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 " مصرف الجمهورية بمدينة طرابلسدراسة تطبيقية على " 

 

 

Abstract: 

The form of participatory financing is one form of investment of funds in Islamic banks, 

which is one of the most important financing formulas and the most flexible and 

appropriate and comprehensive. 

 Where the problem of the study is that there are difficulties facing financing Islamic 

banks, especially when using funding in the form of declining participation. 

 The study also aimed at identifying the most important obstacles to applying the 

decreasing participation formula in the Republic Bank 

Where the results showed that the most important obstacles to the application of the 

declining participation formula in the Bank of the Republic is that the legislation and 

banking laws issued by the Central Bank is insufficient in the application of Islamic 

banking tools. 

 There should also be training and awareness of the human cadres by sending 

employees to intensive training courses both internal and external, and focus on the 

practical side in order to increase the efficiency of the employees. 

It is necessary to provide and establish an integrated electronic system specialized in 

Islamic banking products with a modern database for all customers of the Bank of the 

Republic. 
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  املقدمة -1
أن أسلوب التمويل ابملشاركة من أبرز أساليب التمويل يف املصارف اإلسالمية بدياًل عن أسلوب اإلقراض ابلفائدة ميكن 

املني من خالل إحداث توازن اجتماعي يتماشى مع القاعدة الفقهية قاعدة الغنم أن يلىب احتياجات الكثري من املتع
 .ابلغرم

تستمد فلسفة صيغة املشاركة يف إطارها الفكري االقتصادي من نظرية املشاركة يف الربح واخلسارة للمال الذي اختص به 
تيار أفضل السبل حبيث تستثمر األموال يف هللا بعضا من عباده واستخلفهم فيه ليحاسبوا على استخدامه، ولتنميته ابخ

املشروعات واألنشطة ذات اجلدوى، وابلشكل الذي يعظم إنتاجيتها ومبا يعود ابلنفع على أفراد اجملتمع وتعمري األرض 
وإسعاد أهلها ورفاهيتهم، وهى بذلك تساهم يف احلد من ظاهرة املال وحبسه عن التداول وتعطيله عن أداء وظيفته، ألن 

يؤدى إىل جتميد وتعطيل عجلة النمو االقتصادي يف الدولة وإحلاق الضرر ابلقوى اإلنتاجية واالستهالكية يف اجملتمع،  ذلك
وإن آليات العمل بصيغة املشاركة املتناقصة يبدأ أواًل بتحديد الرؤية املستقبلية للمصارف الليبية التقليدية حسب الشريعة 

ع سواء كان خدميًا أو صناعيًا أو جتاراي أو زراعيًا يتناسب مع صيغة املشاركة اإلسالمية وحسب نوعية نشاط املشرو 
املتناقصة، وتتميز املعامالت املالية املتوافقة مع الشريعة بتنوعها الفريد، فهي ال جتعل املال فقط حمور االستثمار، بل العمل 

 واجلهد واخلربة والعلم هي أيضاً أحد بنود االستثمار.
الصادر بتاريخ  2012( لسنة 46م، املعدل ابلقانون رقم ) 2005( لسنة 1انون مصرف ليبيا املركزي رقم )وبناء على ق

( هبذا القانون، بدأت املصارف 100اإلسالمية والواردة ىف املادة ) الصريفةبشأن التعامل بصيغ  16-5-2012
التقليدية بليبيا بفتح نوافذ إسالمية للتعامل مع زابئن املصرف لتقدمي خدمات مصرفية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، 

، وكذلك رغبة املصارف وجاءت هذه الفكرة تلبية لرغبة العمالء يف السوق اللييب للحصول على خدمات مصرفية إسالمية
التقليدية الليبية يف ممارسة الصريفة اإلسالمية واليت أثبتت جناحها يف العديد من الدول العربية واإلسالمية. تسعي هذه 

أهم عوائق تطبيق صيغة املشاركة املتناقصة مبصرف اجلمهورية أحدى املصارف التجارية الدراسة للوقوف على معرفة 
 .التقليدية بليبيا

من املالحظ أن بعض أدوات الصريفة اإلسالمية القت اهتمامًا كبريًا من الناحية النظرية والتطبيقية، بينما مل تلقى صيغاً و 
(. لذلك سنحاول 140، ص2013أخرى للتمويل اإلسالمي االهتمام الكايف خصوصًا من الناحية التطبيقية )مسحان، 

 طبيق املشاركة الثابتة واملتناقصة يف التمويالت املصرفية.يف هذه الورقة البحث يف إمكانية تطبيق صيغة ت

 مشكلة الدراسة -2
تسعي هذه الدراسة للوقوف على معرفة معوقات تطبيق املشاركة الثابتة واملتناقصة يف التمويالت املصرفية ابملصارف الليبية 
التقليدية , وتتبلور مشكلة الدراسة من خالل دراسة استطالعية مع بعض مسئويل قطاع الصريفة إبدارة االستعالم وخماطر 

فرانج بطرابلس, حيث مت طرح عدد من األسئلة واالستفسارات هبدف التعرف على التمويل مبصرف اجلمهورية مبنطقة ال
 العوائق واملشاكل اليت تواجه  تطبيق صيغة املشاركة املتناقصة مبصرف اجلمهورية.

املشاركة ومن خالل الدراسة االستطالعية اليت قام هبا الباحث جاءت هذه الدراسة حملاولة التعرف علي مستوي تطبيق 
 بتة واملتناقصة يف التمويالت املصرفية.الثا
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ما هي الصعوابت والعوائق اليت تواجه مصرف اجلمهورية يف تطبيق صيغة املشاركة الثابتة واملتناقصة يف التمويالت   
 املصرفية ؟

 أهداف الدراسة. -3
 .الليبيةالتعرف على مدى استخدام صيغة املشاركة الثابتة واملتناقصة يف املصارف التجارية  .أ 
 عرض احللول واملقرتحات اليت من شأهنا أن تؤدي إيل االستخدام األمثل هلذه الصيغة. .ب 
 .حماولة معرفة املشاكل واملعوقات اليت ميكن أن تواجه املصارف والعمالء املستخدمني هلذه اخلدمات .ج 
 غ التمويل.التعرف على الصعوابت اليت تواجه تطبيق صيغة املشاركة الثابتة واملتناقصة إحدى صي .د 

 فرضيات الدراسة. -4
 املشاركة الثابتة و املتناقصة.لتطبيق صيغة  عينة الدراسة التشريعات والقوانني مبصرف اجلمهوريةتوفر التالفرضية األويل :
 .املشاركة الثابتة و املتناقصةلتطبيق صيغة  القدرة املالية مبصرف اجلمهوريةتوفر ال تالفرضية الثانية: 

 .املشاركة الثابتة و املتناقصةلتطبيق صيغة البنية التحتية  مبصرف اجلمهوريةتوفر ال ت :الثالثةالفرضية 

 .أمهية الدراسة -5
تبني هذه الدراسة أسلوب من أساليب صيغ التمويل مبا يتماشى مع الشريعة اإلسالمية واالبتعاد عن الراب يف املعامالت 

م التنمية االقتصادية وحتقيق توزيع للثروة أبسلوب عادل لصاحل الفرد واملنشأة املصرفية وإقامة مشاريع من شأهنا أن تدع
 .واجملتمع

واليت تعترب بداية جيدة  ،وتكمن أمهية الدراسة يف التعرف على األسباب والعوامل اليت تعيق تفعيل صيغة املشاركة املتناقصة
للمصارف التقليدية وحتويلها إىل مصارف إسالمية، وممارسة الصريفة اإلسالمية وانتشارها داخل اجملتمع لتوفري عرض جيد 
من اخلدمات املصرفية اإلسالمية واليت قد تعاىن من نقص شديد يف حتديد الصيغ وتطبيقاهتا العلمية مبا يتناسب مع نوعية 

وتعد صيغة املشاركة أحد أساليب التمويل اليت تساهم يف تصحيح املسار االقتصادي للمجتمع  ،حدة كل نشاط على
 .بتخليصه من التعامالت الربوية وحتقيق العدالة يف توزيع العائد

 منهجية الدراسة : -6
 أسلوب الدراسة:  -6-1
 سيتبع الباحث املناهج التالية بصورة أساسية للوصول إىل أهداف الدراسة : 
 : والذي من خالله يتم استقراء املالحظات والنتائج من الواقع الفعلي. املنهج االستقرائي 
 : والذي يعتمد على حتليل البياانت واستخالص النتائج املنهج اإلحصائي. 
 ني املنهجني السابقني للوصول إىل اهلدف ولتحقيق النتائج واختبار صحة : والذي جيمع ب املنهج العلمي احلديث

  .فرضيات الدراسة

 حدود الدراسة: -6-2
 . احلدود املوضوعية: معوقات تطبيق صيغة املشاركة الثابتة واملتناقصة يف التمويالت املصرفية
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اإلسددددددددددالمي علددددددددددى شددددددددددكل نوافددددددددددذ الدددددددددديت  ددددددددددار  العمددددددددددل املصددددددددددريف  احلدددددددددددود املكانيددددددددددة: مصددددددددددرف اجلمهوريددددددددددة وفروعدددددددددده
 يف مدينة طرابلس.

 م.2017- 2015احلدود الزمنية: خالل سنوات

 جمتمع وعينة الدراسة : -6-3
تتبع هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي من خالل وصف الظاهرة حمل الدراسة واملتمثلة يف)إمكانية تطبيق صيغة تطبيق 

 املصرفية(. املشاركة الثابتة واملتناقصة يف التمويالت
يتكون جمتمع الدراسة من املديرين ورؤساء األقسام واملوظفني العاملني يف جمال الصريفة اإلسالمية واليت  ار  العمل 

( موظف خالل فرتة 174املصريف اإلسالمي على شكل نوافذ مبصرف اجلمهورية يف مدينة طرابلس، والبالغ عددهم )
 .الدراسة

ية قصديه  ثلت يف عينة من املديرين ورؤساء األقسام واملوظفني العاملني يف جمال الصريفة مت االعتماد على عينة عشوائ
اإلسالمية وبعض اإلدارات املسئولة عن تسيري أعمال هذه النوافذ مبصرف اجلمهورية وفروعه داخل مدينة طرابلس، ومت 

 موظف. 120ومت حتديدها ، النوع الن جمتمع الدراسة متجانس اختيار هذا

 مصادر مجع البياانت. -6-4
: وتركزت يف مفردات عينة الدراسة الىت مت اختيارها من جمتمع الدراسة، حيث مت توزيع االستمارات املصادر األولية -أ

املعدة خصيصًا هلذا الغرض على مفردات عينة الدراسة لغرض مجع البياانت األولية الالزمة وحتليلها واستخالص النتائج 
 التوصيات الىت تساعد يف تفعيل صيغة املشاركة الثابتة واملتناقصة ابملصارف الليبية التقليدية.وتقدمي 

: الكتب، والتقارير، واجملالت، والدورايت العلمية، واملؤ رات العلمية، ورسائل املاجستري، والدكتوراه، املصادر الثانوية -ب
 وشبكة املعلومات الدولية.

 الدراسات السابقة -7
 ( بعنوان "عوائق تطبيق صيغة التمويل ابملشاركة" 2015، دراسة )عون-1

تناولت الدراسة التعرف ابملصارف اإلسالمية عامًة وصيغ التمويل ابملشاركة خاصٍة بدءاً من التعريف هبذه الصيغ وأنواعها 
جتارب بعض الدول يف هذا الشأن وأشكاهلا وصورها واملذكورة يف كتب الفقه، واملأمول تطبيقها يف املصارف اإلسالمية و 

 وانتهاء مبا هو موجود فعالً فطبق منها يف الواقع املصريف احلايل مبصرف اجلمهورية منوذجاً.
الصعوابت الىت تواجه املصارف يف تقدمي صيغة املشاركة واليت ميكن صياغتها يف   ثلت مشكلة الدراسة يف العوائق أو
 العوائق اليت تواجه مصرف اجلمهورية يف تطبيق وتطوير التمويل بصيغة املشاركة؟.التساؤل اآليت: ما هي الصعوابت أو 

يف التعريف بصيغة التمويل ابملشاركة وأنواعها املختلفة وتقوميها، ومعرفة أمهية العوائق   ثلت أهم أهداف الدراسة
 والصعوابت اليت تواجه تطوير صيغة املشاركة مصرف اجلمهورية وتقدمها. 

 الدراسة على اجلانب العملي من خالل توزيع استبانة على عينة عشوائية من مصرف اجلمهورية  بطرابلس.اعتمدت 
كانت أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن البدائل الشرعية املقرتحة كوسائل بديلة للتمويل بداُل من اإلقراض بفائدة 

 الربوي، واملشاركة يف رأ  املال األصلي، والتمويل ابملشاركة يف الربح يف البدائل اآلتية: التمويل ابلقرض احلسن غري تتمثل
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واخلسارة، واملرابح وغريها من مصادر التمويل املختلفة. وأن نظام املشاركة هو األسلوب األمثل والبديل للتمويل عرب املوازنة 
 يف االقتصاد اإلسالمي.

تبين العمل على تطبيق اآلليات اليت ذكرت يف هده الدراسة من أوصت الدراسة بدعوة إدارات املصارف وتوجيهها إىل 
املشاركة واالهتمام ابلعنصر البشري واملتمثل يف العاملني ابلفروع واملصارف اإلسالمية من حيث  fأجل زايدة التمويل

 وليست وظيفة. الدورات التدريبية واالهتمام ابلقيمة واألخالق اإلسالمية والفهم السليم والسلوك واملعرفة رسالة

تقييم جودة أداء وسائل االستثمار )املراحبة، املضاربة، املشاركة، اإلجارة املنتهية  ( بعنوان"2010دراسة )زيتون،-2
 ".ابلتمليك

يف عدد من  تناولت الدراسة تقييم جودة أداء وسائل االستثمار )املراحبة، واملضاربة، واملشاركة، واإلجارة املنتهية ابلتمليك
 عام، مل بشكل األردنية اإلسالمية املصارف تقدمها اليت االستثمار وسائل منطية حيث إن رف اإلسالمية األردنية(املصا
 وسائل يف خدماهتا تطوير إىل يدفعها أن جيب الذي األمر والدارسني، الباحثني أو عمالئها من العديد انتقادات من تسلم

  االنتقادات. تلك ملعاجلة استثمارها وحتسينها
 عند تتمتع ابملصداقية األردنية اإلسالمية املصارف االستثمار يف وسائل هل  ثلت مشكلة الدراسة يف طرح التساؤالت:

 حمور مها السؤالني هذين إن املؤسسات املالية؟ كباقي العمالء حلاجة الوسائل هذه تستجيب وهل ؟ واملتعاملني الباحثني
 هذه األايم.  اإلسالمية ابملصارف املهتمني دراسة حوله تدور ما

األردنية،  اإلسالمية املصارف يف االستثمار املستخدمة وسائل جودة بني العالقة مستوى هدفت هذه الدراسة إىل معرفة
 للمصارف االستثماري األداء كفاءة زايدة مدى تنفيذها وبيان عند الشرعية الضوابط مبعايري االلتزام مدى ومعرفة

 فيها.  االستثمارية لتقييم الوسائل بضوابط االلتزام دعن األردنية اإلسالمية
ومت  الدراسة، هذه هدف خلدمة خصيصاً  تصميمهما مت يف اجلانب العملي على صحيفيت استبان  الباحث اعتمد وقد

 اإلسالمي(، أما األردنية )اإلسالمي األردين، والعريب اإلسالمية املصارف يف وعاملني مسئولني األويل على االستبانة توزيع
 األردنية.  املصارف اإلسالمية مع املتعاملني على توزيعها مت فقد الثانية، االستبانة

 التزامها على اإلسالمية، املصارف يف االستثمار وسائل أداء جلودة أثر كانت أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وجود
 تقييم وسائل بضوابط التزامها مستوى زايدة االستثماري، على األداء جودة لزايدة أثر الشرعية. ووجود مبعايري الضوابط

 األردنية.  اإلسالمية املصارف يف االستثمار
 االستثمار، وحتسني وسائل لتقومي ضوابط وضرورة إجياد الشرعية، الضوابط مبعايري االلتزام زايدة ضرورة أوصت الدراسة إىل

 لوسائل تقومي هنالك كان كلما وأنه ورغباهتم، حاجاهتم لتليب األردنية للعمالء اإلسالمية املصارف تقدمها اليت اخلدمات
حث  وضرورة جديدة، استثمارية وسائل احلالية، وابتكار االستثمارية الوسائل تطبيق إىل جودة ذلك أدى االستثمار،
 التمويلية. اسةالسي يف املتبعة اإلسالمي االستثمار أساليب تنويع على األردنية اإلسالمية املصارف

 ( بعنوان "املشاركة ودورها يف رفع عوائد االستثمار يف املصارف اإلسالمية"2009،دراسة )الفاضلي-3
تناولت هذه الدراسة التعرف على املشاركة وأنواعها ودورها يف رفع عوائد االستثمار يف املصارف اإلسالمية حيث كانت 

 البحرين اإلسالمي وبيت التمويل الكوييت. دراسة تطبيقية على مصرف ديب اإلسالمي ومصرف
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 ثلت مشكلة الدراسة يف طرح  التساؤل "هل استحوذت صيغة التمويل ابملشاركة على النصيب األكرب من مجلة 
 االستثمارات والعائد الذي حتققه صيغة املشاركة يف مصارف اإلسالمية.

ة يف املصارف اإلسالمية وتقييمها يف مصرف ديب اإلسالمي دراسة صيغة املشاركة املتبعهي  وكانت أهم أهداف  الدراسة
 ومصرف البحرين اإلسالمي وبيت التمويل الكوييت.

واعتمدت الدراسة على األسلوب الكيفي يف اجلانب النظري واألسلوب الكمي يف اجلانب العملي من خالل عرض وتقييم 
سة وهي مصرف ديب اإلسالمي ومصرف البحرين اإلسالمي وبيت البياانت الواردة يف القوائم املالية اخلاصة مبصارف الدرا

 التمويل الكوييت.
توصلت الدراسة إىل أن هناك صعوابت تواجه أسلوب املشاركة أمهها أن رجال األعمال ينفرون من أسلوب املشاركة 

زت على قطاع التجارة ويفضلون عليه األسلوب التمويل الغريب، كما أن املصارف، حمل الدراسة نشاط االستثمارات، رك
 حبيث اقرتبت بذلك من النماذج التقليدية اليت تسعي لتحقيق عوائد الربح السريع.  خاصة وإمهال قطاع الزراعة والصناعة،

أوصت الدراسة بضرورة  أن تعود أمتنا إىل كتاب هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم وإعادة النظر يف القوانني التجارية 
 والعمل على استقطاب اخلربات اليت جتمع بني املعرفة الشرعية واخلربة املصرفية اإلسالمية.املدنية، 

جتربة مصرف الشمال اإلسالمي يف التمويل بصيغة املشاركة املتناقصة خالل الفرتة  بعنوان" (2007،دراسة )مبارك-4
 م ".2006. 2002

تعترب صيغة املشاركة كوهنا من أهم الصيغ اليت ينبين عليها  صيغة املشاركة املتناقصة، تناولت الدراسة ابلبحث موضوع
عمليات املصارف السودانية اإلسالمية ابعتبارها من الصيغ اليت تساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية، خصوصًا يف 

 العملي. والتطبيق واملشروعية النظرية حيث منتطبيقاهتا املتمثلة يف صيغة املشاركة املتناقصة 
مشكلة الدراسة يف التساؤل التايل: ما حقيقة املشاركة املتناقصة وما جتربة مصرف الشمال اإلسالمي يف التمويل  و ثلت

 بصيغة  املشاركة املتناقصة؟.
وحكمها، وإلقاء الضوء  وضوابطها املشاركة وشروطها هدفت هذه الدراسة إىل بيان حقيقة املشاركة املتناقصة وخصائص

 ة املتناقصة لدى الشمال اإلسالمي السوداين.على تطبيقات املشارك
واعتمد الباحث يف اجلانب النظري على املنهج االستقرائي من خالل االطالع على الدراسات واألدبيات اليت تتعلق 

دراسة جتربة مصرف الشمال اإلسالمي يف السودان يف جمال التمويل بصيغة ابملشاركة املتناقصة، أما اجلانب التطبيقي فتم 
املشاركة املتناقصة هبدف تقييم هذه التجربة ملعرفة إىل أي مدى حققت جتربة مصرف الشمال اإلسالمي يف جمال التمويل 

 . بصيغة املشاركة املتناقصة النجاح
أهم النتائج اليت توصل إليها البحث: أن اإلقبال على صيغة املشاركة من قبل املصارف اإلسالمية يتسم ابلضعف، يرجع 

أما خبصوص جتربة مصرف  أن هذه الصيغة تتطلب عقودًا إدارية وقانونية جتعل املصارف تتجنب الدخول فيها. ذلك إىل
الشمال اإلسالمي فقد اتضح من النتائج اليت توصل إليها البحث ضرورة استخدام هذه الصيغة يف جمال التمويل الصغري 

هنا  لك العميل طالب  ويل األصول ال إنتاجية وابلتايل ميكن أن لسببني: أوهلما أهنا ال توجد هبا تكلفة  ويل، اثنيها أ
 تساعد يف اخلروج من دائرة الفقر.
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 ".املشاركة املتناقصة وتطبيقاهتا املعاصرة بعنوان" (2006.دراسة )الكواملة،5
 من  اإلسالمي ووسيلةعقد املشاركة املتناقصة، أحدي القضااي املستجدة يف الفقه املصريف تناولت الدراسة ابلبحث موضوع

 العملي. والتطبيق واملشروعية النظرية حيث من اإلسالمية لدى املصارف التمويل وسائل
و ثلت مشكلة الدراسة يف التساؤالت التالية: ما حقيقة املشاركة املتناقصة وما تطبيقات املشاركة املتناقصة لدى املصرف 

 اإلسالمي األردين للتمويل واالستثمار؟.
وضوابطها وحكمها، وإلقاء الضوء على  هذه الدراسة إىل بيان حقيقة املشاركة املتناقصة وخصائصها وشروطهاهدفت 

 تطبيقات املشاركة املتناقصة لدى املصرف اإلسالمي األردين للتمويل واالستثمار.
واألدبيات اليت تتعلق  اعتمد الباحث يف اجلانب النظري على املنهج االستقرائي من خالل االطالع على الدراسات    

ابملشاركة املتناقصة، أما اجلانب التطبيقي فتمت دراسة آلية تطبيق املشاركة املتناقصة لدى املصرف اإلسالمي األردين 
 للتمويل واالستثمار.

ركة كانت أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن من أهم املخاطر اليت تواجه املصارف اإلسالمية عند تطبيق املشا
 املتناقصة: اخلضوع للمصارف املركزية والوطنية، والعاملية، ومنافسة املصارف التقليدية. 

أوصت الدراسة بضرورة التوسع يف تطبيق املشاركة بشكل عام، واملشاركة املتناقصة بشكل خاص، وأتسيس هيئة اجتماعية 
 بطلب التمويل ابملشاركة املتناقصة.وشرعية خمتصة من شأهنا التأكد من صدق وأمانة الشركاء واملتقدمني 

 ما مييز هذه الدراسة عن سابقاهتا 2-3

 أوجه االختالف مع الدراسات السابقة -أ

حتاول الدراسة احلالية الوقوف والتعرف على واقع تطبيق صيغة املشاركة املتناقصة وأثرها على النوافذ  اإلسالمية بصفة -1
 خاصة يف مصرف اجلمهورية.

 البيئة يف ليبيا حتديداً.اختالف -2
 وأساليبها. صيغة املشاركة وأنواعها وخاصة املشاركة املتناقصةحتاول الدراسة احلالية الوقوف والتعرف على تقييم أداء  -3

 أوجه التشابه مع الدراسات السابقة:-ب
 تتشابه مع الدراسات السابقة يف اإلطار النظري من حيث: 

 حول تناوهلا  آليات التمويل اإلسالمي. تتفق مع الدراسات السابقة  -1
 مفهوم  صيغة املشاركة وأنواعها وخاصة املشاركة املتناقصة.-2
 .التعرف على مفهوم املصرف اإلسالمي-3
 استخدام االستبانة كأداة يف اجلانب العملي. -4

 اجلانب النظري-8
 صيغة التمويل ابملشاركة.
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Āfāqiqtiṣādiyyaẗ Journal - Volume 4. Issue 7. Jan 2018.                                (9)                                 

                                                                                                 
 

 

 

AFIQ 
 

 
 
 

التمويل ابملشاركة هو أهم ما مييز املصارف اإلسالمية عن غريها من املصارف ليس فقط كأداة من أدوات التوظيف وإمنا  
كأحد أهم الصيغ لتحقيق أهداف املصارف اإلسالمية، ولقد ذهب الفكر االقتصادي يف بداية دعوته إلنشاء املصارف 

 سع يف صيغ املشاركات املتوافقة مع الضوابط الشرعية.اإلسالمية إىل ضرورة جتنب أدوات املداينات والتو 
ترجع أمهية هذه الصيغة إىل أهنا  ثل طبيعة االقتصاد اإلسالمي الذي يسمى )اقتصاد املشاركة( يف مقابلة االقتصاد 

ها جممع الوضعي والذي يسمى)اقتصاد الفائدة(، ويتماشى االهتمام ابملشاركات أبنواعها مع التوصية اليت سبق أن أصدر 
الفقه اإلسالمي الدويل ابلتقليل ما أمكن من استخدام املراحبات والتوسع يف خمتلف الصيغ االستثمارية األخرى 

 (31، ص2005للمشاركات واملضارابت. )أبوغدة،

 تعريف املشاركة: -1
 أواًل:. تعريف املشاركة لغًة:

(، ونرى أن 191، ص:2005العقد جمازاً)أبوغدة، للمشاركة يف اللغة معان عدة منها اخللط وتطلق )الشركة( على 
أكثرها تعبريًا هو "أن يكون الشيء بني اثنني فأكثر ال ينفرد به أحدمها ويقال شاركت فالاًن يف الشيء إذا صرت شريكه 

 (.9، ص:2010وأشركت فالانً إذا جعلته شريكاً لك" )شحادة، 

 تعريف املشاركة اصطالحاً: اثنيا:
ه اإلسالمي أنواع عدة، ولكل نوع منها تعريف خاص به، وقد عرف الفقهاء املشاركة بشكل عام، للمشاركة يف الفق

تعريفات عديدة فكان للحنفية واملالكية والشافعية تعريفات اختلفت نصًا وإن اتفقت مضموانً، بني هذه التعريفات 
اع يف استحقاق وتصريف" فالنوع األول هو الفقهية تعريف احلنابلة، وجاء تعريف احلنابلة أبن املشاركة هي "االجتم

 االستحقاق، وقسم إىل أنواع احنصرت يف املنفعة والرقاب كاهلبة واإلرث والوصية.
أما النوع الثاين وهو "اجتماع يف تصرف" فقصد هبا شركات العقود أبنواعها اخلمسة العنان واملضاربة والوجوه واألبدان 

 (.197،ص:2005واملفاوضة.)أبوغدة،

 خصائص املشاركة -2
 املشاركة كبديل لنظام الفوائد –أوالً 

املشاركة تعترب وسيلة مهمة من وسائل التمويل لدى املصارف اإلسالمية حتل حمل العمل بنظام الفائدة لدى املصارف 
يقوم على  التقليدية، وتستخدمها املصارف اإلسالمية ملواجهة متطلبات العمليات التجارية واملالية املعاصرة، وبنظام

 املشاركة بدالً من نظام الفوائد.
هي وسيلة للقضاء على اخللل املوجود حالياً يف العالقة بني مردود رأ  املال  املشاركة يف رأي منظري املصارف اإلسالمية:

التقليدية، فهذه ومكافأة اجملهود واملبادرة، ويربر اختيار هذا العقد أبنه يبلور اخلالف بني املصارف اإلسالمية واملصارف 
األخرية  ول املشروعات ابلقروض ابلفائدة، دون أن يكون هلا ارتباط بنتائجها، ودون أن يتحمل املصرف أو أصحاب 
الودائع أبية مسؤولية، إذا مل حتقق املشروعات أية مردود، فاملقرتضون ملزمون مع ذلك بسداد القروض مع الفوائد املستحقة 

 عليها.
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يالت املصارف اإلسالمية بواسطتها  ويالت فعلية، ومباشرة يف احلياة االقتصادية ألهنا تساهم يف وهذا ما جيعل  و 
املشروعات و ار  العمليات التجارية واملالية، بينما يبقى املصرف يف النظام التقليدي مبعزل عن املخاطر اليت يتعرض هلا 

ربح املدين أم خسر، واستحقاقه ألمواله هذه بصرف النظر عن املدين، وحيصل يف األخري على أصل دينه وفوائده سواًء 
 (.363-361، ص2000الربح أو اخلسارة يعترب يف اإلسالم استغالالً مرفوضاً )الشرقاوي،

 الدقة يف دراسة التمويل: –اثنياً 
مردوداهتا تقديرًا جيداً،  تدفع املشاركة ابملتعاملني سواًء املصرف أو املستثمر إىل دراسة املشروعات دراسة دقيقة لتقدير

مستخدمني يف ذلك ما ميلكونه عليه من خربات فنية وتقنية، وهذه الدراسة وإن كانت موجودة يف املصارف التقليدية، 
 فإهنا ليست بنفس األمهية ما دامت ال تشارك املمولني وابلتايل ال هتمها نتائج مشروعاهتا.

 ات ذات األولوية:مجع االدخار وتوجيهه حنو املشروع –اثلثاً 
يهدف دعم االستثمارات النافعة وزايدة األموال املتاحة عند املصارف، وابلتايل تتحقق التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
عن طريق إعادة توزيع الثروات بواسطة تعميم االستفادة من مداخيل التمويالت إىل أكرب عدد ممكن من األفراد، مما 

 ها للمصارف، لكي يستفيد منها أكرب عدد من املستثمرين.يدفعهم إىل إعادة تقدمي
 عالقة الشراكة: –رابعاً 

تتحدد عالقات املصارف مع املتعاملني يف املشاركة على أهنا عالقات شركاء فيما بينهم، فأصحاب الودائع ال حيصلون 
، وإمنا تتحمل املصارف خماطر العمليات منها على دخل حمدد مقدماً، ومستخدمي املال ال يقدمون هلا دخالً حمدداً مسبقاً 

ابملشاركة معهم مجيعاً، فتبتعد بذلك عن االستغالل الناتج عن اإلقراض ابلفوائد وتقرتب أكثر من العدالة سواًء يف التمويل 
 أو التوزيع.

 توازن عالقة املصرف بني املسامهني من جهة والعمالء من جهة أخرى:  –خامساً 
ف تقيم نوعًا من التوازن بني ما أيخذه املسامهون وما يناله املودعون، وذلك ألهنا جتعل انتج فالشراكة جتعل املصار 

العمليات رحبًا أو خسارة على عاتق كل من أصحاب األموال والعاملني هبا، وبعكس املصارف التقليدية اليت هتتم 
مداخيل تتزايد سنة عن سنة مستغلة يف ذلك  ابملسامهني وتعطيهم األولوية فيما حتققه من نتائج، بل تعمل على منحهم

أموال الودائع، مبختلف أنواعها واليت ال حيصل أصحاهبا إاّل على نسبة ضئيلة من تلك املداخيل، متمثلة يف الفوائد اليت 
  نحها هلم.

 (.111، ص:2010)قنطقجي،شروط وضوابط املشاركة  -3

 شروط تتعلق برأس املال والعمل: أ.
 والعمل شركة بني الطرفني.إن املال  – 1
أن يكون رأ  مال املشاركة معلوم املقدار، وأن يكون نقدًا أو عينًا حسب االتفاق، وموصوفًا وصفًا انفيًا للجهالة  – 2

 وال يفضي للغرر.
 ب. شروط تتعلق بصحة املشاركة وأهلية املشاركني:

 أن يكون حمل العقد صحيحاً ومشروعاً. – 1
 إبجياب وقبول صحيحني.أن يتم العقد  – 2
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أن يتمتع الشركاء ابألهلية الكاملة من حيث )أهلية البلوغ والعقل واألهلية للتوكيل والتوكل، أي أن يكون أصياًل عن  – 3
 نفسه ووكيالً عن غريه من الشركاء(.

 شروط تتعلق ابلربح: -ج
املال، ويقصد ابلربح هنا الربح الفعلي املتحقق أن يصيب كل من الطرفني جزءاً شائعاً من الربح وليس نسبة إىل رأ   – 1

 بعد هناية عملية املشاركة أو على فرتات خالل حياة الشركة.
 أن يتم االتفاق مقدماً على نسبة تقسيم الربح منعاً للجهالة والغرر. – 2
أبعماهلا، أو حيسب له مكافأة يتم احتساب نسبة من صايف الربح مقابل اإلدارة واإلشراف ملن يدير الشركة ويقوم  – 3

 مقابل جهده.
املصروفات املرتبطة ابلبيع والتسويق والتوزيع وعموم أعمال الشركة ختصم من الربح قبل توزيعه أو من رأ  املال يف  – 4

 حالة اخلسارة.
 أن تكون اخلسارة بقدر حصة كل شريك يف رأ  مال الشركة. – 5
ما خيتص أبعمال وأموال الشركة، فال يضمن ما أتلف إاّل حيث قّصر أو جتاوز تكون يد كل شريك يد أمانة يف كل  – 6

 حدود األمانة.
 شروط تتعلق ابلتصفية وفسخ الشراكة: -د
حتدد هذه الشروط طريقة التصفية يف حالة فسخ عقد املشاركة وكيفية توزيع املوجودات وغريها من الشروط الالزمة واليت  

 فسخ العقد.ال تفضي إىل نزاع يف حالة 
 أنواع املشاركات: -4

تعددت املذاهب الفقهية يف التقسيمات العامة للشركات ما بني شركات ملك وشركات عق، كما تعددت الشركات يف 
صورهتا احلديثة وسيتم الرتكيز على أنواع املشاركات من الناحية العملية ابملصارف اإلسالمية اليت ترتكز يف شركات العقود 

 وضوع البحث.الرتباطها مب
 أوال :املشاركة الدائمة:

وهي تعين قيام املصرف ابملشاركة مع شخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر يف مشروع جتاري أو عقاري أو صناعي أو زراعي 
أو خدمي أو غري ذلك من جماالت االستثمار املختلفة، وذلك عن طريق التمويل املشرتك يف املشروع )أي املشاركة ابملال( 

ق كل واحد من الشركاء نصيبه من عائد ذلك املشروع، وتكون احملاسبة لألرابح واخلسائر بعد هناية الفرتة املالية اليت فيستح
 يتفق عليها الطرفان.

وهذا النوع من الشركة تنطبق عليه شركة العنان اليت ذكرها الفقهاء، واليت تعين: "اشرتاك اثنان أو أكثر حبصة معينة يف رأ  
، 2005به كالمها والربح بينهما على حسب أمواهلما أو على نسبة يتفقان عليها عند العقد" )ابوغدة،مال يتاجر 

 (.197ص:
أو هي )اشرتاك اثنان مباليهما ليعمال فيه ببدهنما ورحبه هلما فينفذ تصرف كل واحد منهما حبكم املالك يف نصيبه والوكالة 

 ة شركة العنان.يف نصيب شريكه(، وقد أمجع الفقهاء على مشروعي
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واملشاركة الدائمة هي أسلوب متبع لدى بعض املصارف اإلسالمية ولكنها ال  ثل اجلانب األكرب من حمفظة التمويل 
ابملصرف واألسلوب املتبع لدى هذه املصارف هو القيام بتمويل جهة ما جبزء من رأ  مال الشركة، ميكن أن يكون العمل 

 ملصرف يف جملس إدارة الشركة مبقعد أو أكثر، ولكل منهما نسب حمددة من الربح.مشرتكاً بينهما من خالل تواجد ا
كما جيوز شرعًا قيام أحد الشركاء فقط ابلعمل، فقد ذهب احلنفية واحلنابلة إىل القول جبواز قيام أحد الشركاء ابلعمل،    

 (.100-98، ص2006د،على أن يكون له نسبة من الربح إضافة إىل نسبة ربح رأ  ماله يف الشركة )أمح

 اثنيا: املشاركة املتناقضة أو املنتهية ابلتمليك
هي ذلك النوع من أنواع املشاركات اليت يساهم فيها املصرف يف رأ  مال شركة تعمل أبي قطاع من قطاعات األعمال  

ابلعقد، مع وعد مع شريك أو أكثر، ويستحق كل طرف من أطراف هذه الشركة نصيبه يف الربح وفقًا ملا يتفق عليه 
املصرف اإلسالمي ابلتنازل عن جزء من حصته يف رأ  املال أو كل حصته من خالل بيع أسهمه أو نصيبه فريأ  املال 
إىل هؤالء الشركاء على أن يلتزم الشركاء بدورهم أيضاً بشراء تلك احلصة واحللول حمل املصرف يف امللكية، مع سداد املقابل 

 متعددة حسبما اتفق عليه من شروط. دفعة واحدة أو على دفعات
 معتربة العقد يف عليها متفق األرابح من حصة للمصرف املتمول الشريك فيها يقدم أن كما تعرف املشاركة املتناقصة على

 العميل ميتلك مث ومن التمويل، يف املصرف إسهام لتسديد عليها متفق أقساط إىل إضافة املال رأ  يف طرف كل حبصة
 حتدد أو أرابح، على وحصل  ويله اسرتد قد املصرف ويكون أقساط من املصرف حلصة سداده بعد كله املشروع املتمول
 اسرتد كلما تتناقص املمول املصرف مشاركة أن حيث الشركة. يف املصرف أسهم تدرجييا املتمول فيشرتي أبسهم الشراكة

 األمر هناية يف املشروع سيتملك ألنه الشريك أو التمويل طالب نظر وجهة من االسم إطالق يكون وهنا  ويله، من جزءاً 
 االحتفاظ يف املصرف من رغبة املتناقصة املشاركة صيغة إىل اللجوء يتم وقد املصدر، إىل التمويل رد من يتمكن أن بعد

 األقساط. سداد من االنتهاء إ ام إىل املشروع من حصته مبلكية
معظمها بتطبيق هذا النوع من املشاركات يف  ويل األبنية على األرض اململوكة للعميل، كما تقوم املصارف اإلسالمية يف 

يستخدم يف  ويل بعض األصول الثابتة األخرى، كما وأن املمارسات استخدمت هذا النوع أو هذا املسمى من صيغ 
شاركة مع العميل مث بيع حصة املصرف يف التمويل اإلسالمية يف عمليات شراء البضائع )خاصة يف حاالت االسترياد( ابمل

البضائع ابملراحبة بعد ذلك مع سداد قيمتها للمصرف على قسط أو أقساط متعددة وهو األمر الغالب يف املمارسات 
 (.31، ص:2005املصرفية)أبوغدة، 

 املتناقصة املشاركة صيغة شروط -5
 (225، ص:1993)مشهور،للمشاركة املتناقصة شروط البد من توفرها وامهها: 

 تتمتع اليت النقود من يكون وأن فيه، التصرف ميكن وموجودا وقدرا جنسا معلوما يكون أن املال رأ  يف يشرتط -1
 حصة يف الشركاء تساوي يشرتط وال املشاركة، بدء عند ابلنقود قيمته تقوم أن فيجب العروض من كان وإن العام، ابلقبول

 املال. رأ 
 العمل. عن الشركاء من أي منع اشرتاط جيوز وال الشركاء، بقية من بتفويض ابلعمل الشركاء أحد ينفرد أن جيوز -2
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 املدير الشريك خمالفة أو تقصري من إال ابإلدارة يقوم ال الذي الشريك محاية على املشاركة صيغة يف الضمان يقتصر -3
 هذا عن املال برأ  حلق الذي الضرر عن املدير غري الشريك تعويض إىل الضمان هذا ويهدف املشاركة، صيغة لشروط
 املخالفات. هذه أو التقصري

 يتحدد حبيث الربح حصة يف والتفاضل التفاوت وجيوز الشركاء، بني شائعة بنسبة معلوما الربح يكون أن يشرتط -4
 ذلك. غري اشرتاط يصح وال شريك، كل حصة قدر على اخلسارة وتقسم ابالتفاق،

 الشركاء. ابقي بعلم شاء مىت الشركة من خيرج أن شريك ألي جيوز -5
 للمشاركة. الفعلية اإلرادة وجود من بد فال بقرض،  ويل عملية جمرد تكون أال يشرتط -6
 أو والتصرف، اإلدارة يف الكامل حبقه يتمتع وان اتماً، ملًكا املشاركة صيغة يف حصته املصرف ميتلك أن يشرتط -7

 الشريك. توكيل حالة يف والرقابة ابملتابعة
 لدفع وذلك األرابح من معلوم قدر إىل ابإلضافة املال رأ  يف حصته كامل املصرف إىل الشريك رد اشرتاط جيوز ال -8

 الراب. شبهة
 ابعتباره البيع يتم أن بد وال قيمتها، بتسديد قام إذا الشركة يف حصته يبيع ابن للشريك وعدا املصرف يقدم أن جيوز -9

 الشركة. بعقد له صلة ال مستقالً  عمالً 

 :املتناقصة املشاركة بصيغة التمويل صور -6
 ملكية يف املصرف حمل حيل أن الشريك حق من يكون اليت العادية املشاركة صيغ من نوع هي املتناقصة املشاركة صيغة

 خالله من يتم منظم ترتيب وفق وذلك عملية، كل وطبيعة الطرفني التفاق تبعاً  دفعات على أو واحدة بدفعة إما املشروع
 عدة املتناقصة املشاركة صيغة وأتخذ الشركة، يف املصرف حصة السرتداد كقسط للشريك املستحق الربح من جزء جتنيب
 (235-230، ص1993يف الواقع العملي، وفيما أييت أبرز هذه الصور )مشهور، صور

 هناك صور متعددة للمشاركة املتناقصة: 
املشاركة يف عني مع الوعد ابلبيع. وذلك أبن تتفق املؤسسة املالية مع العميل على حتديد حصة كل منهما  الصورة األوىل:

حبيث  يف رأ  املال املشاركة وشروطها. ويكون بيع حصص املؤسسة املالية إىل العميل بعد إ ام املشاركة بعقد مستقبل،
ة أو لغريها، وكذلك ابلنسبة للمؤسسة املالية أبن تكون هلا حرية بيع حصصها يكون له احلق يف بيعها للمؤسسة املالي

 (235-230، ص:1993( )مشهور،2010للعميل الشريك أو لغريها. )مؤ ر املصرف اإلسالمي األول ديب،
يعجز عن تشغيلها،   املشاركة املتناقصة بتمويل مشروع قائم. وذلك أبن يقدم العميل للمؤسسة املالية أعياانالصورة الثانية: 

فتدخل املؤسسة شريكة معه بقيمة املعدات، فتأخذ حصتها من الربح،  كمن ميلك مصنعا ال يستطيع شراء معداته،
وحصة لتسديد مسامهتها يف رأ  املال. ويتفقان على أن تبيع املؤسسة حصتها دفعة واحدة أو على دفعات، فتتناقص 

 (235-230، ص:1993له امللك بسداد كامل احلصة. )مشهور،ملكيتها لصاحل العميل الشريك، حىت يتم 
املشاركة املتناقصة ابقتناء األسهم. وذلك أبن حيدد نصيب كل من املؤسسة املالية وشريكها يف الشركة، يف  الصورة الثالثة:

اإليراد  صورة أسهم  ثل جمموع قيمة الشيء موضوع املشاركة. عقار مثال، حيصل كل من الشريكني على نصيبه من
املتحقق من العقار، وللشريك إذا شاء أن يقتين من هذه األسهم اململوكة للمؤسسة عددا معينا كل سنة، حبيث تكون 
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إىل أن يتم  ليك شريك املؤسسة األسهم بكاملها، فتصبح له امللكية املنفردة  األسهم املوجودة يف حيازة املؤسسة متناقصة،
 (235-230، ص:1993للعقار دون شريك آخر. )مشهور،

وذلك أبن يتم التعاقد بني املؤسسة املالية والشريك على  املشاركة املتناقصة املنتهية ابلتمليك مع اإلجارة. الصورة الرابعة:
إقامة مشروع، مع وعد من الشريك ابستئجار العني ملدة حمددة، وأبجرة املثل، فيكون شريكا مستأجرا، وتوزيع األرابح 

 (235-230، ص:1993املشاركة املتناقصة حسب اتفاقهما. )مشهور، حينئذ وفق طريقة
املشاركة املتناقصة بطريقة املضاربة. وذلك أبن تدفع املؤسسة املالية كامل رأ  املال ملشروع معني، ويقدم  الصورة اخلامسة:

اقصة )ملوسوعة العلمية والعملية الشريك العمل والربح بينهما، مع وعد من املؤسسة بتمليك املشروع بطريقة املشاركة املتن
 (325للمصارف اإلسالمية، ص 

 توزيع الربح واخلسارة بصيغة املشاركة املتناقصة: -7
، 2005غدة  )أبو لتوزيع الربح واخلسارة يف املشاركات أسس وقواعد أساسية يتعني التزام طريف املشاركة هبا من أمهها:    
 (200ص:

على كيفية توزيع األرابح بني أطراف الشركة، على أن يكون التحديد بنسب شائعة أن يتضمن العقد النص الواضح  .أ 
 يف األرابح وليس مببلغ مقطوع أو بنسبة من رأ  املال.

ال جيوز أتجيل حتديد نسب وتوزيع األرابح ألطراف الشركة إىل ما بعد حتقق الربح، بل يلزم حتديدها عند إبرام  .ب 
 الشركة.

نسبة احلصة يف رأ  املال وهذا ما ذهب إليه املالكية والشافعية وذهب احلنفية واحلنابلة أن تكون نسبة الربح مع  .ج 
)وبعض املالكية( إىل أنه جيوز ألطراف الشركة االتفاق على نسب خمتلفة عن حصص الشركاء يف رأ  املال على أال 

 عمل فله اشرتاط الزايدة ولو مل يعمل.تكون النسبة الزائدة عن احلصة ملن اشرتط عدم العمل أما من مل يشرتط عدم ال
جيب أن تتفق نسبة حتمل اخلسارة مع نسبة املسامهة يف رأ  املال، وال جيوز االتفاق على حتمل أحد األطراف كاملة  .د 

 أو حتميلها للشركاء بنسب خمتلفة عن حصصهم يف رأ  املال.
 افة املصروفات والنفقات والرسوم.ال جيوز توزيع الربح بني أطراف الشركة بشكل هنائي إال بعد حسم ك .ه 
ال جيوز أن تشتمل شروط الشركة أو أسس توزيع أرابحها على أي نص أو شرط يؤدي إىل احتمال قطع االشرتاك يف  .و 

 الربح، فإن وقع كان العقد ابطالً.
لشرط يف ال جيوز أن يشرتط أحد الشركاء استيفاء مبلغ حمدد من رأ  املال، فقد ال يتحقق ربح أو يتسبب ذلك ا .ز 

 انقطاع اشرتاك ابقي الشركاء يف الربح.
جيوز االتفاق على أنه إذا زادت األرابح عن نسبة معينة، فإن أحد أطراف الشركة أيخذها أي خيتص أحدمها ابلربح  .ح 

 الزائد.
احلقيقي، أي توزيع عائد دوري على الشركاء حتت احلساب ويكون  جيوز توزيع مبالغ حتت احلساب قبل التنضيض .ط 

 خاضعاً للتسوية النهائية.
يسهم املصرف يف التمويل جبزء   املشاركة الثابتةيف :املتناقصة املشاركة وصيغة الثابتة املشاركة صيغة بني االختالف -8

ويف إدارته واإلشراف عليه، وكذا يف الربح واخلسارة من رأ  مال مشروع ما، وبذلك يكون شريكاً يف ملكية هذا املشروع، 
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حسب النسب املتفق عليها يف عقد املشاركة، ويف هذا النوع يكون لكل طرف من طريف املشاركة حصة اثبتة يف املشروع 
 (.21، ص:1998حىت انتهاء مدة املشروع أو الشراكة، أو انتهاء املدة املتفق عليها يف العقد. )اهليثي، 

فيتم فيها حتديد جزء من دخل املشروع ليكون قسطاً يدفعه الشريك للمصرف ليسرتد به حصة  املشاركة املتناقصة أما يف
املصرف يف املشروع، وحيل حمله يف ملكية املشروع، إما دفعة واحدة، أو على دفعات حسب ما يتفق عليه وطبيعة املشروع 

اسرتد من الطرف اآلخر جزءًا من  ويله إىل أن تنتهي هذه املشاركة  نفسه. وهبذا تتناقص مشاركة املصرف تدرجييًّا كلما
 (.21، ص:1998ابلتمليك، أي بتملك الشريك املشروع بعد رد أموال التمويل إىل املصرف. )اهليثي، 

 تقومي جتربة مصرف اجلمهورية يف صيغة املشاركة املتناقصة: -
صيغ اليت ابشر املصرف بتنفيذها وفق إجراءات وخطوات عملية ومنها يعترب التمويل بصيغة املشاركة املتناقصة من احد ال

 مشروع تنفيذ حمطة وقود ابملشاركة املتناقصة:
اشرتك املصرف اجلمهورية فرع اجلنوب مع شركة الزهراء اجلنوب  للخدمات النفطية مبدينة سبها على تنفيذ حمطة وقود 

 مبنطقة برقن بصيغة املشاركة املتناقصة:
م، تقدم الزبون )شركة الزهراء اجلنوب  للخدمات النفطية(بطلب املشاركة املتناقصة  مع مصرف 2013-6يف شهر 

 بصيغة املشاركة املتناقصة. برقناجلمهورية فرع جنوب  بشان تنفيذ حمطة وقود مبنطقة 
املشاركة املتناقصة وكانت م، وافق املصرف على طلب الزبون بشان تنفيذ  حمطة الوقود بصيغة عقد 2013-9ويف شهر 

د.ل ومت تكليف مكتب اهلندسي ابملصرف  للمتابعة هذا العقد. حبيث تكون نسبة الشركة  340500قيمة املشروع  
 %.70% نقداّ( ونسبة املصرف ابملشاركة املتناقصة 16% أرض و 14% )جزء منها 30ابملشاركة املتناقصة 

 د.ل  102،150.00=  ةشركة الزهراء اجلنوب  للخدمات النفطيحصة 
 د.ل 238،350.00حصة مصرف اجلمهورية فرع جنوب = 

o .توزع األرابح حسب نسبة املشاركة املتناقصة 
o .يف حالة وجود خسائر فإهنا ختصم مباشرة من رأ  مال املشروع وال يتم تدويرها 
o  لزبون.% من أرابحها حىت تتحول ملكية املشروع ابلكامل ل60يسدد الزبون للمصرف ما نسبته 

حيث ابرم عقد إنشاء مع شركة متخصصة يف العقارات لبناء حمطة الوقود على أربعة مراحل ملدة مثانية أشهر. ومن خالل 
 املقابلة الشخصية مع عدد من املختصني ىف جمال التمويل بصيغة املشاركة املتناقصة تبني:

ملدة الزمنية والتكلفة نتيجة لتكبده خسائر ويرجع ذلك أ.أن املشروع متوقف عن العمل بسبب مطالبة املقاول بزايدة ىف ا
 ألسباب عدة، تتلخص يف:

الظروف األمنية وخاصة مبنطقة اجلنوب أدت إىل توقف العمل لعدة مرات, ارتفاع األسعار املفاجئ للمواد , صعوبة 
 احلصول على عمالة ماهرة وارتفاع تكاليفها.

ة الدين)زايدة الفرتة الزمنية للمشاركة املتناقصة( ومت إحالة املوضوع إىل تقدمت الشركة بطلب للمصرف إبعادة جدول ب.
هيئة الشرعية ابملصرف وتنتظر الرد وعرضه على اللجنة املركزية إلعادة تفعيل املوافقة من جديد. هذا ابإلضافة إىل املوانع 

ىل إجياد احللول اليت توافق الشرعية القانونية الشرعية الناجتة عن عدم وجود قوانني تدعم امللكية. ال يزال املصرف يسعى إ
 الستكمال أنشاء حمطة الوقود.
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 اجلانب العملي-9
 جمتمع وعينة الدراسة -

يتمثل جمتمع الدراسة من مديري ورؤساء األقسام إبدارات الصريفة اإلسالمية واملوظفني العاملني فيها مبصرف اجلمهورية 
 (:1( خالل فرتة الدراسة. موزعني وفق اجلدول )174)وفروعه مبدينة طرابلس والبالغ عددهم 

 (: جمتمع الدراسة 1جدول )   
 عدد اجلهة

 45 فشلوم .إدارة الصريفة اإلسالمية
 65 الفرانج .إدارة الصريفة اإلسالمية

 64 فروع الصريفة اإلسالمية بفروع املصرف
 174 اجملموع

 
( يوضح  صحائف االستبانة املوزعة واملسرتدة حيث  2واجلدول رقم ) ( استبانه، 120وبناء على ذلك مت توزيع عدد )

 .%( وهي نسبة جيدة90نسبة االسرتجاع بلغت )
 

 (: صحائف االستبانة املوزعة واملسرتدة 2جدول ) 

االستمارات  جمتمع  الدراسة
 املوزعة

االستمارات 
 املسرتدة

االستمارات 
 غري الصاحلة

االستمارات الصاحلة من 
 املوزعة

 النسبة العدد
 %90 108 4 112 120 مصرف اجلمهورية مبنطقة طرابلس وفروعه

 
 أداة مجع البياانت:  -

 ثلت أداة مجع بياانت الدراسة يف استمارة االستبانة، مت تصميم استمارة استبانه خاصة من النوع املقفل كأداة جلمع 
 ( وهى : 3هي موضحة ابجلدول )  البياانت من جمتمع الدراسة تتكون من ثالث أقسام كما
 ( مكوانت االستبانة 3جدول ) 

 عدد الفقرات املتغريات الفرعية احملاور الرتتيب

 أوالً 
اخلصائص الشخصية 

 والوظيفية

 1 الفئة العمرية
 1 سنوات اخلربة الوظيفية

 1 املؤهل العلمي
 1 املوقع الوظيفي

 2 انشط التمويل ابلصريفة اإلسالمية
 6 إمجايل الفقرات
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www.afaq.elmergib.edu.l y                                                                         E-ISSN: 2520-5005 
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 اثنيا

تقييم مدى توفر أثر تطبيق 
صيغة املشاركة الثابتة و 

 املتناقصة

 7 التشريعات والقوانني
 9 القدرة املالية

 10 التقنيات واملعدات واملعلومات
 26 إمجايل فقرات  تطبيق التمويل بصيغة املشاركة الثابتة واملتناقصة

 32 الفقرات إمجايل
 وجييب  املستجوبون عن فقرات االستبانة وفقاً ملقيا  ليكرت اخلماسي الرتب، يرتب كاآليت:  

مخس نقاط لإلجابة )موافق بشدة(، وأربع نقاط لإلجابة )موافق(، وثالث نقاط لإلجابة )حمايد(، وإعطاء نقطتني لإلجابة 
 .( يوضح اجتاهات املقيا  4قم  ))غري موافق(، ونقطة واحدة لإلجابة )غري موافق بشدة (. واجلدول ر 

 (: اجتاهات مقيا  ليكرت اخلماسي حسب املتوسط املرجح4جدول )
 دساوى الاق اا الماوسط الم جح المتغيرات

 غا  دوا ا نا ة 1.79إل   1دن  1

 غا  دوا ا   2.59إل   1.80دن   2

 د          3.39إل   2.60دن  3

 دوا ا       4.19إل   3.40دن  4

 دوا ا نا ة 5إل   4.20دن  5

 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة: -
( احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية لتحليل البياانت، وقد مت استخدام SPSSمت االعتماد على الربانمج اإلحصائي )

 األساليب اإلحصائية اآلتية:
 االستبانة.معامل ألفا كرونباخ لقيا  مدى الثبات الداخلي لفقرات -1
مقيا  اإلحصاء الوصفي املتمثلة يف الوسط احلسايب واالحنراف املعياري والتكرارات لوصف إجاابت املستجوبني على -2

 .عوامل الدراسة ومتغرياهتا
ومت اعتماد  لعينة واحدة لقيا  الداللة اإلحصائية للمتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملتغريات الدراسة، tاختبار-3

 % العتماد نتائج الدراسة.95% أي بدرجة ثقة 5وى معنوية مست

 الصدق والثبات لصحيفة االستبانة :  -
مت إعداد الصورة املبدئية لعبارات استبيان الدراسة بعد االطالع على العديد من املراجع : أوال: صدق أداة الدراسة

وذلك للتأكد من مدى مالئمة عبارات  ،العاملني ابملصرفالعلمية، والدراسات السابقة، وكذلك مت عرضها على عينة من 
االستبيان جملتمع الدراسة، ومت تعديل االستبانه وفقًا للمالحظات واالقرتاحات، ومن مث مت التوصل إىل الصورة النهائية 

 لالستبيان.
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املستقصى منهم على كل  مت استخدام معادلة )كرونباخ ألفا( لقيا  درجة تناسق إجاابت: ثبات أداة الدراسةاثنيا:  
%( املتعارف عليها العتماد تناسق أسئلة االستبيان، 60األسئلة املوجودة، وقد كانت كل احملاور أكرب من درجة )

 ( يوضح نتائج اختبار كرونباخ ألفا5واجلدول رقم )
 ( الثبات واالتساق الداخلي ملتغريات الدراسة5اجلدول رقم )

 الثبات معامل عدد العبارات المتغير ت

1 
اق اا صاغ  الما تة  القوانان يالاا  ع ط ال زد  ل

 الم نا  يالمام قص     الامو  ط المص  ا 
7 

0.676 

2 
اق اا صاغ  الما تة  الم نا  الق تة الم لا  للمص   ل

 يالمام قص     الامو  ط المص  ا 
9 

0.764 

 0.769 10 د ى يو   الاجوازاط يالمع اط لاق  م صاغ  الما تة  6

 0.753 26 جماع نموا ال تاس 

 : اختبار فرضيات الدراسةحتليل النتائج و   2.3
 .لتطبيق صيغة املشاركة الثابتة واملتناقصة التشريعات والقوانني مبصرف اجلمهوريةتوفر الفرضية األويل: ال ت

( التايل والذي يبني فقرات قيا  املتوسط املرجح، واالحنراف املعياري، ومستوى اجتاه 6من خالل اجلدول رقم ) يتضج
إجاابت العينة حيث أن الفقرة األويل اليت تنص على )إمكانية تطوير اهليكل القانوين التشريعي لألعمال الصريفه اإلسالمية 

 ( ويف اجتاه )موافق(.0.82( واحنراف معياري )4.09حسايب ) ابملصرف.( حصلت على املرتبة األوىل مبتوسط
توفر اخلربات القانونية والشرعية الالزمة ابملصرف ملزاولة التمويل بصيغة  يف حني حصلت الفقرة الثانية واليت تنص على )

( واحنراف 4.07سط حسايب )املشاركة الثابتة واملتناقصة.( حصلت على املرتبة الثانية من بني مجيع فقرات هذا البند، مبتو 
 ( ويف اجتاه )موافق(.0.9معياري )

يف اجتاه  التشريعات والقوانني لتطبيق صيغة املشاركة الثابتة واملتناقصةبند مدى توفر مما يؤكد أن اجتاهات أفراد العينة حول 
 .موافق

 الوسط احلسايب واالحنراف املعياري لفقرات بند التشريعات والقوانني(:6جدول )

 الع ا الع  تة  ط

غا  

دوا ا 

 نا ة 

غا  

 دوا ا
 دوا ا  د     

دوا ا 

 نا ة 

الماوسط 

 الم جح

االن  ا  

 المعا ت 

1 

إدك نا  يقو   الواكل الق نون  

الاا  ع  لألعم ل الصا  ه 

 اإلس دا  ن لمص  .

108 
0 4 20 46 38 

4.09 0.82 
0% 4% 19% 43% 35% 

2 

يو   الخ  اط الق نونا  

يالا عا  ال زد  ن لمص   

لمزايل  الامو ل نصاغ  

 الما تة  الم نا  يالمام قص .

108 

0 6 22 38 42 

4.07 0.90 
0% 6% 20% 35% 39% 

3 

يو   المع  ا  الم  س ا  

يالاا  ع ط الا  يمظم 

الما تة  الم نا يالمام قص  

108 
2 10 20 46 30 

3.85 0.99 
2% 9% 19% 43% 28% 
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 ن لمص  . 

4 

يجوا قوانان ياجع المص   

عل  الامو ل نصاغ  الما تة  

 الم نا  يالمام قص . 

108 
4 12 32 36 24 

3.59 1.06 
4% 11% 30% 33% 22% 

5 

السا س ط المص  ا  الا  

 ص ته  دص   لا ا  

الم ةز   يلزم المص   

نامو ع صاغ الامو ل اإلس دا  

 ل  و 

108 

4 12 34 36 22 

3.56 1.05 
4% 11% 31% 33% 20% 

6 

الاا  ع ط يالقوانان المص  ا  

الا   ص ته  المص   

الم ةز   ة  ا      يق اا 

 أاياط الصا  ه اإلس دا 

108 

2 24 42 26 14 

3.24 1.00 
2% 22% 39% 24% 13% 

7 

القوانان يالاا  ع ط الموجواة 

ح لا ً  يس ع  عل   يق اا 

الما تة  الم نا  ي صاغ  

 المام قص  ن لمص  

108 

8 12 42 36 10 

3.26 1.02 
7% 11% 39% 33% 9% 

المتوسط الحسابي : مدي توفر التشريعات والقوانين للتمويل بصيغة المشاركة الثابتة 

 والمتناقصة بمصرف الجمهورية
3.67 0.35 

 
للتمويل بصيغة  التشريعات والقوانني  على العبارة "مدى توفرالختبار الفرضية مت مقارنة الوسط احلسايب لإلجاابت 

ومت  ،يف عينة الدراسة مع الوسط احلسايب وفق مقيا  ليكرت اخلماسي مبصرف اجلمهورية."املشاركة الثابتة واملتناقصة 
 للعينة الواحدة. T. Testإدخال العبارة  يف اختبار 

 التشريعات والقواننيتوفر ( للعبارة مدى T(: نتائج اختبار ) 7جدول ) 
 مبصرف اجلمهوريةللتمويل بصيغة املشاركة الثابتة واملتناقصة  

الوسط  االحنراف املعياري مستوى الداللة احملسوبة قيمة تى احملسوبة
 العدد احلسايب

49.36 0.000 0.35 3.67 108 
 

( 3.67( أن قيمة املتوسط احلسايب للعبارة قد بلغ )t. test One sample( للعينة الواحدة )Tأظهر اختبار )
(، كما كانت قيمة مستوى املعنوية 7( كما يف اجلدول رقم )0.35درجات أي يف اجتاه "متوفرة" وابحنراف معياري قدره )

ك قيمة وكذل ،%(95عند مستوى ثقة ) 05.0. وهي اقل من مستوى معنوية املعتمدة Sig=0.000احملسوبة 
 .(1.660( وهى اكرب من قيمة تى اجلدولية )49.36تى احملسوبة )

للتمويل بصيغة  توفر التشريعات والقواننيواليت تدل على اجتاه عينة الدراسة يف اجتاه  قبول الفرضيةوهذا يشري إىل    
 مبصرف اجلمهورية.املشاركة الثابتة واملتناقصة 
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 الفرضية الثانية :
 .لتطبيق صيغة املشاركة الثابتة و املتناقصة القدرة املاليةعينة الدراسة  اجلمهوريةمبصرف توفر ال ت

ن الفقرة الثانية اليت تنص على )ختصيص املصرف ملبلغ دوري لتطوير صيغة املشاركة الثابتة واملتناقصة وطرحها( حصلت إ
مما يؤكد أن اجتاهات أفراد العينة  اه )موافق(.( ويف اجت0.93( واحنراف معياري )3.57على املرتبة األوىل مبتوسط حسايب )

 يف اجتاه موافق. القدرة املالية لتطبيق صيغة املشاركة الثابتة واملتناقصةبند مدى توفر حول 
 الوسط احلسايب واالحنراف املعياري لفقرات بند القدرة املالية(:8جدول )

 الع ا الع  تة  ط

غا  

دوا ا 

 نا ة 

غا  

 دوا ا
 دوا ا  د     

دوا ا 

 نا ة 

الماوسط 

 الم جح

االن  ا  

 المعا ت 

1 

انخف ض يك لاف االسامم ت الم ل  

ن لمص   لاق  م صاغ  الما تة  

 الم نا  يالمام قص .

108 
2 22 44 24 16 

3.28 1.01 
2% 20% 41% 22% 15% 

2 

يخصاص المص   لم لغ ايت  

لاقو   صاغ  الما تة  الم نا  

 يب حو .يالمام قص  

108 
2 14 26 52 14 

3.57 0.93 
2% 13% 24% 48% 13% 

3 

اتيف ع الق تة الم لا  للمص   

لاغقا  الامو ل نصاغ  الما تة  

 الم نا  يالمام قص .

108 
2 12 40 36 18 

3.52 0.96 
2% 11% 37% 33% 17% 

4 

انخف ض الاك لاف اإلاات   

ن لمص   دمل إنا ء يح اط 

إاات   دساقل  ييعاان داخصصان 

   دج ل الامو ل نصاغ  

 المام قص ي الما تة  الم نا 

108 

6 16 34 38 14 

3.35 1.06 
6% 15% 31% 35% 13% 

5 

انخف ض يك لاف ي ت ب الموظفان 

المخاصان    دج ل يمو ل صاغ  

الم نا  ي المام قص  الما تة  

 ن لمص  .

108 

2 16 32 42 16 

3.50 0.98 
2% 15% 30% 39% 15% 

6 

انخف ض يك لاف ال ع    ياإلع م 

الخ ص  ناق  م صاغ  الما تة  

 الم نا  يالمام قص 

108 
2 20 38 30 18 

3.39 1.03 
2% 19% 35% 28% 17% 

7 

يجوا المعا ت الا ع  المعام   

ن لمص   ناق  م صاغ  الما تة  

 المام قص 

108 
4 4 38 52 10 

3.56 0.85 
4% 4% 35% 48% 9% 

8 

يق  م ال عم الم ل  ييضع فلا ط  

لامفاذ صاغ  الما تة  الم نا  

 يالمام قص 

108 
0 12 46 34 16 

3.50 0.88 
0% 11% 43% 31% 15% 

9 

الاقوت الاكمولوج     الممظود   

 س ع  عل  ي قاا نا ئج اقاق  

يياض   يدع    دع الط األااء 

يالق تة الم لا  ل   دص   

 الجمووت  

108 

10 6 30 40 22 

3.54 1.15 
9% 6% 28% 37% 20% 

المتناقصة المتوسط الحسابي: مدى توفر القدرة المالية للتمويل بصيغة المشاركة الثابتة و 

 بمصرف الجمهورية
3.47 0.10 
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القدرة املالية  للتمويل بصيغة   الختبار الفرضية الثانية، مت مقارنة الوسط احلسايب لإلجاابت على العبارة "مدى توفر
 .يف عينة الدراسة مع الوسط احلسايب مبصرف اجلمهورية."املشاركة الثابتة واملتناقصة 

 القدرة املالية للتمويل بصيغة املشاركة الثابتةتوفر ( للعبارة مدى T(: نتائج اختبار ) 9جدول ) 
 ابملصرف واملتناقصة  

 العدد الوسط احلسايب املعيارياالحنراف  مستوى الداللة احملسوبة احملسوبة tقيمة 
152.06 0.000 0.1 3.47 108 

( 3.47( أن قيمة املتوسط احلسايب للعبارة قد بلغ )t.test One sampleأظهر اختبار )تى( للعينة الواحدة )
(، كما كانت قيمة مستوى املعنوية  9( كما يف اجلدول رقم ) 0.1درجات أي يف اجتاه "متوفرة" وابحنراف معياري قدره )

%(، وكذلك قيمة 95عند مستوى ثقة ) 05.0. وهي أقل من مستوى معنوية املعتمدة Sig=0.000احملسوبة 
 (.1.660( وهى أكرب من قيمة تى اجلدولية )152.06تى احملسوبة )

للتمويل بصيغة املشاركة الثابتة القدرة املالية توفر تمما يشري إىل قبول الفرضية واليت تدل على اجتاه عينة الدراسة يف اجتاه    
 . مبصرف اجلمهوريةواملتناقصة 

 لثة:الفرضية الثا
 .لتطبيق صيغة املشاركة الثابتة واملتناقصةالبنية التحتية  مبصرف اجلمهوريةتوفر ال ت 

( يبني فقرات قيا  هذا البند  والوسط احلسايب 10بعشر فقرات واجلدول رقم ) مت قيا  بند التقنيات واملعدات واملعلومات
أن الفقرة العاشرة اليت تنص على )االستفادة من خربة واالحنراف املعياري ومستوى اجتاه اإلجاابت، يتضح من اجلدول 

املصارف اإلسالمية العربية يف تطبيق صيغ التمويل اإلسالمي ووضع آليات لتطويرها مما يتماشى مع سياسة املصرف( 
 ( ويف اجتاه )موافق( يف حني حصلت الفقرة1.02( واحنراف معياري )3.93حصلت على املرتبة األوىل مبتوسط حسايب )

العمل على منظومة لصيغة التمويل اإلسالمي موحدة مبصرف اجلمهورية( حصلت على املرتبة   التاسعة واليت تنص على )
 ( ويف اجتاه )موافق(.1.02( واحنراف معياري )3.63الثانية من بني مجيع فقرات هذا البند، مبتوسط حسايب )

 بند التقنيات واملعدات واملعلوماتالوسط احلسايب واالحنراف املعياري لفقرات (:10جدول )

 الع ا الع  تاط ط

غا  

دوا ا 

 نا ة 

غا  

 دوا ا
 دوا ا  د     

دوا ا 

 نا ة 

الماوسط 

 الم جح

االن  ا  

 المعا ت 

1 

يجوا دمظود  الكا ينا  

داك دل  ن لمص   إليم م 

إج اءاط يق  م الامو ل نصاغ   

 الما تة  الم نا  يالمام قص .

108 

0 28 34 26 20 

3.35 1.06 
0% 26% 31% 24% 19% 

2 

يخصاص د  لغ لاقو    

الممظود  الاقما  ي دمظود  

الامو ل الاقلا   دم س   دع 

 فلا ط الامو ل اإلس د  

108 

0 18 34 36 20 

3.54 0.98 
0% 17% 31% 33% 19% 

 1.05 3.46 20 34 32 20 2 108يو   ق ع ة نا ن ط جا ة  3
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ن لمص   عن أسع ت 

يمكن دن المماج ط يالخ د ط  

ي     السع  المم سب لل اع 

ي ق  لماقل  ط الما تة  

 الم نا  يالمام قص 

2% 19% 30% 31% 19% 

4 

يو   دعلود ط ن لمص    

عن يك لاف اإلنا ج ي المقل ي 

الاخز ن ة   ام إاتاجو     

 ق ع ة ال ا ن ط للمص  

108 

0 26 42 26 14 

3.26 0.97 
0% 24% 39% 24% 13% 

5 

يجوا الاجوازاط ي المع اط  

ال زد  لاق  م الامو ل نصاغ  

 الما تة  الم نا  يالمام قص .

108 
4 16 32 40 16 

3.44 1.03 
4% 15% 30% 37% 15% 

6 

يو   نما  ي اا  للمص   

لاق  م الامو ل نصاغ   

الما تة  الم نا  يالمام قص  

   ش ك  تنط  يالماممل  

 حواساب د لا  ن لمص  

108 

2 32 32 28 14 

3.19 1.06 
2% 30% 30% 26% 13% 

7 

يجوا الكواات الما تن  عل  

ي ةاب يياغال دمظود ط 

 الصا    اإلس دا 

108 
6 18 22 32 30 

3.57 1.21 
6% 17% 20% 30% 28% 

8 

يجوا يمساا نان إااتة 

الا ت ب ياإلااتاط األخ ى 

لاأهال الموظفان عل  دمظود  

 الصا  ه اإلس دا 

108 

8 12 26 34 28 

3.56 1.20 
7% 11% 24% 31% 26% 

9 

العمل عل  دمظود  لصاغ   

الامو ل اإلس د  دوح ة 

 نمص   الجمووت   

108 
0 20 24 40 24 

3.63 1.02 
0% 19% 22% 37% 22% 

10 

االساف اة دن خ  ة المص ت   

اإلس دا  الع نا     يق اا 

صاغ الامو ل اإلس د  

ييضع فلا ط لاقو  ه  دم  

  ام ش  دع سا س  المص   

108 

2 6 30 30 40 

3.93 1.02 
2% 6% 28% 28% 37% 

لتقديم التمويل المتوسط الحسابي: أثر  توفر التقنيات والمعدات والمعلومات الالزمة 

 بصيغة المشاركة الثابتة و المتناقصة بمصرف الجمهورية
3.49 0.21 

واملعدات واملعلومات  التقنيات مت مقارنة الوسط احلسايب لإلجاابت على العبارة "مدى توفر ،الختبار الفرضية الثالثة
 .يف عينة الدراسة مع الوسط احلسايب مبصرف اجلمهورية."الالزمة للتمويل بصيغة املشاركة الثابتة واملتناقصة 

 التقنيات واملعدات واملعلومات الالزمة للتمويلتوفر ( للعبارة مدى T(: نتائج اختبار ) 11جدول ) 
 مبصرف اجلمهوريةبصيغة املشاركة الثابتة واملتناقصة  

 العدد الوسط احلسايب االحنراف املعياري مستوى الداللة احملسوبة قيمة تى احملسوبة
73.39 0.000 0.21 3.49 108 



                                                                                                           Āfāq iqtiṣādiyyaẗ Journal 
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( 3.49( أن قيمة املتوسط احلسايب للعبارة قد بلغ )t.test One sample( للعينة الواحدة )Tأظهر اختبار )
(، كما كانت قيمة مستوى املعنوية 11( كما يف اجلدول رقم )0.21درجات أي يف اجتاه "" وابحنراف معياري قدره )

%(، وكذلك قيمة 95عند مستوى ثقة ) 05.0. وهي أقل من مستوى معنوية املعتمدة Sig=0.000احملسوبة 
 .(1.660( وهى أكرب من قيمة تى اجلدولية )73.39تى احملسوبة )

توفر التقنيات واملعدات واملعلومات الالزمة للتمويل مما يشري إىل قبول الفرضية واليت تدل على اجتاه عينة الدراسة يف اجتاه  
 إال أنه ليس وفق املطلوب.  مبصرف اجلمهوريةبصيغة املشاركة الثابتة واملتناقصة 

 النتائج  10-1
ابلصورة خلصت الدراسة امليدانية أبن هناك قصور يف القوانني والتشريعات لتطبيق صيغة التمويل ابملشاركة الثابتة واملتناقصة -1

التشريعات والقوانني املصرفية اليت يصدرها املصرف املركزي غري كافية  يف تطبيق أدوات الصريفة  املطلوبة أمهها: أن
 .أن القوانني والتشريعات املوجودة حالياً ال تساعد على  تطبيق صيغة املشاركة الثابتة واملتناقصة ابملصرف ، كمااإلسالمية

امليدانية حول أهم الصعوابت املالية اليت تواجه تطبيق صيغة التمويل ابملشاركة الثابتة واملتناقصة اخنفاض أظهرت نتائج الدراسة  -2
تكاليف االستثمار املايل ابملصرف لتقدمي صيغة املشاركة الثابتة واملتناقصة، اخنفاض تكاليف الدعاية واإلعالم اخلاصة بتقدمي صيغة 

 املشاركة الثابتة واملتناقصة.
واملتمثلة يف عدم وجود  شبكة ربط حواسيب تربط مجيع فروع  التقنيات واملعدات واملعلوماتحمدودية توفددر  -3

 املصرف، ابإلضافة إىل قصور يف توفر بعض املعلومات. 
ذ داء النوافآعلى  سيكون هلا أتثري إجيايبلتمويل بصيغة املشاركة خلصت الدراسة امليدانية إىل أن التطبيق األمثل  -4

 .ملصرفاعمالء وتنويع بشكل كبري يف زايدة  واملسامهة، من حيث حتسني التنمية االقتصادية وزايدة فرص االستثمار اإلسالمية
 الـتـوصيـات -10-2

 أهم التوصيات  اليت توصل إليها الباحث ملخصة فيما يلي :
جلميع زابئن مصرف اجلمهورية بشان احلصول جيب توفري منظومة إلكرتونية متكاملة تتوفر هبا قاعدة بياانت حديثة -1

 على تقارير ومعلومة ىف الوقت املطلوب واختاذ القرار السليم.
توفري كادر متخصص وملم بصيغ التمويل اإلسالمي من املدققني الشرعيني تكون مهامهم التدقيق واملتابعة, واإلشراف  -2

 ي ألعمال الصريفة اإلسالمية ملصرف اجلمهورية.على سري العملية مبا يتوافق مع العمل املصريف اإلسالم
 إصدار وتنظيم القوانني واللوائح املالئمة لعمل الصريفة اإلسالمية.-3
االستفادة من عمل وجتارب املصارف اإلسالمية يف جمال صيغة التمويل ابملشاركة الثابتة واملتناقصة يف الدول اليت -4

 تتعامل ابلصريفة اإلسالمية.
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 امللخص
ترب صيغة التمويل ابملشاركة أحد صيغ االستثمار لألموال يف املصارف اإلسالمية وهى من أهم الصيغ التمويلية وأكثرها تع

حيث تتمثل مشكلة الدراسة يف أن هناك صعوابت تواجه التمويل ابملصارف اإلسالمية وخاصة مرونة ومالئمة ومشولية، 
ة ، كما هدفت الدراسة إىل التعرف على أهم العوائق لتطبيق صيغة املشاركة عند استخدام التمويل بصيغة املشاركة املتناقص

تتمثل أن أهم العوائق لتطبيق صيغة املشاركة املتناقصة مبصرف اجلمهورية  النتائج املتناقصة مبصرف اجلمهورية حيث أظهرت
 كما تطبيق أدوات الصريفة اإلسالمية، يف أن التشريعات والقوانني املصرفية اليت يصدرها املصرف املركزي غري كافية  يف

جيب أن يكون هناك هتيئة وتوعية للكادر البشري وذلك إبرسال العاملني إىل دورات تدريبية مكثفة داخلية وخارجية، 
توفري وإنشاء منظومة إلكرتونية متكاملة  ، كما جيبوالرتكيز على اجلانب العملي؛ من أجل زايدة الكفاءة للعاملني

 منتجات الصريفة اإلسالمية  تتوفر هبا قاعدة بياانت حديثة جلميع زابئن مصرف اجلمهورية.  ومتخصصة يف
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