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 مخلصال

قدم التي تبية الليرف ـي تتبناهــا المصــاالعلميــة التـ األسسإلــى التعــرف علــى  الدراسة ههــدف هــذت
ل ي للوصوالمنهج الوصفي التحليلعلى  داعتمالاتم وقد . عند تحديد سعر منتج المرابحةمنتجات إسالمية 

صـلة ذات ال اتدبيـض األ، اسـتنادا إلـى اإلشـارات التـي تضـمنتها بعالدراسةإلى المسـائل ذات الصـلة بمشـكلة 
 تبياناتاالس لك الحصـول علـى البيانـات والمعلومـات التـي تـم تجميعهـا عـن طريقذبهـذا الموضـوع. وكـ

  صحاري(.الهورية، مصرف التجاري الوطني، مصرف الجم فـي )مصرفوالمتمثلـة  دراسةعلى عينـة الالموزعة 
ـارف المصـبوقد خلصت الدراسة إلى وجود أسس علمية تؤخذ باالعتبار عنـد تحديـد سـعر منـتج المرابحــة 

اسـة سـعر تأخـذ سي اريـةالتــي تقــدم المنتجــات اإلسالمية، وأيضــا أشــارت النتــائج إلــى أن المصــارف التج
ـارف ـي أن المصإل ئجنتـاالسالمية، كما أشـارت ة وكـذلك المخـاطر عنـد تحديـد سـعر منـتج المرابحـة اإلالتكلفـ

 .سةلمنافالتجاريـة عنـد تحديـدها لسـعر منـتج المرابحـة ال تأخـذ في االعتبار سياسة سعر السوق وا
 ية.العلمية، المصارف الليباالسس  ،المنتجــات اإلسالمية : التسعير، المرابحة،الدالةالكلمات 

 

The Scientific Basis for the Pricing of the Murabaha Product 

in the Libyan Banks 
Mohamed Ali Elshaafi 

Faculty of Economics and Political Science - Misurata University 

Abstract 

The study aims to identify the scientific bases adopted by Libyan banks that offer 

Islamic products when determining the price of the Murabaha product. The study 

depends on the descriptive analytical approach to clarify the issues related to the 

research problem, based on the references included in the related literature. As well as 

obtaining the data and information collected through the questionnaires distributed to 

the study sample, which are represented in (Jumhouria Bank, Bank of Commerce and 

Development, and Sahara Bank). The study concluded that, there are scientific bases 

that are taken into consideration when setting the price of the Murabaha product in 

banks that offer Islamic products. The results indicate that commercial banks take the 

cost price policy as well as the risks when applying Islamic products’ prices. Also, 

determining the price of the Murabaha product does not consider the market price 

policy and competition.  
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 المقدمة .1
ــل ـأ لتمويلملجـيعتبــر الجهــاز المصــرفي أحــد أهــم دعــائم االقتصاد الــوطني حيــث يمثــل ا

عمليات االستثمار التي تمثل حجر الزاوية في أي نهضة اقتصادية مرغوبة. وتمثل قرارات 
م بحكـ ا المصـارفتـي تتخـذهال فـي القطـاع المصـرفي من أهم القرارات تسعير الخدمات المصرفية

 العوائـدو  يراداتاإلنـه يـرتبط بعامـل إلـى عامـل التكلفـة فـي ممارسـة النشـاط بـل إينصـرف فقـط  أال
  (.2007)السندي أحمد،  التي يمكن الحصول عليها من ممارسة هذا النشاط

 ضافةباإلفيـه  واالستمراروعليه فقد أصبحت المصارف تبحث عن كيفية البقاء في السـوق 
 دائهاأل األول، ولتحقيق ذلك كان عليها التركيز على العميل الذي يمثل الحكم األرباحلى تحقيق إ

ـاتهم، تلبـي متطلب بأسعارمية خالل تلبية احتياجاتهم من منتجات اسالولبقائها واستمرارها من 
 .السوق  لى كسب ثقة أكبر عدد ممكن منهم من اجل ضمان المنافسة والبقاء فيإممـا يؤدي 

ــذا للعميــل اـات يـتي ضــمن أولو منــتج معــين يــأ وبمــا أن الســعر الــذي يــدفع للحصــول علــى
فـي  ـؤثرةأصـبح هـو المحـدد الرئيسـي للسـعر، حيـث يعتبـر هـذا العميـل مـن أهـم العناصـر الم

ن لبحـث عـسـة امـا علـى أي مؤساـبح الز نجـاح المؤسسـة وزيـادة قـدرتها التنافسـية، وبنـاء عليـه أص
د فــي ت تســاعلوقــاطـرق تحديــد أســعار منتجاتهــا تســاعد علــى تحقيــق رضــا العميــل وفــي نفــس 

 تحقيــق أهـداف المصـرف. وبهـذا يتوجـب علـى المؤسسـة تحسـين وتطـوير أسـاليب تسـعير
 ماالهتماو  (.2015بن سعيد، )ارها وزيادة ايراداتها  منتجاتهـا حتـى تتمكن من ضمان استمر

 يةإلسالمادفع بالكثير من المهتمين بالمنتجـات الماليـة  اإلسالميةالمتزايد بالخدمات المصرفية 
مـا لـك لللبحـث عـن وسـائل وطـرق لتسـعير الخـدمات الماليـة التـي تقـدمها تلـك المصـارف، وذ

 غصــي ـة فــيالكامنـ اإلسالميةلــى أدبيــات الصــناعة المصــرفية إــة ضــافة نوعيإتمثلــه مــن 
 ة. وأدواتــه، والمختلفــة كليــا عــن نظيراتهــا فــي المصــارف التقليديــ االستثمار
أحـد أهـم أدوات صـيغ االستثمار بالمصارف  عير منـتج المرابحـة باعتبارهاتسـ مسألةوتعـد 

، حيث انـه اإلسالمية، والشـغل الشـاغل للكثير من المصارف اإلداريةـم القـرارات أه اإلسالمية من
السـنوية. كمـا أن المصـرف  اإليراداتيمـس كـل أوجـه نشـاط المصـرف، ويقـرر لدرجـة كبيـرة قيمـة 

ة وهـي قـد وضـع الغايـة مـن تلـك العمليـ باألساسوقبـل البـدء فـي تحديـد سـعر المرابحـة يكـون 
المسـتثمرة يـتم قبولهـا مـــن قبـــل المســـتثمرين،  األموالمتمثلـة فـي تحقيـق نسـبة عائـد علـى مسـتوى 

 (.2016حيم، الحنيطـــي، مال)لـــى تقويـــة المركـــز التنافســـي للمصـــرف فـــي الســـوق. إ باإلضافة
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ومـــا  اإلسالميةديــد ســعر المرابحــة فــي المصــارف فــي كيفيــة تح وهنــا تظهــر مشــكلة الدراسة
 ؟اإلسالميةعليه لتحديد سعر المرابحة في المصارف  االعتمادالذي يمكن  األساس

 مشكلة الدراسة .2
 عتبارات عدةالوذلك للمصارف اإلسالمية ج المرابحة ذو أهمية كبيرة يعد قرار تسعير منت

ل داة تمويـلكونهـا أو ، ى األخر  األدواتمقارنـة مـع بقيـة  ابحةمنتج المر  جـة مخاطردر  ضمنها انخفا
 ،ـرى ــة أخـوتوظيفهــا فــي عمليتسـاعد المصـرف علــى اســترداد أموالــه بســرعة  األجلقصـيرة 

ـر يعتبـو  (،2016)مالحيم، المستخدمة في المصارف اإلسالمية أكثر المعامالت لكونها تعد منو 
ــر الوحيــد ـد العنصـث يعـ، حيـواألرباح اإليراداتــن أهــم القــرارات التــي تــؤثر علــى قــرار التســعير م

ونظــرا  ،(2016م، حــيالالحنيطــي، م) اإليراداتمــن بــين عناصــر المــزيج التســويقي الــذي يولــد 
لتــي يبيــا اـل لـي بلــد مثـفـ خصو باأل ـي انجــاح الصــناعة المصـرفيةسياســات التســعير فـ ألهمية

المية سـإاليـة ممية وتقـديمها لمنتجـات اإلسالة رفيصفــي مجـال ال األولىتـزال تخطــو خطواتهــا ال 
هة من ج بـد لهـا مـن البحـث عـن وسائل وطرق للتسعير بحيث تحقق لها عائد كمنـتج المرابحـة ال

تساؤل والمتمثلة في ال دراسةمشكلة ال هنا تظهرمن و ة، سى تساعدها للبقاء والمنافومن جهة أخر 
  :التالي

ي التية الليبباالعتبار عند تحديد سعر منتج المرابحة بالمصارف هل توجد أسس علمية تؤخذ 
 ؟اإلسالميةتقدم المنتجات 

 التالية: التساؤالتويتفرع من هذا السؤال 
 الليبيةعر منتج المرابحة بالمصارف عند تحديد س باالعتبارسعر التكلفة سياسة  هل تؤخذ .أ

 ؟اإلسالميةالمنتجات  التي تقـدم
رف عند تحديد سعر منتج المرابحة بالمصـا باالعتبارهل تؤخذ سياسة سعر السوق والمنافسة  .ب

 ؟اإلسالميةالتي تقدم المنتجات  الليبية
دم التـي تقـالليبية عند تحديد سعر منتج المرابحة بالمصارف  باالعتبارهل تؤخذ المخاطر  .ج

 ؟اإلسالميةالمنتجـات 
 الدراسة ةفرضي .3

ر سعى إلى اختباتة للتساؤالت البحثية المطروحة، و إلى توفير إجابة مناسب دراسةهدف الت
 :صحة الفروض التالية
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H0الليبية عند تحديد سعر منتج المرابحة بالمصارف  باالعتبارتوجد أسس علمية تؤخذ  : ال
 .يةاإلسالمتقدم المنتجات  التي

 ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات التالية:
10Hالتي  صـارفعنـد تحديـد سـعر منـتج المرابحـة بالم باالعتبارتؤخـذ سياسـة سـعر التكلفـة  : ال

 .اإلسالميةتقدم المنتجات 
20Hبحـةعنـد تحديـد سـعر منـتج المرا باالعتبارتؤخـذ سياسـة سـعر السـوق والمنافسـة  : ال 

 .اإلسالميةف التي تقدم المنتجات بالمصار 
30Hقـدمتعنـد تحديـد سـعر منـتج المرابحـة بالمصـارف التـي  باالعتبارتؤخـذ المخـاطر  : ال 

 .اإلسالميةالمنتجات 
 أهداف الدراسة .4

لتـي تتبعهـا العلميـة ا أهـم األسس ىعلـإن الهدف األساسي لهذه الدراسة هو التعرف 
 .تحديـد سـعر منتج المرابحةعنـد  الليبيـة المصـارف

 أهمية الدراسة .5
لهـا  مالجات الماليـة فـي المصـارف المنت من أهمية قرارات تسعير اأهميته دراسةالهذه ستمد ت
قاء في على القدرة التنافسية والب تأثيرفي هذه المصارف كما لها  األرباحمباشر على  تأثيرمن 

لمصارف تنـاول موضـوع لم يتم التطرق له بات اونـهك فـي دراسةأهميـة الوكـذلك تـزداد ، السوق 
لــى إ ضافةباإل، ر منتج المرابحة لما لهذه األداة المالية اإلسالمية من أهميةتسـعيوهـو  الليبية

لمرابحة نتج االوقــوف علــى السياســات العلميــة التــي تتبناها المصارف الليبية في تحديد سعر م
 .اإلسالمية

 السابقةالدراسات  .6
 لـــي بيـــان أثــر ســعر إهـــدفت هـــذه الدراســة : (2016)حيم دراسة الحنيطي ومال

ل ذلك بيان أثر سعر المرابحة على كوك اإلسالميةالمـــالي فـــي المصـــارف  األداءالمرابحـــة علــى 
واتبعــت هــذه  .اإلسالميةالملكية في المصارف  جودات والعائد على حقوق ى المو من العائد عل

 خاللمن  دراسةال الدراســة المــنهج الوصــفي التحليلــي للتعــرف علــى الجوانــب النظريــة لموضــوع
الدراسة، وفي  محـل اإلسالميةالوصف الدقيق للمفاهيم المتعلقة بسعر المرابحة في المصـارف 

 خالل مـن أدوات التحليـل ومـن اة كأدعلى النسـب الماليـة  باالعتماددراسة وتحليل البيانات 
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 التـي تـؤثر فـي سـعر المرابحـة فـي المصـارفضـيات وتحليـل المؤشـرات والنسـب اختبـار الفر 
لى أن المصارف اإلسالمية العاملة إخلصت هذه الدراسة و  (2013 - 2000)من  اإلسالمية

 ( LIBOR)لندن  مصارف بين تعتمد في وضع أسعار منتجاتها على سعر الفائـدةفي األردن 
لى التخطيط إ المـالي مؤشـر جيـد األداءيعـد و  ،(JODIBOR) األردنية مصارفبين الأو 

وتحقيـق  لـى تعظـيم العائـد علـى حقـوق المسـاهمين،إيـؤدي لالستثمار وتسعيره بالشكل الـذي 
لسعر  إحصائية داللةدو  الدراسـة وجـود أثـرمـن قبـل المـودعين، كمـا أظهـرت العائـد المطلـوب 

  .األردنالعاملة في  اإلسالميةالمرابحة على العائد على الموجودات في المصارف 
 ( 2016دراسة مالحيم) :ية هدفت الدراسة إلى تحديد سعر المرابحة في المصارف اإلسالم

ر سعوالعوامل المؤثرة في تحديده، وما األساس أو المرجع الذي يمكن االعتماد عليه لتحديد 
المرابحة في المصارف اإلسالمية، وذلك من خالل الكشف عن طبيعة العالقة بين قرارات 

ئل وأتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى المسا التسعير وربحية المصرف.
 ذات الصلة بمشكلة البحث، استنادًا إلى اإلشارات التي تضمنتها بعض األدبيات ذات الصلة

ـور ت ليبتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية : إمكانيـة األخـذ بمنهجيـة معـدالو  وضوع.بهذا الم
ديلة لحسـاب مؤشرات مالية إسالمية، بالرغم من اقتراح العديد من الباحثين مؤشرات إسالمية ب

ضرورة وجود تعاون مصرفي إسالمي مشترك مع الجهات التي تعني و  عـن سـعر الفائـدة،
رف اإلسالمية، مثل مجمع الفقه اإلسالمي، إلى جانب تفعيل دور الهيئات بقضايا المصا

 لعملالمركزية، ل مصارفمؤسسات المالية اإلسالمية والاألخرى مثل هيئة المحاسبة والمراجعة لل
على إيجاد مؤشر إسالمي بديل عن مؤشر سعر الفائدة، يقوم على أسس متفقة مع أحكام 

 ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
 الدراسة ) تهدف :(2010) وارشاد راسة إسماعيلدPricing on the Islamic 

Banking Products إلى تسليط الضوء على طرق التسعير الحالية وتقديم بعض األمثلة )
على آلية التسعير للمنتجات المصرفية اإلسالمية بماليزيا، حيث تم مراجعة طرق التسعير 

ة، ونموذج قيادة األسعار، وأنظمة التصنيف االئتمان، والمتمثلة في؛ تسعير التكلفة الزائد
كما تم مناقشة عدة أمثلة على . والتسعير القائم على المخاطر، وتحليل ربحية الشركة

وتوصلت الدراسة إلى أنه  .الممارسات الحالية لتحديد العائد على المنتجات المصرفية اإلسالمية
سالمية باالعتماد على أسعار الفائدة في سوق يتم تسعير العديد من المنتجات المصرفية اإل
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أو سعر الصناديق السائدة بين المصارف(، مع إضافة  LIBORأو  KLIBORالمال )مثل 
هوامش ربح بسيطة تعكس المنافسة الشديدة بين المصارف. كما إن أساليب تسعير المنتجات 

 ية من منظور الشريعة.المصرفية اإلسالمية ستخلق بالتأكيد مخاطر تجارية بديلة ومقبول
 خـــذتؤ  ـل التـــيـرف علـــى العوامـلـــى التعـإهـــدفت هـــذه الدراســـة  :(2008) دراسة شملخ 

ـل ـارف محالمصـارف، والتعـرف علـى الصـعوبات التـي تواجـه المص داراتإمـــن قبـــل  باالعتبار
ال خصـائص المصـارف مثـل رأس المـ ضالمصـرفية، وأثـر بعـ الدراسـة عنـد تسـعير الخـدمات

 ريــال نظواتبعــت هــذه الدراســة مــدخ ونـوع المصـرف وعـدد الفـروع علـى عملية التسعير،
أهداف تعريــف الخدمــة المصــرفية والســعر وعملية التسعير واستراتيجيات و  خالله ضأســتعر 

ــتخدام ـا باستحليل البيانــات التــي تــم جمعهـدراسة و  خاللهالتسعير، كما تضمنت جانبا عمليا تم 
 لدراسـةلـى أن العوامـل المحـددة باإوخلصـت الدراسـة  .الغرض أعــدت خصيصــا لهــذا ستبانةا

ب ـة حســـل مرتبــوكانـــت هـــذه العوامــالخــدمات المصــرفية عنـد تسـعير  باالعتبارجميعهـا تؤخـذ 
سـلطة  ، قـراراتالمحصـلة مـن العميـل، المنافسـة، التكلفـة األرباحالســـيولة، المخــاطر، ) األهمية

ـل ية العمـي ســر المعوقــات التــي تواجــه المصــارف هــ ، وأن أهـم(النقـد، عـدد الخـدمات المباعـة
أس ر مثــل  أن خصــائص المصــارفو  التســعير، العليــا فــي قــرارات اإلدارةالمصــرفي وتــدخل 

 فية.قرارات تسعير الخدمات المصر  تــؤثر فــي ــدد الفــروع ونــوع المصــرف الالمــال وع
 ( 2007دراسة أحمد:)  هدفت الي دراسة وتقويم نظام تسعير الخدمات المصـرفية داخـل

مصــرفية وكـــذلك المصـارف والوقـوف علـى أهـــم العوامــل التـــي تـــؤثر علـــى تســعير الخــدمات ال
الوقـــوف علــى أهـــم األطر االقتصادية والمحاسبية لتسعير الخدمات المصرفية. وأتبعت هذه 
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في تحليل البيانات األولية والثانوية، والمـنهج التاريخي لدراسة 

المستقبل. وتوصلت الدراسة إلى الخلفية التاريخية والمنهج االستقرائي لدراسة الحاضر وتصوير 
عدة نتائج منها أن المصارف السودانية ال تهتم كثيرا باألسس العلمية لتسعير الخدمات 
المصرفية ويتضح ذلك من خالل التغير البطيء في أسـعار الخـدمات المصـرفية خالل سـنوات 

نافسـية للخـدمات المصـرفية الدراسـة، كمـا لـم يلجـأ أي مـن المصـارف إلـى تبنـي وضـع أسـعار ت
كوسـيلة للتميـز في السوق المصرفي وآليـة فعالـة لجـذب العميـل، وأن أسـعار الخـدمات المصـرفية 
بالمصـارف غير معلنة في مكـان واضـح بصـاالت الفـروع وكثيـرا مـا يفاجـأ العميـل بسـعر الخدمـة 
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تتبـع الغالبيـة العظمـي مـن المصـارف تسـعير و  أثنـاء أو بعـد اجـراء الحصـول علـى الخدمـة،
 ـديل فـي أسـعار العـام السـابق.عـن طريـق التع خـدماتها المصـرفية

 التعليق على الدراسات السابقة  1.6
ية لتسعير منتج الدراسات السابقة أنها لم تبحث في االسس العلم على بعضيالحظ   

في  ( على التوالي2007دراسة أحمد )( و 2008دراسة شملخ ) تبحثحيث المرابحة، 
ألطر اهـــم أ الوقـــوف علــى و عير الخـدمات المصـرفية، الصـعوبات التـي تواجـه المصـارف عنـد تسـ

مية . وأغفلت قـرار تسعير المنتجات اإلسالسبية لتسعير الخدمات المصرفيةاالقتصادية والمحا
ير بحثت في طرق التسعير والمتمثلة في؛ تسع( ف2010كالمرابحة، أما دراسة إسماعيل وارشاد )

لى عالتكلفة الزائدة، ونموذج قيادة األسعار، وأنظمة التصنيف االئتماني، والتسعير القائم 
 المخاطر، وتقديم بعض األمثلة على آلية التسعير للمنتجات المصرفية اإلسالمية بشكل عام

 بماليزيا. 
ـة ابحــنتج المرابحة فقـد ركزت على أثــر ســعر المر أما الدراسات التي بحثت في قرار تسعير م

ن كل م علــى األداء المـــالي فـــي المصـــارف اإلسالمية وكذلك بيان أثر سعر المرابحة على
دراسة كما في العائد على الموجودات والعائد على حقوق الملكية في المصارف اإلسالمية 

ين قرارات التسعير كشف عن طبيعة العالقة ب(، أو من خالل ال2016الحنيطي ومالحيم )
ار ( وأغفلت اآللية أو األسس المتبعة ألتخاد قر 2016كما في دراسة مالحيم ) وربحية المصرف

 التسعير.
وما يميز هذه الدراسة عن الدراسات األخرى أنها تبحث في االسس العلمية لتسعير منتج 

ض عن سابقتها في الهدف والتساؤالت والفرو ، كما أنها تختلف المرابحة في المصارف الليبية
   األمر الذي لم يبحث في أي من الدراسات السابقة. ،التي تم صياغتها لحل المشكلة

 المرابحة اإلسالمية .7
 اإلسالمية بالمصارف تسعير منتج المرابحة 1.7

ع بيقبل البدء في تناول موضوع تسعير منتج المرابحة ال بد من اإلشارة بداية الى مفهوم 
ي لآلمر بالشراء باعتبارها أحد صيغ التمويل ف عرف بالمرابحةيالمصرفية أو كما  المرابحة

 التطرق لمفهوم تسعير منتج المرابحة. ومن تمالمصارف اإلسالمية، 
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 المرابحة لآلمر بالشراء 2.7
ومن أكثر حدى أدوات توظيف األموال قصيرة ومتوسطة األجل بالمصارف اإلسالمية، هي إ

حيث تحتل المرابحة الحصة األكبر في  اإلسالمية،امالت المستخدمة في المصارف المع
% من مجمل عمليات  90% إلى  40نشاطات المصارف اإلسالمية، إذ هي تمثل ما بين 

ن، عقد بيع أمانة مكون من عقدي(. وتعرف المرابحة بأنها 2016المصارف اإلسالمية )مالحيم، 
ت المصرف واآلمر والذي يرغب بشراء سلعة ما محددة المواصفا العقد األول وعد بالشراء بين

 ومعروفة الثمن، ووعده بشرائها من المصرف بثمن أعلى يتضمن الثمن األصلي وتكاليف النقل
عة على طريقة تسديد األمر لثمن السلوالتخزين واية تكاليف أخرى وهامش ربح محدد. ويتفقان 

نا والعقد الثاني بين المصرف وبائع السلعة األصلي وهالجديد إلى المصرف وطريقة التسديد. 
 كيتهايكون المصرف مشتري، وفيه يتم االتفاق على البيع النقدي للسلعة بثمنها األصلي ونقل مل

(. ويتبين من التعريف بأن المرابحة 240، ص 2010للمصرف عند دفع قيمتها )العجلوني، 
رف عد بشراء سلعة محددة، ثم عقد بيع بين المصلآلمر بالشراء تمر بعدة مراحل هي مرحلة الو 

 بيع المرابحة بين المصرف والمشتري النهائي. ، واخيرا مرحلةوالمالك األصلي للسلعة
 تسعير منتج المرابحة 3.7
بحيــة ر ثرة فـي يعتبـر قـرار تسـعير الخـدمات التـي تقــدمها المصـارف مــن أهـم القـرارات المـؤ    

ا تسـويقي ـرارافـي قدرتـه علـى التكيـف والبقـاء فـي السـوق، وقـرار التسـعير لـيس قالمصـارف بـل و 
لسـنوية اادات فحسـب بـل إنـه يمـس كـل أوجـه نشـاط المصـارف فهـو يقـرر لدرجـة كبيـرة قيمـة اإلير 

خدمة ال يعرف التسعير بأنها قيمةو  .)2008للمصـرف التـي ال بـد أن تقابـل مصـروفاته )شملخ، 
ق ا يتفالتي يمكن تعديلها صعودًا أو هبوطًا وفقًا لكافة المتغيرات المحيطة بعمل المؤسسة وبم

ي كمــا عــرف الزعبــ(. 20 :2004 وإمكانات الشراء لدى العمالء ووفق أذواقهم، )عبيدات،
قيمة  ا إلىوقت م( "التســعير بأنــه هــو أســلوب وطريقــة ترجمــة قيمــة السلعة في 202 :2010)

ـة مـة نقديلـى قيإيمكــن تعريــف التســعير بأنــه ترجمــة قيمــة السـلعة فــي وقــت محـدد و  نقدية".
ة لسوقيتغطـي التكـاليف المدفوعـة مـع تحقيـق ربحـا مجزيـا يمكـن مـن خالله تعظـيم القيمة ا

 . للمصرف وبالتالي تعظيم ثروة المالك
مصارف عادة إلى معدل الفائدة على الودائع والقروض والتي يراها ويشير التسعير بال

روفات ــــــــــوم والمصـــــــــــ، كما تشير ايضا إلى الرسايواجهالمصرف مناسبة لتأمين المخاطر التي 
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التي يتحملها المصرف لقاء تقديم الخدمات المصرفية، أو العموالت التي يتلقاها المصرف نتيجة 
 تقديمه الخدمات للغير.

يختلف باختالف طبيعة عمل المصارف اإلسالمية  اإلسالمية فهوير بالمصارف ما التسعأ
ي الت ةيف سعر المنتج أو الخدمتعر  باعتبارها ال تتعامل بالفائدة أخذا وال إعطاء، وعليه يمكن

مالء أنه: مزيجا متكاماًل من التكاليف واألعباء التي يتحملها العيقدمها المصرف اإلسالمي ب
 ألخرى انتج أو الخدمة المرغوبة، وعادة ما يتكون من التكلفة النقدية واألعباء للحصول على الم

من هنا يمكن  (.388، ص 2004)المغربي، المرتبطة بالطاقة والجهد والوقت واألثر النفسي 
مضافًا إليها هامش ربح  لمرابحة بأنه عبارة عن ثمن الشراء والتكلفةمنتج اسعير  تعريف

موالهـا أكلفـة تحــدد إدارة المصــرف اإلسالمي أسعارها بمــا يتناســب مــع ت وبشـكل عــام. للمصرف
ل مثل ألمواالمحسـوبة واألوضاع االقتصادية السـائدة مـن خالل إضـافة نسـبة معينـة إلـي تكلفـة ا

ة مـــن تكلفـــ% 6أو  %5%، فيكون ربح المصرف السنوي الذي يطلبه في هذه الحالة 3% أو 2
الستصناع ـــلم واكالس ــاعة عليـــه، وهكـــذا يمكـــن تســـعير أدوات التمويـــل األخرى المشـــابهةالبضـ

 (. 138: 2011والتأجير التمويلي )سمحان، 
 العوامل المؤثرة في تحديد سعر المرابحة في المصارف 4.7

ـة مرابحيـده لسـعر الهنـاك عـدة عوامـل علـى المصـرف أن يأخـذها بعـين االعتبـار عنـد تحد
 :(2016)الحنيطـي، مالحيم،  وهي كاآلتي

 ل، فـإنن تحديــد ســعر المرابحـة يتـأثر ارتفاعـا وانخفاضـا بحسـب األجإعنصر األجل:  .أ
ح ـي الـربفـادة كـان األجل قريبـا كانـت الزيـادة فـي الـربح قليلة، وان كان األجل بعيدا كانـت الزي

 ة بصــفةزيـادة سـعر المرابحـة، ويشـترط أن تكـون هـذه النســبة محــددفي دور ألجل ل، فكبيرة
 بــرام العقد.قاطعــة عنــد إ

ي التراضـو )نوع البضاعة(: بالرغم مـن كـون سـعر المرابحـة يتحـدد باالتفاق  المرابحة عنو  .ب
ف نه على المصر بـين الطرفين وليس لهامش الربح حد معين يتقيد به التجار في معامالتهم، فإ

لــك بســعر ا فــي ذرشــدأال يسـعر المرابحــة بنســب ثابتــة علــى مختلــف أنــواع الســلع والعمليــات مست
ع ب نـو الفائدة الربوي السائد في السوق، وبالتـالي فـإن سـعر المرابحـة يجـب أن يختلـف بحسـ

بيـع ه فـي الل عنـلـثمن الـذي يزيـد فـي البيـع اآلجالبضـاعة وأجـل السـداد بمـا يـؤثر علـى إجمـالي ا
 .النقـدي
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 ـدي،أمـر خـارج عـن التصـرف العقن عمليـة حسـاب الـربح وتقـديره هـي إشخص العميل:  .ج
ن فمـن حق البائع أن يزيد في الربح أو ينقص بما يراه محققا للمصلحة ويرضى به العميل أل

ة لخاصـدار الـربح دون نظـر مباشـر إلـى عناصـر تحديـده االعبرة بالتراضـي الحاصـل علـى مقـ
ـة الحق بكـل طـرف، وعليـه يجـوز للمصـرف ان يحـدد أو يفـرض سـعر مرابحـة أعلـى فـي مرابحـات

 ـا يجـوزة، كملنفس العميل ألسـباب يراهـا وجيهـة، مثـل تـأخره فـي سـداد أقسـاط المرابحـة السـابق
ن ســعر لــف عــه يختر المرابحــة خــاص بالنســبة للعمــالء المحولــة رواتــبهم لديــلــه تحديــد ســع

 .المرابحة الخاص بباقي العمالء
أحد قد تقوم المصارف برفع سـعر المرابحـة علـى العميـل كالتمويل بالمرابحة:  مخاطر .د

 غة المرابحـة مخـاطرتصاحب صــي، حيث علي المصرفالمرابحة  مخاطرقليل اثر اإلجراءات لت
أيضــا ية، و عــدم التــزام المصــارف بالســالمة الشــرعية والمصــرف تتمثل في مصــرفيةشـرعية و 

د ي مواعيــل فـالمخـاطر االئتمانية والتـي تتمثـل فـي عـدم التـزام العمـالء بتسـديد أقسـاط التموي
، لتــأخيرـرة ادة اســتثمار هـذه االمـوال خالل فتاسـتحقاقها، ممـا يترتــب عليـه فـوات فرصـة إعـا

عفة مضا المصرف إلى يستدعي منذا المتوقعة لهذا االستثمار، وهوبالتالي حرمانها من العوائد 
 ـاعلـك ارتفلـى ذعالجهود عنـد دراسـة عمليـات التمويـل قبـل الموافقـة عليهـا وتنفيـذها، ممـا يترتـب 

 .ومتابعتهفـي تكلفة منح التمويل 
ـه عناصر التكاليف الفعلية في عقد المرابحة: لقياس تكلفة عقد المرابحة الـذي يبرم .ه

صروفات ت والممعرفـــة الـــثمن األول للســلعة المشـــترا المصـرف مـــع العميــل يتطلـــب األمر
لى إضافته عتحديـد سـعر المرابحـة المطلـوب و الخاصة بها حتى استالمها مـن قبـل المصـرف، 

 ساطاألق عــددتحديد و  بين المصرف والعميل، قيمة الدفعة المقدمة باالتفاقو  للسلعة، الثمن األول
 .مــدة الســدادو  وقيمــة كــل منهــا

ـق العائد على االستثمار: بالنسـبة للمصـارف يكـون الهدف من تحديد السعر هـو تحقي .و
ســـاس ألــى المصـرف، وتبعـا لـــذلك تحـــدد األسعار ع نسـبة عائـد علـى األموال المسـتثمرة فـي

 .لمصرفلهم في امواألالمستثمرون  تحقيــق نســـبة معينـــة مـــن العائـــد يمكـــن قبولهـــا مـــن قبــل
 ةمعايير التسعير التقليدية المتبعة بالمصارف اإلسالمي 5.7

ة مع أحكام الشريعة اإلسالمية يفترض أن تقدم المصارف اإلسالمية منتجات وخدمات متوافق
تكون تلك المنتجات مختلفة عن نظيراتها التقليدية، إال أنه في اآلونة األخيرة ظهرت مخاوف من 
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أن المصارف اإلسالمية ال تختلف جوهرًيا عن نظيرتها التقليدية، حيث أن معظم ممارساتها 
ا في شكل مقنع. وتحدد العديد من تحاكي الممارسات المصرفية التقليدية وتتعامل بالرب

المؤسسات المالية اإلسالمية معدل ربحها على أساس سعر الفائدة المتداول في المصارف 
الربوية أو معدالت الفائدة التي تحددها هذه المصارف أو المصرف المركزي كسعر مرجعي 

لفائدة السائد بين عتبر سعر التحديد هامش الربح ألدوات التمويل واالستثمار اإلسالمية، وي
 - London InterBank Offered Rate( وهي اختصار )LIBORلندن ليبور) مصارف
LIBOR) لندن أكثر المؤشرات  مصارفت اإلقراض القصيرة األجل بين المستخدم في اتفاقا

واالكثر استخداما من قبل المصارف اإلسالمية في تسعير منتجاتها  ،استخداما كمقياس مرجعي
كالمرابحة وغيرها، حيث تقوم المصارف اإلسالمية باالسترشاد بسعر الفائدة المصرفية 

(LIBOR مضافا إليه )بغرض احتساب ربحية المصرف من التمويل )مالحيم، 2% أو 1 %
2016).  

 Kuala Lumpur Interbankباإلضافة إلى سعر الفائدة بين المصارف في كوااللمبور )
Offered Rate- KLIBORم استخدامه من قبل بعض المصارف كمعيار لتسعير (، والذي يت

، االنوار ومحمد وشاه)القروض إلى الهيئات االعتبارية وكذلك لتسعير أدوات سوق المال األخرى 
(. وتستخدم العديد من الدول العربية سعر الفائدة كمؤشر لعمليات اإلقراض بين 2014

باألردن وهو الجوديبور  ارفمص: مؤشر سعر اإلقراض ما بين الالمصارف المحلية مثل
(JODIBOR- Jordan Inter-Bank Offered Rate،) (والسيبورSIBOR- The 

Saudi Inter-Bank Offered Rateفي المملكة  مصارف( وهو سعر اإلقراض بين ال
في سوق القاهرة وهو الكايبور  مصارفية، ويوجد سعر الفائدة بين الالعربية السعود

(CAIBOR- Cairo Inter-Bank Offered Rate) ، وهكذا تأخذ هذه المؤشرات من سعر
 (.2016سندًا أو مرجعًا لها )مالحيم،  (LIBORالفائدة العالمي )

ن استخدام سعر الفائدة كمعيار لتسعير المنتجات والخدمات المصرفية اإلسالمية وبالرغم إ
تبار طريقة تكوين من أنه ينافي أسس وأهداف العمل المصرفي اإلسالمي وال يأخذ في االع

مصادر أموالها وتكلفة الحصول عليها، زد إلى ذلك االنتقادات الموجه لهذه الممارسة والدعوة 
لحظرها، إال أنه لم يوجد مانع شرعي من استخدامها بشرط االلتزام بالضوابط الشرعية لتلك 

ية اإلسالمية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المال المنتجات عند التسعير. حيث اجازت
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(AAOIFI استخدام االقتراض واإلقراض على أساس الفائدة مثل )KLIBOR  أوLIBOR 
 .(2014، االنوار ومحمد وشاه)اإلسالمية  كمعيار لتسعير المنتجات والخدمات المصرفية

 األسس العلمية للتسعير 6.7
 (220 – 218 :2012)الـوادي، نزال،  مما يلي:وتتكون 

ب تقـدير مـدى اتقـان أسـالي ويقوم على تحديـد التكـاليف معتمـدا علـى التكاليف: التسعير وفق -أوال
 التكلفـة المسـتخدمة، ثـم يضاف الربح كما يلي

طلـوب، بح المبالتعرف على التكلفة المتغيـرة والثابتـة وهـامش الـر  التسعير وفق اجمالي التكلفة: .أ
 ال تأخــذ فــي  أنهــاـة االواســتخدامها عنــد تقــديم المنتجــات الجديــدة، والتــي ال يوجــد لهــا منافسـ

مالء ت العاالعتبار حجم الطلب على الخدمة، فقـد تكـون مرتفعـة السـعر فـال تتناسـب مـع قـدرا
 .المالية، كما هناك حاجة لقياس دقيق للتكاليف، وإال لن يحقق السعر هدفه

 ، ويضـافخدمـةالتسـعير وفـق التكـاليف المباشـرة: حيـث يـتم مـن خالل المـواد والعمـل تقـديم ال .ب
 لـةمعاد تكـون جـزء مـن األعباء اإلضافية، مثـل اإليجار والتـأمين والنفقـات البيعـة واإلدارية و 

 فصيب الوحدة من التكاليف الثابتة ثم يضان التكاليف المتغيرة للوحدة زائدا هي:السعر 
 .هامش الربح

 لتكـاليفيـد االتسعير وفق نقطة التعادل والعائد المرغـوب: وتقـوم علـى أسـاس أنـه كلمـا تـم تحد .ج
مع  ئد الذي نرغبهاإلجمالية إلنتاج وبيع الخدمة، فإنه يمكن إضافة نسبة مئوية تمثل العا

 .عدد من الوحدات المنتجة
 التسعير وفق السوق  -ثانيا

ا ـدركهيالتسعير على أساس مراعاة الطلب على المنتج: وهي قـد تكـون بنـاء علـى القيمـة التـي  .أ
ـادال، لهــا عـمقاب العميـل عنــد شـراء الخدمـة مــن جــودة أو منفعــة، بحيــث يــدرك أن الســعر فــي
ارف ي المصــا فــويقــارن المصــرف هــذه الجــودة والمنفعــة مــع جــودة ومنفعــة الخــدمات نفســه

علـى  عتمـداألخرى، كمـا يـتم التسـعير وفـق السـوق بمراعـاة تحليـل الطلـب ونقطـة التعـادل، وي
ري ى سـعـادل لكـل مسـتو تقـدير فـي السـوق لعـدد مـن مسـتويات األسعار، ثـم تحسـب نقـاط التع

 .واإليرادات اإلجمالية عند كل مستوى سعري كذلك
التسعير بموجب المنافسة: حيث يراقب سلوك المنافسين في التسـعير للمحافظـة علـى حصـتها  .ب

الســوقية، ويكــون هــذا التســعير بموجــب النســبة الســائدة فــي الســوق المصــرفي، بحيــث يكــون 
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ا في السوق علـى أن سـعر معينـا يـدر عائـدا جيـدا لالستثمار، ويسـتخدمها المصـرف اجماع
 .فــي ســوق تنافســية عنــدما يقــدم نفــس الخــدمات التــي يقــدمها المصــارف األخرى 

 طريقة التسعير القائمة على العالقات -ثالثا
ى عـددة مـن خالل تشـجيع العميـل علـوتتمثل بفلسفة أن المصـرف يمكـن أن يحقـق منـافع مت

مارية ت االستثــابااســـتخدام أكثــر مـــن خدمـــة بتخفـــيض العموالت، أو رفـــع معدالت عائـــد الحسـ
 ثـر مـنكأفـي  والتـوفير، أو الحـد مـن أسـعار الفائـدة والعموالت علـى القـروض عنـد تعامـل العميـل

زيادة افة لالحفاظ على العمالء، إض التكــاليف، وتستهل طريقــة بانخفــاضهــذه ال حســاب، وتتميز
ت الربحية، ألن الربحية اإلجمالية من مجموع الخدمات المتكاملـة للعميـل أفضـل مـن معـدال

 .الربحيـة التـي يمكـن تحقيقهـا مـن التعامـل فـي حالـة بيـع كـل خدمة بصفة منفردة
 القائمة على تعديل السلوكطريقة التسعير  -رابعا

 ـا تقليله، إموتتمثل بفلسـفة اسـتخدام السـعر لحـث العمالء علـى اتخـاذ تصـرف معـين قـد ينـتج عنـ
ميل العميل زيادة في المصروفات في حال السحب من خالل مثل تحالتكلفة أو زيادة الربح، 

 .اسـتخدام الصـراف اآللي فـي حـالموظف الشباك، في حين ال يتحمـل هـذه المصـروفات 
 يقة التسعير المعتمد على المخاطرطر  -خامسا

ل وتتمثل بفلسفة أن على المصـرف تنويع خدماتها والتنويع في أماكن تقديم الخدمات لتقلي
تكلفة يل الالمخاطر، وهذا كله يـشكل تكلفـة إضافية على الرغم أن التنويع واالنتشار قد يؤدي لتقل

 تنويعا بالنها لكـن علـى المصارف الموازنة بين التكلفة والعائد عند اتخاذ قرارهوخاصة الثابتة م
المصرفية يأتي من األساليب التي  ولعل تأثر أسعار المنتجات أو الخدمات، (2008، )شملخ

يتعرض و ، يتبعها المصرف من أجـل تجنب أو معالجة مخاطر األعمال التي يتعرض لها
، ومخاطر السوق  مرابحة للمخاطر االئتمانية والمخاطر التشغيليةالمصرف عند تقديم منتج ال

ر تطويو  وهذه المخاطر تمثل عناصر تكلفة يتحملها المصرف في سبيل القيـام بنـشاطه المعتاد
 وهذه التكاليف أحد العناصر المؤثرة في تسعير الخدمات المصرفية. أعماله

 الدراسة الميدانية .8
 ةمنهجية الدراس 1.8

دت هذه الدراسة علـى المـنهج الوصـفي التحليلـي للتعرف على السياسـات العلميـة التـي اعتم
استنادا إلى ، تتبناهـا المصـارف التجاريـة الليبيـة عنـد اتخادهـا لقـرار تسـعير منـتج المرابحـة
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راسة الد اعتمدت اإلشارات التـي تضـمنتها بعـض األدبيات ذات الصـلة بهـذا الموضـوع، حيـث
على البيانات الثانوية والتي تم الحصول عليها من الكتب والدوريات والمواقع علـى الشبكة 
الدولية، كما تم االعتماد علـى البيانـات األولية والتـي تـم جمعهـا باسـتخدام االستبانة والتـي اعدت 

تصميم االستبيان حيث تم ، طرق العلمية في االعداد والتحكيمالعلى  بناءً  الغرضخصيصا لهذا 
نة الدراسة فيما فقرات تناولت سمات وخصائص عي ثالث: القسم األول؛ يحتوي على من قسمين

المركز الوظيفي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة. أما القسم الثاني؛ فقد تكون من ثالثة يتعلق ب
يـة عنـد اتخادهـا لقـرار تسـعير ابعاد تقيس السياسـات العلميـة التـي تتبناهـا المصـارف التجاريـة الليب

، ف إلى قياس سياسـة سـعر التكلفـة( فقرات تهد7ويتكون من ) البعد األول وهي؛ منـتج المرابحـة
البعد أما  قياس سياسة سعر السوق والمنافسة ( فقرات تهدف إلى7ويتكون من ) البعد الثانيو 

 اطر.( فقرات تهدف إلى قياس سياسـة المخ6يتكون من ) الثالث
 مجتمع وعينة الدراسة 2.8

 ــموقــد تيتكون مجتمع الدراسة من المصارف التجارية الليبية التي تقدم منتج المرابحة، 
ات والمتمثلة باإلدار  قصدية عينة، حيث تم اختيار دراسةاختيار ثالث مصارف لتمثيل عينة ال

مصـرف هي:  ذه المصارفالرئيسية باعتبارها الجهة المتخذة لقرار التسعير بالمصارف، وه
 .الصحاري  ومصـرف، ية، ومصـرف التجـاري الـوطنيالجمهوريـة اإلدارة الرئيسـ

 أداة الدراسة 3.8
 د هذاولقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي للوقوف على اتجاه وأراء أفراد العينة، حيث يع

 اركينى اتاحة الحرية للمشالمقياس من أهم مقاييس االتجاه المتيازه بسهولة التصميم اضافة إل
 في اختيار إجابة واحدة من بين االجابات.
 مقياس ليكرت الخماسي( 1جدول رقم )

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة مستوى القياس
 1 2 3 4 5 الدرجة

نسـبته  ، تـم اسـترجاع مـادراسة( استبانة على عينة ال45وقد بلغ عدد االستبيانات الموزعة )
يان ( استمارة استبيان، وبعـد الفـرز والفحـص تبـين أن كـل اسـتمارات االستب36أي ) (%80)

 (.2قابلـة لالختبار والتحليل، ذلك كما هو مبين بالجدول رقم )
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 والتحليل لالختبار) عدد ونسبة استمارات االستبيان الموزعة )الخاضعة والغير الخاضعة (2جدول رقم )

 تحليل البيانات 4.8
 الصدق والثبات 1.4.8
تم ينة على كل مجموعة من أسئلة االستبيان مدى مصداقية إجابات مفردات الع ختبارال

 لفاآ(. وتبين أن قيمة معامل Cronbach's Alpha)معامل الفاكرنباخ اإلحصائي استخدام 
%( 87.40)كرونباخ الخاص بإجابات أفراد العينة على االسئلة بفرضيات الدراسة قد بلغت 

لفا آعامل م، حيث يعتبر صدقها وثباتهاويدل علي  وهــي مرتفعـة ممــا يــدل علــى صــالحية األداة 
 (.Kilic، 2016) 0.70البيانات إذا كان مساويا أو أكبر من  موثقيهكرونباخ كافيا لإلشارة إلى 

 كرنباخ ( نتائج معامل ألفا3جدول رقم )

 ةتحليل الوصفي والجداول التكراريال 2.4.8
لغـرض بيــان عينــة البحــث مــن حيــث المعلومــات العامــة والوصــفية فـي اســتمارة االستبيان 

(. تم القيام بالتحليل الوصفي لعلمي، عدد سنوات الخبرةوالمتمثلة في )المركز الوظيفي، المؤهل ا
ل فقرة من هذه الفقرات، من حيث العـدد والنسبة المئوية، وتحديد الجداول التكرارية للرأي العام لك

كانوا نالحظ أن غالبية المبحوثين لجدول التكراري ( اإلحصاء الوصفي وا4ومن الجدول رقم )
( بنســبة 9يلــيهم المــوظفين وعــددهم ) (41.66%) ( بنسـبة15مـن رؤسـاء األقسام وعـددهم )

رؤساء األقسام إلى أن المعلومات التي تم جمعها كانت من %(، وتدل النسبة المرتفعة من 25)
ن غالبيـة مؤثرة بالمصرف وممن يعتد برأيهم. وفيما يتعلق بالمؤهل العلمي يالحظ أ أطراف

%( في 41.68( بنسبة )15المبحـوثين هـم مـن حملـة الشـهادة الجامعيـة البكـالوريوس وعددهم )
%( أما الماجستير كان عددهم 25(( بنسبة 9لي عددهم )حين أن الذين يحملون شهادة دبلوم عا

مما يدل على أن المستجوبين لديهم مؤهالت عالية وهو ما يساعد %(. 30.55( وبنسبة )11)
أما فيما يخص خبرة  على فهم موضوع الدراسة ويزيد من ثقة البيانات المتحصل عليها.

( بنسـبة 11كثر حيـث كـان عـددهم )المبحوثين نجد أن أغلبهم لديهم خبرة من خمس سنوات فأ

 النسبة االستبيانعدد استمارات  البيان 
 %100 45 الدراسةاالستمارات الموزعة على عينة  1
 %20 09 االستمارات الغير مرجعة )الغير مستلمة( 2
 %80 36 استمارات استبيان المستلمة والصالحة لالختبار 3

 (Cronbach's Alpha) كرنباخ معامل ألفا عدد األسئلة محاور االستبيان

 0.874 20 ثالث محاور
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سنة والفئة التي  15إلي أقل من  10%(. ثـم الفئـة التـي تتـراوح سـنوات الخبرة بها من 30.55)
( 8( و)9سنة علي التـوالي وكـان عـددهم ) 20إلـي أقـل مـن  15تتراوح سنوات الخبرة بها من 

سنة فأكثر حيث  20ـنوات الخبرة بها من %( وأخيـرا الـذين تتـراوح س22.22%( و)25وبنسـبة )
من حيث الدراسة وهذه النتيجة توضح التنوع في عينة  .%(16.68( وبنسبة )6كان عددهم )

أما فيما يخص حجم  ( سنة.15الخبرة العملية حيث تجد بالعينة ممن هم أصحاب خبرة فاقت )
حظ أن المبحـــوثين مـــن مصـــرف العينة من حيث المصـــارف التجاريـــة الليبيـــة، حيـــث نال

%( فـــي حـــين كـــان 36.11( بنســـبة )13الجمهوريـــة ومصـــرف الصـــحاري هـــم األكثر وعـــددهم )
 .%(27.78( بنسبة )10عـــدد المبحـــوثين فـــي مصرف التجاري الوطني )

 ( خصائص عينة الدراسة4جدول )
 النسبة المئوية العدد البيان

 :ركز الوظيفيــــــــــالم
 %5.55 2 المدير

 %8.33 3 نائب المدير
 %41.66 15 رئيس قسم

 %2.77 1 مراقب الصالة
 %5.55 2 خدمات مصرفية

 %25 9 موظف
 %11.13 4 غير ذلك

 :ؤهل العلميـــــــــــــالم
 %41.68 15 بكـالوريوس
 %25 9 دبلوم عالي
 %30.55 11 ماجستير
 %2.77 1 غير ذلك

 :وات الخبرةــــــــــــسن
 %5.55 2 سـنوات 5أقـل مـن 

 %30.55 11 سـنوات 10إلـي أقـل مـن  5مـن 
 %25 9 سنة 15إلي أقل من  10من 
 %22.22 8 سنة 20إلـي أقـل مـن  15من 

 %16.68 6 سنة فأكثر 20من 
 :عينة الدراسة أسم المصرف

 %36.11 13 مصـــرف الجمهوريـــة
 %27.78 10 رف التجاري الوطنيمص

 %36.11 13 مصـــرف الصـــحاري 
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 اختبار فرضيات الدراسة 3.4.8
ـض تناول هذا الجانب من التحليل اختبار فرضيات الدراسة للوصول إلى قـرار بشـأن رف

 تاستبياناالوذلك باسـتخدام البيانـات التـي تـم الحصـول عليهـا مـن الدراسة فرضية  ضأو عـدم رف
تبـار اخ هـوو المناسـب  اإلحصائيوذلـك باسـتخدام التحليـل  ،المشـاركين فـي الدراسـة الموزعـة علـى

دما تكون ، باعتبـاره احـد االختبارات اإلحصائية الالمعلميـة التي تجرى عن(Sign Test) اإلشارة
لبيانــات انـدما تتبـع الـذي يجـرى عt (1 smplet )البيانات ترتيبية، وهو اختبار مقابل الختبار 

 ختبار:ال Sign Test اإلشارةاختبـار  راسـة قـد تــم اسـتخدامالتوزيـع الطبيعــي وفـى هــذه الد
 وقد تم اختبار هذه الفروض في هذه الدراسة على النحو التالي:

 . }موافقأو غير  أقل{ محايدأو  3: أن وسيط درجة الموافقة حول عبارة يساوي 0Hالفرض الصفري  -
 .}موافق{ 3: أن وسيط درجة الموافقة حول عبارة أكبر من 1Hالفرض البديل  -
 جراء التحليـــلإل(( Minitabوالتخـــاذ قـــرار حـــول هـــذه الفرضـــية تـــم اســـتخدام برنـــامج )) -

 اإلحصائي والوصول إلى اتخاذ القرار التالي:
فهـذا يـدل علـى عـدم  0.05أكبـر مـن  {P-value}إذا كانـت قيمـة مسـتوى المعنويـة المشـاهد  -

 العام حول هذه العبارة كان بعدم الموافقة. االتجاهالصفري أي أن  ضالفر  ضرف
فهـذا يـدل  0.05و تسـاوي أأصـغر مـن  {P-value}ذا كانـت قيمـة مسـتوى المعنويـة المشـاهد إ -

بارة الع ـذهالعـام حـول ه االتجاهـذلك يكـون وب، البـديل ضالصـفري وقبـول الفـر  ضالفـر  ضعلـى رفـ
 .بالموافقة

 تحليل اختبار فرضيات الدراسة 4.4.8
 ىاختبار الفرضية الفرعية األولأواًل:  

ـد ال تؤخـذ سياسـة سـعر التكلفـة باالعتبار عناختبار هذه الفرضية والتي تنص على أنه تم 
جـراء إعـن طريـق . التي تقدم المنتجات اإلسالمية بالمصارف الليبيةتحديـد سـعر منـتج المرابحـة 

كانت سبعة عبارات  لكـل عبـارة مــن عبــارات هـذه الفرضــية التــي اإلحصائي اإلشارةاختبـار 
كما بالجدول رقم  وكانـت النتـائج، Minitab اإلحصائيوأجريت الحسابات عن طريـق البرنـامج 

( ممــا يشــير إلــى 0.05أقــل مــن ) لمعظم العبارات {P-value}( أن قيمة مستوى المعنوية 5)
ممـا يـدل أنـه توجـد موافقـة حـول ، (1H) وقبـول الفـرض البـديل )0H(الصـفري رفـض الفـرض 
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تؤخذ سياسة سعر التكلفة باالعتبار عند تحديد سعر منتج المرابحة هـذه العبارات أي أنه 
  .تجات اإلسالميةبالمصارف الليبية التي تقدم المن

 ( نتائج التحليل اإلحصائي للفرضية الفرعية األولى5جدول رقم )

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية ثانيًا:
ال تؤخـذ سياسـة سـعر السـوق والمنافسـة أنه  تم اختبار هذه الفرضية التي تنص على

 االعتبار عنـد تحديـد سـعر منـتج المرابحة بالمصارف الليبية التي تقدم المنتجات اإلسالمية.ب
عـن طريـق جـراء اختبـار اإلشارة اإلحصائي لكـل عبـارة مــن عبــارات هـذه الفرضــية التــي كانت 

نتـائج كما انـت ال، وكMinitab سبعة عبارات وأجريت الحسابات عن طريـق البرنـامج اإلحصائي

 ارةـــــالعب

شدة
ق ب

مواف
ير 

غ
 

فق
موا

ير 
غ

 

حايد
م

فق 
موا

شدة 
ق ب

مواف
 

مستوى المعنوية 
 المشاهد

P-value 
(sig) 

 رارــالق

ة يوجد لدى المصرف وحدة متخصص .1

 .الحتساب تكلفة منتج المرابحة
 0Hرفض  0.0003 8 16 7 4 1

تستخدم بيانات التكـاليف عنـد التوسـع  .2

تج في أو التقليــل مـن تقـديم منـ

 .المرابحة اإلسالمية
 0Hرفض  0.0002 5 20 5 4 1

ي االعتبار دارة المصرف ف تأخذ .3

في ة مخرجات نظام التكاليف والمتمثل

عليهـا ل المعلومات والبيانات المتحص

بالمصـرف عند ة من الجهة المختص

 .ـتج المرابحة اإلسالميةسـعيرها لمنت

 0Hرفض  0.0000 8 20 4 2 2

بالمصرف ة يتحدد سعر منـتج المرابح .4

ـلعة للس ة اإلجماليةعلى أساس التكلف

ي االعتبار التكاليف ف دون األخذ

 .اإلضافية

 0Hرفض  0.0001 9 15 6 4 0

يتم وضع سعر لمنتج المرابحـة يكـون  .5

 التـي تشـتملكافيـا لتغطيـة التكـاليف و

ة الحصـول علــى األموال تكلفـ ىعل

اطرة وتكاليف التشغيل وتكـاليف المخ

 .باإلضافة لهامش الربح

 0Hرفض  0.0000 7 26 2 1 0

المصروفات ة د معايير تحدد نوعيتوج .6

تكلفة منتج  ىاف إلالمعتبـرة التي تض

 .المرابحة
 0Hرفض  0.0033 4 15 12 5 0

اب باحتستسـتخدم الجهـة المختصة  .7

ـرف تكاليف منـتج المرابحة بالمص

دقيق وسائل حديثة وذلـك للتحديـد الـ

 .لتكلفة المنتج دون زيادة أو نقصان

 0Hقبول  0.1050 5 10 13 7 1
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( 0.05لمعظم العبارات أكبر من )  {P-value}( أن قيمة مستوى المعنوية6بالجدول رقم )
مما يشير إلى عدم رفض الفرض الصفري، مما يدل أنه ال توجد موافقـة حـول هـذه العبـارات أي 

ال تؤخذ سياسة سعر السوق والمنافسة باالعتبار عند تحديد سعر منتج المرابحة  :أنـه
 المنتجات اإلسالمية. لمصارف الليبية التي تقدمبا

 ( نتائج التحليل اإلحصائي للفرضية الفرعية الثانية6جدول رقم )

 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة ثالثًا:
ال تؤخـذ المخـاطر باالعتبار عنـد تحديـد سـعر اختبار هذه الفرضية التي تنص على أنه تم 

ـن طريـق إجـراء اختبـار ع منـتج المرابحـة بالمصـارف الليبية التي تقدم المنتجات اإلسالمية.
اإلشارة اإلحصائي لكـل عبـارة مــن عبــارات هـذه الفرضــية التــي كانـت سـتة عبـارات وأجريـت 

( أن 7نـت النتـائج كما بالجدول رقم )وكا ،Minitabالحسـابات عـن طريـق البرنـامج اإلحصائي 
( ممـا يشـير إلـى رفـض 0.05مـن )لكـل العبـارات أقـل  {P-value} قيمـة مسـتوى المعنويـة

مما يدل أنه توجـد موافقـة حـول هـذه ، (1H( وقبول الفرض البديل )0Hالفرض الصفري )

 العبـــــارة

شدة
ق ب

مواف
ير 

غ
 

فق
موا

ير 
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حايد
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فق 
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مواف
 

P-value 
(sig) القــرار 

 دراسة أسعار المنافسـين قبـل تحديد سعر يتم .1

لدى المصرف، كما  منـتج المرابحة اإلسالمية

يؤخذ في االعتبار سعر السوق عند تسعير 

 .منتج المرابحة

 0Hرفض  0.0003 11 13 7 4 1

وجود المنافسة بين المصارف عند تقديم منتج  .2

المرابحة يؤدي بالمصـرف لتقـديم المنـتج 

 .بغـض النظر عن تكلفته
 0Hقبول  0.0758 3 13 12 8 0

قبال تقوم إدارة المصرف بدراسة مدى إ .3

العمالء على السلع المقدمة مرابحة عند وضع 

 .السعر المناسب للمنتج
 0Hرفض  0.0002 8 19 3 5 1

يقوم المصرف بتخفيض سعر المرابحة  .4

اإلسالمية عند زيادة أربـاح المصـرف من 

 .تقديم خدمات آخري
 0Hقبول  0.8192 5 8 6 15 2

يـتم تعديل سعر منتج المرابحة ليأخذ  .5

سعار التي تحددها المصارف باالعتبار األ

 .المنافسة
 0Hرفض  0.0178 4 16 8 7 1

يواجه المصرف منافسة شديدة من قبل باقي  .6

المصارف التي تقدم منتج المرابحة، مما 

يـؤدي إلى تخفيض سعرها وذلـك لالستحواذ 

 .على أكبـر حصة سوقية

 0Hقبول  0.2706 3 11 12 9 1

ء على يـتم تحديد سعر منتج المرابحة بنا .7

 .الطلب والعرض من المنتج في السوق
 0Hقبول  0.4253 4 11 8 11 2
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تؤخذ المخاطر باالعتبار عند تحديد سعر منتج المرابحة بالمصارف الليبية  :العبـارات أي أنه
 .التي تقدم المنتجات اإلسالمية
 :حصائي للفرضية الفرعية الثالثة( نتائج التحليل اإل7جدول رقم )
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P-value (sig) القــرار 

توجد جهة مختصة إلدارة مخاطر  .1

منتج المرابحة لدى المصرف أحد 

 .أهدافها احتساب تكلفة المخاطر
 0Hرفض  0.0005 7 14 11 4 0

لمرابحة تأخذ إدارة المصرف مخاطر ا .2

والمتمثلة في عـدم التـزام العميل 

بتسديد أقساط التمويل في مواعيد 

استحقاقها فـي الحسبان عند تحديد 

 .سعرها وطرحها للعمالء

 0Hرفض  0.0000 9 17 7 3 0

يعتبر التركيز في تقديم منتج المرابحة  .3

من قبـل المصرف عامال مساعدا في 

 .ارتفاع مخاطر المصرف ككل
 0Hرفض  0.0000 8 18 6 4 0

يقوم المصرف باإلفصاح عن الـثمن  .4

وهامش الربح قبل إبرام العقد مع 

العميـل وذلـك لتخفيض مخاطر 

النكـول )مخاطر عدم السداد( التي 

تدخل المصرف في مخاطر السوق 

 .وانخفاض قيمة السلعة

 0Hرفض  0.0000 21 12 1 2 0

يعتبـر نقـص الفــرص االستثمارية  .5

المصارف سـببا في لتشغيل أموال 

ارتفاع المخاطر، مما يؤدي إلى تحديد 

 .سعر منتج المرابحة بشكل مرتفع

 0Hرفض  0.0214 8 13 6 9 0

يأخذ المصرف في االعتبار عند  .6

تسعيره لمنتج المرابحة مخاطر تلـف 

السلعة ومخاطر السـوق والمتمثلة في 

انخفاض أسعار هـذه السـلعة فـي حالة 

 .نكول العميل للوعد

 0Hرفض  0.0000 14 13 5 3 0

 ياتالنتائج والتوص .9
 النتائج 1.9
 رابحةج المتتشير نتائج التحليل االحصائي إلى أن المصارف التجارية الليبية التي تقدم من .1

  :ابحــة، حيثسياسة سعر التكلفة باالعتبار عنــد تحديــد ســعر منــتج المر  تأخذ
ات ـاليف والمتمثلـة فـي المعلومـات والبيانـمخرجات نظام التك دارة المصرفإ ستخدمت -

  .اإلسالميةالمتحصل عليها من الجهة المختصة بالمصرف عند تسعيرها لمنتج المرابحة 



       (2021)ديسمبر  2العدد  8مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال املجلد 

 

96  

 
www.eps.misuratau.edu.ly 

تشـــتمل  والتـــي ــاليفن كافيــا لتغطيـــة التكــعر لمنـــتج المرابحـــة يكـــو يـــتم وضـــع سـكما  -
هامش ل باإلضافةوتكاليف التشغيل وتكاليف المخاطرة  األموالتكلفـــة الحصول على  ىعلـــ

  الربح.
 ال تسـتخدم الجهـة المختصة باحتساب تكاليف منـتج المرابحة بالمصـرف وسائل حديثة -

 .وذلـك للتحديـد الـدقيق لتكلفة المنتج دون زيادة أو نقصان
ار افسة باالعتبال تؤخذ سياسة سعر السوق والمنتشير نتائج التحليل االحصائي إلى أنه  .2

 ثية، حيعنـد تحديـد سـعر منـتج المرابحـة بالمصـارف الليبية التي تقدم المنتجات اإلسالم
 أنه:

مـن  ال يقـوم المصـرف بتخفـيض سـعر المرابحـة اإلسالمية عنـد زيـادة أربـاح المصـرف -
 تقـديم خدمات آخري.

من المنتج في  طلب والعرضال يتم تحديد سعر منتج المرابحة بناء على الكما أنه   -
صـــارف ـــين المســـة بيـــتم التركيــز علـــى ســـعر التكلفـــة واهمــال جانـــب المنافحيث ، السوق 

ــى سياســة ويرجع عدم اعتماد المصــارف فــي ليبيــا عل .عنـــد تقيـــيم منـــتج المرابحة
وان  لدولةمعظــم المصارف الكبيرة مملوكة ل المنافســة عنــد التســعير علــى اعتبــار ان

 .المنافسة تحتاج إلى وقت
ة مرابحـــنـــتج المتؤخــذ المخـــاطر باالعتبار عنـــد تحديـــد ســـعر إلى أنه أيضا النتائج  تشير .3

  :ـارف الليبيـــة، حيثبالمصــ
اط أقسـ عميـل بتسـديدتأخذ إدارة المصرف مخاطر المرابحة والمتمثلـة فـي عـدم التـزام ال -

خذ أكما ت التمويـل في مواعيد استحقاقها في الحسبان عند تحديد سعرها وطرحها للعمالء.
 مخاطر تلف السلعة ومخـاطر السـوق والمتمثلة في انخفاض أسعار هذه السلعة في أيضا

 .حالة نكول العميل للوعد
منـتج المرابحـة لـدى  جهـة مختصـة إلدارة مخـاطر أشارت النتائج إلى وجود كما  -

 المصـرف أحـد أهـدافها احتسـاب تكلفـة المخاطر. 
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  التوصيات 2.9
 :بما يلي توصي الدراسة، سالفة الذكرلنتائج لوفقا 

حــة تج المرابعر منــعنــد تحديــد ســ باالعتبارسياســة ســعر الســوق والمنافســة بخــذ األ ينبغي .1
 .المنتجات اإلسالمية لليبية التي تقدمبالمصــارف ا

ير تسـع ان يـتم األخـذ بعـين االعتبار سـلوك المنافسـين فـي السـوق المحلـي فيمـا يخـص .2
 منـتج المرابحة الخاص بعمالء المصرف من شريحة األفراد. 

سـائل وأن تسـتخدم و  ـاليف منـتج المرابحـة بالمصـرفقيام الجهـة المختصـة باحتسـاب تك .3
 حديد الدقيق لتكلفة المنتج دون زيادة أو نقصان.حديثـة وذلك للت

على المصارف الليبية التي تقدم المنتجات اإلسالمية أن تنتهج سياسة سعر السوق  .4
 .والمنافسة وتكون واضحة ومعلن عنها وناتجة عن دراسات وأبحاث من قبل مختصين

 عــــالمراج
 ،1ــر والتوزيع، طة الماليــة اإلسالمية، دار النفــائس للنش(، الهندســ2016أبوقنعنونــة، شــرين محمــد ســالم، )

 األردن. –عمان 
ـــناعة ص(، دور أسلوب التكلفة المستهدفة في تحديد سعر المنتج دراسـة حالـة مؤسســـة 2015بن سعيد، هناء، )

التجارية، جامعة و قتصادية وم االالعلـــ الكوابــل، دراســـة ماجســـتير فـــي العلـــوم الماليـــة والمحاســـبية، كليـــة
 .محمد خيضر، بسكرة
يع، ـل للنشر والتوز (، المراجعــة والرقابــة فــي المصــارف اإلسالمية، دار وائـ2013بــن عمــارة، نــوال صــالح، )

 األردن. –عمان  ،1ط
 المملكـة العربيـة السعودية. – الريـا ،1(، مبـادئ التسـويق، دار المـريخ للنشـر، ط2010حنـا، نسـيم، )

ي في المصارف (، أثـر سـعر المرابحـة علـى األداء المال2016الحنيطـي، هنــاء محمـد، مالحــيم، سـاري سـليمان، )
 .12(، المجلـة األردنية فـي دارة األعمال، مجلد 2013 – 2000اإلسالمية العاملة فـي األردن، )

 األردن. –، عمان 1مبـادئ وأسـاليب التسـويق، دار صـفاء للنشـر والتوزيـع، ط(، 2010الزعبـي، علـى فـالح، )
التوزيع، (، دراسـات فـي اإلدارة الماليـة اإلسالمية، دار الفكـر للنشر و 2011سـمحان، حسـين محمـد حسـين، )

 األردن. –عمان  ،1ط
ى اإليرادات فـي ــعير الخــدمات المصــرفية علــ(، أثــر طــرق تس2007الســندي أحمــد، عمــاد الــدين أحمــد، )

 .لوجياالتكنو المصـارف السـودانية، دراسـة ماجسـتير، كليـة الدراسـات العليـا، جامعـة السـودان للعلوم و 
 ر، أكاديمية(، تقيـيم تطبيـق صـيغة المرابحـة فـي مصـرف التنميـة، دراسـة ماجستي2010الشـريف، خالـد محمـد، )

 .اسات العليا، جامعة المرقبالدر 
ملــة ــة العا(، العوامـل المـؤثرة فـي قـرارات تسـعير الخـدمات فـي المصـارف التجاري2008شملخ، سـاطع سـعدي، )

 .غزة –إلسالمية اجامعة فــي قطــاع غــزة، رســـالة ماجســتير فــي المحاســبة والتمويــل، كليــة التجـــارة، ال
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