارفة( والذي حاول تنظيم العمليات املصرفية، حيث اشرتط ملزاولة هذه 
العمليات ضرورة احلصول على رخصة يصدرها رئيس اإلدارة، وكذلك نص اإلعالن على تعيني 

تكون له صالحيات التفتيش واملراقبة عليها، وحظر اإلعالن كذلك على مراقب ألعمال املصارف و 
 املصارف إصدار األوراق النقدية )املصرف نوت(.

( وهو مبثابة تشريع 216( مت تعديل اإلعالن برقم )1951الثاين من فرباير سنة ) ويف    

وىف أواخر سنة  .له تكميلي أي ال ينطوي على تعديل أو إلغاء ملضمون أي من التشريعات السابقة
(، أصبح من اجلائز للمصارف أن تزاول نشاطها يف ليبيا مبا ال يتناىف مع اإلعالن السابق 1951)

ذكره، وقد حصل كل من )مصرف انبويل( و)مصرف سيشليا( و)مصرف روما( على تراخيص 

                                                            
 .82املرجع نفسه، ص  1
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ابالعتماد على أدارهتا جديدة ملزاولة عملياهتا املصرفية، وقد ابشرت هذه املصارف أعماهلا يف ليبيا 
 1 يف اخلارج لتمويل مجيع أعماهلا ونشاطاهتا املصرفية.

( يف هذه الفرتة ظهر بنكان أجنبيان 1951: حتديداً يف هناية سنة )(1951-1956من ) الفرتة ج.

( بدأت جمموعة من املصارف األخرى مبمارسة أعماهلا 211وحسب اإلعالن ) ،قاما إبصدار العملة

( مثانية بنوك. واستمر بنك 1956املصرفية يف ليبيا، وبذلك أصبح العدد املصارف يف ليبيا سنة )
ابركليز مبزاولة نشاطه يف كل من والييت طرابلس وبرقة، حيث كان يشرف على متويل العمليات 

قروض والتسهيالت االئتمانية لتمويل بعض املشروعات الزراعية وعمليات البناء التجارية وتقدمي ال
وىف سنة  .وكانت له مثانية فروع منتشرة يف مجيع أحناء ليبيا وخاصة اليت تتمركز فيها القوات الربيطانية

( ابشر املصرف العقاري التونسي اجلزائري أعماله يف طرابلس والذي صار يعرف فيما بعد 1955)

سم الشركة املصرفية األفريقية، ونظرًا حلاجة البالد إىل رؤوس أموال كبرية ومصادر متويل خمتلفة اب
للنهوض ابلنشاط االقتصادي يف خمتلفة القطاعات فقد جلأت احلكومة إىل إنشاء املؤسسة املالية 

صادي، ختتص بتقدمي قروض صناعية وزراعية خلدمة النشاط االقت ي(، وه1954الليبية يف سنة )
أدى األمر إىل تصفيتها يف  فقدولكن نظراً لتأكل رأس ماهلا نتيجة تقدميها عدد كبري من القروض 

 2 (.1958سنة )

أصبحت املصارف األجنبية هي اجلهة الوحيدة اليت تقوم جبميع العمليات املصرفية،  وبذلك   
لفرتة استقرار األوضاع أحناء ليبيا وابألخص والييت طرابلس وبرقة. كما شهدت هذه ا كافة  يف

السياسية واالقتصادية يف ليبيا، وتزامن معها دخول مصارف عربية حيث بدأ بنك مصر مبزاولة أعماله 
(، وكما ابشر املصرف العريب أعماله 1954والية طرابلس سنة ) ( ويف1953يف والية برقة سنة )

ية حديثة العهد يف ليبيا املصارف العرب. ف(1958( وىف طرابلس سنة )1952يف بنغازي سنة )

املصارف األجنبية متلك السيطرة على حركة التبادل  وكانتمقارنة ابملصارف األجنبية األخرى، 
%( من جتارة ليبيا اخلارجية تتجه حنو  90ما يقرب من ) حيث كانالتجاري اللييب مع اخلارج، 

وهي عدم وجود تشريع  :يف بعدة نقاطويف هذه الفرتة متيز النظام املصر  .البالد األجنبية غري العربية
                                                            

السعيدي، عثمان حسني وعل حممود فارس، استخدام حمددات تكوين رأس املال الثابت يف دراسة الدور االقتصادي للمصارف اإلسالمية يف  1
 .146، 121، ص 2012، 1ليبيا، طرابلس، ليبيا، جملة املختار للعلوم االقتصادية، ط

 .81النعاس، عبد الرحيم حممد، املرجع السابق، ص  2
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مصريف لييب ينظم ويراقب النشاط املصريف ويوجهه خلدمة االقتصاد اللييب ويساهم يف إنعاشه، ومتيزت 
 كانت تعترب  تلك املصارف أيضاً بعدم وجود أية مؤسسة ليبية مصرفية عامة أو خاصة، ومتيزت أبن

متيزت املصارف كما فروعًا لإلدارات املركزية أبورواب، وابلطبع كانت كل رؤوس أمواهلا أجنبية،  

وأيضاً  ،عبارة عن مصارف جتارية تسعى لتحقيق الربح قبل كل شيء أبهنااألجنبية املوجودة يف ليبيا 
 قصرية األجل متيزت أبهنا تعمل يف املدن الرئيسية فقط مثل بنغازي وطرابلس ، حيث قدمت قروضاً 

 1خلدمة العمليات التجارية ومتويل النشاط الزراعي وعمليات البناء واملضاربة على العقارات.

لقد متيزت هذه الفرتة بتطور ملحوظ يف النظام املصريف فبموجب (: 1956-1963الفرتة من ) د.

ينها املصرف الذي اعترب ح ،( مت أتسيس املصرف الوطين اللييب1955( لسنة )30القانون رقم )
 ،املركزي لليبيا وتوىل مهام جلنة النقد الليبية وبدأ إبصدار العملة الليبية واخلدمات املصرفية إىل احلكومة

لمراقبة لله أية صالحيات  ، ومل يكنكذلك أبعمال املصارف التجارية ولكن يف حدود ضيقة  وقام
عني من رأمساهلا لصاحل املصرف على فروع املصارف األجنبية أو إجبارها االحتفاظ ابحتياطي م

صالحيات للمصرف املركزي قد أعطى ف( 1958قانون املصارف الذي أصدر يف سنة )أما املركزي. 
ابلرقابة واإلشراف على املصارف التجارية، وكما حدد السلطة املختصة اليت تصدر تراخيص 
للمصارف مبزاولة نشاطها يف ليبيا، واشرتط القانون إال يقل رأس مال أي مصرف عن مخسني الف 

مصرف أجنيب مركزه الرئيسي جنيه لييب، إذا كان مركزه الرئيسي يف ليبيا، وكذلك ال يقل رأس مال أي 
ابخلارج وله فروع يف ليبيا عن مخسمائة ألف دينار دون إلزام فروع تلك املصارف األجنبية إبحضار 

وكما اشرتط قانون املصارف على كل مصرف أبن حيتفظ وبصفة  .أي جزء من رأس ماهلا إىل ليبيا
ل أجل مقيد ال يتجاوز دائمة ابحتياطي من نقود حاضرة وصكوك نقدية مستخدمة الدفع خال

عشرة أايم وكذلك منح القانون أيضًا وزير املالية سلطات معينة بتحديد مقدار االحتياطي النقدي 

والذي حيتم على كل مصرف جتارى االحتفاظ به. ورغم كل هذه الصالحيات اليت منحها قانون 
وذلك من حيث  ،ف األجنبيةاملصارف للمصرف الوطين املركزي إال انه ظل عاجزاً أمام فروع املصار 

نظراً لسهولة حصوهلا على مواردها املالية من مراكزها الرئيسية  ،التأثري على سياستها االئتمانية يف ليبيا
يف النشاط  دورًا مهما وفعااليلعب من غري املقبول ترك القطاع املصريف كقطاع  كانو  .ابخلارج

                                                            
 .83د الرحيم حممد، ظهور وتطور النقود واملصارف يف ليبيا، املرجع السابق، صالنعاس، عب 1
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ت بضرورة تعديل التشريعات املنظمة للسياسة املصرفية ادت املطالبادون تطوير، فز  االقتصادي يف ليبيا
( من حيث سياسته املصرفية ووسائله الفنية 1958إعادة النظر يف قانون املصارف لسنة )و يف ليبيا، 

واإلجرائية بصورة شاملة والعمل على جعله خيدم توجيهات االقتصاد الوطين ويواكب التطورات 

 1 االقتصادية احلاصلة يف العامل.

( لسنة 4متيزت هذه الفرتة بصدور قانون املصارف رقم )(: 1963-1968الفرتة من ) ه.

(، والذي اكتسب به املصرف الوطين املركزي صالحيات وسلطات ومسئوليات تعطيه احلق 1963)
سم املصرف الوطين إىل اليبيا، وكذلك استبدال  يفابملراقبة والتفتيش على األجهزة املصرفية العاملة 

عمليات فروع املصارف  العمل على مراقبة حق السلطات املصرفية الليبيةمنح مصرف ليبيا، وكما 
ألزم القانون اجلديد هذه املصارف ابالحتفاظ وبصفة دائمة أبموال تعادل قيمتها و  كمااألجنبية،  

ألزم القانون اجلديد هذه املصارف على األقل جمموع ما على هذه املصارف من التزامات بليبيا، وكما 
أبن تعود له عند حتديد سعر التسهيالت االئتمانية وكذلك عند توزيع االئتمان على القطاعات 

 2 االقتصادية املختلفة.

 

 صدر قرار يف ثحيبنك ابركليز الربيطاين يف ليبيا،  يعود املصرف بتارخيه إىل: اثنيًا: نشأة مصرف اجلمهورية

مصرف  إىل وحتويل امسهابلكامل ومجيع فروعه داخل ليبيا  بنك ابركليز مبتأمي م1970ديسمرب  22
قرر مصرف ليبيا املركزي دمج مصرف األمة ومصرف اجلمهورية يف مصرف م 2007عام  ويف ،اجلمهورية

. ملكية مصرف اجلمهورية موزعة بني مصرف ليبيا املركزي الذي ميتلك واحد حتت اسم مصرف اجلمهورية

% 4والباقي مواطنني ليبيني % إىل 10ومؤسسات عامة ليبية تعود إىل تقريبا % 15% من البنك فيما 71
املصرف اللييب ومصرف اجلمهورية يعترب اثين أكرب املصارف الليبية بعد  تعود يف ملكيتها إىل موظفي املصرف.

 (5800بلغ عدد موظفيه ) فيما( مليارات دينار لييب، 8) م  حوايل2017، وبلغت ميزانيته يف عام ارجياخل
البنوك ويعترب املصرف أحد ، ة على مجيع املناطق الليبيةموزع ا( فرع146) أما فروعه فقد بلغت، موظفا

    3العشرة الكربى يف مشال أفريقيا من حيث حجم األصول. 
                                                            

 .146 -121السعيدي، عثمان حسني وفارس، علي حممود، املرجع السابق، ص  1
، ص 2013ة، السياسات العامة، بنغازي، ليبيا، أحباث مؤمتر السياسات العام-شامية، عبد هللا، السياسة االقتصادية ملرحلة إعادة اهليكلة 2

12- 14. 
 20/08/2017، اتريخ الرفع  www.islamicbank.ly    مصرف اجلمهورية، الصريفة اإلسالمية،3

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

39 
 

تعاقبت األزمات املالية ابلعامل العريب واإلسالمي انطالقة الصريفة اإلسالمية يف مصرف اجلمهورية:  .أ

، إىل أن أثبتت املصارف اإلسالمية القائم على الفائدة )الراب( التقليدي اتباعها النهج املصريفأثر 
قارانها ابلصريفة التقليدية،  إذا ما املصرفية خاصة ابلعامل العريب واإلسالمي جناحها وتفوقها ابألسواق

قدمت نفسها كصناعة مالية إال أهنا ( عاماً، 40تجاوز )يأن عمر املصارف اإلسالمية ال  رغمو 

متكاملة، وبدأت تنمو بشكل كبري، حيث وصل عدد املؤسسات على مستوي العامل ما يزيد عن 
%(  30( ترليون دوالر، وتنمو مبا نسبته )1.9إمجايل أصوهلا ) وتقدر ،ومؤسسة( مصرفاً 500)

 .سنوايً 
بـ تقدر  وأصول، لييب ( مليار دينار1) بـ فيقدر رأمساهلاليبيا،  أما الصريفة اإلسالمية يف  

  .1لييب ( مليون دينار400) إىل( مليار دينار، وأرابح تصل 38)

حني طلبت إدارة املصرف من مصرف  م2007وقد بدأت مسرية الصريفة اإلسالمية عام  
ليبيا املركزي املوافقة على إدراج منتج بيع السلع دون فوائد ضمن منتجات املصرف املالية، ويف 

م مت أتسيس قسم الصريفة 2009العام الذي يليه مت طرح منتجي املراحبة واملشاركة، ويف عام 
 اإلسالمية بكافة فروع ومنافذ مصرف اجلمهورية.

( اآليت مؤشر لتطور الصريفة اإلسالمية يف ليبيا، حيث تبلغ عدد 1ول رقم )ويف اجلد
مصرفا، يعترب مصرف اجلمهورية أكربها سواء من  17املصارف اليت تتعامل ابلصريفة اإلسالمية 

% تقريبا من حجم أصول املصارف اإلسالمية يف ليبيا ومن 30واليت تشكل حيث حجم األصول 
 % من السوق اللييب.33ليت شكلت حيث األمهية النسبية وا

  

                                                            
 م. 2013مصرف اجلمهورية، العمل املصريف اإلسالمي صريفة املستقبل، طرابلس، ليبيا، من منشورات مصرف اجلمهورية، 1
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 (1اجلدول رقم )
 مؤشــرات النشاط املصريف اإلسالمي يف ليبيا

حجم  اسم املصرف  
 األصول

األمهية 
 النسبية

 ملكية أجنبية ملكية خاصة ملكية عامة

 - 13.4 86.6 32.9 30626 مصرف اجلمهورية 1
 - 15 85 16.1 15029 املصرف التجاري  2
 19 27 54 13.1 12232 الوحدةمصرف  3
 19 22 59 12.2 11348 مصرف الصحاري 4
 0 0 0 10.8 10040 وحدة الدينار اللييب "اللييب اخلارجي" 5
 49 34 17 5.6 5194.2 مصرف التجارة والتنمية 6
 - 18 82 3 2797.5 مصرف مشال إفريقيا 7
 40 60 0 1.6 1482.7 مصرف األمان للتجارة واالستثمار 8
 - - 100 1.4 1347 مصرف الواحة 9

 0 100 0 1 949.4 العريب اإلمجاعمصرف  10
 50 - 50 0.9 817.5 مصرف اخلليج األول اللييب 11
 40 57 13.43 0.5 501.3 املصرف املتحد للتجارة واالستثمار 12
 - 35 65 0.3 287.5 مصرف الوفاء 13
 - 100 - 0.2 194.9 مصرف املتوسط 14
 - 100 - 0.2 186.3 املصرف التجاري العريب 15
 - 100 - 0.2 181.8 مصرف السرااي للتجارة واالستثمار 16
 50 - 50 - - املصرف اللييب القطري 17

    100 93215 اجملموع 
 (.2015(، حبث )سامل احلويت، 2016إعداد الباحث ابعتماد: )تقرير إدارة الرقابة والنقد يف مصرف ليبيا املركزي 

وإذا نظران يف تطور الصناعة املصرفية اإلسالمية نرى أن مصرف اجلمهورية قد خطى 
 فعليا خطوات كبرية خالل سنوات قليلة من عمر الصناعة املصرفية اإلسالمية فيه واليت انطلقت

مليون دينار لييب وخالل  386م كان حجم هذه الصناعة فيه 2011ففي عام  .م2009عام 
( اآليت بيان بتطور حجم الصناعة 2مليار دينار لييب تقريبا. ويف اجلدول رقم ) 3 سنوات بلغت أربع

م، واليت نرى فيها أن حجمها قد 2016 – 2011املصرفية اإلسالمية يف ليبيا خالل السنوات 
مرات تقريبا، ويف حني بلغت عدد املصارف اإلسالمية مخسة مصارف عام  عشرةتضاعف 

م. ويدل هذا 2016مصرفا عام  17لتبلغ و م 2014ها سبعة مصارف عام م بلغ عدد2011

 التطور اهلائل يف فرتة قصرية نسبيا إىل تعطش الشعب اللييب للتعامل يف الصريفة اإلسالمية.
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 (2اجلدول رقم )
 حجم الصناعة املصرفية اإلسالمية يف ليبيا

 -2015 2014 2013 2012 2011 اسم املصرف
 عدد -30/6/2016

 الفروع
عدد 
 النوافذ

 144 11 2970.776 2087.00 1790.00 625.49 386.02 مصرف اجلمهورية

 59 0 1384.533 1401.00 1131.40 322.70 117.55 املصرف التجاري 

 0 2 551.386 526.40 442.00 9.30 10.01 مصرف الوحدة

 6 1 208.981 94.70 89.60 4.58 2.63 مصرف الصحاري

 48 1 25.610 40.70 182.00 28.53 6.97 إفريقيامصرف مشال 

املصرف املتحد للتجارة 
 واالستثمار

- - 24.00 15.50 80.822 1 10 

 0 1 10.447 9.20 - - - مصرف الواحة

 267 17 5232.455 4174.50 3659.00 990.61 523.19 اجملموع

18232.0 13016.00 12716.00 15745.00 حجم االئتمان املصريف
0 

-   

التمويل اإلسالمي إىل 
 جمموع االئتمان

3.32 7.79 28.18 18.43 -   

(. 2015(، حبث )سامل احلويت، 2016إعداد الباحث ابعتماد: )تقرير إدارة الرقابة والنقد يف مصرف ليبيا املركزي   

 

يف خدمات الصريفة اإلسالمية منتجات و  املصرف الرائد يف تقدمييعترب مصرف اجلمهورية و 
التمويالت  حجم م، نرى أن2015وبناء على التقرير العام لديوان احملاسبة اللييب لسنة ، ليبيا

% من حجم التمويل اإلسالمي يف السوق اللييب، ويف 50 نسبةقد بلغت للمصرف اإلسالمية 
 ( اآليت بيان حلصة مخسة مصارف من التمويل اإلسالمي يف السوق اللييب.3اجلدول رقم )

 (3)اجلدول رقم 
 حصة املصارف من التمويل اإلسالمي

 حصة املصرف من التمويل اإلسالمي اسم املصرف 
 50% مصرف اجلمهورية 1
 34% املصرف التجاري  2
%13 مصرف الوحدة 3  
%2 مصرف الصحاري 4  
%1 مصرف مشال أفريقيا 5  

(. 2015حبث )سامل احلويت،  :إعداد الباحث ابعتماد  
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أن حصة املصرف من إمجايل التمويالت اإلسالمية يف السوق اللييب ومن اجلدير ذكره هنا 
واجلدول اآليت يوضح حمفظة السلع املباعة ابملصرف للفرتة م. 2016عام % 52قد ارتفعت إىل 
 .1م31/12/2015م مقارنة ابلفرتة املنتهية بتاريخ 31/12/2016املنتهية بتاريخ 

 (4اجلدول رقم )
 اجلمهورية فحمفظة السلع املباعة مبصر 

 املبالغ ابلدينار اللييب 

 النسبة التغري م31/12/2016 م31/12/2015 البيان

 %23 (573,048,200) 1,917,308,051 2,490,356,252 حمفظة السلع املباعة

 %16.4 9,528,158 67,678,039 58,149,880 إيراد العمليات اإلسالمية
 

كما أن إيرادات مصرف اجلمهورية من عمليات الصريفة اإلسالمية قد ازدادت أربعة أضعاف 
 ( اآليت:5) م، كما يوضح اجلدول رقم 2016م وحىت 2012تقريبا خالل الفرتة 

 

 (5اجلدول )

 إيرادات مصرف اجلمهورية من عمليات الصريف اإلسالمية

 اإليرادات / مليون دينار لييب السنة

2012 16,076,300 
2013 41,510,245 
2014 ------------- 
2015 58,149,880 
2016 67,678,039 

(2016-2015-2014-2013-2012)تقارير ديوان احملاسبة للسنوات   

خطة طموحة  املصرف يف م، بدأ2009ومع انطالقة الصريفة اإلسالمية يف مصرف اجلمهورية عام 
لتدريب موظفيه على أعمال الصريفة اإلسالمية، فأعد برانجما خاصا للتدريب داخليا وخارجيا 
للعاملني ابملصرف كما وأبرم اتفاقية مع البنك اإلسالمية للتنمية لتبادل اخلرباء واملستشارين 

دعم والتدريب لابملساندة مصرف اجلمهورية  ااستعداده أبدت مصارف خارجية خمتلفة، و والتدريب

وقد قام  .تأسيس مصرف إسالمي مستقل وإبجراء صفقات جتارية حملية ودوليةلواالستشارات 

                                                            
 2016ديوان احملاسبة اللييب، التقرير العام لسنة  1
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معتمدا خدمات الصريفة اإلسالمية املطلوبة عند تقدمي منتجاته و مصرف اجلمهورية ابتباع اخلطوات 
 إلسالميةامصرف ليبيا املركزي وهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  على تعليمات
(AAOIFI)  برائسة يف ليبيا الشريعةاهليئة الشرعية ابملصرف واملكونة من كبار علماء  ومبوافقة 

  .1األستاذ الدكتور الصادق الغرايين والدكتور أسامة الصاليب، والدكتور حممود الغرايين
قام اجمللس الوطين االنتقايل إبصدار قانون مصرف ليبيا املركزي يف شأن الصريفة اإلسالمية:  نص .ب

م، 2005( لسنة 1م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم: )2012(، لسنة 46القانون رقم: )
. كما 2وكذلك بشأن طبيعة عمل املصارف التجارية، وإضافة فصل خاص ابلصريفة اإلسالمية 

نصت املادة  واليت، الربويةاملعامالت  عشأن منب( 2013) ( لسنة:1رقم: )قانون لأصدر اجمللس ا
ة واملدينة يف مجيع املعامالت املدنية والتجارية اليت نابآليت:  "مينع التعامل ابلفوائد الدائ األوىل فيه

، ويبطل بطالانً مطلقاً كل ما يرتتب على هذه املعامالت نواالعتباريني جتري بني األشخاص الطبيعي
(: "ال تطبق األحكام اخلاصة ابلفوائد 5املادة رقم )من فوائد ربوية ظاهرة أو مسترتة"، ونصت 

وتعترب ملغاه كل كلمة أو عبارة تشري إىل الفوائد الربوية أينما  ،الربوية الواردة ابلتشريعات النافدة
وردت يف تلك التشريعات وذلك ابلنسبة للمعامالت املشار إليها سلفا، ويتعني على اجلهات ذات 

، وسبق 3املدنية والتجارية واملصرفية مبا يتوافق كليا مع الشريعة اإلسالمية"العالقة تنظيم املعامالت 
الذي ينص على تعديل بعض أحكام املصرف الزراعي الوطين اللييب  قانوينهذا القانون املرسوم ال

واملصرف العقاري اللييب حبظر التعامل ابلفوائد الربوية حىت ولو كانت مقررة قانوانً، ونص أيضاً أبن 
 4 ابطلة بطالانً مطلقاً. اليت تنص على خالف ذلك تعترب افة القواننيك

 

 5 مصرف اجلمهورية:يف أهداف تفعيل الصريفة اإلسالمية  ج.

 .يعة اإلسالميةاملعامالت املصرفية مع أحكام الشر أن تتوافق مجيع  .1

                                                            
 مصرف اجلمهورية، العمل املصريف اإلسالمي صريفة املستقبل، املرجع السابق.1
 م. 2012(، لسنة: 46(، القانون رقم: )2ينظر امللحق رقم: ) 2
 م.2013(، لسنة: 1(، القانون رقم: )03ينظر امللحق رقم:  3
 .1966يوليو  2ه. املوافق 1386ربيع األول 14ليبيا يف  -ملكي، بطربقالبالط امللكي، مرسوم 4
مدي رضا عمالء مصرف اجلمهورية على خدمة املراحبة اإلسالمية، ليبيا، جامعة بعنوان:  افحيج، محزة ميالد أمحد، رسالة ماجستري غري منشورة 5

 .  83، ص 2013طرابلس، 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

44 
 

 املصرفية التقليدية.الوصول إىل الرضا الكامل للزابئن الذين ال يرغبون يف التعامل ابلطرق  .2
تطبيق التطور العاملي يف تطوير العمل املصريف اإلسالمي مبنتجات متنوعة وجديدة ومواكبة  .3

 الصريفة اإلسالمية.

على املستويني الفردي  تنميةالاملشاركة واملسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية، وذلك من خالل  .4
 .واجملتمعي

أمام اخلرجيني  لسوق للقطاعني العام واخلاص وإاتحة فرصًا للعملحلركة التجارية اباعاش نإ .5
 .والباحثني عن عمل

نشر ثقافة الصريفة اإلسالمية واملعامالت الشرعية وذلك من خالل إلقاء الندوات واحملاضرات  .6

 املعامالت املالية اإلسالمية. لتعريف العامة أبسس ومواصفاتوعقد املؤمترات 
 التشجيع على االستثمار عن طريق الصريفة اإلسالمية وجذب املدخرات املوجودة لدى األفراد.  .7

 
  

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

45 
 

 املبحث الثاين: خصائص املصارف اإلسالمية
 

 

تتسم املصارف اإلسالمية بشكل عام مبجموعة من الصفات واخلصائص متيزها عن املصارف األخرى 
املصرفية للعمالء وفق صفات أساسية تتعلق ابملؤسسة  اتالتقليدية، وذلك من خالل نوعية تقدمي اخلدم

 ختضع إىل نظام متويل خيتلف عن املصارف التقليدية املتعارف عليه.و  كماوالوظيفة وفق املنظور اإلسالمي،  
  

 املطلب األول: اخلصائص الشرعية للمصارف اإلسالمية
اللتزام أبحكام الشريعة اإلسالمية، وهذا إن أول ما مييز املصارف اإلسالمية وتنادي به عند إنشائها هو ا

االلتزام يرتتب عليه جمموعة من اخلصائص والصفات الواجب توفرها يف املصرف أو اخلدمة املقدمة، ونظراً 
ألن هناك بعض املصارف اإلسالمية تتجاوز بعض اخلصائص اليت متيز مصارف إسالمية أخرى، فقد أجريت 

% من هذه املصارف ال 64اً على مستوى العامل، اتضح أن ما نسبته مصرفاً إسالمي 50دراسة مشلت عدد 
% منها ال ينص يف أتسيسه 63يتضمن النظام األساسي هلا وجوب أتسيس هيئة شرعية، وأيضًا ما نسبته 

عليه فإن الباحث سيعتمد يف تعديد اخلصائص والصفات الشرعية وفق ما يقره  1.مثل هذه اهليئة على أنشاء
 :الذي ليبيا عضواً فيهو ويل للمصارف اإلسالمية االحتاد الد

 أواًل: االلتزام أبحكام الشريعة اإلسالمية:
تقوم أبعمال مالية تقليدية ليست جمرد كلمة وحسب،  اليتاملصارف  إىلإن إضافة كلمة " إسالمي" 

على أسس  اإلسالمي املصريفبل هي حتمل خاصية كبرية مهمة، حيث أهنا تشري إىل أن العمل 
ومبادئ وآليات وضوابط مسـتمدة مـن أحكام الشريعة اإلسالمية ختتلف عن تلك األسس اليت يقوم 

فاإلسالم دين شامل للعقائد والعبادات واملعامالت واألخالق كل  . التقليدي املصريفعليها النظام 
األرض،  يفل ما فقد خلق اهللا اإلنسان من أجل عبادته، وسخر له ك يتجزأ،واحد ال ذلك كيان 

  .وإعمار األرض االستخالف وهيورسم له طرق العبادة مبعناها الواسع، وحدد له رسالته، 

حىت يطلق على املصرف أنه مصرف إسالمي وجب أن يتصف ابلتزامه أبحكام الشريعة و   
اإلسالمية، وأن ينص على ذلك يف نظامه األساسي ويف عقده التأسيسي، وهذا اخلاصية تبىن على 

                                                            
والشرعيني واملصرفيني، تقومي عمل هيئات الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية، القاهرة، مصر، املعهد جلنة من األساتذة واخلرباء االقتصاديني  1

 .109، ص1996، 1اإلسالمي، ط
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فلسفة االستخالف، وفق املبدأ القائل "إن ملكية اإلنسان ملا يف يده من أموال ملكية مقيدة مبا 
، ويستند هذا إىل االستخالف الذي يقوم على أن املال هللا جل 1حدده املالك املطلق هلذا الكون" 

فقهيًا أتى من يف عاله، وما اإلنسان إال خملوق استخلف فيه لعمارة األرض، وهذا املبدأ ليس رأايً 

فقيه أو رؤية مفكر، إمنا هو من صميم الشرع الرابين لعباده، جاءت به النصوص القرآنية  داجتها
واألحاديث النبوية صراحة، فقال تعاىل: ﴿َوِإىَلٰ مَث وَد َأَخاه ْم َصاحِلًا قَاَل اَي قـَْوِم اْعب د وا اَّلل َ َما َلك م 

ْن ِإلٍَٰه َغرْي ه  ه َو أَنَشأَ  يٌب﴾مِّ َن اأْلَْرِض َواْستَـْعَمرَك ْم ِفيَها فَاْستَـْغِفر وه  مث   ت وب وا ِإلَْيِه ِإن  َريبِّ َقرِيٌب جمُِّ ، 2ك م مِّ
ْم أَنَفق وا هَل  وقوله تعاىل ﴿آِمن وا اِبَّللِ  َوَرس ولِِه َوأَنِفق وا مم ا َجَعَلك م مُّْسَتْخَلِفنَي ِفيِه فَال ِذيَن آَمن وا ِمنك ْم وَ 

 .3َأْجٌر َكِبرٌي﴾

وال زال اإلنسان مستخلفاً على هذا املال إىل أن يرث هللا األرض وما عليها، عليه فإن ملكية 
األنسان للمال مربوطة هبدف ومقيدة بشرط من استخلف اإلنسان على هذا املال )هللا جل جالله(، 

، وأن ينمو هذا املال وارتضاها تمثل تلك القيود يف أن يتحصل عليه ابألساليب اليت أحلها هللاتو 
ويربو ابلوسائل والسبل اليت شرعها هللا، وأن يستخدم ويستغل فيما أحل له، وأن يعطى حق هللا 

 4بكاملها من اإلنتاج إىل التوزيع.  االقتصاديةفيه، وهذه القيود تساهم يف تنظيم الدورة 
ني الشريعة اإلسالمية وإدخاهلا وعلى صعيد املصارف يف ليبيا، فقد دأب املسؤولون على تقن  

عقب االستقالل عن الدولة اإليطالية هذه اجلهود انطلقت و ، التشريعات والقوانني املطبقة فيهايف 
من بعض الدول الشقيقة وعلى األخص مصر العربية، إال  مت اقتباسهااالستعمارية بسن تشريعات 

يعة اإلسالمية، لذلك حرص املشرع اللييب أن تلك التشريعات ال ختلو من قواعد  ختالف أحكام الشر 

على أن يعاد النظر يف التشريعات الصادرة وتعديل أحكامها مبا يوافق شريعة اإلسالم، ومتثل ذلك 
 مثيف تشكيل جلنة من العلماء املتخصصني يف جمال الشريعة والقانون قامت بوضع مشاريع قوانني 

والصريفة تتعلق أبعمال املعامالت  عدة تشريعاتتنقيح ب . وقد قامت اللجنةاعتمادها وإصدارها

                                                            
رة، مصطفى، مصطفى إبراهيم، تقييم ظاهرة حتول البنوك التقليدي للمصرفية اإلسالمية )دراسة تطبيقية عن جتربة بعض البنوك السعودية(، القاه 1

 .25، ص2006ر، اجلامعة األمريكية املفتوحة، رسالة ماجستري، مص
 .61سورة هود:  2
 .7سورة احلديد:  3
(، القاهرة، مصر، 7الغزايل، عبد احلميد، اإلنسان أساس املنهج اإلسالمي يف التنمية االقتصادية، سلسلة حنو وعي اقتصادي إسالمي )رقم  4

 وما بعدها. 49ص ، 1980إصدارات مركز االقتصاد اإلسالمي، 
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كل الشوائب اليت علقت هبما واملتمثلة يف بعض فأزالت منهما  املدين والتجاري  نيبينها القانون ومن
  .1القواعد املخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية

 اثنياً: وجود هيئة شرعية للرقابة:
ة وجود هيئة أو جملس شرعي ميارس الرقابة الشرعية من اخلصائص اليت متتاز هبا املصارف اإلسالمي

على كل املعامالت املالية اليت يقوم هبا املصارف، وتعترب الرقابة الشرعية من أهم األجهزة الرقابية 
والرقابة الشرعية تكون املستحدثة يف املنظمات املالية، واليت ظهرت منذ ظهور الصريفة اإلسالمية، 

يعد وجود هذه اخلاصية و ، إىل عدة أنواع، ال يتسع اجملال لذكرها هنا على عدة مستوايت وتتنوع
 . 2أساس قوي يعتمد عليه عمالء املصارف اإلسالمية ملعرفة التزام تلك املصارف ابألحكام الشرعية

حيث أقدمت  2010وابستقراء نشاط العمل املصريف اإلسالمي يف ليبيا جند أنه منذ عام   

بيا املركزي يالتجارية بفتح نوافذ للخدمات اإلسالمية، صدر منشور مصرف لالعديد من املصارف 
. وتعزز هذا املنشور 3بضرورة تعيني هيئات رقابة شرعية للتأكد من صحة املعامالت املصرفية شرعاً 

رقابة شرعية ومراقب  هيئة( على تعيني 1بنص معيار الضبط للمؤسسات املالية اإلسالمية رقم )
 4النشاط املصريف.شرعي ملراقبة 

ويعد مصرف اجلمهورية يف ليبيا من أول املصارف اليت نصت على وجود هيئة رقابة شرعية   

 5هتدف إىل حتقيق األهداف التالية: 
. النظر يف اللوائح املتبعة يف عمل املصرف والتأكد من مطابقتها ألحكام ومبادئ الشريعة 1

 اإلسالمية.
اهليئة من قبل  إىلاحلكم الشرعي يف معامالت املصرف واالستفسارات اليت حتال  إبداء. 2

 أو املدير العام أو املراقب الشرعي الداخلي. اإلدارةجملس 
                                                            

، مؤمتر اخلدمات 2005( لسنة 1الزريقي، مجعة حممود، موقف التشريع اللييب من قيام اخلدمات املالية اإلسالمية وفقاً لقانون املصارف رقم ) 1
 .1، ص 2010املالية اإلسالمية الثاين، طرابلس، ليبيا، أكادميية الدراسات العليا، 

القطان، حممد أمني، الرقابة الشرعية يف مؤسسات صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية )دراسة شرعية تطبيقية(، القاهرة، مصر، دار النهضة  2
 .7، ص2004، 1العربية، ط

اإلسالمية، زلينت، ليبيا، جملة التوايت، أمحد بلقاسم، وقفة، طالل عمر، تقييم أداء املراقب الشرعي ابملصارف التجارية اليت تطبق نظام النوافذ  3
 .57، ص 2015، 6العلوم االقتصادية والسياسية، اجلامعة األمسرية اإلسالمية، العدد

 .248، ص2013قشوط، هشام كامل، املدخل إىل إدارة االستثمار من منظور إسالمي، عمان، األردن، دار النفائس،  4
 .2016-8-16، اتريخ الرفع http://www.islamicbank.ly/ar/Shariah.htmاملوقع الرمسي ملصرف اجلمهورية اإلسالمي،  5
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. مراجعة واعتماد مناذج العقود واالتفاقيات والعمليات العائدة جلميع معامالت املصرف 3
تعديل وتطوير النماذج املذكورة عند  مع املسامهني واملتعاملني وغريهم، واالشرتاك يف

مما ليس له مناذج موضـوعة من  – إبرامهاالعقود اليت يزمع املصرف  وإعداداالقتضاء، 

وذلك بقصد التأكد من خلو العقود واالتفاقيات والعمليات املذكورة من  –قبل 
 احملظورات الشرعية.

لشرعية، والتحقق من أن . متابعة عمليات املصرف، ومراجعة أنشطته من الناحية ا4
 املعامالت املربمة كانت ملنتجات معتمدة من قبل اهليئة.

. اقرتاح احللول الشرعية املمكنة ملشكالت املعامالت املالية اليت ال تتفق مع مبادئ 5

البدائل للمنتجات املخالفة لقواعد  إجيادوأحكام الشريعة اإلسالمية واملسامهة يف 
 الشريعة.

والتدريب للموظفني املعنيني بتطبيق املعامالت املالية اإلسالمية  واإلرشاديه . تقدمي التوج6
 مبا يعينهم على حتقيق االلتزام أبحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

. التأكد من جتنب املكاسب اليت قد تتحقق من مصادر أو بطرق تتعارض مع أحكام 7
 وه الرب.يف وج إن حتققت ومبادئ الشريعة اإلسالمية وصرفها

 . التأكد من توزيع األرابح وحتميل اخلسائر طبقا لألحكام الشرعية.8
املسامهني وأصحاب  وإعالم. التأكد من حساب الزكاة وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، 9

احلساابت االستثمارية مبا وجب عليهم من زكاة، والتأكد من توزيع موجودات صندوق 

 .ملقررةا الزكاة على مصارفها الشرعية
. تقدمي تقرير سنوي يعرض يف اجتماع اجلمعية العمومية للمصرف تبدي فيه اهليئة رأيها 10

 واإلرشاداتابلفتاوى والقرارات  اإلدارةيف املعامالت اليت أجراها املصرف ومدى التزام 
 اليت صدرت عنها.

يف اللقاءات  . متثيل املصرف يف اجملاالت الشرعية من املؤمترات والندوات واملشاركة11

 املصرفية اإلسالمية، لتقدمي التصور الشرعي عند حاجة املعنيني يف املوضوعات املطروحة.
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ما يتم نشره منها ابعتبارها مرجعا شرعيا ومستندا  وإقرارعلى جتميع الفتاوى،  اإلشراف. 12
ه من ما يتم الرجوع عن إالرمسيا، يتعني على املصرف التقيد هبا وعدم خمالفة شيء منها 

 قبل اهليئة.

 . النظر يف تعيني املراقبني الشرعيني املرشحني من قبل املدير العام.13
 . القيام بدور احملكم بني املصرف وعمالئه عند احلاجة.14 
 

 املطلب الثاين: اخلصائص اخلدمية للمصارف اإلسالمية يف ليبيا.

ت اإلسالمية بصفة صحيحة وصورة كون أن املصارف اإلسالمية هي مصارف تسعى إىل تطبيق املعامال
ومتيز املصارف اإلسالمية خبصائص خدمية استثمارية للعمالء لتحقيق تنمية على الصعيدين  يتناىفسليمة ال 

  .1االقتصادي واالجتماعي وفق معايري شرعية إسالمية، وهنا سوف نعرضها كاًل على حدة

 

 أواًل: املصارف اإلسالمية مصارف تنموية استثمارية:
املصارف اإلسالمية مصارف تنموية، وتتضح هذه اخلاصية من خالل سعي املصارف اإلسالمية إلجياد املناخ 
املناسب جلذب رأس املال اإلسالمي، وكذلك إعادة توظيف األرصدة اإلسالمية يف تنمية اجملتمعات 

حلرف ودعم أصحاب احلرف اإلسالمية، والعمل على متويل السلع واخلدمات األساسية واالسرتاتيجية وتنمية ا
الصغرية انطالقًا من كوهنا أساس التنمية االقتصادية والصناعية. واملصارف اإلسالمية يف ذات الصعيد هلا 

خاصية استثمارية، وذلك من خالل نشر وتطوير الوعي االدخاري ومنع االكتناز وترشيد االستهالك. إن ما 
تسعى الستثماري والتمويلي حرصها على توفر عدة شروط جيعل للمصارف اإلسالمية خاصيتها يف اجملال ا

 2 -يف: توافرها يف برانمج االستثمار، وهذه الشروط تتمثل  إىل

ووفق هذا الشرط وجب أن تكون السلع واخلدمات اليت يدور حوهلا حمور  السالمة الشرعية: -

 االستثمار وحمل التعاقد تقع يف منطقة احلالل شرعاً.

 اإلنتاجية: وهذه اخلاصية تعين تكامل مقومات السالمة من حيث املوقع والطاقة السالمة الفنية -

 والتكنولوجيا املستخدمة.
                                                            

 .25- 24، ص 2013مصرف اجلمهورية، العمل املصريف اإلسالمي صريفة املستقبل، طرابلس، ليبيا، من منشورات مصرف اجلمهورية،  1
إلجيابية يف التعامل املصريف اإلسالمي يف ظل معايري احملاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية، عمان، األردن، املؤمتر العلمي الشرع، جميد، النواحي ا 2

 .21، ص2003األول: اقتصادايت األعمال يف عامل متغري، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة العلوم التطبيقية، 
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 : وهي تتعلق بسالمة اهليكل التنظيمي وفاعلية اإلدارة وكفاءهتا.السالمة التنظيمية واإلدارية -
 

ثمارية وأرشد وهذه اخلاصية تفرض على املصارف اإلسالمية البحث عن أفـضل الطـرق االست 
األساليب حفاظًا على ثروة اجملتمع من أي استخدام غري مناسب، من خالل تقـدمي خدمات أو سلع هلا 
قيمة حقيقية للمستهلك واجملتمع، واملوازنة بني االستثمارات من حيـث أمهيتهـا للمجتمع، فضاًل عن أمهية 

وبذلك جند أن املصارف . لالستثمارمثل إعداد دراسات اجلدوى االقتصادية ليتسىن اختيار البديل األ
تتصدى لقضية يف غاية األمهية وهي االهتمام ابألربـاح املاديـة واالجتماعية على حد سواء، يف  اإلسالمية

 1 .الوقت الذي تركز فيه املصارف التقليديـة علـى األربـاح املاديـة فحسب
وتعد املصارف اإلسالمية يف ليبيا ويف مقدمتها مصرف اجلمهورية يف سعي مستمر لتأمني تلك الشروط 
وحتقيقها، وااللتزام هبا، وهذا واضحا من خالل قيام املصارف الليبية وعلى رأسها مصرف ليبيا املركزي بدعم 

تلقى التجربة جناح  ولكيابخلصوص، إال أن اللقاءات العلمية والتدريبية واملؤمترات والندوات العلمية اليت تنظم 
جيب األخذ يف االعتبار التجارب السابقة لكي تتمكن املصارف الليبية من تفادي املشاكل والصعوابت اليت 

 . 2ابلصائب منهاحتيل دون جناح التجربة واألخذ 
 

 اثنيًا: املصارف اإلسالمية مصارف اجتماعية وثقافية:
وسائل ذات  ابستخداماالجتماعي،  عائدمن خالل املوازنة بني الربح املايل والوهذه اخلاصية تتضح وتتجلى 

دور العلم واملستـشفيات التـي تقدم خدماهتا للفقراء  وإنشاءأهداف اجتماعية مثل احلث على الزكاة ومجعها 
جمااًن أو أبسعار معتدلة. وكذلك من خالل نشر الكتب واجملالت والدراسات يف الثقافة اإلسالمية ومتويل 

 .3فيةياملشاريع الدعوية والتثق
اهبا وجد أصح اليت وقد جنحت العديد من املصارف اإلسالمية يف اجتذاب عدد ضخم من املدخرات

كذلك على جذب أصحاب   املصارف ، وعملتالتقليدية املصارف التجاريةحرجا يف التعامل املايل مع 

                                                            
املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية يف دول جملس التعاون اخلليجي: الواقع والتحدايت، بغداد، العراق،  نعمة، نغم حسني، وجنم، رغد حممد، 1

 .135، ص 2010، 2، العدد12جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد 
سالمية وفق لقواعد الشريعة اإلسالمية )دراسة علمية الطويل، األمني خليفة، األدوات العملية إلدخال وتطبيق اخلدمات املالية واملصرفية اإل 2

 .21، ص 2010عن جتربة املصارف الليبية(، طرابلس، ليبيا، مؤمتر اخلدمات املالية اإلسالمية الثاين، أكادميية الدراسات العليا، 
نعمة، نغم حسني، وجنم، رغد حممد، املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية يف دول جملس التعاون اخلليجي: الواقع والتحدايت، مرجع سابق  3

 .134ذكره، ص
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لالستثمار يف املشروعات اليت تساهم يف حتقيق مستوى معيشي أفضل لألفراد،  ةواملتوسط ةل الصغري و الدخ
شر دراسات وحبوث مبسطة والعمل على تعريفهم ابلفرص االستثمارية وتعريف آليات االستثمار عن طريق ن

عن االقتصاد واجتاهاته، وتقدمي خدمات اجتماعية جمانية يف شكل قروض حسنة ومساعدات خريية ممولة 

 .1من زكاة املصارف نفسها
ويف هذا اإلطار تعمل املصارف اإلسالمية يف ليبيا على حتقيق مبدأ التكافل االجتماعي بشكل  

ارة صناديق الزكاة أو حساب اجلمعيات واملؤسسات اخلريية، وكذلك تضامين بني األفراد، وذلك من حيث إد
ابجلانب االقتصادي واالجتماعي من حيث اإلسهام يف توزيع العوائد دون تركيز الثروة يف أيدي  االهتمام

 2أفراد أو مؤسسات قليلة يف اجملتمع، سعياً إىل حتقيق مبدأ العدالة يف التوزيع. 
 

 املطلب الثالث: اخلصائص التمويلية للمصارف اإلسالمية 
ليات حمددة والتزامها أبدوات وصيغ شرعية، وكذلك تستطيع آاملصارف اإلسالمية التمويل املصريف وفق  متارس

أي املصارف اإلسالمية أن تكون طرفًا يف عمليات متويل مصريف مع املصارف التقليدية بنفس الضوابط 
 3-يف اآليت:  ذلك إيضاحالشرعية، وميكن 

أن تقوم املصارف اإلسالمية بدور املنظم واملنسق يف عملية بناء اجملتمع املصريف وبدور الوكيل أيضاً  .1
 .يف عملية إدارة متويل اجملتمع، ومتثيل املصارف أعضاء التجمع املصريف

اللجوء إىل سعر الفائدة يف األخذ والعطاء، وإن كان املالحظ  ميلتزم املصرف املنظم والوكيل بعد .2
(  Liborأو  iborيف املمارسة العملية يف مثل هذه التجمعات املصرفية، حيث إن سعر الفائدة )

 ( يكون هو أساس التمويل أو املصارف التقليدية وأساس حساب العائد.niborأو  ciborأو )
وكيل( يف إدارة التمويل ابألدوات والصيغ التمويلية اجلائزة شرعًا يف أن يلتزم املصرف اإلسالمي )ال .3

 تعامله مع طالب التمويل أو املمولني وذلك وفق كل صيغة حيسبها من أحكام الشريعة.

                                                            
 .8، ص2002الكتاين، عمر، دور املصارف وشركات التمويل اإلسالمية يف التنمية، الرايض، السعودية، جملة اإلسالم وقضااي العصر،  1
لمية الطويل، األمني خليفة، األدوات العملية إلدخال وتطبيق اخلدمات املالية واملصرفية اإلسالمية وفق لقواعد الشريعة اإلسالمية )دراسة ع 2

 .20ربة املصارف الليبية(، مرجع سابق ذكره، صعن جت
 .50، الكويت، ص2010البعلي، عبد احلميد حممود، دور املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة،   3
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كيان مايل مستقل ابلنسبة للمصارف   أن يراعي املصرف اإلسالمي أن يكون هذا النشاط التمويلي ذا .4
التقليدية حىت ال خيتلط احلالل ابحلرام، ولعل عدم انشغال الفقهاء القدامى مبسألة الشخصية 
املعنوية للشركة يف الوقت الذي جيمعون فيه على أنه يف حالة اخلسارة تكون دائمًا حبسب رأس 

سعاً مبا حنن بصدده من التمويل املصريف يتيح الباب وا اإلنفاقاملال وجواز أن يكون الربح حبسب 
ومن خالل الضوابط الشرعية اليت  اجملمع أو التجمع املصريف كظاهرة حديثة يف السوق الدولية.

تقيض نظم التمويل اليت يتبعها املصارف اإلسالمية على خالف املصارف التقليدية، فإهنا تتجه 
 1-إىل غايتني ومها:

لالزم والضروري ألنشاء املصرف نفسه، ويكون املصرف هنا يف حتقيق بناء التمويل اأواًل: 

حالة طالب التمويل وتكون العالقة التشريعية بينه وبني املمولني الرئيسيني املسامهني عالقة 

 مضارب مع صاحب املال.

 توفري التمويل الالزم لعمليات االستثمار واخلدمات والتسهيالت املصرفية مبن يطلبه. اثنياً:

 يتحقق إال ابتباع التمويل اإلسالمي احلديث وفق عقود شرعية تليب حاجيات وهذا ال
التمويل املصريف اليت تبتعد عن الفوائد الربوية أو ما يعرف ابالئتمان املصريف التقليدي، 

 : 2ويتنوع هذا األسلوب لتحقيق التمويل املصريف اإلسالمي إىل أربعة أنواع أو أشكال وهي

: تتبع جمموعة من حزم متويلية متمثلة يف حزمة املضارابت، التمويل االستثماري -أ

 وحزمة املشاركات، وحزمة البيوع، وحزمة اإلجارة، والوكالة يف االستثمار.

بعد التجديد الناجم عن االجتهاد من قبل الفقهاء عملوا التمويل اخلاص:  -ب

ل: على تطوير سبل التمويل الشرعي فيما يتعلق ابجملال اخلدمي املصريف مث

الوديعة، واحلوالة، والكفالة، والصرف، والقرض، وأطلق عليها اسم عقود 
 اخلدمات املصرفية، أو صيغ وأساليب اخلدمات املصرفية.

                                                            
، 1ة، بنغازي، ليبيا، دار الكتب الوطنية، طمنصور، أبوبكر عبد هللا، املنهجية التجديدية لعقود التمويل واخلدمات يف املصارف اإلسالمي 1

 . 115- 114، ص 2010
 .115املرجع نفسه، ص  2
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انتهجت استخدام األدوات التمويل اخلاص ابالستثمار يف السوق املايل:  -ج

التمويلية مثل: صكوك أو سندات املشاركة املستثمرة، وصكوك املشاركة 
صة، وصكوك التأجري التمويلي، وصكوك أو سندات اإلجارة املنتهية املتناق

ابلتمليك، وصكوك اإلجارة واألعيان واملؤجرة، وصكوك السلم، وصكوك 

االستصناع، وصكوك أسهم املشاركة، وصكوك املراحبة، وصكوك أو املقارضة 
 وهي التجارية والصناعية والزراعية والعقارية.

هذا يشمل تقدمي اخلدمات التمويل االجتماعي )اإللزامي والتطوعي(:  -د

االجتماعي اإللزامي، وذلك عن طريق إخراج  االجتماعية ويتمثل يف التمويل
، وتقدمي القروض الزكاةوتوزيع الزكاة أبنواعها املختلفة، وكذلك استثمار الوقف، 

 احلسنة.
 

برزت مناذج خمتلفة للعالقة بني املصارف اإلسالمية والبنك  عالقة املصارف اإلسالمية مع البنك املركزي:
املركزي تبعا للنظام الذي اتبعته الدول بني متبين الصريفة اإلسالمية بشكل كامل وبني من ينظر إىل دورها 

ويف واقع العمل املصريف ظهرت ثالثة أشكال من العالقات مع املصارف ،  1كدور تكميلي للخدمات املصرفية
 :2ية وهياملركز 

نشأت هذه العالقة بني الدول اليت حولت الشكل األول / عالقة أصلية متكاملة:  ▪

مصارفها إىل مصارف إسالمية مبا فيها املصارف اإلسالمية ذاهتا كما حصل يف السودان 

 وابكستان.
نشأت هذه العالقة يف البلدان اليت أولت املصارف الشكل الثاين / عالقة خاصة:  ▪

اهتماماً خاصاً، فعملت على إصدار قوانني خاصة هبا حتدد عالقتها ابملصرف اإلسالمية 
 . ، وماليزاياملركزي مثل اإلمارات، وتركيا

                                                            
مصرف الشارقة اإلسالمي، وبنك ديب اإلسالمي، ومصرف أبو ظيب اإلسالمي، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، كتاب الوقائع )دور  1

 .116، ص 2002، 1مارات العربية املتحدة، جامعة الشارقة، جاملؤسسات املصرفية اإلسالمية يف االستثمار والتنمية(، اإل
 .365، ص2007، 6بشري، حممد عثمان، املعامالت املصرفية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي، عمان، األردن، دار النفائس، ط 2
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نشأت هذه العالقة يف البلدان الـيت أقامــت مصارف الشكل الثالث / عالقة استثنائية:   ▪

عملت لإلبقاء على  إســالمية بقوانني استثنائية جبانب املصارف التجارية التقليدية، حيث
القوانني السابقة اليت حتكم العالقة بني املصارف اإلسالمية واملصارف املركزية على مستوى 

 العاملي.  النظام املصريفالدولة، وهي تقوم على أساس 
 

ذلك أيضاً على ضرورة اتباع ك  تانعكس اليت شهدهتا ليبيا التطورات يف التمويل املصريف اإلسالميو 
وتطوير مصرف ليبيا املركزي الذي يشتغل بطبيعة احلال ضمن منظومة نقدية ومعايري مالية عاملية، وكذلك 
يتأثر ما جيري يف حتسني أدائه، وخاصة ما يتعلق ابألمور الشرعية اإلسالمية اليت تقدم نفسها كطرح بديل 

البديل  إجيادلعامل اإلسالمي بشكل خاص، وذلك يف كيفية لعالج مشكلة قد شغلت العامل بشكل عام وا

 للفائدة الربوية.
حاجة ماسة ألجراء بروز القانون اللييب قادرًا على استيعاب جتربة املصارف اإلسالمية مع وقد كان 

لكي تستوعب فكرة ونظم الصريفة اإلسالمية، فقام  جديدة العديد من التعديالت على بنوده وإضافة مواد
أن قانون و ، خاصة 1مصرف ليبيا املركزي ابالستعانة واالستفادة من جتارب الدول اليت سبقت ليبيا يف ذلك

ال حيوي على بنود خاصة عن الصريفة اإلسالمية، فتوجب على  2005( لسنة 1املصارف الليبية رقم )

  2أن تعدل القانون ساري املفعول، وإضافة ما يلزم فيما يتعلق ابلصريفة اإلسالمية.السلطة التشريعية يف ليبيا 
ابلتجارب الدولية اليت سبقت ليبيا يف الصريفة اإلسالمية صدر عن اجمللس الوطين  االهتمامويف سياق 

ركزي على االنتقايل قانون بشأن املصارف وإضافة فصل خاص ابلصريفة اإلسالمية، وقد هنج مصرف ليبيا امل
ابملصرف، حيث أنشأت إدارة املراجعة والتدقيق الشرعي ألعمال  اإلداريةإجراء بعض التعديالت يف اهليكلية 

 3املصرفية اليومية وفقاً للمعايري الدولية املقررة يف شأن مراجعة حساابت املصارف اإلسالمية. 

 

                                                            
ني املصارف اإلسالمية واملصرف املركزي، دراسة الطراد، إمساعيل إبراهيم، واحلويت، سامل رحومة، التشريعات واإلجراءات اليت تنظم العالقة ب 1

 .26م، ص2010مقارنة بني األردن وليبيا، طرابلس، ليبيا، أكادميية الدراسات العليا، ورقة مقدمة ملؤمتر اخلدمات اإلسالمية الثاين، 
 .43نفس املرجع السابق، ص  2
بشأن املصارف وإضافة فصل  2015( لسنة 1ض أحكام القانون )، بتعديل بع2012( لسنة 46اجمللس الوطين االنتقايل، قانون رقم ) 3

 خاص للصريفة اإلسالمية.
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 املبحث الثالث: دور املصارف اإلسالمية يف ليبيا
 
 

ليبيا جاهدة إىل حتسني الوضع االقتصادي لرفع نسبة النمو على الصعيدين الفردي والوطين، وإىل تعمل 
أو أسست نظاماً شائكاً نتجت عنها تبعية  أوجدتلخروج من نظام اهليمنة العاملية اليت ل تسعى جانب ذلك

حتقيق ما تصبو إليه ليبيا سواء من حيث  يف للمصارف اإلسالمية دور كبريو  .للنظام االقتصادي العاملي
للقطاع استقاللية النظام االقتصادي أو حتقيق التنمية فيه. وقد شكلت هذه املصارف إضافة حقيقية ونوعية 

أسلوب املشاركة، وخاصة ما طرحته هذه املصارف من تعامالت ومنتجات مالية جديدة وخباصة املصريف، 

  .1ت االستثمارية بني املمول وطالب التمويلتوزيع خماطر العمليابوالذي يقوم 
أما اخلدمات املصرفية واستثمار رؤوس األموال، منها عليه سيشمل هذا املبحث ثالث مطالب، األول 

العوامل  فسيتناولمتويل املشروعات يف املصارف اإلسالمية، وأما املطلب الثالث  حولسيكون فاملطلب الثاين 
 املؤثرة على نشاط املصارف اإلسالمية.

 

 املطلب األول: اخلدمات املصرفية واستثمار رؤوس األموال
 

 أواًل: اخلدمات املصرفية يف املصارف اإلسالمية: 
تستعني املصارف اإلسالمية يف ليبيا بدار اإلفتاء وهيئات الرقابة الشرعية ابلبالد إليضاح احلكم الشرعي فيما 

حكام الشريعة اإلسالمية يف أب ملتزمةيعرض عليها من مسائل مالية ومصرفية خاصة بتعامالت املصارف، 
وال حيرم شيء منها  يرافقها من الشروط اإلابحةت وما مجيع العمليات اليت تقوم هبا. فاألصل يف كل املعامال

إال بنص، خبالف العبادات فإن األصل فيها احلظر وال يشرع شيء منها إال ما أتى به الشارع وال يعبد هللا 
والواجهة الرئيسية للعمالء مع املصرف هي اخلدمات املصرفية حيث تعد سياسة مهمة   تعاىل بغري ما شرع.

دد واحلفاظ على العمالء احلاليني، وبطبيعة احلال تعترب بوابة العبور لتعامالت املصرف جلذب كل العمالء اجل
املختلفة، وأمهية اخلدمات املصرفية ترجع إىل أن اإليرادات الناشئة عنها ما هي إال إيرادات قليلة املخاطر، 

صرفية اليت ختالف املنهج واملصارف اإلسالمية تقدم جل ما تقدمه املصارف التقليدية عدا تلك اخلدمات امل

  .البنكية فائدةوحتتوي على نظام ال اإلسالمي

                                                            
 .125السعيدي، عثمان حسني وفارس، ص  1
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 :1نذكر منها اآليت اليت تقدمها املصارف اإلسالمية تنموا بعدة اعتبارات، دمات املصرفيةاخلو 

: ألهنا تعتمد على قاعدة كبرية من العمالء وأن تداول اسم املصرف بني لدعاية واإلعالنا .1

العمالء أو غريهم، فإنه حيمل إعالانً غري مباشر عن املصرف، وسيزيد عدد الناس سواء من 
العمالء لذلك املصرف والذين يرغبون يف االستفادة من هذه اخلدمة ألنه قد متيز هبذه اخلدمة 

 بل وقد ختصص فيها.

مبا أن اخلدمات جتتذب العالقة الطردية بني اخلدمة املصرفية وزايدة موارد املصرف:  .2

ء اجلدد للمصرف، هذه األمر يرتتب عليه زايدة ودائعه، ابإلضافة إىل أن اخلدمات العمال
جتعل العميل يزيد ارتباطه ابملصرف، فتجعل املصرف يشتغل بكل نشاطه املايل، مما يؤدي 

 ابلعميل إىل زايدة ودائعه وذلك ملواجهة مصاريفه ومدفوعاته.
إن اخلدمة املصرفية بال أموال املصرف: العالقة الطردية بني اخلدمات املصرفية وتوظيف  .3

شك تعمل على زايدة توظيف أموال، بسبب أن اخلدمات اليت يقوم هبا املصرف للعميل 
 تؤدي يف النهاية إىل منحه ائتماانً.

 

وبتنوع اخلدمات املصرفية أتيت جمموعة من اخلصائص املصرفية ذات : املصرفيةخصائص اخلدمات املالية 

 :2حيث تستمد خصوصيتها من عدة صفات نذكر من أمههاالطابع اخلاص، 

رغم أن جل اخلدمات املصرفية على اختالفها وتنوعها، ورغم تعترب منتجات غري ملموسة:  .1

أهنا وجدت ملساعدة العمالء وإشباع احتياجاهتم، إال أهنا غري ملموسة أو غري حمسوسة 
ليست نتاجاً صناعياً مادايً، وال تشغل  حبواسنا اخلمس، ال ميكننا ملسها أو النظر رؤيتها، فهي

حيزًا أو حجماً، وابلتايل فإهنا حتتاج دائمًا إىل معاجلة خاصة من وجهة النظر التسويقية، 

وابلتايل فإن على املصرف مهمة أساسية هي شرح ما ميكن أن تقدمه اخلدمة أو املنتج املصريف 
 من مزااي ومنافع للعميل. 

                                                            
منشورة، االمباش، جنيب احممد، دور املصارف اإلسالمية يف حتقيق التنمية االجتماعية، طرابلس، ليبيا، األكادميية الليبية، رسالة ماجستري غري  1

 . 50، ص 2012
أربد، فياض، حممد خليل وعبيدة، صاحل رجب، اآلاثر االقتصادية احملتملة لالنضمام إىل منظمة التجارة العاملية على القطاع املايل يف ليبيا،  2

 .30، ص 2002لبنان، جامعة الريموك، مؤمتر تشريعات عمليات البنوك بني النظرية والتطبيق، 
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تطور والتحسني كونه له طابع خاص، ألنه يعتمد على والعمل املصريف دائم ال
السرعة الفائقة يف أداء اخلدمة بدون أي أتخري، ويعتمد أيضًا على الدقة الكاملة، واليت ال 
تسمح أبي خطأ، وأخريًا يعتمد على الفاعلية املشبعة اليت ال تسمح بوجود أي نقص أو 

ط خبدماته اليت يقدمها، فاخلدمات توتر، ومع هذا فإن للمصارف مفهوم عام وخاص يرتب
 املصرفية تباع أواًل مث يتم إنتاجها اثنياً، ويتم استهالكها اثلثاً يف ذات اللحظة.

بعدم قابليته للتقسيم  تتصف اخلدمة املصرفية أو املنتجتكامل اخلدمة املصرفية يف حد ذاهتا:  .2

ذلك يعترب خليط متكامل أو االنفصال، فهي كل متكامل يف ذاته ويف أجزائه وعناصره، وب
ومندمج حىت يتم حتقيق العرض واهلدف منه، وابألخص هو حتقيق مجلة من املنافع أمهها، 

  .1منافع مكانية وزمنية، وهو حمور النشاط التسويقي وركيزته األساسية ابلنسبة للمصرف
القنوات  تعتمد املصارف ابلدرجة الكبرية علىاعتمادها على النظام لتسويقي بدرجة عالية:  .3

التقليدية للتوزيع، من خالل عمليات البيع الشخصي، واليت تقوم على جمهودات العاملني يف 

 املصارف واملوزعني توزيعاً جيداً، من خالل شبكة فروع املصرف اليت يتم اختيارها بعناية.
والتماثل بني املنتجات واخلدمات  ابلرغم من التقارباحلاجة إىل هوية ومفهوم خاص:  .4

تظهر  ،طها ابملصارفبصرفية املقدمة من املصارف، فإن احلاجة إىل متييز هذه اخلدمات ور امل
أساسي وتلقي بثقلها على التسويق من أجل البحث عن عناصر معينة ميكن من  لبشك

خالهلا متييز اخلدمات واملنتجات املصرفية املقدمة من املصرف التابع له عن تلك اخلدمات 
األخرى، فبالتايل إجياد هوية متيز هذه اخلدمات ترتبط يف تقدميها اليت تقدمها املصارف 

 وقناة جذب للعمالء. ابملصرف التابع له وتصبح بذلك أساس
يتعني على املصرف تقدمي جمموعة أفق كبري وشاسع من املنتجات واخلدمات املصرفية:  .5

الرغبات التمويلية  واسعة من اخلدمات واملنتجات املصرفية ملقابل االحتياجات املتنوعة من
واالئتمانية وللخدمات املصرفية األخرى من جانب العمالء ابختالف أنواعهم واختالف 

                                                            
 .32املرجع نفسه، ص 1
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مناطق إقامتهم، فاخلدمات املصرفية حتتاج إىل بعضها البعض حىت جتذب إليها معامالت 
  .1العمالء

اجد املصرف، يتميز الطلب على اخلدمات املصرفية أبنه يتواجد حيث يتو االنتشار اجلغرايف:  .6

ومن مث يرى كبار املتخصصني يف علم املصارف أّن املصارف صانعة ألسواقها وليست 

األسواق صانعة للبنوك، وأّن املصرف إذا وجد يف صحراء جرداء استطاع أن حيوهلا إىل جنة 
  .2خضراء متتلئ حيوية ونشاط

 

 اثنياً: أنواع اخلدمات املصرفية اإلسالمية:
إن املصرف اإلسالمي يؤدي كافة األعمال املصرفية اخلدمية مستهدفاً خدمة عمالئه، " مال:اجليقول غريب 

وتيسري املعامالت املتصلة بشؤون أنشطتهم... وحيصل املصرف أو بيت التمويل اإلسالمي يف مقابل هذه 
بوصف كسب حالل مشروع   -يف رأيه–األعمال على أجر يطلق عليه يف العرف املصريف عمولة، وهذا األجر 

 3أّن اإلجارة ذاهتا مشروعة وحدد الفقهاء قواعدها وشروطها".

إن اخلدمات املصرفية يف املصارف اإلسالمية هي تعمل يف إطار إسالمي " ويقول عابدين سالمة:

 4.سوف تظل كما هي يف املصارف التقليدية"
 إىل:  فيمكن تقسيمهاية، أما ابلنسبة إىل أنواع اخلدمات املصرفية واملقدمة من قبل املصارف اإلسالم

وهي اليت ختضع لعمليات الدراسة االئتمانية، فيتم خدمات تشمل العمليات االئتمانية:  .1

 تنفيذها ابملصارف كعمليات استثمارية.
وهي اليت ال تتضمن عمليات ائتمانية، فيتم تنفيذها خدمات ال تشمل العمليات االئتمانية:  .2

 مقابل تقدمي اخلدمة.كخدمة مصرفية، يتم أخذ عمولة أجر 
 
 

                                                            
 .20هللا، املرجع السابق، ص شامية، عبد  1
 .20املرجع نفسه، ص  2
 .60-59، ص 1978اجلمال، غريب، املصارف وبيوت التمويل اإلسالمية، جدة، السعودية، دار الشروق للنشر والتوزيع،  3
 .20، ص 1984بن سالمة، عابدين، إطار النظام مصريف إسالمي، القاهرة، مصر، جملة البنوك اإلسالمية،  4
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 -وأما ابلنسبة إىل التقسيم التقليدي لألعمال املصرفية فهي تقسم إىل هذه اجملموعات: 

الشيكات،  لحتصي، وهي خدمات قبول الودائعجمموعة أعمال اخلدمات املصرفية:  .1

 وعمليات االعتمادات املصرفية وخطاابت الضمان.

التسهيالت املصرفية ما كان من قبيل تتضمن جمموعة أعمال التسهيالت املصرفية:  .2

 الكفاءات والضماانت.

وهو توظيف املصرف جلزء من أمواله اخلاصة أو األموال املودعة جمموعة أعمال االستثمار:  .3

 لديه يف مشاريع تعود ابلرحبية على الطرفني.
 

)قطاع الصريفة وأسوة ابملصارف اإلسالمية، هذه جمموعة من اخلدمات اليت يقدمها مصرف اجلمهورية 
 :1 اإلسالمي(

 فتح حساابت الودائع النقدية اجلارية.  .أ
 فتح االعتمادات. .ب
 قبول الودائع االستثمارية مع أموال املصرف وكل ما جتيزه الشريعة اإلسالمية. .ج

 حفظ األماانت يف احليز أمن اخلاص.  .د
 تقدمي خطاابت الضمان. .ه
 تقدمي وقبول التأمينات الشخصية والعينية. .و
 عمليات الصرف األجنيب.القيام ب .ز

 إصدار الشيكات.  .ح
 قبول الصكوك كأسهم الشركات واألوراق التجارية. .ط
 إصدار األسهم حلساب املؤسسات والشركات ومعاونتها يف عمليات االكتتاب.  .ي
القيام ابألعمال التجارية والصناعية والزراعية وغريها إما مباشرة أو عن طريق شركات  .ك

 يؤسسها أو يشرتك فيها.

 دمي االستشارات واخلدمات فيما يتعلق ابندماج الشركات أو شرائها. تق  .ل
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 املقايضة واالجتار املقابل.  .م
 أتجري األصول املعمرة.  .ن

 اإلجيار بشرط التمليك.  .س

 إدارة األوقات وتنفيذ الوصااي. .ع
 

 اثنيًا: استثمار رؤوس األموال:
املصارف اإلسالمية ويقصد به أن يعمل املصرف يعد االستثمار املباشر أحد أساليب التمويل واالستثمار يف 

اإلسالمي على أتسيس مشروعات يف عدة جماالت ختدم أهداف اجملتمع ويكون مسؤوال عنها مسؤولية كاملة 

من حيث الدراسة والتمويل واإلدارة كما تقوم املصارف اإلسالمية ابملسامهة يف رؤوس أموال الشركات 
يف إطار الشريعة اإلسالمية وتنتج سلعا وخدمات ذات نفع عام للمجتمع واملشروعات املختلفة اليت تعمل 

 :1ومن العوامل اليت تدفع املصارف اإلسالمية للقيام ابالستثمار املباشر ما يلي
 .الطبيعة املميزة للمصرف اإلسالمي كمؤسسة استثمارية وليس وسيط مايل .1
ربة واملشاركة العديد من تواجه األساليب االستثمارية للمصرف اإلسالمي مثل املضا .2

املعوقات مما يؤدي إىل ضعف الطلب اجلاري عليها، وهو ما يدفع املصرف إىل إجياد قنوات 
 .استثمارية

يؤدي قيام املصارف اإلسالمية ابالستثمار املباشر إىل تدعيم سوق األوراق املالية اإلسالمية  .3
ن حصة األسهم املالية عن طريق أتسيس املشروعات وطرحها لالكتتاب العام لتزيد م

 .اإلسالمية
من التعاون والتبادل وبدون وساطة  اً التمويل واالستثمار بني املصارف اإلسالمية خيلق جو  .4

الدول ذات األطماع من انحية واتباعها النظام التقليدي يف معامالهتا املصرفية البعيدة عن 
 2الشريعة اإلسالمية.

 

                                                            
 .63االمباش، جنيب احممد، املرجع السابق، ص 1
العماري، حسن سامل، املصارف اإلسالمية ودورها يف تعزيز القطاع املصريف، ورقة عمل مقدمة ملؤمتر مستجدات العمل املصريف يف سوراي يف  2

 .  3-2، ص 2005له الربكة، دمشق، سوراي، جمموعة د ضوء التجارب العربية والعاملية،
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 املصارف اإلسالميةاملطلب الثاين: متويل املشروعات يف 
إن أدوات التمويل واالستثمار املتفقة صراحًة مع أحكام الشريعة الغراء تعترب أساس من أساسيات اإلعمار 
يف األرض، فالتبادل التجاري موجود منذ العصور القدمية، ولكن مع زايدة رغبات اإلنسان واحتياجاته امللحة 

أدى ذلك إىل احنرافات عن اجلادة، وابلتايل صارت املعامالت  وغواية الشيطان له وابتعاده عن املنهج السوي

الربوية نقمة على الناس بل على كل اجملتمعات رغم حتقيقها ملصاحل فئة صغرية، مما يزرع األحقاد والتضاد 
والفرقة بني أفراد اجملتمع، لقد جاء اإلسالم أبحكام وضوابط تضبط هذه املعامالت وتعيدها إىل حتقيق 

املرجوة منها، خاصة يف احلفاظ على وحدة اجملتمع وقوته، وحتابه من خالل قيم االقتصاد اإلسالمي،  األهداف
كاحلرية والعدالة والصرب والتوكل، وغريها من األخالق احلميدة. أن تفعيل هذه األدوات والتمسك هبا 

قومي، وأيضًا تقليل من اآلاثر وبضوابطها الشرعية يؤدي إىل التسارع يف زايدة يف الدخل والناتج احمللي وال

 .1السيئة من األمراض االقتصادية كالبطالة والتضخم
يقول ابن خلدون يف مقدمته: "أعلم إن التجارة حماولة الكسب بتنمية املال، بشراء السلع ابلرخص، 

 يسمى رحباً".ابلغالء أاي ما كانت السلعة، من دقيق أو زرع أو حيوان أو قماش، وذلك القدر النامي  وبيعها
ويقول أيضاً: "معىن التجارة تنمية املال بشراء البضائع وحماولة بيعها أبعلى من مثن الشراء، إما ابنتظار حوالة 

 2األسواق )أي تغري األسواق( أو نقلها إىل بلد هي فيه أنفق وأغلى، أو بيعها ابلغالء على اآلجال".
 

 أواًل: املبادئ األساسية للتمويل اإلسالمي: 
التمويل اإلسالمي يشري إىل أن اخلدمات املالية اليت يتم أداؤها حسب األصول والقواعد الشريعة اإلسالمية، 

 3-يشمل جمموعة من املبادئ من أمهها: 
حرمة التعامل ابلفائدة الربوية، بوصفها عائدًا اثبتًا من غري املشاركة يف التعرض  .أ

 للمخاطرة.
 بيع املدين وكذلك البيع بشرط التسليم اآلجل. عدم جواز للمسلم ببيع ما ال ميلك، .ب
 حرمة حصول املسلم على أية أرابح من أنشطة غري أخالقية أو فاسدة. .ج

                                                            
 .133السعيدي، عثمان حسني وفارس، املرجع السابق، ص 1
 .927ص  ،1953ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، مقدمة ابن خلدون، بريوت، لبنان، مؤسسة الرسالة للنشر والطباعة،  2
 50-49، ص 1996للطباعة،  العمارة، مجال، املصارف اإلسالمية، اجلزائر، دار النبأ، املؤسسة اجلزائرية 3
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يؤكد التمويل اإلسالمي، مثله مثل جوانب الشريعة اإلسالمية عمومًا على أمهية عملية التفاعالت و 

كما ويتشارك التمويل   .إىل جانب أتثرياهتا األدبية واألخالقية واملعنوية على اجملتمع البشرية وهيكلها اإلطاري

و"املسؤوليات االجتماعية  "اإلسالمي يف خصائصه إىل حد كبري مع "أساليب االستثمار األخالقية
غالبية ألن  ،شعبية متنامية يف مجيع أرجاء العاملمما أدى إىل زايدة اإلقبال عليه وحصوله على املؤسسية"، 

الناس أصبحوا مدركني مدى أمهية احلرص على معرفة كيفية استخدام أمواهلم واملصادر اليت أييت منها العائد 
 على تلك الثروة. 

للحد من الفقر وإعادة التدوير للثروة  يف نظامها املايل ولعل األهم من ذلك هو سعي الشريعة اإلسالمية

ضريبة الدخل  فهي ختالف مفهومفريضة الزكاة أو الصدقة الواجبة،  يفويتجلى ذلك  ،وتداوهلا بني الناس
، حساب الزكاة يرتكز على األصول ألنه ينطوي على إعادة توزيع الثروة يف اجملتمعفالبسيطة وطريقة احتساهبا، 

ل وطبقا ملا يوضحه علماء اإلسالم، فإن قواعد الزكاة تشجع ك أما ضريبة الدخل فهي ترتكز على العائد.
أشكال االستثمار وأنشطة األعمال احليوية، حيث ختضع األنشطة السلبية لفرض الزكاة مبعدل أكرب، وتعطي 

فريضة الزكاة  املسلمنَي درساً يف الرتاحم والتعاطف مع ذو الفاقة واحملتاجني إىل جانب أهنا تنذرهم إىل أن يف 
  .1أمواهلم حقا معلوماً للسائل واحملروم

 

 التمويل واالستثمار يف املصارف اإلسالمية: اثنياً: معايري
تتنوع معايري التمويل واالستثمار يف املصارف اإلسالمية تنوعا كبريا وتتأثر مباشرة ابألسس اليت ت طبق يف 

وطرق تطبيقها، املعايري إجراءات هذه تتفق املصارف التقليدية واملصارف اإلسالمية يف  ويف الغالباملصارف، 
املثال: حتليل الشخصية، الضمان، املقدرة، الكفاءة، السيولة، والظروف السياسية  سبيل ومنها على
 عند اختاذ القرارات التمويلية أو االستثماريةوتضع يف االعتبار إليها  ألج، وهذه املعايري هل اليت ي  واالقتصادية

وهذه املعايري أو االستثمارية،  هي من املعايري واألسس اليت تؤخذ يف االعتبار عند اختاذ القرارات التمويلية
. ولكن هناك أيضا جمموعة إلسالميةأم اقليدية كما سلف تتشارك فيها مجيع أنواع املصارف سواء منها الت

لدى عن املعايري واالستثمار تتميز هبا املصارف اإلسالمية وختتلف يف مفهومها من املعايري األخرى للتمويل 
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وتعود  ةاملصارف اإلسالمية متميز هذه  برأي الباحث أعمالجتعل ري هي اليت ، وهذه املعاياملصارف التقليدية
ملعايري إىل ثالث جمموعات رئيسية، ابلنفع إىل اجملموع العام يف اجملتمعات اإلسالمية، وسيتم تقسيم هذه ا

خرية ستتعلق ابملصرف األوىل تتعلق ابملشروع نفسه، واجملموعة الثانية فتتعلق ابألفراد املعنيني أبخذ التمويل، واأل

  1 نفسه.

مع املصارف التقليدية يف بعض املعايري املطبقة  تتفق املصارف اإلسالميةاملعايري املتعلقة ابملشروع:  .1

ال املنهج االقتصادي اإلسالمي يف جمموعة أخرى من املعايري. فال تتفق و يف اختيار استثمار معني 
وإمنا أيخذ منها  ،وال يرفضها قاطبة يستخدمها املصرف التقليدييقر مجيع املؤشرات واملعايري اليت 

تنقسم و  ما كان متفقا مع أحكام الشريعة اإلسالمية ويرفض منها ميا خيالف األحكام الشرعية،
 2-املعايري اخلاصة اليت يطبقها املصرف اإلسالمي املتعلقة ابملشروع إىل اآليت: 

تطبيق املعايري املادية يف ضوء املعايري الشرعية، األمر الذي يتم املعايري املادية )املالية(:  .أ

يثبت أن جناح هذا املشروع من املنظور املادي ال يقصد به قبول متويله أو االستثمار فيه 

ومن هنا أتيت أهم املعايري . من جهة املصرف اإلسالمي إذا مل ينجح ابملقاييس الشرعية
 -كما يلي: املالية املعمول هبا يف هذا السياق  

 ،تشمل بعض الطرق البسيطة يف تقييم اجلدوى املالية للمشروعالرحبية:  (1

التدفق الصايف السنوي،  ،الفرتة الالزمة الستعادة كل املبلغ املستثمر :ذلك مثال
 معدالت العوائد على االستثمار.

على قدرة  بعض الطرق املتنوعة إلمكانية التعرف تتضمنالسيولة:  (2

 الوفاء ابلتزاماهتا، يف حاالت منح التمويل.املشاريع على 
يشتهر تطبيق هذا املعيار يف املصارف التقليدية كوهنا تبيح حرية األمان:  (3

 التصرف أبموال عمالئها وصرفها إىل الغري يف متويل عملياهتا االستثمارية
املختلفة، ويرجع السبب يف ذلك هو أن املصارف التقليدية مدينة بقيمة الودائع 

                                                            
 .50، ص 2000مسحان، حسني، العمليات املصرفية اإلسالمية، عمان، األردن، مطابع الشمس للنشر والطباعة،  1
ن، األردن، رسالة الشكري، علي حممد، مدى إمكانية تطبيق نظام مصريف إسالمي يف ليبيا، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، عما 2
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هورها، ويتوجب عليها رد قيمة الوديعة وكل فوائدها يف هناية املدة اخلاصة جلم
 ابلوديعة.

أن الفيصل لقبول االستثمار أو رفضه يتوقف على هذه املعايري وهي املعايري الشرعية:  .ب

 1 -على النحو اآليت: 
 أن يكون املشروع ليس فيه ضرر للمسلمني فال ضرر وال ضرار. (1

املشروع غري مقبولة من الناحية الشرعية، جيب أال تكون مدخوالت  (2
 مثل بيع اخلمور وما شاهبها.

ومصانع  احملرمة جيب أال تكون خمرجات املشروع حمرمة كبناء املالهي (3
 املشروابت الكحولية. 

عدم استخدام الطرق أو األدوات احملرمة، كالذبح احملرم واستخدام  (4
الذهب يف املطاعم خمرجاته يف الصناعات الغذائية، واستخدام أواين 

 والفنادق الفخمة.

أال يكون االستثمار يف مثل ما يعرف ابلتمويل ابهلامش أو الدخول يف  (5
 أسواق العمالت اآلجلة.

يف  تستخدم هذه املعايري استخدامًا واسعًا جداً املعايري االقتصادية واالجتماعية:  .ج

 هذه املعايري:  ا مني بعضوفيما يلعلى حد سواء، املصارف اإلسالمية واملصارف التقليدية 
ات وما له من أولوية جمتمعية، والشريعة املشروع اجليد مناختيار  (1

اإلسالمية هلا سلم خاص لتقدير ذلك: ضرورايت مث حاجيات مث 
، وأيخذ من املشروعات ما يتقدم على غريه وحيقق مصلحة كماليات

  عامة.

 .املواطننيدد كبري من عتوفري حياة موفورة برغد العيش ل (2

 حتسني دخل الفرد، ومكافحة الفقر. (3

 احلفاظ على املال وتنميته. (4
                                                            

 .50، ص 2007أبو نويرة، توفيق حممد، مدى توفر مقومات إنشاء مصرف إسالمي يف ليبيا،  1

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

65 
 

 رعاية مصاحل األجيال املقبلة. (5

كحال املعايري املتعلقة ابملشروع منها ما يتفق مع املعايري لفرد )العميل طالب التمويل(: امعايري  .2

اإلسالمي يف املصارف ملنهج االقتصادي ما خيتص ابومنها  املستخدمة يف املصارف التقليدية

 1-أمهها هو اآليت: و ، اإلسالمية
املوظف املختص  نظر من وجهة املعيار ذايعترب املفهوم العام هلاملعايري الشخصية:  .أ

ابملصرف اإلسالمي هو أمشل منه عند املوظف املختص ابملصارف التقليدية، إذ 
للعميل بل يشمل أخالقه ال يقتصر هذا املفهوم اباللتزام املادي والسمعة التجارية 

ودينه، فااللتزام الديين ابلنسبة للمصرف اإلسالمي هو إحدى املعايري اليت يستحب 
توافرها يف العميل، ولكن هذا ال يعين عدم منح التمويل ملن هو على غري اإلسالم 

 شروط والضوابط الشرعية. لإذا التزموا اب
فيه القدرات والكفاءات اإلدارية يتوجب على العميل أن تتوفر املقدرة والكفاءة:  .ب

متاثل تلك  عدةهناك طرق و  متكنه من النجاح يف إدارة مشروعه، املقدرات اليتو 
 املتبعة يف املصارف التقليدية للتعرف على كفاءة ومقدرة طالب التمويل.

 ال يوجد هذامنح التمويل من مبدأ )وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة(:  .ج

وضاع اهتماما ألتعري وال لرأمسايل، ألن املصارف التقليدية ال تنظر املعيار يف النظام ا
قد اليت أو الظروف الطارئة عمالؤها االقتصادية أو االجتماعية أو التجارية 

إىل اللجوء فقط هتتم جبين وحساب فوائد التأخري وأحيااًن هي فيتعرضون هلا، 

نظر ت حيثاملصارف اإلسالمية ذلك جند  القضاء لتحصيل ديوهنا، على النقيض
بعني االعتبار ميا سبق ذكره وإعطاء العذر للعمالء ومد يد العون واملساعدة هلم 

 بتقدمي االستشارات للتغلب واخلروج إىل بر األمان.
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لكي يكون املصرف قادراً على منح التمويل ال بد من توافر املعايري املتعلقة ابملصرف نفسه:  .3

يف املصارف هذه املعايري يف معظم األحيان  وال ختتلف املصارف اإلسالمية،أسس ومعايري يف 
 1-التقليدية عنها يف املصارف اإلسالمية، ومن أمهها اآليت: 

 توفر السيولة أمر ال بد منه، حىت يستطيع التمويل ألي مشروع.السيولة:  .أ
كبريًا على تؤثر هذه الظروف أتثريًا  الظروف االقتصادية والسياسية الراهنة:  .ب

منح التمويل ففي احلاالت احلرجة كاحلروب واالهنيارات االقتصادية تقلل 
املصارف جنده يف  املصارف من حجم التمويل لتفادي املخاطر احملتملة وهذا

 التقليدية واملصارف اإلسالمية على حد سواء.

رقابة واملصارف اإلسالمية ختضع لل التقليدية جل املصارفاملتطلبات القانونية:  .ج

القانونية ورقابة الدولة اليت تعمل فيها، إذ أن االلتزام ابملتطلبات القانونية أمر 
 واجب حمتم عليها مجيعاً.

 

 املطلب الثالث: العوامل املؤثرة على نشاط املصارف اإلسالمية 
جانبًا منها أو تعيقه، وهنا أورد  املصارف اإلسالمية اتنشاط تساهم يف منوهناك الكثري من العوامل اليت 

  -: 2فيما يلي
منو وتكامل واتساق صرح اجلهاز املصريف ابلدولة اليت يعمل هبا املصرف اإلسالمي،  ىمد .1

العالقة بني هذا اجلهاز وبني املؤسسات النقدية  وشكلاالعتمادية املتبادلة، ونوع  ومدى
 واملالية األخرى ابلدولة وعالقتهما معاً ابملصرف اإلسالمي.

املصرفية، سواء بني  اتالوعي املصريف، ومنو واتساع وسيطرة وانتشار العادمدي انتشار  .2

أفراد الشعب بعضهم البعض، أو بني املؤسسات االقتصادية املختلفة ومجهور عمالئها 
 املتعامل معها.
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، وحرصهم على ومدخراهتم ألمواهلماحلصول على عوائد مدي حب األفراد لالدخار، و  .3
ل يف جماالت مرحبة، أي قليلة املخاطر وذات رحبية مناسبة توفرها استثمار فائض هذه األموا

 هلم املصارف سواء إسالمية أو غري إسالمية. 

مدي انتشار فروع املصرف اإلسالمي، وكذا فروع املصارف األخرى داخل الدولة اليت يعمل  .4
لسكان هبا املصرف، وكذا خارجها، ومدى كفايتها يف تغطية الرقعة اجلغرافية العامرة اب

  .1وابلنشاط االقتصادي
أنواع اخلدمات املصرفية اليت يقدمها املصرف اإلسالمي، وكذا أنواع اخلدمات املصرفية اليت  .5

تقدمها املصارف األخرى، ومدي إشباعها الحتياجات ورغبات املتعاملني مع املصارف، 

 والذين يرغبون يف التعامل معها.
العاملة للمصرف اإلسالمي، وكذا الوحدات العاملة مدي جودة وكفاءة أداء الوحدات  .6

للمصارف األخرى، وسهولة أو صعوبة الوصول إليها، وجتهيزاهتا، وعواملها اجلميلة والغري 
اجلميلة، فضاًل عن نوع االنطباع اجلماهريي واملصريف عن هذه الوحدات، وعن املصارف 

 التابعة هلا مقارنة ابملصرف اإلسالمي.
مقاصه فعال للتسوايت بني املصارف وكذا للمساندة وتبادل فائض  مدي وجود نظام .7

 السيولة النقدية فيما بينها، وكذا لشراء وبيع فائض العمليات التوظيفية أيضا.
مدى وجود نظام معلومات فعال، لتبادل املعرفة والبياانت واملعلومات بني املصارف بعضها  .8

البياانت ابلشكل املناسب والكايف الذي  البعض، وكذا مدى التزام املصارف بتقدمي هذه

 يساعد غريها يف اختاذ القرار املناسب.
مدى وجود ميثاق للشرف تلتزم به املصارف، والعاملون هبا من حيث الضوابط واألعراف،  .9

 والقواعد السلوكية واألخالقية اليت تسيطر على املهنة.
 

مراعاة واليت جيب أنشطة املصارف اإلسالمية،  تؤثر على كافةاليت يتضح من ذلك أن العوامل املصرفية 

. ومن أجل واليت قد يكون هلا أثر عكسي حمبط هلذا النمو املصارف اإلسالميةأتثرياهتا على منو وأعمال 
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صناعة مصرفية إسالمية انجحة يف ليبيا جيب على املصارف األخذ ابالعتبار هذه القواعد وتكييفها لتالءم 
يئة اليت تعمل هبا، ويف كل ذلك جيب وضع التوافق وااللتزام أبحكام الشريعة اإلسالمية أنشطتها املالية يف الب

 وضوابطها يف مقدمة مجيع أعماهلا.

وهناك جمموعة من العوامل واملميزات اليت ساعدت على انتشار املصارف اإلسالمية انتشارًا سريعًا يف 
 -: 1أحناء العامل نستعرض منها ما يلي

اإلسالمية من متكنها من إدارة األزمات املالية كوهنا تعترب ذات كفاءة برهنت املصارف  .أ
واهلزات  عالية، حيث أثبتت األزمة اآلسيوية أن املصارف اإلسالمية أقل أتثرًا ابلصدمات

 .اليت تعرض هلا النظام املايل هناك

المية، قدرة املصارف اإلسالمية على تطوير اآلليات واألدوات واملنتجات املصرفية اإلس .ب
األمر الذي أدى إىل انتشارها بشكل أسرع، وقد أشارت التجارب إىل أن صيغ التمويل 
اإلسالمية تتميز مبرونة كبرية مما جيعل إمكانية تطويرها، وابتكار صيغ أخرى مناسبة لكل 

 حالة من حاالت التمويل.

اطر املصرفية، من أحد العوامل املميزة للمصارف اإلسالمية مرونتها الكبرية يف إدارة املخ .ج
خالل منهجية العمل املصريف اإلسالمي حيث تبىن على أساس املشاركة )أي تقسيم 

 املخاطر( وليس اإلقراض واالقرتاض.
الزايدة املطردة يف أعداد املسلمني يف إحناء العامل، والذين وصل عددهم حاليا إىل أكثر من  .د

ف حلرص غالبية املسلمني على مليار مسلم، مما ساهم يف تسارع منو هذه املصار  1.5

 تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف تعامالهتم املالية.
 

وتلعب املصارف دوراً هاماً يف احلياة االقتصادية، فهي عماد النظام االقتصادي احلديث وال ميكن ختيل 
ليدية من القيام هبا، التجارة الدولية اآلن بدوهنا، فهي تؤدي بدورها أغراضًا تنموية ال تتمكن املصارف التق

جتمعه املصارف  لذيكون املصارف اإلسالمية ذات قدرة كبرية على جتميع قدر أكرب للمدخرات منه ا

التقليدية، فانتشار املصارف اإلسالمية واملؤسسات املالية اإلسالمية األخرى، كشركات االستثمار والتجارة 
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المي وخارجه، ومن تركيا إىل الوالايت املتحدة األمريكية، والتكافل، إىل غري ذلك يف خمتلف أحناء العامل اإلس
وميكننا   ومن إندونيسيا وماليزاي إىل غرب أفريقيا،  أثبت النجاح العظيم الذي حققته املصارف اإلسالمية.

  -: 1استعراض بعض اجملاالت اليت مثلت املصارف اإلسالمية فيها إضافة حقيقية للقطاع املصريف

إن جناح املصارف اإلسالمية يف جذب جمال االدخار واالستثمار وتنويع اخلدمات واملنتجات:  .أ

يف التعامل مع املصارف التقليدية كوهنا تتعامل اليت كان يتحرج أصحاهبا عدد كبري من املدخرات 
اهبم ، كذلك األمر ذاته ألصحاب املدخرات الصغرية واملتوسطة قد مت استقط)الراب( بنظام الفائدة

أيضًا حيث وجهت هذه املدخرات إىل قنوات التوظيف الفعالة األمر الذي عزز القطاع املصريف 
 بشكل شامل.

لقد اهتمت الصناعة املصرفية اإلسالمية اهتماماً شديداً ابلوظيفة االجتماعية اجملال االجتماعي:  .ب

املصرفية  املعامالهت لألموال واستخداماهتا، حيث أهنا قد ركزت يف تصميم أنظمتها على تضمني
القرض احلسن والزكاة وغريها من أنظمة التكافل اإلنساين واالجتماعي،  نظام واملالية االستثمارية

فرص عمل كثرية وساعدت  وأوجدتوألقت بثقلها يف متويل ودعم املشروعات احلرفية والصغرية 
  .2يف الربامج التدرييب وإكساب املهارات يف العمل املصريف

كل املصارف واملؤسسات اإلسالمية سامهت يف فتح قات مع الصناعة املصرفية التقليدية: العال  .ج

، األمر التقليدية قنوات اتصال جيدة، وابتكار أسس قوية للتعاون مع نظرياهتا املصارف التجارية

الذي عزز بشكل عام من القطاع املصريف، حيث مت التعاون يف تقدمي العديد من األعمال املصرفية 

املتبادلة، وإصدار التعهدات املصرفية وخطاابت الضمان، وتقدمي التمويل املشرتك، وفتح 

صرفية االعتمادات وصناديق االستثمار وتدريب كوادر موظفي هذه املصارف على نظام األعمال امل

اإلسالمية، لكي تدعم الفروع اإلسالمية اليت أنشأت من قبل املصارف، كذلك مد يد العون يف 

                                                            
 .12، ص 1995، 1علي، أمحد حممد، دور البنوك اإلسالمية يف جمال التنمية، جدة، السعودية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، ط 1
، 3الت املصرفية يف نظر الشريعة اإلسالمية، الرايض، السعودية، دار العاصمة للنشر والتوزيع، ط املرتك، عمر بن عبد العزيز، الراب واملعام 2

 .438 -437، ص 1997

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

70 
 

جمال النظم املعلوماتية وأحوال املال واألعمال احمللية والعاملية ما يسهم وخيدم أغراض كل من 

 وحدات النظامني.

مية دورًا هامًا يف لقد لعبت املصارف اإلسالدعم برامج اإلصالح االقتصادي واخلصخصة:  .د

التمويل ويف دخوهلا أسواق االستثمارات من خالل نظام اخلصخصة لشراء احلصص من الشركات 

منافذ حتول لتسهيل  إجياداليت تنتقل ملكيتها من القطاع العام إىل القطاع العام، حيث ساهم إىل 

التمويل الكوييت يف  عملية التمويل، ومن أمثلة ذلك مسامهة بنك أبو ظيب اإلسالمي ومعه بيت

( مليون دوالر ابإلضافة لكثري من 600) ارأمساهل بلغمتويل شركة الثراي لالتصاالت الفضائية، اليت 

  .1الشركات اليت كان هلا دوراً كبرياً يف خصخصتها أو هيكليتها

ة إىل إن أمهية احلاجتعزيز الطاقة االستيعابية يف استقطاب الرساميل اخلارجية للقطاع املصريف:  .ه

جذب االستثمارات اخلارجية والرساميل العربية يف املهجر إىل السوق العربية وذلك لتوسيع الطاقة 

االستيعابية للقطاع املصريف الستقطاب هذه الرساميل، لقد تكاملت جهود املصارف التقليدية 

من هذه الشرائح واإلسالمية يف جذب الرساميل اخلارجية لكافة شرائح اجملتمع الداخلية واخلارجية ف

من يفضل التعامل مع اخلدمات اإلسالمية واآلخر يفضل التعامل مع اخلدمات التقليدية وبذلك 

  .2تتكامل اجلهود بتقدمي اخلدمات للمتعامل حسب الشكل والطريقة اليت يراها مناسبة له

التقليدي هلا، لقد ارتقت املصارف اإلسالمية لتتجاوز الدور تطوير األعمال املصرفية اإلسالمية:  .و

لتشمل جمموعة متعددة من األساليب اخلاصة ابلتمويل والتأمني وإدارة احملافظ اخلاصة واالستثمار 

وغريها، األمر الذي شكل إضافة جديدة للقطاع املصريف، املباشر يف املشروعات خلاصة 

 ابستحداث جماالت متويل غري تقليدية.
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ارف اإلسالمية منتشرة يف معظم أحناء العامل، وهي : لقد أصبحت املصاالنتشار السريع والتفرع .ز

العام أمجع، األمر الذي ساعد على حتويل  أحناءمتضي قدمًا إىل إنشاء فروع إسالمية هلا يف 

  .1املصارف اإلسالمية إىل قوة فاعلة ضمن االقتصاد العاملي

ل التنمية والبىن التحتية، اجتهت املصارف اإلسالمية إىل إعطاء األولوية لتمويالتنمية االقتصادية:  .ح

يف متويل حاجات اجملتمع وأولوايت التنمية  اوالسياحة، والتجمعات السكانية، حيث إن اهتمامه

فرتات اليت حتتاج إىل طويل األجل للقطاعات و إىل زايدة آجال التمويل إىل متوسط  أدتلديه 

 متويل أطول ومبا يتناسب والتوجهات التنموية للمصارف اإلسالمية.

: لقد سعت املصارف اإلسالمية دائماً لتحقيق التطور ومواكبة املتغريات وهذا سببه التطور االبتكار .ط

يف احمليط اليت تعمل به املصارف يف النظام املايل حيث قامت العديد من املصارف اإلسالمية 

قوة  بتقدمي صيغ وابتكارات مالية سامهت يف إجياد حلول وصيغ متويلية، األمر الذي أكد من

وجعلها صانعة للسوق يف بعض  جديدة، القطاع املصريف يف اجملتمع بشكل عام وأضاف له آلية

 اجملاالت االستثمارية.

كانت البداية عندما استفاد القطاع املصريف احمللي بتجارب املصارف التقليدية التأثري والتأثر:  .ي

 واضحاً وجلياً، واليوم أخذت املصارف واليت سبقتنا يف هذا السياق من الدول املتقدمة، فكان التأثري

اإلسالمية مكان املؤثر، حيث أصبحوا متلقني ومتأثرين هبا سواء بفتح قنوات إسالمية أو إنشاء 

مصارف إسالمية، فاملصارف العاملية دخلت أسواقنا وحنن اليوم ندخل أسواقهم، فاملنتجات 

مسامهة من املسلمني يف تقدمي إنتاج  واخلدمات اإلسالمية ليست حكراً على املسلمني فقط، فهي

  .2حضاري قابل للتعايش والتطبيق واالستمرارية
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أساليب وصيغ التمويل ابملصارف اإلسالمية يف ليبيا املبحث الرابع:  
 

 

تتعدد أساليب وصيغ التمويل اإلسالمي إلدارة التوظيف أو التمويل داخل املصارف اإلسالمية يف ليبيا وذلك 
ابإلملام الكايف واخللفية الشرعية هلذه الصيغ، ولقد أوصى منتدى التمويل اإلسالمي الذي عقد مؤخرا يف 

التكنولوجيا املالية لتحقيق أهداف التضامن  ماليزاي املصارف اإلسالمية واملؤسسات املالية اإلسالمية ابستخدام

املايل وخفض نسبة الفقر يف العامل، إضافة إىل تطوير صناعة املالية واملصارف اإلسالمية من خالل التوجيه 
مبؤشر تنمية  االهتمامالصحيح يف استخدامات التكنولوجيا املالية، وأكد املنتدى يف توصياته على ضرورة 

الصناعات املتخصصة، وذلك من خالل مراقبة املواهب وتنميتها، وخلق رؤية قيادية الرأمسال البشري يف 
  1مستقبلية لصناعة املالية واملصرفية اإلسالمية.

 

 املطلب األول: أساليب وصيغ املشاركة واملضاربة ابملصارف اإلسالمية
اليت تتسم هبا يف عملية متويل أتخذ املشاركة واملضاربة أساليب وصيغ متعددة وفق مفاهيم وخصائص ومزااي 

 املشروعات الصغرية يف ليبيا.
 

 -أواًل: املشاركة ابملصارف اإلسالمية يف ليبيا: 
 مفهوم وخصائص ومزااي املشاركة يف الفقه الشرعي والقانوين بليبيا.  -أ

ركة ، حيث اعتمدت املشااملشاركة كانت من أوىل العقود اليت اعتمدهتا التجربة املصرفية اإلسالمية
على عقد الشركات كأساس شرعي يف الفقه اإلسالمي، كما كانت املشاركة تالءم أهداف املصارف 
اإلسالمية من حيث تعبئة املوارد وتوظيفها، ويتجاوز املصرف يف هذا العقد دور البنوك التقليدية واليت 

يك كامل يف العملية جتعل عالقة ابلبنك ابملستثمر عالقة مدين ودائن، فاملصرف اإلسالمي هنا هو شر 

 االستثمارية يشارك يف مقوماهتا كما يشارك يف النتائج املرتتبة عليها.
يعرف الفقه اإلسالمي املشاركة أبهنا الشركة اليت يشرتك فيها اثنان يف مال استحقوه بوراثة أو حنوها أو 

بقوهلم:  احلنفيةويعرفها  غريها. ، ليعملوا فيه بتنميته يف جتارة أو صناعة أو زراعة أوأقساطامجعوه من بينهم 

                                                            
 .8، ص2016اغسطس كواالملبور، ماليزاي، -85العدد -صحيفة األثري 46
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وعرفها الشافعية أبهنا "ثبوت . 1"عقد بني اثنني فأكثر، على أن يكون رأس املال والربح مشرتك بينهم"الشركة 
احلق يف شيء الثنني فأكثر على جهة الشيوع" وقد وضع الشافعية قيد "على جهة الشيوع" ألهنم ال جييزون 

، أما احلنابلة فقد عرفوا الشركة "هي االجتماع يف استحقاق 2كشركيت الوجوه واألعمالالشركة فيما ال شيوع فيه  

 . ولعل تعريف احلنفية واحلنابلة متطابق حيث يشتمالن على مجيع أوجه الشركة. 3أو تصرف"
 َوِإن  ﴿تعاىل دلت النصوص الشرعية يف القرآن الكرمي والسنة النبوية على جواز عقد الشركة منها قوله و 

َن اخْل َلطَاِء لَيَـْبِغي بـَْعض ه ْم َعَلٰى بـَْعٍض ِإال  ال ِذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الص احِلَاِت َوقَِليٌل م    :تعاىلوقوله  4ا ه ْم ﴾،َكِثريًا مِّ
 5ش رََكاء  يف الثُـّل ِث﴾. فـَه مْ ﴿

 مسلم قال: سألت أاب املنهال ومن السنة النبوية املطهرة ما أخرجه البخاري عن سليمان بن أيب     

عن الصرف يداً بيد فقال: )اشرتيت أان وشريك يل شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءان الرباء بن عازب فسألناه، 
فقال: فعلت أان وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النيب صلي هللا عليه وسلم عن ذلك فقال: )ما كان يدا بيد 

صلي هللا عليه وسلم يف احلديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز  ، وقوله6 فخذوه وما كان نسيئة فذروه(
  7مل خين أحدمها صاحبه، فان خان خرجت من بينهما(. وجل )أان اثلث الشريكني ما

عرف الفقه اإلسالمي يف وقت مبكر العديد من أشكال وتقسيمات الشركات ومل تكن هذه التقسيمات 
القول، وإمنا يكمن خلف كل تقسيم فروق يف األحكام، وقدمياً وضع العلماء أمراً شكلياً، أو حديثاً من انفلة 

وقد قسمت الشركات إىل  8."أن كل تقسيم ال يرتتب عليه فرق يف احلكم فهو لغو: قاعدة شرعية مفادها
ها ثالثة أقسام رئيسية هي: شركة األموال ومنها شركيت العنان واملفاوضة، وشركة األبدان أو األعمال، واثلث

وقد اتفق الفقهاء على جواز املشاركة ولكن هناك خالف بينهم يف بعض أنواع الشركات  شركة الوجوه.

                                                            
 . 267م ، ص 2012، 1طايل، مصطفي كمال السيد، البنوك اإلسالمية ومنهج التمويل، عمان، األردن، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط1
 21ص  14هـ. ج 1434املالية أصالة ومعاصرة، السعودية: املؤلف، الطبعة الثانية، الدبيان، دبيان بن حممد، املعامالت  2
 22-21ص  14املرجع السابق، ج  3
 .24سورة ص:   4
 .12سورة النساء:   5
 (.884ص/2( )ج2365احلديث يف صحيح البخاري، كتاب الشركة، ابب االشرتاك يف الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف، حديث رقم ) 6
. احلديث يف سنن أيب داوود، كتاب البيوع، ابب يف 213مسحان، حسني حممد، أسس العمليات املصرفية اإلسالمية، مرجع سبق ذكره، ص  7

( وقال األلباين ضعيف اإلسناد، لالختالف يف وصله وإرساله وجهالة راويه فقد أورد أىب حيان 276ص/2( )ج3383الشركة، رقم )
 (.288ص/5، من كتاب إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل )جاحلديث عن أبيه وهم جمهول

 .64، ص 2012منشورات مصرف اجلمهورية، العمل املصريف اإلسالمي صريفة املستقبل، طرابلس، ليبيا،   8
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واملشاركة تتعلق أبربعة شروط أساسية هي: شروط العاقدين، وشروط راس املال، وشروط التوزيع،  وأحكامها.
 .، وعلى خالف بني العلماء يف بعض هذه الشروطوالشروط التنفيذية

أكثر أنواع الشركات شيوعا وهي اليت يتبادر إليها الذهن عندما نطلق لفظ املشاركة هي شركة ولعل 

، وهي أن يشرتك اثنان أو أكثر يف رأس املال والربح، وال جيوز هنا أن يكون رأس املال أمواال عينية 1األموال
 .2أس املالكالبضائع وغريها، فإن كان كذلك فإهنا تقوم أبمثاهنا وتعترب األمثان هي ر 

فال يشرتط فيها أن  شركة العنانوشركة األموال تقسم إىل قسمني شركة مفاوضة وشركة عنان. أما 
يتساوى الشريكان براس املال والتصرف فقد يدفع أحد الشريكني رأس مال أكثر من اآلخر، أو أن يكون 

وهو الغالب يف معامالت  .3جائزة ابتفاق الفقهاء ألحدمها حق املسؤولية والتصرف، وهذا النوع من الشركة

املصارف اإلسالمية حيث يساهم املصرف بتمويل املشروع ويفوض العميل إبدارته على اتفاق بينهما ابلنسب 
 وتوزيع الربح وغريه.

ل فيما ميلكان أو راس املاأما شركة املفاوضة فيشرتط غالب الفقهاء املساواة التامة بني الشريكني سواء 
، هذا أمر اندر حدوثه لذا أعتربها الشافعية غري ممكنة احلدوث. أما املالكية ال أو التصرف أو غريه املدفوع

 .4يشرتطون تساوي الشريكني فيما ميلكان وإمنا يكفي تساويهما يف راس املال املدفوع
الشركة هو حمل إمجاع عقد أصل أوهلا أن  ؛وقد وجدت املصارف اإلسالمية بعقد املشاركة عدة مزااي

يتيح هلا توزيع خماطر االستثمار بني أصحاب رؤوس األموال ويوزع املسؤولية والرقابة فيما بينهم، و بني الفقهاء، 
يتيح عقد الشركة للمصارف اإلسالمية استغالل السيولة الزائدة لديها من الودائع يف حتقيق أرابح وكذلك 
 مرتفعة.

وهي  ،هتا بعقد املشاركة على نوعني: األول منهما املشاركة الثابتةوقد استقرت املصارف يف تعامال
استمرارية وجود كل طرف فيها حىت هنايتها، أي أن كل طرف حيتفظ حبصة اثبتة يف راس مال املشروع حىت 

                                                            
 354م. ص 2005ة األوىل، األموال واملعامالت املالية، حلب: مكتبة دار املستقبل، الطبع –عرت، حممد ماجد، املفصل يف الفقه احلنفي  1
 355املرجع السابق، ص  2
. الدبيان، 606ص  3م، ج 2002الغرايين، الصادق عبد الرمحن، مدونة الفقه املالكي وأدلته، بريوت: مؤسسة الراين، الطبعة األوىل،  3

 .79ص  14املعامالت املالية أصالة ومعاصرة، ج 
 357األموال واملعامالت املالية. ص  –. عرت، حممد ماجد، املفصل يف الفقه احلنفي 613ص  3الغرايين، مدونة الفقه املالكي، ج  4
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، غالبا يف الصفقات التجارية أو املشاريع اليت أجلها قصري هي، وصورة هذه الشركة 1يتم إجنازه وتصفى الشركة
 حيث أن طول األجل للمشاريع يزيد من املخاطر ابلنسبة للمصارف اإلسالمية.

النوع الثاين هو املشاركة املتناقصة أو ما يطلق عليه املشاركة املنتهية ابلتمليك، وهي شركة يعطي املصرف 

  .2يهافيها احلق للشريك يف احللول حمله دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط املتفق عل

ال يرغبون يف  فهم فضلة لدى طاليب التمويلاملاملنتهية ابلتمليك من الصيغ التمويلية  وتعترب املشاركة
بكافة حقوق الشريك العادي املصرف هلم يف مشروعاهتم، ففي هذه الشركة يتمتع املصرف استمرار مشاركة 

املصرف واستمراره إىل حني انتهاء الشركة، عقد املشاركة بقاء  يفغري أنه ال يقصد  ،ويتحمل مجيع التزاماته
ذلك ابلتنازل عن حصته دفعة واحدة أو و يعطي الشريك احلق يف احللول حمله يف ملكية املشروع إنه بل 

املشاركة املتناقصة على هذه  تدرجييا عرب دفعات حسب الشروط املتفق عليها سلفا. ومن هنا جاءت تسمية
بار أن ملكيته فيها تتناقص كلما اسرتد جزءا من متويله، يف حني يطلق ابعت املصرفالصيغة من وجهة نظر 

وجهة نظر طاليب التمويل ألهنم سيتملكون املشروع بعد االنتهاء من تسديد  اسم املشاركة املنتهية ابلتمليك من
 .مبلغ التمويل بكامله

 ، وهي:3صور املشاركة املتناقصة: للمشاركة املتناقصة ثالث صور

حيل الشريك حمل املصرف يف هناية عقد الشركة أو قبل ذلك، ببيع البنك بعقد إما أن  .1
 ، كما ميكن له بيعهما يغري الشريك.مستقل

وإما بقسمة الربح ثالثة أقسام: نسبة للمصرف كعائد متويل، ونسبة لسداد متويل  .2
 املصرف، ونسبة للشريك العميل مبقدار ما دفع، ومبا يقوم به من عمل.

رأس املال إىل حصص أو أسهم لكم منها قيمة معينة، ونصيب من الربح،  وإما بقسمة .3
ويكون للشريك العميل شراء ما يستطيع من أسهم املصرف كل سنة، حبيث تتناقص 

 أسهم املصرف وحصصه، وتزيد أسهم الشريك إىل أن ميتلك مجيع أسهم املصرف.

                                                            
 372م. ص200املالقي، عائشة الشرقاوي، البنوك اإلسالمية، الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب،  1
 334م، ص 2007رة يف الفقه اإلسالمي، عمان: دار النفائس، الطبعة السابعة شبري، حممد عثمان، املعامالت املالية املعاص 2
 436-435م. ص 2002الزحيلي، وهبة، املعامالت املالية املعاصرة، دمشق: دار الفكر،  3
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اإلسالمية يف أعماهلا، فهو يتجاوز عالقة وقد كان عقد املشاركة هو العقد الذي انطلقت منه املصارف 
املصرف شريكا فاعال  املصرف ابملستثمرين من عالقة دائن ومدين كما يف املصارف التقليدية، إىل أن يكون

العمليات االستثمارية وما ترتتب على هذه الشراكة من إجراءات ونتائج من حيث دراسة اجلدوى واختيار  يف

سبة إىل التنفيذ واملتابعة واملراقبة ومن مث حتمل خماطر اخلسارة. ولكن لألسف فإن العملية االستثمارية املنا
تراجعت كثريا يف عمل املصارف وحل حملها بيوع املراحبة لآلمر )وخاصة طويلة األجل منها( عقود املشاركة 

من يثريه هذه ابلشراء كعقد مفضل للمصارف اإلسالمية حيث تقل املخاطر وتزداد األرابح السريعة، رغم 
 من إشكاالت سنتناول بعضها الحقا.

 

 مميزات عقود املشاركة
  1مبجموعة من اخلصائص ندكر منها: إسالميةية فتتميز عقود املشاركة كأدوات توظيف مصر 

بني ما ميلكه كل طرف لوحده، وخلط األموال اليت تنتقل من  تقوم املشاركة على املبادلة .1
مصري األموال املخلوطة، فالربح حسب االتفاق واخلسارة حسب التمييز إىل الشيوع، وتوحد 

 حصة كل شريك يف رأس املال، مما يؤدي إىل تنويع املخاطر لكل طرف.

تعترب املشاركة مظهر من مظاهر التعاون والتضامن االقتصادي املرغوب بني أصحاب األموال  .2
مة ال يستطيع وال يرغب هبدف متويل املشروعات الكبرية اليت حتتاج إىل رؤوس أموال ضخ

 أي طرف لوحده القيام هبا.

حدوث اخلسارة ووقوعها على مجيع الشركاء كل حسب حصته فان دراسة  الحتماليةنظرًا  .3
القرار  اختاذاملشروعات قبل املشاركة فيها دراسة دقيقة ووافية أتخذ أمهية قصوى يف 

ليت تضمن حصوهلا على الفائدة االستثماري، وال تعترب شكلية كما يف املصارف التقليدية ا

 وال تشرتك ابخلسارة، وابلتايل يكون اهتمامها أقل بدقة دراسة جدوى املشروع.

ويتيح للمصرف اإلسالمي مجع  االدخاروجود عقود املشاركة وشرعيتها حيث الناس على  .4
 اجملدية وزايدة االستثماراتاملدخرات وتوجيهها حنو املشروعات ذات األولوية هبدف دعم 

                                                            
، 2012، 3لنشر والتوزيع، طالعجلوين، حممد حممود، البنوك اإلسالمية )أحكامها، مبادئها، تطبيقاهتا املصرفية(، عمان، األردن، دار املسرية ل 1

 .227ص 
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األموال املتاحة يف النظام املصريف اإلسالمي، وابلتايل تتحقق التنمية االقتصادية واالجتماعية 
 توزيع الثروات وتوجيهها حنو املشروعات األكثر نفعا للمجتمع. إعادةمن خالل 

مشاركة املصرف أبمواله اخلاصة مع أموال املودعني لديه يف االستثمارات املختلفة تؤدي إىل  .5
توازن بني ما حيققه املصرف من أرابح ملسامهيه وبني ما يدفعه املصرف من أرابح حتقيق ال

وعدل بني  مساواةويف هذا  ملودعيه يف حال الربح، ويتحمل اجلميع اخلسارة حال وقوعها.
أصحاب املصرف، أي املسامهني، وأصحاب أهم مصادر أموال املصرف، أي املودعني، غري 

ة اليت هتتم فقط بتعظيم أرابح املسامهني بينما تقتصر عوائد موجودة يف املصارف التقليدي
 املودعني على نسب اثبتة ضئيلة ابملقارنة مع أرابح املسامهني.

 

وتضم عملية املشاركة طرفني أو شريكني عندما تستخدم املصارف اإلسالمية أسلوب التمويل ابملشاركة 

اعتباره أسلوابً فعااًل ومتميزاً عما تقوم به املصارف التقليدية، ومبوجب هذه الصيغة يقدم املصرف اإلسالمي 
لى أن يقدم العميل )طالب أحكام املشروعات أو أحدي الصفقات، ع لتنفيذحصة من التمويل الالزم 

 : 1التمويل من املصرف(، احلصة املكملة وتضم عملية املشاركة طرفني أو شريكني مها

هو املصرف الذي يشارك العميل يف نشاطه االقتصادي أو مشروعه بتقدمي التمويل الشريك األول: 

ذلك هو عني الراب وهو الذي يطلبه العميل بدون أن يتقاضى فائدة اثبتة أو عائدًا اثبتًا )الن 
حرام( كما أن املصرف يشارك أيضاً يف الناتج الصايف احملتمل من عملية املشاركة سواء أكان رحباً 

 أم خسارة، ويتم ذلك يف ضوء أسس عادلة ونسب توزيعية جيري االتفاق عليها بني الطرفني.

القيمة الكلية للمشروع، وغالباً  ويشارك الزبون بتقدمي حصة معينة لتمويل املشروع منالشريك الثاين: 

الزبون مسؤولية إدارة املشروع واإلشراف على تنفيذه بشرط توفر املهارات واخلربة العملية  يتوىلما 
  الكافية لتحقيق النجاح.

 فوائد عقود املشاركة
تعود أبثرها على  كما أن عملية املشاركة تتضمن جمموعة من الفوائد واملزااي سواء بشكل مباشر أو غري مباشر

 اجملتمع ككل، جنملها يف اآليت: 

                                                            
 .4م، ص2010أبو محرية، مصطفي علي، مصرف اجلمهورية )مشروع الصريفة اإلسالمية، وحدة املشاركة ابملشروع(، اإلصدار األول،  1

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

78 
 

 خلو املشاركة من الفائدة الربوية ومن العيوب الشرعية األخرى.مزااي شرعية:  .1

يساهم نظام املشاركة يف حشد املوارد االقتصادية وأتسيس املشروعات مزااي اقتصادية:  .2

ين معاجلة األمراض االقتصادية اإلنتاجية اليت تساعد يف منو وتطوير االقتصاد الوطين مما يع
 املتمثلة يف الركود، التضخم، سوء توزيع الثروة، هدر املوارد االقتصادية.

 -وتشمل هذه جمموعة من املزااي تتمثل يف اآليت: مزااي جتارية:  .3
 العائد املرتفع )عائد مايل + عائد جتاري(. .أ

ميثلهم املصرف توزيع خماطر املشروع بني جمموعة من املستثمرين الذين  .ب

واألطراف األخرى املشاركة يف املشروع، مما يشجع على االستثمار يف املشاريع 
 املختلفة.

 توفري اجلهود بسبب توزيع املسؤوليات بني الشركاء. .ج
من وجهة نظر العميل إن نظام املشاركة عادة ال حيتاج لتقدمي رهن عقاري أو  .د

االقتصادية للمشروع وميزاته هي وحدها اليت  فإن اجلدوىضماانت وابلتايل 

 تؤهله للتمويل من املصرف. 

 -وتشتمل على جمموعة من املزااي ميكن تلخيصها يف اآليت: مزااي اجتماعية:  -4

 ارتفاع فرص تشغيل العمال والفنيني.  -أ
 انتشار ظاهرة التكافل.  -ب
  .1عدالة توزيع العائد وزايدة عدد املالك -ج

 

 :2تكون املشاركة صحيحة شرعاَ سليمة من كل خمالفة توجب بيان شروط صحة املشاركة وحىت
 .املتداولةأن يكون رأس املال معلوم، ومن األموال اليت ال تتعني ابلتعيني وهي العمالت  .1

بلغ سن  ىتأن يكون لكل شريك أهاًل للتوكيل وتعين األهلية القانونية والتجارية، م .2
 مزاولة األعمال التجارية.الرشد، الذي حيق عند 

                                                            
 .168عريقات، حريب حممد، املرجع السابق، ص   1
 .19أبو محرية، مصطفي علي، املرجع السابق، ص  2
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حيصل الزبون املشارك على حصة مقطوعة تتمثل يف نسبة مئوية معلومة من صايف  .3
 الربح.

 قيمة التمويل. إمجايلابقي الربح الصايف يوزع بني الطرفني بنسبة مسامهة كل منهما يف  .4

يف حالة اخلسارة يقتصر توزيع اخلسارة على أساس نسب املسامهة يف التمويل لكل  .5
 منهما وال حيتسب يف ذلك مشاركة اجلهد.

 

 أساليب ودور املشاركة ابملصارف اإلسالمية يف ليبيا:  -ب
 أوأتخذ املشاركة يف املصرف اإلسالمي، عدة طرق لتنفيذها حسب الصيغة اليت حتكم العقد وتتمثل طرق 

  -: 1املشاركة يف أربع طرق أو صيغ التالية وهي صيغ

أن يقوم املصرف ابإلسهام يف مشروع معني مع شريك  كما سبق ذكره  وهياملشاركة الثابتة:  .1

آخر، ويكون لكل منهما حصة يف رأس املال ويدار املشروع حبسب االتفاق بني الطرفني 

على أسلوب اإلدارة، وكيفية التمويل، ونصيب لكل من الشريكني بنسبة رأس مال كل منهما 
اريع أو الصفقات التجارية سواء كانت صفقة يف املشمن الربح، ويصح أن تكون املشاركة 

 واحدة أو متعددة.

وهذا النوع من املشاركة يدخل فيه املصرف املشاركة املباشرة )متويل صفقة معينة(:  .2

اإلسالمي شريكاً يف عمليات جتارية أو استثمارية مستقلة عن بعضها البعض، حىت ابلنسبة 
السلع، ويطلب املصرف يف هذا النوع من  ، وختتص بنوع أو عدد حمدد منالواحدللمشروع 

% تبعا لنوع العمليات 40%، 25املشاركة مسامهة مالية من الشريك )العميل( ترتاوح بني 
)جتارة داخلية أو جتارة خارجية( ويف هذه احلالة يتم توزيع األرابح بني الطرفني كل حسب 

شريك نظرية إدارته للعملية لل األرابحمسامهته يف رأس املال بعد القيام بتخصيص جزء من 
 وتسويق وتوزيع السلعة.

تسمي املشاركة التشغيلية يف رأس مال املشروع أو املسامهة  املشاركة يف رأس مال مشروع: .3

يف متويل رأس مال املشروع، حيث يقوم املصرف بتقييم أصول الشريك ليحدد حجم التمويل 
                                                            

م، 2007، 2الكرمي أمحد، الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية، عمان، األردن، دار النفائس للنشر، ط إرشيد، حممود عبد 1 
 .33ص 
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% من مجلة رأس مال املنشأة 15 تقل مسامهة الشريك عن أالالذي سيقدمه له، ويشرتط 
ويف هذا اجملال الصناعي فان املصرف ال يشرتط على الشريك 1)املشروع( الذي سيتم تشغيله.

 أي مسامهة مالية.

بني  االتفاقتقوم على أساس كما سبق ذكره، وهي  املشاركة املتناقصة املنتهية ابلتمليك:   .4

الشركاء على أن حيل أحد الشركاء حمل الشريك اآلخر يف حصته يف امللكية، عن طريق توجيه 
رأس مال الشركة عاماً بعد عام حىت تؤول  جزء من دخل األول كقسط لشراء حصة الثاين يف

يف مثل هذه  ابالستثماريقوم املصرف اإلسالمي وامللكية ابلكامل للشريك األول يف النهاية. 

  -: 2كات عادة لتحقيق مصاحل املتعاقدين واملتمثلة يفالشر 
يف استثمار جزء من األموال املتاحة لديه استخداماً غري هنائي، مصلحة املصرف:  •

 مما حيقق له مزيداً من عناصر السيولة اليت تتسم هبا طبيعة العمل املصريف.

بدفع مبلغ  االلتزاميف وجود شريك ممول ملشروعه دون مصلحة الشريك اآلخر:  •

حمدد سنواًي بغض النظر عن جناح املشروع أو فشله، أو بدفع فوائد للبنوك الربوية 
يدر املشروع أي ربح بل رمبا قبل أن يبدأ العمل يف التأسيس والصورة األكثر  أنقبل 

شيوعاً يف الشركة املتناقصة املنتهية ابلتمليك هي تقسيم العائد بني املصرف )الشريك 
  -: 3يكه )صاحب احلصة العينية( إىل ثالثة حصصاملمول( وشر 

 حصة للمصرف كعائد حلصته من الشركة )عائد التمويل(.  .1
حصة لصاحب العقار أو املشروع كعائد حلصته من الشركة )عائد احلصة  .2

 العينية(. 

حصة لصاحب العقار أو املشروع أيضا، لكن يوجهها للمصرف لشراء  .3
 حصته ابلتدريج من الشركة.

يتم تسديد قيمة أصل التمويل املقدم من املصرف من حصة الشريك من العائد، يتم تصفية  بعد أن
املشروع، حبيث تصبح امللكية خالصة للشريك صاحب احلصة العينية، وتؤول إليه مجيع العقود واحلقوق املرتتبة 

                                                            
 .270طايل، مصطفي كمال السيد، املرجع السابق، ص  1
 .75مصرف اجلمهورية، العمل املصريف اإلسالمي صريفة املستقبل، املرجع السابق، ص  2
 املصدر نفسه، الصفحة نفسها.  3

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

81 
 

ة يف إطار اسرتاتيجيتها عليها وهذه بعض صور االستثمار ابملشاركة اليت ميكن أن تنتهجها املصارف اإلسالمي
 : 1حنو التنمية االقتصادية يف ليبيا املتمثل يف مصرف اجلمهورية على وجه اخلصوص وهي

التمويل ابملشاركة يف العقار مثل يف متويل بناء املساكن والشقق لفئة الشباب واليت تعترب  .1
 الرايضية.من أهم السلع املرغوبة، مثل متويل بناء الفنادق واملنتزهات واألندية 

التمويل ابملشاركة يف قطاع الزراعة مثل متويل املزارعني لزراعة األرض وبيع احملصول  .2
 حسب االتفاق.

التمويل ابملشاركة يف األصول اإلنتاجية املعمرة مثل متويل شراء الطائرات والسفن ومتويل  .3
 توريد اآلالت املختلفة واملخابز ومعدات الورش وغريها.

يف التصنيع مثل متويل توريد وبناء وتركيب املصانع املختلفة مثل متويل  التمويل ابملشاركة .4
 توريد املواد األولية ملصانع مواد البناء ومصانع املواد الغذائية.

 

يطلق يف كثري من األحيان اسم مصارف املشاركة على املصارف اإلسالمية  كان  وعلى وجه العموم فإنه
املصارف برياً هلذا األسلوب التمويلي املتميز الذي منحها فعالية ميزهتا عن اهتماماً ك أهنا كانت تويلابعتبار 

  2سالمية.اإلغري التقليدية 
 

 

 اثنيًا: مفهوم وأنواع وصيغ املضاربة يف متويل املشروعات الصغرية يف ليبيا.
املضاربة مشتقة من الضرب يف األرض وهو السفر للتجارة وهي يف الفقه اإلسالمي تقوم على أساس أن 

يكون الربح بينهما حبسب االتفاق، واخلسارة على  أنيكون املال من شخص والعمل من شخص آخر على 
كنه مل يقف عند واملصرف اإلسالمي يعتمد املضاربة كأسلوب من أساليب االستثمار، ول .صاحب رأس املال

منها املضاربة املنتهية ابلتمليك، وهي  :جديدة للمضاربة ااستحدث صور  وإمناالصورة الفقهية القدمية هلا، 

                                                            
 .2016-2-14، اتريخ الرفع Bank.com.ly-www.gumhouria، املوقع الرمسي ملصرف اجلمهورية 1
، بريوت، لبنان، منشورات مكتبة 1، وعبد الكرمي، كاكي، املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول، طالطاهر، قادري حممد، والبشري، جعيد  2

 .  74، ص2014حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، 
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يشارك بعمله،  وإمناتشبه املشاركة املنتهية ابلتمليك إال أن الشريك يف املضاربة ال يشارك يف رأس املال، 
 . 1وحياول شراء حصة املصرف شيئاً فشيئاً، فال خيتلف حكمها عن حكم املشاركة املنتهية ابلتمليك

 

 مفهوم مصطلح املضاربة يف الفقه والقانون: -أ
ثبتت التعامل بشركة املضاربة قبل بعثة النـيب حممد صلى هللا عليه التأصيل الشرعي للمضاربة:  .1

بعثته، فلم ينـــكر أنه صـــلى هللا عليه وسلم ســـافر مبــــال خدجية، إذًا فمشـــروعية  وسلم وبعد

 التقريرية. املضاربة اثبتة ابلســنة
واتضح حكمة مشروعيتها من حتقق املصلحة املشروعة لطريف التعاقد، فقد ال جيد رب املال 

ضارب ماال يكفيه ملمارسة خربته أو قدرته الوقت أو اخلربة الالزمة الستثمار املال وقد ال جيد امل
عنصري رأس املال والعمل تتحقق املصلحة املشروعة، هذا وجيوز تعدد  فباحتادعلى االستثمار 

 : 3وثبتت مشروعيتها ابألدلة التالية .2أرابب العمل، كما جيوز تعدد املضاربني يف مشروع واحد

 4." األرض يبتغون من فضل هللاوآخرون يضربون يف"من القرآن الكرمي قوله تعاىل:  .1
أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم فيزكيه : "من السنة النبوية ما روي عن انفع .2

وعن العالء ابن عبد الرمحن عن أبيه عن جده  5،"، ويستقرض فيهةويعطيه مضارب
  6. "أن عثمان بن عفان أعطاه ماال قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما"

 يقول ابن قدامة )وأمجع أهل العلم على جواز املضاربة يف اجلملة(. اإلمجاع .3

هي اتفاق معاقدة دفع النقد إىل من يعمل فيه على أن رحبه بينهما املضاربة اصطالحاً:  .2

التعدي  ثبت، على أن تكون اخلسارة على رأس املال فقط إال أذا االتفاقمشرتكًا حسب 
 ضاربة.)سوء األمانة( أو التقصري من جانب امل

                                                            
 .342بشري، حممد عثمان، املرجع السابق، ص  1
 .86ص  مصرف اجلمهورية، العمل املصريف اإلسالمي صريفة املستقبل، املرجع السابق،  2
 .170منصور، أبو بكر عبد هللا، املرجع السابق، ص  3
 .20املزمل: آية   4
 (.111ص/6( )ج11388احلديث يف سنن الكربى للبيهقي، كتاب القراض، رقم )  5
واحلديث يف  .170منصور، أبو بكر عبد هللا، املنهجية التجديدية لعقود التمويل واخلدمات يف املصارف اإلسالمية، مرجع سبق ذكره، ص  6

 (. 688ص/2موطأ اإلمام مالك، كتاب القراض، ابب ما جاء يف القراض، )ج
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أبهنا نوع شركة  املضاربة ( من جملة األحكام العدلية1404تعرف املادة )املضاربة قانوانً:  .3

على أن رأس املال من طرف والسعي والعمل من الطرف اآلخر، يدعي صاحب رأس املال 
 )رب املال( والعامل )مضارابً(. 

اختلف الفقهاء فيما يعترب من أركان املضاربة وفيم يعترب من شروطها، أركان املضاربة:  .4

فاحلنفية ووافقهم الشافعية يرون أن الركن الوحيد يف عقد املضاربة اإلجياب والقبول، أما 
فجعلها احلنابلة مخسة: العاقدان، والصيغة،  ،املالكية واحلنابلة فقد توسعوا يف أركان املضاربة

. وأغلب العقود اليت جتريها املصارف اإلسالمية تتوسع 1تقدير نصيب العاملواملال، والعمل، و 
 يف أركان املضاربة موافقة للحنابلة واملالكية.

 
 : أنواع املضاربة وشروطها: ب

  -:2تقسم املضاربة حبسب عدد املشاركني فيها إىل نوعني، مها

وهي املضاربة اليت تتم بني طرفني يقدم فيها الطرف األول املال  املضاربة الثنائية أو اخلاصة: ▪

 الطرف الثاين العمل، أي تكون العالقة فيها ثنائية بني العامل ورب املال فقط. ويقدم

: وهي املضاربة اليت تكون فيها العالقة متعددة، فيتعدد أرابب املضاربة اجلماعية أو املتعددة ▪

تعدد املضاربون ورب املال وأحد، وهذه املضاربة انمجة عن جواز األموال واملضارب وأحد، أو ي
 .خلط مال املضاربة، ويتعدد املضاربون وأرابب األموال

  -:3إىل نوعني، مهاوهو التقسيم السائد يف كتب الفقه وتقسم املضاربة حسب حرية املضارب يف التصرف 

يف عقدها أي شرط حيد من سلطة : وهي مضاربة مفتوحة ال يرد املضاربة العامة أو املطلقة ▪

، فلم يضع فيه قيد يتعلق يف العمل سواء من حيث نوعيته أو مكانة أو مع من يتعامل املضارب
 .4بزمان أو مكان أو تصرف

                                                            
 41-40م، ص 2006، األوىلاخلويطر، عبد هللا بن محد، املضاربة يف الشريعة اإلسالمية، الرايض: دار كنوز إشبيليا، الطبعة  1
 الوادي، حممود حسني، ومسحان، حسني حممد، املصارف اإلسالمية )األسس النظرية والتطبيقات العملية(، عمان، األردن، دار املسرية للنشر،  2

 .96، ص  2012، 4ط
 .4،  ص2013الشريف، اهلامشي عبد اجمليد، مشروع الصريفة اإلسالمية )وحدة املضاربة(، طرابلس، ليبيا، مصرف اجلمهورية،  3
 43ص  اخلويطر، عبد هللا بن محد، املضاربة يف الشريعة اإلسالمية، 4
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 أال: وهي اليت قيدت بزمان أو مكان أو بنوع من املتاع أو السلع، أو املضاربة اخلاصة أو املقيدة ▪

أو أبي شروط يراها رب املال لتقييد املضارب طاملا كان  يبيع أو يشرتي إال من شخص معني
واملضاربة املقيدة هي السائدة يف املصارف اإلسالمية، ألهنا أكثر انضباطا . 1ذلك يف إطار الشرع

من املضاربة املطلقة، وتتيح للمصارف متابعة استثمار أمواهلا ابلوجه السليم، وال يكفي يف 

طرفيها )رب املال واملضارب( وإمنا جيب فوق ذلك توافر شروط املضاربة أن يتم االتفاق بني 
 معينة لتكون صحيحة منتجة ألاثرها.

 تطبيقات معاصرة للمضاربة

ظهرت أنواع جديدة للمضاربة من خالل تطبيق املصارف اإلسالمية لعقد املضاربة، ومن هذه األنواع املضاربة 
وسندات املضاربة، وسأتناول هذه األنواع يف شكل موجز املشرتكة، واملضاربة املنتهية ابلتمليك، وصكوك 
 ألن حبثي هذا ليس حبثا فقهيا: ، متجاوزا اخلالف الفقهييعرف ابلنوع وصورة تطبيقه ابملصارف اإلسالمية

: وهي "صيغة تعاقدية مطورة للمضاربة الفردية أو الثنائية، وهي تقوم بعرض املضاربة املشرتكة ▪

اب األموال استثمار مدخراهتم هلم، كما يعرض املصرف على أصحاب املصرف اإلسالمي على أصح

املشروعات االستثمارية استثمار تلك األموال يف مشروعاهتم، على أن توزع األرابح حسب االتفاق 
 . 2بني األطراف الثالثة، وتقع اخلسارة على صاحب املال"

إىل املصرف اإلسالمي  وصورة هذه املضاربة أن يتقدم أصحاب رؤوس األموال مبدخراهتم
الستثمارها هلم، ومن مث يقوم املصرف بدراسة الفرص املتاحة لالستثمار وخيتار منها ما يراه مناسبا 
فيقدم متويال للمستثمرين، وهنا فإن املصرف يعترب وكيال عن أصحاب رؤوس األموال ويعقد شركة 

طراف الثالثة: أصحاب رؤوس األموال، مضاربة بينه وبني املستثمرين، على أن توزع األرابح على األ
 .3املصرف، واملضارب وهو املستثمر

: وهي "أن يتكفل املصرف بتغطية كامل رأس املال املطلوب لتمويل املضاربة املنتهية ابلتمليك ▪

مشروع معني، ويقدم الشريك العمل، والربح بينهما، مع وعد من املصرف بتمليك املشروع للمشارك 

                                                            
 43املرجع السابق، ص  1
 342، ص شبري، حممد عثمان، املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي 2
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، وختتلف هذه الصيغة عن املشاركة املتناقصة السابق ذكرها أبن املشارك 1املتناقصة"بطريقة املشاركة 
خبالف املشاركة، فهو يشارك فقط جبهده  نسبة من رأس املال يف هذا العقد ال يقدم أية)العميل( 

وعمله فقط فهو مضارب، ويتحمل اخلسارة املصرف ابعتباره صاحب املال فيما خيسر املضارب 

هده، وتقسم األرابح بينهما مع وعد من صاحب املال وهو املصرف بتمليك املشروع هنا بدل ج
. وقد تكون أوضح صور هذه العقد يف عقود أصحاب املهن اليت للمضارب إذا قام بتسديد قيمته

 حتتاج إىل آالت وجتهيزات خاصة.
جتزئة رأس مال  سندات أو صكوك املقارضة )املضاربة( وعرفت أبهنا "أداة استثمارية تقوم على ▪

القراض )املضاربة( إبصدار صكوك ملكية براس مال املضاربة على أساس وحدا متساوية القيمة 

ومسجلة أبمساء أصحاهبا ابعتبارهم ميلكون حصصا شائعة يف راس مال املضاربة وما يتحول إليه 
على املصرف وصاحبه . والفرق بينها وبني األسهم أبن السند يعترب دينا 2بنسبة ملكية كل واحد فيه"

 .3دائنا بينما السهم هو حصة من راس املال وصاحبه يعترب شريكا
وقد طال اخلالف بني الفقهاء املعاصرين يف احلكم على هذا النوع من العقود فمنهم من 

يعتربه حمرما ابعتبار السندات قرض ربوي حيصل مالكه على الربح وتضمن له اجلهة املصدرة أو 
مال السندات، ويف املقابل منهم من يعتربه من عقود املضاربة وأن ضمان احلكومة  احلكومة ضما رأس

. وقد بدأت العديد من املصارف اإلسالمية أو اجلهة املصدرة لقيمة السندات يعترب من قبل الكفالة
 .4إصدار سندات املقارضة ابعتبارها الطريق األمثل لتمويل املشروعات الكبرية واملتوسطة

 املضاربة:شروط عقد 
من ضمن  شروط العمل ابملضاربة أن يكون رأس املال من النقود اليت يتعامل هبا فعال من ذهب أو فضة أو 
أموال رائجة، فرأس املال يف املضاربة كرؤوس األموال يف كل الشركات، والبد أن يسلم رب املال مال املضاربة 

 –القبول  – اإلجيابن املضاربة واليت تتمثل يف )يتمكن من التصرف، مع ضرورة توفر أركا إىل العامل حىت

                                                            
منوذجا، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة  األردين، نور الدين عبد الكرمي، املشاركة املتناقصة وتطبيقاهتا املعاصرة: البنك اإلسالمي الكواملة 1

 41م، ص 2006اإلسالمية العاملية مباليزاي، مايو 

 2161ص  3جملة جممع الفقه اإلسالمي جبدة، الدورة الرابعة، العدد الرابع، ج  2
 213، ص حممد عثمان، املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي شبري، 3
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الربح(، والقاعدة هي أن كل شرط يوجب قطع الشركة يف الربح أو  –رأس املال  –العميل  –رب العمل 
يوجب جهالة فيه، فانه يفسد املضاربة، وال نصيب للمضارب إال من الربح فقط، فلو شرط له شيئاً من رأس 

دت املضاربة واملضارب أمني على رأس املال، فهو يف يده كالوديعة، ومن وجهة املال أو منه ومن الربح فس

لعمل اتصرفه فيه وكيل عن رب املال، وإن رحبت املضاربة كان شريكا لرب املال يف الربح، وتتمثل شروط 
 1ابملضاربة يف:

الشروط  جيوز للمضارب أن خيالف فالخيالفه  يشرتط يف العمل أن يكون مطابقاً للعقد وال .1
 الواردة ابلعقد.

 الفرتة الزمنية الالزمة للعمل. جيب حتديد .2

 ال جيوز للمضارب استخدام املال يف أي وجه إال إبذن رب املال. .3
 يشرتط يف املتعاقدين أهلية التوكيل والوكالة. .4
 -يشرتط يف رأس املال أن يكون:  .5

 البعض العروض. وأجازمن النقود احلاضرة اليت يتعامل هبا  −

 مال املضاربة إىل املضارب حىت ميكنه التصرف فيه.تسليم  −

 أن يكون رأس املال معلوم منعا للمنازعة. −

 أن يكون عيناً حاضراً ال ديناً. −
 -يشرتط يف الربح شرطان:   .6

أن يكون معلوم القدر مبعين حتديد نسبة تقسيم الربح بعد حتققه وجهالة ذلك  −

 توجب فساد العقد.

 جزء معلوم وشائع من الربح.أن يكون حصة كل من الشريكني  −
وال يلزم املضارب ابخلسارة ألنه خسر عمله، وميكن للمصرف اإلسالمي لالستثمار الزراعي التعامل 

 –بصفته مضارب  –بصيغة املضاربة عن طريق دفع مبلغ من املال بصفته رب املال إىل اتجر له خربة ليتجر 

                                                            
م، 2005، 1داود، حسن يوسف، ويوسف كمال حممد، املصرف اإلسالمي لالستثمار الزراعي، منوذج مقرتح، القاهرة، مصر، دار الفكر، ط  1
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 يكون)احملاصيل الزراعية، الفواكه، اخلضروات، البذور( على أن هبذا املال يف التجارة اليت هبا خربة مثل جتارب 
 بينهما حسب النسب املتفق عليها. الربح

 

 الفرق بني املضاربة واملشاركة
 1:اآليتالبد هنا من توضيح الفرق اجلوهري ما بني املشاركة واملضاربة يف 

يف املضاربة فال اختالط  أمايف املشاركة يتم فيها خلط رؤوس أموال الشركاء مع بعضها البعض،  .1
 حد يقابله جهد وعمل املضارب.الألموال مع بعضها ألنه ال يوجد فيها إال رأس مال و 

إذا حصلت خسارة يف املشاركة فإهنا تكون حسب حصة كل منهما يف رأس املال، بينما يف  .2
 املضاربة يتحمل رب املال اخلسارة وحده، مقابل خسارة جهد وعمل املضارب.

 إالالعمل يف املشاركة من حق كل شريك، عمل فيها أم مل يعمل، وان كان ال حيصل العمل  إن .3
مبوافقة الشريك اآلخر، أما يف املضاربة فان العمل فيها من حق املضارب فقط وال حق لرب 

 املال فيه.

من  ال حيق لرب املال التدخل يف شؤون املضارب يف املضاربة، بينما حيق للشريك املساهم جبزء .4
 رأس املال أن يتدخل يف شؤون الشريك اآلخر.

إن التعرف يف الشركة يكون كاماًل لكل شريك، ابألصالة عن نفسه، وابلنيابة عن غريه، أما يف  .5
 املضاربة فالتعرف الكلي يكون فيها للعامل املضارب فقط.

 

 -: دور املضاربة يف متويل املشروعات الصغرية يف ليبيا: ج

دم صاحب رأس املال ما لديه يقالتقليدية التجارية قصرية األمد من انحية، إذ  األنشطةطبقت املضاربة على 

من أموال فائضة إىل املنظم، وذلك لغرض استثمارها يف نشاط اقتصادي معني لكي حيقق له عائدًا رحبياً، 
ثناء فرتة قيام وعمل املشروع على أن حبيث يكون املقرض هو املالك الوحيد للمشروع، واملقرتض هو املدير إ

 بني املقرض واملقرتض. األرابحتقسم 

                                                            
 .173عريقات، حريب حممد، وعقيل، سعيد مجعة، املرجع السابق، ص   1
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صيغة املضاربة تعد من أهم الصيغ التمويلية اإلسالمية حيث يلتقي فيها أصحاب األموال مع أصحاب  
لتجارة العمل للقيام مبشاريع خمتلفة سواء صناعية أو زراعية أو جتارية وحىت اخلدمية منها ومل تعد تقتصر على ا

فقط كما كان احلال سابقا، كما أهنا تستخدم يف خمتلف اآلجال القصرية واملتوسطة وطويلة األجل، هذا 

العديد من املشروعات خاصة الصغرية واملتوسطة منها فهي  إقبالالتنويع الذي توفره هذه الصيغة جعلها حمطة 
 -:1متكن من

هذه الصيغة تتناسب متاماً مع احلرفيني الصغار، ومع هؤالء األفراد  متويل رأس املال: إن .1

الذين ميلكون اخلربة والقدرة والرغبة يف العمل، وال تتوفر لديهم املوارد املالية الكافية للقيام 
بذلك كما تتناسب أيضا مع تطلعات وأفكار اخلرباء والعلماء من أصحاب الكفاءات، 

لمشروعات الصغرية واملتوسطة اليت تعاين من نقصه وصعوبة كما توفر التمويل الالزم ل

تعمل  حصوهلا عليه من املصارف التقليدية من خالل خمتلف مراحل حياهتا فهذه الصيغة
 على إنشاء املشروعات الصغرية واملتوسطة بتوفري األموال.

دقيقة إن التمويل ابملضاربة ال مينح للمضارب إال بعد دراسة  دراسة دقيقة للمشروع: .2

لطالب التمويل واملشروع من كل النواحي حىت تتبني كفاءة العميل من جهة وجدوى 
 األحكاماملشروع ورحبيته من جهة أخرى وابلتايل اختيار املشروع األكفأ والذي يتوافق مع 

الشرعية وقادر على حتقيق األرابح، هذه الدراسة قد ال يستطيع صاحب املشروع الصغري 

 .القيام هبا لوحده

إن عائد املضارب وصاحب رأس املال يف عملية التمويل ابملضاربة هو  ترشيد التكاليف: .3

نسبة حمدودة من الربح أما يف حالة اخلسارة فيتحملها صاحب رأس املال وحده مامل يثبت 
هنا ما يدفع ابملضارب  وجهدهتقصري املضارب يف ذلك، يف حني املضارب خيسر عمله 

ختفيضها إىل أدين حد ممكن حىت يتمكن من حتقيق أكرب  حماوالإىل ترشيد التكاليف 
 ربح. 

 
  

                                                            
 .2011-4-12، اتريخ الرفع  coursenligne\setif.dz–cte. univالقري، حممد علي، موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي،  1
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 املطلب الثاين: املراحبة واإلجارة ابملصارف اإلسالمية يف ليبيا
تنتهج املصارف عملييت املراحبة واإلجارة كصيغ للتمويل الذي تعترب األكثر استخداماً يف املصارف اإلسالمية، 

ا وأوجه االختالف ما وأركاهنموشروطه اإلجارةو ومشروعية املراحبة  تناول مفهومحيــث يف هذا املبـــحث مت 
 .واإلجارةواالتفاق بني املشاركة 

 

 أواًل: املراحبة املصرفية ابملصارف اإلسالمية يف ليبيا: 
 

 -مفهوم املراحبة املصرفية ودليل مشروعيتها:  -أ
حدة من صيغ التمويل األكثر استعمااًل يف العمل املصريف اإلسالمي، وهبذه الصيغة اتعد املراحبة املصرفية و 

السيارات، والعقارات، و يستطيع املصرف أن ميول ما حيتاجه العمالء من سلع استهالكية وبضائع كاألاثث، 
ق هذه الصيغة واملعدات، ومواد البناء، فضاًل عن أسهم الشركات اليت جيوز التعامل فيها، والغالب يف تطبي

، واملراحبة يف اللغة تعين مفاعلة من 1التمويلية أن تكون املراحبة مقرتنة بوعد ابلشراء من العميل للمصرف
الربح، والربح والزايدة والنماء يف التجارة أو الزايدة على رأس املال، وتعرف املراحبة يف االصطالح أبهنا البيع  

 . 2مبثل ما قامت على البائع وزايدة ربح
واملراحبة هي عقد يشري إىل بيع وشراء الصفقة لتمويل أحد األصول حيث أن التكلفة وهامش الربح يتم 
تعريفها واالتفاق عليها من قبل مجيع األطراف املعنية، يتم تسوية الشراء وميكن إما على أساس مبلغ مقطوع 

  3األجل أو على أساس الدفعة، واليت سيتم حتديدها يف االتفاق.
 -:4ويتخذ بيع املراحبة شكلني

إما أن يكون بني الطرفني أحدمها لديه السلعة ويرغب يف بيعها لآلخر بثمن أجل أكثر  •
 من الثمن العاجل.

  -:5، همةوإما أن يكون بني أطراف ثالث •

                                                            
 .302أبو غدة، عبد الستار، املرجع السابق، ص  1
، 13م، ص 1999، 1راحبة يف ضوء الفقه اإلسالمي، القاهرة، مصر، دار النشر للجامعات، طفياض، عطية، التطبيقات املصرفية لبيع امل 2

27 . 
 .4، ص2016عدانن، حسن، دورة تدريبية: املقدمة عن الصكوك، ماليزاي، اجلامعة اإلسالمية العاملية،  3
 .41مصرف اجلمهورية، العمل املصريف اإلسالمي صريفة املستقبل، املرجع السابق، ص  4
 املصدر نفسه، الصفحة نفسها. 5
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 األمر ابلشراء وهو املشرتي الثاين الذي يرغب يف شراء السلعة.الطرف األول: 

 .لشراء وهو املشرتي األولاملأمور ابالطرف الثاين: 
 البائع األول وهو مالك السلعة الذي يريد بيعها. الطرف الثالث:

بيع املراحبة نفسه، وهو  –ويالحظ أن هذا الشكل من بيع املراحبة ينطوي على وعد ابلشراء 
 الشكل الذي جتريه املصارف اإلسالمية.

 

، ففي كتاب هللا قوله واإلمجاعفبيع املراحبة مشروع ابلكتاب، والسنة،  :وخبصوص مشروعية بيع املراحبة

وسئل النيب صلي هللا عليه وسلم أي الكسب أطيب؟ فقال: )عمل  1تعاىل: )وأحل هللا البيع وحرم الراب(.
 3ء(.وقوله صلي هللا عليه وسلم: )التاجر الصدوق مع النبيني والصديقني والشهدا2الرجل بيده وكل بيع مربور( 

( من قانون 2ر على التاجر احتكار السلع كما نصت الفقرة الثانية من املادة )ظأما املشرع اللييب فقد ح
شخص  أير على ظوهتريب السلع التموينية على أنه حي إخفاءيف شأن مكافحة  1973( لسنة 32رقم )

أو  ،األسعارالتداول بقصد التأثري يف  عنأو حجبها  إخفائها  :(1يتاجر يف السلع املشار إليها يف املادة )
املقرر للسعر أو الربح، ويعاقب املخالف حلكم هذه املادة ابحلبس مدة  األقصىبيعها بسعر يزيد على احلد 

ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالثة سنوات وبغرامة ال تقل عن مخسمائة دينار وال تزيد على ألفي دينار أو 

وحتكم احملكمة فضال عن ذلك بغلق احملل ملدة ال تقل عن شهر وال تزيد على أبحدي هاتني العقوبتني ، 
 4( منه.5ثالثة أشهر كما وردت يف املادة )

  

                                                            
 .274البقرة:  1
( 10178احلديث يف سنن الكربى للبيهقي، كتاب البيوع، ابب إابحة التجارة قال هللا جل ثناؤه ال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل، رقم)  2

 . وقال هذا هو احملفوظ مرسال.(263ص/5)ج
. 7رحيان، بكر، سلسلة صيغ التمويل واالستثمار يف املصارف اإلسالمية، )بيع املراحبة لآلمر ابلشراء(، طرابلس، ليبيا، مصرف اجلمهورية، ص 3

( قال أبو عيسى هذا 515ص/3( )ج1209واحلديث يف سنن الرتمذي، البيوع، التجار وتسمية النيب صلى هللا عليه وسلم إايهم، رقم )
 (.266ص/5( )ج10196حديث حسن ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث الثوري عن أيب محزة، والبيهقي يف سننه الكربى رقم )

ر إمساعيل، مشسية بنت حممد، الربح يف الفقه اإلسالمي ضوابطه وحتديده يف املؤسسات املالية املعاصرة )دراسة مقارنة(، عمان، األردن، دا 4
 .168، 167م، ص  2000، 1النفائس للنشر، ط
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  -:1اآليتوتتميز املراحبة مبجموعة من اخلصائص متيزها عن غريها من الصيغ تتمثل يف 

أقرته الشريعة وجتنب اهلدف من توظيف املراحبة هو مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة الذي  .1
 التعامل ابلراب )الفائدة(.

 تشجيع املصارف مبراقبة قواعد شريعة اجملتمع يف معامالهتا.  .2

 توفري أنظمة استثمارية جديدة للعمل ابملصارف. .3

 معامالت النظام للرقابة املالية والشرعية. إخضاع .4

 تليب متطلبات كافة طبقات اجملتمع. .5

 التجارة اخلارجية والداخلية. التعامل مع كافة السلع وممارسة .6

 املراحبة ختتلف عن الفوائد الحتمال اخلسارة للمصرف والزبون. .7

احلرص على التعامل مع أصحاب املهن الصغرية واحلرف الفردية وصغار التجار وهي  .8
رسالة حتقق املشاركة يف النشاط االقتصادي وتساهم يف ألف عاليات االجتماعية 

 والسياسية والدينية.
 

 اع املراحبة وجماالت التمويل للمشروعات الصغرية:أنو  -ب
 أنواع املراحبة: -1

املراحبة البسيطة: وهي عقد بني طرفني فقط أحدمها لديه سلعة ويرغب يف بيعها لآلخر  •
وهذا النوع من العقود وجد يف الرتاث الفقهي اإلسالمي  2بثمنها مع زايدة ربح معلوم.

 ويكاد يكون هناك إمجاع على جوازه، فالعالقة يف هذا العقد بني طرفني البائع واملشرتي.

( وهي الصيغة املستخدمة يف املصارف اإلسالمي مر ابلشراءاملراحبة لآل (املراحبة املركبة •
   3 وتتكون بني أطراف ثالثة:أو املراحبة املصرفية،  ويطلق عليها لفظ املراحبة

 مر ابلشراء وهو املشرتي الثاين الذي يرغب يف شراء السلع.: اآلالطرف األول

 : املأمور ابلشراء وهو املشرتي األول )املصرف اإلسالمي(.الطرف الثاين

                                                            
 .5مصرف اجلمهورية، العمل املصريف اإلسالمي صريفة املستقبل، املرجع السابق، ص  1
 .43ألمباش، جنيب احممد، املرجع السابق، ص  2
 .181ق، ص بعريقات، حريب حممد، وعقل، سعيد مجعة، املرجع السا 3
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 : البائع األول وهو مالك السلعة الذي يريد بيعها.الطرف الثالث

ولذلك مسيت  بيع املراحبة نفسهو ن هذا الشكل من بيع املراحبة ينطوي على: وعد ابلشراء ويالحظ أ
ابملراحبة املركبة: وعد من الشراء من العميل، ووعد من املصرف للبيع بطريق املراحبة، مع بيع السلعة املتعاقد 

 .1عليها مع إمتام العقد

ولكن مثل هذا األمر غري متاح للمصرف لتعدد  فاألصل يف البيع أن تكون السلعة حاضرة لدى البائع،
السلع وأنواعها، لذلك فإن املصرف ال يشرتي السلعة إال إذا أمره العميل بذلك، وحىت ال يتعرض املصرف 
إىل خماطر عالية إن تراجع العميل عن شراء السلعة، مت إدخال قضية لزوم الوعد حىت ال يتحمل املصرف 

 :واجلدول التايل يوضح الفرق بني املراحبة البسيطة واملراحبة املركبة. 2العميل بوعدهاخلسارة املرتتبة على وفاء 
 (6اجلدول رقم )

 مقارنة بني املراحبة البسيطة واملراحبة املركبة

 املراحبة املركبة املراحبة البسيطة 

 اإلسالميةمستحدثة ظهرت بظهور املصارف  القدامى الفقهاءقدمية معروفة عند  الزمن / العقد
 ثالثة أطراف طرفان األطراف

التاجر يشرتي السلعة، ويقتنيها دون أن  وجود السلعة
 يعلم ميت بيعها

املصرف ال يقتين السلعة، ولكن يشرتيها بناء على رغبة 
 املتعامل

ال تتضمن وعدا ابلشراء، ألن السلعة  الوعد
 موجودة

رغبة تتضمن وعدا ابلشراء فاملصرف يشرتيها بناء على 
 املتعامل

 املتاجرة / التمويل املتاجرة اهلدف
 مؤجل / مقسط حااًل )وقد يكون مؤجاًل( القبض

 انجتة عن الفكرة اليت ميتلكها املصرف وفرتة السداد انجتة عن خماطر االقتناء املخاطرة
 .248، ص2008املصدر: العجلوين، حممد حممود، املصارف اإلسالمية، 

الصادر من اآلمر  املركبة اليت تعتمدها املصارف اإلسالمية على مسألة إلزامية الوعدوترتبط املراحبة 
احلكم على هذا النوع من البيع، واملصارف ابلشراء، وهلذه املسالة يعود اخلالف بني الفقهاء املعاصرين يف 

إبلزام الوفاء ابلوعد  اإلسالمية أخذت برأي من يقول إبلزامية الوعد لطريف العقد معتمدا على قول املالكية
 .3فيما كان له سبب

                                                            
 .841آلمر ابلشراء يف املصارف اإلسالمية، جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي جبدة، العدد اخلامس، ص املصري، رفيق يونس، بيع املراحبة ا 1
 342ص  12الدبيان، املعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي أصالة ومعاصرة، ج  2
 69ص  الزحيلي، وهبة، املعامالت املالية املعاصرة، 3
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  :جماالت التمويل املشروعات عن طريق املراحبة -2
إن هذه الصيغة قد سدت احتياجات التجار والصناع الذين ال يرغبون يف الدخول مع املصارف يف 

لقطاعات املشاركة بكل ما تستلزمه كافة احتياجات املتعاملني مع قطاع املصارف اإلسالمية، وفيما يلي ا
 1اليت ميــكن أن تستفيد من بيع املراحبة لألمر ابلشراء وهي:

 قطاع األفراد: عن طريق شراء السيارات أو األجهزة الكهرابئية واألاثث املنزيل. .1

 القطاع احلريف: عن طريق شراء اآلالت واملعدات الالزمة وخاصة للمشروعات الصغرية. .2

 ل املعدات الطبية لألطباء.القطاع املهين: عن طريق شراء األجهزة مث .3

 القطاع التجاري: عن طريق شراء البضائع سواء من الداخل أو اخلارج. .4

 القطاع الزراعي: عن طريق شراء اآلالت الزراعية احلديثة. .5

 القطاع الصناعي: عن طريق شراء املواد اخلام وشراء املعدات الصناعية. .6

 عن طريق شراء املواد اخلام وشراء معدات البناء. اإلنشائيالقطاع  .7
 

 -اثنيًا: اإلجارة يف املصارف اإلسالمية يف ليبيا: 
 يصعب على الباحث أن يقدم تعريفاً حمدداً لإلجارة مثله مثل املصطلحات األخرى، حيث ال يوجد تعريفاً 

 حمدداً خاصاً به، إال أنين سأحاول أن أعطي تعريفاً لتقريب املفهوم من حيث االصطالح والتأصيل الشرعي. 

 مفهوم اإلجارة وأتصيلها الشرعي: -أ
: أجر أبجر، وهي ما أعطيت من أجر يف عمل، وأيضا: اسم ملا يعطى من كراء ملن قام اإلجارة لغة

أجرة وإجارة، وأجره آجره إذا أاثبه على عمله، وال يقال إال يف بعمل ما جزاء له على عمله، فيقال له أجر و 

 2، واألجرة يف الثواب الدنيوي.األخرويالنفع دون الضر، ويغلب األجر يف الثواب 

 3: متليك أو بيع منفعة بعوض معلوم.اصطالحاً  اإلجارة
 

                                                            
 .75 افحيج، محزة ميالد أمحد، املرجع السابق، ص  1
 .233، ص1، فقه املعامالت املالية املعاصرة، دمشق، سوراي، ط2012د. الشيخ بسام األمحد،  2
 .196عريقات، حريب حممد، وعقيل، سعيد مجعة، املرجع السابق، ص   3
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واإلجارة تعين متليك املنفعة بعوض، واملستأجر ميلك هبا املنفعة املنصوص عليها يف العقد، وال ميلك ما 
، فمن استأجر أرضاً لزراعتها ال ميلك البناء عليها، وله أن ميلك املنفعة لغريه بعوض أو بغري عوض، خيالفها

 1بشرط أن تكون املنفعة مما ال خيتلف ابختالف املنتفع.

َا اَي أََبِت اْسَتْأِجْره  ۖ ِإن  َخرْيَ َمِن  :قال تعاىل القرآن الكرمييف اإلجارة الشرعي: أتصيل  ﴿قَاَلْت ِإْحَدامه 

﴿َفِإْن  :وقال تعاىل 3﴿قَاَل َلْو ِشْئَت اَلخت َْذَت َعَلْيِه َأْجرًا﴾، :وأيضاً يف قوله تعاىل 2اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِمني ﴾،
أما يف السنة فعن رسول هللا صلي هللا عليه وسلم قال )من أستأجر أجريا  4ك ْم َفآت وه ن  أ ج وَره ن ﴾.أَْرَضْعَن لَ 

أما يف اإلمجاع فقد  6وقوله صلي هللا عليه وسلم: )أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه(، ،5أجره( هفليعط
دلة املتواترة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة ، اعتمادا على األوإابحتهاعلى مشروعية اإلجارة  الفقهاءأمجع 

 7الكرام.

  8يف املنفعة املعقود على أتجريها ما يلي: ولإلجارة شروط وأركان، فأما عن شروطها، فيشرتط
 أن تكون املنفعة مباحة شرعاً. .1

 أن تكون معلومة عند التعاقد لتحقيق انتفاء اجلهالة املفضية إىل نزاع. .2

على عني مرهونة أو عني ال يستطاع  اإلجارةأن تكون املنفعة مقدورة التسليم، فال تقع  .3
 تسليمها.

 أال تكون املنفعة معيبة بشكل خيل ابالنتفاع أو مينعه. .4
 

                                                            
 إمساعيل، فائزة، النظرايت الفقهية األساسية يف مباين أحكام املعامالت، جامعة ماليو، ماليزاي، أكادميية الدراسات اإلسالمية، د.ت، ص 1

42. 
 .26القصص:   2
 .76الكهف:  3
 .5الطالق:  4
هناك ألفاظ أخرى للحديث اختلف عنه ك )فليسم له إجارته، فليعلمه أجره، فليبني له أجره( أخرجها كل من ابن أيب شيبة وعبد الرزاق يف  5

( 21110مصنفهما، أما مصنف ابن أيب شيبة فأخرجها يف كتاب البيوع واألقضية، ابب من كره أن يستعمل األجري حىت يبني له أجره، رقم)
( 15024ومصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، ابب الرجل يقول بع هذا بكذا فما زاد فلك وكيف إن ابعه بدين؟ رقم )( 366ص/4)ج
 (.  235ص/8)ج

 ( وقال األلباين: صحيح اإلسناد.817ص/2( )ج2443حديث عبد هللا بن عمر يف سنن ابن ماجه، كتاب الرهون، ابب أجر األجراء، رقم) 6
 .62مي أمحد، املرجع السابق، صأرشيد، حممود عبد الكر  7
 .196عريقات، حريب حممد، وعقيل، سعيد مجعة، املرجع السابق، ص   8
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  1 -: أما عن أركاهنا فلها األركان التالية
 : واملعترب فيهما العقل، والبلوغ كسائر التصرفات.العاقدان .1

 : أكريتك هذه الدار، أو أجرتك مدة كذا وكذا فيقول قبلت.كأن يقول  الصيغة: .2

: أن يكون األجر قابل للتحديد، حبيث ال يؤدي يف املستقبل إىل نزاع بني الطرفني ألجرا .3

 لكونه قابال للتحديد يصبح كاملعلوم.

أمجع الفقهاء على أال يكون العقد على حمرم، أو واجب وأن تكون املنفعة متقومة، وأن  .4
 مقدوراً على تسليمها وإن مل تكن كذلك فال جيوز األجرة.يكون 

 

 -أشكال التمويل ابإلجارة يف املصارف اإلسالمية:  -ب
 2-يوجد شكالن للتمويل بصيغ اإلجارة مما تعتمده املصارف اإلسالمية ومها: 

ويعترب هذا التأجري من أعمال الوسائل املالية، حيث يقوم املؤجر التأجري التمويلي:  .1

بتمويل )شراء( األصول اليت حيتاجها املستأجر وأيجرها له على مدي فرتة التعاقد، وحيصل 
كايف خالل هذه الفرتة، يشمل هامش ربح مناسب من خالل سلسلة   إجياراملؤجر على 

وليس املقصود  .ةد عن مثن شراء األصول املقتنااملدفوعات اليت يدفعها املستأجر واليت تزي
 من طريف العقد عقد اإلجارة حبد ذاته وإمنا هو سبيل للحصول على متويل مصريف شرعي

لشراء مصانع أو آالت أو معدات، ومبا أن املصارف اإلسالمية هي يف األساس ال تقدم 
مترير للتمويل من  أصلهقروضا فإهنا تتجه إىل التمويل االستثماري. فهذا العقد هو يف 

 خالل عقد اإلجارة وحيتفظ املصرف ابمللكية لضمان خماطر التمويل.
وهذا النوع من التأجري يقوم املصرف اإلسالمي على أتجري األصول  التأجري التشغيلي: .2

للقيام بعمل حمدد مث يسرتد األصل لتأجريه مرة أخرى لشخص آخر حيث  للمستأجر منه
أقصر من عمر األصل، أي أن مبلغ اإلجيار ال يكفي السرتداد  أن فرتة التأجري تكون

                                                            
 .278طايل، مصطفي كمال السيد، املرجع السابق، ص   1
تحدة األمريكية، شابرة، حممد عمر، حنو نظام نقدي عادل، دراسة للنقود واملصارف والسياسة النقدية يف ضوء اإلسالم، فريجينيا، الوالايت امل 2

 .225م، ص 1992، 3املعهد العايل للفكر اإلسالمي، ط
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، واإلصالحات، ويتحمل املؤجر )املصرف اإلسالمي( كافة أعمال الصيانة األصلتكلفة 
ووفقا هلذا الشكل حيق للمستأجر فسخ العقد وإلغاءه قبل هناية عقد التأجري، إال أنه 

والتأجري  يف هناية مدة العقد. ليس للمستأجر وفقا هلذا الشكل فرصة لتملك األصل

التشغيلي خيتلف عن التأجري التمويلي من انحيتني األويل، أنه قابل لإللغاء ويكون ملدة 
أقصر من التأجري التمويلي، والثانية أن املصرف يكون مسؤوال عمليا عن مجيع نفقات 

 امللكية.

إىل شخص معني مدة أن يقوم املصرف بتأجري عني "وهي اإلجارة املنتهية ابلتمليك،  .3

املدة ودفع  انتهاءمعينة أبجرة معلومة قد تزيد عن أجرة املثل، على أن ميلكه إايها بعد 
، ونالحظ هنا أبن هناك عقد إجارة بني املصرف 1"األجرة بعقد جديد أقساطمجيع 

 والعميل ووعد من قبل املصرف بنقل ملكية العني إىل العميل ابنتهاء عقد اإلجارة. 
 

 هناك تشابه بني املشاركة واإلجارة املنتهيتني ابلتمليك، فتتفق املشاركة املنتهية ابلتمليك هنا أن ونالحظ
  2يف بعض النقاط أمهها ما يلي:

أن الغاية منهما واحدة، وهي متلك املستأجر أو الشريك لشي ال يستطيع متلكه من بداية  .1

املشاركة هو الذي ميتلك الشي األمر، وغالبا ما يكون املستأجر أو شريك املصرف يف 
 املؤجر أو املشارك عليه يف بداية األمر.

أن املشاركة املنتهية ابلتمليك قد يؤجر املصرف أو الشركة حصته للعميل، فيجتمع يف  .2
املنتهية ابلتمليك املصرف، ال  اإلجارةالعقد مشاركة وإجارة، وقد يشارك املستأجر يف 

سيما يف تلك العقود اليت تتيح للمستأجر أن يشرتي أسهم معينة كل فرتة زمنية، فيصبح 

 شريكا يف جزء، ومستأجرا جلزء آخر.
 

 : 3أما االختالف بينهما فيتمثل فيما يلي

                                                            
 322ص  شبري، حممد عثمان، املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي، 1

اإلسالمية، أكادميية مؤمتر اخلدمات املالية طرابلس، ليبيا،  الصغري، عادل سامل حممد، أشكال التمويل ابملشاركة اليت جتريها املصارف اإلسالمية، 2
 .25 – 24، ص 2008الدراسات العليا، 

 املصدر نفسه، الصفحة نفسها.  3
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، مويلاحلصول على التيف أغلب صورها إجارة صورية تسرت اجلوهر املتمثل يف  اإلجارةأن  .1
خبالف الشركة يف املشاركة فهي شركة حقيقية، واملستأجر يتحمل عبأ اثبتا يف الصيانة 

 والتأمني، وهو غري مالك، أما الشريك فهو ميلك سهماً حمددا يف املشاركة.

أن املستأجر يف اإلجارة املنتهية ابلتمليك ينفرد ابلعمل واإلدارة، خبالف الشريك يف  .2
 هبذا كله، بل جيب عليه الرجوع إىل الشريك. املشاركة فإنه ال ينفرد

أن املؤجر واملستأجر إذا أراد كالمها البيع وأخفي كل منهما هذه النية حتت ستار  .3
خاصة، خبالف املشاركة فان كل واحد من الشريكني فيها  اإلجارة، لتحقيق مصاحل

 يريد املشاركة من البداية، وعلى كل منهما أن يتحمل ما عليه يف هذه الشركة. 
 

 املطلب الثالث: االستصناع والسلم مبصرف اجلمهورية يف ليبيا
واملمول على السواء، تعمل املصارف اإلسالمية على اعتماد صيغة متويل نقدي وغري نقدي مناسبة للمشروع 

وقد أتخذ شكل استصناع وهو صنع شيء ما على صيغة معينة بثمن معلوم، أو بشكل السلم وهو أحد 
أشكال البيوع الشرعية، وكذلك ابملزارعة واملساقاة، حيث يتم فيها اقتسام احملصول بني املصرف ومنفذ العقد، 

 هذا ما سأتطرق إليه بشيء من التفصيل يف هذا املطلب.
 

 -أوال: االستصناع مبصرف اجلمهورية يف ليبيا: 
 املطلوب صنعه بدقة الشيءيعترب االستصناع هو صنع شيء ما على صيغة معينة بثمن معلوم، وجيب وصف 

وحتديد مقاساته ومادته اخلام، وهو صيغة متويل نقدي وغري نقدي مناسبة للمشروع وللممول، حتقق للمشروع 
 .1ومتكنه من بيع إنتاجه وحتقق للممول عائدا، يتمثل يف حصوله على سلعة معينةاحتياجاته من التمويل 

واالستصناع هو عقد بيع بني املستصنع )املشرتي( والصانع )البائع( حبيث يقوم الثاين، بناء على طلب 
 األول، لصناعة سلعة ذات مواصفات حمددة )املصنوع( أو احلصول عليها عند أجل التسليم على أن تكون

  2مادة الصنع وتكلفة العمل من الصانع وذلك يف مقابل الثمن الذي يتفقان عليه وعلى كيفية سداده.

                                                            
توسطة فتحية، ونوغي، أساليب متويل املشروعات الصغرية يف االقتصاد اإلسالمي، الدورة التدريبية الدولية حول )متويل املشروعات الصغرية وامل 1

 .12م، ص  2003اسطيف، اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،  وتطوير دورها يف االقتصادايت املغاربية(،
 .1م، ص 2010( / 9مصرف ليبيا املركزي، دليل البياانت واإلحصائيات )حساابت الفرع أو النافدة اإلسالمية(، منشور رقم ) 2
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ويكون االستصناع يف صورة عقد اتفاق لبيع أو شراء أصل غري موجود من العميل حبيث سيتم بناؤه 
سلفا، واالستصناع هو وفق ملواصفات املشرتي النهائي وأن يتم تسليمه الحقا بتاريخ حمدد وبسعر بيع حمدد 

 1استثناء من قاعدة عامة يف عقد البيع الذي جيب أن يكون حمل العقد فيه موجودا يف وقت التعاقد.
 

 مشروعية االستصناع وشروطه:  -أ
  2-: ثبتت مشروعية االستصناع من خالل األدلة التالية

هللا عليه  هناك حديثان يف هذا الشأن، حديث استصناع رسول هللا صليالسنة املشرفة:  .1

وسلم خامتاً، وحديث استصناع رسول هللا صلي هللا عليه وسلم منرباً، ومها معاً يؤصالن هلذه 

 الصيغة.

، على جواز عقد االستصناع : فقد أمجع الناس من لدان رسول هللا صلي هللا عليه وسلماإلمجاع .2

 من غري نكري "وما رآه املسلمون حسنا فهو عند هللا حسن".
االستصناع شرع لسد حاجات الناس ومتطلباهتم، وقد تطورت الصناعات احلاجة تدعو إليه:  .3

تطورا كبريا، وقد ال تكون السلعة املطلوبة متوفرة ابملواصفات املطلوبة، األمر الذي يستدعي 
 استصناعها.

اختلفوا يف  ومن الناحية الفقهية فإن املذاهب األربعة تتفق على جواز عقد االستصناع، إال أهنم  

شرتط فيه ما يالسلم و بيع تكييفه الفقهي، فاملالكية والشافعية واحلنابلة يرون أن عقد االستصناع ملحق ب
يشرتط يف السلم، أما املذهب احلنفي فقد اعترب أن عقد االسصناع هو عقد قائم بذاته وله خصائصه وشروطه 

 بعقد االستصناع وعلى ذلك جرت املصارف اإلسالمية. نفيةوقد أخذت اجملامع الفقهية برأي احل .3وأحكامه
وفرق احلنفية بني االستصناع والسلم أبن األخري يشرتط فيه تعجيل الثمن وبيان مدة الصنع والتسليم، كما 

. كما خيتلف االستصناع عن اإلجارة بكون 4يشرتط يف املصنوع يف بيع السلم أن يكون موجودا يف األسواق

 .5تصناع من الصانع فإن كانت من املستصنع اعترب العقد إجارةالعني يف عقد االس

                                                            
 .18م، ص2016بور، للجامعة اإلسالمية مباليزاي، عدانن، حممد نور، دورة تدريبية: املبادئ األساسية للصريفة اإلسالمية، كواالمل1
 .120أرشيد، حممود عبد الكرمي أمحد، املرجع السابق، ص  2
 274-273ص  8ج   الدبيان، دبيان بن حممد، املعامالت املالية أصالة ومعاصرة، 3
 56ص  الزحيلي، وهبة، املعامالت املالية املعاصرة، 4

 56املرجع السابق، ص  5
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وعقد االستصناع من العقود املنتشرة يف العصر احلديث، وال يقتصر فقط على الصناعات البسيطة   
إقامة املباين واملصانع واملستشفيات وغريها مما الفردية كصناعة املفروشات واألحذية واجللود، وإمنا تعداه إىل 

بطه عن طريق حتديد مواصفات حمددة، وتطبيقات عقد االستصناع تعترب أداة اقتصادية فاعلة لتحقيق ميكن ض

التنمية االقتصادية ومتويل البنية التحتية واحلاجات العامة، كما ميكن استخدامه كأداة فعالة يف متويل ودعم 
 الصناعات الصغرية واحلد من ظاهرة البطالة. 

 : 1إىل الشروط العامة للعقد كما يلي ابإلضافةشروط وضع معظمها فقهاء احلنفية، وهي  لالستصناعو
املصنوع حمل العقد من حيث اجلنس والنوع والصفة واملقدار وكل ما يتعلق  مواصفات بيان .1

 جتنبا ألي نزاع ميكن أن ينشأ الحقا.به 
 االستصناع ابلسلع اجلاهزة.أن يكون املصنوع مما تدخله الصناعة، فال يصح املتاجرة بعقد  .2

، فال يصح فيما ال يتعامل فيه، أن يكون حمل العقد مما جيري عليه التعامل بني الناس .3
 والضابط هنا هو العرف السائد بني الناس.

حيول العقد  حتديد أجللفقهاء، الن اعدم حتديد مدة العقد أبجل وهذا على خالف بني  .4
 أجل وعدمه.حتديد جائز مع  االستصناع عقد، و كما سبق  إىل سلم

أن تكون املواد اخلام والعمل من الصانع، أما إن كان منه العمل فقط واملواد اخلام من  .5

 .إجارةفهي  املستصنع
 

 -أشكال التمويل ابالستصناع وشروطه يف مصرف اجلمهورية:   -ب

 -: اآليتللتمويل ابالستصناع عدد من الصيغ تتمثل يف 

هو عقد بني اثنني يصنع و ،ويطلق عليه أحياان لفظ االستصناع األصلي عقد املقاولة: .1

العقد  ومن أمثلة هذالآلخر أو يقدم له عمال مقابل مبلغ معلوم،  شيئافيه أحدمها 
العدلية عقد  األحكامعلى أرض مملوكة للمستصنع، وقد أقرت جملة  مبىنإقامة بناء أو 

مع مصنع  األسلحةاملقاولة هبذه الكيفية، حيث مست استصناع  ىاالستصناع مبسم

                                                            
 .132م، ص  2002، 1سليمان، تطوير صيغ التمويل قصري األجل للبنوك اإلسالمية، القرارة، والية غرداية، اجلزائر، طانصر، 1
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مقاولة، وهذا العقد يعد من قبيل االستصناع وهو شراء ما يستصنع بطريقة  األسلحة
 1التوصية وهو ملزم يف حق الطرفني منذ انعقاده.

العقد األول يتم بني البنك عقدي استصناع متوازيني،  إنشاءوهو  االستصناع املوازي: .2

فته كونه ابئعا، وبني صانع آخر يتوىل صنع الشيء مبواصفات مشاهبة للمصنوع بص

املتفق عليه يف العقد األول، بصفة كون البنك مستصنعا يف الباطن، ويتوىل صنع 
الشيء مبقتضى االستصناع املوازي، دون أن يكون هناك أي ارتباط بني العقدين، فال 

ي النهائي الفعلي، وبني الصانع البائع توجد عالقة حقوقية أو مالية بني املشرت 
املستصنع يتعاقد مع املصنع، واملستصنع نفسه رمبا يكون صانعا  أنأي . 2الفعلي"

يقوم إببرام عقد مع عميل يكون فيه أمام مستصنع آخر، ومثال ذلك أن املصرف 

،  املصرف صانعا، ويربم عقد آخر بني املصرف والصانع يكون فيه املصرف مستصنعا
ابستالم املصنوعات من الصانع يف العقد الثاين ليسلمها للعميل املتعاقد  املصرفويقوم 
وهذا النوع من االستصناع )االستصناع املوازي( هو املعمول به يف العقد األول، معه 

، وال يربم املصرف العقد الثاين إىل بعد إبرام العقد األول حىت 3يف املصارف اإلسالمية
من االستصناع املوازي وحيفظ املصرف حقوقه املالية ويشرتط أن ال  تتحقق الغاية

من اجلائز شرعا أن يتضمن عقد يوجد رابط لفظي بني عقدي االستصناع هنا، ولكن 
)الصانع( على االلتزام  املقاول املصرف حلمل حلاالستصناع )املوازي( شرطا جزائيا لصا

 4 يتمكن املصرف من تنفيذ التزامه.بتسليم املصنوع يف األجل احملدد يف العقد حىت

يقوم هذا النوع من االستصناع يف حاالت يكون فيها حجم  االستصناع املقسط: .3

أو مثل استصناع معدات ثقيلة،  إلجنازهوحيتاج إىل وقت طويل  ااالستصناع ضخم
، وعادة يكون املستصنع يف بناء سفن وغريهاو جممع جتاري، أو مدينة سكنية، بناء 

                                                            
ستري بشارات، هيا مجيل، دور املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة، جامعة أربد، األردن، رسالة ماج1

 .68غري منشورة، د.ت، ص 
 305-304ص  الزحيلي، وهبة، املعامالت املالية املعاصرة، 2

 .299طايل، مصطفي كمال السيد، املرجع السابق، ص 3
 .308، ص2002، 1أبو غدة، عبد الستار، حبوث يف املعامالت واألساليب املصرفية اإلسالمية، اجلزء الثالث، جدة، السعودية، ط 4
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املستصنع على  مثندفع العقود احلكومات أو الشركات الكبرية، واليت تقوم بمثل هذه 
واملستصنع يسلمها للمستصنع له كذا على جنوم خاصة يف الصناعات الثقيلة  ،أقساط

هذه احلالة هي استصناع مقسط، ولكن التقسيط فيه جاء لضخامة فوالعسكرية، 

 1احلجم يف املستصنع فيه وكذا يف مثنه.
 

 

وقد وضع مصرف اجلمهورية جمموعة من الشروط التطبيقية لتمويل عقود االستصناع، وغالب عقود 
 :2االستصناع اليت ميوهلا املصرف هي عبارة عن إقامة أبنية خاصة التجارية منها، وتتمثل هذه الشروط ابآليت

 .ملكية حرةنوع امللكية:  .1
 . تكاليف املشروع ايلإمج% من  50% إىل 40 األدىناحلد املسامهة النقدية:  .2
 .سنوات، متضمنة سنتان من فرتة البناء 10-8 فرتة التمويل: .3
 .شهرية، فصلية، نصف سنوية أو سنويةطريقة السداد:  .4
  املشروع، ابلدرجة الثانية أي دخل آخر. ارجيإدخل  ىلابلدرجة األو مصادر الدخل:  .5
  اثبتة طوال فرتة التمويل وحيددها املصرف.: األرابحنسبة  .6
إىل شروط أخرى  ابإلضافة ،والبناء األرضعلى  ىلرهن عقاري من الدرجة األو الضمان:  .7

 للحصول على املوافقة.
  .اإلنشاءوثيقة أتمني لصاحل املصرف تغطي العقار حتت التأمني:  .8
 .أبنية سكنية، أبنية مكاتب وجممع فللنوع العقارات:  .9

 
  

                                                            
 .131املرجع السابق، ص ارشيد، حممود عبد الكرمي أمحد،  1
 مصرف اجلمهورية، العمل املصريف اإلسالمي صريفة املستقبل، املرجع السابق. 2
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 -اثنيًا: صيغ السلم مبصرف اجلمهورية يف ليبيا: 
 - مفهومه ودليل مشروعيته: -أ

ويعرف اختصارا ببيع آجل بعاجل، أو بيع موصوف ابلذمة، السلم هو أحد أشكال البيوع الشرعية  
يسلــمه  حدة أو على دفعــات إىل البــــائع الذي جيــــب أناأن يقوم املشرتي بدفع الثمن مقدماً دفعة و وصورته 

 .1 الزمن واملكان احملددين ابلعقدالسلعة ابملواصــفات اليت اتفق عليها ويف

َوَأَحل  اَّلل   اْلبَـْيَع َوَحر َم الّراَِب ۚ َفَمن ﴿ : قوله تعاىل ومن ذلكوقد ورد دليل مشروعيته يف الكتاب والسنة، 

فَأ ولَِٰئَك َأْصَحاب  الن اِر ۖ ه ْم ِفيَها َجاَءه  َمْوِعظٌَة مِّن ر بِِّه فَانتَـَهٰى فـََله  َما َسَلَف َوأَْمر ه  ِإىَل اَّللِ  ۖ َوَمْن َعاَد 

ت ْم ِبَدْيٍن ِإىَل َأَجٍل م َسمًّى فَاْكتـ ب وه  ﴾. ﴿ ايَ :وقوله تعاىل 2َخاِلد وَن﴾،  3أَيُـَّها ال ِذيَن آَمن وا ِإَذا َتَدايـَنـْ

 الثمار ومن حديث ابن عباس رضي هللا عنه أن النيب صلي هللا عليه وسلم قدم املدينة وهم يسلفون يف

السنتني والثالث، فقال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم )من أسلف يف شيء فليسلف يف كيل معلوم ووزن 
 . 4معلوم إىل أجل معلوم(، متفق عليه

، وهو من العقود اليت حيتاج إليها الناس بعامة فليس 5وبيع السلم موضع إمجاع بني العلماء على جوازه
كل ابئع لديه فائض نقدي لينفق على نفسه أو على إنتاجه، وهو حيقق غاية استثمارية للمشرتي ابحلصول 

على السلع بسعر أقل سواء كانت حاجته لالستهالك أو املتاجرة، فهو حيقق مصلحة املتعاقدين، البائع الذي 
املعجل لتغطية حاجاته املالية أو اإلنفاق على نشاطه اإلنتاجي، واملشرتي الذي حيصل يستفيد من الثمن 

 .6على السلعة املشرتاة اليت يريد املتاجرة هبا يف الوقت املناسب واليت غالبا تكون أرخص من الشراء ابحلاضر
سلعة وأتخري الثمن بعكس وهنا ال بد من التفريق بني السلم وبيع التقسيط، فبيع التقسيط يتم فيه تقدمي ال

 بيع السلم والذي يتم فيه تقدمي الثمن وأتخري السلعة.

                                                            
يل للبنوك املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية، )األصول الشرعية واألعمال املصرفية يف اإلسالم(، مصر اجلديدة، القاهرة، االحتاد الدو   1

 .197، ص م1982، 5،ج 1اإلسالمية، ط
 .275البقرة:  2
 .282البقرة:  3
( ومسلم يف 781ص/2( )ج2125حديث ابن عباس رضي هللا عنهما يف صحيح البخاري، كتاب السلم، ابب السلم يف وزن معلوم، رقم)  4

 (.1226ص/3( )ج1604صحيحه، كتاب املساقاة، ابب السلم، رقم)
 26ص  8ج  أصالة ومعاصرة،الدبيان، دبيان بن حممد، املعامالت املالية  5

 296ص  الزحيلي، وهبة، املعامالت املالية املعاصرة، 6
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ويقوم السلم بوظيفة التمويل يف املصارف اإلسالمية وهو بديل عن التعامل ابلراب، ويتميز عقد السلم 
جل قصري مبرونته واستجابته حلاجات التمويل املتعددة واملختلفة، سواء كان املقصود من التمويل متويل عا

األجل أو متويل متوسط األجل أو طويل األجل، كما ميكن لعقد السلم أن يليب حاجات شرائح خمتلفة 

 .1ومتعددة من عمالء املصرف، سواء أكانوا جتارا أو صناعيني أو زراعيني أو مقاولني
ماال أقل ليأخذ  فهنا جند أن التمويل ابلسلم يتفق شكليا مع التمويل الربوي أبن املمول يف كالمها يدفع

 :2أكثر مقابل التأجيل، ولكنهما خيتلفان بثالثة اختالفات جذرية
أن الواسطة يف متويل السلم لدى املصارف اإلسالمية هي السلع املوصوفة ابلذمة، بينما  .1

الواسطة يف املصارف التقليدية هي النقود وليست السلع. وهنا فإن التمويل يف عقد السلم 

نتاج وتدوير عجلة االقتصاد مما يعود ابلفائدة على اجملتمع ككل، خبالف يؤدي إىل زايدة اإل
 التمويل النقدي والذي ال خيدم سوى أصحاب رؤوس األموال بزايدة ثرواهتم.

حمتمل ابلنسبة لطريف التمويل يف عقد السلم معرض للربح واخلسارة، فاحلصول على الربح  .2
ي ال يوجد فيه احتمال خلسارة املمول والذي العقد وليس مؤكدا، يف حني أن التمويل الربو 

 حيصل على نقوده إضافة إىل الفائدة الربوية.
إذا حدث أتخري يف تسليم السلعة يف عقد السلم، فإن املشرتي وهو املصرف هنا يف اخليار  .3

بني فسخ العقد أو إمهال البائع وأتجيله، وال جيوز له هنا الزايدة مقابل التأجيل، خبالف 
 الربوي الذي يقوم ابحتساب فائدة عن أية مدة أتخري.التمويل 

 

 -العملية يف مصرف اجلمهورية:  هوإجراءاتأشكال التمويل ابلسلم  -ب
استفادت املصارف اإلسالمية من عقد السلم يف عدة جماالت اقتصادية فوفرت هلا التمويل خاصة يف 

القصرية األجل، وهي تصلح بديال للسندات املشروعات الصغرية، والسلم "أداة انجحة من أدوات االستثمار 
وشهادات االستثمار، وال تقتصر على اإلنتاج الزراعي ... وإمنا تشمل اإلنتاج املستقبلي الصناعي، وكذلك 

 .3التعامل التجاري يف تقدمي ما حيتاجه الناس يف املستقبل القريب"

                                                            
 30-29ص  8ج  الدبيان، دبيان بن حممد، املعامالت املالية أصالة ومعاصرة، 1

 31ص  8املرجع السابق، ج  2
 301ص  11م، ج 2012ثالثة، الزحيلي، وهبة، موسوعة الفقه اإلسالمي والقضااي املعاصرة، دمشق: دار الفكر، الطبعة ال 3
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 -الشكلني اآلتيني:  وأيخذ التمويل ابلسلم

وهو عقد السلم القدمي من حيث صيغته ومن حيث موضوعه،  بيع السلم البسيط: -1

تتوفر السلعة ممن يتوقع أن وغالب تطبيقاته يف اجملال الزراعي والتعامل مع املزارعني 
مشكلة  يقع املصرف يفحماصيل غريهم، ولن لديهم يف موسم جين حماصيلهم الزراعية أو 

وب مثال الستهالك الناس يف يستطيع أن يقوم ببيع احلبلتسويق هذه احملاصيل حيث 
املناطق اليت ال تنتج ذلك النوع من احلبوب، وميكن استخدام هذا النوع يف متويل 
الصناعات الزراعية وابلتايل ميكن االستفادة من هذه الصيغة يف متويل املشروعات 

 1الصغرية واملتوسطة.

لكن دون ربط وهو أن يتم استخدام صيغيت عقدي سلم متوازيتني، السلم املوازي:  -2

بينهما، فعلى سبيل املثال أن يتفق املصرف اإلسالمي مع منتج أو مصنع أو مزارع، 
على منتج معني يف القدر واملواصفات احملددة يف العقد، شريطة أن تسلم بعد ستة 

زمن مث حدوث مبرور ال ولكن خوفا وجتنبا لتغري األسعار أشهر، هذا يعد مسلم أصيل،
يف اجتاه نزويل، فانه يف هذه احلالة يتم عمل عقد سلم آخر  سعاراألخسارة، اذا كانت 

مع جهة أخرى ولكن دون رابط بينهما ويتم اللجوء إىل السلم املوازي لعدة أسباب من 
  2ضمنها، ضمان التصريف وقت التسليم، ضمان الربح لوقت مبكر.

وهو أن ي سلم املصرف يف مقدار حمدد من سلعة، على أن يقبضها يف السلم املقسط:  -3

آجال متفاوتة عند كل أجل مقدارا منها، فهنا يف هذه الصورة مت تقسيم السلعة إىل 

آجال متعددة، وهذا النوع من السلم موضع اختالف بني العلماء اجلمهور من املالكية 
الن اختالف األقساط ل آخر للشافعية واحلنابلة واألظهر يف املذهب الشافعي، ويف قو 

  .3يقابلها اختالف يف الثمن وهو جمهول لكل قسط
 

 

                                                            
 .66بشارات، هيا مجيل، املرجع السابق، ص  1
 .290طايل، مصطفى كمال السيد، املرجع السابق، ص  2
 261-259ص  8ج  الدبيان، دبيان بن حممد، املعامالت املالية أصالة ومعاصرة، 3
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 1لتنفيذ بيع السلم والسلم املوازي كما تقوم به املصارف اإلسالمية يف اآليت: العملية اإلجراءاتوتتمثل 

املصرف اإلسالمي طلبا من العميل يوضح فيه رغبته يف متويل سلعة معينة  يتلقىطلب الشراء: -1

ومبواصفات حمددة معروفة على أن يدفع املصرف للعميل مثنا معجال ويكون االستالم مؤجاًل، 
وحيرر العميل منوذج يسمي طلب متويل سلعة )شيء( بصيغة السلم ومن أهم البياانت اليت 

 -يلي: تظهر يف هذا الطلب ما 
 مواصفات وكمية السلعة موضوع السلم. -أ

 الثمن املقرتح هلذه السلعة يف ضوء املعلومات املتاحة ومقدار التمويل. -ب

 بعض املستندات املتعلقة ابلعميل. -ج

 ميعاد وشروط التسليم ومكانه. -د

يف املصرف اإلسالمي بدراسة طلب العميل من  االئتمانيقوم قسم دراسة جدوى الطلب: -2

تحقق من صحة البياانت الواردة عن العميل ومعرفة درجة املخاطرة للسلعة وال مجيع النواحي
وقابليتها للتسويق، ودراسة النواحي الشرعية للسلعة، ومعرفة مثن الشراء ونسبة الربح، وكذلك 

 الضماانت املقدمة ومدي تنفيذ السلم املوازي.

يف حالة املوافقة من قبل املصرف على تنفيذ العملية بعد بيان جدواها حيرر عقد السلم:  إبرام-3

 عقد بيع السلم بني املصرف )املشرتي( والعميل )البائع(. 

وكما سبق ذكره فإن عقد السلم ميكن أن تستخدمه املصارف اإلسالمية لتمويل الكثري من املشروعات 
ال الزراعي ميكن للسلم توفري السيولة لصغار املزارعني مقابل ففي اجمل الصغرية يف شىت اجملاالت االقتصادية:

شراء إنتاجهم وحماصيلهم الزراعية، ويف النشاط التجاري ميكن للمصارف أن تقوم بتمويل إنتاج وتصدير 
السلع واملنتجات بشرائها سلما ومن مث بيعها وتسويقها وبذلك يصبح عقد السلم مصدرا للتجار لتمويل 

ن املال للقيام مبشروعاهتم اإلنتاجية، أما يف اجملال الصناعي فيمكن عن طريق عقد السلم متويل احتياجاهتم م

. وعلى الرغم من املهن الصناعية بشراء املصرف منتجاهتم سلما ومن مث يقوم الحقا ببيعها وتسويقها
اإلسالمية برأي الباحث اإلمكاانت اليت يوفرها عقد السلم للتمويل اإلسالمي إال أن استخدامه يف املصارف 

 ما زال دون املستوى املطلوب وذلك الرتفاع نسبة املخاطرة فيه مقارنة مع بيع املراحبة مثال.
                                                            

 .13، ص2013الشيباين، عبد الكرمي عمر، عقد السلم أحد صيغ التمويل اإلسالمي املعاصر مبصرف اجلمهورية، مصرف اجلمهورية،  1
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 املطلب الرابع: صيغ وأساليب متويلية أخرى )املزارعة واملساقاة واملغارسة(
وتعطيل األرض عن عن تعطيل األرض وتركها دون استغالل، ألن يف ذلك إضاعة للمال هنى اإلسالم 

الزراعي يف اإلسالم وقد حفلت كل صورة من صورها  روقد تعددت صور االستثما. االستغالل والنماء
ويقوم خبدمتها والعناية هبا، فإن مل يستطع  هاأن يستغل زراعية مالك ألرض كل  فعلىبضوابط وأحكام فقهية، 

غري، سواء ابستئجار من يقوم بذلك مقابل أجرة من استغالهلا بواسطة ال بد املالك القيام بذلك بنفسه فال
نسبة من انتج األرض املتحقق، فإن كانت أن يقوم ابقتطاع أو  ،معلومة وذلك يدخل ضمن عقود اإلجارة

األرض مشجرة وكان االستئجار للعناية هبا مسي العقد مساقاة، وإن كانت األرض غري مشجرة وكان العقد 
 .مزارعةوأما إن كان العقد لزراعتها حمصوال ريعيا مسي العقد  ةمغارسلزراعتها شجرا مسي العقد 

، فعقد املزارعة أجازه مجهور الفقهاء على خالف اإلمام الثالثة وقد تباينت آراء الفقهاء يف هذه العقود

أيب حنيفة والذي قال أن على صاحب األرض أن يقوم ابلعناية أبرضه وزراعتها وإال دفعها إىل غريه بال 
، واألمام أبو حنيفة ال جييز أن يكون 1فقط مساقاةللكعقد اتبع املزارعة   ، أما الشافعية فقد أجازوا مقابل

ة واملغارسة، أما مجهور الفقهاء ومنهم الذلك اطرد حكمه على املساق أو الثمر العقد جبزء أو نسبة من الناتج
ملا روي عن ابن عمر أنه قال: "أن رسول هللا صلى  2أبو يوسف وحممد بن احلسن من احلنفية فيجيزون ذلك

 .3هللا عليه وسلم عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج من مثر أو زرع"

وهذه الصيغ من العقود تدخلها أساليب التمويل يف املصارف اإلسالمية ومنها مصرف اجلمهورية، 
 وتتمثل ابآليت:

 

 :املزارعةأواًل: 

صاحب األرض وآخر يعمل على استثمارها على أن يكون انتج األرض هي عقد استثمار أرض زراعية بني 

، على اختالف بينهم فيما ابستثناء الشافعية ، واملزارعة من صيغ الشركات اجلائزة عند الفقهاءمشرتكا بينهما
فقهاء يعترب من أركاهنا، فاحلنفية على منهجهم يف العقود كافة جعلوا ركنها اإلجياب والقبول فقط، أما بقية ال

                                                            
 483ص  5الزحيلي، وهبة، موسوعة الفقه اإلسالمي والقضااي املعاصرة، ج  1
 203ص  15. ج 185ص  15، الدبيان، املعامالت املالية أصالة ومعاصرة، ج 500 ص 5املرجع السابق، ج  2
  1551كتاب املساقاة ابب املساقاة واملعاملة جبزء من الثمر والزرع، حديث رقم النيسابوري، صحيح مسلم،    3
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ثالثة: املالك وهو صاحب األرض، العامل وهو املزارع أو املستثمر، وحمل العقد وهو منفعة  إن أركاهنافقالوا 
 .1األرض أو عمل العامل

  :2املزارعة يف النقاط التالية عقدوتتمثل شروط 

 حمل الزراعة وتسليمها ملن عليه واجب العمل. األرضحتديد  .1

حىت يكون رأس املال كله من أحدمها قياسا على  األرضأن يكون البذر من صاحب  .2
 على األرضاملضاربة وهذا عند أغلب الفقهاء، ويري البعض أن يكون تسميد 

 أيضا، بينما أجاز البعض أن يكون البذر من العامل. األرض صاحب
مل يفوض الزارع تفويضا شامال وهذا قياسا على املضاربة  االتفاق على الشي املزروع ما .3

 ملقيدة أو املطلقة.ا

االتفاق على كيفية توزيع العائد، وأن يكون نصيب كل منهما شائعا من الغلة  .4
 كالنصف أو الثلث أو الربع. 

االتفاق على انتهاء العقد أي مدة املزارعة ويري البعض أنه ال يشرتط ذلك وتقع على  .5
 أول زرع.

 

  اثنياً: املساقاة:
الفقهاء ولعل أمجعها تعريف احلنفية "عقد على دفع الشجر إىل من يصلحه جبزء تتعدد تعريفات املساقاة عند 

وذلك أبن يعهد مالك األرض أرضه ذات الشجر املثمر إىل عامل يقوم بسقايتها والعناية ابلشجر   ،3من مثره"

ويل اإلسالمي يف مقابل جزء معلوم من الثمار اليت ينتجها هذا الشجر. وإذا أردان حتديد العقد من خالل التم
الطرف األول ميثله املصرف اإلسالمي  ،نوعا متخصصا من )املشاركة( يف القطاع الزراعي بني طرفنيفهو يعترب 

خبدمته حىت  واملواالةوالطرف الثاين ميثله صاحب البستان أو الشريك القائم عليه ابلسقي  الذي يقدم التمويل
  على أن يتوزع الناتج بينهما بنسب حمددة يف العقد. تنضج الثمار،

                                                            
 118ص  الزحيلي، وهبة، املعامالت املالية املعاصرة، 1

ودورها يف رفع عوائد االستثمار يف املصارف اإلسالمية، ليبيا، جامعة طرابلس، رسالة ماجستري غري منشورة، الفاضلي، عبد هللا رجب، املشاركة  2
واملومين، علي حممد علي، التطبيقات املعاصرة لعقدي املزارعة واملساقاة يف االقتصاد اإلسالمي، األردن: جامعة الريموك،  .32م، ص 2009

 70-62، ص م1993رسالة ماجستري غري منشورة، 
 165ص  15ج  الدبيان، دبيان بن حممد، املعامالت املالية أصالة ومعاصرة، 3
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 :1تشرتك املساقاة أبغلب الشروط مع عقد املزارعة السابق ذكرها وميكن أن نضيف شروط عقد املساقاة:
  

 يتعلق عقد املساقاة ابلشجر فال يدخل فيه غريه. -1
 أن يكون للشجر املدفوع للعامل مثرة تزيد ابلعمل. -2
 اليت عليها الشجر للتعامل فيها. األرضتسليم  -3

يستحق العامل نسبة شائعة من انتج الشجر وهو الثمار، وال ميكن حتديد مقدار معني  -4
 من الناتج يف العقد.

 

  اثلثاً: املغارسة

بني  واألرضالصاحلة للزراعة لشخص لكي يغرس فيها شجرا، على أن يتم اقتسام الشجر  األرض"وهي دفع 
  2الطرفني حسب االتفاق."

 

 3أما عن شروط املغارسة فهي تتمثل يف:  
 األشجارأن يغرس فيها اثبتة األصول، كالزيتون أو الرمان أو التني، وال جيوز زراعة  .1

 غري الثابتة مثل البقول.

 يف مدة مثرها. األشجارأن تتفق أصناف  .2
 .األمثارأال يكون أجلها إىل سنني كثرية فوق  .3

 .والشجر معا األرضأن يكون نصيب العامل من  .4

 موقوفة. األرضأال تكون  .5
 

:التطبيقات املعاصرة لعقود املزارعة واملساقاة واملغارسة  

هللا الدول اإلسالمية أراض شاسعة  وقد حىبيف االقتصاد،  اإلنتاجيةيعترب القطاع الزراعي من أهم القطاعات 
ميكن هلا أن تقوم ابستغالهلا ابلزراعة واإلنتاج مما حيقق هلا أمنها الغذائي واستقالهلا السياسي. وقد شجع 
اإلسالم على استغالل األرض الزراعية وحرم تعطيلها وقدم عددا من صور العقود اليت ميكن االستثمار يف 

                                                            
 .254الوادي، حممود حسني، ومسحان، حسني حممد، املرجع السابق، ص  1
 .255املرجع نفسه، ص   2
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.  3
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العقود ما سبق ذكره: املزارعة واملساقاة واملغارسة، وإن املصارف اإلسالمية الزراعة من خالهلا، ومن هذه 
 مدعوة أن تقدم التمويل الالزم والصور االستثمارية املالئمة لتطوير القطاع الزراعي.

 ومن مميزات العقود السابقة وآاثرها اإلجيابية على االقتصاد: 

ستثمار فيها، فيقوم بينهما تعاون مشرتك على يشرتك املالك والعامل معا يف استغالل األرض واال .1
 خدمة األرض والعناية هبا.

، فتتضافر يشرتك الطرفان يف نتاج االستثمار املتحصل وفقا حلصة كل منهما وحسب اتفاقهما .2
 جهودمها على بذل مزيد من العناية واحلرص على زايدة اإلنتاج.

كون األرض من طرف وكل ما تتطلبه العملية من صور املزارعة واملساقاة واملغارسة البسيطة أن ت .3
 الزراعية كالبذور والسماد والعمل من طرف آخر.

استغالل األراضي احلكومية القابلة للزراعة، فتقدم احلكومة األرض ويقدم الطرف اآلخر اجلهد  .4
 .اإلنتاجوالعمل، ويف ذلك حال لكثري من املشكالت االقتصادية كالبطالة ونقص 

 .1صصة ابملزارعة واملساقاة تقوم ابستغالل األراضي الزراعية على الوجه األمثلإنشاء شركات متخ .5
ميكن للمصارف اإلسالمية أن متلك األراضي الزراعية ومن مث تدعو من يستطيع أن يقوم ابلعناية  .6

 هبا أو زراعتها حسب عقود املزارعة واملساقاة.
تتطلبه عملية اإلنتاج الزراعي من آالت ميكن أن تدخل املصارف اإلسالمية كطرف اثلث لتقدمي ما  .7

 .اإلنتاجيةوبذور وأمسدة ويكون لكل طرف نصيب حسب ما قدم يف العملية 

وعلى الرغم من أمهية عقود املزارعة واملساقاة واملغارسة يف بناء االقتصاد إال أن املصارف اإلسالمية ما زالت 
بصيغة السلم لتمويل العقود الزراعية، واملصارف غائبة عن عملية اإلنتاج الزراعي مكتفية بدال عن ذلك 

 مدعوة إىل تطوير منتجاهتا وطرح اجلديد منها حسب أحكام الشريعة اإلسالمية.

                                                            
واملساقاة يف االقتصاد اإلسالمي، األردن: جامعة الريموك، رسالة ماجستري غري املومين، علي حممد علي، التطبيقات املعاصرة لعقدي املزارعة  1

 112-105م، ص 1993منشورة، 
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 اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية للتنمية االقتصادية يف ليبيا: الفصل الثاين
 

 مقدمة: 

حتويل املصارف الربوية إىل مصارف على يف ليبيا  التنمية االقتصادية للمصارف اإلسالميةاسرتاتيجية  عملت

عملية التنمية االقتصادية تساعد على نقل اجملتمع من و إسالمية تدرجييًا أو مرحليا خالل فرتة زمنية معينة، 

 . إىل جمتمع متقدم أو مبعين أدق تغيري الواقع االقتصادي إىل واقع متقدم متأخر وانميجمتمع 

تعترب ليبيا أرضا خصبة لتنمية وتطوير املصارف اإلسالمية، حيث تتمتع ليبيا بعدد من الثروات أمهها 

البرتول وجمتمع يشكل الشباب نسبة كبرية من عدد سكانه، وكذلك وجود رغبة لدى مواطنيه ابالستثمار 

يل املشروعات الصغرية بداية متو  . ومن املنتظر أن يكونواالبتعاد عن املصارف الربويةابملصارف اإلسالمية 

لتحقيق التنمية االقتصادية وخلق فرص عمل وحتقيق التنمية املستدامة يف خمتلف مناطق ليبيا اليت تعاين من 

 قصور بل ضعف واضح يف البنية االقتصادية.

 -وينقسم هذا الفصل إىل املباحث التالية: 

 مفهوم وركائز اسرتاتيجية التنمية االقتصادية ابملصارف اإلسالمية يف ليبيا. املبحث األول:

 مفهوم وأبعاد التنمية االقتصادية يف ليبيا. املبحث الثاين:

 دور املصارف اإلسالمية يف تعبئة املوارد املالية للتنمية االقتصادية يف ليبيا.املبحث الثالث: 

رات ابملصارف اإلسالمية كمحدد السرتاتيجيات التنمية دعائم وقيود االستثما املبحث الرابع:
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 مفهوم وركائز اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية يف التنمية االقتصادية بليبيا املبحث األول:
 
 

املصارف  متعمل املصارف اإلسالمية يف ليبيا وفق معطيات وظروف حملية وعاملية مراعية التنافس القوي أما
ملجأ لالستثمارات لكثري من املودعني، وأن حجم استثماراهتا يتميز هذه املصارف أصبحت وقد لتقليدية، ا

  .1بتنوع أشكاهلا واخنفاض خماطرها
 

 املطلب األول: مفهوم اسرتاتيجية التنمية االقتصادية يف ليبيا
جات اليت تليب حاجات املستثمرين للخدمات واملنتاالبتكار املايل  مناسرتاتيجية املصارف اإلسالمية  تنطلق

. وقد يكون على االبتعاد عن التخبط والتناقض بني األهداف والتطبيقوالسوق، وهذه االسرتاتيجية تعمل 
"جمموعة العناصر واملرتكزات اليت توضح معامل الطريق لتحقيق األهداف  أبهنا أفضل تعريف السرتاتيجية التنمية
الذي حيدد كيفية السري يف هذا الطريق والذي يضمن تنفيذ كافة اجلهود العامة املرغوب فيها ابألسلوب 

 .2"ةاإلمنائي

 عليهاينبغي اليت بعض االسرتاتيجيات اهلامة  تطلعات املصارف اإلسالمية فإن هناكوسعيًا لتحقيق 
 3 -هبا:  االهتمام

يف  اإلجيابيةيعد اخلالف الفقهي أحد الظواهر  اسرتاتيجية اخلروج من اخلالف الفقهي: -1

 الفقه اإلسالمي، وأن هناك أسباب موضوعية علمية أوجدت هذا اخلالف مثل اختالف
الزمان واملكان والظروف للوقائع حمل البحث الفقهي، إال أن أهم  املناهج الفقهية واختالف

املصارف اإلسالمية خبصوص املبتكرات واملنتجات املالية اليت تطرحها  دىاسرتاتيجية ل

أن تكون خالية من اخلالف الفقهي ما أمكن، لتوسيع قاعدة العمالء لديها وتوفري  للعمالء
 احللول والبدائل املالية املبتكرة. والعمل على إجياد ،جهدها يف الرد والبيان على املخالفني

                                                            
-22، اتريخ الرفع edu.eg. .www.library.buم 2012، وليد املتويل، تقييم اسرتاتيجيات االستثمار يف املصارف اإلسالمية، إبراهيم 1

4-2016. 
اسة برق الناب، أبو بكر عبد الكرمي، رسالة ماجستري غري منشورة بعنوان: دور املصارف اإلسالمية يف التنمية االقتصادية للدول النامية، در  2

 .17م، ص 2007موريتانيا(،  –املغرب  –اجلزائر  –تونس  –تطبيقية لعمليات البنك اإلسالمي للتنمية يف )ليبيا 
 iclamfin.go.forنصار، أمحد حممد، منتدى التمويل اإلسالمي، اسرتاتيجيات االبتكار املايل يف املصارف اإلسالمية،  3

t61.topic\um.met 2016-9-18، اتريخ الرفع. 
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جيب أن تكون املبتكرات أو املنتجات املالية  اسرتاتيجية التميز يف الكفاءة االقتصادية: -2

ذات كفاءة اقتصادية عالية مقارنة ابملبتكرات املالية التقليدية، وكذلك جيب على املصارف 
 يف زايدة اآلاثر االقتصادية السلبية مثل التضخم والبطالة.مهة اإلسالمية جتـــنب املسا

هذه االسرتاتيجية لتحقيق  وأتيتمية: اسرتاتيجية االتفاق مع السياسات التشريعية احلكو  -3

 جعل مصلحة الفرد متطابقة مع مصلحة اجملتمع. والثاينمصلحة الفرد واجملتمع  األولهدفني 

االقتصاد اإلسالمي يتكون من قطاع نفعي وقطاع اسرتاتيجية التميز يف خدمة اجملتمع:  -4

ذه احلاجة وكيفية خريي لذلك جيب على املصارف اإلسالمية طرح مبتكرات مالية تليب ه
 تطبيقها على الواقع.

إن أمهية توظيف العنصر البشري بكل قدراته وإمكاانته وتطويره واالرتقاء به لسد حاجات املسلمني 

من مجيع اجلوانب االقتصادية والتعليمية واالجتماعية والصناعية، حيث يكفل هلم االستقرار واألمان يف ظل 
إن ف، االقتصادية اليت جيب االهتمام هبااملوارد ىن أغ يعترب من البشريتطبيق شرع هللا عز وجل، فالعنصر 

وحتقيق التنمية  يف حتقيق الغاايتاإلمكاانت الثروات و تستطيع تسخري  اليتالبشرية املدربة  ىوجدت القو 
 .4ة االقتصادهي القوى الدافعة واحملركة لعجلرغبة يف األداء الهارة و فاخلربة وامل، والدولةاالقتصادية للمجتمع 

 

 املطلب الثاين: ركائز وعناصر اسرتاتيجية التنمية االقتصادية ابملصارف اإلسالمية يف ليبيا
إن املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية تتزايد وتتضاعف يف عددها وفروعها ومنافستها للمصارف 

لالستثمار وفق الشريعة اإلسالمية  التقليدية، لذلك جيب على املصارف اإلسالمية أن تتبين اسرتاتيجية واضحة
 -: ، ومنهاواليت تتطلب العديد من الركائز

 ومتويل املشروعات بقصد حتقيق أهداف التنمية تتواجد فيها،وضع خطط اقتصادية للدول اليت  -1
 امللحة يف تلك الدول.

ة واملتعددة املوائمة بني مصادر التمويل وبني الصيغ واألدوات التمويلية واالستثمارية املستخدم  -2
 5كافة االحتياجات احلقيقية للواقع.  مبا يليب

                                                            
، 1انرت انشوانل غرافيكس، طمؤسسة أمانة، طباعة مؤسسة  إصدارالعلي، سليمان بن علي، تنمية املوارد البشرية واملالية يف املنظمات اخلريية،  4

 .42م، ص1996
 .7البعلي، عبد احلميد حممود، املرجع السابق، ص  5
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احلصول على الدعم إلنشاء مشاريع جديدة، ابإلضافة إىل  إجراءاتجتنب البريوقراطية يف  -3
 مشاريع خاصة. إنشاءقروض ميسرة وإعادة النظر يف طريقة تسديدها مما يشجع على تقدمي 

تسيري سوق العمل، مع ضرورة توفري البياانت الالزمة والدقيقة عن  آلياتمتابعة ومراقبة وتقييم  -4
 لسوق العمل. الفعليةاالحتياجات 

األولوية لالستثمارات ذات الطابع  وإعطاءمشاريع خاصة  إنشاءتشجيع الشباب على  -5
يفة، ودعم االستثمار يف القطاع االقتصادي املولد لفرص ثاإلنتاجي العتمادها على يد عاملة ك

 .6ملالع
 

 املطلب الثالث: اسرتاتيجية حتويل املصارف التقليدية إىل مصارف إسالمية يف ليبيا
تعطي مثيلتها يف الدول الغربية، ففي حني املصارف يف الدول الغربية  يف ليبيا عناملصارف التقليدية ختتلف 

أن املصارف الليبية تتعامل ابلفائدة فقط أخذاً، أي  إالفائدة على احلساابت اجلارية للعمالء أخذاً وعطاء، 
أهنا ال تعطي فائدة على احلساابت اجلارية للعمالء، مما جينبها أية دعاوي قضائية قد ترفع ضدها من قبل 

 .141، 136، 135يف مواده ، م1988القانون املدين اللييب اإلدارة العامة للقانون،  ، كما ينصاملدعني
بناء )مصرف ليبيا املركزي خيول فتح الفروع اإلسالمية يف املصارف التقليدية  ن أبنوقد نص القانو  

. ومن اجلدير املصارف(بشأن  م2005( لسنة 1على ما ورد يف نص املادة السادسة عشر من القانون رقم )
وجودها أصال بنص احملرمة لعدم التصريح ب األنشطةال تقوم بتمويل  التقليدية حاليااملصارف الليبية ذكره أبن 

أقرب إىل الصيغة اإلسالمية منها إىل الصيغة  ملصارفهذه ا جيعل من مماالقوانني والتشريعات الليبية النافدة، 
 7الغربية.

ومن العناصر األساسية اليت تتضمنها اسرتاتيجية التنمية االقتصادية واالجتماعية هو دور احلكومة يف 

ن نفود وقوة يف التغلب على معظم هلا ماملختلفة ملا يتوفر  األنشطةذلك، حيث تقوم احلكومة بدور كبري يف 
على وجه مرضي بدرجة وعملها قتصادية اال األنشطةبعض بتقوم احلكومة و  ،العوائق اليت تعرتض عملية التنمية

                                                            
ابملقدم، مصطفي، وطويطي، مصطفي، املؤسسات الصغرية واملتوسطة كاسرتاتيجية حكومية المتصاص البطالة يف اجلزائر، امللتقي العلمي  6

م، جامعة املسيلة، 2011 –نوفمرب  – 16-15الة وحتقيق التنمية املستدامة يومي الدويل حول اسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البط
 .20اجلزائر، ص 

 .453نصر صاحل حممد أمحد، وحيي حممد عاشور اهلادي، املرجع السابق، ص  7
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مية االقتصادية من نودور احلكومة مطلوب من أجل تشجيع متويل املشروعات بشكل عام وحتقيق الت كبرية.
ألداة السياسة املالية العامة  األمثلبعملية التنمية إىل االستخدام  اإلسراعوالدولة تسعي يف سبيل  ذلك،

 8كومة ومصروفاهتا هلا دور ابرز يف عملية التنمية االقتصادية.فالسياسات املتعلقة إبيرادات احل

اإلسالمية وهي تشق طريقها يف السوق اللييب  فوتربز جمموعة من التحدايت أمام اسرتاتيجية املصار 
سواء من حيث إنشاء مصارف إسالمية جديدة أو من حيث فتح منافذ إسالمية يف املصارف التقليدية يف 

 :  9طريق حتويلها إىل مصارف إسالمية، وهذه التحدايت تتمثل يف

وذلك بتقدمي اخلدمات املصرفية واملالية توفري القدرة على املنافسة، مع الصناعة املصرفية التقليدية،  أواًل:

  تعتمد على الرتاث الفقهي اإلسالمي.واالستثمارية بكفاءة عالية، بصيغ 

ويكون ذلك ابستخدام  ،املصرفية التقليدية األعرافإنشاء وتنمية أعراف مالية جديدة تنافس  اثنياً:

صحاب األموال ومستخدميها قائم يف عالقاته مع أال النموذج اإلسالميمنها األول ، منوذجان

على الصيغ  يقومالذي  ،صيغ التمويل اإلسالمي، والثاين هو النموذج التقليدي ابستخدام

 ع أصحاب األموال ومستخدميها.املصرفية التقليدية م

استمرارية املؤسسة  ىالفيصل احلاكم ملد وهذا املستوي من التحدي يعترب هو، حتدي الرايدةاثلثاً: 

العدالة يف اجملتمع، حتقيق اإلسالمية يف املستقبل ومدي ما حتققه من أهداف للتنمية و  املصرفية
 تاحة.التقنيات املوتوظيف أحدث 

 

أكد رئيس  م،2015ويف منتدى التحول الدويل الذي أقيم يف كواالملبور عاصمة دولة ماليزاي يف أكتوبر 
ودعا  ،رار عمليات وخطط التحول االسرتاتيجيةهناك قرارات صعبة جيب فرضها الستمأن الوزراء املاليزي 

االنطالق لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة و  إجراءات اختاذأن عليهم الدول النامية  مناملشاركني يف هذا املنتدى 

الصغري واملتوسطة  املشروعات، وأن رغم التحدايت العاملية املختلفة ،إىل مستوايت أفضل هاحتويلو جتمعاهتم مب
 10ركيزة األساسية للنمو االقتصادي.تبقي ال

                                                            
 .20برق الناب، أبوبكر عبد الكرمي، املرجع السابق، ص  8
واخلدمات يف صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية )مؤمتر اخلدمات املالية اإلسالمية، طرابلس،  حسانني، فياض عبد املنعم، آليات تطوير املنتجات 9

 .79م، ص2008الدراسات العليا،  أكادمييةليبيا، 
 .9ه، صحيفة عربية تصدر عن ماليزاي، ص 1437 األولم، ربيع  2016، السنة السادسة، يناير 56، العدد األثريصحيفة  10
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 : 11جناح الصناعة املصرفية اإلسالمية يف الرايدة بتقدمي منوذج خمتلف حتددثالثة أبعاد ونستطيع أن جنمل 

متتع مجيع أفراد اجملتمع بثمرات  هو حتقيق األهداف التنموية احلقيقية، ومعيارها البعد األول:

 املوارد يف اجملتمع.

تقدمي وظائف الوساطة املالية وفق قاعدة االرتباط بني التمويل واالئتمان والناتج البعد الثاين: 

 للنشاط. الفعلي
 التحديث املستمر يف طرق تقدمي اخلدمات املصرفية واملالية املعاصرة.البعد الثالث: 

 

يف القطاع املايل للدول  اإلمجاليةوعلى الرغم من النمو املتسارع للصناعة املالية اإلسالمية، فان حصتها 

% يف تركيا  2.7% يف البحرين و4.16% يف ماليزاي، و9.73اإلسالمية ال تزال حمدودة جدا، فهي 
 %.6ويف مصر حنو  إندونيسيا% يف 26و

إن السوق املايل املعاصر يتصف ابلتجديدات املستمرة يف اخلدمات واملنتجات، مع احملافظة دائما على 
رعي، فحيازة امليزة التنافسية يكون من خالل آلية االبتكار املستمر وطرح منتجات هلا االلتزام والضبط الش

 السبق يف السوق تتوفر هلا الكفاءة جبودة عالية.

                                                            
 .80د املنعم، املرجع السابق، ص حسانني، فياض عب 11
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 املبحث الثاين: مفهوم وأبعاد التنمية االقتصادية يف ليبيا
 
 

مالمح النمو االقتصادي اليت تعمل ليبيا جاهدة على حتقيق تنمية اقتصادية شاملة وفق رؤى ومفاهيم حتدد 
تصبو إليه احلكومة متأثرة ابألبعاد املختلفة اليت تؤثر يف عملية التنمية االقتصادية اليت يطمح هلا النظام 

 السياسي اللييب وفق منهج إسالمي.
 

 املطلب األول: مفهوم التنمية االقتصادية يف ليبيا
 

 -أواًل: مفاهيم التنمية االقتصادية: 
ن يف حتديد تعريف حمدد للتنمية االقتصادية، و اختلف الفقهاء االقتصادي التنمية االقتصادية:مفهوم -أ

هتم الفكرية وميوهلم حول املفهوم، وهنا سأسرد بعض التعريفات للتنمية االقتصادية اويرجع ذلك إىل خلفي
أقرب ملوضوع  تعريف واختياروتسليط الضوء على االختالفات الواردة يف تلك التعريفات،  الفهملتقريب 
 .والدراسة البحث

 .12عرف البعض التنمية أبهنا "عملية حتسني جودة احلياة يف كافة اجملاالت ورفع مستوى البشرية "
(، capabilities( والقدرات )Entitlements"تعمل على توسيع احلقوق ) ( التنمية أبهناA.k.senوعرف )

 .13احلرية" الفردوالثاين مينح  ،مقومات احلياة األساسية واحرتام النفس الفردفاألول مينح 
ويذهب آخر يف تعريفه للتنمية االقتصادية مفرقاً بني التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي، حيث قصد 

تنمية ابلنمو االقتصادي أبنه "التطور االقتصادي الذي حيدث تلقائيا دون توجيه أو جمهودات مقصودة، أما ال

 14".صد هبا التغريات االقتصادية اليت حتدث يف اجملتمع بفعل توجيه مقصود مستهدفقاالقتصادية في

متثل ذلك التطور البنياين أو التغري البنياين وقد يكون أفضل تعريف هلا وهو ما خيتاره الباحث، أبهنا: "
جل توفري احلياة الكرمية جلميع أفراد والتنظيمية من أ والفكريةللمجتمع إببعاده االقتصادية واالجتماعية 

 15اجملتمع".

                                                            
 .829م، ص2006، اإلجنليزيةميشيل، تودارو، التنمية االقتصادية، الرايض، اململكة العربية السعودية، دار املريخ للنشر، الطبعة  12
 .123-122، ص التنمية االقتصادية: نظرايت وسياسات وموضوعاتالقريشي، مدحت،  13
 .129م، ص 1997، 3حسن، حسن عبد العزيز، التنمية االقتصادية، القاهرة، مصر، ط 14
 .123، صالقريشي، مدحت، التنمية االقتصادية: نظرايت وسياسات وموضوعات 15
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وهي جمموعة من الوسطاء املاليني )عام وخاص( املتخصصني يف تقدمي القروض املتوسطة بنوك التنمية:  -ب

 وطويلة األجل ملشروعات التنمية.
الكساد للنمو، ومن وهي دراسة كيفية حتول اجملتمعات من الركود إىل التنمية، ومن  اقتصادايت التنمية: -ج

 الدخل املنخفض إىل الدخل املرتفع.
الشروط الالَّزمة لتحقيق التنمية وتقرتح اإلنفاق فيها  تضعها احلكومات، حتددهي وثيقة خطة التنمية:  -د

القومي الاّلزم هلا مثل التنمية يف القطاعات اخلاصة، وحتدد مشروعات االقتصاد الكلي املطلوب تنميتها 
ياسات احلكومية، وكثري من الدول األقل منوا وضعت خطط مخسية للتنمية )مخس سنوات( ومراجعة الس

جيب أن تلتزم أبحكام وهنا جيب التنبيه أبن احلكومات لتحقيق أغراضها االقتصادية للمواطنني ولآلخرين. 
الت حمرمة مثل حرم التنمية االقتصادية إذا تناولت جماالشريعة اإلسالمية أثناء وضع خططها التنموية، فت

ٌس مِّنخ عاماِل : قال تعاىل ،اخلمور واملخدرات ُم رِجخ ازخالا انصااُب وااألخ يخِسُر وااألخ ُر واالخما ا الَِّذينا آماُنوا ِإمنَّاا اخلخامخ ﴿ ايا أايُـّها
ِلُحونا﴾، تاِنُبوُه لاعالَُّكمخ تـُفخ ، وهتتك األعراض، القاألخرم اإلنتاج والتنمية يف جماالت تفسد وحيُ  16الشَّيخطااِن فااجخ

ِبيِل اَّللَِّ ِبغاريخِ ِعلخٍم : قال تعاىل ،العامة ابآلدابوختل  ﴿ واِمنا النَّاِس مان ياشخرتاِي هلاخوا احلخاِديِث لُِيِضلَّ عان سا

اٌب مُِّهنٌي ﴾. ُمخ عاذا ا ُهُزًوا ۚ أُولاَِٰئكا هلا ها  17وايـاتَِّخذا
 

  -املطلب الثاين: أبعاد التنمية االقتصادية يف ليبيا: 
ومن  للتنمية االقتصادية أبعاد كثرية ومتداخلة تالمس كافة نواحي احلياة ومتتد إىل كافة األنشطة يف اجملتمعات

 -هذه األبعاد: 

 -أواًل: البعد السياسي للتنمية: 
التنمية فوحلت معركة التنمية حمل معركة االستقالل، إن انتشار فكرة التنمية عاملًيا جعل منها أيديولوجية، 

تشرتط التحرر واالستقالل االقتصادي، ويتضمن البعد السياسي للتنمية التحرر من التبعية االقتصادية إىل 
جانب التبعية االستعمارية املباشرة، فإذا كان الواقع قد فرض على البلدان النامية االستعانة ابملصادر األجنبية 

، إال أن هذه املصادر جيب أن تكون مكملة لإلمكانيات الداخلية الذاتية حبيث ال والتقنياتأس املال من ر 
 تقود إىل السيطرة على اقتصادات البلدان النامية. 

                                                            
 .90املائدة،:  16
 .6لقمان:   17
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 - اثنياً: البعد احلضاري للتنمية:

جديدة، ويعترب عرفنا أبن مفهوم التنمية مفهوم واسع يشمل كل جوانب احلياة ويفضي إىل مولد حضارة 
البعض أبن التنمية مبثابة مشروع هنضة حضارية، فالتنمية ليست جمرد عملية اقتصادية تكنولوجية، بل هي 

 18 عملية بناء حضاري تؤكد فيه اجملتمعات شخصيتها وهويتها اإلنسانية.

 -: اثلثاً: البعد الدويل للتنمية

قتصادي ذات بعد دويل أكثر من أهنا سياسة تعتمد اال اإلصالحوألمهية البعد الدويل يري البعض أن سياسة 

على الظروف احمللية، كما أن هذه السياسة يف رأي املهتمني هبذا املوضوع ال تعترب فقط ذات بعد اقتصادي 
ولكن تشمل على أبعاد سياسية واليت من ضمنها التخفيف من القيود احلكومية وكذلك حترير األسعار، 

 19 الدولة.وحتسني مناخ االستثمار يف

 -رابعاً: البعد االجتماعي: 

فرص العمل والقضاء  إاتحةوذلك من خالل  ،يف مجيع أنواع التمويل املصريف االجتماعيةميكن إدخال الرفاهية 
على البطالة، وتعزيز الرخاء االقتصادي وفق الشريعة اإلسالمية، وجيب أن يذهب هذا التمويل إىل أكرب عدد 

التمويل ابملضاربة أو املشاركة، ويتعني أن  إاتحةات، والبد أن يكون اهلدف هو ممكن من أصحاب املشروع
ينسجم هذا اهلدف من قبل املصارف اإلسالمية يف هذا املوضوع، وتشجيع إدارة املشروعات واإلسهام يف 

 .20االستقرار االقتصادي وحتقيق التنمية االقتصادية والرفاهية االجتماعية للمجتمع
 

  تتمثل يف اآليت: وللمنهج اإلسالمي جمموعة من األسس احملددة للتنمية 
 العنصر البشري ابعتباره غاية التنمية وأساسها. وإعدادتنمية  -1
االستغالل الرشيد لكافة اإلمكاانت واملوارد املتاحة وتوجيهها إلنتاج الضرورايت مث  -2

 احلاجيات مث التحسينات.

 الطاقات البشرية لتحقيق التنمية.توفري فرص العمل وتعبئة كل  -3

                                                            
 .133-131القريشي، مدحت، املرجع السابق، ص  18
 .175م، ص1999تصادية، القاهرة، مصر، مطابع الطوجبي، عثمان، حممد موسي، مذكرات يف التنمية االق 19
 .233، حممد عمر، املرجع السابق، ص اشابر  20
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، وبني األقطار الفئاتالتوازن بني فروع اإلنتاج، ويف توزيع إمكاانت التنمية، وبني األجيال و  -4
 واألقاليم.

 االعتماد املتزايد على الذات واالستفادة بكل املوارد والكفاءة العلمية. -5

ية اليت وضعها فقهاء اإلسالم حسن استغالل املوارد الطبيعية وتوجيه االستثمار حسب األولو  -6
 21مع اجتناب الكماليات واملظاهر.

                                                            
 .32م، ص 1998، 1داود، حسن يوسف، املصارف اإلسالمية والتنمية الصناعية، القاهرة، مصر، ط 21
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 تعبئة املوارد املالية للتنمية االقتصادية يف ليبيايف املبحث الثالث: دور املصارف اإلسالمية 
 
 

تقوم املصارف اإلسالمية يف ليبيا أبدوار مهمة يف استخدام املوارد املالية للبالد لتحقيق التنمية االقتصادية، 
منطلقة من أهداف فاعلة ومتمشية مع الشريعة اإلسالمية، مراعية يف ذلك أهم الركائز واألبعاد االقتصادية 

 لتمويل املصارف اإلسالمية يف ليبيا.  
 

 -ألدوار االقتصادية للمصارف اإلسالمية يف ليبيا: ا: املطلب األول

، وان التنمية االقتصادية تعد فرضاً عقائدايً مقدساً، األرضإن اإلسالم أيمر ابلعمل واإلنتاج من أجل عمارة 
تـاعخماراُكمخ ِفيهاا﴾: لقوله تعاىل ارخِض وااسخ فرص  إجيادهو ، ودور الدولة يف عملية التنمية 22﴿ُهوا أانشاأاُكم مِّنا األخ

نجد أن مفهوم التنمية يف اإلسالم يتضمن العدالة يف توزيع انتج فالعمل من خالل متويل هذه املشروعات، 
عملية النمو حيث أن من أهم أهداف التنمية أن تكون مقرتنة بعدالة التوزيع بني أفراد اجملتمع من خالل 

  23املؤسسات املالية اإلسالمية. 

 :24اآليتيف يتمثل الدور االقتصادي للمصارف اإلسالمية و 

يف  هاتقوم املصارف اإلسالمية بدور كبري يف جتميع املدخرات، وتعبئة املوارد من أجل استخدام -1
. كما أن الشريعة اإلسالمية حترم اجملاالت اليت ترتبط بدرجة أكرب من غريها يف حتقيق التطور

يؤدي إىل اقتطاع جزء مهم من دخل اجملتمع وثروته يف موجودات إذ أن االكتناز اكتناز املوارد، 

 يتم حجبها عن االستخدام يف دورة الدخل والنشاط االقتصادي.

للمصارف أثر يف االستثمار الذي يؤدي إىل زايدة القدرة اإلنتاجية يف االقتصاد من خالل  -2
ومن مّث فإن املصـــارف  رؤوس األموال اإلنتاجية اليت تتيح إمكانية زايدة اإلنتاج، تكوين

 قدرة عـــلى استخدام املوارد يف االستثمار مقارنة مع املصارف التقليدية. اإلسالمية تكـــون أكثر

ترتبط عمليات املصارف اإلسالمية ابالستثمار الذي ميكن أن يضمن حتقيق زايدة يف قدرات  -3
اإلنتاج، أو توسيع مشروعات  االقتصاد اإلنتاجية بتكوين رؤوس أموال إنتاجية تسهم يف زايدة

                                                            
 .61هود:  22
 .436العلي، صاحل محيد، املرجع السابق، ص  23
 .505-499املرجع نفسه، ص 24
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قائمة بصيغ املشاركة واملضاربة أو االستثمار املباشر، وبذلك تسهم بدرجة أكرب من غريها يف 
 حتقيق التطور يف االقتصاد وتنميته.

للمصارف اإلسالمية دور كبري يف تلبية احتياجات اجملتمع من خالل إسهامها يف زايدة  -4
لقدرة اإلنتاجية املتصلة إبنتاج السلع االستهالكية وبذلك االستثمار الذي ينجم عنه زايدة ا

تسهم املصارف اإلسالمية يف زايدة رفاهية األفراد من خالل الصيغ اليت تستخدمها يف التمويل 
 ابملراحبة والسلم.

للمصارف اإلسالمية دور يف زايدة التشغيل من خالل متويلها للنشاطات االقتصادية، سواء  -5
أم إنتاجية، أم استهالكية، مما تؤدي إىل توفري فرص عمل واحلد من انتشار  أكانت استثمارية،

 البطالة يف غالبية الدول العربية اإلسالمية.

دور املصارف اإلسالمية يف تصحيح اهليكل االقتصادي عن طريق توفري التمويل للنشاطات  -6
 االقتصادية عموما.

ت توزيع الدخول، من خالل عدم الرتكيز ميكن أن تسهم املصارف اإلسالمية يف احلد من تفاو  -7
يف توفري التمويل للقادرين، وبذلك ال يتيح هلم زايدة دخوهلم املرتفعة أصال، كما هو احلال يف 
املصارف التقليدية اليت متنح قروضها للقادرين، يف حني أن املصارف اإلسالمية ينبغي هلا أن 

ودخال، وبذلك تسهم يف تقليل التفاوت يف  تركز على توفري التمويل للمحتاجني، واألقل قدرة
 الدخول يف عدم إاتحة فرص واسعة لزايدة دخول ذوي الدخول املرتفعة.

إن املصارف اإلسالمية ميكن أن تسهم يف احلد من التضخم، نتيجة قصور العرض الكلي عن  -8
وضعف التزايد بشكل يتماشى مع الزايدة يف الطلب الكلي، بسبب ضعف القدرات اإلنتاجية، 

مرونتها، ودور املصارف اإلسالمية يف احلد من التضخم يرتبط يف التمويل الذي توفره من خالل 
 الصيغ املستخدمة اليت تتضمن القيام ابلنشاطات االقتصادية.

إن املصارف اإلسالمية ميكن أن تسهم بدرجة مهمة يف استخدام املوارد املتاحة بشكل مباشر  -9
م مبشروعات استثمارية، سواء كانت بصيغ املشاركة أو املضاربة، أو غري مباشر عن طريق القيا

 من خالل عرض املصرف وتعاونه، وتقدمي استشاراته املالية والفنية للمتعاملني معه. 
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 املطلب الثاين: األهداف االقتصادية لتمويل املصارف اإلسالمية يف ليبيا 
 يف إطار املعايري الشرعية، أي إنسانيةيف حتقيق تنمية اقتصادية اجتماعية  بفاعليةتساهم املصارف اإلسالمية 

إىل حتقيق أهداف اجملتمع اإلسالمي وذلك ابلبعد عن شبهة الراب احلرام أو متويل أنشطة غري  ىسعت أهنا
مسامهة يف زايدة نصيب الفرد من الدخل القومي، وحتقيق  للمشروعات اليت متوهلاوأن يكون  ،مشروعة

 .25األهداف القومية للدولة
فالنظام املصريف قادر على حل مشكالت التنمية االقتصادية مبا ينسجم مع عقيدة األمة وتطلعاهتا 
احلضارية ويشكل حافزًا قواي إلطالق الطاقات الكامنة يف الدول اإلسالمية، وتفجري روح االبتكار واإلبداع، 

وهي عملية أتخذ عدة أهداف من بينها ما  ،لة واالستقرارمن خالل منط تنموي متميز حيقق التقدم والعدا
 يلي:

تسعي املصارف اإلسالمية يف هذا اجملال إىل إجياد املناخ املناسب جلذب رأس املال اإلسالمي  أواًل:

ومبا حيقق انعتاق الدول اإلسالمية من أسر التبعية اخلارجية اليت تستنزف مواردها ، اجلماعي

االعتماد اجلماعي على الذات بني الدول اإلسالمية ومن مث تقوية  دةوتدمر اقتصادها، وزاي
وهي  ،عالقات الرتابط والتكامل االقتصادي ابلشكل الذي يعود ابخلري على األمة اإلسالمية

يف هذا تضع حدا ملشكلة نقص حجم املدخرات وصغر حجم الرتاكم الرأمسايل ابلدول 
الالزمة لتحقيق االنطالقة التنموية الذاتية حنو الرفاهية  اإلسالمية ويف الوقت ذاته توفر املوارد

 االقتصادية لألمة اإلسالمية.

تطمح املصارف اإلسالمية يف إطار سعيها الدائم ومسريهتا الدؤوب للتنمية الشاملة والعادلة  اثنياً:

أبسسها اإلسالمية على إعادة توطني األرصدة اإلسالمية داخل الوطن اإلسالمي وحتقيق 
االكتفاء الذايت له من السلع واخلدمات األساسية واالسرتاتيجية اليت يتم إنتاجها داخل البلدان 

 26سالمية.اإل

                                                            
، ص 1996، 1االقتصادية يف البنك اإلسالمي، القاهرة، مصر، مكتبة املعهد ابلقاهرة، ط اجلدوىرضوان، محدي عبد العظيم، دراسات  25

57. 
 

 .57رضوان، محدي عبد العظيم، املرجع السابق، ص  26
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تسعى أن تكون مشروعات الدولة االقتصادية للنفع العام وليس ملصلحة خاصة، وتضع الدولة  اثلثاً:

تتصف ابلكفاءة االقتصادية والتقدم االقتصادي  إجيابيةعادة سياسات اقتصادية تكون 
والتخطيط الشامل من أجل حتقيق األهداف املرسومة، ويربز دور الدولة هنا هو من قبيل 
احلكمة والفكر اإلنساين وقواعد االقتصاد اإلسالمي، حيث أن االقتصاد اإلسالمي يتميز 

ملائية من أجل حتقيق التنمية مبراعاة أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية يف املعامالت ا
 27االقتصادية.

أتمل املصارف اإلسالمية على أتسيس وترويج املشروعات االستثمارية سواء كان ذلك مبعرفته رابعًا: 

منفرداً ابلكامل، أو عن طريق االشرتاك مع الغري من أصحاب اخلربة واملعرفة والدراية املشهود 
لقدرة على إدارة شؤونه، وال يقتصر جمال إنشاء هلم حبسن السمعة واإلخالص يف العمل وا

االقتصادية سواء  األنشطةاملشروعات على نشاط اقتصادي معني بذاته، بل ميتد ليشمل كافة 
 يف الصناعة أو الزراعة أو التجارة والتوزيع أو يف التعدين.

 

ابلشريعة  التزامهار ومن هنا فإن املصرف اإلسالمي هو أداة فعالة للتنمية ابلدرجة األوىل وأن معي
يقاس مبدى التصاقه واتصاله ابلعملية التنموية ورسالتها اإلنتاجية الشرعية، فليس اهلدف من  اإلسالمية

املصرف هو جمرد جتميع أموال املسلمني، ولكن اهلدف األساسي هو توظيفها التوظيف الفعال يف املشروعات 
وابلشكل الذي يعود  ،ع سلعًا وخدمات يف حاجة إليهاالتنموية اليت تضيف للناتج القومي وتتيح للمجتم

عائده على كل من املودع لألموال وعلى املصرف املستثمر وعلى اجملتمع. لذلك إن حمور عمل املصرف 
 28اإلسالمي هو دعم التنمية االقتصادية وحتقيق التقدم االقتصادي لشعوب األمة واجملتمعات اإلسالمية.

 

  

                                                            
 .304، ص 14أبو غدة، عبد الستار، املرجع السابق، ج   27
 .31-29اخلضريي، حمسن أمحد، املرجع السابق، ص  28
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 املطلب الثالث: الركائز واألبعاد االقتصادية لتمويل املصارف اإلسالمية يف ليبيا 
 -: 29حىت تتحقق التنمية االقتصادية أهدافها البد من توفر عدة ركائز واليت تتمثل يف اآليت

 صالحية املناخ االقتصادي واالجتماعي والسياسي. .1
الرائدة  األنشطةاالقتصاد بشكل عام ويف ارتفاع معدل تكوين رأس املال )املادي والبشري( يف  .2

 بشكل خاص.
 تقدم الفنون اإلنتاجية )التقنية( بشكل مستمر. .3
 وجود السوق. .4

 

التمويل املصريف اإلسالمي له أبعاد اقتصادية واجتماعية تتوافق مع مقاصد وأهداف املذهب االقتصادي و 
 اإلسالمي، ويتمثل هذا يف النقاط التالية:

 إلغاء الكلفة على االستثمار.  -أ
على استخدام التمويل املصريف اإلسالمي املبين على املشاركة إلغاء عنصر الرابء )الفائدة( يرتتب 

. واستخدام صيغ التمويل متثل يف الغالب مُخس تكاليف اإلنتاج يف االقتصاد الوضعي الربوي واليت
ستوى املالناجتة عن املشروع فريفع من  زايدة معدالت األرابح احلقيقيةاإلسالمي تؤدي إىل 
خالفًا لالئتمان الربوي الذي يزيد يف املستوي العام لألسعار ويسبب  ،االقتصادي للمجتمع

التضخم يف االقتصاد الكلي، وكذلك األمر إذا اخنفض املستوى العام لألسعار فإن الكثري من 

للعديد منهم، ويرتتب عليه بقاء معظم املدينني يعجز عن الوفاء وتسديد ديوهنم فيحصل اإلفالس 
 مشروعاهتم معطلة مما يؤثر على منو اقتصاد اجملتمع.

وهذا االستخدام األمثل للموارد عرب التمويل اإلسالمي يؤدي إىل ارتفاع معدل منو املوارد   
 يالزمه ارتفاع استخدام العمالة الكاملة فيزيد من الرفاهية االقتصادية للمجتمع دون إفساد يف

 األرض أو استهالك للموارد.

 
 

                                                            
 .241م، ص 2002، 1، بريوت، لبنان، طاإلسالممرطان، سعيد سعد، مدخل للفكر االقتصادي يف   29
 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



125 
 

 توجيه املوارد املالية وفق اعتبارات العدالة والكفاءة. -ب
يتصف التمويل اإلسالمي ابلعدالة ألنه منبثق عن املذهب االقتصادي اإلسالمي الذي من  

ولذا فإن التمويل اإلسالمي حينما يتوجه إىل األفراد سواء يف جتميع املوارد أو  ،خصائصه العدالة
توظيفها يقوم على أساسني مها شرطا التمويل اإلسالمي األول: العدالة، والثاين: الكفاءة ويقرر 

 أن الكفاءة بدون عدالة ظلم واستبداد، والعدالة بدون كفاءة هدر وضياع للموارد.

 احنسار ظاهرة املالك الغائبني.  -ج
القرار التمويلي من حيث كونه شريكا  اختاذتظهر هذه اخلاصية من خالل مشاركة رب املال يف  

إذ كل  ،فهنا ال يغيب املمول عن متابعة تنفيذ املشروع مع شريكه املتمول ،يف الربح واخلسارة
تتوزع املخاطر على وفق ذلك ف ،منهما حيقق من الربح ويضمن من اخلسارة بقدر رأس ماله

 اإلنفاق مما يدفعها إىل بذل قصارى جهدمها إلجناح املشروع وحتقيق أهدافه االقتصادية. 

 االعتبارات االجتماعية والقيمية يف ترتيب األولوايت.  -د
مما مييز التمويل اإلسالمي أنه يعد مدخاًل أساسيًا للتنمية االجتماعية االقتصادية يف كثري من  

الت ملا يستند إليه من أسس ومبادئ املذهب االقتصادي اإلسالمي ويتمثل هذا يف مراعاته اجملا
بضوابط اإلنتاج من حيث كونه متاحاً وضروراًي حلياة اإلنسان، واتباعه لسلم األولوايت  لاللتزام

 الفرددون إلغاء ملصلحة  الفردقدم مصلحة اجلماعة على مصلحة واملصلحة االجتماعية حيث تُ 
لذا حرم االحتكار وذلك حىت ال يكون هنالك تدخل غري صحيح أو حقيقي  ،االعتداء عليها أو

  30يف السوق. 

  

                                                            
 . 122- 121منصور، أبوبكر عبد هللا، املنهجية التجديدية لعقود التمويل واخلدمات يف املصارف اإلسالمية، مرجع سبق ذكره، ص  30
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 (1الشكل رقم )
 منوذج اجلدوى االقتصادية من منظور إسالمي

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 .109املصدر: رضوان، محدي عبد العظيم، دراسات اجلدوى االقتصادية يف املصرف اإلسالمي، مرجع سابق، ص 

 

إىل مبادئ املعامالت  واالحتكام ،والشكل السابق يوضح اجلدوى االقتصادية من منظور اإلسالمي
وم املصرف اإلسالمي املالية وفق الشريعة اإلسالمية لدراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع الذي سوف يق

بتمويله، ومعرفة املخاطر املتوقعة من استثمار األموال ودراسة القوانني املستمدة من الشريعة اإلسالمية ومدى 
حدى صيغ االستثمار املعروفة من مشاركة ومضاربة ومراحبة رغبة املواطن يف طلب التمويل اخلاص ابملشروع إب

  .31 (1)كما هو موضح يف الشكل رقم   اخل،.... 
وحيقق هذا النموذج التوافق بني الرحبية االقتصادية والرحبية االجتماعية يف حدود اإلطار العام ملبادئ 

 اجلدوى االقتصادية من منظور إسالمي. دراساتالصريفة اإلسالمية وفق 

                                                            
 109ان، محدي عبد العظيم، املرجع السابق، صرضو    31

 فرصة استثمارية

 فكرة استثمارية

 استثمارية ىدراسة جدو 

 موانع جوهرية شرعية
و الفشل املؤكدة أاخلسارة 

 سالميةإ العتبارات خماطر العتبارات اسالمية

 من منظور اسالمي ةلييتفص جدوىدراسات 

 سالميإدراسة الطلب من منظور  سالميإبيئة والتشريع  جدوى

 سالميإاجلدوى املالية والتجارية من منظور  سالميإاجلدوى املالية والتجارية من منظور 
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ث اليت تؤدي إىل حدو  األسباباإلسالمي يعين القضاء على  الفكرإن مفهوم التنمية االقتصادية يف 
 - من أمرين: اإلسالمي ، واليت ميكن أن تنشأ يف الفكراملشكلة االقتصادية

 القصور يف استخدام املوارد املمنوحة من هللا. .1

 .سوء توزيع الناتج بني املواطنني .2
مقدر  األرضاإلسالمي ال يعرتف هبما، فاملوارد يف  فالفكرأما ندرة املوارد وال هنائية الرغبات،    

كفايتها للبشر، والرغبات كلف اإلنسان بعدم اخلضوع هلا، وسلوك طريق يتمثل يف عدم اإلسراف، وعلى 
وحلها يعين القضاء على السببني السابقني قابلة للحل يف النظام اإلسالمي، هذا فان املشكلة االقتصادية 

عين قيام اجملتمع ابستخدام املوارد اليت اإلسالمي ت الفكراللذين تنشأ منهما، فكأن التنمية االقتصادية يف 

 32وضعها هللا تعاىل حتت تصرفه أفضل استخدام.
 

  -: وهناك العديد من أسباب عرقلة الدور التنموي للمصارف اإلسالمية يف العامل العريب واإلسالمي
 الظروف السياسية الراهنة اليت متر هبا معظم الدول العربية واإلسالمية ومدي أتثريها على .1

 االستثمار.
 سوء اإلدارة وعدم وجود اسرتاتيجية للتخطيط يف املصارف اإلسالمية ملواجهة الظروف الطارئة. .2

قيام بعض الدول وخاصة جهات االستثمار والتمويل بزايدة متويل املشاريع وعدم وجود جدوى  .3
 اقتصادية للمستقبل ومواجهة املخاطر اليت حتدث.

 اندة للمصارف اإلسالمية.عدم وجود هيئة شرعية وقانونية مس .4

وفق غياب نظام رقايب موحد بني الدول العربية واإلسالمية لرقابة املعامالت املصرفية اليت تعمل  .5
 33اإلسالمية. الشريعة

 

  

                                                            
 .12م، ص 1997يوسف، يوسف إبراهيم، التنمية االقتصادية يف اإلسالم، قطر، جامعة قطر،  32

 .414العلي، صاحل محيد، املرجع السابق، ص  33
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 النشاط املصريف اإلسالمي أكثر قدرة من النشاط املصريف التقليدي على تعبئة املوارد املالية داخلو 
 :حيث الكم والكيفالبلدان اإلسالمية سواء من 

إن املصارف اإلسالمية هلا من اخلصائص املميزة ما يهيئ هلا قدرة أكرب من  أواًل: من حيث الكم:

املصارف التقليدية على جتميع وتعبئة املوارد املالية سواء من حيث املوارد الداخلية أو املوارد 

اخلارجية، وهذا راجع يف األساس إىل طبيعة النشاط املصريف اإلسالمي الذي تعمل يف إطاره 
 هذه املصارف.

إن قدرة املصارف اإلسالمية على جتميع وتعبئة أكرب قدر من املوارد املالية  اثنياً: من حيث الكيف:

من حيث احلجم ال ميثل الدور اإلجيايب الوحيد يف هذا اجملال، ولكنها أيضا تتميز بقدرة أكرب 
  (34)-اليني:على تعبئة وهتيئة املوارد املالئمة لتمويل التنمية، وذلك من خالل العاملني الت

 جتميعها للموارد طويلة األجل واليت تعترب التنمية يف أمس احلاجة إليها. العامل األول:

هتيئة موارد ذات طبيعة خماطرة تفتقر البالد النامية إليها رغم أمهيتها لعملية  العامل الثاين:

 التنمية.
 

معظم اخلدمات األساسية اليت و  ،الدولة إصدار وتنفيد التشريعات اليت تشجع على الصناعة وتتوىل

تقدمها الدولة تتم إبنفاق ال يقابله إنتاج وهي )املدفوعات التحويلية(، وذلك من أجل االستقرار االقتصادي 
ص مشروعات الدولة االقتصادية أبهنا للنفع العام وليس ملصلحة نوتوفري مناخ مالئم للتنمية املستدامة، وت

أن االقتصاد اإلسالمي يتميز مبراعاة أحكام الشريعة اإلسالمية والقيم  إال مباشرة كما يف املشروعات اخلاصة،
ل ذكوهنا مبدأ سياسيا، والصرب مع العمل وب  ى، والشور واإلحسان لاالقتصادية فيها ومن هذه القيم العد

  االقتصاديةاجلهد، والتوكل بعد العلم والعمل، واملسؤولية ألف ردية عن املال كيف كسبته وأنفقته ، واحلرية 

  35الشرعية ) احلالل واحلرام ( . األحكاماملستمدة من 
 
 
 

                                                            
 .30-28م، ص 1996، 1أبوزيد، حممد عبد املنعم، الدور االقتصادي للمصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق، القاهرة، مصر، ط 34
 .303أبو غادة، عبد الستار، املرجع السابق، ص  35
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 :خطة عمل للبنك الدويل لتطوير الصريفة اإلسالمية يف ليبيا
إن خطة السلطات الليبية يف حتويل مجيع املصارف العاملة يف ليبيا إىل الصريفة اإلسالمية وحظر التعامل 

م املشرعني وأمام املصارف لسرعة التحول املنشود وتقدمي منتجات ابلفائدة، تطرح جمموعة من التحدايت أما
 مصرفية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية تليب حاجة العمالء وختدم التنمية واحلركة االقتصادية يف ليبيا.

( قام البنك الدويل إبصدار خطة فيها جمموعة من اخلطوط العريضة خلطة 2017ومؤخرا )نوفمرب 
، وتقرتح اخلطة أن متتد املرحلة االنتقالية لعدة 36النظام املصريف احلايل إىل النظام املصريف اإلسالميانتقالية من 

سنوات، يف املرحلة األوىل منها تقرتح اخلطة أن تسمح السلطات الليبية بوجود نظام مزدوج )النظام املصريف 
مخس سنوات، وان يسمح النظام املزدوج يف التقليدي والنظام املصريف اإلسالمي( ولفرتة متتد من ثالث إىل 

 فتح نوافذ إسالمية يف املصارف التقليدية مع ضرورة الفصل احملاسيب بني النظامني.

 وتركز اخلطة على ثالثة حماور أو مرتكزات:
تطوير وتعزيز األسس املؤسسية ألعمال الصريفة اإلسالمية: من خالل تطوير منح الرتاخيص  .1

ى البنوك، وإدارة السيولة فيها، واستحداث إدارات إلدارة املخاطر يف والتنظيم واإلشراف عل
املصارف اإلسالمية، وضع شبكة لألمان املايل وإطار للمحاسبة ومراجعة احلساابت، وضع قواعد 
حوكمة الشركات واحلوكمة الشرعية، السياسات الضريبية، فضال عن محاية املستهلك. ومن املهم 

 األسس القانونية السياسية لألعمال املصرفية اإلسالميةأيضا تقييم مدي كفاية 
اإلسالمية جديده نسبيا يف ليبيا، فان هذا  املصارفنظرا الن  :تنميه السوق وتسهيل الوصول إليه .2

املصرفية اإلسالمية ذات الصلة. ويف الدرجة األوىل  احملور يركز على تطوير املنتجات واخلدمات
استخدامها يف املدارس الفقهية األخرى مع التأكيد  اليت يشيعاعتماد وتكييف املنتجات  ىعل

التدابري األخرى يف إطار هذا احملور توحيد  على توحيد خصائص املنتجات وهياكلها، وتشمل

اإلدماج املايل اإلسالمي عن طريق  العقود وغريها من واثئق املعامالت واجلهود الرامية إىل تعزيز
 .املصارف

هناك حاجه إىل زايدة عدد املهنيني املصرفيني اإلسالميني املهرة  :ية اجلمهوربناء القدرات وتوع .3
برانمج متعدد السنوات لبناء القدرات لصانعي فإنه سيتم وضع  وذوي اخلربة يف ليبيا. ولذلك

                                                            
36 ISLAMIC BANKING STRATEGY AND ACTION PLAN: IBSAP 

https://drive.google.com/file/d/1iOJlIndBQm8ZOhDai3ZojEwPOog7SVF7/view?usp=sharing 
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سيجري كما الليبيني، واملنظمني، واملشرفني، فضال عن املهنيني يف القطاع املايل.   املالية السياسات
 .املالية األميةتصميم وتنفيذ برانمج لزايدة الوعي العام وتعزيز حمو أيضا 

وتدعوا اخلطة إىل وجود قيادة تنفيذية تتبىن التنفيذ الشامل خلطة العمل، على أن يكون تنفيذ اخلطة على 

نيني يف مراحل تبدأ أول ابلدورات التدريبية وبناء قدرات املوظفني يف مصرف ليبيا املركزي مث املوظفني املع
القطاع املصريف ككل، مع البدء فورا مبراجعة القوانني واللوائح املنظمة للعمل املصريف لتتماشى مع املعايري 

 العاملية.
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 السرتاتيجيات  كمحدداإلسالمية  دعائم وقيود االستثمارات ابملصارف املبحث الرابع: 
 التنمية االقتصادية يف ليبيا

 
 

للحصول على أرابح دورية لديها وذلك  املودعة والنقودتقوم املصارف اإلسالمية بتوظيف واستثمار األموال 

املنفعة  فعمليات الصريفة اإلسالمية حتقق ،وتوزيع أرابح على مسامهيها يرتتب عليها زايدة يف رأس ماهلا
. وعمل املصارف وقيود شرعية وقانونيةوذلك وفق ضوابط ودعائم  ،املودع والعميلومسامهيه املصرف  :لطرفني

 وأدعائم . ووجود التنمية االقتصادية ودورها يفاإلسالمية سرتاتيجية املصارف اإلسالمية يزيد من فاعلية ا
 املصارف اإلسالمية حنو التنمية االقتصادية يف ليبيا. ةاسرتاتيجيشكل عامل أتثري على على االستثمار يقيود 

 

 وخصائص وضوابط االستثمار ابملصارف اإلسالمية يف ليبيااملطلب األول: أهداف 

كما أهنا تتقيد يف عملها   ،تسعى املصارف اإلسالمية من خالل االستثمار إىل حتقيق جمموعة من األهداف

االستثماري يف ليبيا بضوابط حتددها نظام عملها املصارف اإلسالمية اليت تسعى إىل حتقيق أمهية االستثمار 
 م اليت انطلقت منها املصارف اإلسالمية.وفق املفاهي

 

 أواًل: أهداف االستثمار يف املصارف اإلسالمية: 
ابعتباره اهلدف األمسى يف تشغيل رؤوس األموال  ،تسعى املصارف اإلسالمية يف ليبيا إىل حتقيق االستثمار

دي اللييب، وأهم أهداف وصواًل إىل النهوض ابملستوى االقتصا ،اإلسالمية وإدخاهلا يف العملية التنموية
 37-االستثمار يف املصارف واملؤسسات اإلسالمية الليبية: 

 إشراك كل رأس املال وخربة العمل يف التنمية االقتصادية سواء كان من داخل ليبيا أو خارجها. .1
 حترير املستثمر اللييب واجملتمع من التبعية االقتصادية. .2
 يف العملية االستثمارية. ماله )متوقع( من استخدامحصول املستثمر على ربح  .3

 

وهي حتتاج ، ويف ليبيا بشكل خاص ،هذه جممل أهداف االستثمار يف املصارف اإلسالمية بشكل عام

تقوم إىل جهد من املستثمر إبيداع ماله وجهد من املصرف ابستثمار املال على الوجه األمثل، ولذلك 

                                                            
 .432اهلييت، عبد الرزاق رحيم جدي، املرجع السابق، ص   37
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تقييمها من حيث اجلدوى االقتصادية تستثمر فيها و اليت لمشروعات وافية لاإلسالمية بدراسة املصارف 
 ومعرفة درجة املخاطر قبل متويلها.

 اثنيًا: خصائص االستثمار يف املصارف اإلسالمية:
 ينبغي ،ومتويل املشروعات الصغرية واملتوسطة والكبريةه بطريقة مثلى لنجاح املصارف اإلسالمية واستثمار أموال

يف كل أعماله، وال شك أن أعمال املصرف اإلسالمي  اإلسالميةمراعاة أحكام الشريعة على املصرف استثمار 
  . حياة سعيدة للفرد واجملتمع وتوفري ،حتقيق التنمية االقتصاديةيف  هلا أثر مباشر

 38 -وميكن توضيح خصائص االستثمار املصريف اإلسالمي فيما يلي: 

هناك عالقة مباشرة بني العائد املتوقع من عملية االستثمار  التحفيز على االستثمار املباشر: .1

وبني نصيب صاحب رأس املال )املصرف( وهذا حيفز األفراد على زايدة جهودهم من أجل 
 تنمية دخوهلم.

مواتية ألصحاب  فالفرصةال يفرض املصرف اإلسالمي مبالغ حمددة لالستثمار  التعدد: .2

 ة أو صغرية.املدخرات سواء كانت كبرية أو متوسط

اجملتمع مصلحة ، أي التواؤم بني النواحي املعنوية واملادية ويقصد هبا املوازنة بني املوازنة: .3

  .الفرد ومصلحة
 

 اثلثًا: ضوابط االستثمار ابملصارف اإلسالمية يف ليبيا: 
يكون االستثمار من قبل املصارف اإلسالمية وفق ضوابط حمددة ينظمها له املشرع والقانون، ليسهل عليه 

للطرفني  الفائدةتقدمي أفضل اخلدمات واملنتوجات مراعية يف ذلك القواعد املالية اليت حتقق أكرب قدر من 
 -: 39الضوابط، ومن أهم هذه إسالميةاملستثمر واملصرف على حد سواء مبعايري شرعية 

                                                            
، رسالة ماجستري غري 1صقر، نبيل الطاهر، عمليات املصارف اإلسالمية واحلاجة خلدماهتا للمتعاملني مع املصارف الليبية، طرابلس، ليبيا، ط 38

 . 40م، ص 2009منشورة، 
 .9م، ص 2000بشري علي، إدارة املصارف وتطويرها، طرابلس، ليبيا،  التويرقي، 39
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جيب أن يقتصر االستثمار ابملصارف اإلسالمية الليبية على التعامل يف الطيبات دون احملرمات:  -أ

واالبتعاد عن احملرمات يف العمليات االستثمارية، وهذا تطبيقاً لقوله تعاىل: ﴿ُقلخ  األعمال املباحة
    40باطانا﴾.  ِإمنَّاا حارَّما رايبِّا الخفاوااِحشا ماا ظاهارا ِمنـخهاا واماا

وهو "حبس واالحتكار  احتكار:عدم الدخول يف أية أعمال أو مشاريع اقتصادية فيها  -ب

اليت تشتد حاجة الناس إليها، سواء كان ذلك سلعا أو خدمات، حبيث يتضررون من  األشياء
، وقد حرم 41"هبم واإلضرار األسعارحبسها عنهم، ويكون فيه استغالل للناس من أجل رفع 

 .ملا يسببه من ضرر للمجتمعاالحتكار 
 

حيمل فائدة عاجلة وقد ركزت الشريعة اإلسالمية على حرمة الراب وبينت خماطره، وإن كان يف ظاهرة 
لصاحب املال، إال أنه على املدى الطويل فيه كثري من املخاطر االقتصادية. وحلرمة الراب الواضحة فإن كثري 

رؤوس األموال يف ليبيا كانوا حيجمون عن التعامل مع املصارف التقليدية، واجتهوا  من املستثمرين وأصحاب

عندما أتيحت هلم الفرصة إىل املصارف اإلسالمية إليداع أمواهلم واالستثمار فيها، وفيما يلي أوجز بعض 
  : م42خماطر الراب واإلشكاليات اليت حيملها اقتصاداي

 سه أخطار اخلسارة.الراب جيعل مدير األعمال يواجه بنف .1
 الراب يؤدي إىل عدم العدالة يف التوزيع وحتويل الثروة. .2
 الراب يؤدي إىل الديون على مستوى الفرد والدولة. .3

 الراب يسبب التدهور األخالقي واجلرائم. .4
 االجتماعي والقطيعة بني أصحاب املال ومديري املشاريع. االهنيارالراب يسبب  .5

، هو قيام األوىل على عنصر أساسا الرابعن تلك اليت تتخذ املشروعة  فإن ما مييز عمليات االستثمار
اجلوهري املفقود  الفرقاملخاطرة، وعليه فإن االستعداد لتحمل نتائج العملية االستثمارية رحباً أو خسارة هو 

  .43الراب يتمثل يف العائد الذي تقابله خماطرة حترميذا فإن جوهر حكمة وهليف املعاملة الربوية، 

                                                            
 .31: األعراف 40
 .427اهلييت، عبد الرزاق رحيم جدي، املرجع السابق، ص   41
 .9التويرقي، بشري علي، املرجع السابق، ص  42
، نظرية املخاطرة يف االقتصاد اإلسالمي: دراسة أتصيلية تطبيقية، مكتبة التوزيع يف العامل العريب، 2010عويضة، عدانن عبد هللا حممود،  43

 .316، ص 1بريوت، لبنان، ط 
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ومن هـــنا نستنتج وجود عالقة وثيقة بني االستثمار يف املصارف اإلسالمية وبني حتمل املخاطر سواء 
كان اهلالك الكلي أو اجلزئي أو اخنفاض القيمة، وهذا ما تؤكده الشريعة اإلسالمية اليت حرمت إلقاء النـــفس 

 . 44ضار واملفاسدالتهلكة ودعت إىل احلرص على حتصيل املنافع واملصاحل ودرء امل يف
 

 املطلب الثاين: دعائم االستثمار وعالقته ابملصارف اإلسالمية لتحقيق التنمية االقتصادية يف ليبيا
يقوم االستثمار ابملصارف اإلسالمية يف ليبيا على أسس ودعائم حتقق الكفاية والعدالة والتنمية والتوازن وفق 

ذلك حتقق املبادئ االجتماعية اإلسالمية من تراحم وتعاون املبادئ االقتصادية اإلسالمية، وإضافة إىل 
 :وتكافل

 أواًل: الدعائم األساسية لالستثمار ابملصارف اإلسالمية يف ليبيا: 
املصارف اإلسالمية تزداد وتتضاعف وتنافس املصارف التقليدية من حيث االستثمار وتطبيق الشريعة 

 45 -اإلسالمية فيها ويعتمد ذلك على االيت: 
التناغم مع اخلطط االقتصادية للدول اليت توجد فيها املصارف اإلسالمية والعمل على دعمها  .1

 التنمية االقتصادية امللحة يف تلك الدول. أهدافبقصد حتقيق 
املواءمة بني مصادر التمويل والصيغ واألدوات التمويلية واالستثمارية املستخدمة مبا يليب كافة  .2

 ع.االحتياجات احلقيقية للواق
إن فرص االستثمار والتمويل يف املصارف اإلسالمية قادرة ومستمرة لتحقيق التنمية االقتصادية،  .3

 وهي اسرتاتيجية وفرص ال تتوفر يف املصارف التقليدية الن هدفها هو الربح.

التعامل والتناسق فيما بينها وبني غريها وذلك من خالل ما هو موجود فعال من أدوات وصيغ  .4
لعمل على تطويرها فمن األدوات واألساليب هي احملافظة على االستثمار، وهنا التمويل مع ا

 يكون من األوىل توجيه رؤوس األموال اإلسالمية وتشجيعها لالستثمار يف البيئة املناسبة هلا.
صياغة منوذج خاص وفق املعطيات الشرعية للسلوك االستهالكي الرشيد، وتوفري القنوات  .5

 فق الشريعة اإلسالمية.االدخارية املصرفية و 

                                                            
 .152، 148أبو غادة، عبد الستار، املرجع السابق، ص   44
 األساليبابتكار  إمكانيةاملالية اإلسالمية يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة، البعلي، عبد احلميد حممود، دور املصارف واملؤسسات  45

 . 7، ص 2010، األمرييوالعمليات اجلديدة يف التمويل، الكويت، الديوان  واألدوات
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تشجيع ومتويل الصناعات التصديرية وتنويعها لألفكار التمويلية لتحفيزها على أداء دورها   .6
 وحتمل مسؤولياته يف التنمية االقتصادية.
لالستثمار وفق الشريعة اإلسالمية  تقدم حلوال اخلاصة مما سبق يتضح أن املصارف اإلسالمية هبويتها

مي اسرتاتيجية واضحة لالستثمار لبناء تنمية اقتصادية حقيقية للبالد واالبتعاد عن الربح ومواكبة التطور وتقد
 احملرم )الفائدة(. 

 

 عالقة االستثمار ابملصارف اإلسالمية لتحقيق التنمية االقتصادية يف ليبيا:  اثنياً:

حدى نقاط الضعف إتعترب و ة تعاين ليبيا من مشكلة أساسية تتمثل يف البطالة، وهي تعترب مشكلة قدمية حديث
والتخلف يف النظام االقتصادي اللييب، فالبلد النامي يتسم ابخنفاض مستوايت التعليم والتدريب، األمر الذي 
ينجم عنه تدين مستوايت اإلنتاجية إىل حد كبري، وهذا ابلطبع يؤدي إىل اخنفاض الطلب وبدوره ينخفض 

معدل االستثمار من جهة أخرى، وهذا مما جيعل زايدة يف نسبة اإلنتاج، واخنفاض معدل االدخار، فاخنفاض 
( يوضح تدين االستثمار وندرة رأس املال، حيث يشكالن ظاهرة مشرتكة لكل 2ويف الشكل رقم ) 46البطالة،

 منهما، أي البطالة والتخلف االقتصادي.
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                            
 .119مصرف اجلمهورية، العمل املصريف اإلسالمي صريفة املستقبل، املرجع السابق، ص  46

 ( 2الشكل رقم )
 عالقة االستثمار برأس املال 

تدني 
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اليت يدور فيها االقتصاد، وال تستطيع الدول النامية الفكاك  نالحظ احللقة املفرغة ،الشكل السابقمن خالل 
 من هذه احللقة ابعتمادها على حلول تقليدية من خالل االقتصاد التقليدي، فاحللول التقليدية تضعف من

سد الطريق أمام تفكريها يف ابتداع الطرق واألساليب القادرة على تصرف نظرها و تو  الناميةإرادة اجملتمعات 

  .47والتوازن االستقراراالقتصادي واالجتماعي ولن يعرف نظامها  من حالة التخلف إىل حالة التقدم إخراجها
عمل تمن هنا فإن االستثمار ابملصارف اإلسالمية يف ليبيا يسعى إىل أتسيس مشروعات إنتاجية حقيقة 

يتحقق الدخل للفرد واجملتمع على السواء، وكذلك يزيد الطلب على السلع واخلدمات  ادوران األموال، وهبعلى 
 .48معدالت االستثمار وهكذا تدور عجلة االقتصاد واإلنتاجو  وتزيد معدالت االدخار

ملشاركة يبني الكيفية اليت هبا يتحقق النمو االقتصادي عن طريق سيادة مبادئ ا اآليت (3الشكل رقم )و 

النهوض على ذلك يعمل كودة عالية و جباالستثمار يف املصارف اإلسالمية  ، وميتازواملضاربة لتحقيق االستثمار
ا تويل أمهية ابلغة لقطاع إهنوخري مثال على ذلك ما تقوم به دولة ماليزاي حيث  ،بقطاع رايدة األعمال

االستثمار يف املصارف اإلسالمية ملا له من دور كبري يف حتقيق التنمية االقتصادية الشاملة واملستدامة والنفاذ 
العاملية، إىل جانب القدرة التنافسية وتوفري فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية ومتويل املشاريع  األسواقإىل 

شاريع الناجحة يف ماليزاي اليت يعتربها الباحث مثاال يقتدى به يف التنمية االقتصادية التنموية، ومن أهم هذه امل
، صناعة املعدات واآلالت، املنتجات النفطية، أسواق واإللكرتونيةالصناعات الكهرابئية : وزايدة االستثمار

  .49العقارات، مشاريع البنية التحتية

 
  

                                                            
م، ص 2004- 2003اخلضري، سعيد، اقتصادايت التنمية والتطوير، جامعة قناة السويس، مكتبة اجلالء اجلامعية للنشر، القاهرة، مصر ، 47

228. 
 .120املرجع نفسه، ص 48
 .32، ص 2016 أغسطس-92جملة أسواق ماليزاي والعامل العريب، العدد  49
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 (3الشكل رقم )
 والتنميةدورة عملية االقتصاد 

 االستثمار عن طريق املشاركة أو املضاربة

 
 أتسيس مشروعات إنتاجية حقيقية

 
 توليد الدخول  

   
 الفعالزايدة الطلب 

   
 

 زايدة معدالت اإلنتاج

 
 

 أخرىزايدة الدخول مرة 

 زايدة معدل االستهالك                زايدة معدل االدخار

 
 زايدة الطلب                زايدة معدل االستثمار

 
 وهكذا تدور عجلة االقتصاد والتنمية

 
 

 املصدر: مصرف اجلمهورية، العمل املصريف اإلسالمي صريفة املستقبل.
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 املطلب الثالث: القيود الشرعية والقانونية والرقابية على االستثمارات ابملصارف اإلسالمية يف ليبيا
مييز االستثمارات ابملصارف اإلسالمية يف ليبيا انضباطها وفق قيود متعددة تنظم وتسهل عملها بني املستثمر 

يف القيود الشرعية والقيود القانونية تتمثل هذه القيود والضوابط ، و ةفها املأمولاهدأحتقيق و واملؤسسة إلجناح 
 ويف املصارف اإلسالمية الليبية خاصة.والقيود الرقابية الشرعية على املصارف اإلسالمية عامة 

 

 أواًل: القيود الشرعية على االستثمارات ابملصارف اإلسالمية يف ليبيا: 
سيتم التطرق هنا إىل أهم ما مييز االستثمار يف املصارف اإلسالمية واليت جيب فيها التأكد من أن النشاط 

ة متوفرة لدي املصرف والعميل، والبد من أن أو متويله يدخل ضمن نشاط وخرب فيه املطلوب أي االستثمار 
تكون مجيع أنشطة ومعامالت املشروع منضبطة وفقا للشريعة اإلسالمية، ومن أهم ما جيب احلرص عليه ما 

  -:50يلي

 االلتزام ابلبيوع احلالل، ومنع بيوع اخلبائث والبيوع الربوية. .1

 مويل ابالقرتاض ابلفائدة.ولو يف جزء منه على الت إن كان يعتمدمشروع أي عدم متويل  .2

عن حاجة املشروع يف شراء مستندات أو شهادات  الفائضةستخدام األموال ال وضع خططعدم  .3
 يف مصرف بفائدة. إيداعهااستثمار أو أذون خزانة أو 

ابإلنتاج والنشاط احلالل وذلك اباللتزام إبنتاج الطيبات وعدم إنتاج اخلبائث مثل )اخلمور  االلتزام .4
أو إنتاج مواد أو عمل دعاية وتسويق هلا وكذلك جيب أن يكون النشاط موافقا  ،والسجائر(
 لشرع هللا.

حبيث يتم مراعاة األولوايت عند اختيار مشروع معني أو  ،مراعاة أولوايت الشريعة اإلسالمية .5
األولوايت وهي الضرورايت مث  وإعطاء ،طرح مشروع للجمهور أو املقارنة بني عدة مشروعات

ت مث التحسينات، وذلك ألن اهلدف هو تنمية املال وفقا لشرع هللا وليس جمرد احلصول احلاجيا
 على الربح.

البعد عن املشروعات امللوثة للبيئة اليت تسبب األضرار لآلخرين وتلوث البيئة احمليطة هبا، وتتسبب  .6
 يف اإلصابة ابألمراض، تطبيقا للقاعدة الشرعية: "ال ضرر وال ضرار".

                                                            
 .212العزعزي، شهاب أمحد سعيد، املرجع السابق، ص  50
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ال فشروع على اهليئة الشرعية لاللتزام التام بكل تعليماهتا قبل وأثناء وبعد التنفيذ، جيب عرض امل .7
االقتصادية للمسلمني مبعزل عن  األحوالميكن فصل االقتصاد عن الدين، كما ال ميكن حتسني 

حتسني أمواهلم االقتصادية واالجتماعية وهو نفس االجتاه الذي بدأ املفكرون الغربيون يؤمنون به 
 على عكس ألف كرة القدمية بوجود ما يسمي ابالقتصاد البحث.

 

 51 -أما الوسائل احملققة لتسهيل الوصول إىل احلكم الشرعي يف املؤسسات املالية: 
فيها مع استخالص حقيقتها إذا مل تتضح يف االستفتاء وذلك  املعرفة الدقيقة ابلواقعة املستفىت .1

 من خالل املشاورة مع اهليئات أو الرجوع للخرباء مع مراعاة األعراف لكل زمان ومكان.
حتصيل احلكم الشرعي اجملرد يف الذهن وبدل اجلهد فيما إذا كان الدليل يف القضية غري اثبت  .2

 ص أو أقوال للفقهاء والسابقني.أو غري واضح الداللة أو مل يرد فيها ن

التحقق من انطباق احلكم على الواقعة املستفيت فيها أبن يوجد فيها مناط احلكم وهو ما يسمي  .3
 )حتقيق املناط(. 

   

 52-وهذا يقودان إىل أهم الدوافع الشرعية اليت تعمل وتساعد على تطبيق عملية االستثمار وهي: 
 الذاتية واستشعار احملاسبة أمام هللا وأمام اخللق. الوازع الديين: املتمثل يف الرقابة -أ

ابملعروف والنهي عن املنكر إضافة إىل صفة التعاون  األمرالوازع االجتماعي: املتمثل يف   -ب

 والتكافل.
 احلكومية املنوطة بتطبيق القانون وحفظ النظام العام. األجهزةالوازع احلكومي: املتمثل يف  -ج

 إشراكومن مقاصد االستثمار ومتويله يف االقتصاد اإلسالمي هو احلفاظ على املال وتنميته وكذلك 
يف االستفادة من هذا املال وكذلك القضاء على التخلف وحتقيق النمو  األمةأكرب عدد ممكن من أفراد 

 االقتصادي من خالل توفري صيغ التمويل الشرعية حنو االستثمار وعدم االكتناز.

 
 

                                                            
 .371أبو غدة، عبد الستار، املرجع السابق، ص   51
اس، صاري، علي، ودغرير، فتحي، واقعية ومالئمة التمويل اإلسالمي للمشروعات املهنية واحلرفية الصغرية واملتوسطة، اجلزائر، جامعة سوق أهر  52

 .3،  ص 2013
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 اثنياً: القيود القانونية على االستثمارات ابملصارف اإلسالمية يف ليبيا: 
قامت السلطات التشريعية يف كافة الدول على سن القوانني الصارمة لكبح مجاح املصارف التجارية، 

د لرقابة حمكمة من قبل املصارف املركزية وكان اهلدف من هذه القيو  وإخضاعهاوتقييد أنشطتها االستثمارية 
 53-أمرين أساسيني مها: 

 محاية أموال املودعني، بعدم تعريضها ملخاطر أو جمازفات ال تؤمن عليها.  األول: −

منع املصارف مبا هلا من إمكاانت مادية هائلة من تعدي وظيفتها األساسية وهي الثاين:  −

 )الوساطة( إىل مزامحة الشركات التجارية األخرى.
 

م مفهوم االستثمارات املصرفية واليت تكاد قوانني معظم الدول جِّ اليت حتُ وفيما يلي مناذج لبعض القيود 
  -: 54فيهاتتفق 

متنع املصارف من االستثمار يف أي عمل يستلزم امتالك أصول أو موجودات عينية، أو مزاولة  .1
 التجارة حلساهبا أو لغريها، أو امتالك أصول طويلة األجل.

لألنشطة االستثمارية اليت تنطوي على ائتمان، وال حيق تضع قوانني معظم الدول سقوفًا عليا  .2

 تجاوز تلك النسب أو السقوف.يللمصرف أن 
كما فرضت القوانني نسباً معينة للحصص اليت حيق للمصرف أن ميتلكها من أسهم الشركات  .3

 تجاوز تلك النسب.يوليس له أن  املسامهة
ا عدا األوراق املالية، إال برتاخيص متنع قوانني كثري من الدول املصارف من االستثمار فيم .4

استثنائية ويف حدود نسب وشروط حتددها اجلهات الرقابية، وابلتايل فليس للمصرف أن يشارك 
 يف استثمارات حقيقية، أو أن يتعامل يف القيم املالية املنقولة األخرى.

تلزم القوانني عادة املصارف التجارية ابالحتفاظ بوديعة نقدية نظامية حمددة لدي املصارف  .5
 ضمن أنشطتها االستثمارية. إدراجهااملركزية، وعدم 

 

 
                                                            

 .65الشبيلي، يوسف بن عبد هللا، املرجع السابق، ص   53

 نفسه، الصفحة نفسها. املرجع  54
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 اثلثاً: القيود الرقابية الشرعية على املصارف اإلسالمية يف ليبيا: 
وهي هبذا أشد قوة وأكثر فعالية، وحتقق مجيع الرقابة يف االقتصاد اإلسالمي ذاتية قبل أن تكون خارجية 

ُ مباا تـاعخماُلونا باِصرٌي ﴾، :األهداف ومتنع التهرب من أداء احلقوق، قال تعاىل  55﴿ واُهوا ماعاُكمخ أايخنا ماا ُكنُتمخ ۚ وااَّللَّ
ٌء يف األارخِض واال يف : وقوله تعاىل واالقتصاد اإلسالمي اقتصاد 56السَّمااِء ﴾.﴿ ِإنَّ اَّللَّا ال خياخفاى عالايخِه شايخ

من أخالق التاجر املسلم و  ،خبالف األنظمة االقتصادية األخرىاألخالق واملعامالت  ال يفصل بنيفأخالق، 
 57السماحة، والصدق واألمانة، والقناعة.

يف  لوناملخو وهم  ،لرقابة الشرعية يف مصرف اجلمهورية جهاز مستقل يف فقه املعامالت اإلسالميةلو 
 58 -من: ويتكون أعضاء الرقابة الشرعية ابملصرف  ،توقيع العقود وفق الشريعة اإلسالمية مبصرف اجلمهورية

 د. الصادق الغرايين رئيساً وهو مفيت الداير الليبية. -1

 د. أسامة الصاليب عضوا. -2
 د. حممود الغرايين عضواً. -3

 

وعلى مجيع املصارف اليت تقدم منتجات مصرفية تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية أن تقوم بتعيني 
هيئة للرقابة الشرعية تكون مسؤولة عن توجيه نشاطاهتا املتعلقة بتقدمي املنتجات املصرفية، ومراقبتها واإلشراف 

 . على أنون فتاوى اهليئة ملزمة للمصرفأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، وتك التزامهاعليها للتأكد من 
إملام بفقه املعامالت، كما جيب أال يكونوا مرتبطني أبي  هلمتكون هذه اهليئة من ثالثة أعضاء على األقل ت

ر على املصرف تعيني ظوأن حي ،أو مسؤوليات تنفيذية داخل املصرف إداريةشكل من األشكال أبية قرارات 
  -:59للمصرف ومن مهام وأهداف اهليئة ما يلينون مدي أشخاص مثل األقارب، أو أشخاص

 التوجيه الشرعي ألنشطة املصرف املتعلقة ابملنتجات املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. -1

                                                            
 .14احلديد: آية  55
 .15آل عمران: آية   56
، مقاالت يف صحيفة دمناركية، إسالميةالنابلسي، حممد راتب، مبادئ االقتصاد اإلسالمي، موسوعة النابلسي للعلوم اإلسالمية، موضوعات  57

 .2015-6-11الرفع  اتريخ ،  www.nabulsi.com( . 12 – 10م، الدرس ) 2008\ 12 – 2
 .2016-4-15، اتريخ الرفع index.php\ar\bank  www.islamicاملوقع اإللكرتوين ملصرف اجلمهورية،   58
 .6، ص 2010\6\16، صدر مبدينة طرابلس، ليبيا، 2010، 9، رقم 1مصرف ليبيا املركزي، منشور   59
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ت طبقا للقرارات الصادرة بشأهنا من هيئة ذمراجعة وفحص العمليات والتحقق من أهنا نف -2
 ومبادئ الشريعة اإلسالمية.الرقابة الشرعية، ومبا يتوافق مع أحكام 

تقدمي املشورة جمللس إدارة املصرف يف األمور واملسائل الشرعية، وذلك وفقا لألصول املتبعة يف   -3

املعايري الدولية واملعايري الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية حيث 
 التقرير السنوي للمصرف(، ويف هذا تقوم هذه اهليئة إبعداد تقرير سنوي )يتم تضمينه يف

على مجيع السجالت  ،الكامل وبدون قيود االطالعالسبيل يكون هليئة الرقابة الشرعية حق 
واملعامالت واملعلومات من مجيع املصادر مبا يف ذلك الرجوع للمستشارين املهنيني للمصرف 

 وموظفي املصرف دوي الصلة ابملنتجات املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
 

  -: 60تقوم الرقابة الشرعية قبل البدء يف متويل املشروع بعدة أعمال
 اجلوانب الشرعية يف عقد التأسيس.مراعاة والنظر إىل  -1
 التأكد من العقود واخلدمات املقدمة للتمويل ومعرفة اجلودة االقتصادية للمشروع. -2
توافق صيغ التمويل مع اخلدمات املصرفية اإلسالمية ومعرفة طرق االستثمار اليت حيتاج إليها  -3

 املشروع ليقوم املصرف بتمويله.
اليت حيتاجها املشروع منذ فتح احلساب  واإلجراءاتت وضع دليل يوضح فيه املصرف املطلواب -4

 يف املصرف إىل حصوله على التمويل وفق الشريعة اإلسالمية ونوع التمويل.
 

 -:61على جمموعة من احملاور منها تاإلجراءاويتم تطبيق 

منتجات وخدمات املصارف: املنتجات واخلدمات ختلوا من الرىب والغرر وامليسر، وجيب أن يتم  -1
 املوفقة عليها من اهليئة الشرعية وإعداد املنتجات اليت تتوافق مع الشرعية اإلسالمية.

خدمات أخرى للمصارف: واليت تتمثل يف محالت الرتويج، واملشاركة مع أطراف أخرى  -2
 كمسوق أو وكيل التحصيالت اليت تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

                                                            
، تصدر عن جامعة غرداية، c، ، اجلزء 1، العدد8التسيري، والعلوم التجارية، اجمللد جملة الواحات للبحوث والدراسات، العلوم االقتصادية،  60

 .595، ص 2015اجلزائر، 
اإلطار التنظيمي للخدمات املصرفية والتمويل اإلسالمي يف ماليزاي، دورة تدريبية، -عزمان، حممد نور، املبادئ األساسية للصريفة اإلسالمية 61

 .3م، ص2016-8-25-اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، 
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سالمية هي العقيدة اإلسالمية اليت تنص على أن أنشطة موظفي املصرف: أساس املصارف اإل -3
البشر هم عبيد هلل سبحانه وتعاىل وأن الكون هو ملك له ال شريك له، ابلتايل فإن املصرف 

 ومسؤوليه مسؤولون أمام هللا تعاىل.
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 متويل املشروعات الصغرية يف ليبيا: الفصل الثالث
 

 مقدمة:
 كافة، بغض النظر عن درجة تطور  العامليةقتصادايت االحتتل املشروعات الصغرية واملتوسطة أمهية ابلغة يف 

يف عملية  دور مهم هلا الصغرية ملشروعاتفاواختالف أنظمتها ومفاهيمها االقتصادية،  هذه االقتصادايت

تقوم بتنشيط االقتصاد واستثمار املدخرات، فهي ، كافة اجملتمعات العامليةالتنمية االقتصادية واالجتماعية يف  
  .ال سيما يف الدول اليت تفتقر إىل وجود سوق مايل

التنمية  وتريةاقتصادية متسارعة من أجل رفع  وإصالحاتحتوالت  األخريةوتشهد ليبيا خالل السنوات 
مرتفعة، غري أن جناح تلك اخلطط اليت هتتم ابملشروعات  منو االقتصادية بعيدة املدي هبدف حتقيق معدالت

ويل الصغرية لتحقيق التنمية االقتصادية هو رهني مبدي اجلدية يف تنفيذها واستمراريتها وكذلك توفري التم
املشاكل والصعوابت واملعوقات  وجماهبة ،البطالة منوها وقدرهتا على امتصاصالالزم هلا من أجل زايدة معدالت 

 اليت تستهدفها.

 -وحيتوي هذا الفصل على املباحث التالية:      
 مفهوم وأمهية متويل املشروعات الصغرية يف ليبيا. املبحث األول:

 األدوار واملعايري املستخدمة لتنمية املشروعات الصغرية يف ليبيا. املبحث الثاين:

طرق ووسائل وسبل تطوير املشروعات الصغرية لتحقيق التنمية االقتصادية  املبحث الثالث:

 يف ليبيا.

 مشاكل وصعوابت املشروعات الصغرية يف ليبيا.املبحث الرابع: 
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 الصغرية يف ليبيا املبحث األول: مفهوم وأمهية متويل املشروعات
 
 

وألمهيتها اعتربت مقياسا داال على ، حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعيةتعمل املشروعات الصغرية على 
ها يف االقتصاد وواقعاملشروعات الصغرية  مفهومأتناول تقدم الدول اقتصاداي وتؤخرها. وهنا ويف هذا املبحث 

 شروعات الصغرية يف ليبيا.إىل أمهية متويل املاللييب، كما سأتطرق 
 

 املطلب األول: مفهوم وواقع املشاريع الصغرية يف ليبيا:
حدًا للمشروع الصغري ايثري مفهوم املشاريع الصغرية جدال كبريا بني االقتصاديني، حيث ليس هناك تعريفًا و 

وذلك ألن احلكم على مشروع بكونه  ،ميكن أن يسري على مجيع املشاريع يف كل املناطق وحتت كل الظروف

ويتعني أن أتخذ يف االعتبار الظروف اليت يعمل فيها  ،صغريًا أو متوسطا أو كبريا حتكمه عدة ضوابط ومعايري
 املشروع والبيئة احمليطة به ومرحلة تطور اجملتمع وأعرافه وتقاليده.

حيث  ،كتاد" يف تعريفه إىل حجم العمالةففي حني يستند برانمج األمم املتحدة للتنمية والتجارة " األون
عامل فأقل، فإنه يعرف املشروع  100 – 20يعرف املشروع الصغري أبنه ذلك املشروع الذي يعمل به من 

عامل. أما االحتاد األورويب فيصف املشروع أبنه صغري إذا كان عدد  500 – 100املتوسط أبنه ما زاد عن 
 .1عامل 250وع املتوسط هو الذي يعمل به أقل من عامل وأن املشر  50العاملني أقل من 

ة نالوصول إىل وضع تعريف شامل للمشروعات الصغرية ميكن تطبيقه على كافة األزم اليسريليس من و 
 .2واألمكنة، فاملشروع الصغري يف بلد معني قد يكون كبريا يف بلد آخر

معني من رأس املال املستثمر وعدد وعادة ما يكون املقصود ابملشروعات الصغرية واملتوسطة هو حجم 

 .3اً خدمي اً ، أو نشاطاً ، أو زراعي، أو جتارايً اً وذلك ابلنسبة ألي نشاط سواء كان صناعي ،معني من العمالة
ويستخدم مصطلح املشروعات الصغرية واملتوسطة يف عدة تعريفات مقرتحة يف بعض الدول ففي الياابن 

اليت بدأت تدخل قدرا من امليكنة يف عملياهتا  قطاع املنشآتضم مصطلح املشروعات الصغرية واملتوسطة ي

                                                            
امد للنشر القهيوي، ليث عبد هللا، والوادي، بالل حممد، املشاريع الرايدية الصغرية واملتوسطة ودورها يف عملية التنمية، األردن، عمان، دار احل 1

 .14م، ص 2012، 1والتوزيع، ط
م، ص 2002كبوسة، حممد علي، التمويل املصريف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وأثرها على إمجايل الناتج احمللي ابجلزائر، طرابلس، ليبيا،   2

13. 
 .232م، ص 2000، 2عباس علي، الصناعات الصغرية يف الكويت، اجمللة العربية للعلوم واإلدارة، العدد   3
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معيار عدد املشتغلني لوضع حد فاصل بني املشروعات  الياابن وتعد منشآت متوسطة احلجم، واستخدمت
، ولقد ظل هذا قل تعترب منشآت صغريةأعامل ف مئة فيها ن املنشآت اليت يعملإالصغرية والكبرية حيث 

 .ىعامل كحد أقص 300أنه ارتفع بعد ذلك إىل  إالاملعيار سائداً 

هنا يعرفها أب 1953قانون املؤسسات الصغرية واملتوسطة لعام  فإن األمريكيةالوالايت املتحدة ويف 
وقد مت حتديد  ،ال تسيطر على جمال العمل الذي تنشط يف نطاقهو  ،مستقلة وإدارهتااملؤسسة اليت يتم امتالكها 

 .4ابالعتماد على معيار حجم املبيعات وعدد العاملني هنا ريةمفهوم املؤسسات الصغ

واعتمد املشرع اجلزائري يف تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة على التعريف الذي حدده االحتاد 
صادقت اجلزائر  وقد، يف االحتاد األعضاء، والذي كان موضوع توصية لكل البلدان م1996األورويب سنة 

، وهو يكرس التعريف األورويب م2000سنة  يونيوحول املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف على ميثاق بولونيا 
 ،، واحلصيلة السنويةعدد العاملنيمقاييس وهي  ثالثةيرتكز على والذي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 5املؤسسة. استقالليةإىل شرط  ابإلضافة
صغرية أو متوسطة  حتديد فيما إذا كانتالضرورة املصارف اإلسالمية عند متويلها للمشروعات  وتوجب

الذي  (النشاط)التمييز بينها من حيث اإلدارة ورأس املال واالختصاص  ، وتلجأ هذه املصارف إىلأو كبرية
وع ومعرفة درجة املخاطرة االقتصادية للمشر  اجلدوىدراسة إىل  ، ابإلضافةمتويلها توافق علىسوف متارسه كي 

 6بعملية التمويل ومواجهة تغريات السوق بسرعة بعيدا عن الروتني. عند القيام

بل  فيها، القرار اختاذتحكم يف عملية تال توجد هلا لوائح مقيدة وتتصف املشروعات الصغرية غاليا أبنه 

  .ترجع القرارات إىل خربة صاحب هذه املؤسسة
ما  ،التنمية االقتصادية للبالدواليت تعود حبصيلتها على املشروعات الصغرية ومن اآلاثر اإلجيابية لتنمية 

  -: 7أييت

                                                            
ية متويل املشروعات الصغرى واملتوسطة ودورها يف رفع مستوي اإلنتاج، طرابلس، ليبيا، رسالة ماجستري غري زغيل، حامت عبد الكرمي، أمه  4

 . 9م، ص 2007منشورة، 
سليمان انصر، وعواطف حمسن، متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ابلصيغ املصرفية اإلسالمية، امللتقي الدويل، متطلبات أتهيل املؤسسات  5

 .4م ص 2006ملتوسطة يف الدول العربية، اجلزائر، جامعة ورقلة، الصغرية وا
 .2016-1-22، اتريخ الرفع www.alwasatnews.com.  صحيفة الوسط نيوز، 6
، امللتقي األول أتهيل املؤسسات 2بن علي، والفي حممد، إشكالية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل مقررات جلنة ابزل  بلعزوز 7

 م.2006الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، اجلزائر، جامعة الشلف، 
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حتقيق التوازن والعدالة يف توزيع اقتصادي يساهم يف أي مشروع  ألنعدالة التنمية االقتصادية  .1
 وهذا بدوره يؤدي إىل حتقيق التنمية االقتصادية.الدخل 

وزايدهتا، فإنتاج املشاريع الصغرية يساهم يف خفض كلفة اإلنتاج مما يزيد من تنمية الصادرات  .2
 قدرة املنافسة يف األسواق العاملية.  

 فرص عمل جديدة توفرها هذه املشاريع والقدرة على امتصاص البطالة. إجياد .3

وإنتاجية وخدمية مل  اقتصادية أنشطةرفع روح املبادرة الفنية واجلماعية عن طريق استحداث  .4
 قائمة من قبل.  كانت  تكن موجودة من قبل وكذلك إحياء أنشطة

 

 املطلب الثاين: أمهية متويل املشروعات الصغرية يف ليبيا.

تسعى املشروعات الصغرية للقيام بدور ابرز وهام يف تطوير كافة جوانب التنمية االقتصادية واالجتماعية واليت 
أو أتخرها، وسنستعرض فيما يلي الدور املؤثر للمشروعات الصغرية على خمتلف  متثل مقياس تقدم الشعوب

 جماالت التنمية االقتصادية واالجتماعية.
 

 -أواًل: األمهية االقتصادية لتمويل املشروعات الصغرية: 

الصغرية تعمل املشروعات الصغرية على حتقيق التنمية االقتصادية يف اجملتمع، ومن أهم ما حتققه املشروعات 
  8يف تنمية االقتصاد الوطين على سبيل املثال ال احلصر:

املسامهة يف احلد من البطالة من خالل توفري فرص عمل بشكل مستمر وبتكلفة منخفضة  .1
 نسبيا.

االعتماد على املوارد احمللية وخمرجات املشروعات الكبرية وبذلك تسهم يف احلد من هدر تلك  .2
 االسترياد.من املوارد وتقلل 

املسامهة يف زايدة االستثمارات وحتقيق نوع من التوازن اجلغرايف لعملية التنمية االقتصادية كوهنا  .3
 .واألقاليمتتسم بسهولة االنتشار بني املناطق 

                                                            
املؤمتر العلمي اخلامس، عمان، األردن، جامعة فيالدلفيا، كوجنو، كوجنو عبود، اسرتاتيجية االستثمار والتمويل يف املشروعات الصغرية،    8

 .8-7م، ص 2007
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وخاصة يف البلدان النامية اليت تعاين من اخنفاض  ،أهنا تقوم بتغطية متطلبات السوق احمللي .4
 القدرة الشرعية لدى األفراد. 

 

مثال،  تعترب املشروعات الصغرية واملتوسطة النمط الغالب للمشروعات يف كل الدول العربية ففي مصرو 
وتوفر فرص عمل لقاعدة عريضة من  ،مشروعات القطاع اخلاصجممل % من 99هذه املشروعات  متثل

لذا نرى اهتماما من كافة الدول العربية  ،% من الناتج احمللي40-% 25 يف تساهمو  ،العاملة ىالقو 
التنمية االقتصادية ابلبالد قاطبة. وهذا ال خيتلف عنه على للنهوض وتطوير املشروعات الصغرية كوهنا ركيزة 

املستوى العاملي حيث تشكل املشروعات الصغرية نسبة مهمة من إمجايل املشروعات واملنشآت االقتصادية 
النسبة الكربى للعمالة وحتقق قيمة إضافية تصديرية عالية لالقتصاد، واجلدول  يف الدولة كما أهنا تستقطب

  :9والناميةاملتقدمة الدول ت الصغرية واملتوسطة يف اقتصادايت آالتايل يوضح دور املنش( 7رقم )
 (7جدول رقم )

 الصغرية واملتوسطة يف االقتصادايت املتقدمة واالنتقالية تآاملنشدور 
 القيمة املضافة % العمالة املوظفة % املنشئات % إمجايل الدولة

 54 85 37 أمريكا
 69 98 51 الياابن

 53 99 50 انياأمل
 53 99 50 بريطانيا
 61 99 53 فرنسا
 71 98 46 كوراي
 74 99 60 الصني
 41 95 26 ماليزاي
 80 95 80 اهلند

 100 100 63 إندونيسيا
 

                                                            
، 2010، 93بن جليلي، رايض، تنافسية املنشئات الصغرية واملتوسطة، اخلصائص والتحدايت، املعهد العريب للتخطيط ابلكويت، العدد   9

 .9ص
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القيود املتصلة ابحلجم، واخللل الذي يشوب حتدايت تنافسية: وتواجه املنشئات الصغرية واملتوسطة ثالثة 
ولكن هذه التحدايت تتزايد يف الدول النامية عموما ويف الدول  .هذا القطاع يف، وحتيز السياسات األسواق

  10:، فهذه التحدايتالعربية على وجه اخلصوص

احلجم الصغري قيد على املنشئات الصغرية واملتوسطة حينما  ، حيثابحلجمالتحدايت املتصلة  •
تكون اقتصادايت احلجم عامال رئيسيا يف أي مرحلة من مراحل سلسلة القيمة، وهذا يقلل من 

 القدرة على التنافس.

السمات املميزة  إحدىعناصر اإلنتاج هو  أسواقجتزئة  إنأوجه اخللل اليت تعرتي السوق،  •
عندما يتعلق  صعب ن الدول النامية حيث تضع املنشئات الصغرية واملتوسطة يف موقفلكثري م

 التقنية، واملعلومات. وأسواقابحلصول على املدخالت، واالئتمان، والعمالة،  األمر

متيل العديد من السياسات احلكومية حىت حيث حتيز السياسات ضد املشروعات الصغرية،  •
إىل العمل بطريقة ال تتوافق مع دعمها، دة املنشئات الصغرية تلك اليت يقصد من بعضها مسان

إىل جوانب أخرى  إضافةتتضمن هذه السياسات سياسة االسترياد والتصدير والضرائب، و 
تزيد بشكل غري متكافئ من تكلفة العالمات التجارية  واليت عديدة يف إطار القوانني واللوائح

 ابلنسبة للمنشئات الصغرية واملتوسطة.
 

% من 95املنشئات الصغرية واملتوسطة متثل أكثر من  أنجند  وعلى الرغم من التحدايت السابقة
فرص العمل اليت يوفرها هذا  % من75منشئات القطاع اخلاص يف معظم الدول العربية وتساهم يف توفري 

املشروعات  سياسات متكنبناء اسرتاتيجية و  على الدول العربيةفإنه يتحتم  هذا القطاعوابلنظر ألمهية  القطاع.

تحكم فيها تورفع القيود اليت  املشروعات، وذلك ابالستناد إىل فهم واقع تلك االقتصاديةاملنافسة الصغرية من 
 النمو يف النشاط الذي متارسه.ها وتكبح وهتدد استمرار 

                                                            
 . 11 – 10املرجع نفسه، ص  10
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 املبحث الثاين: األدوار واملعايري املستخدمة لتنمية املشروعات الصغرية يف ليبيا
 
 

يتم قياس األدوار االقتصادية واالجتماعية للمشروعات الصغرية على قدر مسامهتها يف االقتصاد الوطين اللييب، 
عمل على جناح املشروع، وهذا ما سأوضحه بشيء من تووفق معايري حتدد نوعية املشروعات الصغرية اليت 

 التفصيل يف هذا املبحث.
 

 ريف املشروعات الصغرية: : املعايري املستخدمة يف تعألولاملطلب ا
 ومن املعايري املستخدمة لتحديد املشروعات الصغرية:

 معيار العمالة ورأس املال:   .1
بقسمة حجم يتم احتسابه يعد ضروراي للخروج مبعيار نسيب جديد  معياري العمالة وراس املالاجلمع بني و 

ألنه ميثل حجم رأس املال  ،تكلفة فرصة العمل على هذا املعياررأس املال املستثمر على عدد العمال، ويطلق 

  :(11)حد، واجلدول التايل يوضح املعايري املستخدمة لتصنيف املشاريعاالاّلزم لتوظيف وتشغيل عامل و 

  

                                                            
 .17- 16الل حممد، املرجع السابق، ص القهيوي، ليث عبد هللا، والوادي، ب  11
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 (8اجلدول رقم )
 املعايري املستخدمة لتصنيف املشاريع

 معيار حجم رأس املال معيار عدد العاملني الدولــــة

 مليون ين ايابين 100و)أو( عامل موظف 300أقل من  الياابن

 إسرتليينمليون جنيه 3.8و)أو( عامل وموظف 200أقل من  اململكة املتحدة

 - - - - - - - - عامل وموظف 50أقل من  الوالايت املتحدة األمريكية

 مليون دوالر أمريكي 2و)أو( أقل من  عامل وموظف 50أقل من  سنغافورا

 مليون رايل سعودي 20و)أو( أقل من  عامل وموظف 50أقل من  السعوديةاململكة العربية 

 ألف دوالر أمريكي 280أقل من  عامل وموظف 300أقل من  اهلند

 ف دينارآال 6أقل من  عامل وموظف 10أقل من  العراق

 أالف دينار 5أقل من  عامل وموظف 10أقل من  ليبيا

 أمريكيألف دوالر 200أقل من  عامل وموظف 10أقل من  الكويت

 أمريكيألف دوالر 700أقل من  عامل وموظف 300أقل من  كوراي

  دوالر أمريكيألف  250أقل من  عامل وموظف 25أقل من  ماليزاي   

 أمريكيألف دوالر  36اقل من  -------------- غاان    

 أمريكيألف دوالر  315اقل من  ------------ زامبيا      

 أمريكيألف دوالر  50اقل من  ------------ ابكستان   

 إسرتليينمليون جنيه  8أقل من عامل وموظف 250أقل من  االحتاد األورويب

 ------------ عامل وموظف 19أقل من إندونيسيا

 ------------ عامل وموظف 99أقل من  الفلبني

 ------------ عامل وموظف 50أقل من  اتيالند  

 ألف جنيه مصري 500أقل من  عامل وموظف 100-10ما بني  مجهورية مصر العربية

 ------------- عامل وموظف 50أقل من  ملانياأ

 ألف دوالر أمريكي 300-250ما بني  عامل وموظف 50-10ما بني  املصرف الدويل    

املتحدة للتنمية الصناعية  األمممنظمة 
UNIDO       

 ألف دوالر أمريكي 250أقل من  وموظفعامل  100أقل من 

 

 
من املعايري األكثر انتشارا يف حتديد مفهوم الصناعات الصغرية اليت تفرق بينها  فيعترب العمالة أما معيار

وبني الصناعات الكبرية لسهولة توفري البياانت اخلاصة ابلعمالة يف الصناعات املختلفة ولقد حددت منظمة 
 (:9التعاون والتنمية تصنيف الصناعات الصغرية كما هو مبني يف اجلدول رقم )
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 (9اجلدول رقم )
 تصنيف منظمة التعاون والتنمية للصناعات الصغرية

 حجم املنشأة عدد العمال
 صغرية جدا 1-19

 صغرية 20-99

 متوسطة 100-499

 كبرية فما فوق 500
 

من املعايري اليت حتدد حجم املنشأة والطاقة اإلنتاجية للمنشأة وهذا املعيار فيعترب معيار رأس املال أما 
خيتلف من دولة إىل أخرى فقد جند أن عدد العمال لدي منشأة ما قليل وال يعين ذلك أن حجمها صغري 

و رأس مال كبري فتصنف هذه املنشأة حسب معيار رأس املال ذأن من احملتمل أن يكون حجم املنشأة  إذ
 .    12املشروعات الكبرية يف حني أهنا مصنفة صغرية وفقا ملعيار العمالة ورمبا حيدث العكس من

                                  
 معيار حجم وقيمة اإلنتاج واملبيعات: .2

ويعيب  ،طبقاً هلذا املعيار فان املشروعات الصغرية هي اليت تتصف حبجم إنتاج من حيث الكمية والقيمة
فيكون هناك صعوبة اجلمع  ،اليت تنتج عدة منتجات خمتلفة اريععلى معيار اإلنتاج عدم صالحيته يف املش

لال عندما حيدث ضيكون موهو غالبا ما يعيبه إدخال عنصر السعر فمعيار قيمة اإلنتاج اعتماد أما  ،العيين
كمعيار لتحديد حجم املشروع والتمييز بينه   ، وأيخذ البعض معيار حجم وقيمة املبيعاتاألسعارتغري كبري يف 

هذا املعيار يعاب عليه تعرضه املستمر للتغري يف األسعار وذلك  أن إالوبني املشروعات املتوسطة والكبرية، 
 .13لوجود عوامل متعددة

 يفأنه من املمكن أن يكون أكثر مالئمة  إالبه ذبذوهذا املعيار ال يعد شائعا يف الدول العربية نظرا لت
 .14املشروعات الصناعيةيف منها أكثر املشروعات اخلدمية والتجارية 

                                                            
أبو صاع، رمضان أمحد، دور التمويل املصريف يف تطوير الصناعات الصغرية )دراسة تطبيقية على الصناعات الصغرية يف ليبيا(، طرابلس،   12

 .9م، ص 2009ليبيا، أكادميية الدراسات العليا، رسالة ماجستري غري منشورة، 
 .14املرجع السابق، ص زغيل، حامت عبد الكرمي،  13
فرحان، حممد عبد احلميد حممد، التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرية )دراسة ألهم مصادر التمويل(، عمان، األردن، األكادميية العربية  14

 . 17م، ص2012للعلوم املالية واملصرفية، رسالة ماجستري غري منشورة، 
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 تعريف الصناعات الصغرية يف االقتصاد اللييب

 الصناعات يف االقتصاد اللييب إىل عدد من املستوايت: 1989لسنة  22يقسم القانون رقم 

 الصناعات الصغرى: وهي الصناعات البسيطة اليت ال تستخدم تقنية معقدة. .1
املشروع الصناعي الفردي: وهو املشروع الذي ميتلكه ويقوم بتشغيله فرد طبيعي حلساب نفسه دون  .2

 استغالل الغري.
التشاركية الصناعية: وهي املشروع الذي ميتلكه ويقوم إبدارته وتشغيله شخصيات طبيعية على األقل،  .3

 بسلطة رب العمل.وال يقوم بتشغيل الغري أبجرة أو بدون أجرة، وال ينفرد فيه أحد 
الشركة الصناعية اجلماعية: وهي املشروع الصناعي الذي ميتلكه األفراد سواء كانوا منتجني أم مل  .4

 يكونوا كذلك، وتكون العالقة بني املالكني له واملنتجني فيه عالقة مشاركة يف اإلنتاج.
 الشركة الصناعية العامة: هي املشروع الصناعي الذي ميتلكه اجملتمع. .5
كة الصناعية املشرتكة: هي املشروع الذي يشارك يف رأمساله شخص طبيعي أو اعتباري وغري الشر  .6

 متمتع ابجلنسية الليبية.

وإذا نظران يف هذه املستوايت وجدان أن املشرع نظر إىل ملكية املشروع، فأوجد عدة تقسيمات حسب 
وهو حني نظر إىل  د العاملني فيه،شروع أو عدرأس مال اململكية املشروع ومن يعمل فيه، ومل ينظر إىل 

عرفها أبهنا هي اليت ال تستخدم تقنية معقدة، وهذا خيالف املفهوم العاملي للصناعات  ريةالصناعات الصغ
إذا أردان أن نضع تعريفا للمشروعات الصغرية يف االقتصاد اللييب معتمدين على القانون . وحنن ريةالصغ

املشروعات الفردية أو اجلماعية يف شىت اجملاالت االقتصادية اليت تستوعب  السابق، فنستطيع القول أبهنا "كافة
 .15مليون دينار لييب" 2.5فردا، وال يتجاوز رأمساهلا  25قوى عاملة حبيث ال يزيد العاملني فيها عن 

 أمهية املشروعات والصناعات الصغرية لالقتصاد اللييب:

دورا مهما يف االقتصاد اللييب، ونلحظ هنا أبن  )ما كان يعرف ابلتشاركيات أو(تلعب الصناعات الصغرية 
سواء من خالل مستلزمات اإلنتاج أو التوزيع  فيها يُقامهذا النشاط االقتصادي وثيق االرتباط ابلبيئة اليت 

 وتقدمي اخلدمات. وأمهية هذا النشاط االقتصادي تنبع من اآليت:

 .واخلدمات يف الصناعة والزراعةمتعددة وتنمية نشاطات اقتصادية  ضرورة هيكلة االقتصاد اللييب .1

                                                            
 3م، ص 2006حممد إدريس علي، آفاق تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف منطقة بنغازي، ورقة غري منشورة،  15
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 القتصاد اللييب وعدم قصرها على قطاع تصدير النفط اخلام.يف اتنويع مصادر الدخل  .2
جديدة وإاتحة الفرصة أمامهم حتسني املستوى املعيشي للمواطنني من خالل إجياد فرص عمل  .3

 مشاركة يف اإلنتاج.لل
 ارد البشرية.تنمية وتطوير املو  .4
 ختفيف العبء عن ميزانية الدولة، وتوجيه الباحثني عن العمل إىل القطاع اخلاص. .5
 مصدر إضايف خلزينة الدولة من حيث الرسوم والضرائب اليت يتم حتصيلها. .6

 

 الصغرية يف االقتصاد اللييب: املشروعاتخصائص 

تتشابه مع خصائصها يف غريها من البلدان، يف ليبيا الصغرية  املشروعات أو الصناعاتال شك أن خصائص 
لكل اقتصاد ظروفه وحمدداته، فبعض هذه اخلصائص تربز يف اقتصاد ما أكثر من غريه. أما يف  أن ولكننا جند

 :16ابآليت املشروعات الصغرية ليبيا فنستطيع أن جنمل خصائص

املبادرة واالبتكار. فبدل أن تدفع املشروعات الصغرية الشباب إىل العمل واإلنتاج وتنمي فيهم روح  .1
 يصرفوا وقتهم يف انتظار التوظيف يف القطاع العام تتيح هلم املشروعات الصغرية العمل املنتج البناء.

 تساهم املشروعات الصغرية يف التنمية البشرية وإجياد الكوادر املؤهلة القادرة على املشاركة يف اإلنتاج. .2
 ة البطالة بني الشباب يف اجملتمع اللييب.تعمل املشروعات الصغرية على حل مشكل .3
حتقق املشروعات الصغرية التوازن اإلقليمي داخل االقتصاد اللييب، فليبيا دولة كبرية املساحة وال  .4

تستطيع الدولة إقامة املشروعات الكربى يف كافة أرجاءها، وهنا أييت دور املشروعات الصغرية يف 
 غرايف يف كافة أحناء ليبيا.حتقيق التوازن اإلقليمي واالنتشار اجل

وأماكن  تليب املشروعات الصغرية حاجات املستهلكني من السلع واخلدمات يف شىت مواقعهم .5
 تواجدهم.

املشروعات الصغرية هي أبرز حمفزات التنمية االقتصادية واالجتماعية حيث تقوم بزايدة اإلنتاج  .6
 والدخل لألفراد.

 واالبتكار لتزويد اجملتمع ابخلدمات واملنتجات اليت حيتاجها.  تعترب الصناعات الصغرية حمفز للتطوير .7

  

                                                            
 3م، ص 2005مركز املعلومات والتوثيق الصناعي، دور مؤسسات التمويل يف رفع الكفاءة اإلنتاجية للصناعات الصغرية واملتوسطة،   16
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 الصناعات الصغرية ودورها يف االقتصاد اللييباملطلب الثاين: 

اهتمت احلكومة الليبية ابملشروعات الصغرية واملتوسطة يف خمتلف القطاعات االقتصادية وأصدرت العديد 
املشروعات لدورها يف إجياد فرص العمل وزايدة الدخل واإلنتاج، من القوانني والتنظيمات اليت حتفز قيام هذه 

كما أنشأت مؤسسات متويلية خاصة لدعمها وتوفري القروض هلا مثل مصرف التنمية واملصرف الزراعي 

 واملصرف الريفي.

 وال تتوفر حاليا إحصائية دقيقة لعدد هذه املشروعات للظروف اليت متر هبا ليبيا اآلن، وآخر إحصائية

م، وال شك أن عدد هذه املشروعات قد ازداد زايدة مطردة خالل 2001يدي الباحث هي لعام  بني متوفرة

 السنوات السابقة، ولكننا هنا نلقي الضوء على اإلحصائية املتوفرة والبياانت اليت تدل عليها:

 عدد املشروعات الصغرية

منشأة كبرية، والباقي منشآت صغرية،  2846منشأة، منها  29492بلغ عدد املشروعات الصناعية يف ليبيا 
% من إمجايل عدد املنشآت 92وكانت غالبية هذه املنشآت الصغرية تعود مبلكيتها ألفراد وبنسبة تقارب 

 .17الصغرية

 توزيع املشروعات الصغرية جغرافيا 

منشأة  6794حظيت العاصمة الليبية ابلنصيب األكرب من عدد املنشآت حيث بلغ عدد املنشآت فيها 
 3800% منها. ويف املرتبة الثانية بنغازي واليت بلغ عدد املنشآت فيها 90تشكل املنشآت الصغرية ما نسبته 

منشأة صغرية. أما منطقة املرقب واليت تضم مدينيت اخلمس وزلينت فقد بلغ عدد املنشآت  3429منشأة، منها 

 .18ةمنشأ 1966منشأة من جمموع عام للمنشآت  1722الصغرية فيها 

 

 

                                                            
 7م، ص 2001قطاع اإلحصاء والتعداد، نتائج البحث السنوي اخلاص ابملنشآت الكبرية والصغرية، اهليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق،  17
 7املرجع السابق، ص  18
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 توزيع املنشآت حسب النشاط االقتصادي

% من جمموع عدد 52تشكل منشآت الصيانة النسبة العظمي من عدد املنشآت الصناعية وبنسبة بلغت 
%، 11%، مث صناعة املواد الغذائية واملشروابت وبنسبة 14املنشآت، تلتها منشآت اآلالت واملعدات بنسبة 

 .19%7بنسبة يليها صناعة املنسوجات وحياكتها 

 عدد العاملني

% من جمموع عدد العاملني يف اجملال 21عامال وبنسبة  14640بلغ عدد العاملني يف املنشآت الصغرية 
%. وهذا أمر متوقع يف 79الصناعي، والنسبة األكرب للعاملني كانت يف قطاع املنشآت الكبرية وبنسبة 

 .20الدولة حىت سنوات قليلة خلتاالقتصاد اللييب والذي كان اقتصادا موجها من قبل 

 تكلفة اإلنتاج

مليون  703بلغ إمجايل قيمة تكاليف السلع واخلدمات والصناعات التحويلية املستخدمة يف إنتاج السلع 
% والباقي للمشروعات والصناعات الصغرية. ومن 72دينار لييب، كانت نسبة حصة الصناعات الكبرية منها 

% ومن مث الصناعات املعدنية 31لصناعات الغذائية ابلصدارة وبنسبة ضمن الصناعات الصغرية كانت ا

 .21%15وبنسبة 
 

 أمهية الصناعات الصغرية يف بناء االقتصاد اللييب:

ميكن للصناعات الصغرية أن تكون احملفز إلعادة بناء االقتصاد اللييب وحتويله من اقتصاد يعتمد على الدولة 
لنظام اخلاص وتتحرك فيه رؤوس األموال حبرية، وأمهية املشروعات والصناعات والقطاع العام إىل اقتصاد يعتمد ا

 الصغرية لالقتصاد اللييب اجلديد تتجلى يف:

                                                            
 7املرجع السابق، ص  19
 8املرجع السابق، ص  20
 8املرجع السابق، ص  21
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تنويع مصادر اإلنتاج، فقد عاىن االقتصاد اللييب ولسنوات طويله من اعتماد شبه كلي على تصدير  .1
هيكلة االقتصاد اللييب وتنويع  النفط اخلام، وهنا ميكن للصناعات الصغرية أن تشارك يف إعادة

 مصادر الدخل واإلنتاج فيه.

 توفري فرص عمل عديدة ومتنوعة للشباب اللييب ومكافحة البطالة. .2
حتقيق التوازن اجلغرايف للمشروعات االقتصادية، حيث ميكن للمشروعات الصغرية أن تنتشر جغرافيا  .3

 زنة وشاملة.على امتداد القطر اللييب مبا حيقق تنمية اقتصادية متوا
 تعبئة املدخرات الفردية وتوزيع الثروة على كافة شرائح اجملتمع اللييب ومناطقه بشكل أكثر عدال. .4
تسريع التنمية االقتصادية وزايدة اإلنتاج، فاملشروعات الصغرية ال حتتاج وقتا طويال إلقامتها عكس  .5

 املشروعات الكبرية.
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املشروعات الصغرية لتحقيق التنمية االقتصادية يف ليبياطرق ووسائل وسبل تطوير  املبحث الثالث:  
 

 

وتتيح فرًصا من العمالة  كبرياً عدداً  أدركت معظم الدول أمهية املشروعات الصغرية، حيث أصبحت تستوعب 
الناتج احمللي لكثري من دول العامل، من هنا استوجب دراسة واقع املشروعات يف سامهة ابملوتقوم  عديدة للعمل

إىل الطرق والوسائل اليت تعمل على النهوض  اإلشارةالصغرية بشكل عام ويف ليبيا بشكل خاص، وكذلك 

 ابملشروعات الصغرية يف ليبيا، منتهياً بذكر أهم الصعاب والعراقيل اليت تواجه املشروعات الصغرية يف ليبيا.  
 

 املطلب األول: واقع املشروعات الصغرية يف ليبيا: 
متثل جزءا كبريا من قطاع اإلنتاج يف  ثحيعالوة على دور املشروعات الصغرية يف حتقيق التنمية االقتصادية 

فعلى سبيل املثال تعد  ،خاصا هبا اهتماما العديد من الدولتويل ، خمتلف الدول سواء املتقدمة أو النامية
الصناعات الصغرية واملتوسطة مفتاح التنمية يف مجهورية اهلند وأولتها دعما متميزًا حىت أطلق عليها ابالبن 

 22املدلل للحكومة.

أصبحت تستحوذ ففي الياابن مثال ، د انتبهت الدول املتقدمة ألمهية املشروعات الصغرية واملتوسطةولق
املشروعات يف غالبية جممل % من 90 الصغرية كما متثل املشروعات  .% من العمالة الياابنية84على حوايل 

ومتثل نسبة مسامهة  ،فرص العمل إمجايل% من 80% إىل 40توفر ما بني  أهنا العامل، كمااقتصادايت دول 
  23للعديد من دول العامل. اإلمجايل% من الناتج احمللي 85تتجاوز 

أصدرت رائسة الوزراء )اللجنة الشعبية ويف ليبيا أولت احلكومة اهتماما خاصا ابملشروعات الصغرية، ف

 ىلنت مادته األو تضم ،ن إنشاء صندوق التشغيلأم بش2006( لسنة 109العامة سابقاً( القرار رقم )
وتضمنت املادة الرابعة بعض امليزات اليت  ،واملتوسطة الصغرى( تعريفا وطنيا للمشروعات 7،8بفقرتيها )

( 252كما حدد قرار رائسة الوزراء )اللجنة الشعبية العامة( رقم )  .واملتوسطة الصغرىتتمتع هبا املشروعات 
 السابعة، ويف املادة العامة اإلداريةوظيفي ابلوحدات املالكات الوظيفية ومعدالت األداء ال م2006لسنة 

                                                            
 صحيفة الوسط نيوز، املرجع السابق.  22
منتدي املشروعات الصغرية واملتوسطة اخليار االسرتاتيجي لتنمية االقتصاد وخلق فرص عمل، طرابلس، ليبيا،  23

www.uabonline.org\  2013 2015-2-13م، اتريخ الرقع. 
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من العمل  املزااي املقررة للمشروعات االقتصادية واخلدمية اليت أيسسها املوظفون الراغبون يف التحول جند
  24: اآليتإلنتاج عن النحو الوظيفي يف القطاع العام إىل ا

 اآلالت واملعدات واألجهزة الالزمة لتنفيذ املشروع من مجيع الرسوم والضرائب اجلمركية. إعفاء .1

 اإلعفاء من ضريبة اإلنتاج. .2
 إعفاء املشروع من ضريبة الدمغة. .3
إعفاء التجهيزات وقطع الغيار واملواد األولية الالزمة لتشغيل املشروع من مجيع الرسوم والضرائب  .4

 اجلمركية.
 

وذلك  ،2013\11\6املصارف العربية منتدي املشروعات الصغرية يف ليبيا بتاريخ  ولقد نظم احتاد
دول  9مشاركا من  150ولقد حضر هبذا املنتدي  آنذاكمبدينة طرابلس حتت رعاية رئيس الوزراء اللييب 

ة اإلسالمية عربية وحبث هذا املنتدي دور القطاع املصريف يف دعم ومتويل املشروعات الصغرية واملتوسطة والصريف
حيث أوضح أن املشروعات ، ودورها يف متويل هذه املشروعات وجتارب الدول العربية يف كيفية التمويل

 همن ضمن توصيات ، وكانالصغرية واملتوسطة هي اخليار االسرتاتيجي للتنمية االقتصادية وخلق فرص عمل

 غرية واملتوسطة.نشاء ودعم ومتويل املشروعات الصإحث احلكومة الليبية على أمهية 
اليت من شاهنا خلق فرص عمل واحلد و الالزمة  اإلجراءات اختاذوحث املنتدى احلكومات العربية على 

احلصول على  إجراءاتمن خالل تسهيل  ،من البطالة ورفع معدالت التنمية االقتصادية وتعزيز دور املصارف
وكذلك على املصارف استحداث منتجات وصيغ متويلية وفق  ،التمويل الالزم للمشروعات الصغرية واملتوسطة

 .25الشريعة اإلسالمية تتالءم مع طبيعة هذه املشروعات

إىل تفعيل دور القطاع  وتتجه ،السياسات االقتصادية بصفة عامة رسم إعادةومبا أن ليبيا يف مرحلة 
غري وإجياد مصادر دخل  ق فرص عملوخليف دفع االقتصاد الوطين والناتج احمللي  هتمسامهوزايدة  ،األهلي
  :26. وجنمل فيما يلي األهداف االقتصادية اجلديدةالنفط

                                                            
-2، اتريخ الرفع www.cbl.gov.lyاملالية اللييب، نظرة مستقبلية حنو االستثمار، سوق املشروعات الصغرى واملتوسطة، األوراق سوق  24

1-2011. 
 .2015-9-28، اتريخ الرفع clicked\news\www. Liby.al.mostakbal.orgموقع ليبيا املستقلة لألخبار،   25
 . 31أبو صاع، رمضان أمحد، املرجع السابق، ص   26
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تنويع هيكل االقتصاد الوطين من خالل الدفع بتنمية القطاعات اإلنتاجية وخاصة يف قطاع  .1
 الصناعة والزراعة. 

 حتقيق التنمية املكانية بشكل متوازن والعدالة يف توزيع الدخل. .2

 املوارد البشرية وحتسني مستوي املعيشة للمواطنني.تنمية وتطوير  .3
 .تاإلعاانختفيف العبء على ميزانية الدولة سواء ما يتعلق ابملرتبات أو  .4
 مصدر لزايدة الضرائب والرسوم املختلفة اليت تورد للخزينة العامة. .5

 

  27ويف هذا السياق أصدرت ليبيا العديد من القوانني لدعم النشاط االقتصادي وهي:

 الئحته التنفيذية.مع  ،بشأن األحكام اخلاصة ابلتشاركيات 1985( لسنة 9القانون رقم ) .1
 بشأن التنظيم الصناعي. 1989( لسنة 22القانون رقم ) .2
 الئحته التنفيذية. ، معاالقتصادية األنشطةبشأن مزاولة  1992( لسنة 9القانون رقم ) .3

 

العديد من القرارات املتعلقة مبوضوع املشروعات الصغرية  كما أصدرت رائسة الوزراء )اللجنة الشعبية العامة(

 -واملتوسطة واليت من بينها:
 بشأن اإلقراض للتحول لإلنتاج. 2001 ( لسنة115القرار رقم ) -1
 االقتصادية واخلدمية واحلرفية. األنشطةبشأن اإلقراض ملزاولة  2005( لسنة 20القرار رقم ) -2
 صندوق للتشغيل  إنشاء بشأن 2006( لسنة 109القرار رقم ) -3

 ومجيع هذه القرارات صدرت لدعم االقتصاد الوطين وخلق فرص عمل وزايدة اإلنتاج. 
 

 املطلب الثاين: طرق ووسائل النهوض ابملشروعات الصغرية يف ليبيا
اهليكلة واالنتقال إىل القطاع األهلي هو رفع كفاءة  إعادةجيب أن يكون اهلدف األساسي من برانمج 

الوحدات االقتصادية وحتسني أدائها االقتصادي وليس جمرد االنتقال من القطاع العام إىل القطاع األهلي أو 
 : 28متليك هذه الوحدات بغض النظر عن نتائج التمليك ويكون ذلك من خالل

                                                            
 . 32املرجع نفسه، ص  27
 لية اللييب، املرجع السابق.سوق األوراق املا 28
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ابألساليب غري التقليدية مثل أساليب املراحبة واملضاربة تشجيع املصارف واملؤسسات املالية للعمل  -1
 واملشاركة لتشجيع الناس على التعامل معها واستخدام املدخرات والسيولة النقدية املتوفرة بدال من

 البيوت. ادخارها يف

يف القضااي  تمراجعة وحتسني النظام القضائي ليكون مالئما للظروف اجلديدة مع سرعة الب -2
 ات التجارية واملالية.والنزاع

البحوث والدراسات العلمية الالزمة  إعدادالتأكيد على أمهية دور املؤسسات البحثية واألكادميية يف  -3
 .االقتصادية لتطوير األدوات التمويلية واألساليب والدراسات العلمية اهلادفة ملعاجلة املشاكل

 ابملتغريات التقنية ومواكبة احلداثة والتطور العاملي.لها وربطها يوإعادة أته الفنيةبناء الكوادر  -4

ال نقع يف مزيد من املشاكل مثل  حىتتها ابستمرار، جيب وضع ضوابط واضحة وحمددة ومراجع -5
 .واإلقطاعيةالتنافس غري الشريف وظهور االحتكار 

سواء  ،قطاعاتالكل واالقتصادية للمشروعات املستهدفة ابخلطة املعتمدة ل الفنيةتوفري الدراسات  -6
كافة املعلومات واملعطيات اليت هتدف إىل التمركز يف   ، وتوفريما هو صناعي أو خدمي أو جتاري

 العاملية. األسواق
 

 أهم املشكالت اليت تواجه املشروعات والصناعات الصغرية يف ليبيا:

تطورها وحيد من قدرهتا على حتقيق تواجه املشروعات الصغرية العديد من املشاكل يف السوق اللييب، مما يعيق 
 الغاايت املتوخاة منها، ومن أبرز هذه املشاكل:

عدم توفر منافذ تسويقية مالئمة لتعريف املستهلك مبنتجاهتا وخدماهتا، ولعل ذلك يعود إىل ضعف  .1
 . 29الكفاءات التسويقية يف جمال الدعاية واإلعالن ويف جمال التخزين والتوزيع والنقل وغري ذلك

م توفر املواد األولية اليت حتتاجها هذه الصناعات بشكل مستمر وعدم ثبات أسعارها، مما يؤدي عد .2
 إىل ضعف اإلنتاج وارتفاع كلفته.

                                                            
 4، ص 2006أبو القاسم عمر الطبويل، املشروعات الصغرية واملتوسطة الدور واملعوقات، طرابلس  29
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تدين حجم القروض املتاحة أمام هذه املشروعات من جهات اإلقراض، ولعل دخول املصارف  .3
 .30ملشروعات حمفز لتطورها وتنميتهااإلسالمية إىل السوق اللييب وإاتحة القروض املالئمة أمام هذه ا

عدم اعتماد األسس اإلدارية السليمة يف إدارة هذه املشاريع، وعدم احتفاظ هذه املشاريع بسجالت  .4
حماسبية دقيقة، مما يدفع اجلهات احلكومية إىل تقدير ضرائب ورسوم جزافية على هذه املشروعات 

 .31مما يؤثر يف عوائدها ويدفعها إىل الفشل
هذه املشاريع غالبا إىل دراسات اجلدوى االقتصادية قبل إقامتها، مما يزيد من نسبة فشل هذه افتقار  .5

 املشاريع.
عدم توفر قاعدة بياانت وإحصائيات دقيقة توضح حجم السوق واحتياجاته من السلع  .6

 .32واخلدمات
ند إنشاء هذه عدم توفر البنية التحتية املناسبة إلقامة هذه املشروعات، مما يضيف كلفة عالية ع .7

 .33املشاريع، ويزيد من كلفة تسويقها يف السوق احمللي
تكدس بعض املشروعات املتشاهبة واملتكررة يف منطقة واحدة، مما يؤدي إىل مزامحة غري مربرة يف  .8

 التنافس بني هذه املشروعات.
اإلنتاج واخنفاض عدم اعتماد هذه املشروعات على تقنيات إنتاجية حديثة ومتطورة، مما يزيد من كلفة  .9

 جودة هذه املنتجات ومواصفاهتا.
كثرة اإلجراءات والتعقيدات اإلدارية اليت يواجهها أصحاب هذه املشاريع سواء عند إقامتها  .10

 أو حني حماولة احلصول على قروض متويلية.
عدم وجود خطط تطويرية هلذه املشاريع، حبيث تستفيد من البحوث العلمية واالبتكارات  .11

 احلديثة وتواكب الصناعات العاملية املشاهبة وتنافسها. والتقنيات
نقص الربامج التدريبية املوجهة للعاملني يف هذه املشاريع لتطوير قدراهتم اإلدارية مما حيد من  .12

 قدرة هذه املشروعات لتنمية نفسها ومواكبة السوق واحتياجاته.
 

 

                                                            
م، ص 2006سامل حممد غريبة، أمهية املشروعات الداعمة واملغذية لتنمية وتطوير املشروعات الصغرية واملتوسطة، بنغازي: جامعة قاريونس،  30

3 
 4ابق، ص املرجع الس 31
 75م، ص 2005اللجنة الشعبية للقوى العاملة والتدريب والتشغيل، جملة القوى العاملة، العدد الثالث، ديسمرب  32
 42املرجع السابق، ص  33
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 املشروعات الصغرية:ومن سبل مواجهة ومعاجلة الصعوابت واملعوقات اليت تواجه 
 أن تكون هذه املشروعات أحد املكوانت الرئيسية يف خطة التنمية االقتصادية للبالد. .1
أن تكون أحد األهداف الرئيسية يف عملية متويل واستثمار املشاريع اليت متول من قبل املصارف  .2

 اإلسالمية وأحد مكوانت السياسة التمويلية.

اسة علمية وفنية من خالل اجلدوى االقتصادية للمشروع أن تكون املشروعات الصغرى هلا در  .3
 واستخدام أحدث التقنيات احلديثة لبناء الدولة وحتقيق التنمية االقتصادية هلا.

أن يكون هناك ارتباط وثيق بني املنشآت الصغرى واملتوسطة والكبرية لتحقيق األهداف املرجوة  .4
ن فيما بينها وأن تكون بينها منافسة لتحقيق واملسامهة يف االقتصاد الوطين، وخلق روح التعاو 

 34األهداف.

القيود  وإزالةليل العراقيل ذتشجيع القطاع اخلاص للمسامهة يف تطوير وإقامة املشاريع وذلك بت .5
 35يف املشاركة ومتويل املشروعات. إمكانياتهاليت تعيق االستفادة من  واإلداريةالنقدية واملالية 

للمشروعات الصغرية ويف مقدمتها التدريب وتطوير مهارات اإلدارة توفري البنية األساسية  .6
والتكنولوجيا وإقامة اجملمعات الصناعية ومحاية منتجات املشروعات الصغرية مبا يضمن هلا عدم 
املنافسة من كياانت أكرب، واملساعدة يف توفري عنصر التسويق، والربط بني أصحاب املشروعات 

يكونوا صناعات مغذية للمشروعات الكربى، وإعادة صياغة القوانني  الصغرية ومساعدهتم على أن
 36لصاحل املشروعات الصغرية وتقدمي الدعم املادي والفين هلم.

 

 املطلب الثالث: سبل تطوير املشروعات الصغرية يف ليبيا.
ر املشاريع ال بد من اتباع عدد من اآلليات واإلجراءات اليت ثبتت جدواها يف بلدان أخرى لتنمية وتطوي

والصناعات الصغرية لكي تساهم يف عملية التنمية لالقتصاد اللييب. ومبا أن االقتصاد اللييب يسري حنو تنويع 
مصادر الدخل واحلد من هيمنة القطاع العام، فإن املشروعات الصغرية تعترب ركيزة أساسية يف االقتصاد املنشود 

                                                            
 .68البعلي، عبد احلميد حممود، املرجع السابق، ص  34
 .131تنتوش، عمر علي العجيلي، املرجع السابق، ص   35
حممد، متويل املشروعات الصغرية يف السودان )جتارب وخربات(، امللتقي الدويل متطلبات أتهيل املؤسسات الصغرية الطيب، عبد املنعم  36

 .491م، ص  2006\ابريل \ 18 – 17واملتوسطة يف الدول العربية يومي 
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 والسبل ة البطالة وقلة دخل الفرد وغريها. ومن اآللياتواحلد من التشوهات اليت تصيب االقتصاد كمشكل
 املقرتحة ما يلي:

ضرورة أن تويل الدولة اهتماما ابلغا ابملشروعات الصغرية وأن تكون للدولة اسرتاتيجية شاملة هتدف  .1
 إىل حتسني هذا القطاع مبا يكفل حتقيق عملية التنمية االقتصادية.

والتشريعات الالزمة اليت تكفل تقدمي الدعم هلذه املشروعات وتنظيم أن تصدر الدولة القوانني  .2
 العالقة بينها وبني املصارف اإلسالمية واملؤسسات التمويلية.

أن يكون للدولة سياسة نقدية عادلة وفاعلة يف تنشيط االقتصاد وتشجيع األفراد على عملية  .3
 37روعات الصغرية.االستثمار وفق أساليب الصريفة اإلسالمية املالئمة للمش

ضرورة اختصار اإلجراءات اإلدارية والتخلص من البريوقراطية اليت تعيق انطالق األعمال واملشاريع  .4
 الصغرية.

االهتمام ابلبنية التحتية وإقامة مدن وجممعات صناعية تتوفر فيها اخلدمات املالئمة للمشاريع وتكون  .5
 قريبة من خطوط النقل الدويل.

ضنات املشاريع، لنقل اخلربة واملسامهة يف انطالق املشروعات والصناعات االهتمام إبقامة حا .6
 الصغرية.

إجياد خطط للتدريب املهين يف خمتلف اجملاالت إلعداد قوى عاملة ماهرة تستطيع مواكبة التطورات  .7
 التقنية واإلدارية.

 .تسهيل الوصول إليهااالهتمام بنقل التقنيات احلديثة، واالهتمام بتقنية املعلومات واالتصاالت، و  .8
دعم وتشجيع البحث العلمي والدراسات املتعلقة ابملشروعات الصغرية واليت من شأهنا تطوير هذه  .9

 الصناعات ودفعها لتواكب أفضل طرق اإلنتاج واملواصفات العاملية.

 إذا إالأنه ال ميكن تنمية هذا القطاع  إذضرورة توفر البياانت على املشروعات الصغرية واملتوسطة،  .10
 38أتيحت قاعدة أساسية من البياانت.

 

                                                            
  .97فرحان، حممد عبد احلميد حممد، املرجع السابق، ص  37
 .60زعبل، حامت عبد الكرمي، املرجع السابق، ص  38
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ولقد أولت وزارة القوي العاملة والتدريب والتشغيل )أمانة اللجنة الشعبية العامة للقوي العاملة( اهتمامها 
بتحسني أوضاع الشباب ومعاجلة املشكالت االقتصادية واالجتماعية، وحتقيق أهداف اإلقراض وذلك لتنفيذ 

مساحات يف كل بلدية إلنشاء املشروعات عليها وتوفري البنية التحتية الالزمة  املستهدفات ينبغي ختصيص

% من املستهدفني هلذا الربانمج ال تتوفر لديهم املواقع الالزمة ملشاريعهم، ومن  70هلا، حيث أن أكثر من 
 األنشطةم، بشأن حتديد  2005( لسنة 50العاملة للتدريب والتشغيل رقم ) ىهنا أييت قرار وزارة القو 

حرفية( ومبا يتالءم مع رغبة  –خدمية  –)إنتاجية  األنشطة، وهذه ملزاولتهااالقتصادية اليت يتم اإلقراض 
العمالء واجلدوى االقتصادية كمناشط جيوز متويلها من املبالغ احملددة بقرار رائسة الوزراء )اللجنة الشعبية 

ار مت توضيح املشاريع اليت جيب متويلها مبا حيقق م، ومن هذا القر  2005( لسنة 20العامة سابقا( رقم )

 39التشغيل املبتغاة من ورائها. اجلدوى االقتصادية وفرص
-29وما يدل على أمهية املشروعات الصغرية يف حتقيق التنمية االقتصادية أهنا تساهم يف ليبيا بنسبة 

 املشروعات الصغرية من املشاريع املرغوب، ومن خالل الرؤية الوطنية فان اإلمجايل% من الناتج احمللي 44
ألهنا تتصف بقلة رأس املال وإدارة املشروع من املالك نفسه وقدرهتا على خلق فرص عمل وجذب  هبا،

وألزمت الضرورة على األخذ بتجارب الدول اليت سبقت ليبيا واالستفادة من  40االستثمار وزايدة اإلنتاج.
% من 88حيث تشكل نسبتها  وإندونيسياوالياابن  األمريكيةاملتحدة  خربهتا يف هذا اجملال مثل الوالايت

سبق  األمرانجتها القومي، ولعبت هذه املشاريع دورا ابرزا يف القضاء على البطالة وخلق فرص عمل، وان هذا 
 وان طبق يف ماليزاي عندما أتت هلا حكومة طموحة وهلا برانمج انجح وفق عمل علمي مدروس بقيادة الدكتور

( الذي استطاع حتويل ماليزاي إىل دولة متقدمة بفضل اخلطة الطموحة أن حيول الشعب املاليزي حممد )مهاتري

وكان للمشاريع الصغرى الدور األساسي يف هذا النهوض، وهذا ممكن أن نراه يف  ،إىل شعب نشط ومنتج
درات اقتصادية هائلة ميكن أن تتحول هبا ليبيا اليت متتلك من املوارد واإلمكاانت الشي الكبري، وان ليبيا هلا ق

 41إىل دولة متنوعة االقتصاد. ىيف فرتة زمنية متوسطة املد
 
 

                                                            
 .95الورفلي، ثراي علي حسني، املرجع السابق، ص  39
 . 86ص  نفسه،املرجع  40
 .2013، اتريخ الرفع Libya aljadidah.com الصغرية،الدور االقتصادي للمشروعات  41
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 املطلب الرابع: أثر املشروعات الصغرية يف التنمية االقتصادية يف ليبيا
التنمية تناول الباحث يف بداية هذه الرسالة عن دور متويل املشروعات الصغرية من أجل الوصول إىل حتقيق 

االقتصادية والذي ميثل النتيجة النهائية اليت يريد الباحث الوصول إليها، ومن خالل ذلك سوف يتم توضيح 
الدور الذي تلعبه املشروعات الصغرية يف توليد القيمة املضافة )الدخل( واليت من خالهلا يتم الوصول إىل 

 الناتج احمللي، وميكن احتساب القيمة املضافة بطريقتني:

 (.واألرابح واإلجيارصيغ التمويل  وأرابح األجورمجع عوائد عناصر اإلنتاج ) أواًل:

. وميكن توضيح الطريقتني حلساب القيمة اإلمجاليةاستبعاد مستلزمات اإلنتاج من قيمة اإلنتاج  اثنياً:

 املضافة )وهذه أرقام افرتاضية( كما يف اجلدول التايل:

 
 (10اجلدول رقم )

 املضافة للناتج احملليحساابت القيمة 
 السنة
 

(1) 

 قيمة اإلنتاج
 

(2) 

 يمةق
ستلزمات امل

(3) 

 األجور
 

(4) 

أرابح التمويل 
 اإلسالمي

(5) 

 اإلجيارات
 

(6) 

 األرابح
 

(7) 

القيمة املضافة 
 ابأللف

(8) 

1 500 300 80 20 70 30 200 

2 700 350 140 35 122.6 52.4 350 

3 1000 500 200 50 175 75 500 

4 1100 550 220 55 192.6 82.4 550 

5 1300 650 260 65 229 96 650 

م، 2009املصدر: البندي، عصام عبد النيب أمحد، املشروعات الصغرية وأثرها يف التنمية االقتصادية مصر أمنوذجًا، سنة 
www.road.net 2014. اتريخ الرفع. 

 

 أرقاممتثل مجع  ( وهي الطريقة األوىل8يتضح من اجلدول السابق أن انتج القيمة املضافة يف العمود )
طرح العمود الثالث والذي ميثل قيمة مستلزمات اإلنتاج يف قة الثانية تتمثل ي(، والطر 7( إىل )4من ) األعمدة

( والذي ميثل قيمة اإلنتاج، ومن خالل ذلك جند أن هناك عالقة بني أرقام القيمة املضافة 2من العمود رقم )
، أي ميكن احلصول من ذلك على نسبة القيمة املضافة إىل اإلمجاليةواليت متثل )الدخل( وأرقام قيمة اإلنتاج 

كلما تطورت العملية اإلنتاجية كلما دل ذلك   هأي أن ،والذي يعرف بدرجة التصنيع اإلمجاليةإلنتاج قيمة ا
  .على زايدة عمليات التصنيع احمللية وارتفاع مسامهة املشروعات يف توليد الدخل
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ومن ذلك يتضح أمهية املشروعات الصغرية يف توفري فرص العمل والذي يعترب من أهداف التنمية 
 إاتحةنا ضرورة معرفة مسامهة املشروعات الصغرية يف كيفية ياالقتصادية وخاصة يف البلدان النامية، ويتعني عل

واحلصول على فرص العمل، مما يتعني احتساب عدد العمال الذين ميكن تشغيلهم يف هذه املشروعات 

فرص العمل هلم يف  وإاتحةليني ومن ذلك جند انه كلما ارتفع عدد العاملني احمل .وخاصة العمالة احمللية
العمالة لذي هذه املشروعات، وكلما ارتفعت نسبة  إمجايلاملشروعات الصغرية كلما ارتفعت نسبتهم يف 

املدفوعة كلما كان ذلك دليال على ارتفاع الدخل أي العائد االقتصادي للمشروعات الصغرية،  األجور
روعات الصغرية هم عمالة حملية، وميكن احتساب مدي مسامهة واجلدير ابلذكر هنا أن النسبة الغالبة يف املش

 املشروعات الصغرية يف خلق وتوفري فرص العمل وذلك من خالل املعادلة التالية: 

 
                                                                      x 100جمموعة العمالة احمللية اليت تولدها املشروعات الصغرية                                 

 إمجايل القوي العاملة                                   . 
 

من خالل ذلك يتضح لنا أنه إبمكان املشروعات الصغرية توفري فرص العمل أبقل قدر ممكن من رأس 
املشروعات الصغرية على حجم االستثمارات كما يف املعادلة  املال، ويتم ذلك من خالل إمجايل العمال يف

 التالية:
 

  x  100العدد الكلي للعمالة اجلديدة يف املشروع اجلديد                                                

 حجم االستثمارات لدى املشروع الصغري                                                     
 

لرأس املال  األمثلمما سبق يتضح لنا مدي أمهية املشروعات الصغرية للدولة من حيث االستخدام 
ستمرار واحملافظة وكذلك إدارة املشروع من صاحب املشروع نفسه وهذا يزيد من قدرة وجناح املشروع على اال

على اإلنتاج ورأس املال مما يدل على أمهية املشروعات الصغرية وقدرهتا على املنافسة ومواجهة املخاطر وخلق 
فرص العمل والقضاء على البطالة خاصة يف الدول النامية، وهذا مما جعل الدول املتقدمة تضع أولوية 

األموال ابلشكل اجليد واملسامهة يف النمو االقتصادي ملشروعات الصغرية من خالل استثمار اباهتماماهتا 
  .االقتصادية األخرى األنشطةوالربط بني هذه املشروعات والقائمني هبا من حيث عالقاهتا مع 

= 

مسامهة املشروعات الصغرية يف فرص 
 العمل

= 
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ابخلدمات اليت تقدمها املشروعات الصغرية وتسهيلها وخلق روح املنافسة  االهتمام عليناوابلتايل يتعني 
هبا وهلذا اعترب الباحث املشروعات الصغرية يف صلب موضوع هذه الرسالة  االهتمامفيما بينها وعلى احلكومة 

املصارف اإلسالمية يف ليبيا حديثة النشأة مقارنة بدول اجلوار وأن املشروعات الصغرى  ذلك أنوالسبب يف 

ي هلذه الدولة هي البداية لكي تصبح متوسطة وكبرية يف حالة جناحها ومواجهة املخاطر ورفع النمو االقتصاد
للدخل وهو النفط،  واحدليبيا على مصدر االقتصاد اللييب يعتمد وأن  .واجملتمع الفردمن خالل زايدة دخل 

يف السوق املايل  وإدخاهلاالبدائل ومجع املعلومات والبياانت للمشروعات ومدي جناحها  إجياد ينبغيلذلك 
وحتقيق التنمية االقتصادية اليت تعترب اهلدف األساسي وخلق التنافس مع املشروعات األخرى للنهوض ابلبالد 

 والنتيجة الرئيسية هلذه الرسالة.هلا وللدولة 
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 املبحث الرابع: مشاكل ومعوقات املشروعات الصغرية
 
 

ابلرغم من أمهية املشروعات الصغرية والدور املتعاظم الذي تلعبه تلك املشروعات يف عملية التنمية االقتصادية 
 2003واالجتماعية وحتقيق التنمية االقتصادي للدولة، إال أنه وكما أشار "تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام 

أن املشروعات الصغرية إضافة إىل املتوسطة تبدو شبه مهملة وضعيفة وتواجه حتدايت ومشاكل متعددة يف 

ذكره أبن هذه املشاكل واملعوقات قد تكون  ومن اجلدير كثري من الدول النامية والعربية على وجه اخلصوص،
إما داخلية تتصل بكل مشروع على حدة وإما قد تكون انمجة يف أغلب األحيان عن وجود اختالل يف 

ومرتبطة مبناخ النشاط اهليكل الداخلي للمشروع، وإما خارجية خارجة عن إرادة املشروع وإدارته 
 .42"االقتصادي

 

 منو وتطور املشروعات الصغرية املطلب األول: مشاكل ومعوقات
 يف إمكانياهتا دون حتقيق حتول اليت واملعوقات املشاكل من العديد النامية الدول يف الصغرية املشاريع تواجه

 مازال إنه إال االقتصادي، يف النشاط القطاع هذا يشكله الذي واألمهية الدور من فبالرغم والتوسع، التطور
 أهم إجياز وميكن ،والدويل احمللي السوق يف النمو واملنافسة على لقدراته املعوقة املشاكل من عدد من يعاين
  -: 43يلي فيما املشاكل هذه

 التشغيل ومستلزمات الالزمة املعدات لتوفري األموال رؤوس كفاية عدم :التمويلية املشاكل .1

 تعتمد فإهنا إنشائها، بداية يف كبرية مشاكل متويلية املشاريع تواجه للمشروع، حيث دوريه بصفة
 مؤسسات متويلية على البسيط اعتمادها إىل ابإلضافة املشروع، ملؤسسي الذاتية اإلمكانيات على

 قاسية شروطا تفرض أو الصغرية متويل املشاريع عن حتجم ما غالبا واليت منها املصرفية وابألخص
 .املخاطرة ارتفاع درجة من تتوقعه ملا

 يف اإلنتاج التوسع على املنتجني أماماً كبري  عائقاً  التسويق صعوابت متثل :التسويقية املشاكل .2

 على قدرته من تضعف التمويلية للمنتج اإلمكانيات ضعف أن إىل ابإلضافة هذا وتطويره،

                                                            
واملعوقات اليت تواجه متويل املشروعات الصغرية املمولة من املنظمات األجنبية املشهراوي، أمحد حسني، والرمالوي، وسام أكرم، أهم املشاكل  42

 .160-125، ص 2015العاملة يف قطاع غزة، فلسطني، جملة جامعة األقصى )سلسلة العلوم اإلنسانية(، العدد الثاين، 
 NGOsاملشاريع النسائية املمولة من مؤسسات اإلقراض الدماغ، حنني جالل، دور التمويل يف تنمية املشاريع الصغرية )دراسة تطبيقية على  43

 .22-21، ص 2010(، غزة، فلسطني، جامعة األزهر غزة، 1995-2008
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 التسويق يف الوسطاء على االعتماد إىل األحوال يف معظم يضطره مما التسويقية منافذه أتمني
 املعلومات إىل التسويقية واالفتقار اخلربة نقص إىل ابإلضافة .التسويق عوائد من جزء كبري مقابل

ابملنتج،  اخلاص اجلغرايف النطاق يف التسويقي النشاط واخلارجية واحنصار احمللية ابألسواق اخلاصة

 فرصة من يقلل مما األجنبية والبضائع احمللية البضائع مع التنافسية القدرة تنخفض وابلتايل
 .خارجاً  للتصدير استثمارها

 مهمة تشجيع تكفل تشريعية وقوانني سياسات إىل تفتقر الدول من كثري :التشريعية املشاكل .3

 قانونية بيئة الصغرية للمشاريع أتهل وإجرائية وإدارية مالية اسرتاتيجيات وتتبىن الصغرية املشاريع
التشريعية  املشاكل ضمن فمن . احمللي السوق داخل استثمارية جلذب فرص ومتميزة جيدة
 مث معينة ملدة الضريبة املرحلي من واإلعفاء التمويل جلهة وفقا الضريبية اإلعفاءات يف التفرقة

 كافة جيمع خاص دليل يتوفر ال املدة، كما هذه بعد انتهاء اإلنتاج على كبرية ضرائب فرض
 .الصغرية املشاريع جمال يف الواجبة التطبيق القوانني

 فاملشروع .فشلها إىل يؤدي وإدارهتا، الصغرية املشاريع تنظيم يف اخلربة نقص :اإلدارية املشاكل .4

 وتشغيله املشروع إلدارة الكافية القيادة اخلربة يف يتوفر ال عندما إدارية مشكالت يواجه الصغري
القدرات  لتطوير تدريبية سياسات إجياد وعليه تكلفه، وأبقل الربح معدالت أقصى حيقق بشكل

 44املشاريع. إدارة على تشرف اليت اإلدارية والكفاءات

 ابتداء املشروع حياة مراحل خالل الفين الدعم إىل املشاريع هذه تفتقر حيث :الفنية املشاكل .5

 وانتهاء اجلودة وضبط اإلنتاج والتدريب وأساليب البشرية القوى بتنمية مروراً  اجلدوى دراسة من

أسعار  وارتفاع املدربة الفنية العمالة بندرة املشاريع هذه أصحابيواجه  فقد .والتسويق ابلرتويج
 على احلرفيني اجليدة وصعوبة اخلام املواد أسعار وارتفاع دورايً  جتديدها وصعوبة املاكينات

 .جيد منتج على إخراج تساعد متطورة مناذج أو تصميمات
 

                                                            
 .23الدماغ، حنني جالل، املرجع السابق، ص   44
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يف ليبيا صعوابت أخرى متمثلة  ابإلضافة إىل تلك املعوقات والصعوابت فإن للمشروعات الصغرية
 :45يف

الصادرات واخنفاض  إمجايل% من 90اعتماد ليبيا يف االقتصاد الوطين على النفط والذي يشكل  .1

 %.3يف نفس الوقت نسبة مسامهة هذا القطاع يف التوظيف حيث مل تتجاوز 
 111ألف عنصر على أقل تقدير مع وجود  285تبلغ حوايل  اإلداريوجود بطالة يف اجلهاز  .2

ي التعليم جيخر عدد مع العلم أن  ،% فقط مؤهلني 39ألف عنصر ابحث عن العمل منهم 
 منهم. % 50يشكل العنصر النسائي ألف عنصر سنواي  75قدر حبوايل ي

 قلة مسامهة املرأة يف اجملال االقتصادي. .3

د سياسة اقتصادية داعمة للمشروعات الصغرية واعتماد الدولة االعتماد على الواردات وعدم وجو  .4
 .فقط على القطاع العام

ومن خالل التجارب اليت سبقت ليبيا سواء كان يف املصارف اإلسالمية أو طرق متويل املشروعات فان  
ؤهلني يف ذلك حيتاج إىل كوادر مؤهلة للقيام هبذه األعمال سواء كانت يف إدارة املشروعات أو موظفني م

 – 107جمال الصريفة اإلسالمية، وقد صدر قرار من رائسة الوزراء )اللجنة الشعبية العامة سابقا( قرار رقم 
مليار دينار  20إبنشاء الصندوق اللييب لالستثمار والتنمية والذي حدد برأس مال وقدره  -م 2009لسنة 

ذا الصندوق قد يكون فرصة اترخيية وغري عادية لييب وحددت أغراضه يف االستثمار يف خمتلف اجملاالت فان ه
للقيام بدور التمويل لألنشطة االقتصادية املختلفة، ولكن فان الوضع الراهن خيتلف حيث أصبحت نسبة 

حتل حمل هذا الصندوق يف التمويل هلذه املشروعات  إسالميةيف املصارف صفر وكذلك وجود مصارف  الفائدة

ية وأساليب التمويل اإلسالمي، وتطبيق قانون املعامالت املالية اإلسالمية يف وفقا لضوابط الصريفة اإلسالم
يون دهذه العملية إلجناح متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة ويعترب هذا حل للمصارف ومواجهة مشكلة ال

 اليت كانت تعاين منها املصارف التقليدية.   ر عملية السدادثوتع

  

                                                            
   .www.lsm.ly سليمان سامل الشحومي، مقرتح للنهوض ابملشروعات الصغرى واملتوسطة يف ليبيا، سوق األوراق املالية اللييب، د.ت، 45

 .    2009-4-23اتريخ الرفع 
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 اليت تواجها املشروعات الصغريةاملطلب الثاين: التحدايت 
 -: اآليتسيتم تصنيف هذه التحدايت إىل ثالث فئات، حسب 

 : التحدايت املتعلقة ابجملتمع .1

وتتمثل هذه التحدايت بتلك الـمتعلقة بطريقة النشء والرتبية ومدى وعي اجملتمع أبمهية الـمبادرات 
 46 -الفردية. واليت نذكر منها: 

حيث أثبتت الدراسات العربية  مشروع جتاري كخيار وظيفي:التقليل من أمهية إدارة  -أ

أن معظم العرب يرون أن اخليار الوظيفي الذي يشكل طموح األغلبية هو الوصول 

إىل منصب حكومي مرموق، وهذا بسبب عدم وجود ترويج كايف ألمهية املشروعات 
 التجارية وعدم وجود سياسة التشجيع عليها.

فنظرة اجملتمع ملصطلح الفشل نظرة توحي مل مع الفشل: الطريقة السلبية يف التعا -ب

أبن الفشل صفة وليست جمرد حدث ووسيلة للنجاح، ابلتايل فإن من فشل يف إدارة 
املشروع سيبقى يف نظرة اجملتمع ومن بينها املؤسسات التمويلية إنسان فاشل. هذه 

 النظرة تسببت يف عزوف الشباب عن أخذ املخاطرة واملغامرة.
أخر  وهذا يشكل حتدايً  يشجع على املشاريع التجارية: ام التعليمي الالنظ -ج

للمشروعات الصغرية واملتوسطة كذلك، حيث أن خمرجات النظام التعليمي وخصوصاً 

االقتصادية واإلدارية منها مييل دائماً للمنظمات العامة والكربى واملتعددة اجلنسيات، 
 أي جمال عن املشروعات الصغرية. وال يوجد مثاًل يف احملاسبة أو اإلدارة 

ملن خيوض املغامرة يف  اً كبري   وهي أيضاً نظرة تشكل حتدايً قلة الثقة يف املدير احمللي:   -د

الصغرية خصوصاً، حيث أن هناك نظرة إىل أن املوفد هو أكثر قدرة  إدارة املشروعات
 على إجناح املشروع من احمللي.

يف ذات  اً وتسويقي اً أتسيسي وهذا التحدي يعد حتدايً  االتكالية يف استرياد املنتج: -ه

فلن تتولد لديه أفكار مشاريع إبداعية، وأيضاً  اً الوقت، فإن من كان فكره اتكالي
 اجملتمع االتكايل والذي تعود على املنتج املستورد لن يتقبل بسهول املنتج احمللي.

                                                            
 .28الدماغ، حنني جالل، املرجع السابق، ص  46
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 التحدايت املتعلقة ابلبيئة االستثمارية:   .2
 -جمموعة من التحدايت اليت قد تصيب املستثمر ابلعجز على إنشاء مشروعه مثل:وتتمثل يف 
 التعقيد يف إجراءات التأسيس والتسجيل. -أ

 مالئمة الصيغ التمويلية ألصحاب املشروعات. -ب

 الضماانت املالية. اشرتاطات -ج
 مدة احلصول على التمويل. -د
 مطابقة الصيغ التمويلية للشريعة اإلسالمية. -ه
 الكربى للسوق. احتكار الشركات -و
 تراخيص جلب عمالة أجنبية. -ز

 وفرة اخلربات احمللية. -ح
 

 التحدايت املتعلقة بقدرات أصحاب املشروعات: .3
وهي متمثلة يف جمموعة التحدايت يف النهوض ابملشروعات الصغرية أو مدى مسامهتها يف حتقيق التنمية 

 -االقتصادية: 
 قدرة أصحاب املشروع على اإلدارة. -أ

 دراسات مالية وجدوى اقتصادية. إعدادقدرة أصحاب املشروع على  -ب
 العمل. ازدواجيةالتفرغ التام للمشروع وعدم   -ج
 الرتفع عن االستماع للنصيحة والبحث عن املشورة. -د
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 متويل املشروعات الصغرية يف االقتصاد اللييب: الثالثاملطلب 
 ،واخلارجإن درجة التقدم العلمي واالقتصادي وتنظيم العالقات التجارية وحركة رؤوس األموال بني الداخل 

أمر ضروري بشرط مراعاة الشريعة اإلسالمية يف  وهذا ،الستثمارجديدة لالضرورة البحث عن طرق  أوجبت
 .47ة للمشاريعذلك، مع استخدام أفضل األساليب والطرق اليت متول هبا املصارف اإلسالمي

تيحه البديل يويف أوقات الكساد يبدوا أن احلل األمثل لتحريك عجلة االقتصاد هو التمويل الذي 
ملا حيققه هذا األسلوب من جناح أكرب يف أتسيس وإدارة املشروعات  ،اإلسالمي عن طريق املضاربة واملشاركة

 : (48)لسببني

 حرص املصارف اإلسالمية على دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع قبل الدخول فيه. أواًل:

املصرفية على متويالهتم، سواء جنحت  الفائدةعدم ختوف املستثمرين من مطالبة املمولني وسراين  اثنياً:

 املشروعات أم فشلت، األمر الذي يدفعهم لالستفادة من متويل املصرف اإلسالمي.
 

على التسديد  –سواء كان مؤسسة أو فرد  –سالمي ال يقدم متويله جملرد قدرة املمول املصرف اإلف
فر عناصر اإلنتاج األربعة ضافحسب، وإمنا ينظر يف جدوى املشروع اقتصاداي واجتماعًيا، مما يعمل على ت

أو املضاربة( للعناصر  )املوارد الطبيعية، رأس املال، العمل، التنظيم( وذلك بتقدميه عنصر رأس املال )ابملشاركة
التخصيص األمثل ال أييت إال ف الثالثة األخرى، مما يتحقق معه مبدأ التخصيص األمثل للموارد االقتصادية.

 بسيادة مبدأ املشاركة يف املشروعات اإلنتاجية، حيث تلتقي مصاحل اجلميع يف احلرص على إجناح املشروعات.
ال ميكن أن ينجح إال بسيادة مفاهيم االقتصاد اإلسالمي، إن السعي حنو العدالة يف توزيع الثروة 

ومبسامهة املصارف اإلسالمية يف توجيه األموال لتأسيس مشروعات إنتاجية يستفيد منها املستثمرون 
واملستهلكون وأصحاب رؤوس األموال واأليدي العاملة على حد سواء، األمر الذي يعمل على إعادة توزيع 

 قق مزيًدا من العدالة، وابلتايل إشاعة االستقرار يف ربوع االقتصاد الوطين.الدخل والثروة مبا حي

                                                            
 .52تنتوش، عمر علي العجيلي، املرجع السابق، ص  47
 .611مصرف اجلمهورية، مصرف اجلمهورية، العمل املصريف اإلسالمي صريفة املستقبل، املرجع السابق، ص 48
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يتم قياس دور املشروعات الصغرية واملتوسطة ومسامهتها يف االقتصاد من خالل ثالث  أنجرت العادة 
ر املسامهة يف التشغيل، اإلنتاج وحصتها من العدد الكلي للمنشآت يف االقتصاد. وتظه :معايري رئيسية هي

  (49)أهم املزااي هلذه املنشآت فيما يلي:

للمنشآت الكبرية وحتد  ياً وفعل وحمتمالً  اً منافس اً توفر املشروعات الصغرية واملتوسطة مصدر  .1
 من قدرهتا على التحكم يف األسعار.

تعترب هذه املنشآت املصدر الرئيس لتوفري الوظائف يف االقتصادايت املتقدمة والنامية على  .2
 حد سواء.

 ور أساسية للمشروعات الكبرية.ذاملنشآت هي عبارة عن ب هذه .3

متتاز هذه املشروعات أبهنا توفر بيئة عمل مالئمة حيث يعمل صاحب املشروع والعاملني  .4
 جنبا إىل جنب ملصلحتهم املشرتكة.

 

 مستوايتهذا النوع من املشروعات يساعد يف تطوير وتنمية املناطق األقل حظًّا يف النمو والتنمية وتدين 
تعترب هذه املشاريع من اجملاالت اخلصبة لتطوير اإلبداعات واألفكار كما و الدخل وارتفاع معدالت البطالة.  

 اجلدية.

أوجبت الضرورة من حيث عمل املصارف يف متويل املشروعات سواء كانت صغرية أو متوسطة أو كبرية 
اط الذي سوف متارسه لكي يتم متويلها من قبل التمييز بينها من حيث اإلدارة رأس املال واالختصاص ابلنش

ميكن تصنيف  الذ ،املصرف مع دراسة اجلدوى االقتصادية هلذا املشروع ملعرفة درجة املخاطرة يف التمويل
 : 50خصائص املشروعات الصغرية كاآليت

 اإلدارة والتنظيم:  .1
والفنية، وهذه الصفة غالبة على هذه  اإلداريةيتوىل العمليات  إذمالك املشروع وهو املدير  -أ

 املشروعات كوهنا ذات طابع هلؤالء املستثمرين يف املشروعات الصغرية واملتوسطة.

                                                            
 .33القهيوي، ليث عبد هللا، والوادي، بالل حممد، املرجع السابق، ص 49
 .20فرحان، حممد عبد احلميد حممد، املرجع السابق، ص 50

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



176 
 

اخنفاض احلجم املطلق لرأس املال الالزم إلنشاء املشروعات الصغرية وذلك يف ظل تدين حجم  -ب
 املدخرات هلؤالء املستثمرين.

 ة.االعتماد على املوارد احمللية األولي -ج

 وضوح اهليكل التنظيمي للمشروع. -د

 والتسويقية ملعظم املشروعات الصغرية. اإلداريةضعف اخلربة  -ه

 عدم احلفاظ على السجالت احملاسبية. -و

 املشروعات الصغرية. وإنشاءسرعة البدء  -ز

 عدم جلب أو االستعانة بدوي اخلربات والكفاءة يف جمال التشغيل اخلاص ابملشروع. -ح

 الصغري على تلبية االحتياجات املادية للمالك.هتدف إدارة املشروع  -ط

 سهولة وبساطة وعدم التقيد ابإلجراءات القانونية للمشروع. -ي

 طبيعة النشاط: .2
وهلا القدرة على  ،ستخدام عوامل اإلنتاجال فاعليةاملشروعات الصغرية تكون متنوعة أو مبتكرة ذات  إن

وهي مشاريع قادرة على االبتكار والتطوير  ،ت الكبريةالتكيف مع املتغريات البيئية بشكل أفضل من املشروعا

 املشروع أنفسهم. أصحابألهنا تعتمد على عمالة  الفرديةمن خالل تنمية القدرات 

 السوق واملنافسة: .3
لتغطية متطلبات السوق احمللية ألهنا منتشرة يف الغالب  األحيانتقدم املشروعات الصغرية خدماهتا يف اغلب 

غري  ا، وهي غالبامنافسة هل، وال تعترب يف املدن والتجمعات السكنية عكس املشروعات الكبرية واملتوسطة
من ضعف تسويق  األحيانمرتبطة ابملواصفات القياسية والعاملية وجودة اإلنتاج وابلتايل تعاين يف اغلب 

 خدماهتا.

 س املال وكلفة االستثمار:رأ  .4
وكذلك صغر  ،املشروعات الصغرية ذات رأس مال حمدود وصغري مقارنة ابملشروعات الكبرية واملتوسطة إن

مما يسهل جلب واحلصول على املعدات واآلالت اخلاصة ابإلنتاج لتسهل عملية  ،حجم متطلبات االستثمار
 املستهلك. توزيع اإلنتاج وفق احلجم والطلب إلرضاء العميل أو
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 سهولة التمويل والضماانت:  .5
إن املصارف اإلسالمية ال تثقل على العميل أو املواطن عند طلب التمويل منها الضماانت الكافية 

ألهنا تعتمد بشكل كبري على التمويل الذي يليب حاجات اجملتمع  ،من عمر املشروعىل وخاصة يف املراحل األو 
 لتحقيق الرفاهية والتنمية االقتصادية للدولة. 

 

 معايري وضوابط للتمويل اإلسالمي:
"، وجاء يف  ، كله: كثر ماُلكم اُل وِملت ومتولتم التمويل مشتق من املال، جاء يف لسان العرب "وملت بعدان متم

... وُملُته "ابلضم": أعطيته  املعىن القاموس احمليط نفس : كثر مالكم "وملت متال وملت ومتولت واستمملتم
  51املال".

املصارف اإلسالمية وخاصة يف عمليات املشاركة  أموالتتصل ابستخدامات  إداريةهناك معايري وضوابط 
 واملضاربة والتأجري وتعرف ابملعايري واحملددات األولية، وأهم هذه املعايري: 

يار حسن اختيار الشركاء ويعتمد جناح املشروع اعتمادا كبريا على حسن اختيار الشركاء، مع -أ
 ( املعتمد عند اختيار متعاملي املصارف األجنبية.                     5csصطلح على تسميته مببدأ )وهو ما ا

لسان ابنة مبدأ "القوي األمني" كما ورد على كمستقاة من القرآن الكرمي   ئهناك مبادو  
الرجل الصاحل يف "ممديمن" يف تزكيتها لنيب هللا موسي عليه السالم "اي أبت استأجره إن خري 

، وال خيفى ما هلذه املبادئ من أثر على متويالت املصرف (52)من استأجرت القوي األمني"

 خاصة صيغيت املشاركة واملضاربة.

ول فيها وذلك لضمان اجلدوى االقتصادية للمشروعات قبل الدخ دراساتإعداد  -ب
االقتصادية  اجلدوى دراساتن عدم دقة إالنجاح وتفادي هدر املال والوقت وثقة الشركاء، و 

املصرف قبل اختاذ القرارات  دراساتإىل عدم دقة  ابإلضافةاملقدمة من بعض املشروعات 
وضياع يؤدي ذلك إىل تعطيل أموال املصرف وضياع العائد املتوقع  ،افقة على التمويلو ابمل

 53فرص التشغيل للعاملني يف املشروع.
                                                            

 .37م ص2002، مجعية الرتاث، 1أ. انصر سليمان، تطوير صيغ التمويل قصري األجل للبنوك اإلسالمية، والية غرادية، اجلزائر، ط 51
 .26القصص:   52
 .96م، ص 1998، 1يوسف كمال حممد، املصارف اإلسالمية والتنمية الصناعية، القاهرة، مصر، دار الفكر العريب، ط  53
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يون يف عمليات ديف حني جيوز أخذ الضماانت مقابل رد ال ،سالمة الضماانت املقدمة -ج
املتاجرة والبيوع أبشكاهلا، فإنه ال جيوز أخذ ضماانت مقابل النجاح يف االستثمار على 

)سوء األمانة( والتقصري شكل مضاربة أو مشاركة، وإمنا أتخذ الضماانت هنا مقابل التعدي 
والبد للمصرف من دراسة الضماانت املقدمة من  من جانب الشريك املفوض ابإلدارة.

حيث استيفائها للشروط الشرعية والقانونية من جهة، ومن حيث كفايتها وسالمتها من 
 جهة أخرى.

يات حسن املتابعة واإلشراف، فدور املصرف اإلسالمي ال ينتهي عند قيامه بتمويل عمل -د
املضاربة، وإمنا البد أن ميتد ذلك إىل متابعة نتائجها خشية تورط األطراف  املشاركة أو

ويبدو أن  املشاركة أو املضاربة أبنشطة مشبوهة أو أنشطة غري منضبطة توقع يف اخلسارة.
األفضل للمصرف أن يوكل مثل هذا النشاط إىل إدارة متخصصة من إدارات املصرف إن 

كفاءة ومقدرة ي  رية ومتعددة، أو أن يلجأ إىل تعيني مراقب حساابت ذكانت عملياته كب

 على ممارسة مهمة املتابعة واإلشراف.

حكام صياغة العقود، فيجب على املصرف أن يتوخى الدقة عند صياغة العقود حبيث إ -ه
يتأكد من سالمتها الشرعية أواًل، وانسجامها مع القوانني النافذة اثنيا، ومشوهلا على النواحي 

أو متاعب إدارية  خمالفاتشىت عند حدوث  إشكاالتاثلثا، حىت ال يقع يف  والفنيةاإلدارية 
 (54)أو مالية.

 
 

                                                            
 .37- 36مصرف اجلمهورية للصريفة اإلسالمية، العمل املصريف اإلسالمي صريفة املستقبل، مرجع سبق ذكره، ص  54
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 املنهجية اإلجراءات: الفصل الرابع
 

 مقدمة: 
 ،متغريات مستقلة ومتغريات اتبعةوما يتضمنه من  )االستبانة( امليدانيةمنوذج الدراسة يف هذا الفصل أستعرض 

لتحقيق هذه األهداف،  متهاواملنهج املتبع واألداة اليت استخد امليدانية فرضيات وأهداف الدراسة كذلكو 
داة عليها وكيفية مجع بياانت الدراسة طريقة اختيار العينة وكيفية تطبيق األأوضح يف هذا الفصل أيضا كما 

 وحتليلها.
 

 : الدراسة أواًل: منهج
يتيح لنا اختبار عدد من  وهو ،مالئمة لطبيعة الدراسة كونه األكثر  املنهج الوصفي التحليلي مت استخدام

 ألسلوباب ويتجلى هذا املنهج ،التساؤالت والفروض اليت تصف طبيعة العالقات بني متغريات الدراسة
ومجع املعلومات عنها يف احلالة اليت هي معينة املسحي الذي يهتم بدراسة "الوضع الراهن ومالحظة ظاهرة 

 .1اثنوية" أو أوليةوليس عن طريق االعتماد على البياانت يف صورة مصادر  ،عليها وقت دراستها

، حيث أن نسبة كبرية من الدراسات االجتماعيةحيظى املنهج الوصفي مبكانة خاصة يف جمال البحوث و 
هي وصفية يف طبيعتها، فالدراسات اليت تعىن بتقييم االجتاهات، أو تسعى للوقوف على اليت تتم وتنشر 

النظر، أو هتدف إىل مجع البياانت الدميغرافية عن األفراد، أو ترمي إىل التعرف على ظروف العمل وجهات 
 ووسائله، كلها أمور حيسن معاجلتها من خالل املنهج الوصفي. 

، فهو يتطلب أكثر من جمرد عملية وصف الوضع ألول وهلة واملنهج الوصفي ليس سهاًل كما قد يبدو

ككل مناهج البحث األخرى يتطلب اختيار أدوات البحث املناسبة والتأكد من   فهو ،القائم لألشياء
صالحيتها، وكذلك احلرص يف اختيار العينة والدقة يف حتليل البياانت واخلروج منها ابالستنتاجات املناسبة. 

يت تلجأ فدراسات تقرير احلالة ال ،ومع ذلك فإن للمنهج الوصفي عدداً من املشكالت اخلاصة به دون سواه
نقص يف االستجابة يف كثري من احلاالت تعاين االستبياانت أو املقابالت كوسائل جلمع البياانت  استخدامإىل 

كما أن األشخاص الذين يطلبون   ،من االستبياانت املرسلة لألفراد قد ال تعود لسبب أو ألخر فالعديدهلا. 

                                                            
يف اجملاالت الرتبوية والنفسية والرايضية، القاهرة، مصر،  اإلحصائي، وابهي، مصطفى، طرق البحث العلمي والتحليل إخالصعبداحلفيظ،  1

  .84، ص2000مركز الكتاب للنشر، 
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، األمر استخالصهاالكثري من البياانت اليت ميكن للمقابلة قد ال يفون ابلتزاماهتم، وبذلك يفقد الباحث 
 .2يؤثر على مصداقية النتائج قدالذي 

والوقوف على أهم املصادر والنظرايت اليت تناولت  ابالطالعأواًل واتباعا هلذا املنهج فإن الباحث قام 
 ،واقع املصارف اإلسالمية ومدى أتثريها يف حتقيق التنمية االقتصادية من خالل متويل املشروعات الصغرية

مراجعة الدراسات النظرية ذات الصلة ابملوضوع هبدف تكوين خلفية نظرية كافية تفيد الباحث يف فتمت 
أهم التعرف على و  ،الصدق والثبات معياري اختبار تساعد يفو  ،فسري لنتائج الدراسةت إىلدراسته وللوصول 

 أثر وحتديد قياساألساليب اإلحصائية املستخدمة يف معاجلة البياانت واملعلومات وتصنيفها وتفسريها هبدف 
 املصارف اإلسالمية يف حتقيق التنمية االقتصادية.

 

 :الدراسة : جمتمعاثنياً 
 ،جمتمع الدراسة على كافة العاملني يف الصريفة اإلسالمية مبصرف اجلمهورية جبميع فروعه يف ليبيا اشتمل

 .  اً موظف 930والبالغ عددهم 
 

 :الدراسة اثلثاً: عينة
املوضحة أدانه من مجيع فروع مصرف  "ستيفن اثمبسون"مت اختيار عينة مثلت جمتمع الدراسة وفق معادلة 

يف الصريفة اإلسالمية وابلتعويض  اً موظف 930من  سبق تكون جمتمع الدراسةاجلمهورية بليبيا. حيث كما 
 280قام الباحث بتوزيع  وبناء على ذلك. اً موظف 272املذكورة تكون عينة جمتمع الدراسة يف املعادلة 

% 71 نسبةاستبانة شكلت  200كان الصاحل للتحليل من بينها استبانة منه، و  228مت إجابة استبانة، 
 من إمجايل االستباانت املوزعة.

 
 

 ن:أحيث 
 N الدراسة: حجم جمتمع 

  Z :(  1.96( وتساوي )0.95املعيارية املقابلة ملستوى الداللة ) الدرجة 
   q( 0.05:  نسبة اخلطأ وتساوي ) 
  P( 0.50: نسبة توفر اخلاصية واحملايدة وتساوي) 

                                                            
 .101م، ص 1999، 3أساسيات البحث الرتبوي، عمان، األردن، دار الفرقان، ط عدس، عبد الرمحن، 2
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 :الدراسة رابعاً: أداة
( وذلك من خالل اطالعه على جمموعة من املصادر واملراجع االستبانةالدراسة ) أداةقام الباحث ببناء 

من األساتذة لتحكيمها  ستةوقد مت عرض االستبانة على  ،والدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع دراسته
احملكمني  ألهداف البحث وأسئلته، ومت تعديل بعض أسئلة االستبانة بناء على مالحظات اوقياس مالءمته

 .واقرتاحاهتم
 (11جدول )

االستبانة"أمساء األساتذة احملكمني ألداة الدراسة "   
 جامعة مالايقسم الشريعة واإلدارة /  د. أمحد سفيان  .1
 جامعة مالايقسم التاريخ واحلضارة اإلسالمية /  د. مقاليت عاشور  .2
 جامعة مالاي/  قسم القرآن واحلديث جأبو احلا د. اثبت أمحد   .3
 جامعة مالايقسم الدعوة والتنمية البشرية /  د. أشرف زيدان الدليمي  .4
 اإلسالمية العاملية مباليزاي قسم الفقه وأصوله / اجلامعة د. حسام الدين إبراهيم الصيفي  .5
 ليبيا -قسم اإلدارة / جامعة سبها  د. عثمان الغزيوي  .6

 

 كما قام الباحث بقياس صدق أداء االستبانة وثباهتا إحصائيا، كاآليت:
 

  األداء صدق -أ
من تكون املتغري األول )واقع املصارف اإلسالمية بليبيا( يف ثالثة متغريات؛  فقرة 53 علىاالستبانة  اشتملت

فقرة، وتضمن املتغري  15فقرة، يف حني تضمن املتغري الثاين )اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية( على  20

فقرات خاصة ابملتغريات الوصفية املتمثلة  5 إىلفقرة، ابإلضافة  13الثالث )متويل املشروعات الصغرية( من 
 ة العملية.اجلنس، الفئة العمرية، املؤهل العلمي، الوظيفة، اخلب : يف

 

 :األداء ثبات -ب
ومت حساب ثبات  ،موظف 30للتحقق من ثبات األداء فقد مت توزيعها على عينة استطالعية مكونة من 

 ( يوضح نتائج اختبار الثبات.12األداء لالستبانة ابستخدام معادلة ألفا كرومباخ وجدول )
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(12جدول )  

 قيم معامل الثبات ملتغريات االستبانة

 معامل الثبات عدد الفقرات املتغريات ت

 0.919 20 واقع املصارف اإلسالمية 1
 0.853 15 اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية 2
 0.833 13 متويل املشروعات الصغرية  3

 0.943 48 معامل الثبات الكلي
 

معامل الثبات  ارتفاع إىلابإلضافة  ،تضح أن قيمة معامل الثبات عالية لكل متغرييمن اجلدول السابق 
مما يؤكد قدرة األداة على قياس ما وضعت لقياسه ومبا يضمن حتقيق أهداف  جمتمعة،الكلي ملتغريات الدراسة 

 الدراسة.
 

 اإلحصائية:املعاجلة  خامساً: أساليب
لعلوم اإلنسانية واالجتماعية ل يف التحليل اإلحصائي املستخدمة SPSS اإلحصائيةمت استخدام احلقيبة 

الختبار فرضيات الدراسة، واملتمثلة ابتداءً بتحليل ثبات االستبانة والتحليل الوصفي والتحليل العاملي وحتليل 
 البسيط واالرتباط البسيط. االحندارأراء العينة وحتليلي  اجتاه

 

 سادساً: التحليل الوصفي خلصائص العينة: 
عينة الدراسة من خالل وصف املتغريات الدميوغرافية ألفراد العينة  أفرادوصف  يعتمد التحليل الوصفي على

 من خالل استبانة الدراسة وفيما يلي نتائج التحليل الوصفي ألفراد عينة الدراسة: مجعهاواليت مت 
 

  :توزيع خصائص العينة وفق متغري اجلنس .1
 (13) جدول

 .الدراسة لعينة واإلانث الذكور من كل ونسبة عدد
 %النسبة  العدد اجلنس 
 83.5 167 ذكور 1

 16.5 33 إانث 2

 100 200 اإلمجايل
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 (4شكل )
 نسبة كل من الذكور واالانث لعينة الدراسة.

 
 ،%17% ونسبة إانث 83( يتضح أن عينة الدراسة حتتوي على نسبة ذكور 4( وشكل )13من جدول )

معظم موظفي الصريفة اإلسالمية يف فروع مصرف  أنمعظم العينة من الذكور أي  أنمما يشري بوضوح 
 اجلمهورية بليبيا هم من الذكور حبسب عينة الدراسة.

 

 :العمرية توزيع خصائص العينة وفق متغري الفئة .2
 (14جدول )

 ونسب الفئات العمرية لعينة الدراسة. أعداد
 %النسبة  العدد العمر 

 18.5 37 سنة 30أقل من  1

 36.5 73 سنة 39 إىل 30من  2

 26.0 52 سنة 49 إىل 40من  3

 19.0 38 سنة فأكثر 50من  4

 100 200 اإلمجايل

 

83%

17%

الجنس

ذكور اناث
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 (5شكل )
 نسب الفئات العمرية لعينة الدراسة

 
تواجد يف  أكبسنة( كان هلا  39 إىل 30الفئة العمرية )من  أن( يتضح 5( وشكل )14من جدول )

 50مث الفئة العمرية )من  ،%26سنة( بنسبة  49 40تليها الفئة العمرية )من  ،%37عينة الدراسة بنسبة 
يتضح ف %.18سنة( بنسبة  30قل من أوأخريًا وبنسبة متقاربة الفئة العمرية ) %،19سنة فأكثر( بنسبة 

سنة(  30الفئات العمرية الكبى )أكثر من  هم مناملوظفني بفروع مصرف اجلمهورية بليبيا  غالبية أنلنا 
 وذلك حسب عينة الدراسة.

 

 :توزيع خصائص العينة وفق متغري املؤهل العلمي .3
 (15جدول )

 ونسب املؤهالت العلمية ألفراد عينة الدراسة أعداد

 %النسبة  العدد املستوى التعليمي ت
 27.0 54 دبلوم 1
 42.5 85 بكالوريوس 2
 21.0 42 ماجستري 3
 4.5 9 دكتوراه 4
 5.0 10 أخرى 5

 100 200 اإلمجايل

18%

37%

26%

19%

الفئة العمرية 

سنة30أقل من  سنة39الى 30من  سنة49الى 40من  سنة فأكثر50من 
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 (6شكل )
 نسب املؤهالت العلمية ألفراد عينة الدراسة

 
عينة  أفراداملؤهل العلمي )بكالوريوس( له أعلى نسبة بني  أن( يتضح 6( وشكل )15من جدول )

 %،21بنسبة  مث املؤهل العلمي )ماجستري( ،%27يليه املؤهل العلمي )دبلوم( بنسبة  ،%42الدراسة بنسبة 

 % كانت املؤهالت األخرى.5 أيضاوبنسبة  وأخريا ،%5مث املؤهل العلمي )دكتوراه( بنسبة 
 

 توزيع خصائص العينة وفق متغري الوظيفة: .4
 (16جدول )

 ونسب الوظائف ألفراد عينة الدراسة أعداد
 % النسبة  العدد املستوى الوظيفي ت
 7.5 15 مدير 1
 6.0 12 داخلي مدقق 2
 11.5 23 وحدة رئيس 3
 19.0 38 حماسب 4
 18.0 36 قسم رئيس 5
 38.0 76 أخرى 6

 100 200 اإلمجايل
 

27%

42%

21%

5%
5%

المؤهل العلمي

دبلوم بكالوريوس ماجستير دكتوراه أخرى
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 (7شكل )
 نسب الوظائف ألفراد عينة الدراسة

 
كان   االستبانةأي الوظائف الغري مذكورة يف ( أخرى)الوظيفة  أن يتضح( 7) وشكل( 16) جدول من

 متقاربة وبنسبة مث ،%19 بنسبة( حماسب)يليها وظيفة  ،%38هلا النصيب األكب بني عينة الدراسة بنسبة 
 ،%7مث وظيفة )مدير( بنسبة  ،%12 بنسبة( رئيس وحدة)مث وظيفة  ،%18 بنسبة( قسم رئيس) وظيفة

 %.6وظيفة )مدقق داخلي( بنسبة  اوأخري 
 

 :العملية اخلربةتوزيع خصائص العينة وفق متغري  .5
 (17جدول )

 ونسب اخلربة العملية ألفراد عينة الدراسة. أعداد
 %النسبة  العدد اخلربة العملية ت

 12.0 24 سنوات 3أقل من  1

 12.5 25 سنوات 4 إىل 3من  2

 25.0 50 سنة 9 إىل 5من  3

 50.5 101 سنوات فأكثر10 4

 100 200 اإلمجايل
 

7%

6%

12%

19%

18%

38%

الوظيفة

مدير مدقق داخلي رئيس وحدة محاسب رئيس قسم أخرى
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 (8شكل )
 العملية ألفراد عينة الدراسةنسب اخلربة 

 
سنوات فأكثر( كان هلا أكب نسبة بني  10اخلبة العملية ) أن( يتضح 8( وشكل )17من جدول )

وبنسبة متساوية  ،%25( نسبة سنوات إىل 5تلتها اخلبة العملية )من  ،%51عينة الدراسة بنسبة  أفراد
وهذا  ،سنوات( 3سنوات( واخلبة العملية )أقل من  4 إىل 3% جاءت كال من اخلبة العملية )من 12

 أن عينة الدراسة تتمتع خببة عملية كبرية وميكن االعتماد على آراءها. إىليشري 
 

12%

12%

25%

51%

الخبرة العملية

سنوات3أقل من  سنوات4الى 3من  سنة9الى 5من  سنوات فأكثر10
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 الدراسة فرضيات التحليل اإلحصائي واختبار: الفصل اخلامس
 

 مقدمة:
االختبارات اإلحصائية اليت مت تنفيذها  على ابالعتماد الدراسة نتائج ومناقشة وحتليل عرض الفصل هذا يتناول

وذلك لفهم األبعاد الضمنية  ،التحليل العاملي اعتمدتواليت  SPSS اإلحصائيابستخدام برانمج التحليل 

ابإلضافة اختبار فرضيات الدراسة عن طريق اختبار  ،العينة آراء هاتوكذلك حتليل اجتا ،ملتغريات الدراسة
 التباين.

 

  Factor Analysisالعاملي  التحليل: أولا 
التحليل العاملي هو أسلوب إحصائي يستهدف تفسري معامالت االرتباطات املوجبة اليت هلا داللة إحصائية 

ومبعىن آخر فإن التحليل العاملي عملية رايضية تستهدف تبسيط االرتباطات بني  ،بني خمتلف املتغريات
ىل العوامل املشرتكة اليت تصف العالقة بني هذه املتغريات خمتلف املتغريات الداخلة يف التحليل وصواًل إ

وتفسريها. ويعد التحليل العاملي منهجاً إحصائياً لتحليل بياانت متعددة ارتبطت فيما بينها بدرجات خمتلفة 

من االرتباط يف صورة تصنيفات مستقلة قائمة على أسس نوعية للتصنيف، ويتوىل الباحث فحص هذه 
 .وضعهما بينهما من خصائص مشرتكة وفقاً لإلطار النظري واملنطق العلمي الذي  نباطواست األسس التصنيفية

 

 .ليبيا يف اإلسالمية املصارف واقع متغري متثل اليتللفقرات  العاملي التحليل -1
 :اآلتية النتائج على احلصول مت بواقع املصارف اإلسالمية اخلاصة للفقرات العاملي التحليل إبجراء

 (18) جدول
 لفقرات متغري واقع املصارف اإلسالمية يف ليبيا Bartlett’s و KMO اختبار نتائج

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .929 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-

Square 1924.337 

df 190 

Sig. .000 
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 ، وهذا القيمة تزيد عن القيمة املعيارية0.929حيث بلغت  KMOيبني اجلدول السابق قيمة اختبار 
كما يوضح اجلدول أيضا أن   ،مالئمة التحليل العاملي لفقرات واقع املصارف اإلسالمية يدل على مما 0.5

 1924.337 هذا املتغري ، واليت كانت يفالقيمة التقريبية ملربع كاي والذي ميثل Bartlettنتيجة اختبار 

 .0.5من  أقلوهي  0.000وهي نتيجة معنوية حيث كانت قيمة الداللة 
 (19) جدول

 .اإلسالمية املصارف واقع متثل اليت للفقرات العاملي للتحليل Communalities الشرتاكات قيم

 قيمة الشيوع القيم األولية الفقرات ت

1 
تلقى  إسالميةمصارف  إىلوحتويل املصارف التقليدية  إنشاءفكرة 

 572. 1.000 قبواًل عاما من اجلمهور

أفضل التعامل مع املصارف اإلسالمية بدال من املصارف التجارية  2
 املوجودة حاليا

1.000 .576 

املصارف اإلسالمية سوف تؤدي دورا فعااًل يف ليبيا أكرب  أناعتقد  3
 من دور املصارف الربوية وأصبح وجودها ضروراي اآلن

1.000 .659 

4 
أرى أن املصارف اإلسالمية تعمل على جتسيد القيم واملبادئ 

 561. 1.000 اإلسالمية يف الواقع العملي

5 
وجود املصارف اإلسالمية يف ليبيا يساعد على حتسني  أنأعتقد 

 547. 1.000 اجلهاز املصريف ابلكامل وأنشطةخدمات 

6 
أرى أن عمليات وأنشطة املصارف اإلسالمية تساهم يف حتقيق التنمية 

 615. 1.000 االقتصادية

7 
 أفراداملصارف التجارية التقليدية هلا سلبيات عديدة تنعكس على  إن

 624. 1.000 اجملتمع اللييب املسلم

أنه جيب رفع احلرج عن اجملتمع اللييب املسلم من التعامل ابلراب وتوفري  8
 املناخ املناسب لوجود املصارف اإلسالمية

1.000 .640 

وزايدة  اإلسالميتساهم املصارف اإلسالمية يف نشر الوعي املصريف  9
 املصارف وأنشطةالثقة لدى العمالء يف أعمال 

1.000 .696 

أرى أن املصارف اإلسالمية ستلقي جناحًا كبريًا يف السوق اللييب  10
 615. 1.000 والدعم من خمتلف شرائح اجملتمع

11 
املصارف اإلسالمية أكثر قدرة على مواجهة األزمات املالية  أناعتقد 

 503. 1.000 من املصارف التقليدية

12 
السياسة املصرفية اليت يرمسها مصرف ليبيا املركزي تتماشى  أناعتقد 

 360. 1.000 مع عمل املصارف اإلسالمية يف ليبيا
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يف ليبيا يف السابق  إسالميةترجع أسباب عدم وجود مصارف  13
 ألسباب تشريعية وقانونية

1.000 .582 

ضعف  إىلغياب املؤمترات والندوات العلمية يرجع  أناعتقد  14
 املؤسسات واهليئات الدينية يف الدولة

1.000 .634 

15 
أن اخلوف من تعثر املصارف التقليدية يعترب السبب الرئيسي يف  ىأر 

سالمية يف ليبيا وعدم وجود كوادر إمصارف  إنشاءعدم التفكري يف 
 .سالميمصرفية مؤهلة للعمل املصريف اإل

1.000 .570 

16 

النقدية والرقابية يف ليبيا داخل املصارف تعامل التشريعات والسلطات 
سالمية والفروع والنوافذ اليت تقدم خدمات ومتويالت مصرفية اإل

جراءات واألدوات الرقابية اليت تتعامل هبا املصارف اإل إسالمية بذات
 اخلدمات.ال تقدم هذا النوع من 

1.000 .567 

املصرف للتعريف ابخلدمة املصرفية  إدارةقلة وجود مطوايت من قبل  17
 اإلسالمية اليت تعزز من إدراك العمل لنوعية اخلدمة

1.000 .465 

على تنفيذ العمل وفق اخلطط والربامج  اإلسالميحيرص املصرف  18
 احملددة واملتوقعة مع الشريعة اإلسالمية يف التمويل

1.000 .553 

املوظفني واملتعاملني مع املصرف وجود األلفة واإلخاء والثقة بني  19
 510. 1.000 اإلسالمي مما يزيد على حتفيز العاملني يف األداء.

20 
استخدام التكنولوجيا ووسائل االتصال احلديثة يزيد من سرعة اإلجناز 

 536. 1.000 يف األداء حسب متطلبات العمل املصريف.

 
طريقة ب حيث كانت هذه القيم مساوية للواحد، القيم األولية لالشرتاكات يتضح من اجلدول السابق

وهي تعرب عن  1و  0ترتاوح بني كانت كما أن قيمة الشيوع    ،Principle Componentsالعوامل الرئيسية 
مربع معامل االرتباط املتعدد لكل متغري مع العوامل، وبصورة عامة نالحظ أن العوامل املشرتكة تفسر نسبة 

 قرتنيومها الف 0.5من  أقلهلا قيم  تكان  لفقراتفقرتني فقط من كافة ا أنحيث  ،عالية من تباين املتغريات

فقد  قراتأما ابقي الف ،( على التوايل0.465و 0.360( حيث كانت نسبة الشيوع هلما )17و 12)
 أن التشبع إىلوحيث أن مجيع الربامج اإلحصائية تشري  .0.7 إىل 0.6كانت نسبة الشيوع ترتاوح ما بني 

فإن معظم فقرات هذا املتغري هلا نسبة شيوع جيدة، وملعرفة العوامل املستخرجة  0.6الدال إحصائيا ال يقل عن 
( 20من التحليل العاملي ابالعتماد على قيم اجلذر الكامن حتصلنا على النتائج املوضحة يف اجلدول )

 واخلاصة بفقرات حمور واقع املصارف اإلسالمية يف ليبيا.
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 (20) جدول
 عوامل متغري واقع املصارف اإلسالمية يف ليبيا وفقاا لقيم اجلذر الكامن للتحليل العاملي

 العوامل
 اجلذر الكامن

 النسبة الرتاكمية % نسبة التباين % اإلمجايل
1 8.436 42.182 42.182 
2 1.924 9.619 51.800 
3 1.024 5.121 56.922 
4 .867 4.335 61.257 
5 .831 4.156 65.412 
6 .731 3.654 69.067 
7 .666 3.330 72.396 
8 .636 3.179 75.576 
9 .615 3.075 78.650 

10 .563 2.815 81.465 
11 .547 2.735 84.201 
12 .510 2.548 86.749 
13 .451 2.254 89.003 
14 .406 2.032 91.035 
15 .363 1.814 92.849 
16 .342 1.709 94.558 
17 .321 1.607 96.165 
18 .282 1.408 97.573 
19 .254 1.272 98.845 
20 .231 1.155 100.000 

 
عوامل ابالعتماد على قيمها العينية )اجلذر  3 أنتجالتحليل العاملي  أن( 20يتضح من اجلدول )

الكامن( حيث كانت أكرب من الواحد الصحيح، كما مت التوصل إىل نسب تفسري التباينات من التباين الكلي 
 8.44لكل عامل، حيث أن العامل )املكون الرئيسي( األول له أكرب قيمة مميزة )أو تباين املكون( ويساوي 

 التباينات الكلية للمتغريات املدروسة. من % 42.18ويفسر نسبة 

 % 9.619ويفسر نسبة  1.924أما املكون الرئيسي الثاين فله قيمة مميزة )أو تباين املكون( تساوي 
 من التباينات الكلية للمتغريات املدروسة.
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 %5.121ويفسـر نسبة  1.024أما املكون الرئيسي الثالث فله قيمة مميزة )أو تباين املكون( ويساوي  
 من التباينات الكلية للمتغريات املدروسة.

املكوانت الرئيسية الثالثة املستخرجة من التحليل العاملي تفسر ما نسبته  أنومن ذلك يتضح 

 من الواحد.  أقل% أما بقية املكوانت )العوامل( فتهمل لكون قيمها املميزة 56.92
فقرات كل مكون من املكوانت الرئيسية املستخرجة يتم االعتماد على مصفوفة املكوانت  والكتشاف

وهذه املخرجات تتم على مرحلتني، املرحلة األوىل يتم استخراج مصفوفة املكوانت بشكل طبيعي وللتأكد 
لنتائج واحلصول من هذه النتائج يتم إعادة حساب مصفوفة املكوانت بتدوير القيم عدد من املرات للتأكد من ا

 ( يوضح نتائج مصفوفة املكوانت قبل التدوير.21واجلدول ) ،دق وأكثر مصداقيةأعلى نتائج 
 

 (21جدول )
 مصفوفة املكوانت قبل التدوير اخلاصة بفقرات متغري واقع املصارف اإلسالمية يف ليبيا

 الفقرات ت
 املكوانت )العوامل(

1 2 3 
التقليدية إىل مصارف فكرة إنشاء وحتويل املصارف  1

- 695. إسالمية تلقى قبواًل عاما من اجلمهور
.298 

-
.013 

أفضل التعامل مع املصارف اإلسالمية بدال من  2
- 638. املصارف التجارية املوجودة حاليا

.402 .083 

اعتقد أن املصارف اإلسالمية سوف تؤدي دورا فعااًل يف  3
وأصبح وجودها ليبيا أكرب من دور املصارف الربوية 

 ضروراي اآلن
.778 -

.230 
-

.009 

أرى أن املصارف اإلسالمية تعمل على جتسيد القيم  4
- 731. واملبادئ اإلسالمية يف الواقع العملي

.088 
-

.138 
أعتقد أن وجود املصارف اإلسالمية يف ليبيا يساعد على  5

- 724. حتسني خدمات وأنشطة اجلهاز املصريف ابلكامل
.072 

-
.131 

أرى أن عمليات وأنشطة املصارف اإلسالمية تساهم يف  6
- 728. حتقيق التنمية االقتصادية

.179 
-

.231 
إن املصارف التجارية التقليدية هلا سلبيات عديدة  7

- 555. تنعكس على أفراد اجملتمع اللييب املسلم
.109 .552 

أنه جيب رفع احلرج عن اجملتمع اللييب املسلم من التعامل  8
- 650. ابلراب وتوفري املناخ املناسب لوجود املصارف اإلسالمية

.309 
.349 
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تساهم املصارف اإلسالمية يف نشر الوعي املصريف  9
اإلسالمي وزايدة الثقة لدى العمالء يف أعمال وأنشطة 

 املصارف
.813 -

.184 
-

.049 

أرى أن املصارف اإلسالمية ستلقي جناحاً كبرياً يف  10
- 771. والدعم من خمتلف شرائح اجملتمع السوق اللييب

.127 
-

.065 
اعتقد أن املصارف اإلسالمية أكثر قدرة على مواجهة  11

 079. 142. 690. األزمات املالية من املصارف التقليدية

اعتقد أن السياسة املصرفية اليت يرمسها مصرف ليبيا  12
 142. 428. 396. املركزي تتماشى مع عمل املصارف اإلسالمية يف ليبيا

ترجع أسباب عدم وجود مصارف إسالمية يف ليبيا يف  13
 099. 490. 576. السابق ألسباب تشريعية وقانونية

اعتقد أن غياب املؤمترات والندوات العلمية يرجع إىل  14
- 314. 630. ضعف املؤسسات واهليئات الدينية يف الدولة

.372 
التقليدية يعترب السبب أرى أن اخلوف من تعثر املصارف  15

الرئيسي يف عدم التفكري يف إنشاء مصارف إسالمية يف 
ليبيا وعدم وجود كوادر مصرفية مؤهلة للعمل املصريف 

 .اإلسالمي
.417 .593 .212 

تعامل التشريعات والسلطات النقدية والرقابية يف ليبيا  16
داخل املصارف اإلسالمية والفروع والنوافذ اليت تقدم 

ومتويالت مصرفية إسالمية بذات اإلجراءات  خدمات
واألدوات الرقابية اليت تتعامل هبا املصارف ال تقدم هذا 

 .النوع من اخلدمات

.490 .465 .333 

قلة وجود مطوايت من قبل إدارة املصرف للتعريف  17
ابخلدمة املصرفية اإلسالمية اليت تعزز من إدراك العمل 

 لنوعية اخلدمة
.386 .516 -

.224 

حيرص املصرف اإلسالمي على تنفيذ العمل وفق اخلطط  18
والربامج احملددة واملتوقعة مع الشريعة اإلسالمية يف 

 التمويل
.731 .014 -

.133 

وجود األلفة واإلخاء والثقة بني املوظفني واملتعاملني مع  19
املصرف اإلسالمي مما يزيد على حتفيز العاملني يف 

 .األداء
.639 .125 -

.293 

استخدام التكنولوجيا ووسائل االتصال احلديثة يزيد من  20
- 707. .سرعة اإلجناز يف األداء حسب متطلبات العمل املصريف

.162 .098 
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احلمل عبارة  أوومبا أن التشبع  ،( يتضح أن قيم التشبعات للفقرات ضعيفة بشكل عام21من اجلدول )
عن معامل االرتباط البسيط بني العامل والفقرات فإنه يالحظ انه ميكن االعتماد على العامل األول فقط 

فقرة( وارتبط العامالن اآلخران  17) قراتحيث ارتبط العامل األول مبعظم الف ،لضعف بقية العاملني اآلخرين

إلجراء عملية التدوير ابستخدام "معيار أكرب تباين"  نلجأ وهنا ،بثالث فقرات فقط وهذا يعترب ارتباط ضعيف
(Varimax Criterion) ( يوضح نتائج مصفوفة 22وذلك حماولة للحصول على نتائج أكثر دقة واجلدول )

 االرتباط بعد عملية التدوير.
 

 (22جدول )
 ليبيامصفوفة املكوانت بعد التدوير اخلاصة بفقرات متغري واقع املصارف اإلسالمية يف 

 الفقرات ت
 املكوانت )العوامل(

1 2 3 
فكرة إنشاء وحتويل املصارف التقليدية إىل مصارف  1

 253. 057. 711. إسالمية تلقى قبواًل عاما من اجلمهور

أفضل التعامل مع املصارف اإلسالمية بدال من  2
- 667. املصارف التجارية املوجودة حاليا

.045 .358 

اإلسالمية سوف تؤدي دورا فعااًل يف  اعتقد أن املصارف 3
ليبيا أكرب من دور املصارف الربوية وأصبح وجودها 

 ضروراي اآلن
.754 .156 .257 

أرى أن املصارف اإلسالمية تعمل على جتسيد القيم  4
 084. 237. 705. واملبادئ اإلسالمية يف الواقع العملي

يساعد أعتقد أن وجود املصارف اإلسالمية يف ليبيا  5
 084. 248. 691. على حتسني خدمات وأنشطة اجلهاز املصريف ابلكامل

أرى أن عمليات وأنشطة املصارف اإلسالمية تساهم يف  6
 024. 141. 771. حتقيق التنمية االقتصادية

إن املصارف التجارية التقليدية هلا سلبيات عديدة  7
 680. 248. 316. تنعكس على أفراد اجملتمع اللييب املسلم

أنه جيب رفع احلرج عن اجملتمع اللييب املسلم من التعامل  8
 578. 084. 547. ابلراب وتوفري املناخ املناسب لوجود املصارف اإلسالمية
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تساهم املصارف اإلسالمية يف نشر الوعي املصريف  9
اإلسالمي وزايدة الثقة لدى العمالء يف أعمال وأنشطة 

 املصارف
.780 .205 .215 

أرى أن املصارف اإلسالمية ستلقي جناحاً كبرياً يف  10
 172. 233. 729. السوق اللييب والدعم من خمتلف شرائح اجملتمع

اعتقد أن املصارف اإلسالمية أكثر قدرة على مواجهة  11
 204. 454. 505. األزمات املالية من املصارف التقليدية

ليبيا  اعتقد أن السياسة املصرفية اليت يرمسها مصرف 12
 102. 579. 122. املركزي تتماشى مع عمل املصارف اإلسالمية يف ليبيا

ترجع أسباب عدم وجود مصارف إسالمية يف ليبيا يف  13
 089. 709. 268. السابق ألسباب تشريعية وقانونية

اعتقد أن غياب املؤمترات والندوات العلمية يرجع إىل  14
- 504. 550. الدولةضعف املؤسسات واهليئات الدينية يف 

.278 
أرى أن اخلوف من تعثر املصارف التقليدية يعترب السبب  15

الرئيسي يف عدم التفكري يف إنشاء مصارف إسالمية يف 
ليبيا وعدم وجود كوادر مصرفية مؤهلة للعمل املصريف 

 .اإلسالمي
.053 .743 .122 

 تعامل التشريعات والسلطات النقدية والرقابية يف ليبيا 16
داخل املصارف اإلسالمية والفروع والنوافذ اليت تقدم 

خدمات ومتويالت مصرفية إسالمية بذات اإلجراءات 
واألدوات الرقابية اليت تتعامل هبا املصارف ال تقدم هذا 

 .النوع من اخلدمات

.120 .685 .290 

قلة وجود مطوايت من قبل إدارة املصرف للتعريف  17
اإلسالمية اليت تعزز من إدراك العمل ابخلدمة املصرفية 

 لنوعية اخلدمة
.212 .592 

-
.264 

حيرص املصرف اإلسالمي على تنفيذ العمل وفق اخلطط  18
والربامج احملددة واملتوقعة مع الشريعة اإلسالمية يف 

 التمويل
.665 .327 .058 

وجود األلفة واإلخاء والثقة بني املوظفني واملتعاملني مع  19
اإلسالمي مما يزيد على حتفيز العاملني يف املصرف 

 .األداء
.602 .356 

-
.146 

استخدام التكنولوجيا ووسائل االتصال احلديثة يزيد من  20
 317. 199. 629. .سرعة اإلجناز يف األداء حسب متطلبات العمل املصريف
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اخلاصة ابملكوانت )العوامل( قد حتسنت بعد عملية التدوير  ( يتضح أبن قيم التشبعات17من اجلدول )
من  أقلرغم احنصار معظم التشبعات يف املكون األول وحصول ابقي املكوانت على عدد  ،بشكل عام

 وميكن تلخيص نتائج التحليل العاملي لفقرات واقع املصارف اإلسالمية يف النقاط التالية: ،التشبعات اهلامة
( 20، 19، 18، 14، 11، 10، 9، 6، 5، 4، 3، 2، 1ول ابلفقرات )ارتبط العامل األ -

 %(.85فقرة وهذا يؤكد مدى ارتباط معظم فقرات احملور ابلعامل األول ) 20فقرة من  13أي 
فقرة  20 إمجايلفقرات من  5( أي 17، 16، 15، 13، 12ارتبط العامل الثاين ابلفقرات ) -

 %(.25قرات احملور ابلعامل الثاين ارتباط جيد )وهذا يوضح أن ارتباط العامل الثاين بف
( وهذا يوضح أن ارتباط العامل الثالث بفقرات 8، 7ارتبط العامل الثالث بفقرتني فقط مها ) -

 %(.10احملور ابلعامل الثالث ارتباط ضعيف )
 وبدراسة هذه النتائج يتضح اآليت:

اإلسالمية( أي نفس اسم احملور نفسه،  حسب فقرات العامل األول ميكن تسمية العامل )واقع املصارف
وحسب فقرات العامل الثاين ميكن تسميته )السياسة والتشريعات يف املصارف اإلسالمية(، وابلنسبة للعامل 

 الثالث فيمكن تسميته )نظرة اجملتمع اللييب للمصارف اإلسالمية(.

 

 .القتصاديةاسرتاتيجية املصارف اإلسالمية للتنمية  لفقرات العاملي التحليل -2
 احلصول مت مبحور اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية للتنمية االقتصادية اخلاصة للفقرات العاملي التحليل إبجراء
 :التالية النتائج على

 ملتغري اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية Bartlett’s و KMO اختبار : نتائج(23) جدول
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .843 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-

Square 944.064 

df 105 
Sig. .000 
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وهذا يدل   0.5تزيد عن  وهي  0.843حيث بلغت  KMOيبني اجلدول السابق قيمة اختبار 
كما يوضح اجلدول أيضا أن ،  على مالئمة التحليل العاملي لفقرات حمور اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية

وهي نتيجة معنوية حيث  944.064كانت متثل القيمة التقريبية ملربع كاي   واليت Bartlettنتيجة اختبار 

 .0.5من  أقلوهي  0.000كانت قيمة الداللة 
 

 (:24) جدول
 متغري اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية متثل اليت للفقرات العاملي للتحليل Communalities الشرتاكيات قيم

 قيمة الشيوع القيم األولية الفقرات ت

1 
عدم وجود خطط وآليات عمل فنية للمصارف اإلسالمية هو 

 504. 1.000 .العائق أمام عملها

2 
غري قادرة يف الوقت احلايل على املصارف اإلسالمية يف ليبيا 

 499. 1.000 .منافسة املصارف التقليدية يف جمال التسويق واخلدمات

3 
حتتاج املصارف اإلسالمية يف ليبيا إىل تشريعات خاصة ونظام 

قانوين ملواجهة املعوقات اليت تقف أمام حتقيق اسرتاتيجية التنمية 
 .االقتصادية

1.000 .438 

4 
جماراة النهضة املصرفية يف العامل العريب أعتقد أنه جيب 

 420. 1.000 واإلسالمي يف جمال الصريفة اإلسالمية

5 
وجود غموض بني عالقة املصرف اإلسالمي ومصرف ليبيا 

 399. 1.000 .املركزي أدى إىل عزوف بعض العمالء عن املصارف اإلسالمية

6 
ليبية قادرة ال توجد قيادات إدارية انجحة يف البيئة املصرفية ال

 505. 1.000 .على تسيري عمل املصارف اإلسالمية

7 
الفتاوي الصادرة عن دائرة الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية 

 546. 1.000 .ال تلقي قبوال لدي أصحاب املشاريع

8 
التعامل مع مؤسسات التمويل اإلسالمي يستغرق وقتا للحصول 

 556. 1.000 .التمويلعليه وكذلك يتطلب ضماانت لسداد 

9 
أساليب التمويل اإلسالمي تلقي قبوال لدي العمالء ألن 

 556. 1.000 .املصرف شريك يف حتمل املخاطرة
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10 
مستوى رضا العميل عن قبول التمويل يساعد يف حتقيق التنمية 

 554. 1.000 .االقتصادية للبالد

11 
الوعي تساهم املصارف اإلسالمية يف جذب املدخرات ونشر 

 678. 1.000 .املصريف اإلسالمي وزايدة الثقة لدي العمالء

12 
أعتقد أن وجود املصارف اإلسالمية وتطبيق الشريعة اإلسالمية 

فيها )املعامالت( تؤدي إىل جدب املدخرات وخلق فرص 
 .عمل

1.000 .712 

13 
مبا أن اجملتمع اللييب جمتمع مسلم ألزمت الضرورة على تطبيق 

 739. 1.000 .اإلسالمية يف املصارفاملعامالت 

14 
عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية ومراقب وحماسب قانوين 
 492. 1.000 .للمشروع يقف عائقاً أمامه للحصول على متويل من املصرف

15 
حتديد املصارف اإلسالمية حد أقصى لفرتة االقرتاض حيرم الكثري 

 417. 1.000 .من املشاريع للوصول للتمويل املطلوب

 
حيث أن مثانية  قرات( أن العوامل املشرتكة تفسر نسبة متوسطة من تباين الف24يتضح من اجلدول )

يعترب ضعيف  الفقراتتشبعات أن أي  ،0.6من  أقلفقرة كان هلا كان هلا تشبعات  15فقرات من واقع 

( يوضح العوامل 25واجلدول ) .0.6تزيد عن  أوكان هلا قيم تشبع مقاربة فقد  قرات أما ابقي الف ،إحصائيا
 املستخرجة من التحليل العاملي لفقرات حمور اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية.

 (25) جدول
 عوامل متغري اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية للتنمية القتصادية وفقاا لقيم اجلذر الكامن للتحليل العاملي

 العوامل
 اجلذر الكامن

 النسبة الرتاكمية % نسبة التباين % اإلمجايل
1 5.090 33.932 33.932 
2 1.705 11.366 45.299 
3 1.220 8.134 53.433 
4 .980 6.536 59.969 
5 .805 5.366 65.335 
6 .767 5.116 70.451 
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7 .739 4.925 75.376 
8 .623 4.155 79.531 
9 .610 4.069 83.599 

10 .552 3.678 87.278 
11 .495 3.302 90.580 
12 .419 2.792 93.372 
13 .386 2.575 95.946 
14 .314 2.094 98.040 
15 .294 1.960 100.000 

 

 

عوامل ابالعتماد على قيمها العينية )اجلذر  ثالثةالتحليل العاملي أنتج  أن( 25يتضح من اجلدول )

الكامن( حيث كانت قيمة اجلذر الكامن لكل منها أكرب من الواحد الصحيح، كما مت التوصل إىل نسب 

تفسري التباينات من التباين الكلي لكل عامل، حيث أن العامل األول كان له أكرب قيمة مميزة وتساوي 

لتباينات الكلية للمتغريات املدروسة. أما العامل الثاين فله قيمة من ا %33.93ويفسر ما نسبته  5.090

من التباينات الكلية للمتغريات املدروسة.  أما العامل  % 11.336ويفسر ما نسبته  1.705مميزة تساوي 

 من التباينات الكلية للمتغريات املدروسة. %8.134ويفسـر ما نسبته  1.220الثالث فله قيمة مميزة تساوي 

املكوانت الرئيسية الثالثة املستخرجة من التحليل العاملي تفسر معا ما نسبته  أنن ذلك يتضح وم

 من الواحد.  أقل% أما بقية العوامل فتهمل لكون قيمها املميزة 53.43

فقرات كل مكون من املكوانت الرئيسية املستخرجة يتم االعتماد على مصفوفة املكوانت  والكتشاف

على مرحلتني، املرحلة األوىل يتم استخراج مصفوفة املكوانت بشكل طبيعي وللتأكد  وهذه املخرجات تتم

من هذه النتائج يتم إعادة حساب مصفوفة املكوانت بتدوير القيم عدد من املرات للتأكد من النتائج واحلصول 

 ( يوضح نتائج مصفوفة املكوانت قبل التدوير.26وأكثر مصداقية واجلدول ) أدقعلى نتائج 
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 (26جدول )
 مصفوفة املكوانت قبل التدوير اخلاصة بفقرات متغري اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية

 الفقرات ت
 املكوانت )العوامل(

1 2 3 

1 
عدم وجود خطط وآليات عمل فنية للمصارف 

 056. 139. 694. .اإلسالمية هو العائق أمام عملها

2 
يف الوقت املصارف اإلسالمية يف ليبيا غري قادرة 

احلايل على منافسة املصارف التقليدية يف جمال 
 .التسويق واخلدمات

.412 .392 .419 

3 
حتتاج املصارف اإلسالمية يف ليبيا إىل تشريعات 
خاصة ونظام قانوين ملواجهة املعوقات اليت تقف 

 .أمام حتقيق اسرتاتيجية التنمية االقتصادية
.661 -

.013 
-

.039 

4 
جماراة النهضة املصرفية يف العامل أعتقد أنه جيب 

- 615. العريب واإلسالمي يف جمال الصريفة اإلسالمية
.187 

.084 

5 
وجود غموض بني عالقة املصرف اإلسالمي 
ومصرف ليبيا املركزي أدى إىل عزوف بعض 

 .العمالء عن املصارف اإلسالمية
.594 .060 .207 

6 
املصرفية ال توجد قيادات إدارية انجحة يف البيئة 
الليبية قادرة على تسيري عمل املصارف 

 .اإلسالمية
.503 .461 .198 

7 
الفتاوي الصادرة عن دائرة الرقابة الشرعية يف 

املصارف اإلسالمية ال تلقي قبوال لدي أصحاب 
 .املشاريع

.500 .540 .063 

8 
التعامل مع مؤسسات التمويل اإلسالمي يستغرق 

لب ضماانت وقتا للحصول عليه وكذلك يتط
 .لسداد التمويل

.569 .289 
-

.387 

9 
أساليب التمويل اإلسالمي تلقي قبوال لدي 

- 600. .العمالء ألن املصرف شريك يف حتمل املخاطرة
.240 

-
.372 

10 
مستوى رضا العميل عن قبول التمويل يساعد يف 

- 543. .حتقيق التنمية االقتصادية للبالد
.487 

.152 
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11 
اإلسالمية يف جذب املدخرات تساهم املصارف 

ونشر الوعي املصريف اإلسالمي وزايدة الثقة لدي 
 .العمالء

.666 -
.446 .188 

12 
أعتقد أن وجود املصارف اإلسالمية وتطبيق 

الشريعة اإلسالمية فيها )املعامالت( تؤدي إىل 
 .جدب املدخرات وخلق فرص عمل

.554 -
.590 

.240 

13 
جمتمع مسلم ألزمت الضرورة مبا أن اجملتمع اللييب 

 518. .على تطبيق املعامالت اإلسالمية يف املصارف
-

.011 
-

.686 

14 
عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية ومراقب 
وحماسب قانوين للمشروع يقف عائقاً أمامه 

 .للحصول على متويل من املصرف
.663 .102 -

.204 

15 
حتديد املصارف اإلسالمية حد أقصى لفرتة 
االقرتاض حيرم الكثري من املشاريع للوصول 

 .للتمويل املطلوب
.577 .232 .175 

 

 

احلمل عبارة  أوومبا أن التشبع  ،( يتضح أن قيم التشبعات للفقرات ضعيفة بشكل عام26من اجلدول )

ميكن االعتماد على العامل األول فقط  أنه فإنه يالحظقرات عن معامل االرتباط البسيط بني العامل والف
فقرة( وارتبط العامالن اآلخران  13) فقراتحيث ارتبط العامل األول مبعظم ال ، اآلخريننيلضعف بقية العامل

وهلذا السبب نلجأ إلجراء عملية التدوير ابستخدام "معيار أكرب  ،بفقرتني فقط وهذا يعترب ارتباط ضعيف
( يوضح نتائج 27وذلك حماولة للحصول على نتائج أكثر دقة واجلدول ) (Varimax Criterion)تباين" 

 مصفوفة االرتباط بعد عملية التدوير.
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 (27جدول )
 مصفوفة املكوانت بعد التدوير اخلاصة بفقرات متغري اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية.

 الفقرات ت
 املكوانت )العوامل(

1 2 3 

1 
فنية للمصارف عدم وجود خطط وآليات عمل 
 330. 527. 342. .اإلسالمية هو العائق أمام عملها

2 
املصارف اإلسالمية يف ليبيا غري قادرة يف الوقت احلايل 

على منافسة املصارف التقليدية يف جمال التسويق 
 .واخلدمات

.101 .691 -
.107 

3 
حتتاج املصارف اإلسالمية يف ليبيا إىل تشريعات 

ملواجهة املعوقات اليت تقف أمام خاصة ونظام قانوين 
 .حتقيق اسرتاتيجية التنمية االقتصادية

.402 .363 .381 

4 
أعتقد أنه جيب جماراة النهضة املصرفية يف العامل العريب 

 239. 269. 539. واإلسالمي يف جمال الصريفة اإلسالمية

5 
وجود غموض بني عالقة املصرف اإلسالمي ومصرف 

إىل عزوف بعض العمالء عن ليبيا املركزي أدى 
 .املصارف اإلسالمية

.386 .479 .143 

6 
ال توجد قيادات إدارية انجحة يف البيئة املصرفية الليبية 

 133. 697. 038. .قادرة على تسيري عمل املصارف اإلسالمية

7 
الفتاوي الصادرة عن دائرة الرقابة الشرعية يف املصارف 

 .أصحاب املشاريعاإلسالمية ال تلقي قبوال لدي 
-

.065 .692 .252 

8 
التعامل مع مؤسسات التمويل اإلسالمي يستغرق وقتا 

للحصول عليه وكذلك يتطلب ضماانت لسداد 
 .التمويل

.017 .366 .650 

9 
أساليب التمويل اإلسالمي تلقي قبوال لدي العمالء 

 613. 029. 423. .ألن املصرف شريك يف حتمل املخاطرة

10 
العميل عن قبول التمويل يساعد يف مستوى رضا 

 121. 050. 733. .حتقيق التنمية االقتصادية للبالد

11 
تساهم املصارف اإلسالمية يف جذب املدخرات ونشر 

 159. 167. 791. .الوعي املصريف اإلسالمي وزايدة الثقة لدي العمالء
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12 
أعتقد أن وجود املصارف اإلسالمية وتطبيق الشريعة 

فيها )املعامالت( تؤدي إىل جدب اإلسالمية 
 .املدخرات وخلق فرص عمل

.842 .024 .044 

13 
مبا أن اجملتمع اللييب جمتمع مسلم ألزمت الضرورة على 

 853. 003. 108. .تطبيق املعامالت اإلسالمية يف املصارف

14 
عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية ومراقب وحماسب 

للحصول على قانوين للمشروع يقف عائقاً أمامه 
 .متويل من املصرف

.268 .372 .531 

15 
حتديد املصارف اإلسالمية حد أقصى لفرتة االقرتاض 

 174. 573. 241. .حيرم الكثري من املشاريع للوصول للتمويل املطلوب
 

 

اخلاصة ابلعوامل قد حتسنت بعد عملية التدوير بشكل  ( يتضح أبن قيم التشبعات27من اجلدول )

 عام وميكن تلخيص نتائج التحليل العاملي لفقرات اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية يف النقاط التالية:
( أي 12، 11، 10، 4، 3ذات األرقام ) فقراتارتبط العامل األول خبمسة فقرات هي ال -

 %(.33.33بنسبة )
( أي 15، 7، 6، 5، 2، 1ذات األرقام ) الفقراتتة فقرات هي بس الثاينارتبط العامل  -

 %(.40.00بنسبة )

( أي بنسبة 14، 13، 9، 8ذات األرقام ) الفقراتارتبط العامل الثالث أبربعة فقرات هي  -
(26.67.)% 
 

 وبدراسة هذه النتائج يتضح اآليت:
(، وحسب األموالؤوس حسب فقرات العامل األول ميكن تسمية هذا العامل )اسرتاتيجية جذب ر 

فقرات العامل الثاين ميكن تسمية هذا العامل )معوقات تنفيذ اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية(، وابلنسبة 

 للعامل الثالث فيمكن تسميته )اسرتاتيجية توفري الضماانت املمنوحة من املصارف اإلسالمية(.
  

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



204 
 

  متويل املشروعات الصغرية: متغري لفقرات العاملي التحليل -3

 :اآلتية النتائج على احلصول مت مبتغري متويل املشروعات الصغرية اخلاصة للفقرات العاملي التحليل إبجراء
 ملتغري متويل املشروعات الصغرية Bartlett’s و KMO اختبار : نتائج(28) جدول

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .869 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-
Square 

645.428 

df 78 

Sig. .000 
 

 

وهذا يدل على  0.5وهي تزيد عن  ،0.869حيث بلغت  KMOيبني اجلدول السابق قيمة اختبار 
مالئمة التحليل العاملي لفقرات حمور متويل املشروعات الصغرية كما يوضح اجلدول أيضا أن نتيجة اختبار 

Bartlett وهي نتيجة معنوية حيث كانت قيمة  645.438 كانتالقيمة التقريبية ملربع كاي   والذي ميثل
 .0.5من  أقلوهي  0.000الداللة 
 

 (:29) جدول
 متغري متويل املشروعات الصغرية. متثل اليت للفقرات العاملي للتحليل Communalities الشرتاكيات قيم

 الشيوع قيمة القيم األولية الفقرات ت

1 
متويل املشروعات الصغرية يرهق املصرف إدارايً ومالياً مبشاكل متابعة 

 442. 1.000 .كيفية التمويل وصرفه وحتصيله

2 
أعتقد أن وجود املصارف اإلسالمية يف ليبيا يساعد على جدب 

 701. 1.000 .األموال املكتنزة لدى املواطنني ورجال األعمال

3 
احتياجات العمالء من اخلدمات واملنتجات أعتقد أنه جيب تلبية 

اإلسالمية من أهم دوافع التحول إىل العمل املصريف اإلسالمي يف 
 .ليبيا

1.000 .625 

4 
أعتقد أن هناك الكثري من العقبات والصعوابت اليت ستواجه عمل 

 574. 1.000 .املصارف اإلسالمية عند عملية التمويل
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5 
واهليئات الدينية والوازع الديين لدى أعتقد أن ضعف دور املؤسسات 

األفراد سبب مباشر يف عدم القيام بعملية التحول أو إنشاء مصارف 
 .إسالمية يف السابق

1.000 .513 

6 
عدم كفاءة أصحاب املشاريع املتوسطة والصغرية يف إدارة املشاريع 

وتسويق منتجاهتا حيرمها من احلصول على متويل من املصارف 
 .اإلسالمية

1.000 .530 

7 
اشرتاط دخول املصارف اإلسالمية كشريك يف متويل املشاريع الصغرية 

 550. 1.000 .واملتوسطة يرفضه بعض أصحاب هذه املشاريع

8 
عمليات املصارف اإلسالمية تسد الفجوة القائمة بني عمليات 

 585. 1.000 .املصارف التقليدية ورغبات زابئنها

9 
اليت تقدمها املصارف اإلسالمية نظراً  يرغب العمالء يف اخلدمات

العتمادها على مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة كأحد أساليب 
 .التعامل

1.000 .429 

10 
هناك توجه ديين سائد حالياً بني أوساط املتعاملني يف القطاع املصريف 

 396. 1.000 .اللييب والذين يرغبون يف احلصول على معامالت إسالمية

11 
املوافقة على أي متويل إىل أي مشروع يتم اإلسراع يف إمتام عند 

اإلجراءات اخلاصة بتمويل املشروع بعد الدراسة واملراجعة وفق 
 .الشروط الصريفة اإلسالمية

1.000 .389 

12 
هناك مشروعات وافق عليها املصرف وعند عملية التنفيذ توقف 

لعدم وجود نقد التمويل لعدة أسباب قد تكون مصرف ليبيا املركزي 
 .أجنيب أو أسباب أخرى

1.000 .489 

13 
توافق انشط املشروع مع األوليات اإلسالمية الستثمار يزيد من فرص 

التمويل وجناحها على أرض الواقع ويزداد قوة بدراسة جناح اجلدوى 
 .االقتصادية لتحقيق التنمية

1.000 .489 

 

حيث أن معظم  الفقراتالعوامل املشرتكة تفسر نسبة متوسطة من تباين  أن (29يتضح من اجلدول )

، 7، 4، 3، 2) الفقراتفيما عدا  إحصائيايعترب ضعيف  الفقراتتشبعات  أن أي ،0.6من  أقل فقراتال
( يوضح العوامل املستخرجة من 30واجلدول ) .0.6تزيد عن  أومقاربة هلا قيم التشبع واليت كانت ( 8

 املي لفقرات متغري متويل املشروعات الصغرية.التحليل الع
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 (30) جدول

 عوامل متغري متويل املشروعات الصغرية وفقاا لقيم اجلذر الكامن للتحليل العاملي

 العوامل
 اجلذر الكامن

 النسبة الرتاكمية % نسبة التباين % اإلمجايل
1 4.507 34.671 34.671 
2 1.196 9.202 43.873 
3 1.008 7.757 51.630 
4 .970 7.460 59.090 
5 .805 6.192 65.282 
6 .757 5.822 71.103 
7 .655 5.042 76.145 
8 .642 4.941 81.086 
9 .624 4.799 85.885 

10 .523 4.027 89.911 
11 .500 3.849 93.760 
12 .455 3.503 97.263 
13 .356 2.737 100.000 

عوامل ابالعتماد على قيمها العينية )اجلذر  ثالثةالتحليل العاملي أنتج  أن( 30يتضح من اجلدول )
الكامن( حيث كانت قيمة اجلذر الكامن لكل منها أكرب من الواحد الصحيح، كما مت التوصل إىل نسب 

ويفسر  4.507ساوي تلعامل األول أكرب قيمة مميزة فكان لتفسري التباينات من التباين الكلي لكل عامل، 
أما العامل الثاين فله قيمة مميزة تساوي  ،من التباينات الكلية للمتغريات املدروسة %34.67نسبته ما 

أما العامل الثالث فله قيمة  ،من التباينات الكلية للمتغريات املدروسة % 9.202ويفسر ما نسبته  1.196

ات املدروسة. ومن ذلك من التباينات الكلية للمتغري  %7.757ويفسـر ما نسبته  1.008مميزة تساوي 
% أما بقية 56.92املكوانت الرئيسية الثالثة املستخرجة من التحليل العاملي تفسر ما نسبته  أنيتضح 

 من الواحد.  أقلالعوامل فتهمل لكون قيمها املميزة 
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فقرات كل مكون من املكوانت الرئيسية املستخرجة يتم االعتماد على مصفوفة املكوانت  والكتشاف
وهذه املخرجات تتم على مرحلتني، املرحلة األوىل يتم استخراج مصفوفة املكوانت بشكل طبيعي وللتأكد 

لنتائج واحلصول من هذه النتائج يتم إعادة حساب مصفوفة املكوانت بتدوير القيم عدد من املرات للتأكد من ا

 ( يوضح نتائج مصفوفة املكوانت قبل التدوير.31وأكثر مصداقية واجلدول ) أدقعلى نتائج 
 

 (31جدول )
 مصفوفة املكوانت قبل التدوير اخلاصة بفقرات متغري متويل املشروعات الصغرية

 املكوانت )العوامل( الفقرات ت
1 2 3 

إدارايً ومالياً متويل املشروعات الصغرية يرهق املصرف  1
- 349. 562. .مبشاكل متابعة كيفية التمويل وصرفه وحتصيله

.058 
أعتقد أن وجود املصارف اإلسالمية يف ليبيا يساعد  2

على جدب األموال املكتنزة لدى املواطنني ورجال 
 .األعمال

.632 -
.212 

-
.507 

أعتقد أنه جيب تلبية احتياجات العمالء من اخلدمات  3
اإلسالمية من أهم دوافع التحول إىل العمل  واملنتجات

 .املصريف اإلسالمي يف ليبيا
.662 -

.336 
-

.271 

أعتقد أن هناك الكثري من العقبات والصعوابت اليت  4
- 421. 596. .ستواجه عمل املصارف اإلسالمية عند عملية التمويل

.205 
أعتقد أن ضعف دور املؤسسات واهليئات الدينية  5

الديين لدى األفراد سبب مباشر يف عدم القيام والوازع 
 .بعملية التحول أو إنشاء مصارف إسالمية يف السابق

.489 .524 .002 

عدم كفاءة أصحاب املشاريع املتوسطة والصغرية يف  6
إدارة املشاريع وتسويق منتجاهتا حيرمها من احلصول 

 .على متويل من املصارف اإلسالمية
.608 .350 

-
.194 

اشرتاط دخول املصارف اإلسالمية كشريك يف متويل  7
املشاريع الصغرية واملتوسطة يرفضه بعض أصحاب 

 .هذه املشاريع
.422 .266 .549 

عمليات املصارف اإلسالمية تسد الفجوة القائمة بني  8
- 640. .عمليات املصارف التقليدية ورغبات زابئنها

.232 
.349 
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تقدمها املصارف  يرغب العمالء يف اخلدمات اليت 9
اإلسالمية نظراً العتمادها على مبدأ املشاركة يف الربح 

 .واخلسارة كأحد أساليب التعامل
.606 -

.207 
-

.138 

هناك توجه ديين سائد حالياً بني أوساط املتعاملني يف  10
القطاع املصريف اللييب والذين يرغبون يف احلصول على 

 .معامالت إسالمية
.478 -

.364 
.187 

عند املوافقة على أي متويل إىل أي مشروع يتم اإلسراع  11
يف إمتام اإلجراءات اخلاصة بتمويل املشروع بعد 

 .الدراسة واملراجعة وفق الشروط الصريفة اإلسالمية
.594 -

.109 .158 

هناك مشروعات وافق عليها املصرف وعند عملية  12
التنفيذ توقف التمويل لعدة أسباب قد تكون مصرف 

 .بيا املركزي لعدم وجود نقد أجنيب أو أسباب أخرىلي
.622 -

.092 .305 

توافق انشط املشروع مع األوليات اإلسالمية الستثمار  13
يزيد من فرص التمويل وجناحها على أرض الواقع 

ويزداد قوة بدراسة جناح اجلدوى االقتصادية لتحقيق 
 .التنمية

.682 -
.149 

.038 

 
احلمل عبارة  أو( يتضح أن قيم التشبعات للفقرات ضعيفة بشكل عام ومبا أن التشبع 31من اجلدول )

فإنه يالحظ انه ميكن االعتماد على العامل األول فقط  والفقراتعن معامل االرتباط البسيط بني العامل 
امالن اآلخران فقرة( وارتبط الع 11) الفقراتحيث ارتبط العامل األول مبعظم  ،لضعف بقية العاملني اآلخرين

وهلذا نلجأ إلجراء عملية التدوير ابستخدام "معيار أكرب تباين"  ،بفقرتني فقط وهذا يعترب ارتباط ضعيف

(Varimax Criterion) ( يوضح نتائج مصفوفة 32وذلك حماولة للحصول على نتائج أكثر دقة واجلدول )
 االرتباط بعد عملية التدوير.
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 (32جدول )
 بعد التدوير اخلاصة بفقرات متغري متويل املشروعات الصغريةمصفوفة املكوانت 

 الفقرات ت
 املكوانت )العوامل(

1 2 3 
 ومالياً  دارايً إمتويل املشروعات الصغرية يرهق املصرف  1

 166. 610. 205. .مبشاكل متابعة كيفية التمويل وصرفه وحتصيله

سالمية يف ليبيا يساعد ن وجود املصارف اإلأأعتقد  2
املواطنني ورجال  دىجدب األموال املكتنزة ل على

 .األعمال
.098 .262 .790 

أعتقد أنه جيب تلبية احتياجات العمالء من اخلدمات  3
العمل  إىلسالمية من أهم دوافع التحول واملنتجات اإل

 .سالمي يف ليبيااملصريف اإل
.324 .143 .707 

الكثري من العقبات والصعوابت اليت أعتقد أن هناك  4
 248. 709. 098. .سالمية عند عملية التمويلستواجه عمل املصارف اإل

أعتقد أن ضعف دور املؤسسات واهليئات الدينية  5
فراد سبب مباشر يف عدم القيام األ دىالديين ل والوازع

 .سالمية يف السابقإمصارف  إنشاءبعملية التحول أو 
.149 .701 -

.001 

عدم كفاءة أصحاب املشاريع املتوسطة والصغرية يف  6
 علىدارة املشاريع وتسويق منتجاهتا حيرمها من احلصول إ

 .سالميةمتويل من املصارف اإل
.136 .657 .282 

كشريك يف متويل   اإلسالميةاشرتاط دخول املصارف  7
املشاريع الصغرية واملتوسطة يرفضه بعض أصحاب هذه 

 .املشاريع
.577 .372 

-
.280 

سالمية تسد الفجوة القائمة بني عمليات املصارف اإل 8
 222. 122. 722. .عمليات املصارف التقليدية ورغبات زابئنها

يرغب العمالء يف اخلدمات اليت تقدمها املصارف  9
مبدأ املشاركة يف الربح  علىالعتمادها  سالمية نظراً اإل

 .واخلسارة كأحد أساليب التعامل
.344 .195 .522 

بني أوساط املتعاملني يف  هناك توجه ديين سائد حالياً  10
 علىالقطاع املصريف اللييب والذين يرغبون يف احلصول 

 .سالميةإمعامالت 
.545 -

.052 .311 
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عند املوافقة على أي متويل إىل أي مشروع يتم اإلسراع  11
يف إمتام اإلجراءات اخلاصة بتمويل املشروع بعد الدراسة 

 واملراجعة وفق الشروط الصريفة اإلسالمية.
.518 .224 .265 

هناك مشروعات وافق عليها املصرف وعند عملية  12
التنفيذ توقف التمويل لعدة أسباب قد تكون مصرف 

 ليبيا املركزي لعدم وجود نقد أجنيب أو أسباب أخرى.
.637 .231 .172 

الستثمار توافق انشط املشروع مع األوليات اإلسالمية  13
يزيد من فرص التمويل وجناحها على أرض الواقع ويزداد 

 قوة بدراسة جناح اجلدوى االقتصادية لتحقيق التنمية.
.501 .260 .414 

 

اخلاصة ابلعوامل قد حتسنت بعد عملية التدوير بشكل  ( يتضح أبن قيم التشبعات32من اجلدول )
 عام وميكن تلخيص نتائج التحليل العاملي لفقرات حمور متويل املشروعات الصغرية يف النقاط التالية:

( 13، 12، 11، 10، 8، 7ذات األرقام ) الفقراتارتبط العامل األول بستة فقرات هي  -

 %(.46.15أي بنسبة )
( أي بنسبة 6، 5، 4، 1ذات األرقام ) الفقراتأبربعة فقرات هي  ارتبط العامل الثاين -

(30.77.)% 
( أي بنسبة 9، 3، 2ذات األرقام ) الفقراتارتبط العامل الثالث بثالث فقرات هي  -

(23.08.)% 
 

 وبدراسة هذه النتائج يتضح اآليت:
ات الصغرية(، وحسب حسب فقرات العامل األول ميكن تسمية هذا العامل )أسباب جناح متويل املشروع

فقرات العامل الثاين ميكن تسمية هذا العامل )معوقات املشروعات الصغرية(، وابلنسبة للعامل الثالث فيمكن 
 تسميته )دوافع التمويل املصريف اإلسالمي للمشروعات الصغرية(.
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 متغريات الدراسة: حول العينة راءآل العام الجتاه دراسة: اثنياا 
  واقع املصارف اإلسالمية : األول املتغري

واهلدف من هذه الفقرات دراسة الوضع احلايل لواقع  ،فقرة 20احتوى هذا املتغري من االستبيان على 
  العينة حول فقرات هذا املتغري. آراء( يوضح اجتاه 28واجلدول ) .املصارف اإلسالمية يف ليبيا

 (:33جدول )
 العينة حول واقع املصارف اإلسالمية آراءاجتاه 

شدة الفقرة ت
ق ب

مواف
 

افق
مو

 

ايد
حم

افق 
 مو

غري
شدة 

ق ب
مواف

غري 
 

املتوسط 
 املرجح

% 

1 
نشاء وحتويل املصارف التقليدية إفكرة 

 عاماً  قبوالً  ىسالمية تلقإمصارف  ىلإ
 .من اجلمهور )العمالء(

34 53 4.5 4.5 4 4.09 

2 
سالمية املصارف اإلأفضل التعامل مع 

من املصارف التجارية املوجودة  بدالً 
 .حالياً 

42.5 45 9.5 2 1 4.26 

3 

سالمية سوف أعتقد أن املصارف اإل
يف ليبيا أكرب من دور  فعاالً  تؤدي دوراً 

 املصارف الربوية وأصبح وجودها ضرورايً 
 .اآلن

34 48 9.5 4.5 4 4.04 

4 
 ىسالمية تعمل علأن املصارف اإل ىأر 

سالمية يف الواقع جتسيد القيم واملبادئ اإل
 .العملي

33 43.5 16 3.5 4 3.98 

5 
سالمية يف أعتقد أن وجود املصارف اإل

ليبيا يساعد علي حتسني خدمات 
 .وأنشطة اجلهاز املصريف ابلكامل

23.5 54 15.5 2.5 4.5 3.90 

6 
أن عمليات وأنشطة املصارف  ىأر 

يف حتقيق التنمية  اإلسالمية تساهم
 .االقتصادية

28 56.5 10 2.5 3 4.04 

7 
ن املصارف التجارية التقليدية هلا إ

أفراد  ىسلبيات عديدة تنعكس عل
 .اجملتمع اللييب املسلم

30 40 18 10 2 3.86 

8 
أنه جيب رفع احلرج عن اجملتمع اللييب 
املسلم من التعامل ابلراب وتوفري املناخ 

 .سالميةاملصارف اإلاملناسب لوجود 
50.5 36 10 1 2.5 4.31 

9 

سالمية يف نشر تساهم املصارف اإل
سالمي وزايدة الثقة الوعي املصريف اإل

العمالء يف أعمال وأنشطة  ىلد
 .املصارف

27.5 59 7.5 1 5 4.03 
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10 
سالمية ستلقي املصارف اإل أن ىأر 

يف السوق اللييب والدعم من  كبرياً   جناحاً 
 .خمتلف شرائح اجملتمع

28.5 53.5 11.5 4 2.5 4.02 

11 
سالمية أكثر قدرة أعتقد أن املصارف اإل

مواجهة األزمات املالية من  على
 .املصارف التقليدية

29.5 40.5 21 6.5 2.5 3.88 

12 
أعتقد أن السياسة املصرفية اليت يرمسها 

مع عمل  ىمصرف ليبيا املركزي تتماش
 .سالمية يف ليبيااملصارف اإل

11 29 35.5 19 5.5 3.21 

13 
ترجع أسباب عدم وجود مصارف 

سالمية يف ليبيا يف السابق ألسباب إ
 .تشريعية وقانونية

14 38.5 29.5 12.5 5.5 3.43 

14 
ن غياب املؤمترات والندوات أأعتقد 

ضعف املؤسسات  ىلإالعلمية يرجع 
 الدولة.يف واهليئات الدينية 

20.5 48 14.5 15.5 1.5 3.71 

15 

أن اخلوف من تعثر املصارف  ىأر 
التقليدية يعترب السبب الرئيسي يف عدم 

سالمية يف إمصارف  إنشاءالتفكري يف 
ليبيا وعدم وجود كوادر مصرفية مؤهلة 

 .سالميللعمل املصريف اإل
16 39.5 21.5 19 4 3.45 

16 

النقدية تعامل التشريعات والسلطات 
والرقابية يف ليبيا داخل املصارف 

سالمية والفروع والنوافذ اليت تقدم اإل
إسالمية خدمات ومتويالت مصرفية 

جراءات واألدوات الرقابية اليت اإل بذات
تتعامل هبا املصارف ال تقدم هذا النوع 

 اخلدمات.من 

9.5 39 35.5 13.5 2.5 3.40 

17 
املصرف دارة إقلة وجود مطوايت من قبل 

سالمية اليت للتعريف ابخلدمة املصرفية اإل
 .دراك العميل لنوعية اخلدمةإتعزز من 

12 56 15.5 13.5 3 3.61 

18 

حيرص املصرف اإلسالمي على تنفيذ 
العمل وفق اخلطط والربامج احملددة 
واملتوافقة مع الشريعة اإلسالمية يف 

 التمويل.
27 52 14.5 4 2.5 3.97 

19 
واإلخاء والثقة بني املوظفني وجود األلفة 

واملتعاملني مع املصرف اإلسالمي مما 
 يزيد على حتفيز العاملني يف األداء.

23 49.5 16.5 9 2 3.83 

20 
استخدام التكنولوجيا ووسائل االتصال 
احلديثة يزيد من سرعة اإلجناز يف األداء 

 حسب متطلبات العمل املصريف.
34 55 5.5 2 4.5 4.13 

 3.86 الكلياملتوسط 
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العينة على حمور واقع املصارف اإلسالمية  أفراد( أن املتوسط املرجح إلجاابت 33يتضح من جدول )
 آراءمما يدل على أن اجتاه  ،املوافقة إىلكانت بشكل عام تشري   "ليكارت اخلماسي"بليبيا حسب مقياس 

ويؤكد ذلك املتوسط املرجح الكلي للمحور  ،لإلجيابيةالعينة حول واقع املصارف اإلسالمية بليبيا تتجه  أفراد

 إىلوحتويل املصارف التقليدية  إنشاء( وهو يدل على املوافقة أيضا. وهذا يعين أن 3.86والذي كان )
املوافقة بشدة واملوافقة  يت( يوضح نسب34واجلدول ) .العينة أفرادتلقى قبواًل واضحاً لدى  إسالميةمصارف 

الدراسة على أن وجود املصارف اإلسالمية أساسي ومهم لتحقيق فقة عينة ، وذلك لتحديد مدى موامعاً 
 التنمية االقتصادية يف ليبيا.

 

 (:34جدول )
 العينة حول متغري واقع املصارف اإلسالمية راءاملوافقة واملوافقة بشدة معاا آل يتنسب

 املوافقة يتنسب الفقرة ت
 بشدة % ةواملوافق

1 
التقليدية إىل مصارف إسالمية تلقى قبواًل عاماً من  فكرة إنشاء وحتويل املصارف

 87 .اجلمهور )العمالء(

2 
أفضل التعامل مع املصارف اإلسالمية بداًل من املصارف التجارية املوجودة 

 87.5 .حالياً 

3 
أعتقد أن املصارف اإلسالمية سوف تؤدي دوراً فعااًل يف ليبيا أكرب من دور 

 82 .وجودها ضرورايً اآلناملصارف الربوية وأصبح 

4 
أرى أن املصارف اإلسالمية تعمل على جتسيد القيم واملبادئ اإلسالمية يف الواقع 

 76.5 .العملي

5 
أعتقد أن وجود املصارف اإلسالمية يف ليبيا يساعد علي حتسني خدمات 

 77.5 .وأنشطة اجلهاز املصريف ابلكامل

6 
اإلسالمية تساهم يف حتقيق التنمية أرى أن عمليات وأنشطة املصارف 

 84.5 .االقتصادية

7 
إن املصارف التجارية التقليدية هلا سلبيات عديدة تنعكس على أفراد اجملتمع 

 70 .اللييب املسلم

8 
أنه جيب رفع احلرج عن اجملتمع اللييب املسلم من التعامل ابلراب وتوفري املناخ 

 86.5 .املناسب لوجود املصارف اإلسالمية

9 
تساهم املصارف اإلسالمية يف نشر الوعي املصريف اإلسالمي وزايدة الثقة لدى 

 86.5 .العمالء يف أعمال وأنشطة املصارف
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10 
أرى أن املصارف اإلسالمية ستلقي جناحاً كبرياً يف السوق اللييب والدعم من 

 82 .خمتلف شرائح اجملتمع

11 
على مواجهة األزمات املالية من  أعتقد أن املصارف اإلسالمية أكثر قدرة

 70 .املصارف التقليدية

12 
أعتقد أن السياسة املصرفية اليت يرمسها مصرف ليبيا املركزي تتماشى مع عمل 

 40 .املصارف اإلسالمية يف ليبيا

13 
ترجع أسباب عدم وجود مصارف إسالمية يف ليبيا يف السابق ألسباب تشريعية 

 52.5 .وقانونية

14 
أن غياب املؤمترات والندوات العلمية يرجع إىل ضعف املؤسسات واهليئات أعتقد 

 68.5 .الدينية يف الدولة

15 
أرى أن اخلوف من تعثر املصارف التقليدية يعترب السبب الرئيسي يف عدم 

التفكري يف إنشاء مصارف إسالمية يف ليبيا وعدم وجود كوادر مصرفية مؤهلة 
 .للعمل املصريف اإلسالمي

55.5 

16 
تعامل التشريعات والسلطات النقدية والرقابية يف ليبيا داخل املصارف اإلسالمية 
والفروع والنوافذ اليت تقدم خدمات ومتويالت مصرفية إسالمية بذات اإلجراءات 

 .واألدوات الرقابية اليت تتعامل هبا املصارف ال تقدم هذا النوع من اخلدمات
48.5 

17 
قبل إدارة املصرف للتعريف ابخلدمة املصرفية اإلسالمية قلة وجود مطوايت من 

 68 .اليت تعزز من إدراك العميل لنوعية اخلدمة

18 
حيرص املصرف اإلسالمي على تنفيذ العمل وفق اخلطط والربامج احملددة 

 79 .واملتوافقة مع الشريعة اإلسالمية يف التمويل

19 
واملتعاملني مع املصرف اإلسالمي مما وجود األلفة واإلخاء والثقة بني املوظفني 

 72.5 .يزيد على حتفيز العاملني يف األداء

20 
استخدام التكنولوجيا ووسائل االتصال احلديثة يزيد من سرعة اإلجناز يف األداء 

 89 .حسب متطلبات العمل املصريف
 

ة بشكل عاملوافقة واملوافقة بشدة معًا مرتف يت( أن معظم الفقرات كانت نسب34يتضح من اجلدول )

مما يدل على أن عينة الدراسة ترى أنه من الضروري وجود مصارف إسالمية لتحقيق التنمية  ،واضح
 وأن ،العينة على قبول فكرة املصارف اإلسالمية وأن وجودها أصبح ضروراي آراءحيث اتفقت  ،االقتصادية

املصارف اإلسالمية ستساعد على حتسني  وأن ،التقليدية التجارية أفضل من املصارف هذه املصارف تعترب
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اجلهاز املصريف ابلكامل مما سيعمل على حتقيق التنمية االقتصادية وذلك ألهنا تزيد من ثقة  وأنشطةخدمات 
 املالية بشكل افضل. األزماتانحية أخرى تعمل على مواجهة هي من العمالء ابخلدمات املصرفية و 

من املوافقة وهي املتعلقة ابلسياسة املصرفية حيث ترى  أقلومن انحية أخرى كان لبعض الفقرات نسبة 

السياسة املصرفية اليت يرمسها مصرف ليبيا املركزي ال تتماشى مع عمل املصارف اإلسالمية  أنعينة الدراسة 
 يف ليبيا بشكل كبري.

 

 .اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية: الثاين املتغري
 (35جدول )

 العينة حول متغري اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية آراءاجتاه 

شدة الفقرة ت
ق ب

مواف
 

افق
مو

 

ايد
حم

افق 
 مو

غري
شدة 

ق ب
مواف

غري 
 

املتوسط 
 املرجح

% 

1 
عدم وجود خطط وآليات عمل فنية 
للمصارف اإلسالمية هو العائق أمام 

 .عملها
17.5 51.5 14 13 4 3.66 

2 

اإلسالمية يف ليبيا غري قادرة املصارف 
يف الوقت احلايل على منافسة 

املصارف التقليدية يف جمال التسويق 
 .واخلدمات

19.5 36.5 14.5 24 5.5 3.41 

3 

حتتاج املصارف اإلسالمية يف ليبيا إىل 
تشريعات خاصة ونظام قانوين 

ملواجهة املعوقات اليت تقف أمام 
 .االقتصاديةحتقيق اسرتاتيجية التنمية 

25.5 56 9.5 6.5 2.5 3.96 

4 
أعتقد أنه جيب جماراة النهضة 

املصرفية يف العامل العريب واإلسالمي 
 يف جمال الصريفة اإلسالمية

30 58 7.5 3.5 1 4.13 

5 

وجود غموض بني عالقة املصرف 
اإلسالمي ومصرف ليبيا املركزي أدى 

إىل عزوف بعض العمالء عن 
 .املصارف اإلسالمية

21 37.5 26 12 3.5 3.61 

6 
ال توجد قيادات إدارية انجحة يف 

البيئة املصرفية الليبية قادرة على تسيري 
 .عمل املصارف اإلسالمية

18 33.5 19.5 23.5 5.5 3.35 
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7 
الفتاوي الصادرة عن دائرة الرقابة 

الشرعية يف املصارف اإلسالمية ال 
 .تلقي قبوال لدي أصحاب املشاريع

12.5 24 34.5 26 3 3.17 

8 

التعامل مع مؤسسات التمويل 
اإلسالمي يستغرق وقتا للحصول 

عليه وكذلك يتطلب ضماانت لسداد 
 .التمويل

13 53.5 19 12.5 2 3.63 

9 
أساليب التمويل اإلسالمي تلقي 
قبوال لدي العمالء ألن املصرف 

 .شريك يف حتمل املخاطرة
19 60.5 15 5.5 0 3.93 

10 
العميل عن قبول مستوى رضا 

التمويل يساعد يف حتقيق التنمية 
 .االقتصادية للبالد

29 54.5 11.5 3 2 4.06 

11 
تساهم املصارف اإلسالمية يف جذب 

املدخرات ونشر الوعي املصريف 
 .اإلسالمي وزايدة الثقة لدي العمالء

24 61.5 7 4 3.5 3.99 

12 

أعتقد أن وجود املصارف اإلسالمية 
اإلسالمية فيها  وتطبيق الشريعة

)املعامالت( تؤدي إىل جدب 
 .املدخرات وخلق فرص عمل

25 58.5 10 5.5 1 4.01 

13 
مبا أن اجملتمع اللييب جمتمع مسلم 

ألزمت الضرورة على تطبيق املعامالت 
 .اإلسالمية يف املصارف

32.5 44.5 13.5 6.5 3 3.97 

14 

عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية 
قانوين للمشروع ومراقب وحماسب 

يقف عائقاً أمامه للحصول على 
 .متويل من املصرف

22.5 46.5 22 9.5 0 3.82 

15 
حتديد املصارف اإلسالمية حد أقصى 

لفرتة االقرتاض حيرم الكثري من 
 .املشاريع للوصول للتمويل املطلوب

19.5 43.5 21 15 1.5 3.64 

 3.75 املتوسط الكلي
 

العينة على متغري اسرتاتيجيات املصارف  أفراد( أن املتوسط املرجح إلجاابت 35دول )اجليتضح من 
 أفراد آراءمما يدل على أن اجتاه  ،املوافقة إىلكانت بشكل عام تشري   "ليكارت اخلماسي"حسب مقياس 

ويؤكد ذلك املتوسط املرجح الكلي للمحور والذي  ،لإلجيابيةالعينة حول اسرتاتيجيات املصارف بليبيا تتجه 
يعين أن اسرتاتيجيات املصارف للتنمية االقتصادية تلعب  مما( وهو يدل على املوافقة أيضا. 3.75كان )

املوافقة واملوافقة بشدة معاً  يت( يوضح نسب36دور مهم وواضح يف جناح املصارف اإلسالمية بليبيا واجلدول )
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آبخر جناح  أوتتفق عينة الدراسة على أن اسرتاتيجيات املصارف اإلسالمية حتدد بشكل  أي مدى إىلملعرفة 
 متويل املشاريع الصغرية لتحقيق التنمية االقتصادية يف ليبيا.
 (:36جدول )

 العينة حول متغري اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية راءاملوافقة واملوافقة بشدة معاا آل يتنسب
 املوافقة يتنسب الفقرة ت

 بشدة % ةواملوافق
 69 عملها.مام أسالمية هو العائق عدم وجود خطط وآليات عمل فنية للمصارف اإل 1

2 
منافسة املصارف  ىيف ليبيا غري قادرة يف الوقت احلايل عل اإلسالميةاملصارف 

 56 التقليدية يف جمال التسويق واخلدمات.

3 
تشريعات خاصة ونظام قانوين ملواجهة إىل يف ليبيا  اإلسالميةحتتاج املصارف 

 81.5 املعوقات اليت تقف أمام حتقيق اسرتاتيجية التنمية االقتصادية.

4 
يف جمال الصريفة  واإلسالميأعتقد أنه جيب جماراة النهضة املصرفية يف العامل العريب 

 88 اإلسالمية

5 
عزوف  ىلإ ىومصرف ليبيا املركزي أد اإلسالميوجود غموض بني عالقة املصرف 

 58.5 .سالميةبعض العمالء عن املصارف اإل

6 
تسيري عمل  ىانجحة يف البيئة املصرفية الليبية قادرة عل إداريةال توجد قيادات 

 51.5 اإلسالمية.املصارف 

7 
ال تلقي قبوال  اإلسالميةالفتاوي الصادرة عن دائرة الرقابة الشرعية يف املصارف 

 36.5 .لدي أصحاب املشاريع

8 
يستغرق وقتا للحصول عليه وكذلك  اإلسالميالتعامل مع مؤسسات التمويل 
 66.5 .يتطلب ضماانت لسداد التمويل

9 
تلقي قبوال لدي العمالء ألن املصرف شريك يف حتمل  اإلسالميأساليب التمويل 

 79.5 .املخاطرة

 83.5 رضا العميل عن قبول التمويل يساعد يف حتقيق التنمية االقتصادية للبالد. ىمستو  10

11 
 اإلسالميب املدخرات ونشر الوعي املصريف ذيف ج اإلسالميةتساهم املصارف 

 85.5 .وزايدة الثقة لدي العمالء

12 
( )املعامالتفيها  اإلسالميةوتطبيق الشريعة  اإلسالميةأعتقد أن وجود املصارف 

 83.5 .جدب املدخرات وخلق فرص عمل إىلتؤدي 

13 
اجملتمع اللييب جمتمع مسلم ألزمت الضرورة على تطبيق املعامالت اإلسالمية مبا أن 

 77 يف املصارف.

14 
 اقتصادية ومراقب وحماسب قانوين للمشروع يقف عائقاً  ىعدم وجود دراسة جدو 

 69 متويل من املصرف. ىأمامه للحصول عل

15 
لفرتة االقرتاض حيرم الكثري من املشاريع  ىسالمية حد أقصحتديد املصارف اإل

 63 .للوصول للتمويل املطلوب
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العينة على حمور  أفراد إلجاابتاملوافقة واملوافقة بشدة  يتنسب ارتفاع( 36دول )اجليتضح من 

دل الذي ي األمر ،اسرتاتيجيات املصارف ودورها يف جناح املصارف اإلسالمية يف متويل املشروعات الصغرية

عينة  أفرادحيث يعتقد معظم  .املصارف اإلسالمية يف متويل املشروعات الصغرية هذهاسرتاتيجيات أمهية  على

وأن  ،عملها أمام األكرب رف اإلسالمية هو العائقالدراسة أن عدم وجود خطط وآليات عمل فنية للمصا

حتقيق  أماملتشريعات خاصة ونظام قانوين ملواجهة املعوقات اليت تقف حتتاج املصارف اإلسالمية يف ليبيا 

عينة الدراسة أبنه جيب جماراة النهضة املصرفية يف العامل العريب  أفرادولذلك يرى  ،اسرتاتيجية التنمية االقتصادية

انجحة يف البيئة  إداريةالعينة أيضا ال توجد قيادات  آراءوحسب  ،يف جمال الصريفة اإلسالمية واإلسالمي

 املصرفية الليبية قادرة على تسيري عمل املصارف اإلسالمية. 

مدى رضا  هومن العوامل اليت تساعد يف حتقيق التنمية االقتصادية  أنالعينة على  آراءأيضا اتفقت 

ن تطبيق الشريعة اإلسالمية يف املصارف اإلسالمية على شكل معامالت مصرفية أو  ،ل التمويلالعميل لقبو 

 لعمل مما سيساهم يف دعم التنمية االقتصادية يف البالد.ل فرص إجيادجذب املدخرات و  إىلسيؤدي 
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  متويل املشروعات الصغرية : الثالث املتغري
 

 (:37جدول )
 العينة حول متغري متويل املشروعات الصغرية آراءاجتاه 

شدة الفقرة ت
ق ب

مواف
 

افق
مو

 

ايد
حم

افق 
 مو

غري
شدة 

ق ب
مواف

غري 
 

املتوسط 
 املرجح

% 

1 
متويل املشروعات الصغرية يرهق 

املصرف إدارايً ومالياً مبشاكل متابعة 
 .كيفية التمويل وصرفه وحتصيله

9 41 18 26 6 3.21 

2 
املصارف اإلسالمية أعتقد أن وجود 

يف ليبيا يساعد على جدب األموال 
املكتنزة لدى املواطنني ورجال 

 .األعمال
21 55.5 12.5 8 3 3.84 

3 
أعتقد أنه جيب تلبية احتياجات 
العمالء من اخلدمات واملنتجات 

اإلسالمية من أهم دوافع التحول إىل 
 .العمل املصريف اإلسالمي يف ليبيا

23 59.5 8.5 6 3 3.94 

4 
أعتقد أن هناك الكثري من العقبات 

والصعوابت اليت ستواجه عمل 
املصارف اإلسالمية عند عملية 

 .التمويل
17 50 20.5 9 3.5 3.68 

5 

أعتقد أن ضعف دور املؤسسات 
واهليئات الدينية والوازع الديين لدى 
األفراد سبب مباشر يف عدم القيام 
بعملية التحول أو إنشاء مصارف 

 .إسالمية يف السابق

22 32.5 21 18 6.5 3.46 

6 
عدم كفاءة أصحاب املشاريع 

املتوسطة والصغرية يف إدارة املشاريع 
وتسويق منتجاهتا حيرمها من احلصول 

 .على متويل من املصارف اإلسالمية
16.5 49.5 17.5 13 3.5 3.63 

7 
اشرتاط دخول املصارف اإلسالمية 

الصغرية كشريك يف متويل املشاريع 
واملتوسطة يرفضه بعض أصحاب هذه 

 .املشاريع
10 42 23 22.5 2.5 3.35 

8 
عمليات املصارف اإلسالمية تسد 

الفجوة القائمة بني عمليات املصارف 
 .التقليدية ورغبات زابئنها

16.5 45.5 27 7.5 3.5 3.64 
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9 
يرغب العمالء يف اخلدمات اليت 
تقدمها املصارف اإلسالمية نظراً 

العتمادها على مبدأ املشاركة يف الربح 
 .واخلسارة كأحد أساليب التعامل

19.5 58.5 12 8 2 3.86 

10 
هناك توجه ديين سائد حالياً بني 

أوساط املتعاملني يف القطاع املصريف 
اللييب والذين يرغبون يف احلصول على 

 .معامالت إسالمية
23.5 56 14 4.5 2 3.95 

11 

متويل إىل أي  عند املوافقة على أي
مشروع يتم اإلسراع يف إمتام 

اإلجراءات اخلاصة بتمويل املشروع 
بعد الدراسة واملراجعة وفق الشروط 

 .الصريفة اإلسالمية

15 51 22 9 3 3.66 

12 

هناك مشروعات وافق عليها املصرف 
وعند عملية التنفيذ توقف التمويل 

لعدة أسباب قد تكون مصرف ليبيا 
وجود نقد أجنيب أو املركزي لعدم 
 .أسباب أخرى

20 40 27 10 3 3.64 

13 

توافق انشط املشروع مع األوليات 
اإلسالمية الستثمار يزيد من فرص 
التمويل وجناحها على أرض الواقع 

ويزداد قوة بدراسة جناح اجلدوى 
 .االقتصادية لتحقيق التنمية

19.5 57 16.5 4.5 2.5 3.87 

 3.66 املتوسط الكلي
 

العينة على حمور متويل املشروعات الصغرية  أفراد( أن املتوسط املرجح إلجاابت 37دول )اجليتضح من 
 آراءمما يدل على أن اجتاه  ،املوافقة إىلكانت بشكل عام تشري   "ليكارت اخلماسي"بليبيا حسب مقياس 

ويؤكد ذلك املتوسط املرجح الكلي للمحور  ،لإلجيابيةالعينة حول متويل املشروعات الصغرية بليبيا تتجه  أفراد
 أو( وهو يدل على املوافقة أيضا. وهذا يعين أن متويل املشروعات الصغرية يعتمد بشكل 3.66والذي كان )

 إىل( يوضح نسبة املوافقة واملوافقة بشدة معاً ملعرفة 38واجلدول ) ،آبخر على جناح املصارف اإلسالمية بليبيا

دراسة على أن إمكانية متويل املصارف اإلسالمية للمشاريع الصغرية لتحقيق التنمية أي مدى تتفق عينة ال
 االقتصادية يف ليبيا.
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 (:38جدول )
 العينة حول متغري متويل املشروعات الصغرية راءاملوافقة واملوافقة بشدة معاا آل يتنسب

 الفقرة ت
املوافقة  يتنسب

بشدة  ةواملوافق
% 

1 
الصغرية يرهق املصرف إدارايً ومالياً مبشاكل متابعة كيفية التمويل وصرفه متويل املشروعات 

 50 .وحتصيله

2 
أعتقد أن وجود املصارف اإلسالمية يف ليبيا يساعد على جدب األموال املكتنزة لدى 

 76.5 .املواطنني ورجال األعمال

3 
المية من أهم دوافع أعتقد أنه جيب تلبية احتياجات العمالء من اخلدمات واملنتجات اإلس

 82.5 .التحول إىل العمل املصريف اإلسالمي يف ليبيا

4 
أعتقد أن هناك الكثري من العقبات والصعوابت اليت ستواجه عمل املصارف اإلسالمية عند 

 67 .عملية التمويل

5 
أعتقد أن ضعف دور املؤسسات واهليئات الدينية والوازع الديين لدى األفراد سبب مباشر 

 54.5 .عدم القيام بعملية التحول أو إنشاء مصارف إسالمية يف السابقيف 

6 
عدم كفاءة أصحاب املشاريع املتوسطة والصغرية يف إدارة املشاريع وتسويق منتجاهتا حيرمها 

 66 .من احلصول على متويل من املصارف اإلسالمية

7 
الصغرية واملتوسطة يرفضه اشرتاط دخول املصارف اإلسالمية كشريك يف متويل املشاريع 

 52 .بعض أصحاب هذه املشاريع

8 
عمليات املصارف اإلسالمية تسد الفجوة القائمة بني عمليات املصارف التقليدية ورغبات 

 62 .زابئنها

9 
يرغب العمالء يف اخلدمات اليت تقدمها املصارف اإلسالمية نظراً العتمادها على مبدأ 

 78 .كأحد أساليب التعاملاملشاركة يف الربح واخلسارة  

10 
هناك توجه ديين سائد حالياً بني أوساط املتعاملني يف القطاع املصريف اللييب والذين يرغبون 

 79.5 .يف احلصول على معامالت إسالمية

11 
عند املوافقة على أي متويل إىل أي مشروع يتم اإلسراع يف إمتام اإلجراءات اخلاصة بتمويل 

 66 .الدراسة واملراجعة وفق الشروط الصريفة اإلسالميةاملشروع بعد 

12 
هناك مشروعات وافق عليها املصرف وعند عملية التنفيذ توقف التمويل لعدة أسباب قد 

 70 .تكون مصرف ليبيا املركزي لعدم وجود نقد أجنيب أو أسباب أخرى

13 
فرص التمويل وجناحها توافق انشط املشروع مع األوليات اإلسالمية الستثمار يزيد من 

 76.5 .على أرض الواقع ويزداد قوة بدراسة جناح اجلدوى االقتصادية لتحقيق التنمية
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العينة على متغري متويل  أفراد إلجاابتاملوافقة واملوافقة بشدة  يتنسب أن( 38دول )اجليتضح من 
أمهية املصارف اإلسالمية يف متويل  ىالذي يعكس مد األمر ،ة بشكل واضحعاملشروعات الصغرية كانت مرتف

عينة الدراسة أن وجود  أفرادحيث يعتقد معظم  .عينة الدراسة أفراداملشروعات الصغرية من وجهة نظر 

وأنه جيب  ،املصارف اإلسالمية يف ليبيا يساعد على جذب األموال املكتنزة لدى املواطنني ورجال األعمال
العمل  إىلواملنتجات اإلسالمية كون ذلك من أهم دوافع التحول تلبية احتياجات العمالء من اخلدمات 

يف اخلدمات اليت تقدمها املصارف اإلسالمية  ونرغبي وأيضا ترى عينة الدراسة أبن العمالء .اإلسالمياملصريف 
توافق نشاط املشروع مع  أنوترى عينة الدراسة  ،نظرا العتمادها على مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة

ولوايت اإلسالمية لالستثمار يزيد من فرص التمويل وجناحها على أرض الواقع ويزداد قوة بدراسة جناح األ

 اجلدوى االقتصادية. 
هناك الكثري من العقبات والصعوابت اليت ستواجه عمل  أنومن انحية أخرى ترى عينة الدراسة 

وأن اشرتاط دخول املصارف اإلسالمية كشريك يف متويل املشاريع  ،املصارف اإلسالمية عند عملية التمويل
هناك مشروعات  أنهذه املشاريع، كما أنه من العوائق احملتملة  أصحابالصغرية واملتوسطة يرفضه بعض 

 أخرى. سبابأل أوتوقف التمويل لعدم وجود نقد أجنيب ييوافق عليها املصرف وعند عملية التنفيذ 

 
 -أثر واقع املصارف اإلسالمية على متويل املشروعات الصغرية: اثلثاا: دراسة 

 بريسون االرتباط معامل استخدام ملعرفة أثر واقع املصارف اإلسالمية على متويل املشروعات الصغرية مت
Pearson اعتدالياً  توزيعاً  درجاهتما تتوزع حيث متغريين بني خطية عالقة وجود على يعتمد يلمعم اختبار وهو 

 انعدام حالة يف( صفر) يساوي حيث ،الصحيح والواحد الصفر بني العددية االرتباط معامل قيمة وترتاوح
 حينما موجبة املقياس قيمة وتكون .التام االرتباط حالة يف الصحيح (الواحد) ويساوي ،(االرتباط) العالقة
 كلما تزداد، العددي املقياس هذا وقيمة العكسي االرتباط حالة يف سالبة وتكون طردايً، االرتباط يكون

 .االختبار هذا نتائج يوضح( 39) رقم واجلدول .االرتباط درجة ازدادت
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 (:39) رقم جدول
 الرتباط بني واقع املصارف اإلسالمية ومتويل املشروعات الصغرية معامل نتائج

 مستوى الدللة معامل الرتباط العالقة

 0.000 0.643 متويل املشروعات الصغريةأثر واقع املصارف اإلسالمية يف 
 

بواقع املصارف اإلسالمية  واضح بشكل متويل املشروعات الصغرية يتأثر أن( 39) رقم جدول من يتضح
ويؤكد ذلك قيمة  ،العالقة جيدة أنوهي تدل على  0.643 بريسون حيث كانت قيمة معامل االرتباط

العالقة معنوية ومبا أن قيمة معامل االرتباط موجبة فذلك يعين أن  أنواليت تؤكد  0.000مستوى الداللة 
العالقة بني واقع املصارف اإلسالمية ومتويل املشروعات الصغرية طردية أي أنه كلما مت االهتمام ابملصارف 

 جناح عملية متويل املشروعات الصغرية يف ليبيا. إىلاإلسالمية سيؤدي ذلك 

بني واقع املصارف اإلسالمية ومتويل املشروعات الصغرية مت إجراء حتليل وللتأكد من طبيعة العالقة 
 االحندار اخلطي البسيط.

 

 الحندار اخلطي البسيط
 لعالقةل ةلدال إلجياد وذلك ،املتغريات بني العالقة ودرجة طبيعة توضيح البسيط إىل اخلطي االحندار يهدف

 قيم يف للتغري تبعاً  التابعة املتغريات على يطرأ قد الذي التغري تفسريل وذلك ،والتابعة املستقلة املتغريات بني
املتغري املستقل واقع املصارف اإلسالمية واملتغري  بني عالقة توجد انه اعتبار على وذلك ،املستقلة املتغريات

 االختبار.( يوضح النتائج األولية هلذا 40واجلدول ) .متويل املشروعات الصغرية يف ليبيا يف املتمثل التابع
 

 (40) جدول
 النتائج األولية لختبار الحندار اخلطي البسيط للعالقة بني واقع املصارف اإلسالمية ومتويل املشروعات الصغرية يف ليبيا

معامل الرتباط 
 البسيط
R 

 معامل التحديد
R 

Square 

 التحديد معامل
 املصحح

Adjusted R 
Square 

 القيمة الفائية
F مستوى الدللة 

0.643 0.414 0.411 139.931 0.000 
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 التحديد ومعامل 0.643 قيمته كانت والذي البسيط االرتباط معامل السابق اجلدول يوضح
 مبا يتأثر الصغرية املشروعات متويل حمور أن إىل يشري وهذا 0.411 املصحح التحديد ومعامل  0.414

 .أخرى ألسباب راجع والباقي% بواقع املصارف اإلسالمية يف ليبيا 41.10 نسبته

 الفائية القيمية تشري حيث األحادي التباين اختبار لتحليل )0.000) املعنوية القيمة اجلدول ويوضح
F ( 41) واجلدول البسيط اخلطي االحندار اختبار لنموذج العالية التفسريية القوة تؤكد عالية معنوية وجود إىل

 البسيط. اخلطي االحندار نتائج يوضح
 

 (41) جدول
 البسيط ألثر واقع املصارف اإلسالمية على متويل املشروعات الصغرية يف ليبيا اخلطي الحندار قيم

 مستوى الدللة Tقيمة اختبار  Bقيمة الحندار اخلطي 

0.604 11.829 0.000 

 
 كانت حيث واقع املصارف اإلسالمية على متويل املشروعات الصغرية أتثري مدى( 41) اجلدول يوضح

نتائج معامل االرتباط  يؤكد وهذا 0.000 عالية معنوية ومبستوى 0.604 البسيط اخلطي االحندار قيمة
 بريسون.

 

 رابعاا: دراسة أثر اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية على متويل املشروعات الصغرية.
 بريسون االرتباط معامل استخدام ملعرفة أثر اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية على متويل املشروعات الصغرية مت

Pearson االختبار هذا نتائج يوضح( 42) رقم واجلدول. 
 

 (:42) رقم جدول
 الرتباط بني اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية ومتويل املشروعات الصغرية يف ليبيا معامل نتائج

 مستوى الدللة معامل الرتباط العالقة

للتنمية االقتصادية على متويل أثر اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية 

 املشروعات الصغرية
0.771 0.000 
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ابسرتاتيجية املصارف  واضح بشكل متويل املشروعات الصغرية يتأثر أن( 42) رقم جدول من يتضح
العالقة جيدة ويؤكد  أنوهي تدل على  ،0.771 بريسون حيث كانت قيمة معامل االرتباط ،اإلسالمية

ومبا أن قيمة معامل االرتباط موجبة فذلك  ،العالقة معنوية أنواليت تؤكد  0.000ذلك قيمة مستوى الداللة 

أي أنه كلما مت االهتمام  ،يعين أن العالقة بني اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية ومتويل املشروعات الصغرية طردية
جناح عملية متويل  إىليف التنمية االقتصادية سيؤدي ذلك  ةللمسامهمية بتطبيق اسرتاتيجيات املصارف اإلسال

 املشروعات الصغرية يف ليبيا. 
وللتأكد من طبيعة العالقة بني اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية ومتويل املشروعات الصغرية مت إجراء حتليل 

املستقل املتمثل يف اسرتاتيجية املصارف املتغري  بني عالقة توجد انه اعتبار االحندار اخلطي البسيط على

( يوضح النتائج األولية 43واجلدول ) .متويل املشروعات الصغرية يف ليبيا يف املتمثل اإلسالمية واملتغري التابع
 هلذا االختبار.

 

 (43) جدول
ومتويل املشروعات النتائج األولية لختبار الحندار اخلطي البسيط للعالقة بني اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية 

 الصغرية يف ليبيا
معامل الرتباط 

 البسيط
R 

 معامل التحديد
R 

Square 

 املصحح التحديد معامل
Adjusted R 

Square 
 القيمة الفائية

F مستوى الدللة 

0.771 0.594 0.592 290.10 0.000 
 

 التحديد ومعامل 0.771 قيمته كانت والذي البسيط االرتباط معامل السابق اجلدول يوضح
 مبا يتأثر الصغرية املشروعات متويل حمور أن إىل يشري وهذا 0.592 املصحح التحديد ومعامل  0.594

 .أخرى ألسباب راجع % ابسرتاتيجية املصارف اإلسالمية يف ليبيا والباقي59.20 نسبته
 الفائية القيمية تشري حيث األحادي التباين اختبار لتحليل )0.000) املعنوية القيمة اجلدول ويوضح

F ( 44) واجلدول البسيط اخلطي االحندار اختبار لنموذج العالية التفسريية القوة تؤكد عالية معنوية وجود إىل
 البسيط. اخلطي االحندار نتائج يوضح
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 (44) جدول
 ليبياالبسيط ألثر اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية على متويل املشروعات الصغرية يف  اخلطي الحندار قيم

 مستوى الدللة Tقيمة اختبار  Bقيمة الحندار اخلطي 

0.799 17.032 0.000 
 

 حيث اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية يف متويل املشروعات الصغرية أتثري مدى( 44) اجلدول يوضح

نتائج معامل  يؤكد وهذا 0.000 عالية معنوية ومبستوى 0.799 البسيط اخلطي االحندار قيمة كانت
 االرتباط بريسون.
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 النتائج والتوصيات: الفصل السادس
 

 مقدمة:
واألعمال املصرفية اليت تقوم  املالية م يف ليبيا والقاضي حبظر التعامالت2013لعام  1بصدور القانون رقم 

وتقدميها خلدمات املصارف اإلسالمية لتطوير عمل على نظام الفائدة، برزت احلاجة إىل وضع اسرتاتيجية 
 متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية لكافة العمالء والقطاعات اإلنتاجية.

املؤسسية لألعمال املصرفية  وهذه االسرتاتيجية املتوخاة ال بد أن تنطلق من تطوير وتعزيز األسس
اإلسالمية من حيث وضع القوانني واللوائح التنظيمية لكافة أعمال هذه املصارف ومستوايهتا اإلدارية، وتطوير 
خدمات ومنتجات تالءم حاجة السوق وتسهم يف بناء االقتصاد اللييب اجلديد، وكذلك القيام حبمالت 

ف، وبناء القدرات املهنية للعاملني هبذه املصارف وإجراء توعوية للجمهور أبسس وطرق عمل هذه املصار 
 يف أعمال وخدمات هذه املصارف. الدراسات املتخصصة

وقد تناولت دراسيت هذه اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية يف متويل املشروعات الصغرية، حيث 
هذه املصارف يف ليبيا،  انطلقت من حملة اترخيية عن نشأة املصارف اإلسالمية وتطورها وصوال إىل إنشاء

واألسس اليت تعتمدها هذه املصارف يف متويل منتجاهتا. كما تناولت اسرتاتيجية هذه املصارف يف إحداث 
التنمية االقتصادية يف ليبيا ودورها يف متويل املشروعات الصغرية. وصوال إىل الدراسة امليدانية واليت مت إجراءها 

 ة يف ليبيا.على عينة من موظفي مصرف اجلمهوري

أوضحت فيه الصعوابت اليت واجهتين أثناء إعداد هذا  وصوال إىل الفصل األخري من الدراسة والذي
اليت مت مناقشة النتائج فيه إبيضاح و  البحث، والذي حاولت جاهدا أن يظهر أبفضل صورة ممكنة، مث قمت

رض النتائج اليت استخلصها الباحث اور االستبانة، وكذلك عحملمن خالل التحليل اإلحصائي  الوصول إليها
من  اعدد اشتمل هذا الفصلكما   وحتليل حمتوى الدراسات السابقة. ةالدارسمن خالل الطرح النظري حملاور 

بعني االعتبار من قبل املنظمات  تؤخذالتوصيات املبنية على واقع نتائج الدراسة واليت أيمل الباحث أن 
 .لتطبيقها على أرض الواقعع أسس املسؤولة عن الصريفة اإلسالمية ووض
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 الصعوابت اليت واجهت الباحث أواًل:
طبيعة البحث ذاته أو من بمرتبطة هذه الصعوابت سواء كانت  عدة، كل حبث تواجهه صعوابتال شك أن  

عملية البحث هي عملية متواصلة مستمرة، فال يوجد حبث و  .خالل البيئة والظروف اليت يتم فيها البحث
وال يوجد ابحث راض متام الرضى عن حبثه، بل هو دائم السعي للتحسني والتحديث  بشكل اتمكامل 

 ، وإمنا يطمح الباحث أن يضيف ويساهم ولو بشكل ضئيل إىل املعرفة والعلم.والتطوير
وقد واجهت الباحث عدة صعوابت أثناء كتابة هذا البحث، لعل أمهها عدم االستقرار السياسي 

ليبيا ابلفرتة احلالية، حيث تتعدد املرجعيات اإلدارية وتتغري املرؤوسيات ورؤساء اإلدارات من واالقتصادي يف 
مما يعطل من عمل  كما تتبدل الوالءات لإلدارات السياسية املتعددة اليت حتكم ليبيا حاليا  ،فرتة إىل أخرى
هو حبث ميداين يف املقام  . كل هذا كان له أتثري مباشر على البحث وتنفيذه، فبحثي هذاهذه اإلدارات

األول يستدعي القيام به تعاون عدة جهات إدارية مع الباحث للحصول على البياانت املطلوبة وتسهيل 
 القيام ابلدراسة اإلحصائية.

 وأبرز التحدايت اليت واجهت الباحث:
 تعلقة هبا.غياب دور فاعل لوزارة االقتصاد سواء بدعم املشروعات الصغرية أو بتوفري البياانت امل .1
عدم توفر إحصاءات وبياانت دقيقة للمشاكل اليت تواجه االقتصاد اللييب، مثل البطالة، وفشل  .2

 املشروعات وأسباب ذلك.
عدم وجود قاعدة بياانت لالقتصاد اللييب من حيث عدد املشروعات الكبرية واملتوسطة والصغرية  .3

 ومدى مسامهتها ابلناتج القومي.
 .يف مصرف اجلمهورية عن حجم املشروعات اليت قام املصرف بتمويلها عدم توفر بياانت دقيقة .4
 عدم وجود بياانت دقيقة لطرق ووسائل التمويل للمشروعات الصغرية يف مصرف اجلمهورية. .5

 صعوبة إجراء مقابالت شخصية للقائمني على الصريفة اإلسالمية مبصرف اجلمهورية. .6
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 الدراسة:مناقشة تساؤالت وأهداف وفرضيات اثنيا: 
 

 مناقشة التساؤل واهلدف األول والفرضية األوىل:  .1
 : ما واقع تطبيق املصارف اإلسالمية يف ليبا؟السؤال

 معرفة واقع املصارف اإلسالمية يف ليبيا. اهلدف:

 يوجد واقع تطبيقي للمصارف اإلسالمية يف ليبيا. الفرضية:
 

يف  اليت متت مناقشتها، العينة على احملور األول )واقع املصارف اإلسالمية( أفرادمن خالل إجاابت 
 الفصل السابق، فإننا خنلص إىل إجابة للسؤال واهلدف األول ابآليت: 

لقى قبوالً عاماً لدى اجلمهور وأن وجودها واليت تهناك العديد من املمارسات للصريفة اإلسالمية   -
 وفري املناخ املناسب لوجود املصارف اإلسالمية يف ليبيا.أصبح ضرورايً وأنه من الالزم ت

التقليدية، املصارف التجارية  عنمعظم اجلمهور يفضلون التعامل مع املصارف اإلسالمية بداًل  -
كما أن ثقة العمالء هبا مرتفعة، ألن املصارف اإلسالمية تساهم يف نشر الوعي املصريف اإلسالمي  

مع عمل املصارف  تتماشىالسياسة املصرفية اليت يرمسها مصرف ليبيا املركزي وكذلك فإن 

 عينة الدراسة. أفراداإلسالمية يف ليبيا وذلك وفقاً آلراء 
وأن  ،عينة الدراسة يرون أن املصارف اإلسالمية تساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية أفرادمعظم  -

 يرجع ألسباب تشريعية وقانونية. عدم وجود مصارف إسالمية يف ليبيا يف السابق
غياب  ،عينة الدراسة أفرادمن أهم عوائق تفعيل عمل املصارف اإلسالمية يف ليبيا حسب آراء  -

 ،لضعف املؤسسات واهليئات الدينيةاملتخصصة هبذا اجملال وذلك يعود املؤمترات والندوات العلمية 

للتعريف احلمالت التوعوية ة وأيضا قل ،عدم وجود كوادر مصرفية كافية ويضاف إىل ذلك
 ابخلدمات املصرفية اإلسالمية.

 

( ودراسة 2003( وكذلك دراسة منري احلكيم )2000دراسة عمر تنتوش )نتيجة توافق وهذه النتيجة 
( واليت أشارت مجيعها إىل واقع تطبيق الصريفة اإلسالمية وتوجه العمالء حنوها 2007) أبوبكر برق الناب

 إحالهلا حمل املصارف التقليدية.ورغبتهم يف 
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واخلوف من الوقوع يف معامالت ويرى الباحث هنا أن ازدايد الوعي اإلسالمي وانتشار الثقافة اإلسالمية 
كما ال ،  للرواج والتقبل من عامة الشعباملصارف اإلسالمية يزيد من فرص ربوية لدى املصارف التقليدية 

 املصارف اإلسالمية يف االستثمار على املستوى العاملي. اإلجيابيات اليت حققتها وحتققها ننسى

ومن هنا فإننا يف هذا البحث نرى قبول الفرضية األوىل اليت تنص على وجود جمال تطبيقي واسع  
  وهذا ما أكدت عليه عينة الدراسة.للمصارف اإلسالمية يف ليبيا، 

 

 مناقشة التساؤل واهلدف الثاين والفرضية الثانية:  .2
 ما اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية للمسامهة يف التنمية االقتصادية يف ليبيا؟ السؤال:

 التعرف أهم ركائز اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية يف التنمية االقتصادية يف ليبيا. اهلدف:

 بوجد اسرتاتيجية للمصارف اإلسالمية حنو التنمية االقتصادية. الفرضية:
 

التنمية  حتقيق  وجود اسرتاتيجيات انجحة لدى املصارف اإلسالمية حنوإىل نتائج الدراسةأشارت 
وأن هذه االسرتاتيجية أو التوجه له دور كبري يف التنمية االقتصادية من خالل دورها يف متويل  ،االقتصادية

( اليت أشارت إىل أن 2003وهذا ما اتفقت عليه كال من دراسة منري احلكيم ) .املشروعات الصغرية

جيب أن تتصف ابملرونة واالستقرار، وكذلك اليت سرتاتيجيات املصرفية ضرورية لنجاح متويل املشاريع و اال
 من حيث الضماانت املطلوبة. واضحةاسرتاتيجيات  تبنين( اليت نوهت إىل ضرورة 2005دراسة بشارات )

مصارف اإلسالمية قبول الفرضية البديلة اليت نصت على وجود اسرتاتيجية للالباحث يرى  عليه فإنو 
أن هناك اسرتاتيجية للمصارف اإلسالمية للمسامهة يف فحسب رأي العينة و حنو حتقيق التنمية االقتصادية، 

 التنمية االقتصادية يف ليبيا.
 

 مناقشة التساؤل واهلدف الثالث والفرضية الثالثة:  .3
 : ما واقع متويل وتطوير املشروعات الصغرية يف ليبيا؟السؤال

 تشخيص واقع متويل وتطوير املشروعات الصغرية يف ليبيا.: اهلدف

 : هناك إشكالية يف متويل املشروعات الصغرية يف ليبيا.الفرضية
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جند من خالل مناقشة نتائج اجتاه أراء العينة حول احملور الثالث للدارسة )متويل املشروعات الصغرية( 
ة للتمويل من قبل املصارف اإلسالمية، حيث أكدت على أن املشروعات الصغرية حباجة ملح تدل النتائجأن 

اإلجاابت الرغبة امللحة من قبل أصحاب املشروعات يف احلصول على متويل بصيغ إسالمية، وإن هذه احلاجة 

 خلدمات واملنتجات اإلسالمية.التعامل ابمتأتية من رغبة العمالء يف 
من العقبات والصعوابت اليت تواجه عمل كما ومن انحية أخرى ترى عينة الدراسة أن هناك الكثري 

وأن اشرتاط دخول املصارف اإلسالمية كشريك يف متويل املشاريع  ،املصارف اإلسالمية عند عملية التمويل
هذه املشاريع، كما أنه من العوائق احملتملة أن هناك مشروعات  أصحابالصغرية واملتوسطة يرفضه بعض 

 أخرى. أسباب أوتوقف التمويل لعدم وجود نقد أجنيب ينفيذ يوافق عليها املصرف وعند عملية الت

اليت تنص على وجود إشكالية يف متويل  ةالفرضية البديلفإن الباحث يرى صحة ومن خالل ذلك 
املشروعات الصغرية يف ليبيا، حيث أن هناك الكثري من العقبات والصعوابت يف عملية التمويل سواء كانت 

 رف أو من قبل أصحاب املشروعات.هذه الصعوابت من قبل املص
 

 مناقشة التساؤل واهلدف الرابع والفرضية الرابعة:  .4
يف التنمية االقتصادية على متويل املشروعات  اواسرتاتيجيتهما أثر واقع املصارف اإلسالمية السؤال: 

 الصغرية يف ليبيا؟

على متويل املشروعات  االقتصاديةحتديد أثر واقع املصارف اإلسالمية واسرتاتيجيتها يف التنمية اهلدف: 

 الصغرية يف ليبيا.

يوجد أثر لواقع املصارف اإلسالمية واسرتاتيجيتها حنو التنمية االقتصادية على متويل الفرضية: 

 املشروعات الصغرية يف ليبيا.
 

اجلزء  وهنا قام الباحث بدراسة أثر واقع املصارف اإلسالمية على متويل املشروعات الصغرية يف ليبيا يف

 تظهر النتائج جند أن ،من خالل حتليل معامل االرتباط البسيط واالحندار اخلطي البسيط ،األول من السؤال
عدد املصارف اإلسالمية  ازدادكلما ، فأن لواقع املصارف اإلسالمية أثر طردي على متويل املشروعات الصغرية

سهولة عملية التمويل للمشروعات الصغرية وجناحها  ازدادتوكان هناك انتشار خلدماهتا وسهولة يف إجراءاهتا 
 وتقلصت العقبات والصعوابت.
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ويف اجلزء الثاين من السؤال الرابع واهلدف الرابع، فإن حتليل معامل االرتباط البسيط واالحندار اخلطي 
ل املشروعات أظهرا أن السرتاتيجية املصارف اإلسالمية حنو التنمية االقتصادية أثر طردي على متوي ،البسيط

فإن الصغرية، مما يعين أنه كلما كانت هناك اسرتاتيجيات للمصارف اإلسالمية حنو حتقيق التنمية االقتصادية 

 إىل جناح عملية متويل املشروعات الصغرية ابعتبارها من أهم ركائز حتقيق التنمية االقتصادية.ذلك يؤدي 
قبول الفرضية الرابعة واليت تنص على وجود أثر ومن هنا فإن الباحث وفقا ملا ذكر أعاله يرى صحة و 

لواقع املصارف اإلسالمية واسرتاتيجيتها حنو التنمية االقتصادية على متويل املشروعات الصغرية يف ليبيا، حيث 
 أثبتت النتائج وجود هلذا األثر.
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 : نتائج الدراسة:اثلثاً 
 

 :خالل اآليتا تقدم يف دراسة املوضوع توصل الباحث إيل جمموعة من النتائج اليت ميكن عرضها من مم
 

أكدت الدراسة أن هناك قصور يف التوافق بني السياسة املصرفية اليت يرمسها مصرف ليبيا املركزي  .1
ارف عدم وجود تشريعات ونظام قانوين خاص ابملص وخباصةوسياسة عمل املصارف اإلسالمية، 

كما وجد الباحث أن هناك   .مسرية التنمية االقتصادية يف ليبيا إىل إعاقةوهذا يؤدي  ،اإلسالمية
بعض العقبات يف احلصول على التمويل الالزم للمشروعات الصغرية من املصارف اإلسالمية وخباصة 

 . التمويلقابل احلصول احلصول على ضماانت يف ماشرتاط املصرف 
اسرتاتيجيات مصرفية حنو املسامهة يف التنمية االقتصادية يعد من أهم عوامل  ودإن وجبينت الدراسة  .2

عملية متويل املشاريع، لذا فإن اسرتاتيجيات املصارف اإلسالمية ينبغي أن تكون واضحة  تطور
 ومستقرة وعلى درجة من املرونة.

متويل املشروعات الصغرية يعتمد على جناح الواقع التطبيقي للمصارف خلصت الدراسة أبن  .3

إقبال ورغبة يف التعامل مع املصارف اإلسالمية لدى اجلمهور اللييب  إىل وجوداإلسالمية، الذي أدي 
 لتحقيق التنمية االقتصادية يف البالد.

للمشروعات  أهم عوامل اجلذبكشفت الدراسة أن التعامل مببدأ املشاركة يف الربح واخلسارة يعد من  .4
يف ليبيا. وقد أكدت هذه النتيجة  ملصارف اإلسالميةالصغرية يف احلصول على التمويل الالزم من ا

الدراسة التطبيقية واليت أوضحت أبن هناك أثر إجيايب للمصارف اإلسالمية يف متويل املشروعات 

ناها املصارف اإلسالمية يف متويل املشروعات الصغرية يف ليبيا، كما وأظهرت أبن االسرتاتيجية اليت تتب

 الصغرية هلا أثر إجيايب واضح يف التنمية االقتصادية يف ليبيا.
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 : توصيات الدراسةرابعا
 

 : يا يلمبيوصي الباحث  ،وما توصل إليه من نتائج البحثمن خالل 
 

سياسات مصرف ليبيا املركزي مراجعة على الباحثني واملختصني يف جمال الصريفة العمل على دراسة و  .1
  إجياد توافق بني هذه السياسات والشريعة اإلسالمية.وضرورة  ،مبا خيص عمل املصارف اإلسالمية

اإلسالمية القيام حبمالت توعوية توضح سياسات هذه املصارف  املؤسسات املصرفيةيوصي الباحث  .2

خالل  منوطرق عملها املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. والعمل على تشجيع األفراد على االستثمار 
ساهم يف حتقيق يمبا يف متويل املشروعات الصغرية  سياسات واسرتاتيجيات واضحة ومستقرةوضع 

 .ايف ليبيالتنمية االقتصادية 
والقوانني اليت تشجع على إنشاء مصارف  تشريعاتال السياسات إعادة النظر يفواضعي على  .3

آراء املتخصصني والعامة واستقراء آراء إسالمية مستقلة وتنظم عملها، وذلك من خالل دراسة 

كما يفضل االستنارة واالستفادة من من املصارف الليبية،   املمولةوجتارب أصحاب املشروعات 
، وذلك ملعرفة حاجة املشروعات الصغرية السبق يف جمال الصريفة اإلسالميةالدول اليت هلا  جتارب

 التمويلية والتغلب على املشاكل والعقبات اليت تعرتض هذه املشروعات. 
تتوافق مع العمل على إجياد آلية ملنح قروض التمويل اإلسالمي إلقامة املشاريع الصغرية وفق قوانني  .4

الفردي وعلى مستوى االقتصاد ساهم يف حتقيق النمو على مستوى مبا ياإلسالمية  الشريعة أحكام
 الوطين اللييب.
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 املصادر واملراجع
 أواًل: القرآن الكرمي.

 اثنيًا: املعاجم وكتب احلديث.
، بريوت، لبنان، املكتب اإلسالمي، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلاأللباين، حممد انصر الدين، 

 م. 1985، 2ط

، حتقيق: د. مصطفى صحيح البخاري، اجلامع الصحيح املختصرالبخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا، 

 ه. 1407، 3ديب البغا، بريوت، دار ابن كثري، ط 

، حتقيق: حممد عبد القادر سنن البيهقي الكربىالبيهقي، أمحد بن احلسني بن على بن موسى أبو بكر، 

 ، 1994الباز، عطا، مكة املكرمة، مكتبة دار 

، حتقيق إبراهيم األبياري، بريوت، لبناين، دار الكتاب العريب، التعريفاتاجلرجاين، علي بن حممد بن علي، 

 ، د.ت،.1ط

، حتقيق: حممد حميي الذين عبد احلميد، بريوت، داودسنن أيب ، داودالسجستاين، سليمان بن األشعث أبو 

 .د.سدار الفكر، 

، حتقيق: أمحد حممد شاكر اجلامع الصحيح سنن الرتمذيالسلمي، محد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي، 

 وآخرون، بريوت، لبنان، دار إحياء الرتاث العريب، د.س.

 ، د.ت.1، دمشق، سوراي، دار ابن كثري، طفتح القديرالشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا، 

، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، املصنفاق بن مهام بن انفع احلمريي اليماين، الصنعاين، أبو بكر عبد الرز 

 ه.1403، 2اهلند، اجمللس العلمي، ط

الكتاب املصنف يف األحاديث العبسي، أبو بكر بن أيب عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت، 
 ه.1409، 1بة الرشد، ط، حتقيق: كمال يوسف احلوت، الرايض، السعودية، مكتواآلاثر

، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، مصر، دار سنن ابن ماجهالقزويين، ابن ماجة أبو عبد هللا حممد بن يزيد، 

 إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البايب احلليب، د.س.
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، صححه ورقمه وخرج أحاديثه موطأ اإلمام مالكاملدين، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي، 

 م. 1985وعلق عليه: حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت، لبنان، دار إحياء الرتاث العريب، 

، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت، صحيح مسلمالنيسابوري، مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي، 

 دار إحياء الرتاث العريب، د.س.
 

 اثلثاً: الكتب والرسائل العلمية.

 .edu.egم 2012، تقييم اسرتاتيجيات االستثمار يف املصارف اإلسالمية، وليد املتويل، إبراهيم

www.library.bu. 

، بريوت، لبنان، مؤسسة الرسالة للنشر والطباعة، مقدمة ابن خلدونابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، 

1953. 

 رف اجلمهورية )مشروع الصريفة اإلسالمية، وحدة املشاركة ابملشروع(،مصأبو محرية، مصطفي على، 

 م.2010اإلصدار األول، 

، القاهرة، مصر، الدور االقتصادي للمصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيقزيد، حممد عبد املنعم،  أبو

 م.1996، 1ط

التمويل املصريف يف تطوير الصناعات دور أبو صاع، رمضان أمحد، رسالة ماجستري غري منشورة بعنوان: 
، طرابلس، ليبيا، أكادميية الدراسات الصغرية )دراسة تطبيقية على الصناعات الصغرية يف ليبيا(

 م2009العليا، 

 م.2006، طرابلس املشروعات الصغرية واملتوسطة الدور واملعوقاتأبو القاسم عمر الطبويل، 

 م. 2015، جدة، السعودية، املعامالت واألساليب املصرفية اإلسالميةحبوث يف أبو غدة، عبد الستار، 

 .2007، مدى توفر مقومات إنشاء مصرف إسالمي يف ليبياأبو نويرة، توفيق حممد، 

 .1977، ، اتفاقية التأسيساالحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية
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 م.2012، 1ط، دمشق، سوراي فقه املعامالت املالية املعاصرةاألمحد، الشيخ بسام، 

، مؤمتر دور الصناعة املالية اإلسالمية يف التنمية االقتصادية واالجتماعيةأمحد، عبد الرمحن يسري، 

 .2008اخلدمات املالية اإلسالمية، طرابلس، ليبيا، أكادميية الدراسات العليا، 

، عمان، األردن، دار الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالميةإرشيد، حممود عبد الكرمي أمحد، 

 .م2007، 2النفائس للنشر، ط

الربح يف الفقه اإلسالمي ضوابطه وحتديده يف املؤسسات املالية املعاصرة ، مشسية بنت حممد، إمساعيل
 م.2000، 1، عمان، األردن، دار النفائس للنشر، ط)دراسة مقارنة(

، ليبيا، جامعة خدمة املراحبة اإلسالميةرضا عمالء مصرف اجلمهورية على  ىمدافحيج، محزة ميالد أمحد، 

 م.2013طرابلس، رسالة ماجستري غري منشورة، 

الوسائل املطبقة يف املصارف اإلسالمية لتحقيق مقاصد الشريعة، املصرف اإلسالمي أمال، بزيش، 
 م.2013، كواالملبور، ماليزاي، جامعة مالاي، أكادميية الدراسات اإلسالمية، املاليزي، منوذجاً 

دور املصارف اإلسالمية يف حتقيق التنمية ألمباش، جنيب احممد، رسالة ماجستري غري منشورة بعنوان: ا
 2000االجتماعية )دراسة مقارنة لعدد من املصارف اإلسالمية ابملنطقة العربية عن الفرتة من )

 م،2012، ليبيا، األكادميية الليبية، رسالة ماجستري غري منشورة، (2009-

، القاهرة، حبوث الورش التحضريية لندوة الربكة السادسة والثالثني لالقتصاد اإلسالميرغت، أوغلو، تو 

 .2015مصر، 

، املؤسسات الصغرية واملتوسطة كاسرتاتيجية حكومية المتصاص ابملقدم، مصطفي، وطويطي، مصطفي
، امللتقي العلمي الدويل حول اسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق البطالة يف اجلزائر

 م.2011التنمية املستدامة، اجلزائر، جامعة املسيلة، 
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دور املصارف اإلسالمية يف التنمية برق الناب، أبو بكر عبد الكرمي، رسالة ماجستري غري منشورة بعنوان: 
تونس  –طبيقية لعمليات املصرف اإلسالمي للتنمية يف ليبيا االقتصادية للدول النامية )دراسة ت

 د.ت.، (املغرب –اجلزائر  –

دور املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية يف بشارات، هيا مجيل، رسالة ماجستري غري منشورة بعنوان: 
 م.2005، أربد، األردن، جامعة الريموك، متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة

، 6، عمان، األردن، دار النفائس، طاملعامالت املصرفية املعاصرة يف الفقه اإلسالميبشري، حممد عثمان، 

 م. 2007

، القاهرة، مصر، مكتبة أساسيات العمل املصريف اإلسالمي الواقع واآلفاقالبعلي، عبد احلميد حممود،   

 .1990وهبة، 

ات املالية اإلسالمية يف متويل املشروعات الصغرية دور املصارف واملؤسسالبعلي، عبد احلميد حممود، 
، الكويت، ابتكار األساليب واألدوات والعمليات اجلديدة يف التمويل إمكانيةواملتوسطة، 

 .2010، األمرييالديوان 

 م.2015، طرابلس، ليبيا، جملة التنمية، العدد الثاين، املصارف اإلسالميةالبغدادي، فوزي، 

 .1966يوليو  2. املوافق ه1386ربيع األول 14ليبيا يف  -وم ملكي، بطربقمرس، يكلالبالط امل

 ، سلطنة عمان، مسقط، منظمة املؤمتر اإلسالمي، الدورة اخلامسة عشرة،االئتمانبطاقات البلتاجي، حممد، 

2004. 

، 2ابزل إشكالية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل مقررات جلنة ، الفايد حممد، عليبلعزوز بن 

امللتقي األول أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، اجلزائر، جامعة الشلف، 
2006. 
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، الكويت، املعهد العريب تنافسية املنشئات الصغرية واملتوسطة، اخلصائص والتحدايتبن جليلي، رايض، 

 م.2010، 93للتخطيط، السنة التاسعة، العدد 

 .1984، القاهرة، مصر، جملة املصارف اإلسالمية، ر النظام مصريف إسالميإطابن سالمة، عابدين، 

، واقع إدارة التغيري يف ظل تطبيق مبدأ الصريفة اإلسالمية ابملصارف التجاريةبودرابله، عبد هللا على، 

 م. 2013مؤمتر االقتصاد اإلسالمي اسرتاتيجيات التحول وألياته، درنة، ليبيا، 

دور املصرف اإلسالمي للتنمية يف متويل يلي، رسالة ماجستري غري منشورة بعنوان: تنتوش، عمر على العج
، أكادميية الدراسات العليا، القطاعات اإلنتاجية والصناعية واخلدمية بليبيا، طرابلس، ليبيا

 م.2001

تطبق نظام تقييم أداء املراقب الشرعي ابملصارف التجارية اليت التوايت، أمحد بلقاسم، وقفة، طالل عمر، 
، زلينت، ليبيا، جملة العلوم االقتصادية والسياسية، اجلامعة األمسرية اإلسالمية، النوافذ اإلسالمية

 .2015، 6العدد

 م.2000، طرابلس، ليبيا، إدارة املصارف وتطويرها ،التويرقي، بشري على

ق للنشر والتوزيع، ، جدة، السعودية، دار الشرو املصارف وبيوت التمويل اإلسالميةاجلمال، غريب، 

1978. 

دور املصارف اإلسالمية يف متويل املنشآت اجلويفل، حممود سالمة، رسالة ماجستري غري منشورة بعنوان: 
 م.2013، عمان، األردن، جامعة الشرق األوسط، األردنية الصغرية واملتوسطة احلجم

 .1998مصر، دار الصحوة للنشر والتوزيع، ، القاهرة، املصارف اإلسالمية ما هلا وما عليهاحرك، أبو اجملد، 

، ليات تطوير املنتجات واخلدمات يف صناعة اخلدمات املالية اإلسالميةآحسانني، فياض عبد املنعم، 

 م.2008الدراسات العليا، املنعقد،  أكادمييةطرابلس، ليبيا، مؤمتر اخلدمات املالية اإلسالمية، 

 م.1997، 3، القاهرة، مصر، طاالقتصاديةالتنمية حسن، حسن عبد العزيز، 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

234 

 

، ماليزاي، اجلامعة اإلسالمية العاملية، املال اإلسالمية أسواقدورة تدريبية: مقدمة عن  ،حسن، عدانن

 م.2016

 م.2016، ماليزاي، اجلامعة اإلسالمية العاملية، دورة تدريبية: املقدمة عن الصكوك

، 1، القاهرة، مصر، طفية مبا يتفق والشريعة اإلسالميةتطوير األعمال املصر محود، سامي حسن أمحد، 

 م.1991

 -مستقبل املصارف اإلسالمية يف ظل النظام العاملي املصريف -دراسات اقتصادية إسالمية

 .2006، 237املصرف اإلسالمي للتنمية، اجمللة االقتصادية، العدد 

، تلمسان، اجلزائر، صغرية واملتوسطةخصائص وأثر التمويل اإلسالمي على املشاريع الخدجية، خالدي، 

ملتقي املنظومة املصرفية اجلزائرية والتحوالت االقتصادية واقع وحتدايت، جامعة أبو بكر بلقايد، 
 م. 2010

 م.2004 ، القاهرة، مصر، مكتبة اجلالء اجلامعية للنشر،اقتصادايت التنمية والتطويراخلضري، سعيد، 

 .1999، القاهرة، مصر، ايرتاك للنشر والتوزيع، اإلسالميةاملصارف اخلضريي، حمسن أمحد، 

، األوىل، الرايض: دار كنوز إشبيليا، الطبعة املضاربة يف الشريعة اإلسالميةاخلويطر، عبد هللا بن محد، 
 .م2006

، القاهرة، املصرف اإلسالمي لالستثمار الزراعي، منوذج مقرتحداود، حسن يوسف، ويوسف كمال حممد، 

 .م2005، 1كر، طالفمصر، دار 

 .هـ1434، السعودية: املؤلف، الطبعة الثانية، املعامالت املالية أصالة ومعاصرةالدبيان، دبيان بن حممد، 

 م.2016التقرير العام لسنة ديوان احملاسبة اللييب، 

، القاهرة، مصر، مكتبة االقتصادية يف املصرف اإلسالمي اجلدوى دراساترضوان، محدي عبد العظيم، 

 .1996، 1املعهد، ط
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، ابلشراء( لآلمرسلسلة صيغ التمويل واالستثمار يف املصارف اإلسالمية، )بيع املراحبة رحيان، بكر، 

 طرابلس، ليبيا، مصرف اجلمهورية، د.س.

 .1995، 1، ج 1، دمشق، سوراي، املطبعة العلمية، ط خمتصر اجلامع يف السرية النبويةالزايد، مسرية، 

 .م2002، دمشق: دار الفكر، املعامالت املالية املعاصرةالزحيلي، وهبة، 

 .م2012دمشق: دار الفكر، الطبعة الثالثة،  موسوعة الفقه اإلسالمي والقضااي املعاصرة،

أمهية متويل املشروعات الصغرى واملتوسطة زغيل، حامت عبد الكرمي، رسالة ماجستري غري منشورة بعنوان: 
 م.  2007، طرابلس، ليبيا، يف رفع مستوي اإلنتاجودورها 

، أمهية املشروعات الداعمة واملغذية لتنمية وتطوير املشروعات الصغرية واملتوسطةسامل حممد غريبة، 
 .م2006بنغازي: جامعة قاريونس، 

ر استخدام حمددات تكوين رأس املال الثابت يف دراسة الدو السعيدي، عثمان حسني وعل حممود فارس، 
، 1، طرابلس، ليبيا، جملة املختار للعلوم االقتصادية، طاالقتصادي للمصارف اإلسالمية يف ليبيا

2012. 

نص املداخلة  - املصارف اإلسالمية )تعريفها، نشأهتا، مواصفاهتا، وصيغها التمويلية(سلمان، نصر، 

املصارف اإلسالمية،  املوجهة للملتقى الدويل حول: أزمة النظام املايل واملصريف الدويل وبديل
 قسنطينة، اجلزائر، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، د.ت.

، امللتقي متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ابلصيغ املصرفية اإلسالميةسليمان، انصر، وعواطف حمسن، 

جامعة ورقلة، الدويل، متطلبات أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، اجلزائر، 
 م.2006

، عمان، األردن، دار املسرية للنشر والتوزيع، أسس العمليات املصرفية اإلسالميةمسحان، حسني حممد، 

 م. 2013، 1ط

 .2000، عمان، األردن، مطابع الشمس للنشر والطباعة، العمليات املصرفية اإلسالميةمسحان، حسني، 
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  .حنو االستثمار، سوق املشروعات الصغرى واملتوسطة نظرة مستقبليةسوق األوراق املالية اللييب، 

، حنو نظام نقدي عادل )دراسة للنقود واملصارف والسياسة النقدية يف ضوء اإلسالم(، حممد عمر، اشابر 

 م.1992، 3للفكر اإلسالمي، ط العاملي، املعهد األمريكيةفريجينيا، الوالايت املتحدة 

، بنغازي، ليبيا، أحباث مؤمتر السياسات العامة-ة ملرحلة إعادة اهليكلةالسياسة االقتصاديشامية، عبد هللا، 

 .2013السياسات العامة، 

 .2007، عمان، األردن، دار النفائس، ، املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالميشبري، حممد عثمان

الفقه اإلسالمي )الصناديق اخلدمات االستشارية يف املصارف وأحكامها يف الشبيلي، يوسف بن عبد هللا، 
 هـ.  1424، الرايض، السعودية، والودائع االستثمارية(

النواحي اإلجيابية يف التعامل املصريف اإلسالمي يف ظل معايري احملاسبة للمؤسسات املالية الشرع، جميد، 
ية االقتصاد ، عمان، األردن، املؤمتر العلمي األول: اقتصادايت األعمال يف عامل متغري، كلاإلسالمية

 .2003والعلوم اإلدارية، جامعة العلوم التطبيقية، 

، األكادميية العربية للعلوم املالية مدى إمكانية تطبيق نظام مصريف إسالمي يف ليبياالشكري، علي حممد، 

 .2007واملصرفية، عمان، األردن، رسالة دكتوراه، 

، مطبعة ة، أنشطتها والتطلعات املستقبلية، أساسيات الصناعة املصرفية اإلسالميالشمري، صادق راشد

 .2006العزة، 

 م.2002، مصر، اإلسكندرية، إدارة املخاطر االئتمانيةالشواريب، عبد احلميد حممد، 

، أسيوط، التطوير التنظيمي يف املصارف اإلسالميةالشيخ، مسري رمضان، رسالة دكتوراه غري منشورة بعنوان: 

 .1994مصر، جامعة أسيوط، 

واقعية ومالئمة التمويل اإلسالمي للمشروعات املهنية واحلرفية الصغرية صاري، على، ودغرير، فتحي، 
 س، د.س.را، اجلزائر، جامعة سوق أهواملتوسطة
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هـ، صحيفة عربية تصدر 1437م، ربيع األول  2016، السنة السادسة، يناير 56 العددصحيفة األثري، 

 عن ماليزاي.

 م.2016، ، أغسطس85 العدد

، مؤمتر اخلدمات أشكال التمويل ابملشاركة اليت جتريها املصارف اإلسالميةالصغري، عادل سامل حممد، 

 .2008املالية اإلسالمية، طرابلس، ليبيا، أكادميية الدراسات العليا، 

 ،عمليات املصارف اإلسالمية واحلاجة خلدماهتا للمتعاملني مع املصارف الليبيةصقر، نبيل الطاهر، 

 م.2009، 1طرابلس، ليبيا، ط

، عمان، األردن، دار وائل للنشر والتوزيع، أساسيات العمل املصريف اإلسالميصوان، حممود حسن، 

2001. 

، املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمولالطاهر، قادري حممد، والبشري، جعيد، وعبد الكرمي، كاكي، 

 .  2014، بريوت: لبنان، منشورات مكتبة حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، سنة 1ط

، عمان، األردن، دار أسامة للنشر املصارف اإلسالمية ومنهج التمويلكمال السيد،  طايل، مصطفي

 .م2012، 1والتوزيع، ط

يت تنظم العالقة بني املصارف ال واإلجراءاتالتشريعات ، واحلويت، سامل رحومة، إبراهيم إمساعيلالطراد، 
، طرابلس، ليبيا، أكادميية الدراسات اإلسالمية واملصرف املركزي، دراسة مقارنة بني األردن وليبيا

 م.2010العليا، ورقة مقدمة ملؤمتر اخلدمات اإلسالمية الثاين، 

اإلسالمية وفق  األدوات العملية إلدخال وتطبيق اخلدمات املالية واملصرفيةالطويل، األمني خليفة، 
، طرابلس، ليبيا، مؤمتر لقواعد الشريعة اإلسالمية )دراسة علمية عن جتربة املصارف الليبية(

 .2010اخلدمات املالية اإلسالمية الثاين، أكادميية الدراسات العليا، 
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 ، امللتقي الدويلمتويل املشروعات الصغرية يف السودان )جتارب وخربات(الطيب، عبد املنعم حممد، 

 م. 2006متطلبات أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، السودان، 

 .2002، غزة، مطبعة الرنتيسي للطباعة والنشر، مقدمة يف إدارة املصارف اإلسالميةعاشور، يوسف، 

 م.2015، 1، بريوت، لبنان، طاملصارف اإلسالمية ودورها يف التنمية البشريةالعاين، أسامة عبد احلميد، 

 م.2000، 2، اجمللة العربية للعلوم واإلدارة، العدد الصناعات الصغرية يف الكويتعباس على، 

، طرابلس، دور الصناعة املالية اإلسالمية يف التنمية االقتصادية واالجتماعيةعبد الرمحن يسري أمحد، 

 م.2008ليبيا، أكادميية الدراسات العليا، مؤمتر اخلدمات املالية اإلسالمية، 

 العاملي، القاهرة، مصر، املعهد االقتصادية يف املصرف اإلسالمي اجلدوى دراساتعبد العظيم، محدي، 

 .ت، د.1للفكر اإلسالمي، ط

، حلب: مكتبة دار املستقبل، األموال واملعامالت املالية –املفصل يف الفقه احلنفي عرت، حممد ماجد، 
 .م2005الطبعة األوىل، 

 م.1999، القاهرة، مصر، مطابع الطوجبي، مذكرات يف التنمية االقتصاديةعثمان، حممد موسي، 

العوامل املؤثرة يف إصدار صكوك االستثمار اإلسالمية من قبل منظمات األعمال، عجبنا، عبد هللا على، 
عة ، جدة، اململكة العربية السعودية، جممو م2011 – 1998دراسة حالة التجربة السودانية 

 م.2013، 1الربكة املصرفية إدارة التطوير والبحوث ط

عمان، األردن، دار  املصارف اإلسالمية )أحكامها، مبادئها، تطبيقاهتا املصرفية(،العجلوين، حممد حممود، 

 م2012، 3املسرية للنشر والتوزيع، ط

ملعاهد الدينية اإلسالمية، ، القاهرة، مصر، مطبعة التبيان يف زكاة األمثاناالعدوي، حممد حسنني خملوف، 

 .1924، 1ط
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، عمان، األردن، إدارة املصارف اإلسالمية )مدخل حديث(عريقات، حريب حممد، وعقل، سعيد مجعة، 

 م. 2010، 1دار وائل للنشر، ط

، 1، عمان، األردن، دار النفائس للنشر والتوزيع، طإدارة املصارف اإلسالميةالعزعزي، شهاب امحد سعيد، 

 م.2012

اإلطار التنظيمي للخدمات املصرفية والتمويل -املبادئ األساسية للصريفة اإلسالميةعزمان، حممد نور، 
 م.2016، كواالملبور، اجلامعة اإلسالمية العاملية، اإلسالمي يف ماليزاي

، عمان، الشريعة اإلسالمية أحكامحتول املصارف التقليدية للعمل وفق العطيات، يزن خلف سامل، 

 م. 2009، 1األردن، دار النفائس للنشر، ط

، إصدار مؤسسة أمانة، طباعة تنمية املوارد البشرية واملالية يف املنظمات اخلريية، ي، سليمان بن عليالعل

 م. 1996، 1مؤسسة انرت انشوانل غرافيكس، ط

، بريوت، دية واالجتماعيةاملؤسسات املالية اإلسالمية ودورها يف التنمية االقتصاالعلى، صاحل محيد، 

 م.2008، 1لبنان، دار النوادر، ط

، جدة، السعودية، املعهد اإلسالمي للبحوث دور املصارف اإلسالمية يف جمال التنميةعلي، أمحد حممد، 

 .1995، 1والتدريب، ط 

 .1996، اجلزائر، دار النبأ، املؤسسة اجلزائرية للطباعة، ، املصارف اإلسالميةالعمارة، مجال

، ورقة عمل مقدمة ملؤمتر املصارف اإلسالمية ودورها يف تعزيز القطاع املصريفالعماري، حسن سامل، 

مستجدات العمل املصريف يف سوراي يف ضوء التجارب العربية والعاملية، دمشق، سوراي، جمموعة دله 

 .  2005الربكة، 

، القاهرة، مصر، دار اإلسالمية االحتياط ضد خماطر االستثمار يف املصارفعيد، عادل عبد الفضيل، 

 م.2011، 1الفكر اجلامعي للنشر، ط
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، كتاب الصرف، بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية، البناية شرح اهلداية، أبو حممد حممود بن أمحد، العيين

 .2000، 1ط

اهرة، ، القحبوث الورش التحضريية لندوة الربكة السادسة والثالثني لالقتصاد اإلسالميغالب، نبيل، 

 م. 2015مصر، 

 .م2002، بريوت: مؤسسة الراين، الطبعة األوىل، مدونة الفقه املالكي وأدلتهالغرايين، الصادق عبد الرمحن، 

، سلسلة حنو وعي اقتصادي اإلنسان أساس املنهج اإلسالمي يف التنمية االقتصاديةاحلميد،  الغزايل، عبد

 .1980االقتصاد اإلسالمي،  (، القاهرة، مصر، إصدارات مركز7إسالمي )رقم 

املشاركة ودورها يف رفع عوائد االستثمار الفاضلي، عبد هللا رجب، رسالة ماجستري غري منشورة بعنوان: 
 م.2009، جامعة طرابلس، ليبيا، يف املصارف اإلسالمية

لدولية حول ، الدورة التدريبية اأساليب متويل املشروعات الصغرية يف االقتصاد اإلسالميفتحية، ونوغي، 

)متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف االقتصادايت املغاربية(، اسطيف، اجلزائر، 
 م. 2003كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 

التمويل اإلسالمي للمشروعات فرحان، حممد عبد احلميد حممد، رسالة ماجستري غري منشورة بعنوان: 
، عمان، األردن، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، مصادر التمويل( الصغرية )دراسة ألهم

 م.2012

، القاهرة، مصر، دار النشر اإلسالمي التطبيقات املصرفية لبيع املراحبة يف ضوء الفقهفياض، عطية، 

 م.1999، 1للجامعات، ط

لالنضمام إىل منظمة التجارة العاملية  اآلاثر االقتصادية احملتملةفياض، حممد خليل وعبيدة، صاحل رجب، 
جامعة الريموك، مؤمتر تشريعات عمليات املصارف بني النظرية  :، أربدعلى القطاع املايل يف ليبيا

 .2002والتطبيق، 

 م.2012\5\6، صدر يف طرابلس، ليبيا، 2012لسنة  46اللييب رقم  االنتقايلقانون اجمللس الوطين 
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، املؤمتر الوطين العام، طرابلس، ليبيا، صدر يف شأن منع املعامالت الربوية 2013حد لسنة اقانون رقم و 

 م. 2013\1\7بتاريخ 

مشروع املعايري الشرعية لصيغ التمويل اإلسالمي ابملركز الوطين القري، حممد العلي، وآخرون، 
 .1996، جدة، السعودية، د.ط، لالستثمارات اإلدارية والشرعية

، السلط، األردن، دار وائل للنشر، نظرايت وسياسات وموضوعات :االقتصادية التنمية، مدحتالقريشي، 

 م.2007، 1ط

، عمان، األردن، دار النفائس، املدخل إىل إدارة االستثمار من منظور إسالميقشوط، هشام كامل، 

2013. 

)دراسة شرعية الرقابة الشرعية يف مؤسسات صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية القطان، حممد أمني، 
 .2004، 1القاهرة، مصر، دار النهضة العربية، ط تطبيقية(،

، بريوت، لبنان، دار النفائس، والشريعة املعامالت املالية املعاصرة يف ضوء الفقهقلعة جي حممد رواس، 

 .2010، 1ط

ها يف عملية املشاريع الرايدية الصغرية واملتوسطة ودور القهيوي، ليث عبد هللا، والوادي، بالل حممد، 
 م.2012، 1، األردن، عمان، دار احلامد للنشر والتوزيع، طالتنمية

التمويل املصريف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وأثرها على إمجايل الناتج احمللي كبوسة، حممد على، 
 م.2002، طرابلس، ليبيا، ابجلزائر

، الرايض، السعودية، جملة اإلسالم التنميةدور املصارف وشركات التمويل اإلسالمية يف الكتاين، عمر، 

 .2002وقضااي العصر، 

كتاب الوقائع )دور املؤسسات املصرفية اإلسالمية يف االستثمار كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، 
 م.2002العربية املتحدة، جامعة الشارقة،  اإلمارات، والتنمية(

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

242 

 

، منوذجا األرديناملشاركة املتناقصة وتطبيقاهتا املعاصرة: البنك اإلسالمي الكواملة، نور الدين عبد الكرمي، 
 .م2006رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، مايو 

، املؤمتر العلمي اخلامس، اسرتاتيجية االستثمار والتمويل يف املشروعات الصغريةكوجنو، كوجنو عبود، 

 م.2007معة فيالدلفيا، عمان، األردن، جا

تقومي عمل هيئات الرقابة الشرعية يف جلنة من األساتذة واخلرباء االقتصاديني والشرعيني واملصرفيني، 
 .1996، 1، مصر، املعهد اإلسالمي، طاملصارف اإلسالمية، القاهرة

 .م2005ث، ديسمرب ، العدد الثالجملة القوى العاملةاللجنة الشعبية للقوى العاملة والتدريب والتشغيل، 

موقف التشريع اللييب من قيام اخلدمات املالية اإلسالمية وفقاً لقانون املصارف رقم لزريقي، مجعة حممود، 
، مؤمتر اخلدمات املالية اإلسالمية الثاين، طرابلس، ليبيا، أكادميية الدراسات 2005( لسنة 1)

 .2010العليا، 

، الدار البيضاء، املغرب، مية التجربة بني الفقه والقانون والتطبيقاملصارف اإلسالاملالقي، عائشة الشرقاوي، 

 .2000املركز الثقايف العريب، 

 .1996، عمان، األردن، مطابع الدستور التجارية، املصرف اإلسالمي األرديناملالكي، عبد هللا،  

، الرايض، السعودية، دار اإلسالميةالراب واملعامالت املصرفية يف نظر الشريعة املرتك، عمر بن عبد العزيز، 

 .1997، 3العاصمة للنشر والتوزيع، ط 

 م.2016أغسطس،  29جملة أسواق ماليزاي والعامل العريب، عدد 

 م.2015، نوفمرب، 83العدد 

، 8، التسيري، والعلوم التجارية، اجلزائر، اجمللد جملة الواحات للبحوث والدراسات، العلوم االقتصادية

 .2015، جامعة غردايه، 1العدد
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 2015( لسنة 1، بتعديل بعض أحكام القانون )2012( لسنة 46قانون رقم )اجمللس الوطين االنتقايل، 
 .بشأن املصارف وإضافة فصل خاص للصريفة اإلسالمية

، ورقة غري منشورة، آفاق تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف منطقة بنغازيحممد إدريس علي، 
 .م2006

 م. 2002، 1، بريوت، لبنان، طمدخل للفكر االقتصادي يف اإلسالمطان، سعيد سعد، مر 

 م، 1991، 1، القاهرة، مصر، طاالستثمار يف االقتصاد اإلسالميمشهور، أمرية عبد اللطيف، 

، طرابلس، ليبيا، من منشورات مصرف العمل املصريف اإلسالمي صريفة املستقبلمصرف اجلمهورية، 

 م. 2013اجلمهورية، 

مصرف الشارقة اإلسالمي، وبنك ديب اإلسالمي، ومصرف أبو ظيب اإلسالمي، كلية الشريعة والدراسات 

 اإلمارات كتاب الوقائع )دور املؤسسات املصرفية اإلسالمية يف االستثمار والتنمية(،اإلسالمية، 

 .2002، 1العربية املتحدة، جامعة الشارقة، ج

( 9)حساابت الفرع أو النافدة اإلسالمية(، منشور رقم ) واإلحصائياتبياانت دليل المصرف ليبيا املركزي، 

 م. 2010 /

 م. 2010، صدر مبدينة طرابلس، ليبيا، 9، رقم1منشور

تقييم ظاهرة حتول املصارف التقليدي للمصرفية اإلسالمية )دراسة تطبيقية مصطفى، مصطفى إبراهيم، 
ة، مصر، اجلامعة األمريكية املفتوحة، رسالة ماجستري، القاهر  عن جتربة بعض املصارف السعودية(،

2006. 

دور مؤسسات التمويل يف رفع الكفاءة اإلنتاجية للصناعات الصغرية مركز املعلومات والتوثيق الصناعي، 
 .م2005، واملتوسطة

، بنغازي، املنهجية التجديدية لعقود التمويل واخلدمات يف املصارف اإلسالميةمنصور، أبوبكر عبد هللا، 

 م.2010، 1ليبيا، دار الكتب الوطنية، ط
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مصر )األصول الشرعية واألعمال املصرفية يف اإلسالم(، املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية، 

 م.1982، 1اجلديدة، القاهرة، االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، ط

 .2002صر، مؤسسة شباب اجلامعة، ، اإلسكندرية، ماملصارف اإلسالميةاملوسوي، ضياء جميد، 

، الرايض، اململكة العربية السعودية، دار املريخ للنشر، الطبعة التنمية االقتصاديةميشيل ب، تودارو، 

 م.2006، اإلجنليزية

األردن:  التطبيقات املعاصرة لعقدي املزارعة واملساقاة يف االقتصاد اإلسالمي،املومين، علي حممد علي، 
 م.1993جامعة الريموك، رسالة ماجستري غري منشورة، 

، 1، القرارة، والية غرداية، اجلزائر، طتطوير صيغ التمويل قصري األجل للبنوك اإلسالميةانصر، سليمان، 

 م.2002

 م.2014، عمان، األردن، دار أمنة للنشر والتوزيع، اجلهاز املصريف واالستقرار االقتصاديالنبهاين، أمحد، 

، القاهرة، مصر، جواب حول املصارف اإلسالمية 100سؤال و 100النجار، أمحد عبد العزيز وآخرون، 

 م.1978، 8ط

 .1997، 1جدة، السعودية، دار الفكر العريب، ط  بنوك بال فوائد،النجار، حممد عبد العزيز، 

تطبيق منوذج املصارف اإلسالمية على  إمكانيةنصر، صاحل حممد أمحد، وحيي، حممد عاشور اهلادي، 
، طرابلس، ليبيا، أكادميية الدراسات العليا، مؤمتر اخلدمات املالية اإلسالمية، املصارف الليبية

 م.2008

، 1، مؤسسة الفرجاين، طرابلس، ليبيا، طظهور وتطور النقود واملصارف يف ليبياالنعاس، عبد الرحيم حممد، 

2012. 
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املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية يف دول جملس التعاون ، رغد حممد، نعمة، نغم حسني، وجنم
، بغداد، العراق، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد اخلليجي: الواقع والتحدايت

 .2010، 2، العدد12

امعة اإلسالمية، ، ماليزاي، اجل: املبادئ األساسية للصريفة اإلسالميةتدريبيةدورة  ،نور، عدانن حممد

 م.2016

 م.1996، 1، القاهرة، مصر، طاالستثمار والتمويل ابملشاركة يف املصارف اإلسالميةاهلواري، سعيد، 

نتائج البحث السنوي اخلاص ابملنشآت الكبرية اهليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، قطاع اإلحصاء والتعداد، 
 .م2001، والصغرية

، عمان، األردن، دار أسامة للنشر املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق، عبد الرزاق رحيم جدي، اهلييت

 م.1998، 1والتوزيع، ط

النظرية والتطبيقات  األسساملصارف اإلسالمية )الوادي، حممود حسني، ومسحان، حسني حممد، 
 .م 2012، 4، عمان، األردن، دار املسرية للنشر، طالعملية(

، امللتقي األول، اجلزائر، متطلبات أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربيةفلي، تراي على، الور 

 م.2006جامعة حسيبة بن بو على ابلشلف، 

، 1القاهرة، مصر، دار الفكر العريب، ط املصارف اإلسالمية والتنمية الصناعية،يوسف كمال حممد، 

 م.1998

 م.1997قطر، جامعة قطر، التنمية االقتصادية يف اإلسالم، ، إبراهيميوسف، يوسف 
 

 رابعاً: املواقع اإللكرتونية:

.www.alwasatnews.com  2016-1-22اتريخ الرفع. 

www.cbl.gov.ly 2011-1-2، اتريخ الرفع. 
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، سنة املشروعات الصغرية وأثرها يف التنمية االقتصادية مصر أمنوذجاً البندي، عصام عبد النيب أمحد، 

 .2014، اتريخ الرفع rooad.net.wwwم، 2009

 .2013، اتريخ الرفع Libya alj adidah.com ،الصغريةالدور االقتصادي للمشروعات 

واملتوسطة يف  الصغرىسوق األوراق املالية اللييب )مقرتح للنهوض ابملشروعات سليمان سامل الشحومي، 
 .2009-4-23، اتريخ الرفع  www.lsm.ly، ليبيا(

، اتريخ cte.univ –setif.dz\coursenligne ،موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي، يحممد عل القري،

 .2011-4-12الرفع 

 ..www.islamic bank .ly \ar ،قطاع الصريفة اإلسالمية مبصرف اجلمهورية

،  http://www.almaany.com/ar/dict/ar-arإلكرتوين، ، موقع معجم املعاين اجلامع واملعجم الوسيط

 .2015-50-22اتريخ الرفع 

، بوابة أايدينا للمشروعات واألعمال، موقع كنانة أونالين، مفهوم املشروع الصغري

ayadina.kenanaonline.com   2015-10-26 اتريخ الرفع. 

، طرابلس، املشروعات الصغرية واملتوسطة اخليار االسرتاتيجي لتنمية االقتصاد وخلق فرص عمل منتدى

 .2015-2-13م. اتريخ الرقع www.uabonline.org\  2013ليبيا،

-9-28، اتريخ الرفع www. Liby.al.mostakbal.org\news\clicked، موقع ليبيا املستقلة لألخبار

2015. 

، موسوعة النابلسي للعلوم اإلسالمية، موضوعات مبادئ االقتصاد اإلسالمي راتب،النابلسي، حممد 

،  اتريخ www.nabulsi.com .2008(، 12–10إسالمية، مقاالت يف صحيفة دمناركية، الدرس )
 .2015-6-11الرفع 

، منتدى التمويل اإلسالمي، اسرتاتيجيات االبتكار املايل يف املصارف اإلسالميةمد، نصار، أمحد حم

iclamfin.go.for um.met\t61.topic 2016-9-18، اتريخ الرفع. 
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 املالحق

 

 (1امللحق رقم: )
 أداة االستبانة

بصدد إجراء  حالياتكرمكم ابملوافقة على املشاركة يف هذا االستبيان. أان  عاليابداية وقبل كل شيء أقدر 

مصرف  :اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية وأثرها على متويل املشروعات يف ليبياالدراسة امليدانية بعنوان: 
 .منوذجاً اجلمهورية يف ليبيا 

املصارف اإلسالمية يف ليبيا،  فالباحث حباجة لتكوين فكرة واضحة عن بعض األمور اليت واجهت     
وهذا النموذج ميثـّل مقابلة ملساعدتنا يف حتديد هذه األمور. سيتم التعامل مع اإلجاابت بصورة أكادميية 

 وحتليلها بصورة كلية.

هذا االستبيان مقسم إىل قسمني أسئلة شخصية وأسئلة عن موضوع االستبيان، وأمتىن من اجلميع 
 .أن يشاركوا يف االستبيان

 ( أمام اإلجابة املناسبة.أرجو وضع عالمة ) 
  

 أواًل: البياانت األساسية: 
     أنثـــــــــى                       ذكـــــر                 اجلنس:         -1
     عام 40 – 30من               عام  30العمــــر:        أقل من  -2

        عام فأكثر            50    عام 49 -40      
              ماجستري       سبكالوريو     دبــلوم           املؤهـــل العلمي:  -3

     أخرى             دكتوراه                        
   رئيس وحدة      رئيس قسم            مدير      املسمى الوظيفي:  -4

 أخرى            حماسب             دقق داخلي  م                  
    سنوات     4-3من          سنوات    3أقل من   اخلربة العملية:  -5

     سنوات فأكثر         10سنوات     9-5من                     
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 القسم الثاين:
 ليبيااملعلومات حول املصارف اإلسالمية وواقعها يف : املتغري األول

 = أوافق بشدة 5      = أوافق4     = حمايد3     فقا= ال أو 2    = غري موافق بشدة 1   أن:حيث 
 
 الرقم
 

غري  الفقرات
موافق 
 بشدة

ال 
 فقاأو 

أوافق  أوافق حمايد
 بشدة

 ىلإنشاء وحتويل املصارف التقليدية إفكرة  1
من اجلمهور  عاماا  قبوالا  ىسالمية تلقإمصارف 
 .)العمالء(

     

من  سالمية بدالا أفضل التعامل مع املصارف اإل 2
 .املصارف التجارية املوجودة حالياا 

     

سالمية سوف تؤدي أعتقد أن املصارف اإل 3
يف ليبيا أكرب من دور املصارف  فعاالا  دوراا 

 .اآلن الربوية وأصبح وجودها ضرورايا 

     

جتسيد  ىسالمية تعمل علأن املصارف اإل ىأر  4
 .سالمية يف الواقع العمليالقيم واملبادئ اإل

     

سالمية يف ليبيا أعتقد أن وجود املصارف اإل 5
يساعد علي حتسني خدمات وأنشطة اجلهاز 

 .املصريف ابلكامل

     

اإلسالمية أن عمليات وأنشطة املصارف  ىأر  6
 .يف حتقيق التنمية االقتصادية تساهم

     

التجارية التقليدية هلا سلبيات ن املصارف إ 7
 .أفراد اجملتمع اللييب املسلم ىعديدة تنعكس عل

     

أنه جيب رفع احلرج عن اجملتمع اللييب املسلم  8
من التعامل ابلراب وتوفري املناخ املناسب لوجود 

 .سالميةاملصارف اإل

     

سالمية يف نشر الوعي تساهم املصارف اإل 9
العمالء يف  ىوزايدة الثقة لدسالمي املصريف اإل

 .أعمال وأنشطة املصارف
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 سالمية ستلقي جناحاا املصارف اإل أن ىأر  10
يف السوق اللييب والدعم من خمتلف  كبرياا 

 .شرائح اجملتمع

     

 علىسالمية أكثر قدرة أعتقد أن املصارف اإل 11
 .مواجهة األزمات املالية من املصارف التقليدية

     

أعتقد أن السياسة املصرفية اليت يرمسها مصرف  12
مع عمل املصارف  ىليبيا املركزي تتماش

 .سالمية يف ليبيااإل

     

سالمية يف إترجع أسباب عدم وجود مصارف  13
 .ليبيا يف السابق ألسباب تشريعية وقانونية

     

41 ن غياب املؤمترات والندوات العلمية أأعتقد  
يل ضعف املؤسسات واهليئات الدينية إيرجع 

 يف الدولة.

     

أن اخلوف من تعثر املصارف التقليدية  ىأر  15
 إنشاءيعترب السبب الرئيسي يف عدم التفكري يف 

سالمية يف ليبيا وعدم وجود كوادر إمصارف 
 .سالميمصرفية مؤهلة للعمل املصريف اإل

     

والرقابية تعامل التشريعات والسلطات النقدية  16
سالمية والفروع يف ليبيا داخل املصارف اإل

والنوافذ اليت تقدم خدمات ومتويالت مصرفية 
جراءات واألدوات الرقابية اإل إسالمية بذات

اليت تتعامل هبا املصارف ال تقدم هذا النوع من 
 اخلدمات.

     

دارة املصرف إقلة وجود مطوايت من قبل  17
سالمية اليت تعزز اإلللتعريف ابخلدمة املصرفية 

 .دراك العميل لنوعية اخلدمةإمن 

     

18 
 
 
 
 

العمل  تنفيذحيرص املصرف اإلسالمي على 
وفق اخلطط والربامج احملددة واملتوافقة مع 

 الشريعة اإلسالمية يف التمويل.
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وجود األلفة واإلخاء والثقة بني املوظفني  19
واملتعاملني مع املصرف اإلسالمي مما يزيد على 

 .األداءحتفيز العاملني يف 

     

استخدام التكنولوجيا ووسائل االتصال احلديثة  20
يزيد من سرعة اإلجناز يف األداء حسب 

 متطلبات العمل املصريف.

     

 

 متويل املشروعات الصغرية لتحقيق التنمية االقتصاديةمدى إمكانية : املتغري الثاين
 = أوافق بشدة5      = أوافق4     = حمايد3     فقا= ال أو 2    = غري موافق بشدة 1   أن:حيث 
 
 الرقم
 

غري  الفقرات
موافق 
 بشدة

ال 
 أوافق

أوافق  أوافق حمايد
 بشدة

 دارايا إمتويل املشروعات الصغرية يرهق املصرف  1
مبشاكل متابعة كيفية التمويل وصرفه  ومالياا 

 .وحتصيله

     

سالمية يف ليبيا ن وجود املصارف اإلأأعتقد  2
 دىجدب األموال املكتنزة ل علىيساعد 

 .املواطنني ورجال األعمال

     

أعتقد أنه جيب تلبية احتياجات العمالء من  3
سالمية من أهم دوافع اخلدمات واملنتجات اإل

 .سالمي يف ليبياالعمل املصريف اإل إىلالتحول 

     

أعتقد أن هناك الكثري من العقبات  4
والصعوابت اليت ستواجه عمل املصارف 

 .سالمية عند عملية التمويلاإل

     

أعتقد أن ضعف دور املؤسسات واهليئات  5
فراد سبب مباشر األ دىالديين ل والوازعالدينية 

 إنشاءيف عدم القيام بعملية التحول أو 
 .سالمية يف السابقإمصارف 

     

عدم كفاءة أصحاب املشاريع املتوسطة  6
دارة املشاريع وتسويق منتجاهتا إوالصغرية يف 
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متويل من املصارف  علىحيرمها من احلصول 
 .سالميةاإل

كشريك يف   اإلسالميةاشرتاط دخول املصارف  7
متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة يرفضه بعض 

 .أصحاب هذه املشاريع

     

سالمية تسد الفجوة عمليات املصارف اإل 8
القائمة بني عمليات املصارف التقليدية 

 .ورغبات زابئنها

     

يرغب العمالء يف اخلدمات اليت تقدمها  9
مبدأ  علىالعتمادها  سالمية نظراا املصارف اإل

املشاركة يف الربح واخلسارة كأحد أساليب 
 .التعامل

 
 

    

بني أوساط  هناك توجه ديين سائد حالياا  10
املتعاملني يف القطاع املصريف اللييب والذين 

 .سالميةإمعامالت  علىيرغبون يف احلصول 

     

عند املوافقة على أي متويل إىل أي مشروع يتم  11
اخلاصة بتمويل  اإلجراءاتيف إمتام  اإلسراع

املشروع بعد الدراسة واملراجعة وفق الشروط 
 الصريفة اإلسالمية.

     

هناك مشروعات وافق عليها املصرف وعند  12
عملية التنفيذ توقف التمويل لعدة أسباب قد 
تكون مصرف ليبيا املركزي لعدم وجود نقد 

 أجنيب أو أسباب أخرى.

     

اإلسالمية  األولياتتوافق انشط املشروع مع  13
الستثمار يزيد من فرص التمويل وجناحها على 
أرض الواقع ويزداد قوة بدراسة جناح اجلدوى 

 االقتصادية لتحقيق التنمية.
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 اسرتاتيجية املصارف اإلسالمية :املتغري الثالث
 = أوافق بشدة5      = أوافق4     حمايد= 3     فقا= ال أو 2    = غري موافق بشدة 1   أن:حيث  

 
 الرقم
 

غري  الفقرات
موافق 
 بشدة

ال 
 أوافق

أوافق  أوافق حمايد
 بشدة

عدم وجود خطط وآليات عمل فنية  1
 عملها.مام أسالمية هو العائق للمصارف اإل

     

يف ليبيا غري قادرة يف  اإلسالميةاملصارف  2
منافسة املصارف التقليدية  ىالوقت احلايل عل

 يف جمال التسويق واخلدمات.

     

إىل يف ليبيا  اإلسالميةحتتاج املصارف  3
تشريعات خاصة ونظام قانوين ملواجهة 
املعوقات اليت تقف أمام حتقيق اسرتاتيجية 

 التنمية االقتصادية.

     

أعتقد أنه جيب جماراة النهضة املصرفية يف العامل  4
 اإلسالميةيف جمال الصريفة  واإلسالميالعريب 

     

 اإلسالميوجود غموض بني عالقة املصرف  5
عزوف بعض  ىلإ ىومصرف ليبيا املركزي أد
 .سالميةالعمالء عن املصارف اإل

     

انجحة يف البيئة  إداريةال توجد قيادات  6
تسيري عمل  ىاملصرفية الليبية قادرة عل

 .اإلسالميةاملصارف 

     

الفتاوي الصادرة عن دائرة الرقابة الشرعية يف  7
ال تلقي قبوال لدي  اإلسالميةاملصارف 

 .أصحاب املشاريع

     

 اإلسالميالتعامل مع مؤسسات التمويل  8
يستغرق وقتا للحصول عليه وكذلك يتطلب 

 .ضماانت لسداد التمويل
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تلقي قبوال لدي  اإلسالميأساليب التمويل  9
العمالء ألن املصرف شريك يف حتمل 

 .املخاطرة

     

رضا العميل عن قبول التمويل يساعد  ىمستو  10
 يف حتقيق التنمية االقتصادية للبالد.

     

ب ذيف ج اإلسالميةتساهم املصارف  11
 اإلسالمياملدخرات ونشر الوعي املصريف 

 .وزايدة الثقة لدي العمالء

     

وتطبيق  اإلسالميةأعتقد أن وجود املصارف  12
 إىل( تؤدي )املعامالتفيها  اإلسالميةالشريعة 

 .جدب املدخرات وخلق فرص عمل

     

اجملتمع اللييب جمتمع مسلم ألزمت مبا أن  13
الضرورة على تطبيق املعامالت اإلسالمية يف 

 املصارف.

     

اقتصادية ومراقب  ىعدم وجود دراسة جدو  14
أمامه  وحماسب قانوين للمشروع يقف عائقاا 

 متويل من املصرف. ىللحصول عل

     

لفرتة  ىسالمية حد أقصحتديد املصارف اإل 15
االقرتاض حيرم الكثري من املشاريع للوصول 

 .للتمويل املطلوب

     

 

جزءًا من وقتكم لإلجابة على أسئلة االستبانة ويف حالة رغبتكم يف االطالع على  منحنانشكر لكم 
 .نتائج االستبيان أرجو كتابة العنوان اإللكرتوين
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 (2امللحق رقم: )
 م بشأن املصارف وإضافة فصل خاص ابلصريفة اإلسالمية2012(، لسنة: 46القانون رقم: )
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 (3امللحق رقم: )
 م بشأن منع املعامالت الربوية2013(، لسنة: 1القانون رقم: )
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