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                                                                                                                                          المخلص

ة الحالية إلى تحديد   مويلية تالواقع في اإلجراءات الومعرفة سبب القصور  ،واقع تمويل المشروعات الصغيرة في ليبياتهدف الدراس
غيرة  روعات الص مال إفريقيابالمتبعة في تمويل المش رف ش رعية التي يتم على  . وذلك من خاللمص وابط الش س والض بيان األس

كيل أساسها تمويل المشروعات ا المي، وتش غيرة من منظور إس ومعرفة  مهام وقدرات وإمكانيات ودور هيئة الرقابة الشرعية،لص
يغ التمويل ال غيرةمالئمة لتمويل ص روعات الص ارك حوالي ( .المش مال إفريقي 4) موظف في 400وش رف ش ا، كوحدة فروع لمص

ة تبانة تحليل االنحدار واختبار(ت). للتحليل في هذه الدراس ور في  .ويتم جمع البيانات من خالل اس وأظهرت النتائج وجود قص
رف التمويلية  رف التمويلية ميأنه ال وإجراءات المص ة المص ياس المية الخوجد في س الميعايير إس روع اإلس  .تيار العميل أو المش

المي ينظم العمليات ا رف بحاجة لدليل تمويلي إس اليبوالمص رف ويحدد أس المي،  لتمويلية في المص لعاملين مرجع لكالتمويل اإلس
  .ز سمعة المصرفيوصالحياتهم في المصرف، وكيفية االستخدام األمثل لألموال وتعز

                               

 
 
 

ABSTRACT 
This study aims to identify the reality of Micro-finance projects in Libya and to evaluate the reason of
failure in financing procedures used for funding the small projects associated with North Africa Bank.
Besides, the study discusses the establishment, functions, and capabilities of Sharia Supervisory Board.
The number of participants was (400) employees from various branches of the bank. A questionnaire was 
used for data collection. The results showed deficiency in financing procedures for small projects in Libya,
along with the absence of Islamic standards in the general financing policy of the bank that helps investors
selecting the right project in line with the Islamic principles in finance. It is concluded that the bank needs
financing standards to be applied by the supervisory board inside the bank, while the bank depends on
‘Murabaha’ only. Therefore, the study recommends to use a general finance guideline that organizes the
financing procedures; the bank should also define the means for the adopted Islamic finance in order to
help employees applying these procedures appropriately, enhancing therefore the reputation of the bank.
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. المقدمة1    
 

. تمهيد1.1  
  

)Tata Sameer& ,دخل. لل الشخصية أو المشاريع الصغيرة كمصدرالمشاريع الصغيرة تعتبر بمثابة العمود الفقري لالقتصاد الوطني، فمعظم األفراد في الدول النامية يعتمدون بشكل كبير على الوظيفة      
مية االقتصادية التن ب دورها المحوري فيفإن قضية المشروعات الصغيرة تتمتع بأهمية كبرى لدى صناع القرار االقتصادي في الدول المتقدمة والنامية ومنها ليبيا على حد سواء بسب ،لهذه األسباب ). 2009

وآلية اإلقراض  ،تأسيس مشروعات صغيرةعلى ت وتحفيزهم بالمشروعات الصغيرة، حيت أصدرت العديد من القرارات التي نصت علي تشجيع الشباب نحو االعتماد على الذا ليبيا اعتنتفقد  .واالجتماعية
ظل توافر  فيو .ثم فان هذا النظام لم يعد صالحا ومنم هشاشة النظام المالي التقليدي، 2008الية في عام لقد أظهرت األزمة المو .ريقة وحيدة لتمويل هذه المشروعاتالفائدة كطبالمصارف الليبية كانت تتم في 

م بآليات وصيغ زضرورة دعم القطاع المصرفي لهذه المشروعات وذلك بتيسير حصولها على التمويل الال األمر المناخ التشريعي وتهيئة الظروف المناسبة للنهوض بالمشروعات الصغيرة في ليبيا، يتطلب
هدت ليبيا تحوالت ملحوظة وإصالحات  .التمويل اإلسالمي ادية عديدةإفقد ش ريعات لتكون متطابقة معامت بمراجعة أنها ق أهمها ،قتص المية، وكذلك مختلف القوانين والتش ع امتق أحكام الشريعة اإلس  بوض

                                                                                .                                                                                                                            خارطة طريق لتأسيس مصارف إسالمية
 

تها لتوظيف العمال، ووجود حوافز االستراتيجية على المدى القصير، مثل سهولة عملية االستيراد والتصدير وسياس تساند المشروعات الصغيرة لتطوير بيئة تشريعية وقانونية كي إلىليبيا بحاجة  ولكن       
ً م)، 2008 ،إليه دراسة (المغربيهذا ما توصلت . ولخاص، والفصل في إدارة  المحاسبةتعاقد بين القطاع العام واستثمارية كالضمان وحقوق الملكية، وتعزيز عالقة إ أن غالبية هذه المشروعات تؤكد على  علما

وان غالبية القوانين والتشريعات المنظمة للمشروعات  ،بالمشروعات الصغيرة وانين الخاصةكما يوجد تدني وقصور من الجهات المسؤولة عن تنظيم وتفعيل الق. منظمة للعاملين بهذه المشروعاتضعف القوانين ال
األجهزة المعنية  افرها بسبب تعددتو نها غالبا ما تكون قديمة في حالوهناك قصور في البيانات والمعلومات المنشورة عن هذه المؤسسات أل. جعة على إقامة المشروعات وتوسعهاالصغيرة متغيرة وغير مش

            .                                                                                                                  م)2009 دراسة (زغيل، إليه توصلتهذا ما وكذلك عدم وجود نظم للمعلومات خاصة بهذا القطاع، و ،بها
 

من إصدار معايير تختص بتمويل المشروعات وإصدار دليل للمصرف حتي يكون مرجع للعاملين في ، لم تتمكن اإلسالمية ئمين باللجنة االستشارية بالصيرفةورغم كل الجهود المبذولة من المسؤولين والقا 
والهدف من وضع دليل هو تحديد إطار عام ومبدأ لإلجراءات التي يعتمد عليها المصرف ليكفل أفضل عائد مالي له، والحماية من القصور  .ومرجع لتمويل المشروعات الصغيرة المصرف والتي تحدد صالحياتهم

العهد بالعمل  حديثةعتبر ت. والبيئة الليبية شريعة اإلسالميةفي االلتزام بأحكام ومبادئ الت لتحقيق هدف مصرف شمال إفريقيا مصرف ليبيا المركزي وضع ضوابط وسياسات وإجراءا يتعين علىو، والمخاطر التمويلية
، قبل العمل ةدراسة استطالعية وليست تقويمي)، وهي 2008، طارق الطيرةدراسة (عدا  ليبيافي اإلسالمي للمشروعات الصغيرة  التمويلدراسات حسب علم الباحثة التي تناولت  دال توج، لذلك المصرفي اإلسالمي

حيث تناولت  ،واألدب الذي تناول موضوع الدراسةالدراسة الحالية هي محاولة للتقليل من الفجوة البحثية في الدراسات لذلك  ئمة للمشروعات الصغيرة في ليبيا.لتي تناولت صيغ التمويل المالواالمصرفي اإلسالمي 
، وتنوع صيغ شرعيةال األسسوالتي تعتمد على  اإلسالميةالرقابة لدى المصارف  ةتقييم أنظمإضافة إلى  ،اإلسالميةمعايير ومؤشرات مالية تتفق مع أحكام الشريعة  باستخدامالدراسات تقييم المشروعات االقتصادية 

(كانت البداية  رفي اإلسالميالعهد بالعمل المص حديثةعن البيئة الليبية والتي تعتبر  كبيراً  فااختال، تختلف أجنبيةفي بيئات  أجريتدراسات هذه الدراسات بين بيئات عربية و . كما توزعتالتمويل اإلسالمي للمشروعات
ولت موضوع البحث أن التي تنا األدبيات ومراجعةولكن ما يمكن مالحظته من خالل عرض . لبحوث في قطاعات ومجاالت مختلفةطبقت هذه الدراسات وا) و2009 في ليبيا عام اإلسالميةالمالية  باألدواتللتعامل 

مكتبي المنهج الوصفي المسحي أو المنهج ال تإليها فيما سبق أنها جميعها قد استخدم اإلشارةكما يالحظ على الدراسات السابقة والتي تم  .ما عن الدراسة الحالية إلى حد هذه الدراسات تناولت الموضوع من زوايا مختلفة
 اختبارخالل  من ةتطبيقي، حيث أنها قامت بإجراء دراسة دراسة تعتبر رائدة في هذا المجال، فإن هذه الباحثة، وحسب علم الغير أن. تشابه جزئياً مع الدراسة الحالية، وهي تالسابقة واألدبياتمن خالل مراجعة المراجع 

                                                .الدراسات السابقة ، وهذا لم يتحقق فيفي مصرف شمال إفريقيا) الصغيرة لمشروعاتلمويلية اإلجراءات الت(قصور ة و تأثيرها على المتغير التابع العالقة بين مجموعة من المتغيرات المستقل
                                                                                                                     

ها يرة في البالد ودورقطاع المشروعات الصغ ألهميةإليها قد تجاهلت البيئة الليبية (وذلك لحداثة العهد بالعمل المصرفي اإلسالمي) ونظراً  اإلشارة، فإن جميع الدراسات السابقة التي سبق حسب علم الباحثةو    
هذه الفجوة البحثية من خالل إثراء  التقليل من . وحاولت بالتالي الباحثةالشريعة اإلسالمية  أحكاموما تعانيه من مشاكل وصعوبات من أجل الحصول على التمويل المتوافق مع  المهم في الدفع بعجلة التنمية

ها ستضيف إضافة على كما أن .رهاالتي سبق ذك لألسبابنتائج الدراسات السابقة  نع نتائج هذه الدراسة فإنه من المرجح أن تختلف ،من هنا .للبيئة الليبيةأدبيات هذا الموضوع بدراسة تكون أكثر شموالً 
                     .                                                     صرف شمال إفريقياغيرة من خالل موذلك بتقديم مقترح لإلجراءات التمويلية التي تدعم عملية التمويل اإلسالمي للمشروعات الصالدراسات السابقة 

                                                                    
مشكلة الدراسة. 1.2  

 
المصرفية وفق الشريعة اإلسالمية ليكون أول مصرف تجاري ليبي يعلن نّيته لتحويل كامل فروعه ونشاطاته للعمل فريقيا سبّاقاً للتفاعل بالتحول إلى مصرف إسالمي ونحو الخدمات إكان مصرف شمال 

أسس تقديم ضوابط و وقد تم وضع .سم "مصرف شمال إفريقيا اإلسالمي"إاري تقليدي إلى مصرف إسالمي تحت وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية، بخطة متكاملة وحسب آلية االنتقال والتحّول من مصرف تج
 حالة التمويل اإلسالمي على وبعد االطالع .ة طرابلس وأخر بمدينة بنغازيتأسيس فرعين إسالميين تابعين للمصرف، فرًعا بمدين األعمال والمنتجات المصرفية المتوافقة وأحكام الشريعة اإلسالمية، وتم

التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة وهو ما يمثل مشكلة تواجه أصحاب  شمال إفريقيا في منح مصرف مساهمة تم مالحظة انخفاض، الصغيرةمؤشرات التمويل للمشاريع  بمصرف شمال إفريقيا، ودراسة
م أن مؤشرات التمويل اإلسالمي 2015ير مقدم في العام وقد أظهر تقر .لطلبات المتزايدة من قبل العمالءالمشاريع الصغيرة وذلك حسب التقرير المالي للمصرف الذي أكد وجود عقبات أمام المصرف لتلبية ا

مليون دينار  29,66التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة الممنوح ألصحاب المشروعات الصغيرة كان ضئيًالً وال يتناسب وحجم التوقعات والطلبات المقدمة للمصرف إلى حد ما، حيث بلغ إجمالي قيمة 
) %64)، مقابل ( %10,6( نار ليبي وهي قيمة التمويل التقليدي للمشروعات الصغيرة، حيث شكل التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة إلى إجمالي ودائع المصرف نسبةمليون دي 464,276مقابل ليبي، 

ي يتبعها وترى الباحثة أن اإلجراءات التمويلية الت .هذه المؤشرات انخفاض إلى ب في ذلكويعود السب ،وتؤكد هذه األرقام وجود عجز واضح في التمويل لتلك المشاريع من التمويل التقليدي إلى إجمالي الودائع.
ات يوجود قصور في إجراءات المصرف، حيث أن اإلجراءات التمويلية تتمثل في مجموعة القوانين وسياسات تنظم العمل همما يؤكد، يالمصرف تمثل أحد المشاكل الرئيسية والعقبات أمام التمويل اإلسالم

ً تحدد أساليب تتبَع هذه اإلجراءاتنها أكما و .التمويلية في المصرف ن تلك اإلجراءات توضح كيفية االستخدام األمثل لألموال وتعزز أكما  .للعاملين وصالحياتهم في المصرف ، باإلضافة إلى كونها مرجعا
والتقرير الصادر من مصرف  .مالئمة، مما يؤكد على وجود مشكلةفإن ذلك يدل على وجود إجراءات تمويلية غير واضحة وغير ، م الضئيل للتمويل لهذه المشروعاتسمعة المصرف، وعندما يالحظ الحج

وهو يعزز كذلك  .لمصرف شمال إفريقيام،  2015لعام ) في ا%75ودائع الذي بلغ (لل) مقابل التمويل التقليدي %25لودائع يشكل قيمة (لشمال إفريقيا يبين أن التمويل اإلسالمي ليبيا المركزي عن مصرف 
وقد أظهرت العديد من الدراسات في هذا المجال وتحديدًا في ما يتعلق بتنظيم منح تمويل المشروعات الصغيرة وجود ارتباط لهذا  .لية اإلسالمية المتبعة في المصرفوجود قصور في إجراءات المصرف التموي
ي اإلجراءات عليها فاتها ومسؤوليتها وآليات الرقابة على أدائها ودورها في دعم اإلجراءات التمويلية، وعلى الضوابط والمعايير من منظور إسالمي والمنصوص القصور بحقيقة هيئة الرقابة الشرعية وسلط

رير إدارة الصيرفة وحسب تق .وللتنمية االقتصادية واالجتماعيةعات الصغيرة التمويلية المتبعة في المصرف، وسبب اعتماد المصرف على أسلوب المرابحة فقط، وعدم تنوع أساليب التمويل المالئمة للمشرو
 ،ومن خالل ما تقدم. ويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة، وهو ما يعزز وجود قصور في إجراءات منح التم%95عتمد على صيغ المرابحة بنسبة تقارب الـ ين المصرف إف ،اإلسالمية بمصرف شمال إفريقيا

شكلة من وتحاول الدراسة حل هذه الم .لتمويل تلك المشاريعدراسة تركز على مشكلة القصور الحالي في اإلجراءات التمويلية المتبعة في تمويل المشروعات الصغيرة والتي تمثل أحد أهم العوائق ن هذه الإف
ذلك تركز الدراسة على أسباب ضعف التمويل اإلسالمي الذي يمنحه مصرف شمال إفريقيا لتمويل ل .للمشروعات الصغيرة خالل وضع مقترح لتطوير إجراءات مصرف شمال إفريقيا عند منح تمويل

 سالمية المتبعة في التمويل اإلسالمي بالمصرف.المشروعات الصغيرة في ليبيا بسبب القصور الحالي في اإلجراءات التمويلية والحاجة لتقديم اقتراح إطار لتطوير اإلجراءات التمويلية اإل
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