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 ملخص البحث

ى معرفة التحديات التي تحد من تطبيق صيغ التمويل بالمشاركة في المصارف الليبية سعت هذه الدراسة إل
التي تقدم خدمات التمويل اإلسالمي، ولتحقيق هذه الغاية تم اختيار خمسة مصارف ليبية تقدم خدمات التمويل 

رف اإلسالالالالمي هي مصالالالرف الجم ورية، ومصالالالرف الوفدش، ومصالالالرف ،الالالماف أفريحيا، ومصالالالرف الوافة، والمصالالال
الليبي اإلسالالالالالمي إلجراد الدراسالالالالة الميدانية، وام اسالالالالتخدام المي ه الوصالالالالةي في هذه الدراسالالالالة، فيث تم جم  
البيانات من خالف توزي  قائمة اسالالالالتبانة على مواةي المصالالالالارف الليبية التي تقدم خدمات التمويل اإلسالالالالالمي، 

ف المعياري واالختبارات المعملية، وتوصلت وتم اختبار متغيرات الدارسة بواسطة المتوسطات الحسابية واالنحرا
الدراسالالة إلى أا المصالالارف تتجيت اسالالتخدام صالاليغ التمويل بالمشالالاركة بسالالبت ارتةاث مخابر االسالالت مار بصالاليغة 

 المشاركة، والتحديات المالية واالست مارية، والتحديات الةيية واإلدارية للمصارف. 
 

 التحديات اإلدارية والةيية. –الست مار مخابر ا -التمويل بالمشاركة : الدالةالكلمات 
 

Challenges in Implementing Musharakah Financing Modes 

 "Field Study on Libyan Banks"    

Osama Emhemed Salem Eljamel 

lecturer in finance / Misurata University 

osama.e.e@eps.misuratau.edu.ly 

Abstract 
   This study aims to investigate challenges in implementing Musharakah financing 

modes in Libyan Banks that offer Islamic financial services by conducting a field study 

on Libyan Banks which are Jumhourai Bank, Alwaha Bank, Wahda Bank, North Africa 

Bank and Libyan Islamic Bank by using surveys which are distributed to Libyan Banks 

stuff in order to collect data. Arithmetic mean, standard deviation and laboratory tests 

are used to know why the banks that offer Islamic finance services avoid using 

Musharakah financing modes. The findings of study demonstrate that due to several 

challenges which are high risks, administrative and technical challenges, in addition to 

financial and investment challenges, the Islamic Libyan Banks avoid using Musharakah  

financing mode. 

  Keywords: Musharakah mode - investment risk- administrative & technical challenges. 
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 . المقدمة:  1

انتشرررررموالتاإلسالوا فرررررصر ول وال فرررررموالالم ول ولف وال الهو؛اوتلكوبسالا  ا وف ل و؛ ررررر  و
نتائجو ط يسا هوا يجابيةوعلىو نايةواالقتفرررررررررررررررالالوالااليةورمواص و اإلسالوفلعهوالاشرررررررررررررررا س و
فباألاصوالاشرررررررا س والفررررررر متوفالاتإلفرررررررطةيوف نس رررررررهورنتجالوالتاإلسالوا فرررررررصر و لىوق رررررررا مو

  ميوهاا:ونإلعوي تالوعلىورشررررا لةوالمبلوفالو ررررائميوفداموي تالوعلىوالتاإلسالو؛اللمميوفرمو ئي رررر
أههوألفالوالتاإلسالوا فصر والا تالوعلىورشا لةوالمبلوفالو ائموه والتاإلسالو؛في ةوالاشا لةيو
فالت و تهورمواص والت اقلوب مواألطمافوالاشرررررررررررا ل مول والاشرررررررررررمفعوفل وال رررررررررررإلا؛ والشرررررررررررم يةو

ويةوفال إلا؛ والسانإلنيةو؛ااوي اموحسإلقواألطمافوالاشا لةول والاشمفع.ا فصر

ررامولتاإلسالوالاتفرر ررالوالفرر  م وفالشررملالوالنازرر ةوالت ورمل هاو ح  ومتيلوالتاإلسالو؛الاشررا لةولًم
االئتاان وضرررررر يموفالويالن اوالافررررررإل وعلىوالتاإلسالورموالافررررررا فو؛الطمقواالعتياليةيوفنجا و

متم  وعليهونتائجو يجابيةيورثال:وانوفاضون ررراةوالاطالةيودسال والنا جووالشرررملالوالفررر  م وفالنازررر ة
والاال وا جاال يونشاطواالقتفالوالاال .

ررررررررلف ورنشررررررررإل و قهو  م(ورمو2009(ول ررررررررنةو 9فبالمغهورموأهايةوًرررررررريلوالتاإلسالو؛الاشررررررررا لةيوًف
عولتسليهوالرالوالافمفوالل   والامل يو؛انلوا  نوللافا فوالتجا سةوالل  يةولفتلونإلالذوأفولمفو

م(ول إلضررررلوضررررإلا؛ و2010(ول ررررنةو 9بلملةو تإلال ور وأحلاموالشررررمس ةوا فررررصريةيوفرنشررررإل و قهو 
(يوفو1يوص2010(يو9فأفررررريو سليهوهذدوالولرالوال لملةو رفرررررمفول  ياوالامل يورنشرررررإل و قهو 

م(وح  وأضيمولفالوااصو؛الف ملةوا فصريةيوفأجادو2012(ول نةو 46ًلف والسانإلنو قهو 
القيامو؛ اليالو اإلسالواألنشررررطةواالقتفرررراليةو؛افررررتولاموال سإللوفرن اوالتاإلسالو؛فرررريلوالاشررررا لةوول ا

ررلف وقما و قهو 14مويصو16/5/2012(وي46 الاجليوالإلطن واالنتسال يوقانإلنو قهو  (و1(يوًف
(يو1(ويان ووالفررائررل ول وجاي والا ررارصلو الات اموالإلطن وال رراميوقررانإلنو قهو 2013ل ررررررررررررررنررةو 

 الوأنوالنظاموالافررمل ول ول  ياوممل وافررتولارهوعلىوًرري ةو(و(www.cbl.ly(و07/01/2013
فاحل ولس وأكثمورموالفررررررررريلواألامتيوفه :والاما؛اةيوح  ومصحمواياموالافرررررررررا فو؛افرررررررررتولامو
ًرررررري ةوالاما؛اةول و اإلسالوال ررررررل والا ام يوفهذاومت ررررررلوجلياورمورإلاق والافررررررا فوا ل تمفنية.و

الت و سلموالرالوالتاإلسالوو-ةواألفررررررررررررررااموالت و لعإلوالافررررررررررررررا فوفل ذاو ااف والل افررررررررررررررةور مل
  لىو جن وافتولاموًيلوالتاإلسالو؛الاشا لة.و-ا فصر 
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 نافلتو؛ ضوالل افررررررالوفاأل؛ااووالتاإلسالو؛فرررررري ةوالاشررررررا لةورموعل و: السالالالالابقة . البحوث2  
و:ن يوفرموأههوهذدوالل افالوراومل جإلا
  دراسةAbdul-Rahman, & Nor (2016:)لتوهذدوالل افةو لىو س يهو اليالوفعإلائ والتاإلسالوهلو

الا تالوعلىورشررررررا لةوالمبلوفالو ررررررا  ول والافررررررا فوا فررررررصريةوالاال  سةيوف هوجا وال يانالو
ررلتوالل افررةو لىواكتشررافوRBفوBIMBو:هااوي؛افررتولاموالاسابصلوالشرروفرريةولافررمل م يوف إًل

إلبةوااتيا والشررررررررمس والانافرررررررر يوفه ورواطموعاليةولصفررررررررتثاا يوًرررررررر و:أ ب ةوعإلائ و ئي ررررررررية
وانوفاضوضاانو أسوالاا يويأ  والطل ورموعاصءورمل ههواالئتاان ورنوفض.

  دراسالالالالالةQureshi, & Hidayat (2016:)حافلتوالل افررررررررةواكتشررررررررافوالتاليالوالاايطةوبتط   وو
الاشرررا لةوالاتناقفرررةوا فرررصريةولتاإلسالوا فرررلانول ورال  سايوف هوافرررتولامورن جوالاا ونإلع و
ويح  وبهوجا وال يانالورموالل افررررررررررالوال ررررررررررا؛سةوالات لسةو؛الاشررررررررررا لةوالاتناقفررررررررررةول ورال  سا

ررررلتو لىواكتشررررافو  رررر ةوعإلائ و ئي رررريةول و ط   والاشررررا لةوالاتناقفررررةول والافررررا فو ف إًل
ا فرررررررصريةوالاال  سةوفه :وق ررررررراياورل يةيوا طا والسانإلن يورشرررررررللةو عال وال رررررررلاليوعلمو  اةو

عاا يوعلمولمبلو؛ا ضررالةو لىورشرراكالوال ررمائ يورواطموالو ررا  يوفررمسةواألال ا الو؛اشررا لةوا
 األرانةوفالاواطمواألاصايةيوالإلع وبمهموالانتجالوال سا سةيور يا ور ل وا يجا .

  دراسالالالالالةRazak, & et al (2016:)هللتوالل افررررررررةو لىور ملةوقابليةوافررررررررتولاموًرررررررري ةوالتاإلسالوو
 KlangفووووSelangorالفرررر  م وفالاتإلفررررطةول ورنطست و؛الاشررررا لةول لمالو اإلسل وللاتفرررر ررررالو

Valleyل وررررال  سرررايوف هو ال رررالوال يرررانرررالوالت وجا رررتورمواص و إلدس وقرررائارررةواالفررررررررررررررتارررانرررةوو
 (EFA)رتفررررررر رررررررةوًررررررر  م وفرتإلفرررررررطةو؛افرررررررتولامو ال الوال إلارالواالفرررررررت شرررررررا يةو(و100 على

(exploratory factor analysis)لتاإلسالو؛فرررررري ةوالاشررررررا لةوو رلانيةواو:فه ويفالفررررررتو لىونتيجةو
رشرررا لةوو:ك لمالو اإلسل وللاتفررر رررالوالفررر  م وفالاتإلفرررطةو؛ ررر  وبصووافرررائصو ئي ررريةوه 

الاواطميورشررررررا لةوالمبلوفالو ررررررا  يوف جن وعإلائ والتاإلسالو؛اللممو؛ رررررر  وال رررررراانالوفالفإلائلو
وال اليةيوفر لاللواالئتاانوفالفائل .

   دراسالالالالالة Biziri, & El Biziri(2017:)لىول افررررررررةوال إلارالوالت و  االول ائ والنتشررررررررا وهللتو و
ات ملوال يانالو؛افتولاموالتال الواالتاإلسالوا فصر ول ورنطسةوالشمقواألفف وفزاا وألمسقيايو

الافرررررررا فوومميوالاسا نوللاااللوالات لل وفالت وجا تو؛افرررررررتولاموالاسابصلوالشررررررروفررررررريةولال
لتو لىوأنوحالةو فا جادوالافا فوا فصريةول وهذدوا فصريةول ولالورموقطموفل نانيوف إًل

الانطسةومتأبمو؛لالورموزوفيةوالافمفوا فصر يوفنشألوزوفيةوجلمل ولل اصءيوفض  و
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فررررررررررتما يجيالوالتمفسجيوفلإلائلوالافررررررررررا فوالامل سةوالاس ل يوف  املواالفررررررررررناعةوال   ميوفنسصو
وصرية. إلق الوال اصءو يااومت ل و؛األبمواالقتفاليوفاالجتااع وللافا فوا ف

   فرررررررر توهذدوالل افررررررررةو لىور ملةور إلقالو ط   وًرررررررري ةوو(:2019دارسالالالالالة الجبيري، وميالد
ررف والتال ل يولااو الاشررا لةورموفج ةونظمورإليف ورفررمفوالجا إل سةو؛افررتولاموالان جوالإًل

يوفالفرررررررتوامورإليف(و54 و هوالافرررررررإل وعلىوال يانالورمواص وقائاةواالفرررررررتاانةوالاإلدعةوعلى
عإلائ وقانإلنيةوف شرررمس يةيوفنسصول وعللوالاوتفررر موو:ه ويعل وعإلائ والل افرررةو لىواكتشررراف

ل وه  ةوالمقا؛ةوالشررررم يةيوفالاواطموال اليةول ذدوالفرررري ةول لمو ف  الوال ررررجالوال سا ييوفنسصو
وكفاء والاإليف م.

 ة البحثالالالالالالالمشكل .3
؛ لموومت ه(و2011 وقتفالوالل   ورموفنة لىوأنواال(و2019 وأزا والج  ميوفر صلوفنة

قتفالوال ل يوفالذيوألتو لىو لن ولفاء والج ادوالافمل و؛شلالوااصيوافتسما ورتزمالواال
لت ارا  او جادواعلموقل  والاتف الوعلىورإلاج ةوو لىوح  وي ملوال لملورمواألدرالوألل

إلونوالتاإلسالو؛الاشا لةوه قتفاليةيوفح  وال  موأفو إلل موالتاإلسالوالصدموللا اهاةول والتنايةواال
ًي ةو اإلسالوافتثاا سةوقائاةوعلىورشا لةوالمبلوفالو ائموب موالشملاءو  ت موأل الوناإل جو

وجماءو؛ ضوالاسابصل ي تولمول والتنايةوفساس واياةور الةولصقتفالوالاال يوفرمواص و
وو(.1فاالطصعوعلىوالاإلاق واالل تمفنيةوللافا فوع نةوالل افةولااوه ور  مو؛الجلف و قهو 

 المنتجات اإلسالمية التي تقدمها عينة الدراسة( 1قم )جدول رو

 

  √ √ √   

√ √     √ 

√     √ √ 

√       √ 

√     √   

√       √ 

       √ 

        √ 

        √ 

        √ 

 (alwahabank.ly; www.jbank.ly; www.wahdabank.com.ly; nab.ly/islamic-banking; 

www.lib.com.ly) 

file:///G:/alwahabank.ly
http://www.jbank.ly/
http://www.wahdabank.com.ly/
https://nab.ly/islamic-banking
https://www.lib.com.ly/
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نو؛ ضوالافررا فو  ررتولموًرريلو اإلسالوالاشررا لةوالاتقتةول و اإلسالوالفررفسالوقفرر م وأا  ررلو  
وفالو  تولموًيلوالتاإلسالو؛الاشا لةواألامتيوفالذيويطم والت اؤ والتال :واألجال

لتطبيق صالالالالالاليغ التمويل بالمشالالالالالالاركة في المصالالالالالالارف الليبية التي تقدم خدمات  تحدياتهل توجد 
 الصيرفة اإلسالمية؟

وفستفمعورمو ل والت اؤاللوالفم يةوالتالية:ووووووووووو
:وهالو إلجلورواطموافرررررررتثاا ولتط   وًررررررريلوالتاإلسالو؛الاشرررررررا لةول والافرررررررا فوالتسالالالالاألف ا وف

والل  ية؟
و:وهالو إلجلو اليالوافتثاا سةوفراليةولتط   وًيلوالتاإلسالو؛الاشا لة؟التساألف ال اني

و   وًيلوالتاإلسالو؛الاشا لة؟:وهالو إلجلو اليالو لا سةوفلنيةولتطالتساألف ال الث

 البحث  ةرضيالالالف .4

الافررا فوالت و سلموالولرالوا فررصريةور ظا او تجن و ط   وًرريلوالتاإلسالو؛الاشررا لةواللائاةو
 ًياغةولمضيةوالل افةوعلىوالناإلوالتال :ووفلإلجا؛ةوعلىو  اؤاللوالل افةو هفالانت يةو؛التالي يو

لوالتاإلسالو؛الاشررررررررررا لةول والافررررررررررا فوالل  يةوالت و سلمولتط   وًرررررررررريوتاليال إلجلوال لملورموالو
والرالوالف ملةوا فصرية.

ورجاإلعالو ئي ية:وبصوفل  ومتهوااتاا وهذدوالفمضيةوبهو س يهوهذدوالا إلقالو لىو
رواطموافرررررتثاا وعاليةولتط   وًررررريلوالتاإلسالو؛الاشرررررا لةول وو:و إلجلا ولىالةرضالالالالية الةر ية و

وو.الافا فوالل  ية

 إلجلو اليالوافررتثاا سةوفراليةولتط   وًرريلوالتاإلسالو؛الاشررا لةول وو:الةر ية ال انية الةرضية
وو.الافا فوالل  ية

 إلجلو اليالو لا سةوفلنيةولتط   وًرررررررررريلوالتاإلسالو؛الاشررررررررررا لةول و:والةرضالالالالالالية الةر ية ال ال ة
و.الافا فوالل  ية

و

و

و
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 دف البحثالالالالاله. 5

لوفالف إلبالوالت و إلاجهوالافا فوا فصريةول و   ىوالل افةو لىوالت مفوعلىوأههوالتاليا
 . ط   وًيلوالتاإلسالو؛الاشا لة

 حثالالالالية البالالالأهم. 6

  رررررررتالوالل افرررررررةوأها ت اورموأهايةورإلضرررررررإلع اوفالذيومتناف وأحلوأههوًررررررريلوالتاإلسالوا فرررررررصر و
ال   ةول ويالوعلموفجإللول افالولا يةول وهذاوالاجا ول وفر إلقالو ط يس اول واالقتفالوالل   و

الت ووتاليالفأراوأها تهو؛الن ررراةوللافرررا فوالل  يةو تاثالول ور ملةوالويح ررر وعلهوالااح الل  يةو
 الورموقل  والافرررررا فوالت و سلموالرالو اإلسالو فرررررصريةورموافرررررتولاموًررررريلوالاشرررررا لةولأحلو

يالولا الجةوهذدوال  .تاليالألفالواالفتثاا يوفبالتال واقتما و إًل

 ار اليظري للبحثالالالالالالالالالالالالالالالالإلبا
 . مراجعة أدبيات المشاركة7

الاشا لةولأحلوطمقوالتاإلسالوا فصر والت و  االوعلىور لأورشا لةواأل با وفالو ائموه واألقالو
افتولاراول وعاليالوالافا فوا فصريةويح  و نوأغل والانتجالوالااليةوالت و سلر او؛في ةو

 ,Rahmanمفعالوالفررررر  م وفالاتإلفرررررطةو اللمموفالت ويفررررر  والافرررررإل وعل  اورموق الوالاشررررر
يوفهذدوالاشررررمفعالو  رررراههو؛شررررلالول  مول وعاليةوالتنايةواالقتفرررراليةيوح  و اس وأكثمو(2017
(يوف اثرررالوهرررذدوالاشررررررررررررررمفعرررالوأكثمورمو2018(ورموالنرررا جوالسإلر وال رررالا و يا يو54رمو %

عاليةوالتنايةو(ورمو جاال وزرررررررررملالواألعاا وألغل ولف وال الهو؛ ررررررررر  وأهايةولف هاول و90 %
االقتفررررررراليةوفالتإلييموفمحص والانتجالوالااليةوبل واالفرررررررت ماليوفالتوقيمورموحل والفسميول  و

(ورموالنا جوالاال وأللاانيايو57(وووفبن رررراةو %60  رررراههول والنا جوالاال وللفرررر موبن رررراةو %
 ,Razak, et al(وأللاانياو 61.39(وللف موفبن اةو %82ب نااو  اههول والتإلييموبن اةو %

2016). 
عملتوالاشرررررررا لةول ورجا والافرررررررا فوعلىوأن او وأفرررررررلإلمو اإلسل ويشرررررررتم و؛اإلجاهوالافرررررررمفو
ا فرررصر ور وطال والتاإلسالول و سليهوالاا والصدمولاشرررمفعورايوأفوعاليةورايوفسإلدعوالمبلوب ن ااو

ه:و1434؛ا رررررر وراومتفسانوعليهيوأراوالو ررررررا  ول ن رررررراةو اإلسالولالورن اا و الج إل ييوفالج إل ييو
(.ووفلااوعملتوعلىوأن ا:وطمسسةو اإلسالويسلموالافررررررررررررمفوا فررررررررررررصر و؛اإلجاهوالاا و353-354

الصدمولاشررمفعوأفولاتفرر ررةيوفسإلدعوالمبلوب ن ااوح رر واال فاقوب نااوالو ررا  و ااالوح رر وحفررةو
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كالوزمس ول و أسوالاا يوفسسإلمو؛ا لا  وًاح والاشمفعوأراوالافمفويشا  ول وا لا  و؛السل و
و(.2016يافموحسإلقهو بإلر   يوففل ليوالذيو

أ لانوعسلوالشررررماكةول وا فررررصم:ويج وأنو جتا وعل وعناًررررمول ت إلنوعسلوالشررررماكةيوفه :وعسلو
الاشررررررررررررا لةوأفوا يجاموفالس إل وفالذيويف ررررررررررررالوأنويلإلنورلتإلبايوفأطمافوال سلوأفوالشررررررررررررملاءوأفو

فأا ماوراالوال سلوفهإلو أسوالاا ووال اقلانوفاللذانويج وأنويلإلناوعاقل موفستات او؛أهليةولارلةي
 والج  مييوفر صليو2018 وأبإلوفررررررررررررررلايةيو2016الصدمولقياموالاشررررررررررررررا لةو؛الاشررررررررررررررمفعو ج مساليو

و(.2019
زرررمفطوًررراةوعسلوالاشرررا لة:و نس رررهوهذدوالشرررمفطو لىوج ئ ميوفاألف ورن ااوهإلوزرررمفطوااًرررةو

اوفنإلعمايوأيوأنويلإلنور لإلموبمأسوالاا وفال االيولااويج وأنويلإلنو أسوالاا ور لإلراولاًّاوفجن  م
رررررررررررإللاموبإلضرررررررررررإل يوفأنالاسلا ونسل الويلإلنوج ءاورنهولمموألحلوالشرررررررررررملاءول و رةوواموأفوع ناموفرإًل

اآلاميوفعلموالطهور والاا والواصوألحلوالشرررملاءيوفلييوزرررمطاوأنو  إلنوحفرررةولالوالشرررملاءو
ورت افسةول و أسوالاا يوفزماكةواألطمافو  إلنول والاا وفال اال.

لج ءوالثان ول  وزررررررمفطو ت ل وبتإلدس والمبلوأفل اوياللوعسلوالاشررررررا لةوبإلضررررررلوقإلاعلو إلدس وأراوا
ونتائجوالاشمفعوب مواألطمافوالاوتلفةيوح  وياللونف  ولالوطمفو؛الج ئيةورثالو

 ب وأفوبل وأفونفرررركوفهلذايوفم اوحلووا ررررا  ولي ررررتو؛ رررر  و هاا وأفو سفرررر مورلمموالاشررررمفعو
 أسورا ولألطمافوالات اقل يوفسإلدعوالمبلو؛ لوافرررررهوجاي ولتإلدعوعلىوالشرررررملاءوح ررررر وحفرررررةو

 و2016الافررررررا سموللشررررررملةوفسافررررررالورلمموالاشررررررمفعوعلىورلالأ ونظ موعالهو بإلر   يوففل ليو
و(.2019الج  مييوفر صليو

أنإلاعوالشررملالول وا فررصم:و نس ررهوالشررملالو لىونإلع مو ئي رر  ميوهاا:وزررملالوج مسةوفزررملالو
ف  ن وارتص وأكثمورموزرررررروصوو-ف  رررررراىو؛شررررررملالواألرإلا و-شررررررملالوالج مسةااتيا سةيوأفالم:وال

يةوأفور ماو. وأًالوحقيس ونا جوعموهاةوأفوًف
فه وعشرم وأنإلاعوه وزرملةواألرإلا يوفزرملةوو-ف  راىو؛شرملالوال سإللو-بانياوالشرملالواالاتيا سة

لةوال االيوفزملةواألعاا يوفزملةوالإلجإلديوفزملةوالافافضةيوفزملةوال نانيوفزملةوالج ميوفزمو
الذرهيوفزملةوالا ا بةيوفزملةواألبلان.وفالاجادورموهذدوال سإللول والاال يةوزملالوالافافضةو

ه(يوفزررررررررررملةوال نانوه و1434فال نانوفالج موفال االوفالذرهوفالا ررررررررررا بةو الج إل ييوفالج إل ييو
زرررررررمس وي ت موواألكثموافرررررررتولاراول والافرررررررا فوفال اليالوالافرررررررم يةوفالااليةوللاجتا  وألنولال

فل صموعموزررمسلهول والتفررمفو؛الاا وفال االو؛ رر  وعلموالا ررافا ول والاا وأفوال االو الج  مييو
و(.وف نس هوعسإللوالاشا لةو لى:2019فر صليو
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الاشرررررررا لةواللائاة:وفه والاشرررررررا لةوالثابتةوالا رررررررتام وح  وياإل والافرررررررمفوج ءاورمو أسوالاا و
سلامول ورل والاشرررررررمفعوفسسإلمو؛ولا  هوفا زرررررررمافوعليهيوالاشرررررررمفعوالولر وأفا نتاج يوفسلإلنوزرررررررمو

ف اسىوحفررةوالافررمفوبابتةوالو ت  موحتىوانت اءوالشررماكةو؛ رر  وانت اءوالاشررمفعوأفوانت اءوالال و
و(.2019 والج  مييوفر صليو2014الانفإلصوعل  اول وال سلو همبانيوفلإلدييو

ي يوف  رررررتولمول و اإلسالوالاشرررررمفعالوالاشرررررا لةوالاتناقفرررررةو:وف  ررررراىو؛الاشرررررا لةوالانت يةو؛التال
بإلافرررطةوالافرررا فوا فرررصريةوح  ويسلموالافرررمفوالتاإلسالولاشرررمفعور وزرررمس وأفوأكثمور وفعلو
رموالافررررررمفو؛التناد وعموحفررررررتهوعلىوأنوملت موأحلوالشررررررملاءو؛شررررررمائ اوح رررررر وراو نصوعليهو

افمفوفال ا الو(يوف سإلموهذدوالفي ةوعلىوالاشا لةوب موال2014زمفطوال سلو همبانيوفولإلدييو
الذيورموحسهوأنوياالوراالوالافرررمفو؛ لوفرررلالدوالا للوح ررر والشرررمفطوالاتف وعل  او الج  مييو

(وف  مفوالاشا لةوالاتناقفةوعلىوأن اواياموالافمفوبتسليهوالاا والصدمولاشمفعو2019فر صليو
رشررررررا لةوو(وفه وعسل2007ر وال ا الوعلىوأنوي ررررررتملهاو ل سجياواص ورل ور  نةو أبإلوال يجاءيو

 (Osmani,& Abdullah,2010ب موطمل موح  و؛سإلموأحلوالطمل مو؛شماءولالوأج اءواألًالو 
فس تالوعسلوالاشا لةوالانت يةو؛التالي وعلىورف إلمو سليصوالشماكةيوفست إلنورموبصبةوعسإللوه :و

الوأفوعسلوالاشرا لةيوفعسلوا يجا يوفعسلوال ي يوف  ت موهذدوالفري ةوأل رالوبلمالوعلىوال ي و؛اآلج
و.(Meera, & Razak, 2009السمفضوح  وياالوراالور ل والفائل ور ل وا يجا  

الاشا لةوالات  م :وأحياناو  اىو؛الاشا لةوالاتقتةوف  ن واياموالافمفوبتاإلسالواحتياجالوال ا الو
بلل الونسليةواص وال اموح ررررررررر واحتياجا هيورثال:والاشرررررررررا لةول و اإلسالوًرررررررررفسةور  نةوعلىوأنو

فتهورمواأل با ول ون ايةوال نةوالااليةوح  ونتائجوالاشمفعولااوي ت موهذاويافالوالافمفوح
 والج  ميوفر صليو2014األفررررررررلإلموبلمصوعموالسمضو؛الا رررررررراموالجا يوالالممو همبانوفلإلدييو

و(.2007ال يجاءيوأبإلو و2019
 اإلبار العملي للبحث

ءالوالل افةوالت وقاموب اوالااح و ناف وهذاوالج ءورموالاا وفًفامولارصميوفرففصمولطمسسةوفمجما
لتنف ذوهذدوالل افررررةيوف  ت مورن جيةوالل افررررةوفمجماءا  اوراإل امو ئي ررررامومتهورمواصلهو نجادوالجان و
التط يس ورموالررل افررررررررررررررررةيوفعموطمسس رراومتهوالافررررررررررررررإل وعلىوال يررانررالوالاطلإلبررة و جماءوالتال ررالو

رررررالو لىوالنتائجوالت ومتهو ف ررررر مهاول وضرررررإلو ءوألبيالوالل افرررررةوالات لسةو؛اإلضرررررإلعوا حفرررررائ وللتإًل
 الل افةيوفبالتال و اس واألهلافوالت و   ىو لىو اقيس ا.
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 مي جية البحث:. 9
ف ول وهذدوالل افةوح   رفا فول  يةو سلموالرالواا ةو هوااتيا ووبهوافتولاموالان جوالإًل

يوفرفمفوفصر وه ورفمفوالجا إل سةيوفرفمفوالإلحل يوفرفمفوزاا وألمسقياالتاإلسالوا 
فالت و اثالوع نةوالل افةواراورجتا والإلاحةيوفالافمفوالل   وا فصر و جماءوالل افةوالا لانيةيو

والل افةول ت إلنورموالافا فوالل  يةوالت و سلموالرالوالتاإلسالواالفصر .
والدراسة أداش 1.9

لىوالافا فوالل  يةو هو ج   وافتاانةو ل تمفنيةوعلىوناا جوقإلقالوفم فال او؛ال مسلوا ل تمفن وع
الت و سلموالرالوالتاإلسالوا فصر وفلمفع اول وجاي ورلنول  يايوفبهو إلدس ون وةوف ايةوعلىو

 تال ال.ل؛ ضورإليف والافا فو؛المنةورفما ةيوفجاي واالفتاانالوالا تلاةوًالاةول

 وال باتالصدق  اختبارات 2.9
 افةو؛افتولاموالااف واآلل وعموطمس وبهوافتولاموااتاا والفاولمفنااخولا اموباالورقياسوالل

نومت ررررررررلوأ(و2(يونصحمورموالجلف و قهو SPSSبمنارجوالا رةوا حفررررررررائيةولل لإلمواالجتاا يةو 
يوفايارةوالا راررالو(68% ولفراولمفناراخول رالوراإل ورموراراف واالفررررررررررررررتارانرةوأك مورمأايهور راررالو

االفتاانةومتإللمول  اول جةوورااويش مو لىوأنوعناًموقائاة(و%94.5 لجاي ولسمالواالفتاانةوهإل
ج ل ون  ياورموالثاالوفاالفتسما وفاالعتااليوح  وللااواقتمبتواياةوالا ارالورموالإلاحلوالفايلو

(يوفبالتال ويالموالت ررررليهو؛فرررراةوالنتائجوSekaranيو2003 كلااولانتوال ناًررررموأكثمورإلبإلايةو
الو ل  اوع موالل افةوالا لانيةوف  ايا اوعلىوالاجتا و  راالوالل افة.ووالاتإًل

و(ومإلضلونتائجوااتاا وألفاولمفنااخولقياسوباالوا فتاانة2جلف و 

 معامل ألفا كرونباخ المجال

 0.790 المحور األول

 0.770 المحور الثاني

 0.844 المحور الثالث

 اإلفصائية المستخدمة في وصف وتحليل البيانات ا ساليت .10
 دراسةةي للمشاركين في الالتحليل الوص 1.10

رموالاشا ل مول والل افةورتوففإلنو(و%50 و(وأنوراون اة3الجلف و قهو ورمويظ مووو
الجلف ووفسظ م، رتوففإلنول ورجا والااافاة(و%33.3 ل ورجا والتاإلساليوفأنوراون  تهو

وفأنوراون  تهوي ؤفاءواألق امو؛الافا ف(و58.3% وأنوأغل والاشا ل مول والل افةوفبن اة
ونإلاموورفا فوإلرإليف(و%25  والافا فو ياثلإلنون اةورلمميول ورجااللوروتلفةيوفأرا
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 اءورإلضإل يةوفبيانالوحإل ورشللةودفهذاويج الوالاشا ل مول واللا فةويسلرإلنو(و%16.7 
والل افةيورااومتليو لىوالمل ورمور تإلتوالثسةول وال يانالوالاتافالوعل  ا.

ويةفالففةوالإلييقو(و إلدس والاشا ل موح  والتوفص3جلف و قهو 

 النسبة الصفة الوظيفية النسبة المؤهل العلمي

 %16.7 نائب مدير مصرف %33.3 محاسبة

 %58.3 رئيس قسم %50 تمويل

 %25 موظف %16.7 أخرى

وووSpssالافل :ونتائجوبمنارجو
و

 للبيانات المتعلقة بإجابات المشاركسن فوف فرضيات الدراسة  التحليل الوصةي .2.10
و وعمضا والس ه وف الومت اموهذا واالفتاانةي والثان ورموقائاة ول والس ه وال يانالوالإلا ل  لتال ال

ونظمو ول والافا فوالل  يةورموفج ة والتاإلسالو؛الاشا لة و اليالو ط   وًيل اال  ااطوبتالمل
والامجاةو والا ابية وفالاتإلفطال والت ما سة والتإلدس ال وجلاف  وفافتولرت والافا في رإليف 

لىواا ةورااف و اثالور إلقالو لفلوالاشا ل مول والل افةوفاالنامافوالا يا ييوفبهو فنيمو و
وافتولاموًي ةوالتاإلسالو؛الاشا لةول والافا ف.

ف ل وويهوفض وفلهو م    ول ذدواأل قام لإلف والا اب و اولاللةو؛افتولامورقياسوليلا لوافليفالو
ولصفتفال ورن اول و ال الوالنتائج.

و(1فأقالواياةوه وو5 أعلىواياةوللاقياسوه وو4=وو4و–و5الالت:و
(و0.8 هو ضالةوالقياةو  طإل والالتو=والالتو/وعللوالل جال(ولااوو0.80=وو4/5طإل والالت:و

(يوح  و4ف ل ولتالملوالالواألعلىولااول والجلف و قهو و (1لىوأقالواياةول ول جةوالاقياسو  
نةورتإلف والاااف و؛شلالوعاموفرسا نت اورمواص وهذدوالان جيةوالانافاةول والتال الويالمورسا و

ب ذاوالجلف والذيوياثالوحلفلوالاقياسوالوااف ولا ملةوأهايةوف أب مولالوراإل و؛شلالوعاميوفر ملةو
وأهايةولالولسم ورمولسمالولالوراإل .وو

 ( فدود فئات محياس ليكارت الخماسي4جدوف رقم  
 ال اا   الالفل

 غ مورإلال و؛شل  1.79لىو و1رمو
 غ مورإلال  2.59لىو و1.80رمو
 راامل 3.39لىو و2.60رمو
 رإلال  4.19لىو و3.40رمو

 رإلال و؛شل  5لىو و4.20رمو



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    339

 

 

Online ISSN 2521-8360 

Print ISSN 2521-8352 

 مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال،

 2021 ونيوي ،01، العدد 08جلد امل

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

و
(ورلوصو5متناف والجلف و قهو و:وف: ارتةاث مخابر االسالالالالالت مار بصالالالالاليغة المشالالالالالاركةالمحور ا  

لةيو لفلوالاشرررا ل مول والل افرررةوحإل و اليالورواطمواالفرررتثاا وال اليةوللتاإلسالو؛فررري ةوالاشرررا و
(و4.538نوالاتإلفرررطالوالا رررابيةو جا؛الوالاشرررا ل مول والل افرررةولانتو؛أك مواياةول او  ح  و

(يوفرم اةوح ررررررررررررررر و1.290(و؛انامافور يا يو 3(وفأقالواياةولانتو 0.660فانامافور يا يو 
وأها ت ا.

 ( إجابات المشاركين فوف مخابر االست مار بصيغة التمويل بالمشاركة5جدوف رقم  

 بيانال الفقرة
المتوسط 
الحسابي 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 األهمية

1 
ال يقدر المصرف على الدخول بفاعلية في تمويل 

 .المشاركات
3.5385 1.19829 9 

2 
ال تتوفر كفاءة وخبرة كافية للعميل لتشغيل 

 .المشروع
3.3846 .96077 10 

 6 1.01274 3.7692 مخاطر عدم تشغيل المشروع وتحقق خسائر 3

4 
يتحمل المصرف تكاليف اإلشراف والمتابعة 

 .للمشروع
3.6154 1.19293 8 

5 
ال تتوفر الكفاءة اإلدارية والفنية للتعامل مع 

 .عمليات المشاركة في المصرف
3.3846 .96077 10 

6 
الفترة الزمنية لبعض مشاريع المشاركة تكون 

 .طويلة
3.3077 1.25064 11 

 7 96077. 3.6154 فافية لدى العميل الشريكال تتوفر األمانة والش 7

 12 1.29099 3.0000 ال توجد قوانين منظمة لعملية التمويل بالمشاركة 8

 3 1.22474 4.0000 غياب الثقافة المصرفية لدى الجمهور 9

 3 1.22474 4.0000 صعوبة االختيار للعميل المناسب 10

11 
تأخر الشريك في سداد حصة المصرف من 

 حاألربا
3.8462 .80064 5 

12 
يشارك المصرف بنسبة أكبر في رأس مال 

 المشروع
3.3846 .76795 9 

13 
عدم استقرار الوضع االقتصادي والسياسي في 

 ليبيا
4.5385 .66023 1 

 4 1.11516 3.9231 عدم استقرار السيولة وانخفاضها في السوق 14

 3.7026 المتوسط المرجح العام 

 
(يو4(وفرسا نتهور والجلف و قهو 3.702ف والامجلوال اموللااإل وفالذيولانو لىوالاتإلو فبالنظمو
لمالوأنواال جادوال اموناإلورإلالسةوألىو نهومإلجلول ونطاقوالالوالما؛ و رإلال (ورااويش موأمصحمو

وال  نةوعلىوفجإللورواطموافتثاا سةو؛في ةوالتاإلسالو؛الاشا لة.



 تحديات التمويل بصيغة املشاركة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     340

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

(و6يظ موالجلف و قهو  الية لتطبيق صالاليغ المشالالاركة:المحور ال اني: التحديات االسالالت مارية والم
رلوصو جا؛الوالاشرررررررررا ل مول والل افرررررررررةوحإل وفجإللو اليالوافرررررررررتثاا سةوفراليةولتط   وًررررررررريلو

(و4.230التاإلسالو؛الاشرررا لةيوح  ومإلضرررلوأنوأك مواياةوللاتإلفرررطالوالا رررابيةو؛ا جا؛الوه و 
(يوفرم اةوح ررررررررررررررر و0.894يا يو (وفبانامافور 2ه و وة(وفأقالوايا0.926فبانامافور يا يو 

 أها ت اولااوهإلوياهمول والجلف .

جلف وال(وفرسا نتهور و3.4018فبالنظمو لىوالاتإلف والامجلوال اموللااإل والثان وفالذيولانو 
 جادوال اموناإلويظ مول وحلفلوالنطاقوالما؛ و الاإلال (وفهذاويش مو لىوأنواالوأنهو(يونجل4 قهو 

وإللو اليالوافتثاا سةوفراليةولتط   وًيلوالتاإلسالو؛الاشا لة.رإلالسةوألمالوال  نةوعلىوفج

و( إجابات المشاركين فوف التحديات االست مارية والمالية لتطبيق صيغ التمويل بالمشاركة6الجدوف رقم  
المتوسط  البيان الفقرة

الحسابي 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 األهمية

على احتمال ورود تكاليف مالية إضافية  1

 المصرف

3.6923 .94733 4 

ال يقوم المصرف بتمويل المحافظ االستثمارية  2

 من خالل صيغ المشاركة

3.6923 .85485 4 

 9 91287. 3.0000 من الصعب العثور على مشاريع مجدية 3

عدم ثقة المصارف في البيانات المالية الموجودة  4

 في السوق الليبي

3.7692 1.16575 3 

 1 92681. 4.2308 االقتصادية واالستثمارية في ليبياسوء الظروف  5

 6 96742. 3.4615 تتوفر بدائل استثمارية أفضل 6

 8 1.32916 3.1667 تركز مصادر الدخل في شريحة معينة 7

 12 89443. 2.0000 درجة المنافسة العالية في السوق الليبي 8

ال توجد منافسة بين المصارف في استخدام  9

 .شاركةالصيغة الم

4.1538 .80064 2 

 7 1.04391 3.3846 تكلفة اإلنتاج في ليبيا مرتفعة 10

توجه المصارف الليبية إلى االستثمار الخارجي  11

 أو الدولي

2.5385 .96742 11 

 10 94733. 2.6923 الطلب على صيغ التمويل بالمشاركة ضعيف 12

ال يقوم المصرف بمقابلة آجال الودائع مع آجال  13

 غة التمويل بالمشاركةصي

3.6154 .65044 5 

 3.4018 المتوسط المرجح العام 

(ورلوصو لفلوالاشررررررررررررررا ل مول و7م  موالجلف و قهو  المحور ال الث: التحديات اإلدارية والةيية:
الل افررةوحإل والتاليالوا لا سةوفالفنيةولتط   وًرريلوالتاإلسالو؛الاشررا لةول والافررا فوا فررصريةو

(وفانامافو4.076  موأنوالاتإلفررررررررررررررطالوالا ررررررررررررررابيةولملفلههولانتو؛أك مواياةو الل  يةيوح  ومت
(يوفرم اررةوح ررررررررررررررر و0.630(وفبررانامافور يررا يو 2.692(وفأقررالواياررةولررانررتو 10.37ر يررا يو 
 أها ت ا.
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(وفرسا نتهور والجلف و قهو3.467فنصحمورموالاتإلف والامجلوال اموللااإل والثال وفالذيولانو 
نطاقوالالوالما؛ و الاإلال (يوفالذيويش مو لىورإلالسةوعناًموال  نةوعلىو(ونصحموأنهويس ول و4 

وفجإللو اليالو لا سةوفلنيةولتط   وًيلوالتاإلسالو؛الاشا لة.
 ( إجابات المشاركين حول التحديات اإلدارية والفنية لتطبيق صيغ التمويل بالمشاركة7الجدول رقم )

المتوسط  البيان الفقرة
الحسابي 
 المرجح

اف االنحر
 المعياري

ترتيب 
 األهمية

عدم قدرة المصرف على العمل في جميع القطاعات  1

 .االقتصادية

3.6923 .94733 3 

 3 85485. 3.6923 .نقص كفاءة اإلدارة والتشغيل لدى العمالء 2

 9 63043. 2.6923 .تستهلك صيغة المشاركة الموارد المتاحة للمصرف 3

لمالية للتعامل مع عدم كفاءة البرامج المحاسبية وا 4

 .صيغة التمويل المشاركة

3.1538 .98710 8 

 ديريسيطرة سلوك المصارف التجارية على م 5

 .المصارف اإلسالمية

3.6154 1.32530 4 

ضعف الكفاءات والخبرات البشرية المؤهلة إلصدار  6

 .القوانين والتشريعات المنظمة لصيغة المشاركة

3.7692 .92681 2 

التمويل بالمشاركة مقابل سهولة تنفيذ  صعوبة نتفيد 7

 .التمويل بالمرابحة

4.0769 1.03775 1 

تمتع الكوادر البشرية بالمصرف بالمؤهالت تال  8

 .المصرفية والشرعية المطلوبة

3.1667 1.26730 7 

ضعف خبرة الفريق المصرفي المكلف بتطبيق  9

 .ومتابعة عقود المشاركة

3.3077 1.18213 6 

خطط إستراتيجية لتنمية قدرات الموظفين  ال توجد 10

 .في استخدام صيغة المشاركة

3.4615 1.26592 5 

 3.4675 الاتإلف والامجلوال ام 

 
 اختبار الةرضيات  3.10

ياهمول والجلف و قهووهإلونوال يانالوالاجا ةو تا والتإلدس والط ي  وف ل و؛ لوااتاا هاولااأ؛ااو
 one يوفعليهويالموافتولامواالاتاا والا ال و(Shapiro-Wilk ااتاا والتإلدس والط ي  وو(8 

simple t test)للتاس ورمولمضيةوالل افة.وو 

 ( اختبار التوزي  الطبيعي للبيانات8جدوف رقم  
 مستوى المعنوية العدد اإلحصاء الفرضية

 718. 13 958. األولى

 513. 13 944. الثانية

 979. 13 980. الثالثة

 إلجلوال لملورموالا إلقالولتط   وًيلوالتاإلسالو؛الاشا لةول والافا فو: ئي يةفنصوالفمضيةوالمو
والل  يةوالت و سلموالرالوالف ملةوا فصرية.
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فالت و ل ولالوفاحل ورن اوعلىووثصبةمتهوااتاا وهذدوالفمضيةورمواص وااتاا والفمضيالوالفم يةوال
 فوالل  يةوبإلض ولمضيةوال لموفلمضيةو اليورمو اليالو ط   وًيلوالتاإلسالو؛الاشا لةول والافا

وبلملةول الو اليورمورااف والل افة.

يوفل وهذدوالاالةومتهوق إل والفمضيةوال لملةو  او(3.40 والفمضيةوال لملة:ورتإلف والاجتا ويوتلكوعم
كانتواياةورتإلف وال  نةوأك مورمواياةورتإلف والاجتا يوفهذاويش مو لىوفجإللو أب موللااإل وعلىو

و.و(95% وفبن اةوبسة(و0.05 والتاإلسالو؛الاشا لةوعنلور تإلتور نإلسةو ط   وًيل

يوفه و اثالوالالواأللنىوللاإلالسةوح  و(3.40 والفمضيةوالففمسة:ورتإلف والاجتا والويوتلكوعم
و(.4الجلف و قهو 

 ( يبين نتائه اختبار تأاير محاور الدراسة9الجدوف رقم  

الفرضية 
 الفرعية

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ةالعين

قيمة 
 tإحصاء 

مستوى 
 المعنوية

 فترة الثقة للمتوسط

 الحد األدنى الحد األدنى     

 0.3817 0.3817 0.000 4.771 3.7026 13 األولى

 0.1657 0.1657 0.003 3.708 3.4018 13 الثانية

 0.0616 0.0616 0.027 2.510 3.4675 13 الثالثة

الفم يةوعلىوأنهو إلجلو و إلجلورواطموافرررررررتثاا و نصوالفمضررررررريةو أوال: الةرضالالالالية الةر ية ا ولى:
عاليةولتط   وًرررررررررريلوالتاإلسالو؛الاشررررررررررا لةول والافررررررررررا فوالل  ية وفالاتاا وهذدوالفمضرررررررررريةو اتو
ًرررررياغت او حفرررررائياول وًرررررإل   اوال لملةوالت و تسلوالفمضررررريةوفالفرررررفمسةوالت و نف والفمضررررريةول ذاو

(ونصحموأنواياةور ررررررررررررررتإلتوالا نإلسةو9لىوالنتائجوالاإلضرررررررررررررراةو؛الجلف و قهو  فبالنظمو الااإل .
(وأك مورمو3.702(يوفلااوأنواياةورتإلفررررررررر والااإل و 0.05(وفه وأًررررررررر مورمواياةو 0.000 

ويلمالوال  نةوعلىوفجإللوأبمول ذاوالااإل أ(يورااويشرررررررررررررر مو لىورإلالسةو3.40اياةواالاتاا وفه و 
 فبالتال ونس الوالفمضيةوال لملة.

ًرررررياغةوهذدوالفمضررررريةو حفرررررائياو؛فرررررإل   اوال لملةوالت و تسلوو ه اانيا: الةرضالالالية الةر ية ال انية:
الفمضررررريةو؛شرررررلل اوالتال و و إلجلو اليالوافرررررتثاا سةوفراليةولتط   وًررررريلوالتاإلسالو؛الاشرررررا لةول و
رررررياغةولمضررررريةوال لموالت و نف وفجإللوأبمول ذاوالااإل .وفباصحظةوالجلف و الافرررررا فوالل  ية وًف

(يوفلذل واياةورتإلفررررررررر و0.05(وفه وأًررررررررر مورمو 0.003(ونجلوأنور رررررررررتإلتوالا نإلسةو 9 قهو 
 (وأك مورمواياةواالاتاا يورااويش مو لىوق إل وهذدوالفمضية.3.401الااإل و 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    343

 

 

Online ISSN 2521-8360 

Print ISSN 2521-8352 

 مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال،

 2021 ونيوي ،01، العدد 08جلد امل

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

 إلجلو اليالو لا سةوفلنيةوو نصوالفمضيةوالفم يةوالثالثةوعلىوأنهاال ا: الةرضية الةر ية ال ال ة: 
تاا هاو اتوًررررياغت او حفررررائياول وفالاويلتط   وًرررريلوالتاإلسالو؛الاشررررا لةول والافررررا فوالل  ية

رررررررررياغةولمضررررررررريةوال لموالت و نف وفجإللوأبمول ذاوالااإل .وفبالنظمو لىونتائجو ًرررررررررإل   اوال لملةوًف
(وفلذل واياةو0.05(وفه وأًررررررررر مورمو 0.027(ونصحموأنور رررررررررتإلتوالا نإلسةو 9الجلف و قهو 

ومضيةوال لملة.(وأك مورمواياةواالاتاا يوفهذاومل وعلىوق إل والف3.467رتإلف والااإل و 

  ملخص الةرضيات الةر ية واختبار الةرضيات الرئيسية للدراسة:

 إلجلوال لملورموالا إلقالولتط   وونهو أيالموااتاا والفمضرريةوالمئي رريةوللل افررةوفالت و نصوعلىو
ًرريلوالتاإلسالو؛الاشررا لةول والافررا فوالل  يةوالت و سلموالرالوالفرر ملةوا فررصرية يورمواص و

نهو هوق إل وبصوولمضيالوأ(ومت لو10الفمضيالوالفم يةوالاإلضاةو؛الجلف و قهو رلوصونتائجو
 ق إل والفمضيةوالمئي يةوللل افة.ووفبالتال ويلم ية

 ( ملخص نتائج الفرضيات الفرعية10الجدول رقم )

رقم 
 الفرضية

 الفرضية الفرعية
القرار 
 المتخذ

الفرضية 
 الرئيسية

1 
صيغ التمويل بالمشاركة في  توجد مخاطر استثمار عالية لتطبيق

 المصارف الليبية
 قبول

 
ول

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
قب

 

2 
توجد تحديات استثمارية ومالية لتطبيق صيغ التمويل بالمشاركة 

 في المصارف الليبية
 قبول

3 
توجد تحديات إدارية وفنية لتطبيق صيغ التمويل بالمشاركة في 

 المصارف الليبية
 قبول

 
 ليتائه . مياقشة ا11

وعلمو ومل وح  وأها ت ا: و ياا ورتاثلة وعالية وافتثاا سة ورواطم والاشا لة والتاإلسالو؛فيل مإلاجه
افتسما والإلض واالقتفاليوفال ياف ول ول  يايوعلموافتسما واألف ا ول وال إلقيو ياموالثسالةو
وال إلقو ول  وال  إللة وافتسما  وعلم والاناف ي والشمس  وااتيا  وًف إلبة والجا إل  وللت والافم ية
فانوفاض ايو أاموالشمس ول وفلالوحفةوالافمفورمواأل با يورواطموعلموالتش  الوللاشمفعو
والافمفواللاإل و وقل   ف اس وا ائميوعلمو إللمواألرانةوفالشفا يةوللتوال ا الوالشمس يوفعلم

 Abdul-Rahman & Norنتائجول افةووتإلالسةور ؛فاعليةول و اإلسالوالاشا لال.وفهذدوالنتائجور
والج  ميوفر صلفلو(2016) وو(2019 و افة و2016 فل افة )Qureshi & Hidayatوفالذيو ي

و؟لاا اوالافا فوالو سإلمو؛ا وا و جماءالواحتمادسةو لا  والاواطمواالفتثاا سةو:يطم والت اؤ والتال 
وألنهوالومإلجلوافتثاا وبلفنورواطمو؛ ضوالنظموعمويمففوال إلق.
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فالااليةولتط   وًيلوالتاإلسالو؛الاشا لةورفنفةوح  وو.و إلجلوال لملورموالتاليالواالفتثاا سة2
وب موالافا فول و ورنال ة وفالو إلجل ول ول  ياي وفاالفتثاا سة وفإلءوالظمففواالقتفالية أها ت ا:
افتولاموًي ةوالتاإلسالو؛الاشا لةيوفعلموبسةوالافا فول وال يانالوالااليةوالاإلجإلل ول وال إلقو

ضا يةوعلىوالافمفوفالت وقلو الوونتيجةوعلمو  اةوال ا الوالل   يوفاحتاا وف فلو  اليموراليةو 
لتواليهول افة و(2016 ول ورشا لةوالمبلوأفولل وال مائ وأفونتيجةو اس وا ائموح  وراو إًل

Qureshi & Hidayatفالويسإلموالافمفوبتاإلسالوالااالمورمواص وهذدوالفي ةيوفالويسابالوالافمفوو
والاشا لةيوف إللموبلائالوافتثاا سةوأل الوللافمف.دجا والإللائ ور ودجا وًي ةوالتاإلسالو؛

 :.وو إلجلو اليالو لا سةوفلنيةولتط   وًيلوالتاإلسالو؛الاشا لةورم اةوح  وأها ت اولااومل 3
ً إلبةو نف ذوالتاإلسالو؛في ةوالاشا لةورسابالوف إللةو نف ذوالتاإلسالو؛الاما؛اةيوفعلموقل  والافمفو

يوفونسصولفاء وا لا  وفالتش  الوللتوال ا الوالشمس يوعلىوال االول وجاي والسطاعالواالقتفالية
والنتيجةوأزا لوويالافا فوا فصريةومميوففيطم وفلإل والافا فوالتجا سةوعلىورل فل وهذد

لىو أبمو إلجهوالافمفوا فصر و؛شوفيةوالافمفوفنإلعو Biziri & El Biziri و(2017 ل افةو
فصر ول هوا م والت و سلموالرالوالتاإلسالوا والافا فولمميوفبااوأنوأغل ورويال اصءوالااتال م

ل والافا فوالتجا سةولذاوفلإلل هول والافا فوا فصريةورشا؛هول لإلل هول والافا فوالتجا سةو
واأل وقل الوالاإليف موالفتولاموًيلورموح  و لا   ولتناية وفجإللواط وافتما يجية وفعلم رإلا ي
لويالتاإلسالو؛الاشا لة  . الىوالنتيجةونف   صلوالج  ميوفروتول افةفقلو إًل

 . اليتائه والتوصيات 12
 اليتائه  1.12

 و.مإلاجهوالتاإلسالو؛فيلوالاشا لةورواطموافتثاا سةوعالية
 و. إلجلوال لملورموالتاليالواالفتثاا سةوفالااليةولتط   وًيلوالتاإلسالو؛الاشا لة
 إلجلو اليالو لا سةوفلنيةولتط   وًيلوالتاإلسالو؛الاشا لة  

 التوصيات 2.12
 ل االوعلىوافتولامور ام مورنلواالئتاانوفه والسل  واcapacityفالشوفيةووcharacterو

يوفالتمل  وعلىو اإلسالوconditionsفالظمففووcollateralفال اانووcapitalف أسوالاا و
فبالتال وانوفاضوالت اليموويف ل والنوفاضو أسورال او الاشا س والف  م وفالاتإلفطة
و.إلا والاجال ول والاشا س التش  ليةوفانوفاضوحجهواألر

 ال االوعلىو ل س والاإليف موفالشملاءوعلىوالتاإلسالو؛في ةوالاشا لةوفملا  والاشمفعوراالو
والشماكةوللالورمورواطموالااتالةوفدسال ولفاء وفلاعليةوالاإليف موفالشملاء.
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 المراج  
ةول والافا فوا فصريةو ل افةو(.و طإلسمودليالوالتاإلسالو؛الاشا ل2007لياسوع لوهللاوفلياان.و  بإلال يجاءيوأ

و لن.غ مورنشإل  .وجار ةوال مرإل يوأ بليواألو و لن يو فالةوللتإل اوحالةواأل

و أ ومإلفك. ومإلفكوف  ل والافمل وا 2018بإلفلايةي والتاإلسال ور إلقالوانتشا  ول و(. والاشا لة فصر و؛في ة
واالقتفال وللية ورنشإل  . وغ م وراج ت م و فالة وافت شا ية ي ول افة و  وا ولل ط م والجار ةوفال لإلم لا سةي

وا فصريةو؛   يولل ط م.

هر(.والاشا لةول والافا فوا فصرية.و1434الج إل ييوفاجموناًموحال.وفالج إل ييو ياانوع لوهللاوجافه.و 
و.398-349(:و20رجلةوال لإلموا فصرية.و 

ل ورفمفو’’و ةوالاشا لةًي’’وفصر و(.ور إلقالو ط   والتاإلسالوا 2019الج  مييوعطية.وفر صليوف ل.و 
و.32-10(:و4 و1الجا إل سةورموفج ةونظمورإليقيه.ورجلةو؛اإلووا لا  وفاالقتفال.و

(.وفاق و اإلسالوالاتف الوالف  م وفالاتإلفطةوفل وًيلوالتاإلسالو2016بإلر   يول نى.وففل ليوطال وراالواألر م.و 
ت موغ مورنشإل  .ولليةوال لإلمواالقتفاليةوفصر ول افةوحالةوبن وال ملةو فلالةوع مورل لة يو فالةوراج ا 

وفال لإلموالتجا سةوفعلإلموالت   ميوجار ةوال مب وبمور  لييوالج ائم.

(.والتاإلسالوالافمل و؛الاشا لةوفأبمدول واالفتثاا و؛الافا فوا فصريةو و2016ج مساليونجإلتوروتا وال ل ي.و 
وا  والت ارم وبن  وعلى و ط يقية ول افة و2014و–و2008فصر  ولليةو ي ورنشإل  . وغ م وراج ت م  فالة

والل افالوال ليايوجار ةوال إللانولل لإلموفالت نإللإلجيايوال إللان.

فال  والتاإلسالو؛الاشا لةوللاتف الوالف  م وفالاتإلفطةوأ(.وًيلوفو2014همبانيوفا م.وفلإلدييوع لوالمداق.و 
 فالةوراج ت موغ مورنشإل  .ولليةوفصر وللتنايةيولتاس  والتنايةوالا تلارةول افةوحالةورجاإلعةوال ن وا 

وافطيم.و–ال لإلمواالقتفاليةوفالتجا سةوفعلإلموالت   ميوجار ةولمحالو ااسو

(.وفاق و ط   وًيلوالتاإلسالوا فصريةوللاشمفعالوالف  م وفالاتإلفطةو2018و-يا يوفالهوأحالوراال.و رامإل
و.64و-و47(:و3ل واللف وال مبية.ورجلةوغمسانوللتسنية.و 

ضإلا؛ وفأفيو سليهوالاتنجالوالافم يةوال لملةوالاتإلالسةوفأحلامو(و9رنشإل و قهو (.و2010ياوالامل ي.و رفمفول  
وwww.cbl.lyالشمس ةوا فصريةول والافا فوالتجا سةول ول  يا.وطمابلييول  يا.ورتا وعلى:و

؛شأنوو(2005 ول نة(و1 وحلاموالسانإلنو قهأ(و  لمالو؛ ضو46قانإلنو قهو (و2012الاجليوالإلطن واالنتسال و 
وwww.cbl.ly:وفا ورمالافا فيوفمضالةولفالوااصو؛الف ملةوا فصرية.وطمابلييول  يا.و

والإلطن وال ام و2013 والات ام و ( و1قانإلنو قه ول  يا. وطمابلي: والا ارصلوالمبإلسة. ول وزأنورن  :وفا ورم(
www.cbl.ly 

وalwahabank.ly.ول  يا.وفا ورم:وا فصريةف ملةو(وال2020رفمفوالإلاحةو 

وwww.jbank.lyم:و.ول  يا.وفا ورالرالواأللمال(و2020 جا إل سةورفمفوال

http://www.cbl.ly/
https://alwahabank.ly/
http://www.jbank.ly/
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