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Abstract: 
The research has aimed to ascertain the role of Libyan commercial banks in 

spreading the Islamic awareness of owners of small projects as well as to finding the 

level of Islamic investment awareness of owners of small projects and identifying 

those means and mechanisms followed by these transferring banks in spreading the 

culture of Islamic finance of owners of small projects. Also, it has aimed to find out 

if there is a role of commercial transferring banks to let owners of small projects 

widely attract Islamic finance. The descriptive methodology was used. The 

community of the study represented employees of the commercial banks operating in 

khoms city which introduce Islamic finance. Where as the sample of the study 

represented a certain sample of those employees working for Algomohorya Bank, 

Sahara Bank and included (79) employees, out of which (71%) have responded. Spss 

software of data analysis was used by a response percentage of (90%).  

The results have showed that:  

1- There is an acceptance of commercial transferring banks by owners of small 

projects from the viewpoint of employees in Algomohorya and Sahara banks in 

khoms city. 

2- Low level of promotion policy in spreading the culture of Islamic finance, 

although promotion policy, in the field of training, was with an effect on spreading 

the culture of Islamic finance.  

3- There is a relationship of statistical significance of mechanisms followed by the 

commercial transferring banks on accepting the owners of small projects of Islamic 

finance at a significance level of 0.05. 

4- The commercial transferring banks have an effective role in spreading the culture 

of Islamic finance. 
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 الملخص

أصحاب اؼبشروعات ى اؼبصارف التجارية الليبية يف نشر الوعي االسبلمي لذب النوافذ االسبلمية  معرفة دور إذل ىدف البحث     
اآلليات اليت التعرف على الوسائل أو و  ،، كذلك معرفة مستوى الوعي االستثماري االسبلمي ألصحاب اؼبشروعات الصغَتة الصغَتة

اؼبصارف النوافذ االسبلمية بأثر لدور تتبعها ىذه اؼبصارف يف نشر ثقافة التمويل االسبلمي ألصحاب اؼبشروعات الصغَتة، وىل ىناك 
سبثل ؾبتمع البحث يف موظفي  و، وقد مت إتباع اؼبنهج الوصفي، التجارية على اقبال أصحاب اؼبشروعات الصغَتة على التمويل االسبلمي

( موظف، 79) حيث بلغ عددىمسبويبل إسبلميا،  يقدمان للذاناؼبصارف التجارية العاملة دبدينة اػبمس مصرف اعبمهورية والصحارى وا
وقد مت التوصل اذل عدة اإلحصائي لتحليل البيانات،  spssستخدم برنامج وا %(99%(، بنسبة استجابة )77وقد استجاب منهم )

مستوى فعالية سياسة وأن  ،من قبل أصحاب اؼبشاريع الصغَتةالنوافذ االسبلمية باؼبصارف التجارية على اقبال ىناك أن  نتائج انبها:
، اال أن سياسة الًتويج اؼبتمثلة يف ؾبال التدريب كانت ؽبا األثر على نشر ثقافة كانت منخفضة  الًتويج يف نشر ثقافة التمويل االسبلمي

على اقبال باؼبصارف التجارية  النوافذ االسبلمية ذو داللة احصائية لآلليات اؼبتبعة من قبل واثر عبلقة  ىناك، كما أن التمويل االسبلمي
ؽبا الدور وان النوافذ االسبلمية باؼبصارف التجارية ، (α=9095عند مستوي معنوية ) أصحاب اؼبشروعات الصغَتة للتمويل االسبلمي

  0الفعال يف نشر ثقافة التمويل االسبلمي

 اؼبفتاحية: اؼبشروعات الصغَتة، التمويل االسبلمي، النوافذ االسبلمية0  الكلمات

 :واالطار العام للبحث المقدمة/ ًأوال

تمويل البلزم إلنشاء التعاين معظم اؼبشروعات الصغَتة يف أغلب الدول العربية من صعوبات كبَتة يف اغبصول على 
اؼبشروعات الكبَتة ذات األصول الرأظبالية اعبيدة، واليت يتسم أو تطوير منشآهتا، حيث تفضل غالبية اؼبصارف سبويل 

ربجم العديد من اؼبصارف عن منح التمويل اؼبطلوب للمشروعات و التعامل معها األكثر رحبية واألقل ـباطرة، 
وقات الصغَتة، وإن مت سبويلها يف بعض األحيان يكون على أساس االقراض بفائدة، وىذا قد سبب ؽبا العديد من اؼبع

 والقيود0
م قامت بعض اؼبصارف التجارية يف ليبيا بفتح نوافذ اسبلمية لتقدمي التمويل اؼبصريف 0979ومنذ عام 

اسبلمية بعيدا عن الربا تتبلءم مع طبيعة ىذه اؼبشروعات لدعمها، ولتقوم بدورىا اؼبنشود للمشروعات الصغَتة بصيغة 
  يف التنمية االقتصادية واالجتماعية0

 لبحث: مشكلة ا

لقد شرعت اؼبصارف التجارية الليبية يف تبٍت الصَتفة اإلسبلمية، وذلك من خبلل النوافذ االسبلمية كخطوة أوذل 
للتحول إذل مصارف إسبلمية تقوم بتقدمي التمويل االسبلمي لطالبيو من اؼبشروعات بصيغ ـبتلفة تتبلءم مع طبيعة 

حكام الشرعية، حيث أهنا تقوم بدور الوساطة اؼبالية  الفعالة بُت أصحاب اؼبشروعات اليت ربتاج ؽبذا التمويل ووفقا لؤل
األموال من جهة وبُت أصحاب اؼبشروعات الصغَتة من جهة أخرى من أجل ربقيق تنمية اقتصادية واجتماعية 

 شاملة0 

ربوية، إال أنو وعلى الرغم من مرور الوقت على فتح ىذه النوافذ االسبلمية بعد صدور قانون منع اؼبعامبلت ال
للحصول على التمويل االسبلمي  النوافذ االسبلميةقبال من أصحاب اؼبشروعات الصغَتة على ىذه الا قلةيبلحظ 

 البلزم ؽبا، فبا جعل الباحثُت يقومان هبذا البحث لئلجابة على السؤال التارل: 
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ل االسالمي ألصحاب مصارف التجارية في نشر ثقافة التموينوافذ االسالمية بالىل يوجد دور لل -
  ليبيا؟ المشروعات الصغيرة في

 ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:    

نوافذ المي المقدم من ىذه الما مستوى اقبال أصحاب المشروعات الصغيرة على التمويل االس -
 ؟االسالمية

ت ى اقبال أصحاب المشروعالمصارف التجارية علالنوافذ االسالمية باأثر لدور و  عالقة ىل ىناك -
 الصغيرة على التمويل االسالمي؟

أصحاب  دىها لماىي الوسائل التي تتبعها المصارف التجارية لنشر ثقافة التمويل االسالمي ب -
 المشروعات الصغيرة؟

 أىداف البحث: 

 يهدف ىذا البحث إذل التعرف على اآليت:

أصحاب  دىلليبية يف نشر الوعي االسبلمي لصارف التجارية ااؼبالقائمُت على النوافذ االسبلمية ب 0 معرفة دور7
 اؼبشروعات الصغَتة0

ىذه اؼبصارف يف نشر ثقافة التمويل االسبلمي ألصحاب ادارة 0 التعرف على الوسائل أو اآلليات اليت تتبعها 0
 اؼبشروعات الصغَتة0

األكثر طلبا من قبل و اؼبصارف التجارية الليبية ب النوافذ االسبلميةكثر تداوال لدى أل0 بيان صيغ التمويل االسبلمي ا3
 أصحاب اؼبشروعات الصغَتة0

 0 التعرف على مدى الوعي االستثماري االسبلمي ألصحاب اؼبشروعات الصغَتة40

اؼبصارف التجارية على اقبال أصحاب اؼبشروعات الصغَتة على التمويل النوافذ االسبلمية ب أثر دورعبلقة و معرفة 0 5
 0االسبلمي

يف تعزير ثقافة التمويل االسبلمي يف  التجاريةاؼبصارف النوافذ االسبلمية ب0 الوصول إذل نتائج بشأن مدى مسانبة 6
 اجملتمع احمللى0

 أىمية البحث: 

 تظهر أنبية البحث يف النقاط التالية:    

اد احمللي، ويتميز ىذا اؼبوضوع تعترب اؼبشروعات الصغَتة من الركائز اليت تساىم يف تنمية اجملتمع ورفد االقتص0 7
باغبداثة واػبصوصية نسبيا، والذي بدا تناولو مؤخرا يف الساحة الليبية من قبل اؼبختصُت يف اؼبشاريع الصغَتة واؼبتوسطة 

 نظرا لزيادة اؼبشاكل واؼبعوقات اليت تواجو تلك اؼبشاريع وتأخرىا يف السعي لتحسُت وتطوير عملها وقباحها0
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يف نشر ثقافة   اؼبصارف التجاريةب النوافذ االسبلمية ىذا البحث  يف اؼبسانبة يف توفَت معلومات عن دور 0 تربز أنبية0
 اؼبعامبلت اإلسبلمية يف مدينة اػبمس، من خبلل تسليط الضوء عليها0

 حول 0 يعترب ىذا البحث مرجع إضايف للمراجع السابقة األمر الذي يعمل على توسيع مدارك الدارسُت والباحثُت3
 يف نشر التمويل االسبلمي لدى أصحاب اؼبشروعات الصغَتة يف ليبيا0ودورىا موضوع دور اؼبصارف االسبلمية 

0 يأمل أن تؤدي التوصيات اليت ىبلص إليها البحث إذل زيادة وربسُت وسائل نشر التمويل االسبلمي من قبل 4
 الكتاب والسنة0اؼبصارف التجارية بدال عن التمويل الربوي احملرم شرعا يف 

 فرضيات البحث:

 : فرضية رئيسية مفادىايقوم البحث على    

H0 لمصارف التجارية في نشر ثقافة التمويل االسالمي ألصحاب لنوافذ االسالمية بايوجد دور ل: ال
  ليبيا. المشروعات الصغيرة في

 وىذا الفرض يقودنا إذل عدة افًتاضات فرعية، وىي:

  الفرضية األولى:

 H01:  النوافذ االسالمية اقبال ألصحاب المشروعات الصغيرة على التمويل االسالمي المقدم من  يوجدال
 المصارف التجارية.

 الفرضية الثانية: 

H02 :  المصارف التجارية العديد من الوسائل أو اآلليات لنشر ثقافة التمويل االسالمي ادارة تتبع ال
 .ألصحاب المشروعات الصغيرة

 الثة: الفرضية الث

H03 :  في نشر ثقافة التجارية المصارف النوافذ االسالمية ب لدور أثر ذو داللة احصائيةعالقة و وجد تال
 التمويل االسالمي على اقبال أصحاب المشروعات الصغيرة على التمويل االسالمي.

 منهجية البحث:

ك باالعتماد على اؼبعلومات والبيانات ، وذليف عملية البحث اؼبنهج الوصفي التحليلي اتبع الباحثان خطوات    
، وىو ما يبثل اعبانب النظري ؽبذا البحث، بلت العلمية والدراسات السابقةاليت مت اغبصول عليها من الكتب واجمل

باإلضافة إذل اؼبعلومات اليت مت اغبصول عليها من خبلل صحيفة االستبيان اؼبعدة ؽبذا الغرض، وىو ما يبثل اعبانب 
 ىيف نشر ثقافة التمويل االسبلمي لد النوافذ االسبلميةيبكن أن تقوم بو  ذييتم التعرف على الدور ال العملي حىت

هبذه اؼبصارف عن طريق صحيفة االستبيان  للعاملُت اؼبسح الشاملأصحاب اؼبشروعات الصغَتة، وذلك من خبلل 
 للوصول إذل األىداف اؼبرجوة من ىذا البحث0
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 مجتمع وعينة البحث:

ونبا مصرف اعبمهورية ومصرف  تمثل ؾبتمع البحث يف موظفي اؼبصارف التجارية العاملة دبدينة اػبمسي   
 حسب القوانُت االحصائية0 حيث مت استخدام اسلوب اؼبسح الشامل  واليت تقدم سبويبل إسبلميا،الصحارى 

 حدود البحث:

 الحدود المكانية:  -أ

 دبدينة اػبمس0مت اختيار مصرف اعبمهورية ومصرف الصحارى 

 الحدود الزمنية: -ب

 0909 النصف االول من سنةاؼبصارف التجارية خبلل النوافذ االسبلمية بعملية صبع البيانات عن دور  اقتصرت
 م0

 الدراسات السابقة: 

( بعنوان دور المصارف االسالمية في تمويل المشروعات الصغيرة " دراسة لدور 2003دراسة الحكم ). 1
القاء الضوء على العقود اليت ذبريها اؼبصارف االسبلمية واليت  ذلإىدفت الدراسة : مية في التمويل"العقود االسال

نبية التمويل وفق أبلمية والصيغ الربوية وبيان مدى تتناسب مع اؼبشروعات الصغَتة وتوضيح الفرق بُت الصيغ االس
سد احتياجاهتا التمويلية من  إذلاؼبشروعات الصغَتة ن عبوء أفرت الدراسة عن عدة نتائج منها: ىذه العقود، ولقد اس

فضل من عبوئها اذل التمويل بالصيغ الربوية اليت تقدمها اؼبصارف أاليت تقدمها اؼبصارف االسبلمية  خبلل الصيغ
 رباح للمشروعات الصغَتة0من االستقرار واؼبرونة وربقيق األالتجارية، وذلك ؼبا يتوفر يف الصيغ االسبلمية 

( بعنوان "دور البنوك االسالمية في تمويل المنشآت االردنية الصغيرة والمتوسطة 2013راسة الجويفل )د. 2
ىدفت ىذه الدراسة التعرف على اساليب البنوك االسبلمية يف سبويل اؼبشروعات الصغَتة واؼبتوسطة، ": الحجم

شروعات الصغَتة واؼبتوسطة، كذلك دراسة ودراسة ىذه االساليب وتقييمها على اساس كفاءهتا ومبلءمتها لواقع اؼب
دور البنوك االسبلمية يف سبويل قطاع اؼبشروعات الصغَتة واؼبتوسطة، وقد اسفرت الدراسة عن عدة نذكر منها: يوجد 
دور للبنوك االسبلمية االردنية يف سبويل اؼبشروعات الصغَتة واؼبتوسطة اغبجم، يوجد فعالية لصيغ التمويل االسبلمي يف 

يل اؼبشروعات الصغَتة واؼبتوسطة اغبجم، توجد معوقات يف البنوك االسبلمية االردنية يف سبويل اؼبشروعات الصغَتة سبو 
 واؼبتوسطة اغبجم0

( بعنوان 2003ابحاث ونتائج الملتقى السنوي السادس لؤلكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ). 3
 اتالدراسوىدفت : "مية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة"دور المصارف والمؤسسات المالية االسال

ات واؼبشكبلت اليت نبيتها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية واؼبعوقأف اؼبشروعات الصغَتة واؼبتوسطة و تعري ذلإ
بالتمليك واؼبضاربة ن صيغة التمويل باؼبراحبة واؼبشاركة اؼبتناقصة اؼبنتهية أنبها: أنتائج عدة سفرت عن أتواجهها، وقد 

 كثر الصيغ اؼببلئمة لتمويل اؼبشروعات الصغَتة0أوالتأجَت ىي 
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وقد  :( بعنوان "التمويل االسالمي للمشروعات الصغيرة دراسة الىم مصادر التمويل"2003دراسة فرحان ). 4
سبلمية يف دعم قطاع التعرف على دراسة دور الدولة واؼبؤسسات اؼبالية االسبلمية ، ودور اؼبصارف اال ذلإىدفت 

عم قطاع اؼبشروعات الصغَتة، وقد ن يعتمد عليها يف دأىم مصادر التمويل اليت يبكن أ ىااؼبشروعات الصغَتة باعتبار 
نبية بالغة يف ربقيق عملية التنمية أطاع اؼبشروعات الصغَتة يعترب ذو ن قأنبها: أفرت الدراسة عن عدة نتائج كان سأ

توى اذل اؼبس ىن ذلك االىتمام ال يرقأ الإهبا يف الدول العربية  ىنبية اليت وبضتمع، ورغم األلف ؾباالهتا يف اجملدبخت
نبية قطاع اؼبشروعات الصغَتة ودوره يف االبراز يف عملية التنمية، من دراستهم لواقع أاؼبرجو منو والذي يتناسب مع 

الكثَت من  ىن تلك العوامل ال تتوافر لدأاحها وجد بأىم عوامل ومتطلبات قباؼبشروعات الصغَتة يف اليمن ومقارنتها 
 تلك اؼبشروعات، وذلك ناشئ عن عدم توافر االىتمام والرعاية البلزمة والدعم الكايف لذلك القطاع0

ال الصغيرة نحو سياسات محفزة لتوفير التمويل المناسب لمنشئات االعم"( بعنوان 2010دراسة نصر ). 5
تشخيص وربليل سبويل اؼبنشآت الصغَتة واؼبتوسطة من حيث  ذلإد ىدفت ىذه الدراسة وق ":والمتوسطة الفلسطينية

الضروري الستمراريتها و برز اؼبشكبلت اليت تواجهها يف توفَت التمويل البلزم أوالتعرف على اؼبصادر والتكاليف، 
ن ىناك خلل واضح أ ذلإُت فرص وشروط التمويل، وقد خلصت جل ربسأ، والعمل على تقدمي اقًتاحات من وتطورىا

ن ىذا اػبلل ىو نتيجة العرض أع اؼبارل اؼبتاح ؽبذه اؼبنشآت، و يف سبويل ىذه اؼبنشآت يتمثل يف ضعف مستوى الرف
تقوم على التشارك باؼبخاطر وىو  دوات وبرامج سبويلية ؽبذه اؼبنشآتأنو هبب استخبلص واستحداث أ، و والطلب

 0نسب اؼبناىج للتغلب على ىذه اؼبشكلةأ

التعرف  إذلوقد ىدفت ىذه الدراسة  ":واقع التمويل في المشروعات الصغيرة"( بعنوان 2012عبد الفتاح ). 6
للوصول اذل تطوير  لياتال، واهباد بعض ابفلسطُت على اؼبشكبلت اليت تواجو اؼبشروعات الصغَتة يف ؿبافظة سلفيت

الدور االقتصادي واالجتماعي اؼبتأمل من اؼبشروعات  جل بقائها واستمرارىا، باإلضافة اذل معرفةأاالستثمار من 
ما عينة الدراسة فقد تكونت من أافظة، احملحاب اؼبشروعات الصغَتة يف صأوقد سبثل ؾبتمع الدراسة يف صبيع الصغَتة، 

ن ىناك العديد من اؼبشكبلت اليت أ إذلصحاب اؼبشروعات الصغَتة، وقد خلصت الدراسة أشخص من  (500)
سًتاتيجية اليت تأثَت كبَت للعوائق االىناك  ن أوانشاء اؼبشروعات الصغَتة، كما  افظة يف ادارةاحملستثمرون يف تواجو اؼب

موال، اؼبستثمرين وكذلك قلة األ ىإلنشاء اؼبشاريع، ونقص اػبربة لدو االستَتاد للمواد اػبام البلزمة أربد من التصدير 
صحاب اؼبشروعات الصغَتة واليت تساعد يف دعم التمويل أاليها  أىناك العديد من اؼبصادر اليت يلجن أووجد 

 واالستثمار يف اؼبشروعات الصغَتة0

و أصول الرأظبالية اؼبال العامل وتطوير اؼبعدات واألس أقروض والدعم البلزم لتمويل ر توفَت ال ذلإوصت الدراسة وأ
 سبيل تنمية اؼبشروعات الصغَتة اقتصاديا واجتماعيا0 و سبويل افكار ريادية جديدة يفأالتوسع يف اؼبشروعات القائمة 

( بعنوان "دور التمويل االسالمي في دعم 2015بو شنب، سامح عبد الكريم محمود )أدراسة . 7
مُت سبويل أدور صيغ التمويل االسبلمية يف ت تقصى ذلإوىدفت الدراسة  :رة والمتوسطة"المشروعات الصغي

ن على وجو اػبصوص، كذلك ردا، وتوسيع انتشارىا عموما ويف األدعم مشروعاهتاؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة، و 
ادية واالجتماعية وبصورة يلمسها كثر انتشارا يف التمويل االسبلمي، واغباجة اؼباسة اليو يف واقع اغبياة االقتصالصيغ األ

موالو جزء من أبلمي تكون مصادر ية تأسيس بنك اسبناء اجملتمع0 وقد نتج عنها عدة نتائج منها: النظر يف امكانأ
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موال الزكاة والصدقات، هبدف سبويل اؼبشروعات اؼبيكروية )متناىية الصغر( والصغَتة، دراسة التجارب العربية أ
ردنية، تشجيع البحث ا اسبلميا دبا يتوافق والظروف األصغر وتأطَتىؼبية الناجحة يف ؾبال التمويل األواالسبلمية والعا

 دوات اؼبتاحة لتمويل اؼبشروعات اؼبيكروية والصغَتة بالصيغ االسبلمية0يف دراسة اقبح السبل واأل اؼبتخصصالعلمي 

( بعنوان " تفعيل الدور التنموي للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 2015دراسة اعبيدة، صالح رجب ) .8
ربديد اىم و عوقات اليت تواجهها، استعراض وتقييم واقع ىذه الصناعات والتحديات واؼب ذلإوىدفت الدراسة  :ليبيا"

اؼبرتكزات لتطوير ىذه الصناعات، واقًتاح حزمة من الصناعات الصغَتة واؼبتوسطة اليت يبكن انشاؤىا مستقببل، 
سفرت الدراسة عن عدة نتائج منها: البفاض مسانبتها يف أاؼبمكنة يف اغبالة الليبية0 وقد وكذلك ابرز فرص قباحها 

بية وكذلك الًتكز الشديد يف امباط ملكيتها لصاحل النمط الفردي الصغَت، وكذلك لنمط انتشارىا تشغيل العمالة اللي
  تدين قدرهتا التنافسية واؼبالية والتكنولوجية والتسويقية واالدارية واؼبؤسسية0و اعبغرايف لصاحل اؼبدن الكبَتة اغبضرية، 

 الدراسات السابقة: موقع الدراسة الحالية من 

دور دراسات السابقة موضوعات مهمة يف ؾبال اؼبشروعات الصغَتة واؼبتوسطة، حيث تناولت دراسة تناولت ال
يف الدول العربية، واستخدمت معظم الدراسات اؼبنهج  التمويل االسبلمي يف دعم اؼبشروعات الصغَتة واؼبتوسطة

لبيانات باإلضافة إذل استخدام بعض الوصفي التحليلي كمنهج مبلئم ؼبثل ىذه الدراسات، واالستبيان كأداة عبمع ا
 الدراسات أساليب أخرى مثل التقارير والنشرات واإلحصاءات0

فمعظم الدراسات السابقة أجريت يف بيئة عربية، كما  ،ويتضح فبا سبق أن ىذه الدراسة تتشابو من حيث البيئة
يف دعم اؼبشروعات الصغَتة دور التمويل االسبلمي تتشابو يف دراسة بعد أو طرف واحد من كل دراسة وىو 

هنا زبتلف عن الدراسات السابقة يف أ الإال وىي صحيفة االستبيان، أداة اؼبستخدمة يف صبع البيانات ، واالواؼبتوسطة
أهنا من الدراسات اليت حاولت إعطاء نظرة عامة عن دور النوافذ االسبلمية يف نشر ثقافة التمويل االسبلمي 

، وكذلك القاء -انعلى حسب علم الباحث – يف ـبتلف القطاعات االقتصادية يف ليبيا ألصحاب اؼبشروعات الصغَتة
وساط اجملتمع، وصيغ التمويل ألنشر ثقافة التمويل االسبلمي يف الضوء على سياسة االعبلم اليت تتبعها ىذه النوافذ 

 اب اؼبشروعات الصغَتة0 صحأاالسبلمية عبمهور اؼبستثمرين من من خبلل نوافذىا األكثر إقباال االسبلمي 

 اإلطار النظري للبحث /ًثانيا

 :مفهوم المشروعات الصغيرة 

لصغرى والصغَتة، واؼبتوسطة، ال يوجد تعريف واحد متفق عليو يف الفكر االقتصادي وبدد ماىية الصناعات ا   
مثل عدد العمال ورأس اؼبال  يف التعريف هبذه الصناعات ىعايَت اؼبعتمدة من دولة إذل أخر ذلك إذل تباين اؼب ىويعز 

غَت ذلك، وكذلك إذل تباين اإلمكانيات والقدرات و اؼبستثمر أو اؼبستوى التقٍت أو نوع النشاط أو حجم اؼببيعات 
 والظروف االقتصادية ومراحل النمو االقتصادي اليت سبر هبا ىذه الدول0

 59-06ات اؼبتوسطة دبعيار عدد العمال تًتاوح بُت يُ ْلَحظ أن الصناع -يف اغبالة الليبية  -فعلى سبيل اؼبثال     
مثل تركيا اليت يًتاوح  أخرىقيقتها صناعات صغَتة يف دولة عامل )طبقا لبعض التعريفات اؼبعتمدة يف ليبيا( ىي يف ح

 عامبًل0 799إذل  59فيها عدد العمال يف صناعتها اؼبتوسطة بُت 
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بعد قرار اللجنة الشعبية  -طبقا ؼبعيار عدد العمال  -توسطة 0 تعريف صندوق التشغيل للصناعات الصغَتة واؼب7
 والقاضي بإنشاء اآليت: (79، ص 0975)اعبيدة، ، 0996( لعام 799سابقاً رقم )

 : يبين أنواع المشروعات وفق معيار عدد العمال(1)جدول رقم 

 عدد العمال حجم اؼبشروع )يتضمن اؼبشروعات الصناعية(

 05إذل  7من  صغَتة

 59إذل  06من  توسطةم
 
0 يف حُت يعرف صندوق ضمان اإلقراض ألغراض التشغيل اؼبشروعات اؼبتناىية الصغر والصغَتة )تشمل الصناعات 0

، 0977)الشويرف؛ البيباص، الصغرى والصغَتة( اليت يقوم بتمويلها وفقًا للمعيار اؼبزدوج )عدد العمال ورأس اؼبال( 
 ، على النحو اآليت:(96ص

 : يبين تعريف صندوق ضمان االقتراض لؤلغراض التشغيل(2)قم جدول ر 

0 تعريف وزارة الصناعة الليبية: فعلى الرغم من مزاوجتو بُت معياري العمل ورأس اؼبال يف التمييز بُت أحجام 3
لصناعة الصغرى أو اؼبتناىية يف الصغر، والصناعة الصناعات اؼبختلفة إال أنو يثَت لبسًا لغويًا يف استخدامو ؼبصطلح ا

الصغَتة، إذا يفًتض أن تكون الصناعات الصغَتة أكرب نسبياً من الصناعات الصغرى أو اؼبتناىية يف الصغر وليس كما 
 ورد يف التعريف0

 : يبين تعريف وزارة الصناعة للمشروعات الصغيرة.(3)جدول رقم 

 رأس اؼبال )دينار( العدد العم حجم اؼبشروع )الصناعة(

 059999 79إذل  7من  صغَتة

 مليون 7 59إذل  77من  صغرى

 مليون 5 89إذل  57من  متوسطة

 قيمة القرض بالدينار عدد العمال حجم اؼبشروع )الصناعة(

 مشروعات متناىية الصغر
 59999 من قبل صاحبها مباشرة مشروعات نشاط الفردي

 759999 أشخاص 3 مشروعات نشاط اؼبشاركة

 اؼبشروعات الصغَتة
 759999 تدار من قبل صاحبها مباشرة يمشروعات النشاط الفرد

 مليون 5إذل  7من  79إذل  0من  مشروعات نشاط اؼبشاركة
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من خبلل التعريفات السابقة يتنب أهنا زاوجت ما بُت معياري حجم العمالة ورأس اؼبال إال أهنا ووفقًا ؽبذين و 
سبب اللبس اغباصل أثناء عرض البيانات اؼبتعلقة باؼبشروعات  اؼبعيارين قبد االختبلف واضح فيما بينها، ولعلو يفسر

 الصغَتة واؼبتوسطة، إذ غالباً ما قبدىم مقًتنُت مع بعض0

 :خصائص المشروعات الصغيرة 

( )اوصيلة؛ الطوير، 7-6، ص7980)النجار، : ما يلى هاتتميز اؼبشرعات الصغَتة دبجموعة من اػبصائص، ومن أنب
 (73، ص0979

 ض مستلزمات رأس اؼبال اؼبطلوبة وصغر حجم القروض البلزمة واؼبخاطر اؼبنطوية عليها00 البفا7

 0 وجود سوق ؿبدود وعدد فبيز من اؼبستهلكُت فبا يسمح بتغطية سريعة للسوق0 0

 0 نقص حجم القوي العاملة البلزمة وإمكانية ربقيق روح الفريق واألسرة العاملة الواحدة30

 مل واالبتكار والتجديد والتضحية والرغبة يف اإلقباز وربقيق اسم ذباري وشهرة وأرباح0 0 وجود حوافز على الع5

 0 القدرة على تغيَت تركيب القوة العاملة والسياسات االقتصادية60

 0 نقص تكلفة اإلدارة واؼبصروفات العمومية وحجم التكلفة الثابتة0 7

 :أىمية المشروعات الصغيرة 
 روعات الصغَتة يف النقاط اآلتية: يبكن إبراز أنبية اؼبش

  (57، ص 0979)الرميضي، إسهام اؼبشروعات الصغَتة يف توفَت فرص العمل للشباب وتوظيفهم0 0 7

توفَت العملة الصعبة للدولة وفتح األسواق وزيادة اؼببيعات، وتقدمي السلع واػبدمات اليت تتناسب مع متطلبات 0 0
 (747، ص 0993)ىيكل، وسيع قاعدة اإلنتاج وتعميق التصنيع احمللي0 السوق واؼبستهلك احمللي مباشرة وت

، 0974)مركز الدراسات واالحباث، 0 نشاط اؼبشروع ونطاقو اعبغرايف ؿبدود نسبياً وال وبتاج مساحة كبَتة ألداء نشاطو0 3
 (79ص

  :العوائق والصعوبات 
بشكل موجز كالتارل: وف السائدة حاليا بالببلد وخاصة يف ظل الظر ويبكن الًتكيز على ىذه العوائق والصعوبات 

 (77، ص0978(، )اوصيلو، 03، ص0993)فرحان، 
صحاب اؼبهن أاالموال الذاتية لدى اغبرفيُت و  0 ارتفاع تكلفة التمويل وصعوبة اغبصول على الضمانات وعدم توفر7

 وارتفاع الضرائب0 

اج اؼبستوردة، والنقص يف موردي قطع الغيار واؼبراكز 0 النقص يف اؼبواد اػبام وارتفاع تكلفة مدخبلت اإلنت0
 اؼبتخصصة يف الصيانة، وكذلك النقص يف األيدي العاملة اؼباىرة0 

0 عدم وجود مراكز للدعم واإلشراف والرقابة على أنشطة اؼبشاريع الصناعية الصغرى واؼبتوسطة، وعدم االىتمام 3
 ة0 بالبحث والتطوير واستخدام التكنولوجيا اغبديث
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0 صعوبة اغبصول على قطعة أرض مناسبة، وكذلك البفاض كفاءة ومستوى خدمات البنية األساسية اليت تقدمها 5
 الدولة0

0 قلة االىتمام بالدعاية واإلعبلن، وعدم االىتمام بعامل اعبودة يف ظل عدم وجود اؼبعايَت واؼبواصفات واؼبقاييس 6
 اػباصة باعبودة0

 49، ص ص 0975)اؼبللي، مصارف ومؤسسات التمويل المتخصصة وتتمثل في: المعوقات التي تواجو ال- 
57) 

 عدم وجود دراسات جدوى سليمة وموضوعية0 70
 ضعف الضمانات وعدم وجود جهات داعمة للمشروعات الصغَتة واؼبتوسطة0 00
 عدم انتظام السجبلت احملاسبية0 30
 عدم القدرة على اعداد ملف ائتماين0 40
 ارتفاع درجة اؼبخاطرة0 50
 عف اؽبياكل التمويلية للمشروعات الصغَتة واؼبتوسطة0ض 60
 عدم مبلئمة صيغ التمويل اؼبصرفية التقليدية للمشروعات الصغَتة0 70
 سياسة سعر الفائدة0 80
 عدم مبلئمة معايَت االقًتاض0 90

 ضعف اػبربات اؼبًتاكمة ألصحاب اؼبشروعات الصغَتة واؼبتوسطة0 790

 ص 0975)اؼبللي،  فتتمثل يف:على المشاريع الصغيرة والمتوسطة  المعوقات التمويلية التي تواجو القائمين ،
36) 

 0 ارتفاع تكلفة التمويل الذي يرغبون يف اغبصول عليو70

صول الضمان الكايف أصول اؼبشروع الصغَت ال توفر أن أونية مقارنة بأصول اؼبشروع، حيث 0 ارتفاع نسبة اؼبدي0
 جل االستمرار يف العملية االنتاجية0أيف فًتة تشغيلو من  للحصول على سبويل جديد اذا ما احتاج اليو

0 تدخل مؤسسات التمويل وفرض الوصاية على اؼبشروع الصغَت، وذلك عند غياب الثقة فيو فبا يؤدي اذل 3
 ظهور مشكبلت بُت مؤسسات التمويل واؼبشروعات الصغَتة وخاصة يف الدول النامية0

يلية نظرا اللبفاض مدة ن ؽبذه اؼبشاريع يعترب غَت مناسب الحتياجاهتا التمو حيان التمويل اؼبتاح يف بعض األأ0 4
 و لعدم كفايتو0أاالئتمان 

0 ندرة اؼبؤسسات اؼبالية اؼبتخصصة يف التعامل مع ىذه اؼبشروعات وخاصة يف الدول النامية، وان وجدت 5
اض ؽبذه اؼبشروعات )توفَت هنا تضع شروط صعبة لبلقًت أتكون ؿبدودة االمكانيات فضبل عن فعادة ما 

 س اؼبال، اخل(0 أؼبعروفة، اشًتاط قيمة معينة من ر الضمانات اؼبالية والرىونات الشخصية ا
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 ات اؼبستحقة نبية كبَتة يف سد العجز اؼبارل، وتسديد االلتزامأللتمويل  إن: ىمية تمويل المشروعات الصغيرةأ
 (77، ص 0970عبد الفتاح، )نبيتو على النحو االيت: أعلى اؼبؤسسة، وتنبع 

 و خارجها0أو اؼبوارد اؼبالية داخل اؼبؤسسة أموال ربرير األ 0 أ
 ساعدة على اسبام اؼبشاريع اؼبتعثرة وانشاء مشاريع جديدة0اؼب 0 ب
 ىداف اؼبؤسسة من خبلل القيام بالوجبات اؼبلقاة على عاتقها0أيعمل على ربقيق  0 ت
 اؼبؤسسة0 جل سد العجز اؼبارل ؽبذهأيعترب وسيلة مهمة من  0 ث

جل مواجهة أموال من ة اؼبؤسسة من االفبلس، وتوفَت األجور، وضبايد يف شراء اؼبعدات، ودفع األيساع 0 ج
 زمات0األ

 .التمويل االسالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

لقيام اؼبشروعات الصغَتة واؼبتوسطة، فأصحاب ىذه اؼبشروعات عادة ما  اؼبعوقات أىم من تعد عقبة التمويل
يكونون من اؼبهنيُت وال تتوافر لديهم مدخرات سبكنهم من اقامة مشروعاهتم، كما ال يوجد لديهم ضمانات مصرفية 

فان مصادر التمويل يف صورة قروض  خرآومن جانب  ،اليت يبكن تقديبها للمصارف للحصول دبوجبها على قروض
اع تكاليفها، كما يتخوف خرى بارتفت األاؼبشروعا بفائدة ترىق ىذه اؼبشروعات، وذبعلها تفقد ميزهتا التنافسية مع

ة س بو من الراغبُت يف اقامة اؼبشروعات الصغَتة من الربا اليت تلحق بالقروض بفائدة، ومن ىنا توجد ؾبموعأعدد ال ب
ورفع جل النهوض باؼبشروعات الصغَتة، أويل االسبلمية واجبة التطبيق من ساليب التمأمن اؼبميزات اليت ذبعل اعتماد 

 اغبرج الشرعي عن الراغبُت يف اقامتها0

  :تعريف التمويل االسالمي 

 ىناك عدة تعريفات تناولت مفهوم التمويل االسبلمي نذكر منها: 

 ذلإة بقصد االسًتباح من مالكها و نقديأ)تقدمي ثروة عينية  :يعرف الدكتور مندر قحف التمويل االسبلمي بأنو
 (07، ص0993)فرحان، حكام الشرعية(0 لقاء عائد تبيحو األويتصرف فيها  يديرىا خرآشخص 

  :(57، ص0975)اؼبللي، مميزات التمويل االسالمي 

احملافظة على اؽبوية الذاتية للمسلمُت يف ظل العوؼبة والتأكيد على قدرة اؼبسلمُت على التأثَت اؼبتبادل  0 أ
 يب ونظم تفيد اعبميع0سالأظام العوؼبة بتقدمي ما لديهم من واالسهام االهبايب يف ن

 ساليب التمويل االسبلمية العدالة بُت طريف اؼبعاملة حبيث وبصل كل طرف على حقو0 أربقق   0 ب
 ساليب التمويل االسبلمية بالتعدد والتنوع دبا يليب صبيع اؼبتطلبات0 أتتميز  0 ت
 استبعاد التعامل بالربا أخدا وعطاء0  0 ث

 توجيو اؼبال كبو االستثمار اغبقيقي0  0 ج
 اؼبال كبو االنفاق على اؼبشروع0توجيو  0 ح
 الًتكيز على توجيو سلوك الفرد كبو األخبلق الفاضلة0 0 خ

 الًتكيز على طاقات الفرد ومهاراتو وابداعاتو0 0 د
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 :اىم الصيغ المتاحة امام المصارف االسالمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 التمويل بصيغة المشاركة:  .1

ىم صيغ التمويل أنان( يف الفقو االسبلمي، وىي من لفة احدى صور )شركة العتعد اؼبشاركة بأشكاؽبا اؼبخت
و أ: " عقد بُت شخصُت بأهناويبكن تعريفها  ،االسبلمية اليت تستخدمها اؼبصارف االسبلمية بديبل عن االقراض بالربا

ن يتصرف تصرف أواحد  كثر لكلأشيء لو قيمة مالية بُت مالكُت ف و استقرارأس اؼبال أكثر على االشًتاك يف ر أ
 (68، ص 0993)فرحان، اؼبالك"0 

 التمويل بصيغة المضاربة: .2

ن ما حصل من الربح بينهما حسب أرجل مالو آلخر يتجر لو فيو على  ن يدفعأاؼبضاربة كما عرفها الفقهاء " 
 (65، ص 0993)فرحان، الشرط"0 

 التمويل بصيغة المرابحة: .3

ن ألعة، ولتعريف صيغة اؼبراحبة هبب ول للسواليت يبُت البائع للمشًتي الثمن األ مانةنواع بيوع األأحد أاؼبراحبة ىي 
 نواعها وىي: أنبُت 

 (64، ص 0993)فرحان، ول مع زيادة ربح"0 وىي "بيع السلعة دبثل الثمن األ المرابحة البسيطة:

عهدنبا معلق منهما لآلخر وت مر بالشراء وىي " اتفاق بُت طرفُت يتضمن تعهدا من كلبيع األ المرابحة المركبة:
يطلبها، ن تكون باؼبواصفات اليت أمر بالشراء سبلك البائع للسلعة و مر يف اؼبستقبل، ىو بالنسبة لآلأعلى حصول 

 (65، ص 0993)فرحان، مر بالشراء لتلك السلعة اذا جاءت كطلبو"0 آلوبالنسبة للبائع شراء ا

ن يصنع شيئا بثمن أطلب من الصانع ن يأ)  اصطالحاو: طلب الصنعة، لغةوىو التمويل باالستصناع:   .4
 ( 35، ص0973)اعبويفل، ن مادة الصنع والعمل من الصانع(0 أمعلوم علما ب

 التمويل بصيغة االجارة المنتهية بالتمليك )التأجير التمويلي(: .5

ك اؼبنافع جارة زبتص بتمليعيان فان االاذا كان البيع ينصب على سبليك األتندرج االجارة يف االطار العام للبيع، ف
جرة( معلوم أو عمل انسان مقابل عوض )أ) عقد سبليك منفعة عُت  :هناأجرة، وتعرف االجارة فقهيا بدبقابل ىو األ
 ، ويطلق على االجارة هبذا اؼبعٌت اؼبتعارف عليو اسم االجارة التشغيلية0(36، ص0973)اعبويفل، ؼبدة معلومة( 

و أن عمليات البيع باألجل أتأجَت التمويلي" وسبب وجوده وجدت ما عرف "بالأولكن التطورات االقتصادية 
 بالتقسيط تتضمن ائتمانا يقدمو البائع للمشًتي فبثبل يف تأخَت دفع شبن السلع0

يأخذ البائع ضمانات يف ـباطر التوقف عن السداد ولبلحتياط ضد ىذه اؼبخاطر  :واالئتمان ربوطو ـباطر عدة منها
 كفيل ضامن0  وأصورة رىن 
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  في نشر ثقافة التمويل االسالمي:بالمصارف التجارية دور النوافذ االسالمية 

 (78-77، ص ص 0999) شحاتو،  وال: في مجال التنمية االجتماعية:أ

درجة  ذلإ، وربقيق التنمية الشاملة يعتمد ساس النظام االقتصادي االسبلميأيعترب العنصر البشري ىو ىدف و 
ن يكون ؽبا دور فعال يف ىذا أ0 ويبكن للمصارف االسبلمية ية العنصر البشري صحيا وتعليميا ومهنيابعيدة على تنم

 اجملال من خبلل:

يتام، اؼبرضى، بناء اؼبؤسسات االجتماعية )األألغداء لغَت القادرين على ذلك من اؼبسانبة يف توفَت ضرورات ا 70
 اؼبسنُت(0

ة، فبا يرفع من مراض العارضة واؼبزمنة واؼبستوطنية دبكافحة األستوى الصحي والعنااؼبسانبة يف ربسُت اؼب 00
 فراد ويقلل الفاقد من قدراهتم0مستوى انتاجية األ

 فراد من عاىات جسيمة ونفسية وعقلية تعوق قدراهتم على االنتاج0ىتمام دبواجهة ما قد يتعرض لو األاال 30
يف اطار عقيدي وبسن من توجيو ىذه القدرات اؼبسانبة يف رفع اؼبستوى العلمي والثقايف للعنصر البشري  40

 اؼبكتسبة اذل خدمة اجملتمع اؼبسلم0
تدريبية جديدة تواكب  فاقآعماؽبم اغبالية وفتح أمن القدرات اؼبهنية للعاملُت يف اؼبسانبة يف الرفع  50

 ساليب اغبديثة للعمل واالنتاج0األ
 مُت النشاطأريعة االسبلمية وتقوم على تئ الشمُت اسبلمية تعمل وفق مبادأالعمل على انشاء شركات ت 60

راد واؼبؤسسات ولشركات اعادة مُت بالنسبة لؤلفأجانب القيام كبديل لشركات الت ذلإاػباص بالبنك 
 مُت0أالت

 ولوية التوظيف على مستوى دائرة كل فرع0ألى ربقيق التنمية احمللية دبعٌت العمل ع 70
تمع اليت تعمل بو، اجملاالت اليت تسهم يف حل مشكبلت اجمل ذلإولوية يف توظيفاهتا االستثمارية اعطاء األ 80

ذباه هبذه التوظيفات كبو مر التضحية دبعدالت الرحبية العالية اليت قد تتحقق يف حالة االوان اقتضي األ
 كثر دورانا0أكثر رحبا و أخرى أؾباالت 

 ة اؼبختلفة من مادية وعينية0  القيام على رعاية الطبلب والشباب يف كافة مراحل التعليم بأنواع االعان 90

 ثانيا: في مجال التربية االدخارية:

رة الشرعية اليت للمصارف االسبلمية دور متميز يف ؾبال تنمية الوعي االدخاري، حيث تعمل على تقدمي الصو 
الفائدة وامبا  فراد اجملتمع اؼبسلم الستثمار مدخراهتم، سواء يف صورة ودائع ال وبصلون مقابلها علىأطاؼبا حبث عنها 

تساعد ادارات اؼبصارف االسبلمية على عائد حبلل نتيجة اشًتاكهم يف دعم احدى صيغ االستثمار الشرعية، كما 
فضل صور االستثمار الشرعي يف ضوء اىتماماهتم وامكاناهتم0 ويكون دور أاب اؼبدخرات الكبَتة على اختيار صحأ

 (09-79، ص ص0999شحاتو، )اؼبصارف االسبلمية يف ىذا اجملال كالتارل: 

فية سليمة تسهم تشجيع اؼبدخرات الصغَتة بتوفَت االطار االسبلمي للتعامل اؼبصريف وتكوين عادات مصر  70
 موال البلزمة للنشاط االقتصادي واالجتماعي0يف توفَت رؤوس األ
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 عيا0تنظيم استخدام اؼبدخرات الكبَتة يف اجملاالت اؼبفيدة للمجتمع اؼبسلم اقتصاديا واجتما 00
و ما يعادؽبا لفتح حسابات أدوالر  الفآرصدة حساباهتم عن طبسة أ الذين تقل تشجيع صغار اؼبودعُت 30

 استثمار )ودائع استثمارية(0
يق االنتشار اعبغرايف للمصرف االسبلمي من خبلل فروع ربقق االتصال اؼبباشر باعبماىَت يف مناطق ربق 40

 ذبمعهم وتعمل على معايشة ما يواجهونو من مشاكل واالسهام يف حلها0

 ثالثا: في مجال نشر الوعي االسالمي:

يف نشر الوعي االسبلمي ليس يف ان للمصارف االسبلمية كمؤسسات مالية بالشريعة االسبلمية عليها دور ىام 
 ص ، ص0999)شحاتو: كرب نطاق فبكن، وذلك من خبلل: أيوجد بو اؼبصرف فحسب، وامبا على اجملتمع الذي 

07-00) 
 ما تعمل عليو من نشر الوعي يف ؾباالت اؼبعامبلت اؼبالية واؼبصرفية، اهبابا وسلبا، اخذا وعطاء0 70
 ؼبشاركة يف ـبتلف وسائل نشر الوعي االسبلمي0استخدام ما يتوافر لديها من موارد يف ا 00
 اجملتمعات االسبلمية الناشئة0 ذلإابتعاث الدعاه  30
 اصدار صحيفة اسبلمية0 40
 طباعة كتب الدعوة االسبلمية0 50
 الكرمي0 نالقرآدارس ربفيظ سبويل كتاتيب وم 60
 الكرمي0 نالقرآتنظيم مسابقات حفظ  70
 مي بُت اؼبسلمُت0مد مآدب االفطار يف رمضان تعميقا للحس االسبل 80
يف اجملاالت التكافلية واالجتماعية اؼبختلفة من خبلل القيام بدوره يف احياء  انشاطه ةاالسبلمي النوافذارس سب 90

فريضة الزكاة وتشجيع نشاط القرض اغبسن والتربعات واؽببات واالستثمارات اػبَتية وتفضيل اؼبشروعات 
 يد اجملتمع واالقتصاد احمللي0  االستثمارية ذات الصبغة االجتماعية واليت تف

  :(37ص :0973)اعبويفل، البعد االجتماعي للمصارف االسالمية وتمويل المشروعات الصغيرة 

 رل، اعبانب الروحي0آلانب اىناك جانبان لعمليات اؼبصارف االسبلمية نبا: اعب

 عمليات0رل: يرتبط بالوفاء باؼبتطلبات القانونية االسبلمية يف تنفيذ الآلاعبانب ا

ن تنفد األليات أها اؼبنشآت غَت االسبلمية( يبكن و اؼبعتقد( فأية منشاة )دبا فيأاعبانب الروحي: يرتبط باإليبان )
ا االسبلمي، من خبلل تقدمي التمويل اؼبتوافق مع العقود واؼبعامبلت االسبلمية كما يراى اؼبصرفاالسبلمية كما ىي يف 

كال اؼبختلفة للمنشآت اؼبالية التقليدية اليت تقًتب من اؼبنشآت اؼبالية شاؼبصرف االسبلمي، وىناك بعض األ
مانات اؼبشاركة يف اؼبلكية االهبارية، ألهنا تتعامل بصيغ تقًتب من الصيغ أسبلمية مثل الصناديق اؼبشًتكة و واال

 االسبلمية، ولكن ذلك ال هبعلها اسبلمية0

ارف االسبلمية يف ربقيق العدل )العدالة االجتماعية( واالحسان، تتمثل القاعدة الفلسفية للمكون االيباين للمص
دوار عب األعون ليذين ال يبكن تلبية احتياجاهتم يف السوق والذين ال يستطاؼبفاىيم اذل االىتمام هبؤالء الوتدعو ىذه 
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وؽبم، بسبب ذلك ذين ال يبتلكون الوسائل اليت سبكنهم من استغبلل الفرصة االقتصادية حو الأمقابل قوى السوق 
جانب اؼبمارسات اؼبصرفية  ذلإاعبوانب االجتماعية يف عملياهتا ن تتضمن أن الواجب على اؼبصارف االسبلمية فانو م

 االعتيادية0

ويل السكن، تلبية مثل القرض اغبسن، سب :ن تؤدي دورىا اؼبرذبى ىنا بطرح ؾباالتأويبكن للمصارف االسبلمية 
 رباب العمل الصغار0أع وسبويل ساسية، تشجياالحتياجات األ

 :(30ص: 0973)اعبويفل،  البعد االقتصادي للمصارف االسالمية وتمويل المشروعات الصغيرة 

ؼبشروعات الصغَتة نشطة االنتاجية، وعليو فان سبويل األساسي للمصارف االسبلمية يف سبويل ايتمثل التخصص األ
زمة ن لديها اؼبوارد البشرية اؼباىرة اليت سبتلك اػبربات البلأصارف، اذ ا لقاعدة عمبلء ىذه اؼبو توسيعأيعترب امتدادا 

رف اسبويل عمليات اؼبشروعات الصغَتة، فمن خبلل استخدام صيغ التمويل يف اؼبص ذلإلتحديد اجملاالت اليت تؤدي 
لتقليدية، مث ان ف االتخفيف من حالة عدم تناسق اؼبعلومات اليت تواجهها اؼبصار ؽبا وتوجهاهتا يبكن  ةاالسبلمي
موال واػبربات واؼبهارات اليت ربد من قدرة اؼبنشآت اؼبالية االسبلمية على سبويل اؼبشروعات الصغَتة قد األ إذلاالفتقار 

 عنمن خبلل شبكة فروعها تقدمي خدماهتا بتكلفة تقل و سبلمية، كما تستطيع ىذه اؼبصارف عوعبت باؼبصارف اال
   خرى0األ اؼبنشآت اؼبالية االسبلمية

 عرض وتحليل البيانات األولية للبحث /ًثالثا

 :بحثمنهجية ال
حيث يف مدينة اػبمس،  ىرية والصحار يف صبيع العاملُت يف مصريف اعبمهو  بحثسبثل ؾبتمع ال مجتمع البحث: .أ 

، وقد بحثلموظف، وذلك حسب اؼبعلومات اليت مت اغبصول عليها من إدارة فروع اؼبصارف ؿبل ا (79)عددىم  بلغ
مت توزيع صحائف االستبيان عليهم  وبلغ عدد االستمارات الصاغبة و ، استخدم اسلوب اؼبسح الشامل عبمع البيانات

 0%(99)استمارة، أي بنسبة استجابة  (77)للتحليل 
 زعة والمسترجعة والصالحة للتحليلواالستمارات المو  مجتمع البحث: يبين (4) الجدول رقم

 نسبة االستجابة الفاقد اؼبسًتجعة اؼبوزعة املُتعدد الع اسم الفرع

 %83 5 05 39 39 الصحارى

 %94 3 46 49 49 اعبمهورية

 %99 8 77 79 79 اجملموع
 

، ومن أجل وأىدافو بحثمت اعتماد اؼبنهج الوصفي التحليلي، ألنو يتبلءم مع طبيعة ال منهج وأداة البحث:ب. 
 بحثادر الثانوية كالكتب والدوريات والدراسات السابقة ذات الصلة دبوضوع الذبميع البيانات مت االعتماد على اؼبص

، وقد مرت عملية إعداد لبحثلتغطية جانبو النظري، وقام الباحثان بتصميم استبانة تتناسب وأىداف وفروض ا
 االستبانة بعدة مراحل كما يلي:
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 0بحثاالطبلع على الدراسات السابقة اؼبتعلقة دبوضوع ال 70

 األقسام الرئيسية اليت مشلتها االستبانة0ربديد  00

 صبع وربديد عبارات االستبانة0 30

 صياغة العبارات اليت تقع ربت كل ؿبور0 40

إعداد االستبانة يف صورهتا األولية، وبعد االنتهاء من تصميم االستبانة بشكلها اؼببدئي مت عرضها على ؾبموعة من  50
، والذين لديهم دراية كافية يف ؾبال اؼبشروعات الصغَتة واؼبتوسطة األساتذة اؼبتخصصُت يف ؾبال التمويل واالقتصاد

والتمويل االسبلمي وذلك من أجل ربكيمها، ومعرفة مبلئمة تصميمها وسبلمتها اللغوية ووضوح عباراهتا، وقد أصبع 
 أغلبهم على صبلحية األداة بعد األخذ بتوصياهتم يف تعديل بعض العبارات0

اػبماسي لتقدير درجة اإلجابة لعبارات االستبانة،  (Likert Scale)قياس ليكرث ولقد استخدم الباحثان م
ابتداء بالبدائل )غَت موافق بشده، غَت موافق، ؿبايد، موافق، موافق بشدة( واليت  (5-7)حيث منح الدرجات من 

 يف اػببليا طول ديدرب مت توزيع اإلجابات إذل طبس مستويات متساوية ومتو  تقيس اذباىات وآراء اؼبستقصي منهم،
 ، ومن مث تقسيمو على أكرب قيمة(4=7-5)اؼبقياس  درجات بُت اؼبدى حساب خبلل اػبماسي، من مقياس ليكرث

 ىذه القيمة إضافة مت ذلك ، وبعد(08، ص 0977)جربيل:  (9089=5÷4)اػبلية أي  طول على للحصول اؼبقياس يف
وىذا ما مت  اػبلية، األعلى ؽبذه اغبد لتحديد الصحيح(، وذلك لواحدا وىي اؼبقياس اؼبقياس )بداية يف قيمة أقل إذل

 يوضح اجابات العبارات وداللتها االحصائية: (5)تطبيقو على عبارات ؿباور االستبانة، واعبدول رقم 
 : يوضح إجابات العبارات وداللتها(5) الجدول رقم

 5أقل من  إذل 3049من  3049قل من أ إذل 0069من  0069اقل من  إذل 7من  قيمة اؼبتوسط اغبسايب

 كبَت متوسط منخفض التقدير يف التعليق على النتائج

 الصدق والثبات ألداة البحث: ج.

االستقرار يف نتائجو، أي أن يعطي االستبيان نفس النتيجة لو مت إعادة توزيعو و ثبات االستبيان  يقصد بالثبات 
 (798، 0997)اميمن؛ السامرائي،  ة0على أفراد العينة عدة مرات خبلل فًتات زمني

حيث  نباخكرو لفا  أحبساب درجة الثبات باستخدام معامل  ان، وللتأكد من ثبات االختبار " أداة الدراسة " قام الباحث
خر معرفة ما إذا كانت اؼبتغَتات ذات ثبات أو ال من آُت اؼبؤشرات واؼبتغَتات، ودبعٌت اإلدراك ب يفتكمن أنبية الثبات 

يعترب اؼبتغَت ذو ثبات، ، % 69حبيث إذا كانت أكرب من   %60بنسبة إحصائية  نباخكرو لفا  أمقارنة معامل خبلل 
 يفقد اؼبتغَت ثباتو0  %69وأما إذا كانت أصغر من 

أسئلة  يفتتمثل  اليتأما خبصوص اؼبصداقية فهي القدرة على توضيح وتفسَت التجانس بُت مؤشرات اؼبتغَتات 
( أحد مقاييس صدق األداة الذي البنائي االتساقصدق و يعترب الصدق ) ،االستبيانقائمة  يف الدراسة اؼبوجودة

بُت  االرتباطوكذلك مقارنة  (،126، ص 0995، نشوان)يقيس مدى ربقق األىداف الت ي تريد األداة الوصول إليها 
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 % 59قبولة، وإذا كانت أقل من تعترب م % 59حبيث إذا كانت اؼبصداقية أكرب من  % 59تلك اؼبؤشرات واؼبعيار 
تعترب مرفوضة، حيث يتم حساب الصدق الذايت )البنائي( عن طريق اعبذر الًتبيعي للثبات للتأكد من صدق 

  0االستمارة

وكانت النتائج كما  ،والثبات  Cronbach's Alpha Coefficientنباخ وقد مت حساب قيمة معامل ألفا كرو 
نباخ كانت مرتفعة لكبل احملورين وتًتاوح بُت أن قيمة معامل ألفا كرو يتضح ث حي ،(6)ىي مبينة باعبدول رقم 

وصلت إذل نباخ عبميع عبارات االستبيان قيمة معامل ألفا  كرو  وأنلكل ؿبور من ؿباور االستبيان،  (0.758، 0.767)
 وأنمن ؿباور االستبيان، لكل ؿبور  (0.87، 0.875)يضا وتًتاوح بُت أكانت قيمة الثبات مرتفعة بينما  ، (0.648)

وبذلك قد ، وىذا يعٍت أن معامل الثبات مرتفع جداً، (0.804)مساوية ل   كانت  قيمة الثبات عبميع عبارات االستبيان
 مت التأكد من صدق وثبات االستبيان وصبلحيتو0

 نباخ لقياس ثبات االستبانة: يوضح نتائج اختبار ألفا كرو (6) الجدول رقم

 الثباتمعامل  معامل ألفا كرونباخ العباراتعدد  المجموعة م

 %87.5 %76.7 28 اقبال أصحاب المشروعات الصغرى على التمويل االسالمي 1

 %87 %75.8 32 سياسات الترويج 2

 %80.4 %64.8 60 المجموع 3

 الثبات = الجدر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ                         

 إلحصائية المستخدمة في البحث:األساليب اد. 
 0 0 سبت اؼبعاعبة اإلحصائية للبيانات باستخراج النسب اؼبئوية، اؼبتوسطات اغبسابية، االكبرافات اؼبعيارية7

االكبدار اػبطي  باستخدام االختبارات اإلحصائية التالية:( 0.05α=>)0 مت فحص فرضيات الدراسة عند مستوى 0
 0(SPSS)نباخ، وذلك باستخدام برنامج اغبزم اإلحصائية معادلة الثبات ألفا كرو ، و (t-test)اختبار البسيط  
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 ه. اختبار الفرضيات:

نوافذ االسالمية لىل يوجد دور ل) حولالختبار صحة الفرضيات ولئلجابة على التساؤل الرئيسي للبحث 
، فقد مت تطبيق ؟( ليبيا في مصارف التجارية في نشر ثقافة التمويل االسالمي ألصحاب المشروعات الصغيرةبال

كانت القيمة احملسوبة أقل من القيمة اعبدولية والقيمة اؼبعنوية أكرب من   ذاإ  (H0ية دة القرار التالية: )تقبل الفرضقاع
 (90950إذا كانت القيمة احملسوبة أكرب من القيمة اعبدولية، والقيمة اؼبعنوية أقل من (  H0 الفرضية)،  وترفض 9095

 الفرضية الرئيسية: اختبار

 H0 :في نشر ثقافة التمويل االسالمي ألصحاب  مصارف التجاريةنوافذ االسالمية باللال يوجد دور ل
 .ليبيا المشروعات الصغيرة في

يف  النوافذ االسبلمية باؼبصارف التجاريةاختبار االكبدار البسيط ؼبعرفة دور استخدم  الرئيسية والختبار الفرضية
ليات اؼبتبعة من قبلها، وقد كانت نتائج االختبار كما ىو موضح يف آلويل االسبلمي من خبلل اافة التمنشر ثق

، وىذا (7096)اعبدولية   (t) قيمة و ىي تقل عن ،(70090)ت احملسوبة قد بلغ (t-test) قيمة  نأ، (7)اعبدول رقم 
، فبا يعٍت ضعف سياسة التمويل االسبلمييف نشر ثقافة  ادارة ىذه اؼبصارف ما يعٍت ضعف السياسة اؼبتبعة من قبل

ىناك دور أن وبالنظر ؼبستوى اؼبعنوية لبلختبار يتضح  هبا، الًتويج للمنتجات االسبلمية من قبل النوافذ االسبلمية
ارف مت االىتمام من قبل ادارة اؼبصما يف نشر ثقافة التمويل االسبلمي اذا  للنوافذ االسبلمية باؼبصارف التجارية

 للًتويج عن منتجاهتا0 الًتويج اليت تتبعها بسياسة
 في نشر ثقافة التمويل االسالمي النوافذ االسالمية بالمصارف التجاريةنتائج تحليل االنحدار لدور  :(7الجدول رقم )

 مستوى الداللة T-test الفرضية الثانية

 0.000 1.202 دور سياسة الترويج التي تتبعها النافدة في نشر ثقافة التمويل االسالمي

 
 الفرضية األولى: اختبار

 H01 النوافذ االسالمية بالمصارف التجاريةيوجد اقبال من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة على : ال. 

كما ىو موضح عن كل العبارات   ستجوبُتفردات اؼبؼب سلوب اؼبتوسط اغبسايبأحة الفرضية فقد استخدم وإلثبات ص
 : (8)يف اعبدول رقم 
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النوافذ االسالمية بالمصارف صحاب المشروعات الصغيرة على ألمستوى اقبال  مستجوبينييم مفردات ال: تق(8)م الجدول رق
 التجارية

االنحراف  المتوسط العبارات ت
 المعياري

 المعيار

1 
مقدم من ىناك اقبال من أصحاب المشروعات الصغيرة على التمويل االسالمي ال

 كبير 0.6296 4.49 طرفكم 

 كبير 0.6296 4.49 ف تمويال اسالميا خاليا من الرباصحاب المقاىي و المطاعم من المصر أ يطلب 2
 كبير 0.6296 4.51 ف تمويال اسالميا خاليا من الرباصحاب المخابز من المصر أيطلب  3

ف تمويال صحاب المحالت و المتاجر و االسواق التجارية من المصر أيطلب  4
 اسالميا خاليا من الربا

 كبير 0.6296 4.51

ف صحاب الورش )ميكانيكا، نجارة، سباكة، حدادة....الخ( من المصر أيطلب  5
 تمويال اسالميا خاليا من الربا

 كبير 0.6296 4.51

6 
ة تمويال اسالميا خاليا من صحاب الصيدليات و المعامل و المختبرات الطبيأيطلب 

 كبير 0.6296 4.51 الربا

 كبير 0.6296 4.51 ف تمويال اسالميا خاليا من الرباية من المصر صحاب العيادات الطبأيطلب  7
 كبير 0.6296 4.51 ف تمويال اسالميا خاليا من الرباصحاب المستشفيات الخاصة من المصر أيطلب  8

اسالميا خاليا من صحاب المصانع الصغيرة )الثلج مثال( من المصرف تمويال أيطلب  9
 الربا

 كبير 0.6296 4.51

ف تمويال اسالميا خاليا من صحاب معامل تصفية و تقطير المياه من المصر أب يطل 10
 الربا

 كبير 0.6296 4.51

11 
ف تمويال اسالميا صحاب معامل الحلويات و االطعمة الجاىزة من المصر أيطلب 

 كبير 0.6296 4.51 خاليا من الربا

12 
ويال اسالميا خاليا ف تمصحاب مراكز التجميل و العناية بالبشرة من المصر أيطلب 

 كبير 0.6296 4.51 من الربا

 كبير 0.6296 4.51 ف تمويال اسالميا خاليا من الرباصحاب محالت الحالقة من المصر أيطلب  13
 كبير 0.6296 4.51 ف تمويال اسالميا خاليا من الرباصحاب الركوبة الخاصة من المصر أيطلب  14

ف تمويال اسالميا حزان من المصر و األ فراحصحاب تشاركيات  تجهيز األأيطلب  15
 خاليا من الربا

 كبير 0.6296 4.51

16 
ف تمويال صحاب تشاركيات السفر و الحج و العمرة و السياحة من المصر أيطلب 

 اسالميا خاليا من الربا
 كبير 0.6296 4.51

17 
ف صحاب المكاتب االستشارية )محاماة، محرر عقود،...الخ( من المصر أيطلب 

 كبير 0.6296 4.51 ال اسالميا خاليا من الرباتموي

ف تمويال اسالميا خاليا صحاب التعليم االىلي )المدارس الخاصة( من المصر أيطلب  18
 من الربا

 كبير 0.6296 4.51

 كبير 0.6296 4.51 اسالميا خاليا من الربا صحاب محالت التصوير الرقمي من المصرف تمويالأيطلب  19
 كبير 0.6296 4.51 ف تمويال اسالميا خاليا من الربالشركات الخاصة من المصر صحاب اأيطلب  20
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 كبير 0.6296 4.51 ف تمويال اسالميا خاليا من الرباصحاب معارض السيارات من المصر أيطلب  21

22 
ف تمويال اسالميا خاليا من صحاب معارض الجلسات والسجاد من المصر أيطلب 

 كبير 0.6296 4.51 الربا

23 
ف تمويال اسالميا خاليا صحاب معارض االثاث المنزلي الخشبي من المصر أيطلب 

 كبير 0.6296 4.51 من الربا

ف تمويال اسالميا خاليا من صحاب معارض البالط و السيراميك من المصر أيطلب  24
 الربا

 كبير 0.6296 4.51

25 
اسالميا ف تمويال صحاب مراكز خدمات االتصاالت و انترنت من المصر أيطلب 

 خاليا من الربا
 كبير 0.6293 4.52

 كبير 0.6293 4.52 ف تمويال اسالميا خاليا من الرباصحاب الفنادق من المصر أيطلب  26
 كبير 0.6293 4.52 باصحاب المكتبات و المطابع من المصرف تمويال اسالميا خاليا من الر أيطلب  27
 كبير 0.8047 4.42 صرف في تقديم التمويل االسالميلمىناك عروض من مؤسسات مالية بالتعاون مع ا 28

 0.625 4.89 مجموع النسب

ن معظم اؼبتوسط اغبسايب للفقرات يف نطاق اػبيار )موافق بشدة( فما فوق حيث كانت جل لنا أيتضح حيث 
اقبال من قبل  ك ن ىناأ، من ىنا يتضح (4089)، واؼبتوسط اغبسايب العام يبلغ (5)قريبة من ؽبا اؼبتوسطات اغبسابية 

، وىذا يعٍت رفض الفرضية الصفرية ونقبل النوافذ االسالمية بالمصارف التجاريةأصحاب المشاريع الصغيرة على 
وىو ما يدل على تقارب اذباه اجابات اؼببحوثُت  (90605)االكبراف اؼبعياري العام يساوي وأن بالفرضة البديلة، 

ؼبشاريع الصغرى بشىت أنواعها سبتثل لطلب التمويل االسبلمي من قبل صحاب اأ، من ىنا يتضح ان بحثؤشرات الؼب
 (00768(  احملسوبة قد بلغت (t-test) قيمة اختبار ، باإلضافة إذل ذلك فإنالتجارية ؼبصارفاالنوافذ االسبلمية ب

فض الفرضية )منحٌت ذو ديلُت(، وىذا ما يؤكد قبول الفرضية البديلة ور  (7096)اعبدولية  (tقيمة ) ىي تفوقو 
 الصفرية0

 على النوافذ االسالمية بالمصارف التجاريةنتائج تحليل االنحدار لمدى اقبال أصحاب المشاريع الصغرى  :(9الجدول رقم )

 Sigمستوى الداللة المعنوية  T-test الفرضية األولى

 0.000 2.168 يوجد اقبال من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة على النوافذ االسالمية

 الفرضية الثانية:  اختبار

H02:  المصارف التجارية العديد من الوسائل أو اآلليات لنشر ثقافة التمويل االسالمي ألصحاب ادارة تتبع ال
 .المشروعات الصغيرة

سيتم ربليل الفقرات وصفيا واؼبتعلقة دبستوى فعالية سياسة الًتويج يف نشر ثقافة التمويل  (79) من خبلل اعبدول رقم 
 0اؼبصرف وقد استخدم كل من الوسط اغبسايب واالكبراف اؼبعياري الختبار صحة الفرضيةادارة سبلمي من قبل اال
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 اختبار فقرات االستبيان :(10جدول رقم )  

 فقرات االستبيان ت
المتوسط 

الحسا
 بي

االنحراف 
 المعياري

 الورش و الملتقيات و الندوات و المؤتمرات العلمية

1 
اقامة ورش عمل بالتعاون مع المؤسسات المالية في المدينة للتعريف  يساىم المصرف في

 بالتمويل االسالمي
1.35 0.481 

2 
في يساىم المصرف في اقامة مؤتمرات علمية محلية بالتعاون مع كلية االقتصاد و التجارة 

 0.481 1.35 المدينة للتعريف بالتمويل االسالمي

في المدينة ة محلية بالتعاون مع كلية االقتصاد و التجارة يساىم المصرف في اقامة ندوات علمي 3
 للتعريف بالتمويل االسالمي

1.35 0.481 

في المدينة يساىم المصرف في اقامة ورش عمل محلية بالتعاون مع كلية االقتصاد و التجارة  4
 للتعريف بالتمويل االسالمي

1.35 0.481 

5 
في  ة بالتعاون مع الجمعية الليبية للمالية االسالميةيساىم المصرف في اقامة ندوات علمية محلي

 0.471 1.32 المدينة للتعريف بالتمويل االسالمي

6 
في المدينة يساىم المصرف في اقامة ورش عمل بالتعاون مع الجمعية الليبية للمالية االسالمية 

 0.476 1.34 للتعريف بالتمويل االسالمي

ي لها تجارب علمية دولية بالتعاون مع الدول الشقيقة و التيساىم المصرف في اقامة مؤتمرات  7
 في التمويل االسالمي

1.34 0.476 

8 
ي لها تجارب في يساىم المصرف في اقامة ندوات علمية دولية بالتعاون مع الدول الشقيقة و الت

 التمويل االسالمي
1.34 0.476 

9 
مع الدول الشقيقة و التي لها تجارب  يساىم المصرف في اقامة ورش عمل علمية دولية بالتعاون
 0.476 1.34 في التمويل االسالمي

يساىم المصرف في اقامة ملتقيات علمية دولية بالتعاون مع الدول الشقيقة و التي لها تجارب  10
 في التمويل االسالمي

1.34 0.476 

11 
د و التجارة في يساىم المصرف في اقامة ملتقيات علمية محلية بالتعاون مع كلية االقتصا

 مدينة للتعريف بالتمويل االسالميال
1.34 0.476 

12 
المية يساىم المصرف في اقامة ملتقيات علمية محلية بالتعاون مع الجمعية الليبية للمالية االس

 0.476 1.34 للتعريف بالتمويل االسالمي

13 
تمويل االسالمي يبعث المصرف كوادر علمية متخصصة تقوم بإعطاء محاضرات و نبده عن ال

 0.51 1.35 و المؤسسات المالية ذات العالقة المقدم منو في الجامعات و المعاىد

 واالنترنت المحلية االتصاالت شبكة استخدام و المسموعة و المرئية الوسائل

 0.525 1.42 السالمي عن طريق االذاعة المرئيةيروج المصرف التمويل ا 14

 0.497 1.42 االذاعة المسموعة المحليةالمي عن طريق يروج المصرف التمويل االس 15
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صاالت المحلية يروج المصرف التمويل االسالمي عن طري الرسائل النصية القصيرة لشركة االت 16
 )ليبيآنا، المدار(

1.42 0.497 

 0.489 1.38 االسالمي عن طريق شبكة االنترنت يروج المصرف التمويل 17

 0.52 1.39 تمويل االسالمي داخل صالة المصرفشات الكترونية للترويج عن اللدى المصرف لوحات و شا 18

 0.481 1.35 من خاللو على استفسارات العمالء للمصرف بريد الكتروني يرد 19

20 
االسالمية في المجتمعات  استدعاء الدعاة االسالميين إللقاء المحاضرات من اجل نشر الثقافة

 0.481 1.35 الناشئة

 المعدنية اللوحات و المطويات و الصحف و المجالت و الكتب

ل الصيرفة االسالمية و يصدر المصرف كتب علمية يروج من خاللها كل ما ىو جديد في مجا 21
 التقليدية

1.37 0.485 

ل الصيرفة يصدر المصرف مجالت اقتصادية محلية يروج من خاللها كل ما ىو جديد في مجا 22
 االسالمية و التقليدية

1.37 0.485 

23 
ل الصيرفة يصدر المصرف مجالت اقتصادية دولية يروج من خاللها كل ما ىو جديد في مجا

 االسالمية و التقليدية
1.37 0.485 

24 
لو المصرفية االسالمية يصدر المصرف صحف اسالمية دورية بصفة مستمرة توضح اعما

 0.517 1.38 التقليدية

لو المصرفية االسالمية لية دورية بصفة مستمرة توضح اعمايصدر المصرف نشرات و تقارير ما 25
 التقليدية

1.39 0.52 

26 
مي و خدماتو المصرفية يوزع المصرف على عمالئو مطويات ورقية للتعريف بالتمويل االسال

 التقليدية
1.41 0.55 

27 
لتمويل ايستخدم المصرف اللوحات المعدنية في االماكن العامة و الطرق العامة للترويج عن 

 0.672 1.45 االسالمي

 الموظفين إعداد و التدريب مجال

 0.627 4.68 محلية في مجال الصيرفة االسالميةيقوم المصرف بتدريب العاملين بإلحاقهم في دورات تدريبية  28

 0.721 3.72 يقوم المصرف بتدريب العاملين بإلحاقهم في دورات تدريبية دولية في مجال الصيرفة االسالمية 29

30 
موظفين في مجال محاضرات تثقيفية لل إلعطاءتستضيف ادارة المصرف الدعاة االسالميين 

 التمويل االسالمي
1.55 0.693 

 0.589 4.1 للعمالء بخصوص التمويل االسالمي يقوم موظفو المصرف بتوضيح أي شبو أو غموض 31

 0.505 4.79 ساعات الدوام الرسمياء يرد موظفو المصرف على استفسارات العمالء مباشرة اثن 32

ن معظم اؼبتوسط اغبسايب للفقرات يف نطاق اػبيار )غَت موافق( فأقل حيث أن جل أيتضح من اعبدول و  
أن فبا يؤكد قبول الفرضية الصفرية، و  (304)اؼبتوسطات اغبسابية لكل فقرة من فقرات االستبيان تقل عن اؼبتوسط 
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، من بحثو ىو ما يدل على تقارب اذباه اجابات اؼببحوثُت ؼبؤشرات ال (9038770)االكبراف اؼبعياري العام يساوي 
ىنا يتضح ان سياسة الًتويج للتمويل االسبلمي اؼبتبعة من قبل ادارة اؼبصارف ضعيفة جدا إذ تكاد تكون منعدمة جدا 

 و المسموعة و لمرئيةا الوسائل، الورش و الملتقيات و الندوات و المؤتمرات العلميةيف عدة جوانب مثل: )
 اللوحات و المطويات و الصحف و المجالت و الكتب، واالنترنت المحلية االتصاالت شبكة استخدام
فقد كانت جيدة اذل حد ما حيث كان يًتاوح اؼبتوسط  الموظفين إعداد و التدريب مجالما يف أ(، المعدنية

قبل االدارة إلعداد العاملُت يف ىذا اجملال )التمويل  ن ىناك اىتمام واضح منأوىو ما يعٍت  (4)اغبسايب يف حدود 
 وىذا (7096)اعبدولية  (t) وىي تقل عن (70090) احملسوبة قد بلغت (t-test)االسبلمي(، باإلضافة إذل ذلك فإن 

 الصفرية0وصحة الفرضية قبول أيضا ما يؤكد 

 الفرضية الثالثة:  اختبار

H03 :  ائية لآلليات المتبعة من قبل النافدة "سياسة الترويج" على اقبال أثر ذو داللة احصعالقة و وجد تال
 أصحاب المشروعات الصغيرة.

ر إذل اعبدول ظبالن، و بسيط كما ىو موضح باعبدول التارلاختبار االكبدار الالختبار صحة الفرضية فقد استخدم 
Rقيمة يبكن مبلحظة أن 

ن متغَت سياسة الًتويج ساىم أما يبُت وىو  (90777)) معامل التحديد ( سبثل  ما قيمتو  2
و  (%7707)يف شرح وتفسَت التغَتات اغبادثة على مدى اقبال أصحاب اؼبشاريع الصغَتة للتمويل االسبلمي  بنسبة 

والبالغة  Fن قيمة أ0 باإلضافة اذل ذلك نبلحظ بحثلتطرق ؽبا ايخرى دل أتوضحو متغَتات %( 8809)أن ما نسبتو 
مدى اقبال أصحاب اؼبشاريع الصغَتة للتمويل االسبلمي وىو ما بلقة بُت سياسة الًتويج و العتبُت جودة ( 8066)

بُت سياسة الًتويج  وىذا يعٍت وجود عبلقة ارتباط موجبة وطردية ،%(33)حيث بلغ نسبة  Rيوضحو معامل االرتباط 
وىو أقل  (90994)اؼبعنوية قد بلغ  مستوى الداللةوأن  واقبال اصحاب اؼبشروعات الصغَتة على التمويل االسبلمي،

نو يوجد اثر ذو داللة إحصائية أ فبا يدل على (H0)وتبعا لقاعدة القرار فانو مت رفض الفرضية الصفرية ، (9095)من 
 شاريع الصغَتة للتمويل االسبلمي0لسياسة الًتويج على مدى اقبال أصحاب اؼب (9095)عند مستوى 

 للتمويل االسالمي يرةالنحدار ألثر سياسة الترويج على اقبال أصحاب المشاريع الصغنتائج تحليل ا :(11الجدول رقم )

R R الفرضية الرابعة
2

 T-test F Sig 

ال يوجد أثر ذو داللة احصائية لآلليات المتبعة من قبل النافدة 
 "سياسة الترويج" على اقبال أصحاب المشروعات الصغيرة.

0.33 0.11 16.47 8.655 0.004 
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 النتائج والتوصيات:ا: رابع
 من خبلل التحليبلت واالختبارات السابقة يتضح ما يلي: :بحث: نتائج الأوالً 

مت االىتمام من قبل  ما يف نشر ثقافة التمويل االسبلمي اذاللنوافذ االسبلمية باؼبصارف التجارية  فعال دور يوجد0 7
 (0 7، وىو ما كشفت عنو نتائج اعبدول رقم )تجاهتاادارة اؼبصارف بسياسة الًتويج اليت تتبعها للًتويج عن من

كان صحاب اؼبشروعات الصغَتة على التمويل االسبلمي  اقبال أؼبستوى  عاملُت باؼبصارف التجاريةتقييم ال ن0 إ0
 (80( وىو ما اوضحتو نتائج اعبدول رقم )4089، حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب العام )جدا امرتفع

سياسة الًتويج للتمويل االسبلمي اؼبتبعة من قبل ادارة  ن( فإننا نبلحظ إ79دول رقم )بالنظر اذل نتائج اعب0 3
الورش و الملتقيات و مثل: )منها تكاد تكون منعدمة جدا يف عدة جوانب و  ،ضعيفة جداالتجارية اؼبصارف 

، واالنترنت لمحليةا االتصاالت شبكة استخدام و المسموعة و المرئية الوسائل، الندوات و المؤتمرات العلمية
حيث تراوحت اؼبتوسطات اغبسابية لكل جانب  (المعدنية واللوحات والمطويات الصحفو  والمجالت الكتب

 الموظفين إعداد و التدريب مجالما يف أ، (304( وىي اقل من )7045-7030من جوانب سياسة الًتويج من )
ن ىناك اىتمام وىو ما يعٍت أ (،4البعد يف حدود )، حيث كان اؼبتوسط اغبسايب لفقرات ىذا حد ما جيدة اذل فهي

 ؾبال التدريب اؼبهٍت0 واضح من قبل االدارة إلعداد العاملُت يف 
اقبال أصحاب  حوللسياسة الًتويج  ثر ذو داللة إحصائيةعبلقة وأ ( أن ىناك77كشفت نتائج اعبدول رقم )0 4
 ا يعكس%( فب33حيث بلغ معامل االرتباط ) ،(9095عند مستوى داللة ) شاريع الصغَتة للتمويل االسبلمياؼب

 0اقبال أصحاب اؼبشاريع الصغَتة للتمويل االسبلميبلقة بُت سياسة الًتويج و جودة الع
  :بحثثانياً: توصيات ال

واصحاب اؼبهن دباىية التمويل االسبلمي وتوضيح أىدافو ُت تعريف اؼبواطنهبب على ادارة اؼبصارف التجارية 0 7
 يف اإلعبلم0وذلك بتكث

 ،0 نشر ثقافة التمويل االسبلمي يف أوساط اجملتمع عن طريق إقامة اؼبؤسبرات العلمية واؼبلتقيات والندوات واؼبعارض0
 وتقدمي النشرات واحملاضرات يف التوعية اؼبصرفية االسبلمية يف ـبتلف وسائل اإلعبلم بشكل متواصل0

واعبامعات واعبمعيات االسبلمية ارف التجارية واؼبشروعات الصغَتة 0 العمل على انشاء مراكز للمعلومات بُت اؼبص3
وربديد مدى اعبدوى االقتصادية ؽبذه اؼبشروعات والتأكد من سبلمتها  وماتلاؼبعلتبادل  ومؤسسات اجملتمع اؼبدين

 وجدارهتا للحصول على التمويل0 
تمويل االسبلمي، وذلك القتصار يف نشر ثقافة الافذ ىذه النو 0 عمل دراسات فباثلة ؼبعرفة اؼبعوقات اؼبؤثرة علي دور 4

يف نشر ثقافة التمويل االسبلمي من وجهة نظر  صارف التجاريةنوافذ االسبلمية باؼبلاعلي دراسة دور  البحث اىذ
  هبا0 العاملُت

 ية وفعالة0خرى وذلك باتباعها سياسة ترويج قو ف األن تقوي مركزىا التنافسي بُت اؼبصار أ0 على ادارة اؼبصرف 5
 هبا0 للرفع والتحسُت من كفاءة اؼبوظفُت عملالورش تدريبية و الدورات ال تكثيفإدارة اؼبصارف التجارية  على. 6
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 المصادر: قائمة 

  أواًل: الكتب:

 )د0ن(0 ،جامعة الزقازيق ،إدارة اؼبشروعات الصغَتة واؼبشروعات اؼبشًتكة اعبديدة ،(7980النجار، فريد راغب ). 7

 ،مطابع عصر اعبماىَت ،االختبار النفسي أسسو ومعاعبتو اإلحصائية ،(0997من، عثمان علي؛ السامرائي، بدرية علي )أمي 00
 ليبيا0 ،اػبمس

 ، دار النشر للجامعات، القاىرة0سلسلة الفكر االقتصادي االسبلمي(، 0999شحاتو، حسُت حسُت )0 3

 مصر العربية0 ،القاىرة ،ؾبموعة النيل العربية ،لصغَتةمهارات إدارة اؼبشروعات ا ،(0993ىيكل، ؿبمد0 ) 0 4

 ، منشورات جامعة القدس اؼبفتوحة، ليبيا0 "5063الدليل العلمي ؼبقرر االحصاء التطبيقي "(، 00995 نشوان، عماد0 )5

 ثانيا: الرسائل والدوريات:
، ؾبلة كلية بغداد ؼبشروعات الصغَتة واؼبتوسطةدور التمويل االسبلمي يف دعم ا(، 0975بو شنب، سامح عبد الكرمي ؿبمود )أ 70

 ردن، جامعة الشرق االوسط0األ(، 45للعلوم االقتصادية اعبامعة، العدد )

، رسالة ردنية الصغَتة واؼبتوسطة اغبجمك االسبلمية يف سبويل اؼبنشآت األدور البنو  ،(0973)ؿبمود سبلمة سليمان ، اعبويفل0 0
 عمال0كلية األ ،وسطالشرق األة جامع االردن، ،ماجستَت منشورة

 بريل0أ ،ؾبلة اغبكمة ،""دراسة يف اؼبفهوم واؼبعايَت الدولية والقوانُت العربية اؼبشاريع الصغرى ،(0979الرميضي، يوسف سعود مبارك )0 3

 ، دمشق، سورية ،رة، رسالة ماجستَت منشو اؼبعوقات التمويلية للمشروعات الصغَتة واؼبتوسطة يف سورية ،(0975اؼبللي، قمر )0 4
  0كلية االقتصاد،  جامعة دمشق

"، رسالة ماجستَت واقع التمويل يف اؼبشروعات الصغَتة  "دراسة ميدانية ؿبافظة سلفيت ،(00970 عبد الفتاح، ؿبمد ظبيح ؿبمد )5
 0كلية الدراسات العليا  ، القدس، جامعة القدس،فلسطُت ،منشورة

(، ليبيا، 0، العدد )ؾبلة آفاق اقتصادية ،دور التنموي للصناعات الصغَتة واؼبتوسطة يف ليبياتفعيل ال ،(0975عبيدة، صاحل رجب )0 6
 كلية االقتصاد والتجارة0   اػبمس، جامعة اؼبرقب،

، رسالة ماجستَت التمويل االسبلمي للمشروعات الصغَتة "دراسة الىم مصادر التمويل" ،(00993 فرحان، ؿبمد عبد اجمليد ؿبمد )7
 0كاديبية العربية للعلوم اؼبالية واؼبصرفيةاأل ردن، عمان،األ ،منشورة

 عمال الفلسطيٍت0منتدي األ ،، فلسطُتاؼبشروعات الصغَتة واؼبتوسطة يف فلسطُت ،(0974حباث )0 مركز الدراسات واأل8

، حبث واؼبتوسطة الفلسطينيةعمال الصغَتة توفَت التمويل اؼبناسب ؼبنشآت األكبو سياسات ؿبفزة ل ،(00979 نصر، عبد الكرمي )9
 0مارس –معهد احباث السياسات االقتصادية الفلسطيٍت  ، فلسطُت، رام اهلل،منشور

 ثالثا: المؤتمرات والندوات العلمية:
 ، اؼبلتقى السادس لؤلكاديبية للعلوم اؼباليةدور اؼبصارف االسبلمية يف سبويل اؼبشروعات الصغَتة(، 0993اغبكيم، منَت سليمان )0 7

 واؼبصرفية، االردن، عمان0

اؼبؤسبر العلمي األول ، اؼبشروعات الصغَتة ودورىا يف تشغيل العمالة يف ليبيا ،(0977الشويرف، ؿبمد عمر؛ البيباص، قباح الطاىر )0 0
 كلية االقتصاد0، البيضاء، جامعة عمر اؼبختار،  "اؼبشروعات الصغَتة يف ليبيا رؤية جديدة لتنمية مصادر الدخل"

، ورشة عمل ضمن فعاليات معرض زلينت اؼبشروعات الصغَتة واؼبتوسطة من اؼبفهوم إذل التطبيق ،(0978) وصيلة، ظبَتة حسُتأ0 3
 غرفة التجارة والصناعة والزراعة مكتب زلينت0 ليبيا، زلينت، للصناعات0 



 

 افي نشر ثقافة التمويل االسالمي ألصحاب المشروعات الصغيرة في ليبيلتجارية المصارف االنوافذ االسالمية بدور  
 جامعة المرقب –أ. نوري سويسي، قسم التمويل والمصارف، كمية االقتصاد والتجارة أ. سميرة أوصيمة، 
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، ورقة علمية ات الصغَتة ومقومات قباحها(ليبيا سبكُت )واقع اؼبشروع ،(0979وصيلة، ظبَتة حسُت؛ الطوير، اظباعيل ؿبمد )أ0 4
غرفة ليبيا، مصراتو، جامعة مصراتة، عمال يف تطوير اؼبشروعات الصغرى واؼبتوسطة يف االقتصاد اللييب، مة باؼبؤسبر االول لدور ريادة األمقد

 سبتمرب0 00-07التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، خبلل الفًتة 

"واقع رأس اؼبال البشري يف اؼبصرف التجاري الوطٍت من وجهة نظر اؼبوظفُت باإلدارة العامة يف مدينة  (،0977جربيل، وائل ؿبمد )0 5
جامعة ، ، ورقة علمية مقدمة باؼبؤسبر الدورل األول، بعنوان السياسات االقتصادية ومستقبل التنمية اؼبستدامة يف ليبيا، اػبمسالبيضاء"

  0ديسمرب 73 -77 ل الفًتةخبلكلية االقتصاد والتجارة، ،  اؼبرقب

 القوانين: رابعا:
 م بشأن منع اؼبعامبلت الربوية09730( لسنة 7القانون رقم )

 المواقع االلكترونية: خامسا:
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