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عن المجلة..

جملة علمية دولية حمكمة تعنى بنرش البحوث يف جماالت االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،وتصدر
مرتني يف السنة.
هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي (عريب
 انجليزي) من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،كام هتدف إىل نرشالوعي املعريف من خالل إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين عرب وسائط النرش
الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..

نرش البحوث العلمية املحكمة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية ،وفق املعايري العاملية املعتمدة.

األهداف..
٭
٭
٭
٭

٭إتاحة الفرصة للباحثني لتحكيم ونرش بحوثهم يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.
٭اإلسهام يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية من خالل البحوث العلمية املتسمة
باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
٭حتقيق عاملية التمويل اإلسالمي وفق الرؤية العرصية بضوابطها الرشعية وأخالقياهتا
املهنية.
٭تأسيس مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية بحيث تكون املجلة سج ً
ال وثائقي ًا
للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل:
info@mashurajournal.com

http://www.mashurajournal.com
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نائب رئيس التحرير

رئيس التحرير

د .خالد بن إبراهيم السليطي

د .أسـ ـ ــامة ق ـي ـ ــس الـدريـع ــي

املدير العام للحي الثقافـي ( كتارا)
قــطـــر

العضو املنتدب الرئيس التنفيذي
لبيت املشورة لإلستشارات املالية – قطر

مدير التحرير

د .فؤاد حميد الدليمي
بيت املشورة لالستشارات املالية – قطر

فريق التحرير
جمال
د .إبراهيم حسن ّ

د .عمر يوسف عبابنه

بيت املشورة لالستشارات املالية – قطر

بيت املشورة لالستشارات املالية – قطر

أ .محمد مصلح الدين مصعب

أ .محمد نفيل محبوب

بيت املشورة لالستشارات املالية – قطر

بيت املشورة لالستشارات املالية – قطر

أعضاء هيئة التحرير
أ .د .حبيب أحمد

أ .د .محمد األفندي

جامعة دورهام – اململكة املتحدة

جامعة صنعاء – اليمن

أ .د .إبراهيم محمد خريس

أ .د .أسامة عبد املجيد العاني

جامعة الزرقاء – األردن

كلية الفارابي اجلامعة – العراق

أ .د .محمد قراط

د .أحمد بلواف ــي

جامعة القرويني – املغرب

جامعة امللك عبد العزيز  -اململكة العربية السعودية

د .محيي الدين احلجار

د .محمد الشريف العمري

جامعة باريس الثامنة وجامعة باريس األولى
(بونتيون سوربون) – فرنسا

جامعة السلطان صباح الدين زعيم
تـركـيـــا

الهيئة االستشارية
د .إبراهيم عبد اهلل األنصاري

أ .د .عائشة يوسف املناعي

عميد كلية الشريعة والدراسات االسالمية
جامعة قطر – قطر

مدير مركز محمد بن حمد آل ثاني إلسهامات
املسلمني يف احلضارة-جامعة حمد بن خليفة – قطر

أ .د .عبد اهلل الزبير عبد الرحمن

د .خالد العبد القادر

رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية على املصارف واملؤسسات
املالية وأستاذ بجامعة القرآن والعلوم اإلسالمية – السودان

عميد كلية اإلدارة واالقتصاد
جامعة قطر – قطر

أ .د .عبد الرحمن يسري أحمد

أ .د .علي محمد الصوا

كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية
جامعة االسكندرية – مصر

عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك صفوة
اإلسالمي ،اجلامعة األردنية – األردن

أ.د .صالح قادر كرمي الزنكي

أ .د .محمد أكرم آلل الدين

رئيس قسم الدراسات اإلسالمية – كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية – جامعة قطر – قطر

املدير التنفيذي لألكادميية العاملية للبحوث
الشرعية-إسرا – ماليزيا

أ .د .عصام خلف العنزي

أ .د .عبد الودود السعودي

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
جامعة الكويت – الكويت

جامعة السلطان الشريف علي
اإلسالمية  -بروناي

د .العياشي الصادق فداد

د .مراد بوضاية

املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك
اإلسالمي للتنمية – السعودية

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
جامعة قطر – قطر

نبذة عن الجهة المصدرة
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نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية
توطئــة:

بيت املشورة لالستشارات املالية هي رشكة مسامهة قطرية تأسست عام  2007م ،وتعد
األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات املالية
اإلسالمية ،باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد ،وألجل
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة( ،)LEAوهي رشكة أمريكية
تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشي ًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل
التمويل اإلسالمي يف العامل ،باإلضافة إىل االهتامم باجلانب العلمي واملعريف املتمثل يف نرش
املفاهيم والقيم واألخالق املالية اإلسالمية ،لتكون رشيك ًا حقيقي ًا يف نجاح العمل املرصيف
اإلسالمي.
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رؤيتنا:

أن نكون رشكة رائدة عاملي ًا يف تقديم االستشارات املالية واالستشارية والرشعية واإلدارية
والتدقيق الرشعي والتطوير والتدريب يف جماالت الصناعة املالية املختلفة.

رسالتنا:

نرش املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية ،ومتابعة تطبيقها بأعىل معايري اجلودة
والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:

األمانة ،املصداقية ،االحرتافية ،الشفافية ،روح الفريق ،الرسية.

أهدافنا:
٭
٭
٭
٭
٭

٭نرش ثقافة الصناعة املالية داخل دولة قطر وخارجها.
٭استحداث وتطوير منتجات مالية تواكب النمو يف الصناعة املالية عموم ًا واإلسالمية عىل
وجه اخلصوص ودعم وضعها التنافيس.
٭االستثامر يف العنرص البرشي إلعداد كوادر مؤهلة علمي ًا وعملي ًا يف جمال االستشارات
املالية واهليئات االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
٭حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.
٭التواصل مع املؤسسات املالية حملي ًا وإقليمي ًا وعاملي ًا.
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ً
أول :شروط النشر العامة

1ـ تعنى املجلة بنرش املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني :العربية واإلنجليزية ،سواء أكانت بحو ًثا أصيلة ،أم
تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل ،أم عروض ًا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص .
بأي وسيلة من وسائل النّرش ،وال ُقدِّ مت للنّرش يف جملة أخرى،
2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشهاّ ،
ويوثق ذلك بتعهد خطي من الباحث.
َ
3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال تُرد سواء أنُرشت أم مل تنرش .
4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن خطي بذلك من رئيس
التحرير .
5ـ يف حال ثبوت إخالل الباحث باألمانة العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ االجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل
املجالت املتعاونة.
 - 6تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.

ً
ثانيا :شروط النشر الخاصة

1ـ رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها :
أ -اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علمي ًا وفكري ًا .
ب -ال ُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث .
ج -معاجلة البحث القضايا ا ُملعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية.
د -مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية .
2ـ حسن الصياغة العلمية للبحث ،ومراعاة ما ييل :
أ -سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب -مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية .
ج -الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
3ـ أن ال تزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة من القطع العادي ( )A4بام يف ذلك امللخصان :العريب
واالنجليزي ،وكذا املراجع واملالحق .
4ـ حجم اخلط ونوعه :
أ -البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها )16( :وخط اهلامش ،)12( :ونوع اخلط.
()Traditional Arabic
ب -أما البحوث املكتوبة باالنجليزية فيكون حجم اخلط )14( :واهلامش )10( :ونوع اخلط.
()Times New Roman
5ـ يرفق البحث بملخصني باللغتني :العربية واالنجليزية؛ عىل أن ال يتجاوز كل واحد منهام ( )300كلمة بلغة
رصينة؛ ويتضمن كال امللخصني :توضيح فكرة البحث واجلديد الذي أتى به البحث يف بداية امللخص .
6ـ ُيقسم البحث وين َّظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفا ًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة،
عىل النحو اآليت :
أ -املقدمة وتشمل :موضوع البحث ،وأمهيته ،ومشكلته ،وحدوده ،وأهدافه ،ومنهجه ،والدراسات السابقة (إن
16
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وجدت) ،وهيكلة البحث التفصيلية .
مقسم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة .
ب -متن البحث ،وينبغي أن يكون
ً
ج -احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتن ًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د -اخلامتة ،وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم (النتائج) و(التوصيات).
هـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق .
 7ـ يتم اتباع منهج ( )MLAيف توثيق البحوث كاآليت:
أ -ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:
(شهرة املؤلف،االسم األول ،اسم الكتاب ،مكان النرش ،النارش ،رقم الطبعة ،تاريخ النرش ،اجلزء والصفحة)
ب -ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة (املرجع نفسه،اجلزء والصفحة) وعند ذكره يف موطن
آخر من البحث فيكون (شهرة املؤلف ،اسم الكتاب ،اجلزء والصفحة).
ج -إذا خال املرجع من بعض البيانات ،فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت :
ـ بدون مكان النرش( :د .م) .بدون اسـم النـارش( :د .ن)
ـ بدون رقــم الطبـعة( :د .ط) .بدون تاريخ النرش( :د .ت)
د -توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره .
هـ تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث .
و -الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها ،يراعى فيها ما ييل :
ـ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن ،وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم
ً
متسلسل ،وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها .
ترقيم
ً
ً
متسلسل وتكتب عناوينها يف أعالها ،أما املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل
ترقيم
وترقم
املتن
يف
اجلداول
تدرج
ـ
ً
اجلدول .
ز -يف حالة قبول البحث يلتزم الباحث برتمجة املراجع العربية الواردة يف هناية البحث إىل اللغة اإلنجليزية (Roman
.)Script

ً
ثالثا :سير البحوث

ـ ترسل األبحاث إلكرتون ًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة (.)info@mashurajournal.com
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث ،ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم ،أو رفضه .
ـ ُتكَّم البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل .
ـ تُعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم .
ـ إذا تم قبول البحث للنرشّ ،
بأي وسيلة من وسائل النرش
فإن كافة حقوق النرش تؤول للمجلة ،وال جيوز نرشه ّ
الورقية أو اإللكرتونية ،إالّ بإذن كتايب من رئيس هيئة حترير املجلة .
ـ تنرش البحوث املقبولة حسب تسلسلها عىل املوقع الرسمي للمجلة.
ـ إذا تم نرش البحث فيمنح الباحث نسخة جمانية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيطيب لنا أن نقدم لكم العدد احلادي عرش من «جملة بيت املشورة» والذي ضم عد ًدا من
البحوث العلمية املتميزة يف موضوعاهتا ضمن ختصص االقتصاد والتمويل اإلسالمي؛ حيث
حتول املصارف التقليدية إىل إسالمية وإنشاء النوافذ اإلسالمية،
تناولت دراس ًة وتقيي ًام إلمكانية ّ
كام تضمنت بح ًثا نوع ًيا حول املصارف اإلسالمية الرقمية وفق الرؤية املقاصدية ،كام تطرق
أحدها إىل استخدام التكنولوجيا والربامج املتطورة وأثرمها يف التغلب عىل املعوقات التي تواجه
املصارف اإلسالمية ،وسعى آخر إىل بيان احلقوق املتداولة وغري املتداولة من املنظور اإلسالمي،
باإلضافة إىل دراسة لتفصيل دور الزكاة والوقف يف متويل املؤسسات والنشاطات االقتصادية.
ونحمد اهلل تعاىل عىل تيسريه سبل انتشار املجلة واتساع رقعتها واستمرار مسريهتا يف خدمة
العلم الرشعي يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،وعىل ما حتظى به املجلة من ثقة الباحثني
واملهتمني وقبوهلا لدى املؤسسات العلمية واألكاديمية ،وما رشفت به من نخبة طيبة من
اخلرباء واألساتذة واملختصني يف اهليئة االستشارية وهيئة التحرير ،وإرصار إدارهتا عىل مواصلة
النجاحات وبذل اجلهد لتنفيذ رؤيتها وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية ورفع جودة وتصنيف
البحث العلمي املتخصص يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي.
فال زال البحث العلمي هو الركيزة األساس يف هنوض العلوم وتطور القطاعات االقتصادية
واملالية ،والداعم الكبري يف سبيل حتقيق التنمية االقتصادية ،وذلك عرب إسهامات الباحثني
واملختصني وعرض نتاجهم العلمي ،لذا عمدت جملة بيت املشورة يف ظل ثورة تكنولوجيا
املعلومات ورسعة عجلة التطور إىل االهتامم الكبري يف جمال البحث العلمي ودعوة الباحثني
واملختصني إىل النظر يف املستجدات والتطورات املستقبلية إضافة إىل القضايا الواقعية لغرض
تكوين رؤية علمية ورسم خطة منهجية متخصصة للواقع واملستقبل.
وتؤكد املجلة للسادة الباحثني واملهتمني استمرارها بمبدأ التطوير واملراجعة الدائمة ،لالرتقاء
بمستوى وجودة املنتجات البحثية من الناحية العلمية والفنية ،لتحقيق رؤيتها بأن تكون املجلة
العلمية الرائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية ،وحتقيق أعىل املعايري الدولية للنرش العلمي
الرصني واستيفاء متطلبات النرش العاملي لدى أشهر وأهم قواعد البيانات العاملية املرموقة.
نسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد واهلداية والرشاد

هيئة تحرير المجلة
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أ.د أسامة عبد المجيد العاني
أستاذ النقود والمصارف/قسم العلوم المحاسبية والمالية /كلية الفارابي الجامعة /بغداد العراق

أمجد أحمد خليفة القندولي
مساعد محاضر /كلية االقتصاد اإلسالمي واإلدارة/جامعة السيد محمد بن علي السنوسي /البيضاء ليبيا
ّ
(سلم البحث للنشر في 2018/12 /20م ،واعتمد للنشر في 2019/ 2/3م)

الملخص
هدف البحث إىل التعرف عىل إمكانية حتول املصارف التقليدية إىل مصارف

إسالمية يف ليبيا ،من خالل استعراض جتربة املصارف التقليدية الليبية يف تقديم
منتجات الصريفة اإلسالمية ،والوقوف عىل أهم املعوقات التي واجهت املصارف
التقليدية للتحول للصريفة اإلسالمية يف ليبيا.

ولتحقيق أهداف البحث اتبع الباحثان املنهج الوصفي يف إعداد اجلانب النظري

من البحث ،واألسلوب التحلييل يف إعداد اجلانب العميل منه ،حيث تم توزيع

( )70استامرة عىل أفراد عينة البحث ،وعند اسرتدادها كانت ( )51منها صاحلة
للتحليل والدراسة.
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إمكانية تحول المصارف التقليدية
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وقد توصل البحث إىل َّ
التحول يف ليبيا كان قرار السلطة
أن من أهم دوافع
ّ
الترشيعية يف البالد ،إضافة إىل الرغبة الشعبية لدى املجتمع الليبي يف تقديم
املصارف منتجات متوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.
أوىص الباحثان بعدد من التوصيات منها :اإلعداد خلطة شاملة لتحول املصارف
التحول للصريفة اإلسالمية حتت قيادة وإرشاف مرصف ليبيا
التقليدية الراغبة يف
ّ
التحول.
املركزي ،من خالل التنسيق مع املصارف الراغبة يف
ّ

الكلمات المفتاحية:
التحول ،املرصف اإلسالمي ،املرصف التقليدي.
ّ
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The possibility of transforming

إمكانية حتول املصارف التقليدية
إىل مصارف إسالمية يف ليبيا

of conventional banks to Islamic banks in Libya
Prof. Dr. Usama Abdul Majeed Alani
Prof. at Al-Farabi College University, Baghdad- Iraq

Mr. Amjed Ahmed Khalifa Al-Qandooli
Asst. Professor at Muhammad Bin Ali Al-Sanusi, Al-Bayda - Libya ABSTRACT

Abstract
The purpose of this study is to know the possibility of transforming

conventional banks to Islamic banks in Libya. Also, to present conventional
banks experience in producing Islamic banking in Libya.

In order to fulfill the goals of this study, the researcher used descriptive
method to prepare the theoretical part of the study and analytical method for

the practical part. (70) forms of the survey were distributed on participants;
only (51) forms were valid to be analyzed. It has been found that, the main
reason to change in Libya was a decision from the authorities as well as from

the public in the Libyan community to produce services according to Islamic
Sharia.

The study found that one of the most important motives for the transformation

in Libya was the decision of the legislative authority in the country, in
,
addition to the popular desire of the Libyan society to provide banks products
compatible with the shari’ah of Islamic law, and the study reached the success

of the experience of Islamic banking in traditional Libyan banks, That one of

the most important obstacles to the transformation in Libya is the security and
economic conditions currently experienced by the country.

Keywords: transformation, Islamic banks, Conventional bank.
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المقدمة
مل يقترص العمل املرصيف اإلسالمي عىل املصارف اإلسالمية وحدها ،فلقد
سارعت عدد من املصارف التقليدية إىل تقديم املنتجات املرصفية اإلسالمية
ثم انتقلت إىل مصارف
بأشكال ومداخل متعددة ،وانترشت هذه العملية عربي ًاَّ ،
عاملية يف الغرب متمثلة يف أوروبا وأمريكا ،بعد النجاح الكبري والواسع الذي
أحرزته الصريفة اإلسالمية.

أظهر املسح السنوي حول التمويل اإلسالمي حول العامل أن األصول املتوافقة
مع الرشيعة ارتفعت من  386مليار دوالر عام  2006إىل  1,509مليار عام ،2017
أي بمعدل نمو سنوي مركّب بلغ  .% 12.04وقد سجلت منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا أعىل معدل نمو عىل الصعيد العاملي خــالل املدة 2017-2006
( ،)% 13.63تلتها أفريقيا جنوب الصحراء ( ،)% 13.63ثم آسيا ( .)% 8.25وبالنسبة
لنمو األصول اإلسالمية يف عام  ،2017ارتفع إمجايل األصول املتوافقة مع
الرشيعة حول العامل بنسبة  ،% 4.74حيث سجلت منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا (دون دول اخلليج العربية) أعىل نسبة عاملي ًا ( ،)% 9.45تلتها أفريقيا جنوب
الصحراء ( ،)% 7.18وآسيا ( ،)% 3ثم دول جملس التعاون اخلليجي ( ،)% 2.92يف
حني انخفض إمجايل األصول املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية يف أسرتاليا وأوروبا
(((
والواليات املتحدة بنسبة  % 11.1عام .2017
أ َّما عىل مستوى ليبيا ،فإن جتربة املصارف الليبية يف تقديم املنتجات اإلسالمية،
جتربة حديثة ،حيث بدأت املصارف بمزاولة نشاط التمويل اإلسالمي يف عام
( ،)2009إال َّ
أن هذه التجربة واجهت العديد من العقبات يف بداية مشوارها ،كام
هو احلال يف باقي جتارب الدول اإلسالمية التي بدأت نشاطها يف هذا املجال.

(1) Union of Arab Banks- Research Department, http://www.uabonline.org/ar/research/banki ng/157815911608158515751578157
516041589161015851601150/47663/
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يف ضوء القوانني الصادرة والتي ألزمت املصارف العاملة يف ليبيا للتحول إىل
العمل بالصريفة اإلسالمية ،جاهبت املصارف القائمة عدد ًا من املشاكل متثلت
يف صعوبة التكيف مع هذه القوانني ،وذلك جلهل بعض املصارف بقواعد العمل
املرصيف اإلسالمي ،مع وجود قسم من تلك املصارف تعمل بنوافذ إسالمية.
وحيث أن جتربة الصريفة اإلسالمية حديثة العهد يف ليبيا ،فقد جاهبتها بعض
املشاكل يمكن صياغتها يف ضوء التساؤالت اآلتية:
1 .1هل تسهم جتربة املصارف التقليدية التي تقدم بعض املنتجات اإلسالمية يف
حتول هذه املصارف للعمل بالصريفة اإلسالمية؟

2 .2ما هي املعوقات التي تواجه املصارف التقليدية يف ليبيا للتحول إىل مصارف
إسالمية؟
3 .3ماهي العوامل املتوفرة يف البيئة الليبية لتشجيع حتول املصارف التقليدية إىل
مصارف إسالمية؟

4 .4ما هو دور املؤسسات املالية اإلسالمية يف مساعدة املصارف التقليدية
للتحول إىل مصارف إسالمية؟

أهداف البحث:
يسعى البحث لتحقيق اهلدفني اآلتيني:

1 .1التعرف عىل مدى إسهام جتربة املصارف التقليدية التي تقدم بعض املنتجات
املالية اإلسالمية يف تيسري حتوهلا للعمل إىل مصارف إسالمية.

2 .2حتديد املعوقات التي تواجه املصارف التقليدية يف ليبيا يف حتوهلا للمرصفية
اإلسالمية.
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أهمية البحث:

تنبع أمهية البحث يف َّ
أن املصارف التقليدية العاملة يف ليبيا ال تؤدي دورها املناط
هبا بالشكل األمثل يف عملية اإلقراض واالقرتاض بسعر الفائدة ،حيث منع قانون
رقم ( )1سنة ( )2013املتخذ من السلطة الترشيعية يف ليبيا التعامل بالفائدة أخذ ًا
وعطا ًء ،حيث توقفت املصارف عن اإلقراض بفائدة منذ ذلك الوقت ،وذلك
لتعطل أدوات االستثامر التقليدية التي كانت هي الغالبة عىل معامالت املصارف،
وأصبح دورها يقترص عىل تقديم بعض املنتجات اإلسالمية ويف حدود ضيقة يف
بعض املصارف.
لذا يستمد البحث أمهيته من األمور اآلتية:

1 .1يتيح البحث للعاملني يف قطاع وإدارات الصريفة اإلسالمية يف املصارف
الليبية فرصة التعرف بشكل أكاديمي عىل جتربة مصارفهم يف الصريفة
اإلسالمية وتقييم هذه التجربة.

2 .2يفسح البحث املجال لألكاديميني الفرصة للتعرف عىل جتربة املصارف
الليبية يف الصريفة اإلسالمية وإمكانية حتول املصارف التقليدية إىل مصارف
إسالمية.

متغيرات البحث:
ً
أوال :المتغير المستقل:
التحول.3 ،البيئة
.1جتربة املصارف التقليدية يف الصريفة اإلسالمية .2 ،معوقات
ّ
الترشيعية والقانونية.4 ،وجود املؤسسات املالية اإلسالمية.

ً
ثانيا :المتغير التابع:

التحول من مصارف تقليدية اىل مصارف إسالمية يف ليبيا.
هو إمكانية
ّ
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نظر ًا َّ
التحول نحو الصريفة اإلسالمية متعددة املحاور ،فإنَّه يمكن
ألن عملية
ّ
صياغة فرضيات البحث عىل النحو اآليت:

1 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)ά ≤ 0.05يف
آراء عينة البحث حول مدى إسهام جتربة املصارف التقليدية يف الصريفة
اإلسالمية تعزى ملتغري التخصص ( أي ختصص األشخاص املشاركني
يف اإلجابة عن أسئلة االستبيان).

2 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)ά ≤ 0.05يف
آراء عينة البحث حول وجود معوقات تواجه املصارف التقليدية يف
ليبيا للتحول للرصفية اإلسالمية تعزى ملتغري التخصص.

حدود البحث:
الحدود الزمنية :اقترص البحث عىل املدة الزمنية من عام (.)2017 2009

الحدود المكانية :يقترص البحث عىل دراسة جتربة املصارف الليبية التقليدية التي
قدمت طلب ًا رسمي ًا ملرصف ليبيا املركزي للتحول إىل مصارف إسالمية ،وهي فقط
أربعة مصارف (اجلمهورية ،الوحدة ،شامل إفريقيا ،الصحاري) يف الوقت الذي
يبلغ فيه عدد املصارف يف ليبيا سبعة عرش مرصف ًا.

الحدود البشرية :اقترص البحث عىل العاملني يف إدارات الصريفة اإلسالمية
يف املصارف التقليدية الليبية التي قدمت رسمي ًا طلب ًا لكي تتحول إىل مصارف
إسالمية.
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الدراسات السابقة:
(1 .1العاني ،2017 ،تحديات العمل المصرفي اإلسالمي الليبي).
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل التحديات التي تواجه العمل املرصيف اإلسالمي
وذلك من خالل مبحثني :أوهلام يعرض جانب التحديات من حيث املستوى
الداخيل للمصارف ،ومن جانب املبالغ املخصصة للتمويل ،واملشتقات املالية
السائدة ،بينام تطرق املبحث الثاين إىل آفاق تطوير العمل املرصيف .وتوصلت
الدراسة إىل َّ
أن املصارف تواجه عدد ًا من التحديات أمهها:
أوالًٍ :
حتد عىل املستوى الداخيل للمصارف اإلسالمية ،ويشمل هذا
التحدي عىل (اإلطار القانوين واملؤسيس للمصارف).
ثاني ًاٍ :
حتد عىل مستوى املبالغ املخصصة للتمويل ،ويشتمل هذا التحدي
عىل (العالقة مع البنك املركزي ،العالقة مع املدخرين ،والعالقة مع
املؤسسات الصغرية).
(2 .2عبد الله ،2016 ،تحول المصارف التقليدية إلى إسالمية :دراسة في
العوامل المؤثرة وفي دور المصرف المركزي والتشريعات والقوانين
المصرفية في ليبيا) ،أطروحة دكتوراة.
هدفت هذه الدراسة إىل التحقق من صالحية بناء نموذج نجاح جتربة حتول

املصارف التقليدية يف ليبيا إىل مصارف إسالمية ،حيث اشتمل النموذج عىل

جمموعة من العوامل (املتغريات املستقلة) التي متثلت يف (الكوادر البرشية املؤهلة
التحول
يف املصارف اإلسالمية ،توافر سوق املال اإلسالمي ،رغبة العاملني يف
ّ
للمرصفية اإلسالمية ،نجاح جتربة املصارف اإلسالمية) واملتغري التابع والذي

متثل يف نجاح جتربة املصارف التقليدية إىل مصارف إسالمية) ،كام هدفت الدراسة
أيض ًا إىل حتليل أثر دعم البيئة اخلارجية الداعمة للتحول واملتمثلة يف ( املرصف
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نجاح جتربة حتول املصارف التقليدية إىل إسالمية.

(3 .3أبو حميرة ،اسويسي ،2010 ،تحول المصارف التقليدية في ليبيا إلى
الصيرفة اإلسالمية «دراسة تطبيقية على مصرفي الجمهورية ومصرف
التجارة والتنمية»)

ُق ِد َم هذا البحث يف مؤمتر اخلدمات املالية اإلسالمية الثاين يف ليبيا ،قام الباحثان يف
بالتحول مثل
القسم األول من هذه الدراسة باستعراض جتربة الدول التي قامت
ّ
السودان والسعودية ،وتطرقا يف القسم الثاين (اجلانب العميل من الدراسة) إىل
التحول يف ليبيا ،وما هي املتطلبات الالزمة للتحول يف ليبيا،
دراسة مدى إمكانية
ّ
وذلك عن طريق توزيع استبانة وتوزيعها عىل العاملني والعمالء يف املرصفني حمل
الدراسة .وتوصل الباحثان يف هناية البحث إىل عدة نتائج منها:

أوالً :أوضحت النتائج َّ
أن ( )% 76.6من عينة الدراسة موافقون عىل حتول مجيع
املصارف التجارية التقليدية (العامة واخلاصة)َّ ،
وأن ( )% 62.7غري موافقني عىل
السامح للمصارف اإلسالمية العربية واألجنبية للعمل يف ليبيا قبل إمتام عملية
التحول.
ّ

التحولَّ ،
ثاني ًا :أشارت النتائج إىل رضورة االلتزام بمتطلبات
وأن ()% 73.3
ّ
التحول يقرها مرصف ليبيا املركزي
يعتقدون أنَّه جيب إعداد دراسة جدوى لعملية
ّ
ْ
التحول ومواصلة
وأن تكون لدى إدارة املرصف التقليدي اإلرادة والعزيمة عىل
ّ
العملية حتى النهاية وبدون توقف ،كام يرى ()% 83.6من أفراد عينة الدراسة :أنَّه
التحول وفق خطة إعالمية مدروسة.
جيب هتيئة العمالء واملسامهني لعملية
ّ

ما يميز هذا البحث عن غيره من الدراسات السابقة:
التحول سوا ًء أكانت
خيتلف هذا البحث عن الدراسات السابقة اخلاصة بموضوع
ّ
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يف ليبيا أم الدول األخرى ،كون َّ
أن بعض الدراسات املعروضة اعتمدت عىل
نتائج االستبانات فقط ،مثل :دراسة أبو محرية أسيوييس ،2010 :ودراسة عبداهلل
 ،2016يف الوقت الذي مجع فيه هذا البحث بني حتليل البيانات الفعلية الصادرة
التحول إىل مصارف إسالمية يف ليبيا بحسب تقاريرها
عن املصارف الراغبة يف
ّ
السنوية ،ولتعزيز حتليل واقع املصارف املتحولة تم إجراء دراسة ميدانية من
خالل توزيع االستبانة عىل املصارف حمل البحث.

مجتمع وعينة البحث:
مجتمع البحث:
يتكون جمتمع البحث من مجيع العاملني يف إدارة الصريفة اإلسالمية يف املصارف
التحول والبالغ عددها أربعة مصارف هي (اجلمهورية ،الوحدة،
الراغبة يف
ّ
الصحاري ،شامل إفريقيا) ،حيث بلغ عدد جمتمع البحث ( )70موظف ًا.

عينة البحث:
تم اختيار عينة البحث من جمتمع البحث ،ومتثلت العينة يف مسح شامل لكافة
العاملني بإدارات الصريفة اإلسالمية يف املصارف التقليدية التي قدمت طلب ًا
رسمي ًا ملرصف ليبيا املركزي للتحول إىل مصارف إسالمية.

أداة البحث:
لتحقيق اهلدف الرئيس هلذا البحث وهو معرفة إمكانية حتول املصارف التقليدية
إىل مصارف إسالمية يف ليبيا ،تم إعداد استبانة بحثية للمساعدة يف معرفة آراء
أفراد العينة ،وتكونت االستبانة من ( )25فقرة ،وجاءت حماورها كاآليت:

املحور األول :تضمن اخلصائص الديمغرافية ألفراد عينة البحث ،وشملت
اجلنس ،والعمر ،والتخصص ،واملؤهل العلمي ،واملركز الوظيفي ،وسنوات
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القسم األول :تضمن الفقرات اخلاصة بتقييم جتربة الصريفة اإلسالمية يف
املصارف التقليدية ،وكان عددها ( )9فقرات.

القسم الثاين :والذي تضمن الفقرات اخلاصة بمعوقات حتول املصارف التقليدية
إىل مصارف إسالمية ،وكان عددها ( )9فقرات.

المبحث األول :تحول المصارف التقليدية للعمل المصرفي اإلسالمي
صدر قرار املؤمتر اإلسالمي الثاين ملجمع البحوث اإلسالمية بالقاهرة عــام
( 1385هـ 1965/م) الذي أكد عىل َّ
الربا املحرم ،وما تاله
أن الفوائد املرصفية من ّ
من مؤمترات فقهية عاملية أكدت عىل هذا املعنى.
وعليه ّ
فإن الواجب عىل املتخصصنی يف العلوم املرصفیة اإلسالمیة ،السعي نحو
تغیری كل ما خیالف أحكام الرشیعة اإلسالمية يف جمال املعامالت املالیة ،واملرصفية
من خالل بیان مواطن اخللل واجياد البدائل الرشعية املناسبة.

ثم يف االصطالح ،ثم
وبداي ًة ال بد من توضيح املقصود
ّ
بالتحول يف اللغة ،ومن َّ
إعطاء صورة عن واقع الصريفة يف ليبيا ،ومن ثم بيان حجم التمويل اإلسالمي
يف املصارف الليبية.

ً
ّ
التحول لغة واصطالحا
المطلب األول :مفهوم

التحول يف اللغة یعني :التنقل من موضع إىل موضع آخر((( ،واالنتقال من
اوال-
ّ
حال إىل حال((( ،واالسم ِ
ٍ
(خالِ ِدي َن فِ َيها لَ َي ْب ُغ َ
احلول ،ومنه قوله تعاىلَ :
ون َعن َْها
((( ابن منظور ،حممد بن مكرم 1988 )،م( ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة األوىل ،ص 148
((( قلعجي ،حممد 1988 ) ،م( ،معجم لغة الفقهاء ،دار النفائس ،بريوت ،الطبعة الثانية ،ص 434
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اخلربة يف العمل املرصيف التقليدي والعمل املرصيف اإلسالمي ،وكان عددها ()7
فقرات .فيام اشتمل املحور الثاين عىل قسمني:
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ِح َو َل) ،سورة الكهف ،اآلية ،108 :أي حتوالً وتغري ًا وانتقاال(((.
ثانيا -مفهوم حتول املصارف التقليدية إىل مصارف إسالمية

التحول إىل املرصفية اإلسالمية إال أن
لقد تعددت آراء الباحثني حول بيان مفهوم
ّ
البحث سيعتمد التعريف اآليت:

هو انتقال املصارف التقلیدیة من التعامل املحظور رشع ًا إىل التعامل املباح واملوافق
ألحكام الرشیعة اإلسالمیة ،بحیث یتم إحالل العمل املرصيف املطابق ألحكام
الرشیعة اإلسالمیة حمل العمل املرصيف املخالف هلا ،حتى تصبح مجیع أعامل
التحول
املرصف وأنشطته خاضع ًة لقواعد وأسس الرشیعة اإلسالمية ولكن هذا
ّ
خيتلف من مرصف إىل آخر تبع ًا الختالف الدوافع الكامنة وراء
التحول(((.
ّ

المطلب الثاني :الفروع التقليدية واإلسالمية والنوافذ اإلسالمية في المصارف
الليبية:
مع بداية ظهور الصريفة اإلسالمية يف ليبيا عام ( )2009ومنح اإلذن من مرصف
ليبيا املركزي للمصارف التجارية العاملة يف ليبيا يف تقديم املنتجات البديلة أي
(منتجات الصريفة اإلسالمية) ،بدأت املصارف التجارية يف تقديم املنتجات
اإلسالمية التي يتمثل اجلزء األكرب منها يف منتج املرابحة اإلسالمية بأشكاهلا
ٍ
ٍ
حمدود جد ًا ،ومل تعرف املصارف التجارية يف
بشكل
املختلفة ،ومنتج املشاركة
ليبيا سوى هذين املنتجني بالرغم من وفرة أدوات التمويل اإلسالمي باملنتجات
الكثرية التي تتالءم مع أشكال التمويل املختلفة ،ومنذ ذلك احلني ،بدأت املصارف
التقليدية بتخصيص جزء من املحفظة االئتامنية التقليدية للمرصف الستثامرها
يف جمال التمويل اإلسالمي ،حيث كان هناك تباينا بني املصارف يف حجم املبالغ
املخصصة الستثامرها يف جمال التمويل اإلسالمي.
((( خملوف ،حسنني 1997 ) ،م( ،معاين كلامت القرآن تفسري وبيان ،دار ابن حزم ،بريوت ،ص 138
((( العطيات ،يزن خلف سامل 0720 )،م( ،حتول املصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية )،أطروحة دكتوراة منشورة( ،األكاديمية
العربية للعلوم املالية واملرصفية ،اململكة األردنية ،ص 46
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املرصيف اإلسالمي ،و ُيعدُّ تأكيد ًا عىل الفروق األساسية بني املصارف اإلسالمية
واملصارف التقليدية من حيث املنهج والتطبيق والغاية ،حيث سيتم التطرق يف
هذا املطلب إىل بيان عدد الفروع التقليدية والفروع اإلسالمية ،وكذلك النوافذ
اإلسالمية يف املصارف التقليدية.

جدول ( :)1بيان بحجم عدد الفروع التقليدية واإلسالمية والنوافذ اإلسالمية يف املصارف الليبية
ت

اسم املرصف

1

اجلمهورية

3

الوحدة

5

شامل إفريقيا

2

التجاري الوطني

4

الصحاري

6

اإلمجاع العريب

8

املتحد

7

الواحة

9

النوران

املجموع

عدد الفروع

التقليدية

اإلسالمية

67

0

67

74

2

6

52

1

6

55

1

48

13

1

0

5

1

0

10

1

10

0

2

374

24

150

15

عدد النوافذ
148

285

املصدر :إعداد الباحثني باالعتامد عىل (تقرير مرصف ليبيا املركزي( ،)20 :2016 ،تقرير إدارة الرقابة عىل النقد)22 :2016 ،

يتبني للباحثني من اجلدول ( )1اآليت:
 .1مازال عدد الفروع اإلسالمية قلي ً
ال باملقارنة مع عدد الفروع التقليدية.
.2استحوذ مرصف اجلمهورية عىل النسبة الكربى من الفروع والنوافذ
اإلسالمية يف قطاع الصريفة اإلسالمية يف ليبيا؛ إذ يكاد يوجد يف كل فرع
تقليدي نافذة إسالمية ،وهذا يدل عىل وجود قاعدة جيدة لدى املرصف يف
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يبني إنشاء املصارف التقليدية فروع ًا ،أو نوافذ إسالمية أمهية وحيوية العمل
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جتربة الصريفة اإلسالمية.

ُيستدل مما سبق عىل َّ
أن املصارف التقليدية التي متارس نشاط الصريفة اإلسالمية
التحول بعد ،لدهيا خلفية جيدة عن كيفية العمل بنظام الصريفة
ومل ُت ْقدم عىل
ّ
بالتحول إىل مصارف
اإلسالمية ،وسيساعدها ذلك عند تقديمها طلب ًا رسمي ًا
ّ
إسالمية.

المطلب الثالث :بيان حجـم أعمال الصيرفة اإلسالمية في المصارف العاملة في ليبيا

تتوىل البنوك املركزية اإلرشاف عىل مجيع البنوك العاملة يف الدولة؛ سواء كانت
إسالمية أو تقليدية يف إطار رقايب توجيهي تنسيقي وذلك من خالل جمموعة من
األدوات والسياسات النقدية واملالية املتنوعة((( ،واملرصف املركزي الليبي يقوم
هو كذلك باإلرشاف والرقابة عىل املصارف التقليدية التي متارس نشاط الصريفة
اإلسالمية عن طريق فروعها ونوافذها املرصفية اإلسالمية التابعة هلا ،وذلك من
خالل قسم الصريفة اإلسالمية بإدارة الرقابة عىل املصارف والنقد(((.
من حيث التعامل بصيغ التمويل واالستثامر اإلسالمي فقد كان حجم التوظيفات
فيها بتاريخ ( ،)2016/6/30أي بمبلغ وقدره(  )5.232مليار دينارا ليبيا ،بنسـبة
( )% 27.99من حجم املحفظة االئتامنية للقطاع املرصيف ،والذي يالحظ من خالله
تركز توظيفات املصارف يف التمويل اإلسالمي بصيغة املرابحة لآلمر بالرشاء
مقارن ًة بصيغ التمويل واالستثامر اإلسالمي األخرى ،أي بمبلغ وقدره ()4.662
مليار دينار ًا ليبيا ،و بلغت النسبة ( )% 91.0من حجم التوظيف يف صيغ التمويل
واالستثامر اإلسالمي ،ويقابل هذا الرتكز توظيف يف صيغة املشاركة بنسبة ()% 9.0
استحوذ عليها بالكامل مرصف اجلمهورية بمبلغ وقدروه ( )57مليار دينار ليبي(((.
((( للمزيد حول هذه السياسات واألدوات ،أنظر :عبد الباسط ،مداح ،وعزوز ،بحث بعنوان :عالقة البنك املركزي اجلزائري بالبنوك اإلسالمية
العاملة يف اجلزائر ،جملة بيت املشورة ،العدد  ،5قطر ،2016/10 ،ص.118
((( إدارة الرقابة والنقد بمرصف ليبيا املركزي2016(،م) ،ورقة عمل شاركت هبا اإلدارة يف ورشة عمل ن َّظمها مرصف ليبيا املركزي ،بعنوان» تقييم
التحول نحو الصريفة اإلسالمية»،ص.23
ّ
((( املصدر نفسه
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نسبة
فروع
نوافذ الفروع
ت املرصف الصريفة الصريفة والنوافذ
اإلسالمية اإلسالمية إىل
القطاع

حجم توظيفات املرصف حسب صيغ
التمويل اإلسالمي
مشاركة

مرابحة

املجموع

نسبة
التمويل
حجم املحفظة
اإلسالمي احلصة
االئتامنية
إىل إمجايل السوقية
للمرصف
املحفظة
االئتامنية

1

اجلمهورية

15

148

8.829.813.052.0 2.970.776.705.0 570.343.7 2.400.432.921.0 %52.75

%33.64

%56.78

2

التجاري
الوطني

0

67

0.0

4.494.726.424.0 1.384.523.818.0

%30.80

%26.46

3

الوحدة

2

6

%5.59

551.286.018.0

0.0

551.286.018.0

2.147.830.693.0

%25.67

%10.54

4

الصحاري

1

6

%2.27

208.981.398.4

0.0

208.981.398.4

1.847.812.610.0

%11.31

%3.99

5

شامل
إفريقيا

1

48

%15.86

25.610.268.8

0.0

25.610.268.8

852.953.840.0

%3.00

%0.49

6

املتحد
للتجارة
واالستثامر

1

10

%3.56

80.822.699.0

0.0

80.822.699.0

119.753.215.0

%67.49

%1.54

7

الواحة

1

0

%0.32

10.447.983.8

0.0

10.447.983.8

190.674.665.0

%5.48

%0.20

8

النوران

2

0

%0.65

0.0

0.0

_

_

_

_

9

اإلمجاع
العريب

1

0

%0.32

0.0

0.0

0.0

209.964.954.0

%0.00

%0.00

24

285

%100

5.232.448.981

18.693.529.453

%27.99

%100

اإلمجايل *

1.384.523.818.0 %21.68

570.343.7 4.662.105.107.0

كام يف تقرير ( :)2016/6/30عمل الباحثني باالعتامد عىل (إدارة الرقابة والنقد بمرصف ليبيا املركزي )*( ،)22 :2016 ،املبلغ
باملليون دينار ليبي ،مالحظة :النسبة ملرصف النوران اعتمدت إدارة املرصف فرعني إسالميني ولكن نظر ًا للظروف التي مرت
هبا البالد تم إيقاف العمل هبام ،ألجل ذلك ال يوجد لديه متويالت إسالمية.
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جدول ( :)2حجم التمويل اإلسالمي يف القطاع املرصيف الليبي
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المطلب الرابع :تطور حجم التمويل اإلسالمي في ليبيا
تطور حجم التمويل اإلسالمي يف ليبيا بشكل متزايد قبل قرار السلطة الترشيعية
القايض بمنع املعامالت الربوية وبعده أيض ًا ،وساعد قانون منع املعامالت الربوية
املصارف يف زيادة حصة االستثامر يف جمال التمويل اإلسالمي باإلضافة إىل َّ
أن
املصارف قد وجدت بدي ً
ال رشعي ًا الستثامر أمواهلا يف جمال التمويل اإلسالمي.
جدول ( :)3تطور حجم التمويل اإلسالمي يف ليبيا للمدة من ()2016 - 2011
ت

اسم املرصف

2011

2012

2013

2014

**2015
2016/6/30

1

اجلمهورية

386.02

625.49

1790.00

2087.00

2970,776

117.55

322.70

1131.040

1401.00

1384,523

10.01

9.30

442.00

526.40

551,286

2.63

4.58

89.60

94.70

208,981

6.97

28.53

182.00

40.70

25,610

2

التجاري
الوطني

3

الوحدة

5

شامل إفريقيا

4

الصحاري

6

املتحد
للتجارة
واالستثامر

7

الواحة

املجموع*

_

_

24.00

15.50

80,822

_

_

_

9.20

10,447

523.18

990.61

3668.20

3360.70

5232.455

املصدر :إعداد الباحثني باالعتامد عىل( :تقرير إدارة الرقابة والنقد يف مرصف ليبيا املركزي ،مصدر سبق ذكره ،ص ،)21
(*مليون دينار ليبي)؛ ** البيانات من بداية عام  2015إىل منتصف عام .2016

يتضح من خالل اجلدول رقم ( )3نمو حجم التمويل اإلسالمي يف املصارف
التقليدية الليبية ،مما يدل عىل زيادة ثقة املصارف التقليدية يف التمويل اإلسالمي
واستغالل الفرصة املتاحة ،حيث باتت ختصص املزيد من قيمة املحفظة االئتامنية
التقليدية الستثامرها يف نشاط التمويل اإلسالمي ،وهذا يدل أيض ًا عىل ثقة
املصارف التقليدية يف جدوى االستثامر يف التمويل اإلسالمي.
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عىل الرغم من تطور حجم التمويل اإلسالمي إال َّ
أن هذه الزيادة ما زالت قليلة
وذلك لعدة أسباب منها:
 1.1قلة الكفاءات واخلربات لدى املصارف الليبية يف إدارة وتوظيف أساليب
التمويل اإلسالمي.

 2.2انتظار بعض املصارف قانون يلغي قانون منع املعامالت الربوية أو جتميده،
لكي تعود بالشكل السابق الذي كانت تعمل به.
 3.3الظروف األمنية التي متر هبا ليبيا حالي ًا وهي من األسباب التي تؤدي إىل
عدم توسع املصارف الليبية التقليدية يف التمويل اإلسالمي.
 4.4زيادة معدالت التضخم يف ليبيا جراء ارتفاع سعر العمالت األجنبية يف
السوق املوازي وصعوبة احلصول عىل النقد األجنبي من املصارف الليبية،
وأدى ذلك إىل ارتفاع أسعار السلع بكافة أشكاهلا.

َّ 5.5
أن ( )% 91من حجم التمويل اإلسالمي يف ليبيا قائم عىل منتج املرابحة
لآلمر بالرشاء ،فأصبحت السلع مرتفعة األثامن عىل الزبون الراغب يف
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ويتبني للباحثني مما سبق نجاح جتربة الصريفة اإلسالمية يف املصارف التقليدية
الليبية ،وجاء هذا النجاح بعد االنخفاض الشديد الذي حصل يف إيرادات
املصارف التقليدية من األدوات التقليدية التي كانت تعتمد عليها سابق ًا،
ومتارس املصارف التقليدية نشاط التمويل اإلسالمي إ َّما عن طريق بعض الفروع
اإلسالمية أو عن طريق النوافذ اإلسالمية ،ويالحظ أيض ًا زيادة يف حجم التمويل
الربوية يف عام (َّ ،)2013
ألن املصارف
اإلسالمي بعد صدور قانون منع املعامالت ّ
مل يعد لدهيا فرصة لتوظيف أدوات التمويل التقليدية ،فاجتهت لتوظيف أمواهلا
يف أدوات التمويل اإلسالمي التي كانت توظفها من قبل ولكن مل يكن باحلجم
الكبري.
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الرشاء ،واملصارف الراغبة يف البيع ،باإلضافة إىل ارتفاع خماطر التمويل يف

ظل هذه الظروف.

 6.6كانت أمام املصارف الليبية فرصة كبرية لزيادة حجم متويلها اإلسالمي
وذلك عن طريق منتج املرابحة االستريادية ،ولكن املصارف مل تستخدم
منتج املرابحة االستريادية إال بشكل بسيط وكان بإمكاهنا حل مشاكل
اقتصادية كثرية يف ليبيا منها عىل سبيل املثال:

أ .منع هتريب النقد األجنبي إىل اخلارج.
ب .ضامن توفري بضائع يف السوق الليبية.

المبحث الثاني :معوقات ّتحول المصارف التقليدية
إلى مصارف إسالمية في ليبيا
استعرض يف السابق جتربة الصريفة اإلسالمية يف املصارف التقليدية الليبية،

واتضح نجاح هذه التجربة يف املصارف التقليدية بالرغم من صغر حجم التمويل
فيها ،إال َّ
أن هذا النجاح يمثل ُسلم البداية للسري نحو عملية حتول املصارف

التقليدية إىل مصارف إسالمية ،إذ َّ
إن هناك العديد من اخلطوات التي جيب اتباعها
التحول جزئي ًا ،أم مرحلي ًا ،أم كل ّي ًا فلكل شكل
التحول سوا ًء أكان
لتحقيق عملية
ّ
ّ

من هذه األشكال خطواته التي جيب اتباعها.

واجهت جتربة الصريفة اإلسالمية يف القطاع املرصيف الليبي عدد ًا من املعوقات

التي تسببت يف تأخري تقدم عملية حتول املصارف التقليدية التي قدمت بشكل
رسمي طلب ًا للتحول ملصارف إسالمية.
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بعد صدور القانون رقم ( )1لسنة ( )2013بشأن منع املعامالت الربوية ،أصبحت

املصارف مكبلة اليدين جتاه أدوات االستثامر التقليدية التي كانت تعتمد عليها

قبل صدور هذا القانون ،ومل تضع السلطة الترشيعية احلل البديل ملنع املعامالت
الربوية ،بل تركت األمر مفتوح ًا للمرصف املركزي واملصارف التجارية ،مما سبب

إرباك ًا كبري ًا يف القطاع املرصيف الليبي.

وعىل الرغم من صدور فصل خاص بالصريفة اإلسالمية ضمن قانون املصارف
املعدل لعام ( ،)2012إال َّ
أن هذا الفصل مل يكن كافي ًا كي يوضح معامل الطريق أمام

املصارف التقليدية التي تم إيقاف املعامالت الربوية عليها ،حيث مل ينص هذا
الفصل عىل عملية حتول املصارف التقليدية إىل مصارف إسالمية ،بل ترك األمر
ينص عليه الفصل اخلاص بالصريفة اإلسالمية.
يف يد املرصف املركزي فيام مل ّ

ومل يصدر قانون ًا خاص ًا باملصارف اإلسالمية يف ليبيا حتى عام ( ،)2017وقد أدى
ذلك إىل اضطراب يف القطاع املرصيف الليبي؛ وحيث َّ
إن دور مرصف ليبيا املركزي

هو رقايب بموجب اللوائح والقوانني املعمول هبا يف ليبيا ،لذا ال يمكنه إصدار
الترشيعات للقطاع املرصيف.

ويمكن القول َّ
أن تأخر إصدار قانون خاص ينظم عمل املصارف اإلسالمية،

وتنظيم عملية حتول املصارف التقليدية إىل مصارف إسالمية ،هو أحد أهم
التحول.
األسباب يف تأخري عملية
ّ

نص قانون املصارف الليبية املعدل لسنة ( )2012يف الفقرة السادسة من املادة األوىل
َّ
يف الفصل اخلاص بالصريفة اإلسالمية عىل َّ
أن( :الفروع اإلسالمية :هي الفروع
املرصفية التي يعتمدها مرصف تقليدي ،ملامرسة أنشطة الصريفة اإلسالمية ،مع
مراعاة أن يكون هلذه الفروع مركز مايل مستقل عن املرصف األمْ ،
وأن تكون تابعة
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المطلب األول :المعوقات التشريعية والقانونية
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إلدارة خاصة بالصريفة اإلسالمية)(((.
نصت الفقرة السابعة من املادة األوىل يف الفصل اخلاص بالصريفة اإلسالمية
كام َّ
عىل َّ
أن( :نوافذ الصريفة اإلسالمية :هي النوافذ التي يعتمدها مرصف تقليدي،
لتقديم خدمات ومتويالت مرصفية إسالمية بفروعه ،من خالل مكاتب منفصلة،
عىل ْ
أن تكون هذه النوافذ تابعة ،من الناحية الفنية ،لإلدارة اخلاصة بالصريفة
اإلسالمية)(.((1
مل ينص القانون عىل مادة تنظم عملية حتول املصارف التقليدية إىل مصارف
إسالمية ،فهذا الفصل خاص باملصارف التقليدية التي ترغب بمامرسة نشاط
التمويل اإلسالمي ،ولقد حاول مرصف ليبيا املركزي تدارك هذا اإلرباك يف
أوساط القطاع املرصيف الليبي وأصدر بعض التعليامت اخلاصة باملصارف التقليدية
التحول إىل مصارف إسالمية ،وسيتم التطرق إىل هذه التعليامت عند
الراغبة يف
ّ
احلديث عن املعوقات اخلاصة بمرصف ليبيا املركزي.

ومن األسباب التي تتعلق بالسلطة الترشيعية أيض ًا العشوائية يف صدور القوانني
وعدم وضوح قوانني االستثامر يف ليبيا ،فقد صدر القانون رقم ( )7لسنة ()2015
ونص القانون يف املادة األوىل عىل تعدل
لتعديل القانون رقم ( )1لسنة (َّ ،)2013
املادة السابعة من القانون رقم ( )1لسنة ( )2013يف شأن منع املعامالت الربوية
ليكون نصها عىل النحو اآليت :يرسي هذا القانون عىل معامالت األشخاص
(((1
االعتبارية فيام بينها ابتدا ًء من تاريخ ()2020/1/1

ويرى الباحثان َّ
أن هذا القانون جاء نتيجة حدوث عجز يف متويل احلكومة الليبية
املؤقتة لنفقاهتا ،ومل يعد أمامها إال االقرتاض من مؤسسات الدولة أو القطاع
نص عىل إيقاف املعامالت
املرصيف ،وكان القانون رقم ( )1لسنة ( )2013قد َّ
الربوية بني األشخاص االعتباريني من تاريخ ( ،)2015/1/1فلم يعد أمام جملس

((( ( قانون املصارف)13 :2012 ،
( ((1املصدر نفسه
( ((1القانون رقم ( )7لسنة ( )2015لتعديل القانون رقم ( )1لسنة ( ،)2013الصادر عن جملس النواب الليبي.
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لقد سبب هذا القانون إرباك ًا يف القطاع املرصيف الليبي وق َّلص من تعزيز فرصة
حتول املصارف التقليدية إىل مصارف إسالمية ،ولقد وجدت بعض املصارف
يف ليبيا مثل املرصف التجاري الوطني ومرصف التجارة والتنمية التي منحت
احلكومة املؤقتة قروض ًا بحوايل ( )3مليارات دينارا ليبيا بسعر فائدة ( ،((1()% 5
األمر الذي أتاح هلذه املصارف فرصة الستخدام أدوات متويل تقليدية كانت
توظفها من قبل ،لذا َّ
التحول
فإن مثل هذه القوانني تسبب يف تأخري حتقيق عملية
ّ
إىل مصارف إسالمية.

كام يعد االنقسام السيايس سبب ًا آخر يتعلق بالسلطة الترشيعية ،األمر الذي أدى إىل
انقسام مؤسسات الدولة والتي منها السلطات الترشيعية ومرصف ليبيا املركزي،
ففي ليبيا حالي ًا يوجد لدينا سلطتان ترشيعيتان ومرصفان مركزيان ،فدولة مثل
ليبيا يف ظل هذه الظروف الترشيعية الصعبة ال يستطيع القطاع املرصيف امليض قدم ًا
َّ
وألن
التحول ،وذلك لضبابية املشهد الليبي وعدم وضوح معامل الدولة
يف عملية
ّ
إدارات املصارف يف ليبيا ال تعرف مع أي مرصف مركزي ستتعامل.

المطلب الثاني :المعوقات السوقية
ال يعد اجلانب الترشيعي فقط العائق الوحيد أمام املصارف التقليدية للتحول نحو
الصريفة اإلسالمية ،بل َّ
إن هناك العديد من املعوقات العامة التي تعيق حتول هذه
املصارف ومن هذه املعوقات اآليت:

(أ) :معوقات تتعلق بسوق األوراق المالية:

عدم وجود سوق ناضج قادر عىل استيعاب أدوات التمويل اإلسالمي يف ليبيا

( ((1موقع وزارة املالية الليبية
http://www.mofp-ly.com.
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النواب السلطة الترشيعية يف ليبيا إال التعديل يف هذا القانون وذلك لسد العجز
احلاصل يف نفقات احلكومة الليبية املؤقتة.
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يعدُّ سبب ًا من األسباب التي تعيق عملية حتول املصارف التقليدية إىل مصارف
إسالمية ،والبد لنجاح أي قطاع مرصيف يف أي جمتمع؛ من وجود سوق مالية
يتم فيها تداول األوراق املالية بكافة أشكاهلا ،ولكن عندما يتعلق األمر بتحول
هذه املصارف من التعامل باألدوات املالية التقليدية املبنية يف غالب األحيان عىل
سعر الفائدة ،إىل التعامل باألدوات اإلسالمية القائمة عىل مبدأ الربح واخلسارة،
َّ
فإن ذلك يتطلب وجود سوق مالية إسالمية قادرة عىل استيعاب أدوات التمويل

اإلسالمي.

ويرى الباحثان َّ
إن غياب سوق لألوراق املالية قادر عىل استيعاب األدوات املالية
اجلديدة ،يعدُّ أحد العوائق التي قد تعيق عمليات املصارف اإلسالمية عموم ًا،
التحول إىل الصريفة اإلسالمية يف ليبيا ،فغياب
واملصارف التقليدية التي قررت
ّ
هذا النوع من املؤسسات املالية (سوق األوراق املالية) يعد من أهم التحديات
التحول يف ليبيا ،والذي
التي ستواجه املصارف اإلسالمية ،أو املصارف الراغبة يف
ّ
التحول إىل
بدوره سيحدد جمال عمل املصارف اإلسالمية ،أو املصارف الراغبة يف
ّ
مصارف إسالمية يف ليبيا يف األدوات قصرية األجل مثل بيوع املرابحة.

(ب) :معوقات تتعلق بارتفاع المستوى العام لألسعار:

نتيجة للحروب املستمرة واالنقسامات السياسية التي حدثت يف ليبيا ،مما أ َّثرا
سلبي ًا عىل أداء مرصف ليبيا املركزي الذي من بني مهامه املحافظة عىل استقرار
املستوى العام لألسعار واملحافظة عىل سعر رصف الدينار الليبي ،وكذلك قرار
جملس األمن القايض بحظر مرصف ليبيا املركزي من جلب العملة األجنبية
النقدية.
وكان هلذا القرار مردوده السلبي ،وأدى ذلك إىل انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام
العمالت األجنبية والتي عىل رأسها الدوالر األمريكي ،وبحسب تقرير مرصف
ليبيا املركزي َّ
أن ( )% 76من السلع األساسية وغري األساسية يتم استريادها من
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أدى ارتفاع سعر رصف الدوالر الواحد من ( )1.30دينار إىل َّ
أن أصبح حالي ًا
الدوالر الواحد يساوي ( )7دينار وهذا السعر يف السوق املوازي فقط ،بينام
مازال سعر الرصف ثابت ًا حتى اآلن يف املرصف املركزي عند ( )1.40دينار للدوالر
الواحد.

وأدى ارتفاع سعر الرصف إىل ارتفاع أسعار غالبية السلع كالسيارات واألثاث
ومواد البناء وغريها ،التي كانت تبيعها املصارف التقليدية التي متارس نشاط
الصريفة اإلسالمية باملرابحة لآلمر بالرشاء ،فأصبح من الصعب عىل هذه
أن تبيع هذه السلع َّ
املصارف ْ
ألن سعرها قد ارتفع ارتفاع ًا كبري ًا.

المطلب الثالث :معوقات تتعلق بالقطاع المصرفي الليبي
قبل الرشوع يف حتديد املعوقات التي تواجه مرصف ليبيا املركزي يف عملية
التحول ،سيتم استعراض بعض اللوائح التي أصدرها بشأن عملية حتول
ّ
املصارف التقليدية إىل مصارف إسالمية يف ليبيا.

فقد حاول مرصف ليبيا املركزي تدارك ما قرصت فيه السلطات الترشيعية يف ليبيا،
حيث وضعت اللجنة االستشارية لشؤون الصريفة اإلسالمية ،بعض اللوائح
التحول
التحول إليه ،وكذلك
والتنظيامت اخلاصة بإنشاء مرصف إسالمي أو
ّ
ّ
اجلزئي من خالل فتح الفروع والنوافذ اإلسالمية ،كام صدر منشور من املرصف
املركزي ُيلزم املصارف التقليدية التي ترغب يف ممارسة العمل املرصيف اإلسالمي
( ((1تقرير مرصف ليبيا املركزي ،لسنة  ،2017ص.4
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اخلارج ،وهذا يزيد الطلب عىل العملة األجنبية كي يتم استرياد السلع من اخلارج،
وبفعل قرار جملس األمن أصبح مرصف ليبيا املركزي واملصارف التابعة له عاجزة
عن توفري النقد األجنبي لطالبي هذا النقد ،مما يدفع التجار وغريهم لالجتاه نحو
السوق املوازي للحصول عىل النقد األجنبي(.((1
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بام جاء يف معايري هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية األيويف.

التحول التي تواجه مرصف ليبيا املركزي ،من خالل استعراض
حددت معوقات
ّ
ورقة عمل شاركت هبا إدارة الرقابة عىل املصارف والنقد يف املرصف املركزي ،يف
التحول نحو
ورشة العمل التي أقامها املرصف املركزي عام ( )2016بعنوان (تقييم
ّ
الصريفة اإلسالمية) حيث حددت الورقة املعوقات باآليت:

أوالً :احلاجة إىل إعادة تنظيم القوانني النافذة ،بام يتفق مع أسس وأحكام الرشيعة
اإلسالمية.

التحول ،ووضع اخلطط
ثاني ًا :إخفاق املصارف يف رسم اسرتاتيجية لعملية
ّ
الالزمة لتنفيذها ،وعرضها عىل املرصف املركزي ملناقشتها واملساعدة يف تنفيذها.

ثالث ًا :عدم متكن بعض املصارف من عقد مجعيتها العمومية العتامد القرارات
بالتحول ،وتفويض جمالس اإلدارة ببعض الصالحيات املتعلقة
واخلطط املتعلقة
ّ
التحول.
بقرارات امليض يف مرشوع
ّ
قدر ٍ
رابع ًا :مل يتم االهتامم باقتناء منظومات مرصفية عىل ٍ
كاف ملعاجلة ودعم تقديم
املنتجات املرصفية اإلسالمية.

خامس ًا :قلة العنارص املؤهلة يف جمال املرصفية اإلسالمية لتنفيذ متطلبات عملية
التحول(.((1
ّ
ويالحظ َّ
أن هناك معوقات أخرى مل يتم التطرق إليها من خالل هذه الورقة هي:

أوالً :االنقسام السيايس حيث أدى ذلك إىل انقسام العديد من مؤسسات الدولة
وكان من بني هذه املؤسسات هو مرصف ليبيا املركزي الذي انقسم عىل نفسه
فأصبح لدينا مرصفان مركزيان ،واحد يف مدينة طرابلس ،والثاين يف مدينة البيضاء،
فهذا االنقسام أدى إىل تشتت إدارات املصارف العاملة يف القطاع املرصيف ،فهي ال
تعرف مع أي مرصف مركزي سوف تتعامل.
(( ((1تقرير إدارة والنقد)24 :2016 ،
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ثالث ًا :عدم وضوح العالقة بني املرصف املركزي واملصارف التقليدية الراغبة
التحول ،عىل سبيل املثال من ناحية اإلقراض واالقرتاض ونسبة االحتياطي
يف
ّ
القانوين وغريها من املسائل التي جيب بيان ووضوح العالقة فيها بني املرصف
املركزي واملصارف املتحولة ،فلم يصدر من املرصف املركزي ما ينظم هذه
العالقة حتى اآلن.

المبحث الثالث( :نتائج تحليل البحث)
يتناول هذا املبحث اجلانب العميل من البحث ،وحتليل البيانات اإلحصائية التي
تم مجعها ،وسيتم يف هذا املبحث عرض نتائج إجابات أفراد عينة البحث عن
أسئلة االستبيان ،إضاف ًة إىل اختبار فرضيات الدراسة.

المطلب األول :نتائج توزيع االستبانة
تم توزيع استبانة البحث عىل أفراد عينة الدراسة ،حيث تم قبول استبانة البحث
من قبل أربعة مصارف هي( :اجلمهورية ،الصحاري ،الوحدة ،شامل إفريقيا)
وهي املصارف حمل الدراسة واجلدول اآليت يوضح نتائج توزيع االستبانة:
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ٍ
بشكل عام ،وعىل رأس
ثاني ًا :اإلرباك العام الذي يمر به القطاع املرصيف الليبي
هذا القطاع هو مرصف ليبيا املركزي ،واملتمثل يف شح السيولة النقدية يف املصارف
الليبية ،وكذلك ارتفاع سعر رصف الدينار الليبي يف السوق املوازي ،وأصبحت
مشكلة السيولة وارتفاع سعر الرصف هي الشغل الشاغل للمرصف املركزي
وكذلك للمصارف التقليدية من بعده.
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جدول ( :)4توزيع االستبانة
املصارف التي تم
توزيع االستامرات
عليها

العدد اإلمجايل
لالستامرات
املوزعة

اجلمهورية

20

العدد اإلمجايل
لالستامرات
املسرتدة وغري
الصاحلة للدراسة
2

20

4

16

15

4

11

% 73

15

9

6

% 40

70

19
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الوحدة

الصحاري

شامل إفريقيا
املجموع

العدد اإلمجايل
لالستامرات املسرتدة
والصاحلة للدراسة

النسبة املئوية
لكل مرصف

18

% 90
% 80

المطلب الثاني :الخصائص السكانية (الديمغرافية) ألفراد عينة البحث
حيث سيتم عرض املعلومات الشخصية املتحصل عليها من أفراد عينة البحث
حسب اجلدول ( )5اآليت:
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املتغري
اجلنس

الفئة العمرية

التخصص

املؤهل العلمي
املرصف

املركز الوظيفي

سنوات اخلربة يف
العمل املرصيف
التقليدي
سنوات اخلربة يف
العمل املرصيف
اإلسالمي

التكرار

مستويات املتغري
ذكر
أنثى
املجموع
أقل من 20
من  20إىل أقل 30
من  30إىل أقل40
من  40إىل أقل 50
أكرب من 50
املجموع
إدارة أعامل
متويل ومصارف
مصارف إسالمية
علوم حماسبية
علوم قانونية
علوم رشعية
علوم أخرى
املجموع
أقل من بكالوريوس
بكالوريوس
ماجستري
دكتوراة
املجموع
اجلمهورية
الصحاري
الوحدة
شامل إفريقيا
املجموع
مدير عام
عضو جملس إدارة
مدير إدارة
رئيس قسم
مركز وظيفي آخر
املجموع
أقل من  5سنوات
من 5إىل أقل  10سنوات
من 10إىل أقل  15سنة
من 15إىل أقل  20سنة
أكثر من  20سنة
املجموع
أقل من  5سنوات
من  5إىل أقل  10سنوات
أكثر من  10سنوات
ليس لدي خربة
املجموع

39
12
51
1
13
20

12
5
51
11
8
17
3
1
11
0
51
22
22
7
0
51
19
11
16
5
51
1
0
4
16
30

51
6
15
10
7
13
51
25
15
4
7
51
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النسبة املئوية%

76.5
23.5
100
2
25.5
39.2

23.5
9.8
100
21.6
15.7
33.3
5.9
2
21.6
.
100
43.1
43.1
13.7
0
100
37.3
21.6
31.4
9.8
100
2
0
7.8
31.4
58.8
100

11.8
29.4
19.6
13.7
25.5
100
49
29.4
7.8
13.7
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جدول ( :)5اخلصائص الديمغرافية ألفراد عينة البحث
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يبني اجلدول ( )5توزيع أفراد العينة حسب اخلصائص الديمغرافية ،حيث كانت
النتائج عىل النحو اآليت:

1.1شكلت نسبة الذكور ( )76.5من أفراد عينة الدراسة ،وذلك يعود لطبيعة
العمل املرصيف.
2.2شكلت الفئة العمرية من ( _ 30إىل أقل  40سنة) النسبة الكربى حيث مثلت
هذه الفئة ( )% 39.2من إمجايل حجم العينة ،وهذه الفئة العمرية تعني َّ
أن
أكثر القائمني عىل العمل يف إدارات الصريفة اإلسالمية يف ليبيا هم من فئة
الشباب.
3.3حاز ختصص املصارف اإلسالمية بني آراء املستجوبني عىل نسبة (،)% 33.3
وهي النسبة العليا بني مجيع التخصصات ،وهذا يعني َّ
أن أغلب أفراد عينة
الدراسة هم من املتخصصني يف جمال املصارف اإلسالمية.
4.4املؤهل العلمي :شكلت نسبة ( )% 43.1من إمجايل حجم العينة بأهنم حاصلني
عىل البكالوريوس ،وهذا يشري إىل امتالك املستجوبني املعرفة األكاديمية
ٍ
بشكل مهني.
باإلضافة إىل ممارستهم العمل املرصيف
5.5املراكز الوظيفية كان من بني املستجوبني مدير عام واحد بنسبة ( )% 2من
حجم العينة ،وأربعة مديري إدارات بنسبة ( )% 7.8وستة عرش رئيس قسم
بنــســبة ( ،)% 31.4وشكلت فئة مركز وظيفي آخر نسبة ( )% 58وهذا يعني
َّ
أن املستجوبني من هذه الفئة ليسوا من الفئات املذكورة يف االستبانة فمنهم
من هو مساعد مدير عام ،ومنهم من هو مساعد مدير إدارة ،ومنهم من هو
مساعد رئيس قسم ،وغريها من املراكز الوظيفية املوجودة يف املصارف.
6.6سنوات اخلربة يف العمل املرصيف :شكلت نسبة ( )% 25من عينة الدراسة َّ
أن
خربهتم العملية يف جمال املصارف اإلسالمية هي أقل من ( )5سنوات ،يليها
عىل التوايل ( )% 15من عينة الدراسة لدهيم خربة من ( _5إىل أقل )10سنوات،
وهذا يعود إىل حداثة جتربة الصريفة اإلسالمية يف املصارف الليبية.
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هو اختبار هيدف إىل معرفة هل يتبع أفراد عينة البحث للتوزيع الطبيعي أم ال
والذي يعتمد عليه حتديد نوع االختبار اإلحصائي املالئم لعينة البحث ،ويطلق
عىل هذا االختبار اختباركلمجروف سمرينوف (k_s test) (kolmogorov_ smirnov
 ،)testوبقاعدة قرار ( ،)Iandau&Everitt، 2004: 149إذا كانت الداللة(،)ά ≤ 0.05
َّ
فإن توزيع عينة البحث يتبع التوزيع الطبيعي ،وأ َّما إذا كانت الداللة (،)ά > 0.05
َّ
فإن توزيع عينة البحث ال يتبع التوزيع الطبيعي ،واجلدول ( )6يبني نتائج اختبار
التوزيع الطبيعي ألفراد عينة البحث .والذي يتبني منه َّ
أن قيم توزيع حماور البحث
كانت حسب التوزيع الطبيعي ،إذ َّ
إن قيمة الداللة كانت أكرب من (.)0.05

المطلب الرابع :ثبات أداة البحث
قام الباحثان بحساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخيل عن طريق اختبار
كرونباخ ألفا ( ،)Alpha Crunbachبقاعدة قرار ( ،)Miller، 1995: 45إذا كانت قيمة
املعامل أكرب من ( )% 70يتم قبول ثبات االستبانة ،وأ َّما إذا كانت قيمة املعامل
أقل من ( )% 70فإنَّه يتم رفض ثبات االستبانة ،وذلك من خالل تطبيق برنامج
( .)SPSSحيث ظهر أن معدل الثبات للمحور األول (جتربة الصريفة اإلسالمية)
هو  % 73.4وأن معدل الثبات للمحور الثاين (معوقات حتول املصارف اإلسالمية
اىل تقليدية) هو .% 73.2وبنا ًء عىل نتائج هذا االختبار يتم قبول ثبات فقرات
االستبانة فيام بينها ،وهذا يفيد بإمكانية تعميم نتائج الدارسة عىل جمتمع البحث.
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المطلب الخامس :وصف إجابات عينة البحث حول إمكانية تحول
المصارف التقليدية إلى مصارف إسالمية في ليبيا

يبني اجلدول ( )6إجابات عينة البحث حول حمور املصارف التقليدية يف الصريفة
التحول للصريفة اإلسالمية وتقديم
اإلسالمية ،حيث اتفقت العينة عىل أن خيار
ّ
منتجات الصريفة اإلسالمية سيكون أفضل للمرصف ،يستحوذ عىل املرتبة األوىل
يف االجابات.
تلتها فقرة نجاح جتربة الصريفة اإلسالمية يف املرصف سوف تساعد عىل نجاح
جتربة حتول املرصف كاختيار ثان ،ثم الرضا عن جتربة املرصف يف تقديم املنتجات
اإلسالمية باملرتبة الثالثة.
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ت

العبارة

املتوسط
العام

االنحراف
املعياري

الرتبة

مستوى
التقييم

1

ٍ
راض عن جتربة املرصف يف تقديم املنتجات
أنا
اإلسالمية

4.14

0.825

3

مرتفع

2

منتج املرابحة اإلسالمية وحده قادر عىل تلبية
احتياجات الزبائن

3.35

1.074

7

متوسط

3

تقديم أشكال خمتلفة من املنتجات اإلسالمية
التحول
يسهم يف تعزيز عملية
ّ

4.12

0.840

4

مرتفع

4

للمرصف كوادر برشية قادرة عىل تقديم املنتجات
اإلسالمية املختلفة

3.49

0.987

6

متوسط

5

نجاح جتربة الصريفة اإلسالمية يف املرصف سوف
تساعد عىل نجاح جتربة حتول املرصف

4.25

0.627

2

مرتفع

6

التحول للصريفة اإلسالمية وتقديم
خيار
ّ
منتجات الصريفة اإلسالمية سيكون أفضل
للمرصف

4.29

0.729

1

7

املرصف سيحقق أرباح إضافية عند حتوله
للمرصفية اإلسالمية

4.25

0.627

2

مرتفع

8

الوقت مناسب لكي تتم عملية حتول املرصف
نحو الصريفة اإلسالمية

3.86

0.895

5

مرتفع

9

هناك قصور يف تدريب العاملني يف جمال الصريفة
اإلسالمية

4.12

0.973

4

مرتفع
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المطلب السادس :وصف إجابات عينة البحث حول محور معوقات تحول
المصارف التقليدية إلى مصارف إسالمية:
يبني اجلدول ( )7إجابات عينة البحث فيام خيص وجود معوقات حتول دون حتول
املصارف التقليدية اىل مصارف إسالمية ،حيث اتفقت العينة عىل أن املعوق
التحول،
األول هو الظروف األمنية واالقتصادية كانت من أسباب تأخر عملية
ّ
ثم عىل عدم وجود خطة واضحة املعامل يقودها مرصف ليبيا املركزي كانت من
التحول باملرتبة الثانية ،أما املعوق الثالث يف األمهية فكان
األسباب يف تعثر عملية
ّ
من نصيب تضارب النظم والترشيعات والقوانني احلالية التي حالت دون تقدم
التحول.
عملية
ّ
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ت

العبارة

1

الظروف األمنية واالقتصادية كانت من أسباب
التحول
تأخر عملية
ّ

2
3
4
5
6

7

8

9

تأخر إدارة املرصف يف إعداد خطة للتحول كانت
التحول
من أبرز معوقات
ّ
النظم والترشيعات والقوانني احلالية حالت دون
التحول
تقدم عملية
ّ
لدى املرصف كوادر برشية قادرة عىل قيادة
التحول
املرصف بعد مرحلة
ّ

لدى املرصف منظومات مرصفية إسالمية تتامشى
التحول
مع مرحلة ما بعد
ّ
التحول
تردد قيادات املرصف من القيام بعملية
ّ
التحول
من ضمن معوقات
ّ
تأجيل رسيان قانون منع املعامالت الربوية
اخلاص بالشخصيات االعتبارية لغاية ()2020
التحول
كان من أسباب تأخر عملية
ّ

عدم وجود خطة واضحة املعامل يقودها مرصف
ليبيا املركزي كانت من األسباب يف تعثر عملية
التحول
ّ

عدم وجود تسوية للمحفظة االئتامنية للمرصف
التحول
كانت من معوقات
ّ

املتوسط
العام

االنحراف
املعياري

الرتبة

مستوى
التقييم

4.35

0.744

1

مرتفع

3.80

1.059

4

مرتفع

3.94

0.858

3

مرتفع

3.63

0.979

8

متوسط

3.22

1.101

9

متوسط

3.71

0.944

6

مرتفع

3.67

0.909

7

مرتفع

4.18

0.713

2

مرتفع

3.78

0.832

5

مرتفع

المطلب السابع :اختبار التباين األحادي الختبار فرضيات البحث

استخدم البحث اختبار التباين األحادي الختبار فرضيات البحث وذلك اعتامد ّا
عىل اتباع أفراد عينة البحث للتوزيع الطبيعي ،وقاعدة القرار فيه هي :إذا كانت
الداللة ( ،)ά ≤ 0.05فإنَّه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة،
بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء املستجوبني حول إمكانية حتول
املصارف التقليدية إىل مصارف إسالمية يف ليبيا ،وأ ّما إذا كانت الداللة()ά ≥ 0.05
59

إمكانية حتول املصارف التقليدية
إىل مصارف إسالمية يف ليبيا

جدول ( :)7وصف إجابات عينة البحث حول حمور معوقات حتول املصارف التقليدية إىل مصارف إسالمية
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فإنَّه يتم قبول الفرضية العدمية بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء
املستجوبنيBrown,2006: 45.
ً
أوال :اختبار الفرضية األولى:

يوضح اجلدول ( )8نتائج حتليل التباين األحادي ( )One Way Anovaاملتعلقة
بالفرضية األوىل للدراسة( :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية يف آراء عينة
البحث حول جتربة املصارف التقليدية يف الصريفة اإلسالمية تعزى ملتغري
التخصص).
جدول( :)8نتائج حتليل التباين األحادي ( )One Way Anovaإلجابات أفراد عينة البحث
حول جتربة املصارف التقليدية يف الصريفة اإلسالمية تعزى ملتغري (التخصص)

مصدر التباين

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متوسط املربعات

بني املجموعات

16.111

5

3.222

داخل
املجموعات

379.576

45

8.435

395.686

50

املجموع

قيمة
(ف)

مستوى
الداللة

0.382

0.858

يوضح اجلدول ( )8عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( ،) ά ≤ 0.05حيث بلغت قيمة (ف)( )0.382وبمستوى داللة ( )0.858وهي قيمة
دالة إحصائي ًا عند مستوى داللة ( ،) ά ≤ 0.05عىل الدرجة الكلية لدور جتربة
املصارف التقليدية يف الصريفة اإلسالمية ،وهذا يدل عىل الدور اإلجيايب لتجربة
املصارف التقليدية الليبية يف الصريفة اإلسالمية وستساعدها جتربتها هذه عند
حتوهلا إىل مصارف إسالمية.
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تم حتليل التباين األحادي املتعلق بالفرضية الثانية للدراسة( :ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية يف آراء عينة البحث حول وجود معوقات تواجه املصارف
التقليدية يف ليبيا للتحول إىل مصارف إسالمية تعزى ملتغري التخصص).
حيث ظهر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05حيث
بلغت قيمة (ف) ( )1.820وبمستوى داللة ( )0.128وهي قيمة دالة إحصائي ًا عند
مستوى داللة ( )0.05عىل الدرجة الكلية لوجود معوقات تواجه حتول املصارف
التقليدية إىل مصارف إسالمية ،وهذا يدل عىل َّ
أن املعوقات التي تواجهها املصارف
التقليدية الليبية تعيق تقدم حتول هذه املصارف إىل مصارف إسالمية.
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ثانيا :اختبار الفرضية الثانية:
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نتائج وتوصيات البحث:
ً
أوال -النتائج:
1 .1ألقى االضطراب السيايس بثقله عىل االقتصاد الليبي بشكل عام ومنه
القطاع املرصيف ،وكذلك عىل مستقبل الصريفة اإلسالمية.

2 .2أظهرت نتائج اختبار الفرضيات عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية،
بني آراء املستجوبني يف حمور جتربة الصريفة اإلسالمية يف املصارف التقليدية،
حيث حاز متوسط اإلجابات عىل تقييم مرتفع ،مما يدل عىل الدور اإلجيايب
لتجربة الصريفة اإلسالمية يف املصارف التقليدية وإمكانية حتول املصارف
التقليدية إىل مصارف إسالمية ،وهذا ما يتفق مع دراسة (عبداهلل،)2016 ،
وأيض ًا مع ما جاء يف اجلانب النظري من هذا البحث عند دراسة جتربة
الصريفة اإلسالمية يف املصارف التقليدية الليبية ،واثبت البحث نجاح هذه
التجربة.

3 .3بينت نتائج اختبار الفرضيات عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية،
بني آراء املستجوبني يف حمور معوقات حتول املصارف التقليدية إىل مصارف
إسالمية يف ليبيا ،حيث حاز متوسط اإلجابات عىل تقييم مرتفع ،مما يدل
عىل وجود معوقات تعيق حتول املصارف التقليدية إىل مصارف إسالمية،
التحول يف ليبيا هي الظروف األمنية واالقتصادية التي
ومن أبرز معوقات
ّ
متر هبا البالد حالي ًا ،وهذا ما يتفق مع دراسة (الكيالين )2015 ،حيث أكدت
دراسته عىل وجود معوقات ُحتول دون حتول املصارف التقليدية الليبية إىل
مصارف إسالمية.

4 .4أوضحت نتائج اختبار الفرضيات عدم وجود فروقات ذات داللة
إحصائية ،بني آراء املستجوبني يف حمور جتربة البيئة الترشيعية والقانونية
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مرتفع ،مما يدل عىل الدور اإلجيايب ملحور البيئة الترشيعية والقانونية

التحول يف إمكانية حتول املصارف التقليدية إىل
للمصارف الراغبة يف
ّ
مصارف إسالمية .وهذا ما يتفق مع دراسة (عبد اهلل.)2016 ،

5 .5أشارت نتائج اختبار الفرضيات عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية،
بني آراء املستجوبني يف حمور وجود املؤسسات املالية املساعدة يف عملية

التحول ،حيث حاز متوسط اإلجابات عىل تقييم مرتفع ،مما يدل عىل
ّ
التحول،
الدور اإلجيايب ملحور وجود املؤسسات املالية املساعدة يف عملية
ّ
وإمكانية حتول املصارف التقليدية إىل مصارف إسالمية ،وهذا ما يتفق مع
دراسة (عبداهلل)2016 ،

ثانيا -التوصيات:
تم التوصل إليها ،يويص الباحثان باآليت:
بناء عىل النتائج التي َّ

1 .1اإلعداد خلطة شاملة (خارطة طريق) لتحول املصارف التقليدية الراغبة يف
التحول للصريفة اإلسالمية حتت قيادة وإرشاف مرصف ليبيا املركزي ،من
ّ
التحول.
خالل التنسيق مع املصارف الراغبة يف
ّ

التحول تكثيف الدورات التدريبية للعاملني يف
2 .2عىل املصارف الراغبة يف
ّ
جمال املصارف اإلسالمية بقصد زيادة خرباهتم يف هذا املجال.

التحول زيادة استثامراهتا يف
3 .3عىل املصارف التقليدية الراغبة أو غري الراغبة يف
ّ
التمويل اإلسالمي خصوص ًا بعد النجاح الذي حققته املصارف التقليدية
يف جتربتها يف الصريفة اإلسالمية.

4 .4ينبغي تعديل وضع شهادات اإليداع املودعة يف مرصف ليبيا املركزي
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التحول ،حيث حاز متوسط اإلجابات عىل تقييم
للمصارف الراغبة يف
ّ
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واململوكة لصالح املصارف التقليدية بعد إصدار قانون منع املعامالت
الربوية ،بحيث ال تكون هذه األصول غري منتجة وجيب استثامرها.

5 .5توحيد مؤسسات الدولة الليبية املنقسمة والتي عىل رأسها مرصف ليبيا
املركزي.
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- -ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ،بريوت ،دار صادر ،ط1988(،1م)،

 -أبومحرية ،اسوييس ،حتول املصارف التقليدية يف ليبيا نحو الصريفة اإلسالمية«دراسة تطبيقية عىل مرصيف اجلمهورية والتجارة والتنمية» ،بحث مقدم
ملؤمتر اخلدمات املالية اإلسالمية الثاين ،املنعقد يف ليبيا2010( ،م)،

 -إدارة الرقابة والنقد بمرصف ليبيا املركزي ،ورقة عمل شاركت هبا اإلدارةالتحول نحو
يف ورشة عمل ن َّظمها مرصف ليبيا املركزي ،بعنوان» تقييم
ّ
الصريفة اإلسالمية» 2016،م.

 -تقرير مرصف ليبيا املركزي ،تطور أهم البيانات واملؤرشات املالية،منشورات مرصف ليبيا املركزي 2016،م.

التحول املرصيف يف ليبيا ،بحث مقدم للمؤمتر الدويل
 -احلويت ،سامل رحومة،ّ
الرابع للريادة املالية ،املنعقد يف املغرب 2016،م.

 -الربيعة ،سعود حممد عبد اهلل ،حتول املرصف الربوي إىل مرصف إسالميومقتضياته( ،أطروحة دكتوراة منشورة) ،جامعة أم القرى ،اململكة العربية
السعودية 1989،م.

 -العاين ،أسامة عبد املجيد،ـ حتديات العمل املرصيف اإلسالمي الليبي،بحث منشور يف جملة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية ،املركز
اجلامعي لتامنغست ،اجلزائر 2017،م.

 -عبداهلل ،مرعي عىل ضؤ ،حتول املصارف التقليدية إىل إسالمية :دراسة يفالعوامل املؤثرة ويف دور املرصف املركزي والترشيعات والقوانني املرصفية
يف ليبيا(،أطروحة دكتوراة منشورة) ،جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية،
ماليزيا2016،م
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قائمة المصادر والمراجع
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 -العطيات ،يزن خلف سامل ،حتول املصارف التقليدية للعمل وفق أحكامالرشيعة اإلسالمية (،أطروحة دكتوراة منشورة) ،األكاديمية العربية
للعلوم املالية واملرصفية ،اململكة األردنية2007،م.
- -قانون املصارف الليبية املعدل لسنة (.)2012

- -قلعجي ،حممد ،معجم لغة الفقهاء ،بريوت ،دار النفائس ،ط1988(،2م).

 -الكيالين ،عادل،معوقات حتول املصارف التقليدية يف ليبيا ،بحث منشوريف جملة املصارف العربية(2013م).

 -خملوف ،حسنني ،معاين كلامت القرآن تفسري وبيان ،بريوت ،دار ابن حزم،1997م.
 -مرصف التجاري ،ورقة عمل شارك هبا املرصف يف ورشة عمل ن َّظمهاالتحول نحو الصريفة اإلسالمية»،
مرصف ليبيا املركزي ،بعنوان» تقييم
ّ
ليبيا2016،م.

 -مرصف اجلمهورية ،ورقة عمل شارك هبا املرصف يف ورشة عمل ن َّظمهاالتحول نحو الصريفة اإلسالمية»،
مرصف ليبيا املركزي ،بعنوان» تقييم
ّ
ليبيا2016،م.
 -مرصف الصحاري ،ورقة عمل شارك هبا املرصف يف ورشة عمل ن َّظمهاالتحول نحو الصريفة اإلسالمية»،
مرصف ليبيا املركزي ،بعنوان» تقييم
ّ
ليبيا2016،م.
 -مرصف الوحدة ،ورقة عمل شارك هبا املرصف يف ورشة عمل ن َّظمهاالتحول نحو الصريفة اإلسالمية».
مرصف ليبيا املركزي ،بعنوان» تقييم
ّ
ليبيا2016،م.
 -مرصف شامل أفريقيا ،ورقة عمل شارك هبا املرصف يف ورشة عمل ن َّظمها66
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 -مصطفى ،مصطفى إبراهيم حممد ،تقييم ظاهرة حتول البنوكالتقليديةللمرصفية اإلسالمية( ،رسالة ماجستري منشورة) اجلامعة
األمريكية املفتوحة ،مجهورية مرص2006،م.

 -منشورمرصف ليبيا املركزي ،القواعد والضوابط املنظمة ملامرسة نشاطالصريفة اإلسالمية .ليبيا 2012،م.

 -اهليئة املركزية للرقابة الرشعية ،ورقة عمل شاركت هبا اهلئية يف ورشةالتحول نحو الصريفة
عمل نظمها مرصف ليبيا املركزي ،بعنوان» تقييم
ّ
اإلسالمية» ليبيا2016 ،م.

 -عبد الباسط ،مداح ،وعزوز ،عالقة البنك املركزي اجلزائري بالبنوكاإلسالمية العاملة يف اجلزائر ،جملة بيت املشورة ،العدد  ،5قطر.2016/10 ،

المواقع اإللكترونية:
-

-

-موقع مرصف ليبيا املركزي / https:// cbl.gov.ly

-موقع مرصف اجلمهورية /https://www.jbank.ly/ar

-موقع مرصف شامل إفريقيا / https://nab.com.ly

-موقع مرصف الصحاري /https://saharabank.com.ly

-موقع مرصف الوحدة /https://wahdabank.com.ly

-موقع وزارة املالية الليبية / http://www.mofp.com.ly

67

إمكانية حتول املصارف التقليدية
إىل مصارف إسالمية يف ليبيا

التحول نحو الصريفة اإلسالمية»
مرصف ليبيا املركزي ،بعنوان» تقييم
ّ
ليبيا2016،م.
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