
 

 
 

 يف ليبيا اإلسالمية يف جناح املشروعات الصغرى واملتوسطةاملصارف  أثر متويل
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 يف ليبيا اإلسالمية يف جناح املشروعات الصغرى واملتوسطةاملصارف  أثر متويل
صرف الوحدة )دراسة اقتصادية على فروع الصريفة اإلسالمية ابإلدارة العليا ابملصرف التجاري الوطين، وم

 وبنغازي( مبدينيت، البيضاءالرئيسيني، 
 : صخ  لامل

الصغرية  الليبية هتدف هذه الدراسة إىل حماولة تقدمي أفضل الطرق االستثمارية ابملصارف اإلسالمية يف املشاريع          
التنمية االقتصادية عالية  مشاريع اليت ميكن استخدامها يف متويلأهم األدوات املالية اإلسالمية، ، عن طريق دراسة واملتوسطة

لناتج احمللي اإلمجايل يف ليبيا، ومن أجل معاجلة مشكلة البطالة بني مستوى ااجلودة، ما حيقق رفع مستوى دخل املواطن، ورفع 
رتفاع األسعار، اللييب، ما سبب ا الشرائية للدينار ابجملتمع ة، واملتمثلة يف اخنفاض القو الشباب الليبيني، ومعاجلة مشكلة التضخم

ما ، حّت  اآلنليبيا خالل السنني املاضية و  نظرًا لتعثر خطط التنمية االقتصادية يف ؛س السلعونقص السيولة ابملصارف، وتكد  
ما أضعف القدرة على حتقيق تنمية اقتصادية متطورة، وحتقيق اقتصاد قوي، له القدرة على و جعلها تعصف ابالقتصاد اللييب، 

تبني أمهية وجناحات دور تطبيق أساليب متويل املصارف اإلسالمية يف دعم ب، ومن جانب آخر هذا من جانة األزمات جماهب
اليت هلا دور فاعل يف توفري املوارد املالية احمللية الضرورية؛ ويل املشاريع الصغرى واملتوسطة، على متفيه تركز ي ذ، الاالقتصاد الوطين

يف جمتمع هذه الدراسة، من  وهو ما حناول عرضهعه، وتدعيم االستقرار االقتصادي القوي، لزايدة معدل النمو االقتصادي مبشاري
( 55اإلدارة العليا ابملصرف التجاري الوطين الرئيس مبدينة البيضاء، والبالغ عددهم)خالل العاملني بقسم الصريفة اإلسالمية 

(موظفاً 49اإلدارة العليا مبصرف الوحدة يف مدينة بنغازي، وكان عددهم)موظفًا وموظفة، وكذا العاملني بقسم الصريفة اإلسالمية 
 }24{(1970( موظفاً وموظفة، وعينة الدراسة حددت حبسب جدول)مورقن104وموظفة، حيث كان إمجايل جمتمع الدراسة)

يب، واملتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري،  ، بقياس الوزن النسحلل رموز العينة ( مبحواثً، ومت االعتماد يف حتليل البياانت75بعدد)
كما مت التحليل بقياس عالقة االرتباط، لقياس أثر التمويل املصريف اإلسالمي على املتغريين يف تنفيذ املشاريع الصغرى واملتوسطة،  

صلت الدراسة إىل: وتو ( Spss20)كما استخدم قياس )ليكرت اخلماسي( لتفسري فقرات االستبيان، والتحليل بربانمج اإلحصاء
لتزام املصارف الليبية ابلقواعد، والضوابط املصرفية ابلتمويل املصريف اإلسالمي، ورفع مستوى اإلنفاق على متويل املشاريع ضرورة ا

يل، ملعاجلة مشكلة التضخم والبطالة، وزايدة مستوى الناتج احمللي اإلمجاالصغرى واملتوسطة، من أجل دعم االقتصاد احمللي اللييب؛ 
  االحتكار. ء على البطالة، و للقضا

 .(التمويل اإلسالمي، القواعد والضوابط املصرفية اإلسالمية، املشاريع الصغرية واملتوسطة) :الكلمات املفتاحية
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Abstract 
The Effect of financing Islamic banks in the success of small and medium enterprises in 

Libya 

(An economic study on the branches of Islamic banking in the upper management of the 

National Commercial Bank, and the Al Wahda unit bank, in the cities of Al-Bayda and 

Benghazi) 

 

         This study aims to present the best investment methods in Islamic banks in the Libyan 

small and medium enterprises, by studying the most important Islamic financial tools, which 

can be used in financing high-quality economic development projects, in order to achieve 

raising the level of citizen's income, and raising the level of (GDP) in Libya And in order to 

address the problem of unemployment among young Libyans, and to address the problem of 

inflation, represented by the low purchasing power in the Libyan society, to cause the high 

prices, the lack of liquidity in the banks, and the accumulation of goods, because the 

economic development plans in Libya have faltered during the past years and now, and made 

them plague the Libyan economy that weakened the ability to achieve advanced economic 

development and achieve a strong economy that has the ability to face crises on the one hand, 

and on the other hand the importance and successes of the role of applying Islamic banking 

financing methods in supporting the national economy, which focus on financing economic 

development projects, which have An active role in providing the necessary local financial 

resources; To increase the rate of economic growth in its projects, and to support the strong 

economic stability, which we are trying to present in this study, through the employees of the 

Islamic banking department in the Supreme Administration Office of the main National 

Commercial Bank in Al-Bayda city, who are (55) employees and employees, as well as the 

employees of the Islamic banking department .The senior management at Al-Wahda Bank in 

the city of Benghazi, and their number was (49) male and female employees, as the total 

study population was (104) male and female employees, and the study sample was 

determined according to (Morgan 1970) table with (75) respondents, and the data analysis 

was used to solve the sample codes. By measuring the relative weight, the arithmetic mean, 

and the standard deviation, as well as the analysis by measuring the correlation relationship, 

to measure the impact of Islamic banking finance on the variables in the implementation of 

small and medium enterprises, also the (five-point Likert) measure was used to interpret the 

paragraphs of the questionnaire, and the analysis by the Statistics Program (Spss20). The 

study concluded: The need for Libyan banks to adhere to the rules and banking controls with 

Islamic banking finance, and to raise the level of spending on financing small and medium 

enterprises, in order to support the Libyan local economy; To address the problem of inflation 

and unemployment, and increase the level of GDP, to eliminate unemployment, or monopoly. 

 

Key words: Islamic finance, Islamic banking rules and regulations, small and medium 

enterprises. 

 
 
 



 

 
 

 الفصل األول: اإلطار العام للدراسة
 . مقدمة الدراسة:1.1
اليت تعاين أزمات يف حتقيق التنمية أساسيا يف بناء اقتصادايت الدول إن عملية التمويل ابملصارف اإلسالمية تلعب دوراً هاماً      

ة والقدرة اي، ما حيقق الكففَ َعاالً  اً م أمنوذجقد   الذي حتكمه قدرات اجلودة وقوة التنافس، لكوهنا تقتصادية يف هذا العصر املتطور، اال
أفراد اجملتمع، وزايدة نسبة األرابح، سواء كانوا  خاء بني كل  اإلتكافل و خالل المن  ،عالية اجلودة، والتنمية يف التعاون االجتماعي

؛ لزايدة معدالت النمو يف الدخل طةالصغرية واملتوس التنمويةشجيع املشاريع مودعني أو مستثمرين أو عاملني يف املصرف، أو بت
ف الكامل يالقومي احلقيقي، وحتد من البطالة اجملتمعية وفقا لتأكيد تطبيق جناح املعايري الصحية، والتعليمية واالجتماعية، والتوظ

خم، أو انكماش لشرائح اجملتمع املتنوعة، وتوفري رؤوس األموال الالزمة لتحقيق التنمية االقتصادية، دون التسبب يف حدوث تض
وألن متويل املصارف اإلسالمية  عاجل الفجوة املعيقة لتحقيق التنمية االقتصادية يف ليبيا، حمل الدراسة،تكذا على املدى البعيد، و 

الدول النامية يف معظم مهمة على مستوى العامل املتقدم و  للمشاريع الصغرى واملتوسطة ذو بعد تنموي هادف، وقضية اقتصادية
لعامل، من خالل التطبيق الناجح ملعايري الصريفة اإلسالمية يف تنفيذ هذه املشروعات ابلشكل املطلوب، لكون هذا النوع بلدان ا

 وأصبح مهمًا على مستوى النظام التمويل اإلسالمي، أحد أسرع القطاعات منوًا يف الصناعة املالية العاملية يف بعض البلدان،من 
كنها من منافسة املسسسات املصرفية واالستثمارية يري اإلسالمية، لتساهم يف دفع عجلة ميما األخرى، يف العديد من البلدان املايل 

اليت حتدث تغيري جذري يف مي للمشاريع الصغرى واملتوسطة، التنمية االقتصادية إىل جانب ما حيققه التمويل املصريف اإلسال
االجتماعية، مبا يصب يف مصلحة املواطن، ما يقضي على مسببات هيكل نشاطات اجملتمع على كافة مستوايته االقتصادية و 

ويف هذه الدراسة يسعى الباحثان إىل التخلف ويعد هذا التغري القاسم املشرتك بني كافة التجارب الناجحة للتنمية االقتصادية، 
وعلى جناحها كظاهرة اقتصادية متميزة، التعرف على أمهية دور التمويل املصريف اإلسالمي يف ليبيا للمشاريع الصغرى واملتوسطة، 

من خالل دراسة العوامل اليت تقف وراءها من آاثر إجيابية يف جمتمعاهتا، وعملية متويل هذا النوع من مشاريع التنمية عالية اجلودة، 
اقتصاد الدولة من مرحلة  متثل عجلة دوران االقتصاد، وعموده الفقري ابلدول املتطلعة للتطور، والرقي والتقدم، ومتثل حالة انتقال

ملا هلا من أمهية كربى يف ة واملتوسطة الناجحة ابجملتمع، التخلف إىل مرحلة الرقي واالزدهار، مما يدفع بتشجيع قيام املشاريع الصغري 
عديدة يف دعم هذه املشاريع االقتصادية، كما متثل الدعم الرئيس القتصادايت الدولة الليبية؛ من خالل مسامهتها يف حل مشاكل 

اجملتمع، مثل البطالة، وحتقيق زايدة الدخل احلقيقي للفرد، والناتج احمللي؛ لتحقيق الرفاه اجملتمعي، وتطوير اهليكل االقتصادي 
 اللييب. 
 . مشكلة الدراسة:2.1
الء أسعار السلع ين تكدس البضائع املشرتاة، نتيجة تواجه املنظمات اإلنتاجية الليبية يف الوقت الراهن مرحلة ركود م      

ظروف  ضغوط وحتدايت كبرية، تفرضها عليهض االقتصاد اللييب لعر   يالصغرية واملتوسطة التنموية، ما الداخلة يف تنفيذ املشاريع 
 االحتكار، والتضخم نتيجة اخنفاض القوى الشرائية للعملة، مما سبب يف ارتفاع األسعار يف وقت تسعىالتحول من العمل يف ظل 

 ،على قيام تلك املشروعاتسلباً العاملية واحمللية املتنافسة، ما يسثر  لناتج القومي يف ظل الظروف  وا دخلالالدول إىل زايدة كل   فيه
بيئة العمل، ملعاجلة الفوارق الكبرية بني على استمرارها وبقائها؛ لذلك ينبغي على االقتصاد اللييب مواكبة التغريات اليت حدثت يف و 



 

 
 

الصغرية واملتوسطة يف التنموية الذي كان سببًا يف معاانة معظم املشروعات تقليدية، دية على القروض ابملصارف الالفوائد التقلي
ليبيا، وهو ما سبب العديد من املشكالت العملية يف كثري من األحيان، ما يدفع ابلبحث عن بدائل للمعاجلة، وتقدمي صيغ أفضل 

اليت من بينها مشكلة البطالة يف اجملتمع،  ،لتنمية املشاريع الصغرى واملتوسطة، حلل املشاكل املصريف اإلسالمي يف ليبيا من التمويل
معاجلة بيان وما يسعى له الباحثان يف هذه الدراسة هو  الدخل احمللي للنتاج القومي،اخنفاض ومستوى الدخل املتدين للفرد، و 

 :سطة من خالل السسال الرئيس اآليتاملصارف اإلسالمية ملشكلة متويل املشاريع الصغرى واملتو 
 ما أثر متويل املصارف اإلسالمية يف دعم متويل املشاريع الصغرى، واملتوسطة؟

 :ميكن صيايتها على النحو اآليتومن السسال الرئيس تتفرع تساؤالت 
 ( ما هي أساليب التمويل املصريف يف املصارف اإلسالمية؟1
 ة يف جناح التنمية االقتصادية يف ليبيا؟( ما أثر املشاريع الصغرية واملتوسط2

 . أمهية الدراسة:3.1
هو نتيجة التمويل املصريف يف خمتلف اقتصادايت دول العامل  الذي-واملتوسطةيذ املشروعات الصغرى ( يكمن النجاح يف تنف1

 للمواطنني. توفري فرص العمل بني الشباب، ورفع مستوى الدخل الفردي يف-االقتصاديلتساهم يف حتقيق النمو 
كل مراحل اإلنشاء، أو ليذ املشروعات الصغرية واملتوسطة املتمثل يف تنفظام متويل املصارف اإلسالمية إثبات مالئمة ن (2

 النشاط، أو التنوع.
، الل معامالهتاحاًل بدياًل ومناسباً، من خبوصفها  صبحت هلا أمهية كبرية، ومتزايدة( أساليب متويل املصريف اإلسالمية، أ3

 .ما تقدمه املصارف التقليدية يف مواجهة آاثر األزمات املالية العاملية وتعامالهتا مقابل
  . أهداف الدراسة:4.1
 :تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية    

مية االقتصادية ( التعرف على أمهية متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد اللييب، وبيان خصائصها وأمهيتها يف التن1
 واالجتماعية.

، يف جتنب نتائج األزمة املالية العاملية، وأمهية التمويل لتنفيذ خمتلف النشاطات دور املصارف اإلسالمية اإلجيايب ( إثبات أثر2
 االقتصادية يف االقتصاد اللييب.

 . فرضيات الدراسة:5.1
على جناح تنفيذ .(، 05) عند مستوى، يل املصريف اإلسالمييوجد أثر ذو داللة إحصائية للتمو  ال(: H0( الفرضية البديلة)1

 املشروعات الصغرى واملتوسطة يف ليبيا.
على جناح تنفيذ .(، 05) عند مستوى، يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتمويل املصريف اإلسالمي (:1H( الفرضية البديلة)2

 املشروعات الصغرى واملتوسطة يف ليبيا.
 
 



 

 
 

  ر موضوع الدراسة:. أسباب اختيا6.1
هناك دافعان األول: قيام املصارف اإلسالمية يف وسط مصارف تقليدية، ما حتم احلاجة إىل دراسة احلالة املالية، والتوصل      

 إىل نتائج حتقق فوائد عملية اقتصادية، واجتماعية، والثاين: توضيح أسس عمل املصارف اإلسالمية، وقواعد أعماهلا التمويلية.
 منهجية الدراسة:. 7.1
هبدف الدراسة، ابالعتماد على املراجع والدورايت العربية  استخدم الباحثان املنهج الوصفي لتحليل البياانت املرتبطة       

واألجنبية، والدراسات ذات الصلة ابملوضوع لتغطية اجلانب النظري من البحث، والتحليل االقتصادي النظري يف مناقشة وحتليل 
املنهج املقارن يف دراسة  اختلفة للدراسة للتوصل إىل بيان جزئني، جزء نظري واآلخر تطبيقي، كما استخدماجلوانب امل

ايري الصغرية واملتوسطة يف العديد من بلدان العامل مقارنة ابملعالتنموية ستثمار للمشروعات ختالفات اجلوهرية بني معايري االاال
والنسب املالية، مث استخدم الباحثان منهج املسح  ،ابالعتماد على النماذج القياسية ،ةة التشغيلييالليبية، وذلك لتقييم الكفا

ابلعينة، من خالل إجراء دراسة تطبيقية على عينة لالستثمار من أقسام الصريفة اإلسالمية بدواوين املصرفني بقسمي الصريفة 
 ف الوحدة الرئيس، مبدينة بنغازي.اإلسالمية؛ ابملصرف التجاري الوطين الرئيس مبدينة البيضاء، ومصر 

 . حدود الدراسة:8.1
احلدود اإلدارية ملبىن مقر اإلدارة العليا، ابملصرف التجاري الوطين الرئيس مبدينة البيضاء، وكذا مبىن اإلدارة  هياإلطار املكاين: 

 العليا مبصرف الوحدة مبدينة بنغازي.
 م.2020: بدأت هذه الدراسة سنة اإلطار الزماين

 .اإلسالمية ابملصرفني حمل الدراسةالعاملون أبقسام الصريفة إلطار البشر : ا
 املصطلحات:. 9.1
هو منشأة مالية تتاجر ابلنقود، وهلا يرض رئيسي، هو العمل كوسيط بني رؤوس األموال اليت تسعى للبحث عن ( املصرف: 1

 وس األموال.جماالت االستثمار، وبني جماالت االستثمار اليت تسعى للبحث عن رؤ 
 األوراق وخصم القروض وتقدمي للودائع قبوهلا من املصرفية األعمال )متارس( تزاول اليت املصارف هي: ( املصرف التجار 2

 املشاريع يف املشاركة مثل: مصرفية يري أخرى أعماال البنوك هذه متارس وقد املستندية، االعتمادات وفتح حتصيلها أو التجارية
 .والسندات األسهم وشراء وبيع االقتصادية

هي بنوك جتين عائداهتا من الشركات واحلكومات عن طريق التعامل يف األوراق املالية وطرحها يف  االستثمارية: ( املصارف3
 هدفها ا هي بنوكالسوق الرأمسايل سواء كانت أسهم أو سندات، والبنوك االستثمارية عادة ال تقبل ودائع من العمالء، إمن  

 .قدمي اخلدمات االستثمارية للشركات واألشخاص ذوي اخلربة املالية العاليةاألساسي ت
عرفها )الكفراوي(: "املسسسات املالية اليت تقوم ابملعامالت املالية واملصرفية، ويريها من املعامالت املالية  ( املصارف اإلسالمية:4

 تتعامل ابلراب أخذا وعطاء، وذلك هبدف احملافظة على القيم والتجارية وأعمال االستثمار وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، فال
واألخالق اإلسالمية وتطهري النشاط املصريف من الفساد وحتقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي لتحقيق التنمية 

 [[8االقتصادية."



 

 
 

 ( التمويل املصريف:5
د االسرتابح من مالكها إىل شخص آخر يديرها، ويتصرف فيها لقاء تقدمي ثروة عينية أو نقدية، بقص و: "ه[[10عرفلتمويل: اأ(         

ي العجز املايل وحيث إن وظيفة التمويل تعد األهم ابملسسسات املالية، إذ تقدم لذو  ".عائد تبيحه األحكام القانونية ابلدولة
 احتياجات متويلية.  ا تقد مه هلا منمب والتنمية االقتصادية الشاملة. ، وتزيد يف حركة النشاط االقتصاديمقتهائقروضاً تفك ض

 يكون على أشكال نوعية مثل التمويل الداخلي للتنمية االقتصادية، وله جانبان: ب( التمويل:         
 ميثل الوجه احلقيقي الذي يعين ابملوارد احلقيقية وختصيصها أليراض التنمية.  األول:         
يعىن به مصادر املوارد النقدية اليت يتم مبوجبها توفري املوارد احلقيقية للتنمية، وابلطبع فإن املوارد احلقيقية ميثل الوجه النقدي، و  الثاين:         

تتمثل يف سلع االستهالك، وسلع االستثمار، وفيما يتعلق ابلتمويل األجنيب فإنه يتوقف على انسياب رؤوس األموال اخلاصة، 
  وض املنظمات الدولية."وعلى املعامالت الثنائية احلكومية وقر 

متويل املشروعات االستثمارية، وتغطية مستلزمات املعيشة االستهالكية، وهي عملية بيع سلعة عملية هي  :ج( املراحبة اإلسالمية
 متويل.  مسواء حتتاج إىل معدات لزايدة اإلنتاج، أ ه،مبا قامت به )ابملثل( مع هامش ربح معلوم متفق علي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 الفصل الثاين: اإلطار النظر 
 . مقدمة:1.2
هتدف إىل تيسري ت داول األم وال، واستثمارها يف ظل املبادئ  مثمرة، تعد املصارف اإلسالمية مسسسات اقتصادية      

تمع، ها حنو خدمة اجملالتعامل ابلفائدة، أخذًا أو عطاًء، حيث توجه كل جهود هاواملقتضيات اإلسالمية، وما مييزها استبعاد
تحقيق التكافل االجتماعي، وتعد املصارف اإلسالمية م ن املصارف متعددة األيراض، إذ تعمل على تقدمي خدمات يف  بابلتزامها 

كافة اجملاالت، كوهنا تدور يف دائرة احلالل يف موارد امليزانية هبذه املصارف من رأس املال، وكذا الودائع اجلارية، ومع التفويض 
ا االستخدام فيشمل العديد من اجملاالت من بينها التمويل ابالستثمار يف جوانب املضاربة وامل شاركة واملراحب ة ابالستثمار، أم

 .واملتاجرة، وإن كان هناك من قروض فهي حسنة تقدم بال فوائد
 :ماهية البنوك اإلسالمية. 2.2

ستثمارية، فهي تعد ظاهرة أو األدوات اال ،بة للعمالءمتيزها عن ابقي املصارف سواء ابلنس ،إن البنوك اإلسالمية ذات خصوصية
وبني مسسساهتا املالية وجود بشكل  من كربايت الظواهر يف املسسسات املالية يف عصران احلايل، فقلما توجد اليوم دولة يف العامل إالا 

  [22] .اإلسالميةأو آبخر للبنوك 
 تعريف البنوك اإلسالمية ونشأهتا.. 3.2
إن و ، فقد جاء يف كتاابت كثرية تعاريف اإلسالمي اب صعوبة كبرية يف التوصل إىل تعريف حمدد للبنكت  ديد من الك  وجد الع     

عرفت اتفاقية إنشاء فقد ، [9]أهنا جاءت معرفة لألعمال اليت تقوم هبا هذه املسسسات إالا  ،يف قصدها مل تكن ختتلف كثرياً 
يقصد ابلبنوك اإلسالمية يف هذا النظام، »فقرة األوىل من املادة اخلامسة البنوك اإلسالمية ب  : االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية يف ال

تلك البنوك أو املسسسات اليت ينص قانون إنشائها ونظامها األساسي صراحة على االلتزام مببادئ الشريعة، وعلى عدم التعامل 
مي يف "اقتصادايت النقود والصريفة والتجارة الدولية" ل "عبد النعيم جاء تعريف للبنك اإلسال كما  .[23]«ابلفائدة أخذا وعطاء

مسسسة مصرفية هدفها جتميع األموال واملدخرات من كل من ال يريب يف التعامل ابلراب »حممد مبارك وحممود يونس" على أنه: 
اخلدمات املصرفية املتنوعة للعمالء مبا يتفق  )الفائدة( مث العمل على توظيفها يف جماالت النشاط االقتصادي املختلفة وكذلك توفري

.أما الدكتور أمحد النجار فقد عرفها [6]مع الشريعة اإلسالمية وحيقق دعم أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجملتمع
جتسد األسس كيان ووعاء، ميتزج فيه فكر استثماري اقتصادي سليم، ومال يبحث عن ربح حالل، لتخرج منه قنوات »أبهنا: 

اجلوهرية لالقتصاد اإلسالمي، وتنقل مبادئه من النظرية إىل التطبيق، ومن التصور إىل الواقع احملسوس، فهو جيذب رأس املال الذي 
 .[1]ميكن أن يكون عاطال ليخرج أصحابه من التعامل به مع بيواتت جيدون يف صدورهم حرجا من التعامل معها

نه ال بد من االعرتاف أبن  حركة البنوك اإلسالمية متثل إ البنوك اإلسالمية يعد مفهوما خاطئا، إالا  إن  حصر االقتصاد اإلسالمي يف
 :ثالثة هي ةأسباب رئيسأهم وأكرب إجنازات االقتصاد اإلسالمي ويرجع ذلك إىل 

 واملتحكم يف مساراته وتوجهاته. البنوك يف حد  ذاهتا عصب النشاط االقتصادي عاملياً  أن  -أوال
: أن البنوك اإلسالمية تكاد تكون النموذج الوحيد من بني مناذج االقتصاد اإلسالمي الذي وجد طريقة للتطبيق والذي متتع اثنيا

 بدرجة من االعرتاف مكنته من الوجود واالستمرار.



 

 
 

إذا ما مت  لحة اليت قد تتحققومسشرا للمص ،لالقتصاد احمللي يداً مف : استطاعت البنوك اإلسالمية بفضل هللا أن تكون منوذجاً اثلثا
 .[3]يتطبيق مكوانت االقتصاد اإلسالم

كز فلسفة البنوك اإلسالمية على عدم التعامل ابلفائدة أخذا وعطاء، فهي تقوم بقبول الودائع املعروفة يف البنوك التقليدية توتر      
الربح، كما أهنا تقوم بتوظيفها يف جماالت التوظيف دون استخدام سعر الفائدة كعامل تعويض للمودعني، وإمنا تستبدهلا حبصة من 

وبذلك أثبتت البنوك اإلسالمية قدرهتا على حتقيق أرابح ، واالستثمار اليت جتيزها الشريعة اإلسالمية واألساليب املشروعة أيضا
 ات يف احلالل واحلرام.مرتفعة عن البنوك التقليدية وأكثر أحياان مما دفع العديد من املستثمرين إىل االبتعاد عن الشبه

 [5] متويل املصارف اإلسالمية:. 4.2
يف التمويل  هو مناقشة التحسينات اليت ميكن إجراؤها يف العديد من اجملاالت؛ لتعزيز تقدمي اخلدمات املالية اإلسالمية     

توفري واالستثمار، و  والتمويل،املبيعات،  عرببطرق متنوعة  هاومستخدمي األموال اإلسالمي أبدواته املختلفة إلرضاء مقدمي
 .املصادر التمويلية

 . مميزات التمويل: 5.2
هي عملية يري حمددة ومرتبطة ابجلدوى االقتصادية للمشروع، وهلا هامش ربح سنوي بسيط وميكن زايدته، أو إنقاصه       

 :يتل، ومكانته لدى املصرف، ومنها اآلحسب املخاطر واملالئمة املالية للعمي
: يشرتك املصرف مع عميله بناًء على طلبه لبناء إنشاءات حمددة على أرض ميلكها العميل، شاركة مبسامهة العميل ابألرضامل (1

من خالل  أو حمرر العقود، وذلك ،ق عليه من املكتب القانوينوأن مينح العميل اإلذن للمصرف ببناء اإلنشاءات على أرضه مصد  
 لشركات.توفري جمموعة من املنتجات لتمويل ا

نشاطًا ماليًا يف دعم املشاريع االقتصادية، وأتثرياً  األهموهو  :متويل املصارف اإلسالمية للمشروعات الصغرية واملتوسطة( 2
 عليها، وميثل التمويل املصريف دعامة كربى يف بناء اهليكل املايل واالقتصادي هبا.

زايدة م عدل النمو االقتصادي، مما حيقق تواف ر فرص العم ل، وتقليص و يف الناتج احمللي اإلمجايل،  ( رفع قيمة االستثمارات:3
معدالت البطال ة، ورفع مستوى الدخل للفرد اللييب، وفتح اجملال للدولة الليبية لالنتقال من الدول املستهلكة إىل الدول املصنعة، 

 إن حسن استخدام التنمية االقتصادية.
 : ساوقة. الدراسات ال6.2
وعنوان: دور املصارف اإلسالمية يف متويل املشروعات الصغرية، دراسة لدور العقود اإلسالمية يف التمويل، [19] . دراسة:1

، وهدفت الدراسة إىل إلقاء الضوء على العقود اليت جتريها املصارف اإلسالمية، واليت تتناسب مع املشروعات الصغرية، ابألردن
التقليدية، وبيان أمهية التمويل وفق هذه العقود، ولقد توصلت هذه الدراسة إىل  وتوضح الفرق بني الصيغ اإلسالمية، والصيغ

العديد من النتائج، أمهها: جلوء املشروعات إىل سد احتياجاهتا من خالل الصيغ اليت تقدمها املصارف اإلسالمية، أفضل من 
الصيغ اإلسالمية من االستقرار، واملرونة، وحتقيق  يفيتوفر جلسها إىل التمويل ابلصيغ التقليدية اليت تقدمها املصارف التجارية، ملا 

  .األرابح للمشروعات



 

 
 

وهدفت الدراسة  دور املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية يف متويل املنشآت الصغرية واملتوسطة،بعنوان: [20] . دراسة:2
 واالستفادة ، واملعوقات واملشكالت اليت تواجهها،قتصاديةاالملسسسات الصغرية واملتوسطة، وأمهيتها يف التنمية ا دورإىل: التعريف ب

 .  منها
 التجارب الدولية يف جمال دعم وتنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة:. 7.2
وهي من أهم وأقوى االقتصادايت العاملية، حيث تعتمد على الشركات الصغرية؛ لتصبح من كربى  [2]( التجروة اإليطالية1

واملشروعات الصغرية  عاملياً للعديد من السلع ذات اجلودة العالية، خاصة يف السلع الغذائية، واملاكينات الزراعية،الشركات املصدرة 
على البنية اإلنتاجية لالقتصاد اإليطايل، وتقوم العديد من اجلهات احلكومية ويري احلكومية بتوفري الدعم الالزم  تسيطر  يف إيطاليا

تقوم وزارة املالية بتوفري املساعدات املالية لشراء املعدات الالزمة للعملية اإلنتاجية، وتقوم وزارة البحث للمشروعات الصغرية، فمثال 
 لتصدير.لالعلمي بدعم مشاريع األحباث العلمية وتطوير وسائل اإلنتاج، وتقوم وزارة التجارة اخلارجية بوضع سياسات الدعم 

اخلاصة مبشروعات التنمية االقتصادية: وهي األكرب خللق فرص العمل متثلت يف املشروعات [4]( التجروة الكندية2
تسهيل خلق الوظائف، وتتحدد مسسوليتها فيما أييت: تزويد ل%(، كما ابتكرت اهلياكل واملساعدات املالية والفنية، 80بنسبة)

املنشآت القائمة، وجتميع املعلومات الالزمة املشروعات الصغرية واملتوسطة ابإلرشادات واملساعدات الفنية واملالية، وتوسيع وتنمية 
جراءات مع املنظمات إلاملتعلقة ابحتياجات، ومتطلبات جمتمعات األعمال ملساعدهتم، ومساعدة املنشأة الصغرية، وتبسيط ا

كافة،   احلكومية، إذ توجد ثالث منظمات ملساعدة املشروعات على التمويل وهي: صندوق مساعدة املشروعات الصغرية ابملناطق
 .املصرف الفيدرايل لتنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة أبحناء كندا، و اعيةوشركة التنمية الصناعية؛ لتغطي خدمات التنمية الصن

: وهي اليت نقلت البالد من مستهلك إىل مصدر للسلع، ابالستفادة من املوارد [18]( التجروة املاليزية يف التنمية االقتصادية3
بتطوير املوارد البشرية والرتكيز على االستثمار  عرب االهتمامعل الدولة حتقق االكتفاء الذايت نسبياً من اإلنتاج الزراعي، الطبيعية لتج

وهنج االقتصاد املتميز للخروج  الكثيف: يف الزراعية والصناعية، ودمج اقتصادايت العوملة مع االحتفاظ بنهج االقتصاد الوطين،
لم ختضع لصندوق النقد الدويل، بل عاجلت املشكلة من خالل برانمج اقتصادي وطين فتصادية اخلانقة، من األزمة االق دلبالاب

 متميز عمل على فرض قيود مشددة على سياسة البالد النقدية بشروطها االقتصادية الوطنية.
 ية.( عرض لتقوميات املشروعات الصغرية واملتوسطة يف وعض الدول واهليئات الدول2.1جدول رقم )

 عيار رأس املال معيار عدد العمال اجلهة أو الدولة م
 ألف دوالر 300: 250 عامالا  50: 10 البنك الدويل 1
 ألف دوالر 250ال يزيد عن  عامل 100ال يزيد عن منظمة التنمية الصناعية 2
 ألف دوالر 350ال يزيد عن  عامالا  50: 10 منظمة العمل الدولية 3
 ألف دوالر 50ال يزيد عن  عامال 300ال يزيد عن الياابن 4
 ألف دوالر 200ال يزيد عن  عامالا  50ال يزيد عن  اهلند 5
 + عامالا  50ال يزيد عن  ولجيكا وفرنسا 6
 ألف دوالر 267ال يزيد عن  عامالا  19: 5 إندونيسيا 7



 

 
 

 + عمال 9ال يزيد عن  اليوانن 8
 ألف دوالر 625ال يزيد عن  عامالا  49ال يزيد عن  املغرب 9

( ورقة حبثية بعنوان، واقع ممارسة إدارة املوارد البشرية يف املشروعات الصغرية واملتوسطة، مسمتر هتيئة 2009جيي البدري، )املصدر: عبد القادر أنو    
  .6م، ص 13/10/2009طرابلس، -األعمال إلجناح املشروعات الصغرية واملتوسطة، ذات العماد

( أعاله توضيح عرض التقوميات، ريم االختالفات النسبية بني املعايري املصنفة للمشروعات الصغرية 2.1من اجلدول رقم) تبني   
 (عامالً يف الغالب ابلنسبة للمشروعات الصغرية.50-10هنا تتفق يف معيار عدد العمالة الذي يرتاوح ما بني)إإالا 

 مشروعات الصغرية واملتوسطة.( يوضح التقومي األمريكي لل2.2اجلدول رقم )
 حسب معيار عدد العاملني ورأس املال القطاعات

 مليون دوالر كمبيعات سنوية. 5إىل  1من  .املشروعات اخلدمية والتجارية ابلتجزئة.1
 مليون دوالر كمبيعات سنوية.15إىل  5من  .املشروعات التجارية ابجلملة.2

 عامالا أو أقل. 250عدد العمال  .املشروعات الصناعية.3
 .4اجلزائر، ص –(" دور ومكانة الصناعات الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصادية"، جامعة اجلزائر1994املصدر: عثمان خيلف، )

، والتجارية، )اخلدمية( جند أن املعيار األمريكي يفضل املشروعات الصغرية من حيث طبيعة النشاط 2-2من اجلدول رقم )
 والصناعية(.

تعد جتربة حاضنات األعمال دراسة مقارنة مع جتارب الدول األخرى  (28، 2005: )جملة القوى العاملة،التجروة الليبية (4
جديدة لتحسني وتطوير هيكلها االقتصادي، والتشجيع على توسيع قاعدة  اسرتاتيجيةسواء عربيًة أو أجنبيًة، وهذا جاء من وراء 

مة مشروعات صغرية ومتوسطة، ودعم هذا التوجه كوهنا احلل املنطقي والفعال الذي ميكن امللكية، من خالل تطوير وتشجيع إقا
  ا.هبلعمل ل اً فرص ونيتطلب نالذي نيالشباب الليبي رجينياخلاالعتماد عليه لتشغيل اإلعداد املتزايدة من 

 :. معايري تقييم املشروعات الصغرية واملتوسطة على املستوى احمللي والبنك الدويل9.2
 ( مقارنة وني تقوميات املشروعات الصغرية واملشروعات املتوسطة يف ليبيا والبنك الدويل.2.3( اجلدول رقم )1

 البنك الدويل املشروعات املتوسطة ليبيا البنك الدويل املشروعات الصغرية بليبيا
 عامل 300 عامالً  50العاملون:  عامال ً  91 عاماًل. 25( العاملون: 1

 مليون دوالر 10 مليون دينار 5رأس املال:  مليون دوالر 3 مليون دينار. 2.5ل: ( رأس املا2
 دينار للعامل 100000( املعدل: 3

 دوالر. 74000املعدل: 
 33000املعدل

 دوالر للعامل
 دينار للعامل 100000املعدل: 

 دوالر 74000املعدل: 
 33000املعدل: 

 دوالر للعامل
 {9}( البنك الدويل2(.2.2009م(،)البدري،2006(عام)10( ليبيا القرار رقم)1ن:  منياملصادر: من إعداد الباحث

 . اإلطار العملي من خالل الدراسة امليدانية والطريقة اإلجرائية هلا.3
 قام الباحثان ابختبار الصدق الظاهري، وذلك بعرض االستبانة على أساتذة خمتصني، مث على عينة استطالعية، . أدوات الدراسة:1.3

هبدف تدقيقها وتعديلها، وبعد األخذ بكل املالحظات، وكذا التحقق من اختبار الثبات ألداة الدراسة بواسطة استخدام 
النتائج اختبار)ألفاكرونباخ(، كما استخدما املنهج الوصفي التحليلي، للتعرف على جدوى تطبيق نظم متويل املصارف اإلسالمية، ومن 



 

 
 

العاملني بقسم االئتمان ابإلدارة العليا ابملصرف التجاري الرئيس مبدينة  وهمعلى عينة الدراسة  تعوز  يتالظاهرة من االستبانة ال
( موظفاً 104إذ تبني أن عدد جمتمع الدراسة)البيضاء، ومصرف الوحدة الرئيس مبدينة بنغازي، من أجل اختبار فرضيات الدراسة، 

( مبحواثً، وبعد توزيع االستمارات، أصبح 80عدد أفراد العينة يف) م(، حدد70وموظفًة، وحسب تصنيف جدول)مورقن اإلحصائي
( مبحواًث فقط، وتبني ابستخدام التحليل اإلحصائي خلصائص املتغريات الشخصية والوظيفية  للعاملني ابملصرف 75الصاحل منها هو)

املصريف للمشروعات الصغرى واملتوسطة،  عن التمويل( فقرة، منها يف احملور األول 40حمل الدراسة يف فقرات االستبانة  ب  )
وذلك  فقرة، (20)للمحور الثاين عن دور متويل املصارف اإلسالمية يف متويل مشاريع التنمية االقتصادية بعدد  ( فقرة20)وبعدد

والنسب  ،تنتمي إليهمن أجل اإلجابة على تساؤالت الدراسة، واختبار فرضياهتا، حبساب معامالت االرتباط بني كل فقرة، واجملال الذي 
( إن قيم أبعاد)ألفاكرونباخ( كانت عالية مايسكد Spss20يف الدراسة، ويتبني من نتائج االستبانة ابستخدام برانمج)املئوية، واالرتباط 

 صدق اإلجاابت وتفاعلها مع الفرضيات. 
 البعدين:( يبني قيم معامالت الثبات ألداة الدراسة من إجاابت املبحوثني يف 1.3جدول رقم )

 قيمة ألفا كرونباخ األوعاد املتغريات
 0.95 التمويل املصريف املتغريات املستقلة
 0.94 املشروعات الصغرى واملتوسطة املتغريات التاوعة
 0.97 مجيع الفقرات املتوسط

 (اإلحصائيSpss لقياس املتغريات من ورانم  )نياملصدر: إعداد الباحث
 لعينة البحث، واليت كانت كاآليت: . نتائ  البياانت الشخصية2.3
 مبحواثا( 75( يوضح البياانت الدميوغرافية لعينة هذه الدراسة، لـ)2.3. اجلدول رقم )1

 ــــــــــــــرةنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أ( اجلنس:
 46ذكور: 
 29إانث: 

 ب( العمر ابلسنوات:
 39سنة:  35سنة. إىل أقل من  25من 
 25سنة :  44سنة إىل أقل من 35من 
 11سنة:  55سنة إىل أقل من  44من 

 ج( املستوى التعليمي:
 12اثنوية عامـــــــة: 
 33معهــــــــد عايل: 
 24جامعـــــــــــــــي: 

 4عهادة ماجستري: 
 2: ةـــــــــــــورادكت

 د( اخلربة يف جمال املصريف:
 14سنـــــــوات           =  10أقــــــــل من 
 29سنة        =  20سنة إىل  14أكثر من 
 32سنة    =  32سنة إلــــــى  20أكثر من 

  من معطيات االستبيان املوزعة على عينة الدراسة.نياملصدر: اجلدول من إعداد الباحث
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 . أعكال التوزيع الدميوغرايف للعينة، وتتمثل يف:2

 ( مبحواثً 75( سنوات اخلربة. بعدد )4( املستوى التعليمي.3اجلنس (. 2.العمر( 1

  
 

  
 من بياانت املبحوثني يف االستبيان املعد الستنتاج البياانت. (Spss20)  من نتائج الربانمج اإلحصائينياملصدر: إعداد الباحث

 الذ  تبني منها اآليت:اا للمتغريات الشخصية والوظيفية ستنتاج خصائص أفراد العينة تبع. ا2
والوظيفية لعينة ( لتوزيع أفراد العينة تبعًا للمتغريات الشخصية 4،3،2،1) تحليل البياانت العامة عن املبحوثني األشكالل

تجاري الرئيس يف مدينة البيضاء، ومصرف الوحدة الرئيس يف يظهر منها أن نسبة متغري اجلنس ابملصرف الاليت (، 75الدراسة)ن=
وهي فئة مناسبة ، (29)، بينما اإلانث هن األقل تكراراً، بعدد(46)مدينة بنغازي يف ليبيا، هي األعلى تكرارًا ابلنسبة للذكور بعدد

وابلنسبة ملتغري  ملتوسطة يف االقتصاد اللييب،ومتقاربة العدد يف الدراسة من حيث اجلنسني ملتابعة تطورات دور املشروعات الصغرية وا
وهي فئة مناسبة للدراسة من حيث (، سنة 35سنة إىل أقل من 25) منيف الفرتة العمرية  (39)العمر حيث األكثر تكرارًا بعدد

 55إىل أقل من)سنة  44للعمر من)، واألقل تكرارًا العمر، ومدى متابعة تطور دور املشروعات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد
، أما ملتغري املسهل العلمي، فنالحظ أن مستوى العاملني حمل الدراسة، واحلاصلني على الدراسات العليا هم األقل (22)بعددسنة( 



 

 
 

وكانت األعلى نسبة للحاصلني على شهادة الدبلوم العايل بني العاملني ابملصرف هي األكثر (، 2) ةودكتورا( 4)تكراراً، ماجستري
ما يدل على أن املستوى التعليمي للمشاركني مناسب لإلجابة على استفسارات هذه  (24)والبكالوريوس  (33)، بعددتكراراً 

سنة( هم األكثر تكرارًا والذي بلغ  20، أما ملتغري سنوات اخلدمة، فنالحظ أن املوظفني ابملصرف، يف املدة األكثر من )الدراسة
 (14( سنوات هم األقل تكراراً بعدد)10بينما الذين هلم خربة أقل من) أسئلة االستبيان،مما يعكس دقة اإلجابة على (، 32عددهم)

 للتنمية االقتصادية.وإدارته التمويل املصريف  ( يوضح االختبارات اإلحصائية للعبارات املكونة حملور3.3اجلدول رقم )
: عبــــارات حمــــور التمويــــل املصــــريف وإدارتــــه للتنميــــة 1م

 االقتصادية 
 موافق

  
ايد
حم

 
املتوســـــــــــــــــــــــــط  غري موافق

 احلسايب
االحنـــــــــــــــــــــــراف 

 املعيار 
X1 اج    راءات املالي     ة املعم     ول هب    ا يف املص     ارف تس     هل .

 0.60538 1.2800 8% 6 9 80% 60 واملتوسطة.احلصول على قروض املشروعات الصغرى 

X2 متوي     ل املص     رف التج     اري، والوح     دة يغطي     ان كاف     ة .
 589090. 1.2400 8% 6 6 84% 63 املقدمة إليه.تكاليف املشاريع الصغرية واملتوسطة 

X3 ق   يم ق   روض التموي   ل ابملص   رف التج   اري، ومص   رف .
 197280. 1.0400 0% 0 3 96% 72 الوحدة حتددها اإلدارة العليا بقسم االئتمان ابملصرفني.

X4 التموي    ل املص    ريف ي    دفع عجل    ة التنمي    ة االقتص    ادية .
 .273120 1.0800 0% 0 6 92% 69 الشاملة يف الدولة. 

X5 املص  رف يض  بط قيم  ة ق  روض املش  اريع م  ع املص  رف .
 0.00000 1.0000 0% 0 0 100% 75 املركزي.

X6.00000.0 1.0000 0% 0 0 100% 75 . التمويل املصريف عصب االقتصاد 

X7 يس  تخدم املص  رف الص  يغ املتط  ورة لتموي  ل املش  اريع .
 0.69749 1.4000 12% 9 12 72% 54 التنموية يف ليبيا.

X8 ت         دقق املص         ارف يف القص         ور بدراس         ة اجل         دوى .
 0.43371 1.1200 4% 3 3 92% 69 للمشروعات بكل أنواعها. 

X9 .0.19728 1.0400 0% 0 3 96% 72 . تدقق املصارف يف ضماانت أي مشروع 

X10.0.56949 1.2000 8% 6 3 88% 66 .لوائح املصارف حمفزة للتمويل 

X11اس         ات واض         حة لتموي         ل . املص         ارف ل         ديها سي
 0.32715 1.1200 0% 0 9 88% 66 املشروعات الصغرية واملتوسطة.

X12.0.58949 1.2000 8% 6 3 88% 66 .تقدم إدارة املصارف التسهيالت االئتمانية امليسرة 

X13 املص   ارف حريص   ة عل   ى دع   م املش   روعات الص   غرية.
 27312.0 1.0800 0% 0 6 92% 69 واملتوسطة عالية اجلودة.

X14 تق        وم إدارة املص        ارف ابملش        اركة الفني        ة يف دع        م
 37392.0 1.0933 3% 2 3 93% 70 املشروعات الصغرية واملتوسطة.

X15 ت        وفر املص        ارف املعلوم        ات الالزم        ة ألص        حاب.
 27964.0 1.0533 1% 1 2 96% 72 املشروعات عن األسواق. 



 

 
 

X16 إدارات االئتم         ان ابملص         ارف تق         دم ك         ل أن         واع.
 0.88532 2.4000 67% 50 5 27% 20 لوبة للمشاريع والشركات.القروض املط

X17 تطب    ق املص    ارف سياس    ة فني    ة وقانوني    ة ص    ارمة يف.
 0.80596 1.4133 20% 15 1 79% 59 القروض الطالبة للتمويل.

X18 تق    وم إدارة املص    رف التج     اري، ومص    رف الوح     دة.
 0.58756 1.2933 7% 5 12 77% 58 ا.ابلرقابة الدقيقة على التسهيالت االئتمانية املقدمة إليه

X19 ت     وفر املص     ارف اآلالت واملع     دات الالزم     ة عالي     ة .
 0.75788 1.4400 16% 12 9 72% 54 اجلودة إلقامة املشاريع التنموية.

X20 إدارات املص       ارف تعم       ل جاه       دة عل       ى حتقي       ق .
 0.69542 1.3867 12% 9 11 73% 55 مستوى عايل لدعم املشاريع التنموية.

 متغيرات الدراسة. الختبار االستجابة لمحاورن يلمصدر: من إعداد الباحثا
( واليت تشري إىل أن: )املصرف يضبط قيمة قروض املشاريع مع x5( أن نسبة املوافقة على فقرة)3.3يتبني يف اجلدول رقم )

التمويل إن )، والقائلة (x6لفقرة)%( على ا100املوافقة )بلغت نسبة كما   %(،100املصرف املركزي( ونسبة املوافقة كانت )
(، املتعلقة ابلفقرات اآلتية على x3 ،x9 ،x15%( على كل من )96املصريف عصب االقتصاد(، بينما بلغت نسبة اإلجابة )

تدقق املصارف يف ضماانت  –التوايل: )قيم قروض التمويل مبصريف التجاري، والوحدة، حتددها اإلدارات العليا أبقسام االئتمان. 
 توفر املصارف املعلومات الالزمة ألصحاب املشروعات عن األسواق.( -أي مشروع. 

 .( يوضح االختبارات اإلحصائية للعبارات املكونة حملور متويل املشروعات الصغرى واملتوسطة4.3اجلدول رقم )
: عبارات حمور متويـل املشـروعات الصـغرية واملتوسـطة للتنميـة 2م

 االقتصادية الشاملة.
 موافق

ايد
حم

 

 غري موافق
 االحنراف املعيار  املتوسط احلسايب

 % عدد % عدد
. Y  متوي ل املش اريع االقتص ادية ل ه دور يف ت وفري وخل ق

 0.19728 1.0400 0% 0 3 96% 72 فرص عمل.

Y2 0.00000 1.0000 0% 0 0 100% 75 عصب االقتصاد. التنمية االقتصادية 

. Y3تص  ادية يف زايدة تس  اهم مش  روعات التنمي  ة االق
 0.31878 1.0800 1% 1 4 93% 70 الناتج القومي، وحجم الصادرات.

. Y4 تن   وع الص   ناعة حيق   ق جن   اح التنمي   ة االقتص   ادية
 0.00000 1.0000 0% 0 0 100% 75 بتكاملها مع املشروعات الكبرية.

Y5 ترك      ز املص      ارف عل      ى دور املش      روعات الص      غرية .
 0.71458 1.3867 1% 1 9 87% 65 ية االقتصادية.واملتوسطة يف حتقيق جناح التنم

Y6 تعتم        د التنمي        ة االقتص        ادية عل        ى مش        روعات .
 0.52949 1.1733 7% 5 3 89% 67 الصناعات اهلندسية.

Y7 يرتك      ز جن      اح التنمي      ة االقتص      ادية بفه      م الص      يغ .
 0.00000 1.0000 0% 0 0 100% 75 املتطورة يف التمويل.



 

 
 

Y8ملتوس   طة تس   اهم يف حتق   ق . املش   روعات الص   غرية وا
 0.00000 1.0000 0% 0 0 100% 75 التنمية املكانية.

Y9 مس     توى التنمي     ة االقتص     ادية يرتك     ز عل     ى جن     اح .
 0.00000 1.0000 0% 0 0 100% 75 معايري قيام املشروعات االقتصادية. 

Y10 معايري التنمي ة االقتص ادية يف ليبي ا تط ابق املع ايري.
 0.36613 1.1200 8% 6 3 88% 66 الدولية.

Y11 ًاملش    روعات الص    غرية واملتوس    طة متنوع    ة مكاني    ا.
 0.80494 1.6933 0% 0 9 88% 66 ختدم االقتصاد.

.Y12 املش  روعات الص  غرية واملتوس  طة تس  تخدم التقني  ة

 0.25112 1.0667 3% 2 3 93% 70 احلديثة.

Y13 املشروعات الصغرية واملتوسطة تطور أداء .
 0.43620 1.1600 5% 4 6 87% 65 شابة، والكوادر الفنية.األيدي العاملة ال

Y14 تس     تفيد املش      روعات الص     غرية واملتوس      طة م      ن .
 0.51184 1.1467 4% 3 3 92% 69 قدرات التقنية. 

Y15 تعتم      د املش       روعات الص       غرية واملتوس       طة عل       ى.
 0.54525 1.2000 11% 8 2 87% 65 املنتجات احمللية.

. Y16تعتمد على قي ام املش روعات  التنمية االقتصادية
 0.57171 1.2533 7% 5 9 81% 61 الصناعية والغذائية.

Y17 يعتم       د جن       اح التنمي       ة االقتص       ادية عل       ى قي       ام.
 0.61160 1.2400 9% 7 4 85% 64 مشروعات استثمار التقنية وتوظيفها.

Y18 مش  روعات التنمي  ة دوره  ا ابرز يف تط  وير اإلنت  اج.
 0.38811 1.1067 3% 2 4 92% 69 بصورة فاعلة.

Y19 للمش       روعات التنموي       ة دور يف تنوي       ع مص       ادر.
 0.27964 1.0533 1% 1 2 96% 72 الدخل القومي.

.Y20 ،ًجناح تنفيذ املشروعات الصغرية واملتوسطة حملي ا
 0.32715 1.1200 0% 0 9 88% 66 يواكب تطور التنمية االقتصادية عاملياً.

 متغيرات الدراسة. ر االستجابة لمحاورالختبان يالمصدر: من إعداد الباحث
 ( قد حظيت ابملوافقة التامة، ولقد بينت أنY7( ،)Y8(،)Y9، )(Y2)( تبني أن الفقرات4.3من خالل اجلدول رقم )

عصب االقتصاد، وأن جناح التنمية يرتكز على فهم الصيغ املتطورة يف التمويل، كما أن املشروعات الصغرية،  التنمية االقتصادية
مستوى التنمية االقتصادية يرتكز على جناح معايري قيام املشروعات االقتصادية، وأن ملتوسطة تساهم يف حتقيق التنمية املكانية، وا

 املشروعات الصغرية واملتوسطة متنوعة مكانياً ختدم االقتصاد.( القائلة إن: Y11%( ابلفقرة)52أما أقل نسبة موافقة كانت)
 

 عامل ارتباط وريسون وني متغري  الدراسة.( يبني م3.3اجلدول رقم )



 

 
 

)ذو االجتاهني( 0.01عند مستوى  Correlations االرتباطات  
  التنمية االقتصادية التمويل املصريف اإلسالمي                      
 Pearson 

Correlation 
 التمويل املصريف اإلسالمي **979. 1

 
Sig. (2-tailed)  .000  

N 75 75  
 Pearson 

Correlation 
 املشروعات الصغرى واملتوسطة 1 **979.

Sig. (2-tailed) .000   
N 75 75  

  ( اإلحصائي يف االستبيان املعد الSPSS، من نتائج برانمج )نياملصدر: إعداد الباحث
روعات الصغرى واملتوسطة االقتصادية ( أن قيمة معامل االرتباط بني التمويل املصريف اإلسالمي، واملش3.3تبني من اجلدول رقم )

(، وهذا يدل على أنه توجد عالقة طردية شبه اتمة بني متغريي هذه P-value( )0.000( بداللة إحصائية)0.979يساوى )
دور حيوي قوي للتمويل املصريف اإلسالمي يف حتقيق جناح  وهذا مسشر واضح يسكد على قبول الفرضية البديلة بوجود، الدراسة

 وعات االقتصادية بليبيا.املشر 
 ( نتائ  حتليل االحندار اخلطي البسيط للكشف عن العالقة وني التمويل املصريف والتنمية االقتصادية3.4اجلدول رقم )

 R2قيمة  bقيمة  داللة اإلحصائية املتغري املستقل

 0.958 0.771 0.000 التمويل املصريف اإلسالمي
 اإلحصائي من بياانت املبحوثني يف االستبيان املعد الستنتاج البياانت. (Spss20)برانمج  ، من نتائجنياملصدر: إعداد الباحث

%( للتمويل املصريف على املشروعات الصغرى واملتوسطة، 5( وجود أثر دال إحصائيًا عند مستوى داللة )3.4يبني اجلدول رقم)
ة القائلة أبنه ال يوجد أثر للتمويل املصريف اإلسالمي (، وحيث نرفض الفرضية الصفري0.000حيث كانت القيمة االحتمالية )

%( من 95( اليت تبني أبن التمويل املصريف اإلسالمي يفسر )R2على قيام املشاريع الصغرى واملتوسطة، وهذا ما تسكده قيمة)
 املشاريع االقتصادية. 

 . النتائ  هلذه الدراسة:3.3
بياانت االقتصادية واملالية واحملاسبية ابملصارف اإلسالمية لتمويل املشاريع الصغرى قام الباحثان بتحليل خمتلف املسشرات وال     

واملتوسطة، ومن بينها البنك الدويل، وبعض من املصارف العربية والعاملية؛ لقياس مدى مشاركتها كمحرك للتنمية االقتصادية، 
البياانت األساسية عن التمويل اإلسالمي مبصريف التجاري  وملقارنتها ابملسشرات املختلفة للمتوسط العاملي، ومت عرض وحتليل

نوعية، وقيمة اخلدمات املالية. لدعم  االوطين، ومصرف الوحدة الرئيسيني يف ليبيا، كمحرك للتنمية االقتصادية، حيث استعرض
ىل مجلة من النتائج ميكن املشروعات الصغرى واملتوسطة، يف استبانة الدراسة امليدانية للدراسة، حيث خلصت هذه الدراسة إ

 ذكرها فيما أييت:



 

 
 

 ( بينت الدراسات أمهية التمويل املصريف اإلسالمي يف جناح املشاريع الصغرى واملتوسطة يف ليبيا، كما يف الدول األخرى.1
 عالية اجلودة. ن هناك عالقة ارتباط طردية بني التمويل املصريف اإلسالمي وجناح املشروعات الصغرى واملتوسطة االقتصاديةإ( 2
حمل البحث يضبطان قيمة التمويالت املمنوحة للمشاريع مع املصرف املركزي، من خالل التخطيط االسرتاتيجي  نيفر ( إن  املص3
الذي له دور أساسي وفاعل لرفع مستوى الدخل القومي للدولة، وحتقيق فرص عمل، وخفض جاح مشاريع التنمية االقتصادية، لن

 البطالة.
اليت هلا دور يف يع التمويل، حمل البحث على تلبية وتغطية طلب مشار  نيرفالدراسة وجود قصور يف قدرة املص نتائج( أظهرت 4

 تنويع مصادر الدخل القومي فيما لو متا التوسع فيها.
ا تساهم فيه تلك مباملصارف اإلسالمية تلعب دوراً ابرزاً يف جناح املشروعات الصغرى واملتوسطة  ت( أكدت الدراسة أبن متويال5

 املصارف يف املشروعات ابلقطاعات االقتصادية، كالزراعة والصناعة والتجارة واخلدمات ويريها.
 . التوصيات:4.3 

 بناء على النتائج املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة، يرى الباحثان تقدمي التوصيات اآلتية:    
 طة، وذلك نظراً ألمهيتها يف توظيف اإلعداد املتزايدة من اخلرجيني كل عام.إقامة املشروعات الصغرى واملتوس( ضرورة تشجيع 1
( على املصارف ضرورة االهتمام بتوجيه التمويل يف املشروعات اإلنتاجية، واخلدمية، من خالل ضبط أولوايت اجملتمع وتوجيه 2

زايدة اإلنتاج والتقليل من البطالة؛ لرفع من أجل  التمويل طويل األجل للقطاعات، التمويل حبسب هذه األولوايت، وتقدمي
 مستوى الدخل احمللي.

اليت متثل م املشروعات الصغرية واملتوسطة، ( حتسني نوعية وجودة املنتجات املصرفية اإلسالمية بكافة أنواعها؛ لتشجيع قيا3
 العناصر األساسية للتنمية االقتصادية، ومتثل العمود الفقري لالقتصاد القوي ألي دولة.

 حّت تستطيع املصارف اإلسالمية ممارسة وظائفها.  تشجيع االستثمار( تفعيل كافة أدوات السياسة النقدية، مبا فيها 4
( رفع قيمة التمويل ابملصارف اإلسالمية؛ وذلك لتشجيع قيام املشروعات االقتصادية، والعمل الدائم واملستمر على حتقيق 5

 سواق العاملية.ريبات العمالء من السوق احمللية واأل
( ضرورة متويل املصارف اإلسالمية ملشروعات التنمية االقتصادية، والعمل على دعم أصحاب املشروعات عن طريق تقدمي 6

 دراسات اجلدوى االقتصادية اليت تضمن جناح تلك املشروعات.
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