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أ

الرَِّحيمِ الرَّْحَمنِ الّلهِ ِبْسمِ 

... َيـََتَخبَّطُهُ الَِّذييـَُقومُ َكَماِإالَّ يـَُقوُمونَ الَ الرِّبَايَْأُكُلونَ الَِّذين
َوَأَحلَّ الرِّبَاِمْثلُ اْلبَـْيعُ ِإنََّماَقاُلواْ بِأَنـَُّهمْ َذِلكَ اْلَمسِّ ِمنَ الشَّْيطَانُ 

َماهُ فَـلَ َفانتَـَهىَ رَّبِّهِ مِّنَمْوِعَظةٌ َجاءهُ َفَمنالرِّبَاَوَحرَّمَ اْلبَـْيعَ الّلهُ 
ِفيَهاُهمْ النَّارِ َأْصَحابُ َفُأْولَِئكَ َعادَ َوَمنْ الّلهِ ِإَلىَوَأْمُرهُ َسَلفَ 

َخاِلُدونَ 

العظيماهللاصدق

٢٧٥: اآليةالبقرةسورة



ب

ـــــــــــداءـــاإلهــــــــــ

َوالشُُّموخِ اْلِعْلمِ ُحبَّ ِيفَّ َغَرَساالَِّذينَواِسَعًة،َرْمحَهمااهللاُ يـَْرَمحَُهموَواِلِديَواِلَدِيت ُروحِ ِإَىل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِيت ـــــــــــــــــــــرَِعايَــــــــــــــــــــــيفاَحَياتـَُهمِ اوأفـََني

ــــــــــــــــــــــــــــــــةً ـــــــــــــــــــــــــــَوَرْمحــــــــــــــــــــــــــــَمَودةً َزْوَجِيت ِإَىل 

ــــــــــــــــــاً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَواْحِرتَامــــــــــــــــتـَْقِديراً ِإْخَوِيت ِإَىل 

ــــــزَازاً ــــــــــــــــــــــــــَوِإْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُحبّـاً أبـَْنائيِإَىل 

اً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوِعْرفَانـــــــــــــُشْكراً َأْصِدقَاِئيِإَىل 

اً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوِإْكرَامـــــــــــــِإْجَالالً َأَساِتَذِيت ِإَىل 

ـــاءً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواْنِتَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَالءً َوَطِين ِإَىل 

اْلُمتَـَواِضعاْلَعَملَهَذاَأْهِدي



ج

وتقديرشكر

شرورمنبهونعوذعليه،ونتوكلبهنؤمنونستغفره،ونستعينهحنمدههللاحلمدإن

له،هاديفاليضللومنلهمضلفالاهللايهدهمنأعمالنا،سيئاتومنأنفسنا

شيءكلعلىوهواحلمدولهامللكلهله،شريكالوحدهاهللاإالإلهالأنوأشهد

املرسلني،أشرفحممدوحبيبناوموالناسيدناعلىالتسليموأمتالصالةوأفضلقدير،

بّلغالذيالكافرون،كرهولوكلهالدينعلىليظهرهاحلقودينباهلدىأرسلالذي

أماالدين،يومإىلبإحسانأتبعهمومنأمجعني،وأصحابهآلهوعلىأمر،كماالرسالة

: بعد

سبحانهفلهالبحث،هذاإعدادمنباالنتهاءعليّ منّ قدوتعاىلسبحانهاهللاإن

وعليهاملستعانهووإنهذلك،علىالكرميجلاللهينبغيكماوالثناءالشكروتعاىل

.التوكل

والعرفانوالتقديرالشكريقدمالباحثفإنوتعاىل،سبحانههللاوالشكراحلمدبعد

منمينعوينوملالوجودحيزإىلالبحثهذاخروجيفالفضلهلمكانالذينكلإىل

:   ومنهماملخلص،اجلادالعملإالحيدوهميكنوملكتابته،مدةالطلبعنداملعونة



د

إبراهيممالكموالناجامعةمدير، راهارجوموجيا: الدكتوراألستاذمساحة

.مباالنجاحلكوميةاإلسالمية

مالكموالناجبامعةالعلياالدراساتكليةعميد، مهيمن: الدكتوراألستاذمساحة

.مباالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيم

العلياالدراساتكليةاإلسالميةالدراساتقسمرئيس، زينبصري: الدكتورمساحة

.مباالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناجامعة

أفادالذياألولاملشرف، سليمانحممدشيخونحممد: الدكتوراألستاذمساحة

فكرةبدايةمنذالبحثهذاإعدادمراحلكليفخطواتهووّجهوعملّياً علمّياً الباحث

.والتقديرالشكرعظيمالباحثومناجلزاءخرياهللامنفله، منهاالنتهاءحىتالبحث

شكرهاعنلساينيعجزفحّقاً الثايناملشرف، محيدةتوتيك: الدكتورةمساحة

فلمالبحثهذاإعدادفرتةطوالوالتشجيعالعونكلللباحثقّدمتفقدوتقديرها

لتفضلهاوكان، وتوجيههالباحثمساعدةعنيوماً صدرهايضقوملبعلمهاتبخل

ومنواجلزاءالثوابعظيماهللامنفلهاالباحثنفسيفاألثرأكربالبحثهذامبناقشة

.والتقديرالشكرجزيلالباحث



ه

الدراساتبقسماملعلمنياألساتذةإىلوالتقديرالشكربكلالباحثيتقدمكما

احلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناجامعةالعلياالدراساتكليةيفاإلسالمية،

واملعارفالعلوممنقدموهماعلىوالتقديرالشكركلالباحثمنهلممباالنج،

.اجلزاءخرياهللاوجزاهموالتشجيع

يفساهممنوكل،)صاحليونس،مسعود،( ألخويتوالتقديربالشكرأتقدمكما

الشكرخالصمجيعاً هلمتشجيع،بكلمةولوالوجودحيزإىلاملتواضعالعملهذاإخراج

.واالمتنانالتقديروعظيم

التوفيقوليواهللا



و

جمهورية إندونيسيا
وزارة الشؤون الدينية

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج
كلية الدراسات العليا قسم الدراسات اإلسالمية  

المشرفينتقرير

األنبياءأشرفعلىوالسالموالصالةالعاملنيربهللاحلمدالرحيمالرمحناهللابسم

.أمجعنيوأصحابهآلهوعلىحممدسيدناواملرسلني

:الطالبالتكميلي الذي حضرهالبحثعلىاالطالعبعد

ناصر احمد العجيلي الحمرونياالسم: 

١١٧٥٠٠١٠رقم التسجيل: 

بليبياالمصرفيالنظامأسلمةإلىالدعوةمستقبل: موضوع البحث

اجلامعة.جملسإىللتقدميهالبحثهذاعلىاملشرفانوافق

المشرف الثانياألولالمشرف

ستاذ الدكتور: حممد شيخون حممد سليمان                    الدكتورة: توتيك محيدةاأل

                      ..........................

اإلسالميةالدراساتقسمرئيساعتماد

........................



ز

الدينيةالشؤونوزارة-اندونيسياجمهورية
بماالنجالحكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناجامعة
اإلسالميةالدراساتقسمالعلياالدراساتكلية

المناقشةلجنةاعتماد

البحثعنوان

بليبياالمصرفيالنظامأسلمةإلىالدعوةمستقبل

اإلسالميةالدراساتقسمفيالماجستيردرجةلنيلتكميليبحث

١١٧٥٠٠١٠:القـــــيدرقــمناصر امحد العجيلي احلمروين:الطـالـبإعـداد

درجةلنيلشرطاً قبولهوتقرراملناقشةجلنةأمامالبحثهذاعنالطالبدافعقد

.م٢٠١٣يونيو٢٤املوافقاألثنينيومبتاريخوذلك،اإلسالميةالدراساتيفاملاجستري

:السادة األساتذةمناملناقشةجلنةوتتكون

.............رئيس اللجنة ومناقشاً :حممود آدم فيصلالدكتور- ١

...........................مناقشاً :حممد زين الدينالدكتور- ٢

..............مشرفاً ومناقشاً :حممد شيخون سليمانالدكتوراألستاذ - ٣



ح

..................مشرفاً ومناقشاً :ة توتيك محيدةالدكتور - ٤

العلياالدراساتكليةعميديعتمد

مهيمنالدكتوراألستاذ

......................

١٩٥٦١٢١١١٩٨٣١٠٠٥رقم التوظيف:



ط

الطالبإقرار

:كاآليتوبيانايتأدناهاملوقعأنا

ناصر احمد العجيلي الحمروني: بالكاملاالسم
١١٧٥٠٠١٠: التسجيلرقم

اإلسالميةالدراساتقسميفاملاجستريدرجةلنيلاليتالرسالةهذهبأنأقر
حتتمباالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناجامعةالعلياالدراساتكلية

: عنوان

"بليبيا المصرفيالنظامأسلمةإلىالدعوةمستقبل" 

)تقومييةحتليليةوصفيةفقهيهدراسة، التطبيقوجتربةالفكرة(

أحدادعىوإذااآلخرتأليفأوغرييإبداعمنومابنفسيوكتبتها
تكونولن، ذلكعلىسؤوليةاملأحتملفأناحبثيمنليستفعالً وتبّني تأليفهمن

إبراهيممالكموالناجبامعةاإلسالميةالدراساتكليةعلىأواملشرفنيعلىاملسؤولية
.   ماالنجاحلكومية

.ذلكعلىأحدجيربينوالاخلاصةرغبيتعلىبناءً اإلقرارهذاوحررتُ ، هذا

م٢٠١٣- ه١٤٣٤يونيو٢٢ماالنج

اإلقرارصاحبتوقيع

...............



ي

البحثمستخلص

بليبيا،املصريفالنظامأسلمةإىلالدعوةمستقبل،م٢٠١٣الحمروني،العجيلياحمدناصر
حممد،شيخونحممدالدكتوراألستاذ: األولاملشرف،)تقومييةحتليليةوصفيةفقهيهدراسة(

.محيدةتوتيكالدكتورة: الثاينواملشرف
.بليبيااملصرفالنظامأسلمةالدعوة،مستقبل: األساسيةالكلمات

رغبةومناللييب،بالشارعاآلناحلاصلةبليبيا،املصريفالنظامألسلمةالدعوةمستقبلماعنالبحثهذاجاء
حنولالنتقالوالتوجهالربوية،بالفائدةالعاملةالتقليديةباملصارفاملصرفيةاملعامالتعناالبتعاديف

.اإلسالميةالشريعةأحكاموفقعلىالشرعيةواملعامالتاإلسالميةالصريفة
ألسلمةالدعوةمستقبلماوهوللبحثالرئيسيالسؤالعناإلجابةحولتتمحورفهيالبحثهذامشكلةأما

البحثمشكلةخاللمناملستنتجةاألسئلةعناإلجابةجيبالسؤالهذاعنولإلجابةبليبيا،املصريفالنظام
اإلسالمية؟الصريفةإيلالتقليديةاملصارفمنالتحوللغرضبليبيااملصريفالنظامألسلمةالدوافعماهي) ١: وهي

اخلططما) ٣ليبيا؟يفاملصريفالنظامأسلمةإيلالتحولدونحتولأوتواجهاليتوالصعوباتالعقباتما) ٢
حتوليفالشرعياحلكمما) ٤اإلسالمية؟الصريفةوفقللعملليبيايفالتقليديةاملصارفلتحويلالالزمة

.األسالمية؟الشريعةأحكاموفقعلىاألسالمية،للمصارفالتقليدية،املصارف
وهدف،"نظريحبث"أخريبعبارةأو،"أساسيحبث"ودوافعهالبحثطبيعةحيثمنالبحثهذاومنهج

يفالباحثويعتمدنتائجه،تعميموحماولةالنظريةاملفاهيموتكوينللحقيقةالتوصلهوالبحوثمنالنوعهذا
سيستخدمالبحثأسلوبمدخلحيثومنالوثائقي،واألسلوبالكيفي،البحثمنهجعلىالبحثهذا

مجيعيفوالعباراتالكلماتعلىأساسيبشكلفيهيعتمدالذياألسلوبفهو،"الكيفياألسلوب"الباحث
: الباحثيستخدمالبياناتمجعأدواتومنالبحث،نتائجوعرضوحتليلهاالعلميةاملادةمجعالبحث،عمليات

). واملراجعاملصادر(الوثائقحتليل) ٣االستبانة،) ٢املالحظة،) ١
مصريفنظاملتطبيقالقوي،والتأييداجلاحمة،الرغبة) ١: يأيتفيماتتلخصأنفيمكنالبحثهذانتائجأما

املصارفاقدامدوافعتعدد) ٢. اإلسالميةللشريعةاملخالفالربويالتقليديالنظاموإزاحةليبيا،يفإسالمي
دافعومنهااملصرف،عمالءمنشرحيةلرغبةاالستجابةمنهااإلسالمي،املصريفالعملحنوالتحولعلىالتقليدية
الليبية،الديارومفيتواحلكومةالوطيناملؤمترفيهامباالدولةرغبة) ٣. املصرفيةبالفائدةالتعاملحبرمةاألميان

.الربويةاملعامالتمجيعوإيقافوإلغاءاملصرفيةاملعامالتمجيعيفاإلسالميةالصريفةنظامإىلبالتحول



ك

RESEARCH SUMMARY/THESIS

NAME  : NASIR AHMAD AL AJALI AL HAMRUNI
YEAR : ٢٠١٣/١٤٣٤
THESIS TITLE :
EXCLAMATION ONWARD FOR THE ISLAMIZATION OF BANKING
SYSTEM IN LIBYA
( FIQH INVESTIGATION, STUDY AND EVALUATION)
SUPERVISOR  :PROF. DR. MUHAMMAD SYAIKHUN MUHAMMAD
CO SUPERVISOR : DR. TUTIK HAMIDAH
BRIEF SUMMARY ABOUT THE RESEARCH THEMES
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EXCLAMATION ONWARD FOR THE ISLAMIZATION OF BANKING
SYSTEM IN LIBYA

The theme is about (Exclamation Onward For The Islamization of Banking
System In Libya) because it is occurred in Libya recently. The theme departed
from the will of most Libyan population to keep at a distance from the
conventional banking that full of interest, and replace it with the sharia banking
system, that suitable with the sharia law.

Research problems

While the faced problems in the research around how to answer the main
questions in the research, how the future of the exclamation about islamization of
conventional banking in Libya? And to answer the questions should answer the
emerging questions in the research that is some important points:

1. What things that encourage the islamization of banking system in Libya
from conventional banking system to the sharia based banking system.

2. What the faced challenges and difficulties in the change process.
3. What the important steps that should be taken in the change.
4. What is the law around the conversion of conventional bank to the sharia

banking system if viewed from the sharia side?

Research method

In the research, the researcher used qualitative theoretical method  that depends on
the valid data and other important documents, begun with collection of data,
information, then be studied and formulated the results then the results were
given. In efforts to collect the research materials, the  researcher used steps as
follow:

1. Study
2. Questionnaire
3. Study the sources and documents
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The researcher want to attaint the real truth around the sharia banking and form a
theoretical thinking  that try to spread it to the societies, and briefly summarized
below:

1. The high will and expectation for the sharia banking system and the
removal of  the interest based conventional banking that is not suitable
with the Islamic sharia.

2. The increasing encouragement for the system change from conventional
banking to the Islamic banking.

3. The will of the state as institution as ever put in discourse  in the national
congress and also the will of the Libyan mufti for the change from the
conventional system to the sharia system.
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Tema penilitian ini seputar ( seruan kedepan untuk islamisasi perbankan di Libya )

.karena ini yang terjadi sekarang di Libya . tema ini berangkat dari keinginan sebagian

besar penduduk Libya untuk menjauhkan ummat islam dari peraktek system perbankan

konvesnional yang penuh dengan riba, dan menggantikannya  dengan sistem perbankan

syariah , yang sesuai dengan hukum syariah

Peroblema penelitian

Adapun problem yang di temui oleh peneliti selama penlitian adalah  berpusat bagaimana

menjawab atas pertanyaan utama dalam penelitian ini , yaitu bagaimana masa depan

seruan islamisasi perbankan konvensional di Libya ? dan untuk menjawab pertanyaan ini

, adalah harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul dalam penelitian ini

sendiri yaitu beberap point penting di antaranya :

1. Hal- hal apa saja yang mendorong di adakannya islamisasi perbankan di Libya

dari system konvensional menuju perbankan berbasis syariah .

2. Tantangan – tantangan dan kesulitan-kesulitan apa saja yang di hadapi , dalam

rangka peruses perubahan tersebut.
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3. Langkah- langkah penting apa saja yang harus di tetapkan dalam rangka

perubahan tersebut ،

4. Apakah hukum seputar pengkonversian system perbankan konvensional menjadi

system perbankan syariah ditinjau dari segi syariah ؟

Metode penelitian

Dalam melakukan penelitian ini , Peneliti menggunakan metode teoritis kuwalitatif

sangat tergantung kepada data-data valid serta dokumen-dokument penting lainya .di

mulai dengan mengumpulkan data-data , keterangan-keterangan , kemudian di pelajari

, di telaah kemudian meruumuskan hasilnya dan di sampaikan . dalam rangka

mengumpulkan bahan-bahan kajiannya peneliti menggunakan beberapa langkah-

langkah sebagai berikut :

1. Menelaah

2. Questioner

3. Mempelajari sumber-sumber dan document

Target dan Tujuan penelitian

Peneliti ingin agar sampai pada kebenaran yang sesungguhnya seputar perbankan syariah,

dan membentuk suatu pemikiran yang teoritis serta berusaha menyebarkan kepada

khayalak . singkatnya terangkum dalam beberapa point berikut :

1. Keinginan  dan harapan yang tinggi agar terealisasinya system perbankan syariah

di Libya dan di hilangkanya system konvensional ribawi yang tidak sesuai

dengan syariat islam .

2. Bertambahnya- dorongan-dorongan dan desakan-desakan akan perubahan dari

system perbankan konvesnsional menuju perbankan islami

3. Keinginan Negara sebagai institusi seperti yang  pernah di wacanakan dalam

muktamar nasional demikian halnya keinginan dari yang mulia mufti Negara

Libya akan perubahan dari sitem perbankan konvensional menuju sitem

perbankan syariah .
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:البحثخلفية- أ

ومنأنفسناشرورمنباهللاونعوذونستهديه،ونستغفرهونستعينه،حنمدههللاحلمد

إلهالأنوأشهدله،هاديفاليضللومنله،مضلفالاهللايهدهمنأعمالناسيئات

ورسوله،عبدهوسلمعليهاهللاصلىحممداً سيدناأنوأشهدله،شريكالوحدهاهللاإال

ُيْصِلحْ * َسِديًداقـَْوًال َوُقوُلوااللَّهَ اتـَُّقواَآَمُنواالَِّذينَ أَيـَُّهايَا: تعاىلقولهعليهاملنزل

.)١(َعِظيًمافـَْوزًافَازَ فـََقدْ َوَرُسوَلهُ اللَّهَ ُيِطعِ َوَمنْ ُذنُوَبُكمْ َلُكمْ َويـَْغِفرْ َأْعَماَلُكمْ َلُكمْ 

،،،،،،بعدأما

ِمنَ بَِقيَ َماَوَذُرواْ الّلهَ اتـَُّقواْ آَمُنواْ الَِّذينَ أَيـَُّهايَا: التنزيلحمكميفتعاىليقول

فـََلُكمْ تـُْبُتمْ َوِإنْ َوَرُسوِلهِ اللَّهِ ِمنَ ِبَحْربفَْأَذنُواتـَْفَعُلواَلمْ فَِإنْ * مُّْؤِمِنينَ ُكنُتمِإنالرِّبَا

.)٢(ُتْظَلُمونَ َوالَتْظِلُمونَ الَأْمَواِلُكمْ رُُءوسُ 

فيهأودعالسماوية،الرساالتخامتليكوناإلسالملناوتعاىلسبحانهاهللاأرادعندما

العلماءعملوهلذاومكان،زمانلكلصاحلاً جعلهماصنعه،وبديعحكمته،أسرارمن

،اإلسالميةالشريعةصالحيةإبرازعلىعصر،بعدوعصراً جيل،بعدجيالً والفقهاء

.٧١- ٧٠اآلية: األحزابسورة-١

. ٢٧٩- ٢٧٨اآلية: البقرةسورة-٢
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التقدمعلىواألحكام،املسائلكلعلىواحتوائهاواألزمان،األماكنلكل

ونصوصهافاستقرءوااملستجدات،كافةواستيعابالبشرحاجاتومالئمةوالتطور

.فيهاوقواعدهاالتشريعوأصولمقاصدها

إحدىأعتربهحيتالدنيا،هذهيفعاليةدرجةاملالشأنرفعاإلسالمفإنوهلذا

سالمتهامعإالوالدنياالدينيصلحالبلإالاحلياةتقومالاليتاخلمسالضرورات

.واملال،والنسل،والعقل،والنفسالدين،: وهيعليها،واحملافظة

علىقدمهبلالدنياحياةزينة: مهاأمرينأحدوتعاىلسبحانهاملوىلجعلهوقد

َيااْلَحَياةِ زِيَنةُ َواْلبَـُنونَ اْلَمالُ :تعاىلقولهيفالبنني نـْ .)١(الدُّ

أمنماله،منهايكتسباليتالطرقعلىيتعرفأنمسلمكلعلىوجبهناومن

األمورتوضيحاملسلمنيمناألمروالةعلىجيبكما،؟حراممنأم؟ هيحالل

معايشهم،يفمنهايرتزقوناليتالشرعيةالطيبةالوسائطوتوفريللمسلمني،الشرعية

أعناقهم،يفاهللاعلقهااليتاألمانة،وأجبخاللمنوذلكمكاسبهم،منهاويلتمسون

.القيامةيومعنهاسيسأهلماليت

.٤٦اآلية: الكهفسور-١



٤

هادفةمؤسساتالعام،مفهومهايفاإلسالمية،املصارفتعداملنطلق،هذامن

منعدةشرائحمعالتعاملعليهاحيتموهذاالتقليدية،املصارفمنكغريهاللربح

احتياجاتلغرضمتارسهااليتاملصرفيةالعملياتتنوعإيليؤديوهذا

مجيعتشملاليتاإلسالمية،الشريعةإطاروهوعنهحتيدالاملعامل،وواضححمددإطاريف

الكرميةاآليةملفهوممصداقاً املثمر،اجلادالعملعلىحتفيزمناحلياة،نواحي

.)١(َواْلُمْؤِمُنونَ َوَرُسولُهُ َعَمَلُكمْ الّلهُ َفَسيَـَرىاْعَمُلواْ َوُقلِ :تعاىلقولهيف

مستويعلىيكونواأناملصارفهذهيفالعاملنياملسلمنيكلعلىجيبلذلك

سواءاملسلمني،أمواليفيراقبواوأناإلسالمية،أمتهمعليهمتعلقهااليتاآلمال

مننقائهاعلىاحملافظةأوشرعاً،السبلبكلاملتاحةتنميتهاعلىبالعمل

التقليدي،املصريفالعملساحةتغصاليتمسمياتهوخمتلفصوره،بكلالرباأدناس

املالمنخرياً فيهاملباركالقليلاملالوأنالبطيبها،تزكوإمنااألموالأنوليدركوا

.فيهبركةالالذيالكثري

.١٠اآلية: التوبةسورة-١



٥

حتكموشرعيةأخالقيةقيمأيةوجوداملنكرونفيهأنكرزمانعلينامرأنوبعد

أحناءخمتلفيفاالقتصادمناهجيفتسريالقيمتلكأناألنجنداالقتصاديالنشاط

األزل،منذاألنبياءوبشرللبشرية،وتعاىلسبحانهاهللاأرادهاإنسانيةقيمالعامل،

اْلُمْخِسرِينَ ِمنَ َتُكونُواَوَال اْلَكْيلَ َأْوُفوا:تعاىلقولهيفقومه،)١(شعيبخاطبحيث

اَألْرضِ ِفيتـَْعثـَْواَوالَأْشَياَءُهمْ النَّاسَ تـَْبَخُسواَوال* اْلُمْسَتِقيمِ بِاْلِقْسطَاسِ َوزِنُوا* 

يَاقَاُلواْ : تعاىلقولهيفاليوم،أخرونأقواميقولماقومهمبثلعليهفرد، )٢(ُمْفِسِدينَ 

ُركَ َأنتَْأُمُركَ َأَصالُتكَ ُشَعْيبُ  .)٣(َنَشاءَماَأْمَوالَِناِفينـَّْفَعلَ َأنَأوْ آبَاُؤنَايـَْعُبدُ َمانـَّتـْ

التقليديةاملصارفاجتهت،)٤(الرِّبَاَوَحرَّمَ البَـْيعَ اللَّهُ َوَأَحلَّ : تعاىلقولهومن

مضمونةيفتعتربإسالمية،فروعأونوافذخاللمناإلسالمياملصريفالعمللتجربة

اإلسالمية، الصريفةبداياتإىلالرجوععلينايفرضاملنطلقهذاناجحة، ومنجتربة

أسمإن:قيلالسالم،عليهشعيبقصة،١جالتاريخ،يفالكاملاألثري،بابناملعروفعلياحلسنأبوعزالدين-١

مل:وقيلمدين،ولدمنميكيلبنشعيبهو:وقيلإبراهيم،بنمدينبنثابتبنعنقابنصيفونبنيثرونشعيب

فجدةلوط،بنتابنولكنهالشام،إيلمعهوهاجربإبراهيمأمنمنبعضولدهووإمناإبراهيم،ولدمنشعيبيكن

الضريرأي،)٩١(اآليةهودسورةَضِعيًفاِفيَنالَنَـرَاكَ َوِإنَّا:تعاىلقولهمعينوهوالبصر،ضريروكانلوط،بنتشعيب

.١٣٨ص،م١٩٩٧- ه١٤١٧لبنان،بريوت،العريبالكتابدارالبصري،

.١٨٣-١٨٢-١٨١اآلية: الشعراءسورة-٢

.٨٧اآلية: هودسورة-٣

.٢٧٥سورة البقرة: اآلية -٤



٦

إياإلسالمية،الدولةوقياماإلسالمي،للتشريعاألوىلاأليامإيلالواسعمبفهومها

اخلالفة،دولةوانكساراإلسالمياملدباحنسارأنهغريامليالدي،السابعالقرنمنذ

غربية،واقتصاديةسياسيةنظممنصاحبهاومااالستعماريةالعصوريفوالدخول

فاسحةجمملها،يفاإلسالميةاالقتصاديةبالتطبيقاتاالهتمامشعلةخففت

يفعليهاملتعارفالربوياملصريفالنظامسها،رأوعلىالغربيةاالقتصاديةالنظمإلنتشار

.التقليديةاملصارف

اإلسالميون،الفقهاءواالقتصاديونواملفكروننشطتقريباعقودأربعةمنذأنهإال

الكلية،واجلزئيةمكوناتهومبفرداتهاإلسالمي،اإلقتصاديالفكرإيلالنشاطإعادةيف

منتصفمنذاملعاصرشكلهيفاإلسالمي،املصريفالنظامظهورعنهنتجالذياألمر

.السبعينات

وإمناوحدهااالسالميةاملصارفعلىاإلسالميةاملصرفيةاخلدماتتقدميقتصرومل

احمللياملستوينيعلىالتقليديةاملصارفمنها،خمتلفةوبأشكالأيضاً ذلكإىلسارعت

.والدويل

عمليةوارتبطتاإلسالمية،الصريفةتطبيقيفالتسارعهذاجعلالذيالسبب

الصحوةبدايةيفأحدامهامتثلتمهمتني،بظاهرتنياإلسالمي،املصريفالنظامإحياء



٧

استقالهلاعلىواإلسالميةالعربيةالدولمنالكثريحصولأعقابيفاملعاصرةاإلسالمية

الظفرةيفالثانيةالظاهرةمتثلتوبينمااملاضي،القرنمناخلمسينياتمنذالسياسي،

الثرواتتعاظمومعاقتصادي،إنتعاشمنصاحبهاماوالسبعيناتعقدخاللالنفطية

.املنطقةيفواملؤسساتاألفرادلدي

اإلسالمي،وتراثناثقافتناإحياءإىلواحلاجةالرغبةبرزتالظاهرتني،هاتنيوبرتافق

العلمي،التطبيقإىلاإلسالمياالقتصاديللنظامالنظرياالحياءمناخلطواتفتتابعت

.األولاملقاميفلالربويانظامهيفمتمثالً النظامهلذا

املصارفعددفتزايديفتسارعتحيتتدورالعجلةبدأتأنوما

الاً ءجز اإلسالمياملصريفالعملواصبحالسوق،واتسعتاألسالمية،املاليةواملؤسسات

.العامليةواملاليةاملصرفيةالصناعةيفجتاهلهميكنالبلبهيستهان

عناالبتعاديفمناجلاحمةالرغبةوجودومعالتسارع،هذاخاللومن

التقليدياجلمهوريةمصرفسارعليبيا،يفالتقليديةاملصارفيفالربويةاملعامالت

فروعمنعدديفاألسالمية،املراحبةنافذةبفتح،م٢٠٠٩املاليةالسنةبدايةيفاللييب،

السيارات،بيعوهياملركبةاملراحبة،بيععقدعلىالنافذةهذهعملويقتصراملصرف



٨

املراحبةبيععلىوذلكاملصرف،لدىاملوجودةالكمبيوترأجهزةبيعوهيوالبسيطة

.باألجل

وبعدفربايرمنعشرالسابعثورةالثوراتهذهومنالعريبالربيعثوراتقياموعند

املوافقالسبتيومليبيالتحريراألولباالحتفالاللييبالشعبقامالثورة،هذهجناح

املستشارألقياحلفلهذاخاللومنالثورة،شرارةبنغازيمبدينةم،٢٠١١- ١٠-٢٢

الشريعة: قائالً كلمتهالسابق،االنتقايلالوطينرئيساجلليلعبدمصطفي

حيدالذيالقانونومنهافوراً،موقوفاإلسالميةللشريعةخمالفقانونإيإن: إسالمية

.الزوجاتتعددمن

اإلعفاءومنهاإسالمي،بنكينظامإلرساءستسعياجلديدةليبياإن: قائالً وأضاف

.الرباوإلغاءسكينأواجتماعيقرضألي،املصرفيةالفوائدمن

ودارواألحزابالشعبمناألسالميةبالصريفةاملناديةاألصواتتعالتذلكوبعد

املصرفيةمتكنيحنودؤوبةحركةليبياشهدتاألخريةاآلونةويفبليبيااالوقاف

املاليةباخلدماتالتعاملبدءقرباملركزيليبيامصرفحمافظأكدفقداألسالمية،

منها،البدضروريةخطوةواعتربهاالتقليدية،الليبيةاملصارفمنعدديفاإلسالمية



٩

يستفيداليتاملاليةاخلدماتتنوعمنتضيفهملااخلدمات،هذهملثلاللييباملواطنحلاجة

.منها

مينعقانوناً م،٢٠١٣-١- ٦املوافقاألحديومليبيايفالعامالوطيناملؤمترأقركما

يفاملمثلةاالعتبارية،واجلهاتاملواطننيبنياملعامالتعلىالربويةاملصرفيةالفوائد

.املؤمترجلسةتداولمناللييبالرمسيالتلفزيوننقلهماحسبالدولة،مؤسسات

األشخاصالليبيةالتجاريةاملصارفمعاملةمنع(على:األوليمادتهيفالقانونوينص

).سابقاً منحتاليتالقروضعلىاملرتتبةالفوائدوتسقطبالفوائد،الطبيعيني

وضععلىبالعملمتخصصةجلانتكليف(على:الثانيةالمادةتنصوفيما

واألجتاةالفوائد،نظامعنبالكاملاملصريفالنظاملتحويلالتفصيليةواخلططالتشريعات

).متكاملإسالميمصريفنظامحنو

قانونلتطبيقموعداً م،٢٠١٥ينايرمناألول(على:الثالثةالمادةتنصو 

.االعتباريةواجلهاتاملصارفبنيالليبيةاملصرفيةاملعامالتيفاملاليةالفوائدمنع

-:كالتايلوهياملوضوعهذااختياريفمنكاناليتاألسبابولذلك



١٠

املصارفكلوالغاءليبيا،يفاإلسالميةباملصارفتنادياليتاألصوات- ١

منظماتوإىلسياسية،أحزابإىلاللييبمنالربوية،التقليدية

.فربايرمنعشرالسابعثورةبعدليبيا،يفاالوقافوزارةوإىلاملدين،

ليبيامصرفقراراتوكذلكالعام،الوطيناملؤمترمنالصادرةالقرارات- ٢

.اإلسالميةالصريفةخبصوصاملركزي

النظامأسلمةإىلالدعوةمبستقبلاملتعلقةاملسائلبعضتوضيحيفالرغبة- ٣

.فيهالشرعيللجانبوالتطرقليبيا،يفاملصريف

املعامالتموضوعيفوالتعمقبعامة،الشرعيالعلممناالستزادةيفالرغبة- ٤

.خاصةاإلسالميةوالصريفة

اجلانبمنليبيا،يفاإلسالميةالصريفةختصومصادرمراجعإىلاالفتقار- ٥

.الفقهي

ولكثرةاليومية،األفرادحبياةلتعلقهاملوضوع،هلذاالقصوىلألمهيةنظراً - ٦

عنواالبتعادالعصر،هذايفاإلسالميةاملصرفيةاملعامالتإىلاحملتاجني

.الربويةالفوائد



١١

-:البحثسئلةوامشكلة-ب

والنظاماالقتصادقضاياحولالليبية،الساحةعلىوجيريجرىمبااملتتبعإن

حيثتطورات،مناملصريفالقطاعيشهدهمامتسارعوبشكليالحظوالصريفةالنقدي

اليتم،٢٠١١سنةفربايرمنعشرالسابعثورةبعدواالنفتاحالتحررحنوالتوجهيأيت

القواننيفيهامباالسمحاء،األسالميةالشريعةمعتتعارضاليتالقواننيمجيعأوقفت

لتحقيقاملصارفتلعبهأنميكنالذيالكبريالدورفاقآأيضاً يالحظكمااملصرفية،

.األسالميةللصريفةالتوجهنتيجةواالجتماعية،االقتصاديةالتنمية

انألميكنليبيايفالتقليديةاملصارفإنيفالبحثهذامشكلةتتلخصتقدممما

.وضحهاعشيةبنياإلسالميالصرييفالنظاموفقعلىللعملتتحول

وتطبيقاتهمفاهيمهتكونأنإىلحاجةيفاإلسالميةالصريفةنظامأنكذلك

.سواءحدعلىمعهواملتعاملنيالصريفةقطاعيفالعاملنيلديواضحه



١٢

مشكلةخاللمناملستنتجةاألسئلةعلىاإلجابةحولالبحثهذايتمحوركما

- :وهيالبحث

املصارفمنالتحوللغرضبليبيااملصريفالنظامسلمةألالدوافعماهي- ١

؟اإلسالميةالصريفةإيلالتقليدية

النظامأسلمةإىلالتحولدونحتولأوتواجهاليتوالصعوباتالعقباتما- ٢

؟ليبيايفاملصريف

الصريفةوفقللعملليبيايفالتقليديةاملصارفلتحويلالزمةلااخلططما- ٣

؟اإلسالمية

علىاألسالمية،للمصارفالتقليدية،املصارفحتوليفالشرعيحلكماما- ٤

؟األسالميةالشريعةأحكاموفق

تصوراعطاءإيلالباحثسيقوداألسئلة،هذهجمموعةعناإلجابةأنوالشك

.بليبيااملصريفالنظامألسلمةالدعوةمستقبلعنمتكامل



١٣

-:البحثأهداف-ج

لتحويلالدعوةمستقبليفاملؤثرةالعواملأهمعلىالتعرفإىلالبحثهذايهدف

األسالمية،الشريعةأحكاموفقعلىإسالميةمصارفإىلالربوية،التقليديةاملصارف

أنهذلكعلىعالوةوأسئلته،البحثمشكلةيفالواردةالتساؤالتكلعنواإلجابة

النحوعلىوهيالبحث،هذاخاللمنحيققهاإنالباحثأمليأخريأهدافهناك

-:التايل

عشرالسابعثورةقبلليبيا،يفاملصريفالنظامألسلمةالدعوةتاريخكتابة- ١

مصرفيفمتالذيالتطبيقجتربةونقدعرضو م،٢٠١١سنةفربايرمن

.  نفاً آاملذكورةاملدةخالليفاجلمهورية

.وأنواعهومصادرهدوافعهللتحول،الدعوةمستقبلمفهومبيان- ٢

إىلليبيا،يفالتقليديةاملصارفحتولإمكانيةيفاملؤثرةاملالعو أهمحتديد- ٣

علىوالتعرفاإلسالمية،الشريعةأحكاموفقعلىتعملإسالميةمصارف

.املركزيليبيامبصرفاملستقبليةواخلططوالقوانيني،والتشريعاتالسياسات



١٤

الربوية،التقليديةاملصارفبتحولاخلاصالشرعياحلكمعلىالتعرف- ٤

أهموبياناألسالمية،الشريعةأحكاموفقعلىللعملسالمية،إملصارف

.باخلصوصالواردةالفقهيةاملسائل

- :البحثأهمية- د

إيلوالدعوةليبيا،يفالعاميأالر تشغلاليتاألمهيةمنالبحثهذاأمهيةتنبع

إسالميةمصارفإىلالربويةالتقليديةاملصارفمجيعوحتويلاملصريف،النظامأسلمة

الذىاألولالبحثهوالبحثهذاوألناإلسالمية،الشريعةأحكاموفقعلىتعمل

حماولةيف) الباحثعلم(حسبالبحثموضوعحولومستقلسعوانطاقيفجرى

علىالتعرففسنحاولليبيا،يفاملصريفالنظامأسلمةإىلالدعوةهذةمستقبلمامعرفة

منالشريعةقواعدوفق، على اإلسالمياملصريفالعملإىللتحوللالدعوةدوافعأهم

املصارفمباهيهعالقةذيكلوتعريفاإلسالمية،الشريعةبأحكامااللتزامحيث(

منالعمالءاحتياجاتوتلبيةواإلعطاء،األخذيفالربويةالفوائدعنوبعدهااإلسالمية،

).اإلسالميةاملصرفيةاملنتجات
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وحديثه،قدميهالفقهبنياجلمععلىعملتيفالبحثهذاأمهيةتكمنوكما

املصارفحولاإلسالمي،يفالطارئةوالقضايالألسئلةاحللولإجيادإىلوسعت

.اإلسالمية

املصريفالعملجتربةموضوععرضيفتكمنالبحثهذاأمهيةفإنهناومن

الباحثتطرقمن ناحية دواعي الفكرة وجتربة التطبيق من خالهلاليبيا،يفاإلسالمي

أوليعدالذياللييب،اجلمهوريةمصرفيفاإلسالمياملصريفالعملنافذةلدراسة

ليبيا،يفاإلسالميةاملراحبةبيعنوافذخاللمناإلسالميةبالصريفةللعملهتوجمصرف

.الربويالتقليدياملصرفجبانب

الشريعةقواعدوفقعلىليبيا،يفاملصريفالنظامأسلمةإىلاملعاصرةالدعوةوكذلك

:التايلالنحوعلىمفيداً البحثهذاسيكونتقدمماإىلواستناداً اإلسالمية،

طرحبداياتحولالفقهياجلانبيعرضكونهيف:النظريةالناحيةمن-١

، ووضع التصورات والتوقعات حول مستقبل ليبيايفاملصريفالنظامأسلمة

الدعوة، كما سيفيد البحث بالعرض املركز واملوجز لفقه الصريفة اإلسالمية، 

لني مع هذه العاملني يف مؤسسات الصريفة اإلسالمية، وعامة الليبيني املتعام

املصارف.
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املختلط، دراسة جتربة التطبيق يف النظام املصريفمن الناحية التطبيقية:-٢

(التقليدي واإلسالمي).

-:البحثحدود- د

النظامأسلمةيفوالعقباتبالدوافعالبحثهذايهتم:الموضوعيةالحدود-١

اإلسالميةاالدواتاعتمادإىلةياملصرفالفائدةنظاممناللييباملصريف

.أدواتمنوغريهاواملضاربةواملشاركةكاملراحبةاملصرفية

إىلبالتحولاالهتمامتاريخبتدوينالبحثهذايهتم:الزمانيةالحدود-٢

نافذةبفتحمروراً األوىل،ارهاصاتهمنذليبيايفاإلسالمياملصريفالنظام

اليتالقراراتعلىذلكبعدالرتكيزمثم،٢٠٠٩عاميفإسالميةمراحبة

.م٢٠١١- ٢-١٧بعدالدولة

يتكونالذياللييب،املصريفالنظامبليبيانعينليبياهي:المكانيةالحدود-٣

خباصةالدولة،سياساتوكذلكالصلة،ذاتوالقوانينيالتشريعات،من

واملصارفالتجاريةواملصارفاملركزيليبياومصرفاالقتصادوزارة

. املتخصصة
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- :المصطلحاتتحديد- و

منالتغيريإىلالدعوةوهوالدعوة،مبستقبلالباحثيعين:الدعوةمستقبل-١

وهواحملافظ،املسلماللييبالشارعيفناآلحيدثكماحال،إىلحال

إسالمي،مصريفنظامإىلتقليديمصريفنظاممنالنظام،لتغيريالدعوة

تراقبشرعيةرقابةعليهوتكلفمعامالته،مجيعيفاإلسالميةالشريعةيتبع

.املتعاملنيمعتعامالته

أيبليبيا،املصريفالنظامأسلمةوهواملصطلحويعين:النظامأسلمة-٢

النظامحتويلالبحثهذايفبهواملقصودأخر،إىلموضعمناالنتقال

املخالفمنألنشطتهوممارستهعملهآلياتيفكلياً التقليدياملصريف

االنشطةإلحاللاإلسالميةالصريفةنظامإىلاإلسالمية،الشريعةألحكام

االنشطةحملاإلسالمية،الشريعةألحكاماملوافقةاملصرفيةواألعمال

.هلااملخالفةاملصرفيةواألعمال
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بفوائدالودائعأصحابيكافئالذيالنظامهو":المصرفيةالفائدةنظام-٣

املصرفحقوقويستويفأكثر،مدينةفوائداملقرتضنيمنويأخذدائنة

وتعترببالفائدة،مصرفيةخدماتوتقدمواملدينة،الدائنةفوائدهبنيبالفرق

.)١("والزمناملالرأسحبجمالفوائد

يفومعناه،"طّبق"فعلمنقياسيمصدر" تطبيق"كلمة:التطبيق-٤

األرَض،املطرُ طّبق: ومنه. غطّاه: وطّبقه.عمّ : الشيءُ طّبق: القاموس

التحولوهوالبحثهذايفبالتطبيقونقصد،)٢(للمطاوعة: وأنطبقوتطبيق

.اإلسالمياملصريفالنظامتطبيقإىلالتقليديالنظاممن

اإلسالميةإبراهيممالكموالناجامعةيفاملاجستريمرحلةيفاإلسالمياالقتصادمادةيفحماضرات: شيخونحممد-١

).منشورةغري(م،٢٠١١مباالنج،احلكومية

صم،١٩٥٨،بريوت لبنان –احلياةمكتبةدار،٢ط،٣مجحديثة،لغويةموسوعة: اللغةمنتمعجم: رضاأمحد-٢

٥٨٢.
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:السابقةالدراسات-ز

أيعلىاللحظةهذهحيتيعثرملالباحثأجرهااليتوالدراسةاالطالعخاللمن

عمليةأوليبيا،يفاملصريفالنظامأسلمةإيلالدعوةمستقبلعمليةتتناولدراسة،

تتقاربوالدراساتواملقاالتالكتبمنالعديدهناكأنإالالتنفيذ،بدءقبلالتحول

هذهوأغلبالتحول،عمليةإمتامبعدجلهاأومجيعهاأنغريالدراسة،هذهموضوعمع

هويكونالحقاً إليهاالشارةسيتمماولعلصرفة،اقتصاديةأوحماسبيةأماالدراسات

-:البحثهذاملوضوعاألقرب

البنوك: (االطروحةعنوان،)م١٩٩٤(الصياديمحمدبنعبداهللا-أ

الشريعة،كليةمنشوراتدكتورة،رسالة) والتطبيقالنظريةبنياإلسالمية

.الرياضسعود،امللكجامعة

تناولتوكذلكالتقليدية،واملصارفاإلسالمية،املصارفبنيالدراسةهذهقارنت

ومتوتطورها،اإلسالمية،املصارفالدراسةتناولتذلكوبعدحترميه،وأدلةالربا

وبيعواملراحبة،واملشاركة،املضاربة،عملياتإيضاحمتكذلكاألموالمصادرتناول

. إسالمياً املتاحةثماريةاالستالوسائلمنوغريهااألسهم
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التصحيحعملياتيفاإلسالميةاملصارفإسهامكيفيةالدراسةايضاً وتناولت

معظمأنحيثاالقتصادية،التبعيةمناإلسالميةالبالدختليصحيثمناالقتصادي

إيلاألموالحتويلعلىعملتاإلسالميالعامليفأنشئتاليتالتقليديةاملصارف

وبنكاألردين،اإلسالميبنكالمنكلنشأةعنالدراسةحتدثتوكذلكاخلارج،

. املصريفيصلوبنكالكوييت،التمويلوبيتاإلسالمي،التنمية

:ومنهااإلسالميةاملصارفعلىخذاملآالدراسةعرضتوأخرياً 

.احلسنالقرضعلىمصاريفأخذ- ١

.اإلسالميةالشريعةأحكاممعتتفقالاليتاألعمالبعضمتويل- ٢

.االستشاريةالعملياتيفلالحتياطيتوزيعهاقبل،األرباحمنجزءاقتطاع- ٣

البنوكجتربةتقييم: (الرسالةعنوان) م١٩٨٩(محيسنعبدالحليم-ب

الدراساتكليةمنشورةغريماجستريرسالة،)حتليليةدراسةاإلسالمية،

.األردنيةاجلامعةالعليا،
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علىحيثمناإلسالمية،املصارفجتربةتقوميإىلالدراسةهذههدفت

تقوميحاولتكمافيها،تتواجداليتللدولواالجتماعيةاالقتصادية،التنميةيفاملشاركة

.الفائدةمنخيلوالذياملصريفالنظامنظرية

لالرتباطنظراً والتطبيقالنظرية،حيثمناإلسالميةللمصارفتقوميهاجانبإىل

دراسةالتقييميشملالتطبيقيةالناحيةومناألخر،علىمنهمكلوأثربينهما،الوثيق

.األرباححتقيقإىلتسعىخاصةكمؤسساتاملصارفهذهجناحمدي

املصريفللتعاملوصيغأدوات،استحداثجماليفبذلتاليتاجلهودتقوميمتكما

اليتالتقليديةاملصارفقبلمناملستخدمةواألدواتالصيغحمللتحلواالستثماري،

.شرعيتهاعدمتثبت

حيثاإلسالمية،املصارفتناولتاليتالسابقةالدراساتعنالدراسةوتتحدث

لقضاياتتصديمؤسساتاملصارف،اعتبارعلىالدراساتبعضركزت

الدراساتبعضاعتربتبينماهلا،حلولوإجيادواالجتماعية،االقتصادية،اإلسالمي،

حتقيقهوهدفهافإنولذلكخاصة،مؤسساتهياإلسالمية،املصارفأناألخرى،

.اإلسالميةالشريعةمبادئخمالفةعدممعاملودعنيرغبة
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البنكحتولخطة: (البحثعنوان،)٢٠٠٢(حسانحامدحسين-ج

دورملؤمترمقدمحبث،)الشارقةمصرفجتربة-إسالميإىلالتقليدي

جامعةالشريعة،كليةوالتنمية،االستثماريفاإلسالميةاملصرفيةاملؤسسات

.الشارقة

وبنيبينهااألساسيوالفرقاإلسالميةاملصارفعملطبيعةالدراسةهذهتناولت

اإلسالميةاملصرفيةيفمتخصصنيخرباءقيامعلىأكدتكماالتقليدية،املصارف

أهممنأنوبينتتنفيذها،ملشكالتالشرعيةاحللولوتقدمالتحول،خطةبوضع

الفوائدمنالناجتةاملسامهنيحقوقتسوية: هيالتحولخطةتتناوهلاأنجيباليتالبنود

أساسعلىوالقائمةاملودعةوالودائعاملمنوحةالقروضوتسويةالتحول،قبلالربوية

يتفقمبااحملاسبيةالقيودومراجعةوتعديلاملصرف،يفالعاملنيتدريبوكذلكالفائدة،

تشرفشرعيةورقابةفتوى،هيئةتكوينإىلباإلضافةاإلسالمي،املصريفالنشاطوطبيعة

.التحولعمليةتنفيذعلى

أبرزهاومنالتحول،تنفيذتواجهاليتللمشاكلاملناسبةاحللولالدراسةتناولتكما

وديونالتحول،وقتاملصرفاحملتفظوالودائعالربا،عنالناجتةاألموالمعاجلة

.املقرتضنيلدىاملصرف
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احلقوق،هذهلتسويةاملناسبةوالبدائلالصيغمنعدداً الدراسةاقرتحتوقد

العلميةاخلطواتالدراسةحددتمثاإلسالمية،الشريعةأحكاممعيتوافقمباوااللتزام

خطةتنفيذيفالشارقةمصرفجتربةعنملخصتقدميخاللمنالتحوللربنامج

.   التحول

استفادة الباحث:

من الفرق اجلوهري بني دراسة الباحث والدراسات السابقة.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري

نشأة وتطور النقود والصريفة يف االقتصاد لييب.المبحث األول:-أ

جتربة العمل املصريف اإلسالمي يف ليبيا.المبحث الثاني:-ب

الدعوة املعاصرة إىل أسلمة النظام املصريف يف ليبيا.المبحث الثالث:-ج
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األولالمبحث

الليبياالقتصادفيوالصيرفةالنقودوتطورنشأة

.الليبياالقتصادفيالنقديالنظاموتطورنشأة-أ

تمهيــــــــــــــــــــــــــــد-١

ماأنإالليبيا،يفالنقودظهوربدايةعندقيقةمعلوماتأوكافيةمصادرتتوفرال

باحلفرياتالقيامعندمنهاعليهالعثورمتومانقديةقطعمنالليبيةاملتاحفيفيوجد

طويلة،قرونمنذالنقودعرفتليبياإنعلىيدلالتارخييةواملعاملاآلثارعنوالتنقيب

اإلمرباطوريةزمنإىلتعودبرونزيةعملةعنبليبياولبدةصرباتةمنطقيتيفعثرحيث

.)١(امليالديالسابعوالقرنامليالدقبلالثالثالقرنبنيفيماالرومانية

مراحلوتتبعدراسةيفعليهااالعتمادميكنبياناتأودراساتتوفرلعدمونظراً 

القرنمنتصفيفللبالدالعثمايناحلكمبدايةمنذأالليبيا،يفالنقودوتطورظهور

بدايةمنليبيايفالنقودوتطويرظهورعلىالبحثهذايفسنقتصرلذاعشر،السادس

. ليبيايفالعثمايناحلكم

-م١٩٧٨،عشروالسادساخلامس،اآلثارمصلحةعنتصدرسنويةجملة،القدميةليبيا: التعليمأمانة-١

.٢٠ص،م١٩٧٩
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:ليبيافيللنقودالتاريخيالتطور-٢

األبيضالبحريفالنقوداستخدامفيهامتاليتاملتقدمةالتارخييةاملراحليف-أ

السلعيةالنقودأنواعخمتلفاملنطقةهذهمنكجزءليبياشهدتاملتوسط،

عرفتوقدوالفضة،كالذهبالنفيسة،املعادنمنتسككانتاليتومنها

النفوذالنتشارنتيجةوالرومانية،اإلغريقيةالنقوداملراحلتلكيفليبيا

.)١(اإلفريقيالشمالمنطقةيفوالرومايناإلغريقي

عرفتالعثمانية،السيطرةوحيتالسابعالقرنمنذأيتاليةمرحلةيف- ب

الذهبيةوالدنانرياإلسالميةالنقوداإلسالمية،العربيةالدولأجزاءكبقيةليبيا

مناملسكوكةالنقودتداولمتالعثمانيةالسيطرةعهدويفالفضية،والدراهم

سكهاليبيايفالعثمانيةالدولةوالةتوىلوقدوالنحاسوالفضةالذهب

.)٢(التداوليفوطرحها

،لبنان-بريوت،الكتابمطبعة،ليبيايفلهتطبيقيةدراسةمع،واملصارفالنقود،البيهاملنعمعبد-١

.٢٧٢-٢٦٦ص،م١٩٧٠

،م١٩٩٨ليبيا،-مصراتة،األنسدار،١ط،النقديةوالنظريةواملصارفالنقود،الدليميعليخالد-٢

.١٢٦ص
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السلطاتتسمحملم١٩١١عاميفالليبيةاألراضيإيطالياغزتعندما- ج

الرمسيةالعملةاإليطاليةاللريةواعتربتبليبياخاصةعملةبتداولاإليطالية

العمالتباستبدالاإليطاليةالسلطاتوقامتليبيا،يفاملتداولةالوحيدة

منوغريهاالطرابلسيوالقرشالرتكية،اللرية(وهيباللرية،آنذاكاملتداولة

. )١(احلنيذلكيفاإليطاليةاملصارفطريقعنوذلك،)العمالت

وقعتحنيالثانيةالعامليةاحلربتلتاليتالربيطانيةاإلدارةعهديفأما-د

اإلدارةحتت، )٣("فزانمنطقة"والربيطانية،اإلدارةحتت)٢("وبرقةطرابلس"

بعدهامث،م١٩٤٢عامالعسكرياجلنيةبإصداراإلدارةوقامتالفرنسية،

واجلنيهاإليطاليةاللريةالتداولمنوسحبت) املال(العسكريةاللريةأصدرت

.م١٩٥٠عاممالمبليونآنذاكالعملةوقدرتالعسكري،

،ليبيا_ طرابلس،الفرجاينمؤسسة،١ط،ليبيايفواملصارفالنقودوتطورظهور،النعاسحممدالرمحنعبد-١

.٣١،م١٩٧٠

واليةالشرقمنوحدودها،آنذاكالغربيةالواليةعاصمةطرابلسوكانتالوقتذلكيفالغربيةالواليةويعينطرابلس-٢

االستعمارتقسيمحسباملتوسطاالبيضالبحرالشمالومن،فزانواليةاجلنوبومن،تونسدولةالغربومنبرقة،

ومن،شرقاً مصرمعوحدودهااملمتدة،بنغازيمدينةعاصمتهاوكانتالشرقيةالواليةوهيبرقةوأما،الوقتذألكيف

.السوداندولةاجلنوبومن،املتوسطاالبيضالبحرالشمالومن،طرابلسواليةالغرب

منوحدودهاسبهاعاصمتهاوكانت،الفرنسياالحتاللحتتوكانتليبيامناجلنوبيةالواليةويعينفزانمنطقة-٣

. طرابلسواليةالشمالومنوالنيجرتشاددولةاجلنوبومناجلزائردولةالغربومنبرقةواليةالشرق



٢٨

الكميةوكانتتداوهلاجيرياليتالعملةهواملصرياجلنيةفكانبرقةمنطقةيفأما

. )١(جنيهمليونحنومنهااملتداولة

إصدارم،١٩٤٣طرابلسيفأعمالهبدأالذياإلجنليزيباركليزمصرفتويلومت

يفإحتفظإسرتلينيهأرصدةبشكل٪١٠٠بنسبةهلابغطاءواحتفظاجلديدةالعملة

لريةمليون) ٣٥٠(الربيطانيةالسلطاتسحبتم،١٩٤٣عاممنوبدءلندن

فقدبرقةيفماأضئيلة،مبالغحبدوداإلبرقةيف) املال(تداولومنعتالتداولمنإيطالية

اللريةحملليحلاملصرياجلنيةم،١٩٤٢يفالربيطانيةالعسكريةالسلطاتحددت

يففمالرية) ٥٠(فئةمناإليطاليةالعملةقبولمعللواليةرمسيةكعملةاإليطالية

.إيطاليةلرية) ٤٩٢(املصرياجلنيهيساويأنوعلىالتداول

الفرنسياالحتاللحتتكانت)اللييباجلنوب(يفالواقعةفزانمنطقةأما- ه

حملاجلزائرياملصرفيصدرهكانالذيالقدمياجلزائريالفرنكحلفقد

اجلزائريالفرنكتداولواستمرإيطاليةلرية٢.٤قيمتهوكانتاإليطاليةاللرية

.)٢(،م١٩٥١سنةاالستقاللبعدليبيايفاجلديدةالعملةصدورحيت

.١٢٧ص،السابقاملرجع،الدليميعليخالد-١

.٣٢ص،السابقاملرجع،النعاسحممدالرمحنعبد-٢



٢٩

واحدإقليميفواحدةعملةمنأكثراستخدامعننتجتاليتالفوضىحالةوأما

لدراسةنقديةبعثةإرسالالدويلالنقدصندوقمنليبيايفاملتحدةاألممممثلطلب

-:أمههاعديدةتوصياتإىلتوصلتوقداحلالةتلك

.األجنبيةالعمالتمنغطائهايكونموحدةليبيةعملةإصدار- ١

نقديةسلطةإلنشاءاإلداريةالسلطاتمعاملؤقتةالليبيةاحلكومةتتشاورأن- ٢

العملةوإصدارتنظيمتتويلكي) الليبيةالنقدجلنة(باسمرمسياً تعرفمؤقتة

.)١(اجلديدة

-٢٤يفوذلكليبيةعملةأولإصداريفيتمثلاللجنةهذهعملبدايةكانتوقد

حملاجلديداجلنيهحلاإلصدارباجلنيه،العملةتلكُمسيتوقدم،١٩٥٢- ٢

.)٢(ليبيايفمتداولةكانتاليتالعمالتمجيع

العمالتإصدارمتكماجنيهاتعشرةحيتاللييباجلنيهمضاعفاتإصدارمتوقد

.)٣(معدنيةوورقيةاملساعدة

ص،م١٩٦٦–م١٩٥٦،األوىلالعشرسنواتهعنتارخييموجز،االقتصاديةالبحوثإدارةليبيا،مصرف-١

١٢.

.١٢٦ص،السابقاملرجع،الدليميعليخالد-٢

.١٢،السابقاملرجع،االقتصاديةالبحوثإدارة-٣



٣٠

الذهبمنجراماً ٢.٤٨٨٢٨يعادلمبااللييبللجنيهالتعادليةالقيمةحددتوقد

إىلالعملةإصدارمهمةالنقدجلنةوأسندتاإلسرتليينللجنيهالتعادليةالقيمةوهي

.اإلجنليزي) باركليزبنك(

أجنبيةكانتوقتهاالعاملةاملصارفأنحيثليبية،مصارفوجودعدمإىلونتيجة

وبدء٣٠رقمالقانونحتتم،١٩٥٥عاميف) اللييبالوطينالبنك(إنشاءمتفقد

.م١٩٥٦عامطرابلسيفنشاطهاملصرف

منم،١٩٥٨سبتمرب٢٤يفنقديةأوراقأولاللييبالوطيناملصرفأصدروقد

م،١٩٥٩- ١١-٢٢ويفاللييبالوطينالبنكأسمحتملجنيهاتوالعشرةاخلمسةفئيت

حمافظتوقيعحتملمجيعهاوكانتجنيهوالنصفاجلنيهفئةمنالنقديةاألوراقأصدر

بلاإلصدار،علىتهيمنجداً قصريةفرتةيفوجودهاملصرفأثبتوهكذااملصرف،

.)١(البدايةمنذاملركزيةعليهأضفىممامنفرداً السلطةتلكصاحبهواصبح

.٢٦٦ص،السابقاملرجع،البيهاملنعمعبد-١



٣١

الليبياالقتصادفيالمصرفيالنظاموتطورنشأة- ب

دـــــــتمهيـــــــــــــ

يفاملصريفالنظاممراليتالتارخييةاملراحلومناقشةاستعراضيتناول هذا املطلب 

بعدجاءتوأخريلييب،مركزيمصرفتأسيسسبقتمراحلعلىالرتكيزحماوالً ليبيا

احلكمحقبة: وهيليبيافيهامرتعدةتارخييةحقبيفأياملركزي،ليبيامصرفإنشاء

إىلم،١٩١١بنيماالفرتةيفااليطايلاالحتاللومرحلةم،١٩١١قبلماالعثماين

ومرحلةم،١٩٥٢وحيتم،١٩٤٢بنيماالربيطايناالحتاللمرحلةمثم،١٩٤٢

م،١٩٦٩مناملرحلةوأخرياً م،١٩٦٩وحيتم،١٩٥٢بنيماالفرتةيفلليبيااالستقالل

نشأةالباحثيستعرضوسوفالبحث،هلذااإلعدادتاريخأيالتاريخهذاوحىت

:وتطورهليبيايفاملصريفاجلهاز



٣٢

.م١٩١١_ م١٥٩١عاممنالعثمانيالحكم-أ

يفاملتداولةالعمالتتنوعتاألخرىالعثمانيةالوالياتيفللوضعمشابهعلى وفق

املعدنيفالعمالتتفاوتتحيثالعثماين،للحكمليبيافيهاخضعتاليتالفرتةليبيا

وعريبحمليهومامنهاالعمالتهذهوكانتوالوزن،الشكليفوكذلكوالعيار

ماريا"النمساويالفضيكالريالأوريبهوماومنهاواجلزائريةوالتونسيةاملصريةكالعملة

عالوةداخلياستقرارلعدموتعرضتواقتصادياً نقدياً اضطراباً ليبياشهدتكما،"تريزا

انعكسالذياالقتصاديالنشاطجمرياتعلىسلباً أثرممااخلارجيةالتهديداتعلى

نظاميوجدالحيثُ العام،القبولأفقدهاممااملتداولةاملتعددةالعمالتقيمةعلى

املتقلبةوالسياسيةاالقتصاديةالظروفكانتبلالعمالت،لسكحمددةوطريقةثابت،

خاللالعمالت،وتداولأصدارعدمعلىحكمالذيالرئيسيالعاملهيعموماً،

.)١(عشرالتاسعالقرنأواخروحىتعشرالسادسالقرنأواسطمنالفرتة

ص،م١٩٩٧،ليبيا-طرابلس، املفتوحةاجلامعةمنشورات،٢ط،واملصارفالنقود،اهللاعبدجاسمعقيل-١

٢٨٥.



٣٣

العثماينالزراعياملصرفمنكالً تأسيسهيالتارخيية،احلقبةهذهمييزماأهملعل

يففروعهخاللمنالزراعي) االقراض(التسليفأعمالتوىلالذيم،١٨٥١عام

افتتحكمااالقتصادي،النشاطعلىللغايةحمدداً دورهوكانودرنةوبنغازيطرابلس

رومابنكتوالهفقدالتجاريالنشاطأمام،١٩٠٦العاميفلهفرعنيالعثماينالبنك

.)١(االيطايللالحتاللبذلكممهداً م،١٩٠٧عاميفبطرابلس

.م١٩٤٢-م١٩١١عاممنااليطالياالحتالل-ب

يتجزأالجزءاً وجعلهابالكامل،واستعمارهاإليها،ليبياضمإىلأساساً ايطالياهدفت

نقدياً العموم،يفوقانونياً سياسياً االيطايلباالقتصاداللييباالقتصادارتبطمنها،

انتهتم،١٩١٢عامليبيامنرمسياً العثمانيونوبانسحاباخلصوص،يفومصرفياً 

االيطايلاالحتاللمرحلةواتسمت،)٢(العثمايناحلكمسببهااليتالنقديةالفوضى

)٣(:رأسهاعلىليبيايفهلافروعاً أنتجتواليتخاصةبصفةااليطاليةاملصارفبسيطرة

.٢٨٦ص،السابقاملرجع،اهللاعبدجاسمعقيل-١

.٢٦٧ص،السابقاملرجع،البيهاملنعمعبد-٢

.٤٢ص،السابقاملرجع،النعاسحممدالرمحنعبد-٣



٣٤

:رومامصرففرع-١

األعمالعلىنشاطهوأقتصرطرابلسمبدينةم،١٩٠٧عامأبريليفافتتاحهمت

بنغازي،سرت،مصراتة،مدنمنكلٍ يفلهالثابتةالوكاالتخاللمناملصرفية،

.وطربق

:االيطاليالمركزيالمصرففرع-٢

مهامليتوىلطرابلس،يفالفرعهذاافتتاحمتم،١٩١٢لسنة) ٥١١(القانونمبوجب

.الزراعيوالتسليفالتجاريةاألعمالومزاولةليبيا،يفااليطايلاملاليةوزير

:سيشيليامصرففرع-٣

ايطاليا،إىلليبيامناألموال،حتويلتسهيللتوىلم،١٩١٢أبريليفافتتاحهمت

.)١(اجلاريةاحلساباتوفتح،الودائعجذبعلىالعملجانبإىلأخريودول

:نابوليمصرففرع-٤

التسهيالتمنبعضٍ منحتوىلحيثُ م،١٩١٣عامديسمربيفافتتاحهمت

يطاليتنيإحمليتنيمؤسستنيأولتأسيسمتو الثانية،العامليةاحلربانتهاءبعداالئتمانية،

)٢(:مها

.٤٢ص،السابقاملرجع،النعاسحممدالرمحنعبد-١

،م١٩٨٥،لبنان–بريوت،للموسوعاتالعربيةالدار،٢ط،اجلماهرييةيفاملصريفاجلهاز،األرباحاألمنيصاحل-٢

.٩٩ص



٣٥

طرابلسمصرف-أ

خاللمنهيإلاإلشارةيفيدماجاءأنهإالعنه،املعلوماتكفايةعدممنبالرغم

طرابلسلواليةااليطاليةباللغةااليطاليةاحلكومةتصدرهااليتاالقتصاديةنشرتهما

.م١٩٢٩أبريل/ مارسيفالصادرالعدديف

للتوفيرليبياصندوق-ب

وصندوقم،١٩٢٣عاميفأسسالذيللتوفريطرابلسصندوقدمجخاللمن

الذيالصندوقهذام،١٩٣٥يف عام تأسس،م١٩٢٥عاميفاملؤسسللتوفريبرقة

مدنمنكلٍ يففروعهخاللمنواألعمارالزراعياالقراضأعمالعلىنشاطهأقتصر

.درنةبنغازي،مصراتة،طرابلس،

م١٩٥٢–م١٩٤٣عاممناألوربياالحتالل-ج

احللفاءدخلأنبعدحيثُ الربيطاين،االحتاللأيضاً الفرتةهذهعلىويطلق

طرابلس،والييتمنكلٍ يفبريطانيةاألوىلعسكريتني،أدارتنيحلكمليبياخضعت

.         )١(م،١٩٥٠عامحيتفزانواليةيففرنسيةعسكريةحكومةوالثانيةوبرقة،

.٣٤-٣١ص،السابقاملرجع،النعاسحممدالرمحنعبد-١



٣٦

منهاكلجيعلممااألخرى،عنتامةباستقالليةالثالثالوالياتيفاحلكمواتسم

عنم،١٩٤٢لسنة٧رقمالبيانصدروبالتايلاقتصاديةوإجراءاتبأنظمة،حيتفظ

يفالعسكريةبالسلطاتواخلاصةاملتداولةالعملةُحيددالربيطاين،للجيشالعامالقائد

حيتوذلك،االيطاليةاللريةجبانبالعسكري،اجلنيةعليهاأطلقحيثطرابلس،منطقة

واللريةالعسكري،اجلنيةمنكلٍ حمل) املال(العسكريةاللريةحلتحيثُ م،١٩٤٣عام

برقة،واليةأماللبالد،الرمسيةالعملةهواملالأصبحوبذلكسواء،حدً علىااليطالية

الواليةيفمتداولكنقداملصرياجلنيةُحيددم،١٩٤٢لسنة٩٣املنشورصدرفقد

. )١(،م١٩٤٧عاميفااليطاليةالعملةتداولواليتااليطالية،اللريةحملليحل

منكلٍ يفم،١٩٤٣العاميفلهفرعنيباركليزبنكافتتاحهواملرحلةهذهمييزما

عنبالنيابةالنقدوإصدارالربيطانية،املاليةوزارةوكيلمهاموتوىلوبنغازيطرابلس،

يفإسرتلينيهأرصدةشكلعلى،٪١٠٠بنسبةهلابغطاءواحتفظاالحتالل،سلطة

املصارفبعضباستئنافأيضاً املرحلةهذهمتيزتكمام،١٩٦٩عامحيتلندن،

فروعبفتحاإلذنمتحيثُ التوسعيفاملصريفاجلهازأخذوبالتايلألعماهلا،االيطالية

.)٢(ليبيايفللعملوأجنبيةعربية،ملصارفجديدة

.٣٢-٣١ص،السابقاملرجع،النعاسحممدالرمحنعبد-١

.٢٦٩ص،السابقاملرجع،البيهاملنعمعبد-٢



٣٧

العسكرياالحتاللاستخدمفقد،)اللييباجلنوب(فزانهيالثالثة،الواليةأما

حيتااليطالية،اللريةحملاجلزائري،البنكطرفمناملصدراجلزائريالفرنكالفرنسي

.)١(مصرفأليفرعنافز يفيكنوملم،١٩٥١

م١٩٦٩–م١٩٥٢عاممناالستقاللمرحلة-د

باستقاللاعرتافاً املتحدةلألممالعموميةاجلمعيةأعلنتم،١٩٤٩نوفمرب٢١يف

كانتم،١٩٥١ديسمرب٢٤يفالتاماالستقاللعلىليبياحصولحنيوإىلليبيا،

الشرق،يفوبرقةالغرب،طرابلسمنكالً يفبريطانياحلكمم،١٩٤٣عامُمنذختضع

األخرىعنالواحدةمستقلةالثالثوكانت الوالياتاجلنوب،يفلفزانفرنساوحكم

خاصةوإجراءاتنُظماملستقلة،الدولبنيبالعالقاتتكونماأشبهوالعالقات بينها 

التقسيمهلذاوكانخمتلفة،خاصةوعمالتالداخلي،االقتصاديبالنشاطمتعلقة

والعديدالنقد،مراقبةوقيوداجلمركية،احلواجزحيثلليبينيلومشقةواضطراب،استياء،

لروابطااحلادواالقتصاديالسياسي،التقسيمهذاعرقلولذلك،اإلداريةاللوائحمن

.    )٢(التقليديةاالقتصادية

.٢٦٩ص،السابقاملرجع،البيهاملنعمعبد-١

. ١٣ص،االقتصاديةالبحوثإدارةإعداد) م١٩٦٦–م١٩٥٦(األوىلالعشرسنواتهعنتارخييموجز،ليبيابنك-٢



٣٨

من لدن اجلمعية العامة لألمم املتحدة باستقالل التارخيياالعرتافذلكبصدور

واإلدارية،القانونية،األطرإعدادأجلمناملتحدةاألمممبشورةتدابريعدةاختذت،ليبيا

متاجلديد،الوضعيتطلبهااليتوالنقديةاملالية،املشاكللبحثواالقتصادية،

منخبريانانتدابومتليبيا،يفاملتحدةاألممرعايةحتتاخلرباءمنجلنةتشكيل

وبريطانيا،وايطاليا،وفرنسا،مصر،عنممثلنياللجنةوضمتالدويل،النقدصندوق

يفاجتماعاتعدةاللجنةوعقدتاملؤقتة،الليبيةاحلكومةعنوممثالً املتحدة،والواليات

الفينالتقاريرإيلمستندةاخلصوصوجهعلىاملاليةاملشاكللبحثوجنيفلندن،

أنبعدليبيايفالعملةتوحيدمسألةيُعاجلالدويل،النقدصندوقءخربامناملقدم،

البالد،يفاملتداولةالعمالتوتنوعوتعدداملستقر،غرياالقتصاديالوضعدرست اللجنة

:رئيسينيجزئينيمنالتقريركانلقد

واجلهازوتركيبها،العملة،بتوحيديتعلقفيماالرئيسيةالتوجيهاتإىليتطرق:األول

.النقديهاوغطائإصدارها،إلدارة

األقاليميفاتسمتواليتعام،بشكلالسائدةاالقتصاديةاحلالةدراسةإىلتطرق:الثاني

فيهقلّ وقتيفوالرعي،الزراعةقطاعيعلىواحملدوديةالكفاف،منحبالةالثالث

)١(أجنبية،وعناصرمؤسسات،وأدارتهملكته،الذيللنقداملستخدمالتبادل

.م١٩-١٨ص،السابقاملرجع،ليبيابنك-١



٣٩

اختاذتتويلل،م١٩٥٢فربايريفالليبيةالنقدجلنةأنشئتفقدسبقماعلىوبناءاً 

الليبيةاحلكومةمعبالتشاوروذلكاجلديدة،العملةإلصدارالالزمةاألوليةاخلطوات

٢٤يفصدرقدكانالذياللييبالنقدقانونمنالثانيةاملادةمبوجبوذلكاملؤقتة،

مناملوادحددتحنييفاالعتبارية،بالشخصيةاللجنةتتمتعأنعلىم،١٩٥٢أكتوبر

األمورمنذلكإىلوماووكالئها،عضويتهاالسابعة،إىلالثالثة

املصرفمبهاميقومكانأنهأيللجنة،وكيالً بنكاً باركليزبنكتعينيومتالتنظيمية،

للجنةالرئيسياملقروكانالليبية،احلكومةعنونيابةً الليبيةالنقدجلنةعنعوضاً املركزي،

اجنلرتا،مصرفيرشحهمابريطانينيعضوينيإىلإضافةبريطاين،مواطنبرئاسةلندنيف

املصرفمنبرتشيحمصريوعضوغيابه،حالةيفللرئيسنائباً أحدمهاليبينيوعضويني

يرشحهفرنسيالسابعوالعضوايطاليا،مصرفمنبرتشيحايطايلوآخراملصري،األهلي

السياساتوتسيريباالنتعاش،ليبيايفاالقتصادبدأاخلطوةهذهومعفرنسا،مصرف

تستطيعوالالنقديةالسياسةمراقبةعنعاجزةكأنتالليبيةاحلكومةفإنوبالتايلالعامة،

يفهياللجنةالناملصرفية،االئتمانيةوالتسهيالتالسياساتعلىالفعالةالرقابةممارسة

حينهايفالعاملةاملصارفمجيعأنكماإنشائها،قانوناستثنيناماإذاليبيةغرياحلقيقة

.)١(أجنبيةملصارففروعهي

.٢٠ص،السابقاملرجع،ليبيابنك-١



٤٠

التونسيالعقاريالبنك(الفرنسيةللشركةترخيصُمنحم،١٩٥٢عاميونيوويف

والبنكمصر،بنكمنلكلترخيصُمنحالعام،نفسمنأكتوبرويف،)اجلزائري

الحقةفرتةيفُرّخصكماليبيا،يفاملصرفيةاإلعمالمبزاولةاألوسطللشرقالربيطاين

.)١(جارانيتمورجانوبنكأمريكا،أفبنكمنلكل

اليتاألسياساتلتشرحم،١٩٥٤أكتوبريفللجنةاملقدمةاحلكومةمذكرةجاءت

:اآليتيفاألوىلبالدرجةتتمثلمركزيبنكبإنشاءرارقالختاذدعتها

تتمكنحيتالسيادة،ذاتالدولجبميعإسوةً لييبوطينمصرفوجودضرورة- ١

السياساتعلىالفعليةالرقابةوممارسةالنقدية،السياسةمراقبةخاللهمناحلكومة

أمثانلدفعليبيايفوالصناعةالتجارةقطاعيدفعتاليتاالئتمانية،والتسهيالتاملصرفية

تتقاضاهممابكثريأكثرالفائدةأسعارهلاحددتواليتالتسهيالت،تلكمقابلباهظة

.العاملدولوبقيةأوروبايفاملماثلةالبنوك

أموالوحفظالنقد،إدارةمراقبةليتوىللييبوطينمصرفتأسيسضرورة- ٢

.)٢(واستثمارهاغطائهاعنمسئوالً ويكونالعملةواحتياطاتاحلكومة،

.٤١صواالحصاء،البحوثإدارةإعداد،) م٢٠٠٦–م١٩٥٦(للتأسيساخلمسنيالعيدليبيا،مصرف-١

.٢٠ص،السابقاملرجع،ليبيابنك-٢



٤١

النقدمنالدولةإيراداتاستخداممراقبةيتوىللييبوطينمصرفتأسيسضرورة- ٣

اللييب،املدفوعاتميزانعجوزاتتفاديعلىليعملالتجاري،نشاطهوممارسةاألجنيب،

.)١(املركزياملصرفمهامبكاملقيامهعلىعالوة

:الليبيالوطنيالبنكتأسيس-١

رقماللييبالوطينالبنكقانونمشروععلىاملوافقةمتتم،١٩٥٥أبريل٢٦يف

لييبوطينبنكأولممارسةرمسياً طرابلسمدينةشهدتم،١٩٥٥لسنة) ٣٠(

ألعمالهالبنكمباشرةبنغازيمدينةشهدتحنييففيها،ألنشطتهم،١٩٥٦- ٤-١يف

م،١٩٥٧-٤شهريف) اللييباجلنوب(سبهامدينةيفوفرعم،١٩٥٧- ٨-٩يففيها

الليبيةالنقدجلنةمهامإليهآلتم،١٩٦٢-٦شهريفالبيضاءمدينةيفآخروفرع

بذلكومتتعليبيا،يفاملعدنيةوالعملةالنقدأصدارعناملسئولةالوحيدةالسلطةباعتباره

وأصبحاإلصدارعمليةعلىوسيطروجودهأثبتحيثاألوىلالوهلةمناملركزيةبصيغة

نصأخرجتهوقدله،األوىلللتنظيمالنسيبالتواضعمنبالرغمالسلطةتلكميلكمنفرداً 

.  )٢(املركزيةاملصارفلقواننيالتقليديالنمطمن) ٢٩(املادة

.٢٢ص،السابقاملرجع،ليبيابنك-١

.٢٩٥ص،السابقاملرجع،اهللاعبدجاسمعقيل-٢



٤٢

منمعينةوشروطحدودوضمنالعاديةالتجاريةاألعمالمبزاولةلهُمسححيث

املوجودالفراغلسدالتصميمعلىيدلممااللييب،الوطينللبنكجتاريقسمإجيادخالل

عالوةالوقتذلكيفلييبجتاريمصرفوجودعدميفاملتمثلاحمللياملصريفالنظاميف

كانتاليتاألجنبيةاملصارفمناملهملنيالعمالءملناطقاملصرفيةباملتطلباتالوفاءعلى

منافسةالوليدالبنكخلقاخلارجية،التجارةمتويلعملياتعلىباألساستركز

علىتسريالاليتالتجاريةالعملياتختصداخليةلوائحمنيصدرهماباستثناءعادلة

املصارفتلكمعوالتعاونالتفاهممنجوخلقعلىوعملاألخرى،التجاريةاملصارف

خاللمناالئتمانيةالسياسةعلىبذلكمؤثراً ونفوذه،قواعدهترسيخعلىساعدهمما

قسمبإنشاءوذلكاجنلرتا،بنكيفكماتقليدياً منطاً اختذكمااألديب،اإلقناعممارسة

اإلداريةاملزايامنالعديدبذلكحمققاً املصرفيةالعملياتقسمعنمستقللإلصدار

النقدللجنةشرعياً وريثاً اإلصدارقسمأصبححيثالفصل،هذاجراءمنوالقانونية

العملةإصداريدعممماوخصومهاأصوهلا،كافةيتحملإليها،اإلشارةسبقاليتالليبية

وذلكاإلسرتليينباجلنيهغطائهامناألكرباجلزءيكونأنعلىالقانوننصالذي

.)١(اإلسرتليينمنطقةيفليبياعلىللمحافظة

.٢٩٥ص،السابقاملرجع،اهللاعبدجاسمعقيل-١



٤٣

م، أول تشريع لييب ينظم األعمال املصرفية والتجارية  ١٩٥٨كما صدر يف عام 

كقانون موحد للمصارف، وذلك لتمكني البنك الوطين اللييب من تنظيم عمليات 

صارف التجارية.االئتمان والسياسة النقدية وأعمال املراقبة خاصة فيما يتعلق بسيولة امل

املشاكل األولية اليت واجهت البنك الوطين اللييب كان أكثرها حدة، وهي:

استخدام موظفني من ذوي الكفاءة، واخلربة خاصة من الليبيني.-أ

عدم توفر املباين يف بالد دمر احلرب اقتصادها.- ب

احلقب االستعمارية املتتالية اليت أمهلت التعليم، والتدريب.- ج

قانون البنك الوطين اللييب، وقانون املصارف التجارية املوحد، القصور يف -د

وعجزمها عن حتقيق أهدافه أمام منو االقتصاد الوطين.

اخلطوات اليت أختذها البنك الوطين اللييب للتغلب على هذه املشاكل وهي:

استخدام موظفني أجانب يف األماكن اليت ال ميكن شغلها بالليبيني.- ١

ليكون مقر للبنك ˝صندوق التوفري اللييب˝استخدام مبين املؤسسة االيطالية - ٢

الوطين اللييب يف مدينة طرابلس.

.)١(أختاذ الرتتيبات الالزمة لتوفري اخلدمات التدريبية على الشؤون املصرفية - ٣

.٢٠ص،السابقاملرجع،ليبيابنك-١



٤٤

واحدقانونيفُدجماحيثُ جوهرياً تعديالً أنفاً،املذكورينالقانونينيتعديل- ٤

.)١(م١٩٦٣لسنة) ٤(رقماملصارفقانونهو

منهااحملليةاملصارفلفروعوالقانويناملايل،االستقاللصفةإضافةمتالقانون

كافةاللييبالوطينالبنكُمنحوبهحملية،مصارفتأسيستشجيععلىعالوةواألجنبية،

وطينمصريفجهازإجياداملركزيةاملصارفتتمتعاليتالقانونيةالسلطات

.مالهراسيفوحدهااحلكومةتساهمليبيا،بنكإىلامسهُعّدلكماحقيقي،

باختاذم،١٩٦٣لسنة) ٤(رقمالقانونصدوربعدخاصةالفرتةهذهواتسمت

ليبية،مصارفإىلاألجنبيةاملصارفمنعددحتويلرأسهاعلىاخلطواتمنمجلة

: يليمااملصارفهذهمنها،كلمالرأسمن،٪٥١نسبتهمافيهاالليبيونميلك

نسبتهومالليبيني،مالرأسمن،٪٥١مبسامهةالتجارياملصرفأنشئ- ١

.م١٩٦٤- ٦-١١يفبنك،اسرتنميتلكه،٪٤٩

والباقيلليبيني،مالهرأسمن،٪٥١مبسامهةالصحاريمصرفافتتاحمت- ٢

-٧-١١يفأمريكا،ومصرفااليطايلسيشيليابنكمنكلٍ فرعبني

.)٢(م١٩٦٤

. ٢١ص،السابقاملرجع،ليبيابنك-١

.٢٩٥ص،السابقاملرجع،اهللاعبدجاسمعقيل-٢



٤٥

والباقيالفرنسية،للشركة،٪٤٩بلغتمبسامهةاألفريقيةالشركةمصرفافتتاحمت- ٣

.م١٩٦٤-٩-١١يفليبية،مسامهة

للشرقالربيطاينللمصرف،٪٤٩بلغتمبسامهةأفريقيامشالمصرفافتتاحمت- ٤

.م١٩٦٦-١-١يفالليبيون،ميلكهوالباقياألوسط،

والباقيلليبيني،مالهرأسمن،٪٥١مبسامهةالعربيةالنهضةمصرفافتتاحمت- ٥

.م١٩٦٧-٨-١مصر،بنكمسامهة

:مهاوالزراعةوالبناء،الصناعةجماالتيفمتخصصنيمصرفنيتأسيسمتكما

العقاري،يفلالستثماروذلكاللييب،العقاريالصناعياملصرف- ١

. م١٩٦٥-٩-٧يفوالصناعي،

مستوىوحتسنياملزارعنيمساعدةإىليهدفاللييب،الوطينالزراعياملصرف- ٢

.م١٩٥٥-٧شهريفالبالد،يفواحليواينالزراعياإلنتاج

وبنكروما،بنك: وهيالتلييبسياسةأجنبيةجتاريةمصارفأربعةرفضتحنييف

.)١(أجنبيةملصارففروعوهيالعريب،والبنكنابويل،وبنكباركليز،

.٢٩٦ص،السابقاملرجع،اهللاعبدجاسمعقيل-١



٤٦

نسبتهماالليبيونميلكجتاريةبنوكومخسةمركزياً،وطنياً بنكاً لليبياأصبحهكذا

جتاريةمصارفوأربعةليبيني،متخصصنيمصرفنيإىلباإلضافةماهلا،رأسمن،٪٥١

والرقابةالتفتيش،سلطةمباشرةمنالقانونمبوجبالوطين،البنكمتكنوبذلكأجنبية،

أنعلىعالوةاملصريف،اجلهازلسالمةضماناً الالزمةالعقوباتوفرضاملصارف،على

مصريفنظامإقامةبغيةالرئيسة،املراكزعناالستقاللاحملليةللمصارفوفرالقانون

احتياطياتفرضعلىالقانوننصكماليبيا،بنكعليهُيسيطرمستقلمتكاملوطين

بنكلدىحتتفظأنجيبالتجاريةللمصارفاإليداعيةاخلصوممقابلإلزاميةقانونية

أيوبدونالطلب،حتتالودائععن،)٪٢٠إىل٪٥(منترتاوحنسبضمنليبيا

االئتمانية،التسهيالتيفاالحتياطينسبةاستخداممنليبيابنكمتكنفوائد،

.التضخمومكافحة

حبجةالعاملةللبنوكجديدةفروعالفتتاحطلبأيرفضسياسةالبنكانتهجكما

فروعيفالليبينيمسامهةتقلالأنتقتضيالوطنيةاملصلحةأنكمااللييب،السوقصغر

.)١(املالرأسمن،٪٥١عناالجنبيةالبنوك

.٢٩٨ص،السابقاملرجع،اهللاعبدجاسمعقيل-١



٤٧

النقدمراقبة-٢

علىالساريةالنقدمراقبةقيودليبيا،استقاللقبلالربيطايناالحتاللإدارةطبقت

الفرنسي،االحتاللإدارةطبقتحنييفوبرقة،طرابلسمنكلٍ يفاإلسرتليينمنطقة

وبرقةطرابلس،إقليميبنيالنقديةاملعامالتوكانتفزان،أقليميفللمراقبةخمتلفةقيود

املعامالتأنحنييفاالحتالل،إلدارةخضوعهمامنبالرغمشديدةلقيودختضع

واستمرتالفرنسي،املقيمملوافقةختضعكانتفزان،وإقليماإلقليمني،هذينبنيالنقدية

وانضمتموحدة،عملةالدولةوأصدرتاالستقاللحتققأنإيلوالقيوداملشاكل،هذه

النقدمراقبةقيودتطبيقعلىوافقتوبالتايلم،١٩٥١عاميفاإلسرتليينمنطقةإيلليبيا

للدولة،اخلاصةالظروفمعتتالءماليتالتعديالتبعضمعاملنطقةتلكيفالسارية

بنكإدارةحتتاألجنبيةالعملةاحتياطيجتميعمتوهكذاوالتارخيية،التجارية

والعملاألعضاءالدولبنيالدفعلعملياتبالنسبةللمقاصةمركزاً لندنوجعلاجنلرتا

احتياجاتمعيتالءمبشكلألعضاءللدولالنقدمراقبةقيودتنسيقعلىعامةبصورة

. )١(ككلاإلسرتليينمنطقة

.٩٤-٩٢ص،السابقاملرجع،ليبيابنك-١



٤٨

مراقبةإجراءاتبتوحيد،والتجاريةاحلكومية،األوساطيفاملطالباتارتفاعومع

األساسيةالئحتهوبصدورم،١٩٥٥سبتمرب١٣يفالنقدملراقبةقانونصدرالنقد،

القانونهذاأحكامتنفيذبالنقد،مراقبةاللييبالوطينالبنكأسندم،١٩٥٧اكتوبر١٣يف

.)١(بهاملتعلقةواللوائح

الذهبعلىالبنكإشراف-٣

جلمهوراحلمايةوانعدامللتنظيم،ليبيايفالتجاريالذهبسوقالفتقارنظراً 

لإلجتارسوداءسوقوجودإىلإضافةالذهب،ومستوىبنوعيهيتعلقفيمابهاملتعاملني

التجارةهلذهملاالتجاريبالذهبكبرياً اهتماماً اللييبالوطينالبنكأبدىفقدالذهبيف

املشاكلمنجلملةونتيجةالبالد،وإىلمناألموالتدفقحركةمعوثيقةعالقةمن

الذهببيعوالناملستوردة،الذهبسبائكنوعيةعلىفعالةرقابةوجودعدميفتتمثل

النقدية،االجتاهاتعلىالتأثريملمارسةمركزيبنكأيإليهايلجأاليتالوسائلاحد

وفقالذهبيةالسبائكاستريادعنالوحيداملسئولهويكونأنالبنكأقرتحفقد

جيرياليتإلجراءاتطبقاً األكفاءالصاغةإىلبيعهاوإعادةاحمللي،السوقمتطلبات

).٢(املختصة،السلطاتقبلمنعليهاواملوافقةوضعها

. ٩٤-٩٢ص،السابقاملرجع،ليبيابنك-١

.١٠٨-١٠٦ص،السابقاملرجع،ليبيابنك-٢



٤٩

الذهباستريادصالحيةالوطينالبنكخيولقراراً م،١٩٦٢- ٨- ٥يفصدروهكذا

واإلدارة،التأمني،تكاليفملواجهةمعينةعمولةمقابلاحمللينيللصاغةوبيعهاخلام

.  )١(والتوزيعباالسترياداملتعلقةواملعدات

.م٢٠٠٦–م١٩٦٩عاممنالليبيالمصرفيالجهازتطويرمرحلة-ه

مجيعتتخذبأن"القاضيالثورةقيادةجملسمنقرارصدرم،١٩٦٩-١١-١٣يف

مسامهة،شركاتشكلالليبيةالعربيةاجلمهوريةيفتعملاليتاألجنبية،املصارف

يفلليبينيمنهااململوكيقلوالامسية،مجيعهاالشركاتهذهأسهمتكونأنويشرتط

منجملسأعضاءأغلبيةيكونوأناملدفوع،املالرأسمن،٪٥١عنوقتأي

املادةنصتحنييفللقراراألوىلاملادةيفهذا،"رئيسبينهمومنالليبيني،

مسامهةشركاتإىلالبالديفالعاملةاألجنبيةاملصارففروعحتولأن"علىمنهالثانية

.)١(األقلعلىماهلارأسمن،٪٥١منهاكليفالليبيةاحلكومةمتلك

املغتصبةاألموالباسرتدادالثورةقيادةجملسقرارم،١٩٧٠-٧-٢١يفصدركما

.)١(املغتصبةاألموالضمنواعتبارهاااليطالية،املصارفحصصذلكيفمباايطاليامن

.١٠٨-١٠٦ص،السابقاملرجع،ليبيابنك-١

.٢٩٩-٢٩٨ص،السابقاملرجع،اهللاعبدجاسمعقيل-٢



٥٠

احلصصبتأميميقضي) ١٥٣(رقمالقانونم،١٩٧٠-١٢-٢٢يفوصدر

.      )١(فيهاالليبينيمسامهاتوحتديدتنظيمها،وإعادةاملصارف،يفاألجنبية

الوفاءعدمعننتجعجزأيبتغطيةتلييبهامتاليتاألجنبيةاملصارفإلزاممتوقد

للحكومةيقدمأنالرئيسياملصرفوعلىفروعها،متنحهااليتاالئتمانيةبالتسهيالت

اقرتاحعلىبناءاً املاليةوزيريقررهااليتبالطريقةوذلكبالتزاماته،للوفاءضمانات

بنك(بكلميتوُيستبدلاملصارف،بإدارةتتعلقللوزيرصالحياتمنحمتكمااحملافظ،

.)٢() ومصارفمصرف(كلميت) البنوك

وطنيةمصارفإىلحتولتاليتللمصارفالتجارية،األمساءاملاليةوزيرحددوهكذا

:كاآليت

.)٣(م١٩٧٠يونيويفاألمةمصرف_ رومامصرففرع- ١

.العروبةمصرف_ العريباملصرف- ٢

.االستقاللمصرف_ نابويلمصرففرع- ٣

.٤٣ص،السابقاملرجع،ليبيامصرف-١

.٣١٥ص،السابقاملرجع،البيهاملنعمعبد-٢

.٤٦،٥٧،٦٠أعداد،١٩٧٠الرمسية،اجلريدة-٣



٥١

:عددهاصبحأالعاملةالتجاريةاملصارفتنظيمإعادةإطارويفوهكذا

.املركزيليبيامصرف-أ

منهاثالثةاملركزيليبيامصرفميلكليبية،جتاريةمصارفمخسةعدد- ب

ومصرفاألمة،ومصرفالوطين،التجارياملصرف: (وهىبالكامل

الوحدةمصرف: (ومهااآلخريناملصرفنيمالرأسمعظموميلك،)اجلمهورية

الباقيةالنسبواعتبارينيطبيعينيالليبيونميلكفيما،)الصحاريومصرف

.)١(منهماكلمالرأسيف

املصارفقانونأحكامبعضبتعديلم،١٩٧١لسنة) ٦٣(رقمالقانونصدركما

ظهوروالقوانني،القراراتتلكوتنفيذصدورعننتجوقدم،١٩٦٣لسنة) ٤(رقم

الذياملركزيليبيامصرفورقابةإلشرافمجيعهخيضعبالكامل،وطينمصريفجهاز

خلدمةمناسباً يراهمامنهاوينفذالنقديةالسياسةأدواتميلكمركزياً مصرفاً أصبح

السابقةالتجاريةاملصارفدمج) ١٥٣(رقمالقانونوتضمنالوطين،االقتصادمصلحة

)٢(: هيمصارفمخسيف

.٤٦،٥٧،٦٠أعداد،١٩٧٠،الرمسيةاجلريدة-١

. ٤٥- ٤٤ص،السابقاملرجعليبيا،مصرف-٢



٥٢

سنةحيتفروعهعددم،١٩٧٠سنةيفتأسس:التجاريالمصرف-١

عشرثالثةم،٢٠٠٥سنةحيتوكاالتهوعددفرع،) ٥٠(مخسونم،٢٠٠٥

.وكالة) ١٣(

م،٢٠٠٥سنةحيتفروعهعددم،١٩٧٠سنةيفتأسس:األمةمصرف-٢

) ٨(مثانيةم،٢٠٠٥سنةحيتوكاالتهوعددفرع،) ٤٦(وأربعونستة

.وكاالت

م،٢٠٠٥حيتفروعهعددم،١٩٦٩سنةيفتأسس:الجمهوريةمصرف-٣

) ٣٠(ثالثونم،٢٠٠٥حيتوكاالتهوعددفرع،) ٥٥(ومخسونمخسة

.وكالة

سنةحيتفروعهعددم،١٩٦٤سنةيفتأسس:الصحارىمصرف-٤

سبعةم،٢٠٠٥حيتوكاالتهوعددفرع،) ٣٨(وثالثونمثانيةم،٢٠٠٥

.وكاالت) ٧(

م،٢٠٠٥سنةحيتفروعهعددم،١٩٧٠سنةيفتأسس:الوحدةمصرف-٥

.    )١(وكالة) ١٢(عشر،أثناءم،٢٠٠٥حيتوكاالتهوعددفرع،) ٦٠(ستون

. ٤٥- ٤٤ص،السابقاملرجعليبيا،مصرف-١



٥٣

واالئتمان،والنقداملصارفبشأن) ١(رقمالقانونصدرم،١٩٩٣-٣- ٢١ويف

:هيمتخصصةجتاريةمصارفبتأسيساإلذنمتألحكامهوتنفيذاً 

:)١(رقمالقانونوفقاخلاصةاملصارف

سنةحيتفروعهعددم،١٩٩٦سنةيفتأسس: والتنميةالتجارةمصرف- ١

) ٨(مثانيةم،٢٠٠٥سنةحيتوكاالتهوعددفروع،) ٦(ستةم،٢٠٠٥

.وكاالت

فروعهعددم،٢٠٠٣سنةيفتأسس: والتجارةلالستثماراألمانمصرف- ٢

ستةم،٢٠٠٥سنةحيتوكاالتهوعددفرع،) ١(وأحدم،٢٠٠٥سنةحيت

.وكاالت) ٦(

سنةحيتفروعهعددم،٢٠٠٣سنةيفتأسس: العريباإلمجاعمصرف- ٣

.وأحدةوكالةم،٢٠٠٥سنةحيتوكاالتهوعددفروع،) ٣(ثالثةم،٢٠٠٥

م،٢٠٠٥سنةحيتفروعهعددم،٢٠٠٤سنةيفتأسس: الوفاءمصرف- ٤

.)١(واحدةوكالةم،٢٠٠٥سنةحيتوكاالتهعددفروع،) ٣(ثالثة

.٤٨ص،السابقاملرجعليبيا،مصرف-١



٥٤

وذلكأهلية،مصارفتأسيسيفالشروعمتم،١٩٩٦عامويف- ٥

امللكية،قاعدةوتوسيعاالقتصادي،النشاطيفاألهليللقطاعدورإعطاء

العاملةاألخرىالتجاريةاملصارفمنعنعملهاطبيعةختتلفوال

النطاقعلىنشاطهامزاولةاقتصارحيثمنإالالوطين،االقتصاديف

االئتمانوتقدمياملصرفيةاخلدمةنشرفهيفيه،تتواجدالذياجلغرايف

املصارفهذهعددوبلغمناطقها،يفالصغريةاإلنتاجيةللمشاريعالالزم

املصرفوإشرافلرقابةختضعمصرفاً،) ٢٧(م،٢٠٠٦سنةبدايةحيت

املصرفيةاملؤسسةيفمنهامصرفاً ) ٢١(عددُدمجأنبعدوذلكاملركزي،

جهازعلىعالوةجتاري،مصرفاألخرىهيأصبحتاليتاألهلية

التجارية،واملصارفاملركزي،واملصرفاملصارف،هذهبنيالتنسيقيتوىل

. )١(اإلداريةواألجهزة

.٤٩- ٤٨ص،السابقاملرجعليبيا،مصرف-١



٥٥

حتتاخلارجي،اللييباملصرفأنشيم،١٩٧٢لسنة) ١٨(رقمالقانونومبوجب

بالكاملفيهامكتتبمالبراس) ليبيةمسامهةشركة(اخلارجياللييبالعريباملصرفاسم

حنييفوإفريقي،عريب،مصرف)٢٣(يفاملصرفويساهماملركزي،ليبيامصرفمن

.وايطالياوفرنسا،إسبانيا،منكليفأوربيةمسامهاتمخسلهكانت

:وهياملتخصصةاملصارفمنالعديدتأسيسيفالشروعمتكما

سنةحيتفروعهعددم،١٩٥٥سنةالتأسيستاريخ:الزراعيمصرف-١

.فرع) ٤٥(واربعونمخسةم،٢٠٠٥

حيتم،١٩٨١سنةالتأسيستاريخ:العقاريواالستثماراالدخارمصرف-٢

.فرع) ٢٣(وعشرينثالثةم،٢٠٠٥سنة

مخسةم،٢٠٠٥سنةحيتم،١٩٨١سنةالتأسيستاريخ:التنميةمصرف-٣

.  )١(فرع) ٢٥(وعشرون

.٦٤-٥٤ص،السابقاملرجعليبيا،مصرف-١



٥٦

التنميةيفهاماً دوراً ليبيا،يفالتجاريالعامالقطاعمصارفحالياً،وتلعب

يفواملسامهةاملشروعات،ومتويلاحمللية،املدخراتوتعبئةبجذحيثمناالقتصادية،

علىاألوسعاجلغرايفبانتشارهااملصارفهذهوتتميزاللييب،لالقتصاداألساسيةالبنية

منتشرةووكالة،فرعحدواو ثالمثائةحوايلفروعها،عددفيبلغالبالد،مستوى

مجايلإهيمربع،مرتكيلولفأوستونوسبعمائةمليونحوايلتبلغجغرافيةرقعةعلى

منالسوق،حصةمن،٪٩٠حواىلعلىالليبية،املصارفوتستحوذليبيا،مساحة

وظائفها،يفاملصارفوختتلفالعائلي،القطاعمسامهةعليهايغلباليتالودائع،مجايلإ

منتقرتبفهياألخرى،التجاريةللمصارفالتقليديةالوظائفعنجوهرياً اختالفاً 

.   )١(الشاملةاملصارفمفهوم

. ١٥٢ص،٢٠٠٦ديسمرب،ليبيا-طرابلسالعربية،املصارفاحتادجملة-١



٥٧

الثانيالمبحث

ليبيافياإلسالميالمصرفيالعملتجربة

:هوتطور نشأتهالجمهوريةمصرف- أ

دـــــــــتمهي

ناقشة املراحل التارخيية اليت مرَّ الباحث من خالل هذا املبحث استعراض ومسيتناول

ذكر بعض منها يف املبحث األول، ولكن يف أنسبق

هذا املبحث سوف يوضح الباحث نشأة مصرف اجلمهورية من بداياته األوىل، منذ سنة 

م، وعند ١٩٤٢سنة برقةية ووالطرابلسية وال،م، يف فرتة االحتالل الربيطاين١٩٤٣

م، ١٩٥٢يا سنة مروراً مبرحلة االستقالل لليبالربيطاين، باركليزتأسيسه كان يسمي بنك 

وذلك لكيم، إىل تاريخ إعداد هذا البحث،١٩٦٩م، وكذلك من سنة ١٩٦٩إىل سنة 

علق بنشأة مصرف اجلمهورية وتطوره، وصوًال إىل فتح هذا يستعرض الباحث كل ما يت

م.٢٠٠٨



٥٨

م:١٩٥٢االحتالل البريطاني سنة لةمرح-١

منكلٍ يفم،١٩٤٣العاميفلهفرعنيباركليزبنكافتتاحهواملرحلةهذهمييزما

إصدارومهمة الربيطانية،املاليةوزارةوكيلمهامهذا املصرفوتوىلوبنغازيطرابلس،

شكلعلى،٪١٠٠بنسبةهلابغطاءظاحتفالوااالحتالل،سلطةعنبالنيابةالنقد

أيضاً املرحلةهذهمتيزتكمام،١٩٦٩عامحيتلندن،يفإسرتلينيهأرصدة

التوسعيفاملصريفاجلهازأخذوبالتايلألعماهلا،االيطاليةاملصارفبعضباستئناف

.)١(ليبيايفللعملوأجنبيةعربية،ملصارفجديدةفروعبفتحاإلذنمتحيثُ 

:م١٩٦٩–م١٩٥٢عاممناالستقاللمرحلة-٢

باستقاللاعرتافاً املتحدةلألممالعموميةاجلمعيةأعلنتم،١٩٤٩نوفمرب٢١يف

كانتم،١٩٥١ديسمرب٢٤يفالتاماالستقاللعلىليبياحصولحنيوإىلليبيا،

الشرق،يفوبرقةالغرب،طرابلسمنكلٍ يفبريطانياحلكمم،١٩٤٣عامُمنذختضع

ماأشبهاألخرىعنالواحدةمستقلةوالياتوالثالثاجلنوب،يفلفزانفرنساوحكم

.)٢(املستقلةالدولبنيبالعالقاتتكون

.٢٦٩ص،السابقاملرجع،البيهاملنعمعبد- ١
.١٣ص ،السابقاملرجع،ليبيابنك- ٢



٥٩

املصرفمبهاميقومكانأنهأي،النقد الليبيةلجنةلوكيالً بنكاً باركليزتعينيمت

للجنةالرئيسياملقروكانالليبية،احلكومةعنونيابةً الليبيةالنقدجلنةعنعوضاً املركزي،

اجنلرتا،مصرفيرشحهمابريطانينيعضوينيإىلإضافةبريطاين،مواطنبرئاسةلندنيف

املصرفمنبرتشيحمصريوعضوغيابه،حالةيفللرئيسنائباً أحدمهاليبينيوعضويني

يرشحهفرنسيالسابعوالعضوايطاليا،مصرفمنبرتشيحايطايلوآخراملصري،األهلي

السياساتوتسيريباالنتعاش،ليبيايفاالقتصادبدأاخلطوةهذهومعفرنسا،مصرف

ممارسةتستطيعوالالنقديةالسياسةمراقبةعنعاجزةالليبيةاحلكومةفإنوبالتايلالعامة،

يفهياللجنةالناملصرفية،االئتمانيةوالتسهيالتالسياساتعلىالفعالةالرقابة

حينهايفالعاملةاملصارفمجيعأنكماإنشائها،قانوناستثنيناماإذاليبيةغرياحلقيقة

.)١(أجنبيةملصارففروعهي

رقماللييبالوطينالبنكقانونمشروععلىاملوافقةمتتم،١٩٥٥أبريل٢٦يف

لييبوطينبنكأولممارسةرمسياً طرابلسمدينةشهدتم،١٩٥٥لسنة) ٣٠(

.)٢(فيهاألنشطتهم،١٩٥٦- ٤-١يف

. ٢٠ص،السابقاملرجع،ليبيابنك- ١

.٢٩٥ص،السابقاملرجع،اهللاعبدجاسمعقيل- ٢



٦٠

يفوفرعم،١٩٥٧-٨- ٩يفألعمالهالبنكمباشرةبنغازيمدينةشهدتحنييف

شهريفالبيضاءمدينةيفآخروفرعم،١٩٥٧-٤شهريف) اللييباجلنوب(سبهامدينة

املسئولةالوحيدةالسلطةباعتبارهالليبيةالنقدجلنةمهامإليهآلتم،١٩٦٢- ٦

.)١(ليبيايفاملعدنيةوالعملةالنقدأصدارعن

مراقبةإجراءاتبتوحيد،والتجاريةاحلكومية،األوساطيفاملطالباتارتفاعومع

األساسيةالئحتهوبصدورم،١٩٥٥سبتمرب١٣يفالنقدملراقبةقانونصدرالنقد،

هذاحكامألاً تنفيذالنقد،مراقبةاللييبالوطينالبنكإىلأسندم،١٩٥٧اكتوبر١٣يف

.)٢(بدالً من مصرف باركليز الربيطاينبهاملتعلقةواللوائحالقانون

إعداد هذا البحث:تاريخم إلى ١٩٦٩مرحلة من سنة ال-٣

مجيعتتخذبأن"القاضيالثورةقيادةجملسمنقرارصدرم،١٩٦٩-١١-١٣يف

مسامهة،شركاتشكلالليبيةالعربيةاجلمهوريةيفتعملاليتاألجنبية،املصارف

يفلليبينيمنهااململوكيقلوالامسية،مجيعهاالشركاتهذهأسهمتكونأنويشرتط

.)٣("ليبنيلسارؤساءوإن يكوناملدفوع،املالرأسمن،٪٥١عنوقتأي

.٢٩٥ص،السابقاملرجع،اهللاعبدجاسمعقيل-١

.٢٩٩-٢٩٨ص،السابقاملرجع،اهللاعبدجاسمعقيل-٢

.٤٣ص،السابقاملرجع،ليبيامصرف-٣



٦١

احلصصبتأميميقضي) ١٥٣(رقمقانونم،١٩٧٠-١٢- ٢٢يفصدركما 

.)١(فيهاالليبينيمسامهاتوحتديدتنظيمها،وإعادةاملصارف،يفاألجنبية

وطنيةمصارفإىلحتولتاليتللمصارفالتجارية،األمساءاملاليةوزيرحددوهكذا

:كاآليتبعد التأميم

.م١٩٧٠يونيويفاألمةمصرف_ رومامصرففرع-أ

.م١٩٧٠يونيويفالجمهوريةمصرف_ باركليزمصرففرع- ب

.العروبةمصرف_ العربياملصرف- ج

.)٢(االستقاللمصرف_ نابوليمصرففرع-د

املصارفقانونأحكامبعضبتعديلم،١٩٧١لسنة) ٦٣(رقمالقانونصدركما

ظهوروالقوانني،القراراتتلكوتنفيذصدورعننتجوقدم،١٩٦٣لسنة) ٤(رقم

الذياملركزيليبيامصرفورقابةإلشرافمجيعهخيضعبالكامل،وطينمصريفجهاز

خلدمةمناسباً يراهمامنهاوينفذالنقديةالسياسةأدواتميلكمركزياً مصرفاً أصبح

).٣(الوطيناالقتصادمصلحة

.٤٣ص،السابقاملرجع،ليبيامصرف- ١
.السابقاملرجع،الرمسيةاجلريدة- ٢
.٤٥-٤٤ص،السابقاملرجع،ليبيامصرف- ٣



٦٢

:هيمصارفمخسيفالسابقةالتجاريةاملصارفدمج) ١٥٣(رقمالقانونوتضمن

سنةحيتفروعهعددم،١٩٧٠سنةيفتأسس:التجاريالمصرف-١

عشرثالثةم،٢٠٠٥سنةحيتوكاالتهوعددفرع،) ٥٠(مخسونم،٢٠٠٥

.وكالة) ١٣(

م،٢٠٠٥سنةحيتفروعهعددم،١٩٧٠سنةيفتأسس:األمةمصرف-٢

) ٨(مثانيةم،٢٠٠٥سنةحيتوكاالتهوعددفرع،) ٤٦(وأربعونستة

.وكاالت

م،٢٠٠٥حيتفروعهعددم،١٩٦٩سنةيفتأسس:الجمهوريةمصرف-٣

) ٣٠(ثالثونم،٢٠٠٥حيتوكاالتهوعددفرع،) ٥٥(ومخسونمخسة

.وكالة

سنةحيتفروعهعددم،١٩٦٤سنةيفتأسس:الصحارىمصرف-٤

سبعةم،٢٠٠٥حيتوكاالتهوعددفرع،) ٣٨(وثالثونمثانيةم،٢٠٠٥

.)١(وكاالت) ٧(

.٤٥-٤٤ص،السابقاملرجع،ليبيامصرف-١



٦٣

م،٢٠٠٥سنةحيتفروعهعددم،١٩٧٠سنةيفتأسس:الوحدةمصرف-٥

.   وكالة) ١٢(عشر،أثناءم،٢٠٠٥حيتوكاالتهوعددفرع،) ٦٠(ستون

بريطاين النشأة، ملكاً باركليز

أحد املصارف املمولة أصبح بعد ذلك،الجمهوريةللدولة الليبية، وأصبح أمسه مصرف 

.   )١(من مصرف ليبيا املركزي

االمة كما ، ومصرف االمةوالجمهورية من مصريفم، مت دمج كلٍ ٢٠٠٨يف سنة 

لوقت من عام ذكر الباحث سابقًا انه بنك روما الذي قام جملس قيادة الثورة يف ذلك ا

طار تنفيذ االسرتاتيجية اليت اعتمادها م، وأصبح بعدها امسه مصرف االمة، يف ا١٩٧٠

مصرف ليبيا املركزي، إلعادة هيكلة وتطوير وحتديث القطاع املصريف اللييب، إىل االرتقاء 

وإىل ما انتهت إليه اجلمعية العمومية املصرفية على املستوى احمللي والعاملي،باخلدمات

مصريفكيانيفاملصرفنيدمجعلىاملوافقةبشأنلكال املصرفني االمة واجلمهورية،

.)٢(م،٢٠٠٧لسنة) ٧٤(رقماملركزيليبيامصرفإدارةجملسقرارعلىاستناداً موحد،

.٤٥-٤٤ص،السابقاملرجع،ليبيامصرف- ١
.www.jbank.ly/Default.aspاجلمهورية،مصرفموقع- ٢



٦٤

) من قانون املصارف، فقد صدر قرار ٦٢اإلذن بذلك املنصوص عليها يف املادة (

مليار دينار لييب) وبعدد ١١م، مبيزانية (٢٠٠٨دمج املصرفني يف مصرف وأحد سنة 

فرعًا ووكالة، االمر الذي ساهم بشكل مباشر يف توفري ١٤٦مائة وستة وأربعون فروع 

.)١(توسطة سواء للقطاع العام او اخلاصالتمويل الالزم للمشاريع الصغرى وامل

الليبية، إذ حيتل املرتبة الثانية بعد بذلك يكون مصرف اجلمهورية أحد املصارف

يف العمل املصريف، كما سيصبح ضمن فرة ف اللييب باخلارج، حيث أنه أحدث طاملصر 

أنشطتهكافةختضعإذاملصارف العشرة الكربى يف منطقة املغرب العريب ومشال إفريقيا،

األساسيبالنظاماملعتمدةواللوائحاللييبالتجاريالقانونألحكاميقدمهااليتوخدماته

ليبيامصرفعليهايشرفواليتالليبيةاملصارفألعمالاملنظمةوالقواننيللمصرف

.املركزي

علىووكاالتهفروعهوتنتشرالعامة،لإلدارةمقراً طرابلسمدينةمناملصرفويتخذ

كافةيفالعمالءجلميعاملصرفيةاخلدماتوأحدثأفضللتقدميوذلكشاسعة،رقعة

.   )٢(ليبياأحناء

املرجع السابق.اجلمهورية،مصرفموقع- ١
.www.ar.wikipedia.Drg/wikiويكيبيديا املوسوعة احلرة، - ٢



٦٥

جتربة تقدمي ي خيوضمتيز مصرف اجلمهورية أيضاً بكونه أول مصرف لييب تقليدوقد 

مر بالشراء مع بداية ة لآلالصريفة اإلسالمية من خالل فتح نوافذ تقدمي صيغة بيع املراحب

. )٢(م،٢٠٠٩السنة املالية 

من خالل البحث، وسرد كل ما يتعلق بصيغ وهذا ما سوف يتطرق إليه الباحث الحقاً 

التمويل اإلسالمي، وكيفية املعامالت اليت يقدمها مصرف اجلمهورية التقليدي اللييب، من 

.خالل النوافذ املخصصة إىل الصريفة اإلسالمية

.املرجع السابقاجلمهورية،مصرفموقع- ١

بيع املراحبة لإلمر بالشراء ، ورقة مقدمة ملؤمتر اخلدمات املالية اإلسالمية عبد السالم عبد اهللا إحممد ، جتربة مصرف اجلمهورية يف- ٢

.١١، ص ليبيا-م ، طرابلس٢٠١٠الثاين ، 



٦٦

(دواعي مصرفي اإلسالمي بمصرف الجمهورية، نافذة العمل ال-ب

الفكرة وتجربة التطبيق):

تمهيــــــــــــــــد

اإلسالميةالشريعةمعيتفقمبااملصرفيةالعملياتملمارسةيف ليبياجتربةأولبدأت 

، عن طريق نوافذ الصريفة )ليبيايفالتجاريةاملصارفاكرباحد(اجلمهوريةمصرفيف

يفبالتجاربقيستماإذاالعهدحديثةتعتربالتجربةأنمنالرغموعلى اإلسالمية،

معرفة الدواعي هلذه الفكرة،الضروريمنانهإالالتقليدية،املصارفأواألخرىالدول

اإلسالمية،املفاهيممعمدى تطابقهحاً وضو أكثرلتكونالتطبيقجتربةوتقوميمتابعةو 

السابقيفمعروفةتكنملاإلسالميةللشريعةوفقااملصرفيةالعملياتمناً كثري أنحيث

املراحبةمثل،العمل املصريف اإلسالمي مبصرف اجلمهوريةنوافذواملتعاملني معللعاملني

.وغريهاواملشاركةواملضاربة



٦٧

:دواعي فكرة الصيرفة اإلسالمية بمصرف الجمهورية- أ

املصريفالنظامقيامإىلتتجهليبيايفاجلمهوررغبةأنإىلالبدايةيفيشري الباحث

معبالفائدةالتعاملحترمعديدةفتاوىوجودمنذلكويتحصلفيهااإلسالمي

السابقليبيامفيتالزاويالطاهرالشيخبهأفىتمااملثالسبيلعلىمنهااملصارف،

،اإلسالميةالبالديفالبلوىبهعمتممااملصارفمعالتعاملمسألةإن": قالعندما

كلمربوطةاالقتصاديةالناسحياةأصبحتحىتإليها،احلاجةاشتدتوقد

يفاملصارفدرجتوقدالكثري،املالإىلحتتاجاليتالكبريةاألعمالخصوصااالرتباط،

تأخذأن و تأخذ،مماأقلتعطيأن،الناسمعيف،وغريهااإلسالميةالبالد

يفالربالظهورالزيادةهذهأخذيربرمااإلسالمشريعةيفيوجدوملتعطي،مماأكثر

كثرية،أوكانتقليلةزيادةأيذأخحترمييفالشرعيةالنصوصوصراحةصورها،مجيع

َوَحرَّمَ البَـْيعَ اللَّهُ َوَأَحلَّ :تعاىلاهللاقال)،١("والسنةبالكتابحمرموالرباربا،

.)٢(الرِّبَا

.٢٠٨ص ،م٢٠٠٦،ليبيا-، جمموعة فتاوي، دار اهلدى للنشرالشيخ الطاهر أمحد الزاوي-١

.٢٧٥اآليةسورة البقرة :-٢



٦٨

األموالإيداعبأن"، مفيت ليبيا احلايل،الغريانيالصادقالدكتورالشيخأفىتكما

بنصاحملرمةالصرحيةالرباعقودمنهذاعليها،فوائدحتصيلبقصدربويةبنوكيف

يفاملودعاملالعلىوالربح)،١(الرِّبَاَوَحرَّمَ البَـْيعَ اللَّهُ َوَأَحلَّ :تعاىلاهللاقالالقرآن،

القاعدةبأن"أفىتكما،"القرآنحرمهالذياجلاهليةربامننوعهواألجلنظريالبنوك

ردهاجيبأنهالبيع،يفالفاسدةوالعقودالربويةكالقروضحرام،مناملكتسباملاليف

يتعاملمصرفإنشاءيفاإلسهامبأن"أفىتكما،"ذلكمنالتوبةمعالعقد،وفسخ

.)٢("منهينسحبأنعليهفيهأسهمومنجيوز،البالفوائدواإلقراضبالربا

اقتناعإىلالليبيةالبيئةيفامليداينالبحثعلىاعتمدتاليتالدراساتتشريكما

مصارفإىلالليبيةاملصارفحتولبفكرةالتقليديةاملصارفمعيتعاملممنالعامالرأي

هلا،ودعمهمالعلمية،اختالفعلىاإلسالميةالشريعةمبادئبتطبيقتلتزم

وشريعةالليبيةالبيئةمعتتماشىالفكرةهذهبأناملستجوبنيأغلبويعلل

.)٣(الربويةالفوائدمنالصاخلوهياملسلم،

.٢٧٥سورة البقرة: اآلية -١

.٦٤ص ،م٢٠٠٣مصراتة،–، دار الشعبليهاوحتقيقات يف مسائل تكثر احلاجة إالصادق عبد الرمحن الغرياين، فتاوي -٢

نصر صاحل حممد ، وحيي حممد عاشور، أمكانية تطبيق منوذج املصارف اإلسالمية على املصارف الليبية، مؤمتر اخلدمات -٣

.٤٤٢ص ،م٢٠١٠،طرابلس ليبيا- املالية اإلسالمية



٦٩

الفكرإثراءاإلسالميةاملصرفيةحنوالتقليديةاملصارفحتولإجيابياتمنلعل

قبلمنموجودةتكنملاليتاملصرفيةاملنتجاتمنالعديدوابتكاراإلسالمي،املصريف

املاليةوالقدرةاملصرفيةاخلربةالتقليديةاملصارفمتتلكحيثاإلسالمية،املصارفلدى

وتنشأاإلسالميةالشريعةمعاملتوافقةاتاملنتجتطويرجماالتيفتستقرجتعلهااليت

.)١(هذايفمتخصصةإدارات

سواءاإلسالميةاملصرفيةاملنتجاتمنالكثريوتطويرابتكارذلكنتيجةمنكان

.)٢(املصرفيةاخلدماتجماالتأوتوظيفهاجماالتأواألموالقبولجماليف

فتح نوافذ الصريفة اإلسالمية يف مجيع يقوم با ما جعل مصرف اجلمهورية إن وهذ

فروعه لكسب الراي العام واحتواء أكرب عدد من الراغبني يف التعامل مع الصريفة 

َعَلْيُكمْ لَْيسَ شبهة الربا الذي حرمه اهللا سبحانه وتعاىل:اإلسالمية، واالبتعاد عن 

.)٣(....رَبُِّكمْ ِمنْ َفْضالً تـَْبتَـُغواَأنْ ُجَناحٌ 

، ونوري حممد أسويسي، حتويل املصارف التقليدية يف ليبيا حنو الصريفة اإلسالمية، ورقة مقدمة ملؤمتر أمحرية حممد علي-١

.٤ص ،م٢٠١٠ليبيا ،-اخلدمات املالية اإلسالمي الثاين ، طرابلس

.٦، املرجع السابق ، ص أسويسيحممدونوري،أمحريةعليحممد-٢

.١٩٨سورة البقرة : اآلية-٣



٧٠

:هياإلسالميةالصريفةنوافذيفتتحاجلمهوريةمصرفجعلتاليتالدوافعو 

اقرتاف هذه املعاملة من يفرغبة اجلمهور يف االنعتاق من وزر الربا وما يرتكه- ١

.)١(يف ضمري اإلنسان املسلمةمعانا

املتأصلة فيه، والسيما ان متسك املواطن اللييب بأصول الشريعة اإلسالمية- ٢

املنظومة املصرفية.سبب يف وجود أموال خارج هبالفائدة، وهذا بدور 

فشل املصارف الليبية القائمة يف الوصول ملستوى مرضي لتقدمي اخلدمات - ٣

واجلودة للخدمة، مما سبب استهجان املصرفية لعمالئها من حيث السرعة 

املواطن من قبوله للخدمة املصرفية املقدمة من املصارف احمللية الليبية.

م املختلفة واليت تظهر الدور عالاطن اللييب مبا يصله من وسائل األتأثر املو - ٤

الذي تقوم به املؤسسات اإلسالمية يف تلبية رغباته من اخلدمات، سبب يف 

ملعرفة اخلدمات املالية واملصرفية اإلسالمية والتساؤل على شوق املوطن اللييب

.)٢(ا يف املصارف الليبيةإجيابيات إدخاهلمدى

.٣م ، ص٢٠٠٣عبد اجلبار محد السبهاين، مالحظات يف فقه الصريفة اإلسالمية، جملة جامعة امللك عبد العزيز ، -١

اخلدمات املالية اإلسالمية، ورقة مقدمة لربنامج األمني خليفة الطويل، مدى حاجة السوق املصريف يف اجلماهرية إىل -٢

.١٠-٩، ص م٢٠٠٩ورشة التدريب حول املصارف الليبية والصريفة اإلسالمية، 



٧١

٥ -

خدماتلل

وجود أثر نفسي لرفض التعامل مع هذه املصارف.

أن أغلب اخلدمات املالية املصرفية اليت يتم تقدميها للمواطن اللييب حتمل - ٦

ية، السلف االجتماعية لشراء وسيلة نقلدمات القروض العقار أمثلة هذه اخل

وجود نظرة أو صيانة مبين، التسهيالت االئتمانية، وغريها....، فسبب هذا

فكر الغريب، أن اخلدمات املصرفية املقدمة من املصارف الليبية حتمل ال- ٧

املستند على الربح، سبب يف شعور املواطن بأن اخلدمات املالية واملصرفية 

.)١(متيل إىل لغة الربح بدون حدود

.١٠املرجع السابق ، ص ،الطويلخليفةاألمني-١



٧٢

مصارفبإنشاءمسحالذي،م٢٠٠٥لسنة) ١(رقماملصارفقانونبصدور

الصريفةوظهورالعاملية،املاليةاألزمةوتبعاتليبيا،يفاألجنبيةاملصارفوعملخاصة،

واملؤسساتاملصارفعلىأصبحاملالية،باألزمةيتأثرملاقتصاديكنظاماإلسالمية

يفلصمودواعامليا،احلاصلاهلائلوالتطورداخليا،املتغرياتهذهمواكبةبليبيااملالية

والرقيالبقاء،لضماناخلدماتيفوالتنوعوالرقيالوجود،إلثباتاملصارفبنياملنافسة

علىذلكلينعكسالزبائن،رضالضمانوالسعيمداركهموتنميةبكوادره

يفحليفهاالنجاحوليكوناألخرى،واألمماملصارفملصافلرتقيواألمةالوطناقتصاد

.)١(ورسولهاهللالنارمسهالذيبالنهجتلتزمأنجيباهللابإذنذلك

التمويلبصيغالعملباشرالذياجلمهوريةمصرفمنالبدايةكانتمن هنا  و 

مناملعتمدالرمسياالسمالبديلة،املصرفيةاملنتجات"اإلسالميةاملصرفيةواالستثمار

ليبيامصرفإذنإطاريفذلكوكانم،٢٠٠٩بدايةمنذ" املركزيليبيامصرفطرف

املصرفيةواخلدماتالتمويالتلتقدمينوافذبفتحالعاملةالتجاريةللمصارفاملركزي

.)٢(اإلسالمية،

www.islamicbank.lyموقع مصرف اجلمهورية قطاع الصريفة اإلسالمية -١

واالجراءات اليت تنظم العالقة بني املصارف اإلسالمية واملصرف إمساعيل إبراهيم الطراد، وسامل أرحومة احلويت، التشريعات -٢

.١٨ليبيا، ص - م، طرابلس٢٠١٠املركزي، ورقة مقدمة ملؤمتر اخلدمات املالية اإلسالمية الثاين، 



٧٣

بتاريخاملركزيليبيامصرفعنالصادر) م٢٠٠٩-٩(رقمللمنشوروفقاً 

املصرفيةاملنتجاتاملنشوروعرفالبديلة،املصرفيةاملنتجاتبشأن،م٢٠٠٩-٨-٢٩

يفوحددهااإلسالميةالشريعةمعمتوافقةواستثمارمتويلوصيغأدواتالبديلة

:التاليةالصيغ

.ةـــاملراحبأساسعلىالتمويل-١

.املضاربةأساسعلىالتمويل-٢

.املشاركةأساسعلىالتمويل-٣

السلم،و اإلستصناع،و اإلجارة،" مثلأخرىبصيغالحقاالتعاملإلمكانيةوأتاح

."عقودهاوإعداددراستهاشريطة

النوافذأساسعلىاإلسالمياملصريفالعمليفالرائداجلمهوريةمصرفباشروعليه

السياراتمنهاالسلعبعضيفبالشراءلألمراملراحبةبصيغةالتعاملاإلسالمية

.)١(وغريها... واحلاسبات

معاملتوافقةاإلسالميةالصريفةمتويلوصيغأدواتفهومملالباحث،يتطرقتقدمماوبعد

.وجتربة تطبيقها،يفاإلسالميةاملصارفعليهاترتكزاليتاإلسالمية،الشريعة

.١٩املرجع السابق ، احلويت،أرحومةوساملالطراد،إبراهيمإمساعيل-١



٧٤

بيع المرابحة لألمر بالشراء:عقد -ب

: واقسامهاً قد لغة واصطالحعتعريف ال

لغة:تعريف العقد-١

وتعقد،فانعقدوعقده،وتعاقدا،عقدايعقدهالشيءعقد: فعلمصدرالعقد

مثاحملسوساتمنوحنوهللحبلاألصليفوهواحلل،نقيضفهوفانشد،شده،إذا

الشيء،علىاجلازمالتصميمويفوغريها،واملواثيقالبيوعمنالعقودأنواعيفأطلق

. )١(وتصميمجبزماآلراءمنقلبهاإلنسانعليهيعقدماأيالعقيدة،ومنه

وشدةشدعلىيدلواحدأصلوالدالوالقافالعني(:فارسابنقال

قود،وعأعقادواجلمع،البناءدعقذلكمنكلها،البابفروعترجعوإليهثوق،و 

عاهدته،مثلدتهوعاقدة،العقهيوتلكانعقد،وقد،اً عقددهأعقاحلبلدتوعق

.)٢(قودعواجلمعدالعقوهو

بريوت،-الفكردار،٤جملد،اللغةمقاييسمعجمهارون،حممدالسالمعبدحتقيقزكريا،بنأمحداحلسنأبو-١

-ه١٤٠٨بريوت، -، دار إحياء الرتاث٣، جملد وانظر أبن منظور، لسان العرب.٨٦صم،١٩٧٩–ه١٣٩٩

. ٢٩٦، صم١٩٨٨

.٨٧ص املرجع السابق ،معجم مقاييس اللغة،-٢



٧٥

َعامِ بَِهيَمةُ َلُكمْ ُأِحلَّتْ بِاْلُعُقودِ َأْوُفواآَمُنواالَِّذينَ أَيـَُّهايَا: تعاىلاهللاقال اْألَنـْ

َلىَماِإالَّ  رَ َعَلْيُكمْ يـُتـْ ُتمْ الصَّْيدِ ُمِحلِّيَغيـْ .)١(يُرِيدُ َماَيْحُكمُ اللَّهَ ِإنَّ ُحُرمٌ َوأَنـْ

أَْيَماِنُكمْ ِفيبِاللَّْغوِ الّلهُ يـَُؤاِخذُُكمُ الَ : تعاىلقولهومنهاليمني،عقد: دوالعق

،)٢(... َمَساِكينَ َعَشَرةِ ِإْطَعامُ َفَكفَّارَتُهُ األَْيَمانَ َعقَّدتُّمُ ِبَمايـَُؤاِخذُُكمَوَلِكن

عة،الضي: ةوالعقدإجيابه،: البيعيفدةوالعق. هوإبرامهوجوب: شيءوكلالنكاحةوعقد

. اقتناهأي،اً وأخماالً واعتقد. ذهااختأيدًة،عقفالناعتقديقال. دعقواجلمع

. )٣()عنهينزعفالكذاعلىهقلبدوعق

وعقدشده،: فانعقدعقدايعقدهوالعهد،والبيع،احلبل،عقد(: الزبيديوقال

.)٤(..مهاأكد: دمهاوعقاً عقدمهايعقدواليمني،العهد،

.١سورة املائدة ، اآلية: -١

.٨٩سورة املائدة ، اآلية: -٢

.٨٦، املرجع السابق ، ص معجم مقاييس اللغة-٣

م ، ١٨٨٨املصرية ، –، دار اخلري ٨حممد بن عبد الرزاق املرتضي الزبيدي ، تاج العروس من جوهر القاموس ، جملد -٤

. ٣٩٤ص 



٧٦

:تعريف العقد اصطالحاً -٢

تعريفهيفوهلماللغوي،مبعناهوثيقاارتباطامرتبطالفقهاءاصطالحيفالعقد

:مشهوراناصطالحان

.)١()حملهيفأثرهيثبتمشروعوجهعلىبقبولإجيابارتباط(أنه:الخاصالتعريف

:التعريفهذاشرح

العقدبإمضاءورضامهااملتعاقدينإرادةعلىدلماكلوالقبولباإلجياباملقصود

.)٢(فعالأوقوالكانسواء

علىالصادرينوالقبولاإلجيابإخراجهومشروع،وجهعلىبكونهالتقييدووجه

الشرعبهيأذنملأواملتعاقدين،أحدميلكهالمباتعقداإذامثلمااملشروع،الوجهغري

أثر،هلمايظهرأنغريمنوالقبولاإلجيابحصولإلخراجفهوباحملل،األثرثباتوأما

لصاحبهالتناصفعلىبينهمااملشرتكةالعنيمننصيبهاملتعاقدينمنكلباعإذاكما

.)٣(لهمبا

.٢٩١ص م ،١٩٩٨–ه ١٤١٨دمشق ، -، دار القلم١مصطفى أمحد الزرقا ، املدخل الفقهي العام ، ط -١

.٢٩٣-٢٩٢املرجع السابق ، ص ،الزرقاأمحدمصطفى-٢

.٤١٥ص،السابقاملرجع،الزرقاأمحدمصطفى-٣



٧٧

وطرفاإلجياب،منهصدرطرفللعقد،طرفنيوجودفيهروعيالتعريفهذا

مثلواحد،طرفإرادةعنصادراً العقودمنكانمافيهيدخلفالالقبول،منهصدر

.والعتقالطالق

.)١(نفسهاملرءبهألزمماهوالعقدأن:العامالتعريف

بهألزمماكلعلىفيصدقالعقد،يفطرفنيوجودالتعريفهذاوفقيشرتطوال

يفاحلالهوكماالعقد،يفإرادتهتؤثرآخرطرفوجودغريمنولونفسه،الشخص

.وحنومهاوالطالق،العتق

الَِّذينَ أَيـَُّهايَا:تعاىلاهللاقولفسروامنعامةعليهسارالذيهواإلطالقوهذا

َعامِ َبِهيَمةُ َلُكمْ ُأِحلَّتْ بِاْلُعُقودِ َأْوُفواآَمُنوا َلىَماِإالَّ اْألَنـْ رَ َعَلْيُكمْ يـُتـْ الصَّْيدِ ُمِحلِّيَغيـْ

ُتمْ  كل: العقدتعريفالفروقصاحبوذكر،)٢(يُرِيدُ َماَيْحُكمُ اللَّهَ ِإنَّ ُحُرمٌ َوأَنـْ

.)٣(شرعيحكمعنهينشأتصرف

- الكتبدار،٣ط،٢ج،العريبالبنالقرآنأحكام،عطااهللاعبدحممدحتقيق،املالكياهللاعبدبنحممدالقاضي-١

. ٧٢ص،م٢٠٠٣–ه١٤٢٤،بريوت

.١: اآلية،املائدةسورة-٢

،القاهرة-العلمدار،٢جملد،للعسكرياللغويةالفروق،سليمإبراهيمحممدحتقيق،العسكرياحلسنأبوهالل-٣

.١٣ص،ه١٤١٢



٧٨

أنباعتبارالبحثهذايفاملقصودهوللعقداخلاصاملعىنأو،األولوالتعريف

،فيهاالعاقدينبنيالبحثهذاالباحث يف هيتناولالذيعقد بيع املراحبة لألمر بالشراء

.إرادتنيبوجودإالتتمالاليتالعقودمن

أقسام العقد:-١

وأحكاماً اخلاصموضوعهاعلىيدلإمساً هلاالتشريعأقراليتهي:مسماةعقود-أ

.وغريمها،واهلبةكالبيعانعقادهاعلىترتتبأصليه

تبير وململوضوعهاخاصاسمعلىيصطلحملاليتهي:مسماةغيرعقود-ب

.)١(االتفاقأوالعقداسموجيمعهاتنحصرالكثريةوهيختصها،أحكاماً هلاالتشريع

:تعريف البيع لغة واصطالحاً 

تعريف البيع لغة:-١

،بالنقدكمقابلتهالغةبيعاً تسمىبالسلعةالسلعةفمقابلة،بشيءشيءمقابلة"

.)٢("مثنولآلخرمبيعاملتقابلنيألحدويقال

.)٣("بشيءشيءمقابلة"تعريف آخر هناك

.٢٩١ص،السابقاملرجع،الزرقاأمحدمصطفى-١
.١٣٤ص،م٢٠٠٣،بريوت-الكتبدار،٢طاألربعة،املذاهبعلىالفقه،اجلزيريعوضحممدبنالرمحنعبد-٢
.٣٤٤ص،م١٩٨٤،دمشق–الفكردار،٣ط،٤ج،وأدلتهاإلسالميالفقه،الزحيليوهبه-٣



٧٩

.األولالتعريفمبعىنوهوباملالاملالمتليكاللغةيفمعناهإن:الفقهاءبعضوقال

ألنالثاين،التعريفمبعىنوهوبعوضامللكعنذاتإخراجاللغةيفأنه:آخرونوقال

الوحنوهاباإلجارةاملنفعةفتمليكللمال،الغريمتليكمعىنهوامللكعنالذاتإخراج

.بيعاً يسمى

تطلقاللغةأنو باملال،املالمتلكأوبعوض،امللكيفذاتإدخالفإنهالشراءأما

يقالكماوشراءبيع: البائعلفعلفيقالاآلخر،معىنعلىوالشراءالبيعمنعلى كلٍ 

. )٢(بَِثَمنٍ َوَشَرْوهُ : تعاىلقوله،)١(ومنهاملشرتيلفعلذلك

فعلعلىيطلقانواالبتياعاالشرتاءوكذلكباعوه،اآليةيفشروهمعىنفإن

.لغةواملشرتيالبائع

وخصامللك،يفالذاتإخراجوهوالبائعبفعلاملبيعخصقدالعرفأنإالّ 

.)٣(امللكيفالذاتإدخالوهواملشرتيبفعلواالبتياعواالشرتاءالشراء

.١٣٤ص،السابقاملرجع،اجلزيريعوضحممدبنالرمحنعبد-١

.٢٠اآلية: يوسفسورة-٢

.١٣٤ص،السابقاملرجع،اجلزيريعوضحممدبنالرمحنعبد-٣



٨٠

تعريف البيع اصطالحاً:-٢

.خمصوصوجهعلىمبالاملالمبادلةهو

مقابلةهوأوومتلكاً متليكااملتقومباملالاملتقوماملالمبادلةمنهاكثريةبتعريفاتعرفوه

.ذلكغريوقيل،)١(خمصوصوجهعلىمبالمال

مشروعية البيع:-٣

إن مشروعية البيع وهي ثابتة يف الكتاب والسنة واإلمجاع:

.)٢(الرِّبَاَوَحرَّمَ البَـْيعَ اللَّهُ َوَأَحلَّ :الكرميالقرآنيفورد:الكتابفي-أ

َنُكمْ َأْمَواَلُكمْ تَْأُكُلواَال آَمُنواالَِّذينَ أَيـَُّهايَا:تعاىلوقوله َتُكونَ َأنْ ِإالَّ بِاْلَباِطلِ بـَيـْ

.)٣(....ِمْنُكمْ تـََراضٍ َعنْ ِتَجارَةً 

.٣٤٤ص،السابقاملرجع،الزحيليوهبه-١

.٢٧٥اآلية: البقرةسورة-٢

.٢٩اآلية: النساءسورة-٣



٨١

.)١(..تـََبايـَْعُتمْ ِإَذاَوَأْشِهُدْواْ :تعاىلوقوله

احلل،إفادةغريأخرىألغراضمسوقةكانتوإنالبيعحليفصرحيةاآلياتفهذه

بعضهمأموالأكلعنالناسلنهيمسوقةوالثانيةالربا،لتحرميمسوقةاألوىلاآليةألن

منالنزاعوحيسماخلصومة،يرفعماإىلالناسللفتمسوقةوالثالثة، بالباطلبعضاً 

.)٢(التبايععنداالستشهاد

والشراءالبيعيتعاطونالناسوشاهدالبيعباشرقدفالنيب:السنةفي-ب

.)٣(عنهينهاهموملفأقرهم

والطرباينأمحدرواه) بيدهالرجلوعملمربور،بيعالكسبأفضل: (قولهومنها

،)٤(فيهاهللايعصوملخينومليغشفلمصاحبهفيهيربالذيهواملربوروالبيعوغريمها،

.بينهمالتعاونوحتقيق،الناسبنياملنافعتبادلمنعليهيرتتبماحلهوحكمه

.٢٨٢اآلية: قرةبالسورة-١

.١٣٨ص،السابقاملرجع،اجلزيريعوضحممدبنالرمحنعبد-٢

،بريوت–اجليلدار،٣،االحكامجملةشرحاحلكمدرر،احلسيينفهميتعريب،حيدرعليالعالمة-٣
.١٠١ص،م١٩٩١-ه١٤١١

.١٣٨ص،السابقاملرجع،اجلزيريعوضحممدبنالرمحنعبد-٤



٨٢

بالرب،والرب،بالفضةوالفضة،بالذهبالذهب: ( والسالمالصالةعليهقولهومنها

زادفمنبيد،يداً مبثل،مثالً بسواء،سواءً بامللحوامللحبالتمر،والتمربالشعري،والشعري

فقوله،مسلمرواه)شئتمكيففيبيعوااألجناسهذهاختلفتفإذاأرىب،فقداستزادأن

.)١(البيعإباحةيفصريحشئتمكيففبيعوا

وسائلمنعليهاحلصوليستطيعماإىلواحدكلوينبعثمعاشهم،بذلكفينتظم

بيعويالزرعبأحوالعلممنوأهلمهبدنيةقوةمناهللامنحهمبااألرضيغرسفهذاالعيش،

وهذاأخرى،طريقمنالثمنعلىاحلصوليستطيعولكنهالزرععلىيقدرالملنمثرها

منالناسإليهحيتاجماجييدوهذاينتفعملنويبيعهاالثانيةاجلهاتمنالسلعةحيضر

يفالعملعلىالباعثةالوسائلأكربمنوالشراءفالبيعمصنوعاته،عليهمليبيعصناعة

.)٢(والعمراناحلضارةأسبابوأجل،الدنيااحلياةهذه

احلديث ، وانظر مسند اإلمام أمحد بن حنبل رقم ١٣٨ص،السابقاملرجع،اجلزيريعوضحممدبنالرمحنعبد-١

٢٢٧٢٧.

.١٠١ص،السابقاملرجع،حيدرعليالعالمة-٢



٨٣

:اإلجماع-ج

.  )١(التملكأسبابأحدوأنهالبيعمشروعيةعلىاألئمةأمجعوقد

السلعإىلحمتاجونالناسإذشرعيته،إىلماسةاحلاجةألنتقتضيه،احلكمةأنكما

.والشراءبالبيعإالّ إليههلمطريقوالبعضهمأيدييفالذيوالشرابوالطعام

-:أقسامأربعةإلىينقسم البيع-٤

لإلنسانويتيحاألنواع،أشهروهوبالنقدالعنيمبادلةهو:المطلقالبيع-أ

عندالبيعإليهوينصرفاألعيان،منإليهحيتاجماكلعلىبنقودهاملبادلة

.تقييدإىلكغريهحيتاجفالاإلطالق

مؤجلشيءبيعأوبالعنيالدينمبادلةهوالسلف،ويسمى:السلمبيع-ب

.معجلبثمن

النقدبيعبأنهوعرفببعض،بعضهاألمثانجنسبيعوهو:الصرفبيع- ج

وكذلك،بالفضةوالفضةبالذهب،الذهببيعأيجنس،بغريأوجبنسجنساً بالنقد

.)٢(باآلخرأحدمهابيع

.١٣٨ص،السابقاملرجع،اجلزيريعوضحممدبنالرمحنعبد-١

. ٣٦٧- ٣٦٥م ، ص ٢٠٠٠القاهرة ، –، دار الكتب ١عمر عبداهللا كامل، القواعد الفقهية الكربى ، ط -٢



٨٤

التساويلصحتهويشرتطالنقدينسوىمبالمالمبادلةوهو:المقايضةبيع-د

ليسمباموزونبيعألنهحيةبشاةحلمبيعفيجوزوقدراً جنساً اتفقاإنالتقابضيف

.مبوزونمكيلبيعألنهمتفاضالً بدقيقوخبزمبوزون،

أوبالدقيقاحلنطةبيعجيوزوالمتاثًال،إالّ اليابسبالتنيالرطبالتنيبيعجيوزوال

بيعإذاأمااألول،منأكثراملكياليفاألخريينالنكباسمتساوينيولومطلقاً الربغل

.)١(واجبفالتماثلموزوناً 

-:هيأقسامأربعةالىالثمنالىبالنظرالمطلقالبيعيقسم

.معنيربحوزيادةاألولالثمنمبثلاملبيعمبادلةوهوالمرابحة:بيع-١

.نقصانوالزيادةغريمناألولالثمنمبثلاملبادلةوهوالتوليه:بيع-٢

.منهشيءنقصانمعاألولالثمنمبثلاملبادلةوهوالوضيعة:بيع-٣

.)٢(العاقدانيرتاضىمبااملبيعمبادلةوهوالمساومة:بيع-٤

.٣٦٧-٣٦٥ملرجع السابق ، ص ا،كاملعبداهللاعمر-١

.٥٩٦-٥٩٥وهبه الزحيلي ، املرجع السابق ، ص -٢



٨٥

:الثمنتحديدطريقةباعتبارالبيعتقسيم

:أنواعثالثةإىلالثمنحتديدطريقةباعتبارالبيعينقسم

مثنهذكربدونالبيعأيماله،رأسفيهيظهرالالذيالبيعهو:المساومةبيع- ١

.األول

ملنفتباعفيهااملشرتونويتزايدالسوقيفسلعتهالبائعيعرضأنهو:المزايدةبيع-٢

.أكثرالثمنيدفع

موصوفةسلعةشراءاملشرتييعرضأنوهيباملناقصة،الشراءاملزايدةويقارب

رضيمنعلىالبيعويرسوأقل،بثمنالبيععرضيفالباعةفيتنافس،معينةبأوصاف

يسريماعليهيسريولكنهالبيعهذامثلعنقدمياً الفقهاءيتحدثوملسعر،بأقل

.التقابلمراعاةمعاملزايدةعلى

ومسيتأنقصأوأزيدأواملالرأسمبثلالثمنفيهاحيدداليتهي:األمانةبيوع- ٣

:)١(أنواعثالثةوهياملال،برأسإخبارهيفالبائعفيهايؤمنألنهاألمانةبيوع

.١٣١-١٠١ص،السابقاملرجع،حيدرعليالعالمة-١



٨٦

ربحزيادةمعالبائعاشرتاهاالذياألولالثمنمبثلالسلعةبيعوهو:المرابحةبيع-أ

.عليهمتفقمعلوم

غريمنبهالبائعاشرتاهاالذياألولمثنهامبثلالسلعةبيعوهو:التوليةبيع-ب

.زيادةوالنقص

وضعمعبهالبائعاشرتاهاالذياألولمثنهامبثلالسلعةبيعوهو: الوضيعةبيع-ج

.حمددةخبسارةأيالثمن،منمعلوممبلغ

خيرجالوهو) االشرتاك(بيعيسمىفإنهاملبيع،منجلزءيتمالبيعكونحالةويفهذا

.)١(البيوعمناملذكورةاملتقدمةاألنواععن

.١٣١-١٠١ص،السابقاملرجع،حيدرعليالعالمة-١



٨٧

ع المستخدمة في المصارف اإلسالمية ونوافذ الصيرفة و البي-ج

:اإلسالمية

اوًال: بيع المرابحة لآلمر بالشراء:

مصرف اجلمهورية بيع املراحبة لآلمر بالشراء يف املصارف اإلسالمية، وايضاً تعترب 

اللييب، أحد أدوات صيغ االستثمار والتمويل، وهي أكثر األدوات املستخدمة يف مصرف 

احبة املركبة، اجلمهورية الرائد يف الصريفة اإلسالمية يف ليبيا، وهي تنقسم إىل قسمني املر 

جبانب بعض األدوات األخرى املستخدمة يف الصريفة اإلسالمية، اليت واملراحبة البسيطة، 

.سيتطرق إليها الباحث ألحقاً 

، وشروطها، وأحكامها الشرعية،األدوات اهلامة من أدوات التمويل من حيُث تعريفها

والردود عليها، وآراء الفقهاء فيها.والشبهات املثارة حوهلا،



٨٨

تعريف المرابحة لغة:- أ

أي النماء يف -يربح، فهي من الربح والرباح على ماتطلق المرابحة- ١

)١(التجارة، قال أبو اسحاق

.)٢(ال تربح، وإمناء يربح فيها ومنها

والربح: النماء، ويف التجارة هو: الفرق االجيايب مشتقة من ربح، المرابحة:- ٢

بني كلفة السلعة وسعر بيعها، فإذا حتقق يكون التاجر قد باع سلعته مراحبة، 

.)٣(ويقال: بيع مربح، وكذلك يقال: أرحبته على سلعته إذا اعطيته رحبا

مأخوذة من كلمة ربح وتعين النماء يف التجر وربح يف جتارته يربح المرابحة:- ٣

رحبا وترحبا، أي إستشف، وهذا بيع مربح إذا كان يربح فيه، والعرب تقول: 

رحبت جتارته إذا ربح صاحبها فيها، وجتارة راحبة: يربح فيها، وأرحبته على 

لسلعة مراحبة ، أي أعطيته رحباً، وبعت الشيء مراحبة، ويقال: بعته اسلعته

. )٤(على كل عشرة دراهم درهم وكذلك اشرتيته مراحبة

، إبراهيم بن حممد بن السري البغدادي.، يقال له الزجاجهو أبو اسحاق النحوي-١

، ص م١٩٨٤جدة، -، الشركة السعودية لألحباث١احلكيم عويس، مشكالت اإلقتصاد اإلسالمي، طعبد-٢

١٧٣.

.١٢٦-١٢٥م ، ص ٢٠٠١عمان، -، دار وائل ١سالمية ، طاالحممد شيخون ، املصارف-٣

.١٠٣، ص ٥بن منظور ، املرجع السابق ، ج ا-٤



٨٩

ترجيح

ة لغة، يرجح الباحث التعريف الثاين كما تقدم من خالل التعريفات السابقة للمراحب

كان أمشلهم، واوضحهم، من حيُث املفهوم اإلقتصادي للمراحبة وهو للمراحبة، إلنه

االوضح يف سالسة املعاين اللغوية، وموضح التسلسل اللفظي ملعين الكلمة حيت الوصول 

تعريف المرابحة في االصطالح الفقهي:-ب

رفها الفقهاء بتعريفات كثرية منها:وأما املراحبة اصطالحاً فقد ع

معاألولبالثمناألولبالعقدملكهمانقلمبعين:همامبنكمالعرفها- ١

.)١(أصلهايفمشروعةواملراحبةربح،زيادة

والربحاملالبرأسالبيع: بقولهالحنبليالمقدسيقدامةابنالشيخوعرفها- ٢

.)٢(معلوم

.١٧٣ص،السابقاملراجع،عويساحلليمعبد-١

.١٣٦صم،١٩٦٨–ه١٣٨٨،القاهرة-القاهرةمكتبة،١ط،٤ج،املغين،املقدسيقدامةأبن-٢



٩٠

املراحبة نقل ما ملكه بالعقد األول وعرفها اإلمام المرغيناني الحنفي:- ٣

.)١(بالثمن األول مع زيادة ربح

واما بيع املراحبة فصورته أن يقول وعرفها الشيخ الماوردي الشافعي بقوله:- ٤

أبيعك هذا الثوب مراحبة على أن الشراء منه مئة درهم، وأربح يف كل عشرة 

.)٢(وأحد

هي أن يذكر البائع للمشرتي الثمن الذي وعرفها ابن رشد المالكي بقوله:- ٥

.)٣(أشرتى به السلعة، ويشرتط عليه رحباً ما للدينار أو الدرهم

والذييبيعالذيأناالاآلخر،يقابلمعىن:شيخونمحمدعرفها- ٦

كلأنبينهما،جيمعطرفانالتبادل،عمليةيفالدوامعلىسيظالنيشرتي،

أستلموباملقابل،ميلكُه،اقتصاديمالعناآلخرللطرفتنازلقدمنهما

هذايفالطرفنيلكالوالدافعاألخر،الطرفميتلكهُ كاناقتصادياً ماالً 

.)٤(احلاجةاشباعهوالتبادل

.١٢٢بريوت ، ص -، دار الرتاث العريب ١، ط٦برهان الدين املرغيناين ، اهلداية شرح بداية املبتدي ، ج-١

.٢٧٩، ص م١٩٩٤–ه ١،١٤١٤، ط٥، ج، احلاوي الكبريحتقيق علي معوض، أيب احلسن املاوردي-٢

ص دمشق، -دار الفكر،١، ط٢جأيب الوليد حممد بن أمحد املعروف بابن رشد-٣

١٧٨.

.١٢٦ص،السابقاملرجع،االسالميةاملصارف،شيخونحممد-٤



٩١

ترجيح

اوردي صور بيع فيه الشيخ املالذي وّضحالتعريف الرابعمنيرجح الباحث كٍل 

شيخونحممدالدكتورفيهيقولالذياملراحبة وكيفيتُه، ويري الباحث يف التعريف السادس

التبادلفيهمفصلذلك،بعدلتعريفالكاملاملعينوضحوقدهذااآلخر،يقابلمعين

احلاجة.اشباعلغرضاقتصاديةدورةوهيطرفانبنيعلىللمراحبة،

الخالصة

يُث حقوم على أساس معرفة الثمن األول وزيادة ربح عليه ا تأن تعريف

وأن يكون الربح معلوماً ، فينبغي أن يكون الثمن األول معلوماً أن املراحبة من بيوع األمانة

منهم عن البيوع الفاسدة، واالبتعاد عن الشبهات بني البائع واملشرتي، حيت يبتعد كالً 

يف كذلك البيوع.



٩٢

تعريف بيع المرابحة لآلمر بالشراء:- ج

املعاصرين واحملدثني بعدة تعريفات نذكر منها:لقد عرفها العلماء 

يقومأنعلىوالعميلالبنكيتفقبقوله:االشقرسليمانعرفه محمد- ١

ويلتزمذلكبعدالبنكمنيشرتيهاأنالعميلويلتزم،البضاعةبشراءالبنك

فيهالزيادةنسبةحتددآجلبسعرأوعاجلبسعروذلكلهيبيعهابأنالبنك

.)١(مسبقاً الشراءسعرعلى

املصرفاىلسلعةشراءيفالراغبيتقدمأنبقوله:المصرييونسعرفهو - ٢

إىللهيبيعهاالالبائعوألن،نقداً مثنهالسدادالكايفاملالميلكالألنه

إىلحلاجتهأوباملشرتيمعرفتهلعدمأواملؤجلةللبيوعمزاولتهلعدمإما،أجل

مؤجلبثمنعميلهإىلويبيعهانقديبثمناملصرففيشرتيها،النقدياملال

.)٢(أعلى

م ، ١٩٩٥–ه١٤١٥عمان، - ، دار النفائس٢حممد االشقر، بيع املراحبة كما جترية البنوك اإلسالمية، ط-١

.٦ص 

فقه رفيق يونس املصري ، بيع املراحبة لآلمر بالشراء يف املصارف اإلسالمية ، حبث منشور مبجلة جممع ال-٢

.١١٣، ص ٢، ج٥عدد اإلسالمي،



٩٣

منهطالباً املصرفاىلالعميليتقدمأنبقوله:حمودسامي سالمعرفه- ٣

منهالوعدأساسوعلىالعميلحيددهالذيبالوصفاملطلوبةالسلعةشراء

الثمنويدفععليهايتفقاناليتبالنسبةمراحبةفعالً السلعةتلكبشراء

.)١(امكانياتهحسبمقسطاً 

، يلجأ للمصرف يف خالصة بيع املراحبةن بقوله:شيخو وعرفه محمد- ٤

من اقرتاض التاجر النقود بفائدة إىل شراء البضاعة اليت كان اإلسالمي بدالً 

، مث يبيع له البضاعة نفسها باآلجل، بالثمن الذي يريد ان ميوهلا بالقرض نقداً 

.)٢(من الربح للمصرف اإلسالمييتم االتفاق عليه والذي يتضمن هامشاً 

مبيععلىللحصولشراءطلببقوله:ملحمأحمدالباحثوعرفه- ٥

منووعداملصرفمنقبوليقابلهمصرفاىلعميلمنمقدمموصوف

.)٣(مسبقاً عليهايتفقوربحبثمنبالبيعوالثاينبالشراءاألولالطرفني

- ه ١٤٠٢عمان، -، الشروق٢سامي حسن حممد، تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية، ط-١

.٤٣٢م ، ص ١٩٨٢

١٣٥ص،السابقاملرجعاملصارف اإلسالمية، ،شيخونحممد-٢

ن ، عما-، مكتبة الرسالة احلديثة١-٣

.٧٩م ، ص ١٩٨٩–ه ١٤٤٠



٩٤

بالشراء كما يجريه مصرف الجمهورية:لآلمرأشكال بيع المرابحة -د

بيع المرابحة البسيطة:-١

، واملتمثلة يف بيع احلاسبات االلية )١(تنحصر العالقة فيها طرفني، املصرف والزبون

.)٢(، اململوكة للمصرف... وغريها(الكمبيوتر)

المرابحة البسيطة: تعريف  

لى سبيل املثال ال احلصر إلنه مت ذكرها يف السابق، نذكر منها عءكما عرفها الفقها

.)٣(عرفها الشافعية: مفاعله من الربح، وهي الزيادة على رأس املال

بيع المرابحة المركبة:-٢

تتمثل املراحبة املركبة يف مصرف اجلمهورية، ببيع السيارات، والبضائع، واملستلزمات، 

.)٤(والعقارات

)،٤(شراء سلعة معينةوقد عرفه العلماء املعاصرون بتعريفات عديدة تلتقي على أنه طلب 

، املرجع السابق.اإلسالميةالصريفةقطاعاجلمهوريةمصرفموقع-١

.١٨الطراد ، وسامل أرحومة احلويت ، املرجع السابق ، ص إمساعيل ابراهيم -٢

.٤٣٢املرجع السابق ، ص ،حممدحسنسامي-٣

.١٨ص،السابقاملرجع،احلويتأرحومةوسامل،الطرادابراهيمإمساعيل-٤

.٧٧، املرجع السابق ، ص ملحمساملأمحد-٥



٩٥

حمددة يقدمه العميل للمصرف اإلسالمي، وذلك يف مقابل التزام الطالب بشراء بأوصاف

.)١(ما طلبه، حسب السعر والربح املتفق عليه ويكون أداء الثمن مقسطاً 

وتنحصر املرحبة املركبة

اآلمر بالشراء، (المشتري).-١

المصرف اإلسالمي.-٢

البائع.-٣

وهذا خبالف املراحبة البسيطة فهي ثنائية األطراف.

شروط صحة بيع المرابحة لآلمر بالشراء:- ه

فحيث يكون البيع بيع املراحبة لآلمر بالشراء، بيع كالبيوع حتل مبا حيل به البيوع، 

فهي حرام، وهلذا هناك شروط حددها فهي حالل، وحيث يكون البيع حراماً حالالً 

ينبغي توافرها لصحة بيع املراحبة لآلمر بالشراء، وهي:ءالفقها

: العلم بالثمن األول ومعين ذلك أن الثمن األول أن يكون رأس املال معلوماً - ١

.)٢(للمشرتي الثاينجيب أن يكون معلوماً 

.٧٧ص،السابقاملرجع،ملحمساملأمحد-١
–، دار الكتب العلمية٢، ط٥، ج، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين احلنفيامحدأبوبكرعالء الدين-٢

. ٢٢٠م ، ص ١٩٨٦–ه ١٤٠٦، بريوت



٩٦

ألن العلم بالثمن شرط يف صحة البيوع ويشمل هذا الشرط املراحبة اليت 

أي (رأس املال)، فإذا مل يعلم فاملراحبة على أساس الثمن األول،تعتمد 

فاسدة إىل أن يعلم يف جملس العقد، فلو مل يعلم حيت افرتاق العاقدان عن 

.)١(يكون غري الزم يف حق املشرتي فيتخري فيه بني اإلمضاء والفسخ

جبنسه من أموال الربا، مثال ذلك: العقد األول مقابالً أن ال يكون الثمن يف- ٢

مبثل، فال جيوز له أن يبيعه مراحبة، أن يشرتي املكيال أو املوزون جبنسه مثالً 

ألن املراحبة بيع بالثمن األول وزيادة، والزيادة يف أموال الربا تكون ربا ال 

.)٢(رحباً 

ق شرط ملكية املصرف : وذلك ضروري لتحقيأن يكون العقد األول صحيحاً - ٣

، بيع ليس مبال أصالً للسلعة قبل بيعها، ومثال على عدم صحة العقد األول 

: بيع الطري يف اهلواء أو بيع السمك يف أو بيع غري املقدور على تسليمه، مثالً 

.)٣(املاء

.٢٢٠، املرجع السابق ، ص احلنفيالكاساينامحدأبوبكرالدينعالء-١

.٢٨١ص،السابقاملرجع،اجلزيريعوضحممدبنالرمحنعبد-٢

.١٦مصرف اجلمهورية قطاع الصريفة اإلسالمية، ص موقع، من منشوراتان ، بيع املراحبة لآلمر بالشراءبوبكر رحي-٣



٩٧

لصحةشرطبالثمنوالعلمالثمن،بعضألنهمعلوماً الربحيكونأن- ٤

.)١(البيع

والعدديات،واملوزونات،كاملكيالت،املثلياتمناملالرأسيكونأن- ٥

ألنمراحبة،بيعهجيزملالعروضمنلهمثلالممامياً قيكانفإناملتقاربة،

.)٢(ربحزيادةمعاألولالثمنمبثلبيعاملراحبة

: املواصفاتختالفاةيتبعاملصرفلمحت- ٦

راءبالشاآلمردهاحدكمالعةالسمواصفاتاختالفةيتبعاملصرفليتحم

.ذلكخالفعلىالعقدنصإذاإالهذا،مثلحدثإذا

املصرفقيامطريــقعـنأومباشرة،بصورةأيضاهناةاملسؤوليلحتمويكون

أويالكلبالتعويضالتأمنيشركةأوعاملصنأوالتاجرأوراملصدمبطالبة

.)٣(اجلزئي

املنصورة مصر، -الوفاء ،  دار ١، مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية ، طحممد صالح الصاوي-١

.٢٠٦م ، ص ١٩٩٠

عمان، -، املركز الثقايف العريب١عائشة املالقي ، البنوك اإلسالمية التجربة بني الفقه والقانون والتطبيق ، ط-٢

.٤٢٣م ، ص ٢٠٠٠

.١٨املرجع السابق ، ص،رحيانبوبكر-٣



٩٨

:بيعهاقبلللسلعةاملصرفكمتل- ٧

لعةالسبشراءقيامـهحيثمناملراحبةلبيـعةالشرعيبالضوابطاملصرفيلتزم

لآلمربيعهاقبـلاملصنعأوراملصدأوالتاجرمن،)أوكهامتلأو(

لعةالسبيـععن(صلى اهللا عليه وسلمالرسوللنهيامتثاالً وذلكراء،بالش

.)١(متلكالماعتبال: حزامبنحلكيم: قوله)كهامتلقبـل

األمورهذهبعدهممناملسلمونوالفقهاء،اإلسالميةاملذاهبأئمةشرحوقد

هذايفاالستزادةيريدمنإليهالريجععليها،األمثلةضربمع،الدقيقبالتفصيل

.)٢(املوضوع

أنوجوبيتبنيباملراحبة،خاصةشروطمنذكرهسبقومن هنا يرى الباحث مما

مقداراملشرتييعرفوأنوعرفه،رآهقديكونأنأواملشرتي،يراهحاضراً املبيعيكون

املبيعكانإناألصلي،الثمنعنزيادةسيدفعهالذيالربحومقداراألصليالثمن

الثمنألن،جلباآلمرتبطاً املراحبةبيعكانإناآلجلالثمنمقداريعرفوأن، حاالً 

.عادةً احلايلالثمنمنأعلىيكوناآلجل

.١٨ص،السابقاملرجع،رحيانبوبكر-١
.٥٦٤-٥٦٢ص،السابقاملرجع،اجلزيريعوضحممدبنالرمحنعبد-٢



٩٩

المعاصرين في حكم بيع المرابحة لآلمر والعلماءاختالف الفقهاء- و

بالشراء:

ختلف العلماء املعاصرون يف هذه ة لآلمر بالشراء معاملة حديثة، اإن بيع املراحب

صيغة متويل ابتدعتها املصارف اإلسالمية، وإن "أنه، ومنهم من يرىكبرياً أختالفاً املسألة 

أنصار الصريفة اإلسالمية، منبعض الفقهاء املعاصرين

ف يف جوهرها عن أدا التمويل بالفائدة املصرفية وال تشكل بديل كأداة متويل ال ختتل

."حقيقياً 

خرون يرون أن بيع املراحبة لآلمر بالشراء، يدخل يف نطاق البيوع املنهي عنها يف وا

سلف )، (بيعتين في بيعة)، (ربح مالم يضمن)، (بيع ما ليس عندكاإلسالم: (

.)١()وزيادة

.١٤٠املرجع السابق ، ص املصارف اإلسالمية ،حممد شيخون ،-١



١٠٠

أدلتهم:و ، )١(للمتعاقدينمع كون الوعد ملزماً بالشراءلآلمرجواز بيع المرابحة -١

األصل في المعامالت اإلباحة:-أ

إن األصل يف املعامالت والعقود اإلذن واإلباحة إال ما جاء ":قال الشيخ القرضاوي

صحيح الثبوت صريح الداللة مينعُه وحيرمُه فيوقف عنده وال أقول هنا ما قاله فيه نص

البعض من ضرورة نص قطعي الثبوت قطعي الداللة، ففي االحكام الفرعية العملية 

يكفينا النص الصحيح الصريح، وهذا خبالف العبادات اليت تقرر أن األصل فيها منع 

فاذا كان ؛س يف الدين مامل يأذن به اهللاحيت جييء نص من الشارع لئال يشرع النا

األساس االول للدين أال يعبد إال اهللا، فإن األساس الثاين أال يعبد اهللا مبا شرع.

وهذه التفرقة أساسية ومهمة فال جيوز أن يقال لعامل: إين الدليل على إباحة هذا 

صل وإمنا الدليل العقد أو هذه املعاملة؟ إذ الدليل ليس على املبيح ألنه جاء على األ

على احملرم والدليل احملرم جييب إن يكون نصًا ال شبهة فيه كما اجتاه السلف الذين 

نقل عنهم، شيخ االسالم ابن تيمية أ

. )٢(حترميُه جزماً 

.٤٣٠ص،حممدحسنسامي-١

، القاهرة–، مكتبة وهبه٢، طبالشراء كما جتريه املصارف اإلسالميةلآلمر، بيع املراحبة يوسف القرضاوي-٢

.١٨- ١٥، ص م١٩٨٧- ه١٤٠٧



١٠١

مما ينبغي تأكيده هنا: أن االجتاه التشريعي يف القرآن والسنه هو امليل إىل تقليل 

الوحي احملرمات وتضييق 

الَِّذينَ أَيـَُّهايَاقوله تعاىل: )١(،ملا قد يؤدي إليه من كثرة التكليفات وهو ما يشري إليه

َهاَتْسأَُلواَوِإنْ َتُسؤُْكمْ َلُكمْ تـُْبدَ ِإنْ َأْشَياءَ َعنْ َتْسأَُلواَال آَمُنوا اْلُقْرآنُ يـُنَـزَّلُ ِحينَ َعنـْ

َهااللَّهُ َعَفاَلُكمْ تـُْبدَ  .)٢(َحِليمٌ َغُفورٌ َواللَّهُ َعنـْ

الدالة على حل جميع سنة رسوله عموم النصوص من الكتاب و -ب 

أنواع البيع إال ما استثناه الدليل الخاص:

: إن البيع خاصة جاء يف حله نص صريح من الكتاب اهللا تعاىل قال يوسف القرضاوي

يرد به على اليهود الذين زعموا أن الربا كالبيع أو البيع كالربا ال فرق بينهما، يف قوله 

.)٣(..الرِّباَوَحرَّمَ اْلبَـْيعَ اللَّهُ َوَأَحلَّ الرِّباِمْثلُ اْلبَـْيعُ ِإنََّماقَالُوابِأَنـَُّهمْ َذِلكَ تعاىل: 

) تفيد حل كل أنواع البيع سواء كان عينًا بعني اْلبَـْيعَ اللَّهُ َأَحلَّ فهذه اجلملة القرآنية (

؛)٤(أو مثناً بعني (السلم) أو عيناً بثمن (هو بيع املطلق)اً بثمن الصرف أما مثناملقايضة) (

. ١٨–١٥املرجع السابق ، ص ،القرضاوييوسف-١

. ١٠١اآلية: سورة املائدة ،-٢

. ٢٧٥سورة البقرة ، اآلية: -٣

.١٨–١٥ص،السابقاملرجع،القرضاوييوسف-٤



١٠٢

وسواء كان بيعاً بطريق املساومة أم بطريق ؛أم مؤجالً نافذاً أو موقوفاً سواء كان حاالً 

األمانة وهو يشمل: املراحبة: ( وهو البيع بزيادة على الثمن األول )، والتولية: ( وهو البيع 

بالثمن األول )، والوضيعة: ( وهو البيع بأنقص من الثمن األول )، أو بطريق املزايدة.

أحله اهللا تعاىل، ال حيرم من البيوع إال 

.)١(ما حرمُه اهللا ورسوله بنص حمكم ال شبهة فيه

وإذا أرى الرجُل السلعة فقال أشرتي هذه وأرحبك فيها كذا "قال اإلمام الشافعي: 

فاشرتاها الرجُل فالشراء جائز، والذي قال أرحبك فيها باخليار إن شاء أحدث فيها بيعاً 

له أو متاعًا أي متاع شئت وأنا وهكذا إن قال أشرتي يل متاعًا ووصفهُ وإن شاء تركه، 

ويكون هذا فيما أعطى من نفسه باخليار ،أرحبك فيه، فكل هذا سواء جيوز البيع األول

االمر األول تبايعا به على أن ألزما أنفسهمايف البيع األخر، فإن جدداه جاز، وإن

مفتوح من قبل شيئني: أحدمها: أنه تبايعاُه قبل أن ميلكه البائع، والثاين: أنُه على خماطرة 

. )٢("أنك إن اشرتيته على كذا أرحبك فيه كذا

م.١٨–١٥يوسف القرضاوي ، املرجع السابق ، ص -١

.٣٩م ، ص ١٩٩٠–ه ١٤١٠بريوت ، –، دار املعرفة ١، ط٣حممد بن إدريس الشافعي ، األم ، ج-٢



١٠٣

عند احلنفية جند صاحب اهلداية، يقول يف باب املراحبة والتولية: نقل ما ملكه بالعقد 

اجلواز، قال: والبيعان جائزان الستجماع شرائط؛األول بالثمن األول من غري زيادة ربح

واحلاجة ماسة إىل هذا النوع من البيع ألن الغيب الذي ال يهتدي يف جتارة حيتاج إىل أن 

يعتمد فعل الذكي املهتدي وتطيب نفسه مبثل ما اشرتى وبزيادة ربح فوجب القول 

جبوازها وهلذا كان مبنامها على األمانة.

ل بن اهلمام حمقق احلنفية على استدالل صاحب اهلداية فيقول: كما يرى الكام

ال حيتاج إىل دليل خاص جلوازها بعد الدليل املثبت جلواز البيع املطلق مبا والخيفي أنه 

شرعية البيع مطلقاً، بشروطه تراضيا عليه بعد أن ال خيل مبا علم شرطًا للصحة بل دليل 

.)١(املعلومة وهو دليل جوازها

قلت "قال االمام حممد بن حسن الشيباين يف باب احليل الشرعية، رواية السرخسي: 

أريت لو أن رجالً أمر رجالً أن يشرتي دار بألف درهم وأخربه إنه إن فعلها اشرتاها اآلمر 

فأراد املأمور شراء الدار، مث خاف إن اشرتاها أن يبدو لآلمر ؛بألف درهم ومائه درهم

كيف احليلة ؟ قال: يشرتي املأمور الدار على أنه؛يد املأمورخذها فتبقى يففال يأ

.١٨–١٥يوسف القرضاوي ، املرجع السابق ، ص -١



١٠٤

يفيرغبملوإنالدار،منكأخذتقدفيقوللآلمروجييويقبضهاأيامثالثةباخليار

.)١(اخلياربشرطردهامناملأمورمتكنشرائها

الدكتورفيقولبالوعد،اإللزامعدممنالبنكيصيبالذيللضرربالنسبةأما

بنحممداإلماموأرشدنااحلالة،هلذهاإللزامبعدمالقائلونتنبهلقد":الضريرالصديق

خيارلنفسهيشرتطأنهوالضرر،منمأمنيفالبنكجيعلالذياملخرجأنإىلاحلسن

متقبلهافإناخليار،مدةيفاآلمرعلىيعرضهامثاملطلوبة،السلعةيشرتيعندماالشرط

.)٢("منهاشرتاهامنإىلالبنكردهارفضهاوإنولزمته،البيع

:اإلسالمياملؤمترملنظمةالتابعالفقهيقراريليوفيما

٦- ١منبالكويتاخلامسمؤمترهدورةيفاملنعقداإلسالميالفقهجممعجملسإن

م.١٩٨٨)ديسمرب(األولكانون١٥- ١٠املوافقهـ١٤٠٩األوىلمجادى

بالوعد،الوفاءموضوعييفواخلرباءاألعضاءمناملقدمةالبحوثعلىاطالعهبعد

:يليماقررحوهلمادارتاليتللمناقشاتواستماعهبالشراء،لآلمرواملراحبة

.١٤١ص،السابقاملرجع،سالميةاالاملصارف،شيخونحممد-١

الصديق الضرير ، املراحبة لآلمر بالشراء ، حبث مقدم إىل جممع الفقه اإلسالمي الدويل ، الدورة اخلامسة ، الكويت ، -٢

.١٣٢ص م.١٩٨٨

م.١٩٨٨-١٢/ ١٥-١٠جممع الفقه اإلسالمي ، الدورة اخلامسة ، الكويت ، من -٣



١٠٥

ملكيفدخوهلابعدسلعةعلىوقعإذا:بالشراءلآلمرالمرابحةبيع:أوالً 

املأمورعلىتقعكانتطاملاجائز،بيعهوشرعاً،املطلوبالقبضوحصولاملأمور،

بعدالردموجباتمنوحنوهاخلفيبالعيبالردوتبعةالتسليم،قبلالتلفمسؤولية

.موانعهوانتفتالبيعشروطوتوافرتالتسليم،

ملزماً يكون،االنفرادوجهعلىاملأمورأواآلمرمنيصدرالذيوهو:الوعد:ثانياً 

يفاملوعودودخلسببعلىمعلقاً كانإذاقضاءملزموهولعذر،إالديانةللواعد

بالتعويضوإماالوعد،بتنفيذإمااحلالةهذهيفاإللزامأثرويتحدد؛الوعدنتيجةكلفة

.عذربالبالوعدالوفاءعدمبسببفعالً الواقعالضررعن

اخلياربشرطاملراحبةبيعيفجتوز،الطرفنيمنتصدراليتوهي:المواعدة:ثالثاً 

املواعدةألنجتوز،الخيارهناكيكنملفإذاأحدمها،أوكليهماللمتواعدين،

للمبيعمالكاً البائعيكونأنعندئذيشرتطحيثنفسه،البيعتشبهاملراحبةبيعيفامللزمة

.عندهليسمااإلنسانبيععنالنيبلنهيخمالفةهناكتكونالحىت

.١٥–١٠املرجع السابق، ص ،الكويت،اخلامسةالدورة،اإلسالميالفقهجممع-١



١٠٦

للمتعاقدين يبطل البيع الملزمالفقهاء والعلماء الذين يرون الوعد -٢

ويحرمُه، ولهم في ذلك أدلتهم:

ذهب املالكية إىل عدم جواز هذا العقد واعتباره نوعاً من الربا.اوًال:

يف بيع العينة وهو إن يظهرا فعل ما جيوز ليتوصل به إىل ما ال جيوز "قال ابن جزي:

أن يقول رجًال ألخر األول:سدًا للذرائع خالفًا هلما، وهي ثالثة أقسام، فيمنع للتهمة 

اشرتي يل سلعة بكذا وأرحبك فيها كذا، مثل أن يقول اشرتها بعشرة وأعطيك فيها مخسة 

عن اليد ما خرجعشر إىل أجل فإن هذا يؤول إىل الربا ألن مذهب مالك أن ينظر 

ودخل به ويلغي الوسائط، فكأن هذا الرجل أعطى ألحد عشرة دنانري وأخذ منه مخسة 

لو قال له اشرتي يل سلعة وأنا أرحبك الثاني:؛إىل أجل والسلعة واسطة ملغةديناراً عشر

أن يطلب السلعة عنده فال الثالث:؛فيها ومل يسمى الثمن فهذا مكروه وليس حرام

جيدها مث يشرتيها األخر من غري آمره ويقول قد اشرتيت السلعة اليت طلبت مين فاشرتها 

به أو أقل أو نقدًا أو نسيئة مبثل ما اشرتاها مين إن شئت، فيجوز أن يبيعها منه

.)١("أكثر

.١٢٣ص املكتبة الشاملة،،٢ابن جزي ، القوانني الفقهية ، حتقيق حممد بن حممد موالي، ج-١



١٠٧

أما الوعد امللزم عندهم، فقد نبه الدكتور عبد اهللا بيه، وهو من كبار فقهاء املالكية 

.)١(امللزم عند املالكية أغلبه يف التربعاتيف هذا العصر، أن الوعد 

"وقوعه يف احلال محايةقاعدة األصل منع املواعدة مبا ال يصح "ويقول الونشريسي:

ومن مث منع مالك املواعدة يف العدة، وعلى بيع الطعام قبل قبضه ووقت نداء اجلمعة، 

وبيع املراحبة لآلمر بالشراء عند املالكية يدخل يف بيع ما ليس ؛)٢(وعلى ما ليس عندك

عندك.

إذا قال اشرت يل سلعة كذا بعشرة نقداً وأنا أخذها منك باثين عشر قال الحطاب:

ألجل، ولفظ التوضيح والبيان يف موضع وأنا أشرتيها منك، ولفظ املقدمات والبيان يف 

يف املقدمات والبيان فذلك حرام ال حيل وال جيوز موضع آخر، وأنا أبتاعها منك، قال 

.       )٣(ألنه من رجل أزداد يف سلفه 

املنتهية بالتمليك ، حبث مقدم إىل جممع الفقه اإلسالمي الدويل ، الدورة اخلامسة ، الكويت ، ، االجارة عبد اهللا ابن بيه-١

م. ١٩٨٨

أمحد بن حيي الونشريسي ، حتقيق الصادق بن عبد الرمحن الغرياين ، إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام إيب عبداهللا مالك ، -٢

.١١٤م ، ص ٢٠٠٦–ه ١٤٢٧بريوت لبنان ، –، دار ابن احلزم ١ط

ات ، مواهب اجلليل يف شرح أيب عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن املالكي املغريب، الشهري احلطاب ، حتقيق الشيخ زكريا عمري -٣

.١٢٣م ، ص ١٩٩٥–ه ١٤١٦بريوت ، –، دار الكتب العلمية ١، ط٦خمتصر الشيخ اخلليل ، ج



١٠٨

أراء بعض الفقهاء والعلماء املعاصرين للوعد امللزم يف بيع املراحبة لآلمر بالشراء ثانياً:

بالعقد الباطل:

بيع السلعة بأكثر من سعر يومها ال يجوز بعض االئمة وفقهاء الشيعة إنه (يرى

ويذكر أن من الذين حرموا زيادة الثمن مقابل األجل يف البيوع: ؛)بسبب تأجيل ثمنها

.)١(زين العابدين علي بن احلسني، وإبن حزم الظاهري

فإذا جرى االتفاق على هذا، بيع املراحبة لآلمر بالشراء، فهو قال محمد األشقر:

بيع "عن عقد باطل وحرام ألسباب: 

، وقد إشارة إىل هذه العلة يف البطالن هذا النوع من البيع، اإلمام الشافعي "مامل يقبض

.)٢(ن املالكية وصاحب املغين من احلنابلةيف كتاب األم، وأشار له ابن عبد الرب م

ألنه من باب بيع ما ال ميلك أو بيع ما ليس عندك.وهذا البيع أنه منهي عنه شرعاً 

.١٥٠سالمية ، املرجع السابق ، ص حممد شيخون ، املصارف اال-١

.٧حممد االشقر ، املرجع السابق ، ص -٢



١٠٩

امللزم يفضي إىل بيع مؤجل البدلني، فال بيع املراحبة مع الوعد "قال رفيق املصري:

املصرف يسلم السلعة يف احلال وال العميل يسلم الثمن وهذا ابتداء الدين بالدين أو 

.)١("الكالئ بالكالئ الذي أمجع الفقهاء على النهي عنه مع ضعف احلديث الوارد فيه

فاملواعدة إذا مل تكن ملزمة للطرفني مل يكن مثة بيعتان يف بيعة )٢(يف بيعةعن بيعتني ،

لكنها إذا صارت مل تكن ملزمة للطرفني مل يكن مثة بيعتان يف بيعة لكنها صارت ملزمة 

فالبيعة األوىل بني املصرف ؛كانت وعداً وكان هناك بيعتان يف بيعةبعد أن  صارت عقداً 

.)٣(وعميله املشرتي، والثانية بني املصرف والبائع

الفقهاء الذين ال يرون حبرمة بيع املراحبة لآلمر بالشراء لكن يرون بإن ارتفاع نسبة ثالثاً: 

فيها أراء:املراحبة أكثر بكثري من فائدة املصارف التقليدية، وهلم 

يرى الشيخ الصادق الغرياين، رئيس هيئة الرقابة الشرعية ملصرف اجلمهورية اللييب: معلوماً 

)٤(على الشراء بطريقة املراحبة مع تقسيط الثمن إال الطبقة الضعيفة احملتاجةال يقبل أنه

.٩٦، املرجع السابق ، ص ٦١العدد رفيق املصري ،-١
م ، ١٩٨٩–ه ١٤٠٩بيوت ، –، املكتبة اإلسالمية ١، ط٣جصحيح سنن النسائي ،حممد ناصر الدين األلباين ، -٢

.٩٥٨ص 
.٩٧، املرجع السابق ، ٦١رفيق املصري ، العدد -٣
الصادق بن عبد الرمحن الغرياين ، املصرفية اإلسالمية يف ليبيا البدايات والتوقعات، ورقة مقدمة ملؤمتر املصارف الليبية -٤

. ٧م ، ص ٢٠٠٩–ه ١٤٣٠ليبيا ، –والصريفة اإلسالمية، طرابلس 



١١٠

شراء مركوب (سيارة)، أو حاسوب (كمبيوتر)، فكان 

املفرتض أن يكون سعر التكلفة الذي يؤسس عليه املصرف رحبه، على أسواء االحوال 

عليه أن جيعل لنفسه رحبًا نظري اآلجل، هو السعر السائد يف السوق لألفراد، وال حرج 

فلآلجل يف البيع حصة من الثمن، لكن املأخذ عليه ألزم نفسه من الناحية العلمية، 

٪٢٠التعامل مع بعض الشركات املا

عندما ٪٢٠

األخرى (ربح املصرف) يصري سعر السيارة ارتفع على هذه الطبقة٪٢٠ضيف إليها ن

احملتاج بالربا قد ال تصل ، وهي زيادة فاحشة، لو أقرتض هذا ٪٤٠

الفوائد اليت يدفعها على القرض إىل هذا احلد.

وبارتفاع سعر تكلفة السيارة املشرتاة بطريقة املراحبة اإلسالمية على سعر السيارة 

املراحبة اإلسالمية فاشل وأن الربا أرحم بالناس وأرفق أو مل يقصد على أن مشروع 

.)١(باملستضعفني واحملتاجني من النظام اإلسالمي

.٧الصادق بن عبد الرمحن الغرياين ، املرجع السابق ، ص-١



١١١

من صبحت يف كثريٍ إن تكلفة التمويل باملراحبة قد أويرى الدكتور محمد شيخون:

توجيهات املصرف املركزي عام ) يف السنة يف السودان وفق ٪٣٦(احلاالت عالية بنسبة 

راحبة بالفعل يف املويف هذا ما يعيق التمويل االنتاجي، إذ يشكل التمويل ب؛م١٩٩١

عبئًا على متويل القطاع الزراعي الذي حيتاج إليه أغلبية أهل السودان، الذين إعتادوا قبل 

لبنك الزراعي) واملصارف التجارية اململوكة (أسلمة املصارف) على أن يتمولوا من (ا

للدولة بفوائد منخفضة، ويضاف على ما تقدم أن تكلفة التمويل العالية بصيغة املراحبة 

.)١(ؤدي بالضرورة إىل ارتفاع األسعارت

.١٤٥سالمية ، املرجع السابق ، صحممد شيخون ، املصارف اال-١



١١٢

ترجيح األدلة السابقة:

وفهم أدلة الفرقني، التأملو النظرو إيراد القولني السابقنيبعدسوف يتطرق الباحث 

إىل الباحثتلك األدلة والردود عليها، يظهرواالجتهادات والفتاوي اليت أوردت على

مع اإللزام بالوعد لكل من لمجيزين لبيع املراحبة لآلمر بالشراءاألول لقولالرجحان

عقد صحيح يتفق مع الشريعة اإلسالمية يف املعامالت والعقود، املصرف والعميل وأنه 

جانب املعامالت الذي يهتم و باألخص،مجيع اجلوانبيتعلق باإلسالم واملسلمني من

إليه كل مسلم ملعرفة احلالل من احلرام، وكما سيذكر الباحث بعض من هذه الفتاوي

خبصوص بيع املراحبة لآلمر بالشراء مع االلزام بالوعد، وهي على النحو التايل:الصادرة

من الفتوي الصادر عن املؤمتر األول للمصرف اإلسالمي املنعقد يف ديب- ١

.ه١٣٩٩ادى الثاين عام مج٢٥-٢٣

)١(يطلب التعامل من املصرف شراء سلعة معينة حيدد مجيع أوصافها وحيدد من املصرف

–ه ١٤٠٦بنك ديب اإلسالمي ،،١صادر عن بيت التمويل الكوييت ، طفتاوى شرعية يف األعمال املصرفية ،-١

.٢٠- ١٩ص م ،١٩٨٦



١١٣

الذي يشرتيها به املصرف وكذلك الثمن الذي يشرتيها به املتعامل مع البنك بعد الثمن

إضافة الربح الذي يتفق عليه بينهما.  

يرى املؤمتر أن هذا التعامل يتضمن وعدًا من عميل املصرف بالشراء يف التوصية:

الشراء طبقاً املصرف بإمتام هذا البيع بعد حدود الشروط املنوه عنها ووعدًا آخر من

إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفني قضاء طبقًا ألحكام املذهب املالكي، ؛لذات الشروط

اإللزام به قضاء وملزم للطرفني ديانة طبقاً ألحكام املذاهب األخرى، وما يلزم ديانة ميكن

.)١(اقتضت املصلحة ذلك وأمكن للقضاء التدخل فيهإذا 

الثاين للمصرف اإلسالمي بالكويت يف املدة ما بني الفتوى الصادرة عن املؤمتر - ٢

ه.١٤٠٣من مجادي األخر عام ٨- ٦

مسألة الوعد بالشراء جائز شرعاً:

،يقرر املؤمتر أن املواعدة على بيع املراحبة لآلمر بالشراء بعد متليك السلعة املشرتاة

، )٢(السابق هو جائز شرعاً عدبشرائها بالربح املذكور يف املو 

.٢٠-١٩، ص عمال املصرفية ، املرجع السابقفتاوي شرعية يف األ-١

.٣٣-٣٢، ص ل املصرفية ، املرجع السابقفتاوي شرعية يف األعما-٢



١١٤

وتبعة الرد فيما ،طاملا كانت تقع على املصرف اإلسالمي مسؤولية اهلالك قبل التسليم

وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزمًا لآلمر أو املصرف أو كليهما ،يستوجب الرد بعيب خفي

هو األحفظ ملصلحة التعامل واستقرار املعامالت، وفيه مراعاة ملصلحة فإن األخذ باإللزام

املصرف والعميل وإن األخذ باإللزام أمر مقبول شرعًا وكل مصرف خمري يف األخذ مبا يراه 

.)١(هيئة الرقابة الشرعية لديهراهتزام حسب ماليف مسألة القول باإل

البحوث إلداراتالفتوى الصادرة عن الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام - ٣

العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية حيث وجه إليه 

م.١٩٨٢- ٤- ١٠اريخ السؤال التايل بت

السؤال:

شراء بضاعة ما تكلفتها ألف لایر سعودي، البنك اإلسالمي،يفإذا رغب عميل

وأراها البنك اإلسالمي أو وصفها ووعده بشرائها منه، مراحبة باألجل ملدة سنة بربح قدره 

مائة لایر سعودي، لتكون القيمة الكلية ألف ومائة لایر سعودي، وذلك بعد أن يشرتاها 

أو املكتوب ... فما رايكم العميل بتنفيذ وعده املذكور البنك، من مالكها بدون إلزام

.)٢(فهي هذه املعاملة ؟

.٣٣-٣٢ص،املرجع السابق،املصرفيةاألعماليفشرعيةفتاوي-١
.٥٢ص،السابقاملرجع،االشقرحممد-٢



١١٥

أجاب الشيخ عبد العزيز بن باز مبا يلي:

يع إذا كان الواقع ما ذكر يف السؤال فال حرج يف املعاملة املذكورة إذا استقر املبالجواب:

.)١(رعيةيه من ملك بائعه لعموم األدلة الشازه إليف ملك البنك اإلسالمي، وح

، املستشار الشرعي لبيت عن الشيخ بدر املتويل عبدالباسطالفتوى الصادرة - ٤

التمويل الكوييت على السؤال التايل:

نرجو افتاءنا يف مدى جواز قيامنا بشراء السلع والبضائع نقدًا بناء على رغبة ووعد 

من شخص ما بأنه مستعد، إذا ما ملكنا السلعة وقبضناها، أن يشرتيها منا باألجل 

وبأسعار أعلى من اسعارها النقدية.

نه ال أن يرغب أحد األشخاص يف شراء سلعة أو بضاعة معينة لكمثال ذلك:

فنعتقد بأنه إذا اشرتيناها وقبضناها سوف يشرتيها منا باألجل يستطيع دفع مثنها نقدًا 

.)٢(مقابل ربح معني مشار إليه يف وعده السابق

.٥٢ص،السابقاملرجع،االشقرحممد-١

.١٦م ، ص ١٩٨٦–ه ١٤٠٦، ١صادرة عن بيت التمويل الكوييت، طالفتاوى الشرعية يف املسائل االقتصادية-٢



١١٦

الجواب:

فإن ما صدر من طالب الشراء يعترب وعدًا ونظراً، ألن األئمة قد اختلفوا يف هذا 

الذي يقول: إن كل الوعد هل هو ملزم أم ال فإين أميل إىل األخذ برأي ابن شربمة 

وال حيرم حالًال يكون وعدًا ملزمًا قضاء وديانة وهذا ما تشهد وعد بالتزام ال حيل حراماً 

له ظواهر النصوص القرآنية واألحاديث النبوية 

.)١(والعمل به يضبط املعامالت، هلذا ليس هناك مانع من تنفيذ مثل هذا الشرط

٦-١ؤمتره اخلامس بالكويت من جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مقرار- ٥

ه ، ونصه:١٤٠٩مجادي األوىل 

بعد االطالع على البحوث املقدمة من األعضاء واخلرباء يف موضوعي: الوفاء بالوعد 

واملراحبة لآلمر بالشراء، واالستماع للمناقشات اليت دارت حوهلما قرر:

،ان بيع املراحبة لآلمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخوهلا يف ملك املأموراوالً:

هو بيع جائز طاملا كانت تقع على املأمور مسؤولية ،وحصول القبض املطلوب شرعاً 

وتبعة الرد بالعيب اخلفي وحنوه من موجبات الرد بعد التسليم ،التلف قبل التسليم

.)٢(هوانتفت موانعوتوافرت شروط البيع 

.١٦املرجع السابق ، ص ،الكوييتالتمويلبيتعنصادرةاالقتصاديةاملسائليفالشرعيةالفتاوى-١
.١٦٠٠- ١٥٩٩، املرجع السابق ، ص ٢، ج٥جملة جممع الفقه االسالمي ، عدد -٢



١١٧

الوعد: هو الذي يصدر من اآلمر أو املأمور على وجه االنفراد، يكون ملزماً ثانياً:

وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل املوعود يف كلفة ؛للواعد ديانة إال بعذر

نتيجة الوعد ويتحدد أثر اإللزام يف هذه احلالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر 

الواقع فعالً بسبب عدم الوفاء بالوعد بال عذر.

جتوز يف بيع املراحبة بشرط اخليار ، الطرفنياملواعدة: وهي اليت تصدر من ثالثاً:

حيث يشرتط عندئذ يكون البائع مالكًا للبيع حىت ال ؛يف بيع املراحبة تشبه البيع نفسه

.)١(ن ما ليس عندهعن بيع اإلنسايكون هناك خمالفة لنهي النيب 

الغرياين، والدكتور حممد شيخون خبصوص نسبة قأما بالنسبة إىل رأي الشيخ الصاد

املراحبة العالية يف املصارف اإلسالمية، مع من املفرتض أن تكون أقل من نسبة الفائدة يف 

املصارف التقليدية.

من هاذين الرأيني ألنه يف حقيقة االمر نسبة املراحبة يف املصارف يرجح الباحث كلٍ 

من طرفني وهم:  ة يف بيع املراحبة لآلمر بالشراءاإلسالمية، وهي مراحبة مركب

.١٦٠٠- ١٥٩٩ص،السابقاملرجع،٢ج،٥عدد،االسالميالفقهجممعجملة-١



١١٨

ربح املصرف اإلسالمي من خالل متويل البضاعة. نسبةاألول:

نسبة البائع من ربح يف البضاعة.والثاني:

ويف هذه احلالة أصبحت املراحبة عالية بالنسبة على املواطن الذي التجئ إىل 

على سبيل املثال نسبة الفائدة يف اإلسالمية هروبه من الشبهات، وإذا كانتاملصارف

، هلذا جتد املواطن ٪٣٠، تكون املراحبة يف املصارف اإلسالمية ٪١٥املصارف التقليدية 

مضطرب يف حرية من أمره بني املصارف اإلسالمية أعلى نسبة يف الربح، وبني املصارف 

التقليدية أقل يف نسبة الفائدة.

القولني يرجح الباحث القول األول وهو من بعد ما تقدم وما ورد بني أصحاب 

خالل النقاط التالية وهي:

١ -

٢ -

من خمارج شرعية تغين عن القول باإللزام.

من قرب هذا القول من اجتهادات األئمة السابقني اليت - ٣

اإلمام الشافعي، وابن القيم، واهللا أعلم.



١١٩

ثانياً: عقد المضاربة صيغة من الصيغ المصارف اإلسالمية:

، وفقاً 

- ٨-٢٩م)، الصادر من مصرف ليبيا املركزي، بتاريخ ٢٠٠٩–٩للمنشور رقم (

٢٠٠٩

متويل بديلة، وللحديث املضاربة فهي اتفاق بني طرفني أحدمها مبوجبه ماله ولآلخر 

بينهما على ما اتفقا عليه؛ ويسمى األول رب العمل ليعمل فيه على أن يكون ربح ذلك

ويسمى الثاين املضارب أو العامل، وكذلك يطلق على املضارب أمساء أخرى مثل القراض 

توضيح كل ما يتعلق باملضاربة راعة وغريمها وسوف يتطرق إليهم الباحث الحقاً، و والز 

من مسائل فقهية وغريها.

تعريف المضاربة لغة واصطالحاً:- أ

تعريف المضاربة لغة:-١

ضرب يف األرض إذا سار فيها مسافرًا فهو ضارب والضرب يقع على مجيع "يقال: –أ 

.)١(زيف سبيل اهللاألعمال إال قليل ضرب يف التجارة ويف األرض 

.٣٨٩، ص ١العرب ، املرجع السابق ج ابن منظور، لسان -١



١٢٠

ُتمْ َوِإَذاومنه املضاربة يف املال وهي القراض ومنه قال تعاىل:  اْألَْرضِ ِفيَضَربـْ

.)٢(أي: سافرمت يف البالد؛)١(الصََّالِة...ِمنَ تـَْقُصُرواَأنْ ُجَناحٌ َعَلْيُكمْ فـََلْيسَ 

ويطلق ، )٣(...اللَّهِ َفْضلِ ِمنيـَْبتَـُغونَ اَألْرضِ ِفيَيْضرِبُونَ َوآَخُرونَ وقوله تعاىل: 

لفظ مضارب على العامل ألنه هو الذي يضرب يف األرض رواحاً وجميئاً ابتغاء الرزق.

وقيل: املضارب صاحب املال والذي يأخذ املال، كالمها مضارب، هذا يضاربه –ب 

.)٤(وذلك يضاربه

كما تسمي يف العراق، "املضاربة"بلغة أهل احلجاز، أو "القراض"وكذلك يقال: –ج 

لفظان مرتادفان يف املعىن ؛ والقراض لغة القطع: ويعين أن صاحب املال قطع جزاء من 

ماله آلخر ليتجر له فيه. والقرض يف األرض معناه: قطعها سرياً. ويعين القراض أيضاً: 

زن كل منهما مع األخر بشعره. املساواة واملوازنة، يقال تقارض الشاعران إذا وا

.)٥(عليهليجازيوالقرض: البالء احلسن، أو ما يعطيه الفرد أو يفعله 

.١٠١سورة النساء، اآلية: -١

، ١، ط١، جتفسري ابن كثريأبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي البصري الدمشقي ، حتقيق حممد حسن مشس الدين ، -٢

.٥٥٧ه ، ص ١٤١٩بريوت، –دار الكتب العلمية 

.٢٠، اآلية: زملسورة امل-٣

.٣٨٩، ١أبن منظور، لسان العرب ، املرجع السابق ، ج-٤

.١١١حممد شيخون ، املصارف اإلسالمية ، املرجع السابق ، ص -٥



١٢١

تعريف المضاربة اصطالحاً:-٢

كما عرفها الفقهاء: أن يدفع رجل ماله آلخر يتجر له فيه على أن ما املضاربة

حصل من الربح بينهما حسب ما يشرتطان، وهذا التعريف متفق عليه بني فقهاء 

احلنبلي، والظاهري. ويضيف املالكية هلذا و الفقه الشافعي، و املذاهب: األحناف، 

أو عقد ،التعريف وصف ملعاملة، وهذا "اخلسارة على صاحب املال وحده"التعريف أن 

التعامل به يف اجلاهلية على صورة، تعارفوها كانت ع شا من عقود املعامالت التجارية

. )١(تفي حباجتهم وقتئذ، مث إنتقلت إىل جمتمع املسلمني بعد البعثة

وبعد ما تقدم سوف يذكر البحث تعريف فقهاء املذاهب للمضاربة، على ما يلي:

:ةاوًال: المالكي

ل على التجارة يف نقد مضروب مسلم جبزء من القراض توكي"قال خليل يف خمتصره: 

.)٢("رحبه إن علم قدرمها

.١١٢- ١١١سالمية ، املرجع السابق ، ص حممد شيخون ، املصارف اال-١

مواهب،عمرياتزكرياالشيخحتقيقاحلطاب،املعروفاملغريب،الطرابلسيالرمحنعبدبنحممداهللاعبدأيبمشس الدين -٢
.٢٣٥ص،م١٩٩٥–ه١٤١٦،بريوت–العلميةالكتبدار،١ط،٦ج،اخلليلالشيخخمتصرشرحيفاجلليل



١٢٢

قال شارحه: القراض بكسر القاف وهو القطع، مسي بذلك: ألن املالك قطع قطعة 

من رب املال لغريه على اجتار يف نقد ذهب أو فضة "توكيل"ملن يعمل فيه جبزء من الربح 

فهو توكيل خاص خمرج، ما عداه من أنواع التوكيل حىت الشركة، ألن معىن يف نقد اجتار 

مفيد به، ويف معىن الباء أي: بنقد واالجتار والتصرف يف البيع والشراء ليحصل 

"جبزء"ن ربه للعامل ضرب يتعامل به ال بعروض وال بترب ونقار فضة مسلم: م"مضروب"

شائع كائن من رحبه: أي ربح ذلك املال ال بقدر معني من رحبه.

كعشرة دنانري وال بشائع من ربح غريه، إن من علم قدرها، أي املال واجلزء 

.)١(والنصف

الشافعية:ثانياً: 

به والربح مشرتك.يف تعريف املضاربة: أن يدفع إليه ماالً يتجر) ٢(قال النووي

.)٣(وقال زكريا األنصاري: وحقيقة عقد يتضمن دفع مال آلخر ليتجر فيه والربح بينهما

ص،بريوت–الفكردار،١ط،٣ج،الكبريشرحعلىالدسوقيحاشية،املالكيالدسوقيعرفةبنأمحدبنحممد-١

٢٢٢.

ه  بالشام ، ٦٣١الشافعي، صاحب التصانيف النافعة، ولد عام هو االمام حميي الدين أبو زكريا بن شرف مرى اخلزامي -٢

ه ، ودفن ببلدة نوى.٦٧٦وغري ذلك من الكتب، تويف من كتبه: شرح مسلم وشرح املهذب

، دار ١، ط٣مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املناهج، ج-٣

. ٣٩٨م ، ص ١٩٩٤–ه ١٤١٥ريوت ، ب–الكتب العلمية 



١٢٣

ثالثاً: الحنابلة:

جاء يف كشف القناع: املضاربة هي: دفع مال وما يف معناه معني معلوم قدره إىل 

.)١(من يتجر فيه جبزء معلوم من رحبه

.)٢(وقال ابن قدامة: املضاربة هي: أن يدفع إنسان ماله إىل آخر يتجر فيه والربح بينهما

الحنفية: رابعاً: 

فتح القدير: املضاربة عبارة عن عقد على الشركة حبال من أحد تكلمةجاء يف

عبارة عن دفع املال إىل اجلانبني وعمل اآلخر؛ وقال صاحب النهاية: املضاربة يف الشريعة 

.)٣(فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطارفغريه ليتص

الشركة مبال من أحد اجلانبني والعمل من اجلانب وقال املريغاين: املضاربة عقد على

يف الربح هو مستحق باملال من أحدوقال شارحاً هلذا التعريف: مراده الشركة ؛ اآلخر

، دار ٣منصور بن يونس بن صالح الدين، ابن حسن بن إدريس البهوين احلنبلي، كشف القناع عن منت اإلقناع، ج-١

.٥٠٧بريوت ، ص –الكتب العلمية 

، نسخة اإللكرتونية املكتبة ٥مد بن صاحل بن حممد العثيمني، تعليقات ابن عثيمني على الكايف البن قدامة، جحم-٢

.١٤٥الشاملة، ص 

مواهب،عمرياتزكرياالشيخحتقيقاحلطاب،املعروفاملغريب،الطرابلسيالرمحنعبدبنحممداهللاعبدأيبالدينمشس-٣

.٣٥٥، ص ١، ط٥، املرجع السابق ، جاخلليلالشيخخمتصرشرحيفاجلليل



١٢٤

كاناملاللربكلهشرطلوألنهمضاربةوالاآلخراجلانبمنوالعملاجلانبني

.)١(قرضكانللمضاربشرطولوبضاعة

من خالل هذه التعريفات يستخلص الباحث التعريف التايل من خالل عرضه 

لتعريفات السابقة وهو:

املضاربة عقد يتضمن دفع مال خاص، معلوم قدره ومثنه ونوعه، إىل عامل عاقل يتجر أن

فيه جبزء من الربح املعلوم املتفق عليه.

مشروعية المضاربة:-ب

اوًال: القران الكريم:

َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن ِفي اْألَْرِض يـَْبتَـُغوَن ِمن َفْضِل اللَِّه َوآَخُروَن قوله تعاىل: - ١

، أن اهللا سبحانه وتعاىل ذكر فضل الضرب يف )٢(يـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه..

األرض والسفر طلبًا للرزق للنفقة على نفسه وعياله فكان ذلك مبنزلة اجلهاد 

.)٣(ألنه مجعة مع اجلهاد يف سبيل اهللا

ص،بريوت–الفكردار،٨ج،القديرفتح،مهامبابناملعروف،السيوسيالواحدعبدحممدالدينكمال-١
٤٤٥ .

.٢٠سورة املزمل ، اآلية: -٢

بريوت –، مؤسسة الرسالة ١،ط٢٠أبو عبداهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن، ج-٣

.٣٤٩م ، ص ٢٠٠٦لبنان ، 



١٢٥

ذلك على مشروعية املضاربة ألن معناها الضرب يف األرض لطلب الرزق يف ودل

األرض عن طريق التجارة.

تَـُغوااْألَْرضِ ِفيفَانَتِشُرواالصََّالةُ ُقِضَيتِ فَِإَذاقوله سبحانه وتعاىل: - ٢ َوابـْ

.)١(اللَِّه..َفْضلِ ِمن

: إذا فرغتم من الصالت فانتشروا يف األرض هنا جاءت اآلية آمر إباحة... يقول

للتجارة والتصرف يف حوائجكم، وابتغوا من فضله، أي من رزقه. 

ندب ورغب يف الضرب يف األرض للتجارة وطلب الرزق، االستدالل أن اهللا تعاىلفوجه

.)٢(واملضاربة نوع من أنواع التجارة، فدلت هذه اآلية على جوازها

...رَّبُِّكمْ مِّنَفْضالً تـَْبتَـُغواْ َأنُجَناحٌ َعَلْيُكمْ لَْيسَ قوله سبحانه وتعاىل: - ٣

إن هذه اآلية أكثر نص استدل به العلماء على مشروعية املضاربة فقال: وهي األصل يف 

إحالل القراض وإباحته، حيث يف القراض ابتغاء فضل اهللا وطلب النماء، فهذه اآلية

.)٣(املضاربةمشروعيةيفوغريه،"املاوردي"احتج

.١٠سورة اجلمعة ، اآلية: -١

.٤٧٦، ص ٢٠اإلمام القرطيب ، املرجع السابق ، ج-٢

تصانيفوله،التصانيفصاحب،الشافعي،املاوردي،البصريحبيببنحممدبنعلياحلسن،أبواإلمامهو-٣
الربيعيفمات. حياتهيفشيءتصانيفهمنيظهرومل،الكتبمنوغريها،املذاهبخمتصروهو،اإلقناع: منهاكثرية
.٦٤ص،١٨ج،السابقاملرجع،النبالءأعالمسري،سنهومثاننيستاً وبلغ،وأربعمائةمخسنيسنةاألول



١٢٦

بعد سرد هذه اآليات الثالثة حججًا ملشروعية املضاربة: ويقول الدكتور وهبة الزحيلي،

.)١(فهذه اآليات بعمومها تتناول إطالق العمل يف املال باملضاربة

ثانياً: السنة النبوية:

إذا دفع ماًال مضاربة "ما رواه البيهقي أنه قال: كان العباس عم النيب - ١

ن ال إشرتط على صاحبه أن ال يسلك به حبراً، وأن ال ينزل به وادياً، وأ

، وأنه دفع ما يشرتي به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك فهو ضامن

.)٢(فأقرهشرطه إىل رسول اهللا 

، وأنفذت ضاربه خلدجية بأمواهلا إىل الشامأنه : أن النيب ثبت عن النيب- ٢

معه 

.   )٣(إنا ذاك حنو مخس وعشرين سنة

.٨٣٧، ص ٤وهبه الزحيلي ، املرجع السابق ، ج-١

.١١٦سالمية ، املرجع السابق ، ص حممد شيخون ، املصارف اال-٢

.٢٨٠صدمشق ،–، دار القلم ١ط ،٣ج،ه الشافعياملعتمد يف الفق،الزحيليحممد-٣



١٢٧

أحث الناس بعد البعث على املضاربة، ه االستدالل من هذا أن رسول اهللا وج

مع عدة أحاديث بعمل الصحابة أجاز املضاربة، وتأييد ذلك ونفهم من هذا انه 

موقوفة.

ويقول صاحب، الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، بعد سرد األحاديث 

اليت تدل على جواز املضاربة: وهذه األحاديث وإن كان يف سند كل منها ضعيف، 

.)١(ل، وإمجاعهم على مشروعية هذا العمالصحابة 

ثالثاً: اإلجماع:

قد أمجع الصحابة ومن بعدهم على مشروعية القراض، واإلمجاع هو إمجاع الصحابة 

من غري نكري منهم على صحة الفعل وجواز وقوعه وهذا ما حدث لعقد املضاربة.

أبنا عمر خرج عبد اهللا وعبيد "روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: - ١

العراق فلما قفال مرا على أيب موسى األشعري وهو بن اخلطاب يف جيش إىل

)٢( ،

، دار العلوم ٣ج،١املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، ط، الفقه مصطفى البغا، ومصطفى اخلن-١
.٢٣٠دمشق ، ص -االنسانية 

.١١٧املرجع السابق ، ص سالمية ،حممد شيخون ، املصارف اال-٢



١٢٨

فأسلفكماه فتبتاعان ،مث قال ها هنا مال من مال اهللا أريد أن أبعث به إىل أمري املؤمنني

فتؤديان رأس املال إىل أمري املؤمنني ويكون لكما ،به متاعا من العراق مث تبيعانه باملدينة

ما املال، فلما قدما أن يأخذ منهفقاال وددنا ففعال وكتب إىل عمر بن اخلطاب ،الربح

باعا فرحبا، فلما أديا املال إىل عمر، قال: أكل اجليش أسلفه، مثلما أسلفكما ؟ قاال: ال 

.

فقال عمر بن اخلطاب، أبناء أمري املؤمنني فأسلفكما، أديا املال وأديا رحبه. فأما 

و نقص املال أو عبد اهللا فسكت، وأما عبيد اهللا فقال: ما ينبغي لك يا أمري املؤمنني، ل

لضمناه. فقال عمر: أدياه، فسكت عبد اهللا وراجعه عبيد اهللا. فقال رجل من هلك 

، لو جعلته قراضاً، فقال عمر: قد جعلته قراضاً؛ فأخذ عمر جلساء عمر: يأمري املؤمنني

. )١(رأس املال ونصف رحبه، وأخذ عبد اهللا وعبيد اهللا أبنا عمر بن اخلطاب نصف الربح

أعطاه روى العالء بن عمرو بن يعقوب عن أبيه عن جده: أن عثمان - ٢

.)٢(بينهماماالً قراضاً يعمل فيه، على الربح

.١١٧سالمية ، املرجع السابق ، ص حممد شيخون ، املصارف اال-١

، دار ١ط،١مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين ، حتقيق وتصحيح ، حممد فؤاد عبد الباقي ، ج-٢

.٤٨٠، ص ١٣٨٦بريوت لبنان ، رقم احلديث –إحياء الرتاث العريب 



١٢٩

رابعاً: القياس:

استدل بعض الفقهاء على مشروعية املضاربة بقياسها على املساقاة واملزارعة جبامع 

أن كًال منهم شرع للحاجة، حيث أن مالك النخيل أو املزروع قد ال حيسن العمل فيهما 

نده ظروف متنعه من السقي والزراعة كما أن من حيسن العمل قد ال ميلك أو قد تكون ع

ما يعمل فيه وهذه العلة موجودة يف القروض.

.بن حنبل رمحه اهللاومن قاس املضاربة على املساقاة والزراعة اإلمام أمحد

قال ابن تيمية: ولقد كان اإلمام أمحد يرى أن يقيس املضاربة على املساقاة واملزارعة 

ذلك حيث قال: وقياس كل منها على اآلخر –ابن تيمية -ولقد رجح رمحه اهللا 

صحيح، وإن خالف فيهما من خالف ممن ثبت عنده جواز أحدمها أمكنه أن يستعمل 

.)١(فيه حكم األخر لتساويهما

جمموعة الفتاوي تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ، حتقيق عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ، -١

.١٠١م ، ص ١٩٩٥–ه ١٤١٦املدينة املنورة السعودية ، –، مطبعة املصحف الشريف ١، ط٢٩ية ، جالبن تيم



١٣٠

وذهب بعض الفقهاء إىل أن املضاربة نوع من املعارضات كاإلجارة، ومن شروط 

اإلجارة أن يكون الثمن معلوما واملنفعة معلومة، وجهالة ذلك تؤدي إىل الغرر الفاحش 

الذي يفسد به 

اء بالسنة املزارعة واملساقاة.بالناس، ومثلها يف هذا االستثن

فهي مشروعة على خالف القياس.

قال الكاساين: القياس أ

.)١(وبعمل جمهول، لكنا تركنا القياس بالكتاب والسنة واإلمجاع

فإن املضاربة حسب ما تقدم، ليست من اإلجارة اليت اشتملت على أجر جمهول أو 

يعمل اآلخر معدوم ولعمل جمهول، بل هي مشاركة بني طرفني، يدفع أحد الطرفني ماله و 

ببدنه، ويتقامسان الربح بنهما حبسب ما اتفقا عليه، وهذا هو العدل الذي يشرتكان يف 

مغنمه ومغرمه، فإذا حصل مغنم وربح اشرتكا فيه، وأن مل حيصل مغنم اشرتكا يف املغرم، 

وذهب تعب بدن العامل وذهب مال صاحب املال. 

م ، ١٩٩٣–ه ١٤١٤بريوت ، –، دار املعرفة ١، ط٢٥ط ، جحممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة ، املبسو -١

.٢٣١ص 



١٣١

:وشروطهاأركان المضاربة- ج

، فنجد عند األحناف أركان املضاربة وشروطهاأركان املضاربةيف أختلف الفقهاء 

ركنان، وهم اإلجياب والقبول بألفاظ تدل عليهما، وعند املالكية واحلنابلة جندها ثالثة 

رأس املال، والعمل، عاقدان، ورأس املال، والعمل، والربح، والصيغة. فيدخلمخسة وهي: 

والربح عند الشافعية من ضمن ركن وأحد عند املالكية، واحلنابلة: وهو املعقود عليه؛ 

وهلذا سيعّدها الباحث مخسة أركان حىت تكون األركان أوضح وأمشل، وهي كما يلي:

ى من طرفا العقد: صاحب املال والعامل، ويسمومها يف املضاربةالعاقدان:-١

املال أو رب رأس املال أو صاحب املال أو املالك، ويسمى يدفع املال رب 

.)١(من يشتغل يف املال بالشراء والبيع والتجارة، املضارب أو العامل

وأيضًا هناك من يرى العاقدان: مها رب املال (املالك) ويشرتط فيه أن يكون 

واملضارب (العامل) ويشرتط فيه أن عامًال وخبرياً مالكًا للتصرف يف ماله،

. )٢(أهلية التصرفبضروب التجارة، وهكذا جيب أن يكون للعاقدين

.٦١، ص ٥املرجع السابق ، جاحلطاب،املعروفاملغريب،الطرابلسياهللاعبدأيبالدينمشس-١

، ص م ٢٠٠٤عمان،–، دار املتقدمة للنشر١ط،عبد العزيز اخلياط، فقه املعامالت وصيغ االستثمار-٢

٢٣٥.



١٣٢

شروط العاقدان:

سلم كافرًا ينفرد بالتصرف مع صحة يكره أن يكون العامل يف رأس مال امل-أ

.)١(العقد

صرح احلنفية يف باب الوكالة بأن الصيب العاقل (املميز) والعبد تصح وكالتهما - ب

سواء كانا مأذونني أم ال؛ فعلى ذلك يصح أن يكون العامل صبيًا مميزاً 

ا صاحبا رأس املال، فإنه يشرتط 

.)٢(فيه إذن الويل للصيب املميز، وإذن املالك للعبد يف التجارة

ذكر الشافعية أن األعمى يصح توكيله، وال يصح توكله، وعلى هذا يصح أن - ج

يقارض األعمى ويكون أحد طريف املضاربة، يعين صاحب املال، وال يصح 

أن يكون عامالً.

تعدد املالك والعامل، وجيوز تعدد العاملني بأن يقارض املالك الواحد يف -د

.  )٣(من الربحفيما شرط هلمااالبتداء عاملني متفاضال ومتساويا 

.١٢٥املرجع السابق ، ص ،١ط،٢٢ج،املبسوط،األئمةمشسسهلأيببنأمحدبنحممد-١

.٨٢، ص املرجع السابقعالء الدين ، أبو بكر مسعود بن الكاساين احلنفي ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، -٢

.٢٣٤املرجع السابق ، ص ،٣ج،احملتاجمغينالشافعي،الشربييناخلطيبأمحدبنحممدالدين،مشس-٣



١٣٣

فيه وهو املال الذي يدفع من طرف رب املال للعامل ليتصرف رأس المال:-٢

بالشراء والبيع وسائر طرق التجارة لكسب الربح.

شروط رأس المال:

النقد: يشرتط يف رأس املال أن يكون نقداً، ذهبًا أو فضة، أي: من الدنانري -أ

، فال تصح املضاربة يف العروض مثلية كانت أو متقومة إذا - أو الدراهم

.)١(أضيفت املضاربة إىل العروض نفسها باتفاق مجهور الفقهاء

أن يكون رأس املال معلوم املقدار، يشرتط يف رأس مال املضاربة أن يكون - ب

فإن كان جمهوًال ال تصح املضاربة، معلومًا بني العاقدين قدرًا وجنسًا وصفة،

ألن جهالة رأس املال تؤدي إىل جهالة الربح، وكون الربح معلوما شرط صحة 

.)٢(املضاربة

املضاربةمالرأسكوندينا،الحاضراً معينا،أيعيناً،املالرأسيكونأن- ج

.)٣(السابقكالشرطالفقهاءعليهاتفقمماديناالعينا

–، دار الفكر ٣بن حممد شطا الدمياطي ، املشهور بالبكري ، إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني ، جأبوبكر -١

.١١٩م ، ص ١٩٩٧–ه ١٤١٨دمشق ، 

.٣٥٨ص،٥ج،السابقاملرجع،احلطاباملعروفاملغريب،الطرابلسيالرمحنعبدبنحممداهللاعبدأيبالدينمشس-٢

.٣٥ص،السابقاملرجع،٥ج،املغين،املقدسيقدامةأبن-٣



١٣٤

أن يكون رأس املال مسلمًا إىل العامل ليتمكن من العمل فيه، بأن يكون -د

املالك، ألن رأس املال حتت يد العامل ويستقل باليد عليه والتصرف فيه دون 

.)١(أمانة يف يده، فال تصح إال بالتسليم و هو التخلية

عقد املضاربة يقتضي املشاركة من رب املال باملال ومن العامل العمل: -٣

بالعمل ألجل حتصيل الربح وتقسيمه حسب ما اتفق عليه العاقدان.

شروط العمل:

رة:التجا-أ

.)٣(مسلم جبزء من رحبه

جنسيفالتجارةيفمطلقاً العمليكونأناملضاربةيفيشرتط:اإلطالق-ب

كالياقوتيعم،النادرصنفيفبالتعينيمضيقاً يكونأنيصحواليعم،

بسلعةالتجارةعلىمقصوراً العمليكونأنيصحالكمامثًال،األمحر

.)٣(السيارةهذهأوالثوبهذاأوالدابة،كهذهبعينها،

.٨٤٦، ص ٤وهبة الزحيلي، املرجع السابق ، ج-١

.٣٦٦، ص نسخة إلكرتونية من املكتبة الشاملة، ٣حممد بن أمحد بن حممد عليش، منح اجلليل شرح خمتصر اخلليل، ج-٢

.٤٨٥ص،الشاملةاملكتبةمنإلكرتونيةنسخة،٣ج،املهذب،الشريازيإبراهيمإسحاقأبو-٣



١٣٥

عينها، تعذر املقصود من فإذا علق على ما ال يعم، أو على سلعة ب

معاملة 

شخص بعينه، إلخالله بالقصود أيضاً، فقد ال جيد عنده ما فيه ربح، أو قد 

.)١(ال يبيعه ما يربح فيه، لكنه لو قيده جبنس أو بالرب أو بالبحر فال بأس

عمل املضاربة مل خيلوعدم التوقيت أو التعليق، فهذا الشرط من الشروط يف-ج

الواقع بني فقهاء األمة فيه، فمنهم من شرط لصحة أيضًا من االختالف

عقد املضاربة، ومنهم من مل يعد هذا شرطاً لصحتها.

إذاأنهعلىالفقهاءاتفقلقدالعمل،يفالعاملاستقاللأياالستقالل-د

أواإلعانة،وجهعلىالعقديفيشرتطهأندونالعاملمعاملالكعمل

يضرالووسائل،أدواتمنملكهمباانتفاعاً أوومشورة،رأياً بهاالستعانة

االستعانةإىلالعاملفيهاحيتاجاألحوالبعضهناكبلاملضاربة،بعقد

.)٢(العاملليدتقييداً ذلكيعتربفالباملالك،

.٤٨٥ص املرجع السابق،، نسخة إلكرتونية من املكتبة الشاملة ،٣أبو إسحاق إبراهيم الشريازي ، املهذب ، ج -١

.٢٢٧املرجع السابق ، ص ،٣ج،احملتاجمغينالشافعي،الشربييناخلطيبأمحدبنحممدالدين،مشس-٢



١٣٦

قال الكاساين: لو سلم املضارب رأس املال إىل رب املال، ومل يشرط عمله، 

جاز، ألن االستعانة ال مث استعان به على العمل، أو دفع إليه املال بضاعة

.)١(خترج املال من يده

املقصود بالربح هنا الزيادة احلاصلة باملبايعة، وهو الغرض األساسي الربح:- ٤

الذي انعقدت املضاربة ألجله.

شروط الربح:

املعقود يشرتط أن تكون نسبة املربح منصوصاً عليه ومعلوماً، ألنة:يالمعلوم-أ

عليه يف املضاربة أصًال هو الربح، وهو الذي جعل املضاربة من الشركات، 

.)١(وجهالة املعقود عليه توجب فساد العقد

كلنصيبيكونأنيشرتط: شائعاجزءاً الربحمنالعاقدينحصةكون- ب

أوالربعأوالثلثأوكالنصفباجلزئية،معلوماً الربحيفالعاقدينمنواحد

دينارمائةالحدمهايكونأنشرطافإنمقدرا،عدداً معينايكونوالحنومها،

نوعاملضاربةألنفاسدة،واملضاربةجيوز،اللآلخروالباقيمثال،الربحمن

الربحيفالشركةقطعيوجبالشرطوهذاالربح،يفالشركةوهيالشركة،من

دونألحدمهاذلكفيكوناملذكور،القدرهذاإالاملضاربيربحالأنجلواز

.٣٣ص،السابقاملرجع،٥ج،احملتاجمغينالشافعي،الشربييناخلطيبأمحدبنحممدالدين،مشس-١



١٣٧

.مضاربةالعقديكونوالالشركة،تتحققفالاآلخر،

وكذلك إذا شرطا أن يكون ألحدمها الثلث أو النصف ومائة دينار زائدة 

أيضاً؛ ألنه شرط يقطع الشركة يف الربح؛ ألنه من اجلائز مثًال، فإنه ال جيوز 

له، وإذا شرط له أن يكون الربح مائتني فقط، فيكون كل الربح للمشروط

النصف إال مائة فمن احملتمل أن يكون الربح مائتني فقط، فال يكون 

.)١(للمشروط له شيء من الربح

فهذا الشرط من بني شروط الربح مما وقع فيه اختصاص الربح بالعقدين:- ج

خالف بني الفقهاء، ومن املعلوم أن الربح حق ثابت للعامل ورب املال، 

دائر بينهما، يستحقه العامل بعمله ورب املال لكونه مناء ماله.

إن اشرتاك العاقدين يف الربح أشرتاك العامل ورب املال يف الربح:االشتراك:-د

.)٢(الذي تتوقف عليه صحة عقد املضاربةشرط من شروط الربح

تكون بلفظ املضاربة، واملقارضة، واملعاملة وما يدل عليها، على أن الصيغة:- ه

.)٣(اآلخر قبلت ويسلم له رأس املاليكون الربح حسبما اتفقا عليه، ويقول 

.٨٦ص،السابقاملرجع،٦ج،الشرائعترتيبيفالصنائعبدائع،احلنفيالكاساين-١

.٥٣ص،السابقاملرجع،٥ج،املغين،املقدسيقدامةأبن-٢

.٢٣٦ص،السابقاملرجعاالستثمار،وصيغاملعامالتفقهاخلياط،العزيزعبد-٣



١٣٨

شروط الصيغة:

احتاد موضوعهما، أي موضوع املضاربة.-أ

كون ثانيهما إقرار ألوهلما، أي كون القبول الصادر من العامل إقرار - ب

الصادر من املالك.لإلجاب 

مطابقة القبول لإلجياب، واتصاله به االتصال املعترب يف البيع وسائر العقود - ج

أجنيب.حيث ال يتخللها فصل طويل أو كالم

-د

.)١(وقبول العقد

أنواع المضاربة:- د

يعنيوملجتارةنوعوالمكانوالبزمانتقيدملاليتوهي: المطلقةالمضاربة-١

أنعلىمضاربةاملالهذاأعطيتك: يقولكأناملشرتي،والفيهااملبيع

منبالرغماملضاربةمنالنوعوهذاكذا،وجهعلىبيننامشرتكاالربحيكون

علىمنهاحرصاً بهتتعاملالالراهنالوقتيفاملصارففإنجوازهأوحله

. )٢(الصورةهذهوفقاألموالهذهاستثمارولصعوبةأمواهلا

.٣٥٥ص،السابقاملرجع،٥ج،اخلليلخمتصرشرحاجلليلمنحعليش،حممدبنأمحدبنحممد-١
مبصرفاالسالميةالصريفةموقعاإلسالمية،الصريفةمبشروعاملضاربةلوحدةحبثالشريف،عبداهلامشي-٢

.٤صاجلمهورية،



١٣٩

أواملتاعمنبنوعأومكانأوبزمانقيدتاليتوهي:المقيدةالمضاربة-٢

يراهاشروطبأيأومعني،شخصمنإاليشرتيأويبيعأالأوالسلع،

املقيدةواملضاربة. الشرعإطاريفذلككانطاملااملضاربلتقييداملالرب

املضاربةمنانضباطاأكثراإلسالمية؛املصارفيفالسائدةهي

.)١(السليمبالوجهأمواهلااستثمارمتابعةللمصارفوتتيحاملطلقة،

فوقجيبوإمناواملضارباملالربطرفيها،بنياالتفاقيتمأناملضاربةيفيكفيال

.آلثارهامنتجةصحيحةلتكونمعينةشروطتوافرذلك

التي تعمل بها المصارف اإلسالمية في المضاربة:الخطوات- و

على النحو التايل:وهي،خمتصر

يذهب العميل إىل املصرف اإلسالمي طالباً منه متويل عملية طلب التمويل:-١

حول طبيعة باملصرف بعض املناقشاتمضاربة معينة، وجيري معه املسؤولون 

، وخصائصها واملبالغ املطلوبة لتمويلها واملدة اليت تستغرقها عملية املضاربة

.)٢(واملكان الذي ستمارس فيه واألرباح املتوقعة يف مثل هذه األنشطة

.٤،املرجع السابق، صالشريفعبداهلامشي-١
،جدة–للتنميةاإلسالميالبنك،١طاإلسالمية،البنوكيفاالسرتاتيجيةاإلدارةاملغريب،الفتاحعبداحلميدعبد-٢

.١٦٧ص،م٦٦،٢٠٠٤البحثرقم



١٤٠

تقوم اإلدارة أو القسم املتخصص باالطالع على طلب البحث والدراسة:-٢

التمويل وتعمل على حتليل املعلومات والبيانات املتقدمة من قبل العميل مبا 

ة، ميكن من تقومي حالة العميل مع دراسة إمكانيتُه املادية والبشرية واملعنوي

.)١(وممارساته يف النشاط الذي ينبغي متويله مضاربةوكذلك مسعته وخرباته

يرفع التقرير السابق املعد للسلطة املفوضة حسب طبيعة عملية اتخاذ القرار:-١

تغطيها عملية املضاربة، ويتم املضاربة، ومبلغ التمويل املطلوب، واملدة اليت

البث فيها باملوافقة أو الرفض، أو تعديل بعض البنود حسب ما تراه اجلهة 

املتخذة للقرار يف هذا الصدد مبا فيه مصلحة الطرفني.

إذا متت املوافقة على طلب التمويل حيضر العميل إلعداد تنفيذ القرار: -٢

الطرفني ( العميل واملسؤول عن املستندات املطلوبة وجتهيز العقد للتوقيع بني

املصرف اإلسالمي)، وإذا كانت عملية املضاربة استرياد من اخلارج يتم 

إخطار القسم لفتح االعتماد املستندي املطلوب، وتبد عملية التنفيذ يف ضوء 

.)١(ما سبق من شروط وقواعد

. ١٦٧ص،املرجع السابق املغريب،الفتاحعبداحلميدعبد-١



١٤١

تبدأ عملية املتابعة والتقومي بعد املوافقة وتقويم عملية المضاربة:متابعة -٣

سري العمليات، وقد تكون واختاذ اإلجراءات التنفيذية للتأكد من حسن

املتابعة ميدانية، عن طريق الزيارات امليدانية ملواقع العمل، وكما قد تكون 

عملية املضاربة املتابعة مكتبية عن طريق تقارير دورية من العميل عن موقف 

.)١(ومركزها املايل أوالً بأول

قياس النتائج وتوزيع العوائد:-٤

اخلتامية واملراكز املالية إلجراء توزيع األرباح مع مراعاة اخلسائر، وحيث يوزع 

.)١(الربح بالنسبة املئوية املتفق عليها

اإلستصناع:ثالثاً: صيغة عقد 

تطوير التنمية الصناعية يف زمننا احلاضر هو اهلدف األهم يف خطط التنمية يف 

من اتساع طاقتها يف 

االستخدام وعظم عائدها االقتصادي واالجتماعي مما الشك فيه ومما هو معلوم وواضح؛ 

ا القطاع بتوفري اإلرادة السياسية وبتوفري مستلزماته، كالتمويل والتكنلوجيا ويرتبط تطور هذ

وتأهيل القوى العاملة، ويف هذا الوقت نفسه نرى يف الفقه اإلسالمي عقدًا لتطوير هذا 

القطاع، وهو عقد اإلستصناع.

.١٦٨ص،السابقاملرجع،املغريبالفتاحعبداحلميدعبد-١



١٤٢

:واصطالحاً لغةاإلستصناعتعريف- أ

تعريف اإلستصناع لغة:-١

. صنع، والكلمة مأخوذة من كلمة استصنعمصدر قياسي من فعل ستصناعاالكلمة 

.)١(ومعىن استصنع شيئاً: سأل أن يصنع له: دعا إىل صنعه

فاأللف والسني للطلب، يقال استغفار لطلب استفعال من صنع، وكذلك االستصناع

.)٢(قبيحاً أي: فعلاملغفرة، والصنع به صنيعاً 

َواْصطَنَـْعُتكَ حرفة الصانع، واصطنعه: اختذه، قال تعاىل: والصناعة بكسر الصاد:

.)٣(لِنَـْفِسي

ويقول ابن منظور: ويقال اصطنع فالن خامتًا إذا سأل رجًال أن يصنع له خامتاً، 

.)٤(واستصنع الشيء: دعا إىل صنعه، فاالستصناع لغة: طلب الفعل

م ، املادة: ص ن ع.١٩٥٨بريوت لبنان ، –معجم منت اللغة ، موسوعة لغوية حديثة ، دار مكتبة احلياة أمحد رضاء ،-١

بريوت، -، دار املكتبة العصرية١حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، حتقيق يوسف الشيخ حممد، خمتار الصحاح، ج-٢

.١٧٩م ، ص ١٩٩٩–ه ١٤٢٠

.٤١سورة طه ، اآلية: -٣

.٢٠٩لسان العرب ، املرجع السابق ، ص ابن منظور ،-٤



١٤٣

االستصناع اصطالحاً:تعريف -٢

، ومن هذه التعريفات هي:)١(تعددت تعريفات الفقهاء والكتاب لعقد االستصناع

.)٢(هو عقد على مبيع يف الذمة شرط فيه العملتعريف الكاساني:-أ

االستصناع طلب الصنعة وهو أن يقول لصانع خف أو تعريف ابن همام:-ب

مكعب أو أواين الصفر اصنع يل خفًا طوله كذا وسعته كذا أو دستها أي 

.)٣(شيئاً فيعقد اآلخر معه

على هو عقد على مبيع يف الذمة وشرط عمله تعريف السمرقندي:-ج

.)٤(الصانع

العقد على شراء ما يصنعه الصانع ويكون العني والعمل تعريف شيخون:-د

.)٥(من الصانع

.١٦٧سالمية ، املرجع السابق ، ص حممد شيخون ، املصارف اال-١

.٢ص،السابقاملرجع،٥ج،الشرائعترتيبيفالصنائعبدائع،احلنفيالكاساين-٢

.١١٤، ص شرح فتح القدير ، املرجع السابق كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي ، املعروف بابن مهام ، -٣

.٢٠٩ابن منظور ، لسان العرب ، املرجع السابق ، ص -٤

.١٦٧سالمية ، املرجع السابق ، ص حممد شيخون ، املصارف اال-٥



١٤٤

مشروعية عقد االستصناع:- ب 

كعقد مستقل يف األحكام الشرعية مل يتناوله مجهور الفقهاء من إن عقد االستصناع  

املالكية والشافعية واحلنابلة، بل أدرجوه يف عدة عقود أخرى من السلم والبيع واإلجارة، 

وال استناد له من إال مذهب احلنفية. فهذا العقد املستقل عند اجلمهور ال يوافق القياس،

خمالف للقياس عندهم لوقوعه حتت نطاق بيع ما ليس القرآن الكرمي والسنة النبوية، بل

موجوداً؛ أما احلنفية فقد ذكروا يف كتبهم أن عقد االستصناع استناداً من السنة النبوية.

خامتا واستصناعه املنرب.ويستدلون باستصناع الرسول 

وللعمل وعمومًا يرى فقهاء املذهب احلنفي أن االستصناع جاء استحسانًا للحاجة إليه 

.)١(املستمر به

ويقول عالء الدين السمرقندي من احلنفية يف بيان عقد االستصناع: هو عقد مبيع 

يف الذمة وشرط عمله على الصانع، والقياس أن ال جيوز، ويف االستحسان جائز لتعامل 

وها، الناس به، فال جرم اختص جوازه مبا فيه تعامل، كما يف اخلف والقلنسوة واألواين وحن

.)٢(بعد بيان القدر والصفة والنوع

.١٦٧سالمية ، املرجع السابق. ص حممد شيخون ، املصارف اال-١

.٣٦٣م ، ص ١٩٨٤بريوت ، –، دار الكتب العلمية ١، ط٢عالء الدين السمرقندي ، حتفة الفقهاء ، ج-٢



١٤٥

مفيد ويتفق كل الفكر االقتصادي االسالمي على أن االستصناع نشاط اقتصادي 

)١(.

ومن املزايا اليت توجد يف تعامل املصارف اإلسالمية بصيغة االستصناع أنه ميكن استخدام 

هذه الصيغة يف متويل املشروعات الضخمة واملرتفعة الثمن، واليت ال تستطيع املراحبة 

.)٢(متويل عملية شراء السفن والطائراتمتويلها مثل 

ان عقد االستصناع:أرك- ج

أركان االستصناع عند اجلمهور سته كالسلم، وهي:

الصانع.              - ١

املستصنع.- ٢

احملل.- ٣

.)٣(الثمن- ٤

.١٦٨حممد شيخون ، املصارف االسالمية ، املرجع السابق ، ص -١
–تسويق اخلدمات املصرفية يف البنوك اإلسالمية ، رسالة ماجستري ، جامعة احلاج خلضر ، باتنة عيشوش عبدو،-٢

.٤٥م ، دراسة غري منشورة ، ص ٢٠٠٩–م ٢٠٠٨اجلزائر ، 
.١٠٤حممد االشقر ، املرجع السابق ، ص -٣



١٤٦

اإلجياب.- ٥

القبول.- ٦

وميكن حصرها يف ثالثة وهي: 

.ومها الصانع واملستصنع–العاقدان 

ومها احملل والثمن.–واملعقود عليه 

.)١(والصيغة: وهي اإلجياب والقبول

شروط االستصناع:-د

باإلضافة إىل شروط البيع، ُيشرتط لصحة عقد االستصناع ما يلي:

بيان جنس املصنوع، ونوعه، ومقداره، وصفته ألنه ال يصُري معلومًا بدون -١

ذلك.

يكون العمل، والعني من الصانع.أن-٢

.)٢(أن يكون مما جيري فيه التعامل بني الناس-٣

. ١٠٤ص،السابقاملرجع،االشقرحممد-١

. ١٣٧حممد الشكري ، املرجع السابق ، ص -٢



١٤٧

أن ال يكون فيه أجل عند أيب حنيفة، ولو ضرب له أجًال جاز، ويكون -٤

سلماً وإن مسي استصنعاً.

املبلغ املتفق عليه ضماناً لسالمة األداء.احتجاز نسبة مئوية من-٥

موقع العمل ضد مجيع األخطار.ضمان تأمني العمل، والتأمني على -٦

ال جيوز للطرف الثاين استخدام أي ال يتفق عليها، وعليه مسؤولية ضمان -٧

املواد.

على الطرفني التقيد بقوانني البلد وأنظمتها، ما مل تتعارض مع أحكام -٨

ة، وعليها االلتجاء إىل احملاكم عند االختالف.الشريعة اإلسالمي

يضمن الطرف الثاين مجيع األعمال املنفذة يف املصنوع، ويكون مسئوًال عن -٩

اخللل، وعيوب التصنيع يف العمل أو املواد.

إذا هلك املصنوع قبل تسليمه للطرف األول، فليس للطرف الثاين املطالبة - ١٠

اليت دفعها الطرف األول.وعليه رد املبالغبأجرة عمله، أو مثن املواد التالفة، 

يتحمل الطرف الثاين مجيع األضرار الناجتة عن التأخري، ما مل تكن ألسباب- ١١

. )١(قاهرة خترج عن إرادته

.١٣٨حممد الشكري ، املرجع السابق ، ص -١



١٤٨

االستصناع في المصارف اإلسالمية:-و

يفاالقتصاديةاحلركةلتنشيطرائدةخطوةاإلسالميةللمصارفاالستصناعيعد

:مستصنعاً بكونهأوصانعاً،املصرفبكونإماوذلكالبلد،

عاملدخولمناالستصناععقدأساسعلىيتمكنفإنه:صانعاً كونهأما-١

والبيوتوالطائراتالسفنكصناعةالرحبة،بآفاقهماواملقاوالتالصناعة

إداريةأجهزةخاللمنبذلكاملصرفيقومحيثذلك،وغريوالطرق،

املطلوبةاالحتياجاتلتصنيعاملصرف،يفالصناعيبالعملخمتصة

للمستصنعني.

االستصناععقدخاللمناملصرفحيتاجهمافبتوفري:مستصنعاً كونهوأما-٢

تسويقويضمناملبكر،التمويلهلميوفروالذيالصناعينيمع

بنياملاليةالسيولةبتداولرخاءمنيزيدممااألفراد،دخلمنويزيد

.البلدأبناء

.١٧٢حممد االشقر ، املرجع السابق ، ص -١



١٤٩

وهوالوقت،نفسيفومستصنعاً صانعاً املصرفيكونأنوهيثالثة،حالةوهناك

املوازي وهو:باالستصناعيسمىما

االستصناع الموازي:-أ

ينشئأنللصانعفيجوزبنفسهيصنعأنالصانععلىاملستصنعيشرتطملإذاهو 

.موازياستصناعويسمىاألولالعقديفالتزامهتنفيذبشرطثايناستصناععقد

:الموازياالستصناعصورة-ب

فيجريمعينة،صنعةيريدعميلمعصانعاً بصفتهاستصناععقداملصرفيربمأن

صناعةمنهفيطلبمستصنعاً،باعتبارهآخرعميلمعاملصرفويتعاقدذلك،علىالعقد

.)١(نفسهاباألوصافاملطلوب

شروط االستصناع الموازي:- ج

.)٢(الصانعمععقدهعنمنفصالً املستصنعمعاملصرفعقديكونأن- ١

.١٧٥-١٧٣حممد االشقر املرجع السابق ، ص -١

. ٦٦- ٦٥، املرجع السابق ، ٧حممد الزحيلي ، قضاء املظامل يف الفقه اإلسالمي، ج-٢



١٥٠

.املستصنعبيعها علىقبلحقيقياً،امتالكاً السلعةاملصرفميتلكأن- ٢

تبعات كلصانعاً،بصفتهاالستصناععقدإبرامهنتيجةاملصرفيتحملأن- ٣

.)١(املوازياالستصناعيفاآلخرالعميلإىلحيوهلاأنلهحيقوالاملالك،

المشاركة:عقدرابعاً: صيغة

يعد التمويل بالشركة، أو عقود املشاركات، من أهم صيغ التمويل من أهم صيغ 

.)١(التمويل اليت يعتمدها فكر الصريفة اإلسالمية بديال عن االقراض بفائدة

مصرفياً، وتقوم على وتعد املشاركة من األساليب التمويلية القدمية، ولكنها مستحدثة 

يف هذا أساس تقدمي املصرف اإلسالمي للتمويل الذي يطلبه املتعامل معه واملشارك بنسبة

تمويل جبانب عمله وخربته وامانته؛ وذلك دون تقاضي فائدة ثابتة، كما هو احلال يف ال

التمويل املصريف التقليدي.

اء كانت رحبًا أو خسارة، يف ضوء وإمنا يشارك املصرف اإلسالمي يف النتائج احملتملة، سو 

قواعد وأسس توزيعية متفق عليها بني املصرف اإلسالمي وطالب التمويل باملشاركة قبل 

.)٢(بنسبة حمددة من ربح جمهول، يتم فيها حتديد عمل املشارك بعمل بدء التعامل

.١١٩سالمية ، املرجع السابق ، ص د شيخون ، املصارف االحمم-١

.١٦٧لفتاح املغريب ، املرجع السابق ، ص عبد احلميد عبد ا-٢



١٥١

:تعريف عقد المشاركة (الشركة) لغة واصطالحاً - أ

تعريف الشركة لغة:-١

.)١(الشركة هي: االختالط، أو خمالطة الشريكني-أ

ميتازانالحبيثباآلخراملالنيأحدخلطأياالختالطكة هي: ر الش- ب

.)٢(الشيوعجهةعلىفأكثراثننيبنيالشيءوتوزيع؛بعضهماعن

:تعريف الشركة اصطالحاً -٢

القيامعلىمعنيعقدمبقتضىاالتفاقفيهوقعما:الشركة هي-أ

أوبأمواهلمافيهالشرع، يشرتكانمقاصدوفقنشاطأوبعمل

وما اآلخر،منوالعملطرفمنباملالأوجاههما،أوأعماهلما

إناملالرأسفبحسبخسراهوماشرطاه،ماعلىفبينهمارحباه

.)٣(اجلانبنيمنكان

.١٢٠ص سالمية ، املرجع السابق ، حممد شيخون ، املصارف اال-١

بريوت،–الرسالةمؤسسة،٤، ط١جالوضعي،والقانوناإلسالميةالشريعةيفالشركات،اخلياطالعزيزعبد-٢

.٢٤- ٢٣ص،م١٩٩٤

،منشورةغريدكتوراهاطروحة،اإلسالميةاملصارفيفباملشاركةالتمويلآلياتتطوير،أبو اهلجاء اسالي-٣

.٤٠ص،م٢٠٠٧



١٥٢

: عقد بني شخصني أو أكثر على االشرتاك يف رأس املال الشركة هي-ب

والربح، أو إستقرار شئ له قيمة مالية بني مالكني فأكثر لكل واحد 

. )١(أن يتصرف تصرف املالك

الباحث تعريف املشاركة بعد هذه التعريفات بأن املشاركة هي:ويلخص

أتفاق بني املصرف اإلسالمي، واملتعامل لالشرتاك يف رأس املال وحسب االتفاقية على 

نسبة الشركة، ويتم توزيع األرباح حسب االتفاق بني الطرفني، أما اخلسارة تكون حسب 

نسبة املشاركة.

و الشركة:      مشروعية المشاركة أ- ب

مشروعية الشركة في القرآن الكريم:-١

،هاجواز بآيات فيها إشارة علىيستدل الفقهاء املسلمون على جواز الشركة يف القرآن

َعُثوا: اآليةقول فتية الكهف تففي قصة القرآن حول ِإَلىَهِذهِ ِبَورِِقُكمْ َأَحدَُكم..فَابـْ

ْلَيْأِتُكمطََعاماً َأزَْكىأَيـَُّهافـَْلَينظُرْ اْلَمِديَنةِ  وتدل هذه اآلية على جواز ،)٢(مِّْنُه..ِبِرْزقٍ فـَ

.)٣(متويل شراء الطعام بالشراكة يف رأس املال

.١٢٠سالمية ، املرجع السابق ، ص حممد شيخون ، املصارف اال-١
.١٩سورة الكهف ، اآلية: -٢
.١٢٠سالمية ، املرجع السابق ، ص حممد شيخون ، املصارف اال-٣



١٥٣

مشروعية الشركة في السنة النبوية:-٢

قد مارس الشراكة كمعاملة إقتصادية يف جاءت الروايات اليت تدل على أن الرسول 

: أيب السائب، أنه قال للنيب اجلاهلية: روى أبو داؤد وابن ماجة عن السائب بن

إنتقلت الشركة (كنت شريكي يف اجلاهلية فكنت خري شريك ال تداريين وال متاريين)، وملا 

)١(.

كذلك يدل على مشروعية الشراكة ما جاء يف احلديث القدسي؛ روى أبو داؤد عن أيب 

أنا ثالث الشريكين ما لم يخن (قال: إن اهللا تعاىل يقول: هريرة أن رسول اهللا 

.)٢()أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما

قال: (من خان شريكًا له فيما ائتمنه أن رسول اهللا اه النعمان بن بشريوكذلك ما رو 

.)٣(عليه واسرتعاه له فأنا بريء منه)

.١٢١سالمية ، ص حممد شيخون ، املصارف اال-١

.٤٢، ص ٣رواه أبو هريرة ، وقال امل-٢

.٤٣، ٣بشري ، وقال املنذريرواه النعمان بن-٣



١٥٤

أنواع الشركات المتعارف عليها:- ج

، أو أكثر ببعض املال، أو مع التساوي وهي أن يشرتك اثنانشركة العنان:- ١

فيه، يف املال، أو فضل مال احدمها مع املساواة يف الربح، أو االختالف 

ويزيد املالكية شرط أن ال يتصرف احدمها إال بإذن صاحبه.

(الصنائع)، وتسمي شركة العمل، أو األبدان، أو التضمن، شركة األعمال:- ٢

اختلفا على أو التقبل، أو املتمرنة، وهي أن يشرتك اثنان اتفقا يف الصنعة، أو

ندسني يف أن يتقبال األعمال، ويكون الكسب بينهما كشركة جنارين، أو مه

فتح مكتب هندسي.

وتسمى شركة املفاليس، أو شركة الذمم، وهي أن يشرتك شركة الوجوه:- ٣

اثنان ال مال هلما، على أن يشرتيا بوجوههما ويبيعا نقدًا ونسيئًة ويكون 

الربح بينهما.

وتسمى شركة املساومة، وهي أن اثنان، أو أكثر باملساواة شركة المفاوضة:- ٤

. )١(ماًال، وديناً، ورحباً 

.٢٣٣-٢٣٢املرجع السابق ، ص وامحد العيادي ،،عبد العزيز اخلياط -١



١٥٥

:اإلسالميةالمصارفالمشاركة فيصور- د

:يوجد للمشاركة صورتني أساسيتني ومها

الثابتة (طويلة األجل):المشاركة-١

ى مسامهة املصرف يف متويل جزء من رأس مال مشرع وهي نوع من املشاركة يقوم عل

معني، مما يرتتب عليه أن يكون شريكًا يف ملكية هذا املشروع وشريكًا كذلك يف كل ما 

ط ينتج عنه من ربح أو خسارة بالنسب اليت يتم االتفاق عليها والقواعد احلاكمة لشرو 

املشاركة.

المشاركة المتناقضة المنتهية بالتمليك:-٢

املتناقضة أو املشاركة املنتهية بالتمليك هي نوع من املشاركة يكون من حق املشاركة

الشريك فيها أن حيل حمل املصرف يف ملكية املشروع، إما دفعة واحدة، أو على دفعات 

.)١(حسبما تقتضي الشروط املتفق عليها، وطبيعة العملية

.٢٨٧ص م ،١٩٩١،القاهرة–، مكتبة مدبويل ١أمري عبد اللطيف مشهور ، االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي ، ط-١



١٥٦

تجربة التمويل بالمشاركة في المصارف اإلسالمية:- و

يرى فكر الصريفة اإلسالمية، أن كون املصارف اإلسالمية، (بنوك مشاركة)، من 

التقليدية، فضًال عن أن هذا الفكر يرى يف املضاربة واملشاركة أهم ما مييزها عن املصارف 

أنسب صيغ التمويل اليت تنسجم مع معتقدات املسلمني الذين يرون إمثًا أو شبهة يف 

؛ فاملصرف اإلسالمي عندما ميول باملشاركة ال يأخذ فائدة، وإمنا يشارك التعامل بالفائدة

إمنا شريكا يف النشاط االقتصادي بشكل يف الناتج احملتمل، وال يكون جمرد دائن،

.)١(مباشر

:يليملاطبقاً وذلكاألجلقصريةأومتوسطةأوطويلةتكونقداملشاركةوصيغة

طويلة مشاركةكانتإذاماحالةيفوذلكاألجلطويلةاملشاركةتكونقد- ١

املختلفةاإلنتاجيةالعملياتلتمويلاألسلوبهذاويصلح، )مستمرة(األجل

كانتوسواءتوصية،شركةأوكشركة تضامنقانونياشكالً تأخذواليت

.)٢(جتاريةأوزراعيةأوصناعيةالشركاتتلك

.١٢٣حممد شيخون ، املصارف اإلسالمية ، املرجع السابق ، ص -١

.٨٨م ، ص ٢٠٠٨، غري منشورةموسى عمر مبارك ، خماطر صيغ التمويل اإلسالمي ، أطروحة دكتوراه ،-٢



١٥٧

بالتمليك املنتهيةاملشاركةحالةيفوذلكاألجلمتوسطةاملشاركةتكونقد- ٣

واحدة دفعةإمااملشروعملكيةيفاملصرفحملالشريكفيهاحيلاليتوهي

والصناعي التجارييفللتطبيقاألسلوبهذاويصلحدفعات،علىأو

.واملهينوالعقاريوالزراعي

زمناً تستغرقاليتالعملياتمتويلحالةيفلكوذقصريةاملشاركةتكونوقد- ٤

قيمةتكونحيثاملستنديةاالعتماداتالعملياتتلكومنقصرياً،

.)١(والعميلاملصرفبنيمشاركةاالعتماد

خامساً: عقد اإلجارة:

مزايا تتناسب، وأهداف كل منهما، خاصة مع التطورات التكنلوجية وعمالئه من حتقيق 

.)٢(الكبرية اليت يشهدها العامل حالياً 

.٨٨، املرجع السابق ، ص مباركعمرموسى-١

.٤٠عيشوش عبدو ، املرجع السابق ، ص -٢



١٥٨

:تعريف اإلجارة لغة واصطالحاً - أ

تعريف اإلجارة لغة:-١

مبعين واحد؛ واألجر: جزاء العمل أو العوض ومن ذلك االجارة واألجر والكراء يف اللغة 

.)٢(ُأُجورَُهنَّ أُتوُهنَّ و ، قال تعاىل : )١(مهر املرأة

اإلجارة أيضاً: اسم لألجرة أو الكراء، وتشتق من األجر وهو العرض، ومنه ُمسي الثوب 

الدنيا أجراً، فيقال األجر جزاء العمل، واألجر واألجرة ما يعود من ثواب العمل يف 

واآلخرة، واإلجارة جزاء عمل اإلنسان لصاحبه، ومنه األجري، وأجره أجرًا فهو مأجور، 

)٣(.

:تعريف اإلجارة اصطالحاً -٢

ة معلومة مدة اإلجارة هي: متلك املنافع بعوض، وبعبارة أخري، عقد على منفعة مباح

.)٤(معلومة

.١٦٣سالمية ، املرجع السابق ، ص حممد شيخون ، املصارف اال-١

.٢٥سورة النساء ، اآلية: -٢

.٣٦١عبد العزيز اخلياط ، وامحد العيادي ، املرجع السابق ، -٣

.١٤٠حممد الشكري ، املرجع السابق ، املرجع السابق ، -٤



١٥٩

مشروعية اإلجارة:-ب

الكريم:اإلجارة في القرآن مشروعية -١

يف قصة ثبتت مشروعية االجارة بأدلة من الكتاب والسنة واالمجاع، قال تعاىل

ۖ◌ اْسَتْأِجْرهُ أََبتِ يَاِإْحَداُهَماقَاَلتْ : سيدنا موسى مع ابنيت اهللا شعيب عليهما السالم

رَ ِإنَّ  َنَتيَّ ِإْحَدىأُنِكَحكَ َأنْ ُأرِيدُ ِإنِّيقَالَ ، اْألَِمينُ اْلَقِويُّ اْسَتْأَجْرتَ َمنِ َخيـْ َهاتـَْينِ ابـْ

.)١(...ۖ◌ ِحَججٍ َثَماِنيَ تَْأُجَرِنيَأنَعَلى

والعمل له مثاين باإلجارةويف اآلية يعرض النيب شعيب على موسى نكاح إحدى ابنتيه 

.)٢(مشروعة ومعلومةسنني ويف هذا دليل على أن االجارة كانت عندهم 

السنة النبوية:مشروعية اإلجارة في -٢

ثالثة "، وقوله )٣("من استأجر أجيرًا فلُيعلمه أجره"يف السنة النبوية قوله 

أنا خصمهم يوم القيامة: رُجل أعطى بي ثم غدر، ورُجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورُجل 

.)٤("استأجر أجيراً فاستوفي منه ولم يوفه أجرهُ 

.٢٧-٢٦سورة القصص ، اآلية: -١

.١٦٣سالمية ، املرجع السابق ، ص شيخون ، املصارف االحممد -٢

رواه البيهقي .-٣



١٦٠

.٤١، ٣صحيح البخاري ، املرجع السابق ، ج-٤

مشروعية اإلجارة في االجماع:-٣

االجارة واباحتها، واجتهدوا يف وضع وكما أمجع الفقهاء على مشروعية "غري نكران؛ 

")١(.

أركان اإلجارة:- ج

، كأي عقد من العقود، وال تنعقد بلفظ اإليجاب والقبولوهي: أركان اإلجارة 

البيع، بل بألفاظ اإلجارة واالستئجار، وهلا أركان أخرى وهي:

).العاقدان (املؤجر واملستأجر- ١

األجرة.- ٢

. )١(املنفعة- ٣

شروط اإلجارة:-د

.)٢(وهو يف حق العاقد، حبيث يكون بالغاً عاقالً مميزاً :شرط انعقاد- ١

.١٤١حممد الشكري ، املرجع السابق ، ص -١



١٦١

.١٣٩عبد العزيز اخلياط ، وأمحد العيادي ، املرجع السابق ، ص -٢

وهو توافر كل من امللك، والوالية، فإجارة الفضويل موقوفة على شرط نفاذ:- ٣

إجارة املالك.

وهي يف حق العاقد واملعقود عليه واألجرة ونفس العقد، شرط صحة:- ٤

.)١(فيشرتط الرضا واملعلومية ومعرف اإلجارة واملدة ....اخل

األهمية االقتصادية واالجتماعية لعقد اإلجارة:- و

مصدر من مصادر التمويل واالستثمار، وله دور كبري يف حتقيق عقد االجارة 

التكامل االقتصادي واالجتماعي؛ ويتيح هذا العقد يف كل احلقب والعصور 

، كالسكن ووسائط للمجتمعات، مدخًال واسعًا لتوظيف الثروة واملوارد واألعيان

جر: أحكام النقل ...اخل، وكذلك توظيف الطاقة البشرية؛ وهلذا اهتم مبوضوع األ

تسهم يف إنتاج القيمة يف النشاط االقتصادي، وحتديد ( أجر ) كل منها يف شكل 

. )٢(عائد، حيزاً واسعاً يف الفكر االقتصادي والسياسي االنساين

.١٣٩ص،السابقاملرجع،العياديوأمحد،اخلياطالعزيزعبد-١
.١٦٤سالمية ، املرجع السابق ، ص حممد شيخون ، املصارف اال-٢



١٦٢

سادساً: عقد السلم:

قدمية واملراحبة مدة من الزمن، مث أخذ مفكروا  تلك املصارف يف البحث عن صيغ أخرى 

موجودة يف الفقه اإلسالمي لتطبيقها وتطويرها يف تعامل املصارف اإلسالمية؛ ومن تلك 

الصيغ عقد السلم واإلستصناع واإلجارة ...وغريها من صيغ التمويل اإلسالمي، ومن 

السلم، فأخذ عقد السلم حيزًا يف صيغ التمويل االستثماري يف عدد من تلك الصيغ 

طاق واسع من الزراعة؛ وأكثر تركيزه كان يف القطاع الزراعي.املصارف اإلسالمية يف ن

:تعريف السلم لغة واصطالحاً - أ

تعريف السلم لغة:-١

والسلم والسلف مبعين واحد.؛ )١(السلم: هو بفتح السني املهملة والالم كالسلف

)٢(.

.)٣(( أسلم )وقيل: السلم مصدر

، دار ١، ط٥حتقيق عصام الدين الصبابطي، جنيل األوطار،حممد بن علي بن حممد بن عبداهللا الشوكاين اليمين ،-١
. ٢٦٨م ، ص ١٩٩٣–ه ١٤١٣القاهرة، –احلديث



١٦٣

دمشق، - ، دار القلم١، ط١، ج، حترير ألفاظ التنبيهأبو زكريا ميحي الدين بن شرف النووي ، حتقيق عبد الغين الدقر-٢
.١٨٧ه ، ص ١٤٠٨

.١٥٣سالمية ، املرجع السابق ، ص حممد شيخون ، املصارف اال-٣

فمعىن السلم لغة: هو استعجال رأس املال وتقدمية.

تعريف السلم اصطالحا:-٢

لم السلعة يف تبيع آجل بعاجل، أي: أن يدفع املشرتي قيمة السلعة حاًال، على أن يس

.)١(متفق عليه يف عقد البيعأجل الحق 

أجل،إىلالذمةيفموصوفعضويفحاضراعوضايسلمأنوهو: قدامةابنقال

بهينعقدمباينعقدالبيعمننوعوهووأسلف،أسلم،يقالوسلفاسلماويسمى

.)٢(البيع

ويلخص الباحث تعريف عقد السلم: بأنه عبارة عن عقد بني طرفني يقوم الطرف األول 

بأعطى الثمن عند التعاقد، ويقوم الطرف الثاين بتسليم السلعة مؤجلة حسب االتفاق 

بينهم يف العقد املربم.

.١٥٣سالمية ، املرجع السابق ، ص حممد شيخون ، املصارف اال-١



١٦٤

.٣٣٨، نفس املرجع السابق ، ص ٤ج،املغين،املقدسيقدامةأبن-٢

:لمَ مشروعية عقد السّ -ب

عقد السلم الذي نتكلم عنه يعّد من العقود اليت كانت معروفة ومعمول به يف إن

اجلاهلية، مث انتقلت إىل اإلسالم فأقرته اإلحكام الشرعية، ومن هذه اإلحكام:

القرآن الكريم:في لمَ مشروعية عقد السّ -١

.)١(فَاْكتُُبوُه...َأَجلٍ ِإَلىِبَدْينٍ َتَدايَنُتمِإَذاآَمُنواْ الَِّذينَ أَيـَُّهايَاقوله وتعاىل: 

قدمسمىأجلإىلاملضمونالسلفأنأشهد: اآليةهذهتفسرييفعباسابن:قال

أجلإىلبدينتداينتمإذاآمنواالذينأيهايا: اآليةقرأمثفيهوأذنكتابهيفاهللاأحله

.)٢(فاكتبوهمسمى

عقد السلم في السنة النبوية:مشروعية-٢

املدينة، والناس يسلفون يف التمر السنة، م النيبُّ قال: قدِ ما روى عن ابن عباس 

من أسلف منُكم فليسلم يف كيل معلوم، ووزن معلوم، إىل "والسنتني، والثالث، فقال 

.)٣("أجل معلوم

.٢٨٢سورة البقرة ، اآلية: -١



١٦٥

، معامل التنزيل يف تفسري القرآن ، تفسري ، حتقيق عبد الرزاق املهديالفراء البغوي الشافعيأبو حممد احلسني بن مسعود -٢

.٣٤٢ه ، ص ١٤٢٠بريوت ، –، دار أحياء الرتاث ١، ط١البغوي ، ج

، دار طوق النجاة، ١، ط٣حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي ، حتقيق حممد زهري ناصر الناصر، صحيح البخاري ، ج-٣

. ٨٥، ص ٢٢٤٠ه ، رقم احلديث ١٤٢٢

.)١(اإلنسانعندليسمابيععنالّسلميفرخصأنهعنهوروي

مشروعية عقد السلم في االجماع:-٣

أثار عديدة تنص على إباحة الّسلم وقد أما االمجاع فقد وردت عن الصحابة 

.)٢(امجع الفقهاء على جوازه

ومنها:ونذكر من هذه األثار اليت تنص على إباحة الّسلم 

مسمىأجلإىلبدينتداينتمإذاتعاىلقولهفيهواحلجة:اهللارحمهحجرابنقال

نوعيأحدألنه،عمومهيفالسلمفيدخلعامواللفظمقبوضةفرهانقالأنإىلفاكتبوه

فالشيءيفأسلممن:سعيدأيبحديثمنداودأبورواهمباألمحدواستدلالبيع

مستوفيافيصريبعدوانيدهيفالرهنهالكيأمنالأنهمنهالداللةوجه،غريهإىليصرفه

شيءيفأسلفمنرفعه:عمربنحديثمنالدارقطينوروى،فيهاملسلمغريمنحلقه

شرطعلىحممولفهوصحولوضعيفوإسنادهقضائهغريصاحبهعلىيشرتطفال

.)٣(أعلمواهللالعقدمقتضىينايف



١٦٦

.٧٧عبد العزيز اخلياط ، وأمحد العيادي ، املرجع السابق ، ص -١

.١٣٢حممد الشكري ، املرجع السابق ، ص -٢

.٤٣٤، ص ٤فتح الباري ، جابن جحر ،-٣

واملخالفبالكيلللعددإحلاقاً احليوانيفالسلمجوازمنهاخذشيءيفوقوله:قال

.)١(احلنفيةفيه

فهواجلواز،السلموحكم:نصهمااألربعةالمذاهبعلىالفقهكتابفيوجاء

فأماواإلمجاع،والسنةالكتابجوازهودليلبائعه،عندليسمابيعمنمستثناةرخصة

مسمىأجلإلىبدينتداينتمإذاآمنواالذينأيهايا:تعاىلفقولهالكتاب

بدينعباسابنفسرهوقدغريهودينلمالسّ دينيشملعاموالدين،)٢(..فاكتبوه

.لمالسّ 

: الصحيحنيخربفمنهاالسنةوأما

. "معلومأجلإىلمعلومووزنمعلومكيليففليسلفشيءيفأسلفومن"

.)٣(جوازهعلىاملسلمنيأئمةأمجعوقد

.٤٣٠ص،٤ج،الباريفتح،جحرابن-١



١٦٧

.٢٨٢سورة البقرة ، اآلية: -٢

.٢٠٥ص،السابقاملرجع، ٢الفقه على املذاهب األربعة ، ج،اجلزيري-٣

الّسلَم:عقدأركان- ج

مها اإلجياب والقبول بلفظ أسلمت إليك مائة دينار يف طن قمح، كنا الّسلم عندُر 

أو شعري، أو زبيب مثالً، فيقول اآلخر قبلت، وعند مجهور الفقهاء أركان الّسلم ثالثة:

(مسلم ومسلم إليه).عاقد:-١

(رأس مال الّسلم).معقود عليه:-٢

(رأس مال الّسلَم).الثمن:-٣

والبائع (املسلم إليه)، واملبيع (املّسلَم فيه)، والثمن وهكذا ُيسمي: املشرتي (رب الّسلَم)، 

.)١((رأس مال الّسلَم)

شروط عقد الّسلَم:- د

ولعقد الّسلَم كغريه من عقود املعامالت وضعت شروط لصحته، وتلك الشروط متعلقة 

عة اليت تلزم البائع بإحضارها عند املبيبرأس املال املسّلم إىل البائع حال العقد، والسلعة 

، ومن هذه الشروط على النحو التايل:  احملل



١٦٨

.١٣٣حممد الشكري ، املرجع السابق ، ص -١

أن يكون املبيع من األموال اليت ميكن تعينها بالوصف، ويتوافر وجودها مادًة - ١

وقت التسليم.

أن يتضمن العقد بيان جنس املبيع، ونوعه، وصفته، ومقداره، وزمان إيفائه، - ٢

قة، واختلف الفقهاء يف حتديد أدىن حلمله مؤونة ونفومكان تسليمه إذا كان 

واألصح أن األجل يُقدر حبسب _ حدده املالكية بنصف شهر _ األجل

العرف.

إذا مل يتعني يف العقد مكان التسليم، لزم البائع تسليم املبيع يف مكان العقد.- ٣

تعجيل رأس املال، وقبضه يف جملس العقد قبل أن يفرتق العاقدين، ويقول - ٤

اإلمام مالك: انه جيوز تأخري قبض رأس املال إىل ثالثة أيام.

أن يكون مثيله موجودًا يف األسواق حني العقد، أو ال ُحيتمل انقطاعه عن - ٥

السوق مستقبًال.

:شروط في الثمن (رأس مال الّسلم)-أ

.)١(بيان جنسه دراهم، أو دنانري منتقدة، أو أي نوع من العمالت- ١



١٦٩

.٨٠- ٧٩وأمحد العيادي ، املرجع السابق ، ص عبد العزيز اخلياط ، -١

أن يقبض قبل املفارقة، وإذا ُأّجل فال يزيد عن بضعة أيام، وإال مل يكن - ٢

الن فيه تسليم املال، والن حكمته التيسري على ّسلماً، ألنه ُمسي كذلك

البائع بتقدمي رأس املال.

شروط في المبيع (المسلم إليه):-ب

وأن حيدد املكان، وموعد التسليم، ويرى معلوم،ن يكون مؤجًال إىل وقت أ- ١

، وهو ما تعارف عليه "أنه جيوز لوقت احلصاد، أو جذاذ الثمر"مالك:

الناس.

أن يكون مطلقاً يف الذمة فال يشرتط زرعاً من قرية بعينها.- ٢

أن يكون معلوم اجلنس، والنوع، والوصف، والقدر، وقبض رأس املال منعاً - ٣

للجهالة واملنازعة.

أن يكون خمتلفًا جنسياً، فال جيوز تسليف القمح بالقمح، واال الذهب - ٤

بالذهب.

.)١(أن يكون العقد باتاً ال خيار شرط فيه، عدا خيار العيب فيصبح فيه- ٥



١٧٠

.٨٠- ٧٩ص،السابقاملرجع،العياديوأمحد،اخلياطالعزيزعبد-١

خطوات عقد السلم في المصارف اإلسالمية:- و

عقد الّسلَم بتقدمي طلب التمويل بطريقة السلم من قبل العميل، وحيّدد العميل يف يبدأ 

طلبه كل املواصفات الدقيقة للسلعة حمل البيع؛ وبعدها يقوم املصرف بدراسة هذا 

الطلب؛ فإذا وجد املصرف هذا الطلب مناسبًا له وافق عليه وأشعر العميل بذلك ليتم 

كامل املبلغ الذي مت االتفاق عليه وقت التوقيع.توقيع السلم، حيث يدفع املصرف  

مث بعد تسليم العميل السلعة للمصرف وقت املوعد، يكون للمصرف حرية التصرف فيه: 

إن شاء يبيعها بثمن حال أو مؤجل، إن شاء يوكل العميل أو اآلخر لبيعها بأجرة أو 

)١(.

جنحت يف إحياء وجتديد عقد بيع وجند من الباحثني من يرى أن املصارف اإلسالمية، قد

الّسلَم الذي كان معموًال به ضمن عقود البيع يف صدر اإلسالم وما بعد، عندما 

استخدمت هذه املصارف عقد الّسلَم ضمن أنشطتها يف متويل القطاعات ذات األولوية، 

.)٢(ويعنون القطاع الزراعي



١٧١

، دار ٤المية ، األسس والنظرية والتطبيقات العملية ، طحممود حسني الوادي ، وحسني حممد مسحان ، املصارف اإلس-١

.٢٤٧م ، ص ٢٠١٢عمان ، –امليسر للنشر والتوزيع 

.١٥٤سالمية ، املرجع السابق ، ص حممد شيخون ، املصارف اال-٢

بعد

-٢٩وفقاً للمنشور الصادر من مصرف ليبيا املركزي بتاريخ يف نافذة الصريفة اإلسالمية،

٢٠٠٩–٩م، وكان رقم املنشور ٢٠٠٩- ٨

ذكورة أنفاً، واليت قام الباحث بشرحها مفصًال كل ما يدور 

ة، وكانت يف املرتبة األوىل يف على صيغة بيع املراحباإلسالمية مبصرف اجلمهورية اعتمدت

التعامل من خالل نافذة الصريفة اإلسالمية باملصرف، واعتمدت على بيع املراحبة املركبة 

والبسيطة حسب ما وضحه الباحث أنفاً من خالل البحث.

ا بشكل موجز.    اإلسالمية، لتعريفه



١٧٢

المزارعة.عقدسابعاً:

فقط، ويقوم املصرف اإلسالمي بدور املمّول يف الزراعة ملشروعات استصالح األراضي 

صاحب األرض والعامل الذي يقوم واملزارعة هي شراكة بني لزراعتها وحتسني مردودها، 

على زرعها ويكون الزرع بينهم حسب العقد املتفق عليه.

:تعريف المزارعة لغة واصطالحاً -أ

تعريف المزارعة لغة:-١

املزارعة يف اللغة من الزرع، وللزرع معنيان، األول: جمازي وهو القاء البذور يف األرض.

.)١(واملعين الثاين: حقيقي وهو االنبات

ُتمْ قال تعاىل:  َرأَيـْ ُتمْ َماأفـَ .)٢(الزَّارُِعونَ َنْحنُ َأمْ تـَْزرَُعونَهُ َتْحُرثُوَن أَأَنـْ

قال: ال يقولن أحدكم زرعت وليقل أن رسول اهللا ويف احلديث عن أيب هريرة 

.)٣(حرثت



١٧٣

.١٥٩سالمية ، املرجع السابق ، ص حممد شيخون ، املصارف اال-١

.٦٤اآلية: سورة الواقعة ،-٢

.١٥٩سالمية ، املرجع السابق ، ص حممد شيخون ، املصارف اال-٣

تعريف المزارعة اصطالحا:-٢

،هي دفع األرض إىل عامل يزرعها لقاء حصة شائعة معلومة من الزرعالمزارعة:

.)١(، فهي اذن شركة بني شريكني صاحب األرض وعامل مزارع-الناتج –أي: احلب 

هي: دفع األرض من مالكها إىل من يزرعها أو يعمل عليها، ويقومان باقتسام املزارعة

الزرع بينهما، وتعترب املزارعة عقد شركة بأن يقدم أحد الشريكني ماًال أو أحد عناصر 

.)٢(اإلنتاج وهي األرض، بينما يقدم الشريك اآلخر العمل يف األرض

ثامناً: عقد المساقاة.

تعامل املصارف اإلسالمية بصيغة املساقاة واملزارعة، ميكنها من جهة استغالل السيولة 

املعطلة لديها، ومن جهة أخرى إعادة إحياء األراضي وزيادة الناتج القومي والدخل 

ن العقدينإن تفعيل هذيالقومي، كما حيّد ذلك أيضًا من اهلجرة من الريف إىل املدينة؛ 

لدى هذه املصارف، ألن ة، يساهم يف زيادة هامش الضمانات يف املصارف اإلسالمي

هذين العقدين يساعد املصارف اإلسالمية يف استثمار هذه األراضي وعدم تعطيلها، 

.)٣(وبالتايل حتقيق عوائد جمزية



١٧٤

.١٥٩سالمية ، املرجع السابق ، ص حممد شيخون ، املصارف اال-١

.٩٠م ، ص ٢٠٠١، عمان–، دار وائل ١اإلسالمي ، طحممود حسن الضنوان ، أساسيات العمل املصريف -٢

.٢٠٥، املرجع السابق ، ص مسحانحممدوحسني،الواديحسنيحممود-٣

تعريف المساقاة لغة واصطالحا:-أ

تعريف المساقاة لغة:-١

والكرمالنخيلسقيعلىالشخصيقومأنوذلكالسقي؛منأخوذة: مالمساقاة

.)١(معلومجزءريعهامنلهويكونومصلحتها،

تعريف المساقاة اصطالحا:-٢

دفع شجر إىل عامل يسقيها لقاء حصة شائعة معلومة من الثمر، الذي : فهي املساقاة

.)٢(ينتج

مثرها،منمعلومجبزءحهايصلنمإىلوالكرومالشجردفععلىمعاقدة: هي المساقاة

يقسموأنآخر،طرفمنوالرتبيةطرفمناألشجارتكونأنعلىشركةنوعهيأو

األشجارأصحابحلاجةسدّ وفيهاعة،كاملزار مشروعةاةواملساقبينهما،احلاصلالثمر

زتفجو ذلك،يفخربةلهنممعاملةإىلفيحتاجوناألشجاردبتعههلمدرايةالالذين

.)٣(ملصلحتهمااً حتقيقاةاملساق

.١٥٠م، ص ٢٠٠٧عمان، -، دار النفائس٢اإلسالمية، طحممود عبد الكرمي إرشيد، الشامل يف عمليات املصارف -١



١٧٥

.١٥٩سالمية ، املرجع السابق ، ص حممد شيخون ، املصارف اال-٢

.١٥٠حممود عبد الكرمي إرشيد ، املرجع السابق ، ص -٣

تاسعاً: عقد بيع اآلجل ( البيع بالتقسيط):

وقتإىلالثمنسدادلتأجيلمقاباحلاليفالسلعةتسليميتمأنهولاآلجالبيع

منلاملؤجاجلزءدسديماوعادةً منه،جلزءأوكلهللثمنالتأجيلكانسواءمعلوم،

عليهاقاملتفةاملديفواحدةةمر القيمةتسددفإذاوأقساط،دفعاتعلىالثمن

متسلبدايةمندفعاتعلىالثمندسدوإذال،آجبيعفهوالبدايةيفامللكيةانتقالمع

.)١(بالتقسيطبيعفهوالسدادفرتةيفامللكيةانتقالمعاملبيعالشيء

عقد الجعالة:عاشراً:

م، حول النظام املصريف ١٩٩٨(ورقة عمل صندوق النقد الدويل عرفت 

الجعالة بأنها:اإلسالمي)، 

طرف ما بأن يدفع لطرف آخر مبلغاً حمدداً من النقود كرسم لتأدية حيصل فيها أن يتعهد

.)٢(نصوص عليها يف العقد املربم بني الطرفنيخدمة معينة وفقاً للشروط امل



١٧٦

.٢٨١م ، ص ٢٠١٠حلب ، –، دار الرباق ١وحيد أمحد زكريا ، دليلك إىل العمل املصريف ، ط-١

.١٦٥السابق ، ص سالمية ، املرجع حممد شيخون ، املصارف اال-٢

:الجعالة

معني أي: مكافاة معينة ملن ينجز عمًال معيناً، حبيث إذا مل ينجزه كامًال ال يستحق 

.)١(شيئاً 

الحادي عشر: عقد التورُّق:

الفضة،دراهم" َوِرق"كلمةتعينحيثالدراهم،: أيالَورِق؛طلبهولغةالتورُّق

وظهرنقد،علىاحلصولضبغر ثالثلطرفبيعهاوإعادةنةمعيسلعةشراءهوقوالتور 

إسالميةبطريقةالنقدعلىاحلصولمنالبنوكالءعملتمكنيالتمويلمنالنوعهذا

السلعةمتويلأوبشراءاملصرفيقومأنميكنحيثالتقليدية،للقروضاللجوءمنبدالً 

وإضافةعميلهلصاحلببيعهايقوممث،اً حمدداً رحباً زائدللعميلبيعهامثومناملطلوبة،

.)٢(بالتقسيطأواً نقدالشراءمبلغبدفعالعميليقومأنميكنبعدوفيماحلسابه،املبلغ



١٧٧

.١٦٥سالمية ، املرجع السابق ، ص حممد شيخون ، املصارف اال-١

.٤٠٥م ، ص ٢٠٠٧حلب ، –، شعاع للنشر والتوزيع ١علي حممد شلهوب ، شؤون النقود وأعمال البنوك ، ط-٢

الثاني عشر: القرض الحسن:

بهتقومالذيباملعىناً قرضمعهالنياملتعاممتنحالاإلسالميةاملصارفأنعرفنا

املصارفيفاحلالهوكماالكمبياالتخبصمتقومالكماالتقليدية،املصارف

هذهيفاملمنوحةاملبالغعنزيادةةأيتقاضيللمصرفجيوزالألنهوذلكالتقليدية؛

معلاملتعامفيهايكونحاالتهناكولكنربا،فهومنفعةجرقرضفأميااحلالة؛

حيتاجفقداألسباب،منسببألينقدعلىللحصولاً مضطر اإلسالمياملصرف

اإلسالمياملصرفيليبأالاملعقولمنوليسوغريها،للسفرأوللتعليمأوللعالجاً نقود

:مهالسببنيالزبونهذاحاجة

فيهنقودهيودعفهواإلسالمي،باملصرفمرتبطةالزبونهذامصلحةإن- ١

.الزبونمناملصرفاستفادةيعينمماأمورهمجيعيفمعهويتعامل

العونيدمدوهواملصرف،عاتقعلىتقعاجتماعيةمسؤوليةهناكأن- ٢

هذاألعضاءيقحمهأنميكنماوأهمفيه،يعملالذيللمجتمعواملساعدة

منفردأيمنحيتملذلكبالفائدة؛االقرتاضعنإبعادهمهوهنا

.)١(الأماملصرفزبونكانسواءالقرض،هذااملسلمأفراد



١٧٨

.٩٨عمان، بدون سنة الطبع، ص –، مطبعة الشمس ١حسني حممد مسحان، العمليات املصرفية اإلسالمية، ط-١

الثالثالمبحث

في ليبياالمصرفيالنظامأسلمةإلىالمعاصرةالدعوة

.املصريفالنظامأسلمةمفاهيم-أ

السابعثورةبعدليبيا،يفاملصريفالنظامألسلمةواملاليةالسياسيةالقرارات- ب

). ونقدعرض(فرباير،منعشر

واألجتاةالتقليدياملصريفالعملجتربةبني(اللييباملصريفالنظاممستقبل- ج

).الشاملةلألسلمة



١٧٩

:المصرفيالنظامةأسلممفاهيم- أ

تمهيـــــــــد

ظهرتاليت، اإلسالميةاملصارفميالدالعشرينالقرنمناألخريالربعشهدلقد

يفشديدحرجلديهمكانالذيناملسلمنيمنعريضقطاعلرغبةتلبيةالعمليالواقعاىل

.)١(التقليديةاملصارفمعالتعامل

واإلسالميةالعربيةالدوليفاإلسالميةالصحوةتيارتنامىذلكعلىساعدوقد

القرنمنالثاينالنصفبدايةمعالغريباالستعمارمنالتحررحركاتواكبالذي

فكرلتأصيلكبريةفكريةجهوداً واإلسالميةالعربيةالساحةشهدتفقد، العشرين

العربيةالدولاىلانتقلتاليتالغربيةالوضعيةلألنظمةكبديلاإلسالمياإلقتصاد

تأخذالاليتاملاديةاالقتصاديةأنظمتهوتركزالالذى، االستعمارقدوممعواإلسالمية

.اإلسالميةواألخالقالقيماعتبارهايف



١٨٠

منبدالً التقليدياملصرفمصطلحبإطالقالبحثيفاإلسالميةواملصارفالتقليديةعلى املصارفالباحثطلقي-١

٠الربابلوىمنوالتحرراإلسالمياملصريفللعملالتحوليفاملصارفهذهألصحابترغيباالربوياملصرف

مفهوم المصرف اإلسالمي:

:رف لغة واصطالحاً االمصتعريف -أ

تعريف المصارف لغة:-١

فهي اسم مكان الصرفاملصارف يف اللغة مجع مصرف بكسر الراء على وزن مفعل 

مكان مأخوذ من الصرف؛ وهو بيع النقد بنقد مغاير، أما بيع النقد بنقد مماثل فهو 

.)١(املراطلة

جاء يف املغرب معاين الصرف: صرف الدراهم باعها بدراهم أو دنانري واصطرافها 

يف اجلودة والقيمة أي فضل، وقيل ملن يعرف هذا صرفاشرتاها، وللدراهم على الدرهم 

.)٢(الفضل ومييز هذا اجلودة: صراف وصرييف وهو من الصيارفة

.)٣(مصرفاً البنكمسيوبهالصرفومكاناالنصراف،: املصرفالوسيطاملعجميفجاء

.٢، املرجع السابق ، ص ٣حممد عرفة الدسوقي، حاشيته على الشرح الكبري، ج-١



١٨١

، ١، ط١جرب ،املعاملغرب يف الرتتيبحتقيق حممود فاخوري و عبد احلميد خمتار ،املطرزي ،الدين أبو الفتحناصر-٢

.٤٧١م ، ص ١٩٧٩–ه ١٣٩٩حلب ، –مكتبة أسامة 

.٥١٦–٥١٥، املرجع السابق ، باب الصاد ، ص ١الوسيط ، جاملعجم -٣

. اآلخرعلىألحدهاوجودةفضلأيصرف،الدرمهنيبني: قوهلمومنهالفضل،وايضاً: 

.)١(بعتهاأيبالدنانري،الدراهمصرفت: قوهلمومنهببعض،بعضهالنقدبيع

تعريف المصارف اصطالحا:-٢

يعرف

الرئيسة على جتميع النقود الفائضة عن حاجة اجلمهور، أو منشآت األعمال، أو الدولة 

لغرض إقراضها لآلخرين، وفق أسس معينة، أو استثمارها يف أوراق مالية حمددة.

رأمسايل هدفه األساسي حتقيق اكرب عائد ممكن من نه: مشروع ويُعرف أيضًا بأ

األرباح بأقل نفقة ممكنة وذلك بتقدمي خدماته املصرفية أو خلقه نقود الودائع حسب 

.)٢(املفهوم الغريب

) ٦٥م، بشأن املصارف الليبية، جاء يف املادة (٢٠٠٥) لسنة ١ويف القانون رقم (

قوم بصفة معتادة بقبول الودائع يف حسابات جارية، أوًال: يعترب مصرفًا جتاريًا كل شركة ت



١٨٢

تدفع عند الطلب، أو يف حسابات ألجل، ومنح القروض والتسهيالت االئتمانية، وغري 

. )٣(ذلك من األعمال املصرفية

.١٨٩، املرجع السابق ، ص ٩لسان العرب ، جابن منظور ، -١

.٤٧-٤٦حممد الشكري ، املرجع السابق ، ص -٢

.٣١م ، ص ٢٠٠٥) ملصرف اللييب املركزي ، ١(القانون رقم -٣

المصارف اإلسالمية:تعريف -ب

لمصارف اإلسالمية يف املراجع واألحباث، يذكر الباحث منها:لتعددت التعريفات

هي مؤسسات مالية مصرفية، غايتها جتميع األموال المصارف اإلسالمية:-١

)١(.

هي أجهزة مالية وتنموية واجتماعية، تعمل على المصارف اإلسالمية: -٢

.)٢(حتقيق التنمية االقتصادية، وذلك يف إطار الشريعة اإلسالمية

هو عبارة مؤسسة مالية، يقوم عملها على أساس المصرف اإلسالمي:-٣

.)٣(الشريعة اإلسالمية

مؤسسة مالية تلتزم بأحكام الشريعة يرى الباحث إن املصرف االسالمي: 



١٨٣

حيقق التنمية االقتصادية واالجتماعية للج

املشاركة يف الربح واخلسارة. 

.٩٣م ، ص ٢٠٠٦، االردن-جدار للكتاب العاملي ، ١سالمية ، ط، البنوك اإلف ليح حسن خلف-١

.٤١م، ص ٢٠٠٥بريوت، -أمحد سفر، املصارف اإلسالمية، والعالقة مع املصارف املركزية والتقليدية، احتاد املصارف -٢

البحرين ،  –املؤسسات املالية اإلسالمية ،١مي والتقليدي ، طاملصريف اإلسال، أسس العمل حممد نضال الشعار -٣

.١٩، ص م ٢٠٠٥

نشأة المصارف اإلسالمية:- ج

جاءت

.)١(للتعامل املصريف، بعيداً عن شبهة الربا، ودون استخدام سعر الفائدة

كما يأيت بيت مال املسلمني، يف مقدمة املؤسسات املالية اليت تولت رعاية شؤون 

فتية قوية، ومتمسكة بالكتاب والسنة، ولقد املسلمني عندما كانت دولتهم اإلسالمية 

نشأ وتطور بيت مال املسلمني بداية من القرن األول اهلجري وحىت القرن الرابع اهلجري.

يأيت بعد ذلك حقب تارخيية استعمارية انفرد فيها اليهود، وانضم إليهم مسيحيو 

على الدول العربية أوربا، وتبعهم على ذلك بعض املسلمني إبان تكالب املستعمرين 



١٨٤

. )٢(الديار اإلسالمية

م ، ٢٠٠٩. www.bltagi.com، حماضرات منشورة على املوقع االلكرتوين حممد البلتاجي ، املصارف اإلسالمية -١

.٢ص 

.٧٤حممد الشكري ، املرجع السابق ، ص -٢

،م١٩٦٣عاممصريفإسالميمصرفإلنشاءحماولةأولبدأتوبعد ذلك 

البنوكرائد،النجارأمحدالدكتورأسسهااليتاحملليةاالدخاربنوكجتربةيفمتمثلة

قريةثالثة ومخسونإيلنشاطهاوامتدالدقهليةمبحافظةغمرميتمدينةيفاإلسالمية

.)١(، م١٩٦٨عاماملصرياألهليالبنكمعدجمهامتمث، سنواتثالثواستمرت

قانونيفينصبنككأولاالجتماعي  ناصربنكإنشاءمت، م١٩٧١عامويف

طابعذوالبنكوهذا، عطاءاً أوأخذااملصرفيةبالفائدةالتعاملعدمعلىانشائه

.للدولةبالكاملمملوكجتماعيا



١٨٥

كبنك، بالسعوديةجدةيفللتنميةاإلسالميالبنكإنشاءمت،م١٩٧٥عامويف

بنيالبينيةالتجارةوتشجيعجتماعيةواالقتصاديةاالالتنميةحركةتنشيطهدفهدويل

.اإلسالمياملؤمترمنظمةيفاألعضاءالدول

بنكوهواحلديثباملعىنإسالميجتارىمصرفأولإنشاءمت،م١٩٧٥عامويف

.)٢(اإلسالميةاملصارفمليالداحلقيقيةالبدايةالبعضيعتربهالذي، اإلسالميدىب

.٣٠م ، ص ٢٠٠٠القاهرة ، –، دار ابو للو ١ط،وقضايا التشغيل، أصول املصرفية اإلسالميةناصرالغريب-١

رقة مقدمة لندوةسعيد بن سعد املرطان، الفروع والنوافذ اإلسالمية يف املصارف التقليدية، جتربة البنك االهلي التجاري، -٢

.١، ص م ١٩٩٨املغرب، –التطبيقات االقتصادية اإلسالمية املعاصرة، الدار البيضاء 

دوليفوحىتاإلسالميالعاملدولمنكثرييفاإلسالميةاملصارفنتشاراتواىلمث

املصارفمنعدداً تضماليتالربكةودلةاإلسالمياملالدارجمموعتامثل، وأمريكاأوربا

.والغريبواإلسالميالعريبالعامليفاإلسالميةاملاليةوالشـركات

، اإلسالميةاملاليةواملؤسساتاملصارفعددجتاوزإىلاملتوفرةاإلحصاءاتوتشري

علىيزيدماتديرم،٢٠٠٣عامحىتإسالميةماليةومؤسسةمصرفا)٢٦٧(عن

.)١(قاراتمخسيفدولة)٤٨يف (منتشرةدوالرمليار) ٢٦٠(



١٨٦

عنختتلفاإلسالميةللمصارفحمددةأنواعيوجدالهأنإىلهنااإلشارةوجتدر

مصرفاً يعترباإلسالمياملصرفتعريف عليهينطبقمافكلالتقليدية،املصارفأنواع

السودانكمصرفمركزيةمصارفتكونقداإلسالميةاملصارففإنوبالتايل،إسالمياً 

يفالزراعيةكاملصارفمتخصصةأو،وغريهاإلسالميديبكمصرفجتاريةأواملركزي،

عملحتكماليتوالقيودبالضوابطتلتزمإال،التقليديةاملصارفشأنالسودان،

.)٢(عمومااإلسالميةاملصارف

عز الدين اخلوجة ، املخاطر والتحديات والروية املستقبلية للصريفة اإلسالمية ، (ندوة إدارة املخاطر يف اخلدمات املصرفية -١

.٤٥م ، ص ٢٠٠٤الرياض ، –اإلسالمية ، املعهد املصريف 

م ، ٢٠٠٧- ٤-١إمساعيل عبد الرمحن ، البنوك اإلسالمية تلتهم التقليدية ، مقال منشور يف جملة صانعو احلدث ، تاريخ -٢

. ٤٥األمارات ، العدد –ديب 

خصائص المصارف اإلسالمية:-د

.املصرفيةكليفاالسالميةالشريعةبأحكامالكامللتزاماإل- ١

مسترتأومباشربشكل،عطاءً واأخذاً ،املصرفيةبالفائدةالتعاملعـدم- ٢

.احلرامالربامنباعتبارها



١٨٧

أصحاببنيالبنكتوسطخاللمنواخلسارةالربحيفاملشاركةمبدأرساءا- ٣

دونطرفعلىوإلقائهااملخاطرةقطععدممعالتمويلوطاليباألموال

.آخر

.يفحقيقيةواجتماعيةإقتصاديةتنميةإحداث- ٤

مصارفهايفوصرفهاالزكاةجبمعفقطليس، االجتماعيالتكافلمبدأرساءا- ٥

األموالعوائدتوزيعيفعدالةحتقيقإىلبالسعيأيضاوإمنا، الشرعية

.)١(لالستثماراالجتماعيالعائدوتعظيماملستثمرة

.٣٣م ، ص ١٩٨٢اإلسالمية ، سيد اهلواري ، معاين بنك اسالمي ، مطبوعات االحتاد الدويل للبنوك -١

:بالبحثالمتعلقةاإلسالميةالمفاهيمبعضتعريف-ه

اليت شرعها اهللا، أو شرع او القواننيمهي النظأحكام الشريعة اإلسالمية:-١

تني ومها العبادات 

.)١(واملعامالت



١٨٨

هو مؤسسة مالية مصرفية للمتاجرة بالنقود، بغرض المصرف التقليدي: -٢

حتقيق أكرب عائد مادي ممكن.

فنشاطه اجلوهري يقوم على االجتار بالديون، ورحبه يتمثل بالفرق بني ما 

يتقاضاه من فائدة مقابل اإلقراض، مما يؤدي إىل التضخم الناتج عن زيادة

.)٢(يف الفوائد، دون أن يقابلها إنتاج حقيقي مما يؤدي إىل ارتفاع األسعار

ويقصد به التيقن حبقيقة احلكم الشرعي دون تردد وضوح الحكم الشرعي:-٣

ده.و والعمل مبوجبه مع إدراك جوانبه وحدأو التباس، حبيث يتم مبضمونه

االردن ، –، دار النفائس ١لشريعة اإلسالمية ، طيزن العطيات ، حتول املصارف التقليدية للعمل وفق أحكام ا-١

.١١م ، ص ٢٠٠٩

.١٣٩أمحد سفر ، املرجع السابق ، ص -٢

.١٢يزن العطيات ، املرجع السابق ، -٣

وحرمهكتابهيفاهللاحرمهالذيبالرباالتعاملحرمةعلىالفقهاءأمجعالربا:-٤

.بعدهمومنوالتابعونالصحابةبعدهومنرسوله

عالأي: الشيءربايقال،واالرتفاعوالعلووالنموبالزيادةلغةالربايعرف

َهاأَنَزْلَنافَِإَذاَهاِمَدةً اْألَْرضَ َوتـََرى:وتعاىلتباركقولهمثلوارتفع َعَليـْ

تباركقولهومثلارتفعتأيربتكلمةوتفسري، )١(َورََبتْ اْهتَـزَّتْ اْلَماء
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وينميها،يزيدهاأي، )٢(الصََّدقَاتِ َويـُْرِبياْلرِّبَاالّلهُ َيْمَحقُ : وتعاىل

.األرضمناملرتفعاملكان: هيوالربوة

.األجليفالزيادةمقابلاملقرتضاملالعلىبالزيادة:العربعندالرباويعرف

ياَ :تعاىلقولهمثل، )٣(كثريةمواضعيفالكرميالقرآنذكرهالذىهووهذا

َلَعلَُّكمْ الّلهَ َواتـَُّقواْ مَُّضاَعَفةً َأْضَعافاً الرِّبَاتَْأُكُلواْ الَ آَمُنواْ الَِّذينَ أَيـَُّها

.)٤(تـُْفِلُحونَ 

.٥: اآلية،احلجسورة-١

.٢٧٦: اآلية،البقرةسورة-٢

، القاهرة–، املعهد العايل للفكر اإلسالمي ١هايل عبد احلفيظ يوسف، تغري القيمة الشرئية للنقود الورقية، ط-٣

.١٠٦م ، ص ١٩٩٩

.١٣٠: اآلية،عمرانآلسورة-٤

حلفإذا، أجلإىلاحلقالرجلعلىللرجليكونأن"اجلاهليةيفالرباكان

يفزادهوإال، أخذقضىفإنترىب؟أمأتقضى: لهفيقولالغرمييأيتاألجل

."األجلعنهوأخرحقه

.النسيئةورباالفضلربا: نوعانوالربا
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القرآنيفجاءماعلىالرباحرمةعلىتدليلهميفالفقهاءاعتمدوقد

. الصحابةوأقوالالشريفة،النبويةواألحاديث، الكرمي

سورمنسورأربععلىموزعةقرآنيةآياتمثاينيفالرباحترميوردفقد

سورةمنكليفوواحدة، البقرةسورةيفآياتمخسمنها(الكرميالقرآن

.)١()والروموالنساءعمرانآل

هو جمموعة األصول العامة اليت نستخرجها من القران االقتصاد اإلسالمي: -٥

كرمي، والسنة النبوية، لبناء االقتصاد الذي نقيمة على أساس تلك األصول ال

حسب بيئة كل عصر، كذلك هو العلم الذي يبحث عن الطريق اليت يوزع 

املشرتكني، يف العملية اإلنتاجية يف ضل اإلطار 

.)٢(احلضاري (األخالق وقيم الدين اإلسالمي)

.١٤٠هايل عبد احلفيظ يوسف املرجع السابق ، ص -١

–، شركة العبيكان ١، ط١محد بن عبد الرمحن جنديل ، منهاج الباحثني يف االقتصاد اإلسالمي ، ج-٢

. ٣٠ه ، ص ١٤٠٦الرياض ، 

ليبيا،فيالمصرفيالنظامألسلمةوالماليةالسياسيةالقرارات-ب

:)ونقدعرض(فبراير،منعشرالسابعثورةبعد

تمهيــــــــــــــــد
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سالمية يف ليبيا، بعد ثورة السابع بالنسبة للقرارات السياسية خبصوص الصريف اإل

حيثُ العريب منم، فأن ليبيا كانت أحد دول ثورات الربيع٢٠١١عشر من فرباير سنة 

لنظام السياسي، يف االتغيري

أثناء الثورة وبعدها، وبعد ر السياسية، واملكتب التنفيذياالنتقايل الذي توىل األمو الوطين

الوطينذلك توىل املؤمتر الوطين العام املنتخب، مهام الربملان يف ليبيا، بدًال 

، اليت استلمت الشؤونؤقتة بدًال من املكتب التنفيذياالنتقايل، وأيضًا احلكومة امل

لدولة.لالتنفيذية 

بإصدار بعض القرارات العاماالنتقايل واملؤمتر الوطينالوطينوقد

للمصارف العاملة تقليديبدًال من النظام ال،خبصوص التحول للنظام املصريف اإلسالمي

الثالثة سنوات.عمرهابعد الثورة الذي ال يتجوزالليبية،يف ليبيا، مع عمر نشأة الدولة

بأشر نظام الصريفة اإلسالمية ،الباحث إن الدولة الليبية أو النظام السابقكما يرى

بفتح نوافد داخل الفروع املصرفية التقليدية، قبل ثورة السابع عشر من فرباير، منذ بداية 

م، بإصدار منشور من مصرف ليبيا املركزي يسمح بالتعامل بالصيغ ٢٠٠٩عام 

خالل البحث.الليبية، كما ذكر الباحث أنفاً يفاإلسالمية يف بعض فروع املصارف 
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من هنا يرى الباحث سرد القرارات السياسية اليت صدرت يف التوجه إىل التحول 

للصريفة اإلسالمية، وأيضًا القرارات واملناشري املصرفية املتعلقة بالتحول للصريفة 

اإلسالمية.

الوطني االنتقالي:قرارات المجلس-أ

م، مبدينة ٢٠١١-١٠-٢٢يف االحتفال األول لتحرير ليبيا يوم السبت املوافق 

بنغازي شرارة الثورة، ومن خالل هذا احلفل ألقي املستشار مصطفي عبد اجلليل رئيس 

إىل تطبيق الشريعة اإلسالمية، وإلغاء فيهادعيلس الوطين االنتقايل السابق، كلمة

إي قانون خمالف للشريعة اإلسالمية، وأيضًا أضافة إن ليبيا اجلديدة تسعي إلرساء نظام 

بنكي إسالمي، ومنها اإلعفاء من الفوائد املصرفية، ألي قرض اجتماعي أو سكين 

وإلغاء الربا.

لس الوطين االنتقايل اللييب منيرى الباحث

مبناسبة االحتفال األول لتحرير ليبيا، وعليه أن إصدار هذا القرار جاء لغرض تطبيق 

الشريعة اإلسالمية الصحيحة يف الدولة بعد احلرب اليت قامت من أجل تغيري النظام 

قاف كل القوانني املخالفة للشريعة اإلسالمية، وعند صدوره قرار إيالسابق، وايقاف  

الفوائد يف املصارف التقليدية كان بداية لتطبيق الشريعة اإلسالمية يف مجيع معامالت 
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احلياة اليومية، وإما بالنسبة إىل رأي اخلرباء االقتصاديني واملصرفيني يعرفوا أن تطبيق القرار 

اخلاص بإيقاف مجيع املعامالت بالفائدة غري ممكن التطبيق بني عشية وضحها، ألنه 

ولذا جيب دراسة التحول من رض هذا القرار اقتصاد الدولة إىل خسائر كبرية، سوف يع

مجيع اجلوانب حيت تتمكن املصارف التقليدية وتتم عملية أسلمة النظام املصريف بدون 

خسائر. 

قرار المؤتمر الوطني العام:-ب

الفوائدمينعقانوناً م،٢٠١٣-١- ٦املوافقاألحديومليبيايفالعامالوطيناملؤمترأقر

مؤسساتيفاملمثلةاالعتبارية،واجلهاتاملواطننيبنياملعامالتعلىالربويةاملصرفية

جلسته املنعقدة مبدينة املؤمتر يفتداولمناللييبالرمسيالتلفزيوننقلهماحسبالدولة،

.طرابلس

الليبيةالتجاريةاملصارفمعاملةمنععلى (:األولىمادتهفيالقانونينص

).سابقاً منحتاليتالقروضعلىاملرتتبةالفوائدوتسقطبالفوائد،الطبيعينياألشخاص
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التشريعاتوضععلىبالعملمتخصصةجلانتكليفعلى (:الثانيةالمادةتنص

نظامحنوواألجتاةالفوائد،نظامعنبالكاملاملصريفالنظاملتحويلالتفصيليةواخلطط

).متكاملإسالميمصريف

قانونلتطبيقموعداً م،٢٠١٥ينايرمناألولعلى (الثالثة:المادةتنص

.االعتباريةواجلهاتاملصارفبنيالليبيةاملصرفيةاملعامالتيفاملاليةالفوائدمنع

للقرار األول يف هذا القانون أن إصدار هذا القانون جاء استكماًال يرى الباحث

وص الغاء صم، خب٢٠١١-١٠- ٢٢

الفوائد املصرفية والتحول للنظام املصريف اإلسالمي، وأن هذا القانون جاء وفق دراسة 

مراعاة املواطن الذي يعاين من محل الفوائد اليت جيد نفسه مادته األولى:ويف مسبقة،

يع املعامالت املصرفية، من أخذ قرض سكين، أو أخذ سلفة اجتماعية، حتيط به يف مج

(القروض البسيطة)، فكل هذه املعامالت ال ختلو من الفائدة، فكانت املادة األول 

درجة األوىل.الاللييب بمراعاة للمواطن 

جاءت لغرض التحول السليم بدون خسائر للمصارف، :المادة الثانيةإما 

من خرباء يف جمال التخصص املصريف، لدراسة االنتقال من النظام املصريف وتشكيل جلان

السليمة للتحول.التقليدي إىل النظام املصريف اإلسالمي، ووضع اخلطط التفصيلية
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المادة الثالثة:

تحول، وايضًا ايقاف التعامل للقد جاءت هذه املادة لتحديد املوعد النهائي ل

التقليدية، واجلهات االعتبارية ويعين هنا اجلهات االعتبارية هي بالفائدة بني املصارف 

الشركات واملؤسسات احلكومية واألهلية...وغريها.

ه الباحث خبصوص ما تقدم من سرد للقوانيني والقرارات الصادرة بشأن رآوهذا ما

وضوع أسلمة النظام املصريف يف ليبيا، ونظرًا لعدم وجود دراسات سابقة يف هذا امل

حلداثته، عليه فإنه ال يوجد أراء سابقة حول هذه القوانيني والقرارات، حسب ما قام به 

الباحث من حبث حول هذا املوضوع.    

ويرى الباحث ان هناك بعض القرارات واملناشري املصرفية املتعلقة بأسلمة النظام 

إليه الباحث من يتطرقف، واليت سو املصريف، اليت جاءت بعد صدور القرارات السياسية

حيُث امهية هذه القرارات واملناشري يف عملية التحول.

ام التقليدي إلى القرارات والمناشير المصرفية الخاصة بالتحول من النظ-ج

النظام اإلسالمي:
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م، بتكوين جلنة ٢٠١٢) لسنة ٣قرار السيد حمافظ مصرف ليبيا املركزي رقم (- ١

الذي حّدد مهام اللجنة االستشارية وكلفها استشارية لشؤون الصريفة اإلسالمية،

بالعمل على إعداد بيئة التحول حنو ممارسة نشاط الصريفة اإلسالمية، وقد 

) لسنة ٤٦القانون (باشرت اللجنة عملها، وكانت باكورة عملها إصدار 

م، الذي اعتمد من ٢٠٠٥) لسنة ١املعّدل لقانون املصارف رقم (م،٢٠١٢

أو السيد احملافظ أو جملس إدارة مصرف ليبيا املركزي، اإلسالمية، أو ما كلفها به

نائبه.

لقد وضعت اللجنة االستشارية لشؤون الصريفة اإلسالمية تصورها إلجراءات 

انطالق مشروع نشاط الصريفة اإلسالمية يف ليبيا وتنظيمه على خمتلف 

املستويات، وأعّدت خطتها لذلك، من خالل خارطة طريق واضحة املعامل، 

نت أهم اإلجراءات واملستندات املطلوبة لإلذن مبمارسة نشاط الصريفة تضم

اإلسالمية يف ليبيا، وذلك على النحو التايل:

إسالمي.تأسيس مصرف-أ
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التحول الكلي إىل الصريفة اإلسالمية.- ب

.)١(التحول اجلزئي، التدرجيي إىل الصريفة اإلسالمية- ج

م، ٢٠١٣- ه١٤٣٤لسنة ) ١صدور منشور مصرف اجلمهورية اللييب رقم (- ٢

خبصوص تقومي وتطوير عمل الصريفة اإلسالمية.

من مبدأ سعيًا ملرضاه اخلالق جل جالله وحيت يكون مصرف اجلمهورية هو  

الرائد، وتسامهه يف تنمية جمتمعنا وحتقيق رضا الزبائن، وللحصول على عائد 

لية تقومي شرعي ومرضي بديًال عن الفوائد، وفيما يلي ذكر أهم النقاط يف أ

وتطوير العمل:

.)٢(تفعيل أقسام الصريفة اإلسالمية بالفروع والوكاالت (الشبابيك)-أ

.م٢٠١٢لسنة) ٣(رقماملركزيليبيامصرفقرار-١

.م٢٠١٣-٢-١٩بتاريخ،م٢٠١٣لسنة) ١(رقماجلمهوريةمصرفمنشور-٢

تطوير منتجات وطرح منتوجات جديدة.- ب

اهلامة، مثل نشر املعرفة بعلم االقتصاد مع التأكيد على امللحوظات - ج

.)١(اإلسالمي، وصناعة الصريفة اإلسالمية
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مجادي اآلخر ٣٠كما وافقت اجلمعية العمومية ملصرف اجلمهورية يوم - ١

م، يف اجتماعها العادي على حتويل املصرف ٢٠١٣-٤- ١١ه ، ١٤٣٤

ملصرف إسالمي بالكامل.

تحول ومن املتوقع أن يتم حتول إدارة املصرف يف إعداد خطة الوقد باشرت 

مصرف اجلمهورية خالل سنتني ليصبح بكامل إدارته وفروعه ووكاالته مصرفاً 

.  )٢(إسالمياً 

كما قام مصرف اجلمهورية التقليدي بفتح فروع إسالمية له يف ليبيا كمبادرة - ٢

لتحول الفعل ومن هذه الفروع:

م.٢٠١٣-٣-٩بتاريخ فرع درنة للصريفة اإلسالمية مت افتتاحه -أ

م.٢٠١٣- ٣- ١٦فرع طمزين للصريفة اإلسالمية مت افتتاحه بتاريخ - ب

.)٣(م٢٠١٣- ٣-٢٣فرع الزنتان للصريفة اإلسالمية مت افتتاحه بتاريخ - ج

.م٢٠١٣-٢-١٩بتاريخ،م٢٠١٣لسنة) ١(رقماجلمهوريةمصرفمنشور-١

.السابقاملرجعwww.jbank.ly/Default.aspاجلمهورية،مصرفموقع-٢

.السابقاملرجعwww.islamicbank.lyاإلسالميةالصريفةقطاعاجلمهوريةمصرفموقع-٣

حسب ما تقدم بإن مجيع القرارات السياسية واملصرفية تسري يف يرى الباحث 

الطريق الصحيح لتحول مع مراعاة اجلانب االقتصادي للدولة يف طريقة التحول.
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على أعطى م،٢٠١٢) لسنة ٣مصرف ليبيا املركزي رقم (كما يالحظ الباحث يف قرار 

مبمارسة الصريفة اإلسالمية، ويشرتط إن يكون تأسيس مصرف إسالمي جديد من اإلذن 

إي التدرجيي نشأته األول، أو بالتحول الكلي إىل الصريفة اإلسالمية، أو التحول اجلزئي

لعاملة يف ليبيا.إىل الصريفة اإلسالمية، وهذا ما حصل يف أكثر املصارف ا

المصرفيالعملتجربةبين(الليبيالمصرفيالنظاممستقبل-ج

).الشاملةلألسلمةواألتجاةالتقليدي

واألجتاة جتربة العمل املصريف التقليديبنيمستقبل النظام املصريف اللييب،ملعرفة

لألسلمة الشاملة، إي التحول من العمل املصريف التقليدي إىل العمل اإلسالمي، فاهلذأ 

يرى الباحث توضيح أوجه االختالف بني العمل املصريف التقليدي والعمل املصريف 

اإلسالمي، وكذلك أوجه التشابه بني املصرف التقليدي واملصرف اإلسالمي. 

أوجه االختالف بين العمل المصرفي التقليدي والعمل المصرفي -١

اإلسالمي:
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)١(جدول يوضح أوجه االختالف بني املصرف التقليدي واملصرف اإلسالمي

المصرف اإلسالميالمصرف التقليديعنصر المقارنةرقم
يفلإلجتارماديةفرديةنزعةالنشأة١

.الثروةوتعظيمالنقود
املصريفالعمللتطهريشرعيأصل
واملخالفاتالربويةالفوائدمن

.الشرعية
النقديالسوقمؤسساتأحداملفهوم٢

النقدياالئتمانمعتتعاملاليت
متارسهوالذياألساسيوعمله
يفالستعماهلاالودائعقبولعادة

االوراقخلصممصرفيةعمليات
ومنحوبيعهاوشرائهاالتجارية
عملياتمنذلكوغريالقروض
.االئتمان

تتقبلمصرفيةماليةمؤسسة

اخلراجقاعديتأساسعلىاألموال

لإلجتاربالغنموالغرمبالضمان

الشريعةمقاصدوفقواستثمارها

.التفصيليةوأحكامها

بنيوسيطةماليةمؤسساتالدورطبيعة٣
.واملستثمريناملودعني/ املدخرين

بلالوسيطحبياديةدورهيتسمال
والوساطةاملصرفيةاملهنةميارس
متعددةوصيغبأدواتاملالية
.وشريكاً ومشرتياً بائعاً فيهايكون

عداد الباحثإاجلدول من

، منشورة على يزن العطيات، قدرة املصارف اإلسالمية على موجهة األزمات املالية، ورقة مقدمة لندوة املعهد املصريف ليبيا-١

.٦اإللكرتوين االنرتنيت ، ص املوقع 

القاعدةأساسعلىيقومأساس التمويل٤
.فائدةبسعراإلقراضية

القاعدةأساسعلىيقوم
الربحملبدأوفقاً اإلنتاجية
.واخلسارة
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ودائنمقرضفهووُمدخرودعمُ معهاملتعاملصفة٥
علىوكالمهاومدينمقرتضأو

.الفائدةأساس
اخلدماتلبعضمستأجر
.األماناتكصناديقاملصرفية

علىجاريحسابصاحب
واخلراجاحلسنالقرضأساس

.بالضمان
فهواستثماريحسابصاحب

.مالرب
البيوعأنواعمجيعيفبائع/ مشرتٍ 

. احلالل
.مشارك

أوالتجارةممارسةعليهحيظرواجلائزاحملظور٦
إالالبضائعميتلكأنأوالصناعة
علىالغريعلىلهلدينسداداً 

. معينةمدةخالليبيعهأن
غريعقاراتشراءعليهحيظر
،أعمالهملمارسةإليهاحيتاجاليت
لهلدينسداداً يتملكهأنأو

مدةخالليبيعهأنالغريعلى
.معينة
حلسابهيشرتيأنلهجيوز

التجاريةالشركاتأسهماخلاص
حمددةنسبةحدوديفاألخرى

علىبناءأواخلاصةأموالهمن
.املركزيالبنكمنمسبقةموافقة

والصناعةالتجارةممارسةلهجيوز
العقاراتوشراءالبضائعومتّلك

الشركاتأسهميفوالتعامل
.الشرعيةبالضوابطالتجارية

اجلدول من إعداد الباحث

منعليهتقومملاذلكيستطيعال.ممتازةأسهمإصداريستطيعالذاتيةاملاليةاملوارد٧
.الربويةالفائدة
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املاليةاملوارد٨
اخلارجية

أساسعلىوالقروضالودائع
.الفائدة

بفائدةيقرتضواليقرضال
: لالستثمارحسابانبهويوجد

العام،االستثمارحساب
اخلاص،االستثماروحساب
قواعدعلىاألولويؤسس
الثاينويؤسساملطلقة،املضاربة

.املقيدةاملضاربةقواعدعلى
استخدامات٩

األموال
األموالمناألكرباجلزء

.بفائدةاإلقراضيفيستخدم
يتماألموالمناألكرباجلزء

التمويلصيغأساسعلىتوظيفه
.اإلسالمية

ومعتادةأساسيةبصفةيقومالرئيسةالوظيفة١٠
القروضوتقدميالودائعبقبول
.الفائدةأساسعلىللغري

باعتبارمطلقةمضاربةيفمضارب
مالربجمموعهميفاملودعني

يضاربأنالبنكأيوللمضارب
العملوأصحابمالربَّ فيكون

.املضاربهم) املستثمرون(
الفائدةبنيالفرقمنيتحققالربح١١

عملياتيفواملدينةالدائنة
.البنك

: منالشرعيةبأسبابهيتحقق
وفقوالضمانوالعمل،املال،

لكلاحملددةالشرعيةاألساليب
.سبب

اجلدول من إعداد الباحث

ولوحىتوحدهاملقرتضيتحملهااخلسارة١٢
لهدخلالألسبابكانت

ربكانإذااملصرفيتحملها
املالرأسوبقدرمضاربة،يفمال
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حتتدخلتوإذااملشاركات،يف.فيها
.البيوعيفضمانه

احتسابطريقة١٣
الربح/الفائدة

عناصرضمنالفائدةحتتسب
تؤثرمثومناملالرأستكلفة
.الربحعلى

خصمبعداخلسارةأوالربح
والربحفقطوالنفقاتاملصروفات

منلهوجابراملاللرأسوقاية
.اخلسران

قبلمن: الرقابةمننوعانالرقابة١٤
ومراقبالعموميةاجلمعية

.النقديةوالسلطاتاحلسابات،

الرقابة: الرقابةمنأنواعثالثة
اجلمعيةقبلومنالشرعية،
احلسابات،ومراقبالعمومية

.النقديةوالسلطات
يسمحفالمماطلغريكانإذااملدينإعسار١٥

بفوائدويلتزمسداد،مبهلةله
مماطالً كانوإذاتأخري،

تكونتقدمماإىلفباإلضافة
.املقاضاة

مهلةيعطىمماطلغريكانإذا
وال) ميسرةإىلفنظرة(سداد
وقدالدين،علىزيادةبأييلتزم
اإلعسارحالةيفالدينمنيعفى

. املبلغوضآلةالكامل
تكونمماطالً موسراً كانوإذا

.املقاضاة
املنهجتطبيقيفالركائزأحد.فيهلهمكانالالزكاةصندوق١٦

ولتحقيقاإلسالمياالقتصادي
أحدفهواالجتماعيالتكافل

.القويةالتنافسيةاملزايا
حصلوإنفيهمكانهلاليسالشريعةمقاصد١٧

.جزئيفهوالتوافقبعض
العملآليةحمدداتأهممن

.النشاطوممارسة
اجلدول من إعداد الباحث
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العمل المصرفي أوجه االتفاق بين العمل المصرفي التقليدي وبين-٢

اإلسالمي:

. الربححتقيقإىلماليةمؤسسةهمايكإل-أ

.طرفنيمايل بنيوسيطهمايكإل- ب

واحلسابواحلواالت،كالصرافةللعمالء،مصرفيةخدماتيقدمهمايكإل- ج

.وغريهااجلاري،

الفيماالسائدةوالقواننياملصرفية،واألعرافاملهنية،املعايرييتبعهمايكإل-د

.)١(وغريهابالسيولةاالحتفاظمثلعليها،القائماألسسمعيتعارض

من خالل ما تقدم من أوجه االختالف بيت املصرف التقليدي يرى الباحث 

واملصرف اإلسالمي، إن مستقبل النظام املصريف اللييب هو االجتاه لألسلمة الشاملة، ألن  

الدينأنباعتبارهاإلسالمياالقتصاديالنظاممنجزءهي،اإلسالميةاملصارف

،واالقتصاديةوالسياسيةواالجتماعيةاخللقيةالبشرحياةجلميعمنظماً جاءاإلسالمي

أنأساسعلىتقومواليتاإلسالميةوالقيمللمبادئاإلسالميةاملصارفختضعكما

. اآلخرةيفعليهوسيحاسبفيهمستخلفاإلنسانوأنوتعاىلسبحانهاهللامالاملال

.٩٩، املرجع السابق ، ص اإلسالميةالبنوك،خلفحسنفليح-١
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، وكذلك قوله )١(ِفيهِ ُمْسَتْخَلِفينَ َجَعَلُكمْ ِممَّاَوأَْنِفُقواكما قال سبحانه وتعاىل: 

َوآُتوُهمْ ، وقوله تعاىل: )٢(تـَْعَمُلونَ َكْيفَ فـََينظُرَ اْألَْرضِ ِفيَوَيْسَتْخِلَفُكمْ تعاىل: 

.)٣(آتَاُكمْ الَِّذياللَّهِ َمالِ ِمنْ 

هلذا إن العمل املصريف اإلسالمي يقوم على خاصية التوجهات الدينية يف مجيع و 

أعماله ولتفعيل هذه اخلاصية تقوم املصارف اإلسالمية، بتعيني هيئات الرقابة الشرعية 

إلسالمي، وتعرض عليها مجيع أعماهلا، وتؤدي واالقتصاد اتضم خنبة من علماء الفقه 

هذه امليزة للمصارف اإلسالمية إىل إرتفاع دورها االجتماعي من خالل التوازن بني 

مصاحلها اخلاصة واملصلحة االجتماعية. 

.٧سورة احلديد ، اآلية: -١

.١٢٩سورة األعراف ، اآلية: -٢

.٣٣سورة النور ، اآلية: -٣
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الثالثالفصل

البحثمنهجيــــــــة

.البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثمنهج-أ

.والعينات اليت تستهدفهاثالبحاناتيستبانطاق - ب

.البحـــــــــــــــــــــــــــــــثمصادر- ج

.البياناتحتليلأسلوب-د

.البحــــــثتنفيدمراحل-هـ
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-:البحثمنهج- أ

البحثطبيعةحيثمنيف هذا البحثالباحثيستخدمهالذياملنهجنوعإن

البحوثمنالنوعهذاوهدف". نظريحبث"أخريبعبارةأو،"أساسيحبث"ودوافعه

عنالنظربغضنتائجهاتعميموحماولةالنظريةاملفاهيموتكوينللحقيقةالتوصلهو

.)١(ونتائجهالبحثفوائد

علىتعملاليتاإلسالميةاملصارفتأسيسمستقبليفالنظريةالفكريةسيقدمألنه

.املصارفهذهيفالعمالءمعاإلسالمية،الشريعةأحكاموفق

الكيفي،البحثمنهجعلىالبحثهذايفالباحثيعتمدسوفوكذلك

األسلوب"الباحثسيستخدمالبحثأسلوبمدخلحيثومنالوثائقي،واألسلوب

يفوالعباراتالكلماتعلىأساسيبشكلفيهيعتمدالذياألسلوبفهو،"الكيفي

.)٢(البحثنتائجوعرضوحتليلهاالعلميةاملادةمجع: البحثعملياتمجيع

للنشرصفاءدار،١طوالتطبيق،النظرية: العلميالبحثوأساليبمناهج: غنيمحممدوعثمانعليانمصطفيرحبي-١

.٢٨ص،م٢٠٠٠،عمانوالتوزيع،

. ٨٥ص،م١٩٩٤لبنان،-بريوتالرسالة،مؤسسة،١طالعلمي،البحثيفأساسيةقواعد: صيينإمساعيلسعيد-٢
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- :والعينات التي يستهدفهاالبحثنطاق استبيانات-ب

حيثمنالبحثهلذااملخصصاملكانوهيليبيادولةالبحثهذاإن نطاق

التقليديةاملصارفلتحويلفيهااملصريفالنظامأسلمةخبصوصاألناحلاصلةالدعوة

اليتيفاإلسالميةباألدواتتعملإسالميةمصارفإىلالفائدةبصيغةالعاملة

وفقيعملوالذيبليبيا،التقليدياجلمهوريةمبصرفالعاملنياملوظفنيمنكلتشمل

نافذةمعاملتعاملنيوكذلكفيه،التقليديةاملعامالتجبانباإلسالمية،الصريفةنافذة

املذكورالتقليدياملصرفمعواملتعاملنيالتقليدي،اجلمهوريةمبصرفاإلسالميةالصريفة

.وغريهاالقروضيف

مبصرفاإلسالميةالصريفةنافذةموظفيمنتتكونجمموعةفهيالعينةأما

مبصرفاإلسالميةالصريفةنافذةمناملقرتضنيمنجمموعةمعوايضاً بليبيا،اجلمهورية

.بليبياالتقليدياجلمهوريةمبصرفالعمالءجمموعةمنوكذلكاجلمهورية،
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- :البياناتمصادر-ج

وكتباإلسالمي،الفقهكتببطونمنالبحثهلذاالعلميةاملادةأخذوهو

واالقتصاداإلسالمية،الصريفةحولاملعاصرةاملؤلفاتومنالنبوية،األحاديثشروح

واالقتصاداإلسالمية،الصريفةحولوالندواتمنشوراتبعضومناإلسالمي،

مناملعلوماتوأخذباخلصوص،املركزيليبيامصرفقراراتبعضوكذلكاإلسالمي،

:التايلالنحوعلىوهيالعلمية،املكتبات

الفقه،كتبيفاإلسالمية،الصريفةخبصوصالشرعيةاألحكامتتبع- ١

مثومناإلسالمية،املصارفكتبوأيضاً والتفسري،الشريف،واحلديث

املتنوعة،واآلراءاالدلةمناقشةذلكوبعدومفصل،سهلبشكلعرضها

. وضعفهاجوانبوحتديد

ومنشوراتاملركزي،ليبيامصرفوقراراتالشرعية،والنصوصاالدلةعرض- ٢

املناطةاملسائلبشانالفقهاءاراءوتفصيلاللييب،اجلمهوريةمصرف

.واملناشريالقراراتوتوضيحالبحث،

بقدرالبحثموضوعيفواملعاصرينالقدامى،العلماءبأقوالاالتيان- ٣

.الراجحالرايوبياناالقوال،هذهمناقشةمثومناالمكان،
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وحيددالقرآنيةلآلياتفهارسبعملالباحثيقومسوف: الفهارس- ٤

الشريف،املصحفسورترتيبعلىوترتيبهاالبحث،يفورودهاصفحات

صفحاتوحيددالنبوية،لألحاديثفهارسبعمليقومسوفوكذلك

فهارسبعمليقوموسوفحديث،كلحسبوترتيبهاالبحث،يفورودها

يقومسوفوايضاً األجبدية،احلروفحسبوترتيبهاالبحثيفلألعالم

.أجبدياً ويرتبهاواملراجعللمصادرمسردبعملالباحث

اليتوالكتبوالبحوث،الدراسات،يفاملعاصرةاملؤلفاتمناألخذ- ٥

.اإلسالميواالقتصاداإلسالمية،الصريفةموضوعييفختصصت

-:البياناتتحليلأسلوب- د

تقوميي،التحليلوالالكيفي،الوصفيسلوباألالبيانات،حتليليفالباحثينهج

عليها،حتصلاليتالبياناتيوردأنهمبعينمنطقية،بطريقةواملناقشة) وثائقيالنهجوامل(

استخدامبدونالكيفياألسلوبيفحالهوكمااللفظي،التعبريبواسطةبعرضها

ويبدوالسليم،املنطقوفقويناقشهايفسرهامثاملوضع،بعضيفإالواجلداولاألرقام

.ليبيايفاملصريفالنظامأسلمةإيلالدعوةيفالسليمالتطبيقعرضهيفبوضوحهذا
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- :البحثتنفيذمراحل- ه

الباحثيقوماالجراءاتوهذهالباحث،يتبعهااليتالبحثإجراءاتهناك

:األتيةباخلطوات

يفاإلسالمية،الصريفةخبصوصالشرعيةاالحكامتتبعخاللمناملالحظة- ١

اإلسالمية،املصارفوكتبوالتفسري،الشريف،واحلديثالفقه،كتب

والبحوث،الدراساتيفاملعاصرةاملؤلفاتوايضاً اإلسالمي،واالقتصاد

اإلسالميةوالصريفة،عامةاإلسالميةبالصريفةاخلاصةواملناشريوالقرارات،

.أدقهاوترجيحآلراءوااالقوالواستخراجخاصة،ليبيايف

باملصارفاإلسالميةالصريفةنافذةموظفيمنبعضإيلاالستبانةتقدمي- ٢

يفآراءهمعناملصارف،هذهمعالعمالءوبعضبليبيا،العاملةالتقليدية

تواجهاليتالعراقيلهيوماليبيا،يفاإلسالميةاملصارفإىلالتحولمستقبل

.ليبيايفاملصريفالنظامأسلمةإىلالدعوةمستقبل

املوزعة،العينةمنمجعهااليتواالستبانة،املالحظة،نتائجعلىالباحثيطلع- ٣

وتوضيحاالستبانةبنودمنبندلكلالبارزةاإلجابةبذلكليكشف

.        ذلكيفاآلراءوترجيحالبحثهذايفالواردةاملالحظات



٢١٢

الفصل الرابع

ومناقشتهاعرض البيانات وتحليلها 

.عرض بيانات املالحظة وحتليلها ومناقشتها-أ

.وحتليلها ومناقشتهااالستبانةعرض بيانات - ب

.الوثائق (املصادر واملراجع)حتليل - ج



٢١٣

:ومناقشتها وتحليلهاالمالحظةعرض بيانات -أ

:المصارف التقليدية نشأتها وتطورها-١

نشأة المصارف التقليدية:أوال: 

بدأت املصارف يف أول األمر يف شكل غري الشكل املعروف حالياً، حيث كان 

اليهود يعملون يف إقراض املال مقابل فوائد، أو احلصول على ضمانات، أو رهونات، ويف 

أعمال التجارة كانت عمليات متويل الصفقات متكن الدائن من ممتلكات املدين حلني 

ليات تداول األموال كانت جمرد اتفاقات فردية بني وفاء الدين، ومن هنا يفهم أن عم

.)١(الدائن واملدين

إن األعمال املصرفية عرفت على مر احلضارات واألزمان، ففي القرون الوسطى، 

من قبل الصيارفة حيث كانوا مينحون الذهب، )٢("السندات"وبعد أن شاع تداول 

ثابة صك تبني حقوق االيداع، وبعد ويسلم الصاغة، أو الصيارفة سندات مقابل ذلك مب

.٢٧م، ص ١٩٩٨اإلسكندرية، -، مؤسسة شباب العاصمة١المية، طأمحد حممد املصري، إدارة البنوك التجارية واإلس-١

ًا من املصرف أو الشركة، وحنومها حلامله بسداد مبلغ مقرر يف تاريخ معني نظري السندات ، السند صك يتضمن تعهد-٢

-، دار العاصمة٢عمر عبد العزيز املرتك ، الربا واملعامالت املصرفية يف نظر الشريعة اإلسالمية ، طغالباً،فائدة مقدرة 

. ٣٦٩ه ، ص ١٤١٧الرياض ، 



٢١٤

منها، والباقي نسبة ما يسرتد من األموال املودعة ال تتعدى نسبة العشر تبني علميًا أن 

املودع، واالنتفاع به بدًال من بقائه  فرأي الصيارفة استغالل ذلك املال يبقى حمفوظًا 

س، ويتقاضون عليها فوائد (الربا)

مدينة أصفهان بسوق خاص بالصرافني الذين مل يكن عنهم غين يف كما عرفت

السوق أن  ١٠١٠املوافق –ه ٤٠٠البصرة بالعراق، حواىل عام 

كل من معه مال يعطيه للصراف ويأخذ منه رقاعاً، مث يشرتي ما يلزمه وحيول مثنه على 

الصراف، فالرقاع املذكور يظهر أنه مثيل للشيكات املستعملة يف الوقت احلاضر اليت 

.)١(اس فيه أمواهلمتسحب من املصرف الذي يودع الن

إالللمصرف،واالصطالحياللغوياملعينبيناأنالبحثخاللمنذكرهسبقوكما

" بنك"كلمةاستخداموالشائعاالستخدام،نادرالعلميالواقعيف" مصرف"لفظأن

أوالطاولةتعينواليت" Banco"اإليطاليةالكلمةمنواملشتقةاألورويب،األصلذات

النقودعليهايضعونخشبيةمكاتبوأمامهمجيلسونالصيارفةكانحيثاملنضدة،

.)٢(املختلفةالعمالتوشراءبيعأسواقيفأعماهلمملمارسة

م ، ١٩٨٩–ه ١٤٠٩بريوت ، –، املكتب اإلسالمي ١حممود حممد بابللي ، املصارف اإلسالمية ضرورة حتمية ، ط-١

. ٥٢- ٥١ص 

عمان، –، دار وائل ١وإمساعيل الطرد ، إدارة األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية ، طخالد أمني عبد اهللا ،-٢

.٢٠م ، ص٢٠٠٦



٢١٥

ومن هنا يالحظ الباحث أن الصيارفة أو مبا يعرف اآلن باملصارف التقليدية، كان 

إقراض املال من قبل العهد اإلسالمي من اليهود الذي كانوا يعملون يف 

م، كان التعامل بالصيارفة بسوق ١٠١٠مقابل فوائد بالربا، وبعد ذلك يف حواىل عام 

يف البصرة بالعراق، وبعد ذلك أصبح التعامل بالصيارفة اليت يطلق عليها أسم البنك 

ايطاليا، وبعدها تطورت املصارف التقليدية إىل أن اصبحت على ماهي عليها اآلن. 

المصارف التقليدية:تطورثانياً: 

فقد كان ازدهار التجارة والصناعة يف ايطاليا املناخ املناسب إلنشاء أول مصرف 

برشونة م، مث تبعه إنشاء مصرف ١١٤٧باملفهوم احلديث، وذلك يف مدينة البندقية عام 

م، مث مصرف ١٥٨٧م، مث تبعه إنشاء مصرف ريالتو يف البندقية عام ١٤٠١بإسبانيا عام 

م، مث انتشرت املصارف بعد ذلك يف أوربا وأمريكا وغريها من ١٦٠٩أمسرتدام عام 

بلدان العامل، وقد كانت بداية النشاط املصريف احلديث يف العامل العريب عندما مت 

االستعانة باملصارف األجنبية، إلنشاء فروع هلا يف مصر، حيث قام مصرف باركليز 

قام مصرف روما بافتتاح فرع له يف ليبيا عام ؛ وحيث)١(م١٨٦٤بإنشاء فرع له عام 

.)٢(م، مبدينة طرابلس١٩٠٧

.٢٢ص،م٢٠٠٦،الطردوإمساعيل،اهللاعبدأمنيخالد-١
.٤٢عبد الرمحن النعاس ، املرجع السابق ، ص -٢
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مبدينة طرابلس وبنغازي، م،١٩٤٣عامليبيايفلهفرعنيباركليزبنكافتتحوكذلك

وكيل وزارة املالية الربيطانية، وإصدار النقد بالنيابة عن سلطة االحتالل ذلك وتوىل مهام 

.)١(، على شكل أرصدة إسرتلينيه يف لندن٪١٠٠الوقت، واحتفظ بغطاء له بنسبة 

وجممل القول إن التطور احلقيقي، باملفهوم احلديث للمصارف التقليدية كان على يد 

ت إيداع أخذت تلقي قبلون إيداع النقود مقابل إيصاالالصاغة والصيارفة الذين كانوا ي

قبوًال يف التداول وفاء لاللتزامات املطلوبة من حاملها، كما أخذوا يتصرفون جبزء من 

ملصارف اليت تتبلور وتتحدد معاملها إىل كلياً، وترتب على ذلك الصورة املبدئية ألعمال ا

.)٢(أن أصبحت على ماهي علية اآلن

وتطورها يف الغالب هي مصادر أجنبية النشأة التقليديةأن نشأة املصارفيرى الباحث

والتطور، وكان اهلدف االحتواء على أكثر قدر من االموال، والتحكم يف السوق املصرفية 

أغلبه تدار من قبل رأس مال اليهود املصارف اليت كانقائمني على هذه من قبل ال

، وكذلك مسامهته يف التمويل والتنمية العامليلسيطرة على السياسة النقدية واالقتصادية

، م١٩٤٧مثل ما حصل يف ليبيا، من قبل بنك باركليز الذي أسس فروعه عام 

.٢٦٩عبد املنعم البيه ، املرجع السابق ، ص -١

.٢٢ص،م٢٠٠٦،الطردوإمساعيل،هللاعبدأمنيخالد-٢



٢١٧

االموالحتويلهيسياستهوكانتلندن،إىلوالودائعاالموالنقلعلىاعتمدالذي

للخارج، ومن هنا اجته العامل اإلسالمي لطلب البديل عن املصارف التقليدية الربوية، 

وبناء على املطالب من التايل:

الرأي العام الوطني:-أ

أن املصارف التقليدية األجنبية املوجودة بالنسبة للرأي العام الوطين الذي كان يرى 

،يف الدول العربية، هي لغرض استغالل الدول املوجودة فيها

وكذلك نسبة الفائدة العالية يف لدول اليت تتبعها هذه املصارف،للخارج، إىل ا

وقصرية اإلجل، وهلذا  الوقت اليت تأخذ مقابل قروض حمدودة يف حجمها نسبياً ذلك

لرأي الوطين دور يف ابعاد املصارف التقليدية املدعومة من الدول الغربية، عن كان ل

عام تلة من الغرب كما حدث يف ليبياالساحة املصرفية للدول احملتكرة أو الدول احمل

م، من االحتالل االيطايل ع١٩٠٧

يف ليبيا يعملون لصاحل الدول التابعني هلا م، بقوا١٩٤٧يز الذي افتتح يف عام بارلكل

م، عندما تعالت االصوات الوطنية بتأميم مجيع املصارف العاملة يف ليبيا ١٩٧٠حىت عام 

للشعب اللييب.اً مقدساً لتصبح مالك



٢١٨

الرأي العام اإلسالمي:-ب

من حيث أما بالنسبة للرأي العام اإلسالمي فكانت نظرته ختتلف عن الرأي الوطين

املصارف ، أمجتاريةمصارفسواء كانترف العاملة على حدٍ النظرة املستقبلية للمصا

لى الصريفة اإلسالمية ت اآلراء شبة هناك امجاع للتوجه عفكانوغريها،املتخصصة

شبهات الربا يف التعامل، وتطبيق منحوهلاحيومالتقليدية، وماواالبتعاد عن املصارف 

إلسالمية على املعامالت املصرفية، وكما بدأت أول حماولة إلنشاء أحكام الشريعة ا

م، متمثلة يف جتربة بنوك االدخار احمللية اليت ١٩٦٣مصرف إسالمي يف مصر عام 

ر مبصر وامتد )، يف مدينة ميت غمأسسها الدكتور أمحد النجار (رائد البنوك اإلسالمية

.)١(م١٩٦٨عام ، مث مت دجمها مع البنك األهلي املصري قرية٥٣نشاطها إىل 

م، مت إنشاء بنك ناصر االجتماعي كأول بنك ينص يف ١٩٧١بعد ذلك يف عام 

بالفائدة املصرفية أخذًا وعطاءاً، وهذا البنك ذو التعاملعدمأساسقانون إنشائه على

.طابع إجتماعي مملوك بالكامل للدولة

.٥٥ص،السابقاملرجع،محودسامي-١
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كبنكبالسعودية،جدةيفللتنميةاإلسالميالبنكإنشاءمتم،١٩٦٨عامويف

بنيالبينيةالتجارةوتشجيعواالجتماعية،االقتصاديةالتنميةحركةتنشيطهدفهدويل

مصرفأولإنشاءمت،١٩٧٥عامويفاإلسالمي،املؤمترمنظمةيفاألعضاءالدول 

الذي يعتربه البعض البداية إسالمي باملعين احلديث وهو بنك ديب اإلسالمي،جتاري

.)١(احلقيقية مليالد املصارف اإلسالمية

ومع هذه البداية العملية للمصارف اإلسالمية كان للرأي العام اإلسالمي الدور 

، وكان الكبري يف املطالبة بالتحول إىل املعامالت على وفق أحكام الشريعة اإلسالمية

للصريفة اإلسالمية، وكذلك الفتاوي الشرعية خبصوص املصارف والتحول للصريفة متهيئاً 

.تهيء للرأي العاماإلسالمية زادت من ال

النافذة اإلسالمية:-٢

منذ وهنا يعين الباحث النافذة اإلسالمية مبصرف اجلمهورية التقليدي بليبيا، 

حظيت و م، ٢٠٠٩عامريفة اإلسالمية مبصرف اجلمهورية بدايةنوافذ الصتافتتح

الرأي العام يف ليبيا مما جعل االقبال على ن قبل العمالء مع هذا املصرف، ومنبالقبول م

هذا املصرف وفتح حسابات به سواء كانت حسابات جارية أو حسابات توفري، وذلك 

سعيد رمضان املرطان، الفروع والنوافذ اإلسالمية يف املصارف التقليدية، جتربة البنك االهلي التجاري، ورقة مقدمة إىل -١

.١م ، ص ١٩٩٨مايو ٨-٥املغرب ، –مية املعاصرة، الدار البيضاء ندوة التطبيقات االقتصادية اإلسال
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يف التعامل بصيغة بيع ، كما باشرتاملصرفيةالفائدةعنبدالً اإلسالمية،بالصيغلتعامله

املراحبة لألمر بالشراء يف بعض السلع منها السيارات واحلاسبات وغريها، واعتمد يف بيع 

لألمراملراحبةصيغةوتعداملراحبة لألمر بالشراء على املراحبة املركبة واملراحبة البسيطة، 

سلعةلشراءاملصرفتوسطعنعبارةوهيانتشاراً،وأكثراهاالصيغهذهابرزمنبالشراء

زائدللشراءالكليةالتكلفةيساوىبثمنباآلجللهبيعهامثالعميلطلبعلىمعينة،

هوباملراحبةالتمويلمنحعلىاملصرفدوافعاكربومن،بينهماعليهمتفقمعلومربح

.جددآخرينعمالءوكسبعمالئهعلىاحملافظة

م، ٢٠١٢-١٢-١٩) املوافق ٨الليبية رقم (صدر بيان من دار اإلفتاء لقد 

خبصوص سالمة وصحة عقود املراحبة اليت جتريها بعض املصارف العاملة يف ليبيا، لشراء 

املصارف فقتها للشروط الشرعية، أعلن دار اإلفتاءالسيارات وبعض السلع األخرى وموا

جلمهورية، أما هلذه العقود ومن هذه املصارف مصرف ااملستكملة للمتطلبات الشرعية

غري مستوفية للشروط ئة رقابة شرعية فقد عدت عقودهااملصارف اليت ال توجد لديه هي

وال تكون عقود صحيحة.

أما عن بعض االنتقادات واملالحظات وهو الزيادة يف نسبة املراحبة اليت يتخذها 

، ٪٢٠سبة الربحفاذا كانت ناملصرف من العمالء يف عملية بيع املراحبة لألمر بالشراء
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هنا يكون ناتج الربح بني املصرف والبائع ، ف٪٢٠ونسبة البائع أو صاحب البضاعة 

، من قيمة البضاعة يف األصل فهذه النسبة عالية على املواطن احملتاج إىل هذه ٪٤٠

ء إىل النافذة اإلسالمية هو جو اعة سواء كانت سيارة أو غريها، ألن املواطن عند اللالبض

لسببني، السبب األول: احلاجة املاسة، والسبب الثاين: التوجه للمعامالت اإلسالمية 

الشرعية، واالبتعاد عن املعامالت املشبوهة بالربا.  

:وتحليلها ومناقشتهااالستبانةعرض بيانات - ب

حقائق مرتبطة بواقع يعترب االستبيان أداة مالءمة للحصول معلومات وبيانات و 

معني، ويقدم بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد من األفراد 

.)١(املعنيني، مبوضوع االستبانة

الميداني:هدف االستبيان-١

تم تصميم استمارة االستبيان لتحقيق هدفني:ي

ألسلمة النظامأوهلما احلصول على بعض البيانات واملعلومات عن مستقبل الدعوة 

٣٥٠أمحد بدر، املرجع السابق ، ص -١
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، لتأكيد ما مت احلصول عليه من بيانات املصريف يف ليبيا، والتوجه إىل الصريفة اإلسالمية

الصريفة اإلسالمية.

:ةانمجتمع عينة االستب-٢

اكتفى الباحث بتوزيع االستبيان على عدد من موظفي نافذة الصريفة اإلسالمية 

العمالء املستفيدين من نافذة بعضمبصرف اجلمهورية التقليدي بليبيا، وايضًا مع

الصريفة اإلسالمية ببيع املراحبة لألمر بالشراء مبصرف اجلمهورية، وكذلك مع جمموعة من 

يف القروض بالفائدة وغريها، ومع بعض العامة من املذكورالتقليدياملتعاملني باملصرف

الناس حول آرائهم بالصريفة اإلسالمية، وكان توزيع عينات االستبيان عشوائي على هذه 

الشرائح حيت يتم احلصول على إجابات دقيقة لالستبيان.

:ةانتصميم االستب-٣

على شكل أسئلة مغلقة، حيُث مت حتديد عدة إجابات لكل ةانميم االستبقد مت تص

عشرة أسئلة ةانت اإلستبسؤال ليختار املستجوب منها ما يعرب عن وجهة نظرة، وتناول

حول التحول للصريفة اإلسالمية، والفرق بينها وبني املصارف التقليدية، من الناحية 
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األسئلة عن املراحبة اإلسالمية الشرعية، ومن ناحية املعامالت املصرفية، وايضًا بعض 

لحصول لاملصداقية يف االجاباتمع ةانصرف اجلمهورية، وعند استكمال هذه االستبمب

كن الباحث من اإلجابة على أسئلة مشكلة البحث مع االدوات مت،دقيقةعلى إجابات 

السابقة للمنهج املتبع يف حتليل البيانات.

تحليل نتائج االستبيان:-٤

من تفريغ مناذج االستبانات املوزعة، حسب النسبة املئوية، ة بعدانج االستبعند رصد نتائ

على النحو التايل:النتائجكانتخالل اإلجابات اليت مت حصرها  

جدول يوضح نتائج االستبانات املوزعة

موافق موافقالسؤالم
بشدة

غير محايد
موافق

غير 
موافق 
بشدة

الناس الفكرة الكافية عن لدى١
الفرق بني املصارف اإلسالمية 
اخلالية من التعامل بالفائدة 
واملصارف التقليدية اليت تتعامل 

بالفائدة.

١٣٪١٩٪١٢٪١٣٪٤٣٪

أن التعامل مع املصارف التقليدية ٢
خمالف للشريعة اإلسالمية.

٢٪٣٪٧٪٤١٪٤٧٪
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التعامل مع املصارف أن٣
اإلسالمية ضرورة يبيحها الشرع.

٠٪٤٪٥٪٦٥٪٢٦٪

احلاجة واالضطرار تدعو غالباً ٤
للتعامل بالفائدة مع املصارف 

التقليدية.

١٦٪٢٧٪٦٪١٨٪٣٣٪

ن الفتاوى الشرعية خبصوص إ٥
التوجه للمصارف اإلسالمية 

مؤثرة.

٥٪١١٪٤٪٢١٪٥٩٪

العمل باملراحبة اإلسالمية ال نإ٦
خيتلف عن نظام الفائدة.

٣٣٪٢٢٪٩٪١١٪٢٥٪

ن صيغة املراحبة بديل إسالمي إ٧
للفائدة.

٢٪٣٪٠٪٤١٪٥٤٪

ن الصيغ اإلسالمية أكثر ضماناً إ٨
يف حتقيق الربح.

١٪٣٪١٩٪٢٨٪٤٧٪

نظام الفائدة املصرفية أكثر إن ٩
من حتقيقًا ملصلحة املستدين 

املصارف التقليدية.

٥٢٪٢٣٪٠٪١١٪١٤٪

معامالت النافذة اإلسالمية إن١٠
اآلن مبصرف اجلمهورية تتعامل 

وفق أحكام الشريعة على 
اإلسالمية.

٧٪٢٣٪٢٧٪٩٪٣٤٪

الجدول من اعداد الباحث
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: ولاالالسؤال

الفكرة الكافية أن لدى الناس ٪١٣موافق بشدةونسبة٪٤٣نسبةموافقأفاد بإجابة

ة اليت عن الفرق بني املصارف اإلسالمية اخلالية من التعامل بالفائدة واملصارف التقليدي

كانت أجابتهم حمايدة، وجاءت نسبة غري موافق على ٪١٢ونسبة تتعامل بالفائدة،

.٪١٣ونسبة غري موافق بشدة ٪١٩السؤال 

لوعي الكايف خبصوص التعريف ومن خالل ما تقدم يتضح للباحث أنه ال يوجد ا

، وعلى اجلهات ٪٥٦بالصريف اإلسالمية وأن كانت النسبة بني موافق وموافق بشدة 

بإقامة الدورات التثقيفية بأحكام عوة للتحول إىل املصارف اإلسالميالقائمة بنشر الد

حمايد الحتفاظهم بآرائهم، ونسبة غري موافق ٪١٢امالت اإلسالمية، جاءت نسبة املع

الكافيةالفكرةالناسلدىليسيرون أصحاب هذه النسبة بإن٪٣٢وغري موافق بشدة 

اليتالتقليديةواملصارفبالفائدةالتعاملمناخلاليةاإلسالميةاملصارفبنيالفرقعن

.بالفائدةتتعامل
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: السؤال الثاني

على أن التعامل مع املصارف ٪٤١ونسبة موافق بشدة ٪٤٧نسبةموافقأفاد بإجابة

وجاءت نسبة غري موافق ٪٧التقليدية خمالف للشريعة اإلسالمية، وكانت نسبة حمايد 

.٪٢ونسبة غري موافق بشدة ٪٣

بني ٪٨٨يف هذا السؤال جاءت اإلجابات واضحة للباحث حيُث كانت بنسبة 

موافق وموافق بشدة الذين يروى أن التعامل مع املصارف التقليدية خمالف للشريعة 

حمايد واالحتفاظ بآرائهم، وجاءت ٪٧، وكانت نسبة غري صحيح شرعاً و ،اإلسالمية

أن التعامل مع املصارف بني غري موافق وغري موافق بشدة، الذين يرون٪٥نسبة 

سالمية.التقليدية غري خمالف للشريعة اإل

السؤال الثالث: 

أن التعامل مع املصارف ٪٦٥ونسبة موافق بشدة ٪٢٦نسبةموافقأفاد بإجابة

٪٤وجاءت نسبة غري موافق ٪٥اإلسالمية ضرورة يبيحها الشرع، وكانت نسبة حمايد 

.٪٠ونسبة غري موافق بشدة
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يبيحها الشرع، هنا يالحظ الباحث بإن التعامل مع املصارف اإلسالمية ضرورة 

بني موافق وموافق بشدة للتعامل مع املصارف ٪٩١جاءت بنسبة عالية يبني توجه 

٪٤حمايد واالحتفاظ بآرائهم، ونسبة ٪٥اإلسالمية ضرورة يبيحها الشرع، وكانت نسبة 

ال يرون بذلك.بني غري موافق وغري موافق بشدة،

السؤال الرابع: 

أن احلاجة واالضطرار تدعو ٪١٨ونسبة موافق بشدة ٪٣٣نسبةموافقأفاد بإجابة

ونسبة غري موافق ٪٦غالبًا للتعامل بالفائدة مع املصارف التقليدية، وجاءت نسبة حمايد 

.٪١٦ونسبة غري موافق بشدة ٪٢٧

على أن احلاجة واالضطرار ٪٥١يف هذا السؤال جاءت نسبة موافق وموافق بشدة 

للتعامل بالفائدة من املصارف التقليدية، وكانت نسبة حمايد هي من تدعو أغلب الناس 

شدة بني غري موافق وغري موافق ب٪٤٣لعدم أعطى رآهم يف هذا السؤال، ونسبة ٪٦

ال يرون حرج يف ذلك.
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السؤال الخامس:

أن الفتاوى الشرعية خبصوص ٪٢١ونسبة موافق بشدة ٪٥٩موافق بنسبة إجابةجاءت

٪١١حمايد، ونسبة غري موافق ٪٤التوجه للمصارف اإلسالمية مؤثرة، وجاءت نسبة 

.٪٥ونسبة غري موافق بشدة 

بني موافق وموافق بشدة، أن الفتاوي الشرعية خبصوص التوجه ٪٨٠جاءت نسبة 

للتحول لنظام الصريفة اإلسالمية اآلن األساسيية مؤثرة، وهي احملركصارف اإلسالمللم

يف ليبيا، من قبل مفيت دار اإلفتاء يف ليبيا الدكتور الشيخ الصادق الغرياين، وايضًا من 

حتفاظهم بآرائهم، با٪٤بعض فتاوي فقهاء العامل اإلسالمي، كما جاءت نسبة حمايد  

يرون أن الفتاوي الشرعية خبصوص ٪١٦وكانت نسبة بني غري موافق وغري موافق بشدة 

التوجه للمصارف اإلسالمية غري مؤاثرة.

السؤال السادس:

أن العمل باملراحبة اإلسالمية ال ٪١١ونسبة موافق بشدة ٪٢٥نسبةموافقأفاد بإجابة

ونسبة غري موافق ٪٢٢ونسبة غري موافق ٪٩حمايد خيتلف عن نظام الفائدة، ونسبة 

.٪٣٣بشدة 
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نظرًا لعدم وضوح معامالت املراحبة يرى الباحث أن النسب جاءت متقاربة وذلك 

اإلسالمية لدى العامة وكذلك لبعض التقصري من قبل القائمني على هذه املعامالت مما 

ختتلف عن الفائدة املصرفية التقليدية، فجاءت جيعل املواطن أن يرى املراحبة اإلسالمية ال 

ن العمل باملراحبة اإلسالمية ال خيتلف عن نظام يرون إ٪٣٦نسبة موافق وموافق بشدة 

باحتفاظهم بآرائهم وعدم اإلدالء، وكانت نسبة غري ٪٩الفائدة، وكانت نسبة حمايد 

خيتلف كل االختالف يرون أن العمل باملراحبة اإلسالمية٪٥٥موافق وغري موافق بشدة 

عن نظام الفائدة املصرفية الربوية.

السؤال السابع:

أن صيغة املراحبة بديل إسالمي ٪٤١ونسبة موافق بشدة ٪٥٤نسبةموافقأفاد بإجابة

.٪٢ونسبة غري موافق بشدة ٪٣ونسبة غري موافق ٪٠للفائدة، ونسبة حمايد 

املراحبة اإلسالمية بديل إسالمي للفائدة، جاءت فيها العمليرى الباحث إن صيغة

وأما نسبة حمايد  ٪٩٥باألمجاع حيث كانت نسبة موافق وموافق بشدة شبةاملوافقة

واصحاب هذه النسبة يرون إن ٪٥ونسبة غري موافق وغري موافق بشدة ٪٠كانت 

يرون نظام الفائدة هو ألن تكون بديل إىل نظام الفائدة و صيغة املراحبة العمل باملراحبة

النظام الصحيح.
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السؤال الثامن:

هل ترى أن الصيغ اإلسالمية ٪٢٨ونسبة موافق بشدة ٪٤٧نسبةموافقأفاد بإجابة

٪٣وكانت نسبة غري موافق ٪١٩أكثر ضمانًا يف حتقيق الربح، وجاءت نسبة حمايد 

.٪١ونسبة غري موافق بشدة 

بني موافق اإلسالمية أكثر ضمانًا يف حتقيق الربحجاءت نسبة من يرون أن الصيغ 

ومن هنا يرى الباحث أن الصيغ اإلسالمية حتقق الربح الشرعي ٪٧٥وموافق بشدة 

الحتفاظهم بآرائهم وجات نسبة من ٪١٩وأكثر ضمان من غريها، وكانت نسبة حمايد 

. ٪٤يرون عكس ذلك 

السؤال التاسع:

أن نظام الفائدة أكثر حتقيقاً ٪١١ونسبة موفق بشدة ٪١٤نسبةموافقأفاد بإجابة

ونسبة غري موافق ٪٠ملصلحة املستدين من املصارف التقليدية، وجاءت نسبة حمايد 

.٪٥٢ونسبة غري موافق بشدة ٪٢٣
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يرى الباحث أن انصار املصارف التقليدية جاءت نسبتهم بني موافق وموافق بشدة 

من يرون أن نظام الفائدة ال حيقق مصاحل املستدينني من و ٪٠ونسبة حمايد كانت ٪٢٥

.٪٧٥املصارف التقليدية، فكانت نسبتهم 

السؤال العاشر:

يرون أن معامالت النافذة ٪٩ونسبة موافق بشدة ٪٣٤نسبةموافقأفاد بإجابة

على وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، وجاءت اإلسالمية اآلن مبصرف اجلمهورية تتعامل 

.٪٧ونسبة غري موافق بشدة ٪٢٣كانت نسبة غري موافق ٪٢٧نسبة حمايد 

يرى الباحث أن من يرون أن معامالت النافذة اإلسالمية اآلن مبصرف اجلمهورية 

فهنا جاءت ٪٤٣تتعامل على وفق أحكام الشريعة اإلسالمية بني موافق وموافق بشدة 

إلجابات فيها عدم رضا األغلبية عن اداء النافدة اإلسالمية مبصرف اجلمهورية، وكانت ا

٪٣٠باحتفاظهم بآرائهم، وجاءت نسبة غري موافق وغري موافق بشدة ٪٢٧نسبة حمايد 

ال يرون أن معامالت املصارف اإلسالمية اآلن مبصرف اجلمهورية تتعامل وفق أحكام 

م حوهلا الشبهات يف التعامل لعدم فهم العاملني على هذه الشريعة اإلسالمية، وانه حتو 

تامة حول معامالت الصيغ اإلسالمية. المية بدرايةالنوافذ اإلس
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تحليل الوثائق (المصادر والمراجع)-ج

:بليبياالقطاع النقدي والمصرفي-١

غري معلنة ن املصادر واملراجع اليت ختص القطاع النقدي واملصريف اللييب، حمدودة املصادر إ

ألن الدولة الليبية اعتمدت على سياسة التعتيم والتكتم عن املعلومة يف ما خيص القطاع 

م، إىل غاية١٩٧٠النقدي واملصريف اللييب، يف عهد النظام السابق من بداية عام 

م، كانت مرحلة يسودها الغموض وعدم الوضوح.١٩١١عام 

لبحث خبصوص القطاع النقدي واملصريف كل ما حتصل عليه الباحث من خالل هذا ا

وهي نادرة يف ليبيا، مثل كتاب عبد من بعض الكتب قدمية النشر والتأليف بليبيا، كان 

م، ١٩٧٠الرمحن حممد النعاس، ظهور وتطور النقود واملصارف يف ليبيا، سنة النشر 

ا، سنة النشر وكذلك كتاب عبد املنعم البيه، النقود واملصارف مع دراسة تطبيقية يف ليبي

م، وايضًا اعتمد الباحث على بعض البحوث املنشورة والغري منشورة وبعض ١٩٧٠

االوراق العلمية املقدمة للندوات أو املؤمترات.
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.م٢٠١١م إلى غاية ١٩٦٩سنة مرحلة النظام السابق من -٢

األجنبيةمن خالل البحث يتضح للباحث سيطرة الدولة الليبية على مجيع املصارف

م، القاضي ١٩٧٠-١٢-٢٢) بتاريخ ١٥٣بإصدار قرار القانون رقم (العاملة يف ليبيا،

وزير املالية األمساء تنظيمها، وبعد بذلك وتبعًا لهبتأميم املصارف األجنبية، وإعادة

للمصارف اليت حتولت إىل مصارف وطنية كاآليت:

أصبح أمسه مصرف األمة.-فرع مصرف روما -أ

أصبح أمسه مصرف اجلمهورية.-فرع مصرف باركليز- ب

أصبح أمسه مصرف العروبة.-املصريف العريب - ج

أصبح أمسه مصرف االستقالل.- فرع مصرف نابويل -د

وبعد مرحلة التأميم نتج عنها تغري ملحوظ يف السياسة النقدية واملصرفية يف ليبيا وهو 

على النحو التايل: 

: أوالً 

توجه املواطنني إىل هذه املصارف ألخذ القروض، وكان االقراض على واالقتصاد نتيجة 
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أفتتح عدد من الفروع اجلديدة تابعة ، و نطاق واسع، قروض عقارية وقروض اجتماعية

.املدن واملناطق يف ليبياحيت تغطي معظملتنتشر،للمصارف

العاملة خصخصة بعض املصارفمرحلة الرتاجع من إىل القطاع اخلاص، وكما مت : ثانياً 

:كالتايلمن هذه املصارفو وفتح مصارف جديدة يف ليبيا،

اللجنة الشعبية العامة وهي السلطة التنفيذية للدولة يف ذلك الوقت -أ

م، بشأن املصارف ١٩٩٣) لسنة ١(احلكومة)، أصدرت القانون رقم (

والنقد واالئتمان الذي أباح متليك بعض املصارف التجارية للقطاع االهلي 

والسماح بتأسيس شركات مصرفية، وهي املصارف االهلية اليت مت تأسيسها 

م، وعددها يتجاوز ثالثة وأربعني مصرفاً ١٩٩٨-م، ١٩٩٦خالل فرتة 

سة مصرفية أهلية، اليت أعيد صغرياً، مث كونت هذه املصارف فيما بينها مؤس

تسميتها فيما بعد مبصرف مشال إفريقيا.

م،  من قبل املصرف ٢٠٠٥مصرف الصحاري اللييب مت خصخصته يف عام - ب

الذي أصبح شريك اسرتاتيجي ملصرف "ىب . إن . اىب باربيا"الفرنسي 

من قيمة أسهم املصرف، يعترب أول مصرف متت ٪١٩الصحاري، حبصة
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مصرف دويل، حيث أنه ال تعمل أي املصارف األجنبية خصخصته لصاحل 

عاماً.٣٦يف ليبيا منذ 

لشريك عريب وهو ٪١٥م، بنسبة ٢٠٠٧مصرف الوحدة مت خصخصته سنة - ج

البنك العريب (عمان)، وحتل الشريك االسرتاتيجي على كامل اإلدارة.

مرحلة الدمج:: ثالثاً 

م، مت إدماج مصرف ٢٠٠٨مصرف اجلمهورية: منذ أول يناير سنة 

األمة ومصرف اجلمهورية حتت أسم مصرف اجلمهورية، استنادًا عن قرار 

م، اإلذن بذلك ٢٠٠٧) لسنة ٧٤جملس إدارة مصرف ليبيا املركزي، رقم (

) من قانون املصارف، فقد صدر قرار دمج ٦٢املنصوص عليها يف املادة (

تة وأربعون فرعاً وأصبح عدد فروعه مائة وساملصرفني يف مصرف وأحد

ووكالة.



٢٣٦

مستقبل الصيرفة اإلسالمية بليبيا:-٣

هلاظهورفأول،التقليديةاملصارف بقياساً عهدالحديثةاإلسالميةالصريفةتعترب

إسالميةمصرفيةمؤسسة٣٠٠بنحوعددهافيقدراآلنأمام،١٩٧١عاميفكان

العاملمستوىعلىاملصارفمنكثريانويالحظ، العاملأحناءمجيعيفتنتشر

التحدياتورغمنشاطها،ضمنإدخاهلاأوسالميةاإلصريفةالصيغاعتمادبدأت

هلذهالنموباستمراركثريةتوقعاتهناكأنإالاإلسالمية،املصارفتواجهاليت

باإلضافةاإلسالمية،الشريعةأساسهاقويةوأسسركائزعلىتقوماملصارف،

البلدانيفحىتاإلسالميةالصريفةحنوالتحولعملياتتزايديشهدالواقعأنإىل

الغربية.

مكانةسيعززو ليبيايفاإلسالميةاملصارفشجعسيهذا التحولنأشكوال

عجلةدفعيفتسهمجديدةمصرفيةوأدواتآلياتوسيخلقواملصرفيةاملاليةليبيا

هذايفالليبيةالدولةسريوإناالجتماعي؛والتضامنالتكافلفكرةوتفعيلالنمو،

مواجهةيفواحلنكةوالعلمالفقهمنكثريإىلحيتاجبلاليسري،باألمرليسالتوجه

باملستوىتنفيذهمستحيالليسالتوجهوهذا،مستقبلومتوقعةحالياً قائمةحتديات

ضوابطظليفبعقالنيةالتحركمتإذاتطبيقهباإلمكانبلهذه البحث،يفاملطروح

.السمحاءوأحكامهاإلسالمالشريعة



٢٣٧

قد مت عرض ومناقشة النتائج حسب ما تنص عليه أسئلة مشكلة البحث، ولإلجابة 

يف عرض البيانات حتليلها ومناقشتها وعن طريق على األسئلة من خالل ما تقدم

األدوات املستخدمة يف منهج البحث وهي: املالحظة، واالستبانة، وحتليل الوثائق 

(املصادر واملراجع)، ومن خالل ما تقدم جاءت إجابات أسئلة مشكلة البحث واضحة 

جلية للباحث وهي كما يلي:

التحول من و دوافع، (أالدوافع ألسلمة النظام المصرفي بليبيا)أ

إلى الصيرفة اإلسالمية):المصارف التقليدية 

من املعلوم أن أي تغيري أو انتقال من وضع معني إىل وضع آخر البد وأن يكون له 

سبب، فإما أن يكون االنتقال من الوضع احلايل بسبب مشكلة تواجه القائمني عليه 

واالنتقال لغريه، أو يكون سبب االنتقال أو التغيري فالبد لتجاوزها من تغيري هذا الوضع 

هو اتفاق القائمني على الوضع احلايل بأن الوضع اجلديد حيقق هلم اجيابيات أكثر، وأن 

عليه ، وبناءً )١(االنتقال إليه سيجعلهم أحسن حاال من الوضع الذي هم عليه حالياً 

املصارف أسلمةفسيحاول الباحث فيما يلي التعرف على أهم الدوافع اليت تؤدي إىل 

.٤٩يزن العطيات ، املرجع السابق ، ص -١



٢٣٨

للعمل على وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، ومن خالل ما تقدم يتضح التقليدية يف ليبيا 

:اللباحث دافعني أساسيني مه

األرباح:تحقيقافعو دأوًال: 

حتقيق األرباح، حيُث أن العمل املصريف املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ميثل 

التقليدية إىل مصدر خصبًا لتحقيق األرباح، فإنه من الطبيعي أن تلجأ املصارف 

؛ ومن أهم دوافع أسلمة النظام املصريف يف )١(اخلصباالستفادة قدر من هذا املصدر 

ليبيا هي:

جناح جتربة التحول للعمل املصريف اإلسالمي باملصارف األخرى، كان أحد )١

الدوافع إىل التوجه النجاح.

مما يشجع ،اخنفاض معدل املخاطرة وزيادة الرحبية يف صيغ التمويل اإلسالمي)٢

ليبيا.للصريفة اإلسالمية يف على االنتقال 

وذلك نظرًا ألرضا العمالء اإلسالميةجات العمالء من املنتجاتتلبية احتيا)٣

.وكسب دعمهم

، تقييم ظاهرة حتول البنوك التقليدية للمصارف اإلسالمية ، رسالة ماجستري غري منشورة ، إبراهيم حممد مصطفى-١

.١٢٧، ص م٢٠٠٦القاهرة، قسم االقتصاد اإلسالمي ، اجلامعة األمريكية املفتوحة



٢٣٩

ضعف املصارف التقليدية يف السوق املصريف التقليدي وعجزها عن املنافسة، )٤

املصارف من خالل اإلعالن عن التحول للعمل على وفق أحكام الشريعة 

اإلسالمية.

الدافع الشرعي:ثانياً: 

يعين أن الوازع الديين واالستجابة ألمر اهللا تعاىل بتطبيق شرعه وااللتزام بأوامره 

بالتعامل وفق الشريعة اإلسالمية، ونواهيه يف حترمي الربا، هو الدافع الرئيسي وراء حتول 

افع مستمد من املصارف التقليدية للعمل على وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، وهذا الد

ة للشريعة اإلسالمية وخاصة الربا، ومن مبدأ التوبة والتوقف عن ممارسة األعمال املخالف

أحكام الشريعة بهو الرغبة يف االلتزام ةاننتائج االستبهنا كان الدافع من خالل 

ية اإلسالمية يف املعامالت املصرفية بليبيا، واالبتعاد عن األعمال املخالفة للشريعة اإلسالم

أوهلا األعمال الربوية.



٢٤٠

العقبات والصعوبات التي تواجه أو تحول دون التحول من )ب

المصارف التقليدية إلى الصيرفة اإلسالمية:

تبني خالل ما تقدم للباحث ومن األدوات السابقة من حتليل املالحظة، واالستبانة، 

الكلي من العمل التقليدي إىل العمل وحتليل الوثائق، إن الفرتة الزمنية املقرر فيها التحول 

اإلسالمي، من قرارات سياسية، وقرارات مصرف ليبيا املركزي، وقرار اجلمعية العمومية 

م، املوعد النهائي للتحول الكلي ٢٠١٥للمصارف يف ليبيا، على أن يكون بداية عام 

احلقيقي للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، وتعكس هذه القرارات شكل من

املصداقية لدى املصارف التقليدية يف ليبيا، ووجود الرغبة احلقيقية يف االلتزام بأحكام 

يتطلب الشريعة اإلسالمية، ومبا أن حتول املصارف التقليدية للعمل املصريف اإلسالمي

منها االلتزام بنشاطها، فإن االختالف بني النظامني تفرض على عملية التحول مواجهة 

بات والعقبات، ومما سبق يلخص الباحث الصعوبات والعقبات اليت العديد من الصعو 

تواجه أو حتول دون التحول من املصارف التقليدية إىل الصيفة اإلسالمية، يف عدة نقاط 

موجزة وهي كالتايل:

إن حتول املصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية يتطلب - ١

ملصارف على الوجه املوافق ألحكام بتعديل كافة أعمال وأنشطة االقيام 



٢٤١

الشريعة اإلسالمية، ومبا أن أغلب املصارف التقليدية قامت على أساس 

خمالفة الشريعة اإلسالمية كالتعامل بالربا، فإن تعيلها يستغرق فرتة من الزمن.

فهمة على  افتقار املصارف التقليدية يف ليبيا للعناصر املؤهلة واملدربة واملت- ٢

ل باملعامالت املصرفية اإلسالمية على وفق أحكام الشريعة كيفية التعام

اإلسالمية، مبا يأمن هلا املعامالت الشرعية الصحيحة، ولعدم الوقوع يف 

الشبهات.

االفتقار لالختصاصيني واملستشارين يف املعامالت اإلسالمية، واملتخصصني - ٣

رباء يف يف أحكام الشريعة، والفقه، والعمليات املصرفية اإلسالمية، وخ

االقتصاد اإلسالمي، مما جيعل عملية التحول تواجه بعض الصعوبات 

والعقبات الفقهية وغريها.

من هيئة الرقابة الشرعية، يف بعض الفروع أعضاء عددعدم وجود أو نقص- ٤

أو املصارف اليت تتعامل مع النافذة اإلسالمية، مما يزيد من حاالت التوتر 

هلا، وتتزايد عند ذلك العديد من الشبهات يف بني العمالء والفروع التابعني

املعامالت املقدمة هلم.



٢٤٢

الخطط الالزمة لتحويل المصارف التقليدية في ليبيا للعمل وفق )ج

الصيرفة اإلسالمية:

يبني الباحث أن ظاهرة حتول املصارف التقليدية إىل العمل املصريف اإلسالمي، أنه 

الذي يرغب يف هذا التحول جيب أن تتوفر لديه النيه واإلرادة على مصرف ليبيا املركزي، 

الصادقة من قبل املسئولني عن عملية التحول، واإلعالن عن هذه اإلرادة يف شكل خطة 

والتأييد والدعم من احلكومة، واملؤمتر ملركزي،الدعم الكايف من جملس إدارة املصرف ا

تقدم يرى الباحث أن يضع بعض من النقاط الالزمة خلطط التحول من املصارف 

التقليدية إىل املصارف اإلسالمية يف ليبيا وهي:

إىل جلنة مركزية حتويل املصارف التقليدية يف ليبيا، جيب أن تسند مهمة)١

متخصصة خرباء ومستشارين يف عمليات الصريفة اإلسالمية، من األشخاص 

املؤمنني بفكرة الصريفة اإلسالمية الداعمني هلا، واحملاسبني وغريها، حتت أسم 

ذه إدارة الصريفة اإلسالمية، أو جلنة اخلدمات املصرفية اإلسالمية، وتكون ه



٢٤٣

اللجنة أو اإلدارة مسئولة عن تنفيذ خطط عملية التحول بدًال من أسناد 

املهمة إىل مصرف ليبيا املركزي.

يفضل أن يبدأ تاريخ حتول املصارف التقليدية إىل مصارف إسالمية مع بداية )٢

واملراجعة الداخلية السنة املالية حىت ال حيدث اضطراب يف العملية احملاسبية 

للمصارف.

التنسيق بني جلنة أو إدارة الصريفة اإلسالمية املسئولة عن تنفيذ خطة جيب )٣

التحول مع املصارف التقليدية وبني باقي اإلدارات اليت هلا عالقة مباشرة 

بالتحول مثل اجلمعية العمومية للمصارف، وإدارة املراجعة الداخلية 

باملصارف، وإدارة املوارد البشرية.

واألعضاء التابعني أو جلنة الصريفة اإلسالميةولعلى رئيس فريق إدارة التح)٤

ملراحل تطبيق خطة التحول والتأكد من ، املتابعة املستمرة أو اللجنةلإلدارة

تطبيق األنشطة واملهام خالل عملية التحول وبعد التحول حسب الربنامج 

الزمين خلطة أسلمة النظام املصريف.



٢٤٤

تحول المصارف التقليدية، للمصارف الحكم الشرعي في)د

اإلسالمية، على وفق أحكام الشريعة اإلسالمية:

تركأنبوضوحلهيظهرومقاصدهااإلسالميةالشريعةأحكاميفالناظرإن

الشريعةعلماءفإنوعليهشرعياً،وواجباً مطلباً يعدألحكامهااملخالفةاألعمال

املخالفةاألعمالممارسةعنالتقليديةاملصارفامتناعوجوبعلىمتفقوناإلسالمية

يفاختلفواإالالربا،أساسعلىالقائمةاألعمالوأوهلااإلسالمية،الشريعةألحكام

مناألعمالهذهتصحيحأنيرىمنفمنهماألعمال،هذهتصحيحوأسلوبطريقة

خاللمنأوإسالمية،وفروعلنوافذالتقليديةاملصارفإنشاءخاللمنيتمأناملمكن

معجنبإىلجنباً اإلسالميةالشريعةأحكاممعمتوافقةوخدماتمنتجاتتقدمي

حملاإلسالميةالشريعةألحكاماملوافقةاألعمالإحالليتمحبيثالتقليدية،األعمال

.)١(الزمنمرورومعتدرجيي،بشكلهلااملخالفةاألعمال

وخلطللمسلمنيوخداعاً الشرععلىحتايالً ويعتربهذلكجوازعدميرىمنمنهمو 

ضوابطضمنذلكجييزحبيثاملسألةيفالتفصيليرىمنومنهمواحلرام،احلاللبني

.توفرهاجيبومربراتوشروط

.٩٤يزن العطيات ، املرجع السابق ، ص -١



٢٤٥

ويعُد مبنزلة التائب وينطبق عليه "ضرر و ال ضرار"ومن هذه الفتاوي اليت ال ترى 

َلهُ فانتَـَهىَ رَّبِّهِ مِّنَمْوِعظَةٌ َجاءهُ َفَمن..قوله وتعاىل:  ،)١(اهللاإلىوأمرهَسَلفَ َمافـَ

املصارف التقليدية للصريفة اإلسالمية واالبتعاد عن الربا، والتوجه للمعامالت ليف حتو 

اإلسالمية ويتطرق الباحث لبعض من هذه الفتاوي خبصوص االحكام الشريعة يف حتويل 

املصارف التقليدية، للمصارف اإلسالمية، على وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، ونذكر 

منها االيت:

تيمية رحمه اهللا:شيخ اإلسالم ابن -١

يعاملفإنهبالتحرمي،عاملاً كانإذاالربامنالتائببأناهللارمحهاإلسالمشيخصرح

الربامنلهبقيمايسقطوامناقبضهااليتاألموالرديلزمهوالأسلمإذاالكافرمعاملة

َلهُ فانتَـَهىَ رَّبِّهِ مِّنَمْوِعظَةٌ َجاءهُ َفَمن:تعاىلقولهتفسرييف: اهللارمحهيقولحيث فـَ

منموعظةجاءتهإذاالتحرمييعلمكانمنيتناولهذاإن، و اهللاإلىوأمرهَسَلفَ َما

كعدمه،وجودهالفعلمنمضىمافيكونبتوبته،تابملنيغفراهللافإنفانتهى،ربه

ويدل،اهللاإلىوأمرهَسَلفَ َمافـََلهُ فانتَـَهىَ رَّبِّهِ مِّنَمْوِعظَةٌ َجاءهُ َفَمنتتناولهواآلية

.٢٧٥سورة البقرة، اآلية: -١



٢٤٦

ِإنالرِّبَاِمنَ بَِقيَ َماَوَذرُواْ الّلهَ اتـَُّقواْ آَمُنواْ الَِّذينَ أَيـَُّهايَا: هذابعدقولهذلكعلى

.َأْمَواِلُكمْ رُُؤوسُ فـََلُكمْ تـُْبُتمْ َوِإن: قولهإىلمُّْؤِمِنينَ ُكنُتم

حيرمبرباعاملهلوأنهخالفوالالكافر،تتناولكماالعاصياملسلمتتناولوالتوبة

: تعاىلقالوقدتناولته،فاآليةماله،رأسلهأنتابمثشيئا،منهيقبضملباإلمجاع

 ْالرِّبَاِمنَ بَِقيَ َماَوَذُرواْ الّلهَ اتـَُّقوا،ذلكقبلقالبلاملقبوض،برديأمرومل :َفَمن

َلهُ فانتَـَهىَ رَّبِّهِ مِّنَمْوِعظَةٌ َجاءهُ  أكلهماعلىملعوناكانوإنوهذا،َسَلفَ َمافـَ

يبقوملأكلهيكونوقدوتقلب،فيهاجتريكونقداملقبوضمثله،غفرتابفإذاوأوكله

ضررذلكيفكانعليهديناوجعلذهب،قدكانفإنباقياً،يكونوقدشيء،منه

.)١(التوبةعنمنفراً هذاوكانعظيم،

َلهُ فانتَـَهىَ رَّبِّهِ مِّنَمْوِعظَةٌ َجاءهُ َفَمن: يقولسبحانهواهللا: اهللارمحهيقولمث َمافـَ

َفَمن: قالبلالتحرمي،لهتبنيمنوالأسلم،فمنيقلومل،اهللاإلىوأمرهَسَلفَ 

يعلمه،ململنتكونمماأعظمالتحرميعلمملنتكونواملوعظة،رَّبِّهِ مِّنَمْوِعظَةٌ َجاءهُ 

تعاىلوقال)، ٢(مُّْؤِمِنينَ ُكنُتمِإنأََبداً ِلِمْثِلهِ تـَُعوُدواَأناللَّهُ يَِعُظُكمُ : تعاىلاهللاقال

، شركة ١، ط٢أمحد بن عبد احلليم ، ابن تيمية، تفسري آيات أشكلت ، حتقيق عبد العزيز بن محد بن اخلليفة ، ج-١

.٥٨٨م ، ص١٩٩٣الرياض ، –النشر والتوزيع 

.١٧سورة النور، اآلية: -٢
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 : َُهمْ فََأْعِرضْ قـُُلوِبِهمْ ِفيَماالّلهُ يـَْعَلمُ الَِّذينَ ُأولَِئك ِفيلَُّهمْ َوُقلَوِعْظُهمْ َعنـْ

.)٢)(١(بَِليغاً قـَْوالً أَنُفِسِهمْ 

رحمه اهللا:*الشيخ عبد الرحمن السعدي-٢

اتـَُّقواْ آَمُنواْ الَِّذينَ أَيـَُّهايَا: تعاىللقولهتفسريهعندالسعديالرمحنعبدالشيخيقول

أنوأمرهمللمؤمنني،اخلطابوجهمث،مؤمنينكنتمإنالرِّبَاِمنَ بَِقيَ َماَوَذُرواْ الّلهَ 

ملإنذلك،قبلكانوااليتالربا،معامالتمنبقيماويذروايتقوه،

حيثالربا،شناعةعلىيدلماأعظممنوهذاورسوله،هللاحماربونذلك،يفعلوا

الربوية،املعامالتمنيعين،تـُْبُتمْ َوإنْ : قالمثورسوله،هللاحمارباً عليه،املصرّ جعل

 َْتْظِلُمونَ الَأْمَواِلُكمْ رُُءوسُ فـََلُكم،الربا،بأخذالناسُتْظَلُمونَ َوالببخسكم

سلف،مافلهسالفة،معامالتكانتفإنالربا،منتابمنفكلأموالكم،رؤوس

ماله،رأسعلىيقتصرأنعليهوجبموجودة،معامالتكانتوانفيه،منظوروأمره

.)٣(الرباعلىجترأفقدزيادة،أخذفإن

.٦٣سورة النساء ، اآلية: -١

.٥٩٦أمحد بن عبد احلليم ، تفسري آيات أشكلت ، املرجع السابق ، ص -٢

هو الشيخ العالمة أبو عبد اهللا عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا بن ناصر بن محد آل سعدي، من بين متيم.*

م ، ٢٠٠٠بريوت ، –، مؤسسة الرسالة ١عبد الرمحن بن ناصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ط-٣

.٩٥٩ص 
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:*ن حامد حساند. حسي-٣

ملكيفتدخلالتحولقبلاملصرفقبضهااليتالفوائدأنعلىاستدلقدو 

:التايلالنحوعلىوهيباألدلةحقوقهم،منجزءاً وتصبحاملسامهني،

عصريفللرباالنافذالباّت،التحرميحالةعلىالبنكحتولحالةقياس-أ

يفحترميهعلىوبناءاإلسالم،صدريفديانةً حمرماً الرباكانفقدالتشريع،

بطالنعليهويرتتبنافذاً،يكنملالتحرميهذاأنغريالسابقة،الشرائع

النافذالباتّ التحرميجاءمثربا،منأخذوهماورداملرابنيوعقابالعقود

هذاصدورمناعتباراً عقوده،وأبطلكلهالرباالرسولوضععندما

شبيهةالتحولوحالةذلك؛قبلالربامنقبضعماوعفاالتحرمي،

ليسالتحرميهذاأنغريللمسلمني،بالنسبةديانةً حمرمالرباأنذلكاحلالة،

حقيفالنافذالباتباملنعالتحولقرارفجاءالسائدةالقواننيظليفنافذاً 

احلكمنفستطبيقفوجبالعادية،غريالعموميةمجعيتهمبقراراملسامهني،

هذهوبطالنالتحولبعداملصرفعقوديفالربامنعوهواملصرف،على

قبلاملسامهنيملكيفودخلالفوائدمناملصرفقبضهعماوالعفوالعقود،

.التحولقرار
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َجاءهُ َفَمن: تعاىلقولهتفسريعلىبناءبذلكالعصرفقهاءبعضأفىتقد- ب

فَُأْولَِئكَ َعادَ َوَمنْ الّلهِ ِإَلىَوَأْمُرهُ َسَلفَ َمافـََلهُ فَانتَـَهىَ رَّبِّهِ مِّنَمْوِعظَةٌ 

الرباعناإلمثترفعالتوبةأنتعينواليتَخاِلُدونَ ِفيَهاُهمْ النَّارِ َأْصَحابُ 

عنمنهمتوبةللمسامهنيالعموميةاجلمعيةقرارأنشكوالاملقبوض،

.التوبةقبلالربامنقبضوهماهلمفيكوناحملرم،بالرباالتعامل

كلهاملصريفنظامهاحولتاليتاإلسالميةالدولبعضاالجتاهتبنت- ج

الدولهذهوضعتهااليتالتحولخطةأنإذكالسودان،إسالمينظامإىل

إىلوأضافتهاملقفلة،احملولةاملصارفميزانياتيفاملقبوضالرباعنعفت

التحولحلالةوقياساً اآلية،هذهعلىبناءالتحول؛بعداملسامهنيحقوق

.التنزيلزمنيفالنافذالباتّ التحرمينزولبعدالرباعناالنتهاءحالةعلى

عليهاحيكماألفعالأناإلسالميةالشريعةيفاملآلاعتبارأصلمقتضىإن-د

ملكيفاملقبوضةالفوائدفدخولمفاسد،أومصاحلمنإليهتؤولمباشرعاً 

أنهإالالربا،أخذمفسدةمنعليهيرتتبملااملنع،ظاهرهكانوإناملصرف،

وختليصإسالمي،مصرفإىلالربوياملصرفحتولهيأهم،مصلحةحيقق

املصرفحتولعدمهيأشد،مفسدةويدفعبالربا،التعاملمن

تكونتاليتحقوقهمعنالتخلياملسامهونرفضإذابالربا،تعاملهواستمرار
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مفسدةمنأشدمفسدةوكالمهاقبوهلم؛حالةيفوإفالسهفشلهأوالربا،من

هذهجتنبإمكانمعهذااملسامهني،حقوقيفاملقبوضةالفوائددخول

الفوائدبسببحقوقهميفزادمباالتصدقإىلاملسامهنيبدعوةاملفاسد

.)١(املقبوضة

من خالل ما تقدم من أقوال، فهناك من يرى وجوب ختلص يرى الباحث-٤

املصرف من مجيع األموال اليت اكتسبها عن طريق الربا، وأقوال بعدم وجوب 

ذلك ودخول األموال يف ملك املصرف، ويرى الباحث بقول دخول تلك 

يف ملك املصرف قضاًء وديانًة وذلك نظراً لألسباب التالية:األموال

ملااملنع،ظاهرهكانواناملصرف،ملكيفاملقبوضةالفوائددخولإن-أ

حتولوهيأهم،مصلحةحيققأنهإالالربا،أخذمفسدةمنعليهيرتتب

.بالرباالتعاملمنوختليصإسالمي،مصرفإىلالربوياملصرف

والأسلم،فمنيقلوملَمْوِعَظةٌ َجاءهُ َفَمن: قالوتعاىلسبحانهاهللاأنّ - ب

منموعظةجاءتهإذاالتحرمييعلمكانمنيتناولوهذاالتحرمي،لهتبنيمن

إىلالكافرصدرانشراحيفحتصرأنمنأعماملوعظةإذفانتهى،ربه

.١٥٤–١٥٣خطة حتول البنك التقليدي إىل بنك إسالمي، املرجع السابق ، ص حامد حسان ،حسني-١
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.كعدمهوجودهالفعلمنمضىمافيكونبتوبته،تابملنيغفراهللافإن

التمليكبالمواإلشارةوتقدم،مضىمبعىن،سلفمافله: تعاىلقولهأن- ج

واللقابضه،ملكايعتربوالتحرمياملوعظةجميءقبلأخذماأنعلىتدل

.ردهعليهجيب

بَِقيَ َماَوَذُرواْ الّلهَ اتـَُّقواْ آَمُنواْ الَِّذينَ أَيـَُّهايَا: تعاىلقولهمناآلياتأن-د

الَ َأْمَواِلُكمْ ُرُؤوسُ فـََلُكمْ تـُْبُتمْ َوِإن....: تعاىلقولهوحىت،...الرِّبَاِمنَ 

هذااقتصروإمنااملقبوض،املالردإىلتتعرضمل،ُتْظَلُمونَ َوالَ َتْظِلُمونَ 

ذلكعلىدلويبالربا،التعاملمنالتوبةوقتالقائمةالعقودعلىاحلكم

يكونالوالرتكاتركوا،: تعينذرواأنومعلوم،بَِقيَ َماَوَذُرواْ : تعاىلقوله

وتعاىلسبحانهأنهإذوموجود،حاضرهوملايكونوإمناوانقضى،مضىملا

ممااملقبوضبأنصرحأنهإىلباإلضافةقبضتم،ماأعيدواأوادفعوايقلمل

عليهدلالذيوهذااملوعظة،وجميءاالنتهاءبعدعنهمعفووانقضىسلف

َلهُ : تعاىلقوله .َسَلفَ َمافـَ
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الفصل الخامس

نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

نتائج البحث- أ

توصيات البحث-ب

مقرتحات البحث-ج
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:نتائج البحث- أ

من االقتباسات املادة العلميةأجزاءإن نتائج هذا البحث قد تشمل حصر

والرباهني، وعمليات التحليل من األفكار ايل تربط بني االقتباسات والرباهني 

والرتاتيب والرتجيح، ومن هنا سوف يستعرض الباحث النتائج اليت توصل إليها من 

رض البيانات وحتليلها خالل الفصل الثاين اإلطار النظري، والفصل الرابع ع

سبق يف الفصول السابقة من هذا البحث ميكن ومناقشتها، واعتمادًا على ما

للباحث أن يعرض خالصة البحث يف النتائج التالية:

ليبيا،يفإسالميمصريفنظاملتطبيقالقوي،والتأييداجلاحمة،الرغبةوجود - ١

، من خالل نتائج اإلسالميةللشريعةاملخالفالربويالتقليديالنظاموإزاحة

استبانة البحث.

املصريفالعملحنوالتحولعلىالتقليديةاملصارفاقدامدوافعتعدد- ٢

دافعومنهااملصرف،عمالءمنشرحيةلرغبةاالستجابةمنهااإلسالمي،

الصادرةواللوائحالقوانينيوجودإنو ، املصرفيةبالفائدةالتعاملحبرمةاألميان

إمكانيةيفتزيدالتحول،عمليةوتضبطتسهلاليتاملركزي،ليبيامصرفمن
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الشريعةأحكاموفقعلىللعملليبيايفالتقليدياملصريفالنظامأسلمة

.اإلسالمية

الديارومفيتواحلكومةالعامالوطيناملؤمترفيهامباالدولةمنرغبةدوجو - ٣

املصرفيةاملعامالتمجيعيفاإلسالميةالصريفةنظامإىلبالتحولالليبية،

.الربويةاملعامالتمجيعوإيقافوإلغاء

ال جيب على املصارف التخلص من األموال الربوية شرعاً، الناجتة عن أعماله - ٤

السابقة قبل عملية التحول للنظام املصريف اإلسالمي.

التزام مصرف اجلمهورية من الناحية النظرية والشرعية باملستندات والعقود - ٥

(املركبة والبسيطة)، بالنافذة اخلاصة بعمليات بيع املراحبة لإلمر بالشراء 

اإلسالمية، وإمهال باقي أدوات الصيغ اإلسالمية األخرى.

إن أسلمة النظام املصريف بليبيا يعترب ميالده منذ النظام السابق، عندما أعطى - ٦

مصرف ليبيا املركزي اإلذن مبزاولة الصريفة اإلسالمية، بداية السنة املالية 

م.٢٠٠٩

التقليدي بليبيا، وحتوله للعمل على وفق أحكام أسلمة النظام املصريف - ٧

.الشريعة اإلسالمية أمر واجب شرعاً 
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توصيات البحث:-ب

أقرتح الباحث بعض النقاط لغرض التطبيق السليم ملستقبل الدعوة ألسلمة 

النظام املصريف يف ليبيا وهي على النحو التايل:

املعامالت اإلسالمية، واملصارف ضرورة قيام املتخصصني يف جمال فقه - ١

اإلسالمية، بتوضيح احلكم الشرعي املتعلق بأعمال املصارف التقليدية 

فيها من شبهات ربوية.

ضرورة تأهيل وتدريب العناصر الوطنية العاملة يف خمتلف املصارف الليبية - ٢

املصريف اإلسالمي، على وفق أحكام الشريعة اإلسالمية واخلطوات للعمل 

الشرعية الالزمة لصحة املعامالت.

ضرورة االستفادة من التجارب السابقة يف عملية التحول ببعض الدول - ٣

العربية وايضاً بعض املصارف اليت كان هلا السبق يف العمل املصريف اإلسالمي 

يف تنفيذ عملية أسلمة النظام املصريف على وفق أحكام الشريعة اإلسالمية

وفق الشريعة اإلسالمية.
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على مصرف ليبيا املركزي ضرورة تفعيل دور هيئة الرقابة الشرعية يف متابعة - ٤

مجيع مراحل التحول من النظام التقليدي للنظام اإلسالمي.

ضرورة إنشاء أقسام وكليات ومراكز خاصة بتدريس اإلقتصاد اإلسالمي - ٥

إلسالمية، للتعريف بالصيغ اإلسالمية كاملراحبة، واملضاربة، والصريفة ا

بكافة اجلامعات واملعاهد العليا بليبيا.

مقترحات البحث:-ج

بعد نشأة املصارف اإلسالمية حبوايل نصف قرن يوصي الباحث من خالل 

البحث املتواضع أصحاب القرار باملصارف اإلسالمية أو النوافذ اإلسالمية، هذا 

أكثر بفتح التعامل جبميع الصيغ اإلسالمية واالهتمام بتطبيقها وعدم أمهاهلا، ألن

املصارف اإلسالمية ونوافذ الصريفة اإلسالمية تعتمد يف تعاملها على صيغة بيع 

صيغ، وكما يوصي الباحث بدراسة املصارفاملراحبة لإلمر بالشراء وإمهال باقي ال

يف اإلسالمية أل

تارخيي بدراسة نشأة وتطور مراحل املصارف والنقود يف ليبيا.الاسيب أو احمل

واهللا سبحانه وتعالى أعلم بالصواب  
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قائمة المصادر والمراجع

المصادر- أ

الكريمالقرآن

أسم الرقم
السورة

رقم 
السورة

رقم اآليةاآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ِمنْ َفْضالً تـَْبتَـُغواَأنْ ُجَناحٌ َعَلْيُكمْ لَْيسَ ٢البقرة١
....َربُِّكمْ 

١٩٨

يـَُقومُ َكَماِإالَّ يـَُقوُمونَ الالرِّبايَْأُكُلونَ الَِّذينَ ٢البقرة٢
َذِلكَ اْلَمسِّ ِمنَ الشَّْيطَانُ يـََتَخبَّطُهُ الَِّذي
َاقَاُلوابِأَنـَُّهمْ  اللَّهُ َوَأَحلَّ الرِّباِمْثلُ اْلبَـْيعُ ِإمنَّ
َربِّهِ ِمنْ َمْوِعظَةٌ َجاَءهُ َفَمنْ الرِّباَوَحرَّمَ اْلبَـْيعَ 

َعادَ َوَمنْ اللَّهِ ِإَىل َوأَْمرُهُ َسَلفَ َمافـََلهُ فَانـْتَـَهى
َخاِلُدونَ ِفيَهاُهمْ النَّارِ َأْصَحابُ َفُأولَِئكَ 

٢٧٥

٢٧٦..الصََّدَقاتِ َويـُْرِيب اْلرِّبَاالّلهُ َميَْحقُ ٢البقرة٣

بَِقيَ َماَوَذُرواْ الّلهَ اتـَُّقواْ آَمُنواْ الَِّذينَ أَيـَُّهاايَ ٢البقرة٤
تـَْفَعُلواملَْ فَِإنْ * مُّْؤِمِننيَ ُكنُتمِإنالرِّبَاِمنَ 

فـََلُكمْ تـُْبُتمْ َوِإنْ َوَرُسولِهِ اللَّهِ ِمنَ ِحبَْربَفْأَذنُوا
ُتْظَلُمونَ َوالَتْظِلُمونَ الأَْمَواِلُكمْ ُرُءوسُ 

٢٧٨

٢٧٩

َأَجلٍ ِإَىل ِبَدْينٍ َتَدايَنُتمِإَذاآَمُنواْ الَِّذينَ أَيـَُّهايَا٢البقرة٥
...فَاْكتُُبوهُ 

٢٨٢



٢٥٨

٢٨٢..تـََبايـَْعُتمْ ِإَذاَوَأْشِهُدْواْ ٢البقرة٦

َأْضَعافاً الرِّبَاتَْأُكُلواْ الَ آَمُنواْ الَِّذينَ أَيـَُّهاياَ ٣آل عمران٧
تـُْفِلُحونَ َلَعلَُّكمْ الّلهَ َواتـَُّقواْ مَُّضاَعَفةً 

١٣٠

٢٥....ُأُجوَرُهنَّ وأُتوُهنَّ ٤النساء٨

َنُكمْ أَْمَواَلُكمْ تَْأُكُلواَال آَمُنواالَِّذينَ أَيـَُّهايَا٤النساء٩ بـَيـْ
تـَرَاضٍ َعنْ ِجتَاَرةً َتُكونَ َأنْ ِإالَّ بِاْلَباِطلِ 
...ِمْنُكمْ 

٢٩

َفَأْعِرضْ ِيف َماالّلهُ يـَْعَلمُ الَِّذينَ أُولَِئكَ ٤النساء١٠
ُهمْ  ُمْ َوُقلَوِعْظُهمْ َعنـْ بَِليغاً قـَْوالً أَنُفِسِهمْ ِيف هلَّ

٦٣

َلُكمْ ُأِحلَّتْ بِاْلُعُقودِ َأْوُفواآَمُنواالَِّذينَ أَيـَُّهاايَ ٥املائدة١١
رَ َعَلْيُكمْ يـُتـَْلىَماِإالَّ اْألَنـَْعامِ  حمُِلِّيَغيـْ

يُرِيدُ َماَحيُْكمُ اللَّهَ ِإنَّ ُحُرمٌ َوأَنـُْتمْ الصَّْيدِ 

١

َوَلِكنأَْميَاِنُكمْ ِيف بِاللَّْغوِ الّلهُ يـَُؤاِخذُُكمُ الَ ٥املائدة١٢
ِإْطَعامُ َفَكفَّاَرتُهُ اَألْميَانَ َعقَّدمتُُّ ِمبَايـَُؤاِخذُُكم

...َمَساِكنيَ َعَشَرةِ 

٨٩

ِإنْ َأْشَياءَ َعنْ َتْسأَُلواَال آَمُنواالَِّذينَ أَيـَُّهايَا٥املائدة١٣
َهاَتْسأَلُواَوِإنْ َتُسؤُْكمْ َلُكمْ تـُْبدَ  يـُنَـزَّلُ ِحنيَ َعنـْ

َهااللَّهُ َعَفاَلُكمْ تـُْبدَ اْلُقْرآنُ  َغُفورٌ َواللَّهُ َعنـْ
َحِليمٌ 

١٠١

١٢٩تـَْعَمُلونَ َكْيفَ فـََينظُرَ اْألَْرضِ ِيف َوَيْسَتْخِلَفُكمْ ٧االعراف١٤

َوَرُسولُهُ َعَمَلُكمْ الّلهُ َفَسيَـَرىاْعَمُلواْ َوُقلِ ٩التوبة١٥
...َواْلُمْؤِمُنونَ 

١٠



٢٥٩

َمانـَّتـُْركَ َأنتَْأُمُركَ َأَصالُتكَ ُشَعْيبُ يَاقَاُلواْ ١١هود١٦
َنَشاءَماأَْمَوالَِناِيف نـَّْفَعلَ َأنَأوْ آبَاُؤنَايـَْعُبدُ 

٨٧

٢٠....بَِثَمنٍ َوَشَرْوهُ ١٢يوسف١٧

اْلَمِديَنةِ ِإَىل َهِذهِ ِبَورِِقُكمْ َأَحدَُكمفَابـَْعُثوا..١٨الكهف١٨
..مِّْنهُ ِبرِْزقٍ فـَْلَيْأِتُكمطََعاماً أَزَْكىأَيـَُّهافـَْلَينظُرْ 

١٩

نـَْيااْحلََياةِ زِيَنةُ َواْلبَـُنونَ اْلَمالُ ١٨الكهف١٩ ٤٦...الدُّ

٤١....لِنَـْفِسيَواْصطَنَـْعُتكَ ٢٠طه٢٠

َهاأَنزَْلَنافَِإَذاَهاِمَدةً اْألَْرضَ َوتـََرى٢٢احلج٢١ اْلَماءَعَليـْ
َوَرَبتْ اْهتَـزَّتْ 

٥

ُكنُتمِإنأََبداً ِلِمْثِلهِ تـَُعوُدواَأناللَّهُ يَِعُظُكمُ ٢٤النور٢٢
مُّْؤِمِننيَ 

١٧

٣٣..آتَاُكمْ الَِّذياللَّهِ َمالِ ِمنْ َوآُتوُهمْ ٢٤النور٢٣

َوزِنُوا*اْلُمْخِسرِينَ ِمنَ َتُكونُواَوَال اْلَكْيلَ َأْوُفوا٢٦الشعراء٢٤
النَّاسَ تـَْبَخُسواَوال*اْلُمْسَتِقيمِ بِاْلِقْسطَاسِ 

ُمْفِسِدينَ األَْرضِ ِيف تـَْعثـَْواَوالَأْشَياَءُهمْ 

١٨١

١٨٢

١٨٣

َخيـْرَ ِإنَّ ۖ◌ اْسَتْأِجْرهُ أََبتِ يَاِإْحَداُمهَاقَاَلتْ ٢٨القصص٢٥
َأنْ أُرِيدُ ِإينِّ قَالَ اْألَِمُني،اْلَقِويُّ اْسَتْأَجْرتَ َمنِ 

تَْأُجَرِين َأنَعَلىَهاتـَْنيِ ابـَْنَيتَّ ِإْحَدىأُنِكَحكَ 
..ۖ◌ ِحَججٍ َمثَاِينَ 

٢٧-٢٦



٢٦٠

قـَْوًال َوُقوُلوااللَّهَ اتـَُّقواَآَمُنواالَِّذينَ أَيـَُّهايَا٣٣االحزاب٢٦
َلُكمْ َويـَْغِفرْ َأْعَماَلُكمْ َلُكمْ ُيْصِلحْ * َسِديًدا

فـَْوزًافَازَ فـََقدْ َوَرُسوَلهُ اللَّهَ يُِطعِ َوَمنْ ُذنُوَبُكمْ 
َعِظيًما

٧١-٧٠

َحنْنُ أَمْ تـَْزَرُعونَهُ أَأَنـُْتمْ َحتْرُثُونَ َماأفـَرَأَيـُْتمْ ٥٦الواقعة٢٧
الزَّارُِعونَ 

٦٤

٧..ِفيهِ ُمْسَتْخَلِفنيَ َجَعَلُكمْ ِممَّاَوأَْنِفُقوا٥٧احلديد٢٨

اْألَْرضِ ِيف فَانَتِشُرواالصََّالةُ ُقِضَيتِ فَِإَذا٦٢اجلمعة٢٩
...اللَّهِ َفْضلِ ِمنَوابـْتَـُغوا

١٠

َفْضلِ ِمنيـَْبتَـُغونَ اْألَْرضِ ِيف َيْضرِبُونَ َوآَخُرونَ ٧٣املزمل٣٠
...اللَّهِ َسِبيلِ ِيف يـَُقاتُِلونَ َوآَخُرونَ اللَّهِ 

٢٠



٢٦١

النبويةالسنةكتب

الحديثمنوالترهيبالترغيباملنذري،القوىعبدبنالعظيمعبد)١

بريوت،–العلميةالكتبدار،١طالدين،مشسإبراهيمحتقيق،الشريف

.هـ١٤١٧

،مالكاإلمامموطأاملدين،األصبحيعامربنمالكبنأنسبنمالك)٢

الرتاثإحياءدار،١ط،١جالباقي،عبدفؤادحممدوتصحيح،حتقيق

.لبنانبريوت–العريب

صحيحالناصر،ناصرزهريحممدحتقيقاجلعفي،البخاريإمساعيلبنحممد)٣

.هـ١٤٢٢النجاة،طوقدار،١ط،٣ج،البخاري

حتقيق،األوطارنيلاليمين،الشوكاينعبداهللابنحممدبنعليبنحممد)٤

–ه١٤١٣القاهرة،–احلديثدار،١ط،٥جالصبابطي،الدينعصام

.م١٩٩٣

املكتبة،١ط،٣ج،النسائيسننصحيحاأللباين،الدينناصرحممد)٥

.م١٩٨٩–هـ١٤٠٩بيوت،–اإلسالمية



٢٦٢

التفسيركتب

حسنحممدحتقيق،الدمشقيالبصريالقرشيكثريبنإمساعيلالفداءأبو)٦

بريوت،–العلميةالكتبدار،١ط،١ج،كثيرابنتفسير،الدينمشس

.هـ١٤١٩

،القرآنألحكامالجامعالقرطيب،بكرأيببنأمحدبنحممدأبوعبداهللا)٧

.م٢٠٠٦لبنان،بريوت–الرسالةمؤسسة،١ط،٢٠ج

الرزاقعبدحتقيق،الشافعيالبغويالفراءمسعودبناحلسنيحممدأبو)٨

دار،١ط،١ج،البغويتفسيرالقرآن،تفسيرفيالتنزيلمعالماملهدي،

.هـ١٤٢٠بريوت،–الرتاثأحياء

العزيزعبدحتقيق،أشكلتآياتتفسيرتيمية،ابناحلليم،عبدبنأمحد)٩

.م١٩٩٣الرياض،–والتوزيعالنشرشركة،١ط،٢جاخلليفة،بنمحدبن

كالمتفسيرفيالرحمنالكريمتيسيرالسعدي،ناصربنالرمحنعبد)١٠

.م٢٠٠٠بريوت،–الرسالةمؤسسة،١ط،المنان



٢٦٣

القواميس

هـ١٤٠٨بريوت،–الرتاثإحياءدار،٣جملد،العربلسانمنظور،أبن)١١

.م١٩٨٨-

مقاييسمعجم،هارونحممدالسالمعبدحتقيقزكريا،بنأمحداحلسنأبو)١٢

.م١٩٧٩–هـ١٣٩٩بريوت،-الفكردار،٤جملد،اللغة

اللغويةالفروقسليم،إبراهيمحممدحتقيقالعسكري،احلسنأبوهالل)١٣

.هـ١٤١٢،القاهرة-العلمدار،٢جملد،للعسكري

دار،٢ط،٣مجحديثة،لغويةموسوعة،اللغةمتنمعجمرضا،أمحد)١٤

.م١٩٥٨لبنان،بريوت–احلياةمكتبة

مختارحممد،الشيخيوسفحتقيقالرازي،القادرعبدبنبكرأيببنحممد)١٥

.م١٩٩٩–هـ١٤٢٠بريوت،-العصريةاملكتبةدار،١ج،الصحاح

،القاموسجوهرمنالعروستاجالزبيدي،املرتضيالرزاقعبدبنحممد)١٦

.م١٨٨٨،املصرية–اخلريدار،٨جملد



٢٦٤

خمتار،احلميدعبدوفاخوريحممودحتقيق،املطرزيالفتحأبوالدينناصر)١٧

حلب،–أسامةمكتبة،١ط،١ج،المعربالترتيبفيالمغرب

.م١٩٧٩–هـ١٣٩٩

العربيةالمراجع-ب

:كتب- 

املكتبة،٢جموالي،حممدبنحممدحتقيق،الفقهيةالقوانينجزي،ابن)١٨

.الشاملة

القاهرة،-القاهرةمكتبة،١ط،٤ج،المغنياملقدسي،قدامةأبن)١٩

.م١٩٦٨–هـ١٣٨٨

املكتبةمنإلكرتونيةنسخة،٣ج،المهذبالشريازي،إبراهيمإسحاقأبو)٢٠

.الشاملة

علىالطالبينإعانةبالبكري،املشهورالدمياطي،شطاحممدبنأبوبكر)٢١

–هـ١٤١٨دمشق،–الفكردار،٣ج،المعينفتحألفاظحل

.م١٩٩٧



٢٦٥

تحريرالدقر،الغينعبدحتقيقالنووي،شرفبنالدينميحيزكرياأبو)٢٢

.هـ١٤٠٨دمشق،- القلمدار،١ط،١ج،التنبيهألفاظ

،١ط،٥ج،الكبيرالحاويمعوض،عليحتقيقاملاوردي،احلسنأيب)٢٣

.م١٩٩٤–هـ١٤١٤

ونهايةالمجتهدبدايةرشد،بابناملعروفأمحدبنحممدالوليدأيب)٢٤

.م١٩٩٥دمشق،- الفكردار،١ط،٢ج،المقتصد

حتقيقاحلطاب،الشهرياملغريب،املالكيالرمحنعبدبنحممداهللاعبدأيب)٢٥

،الخليلالشيخمختصرشرحفيالجليلمواهب،عمرياتزكرياالشيخ

.م١٩٩٥–هـ١٤١٦،بريوت–العلميةالكتبدار،١ط،٦ج

ليبيا،-للنشراهلدىدار،فتاويمجموعةالزاوي،أمحدالطاهرالشيخ)٢٦

.م٢٠٠٦

إيضاح،الغرياينالرمحنعبدبنالصادقحتقيقالونشريسي،حييبنأمحد)٢٧

–احلزمابندار،١ط،مالكعبداهللاإبياإلمامقواعدإلىالمسالك

.م٢٠٠٦–ه١٤٢٧،لبنانبريوت

،اإلسالميةالمصارففيوتطبيقاتهاالمرابحةبيعملحم،ساملأمحد)٢٨

.م١٩٨٩–هـ١٤٤٠عمان،-احلديثةالرسالةمكتبة،١ط



٢٦٦

المركزيةالمصارفمعوالعالقةاإلسالمية،المصارفسفر،أمحد)٢٩

.م٢٠٠٥بريوت،-املصارفاحتاد،والتقليدية

مؤسسة،١ط،واإلسالميةالتجاريةالبنوكإدارةاملصري،حممدأمحد)٣٠

.م١٩٩٨اإلسكندرية،-العاصمةشباب

الحاجةتكثرمسائلفيوتحقيقاتفتاويالغرياين،الرمحنعبدالصادق)٣١

.م٢٠٠٣ليبيا،مصراتة–الشعبدار،إليها

ابودار،١ط،التشغيلوقضايااإلسالميةالمصرفيةأصولناصر،الغريب)٣٢

.م٢٠٠٠،القاهرة–للو

مجلةشرحالحكمدرراحلسيين،فهميتعريبحيدر،عليالعالمة)٣٣

.م١٩٩١-هـ١٤١١بريوت،–اجليلدار،٣،االحكام

أحكامعطا،اهللاعبدحممدحتقيقاملالكي،اهللاعبدبنحممدالقاضي)٣٤

- هـ١٤٢٤بريوت،- الكتبدار،٣ط،٢ج،العربيالبنالقرآن

.م٢٠٠٣

مكتبة،١ط،اإلسالمياالقتصادفياالستثمارمشهور،اللطيفعبدأمري)٣٥

.م١٩٩١القاهرة،–مدبويل



٢٦٧

دار،١ط،٦ج،المبتديبدايةشرحالهدايةاملرغيناين،الدينبرهان)٣٦

.بريوت–العريبالرتاث

عبدحتقيقاحلراين،تيميةبناحلليمعبدبنأمحدالعباسأبوالدينتقي)٣٧

،١ط،٢٩ج،تيميةالبنالفتاويمجموعةقاسم،بنحممدبنالرمحن

.م١٩٩٥–هـ١٤١٦السعودية،املنورةاملدينة–الشريفاملصحفمطبعة

مطبعة،١ط،اإلسالميةالمصرفيةالعملياتمسحان،حممدحسني)٣٨

.الطبعسنةبدونعمان،–الشمس

،اإلسالمياالقتصادفيالباحثينمنهاججنديل،الرمحنعبدبنمحد)٣٩

.هـ١٤٠٦الرياض،–العبيكانشركة،١ط،١ج

يتفقبماالمصرفيةاألعمالإدارةالطرد،وإمساعيلاهللا،عبدأمنيخالد)٤٠

.م٢٠٠٦عمان،–وائلدار،١ط،اإلسالميةوالشريعة

األنسدار،١ط،النقديةوالنظريةوالمصارفالنقودالدليمي،عليخالد)٤١

.م١٩٩٨ليبيا،مصراتة–

البحثوأساليبمناهجغنيم،حممدوعثمانعليانمصطفيرحبي)٤٢

عمان،-والتوزيعللنشرصفاءدار،١ط،والتطبيقالنظرية: العلمي

.م٢٠٠٠



٢٦٨

والشريعةيتفقبماالمصرفيةاألعمالتطويرحممد،حسنسامي)٤٣

.م١٩٨٢- هـ١٤٠٢عمان،-الشروق،٢ط،اإلسالمية

مؤسسة،١ط،العلميالبحثفيأساسيةقواعدصيين،إمساعيلسعيد)٤٤

.م١٩٩٤لبنان،-بريوتالرسالة،

إلىالمحتاجمغنيالشافعي،الشربييناخلطيبأمحدبنحممدالدين،مشس)٤٥

بريوت،–العلميةالكتبدار،١ط،٣ج،المناهجألفاظمعانيمعرفة

.م١٩٩٤–هـ١٤١٥

العربيةالدار،٢ط،الجماهيريةفيالمصرفيالجهازاألرباح،األمنيصاحل)٤٦

.م١٩٨٥لبنان،بريوت-للموسوعات

،والتطبيقوالقانونالفقهبينالتجربةاإلسالميةالبنوكاملالقي،عائشة)٤٧

.م٢٠٠٠عمان،-العريبالثقايفاملركز،١ط

،اإلسالميةالبنوكفياالستراتيجيةاإلدارةاملغريب،الفتاحعبداحلميدعبد)٤٨

.م٢٠٠٤،جدة–للتنميةاإلسالميالبنك،١ط

الشركة،١ط،اإلسالمياإلقتصادمشكالتعويس،احلكيمعبد)٤٩

.م١٩٨٤جدة،-لألحباثالسعودية



٢٦٩

،٢ط،األربعةالمذاهبعلىالفقهاجلزيري،عوضحممدبنالرمحنعبد)٥٠

.م٢٠٠٣بريوت،-الكتبدار

،١ط،ليبيافيوالمصارفالنقودوتطورظهورالنعاس،حممدالرمحنعبد)٥١

.م١٩٧٠ليبيا،طرابلس- الفرجاينمؤسسة

،الوضعيوالقانوناإلسالميةالشريعةفيالشركاتاخلياط،العزيزعبد)٥٢

.م١٩٩٤بريوت،–الرسالةمؤسسة،٤ط،١ج

املتقدمةدار،١ط،االستثماروصيغالمعامالتفقهاخلياط،العزيزعبد)٥٣

.م٢٠٠٤عمان،–للنشر

مطبعة،ليبيافيلهتطبيقيةدراسةمعوالمصارف،النقودالبيه،املنعمعبد)٥٤

.م١٩٧٠لبنان،بريوت-الكتاب

،١ج،التاريخفيالكامل،األثريبابناملعروفعلياحلسنأبوعزالدين)٥٥

.م١٩٩٧-ه١٤١٧لبنان،بريوت-العريبالكتابدار،١ط

املفتوحةاجلامعةمنشورات،٢ط،والمصارفالنقوداهللا،عبدجاسمعقيل)٥٦

.م١٩٩٧ليبيا،طرابلس-

ترتيبفيالصنائعبدائع،احلنفيالكاساينامحدأبوبكرالدينعالء)٥٧

.م١٩٨٦–هـ١٤٠٦بريوت،–العلميةالكتبدار،٢ط،٥ج،الشرائع



٢٧٠

–العلميةالكتبدار،١ط،٢ج،الفقهاءتحفةالسمرقندي،الدينعالء)٥٨

.م١٩٨٤بريوت،

للنشرشعاع،١ط،البنوكوأعمالالنقودشؤونشلهوب،حممدعلي)٥٩

.م٢٠٠٧حلب،–والتوزيع

–الكتبدار،١ط،الكبرىالفقهيةالقواعدكامل،عبداهللاعمر)٦٠

.م٢٠٠٠القاهرة،

- العامليللكتابجدار،١ط،اإلسالميةالبنوكخلف،حسنفليح)٦١

.م٢٠٠٦االردن،

،القديرفتح،مهامبابناملعروفالسيوسي،الواحدعبدحممدالدينكمال)٦٢

.بريوت–الفكردار،٨ج

دار،٢ط،اإلسالميةالبنوكتجريةكماالمرابحةبيعاالشقر،حممد)٦٣

.م١٩٩٥–هـ١٤١٥عمان،-النفائس

–القلمدار،١ط،٣ج،الشافعيالفقهفيالمعتمدالزحيلي،حممد)٦٤

.دمشق

دار،١ط،٢٥ج،المبسوطاألئمة،مشسسهلأيببنأمحدبنحممد)٦٥

.م١٩٩٣–هـ١٤١٤بريوت،–املعرفة



٢٧١

شرحعلىالدسوقيحاشيةاملالكي،الدسوقيعرفةبنأمحدبنحممد)٦٦

.بريوت–الفكردار،١ط،٣ج،الكبير

٣ج،الخليلمختصرشرحالجليلمنحعليش،حممدبنأمحدبنحممد)٦٧

.الشاملةاملكتبةمنإلكرتونيةنسخة،

،بريوت–املعرفةدار،١ط،٣ج،األم،الشافعيإدريسبنحممد)٦٨

.م١٩٩٠–هـ١٤١٠

البنالكافيعلىعثيمينابنتعليقاتالعثيمني،حممدبنصاحلبنحممد)٦٩

.الشاملةاملكتبةاإللكرتونيةنسخة،قدامة

الدينيةالمشروعيةتقويمفيدراسةاالسالمية،المصارفشيخون،حممد)٧٠

.م٢٠٠١عمان،-وائلدار،١ط،والسياسياإلقتصاديوالدور

،١ط،اإلسالميةالبنوكفياالستثمارمشكلةالصاوي،صالححممد)٧١

.م١٩٩٠مصر،املنصورة- الوفاءدار

،١ط،والتقليدياإلسالميالمصرفيالعملأسسالشعار،نضالحممد)٧٢

.م٢٠٠٥البحرين،–اإلسالميةاملاليةاملؤسسات



٢٧٢

دار،١ط،اإلسالميالمصرفيالعملأساسياتالضنوان،حسنحممود)٧٣

.م٢٠٠١عمان،–وائل

اإلسالمية،المصارفمسحان،حممدوحسنيالوادي،حسنيحممود)٧٤

–والتوزيعللنشرامليسردار،٤ط،العمليةوالتطبيقاتوالنظريةاألسس

.م٢٠١٢عمان،

،اإلسالميةالمصارفعملياتفيالشاملإرشيد،الكرميعبدحممود)٧٥

.م٢٠٠٧عمان،-النفائسدار،٢ط

املكتب،١ط،حتميةضرورةاإلسالميةالمصارفبابللي،حممدحممود)٧٦

.م١٩٨٩–هـ١٤٠٩بريوت،–اإلسالمي

دمشق،- القلمدار،١ط،العامالفقهيالمدخلالزرقا،أمحدمصطفى)٧٧

.م١٩٩٨–هـ١٤١٨

اإلماممذهبعلىالمنهجيالفقهاخلن،ومصطفىالبغا،مصطفى)٧٨

.دمشق–االنسانيةالعلومدار،٣ج،١ط،الشافعي

احلنبلي،البهوينإدريسبنحسنابنالدين،صالحبنيونسبنمنصور)٧٩

.بريوت–العلميةالكتبدار،٣ج،اإلقناعمتنعنالقناعكشف



٢٧٣

املعهد،١ط،الورقيةللنقودالشرئيةالقيمةتغيريوسف،احلفيظعبدهايل)٨٠

.م١٩٩٩القاهرة،–اإلسالميللفكرالعايل

حلب،–الرباقدار،١ط،المصرفيالعملإلىدليلكزكريا،أمحدوحيد)٨١

.م٢٠١٠

دمشق،–الفكردار،٣ط،٤ج،وأدلتهاإلسالميالفقهالزحيلي،وهبه)٨٢

.م١٩٨٤

الشريعةأحكاموفقللعملالتقليديةالمصارفتحولالعطيات،يزن)٨٣

.م٢٠٠٩االردن،–النفائسدار،١ط،اإلسالمية

المصارفتجريهكمابالشراءلآلمرالمرابحةبيعالقرضاوي،يوسف)٨٤

.م١٩٨٧-هـ١٤٠٧القاهرة،–وهبهمكتبة،٢ط،اإلسالمية

:بحوث- 

للمصارفالتقليديةالبنوكتحولظاهرةتقييممصطفى،حممدإبراهيم)٨٥

القاهرة،املفتوحةاألمريكيةاجلامعةمنشورة،غريماجستريرسالة،اإلسالمية

.م٢٠٠٦اإلسالمي،االقتصادقسم



٢٧٤

التيواالجراءاتالتشريعاتاحلويت،أرحومةوساملالطراد،إبراهيمأمساعيل)٨٦

مقدمةورقة،المركزيوالمصرفاإلسالميةالمصارفبينالعالقةتنظم

.م٢٠١٠الثاين،اإلسالميةاملاليةاخلدماتملؤمتر

إلىالجماهريةفيالمصرفيالسوقحاجةمدىالطويل،خليفةاألمني)٨٧

حولالتدريبورشةلربنامجمقدمةورقة،اإلسالميةالماليةالخدمات

.م٢٠٠٩اإلسالمية،والصريفةالليبيةاملصارف

البداياتليبيافياإلسالميةالمصرفيةالغرياين،الرمحنعبدبنالصادق)٨٨

طرابلساإلسالمية،والصريفةالليبيةاملصارفملؤمترمقدمةورقة،والتوقعات

.م٢٠٠٩–هـ١٤٣٠،ليبيا–

الفقهجممعإىلمقدمحبث،بالشراءلآلمرالمرابحةالضرير،الصديق)٨٩

.م١٩٨٨الكويت،اخلامسة،الدورةالدويل،اإلسالمي

الصيرفةبمشروعالمضاربةلوحدةمقدمحبثالشريف،عبداهلامشي)٩٠

.اجلمهوريةمبصرفاالسالميةالصريفةموقع،اإلسالمية

المصارففيبالمشاركةالتمويلآلياتتطويراهلجاء،أبوالياس)٩١

.م٢٠٠٧،منشورةغريدكتوراهاطروحة،اإلسالمية



٢٧٥

المصارففياإلسالميةوالنوافذالفروعاملرطان،سعدبنسعيد)٩٢

التطبيقاتلندوةمقدمةرقة،التجارياالهليالبنكتجربةالتقليدية،

.م١٩٩٨املغرب،–البيضاءالداراملعاصرة،اإلسالميةاالقتصادية

المرابحةبيعفيالجمهوريةمصرفتجربةإحممد،اهللاعبدالسالمعبد)٩٣

الثاين،اإلسالميةاملاليةاخلدماتملؤمترمقدمةورقة،بالشراءلإلمر

.ليبيا–طرابلسم،٢٠١٠

الفقهجممعإىلمقدمحبث،بالتمليكالمنتهيةاالجارةبيه،ابناهللاعبد)٩٤

.م١٩٨٨،الكويت،اخلامسةالدورة،الدويلاإلسالمي

للصيرفةالمستقبليةوالرويةوالتحدياتالمخاطراخلوجة،عزالدين)٩٥

اإلسالمية،املصرفيةاخلدماتيفاملخاطرإدارةلندوةمقدمحبث،اإلسالمية

.م٢٠٠٤،الرياض–املصريفاملعهد

أطروحة،ليبيافيإسالميمصرفينظامتطبيقمدىالشكري،حممدعلي)٩٦

.م٢٠٠٧منشورة،غريدكتوراه

رسالة،اإلسالميةالبنوكفيالمصرفيةالخدماتتسويقعبدو،عيشوش)٩٧

م،٢٠٠٩–م٢٠٠٨،اجلزائر–باتنة،خلضراحلاججامعةماجستري،

.  منشورةغريدراسة



٢٧٦

املاجستريرحلةمب،اإلسالمياالقتصادمادةفيمحاضراتشيخون،حممد)٩٨

غري(م،٢٠١١مباالنج،احلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناجامعةيف

).منشورة

فيالتقليديةالمصارفتحويلأسويسي،حممدونوريأمحرية،عليحممد)٩٩

اإلسالمياملاليةاخلدماتملؤمترمقدمةورقة،اإلسالميةالصيرفةنحوليبيا

.م٢٠١٠،ليبيا- طرابلس،الثاين

غريدكتوراهأطروحة،اإلسالميالتمويلصيغمخاطرمبارك،عمرموسى)١٠٠

.م٢٠٠٨منشورة،

المصارفنموذجتطبيقأمكانيةعاشور،حممدوحييحممد،صاحلنصر)١٠١

املاليةاخلدماتملؤمترمقدمةورقة،الليبيةالمصارفعلىاإلسالمية

.م٢٠١٠ليبيا،طرابلس- اإلسالمية

،الماليةاألزماتموجهةعلىاإلسالميةالمصارفقدرةالعطيات،يزن)١٠٢

اإللكرتويناملوقععلىمنشورةليبيا،املصريفاملعهدلندوةمقدمةورقة

.االنرتنيت



٢٧٧

:ونشراتودورياتمجالت- 

يفمنشورمقال،التقليديةتلتهماإلسالميةالبنوكالرمحن،عبدإمساعيل)١٠٣

.٤٥العدداألمارات،–ديبم،٢٠٠٧-٤- ١تاريخاحلدث،صانعوجملة

.٤٦،٥٧،٦٠أعداد،١٩٧٠،الليبيةالرسميةالجريدة)١٠٤

،اآلثارمصلحةعنتصدرسنويةمجلةالقدمية،ليبيا: التعليمأمانة)١٠٥

.م١٩٧٩-م١٩٧٨عشر،والسادساخلامس

) م١٩٦٦–م١٩٥٦(األوىلالعشرسنواتهعنتارخييموجز،ليبيابنك)١٠٦

.االقتصاديةالبحوثإدارةإعداد

للبنوكالدويلاالحتادمطبوعات،اسالميبنكمعانياهلواري،سيد)١٠٧

.م١٩٨٢اإلسالمية،

جملة،اإلسالميةالصيرفةفقهفيمالحظاتالسبهاين،محداجلبارعبد)١٠٨

.م٢٠٠٣،العزيزعبدامللكجامعة

العشرسنواتهعنتارخييموجزاالقتصادية،البحوثإدارة،ليبيامصرف)١٠٩

.م١٩٦٦–م١٩٥٦األوىل،



٢٧٨

التمويلبيتعنصادرة،االقتصاديةالمسائلفيالشرعيةالفتاوى)١١٠

.م١٩٨٦–ه١،١٤٠٦طالكوييت،

إدارةإعداد،)م٢٠٠٦–م١٩٥٦(للتأسيساخلمسنيالعيد،ليبيامصرف)١١١

.واالحصاءالبحوث

.م٢٠٠٦ديسمرب،ليبيا- طرابلس،العربيةالمصارفاتحادمجلة)١١٢

- ١٢/ ١٥- ١٠منالكويت،اخلامسة،الدورة،اإلسالميالفقهمجمع)١١٣

.م١٩٨٨

المصارففيبالشراءلآلمرالمرابحةبيعاملصري،يونسرفيق)١١٤

.٥عدداإلسالمي،الفقهجممعمبجلةمنشورحبث،اإلسالمية

:الدوليةالشبكةمنالمراجع- 

املوقععلىمنشورةحماضرات،اإلسالميةالمصارفالبلتاجي،حممد)١١٥

.www.bltagi.com.م٢٠٠٩االلكرتوين

.www.jbank.ly/Default.aspاجلمهورية،مصرفموقع)١١٦

www.islamicbank.ly.اإلسالميةالصريفةاجلمهوريةمصرفموقع)١١٧

www.ar.wikipedia.Drg/wikiاحلرة،املوسوعةويكيبيديا)١١٨


