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ABSTRACT 

 
It has been found that the writings about the idea of Islamic banks focused on one 

formula for the investment of the money in these banks, it is speculation formula. 

Another group who has priority in writing about Islamic banks at later stage 

believed that participation could be one of the investment formulae which these 

banks must rely on to invest its financial resources. From this, it can be said that 

the Islamic financing formulas in Islamic banks that were the issue of concern of 

researchers. In addition to speculation and participation, there are also profits, 

financial leasing, long term sale, delivery and Istisna'a….. Etc. 

 If the participation and speculation formulas have represented, in accordance to 

the previous show, a basic formula for investment of money in Islamic banks. 

These formulas have received that acceptance and support of those writers based 

on that they reflect more the nature of the financial model of the Islamic banking 

and investment system than the rest. This formula which is the participation 

shows that Islamic bank is not a financial support only for investors, and connects 

them a relation of debtor and creditor, but the debtor is a partner in the investment 

operations in all the requirement of the participation concept which includes its 

elements and the subsequent results of profit or loss  . 
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 املةلخص

 
ارف وذي  ذه  املصجند أن الكتاابت حول فكرة املصارف اإلسالمية ركزوا علي صيغة واحدة لتوظيف األموال يف

وقد رأي بعض من تصدوا للكتابة عن املصارف اإلسالمية يف مرحلة الحقة أن املشاركة ميكن أن  صيغة املضاربة،
تكون أحدي الصيغ االستثمارية اليت جيب أن تعتمد عليها ذه  املصارف لتوظيف مواردذا املالية , ومن مت ميكن 

يل املضاربة مام الباحثني ابإلضافة االقول أن صيغ التمويل اإلسالمي يف املصارف اإلسالمية واليت كانت حمل اذت
 واملشاركة واليت منها املراحبة واالجيار التموأييت والبيع اآلجل والسلم واالستصناع....اخل.

وإذا كانت صيغة املشاركة واملضاربة قد مثلث وفق الطرح السابق صيغة أساسية لتوظيف االموال يف املصارف 
لقبول والتأييد من ذؤالء الكتاب علي أساس أهنا تعكس بوضوح أكثر اإلسالمية , وقد حازت ذه  الصيغ ذلك ا

من غريذا طبيعة النموذج التموأييت للنظام املصريف واالستثماري اإلسالمي , فهه  الصيغة أي املشاركة تربز كون 
 املصارف يف املصرف اإلسالمي ليس جمرد ممول مايل للمستثمرين , تربطه هبم عالقة الدائن ابملدين كما ذو احلال

التقليدية , ولكنه شريك هلم يف العمليات االستثمارية بكل  ما يتطلبه مفهوم املشاركة من مقومات وما يرتتب عليه 
 من نتائج من ربح أو خسارة.

 

 

 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 3, 2017           

 
 19 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 املقدم :

ألرابح االجتماعية ايسعي التمويل اإلسالمي مبؤسساته إىل املوازنة بني بني حتقيق األرابح االقتصادية من جهة وحتقيق 
من جهة اخري فضال عن التوزيع العادل لدخل والثروة يف اجملتمع اإلسالمي وزايدة التكافل بني افراد اجملتمع وارتباط 
االبعاد االجتماعية ابألبعاد االقتصادية لدى التمويل اإلسالمية ؛وذد  الورقة توضح أثر املشاركة والضاربة يف رفع عائد 

 صارف اإلسالمية.االستثمار يف امل

 مشكةل  البحث:

أغلبية املصارف اإلسالمية أعطت االولوية يف استثماراهتا ألسلوب املراحبة بدال من الرتكيز علي أسلويب املضاربة واملشاركة 
 وابلتايل فان املشكلة تتمثل يف دور صيغة التمويل عن طريق املشاركة يف رفع عوائد االستثمار يف املصارف اإلسالمية.

 ألمهي : ا

 تتمثل أمهية الدراسة فيما أييت:

تبني ذه  الدراسة للمجتمع الدور الهي تقوم به املصارف  أمهي  هذه الدراس  لةلمجتمع واالقتصاد الوطين: -3
اإلسالمية يف االستثمارات من خالل الصيغ االستثمارية املختلفة  واملتماشية مع شريعة اجملتمع السمحاء واقامة  مشاريع 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية وحتقيق توزيع الثروة  وتنميتها أبسلوب  عادل لصاحل الفرد واملنشاة واجملتمع.تدعم 

سوف تعمل ذه  الدراسة علي اثراء املكتبة الليبية بصفة خاصة بعمل املصارف أمهي  هذه الدراس  لةلعةلم:  -1
اتب لنهوض به ماداي ومعنواي , حيث لوحظ افتقار ذه  املكاإلسالمية واليت تسعي أساسا لتنمية اجملتمع اإلسالمي وا

 ملثل ذها النوع من البحوث وقد اتضح ذلك بعد املسح الهي قام به الباحث للدورايت العربية.

ل تكمن الفائدة للباحث  يف صقل وتنمية مهاراته البحثية اليت سيتحصل عليها خال أمهي  هذه الدراس  لةلباحث: -1
 البحث ابإلضافة  إيل التحصيل العلمي واملستوي الثقايف  اليت سيتحصل عليها الباحث. العمل  يف مراحل
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 أهداف الدراس :

 تسعي ذه  الدراسة لتحقيق األذداف التالية:

 دراسة املشاركة يف املصارف اإلسالمية حمل الدراسة. -2

 تقييم صيغة املشاركة  املتبعة يف املصارف اإلسالمية حمل الدراسة. -1

 تقدمي توصيات من شأهنا املسامهة يف حل املشكلة وتاليف السلبيات ابملصارف اإلسالمية. -3

 اآلاثر االقتصادي  واالجتماعي  لتطبيق منهج املشارك  واملضارب  اإلسالمي :

 التالية: بميكن تلخيص االاثر االقتصادية واالجتماعية للتطبيق العملي ملنهج املشاركة واملضاربة اإلسالمية يف اجلوان

 املسامه  يف زايدة معدل النمو االقتصادي: -3

حيت تربز ايل ذها املنهج بوضوح عندما تقل االكتتاابت وتضعف بورصة االوراق املالية , ذلك أنه يف حالة ضعف 
ا يشرت  منبورصة األوراق املالية تسعي املنشآت حنو حماولة احلصول علي متويل طويل األجل ال يلزمها بفوائد اثبتة , وا

 معها يف األرابح بناء علي قاعدة " الغنم ابلغرم ".

ذها فضالً عن أن منهج املشاركات اإلسالمية أكثر ضماان نسبيا لتحقيق جناح املشروعات الصغرية,  ذلك أن معدالت 
التخطيط  صفشل املشروعات الصغرية مرتفعة نسبياً , أما بسبب قصور الدراسات االقتصادية , أو قصور االدارة ونق

, وال سيما اذا كانت ذنا  منشآت كبرية يف موقف قوي , اال أن وقوف املصرف اإلسالمي ايل جانب املنشآت  
الصغرية من انحية مراجعة خططها واعطاؤذا املشورة الالزمة للبدائل سيؤدي ايل زايدة مقدرة تلك املنشآت علي التقدم 

الستثمار لديه املقدرة علي تقييم فرص ا –من خربات ودراية وجاذزة فنية والنمو , ذلك أن املصرف اإلسالمي مبا لديه 
تقييما كميا , كما أنه يستطيع توفري قيادات يف مرحلة االنشاء االويل تتوافر فيهم الشروط املناسبة ملثل ذه  املراحل، 

تبين املشروعات  يستطيع –مالية  مبا لديه من امكانيات معرفة وامكانيات –وابإلضافة  ملا سبق فان املصرف اإلسالمي 
اليت تنطوي علي األفكار االبتكارية والتكنولوجية اجلديدة أو املستحدثة، ومن ذنا فان تطبيق منهج  املشاركات اإلسالمية  

 يف جمال االستثمارات اجلديدة اليت تتميز ابملخاطر ويساذم يف زايدة معدل النمو االقتصادي وانتاجيو البالد.
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 مه  يف حتقيق التوازن بني العمال  واستقرار األسعار:املسا -1

ذلك أن املصارف اإلسالمية سواء علي  املستوي االسرتاتيجي ابختيار برامج مشروعات االستثمار ام علي املستوي 
التنفيهي ابختيار مشروع معني أو تعديل بدائله , ميكنها أن تشجع استخدام املشروعات مكثفة العمالة بدال من 

شروعات مكثفة رأس املال , ومن  م فاهنا  تسهم  بهلك يف حتقيق درجة أعلي من التوظيف , وال سيما اذا كان امل
حجم املصرف اإلسالمي وحجم املشروعات كبريا , وذلك اذا كانت املشروعات مكثفة العمالة حتقق نفس نتائج 

 املشروعات مكثفة رأس املال.

 قتصادي:املسامه  يف حتقيق االستقالل اال -1

سواء علي مستوي اختيار جمموعة مشروعات لتمويلها مبنهج  –حيث ان قيام املصرف اإلسالمي ابختيار املشروعات 
يف حتقيق  ميكنه من املسامهة –املشاركة , او علي مستوي اختيار بديل لتنفيه مشروع واحد من جمموعة بدائل متاحة 

 فاملصرف اإلسالمي خيتار املشروعات أو املشروع أو البديل الهي يكوناالستقالل االقتصادي للدولة اليت يعمل هبا. 
ال  –بديال للواردات , أو يكون مشروع تصدير حيقق مكانة تنافسية عاملية , ومن  م فمن املمكن للمصرف اإلسالمي 

 د.أن يكون فعاال يف حتقيق االستقالل االقتصادي علي املدي البعي –سيما اذا كانت  استثماراته ومشاركاته كبرية 

 املسامه  يف النهوض ابقتصادايت اجملتمعات اإلسالمي : -4

وذلك الن املصارف اإلسالمية واملنشآت االقتصادية اليت تتعامل وفق ذها املنهج , مل تنظر ايل الفائدة علي 
الكفاية احلدية لرأس املال , ولتوجيه االستثمار , وامنا يكون مؤشرذا  رأس املال علي أهنا املؤثر األساسي لتحديد

األساسي ذو ربح املشروع جبانب االعتبارات االجتماعية األخرى املرتبطة ارتباطاً وثيقاً به وابالقتصاد القومي , مثل 
 .1العمالة واحتياجات اجملتمع ورفاذيته

 

 

                                                           
 ،مصر ،لقاذرةا ،اجلزء السادس اإلسالمية،االحتاد الدويل للبنو   : اإلسالميةاملوسوعة العلمية والعملية  للبنو     1

 .110 – 122ص  ،  2891
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 الفقه الشرعي والقانوين بةليبيا ابملصارف اإلسالمي  يف املشارك  واملضارب 

أتخه املشاركة واملضاربة أساليب وصيغ متعددة وفق مفاذيم وخصائص ومزااي اليت تتسم هبا يف عملية متويل 
 املشروعات الصغرية يف ليبيا.

  يف ليبيا املشارك وخصائص ومزااي مفهوم 

عو  من بينهم  اثنان يف مال استحقو  بوراثة أو حنوذا  أو مجيعرف الفقه اإلسالمي املشاركة أبهنا الشركة اليت يشرت  فيها 
 اقساطا , ليعملوا فيه  بتنميته يف جتارة أو صناعة أو زراعة أو غريذا.

  2ويعرفها األحناف بقوهلم: الشركة ) عقد بني اثنني  فأكثر , علي أن يكون رأس املال والربح مشرت  بينهم (.   

 مشروعي  املشارك  :

ان كثيرا من ودلت النصوص الشرعية يف القرآن الكرمي والسنة النبوية علي جواز عقد الشركة  منها قوله تعايل: ) 

 4( فهم شركاء في الثلثوقوله تعايل: )  3( الخلطاء ليبغي بعضهم علي بعض

دا بيد ونسيئة  شريك يل شيئا يومن السنة النبوية املطهرة ما أخرجه البخاري وأمحد عن ايب املنهال قال ) اشرتيت أان و   
, فجاءان الرباء بن عازب فسألنا  , فقال: فعلت أان  وشريكي زيد بن أرقم  وسألنا النيب  صلي هللا عليه وسلم عن ذلك 
فقال: ما كان يدا بيد فخهو  وما كان نسيئة فهرو  ( وقوله صلي هللا عليه وسلم يف احلديث القدسي الهي يرويه  عن 

 .5) أان اثلث الشريكني  مامل خين أحدمها صاحبه , فان خان خرجت من بينهما (ربه عز وجل 

 

 

                                                           
ص  ،م1021، 2عمان، االردن، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط ،ومنهج التمويل اإلسالميةطايل، مصطفي كمال السيد، البنو     2

127. 
 .12سورة ص، آية   3
 .21سورة النساء، آية  4
ص  ،م 1023، 2، عمان، األردن، دار املسرية للنشر والتوزيع، طاإلسالميةمسحان، حسني حممد، أسس العمليات املصرفية   5

123. 
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عرف الفقه اإلسالمي يف وقت مبكر العديد من أشكال وتقسيمات الشركات ومل تكن ذه  التقسيمات أمرا شكليا , 
عية مفادذا لماء قاعدة شر أو حديثا من انفلة القول , وامنا يكمن  خلف كل تقسيم فروق يف األحكام , وقدميا وضع الع

  6) أن كل تقسيم ال يرتتب عليه فرق يف احلكم فهو لغو(

 :7تتميز عقود املشاركة  كأدوات  توظيف مصرية  اسالمية  مبجموعة من اخلصائص ندكر منها

لشيوع , ا تقوم املشاركة علي املبادلة  بني ما ميلكه كل طرف لوحد  , وخلط األموال اليت  تنتقل من التمييز ايل -2
وتوحد مصري األموال املخلوطة.  فالربح حسب االتفاق واخلسارة حسب حصة كل شريك يف رأس املال , مما يؤدي 

 ايل تنويع املخاطر  لكل طرف.

تعترب املشاركة مظهر من مظاذر التعاون  والتضامن  االقتصادي املرغوب بني أصحاب  األموال هبدف متويل  -1
 يت حتتاج  ايل رؤوس  أموال ضخمة ال يستطيع  وال يرغب أي طرف لوحد  القيام هبا.املشروعات الكبرية  ال

نظرا الحتمالية  حدوث اخلسارة ووقوعها علي مجيع الشركاء كل حسب حصته فان دراسة املشروعات  قبل  -3
ية كما يف البنو  ترب شكلاملشاركة  فيها دراسة دقيقة  ووافية أتخه أمهية قصوي يف اختاد القرار االستثماري , وال تع

التقليدية  اليت تضمن حصوهلا  علي الفائدة وال تشرت  ابخلسارة , وابلتايل  يكون  اذتمامها  أقل بدقة دراسة جدوي 
 املشروع.

وجود عقود املشاركة  وشرعيتها  حيث الناس علي االدخار ويتيح للبنك اإلسالمي  مجع املدخرات وتوجيهها حنو   -2
ات األولوية هبدف دعم االستثمارات اجملدية وزايدة األموال  املتاحة  يف النظام املصريف  اإلسالمي , املشروعات ذ

وابلتايل  تتحقق التنمية االقتصادية  واالجتماعية  من خالل اعادة توزيع الثروات  وتوجيهها  حنو املشروعات  األكثر 
 نفعا للمجتمع. 

 

                                                           
ص  ،م 1023طرابلس، ليبيا، من منشورات مصرف اجلمهورية،  ،صريفة املستقبل اإلسالميمصرف اجلمهورية، العمل املصريف   6

22  
شر والتوزيع، دار املسرية للن ،مبادئها، تطبيقاهتا  املصرفية (، عمان، األردن ،)  أحكامها  اإلسالميةالبنو   ،العجلوين، حممد حممود  7
 .117م، ص 1021، 3ط
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ني ع أموال  املودعني  لديه  يف االستثمارات املختلفة  تؤدي  إيل حتقيق  التوازن  بمشاركة  البنك أبمواله اخلاصة  م -5
ما حيققه  البنك  من أرابح  ملسامهيه  وبني ما يدفعه  البنك  من أرابح ملودعيه  يف حال الربح  , ويتحمل اجلميع  

 اخلسارة حال وقوعها.

ني  , وأصحاب أذم مصادر أموال البنك , أي املودعني  , ويف ذها مساواة وعدل بني أصحاب البنك , أي املسامه
غري موجودة يف البنو  التقليدية  اليت هتتم  فقط بتعظيم  أرابح  املسامهني بينما تقتصر  عوائد  املودعني  علي نسب  

 اثبتة  ضئيلة  ابملقارنة  مع أرابح املسامهني.

اسلواب  دم املصارف اإلسالمية أسلوب التمويل ابملشاركة  اعتبار وتضم عملية املشاركة  طرفني أو شريكني  عندما تستخ
فعاال ومتميزا عما تقوم به املصارف التقليدية, ومبوجب ذه  الصيغة يقدم املصرف اإلسالمي حصة من التمويل الالزم 

ة املكملة  صلتنفيد أحكام املشروعات أو احدي الصفقات, علي أن يقدم العميل ) طالب التمويل من املصرف (  احل
 :8وتضم عملية املشاركة  طرفني أو شريكني مها 

 الشريك األول:

ذو املصرف الهي يشار  العميل يف نشاطه االقتصادي أو مشروعه بتقدمي التمويل الهي يطلبه العميل بدون أن يتقاضى  
صايف احملتمل ر  أيضا  يف الناتج الفائدة اثبتة  أو عائدا اثبتا ) الن ذلك ذو عني الراب وذو حرام ( كما أن املصرف يشا

من عملية املشاركة سواء أكان رحبا أم خسارة , ويتم ذلك يف ضوء أسس عادلة ونسب توزيعية  جيري االتفاق عليها 
 بني الطرفني.

 

 

 

 

                                                           
م، 1020وحدة املشاركة ابملشروع (، االصدار االول،  اإلسالمية،صرف اجلمهورية ) مشروع الصريفة أبو محرية، مصطفي علي، م  8

 .gumhouria-bank 2ص



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 3, 2017           

 
 11 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 الشريك الثاين:

لزبون مسؤولية ادارة  اويشار  الزبون بتقدمي حصة معينة لتمويل املشروع من القيمة الكلية للمشروع , وغالبا ما يتويل
  .9املشروع واالشراف علي تنفيه  بشرط توفر املهارات واخلربة العملية الكافية لتحقيق النجاح 

 مزااي شرعي : -2

 .األخرىومن العيوب الشرعية  ويةالربالفائدة خلو املشاركة من 

 مزااي اقتصادي : -1

نظام املشاركة يف حشد املوارد االقتصادية وأتسيس املشروعات االنتاجية  اليت تساعد يف منو وتطوير االقتصاد يساذم 
 تصادية.الركود , التضخم , سوء توزيع الثروة  , ذدر املوارد االق املتمثلة يفالوطين مما يعين معاجلة األمراض االقتصادية 

 مزااي جتاري : -3

 ائد مايل + عائد جتاري(.العائد املرتفع ) ع -أ

توزيع خماطر املشروع  بني جمموعة من املستثمرين الهين ميثلهم املصرف واألطراف األخرى املشاركة يف املشروع ,  -ب
 مما يشجع علي االستثمار يف املشاريع املختلفة.

 توفري اجلهود بسبب توزيع املسؤوليات بني الشركاء. -ج

املشاركة  عادة ال حيتاج  لتقدمي رذن عقاري أو ضماانت وابلتايل  فإن اجلدوى  من وجهة نظر العميل ان نظام -د
 االقتصادية للمشروع وميزاته ذي وحدذا اليت تؤذله  للتمويل  من املصرف. 

 مزااي اجتماعي : -2

 ارتفاع فرص تشغيل العمال  والفنيني.  -أ

 

                                                           

ن، دار وائل )مدخل حديث(، عمان، االرد اإلسالميةعريقات، حريب حممد، وعقل، سعيد مجعة، ادارة املصارف   9

 .229ص  م، 1020، 2للنشر، ط
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 انتشار ظاذرة التكافل.  -ب

 .10د املال عدالة توزيع العائد وزايدة عد -ج

 :11شروط صح  املشارك  

 أن يكون راس املال معلوم , ومن االموال اليت ال تتعني ابلتعيني  وذي العمالت املتداولة. -2

للتوكيل وتعين األذلية القانونية والتجارية , ميت بلغ سن الرشد , الهي حيق عند مزاولة  أن يكون لكل شريك أذالً   -1
 االعمال التجارية.

 الزبون املشار  علي حصة مقطوعة تتمثل يف نسبة مئوية معلومة من صايف الربح.حيصل  -3

 ابقي الربح الصايف يوزع بني الطرفني بنسبة مسامهة كل منهما يف امجايل قيمة التمويل. -2

يف حالة اخلسارة يقتصر توزيع اخلسارة علي أساس نسب املسامهة يف التمويل لكل منهما وال حيتسب يف ذلك  -5
 شاركة اجلهد.م

 يف ليبيا رف اإلسالمي املصاباملشارك  ودور أساليب  

أتخه املشاركة يف املصرف اإلسالمي ,  عدة طرق لتنفيهذا  حسب الصيغة اليت حتكم العقد  وتتمثل طرق أو صيغ 
 :12املشاركة  يف أربع طرق أو صيغ التالية وذي

 

 

 

                                                           
 .229مرجع سبق ذكر ، ص  اإلسالمية،ادارة املصارف   ،حممد، وعقيل، سعيد مجعةعريقات، حريب    10
 .28ص  ر ،سبق ذكوحدة املشاركة ابملشروع (، مرجع  اإلسالمية،أبو محرية، مصطفي علي، مصرف اجلمهورية ) مشروع الصريفة   11
 ،1دار النفائس للنشر، ط ،االردن ،عمان اإلسالمية، إرشيد، حممود  عبد الكرمي  أمحد، الشامل يف معامالت وعمليات املصارف  12

 .33م، ص 1007
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 االقتصادي  يف ليبيا:أوالً / أساليب املشارك  لتحقيق التنمي  

 املشارك  الثابت :  -2

وذي أن يقوم املصرف ابإلسهام يف مشروع معني  مع شريك آخر , ويكون لكل منهما حصة يف رأس املال ويدار 
املشروع  حبسب االتفاق  بني الطرفني  علي أسلوب االدارة ,  وكيفية التمويل  , ونصيب لكل من الشريكني  بنسبة 

هما من الربح ,  ويصح أن تكون املشاركة  يف مشروع طويل األجل , أو يف صفقة جتارية واحدة , أو رأس مال كل من
 صفقات متعددة .

 املشارك  املباشرة ) متويل صفق  معين  (: -1

وذها النوع من املشاركة يدخل فيه املصرف اإلسالمي شريكا  يف عمليات جتارية أو استثمارية مستقلة عن بعضها 
حيت ابلنسبة  للمشروع الواحد , وختتص بنوع  أو عدد حمدد من السلع ,  ويطلب املصرف  يف ذها النوع   البعض ,

تبعا لنوع العمليات  ) جتارة داخلية   %20,  %15من املشاركة  مسامهة  مالية من الشريك ) العميل ( ترتاوح بني 
يام  الطرفني  كل حسب مسامهته يف رأس املال بعد القأو جتارة خارجية ( ويف ذه  احلالة  يتم توزيع األرابح بني 

 بتخصيص جزء من األرابح للشريك  نظرية ادارته  للعملية وتسويق وتوزيع السلعة.

  املشارك  يف رأس مال مشروع: -3

املصرف  متسمي املشاركة التشغيأتية  يف رأس مال املشروع أو املسامهة  يف متويل رأس مال املشروع )املنشأة( , حيث يقو 
من  %25, ويشرتط ان ال تقل مسامهة الشريك عن  لهبتقييم  أصول الشريك  ليحدد حجم التمويل الهي سيقدمه 

 13مجلة  رأس مال املنشأة ) املشروع ( الهي سيتم تشغيله.

 ويف ذها اجملال الصناعي فان املصرف ال يشرتط علي الشريك أي مسامهة مالية.

 

 

                                                           
 .170مرجع سبق ذكر ، ص لتموأييت، واملنهج ا  اإلسالميةطايل، مصطفي كمال السيد، البنو    13
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 ملنتهي  ابلتمةليك:املشارك  املتناقص  ا  -2

وذي تقوم علي أساس االتفاق بني الشركاء  علي أن حيل احد الشركاء حمل الشريك اآلخر يف حصته يف امللكية , عن 
طريق  توجيه جزء من  دخل االول  كقسط لشراء حصة الثاين  يف رأس مال الشركة عاما بعد عام حيت تؤول  امللكية 

  ابلكامل للشريك األول يف النهاية.

 :14يقوم املصرف اإلسالمي ابالستثمار  يف مثل ذه  الشركات  عادة  لتحقيق  مصاحل املتعاقدين

يف استثمار جزء من األموال املتاحة لديه استخداما غري هنائي , مما حيقق له مزيدا من عناصر السيولة مصةلح  املصرف: 
 اليت تتسم هبا طبيعة العمل املصريف.

وجود شريك ممول ملشروعه دون االلتزام بدفع مبلغ حمدد سنواي بغض النظر عن جناح يف مصةلح  الشريك اآلخر: 
املشروع او فشله  , أو بدفع فوائد للبنو  الربوية  قبل ان يدر املشروع أي ربح بل رمبا قبل أن يبدأ العمل يف التأسيس  

ريك املمول ( وشريكه العائد بني املصرف ) الش والصورة األكثر شيوعا يف الشركة املتناقصة املنتهية ابلتمليك  ذي تقسيم
 :15) صاحب احلصة العينية ( ايل ثالثة حصص

 حصة للمصرف  كعائد  حلصته من الشركة ) عائد التمويل (.  -3

 حصة لصاحب العقار أو املشروع  كعائد حلصته  من الشركة ) عائد احلصة العينية (.  -1

 لكن يوجهها للمصرف لشراء حصته ابلتدريج من الشركة. حصة لصاحب العقار او املشروع أيضا, -1

بعد ان يتم تسديد قيمة أصل التمويل املقدم من املصرف من حصة الشريك من العائد , يتم تصفية املشروع , حبيث 
 وذه  بعض ،تصبح امللكية  خالصة للشريك  صاحب احلصة العينية , وتؤول اليه مجيع العقود واحلقوق املرتتبة عليها

 : 16صور االستثمار ابملشاركة اليت ميكن أن تنتهجها املصارف اإلسالمية يف ليبيا املتمثل يف مصرف اجلمهورية وذي 

 

                                                           
 .75مرجع سبق ذكر ، ص  ،صريفة املستقبل  اإلسالميالعمل املصريف    14
 .املصدر نفسه، الصفحة نفسها  15
16  Bank.com.ly-www.gumhouria 
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التمويل ابملشاركة يف العقار مثل يف متويل بناء املساكن والشقق لفئة الشباب واليت تعترب من أذم السلع  -2
 واألندية الرايضية.املرغوبة، مثل متويل بناء الفنادق واملنتزذات 

 التمويل ابملشاركة يف قطاع الزراعة مثل متويل املزارعني لزراعة األرض وبيع احملصول حسب االتفاق. -1

التمويل ابملشاركة يف األصول االنتاجية املعمرة مثل متويل شراء الطائرات والسفن ومتويل توريد اآلالت  -3
 املختلفة واملخابز ومعدات الورش وغريذا.

ولية التمويل ابملشاركة يف التصنيع مثل متويل توريد وبناء وتركيب املصانع املختلفة مثل متويل توريد املواد األ -2
 ملصانع مواد البناء ومصانع املواد الغهائية.

 :17املستندات الالزم   إلمتام عمةلي  املشارك   ملصرف اجلمهوري   

 طلب كتايب من الشريك. -2

 تصادية واالجتماعية للمشروع.االق اجلدوىدراسة  -1

 املستندات الرمسية والقانونية للمشروع او الشركة. -3

 املركز املايل للشركة لثالث سنوات سابقة ) مدقق من قبل حماسب قانوين معتمد (. -2

 كشف حساب مصريف للسنوات الثالثة األخرية.  -5

 اثبات خربة الشريك يف اجملال املراد املشاركة فيه. -2

 ديد نوع املشاركة ونسبة املصرف  فيها.حت -7

اركة على البنو  يطلق يف كثري من األحيان اسم بنو  املش اثنيًا / دور املشارك  لتحقيق التنمي  االقتصادي  يف ليبيا:
  اإلسالمية ابعتبارذا توىل اذتماماً كبرياً هلها االسلوب التموأييت املتميز الهي منحها فعالية ميزهتا عن البنو  الغري اسالمية،

 

                                                           
 .28ص  ر ،سبق ذكوحدة املشاركة ابملشروع (، مرجع  اإلسالمية،أبو محرية، مصطفي علي، مصرف اجلمهورية ) مشروع الصريفة  17
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ك مع عملية بنسب معينة، البنفيقوم البنك بتمويل صفقة جتارية لعملية عادة ما تكون يف املدى القصري، حبيث يشرت  
 .18وإبمتام الصفقة جترى قسمة األرابح وفقاً هله  النسب

 وأنواع وصيغ املضارب  يف متويل املشروعات الصغرية يف ليبيامفهوم  

ملضاربة مشتقة من الضرب يف األرض وذو السفر للتجارة  وذي يف الفقه اإلسالمي  تقوم علي اساس أن يكون يقصد اب
خص  والعمل من شخص آخر علي ان يكون الربح بينهما  حبسب االتفاق , واخلسارة علي صاحب رأس املال من ش

املال واملصرف اإلسالمي يعتمد املضاربة كأسلوب من أساليب  االستثمار , ولكنه مل يقف عند الصورة الفقهية القدمية 
ة ابلتمليك اال لتمليك , وذي تشبه املشاركة املنتهيهلا , وامنا استحدث صور جديدة للمضاربة منها املضاربة املنتهية  اب

أن الشريك يف املضاربة ال يشار  يف رأس املال , وامنا يشار  بعمله , وحياول شراء حصة املصرف شيئا  فشيئا  , فال 
  19خيتلف  حكمها  عن حكم املشاركة املنتهية  ابلتمليك.

 أوالً / املضارب  يف متويل املشروعات الصغرية:

 :ملضارب  اصطالحاً ا

معاقدة دفع النقد ايل من يعمل فيه علي أن رحبه بينهما  مشرتكا حسب االتفاق , علي أن تكون اخلسارة  اتفاق ذي 
تها ابألدلة بتت مشروعيوث علي رأس املال فقط اال أذا تبت التعدي ) سوء االمانة ( او التقصري من جانب املضاربة،

 :20التالية 

 21قوله تعايل ) وآخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل هللا (. من القرآن الكرمي  -2

 

                                                           
لبنان،  :، بريوت2بني الواقع واملأمول، ط اإلسالميةاملصارف  ،كاكي  ،الطاذر، قادري حممد، والبشري، جعيد، وعبد الكرمي  18

   .72ص ،1022منشورات مكتبة حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، سنة 

ص  ،م 1007، 2، عمان، االردن، دار النفائس، طاإلسالميبشري، حممد عثمان، املعامالت املصرفية املعاصرة يف الفقه    19
321. 

دار الكتب الوطنية،  ، بنغازي، ليبيا،اإلسالميةدمات يف املصارف منصور، أبوبكر عبد هللا، املنهجية التجديدية لعقود التمويل واخل  20
 .270ص ، م1020، 2ط
 .10آية  ،سورة املزمل  21
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من السنة النبوية ما روي عن انفع ) ان ابن عمر كان يكون عند   مال اليتيم  فيزكيه ويعطيه مضاربتا,  ويستقرض  -1
يه  علي ضا يعمل ففيه  ( , وعن  العالء ابن عبد الرمحان  عن أبيه  عن جد  ) أن عثمان  بن عفان أعطا  ماال قرا

 أن الربح بينهما (.

 االمجاع يقول  ابن قدامة ) وأمجع أذل العلم علي جواز املضاربة  يف اجلملة(. -3

 : املضارب  قانونً 

( من جملة األحكام العدلية أبهنا  نوع  شركة  علي أن رأس املال من طرف والسعي والعمل من  2202تعرف املادة ) 
 (.  ب رأس املال  )رب املال ( والعامل ) مضارابً الطرف اآلخر, يدعي صاح

(  من القانون املدين األردين شركة املضاربة أبهنا  ) عقد يتفق مبقتضا   رب املال  علي تقدمي املال 212وتعرف املادة ) 
 واملضارب  ابلسعي والعمل ابتغاء الربح. 

 التأصيل الشرعي لةلمضارب :

فمشروعية  ذاً إسافر مبال خدجية ,  وبعد بعثته , فلم ينكر أنه  حممد بعثة النيب  ثبتت التعامل بشركة املضاربة قبل
 املضاربة اثبتة ابلسنة التقريرية.

تضح حكمة مشروعيتها من حتقق املصلحة املشروعة لطريف التعاقد , فقد ال جيد رب املال الوقت أو اخلربة الالزمة او 
يكفيه ملمارسة خربته أو قدرته علي االستثمار  فباحتاد  عنصري رأس املال  الستثمار املال وقد ال جيد املضارب ماال

 22والعمل تتحقق املصلحة املشروعة , ذها وجيوز تعدد أرابب العمل , كما جيوز تعدد املضاربني يف مشروع واحد.

 أنواع املضارب :

 :23تقسم املضاربة  حبسب عدد  املشاركني  فيها  ايل نوعني  , مها

 

                                                           
 .92 مرجع سبق ذكر ، ص ،صريفة  املستقبل، مصرف اجلمهورية  اإلسالميالعمل املصريف  22
، دار االردن ،) االسس النظرية والتطبيقات العملية (، عمان اإلسالميةالوادي، حممود حسني، ومسحان، حسني حممد، املصارف  23

 .82م، ص  1021، 2ط ،املسرية للنشر
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لثاين وذي  املضاربة اليت تتم بني طرفني يقدم فيها الطرف االول املال ويقدم الطرف ا ارب  الثنائي   أو اخلاص :املض -2
 العمل , أي تكون العالقة فيها ثنائية بني العامل ورب املال فقط.

ابب االموال واملضارب د أر :  وذي املضاربة اليت تكون فيها العالقة متعددة , فيتعداملضارب   اجلماعي   أو املتعددة  -1
واحد , أو يتعدد املضاربون ورب املال واحد , وذه  املضاربة انمجة عن جواز خلط مال املضاربة , ويتعدد املضاربون 

 وأرابب االموال.

 : 24يل نوعني, مها إوتقسم  املضاربة حسب حرية املضارب يف التصرف 

: وذي  مضاربة  مفتوحة  ال يرد يف عقدذا  أي شرط حيد  من سلطة املضارب  يف  املضارب  العام   أو املطةلق  –أ 
 العمل  سواء  من حيث  نوعيته  أو مكانة  أو مع من يتعامل .

: وذي اليت  قيدت بزمان او مكان او بنوع من املتاع أو السلع , أو اال يبيع أو املضارب  اخلاص  أو املقيدة –ب 
أو أبي شروط يراذا رب املال لتقييد املضارب  طاملا كان ذلك يف اطار الشرع , واملضاربة  يشرتي اال من شخص معني

املقيدة ذي السائدة يف املصارف اإلسالمية , ألهنا أكثر انضباطا  من املضاربة املطلقة , وتتيح للمصارف  متابعة 
ا جيب فوق ذلك بني طرفيها ) رب واملضارب ( وامن استثمار أمواهلا ابلوجه السليم, وال يكفي يف املضاربة أن يتم االتفاق

 توافر شروط معينة لتكون صحيحة منتجة ألاثرذا.

 شروط العمل ابملضارب : 

من ضمن  شروط العمل ابملضاربة أن يكون رأس املال من النقود اليت يتعامل هبا  فعال من ذذب أو فضة أو يكون 
س  األموال يف كل الشركات , والبد أن يسلم رب املال  مال املضاربة ايل أموال  رائجة , فرأس املال يف املضاربة كرؤو 

رب العمل  –قبول ال –العامل  حيت يتمكن من التصرف , مع ضرورة توفر أركان املضاربة واليت تتمثل يف ) االجياب 
يه , يوجب جهالة فالربح (   والقاعدة ذي أن كل شرط يوجب قطع الشركة يف الربح  أو  –رأس املال  –العميل  –

 فانه يفسد املضاربة  , وال نصيب  للمضارب  اال من الربح فقط ,  فلو شرط له شيئا من رأس املال أو منه  ومن الربح 
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فسدت املضاربة واملضارب  أمني علي رأس املال , فهو يف يد   كالوديعة  , ومن وجهة تصرفه فيه وكيل عن رب املال 
 :25، وتتمثل شروط العمل ابملضاربة يفشريكا لرب املال يف الربح, وان رحبت املضاربة كان 

 يشرتط يف العمل أن يكون مطابقا للعقد وال خيالفه  وكهلك ال جيوز للمضارب  أن خيالف الشروط الواردة  ابلعقد  -2

 جيب حتديد الفرتة الزمنية  الالزمة للعمل. -1

 ال ابدن رب املال.ال جيوز للمضارب استخدام  املال  يف أي وجه ا -3

 يشرتط يف العاقدين  اذلية  التوكيل والوكالة. -2

 يشرتط يف رأس املال أن يكون: -5

 من النقود احلاضرة اليت يتعامل هبا  واجاز  البعض العروض. -أ

 تسليم مال املضاربة ايل املضارب حيت ميكنه التصرف فيه. -ب

 س املال معلوم منعا للمنازعة.أأن يكون ر  -ج

 .ال ديناً  حاضراً  أن يكون  عيناً  -د

 يشرتط  يف الربح شرطان: -2

 أن يكون معلوم القدر مبعين حتديد  نسبة تقسيم الربح  بعد ما يتحقق  وجهالة ذلك توجب فساد العقد. -أ

 أن يكون حصة كل من الشريكني جزء معلوم وشائع  من الربح. -ب

وال يلزم املضارب ابخلسارة ألنه خسر عمله , وميكن للمصرف اإلسالمي  لالستثمار الزراعي التعامل بصيغة املضاربة  
 ها املال يف هب –بصفته مضارب  –عن طريق دفع  مبلغ من املال  بصفته رب املال ايل اتجر له خربة ليتجر 

 

                                                           
مصر، دار الفكر،  ،لالستثمار الزراعي، منوذج مقرتح، القاذرة اإلسالميويوسف كمال حممد، املصرف  ،داود، حسن يوسف   25
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ينهما  ية  , الفواكه , اخلضروات , البهور ( علي أن يكون الربح بالتجارة اليت هبا خربة  مثل جتارب  ) احملاصيل الزراع
 حسب النسب املتفق عليها.

 :26املستندات املطةلوب  

 طلب كتايب من العميل. -2

 مقرتح شامل وكامل للمشروع أو الشركة. -1

 استيفاء املستندات  الرمسية  والقانونية  للمشروع  او الشركة. -3

 يل  لثالث  سنوات سابقة.املركز املايل  للعم -2

 اثبات خربة العميل يف اجملال املراد املضاربة فيه. -5

 نوع املضاربة  ونسبة املصرف فيها. -2

 :27اخلطوات العمةلي  لةلمضارب 

يقدم املصرف رأس مال املضاربة بصفته  رب  املال  , ويقدم املضارب خربته الستثمار املال تكوين مشروع املضارب : 
 ن الربح متفق  عليها.مقابل حصة م

النتائج  ويقتسمان األرابح  يف هناية مدة  املضاربة وميكن أن يكون  ذلك دوراي    الطرفان  حيتسب نتائج املضارب :
 حسب االتفاق  مع مراعاة  الشروط  الشرعية.

املصرف: يستعيد املصرف رأس مال املضاربة  الهي قدمه قبل  أي توزيع  لألرابح بني  :تسديد رأس مال املضارب 
الطرفني الن الربح جيب أن يكون  وقاية  لرأس املال . ويف حالة االتفاق  علي توزيع  األرابح  دوراي  قبل املفاصلة  

 تكون  علي احلساب ايل حني التأكد  من سالمة رأس  املال.  فإهنا
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: يف حالة حدوث خسارة  فان رب املال )املصرف ( يتحملها مامل تكن انشئة  عن الثروة  الناجت   عن املضارب توزيع 
التعدي  أو التقصري  أو خمافة  الشروط  فيتحملها عندئه  املضارب ويف حالة حدوث أرابح  فهي  توزع بني الطرفني 

 ملال (.حسب االتفاق  مع مراعاة  مبدأ  ) الربح وقاية  لراس ا

تعترب صيغة املضاربة  من أذم الصيغ التموأيتية اإلسالمية  حيث يلتقي فيها  أصحاب األموال مع أصحاب العمل    
للقيام مبشاريع خمتلفة  سواء صناعية او زراعية أو جتارية  وحيت اخلدمية منها ومل تعد تقتصر علي التجارة فقط كما كان 

خمتلف اآلجال القصرية واملتوسطة وطويلة األجل , ذها التنويع الهي توفر  ذه   احلال سابقا , كما أهنا تستخدم يف
 -الصيغة جعلها  حمطة اقبال العديد من املشروعات خاصة الصغرية واملتوسطة منها  فهي متكن من: 

 :28متويل رأس املال  -2

بة يف العمل  ين ميلكون اخلربة والقدرة والرغن ذه  الصيغة  تتناسب متاما  مع احلرفيني الصغار , ومع ذؤالء األفراد الهإ
, وال تتوفر لديهم املوارد املالية الكافية للقيام بهلك كما تتناسب أيضا مع تطلعات وأفكار اخلرباء والعلماء من أصحاب 

ن م  الكفاءات , كما توفر التمويل الالزم للمشروعات الصغرية واملتوسطة اليت تعاين من نقصه وصعوبة حصوهلا عليه
املصارف التقليدية  من خالل خمتلف مراحل حياهتا فهه  الصيغة تعمل علي انشاء املشروعات الصغرية واملتوسطة  

 بتوفري االموال.

 دراس  دقيق  لةلمشروع:  -1

  ان التمويل ابملضاربة ال مينح  للمضارب اال بعد دراسة دقيقة  لطالب التمويل واملشروع من كل النواحي  حيت تتبني  
كفاءة العميل من جهة وجدوي املشروع  ورحبيته من جهة أخري  وابلتايل  اختيار املشروع األكفأ  والهي يتوافق مع  

 االحكام الشرعية وقادر علي حتقيق األرابح , ذه  الدراسة قد ال يستطيع صاحب املشروع الصغري القيام هبا لوحد .

ان عائد املضارب  وصاحب رأس املال  يف عملية التمويل  ابملضاربة ذو نسبة حمدودة من الربح أما   ترشيد التكاليف:
يف حالة اخلسارة فيتحملها صاحب رأس املال  وحد   مامل يثبت  تقصري املضارب يف ذلك ,  يف حني املضارب  خيسر 

من حتقيق  فيضها ايل ادين حد ممكن حيت يتمكنعمله وجهد  ذنا  ما يدفع ابملضارب  ايل ترشيد التكاليف حماوال خت
 أكرب ربح. 
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 الفرق بني املشارك  واملضارب :

 :29البد من توضيح  الفرق اجلوذري ما بني املشاركة واملضاربة يف االيت 

ع م يف املشاركة: يتم فيها خلط  رؤوس  أموال الشركاء  مع بعضها البعض  , اما يف املضاربة فال اختالط  لألموال -2
 بعضها  ألنه  ال يوجد فيها اال رأس مال واحد  يقابله جهد وعمل املضارب.

اذا حصلت خسارة يف املشاركة  فإهنا تكون حسب حصة  كل منهما  يف رأس  املال , بينما يف املضاربة  يتحمل   -1
 رب املال اخلسارة  وحدة , مقابل خسارة جهد وعمل املضارب.

ن حق كل شريك , عمل فيها أم مل يعمل , وان كان وان كان ال حيصل  العمل اال مبوافقة  ان العمل يف املشاركة م -3
 الشريك اآلخر , أما يف املضاربة  فان العمل  فيها من حق املضارب فقط وال حق لرب املال فيه.

من رأس املال  أن  ءال حيق لرب املال  التدخل يف شؤون املضارب يف املضاربة  , بينما حيق للشريك املساذم جبز  -2
 يتدخل  يف شؤون  الشريك اآلخر.

عرف لكل شريك , ابألصالة عن نفسه , وابلنيابة  عن غري  , أما يف املضاربة  فالت ن التعرف يف الشركة يكون كامالً إ -5
 الكلي يكون فيها للعامل  املضارب فقط.

 اثنياً / املضارب  يف متويل املشروعات الصغرية يف ليبيا: 

طبقت املضاربة على االنشطة التقليدية التجارية قصرية األمد من انحية، إذ بعدم صاحب رأس املال ما لديه من أموال 
فائضة إىل املنظم، وذلك لغرض استثمارذا يف نشاط اقتصادي معني لكي حيقق له عائداً رحبياً، حبيث يكون املقرض ذو 

 رتض.ثناء فرتة قيام وعمل املشروع على أن تقسم األرابح بني املقرض واملقاملالك الوحيد للمشروع، واملقرتض ذو املدير إ
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ولكن من انحية أخرى يرى املهذب املالكي إبمكانية تطبيق املضاربة يف ميادين أخرى غري التجارة، وذنا  أيضاً املضاربة 
ها األمر وتبعاً لهلك مله، يتطلب ذاملشرتكة وذي مضاربة مستمرة بطبيعتها ال تتوقف أو تصفى إال إذا صفي العمل بكا

معاجلة ختتلف عن املضاربة اخلاصة اليت ميكن أن تصفى يف أي وقت كان، وذنا جيب أن نسرتشد آبراء الفقهاء من 
اعتبارات هلا أمهيتها يف ذها اجملال، أما من انحية كيفية قسمة األرابح احملققة فإن استمرارية العمل يف املضاربة إىل أجل 

دد جيعل من املناسب ان تتم القسمة بشكل دوري، ويكون ذلك سنوايً على حنو ما تفعله شركات املسامهة بقصد غري حم
حتقيق نوع من االنتظام وإجياد طريقة لتأدية عائد دوري للمستثمرين يف مواعيد حمددة، ففي هناية كل عام ختص األرابح 

مشرتكة  ستثمار سواء كانت أموالً للمستثمرين وحدذم، أم كانتاحملققة حىت جيري تقسيمها بنسبة األموال املخصصة لال
بينهم وبني املضارب املشرت  الهي ذو الالربوي أو أية مؤسسة مالية عامة يف جمال االستثمار هبها االسلوب اجلديد، 

ب املال، لكونه ر ويكون املصرف اإلسالمي أثناء عملية املضاربة ذو املضارب لكونه يتلقى أموال الغري، وقد يكون ذو 
م على املالني فيحصل املصرف  يوظف أمواله اخلاصة، وقد خيلط بني األمرين ويعمل يف املالني معاً، وبعد حتقيق الربح ُقس ِّ

 .   30على حصتني كمضارب وحصة كرب مال

 يف ليبيا ملصارف اإلسالمي  لتحقيق التنمي  االقتصادي اب رعالق  االستثما

 تعاين ليبيا من مشكلة أساسية تتمثل يف البطالة والفقر، وذي تعترب مشكلة قدمية حديثة اليت تعترب إحدى نقاط الضعف
والتخلف يف النظام االقتصادي اللييب، فالبلد الفقري يتسم ابخنفاض مستوايت التعليم والتدريب، األمر الهي ينجم عنه 

معدل  ا ابلطبع يؤدي إىل اخنفاض الطلب وبدور  ينخفض االنتاج، واخنفاضتدين مستوايت اإلنتاجية إىل حد كبري، وذه
( 2، ويف الشكل رقم )31االدخار، فاخنفاض معدل االستثمار من جهة أخرى، وذها مما جيعل زايدة يف نسبة الفقر 

 قتصادي.اليوضح تدين االستثمار وندرة رأس املال، حيث يشكالن ظاذرة مشرتكة لكل منهما، أي الفقر والتخلف ا
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 ( 2الشكل رقم )

 عالقة االستثمار برأس املال 

 

 

                                      جانب الطةلب                                   جانب العرض                                   

 

 

  

                                                                                                           الطلب        

     

 

تدني 
االنتاجية

تدني 
الدخل

تدني 
االدخار

تدني 
االستثمار

ندرة رأس 
المال

تدني 
االنتاجية

تدني 
الدخل

تدني 
الطلب

تدني 
راالستثما

ندرة رأس 
المال
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من خالل الرسم نالحظ استخدام فكرة احللقة املفرغة إلثبات أن الدول املتخلفة ال تستطيع أن تفسر حالة التخلف  
رف نظرذا ويسد يصاليت تعيشها وذلك العتمادذا علي االقتصاد التقليدي وذها يضعف ارادة اجملتمعات املتخلفة و 

الطريق أمام تفكريذا يف ابتداع الطرق واالساليب القادرة علي اخراجها من حالة التخلف ايل حالة التقدم ومن 
 .32املعروف أن النظام االقتصادي واالجتماعي ال يعرف االستقرار والتوازن

من ذنا فإن االستثمار ابملصارف اإلسالمية يف ليبيا يسعى إىل أتسيس مشروعات إنتاجية حقيقة يعمل على دوران 

األموال، وبه يتحقق الدخل للفرد واجملتمع على السواء، وكهلك يزيد الطلب على السلع واخلدمات وتزيد معدالت 

( يبني الكيفية 1، حيث الشكل رقم )33اد واالنتاج االدخار، وكهلك معدالت االستثمار وذكها تدور عجلة االقتص

 اليت هبا يتحقق النمو االقتصادي عن طريق سيادة مبادئ املشاركة واملضاربة لتحقيق االستثمار 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
- 1003،رمص ،اخلضري، سعيد، اقتصادايت التنمية والتطوير، جامعة قناة السويس، مكتبة اجلالء اجلامعية للنشر، القاذرة  32

 .119ص  ،م1002

 .210ص ،املرجع نفسه 33
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 ( دورة عملية االقتصاد والتنمية  1الشكل رقم )

 االستثمار عن طريق املشاركة او املضاربة

 

 

 حقيقيةأتسيس مشروعات انتاجية 

 

 

 توليد الدخول

 

 

 زايدة الطلب الفعال 

 

 

 زايدة معدالت االنتاج

 

 زايدة الدخول مرة اخرى

 

 زايدة معدل االستهال       زايدة معدل االدخار

 

 

 زايدة الطلب           زايدة معدل االستثمار

 

 وهكذا تدور عجةل  االقتصاد والتنمي 
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 العمل املصريف اإلسالمي صريفة املستقبلمصرف اجلمهورية،  –املصدر:

 أوالً / النتائج:

تتمثل أذم الضوابط الشرعية الستثمار االموال يف املنهج اإلسالمي يف االلتزام ابلقيم العقائدية  وحتقيق التوازن  يف  -2
لرتتيب الشرعي ام اباالستثمار وحتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية  واجتناب الضرر يف استخدام املال وااللتز 

 ألولوايت.

ان املشاركة واملضاربة يف اإلسالم جائزة شرعا فقد وردت اآلايت القرآنية  والسنة الشريفة علي مشروعيتها , وقد  -1
 امجع املسلمون علي ذلك.

يعاب تطبيقها استحمدودية استخدام املشاركة واملضاربة يف جمال االستثمار ويرجع ذلك ايل ارتفاع خماطرذا وعدم  -3
 من قبل الكثري من العاملني واملتعاملني.

وجود ذيئة شرعية ابملصارف قيد الدراسة وذها يشري ابلتزام ذه  املصارف ابلتقومي الشرعي لالستثمار , وذها مييز  -2
 العمليات االستثمارية خبلوذا من املعامالت الربوية , كما مييزذا بشرعية السلع واخلدمات املنتجة.

 اثنياً / التوصيات:

أن تعود  امتنا ايل كتاب هللا تعايل وسنة رسوله صلي هللا عليه وسلم , وتعيد النظر يف القوانني التجارية واملدنية ,  -2
 السيما فيما يتعلق ابملؤسسات املالية , وتصوغها مبا يواكب روح العصر ويتفق مع الشريعة الغراء.

 املعرفة الشرعية واخلربة املصرفية اإلسالمية العلمية. استقطاب اخلربات اليت جتمع بني -1

عقد ندوات علمية متخصصة جتمع بني علماء الفقه اإلسالمي , ورجال االستثمار , لتطوير املعامالت املالية  -3
 اإلسالمية , واالبتعاد عن الوقوع يف شبهة الراب.

 وأساليب جديدة جلهب الودائع واملدخراتينبغي أن تعمل ذه  املصارف علي استحداث وابتكار أدوات  -1
 اليت ختدم ذدف التوظيف متوسط وطويل األجل.
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جيب علي املصارف االذتمام بعملية التعليم والتدريب للعاملني هبا , وانشاء ادارات ومراكز متخصصة لهلك , مع  -5
 تطورة دائماً.والتدريب املستمرة واملضرورة خضوع كافة العاملني علي اختالف مستوايهتم االدارية لعمليات التعليم 

 املصادر واملراجع:

الوادي، حممود حسني، ومسحان، حسني حممد، املصارف اإلسالمية ) االسس النظرية والتطبيقات العملية (، عمان، -2
 .م 1021، 2االردن، دار املسرية للنشر، ط

، يل للبنو  اإلسالمية، اجلزء السادس  القاذرة، مصراملوسوعة العلمية والعملية  للبنو   اإلسالمية، االحتاد الدو -1
2891. 

العجلوين، حممد حممود، البنو  اإلسالمية  )  أحكامها، مبادئها، تطبيقاهتا  املصرفية (، عمان، األردن، دار املسرية  -3
 م،1021، 3للنشر والتوزيع، ط

، بريوت: 2رف اإلسالمية بني الواقع واملأمول، طالطاذر، قادري حممد، والبشري، جعيد، وعبد الكرمي، كاكي، املصا-2
 .  1022لبنان، منشورات مكتبة حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، سنة 

-gumhouriaالشريف، اهلامشي عبد اجمليد، مصرف اجلمهورية، مشروع الصريفة اإلسالمية ) وحدة املضاربة(، -5
bank . 

لتطوير، جامعة قناة السويس، مكتبة اجلالء اجلامعية للنشر، القاذرة، اخلضري، سعيد، اقتصادايت التنمية وا-2
  م.1002- 1003مصر،

 cte.univ –setif.dz\coursenligneالقري، حممد علي، موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي،-7

أبو محرية، مصطفي علي، مصرف اجلمهورية ) مشروع الصريفة اإلسالمية، وحدة املشاركة ابملشروع (، االصدار -9
 .gumhouria-bankم، 1020االول، 

إرشيد، حممود  عبد الكرمي  أمحد، الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية، عمان، االردن، دار النفائس -8
 م، 1007، 1للنشر، ط
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 1007، 2بشري، حممد عثمان، املعامالت املصرفية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي، عمان، االردن، دار النفائس، ط-20
 .م

داود، حسن يوسف، ويوسف كمال حممد، املصرف اإلسالمي لالستثمار الزراعي، منوذج مقرتح، القاذرة،  -22 
  .م1005، 2مصر، دار الفكر، ط

، 2ليات املصرفية اإلسالمية، عمان، األردن، دار املسرية للنشر والتوزيع، طمسحان، حسني حممد، أسس العم-21
 م. 1023

عريقات، حريب حممد، وعقل، سعيد مجعة، ادارة املصارف اإلسالمية )مدخل حديث(، عمان، االردن، دار وائل -23
 م. 1020، 2للنشر، ط

، 2عمان، االردن، دار أسامة للنشر والتوزيع، ططايل، مصطفي كمال السيد، البنو  اإلسالمية ومنهج التمويل، -22
 م.1021

مصرف اجلمهورية، العمل املصريف اإلسالمي صريفة املستقبل، طرابلس، ليبيا، من منشورات مصرف اجلمهورية، -25
 م. 1023

، ليبيا، يمنصور، أبوبكر عبد هللا، املنهجية التجديدية لعقود التمويل واخلدمات يف املصارف اإلسالمية، بنغاز  -22
 م.1020، 2دار الكتب الوطنية، ط

 www. Islamic bank.  l yمصرف اجلمهورية، -27

                               .  www.gumhouria-Bank.com.ly-18 
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