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 في ليبيا اإلسالميةمستقبل التحول للصيرفة 
 ((دراسة ميدانية على مصرف الجمهورية ومصرف التجارة والتنمية))

 دــــــــرقية مصباح سع. أ                                      خديجة سالم سعيد. أ
                                                          قسم التمويل والمصارف/ جامعة الزيتونة                      نصر بكر صالح أبو. د

 الملخص
لها القدرة على االستقرار  التينظمة ألمن أفضل ا المصرفيعد النظام ي  
جعل المصارف  الذيفي العالم، األمر  االقتصاديةفي ضل المتغيرات  ،االقتصادي

مية،  وعلية تتمثل مشكلة التجارية التقليدية تتسابق في تقديم خدمات مصرفية أسال
خوف المصارف الليبية من فشل تطبيق مشروع التحول للصيرفة في الدراسة 
 إلىوتهدف هذه الدراسة  ،تواجهها التي الكثيرة والعراقيل اإلشكالياتنتيجة  اإلسالمية

ومدراء المصرفين حول مستقبل  لينوؤ مسالعاملين من  همراء وتوقعاتآالتعرف على 
في  سهاماإلمكانية إهمية الدراسة في أسالمية في ليبيا، وتنبع إلالتحول للصيرفة ا

بنتائج تسفر عن إضافة بيانات ومعلومات جديدة  هاودعم ثراء المكتبة العلميةإ
ن مستقبل أ:يةتوتوصلت الدراسة إلى النتيجة اآل ،ين في هذا الموضوعثللمهتمين والباح

 .سالمية سيكون إيجابي في ليبياإلالتحول للصيرفة ا
 المقدمة

الرغم من تجربتها على  ت النجاحات التي حققتها المصارف اإلسالميةل  كش
ومن  ،اإلسالميةالصيرفة  بنموذج باألخذالتقليدية للمصارف  اباجذ عامال القصيرة

، حيث وصل حجم هاوغير  اإلسالميةهو انتشارها في معظم الدول  هامظاهر نجاح
مليار في نهاية  040وما يقارب  2009مليار دوالر سنة  927إلى هذه الصناعة 

وبمعدل  ،2005تريليون دوالر في سنة  5.3ويتوقع أن تصل إلى حوالي  ،2000
التقارير  أشارتكما  ،( 2000:503بوشرمة، وآخرون، ) سنويا   %24يفوق و نم

إلى أن المصارف اإلسالمية مرشحة  2007للتنمية لعام  اإلسالميالواردة من البنك 
دخارات اإلسالمية العالمية في العشر سنوات إلمن ا% 30 - %40ما بين الستحواذ 
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األموال  على جذب رؤوس كما يتوقع نشوء سوق مالية إسالمية ضخمة تعمل ،المقبلة
 العالمأنحاء ة في جميع ودالعربية واإلسالمية الموج

الصكوك  ىتزايد االعتماد عل أبد األخيرةفي السنوات و  ،( 265 , 2000السيسي، )
، وتشير اإلسالميفي سوق التمويل  ا  نمو  األسرع ت هيأصبححيث  ،اإلسالمية

 2030تريليون دوالر بمطلع عام  3-5من هاأن يصل حجمالتوقعات 
WWW.egynews.net. 

ولعل من إيجابيات تحول المصارف التجارية التقليدية في ليبيا نحو الصيرفة 
وابتكار العديد من المنتجات  ،اإلسالمية هو إثراء الفكر المصرفي اإلسالمي

ونتيجة لذلك أعلنت  المصارف الليبية، ىدفية التي لم تكن موجودة من قبل لالمصر 
ليبيا عن رغبتها في التحول للصيرفة اإلسالمية من خالل القيام بالعديد من الندوات 
والمؤتمرات وورش العمل التي اهتمت بالخدمات المصرفية اإلسالمية، وكذلك قامت 
بعض المصارف التجارية في ليبيا بعقد العزم على تحويل فروعها تدريجيا  إلى فروع 

ومنها من كان  ،ح نوافذ إسالمية في فروعه كلها أو بعضهاتمنها من افتإسالمية، و 
ومن األمثلة على  ،يقوم ببيع منتجاته اإلسالمية جنبا  إلى جنب مع منتجاته التقليدية

 ،مصرف التجارة والتنميةو ،مصرف الجمهوريةو  مصرف الوحدة :بعض هذه المصارف
 .مصرف التجاري الوطنيالو 

 :الدراسة مشكلة
خوف المصارف الليبية من فشل تطبيق مشروع التحول للصيرفة  ن  إ
انخفاض مقدرة  :ومنها تواجههاوالعراقيل الكثيرة التي  اإلشكالياتنتيجة  اإلسالمية

قلة الكوادر البشرية و  وفقا  للنظام اإلسالمي، األعمالإنجاز  ين علىيإدارة المصرف
ديل نظام المحاسبة ليتوافق تع صعوبةو ، اإلسالميةالمؤهلة للعمل في الصيرفة 

لقانوني للعمل المصرفي مة النظام اءعدم مالو  ،اإلسالميةمعايير الصيرفة و 
 ،اإلسالميةعدم وضوح سياسات مصرف ليبيا المركزي اتجاه الصيرفة و اإلسالمي،

 :يتاألن مشكلة الدراسة يمكن توضيحها من خالل السؤال إذلك فل
 ليبيا؟في يجابي إسيكون  اإلسالميةهل مستقبل التحول للصيرفة 

http://www.egynews.net/
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 :أهداف الدراسة
العاملين وتوقعات  راءآهو التعرف على ه الدراسة هذإجراء من الغرض  إن

 .في ليبيا التحول للصيرفة اإلسالمية مستقبل حول رفاء في المصلين ومدراؤو مسمن 
 :أهمية الدراسة
المكتبة العلمية  هافي إثراء ودعم امهسإمكانية اإلفي  ن أهمية الدراسةمتك

بنتائج تسفر عن إضافة بيانات ومعلومات جديدة للمهتمين والباحثين في هذا 
 .الموضوع

 :الدراسة ةفرضي
 :تييمكن توضيح الفرضية باختصار كاآل

 .في ليبيا إيجابي مستقبل التحول للصيرفة اإلسالمية سيكون
 :مجتمع وعينة الدراسة

 المصارف من مدراء وموظفين فييتمثل في العاملين  :مجتمع الدراسة
والباقي  ،تجارية عامة مصارف 9منها  ،مصرفا   03، حيث يبلغ عددها الليبية

 .مصارف خاصة
لذلك تم  ؛لصعوبة االتصال بجميع مفردات المجتمع نظرا  : عينة الدراسة
مفردة من العاملين بمصرفي الجمهورية  200عددها  ضئيلة اختيار عينة عشوائية

                                                                    .والتجارة والتنمية
                                                                                                           حدود الدراسة                                                                             

الوقت العتبارات لتعذر استخدام أسلوب الحصر الشامل  نظرا  :  ةالمكاني  الحدود
 قد ثم اختيار مصرف الجمهورية ومصرف التجارة والتنمية بالفروع ،ةوالجهد والتكلف

 .(الخمسو  ترهونةو  طرابلس)
اإلسالمية  التحول للصيرفةالدراسة على مستقبل  تركز: الموضوعية الحدود         
 .في ليبيا

 :مصادر الدراسة
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 :المصادر األولية
حكمة، تم م   ةانالبيانات األولية على صحيفة استبحيت تم االعتماد في جمع 
وي ذالدراسة، ووجهت إلى العاملين  هاوفرضيات ها،تصميمها بناء على مشكلة وأهداف

من مدراء وموظفين في عدد  ،العالقة بمصرف الجمهورية ومصرف التجارة والتنمية
 .المصرفين محل الدراسة همامن إدارات وفروع
 :المصادر الثانوية

كتب، )تم االعتماد في جمع البيانات الثانوية على المراجع العلمية قد 
 .ذات العالقة بموضوع الدراسة (إلكترونيةمواقع و  ،تقاريرو  نشرات،و مجالت، و 

 :الدراسات السابقة
 .(م 0777، تنتوش)دراسة 

دور المصرف اإلسالمي للتنمية في " /رسالة ماجستير بعنوانهذه الدراسة 
دمت هذه الدراسة حيث ق  " تمويل القطاعات اإلنتاجية والصناعية والخدمية في ليبيا

ووضح فيها الباحث الكيفية  ،"طرابلس" والبحوث االقتصاديةبأكاديمية الدراسات العليا 
التي يقوم بها المصرف اإلسالمي في صيغ التمويل للمشاريع اإلنتاجية والصناعية 

عالقة المصرف اإلسالمي للتنمية بليبيا لم أن  :الدراسةهذه في ليبيا، ومن أهم نتائج 
نحو تعزيز التعاون  ثيتحتزل على مدى حوالي ربع قرن عالقة متميزة بالسعي ال

كما يساهم المصرف اإلسالمي للتنمية بقسط متواضع في دعم مسيرة التنمية  ،البناء
هي تشجيع القطاع فالدراسة ها تا بالنسبة ألهم التوصيات التي اقترحأم   ،في ليبيا

قامة المشاريع زالة القيود  ؛الخاص للمساهمة في تطوير وا  وذلك بتدليل العراقيل وا 
 .ية واإلدارية التي تعيق االستفادة من إمكانياته في المشاركة وتمويل المشروعاتالمال

 .(م 2000، بدر)دراسة 
 "أال وهي ،تناولت هذه الدراسة أحد المواضيع الهامة والمؤثرة في الوقت الحاضر

مشكلة وقد لخص الباحث ، " معوقات عمل المصارف اإلسالمية في البيئة الليبية
الدراسة في المعوقات التي تعرقل عمل المصارف اإلسالمية في البيئة الليبية، وهدفت 

خصائص المصارف اإلسالمية والعوامل المشتركة بينها وبين  إظهارالدراسة إلى 
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المعوقات القانونية واالقتصادية والمصرفية  عنبحث الو ،المصارف التقليدية
ال توجد معوقات :موعة من النتائج أهمهاواالجتماعية، وتوصل الباحث إلى مج

، اقتصادية واجتماعية تحد من تطبيق عمل المصارف اإلسالمية في البيئة الليبية
ارف اإلسالمية في البيئة توجد معوقات قانونية ومصرفية تحد من تطبيق عمل المصو 

وجود ، عدم اإلسالميةعدم وجود كوادر مؤهلة لتسيير أعمال المصارف  :ومنها الليبية
، عدم اإلسالميةآلية عمل بين المصارف التقليدية والمصرف المركزي مع المصارف 

، وجود قوانين وتشريعات مصرفية اإلسالميةتختص بالمصارف  ثبحاأوجود مراكز 
 .تتماشى مع المصارف التقليدية دون غيرها

 (.م 2000-2009 العابد،)دراسة 
والحديثة وهي التعرف على مدى إمكانية تناولت هذه الدراسة أحد المواضيع الهامة 

بإعداد دراسة  :تحويل فروع المصارف التقليدية إلى فروع إسالمية حيث قام الباحث
عدة الدراسة إلى  وقد توصلت"  تحول فرع مصرف تقليدي إلى فرع إسالمي "عنوانها 

 إمكانيةووجود رغبة كبيرة من العمالء في إنشاء فروع إسالمية ن هناك إ: نتائج أهمها
في التشريعات  تحويل المصرف التقليدي إلى إسالمي وفق القوانين واللوائح المنظمةل

 .المصرفية في القانون المصرفي الليبي
 (.م 2007، صقر)دراسة 

عمليات المصارف اإلسالمية والحاجة لخدماتها في  "عنوان جاءت هذه الدراسة تحت 
هذه الدراسة على تحليل رغبات عمالء المصارف وقد تركزت "  المصارف الليبية

الليبية في إدخال عمليات مصرفية تحكمها الشريعة اإلسالمية، حيث طبقت هذه 
وجود رغبات ملحة إلي الدراسة على مصرف الجمهورية الرئيسي، وتوصلت الدراسة 

من المتعاملين مع المصارف التقليدية في إدخال عمليات المصارف اإلسالمية، 
في المصارف اإلسالمية تنبع من الرقابة الشرعية  لليبينت أن ثقة المجتمع اوبي

وأوصت الدراسة إلى نشر الوعي المصرفي اإلسالمي  ،والعمل وفق الشريعة اإلسالمية
بين المتعاملين مع المصارف التقليدية وتعديل التشريعات القائمة أو سن تشريعات 

 .يعة اإلسالميةنظام مصرفي يعمل وفق الشر  تالءمجديدة 
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 (.م2000، أسويسي)دراسة 
، فقد هذه الدراسة موضوع حيوي لتحول المصارف التقليدية للصيرفة اإلسالمية عدت  

مدي إمكانية تحول المصارف التقليدية إلى  " :في هذه الدراسة عرض الباحث
 ( الشرعيةو التطبيقية، و النظرية،  )من مختلف الجوانب "  مصارف إسالمية في ليبيا

وأهم  ،للتحول الكامل وبواعثه وأنواعه وهدفت الدراسة إلى بيان األساس النظري
مع بيان الحكم الشرعي للتحول الكامل، كما هدفت إلى أبراز الدور  ،متطلباته وعقباته

اإليجابي والسلبي للتحول الكامل نحو الصيرفة اإلسالمية ووصل الباحث إلى 
عدم وجود فروقات ذات داللة معنوية من جهة نظر  :مجموعة من النتائج كان أهمها

من العاملين والزبائن في المصرفين األمر الذي يدل على أن أوساط المتغيرات : كال  
 .بينهم متساوية حول إمكانية تحول المصارف التجارية الليبية إلى مصارف إسالمية

 :الجانب النظري
 :اآلفاق المستقبلية للصيرفة اإلسالمية

توقع أن يكون مستقبل الصيرفة اإلسالمية واعدا  في ضوء إنجازات الماضي من الم
التي استطاعت تحقيقها واكتسابها لقبول واسع على الصعيدين الوطني في الدول 

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك العديد من .. . في العالم المالي كله ةاإلسالمية والدولي
الصيرفة اإلسالمية سيكون واعدا  لتمويل و لة التي تؤكد أن مستقبل االمؤشرات واألد

 .(244:  2007حشاد، ): ومن بين هذه المؤشرات ما يلي
الزيادة المطردة في عدد مؤسسات التمويل اإلسالمية وخصوصا  المصارف اإلسالمية 

به من الدول الغير  بأسالوكذلك عدد  ،تغطي دول العالم اإلسالمي أصبحتالتي 
 ؛إسالمية ولم يقتصر األمر على إنشاء مؤسسات تمويل ومصارف إسالمية جديدة

ولكن هناك اتجاه كبير إلى تحول بعض المصارف التقليدية إلى مصارف إسالمية، 
ومن المتوقع أن  ،وكذلك قيام العديد من المصارف التقليدية بإنشاء نوافذ إسالمية

ة متزايدة في المستقبل وخصوصا  بعد األداء الجيد للصيرفة يستمر هذا التوجه بصور 
مقارنة بالصيرفة  2000اإلسالمية خالل األزمة المالية العالمية األخيرة في عام 

 .التقليدية
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بالدراسات والبحوث في مجال  باالهتمامبدأت بعض الجامعات العربية واإلسالمية 
 .االقتصاد والتمويل اإلسالمي والمصارف اإلسالمية

 .اإلسالمي والمصارف اإلسالمية لالقتصادإنشاء معاهد متخصصة 
 .إصدار مجالت متخصصة في مجال االقتصاد اإلسالمي والمصارف اإلسالمية

 .اإلسالمي في بعض الجامعات لالقتصادإنشاء أقسام متخصصة 
فضال  عن قيام  ،الحكومات العربية واألجنبية بالصيرفة اإلسالمية كواقع اعتراف

بعض الدول العربية بإصدار تشريعات خاصة بها تنظم عالقتها مع المصرف 
 .المركزي

 .اإلسالميةقيام بعض المصارف األجنبية بإنشاء فروع لها تعمل وفقا  للشريعة 
 :بقاء الصيرفة اإلسالمية

مشكلة  االقتصادي ؤمسألة قابلية البقاء والنم عدال ت  : االقتصادي ؤملية البقاء والنقاب
 :لسببين

عد الصيرفة اإلسالمية نمط آخر من الصيرفة مما يتيح للمستهلكين أدوات مالية ت  
 .جديدة ومتميزة

من المعروف أن  ،توفر الصيرفة اإلسالمية هيكال  ماليا  أفضل على أسس اقتصادية
المصارف اإلسالمية دائما  ما تكون قادرة على تلبية احتياجات التمويل الخاصة 

 .بذلكبعمالئها فضال  عن أنه يكون لديها أكثر من خيار للقيام 
تجدر اإلشارة إلى أن التمويل اإلسالمي ينطوي على ارتباط مباشر بالتدفقات المالية 

األموال ستتدفق من المصارف اإلسالمية فقط مقابل وهكذا فإن  ،االقتصاد والنقدية في
ونتيجة لذلك سيتعامل المستثمرون مع المصارف  ؛الحقيقي االقتصاديالنشاط 

سوف يكون  وفي إطار ذلك ،اإلسالمية فقط عندما يكون لديهم احتياجات حقيقية
 .الفائدةالهيكل المالي اإلسالمي أفضل من الهيكل المالي الحالي القائم على 

الذي ورد  0703في مقاله عام   Mohsin Khanوفقا  لـ  :االستقرار االقتصادي
القائم  االقتصادعندما يكون هناك كساد في  ،ضمن أوراق عمل صندوق النقد الدولي

على الفائدة تظل المطالبات الحالية للمودعين التزام يقع على عاتق النظام المصرفي 
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 - مما يعني خلق ديون جديدة وأكثر تكلفة ،يجبر ذلك المصارف على إدارة الديون
ف تسديد الديون الحالية بهد - وودائع جديدة من مصادر أخرى افتراضاتفي شكل 
 ،االقتصاديدعم هذا اإلجراء عملية الكساد كما إنه يعوق وتيرة الرواج في  للمودعين،

لقائيا  في وفي مقابل ذلك تتسم الصيرفة اإلسالمية بأن االلتزامات المصرفية تضبط ت
 .فترات الكساد والرواج بسبب مبدأ تقاسم األرباح والخسائر

عالوة على ذلك من المعروف في أدب التمويل التقليدي أن تمويل الديون القائم على 
المباشر بين  االرتباطكما إن  ،االقتصاديمصدرا  مهما  لعدم االستقرار  دعالفائدة ي  

التمويل وتطبيقات األموال في ظل الصيرفة اإلسالمية سيعني نهاية االئتمان والنقود 
ونتيجة  ؛قتصادات الحالية القائمة على سعر الفائدةإلغير المقيدة التي وجدت في ا

 االقتصادالكلي والعرض الكلي في لذلك سيتم إزالة سبب مهم لعدم تطابق الطلب 
كما إن ارتباط التمويل بالنشاط  ،خم الناتج عن الطلب سينخفضوهذا يعني أن التض

مما سيؤدي إلى توليد  االقتصادسيساعد على تخفيف قيود العرض في  االقتصادي
سيكون كل من : تقودنا هذه االعتبارات إلى االستنتاج التالي ،مزيد من فرص العمل

 .اإلسالمية تكرار الدورات التجارية وكثافتها، ومدتها أقل في الصيرفة
 :والمدخرينثقة المودعين 

نظرا  ألن  ؛ثقة المودعين والمدخرين في المصارف اإلسالمية أمرا  بالغ األهمية دعت  
معرفة المودعين والمدخرين بانتهاك المصرف اإلسالمي لتفويضات وتعاليم الشريعة 

قد يقود  كما أنه سيهدد بانسحاب الودائع منه وهو ما ،سيؤدي إلى فقدان ثقتهم فيه
ونتيجة لتأثير العدوى من الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث  ،إلى انهيار المصارف

وهكذا هناك ضرورة لتوخي  ،عدم استقرار مالي وهو ما سيهدد التنمية االقتصادية
تجاه أي شيء قد يخلق شكوكا  حول اعتمادات الشريعة لمعامالت المصارف االحذر 

 .التمويلاإلسالمية وبخاصة في جانب 
نشأت فكرة  ،مثل التعامل بالصكوك اإلسالمية :تطوير أدوات الصيرفة اإلسالمية

 االنهيارمع  جديدة اقتصاديةالصكوك اإلسالمية عندما بدأ البحث عن بدائل ووسائل 
ا  مع أزمة الرهونات العقارية التي تسبب في أكبر نالكبير الذي شهدته الرأسمالية، تزام
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الدوالر  وانهيار ووصول التضخم إلى أعلى مستوياته ،ميعظالكساد ركود عالمي منذ ال
ويرى خبراء وعلماء الدين أن الصكوك اإلسالمية هي ... أمام العمالت األخرى 

لتوفير السيولة المالية  ، وطوق النجاةاالقتصاديةبمثابة بوابة الخروج من األزمة 
واعتبارها البديل الوحيد والمتاح إلقامة المشروعات االستثمارية والتنموية، الالزمة 

خاصة في ظل توافقها مع الشريعة اإلسالمية   لالستغناء عن االقتراض من الخارج
م الربا، وأنها تعتبر البديل اإلسالمي للسندات في النظام الرأسمالي على التي تحر  

 اعتبار أنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا  في ملكية أو نشاط استثماري
)   WWW.egynews.net) . 

 :المبحث العلمي للدراسة
حصائية المتبعة في تحليل البيانات واختبار الفرضيات، اختبار إلا األساليبأن 

 كرونباخ
 .للصدق والثبات، والتوزيع النسبي، واختبار ولكوكسن حول المتوسط( )ألفا 

 :الدراسةنتائج 
 .(47:  2003 , البياتي) للصدق والثبات( )نتائج اختبار كرونباخ ألفا 

فقد تم  ،االستبيان من أجل اختبار مصداقية إجابات مفردات العينة على أسئلة
بين إجابات مفردات العينة  االرتباطهو اختبار يبين مدى و ، () استخدام معامل

   :  واحد حيثعلى جمموعة من األسئلة املقاسة مبقياس 

=  , تباين السؤال= , عدد األسئلة في االستبيان=  N,  معامل الثبات= 
 .تباين جميع األسئلة

فعندما تكون قيمة معامل كرونباخ ( 0 . 0)قيمة معامل كرونباخ ألفا ما بين وتكون
ا أم   ،لق ما بين إجابات مفردات العينةمط ارتباطألفا صفر فيدل ذلك على عدم وجود 

تام  ارتباطإذا كانت قيمة معامل كرونباخ ألفا واحد صحيح فهذا يدل على أن هناك 
 ومن المعروف أن أصغر قيمة مقبولة لمعامل كرونباخ ألفا بين إجابات مفردات العينة
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وكلما زادت قيمته عن ( 0.00إلى  0.90)وأفضل قيمة تتراوح بين  0.60هي ( )
 .كان ذلك أفضل 0.00

 :التاليبالجدول  كما لجميع العبارات معا   ()عامل فوجد أن قيم م
 نتائج اختبار كرونباخ ألفا( 0)جدول رقم 

 () قيمة معامل المصرف

 0.697 الجمهورية

 0.646 التجارة والتنمية
لكل عبارات ( )نالحظ أن قيم معامل كرونباخ ألفا ( 0)من خالل الجدول رقم 

إجابات مفردات  رتباط قوي بينإوهذا يدل على وجود  0.600أكبر من  االستبيان
 .مما يزيد من الثقة في النتائج التي سوف نحصل عليها عينة الدراسة،

 .(030 :2002 اهلل، رزق)النسبي التوزيع 
ستخدم أسلوب التوزيع النسبي لوصف طبيعة إجابات مفردات العينة على سؤال ي

 :كاآلتيمعين يتم الوصف 
أن يشير إلى  (بشدةموافق  غير)إذا كانت نسبة إجابات مفردات العينة مرتفعة في 

 .جدا  درجة الموافقة منخفضة 
أن درجة ى يشير إل (موافق غير)كانت نسبة إجابات مفردات العينة مرتفعة في  إذا

 .منخفضةالموافقة 
درجة يشير إلى أن  (عرفأ ال)كانت نسبة إجابات مفردات العينة مرتفعة في  إذا-ج

 .متوسطةالموافقة 
أن درجة  يشير إلى (موافق)كانت نسبة إجابات مفردات العينة مرتفعة في  إذا-د

 .الموافقة عالية
أن  يشير إلى (بشدة موافق)مفردات العينة مرتفعة في  كانت نسبة إجابات إذا-ه

 .جدا  درجة الموافقة عالية 
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م
 ذ

  العبارة
غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

ال 
 أعرف

 موافق
موافق 
 بشدة

درجة 
الموا
 فقة

0 
التحول سيكون 
ناجحا  رغم 
 .الصعوبات 

 20 55 02 7 0 التكرار
 عالية

النسبة
% 

0.0 02.2 06.2 44.6 29.0 

2 

أفضل أن يكون 
عن التحول  

طريق بعض 
 .الفروع اإلسالمية

 25 56 00 5 0 التكرار
 عالية

النسبة
% 

0.4 4.0 05.3 40.6 50.0 

5 
أفضل التحول 

 الكامل

 20 26 06 7 2 التكرار
 عالية

النسبة
% 

2.9 02.2 20.6 53.0 20.4 

4 

التحول للصيرفة 
اإلسالمية سيؤدي 
إلى تنمية وعدالة 

 .اقتصادية

 20 20 00 9 0 التكرار
 عالية

النسبة
% 

0.4 7.3 24.5 59.0 29.0 

3 
التحول للصيرفة 
اإلسالمية سيؤدي 

 عالية 20 52 03 6 0 التكرار
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 اختبار الفرضية بالنسبة لمصرف الجمهورية :أوال  
عينة إلجابات مفردات  ،المئوي والتوزيع النسبييبين التوزيع التكراري ( 2)جدول رقم ال

 .ودرجات الموافقة عليها حسب أسلوب التوزيع النسبي الدراسة

إلى جمع الزكاة 
 .وتوزيع الثروة

النسبة
% 

0.4 0.0 20.5 45.2 29.0 

6 

التحويل للصيرفة 
اإلسالمية سيقطع 
الطريق أمام أثرياء 

 الرأسمالية المصارف

 24 23 20 4 0 التكرار
النسبة عالية

% 
0.0 3.4 20.4 55.0 52.4 

9 

التحول للصيرفة 
اإلسالمية سيؤدي 
إلى كفاءة األداء 
المصرفي بأقل 

 .تكاليف

 27 25 09 4 0 التكرار
عالية 
النسبة جدا  

% 
0.4 3.4 25.0 50.0 57.2 

0 

التحول للصيرفة 
اإلسالمية سيؤدي 
إلى فاعلية تحقيق 
أهداف المصارف 

والتنمية 
في  االقتصادية
 .ليبيا

 24 52 04 4 0 التكرار

 عالية
النسبة
% 

0.0 3.4 00.7 45.2 52.4 

7 

التحول المصرفي 
أفضل بديل 

لتطوير المصارف 
 .الليبية

 20 26 04 6 0 التكرار
عالية 
النسبة جدا  

% 
0.0 0.0 00.7 53.0 59.0 

0
0 

أرغب بالمشاركة 
والمساهمة في 
عمليات التحول 

للصيرفة 
 .اإلسالمية

 56 26 9 4 0 التكرار
عالية 
النسبة جدا  

% 
0.4 3.4 7.3 53.0 40.6 
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عينة إلجابات مفردات  ،التوزيع النسبي المئويكراري و يبين التوزيع الت( 2)جدول رقم ال
 ودرجات الموافقة عليها حسب أسلوب التوزيع النسبي لمصرف الجمهورية، الدراسة

 :أننالحظ ( 2)من خالل الجدول رقم 
 :على العبارات التالية درجات الموافقة عالية جدا  

 .التحول للصيرفة اإلسالمية سيؤدي إلى كفاءة األداء المصرفي بأقل تكاليف
 .فضل بديل لتطوير المصارف الليبيةالتحول المصرفي أ

 .اإلسالميةرغب بالمشاركة والمساهمة في عمليات التحول للصيرفة أ

 م
 

  العبارة
غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

ال 
 أعرف

 موافق
موافق 
 بشدة

درجة 
 الموافقة

0 
التحول سيكون ناجحا  

 .رغم الصعوبات

 07 50 02 2 0 التكرار
النسبة عالية

% 
0.0 5.2 07.0 49.6 50.2 

2 

أفضل أن يكون 
التحول عن طريق 
بعض الفروع 
 .اإلسالمية

 04 42 3 2 0 التكرار

النسبة عالية
% 

0.0 5.2 9.7 66.9 22.2 

5 
أفضل التحول 

 .الكامل

 25 50 0 2 0 التكرار
النسبة عالية

% 
0.0 5.2 02.9 49.6 56.3 

4 

التحول للصيرفة 
اإلسالمية سيؤدي 
إلى تنمية وعدالة 

 .إقتصادية

 29 23 0 2 0 التكرار
عالية 
النسبة جدا  

% 
0.6 5.2 02.9 57.9 42.7 

3 

التحول للصيرفة 
اإلسالمية سيؤدي 
إلى جمع الزكاة 
 .وتوزيع الثروة

 23 20 05 5 0 التكرار
عالية 
النسبة جدا  

% 
0.6 4.0 20.6 55.5 57.9 
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 :درجات الموافقة عالية على العبارات التالية
 .الصعوباتالتحول سيكون ناجحا  رغم 

 .أن يكون التحول عن طريق بعض الفروع اإلسالمية أفضل
 .التحول الكامل أفضل

6 

التحويل للصيرفة 
اإلسالمية سيقطع 
الطريق أمام أثرياء 
 .المصارف الرأسمالية

 03 05 52 5 0 التكرار

النسبة متوسطة
% 

0.0 4.0 30.0 20.6 25.0 

9 

التحول للصيرفة 
اإلسالمية سيؤدي إلى 
كفاءة األداء المصرفي 

 .بأقل تكاليف

 00 29 22 5 0 التكرار

 عالية
 09.3 42.7 54.7 4.0 0.0 %النسبة

0 

التحول للصيرفة 
سيؤدي . اإلسالمية

إلى فاعلية تحقيق 
أهداف المصارف 

 االقتصاديةوالتنمية 
 .في ليبيا
 

 

 25 24 04 2 0 التكرار

 عالية
 56.3 50.0 22.2 5.2 0.0 %النسبة

7 
التحول المصرفي 
أفضل بديل لتطوير 
 .المصارف الليبية

 09 57 3 2 0 التكرار
 عالية

 29.0 60.7 9.7 5.2 0.0 %النسبة

0
0 

أرغب بالمشاركة 
والمساهمة في 
عمليات التحول 
 .للصيرفة اإلسالمية 

 50 23 0 0 0 التكرار
عالية 
 60.5 57.9 0.0 0.0 0.0 %النسبة جدا  
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 .اقتصاديةالتحول للصيرفة اإلسالمية سيؤدي إلى تنمية وعدالة 
 .للصيرفة اإلسالمية سيؤدي إلى جمع الزكاة وتوزيع الثروةالتحول 

 .التحويل للصيرفة اإلسالمية سيقطع الطريق أمام أثرياء المصارف الرأسمالية
والتنمية  إلى فاعلية تحقيق أهداف المصارف التحول للصيرفة اإلسالمية سيؤدي

 .في ليبيا االقتصادية
 تجارة والتنميةاختبار الفرضية بالنسبة لمصرف ال :ثانيا  
عينة إلجابات مفردات  ،المئوي والتوزيع النسبييبين التوزيع التكراري ( 5)جدول رقم ال

 .النسبيودرجات الموافقة عليها حسب أسلوب التوزيع  الدراسة
إلجابات مفردات عينة  ،المئوي والتوزيع النسبيالتوزيع التكراري ( 5)جدول رقم ال

 ودرجات الموافقة عليها حسب أسلوب التوزيع النسبي والتنميةلمصرف التجارة الدراسة 
 :أننالحظ ( 5)من خالل الجدول رقم 

 :على العبارات التالية درجات الموافقة عالية جدا  
 .اقتصاديةالتحول للصيرفة اإلسالمية سيؤدي إلى تنمية وعدالة 

 .التحول للصيرفة اإلسالمية سيؤدي إلى جمع الزكاة وتوزيع الثروة
 .رغب بالمشاركة والمساهمة في عمليات التحول للصيرفة اإلسالميةأ

 :التاليةدرجات الموافقة عالية على العبارات 
 .التحول سيكون ناجحا  رغم التحديات

 .أن يكون التحول عن طريق بعض الفروع اإلسالمية أفضل
 .التحول الكامل أفضل

 .المصرفي بأقل تكاليفالتحول للصيرفة اإلسالمية سيؤدي إلى كفاءة األداء 
التحول للصيرفة اإلسالمية سيؤدي إلى فاعلية تحقيق أهداف المصارف والتنمية 

 .في ليبيا االقتصادية
 .فضل بديل لتطوير المصارف الليبيةالتحول المصرفي أ

 :درجات الموافقة متوسطة على العبارات التالية
 .المصارف الرأسمالية التحويل للصيرفة اإلسالمية سيقطع الطريق أمام أثرياء
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 .( 036:  2000، حبيب)  Wilcox on – test))اختبار ولكوكسن حول المتوسط 
يستخدم اختبار ولكوكسن الختبار الفرضيات اإلحصائية المتعلقة بمتوسط مجتمع 

وصفية قابلة للترتيب أو كمية وال تتبع  عينة الدراسةإذا كانت بيانات ( ) الدراسة
لذلك يتم استخدام هذا االختبار الختبار معنوية درجة الموافقة على  ؛التوزيع الطبيعي

 :حيث تكون ،كل فقرة من فقرات االستبيان
عن المتوسط  متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنويا   :الصفريةالفرضية 
 (.)المفترض

عن المتوسط  متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف معنويا   :البديلةمقابل الفرضية 
 (.)المفترض 

 .المجتمعتمثل القيمة المفترضة لمتوسط ( )حيث 
 :حيث Zيكون إحصائي االختبار  (n > 25)فإذا كان حجم العينة كبير 

 
أو مجموع رتب الفروق ( -R)مجموع رتب الفروق التي إشاراتها سالبة تمثل  Rحيث 

وبالتالي يتم إيجاد قيمة الداللة المعنوية  ،أيهما أقل( (+Rالتي إشاراتها موجبة 
المأخوذ في المحسوبة باستخدام  التوزيع الطبيعي المعياري ومقارنته بمستوى المعنوية 

فإذا كانت قيمة الداللة المعنوية المحسوبة أقل من مستوى  ،(%3عادة )االعتبار 
ة الصفرية ونقبل الفرضية نرفض الفرضي%( 3عادة )وية المأخوذ في االعتبار المعن

عن  وهذا يدل على أن متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف معنويا   ،البديلة 
ولمعرفة ما إذا كانت درجة الموافقة عالية أو منخفضة  ؛()المتوسط المفترض 

فإذا كان  ،()نقارن متوسط إجابات مفردات عينة الدراسة بالمتوسط المفترض
فهذا يدل  ،()متوسط إجابات مفردات عينة الدراسة أكبر من المتوسط المفترض 

ير إلى يش عن المتوسط المفترض مما على أن متوسط درجة الموافقة يزيد معنويا  
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في حين إذا كان متوسط إجابات مفردات عينة الدراسة أقل من ارتفاع درجة الموافقة 
عن  فهذا يدل على أن متوسط درجة الموافقة يقل معنويا   ،()المتوسط المفترض 

 .المتوسط المفترض مما يشير إلى انخفاض درجة الموافقة
 .( 552:  0779 ،البلداوي)  المتوسط  حول Zاختبار 

حول المتوسط الختبار الفرضيات اإلحصائية المتعلقة بمتوسط  Zيستخدم اختبار 
وتتبع  (على األقل يفي المستوى الفتر )لعينة كمية أي المجتمع إذا كانت بيانات ا

 :أو حجم العينة كبير حيث تكون التوزيع الطبيعي
عن  يا  متوسط المجتمع الذي سحبت منه العينة ال يختلف معنو : الفرضية الصفرية

 (.)المتوسط المفترض 
عن  متوسط المجتمع الذي سحبت منه العينة يختلف معنويا  : مقابل الفرضية البديلة
 (.)المتوسط المفترض 

علما  Z إحصائي االختبار يكون( مفردة 50من  أكبر)كبير فإذا كان حجم العينة 
 :بأن

 
 .المعياري للعينة االنحرافيمثل  يمثل متوسط العينة و    :حيث

التوزيع الطبيعي المعياري  اللة المعنوية المحسوبة باستخداملذلك يتم إيجاد قيمة الد
فإذا كانت قيمة الداللة   ،%(3عادة )ومقارنته بمستوى المعنوية المأخوذ في االعتبار 

نرفض %( 3عادة )المعنوية المحسوبة أقل من مستوى المعنوية المأخوذ في االعتبار 
وهذا يدل على أن متوسط درجة الموافقة  ،رضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلةالف

ولمعرفة ما إذا كانت  ،()عن المتوسط المفترض  على العبارة يختلف معنويا  
درجة الموافقة عالية أو منخفضة نقارن متوسط إجابات مفردات عينة الدراسة 

فإذا كان متوسط إجابات مفردات عينة الدراسة أكبر من  ،() بالمتوسط المفترض
عن  فهذا يدل على أن متوسط درجة الموافقة يزيد معنويا   ،()المتوسط المفترض 
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في حين إذا كان متوسط  ،المتوسط المفترض مما يشير إلى ارتفاع درجة الموافقة
دل علي أن فهذا ي ،()إجابات مفردات عينة الدراسة أقل من المتوسط المفترض

عن المتوسط المفترض مما يشير إلى انخفاض  متوسط درجة الموافقة يقل معنويا  
 .درجة الموافقة

تم استخدام اختبار العبارات والختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من 
كما في الجدول رقم  لمصرف الجمهورية فكانت النتائج( 5)ولكوكسن حول المتوسط 

 :الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التاليحيث كانت ، (4)
 (.5)عن  متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنويا  : الفرضية الصفرية

 (.5)عن  متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف معنويا  : مقابل الفرضية البديلة
دات عينة نتائج اختبار ولكوكسن حول متوسطات إجابات مفر ( 4)الجدول رقم 

 لمصرف الجمهوريةالدراسة 
 م

 العبارة
 االنحراف المتوسط

 المعياري
إحصائي 
 االختبار

الداللة 
المعنوية 
 المحسوبة

 0.000 -3.956 0.736 5.06 .التحول سيكون ناجحا  رغم الصعوبات 0
أن يكون التحول عن طريق بعض  أفضل 2

 .الفروع اإلسالمية
4.42 5.240 6.452- 0.000 

 0.000 -4.000 0.006 5.94 .التحول الكامل أفضل 5
التحول للصيرفة اإلسالمية سيؤدي إلى  4

 .اقتصاديةتنمية وعدالة 
5.97 0.775 3.500- 0.000 

التحول للصيرفة اإلسالمية سيؤدي إلى  3
 .جمع الزكاة وتوزيع الثروة

5.06 0.736 3.646- 0.000 

التحويل للصيرفة اإلسالمية سيقطع  6
 .أمام أثرياء المصارف الرأسماليةالطريق 

5.75 0.702 3.775- 0.000 

التحول للصيرفة اإلسالمية سيؤدي إلى  9
 .كفاءة األداء المصرفي بأقل تكاليف

4.00 0.706 3.790- 0.000 

التحول للصيرفة اإلسالمية سيؤدي إلى  0
ارف والتنمية فاعلية تحقيق أهداف المص

4.05 0.037 6.404- 0.000 

0
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 .في ليبيا االقتصادية
فضل بديل لتطوير التحول المصرفي أ 7

 .المصارف الليبية
4.05 0.730 6.200- 0.000 

رغب بالمشاركة والمساهمة في عمليات أ 00
 .التحول للصيرفة اإلسالمية

4.24 0.754 6.654- 0.000 

 
مستوي نالحظ أن الدالالت المعنوية المحسوبة أقل من ( 4)من خالل الجدول رقم 

ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن المتوسط  0.03المعنوية 
رات ونقبل لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبا ؛لجميع العبارات( 5) المفترض

عن  الدراسة تزيدات عينة حيث أن متوسطات إجابات مفردالفرضيات البديلة لها 
 .العباراتفهذا يدل على ارتفاع درجات الموافقة على هذه  ،(5)المتوسط المفترض 

حيث كانت  ،(3)فكانت النتائج كما في الجدول رقم بالنسبة لمصرف التجارة والتنمية و 
 :التاليالفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو 

 (.5)عن  متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنويا   :الصفريةالفرضية 
 (.5)عن  متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف معنويا   :البديلةبل الفرضية مقا

نتائج اختبار ولكوكسن حول متوسطات إجابات مفردات عينة ( 3)الجدول رقم 
 الدراسة
 م

 العبارة

 االنحراف المتوسط
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
المعنوية 
المحسو 

 بة
رغم  التحول سيكون ناجحا   0

 .صعوباتال
4.03 0.972 6.052- 0.000 

أن يكون التحول عن طريق  أفضل 2
 .بعض الفروع اإلسالمية

4.00 0.633 6.630- 0.000 

 0.000 -6.500 0.995 4.09 .التحول الكامل أفضل 5
التحول للصيرفة اإلسالمية سيؤدي  4

 .اقتصاديةإلى تنمية وعدالة 
4.07 0.073 6.036- 0.000 
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للصيرفة اإلسالمية سيؤدي التحول  3
 .إلى جمع الزكاة وتوزيع الثروة

4.03 0.794 3.605- 0.000 
 

 
التحويل للصيرفة اإلسالمية سيقطع  6

الطريق أمام أثرياء المصارف 
 .الرأسمالية

5.65 0.705 4.476- 0.000 

التحول للصيرفة اإلسالمية سيؤدي  9
إلى كفاءة األداء المصرفي بأقل 

 .تكاليف

5.95 0.009 3.242- 0.000 

التحول للصيرفة اإلسالمية سيؤدي  0
إلى فاعلية تحقيق أهداف المصارف 

 .في ليبيا االقتصاديةوالتنمية 

4.00 0.040 6.000- 0.000 

فضل بديل التحول المصرفي أ 7
 .لتطوير المصارف الليبية

4.05 0.604 6.600- 0.000 

رغب بالمشاركة والمساهمة في أ 00
 .التحول للصيرفة اإلسالميةعمليات 

4.60 0.475 9.030- 0.000 

 
نالحظ أن الدالالت المعنوية المحسوبة أقل من مستوي ( 3)من خالل الجدول رقم 

ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن المتوسط  0.03المعنوية 
التحول للصيرفة اإلسالمية  مستقبل لجميع العبارات المتعلقة بتوقعات( 5)المفترض 

 .ليبيافي 
وحيث أن  ،لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها

فهذا يدل  ،(5)تزيد عن المتوسط المفترض  ات عينة الدراسةمتوسطات إجابات مفرد
 .العباراتعلى ارتفاع درجات الموافقة على هذه 

يجاد المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة وإل
واستخدام اختبار   ،للمصرفين  مستقبل التحول للصيرفة اإلسالمية في ليبيابتوقعات 

Z  حيث كانت الفرضية  ،(6)فكانت النتائج كما بالجدول رقم ( 5)حول المتوسط
 :اليوالبديلة لها على النحو التالصفرية 
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ال العبارات كل المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على  :الصفريةالفرضية 
 (.5)عن  يختلف معنويا  

العبارات  كل المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على :البديلةالفرضية 
 (.5)عن  يختلف معنويا  
نتائج اختبار حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة ( 6)الجدول رقم 

 ينلمصرفل
املتوسط  املصرف

 العام

الداللة املعنوية  إحصائي االختبار حنراف املعيارياإل
 احملسوبة

اجلمهور 
 ية

3811 18111 718311 18111 

التجارة 
 والتنمية

3811 78111 18111 18111 

 
 علىلمصرفين ا الختبار ةحصائياإلقيمة النالحظ أن ( 6)من خالل الجدول رقم 

وهي أقل من مستوى  0.000معنوية محسوبة  بداللة 9.604و 00.574 التوالي
وحيث أن  البديلة،لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية  ،0.03المعنوية 

على التوالي  5.76و 5.07 الدراسة للمصرفينالمتوسط العام إلجابات مفردات عينة 
فهذا يشير إلى أن هناك ارتفاع في مستوى  ،(5)وهو يزيد عن المتوسط المفترض 

 التحول للصيرفة اإلسالميةمستقبل في كال المصرفين بأن  وآراء العاملين توقعات
 :إن ليبيا حيثفي  سيكون إيجابي

 .صعوباترغم ال التحول سيكون ناجحا  
 .أن يكون التحول عن طريق بعض الفروع اإلسالمية أفضل
 .التحول الكامل أفضل

 .قتصاديةإالتحول للصيرفة اإلسالمية سيؤدي إلى تنمية وعدالة 
 .التحول للصيرفة اإلسالمية سيؤدي إلى جمع الزكاة وتوزيع الثروة

 .التحويل للصيرفة اإلسالمية سيقطع الطريق أمام أثرياء المصارف الرأسمالية
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 .التحول للصيرفة اإلسالمية سيؤدي إلى كفاءة األداء المصرفي بأقل تكاليف
التحول للصيرفة اإلسالمية سيؤدي إلى فاعلية تحقيق أهداف المصارف والتنمية 

 .قتصادية في ليبياإلا
 .رف الليبيةالتحول المصرفي أفضل بديل لتطوير المصا

 .رفة اإلسالميةبالمشاركة والمساهمة في عمليات التحول للصي رغبأ
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 والتوصيات النتائج
 :النتائج ـــ أوال  

 ،المصرفينعينة الدراسة لكال  لمفردات صائياإلحمن خالل نتائج التحليل 
 .ليبيا ىف إيجابيسالمية سيكون إلتم التوصل الى أن مستقبل التحول للصيرفة ا

 :التوصيات ــــ انيا  ث
سالمية في ليبيا من إلمشروع التحول للصيرفة ا نجاحعلى  يجب العمل بجدية 

 :خالل
واالقتناع بأهمية رسالة التحول  ،ومرؤوسهالمدير  لدى اإلسالمي ديالعقالجانب  دعم

 .اإلسالمي المصرفيللعمل 
 والبحوثوتوفير الكوادر المتخصصة للقيام بإجراء الدراسات هم وتدريب تأهيل العاملين

 .اإلسالمي االقتصادفي 
معايير المحاسبية  و ليتوافق ؛تعديل نظام المحاسبة المالية في المصرفين

 .سالميةوالمراجعة للمؤسسات المالية واإل
قانون :والتجارية، مثل االقتصاديةالنظر في كافة النظم والقوانين  إعادة

 حكام الشريعةأ و بما يتوافق، التجارية األوراقنين اوقو الشركات والمصارف،
 .اإلسالمية
سالمية من حيت تأسيس إلالصيرفة ا اتجاه المركزيسياسات مصرف ليبيا  توضيح
ع قانون مناسب دوات وصكوك إسالمية ووضأ، وتقديم إسالمي مصرفينظام 

 .اإلسالميةللصيرفة 
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