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 ِبْسِم المَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

َلُى الْعِلْمِ قَائِمًا أوشَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلََٰهَ إِلَّا هُىَ وَالْمَلَائِكَةُ و

 بِالْقِسْطِ  لَا إِلََٰهَ إِلَّا هُىَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

 

  يمْصَدَقَ اهللُ العَظِ

 [18]آل عمران:
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 داءـــــاإله

الذي ال توفيو    إلىلي طريق العلم    وميد الصعاب  ذلل لي  من   إلى
   من كان لي عوناً عند المحن  إلى،  الكلمات

 "والدي "رحمو اهلل                                                                    

 وأحق الناس بحسن صحابتي  والحياة   قمٍر يضيئ لي الطريق  إلى

 اجلملي" هشريف" احلبيبة والدتي                    

 عضدي وسندي في ىذه الحياة  إلى

 إخوتي وأخواتي 

 حياتي شريكة لتكون اخترتيا من إلى

 الرتكي ابتسام                                                        

  والمسيرة    رفق اء الدرب  إلى
 زمالئي وأصدقائي 

 ة أرض الوطن زكّيالالذين خضبت دماؤهم أرواح الشهداء  إىل

 املتواضع  جهدي إليكم مجيعاً أهدي مثرة 



 و
 

 الشكر والتقدير
أبمغ حمد وأزكاه  لىابذكره البركات، نحمده تع تعمّ الذي بنعمتو تتم الصالحات، و الحمدهلل 

محمد  حبيبناو وأسوتنا قائدنا وحده ال شريك لو، وأشيد أن إلو إال اهلل ، وأشيد أن ال وأشممو وأنماه
ة، وتركنا عمى المحّجة البيضاء ليميا ونصح األمّ  ى األمانةقد بّمغ الرسالة وأدّ نشيد أنو رسول اهلل، 
 صموات ربي وتسميماتو عميو.فىالك،  إاليزيغ عنيا  كنيارىا ال

 أّما بعد ،،،

" فقد تعممت عمى يديو لىام عمى والدي "رحمو اهلل تعأترحّ يسعني في ىذا المقام إال أن  ال
، كما أتقدم بأسمى آيات الحب والتقدير اً ، فجزاه اهلل عني خير ممِ كيف أمسك بالقمم وكيف أخط الكَ 

، فكم سيرت وتعبت حتى أكون ما أنا عميومن كل مكروه،  حفظيا اهلل الحبيبة  لوالدتي والعرفان 
 وعزًا.حفظيا اهلل لي وجزاىا عني خيرا، ودامت لي تاجًا وفْخرًا 

بوبكر  أستاذي الدكتور/ إلىواالمتنان  كما ويسعدني أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير 
شممني بو من رعاية وحسن توجيو و ولما شريعة، وذلك لتفضمو باإلشراف عمى ىذه الرسالة، 

كان نعم السند وخير المعمم، فأسأل اهلل لو  ، وما غمرني بو من سعة صدره وحممو، فقدإرشاد
 ة والعافية ومديد العمر.الصحّ 

لكل من الممتحن الداخمي د. عمي عوض زاقوب، والممتحن كما أتقدم بالشكر والتقدير 
الخارجي د. حسن أحمد الدراجي، عمى تفضميما بقبول مناقشة ىذه الرسالة فجزاىم اهلل خيرا وبارك 

 ليما في عمميما.

          د. يوسف القماطي،د. عادل العبيدي، و د. معتز كببلن،  إلىويمتّد الشكر والتقدير 
رشاد في المراحل األو عمى ما قدمأ. صالح الجازوي،  كذلك من ىذه الدراسة،  ىلو ه من نصح وا 

وعمى رأسيا األستاذ سالم القمودي،  اإلسبلميةالجمعية الميبية لممالية  إلىالجزيل أتوجو بالشكر 
ر والتقدير كيفوتني أن أتقدم بالش ، كما البمدينة طرابمس االستبانةاستمارات توزيع ب قياميالوذلك 

كما يطيب عمى توجيياتيم ومبلحظاتيم القيمة، ألساتذتي األفاضل أعضاء ىيئة التدريس بالكمية 
       ،مصطفى المعداني، أ. أسامو زغبيوأ.  ،سراج شبشلكل من أ.  الجزيل لي أن أتقدم بالشكر

م كل من قدّ  إلى واالمتنانبالشكر  مكما أتقدّ ، عمى وقوفيم بجانبي طيمة فترة الدراسة أ. محمد حّماد،
 مقام لذكره ولو في القمب نصيب.، ومن لم يسعني اللي المساعدة والتشجيع إلعداد ىذه الرسالة

 جزاكم اهلل عني خيراً ف
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 الدراسة ممخص 
التعّرف عمى مدى التزام المصارف التجارية الميبية بالمعيار  إلىتيدف ىذه الدراسة  

ومدى توافق ىذا المنظم لبيع المرابحة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي،  (1المصرفي رقم )

عن ىيئة  ةالصادر و  (2رقم ) المالية ةمعيار المحاسب( و 8المعيار مع المعيار الشرعي رقم )

 سبلمية. اإلالمحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية 

 عمىيقوم  يوالذ االستقرائي االستنباطيتحقيق أىداف الدراسة تّم استخدام المنيج ولغرض  

مراجعة شاممة لما ورد حول موضوع الدراسة في الكتب والدوريات والوثائق والدراسات السابقة، التي 

 التجارية المصارف فروع مدراء وتمثل مجتمع الدراسة فيمفرضيات، لتدعم وتؤسس المرجع النظري 

 بأقسام والموظفين المحاسبة، أقسام ورؤساء التمويل، أقسام ورؤساء ومساعدييم، اإلسبلمية،

 الشريعة حكامأ مع متوافقة تمويمية منتجات تقّدم ليبية ستة مصارف تجارية في وذلك المحاسبة،

        وشمال افريقيا،  والوحدة، والتجاري الوطني، والصحاري، وىي الجميورية، اإلسبلمية

استمارة االستبانة كوسيمة  عمى ادوقد ّتم االعتم واإلجماع العربي، وذلك بمدينتي طرابمس وبنغازي،

مدى التزام المصارف التجارية  وذلك لمتّعرف عمى من المشاركين في الدراسة رئيسية لجمع البيانات

، الصادر عن مصرف ليبيا المركزي ( المنظم لبيع المرابحة1في رقم )ار المصر الميبية بالمعي

الوصفية واالستداللية، وكذلك تّمت مقارنة  تّم استخدام األساليب اإلحصائية ميل البياناتولتح

(  المنظم لبيع المرابحة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي مع المعيار 1المعيار المصرفي رقم )

عن ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات  ة( الصادر 2رقم ) ( والمعيار المحاسبي 8الشرعي رقم )

المعايير المنظمة لبيع  مع( 1عيار المصرفي رقم )الم مدى توافق المالية اإلسبلمية، وذلك لتحديد

 المالية اإلسبلمية. عن ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسساتالمرابحة والصادرة 



 س
 

العديد من النتائج أىّميا أن المصارف التجارية الميبية تمتزم  إلىوقد توصمت الدراسة  

( المنظم لبيع المرابحة الصادر عن مصرف 1بالضوابط والتعميمات الواردة بالمعيار المصرفي رقم )

( والمعيار 1بين المعيار المصرفي رقم ) توافق وجود إلىتوّصمت الدراسة  كماليبيا المركزي، 

لممؤسسات ( والصادرة عن ىيئة المحاسبة والمراجعة 2ار المحاسبي رقم )( والمعي8الشرعي رقم )

 .المالية االسبلمية

عدد من التوصيات أىّميا  إلىوبناًء عمى النتائج التي توصمت إلييا الدراسة توصل الباحث 

وكيفية  المتعثرةالمرابحة  ديون لمشكمة الميبية التجارية المصارف معالجة كيفية دراسةضرورة 

 المعايير مع الميبية التجارية المصارف في الديون تصنيف في العممي واقعال توافق ومدى ،تصنيفيا

 .المركزي ليبيا مصرف عن الصادرة والتعميمات
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 لواأل  الفصل

 لمدراسة العام اإلطار

 :  مقدمة 1.1

 المؤسسات ىذه ظيرت إذ ، النشأة حديثة مصرفية مؤسسات اإلسبلمية المصارف تعتبر  

 بيا أحاط وما المؤسسات ىذه تجربة حداثة من الرغم وعمى الماضي، القرن من األخير الربع في

 مستوى عمى ليس جدارتيا تثبت نأ استطاعت أنيا إال المنافسة عمى قدرتيا مدى في تشكيك من

ّنما فقط اإلسبلمية الدول  في يــوجد حيث األمريكية، المتحدة والواليات روباأو  ليشمل نطاقيا اّتسع وا 

 إلى باإلضافة ،2004 عام تأسسـت اإلسبلمية الشــريعة ألحكــام وفقاً  تعمل مصارف ثبلثة بريطانيا

 المصارف ثبتتأ لقدو  ،خــاّصــة نــوافذ خــبلل من ســبلميةإ مصــرفية خدمات تقدم مصـرفاً  عشرين

 انييار في تسببت والتي م2008 عام حدثت التي المالية األزمة أمام اكبيرً  وتماسكاً  قوة اإلسبلمية

 حالة أي اإلسبلمية المصارف تشيد لم بينما فبلسيا،إ عن واإلعبلن التقميدية المصارف من العديد

 دفع ذلك كل العالمية، المصرفية حمقات من حمقة لتمثّ  كونيا من الرغم عمى فبلس،إ أو انييار

تقدم  مصرفية وفروع نوافذ بفتح بادرت حيث النظام ىذا تبني إلى العالمية المصارف من الكثير

      (.2014، العجموني، 2011 وآخرون، بوزيان)اإلسبلميةأساليب تمويمية متوافقة مع أحكام الشريعة 

 لمقّدمة من قبلساليب اتمك األ عناإلسبلمية وتختمف أساليب التمويل التي تقّدميا المصارف       

أسموب عمى في أساسيا مد تتقّدم المصارف التقميدية أساليب تمويمية تع ، حيثالمصارف التقميدية

من خبلل مجموعة من الصيغ  اإلسبلميةيمارس التمويل في المصارف اإلقراض بفائدة، بينما 

المرابحة ، واإلجارة المنتيية بالتمميك، " مثلاإلسبلمية حكام الشريعة أالتمويمية المتوافقة مع 
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ىذه الصيغ التمويمية كبديل  اإلسبلميةوالمشاركة، والسَّمم واالستصناع وغيرىا، وتستخدم المصارف 

 ألساليب التمويل في المصارف التقميدية.

 بل واحياناً  اإلسبلميةىم الصيغ التمويمية المستخدمة من قبل المصارف أوتعتبر المرابحة من      

 إلىوتشبو  اً ر كبي ال تتطمب مجيوداً نظرا لكون ىذه الصيغة   تعتبر ىي الصيغة الوحيدة في بعضيا،

يبرز مكمن و  ،االئتمانفي عمميات إدارة وعيده العاممون في المصارف التقميدية  مارسوحدٍّ ما 

والمالية إذا ما شاب تطبيقيا أخطاء بسبب عدم االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الخطورة الشرعية 

 (.2013عوض، ) اإلسبلمية

التمويل دلة التي تبيح عموم األ إلىجواز المرابحة وذلك استنادًا  عمى أجمع العمماءوقد     

طار الشرعي، والضوابط بحيث تبقى ضمن اإلوضعت ليا الشروط فعامة،  واالستثمار بصفة

المشروعة فيما بعد وبشكل رئيسي مقام الفائدة في المصارف التقميدية  اإلسبلميةداة ولتقوم ىذه األ

)حمزة،  اإلسبلميةدوات التمويل المستخدمة من قبل المصارف ألى بين و ولتحل في  المرتبة األ

2007.) 

المرابحة في تمويل عمميات التجارة الداخمية والخارجية، كما  اإلسبلميةوتستخدم المصارف      

بالمؤسسات، وذلك أو كان خاّصًا باألفراد  نشطة والقطاعات سواءً تستخدم أيضًا في مختمف األ

غيرىا، وذلك من خبلل حصوليم عمى السمع أو التجارية أو نشطة سواًء الصناعية لتمويل األ

 (.2013عمارة،  والمواد الخام واآلالت وغيرىا )بن

امتّد التعامل بيذه بل وحسب  اإلسبلميةولم يقتصر التمويل بيذه الصيغة عمى المصارف      

بتطبيق ىذا  العديد من المصارف التقميدية قامت حيث يضاً أالمصارف التقميدية  الصيغة ليشمل

بيدف تنويع استخداماتيا  التابعة ليا،اإلسبلمية وذلك عن طريق الفروع والنوافذ  النوع من التمويل
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وزيادة منح االئتمان واالستثمار، وكذلك كسب شريحة كبيرة من المتمولين الذي يفضمون المنتجات 

 (.2002في ذلك  )الحامد،  اإلسبلميةمنافسة المصارف  إلىسبلمية، باإلضافة اإل

طاء تحولت خمجموعة من األ اإلسبلميةوقد نتج عن تطبيق المرابحة في بعض المصارف       

 اإلسبلميةدراك العاممين بالمصارف إسباب منيا : عدم أة بفائدة ويرجع ذلك لعدّ  ائتمانٍ  إلىبسببيا 

عدم عمم الييئة أو عدم االلتفات ليا احيانًا، أو والمطبقين لصيغة المرابحة لمضوابط الشرعية 

 لممرابحة التنفيذية اإلجراءات بخطوات االلتزام عدمأو الشرعية في تمك المصارف بيذه االخطاء،

غير ذلك من  إلىكأن يقوم المصرف بإبرام عقد المرابحة مع العميل قبل تممك السمعة وحيازتيا، 

 (.2016إبراىيم، وجود اخطاء تتعمق بتطبيق صيغة المرابحة ) إلىاالسباب التي تؤدي 

لصيغة المرابحة  اإلسبلميةإلقرار المجامع الفقيية المعتبرة والييئات الشرعية لممصارف  ونظراً     

خطاء صحيحًا وخاليًا من األ وضع  ضوابط ومعايير وخطوات عند التنفيذ حتى يكون فقد كان لزاماً 

 (.2012والشبو )عفانة،

 (AAOIFI)ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية واالسبلمية  قامت ومن أجل ذلك      

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions 
( المرابحة لضبط التعامل بصيغة المرابحة ويحتوي ىذا المعيار 8بإصدار المعيار الشرعي رقم )

         لوعد، العمم بسعر السمعة وقيمة الربح، االلتزام بتممكمن الضوابط مثل: االلزام با ةعمى مجموع

( المرابحة 2السمعة وتحّمل المسؤولية عنيا، كما قامت ايضًا بإصدار المعيار المحاسبي رقم )

 والمرابحة لآلمر بالشراء.

والذي ينص عمى بشأن منع المعامبلت الربوية  2013( لسنة 1)بعد صدور القانون رقم و  

             ، وصدور القانونواالعتباريةمنع التعامل بالفوائد المدينة والدائنة بين األشخاص الطبيعية 
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          المعامبلت التي تتممنع التعامل بنظام الفوائد عمى والذي ينص عمى  2015 ( لسنة7)رقم 

      اكتسب التمويل اإلسبلمي مكانًة خاّصًة  ،01/01/2020ابتداًء من  االعتباريةشخاص األبين 

           بصيغ التعامل لضبط ومعايير ضوابط وجود الضروري من وأصبحعمى الساحة الميبية 

      تحول القطاع  إلىالجيود الرامية  في إطار، و البيئة المحميةتتبلءم مع  االسبلمي التمويل

    وما يتطمبو من ضرورة وجود ضوابط ومعايير  اإلسبلميةالمصرفي في ليبيا نحو نظام الصيرفة 

منظمة لمتعامل بصيغ التمويل اإلسبلمي بيدف إحكام الرقابة عمى المصارف لضمان التزاميا 

       المنظمة لصيغ بإصدار عدد من المعاييرقام مصرف ليبيا المركزي  ،بالضوابط الموضوعة

      وذلكعممية بيع المرابحة ل المنظم (1المصرفي رقم ) رياوفي مقدمتيا المع اإلسبلميةالتمويل 

     وبيان المعالجات تعميمات وضوابط لممراحل التطبيقية لعممية بيع المرابحة بيدف وضع 

المصارف التجارية التي يجب استخداميا وااللتزام بيا من قبل والمحاسبية والمصطمحات المالية 

 مويمية.الميبية التي تقدم ىذه الصيغة الت

ليس عمى ولما تحظي بو من مكانة  (AAOIFI)ونظرا ألىمية المعايير الصادرة عن  

نما   اعتمدتيا قد حيث أن المعايير الصادرة عنيا عمى المستوى الدولي،المستوى اإلقميمي فقط وا 

 المتطمبات من كجزء العالم أنحاء مختمف في رقابيةال والسمطات المركزية مصارفال من مجموعة

 التوافق، وبالتالي فإّن إسبلمية مالية منتجات تقدم مؤسسة لكل إرشادية كأدلة أو اإللزامية الرقابية

ـــرال معالمعايير الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي  من شأنو أن  (AAOIFI) الصادرة عن معايي

كون المعايير ، معـامـبلتـيـا بصحـة الثـقة ويـزيـدالميبية  التجارية المصـارف مع المتعـامميـن ثقة يعزز

 . المستوى الدوليعمى  عاّماً  تمقى قبوالً  (AAOIFI) الصادرة عن 
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ــــــــــــــــــوتج     ــــــــــــــــــدر االشـــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــعتبـــت (AAOIFI)أن  ىارة ال ــــــــــــــــــر ىـــــــــــــــــي المـ ــــــــــــــــــرجع االسـ بلمي ـ

ــــــــــــــــــــــــالش ــــــــــــــــــــــــرعي لضبــ ــــــــــــــــــــــــامــط المعـ ــــــــــــــــــــــــبلت الماليـ ــــــــــــــــــــــــة المصـرفيـ ــــــــــــــــــــــــرجـمـيــــــــــــــــــــــــا المــة يقابـــ               عـ

ــــــــــــــــــــــــــــــيــايـمعــــــــلم       دوليـــــــــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــــــــــاريــــتقــة لمــــــــــــــــــــــــــــــــدوليــــــــــر الـ ــــــــــــــــــــــــــــــيــالــمــر الـ  ((IFRS   ةـ

International Financial Reporting Standards   ــــــــو ـــــــــل ب ـــــــــذي تعمـ وال

 .المصارف التقميديـة

 التزام ومدى المرابحة لموضـوع تطـّرقت التي السابقة الدراساتعرض ل ىذا الفصل او وسيتن    

كذلك  ،مشكمة الدراسة، وكذلك الصيغة ليذه والمنظمة المقررة بالمعايير تطبيقيا في المصارف

ل أىداف الدراسة، وأىميتيا، ومنيجيتيا، ومجتمع الدراسة، وحدود ونطاق الدراسة، وتقسيمات و اسيتن

 الدراسة، وذلك عمى النحو التالي:

 :الدراسات السابقة  2.1

موضوع المرابحة ومدى التزام  المصارف في تطبيقيا مع المعايير الشرعية نظرا ألىمية 

دول العربية واالجنبية، حيث لتيا بالبحث والتحميل عّدة دراسات في كثير من الو اوالمحاسبية  فمقد تن

 السودان في العاممة اإلسبلمية المصارف التزام مدى عمى التعّرف إلى( 2017) عميىدفت دراسة 

 الدراسة بينت وقد (،AAOIFI) عن الصادر بالشراء لآلمر والمرابحة المرابحة معيار بمتطمبات

 بالشراء لآلمر المرابحة معيار متطمبات بجميع السودان في العاممة اإلسبلمية المصارف التزام عدم

ّنما (،AAOIFI) عن الصادر  .المالية القوائم إيضاحات في البنود ببعض تمتزم وا 

مدى مبلءمة عمميات االستثمار عمى  التعّرف إلى( 2016جودة )ىدفت دراسة  كما

وذلك فيما يتعمق بكٍل   (AAOIFI)العاممة في فمسطين لمعايير  اإلسبلميةوالتمويل في المصارف 

من : صيغة المرابحة لآلمر بالشراء، وصيغة اإلجارة، واالستصناع، والمضاربة، والمشاركة، وقد 
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في كل  (AAOIFI)حد كبير لمعايير  إلىتمويل واالستثمار مبلئمة أظيرت الدراسة ان عمميات ال

 الصيغ محل الدراسة.

 تطبيق مدى التعّرف عمى إلى( 2015) وحسبان الدليمي دراسة ىدفت وكذلك فقد

 في اإلسبلمية المرابحة بعمميات المتعمقة اإلسبلمية المحاسبة لمعايير اإلسبلمية المصارف

 المرابحة لعمميات المحاسبي القياس سسأ أن إلى الدراسة وتوصمت االردنية، اإلسبلمية المصارف

 لآلمر والمرابحة المرابحة( 2) رقم المحاسبة لمعيار وفقاً  تتم األردنية اإلسبلمية المصارف في

 (.AAOIFI) عن الصادر بالشراء

 بنغبلديش في اإلسبلمية المصارف التزام عمى التعرف إلى  Sakib دراسة ىدفت كما 

 أن الدراسة بينت وقد ،(2012) لسنة المالية التقارير تحميل خبلل من وذلك  (AAOIFI) بمعايير

 في% 53.9 بنسبة اإلسبلمية المحاسبية المعايير مع تتفق بنغبلديش في اإلسبلمية المصارف

 .المالية القوائم في المتوسط

التعريف بأىمية معيار المرابحة لآلمر بالشراء الصادر  إلى( 2014وقد ىدفت شحاتو )

( ومقارنة النصوص الواردة بيذا المعيار مع قرارات المجامع الفقيية والييئات  (AAOIFIعن

 إلىأن تساىل بعض ىيئات الرقابة الشرعية أّدى  إلىالشرعية في المصارف، وقد توصمت الدراسة 

ق المنظم، وفرض غرامات تأخير، وبيع السمعة قبل التورّ وقوع مخالفات عديدة مثل الوقوع في 

 .تمّمكيا

التعّرف عمى مدى التزام  إلى( 2013وفي نفس السياق فقد ىدفت دراسة عوض ) 

في فمسطين بمعيار الضبط المالي المرابحة لآلمر بالشراء الصادر عن  اإلسبلميةالمصارف 

AAOIFI) بما الفمسطينية  اإلسبلمية المصارفقبل وجود التزام من  إلىتوصمت الدراسة ( وقد
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وأن اإلجراءات  (AAOIFI) عن الصادر بالشراء لآلمر المرابحة المالي الضبط بمعيارورد 

تتم وفقًا لمشروط الواجب توافرىا في ىذه المعامبلت التطبيقية لمعامبلت المرابحة لآلمر بالشراء 

لدى ثقة اليعزز  ممايممك،  بيعة وبيع ما اللتجنب الوقوع في شبيات بيعتين في لتجبن الوقوع في 

  .ىذه المصارفالمتعاممين مع 

عطاء لممرابحة المحاسبية المعالجة تحديد إلى Ardha   (2013)دراسة ىدفت كما  وا 

( PSAK 102) رقم المرابحات عن المحاسبة معيار مع متبلئمة محاسبة تكون لكي عنيا توصيات

أحد  في وذلك اإلندونيسية المحاسبة معايير مجمس عن الصادر 2013 سنة والمعدل 2007 لسنة

      المصرف ىذا في المرابحة محاسبة معالجة نّ أب البحث ىذا نتيجة بينت وقد ،المصارف اإلندونيسية

  .السابق اإلشارة إليو المرابحات عن المحاسبة معيار مع تتماشى ال

 إلى ىدفت والتي  Shatnawi & Al-bataineh (2013)  من كل أجراىا  دراسة وفي 

 المصرف أن إلى توصمت  (AAOIFI) بمعايير األردني اإلسبلمي المصرف التزام مدى تحديد

 في العام االفصاح بمتطمبات يتعمق فيما وذلك (AAOIFI) بمعايير يمتزم  االردني االسبلمي

 .بالمضاربة والتمويل بالشراء، لآلمر والمرابحة المالية، القوائم

التزام المصارف مدى التعرف عمى  إلىVinnicombe (2012 )وكذلك ىدفت دراسة  

وقد توصمت ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية االسبلمية، في البحرين بمعايير  اإلسبلمية

ىيئة حّد كبير بالمعايير الصادرة عن  إلىالبحرينية تمتزم  اإلسبلميةالمصارف  أن إلىالدراسة 

 .اإلسبلميةلممؤسسات المالية المحاسبة والمراجعة 

التوصل لرؤية حول تطبيق معامبلت  إلىAlsayyed (2010 )دراسة  ىدفتكما وقد 

تتفق معيا، وقد توصمت  أو  اإلسبلميةالمرابحة في ماليزيا وما إذا كانت تتعارض مع المعايير 
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وكانت المرابحة ىي أكثر  اإلسبلميةان معامبلت المرابحة في ماليزيا تتم وفق المعايير  إلىالدراسة 

 .عقود التمويل شيوعاً 

أن تطبيقات المرابحة التي تكون في المصارف  إلى( 2009اشارت دراسة عفانة ) كما 

االسبلمي الفمسطينية  تتبلءم مع متطمبات الشريعة وذلك في حالة التزام المصرف  اإلسبلمية

 .بالخطوات المقررة من قبل الييئة الشرعية والمعايير المنظمة ليذه الصيغة

بيان أسس القياس المحاسبي لعمميات المرابحة  إلى( 2008وكذلك ىدفت دراسة الجيني )

ضحت الدراسة عدة نتائج أىميا وجود اختبلف أو وذلك في المصارف العاممة في السعودية، وقد 

س المحاسبي لعمميات المرابحة من مصرف آلخر، وأن ىناك بعض القصور في في تطبيقات القيا

التي نتائج تعتبر الالتطبيق العممي ليذه األسس قد يتنافى أحيانا مع أحكام الشريعة اإلسبلمية، و 

( حيث 2002مع النتائج التي توصمت إلييا دراسة الحامد ) متوافقةىذه الدراسة توصمت إلييا 

الدراستين أن ىناك عدم توحيد ما بين المصارف السعودية وذلك فيما يتعمق بتطبيق ضحت كبل أو 

 .صيغة المرابحة

التعرف عمى مدى تطبيق األسس والشروط  إلى( 2008كما ىدفت دراسة الخبليمة ) 

األردنية، وقد بينت  اإلسبلميةالواجب اتباعيا في عمميات التمويل بالمرابحة في المؤسسات المالية 

 (AAOIFI)راسة أن ىناك وضوحًا في معيار المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء الصادر عن الد

لدى المؤسسات المالية األردنية وقد انعكس ىذا الوضوح من خبلل التزام المؤسسات المالية 

صت الدراسة أو االردنية بتطبيق متطمبات معيار المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء، وقد  اإلسبلمية

في شبية الربا،  وعد غير الممزم تجنبًا لموقوعلسياسة ال اإلسبلميةبضرورة اتباع المؤسسات المالية 
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 بتطبيق تمتزم األردنية المصارف أن في( 2015) والدليمي حسبان دراسة مع الدراسة ىذه وتتفق

 .(AAOIFI) عن الصادرة اإلسبلمية المالية المحاسبة معاير

 آراءتقصي إلى الدراسة ( فقد ىدفت ىذه2007) AI-Abdullatifوأما دراسة    

حول تبني  السعودية في اإلسبلمية المصارف وموظفي الخارجيين المراجعين األكاديميين،

 معايير بين التوافق نأ وقد توصمت الدراسة ،AAOIFI محاسبة معايير المصارف السعودية

 سوف المنظمة لمعمل المصرفي اإلسبلمي في السعودية والقوانين اإلسبلمية لممصارف المحاسبة

 المالي داءاأل وقياس السعودية في اإلسبلمية المصارف بين المالية التقارير مقارنةمن عممية  يسيل

 لذلك.  تبعا قوىأ يكون سوف

 السعودية التجارية المصارف تجربة تقييم دراسة إلى( 2002) الحامد دراسة ىدفت وكذلك

 توحيد يوجد ال أنو أىميا النتائج من عدد إلى الدراسة توصمت وقد بالشراء، لآلمر المرابحة بيع في

 المصارف ىذه قبل من المتبعة السياسة اختمفت فقد الدراسة، شممتيا التي المصارف بين ما في

 ،سياسة الوعد الممزم محل الدراسة في حين تتبنى بعض المصارف، فالوعدبسياسة  يتعمق فيما

بعض  أن الدراسة وأظيرت كما ،الممزم غير الوعد سياسة خرىتتبنى بعض المصارف األ

 .السمعة تممك قبل العميل مع البيع عقد بتوقيع تقومالمصارف التي شممتيا الدراسة 

 في التجارية الميبية  المصارف  زامالت ومدىحظيت المرابحة  فقد وعمى الصعيد المحّمي

باىتمام الباحثين  المركزي ليبيا مصرف عن الصادرة والتعميمات والضوابط المعاييرب تطبيقيا

 الميبية التجارية المصارف التزام عمى التعّرف إلى( 2016) تواتي دراسة ىدفتفقد  ،واألكاديميين

 توافقو ومدى المركزي ليبيا مصرف عن الصادر المرابحة لبيع المنظم( 1) رقم المصرفي بالمعيار

من خبلل اتباع اسموب  وذلك ،(AAOIFI) عن الصادر( 2) رقم المالية المحاسبة معيار مع
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والوحدة والتجاري الوطني( من خبلل دراسة بعض  -لممصارف التالية )الجميوريةدراسة الحالة 

 المحاسبية المعالجة في اختبلف وجود إلى الدراسة توصمت وقد الفروع التابعة ليذه المصارف،

 المحاسبية والمعالجة الميبية التجارية بالمصارف تتم التي الداخمية بالشراء لآلمر المرابحة لعمميات

 المعيار بين توافق وجود الدراسة بينت كذلك ،(1) رقم المصرفي المعيار حسب العمميات لتمك

 (.2) رقم المالية المحاسبة ومعيار( 1) رقم المصرفي

 ليبيا في العامل الجميورية مصرف تجربة ييمتق إلى( 2010) امحمد دراسة ىدفتوكذلك 

 بمعظم الجميورية مصرف التزام الدراسة بينت وقد بالشراء، لآلمر المرابحة صيغة تطبيق في

 وجود عدم إلى أشارت كما بالشراء، لآلمر المرابحة بصيغة يتعمق فيما وذلك الشرعية المعايير

 .الشرعية الييئة اعضاء ومسؤوليات وواجبات ميام لتحديد معتمدة الئحة

صيغة ة يعمى أّنيا تتفق عمى أىمّ لمدراسات السابقة يتبين  يتبين من خبلل العرض السابق 

 االسبلمية، والنوافذ المصارف في تطبيقاً  االسبلمي التمويل صيغ كثرأ المرابحة باعتبارىاالتمويل ب

 من إجمالي حجم االستثمارات في بعض المصارف، %90 إلى الصيغة ىذه تطبيق يصل حيث

بالمعايير واألسس  اإلسبلميةكما أّكدت الدراسات السابق عرضيا عمى ضرورة التزام المصارف 

 الضوابط والمعاييريذه ، وأن عدم االلتزام بالمنظمة ليذه الصيغة والمحاسبية الشرعية والضوابط

 إلىمما يؤدي ، ىذه العممية من إطارىا الشرعيأن يخرج المنظمة لصيغة المرابحة من شأنو 

  ائتمان بفائدة. عممية إلىتحوليا 

 بالمعيار الميبية التجارية المصارف التزام مدى دراسة عمى تقوم نياأ في الدراسة ىذه وتتميز

ة المركزي وذلك في ستّ  ليبيا مصرف عن الصادرالمرابحة  بيع لعممية المنظم( 1) رقم المصرفي

)إدارة الرقابة والنقد،   % من حجم العمل المصرفي اإلسبلمي في ليبيا83تمثل ما نسبتو مصارف 
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 الخاص( 8) رقم الشرعي كل من المعيار مع المعيار ىذا توافق مدى وكذلك تحميل ،(2012

 عنين الصادر  بالشراء لآلمر والمرابحة بالمرابحة الخاص( 2) رقم المحاسبي والمعيار ، بالمرابحة

(AAOIFI،) عن الصادرة والمحاسبية الشرعية المعايير مع التوافق أن حيث (AAOIFI) من 

 الصناعة تقّدم إلى يؤدي مما معامبلتيا، صّحة عمى ويؤّكد المصارف عمبلء ثقة يعزز أن شأنو

 .نموىا ازديادو 

 :  مشكمة الدراسة 3.1

 والنمو التطور تنشد التي اإلسبلمية المجتمعات لرغبات تمبيةً  اإلسبلمية المصارف ظيرت    

 حتّم ما وىو اإلسبلمية، الشريعة أحكام مع المتوافق المصرفي لمتعامل عيةأو و  قنوات إيجاد بغرض

 جوأو  في واستثماره التمويل لجذب مناسبة ومعايير سياسات اتباع ضرورة اإلسبلمية المصارف عمى

   وبين بينيا ما قوي تنافس وجود ظل في واالستمرار البقاء أجل من وذلك تنميتو من تزيد

 . التقميدية  المصارف

          الصيغ من العديد طريق عن األموال استخدام عمى اإلسبلمية المصارف عممت ولقد    

            الصيغ تمك أىم أحد المرابحة وتعتبر اإلسبلمية، الشريعة أحكام مع المتوافقة التمويمية

             إلى الصيغة ىذه استخدام يصل حيث اإلسبلمية، المصارف قبل من المستخدمة التمويمية

            أّدى وقد ،(2016 طوايبية،) المصارف بعض في األصول أجمالي من% 95 نسبتو ما

          األخطاء من العديد في الوقوع إلى اإلسبلمية المصارف قبل من الصيغة ىذه تطبيق

 نتج الذي مراأل وغيرىا، تمّمكيا قبل السمعة وبيع تأخير، غرامات فرض مثل الشرعية والمخالفات

 لدى المعروفة التمويمية الصيغ وبين بينيا فرق ال صيغة إلى المشروعة، الصيغة ىذه تحّول عنو
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 الشرعية والمعايير والتعميمات بالضوابط المصارف تمك التزام عدم بسبب التقميدية، المصارف

 .الصيغة لتمك المنظمة والمحاسبية

 تعتمد والتي الميبية التجارية المصارف في اإلسبلمية والنوافذ الفروع من عدد لوجود ونظراً    

 في ليبيا اإلسبلمية المصرفية الصناعة في اىمية من المرابحة بو تحظى ولما المرابحة، صيغة

 إجمالي من% 100 نسبتو ما 2012في سنة  الصيغة ىذه في األموال توظيف تركز حيث

 مما ،2012 لسنة والنقد الرقابة إدارة لتقارير وفقاوذلك  ليبيا في اإلسبلمية المصرفية االستثمارات

 إطار وفي  ليبيا، في االقتصادي النشاط في ميم دور من ليا ولما الصيغة ىذه يةأىمّ  عمى يؤكد

 ليبيا مصرف قام الصيغة بيذه التعامل تحكم وشروط ضوابط ووضع الصيغة بيذه العمل تنظيم

 شبيات من يثار قد ولما المرابحة، لصيغة المنظم( 1) رقم المصرفي المعيار بإصدار المركزي

 التجارية المصارف في اإلسبلمية والنوافذ الفروع قبل من الصيغة ىذه تطبيق سبلمة مدى حول

 رقم المصرفي بالمعيار الميبية التجارية المصارف التزام مدى لمعرفة تيدف الدراسة ىذه فإنّ  الميبية،

 .المرابحة لبيع المنظم( 1)

       المعايير يتبع لو األ العالم، مستوى عمى المالية المعامبلت من نوعين يوجد أنو وحيث

               المالية لممؤسسات والمراجعة المحاسبة ىيئة معايير يتبع والثاني لممحاسبة، الدولية

        لممؤسسات والمراجعة المحاسبة ىيئة معايير بو تتمتع لما و ،(2016 جودة،) اإلسبلمية

         ىذه عن الصادرة المعايير تعد حيث الدولي المستوى عمى قبول من اإلسبلمية المالية

       من وفإن وبالتالي ،(2014مشعل،)اإلسبلمية المالية الصناعة منجزات أىم من الييئة

        المرابحة لبيع المنظم( 1) رقم المصرفي المعيار توافق مدى عمى الوقوف بمكان الضرورة

             ( 8) رقم الشرعي المعيار من بكل الواردة النصوص مع مقارنتو خبلل من مع
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           والصادرة عن ىيئة  المرابحة صيغة بتنظيم المتعمقةو ( 2) رقم المحاسبي والمعيار

              المصرفي المعيار توافق أن باعتبار ،المالية اإلسبلميةالمحاسبة والمراجعة لممؤسسات 

 عمبلء ثقة يعزز أن شأنو من الييئة معايير مع  المركزي ليبيا مصرف عن الصادر( 1) رقم

 السؤالين صياغة يمكن فإنو وبذلك معامبلتيا، بصّحة الثقة ويزيد المصارف التجارية الميبية

 : الدراسة لمشكمة الرئيسيين

 ل : والسؤال األ      

( المنظم لبيع المرابحة 1ما مدى التزام المصارف التجارية الميبية بالمعيار المصرفي رقم ) 

 : ولئلجابة عمى ىذا السؤال تّم صياغة األسئمة الفرعية التالية  الصادر عن مصرف ليبيا المركزي؟

    ما مدى التزام المصارف التجارية الميبية بالمتطمبات القانونية والضوابط اإلجرائية المتعمقة  -1

 بالموّرد والعميل؟

ما مدى التزام المصارف التجارية الميبية بالضوابط المتعّمقة بالمبيع والوعد وىامش ضمان  -2

 الجدية وعمولة االرتباط ؟

ة بضوابط تممك السمعة والتكاليف المرتبطة بيا  ما مدى التزام المصارف التجارية الميبي -3

 واحتساب ىامش الربح وضوابط الحسم الممنوح من قبل الموّرد ومعالجاتيا المحاسبية ؟

ما مدى التزام المصارف التجارية الميبية بالضوابط المتعمقة بالضمانات وعممية إتمام البيع  -4

 ونكول العميل اآلمر بالشراء؟

المصارف التجارية الميبية بضوابط تحصيل أقساط ذمم المرابحة والمعالجة ما مدى التزام  -5

 المالية المتعمقة بيا؟
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 :السؤال الثاني 

( المنظم لبيع المرابحة الصادر عن مصرف ليبيا 1ما مدي توافق المعيار المصرفي رقم )    

ولئلجابة عمى ىذا   ة؟المركزي مع معايير ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمي

 :  صياغة السؤالين التاليين السؤال تمّ 

 ليبيا مصرف عن الصادر المرابحة لبيع المنظم( 1) رقم المصرفي المعيار توافق مدىما   -1

 عن الصادر بالشراء لآلمر والمرابحة بالمرابحة الخاص( 2) رقم المحاسبي المعيار مع المركزي

 ؟اإلسبلمية المالية لممؤسسات والمراجعة المحاسبة ىيئة

 ليبيا مصرف عن الصادر المرابحة لبيع المنظم( 1) رقم المصرفي المعيار توافق مدى ما -2

 والمراجعة المحاسبة ىيئة عن الصادر بالمرابحة الخاص( 8) رقم الشرعي المعيار مع المركزي

 ؟اإلسبلمية المالية لممؤسسات

 : فرضيات الدراسة 4.1

 ل ليذه الدراسة فمقد تم صياغة الفرضيات التالية :و اليدف األولتحقيق    

 :الفرضية الرئيسية  

ة الصادر ــع المرابحــم لبيــنظــ( الم1م )ــقـرفي رـــيار المصـــــتمتزم المصارف التجارية الميبية بالمع"    

 :  الفرعية التاليةعن مصرف ليبيا المركزي"، ولغرض اختبار ىذه الفرضية تّم صياغة الفرضيات 

لى : تمتزم المصارف التجارية الميبية بالمتطمبات القانونية والضوابط و الفرضية الفرعية األ -

 اإلجرائية المتعمقة بالموّرد والعميل.
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الفرضية الفرعية الثانية : تمتزم المصارف التجارية الميبية بالضوابط المتعّمقة بالمبيع والوعد  -

 ة االرتباط.وىامش ضمان الجدية وعمول

الفرضية الفرعية الثالثة : تمتزم المصارف التجارية الميبية بضـوابط تمـمك السمعـة والتكاليف  -

        المرتبطة بيا  واحتساب ىامش الربح وضوابط الحسم الممنوح من قبل الموّرد 

 ومعالجاتيا المحاسبية.

بضوابط المتعمقة بالضمانات وعممية  الفرضية الفرعية الرابعة : تمتزم المصارف التجارية الميبية -

 إتمام البيع مع العميل اآلمر بالشراء.

الفرضية الفرعية الخامسة : تمتزم المصارف التجارية الميبية بضوابط تحصيل أقساط ذمم  -

 المرابحة والمعالجة المالية المتعمقة بيا.

 أىداف الدراسة :   5.1

بيع ل( المنظم 1) الميبية بالمعيار المصرفي رقمالتعّرف عمى مدى التزام المصارف التجارية  -1

 .الصادر عن مصرف ليبيا المركزي المرابحة

( المنظم لبيع المرابحة الصادر عن مصرف 1التعّرف عمى مدى توافق المعيار المصرفي رقم ) -2

  .ليبيا المركزي مع معايير ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية

 الدراسة : أىمية  6.1

( الصادر عن مصرف ليبيا 1المعيار المصرفي رقم ) ىمية ىذه الدراسة من أىميةأتنبع      

والذي يتعمق بتنظيم عممية بيع المرابحة في المصارف التجارية الميبية، حيث يعد ىذا  المركزي

 والتمويل اإلسبلمي اإلسبلميةلممصارف التجارية الميبية العاممة في مجال الصيرفة  المعيار ممزماً 
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  ذلك فإن ىيئة المحاسبة والمراجعة إلى، باإلضافة 2015( لسنة 4وذلك وفقًا لممنشور رقم )

حيث أن  اإلسبلميةتحظى بأىمية بالغة في الصناعة المصرفية  اإلسبلميةلممؤسسات المالية 

مى مستوى ع اإلسبلمية% من المصارف والمؤسسات المالية 90ىذه الييئة معتمدة في  معايير

ىمية صيغة التمويل بالمرابحة حيث تعد ىذه أيضًا من أ(، وكذلك تنبع 2012 ضاءات،إالعالم ) 

بين المصارف االسبلمية، كما أّن ىذه الصيغة قد  نتشارااكثر صيغ التمويل االسبلمي أ  الصيغة

(، ومن 2010الكثير من االنتقادات وأثير حوليا العديد من الشبيات والجدل )امحمد، إلى  تعّرضت

ىنا كان من الضروري الوقوف عمى مدى التزام المصارف التجارية الميبية بالمعيار المصرفي رقم 

لعممية بيع المرابحة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي ومدى توافق ىذا المعيار مع  ( المنظم1)

 ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية االسبلمية. معايير

 منيجية الدراسة :  7 1.
يقوم عمى مراجعة  والذي االستنباطي ىداف الدراسة تّم استخدام المنيج االستقرائيألتحقيق         

شاممة لما ورد حول موضوع الدراسة في الكتب والدوريات والوثائق والدراسات السابقة، التي تدعم 

فرضيات الدراسة  ختبارالوتؤسس المرجع النظري لفرضيات البحث ومن ثّم جمع البيانات البّلزمة 

ج العممية )نتائج اختبار الفرضيات( النتائج العممية، ومن ثم نقوم بمقارنة النتائ إلىوبالتالي الوصول 

ذا توافقت النتائج العممية مع النتائج النظرية فإن ىذه الدراسة تضيف دليبًل إباالستنتاجات النظرية، ف

ذا لم تتوافق تح ل الدراسة في ضوء االطار النظري والدراسات السابقة و اعمى صحة النظرية، وا 

 عدم التوافق. إلىسباب التي أّدت تفسير األ

 قسمين رئيسيين ىما: إلىىداف الدراسة تم تقسيميا أولتحقيق      
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تب والدوريات والدراسات لو حول الموضوع في الكو ا: يستعرض أىم ما تم تن الجانب النظري

 السابقة.

 تجميع البيانات البلزمة الختبار الفرضيات ويتكون من اآلتي: إلى: وييدف  الجانب العممي

مدراء فروع المصارف التجارية اإلسبلمية،  : يتكون مجتمع الدراسة من الدراسةمجتمع  -1

، ورؤساء أقسام التمويل، ورؤساء أقسام المحاسبة، والموظفين بأقسام المحاسبة، ومساعدييم

    حكام أتمويمية متوافقة مع  تمنتجاوذلك في المصارف التجارية الميبية والتي تقّدم 

  الشريعة اإلسبلمية.

       تبانةاستخدام استمارة االس تمّ لمدراسة  لو لتحقيق اليدف األ:  ع البياناتداة جمأ -2

   نيا تساعد أ إلىلغرض تجميع البيانات وذلك لكونيا تناسب منيجية الدراسة باإلضافة 

كبر عدد من أ إلىمكانية الوصول إعمى توفير الجيد والوقت والتكمفة، كذلك تمنح 

 .المشاركين

     استخدام إلىاسموب تحميل المحتوى باإلضافة تّم استخدام : طرق تحميل البيانات  -3

     أساليب اإلحصاء الوصفي واالستنتاجي لتحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة 

 وذلك عمى النحو التالي : 

المعيار  بين : حيث تّم استخدام ىذا االسموب لتحديد مدى التوافق ما اسموب تحميل المحتوى-أ 

( 2والمعيار المحاسبي رقم )( 8المعيار الشرعي رقم )( المنظم لبيع المرابحة و 1المصرفي رقم )

 الصادرين عن ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية.
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وذلك لوصف ، ل التكرارية والنسب المئويةو احيث تّم استخدام الجد:  اإلحصاء الوصفي-ب 

            الديموغرافية لعينة الدراسة، كما تّم استخدام النسب المئوية والمتوسطاتيرات المتغ

الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحديد مدى التزام المصارف التجارية الميبية بالمعيار المصرفي 

 ( المنظم لبيع المرابحة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي.  1رقم )

الختبار ثبات    Cronbach's  Alphaتّم استخدام معامل : حيث اإلحصاء الستنتاجي-ج 

ما إذا كانت لتحديد   Q-Q Plotsاختبار الستخداماألسئمة الواردة باستمارة االستبانة، باإلضافة 

وذلك لتحديد   Test One Sample (T)تم استخدام اختبار البيانات تتبع توزيعًا طبيعيًا، كما 

( المنظم لبيع المرابحة الصادر 1الميبية بالمعيار المصرفي رقم )مدى التزام المصارف التجارية 

 عن مصرف ليبيا المركزي.

 حدود ونطاق الدراسة : 8 1.

لستة مصارف  التابعة  اإلسبلميةالفروع والنوافذ  تقتصر ىذه الدراسة عمى:  نطاق الدراسة -

وشمال أفريقيا، واإلجماع  وىي : الجميورية، والوحدة، والتجاري الوطني، والصحاري، تجارية

 بنغازي وطرابمس. ينتيمدالعربي، وذلك في 

تقتصر ىذه الدراسة عمى دراسة مدى التزام المصارف التجارية الميبية  حدود الدراسة :  -

( المنظم لبيع المرابحة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي ومدى 1بالمعيار المصرفي رقم )

توافقو مع المعايير المنظمة لممرابحة الصادرة عن ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية 

صيغ التمويل االخرى وذلك بسبب عدم تطبيق المصارف الميبية  إلىدون التطرق  اإلسبلمية

مثل: "  اإلسبلميةخرى، وبالتالي فإّن دراسة الصيغ االخرى لمصيرفة لصيغ التمويل األ

 ىذه الدراسة. حدودالمشاركة، واالجارة المنتيية بالتمميك، والمضاربة " ال تدخل ضمن 
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  :  تقسيمات الدراسة 9.1
       خمســــــــــة فصــــــــــول، حيــــــــــث إلــــــــــىف الدراســــــــــة فمقــــــــــد تــــــــــم تقســــــــــيميا اىــــــــــدألغــــــــــرض تحقيــــــــــق      

ــــــل مشـــــكمة الدراســـــة وأىميتيـــــا أىـــــداف الدراســـــة والمنيجيو ل الفصـــــل األو ايتنـــــ ــــــالمتبع ةـ ــــــة لموصـ ول ـــ

ـــــى ــــــأى إل ـــــي حي دافيا، ــ ــــــف ـــــانيـ ــــــمـــــن حي اإلســـــبلميةالمصـــــارف  لدراســـــة ن خّصـــــَص الفصـــــل الث ث ــ

التعريــــف بييئـــــة  إلــــىذه المصــــارف باإلضــــافة ــــــــة ليــــــادئ األساسيـــــــرز المبــــــبأدافيا و ــــــىأمفيوميــــا و 

عمــــــى الســــــاحة المصــــــرفية ال ـــــّــــ ا الفعــــــــودورى اإلســــــبلميةالمحاســــــبة والمراجعــــــة لممؤسســــــات الماليــــــة 

ـــــــــالدوليــــــــة، وق ـــــــــد تـ ـــــــــتخصي  مّ ـ ـــــــــفصـص الـ ـــــــــل الــــــــث ل الثـ ـــــــــوضــدراسة مـ ـــــــــوع الــ ـــــــــحـــمرابــمرابحة والـ ة ـ

ك فـــــي الفصـــــل الرابـــــع ـــــــالميدانيـــــة وذل دراســـــةلم إلـــــىطّرق ـــــــــعد ذلـــــك تـــــّم التـــــــــثـــــّم ب  ،بالشـــــراءآلمر ـــــــل

ـــــــــس آخــــــــرًا خصــــــــص الفصـــــــــــولي خيــــــــراأة، و ــــــــــدراســمــــــــن ىــــــــذه ال ات التــــــــي ــــــــــل الخــــــــامس لبلستنتاجـ

 والتوصيات. مثمة في النتائجــــدراسة والمتــيا التوصمت الي

 :  مصطمحات الدراسة 10.1

ل أعماليــــــا وفقــــــًا ألحكــــــام الشــــــريعة و اتــــــز مؤسســــــة ماليــــــة مصــــــرفية،  : المصــــــرف اإلســــــالمي  -
  وال عطاًء. اإلسبلمية، وال تتعامل بنظام الفوائد أخذاً 

، مـــــع زيـــــادة ربـــــح معمـــــوم تكمفتيـــــا عمـــــى المشـــــتري أوالبيـــــع بـــــالثمن المشـــــترى بـــــو :  المرابحـــــة -

 .مبمغًا مقطوعاً  أوسواًء كان نسبًة مئويًة 

 يقابميـــــا عمــــا خاليـــــة المتعاقــــدين، ألحـــــد مخصوصــــة أشـــــياء فــــي مشـــــروطة زيــــادة ىـــــو: الربــــا  -

 .عوض من

ـــــة :  - ـــــغ ىـــــوىـــــامش الجدي  مـــــن طمـــــب عمـــــى بنـــــاءً  بالشـــــراء اآلمـــــر يدفعـــــو الـــــذي النقـــــدي المبم

 طمبـــــــو فـــــــي جـــــــاداآلمـــــــر بالشـــــــراء  أن مـــــــن لئلســـــــتيثاق بالوعـــــــد اإللـــــــزام حالـــــــة فـــــــي المصـــــــرف
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ــــذي الفعمــــي الضــــرر عــــن الواعــــد تعــــويض بإمكــــان البنــــك وليتأكــــد الســــمعة، ــــو ســــيمحق ال فــــي  ب

 .حالة نكول اآلمر بالشراء عن الوفاء بوعده

ــــة  - ــــاطعمول ــــذي تأخــــذه المؤسســــة  أوالنســــبة :  الرتب ــــغ ال ــــل، المبم ــــّم منحــــو لمعمي مــــن قــــرض ت

وقـــــد نصـــــت المعـــــايير  مقابـــــل التـــــزام المؤسســـــة بتـــــوفير األمـــــوال لبلزمـــــة لمعميـــــل عنـــــد الطمـــــب،

 أخذ المصرف لمثل ىذا النوع من العموالت. الشرعية عمى عدم جواز

 العاقبـــــة، مجيـــــول البيـــــع فيـــــو، مجيـــــول وبـــــاطن المشـــــتري يغـــــر ظـــــاىر لـــــو كـــــان مـــــا: الغـــــرر  -

 .والخداع الظمم من فيو لما والبغضاء، ةو المعد سبب وىو

ــــــــــروع الصــــــــــيرفة  - : ىــــــــــي الفــــــــــروع المصــــــــــرفية التــــــــــي يعتمــــــــــدىا المصــــــــــرف اإلســــــــــالميةف

لممارســـــــــــــة أنشـــــــــــــطة الصـــــــــــــيرفة اإلســـــــــــــبلمية، مـــــــــــــع مراعـــــــــــــاة أن يكـــــــــــــون ليـــــــــــــذه التقميـــــــــــــدي 

ن تكــــــــــون تابعــــــــــة إلدارة خاّصــــــــــة أعــــــــــن المصــــــــــرف األم، و الفــــــــــروع مركــــــــــز مــــــــــالي مســــــــــتقل 

 بالصيرفة اإلسبلمية.

     ىي النوافذ التي يعتمدىا مصرف تقميدي، لتقديم خدمات  :اإلسالميةنوافذ الصيرفة  -

منفصمة، عمى أن تكون ىذه النوافذ وتمويبلت مصرفية إسبلمية بفروعو، من خبلل مكاتب 

 اإلسبلمية.الفنية لئلدارة الخاّصة بالصيرفة من الناحية  تابعة
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 السالمية( )المصارف
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 اإلطار النظري لمدراسة 
 المصارف السالمية

 : مقدمة  1.2
من حيث مفيوميا ونشأتيا  اإلسبلميةل ىذا الفصل التركيز عمى أدبيات المصارف و ايتن      

، وعبلقة في المصارف اإلسبلمية مصادر االموال واستخداماتياكذلك  وتطورىا، وأىدافيا، و

في تحقيق التنمية  اإلسبلميةبالمصارف المركزية، ودور المصارف  اإلسبلميةالمصارف 

ل أيضًا التعريف بييئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية او االقتصادية واالجتماعية، كما يتن

والييكل التنظيمي لمييئة، ، ومبررات وجود الييئة ، يامن حيث نشأتيا وتأسسييا، وأىداف اإلسبلمية

 بمعايير الييئة. لتزاموأىمية اال

من المؤسسات المالية الحديثة نسبيًا خصوصًا إذا ما قورنت  اإلسبلميةتعد المصارف       

 اإلسبلميةبمثيبلتيا من المصارف التقميدية، ورغم الصعوبات التي تعرضت ليا المصارف 

          أن تحقق تطّورًا ونجاحا ستطاعتاخصوصًا في مرحمة التأسيس إال أن ىذه المصارف 

ّنما عمى المستوى الدولي، حيث فرضت المصارف   اإلسبلميةليس عمى المستوى اإلقميمي فقط وا 

            ، مّما دفع كثيرًا من (2013)الزيدانيين،  نفسيا بقوة في عالم التمويل واالستثمار

فتح فروع لممعامبلت  إلىالمصارف والمؤسسات المصرفية  التقميدية السّيما األجنبية الكبيرة منيا 

  (City bank) (، ومجموعة HSBC( ومجموعة )(CITICORBكمجموعة  اإلسبلميةالمصرفية 

وغيرىا، كما أّن كثيرًا من الجامعات المرموقة عمى المستوى العالمي قد افتتحت قسم خاص لمعموم 

 مثل "جامعة باريس دوفين " و"المعيد الفرنسي لمتمويل اإلسبلمي"،  اإلسبلميةالمالية والمصرفية 
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التمويل  افتتحت "جامعة برمنجيام" مركز لتطوير المؤىبلت العممية واألبحاث المتقدمة في كما

 اإلسبلمي.

 اإلسبلميةشد انتباه خبراء المال واالقتصاد نحو المصارف  إلىسباب التي أّدت أحد األ ولعلّ      

 اإلسبلميةداء المتميز ليذه المصارف قبل وبعد االزمة المالية العالمية، حيث أن المصارف ىو األ

ضربات موجعة،  إلىية التقميدية ثبتت صمودىا تجاه االزمة، في حين تعرضت المؤسسات المالأقد 

كما يرى كثير من الخبراء أن التمويل االسبلمي يعتبر أحد البدائل إلصبلح النظام االقتصادي 

 .(2013)خالد، العالمي 

فقد كان من  اإلسبلميةلمعديد من الفوارق ما بين المصارف التقميدية والمصارف  ونظراً      

تكون  اإلسبلميةالضروري  وجود ىيئات ومؤسسات تدعم مسيرة المصارف والمؤسسات المالية 

صدار وتفسير معايير المحاسبة والمراجعة بما يتبلءم مع طبيعة ا  ساسية إعداد و ميّمتيا األ

، ومن أجل ذلك فقد تأّسست ىيئة المحاسبة والمراجعة (2014، )عمر اإلسبلميةالمصارف 

بدعم عدد كبير من المؤسسات  (AAOIFI)وتحظى  (AAOIFI)اإلسبلميةلممؤّسسات المالية 

 الدولية. اإلسبلميةالعاممة في الصناعة المالية والمصرفية 

 : اإلسالميةالمصارف  مفيوم2.2 
حول وضع تعريف محدد لممصرف  اإلسبلميةلقد تعددت اآلراء في أدبيات المصارف      

( تعريف 10: 1977)اإلسبلميةاإلسبلمي، حيث جاء في اتّفاقية تأسيس االّتحاد الدولي لممصارف 

المؤسسات التي ينص قانون إنشائيا ونظاميا  أو بأّنيا " تمك المصارف  اإلسبلميةالمصارف 

م التعامل بالفائدة أخذًا وعطاء"، وقد االساسي صراحًة عمى االلتزام بمبادئ الشريعة، وعمى عد

بأّنيا  " مؤسسات مالية تقوم بتجميع االموال  اإلسبلمية( المصارف 122 :2002عّرف الزحيمي )
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عادة بناء المجتمع المسمم، وتحقيق التع ن اإلسبلمي في و اواستثمارىا وتنميتيا لصالح المشتركين، وا 

 األصول واألحكام والمبادئ الشرعية" كما عّرفيا شحاتوني والزكاة، عمى وفق و انطاق التأمين التع

مؤسسات مالية إسبلمية تقوم بأداء الخدمات المصرفية المختمفة، كما تباشر  ( بأّنيا "2 :2005)

أعمال التمويل واالستثمار في المجاالت المختمفة كما تقوم ببعض الخدمات االجتماعية والدينية"، 

بأّنيا " مؤسسات مالية ربحية، تقّدم الخدمات المصرفية         ( 39: 2011وكذلك عّرفيا ميرة  )

في ذلك"،  وعّرفيا سمحان  اإلسبلميةممتزمًة ألحكام الشريعة  والتمويمية واالستثمارية لعمبلئيا،

الربح من خبلل قياميا بقبول الودائع المصرفية من  إلىمالية تيدف  ( بأّنيا " مؤسسة42: 2013)

المضاربة واستثمار جميع األموال المتاحة من خبلل أدوات تمويل  أو القرض  الجميور عمى أساس

حال من األحوال"، كما ورد بالمادة "المائة  بأيّ  اإلسبلميةواستثمار ال تتعارض مع احكام الشريعة 

ذلك            تعريف المصرف اإلسبلمي بأّنو 2012( لسنة 46رقم )مكرر" من قانون المصارف الميبي 

" المصرف الذي يتضمن عقد تأسيسو ونظامو األساسي التزامًا بممارسة أنشطة الصيرفة 

أو في مجاالت البيوع والتمويل واالستثمار،  أو موال المودعين، أفي مجال قبول  اإلسبلمية، سواءً 

، وفقًا لما ما يحقق قيمة مضافة اقتصادية واجتماعيةبألخرى، وذلك في تقديم الخدمات المصرفية ا

( المصرف اإلسبلمي بأّنو 26: 2016"، وقد عّرف شبانة )تقّره ىيئة الرقابة الشرعية المركزية

في جميع معامبلتيا بحيث  اإلسبلمية"مؤّسسة مالية ومصرفية واستثمارية تقوم عمى أساس الشريعة 

خدمة المجتمع والتنمية االقتصادية الشاممة  إلىتمتنع وتبتعد عن الربا أخذًا وعطاًء، كما أنيا تيدف 

 داخميًا وخارجيًا لجميع دول العالم اإلسبلمي".

ىي  اإلسبلميةفي أن المصارف  تشتركوبناًء عمى ما تقّدم نجد أّن جميع التعريفات السابقة      

ات مالية  تعمل في إطار الشريعة اإلسبلمية، وتقّدم خدمات مصرفية وتمويمية واستثمارية، مؤسس

 بعيدًا عن التعامل بالفائدة )الربا( أخذًا وعطاًء، وتعتمد عمى مبدأ المشاركة في األرباح والخسائر.



16 
 

 : اإلسالميةالمصارف نشأة  3.2
ظيرت المصارف التقميدية في المنطقة العربية في نياية القرن التاسع عشر وبداية القرن     

م ، كما تأّسس في ليبيا 1898العشرين حيث تأّسس في مصر المصرف "االىمي المصري" عام 

شرعية ال، وتقوم ىذه المصارف عمى المعامبلت الربوية غير 1907مصرف "بانكو دي روما" عام 

يا محدودا، والتعامل معيا يتم بحذر وقمق، ولقد كانت وظيفة المصرف التجاري نقدية ثّم فكان نشاط

الوظيفة االئتمانية )اإلقراض(، وكانت  إلىالوظيفة االستثمارية، ثّم تطورت أكثر  إلىتطورت 

لممصارف التجارية  اً المصارف العربية التجارية مجرد تقميد لممصارف الغربية، بل وتعتبر فروع

 .(2004)إرشيد،  ربوية في الغربال

لمنظام التقميدي المخالف لمعتقدات األّمة  اإلسبلميةونتيجة لرفض جميور عمماء االّمة      

اإلسبلمية، فقد تواصمت الجيود الفردية والتمقائية من العمماء والمفّكرين المسممين، من أجل البحث 

)المجمس العام لمبنوك  وقد تّم تنظيم المؤتمرات لبيان حكم اإلسبلم في الرباعن البديل اإلسبلمي، 

بمدينة  اإلسبلمية، ويعتبر المؤتمر الثاني لمجمع البحوث (2012والمؤسسات المالية االسبلمية، 

اإلسبلمي، و ازدياد العمل المصرفي  إلىنقطة تحّول حاسمة نحو التنبيو  م1965القاىرة في عام 

حركة البحث والدراسة والتأليف في االقتصاد وواكب ذلك أيضًا أبحاث ميمة عن المعامبلت 

 .(2007)العطيات، مصارف ببل فوائد  أو المصرفية، ورأي الشرع فييا والمصرف البلربوي 

العمل المصرفي اإلسبلمي الحديث، حيث أنشأ في  نطبلقابداية  م1940ويمكن اعتبار سنة     

 10وىي صناديق استثمارية تعمل بدون استخدام الفائدة، وبعدىا بنحو  دخاراالماليزيا صناديق 

سنوات تقريبّا بدأت في باكستان خطوات إعداد ووضع التقنيات من أجل التمويبلت التي تراعي 

ما يسمى "بمصارف االّدخار"  1963وكنتيجة لتمك الجيود فقد تأّسس في سنة  التعاليم اإلسبلمية،
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وىي مصارف اّدخار محمية تعمل وفق أسس الشريعة اإلسبلمية، وذلك  في جميورية مصر 

فقد تّم  لة لم تستمر طويبلً و ا، لكّن ىذه المح(2011)عبداهلل و سعيفان، العربية بمدينة "ميت غمر" 

، وذلك بسبب عدم اكتمال اإلطار النظري لؤلعمال المصرفية م1967إيقاف العمل بيا سنة 

اإلسبلمية، وعدم توّفر الكوادر المؤىمة والقادرة عمى إدارة األعمال واألنشطة المصرفية 

 م1971االجتماعي" وذلك في عام  ، ثّم تّم بعد ذلك إنشاء "بنك ناصر(1998)الييتي، اإلسبلمية

ل مصرف ينص في قانون إنشائو عمى عدم التعامل بالفائدة أو بجميورية مصر العربية، حيث يعد 

 . (2004)إرشيد،  أخذًا وعطاءً 

الحقيقي بضرورة إنشاء مصارف إسبلمية تعمل وفقًا ألحكام الشريعة  ىتماماالوقد جاء      

الذي انعقد بمدينة جدة في المممكة  اإلسبلميةفي توصيات مؤتمر وزراء خارجية الدول  اإلسبلمية

)الموسوي،  ، وقد نّص عمى ضرورة إنشاء مصرف إسبلمي دوليم1972العربية السعودية عام 

 مصرفوىو  1975ام ، ونتيجة لذلك فقد تأسس المصرف اإلسبلمي لمتنمية في جدة ع(2011

األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسبلمي، وقد باشر  اإلسبلميةدولي، تشترك فيو أغمب الدول 

دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية في دول العالم  إلى، وييدف م1976أعمالو في عام 

ّنما  ، ويتميز ىذا المصرف بأنو(2011)المصراتي، اإلسبلمي  مصرف ال يتعامل مع األفراد وا 

ل مصرف أو ليصبح  م1975يتعامل مع الدول، وقد تّم بعد ذلك إنشاء مصرف دبي اإلسبلمي عام 

إسبلمي متكامل ينشئو االفراد يتعامل وفق أحكام الشريعة اإلسبلمية، حيث يقّدم ىذا المصرف 

 .(2013)سمحان،   اإلسبلميةالشريعة  جميع الخدمات المصرفية واالستثمارية لؤلفراد طبقًا ألحكام

تأسست ثبلثة مصارف اسبلمية وىي "بيت التمويل الكويتي، مصرف  م1977وفي عام      

فيصل اإلسبلمي المصري، ومصرف فيصل اإلسبلمي السوداني"، وىكذا استمّرت المصارف 
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 195 إلى م1983مصرفًا عام  34من  اإلسبلميةعدد المصارف  نتقلافي الظيور فقد  اإلسبلمية

لىو  م1997مصرفًا عام   .(2005)خديجة،  م2000مصرفًا عام  200 ا 

صادرة الحصائيات اإلمصرفًا وذلك وفق  396 إلى اإلسبلميةوقد وصل عدد المصارف  

أو عن المجمس العام لمبنوك والمؤسسات المالية اإلسبلمية، وال يدخل ضمن ىذه اإلحصائية الفروع 

مصرفًا  320في المصارف التقميدية عمى مستوى العالم والتي تقّدر بأكثر من  اإلسبلميةالنوافذ 

جمالي أصول وقد بمغ إ، جانب الخدمات المصرفية التقميدية إلىيقّدم خدمات مصرفية إسبلمية 

 من ىذا وعمى الرغم ،م2016 العام بنياية دوالر تريميون 2.1حوالي  اإلسبلميةالمؤسسات المالية 

ىذه المرحمة  خبلل من الضروري إال أنوالمصارف اإلسبلمية،  نحوالعالمي واالتجاه الكمي  التوسع

وتقويم مسيرة  النظروذلك من خبلل إعادة  اإلسبلميةالجيود لتطوير المصرفية  من بذل المزيد

عادة تقويم الخدمات والمنتجات التي تقّدميا لعمبلئيا،  اإلسبلميةالمصارف  من الناحية الشرعية، وا 

د من وقواعدىا من الجية النظرية والتطبيقية، والتأكّ  اإلسبلمية والتأكد من مطابقتيا ألحكام الشريعة 

لمقاصد الشريعة وأىداف  ا محققةفي الطريق الصحيح، وأّني تسير اإلسبلميةأن المصارف 

 .(2017، اتحاد المصارف العربية، 2011)الميرة،  وغايتو االقتصاد اإلسبلمي

 : اإلسالميةأىداف المصارف  4.2
تحقيق مجموعة أىداف  إلىكباقي المؤسسات المالية، واالقتصادية  اإلسبلميةتسعى المصارف    

 ( :2006، أحمد، 2011، موسوي، 2013رئيسية أىّميا ) بن عمارة، 

 : األىداف الستثمارية : 1.4.2

باألنشطة االقتصادية في ميادين التمويل واالستثمار والخدمات  اإلسبلميةتيتم المصارف      

 ( :2013مارة، المصرفية، لتوفير المناخ االستثماري المبلئم وذلك من خبلل )بن ع
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صيغ التمويل اإلسبلمي تجذب ودائع ومدخرات ومساىمات كانت لدى أيٍد ترفض التعامل  -1

 بالفوائد الربوية.

االقتصادية  ستشاراتاالتحقيق أعمى عائد ممكن لممساىمين والمستثمرين، والعمل عمى توفير  -2

 ال المودعين وتنميتيا.والمالية واإلدارية، لممساعدة في اتخاذ قرارات رشيدة لمحفاظ عمى أمو 

المساىمة في تحقيق التنمية االقتصادية، وتوفير الخدمات والتمويبلت البلزمة لمقطاعات  -3

 المختمفة في مجاالت اإلنتاج.

 األىداف التنموية :  2.4.2  

 اإلسبلميةيقترن معنى التنمية بالجوانب االقتصادية واالجتماعية، وىو ما تتوخاه المصارف       

التنمية وسموكيا مع المتعاممين ، حيث تتماشى معامبلتيا المصرفية مع المعايير  إلىفي نظرتيا 

الشرعية وذلك من أجل توفير المناخ االستثماري والشروط األساسية لتحقيق التقّدم بالتأثير اإليجابي 

 ( :2006في النواحي التالية )أحمد، 

الجماعي عمى  عتماداالتوفير المناخ المناسب لجذب رأس المال اإلسبلمي الجماعي، وزيادة  -1

ومن ثم تقوية عبلقات الترابط والتكامل االقتصادي بالشكل الذي  اإلسبلميةالذات بين الدول 

 يعود بالخير عمى األمة اإلسبلمية.

              ق االكتفاء العمل عمى المحافظة عمى األموال داخل الوطن اإلسبلمي وتحقي -2

              ستراتيجية التي يتم إنتاجيا داخلالذاتي لو من السمع والخدمات األساسية واال

 البمدان اإلسبلمية.

بتنمية الحرفيين والصناعات الحرفية والبيئية والصناعات الصغيرة،  اإلسبلميةتيتم المصارف  -3

لتطوير البنية االقتصادية والصناعية في الدول نيات باعتبارىا األساس الفعال و اوالتع

 اإلسبلمية.
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 األىداف الجتماعية :  3.4.2

االقتصادي  الموازنة بين تحقيق الربح إلىعند توظيفيا لمواردىا  اإلسبلميةتعمل المصارف     

اإلسبلمي، في المجتمع  وبين تحقيق الربحية االجتماعية، فضبًل عن التوزيع العادل لمدخل والثروة

نعاش روح التكافل بين أفراد المجتمع  حيث يقوم المصرف اإلسبلمي عمى إحياء فريضة الزكاة وا 

 ( :2011ة وسائل أىّميا ) الموسوي، اإلسبلمي مستخدمًة في ىذا المجال عدّ 

 العمل عمى إنشاء دور العمم التي تقّدم خدماتيا مجانًا لممجتمع اإلسبلمي. -1

 والمعاىد العممية والصحية.إنشاء المستشفيات  -2

 العمل عمى تنمية ثقة المواطنين بالنظام االقتصادي اإلسبلمي. -3

 عن طريق الزكاة. اإلسبلميةزيادة التكاثف والتكافل بين أفراد األّمة  -4

 

 :اإلسالييتيصبدر األيىال ندي انًصبرف   .52

 قسمين رئيسيين ىما : إلى اإلسبلميةتنقسم مصادر األموال في المصارف   

 : إلىوتنقسم ىذه المصادر المصادر الداخمية لؤلموال :  1.5.2

 رأس المال المدفوع  :  1.1.5.2

رأس  ويعتبر رأس المال المدفوع من أىم الموارد الداخمية لمصرف اإلسبلمي، حيث يتمثل     

أي تخفيضات  مع مراعاة المال المدفوع في األموال التي تدفع عند تأسيس المصرف وبدء تكوينو

ال يشتركون في  اإلسبلميةأن المساىمين في المصارف  إلىإضافات مستقبمية، وتجدر اإلشارة  أو

التي  لممؤسسةموال التي دفعت من قبميم تعتبر ممكًا اإلدارة وال يضمنون أي التزام وبالتالي فإّن األ
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ذا حدثت خسارة فإّن ىذه األموال ىي من تتحمل ىذه الخسارة،  ليا ذّمة مالية مستقمة عن ذمميم، وا 

 .(2002)القرة داغي، ويتحمل المساىمون الخسارة كلٌّ حسب حصتو في رأس المال 

 الحتياطيات : 2.1.5.2

( االحتياطيات بأنيا " مجموعة أرباح محتجزة لتقوية ودعم 240 :1998يعّرف الييتي ) 

عادة ما تخص أموال  حتياطياتواالالمركز المالي لممصرف والمحافظة عمى سبلمة رأس المال"، 

المساىمين، وتقتطع من صافي أرباحيم وال عبلقة ليم بأرباح المودعين وتتمثل احتياطيات 

 لية :في الحسابات التا اإلسبلميةالمصارف 

 حساب االحتياطي القانوني.-أ 

 حساب االحتياطي االختياري.-ب 

 حساب االحتياطي الرأسمالي.-ج 

  األرباح المحتجزة :  3.1.5.2

يقصد باألرباح المحتجزة تمك األرباح المرحمة من السنوات الماضية والتي لم يتم توزيعيا، 

قد يكون عدم التوزيع ىو نتيجة لعدم أو وذلك بسبب االنتظار لبلتفاق عمي كيفية توزيعيا، 

 .(282 : 2002)ناصر، رغبة المساىمين في توزيعيا 

 المخصصات : 4.1.5.2

لمواجية  حسابات األرباح والخسائر وذلكتعّرف المخصصات عمى أنيا مبالغ تقتطع من  

، ويعتبر مخصص مخاطر عمميات االستثمار الحدوث خبلل الفترة المالية المقبمة ةمحتمم التزامات

 .(2013)بن عمارة، اإلسبلميةمن أىم أنواع المخصصات في المصارف 

وتشمل المصادر الخارجية لؤلموال في المصارف المصادر الخارجية لؤلموال :  2.5.2

 عمى ما يمي : اإلسبلمية
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 الحسابات الجارية "الودائع تحت الطمب" : 1.2.5.2

( الحسابات الجارية بأّنيا "حسابات تعطي ألصحابيا الحق في 273 : 2013يعّرف غربي )      

 أو األرباح في امر دفع، وذلك دون مشاركة منيم أو  أواإليداع فييا والسحب منيا بموجب شيكات 

الخسائر التي يحقِّقيا المصرف وتقع عميو مسؤولية خدمة حساب العميل"، ويعرفيا سمحان 

المصرف عمى أن ترد إلييم عند  إلى( بأّنيا " المبالغ النقدية التي يقّدميا اصحابيا 123: 2013)

 الطمب بالوسائل المتاحة".

 الحسابات الستثمارية "الودائع الثابتة" : 2.2.5.2

( حسابات االستثمار بأّنيا "الودائع التي تتسمميا المصارف 84 :2000يعّرف بابكر )  

عمى أساس عقد المضاربة بغرض تقميبيا وتنميتيا ألصحابيا واقتسام الربح معيم وفق ما  اإلسبلمية

 أو يتفق عميو المصرف مع المودعين، عمى أن يتحّمل المودعون الخسائر إن لم تنشأ من تفريط 

 ."تعّد من قبل المضارب الذي ىو المصرف

 
 حسابات التوفير " الودائع الّدخارية" : 3.2.5.2

( حسابات التوفير عمى أّنيا "حسابات استثمارية ذات مبالغ 59، ص 2016شبانة )  ويعّرف 

 .بسيطة، يقوم المصرف بتقديميا لتشجيع صغار المودعين"

 
 :اإلسالميةودائع المؤسسات المالية  4.2.5.2

وذلك عندما يتوّفر لدييا فائض في السيولة النقدية  اإلسبلميةتقوم أحيانًا عدد من المصارف   

بإيداع ىذا الفائض في المصارف التي تعاني نقصا في السيولة النقدية، ويكون اإليداع في صورة 

 .(2011)الموسوي، ودائع استثمارية 
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 شيادات اإليداع : 5.2.5.2

ُتعد شيادات اإليداع أحد مصادر التمويل متوسط األجل بالمصارف اإلسبلمية، حيث يتم  

تيا ما بين ح مدّ و اإصدار تمك الشيادات بفئات متنوعة تناسب جميع مستويات دخول المودعين، وتتر 

 .(2011)المصراتي،  الثبلث سنوات إلىالسنة 

 
 صناديق الستثمار :  6.2.5.2

 إلىعية استثمارية تمبي رغبات المودعين في استثمار أمواليم وذلك استنادا أو وىي 

            خارجيًا، بما يحقق ليم العوائد المجزيةأو المجاالت التي تناسبيم سواًء داخميًا 

 .(2013، )سمحان

 صكوك الستثمار : 7.2.5.2

البديل اإلسبلمي لمسندات، كما وتعد تطبيقًا لصيغة عقد تعتبر صكوك االستثمار ىي     

المضاربة حيث أن المال من طرف )حاممي الصكوك( والعمل واالستثمار من طرف آخر أال وىو 

 .المصرف

 :  المصرفي اإلسالمي( )صيغ التمويل اإلسالميةالمصارف  استخدامات األموال في 6.2

(  التمويل المصرفي اإلسبلمي بأّنو "عممية وساطة مالية مصرفية 108 :2010يعّرف منصور )   

 لتوفير المال البلزم لممتمول وفق أحكام النظام المصرفي اإلسبلمي".

و لمتمويل المصرفي اإلسبلمي أساليب متعددة، وتعد ىذه األساليب ىي البديل الشرعي عن   

في أساسيا عمى  اإلسبلميةساليب التمويمية أساليب التمويل المصرفي التقميدي، وتقوم ىذه األ

 ( :2012األسس واالعتبارات التالية )عريقات وعقل، 

 أساليب تمويمية قائمة عمى أساس المشاركة في الربح والخسارة )عائد متغير(. -1
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 أساليب تمويمية قائمة عمى أساس تحقيق ىامش ربح )عائد ثابت(. -2

 أساليب تمويمية بدون تحقيق عائد. -3

 
 :اإلسالميةأساليب التمويل القائمة عمى أساس المشاركة في المصارف   1.6.2

 :اإلسالميةالتمويل عن طريق المضاربة في المصارف  1.1.6.2

أحدىما فيو ويبذل  يبذل – اتفاق بين طرفين" ( المضاربة بأنيا 19 :2000يعّرف األمين )

تجار والعمل بيذا المال، عمى أن يكون ربح ذلك بينيما عمى حسب ما اآلخر جيده ونشاطو في اإل

ذا لم تربح الشركة ال يكون لصاحب المال غير  أو الثمث  أو يشترطان، من النصف  الربع إلــخ. وا 

أما اذا خسرت  -الن الشركة بينيما في الربح –رأس مالو، وضاع عمى المضارب كده وجيده 

ب المال وحده وال يتحمل عامل المضاربة شيئا منيا مقابل ضياع الشركة فإنيا تكون عمى صاح

جيده وعممو. إذ ليس من العدل أن يضيع عميو جيده وعممو ثم يطالب بمشاركة رب المال فيما 

 ضاع من مالو مادام ذلك لم يكن عن تقصير و إىمال.

أصحاب المؤىبلت وبذلك فإن المضاربة تعد نوعا من أنواع المشاركة بين أصحب األموال و    

ل المال والطرف الثاني العمل والجيد ويوزع الربح بينيما بنسب و والخبرات حيث يقدم الطرف األ

من إدخال األصول النقدية في  اإلسبلميةمتفق عمييا، وىذا االسموب االستثماري يمكن المصارف 

ل امتزاج مشترك عناصر انتاجية وذلك من خبل إلىالنشاط االقتصادي بوضوح، ومن ثّم تحويميا 

 .(2007)المشيراوي،   ما بين رأس المال و أصحاب التخصص مثل االطباء والميندسين والتجار

وانتقل من ىذه الصورة البسيطة والمتمثمة  اإلسبلميةوقد تطّور عقد المضاربة في المصارف      

المضاربة المشتركة، حيث يعد المدخرين بصفة عامة ىم  إلىفي طرفين )رب المال، والعامل(، 

من يعمل بو، وفي ىذه  إلىارباب المال والمصرف ىو العامل، ومن ثّم يقوم المصرف بمنح المال 
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الحالة يصبح المصرف ىو صاحب المال ومن يعمل بو مضاربًا وبالتالي فإّن األطراف المشتركة 

 .(2011)الموسوي، لمضاربون(  في المضاربة ىي ) المدخرون، المصرف، ا

 : اإلسالميةالتمويل عن طريق المشاركة  في المصارف  2.1.6.2

المشاركة عمى أّنيا " اتفاق بين المصرف اإلسبلمي  (31: 2012)العزعزي يعّرف     

 أو تة في إنشاء مشروع جديد و امتف أو ية و اوالعميل لممساىمة في رأس المال بنسب متس

متناقص أو عمى أساس دائم  اصل منقول سواءً  أوفي تممك عقار  أو تطوير مشروع قائم 

 )مشاركة متناقصة(، وتتمّ  حصة المصرف اإلسبلمي بشكل متزايدبحيث يشتري العميل 

اتفاقية المشاركة،  األصل، وفقًا لشروطأو العقار أو المشاركة في األرباح التي يدّرىا المشروع 

 رأس المال".  بينما تتم مشاركة الخسائر وفقًا لنصيب المشارك في

وتعتبر المشاركة صورة شبيية لممضاربة، إال ان الفارق االساسي بينيما يكمن في أن المضاربة 

ىي تقديم لرأس المال من قبل صاحب المال وحده، أّما في حالة المشاركة فإّن رأس المال يقّدم 

لطرفين، ويحدد عقد المشاركة الشروط الخاّصة بين االطراف المختمفة ضمن أحكام من ا

 .(2013، )سمحاناإلسبلميةالشريعة 

 
 : اإلسالميةالتمويل بالمزارعة في المصارف  3.1.6.2

اكثر عمى استثمار  أو المزارعة بأّنيا " عقد بين شخصين  (52، ص 1993ف المومني )يعرّ 

األرض الزراعية واستغبلليا بحيث تكون ىذه األرض من طرف والعمل من طرف آخر، ويكون 

النماء المتحصل بين االطراف المتعاقدة وفق نسبة شائعة معمومة يتم االتفاق عمييا مسبقًا وفق 

 أحكام الشرع الحنيف".
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أن أسموب المزارعة لم يحظى بالتطبيق الواسع في المصارف اإلسبلمية،  إلىوتجدر اإلشارة 

األىمية البالغة  إلىحيث أن ىذه الصيغة لم تطّبق سوى في بعض المصارف السودانية ويرجع ذلك 

% من سكان السودان 75التي يكتسبيا القطاع الفبلحي ىناك، حيث يعد المصدر االساسي لدخل 

 .(2013)عمارة، 

 

 : 1(ثابت عائد) ربح ىامش تحقيق أساس عمى قائمة تمويمية أساليب 2.6.2

 : اإلسالميةالتمويل بالسمم والسمم الموازي في المصارف  1.2.6.2

( السمم بأّنو " بيع سمعة آجمة بثمن عاجل، بمعنى أّنو 105، ص 2013يعّرف خوجة ) 

البائع الذي يمتزم بتسميم بضاعة  إلىمعاممة مالية يتم بموجبيا تعجيل دفع الثمن وتقديمو نقدًا 

مضبوطة بصفات محددة في أجل معموم، فاآلجل ىو السمعة المبيعة الموصوفة في الذمة والعاجل 

 .من"ىو الث

( السمم الموازي عمى أّنو " إبرام المشتري عقد سمم 296، ص 2002كما ويعّرف الزحيمي )

ل، وبمواصفاتيا ذاتيا، دون أي ربط بين و آخر، يكون فيو ىو البائع لبضاعة اشتراىا بالسمم األ

الجديد،  الموازيأو ل ىو البائع المسمم إليو في السمم الثاني و العقدين، فيصير المشتري بالسمم األ

ل فإّنو يمكن التسميم في السمم الثاني و ل"، فإذا تّم التسميم في السمم األو من غير ربطو بالسمم األ

ل وحان موعد التسميم في السمم الثاني فإّنو يجب و الجديد، أّما في حالة تعّثر التسميم في السمم األ

)المصري،  ا في الموعد المحددعمى البائع في السمم الثاني أن يشتري السمعة من السوق لتسميمي

2012). 

 

                                                           
1
ٌعتبربٌعالمرابحةمنأسالٌبالتموٌلالقائمةعلىالدٌنالتجاري،وسٌتمتخصٌصالفصلالثانًلدراسةهذاالنوعمنالعقود

التموٌلٌةبالتفصٌل،وعلٌهفإّنهذهالفقرةتهتمبصٌغالتموٌلاألخرىالقائمةعلىالدٌنالتجاريفًالمصارفاإلسالمٌة.
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 ( :2015قنطقجي، ) وبالتالي فإّن الّسمم يحقق مصمحة الطرفين وذلك 

فإّنو يتحصل عمى تمويل عاجل وذلك مقابل التزامو بالوفاء عند حمول موعد بالنسبة لمبائع :  -

 التسميم.

السمعة في الموعد المتفق عميو مع البائع، وغالبا ما ينتج فإنو يحصل عمى بالنسبة لممشتري :  -

عن ذلك وفورات وذلك بسبب أن سعر السمعة المؤجمة عادة ما يكون أقل من سعر السمعة 

حاضرة، كما يمكن لممشتري أيضًا بيع ما أستراه سمما بسمٍم موازي مع مراعاة عدم الربط بين 

 السمم الثاني. أول و السمم األ

 (2012)سمحان و الوادي، اإلسالميةمويل بالسمم والسمم الموازي في المصارف مجالت الت : 

 االستفادة من التمويل بالسمم وذلك من خبلل : اإلسبلميةيمكن لممصارف     

المساىمة في تمويل القطاع الزراعي وذلك بتمويل المزارعين عن طريق شراء محاصيميم قبل -أ 

 الحصاد، مما يمكنيم من زراعة أراضييم واالستغناء عن طرق التمويل التقميدي.موعد 

تمويل األنشطة التجارية والصناعية وخصوصا تمويل المراحل التي تسبق إنتاج وتصدير السمع -ب 

عادة بيعيا واالستفادة من فروقات األسعار.  الرائجة وشرائيا عن طريق صيغة الّسمم وا 

لمنتجين وذلك من خبلل إمدادىم بمستمزمات اإلنتاج في صورة رأس تمويل الحرفيين وصغار ا-ج 

عادة تسويقيا.  مال سمم، مقابل الحصول عمى بعض منتجاتيم وا 

 : اإلسالميةالتمويل بالستصناع والستصناع الموازي في المصارف  2.2.6.2

( االستصناع عمى أنو " ىو عقد بين طرفين يقوم 233 :2012يعّرف سمحان والوادي ) 

أحدىما )الصانع( بموجب ىذا العقد بصنع شيء محدد الجنس والصفات ) بشكل يمنع أي جيالة 

مفضية لمنزاع ( لمطرف اآلخر )المستصنع(، عمى أن تكون المواد البلزمة لمصنع من عند الصانع، 
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وأّما االستصناع ، مؤجبًل"أو مقّسطًا  أو ع إما حااًل وذلك مقابل ثمن معين يدفعو المستصنع لمصان

الموازي فصورتو " أن يبرم المصرف عقد استصناع بصفتو صانعا مع عميل يريد صنعة معينة، 

فيجري العقد عمى ذلك، ويتعاقد المصرف مع عميل آخر باعتباره مستصنعًا، فيطمب منو صناعة 

 .(205: 2011)سمحان و مبارك،صاف نفسيا" و المطموب باأل

أّن االستصناع يشبو بيع اإلجارة والسمم معًا، حيث يتّفق مع السمم في أّن  إلىوتجدر اإلشارة    

المبيع غير موجود عند التعاقد، أّما الشبو باإلجارة فمن ناحية تعاقد المستصنع مع الصانع عمى 

، (2012)المصري،  حد ما األجير المشترك إلىصنع الشيء، ووجو الشبو ىنا أن الصانع يشبو 

ولكن رغم ىذا التشابو فإّن عقد االستصناع يختمف عن كلٍّ من السمم واإلجارة، حيث يختمف عن 

السمم في أنو ال يجب فيو تعجيل الثمن وال بيان مدة الصنع والتسميم، أّما اختبلفو عن اإلجارة  فمن 

 .(2015، )قنطقجيطموبة لمتصنيع من مالو حيث أن الصانع يؤّمن المواد الم

  اإلسالميةمجالت التمويل بالستصناع والستصناع الموازي في المصارف           

 :  (2010)العيادي، 

استخدامو في معامبلتيا مع الجميور،  اإلسبلميةلما لمسمم من مرونة تُيّسر لممصارف  ونظراً   

 مستصنعًا : أو تقسيطو، والمصرف إّما يكون صانعًا  أو وذلك من خبلل إمكانية تعجيل الثمن 

وذلك من خبلل طمب المصرف لمنتجات صناعية ذات المصرف باعتباره مستصنعًا :  -

من خبلل األموال  أومواصفات خاّصة، وقد يكون المصرف مموال ليا من أموالو الخاّصة 

االستثمارية المودعة لديو، حيث يمكن أن تكون ىذه المنتجات ممكًا لممصرف يتصّرف فييا 

 .(2013)عمارة، الشراء أو بالبيع 
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      عالم الصناعة وعالم  المصرف وفي ىذه الحالة يدخلالمصرف باعتباره صانعًا :  -

نشاء المطاراتالت، مثل صناعة و االمق              ، السيارات، واألجيزة الكيربائية، وا 

       وصناعة الطائرات وغيرىا، حيث يقوم المصرف باستقبال طمبات بعض الشركات 

       والمؤسسات لمنتجات معينة، فيقوم المصرف بتنفيذ ذلك عن طريق شركات ومصانع 

 .(2010)العيادي،  تابعة لو

حيث يقوم المصرف في ىذه الحالة باستقبال  المصرف اإلسالمي باعتباره صانعًا ومصّنعًا : -

أو طمب بعض الشركات لمنتوجات معينة، فيقوم المصرف بإبرام عقد استصناع مع الشركات 

إبرام عقد المؤسسات، يكون المصرف اإلسبلمي فيو صانعًا، ومن ثّم يقوم المصرف اإلسبلمي ب

استصناع مع طرف آخر يكون فيو المصرف اإلسبلمي مستصنعا وبنفس شروط عقد 

 .(2014)الشمري،  لو االستصناع األ

سع المجاالت التي يمكن أن يستخدم فييا االستصناع أو ويعّد االستصناع العقاري من 

التابعة لممصرف، حيث لة والوحدات اليندسية و االعقاري، كبناء المساكن عن طريق شركات المق

       يمكن لممصرف اإلسبلمي االستفادة من مزايا عقود االستصناع في حل مشكمة السكن

 .(2013)عمارة، 

 :اإلسالميةالتمويل باإليجار في المصارف  3.2.6.2

( اإليجار عمى أّنو " اتفاق تعاقدي بين طرفين ُيمنح بمقتضاه 199 :2013يعّرف خوجة )   

أجرة  المستأجر الحق في استخدام أصل ممموك لممؤجر، وذلك خبلل فترة زمنية معينة مقابل

 معمومة تدفع حسب االتفاق".
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  اإلسالميةمجالت التمويل باإليجار في المصارف : 

ذلك فإّنيا تتمتع بدرجة مرتفعة  إلىتتميز عمميات اإليجار بأّنيا تدّر دخبًل دورّيًا منتظمًا باإلضافة   

        االستفادة من ىذه الصيغة وذلك من خبلل اإلسبلميةمن الضمان، ويمك لممصارف 

 : (2013)عمارة، 

 أو تكوين شركات متخصصة لممارسة اإليجار، وذلك عن طريق تممك األراضي الزراعية  -

 مكاتب األعمال، وغيرىا. أو العقارات 

ية تمثل حصصا شائعة في و اطرح صكوك تسّمى صكوك اإلجارة وىي سندات ذات قيمة متس -

، بشرط أن منافع ذات دخل، واليدف منيا تمويل الشركات المراد إنشاؤىا أو ممكية أعيان 

تكون حصة المصرف في ىذه الصكوك في حدود ما تسمح بو الموائح والقوانين المنظمة لمعمل 

 المصرفي بصفة عامة.

 : أساليب تمويمية بدون تحقيق عائد ) القرض الحسن( 3.6.2

آخر عمى أن يرد  إلى( القرض الحسن بأّنو " تقديم ماٍل من شخص 45 :2004يعّرف عمر )     

 لو بدلو بدون زيادة، وىو في الشريعة من أعمال البر، ويمثل تمويبًل بدون مقابل". 

القرض الحسن من أجل أىداف اجتماعية، كحاالت الزواج، والحج،  اإلسبلميةم المصارف وتقدّ     

وفي حاالت الكوارث الطبيعية كالزالزل والفيضانات وغيرىا، والمساىمة في إنشاء المشروعات 

الصغيرة، ويمنح كل ذلك عن طريق  لجنة متخصصة في المصرف وذلك بعد الدراسة  التأكد من 

صندوقًا لمقرض  اإلسبلميةنشأت العديد من المصارف استحقاق طالب القرض الحسن لو، وقد أ

ّنما  إلىالحسن، وتجدر اإلشارة  أن اموال ىذا الصندوق ليست من أموال المودعين في المصرف، وا 

ىي أموال أىل الخير من جية، ومن المودعين الراغبين في اقراض ودائعيم عن طريق القرض 
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في الفكر الرأسمالي، إّنما اىتّم بو  أوالتقميدية  الحسن، وىذا بالطبع يستحيل وجوده في المصارف

 .(2004)إرشيد،  اإلسبلم ودعا إليو

 :  بالمصارف المركزية اإلسالميةعالقة المصارف  7.2

( المصرف المركزي بأّنو " السمطة الوحيدة التي تقوم بأداء وظائف 158:  2011يعّرف قريط )    

العممة وحيازة االحتياطيات الدولية والتعامل مع صندوق النقد الدولي"، ويعتبر المصرف المركزي 

م ىو مصرف المصارف وذلك بتدخمو في الرقابة عمى المصارف بشكل عام سواء كانت إسبلمية أ

تقميدية، حيث يوجد في المصارف المركزية سمطة إشراقية ورقابية يسند ليا منح التراخيص 

لممؤسسات المالية والمصرفية، ورقابتيا واإلشراف عمييا وذلك لمتأّكد من تنفيذىا لشروط ومواصفات 

      ليست استثناًء فيي أيضًا تخضع  اإلسبلميةالنظام الرقابي، والمؤسسات المالية والمصرفية 

           لمرقابة واإلشراف المركزي عمى أعماليا شأنيا في ذلك شأن المؤسسات المالية األخرى 

 .(2015)قنطقجي، 

مع المصرف المصارف المركزية و منذ منح الترخيص ليا  اإلسبلميةوتبدأ عبلقة المصارف 

،  ونظرا لمطبيعة الخاصة (2007)شبير،  طيابممارسة العمل المصرفي وتستمر طيمة نشا

فقد ظيرت في واقع العمل المصرفي اإلسبلمي ثبلثة نماذج لعبلقة المصارف  اإلسبلميةلممصارف 

 :  (1993)محي الدين، مع المصارف المركزية ويمكن اإلشارة ليذه النماذج بإيجاز  اإلسبلمية

النظام  إلىويتمثل ىذا النموذج في الدول التي قامت بتحويل مصارفيا  ل : والنموذج األ  -

        المصرفي اإلسبلمي بما في ذلك المصارف المركزية، ومثال ذلك ما حصل في

يران(، وفي ىذا النموذج تتحدد عبلقة المصارف  بالمصارف  اإلسبلمية)باكستان، والسودان وا 

 : (2007)شبير، المركزية في عدة نقاط أىّميا ما يمي 
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يتقّيد المصرف اإلسبلمي في ظل ىذا النموذج بالتعميمات والموائح الصادرة عن المصرف  -1

 المركزي.

يتقّيد المصرف اإلسبلمي بالتوجييات الصادرة عن المصرف المركزي اإلسبلمي بخصوص  -2

اإلسبلمي خطة لبلستثمار مبنية عمى مقاصد الشريعة االستثمار، فقد يضع المصرف المركزي 

لويات االقتصادية، وبالتالي يتغير دور المصرف المركزي اإلسبلمي من مجرد و التي تراعي األ

 توجيو االستثمار نحو الصناعة والتنمية االقتصادية. إلىالتحكم بعرض النقود 

يقوم بدور فني وذلك من خبلل في ظل ىذا النموذج  أن  اإلسبلميةيمكن لممصرف المركزي   -3

تقييم الفرص االستثمارية وطرحيا بين المصارف اإلسبلمية، مع تحديد معدل الربح في كل 

 فرصة استثمارية.

جزء من أمواليا في المصرف المركزي اإلسبلمي إّما عمى سبيل  اإلسبلميةتودع المصارف  -4

الخسارة، كما يمكن لممصرف المركزي  أو عمى أساس المشاركة في الربح  أو القرض الحسن 

اإلسبلمي أن يقوم بتمويل احتياجات المصرف اإلسبلمي عند الحاجة لذلك إّما كقرض حسن 

 الخسارة. أو عمى أساس المشاركة في الربح  أو 

أصدرت قوانين خاصة بالمصارف  الدول التي إلىويشير ىذا النموذج النموذج الثاني :   -

ا بالمصارف المركزية مما يجعل ىذه العبلقة منضبطة وفقًا لمواد وبنود تحدد عبلقتي اإلسبلمية

ة تأخذ بعين االعتبار الطبيعة الخاّصة لممصارف اإلسبلمية، ومن الدول يموضوعو قانونية 

) اإلمارات العربية المتحدة، تركيا،  اإلسبلميةالتي صدرت بيا تشريعات خاصة بالمصارف 

بالمصارف المركزية في ظل ىذا النموذج  اإلسبلميةماليزيا(، ويمكن توضيح عبلقة المصارف 

 :  (2013، )غربية نقاط أىّميا من خبلل عدّ 



43 
 

م بعض المصارف المركزية تسييبلت عاّمة عمى شكل )ودائع مضاربة( لممصارف تقدّ  -1

 ل في السيولة وذلك مقابل ربح معين.التي تتعرض لمشاك اإلسبلمية

بتممك البضائع والمعدات والعقارات بغرض  اإلسبلميةتسمح المصارف المركزية لممصارف  -2

 إعادة بيعيا، وتعتبر ىذه العمميات ممنوعة عمى المصارف التقميدية.

وذلك  اإلسبلميةقامت بعض المصارف المركزية بوضع حد أدني لنسب السيولة في المصارف  -3

 احة الفرصة أماميا لبلستثمار وتوظيف األموال.إلت

عمى أنيا مصارف استثمار وذلك  اإلسبلميةتصّنف بعض المصارف المركزية المصارف  -4

إلعفائيا من بعض أدوات السياسة النقدية واالئتمانية كنسبة االحتياطي النقدي والسقوف 

 االئتمانية.

وذلك  اإلسبلميةويتمثل ىذا النموذج في الدول التي نشأت بيا المصارف  النموذج الثالث : -

جانب المصارف التقميدية، دون وجود تشريعات مستقمة  إلىعن طريق فوانين استثنائية 

لنفس القوانين التي تحكم  اإلسبلميةمخصصة لممصارف اإلسبلمية، حيث تخضع المصارف 

العتبار الطبيعة الخاّصة لممصارف اإلسبلمية، ومن المصارف التقميدية، دون أن تأخذ بعين ا

التي نشأت في ) مصر، واألردن، والكويت( وتوضح  اإلسبلميةأمثمة ىذا النموذج المصارف 

بالمصارف المركزية في ظل ىذا  اإلسبلميةالنقاط التالية أىم الجوانب في عبلقة المصارف 

 النموذج : 

تعميمات الصادرة عن المصارف المركزية وذلك فيما بالموائح وال اإلسبلميةتتقيد المصارف  -1

يداع العمبلت األجنبية  .(2007)شبير،  يتعمق بسحب وا 
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لة ماعدا ما و اتضع المصارف المركزية قيودًا عمى امتبلك المصارف لؤلصول الثابتة والمتد -2

 اإلسبلميةإعاقة النشاط االستثماري في المصارف  إلىتحتاج إليو في نشاطيا، وىذا قد يؤدي 

 .(2013، )غربي

إيداع نسبة من إجمالي ودائعيا وذلك  اإلسبلميةتطمب المصارف المركزية من المصارف  -3

لمحفاظ عمى المركز المالي لممصارف والمساىمين والمودعين، وتعطي المصارف المركزية 

وذلك  اإلسبلميةفوائد عن ىذه الودائع لممصارف التقميدية، بينما ال تأخذىا المصارف 

 .(2007)شبير،  العتبارات شرعية

بدور المقرض األخير لممصارف وذلك عند الحاجة لمسيولة وذلك  التقميديةتقوم المصارف  -4

االستفادة من ىذا األسموب مما قد يجعميا في  اإلسبلميةمقابل فائدة، بينما ال يمكن لممصارف 

 .(2013، )غربيوضع حساس فيما يتعمق بالسيولة 

جميع بياناتيا وحساباتيا وفق نماذج قد بإرسال  اإلسبلميةتمزم المصارف المركزية المصارف  -5

أعّدت خّصيصًا لمعمومات وأرقام خاّصة بالمصارف التقميدية مما قد يؤدي الزدواجية في العمل 

 .(2013، )غربياإلسبلميةداخل المصارف 

وذلك من خبلل زيارات ميدانية  اإلسبلميةتقوم المصارف المركزية بالتفتيش عمى المصارف  -6

جو التشابو واالختبلف ما بين المصارف أو ليذه المصارف، مما يتطمب ضرورة معرفة 

 .(2007)شبير،  والمصارف التقميدية اإلسبلمية

 :  في تحقيق التنمية القتصادية والجتماعية اإلسالميةدور المصارف   8.2

 : اإلسالميةمفيوم التنمية  1.8.2

سع من مفيوم التنمية أو عّرفت التنمية في اإلسبلم عمى أنيا " العمارة" وىذا المفيوم لو معنى 

ُىَو َأْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم   لىافي االقتصاد التقميدي، واستمّد ىذا المفيوم من قولو تع
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[، ويعتبر مصطمح العمارة  61ىود :  ] ُتوُبوا ِإَلْيِو ِإنَّ َربِّي َقِريٌب ُمِجيبٌ  ِفيَيا َفاْسَتْغِفُروُه ثُمَّ 

جوانب التنمية المتعددة بمعنى  إلىمصطمحًا عاّمًا فيو شامل لكّل جوانب الحياة، فالعمارة تشير 

، وبالتالي فإّن التنمية وفق ىذا المفيوم تقوم عمى أساس (2004)النمري، ز التنمية المادية و ايتج

جانب ذلك فإّن التنمية بالمفيوم اإلسبلمي  إلىاإلعمار، وىذا يتطمب استثمار الموارد وتنميتيا، 

وأساسيًا من التنمية اإلسبلمية،  تشمل تنمية الموارد البشرية، حيث تمّثل التنمية البشرية جزًء ىاّماً 

 :  (2012)مناحي، حسن، و عبد،  مية تقوم عمى بعدين ىماوبذلك فإّن التن

والذي يتجّسد في التصور اإلسبلمي لممسألة االجتماعية والتي تتحدد في البعد الجتماعي :  -

 .العمل واإلنفاق، الحبلل والحرام (و  وحماية االرض، ثبلثة عناصر ) اإلنسان والمجتمع،

لممشكمة االقتصادية وتتحدد في ثبلثة عناصر  اإلسبلميةويتمّثل في النظرة البعد القتصادي :  -

 ىي ) الموارد واإلنتاج، الحاجة واإلشباع، التوزيع والتوازن (.

فبل  أن ىناك ترابطًا ما بين التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية، إلىوتشير الدراسات 

التنمية االقتصادية تقوم بجانب وظيفتيا األساسية بوظيفة أخرى  يخامرنا شك في القول بأنّ 

اجتماعية حيث تستيدف في المدى البعيد تحقيق رفاىية المجتمع والرفع من مستوى المعيشة، كما 

جانب وظيفتيا األساسية وظيفًة أخرى اقتصادية، حيث تستيدف  إلىتؤدي  جتماعيةاالأّن التنمية 

في المدى البعيد تحقيق اقصى استثمار ممكن لمطاقات واإلمكانيات البشرية الموجودة في المجتمع 

 .(1983)األنصاري، 

 : (2012، وآخرون )مناحيلمتنمية تقوم عمى األسس التالية  اإلسبلميةوبالتالي فإن النظرة 

 اإلسبلم يأمر بالعمل واالنتاج من أجل عمارة األرض وىو أمر شرعي.  -

 لمدولة دور يعّد ضرورة حتمية في عممية التنمية.  -
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 التنمية تضمن العدالة في توزيع ثمار عممية الّنمو. -

 : في تحقيق التنمية القتصادية  اإلسالميةدور المصارف  2.8.2

إّن جوىر العمل المصرفي اإلسبلمي يقوم عمى أساس جذب المّدخرات واستثمارىا في    

جو النشاط االقتصادي وذلك وفقًا لمضوابط الشرعية، ومن ثّم توزيع الربح الناتج عن ىذه أو 

االستثمارات عمى األطراف المشاركة فيو، وبذلك فإّن توزيع األرباح عمى أصحاب الودائع المستثمرة 

عمى أساس الضوابط الشرعية بعيدًا عن الربا وشبية الربا، وبيذا تتضح أىمية النشاط يتحدد 

فعمى قدر قياميا بكفاءة اقتصادية و التزاميا باألسس الشرعية  اإلسبلميةاالستثماري في المصارف 

)لخضر، عمى قدر ما يتحدد نموىا وازدىارىا والقبال عمييا ومساىمتيا في تنمية اقتصاد الدولة 

ة في دعم التنمية االقتصادية وذلك من خبلل قياميا بعدّ  اإلسبلمية، وتساىم المصارف (2007

 ميام نذكر منيا ما يمي : 

توفير األموال األزمة ألصحاب األعمال من أفراد ومؤسسات وشركات، حيث يعمل المصرف  -1

بما ال يتنافى مع الضوابط الشرعية وذلك اإلسبلمي وفق أساسيات العمل المصرفي الحديث 

 .(2001)عمي،  لتنشيط االستثمار وتسييل التبادل التجاري ودفع عجمة التنمية االقتصادية

تنمية الوعي االدخاري بشتى الطرق  ولدى مختمف فئات المجتمع، ومحاربة االكتناز الذي  -2

ل آمن، مما يحرم االقتصاد من االستفادة من ىذه األموال رأس ما إلىتتحول معو االموال 

 .(2001)عمي، 

إن مبدأ مشاركة األرباح والخسائر يعتبر من الصفات األساسية المميزة لممصارف اإلسبلمية،  -3

وىذا يتطمب من المؤسسة ضرورة تسخير خبرتيا الفنية في البحث عن أفضل المجاالت 

ستثمار كذلك البحث عن أفضل األساليب، وبذلك تحفظ ثروة المجتمع من التعرض ألي لبل
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بخبرتيا  اإلسبلميةتبديد نتيجة عدم توفر الخبرة لدى المقترض، كم أن مشاركة المصارف 

 يحمي التمويل من مخاطر كان من الممكن الوقوع فييا لوال المشاركة مع المصارف االسبلمية

 .(2014)اشميح، 

دع أموالو أو تقوم عمى أساس المشاركة فإن صاحب المال الذي  اإلسبلميةبما أّن المصارف  -4

ي الدور الفعمي الذي أّداه مالو في التنمية و افي ىذه المصارف سوف يتحصل عمى عائد يس

ما يساىم في االقتصادية، وفي ىذا ربط بين أصحاب المال وبين عممية تكوين رأس المال م

  (2014)اشميح، دعم التنمية االقتصادية في المجتمع 

 إلىعمى الفرق بين سعر الفائدة المدين والدائن يدفع  اإلسبلميةإن عدم اعتماد المصارف  -5

تنشيط عمميات التنمية في المجتمع، إذ ليس أمام ىذه المصارف سوى تجنيد كل طاقاتيا 

وخبراتيا في استخدام األموال الموجودة لدييا في مشروعات، فتحريم الربا يعّد في حد ذاتو دافعا 

 .(2014)اشميح،  لبلستثمار

 :  تحقيق التنمية الجتماعيةفي  اإلسالميةدور المصارف  3.8.2

جانب دورىا في دعم التنمية االقتصادية، بدور آخر ال يقل  إلى اإلسبلميةتقوم المصارف 

أىمية أال وىو دعم التنمية االجتماعية، حيث تعتبر التنمية االجتماعية ىي الجسر الذي تؤدي من 

خداميا لعدد من منتجاتيا وفاًء دورىا في المجتمع، وذلك من خبلل است اإلسبلميةخبللو المصارف 

 حيث تقوم بجممة من األدوار االجتماعية أىّميا ما يمي : (2014)الحكيم،  لمسؤولياتيا االجتماعية

جمع الزكاة وتوزيعيا عمى مستحقييا وفقًا لمصارف الزكاة الواردة في القرآن، وكذلك جمع  -1

التبرعات والصدقات التي يقّدميا أىل اإلحسان أدائيا لمستحقييا، والشك أن جمع الزكاة 
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والتبرعات والصدقات وتوزيعيا يتضمن شعور ىذه المصارف بالمسؤولية تجاه المجتمع الذي 

 .(2014،اشميح، 2014كيم، )الح تعمل فيو

إنشاء صندوق لمقرض الحسن ومنح ىذا النوع من القروض إّما لسد الحاجات الشخصية  -2

يتم منحيا  أو لممقترض كالمسكن ومواجية تكاليف الزواج ودراسة األبناء والعبلج وغيرىا، 

كدعم لممنتج الذي ال يجد تمويبل لمشروعو اإلنتاجي وىذا ما يسمى بتمويل المشروعات متناىية 

)بن الصغر، عمى أن تسدد بدون فائدة وعمى دفعات تتناسب مع قدرة المقترض عمى السداد 

 (. 2014، ، اشميح2010عبداهلل، 

عن طريق تأجير ىذه المساكن إجارة المساىمة في توفير السكن لمفئات متوسطة الدخل، وذلك  -3

 تنتيي بالتمميك.

بطريقة صحيحة مما يعزز  اإلسبلميةالتي تنفذىا المصارف  اإلسبلميةتطبيق صيغ التمويل  -4

 .(2014)الحكيم، الثقة بيذه المصارف 

جدوى تتسم  تقديم بعض الخدمات االستشارية ببل مقابل وذلك من خبلل إجراء دراسات -5

 .(2010)بن عبداهلل،  بالصفات اإلسبلمية

في  اإلسبلميةنشر الوعي الديني بين افراد المجتمع اإلسبلمي، والعمل عمى إظيار التجربة  -6

 .(2014)الحكيم، المجاالت االقتصادية ونشرىا 

 :  AAOIFI ))  اإلسالميةىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية   .92

إن توفر مؤسسة مينية تكون وظيفتيا الرئيسية إعداد و إصدار وتفسير معايير المحاسبة 

يعتبر القاعدة األساسية في دعم مسيرة المصارف  اإلسبلميةوالمراجعة بما يتفق مع أحكام الشريعة 

 اإلسبلميةاإلسبلمية، وىذا ىو الدور الذي تقوم بو ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية 
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      ، وتمّثل ىيئة المحاسبة والمراجعة القوة الفكرية الرائدة في عالم صناعة (2015)غربي،

 .(2015)قنطقجي،  اإلسبلميةالصيرفة 

 :نشأة الييئة  1.9.2

 والتي كانت تسّمى سابقًا  اإلسبلميةتأسست ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية 

   في  1990( وذلك في سنة اإلسبلمية)ىيئة المحاسبة المالية لممصارف والمؤسسات المالية 

       ذاتفي دولة البحرين بصفتيا ىيئة عالمية  1991الجزائر وتّم تسجيل الييئة في سنة 

    إلىالربح ُمتخذًة من البحرين مقّرًا ليا، وتسعى الييئة  إلىشخصية معنوية مستقمة ال تسعى 

          تطوير فكر المحاسبة والمراجعة والحوكمة واألخبلقيات المتعمقة بأعمال المؤسسات 

    لمالية اإلسبلمية، المالية اإلسبلمية، وتعّد الييئة أبرز المنظمات الدولية الداعمة لممؤسسات ا

          وعمى رأسيا إصدار  اإلسبلميةولمييئة منجزات مينية بالغة األثر في الصناعة المالية 

        معيارًا حتى اآلن في مجاالت المحاسبة والمراجعة والحوكمة و أخبلقيات العمل  98

    ارف المركزية في العديد باإلضافة لممعايير الشرعية، وقد اعتمدت ىذه المعايير من قبل المص

         لبلسترشاد بيا في المعامبلت، وتحظى الييئة بدعم  أومن الدول وذلك باعتبارىا ممزمة 

     مؤسسة  200ز عضوية الييئة و اكبير من المؤسسات ذات الصفة االعتبارية حيث تج عدد

     تقوم بمنح شيادتين  دولة حول العالم، باإلضافة لذلك فإن الييئة 45مالية من أكثر من 

(CCSAالمراقب والمدقق الشرعية دمينيتين وىما شيا
2
     (، و شيادة المحاسب القانوني 

 .3  (AAOIFI، 2017)(CIAPاإلسبلمي المعتمد )


 

                                                           
2

 Certified Sharia's Adviser and Auditor  اختصار لـ 

3
 Certified Islamic Professional Accountant  اختصار لـ 
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 : أىداف الييئة   2.9.2

تحقيق العديد من األىداف  إلى اإلسبلميةتسعى ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية    

 ( : AAOIFI ،2017أىّميا )

تطوير فكر المحاسبة والمراجعة والحوكمة واألخبلقيات المتعمقة بأنشطة المؤسسات المالية  -1

مع األخذ في االعتبار المعايير والممارسات الدولية التي تتفق مع أحكام الشريعة  اإلسبلمية

 اإلسبلمية.

وتفسيرىا  اإلسبلميةسبة والمراجعة والحوكمة لممؤسسات المالية إعداد و إصدار معايير المحا -2

وذلك لتحقيق التوافق ما بين الممارسات المحاسبية التي تتبعيا تمك المؤسسات في إعداد 

قوائميا المالية، وكذلك تحقيق نوع من التوافق ما بين إجراءات المراجعة التي تتبع في مراجعة 

 تمك المؤسسات.القوائم المالية التي أعدتيا 

إعداد و إصدار مواثيق أخبلقية وتفسيرىا، وذلك لبلرتقاء بالممارسات األخبلقية المتعمقة  -3

 بأنشطة المؤسسات المالية اإلسبلمية.

السعي الستخدام وتطبيق المعايير والبيانات واالرشادات الصادرة عن الييئة من قبل كل من  -4

وغيرىا ممن يباشر نشاطا ماليا  اإلسبلميةالجيات الرقابية ذات العبلقة والمؤسسات المالية 

 إسبلميا ومكاتب المحاسبة والمراجعة.

لتواكب التطور في  اإلسبلميةلية مراجعة وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة لممؤسسات الما -5

 والتطور في فكر وتطبيقات المحاسبة والمراجعة. اإلسبلميةأنشطة المؤسسات المالية 

تقديم البرامج التعميمية والتدريبية، بما في ذلك برامج التطوير المينية المتعمقة بالمحاسبة  -6

والمراجعة واألخبلقيات والحوكمة والمبادئ الشرعية والمجاالت األخرى المرتبطة بيا، وذلك من 
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أجل المساىمة في زيادة المعرفة بالصيرفة والتمويل اإلسبلمي وتشجيع مزيد من التخصص 

 يما.في

 :اإلسالميةمبررات معايير ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية   3.9.2

ة من عدّ  اإلسبلميةصياغة معايير محاسبية خاصة بالمؤسسات المالية  إلىتنبع الحاجة    

 :  (2013)تومي، ( نقبًل عن 2012أسباب أىميا  )باكير، 

يساعد عمى تحديد الصفات المميزة  اإلسبلميةتوفير مؤشر مرجعي مشترك لمصناعة المالية  -1

 ليذه الصناعة.

من حيث األساس الفكري والتطبيقي الذي يميزىا عن  اإلسبلميةن خصوصية العمميات المالية إ -2

ات البلزمة الممارسات التقميدية، إذ تقّدم المعايير الصادرة عن ىيئة المحاسبة والمراجعة األدو 

لتمبية متطمبات المعامبلت المالية اإلسبلمية، كما وتساعد عمى توفير عرض عادل وصادق 

 لممراكز المالية لممؤسسات المالية اإلسبلمية.

تقدم ىذه المعايير موجبات الثقة لمستخدمي القوائم المالية في معامبلت المؤسسات المالية  -3

رير المالية التي تصدرىا تمك المؤسسات مما يعزز اإلسبلمية، وتوفر أسس التجانس في التقا

 عنصر الوضوح والشفافية في تفسير وتحميل قوائميا المالية. 

المراجعة قد أضفت صفتين رئيسيتين  ( أن معايير ىيئة المحاسبة و2010ويرى مشعل )

 وىما : اإلسبلميةلمصيرفة 

الممارسة والمراجعة واإلشراف توحيد مرجعية العمل المصرفي اإلسبلمي وذلك عمى مستوى  -

 الرقابي.
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متوافقة، عممًا بأّن التنميط بمعنى  أو الحد الذي تبدو فيو متقاربة  إلىتنميط الممارسات  -

 أو التقارب والتوافق يمغي التضارب المحتمل في التطبيقات والممارسات ولكن ال يمغي التنوع 

ّنما يجب أن يتضمن المعيار الشرعي لصيغة ما  حمل الممارسات عمى رأي فقيي واحد، وا 

 وضع األسس الشرعية ألكثر من رأي فقيي. 

بيان أثر معايير ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات  إلى( 2011حمدان )وسعت دراسة 

 -  -وىي )المرابحة لآلمر بالشراء اإلسبلميةمويمية في ضبط تطبيقات البيوع الت اإلسبلميةالمالية 

باعتبارىا النشاط األبرز لممصارف االسبلمية، وقد توصمت االستصناع(  –المضاربة  -التورق 

استطاعت أن توجد  اإلسبلميةأن معايير ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية  إلىالدراسة 

من خبلل اعتماد لت ضبط مشروعية البيوع التمويمية و االنط الفقيي في المصارف اإلسبلمية، وح

 . الفقيية المختمفة. اآلراءاعتماد رأي فقيي يوحد بين  أو ء في كل مسألة أحد أقوال الفقيا

( أن اعتماد المعايير الشرعية والمحاسبية الصادرة عن 2014ضحت دراسة عمر )أو وكذلك  

 اإلسبلميةيساىم في دعم عالمية الصيرفة  اإلسبلميةىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية 

قرارىا رسميًا من قبل المؤسسات الحكومية والدولية المختمفة، وكذلك فإن وجود  وانتشارىا عالميًا وا 

ىذه المعايير يفيد المصارف المركزية والجيات الرقابية والمراجعين، وذلك بكيفية التعامل مع 

ضوابط وضبط نشاطيا، والتعرف عمى كيفية مراجعتيا وفق أسس و  اإلسبلميةالمؤسسات المالية 

 محددة.

ل مرة وذلك و ومما تجدر اإلشارة إليو أن ىيئة المحاسبة والمراجعة أعمنت عن معاييرىا أل

معايير المحاسبية، ومعايير المراجعة،  AAOIFIل إصدارات أو ، حيث كانت 1993في سنة 

ومعايير الضبط ، األخبلقيات، ونظرًا الستناد المعايير المحاسبية عمى أسس شرعية متضمنة في 
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      بأن تصدر ىذه األسس منفصمة عن AAOIFI نياية كل معيار، فقد كان التوجو من 

المعايير المحاسبية، ومن ىنا انبثقت فكرة المعايير الشرعية، فمم يكن في التخطيط الييكمي لــ 

AAOIFI  نما طرأت عمى ما يبدو الحًقا كمنتج إضافي، و نظرًا    وجود المعايير الشرعية، وا 

ستغناء عن حول العالم ال يمكنيا اال اإلسبلميةفإن المصارف  اإلسبلميةألىمية المعايير المحاسبية 

     ىذه المعايير حتى في حالة عدم اإللزام بيا من قبل الدولة، وذلك بسبب عدم وجود وسيمة 

          في الدفاتر المحاسبية، واإلفصاح والتبويب لمبيانات اإلسبلميةأخرى إلثبات العمميات 

لمعايير المحاسبية المالية لممصرف اإلسبلمي إال بالعودة ليذه المعايير، واإلعراض عن العمل با

يجعل المصرف اإلسبلمي يثبت تمويبلتو عمى أنيا قروض، ويعرض بياناتو السنوية  اإلسبلمية

(، كما أن ىذه المعايير ىي 2014ويبوبيا بنفس طرق التبويب في المصارف التقميدية )مشعل، 

رشادات لمعمل المالي اإلسبلمي عمى مستوى دولي             الوحيدة التي تضمنت مبادئ وا 

 .(2014)شريقي و شربي، 

 :  AAOIFI أىمية اللتزام بالمعايير الشرعية والمحاسبية الصادرة عن  4.9.2

 محاسبي لكل عقد من العقود المطبقة ، ولكل منتج من المنتجات أو إّن وجود معيار شرعي 

 : (2017)القره،  من األىمية لما يترتب عمى ذلك الفوائد التالية  في غاية

منتج، بصياغة قانونية واضحة يجعل المؤسسة المالية  أو إّن وجود معيار شرعي  ألي عقد،  -1

  دون لبسٍ  اإلسبلميةتطبيق أحكام الشريعة  إلىتسير وفق خطوات واضحة وراسخة لموصول 

 غموض. أو 

إّن التزام المؤسسات المالية بيذه المعايير يترتب عميو كسب ثقة المتعاممين معيا واحتراميم  -2

 ليذه المؤسسات المالية.
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 ن بين المؤسسات المالية اإلسبلمية.او تحقيق المزيد من التع إلىإّن االلتزام بيذه المعايير يؤدي  -3

ام بأحكام الشريعة، مما يترتب عميو معرفتيم وجود ىذه المعايير يفيد المتعاممين من حيث االلتز  -4

 بما ليم وما عمييم من واجبات وأحكام.

            إن االلتزام بيذه المعايير يسيل عممية التصنيف والجودة، مما يتيح المنافسة عمى  -5

 ما ىو األجود . 

       ،حكم واضح إلىالتحكيم لموصول  أو إّن وجود المعايير الشرعية يفيد جيات القضاء  -6

        حيث كان في السابق كثيرًا ما تطرح مسألة كيف يحكم في مسائل الخبلف الفقيي، 

                   القوانين، وىذا ما حدث في بعض الخبلفات  إلىلذلك كانت المحاكم تمجأ 

           والتي عرضت عمى المحاكم البريطانية فحكمت فييا  اإلسبلميةمع المصارف 

 القوانين بيذه الحجة. 

 

 : المعايير الصادرة عن الييئة   5.9.2

( المعايير الصادرة عن ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات 1-2يوضح الجدول رقم ) 

 المحاسبة مجاالت فيمعيار  100وتبمغ المعايير الصادرة عن الييئة حوالي  ،اإلسبلميةالمالية 

العديد من  اعتمدتيا التي الشرعية المعايير إلى باإلضافة والحوكمة العمل وأخبلقيات والمراجعة

، وىي إرشادية أو إلزامية باعتبارىا الدول من مجموعة في المالية والسمطات المركزية المصارف

 عمى النحو التالي : 
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 (1-2الشكل رقم )

 اإلسالميةيوضح المعايير الصادرة عن ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية 

 

 .)المصدر : من إعداد الباحث(

 

 :  لييئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية السالميةالييكل التنظيمي  6.9.2

                  لييئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية التنظيمي الييكل يتكون       

 : التالي من

 .العامة واألمانة التنفيذية، والمجنة األمناء، جمســوم العمومية، الجمعية -1

 .واألخبلقيات الحوكمة ومجمس الشرعي، المجمس المحاسبي، المجمس: وىي الفنية، المجالس -2

المعايير الصادرة عن ىيئة المحاسبة 
 والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية

AAOIFI 

إيضاح 
إرشادي 

 واحد

معايير 
 الحوكمة
 7عددها 

معايير 
 أخالقية
 2عددىا 

معايير 
 المراجعة 

 5عددىا 

معايير 
 محاسبية 

   27 عددىا

 معايير شرعية 
 58عددىا 
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( الييكل التنظيمي لييئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية 2-2يوضح الشكل )و 

 :  اإلسبلمية

 ( 2-2الشكل رقم )

  اإلسالميةالييكل التنظيمي لييئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية  رسم تخطيطي يوضح

AAOI

 

 

 (.2017، ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية االسبلمية)المصدر: 

 

 ال   ة ال   ي ية

 والمرا عة المحا  ة هي ة  ما ة

 المعايير وا    ة  ا  ال  ة 

الوع   ا حدا     ر المعايير ع ويةال

 ال روي ية

 ال ع ي   وال  هي  الم   

 CIAP CSAA الم  مرا   دري 

م    معايير المحا  ة 

 والمرا عة

 المعايير ل  ة

 ال رع الم    

 ل  ة المعايير

 الجمعٌةالعمومٌة

 م    ا م ا 
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 : ممخص الفصل   10.2

استيدف ىذا الفصل التعّرف عمى المفاىيم األساسية والجوانب الفكرية لممصارف  

لتو أدبيات المصارف اإلسبلمية، وذلك من حيث و ابحيث تم مراجعة ما تن بشكل عام، اإلسبلمية

، ومصادر االموال واستخداماتيا، وتحديد عبلقتيا بالمصارف ، ونشأتيا، وأىدافياالتطّرق لمفيوميا

المركزية، ودورىا في التنمية االقتصادية االجتماعية، كما تّم أيضا التعريف بييئة المحاسبة 

وذلك من خبلل استعراض كل من نشأتيا، وأىدافيا  اإلسبلميةسسات المالية والمراجعة لممؤ 

وكذلك مبررات معايير الييئة، أىمية االلتزام بالمعايير الشرعية والمحاسبية الصادرة عن الييئة، و 

 الييكل التنظيمي لمييئة.



 

 

 

 

 الفصل الثالث

 بالشراءالمرابحة والمرابحة لآلمر 
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 الفصل الثالث 

 المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء

 : يقديت 21 3

ل ىذا الفصل التركيز عمى أدبيات المرابحة، وذلك من خبلل التعّرض لمفيوميا و ايتن

ومشروعيتيا  وأقساميا، واركان وشروط بيع المرابحة، خطوات بيع المرابحة والمرابحة لآلمر 

 اإلسبلميةبالشراء، أشكال االستثمار عن طريق صيغة التمويل بالمرابحة، أسباب تركيز المصارف 

دون غيرىا من صيغ التمويل اإلسبلمي، مزايا وعيوب بيع المرابحة، المعالجة  عمى ىذه الصيغة

 المحاسبية لعمميات بيع المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء.

 ( : 2011نوعين )الميرة،  إلىينقسم البيع في الفقو اإلسبلمي من حيث اإلفصاح عن الثمن   

والمشتري( دون النظر  -عميو الطرفان )البائع: وفيو يتم بيع السمعة بثمن يتفق  مةو ابيع المس -1

 ل الذي اشتراىا بو البائع.و الثمن األ إلى

ل الذي اشتراىا البائع بو، ويعتبر السبب و وفيو يتم بيع السمعة بناًء عمى الثمن األبيع األمانة :  -2

في تسمية ىذا النوع من البيوع باألمانة ىو أن البائع مؤتمن في اإلفصاح عن تكمفة شرائو 

 ( : 2013)خوجة،  إلىلمسمعة، وينقسم ىذا النوع من البيوع 

ن أّي زيادة ل ) التكمفة( الذي اشتراىا البائع بو دو و :  وىو بيع السمعة بثمنيا األ بيع التولية-أ 

 نقص )خسارة(. أو )ربح( 

وضع )خصم(  أو ل مع حط و : وفيو يتم بيع السمعة بثمنيا األ بيع الوضيعة )بيع الحطيطة(-ب 

 جزء محدد ومعموم من الثمن.
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 ل مع زيادة ) ربح( معموٍم.و :  وفيو يتم بيع السمعة بثمنيا األ بيع المرابحة-ج 

ويعتبر بيع المرابحة أحد أىم أشكال االستثمار في المصارف اإلسبلمية، حيث أثبتت     

العديد من الدراسات أن صيغة التمويل بالمرابحة تعدُّ أكثر صيغ التمويل اإلسبلمي استخدامًا من 

التمويل عن طريق المرابحة أن  إلى(، وتجدر اإلشارة 2011)الموسوي،اإلسبلميةقبل المصارف 

 ( : 2010قسمين ) العيادي،  إلىينقسم 

  المرابحة البسيطة ) المرابحة القديمة ( : -1

    يضًا )بالمرابحة الفقيية( وتتكون من طرفين ىما البائع والمشتري حيث يمتين فييا أوتسمى 

    البائع التجارة فيقوم بشراء السمعة مع عدم الحاجة لوعٍد مسبق بشرائيا، ثم يعرضيا البائع بعد 

           (، وىذا 2013لمبيع مرابحة بثمن وربٍح يتفق عميو البائع مع المشتري )خوجة،  ذلك

               البسيط لممرابحة كان سائدا في عصور الفقياء قديمًا وىو جائز باتفاقيم الشكل

 (.2007)شبير، 

 المرابحة لآلمر بالشراء ) المرابحة المصرفية( :   -2

                  رابحة المرّكبة ( وتتكون من ثبلثة أطراف البائع ويطمق عمييا أيضًا ) الم  

    والمصرف والمشتري، حيث يعتبر المصرف وفق ىذا النموذج تاجرا وسيطا ما بين المشتري 

               ل،  فالمصرف ال يقوم بشراء السمعة إال بعد إبداء المشتري لرغباتوو والبائع األ

 (.2013)خوجة، 
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 :  مفيوم التمويل بالمرابحة البسيطة 2.3

 : المفيوم المغوي لممرابحة  1.2.3

" تعّرف المرابحة لغًة : تعتبر صيغة مفاعمة من الربح، وىو النماء والزيادة، يقال رابحتو عمى 

 .(408: 2008)حماد، سمعتو مرابحًة، أي أعطيتو ربحًا " 

 المفيوم الصطالحي لممرابحة البسيطة :  2.2.3

          ، أن يعّرف صاحب السمعة المشتري بكم اشتراىا" يعّرف المالكية المرابحة بــ 

             أو عشرة، وتربحني دينارًا، ــــول اشتريتيا بـــــل يقـــفيأخذ منو ربحًا إّما عمى الجممة، مث

مّ  دينارين،                         ار"ـــّل دينــــمًا عمى كــــــني درىـــول تربحل أن يقـــــيل مثــا عمى التفصــــوا 

 (.413: 1977جزي، ابن )

زيادة "   ل معو ل بالثمن األو ويعّرف الحنفية المرابحة عمى أّنيا " نقل ما ممكو بالعقد األ    

                   ح معموٍم عميو"ـــــــادة ربـــــزيــــترى وبــــــا اشــــــ" البيع بم أو ، (456: 2003)اليمام، 

 .(111: 2011)النسفي، 

ويعّرف الحنابمة المرابحة بأّنيا " بيع المشتري الشيء برأس مالو مع ربٍح معيٍن ولو نسبيًا"     

                   "أن يخبر برأس مالو، ثم يبيع بو وبربٍح معموم"  أو ، (109: 2005)القاري، 

 .(135: 1997 )ابن قدامو، 

وتـعـّرف المـرابحة عـنـد الشـافعيـة بـأّنيـا " بيـع يـبين فـيـو رأس المـال وقـدر الـربـح، كـأن يقـول 

  ثـمـن السـمـعـة مـائـة وقـد بـعـتكـيا بـرأس مـاليـا وربـح درىـم في كـل عـشـرة دنانير"

 .(133:1996)الشيرازي،
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يتبين مّما سبق أن ىناك توافق ما بين المذاىب الفقيية  عمى تعريف المرابحة حيث أن   

القاسم المشترك لتعريف المرابحة ىو بيع السمعة برأس ماليا مضافا إليو ربح معموم سواًء كان ىذا 

 نسبة مئوية من رأس المال. أو الربح مبمغًا مقطوعًا 

 : ة البسيطةالمفيوم القتصادي لبيع المرابح 3.2.3

( عممية التمويل بالمرابحة عمى أنيا " البيع بالثمن المشترى 352: 1989يعّرف عطية )

 أو تكمفتيا عمى المشتري مع زيـادة ربح معموم يـكون في الغالب نسبة مئـوية مـن ثمن الشـراء  أو بو 

( بأّنيا " بيـع الشيء بمثل ثمنو الذي تّم بو شراؤه من البائع 74: 2007) التكمفة"، كما يعّرفيا إرشيد

 نسبة معينة". أو مقطوع مثل دينار  أو ل، مع زيادة ربح معموم متفق عميو و األ

 :  مشروعية بيع المرابحة البسيطة 4.2.3

 ( :2010جواز بيع المرابحة وذلك لؤلدلة التالية )منصور،  إلىذىب جميور العمماء       

َلْيَس َعَمْيُكْم : لىا،وقولو تع[275البقرة : ] َوَأَحلَّ المَُّو اْلَبْيعَ : لىاتندرج تحت عموم قولو تع -1

 الزيادة. أو حيث تمثل المرابحة ابتغاء الفضل [198البقرة:  [رَّبُِّكمْ  مِّن ُجَناٌح َأن َتْبَتُغوا َفْضاًل 

كما دّلت عموم األدّلة الواردة في السنة المطيرة عمى جواز البيع بصفة عاّمة وباعتبار أن  -2

المرابحة ىي بيع من جممة البيوع في الفقو اإلسبلمي إذًا دّل ىذا عمى جواز ىذا البيع، فعن 

أّي الكسب أطيب؟ قال عميو الصبلة  قيل يا رسول اهلل  }رافع بن خديج عن أبيو قال:

                      ، وعنو عميو الصبلة والسبلم{والسبلم: كسب الرجل بيده، وكّل بيٍع مبرور
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بمعنى أنو إذا تّم مبادلة شيئين مختمفين كأن يتم  }إذا اختمف الجنسان فبيعوا كيف شئتم }

ترضي الطرفين سواء بنفس ثمن البيع بسمعة فإنو تجوز المعاممة بالطريقة التي  مبادلة نقد

 بأكثر منو.أو بأقّل منو  أول و األ

اإلجماع : جاء في كتب العمماء أن األّمة قد أجمعت عمى جواز بيع المرابحة، وذكرو بأّن  -3

الناس قد تعامموا بمثل ىذا البيع من غير نكير وىذا يدل أّن ىناك اجماٌع عمى جوازىا )خوجة، 

2013 .) 

 :  (1985)البعمي،   ابحة البسيطةشروط بيع المر  5.2.3

ل مجيوال لما في ذلك و ل معمومًا فبل يصح بيع المرابحة إذا كان الثمن األو الثمن األ أن يكون -1

 من غرر وجيالة.

 أن يكون الربح معموما، فبل يصح البيع مرابحة إذا كان الربُح مجيواًل. -2

الربا، والسبب في ذلك أن المرابحة ل مقاببل بجنسو من أموال و أن ال يكون الثمن في العقد األ -3

ل مع زيادة، والزيادة في أموال الربا تعتبر ربًا ال ربح فيو، أّما إذا و مبنية أساسًا عمى الثمن األ

 اختمف الجنس فبل بأس بالمرابحة.

 ل صحيحًا، فإذا كان فاسدًا لم يجز البيع.و أن يكون العقُد األ -4

                   قّيمًا كالعروض لم يجز بيعو مرابحةً  أن يكون رأس المال من المثميات، فإن كان -5

 (.120: 2013) عبداهلل وسعيفان، 

 : ) المرابحة المصرفية (المرابحة لآلمر بالشراء  3.3

المتاجرة فييا  أو التي ال تقتضي تمّمك السمع،  اإلسبلميةنظرًا لطبيعة انشطة المصارف 

بشكل أساسي، لذلك فإّن المرابحة بشكميا القديم " المرابحة البسيطة " لم تكن محبًل لمتطبيق إال في 
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حدوٍد ضيقة جدا، و كنتيجة لما سبق فقد طّور عقد المرابحة ليتبلءم مع طبيعة العمل المصرفي 

الواعد  أو المرابحة لآلمر  أو الحديث، وليذا فقد نتج عن ذلك ظيور عقد المرابحة المصرفية، 

لتيا و افقد تن 4(، ومما تجدر اإلشارة إليو أن ىذه المعاممة ليست مستحدثة2011بالشراء )ميرة، 

 كتب الفقو اإلسبلمي قديمًا. 

 :  مفيوم المرابحة لآلمر بالشراء  1.3.3 

البًا ( المرابحة لآلمر بالشراء بأن " يتقدم عميل المصرف ط432:  1982يعّرف حمود )  

منو السمعة المطموبة بالمواصفات التي يحددىا العميل، وعمي أساس وعد منو بشراء تمك السمعة 

 عّرفيامرابحًة، بنسبٍة يتم االتفاق عمييا بين الطرفين ويدفع الثمن مقسطًا حسب إمكانياتو"، كما 

المصرف طالبًا منو شراء سمعة معينة  إلى( عمى أنيا " أن يتقّدم العميل 514:  1998الييتي )

بالمواصفات التي يحددىا ىو : وعمى أساس الوعد من قبمو بشراء تمك السمعة مرابحًة، بنسبة 

محددة يتفق عمييا، بعد ذلك يقوم المصرف بشراء تمك السمعة وتممكيا، ومن ثّم يقوم بعرضيا عمى 

ائيا بناًء عمى وعده المسبق، كما أن لو الحق العميل الذي أمر بشرائيا، وعمى العميل االلتزام بشر 

( بأّنيا " بيع المؤسسة 234:  2017المعايير الشرعية ) عرفتيافي رفضيا والعدول عنيا"، كما 

تكمفتيا، بعد تحديد تمك الزيادة )ربح  أو عميميا ) اآلمر بالشراء ( سمعة بزيادة عمى ثمنيا  إلى

بحة المصرفية بتأجيل الثمن مع أن ىذا التأجيل ليس من المرابحة ( في الوعد ... وتقترن المرا

      المشتري من شخص آخر أو ( عمى أنيا " طمب الفرد 75:  2007لوازميا"، ويعّرفيا إرشيد ) 

وذلك عمى أساس وعد منو بشراء تمك  )المصرف اإلسبلمي( أن يشتري لو سمعًة بمواصفاٍت محددة،


 

                                                           
4
استحدثهذهالتسمٌةالدكتور"سامًحسٌنحمود"فًرسالةالدكتوراه"تطوٌراالعمالالمصرفٌةبماٌتفقمعاحكامالشرٌعةإّنما

(.2981اإلسالمٌة"آخذابرأيمشرفه"محمدفرجالسنهوري"عندماعرضعلٌههذهالمسألة)حمود،
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أقساط  أوالربح المتفق عميو، ويدفع الثمن عمى دفعات  أولنسبة السمعة البلزمة لو مرابحة، وذلك با

 تبعًا إلمكانياتو وقدراتو المالية".

من خبلل ما سبق يمكن القول بأن بيع المرابحة لآلمر بالشراء يتمخص بطمب يقّدم من قبل  

مؤسسة المالية يأمرىا فيو بشراء  إلى –اعتباريًا  أوسواًء كان ىذا الشخص طبيعيًا   -شخص 

غيِر ممزم( بشراء تمك السمعة منيا بصيغة  أوسمعة معينة وبمواصفاٍت محددة، مع وعٍد )ممزٍم 

 دفعات وذلك حسب قدراتو المالية". أو عمى شكل أقساط أو المرابحة، عمى أن يدفع ثمنيا إّما حااًل 

 :  مشروعية بيع المرابحة لآلمر بالشراء  2.3.3

ل من أجاز ىذا الشكل من أشكال البيوع ىو اإلمام الشافعي حيث ورد في كتابو أو عتبر ي

ذا أرى الرَّ 33: 2001"األم" ما نصو ) السمعة فقال اشتِر ىذه وأربحك فييا كذا  لَ جُ ُل الرَّ جُ ( " وا 

ن شاء تركو  فاشتراىا الرجل فالشراء جائز والذي قال أربحك فييا بالخيار إن شاء أحدث فييا بيعا وا 

متاعا أي متاع شئت وأنا أربحك فيو فكل ىذا سواء  أو وىكذا إن قال اشتر لي متاعا ووصفو لو 

نفسو بالخيار وسواء في ىذا ما وصفت إن كان قال  ل ويكون ىذا فيما أعطى منو يجوز البيع األ

ل ويكونان بالخيار في البيع اآلخر فإن جدداه و دين يجوز البيع األ أو ابتاعو وأشتريو منك بنقد 

ن تبايعا بو عمى أن ألزما أنفسيما األمر األ ل فيو مفسوخ من قبل شيئين : أحدىما أنو و جاز وا 

 ثاني أنو عمى مخاطرة أنك إن اشتريتو عمى كذا أربحك فيو كذا".تبايعاه قبل أن يممكو البائع ، وال

وبيذا فإّن اإلمام الشافعي قد أجاز ىذا البيع بشرط وجود الخيار لمعميل إن شاء أحدث بيعًا 

ن شاء ترك، وكذلك األمر لمبائع فيو مخّير بين أن يتّم البيع  أن يتركو، وبيذا  الشكل يكون  أو وا 

(، وال خبلف بين الفقياء في جواز بيع المرابحة 2006من الطرفين )الزحيمي، الوعد غير ممزم ألي 

 (.2007، شبير، 2005، المصري، 1998وصحتو إذا تّم وفقًا ليذا الشكل )الييتي، 
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ّنما وقع الخبلف بين الفقياء فيما إذا كان العقد ينص عمى اإللزاِم بالوعد، فمسألة الوعد  وا 

أن الوعد غير ممزٍم ألي  إلىالفقياء المعاصرين فذىب فريٌق منيم  الممزم ىي محل خبلٍف ما بين

األخذ بالوعد الممزم لكبل الطرفين، بينما يرى فريق آخر أن  إلىمن الطرفين، وذىب فريق آخر 

اآلمر بالشراء حيث يكون مخّيرا بين إتمام عممية  أوالوعد إّنما يكون ممزمًا لمبائع دون المشتري 

 (.2010)منصور، النكول أوالشراء 

 ًل : األخـذ بـاإللـزام بالوعـد : أو 

يرى العديد من الفقياء المعاصرين جواز األخذ بالوعد الممزم وقد استدلوا في ذلك باألدلة   

 التالية: 

استدلـوا بعموم اآليات واألحاديث التي تدل عمى حل جميع أنواع البيوع إال ما خّص بنص   -1

صريح بالتحريم، كما أن األصل في المعامبلت والعقود اإلباحة إال ما جاء نص صحيح 

الثبوت صريح الداللة يمنعو ويحرمو، وبمـا أنو لم يـرد نص يحّرمو فيبقى عمى أصـل الحـل 

(، وىـذا عمى خـبلف العبادات إذ األصـل في العبـادات المـنـع حتى يـرد 1998يتي،واإلبـاحـة )الي

 .(2017)صرصور، نـص صريـح بالجـواز لـكيـبل يشـّرع الناس في الدين مـالم يـأذن بـو اهلل 

إن المعامبلت بنيت أساسًا عمى مراعاة العمل والمصالح، حيث أن الشرع لم يمنع البيوع إال ما  -2

خشي أن يؤدي  أو ى ظمم، وىو أساس التحريم في الغش واالحتكار والربا ونحوىا، اشتمل عم

ة ونزاع وىو االصل في تحريم الغرر والميسر، فأساس المنع ليس تعّبديًا و و ابغضاء وعد إلى

لحاجة الناس إليو عمى الرغم من كونو  االستصناعإّنما معمل ومفيوم، ولذلك أجاز العمماء عقد 

 (.1998( نقبل عن )الييتي، 1995ي، و ا)القرضبيع المعدوم 
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قول بعض فقياء المالكية  إلىوقد استند أنصار ىذا الرأي أيضًا في جواز األخذ باإللزام بالوعد  -3

(، كقول ابن شبرمة " الوعد كمو الزٌم ويقضي 2010في وجوب الوفاء بالوعد مطمقًا )منصور، 

 (.278: 2002بو عمى الواعد ويجبر" ) ابن حزم، 

       لىاكما احتّج أصحاب ىذا الرأي باآليات واألحاديث التي تحذر من الخمف بالوعد كـقـولو تع -4

  َكُبَر َمْقًتا ِعنَد المَِّو َأن تَُقوُلوا َما اَل تَْفَعُموَن  :{، وقـولـو 3}الصف  آَيُة اْلُمَناِفِق َثبلٌث (

َذا َوَعَد َأْخَمَف ،  َذا اْؤُتِمَن َخاَن (.ِإَذا َحدََّث َكَذَب ، َواِ   َواِ 

ومما يدعم ىذا االتجاه القرار الذي أصدره مجمع الفقو اإلسبلمي الدولي في دورتو الخامسة  -5

، بشأن وضع بعض الضوابط لعقد المرابحة لآلمر بالشراء، 1988المنعقد في الكويت سنة 

 ( :1988حيث نّص القرار عمى ما يمي )مجمع الفقو اإلسبلمي الدولي، 

يع المرابحة لآلمر بالشراء إذا وقع عمى سمعة بعد دخوليا في ممك المأمور، وحصول أن ب-أ 

القبض المطموب شرعًا، ىو بيع جائز، طالما كانت تقع عمى المأمور مسؤولية التمف قبل 

التسميم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسميم، وتوافرت شروط البيع 

 وانتفت موانعو.

المأمور عمى وجو االنفراد(  يكون ممزمًا لمواعد ديانة أو  الوعد )وىو الذي يصدر من اآلمر -ب 

إال لعذر، وىو ممزم قضاء إذا كان معمقًا عمى سبب ودخل الموعود في كمفة نتيجة الوعد. 

ما بالتعويض عن الضرر الواقع فعبًل  ويتحدد أثر اإللزام في ىذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وا 

 بسبب عدم الوفاء بالوعد ببل عذر.

   تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار لممتواعدين، كمييما  -والتي تصدر من الطرفين-المواعدة -ج 

أحدىما، فإذا لم يكن ىناك خيار فإنيا ال تجوز، ألن المواعدة الممزمة في بيع المرابحة تشبو  أو
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كًا لممبيع حتى ال تكون ىناك مخالفة لنيي البيع نفسو، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مال

 النبي صمى اهلل عميو وسمم عن بيع اإلنسان ما ليس عنده.

 :  ثـانـيًا : عـدم األخـذ باإللزام بالوعـد

ويرى جميور من العمماء أن المرابحة  ذات الوعد الممزم محّرمة وال تجوز واستدلوا في ذلك 

 بأدّلة كثيرًة منيا  : 

المصرف فاق بين التي تنيى االنسان عن بيع ما ليس عنده، فإن كان ىناك اتّ  عموم األحاديث -1

والعميل عمى أن العميل ممزم بشراء السمعة التي لم يممكيا المصرف بعد، فينا يقع بيع منيّي 

 (.2013قال : "التبع ما ليس عندك" ) سمحان،  عنو لحديث حكيم بن حزام أن النبي 

  عن بيع اإلنسان السمعة قبل قبضيا ومن ذلك حديث ابن عمرعموم األحاديث التي نيت  -2

ان النبي عميو الصبلة والسبلم قال : " من ابتاع طعامًا فبل يبيعو حتى يستوفيو"، وبالتالي فإذا 

كان ىناك اتفاق يمزم العميل بشراء السمعة التي سوف يقوم المصرف بشرائيا فإّن ىذا يعتبر 

 (. 2013بل أن يقبضيا )سمحان، بيع لمسمعة من قبل المصرف ق

أن ىذه المعاممة تدخل في بيع الكالئ بالكالئ )الدين بالدين( المنيي عنو في الحديث فـعن ابـن  -3

 (.2010"أنـو نـيى عـن بيـع الكـالئ بـالكـالئ" )منصور،  عـن النبي  عمـر 

جميور العمماء تـكون قد  وبالتالي فإذا كان الوعد غير ممزم فإّن المحاذير السابقة التي ذكرىا

انـتفت، بـمعنى أن ال يـكون ىنـاك بـيع لمسمعة قبل قبـضيا، وال بيع االنسان ما ليس عنده، حيث 

يقوم المصرف بالمخاطرة وشراء السمعة لنفسو ثم بعد ذلك يعرضيا عمى العميل فإن شاء اشترى و 

 إن شاء ترك .
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از اإللزام بالوعد لممصرف دون العميل القول بجو  إلى(  1999بينما ذىب آخرون )فياض، 

وذلك لمتوفيق بين الرأيين السابقين، فيقوم المصرف في ىذه الحالة بشراء السمعة، ثم يقوم  بعرضيا 

ن شاء ترك، ويرى أنصار ىذا االتجاه  االخذ بيذا القول يخرج  نّ أعمى العميل، إن شاء اشترى وا 

 (. 2010العممية من دائرة بيعتين في بيعة، ومن بيع اإلنسان ما ليس عنده )نقبًل عن منصور، 

، الحامد، 2012، ريحان، 2013) بن عمارة،  شروط صحة بيع المرابحة لآلمر بالشراء 3.3.3

 :( 2015، قنطقجي، 2002

بعض  إلىالمرابحة البسيطة، باإلضافة يشترط في المرابحة لآلمر بالشراء ما يشترط في 

 الشروط التي تختص بيا المرابحة لآلمر بالشراء، ويمكن إيجازىا فيما يمي : 

أن يتحّمل المصرف تبعة ىبلك السمعة قبل التسميم لآلمر بالشراء، كما ويتحّمل أيضًا تبعة  -1

 الرد بالعيب الخفي.

البضاعة المشتراة إذا ظير مثل ىذا العيب أن يتحمل المصرف أيضًا تبعة العيب الخفي في  -2

 حتى بعد تسّمم السمعة من قبل اآلمر بالشراء إال إذا نّص العقد عمى خبلف ذلك.

 حكمًا قبل إبرام العقد مع العميل اآلمر بالشراء.أو أن يمتمك المصرف السمعة ويقبضيا حقيقًة  -3

وال يتم االقتصار عمى بيان ضرورة تحديد الثمن األصمي لمسمعة، مع تحديد مقدار الربح،  -4

 الثمن اإلجمالي لمعممية.

أاّل ُيوكل المصرف اآلمر بالشراء بشراء السمعة وقبضيا، وذلك حرصًا عمى سبلمة بيع  -5

بعاده عن أن يكون بيعًا صوريًا.  المرابحة وا 

 لممصرف الحق في أخذ الضمانات المناسبة من العميل كالرىن والكفالة وغيرىا. -6
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ل بخصوص السمعة التي أمر و أي تعاقد بين العميل اآلمر بالشراء والبائع األأال يكون ىناك  -7

ل يجب و المصرف بشرائيا، وفي حالة وجود ارتباط تعاقدي سابق ما بين العميل والبائع األ

ال فإن عمى المصرف العدول عن إتمام الصفقة.  عمى المصرف التأّكد من فض التعاقد وا 

مؤجبًل بما ال يدع مجااًل لجيالة وغرر قد يؤديان  أو ) نقدًا(  تحديد طريقة سداد  الثمن حاال -8

 منازعات.  إلى

أن يتحمل المصرف تبعة اختبلف مواصفات السمعة عن المواصفات التي حددىا اآلمر  -9

 (.2012بالشراء إال إذا نّص العقد عمى خبلف ذلك )ريحان،

 : الفرق بين المرابحة البسيطة والمرابحة لآلمر بالشراء  4.3

يمكن تمخيص أىم الفروق ما بين المرابحة البسيطة والمرابحة لآلمر بالشراء من خبلل 
 الجدول التالي : 

 ( 1-3الجدول رقم )

 الفرق بين المرابحة البسيطة والمرابحة لآلمر بالشراء

 المرابحة لآلمر بالشراء المرابحة البسيطة العمــــمية
البائع صفة التجارة، يمتين  من حيث طبيعة مينة البائع

فالبائع يشتري السمع ومن ثم 
 يقوم بعرضيا لمبيع.

ال يمتين البائع صفة التاجر، وال 
نما يشتري السمعة  يممك السمع، وا 

 بناء عمى رغبة عميمو.
ال حاجة لوجود وعد، الن  من حيث الحاجة لوجود وعد

 البائع يمتمك السمعة.
ىناك ضرورة لوجود وعد صادر من 

فيقوم المأمور بالشراء بناًء العميل، 
 عمى أساس ىذا الوعد.

يوجد طرفان في ىذا العقد  من حيث العبلقة التعاقدية
 ىما : البائع والمشتري.

يوجد ثبلثة أطراف في ىذا العقد 
وىم : اآلمر بالشراء، والمأمور 

 ل. و بالشراء، والبائع األ
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عرف ىذا النوع من العقود  من حيث حداثة العقد
قديمًا، وتعارف الناس عميو، 

 وأقّره الفقياء.

يعتبر ىذا العقد حديث نسبيًا إذا ما 
قورن بعقد المرابحة البسيطة، وقد 
اختمف الفقياء المعاصرون عمى 

 بعض جزئياتو.
 .(2013، سمحان، 2013، خوجة،2007المصدر : ) عربيات،  

ما بين المرابحة البسيطة ( أن ىناك أربعة فروقات رئيسية 1-3يبلحظ من الجدول ) 

إذ أن السمعة حيث يمتين البائع  صفة التاجر في بيع المرابحة البسيطة والمرابحة لآلمر بالشراء، 

ّنما  ممموكٌة ليذا التاجر، أّما بيع المرابحة لآلمر بالشراء فالبائع ال يمين التجارة وال يمتمك سمعًا وا 

كذلك فإن بيع المرابحة البسيطة  فقًا لمواصفات العميل، يقوم بشراء السمعة بناًء عمى رغبة عميمو وو 

حيث أن البائع لن يمحقو ضرٌر من نكول العميل عن شراء السمعة إذ السمعة ممموكة ال يحتاج لوعد 

ّنما ىو   ليذا التاجر، أّما بيع المرابحة لآلمر بالشراء قد يتبعو وعد وىذا الوعد ليس لوازم المرابحة وا 

بيع  فيذ الصفقة وعدم نكولو، أّما من حيث العبلقة التعاقدية فإن زم العميل عمى تنع إلى لبلطمئنان

لآلمر بالشراء فيتكون  المرابحة البسيطة يتكون من طرفين ىما البائع والمشتري، أما بيع المرابحة

واآلمر بالشراء، وتمثل  )الوسيط(ل والمؤسسة المالية و أطراف متمثمة في البائع األمن ثبلثة 

 والتي أجمع الفقياء عمى إقرارىا وصّحتيا، المرابحة البسيطة أحد عقود البيع المتعارف عمييا قديماً 

 صيغ البيع الحديثة نسبيًا إذا ما قورنت بالمرابحة البسيطة.فيي إحدى  لآلمر بالشراء أما المرابحة 

 :  (2012، الخاقاني، 2013سمحان، )  المصرفية تطبيق عقد المرابحة مراحل 5.3

غير ممزم(  لممأمور أو وخبلل ىذه المرحمة يقوم العميل بإصدار وعد )ُممزم مرحمة الوعد :  -1

 بالشراء بأن يشتري منو السمعة التي أمره بشرائيا بعد أن يتممكيا.
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ل ويتم و األ: وخبلل ىذه المرحمة يقوم المأمور بالشراء بشراء السمعة من البائع  مرحمة التممك -2

 ل.و إبرام عقد البيع األ

 : وخبلل ىذه المرحمة يتم إبرام عقد البيع الثاني بين المأمور واآلمر بالشراء. مرحمة البيع -3

: ويتم خبلل ىذه المرحمة تسميم السمعة لمعميل اآلمر بالشراء ومتابعة  مرحمة التنفيذ والمتابعة -4

 تحصيل الثمن وفقًا لمعقد المبرم بين الطرفين.

 : اإلسالميةالخطوات العممية لبيع المرابحة في المصارف   6.3

 تمر عممية التمويل بالمرابحة بعدة خطوات يمكن بيانيا عمى النحو التالي : 

يقوم المشتري ) اآلمر بالشراء ( بتقديم طمب يتضمن رغبتو في قيام المصرف بشراء سمعة  -1

ومصدر ىذه السمعة، كما يطمب من البائع معينة، محددًا مواصفات السمعة التي يرغب بشرائيا 

 (.2013تحديد الثمن الخاص بيذه السمعة ) خوجة، 

 أو يقوم المصرف بدراسة جدوى لعممية المرابحة والتأكد من شرعيتيا، وعدم وجود موانع قانونية  -2

شرعية قد تحول دون إتمام عممية المرابحة، ويتم التركيز في دراسة ىذا الطمب عمى الجوانب 

 ( : 2013تالية ) بن عمارة، ال

عن  أومدى سبلمة البيانات والمعمومات المقدمة من المشتري في طمب الشراء سواًء عن نفسو  -

 عن الموّرد. أوالسمعة الراغب في شرائيا 

تحديد التكمفة التقديرية ليذه العممية، وكذلك تحديد نسبة الربح المستيدفة من وراء عممية  -

 المرابحة.

 تحديد الشروط والضمانات التي يجب عمى المشتري تقديميا لمموافقة عمى ىذه العممية.  -

غير  أو كمييما  أو التوقيع عمى الوعد بالشراء، وىذا الوعد إّما أن يكون ممزمًا ألحد الطرفين  -

 (.2013ممزم أليٍّ منيما )سمحان، 



73 
 

حسب االتفاق، ويرسل  أو) نقدا (  يقوم المصرف بشراء السمعة من البائع ودفع قيمتيا إما حاالً  -

استبلم المستندات المخولة بقبض السمعة،  أو المصرف مندوبًا عنو ليقوم باستبلم السمعة، 

 (.2013وبذلك تدخل في ممكيتو )خوجة، 

بعد تممك المصرف لمسمعة يقوم بإبرام العقد الثاني مع اإلمر بالشراء وذلك حسب االتفاق المبرم  -3

(، ويشمل ىذا العقد عمى بنوٍد عّدة أىّميا ما 2013شراء السابق ) سمحان، بينيما في وعد ال

 ( : 2013يمي ) بن عمارة، 

 ل.و تحديد البيانات والمعمومات الواردة عن السمعة المذكورة في طمب الشراء األ -

 تحديد قيمة الربح المتفق عميو و كيفية سداد ثمن السمعة، سواًء كان الثمن حااًل أي عند توقيع -

 مؤجبًل.  أو مقسطًا،  أو العقد، 

 تحديد قيمة كل قسط وذلك في حالة االتفاق عمى سداد ثمن السمعة عمى أقساط. -

 ىيئة شرعية لمفصل بينيما. إلىالنص عمى تحويل أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين  -

لمسمعة  يتم التوقيع عمى عقد المرابحة وتسري الشروط المتفق عمييا بمجرد استبلم اآلمر بالشراء -4

محل التعاقد، وتنشأ في ىذه المرحمة العبلقة الدائنة والمدينة بين المصرف والعميل، الذي يقع 

عميو عبء سداد ثمن السمعة، وخبلل ىذه المرحمة يجب عمى المصرف متابعة العميل، وذلك 

 عن طريق االستعبلم عنو بشكل دوري لموقوف عمى كافة التطورات.

خطوات العممية لبيع المرابحة لآلمر بالشراء والتي تتم في تمخيصًا ل( 1-3ويوضح الشكل )

 ، وفقًا لمتسمسل السابق.المؤسسات المالية االسبلمية
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   (1-3الشكل رقم )

 شكل تخطيطي يوضح الخطوات العممية لبيع المرابحة

 

 

 

 

 

 

 

 : مـن تـصـور البـاحـث. المـصـدر 

 : المصارف عمى عمميات المرابحة لآلمر بالشراء أسباب تركيز  7.3

التركيز عمى صيغة المرابحة دون غيرىا من  إلىيوجد العديد من األسباب التي دفعت بالمصارف 

 (: 1996ود، و ا، د2007الصيغ األخرى أىّميا ما يمي ) إرشيد، 

بعممية التمويل  قّمة المخاطر المرتبطة بعمميات المرابحة لآلمر بالشراء، حيث يقوم المصرف -1

 اإلسبلمية االستثمـار بصيغ بالمقارنة وذلك األقساط وذلك بعد أخذ الضمانات البلزمة لسداد

 .التمويل طالب مع سابقة تعامل ىناك يكن لم إذا خاصة األخرى،

 مسؤوليات وتحمل ومتابعة ودراسة كبيراً  مجيوداً  المرابحة لآلمر بالشراء  عمميات تتطّمب ال -2

  .كبيرة

     مقد  من العمي  
 اآلمر  ال را 

يقو  الم رف 
  درا ة ال    

 وقيع عقد الوعد 
  ال را 

 م ك الم رف 
ل   عة الم  ق 

 ع ي ا

 وقيع عقد 
المرا حة مع العمي  

 اآلمر  ال را 

 ح ي  الم رف  ثمن 
 ال  عة من العمي  

 م  مر    ا  ورغ ا   ديدة
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 في التقميدية المصارف في العاممون وعيدهمارسو  ما إلى الشكل حيث من المعاممة ىذه تقترب -3

 .االئتمان إدارة عمميات

سرعة  عميو يترتب مما بقصر مدتيا وسيولة  تنفيذىا المرابحة لآلمر بالشراء عمميات تتميز -4

 .سريع ربح وتحقيقرأس المال 

 أسرار عمى حفاظاً  التمويل من النوع ىذااإلسبلمية المصارف مع المتعاممين الكثير منيفضل  -5

 في صيغ تمويمية أخرى كالمشاركة مثبل. يتوفر ال وذلك عمميم

الجوانب القتصادية والجتماعية واإليجابية المرتبطة بتطبيق بعقد المرابحة   8.3
 :  لآلمر بالشراء

 الجوانب اإلقتصادية :   1.8.3

بسعة نطاقيا حيث يمكن استغبلل ىذه الصيغة في تمويل تمتاز صيغة التمويل بالمرابحة  -1

 (.2011اإلحتياجات اإلستيبلكية التي ال تغطييا صيغ التمويل اإلخرى )السعدني، 

تمتاز بانخفاض مخاطرىا وارتفاع درجة األمان فييا وذلك مقارنًة مع صيغ التمويل األخرى  -2

 (. 2011عالية المخاطر )السعدني، 

ت والكفاءة المينية البلزمة لدراسة مجاالت العمل المختمفة وعدم الرغبة في إن عدم توافر الخبرا -3

تحمل مسؤولية اتخاذ القرارات، كل ذلك ساىم بشكل كبير في الدفع نحو توظيف كم متزايد من 

 (.2007األموال في عمميات المرابحة )إرشيد، 

األجل الذي تمارسو  قدمت ىذه الصيغة البديل الشرعي لعمميات التمويل التقميدي  قصير -4

من الوقوف أمام المصارف التقميدية و أعانتيا اإلسبلميةالمصارف التقميدية مّما المصارف 

 (.2013عمى تحقيق األرباح )بن عمارة، 
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تعد المرابحة أكثر صيغ التمويل سيولة من حيث إجراءاتيا التنفيذية، وسيولة حساب التدفقات  -5

يمنح لممصرف القدرة عمى تخطيط وضع السيولة مما يزيد من النقدية المتولدة عنيا األمر الذي 

 (.2005عامل األن لممصرف )شاىين، 

تساىم المرابحة في تنشيط التجارة الداخمية والخارجية عمى أساس شرعي، وبخاصة فيما يتعمق  -6

ي بمواد البناءمما يدعم الحركـة العمرانيـة ويساعد في حمحمة الكثير من مشاكل السكن التي تعان

 (.2010)عصام، اإلسبلميةمنيا معظم الدول 

 الجوانب اإلجتماعية وأخالقيات العمل المرتبطة بتطبيق عقد المرابحة :    2.8.3

يعتبر بيع المرابحة من بيوع األمانة وبالتالي فيو يتميز بجوانب إجتماعية واخبلقية في أساس 

 (  :2007التعامل في المجتمع أىميا مايمي )إرشيد، 

ل و التحايل، حيث أن مدار تحديد الربح مبني أساسا عمى السعر األ أو األمانة وعدم الخيانة  -1

 لمسمعة وكل ما يمحق بو.

إن جدية كل من البائع والمشتري، ترسخ في المجتمع سموك الوفاء بالعيد واإللتزام بالوعد ُخمقًا  -2

 وليس بالضرورة قضاًء.

ما يكره فييا إذا عمم ذلك قبل التسميم، وىو ما  أو ضرورة إفصاح البائع عن العيب في السمعة  -3

 قد يصنف ضمن أمانة التعامل.

مقابل األجل  شبية  أو ضرورة اإللتزام بالنواحي الشرعية ألنو قد يدخل في تحديد الربح  -4

قد ينقل المعاممة من دائرة استخدام معدالت الفائدة المطبقة في المصارف التقميدية، وىو ما 

 معاممة تعترييا بعض الشبو. إلىالحل 

ىناك من المتعاممين من ال يحسن اإلختيار فيقوم بالمجوء لممصرف ليكمفو بشراء سمعة معينة  -5

 (.2013وذلك وفق مواصفات محددة في الطمب ) بن عمارة، 
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 :  ما بين صيغة المرابحة والقروض التقميدية والختالفجو التشابو أو   9.3 

أثارت صيغة التمويل بالمرابحة الكثيـر من الجـدل حـول مـدى صّحتـيا وشرعيتـيا وذلك 

ن كانت تتشابو مع  أساليب التمويل الممنوحة من قبل المصارف التقميديةمن بسبب قربيا الشديد  وا 

كان من  عنو في جوانب أساسية، لذلك تمفالتمويل بالقروض في جانب واحد، إال أنيا تخ

 الضروري التفريق بينيما حتى تتضح الصورة وليكون األمر جميًا والبينة ظاىرة،  ويوضح الجدول

            جو التشابو واإلختبلف ما بين صيغة التمويل بالمرابحة وأساليب أو ( 2-3) رقم 

 : التمويل التقميدية

 (2-3الجدول رقم )

 جو التشابو واإلختالف بين التمويل بالمرابحة وأساليب التمويل التقميدية أو 

 
 عنصر المقارنة

 
 التمويل بالمرابحة  

  
 التمويل بالقروض

من حيث العالقة مع   
 المصرف

 عبلقة المدين بالدائن. عبلقة المدين بالدائن.

ال ييتم المصرف التقميدي بغرض  من حيث غرض العممية
 القرض.

يعتبر أىم عنصر يوليو  
 المصرف االسبلمي عنايتو.

 
 أصل العالقة

يتطمب وجود سمعة يتم نقل 
منفعة  إلىممكيتيا،وىذا ما يؤدي 

اقتصادية حقيقية تبرر ربح 
 المصرف.

يتم إقراض النقود بغض النظر 
عن مجاالت استخداميا، وقد ال 
يكون لو انعكاس مباشر عمى 

 ل السمع والخدمات.و اتد
 

 حيث الربحمن 
ض بعد أو ربح محدد ُيتفق عميو بالتف

 معرفة طالب التمويل بتفاصيل تكمفة
شراء البضاعة، ويراعى في تحديد 

 الربح ظروف السوق والسمعة.

فائدة ثابتة مرتبطة بقيمة القرض 
ومدتو، و التوجد عبلقة لو 
بتكمفة المتعامل عند حصولو 

 عمى اإليراد.
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 من حيث التأخر السداد

ُيفرِّق المصرف بين المدين الُموسر 
والمدين الُمعسر، فالمدين المعسر 
ُينظر لفترة يستطيع السداد فييا، أما 
المدين الُمعسر تتخذ ضده كافة 
اإلجراءات لتحصيل ذمم المرابحة 

 منو.

عندما يتوقف العميل عن السداد 
فإن الفائدة تزيد بزيادة المدة، 
ويأخذ المصرف كامل حقوقو 

الوسائل بصرف النظر عن بكل 
 سبب ىذا التأخير.

 
 الضمانات

أىم عنصر ييتم بو المصرف  -
التقميدي، حيث ترتبط قيمة القروض 

 بالضمانات المقدمة.

يتم الحصول عمى الضمانات 
من واقع القدرات المتاحة لطالب 
التمويل ووفقًا لطبيعة العممية 

 والسمعة.
 (. 2013المصدر ) غربي،

 :  المحيطة بصيغة التمويل بالمرابحة المخاطر  10.3

تعتبر صيغة التمويل بالمرابحة أقّل أشكال االستثمار والتمويل ُعرضة لممخاطر، إال أن ىذا 

مخاطر  إلىاليعني خمّوىا من المخاطر بشكل مطمق، إذ أن كثيـرًا ما يتعرَّض التمويـل بالمرابحـة 

 في التالي :  أىّميا وصعوبات ، يمكن إيجاز

    قد يحدث في بعض األحيان أن يفاجأ :   مخاطر اختالف المواصفات والعيب الخفي -1

      جزئي عن المواصفات أواآلمر بالشراء بأّن السمعة تختمف بشكل كّمي  أو المصرف 

    قد يتم اكتشاف أّن بالسمعة عيبًا خفّيا، وحيث أنو من أو المحددة من قبل اآلمر بالشراء 

     شروط صحة بيع المرابحة أن يتحمل المصرف مخاطر اختبلف المواصفات ومخاطر

          ل أمام و العيب خفي بالسمعة، وبالتالي فإّن المصرف سيجد نفسو ىو المسؤول األ

         اآلمر بالشراء مما قد يترتب عميو تحّمل المصرف لتكاليف ومجيودات إضافية 

 (.2012)ريحان، 
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: والمتمثمة في نكول العميل عن شراء  السمعة خاصة إذا كان الوعد غير  الخالقيةالمخاطر  -2

     ممزم وكانت السمعة التي تمّمكيا المصرف سمعًة مستعممة وبالتالي قد يصعب بيعيا لعميل آخر

 .(KhandelwalK Akkizidis & ،2015، 2015)خولة، 

: وتتمثل في  تأّخر العميل عن سداد األقساط المستحقة عميو األمر الذي   مخاطر ائتمانية -3

مماطل، مما  أو يمنع المصرف من إعادة استثمار ىذه األموال، سواء بسبب أن العميل معسر 

 KhandelwalK، 2015إىدار حقوق المصرف و المودعين والمساىمين )سكيك، إلىيؤدي 

Akkizidis & ،2015 اليجوز لممصرف اإلسبلمي زيادة قيمة الدين وذلك في حالة (، كما أنو

ى المعاصرة عمى عدم جواز النص عمى الشرط أو تأخر العميل عن السداد حيث أجمعت الفت

)مجمع الفقو في حالة اإلعسار الحقيقي  أو الجزائي سواًء في حالة مماطمة العميل الموسر 

أجازت أخذ غرامة تأخير عمى المدين  المعايير الشرعية، إال أن (1990االسبلمي الدولي، 

الموسر المماطل عمى أن يتم صرف ىذه الغرامة في وجوه الخير وأن التدخل من ضمن أموال 

 (.2013)سمحان،  المصرف بأي شكل من األشكال

جزئيًا بعد تمّمك المصرف ليا  أو : إن ىبلك السمعة كميا  مخاطر ىالك السمعة قبل التسميم -4

 أو وقبل تسميميا لآلمر بالشراء، يمثل خسارة ينبغي عمى المصرف التعامل معيا إّما بتحمميا 

 أو المصدرين  أو مطالبة األطراف األخرى المسؤولة عن ىبلك السمعة كشركات التامين 

 .(2012شركات النقل وغيرىا )ريحان، 

مما الشك فيو أن عدم االلتزام بتنفيذ عممية المرابحة لشرعية : مخاطر عدم األلتزام بالضوابط ا -5

وقد تتحول  الربا شبية في المصرف مراحميا يدخل من مرحمة اي في الشرعية وفقًا لمضوابط

نتزاع الصورية، مرابحة إلىالمرابحة الشرعية   االمر الذي قد يسبب ضررًا بسمعة المصرف وا 

 .(2012)الطاىر،  المصرف عمميات صّحة وسبلمة في العمبلء ثقة
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 : ثمن سمعة المرابحة والتكاليف المرتبطة بيا  11.3

ل بالثمن الذي قامت بو السمعة مع أو تعّرف المرابحة عمى أنيا بيع سمعٍة ممموكة بعقد  

فإنو يقوم بعرضيا عمى زيادة ربح معموم متفٍق عميو، وعمى ىذا فإّن المصرف بعد تممكو لمسمعة 

)سمحان   لتي قد تأخذ أحد األشكال التاليةاآلمر بالشراء لتنفيذ عممية البيع وتحديد آلية الدفع، وا

 ( : 2011ومبارك، 

 ع. ــد البيــــقـــعام ــد إتمــــنـــبًل عـــامــــــن كــــــمـــع الثـــــــم دفــــو أن يتـــــود بــــقصــــ: والم الــــع الحـــــبيــــال -1

 د.ـــعاقــــخ التـــق لتاريـــخ الحـــــد في تاريـــــة العق،،: وصورتو أن يتم دفع كامل قيمالبيع المؤّجل  -2

 ية وفيو اغير متس أو ية أو : وىو أن يتم دفع الثمن عمى دفعات قد تكون متسالثمن المقّسط  -3

     بين البائع والمشتري عند إبرام العقد،فات محددة مسبقًا وذلك حسب اإلتفاق المبرم أو 

 وتعتبر ىذه الصورة ىي أكثر صور المرابحة إنتشارًا بين المصارف والمؤسسات المالية.

          ل مضافًا إليو ربح معموم، و ولّما كانت المرابحة قائمة في أساسيا عمى الثمن األ

         المرابحة، سمعة التكاليف المنفقة عمىلزامًا تحديد مايدخل في ىذا الثمن من عناصر  كان

           أنو " يجب أن تصرح المؤسسة إلى( " 213: 2017وقد أشارت المعايير الشرعية )

 روفات التي ستدخميا في التكمفة"،)المصرف( عند التعاقد عمى البيع بتفاصيل المص

 ( : 2013نوعين وىما )خوجة، إلىتالي فإنو يمكن تقسيم التكاليف المتعمقة بالمرابحة لوبا 

 :  التكاليف المعتبرة ضمن مصروفات سمعة المرابحة 1.11.3

 اتّفق جميور الفقياء عمى تحميل بضاعة المرابحة بالعناصر التالية :       
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: وىي تتضمن جميع المصاريف المنضبطة والتي جرى  التكاليف األساسية المباشرة لمسمعة -1

بيا العرف التجاري، وكل ما يزيد في قيمة السمعة ويتصل بيا مباشرة مثل مصاريف النقل 

 والشحن والتخزين وغيرىا.

: وىي تتضمن تكاليف الحصول عمى سمعة  التكاليف اإلدارية الفرعية المتعمقة بالسمعة -2

ستخدام ، مثل الضرائب وأقساط التأمين ورسوم تسجيل األصول تكمفة تجييزىا لئل أو معينة، 

 وغيرىا.

: وىي تمك التكاليف اإلضافية التي تزيد من قيمة البضاعة، التكاليف الصناعية المباشرة  -3

تمام تصنيعيا  أو ومثال ذلك شراء مادة خام  جراء العمميات التحويمية عمييا وا  نصف مصنعة وا 

 ة والنسيج والتطريز وغيرىا.وبيعيا مرابحًة، مثل الصباغ

 التكاليف غير المعتبرة ضمن مصروفات سمعة المرابحة :  2.11.3

يوجد بعض المصروفات التي اتفق العديد من الفقياء عمى ضرورة استبعادىا من عناصر 

 تكمفة المرابحة ومنيا : 

ذاتيا بسمعة وىي التكاليف الغير مرتبطةفي حد المصروفات اإلدارية والعمومية لمبائع :  -1

 المرابحة، مثل مصاريف الكيرباء والمياه واإليجارات وغيرىا.

وىي تمك المصروفات الغير مرتبطة في اساسيا بالنشاط والتي  المصروفات الشخصية : -2

 يسحبيا البائع ألجل انفاقيا في شؤونو الخاّصة.

صاحب السمعة لنفسو وىي تمك التكاليف المتعمقة بالعمال التي يقوم بيا التكاليف الضمنية :  -3

فييا، مثل مصروف مرتبات الموظفين والعاممين وغيرىم، فبل يصح إدراج ىذه المصروفات 

ّنما يمكن تغطيتيا عن طريق أخذىا في اإلعتبار عند  ضمن مصروفات سمعة المرابحة، وا 

 تحديد ىامش الربح.
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 :  5بيا القياس المالي لعمميات المرابحة والمعالجات المحاسبية المرتبطة 12.3

تعتبر عممية تقييم بضاعة المرابحة في المصارف من األمور الياّمة وذلك حتى يتم تحديد 

 عمى المستحقة األرباح ىامش إلىقيمتيا و المدة الزمنية البلزمة لمسداد، وذلك لغرض الوصول 

أن تقيـيـم  إلى( 2015) اإلسبلميةالعميل، وقد أشارت ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية 

 بـضـاعة المرابـحة يتـم وفـق األسس التـالية : 

 :  قياس قيمة البضاعة عند اقتناء المصرف ليا  1.12.3

 أن البضائع التي يقتنييا المصرف بغرض بيعيا عن إلىنصت معايير ىيئة المحاسبة والمراجعة 

 المرابحة لآلمر بالشراء تقاس عند اقتنائيا عمى أساس التكمفة التاريخية. أو طريق صيغة المرابحة  

 : قياس قيمة بضاعة المرابحة بعد اقتناء المصرف ليا  2.12.3

عادًة ما يتم تقييم بضاعة المرابحة بعد اقتناء المصرف ليا في نياية السنة المالية وتختمف 

الوعد غير الممزم، وعميو يتم  أو ياسة الوعد الممزم عممية التقويم ىذه عما إذا كان المصرف يتبع س

 القياس وفقًا لآلتي : 

 في حالة اتباع المصرف لسياسة الوعد الممزم في بيع المرابحة :  -

 ليا المصرف اقتناء بعد المتاحة لمبيع عند اتباع المصرف ليذه السياسة فإن بضاعة المرابحة

 في قيمة ىذه البضاعة نقص عنيا ينتج التي الحاالت وفي التكمفة التاريخية، أساس تقاس عمى


 

                                                           
5
(الصادرعنهٌئةالمحاسبةوالمراجعةللمؤسسات1بالمعٌارالمحاسبًرقم)فًهذاالجانبسوفٌتماالعتمادعلىالفقراتالواردة

.1025المالٌةاإلسالمٌة،
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بعين  يؤخذ النقص فإن ذلك، غير أخرى ظروف نتيجة كان أم تدمير أو  تمف نتيجة ذلك كان سواءً 

 . المالية الفترة نياية المرابحة في بضاعة تقييم عند اإلعتبار

 في حالة اتباع المصرف لسياسة الوعد غير الممزم في بيع المرابحة :  -

 اإلسبلمي لممصرف في حالة اتباع المصرف لسياسة الوعد غير الممزم في بيع المرابحة وتبين

 قيمة قياس فيجب مرابحًة، لمبيع المتاحة البضاعة تكمفة استرداد إمكانية عدم عمى احتمال يدل ما

اقتناء  استخدمت التكمفة التي تخفيض مما يعني عمييا، الحصول المتوقع بالنقدية المرابحة بضاعة

في قيمة البضاعة، بحيث يعكس الفرق بين تكمفة االقتناء  بمخصص ىبوط البضاعة وذلك 

 وصافي القيمة النقدية المتوقع الحصول عمييا.

 :  معالجة الخصم المتوقع الحصول عميو بعد اقتناء بضاعة المرابحة 3.12.3

البضاعة المتاحة في الحاالت التي يحتمل أن يحصل فييا المصرف عمى خصم عمى 

لمبيع مرابحًة، وحصول المصرف عمى خصم فعبل فيما بعد، فإّن ذلك الخصم ال يعتبر إيرادأ 

نما يتم تخفيض تكمفة البضاعة المباعة بمبمغ الخصم، ويراعى أثُر ذلك عمى أرباح  لممصرف، وا 

 الفترة الحالية واألرباح المؤجمة.

 :  ّصة بياقياس ذمم المرابحة والمعالجات الخا 4.12.3

طويمة األجل عند حدوثيا بقيمتيا اإلسمية )ثمن الشراء  أو تقاس ذمم المرابحة قصيرة 

     ل مضافًا إليو المصروفات المعتبرة مضافًا إلييا ىامش الربح الخاص بالعممية(، أّما في و األ

                        نيايةالفترة المالية فتقاس ذمم المرابحة عمى أساس القيمة النقدية المتوقع 

أي إجمالي المبالغ المستحقة عمى العمبلء مخصومًا منيا مخصص الديوم المشكوك في  تحقيقيا،

 تحصيميا.
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 : المعالجات المتعمقة بإثبات أرباح المرابحة  5.12.3

نوعين رئيسيين وذلك حسب الفترة الزمنية وذلك  إلىتنقسم عممية إثبات أرباح المرابحة 

 عمى النحو التالي : 

أجل ال  إلى أو يتم إثبات األرباح بشكل كامل عند التعاقد سواًء أكانت المرابحة تمت نقدًا  -1

 الحالية. المالية الفترة زأو يتج

 عمىأو  واحدة دفعة عند ةالمالي الفترة نياية بعد تستحق يتم إثبات أرباح المرابحة المؤجمة التي  -2

 فترات زمنية متعددة باستخدام إحدى الطرقتين التاليتين :  عمى موزعة أقساط

استحقاق الربح   لفترة المستقبمية المالية الفترات عمى المؤجمة المرابحة أرباح إثبات فييا يتم -

االستثمار )أرباح  بالمرابحة  خاص وسيط حساب في المرابحة المؤجمة  أرباح بإثبات وذلك

 الوسيط الحساب من بتخفيضيا موعد استحقاقيا وذلك في فترة كل أرباح ويتم إثبات المؤجمة(

 (2011بالمرابحة )سمحان ومبارك،  الخاص

يتم إثبات االرباح عند تسمم القسط )كٌل في حينو(، وىذه الطريقة رغم إدراجيا ضمن المعالجات  -

لى عمى و والمراجعة إال أن الييئة تفضل الطريقة األالمتعمقة باألرباح من قبل ىيئة المحاسبة 

 الثانية، إال إذا ألزمت الجيات اإلشراقية باتباع الطريقة الثانية. 

 وتظير األرباح المؤجمة مخصومة من ذمم المرابحة في قائمة المركز المالي. -

 :  السداد المبكر مع تخفيض جزء من الربح 6.12.3

 تخفيض جزء من األرباح عند السداد :  -1

 لممصرف فيجوز التعاقد عند الوقت المحدد قبل أكثر أو  قسط سداد في العميل عجل إذا

فإذا تّم  القسط، سداد عند المصرف والعميل بين باالتفاق ذلك تحديد ويتم الربح، من حط جزء
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 المحققة األرباح حساب وتخفيض الخصم، بقيمة المرابحة ذمم حساب يخفض تخفيض الربح 

 المتعمقة باألقساط.

 : تخفيض جزء من الربح بعد السداد -2

 خصم أي بمنح المصرف يقم ولم الموعد المحدد قبل أكثر أو  قسط بسداد إذا قام العميل

ّنما طالب العميل بالمبمغ كامبًل، السداد، عند لمعميل لممبمغ كامبًل قام  ثّم بعد دفع العميل وا 

جزء من الربح فتعتبر ىذه الحالة أيضًا تخفيضًا لمربح وتعالج محاسبيًا بنفس اآللية  المصرف برد

السداد المبكر إال أن المعايير الشرعية من جواز تخفيض جزء من الربح عند  السابقة، وعمى الرغم

 في العقد يقضي بذلك. اشترطت أال يكون ىناك اتفاق مسبق منصوص عميو

 :  داد التزاماتوتعّثر العميل عن س 7.12.3

 بين نوعين من العمبلء اإلسبلميةتفّرق معايير ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية 

 المتعثرين في السداد وىما :  

: إذا ثبت أن سبب تعّثر المدين في سداد التزاماتو تجاه المصرف ىو المدين المماطل المعسر -

أي شرط جزائي عمبًل باآلية الكريمة قال  أو اإلعسار فبل يجوز مطالبتو بأي مبمغ إضافي 

نْ  لىاتع  .[230البقرة :  ] َمْيَسَرةٍ  إلى َفَنِظَرةٌ  ُعْسَرةٍ  ُذو َكانَ  َواِ 

: عمى الرغم من اتفاق الفقياء المعاصرون وجميع ىيئات الفتوى عمى المدين الموسر المماطل  -

عدم جواز الشرط الجزائي الذي يتفق بموجبو المصرف والعميل عمى أن يدفع العميل مبمغا 

لصالح المصرف وذلك عن كل يوم يتأّخر فيو المدين عن السداد، إال أن اشتراط غرامة تأخير 

سداد عمى أن تصرف في وجوه الخير العاّمة وأاّل تدخل عمى العميل الموسر المماطل في ال

البتعاده عن شبية وذلك  المعايير الشرعيةضمن أموال المصرف، فيذه الصورة قد أجازتيا 
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الربا، واليدف من ىذه الغرامة ىو الضغط عمى المدين الموسر المماطل والحيمولة دون تساىمو 

 (.2012م لمبنوك والمؤسسات المالية االسبلمية،في دفع التزاماتو تجاه المصرف )المجمس العا

 : نكول العميل عن الوفاء بالوعد مع وجود ىامش جدية 8.12.3

أحيانًا قد يتراجع العميل اآلمر بالشراء عن إتمام الصفقة مع المصرف ويكون المصرف قد 

اشترى السمعة بناًء عمى رغبة ومواصفات عميمو مما قد يكّبد المصرف خسائر نتيجة ذلك، وليذا 

فقد تشترط المصارف ىامشًا لؤلمان ُيمسى ىامش الجدية حيث عرفتو ىيئة المحاسبة والمراجعة 

( " المبمغ الذي يدفعو اآلمر بالشراء بناًء عمى طمب 265:  2015)اإلسبلميةسات المالية لممؤس

المأمور لئلستيثاق من أن اآلمر جاد في طمبو لمسمعة، عمى أنو ان عدل اآلمر بالشراء عن شراء 

امش السمعة في حالة االلزام ُجبر الضرر الفعمي الذي لحق بالمأمور من ىذا المبمغ، فإذا لم يِف ى

الجدية بالضرر الذي أصاب المأمور فمو أن يعود عمى اآلمر بما تبّقى من خسارة"،  وتّفق معايير 

نكون العميل في حالة أو ىيئة المحاسبة والمراجعة ما بين نكون العميل عندما يكون الوعُد ممزمًا، 

 الوعد غير الممزم عمى النحو التالي : 

         وىذه الحالة تستدعي االحتمالين التاليين زم :نكول العميل في حالة الوعد المم  -1

 ( : 2011)سمحان ومبارك، 

إعادة تقييميا بأقل من تكمفتيا مع وجود ىامش جدية،  أو في حالة بيع المصرف لمبضاعة  -

 العميل. إلىفإن لممصرف حق العودة عمى ىامش الجدية وأخذ مقدار الضرر ويرد الباقي 

في حالة عدم كفاية ىامش الجدية لقيمة الضرر فإن المصرف يطالب العميل بالتعويض عن    -

 أويتم خصم القيمة من الحساب الجاري لمعميل مباشرًة، أما إذا تم تقييم البضاعة  أو الضرر 
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ية لمتكمفة فإن المصرف يقوم برد قيمة ىامش الجدية لمعميل وبيع البضاعة و اتّم بيعيا بقيمة مس

 بإحدى صيغ التمويل االخرى. أو طريق المرابحة البسيطة  عن

فإّن المصرف يتحّمل كامل المسؤولية عـــن نكول العميل، ويقوم  الممزم غير الوعد حالة في أّما -2
 المصرف برد كامل قيمة ىامش الجدية إن ُوجد.

إذ أن ىذه ىذا ويرى الباحث أنو ال حاجة لوجود ىامش جدية في حالة الوعد غير الممزم 

القيمة سوف ترّجع كاممة في حالة نكول العميل اآلمر بالشراء عن إتمام الصفقة، وسوف يتحمل 

المصرف وحده فقط أّية خسائر ناجمة عن ىذه العممية، مما يؤّكد عمى عدم جدوى وجود ىامش 

 جدية في حالة الوعد غير الممزم.

 :  م    ـا  اإلف اح المال  9.12.3

الوعد غير الممزم فإن  أو نظرًا ألىمية ما إذا كان المصرف يتبع سياسة الوعد الممزم 

معايير ىيئة المحاسبة والمراجعة قد نصت عمى ضرورة أن يفصح المصرففي اإليضاحات الخاصة 

أىّميتيا لدى مستخدمي القوائم  إلىبالقوائم المالية حول سياسة الوعد التي يتنيجيا، وذلك بالنظر 

 (.2013مالية )عوض، ال

 دور استعراض بمكان األىمية من فإنّ  الميدانية الدراسة استعراض في الخوض وقبل

 .ليبيا في اإلسبلمي المصرفي العمل تنظيم في المركزي ليبيا مصرف

 :  دور مصرف ليبيا المركزي في تنظيم العميل المصرفي في ليبيا  13.3

وما تمعبو من دور إيجابي في تحقيق التنمية االقتصادية  اإلسبلميةنظرًا ألىمية المصارف  

واالجتماعية من خبلل مجموعة الخدمات المصرفية التي تقدميا ىذه المؤسسات، ما دفع الكثير من 

لة العمل المصرفي و اسن تشريعات وقوانين تسمح بمز  إلىالمصارف المركزية حول العالم 
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لة العمل المصرفي االسبلمي و ايا المركزي اإلذن بمز اإلسبلمي، وكنتيجة لذلك فقد منح مصرف ليب

م، ليفتح 2009\ 08\ 29م( الصــادر بتــاريخ 09/2009ل مرة وذلك وفقًا لممنشور رقــــم  )و أل

مصرف ليبيا المركزي الباب أمام المصارف لخوض تجربة المصرفية اإلسبلمية، إّما عن طريق 

من خبلل فتح فروع ونوافذ إسبلمية تابعة ليذه المصارف  المصارف التقميدية العاممة في ليبيا وذلك

 عن طريق إنشاء مصارف إسبلمية مستقمة. أوالتقميدية، 

وعميو فقد باشر مصرف الجميورية وىو أكبر المصارف التجارية العاممة في ليبيا والذي  

مر بالشراء وذلك يعتبر رائدًا في العمل المصرفي اإلسبلمي في ليبيا بالتعامل بصيغة المرابحة لؤل

بالفروع التابعة لو، كما أن العديد من المصارف األخرى  اإلسبلميةمن خبلل فتح نوافذ لمصيرفة 

فقدمت صيغة المرابحة لؤلمر بالشراء ومنيا  اإلسبلميةالعاممة في ليبيا قد التحقت بركب الصيرفة 

 الصحاري وغيرىا.المصرف التجاري الوطني ومصرف الوحدة ومصرف مصرف الجميورية 

وخبلل ىذه المرحمة تبنى مصرف ليبيا المركزي سمسمة من التعميمات حول كيفية محاسبة  

ومراجعة المنتجات المصرفية الجديدة، حيث ألزم مصرف ليبيا المركزي المصارف التجارية العاممة 

طّبق أفضل أن ت اإلسبلميةفي ليبيا والتي تقّدم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة 

الممارسات والمعايير الدولية المتعمقة بالخدمات المصرفية اإلسبلمية، وفي مقدمتيا معايير ىيئة 

( الصادر عن 9/2010وذلك وفقًا لممنشور رقم ) اإلسبلميةالمحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية 

ايير ىيئة المحاسبة مصرف ليبيا المركزي، وعميو فإنو خبلل ىذه المرحمة  تم االعتماد عمى  مع

باعتبارىا معاييرًا ممزمًة لجميع المصارف التجارية العاممة  اإلسبلميةوالمراجعة لممؤسسات المالية 

 في ليبيا والتي تقّدم خدمات مصرفيًة تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسبلمية.
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 بي المشّرع الميوفي إطار تطوير العمل المصرفي ككل واإلسبلمي بشكل خاص فقد قام  

( بشأن المصارف، حيث أضيف وفق ىذا 46/2012( بالقانون رقم )1/2005بتعديل القانون رقم )

وقد تبنى مصرف ليبيا المركزي ىذا التعديل  التعديل فصل كامل خاص بأحكام الصيرفة اإلسبلمية،

كزي االمر الذي  يؤّكد عمى األىمية التي يولييا مصرف ليبيا المر  ووضع القانون موضع التنفيذ

 ليذا النوع من المعامبلت المصرفية.

( بشأن منع المعامبلت الربوية الصادر عن المؤتمر 1/2013وعند صدور القانون رقم ) 

الوطني الميبي ، أصدر مصرف ليبيا المركزي تعميمًا لممصارف التجارية بإيقاف التعامل بالفوائد 

وكذلك قام مصرف ليبيا المركزي  الربوية ووضع القانون المشار إليو أعبله موضع التنفيذ،

بإدارة الرقابة عمى المصارف والنقد،  حيث أسندت ليذا القسم   اإلسبلميةباستحداث قسم لمصيرفة 

عدة اختصاصات من ضمنيا القيام بميام المتابعة المكتبية والميدانية لمعمل المصرفي االسبلمي 

الرقابي لمصرف ليبيا المركزي لمتابعة أنشطة في ليبيا، وذلك استكماال لمتطمبات الدور اإلشرافي  و 

بالقطاع المصرفي، كما وقد تبنى مصرف ليبيا المركزي استراتيجية لمتحول  اإلسبلميةالصيرفة 

جزئي إال أن الظروف األمنية وضعف الدولة  أو بشكل كامل  اإلسبلميةالتدريجي نحو الصيرفة 

تعطيل في  إلىطرين متنازعين كل ذلك  أّدى ش إلىانقسام مصرف ليبيا المركزي  إلىباإلضافًة 

تنفيذ ىذه االستراتيجية عمى أرض الواقع، وعمى الرغم من ذلك فقد قام مصرف ليبيا المركزي في 

إطار الرفع من مستوى األداء المصرفي اإلسبلمي في ليبيا بإصدار جممة من المعايير لتنظيم 

( المنظم لصيغة 1عايير المعيار المصرفي رقم )العمل المصرفي اإلسبلمي في ليبيا،  ومن ىذه الم

( المنظم لمقرض االجتماعي الحسن، وقد تولى إعداد 4التمويل بالمرابحة، والمعيار المصرفي رقم )

ىذه المعايير الييئة المركزية لمرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي عن طريق االسترشاد بمعايير 

 بما يخدم خصوصية البيئة الميبية. اإلسبلميةالمالية ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات 
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 :  في ليبيا اإلسالميةتطور أعمال الصيرفة  14.3

المصارف التجارية التي تمارس نشاط الصيرفة أعمال يشرف مصرف ليبيا المركزي عمى 

عن طريق فروع ونوافذ مصرفية إسبلمية تابعة لممصارف التجارية، وذلك من خبلل قسم  اإلسبلمية

بإدارة الرقابة عمى المصارف والنقد، ووفقًا لمتقرير السنوي إلدارة الرقابة عمى  اإلسبلميةالصيرفة 

 أو ـس فــــروع فقد بمغ عــــدد المصــــارف التـــي تم منحيا اإلذن لتأسيــــ 20126المصارف والنقد لعام 

( من 5فروع مصرفية إسبلمية عدد ) إلىتحويل فروع مصرفية قائمة  أو نوافذ مصــــرفية إسبلمية 

 2012، وفي األعوام التالية لعام 2012المصارف التجارية العاممة في ليبيا وذلك حتى نياية عام 

 اإلسبلميةخول نحو الصيرفة تحصمت العديد من المصارف التجارية العاممة في ليبيا عمى اإلذن لمد

بافتتاح فرع مختص بخدمات   2016ومن أمثمتيا مصرف اإلجماع العربي والذي قام في عام 

 2014الصيرفة اإلسبلمية، وكذلك مصرف الواحات والمصرف المّتحد وغيرىا، كما تّم في سنة 

 منح اإلذن لتأسيس اربعة مصارف إسبلمية بالكامل. 

بالمصارف التجارية من  اإلسبلميةممحوظًا في أعمال الصيرفة  نمواً  2012وقد شيد عام 

م ، وبنسبة 2012مميون دينار عام  1447.1مبمغ  إلىم ، 2011مميــــون دينار عام  730.2مبمغ 

م بالمصارف 2012% ، كما وقد  تطـــــــــورت توظيفات األموال خبلل عام 102.2نمــــو  بمغت 

مبمغ  إلىم ، 2011مميــــون دينار عام  523.1ـــــويل اإلسبلمي من  مبمغ التجارية فـــــي صيغ التمـ

% ، استحوذت صيغة التمويل  89.3م، وبنسبة نمــــو بمغت 2012مميون دينار عام  990.6

م، و 2011% خبلل عام  2% في حين بمغت صيغة المشاركة نسبة   98بالمرابحة عمى نسبة 


 

                                                           
6
ولمٌتمّكنالباحثمنالحصولعلى1021آخرإحصائٌةتحصلعلٌهاالباحثعنطرٌقموقعمصرفلٌبٌاالمركزيوتعودللعام

 .02/05/1028رفلٌبٌاالمركزي:إحصائٌةأكثرتحدٌثاً،تارٌخآخرزٌارةلموقعمص
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%، مما يؤّكد عمى  100تركزة في صيغة المرابحة بنسبة  م كانت التوظيفات م2012في عام 

أىمية صيغة التمويل بالمرابحة ودورىا الميم في النشاط المصرفي اإلسبلمي في ليبيا، كما وشيد 

ارتفاعًا كبيرًا في إيرادات المصارف الناتجة من صيغ التمويل اإلسبلمي من مبمغ  2012عام 

م ، وبنســـــبة نمــــو 2012مميون دينار عام  21.4مبمغ  إلىم ، 2011مميــــون دينار عام  11.0

 (.2012)إدارة الرقابة والنقد،  94بمغت %

تؤّكد المعطيات السابقة عمى أىمية الدور الذي تمعبو صيغ التمويل االسبلمي في تحقيق 

أىم  اإلسبلميةالتنمية والمساىمة في الرفع من المستوى االقتصادي لمدول، ىذا وتعتبر المرابحة 

صيغ التمويل اإلسبلمي عمى اإلطبلق، وقد أّدى تبني المصارف التجارية ليذه الصيغة في تحسين 

الربحية في ىذه المصارف، فقد أّكدت العديد من الدراسات أن تبني ىذه الصيغة ساىم في زيادة 

( أن تبني 2015)ربحية المصارف التجارية، فعمى الصعيد المحّمي أثبتت دراسة أغنية والحداد 

% من حجم القطاع المصرفي اإلسبلمي في ليبيا أن  55مصرف الجميورية والذي يمتمك حوالي 

قد شيدت ارتفاع ممحوظًا في حجم األرباح الصافية لممصرف وىي الفترة   2010-2009فترة 

عكس بشكل ذاتيا التي اعتمدت فييا إدارة المصرف تطبيق نظام المرابحة اإلسبلمية، األمر الذي ان

إيجابي عمي معدالت الربحية في مصرف الجميورية، كما أّكدت النتائج التي توصمت إلييا دراسة 

( أن تبني المصارف السودانية لصيغة التمويل بالمرابحة ساىم بشكل إيجابي في 2008)الشيخ، 

سة )خولة، زيادة  األرباح في المصارف السودانية كما أكدت ذلك النتائج التي توصمت إلييا درا

أن صيغة التمويل بالمرابحة ليا األثر المعتبر في زيادة ربحية  إلى( حيث توّصمت 2015

 المصارف وتحسين مؤشرات ومعدالت الربحية.
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 :صل ممخص الف 15.3

أنواع ض كل من ل ىذا الفصل المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء وذلك من خبلل التعرّ و اتن

البسيطة ومشروعيتيا، كذلك تم التطرق أيضا لمفيوم المرابحة لآلمر المرابحة، ومفيوم المرابحة 

وشروط صحة بيع المرابحة لآلمر بالشراء، ومشروعيتيا، والتعّرض لمبدأ اإللزام بالوعد،  بالشراء

ركبة، ومراحل تطبيق عقد المرابحة في المصارف بين المرابحة البسيطة والمرابحة الم والفرق ما

المخاطر المحيطة بصيغة ، و تركيز المصارف عمى بيع المرابحة لآلمر بالشراءاالسبلمية، وأسباب 

لثمن سمعة المرابحة والتكاليف المرتبطة بيا، والقياس المالي لعممية المرابحة، كما تم أيضا التطرق 

 المرابحة لآلمر بالشراء والمعالجات المحاسبية المرتبطة بيا.

الدور الذي يمعبو مصرف ليبيا المركزي في تنظيم العمل المصرفي ل الفصل أيضًا و اكما تن    

 تطور العمل المصرفي االسبلمي في ليبيا. إلىاإلسبلمي، كما تّم أيضًا 

          مقارنة المعيار المصرفي، والذي يتضمن العممي لمدراسةالجانب ل الفصل و اىذا ويتن      

، (AAOIFI)( الصادرين عن 8( والمعيار الشرعي رقم )2( مع المعيار المحاسبي رقم )1رقم )

ل و ا(، كما يتنAAOIFIالصادرة عن ) والمعايير( 1بين المعيار المصرفي رقم ) وذلك لتحديد مدى

وذلك لممصارف التجارية الميبية وأخذ عينة لجمع البيانات، وذلك أيضا الزيارة الميدانية لمباحث 

( المنظم 1تحديد مدى التزام المصارف التجارية الميبية بالمعيار المصرفي رقم ) إلىبيدف الوصول 

 لبيع المرابحة.



 

 

 
 الفصل الرابع

اإلطار العممي لمدراسة 
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 اإلطبر انعًهي نهدراست

 :  يقّديت 1.1

لمدراسة وذلك لتحقيق أىداف الدراسة المتمثمة  العممي ل الجانبو اتن إلىييدف ىذا الفصل 

( المنظم لصيغة التمويل 1في مدى التزام المصارف التجارية الميبية بالمعيار المصرفي رقم )

المعيار الشرعي رقم بالمرابحة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي ومدى  توافق ىذا المعيار مع 

ابحة والمرابحة لآلمر بالشراء ، الصادرين عن ىيئة ( المر 2، ومعيار المحاسبي رقم )( المرابحة8)

ل اإلطار العام واإلطار النظري  من و االمحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية، ولقد تم تن

ل، والثاني والثالث، بالشكل الذي يخدم أغراض ىذه الدراسة، وعميو فإّن ىذا و خبلل الفصل األ

ل استعراض لمجانب العممي لمدراسة ابتداًء من دراسة مدى التوافق بين المعيار رقم و االفصل يتن

( المنظم لصيغة التمويل بالمرابحة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي والمعيار الشرعي رقم 1)

( الصادرة عن ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية 2(،ـ ومعيار المحاسبة المالية رقم )8)

لىالدراسة االستطبلعية، و  إلىمية، ومن ثّم التطرق اإلسبل استمارة االستبانة بوصفيا وسيمة  ا 

، بالموضوعأساسية لجمع البيانات من مجتمع الدراسة،  ومن ثّم تحميل البيانات العامة الخاّصة 

 .بالشكل الذي يحقق أىداف الدراسة

تمويل الصادر عن ( المنظم لصيغة ال1مدى توافق المعيار المصرفي رقم )  2.4
 :  اإلسالميةمصرف ليبيا المركزي مع معايير ىيئة المحاسبة والمراجعة 

 اإلسبلميةتنبع أىمية المعايير الصادرة عن ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية  

 اإلسبلمية% من المصارف والمؤسسات المالية 90في كون ىذه المعايير مطبقة من قبل أكثر من 

االسترشاد بيا في معامبلتيا المالية، ونظرًا ألىمية ىذه أو عمى مستوى العالم إّما عمى سبيل اإللزام 

المعايير سواًء عمى المستويين اإلقميمي والدولي فإّن من األىمية بمكان الوقوف عمى مدى توافق 
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مويل بالمرابحة ىذه المعايير مع المعايير الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي من خبلل صيغة الت

( الصادرين 2(  ومعيار المحاسبة المالية رقم )8كنموذج، من خبلل مقارنة المعيار الشرعي رقم )

(  المنظم 1مع المعيار المصرفي رقم ) اإلسبلميةعن ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية 

يجاد  توافق واالختبلف، والسبب جو الأو لعممية بيع المرابحة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي وا 

في اختيار ىذه الصيغة دون غيرىا من صيغ التمويل اإلسبلمي ىي أىمية ومكانة ىذه الصيغة في 

لى من ناحية التطبيق، بل تكاد تكون الصيغة الوحيدة و التمويل اإلسبلمي حيث تحتل المرتبة األ

 حول العالم. يةاإلسبلمالمطبقة عمى أرض الواقع في الكثير من المؤسسات المالية 

( المنظم لعممية 1( المرابحة مع المعيار المصرفي رقم )8مدى توافق المعيار الشرعي ) 1.2.4

 :  بيع المرابحة

( 1المعيار المصرفي رقم )جو التشابو واالختبلف ما بين أو أىم  (1-4) رقم الجدوليوضح 

( الصادر عن 8الشرعي رقم )المنظم لبيع المرابحة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي والمعيار 

 . ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية

 (1-4جدول رقم )

 جو التشابو والختالف بين المعيار المصرفيأو 
 ( 8( والمعيار الشرعي رقم )1رقم ) 

 ( 8المعيار الشرعي رقم ) ( 1المعيار المصرفي رقم ) من حيث 
عمميات المرابحة يختص بتنظيم  عممية المرابحة

 المحمية فقط.
يختص بتنظيم عمميات المرابحة المحمية 

 والدولية
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 اآلمر بالشراء

د السمعة لممصرف يكون مورّ  أالّ 
وكيبًل عنو  أو ىو اآلمر بالشراء 

  .متواطئا معو أو 

 يبيع الذي أن تتأكد أن المؤسسة عمى
 أو  العميل غير ثالث طرف إلييا السمعة
 العميل يكون أن مثبل يصح فبل. وكيمو
 المالك  وكيمو أو  نفسو ىو بالشراء اآلمر

 .لمسمعة األصمي
 

 الفاتورة المبدئية 
 الفاتورة بإصدار الموّرد يقوم

 متضمنة المصرف باسم المبدئية
 مدة وكذلك المبيع صافأو 

 الفاتورة. ليذه الزمنية

 باسم المبدئية الفاتورة تكون أن يجوز
 باسم تكون أن يفّضل انو إال العميل

 إلى قائماً  يظل إيجابا لتعتبر المؤسسة
 .فيو المحددة المدة انتياء

ـــــذىب   مرابحـــــة ال
 والفضة والعمالت

 الثمن يكون أن المصرف يشترط
 أو  الذىب من المرابحة عقود في

 فبل حاالً  العمبلت أو  الفضة
 .يؤّجلُ  وال الثمن فييا يقّسط

 الذىب في المؤجمة المرابحة إجراء يجوز ال
 العمبلت. أو  الفضة أو 

تجديد المرابحة 
 السمعةعمى نفس 

 عمى المرابحة تجديد يجوز ال
 .السمعة نفس

عمى المصرف عدم تجديد المرابحة عمى 
 السمعة نفسيا.

 السمعة بشراء الوعد يكون أن الوعد 
 بالشراء لآلمر المرابحة بصيغة
 الطرفين من ألي ممزم غير وعدا

نما المرابحة لوازم من ليس  ىو الوعد، وا 
 تنفيذ عمى العميل عزم إلى لبلطمئنان
 لمسمعة. المؤسسة تممك بعد الصفقة

 
تعديل بنود عقد 

 المرابحة

 بنود تعديل حق وعميمو لممصرف
 المرابحة، عقد توقيع قبل االتفاق
 .لمطرفين مرضياً  يكون بحيث

 بعد بالشراء اآلمر والعميل لممؤسسة يجوز
 عمى االتفاق المرابحة إبرام وقبل الوعد
 سابقًا، عميو كانت عما الوعد بنود تعديل
 الطرفين، بـاتفاق إال الوعد تعديل يجوز وال

 .بذلك االنفراد ألحدىما ليس ولكن



97 
 

 أي تحصيل لممصرف يجوز ال عمولة الرتباط
 تقديم مقابل ارتباط عمولة

 .بالشراء الراغب لمعميل الخدمات

 عمى العميل من المؤسسة حصول يجوز ال
 .ارتباط عمولة

قبض السمعة 
 وتممكيا

 لمسمعة المصرف ممكية تتحقق
 توقيع بمجّرد بشرائيا المأمور
 ربطٍ  غير من الموّرد مع العقد
 ضمانو في وتدخل ثمنيا، بسداد

 .حكماً  أو  حقيقة بقبضيا

 لمسمعة المؤسسة قبض من التحقق يجب
 لعميميا بيعيا قبل حكمياً  أو  حقيقياً  قبضاً 

 .بالشراء لآلمر بالمرابحة

شراء السمعة 
 باألجل

 بإخطار يجب أن يقوم المصرف
 الشراء وحال المبيع بثمن العميل

 المرتبطة والتكاليف وتاريخو،
 وفارق الربح، وىامش المضافة،

 .وجد ان السمعة تقويم

 بقصد باألجل السمعة المؤسسة اشترت إذا
 اإلفصـاح عمييا يجب فإنو بالمرابحة بيعيا
 تصرح أن ويجب. ذلك عن لمعميل

 بتفاصيل البيع عمى التعاقد عند المؤسسة
 .الثمن في ستدخميا التي المصروفات

 
الحسم الممنوح 
 من قبل المورد

 من المصرف عمبلء يستفيد
 قبل من لممصرف الممنوح الحسم
 المشتراة، السمعة عمى الموّرد
 السمعة تكمفة بتخفيض وذلك

 حدث سواء الحسم بقيمة المشتراة
 العميل مع العقد إبرام قبل ذلك
 .بعده أو  بالشراء اآلمر

 البائع من حسم عمى المؤسسة حصمت إذا
 العقد بعد ولو نفسيا المبيعة السمعة عمى
 بتخفيض الحسم ذلك من يستفيد العميل فإن

 الحسم بنسبة اإلجمالي الثمن

 
تحديد الثمن 
 وىامش الربح 

 في الربح قيمة المصرف يحدد
 يتم وال المرابحة، عقد مجمس

 الثمن بيان عمى االقتصار
 .لمسمعة اإلجمالي

 بيع في السمعة ثمن من كل يكون أن يجب
 محددا وربحيا بالشراء لآلمر المرابحة
 عقد عمى التوقيع عند لمطرفين ومعموما

البيع، وال يتم االقتصار عمى الثمن 
 االجمالي.
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 الضمانات 

 اآلمر العميل المصرف ُيمزم-
 شخص كفالة بتقديم بالشراء
 ضمان أو  اعتباري أو  طبيعي
 .الوعد فترة خبلل مستندي

 تكون أن المصرف يقبل -
 من المرابحة بيع محل السمعة

 ذمم لسداد المقبولة الضمانات
 .العميل مرابحة

 العميل من المؤسسة تطمب أن ينبغي
 المرابحة بيع عقد في مشروعة ضمانات
 المؤسسة حصول ذلك ومن. بالشراء لآلمر
 الوديعة رىن أو  ثالث، طرف كفالة عمى

 منقول مال أي رىن أو  لمعميل االستثمارية
 رىنا العقد محل السمعة رىن أو  عقار، أو 

 الحيازة مع أو  حيازة، دون( رسميا) ائتمانيا
 نسبة حسب تدريجيا الرىن وفك لمسمعة
 .السداد

 
 نقل الممكية 

 ثمن تحصيل المصرف يشترط ال
ّنما لمعميل، ممكيتيا لنقل السمعة  وا 

 .عمييا امتيازاً  يفرض قد

 السمعة ممكية انتقال عدم اشتراط يجوز ال
 ولكن الثمن؛ سداد بعد إال العميل إلى

 العميل باسم السمعة تسجيل إرجاء يجوز
 الثمن. سداد ضمان لغرض المشتري

التأّخر في 
 السداد 

 أّية باحتساب المصرف يقوم ال
 العميل عمى تأخير غرامات
 حالة في الموسر أو  المعسر
 ذمم سداد عن االمتناع أو  التعثر

 .المرابحة

 المدين العميل من المماطمة وقعت إذا
 الدين مبمغ ىو المستحق فإن باألقساط

 العميل تمزم أن لممؤسسة يجوز وال فقط،
يجوز مراعاة  مع لصالحيا، زيادة أي  بأداء

 التزام ان ينص في عقد المرابحة عمى
 من نسبة أو  مبمغ بدفع المشتري العميل
 تأخره حالة في الخيرات في تصرف الدين
 .المقررة مواعيدىا في األقساط سداد عن

 
 السداد المبكر 

 قيمة تخفيض المصرف يشترط ال
 في العميل عمى المستحق الدين
 حالة في وذلك المرابحة بيع

 .المبكر السداد

 من جزء عن تتنازل أن لممؤسسة يجوز
 التزاماتو سداد المشتري تعجيل عند الثمن
 .العقد في عميو متفق بشرط يكن لم إذا

 (( 8(، المعيار الشرعي رقم )1المصدر )المعيار المصرفي رقم )
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( يتضح أن ىناك توافقًا شبو تاّم ما بين 1-4من خبلل االستعراض السابق لمجدول ) 

( المنظم لصيغة التمويل بالمرابحة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، 1المعيار المصرفي رقم )

( الصادر عن ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية االسبلمية، وفّي 8والمعيار الشرعي رقم )

ن يتعمق بسياسة الوعد، ويرجع السبب ففي ىذا رأي الباحث فإن أىم اختبلف ما بين المعياري

تبني الييئة المركزية لمرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي لمرأي الفقيي الذي يأخذ  إلىاالختبلف 

ع في و ز المرابحة بوعد غير ممزم ألي طرف، ويعتبر ىذا الرأي الفقيي ىو األحوط تجنبًا لموقابجو 

 يممك.شبية بيعتين في بيعة وبيع ماال 

( المنظم لعممية بيع المرابحة مع معيار المحاسبة 1مدى توافق المعيار المصرفي رقم ) 2.2.4

 :  (2رقم ) اإلسالمية

نظرا ألىمية معايير المحاسبة المالية الصادرة عن ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات  

لم يكن الوحيد في المحاسبة حيث تعتبر ىذه المعايير ىي المرجع األساسي إن  اإلسبلميةالمالية 

والمراجعة عن عمميات التمويل االسبلمي، ونظرا لتبني مصرف ليبيا المركزي لمعايير خاّصة تنظم 

العمل المصرفي االسبلمي في ليبيا وتراعي خصوصية البيئة الميبية،  فإن من األىمية بمكان 

ي، مع معايير المحاسبة المالية الوقوف عمى مدى توافق المعايير الصادرة عن مصرف ليبيا المركز 

الصادرة عن ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية االسبلمية، ولما لممرابحة من أىمية في 

 .التمويل المصرفي اإلسبلمي تم االعتماد عمييا كنموذج لممقارنة

( 1جو التشابو واالختبلف ما بين المعيار المصرفي رقم )أو أىم  (2-4)ويوضح الجدول  

اجعة ( الصادر عن ىيئة المحاسبة والمر 2المنظم لصيغة التمويل بالمرابحة ومعيار المحاسبة رقم )

 .لممؤسسات المالية االسبلمية
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 (2-4الجدول رقم )

 (2( والمعيار المحاسبي رقم )1بين المعيار المصرفي رقم ) جو التشابو والختالف ماأو 

 (2المحاسبة المالية رقم )معيار  (1المعيار المصرفي رقم ) من حيث
قياس االصول 
 عند االقتناء

 أو يتم إثبات البضاعة المشتراة 
المعدة لمبيع مرابحًة بالتكمفة 

 التاريخية القتنائيا.

البضاعة التي يقتنييا المصرف بغرض 
مرابحًة لآلمر بالشراء،  أو بيعيا مرابحًة 

تقاس عند اقتنائيا عمى أساس  التكمفة 
 التاريخية.

 
 
 
 

قيـــــــــــــــاس قيمـــــــــــــــة 
االصـــــــــــول بعـــــــــــد 
اقتنــــاء المصــــرف 

 ليا

يتم اتباع سياسة الوعد غير  -
الممزم وبالتالي فإن السمعة 

 النقدية بالقيمة المشتراة تقُوم
 تيقن إذا تحصيميا المتوقع

 استرداد إمكانية عدم المصرف
 .ثمنيا

 النقدية القيمة كانت إذا -
 أقل لمسمعة تحقيقيا المتوقع

 تكمفة فإنّ  السمعة تكمفة من
 خسارة وتقفل تخفض، االقتناء
 مخصص حساب في التقويم
 بضاعة أسعار ىبوط

 .المرابحة

 المصرف اتباع الوعد الممزم : عند -
 المرابحة بضاعة فإن السياسة ليذه

 المصرف اقتناء بعد لمبيع المتاحة
 التكمفة أساس عمى تقاس ليا

 التاريخية.
 اتباع حالة الوعد غير الممزم : في -

 الممزم غير الوعد لسياسة المصرف
 ما لممصرف وتبين المرابحة بيع في
 إمكانية عدم احتمال عمى يدل

تكمفة البضاعة المعدة  استرداد
 قيمة قياس فيجب لغرض المرابحة ،

 المتوقع بالنقدية المرابحة بضاعة
  .عمييا الحصول

 
إثبات ذمم 
 المرابحة 

عند إبرام عقد بيع المرابحة تثبت 
عمى العميل بمقدار  ذمم المرابحة

تكمفة بضاعة المرابحة 
 مضافاً إلييا ىامش الربح.

 طويمةأو  قصيرة المرابحة ذمم تقاس
 ثمن) اإلسمية بقيمتيا حدوثيا عند األجل
 المصروفات إليو مضافاً  لو األ الشراء
 الربح ىامش إلييا مضافاً  المعتبرة
 .(بالعممية الخاص
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ذمم المرابحة في 
نياية الفترة 

 المالية 

 ذمم فتقاس المالية الفترة نياية
 النقدية القيمة أساس عمى المرابحة
 إجمالي أي تحقيقيا، المتوقع
 العمبلء عمى المستحقة المبالغ

 الديون مخصص منيا مخصوماً 
تحصيميا، وح/ إيراد  في المشكوك

 المرابحة المؤجمة.

 ذمم فتقاس المالية الفترة نياية في -
 النقدية القيمة أساس عمى المرابحة
 المبالغ إجمالي أي تحقيقيا، المتوقع

 منيا مخصوماً  العمبلء عمى المستحقة
 .تحصيميا في المشكوك الديوم مخصص

 المؤجمة األرباح وتظير -
 قائمة في المرابحة ذمم من مخصومة
 المالي. المركز

 
إثبات أرباح 
 المرابحة

في  المرابحة بيع أرباح إثبات يتم

 و المؤجمة المرابحة أرباح حساب

 فترة كامل عمى األرباح توزع

 بما فترة كل تحّمل و المرابحة

 .المرابحة عممية أرباح من يخصيا

 عند كامل بشكل األرباح إثبات يتم -

 أو  نقداً  تمت المرابحة أكانت سواءً  التعاقد

 .الحالية المالية الفترة زو اال يتج أجل إلى

 المؤجمة المرابحة أرباح إثبات يتم  -

 دفعة المالية الفترة نياية بعد تستحق التي

 عمى موزعة أقساط عمى أو  واحدة

 ففي ىذه الحالة يتم متعددة زمنية فترات

 عمى المؤجمة المرابحة أرباح إثبات

 استحقاق لفترة المستقبمية المالية الفترات

 أرباح بإثباتيا في حساب وذلك  الربح

 كل أرباح إثبات ويتم المؤجمة المرابحة

 بتخفيضيا وذلك استحقاقيا موعد في فترة

 حساب أإرباح المرابحة المؤجمة. من
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  ىامش الجدية

عمى الرغم من تبني المعيار 
المصرفي ليامش الجدية إال أنو 
في حالة الوعد غير الممزم يعتبر 

 غير ذي جدوى.

 المصــرف بيــع حالــة : فــي الوعــد الممــزم
 مـــــن بأقـــــل تقييميـــــا إعـــــادة أو  لمبضـــــاعة
 فـــــإن جديـــــة، ىـــــامش وجـــــود مـــــع تكمفتيـــــا
 الجديـة ىامش عمى العودة حق لممصرف

 إلـــــى البــــاقي ويـــــرد الضــــرر مقـــــدار وأخــــذ
 ىـــــامش كفايـــــة عـــــدم حالـــــة العميـــــل، فـــــي

 المصــــــرف فــــــإن الضــــــرر لقيمــــــة الجديــــــة
 أو  الضرر عن بالتعويض العميل يطالب
ـــتم  الجـــاري الحســـاب مـــن القيمـــة خصـــم ي

 .لمعميل مباشرةً 
 
 
 

الخصم الممنوح 
 من قبل المورد

 من المصرف عمبلء يستفيد
 قبل من لممصرف الممنوح الحسم
 وذلك المشتراة، السمعة عمى المورد

 المشتراة السمعة تكمفة بتخفيض
 قبل ذلك حدث سواء الحسم بقيمة
 اآلمر العميل مع العقد إبرام

 .بعده أو  بالشراء

 فييا يحصل أن يحتمل التي الحاالت في
 البضاعة عمى خصم عمى المصرف
 المصرف وحصول مرابحًة، لمبيع المتاحة
 ذلك فإنّ  بعد، فيما فعبل خصم عمى

نما لممصرف، إيرادا يعتبر ال الخصم  وا 
 المباعة البضاعة تكمفة تخفيض يتم

 عمى ذلك أثرُ  ويراعى الخصم، بمبمغ
 .المؤجمة واألرباح الحالية الفترة أرباح

 

     بين المعيار المصرفيشبو تام نبلحظ أن ىناك توافقًا  (2-4الجدول رقم )من خبلل  

( المنظم لصيغة المرابحة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، ومعيار المحاسبة المالية رقم 1رقم )

( المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء الصادر عن ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية 2)

اسة الوعد، فتختمف ياالسبلمية، حيث لوحظ أن االختبلفات ما بين المعيارين نجمت عن تبني س

المعالجة المحاسبية في حالة أن الوعد كان ممزمًا، عنيا في حالة عدم اإللزام بالوعد، كما تبين 
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( قد تعّرض لبعض المواضيع 1لمباحث من خبلل استطبلع المعيارين، أن المعيار المصرفي رقم )

( لمواضيع 1المصرفي رقم ) المعيار (، حيث تعّرض2يتعّرض ليا معيار المحاسبة المالية رقم )لم 

ل المعيار و امثل التعميمات المتعمقة بالسقف االئتماني ونسبة االستقطاع المسموح بيا، كذلك تن

لكيفية التي يتم عمى أساسيا تصنيف الديون ومعايير تكوين المخصصات، في حين لم االمصرفي 

نو جعل االمر خاضعًا لشيء من ذلك، مما يعني أ ( 2يتطرق معيار المحاسبة المالية رقم )

 لظروف المؤسسة وطبيعة البيئة الموجودة بيا.

 : مجتمع الدراسة 3.4

االسبلمية، ومساعدييم، وكذلك المصارف التجارية يتمثل مجتمع الدراسة في مدراء فروع 

ورؤساء أقسام التمويل، ورؤساء أقسام المحاسبة، والموظفين بأقسام المحاسبة، والمدققين الشرعيين، 

 مّ تّ  وذلك في المصارف التجارية الميبية التي تقّدم منتجات تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسبلمية، وقد

 مصارف والسبب في ذلك يتمحور في اآلتي :  ستةاالقتصار عمى 

% من اجمالي العمل المصرفي في ليبيا 83أن فروع ووكاالت ىذه المصارف تشكل حوالي  -1

 ككل.

أو  اإلسبلميةديم منتج التمويل بالمرابحة إما عن طريق فروعيا تشترك ىذه المصارف في تق  -2

 عن طريق فروعيا التقميدية وذلك من خبلل النوافذ والشبابيك اإلسبلمية.

 وفيما يمي عرض لمجتمع الدراسة :  

% من 55ويعتبر رائد العمل المصرفي في ليبيا ويحوز تقريبًا عمى نسبة مصرف الجميورية :  -1

 (.2012)إدارة الرقابة والنقد،  المصرفي اإلسبلمي في ليبيالقطاع حجم ا
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ويأتي في المرتبة الثانية بعد مصرف الجميورية بنسبة تقارب   مصرف التجاري الوطني : -2

 (.2012 والنقد، الرقابة إدارة)% من حجم العمل المصرفي االسبلمي في ليبيا23

 % من حجم العمل المصرفي االسبلمي في ليبيا17ويمتمك حوالي  مصرف شمال افريقيا : -3

 (.2012 والنقد، الرقابة إدارة)

 % من إجمالي العمل المصرفي االسبلمي في ليبيا3ويحــوز عمى نسبة  : 7مصرف الوحدة -4

 .(2012 والنقد، الرقابة إدارة)

رفي االسبلمي في % من إجمالي العمل المص2ويمتمك تقريبًا ما نسبتو  مصرف الصحاري : -5

 (.2012 والنقد، الرقابة إدارة) ليبيا

، وقد ه الدراسة ويمتمك فرعًا إسبلمياً ويمّثل القطاع الخاص في ىذ مصرف اإلجماع العربي : -6

 .2016افتتح ىذا الفرع في سنة 

 :  وقياس ثبات أداة الدراسة الدراسة الستطالعية  4.4

أّنيا  إالالمتبعة في الدراسة الميدانية،   اإلجراءاتيقصد بالدراسة االستطبلعية القيام بنفس 

 حجر االساسالدراسة االستطبلعية  وتمثل، لمدراسةتتم عمى عينة أصغر من العينة الرئيسية 

التعرف عمى إمكانية إجراء الدراسة الميدانية  منالدراسة االستطبلعية  ُتمكنحيث  ،لمدراسة الميدانية

وصبلحية الفقرات الواردة والتأكد من وضوح تحديد نوع المتغيرات المطموبة، ، وكذلك من عدميا

وتحديد مواطن القصور والضعف فييا، وكذلك االستفادة من المبلحظات التي باستمارة االستبانة 

ة لمدراس، كما أن المتغيرات من أو  األسئمةإضافة بعض  أو ومن ثم حذف ، يبدييا أفراد العينة


 

                                                           
7
ٌالحظالباحثانفتاحمصرفالوحدةمؤخراًنحوالصٌرفةاإلسالمٌة،حٌثأصبحتجمٌعفروعهتقرٌباتقدمخدماتمصرفٌة

إسالمٌةباإلضافةإلىافتتاحهلفروعاسالمٌة.
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، 1994الفائدي، )   أىميًة بالغًة في تحديد معامبلت الصدق والثبات  لمدراسةاالستطبلعية 

 (.2014البركي، 

 توفرةاالعتبارات الفنية واإلمكانيات المادية الم عمى العديد من يتوقفحجم العينةوحيث أن 

يختمف باختبلف مجتمع  غير أنوىناك إجماع حول حجم العينة المطموبة،  فبل يوجدلمباحث، 

مكانياتو المادية المتاحةالدراسة وظروف الباح  (.179:  1994) الفائدي،  ث وا 

وعميو فقد قام الباحث بأخذ عينة استطبلعية من مجتمع الدراسة، حيث بمغت العينة 

 مفردة من مجتمع الدراسة. 30االستطبلعية 

 في ذلك وقد تّم االعتماد االستبانة أسئمة ثبات قياستم  االستطبلعيةومن خبلل العينة 

 وىي ، %(89) المعامل ىذا قيمة بمغت حيث، Cronbach's Alpha كرونباخ ألفا معامل عمى

 وبأخذ ،الظروف نفس في القياس إعادة عند المقياس نتائج ثبات امكانية إلى تشير جيدة نسبة

 المقياس نجاح مدي إلى يشير الذي الصدق معامل عمى نتحصل الثبات لمعامل التربيعي الجذر

 المقياس أن إلى يشير الذي األمر%(، 94) المعامل ىذا قيمة وبمغت ،المطموب المفيوم قياس في

 .فعبلً  نريده الذي المفيوم يقيس

 :  تصميم أداة الدراسة 5.4

ل لمدراسة استخدم الباحث استخدم الباحث استمارة االستبانة و لتحقيق اليدف الرئيسي األ 

كوسيمة أساسية لتجميع البيات المتعمقة بتحقيق ىذا اليدف، وذلك لما تتمتع بو ىذه الوسيمة من 

مزايا عديدة، حيث تساىم في توفير الوقت والجيد في عممية جمع البيانات، كما تمنح ىذه الوسيمة 

مومات من عدد كبير من األفراد المتباعدين جغرافيًا بأقصر وقت ممكن اإلمكانية لمحصول عمى مع
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(،  كما أن  صعوبة تحديد شخصية Shareia, 2006مقارنة بوسائل جمع البيانات البديمة )

    عمى اإلجابة عن األسئمة بأريحية،  مشاركينعند جمع االستبانات األمر الذي يحفز ال شاركالم

     في اإلجابة عمى أسئمة االستبانة  شاركينفي عدم مباالة بعض المإال أن أىم عيوبيا يتمثل 

 .(2006)سيكران، 

وقد تم صياغة اسئمة االستبانة من خبلل االطبلع عمى األدب المحاسبي والدراسات وثيقة  

( 1بالمعيار المصرفي رقم ) ةالصمة بموضوع الدراسة وكذلك من خبلل العبارات والنصوص الوارد

 المنظم لبيع المرابحة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي.

ل ويتضمن بعض الخصائص و وتتكون استمارة االستبانة من قسمين رئيسيين : القسم األ

العامة لممشاركين في الدراسة والمتمثمة في صفاتيم الوظيفية ومؤىبلتيم العممية وعدد سنوات الخبرة 

الدورات التي قد تحّصموا عمييا في مجال الصيرفة اإلسبلمية، أّما القسم الثاني فيحتوي  لدييم، وعدد

    ر لدراسة مدى التزام المصارف التجارية العاممة في ليبيا بالمعيار المصرفيو اعمى جميع المح

 ( المنظم لعممية بيع المرابحة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي.1رقم )

       ض استمارة االستبانة قبل توزيعيا عمى مفردات عينة الدراسة وقد قام الباحث بعر  

           المشرف عمى الدراسة، وذلك لمتأّكد من إلىباإلضافة  8عمى مجموعة من المحكمين

        صياغة اسئمة االستبانة ووضوحيا،  وقد تّم وفقًا لذلك إجراء  بعض التعديبلت  سبلمة 

 عمى استمارة االستبانة.

 


 

                                                           
8
.(الصٌرفةاإلسالمٌةمجموعةمنأعضاءهٌأةالتدرٌسبكلٌةاالقتصادوبعضالمتخصصٌنفًنظام)
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 :  مباشرة الدراسة الميدانية 6.4

ممتيم عينة الدراسة خبلل شتّم توزيع استمارة االستبانة عمى المشاركين في الدراسة والذين  

، وقد اختمف اسموب توزيع االستبانات ففي حين توّلى 4/8/2017 إلى 3/5/2017الفترة من

إرسال  تمّ  فمقدالباحث بنفسو وبمساعدة بعض الزمبلء توزيع استمارات االستبيان في مدينة بنغازي، 

والتي توّلت عميمة توزيع االستبانات في مدينة  اإلسبلميةاالستبانات لمجمعية الميبية لممالية 

استمارة عمى المشاركين، وقد استمم منيا  130 إلىطرابمس، حيث وصل إجمالي ما تّم توزيعو 

استمارة لعدم صبلحيتيا  13استمارة، وقد تّم استبعاد  20استمارة، وقد تعّذر الحصول عمى  110

، كما ىو مبين بالجدول استمارة 97حة لمتحميل بمغ الصال لمتحميل. وبالتالي فإن عدد االستمارات

 (.3-4رقم )

 (3-4الجدول )

 توزيع استمارة الستبانة ونسبة الستجابة من المشاركين في الدراسة 

 
 البيان

 اإلجمالي 
 النسبة % العدد

 100 130 عدد االستمارات الموزعة 

 85 110 عدد االستمارات المسترجعة 

 15 20 عدد االستمارات المفقودة 

 10 13 عدد االستمارات الغير صالحة لمتحميل 

 75 97 إجمالي عدد االستمارات الخاضعة لمتحميل 
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 :  أساليب تحميل البيانات 7.4

األساليب لتحقيق أىداف الدراسة وتحميل البيانات التي تم تجميعيا، تم استخدام العديد من 

 األساليب، ومن ىذه SPSSاإلحصائية المناسبة باستخدام حزمة اإلحصاء لمعموم االجتماعية 

                 بإجراء اختبار االعتدال بدايًة  حيث قام الباحثاإلحصاء الوصفي واالستداللي، 

Test of Normality  باستخدام اختبار االعتدالQ-Q Plots الدراسة  رو الكل محور من مح

البيانات  ر الدراسة )الدرجة الكمية( مجتمعة، وذلك لتبيان ما إذا كانتو احدة، ثم لجميع محعمى 

  ،(2، وبعد إجراء االختبار تبين أن البيانات موزعة طبيعيا )حسب الممحق رقم توزيعًا طبيعياً تأخذ 

فانو يمكن  ر، وعميوو ابًل عمى حدة و لجميع المحـر الدراسة كو اإشكال بيانية لمح 5الذى يتضمن و 

 (.Parametric)الباروميترية،  اختبار الفرضيات عمى الصورة المعممية

 :  لية لمدراسةو تحميل البيانات األ   8.4

يتضمن ىذا الجزء من استمارة االستبانة االسئمة المتعمقة بخصائص المشاركين في 
 الدراسة، وقد كانت النتائج عمى النحو التالي : 

 :  العينة حسب المصارف التابعين لياتوزيع أفراد  1.8.4

( أن النسبة األكبر من المشاركين في الدراسة ىم من مصرف 4-4) رقم  الجدول ضحأو 

%(، ويرجع ذلك أن ىذا المصرف يعد أكبر المصارف التجارية 26.8الجميورية حيث بمغت )

إجمالي العمل % من 55حيث تشكل الفروع والوكاالت التابعة لو حوالي  ،العاممة في ليبيا

(، وجاء في المرتبة الثانية 2012المصرفي اإلسبلمي في ليبيا )إدارة الرقابة عمى المصارف والنقد، 

%(، وىي أقل من نسبة 20.6من حيث نسبة المشاركين في الدراسة مصرف الوحدة بنسبة )

يرفة المشاركين من مصرف الجميورية، ذلك ألن نسبة استثمارات ىذا المصرف  في قطاع الص
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تعتبر أقل من مساىمة مصرف الجميورية بالرغم من انفتاح مصرف الوحدة نحو  اإلسبلمية

الصيرفة اإلسبلمية، وبمعني آخر تم تحديد حجم العينة المطموب من كل مصرف بناًء عمى حجمو 

 .في ليبيا اإلسبلميةفة ر مقاسًا بنسبة مساىمة المصرف في قطاع الصي

 ( 4-4جدول رقم )

 المشاركين حسب المصارف التابعين لياتوزيع 

 النسبة العدد المصارف
 20.6 20 مصرف الوحدة

 26.8 26 مصرف الجميورية
 17.5 17 مصرف التجاري الوطني
 15.5 15 مصرف الصحاري

 5.2 5 مصرف االجماع العربي
 14.4 14 مصرف شمال أفريقيا

 100 97 المجموع

 

 :  المركز الوظيفيتصنيف المشاركين حسب   2.8.4

( أن النسبة األكبر لممشاركين في الدراسة ىم من موظفي قسم المحاسبة 5-4يبلحظ من الجدول )

البيانات، حيث أن المدققين الشرعيين  مبلءمةوقسم التدقيق الشرعي، وىذا يعتبر مؤشر جيد عمى 

المطبقة، كذلك فإن موظفي  اإلسبلميةلدييم بحكم وظيفتيم دراية جيدة بالضوابط المالية لمصيرفة 

قسم المحاسبة لدييم بحكم وظيفتيم دراية وفيم لمنظام المحاسبي المطبق في المصرف، وبالتالي 

 .عالية مبلءمةيعتقد تكون إجاباتيم ذات أن فإنو 
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 (5-4جدول رقم )

 تصنيف المشاركين حسب المركز الوظيفي

 النسبة العدد الوظيفة الحالية
 10.3 3 مدير فرع اسبلمي
 7.2 7 مساعد مدير فرع
 18.6 18 رئيس قسم التمويل
 10.3 10 رئيس قسم المحاسبة
 33.0 35 موظف بقسم المحاسبة

 20.6 24 مدقق شرعي

 100.0 97 المجموع
 

 

 :توزيع المشاركين حسب مؤىالتيم العممية  3.8.4

شيادة العميا   حممةىم من من المشاركين %( 3.1( أن ما نسبتو )6-4)رقم يبين الجدول  

من حممة الشيادات العميا  %( من المشاركين ىم 20.6الدكتوراه كما يوضح أيضًا أن ما نسبتو )

ز نسبة و افي حين ال تتج  ،%( ىم من حممة شيادة البكالوريوس43.3الماجستير، وأن ما نسبتو )

لدييم من التأىيل  %(، مما يعني أن أغمب المشاركين في الدراسة7.4حممة الدبموم المتوسط )

العممي ما يمكنيم من فيم  أسئمة االستبانة ومن ثم اإلجابة عمييا بدقة، وذلك يزيد من مستوى الثقة 

 في المعمومات المتحصل عمييا من المشاركين في الدراسة.
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 ( 6-4جدول رقم )

 توزيع المشاركين حسب المؤىالت العممية 

 النسبة العدد المؤىل العممي
 5.2 5 متوسطدبموم 

 27.8 27 دبموم عالي
 43.3 42 بكالوريوس
 20.6 20 ماجستير
 3.1 3 دكتوراه
 100.0 97 المجموع

 
 :  توزيع المشاركين حسب سنوات الخبرة 4.8.4

%( من المشاركين في الدراسة لدييم 32( أن ما نسبتو )7-4يبلحظ من الجدول رقم ) 

سنة فأكثر(، كما أن نسبة المشاركين الذين  15)من سنوات خبرة طويمة في المجال المصرفي 

%(، وىذا مؤشر إيجابي عمى أن 26.8ز )و ا( سنوات ال تتج5لدييم سنوات خبرة أقل من )

رفي لئلجابة المشاركين في الدراسة يتمتعون بقدر كافي من الخبرة العممية في مجال العمل المص

             .عمى أسئمة االستبانة

 (7-4جدول رقم )                                 

 توزيع المشاركين حسب سنوات الخبرة

 النسبة العدد سنوات الخبرة
 26.8 26 سنوات 5أقل من 

 30.9 30 سنوات 10 - 5من 
 10.3 10 سنة 15 - 10من 

 32.0 31 سنة فأكثر15
 100.0 97 المجموع
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 :اإلسالمية الصيرفة حصمين عمييا في مجالالمتتصنيف المشاركين حسب الدورات   5.8.4

دورات في  3 إلى 1%( قد تحصموا من 47.4( أن ما نسبتو )8-4يبين الجدول )  

 اإلسبلميةز نسبة الذين لم يتحصموا عمى أي دورات في الصيرفة و ا، بينما لم تتجاإلسبلميةالصيرفة 

 عمييا من المشاركين في الدراسة.%( مما يعطي موثوقية لمبيانات المتحّصل 12.4)ما نسبتو 

 (8-4جدول رقم )
 تصنيف المشاركين حسب الدورات المتحصمين عمييا

 في مجال الصيرفة السالمية

 النسبة العدد عدد الدورات
 47.4 46 دورات  3 - 1من 
 26.8 26 دورات 7 - 4من 
 13.4 13 دورات فأكثر7

 12.4 12 ال توجد أي دورة
 100.0 97 المجموع

 

 :   تحميل اسئمة الستبانة الخاّصة بالدراسة 9.4

تّم في الجزء السابق تحميل البيانات الخاّصة بالمشاركين في الدراسـة، وفـي ىـذا الجـزء سـيتم  

تحميـــل البيانـــات المتعمقـــة بـــالتعرف عمـــى آراء واتجاىـــات المشـــاركين فـــي الدراســـة حـــول مـــدى التـــزام 

ــا المركــزي، وقــد 1المصــرفي رقــم )المصــارف التجاريــة الميبيــة بالمعيــار  ( الصــادر عــن مصــرف ليبي

األسئمة التي  ر أساسية كل محور يحتوي عمى مجموعة منو امح 5تضّمن ىذا الجزء من االستبانة 

 (.9-4، كما ىو موضح بالجدول رقم )تقيس مدى االلتزام
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 ( 9-4الجدول )
 ر الدراسة وعدد العبارات الخاّصة بكل محورو امح

عدد  رو االمح م
 العبارات

تمتزم المصارف التجارية الميبية بالمتطمبات القانونية  والضوابط   1
 االجرائية المتعمقة  بالموارد  والعميل

8 

تمتزم المصارف التجارية الميبية بالضوابط المتعمقة بالمبيع والوعد  2
 وىامش ضمان الجدية وعمولة االرتباط

6 

بضوابط تممك السمعة والتكاليف تمتزم المصارف التجارية الميبية  3
المرتبطة بيا واحتساب ىامش الربح وضوابط الحسم الممنوح من قبل 

 المورد ومعالجتيا المحاسبية.

10 

تمتزم المصارف التجارية الميبية بالضوابط المتعمقة بالضمانات وعممية  4
 اتمام البيع ونكول العميل االمر بالشراء.

13 

التجارية الميبية بضوابط  تحصيل اقساط ذمم المرابحة تمتزم المصارف  5
 والمعالجة المالية المتعمقة بيا.

7 

 44 عدد العبارات ككل

 

وقد اعتمد الباحث تصميمًا إحصائيًا لمعرفة مدى التزام المصارف التجاريـة الميبيـة بالمعيـار 

( المـــنظم لبيـــع المرابحـــة الصـــادر عـــن مصـــرف ليبيـــا المركـــزي، وذلـــك مـــن خـــبلل 1المصـــرفي رقـــم )

عبــارات االســتبانة التــي صــممت ليــذا الغــرض، وىــذا التصــميم عبــارة عــن مقيــاس إحصــائي لتحميــل 

              الحســــــــــابية، ويعتمــــــــــد عمــــــــــى تحديــــــــــد طــــــــــول خبليــــــــــا مقيــــــــــاس ليكــــــــــرت الخماســــــــــي  المتوســــــــــطات

غيــر  -محايــد -موافــق -)موافــق بشــدة   )الحــدود الــدنيا والعميــا(، والــذي يتكــون مــن اإلجابــات التاليــة

غيــر موافــق بشــدة(، وقــد تــّم صــياغة جميــع الفقــرات بشــكل إيجــابي، وقــد أعطيــت اإلجابــات  -موافــق

  (.10-4موضح بالجدول رقم )ىو  زان كماو األ
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 (10-4الجدول رقم )
 زان عمى إجابات الستبانةو توزيع األ 

 

 اإلجابة

 

 موافق بشدة

 

 موافق

 

 محايد

 

 غير موافق

 

 غير موافق بشدة

 1 2 3 4 5 الوزن

 

وبالتالي يمكن تحديد المتوسط النظري لمقياس الدراسة عن طريق المعادلة الشييرة لممتوسط 

 وىي عمى النحو التالي :الحسابي 

 زان / عددىاو المتوسط النظري = مجموع األ

  3=  5/  15وبالتالي فإن المتوسط النظري =  

( وقد تّم اعتماد ذلك في 3ي )و اوعميو فإّن المتوسط الحسابي النظري لمقياس الدراسة يس 

( الصادر عن 1قم )تحديد مدى التزام المصارف التجارية العاممة في ليبيا بالمعيار المصرفي ر 

مصرف ليبيا المركزي، حيث اعتبر أن كل ما يزيد عن المتوسط الحسابي النظري لمدراسة بأنو 

 محايد. أو اتجاه ايجابي، وما قّل عن المتوسط  النظري لمقياس الدراسة بأنو اتجاه سمبي. 

بر وقد تّم تحديد المتوسط الحسابي المرجح لئلجابات عن طريق حساب المدى بطرح اك

                  (، ثم تقسيم المدى عمى أكبر قيمة في المقياس 4= 1-5قيمة لممقياس من اقل قيمة )

ل و اقل قيمة لممقياس لمحصول عمى المستوي األ إلى(  ونضيف ىذه القيمة 0.80= 5÷  4)

 يوضح ذلك: (11-4رقم ) والجدول

 

 

 



225 
 

 ( 11-4جدول )

 يوضح مستوى المتوسط الحسابي المرجح

 المستويات  اللتزام مدي

 منخفض جداً    1.80 إلى 1.00من 

 منخفض 2.60 إلى 1.80من  

 متوسط 3.40 إلى 2.60من  

 عالي 4.20 إلى 3.40من  

 عالي جداً  5.00 إلى 4.20من  

 

 :   تحميل النتائج الميدانية المتعمقة بالدراسة 10.4

التجارية الميبية بالمعيـار المصـرفي  في ىذا الجزء سيتم  التعّرف عمى مدى التزام المصارف

مـــن خـــبلل تحميـــل البيانـــات  والصـــادر عـــن مصـــرف ليبيـــا المركـــزي، ( المـــنظم لبيـــع المرابحـــة1) رقـــم

ر الدراســة، وبالتــالي فإننــا نحصــل عمــى اتجــاه اإلجابــات لــدى افــراد و االخاصــة بكــل محــور مــن محــ

 لكل محور وفقًا لمتالي : عينة الدراسة وذلك لكل محور عمى حدة، وقد كانت االجابات 

تحميــل إجابــات المشــاركين حــول مــدى التــزام المصــارف التجاريــة الميبيــة بالمتطمبــات  1.10.4  

 :  د  والعميلالقانونية  والضوابط  الجرائية المتعمقة  بالمورّ 

( أن المصـارف التجاريـة الميبيـة 12-4من خبلل ردود المشاركين يتضـح مـن الجـدول رقـم )

متوسـط نسـبة  د  والعميل، حيث بمـغبالمتطمبات القانونية  والضوابط  االجرائية المتعمقة  بالمورّ تمتزم 

    ( 1المشـــــاركين الـــــذين أّكـــــدوا عمـــــى التـــــزام المصـــــارف التجاريـــــة بمـــــا ورد بالمعيـــــار المصـــــرفي رقـــــم )

( والــذى يقـــع فــي مــدي مســـتوى 4.273%( وبمتوســـط عــام بمــغ )83.25)موافــقم موافــق بشــدًة ( )
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ل لعينة الدراسة كان عاليًا جدًا، وكذلك يبلحظ و ( مما يعني ان مدى مستوى البعد أل4.20-5.00)

مـــــن الجـــــدول أن جميـــــع المتوســـــطات الحســـــابية لمؤشـــــر مـــــدى التـــــزام المصـــــارف التجاريـــــة الميبيـــــة 

( 3.84 – 4.44) ح ما بـين و ابالمتطمبات القانونية والضوابط االجرائية المتعمقة بالموّرد والعميل تتر 

 .لو االتجاه االيجابي نحو قبول المشاركين لكل العبارات المتعمقة بالمحور األ إلىوجميعيا تشير 

أن %( يوافقــــون عمــــى 95.8)( أن مــــا نســــبتو 12-4حيــــث يبلحــــظ مــــن خــــبلل الجــــدول ) 

 ت نسـبة بمغـ المينـة، لـةو المز  القـانوني التأسـيس لمسـمعة الُمـوّرد لـدي يكـون أن عمـى حريص المصرف

متوســط المشــاركين الــذين يــرون أن المصــرف يحــرص عمــى أن يكــون الُمــوّرد لمســمعة لديــو التأســيس 

( وبـــانحراف 4.44) بمتوســـط حســابي بمـــغ لـــة المينــة، ومســـجل لـــدى مؤسســات الدولـــةو االقــانوني لمز 

          ل مــــــن حيــــــث األىميــــــة النســــــبيةو (، وقــــــد جــــــاءت ىــــــذه العبــــــارة فــــــي الترتيــــــب األ0.612معيــــــاري )

 .)من حيث أعمى متوسط حسابي( من بين كل عبارات ىذا المحور

%( ) موافــقم موافـق بشــدة( 90.7أن مــا نسـبتو ) (12-4) كـذلك يتبــين مـن خــبلل الجـدول
يوافقون عمى أن المصـرف يحـرص عمـى أن ال يكـون مـدينا متعثـرا فـي سـداد دينـو، بمتوسـط حسـابي 

قـــد جـــاءت ىـــذه العبـــارة فـــي المرتبـــة الثانيـــة مـــن حيـــث (، و 0.720( وانحـــراف معيـــاري )4.43بمـــغ )
 .االىمية النسبية

 أن يــرون( بشــدة موافــقم موافــق%( ) 70.1)أن مــا نســبتو ( 12-4)وأخيــرًا يبــين الجــدول  

 حسـابي بمتوسـط المـوّرد، لعمـبلء تمـنح التـي والخدمات المزايا كل عمى يحصمون وعمبلئو المصرف

 األىميـة حيـث مـن واألخيـرة الثامنـة المرتبة في وحّمت( 1.048) بمغ معياري وانحراف( 3.84) قدره

 .النسبية

       وعميو يمكن القول بأن المصارف التجارية الميبية تمتزم بما ورد بالمعيار المصرفي 

( المنظم لبيع المرابحة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي وذلك فيما يتعمق بالمتطمبات 1رقم )

 .لمتعمقة بكل من الموّرد والعميلالقانونية والضوابط اإلجرائية ا
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 د والعميلمقة  بالمورّ تمتزم المصارف التجارية الميبية بالمتطمبات القانونية  والضوابط  الجرائية المتع
 ( النسب والتكرارات والمتوسط الحسابي لمفقرات  اليجابية12-4جدول )

 
 مستوى الموافقة                       

     رقم الفقرة              

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة
ط 

وس
لمت

ا
بي

سا
الح

ف  
حرا

الن
ري

عيا
الم

بية 
نس

ة ال
ىمي

األ
 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

يحرص المصرف عمى أن يكون الُموّرد لمسمعة لديو التأسيس 
 ولة المينة، ومسجل لدى مؤسسات الدولة.االقانوني لمز 

- - 1 1.0 3 3.1 45 46.4 48 49.5 4.44 0.612 
 
1 

يحرص المصرف عمى أن يكون الُموّرد مالكًا أو  وكيبًل عن المالك 
 لمسمعة محل التعاقد.

- - 4 4.1 9 9.3 39 40.2 45 46.4 4.29 0.803 
 
5 

يحرص المصرف عمى أاّل يكون الموّرد ىو اآلمر بالشراء أو  شريكًا 
 لو أو  متواطئا معو.

- - 6 6.2 14 14.4 38 39.2 39 40.2 4.13 0.885 
 
7 

يحصل المصرف وعمبلئو عمى كل المزايا والخدمات التي تمنح 
 لعمبلء الموّرد.

3 3.1 9 9.3 17 17.5 40 41.2 28 28.9 3.84 1.048 
8 

يشترط المصرف عمى الموّرد عدم إعادة شراء السمعة من عميل 
 المصرف تجّنبًا لموقوع في شبية بيع العينة.

- - 5 5.2 14 14.4 33 34.0 45 46.4 4.22 0.881 
 
6 

وز السقف ايشترط المصرف أاّل يكون عمى العميل التزام قائم يتج
 االئتماني المسموح بو.

- - 4 4.1 5 5.2 35 36.1 53 54.6 4.41 0.774 
 
4 

 يحرص المصرف عمى أاّل يكون العميُل مدينًا متعّثرُا في سداد دينو.
- - 2 2.1 7 7.2 35 36.1 53 54.6 4.43 0.720 

 
2 

يحرص المصرف عمى أن يكون لدى العميل القدرة عمى الوفاء 
 بالتزاماتو.

- - 1 1.0 6 6.2 41 42.3 49 50.5 4.42 0.659 
 
3 

    4.273  المتوسط الحسابي العام 
  0.4819  النحراف المعياري العام    
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المتعمقــة تحميــل إجابــات المشــاركين حــول التــزام المصــارف التجاريــة الميبيــة بالضــوابط  2.10.4 

 : بالمبيع والوعد وىامش ضمان الجدية وعمولة الرتباط 

( أن المصـارف التجاريـة الميبيـة 13-4من خبلل ردود المشاركين يتضح من الجدول  رقم )

( المـــنظم لبيـــع المرابحـــة وذلـــك فيمـــا يخـــص الضـــوابط 1تمتـــزم بمـــا رود فـــي المعيـــار المصـــرفي رقـــم )

ضمان الجدية وعمولة االرتباط، حيـث بمـغ متوسـط نسـبة المشـاركين المتعمقة بالمبيع والوعد وىامش 

%، بمتوسـط عـام 73.5الذين أكـدوا عمـى التـزام المصـارف بيـذه الضـوابط  )موافـقم موافـق بشـدة ( 

( مما يعني ان مدى مستوى البعد الثاني 4.20-3.40والذى يقع في مدي مستوى ) (،3.938بمغ )

 .(0.564راف معياري عن المتوسط بمغ )لعينة الدراسة كان عاليا، و بانح

( ان نســـب الـــذين أكـــدوا عمـــى التـــزام المصـــارف 13-4كمـــا ويبلحـــظ مـــن خـــبلل الجـــدول ) 

حـت مـا بـين                         و االتجارية الميبيـة بضـوابط المبيـع والوعـد وىـامش ضـمان الجديـة وعمولـة االرتبـاط قـد تر 

لــذين أّكــدوا عمــى عــدم التــزام المصــارف التجاريــة حــت نســب او ا%(، فــي حــين تر 85.5 -52.6%) 

             الميبيــــــــــة بضــــــــــوابط المبيــــــــــع والوعــــــــــد وىــــــــــامش ضــــــــــمان الجديــــــــــة وعمولــــــــــة االرتبــــــــــاط مــــــــــا بــــــــــين  

(6.2%-15.5)%. 

 يطمـب المصـرف أن عمـى يوافقـون% 85.5 نسـبتو ما أن (13-4) الجدول يوضح وكذلك 

 تعثّـر حالـة فـي إالّ  إلييـا العودة عدم مع الوعد فترة خبلل بالشراء اآلمر العميل من مناسبة ضمانات

 معيـــاري وانحـــراف( 4.12) بمـــغ حســـابي وبمتوســـط المرابحـــة، عقـــد توقيعـــو بعـــد الســـداد عـــن العميـــل

 .النسبية االىمية حيث من لىو األ المرتبة العبارة ىذه احتمت وقد( 0.857)

% يوافقـون عمـى أن سياسـة 80.4أن مـا نسـبتو  (13-4) واتضح أيضـًا مـن خـبلل الجـدول

المصــرف فــي تمويــل عمميــة المرابحــة لآلمــر بالشــراء تــتم عمــى أســاس غيــر ممــزم ألي مــن الطــرفين، 
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( وقـد جـاءت فـي المرتبـة الثانيـة مـن حيـث 0.930( وانحـراف معيـاري )4.10بمتوسط حسابي بمغ )

 .األىمية النسبية

 عمــى يؤكـدون العينــة أفـراد مـن% 52.6 نســبتو مـا أنّ  (13-4) وأخيـرًا  يتبـين مــن الجـدول 

 حـاال، الـثمن يكـون أن العمـبلت أو  الفضـة أو  الـذىب مـن المرابحـة عقـود فـي يشترط المصرف أن

 المرتبـة فـي العبـارة ىـذه حمـت وقـد( 1.154) بمغ معياري وانحراف%( 3.57) قدره حسابي بمتوسط

 .النسبية االىمية حيث من واألخيرة السادسة

ونتيجة لما سبق يمكن القول بأن المصارف التجارية الميبية تمتزم بما ورد بالمعيار 

( المنظم لبيع المرابحة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي وذلك فيما يخص 1المصرفي رقم )

 الضوابط المتعمقة بالمبيع والوعد وىامش ضمان الجدية وعمولة االرتباط.
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 م المصارف التجارية الميبية بالضوابط المتعمقة بالمبيع والوعد وىامش ضمان الجدية وعمولة الرتباطتمتز 
 ( النسب والتكرارات والمتوسط الحسابي لمفقرات  اليجابية 13-4)رقم  جدول    

 
 مستوى الموافقة                         

 
 رقــــم الفقرة

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة
بي

سا
الح

سط 
متو

ال
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

الن
 

بية
نس

ة ال
ىمي

األ
 

 
 العدد

 
% 

 
 العدد

 
% 

 
 العدد

 
% 

 
 العدد

 
% 

 
 العدد

 
% 

يشترط المصرف أن يكون الثمن في عقود المرابحة من 
الذىب أو  الفضة أو  العمبلت حااًل فبل يقّسط فييا الثمن 

 وال يؤّجُل.
6 6.2 9 9.3 31 32.0 26 26.8 25 25.8 3.57 1.154 

 
6 
 

 ال يجوز لممصرف تجديد المرابحة عمى نفس السمعة.
2 2.1 6 6.2 14 14.4 38 39.2 37 38.1 4.05 0.983 

 
3 

تقوم سياسة المصرف في تمويل عممية المرابحة لآلمر 
 بالشراء عمى أساس وعد غير ممزم ألّي من الطرفين.

- - 9 9.3 10 10.3 40 41.2 38 39.2 4.10 0.930 
 
2 

لممصرف ولمعميل أن ُيقيـّـد كل منيما اآلخر بموّرد محدد، 
 الموّرد أو  رفضو.ولكل منيما حرية قبول التعامل مع ذلك 

3 3.1 2 2.1 21 21.6 50 51.5 21 21.6 3.87 0.885 
 
5 

يطمب المصرف ضمانات مناسبة من العميل اآلمر بالشراء 
خبلل فترة الوعد بشرط عدم العودة إلييا إاّل في حالة تعّثر 

 العميل عن السداد بعد توقيعو عقد المرابحة.
2 2.1 3 3.1 9 9.3 50 51.5 33 34.0 4.12 0.857 

 
1 

ال يجوز لممصرف تحصيل أي عمولة ارتباط مقابل تقديم 
 الخدمات لمعميل الراغب بالشراء.

2 2.1 4 4.1 21 21.6 43 44.3 27 27.8 3.92 0.920 
 
4 

 
  3.938  المتوسط الحسابي العام

 

 
 0.564  النحراف المعياري العام
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تحميل إجابات المشاركين حول التزام المصارف التجارية الميبية بضوابط تممك السمعة   3.10.4
والتكاليف المرتبطة بيا واحتساب ىامش الربح وضوابط الحسم الممنوح من قبل المورد 

 : ومعالجتيا المحاسبية 
( أن المصـــارف التجاريـــة الميبيـــة 14-4يتضـــح مـــن خـــبلل ردود المشـــاركين  فـــي الجـــدول )

( المــنظم لبيــع المرابحــة وذلــك فيمــا يخــتص بالضــوابط 1م بمــا رود فــي المعيــار المصــرفي رقــم )تمتــز 

المتعمقة  بتممك السمعة والتكاليف المرتبطة بيا واحتساب ىامش الـربح وضـوابط الحسـم الممنـوح مـن 

قبـــل المـــورد ومعالجتيــــا المحاســـبية، حيــــث بمـــغ متوســــط نســـبة المشــــاركين الـــذين أّكــــدوا عمـــى التــــزام 

(، والـذى 3.873%، بمتوسـط عـام بمـغ )69.67المصارف بيذه الضوابط  )موافقم موافق بشدة ( 

( ممــا يعنــي ان مــدى مســتوى البعــد الثالــث لعينــة الدراســة كــان 4.20-3.40يقــع فــي مــدي مســتوى )

(، كمـا يوضـح الجـدول أيضـًا ان نسـب الـذين 0.623عاليا، و بانحراف معيـاري عـن المتوسـط بمـغ )

التزام المصارف التجارية الميبية بضوابط تممـك السـمعة والتكـاليف المرتبطـة بيـا واحتسـاب  أّكدوا عمى

حـــت مـــا بـــين و اقــد تر ىــامش الـــربح وضـــوابط الحســم الممنـــوح مـــن قبـــل المــورد ومعالجتيـــا المحاســـبية 

(53.6%- 83.5)%. 

%( يوافقــون عمــى عبــارة أن المصــرف 83.5)مــا نسـبتو أيضــًا أن  (14-4) ويبـين الجــدول 

المعـــدة لمبيـــع عـــن طريـــق صـــيغة المرابحـــة بالتكمفـــة التاريخيـــة  أو يقـــوم بإثبـــات البضـــاعة المشـــتراة 

( وقـد 0.841( وانحراف معيـاري قـدره )4.14القتنائيا في حساب بضاعة المرابحة، وبمتوسط بمغ )

 .لى من حيث االىمية النسبيةو جاءت في المرتبة األ

%( مــن افــراد العينــة يــرون أن المصــرف 83.5( أن )14-4ويتضــح مــن نتــائج الجــدول ) 

ــة المصــاريف التــي لزمتــو القتنــاء الســمعة  التكمفــة األصــمية لمســمعة، حيــث بمــغ  إلــىيقــوم بإضــافة كاّف
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 الثانية المرتبة في جاءت وقد(، 0.885( وبانحراف معياري )4.13المتوسط الحاسبي ليذه العبارة )

 .النسبية االىمية حيث من

%( )موافـق مموافـق بشـدة( يؤكـدون عمـى 57.4( أيضًا ان )14-4كما يتبين من الجدول )

أنـــو إذا كانـــت القيمـــة النقديـــة المتوقـــع تحقيقيـــا لمســـمعة أقـــل مـــن تكمفـــة الســـمعة فـــإّن المصـــرف يقـــوم 

رابحـة، بتخفيض تكمفة االقتناء، وتقفل خسارة التقويم في حساب مخصـص ىبـوط أسـعار بضـاعة الم

(، وقـد جـاءت ىـذه العبـارة فـي المرتبـة العاشـرة 1.080( وانحـراف معيـاري )3.45بمتوسط حسـابي )

 .من حيث االىمية النسبيةواألخيرة 

( أن المصارف التجاريـة الميبيـة تمتـزم بمـا ورد 14-4العرض السابق لمجدول  )من ويتضح 

عــن مصــرف ليبيــا المركــزي وذلــك فيمــا ( المــنظم لبيــع المرابحــة الصــادر 1بالمعيــار المصــرفي رقــم )

يخص ضوابط تممك السمعة والتكاليف المرتبطة بيا واحتساب ىامش الربح وضوابط الحسم الممنـوح 

 من قبل المورد ومعالجتيا المحاسبية.
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رقم  بيا واحتساب ىامش الربح وضوابط الحسم الممنوح من قبل المورد ومعالجتيا المحاسبية  جدولتمتزم المصارف التجارية الميبية بضوابط تممك السمعة والتكاليف المرتبطة 
 ( النسب والتكرارات والمتوسط الحسابي لمفقرات  اليجابي 4-14)

 
 مستوى الموافقة                 

 رقم الفقرة             

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة

بي
سا

الح
سط 

متو
ال

ري 
عيا

الم
ف 

حرا
الن

 

بية
نس

ة ال
ىمي

ال
 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

تتحقق ممكية المصرف لمسمعة المأمور بشرائيا بمجّرد توقيع العقد مع الموّرد 
 من غير ربٍط بسداد ثمنيا، وتدخل في ضمانو بقبضيا حقيقة أو  حكمًا.

- - 7 7.2 19 19.6 36 37.1 35 36.1 4.02 0.92 
 
6 

مرابحًة بالتكمفة يقوم المصرف بإثبات قيمة السمعة المشتراة أو  المعدة لمبيع 
 التاريخية القتنائيا في حساب بضاعة المرابحة.

- - 6 6.2 10 10.3 45 46.4 36 37.1 4.14 0.841 
 
1 

يقوم المصرف بإضافة كاّفة المصاريف التي لزمتو القتناء السمعة إلى 
 التكمفة األصمية لمسمعة.

- - 8 8.2 8 8.2 44 45.4 37 38.1 4.13 0.885 
 
2 

حساب الخزينة لممصرف أو  حساب جاري الموّرد بسعر السمعة يتأثّـر 
 المشتراة والتكاليف المرتبطة بيا عند دفع أو  تحويل ثمنيا لمموّرد.

2 2.1 9 9.3 13 13.4 36 37.1 37 38.1 4.00 1.041 
 
5 

ُيـقيـّـم المصرف السمعة المشتراة أو  المعّدة لغرض بيعيا مرابحًة بالقيمة 
 المتوقع تحقيقيا إذا تيقن من عدم إمكانية استرداد تكمفة اقتنائيا.النقدية 

2 2.1 7 7.2 27 27.8 37 38.1 24 24.7 3.76 0.977 
 
7 

إذا كانت القيمة النقدية المتوقع تحقيقيا لمسمعة أقل من تكمفة السمعة فإّن 
المصرف يقوم بتخفيض تكمفة االقتناء، وتقفل خسارة التقويم في حساب 

 ىبوط أسعار بضاعة المرابحة.مخصص 
5 5.2 14 14.4 25 25.8 38 39.2 15 15.5 3.45 1.080 

 
10 
 

يعترف بأرباح  في حالة التقويم بأكبر من سعر التكمفة فإن المصرف ال
 التقويم وتبقى بتكمفة اقتنائيا.

2 2.1 13 13.4 29 29.9 36 37.1 17 17.5 3.55 1.000 
8 

مجمس عقد المرابحة، وال يتم االقتصار عمى يحدد المصرف قيمة الربح في 
 بيان الثمن اإلجمالي لمسمعة.

- - 5 5.2 17 17.5 46 47.4 29 29.9 4.02 0.829 
4 

يحدد المصرف ىامش الربح سواًء كان مبمغًا مقطوعًا، أو  نسبة مئوية من 
 تكمفة السمعة.

- - 8 8.2 13 13.4 37 38.1 39 40.2 4.10 0.930 
3 
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عمبلء المصرف من الحسم الممنوح لممصرف من قبل الموّرد عمى يستفيد 
السمعة المشتراة، وذلك بتخفيض تكمفة السمعة المشتراة بقيمة الحسم سواء 

 حدث ذلك قبل إبرام العقد مع العميل اآلمر بالشراء أو  بعده.
5 5.2 16 16.5 24 24.7 25 25.8 27 27.8 3.55 1.208 

 
9 

   3.873  المتوسط الحسابي العام
  0.623  النحراف المعياري العام
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تحميــل إجابــات المشــاركين حــول التــزام المصــارف التجاريــة الميبيــة بالضــوابط المتعمقــة  4.10.4

 : بالضمانات وعممية إتمام البيع مع العميل اآلمر بالشراء 

( أن المصارف التجارية الميبيـة تمتـزم 15-4يتبين من خبلل ردود المشاركين  في الجدول ) 

( المنظم لبيـع المرابحـة وذلـك فيمـا يخـتص بالضـوابط المتعمقـة 1بما رود في المعيار المصرفي رقم )

بالضمانات وعممية إتمام البيع مـع العميـل اآلمـر بالشـراء، حيـث بمـغ متوسـط نسـبة المشـاركين الـذين 

%، بمتوسـط عــام بمــغ 78.28وافــقم موافـق بشــدة ( أّكـدوا عمــى التـزام المصــارف بيـذه الضــوابط  )م

( ممــا يعنــي ان مــدى مســتوى البعــد الثالــث 4.20-3.40(، والــذى يقــع فــي مــدي مســتوى )4.056)

(، كمــا يوضــح الجــدول 0.502لعينــة الدراســة كــان عاليــا، و بــانحراف معيــاري عــن المتوســط بمــغ )

الميبيــة بالضــوابط المتعمقــة بالضــمانات  أيضــًا ان نســب الــذين أّكــدوا عمــى التــزام المصــارف التجاريــة

 .%(90.8 -%62.9حت ما بين )و اوعممية إتمام البيع مع العميل اآلمر بالشراء قد تر 

%( موافقـــــون عمـــــى أن 90.8يبـــــين أيضـــــًا أن مـــــا نســـــبتو ) ( 15-4) كـــــذلك فـــــإن الجـــــدول

المصرف يقوم بإبرام عقد بيع المرابحة مع العميل بعد تمّمك السـمعة المـأمور بشـرائيا وقبضـيا حقيقـًة 

( وقــد جــاءت ىــذه العبــارة فــي 0.758( وانحــراف معيــاري )4.32حكمــًا، بمتوســط حســابي بمــغ ) أو 

 .بيةلى من حيث االىمية النسو المرتبة األ

%( من العينة يؤكدون عمـى أن المصـرف يعـود عمـى الضـمان 84.5وكذلك نجد أن نسبة )

والكفالة والرىن المقدم من قبـل العميـل المـدين وذلـك فـي حالـة تعثـره عـن سـداد ذمـم المرابحـة، بشـرط 

 (0.777( وانحــراف معيــاري )4.29أال يأخــذ منيــا اال مقــدار الــدين المســتحق فقــط، بمتوســط بمــغ )

 جاءت في المرتبة الثانية من حيث األىمية النسبية.حيث 

ـــــى أن 64.9أيضـــــا أن مـــــا نســـــبتو )( 15-4)كمـــــا نبلحـــــظ مـــــن الجـــــدول  %( يؤكـــــدون عم

المصرف يقبل أن تكون السمعة محل بيع المرابحـة مـن الضـمانات المقبولـة لسـداد ذمـم المرابحـة مـن 



216 
 

وقــد جــاءت فــي المرتبــة الثالثــة  (1.121( وانحــراف معيــاري )3.63العميــل، بمتوســط حســابي بمــغ )

 . من حيث األىمية النسبية عشر واألخيرة

( أن لدى المشاركين في عينة الدراسة لدييم 15-4يتبين من خبلل نتائج الجدول رقم ) 

( المنظم لبيع 1اتجاه ايجابي نحو التزام المصارف التجارية الميبية بما ورد بالمعيار المصرفي رقم )

ن مصرف ليبيا المركزي وذلك فيما يخص بالضوابط المتعمقة بالضمانات المرابحة الصادر ع

 وعممية إتمام البيع مع العميل اآلمر بالشراء.
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 المتعمقة بالضمانات وعممية إتمام البيع مع العميل اآلمر بالشراء تمتزم المصارف التجارية الميبية بالضوابط
 النسب والتكرارات والمتوسط الحسابي لمفقرات اليجابية( 15-4)رقم  جدول

 
 مستوى الموافقة                                   

 الفقرة             

غير موافق 
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق بشدة

بي
سا

الح
سط 

متو
ال

ري 
عيا

الم
ف 

حرا
الن

 

بية
نس

ة ال
ىمي

ال
 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

لممصرف وعميمو حق تعديل بنود االتفاق قبل توقيع عقد المرابحة، 
 بحيث يكون مرضيًا لمطرفين.

3 3.1 8 8.2 11 11.3 42 43.3 33 34.0 3.97 1.035 
 
9 

يقوم المصرف بإخطار العميل بثمن المبيع وحال الشراء وتاريخو، 
السمعة ان والتكاليف المرتبطة المضافة، وىامش الربح، وفارق تقويم 

 وجد.
- - 5 5.2 11 11.3 43 44.3 38 39.2 4.18 0.829 

 
5 

يقوم المصرف بإبرام عقد بيع المرابحة مع العميل بعد تمّمك السمعة 
 المأمور بشرائيا وقبضيا حقيقًة أو  حكمًا.

- - 4 4.1 5 5.2 44 45.4 44 45.4 4.32 0.758 
 
1 

بو ال يغطي تكمفة  إذا كان السقف االئتماني لمعميل المسموح لو
المبيع وىامش الربح، ففي ىذه الحالة يمزم المصرف العميل بتعجيل 

 دفعة نقدية لممصرف عند إبرام العقد.
- - 2 2.1 13 13.4 48 49.5 34 35.1 4.18 0.736 

 
6 

عند ابرام عقد بيع المرابحة يقوم المصرف بإثبات ذمم المرابحة عمى 
المرابحة باإلضافة إلى ىامش الربح مع العميل بمقدار تكمفة بضاعة 

 مراعاة حسم الدفعة النقدية المعجمة إن وجدت.
- - 2 2.1 12 12.4 47 48.5 36 37.1 4.21 0.735 

 
3 

يظير حساب ذمم المرابحات في نياية الفترة المالية بالقيمة المتوقع 
تحقيقيا بحيث يظير بقائمة المركز المالي مخصوما منو مخصص 

 المشكوك فييا وأرباح المرابحة المؤجمة.الديون 
- - 4 4.1 28 28.9 39 40.2 26 26.8 3.90 0.848 

 
11 

يقوم المصرف بإثبات أرباح بيع المرابحة بحساب أرباح المرابحة 
المؤجمة وتوزع األرباح عمى كامل فترة المرابحة وُتحّمل كل فترة بما 

 يخصيا من أرباح عممية المرابحة.
- - 1 1.0 13 13.4 48 49.5 35 36.1 4.21 0.706 

 
4 
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ّنما  ال يشترط المصرف تحصيل ثمن السمعة لنقل ممكيتيا لمعميل، وا 
 قد يفرض امتيازًا عمييا.

- - 15 15.5 21 21.6 36 37.1 25 25.8 3.73 1.016 
 
12 

ُيمزم المصرف العميل اآلمر بالشراء بتقديم كفالة شخص طبيعي أو  
 مستندي خبلل فترة الوعد.اعتباري أو  ضمان 

3 3.1 4 4.1 9 9.3 41 42.3 40 41.2 4.14 0.968 
 
7 

يعود المصرف عمى الضمان والكفالة والرىن المقدم من قبل العميل 
المدين وذلك في حالة تعثره عن سداد ذمم المرابحة، بشرط أال يأخذ 

 منيا اال مقدار الدين المستحق فقط.
- - 2 2.1 13 13.4 37 38.1 45 46.4 4.29 0.777 

 
2 

يقبل المصرف أن تكون السمعة محل بيع المرابحة من الضمانات 
 المقبولة لسداد ذمم مرابحة العميل.

5 5.2 13 13.4 16 16.5 42 43.3 21 21.6 3.63 1.121 
 
13 

يمتمك المصرف سجل خاص بنكول العمبلء، مدرج فيو اسم العميل 
 نكولو وتاريخو.المتراجع عن إتمام الشراء وسبب 

- - 6 6.2 20 20.6 43 44.3 28 28.9 3.96 0.865 
 
10 

في حالة نكول العميل عن إبرام عقد شراء السمعة، يقوم المصرف 
ببيعيا مرابحة بسيطة أو  بإحدى صيغ البيوع المستخدمة في 

 المصرف.
2 2.1 3 3.1 20 20.6 38 39.2 34 35.1 4.02 0.935 

 
8 

 4.056  العامالمتوسط الحسابي 
 0.502  النحراف المعياري               
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ــة بضــوابط تحصــيل   5.10.4 ــة الميبي ــزام المصــارف التجاري ــات المشــاركين حــول الت ــل إجاب تحمي

 : أقساط ذمم المرابحة والمعالجة المالية المتعمقة بيا 

ـــــــة   ـــــــم )يتضـــــــح مـــــــن خـــــــبلل ردود المشـــــــاركين بعين ـــــــواردة بالجـــــــدول رق             ( 16-4الدراســـــــة ال

( المــنظم لبيــع المرابحــة 1أن المصــارف التجاريــة الميبيــة تمتــزم بمــا رود فــي المعيــار المصــرفي رقــم )

وذلك فيما يختص بضـوابط تحصـيل أقسـاط ذمـم المرابحـة والمعالجـة الماليـة المتعمقـة بيـا، حيـث بمـغ 

)موافــقم موافــق بشــدة (  ا عمــى التــزام المصــارف بيــذه الضــوابطمتوســط نســبة المشــاركين الــذين أّكــدو 

( ممــا يعنــي 4.20-3.40(، والــذى يقــع فــي مــدي مســتوى )3.991%، بمتوســط عــام بمــغ )75.26

ـــغ  ان مـــدى مســـتوى البعـــد الثالـــث لعينـــة الدراســـة كـــان عاليـــا، و بـــانحراف معيـــاري عـــن المتوســـط بم

ن أّكــدوا عمــى التــزام المصــارف التجاريــة الميبيــة (، كمــا يوضــح الجــدول أيضــًا ان نســب الــذي0.625)

               حـــــــت مـــــــا و ابضـــــــوابط تحصـــــــيل أقســـــــاط ذمـــــــم المرابحـــــــة والمعالجـــــــة الماليـــــــة المتعمقـــــــة بيـــــــا قـــــــد تر 

 .%(83.5 - %66بين )

أيضـــا ردود المشـــاركين حـــول العبـــارات الـــواردة بيـــذا المحـــور،  (16-4) كمـــا يبـــين الجـــدول 

 قيمـة تخفـيض يشـترط ال المصـرف أن عمـى موافقـون%( 83.5) أن حيث اتضح من خبلل الجـدول

 بمتوسـط المبكـر، بالسـداد العميـل قيـام حالـة فـي وذلـك المرابحـة بيـع في العميل عمى المستحق الدين

 .احتمت المرتبة األولى من حيث األىمية النسبية وقد (0.878) بمغ وانحراف( 4.18) بمغ

%( يؤكــدون عمــى أن المصــرف يقــوم باتخــاذ كاّفــة اإلجــراءات 77.3وكــذلك نجــد أن نســبة )

الممتنـع عـن السـداد وذلـك لتحصـيل ذمـم المرابحـة  أو ضد المدين الموسـر المماطـل  )مطـل الغنـي( 

ــو  أو منــو  ( وانحــراف معيــاري 4.10مــن الضــمانات المســتممة، بمتوســط حســابي بمــغ ) أو مــن كفيم

 وقد جاءت في المرتبة الثانية من حيث األىمية النسبية. (0.848)
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 العميـل قيام عند أنو عمى يوافقون%( 66) نسبتو ما أن أيضاً  (16-4) الجدول بين و كما

 القســــط بقيمـــة المرابحـــة ذمـــم بتخفـــيض المصـــرف يقـــوم عميـــو، المتفـــق التـــاريخ فـــي األقســـاط بســـداد

 فــي العبــارة ىــذه جــاءت وقــد ،(1.040) معيــاري وانحــراف( 3.71) بمــغ حســابي بمتوســط المحصــل،

 .النسبية االىمية حيث من واألخيرة السابعة المرتبة

( أن لــدى المشــاركين فــي عينــة الدراســة لــدييم 16-4يتبــين مــن خــبلل نتــائج الجــدول رقــم ) 

لبيـع ( المـنظم 1اتجاه ايجابي نحو التزام المصارف التجارية الميبية بما ورد بالمعيار المصرفي رقـم )

المرابحة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي وذلك فيما يخص ضوابط تحصيل أقساط ذمم المرابحـة 

 والمعالجة المالية المتعمقة بيا.
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 تهتسو انًصبرف انتجبريت انهيبيت بضىابظ  تحصيم اقسبط ذيى انًرابحت وانًعبنجت انًبنيت انًتعهقت بهب  

 ( النسب والتكرارات والمتوسط الحسابي لمفقرات اليجابية 16-4جدول رقم )

 
 مستوى الموافقة                 

 
 رقم الفقرة

 
غير موافق 

 بشدة
 محايد غير موافق

 
 موافق بشدة موافق

بي
سا

الح
سط 

متو
ال

ري 
عيا

الم
ف 

حرا
الن

 

بية
نس

ة ال
ىمي

ال
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد 

عند قيام العميل بسداد األقساط في التاريخ المتفق عميو، يقوم 
 1.040 3.71 22.7 22 43.3 42 19.6 19 11.3 11 3.1 3 المصرف بتخفيض ذمم المرابحة بقيمة القسط المحصل.

 
7 

يقوم المصرف بإثبات أرباح األقساط المحصمة في حساب أرباح 
 أرباح المرابحة المؤجمة.المرابحة المحققة ويخفض بو حساب 

- - 6 6.2 22 22.7 42 43.3 27 27.8 3.93 0.869 
 
6 

في حالة تعثـر العميل عن سداد األقساط في التاريخ المتفق عميو، 
 يفّرق المصرف بين المدين المعسر، والمدين الموسر.

2 2.1 6 6.2 15 15.5 45 46.4 29 29.9 3.96 0.946 
 
5 

الُمْعسر العاجز عن السداد لفترة يستطيع ُينِظر المصرف المدين 
 فييا السداد.

- - 7 7.2 15 15.5 42 43.3 33 34.0 4.04 0.889 
4 

يّتخذ المصرف ضد المدين الموسر المماطل أو  الممتنع عن 
السداد كاّفة اإلجراءات لتحصيل ذمم المرابحة منو أو  من كفيمو 

 أو  من الضمانات المستممة.
- - 4 4.1 18 18.6 39 40.2 36 37.1 4.10 0.848 

 
2 

ال يقوم المصرف باحتساب أّية غرامات تأخير عمى العميل 
المعسر أو  الموسر في حالة التعثر أو  االمتناع عن سداد ذمم 

 المرابحة.
3 3.1 10 10.3 11 11.3 31 32.0 42 43.3 4.02 1.118 

 
3 

 ال يشترط المصرف تخفيض قيمة الدين المستحق عمى العميل
 في بيع المرابحة وذلك في حالة السداد المبكر.

- - 7 7.2 9 9.3 41 42.3 40 41.2 4.18 0.878 
 
1 

 3.991  المتوسط الحسابي العام
 0.625  النحراف المعياري العام                    
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المشـــاركين أّن ىنـــاك ّصـــة بتحميـــل آراء ال الخو انســـتخمص مـــن خـــبلل العـــرض الســـابق لمجـــد

( المـنظم لبيـع المرابحـة 1اتجاىًا إيجابيًا حول التزام المصارف التجارية بما بالمعيار المصـرفي رقـم )

ر الدراســة عمــى متوســط حســابي و اوالصــادر عــن مصــرف ليبيــا المركــزي، حيــث تحّصــمت جميــع محــ

 .أعمى من المتوسط النظري المعتمد في ىذه الدراسة

ل والمتعمــق بالضــوابط الخاّصــة بكــل مــن و ( أن المحــور األ1-4ل )وكمــا يتضــح مــن الشــك 

( ، يميـو فـي الترتيـب 4.273الموّرد والعميل قد حصل عمى اعمى متوسط حسابي مرجح حيث بمـغ )

مــن حيــث أعمــى متوســط حســابي المحــور الرابــع والمتعمــق بالضــمانات وعمميــة إتمــام البيــع حيــث بمــغ 

(، كمــا جــاء فــي المرتبــة الثالثــة المحــور الخــامس 4.056ور )المتوســط الحســابي المــرجح ليــذا المحــ

(، فـي 3.991والمتعمق بضوابط تحصـيل ذمـم المرابحـة حيـث بمـغ المتوسـط الحسـابي ليـذا المحـور )

حين جاء في المرتبة الرابعة المحور الثاني والمتعمق بضوابط الوعد والمبيع وىامش الربح حيث بمـغ 

(، كمـا جـاء فـي المرتبـة الخامسـة المحـور الثالـث والمتعمـق 3.938المتوسط الحسابي ليـذا المحـور )

 (.3.873بضوابط تممك السمعة والتكاليف المرتبة بيا بمتوسط حسابي قدره )

والـذى يقـع فـي مـدى المسـتوى   (، و4.026وعميو فقد بمغ المتوسط الحسابي لممقياس ككل )

 .راسة كان عالياى العام لعينة الد( مما يعني ان مدى المستو 3.40-4.20)
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4.273 
3.938 3.873 

4.056 3.991 

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

الموّردوالعمٌل المبٌعوالوعد
وهامش

تملكالسلعة
والتكالٌف

الضماناتوعملٌة
إتمامالبٌع

تحصٌلأقساطذمم
المرابحة

 
ا 
 
ح
 ال
 
 
 و
لم
ا

 

  (1-4الشكل رقم )

 شكل تخطيطي يوضح المتوسطات الحسابية لفرضيات الدراسة
 

 

 

  

 

 

 

 :  اختبار فرضيات الدراسة 11.4

لية، إال أن ىذه النتائج أوّ نتائج  إلىمن خبلل استعراض الجزء السابق توصل الباحث 

نتائج تكون أكثر  إلىمستوى التعميم، وعميو فإّن ىذا الجزء ييدف لموصول  إلىمبدئية وال تصل 

قابمية لمتعميم وذلك من خبلل استخدام أساليب اإلحصائية االستداللية الختبار فرضيات الدراسة، 

       (، α=0.01وقد تّم استخدام االختبارات االحصائية االستداللية عند مستوى معنوية )

 اليدف تّم صياغة الفرضية الرئيسية التالية :  ولغرض تحقيق ىذا

 الفرضية الرئيسية : 

( المنظم لعممية بيع المرابحة الصادر 1تمتزم المصارف التجارية الميبية بالمعيار المصرفي رقم )

 عن مصرف ليبيا المركزي، ولغرض اختبار ىذه الفرضية تّم صياغة الفرضيات الفرعية التالية : 

: تمتزم المصارف التجارية الميبية بالمتطمبات القانونية والضوابط  لىو األ  الفرضية الفرعية -

 اإلجرائية المتعمقة بالموّرد والعميل.
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: تمتزم المصارف التجارية الميبية بالضوابط المتعّمقة بالمبيع والوعد  الفرضية الفرعية الثانية -

 وىامش ضمان الجدية وعمولة االرتباط.

: تمتزم المصارف التجارية الميبية بضـوابط تمـمك السمعـة والتكاليف  الثالثةالفرضية الفرعية  -

المرتبطة بيا  واحتساب ىامش الربح وضوابط الحسم الممنوح من قبل الموّرد ومعالجاتيا 

 المحاسبية.

تمتزم المصارف التجارية الميبية بضوابط المتعمقة بالضمانات وعممية  الفرضية الفرعية الرابعة : -

 مام البيع مع العميل اآلمر بالشراء.إت

تمتزم المصارف التجارية الميبية بضوابط تحصيل أقساط ذمم  الفرضية الفرعية الخامسة : -

 المرابحة والمعالجة المالية المتعمقة بيا.

ذلك كون   One sample T Testوالختبار ىذه الفرضيات اعتمد الباحث عمى اختبار 

         إلىعي وقد تّم اختبار الفرضيات وفقًا لذلك، وقد تّم الوصول البيانات تتبع التوزيع الطبي

 النتائج التالية : 

: تمتزم المصارف التجارية الميبية بالمتطمبات القانونية والضوابط اإلجرائية  لىو الفرضية الفرعية األ 

 المتعمقة بالموّرد والعميل.

         t (26.022 ،) يو ااالختبار تس( أن قيمة 17-4) رقم يتبين من خبلل الجدول 

 ةإحصائي ذات داللة(، وعميو فإن ىذه الفقرة  P-Value=0.000)الداللة اإلحصائية وأن قيمة 

      رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة(، وىذا يعني α= 0.01عند مستوى معنوية )

      أي أن المصارف التجارية الميبية تمتزم بالمتطمبات القانونية والضوابط اإلجرائية المتعمقة 

 بالموّرد والعميل.
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 ( 17-4الجدول رقم )
        للتزام المصارف التجارية الميبية بالمتطمبات القانونية والضوابط اإلجرائية  tاختبار 

 المتعمقة بالموّرد والعميل 

  3القيمة الختبارية 
المتطمبات القانونية والضوابط 
اإلجرائية المتعمقة بالموّرد 

 والعميل

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  tقيمة 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

 القرار

 داللة **0.000 96 26.022 0.482  4.273

 .0.01*دللة عند مستوي معنوية *

: تمتزم المصارف التجارية الميبية بالضوابط المتعّمقة بالمبيع والوعد  الثانيةالفرضية الفرعية 

 وىامش ضمان الجدية وعمولة االرتباط. 

(، وأن قيمة 16.388ي )و اتس t( أن قيمة االختبار 18-4يبلحظ من خبلل الجدول )

عند  إحصائيةذات داللة (، وبالتالي فإّن ىذه الفرضية  P-Value=0.000) الداللة اإلحصائية 

أي  البديمة  قبول الفرضيةرفض الفرضية الصفرية وقبول (، وىذا يعني α= 0.01مستوى معنوية )

أن المصارف التجارية الميبية تمتزم بالضوابط المتعّمقة بالمبيع والوعد وىامش ضمان الجدية وعمولة 

 االرتباط.

 (18-4الجدول رقم )

               للتزام المصارف التجارية الميبية بالضوابط المتعّمقة بالمبيع والوعد  tاختبار 
 وىامش ضمان الجدية وعمولة الرتباط 

 3القيمة الختبارية 
الضوابط المتعّمقة بالمبيع 

والوعد وىامش ضمان الجدية 
 وعمولة االرتباط

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
درجة 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

 القرار

 داللة **0.000 96 16.388 0.564  3.938
 0.01**دللة عند مستوي معنوية 
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: تمتزم المصارف التجارية الميبية بضـوابط تمـمك السمعـة والتكاليف  الفرضية الفرعية الثالثة -

المرتبطة بيا  واحتساب ىامش الربح وضوابط الحسم الممنوح من قبل الموّرد ومعالجاتيا 

 المحاسبية.

(، كذلك يتضح أيضًا أن قيمة 13.813ي )و اتس  t( أن قيمة اختبار19-4يتبين من الجدول )

عند  ذات داللة إحصائيةتعتبر ىذه الفرضية  وعميو(،  P-Value=0.000) الداللة اإلحصائية

رفض  (، مما يؤكد عمى النتائج التي تم التوصل عمييا سابقًا حولα= 0.01)مستوى معنوية 

، أي أن المصارف التجارية الميبية تمتزم بضـوابط تمـمك البديمة قبول الفرضيةو  الفرضية الصفرية 

المرتبطة بيا  واحتساب ىامش الربح وضوابط الحسم الممنوح من قبل الموّرد السمعـة والتكاليف 

 ومعالجاتيا المحاسبية.

 (19-4جدول رقم )

                للتزم المصارف التجارية الميبية الضوابط المتعّمقة بتممك السمعة  tاختبار 
 والتكاليف المرتبطة بيا واحتساب ىامش الربح وضوابط الحسم والمعالجات المحاسبية 

  3القيمة الختبارية 
ــــــــــك الســــــــــمعة  ــــــــــة بتمم الضــــــــــوابط المتعّمق
والتكاليف المرتبطة بيا واحتساب ىامش 
الــــــــربح وضــــــــوابط الحســــــــم والمعالجــــــــات 

 المحاسبية 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
درجة 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

 القرار

 داللة **0.000 96 13.813 0.623 3.873

 0.01**دللة عند مستوي معنوية 

: تمتزم المصارف التجارية الميبية بضوابط المتعمقة بالضمانات الفرضية الفرعية الرابعة  -

 وعممية إتمام البيع مع العميل اآلمر بالشراء.

(، أيضًا أن قيمة 20.711ي )و اتس t( أن قيمة االختبار 20-4يتضح من خبلل الجدول ) 

عند  ذات داللة إحصائيةىذه الفرضية  عدت وبيذا(،  P-Value=0.000) الداللة اإلحصائية
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أي أن رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة  (، عميو يتم α= 0.01مستوى معنوية )

المتعمقة بالضمانات وعممية إتمام البيع مع العميل اآلمر المصارف التجارية الميبية تمتزم بالضوابط 

 بالشراء.

 (20-4جدول رقم )

لبيع مع للتزم المصارف التجارية الميبية بضوابط المتعمقة بالضمانات وعممية إتمام ا tاختبار 
 العميل اآلمر بالشراء 

 3القيمة الختبارية 
الضوابط المتعّمقة بالضمانات 

البيع مع العميل وعممية إتمام 
 .اآلمر بالشراء

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 tقيمة  المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة 
 القرار االحصائية

 داللة **0.000 96 20.711 0.502 4.056
 0.01**دللة عند مستوي معنوية 

ذمم : تمتزم المصارف التجارية الميبية بضوابط تحصيل أقساط الفرضية الفرعية الخامسة  -

 .المرابحة والمعالجة المالية المتعمقة بيا

(، كما نبلحظ 15.627ي )و اتس t( أن قيمة اختبار 21-4نبلحظ من خبلل الجدول )  

ذات (، وعميو فإن ىذه الفرضية تعتبر  P-Value=0.000) الداللة االحصائيةأيضًا أن قيمة 

رفض الفرضية الصفرية وقبول (، وبالتالي فإنو يتم α= 0.01عند مستوى معنوية ) داللة إحصائية

أي أن المصارف التجارية الميبية تمتزم بضوابط تحصيل أقساط ذمم المرابحة  البديمة قبول الفرضية

 والمعالجة المالية المتعمقة بيا.
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 (21-4جدول رقم )

للتزم المصارف التجارية الميبية بالضوابط تحصيل أقساط ذمم المرابحة والمعالجة  tاختبار 
 المالية المتعمقة بيا 

 3القيمة الختبارية 

الضوابط تحصيل أقساط ذمم 
المرابحة والمعالجة المالية 

 .المتعمقة بيا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
درجة 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

 القرار

 داللة **0.000 96 15.627 0.625 3.991

 0.01**دللة عند مستوي معنوية 

       : تمتزم المصارف التجارية الميبية لفرضية الرئيسيةوعميو تكون نتيجة اختبار ا

( المنظم لعممية بيع المرابحة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي،  1بالمعيار المصرفي رقم )

 كالتالي: 

    (، كذلك فإن 25.247ي )و اتس t( أن قيمة االختبار 22-4من الجدول  رقم )يتبين  

     ذات (، وبالتالي فإن الفرضية الرئيسية تعتبر P-Value=0.000) الداللة اإلحصائيةقيمة 

            رفض الفرضية (، وعميو فإنو يتمα= 0.01عند مستوى معنوية ) ةإحصائي داللة

تمتزم بما  أي أن المصارف التجارية الميبية البديمة قبول الفرضية الرئيسية و الرئيسية     الصفرية

     ( المنظم لعممية بيع المرابحة الصادر عن مصرف ليبيا 1ورد بالمعيار المصرفي رقم )

 المركزي.
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 (22-4جدول رقم )

( المنظم لبيع المرابحة 1للتزم المصارف التجارية الميبية بالمعيار المصرفي رقم ) tاختبار 
 الصادر عن مصرف ليبيا المركزي 

  3القيمة الختبارية 
التزام المصارف التجارية  
الـمـيـبــيــة بــالــمعـــيـــار المصرفي 

 ( 1رقم )

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
درجة 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

 القرار

 داللة **0.000 96 25.247 0.400 4.026
  0.01**دللة عند مستوي معنوية 

 

( واختمفت معيا في جوانب أخرى، فقد 2016) تواتيوقد توافقت ىذه الدراسة مع دراسة 

ومصرف الوحدة ومصرف  -دراسة ثبلثة مصارف أال وىي )مصرف الجميورية استيدف التواتي

 -التجاري الوطني(، وأّما ىذه الدراسة فقد استيدفت ستة مصارف أال وىي )مصرف الجميورية

 -ومصرف شمال أفريقيا–ومصرف الصحاري  -ومصرف التجاري الوطني -ومصرف الوحدة

أن التمويل بالمرابحة في المصارف  إلىاستين ومصرف اإلجماع العربي(، وقد خمصت كبل الدر 

التجارية الميبية يتم عمى أساس وعد غير ممزم ألي من الطرفين، كما اختمفت ىذه الدراسة مع 

اختبلف في المعالجة المحاسبية وجود   إلى( 2016) تواتيحيث توصل  (2016) تواتيدراسة 

لعمميات المرابحة التي تتم بالمصارف الميبية والمعالجة المحاسبية لتمك العمميات حسب المعيار رقم 

اختبلف اسموب الدراسة حيث  ماأال وى سببين رئيسيين إلى(، ويعزو الباحث السبب في ذلك 1)

بيانات، في حين استخدم في ىذه الدراسة كوسيمة رئيسية لجمع ال اسموب دراسة الحالة تواتياتبع 

أن اختبلف عينة الدراسة في كل من كوسيمة رئيسية لجمع البيانات، كما  االستبانةاسموب صحيفة 

ذلك  إلىباإلضافة كبل الدراستين،  إلىالنتائج الي توصمت  الختبلفالدراستين يعد أحد األسباب 
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ربما قد تكون دراستو،  تواتيربما يكون الفارق الزمني ما بين صدور المعيار والفترة التي أجرى فييا 

 . رغير كافية بالنسبة لممصارف التجارية الميبية لفيم واستيعاب المتطمبات والضوابط الواردة بالمعيا

 ( حيث2016ودة )( ودراسة ج2013وض،وكذلك فإّن ىذه الدراسة قد اختمفت مع دراسة )ع      

أن بيع  إلىفي البيئة الفمسطينية، حيث توصمتا  اإلسبلميةاستيدفت ىاتين الدراستين المصارف 

المرابحة في المصارف الفمسطينية يتم عمى أساس وعد ممزم لمعميل وذلك حتى يتم تخفيض 

مخاطر نكول العمبلء، ويرجع سبب ذلك الختبلف التشريعات والتعميمات الصادرة عن المصارف 

 المركزية في كل بمد.

يا والمتعمقة          ل الفصل التالي استعراض النتائج والتوصيات التي تّم التوّصُل إليو نايت

 بيذه الدراسة.
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 الفصل الخامس 

 النتائج والتوصيات

 :  مقدمة 5.1

التعرف عمى مدى التزام المصارف التجارية الميبية بالمعيار  إلىىدفت ىذه الدراسة  

( المنظم لعممية بيع المرابحة والصادر عن مصرف ليبيا المركزي ومدى توافق 1المصرفي رقم )

ىذا المعيار مع المعايير المحاسبية والشرعية الصادرة عن ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات 

 المالية اإلسبلمية.

تحقيق ىذا اليدف تم استعراض الجوانب النظرية المتعمقة بيذا الموضوع، وفي سبيل 

( والمنظم لبيع المرابحة الصادرة عن مصرف ليبيا 1وكذلك تمت االستعانة بالمعيار المصرفي رقم )

والمعيار المحاسبي  الخاص ببيع المرابحة( 8المركزي، وكذلك استعراض المعيار الشرعي رقم )

 والمذين صدرا عن ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية.

استعراض العديد من الجوانب ذات العبلقة االصيمة بموضوع  الفصول السابقةوقد ّتم في 

دور مصرف ليبيا المركزي في تنظيم العمل المصرفي االسبلمي،  إلىالدراسة، حيث تّم التطّرق 

موضوع تطّور العمل المصرفي االسبلمي في ليبيا، كذلك تمت مقارنة  إلىتمت االشارة كذلك 

( الصادرة عن 2( والمعيار المحاسبي رقم )8( بالمعيار الشرعي رقم )1المعيار المصرفي رقم )

استعراض الدراسة الميدانية،  إلىىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية االسبلمية،  وصواًل 

عدد من التوصيات من خبلل  إلىالعديد من النتائج، باإلضافة  إلىوقد توصمت الدراسة  ىذا

 الدراسة النظرية والميدانية.

 



243 
 

 :  نتائج الدراسة  2.5

من خبلل الدراسة التي قام بيا الباحث حول مدى التزام المصارف التجارية الميبية بالمعيار 

الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، ومدى توافق ىذا ( والمنظم لبيع المرابحة 1المصرفي رقم )

ت المعيار مع معايير ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية االسبلمية، وفي ضوء ذلك توّصم

 النتائج التالية : إلى الدراسة

( المنظم لبيع المرابحة الصادر عن مصرف ليبيا 1يوجد توافق بين المعيار المصرفي رقم ) -1

المرابحة الصادر عن ىيئة الخاص بصيغة التمويل ب( 8لمعيار الشرعي رقم )المركزي، وا

المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية االسبلمية، فقد كان أىم اختبلف ما بين المعيارين 

( يتبني سياسة الوعد غير الممزم ألي من 1يتمخص في مسألة الوعد، فالمعيار المصرفي رقم )

( سياسة الوعد الممزم ألحد االطراف، 8ا تبنى المعيار الشرعي رقم )طرفي عقد المرابحة، بينم

نما  عمى الرغم من ورود فقرة في متن المعيار تنص عمى أن الوعد ليس من لوازم المرابحة وا 

عزم العميل عمى تنفيذ عممية المرابحة وعدم نكولو، إذ أن نكول العميل عن  إلىىو لبلطمئنان 

 ئر لدى المصرف.تنفيذ الصفقة قد يسبب خسا

( المنظم لبيع المرابحة الصادر عن 2يوجد توافق بين النصوص الوارد بالمعيار المصرفي رقم ) -2

( المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء، إذ 2مصرف ليبيا المركزي، ومعيار المحاسبة المالية رقم )

إذ تمحورت االختبلفات ما بين المعيارين  يبلحظ عدم وجود فروقات جوىرية ما بين المعيارين،

 أو في تبني سياسة الوعد إذ تختمف المعالجات المحاسبة بناًء عمى ما إذا كان الوعد ممزمًا 

( أعّم وأشمل ويحتوي 2أن المعيار المحاسبة المالية رقم ) وكذلك الحظ الباحث غير ممزم،

بل توجد بو العديد من الخيارات في ( ف1عمى خيارات متعددة، أّما المعيار المصرفي رقم )
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ل بعض المواضيع التي لم و االمعالجة إذ أنو يراعي خصوصية البيئة الميبية كما أنو قد تن

 (.2يتطرق ليا معيار المحاسبة المالية رقم )

( 1أن المصارف التجارية الميبية  تمتزم بما ورد بالمعيار المصرفي رقم ) إلىتوصمت الدراسة   -3

المنظم لبيع المرابحة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي وذلك فيما يتعمق بالمتطمبات القانونية 

 والضوابط اإلجرائية المتعمقة بكل من الموّرد والعميل.

( 1الضوابط الواردة بالمعيار المصرفي رقم )بينت الدراسة أن المصارف التجارية الميبية تمتزم ب -4

المنظم لعممية بيع المرابحة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي و المتعّمقة بالمبيع والوعد 

 وىامش ضمان الجدية وعمولة االرتباط.

( النظم 1أظيرت الدراسة أن المصارف التجارية الميبية تمتزم بما ورد بالمعيار المصرفي رقم ) -5

بحة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي وذلك فيما يتعمق بضوابط تممك السمعة لبيع المرا

 والتكاليف المرتبطة بيا واحتساب ىامش الربح وضوابط الحسم ومعالجاتيا المحاسبية.

( 1ضحت الدراسة أن المصارف التجارية الميبية تمتزم بما ورد بالمعيار المصرفي رقم )أو و  -6

عن مصرف ليبيا المركزي بشأن الضوابط المتعمقة بالضمانات المنظم لبيع المرابحة والصادر 

 وعممية إتمام البيع مع العميل اآلمر بالشراء.

أن المصارف التجارية الميبية تمتزم بما ورد في المعيار المصرفي رقم  إلىوتوصمت الدراسة  -7

مق بضوابط ( المنظم لعممية بيع المرابحة والصادر عن مصرف ليبيا المركزي وذلك فيما يتع1)

 تحصيل أقساط ذمم المرابحة والمعالجة المالية المتعمقة بيا.

( 1أن المصارف التجارية الميبية تمتزم بالمعيار المصرفي رقم ) إلىوعميو قد توصمت الدراسة 

المنظم ( 1المعيار المصرفي رقم )المنظم لبيع المرابحة، والصادر عن مصرف ليبيا المركزي، وأن 
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( والمعيار 2المعيار المحاسبي رقم )يتوافق مع  لصادر عن مصرف ليبيا المركزي البيع المرابحة 

 ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية االسبلمية.( الصادر 8الشرعي رقم )

 :  توصيات الدراسة 3.5

 تقديم التوصيات التالية : نبناًء عمى ما توصمت إليو الدراسة من نتائج، فإّنو يمك    

ضرورة إقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات لمتعريف بمبادئ التمويل اإلسبلمي، وكذلك  -1

وأساليب  اإلسبلميةبين أساليب التمويل التعريف بصيغ التمويل االسبلمي، وتوضيح الفرق 

التقميدية، حيث الحظ الباحث أن ىناك خمطًا واضحًا ما بين التمويل االسبلمي التمويل 

 اإلسبلميةيدي، حتى بين العاممين في األقسام المختصة بتقديم خدمات الصيرفة والتمويل التقم

 في المصارف التجارية ما بين التمويل االسبلمي والتمويل التقميدي.

 اإلسبلميةإقامة دورات تدريبية لمعاممين في المصارف التجارية وتوعيتيم بأىمية نظام الصيرفة  -2

تصادية واالجتماعية، حيث يحتوي عمى آليات وأساليب ودوره اليام في تحقيق التنمية االق

 تساىم في دفع عجمة التنمية والبناء في المجتمع.

( المنظم لصيغة المرابحة الصادر عن مصرف ليبيا 1ضرورة تطوير المعيار المصرفي رقم ) -3

رفاقو بممحق يحتوي عمى التعريفات اإلجرائية  زالة الغموض عن بعض فقراتو، وا  المركزي وا 

 .عض المصطمحات التي تحتاج لتوضيحوب

 المرابحة كما يوصي الباحث بدراسة كيفية معالجة المصارف التجارية الميبية لمشكمة ديون -4

المتعثرة وكيفية تصنيف المصارف التجارية الميبية لمديون، ومدى توافق واقع العممي في 

تصنيف الديون في المصارف التجارية الميبية مع المعايير والتعميمات الصادرة عن مصرف 

 ليبيا المركزي. 
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 ( : استمارة الستبانة.1ممحق رقم )

 التوزيع الطبيعي.( : اختبار 2ممحق رقم )

 .( المنظم لبيع المرابحة1( : المعيار المصرفي رقم )3ممحق رقم )

 

 

 

 

 

 



2 
  

 بنغبزي جبيعت

 كهيت االقتصبد  

  قسى انًحبسبت

 

 (1يهحق رقى )                     أخي الوشارك ........

  استًبرة االستببنت                  أختي الوشاركت ....... 

 

 ّرحوت هللا ّبزكاتَالسالم عليكن 

 تحيت طيبت ّبعذ ،، 

 يقْم الباحث بذراست هيذاًيت تِذف إلى التعّزف على :

               ( 1يدي انتساو انًصبرف انتجبريت انهيبيت ببنًعيبر انًصرفي رقى )

 انًنظى نبيع انًرابحت 

 

ًتائج  لذا ًأهل هي حضزتكن اإلجابت على ُذٍ االستباًت بذقت ّعٌايت، حيث أّى صحت

الذراست تعتوذ بشكل كبيز على دقت إجاباتكن، هع التأكيذ التام بأّى الوعلْهاث الْاردة 

 فيِا ستعاهل بسزيت تاّهت، ّلي تستخذم إالّ ألغزاض البحث العلوي فقظ.

 

 

 ونكى يني جسيم انشكر وفبئق االحتراو





الباحث

عبدالسالمحسٌنالبرعصً



 

 

 : عبّيتيعهىيبث  انجسء األول:

 ( أيبو يب هى ينبسب، وتعبئت انفراغ حسب طبيعت كم فقرة:√انرجبء وضع عاليت )

 

 .....................................................أسمالمصرف -2

 

الوظٌفةالحالٌة: -1

رئٌسقسمالتموٌل.مدٌرفرعإسالمً.مساعدمدٌرفرع

رئٌسقسمالمحاسبة.موظفبقسمالمحاسبة.مدققشرعً.

........(....)................أخرىتذكر

 المؤهلالعلمً: -3

دبلوممتوسط.دبلومعالً.بكالورٌوس.

أخرىتذكر)................(.ماجستٌر.دكتوراه.

 عددسنواتالخبرةفًالمجالالمصرفً: -4

سنوات.20سنواتإلىأقلمن5سنوات.من5أقلمن

سنةفأكثر.25سنة.من25سنواتإلىأقلمن20من

 الدوراتالتًتحصلتعلٌهافًمجالالصٌرفةاإلسالمٌة:عدد -5

دورات.7إلى4دورات.من3إلى2من



دورات.الٌوجد.7أكثرمن



 

 

ال ز  الثا  :  يا ا  م غيرا  الدرا ة

)إلىأي بالمعٌـارالمصـرفًرقـم بٌـع2مـدىتوافـقعلىالتـزاممصـرفكم لعملـٌة المنـظـم )

(داخـلالخـانةالتًتـوافقخٌـارك.√المرابحةوذلكبوضـععالمـة)

 العباراتواالستفسارات  
موافق 

  ماما  
 محايد موافق

غير 

 موافق

 
غير 

موافق   

  ماما  

  الموّرد والعمي  : الم ع قة اإل را ية وال وا   القا و ية  الم    ا  ال ي ية ال  ارية الم ارف    ز   و  :

1 
التأسٌس لدٌه للسلعة الُموّرد ٌكون أن على ٌحرصالمصرف

 القانونًلمزاولةالمهنة،ومسجللدىمؤسساتالدولة.
    

 

2 
عن وكٌالً أو مالكاً الُموّرد ٌكون أن على المصرف ٌحرص

 للسلعةمحلالتعاقد.المالك
    

 

3 
ٌكون أوبالشراءاآلمرهوالموّردٌحرصالمصرفعلىأالّ

.معهمتواطئاأوشرٌكاًله
    

 

4 
والخدماتالتًتمنح ٌحصلالمصرفوعمالئهعلىكلالمزاٌا

 لعمالءالموّرد.
    

 

5 
ٌشترطالمصرفعلىالموّردعدمإعادةشراءالسلعةمنعمٌل

 تجّنباًللوقوعفًشبهةبٌعالعٌنة.المصرف
    

 

6 
ٌشترطالمصرفأالٌّكونعلىالعمٌلالتزامقائمٌتجاوزالسقف

االئتمانًالمسموحبه.
    

 

7 
سداد فً متعّثراُ مدٌناً العمٌُل ٌكون أالّ ٌحرصالمصرفعلى

دٌنه.
    

 

8 
على الوفاءٌحرصالمصرفعلىأنٌكونلدىالعمٌلالقدرة

بالتزاماته.
    

 

 ثا يا :    ز  الم ارف ال  ارية ال ي ية  ال وا   الم عّ قة  الم يع والوعد وهامش  مان ال دية وعمولة ا ر  ا  :

9 
ٌشترطالمصرفأنٌكونالثمنفًعقودالمرابحةمنالذهبأو

 الفضةأوالعمالتحاالًفالٌقّسطفٌهاالثمنوالٌؤّجُل.
    

 

     السلعة.نفسعلىالمرابحةتجدٌدللمصرفٌجوزال 11
 



 

 

 موافقالعبــــاراتواالستفسارات  
  ماما  

 محايد موافق
غير 
 موافق

 
 
غير 
موافق 
  ماما  

11 
بالشراء لآلمر المرابحة المصرففًتموٌلعملٌة سٌاسة تقوم

 علىأساسوعدغٌرملزمألّيمنالطرفٌن.
    

 

12 
ٌُقٌـّـدكلمنهمااآلخربموّردمحدد،ولكل للمصرفوللعمٌلأن

 منهماحرٌةقبولالتعاملمعذلكالموّردأورفضه.
    

 

13 

ٌطلبالمصرفضماناتمناسبةمنالعمٌلاآلمربالشراءخالل

فترةالوعدبشرطعدمالعودةإلٌهاإالّفًحالةتعّثرالعمٌلعن

 المرابحة.السدادبعدتوقٌعهعقد

    

 

14 
تقدٌم مقابل ارتباط عمولة أي تحصٌل للمصرف ٌجوز ال

 الخدماتللعمٌلالراغببالشراء.
    

 

و وا    هامش الر ح   ا  واح  ا  المر   ة وال كاليف ال  عة  م ك   وا   ال ي ية ال  ارية الم ارف    ز  ثالثا :

 المحا  ية : الح   المم وح من ق   الموّرد ومعال ا  ا

15 

تتحققملكٌةالمصرفللسلعةالمأموربشرائهابمجّردتوقٌعالعقد

معالموّردمنغٌرربٍطبسدادثمنها،وتدخلفًضمانهبقبضها

 حقٌقةأوحكماً.

    

 

16 
للبٌع المعدة أو المشتراة السلعة قٌمة بإثبات المصرف ٌقوم

 حساببضاعةالمرابحة.مرابحًةبالتكلفةالتارٌخٌةالقتنائهافً
    

 

17 
ٌقومالمصرفبإضافةكافّةالمصارٌفالتًلزمتهالقتناءالسلعة

 إلىالتكلفةاألصلٌةللسلعة.
    

 

18 

بسعر للمصرفأوحسابجاريالموّرد ٌتأّثـرحسابالخزٌنة

السلعةالمشتراةوالتكالٌفالمرتبطةبهاعنددفعأوتحوٌلثمنها

 للموّرد.

    

 



 

 

 موافقالعبــــاراتواالستفسارات  
  ماما  

 محايد موافق
غير 
 موافق

 
 
غير 
موافق 
  ماما  

19 

ٌُـقٌـّـمالمصرفالسلعةالمشتراةأوالمعّدةلغرضبٌعهامرابحًة

استرداد إمكانٌة تٌقنمنعدم إذا تحقٌقها المتوقع النقدٌة بالقٌمة

 تكلفةاقتنائها.

    

 

21 

النقدٌةالمتوقعتحقٌقهاللسلعةأقلمنتكلفةالسلعةإذاكانتالقٌمة

التقوٌم فإّنالمصرفٌقومبتخفٌضتكلفةاالقتناء،وتقفلخسارة

 فًحسابمخصصهبوطأسعاربضاعةالمرابحة.

    

 

21 
المصرف فإن التكلفة سعر من بأكبر التقوٌم حالة ٌعترفالفً

 بأرباحالتقوٌموتبقىبتكلفةاقتنائها.
    

 

22 
ٌتم وال المرابحة، عقد مجلس فً الربح قٌمة المصرف ٌحدد

 االقتصارعلىبٌانالثمناإلجمالًللسلعة.
    

 

23 
أونسبة مقطوعاً، كانمبلغاً المصرفهامشالربحسواًء ٌحدد

 مئوٌةمنتكلفةالسلعة.
    

 

24 

قبل من للمصرف الممنوح الحسم من المصرف عمالء ٌستفٌد

السلعة تكلفة بتخفٌض وذلك المشتراة، السلعة على الموّرد

المشتراةبقٌمةالحسمسواءحدثذلكقبلإبرامالعقدمعالعمٌل

اآلمربالشراءأوبعده.

    

 

 : اآلمر  ال را  العمي  و كو ال يع إ ما   ال ما ا  وعم ية الم ع قة  ال وا   ال ي ية ال  ارية الم ارف را عا  :    ز 

25 
عقد توقٌع قبل االتفاق بنود تعدٌل حق وعمٌله للمصرف

 المرابحة،بحٌثٌكونمرضٌاًللطرفٌن.
    

 



 

 

 موافقالعبــــاراتواالستفسارات  
  ماما  

 محايد موافق
غير 
 موافق

 
 

غير 
موافق 
  ماما  

26 

الشراء وحال المبٌع بثمن العمٌل بإخطار المصرف ٌقوم

 والتكالٌف وفارقوتارٌخه، الربح، وهامش المضافة، المرتبطة

 تقوٌمالسلعةانوجد.

    

 

27 
تملّك بعد العمٌل مع المرابحة بٌع عقد بإبرام المصرف ٌقوم

 السلعةالمأموربشرائهاوقبضهاحقٌقًةأوحكماً.
    

 

28 

 إذا تكلفةكان ٌغطً ال به له المسموح للعمٌل السقفاالئتمانً

 وهامش العمٌلالمبٌع المصرف ٌلزم الحالة هذه ففً الربح،

 بتعجٌلدفعةنقدٌةللمصرفعندإبرامالعقد.

    

 

29 

عندابرامعقدبٌعالمرابحةٌقومالمصرفبإثباتذممالمرابحة

إلىهامش باإلضافة المرابحة بضاعة تكلفة بمقدار علىالعمٌل

 وجدت.الربحمعمراعاةحسمالدفعةالنقدٌةالمعجلةإن

    

 

31 

حساب بالقٌمةالمالٌةالفترةنهاٌةفًالمرابحاتذممٌظهر

منهمخصوماالمالًالمركزٌظهربقائمةبحٌثتحقٌقهاالمتوقع

 .المرابحةالمؤجلةوأرباحفٌهاالمشكوكمخصصالدٌون

    

 

31 

المرابحةأرباحبحسابالمرابحةبٌعأرباحٌقومالمصرفبإثبات

فترةوُتحّملكلالمرابحةكاملفترةعلىاألرباحوتوزعالمؤجلة

 المرابحة.عملٌةأرباحمنٌخصهابما

    

 

32 
للعمٌل، ملكٌتها لنقل السلعة ثمن تحصٌل المصرف ٌشترط ال

 وإّنماقدٌفرضامتٌازاًعلٌها.
    

 

33 
ٌُلزمالمصرفالعمٌلاآلمربالشراءبتقدٌمكفالةشخصطبٌعً

 اعتباريأوضمانمستنديخاللفترةالوعد.أو
    

 



 

 

العباراتواالستفسارات  
 موافق
  ماما  

 محايد موافق
غير 
 موافق

 
 
غير 
موافق 
  ماما  

34 

قبل من المقدم والرهن والكفالة الضمان على المصرف ٌعود

المرابحة، ذمم سداد عن تعثره حالة فً وذلك المدٌن العمٌل

 االمقدارالدٌنالمستحقفقط.بشرطأالٌأخذمنها

    

 

35 
ٌقبلالمصرفأنتكونالسلعةمحلبٌعالمرابحةمنالضمانات

 المقبولةلسدادذمممرابحةالعمٌل.
    

 

36 
اسم فٌه مدرج العمالء، بنكول خاص سجل المصرف ٌمتلك

العمٌلالمتراجععنإتمامالشراءوسببنكولهوتارٌخه.
    

 

37 

نكولالعمٌلعنإبرامعقدشراءالسلعة،ٌقومالمصرففًحالة

فً المستخدمة البٌوع صٌغ بإحدى أو بسٌطة مرابحة ببٌعها

المصرف.

    

 

 خام ا :    ز  الم ارف ال  ارية ال ي ية   وا    ح ي   ق ا   م  المرا حة والمعال ة المالية الم ع قة   ا :

38 
 األقساط بسداد العمٌل قٌام ٌقومعند علٌه، المتفق التارٌخ فً

 المصرفبتخفٌضذممالمرابحةبقٌمةالقسطالمحصل.
    

 

39 
أرباحفًحسابالمحصلةٌقومالمصرفبإثباتأرباحاألقساط

 المؤجلة.المرابحةحسابأرباحبهوٌخفضالمرابحةالمحققة
    

 

41 
المتفقعلٌه،فًحالةتعثـرالعمٌلعنسداداألقساطفًالتارٌخ

 ٌفّرقالمصرفبٌنالمدٌنالمعسر،والمدٌنالموسر.
    

 

41 
ٌستطٌع لفترة ٌُنِظرالمصرفالمدٌنالُمْعسرالعاجزعنالسداد

 فٌهاالسداد.
    

 

42 

ٌّتخذالمصرفضدالمدٌنالموسرالمماطلأوالممتنععنالسداد

أومن منه المرابحة اإلجراءاتلتحصٌلذمم أومنكاّفة كفٌله

 الضماناتالمستلمة.

    

 

43 

العمٌل على تأخٌر غرامات ٌّة أ باحتساب المصرف ٌقوم ال

ذمم سداد عن االمتناع أو التعثر حالة فً الموسر أو المعسر

 المرابحة.

    

 

44 
الٌشترطالمصرفتخفٌضقٌمةالدٌنالمستحقعلىالعمٌلفً

المبكر.بٌعالمرابحةوذلكفًحالةالسداد
    

 



 

 

 (Test of Normality) الطبيعي لمحاور الدراسة التوزيع ( اختبار3)رقم ممحق 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 ( الم ظ  ل يع المرا حة1( المعيار الم رف  رق  )3م حق رق  )



 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





 

 

  



 

 

Abstract 

The current study aims to determine the extent of Libyan commercial bank 

commitment with banking standard No 1 issued by Libyan Central Bank that regulates 

selling of Murabaha. It also tries to establish its consistency with the legitimate standard 

No 8 and the financial accounting standard No 2 issued by the accounting and auditing 

institution of Islamic financial establishments. 

The population of study consisted of the directors of Islamic commercial banks and 

their deputies, head of finance departments, and accounting department's staff in six 

Libyan commercial banks that offer financial products conform to Sharia.
9
 These banks 

are Aljomhoria, Alwahda, Altejari Alwatani, Alsahari, Shamal Afriquia, and Alajma' 

Alarabi in both Tripoli and Benghazi cities.  

A questionnaire was used as a tool of gathering basic data from the subjects in 

order to identify the extent of Libyan commercial banks compliance to banking standard 

No 1, issued by Central Bank that regulates the selling of Murabaha. An inductive 

method was adopted to analyze gathered data. The standard was also compared with 

legitimate No 8 and accounting standard No 2 issued by the accounting and auditing 

institution of Islamic financial establishments for conformity. 

The main obtained results were that Libyan commercial banks are adhered to the 

regulations embodied in banking standard No 1 issued by Central Bank and regulate the 

selling of Murabaha. It also found that there was an agreement among banking standard 

No 1, the legitimate standard No 8, and the accounting standard No 2 issued by 

accounting and auditing institution of Islamic establishments.  

Based on the obtained results, a number of recommendations may be submitted. 

The main ones include the study of the manner by which Libyan commercial banks can 

handle the issues of distressed debts, the way of classifying them, and to what extent 

dose the actual debt classification in Libyan commercial banks matches the standards 

and instructions issued by the central bank. 


 

                                                           
 1- Islamic canonical law based on the teachings of the Koran and the traditions of the Prophet.
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