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S 
 ،9002ىل ركب الصريفة اإلسالمية، فلم يلج العمل فيها إال يف عام إتأخرت ليبيا باالنضمام 

جل حث اخلطى وتعويض هذا أاألمر الذي يلقي مبسؤولية كبرية على عاتق املسؤولني من 

 االحنسار الزمين.

برز التحديات اليت جتابه العمل املصريف اإلسالمي فيما أديد ىل حتإن الورقة تهدف إف ؛وعليه

 خيص دورها التنموي.

ىل مبحثني تناول األول جانب التحديات من إوألجل حتقيق ذلك اهلدف، فقد قسمت الورقة 

املبالغ املخصصة (، ومن حيث القانوني والشرعي)إطارها  للمصارفحيث املستوى الداخلي 

ىل آفاق تطوير العمل إبينما تطرق الثاني ، تقات املالية السائدةللتمويل، ومن حيث املش

 املصريف، سبق بلمحة موجزة عن واقع الصريفة اإلسالمية يف ليبيا.

The challenges of Islamic banking in Libya 
Abstract 
Libya delayed for joining the Islamic banking, which started in 
2009. This imposes a heavy responsibility on officials in order to 
accelerate the process of transferring and reducing the time 
needed. 
Accordingly, the paper aims to identify the main challenges facing 
the Islamic banking business in terms of its developmental role. 

 In order to achieve this goal, the paper is divided into two 
sections, the first intake the   challenges in terms of the internal 
level for banks (legal and legitimate framework), also  in terms of 
the  allocated amounts to the financing  and  prevailing financial 
derivatives, while the second dealt with  the prospects of 
developing  the banking business.  A brief overview about the 
reality of Islamic banking in Libya was preceded in the beginning. 

 مقدمة

السوق حكام الشريعة االسالمية على مستوى أصول املتوافقة مع منت األ

مجالي السوق املالية العاملية إمن  %1صبحت متثل ما يعادلأالعاملية، إذ 

 ، وهو ما ميثل زيادة نسبتها1111ترليون دوالر عام 1،1 برصيد يقارب

ترليون  1,1 صول بنحواأل، اليت قدرت فيها قيمة 1111 عن سنة 11%
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سالمية ملالية اإلمنو األصول االعاملية دميومة دوالر، وتتوقع املؤسسات املالية 

حجم املصرفية  بلغ على مدى عدد من السنوات. %11-11حبدود 

ترليون دوالر، متوقعني أن يصل حبلول عام  1.1 اليوماإلسالمية يف العامل 

.%11تريليون بنسبة منو  1.1ما يقارب  1111
(1)

 

هذه النتائج املشجعة مل تكن وليدة اليوم، إذ مضى على جتربة العمل 

كثر من نصف قرن من الزمن، تكللتها الكثري من أالسالمي املصريف ا

واستطاعت ، اليت الزالت تعاني منها ليومنا احلاليوالتحديات الصعوبات 

ن تغري طبيعة العالقة مع الزبائن )عالقة أاملصارف االسالمية من 

ربى منه( كما يف املصارف أىل هو من إو املرابي أاملرابي باملقرتض، 

و املضارب كما هو عليه احلال أو التكافل أ عالقة الشراكة ىلإالتقليدية، 

 يف املصارف االسالمية.

ىل ركب إوفيما خيص موضوع الورقة، فقد تأخرت ليبيا باالنضمام 

مر الذي األ ،1112ال يف عام إالصريفة االسالمية، فلم يلج العمل فيها 

وتعويض  جل حث اخلطىأمن املسؤولني يلقي مبسؤولية كبرية على عاتق 

 هذا االحنسار الزمين.

برز التحديات اليت جتابه العمل املصريف أن يسجل أحاول الباحث 

 سالمية.حتد من الدور التنموي للمصارف اإلها ّنأاالسالمي، واليت يعتقد 

برز التحديات اليت جتابه العمل أىل حتديد إالورقة تهدف  ّنإف ؛وعليه

 نموي.املصريف االسالمي فيما خيص دورها الت

ول إىل مبحثني تناول األجل حتقيق ذلك اهلدف، فقد قسمت الورقة وأل

طارها القانوني إ) جانب التحديات من حيث املستوى الداخلي للمصارف

والشرعي(، ومن حيث املبالغ املخصصة للتمويل، ومن حيث املشتقات 

 بقىل آفاق تطوير العمل املصريف، سإبينما تطرق الثاني ، املالية السائدة

 سالمية يف ليبيا.بلمحة موجزة عن واقع الصريفة اإل

ن ليبيا أىل إشارة البد من اإل حملة عن الصريفة االسالمية يف ليبيا

ونة ن هناك توجهات قوية يف اآلأال إحديثة عهد بالصريفة االسالمية، 

 األخرية لتبين العمل املصرف االسالمي داخل السوق الليبية.
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سالمي من خالل بنك لليبية بالعمل املصريف اإلتجربة اتتمثل بداية ال

اجلمهورية، الذي باشر العمل بصيغ التمويل واالستثمار االسالمية منذ 

املركزي للمصارف مصرف ليبيا طار إذن إ، وكان ذلك يف 1112بداية 

التمويالت واخلدمات املصرفية االسالمية، لتقديم التجارية بفتح نوافذ 

 :، والصادر من بنك ليبيا املركزي يف1112لسنة  2على وفق املنشور رقم 

هي سالمية إصيغ ، وقد مسح هذا املنشور باستخدام ثالث 12/8/1112

تيح الحقا أساس املراحبة، واملضاربة، واملشاركة(، وقد أ)التمويل على 

خرىأاجملال إلمكانية التعامل بصيغ 
(2)

 1111لسنة  2 املنشورمت ذكرها يف  

 سالمية وفتح الفروع. تجات الصريفة اإلمنتوظيف الذي نظم 
سالمية يف ليبيا بلغ ن عدد فروع املصارف اإلأىل إتشري البيانات املتوفرة 

، فريقياإ)اجلمهورية، مشال  وذلك يف مصارف ،سالمياإفرعا ( 11) 1111عام 

نافذة  111سالمية العاملة (، بينما بلغت عدد النوافذ اإلوالصحارى، الوحدة

فريقيا( وللعام نفسه.إ)اجلمهورية ومشال  يفمصروذلك يف 
(3)

 

سالمية حسب ن دينار لييب لتمويل املنتجات اإلمليو 211مت ختصيص 

لتأسيس مشروع الصريفة ار لييب مليون دين 111، وخصص 1111 بيانات

وىل فشلوم، املختار وغريان. وبلغت قيمة سالمية، وفروع املرحلة األاإل

مليون دينار لييب، بينما بلغت  111مر بالشراء حمفظة مبيعات املراحبة لأل

، وساهمت مليون دينار لييب 11قيمة حمفظة منتج املشاركة املتناقصة 

جهاز  1811سيارة و 11171سالمية يف شراء ومتليك األساليب التمويلية اإل

مليون دينار  111يداعية بفرع فشلوم ، وبلغت قيمة اخلصوم االحاسوب

يضاأ 1111لييب وذلك للعام 
(4)

 

يس يف سأسالمية قيد التإمصارف هناك  ّنأىل إوتشري البيانات املتوفرة 

السبيل سالمي واملصرف اللييب اإلسالمي وليبيا هي بنك اجلمهورية اإل

سالميسالمي وقطر اإلاإل
(5)

 

 حتديات العمل املصريف االسالمي ول:األ بحثامل

ية فيما خيص دورها هناك عدد من التحديات اليت جتابه املصارف االسالم

 التنموي، ميكن حصرها باالتي:
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على املستوى الداخلي للمصارف  اتتحديال ملطلب األول:ا

ي واملؤسسي نالقانوار طاإل) ويشتمل هذا التحدي علىاإلسالمية 

 والتدريب(.اخلربة ، وجمال سالميةاملصارف اإلالشرعي، رسالة طار اإل، للمصارف

ىل إسالمية العاملة تقر املصارف اإلتف طار القانوني واملؤسسي:اإل -أ

تشريع خاص بها ينظم وضعها القانوني وعالقتها مع اجملتمع أو 

فعلى الرغم من التطور ، املؤسسات املالية احلكومية أو اخلاصة

 17احلاصل من خالل التعديالت اليت صدرت على وفق القانون رقم 

 لسنة 1حكام القانون رقم أوالقاضي بتعديل بعض  1111لسنة 

يوجد  سالمية، الالفصل الرابع اخلاص بالصريفة اإل ضافةإ، و1111

 سالمي يف ليبيا. قانون خاص ينظم العمل املصريف اإل

سالمية يف تأسيس املصارف اإل 1111لسنة  17خضع قانون ألقد 

، 77) حكام والضوابط والشروط املنصوص عليها يف املوادىل األإليبيا 

املصارف سيس أتاليت تنظم  ذاتها ، وهي املواد(11، 11، 72،11، 78، ،71

 الربوية التجارية.
ىل إسالمية يعين خضوعها لقانون الذي ينظم عمل املصارف اإلن غياب اإ

هداف غياب القانون، يعين عدم حتديد األن أكما ، نظام املصارف الربوية

سالمية، فمثال نص قانون املصارف واخلاصة للمصارف اإلالعامة 

هداف ، عند ذكره أل1112املعدل لسنة  (17) ة يف اليمن رقماإلسالمي

صحاب أاملصارف على االهتمام بصغار احلرفيني وصغار املستثمرين و

الالزم ملشروعاتهم.توفري التمويل يف والصناعات الصغرية ومعاونتهم عمال األ
(6)

 

عطى احلق للمصارف يف تأسيس أوكذلك فعل القانون اللبناني، حيث 

و قيد التأسيس.أواملساهمة يف مشاريع قائمة الشركات 
(7)

يضا أوينبغي ، 

هدافها ألكي حتدد يف التأسيسة والداخلية سالمية اإلاملصارف أنظمة مراجعة 

 هداف التنمية البشرية.أالسعي لتحقيق 

سالمي، فيعد ن عنوان املصارف هو اإلإحيث طار الشرعي: اإل -ب

ية يف املعامالت املالية، حكام الشرعمؤشر جناحها هو التزامها باأل

 مرسالمية يف ليبيا مازالت حديثة، األن جتربة املصارف اإلإوحيث 
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الذي يتطلب من اهليئات الشرعية واجملامع الفقهية التجاوب مع 

، وإقرار الصيغ اجلديدة واملستحدثة عمالواألللمال السريعة احلركة 

 للعمليات.
ا ّم، أعماهلاأللمصارف يف أمونة واملبد من اجياد املخارج الشرعية  كما وال

كد أمن حيث الرقابة اخلارجية ومتابعة التطبيقات والتدقيق عليها للت

سالمية يقوم القليل من البنوك اإل ّنإحكام الشرعية، فمن التزامها باأل

صدارها من قبل إبذلك رغم توفر املعايري اخلاصة بهذه القضايا واليت مت 

سالمية.مؤسسات املالية اإلاملراجعة للهيئة احملاسبة و
(8)

 

على ضرورة وجود هيئة شرعية  1111لسنة  17ولقد نص القانون 

مركزية لدى البنك املركزي اللييب،
(9)

يقل عددهم عن مخسة من  ال 

املختصني. ووجود هيئة رقابة شرعية لدى كل مصرف
(10)

ال يقل  

ارف وم الشريعة والقانون واملصعددها عن ثالثة من املختصني يف عل

 سالمية، وذوي اخلربة يف فقه املعامالت.اإل

طار وتأتي هذه الفقرة انسجاما مع اإل سالمية:رسالة املصارف اإل–ج

من متيز ووضوح رسالة  ذ البدإ، سالميةللمصارف اإلاملؤسسي والشرعي 

سالمية، من حيث كونها مصارف ال تهدف للربح فقط، بل املصارف اإل

صميم الشريعة نهوض به، منطلقة من ىل تنمية اجملتمع والإتسعى 

نظمة الداخلية للمصارف ن تتجسد الرسالة يف األأسالمية، وينبغي اإل

ومن خالل براجمها التمويلية اليت تبني الدور االجتماعي والتنموي هلذه 

 املصارف.

تعاني املصارف االسالمية يف ليبيا، من قلة  جمال اخلربة والتدريب:–د

نبغي على العاملني بها التسلح باملفاهيم الشرعية ذ يإالكادر املتخصص، 

، والثقافة الدينية اليت تواءم عملهم، فضال عن متطلبات اجلانب الفين

فحداثة التجربة واخنفاض الربامج التأهيلية والتدريبية سواء كانت 

م الكوادر العاملة ن معظأدائها، كما أتؤثر سلبا على  و غريها،أكادميية أ

، سالمية القت خربتها وتدريباتها يف كنف املصارف الربويةيف املصارف اإل

مر الذي يوجب ايالء هذا املوضوع اهتماما كبريا من خالل اشراك األ



  سامة عبد المجيد العانيأ.د أ             الليبي تحديات العمل المصرفي االسالمي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (123) 1122جوان  –(21)ع/مةية محكسداس ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

تدريبية مكثفة، من خالل التنسيق مع املصارف دورات يف العاملني 

كادميية أسالمية العريقة يف هذا اجملال، ومفاحتة اجلامعات لعمل برامج اإل

 سالمي.العمل املصريف اإلادر ترفد لتخريج كو

ن سالمية اليت مضت عقود مذه احلالة مؤشرة حتى يف الدول اإلوه

فرانك فوغل الربفسور أكد فقد ، سالميةالزمن على جتربتها املصرفية اإل

 العربية السعودية اململكة ّنأاألمريكية ستاذ احلقوق اجامعة هارفارد األو

القائمة واملشرفة على القطاع املصريف ينقصها التشريع من قبل اجلهات 

وأضاف فوغل أن املصرفية اإلسالمية حتتاج إىل ، املستمرالتطوير وكذلك 

املصرفية وهذا العملية الكوادر البشرية املدربة واملاهرة لرتتقي ب

املصرفية  وجدت الربامج األكادميية املناسبة، كما أّنما سيتوفر إذا 

والعقود.املعامالت يف الشفافية املطلقة ر حنو اإلسالمية جيب أن تتقدم أكث
(11)

 

البنية التحتية للمصارف الليبية: -ه
(12)

املصارف الليبية ال  إّن 

توجد به تقنية معلومات للمنظومات احلديثة املصرفية اإلسالمية، 

اإلصدار األخري املركزي اقتنى مصرف ليبيا  وهذا كان عائقًا كبريًا حيث

 Oracle، عشر(احلادي طلقته دبي اجليل أ) األعمال(للذكاء  لشركة )أوراك
Business Intelligence 11g )أكرب ثاني شركة برامج يف العامل( 

م، وجرى حتديث أجهزة االتصاالت 1111يف ديسمرب املصرفية للمنظومات 

للمنظومات الرئيسية للبنية التحتية للمصارف مع حتديث اخلوادم 

يث الشبكة الالسلكية اليت تستخدم لتشمل الصريفة اإلسالمية وحتد

م ونسبة إجناز استكمال 1111داخل املدن حيث انتهى العمل يف يناير 

الربط داخل الفروع يكون متزامنًا مع وضع خطة التنفيذ والتدريب 

والتطوير، وباشرت وزارة االتصال لوصل الفروع املصرفية داخل ليبيا 

ف ليبيا املركزي، يف إعداد بشبكة األلياف البصرية، وباشرت إدارة مصر

اخلدمات اليت يقدمها للجمهور منظومة خطط وبرامج ترمي إىل تطوير 

بالتوازي، مع توفري بيئة عمل أفضل للموظفني، مبا يف ذلك تزويد 

 .(ERP)املصرف بنظام إدارة موارد املؤسسات 
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على مستوى املبالغ املخصصة  اتتحدياملطلب الثاني: ال

)العالقة مع البنك املركزي، العالقة  التحدي على ويشتمل هذا للتمويل

 مع املدخرين، والعالقة مع املؤسسات الصغرية(.

 من العديد املركزي املصرف يستخدمالعالقة مع البنك املركزي: –أ

 األهداف حيقق مبا النقدية السياسة إلدارة املباشرة وغري املباشرة األدوات

 هذا ويف، واملصريف النقدي امالنظ سالمة ويضمن الكلية االقتصادية

 املطلوب اإللزامي النقدي باالحتياطي املركزي ليبيا مصرف حيتفظ اإلطار

 ويف أنه كما، باإلضافة زبائنها ودائع من كنسبة التجارية املصارف من

 من الزمنية الودائع يقبل الفائضة للسيولة استثمار أدوات دإجيا إطار

 ليبيا مصرفّد يع كما، املصارف هلذه دفعهاي فوائد مقابل املصارف هذه

 قروض منحها عيستطي حيث التجارية للمصارف األخري امللجأ املركزي

 النقدي االستقرار تهدد استثنائية ظروف أية مواجهة يف اعتيادية غري

.الدولة يف واملصريف
(13)

 

سالمية بالعمليات االستثمارية والتجارية مع السماح للمصارف اإل إّن

األعمال املصرفية، يقتضي إحداث تعديالت يف بعض وسائل وأدوات 

املؤسسات املصرفية على هذه املركزي الرقابة والتوجيه اليت ميارسها البنك 

حتى ال يفلت زمام الرقابة الواجبة املناسبة واملالية، واستعمال األدوات 

الدولة وخنص على وجه التحديد  ركزي باعتباره بنكمن قبل البنك امل

تي:اآل
(14) 

 

اهلدف الرئيسي من االحتياطي القانوني حتقيق  ( االحتياطي القانوني:1

القدرة لدى املصارف على تلبية السحب من قبل املودعني، فإذا كان ذلك 

 وكانت الودائع االستثمارية يف املصارف اإلسالمية ال ميكن إال أن تكون غري

واإلهمال، حاالت التعدي والتقصري إال يف اإلسالمي مضمونة على البنك 

، ويضارب الرتباط ذلك باحلالل واحلرام يف معامالت مضاربًاعتبار البنك اب

اخلشية أو اخلوف من عدم قدرة البنك على تلبية  فإّن، املصرف اإلسالمي

تب عليه أن من قبل املودعني تكون منعدمة متامًا، مما يرتالسحب طلبات 

أصبحت أموااًل مكتنزة  ، وإاّلينعدمإن مل االحتياطي القانوني ينخفض 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6&action=edit&redlink=1
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راكدة ال تدر مثة عائد، ومن ثم جيب عدم التسوية بني النوعني من البنوك 

ضافية ميكن توجيهها حنو إمما يوفر مبالغ ، يف نسب االحتياطي النقدي

 هداف التنمية البشرية.أالتمويل لتحقيق 

طات النقدية يف ليبيا على املصارف والفروع اليت تقدم تفرض السل

نسبة االحتياطي بومتويالت مصرفية إسالميه فيها، االحتفاظ خدمات 

على مجيع وعلى املصارف األخرى  ا تفرضهيتال نفسها، النقدي اإللزامي

"حيث يشري القرار رقم ، أنواع اخلصوم اإليداعية واحلسابات االستثمارية

بشأن توحيد نسبة االحتياطي النقدي اإللزامي على  1111لسنة  (78)

ليبيا  اإليداعية للمصارف التجارية وحيتفظ به لدى مصرف اخلصوم

عن مجيع اخلصوم اإليداعية لكل مصرف جتاري"،   %11املركزي بنسبة 

وتشمل الودائع حتت الطلب لدى مجيع املصارف العاملة، وكذلك الودائع 

حسابات استثمار حتتفظ بها  كونهاالنظر عن بغض  ،الزمنية واالدخارية

التقليدية.املصارف بها حتتفظ أجل ودائع أو اإلسالمية املصارف أو الفروع 
(15)

 

دارة املصرف اللييب املركزي إخول جملس  1111لسنة  17ن القانون أال إ

الالزمة لتحديد نسبة االحتياطي للمصارف والتعليمات بوضع القواعد 

تسن للباحث بعد االطالع على هذه التعليماتاالسالمية، ومل ي
(16)

 

املصارف اإلسالمية ال  املعلوم أّن من ( نسبة السيولة القانونية:2

دوات السيولة كالسندات واألذونات مبختلف أميكنها شرعًا التعامل يف 

لنسب السيولة على البنوك املركزية أنواعها ومن ثم فإن تعميم البنوك 

إلسالمية يضع األخرية من الناحية املصرفية التقليدية واملصارف ا

املوجودات تقتصر األموال إذ استخدام البحتة يف موقف غري عادل عند 

السائلة لدى املصارف اإلسالمية على النقدية واألرصدة النقدية واليت يف 

 عناصر املوجودات السائلة معظم الغالب ال تدر عائدًا، على حني أن 

لتقليدية تدر عائدًا باستثناء النقدية واألرصدة لدى البنوك التجارية ا

 لدى البنك املركزي. 

خدمات والفروع اليت تقدم املصارف النقدية يف ليبيا من السلطات تطلب 

 نفسها ومتويالت مصرفية إسالميه االحتفاظ بنسبه السيولة القانونية
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دارة وهو ما يشري إليه قرار جملس إ، اليت حتتفظ بها املصارف التقليدية

بتحديد نسبة السيولة  1118لسنة ( 78)مصرف ليبيا املركزي رقم 

من جمموع اخلصوم اإليداعية  %11املطلوب االحتفاظ بها مبا ال يقل عن 

وهو يف هذا ال مييز بني املصارف العاملة يف جمال تقديم ، لكل مصرف جتاري

.وغريها اخلدمات والتمويالت املصرفية اإلسالمية
(17)

  

دارة املصرف اللييب إذلك، فخول جملس  1111لسنة  17ن راعى قانو

لتحديد نسبة السيولة للمصارف الالزمة والتعليمات بوضع القواعد املركزي 

، ومل يتسن للباحث بعد االطالع على هذه التعليمات.سالميةاإل
(18) 

حترص السلطات النقدية على وضع حد  ( نسبة كفاية رأس املال:3

عليه نسبة رأس املال إىل إمجالي األصول، وهو ما  أدنى ملا جيب أن تكون

يطلق عليه نسبة كفاية رأس املال إىل إمجالي األصول، وذلك بهدف محاية 

واملستثمرين باجلهاز املصريف اجلماهري ومن ثم ثقة املودعني والدائنني حقوق 

 واستقراره.

سالمية رأس املال يف املصارف اإلكفاية نسبة أهمية وللوهلة األوىل تبدو 

ستثمار فيها غري مضمونة على البنك عتبار أن ودائع االاأيضًا حتى مع 

يف هذه احلاالت اليت يثبت فيها  يف حاالت التعدي والتقصري واإلهمال، إذ إاّل

يف املصارف  بالنسبة نفسهاالتقصري تبدو أهمية هذه النسبة وإن مل تكن 

 التجارية.

دارة املصرف إذلك، فخول جملس أهمية  1111لسنة  17قانون  يقنأوقد 

س أالالزمة لتحديد نسبة كفاية روالتعليمات بوضع القواعد املركزي اللييب 

سالمية، ومل يتسن للباحث بعد االطالع على هذه املال للمصارف اإل

التعليمات.
(19)

 

اليت يستخدمها الوسائل أحد االئتمان تعد سقوف  ( سقوف اإلئتمان:4

 ،االقتصاديوتوجيه النشاط املالية أدوات السياسة  كأداة مناملركزي البنك 

وهي أيضًا أحد وسائله يف الرقابة على االئتمان وتتالءم مع طبيعة نشاط 

وهو األمر الذي ، البنوك التجارية التقليدية القائم على االجتار بالقروض

نشاط املؤسسات املالية اإلسالمية اليت تضطلع وطبيعة خيتلف مع جوهر 
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مما جيعل من سياسة السقوف ، عمليات التوظيف واالستثمارأساسًا ب

ن إوال يتالءم مع طبيعة نشاطها و، عائقًا أساسيًا جلوهر نشاطهااالئتمانية 

، وحيتاج البنك املركزي يف ممارسة البنوك التجاريةاقتضته طبيعة نشاط 

ة اإلسالمية إىل مرونة كبريللمؤسسات املالية بالنسبة االئتمانية السقوف 

مما جيعل من تطبيق ، ومعدل أرباحها، حتى ال يتأثر حجم استثماراتها

هذه السياسة استثناء بضوابط وقيود وليس أصاًل أو قاعدة مطبقة 

 املالية اإلسالمية.واملؤسسات للبنوك املركزي بالنسبة بإطراد يف سياسة البنك 

 1117لسنة  (18)حدد قرار جملس إدارة مصرف ليبيا املركزي رقم 

للمصارف العاملة سقوفًا ملا متنحه من متويالت وقروض وتسهيالت 

من إمجالي رأس  %11ائتمانية نقدية وغري نقدية للحالة الواحدة بنسبة 

للمصرف، وهذا يؤكد ما يشار إليه  املال واالحتياطيات غري املخصصة

كون مصرف ليبيا املركزي حيدد للمصارف والفروع اليت تقدم خدمات 

صرفية إسالمية يف ليبيا نفس سقوف التمويالت والقروض ومتويالت م

املمنوحة احملددة للمصارف اليت ال تقدم خدمات ومتويالت مصرفية 

إسالمية.
(20)

، الزم البنك املركزي 1111لسنة  17القانون  ّنأواملالحظ  

 صدار تعليماته اخلاصة بالبنك االسالمي حول هذا املوضوع.إب

العالقة مع املدخرين:–ب
(21)

ويتمثل التحدي مع جمتمع املدخرين، يف  

ذات الدخل املتوسط الفئات أن أصحاب حساب فئات االدخار هم من 

البنوك التقليدية تعطي فوائد على هذه احلسابات  والصغري وقد ألفوا أّن

االستثمارية ألجل، باعتبار ضآلة هذه احلسابات وتعرضها للسحب بصفة 

در ما يعود على ما يدخرونه اآلن مستمرة، وهذا جيعلهم على علم بق

ومستقبال على وجه التحديد. وهذا النمط من العالقة ال ميكن أن يوجد 

يف البنوك االسالمية اليت حيكمها عقد املضاربة يف احلسابات االدخارية 

فصاحب احلساب االدخاري له نصيب وحصة من االرباح اليت سيتم 

أثر بأمور عديدة منها كفاءة إدارة حتقيقها يف نهاية املدة. وهذا يتعلق ويت

وبالتالي ، البنك والفرص املتاحة لالستثمار قصري األجل وقليل املخاطر

يعلم كم سيكون رصيده يف نهاية املدة. وهذا األسلوب يبدو مرحيا  هو ال
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ألصحاب احلسابات االدخارية ولكنه يتعارض مع أسس العمل املصريف 

دخرين، مسألة حتتاج اىل جهد كبري، االسالمي. وإعادة صياغة ثقافة امل

 خاصة مع وجود حماوالت إعالمية مضادة.

من املعلوم أهمية املشاريع  العالقة مع املؤسسات الصغرية:–ج

البشرية يف الصغرية يف معاجلة البطالة، وذلك بتنفيذ هدف التنمية 

ن عالقتها مع املصارف االسالمية، ومن أ اّل، إضمان دخل مالئم للفرد

سالمي، تعاني من بعض املشاكل، منها ل جتربة املصارف يف العامل اإلخال

 مشكلة الضمانات، ومشكلة التدقيق ومتابعة التسديد.

دول املغرب العربي يف السنوات االخرية اقتصاديات ولقد انصب اهتمام 

فضل الوسائل أعلى تشجيع ودعم املؤسسات الصغرية باعتبارها من 

تتسم به من خصائص جتعلها قادرة على دفع لإلنعاش االقتصادي، ملا 

برزها أن هذا القطاع يواجه مشاكل عدة لعل إالتنمية. ومع ذلك ف

مشكلة التمويل.
(22)

 

دول املغرب العربي لدور املؤسسات توليها همية الكبرية اليت ويف ظل األ

مام الصعوبات اليت يواجهها تطوير هذا القطاع، يطرح أالصغرية، و

على القروض املصرفية، مبا تعتمد ال متويلية بدائل سالمي اإلالعمل املصريف 

 يفتح آفاقا امام تطوير هذا القطاع احليوي.

سالمية مازالت تطلب الضمانات ذاتها من ن املصارف اإلأن املؤشر أال إ

قبال إصحاب املشاريع الصغرية اليت تطلبها من كبار املقرتضني، مما يعيق أ

 سالمية.املصارف اإلقروض فراد للحصول على األ

ومن املعوقات ازدياد املخاطر الناجتة عن رقابة املصرف على املشاريع 

ن، التدقيق: واليت متثلها ضعف الصغرية وتتمثل هذه الرقابة يف أمري

من كافة اجلوانب املشروع الصغري يف دراسة واملتمثلة جراءات التنظيمية اإل

راءات التنظيمية ناجتة عن وتقييم قدرتها على النجاح، وقد تكون االج

وقلة خربته يف تقييم مثل هذه املشروعات. املصرف ضعف الكادر الفين يف 

وتقديم املشورات عمال املشروعات أعلى سري طالع االا املتابعة فتتمثل يف ّمأ
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اليت تساعده يف توجيه نشاطه املعلومات للمشروع الصغري والنصائح وتوفري 

نجاح.حنو االجتاه الذي حيققه ال
(23)

 

 املستخدمةاملشتقات املالية على مستوى  اتتحدياملطلب الثالث: ال

ويشتمل هذا التحدي على )الريبة يف شرعية الصيغ املستخدمة، خماطر 

  صيغ التمويل املستخدمة، وتنويع استخدام صيغ التمويل(.

حداثة العمل املصريف  تعّد الريبة يف شرعية الصيغ املستخدمة:–أ

الي اليت تعودت عليه املصارف شكال التعامل املأفزة يف االسالمي، ق

سواق املالية يف العامل االسالمي ملا يربو على املائيت عام. فمثال، ليس واأل

هناك خالف على كون املراحبة من صيغ التمويل املشروعة، وهلا اجيابيات 

   شهرها جتاوزها لنمط التعامل بالفائدة.أعديدة، 

فرطة يف اعتماد هذا االسلوب التمويلي وما رافقه من ن املبالغة املأغري 

ت شديدة وما جنم عنه من آثار سلبية كانت موضع انتقاداالتطبيق سوء يف 

فقد وصل االستياء من التعامل ، سالميلتجربة العمل املصريف اإل

ىل احلد الذي )يفضل أال جيد إباملراحبة لدى بعض الباحثني املتخصصني، 

ضمن قائمة التمويل املشروعة، -عموما –البيع املؤجل  بيع املراحبة أو

ن االعتماد عليه من شأنه أن يفتح ذرائع الربا، وقد يؤدي التعود عليه أل

إىل ختريب حركة املصارف اإلسالمية من داخلها بتطبيقها نظاما موازيا 

لنظام اإلقران بالفائدة يف الواقع العملي(.
(24)

 

سالمية على التمويل باملراحبة سيسفر عن استمرار تركيز املصارف اإل إّن

بعض اآلثار السلبية على مستقبل العمل املصريف اإلسالمي، من 

أهمها:
(25)

 

وضع عقد املراحبة احلالي الذي يؤمن أرباحا سريعة مبخاطر أقل،  إّن -1

لتطوير عقود وصيغ وأدوات، اإلسالمية لن يفسح اجملال أمام املصارف 

الت املتوسطة والطويلة األجل، اليت يف التموياستخدامها ميكن 

 يتطلبها تطوير األنشطة اإلنتاجية يف اجملتمع.
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إن ما يثار من خالف فقهي حول مشروعية هذه الصيغة فضال عن  -1

املخالفات التطبيقية اليت ميارسها التنفيذيون، سيولد شكوكا لدى 

 مجهور املسلمني حول مصداقيتها مما يؤثر سلبا على تعاملهم معها.
تح اجملال ألعداء التجربة لنقدها من واقعها وأسسها اليت أعلنتها ف -1

حالل، وإمنا هي مؤسسات مالية تنموية مؤسسات كونها ليست جمرد 

على وفق الشريعة اإلسالمية أنشطتها اجتماعية تزاول –اقتصادية

 األمر الذي يؤدي إىل التشكيك يف قدراتها ودورها التنموي.
يكتنف صيغ التمويل  ستخدمة:خماطر صيغ التمويل امل–ب

سالمي والسيما املضاربة العديد من املخاطر والعقبات كونها تعتمد يف اإل

سالمية إمر الذي يستلزم تطبيقها بيئة ساسها على عنصر الثقة، األأ

ىل عزوف إدى أمما ، فضال عن صعوبة تطبيق بعض شروطها، خالصة

ها تشكل البدائل ّنأعلى الرغم من ، سالمية عن اعتمادهااملصارف اإل

االساسية لنظام العمل بالفائدة. ومن هذه املخاطر واملعوقات
(26)

: )عدم 

–عمالفالكثري من منشآت األ، صحاب املشاريع للتمويل باملشاركةأرغبة 

ال حتبذ مشاركة املصرف –ساليب التمويل بالفائدةأاليت اعتادت اعتماد 

عملها ومشاركته يف جزء سرار أسباب منها، عدها نوعا من التدخل يف أل

وغريها. وكذلك ، رباحها اليت كانت تستأثر بها كلها قبل هذا النظامأمن 

وتنشأ هذه ، خالقيةمشكلة املخاطر األصعوبة اختيار الشركاء و

شخاص وجماالت عملهم دم توفر املعلومات الكافية عن األاملشكلة من ع

نتشار اجلغرايف ويزيد من املشكلة حمدودية اال، ومعامالتهم السابقة

الذي ميكن يف اتساعه املساعدة يف هذا اجلانب(. اإلسالمية، للمصارف 

سالمية تعاني شأنها يف ذلك شأن ن املصارف اإلأىل إخرى أشارت دراسة أو

ن عملية تقييم املخاطر يف أال إاملصارف التقليدية من خماطر االئتمان 

ن ة التجارية، ذلك ألعليه يف الصريفسالمية أصعب مما هي الصريفة اإل

املصارف االسالمية تعتمد على الثقة بالزبون يف صيغ التمويل اخلاصة 

بها.
(27)

مة بعض القوانني لصيغ التمويل ءىل ذلك عدم مالإضف ، أ

تسمح باحتساب الفائدة بوصفها ، فمثال قوانني الضرائب، سالمياإل
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 حني ال يف، جزءا من التكاليف واجبة اخلصم عند حتديد وعاء الضريبة

ن أرباح املشاركات املعاملة نفسها. كما أيعامل نصيب املصرف من 

رباح الرأمساليةاأل
(28)

ن ذلك أال ، إغري خاضعة للضريبة يف معظم القوانني 

رباح احملتجزة للمصرف يف الشركة املنتهية بالتمليكال ينطبق على األ
(29)

 ،

صول أنها خمصصة لشراء ألرباح الرأمسالية معاملة األوىل معاملتها وكان األ

ن كان عامال ال ميلك أوتشجيعا للشريك الذي سيصبح منتجا بعد ، ثابتة

 الوسيلة املنتجة للدخل.

طر اليت جتابه التمويل بالصيغ دارة املشاركات من املخاإمشكلة  كما تعّد

داريا فنيا على إسالمية حيث يتطلب نظام العمل باملشاركات جهازا اإل

واخلربة الفنية الجياد الفرص االستثمارية املالئمة درجة من املهارة 

دارة هذه املشاركات إتنفيذ و، وواختيار الشريك املناسب، للمشاركات

يف وقت ليس مبقدور هذه املصارف الناشئة بناء مثل هذا ، شراف عليهااإلو

 اجلهاز.  

 ىلإ ،حباث والدراساتتشري خمتلف األ تنويع استخدام صيغ التمويل:–ج

سالمية العاملة، لصيغ التمويل ضعف يف استخدام املصارف اإل وجود

مر الذي حيتم ملراحبة يف غالبية تعامالتها، األواقتصارها على صيغة ا

ضرورة االستفادة من جتربة املصارف االسالمية يف العامل االسالمي، 

بالشكل الذي يتم فيه  ليبيةودراستها بشكل ميكن تطبيقها يف السوق ال

   سلبيات، وتعظيم االجيابيات.جتاوز ال

تربز ضرورة االستفادة من املشتقات املالية يف النظام املالي اإلسالمي يف 

أنها تقدم أدوات فعالة إلدارة املخاطر العامة، كما ميكن االستفادة من 

ويف التكامل مع املنظومة املالية املعامالت التوفري الكبري يف تكاليف 

، ومن فرص اإلسالميةاألموال استثمار فرص الدولية، واالستفادة من 

املشتقات املالية اإلسالمية ولكن تطوير ، يف سوق رأس املالالتمويل املتاحة 

:تيةالشروط اآلن تتوافر فيه أجيب سالمية اإلاملالية اهلندسة من خالل 
(30)

 

 .جيب أن تكون املشتقات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية 

 .نافع للمشتقات املالية التقليديةجيب أن حتقق الفوائد وامل 
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 جيب أن تكون قابلة للتداول يف أسواق املال الدولية. 
 : آفاق تطوير العمل املصريفنيالثا حثاملب

البد من التأكيد على أن املصارف االسالمية ليست مؤسسات خريية، بل 

مالية عليها التزامات مالية جتاه املودعني واملستثمرين مؤسسات هي 

سالمي يضع على تلك املؤسسات إلان التسمية بارتاق ّنأ اّلإ ،وغريهم

برزها هو واجبها يف أتبعات وواجبات متيزها عن البنوك التقليدية، لعل 

 التنمية بشكل عام ومنها البشرية.

ن املصارف التقليدية العاملية الكبرية باتت تلتزم مبا إخرى فأمن جهة 

ن املسؤولية أباملعروف ومن -عاتها، جتاه جمتمباملسؤولية االجتماعية يسمى 

، مما حيتم على املصارف -البشريةالتنمية  حد جوانبأاالجتماعية هي 

 وىل تفعيل دورها جتاه جمتمعاتها يف التنمية البشرية.أاالسالمية من باب 

خرى واستثمار جتربة األسالمية االستفادة من جتارب املصارف اإل ّنأ اّلإ

سالمية الليبية، باالرتقاء بدور املصارف اإلكفيل  تقارب النصف قرن،

خطاء والسلبيات اليت وقعت فيها تلك املصارف اوز األوذلك من خالل جت

سالمية اإلالنهوض باملصارف  ّن، إيضاأهلا التجارب الناجحة واالستفادة من 

 تي:ها تتمثل باآلّنأمورا عدة، يعتقد الباحث أتتطلب 

 النهوض بربامج التمويللية واملطلب األول: إنشاء السوق املا

أدى غياب السوق املالي اإلسالمي الكفء إىل ما يلي
(31)

 

املصارف اإلسالمية : حيث تعاني ومناسبةعدم وجود أدوات مالية كافية  -1

من عدم امتالكها أدوات مالية تتمتع مبا تتمتع به األدوات املالية 

قاقات موارد املتداولة يف األسواق املالية من قدرة على حتويل استح

األموال القصرية األجل إىل استثمارات ومتويل أطول أجاًل، مع 

االحتفاظ بإمكانية تسييل هذه االستثمارات وقت احلاجة، مع حتقيق 

كما أن املصارف اإلسالمية يف الوقت ، من األرباح والضمانمعقول قدر 

نفسه ال متتلك أدوات متكنها من استقطاب موارد أموال ذات آجال 

يلة كشهادات اإليداع لكي تتمكن من استثمارها يف استثمارات طو

ال  -كاملضاربة-كما أن الصيغ االستثمارية التمويلية ، طويلة اآلجل
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بنسب ضئيلة ويف جماالت حمدودة يف الوقت احلاضر  ميكن استخدامها إاّل

..كما حدث مع عدد من .املضاربنينظرًا الحتمال التالعب من بعض 

 مية.املصارف اإلسال
عدم تنوع املؤسسات املالية اإلسالمية: ويرجع ذلك إىل عدم وجود  -2

التجارية وشركات املصارف سوق مالي كفء، فاألسواق تقتصر على 

، مثل شركات التأمني )التكافل( هي شبه غري متوفرةاالستثمار و

تسمح ال املؤسسات اإلسالمية والشركات املالية القابضة. وهذه 

لعمليات متويل استثمارات املصارف املناسبة املالية األدوات باستصدار 

فال توجد مثاًل مصارف إسالمية .اإلسالمية، فضاًل على تداوهلا..

متخصصة يف اجملاالت املتخصصة كاملصارف الزراعية والصناعية. 

كما أنه ال توجد بصفة عامة شركات مالية إقليمية موزعة وفقًا 

وىل مهمة إصدار وإدارة ألوراق اإلسالمية تتاملصارف ألماكن وجود 

املالية، فضاًل عن قيامها باالكتتاب على بعض ما تصدره املصارف 

، والقيام بشراء استثمار وغريهامن أوراق مالية من أسهم وشهادات 

يف التخلي عنها من األفراد أو املؤسسات يرغب ممن األوراق مثل هذه 

 التجارية واملالية واملالكة هلا.

سالمية على التوسع يف نشاطها التمويلي، البد هلا ملصارف اإللكي تقبل او

قبال على االيداع فيها وزيادة استثماراتها ابتداء، وهذا اإلمن زيادة 

يتطلب ضرورة احلصول على ثقة املودعني كي يقبلوا مبدخراتهم يف هذه 

سالمية إاملصارف، وامليزة اليت متتلكها هذه املصارف هو وجودها يف بيئة 

 قبال عليها.فز املودعني لإلحت

القيام بها، هو جعل سالمية اإلاملصارف  اخلطوة التالية اليت ينبغي على

نظمتها أن تضع هذا اهلدف يف أهدف متويل التنمية من اهتماماتها، و

ساسية، مما يعزز ثقة اجلمهور بها ويثبت دورها التنموي يف الداخلية واأل

 البلد.

سالمية يف التنمية، هو للمصارف اإلالتمويلي ور مر اآلخر الذي يعزز الداأل

متثل  التنوع يف استخدام صيغ التمويل املشروعة، اليت ذكرها البحث.  وال
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للمصارف نهاية املطاف، بل ينبغي على اهليئات بالضرورة هذه الصيغ 

العلمية الشرعية وبالتعاون مع الباحثني من خالل الندوات واملؤمترات 

 .متطلبات العصرتليب مشروعة ائل متويل حديثة البتكار وسالسعي 

سالمي، فعلى ملتنوعة اجيابيات صيغ التمويل اإلثبتت البحوث والدراسات اأ

كثر أنها من أمستوى صيغة التمويل باملشاركة املتناقصة بالتمليك وجد 

الصيغ كفاءة وفاعلية لتمويل املشروعات الصغرية، حيث يتمكن 

واقع واحلياة والتالؤم املستمر مع ال املصرف مبوجبها من التكيف

زمات والظروف الطارئة.والتطور ومواجهة األ
(32)

ن هذه الصيغة أكما  

املشروعات الصغرية السيما لتمويل مالئمة لطبيعة كثر الصيغ أمن ّد تع

الشباب وخرجيي اجلامعات ومشروعات املشروعات احلرفية واملهنية 

ومشروعات املرأة،
(33)

لك يف معاجلة البطالة وضمان دخل خيفى دور ذ وال 

و أجارة، ه ينطبق على صيغ التمويل باإلمالئم للفرد. واحلال ذات

ن مع الدور االستصناع، أو السلم. وتتالءم صيغة القرض احلس

سالمية، وميكن استخدام هذه الصيغة لتحقيق االجتماعي للمصارف اإل

عينة من مقدار ن حيدد املصرف نسبة مأخمتلف اهداف التنمية، وينبغي 

 .خططها العملياتيةاحلسنة، توضع يف للقروض متنح االيداعات 

مناسبة جراءات والضمانات اليت يراها وللمصرف احلق اختاذ كافة اإل

. سالمية ودورها االجتماعيالشريعة اإلمع يتالئم ، مبا العقودلضمان تسديد 

تثمارات سللمصارف ولعمليات التمويل واالوالسالمة فلتحقيق األمان 

هي )السالمة الشرعية، السالمة والسالمة مان األعناصر مجلة من هناك 

الفنية، السالمة التجارية، السالمة التنظيمية واالدارية، السالمة 

املالية، السالمة االقتصادية واالجتماعية، والسالمة القانونية(.
(34)

 

بشكل سالمية تعاني املصارف اإل التأهيل والتدريباملطلب الثاني: 

لذلك فقد أصدر جممع  عام من شحة الكادر املتخصص العامل فيها،

الفقه اإلسالمي الدولي املنعقد يف دورة مؤمتره الثامن يف )بروناي دار 

هـ )املوافق الفرتة 1111السالم( يف األسبوع األول من شهر اهلل احملرم سنة 

ك م(؛ توصيته بضرورة: )اهتمام البنو1221 يونيو 11حتى  11من 
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اإلسالمية بتأهيل القيادات والعاملني فيها باخلربات الوظيفية الواعية 

لطبيعة العمل املصريف اإلسالمي، وتوفري الربامج التدريبية املناسبة 

بالتعاون مع املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب وسائر اجلهات املعنية 

 بالتدريب املصريف اإلسالمي(.

سالمية الليبية، لذا ينبغي صارف اإلحلاحا يف املإشد أوتكون احلالة 

والتنسيق مع خالل الدورات ، من الكادر املناسبهيل أالالزمة لتختصيص املبالغ 

سالمية الرائدة، كذلك ضرورة التنسيق مع اجلامعات املصارف اإل

دراج متطلبات املصارف كمقررات إجل أوالكليات ذات العالقة من 

و تطوير أا موظفني مستقبال، و تدريبية للطلبة ليكونوأتدريسية 

 الكادر العامل.

مت املباشرة يف خطة التدريب املعدة من ه ىل أّنإوتشري البيانات املتوفرة 

مصرف ليبيا املركزي للموظفني بإقامة دورات داخل املصرف مكثفة 

وفد حلضور دورة تدريبية يف معهد  يفادوخارجها، ومن بينهم مت إ

ني اإلسالمي، وذلك ضمن جمموعات موزعة التدريب التابع للبنك األرد

العامة للبنك، وكذلك برامج تدريبية لتطوير اإلدارة على فروع ودوائر 

اللغة اإلجنليزية ومهارات استخدام احلاسوب. ومت وضع نظام حوافز 

لتقييم األداء متت جتربته مبدئيًا على عينة من موظفي املصرف. وقام 

ع شركة استشارية متخصصة مبجال بالتعاون مالتدريب فريق برنامج 

باملصرف الرئيسية اإلدارية عناصر الصفوف املوارد البشرية بتقييم كافة 

مما نتج عنة الدفع مبجموعة عناصر وطنية شابة للصفوف اإلدارية 

وتأهيلها وتدريبها للعمل يف قطاع الكوادر البشرية العاملة وإعداد .األولي

 من أهم القطاعات سسات التعليم العالي مؤ وتعّداإلسالمي العمل املصريف 

املرشحة للقيام بهذا الدور.
(35) 
خرى ينبغي على املصارف تعزيز دور هيئة أهذا من جهة، من جهة 

عماهلا أىل مقرراتها كي تضمن مشروعية إالرقابة الشرعية، واالمتثال 

ن تراقب وتراجع الدور أاملصرفية، كما ينبغي على اهليئة الشرعية 

 عي للمصارف باستمرار.االجتما
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والسيما االختصاصات ، سالميةاملصارف اإليف االختصاصات ن تتنوع أكما ينبغي 

ريع الفنية املتمكنة من تقويم دراسات اجلدوى اليت تقدمها املشا

متخصصة يف متابعة التسديد، كي  الصغرية، فضال عن وجود كوادر

 متضي املصارف قدما يف مثل هذه الربامج.

ويتمثل تطوير هذا  وتهيئة املكان التثقيف والرتويجثالث: املطلب ال

عالمية تنتهجها املصارف إاجلانب يف ضرورة وجود اسرتاتيجية 

ن املصارف أمام املدخرين واملستثمرين بأسالمية لكشف احلقيقة اإل

ليه االقتصاد العاملي من إفضل مما آل سالمية تعد اخليار والبديل األاإل

جملتمع برسالة ن يشعر اأساس هذه االسرتاتيجية أية، وجراء البنوك الربو

التنموية، وذلك لن متويلها وخططها ، ومشروعية صيغ سالميةاإلاملصارف 

يف كل مناطق الرتكز سالمية اإلعن طريق انتشار املصارف  اّلإيتأتى 

حنو مشاريع تنموية يلمسون وتوجهها الناس مدخرات السكاني، حبيث جتذب 

 نتائجها.

و مسموعة، أمرئية و أمقروءة ، عالماإلخمتلف وسائل استخدام د من والب

 سالمية. ورقية لصاحل الرتويج للمصارف اإل وأالكرتونية 

 يتساءل ما كثريا معروف هو كماتهيئة املكان )خصوصية املكان(: 

 أن كاًل دام ما التقليدي واملصرف اإلسالمي املصرف بني الفرق عن العمالء

 باملؤسسات أجريت اليت الدراسات وأكدت معظم واحد، انمك يف تقع منها

 باملكان العميل اهتمام على إسالمية ومصرفية مالية خدمات تقدم اليت

 له مثاًل املعمار يف اإلسالمي الطابع ّنإ حيث اخلدمات، هذه به يقدم الذي

 كون إىل فباإلضافة اإلسالمية، املالية اخلدمة قبول على كبري نفسي أثر

 له املكان أّن إاّل إليها مستند شرعية قاعدة من منبثقة املالية ةاخلدم

 اإلسالمية، واملصرفية املالية للخدمة العميل تقبل مدى يف أثر أيضًا

 اخلدمات بعض تقديم خيص فيما املتواضعة الليبية للتجربة وبالنظر

 مصرف هتماما مدى حول التساؤل مت املراحبة، ومنها اإلسالمية املالية

 اخلدمة به تقدم الذي املكان بتهيئة الوطين التجاري واملصرف مهوريةاجل
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 هذه به تتمتع اليت املكان واخلصوصية اإلسالمية واملصرفية املالية

 مستقل مكان وجود عدم عن باملصرفني نواملسئول أجاب فقد اخلدمات،

 جاري اجلمهورية مبصرف ّنأ اّلإ اخلدمات هذه لتقديم احلاضر الوقت يف

 واملصرفية املالية اخلدمات تقدم سوف مستقلة فروع فتح على عملال

 منه تقدم الذي املكان بتهيئة الليبية املصارف اهتمام عدم أن ،اإلسالمية

 نفسية انعكاسات املتعاملني لدى يولد سوف اإلسالمية املصرفية اخلدمة

 قد مما ،اإلسالمية الشريعة وفق خدمات تقديم يف جديتها مدى على سلبية

.التجربة فشل إىل بذلك الليبية املصارف تهتم مل إذ مستقباًل يؤثر
(36)

    

 اخلامتة

وقد اقدت ، سالمية يف ليبياورقة حداثة عهد جتربة الصريفة اإلأظهرت ال

 على دعم التوجه حنو الصريفة احلكومة متاشيا مع رغبة اجملتمع اللييب

لسنة  17انون رقم التعديالت اليت صدرت على القسالمية من خالل اإل

، 1111 لسنة 1حكام القانون رقم أوالقاضي بتعديل بعض  1111

ن هناك أ. وتبني ضافة الفصل الرابع اخلاص بالصريفة االسالميةإو

طلبات كثرية من املستثمرين على ولوج هذا القطاع وتأسيس مصارف 

 سالمية.إ

وص سالمية بشكل عام، ويف ليبيا على وجه اخلصتواجه الصريفة اإل

 عدد من التحديات تتمثل يف:

ويشتمل هذا ، سالميةعلى املستوى الداخلي للمصارف اإل حتدي-والأ

طار الشرعي، ار القانوي واملؤسسي للمصارف، اإلطاإل) التحدي على

 رسالة املصارف االسالمية، وجمال اخلربة والتدريب(.

ويشتمل هذا ، حتدي على مستوى املبالغ املخصصة للتمويل-ثانيا

، العالقة مع املدخرين، والعالقة مع البنك املركزيمع العالقة ) لتحدي علىا

 املؤسسات الصغرية(.
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ويشتمل هذا ، حتدي على مستوى املشتقات املالية املستخدمة-ثالثا

، خماطر صيغ التمويل الصيغ املستخدمةالتحدي على )الريبة يف شرعية 

  املستخدمة، وتنويع استخدام صيغ التمويل(.

النهوض بالعمل املصريف يتطلب جهدا حثيثا يرتافق معه تعديل  ّنإ

جيب أن يكون هناك و جمموع املنظومة املالية والنقدية على مستوى البلد،

ومطبقة شريعتنا اإلسالمية تشريع وأنظمة واضحة مستمدة من 

بطريقة تكفل سالمة اإلجراءات احملاسبية وفق املبادئ املتعارف عليها 

 ، وذلك من خالل:البنوكهذه  حماسبيًا داخل

ن تضع هذا اهلدف يف أجعل هدف متويل التنمية من اهتماماتها، و -1

ساسية، مما يعزز ثقة اجلمهور بها ويثبت دورها نظمتها الداخلية واألأ

 التنموي يف البلد.

 .التنوع يف استخدام صيغ التمويل املشروعة -1
نك االسالمي للتنمية اإلسالمية كالباملؤسسات املالية تعزيز العالقة مع  -1

من خالل الدخول يف شراكات  وهيئة املراجعة واحملاسبة اإلسالمية

 عداد.واإلالتدريب يف جمال والتجارب السابقة فادة من اخلربة لإل
مالكات عداد إلالدراسية الالزمة لزام اجلامعات الليبية بتهيئة املواد إ -1

عة والقانون سالمية، ضمن جمال الشريمؤهلة يف جمال املصارف اإل

 واالقتصاد.
أهمية الصريفة جل بث الوعي بأ طالق محلة وطنية شاملة منإ -1

 سالمية، ودفع الشبهات عنها. اإل
 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 
(1

(www.islamicbankingmagazine.org/index.php?option=com 

جراءات اليت تنظم العالقة بني مساعيل ابراهيم الطراد، سامل رحومة احلوتي، التشريعات واإل( إ2)

ردن وليبيا، املؤمتر الدولي الثاني دراسة مقارنة بني األ-سالمية واملصرف املركزياملصارف اإل

كادميية الدراسات العليا أدارية ومية، املركز العاملي للمهن املالية واإلحول اخلدمات املالية االسال

 12، ص1111 بريلأ 18-11ليبيا، 
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، متاح 2، الشرحية1111محد عجاج، التجربة الليبية يف االصالح التنظيمي، عرض تقدميي، أمجال  (3)

  على شبكة االنرتنيت

http://idbgbf.org/assets/2012/5/2/pdf/78f71df4-0527-4d17-83dc-
07be0127555b.pdf 

 .11املصدر نفسه، شرحية (4)

 .11املصدر نفسه، شرحية  (5)
 املعدل لسنة 17ن املصارف االسالمية، رقم أ(، القانون اليمين بش1(، الفصل)1)د(، املادة) الفقرة (6)

1112. 

 .لبنانسالمية يف نشاء املصارف اإلإحول  11/1/1111يف  111(، قانون 1) املادة (7)

11مام التحديات املعاصرة، ص أسالمية البنوك اإل عمر زهري حافظ، (8)  

http://iefpedia.com/arab/?p=16681  

 1111لسنة  17/ الفصل الرابع، القانون 7املادة املائة مكررة (9)

 1املصدر نفسه، املادة املائة مكررة  (10)

(11(http://www.islamicbankingmagazine.org/index.php?option 

، أسباب تأخر نشأة املصارف اإلسالمية يف ليبيا، حبث عيكينعيمة إمساعيل الدحممد صربي هارون و (12)

 االلكرتونية منشور يف جملة االقتصاد االسالمي العاملية

 بني العالقة تنظم اليت واإلجراءات التشريعات، احلوتي رحومة ساملو الطراد إبراهيم إمساعيل (13)

ورقة مقدمة ملؤمتر ، وليبيا األردن بني مقارنه دراسة، املركزي واملصرف اإلسالمية املصارف

 اخلدمات املالية اإلسالمية الثاني
يف متويل املشروعات  دور املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية ،عبد احلميد حممود البعلي (14)

 .الصغرية واملتوسطة، )إمكانية ابتكار األساليب واألدوات والعلميات اجلديدة يف التمويل(

 http://Sharae.gov.kw/topics/current/index.php? 
براهيم الطراد، سامل رحومة احلوتي، التشريعات واالجراءات اليت تنظم العالقة بني إمساعيل إ (15)

دراسة مقارنة بني االردن وليبيا، مصدر سبق ذكره، -املصارف االسالمية واملصرف املركزي

 12-18ص

  1111لسنة  17القانون(/ ثانيا/ الفصل الرابع من 1املادة املائة املكررة ) (16)
 12إمساعيل إبراهيم الطراد، مصدر سبق ذكره، ص (17)

  1111لسنة  17(/ ثانيا/ الفصل الرابع من القانون1املادة املائة املكررة ) (18)
  1111لسنة  17(/ ثانيا/ الفصل الرابع من القانون1املادة املائة املكررة ) (19)
جراءات اليت تنظم العالقة بني احلوتي، التشريعات واإل براهيم الطراد، سامل رحومةإمساعيل إ (20)

ردن وليبيا، مصدر سبق ذكره، دراسة مقارنة بني األ-سالمية واملصرف املركزياملصارف اإل

 11ص

 .8مام التحديات املعاصرة، مصدر سبق ذكره، صأسالمية البنوك اإلعمر زهري حافظ،  (21)
رفية اإلسالمية يف دول املغرب العربي، الواقع رحيم حسني وزنكري ميلود، الصناعة املص (22)

والتحديات وسبل التطوير، حبث مقدم إىل أعمال املؤمتر الدولي العلمي التاسع )الوضع االقتصادي 

 11، جامعة الزرقاء، األردن، ص1111نيسان 11-11العربي وخيارات املستقبل( 

http://iefpedia.com/arab/?p=16681
http://www.islamicbankingmagazine.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=23909
http://www.islamicbankingmagazine.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=23909
http://giem.kantakji.com/writer/details/ID/222
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هم مصادر وعات الصغرية، دراسة ألسالمي للمشرحممد عبد احلميد حممد فرحان، التمويل اإل (23)

 .81،81ردن، صكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، األالتمويل، رسالة ماجستري، األ

 ،1282محد سراج، النظام املصريف االسالمي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، أحممد  (24)

 .117-111ص
ية االداء االقتصادي للمصارف االسالمية، دراسة الدليمي، خالد شاحوذ، تقويم كفاءة وفاعل (25)

كلية االدارة واالقتصاد،  حتليلية مقارنة لعينة من املصارف االسالمية العربية، اطروحة دكتوراه،

 .171، ص1111اجلامعة املستنمصرية، بغداد، 
 .118-111ص، املصدر نفسه (26)
 1111مم املتحدة، نيويورك، سكوا، األثارها يف منطقة االآاالسكوا، االجتاهات االقتصادية و( 27)

 كثر من مثن شراءه.أرباح النامجة عن بيع املوجود الرأمسالي بهي األ (28)
سالمية، الشركة املنتهية بالتمليك وتطبيقاتها يف املصارف اإل صالح سعيد عبد اهلل املرزوقي، (29)

 .111ردن، صرسالة ماجستري، كلية الشريعة، جامعة الريموك، األ

قندوز عبد الكريم ومداني أمحد، األزمة املالية واسرتاتيجيـات تطوير املنتجات املالية اإلسالمية،  (30)

النموذج املصريف  امللتقى الدولي الثاني: "األزمة املالية الراهنة والبدائل املالية واملصرفية"،

 11املركز اجلامعي خبميس مليانـة )عني الدفلـة(، ص اإلسالمي منوذجًا
ورقة مقدمة »بتصرف عن: ، حتديات وإشكاالت، املصارف اإلسالمية، مود عبد احلفيظ املغبوبحم (31)

 .1111نيسان –ليبيا-ملؤمتر اخلدمات املالية اإلسالمية الثاني

 .11-12ص ،حممود ارشيد (32)
التمويل االسالمي للمشروعات الصغرية، مصدر سبق ذكره، ص حممد عبد احلميد حممد فرحان،  (33)

87. 
سالمي، االساس الفكري للبنوك االسالمية وصيغ املشاركات والبيوع يف التمويل اإل الغريب ناصر (34)

سالمي، احتاد املصارف صول وخماطر التمويل يف العمل املصريف التقليدي واإلدارة األإضمن كتاب: 

 .18، ص1111العربية، بريوت، لبنان، 
، أسباب تأخر نشأة املصارف اإلسالمية يف ليبيا، حبث نعيمة إمساعيل الدعيكيحممد صربي هارون و( 35)

 .االلكرتونية منشور يف جملة االقتصاد االسالمي العاملية

 األدوات العملية إلدخال وتطبيق اخلدمات املالية واملصرفية اإلسالمية ،األمني خليفة الطويل (36)

ورقة مقدمة ملؤمتر الليبية،  املصارف جتربة عن عملية ، دراسةوفق لقواعد الشريعة اإلسالمية

 .اخلدمات املالية اإلسالمية الثاني
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