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تطوير املنتجات املصرفية االستثمارية اإلسالمية يف ليبيا
(DEVELOPMENT OF ISLAMIC INVESTMENT BANKING PRODUCTS IN LIBYA)
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Abstract
Since 2000, the Islamic Banking products and services in Libya has been started. The
Jumhouria Bank, is identified as the biggest commercial bank in the country and it offer the
banking products through Islamic perspectives. Based on this, the industry is increasing
gradually. On the other hand, the sustenance from customers who mandate shari’ah banking
products. This study expresses the current development of the new industry in Libya. It
climaxes the progression and the strategies take on by the government to reinforce the
regulatory framework of Libya Islamic Banking system. Furthermore, it focusses some of the
barriers faced by the authorities. This study contacted as content analysis. Articles, reference
books and professional writings on the topic are used as source of analysis. The finding of
this study indicates that Islamic Banking industry has encouraging future in Libya. However,
there encounters that need to be unraveled.
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،" وذلك عن طريق "مصرف اجلمهورية.2009 بدأت ابكورة ادلنتجات واخلدمات ادلصرفية اإلسبلمية يف اجلمهورية الليبية يف عام
 ومنذ. ويقدم خدماتو ومنتجاتو من الصرافة اإلسبلمية من خبلل انفذتو اإلسبلمية،ويعترب من أكرب ادلصارف التجارية يف الببلد
 ويرجع ذلك إىل دعم القطاع ادلصريف اإلسبلمي من قبل، وقطاع ادلصارف اإلسبلمية يتطور ويزدىر بشكل ملحوظ،ذلك احلُت
 وتتناول ىذه الدراسة رلموعة.غالبية السكان ادلسلمُت والذين يطالبون ابدلنتجات ادلصرفية ادلتوافقة مع الشريعة اإلسبلمية
 واالسًتاتيجيات اليت، كما وتسلط الضوء على حجم النمو.التطورات األخَتة يف صناعة ادلصارف اإلسبلمية يف اجلمهورية الليبية
 تناقش الدراسة بعض، وإىل جانب ذلك.تقوم هبا احلكومة لتعزيز اإلطار التنظيمي يف سوق اخلدمات ادلصرفية اإلسبلمية
 وقد اعتمدت الدراسة على.التحدايت اليت تواجهها السلطات احلكومية يف قطاع الصرافة اإلسبلمية على مستوى اجلمهورية
 وتبُت الدراسة أن.ربليل زلتوى الكثَت من ادلراجع وادلصادر واألدبيات العلمية وادلهنية ذات الصلة ادلباشرة دبواضيع الدراسة
 ىناك رلموعة من التحدايت الرئيسة اليت ربتاج، ومع ذلك.الصناعة ادلصرفية اإلسبلمية لديها مستقب ل واعد يف اجلمهورية الليبية
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إىل حلول .ويؤمل أن تساعد ىذه الدراسة ضمن إطارىا ادلرسوم برفد وإثراء األدبيات ادلوجودة وادلتوفرة ،ليتسٌت ألصحاب
االختصاص والباحثُت الرجوع إليها وتوظيفها يف فهم الصناعة ادلصرفية اإلسبلمية يف اجلمهورية الليبية.
الكلمات املفتاحية :ليبيا ،ادلصارف اإلسبلمية ،مصرف اجلمهورية.
مقدمة
يعترب القطاع ادلصريف من أىم القطاعات االقتصادية دلا لو امهية كبَتة يف احلركة االقتصادية العادلية ،ومع تزايد الدور الذي تقوم بو
البنوك التجارية وتفردىا يف األسواق ادلالية واتضاح ىذا التأثَت على اقتصادايت الدول .ازدادت احلاجة إىل وجود بنوك تعمل وفقا
للشريعة اإلسبلمية ،ومن ىذا ادلنطلق نشأت ادلصارف اإلسبلمية وبدأت بتفعيل أنشطتها ودورىا البناء يف خدمة االقتصاد
اإلسبلمي ،حيث أصبحت ىذه ادلصارف العبا مؤثرا وابرزا يف اقتصادايت الدول اإلسبلمية وأن البنوك بصفة عامة من
ادلؤسسات األساسية للحياة االقتصادية يف أي رلتمع ،حيث تتجمع لديها الودائع وادلدخرات ومنها تتدفق فيشكل قروض
واعتمادات للقطاعات ادلختلفة ،شلا يؤدي إىل ربقيق التقدم والتنمية االقتصادية ،كما أهنا اإلطار الذي تنساب من خبللو تدفقات
األموال احمللية واألجنبية بصورىا ادلختلفة ،وذلا أيضاً أتثَت متعدد األبعاد على ىيكل االستثمار والتمويل ،واستقرار األوضاع ادلالية
والنقدية يف االقتصاد القومي( .الشميمري)2010 ،
لقد أتسست العديد من ادلؤسسات ادلصرفية االسبلمية منذ عام  1940يف ماليزاي ،ويف عام  1975اتسس مصرف ديب
االسبلمي والبنك االسبلمي للتنمية جبدة ،وحىت االلفية الثالثة بلغ عدد ادلصارف وادلؤسسات ادلصرفية االسبلمية عام 2010٠
ما يزيد على  300مصرفا وتدير اصول يزيد حجمها عن  400مليار دوالر امريكي ،وعلى الرغم من ان الدول انقسمت بشان
تنظيم ىذه ادلصارف فمن الدول من اسلمت نظامها ادلصريف ابلكامل وربولت اىل ادلصارف االسبلمية  ،وىناك دول خلطت ما
بُت النظامُت( التقليدي واالسبلمي) ،وجعلت للمصارف االسبلمية قواعد قانونية خاصة تبلئم انشطتها ادلصرفية ،وىناك دول
جعلت من النظام ادلصريف االسبلمي استثناء عن النظام ادلصريف التقليدي ،ومع كل ىذه االذباىات يف االخذ ابلنظام ادلصريف
االسبلمي ظهرت رلموعة من ادلشكبلت اليت تقف يف سبيل تقدم وانتشار ىذه ادلصارف على الرغم من االصلازات اليت حققتها
على كل االصعدة احمللية والدولية ،واليت سنحاول بقدر االمكان ابراز اىم ادلشكبلت ووضع احللول ادلناسبة ذلا للوصول ضلو
التقدم ادلزدىر واالوسع انتشارا ذلذه ادلصارف (.مصطفى مطلوب )2012،
وحيدد الدكتور أمحد النجار ( ) 1980موجبات إقامة البنوك اإلسبلمية أبن ىنالك عدد من القضااي األساسية جعلت التفكَت يف
إجياد بديل إسبلمي للبنوك وادلصارف الربوية القائمة التزاماً دينياً وىو التزام ضروري وعقائدي .وديكن إمجال ىذه القضااي يف ما
يلي:
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إن نصوص اإلسبلم متضافرة على ربرمي الراب ،وعلى اعتباره منكرا اقتصاداي واجتماعيا غليظ اإلمث ،بل ومن ادلمكن ع ّده
جردية سياسية كذلك ،فقد ثبت أن الغزو االقتصادي القائم على ادلعامبلت الربوية كان التمهيد الفعال لبلحتبلل
العسكري والتجاري الذي سقطت أكثر دول الشرق يف سلالبة.
إن الشبكة الربوية العديدة الفروع ادلعقدة االذباىات ادلنتشرة يف احلياة العامة انتشار الشرايُت يف اجلسم قد صدعت
البناء االجتماعي لئلسبلم –كدين عام -وشوىت حقائقو األوىل يف عقول أبنائو وقلوهبم ،وأهنا قد أصابت كذلك
الوضع السياسي للمسلمُت.
إن األنظمة االقتصادية اليت نتلقاىا عن الشرق أو الغرب ونسَت على ىداىا تعزل األخبلق عن ادلمارسات العملية يف
توظيف ادلال وىى بذلك تنحي الدين عن احلياة االقتصادية.
إن النظام اإلسبلمي والنظام الربوي ال يلتقيان يف تصور وال يتفقان يف أساس ،وال يتوافقان يف نتيجة ،فاإلسبلم يقيم
النظام االقتصادي على أساس أن هللا سبحانو – ىو اخلالق ذلذا الكون وىو خالق ىذه األرض وىو خالق ىذا
اإلنسان ،وأنو قد استخلف اجلنس البشري يف ىذه األرض وم ّكن لو فيها على عهد منو وشرط .بينما يقوم النظام
الربوي على تصور آخر ال نظر فيو هلل سبحانو وتعاىل ومن مث ال رعاية فيو للمبادئ واألخبلق اليت يريد هللا للبشر أن
تقوم حياهتم عليها ،كما يقوم على أساس أن الفرد ىو سيد ىذه األرض ،وأنو حر يف وسائل حصولو على ادلال ويف
طرق تنميتو كما ىو حر يف التمتع بو غَت ملتزم يف شيء من ىذا بعهد هللا أو شرط .وغَت مقيد كذلك دبصلحة
اآلخرين.
إن الشبكة الربوية تنشئ يف النهاية نظاماً يسحق البشرية سحقاً ،ويشقيها يف حياهتا أفراداً ومجاعات ودول اًو شعوابً
دلصلحة عدد من ادلرابُت ،وحيدث اخللل يف دورة ادلال ومنو االقتصاد ...وينتهي كما انتهى يف العصر احلديث إىل تركيز
السلطة احلقيقية والنفوذ العملي على البشرية كلها يف أيد زمرة شلن ال يرعون يف البشرية إالًّ وال ذمة وال يراقبون فيها
عهداً وال حرمة.
إن النظام األخبلقي والنظام العملي يف اإلسبلم مًتابطان سباماً وإن اإلنسان يف كل تصرفاتو ارتبط بعهد االستخبلف
وشرطو .وأنو سلترب ومبتلى وشلتحن يف كل نشاط يقوم بو يف حياتو وزلاسب عليو يف آخرتو ،فليس ىناك نظام أخبلقي
وحده ونظام عملي وحده وإمنا مها معاً يؤلفان نشاط اإلنسان ،وكبلمها عبادة يؤجر عليها إن أحسنو يؤاخذ عليها إن
أساء ...وأن االقتصاد اإلسبلمي الناجح ال يقوم بغَت أخبلق ،وأن األخبلق ليست انفلة ديكن االستغناء عنها مث
تنجح حياة الناس العملية.
إن اإلسبلم نظام متكامل ،فهو حُت حيرم التعامل الربوي يقي منظمو على أساس االستغناء عن احلاجة إليو ،وينظم
جوانب احلياة االجتماعية حبيث تنتفي منها احلاجة إىل ىذا النوع من التكامل ،بدون ادلساس ابلنمو االقتصادي
واالجتماعي واإلنساين.
وجود استحالة اقتصادية يف أن حيرم هللا أمراً ال تقوم احلياة البشرية وال تتقدم بدونو ،كما أن ىناك استحالة اعتقادية
كذلك يف أن يكون ىناك أمر خبيث ،ويكون يف الوقت ذاتو حتمياً لقيام احلياة وتقدمها.
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ويعترب ربرج كثَتمن ادلسلمُت من التعامل مع ادلصارف والبنوك التجارية التقليدية أكثر األسباب اليت ساعدت على ظهور فكرة
إنشاء ادلصارف والبنوك اإلسبلمية واظهارىا إىل الواقع .وكان األمل يراود الكثَت من ادلسلمُت ،ولفًتة طويلة من الزمن إلنشاء بنوك
ال تتعامل ابلفائدة والراب ،وربقق األىداف ادلرجوة منها كالعدالة االجتماعية ومبدأ التكافل والًتاحم اإلنساين .وتشَت الباحثة
(الربيعان )2008 ،إىل الواقع ادلدىش والرائع الذي حققتو ادلصارف اإلسبلمية يف منافستها للبنوك التقليدية بقوذلا :دخلت
البنوك اإلسبلمية يف منافسة قوية مع البنوك التقليدية يف العامل بنسبة منو ألصوذلا بلغت ضلو  23يف ادلئة خبلل السنوات اخلمس
ادلاضية وحبجم استثمارات سبويلية إسبلمية زبطّت ال  400مليار دوالر .ودفعت ادلنافسة ببعض البنوك "التقليدية" إىل التحول إىل
بنوك تتعامل وفق أحكام الشريعة اإلسبلمية يف السنوات األخَتة .ويقدر اخلرباء حجم أصول وودائع ادلصارف اإلسبلمية حاليا
أبكثر من  500مليار دوالر أمريكي بتوقعات تصل إىل تريليون دوالر يف عام  .2012ويتزايد االىتمام ابلصناعة ادلصرفية
اإلسبلمية من قبل العديد من ادلؤسسات ادلالية العادلية الشهَتة مثل (سييت .جروب) و(اتش .اس .يب .سي) اللتُت دخلتا السوق
ادلصريف اإلسبلمي وأخذات تطوران منتجاهتما لتلبية الطلب ادلتزايد عليها .وكان صندوق النقد الدويل أشاد يف تقريره الصادر بنهاية
العام ادلاضي حبالة التوسع السريع للتمويل اإلسبلمي الذي أدى إىل حدوث طفرة تستحق االىتمام خاصة يف معامبلت التورق
اإلسبلمي مشَتا إىل الزايدة يف اصدارات الصكوك بقيمة ارتفعت من 7ر 2مليار دوالر عام  2004إىل  29مليار دوالر عام
 .2007ويفوق عدد البنوك اإلسبلمية على مستوى العامل ال  270مصرفا منتشرة يف  75دولة يف العامل برؤوس أموال سوقية
تبلغ ضلو  13مليار دوالر أمريكي ،ودبجموع ودائع يبلغ  202مليار دوالر بزايدة سنوية تًتاوح ما بُت  10و 20يف ادلئة.
مشكلة البحث
بدأت ليبيا مسَتة ربويل نظامها االقتصادي وادلصريف ليتواءم سباماً مع أحكام الشريعة اإلسبلمية ،يف وقت يقوم فيو اخلرباء بدراسة
ربول تدرجيي صوب النظام اإلسبلمي
أفضل السبل لتطبيق أحكام الشريعة اإلسبلمية يف االقتصاد ،ومن ادلمكن أن يكون ىناك ّ
ويدعم ادلؤسبر الوطٍت العام الربدلان )بقوة خطط تطبيق أحكام الشريعة يف االقتصاد .غَت أن األمر يتطلب دراسات دلعرفة كيف
لتحول من البنوك التقليدية صوب النظام اإلسبلمي .وكان ادلؤسبر الوطٍت العام قد منح احلكومة مهلة إلهناء
ومىت يستكمل ىذا ا ّ
التعامل ابلفائدة حيث سيسري ذلك التغيَت يف بداية 2015وكانت ليبيا قد قررت مراجعة شاملة دلختلف القوانُت والتشريعات
لتكون متطابقة مع أحكام الشريعة اإلسبلمية .وقد شرع مصرف ليبيا ادلركزي يف قبول طلبات أتسيس ادلصارف اإلسبلمية ،أو
ربويل ادلصارف التقليدية إىل إسبلمية يف سبيل إلغاء الفوائد والراب (.ارباد ادلصارف العربية ) 2013,
ومن خبلل ما سبق تتضح مشكلة الدراسة بسعينا بشكل رئيس إىل تقييم وبيان واقع ادلصارف الليبية اإلسبلمية وادلعول منها ىف
ازدىار وتطوير القطاع ادلصرىف .
ورباول الدراسة اإلجابة على السؤال الرئيسي التايل:
 ما ىو واقع ذبربة ليبيا يف تبنيها للمصارف اإلسبلمية وادلأمول منها؟
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هدف البحث وأمهيته
ىدفت ىذه الدراسة بشكل رئيس إىل ربديد وبيان واقع ذبربة اجلمهورية الليبية يف تبنيها للمصارف اإلسبلمية وادلأمول منها.
وتتأتى أمهية البحث من خبلل االىتمام العادلي ادلتسارع وادلتزايد ابلعمل ادلصريف اإلسبلمي ،والذي حقق قفزات منو سريعة جدا
وغَت متوقعة ،فالنمو السريع يف قطاع ادلصارف اإلسبلمية وجبميع رلاالتو من حيث حجم االستثمار ورأس ادلال واالنتشار السريع
وتبنية كخيار أول يف رلال الصناعة ادلصرفية يف الكثَت من الببلد سواء يف البلدان اإلسبلمية أو يف أجزاء أخرى من العامل خبلل
السنوات األخَتة ،فعامل الصرافة اإلسبلمية أصبح يًتبع على عامل الصرافة وىو ادلطلب األول واخليار األقوى لدى الكثَت من
الدول .وتوكد على ذلك الكثَت من االحصائيات ومؤشرات التنمية فقد انتشر العمل ادلصريف اإلسبلمي بشكل واسع يف ما يربو
على سبعة وعشرين بلدا يف آسيا وأفريقيا ،كما ظهر أيضا يف كثَت من ادلراكز ادلالية يف أوراب وأمريكا الشمالية ،حىت أصبحت
ادلصارف وادل ؤسسات ادلالية ادلتخصصة والدولية تقدم خدمات متوافقة مع الشريعة اإلسبلمية ،لتلبية احتياجات شرحية واسعة من
الزابئن يف ىذه األسواق ،ففي أسواق الدول اإلسبلمية يفوق عدد البنوك اإلسبلمية على مستوى العامل األن  270مصرفا منتشرة
يف  75دولة يف العامل برؤوس أموال سوقية تبلغ ضلو  13مليار دوالر أمريكي ودبجموع ودائع يبلغ  202مليار دوالر بزايدة سنوية
تًتاوح ما بُت  10و 20يف ادلئة .كما وتظهر أمهية ىذا البحث دلا للمصارف اإلسبلمية من أمهية كبَتة يف التنمية االقتصادية
واالجتماعية ،وأن الشعوب والدول ال تتطور إال بتطور اقتصادىا .أيضاً حاجة اجملتمعات اإلسبلمية إىل التثقيف يف ادلعامبلت
ادلصرفية اإلسبلمية وبيان أمهيتها وأىدافها وغاايهتا وفوائدىا العظيمة .دفع الدول واجملتمعات اإلسبلمية إىل تطبيق فقو ادلعامبلت
يف مجيع األنشطة التجارية ،خاصة بعد أن سادت ادلعامبلت الربوية وطغت على مجيع ادلعامبلت ادلصرفية ،وتقدمي مناذج مصرفية
إسبلمية بديلة للعامل.
أسلوب الدراسة
تعترب ىذه الدراسة من الدراسات النظرية التحليلية إذ توضح وتبُت واقع ذبربة اجلمهورية الليبية يف تبنيها للمصارف اإلسبلمية،
وربدد رلموعة من احملاور األساسية ذلا ،كما وتتعرض للتجرب ة الليبية من خبلل ربليل الواقع وكذلك النظرة االستشرافية للمستقبل.
وتقدم رلموعة من التوصيات والنصائح اليت قد تغٍت العمل ادلصريف اإلسبلمي وتزيد من تقدمة وازدىاره ،وكذلك تقدم خلفية
نظرية عميقة لبعض جوانب صناعة ادلصارف اإلسبلمية يف ليبيا .وقداعتمدت الدراسة ابألساس على الكثَت من ادلراجع وادلصادر
واألدبيات العلمية ذات الصلة ادلباشرة دبواضيع الدراسة ،ومت االعتماد أيضاً على رلموعة من األساليب العلمية ومنها التحليل
والربط واالستنتاج والتفسَت وذلك للوصول إىل إطار واضح ودقيق ومتكامل جييب على سؤال الدراسة ادلطروح وحيقق ىدفها
ادلرجو منها.
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التجربة الليبية يف املصارف اإلسالمية الواقع واملأمول.
بداية اجلهاز املصريف اإلسالمي اللييب ونشأته.
تصنف ليبيا من الدول اليت أخذت زمام ادلبادرة يف تقنُت الشريعة اإلسبلمية وإدخاذلا يف تشريعاهتا النافذة ،وىي وإن قامت عقب
االستقبلل ع ن الدولة اإليطالية االستعمارية بسن تشريعات اقتبستها من بعض الدول الشقيقة وعلى األخص مصر العربية ،إال أن
تلك التشريعات ال زبلو من قواعد زبالف أحكام الشريعة اإلسبلمية ،لذلك حرص ادلشرع اللييب عقب قيام الثورة سنة 1969
على أن يعاد النظر يف التشريعات الصادرة قبل ذلك ،وتعديل أحكامها دبا يوافق شريعةاإلسبلم ،وسبثل ذلك يف تشكيل جلنة من
العلماء ادلتخصصُت يف رلال الشريعة والقانون قامت بوضع مشاريع قوانُت ،حيث متّ اعتمادىا وإصدارىا ،وتكفلت بتنقيح عدة
تشريعات ،من بينها القانون ادلدين والقانون التجاري من كل الشوائب اليت علقت هبما ،وادلتمثلة يف بعض القواعد ادلخالفة
ألحكام الشريعة اإلسبلمية ،من ذلك على سبيل ادلثال :
 ربرمي الراب يف القانون ادلدين ابلقانون رقم  74لسنة  1972بتحرمي راب النسيئة يف ادلعامبلت ادلدنية والتجارية بُت
األشخاص الطبيعيُت (األفراد) وبتعديل بعض أحكام القانون ادلدين والقانون التجاري.
 إلغاء عقود الغرر ابلقانون رقم  86لسنة 1392ىـ 1972/يف شأن ربرمي بعض عقود الغرر يف القانون ادلدين وتعديل
بعض أحكامو دبا يتفق مع الشريعة اإلسبلمية( .الزريقي)2009 ،
وتعترب التجربة الليبية حديث العهد ابلصَتفة اإلسبلمية ،مقارنة مع ذبارب الدول العربية واالسبلمية والعادلية .ففي اتريخ22 :
أكتوبر . 2012 ،أعطى رللس إدارة مصرف ليبيا ادلركزي الضوء األخضر إلطبلق نشاط البنوك االسبلمية داخل السوق اللييب
والسماح للبنوك التقليدية القائمة دبمارسة أنشطة الصَتفة اإلسبلمية .ويبُت (الطراد ،احلويت؛  )2010أن البداية الفعلية للعمل
ادلصريف االسبلمي اللييب انطلقت من خبلل ادلصرف اجلمهورية الذي ابشر العمل بصيغ التمويل واالستثمار ادلصرفية اإلسبلمية
"ادلنتجات ادلصرفية البديلة ،االسم الرمسي ادلعتمد من طرف مصرف ليبيا ادلركزي" منذ بداية  ،2009وكان ذلك يف إطار إذن
مصرف ليبيا ادلركزي للمصارف التجارية العاملة بفتح نوافذ لتقدمي التمويبلت واخلدمات ادلصرفية اإلسبلمية ،وفقاً للمنشور رقم
(2009/09م) الصادر عن مصرف ليبيا ادلركزي بتاريخ  2009\08\29بشأن ادلنتجات ادلصرفية البديلة ،وعرف ادلنشور
ادلنتجات ادلصرفية البديلة كوهنا أدوات وصيغ سبويل واستثمار متوافقة مع الشريعة اإلسبلمية وحددىا يف الصيغ التالية:
 التمويل على أساس ادلراحبة.
 التمويل على أساس ادلضاربة.
 التمويل على أساس ادلشاركة.
وأاتح اجملال إلمكانية التعامل الحقا بصيغ أخرى مثل "اإلجارة ،اإلستصناع ،السلم ،شريطة دراستها وإعداد عقودىا ومتطلباهتا"
وعليو ابشر مصرف اجلمهورية الرائد يف العمل ادلصريف اإلسبلمي على أساس النوافذ اإلسبلمية التعامل بصيغة ادلراحبة لؤلمر
ابلشراء يف بعض السلع منها السيارات واحلاسبات ...وغَتىا ،كما أن العديد من ادلصارف العاملة ىي األخرى التحقت بدرب
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الصَتفة اإلسبلمية ،فقدمت صيغة ادلراحبة لؤلمر ابلشراء ومنها ادلصرف التجاري الوطٍت .ومؤخراً ويف عام  2010يفكر مصرف
اجلمهورية يف توسيع دائرة ادلعامبلت ادلصرفية اإلسبلمية من حيث العقود" :ومشلت إعداد الدراسات بشأن تفعيل صيغ سبويل
إضافية وسبويل نشاطات سلتلفة وأكرب حجماً" كما أن اجلهود اآلن تنصب يف اذباه فتح فروع مصرفية إضافية مستقلة ،ويستهدف
ىذه السنة فتح من  6إىل  10فروع على مستوى ليبيا .كما ويعمل مصرف مشال أفريقيا حاليا على تنفيذ دراسة لتحويل فروعو
لفروع إسبلمية ،وذلك بعد أن متّ افتتاح فرعو اإلسبلمي األول يف حي األندلس ،وىو حالياً يقدم خدمات إسبلمية كاملة.
حتليل وبيان واقع التجربة الليبية يف املصارف اإلسالمية من خالل منوذجيها الفاعلني على أرض الواقع (مصرف اجلمهورية)

و (مصرف مشال افريقيا).

سنستعرض التجربة الليبية يف الصرافة اإلسبلمية من خبلل منوذجُت فاعلُت على الساحة الليبية ومها مصرف اجلمهورية ومصرف
مشال أفريقيا ،وسنعتمد يف عملية التبيان والتحليل على ادلواقع الكًتونية للمصرفُت ،وعلى بعض االوراق وادلقاالت العلمية اليت
تناولت التجربة الليبية.
التجربة الليبية يف املصارف االسالمية (مصرف اجلمهورية(
 مصرف اجلمهورية ىو أحد ادلصارف العاملة يف ليبيا.
وتنفيذاً لبلسًتاتيجية اليت اعتمدىا مصرف ليبيا ادلركزي إلعادة ىيكلة وتطوير وربديث القطاع ادلصريف اللييب اذلادفة إىل
االرتقاء ابخلدمات ادلصرفية على ادلستوى احمللي والعادلي ،وإىل ما انتهت إليو اجلمعية العمومية لكبل ادلصرفُت األمة
واجلمهورية بشأن ادلوافقة على دمج ادلصرفُت يف كيان مصريف موحد ،استنادا على قرار رللس إدارة مصرف ليبيا ادلركزي
رقم ( )74لسنة  2007ابإلذن بذلك وقرار رللس إدارة مصرف ليبيا ادلركزي رقم ( )8لسنة  2008بشأن تصنيف
ذلك ضمن احلاالت ادلنصوص عليها يف ادلادة ( )62من قانون ادلصارف فقد صدر قرار دمج ادلصرفُت يف مصرف
واحد ربت اسم مصرف اجلمهورية ،وقد بدأ العمل فعلياً ىذا الكيان ادلصريف العمبلق مع بداية الربع الثاين من سنة
 2008دبيزانية تفوق  11مليار دينار لييب ،وبعدد فروع يصل إىل  146فرعاً ووكالة ،ويعمل بو عدد ()5807
موظف وموظفة ،األمر الذي ساىم بشكل مباشر يف توفَت التمويل البلزم للمشاريع الصغرى وادلتوسطة سواء للقطاع
العام أو اخلاص ،والعمل على توسيع نطاق سبويل حركة التجار الدولية تشجيعاً لعملييت التصدير واالستَتاد .وبذلك
يكون أحد أ كرب ادلصارف الليبية إذ سيحتل ادلرتبة الثانية بعد ادلصرف اللييب اخلارجي حيث سيحدث طفرة يف العمل
ادلصريف ،كما سيصبح ضمن ادلصارف العشرة الكربى يف منطقة ادلغرب العريب ومشال إفريقيا ،إذ زبضع كافة أنشطتو
وخدماتو اليت يقدمها ألحكام القانون التجاري اللييب واللوائح ادلعتمدة ابلنظام األساسي للمصرف والقوانُت ادلنظمة
ألعمال ادلصارف الليبية واليت يشرف عليها مصرف ليبيا ادلركزي .ويتخذ ادلصرف من النظام األساسي منهاج عمل يف
كافة عمليات استقطاب وتوظيف األموال ،ابإلضافة إىل توجيهات ادلصرف ادلركزي خبصوص تقدمي التمويل البلزم
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دلشاريع التنمية ،واليت يعمل ادلصرف على ادلشاركة فيها ،ويتخذ ادلصرف من مدينة طرابلس مقراً لئلدارة العامة ،وتنشر
فروعو ووكاالتو على رقعة شاسعة وذلك لتقدمي أفضل وأحدث اخلدمات ادلصرفية جلميع العمبلء يف كافة أضلاء ليبيا.
 مصرف اجلمهورية قطاع الصَتفة االسبلمية.
يعترب مصرف اجلمهورية على ادلستوى احمللي رائداً يف تقدمي خدمات الصَتفة اإلسبلمية ،واتباع أسسها الصحيحة وىذا
يؤكده إقبال الزابئن واالستطبلعات العامة والبحوث والدراسات وادلقاالت ادلختلفة .ىذا وأبدت مصارف خارجية
سلتلفة دلساندة مصرف اجلمهورية لتقدمي الدعم ابلتدريب واالستشارات وادلشاركة يف أتسيس مصرف إسبلمي مستقل
وإبجراء صفقات ذبارية زللية ودولية .وقد قام مصرف اجلمهورية ابتباع اخلطوات البلزمة للتأسيس خلدمات الصَتفة
اإلسبلمية وفقاً دلعايَت ومناشَت مصرف ليبيا ادلركزي وىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسبلمية العادلية
) (AAOIFIودبوافقة اذليئة الشرعية ابدلصرف وادلكونة من كبار علماء الدين ابلبلد .ويف ىذا اإلطار فإن ادلصرف
فعل ادلنتجات اإلسبلمية التالية:
قد َ
(ادلراحبة لآلمر ابلشراء :وذلك دلبلئمتها جلميع شرائح اجملتمع ويسهل فهمها وتوظيفها من قبل موظفي ادلصرف ابدلرحلة
األوىل ،وىي ُمفعلة لسلعتُت مها احلاسب اآليل والسيارات نظراً لكثرة الطلب عليهما ،وحاجة مجيع األُسر ذلما وتعذر
إمكانية أغلب الزابئن من اقتنائهما ابلدفع الفوري)( .ادلراحبة البسيطة :وىي اليت يبيع ادلصرف ما لديو من سلعة يف
ادلخزن وقد نُفذت لبعض أنواع السيارات اليت اشًتاه اادلصرف عن طريق عقود ادلراحبات االستَتادية ادلربمة مع بعض
الشركات احمللية الكربى)( .ادلشاركة عدد فروع الصَتفة اإلسبلمية ادلستقلة ادلستهدف افتتاحها يف ادلرحلة األوىل من
القطاع =  17وربصل ادلصرف على موافقة مصرف ليبيا ادلركزي الفتتاح  3فروع "فشلوم ،ادلختار ببنغازي ،غراين".
وعدد صيغ ادلرحلة األوىل  5ادلراحبة وادلشاركة وادلضاربة واإلجارة واالستصناع).
 ىيئة الرقابة الشرعية يف مصرف اجلمهورية.
جهاز مستقل من الفقهاء ادلتخصصُت يف فقو ادلعامبلت ادلالية اإلسبلمية ،يقوم بتوجيو نشاطات ادلصرف ومراقبتو
وا إلشراف عليو للتأكد من التزام اإلدارة أبحكام ومبادئ الشريعة يف ادلعامبلت اليت جيريها ادلصرف .وتتكون أعضاء
اذليئة الشرعية يف ادلصرف من (أ .د الصادق الغرايين رئيساً ،د .أسامة الصبليب عضواً ،د .زلمود الغرايين عضواً).
ويناط ابذليئة رلموعة من ادلسؤوليات ،ومنها:
 تكون اذليئة مسؤولة أمام اجلمعية العمومية ورللس االدارة يف حالة وجود قصور يف مستوى الرقابة
الشرعية بشرط قيام منتسيب اإلدارة العامة للمصرف وفروعو جبميع مسؤولياهتم احملددة يف ىذه
البلئحة.
 ذبهد اذليئة إببداء احلكم الشرعي يف كل ما يعرض عليها من ادلصرف ،وتع ّد اذليئة تقريراً سنوايً
يعرض على اجلمعية العمومية للمصرف لبيان مدى التزام البنك أبحكام الشريعة اإلسبلمية.
 ربضر اذليئة أو بعض أعضائها اجتماع اجلمعية العامة لئلجابة على االستفسارات ادلتعلقة ابدلسائل
الشرعية إن وجدت.
 يكون عضو اذليئة مسؤوال عن افشائو أايً من أسرار ادلصرف إىل جهات منافسة أو نشر معلومات
تعود ابلضرر على ادلصرف .
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التجربة الليبية يف املصارف االسالمية (مصرف مشال أفريقيا(
 مصرف مشال أفريقيا أنشئ دبوجب قرار رللس إدارة مصرف ليبيا ادلركزي رقم ( )1لسنة  ،2006ومت اعتماد نظامو
األساسي كمصرف ذباري دبختلف أنشطتو التجارية ووفقا ألحكام قانون ادلصارف ،وابنعقاد اجلمعية العمومية غَت
االعتيادية للمصرف بتاريخ  2010-01-10تقرر رفع رأس مال ادلصرف إىل مبلغ ( )350مليون دينار دبشاركة
مصرف ليبيا ادلركزي الذي أصبح ادلساىم األكرب يف رأس ادلال ادلدفوع .تقع اإلدارة العامة للمصرف دبدينة طرابلس،
ويدار ادلصرف دبجلس إدارة مت اختياره من قبل اجلمعية العمومية للمصرف إدارة تنفيذية تدار بعناصر مصرفية
متخصصة مت استقطاهبا من سوق العمل ادلصريف احمللي ،ويعول عليها يف الدفع ابدلصرف إىل األمام والدخول يف سوق
ادلنافسة ادلصرفية على الصعيدين احمللي واإلقليمي ،كما ديتاز ادلصرف ابالنتشار الواسع لفروعو ووكاالتو يف أغلب ادلدن
وادلناطق بليبيا يصل إىل ( )53فرعاً ووكالة .ويف أعقاب ادلشاكل اإلدارية وادلالية اليت تعرضت ذلا أغلب ادلصارف
األىلية العاملة ونظراً لبعض الظروف اليت مرت هبا ىذه ادلصارف وما ترتّب عليها من سوء تقدمي اخلدمة ادلصرفية
ادلطلوبة وتعثر ربصيل الديون اليت سبق وأن قدمتها وعجزىا عن الوفاء ببعض التزاماهتا وكذلك عدم قدرهتا على الوفاء
دبتطلبات القانون رقم ( )1لسنة  2005بشأن ادلصارف فيما يتعلق بتوفَت رأس ادلال ادلطلوب وفقا ألحكام ىذا
القانون صدر قرار رللس إدارة مصرف ليبيا ادلركزي رقم ( )1لسنة  2006ابعتماد دمج بعض ادلصارف األىلية يف
ادلؤسسة ادلصرفية األىلية واإلذن ذلا دبمارسة أنشطة ادلصارف التجارية وفقا ألحكام قانون ادلصارف ،حيث متّ عقد
اجتماع اجلمعية العمومية للمؤسسة ادلصرفية األىلية وفروعها التابعة ذلا وعددىا ( )42فرعا .ومت اعتماد النظام
األساسي ذلا كمصرف ذباري 2010-01-10م ومتّ فيو رفع رأمسال ادلؤسسة إىل ( )350مليون دينار كما مت تغيَت
اسم ادلؤسسة ليصبح (مصرف مشال أفريقيا(.
 رسالة مصرف مشال أفريقيا.
ضلن مصرف ذباري يتعامل مع األفراد وادلؤسسات والشركات يف مجيع أضلاء ليبيا ،إضافة إىل سعينا إىل إرضاء مسامهينا
وربقيق عوائد رلزية على استثماراهتم فإننا نعمل على ربقيق رضا زابئننا وتقدمي اخلدمات ادلميزة بطريقة مبتكرة تتماشى
وتطورات منط حياهتم ،كما نعمل على ربقيق رضا موظفينا وهتيئة اجلو ادلناسب وادلناخ ادلبلئم أثناء العمل  ....أييت
ضمن أولوايتنا:
 عميلنا أوالً ،فهو ركيزة رلتمعنا واقتصادان.
 ازدىار بلدان وتطور اقتصادان من خبلل تشجيع وسبويل القطاعات االقتصادية ادلنتجة.
 االىتمام دبوظفينا فهم رأس مالنا البشري.

 القيادة واإلدارة الرشيدة ادلبنية على الصدق واألمانة وازباذ القرارات احلكيمة والشجاعة.
 التطوير ادلستمر للتنظيم الداخلي واالىتمام ابلتكنولوجيا.
 االىتمام ببيئتنا وسبلمتها.
 تطلعات ورؤاي ادلصرف.
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نطمح ألن نكون أول مصرف يف ليبيا يف تقدمي اخلدمات ادلصرفية الشاملة وادلتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسبلمية وفق
منهجية ربظى بتوقع ات زابئننا ،كما نطمح ألن نقدم مجيع ىذه اخلدمات بسرعة ودقة ،ويف سبيل ذلك نسعى العتماد
التقنية والتكنولوجيا ادلتطورة يف اإلدارة والتشغيل واخلدمة ،كما نسعى خللق رأس ادلال البشري الكفؤ وادلؤىل وادلدرب
للتعاطي مع الزابئن ابحًتاف ومع التكنولوجيا دبهارة وفاعلية.
 مصرف مشال أفريقيا يفتتح فرعة اإلسبلمي األول.
افتتح مصرف مشال أفريقيا فرعة اإلسبلمي األول يف حي األندلس بتاريخ  .2012/4/22ويقدم الفرع اخلدمات
اإلسبلمية الكاملة .كما وجيري مصرف مشال أفريقيا حالياً دراسة لتحويل كامل فروعو لفروع إسبلمية.
املأمول من التجربة الليبية يف املصارف االسالمية
أن دخول ادلصارف اإلسبلمية إىل ليبيا ،وإن كان متأخرا ،فهو خطوة مباركة نرحب هبا ونقدرىا ،وندعو إىل التوسع فيها ،حبيث
ال زبلو منها مدينة صغَتة وال كبَتة يف ببلدان ،فحاجة الناس إليها كحاجتهم إىل إقامة أسواقهم اليت ال غٌت ذلم عنها بصفة دورية
يف مدهنم ،وذلك لرفع احلرج عن الناس وزبليصهم من شر الوقوع يف الراب ،فإنو خيلي الداير وخيرب الببلد( .الغرايين)2009 ،
يؤكد الكثَت من الباحثُت وادلتخصصُت على قدرة الصناعة ادلصرفية اإلسبلمية على التوسع واالزدىار واالرتقاء يف ادلستقبل القريب
وبدعم مباشر من ادلناخ الذي شكلة الربيع العريب من جهة ،وارتفاع منسوب االىتمام الغريب من جهة اثنية ،بعدما أظهرت ىذه
ادلصارف صلاحا يف مواجهة ربدايت األزمة ادلالية العادلية( .افزاز)2012 ،
ويبُت (احلويت )2012 ،عضو اللجنة العليا لشؤون الصَتفة اإلسبلمية بليبيا ورئيس رللس إدارة اجلمعية الليبية للمالية اإلسبلمية،
أنو سبّت ادلصادقة على تعديل قانون مصريف جديد يضيف فصبلً كامبلً متخصصاً يف الصَتفة اإلسبلمية ،وذلك ألول مرة يف اتريخ
ليبيا .فوفق القوانُت السارية فإن ملكية ادلستثمرين األجانب يف ادلصارف عموما وادلرتقب أتسيسها ستحدد – على األرجح – يف
حدود  ،%20ابلرغم من أن القانون يسمح بـ ،.%49وبُت أن اخلطة االسًتاتيجية اليت تعكف اللجنة على صياغتها ىدفت
للحصول على موافقة رمسية لتأسيس مصرف إسبلمي جديد لعام  ،2013وربويل بنك ذباري تقليدي وآخر متخصص إىل
مصرفُت إسبلميُت ،فضبل عن السماح بتوسيع عدد الفروع والنوافذ اإلسبلمية ،وىو ما قد يرفع حصة ادلصارف اإلسبلمية من
إمجايل أصول ادلصارف احمللية إىل  ،.% 20وأشار أن ادلنتظر من االسًتاتيجية ادلذكورة ىو حشد موارد كبَتة لليبيا من أجل تفعيل
مؤسسات وموارد مالية إسبلمية جديدة كمؤسسات الزكاة والوقف ،عبلوة على إنشاء شركات للتأمُت اإلسبلمي وصناديق
وأدوات االستثمار ،لتكتمل أركان السوق ادلالية ادلوافقة للشريعة بليبيا هناية عام  2014أو بداية  .2015كما وتوقع أن يؤسس
عام  2015دلرحلة جديدة يف ذبربة الصَتفة اإلسبلمية بليبيا ،من خبلل توسيع نطاقها دولياً بغرض استقطاب وتوظيف ادلوارد.
فالرؤية االسًتاتيجية للمشرع هتدف لتحويل ليبيا إىل مركز مايل إسبلمي يف صعيد منطقة ادلغرب العريب.
ويوضح اخلبَت ادلايل (الكزة ) 2012 ،أن ادلصارف اإلسبلمية قد تؤدي إىل طفرة كبَتة يف النتائج التنموية يف دولة سكاهنا من
ادلسلمُت ،حيث كشف أن  %49من الليبيُت يرفضون التعامل مع ادلصارف التقليدية بسبب نظام الفائدة ،واعترب أن ادلصارف
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اإلسبلمية يناط هبا ابلدرجة األوىل دعم الوازع الديٍت ،والتأكيد على نشر مساحة اإلسبلم ،وأييت ابلدرجة الثانية ربقيق األرابح
وادلكاسب ادلتسقة مع روح الشريعة وجوىرىا .وشدد على ضرورة فصل ذمة وميزانية ادلصارف اإلسبلمية ،وإلغاء النوافذ السابقة يف
ادلصارف التجارية.
ادلأمول من ادلصارف االسبلمية يف اجلمهورية الليبية إن تتبنا ادلنهج اإلسبلمي الشامل ،كما ويؤمل منها أن تساىم يف تقدم البلد
وهنضتو ،وتصنع الرخاء والتنمية واالزدىار يف مجيع اجلوانب واجملاالت .فادلصارف اإلسبلمية تنطلق من ذلك التصور الذي يراه
وحيدده اإلسبلم للكون واحلياة .فاألاثر اليت ستحدثها ادلصارف اإلسبلمي والنهضة ادلتوقعة يف رلتمعنا اللييب االسبلمي من تنمية
وتطوير وازدىار وخصوصا يف اجلانب االجتماعي كبَت جداً.

النتائج والتوصيات اليت توصلت اليها الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة بشكل رئيس إىل ربديد وبيان واقع ذبربة اجلمهورية الليبية يف تبنيها للمصارف اإلسبلمية وادلأمول منها.
وأفرزت الدراسة رلموعة من النتائج ومنها :أظهرت الكثَت من الدراسات واألحباث والكتاابت أمهية قطاع الصرافة االسبلمية لدى
الدول اإلسبلمية وشعوبيها بل تعدى االمر إىل دول العامل حىت أضحت ادلصارف االسبلمية أحد األركان األساسية يف ميدان
الصرافة وعلى مستوى العامل .كما تعترب التجربة الليبية يف ادلصارف االسبلمية ذبربة حديثة جداً مقارنة مع الدول العربية واإلسبلمية
األخرى .وتع تمد التجربة الليبية يف ادلصارف اإلسبلمية على ذبارب الدول العربية واإلسبلمية األخرى وقد عملت على إنشاء
اسًتاتيجية وطنية خاصة هبا وسبتاز بدقة التشريعات والقوانُت وسرعة التنفيذ .وتبُت النتائج العملية للتجربة الليبية صلاح قوي فاق
ادلتوقع لبداايهتا وخصوصاً يف مصرف اجلمهورية ،ومصرف مشال إفريقيا .وكشفت نتائج الدراسة أيضا عن قلة األحباث وادلقاالت
العلمية اليت تناولت التجربة الليبية سواء من الناحية النظرية ومن انحية تقييم التجارب العملية .كما تشَت النتائج عن الضعف العام
ابدلواقع االلكًتونية اخلاصة ابدلصارف اإلسبلمية اليت سبثل التجربة الليبية من حيث حجم ادلعلومات والبياانت ،والتصميم،
واخلدمات ،وبرامج التوعية واالرشاد .وكذلك الضعف االعبلمي والتسويقي لربانمج ادلصارف اإلسبلمية يف ليبيا سواء على الصعيد
ادلصارف ادلطبقة للربانمج أو وسائل االعبلم ،وخاصة على شبكة االنًتنت حيث أنو ال يوجد إال عدد قليل من ادلقاالت اليت
تدور حول ادلوضوع .وتبُت النتائج أيضا أن ىنالك رؤاي استشراقيو قوية يف االسًتاتيجية الوطنية ،وادلعدة من قبل احلكومة الليبية
"البنك ادلركزي اللييب" لتطوير ادلصارف االسبلمية يف ليبيا ،حبيث تطمح لتكون األوىل على مستوى إفريقيا مع هناية عام .2015
ومن خبلل ما تقدم توصي الدراسة دبا يلي :االىتمام اإلعبلمي ابلتجربة الليبية وتسويق العمل ادلصريف اإلسبلمي بُت أفراد اجملتمع
اللييب ،وتوعيتهم أبمهيتو ابلطرق العلمية احلديثة ،وخاصة ابستخدام وتوظيف التكنولوجيا احلديثة• وكذلك تطوير ادلواقع االلكًتونية
اخلاصة بنموذجي التجربة الليبية مع ادلصارف اإلسبلمية ،ومها مصرف اجلمهورية ومصرف مشال إفريقيا دلا سيلعبانو ابدلستقبل من
دعم وربفيز لؤلخرين على ادلشاركة يف تطوير العمل ادلصريف اإلسبلمي يف ليبيا• أن تساىم احلكومة الليبية جبميع مؤسساهتا
وقطاعاهت ا بدعم اخلطة االسًتاتيجية ادلبنية للنهوض ابلقطاع ادلصريف االسبلمي يف ليبيا ،حيث أهنا ستكون زلور الثورة االقتصادية
واساس التطور واالزدىار يف الببلد .والعمل على إجراء ادلزيد من البحوث والدراسات وادلؤسبرات اليت تبُت أمهية قطاع ادلصارف
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االسبلمي ،وتبادل اخلربات مع االخرين وإجراء الدراسات التقييمية للمشاريع ادلنفذة لعبلج اخللل ودعم نقاط القوة للوصول إىل
الغاية ادلرجوة.
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