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 ملخص البحث

سععت ذه  الدراسعة ىلى معرفة التحديات التي تحد مت تيبيص صعيل التمويل بالمشعاركة في المصعارف الليبية 
التي تقدم خدمات التمويل اإلسعممي  ولتحقيص ذه  الغاية تم اختيار خمسعة مصعارف ليبية تقدم خدمات التمويل  

مصعععرف الواحة  والمصعععرف اإلسعععممي ذي مصعععرف الجم ورية  ومصعععرف الوحدش  ومصعععرف شعععما  أفريقيا  و 
الليبي اإلسععععممي إلجراد الدراسععععة الميدانية  وام اسععععتخدام المن ه الوصععععةي في ذه  الدراسععععة  حيث تم جم  
البيانات مت خم  توزي  قائمة اسععععتبانة على مواةي المصععععارف الليبية التي تقدم خدمات التمويل اإلسععععممي  

الحسعابية واالنحراف المعيار  واالختبارات المعملية  وتوصعلت  وتم اختبار متغيرات الدارسعة بواسعية المتوسعيات
الدراسععة ىلى أت المصععارف تتجنت اسععتخدام صععيل التمويل بالمشععاركة بسععبت ارتةاث مخاير االسععتامار بصععيغة 

 المشاركة  والتحديات المالية واالستامارية  والتحديات الةنية واإلدارية للمصارف. 
 

 التحديات اإلدارية والةنية. –مخاير االستامار  -المشاركة التمويل ب: الدالةالكلمات 
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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

ال الموباختلفوثقالاتها؛وإلذلكوبفررررر  وانتشرررررموالتاإلسالوا فرررررصا ول وال فرررررموال    ول و إل و
نتراج وتب ققراترإلوا  يرا قر ونليوتناقر وااتتفرررررررررررررررا الوالا لقر واروخص وتاإلسرالوإل نموالاشرررررررررررررررامس و
إلباألخصوالاشرررررررامس والفررررررر متوإلالاتإلفرررررررب يوإلتنقفرررررررموانتيالوالتاإلسالوا فرررررررصا و ليوتفرررررررا رو

يوالتاإلسالوبال  ريوإلارومجقفرررر  ريو ااعونإلتوق تا ونليواشررررام  والمائوإلالخفرررراجميوإل خموق تا ونل
أ موأ إلالوالتاإلسالوا فصا والا تا ونليواشام  والمائوإلالخفاجمو  والتاإلسالوبفق  والاشام  يو
إلالت وتتمواروخص والت ات و  رواألبمافوالاشرررررررررررام  رول والاشرررررررررررمإلتوإلل وال رررررررررررإلاب والشرررررررررررمنق و

ومإلت.ا فصاق وإلال إلاب والقانإلنق وبااوق ارو قإلقواألبمافوالاشام  ول والاش

   و تقئوالتاإلسالوبالاشررام  ولمفررامولتاإلسالوالاتفررفررالوالفرر  م وإلالشررم الوالناشررج والت وام   او
ااجتاان و رررررر  فوإلاوقا نهاوال فررررررإل ونليوالتاإلسالواروالافررررررامفوبالبمقواانتقا ق يوإلنيا و

 سا  والنات والشرررم الوالفررر  م وإلالناشرررج و تمت ونلقإلونتاج و  يا ق يواثالعوانخاابونفرررب والببال يوو
والا ل وا ياال يونشاطوااتتفا والا ل .

م(وارو2009(ولفرررررررن و 9إلبالمغمواروأ اق وفرررررررقيوالتاإلسالوبالاشرررررررام  يوإلفررررررر إلموانشرررررررإلمومتمو 
الافرمفوالل   والام   وبانئوا ذروللافرامفوالتيامس والل  ق ولاتئونإلالذوأإلولمإلتولتق قموخ االو

م(ول إل ررررئو ررررإلاب و2010(ولفررررن و 9 يوإلانشررررإلمومتمو    ل وتتإلال وا وأ  اموالشررررمس  وا فررررصاق
(يوإلو1يوصو2010(يو9إلأفررررريوتق قمو ذدوالخ االوال   ل و افرررررمفول  قاوالام   وانشرررررإلمومتمو 

م(و   وأ  فولفالوخاصوبالف مل وا فصاق يوإلأيا و2012(ولفن و 46ف إلموالقانإلرومتمو 
قإل وإلانهاوالتاإلسالوبفررررقيوالاشررررام  ولهاوالققاموب القالوتاإلسالواألنشررررب وااتتفررررا ق وبافررررتخ اموال 

(و1(يوإلفرر إلموتمامومتمو 14مويصو16/5/2012(وي46 الايليوالإلبن واانتقال يوتانإلرومتمو 
(يو1(وقان ووالارراجرر  ول وياق والا ررااصلو الاتتاموالإلبن وال رراميوتررانإلرومتمو 2013لفررررررررررررررنرر و 

فررتخ ااإلونليوفررق  و اوأروالنظاموالافررمل ول ول  قاو م  وا(و(www.cbl.ly(وو07/01/2013
إلا   ولق وأكثمواروالفرررررررررقيواألخمتيوإل  عوالاماب  يو   وقص موتقاموالافرررررررررامفوبافرررررررررتخ امو
فررررررق  والاماب  ول وتاإلسالوالفررررررل والا ام يوإل ذاو ت ررررررئويلقاوارواإلات والافررررررامفوا لكتمإلنق .و

والت وتقر موخر ارالوالتاإلسرالو-إللهرذاوت راإل والر مافرررررررررررررر وا ملر واألفرررررررررررررربرا والت وتر نإلوالافررررررررررررررامفو
  ليوتين وافتخ اموفقيوالتاإلسالوبالاشام  .و-ا فصا 
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تناإلللوب بوال مافررررررالوإلاألب ا والتاإلسالوبفررررررق  والاشررررررام  وارون  و: السععععابقة  . البحوث2  
وعن يوإلاروأ مو ذدوال مافالوااو ل يإلا

  للو ذدوال ماف و ليوتق قموت  قالوإلنإلاج والتاإلسالوووAbdul-Rahman, & Nor (2016:)دراسة  •
الا تا ونليواشررررررام  والمائوإلالخفررررررام ول والافررررررامفوا فررررررصاق والاال  س يوإلتمويا وال قانالو

يوإلتإلفررللوال مافرر و ليواكتشررافوRBإلوBIMBووع ااويبافررتخ اموالاقابصلوالشررخفررق ولافررمل ر
إل  واخابمونالق ولصفررررررررتثااميوفرررررررر إلب واختقاموالشررررررررمسكوالانافرررررررر يوووعأما  ونإلاج ومجقفررررررررق 

و يوقأت والبل واروناصءوام   موااجتاان وانخاب.انخاابو اارومأيوالاا
 اإلللوال مافرررررررر واكتشررررررررافوالت  قالوالا قب و تب   وووQureshi, & Hidayat  (2016:)دراسعععععة  •

الاشرررام  والاتناتفررر وا فرررصاق ولتاإلسالوا فررر ارول واال  سايوإلتموافرررتخ اموانه والب  ونإلن و
وي وبالاشررررررررررام  والاتناتفرررررررررر ول واال  سا   وثمويا وال قانالواروال مافررررررررررالوالفررررررررررابق والات لق

ليواكتشررررافوتفرررر  ونإلاج ومجقفررررق ول وتب   والاشررررام  والاتناتفرررر ول والافررررامفو إلتإلفررررللو
ا فرررررررصاق والاال  س وإل  عوت ررررررراقاوالكق يوا باموالقانإلن يواشررررررر ل و نا  والفررررررر ا يون مومغب و

ناا يون موالخفررام يوفررمس واألال ا الوباشررام  والمائوبا  ررال و ليواشرراكالوال ررماج يواخابموو
 األاان وإلالاخابمواألخصتق يوالإلن و م روالانتيالوال قامس يوا قاموا   وا  يام.

  للوال مافرررررررر و ليوا مل وتا لق وافررررررررتخ اموفررررررررق  والتاإلسالوووRazak, & et al  (2016:)دراسعععععة  •
 KlangإلووووSelangorبالاشرررام  و    الوتاإلسل وللاتفرررفرررالوالفررر  م وإلالاتإلفرررب ول وانبقت وو

Valleyل وارررال  سرررايوإلتموت ل رررالوال قرررانرررالوالت ويا رررلواروخص وتإل س وتررراجاررر واافررررررررررررررتبرررانررر وو
 (EFA)ااالواافرررررررتكشرررررررالق وواتفرررررررفررررررر وفررررررر  م وإلاتإلفرررررررب وبافرررررررتخ اموت ل الوال إلو(وو100 نلي

(exploratory factor analysis)ا انق والتاإلسالوبفررررررق  والاشررررررام  وووعإل  وويإلخلفررررررلو ليونت ي وو 
اشرررام  ووع    الوتاإلسل وللاتفرررفرررالوالفررر  م وإلالاتإلفرررب وبفررر  وثص وخفررراجصومجقفرررق و  

اإلاج والاخابميواشرررررام  والمائوإلالخفرررررام يوإلتين ونإلاج والتاإلسالوبال  روبفررررر  وال ررررراانالوإلال
وال الق يوإلا  الوااجتااروإلالااج  .

  للو ليو مافرررررررر وال إلااالوالت وت االو  اج وانتشرررررررراموووBiziri, & El Biziri(2017 :) دراسعععععة   •
خت ملوال قانالوبافرتخ اموالت ل الواالتاإلسالوا فرصا ول وانبق والشرمقواألإلفر وإلشراا وألمسققايو

الافرررررررامفوو م والاقامرولل االوالات    وإلالت ويا لوبافرررررررتخ اموالاقابصلوالشرررررررخفرررررررق ولا و
 ال وإلاتيادوالافامفوا فصاق ول و ذدوووا فصاق ول و الواروتبموإلل ناريوإلتإلفللو ليوأر

الانبق و تأثموب الواروشرخفرق والافرمفوا فرصا يوإلنشرألوشرخفرق وي    ولل اصءيوإل ر  و
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فررررررررررتمات يقالوالتمإلس يوإللإلاجئوالافررررررررررامفوالام  س والاق   يوإلت ا  واالفررررررررررنان والك  ميوإلنقصوو
وفوا فصاق .تإلت الوال اصءولقااو ت ل وباألثموااتتفا  وإلاايتاان وللافامو

فررررررر لو ذدوال مافررررررر و ليوا مل وا إلتالوتب   وفرررررررق  ووو(:2019دارسعععععة الجبير   وميمد   •
الاشررام  واروإليه ونظمواإلظا وافررمفوالياهإلمس وبافررتخ اموالانه والإلفررا والت ل ل يو ااو

يوإلخلفرررررررلوامواإلظا(و54 ووتموال فرررررررإل ونليوال قانالواروخص وتاجا واافرررررررتبان والاإل ن ونلي
نإلاج وتانإلنق وإلتشرررمس ق يوإلنقصول ون  والاختفررر روووع  ووياكتشرررافون  ونإلاج ال مافررر و ليو

ل و  ج والمتاب والشررررمنق يوإلالاخابموال الق ولهذدوالفررررق  ول  موتا  الوالفرررريالوال قام يوإلنقصو
و ااء والاإلظا ر.

 ة البحثعععععععمشكل .3
 تفموب  موو(و2011 وتتفا والل   واروفن  ليوأرواا(و2019 ووأشاموالي  م وإلاقص وفن 

تتفا والكل يوإلالذ وأ تو ليوت ن و ااء واليها والافمل وبش الوخاصيوافتقمامواتشمالواا
لت اااتهاوتيادووان موت م والاتففالونليواإلايه وو ليو   وظهملوال    وارواأل االوأ لو

الاشام  و إلووروالتاإلسالوبو تتفا ق يوإل   وال  موأإلوتإلل موالتاإلسالوالص موللافا ا ول والتناق واا
فق  وتاإلسالوافتثاامس وتاجا ونليواشام  والمائوإلالخفاجمو  روالشم اءوت ت موأل الوناإلذجو

وويماءوب بوالاقابصلو قفتخ مول والتناق وإلق ق وتقا وا ال ولصتتفا والا ل يوإلاروخص و
وو.(1إلاابصتونليوالاإلات واالكتمإلنق وللافامفون ن وال ماف و ااو  وا  روبالي إل ومتمو 

 المنتجات اإلسالمية التي تقدمها عينة الدراسة ( 1جدول رقم )و

مصرف  الصيرفة اإلسالمية
 الجمهورية

مصرف  مصرف الوحدة
 الواحة

مصرف شمال 
 أفريقيا

المصرف الليبي 
 االسالمي

   √  √  √    المرابحة اإلسالمية لألفراد 

 √      √  √  المرابحة اإلسالمية للشركات 

 √  √      √  السلعة مع الوعد بالشراء لألفراد المشاركة في 

المشاركة في اإلنشاءات مع مساهمة العميل في  
 األرض للشركات 

 √        √ 

   √      √  اإلجارة التشغيلية لألفراد 

 √        √  اإلجارة التشغيلية لشركات 

   استصناع للشركات 
 

     √ 

 √          المضاربة 

 √          بيع السلم

 √          المساومة 

 (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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روب بوالافررامفوتفررتخ موفررقيوتاإلسالوالاشررام  والاتتت ول وتاإلسالوالفرراقالوتفرر م وأات ررئوو  
وإلالذ وقبم والتفات والتال عإلاوتفتخ موفقيوالتاإلسالوبالاشام  واألخمتيوواأليال

لتيبيص صععععععيل التمويل بالمشععععععاركة في المصععععععارف الليبية التي تقدم خدمات  تحدياتذل توجد 
 الصيرفة اإلسممية؟

وإلستامتواروذلكوالتفاتالوالامنق والتالق عووووووووووو

عو الوتإلي واخابموافرررررررتثاامولتب   وفرررررررقيوالتاإلسالوبالاشرررررررام  ول والافرررررررامفوالتسععععاأل  ا و 
ول  ق ؟ال

وعو الوتإلي وت  قالوافتثاامس وإلاالق ولتب   وفقيوالتاإلسالوبالاشام  ؟التساأل  الااني

وعو الوتإلي وت  قالو  امس وإللنق ولتب   وفقيوالتاإلسالوبالاشام  ؟التساأل  الاالث

 البحث  ةرضيعععف .4
الافررامفوالت وتق موالخ االوا فررصاق وا ظاهاوتتين وتب   وفررقيوالتاإلسالوبالاشررام  وال اجا و

 فقاغ ولم ق وال ماف ونليوالن إلوالتال عووإللإلياب ونليوتفاتالوال ماف وتمإلالانتهق وبالتالقكيو
 مولتب   وفررررررررررقيوالتاإلسالوبالاشررررررررررام  ول والافررررررررررامفوالل  ق والت وتقووت  قالوتإلي وال    واروالو

وخ االوالف مل وا فصاق .

واياإلنالومجقفق عوثص وإللك و تمواختبامو ذدوالام ق وثموتقفقمو ذدوالا إلتالو ليو

اخابموافررررررتثاامونالق ولتب   وفررررررقيوالتاإلسالوبالاشررررررام  ول ووعوتإلي وا ولىالةرضععععية الةرعية و
وو.الافامفوالل  ق 

تإلي وت  قالوافررتثاامس وإلاالق ولتب   وفررقيوالتاإلسالوبالاشررام  ول وووعالةرضععية الةرعية الاانية
وو.الافامفوالل  ق 

وتإلي وت  قالو  امس وإللنق ولتب   وفررررررررررقيوالتاإلسالوبالاشررررررررررام  ول عوالةرضععععععية الةرعية الاالاة
و.الافامفوالل  ق 

و

و

و
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 دف البحثعععععذ. 5
تف يوال ماف و ليوالت مفونليوأ موالت  قالوإلالف إلبالوالت وتإلايإلوالافامفوا فصاق ول وو

 .تب   وفقيوالتاإلسالوبالاشام  

 حثععععية البعععأذم. 6
تفرررررررتا وال مافررررررر وأ ا تهاواروأ اق واإل رررررررإلنهاوإلالذ و تناإل وأ  وأ موفرررررررقيوالتاإلسالوا فرررررررصا و

ل وظالون موإليإل و مافالو الق ول و ذاوالايا ول وال  ج وإلا إلتالوتب ققهاول وااتتفا والل   وو
الت وووت  قالوإلأااوأ ا تإلوبالنفرررب وللافرررامفوالل  ق وتتاثالول وا مل والووي فررر ونلموالبا  والل  ق وو

ت  واروت م والافرررررامفوالت وتق موخ االوتاإلسالو فرررررصاق واروافرررررتخ اموفرررررقيوالاشرررررام  و أ  و
 .ت  قالوأ إلالواافتثااميوإلبالتال واتتما وتإلفقالولا الي و ذدوال

 ار النار  للبحثععععععععععععععععإليا
 يات المشاركة . مراجعة أدب7

الاشام  و أ  وبمقوالتاإلسالوا فصا والت وت االونليوا  أواشام  واألماا وإلالخفاجمو  واألتالو
افرتخ اااول ونالقالوالافرامفوا فرصاق وي   و روأغل والانتيالوالاالق والت وتق اهاوبفرق  و

 ,Rahmanال  روإلالت وقفررررر  وال فرررررإل ونل هاواروت الوالاشرررررمإلنالوالفررررر  م وإلالاتإلفرررررب و 
يوإل ذدوالاشرررمإلنالوتفرررا موبشررر الو   مول ونالق والتناق وااتتفرررا ق يو   وت ق وأكثمو(2017

(يوإلتاثرررالو رررذدوالاشررررررررررررررمإلنرررالوأكثموارو2018(واروالنرررات والقإلا وال رررالا و ق  يو54%ارو 
(وارو ياال وشرررررررررم الواألناا وألغل و إل وال الموبفررررررررر  وأ اق و إلم اول ونالق والتناق و90 %

إلالتإلظ فوإلا  ص والانتيالوالا لق و   واافررررررررت ما يوإلالتخا فوارو   والاقميوله وااتتفررررررررا ق وو
(واروالنات والا ل وأللاانقايو57%(وووإلانفررررب و 60%تفررررا مول والنات والا ل وللفرررر رو نفررررب و 

 ,Razak, et al(وأللاانقاو 61.39%(وللف روإلانفب و 82%  نااوتفا مول والتإلظ فو نفب و 
2016). 

م  ول وايا والافرررررررامفونليوأنهاو وأفرررررررلإل وتاإلسل وقشرررررررتمكوباإليبإلوالافرررررررمفونمللوالاشرررررررا
ا فرررصا وا وبال والتاإلسالول وتق قموالاا والص مولاشرررمإلتواايوأإلونالق واايوإلسإل توالمائو  نهااو

هعو1434ب فرررررر وااو تاقارونلقإليوأااوالخفررررررام ول نفررررررب وتاإلسالو الوانهاا و الي إلم يوإلالي إلم يو
لونليوأنهاعوبمسق وتاإلسالوقق موالافررررررررررررمفوا فررررررررررررصا وباإليبإلوالاا و(.ووإل ااونمل353-354

الص مولاشررمإلتوأإلولاتفررفرر يوإلسإل توالمائو  نهااو فرر وااتااقو  نااوالخفررام وت االو فرر و فرر و
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 الوشرمسكول ومأيوالاا يوإلققإلموبا  ام وفرا  والاشرمإلتوأااوالافرمفوقشرامكول وا  ام وبالق مو
و(.2016يوالذ وق امو قإلتإلو  إلا   يوإلإلل  و

أم ارونق والشررررماك ول وا فررررصمعو ي وأروتيتا ون  وننافررررمول تكإلرونق والشررررماك يوإل  عونق و
الاشررررررررررررام  وأإلوا  يا وإلالق إل وإلالذ وقا ررررررررررررالوأروق إلروا تإلبايوإلأبمافوال ق وأإلوالشررررررررررررم اءوأإلو

الارا ووال راتر اروإلاللرذارو ير وأروق إلنراونراتل روإلستات راوبرأ لقر و راالر يوإلأخ ماوا رالوال قر وإل إلومأي
؛والي  م يوإلاقص يو2018؛وأ إلوفررررررررررررررلاقر يو2016الص مولققراموالاشررررررررررررررام ر وبرالاشررررررررررررررمإلتو ي مسراليو

و(.2019
شرررمإلطوفررر  ونق والاشرررام  عوتنقفرررمو ذدوالشرررمإلطو ليوي ج ريوإلاألإل وانهااو إلوشرررمإلطوخافررر و

اوإلنإلنمايوأ وأروق إلروا  لإلمو مأيوالاا وإلال االيو ااو ي وأروق إلرومأيوالاا وا لإلااو اًّاوإلينفرم
اوق إلروي ءاوانإلو  روأل  والشرررررررررررم اءول وذا وواموأإلون ناموإلاإلفرررررررررررإللامو إل رررررررررررإل يوإلأرالاق امونق و

اآلخميوإلن موخلبإلوا والاا والخاصوأل  والشرررم اءيوإللقيوشرررمباوأروتكإلرو فررر و الوالشرررم اءو
واتفاإلق ول ومأيوالاا يوإلشماك واألبمافوتكإلرول والاا وإلال اال.

 و تإل س والمائوأإللهاوق   ونق والاشررررررام  و إل ررررررئوتإلان وتإل س وأااوالي ءوالثان وله وشررررررمإلطوتت ل
ونتاج والاشمإلتو  رواألبمافوالاختلا يو   وق   ونف  و الوبمفوبالي جق واثالو

ذاو   وخفررررام ولقفررررلوبفرررر  و  اا وأإلوتقفرررر موا  موالاشررررمإلتو ما وأإلوثل وأإلونفررررفوإل  ذايوإلا 
يوإلسإل توالمائوب  وخفرررررموياق ولتإل تونليوالشرررررم اءو فررررر و فررررر ومأيواا ول بمافوالات ات  

؛و2016الافررررررامسفوللشررررررم  وإلق فررررررالوا  موالاشررررررمإلتونليوا الأ ونظ مونالإلو  إلا   يوإلإلل  يو
و(.2019الي  م يوإلاقص يو

أنإلاتوالشررم الول وا فررصمعوتنقفررموالشررم الو ليونإلن رومجقفرر  ريو ااعوشررم الوي مس وإلشررم الو
إلت ن وااتصكوأكثمواروشررررررخصوو-الواألاإلا إلتفررررررايوبشررررررم وو-اختقامس يوأإلامعوالشررررررم الوالي مس 

وأفالو ققق ونات ونرو ب وأإلوإلفق وأإلوا ما .
إل  ونشرم وأنإلاتو  وشرم  واألاإلا يوإلشرم  وو-إلتفرايوبشرم الوال قإل ووو-ثانقاوالشرم الوااختقامس 

األناا يوإلشرم  والإليإلديوإلشرم  والاااإل ر يوإلشرم  وال ناريوإلشرم  والي ميوإلشرم  وال االيوإلشرم  و
م  والا راما يوإلشرم  واأل  ار.وإلالايا وارو ذدوال قإل ول والاالكق وشرم الوالاااإل ر والذاميوإلشرو

ه(يوإلشرررررررررم  وال نارو  و1434إلال ناروإلالي موإلال االوإلالذاموإلالا ررررررررراما و الي إلم يوإلالي إلم يوو
األكثموافتخ اااول والافامفوإلال القالوالافملق وإلالاالق وللايتا ؛وألرو الوشمسكوق ت موإل قصمو

 إلول والتفرررررررررمفوبالاا وإلال االوبفررررررررر  ون موالافررررررررراإلا ول والاا وأإلوال االو الي  م يونروشرررررررررمس
و(.وإلتنقفمونقإل والاشام  و ليع2019إلاقص يو
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الاشرررررررام  وال اجا عوإل  والاشرررررررام  والثا ت والافرررررررتام و   وقاإل والافرررررررمفوي ءاوارومأيوالاا و
 إ امتإلوإلا شرررررررمافونلقإليوووالاشرررررررمإلتوالخ ا وأإلا نتاي يوإلق إلروشرررررررمس امول والكوالاشرررررررمإلتوإلققإلم

إلتبقيو فرر والافررمفوثا ت واوتت  مو تيوانتهاءوالشررماك وبفرر  وانتهاءوالاشررمإلتوأإلوانتهاءوالا  و
و(.2019؛والي  م يوإلاقص يو2014الانفإلصونل هاول وال ق و  مااريوإللإل  يو

مإلنالوالاشرررررام  والاتناتفررررر وعوإلتفرررررايوبالاشرررررام  والانتهق وبالتالقكيوإلتفرررررتخ مول وتاإلسالوالاشرررررو
 إلافرررب والافرررامفوا فرررصاق و   وقق موالافرررمفوالتاإلسالولاشرررمإلتوا وشرررمسكوأإلوأكثموا وإلن و
اروالافررررررمفوبالتنا  ونرو فررررررتإلونليوأرو لت موأ  والشررررررم اءوبشررررررماجهاو فرررررر وااوتنصونلقإلو

(يوإلتقإلمو ذدوالفق  ونليوالاشام  و  روالافمفوإلال ا الو2014شمإلطوال ق و  مااريوإلولإل  يوو
أروق الوا الوالافرررمفوب  وفررر ا دوالا ليو فررر والشرررمإلطوالاتا ونل هاو الي  م يوالذ وارو قإلو

(وإلت مفوالاشام  والاتناتف ونليوأنهاوتقاموالافمفو تق قموالاا والص مولاشمإلتو2019إلاقص يو
(وإل  ونق واشرررررام  و2007ا وال ا الونليوأروقفرررررتم  اوت مسيقاوخص وا  وا  ن و أ إلواله ياءيو

 (Osmani,& Abdullah,2010موأ  والبمل روبشرماءو الوأي اءواألفرالو   روبمل رو   وبقإلو
إلق تا ونق والاشرام  والانتهق وبالتالقكونليوااهإلموتقلقصوالشرماك يوإلستكإلرواروثصث ونقإل و  عو
نق والاشرام  يوإلنق وا  ياميوإلنق وال ق يوإلت ت مو ذدوالفرق  وأل رالو   الونليوال ق وباآليالوأإلو

و.(Meera, & Razak, 2009   والااج  وا   وا  يام القمإلبو   وق الوا الوا
الاشام  والات  م عوأ قاناوتفايوبالاشام  والاتتت وإلت ن وتقاموالافمفو تاإلسالوا تقايالوال ا الو
  ل الونق ق وخص وال امو فررررررررر وا تقاياتإليواثالعوالاشرررررررررام  ول وتاإلسالوفررررررررراق وا  ن ونليوأرو

لفرن والاالق و فر ونتاج والاشرمإلتو ااوق ت مو ذاوق فرالوالافرمفو فرتإلوارواألماا ول ونهاق وا
؛والي  م وإلاقص يو2014األفررررررررلإل و  قصونروالقمبوبال فررررررررا واليام والا  رو  مااروإللإل  يو

و(.2007اله ياءيوأ إلو؛و2019

 اإليار العملي للبحث
يماءالوال مافر والت وتاموو  هاوالبا  وتناإل و ذاوالي ءواروالب  وإلفراامو ااصميوإلاافرصمولبمسق وإلا 

يماءاتهاوا إلمامومجقفررررامو تمواروخصلإلو نيا واليان و لتنا ذو ذدوال مافرررر يوإلت ت موانهيق وال مافرررر وإلا 
التب قق واروالرر مافررررررررررررررر يوإلنروبمسقهرراو تموال فررررررررررررررإل ونليوال قررانررالوالابلإلبرر ؛و يماءوالت ل ررالو

 لق وباإل رررررإلتوا  فررررراج وللتإلفرررررالو ليوالنتاج والت و تموتافررررر م اول و رررررإلءوأ  قالوال مافررررر والات
 ال ماف يوإلبالتال وت ق واأل  افوالت وتف يو ليوت قققها.
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 من جية البحث:. 9
افامفول  ق وتق موخ االوخاف وتمواختقامووثموافتخ اموالانه والإلفا ول و ذدوال ماف و   و

فصا و  وافمفوالياهإلمس يوإلافمفوالإل   يوإلافمفوشاا وألمسققايوإلافمفوالتاإلسالوا 
إلالت وتاثالون ن وال ماف واااوايتا والإلا  يوإلالافمفوالل   وا فصا و يماءوال ماف والا  انق يو

وال ماف ول تكإلرواروالافامفوالل  ق والت وتق موخ االوالتاإلسالواافصا .و
والدراسة أداش 1.9

مفالهاوبال مس وا لكتمإلن ونليوالافامفوالل  ق ووتموتيه  وافتباو ن و لكتمإلنق ونليونااذجوتإلتالوإلا 
الت وتق موخ االوالتاإلسالوا فصا وإللمإلنهاول وياق وا رول  قايوإلثموتإل س ونفخ وإلمتق ونليوو

 ت ل ال.لب بواإلظا والافامفوبا  ن وافمات يوإلياق واافتبانالوالافتلا وفال  ول

 والاباتالصدق  اختبارات 2.9
ثموافرتخ امواختباموالااو مإلنبا ول فرا وثبالواققايوال مافر وبافرتخ اموال افر واآلل ونروبمس و

رو ت ررررررررئوأ(و2(يونص مواروالي إل ومتمو SPSS مناا وال  ا وا  فرررررررراجق ولل لإلمواايتاانق و 
إلتقا والا ااالولياق ويوو(68% وولااو مإلنبا ولكالوا إلمواروا اإلمواافتبان وأك موارأتقموا ااالوو

اااوقشررر مو ليوأروننافرررموتاجا واافرررتبان و تإللمول هاو مي وي   و(وو%94.5 لقمالواافرررتبان و إل
نفرر قاواروالثبالوإلاافررتقماموإلاانتاا يو   و لااواتتمالوتقا والا ااالواروالإلا  والفرر قئو لااو

قموبفررررررررررر  والنتاج و(يوإلبالتال وقا روالتفرررررررررررلSekaranيوو2003  انلوال نافرررررررررررموأكثمواإلثإلتق و
 الاتإلفالو ل هاون موال ماف والا  انق وإلت اقاهاونليوالايتا وا الوال ماف .وو

و(و إل ئونتاج واختباموألااو مإلنبا ولققايوثبالوا فتبان 2ي إل و 

 معامل ألفا كرونباخ المجال 

 0.790 المحور األول

 0.770 المحور الثاني

 0.844 المحور الثالث

 اإلحصائية المستخدمة في وصف وتحليل البيانات ا ساليت .10
 ةي للمشاركيت في الدراسة التحليل الوص 1.10

اروالاشام  رول وال ماف واتخففإلروو(و%50 و(وأروااونفب 3الي إل ومتمو واروقظهمووو
الي إل وووإلقظهم   اتخففإلرول وايا والا افب (وو%33.3 ل وايا والتاإلساليوإلأروااونف تإلوو

ووإلأروااونف تإلوويمتفاءواألتفاموبالافامف(و58.3% ووأروأغل والاشام  رول وال ماف وإلانفب 
ونإلا ووإلاإلظا(و%25  والافامفولقاثلإلرونفب وا  م وافامفول واياالواختلا يوإلأاا
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ماءواإل إلنق وإلاقانالو إل واش ل و وإل ذاو ي الوالاشام  رول وال امف وقق اإلرو(و%16.7 
وال ماف يواااو ت  و ليوالمل واروافتإلتوالثق ول وال قانالوالات فالونل ها.

والإلظقاق إلالفا وو(وتإل س والاشام  رو ف والتخفص3ي إل ومتمو 

 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 

وووSpssالاف معونتاج و مناا و
و

 للبيانات المتعلقة بإجابات المشاركست حو  فرضيات الدراسة   التحليل الوصةي .2.10
وإلذالو واافتبان ي والثان واروتاجا  ول والقفم وال قانالوالإلام   ولت ل ال ونم ا والقفم  ت ارو ذا
ونظمو ول والافامفوالل  ق واروإليه  والتاإلسالوبالاشام   وت  قالوتب   وفقي اامتباطو ت    

وا وي اإل  وإلافتخ ال والافامفي والامي  وواإلظا  وال فا ق  وإلالاتإلفبال والتكمامس  لتإل س ال
ليوخاف وا اإلموتاثالوا إلتالو إلاان مافوالا قام يوإلثموتفن فوم إل والاشام  رول وال ماف و

وافتخ اموفق  والتاإلسالوبالاشام  ول والافامف.
إلذلكووويموإل  وفلموتمت   ولهذدواألمتامتلإلف وال فا  وذاو ال وبافتخ امواققايولق املوواإللقفبئوو

ولصفتاا  وانهاول وت ل الوالنتاج .و
و(1إلأتالوتقا و  ووو5 أنليوتقا وللاققايو  ووو4=وووو4و–و5الا تعو

(وو0.8 ومو  ال والققا ووت بإل والا تو=والا تو/ون  وال ميال(و ااوووو0.80=وووو5/و4بإل والا تعوو
(يو   وو4إلذلكولت    وال  واألنليو ااول والي إل ومتمو و؛(1ليوأتالوتقا ول و مي والاققايو  

اروخص و ذدوالانهيق والانافب ول والت ل الوقا رواقامن واتإلف والا اإلموبش الوناموإلاقامنتهاوو
 هذاوالي إل والذ وقاثالو  إل والاققايوالخااف ولا مل وأ اق وإلتأث مو الوا إلموبش الوناميوإلا مل وو

و.ووأ اق و الولقم وارولقمالو الوا إلم
 ( حدود فئات مقياس ليكارت الخماسي4جدو  رقم  

 ال بام  ال  إل و
 غ مواإلال وبش  و 1.79ليو وو1ارو
 غ مواإلال و 2.59ليو و1.80ارو
 ا ا   3.39ليو و2.60ارو
 اإلال  4.19ليو و3.40ارو

 اإلال وبش   5ليو و4.20ارو
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و
(والخصو5 تناإل والي إل ومتمو وعو : ارتةاث مخاير االسعععععتامار بصعععععيغة المشعععععاركةالمحور ا 

م إل والاشرررام  رول وال مافررر و إل وت  قالواخابمواافرررتثااموال الق وللتاإلسالوبفرررق  والاشرررام  يو
(و4.538روالاتإلفررربالوال فرررا ق و يابالوالاشرررام  رول وال مافررر و انلوبأك موتقا ولهاو     و

(يوإلامتبر و فرررررررررررررر و1.290(وبران مافوا قرام و 3(وإلأترالوتقار و رانرلو 0.660إلان مافوا قرام و 
وأ ا تها.

 ( ىجابات المشاركيت حو  مخاير االستامار بصيغة التمويل بالمشاركة 5جدو  رقم  

 البيان الفقرة
المتوسط 
الحسابي 
 المرجح 

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 األهمية

1 
ال يقدر المصرف على الدخول بفاعلية في تمويل 

 .المشاركات
3.5385 1.19829 9 

2 
تتوفر كفاءة وخبرة كافية للعميل لتشغيل ال 

 .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 

 . المشاركة في المصرفعمليات 
3.3846 .96077 10 

6 
الفترة الزمنية لبعض مشاريع المشاركة تكون 

 .طويلة
3.3077 1.25064 11 

 7 96077. 3.6154 ال تتوفر األمانة والشفافية لدى العميل الشريك 7

 12 1.29099 3.0000 ال توجد قوانين منظمة لعملية التمويل بالمشاركة 8

 3 1.22474 4.0000 الثقافة المصرفية لدى الجمهورغياب  9

 3 1.22474 4.0000 صعوبة االختيار للعميل المناسب 10

11 
تأخر الشريك في سداد حصة المصرف من  

 األرباح
3.8462 .80064 5 

12 
يشارك المصرف بنسبة أكبر في رأس مال 

 المشروع
3.3846 .76795 9 

13 
االقتصادي والسياسي في عدم استقرار الوضع 

 ليبيا
4.5385 .66023 1 

 4 1.11516 3.9231 عدم استقرار السيولة وانخفاضها في السوق  14

 3.7026 المتوسط المرجح العام 

 
(يو4(وإلاقامنتإلوا والي إل ومتمو 3.702ليوالاتإلف والاميئوال اموللا إلموإلالذ و ارو  إلبالنظمو
لما وأروااتيادوال امون إلواإلالق وأليو نإلو إلي ول ونباقوال  والماب و اإلال (واااوقش موأقص مو

وال  ن ونليوإليإل واخابموافتثاامس وبفق  والتاإلسالوبالاشام  .
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(و6قظهموالي إل ومتمو   المحور الااني: التحديات االسععتامارية والمالية لتيبيص صععيل المشععاركة:
فررررررررر و إل وإليإل وت  قالوافرررررررررتثاامس وإلاالق ولتب   وفرررررررررقيوالخصو يابالوالاشرررررررررام  رول وال ما

(و4.230التاإلسالوبالاشرررام  يو   و إل رررئوأروأك موتقا وللاتإلفررربالوال فرررا ق وبا يابالو  و 
(يوإلامتبر و فرررررررررررررر و0.894(وإلبران مافوا قرام و 2  و و (وإلأترالوتقارو0.926إلبران مافوا قرام و 

 أ ا تهاو ااو إلوظا مول والي إل .

ي إل وال(وإلاقامنتإلوا و3.4018الاميئوال اموللا إلموالثان وإلالذ و ارو إلبالنظمو ليوالاتإلف و
تيادوال امون إلووقظهمول و  إل والنباقوالماب و الاإلال (وإل ذاوقش مو ليوأروااوأنإلو(يوني و4متمو 

واإلالق وألما وال  ن ونليوإليإل وت  قالوافتثاامس وإلاالق ولتب   وفقيوالتاإلسالوبالاشام  .

وىجابات المشاركيت حو  التحديات االستامارية والمالية لتيبيص صيل التمويل بالمشاركة ( 6الجدو  رقم  
المتوسط  البيان الفقرة

الحسابي 
 المرجح 

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 األهمية

احتمال ورود تكاليف مالية إضافية على   1

 المصرف 

3.6923 .94733 4 

االستثمارية ال يقوم المصرف بتمويل المحافظ  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 سوء الظروف االقتصادية واالستثمارية في ليبيا 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

 . الصيغة المشاركة

4.1538 .80064 2 

 7 1.04391 3.3846 ليبيا مرتفعةتكلفة اإلنتاج في  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

 صيغة التمويل بالمشاركة

3.6154 .65044 5 

 3.4018 المتوسط المرجح العام 

(والخصوم إل والاشررررررررررررررام  رول و7   روالير إل ومتمو   المحور الاعالعث: التحعديعات اإلداريعة والةنيعة:
ال مافرر و إل والت  قالوا  امس وإلالانق ولتب   وفررقيوالتاإلسالوبالاشررام  ول والافررامفوا فررصاق و

(وإلان مافو4.076لم إل  مو رانرلوبرأك موتقار و الل  قر يو  ر و ت  روأروالاتإلفرررررررررررررربرالوال فررررررررررررررا قر وو
(يوإلامتبرر و فررررررررررررررر و0.630(وإلبرران مافوا قررام و 2.692(وإلأتررالوتقارر و ررانررلو 10.37ا قررام و 
 أ ا تها.
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(وإلاقامنتإلوا والي إل ومتمو3.467إلنص مواروالاتإلف والاميئوال اموللا إلموالثال وإلالذ و ارو 
يوإلالذ وقش مو ليواإلالق وننافموال  ن ونليوو(ونص موأنإلوقق ول ونباقوال  والماب و الاإلال (4 

وإليإل وت  قالو  امس وإللنق ولتب   وفقيوالتاإلسالوبالاشام  .
 ( إجابات المشاركين حول التحديات اإلدارية والفنية لتطبيق صيغ التمويل بالمشاركة7الجدول رقم )

المتوسط  البيان الفقرة
الحسابي 
 المرجح 

االنحراف 
 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

للتعامل مع عدم كفاءة البرامج المحاسبية والمالية  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 

توجد خطط إستراتيجية لتنمية قدرات الموظفين ال  10

 .في استخدام صيغة المشاركة

3.4615 1.26592 5 

 3.4675 الاتإلف والاميئوال امو 

 
 اختبار الةرضيات   3.10

ظرا مول والير إل ومتموو إلوروال قرانرالوالايا ر وتتب والتإل س والب ق  وإلذلركوب ر واختبرام راو اراأباراو
 one يوإلنلقإلوقا روافرتخ اموااختباموالا ال و(Shapiro-Wilk اختباموالتإل س والب ق  ووو(8 

simple t test)للت ق وارولم ق وال ماف .وو 

 ( اختبار التوزي  اليبيعي للبيانات8جدو  رقم  
 مستوى المعنوية العدد  اإلحصاء الفرضية 

 718. 13 958. األولى

 513. 13 944. الثانية

 979. 13 980. الثالثة 

تإلي وال    واروالا إلتالولتب   وفقيوالتاإلسالوبالاشام  ول والافامفوو: إلنصوالام ق والمجقفق 
والل  ق والت وتق موخ االوالف مل وا فصاق .
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إلالت وت  و الوإلا   وانهاونليوووثصث  تمواختبامو ذدوالام ق واروخص واختباموالام قالوالامنق وال
ت   واروت  قالوتب   وفقيوالتاإلسالوبالاشام  ول والافامفوالل  ق و إل  ولم ق وال  موإللم ق وو

و   ل ولكالوت   واروا اإلموال ماف .

يوإلل و ذدوال ال و تموت إل والام ق وال   ل و ذاوو(3.40 وووالام ق وال   ل عواتإلف والايتا و ختلفونر
ال  ن وأك مواروتقا واتإلف والايتا يوإل ذاوقش مو ليوإليإل وتأث موللا إلمونليوو انلوتقا واتإلف و

و.و(95% وإلانفب وثق (و0.05 ووتب   وفقيوالتاإلسالوبالاشام  ونن وافتإلتوا نإلق 

يوإل  وتاثالوال  واأل نيوللاإلالق و ف وو(3.40 ووالام ق والفامس عواتإلف والايتا واو ختلفونر
و(.4الي إل ومتمو 

 ( يبيت نتائه اختبار تأاير محاور الدراسة9الجدو  رقم  

الفرضية  
 الفرعية 

درجات 
 الحرية 

متوسط 
 العينة

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 

تنصوالام رررررررق والامنق ونليوأنإلوتإلي و وتإلي واخابموافرررررررتثاامو أوال: الةرضعععععية الةرعية ا ولى:
نالق ولتب   وفررررررررررقيوالتاإلسالوبالاشررررررررررام  ول والافررررررررررامفوالل  ق  وإلاختبامو ذدوالام ررررررررررق وتالو

الام رررررق وإلالفرررررامس والت وتنا والام رررررق ولهذاوفرررررقاغتهاو  فررررراجقاول وفرررررإلمتهاوال   ل والت وتتس و
(ونص موأروتقار وافررررررررررررررتإلتوالا نإلقر و9ليوالنتراج والاإل رررررررررررررر ر وبرالير إل ومتمو  إلبرالنظمو الا إلم.

(وأك موارو3.702(يوإل ااوأروتقا واتإلفررررررررر والا إلمو 0.05(وإل  وأفررررررررر مواروتقا و 0.000 
ويليوإليإل وأثمولهرذاوالا إلملما وال  نر ونأ(يوااراوقشرررررررررررررر مو ليواإلالقر و3.40تقار وااختبراموإل  و 

 إلبالتال ونق الوالام ق وال   ل .

تموفرررررقاغ و ذدوالام رررررق و  فررررراجقاوبفرررررإلمتهاوال   ل والت وتتس و اانيا: الةرضعععية الةرعية الاانية:
الام رررررق وبشررررر لهاوالتال و وتإلي وت  قالوافرررررتثاامس وإلاالق ولتب   وفرررررقيوالتاإلسالوبالاشرررررام  ول و

إلفرررررقاغ ولم رررررق وال  موالت وتنا وإليإل وأثمولهذاوالا إلم.وإلباص ظ والي إل والافرررررامفوالل  ق  وو
(يوإل ذلكوتقا واتإلفررررررررر و0.05(وإل  وأفررررررررر موارو 0.003(وني وأروافرررررررررتإلتوالا نإلق و 9متمو 

 (وأك مواروتقا وااختباميواااوقش مو ليوت إل و ذدوالام ق .3.401الا إلمو 
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تإلي وت  قالو  امس وإللنق ووولامنق والثالث ونليوأنإلتنصوالام ررق وااالاا: الةرضعية الةرعية الاالاة: 
إلاختبام اوتالوفررررقاغتهاو  فرررراجقاول ووويلتب   وفررررقيوالتاإلسالوبالاشررررام  ول والافررررامفوالل  ق 

فررررررررإلمتهاوال   ل وإلفررررررررقاغ ولم ررررررررق وال  موالت وتنا وإليإل وأثمولهذاوالا إلم.وإلبالنظمو ليونتاج و
(وإل ذلكوتقا و0.05(وإل  وأفررررررررر موارو 0.027(ونص موأروافرررررررررتإلتوالا نإلق و 9الي إل ومتمو 

و(وأك مواروتقا وااختباميوإل ذاو   ونليوت إل والام ق وال   ل .3.467اتإلف والا إلمو 

  ملخص الةرضيات الةرعية واختبار الةرضيات الرئيسية للدراسة:

ب   وتإلي وال    واروالا إلتالولتونإلو أقا رواختباموالام ررق والمجقفررق ولل مافرر وإلالت وتنصونليوو
فررقيوالتاإلسالوبالاشررام  ول والافررامفوالل  ق والت وتق موخ االوالفرر مل وا فررصاق  يواروخص و

نإلوتموت إل وثص ولم قالوأ(و ت ئوو10الخصونتاج والام قالوالامنق والاإل   وبالي إل ومتمو 
 ت إل والام ق والمجقفق ولل ماف .ووإلبالتال ويلمنق 

 الفرضيات الفرعية( ملخص نتائج 10الجدول رقم )

رقم  
 الفرضية 

 الفرضية الفرعية 
القرار  
 المتخذ

الفرضية 
 الرئيسية

1 
توجد مخاطر استثمار عالية لتطبيق صيغ التمويل بالمشاركة في 

 المصارف الليبية
 قبول

 
ل 
و
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

قب
 

2 
توجد تحديات استثمارية ومالية لتطبيق صيغ التمويل بالمشاركة 

 المصارف الليبيةفي 
 قبول

3 
توجد تحديات إدارية وفنية لتطبيق صيغ التمويل بالمشاركة في 

 المصارف الليبية
 قبول

 
 . مناقشة النتائه  11

ون موو و ل و ف وأ ا تهاع ولقاا واتاثل  ونالق  وافتثاامس  واخابم والاشام   والتاإلسالوبفقي  إلايإل
ل  قايون موافتقمامواألف امول والفإلقيوغقا والثقال وافتقماموالإل  وااتتفا  وإلالفقاف ول و

والفإلقو ول  والف إلل  وافتقمام ون م والاناف ي والشمسك واختقام وإلف إلب  والياهإلم ول ت الافملق 
إلانخاا هايوتأخموالشمسكول وف ا و ف والافمفوارواألماا يواخابمون موالتش  الوللاشمإلتو

وتإللمواألاان وإلالشاالق ول توال والافمفوال خإل وإلت ق وخفاجميون م وت م  وإلن م  ا الوالشمسكي
 Abdul-Rahman & Norنتاج و ماف ووووتإلالق وا باانلق ول وتاإلسالوالاشام ال.وإل ذدوالنتاج وا

والي  م وإلاقص وو(2016) و2016 إل ماف وو(2019 وإل ماف  )Qureshi & Hidayatوإلالذ و ي
وو؟ولااذاوالافامفواوتقإلموباتخاذو يماءالوا تما س و  ام والاخابمواافتثاامس وووعقبم والتفات والتال 

وألنإلواو إلي وافتثاامو  إلرواخابموب بوالنظمونروظمإلفوالفإلق.
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.وتإلي وال    واروالت  قالواافتثاامس وإلالاالق ولتب   وفقيوالتاإلسالوبالاشام  وافنا و ف وو2
وفإلءوالظمإلفوااتتفا ق وإلاافتو و  روالافامفول وأ ا تهاع وانالف  وإلاوتإلي  ول ول  قاي ثاامس 

افتخ اموفق  والتاإلسالوبالاشام  يوإلن موثق والافامفول وال قانالوالاالق والاإليإل  ول والفإلقو
الل   يوإلا تاا وإلمإل وتكال فواالق و  الق ونليوالافمفوإلالت وت وت   ونت ي ون مومغب وال ا الوو

وو(و2016 وونت ي وت ق وخفاجمو ف وااوتإلفللوالقإلو ماف وول واشام  والمائوأإلو ل وال ماج وأإل
Qureshi & Hidayatإلاوققإلموالافمفو تاإلسالوالا المواروخص و ذدوالفق  يوإلاوققا الوالافمفووو

و يا والإل اج وا و يا وفق  والتاإلسالوبالاشام  يوإلتإللمو  اجالوافتثاامس وأل الوللافمف.
 : لتاإلسالوبالاشام  وامتب و ف وأ ا تهاو ااو ل .ووتإلي وت  قالو  امس وإللنق ولتب   وفقيوا3

ف إلب وتنا ذوالتاإلسالوبفق  والاشام  واقا الوفهإلل وتنا ذوالتاإلسالوبالاماب  يوإلن موت م والافمفو
نليوال االول وياق والقبانالوااتتفا ق يوإلونقصو ااء وا  ام وإلالتش  الول توال ا الوالشمسكيو

والنت ي وأشاملوويالافامفوا فصاق وم و وإلفقبم وفلإلكوالافامفوالتيامس ونليوا و إلل و ذد
ليوتأثموتإليإلوالافمفوا فصا وبشخفق والافمفوإلنإلتوو Biziri & El Biziri و(2017  ماف و

فصا ولهموخ م ووالافامفوالت وتق موخ االوالتاإلسالوا وو  م وإلبااوأروأغل واوويال اصءوالا تال ر
الافامفوا فصاق واشابإلولفلإل همول والافامفوالتيامس ول والافامفوالتيامس ولذاوفلإل همول وو

واأل وت مالوالاإلظا روافتخ اموفقيوارو   و  ام  ولتناق  وإليإل وخب وافتمات يق  وإلن م اإلا ي
 .وهاليوالنت ي وناف الي  م وإلاقص وولو ماف إلت وتإلفلويالتاإلسالوبالاشام  

 . النتائه والتوصيات 12
 النتائه   1.12

و.وقيوالاشام  واخابموافتثاامس ونالق  إلايإلوالتاإلسالوبف •
و.تإلي وال    واروالت  قالواافتثاامس وإلالاالق ولتب   وفقيوالتاإلسالوبالاشام   •
 تإلي وت  قالو  امس وإللنق ولتب   وفقيوالتاإلسالوبالاشام   •

 التوصيات  2.12
ووcharacterإلالشخفق وووcapacityال االونليوافتخ اموا ا  موانئوااجتااروإل  والق م وو •

يوإلالتم   ونليوتاإلسالووconditionsإلالظمإلفووcollateralإلال اارووcapitalإلمأيوالاا و
إلبالتال وانخاابوالتكال فوويإلذلكوانخاابومأيواالهاو؛الاشامس والف  م وإلالاتإلفب 
و.اإلا والايا  ول والاشامس التش  لق وإلانخاابو يمواألو

ال االونليوت مس والاإلظا روإلالشم اءونليوالتاإلسالوبفق  والاشام  وإلا  ام والاشمإلتوا الو •
والشماك ولل  وارواخابموالا تال وإل سا  و ااء وإللانلق والاإلظا روإلالشم اء.
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 المراج  
بالاشام  ول والافامفوا فصاق و  ماف و(.وتبإلسمو لقالوالتاإلسالو2007لقايون  وهللاوفلقاار.و   إلاله ياءيوأ

وم ر.غ موانشإلم .وياا  وال ماإلكيوأما يواألو م ر يومفال و  تإلماو ال واأل

و أ و إلفف. و إلففوف    والافمل وا 2018 إلفلاق ي والتاإلسال وا إلتالوانتشام ول وو(. والاشام   فصا وبفق  
و و لق  وانشإلم . وغ م واايفت م ومفال  وافتكشالق  ي و ماف  و  وا للفب ر وإلال لإلم والياا  وااتتفا   امس ي

وا فصاق وب   يوللفب ر.

 ر(.والاشام  ول والافامفوا فصاق .و1434الي إلم يوفايمونافمو ا .وإلالي إلم يو قاارون  وهللاويافم.و و
و.و398-349(عوو20ايل وال لإلموا فصاق .و 

ا و’’وفق  والاشام  ’’ول وافمفووفص(.وا إلتالوتب   والتاإلسالوا 2019الي  م يونبق .وإلاقص يوف  .و 
و.و32-10(عو4 وو1الياهإلمس واروإليه ونظمواإلظاقإل.وايل وب إل وا  ام وإلااتتفا .و

(.وإلات وتاإلسالوالاتففالوالف  م وإلالاتإلفب وإلل وفقيوالتاإلسالو2016 إلا   يول ني.وإلإلل  يوبال وا ا واألا ر.و 
ال واايفت موغ موانشإلم .و لق وال لإلموااتتفا ق ووفصا و ماف و ال و نكوال م  و إل ال ون روال ل  يومفا 

وإلال لإلموالتيامس وإلنلإلموالتف  ميوياا  وال ما و رواه   يوالي اجم.

(.والتاإلسالوالافمل وبالاشام  وإلأثمدول واافتثااموبالافامفوا فصاق و و2016ي مساليونيإلتواختاموال  م .و 
وا  والت اار و نك ونلي وتب ققق  و ماف  و لق و2014و–وو2008فصا  وانشإلم . وغ م واايفت م ومفال   ي

وال مافالوال لقايوياا  والفإل ارولل لإلموإلالتكنإللإليقايوالفإل ار.و

فال  والتاإلسالوبالاشام  وللاتففالوالف  م وإلالاتإلفب وأ(.وفقيوإلو2014 مااريوفا م.وإللإل  يون  والم اق.و 
لتناق يومفال واايفت موغ موانشإلم .و لق ووفصا وللت ق  والتناق والافت اا و ماف و ال واياإلن وال نكوا 

وافب ف.و–ال لإلموااتتفا ق وإلالتيامس وإلنلإلموالتف  ميوياا  ولم الونبايو

(.وإلات وتب   وفقيوالتاإلسالوا فصاق وللاشمإلنالوالف  م وإلالاتإلفب و2018و-وق  يوفالموأ ا وا ا .و اا إل
و.و64وو-وو47(عوو3ل وال إل وال ماق .وايل وغمساروللتقنق .و 

 إلاب وإلأفيوتق قموالاتنيالوالافملق وال   ل والاتإلالق وإلأ  اموو(وو9انشإلمومتمو (.وو2010افمفول  قاوالام   .و 
وwww.cbl.lyالشمس  وا فصاق ول والافامفوالتيامس ول ول  قا.وبما لييول  قا.واتا ونليعو

بشأرووو(و2005 ولفن و(و1 ومتمو  اموالقانإلروأ(وت   الوب بو46تانإلرومتمو (و2012الايليوالإلبن واانتقال و 
وwww.cbl.lyعوف  وارالافامفيوإلا  ال ولفالوخاصوبالف مل وا فصاق .وبما لييول  قا.و

والإلبن وال امو و2013 والاتتام و و( و1تانإلرومتم ول  قا. وبما ليع والا ااصلوالماإلق . ول وشأروان  عووف  وارو(
www.cbl.ly 

وalwahabank.ly.ول  قا.وف  وارعوا فصاق (والف مل و2020افمفوالإلا  و 

وwww.jbank.lyرعو.ول  قا.وف  واخ االواأللما (و2020 ياهإلمس وافمفوال

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


       (2021يونيو ) 1 العدد 8مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال املجلد 

 

ــ      352  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

وwww.jbank.ly.ول  قا.وف  وارعوشم ال(وخ االوال2020افمفوالياهإلمس و 

وbank.com.lywww.wahda   ع.ول  قا.وف  وارالاماب  واافصاق (وو2020 ووإل   افمفوال

و nab.ly/islamic-banking عار.ول  قا.وف  والفقيوا فصاق (وو2020 وشاا وألمسققاافمفو

و   www.lib.com.ly ع.ول  قا.وف  وارفقيوالتاإلسال(و2020 والافمفوا فصا والل   
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