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 :دراسة الملخص

 المعالجة المحاسبية لعمليات المرابحة لآلمـر       لمعرفة دراسة ال هدفت
 لمعالجـة  ل مطابقتهـا بالشراء الداخلية المطبقة في المصارف الليبية ومـدى         

 المـصرفي   المعيار حسبالمحاسبية لعمليات المرابحة لآلمر بالشراء الداخلية       
 عن مصرف   الصادر الداخليةالمنظم لعملية المرابحة لآلمر بالشراء      ) 1(رقم  

) 2( رقم   ة المحاسبة المالي  معيار ومدى مطابقة هذا المعيار مع       ،ليبيا المركزي 
والـضوابط للمؤسـسات الماليـة       المحاسـبة والمراجعـة      هيئةالصادر عن   

 وجـود توافـق بـين       : نتائج كان أهمها   لعدة الدراسة   توصلت وقد ،اإلسالمية
 كـذلك وجـود     ،)2( المحاسبة المالية رقم     ومعيار) 1(المعيار المصرفي رقم    

 المعالجة المحاسبية لعمليات المرابحة لآلمر بالشراء الداخلية التي         فياختالف  
 المعيـار  المحاسبية لتلك العمليـات حـسب        لمعالجةوا بالمصارف الليبية    تمت

 المركزي فيما يتعلـق     المصرف دور   ضعف تبين كذلك   ،)1( رقم   المصرفي
 التوحيـد  مما أدى الـى انعـدام        ،)1( تطبيق المعيار المصرفي رقم      بمتابعة

 المعالجة المحاسبية لعمليات المرابحة لآلمـر بالـشراء         يخصالمحاسبي فيما   
 يشكل نقاط ضعف فـي محتـوى القـوائم          مماارف الليبية    بين المص  لداخليةا

 تقـديمها لخـدمات     عنـد  المصارف الليبية    ن أ كما ،المالية للمصارف الليبية  
 بأي سعر  تقبل الشراء   عند يدةالمرابحة لآلمر بالشراء الداخلية وفي حاالت عد      

يضعه البائع األول وال تقوم بدراسة عروض بشكل فعلي وعملي وبما يضمن            
 يزيد التكلفة على العميـل      ماس الدقيق والمنافس لتكلفة السلعة المشتراة م      القيا

                                                 

∗  - ���	
 ا���� ����

��  وا������ ا������د ���#� ا�"�
!� ا –���
�  . ا��



<»†’¹]<…^éÃ¹^e<íéfé×Ö]<Í…^’¹]<Ý]ˆjÖ]<ï‚ÚE1<D5]†¹]<l^é×ÛÃÖ<Ü¿ß¹]_<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<í<Jêi]çi<íÚ^‰_ 

 219

 الدراسة الى عدة توصـيات حيـث ألقـت          وخلصت ، محل استغالل  ويجعله
 على المـصارف    الرقابة بضرورة على عاتق المصرف المركزي      المسؤوليةب

ية  المصارف الليبعلى كذلك  ،)1( المعيار المصرفي رقم     تطبيق ضمانالليبية ل 
 بتدريب العاملين بها على الجانب الفقهـي والمعالجـات المحاسـبية            هتماماال

المرتبطة بعمليات التمويل اإلسالمي وخاصة فيما يتعلق بعمليـات المرابحـة           
 من المؤهالت المتخصصة فـي هـذا        ستفادة كذلك اال  ، بالشراء الداخلية  آلمرل

 وتحديـد  ،ة استيعابها اإلسالمية ومحاوليةالمجال من خريجي المالية والمصرف   
 المشتراة وذلك لرفـع الغـبن       عةإجراءات رقابية لقياس السعر العادل للبضا     

  . على العميلستغاللواال
   :ةــمقدم

وهو البيع الذي يطلب فيه اآلمـر       ( بالشراء الداخلية    لآلمر بيع المرابحة    يعتبر  
 فـي مجـال      أهم أنواع البيوع شيوعاً    من) بالشراء سلعة موصوفة من السوق المحلي     

 استثمارات  حجم من% 60 شكلت   حيث المؤسسات المالية اإلسالمية     اقعالتطبيق في و  
 الحاجة إلى وضـع معيـار       ى مما دع  ،)1( الدول بعض في   اإلسالميةبعض المصارف   

 واإلثبات لعملياتها واإلفصاح عنها في القوائم المالية التي تعـدها           القياسيوضح أسس   
 لمستخدمي معلومات   عةعطاء معلومات دقيقة وسليمة وناف    المؤسسة المالية حتى يمكن إ    

 المالية اإلسالمية بوضع    مؤسسات لل والمراجعة حيث قامت هيئة المحاسبة      ،لقوائمتلك ا 
 يـنظم   والذي) 2معيار المحاسبة المالية رقم     ( معيار المرابحة لآلمر بالشراء      عتمادوا

 المصارف اإلسالمية بـشكل     في المعالجة المحاسبية لعمليات المرابحة لآلمر بالشراء     
                                                 

 البنـك  فـي  الداخلية المرابحة اإلسالمية االستثمار صيغ من (الخطيب، مصطفى إبراهيم محمود  1
 ،)اإلسـالمي  االقتصاد ضمن تجنبها وكيفية عليها والمالحظات واالستثمار للتمويل يردنألا اإلسالمي
  :الموقع على موجودة الدراسة ،3ص القرى، مأ جامعة اإلسالمي، لالقتصاد الثالث المؤتمر
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 القطاع المصرفي الليبـي     دخولمن  ) 2014-2010( خمس سنوات    حوالي وبعد   ،عام
 الصيرفة اإلسالمية بفتح نوافد للصيرفة اإلسالمية وتقديم خدمة بيع المرابحـة            لمجال

المنظم لعمليـة بيـع     ) 1(قام مصرف ليبيا المركزي بإصدار المعيار المصرفي رقم         
 هذه الدراسة لمعرفة مدى توافق المعالجة المحاسبية        وجاءت ،مر بالشراء المرابحة لآل 

لتلك العمليات بالمصارف الليبية فيما بينها من جهة ومـدى توافقهـا مـع المعالجـة                
 ومـدى   ،من جهة أخـرى   ) 1( رقم   المصرفي المعيارالمحاسبية لتلك العمليات حسب     

 رقـم  المحاسبة الماليـة     ومعيار) 1(توافق تلك المعالجات بين المعيار المصرف رقم        
 اإلطـار  اول تن: الدراسة إلى ثالثة مباحث األولم الموضوع فقد تم تقسي    تغطية ول ،)2(

 الثالث تناول الجانـب     والمبحث ، النظري الجانب والمبحث الثاني تناول     ،العام للدراسة 
  .التطبيقي

		א�ولא���� 	


��  	א���م	���
א��א
  :دراسة المشكلة

 لها ضوابط أنواعهاف أن الخدمات المصرفية على اختالف  المعرومن  
 لدخول ونظراً ، المعالجة المحاسبيةاحية أو من ناالجرائيةتحكمها سواء من الناحية 

 في  اإلسالمية متمثالًالصيرفة   مجال في محدود بشكلالقطاع المصرفي الليبي ولو 
 تحكم عمليات اًوابط وضاً هناك شروطأن فنجد ،لشراء بالآلمرخدمات المرابحة 

محاسبية ) معايير( ضوابط كذلك و،جرائية وإشرعية) معايير( ضوابط منهاالمرابحة 
 ، المحاسبيفصاح وتتمثل في القياس واإلثبات واإل،يجب على المصارف اتباعها

الصادر عن مصرف ) 1( المصرفي رقم المعيار تلك الضوابط المحاسبية في وتتمثل
 لشيوع وسالمي كصيغة من صيغ التمويل اإللمرابحة األهمية اً ونظر،ليبيا المركزي
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 ، حاولت تقييمالتي العديد من الدراسات هناك فسالميةاستخدامها من قبل المصارف اإل
 ومن ،سالمية التي تقوم بها المصارف اإلمرابحة الجانب التطبيقي لعمليات الوتقويم

  :يليهذه الدراسات ما 
2005 البلتاجي دراسة -

)1( :    
 ،سـالمية  في المصارف اإل   داء األ س تقي ؤشرات م يجاد هذه الدراسة إل   هدفت  

 ، الخاصـة بقيـاس    والمؤشـرات  ، مجموعات من المعايير   أربع قتراحوقد توصلت ال  
 لقيـاس  الشرعية المعايير مجموعة في   فتمثلت ،سالمية في المصارف اإل   داء األ وتقييم

 أوخدماته وتقاس بمدى توفر هيئة       بالضوابط الشرعية عند تقديم      فمدى التزام المصر  
 ومجموعـة معـايير     ، بالمعايير الشرعية  لتزام وكذلك مدى اال   ، للرقابة الشرعية  إدارة

 وذلك من خـالل عـدة       ،ستثمار وسيلة اال  استخدام كفاءة المصرف في     لقياسالربحية  
 فـي  كفـاءة المـصرف   لقياس معايير االستثمار ومجموعة ، الربحيةلقياس مؤشرات
 مدى تطبيق   لقياس ستثمار وسيلة اال  تطبيق معايير مجموعة و ،االموال المتاحة استخدام  

 المصرفية والمعايير المحاسبية عند تقديم الخدمات وتقاس بمدى وجود أدلـة            عرافاأل
  . بالمعايير المحاسبيةلتزام االوكذلكلنظم العمل 

  :)2(  عبداهللاعبدالسالم دراسة -
 صـيغة  تطبيق في الجمهورية مصرف ةتجرب تقويم إلى الدراسة هذه هدفت  
 ،فروعـه  مختلف في اإلسالمية للصيرفة نوافذ فتح خالل من بالشراء لآلمر المرابحة

 وتطبيـق  الـشرعية  بالضوابط متعلقة معايير عدة خالل من التقويم عملية تمت حيث
                                                 

 بحـث  ،)اإلسالمية البنوك في االستثمار وسائل لتقويم محاسبي نموذج بناء نحو (البلتاجي، محمد -1
 .2005 دبي، ،)اإلسالمية البنوك مسيرة ترشيد نحو (الدولية الندوة في مقدم

 ورقـة  ،)بالـشراء  لآلمر المرابحة بيع في الجمهورية مصرف تجربة (امحمد، عبداهللا بدالسالمع -2
 .2010 طرابلس، الثاني، اإلسالمية المالية الخدمات لمؤتمر مقدمة
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 ةالدراس توصلت قد و ،العمالء احتياجات وتلبية واالستثمار والربحية االستثمار وسيلة
 الخاصـة  واألدلـة  اللـوائح  اعتماد في قصوراً هناك أن :أهمها من النتائج بعض إلى

 والمعالجـة  الـشرعية  الرقابـة  تقـارير  النسياب واضحة آلية وجود وعدم ،بالصيغة
 تقييم على تساعد التي المؤشرات ستخراج الالزمة ال  البيانات بعض وغياب ،المحاسبية

 ضـرورة  أهمهـا  من التوصيات بعض إلى راسةالد توصلت كما ،ومتابعتها التجربة
 بيانـات  قواعـد  وإعـداد  اإلسـالمية  الصيرفة صيغ لتنظيم قانونية تشريعات وجود

   اإلسالمية الصيرفة أعمال على البشرية الكوادر وتدريب ،باستمرار وتحديثها
  :)1( نوال بن عمارةدراسة -

 ومعرفـة  ،ة للفوائـد   البديل سالمي اإل ويل هذه الدراسة لتحديد صيغ التم     هدفت  
 ، بين المصارف التقليدية واإلسالمية من ناحية الجوانـب المحاسـبية          ختالفأوجه اال 

 وقد خلـصت الدراسـة إلـى أن         ،حيث تمت دراسة حالة مصرف البركة الجزائري      
 الفائـدة  أسـعار المصارف اإلسالمية تحدد هامش الربح على عملياتها مقارنـة مـع            

 كذلك عدم وجود معايير محددة تحكـم المعالجـة   ،يديةالتقل  المصارف المستخدمة في
 من مصرف البركة فتعـد وفـق        المعدة أما القوائم المالية     ،المحاسبية للعمليات المالية  

 المـصارف  اعي مع المصارف التقليدية وال تر  تتالءم المصرف المركزي    أقرها سسأ
  . ةاإلسالمي
بيق معايير محاسـبية     تط هميةمن خالل استعراض الدراسات السابقة تتضح أ        

 يـضمن هـذا التطبيـق التوحيـد         بحيث اإلسالمية مع طبيعة عمل المصارف      ءمتتال
 ، المالية للعمليات المحاسبي من خالل التزام جميع المصارف بنفس المعالجة المحاسبية        

                                                 

 الملتقـى  ،)الجزائـري  البركة بنك حالة دراسة –اإلسالمية المصارف محاسبة (،ةعمار بن نوال -1
 .2003 ،"الجديد االقتصادي المناخ وتحديات الجزائرية االقتصادية المؤسسة "حول األول الوطني
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 المصارف الليبية بتطبيق المعيـار المـصرفي        التزام مدى لمعرفة   لدراسة هذه ا  وتأتي
 المرابحة لآلمر بالشراء والصادر عن مصرف ليبيا المركـزي       لعمليةالمنظم  ) 1(رقم  
 كذلك معرفـة  ، بالشراء الداخليةلآلمر مرابحة قيامها بعمليات العند الواقع العملي في

معيـار   (اءمع معيار المرابحة لآلمر بالـشر     ) 1(مدى توافق المعيار المصرفي رقم      
 والـضوابط   اجعـة محاسـبة والمر   هيئـة ال   عـن  لصادرا") 2"المحاسبة المالية رقم    

 علـى   جابـة  مشكلة هذه الدراسة تكمن في اإل      إنللمؤسسات المالية اإلسالمية وبذلك ف    
  :التساؤالت التالية

 ؟)2(مع معيار المحاسبة المالية رقم ) 1( يتوافق المعيار المصرفي رقم هل -1

ص عمليات  فيما يخليبية المطبقة لدى المصارف الالمحاسبية المعالجات هي ما -2
   ؟ بالشراء الداخليةلآلمرالمرابحة 

 المعيار مع الليبية المصارف لدى ستخدمة المحاسبية المالمعالجات تتفق هل -3
  ؟الداخلية المرابحة لآلمر بالشراء لعمليات المنظم) 1( رقم المصرفي

  : الدراسةأهمية

  :تكمن أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية  
 في بالشراء الداخلية لآلمرالمحاسبية لعمليات المرابحة  المعالجات معرفة -1

 عمليات لالمنظم) 1( المصرفي رقم المعيار مع توافقها ومدى ،المصارف الليبية
 . وذلك للتأكد من ضبط تلك المعالجات،المرابحة لآلمر بالشراء

ة وذلك  من توحيد المعالجة المحاسبية لعمليات المرابحة بين المصارف الليبيالتأكد -2
 .ألهمية التوحيد المحاسبي

  .)2(مع معيار المحاسبة المالية رقم ) 1( مدى توافق المعيار المصرفي رقم معرفة - 3
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  : الدراسةأهداف

  :تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية  
 المطبقة بالشراء الداخلية    لآلمر لعمليات المرابحة    لمحاسبية التعرف على المعالجة ا    –1

  .ارف الليبيةفي المص
 بالـشراء  لآلمـر  التعرف على مدى مطابقة المعالجة المحاسبية لعمليات المرابحة      –2

 لعمليـة المرابحـة     المـنظم ) 1( المصرفي رقم    للمعيار المصارف الليبية    فيالداخلية  
  .لآلمر بالشراء الداخلية

       .)2(الية رقم مع معيار المحاسبة الم) 1( المعيار المصرفي رقم توافق على مدى التعرف –3

   : الدراسةمنهجية

 والوصفي في جمع وتحليل البيانـات  ستقرائي المنهجين االعلى الباحث  اعتمد  
  :للوصول إلى النتائج من خالل

 ويـة  البيانـات الثان   ع لتجمي االستقرائي والمنهج   المكتبية الدراسة   اسلوب استخدام -1
 والبحـوث   المراجـع على الكتب و   طالع خالل اال  من للدراسة   ري النظ طارلتكوين اإل 

    .المتعلقة بموضوع الدراسة لتغطية الجانب النظري من الدراسة
 لتجميع على المستندات والمالحظة     واالطالع اسلوب المقابالت الشخصية     استخدام –2

 كمـا   ،الليبيـة  الجانب التطبيقي في المـصارف       على التعرف بهدفالبيانات األولية   
 لعمليات المرابحة التـي تـتم   المحاسبية المعالجات مقارنةي استخدم المنهج الوصفي ف 

من قبل كل مصرف مع باقي المصارف كذلك مقارنة مدى توافق تلك المعالجات مـع      
 من سالمة المعالجة المحاسبية لعمليـات المرابحـة   للتأكد ،)1( رقم  صرفي الم المعيار

  .في المصارف الليبية
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  : وعينة الدراسةمجتمع

 االئتمـان   بأقـسام  الدراسة من نوافـذ الـصيرفة اإلسـالمية           مجتمع يتكون  
 المصارف  وهذه ، المرابحة لآلمر بالشراء الداخلية    ليات الليبية المطبقة لعم   بالمصارف

 وقـع   وقد ، والمصرف التجاري الوطني   ، الجمهورية ومصرف ،هي مصرف الوحدة  
 ،راسة التطبيقيـة  ما سيتم بيانه في الد  وهذا ، على بعض فروع تلك المصارف     ختياراال

 لـصعوبة    استبعاد مصرفي الصحاري وشمال أفريقيا مـن الدراسـة نظـراً           تمكما  
                                                  . الالزمةالبياناتالحصول على 

		א�����א���� 	


	א�����	���
א����  א
دة ربـح   السلعة برأس مالها وزيـا   ها صورة من صور البيع تباع في      المرابحة  

 ، عامـة  فة بص ع البي بيح األدلة التي ت   وم عم إلى  استناداً جملة جائزة في ال   وهي ،معلوم
 قـسم   حيث بيوع األمانة    واع أن إحدى صحتها وهي    فل التي تك  وابط لها من الض   علوج

  :)1( إلى)من حيث طبيعة البديلين(البيع من حيث صفة المبيع 

                                                 

  : إلى الرجوع يمكن المعلومات من لمزيد -1
 هيئة عن الصادرة المعايير ضوء في اإلسالمية المصارف محاسبة (مبارك، موسى سمحان، حسين -

 ص ،2014 ،3ط مان،ع المسيرة، دار ،)اإلسالمية المالية للمؤسسات والضوابط والمراجعة المحاسبة
 .65–64ص

 وانحرافاتـه  المـصرفية  صـياغته –الـشرعية  ضوابطه المرابحة عقد (محمد، المنان عطا الواثق -
 على موجودة الدراسة ،5ص القرى، أم جامعة اإلسالمي، لالقتصاد الثالث العالمي المؤتمر ،)التطبيقية

 WWW.RSSCRS.INFO    :الموقع

 ،1ط الريان، مؤسسة الثالث، الجزء ،)وأدلته المالكي الفقه مدونة (الغرياني، عبدالرحمن الصادق -
 .217–209ص ص ،2002
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  .ثل بيع سيارة بآلة م، بالسلعةالسلعة بيع وهو : المقايضةبيع –1
 بيع النقد بالنقد من غير جنسه بشرط التسليم في مجلس العقـد،             وهو : الصرف بيع –2

   .وربع دينار بدوالرمثل بيع 
 مـع تأجيـل      بيع الدين بالعين مثل بيع سلعة واستالم قيمتها نقـداً          وهو : بيع السلم  –3

  .تسليمها الى وقت محدد
علـى  (أو آجل   ) نقداً(نقد أي بيع سلعة بنقد عاجل        وهو بيع العين بال    : المطلق البيع –4

  :لىويقسم إ) الحساب
ـ              : المساومة بيع –أ  د وهو بيع السلعة بثمن معين يتفق عليـه البـائع والمـشتري بع

 .)تكلفة السلعة على البائع( األول الثمن إلى دون النظر ،)مساومة(مفاوضات 

 األمر لمـن    خرلسلعة لتباع في آ    النداء بالسعر الذي أعطي في ا      هو : بيع المزايدة  –ب
  .سعره أعلى

 ، أجهل ثمن الـسلعة    أنا : هو أن يقول المشتري للبائع     :)اناالستئم( االسترسال   بيع –ج
  . فيأخذها منه بما قال، أبيعها لهم بكذاا أن: فيقول له، كما تبيع الناسفبعني

على البـائع   ) فتهاتكل( مال السلعة    س البيوع التي يتم فيها ذكر رأ      وهي : األمانة بيع –د
  : ويقسم بيع األمانة إلى، الخسارةووبالتالي يعلم المشتري والبائع قيمة الربح أ

 . وال خسارة أي ال يحقق ربحاً)التكلفة( األول بالثمن البيع وهو : التوليةبيع -1

 . نتيجته خسارةوتكون ،)التكلفة( البيع بأقل من الثمن األول وهو : الوضيعةبيع -2

 ، نتيجته ربحـاً   وتكون ،مع زيادة ) التكلفة( وهو البيع بالثمن األول      :مرابحة ال بيع -3
 . مشروعووهو الهدف ألي بيع أ

  : المرابحةتعريف
 العديد من التعريفات للمرابحة لدى الفقهـاء وهـي وإن اختلفـت فـي          هناك  

ـ    واحدةالصياغة إال أن داللتها       وأي  ها بيـع الـسلعة بـثمن شـرائ        ول حيث تدور ح
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ـ  زة السلعة جاه  ل الزمة لجع  أخرىمصاريف   ـ    ع للبي  فالمرابحـة  ، ربـح  ادة مـع زي
 : أما المرابحة لغـةً    ،)1(" بيع بمثل الثمن األول مع زيادة ربح معلوم        وهي ":اصطالحاً

  :)3(ا صورتان للمرابحة هموهناك ،)2("مأخوذة من كلمة ربح وتعني النماء في التجارة"
 أن يشتري شخص ما سلعة بثمن معين وهي ):المرابحة البسيطة( األولى الصورة -

 فهو يشتري لنفسه أوالً ثم يعرض ما اشتراه ، ربحوزيادةخر بالثمن األول آلثم يبيعها 
  .للبيع

 يطلـب   بيع وهي ):بة أو المرابحة لآلمر بالشراء    المرابحة المركّ ( الثانية   الصورة -
لعة معينة أو    بشراء س  )المأمور بالشراء ( آخر   شخص من   )اآلمر بالشراء (فيه شخص   

 على بعد أن يتملكها     معين بشراء تلك السلعة منه بربح       ويعده ،موصوفة بوصف معين  
 حاالً أو مـؤجالً أو      إما اآلمر بالشراء بدفع الثمن      ويقوم ،أن يعقدا بعد ذلك عقداً بالبيع     

 الـصيغة   وهي ،رية شه اط على أقس  ع أي يتم الدف   ب به في الغال   ول المعم وهو ،مقسطاً
                                                 

 .6 ص ،ذكره سبق مرجع ،محمد المنان عطا الواثق -1

 مـؤتمر  ،)فلسطين في اإلسالمية المصارف تجربة كما المركبة المرابحة بيع (،عفانه الدين حسام -2
 .6 ص ،2009 ،الخليل جامعة ،البنوك وأعمال اإلسالمي قتصاداال

   :إلى الرجوع يمكن -3
 نـدوة  ،)اإلسـالمي  المـصرفي  النظام في المرابحة لعقد العلمية التفاصيل (،عمر عبدالحليم محمد -

 اونبالتع ،والمشكالت والقضايا التطبيقية الجوانب-اإلسالمية البنوك في االستثمار استراتيجية :بعنوان
 .5–4 ص ص ،1987 ،عمان ،جدة-للتنمية اإلسالمي البنك/ والتدريب للبحوث اإلسالمي المعهد مع

 الفقـه  فـي  المـصرفية  المعـامالت  في ودورها والتقسيط المرابحة بيع (،الكباشي طه المكاشفي -
 والبحوث اءلإلفت األوروبي المجلس ،أوروبا في للمسلمين المالية المعامالت :بعنوان ندوة ،)اإلسالمي

 .6ص ،2008 ،دبلن ،عشرة الثانية دورته في

 المـال  رأس كفايـة  بمعيـار  وعالقتها اإلسالمي التمويل مخاطر (،ابومحيميد مبارك عمر موسى -
 – المـصرفية  الماليـة  العلوم كلية ،دكتوراه رسالة ،)2 بازل معيار خالل من اإلسالمية للمصارف
 .77-72 ص ص ،2008 ،المصرفيةو المالية للعلوم العربية األكاديمية
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 بيع المرابحة لآلمـر     وينقسم ، الوقت الراهن  في اإلسالمية قبل المصارف     من تبعةالم
  :)1(بالشراء إلى نوعين هما

 ء وهي التي يطلب فيها اآلمر بالـشرا       :الخارجية بالشراء   لآلمر المرابحة عمليات –1
 صدرشراء سلعة موصوفة من م    ) المصرف اإلسالمي ( من المأمور بالشراء     )العميل(

 معينة ولن يتم التعرض لـه       إجراءات وله شروط و   ،اعتماد مستندي أجنبي عن طريق    
   . غير مطبق في المصارف الليبيةلنوع ألن هذا انظراً الدراسة هذهفي 

 فيها اآلمـر بالـشراء      ب وهي التي يطل   :الداخلية بالشراء   لآلمر المرابحة عمليات -2
وصوفة من السوق    سلعة م  ءبشرا)  اإلسالمي المصرف (ء المأمور بالشرا  من )العميل(

 لآلمر بالشراء   المرابحة يتم  دراسته في هذه الدراسة ألن بيع          سوف ما   وهذا ،المحلي
 وهناك عدة شـروط لهـذا البيـع         ،الداخلية هو الصورة المطبقة في المصارف الليبية      

  :)2( ما يليهمهاأ

                                                 

 للنـشر  إثـراء  ،)اإلسـالمية  المـصارف –المالية المنظمات في المحاسبة (،الشرع جاسم مجيد -1
 .196-142 ص ص ،2008 ،1ط ،عمان ،والتوزيع

  :إلى الرجوع يمكن المعلومات من لمزيد -2
 .215–214 ص ص ،ذكره سبق مرجع ،الغرياني عبدالرحمن الصادق -

 فـي  المرابحـة  نـشاط  علـى  األنـشطة  حسب التكلفة نظام تطبيق أهمية (،الشعراني سامةأ عال -
 .67ص ،2010 ،دمشق جامعة-االقتصاد كلية ،ماجستير رسالة ، )اإلسالمية المصارف

 المرابحـة  :اإلسـالمية  الـصيغ  فـي  التعاقـد  أطراف بين العالقة حوكمة (،الرقيبي محمد جمعة -
 .14–13 ص ص ،الثاني اإلسالمية المالية الخدمات لمؤتمر مقدمة ورقة ،)والمضاربة

  .8-7 ص ص ،ذكره سبق مرجع ،الخطيب مصطفى إبراهيم محمود -

 .15 ص ،ذكره سبق مرجع ،عفانه الدين حسام -

 .11–10 ص ص ،ذكره سبق مرجع ،محمد المنان عطا الواثق -
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ثمـن  = الثمن األول   ( مصرف يكون رأس المال أو ما قامت به السلعة على ال          أن -1
 معلومـاً   ) لجعل السلعة جاهزة للبيـع     الزمة شرعاً وال  المعتبرة مصاريفال+ لشراء  ا

 ).المصرف وعميله اآلمر بالشراء(لطرفي العقد 

 ، للطـرفين  ومعلومـاً  ، أو نسبة من الثمن األول     ع مقطو بمقدار يكون الربح محدداً     أن - 2
 الى وقـت    يهاما أنفق عل  ثمن الشراء و   (مفصلة) الثمن األول ( السلعةوالبد من بيان تكلفة     

جمالي تكلفة السلعة بغـض النظـر       إ على ويقوم باحتساب ربح يقبل به طرفا العقد         ،)البيع
 احتـساب ربـح إال     يجوز حالة عدم بيان التكلفة بالتفصيل فال        في و ،عن وجود دفعة أولى   

 . كالنقلاألخرى المصاريف قي وليس على با)سعر الشراء(على تكلفة السلعة نفسها 
 . هناك ربايكون يكون الثمن من جنس السلعة المباعة حتى ال أال -3

 . األركان والشروط مستوفياً يكون عقد البيع األول صحيحاًأن -4

 ).المصرف( تكون السلعة مملوكة ملكية تامة للمأمور بالشراء أن -5

 . او حكماًفعالً) المصرف( بالشراء المأمور تكون السلعة في حوزة أن -6

 . للجهالة نافياً دقيقاًون السلعة محددة المواصفات تحديداً تكأن -7

مستقالً عـن عقـد البيـع األول        ) بين اآلمر والمأمور  ( يكون عقد البيع الثاني      أن -8
 .والوعد بالشراء

 تتم اجراءات بيع المرابحة وفق ترتيب معين يضمن سـالمة المعاملـة مـن               أن -9
  .الناحية الشرعية

  :)1(مر بالشراء بيع المرابحة لآلخطوات

 النـوع   إلى المصرف بطلب لشراء سـلعة محـدداً       ) اآلمر بالشراء ( العميل   يتقدم -1
 معلومات تخص السلعة كسعرها بالسوق أو طريقة سدادها من          وأيوالوصف والكمية   

 .قبل العميل

                                                 

 .67–66 ص ص ،ذكره سبق مرجع ،مبارك موسى ،سمحان حسين -1



í×¥<Ýç×ÃÖ]<íè�^’jÎ÷]<‰^éŠÖ]æíé<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<]<<<<<�‚ÃÖ<Äe^ŠÖ]<<K<<çéÞçè2016< <

íé×Ò<�^’jÎ÷]<ì…^rjÖ]æ<¯éÖ‡<KíÃÚ^¢]<íè†�ù]<íéÚø‰ý] 

 

 230 

 بإبالغ العميل عن حيثيات الموافقـة       يقوم ثم   ، المصرف بدراسة طلب العميل    يقوم -2
 . قبل المصرفوشروطها من

 أن يقـوم    علـى  حال قبول العميل بتلك الشروط يتم توقيع وعد بين الطرفين            في -3
 .المصرف بشراء السلعة المطلوبة وبيعها لآلمر بالشراء بالشروط المتفق عليها

 ثم يقوم بعرض السلعة على      ، السلعة لك إجراءات الشراء وتم   بإتمام المصرف   يقوم -4
لك إلتمام عملية البيع وتوقيع العقد الثـاني وأي مـستندات           وذ) اآلمر بالشراء (عميله  

 .أخرى الزمة لنقل الملكية وتسليم البضاعة

 . المصرف بمتابعة عملية السداديقوم -5

   :)2معيار المحاسبة المالية رقم ( المرابحة لآلمر بالشراء معيار
لـى   بحيث يكون سريان المعيار ع     1996 اعتماد المعيار في شهر فبراير       تم  

 هيئة المحاسبة والمراجعـة     قبل وذلك من    1998القوائم المالية اعتباراً من شهر يناير       
 معايير  بإصدار  وهي جهاز فني مهني مختص     إلسالميةوالضوابط للمؤسسات المالية ا   

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وأضيف إلى هيكله اإلداري مجلـس           
 تهدف للربح في    الية وسجلت في البحرين بصفة هيئة       شرعي إلصدار المعايير الشرع   

1991)1(.  
 هذا المعيار على الموجـودات المتاحـة للبيـع بالمرابحـة أو             ينطبق : المعيار نطاق

المرابحة لآلمر بالشراء وعلى إيـرادات ومـصروفات ومكاسـب وخـسائر تلـك              
 أمواله  اشترى المصرف تلك الموجودات من     سواء ،الموجودات وعلى ذمم المرابحات   

 أو من أموال ،)المشترك ( المطلقةستثمار بحسابات االخلطها التي أمواله الذاتية أو من
  :)2( وأهم ما جاء في المعيار ما يلي،)المخصص (المقيدة ستثمارحسابات اال

                                                 

 .94–93 ص ص ،ذكره سبق مرج ،الشعراني مةأسا عال -1

 والـضوابط  والمراجعة المحاسبة معايير-اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة -2
 .2004 ،البحرين–المنامة ،اإلسالمية المالية للمؤسسات
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 حـدد المعيـار أن التكلفـة        حيث : قيمة الموجودات عند اقتناء المصرف لها      قياس -
  .س وإثبات البضاعة في تاريخ اقتنائهاالتاريخية هي األساس في قيا

 قيمة الموجـودات المتاحـة      تقاس : بعد اقتناء المصرف لها    الموجودات قيمة   قياس -
  : اآلتيحسب لألمر بالشراء مرابحةللبيع بعد اقتنائها بال

 أساس التكلفة التاريخية وفي حالة وجود نقص        على تقاس   : بالوعد لزام حالة اإل  في -1
 النقص يؤخذ في االعتبار عند قياس قيمة الموجودات         إنلموجودات ف أو تلف في قيمة ا    

  .في نهاية كل فترة مالية
 عـدم   ل للمصرف ما يدل على احتمـا      ظهر إذا : اإللزام بالوعد  عدم في حالة    أما -2

إمكانية استرداد التكلفة فيجب قياس الموجودات بالقيمة النقدية المتوقع تحصيلها، وهذا           
  .الموجودات قيمة باستخدام مخصص هبوط يعنى تخفيض التكلفة

 حالـة احتمـال     في :)البضاعة( المحتمل الحصول عليه بعد اقتناء الموجود        الحسم -
 للبيع  جاهزة) بضاعة( قيمة موجود    على) خصم مكتسب (حصول المصرف على حسم     

 وحصل الحسم   ،)اآلمر بالشراء (عن طريق المرابحة وذلك قبل توقيع العقد مع العميل          
 من تكلفة المبيع ويراعى أثر ذلك علـى         يضها فيما بعد فإن قيمة الحسم يجب تخف       اًفعلي

 ويعتبر الحسم إيراداً في الحاالت التـي تـرى          ، الحالية واألرباح المؤجلة   الفترة أرباح
   .فيها هيئة الرقابة الشرعية ذلك

ألجل  حدد المعيار أن ذمم المرابحات قصيرة األجل وطويلة اوقد : المرابحاتذمم -
 أساس عند حدوثها، كما أنها تقاس في نهاية الفترة المالية على سميةتقاس بالقيمة اإل

  القيمة النقدية المتوقع تحصيلها، أي مبلغ الدين المطلوب من العمالء مخصوماًصافي
  .منه مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
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 ويتم إثبـات    ، التعاقد عند بضاعة المرابحة    وتكلفة إثبات األرباح    يتم : األرباح إثبات -
 كما حدد   ،الحالية المالية ال يتجاوز الفترة     أجل ى أو إل   كانت العملية نقداً   سواءاألرباح  
 تستحق على فتـرات ماليـة قادمـة    التي المحاسبية لألرباح المؤجلة     المعالجةالمعيار  
  : إحدى طريقتينباستخدام

قبلية لفترة األجل بحيث يخصص      األرباح موزعة على الفترات المالية المست      إثبات -1
 وهـذه  ، أو ال  قداًلكل فترة مالية نصيبها من األرباح بغض النظر عما إذا تم التسليم ن            

 .الطريقة المفضلة

 إذا رأت ذلـك هيئـة الرقابـة         - في حينه  كل- األرباح عند تسليم األقساط      إثبات -2
  .الشرعية للمصرف أو كانت السلطات اإلشرافية تلزم بذلك

  . في قائمة المركز الماليحة خصم األرباح المؤجلة من ذمم المرابجبي كما  
 عجل العميل سداد قـسط أو       إذا : المبكر مع حط جزء من الربح عند السداد        السداد -

 جزء مـن    ط ح تم  فإذا    ،أكثر قبل الوقت المحدد فيجوز للمصرف حط جزء من الربح         
 علـى  أيـضاً ذا التخفيض    الحط ويسرى ه   غ بمبل حات ذمم المراب  ابالربح يخفض حس  

   . المتعلقة باألقساطمتحققةاألرباح ال
 يتم من األقساط فإن ما      عليه ماطل العميل في سداد ما       إذا : العميل أو إعساره   مطل -

ثباته حسبما تراه هيئة الرقابـة الـشرعية        إتحصيله من العميل على سبيل العقوبة يتم        
 ثبت أن عجز العميل عن      إذا و ،ت أو مخصصاً لحساب الخيرا    اًللمصرف بصفته إيراد  

 . بأي مبلغ إضافيمطالبته تجوزالسداد بسبب اإلعسار فال 

 هامش الجدية   يعتبر : اآلمر بالشراء عن الوفاء بالوعد مع وجود هامش جدية         نكول -
 يكـون ) تراجعـه عـن الـشراء     ( المصرف وعند نكول اآلمر بالشراء       علىالتزاماً  

  :المصرف أمام خيارين
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 وهنا يعاد هامش الجدية كامالً دون النظر لنتيجة بيع : األخذ باإللزام عدمخيار -1
 .السلعة

 أما عند ، يعاد هامش الجدية في حالة عدم وجود ضرروهنا : األخذ باإللزامخيار -2
 منحدوث ضرر فإنه يؤخذ 

 هامش الجدية عن قيمـة الـضرر        نقص وعند ، هامش الجدية بمقدار الضرر الفعلي    
  .اً على العميليسجل الفرق ذمم

 أن يفصح المصرف في إيضاحات حول القـوائم الماليـة           يجب : اإلفصاح متطلبات -
 ، بالشراء مبدأ اإللزام في الوعد أو عد اإللـزام         لآلمر المرابحة   فيعما إذا كان يطبق     

بشأن ) 1(كما يجب مراعاة متطلبات اإلفصاح الواردة في معيار المحاسبة المالية رقم            
 .ية في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمالعرض واإلفصاح

  :المنظم لعملية بيع المرابحة لآلمر بالشراء) 1( المصرفي رقم المعيار

 من قبل الهيئة المركزية للرقابة الشرعية بمصرف        21/10/2014 في صدر  
   . صدوره بحيث يعمل به من تاريخركزيليبيا الم

لق بعملية بيع المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء للسلع  ما يتعكل : المعيارنطاق -
  .المحلية

نجد أن نطاق المعيار حدد معالجته لعمليات بيع المرابحة والمرابحة لآلمـر              
 فإنـه مقتـصر علـى عمليـات       وبذلك ،بالشراء للسلع المحلية أي من السوق المحلي      

 مـا  ما جاء في المعيـار في       وأهم ، لآلمر بالشراء الداخلية فقط دون الخارجية      رابحةالم
  :يخص النواحي المحاسبية ما يلي

  : الوعد وهامش الجدية وعمولة االرتباطضوابط -
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 لآلمر بالشراء وعداً غير ملزم      المرابحة يكون الوعد بشراء سلعة بصيغة       أن  
 وللمصرف طلب الضمانات المناسبة من اآلمر بالشراء خالل فترة          ،ألي من الطرفين  
 كمـا  ، توقيع العقدبعديعود عليها إال في حال تعثر العميل عن السداد   الوعد بشرط أال    

يمنع المصرف من تحصيل عمولة ارتباط من العميل الراغب بالشراء مقابل الخدمات            
  .المقدمة

 تملك المصرف للسلعة والتكاليف المرتبطة بها والمعالجات المحاسبية ضوابط -
  :المتعلقة بها

اة أو المعدة للبيع عن طريـق المرابحـة بالتكلفـة            قيمة السلعة المشتر   تثبت  
 التكـاليف   ضـافة  وللمصرف حق إ   ،المرابحة بضاعة   اب على حس  القتنائهاالتاريخية  

 الخزينة أو حساب المورد بسعر السلعة       ساب يتأثر ح  ، السلعة قتناءالمباشرة الالزمة ال  
 تخفـض هاية الفترة    ن وفي ، المرتبطة بها عند سداد ثمنها للمورد      والتكاليف ،المشتراة
 وتقفل خسارة التقويم في مخصص هبوط أسعار بـضاعة المرابحـة إذا             قتناءتكلفة اال 

 وعند التقويم بـأكبر   اقتنائها،كانت القيمة السوقية المتوقع تحقيقها للسلعة أقل من تكلفة          
 الزكاة تقـوم البـضاعة بالقيمـة        ساب احت وعند ، ال يعترف بأرباح التقويم    تكلفة ال نم

  .يةالسوق
 هامش الربح عند العقد سواء كان مبلغاً يحدد : احتساب هامش الربحضوابط -

  .مقطوعاً أو نسبة من التكلفة
 وعميله حق تعديل بنـود االتفـاق        للمصرف : البيع مع اآلمر بالشراء    إتمام ضوابط -

خطار العميل بثمن السلعة وحال الشراء وتاريخـه        إ وعلى المصرف    ،قبل توقيع العقد  
 م للمصرف البيع إال بعد التملك، ويلز      يجوزيف المرتبطة وهامش الربح، كما ال       والتكال

 التكلفـة  يغطـي  كان السقف االئتماني ال إذا العقد برامالعميل بتعجيل دفعة نقدية عند إ  
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 عقد البيع تثبت ذمم المرابحة على العميل بمقـدار تكلفـة            برام وعند إ  ،وهامش الربح 
 ،لربح مع مراعاة خصم الدفعة المعجلـة إن وجـدت          إلى هامش ا   ضافةالبضاعة باإل 

 على كامل   رباح المرابحة المؤجلة وتوزع األ    أرباح بحساب   حةوتثبت أرباح بيع المراب   
 ويظهـر   ،فترة المرابحة وأن تحمل كل فترة بما يخصها من أرباح عملية المرابحـة            

 يظهـر   حيـث ها ب حساب ذمم المرابحات في نهاية الفترة المالية بالقيمة المتوقع تحقيق         
رباح المرابحـة   أ منه مخصص الديون المشكوك فيها و      صومابقائمة المركز المالي مخ   

  .المؤجلة
  : تحصيل أقساط ذمم المرابحة والمعالجات المالية المتعلقة بهاضوابط -

 فعلى المـصرف تخفـيض      موعدها العميل بسداد األقساط في      لتزام حال ا  في  
 ويثبت ربح القسط المحصل على أرباح المرابحـة  ذمم المرابحة بقيمة القسط المحصل    

 وعند تعثر العميل عن سداد األقساط في        ،المحققة وتخفض به أرباح المرابحة المؤجلة     
 المدين المعسر ينظر لفترة يستطيع فيها       :موعدها فعلى المصرف أن يميز بين نوعين      

 ، لتحصيل الـدين    والمدين الموسر المماطل فتتخذ ضده كل اإلجراءات الالزمة        ،السداد
     .للمصرف فرض أي غرامات تأخير عليهوليس 

   : نكول العميل اآلمر بالشراءضوابط -
 عقد الشراء يتم توجيه البضاعة إلى عميـل         برام حال نكول العميل عن إ     في  

ـ    البيـوع  صـيغ  إحدى له مرابحة بسيطة أو ب     لبيعهاآخر    ستخدمة والمـشاركات الم
خاص بنكول العمالء يدرج به اسـم العميـل          وعلى المصرف فتح سجل      ،بالمصرف

  .المتراجع عن الشراء والسبب والتاريخ
لعميـل   أن يستفيد ا   يجب : الحسم الممنوح من المورد ومعالجاته المحاسبية      ضوابط -

 بحيث تخفض تكلفة السلعة     ، على بضاعة المرابحة   الموردمن قيمة الحسم الممنوح من      
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حة بقيمة الحسم سواء حدث ذلك قبل إبرام العقد         المشتراة أو المعدة لغرض بيعها مراب     
مع اآلمر بالشراء أو بعده وإذا حدث الحسم بعد سداد ذمم المرابحـة كاملـة يـودع                 

  .بحسابه
 اعتمد المعيار الحد االقصى لالئتمان المسموح به في بيع المرابحة شامالً            كما  

 وفترة  ،د200000 بقيمة   عتباري اال والشخص د50000 بقيمةالربح للشخص الطبيعي    
 أشـهر   4 مـن    عتباري واال ، شهر للشخص الطبيعي   96 شهر حتى    12االسترداد من   

 وهامش الربح متغير حـسب      ، والقسط الشهري بحسب فترة االسترداد     ، شهر 48حتى  
  . ابرام العقدعند نسبته  تحدد أن علىفترة االسترداد 

  :حة االلتزامات ومعايير تكوين المخصصات في بيع المرابتصنيف -
 العائد المحتسب على جميع حسابات الديون غير المنتظمة حتى الـسداد            يعلق  

 وتم تصنيف الديون إلى خمسة أنـواع وتحديـد حـد أدنـى              ،الكامل لرصيد الحساب  
  :للمخصص المطلوب على النحو التالي

  

دنى للمخصص  األالحد   الالزمة للتصنيفالمدة   الديونتصنيف
  المطلوب

 فهو دين منتظم السداد ،ة لتصنيفه توجد مدال   جيددين
  %1   مواطن ضعف محتملة بشأنهتظهروال 

 بشأنه دين
  مالحظات

 تأخر العميل عن السداد لفترة تقل عن إذا
  ثالثة أشهر من تاريخ االستحقاق

من قيمة الدين أو % 2
  األقساط الغير مستحقة

 تأخر العميل عن السداد لفترة ثالثة أشهر إذا   دون المستوىدين
  وتقل عن ستة من تاريخ االستحقاق

من قيمة الدين أو % 20
  األقساط الغير مستحقة

 مشكوك في دين
  تحصيله

 تأخر العميل عن السداد لفترة ستة أشهر إذا
  وتقل عن سنة من تاريخ االستحقاق

من قيمة الدين أو % 50
  األقساط الغير مستحقة

  تأخر العميل عن السداد لفترة سنة أوإذا   رديءدين
  أكثر من تاريخ االستحقاق

من قيمة الدين أو % 100
  األقساط الغير مستحقة
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 الرئيسية للمحاسبة على المرابحة لآلمـر       األغراض القول أن    يمكن سبق   مما  
  :بالشراء تقديم معلومات مفيدة عن

 . ومقدار الربح،)الثمن األصلي( تكلفة الثمن الذي قامت به السلعة -

 وتوزيع الدين على    ،تمثل في الثمن األصلي مضافاً إليه الربح       ثمن البيع اإلجمالي وي    -
 مع مالحظة أن القسط يتـضمن       ، زمنية لحين السداد   فتراتأقساط وتوزيع الربح على     

  .جزء من التكلفة وجزء من الربح
 المحققـة   واألربـاح  المؤجلـة    واألرباح العمالء المرابحة وذمم    موجودات أرصدة   -

  .يها الديون للمشكوك فومخصصات
		א�����א���� 	

������	א��
א��	א�� 	

) 1( هذا الجزء من الدراسة لمعرفة مدى توافق المعيار المصرفي رقم            يهدف  
) 1( وذلك بمقارنـة المعيـار المـصرفي رقـم           ،)2(مع معيار المحاسبة المالية رقم      

معيـار  (الصادر عن مصرف ليبيا المركزي مع معيار المرابحـة لآلمـر بالـشراء              
 للمؤسـسات الماليـة     عةالصادر عن هيئة المحاسبة والمراج    ) 2 رقم   ماليةلالمحاسبة ا 

 على الخطـوات العمليـة      التعرف كذلك إلى    ، نقاط التوافق والخالف   يجاداإلسالمية وإ 
 ، تنفيذها لعمليات المرابحة لآلمر بالشراء الداخليـة ندالتي تقوم بها المصارف الليبية ع  

ية لعمليات المرابحة التـي تقـوم بهـا تلـك            ثم التعرف على المعالجة المحاسب     ومن
 ومقارنتها بالمعالجة المحاسبية لعمليات المرابحة لآلمر بالشراء الداخليـة          ،المصارف

 نقـاط   يجـاد  وإ ،الصادر عن مصرف ليبيا المركزي    ) 1( رقم   المصرفي للمعياروفقا  
رف الليبية   المصا لتزام ا ى مد لمعرفة ومن ثم التوصل إلى النتائج       ، والتطابق الختالفا

  .)1(بالمعيار المصرفي رقم 
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 على المستندات والمالحظة    ع الباحث على المقابالت الشخصية واالطال     اعتمد  
 ،لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة من الواقع التطبيقي في المصارف الليبيـة           

ة  هذه الدراسة أكثر من اسـتمار يناسب أنه يعتقد حيث أن اسلوب المقابالت الشخصية
 ألن البيانات المطلوبة تمثل خطوات وإجراءات       ، البيانات المطلوبة  جمع في   إلستبيانا

 خر وقد يختلف اإلجراء من مصرف آل      ارفعملية وقيود محاسبية تقوم بها تلك المص      
 قد تختلف المعالجات في تلك المصارف       كذلك ، أو حتى مسماه   مضمونه،في شكله أو    

 المقـابالت الشخـصية     عتمـاد  لجأ الباحث ال   عليهو ،عن المعالجات المحددة بالمعيار   
   .يانات لجمع البكوسيلة على المستندات والمالحظة واالطالع

  : وعينة الدراسةمجتمع

 نوافـذ ب) رؤسـاء أقـسام ومـوظفين      (الموظفين مجتمع الدراسة من     يتكون  
 لآلمر   لعمليات المرابحة  المطبقة الليبية بالمصارفالصيرفة اإلسالمية بأقسام االئتمان     

 ومصرف ،الوحدة مصرف   : االختيار على ثالثة مصارف هي     ووقع ،بالشراء الداخلية 
 حيث تشكل أكثر من نـصف المـصارف         ، التجاري الوطني  والمصرف ،الجمهورية

 لتوحيد اإلجراءات بـين     ونظراً ، لآلمر بالشراء الداخلية   المرابحةالليبية المتعاملة ببيع    
 عـن اإلدارات    الصادرةاء على المنشورات     كل مصرف من هذه المصارف بن      روعف

العامة لتلك المصارف تحدد ضوابط العمل وكيفية معالجة جميع العمليات التي تتم بكل             
 اختيار العينة من المسؤولين على      فتم ،مصرف بحيث يكون العمل موحد بكافة فروعه      

 والمـصرف  ، الوحـدة  مصرف زليتن والخمس في كٍل من       بفرعيعمليات المرابحة   
 تـم   وقد ،الجمهورية صرف بم لك وذ األخيار وفرعي زليتن وقصر     ، الوطني تجاريال
 ساعة  حوالي مدة كل مقابلة     كانت حيث   ،2016 شهر يناير    خالل تلك المقابالت    جراءإ

  .تقريباًإلى ساعة وربع 
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 المحاسبية لعمليات المرابحة لآلمر بالشراء الداخلية وفق معيار المحاسبة المعالجة

 :)2(م المالية رق

 الماليةمن معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات      ) 2( رقم   المعيار عالج   وقد  
  :)1( لآلتيوفقاً المتعلقة بالمرابحة لآلمر بالشراء الداخلية لياتاإلسالمية العم

 لفة أساس التكعلى اقتنائها عند ثباتها المرابحة وإبضاعة قيمة قياس يتم :أوالً -
  :جات المحاسبية كما يلي وتكون المعال،التاريخية

  : قيمة هامش الجدية من اآلمر بالشراءاستالم الوعد وتوقيع عند -1
   الجاري للعميلالحساب/  حـ من     ××  
  .           ة الجديهامش/  حـ إلى     ××    

 :من قبل المصرف) عقد البيع األول( عند إتمام عملية الشراء -2

  .....حة رقممراب/  المرابحة بضاعة/  حـ من     ××  
             .                         الدفعوسيلة/  حـ إلى     ××    

  :بأحد اسلوبين) الخصم المكتسب (البضاعة طالب المعيار بمعالجة حسم كما :ثانياً -
 المعالجة وتكون ، المصرف على حسم وتخفيض قيمة البضاعة بمقدارهحصول -1

 : يليكما المحاسبية

   القبضلةوسي/  حـ من    ××  
   .                المرابحةبضاعة حسم/  حـ إلى     ××    
   بضاعة المرابحةحسم/  حـ من     ××  
  .  ....مرابحة رقم/  المرابحة بضاعة/  حـ إلى     ××    

                                                 

 .85–67 ص ص ،ذكره سبق مرجع ،مبارك موسى ،سمحان حسين -1
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 ، ايراداً إذا رأت هيئة الرقابة الشرعية ذلكواعتباره المصرف على حسم حصول -2
   : يليكما المحاسبية المعالجة وتكون

   القبضوسيلة/  حـ من     ××   
 .            المرابحةبضاعة حسم/  حـ إلى   ××    

   بضاعة المرابحةحسم/  حـ من     ××  
   .            ت ات اإلستثماراايراد/  حـ إلى     ××    

 إثبات قيـد البيـع وتكـون        يتم ، اآلمر بالشراء  مع اآلجل عند ابرام عقد البيع      :ثالثاً -
  : طريقتيندىبإح األرباحمعالجة 

 علـى الفتـرات الماليـة       موزعة تكون   بحيث األرباح البيع وتعالج    قيد إثبات   يتم -1
  : يليكما المحاسبية المعالجة وتكون ،الحالية والقادمة على طوال عمر الدين

   المرابحات ذمم/  حـ من    ××    
   مذكورينإلى      
   المرابحةبضاعة / حـ  ××       
   )1(..... المشترك أوستثماراال أرباح / حـ  ××              

  ) الفترة الحاليةيخصما (            
   المؤجلة. . المشترك أواالستثمار أرباح / حـ     ××    
  )  الفترات القادمةيخصما (            
  : قيمة كل قسط يتم إثبات القيد التالياستالم وعند  

                                                 

 العملية مولت ذاإ المشترك االستثمار أرباح في فتقيد ،لالستثمار الممولة الجهة حسب األرباح تقيد -1
 من مولت ذاإ المخصص االستثمار أرباح في وتقيد ،)المطلقة االستثمار حسابات (المشترك المال من

 مولت ذاإ للمصرف والخسائر األرباح حساب في وتقيد ،)المقيدة االستثمار حسابات (المخصص المال
 .الخاصة المصرف أموال أو )الجارية الودائع (المساهمين أموال من
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   الجاري للعميلالحساب/  حـ من    ××      
   .             بحات المراذمم/  حـ إلى     ××    
  : كالتاليمحاسبية حالة التأخر في سداد اقساط مستحقة تكون المعالجة الوفي  
   المرابحات المستحقةذمم/  حـ من    ××    
    .                 المرابحاتذمم/  حـ إلى    ××    
  : يتم اثبات القيد التاليلمتأخرة استالم قيمة األقساط اوعند  
   للعميلي الجارابالحس/  حـ من      ××  
  .       المرابحات المستحقةذمم/  حـ إلى    ××    
 من نهاية السنة الثانية وعند نهاية كل سنة يتم إعداد قيد تسوية بتداءوا  

  :بنصيب السنة من األرباح وكما يلي
  المؤجلة ... .ستثمار االأرباح/  حـ من    ××   
  .       .....ستثمار االأرباح/  حـ إلى     ××    

 غير محققـة بالكامـل ويـتم        أنها اعتبار على البيع وتعالج األرباح     قيد إثبات   يتم -2
 ، من قبل المصارف اإلسالمية    استخدام الطريقة األكثر    وهيتسويتها عند تسلم األقساط     

  :وتكون المعالجة المحاسبية كما يلي
    المرابحاتذمم/  حـ من        ××  
   مذكورينإلى      
  لمرابحة ابضاعة / حـ××        
  المؤجلة       ....  المشترك أوستثمار االأرباح / حـ    ××    

  : استالم قيمة كل قسط يتم إثبات القيد التاليوعند
                         من مذكورين

   للعميلالجاري الحساب / حـ    ××     
    )بنصيب القسط من األرباح(المؤجلة .....ستثمارأرباح اال/  حـ     ××      

   مذكورينلىإ                       
   المرابحاتذمم / حـ  ××      
    ) القسط من األرباحببنصي( .......ستثمارأرباح اال / حـ  ××             
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  : في حالة التأخر في سداد اقساط مستحقة تكون المعالجة المحاسبية كالتاليو
   المستحقةات المرابحذمم/  حـ من    ××    
    .            المرابحاتذمم/ ـ  حإلى    ××           

   : سداد األقساط المتأخرة يتم إثبات القيد التاليوعند
  من مذكورين      
   الجاري للعميلالحساب / حـ    ××     
    )بنصيب القسط من األرباح(المؤجلة .....ستثمارأرباح اال/  حـ     ××      

   مذكورينإلى                       
  ابحات المستحقة المرذمم / حـ  ××      
 )  بنصيب القسط من األرباح( .....ستثمارأرباح اال / حـ    ××    

 في حالة السداد قبل الموعد يجوز خصم جزء من األرباح وإعادتها للعميل :رابعاً -
  :بدون إتفاق أو شرط مسبق وتكون المعالجة المحاسبية كالتالي

  ....ستثمار االأرباح/  حـ من    ××    
   الجاري للعميل    الحساب /  حـإلى    ××    
 المماطـل فيجـوز     غنـي  أما المدين ال   ، وال يغرم  ينظر العميل   إعسار وعند  

 ما تراه   بحسب مخصص الخيرات أو حساب اإليرادات       حساب وتقيد الغرامة ب   ،تغريمه
  :كالتالي وتكون المعالجة المحاسبية ،هيئة الرقابة الشرعية

  ل الجاري للعميالحساب / حـ من    ××     
        رباح الخيرات أو األمخصص /  حـ إلى××        

بعد شراء البضاعة من    ) تراجعه عن الشراء  ( في حالة نكول اآلمر بالشراء       :خامساً -
 مالهـا أو  أس إما بيع البـضاعة بـر  : حالتينم هنا يكون المصرف أما،قبل المصرف 
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  بيـع    وإمـا  ،للعميـل ) إن وجـد  ( يقوم المصرف بترجيع هامش الجدية       وهنا ،بربح
  : خيارينأمام هذه الحالة في والمصرفالبضاعة بخسارة 

 وهنـا يـتم خـصم قيمـة الـضرر           : األخذ باإللزام بالوعد بالشراء    : األول الخيار -
 حالة عدم كفاية هامش الجدية يـتم خـصم بـاقي            وفيمن هامش الجدية    ) الخسارة(

  :الخسارة من اآلمر بالشراء وتتم المعالجة المحاسبية كالتالي
                         من مذكورين

   القبضوسيلة / حـ    ××     
  هامش الجدية /  حـ   ××        
  الحساب الجاري للعميل / حـ     ××    
  )الجدية  كانت الخسارة أكبر من هامشذاإ(        
   .            بضاعة المرابحة/ إلى حـ   ××      

 وهنا يعاد هامش الجدية لآلمـر       :لشراء عدم األخذ باإللزام بالوعد با     : الثاني الخيار -
بالشراء والخسارة يتحملها المصرف إذا مول العملية من أمواله أو الودائع الجارية أو             

   :ثبت تقصيره أو تعديه وتكون المعالجة المحاسبية كالتالي
  من مذكورين                      

   القبضوسيلة / حـ    ××     
  األرباح والخسائر/ حـ     ××    
  .          بضاعة المرابحة/ إلى حـ   ××      
 في حال أن العملية مولت من الودائـع  االستثمارية  أصحاب الودائعويتحملها  

   : وثبت عدم تقصير المصرف أو تعديه وتكون المعالجة المحاسبية كالتاليستثماريةاال
  من مذكورين            
   القبضوسيلة / حـ    ××     
  .....ستثمارال اخسائر/ حـ     ××    
 .             بضاعة المرابحة/ إلى حـ   ××      
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 المحاسبية لعمليات المرابحة لآلمر بالـشراء الداخليـة وفـق المعيـار             المعالجة -

  :)1(المصرفي رقم 
 عـن مـصرف ليبيـا       الـصادر ) 1 (رقم المصرفي المعيارتم تحديد نطاق      

ما يتعلق بالمرابحة لآلمر بالشراء      بكل لعمليات بيع المرابحة لآلمر      المنظمالمركزي و 
 وفقـاً   الداخلية المتعلقة بالمرابحة لآلمر بالشراء      العمليات وبالتالي عالج    ،للسلع المحلية 

  :)1(لآلتي
 اقتنائهـا   عنـد  التاريخيـة    بالتكلفـة  إثباتها قيمة بضاعة المرابحة و    قياس يتم :أوالً -

 وتكون المعالجات   ،اء السلعة  المصاريف المباشرة الالزمة القتن    ضافة حق إ  وللمصرف
 : يليكمامن قبل المصرف ) عقد البيع األول( إتمام عملية الشراء عندالمحاسبية 

   المرابحة بضاعة/  حـ من     ××  
  )... أو حساب الموردالخزينة( فع الدوسيلة/  حـ إلى     ××    

 بضرورة) الخصم المكتسب ( حالة وجود حسم البضاعة      في طالب المعيار    كما :ثانياً -
استفادة العمالء من الحسم الممنوح من الموردين على بضاعة المرابحة وذلك حـسب             

  :الحاالت التالية
 وتكـون  ، قيمة البـضاعة بمقـداره    تخفيض اتمام البيع يتم     قبل الحسم حدوث   عند -1

 :المعالجة المحاسبية كما يلي

   القبضوسيلة/  حـ من     ××  
   .              حة المراببضاعة حسم/  حـ إلى     ××    
   بضاعة المرابحةحسم/  حـ من     ××  
  .....مرابحة رقم/  المرابحة بضاعة/  حـ إلى     ××    
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 ،بمقـداره ) الـدين ( المرابحـة    ذمم البيع يتم تخفيض قيمة      بعد الحسم حدوث   عند -2
  : المعالجة المحاسبية كما يليونوتك

   القبضوسيلة/  حـ من    ××   
  .       المرابحةاعةبض حسم/  حـ إلى   ××    
   بضاعة المرابحةحسم/  حـ من     ××  
   .                المرابحةذمم/  حـ إلى     ××    

 ، يتم ايداعـه بحـساب العميـل       لكامل حدوث الحسم بعد سداد ذمم المرابحة با       عند-3
   كما يلي  اسبية المعالجة المحوتكون

   القبضوسيلة/  حـ من     ××  
 .         المرابحةةبضاع حسم/  حـ إلى   ××    

   بضاعة المرابحةحسم/  حـ من    ××   
   .       الجاري للعميلالحساب/ إلى حـ      ××    

 تحديد هامش الربح عند العقد سواء كان مبلغ مقطوع أو نسبة مئوية مـن               يتم :ثالثاً -
ـ     يتم ،الشراء عقد البيع اآلجل مع اآلمر ب      برام إ وعند ،التكلفة ى  اثبات ذمم المرابحة عل

 أربـاح   اب ويتم اثبات أرباح البيـع فـي حـس         ،العميل بمقدار التكلفة وهامش الربح    
 ترة ف ل ك ل وتحم ،ل المرابحة بالكام  دة م ى األرباح عل  ع توزي ويجب ،لة المؤج رابحةالم

  : المعالجة المحاسبية كما يليوتكون أرباح المرابحة من هابما يخص
   المرابحة       ذمم/  حـ من    ××      

   مذكورينلىإ                     
   المرابحةبضاعة / حـ  ××        
    .     المؤجلةالمرابحةايرادات  / أرباح / حـ      ××    
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  : استالم قيمة كل قسط يتم إثبات القيد التاليوعند
  من مذكورين                     

   الجاري للعميل      الحساب / حـ    ××     
    )بنصيب القسط من األرباح (المؤجلةة أرباح المرابح/  حـ     ××      

   مذكورينلىإ                       
  )بقيمة القسط المحصل( المرابحة            ذمم / حـ  ××      
    )بنصيب القسط من األرباح( المحققة المرابحةأرباح  / حـ  ××      

 أما في حـال     ، تخفيض قيمة الدين على العميل     يتم حال السداد المبكر ال      في :رابعاً -
 الموعد فعلى المصرف التفريق بين نـوعين مـن          في ألقساطتعثر العميل عن سداد ا    

  :العمالء
 وال لفترة يستطيع فيها السداد      ينظر السداد عن ذمم    لعجز ل ثباته بعد إ  : العميل المعسر  -

  .غراماتتفرض عليه أي 
 ذمم المرابحة    تتخذ ضده كل اإلجراءات الالزمة لتحصيل      : العميل الموسر المماطل   -

   . وال تفرض عليه أي غرامات، المستلمة منهالضمانات أو من ، أو من كفيله،منه
 البضاعة من   شراءبعد  ) تراجعه عن الشراء  ( في حالة نكول اآلمر بالشراء       :خامساً -

 المـستخدمة  صـيغ البيـوع أو المـشاركات         حـدى  يتم بيع السلعة بإ    ،قبل المصرف 
ر ملزم بحسب المعيار فإن من الطبيعي نـاتج عمليـة            ولما كان الوعد غي    ،بالمصرف

  .البيع سواء ربح أو خسارة يحمل األرباح أو الخسائر
  : بالنسبة للتقييم والعرض واإلفصاح فإن المعيار عالج الحسابات التالية:سادساً -
 حيث تقيم بضاعة المرابحة في نهاية الفترة وفقاً لطريقة التكلفـة            : بضاعة المرابحة  -

 كان ناتج التقييم خسارة أي أن القيمة السوقية المتوقعـة           فإذاسوق أيهما أقل وذلك     أو ال 
  :لبضاعة المرابحة أقل من تكلفتها فيتم اثبات القيد التالي بالفرق
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   هبوط أسعار بضاعة مرابحةخسائر/  حـ من     ××  
   ةمخصص هبوط أسعار بضاعة مرابح/ إلى حـ      ××    
 لبضاعة المرابحـة    المتوقعةح أي أن القيمة السوقية       كان ناتج التقييم رب    وإذا  

 فتقـيم   اةأكبر من تكلفتها فال يعترف بربح التقييم وتبقى بالتكلفة إال عند احتساب الزك            
  .بسعر السوق

 بحيـث يظهـر     ، يقيم في نهاية الفترة بالقيمة النقدية المتوقع تحقيقها        : المرابحة ذمم -
 وأربـاح   ،خصص الديون المشكوك في تحصيلها    بقائمة المركز المالي مخصوماً منه م     

 .المرابحة المؤجلة

 حدد المعيار أسس تصنيف الديون وتكوين مخصص الديون المشكوك فيهـا            :سابعاً -
 .وذلك وفقاً للجدول الموضح سابقاً أثناء التعرض لما جاء في المعيار

خلية وفقـاً    المعالجة المحاسبية لعمليات المرابحة لآلمر بالشراء الدا       وبمقارنة  
المنظم لعملية بيع المرابحة لآلمر بالشراء والصادر عـن         ) 1(للمعيار المصرفي رقم    

مصرف ليبيا المركزي بالمعالجة المحاسبية لعمليات المرابحة لآلمر بالشراء الداخليـة       
 عن هيئة   الصادر) 2معيار المحاسبة المالية رقم     ( لمعيار المربحة لآلمر بالشراء      وفقاً

والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية سبق يمكن أن نستنتج ما          المحاسبة  
 :يلي

 للمعيـار   وفقـاً  بالـشراء  لألمـر  المرابحة لعمليات المحاسبية المعالجة تختلف ال -
 رقـم  المحاسبة الماليـة     معيار في الواردة المحاسبية المعالجة عن) 1(المصرفي رقم   

 وتقيـيم  ،األقـساط  حـصيل  الشراء والبيع وإثبات ت    لعمليات المرابحة عند   بالنسبة) 2(
 . وبضاعة المرابحة،أرصدة حسابي ذمم المرابحة
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في مسميات الحسابات لعمليات    ) 2(والمعيار رقم   ) 1( توافق بين المعيار رقم      هناك -
 .المرابحة لآلمر بالشراء

ها  تصنيف الديون وتكوين مخصص للديون المشكوك في       اسسحدد  ) 1( رقم   المعيار -
 .)2(بخالف المعيار رقم 

أكثر شمول وأوسع في الخيارات التطبيقيـة مـن         ) 2( المحاسبة المالية رقم     معيار -
 ،يعتبر بمثابة معيار دولـي    ) 2( فالمعيار رقم    طبيعيوهذا  ) 1(المعيار المصرفي رقم    

 التـالي يبـين أهـم       والجدول أكثر تحديداً    وهوفهو معيار محلي    ) 1(أما المعيار رقم    
  :عالجات لعمليات المرابحة لآلمر بالشراء الداخلية بحسب كل معيارالم

  )2( رقم المعيار  )1( رقم المعيار  العملية
   يكون ملزم وقد يكون غير ملزمقد   ملزمغير  الوعد

  اختياري  اختياري   الجديةهامش
  ريخية التابالتكلفة   التاريخيةبالتكلفة  البضاعة تكلفة قياس

  دائما به العمالء ستفيدي  البضاعة على الحسم
 كان قبل البيع يخفض من التكلفة اما بعد اذا

 ه رأي هيئة الرقابة قد يستفيد بحسبالبيع 
   يعتبر ايراد للمصرفدالعمالء وق

 غير محققة وتتم تعتبر   األرباح عند البيعاثبات
  تسويتها عند سداد األقساط

 توزع على الفترة الحالية والفترات اما
عتبر غير محققة وتتم تسويتها القادمة أو ت

  عند سداد األقساط
   حتى يسددينظر   حتى يسددينظر   المعسرالمدين

 جميع الوسائل تتخذ   الموسر المماطلالمدين
  غرملتحصيل الدين وال ي

 جميع الوسائل لتحصيل الدين وقد تتخذ
 إذا رأت هيئة الرقابة خيريعاقب بغرامة تأ

  الشرعية ذلك
   خيار بتخفيض الدينهناك   الدينخفضالي   المبكرالسداد

   النكولعند
 السلعة وفي حال تباع

 لهاالخسارة فيتحم
  المصرف

 كان ذا السلعة وفي حال الخسارة إتباع
الوعد ملزم فيتحملها العميل وإذا كان غير 
ملزم فينظر اذا لم يقصر أو يتعد المصرف 

 المال وإذا تعد أو قصر صحابفيتحملها أ
  يتحملها المصرف
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  )2( رقم المعيار  )1( رقم المعيار  العملية

 منها مخصص يطرح   ذمم المرابحةتقييم
  الديون واألرباح المؤجلة

 منها مخصص الديون واألرباح يطرح
  المؤجلة

   أو السوق ايهما أقلالتكلفة   بضاعة المرابحةتقييم

 التكلفة أو : حالة عدم اإللزام بالوعدفي
  .السوق أيهما أقل

 التكلفة : في حالة اإللزام بالوعدأما
  التاريخية

يف الديون  تصنأسس
وتكوين مخصص 
  للديون المشكوك فيها

   يوجدال  يوجد

 عن األخذ اإلفصاح
 بالوعد من باإللزام

  عدمه
 المصرف أن يفصح إذا كان يأخذ على  يوجد ال

   بالوعد بالشراء أم الباإللزام

  : الليبيةبالمصارف بحة تطبيق عمليات المراآلية

  : عملية المرابحةخطوات

 وخطوات عمليات المرابحة    إجراءات وجوهري في     كبير ختالف هناك ا  ليس  
  :التالية الخطوات وفق فإنها تتم وعموما تحت الدراسة  المصارف بالشراء في لآلمر

 المرابحة مرفـق بمـستندات مطلوبـة    طريق يتقدم العميل بطلب شراء سلعة عن   –1
  ...).مرتبكفاتورة مبدئية تحدد مواصفات السلعة وضامن وشهادة (
 ضوابط حسب شروط العقد    وتحدد ئتمانية اال السقوف وفق العميل   ملفسة   درا م تت –2

  . العميلمقدرةالمصرف و
 وعند موافقة العميل على شروط العقد يتم توقيـع          ، العميل بشروط العقد   إبالغ يتم   –3

 فيه عميلة توقيع الوعـد  م علماً بأن مصرف الوحدة ال تت  ،وعد بالشراء من قبل العميل    
  .بالشراء
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شراء السلعة من المورد المعتمد لدى المصرف وعرضها على العميل وعنـد             يتم   –4
  ).اآلمر بالشراء( على الشراء يتم توقيع عقد البيع بين المصرف والعميل هموافقت

  . بمتابعة السداد حتى آخر قسطمصرف ثم يقوم ال–5
  : عامةمالحظات

  :يلي العينة تبين ما أفراد خالل المقابالت الشخصية مع من  
 ،%18 الـوطني  وبالمصرف التجـاري     ،%18 بمصرف الوحدة    الربح أن نسبة    –1

  .%15وبمصرف الجمهورية 
 تلـزم    كمـا أنهـا ال     ، أن هذه المصارف ال تقوم بخصم هامش جدية من العمالء          –2

  .عمالئها بالوعد بالشراء
  . يتم الشراء من غيرهمأن أن هذه المصارف لديها موردين معتمدين ال تقبل ب–3

 شراء البضاعة تبين أن العميل هو مـن يفـاوض           كيفية عن وبالتساؤل   وهنا  
 ممـا  ، وهذا يضعف الموقف التفاوضي للعميل     ،وليس المصرف ) المورد(البائع األول   

 طريـق المرابحـة     عـن  مباعة برفع قيمة البضاعة ال    الموردينيؤدي لقيام الكثير من     
 فـاتورة مبدئيـة بقيمـة       رإحـضا  ويقوم العميل مضطراً ب    ،بأعلى من قيمتها السوقية   

 المـصرف  ويقـوم  ،البضاعة بسعر أعلى من سعرها الحقيقي من المورد للمـصرف         
 على العميـل وذلـك       مما يشكل عبء   ،لبضاعة السوقية ل  للقيمةباعتمادها دون النظر    

 هـامش   قيمـة  فـي    الزيادة إلى ضافة للسلعة أكبر من سعرها الحقيقي إ      ر سع تحميلهب
 المفتـرض أن يـستفيد منـه        مـن  الفرق   وهذا ،تفاع التكلفة  عن ار  الناتجةالمرابحة  

 أو الـشراء    ، وزيادة هـامش المرابحـة      الشراء بالسعر الحقيقي سوقياً    د عن صرفالم
 هذا الفرق يستفيد به     وبالتالي ، هامش المرابحة كما هو    بقاءبالسعر السوقي الحقيقي وإ   

 ،ة للقيام بدور اجتماعي    يكون المصرف قد حقق ميزة تنافسية باإلضاف       وبذلك ،العمالء
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 بدور  تقوم يجب على المصارف عند قيامها بعمليات المرابحة لآلمر بالشراء أن            وهنا
 عنـد  أقل تكلفة وتفاوض الموردين      على يجب أن تبحث     بمعنى ،التاجر وليس الممول  

 الطلب علـى   يكون ال أن تقوم بتحجيم العرض ل      ، توكل هذه المهمة للعمالء    والالشراء  
بالمرابحة أكبر من العرض وبذلك ضمان عدم الخسارة في حال نكول أي            شراء سلع   

  .الشراءعميل لوجود العديد غيره  يرغبون ب
  :وحدة بمصرف الاخلية المحاسبية لعمليات المرابحة لآلمر بالشراء الدالمعالجة

 وع على عمليات المرابحة بفـر     ولين خالل المقابالت الشخصية مع المسؤ     من  
 بالـشراء   لآلمر المحاسبية لعمليات المرابحة     المعالجةاسة تبين أن    المصرف محل الدر  

  :يلي كما تتم وحدة مصرف الفي
 باحتساب هامش مرابحة المصرف  كما يقوم، جدية من العميلهامش خصم يتم ال -1

 من تكلفة السلعة  % 18قيمته 

 : شراء السلعة من المورد يتم إثبات القيد التاليعند -2

  مخصص مرابحة / من حـ     ××   
  ) أمر دفع لصالح المورد (لدفعوسيلة ا/ إلى حـ   ××     

 : بيع السلعة لآلمر بالشراء يتم إثبات القيد التاليعند -3

  مرابحة إسالمية/ من حـ      ××  
  إلى مذكورين       

  مخصص المرابحة / حـ   ××      
  )حقق بعدبقيمة أرباح البيع وهي أرباح لم ت( معلقة مرابحة أرباح/ حـ     ××    

 :التالي سداد األقساط  يتم إثبات القيد عند -4
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 من مذكورين      

  الحساب الجاري للعميل/ حـ     ××    
  ) القسط من األرباحبنصيب (معلقة مرابحة أرباح/ حـ   ××      

                            إلى مذكورين
  مرابحة إسالمية     / حـ   ××      
  )بنصيب القسط من األرباح( مرابحة    أرباح /حـ   ××      

 : القيد التاليإثبات يتم ط التأخير في سداد قسعند -5

  أقساط مرابحة متأخرة / حـمن      ××  
   .          إسالميةابحةمر/ إلى حـ   ××     
  : سداد القسط المتأخر يتم إثبات القيد التاليوعند  
 من مذكورين      

   للعميلالحساب الجاري/ حـ     ××    
  ) القسط من األرباحبنصيب( مرابحة معلقة أرباح / حـ  ××       

                            إلى مذكورين
   مرابحة متأخرة     أقساط/ حـ   ××      
  )بنصيب القسط من األرباح( مرابحة أرباح/ حـ   ××      

  : لعرض الحسابات المتعلقة بالمرابحة في الميزانيةبالنسبة -6

 في) مخصص مرابحة حسب القيود المعمول بها     ( رصيد ببضاعة المرابحة     جديو ال -
الميزانية ألن كل ما يتم شرائه يتم بيعه خالل أيام معدودة وال يقوم المصرف بالشراء               

  خالل السنة  استنفاذه يتم راء الشسقففي نهاية السنة ألن 

 .اماتااللتز أرباح مرابحة معلقة يظهر بالميزانية في جانب حساب -



<»†’¹]<…^éÃ¹^e<íéfé×Ö]<Í…^’¹]<Ý]ˆjÖ]<ï‚ÚE1<D5]†¹]<l^é×ÛÃÖ<Ü¿ß¹]_<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<í<Jêi]çi<íÚ^‰_ 

 253

 . ضمن حسابات المدينونانية مرابحة إسالمية يظهر بالميزحساب -

 . بالوعد بالشراء أم اللزام اإلفصاح عن ما إذا كان المصرف يأخذ باإليتم ال -

 المعالجة المحاسبية لعمليات المرابحة لآلمر بالشراء الداخلية التـي          وبمقارنة  
مليات المرابحة لآلمر بالشراء الداخلية      لع المحاسبيةيقوم بها مصرف الوحدة بالمعالجة      

 الـصادر  بالشراء   لآلمر المربحةالمنظم لعملية بيع    ) 1( رقم   المصرفي المعيارحسب  
  : أن نستنتج ما يلييمكن ليبيا المركزي مصرفعن 

 عن الوحدة مصرف في بالشراء مرآلل المرابحة لعمليات المحاسبية المعالجة تختلف -
 الشراء لعمليات المرابحة عند     بالنسبة) 1 (رقم المعيار في اردةالو المحاسبية المعالجة

والبيع وإثبات تحصيل األقساط وذلك في أسماء الحسابات الخاصة بالمعالجة المحاسبية           
بضاعة / مخصص المرابحة بدالً من ح    / لعمليات المرابحة حيث يستخدم المصرف ح     

أرباح مرابحة معلقة   /  و ح  ،رابحةذمم الم / مرابحة إسالمية بدالً من ح    /  وح ،المرابحة
  .أرباح مرابحة مؤجلة/ بدالً من ح

 محققـة  غيـر  أنهـا  اعتبـار  على األرباح عالج البيع لقيد إثباته عند المصرف أن -
) 1 (رقم المصرفي المعيار مع متماشي وهذا األقساط تسلم عند تسويتها ويقوم بالكامل

 .أعاله الموضحة المسميات فاختال من بالرغم المحاسبية المعالجة ناحية من

 مرابحـة  أربـاح /ح رصـيد  خصم في) 1 (رقم المصرفي المعيار مع التوافق عدم -
 ذمـم / ح رصـيد  مـن  المـصرف  في) معلقة مرابحة أرباح/ ح (يقابله ما أو مؤجلة

 بقائمـة  العرض عند وذلك المصرف في) إسالمية مرابحة/ ح (يقابله ما أو المرابحة
 مرابحـة / ح عرض هو المصرف به يقوم ما أن حيث ،لمعيارا حسب المالي المركز
 حـسابات  ضـمن  معلقـة  مرابحـة  أربـاح / ح و المدينون حسابات ضمن إسالمية

  .المالي المركز بقائمة االلتزامات
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مخصص المرابحة وإثباته عند شراء بـضاعة       /  أخطاء المصرف في استخدامه ح     -
خالفة لضوابط المخصصات المعروفـة،  المرابحة بقيمة البضاعة المشتراة، وهذا يعد م    

  .وقد ينعكس سلباً على محتوى القوائم المالية
  : الوطنيتجاري الالمصرف باخلية المحاسبية لعمليات المرابحة لآلمر بالشراء الدالمعالجة

 وع على عمليات المرابحة بفـر     ين خالل المقابالت الشخصية مع المسؤول     من  
لجة المحاسبية لعمليات المرابحة لآلمر بالـشراء       المصرف محل الدراسة تبين أن المعا     

 :يلي الوطني تتم كما التجاري المصرففي 

 المصرف هامش مرابحة قيمته     يحتسب كما   ، جدية من العميل   هامش خصم يتم ال -1
 .من تكلفة السلعة% 18

 : شراء السلعة من المورد يتم إثبات القيد التاليعند -2

  ة   أخرى مرابحأصول/ من حـ     ××   
  )    الموردلصالح(وسيلة الدفع / إلى حـ   ××     

  : يتم إثبات القيد التاليبالشراء بيع السلعة لآلمر عند -3
  بالمرابحة.) .سيارات أو أثاث( شراء تمويل/ من حـ     ××   
  إلى مذكورين      
  أصول أخرى مرابحة/ حـ   ××      
  )ح لم تحقق بعد البيع وهي أربااحبقيمة أرب( مقدمة ايرادات/ حـ     ××    
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 : سداد األقساط  يتم إثبات القيد التاليعند -4

 من مذكورين                   

  الحساب الجاري للعميل/ حـ       ××  
  ) القسط من األرباحبنصيب( مقدمة  إيرادات/ حـ   ××      

                            إلى مذكورين
  لمرابحة      با.) .سيارات أو أثاث( شراء تمويل/ حـ   ××      
  )احبنصيب القسط من األرب( .).سيارات أو أثاث( مرابحة أرباح/ حـ   ××      

   : إثبات القيد التالييتم ط التأخير في سداد قسعند -5

  أقساط متأخرة / حـمن      ××  
  بالمرابحة      .) .سيارات أو أثاث( شراء تمويل/ إلى حـ   ××     

 :ت القيد التالي سداد القسط المتأخر يتم إثباوعند

 من مذكورين              

  الحساب الجاري للعميل/ حـ     ××    
  ) القسط من األرباحبنصيب(إيرادات مقدمة / حـ     ××    

                            إلى مذكورين
   متأخرة      أقساط/ حـ   ××      
  )باحبنصيب القسط من األر..) (.سيارات أو أثاث( مرابحة أرباح/ حـ   ××      
  : بالمرابحة في الميزانيةلمتعلقة لعرض الحسابات ابالنسبة

 كل ما يتم شـرائه يـتم بيعـه     ألن ، في الميزانية  رابحة رصيد ببضاعة الم   يوجد ال -
 سقف الشراء يـتم     ألن ، في نهاية السنة   بالشراء خالل أيام معدودة وال يقوم المصرف     

 . خالل السنةستنفاذها
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 .لتزامات بالميزانية في جانب االريظه مقدمة إيرادات حساب -

 ضمن حسابات   بالميزانية يظهربالمرابحة  .) .سيارات أو أثاث  ( شراء   تمويل حساب -
 .المدينون

 .  بالوعد بالشراء أم اللزام اإلفصاح عن ما إذا كان المصرف يأخذ باإليتم ال -

خلية التـي    المعالجة المحاسبية لعمليات المرابحة لآلمر بالشراء الدا       وبمقارنة  
 لعمليـات المرابحـة لآلمـر    المحاسبية بالمعالجةيقوم بها المصرف التجاري الوطني   

المنظم لعملية بيع المربحة لآلمـر      ) 1(بالشراء الداخلية حسب المعيار المصرفي رقم       
 : عن مصرف ليبيا المركزي يمكن أن نستنتج ما يليالصادربالشراء 

 التجاري المصرف في بالشراء لألمر المرابحة لعمليات المحاسبية المعالجة تختلف -
 بالنـسبة ) 1 (رقـم  المـصرفي  المعيـار  في الواردة المحاسبية المعالجة عن الوطني

 ، واألقـساط المتـاخرة    ،لعمليات المرابحة عند الشراء والبيع وإثبات تحصيل األقساط       
حيـث   لمرابحـة وذلك في أسماء الحسابات الخاصة بالمعالجة المحاسبية لعمليـات ا         

/  و ح  ،بـضاعة المرابحـة   / أصول أخرى مرابحة بدالً من ح     / حيستخدم المصرف   
/   و ح   ،ذمـم المرابحـة   / ح  مـن  بـدالً بالمرابحة  ..) سيارات أو أثاث   (ءتمويل شرا 

 . مؤجلةمرابحةأرباح / إيرادات مقدمة بدالً من ح

محققـة   غيـر    أنهـا  اعتبـار  على   األرباح عالج البيع   لقيد إثباته المصرف عند    أن -
 متماشي مع المعيار المـصرفي رقـم        وهذا األقساط تسويتها عند تسلم     مبالكامل ويقو 

/  كما وقع في الخطأ بمـسمى ح       ، بالرغم من اختالف المسميات الموضحة أعاله      ،)1(
 أن اإليراد المقدم يعني أنه تم استالم قيمة اإليراد عـن فتـرات              حيثايرادات مقدمة   

 المعلومـاتي القـوائم   المحتوى مما قد يؤثر على ، شيئاً وهنا المصرف لم يستلم   ،قادمة
 .المالية وعدالتها
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أربـاح مرابحـة   /في خصم رصـيد ح ) 1( التوافق مع المعيار المصرفي رقم  عدم -
ذمم المرابحـة   / في المصرف من رصيد ح    ) إيرادات مقدمة / ح  (مؤجلة أو ما يقابله     

في المصرف وذلك عنـد     ) المرابحةب) سيارات أو أثاث  (تمويل شراء   / ح(أو ما يقابله    
 حيث أن ما يقوم بـه المـصرف هـو           ،العرض بقائمة المركز المالي حسب المعيار     

/ بالمرابحة ضمن حسابات المـدينون و ح      ) سيارات أو أثاث  (تمويل شراء   / عرض ح 
 . بالميزانيةالتزاماتإيرادات مقدمة ك

  :جمهورية بمصرف الاخلية المحاسبية لعمليات المرابحة لآلمر بالشراء الدالمعالجة

 وع على عمليات المرابحة بفـر     ين خالل المقابالت الشخصية مع المسؤول     من  
المصرف محل الدراسة تبين أن المعالجة المحاسبية لعمليات المرابحة لآلمر بالـشراء            

 : تتم كما يليالجمهوريةفي مصرف 

 مرابحة قيمته  باحتساب هامشالمصرف  كما يقوم، هامش جدية من العميليتم ال -1
 .من تكلفة السلعة% 15

 : المورد يتم إثبات القيد التالين شراء السلعة معند -2

    تراةمحفظة السلع المش/ من حـ     ××   
  )    الموردلصالح(وسيلة الدفع / إلى حـ   ××     

 : لآلمر بالشراء يتم إثبات القيد التاليلعة بيع السعند -3

  اعةمحفظة السلع المب/ من حـ     ××   
   السلع المشتراة   محفظة/ حـ     ××    

 : سداد األقساط  يتم إثبات القيد التاليعند -4

   الحساب الجاري للعميل/ من حـ     ××   
  إلى مذكورين      
        .          السلع المباعةمحفظة/ حـ   ××      
  )بنصيب القسط من األرباح( مرابحة     أرباح/ حـ   ××      
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  . يتم تحصيلهاحتى قيد أي إثبات يتم ال طسداد قس التأخير في عند -5

  : لعرض الحسابات المتعلقة بالمرابحة في الميزانيةالنسبة

 ألن كل ما يتم شـرائه يـتم بيعـه     ، رصيد ببضاعة المرابحة في الميزانية     يوجد ال -
 ألن مخصـصات    ،خالل أيام معدودة وال يقوم المصرف بالشراء في نهايـة الـسنة           

 . خالل السنةستنفاذهاالشراء يتم ا

 . ضمن حسابات المدينونانية السلع المباعة يظهر بالميزمحفظة حساب -

  . بالوعد بالشراء أم اللزام اإلفصاح عن ما إذا كان المصرف يأخذ باإليتم ال -
 المعالجة المحاسبية لعمليات المرابحة لآلمر بالشراء الداخلية التي وبمقارنة  

 لعمليات المرابحة لآلمر بالشراء المحاسبية بالمعالجة يقوم بها مصرف الجمهورية
المنظم لعملية بيع المربحة لآلمر بالشراء  ) 1(الداخلية حسب المعيار المصرفي رقم 

 :الصادر عن مصرف ليبيا المركزي يمكن أن نستنتج ما يلي

 ةالجمهوري مصرف في بالشراء لألمر المرابحة لعمليات المحاسبية المعالجة تختلف -
 لعمليـات  بالنـسبة ) 1 (رقـم  المـصرفي    المعيار في الواردة المحاسبية المعالجة عن

 المحاسـبية لعمليـات     بالمعالجـة  الخاصة   حساباتالمرابحة عند الشراء في أسماء ال     
بـضاعة  / محفظة السلع المشتراة بـدالً مـن ح       / المرابحة حيث يستخدم المصرف ح    

  .مرابحةذمم ال/  من حمحفظة السلع المباعة بدالً/  وح،المرابحة

عند إثباته لقيد البيـع فـي المعالجـة         ) 1 (رقم المصرفي المصرف المعيار    خالف -
/ والتي تناظر ح  (محفظة السلع المباعة    / ح حيث أنه يقوم بتحميل      ،المحاسبية لألرباح 

بتكلفة السلعة فقط كدين على العميل دون إثبات لألرباح         ) ذمم المرابحة حسب المعيار   
 بقيد األرباح الغير محققة إال عند استالم قيمتها عنـد           يقوموال  ) غير المحققة (ة  المؤجل

 الرقابة نظام ضعف في يتسبب قد المؤجلة األرباح إثبات عدم أن حيث   ،سداد األقساط 
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 معرفة عدم وكذلك مواعيدها في األقساط تحصيل عدم عند الحساب هذا على الداخلية
  .)مراقبة كحساب (لحظة كل في الحساب هذا برصيد المصرف

 . يقوم المصرف بإثبات األقساط المتأخرة إال عند سداداهاال -

األرباح المرابحـة   /في خصم رصيد ح   ) 1( التوافق مع المعيار المصرفي رقم       عدم -
ذمـم  / في المـصرف مـن رصـيد ح       )  يقابله حسابال يوجد   (المؤجلة أو ما يقابله     

 وذلك عند العرض    ،في  المصرف  ) لع المباعة  الس محفظة/ ح(المرابحات أو ما يقابله     
/  حيث أن ما يقوم به المصرف هـو عـرض ح           ،بقائمة المركز المالي حسب المعيار    

أربـاح  /  أما ح  ، السلع المباعة  ضمن حسابات المدينون بقائمة المركز المالي         محفظة
  . يقابله في المصرفحساب يوجد فالالمرابحة المؤجلة 

  :النتائج

م عرضه وبعد المقارنات وتحليل البيانات التي تـم تجميعهـا            خالل ما ت   من  
  : الدراسة إلى النتائج التاليةلتتوص

المنظم لعملية بيع المرابحـة لآلمـر       ) 1( توافق بين المعيار المصرفي رقم       يوجد -1
بالشراء الصادر عن مصرف ليبيا المركزي وبين معيار المرابحـة لآلمـر بالـشراء       

 لـضوابط  الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعـة وا       )2ية رقم   المحاسبة المال (معيار  
  .للمؤسسات المالية اإلسالمية

 اختالف في المعالجة المحاسبية لعمليات المرابحة لآلمر بالشراء الداخليـة           وجود -2
التي تتم بالمصارف الليبية والمعالجة المحاسـبية لتلـك العمليـات حـسب المعيـار               

  .)1(المصرفي رقم 

ـ          وجود -3  ةاختالف في المعالجة المحاسبية لعمليات المرابحة لآلمر بالشراء الداخلي
 التوحيد المحاسبي لمعالجة عمليات المرابحـة       نعدام ال أدى مما   ،بين المصارف الليبية  

  .لآلمر بالشراء الداخلية بين المصارف الليبية
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لـى  والتي قد تؤثر ع   في بعض المعالجات     من قبل بعض المصارف      خطاء أ وجود -4
 .المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية وعدالتها

 للمصرف المركـزي فيمـا      الرقابي الدور ضعف خالل النتائج السابقة يتبين      من -5
المنظم لعمليـات المرابحـة لآلمـر       ) 1( رقم   المصرفييتعلق بمتابعة تطبيق المعيار     
 .بالشراء الداخلية والصادر عنه

 العمـل علـى     في المركزي   المصرفقصور من    وجود   يتبين النتائج السابقة    من -6
 سالمة القوائم المالية للمصارف الليبية وداللتها حيـث أن المـصارف الليبيـة            ضمان

 ،تعاني من انعدام التوحيد المحاسبي لمعالجة عمليات المرابحة لآلمر بالشراء الداخلية          
اليـة   مما يشكل ضعف في محتـوى القـوائم الم         ،المعالجات تلكوبعض األخطاء في    

 .وعدالتهاللمصارف الليبية 

 المصارف الليبية وعند تقديمها لخدمات المرابحة لآلمر بالشراء الداخلية وفـي            إن -7
 ولم تعمل بدور التاجر وذلك لعدم قياسها الـدقيق          قرضحاالت عديدة عملت بدور الم    

قـوم  والمنافس لتكلفة السلعة عند الشراء بل تقبل بأي سعر يضعه البـائع األول وال ت              
بدراسة عروض بشكل فعلي وعملي مما يزيد التكلفة على العميل مع عـدم اسـتفادة               

 بأن اللجوء لعمليات التمويل اإلسالمي ومـن بينهـا           علماً ،المصرف من هذه الزيادة   
 ولـيس   ،المسلم والمتمثل فـي الربـا     ) العميل (الزبونالمرابحة جاء لرفع الغبن على      

  .ستغاللباستبداله بغبن اال
 :اتــيالتوص

  : ضوء نتائج البحث نوصي باآلتيفي  
ـ          المسؤولية -1  ي كبيرة جداً على عاتق المصرف المركزي في القيام بدوره الرقابي ف

 التوحيد المحاسبي بين المـصارف الليبيـة        لضمان) 1(تطبيق المعيار المصرفي رقم     
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لمعلومـاتي   وسالمة المحتـوى ا    ،فيما يتعلق بعمليات المرابحة لآلمر بالشراء الداخلية      
  .للقوائم المالية للمصارف الليبية وعدالتها

 بتدريب العـاملين بهـا علـى الجانـب الفقهـي            هتمام المصارف الليبية اال   على -2
والمعالجات المحاسبية المرتبطة بعمليات التمويل اإلسـالمي وخاصـة فيمـا يتعلـق            

ؤهالت المتخصـصة    من الم  ستفادة كذلك اال  ، بالشراء الداخلية  آلمر المرابحة ل  بعمليات
  .في هذا المجال من خريجي المالية والمصرفية اإلسالمية ومحاولة استيعابها

 المصارف الليبية احكام الرقابة عند شراء بضاعة لغرض بيعها بالمرابحـة            على -3
 المشتراة وذلـك لرفـع      عةوتحديد إجراءات رقابية خاصة لقياس السعر العادل للبضا       

 .يل كذلك تحقيق ميزات تنافسية على العمستغاللالغبن واال
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	א��א!  	

 ،الثالـث  الجـزء    ،)مدونة الفقه المالكي وأدلتـه    ( ، عبدالرحمن الغرياني  الصادق -1
 .2002 ،1 ط،مؤسسة الريان

 في ضوء المعـايير     سالميةمحاسبة المصارف اإل  ( ، موسى مبارك  ، سمحان حسين -2
 دار  ،)سالميةسات المالية اإل   والضوابط للمؤس  عةالصادرة عن هيئة المحاسبة والمراج    

 .2014 ،3 ط، عمان،المسيرة

 إثراء  ،)المصارف اإلسالمية -المحاسبة في المنظمات المالية   ( ، جاسم الشرع  مجيد -3
 .2008 ،1 ط،ردنألا- عمان،للنشر والتوزيع

بيع المرابحة والتقسيط ودورها في المعامالت المصرفية       ( ، طه الكباشي  المكاشفي -4
 المجلـس   ، المعامالت المالية للمسلمين في أوروبـا      : ندوة بعنوان  ،)سالميفي الفقه اإل  

 .2008 ، دبلن،األوروبي لإلفتاء والبحوث في دورته الثانية عشرة

 مـصرفية صياغته ال -عقد المرابحة ضوابطه الشرعية   ( ، عطا المنان محمد   الواثق -5
 ، جامعة أم القـرى    ،سالمي اإل قتصاد العالمي الثالث لال   المؤتمر ،)وانحرافاته التطبيقية 

        WW.RSSCRS.INFO :الدراسة موجودة على الموقع

 : التعاقد في الصيغ اإلسـالمية     طرافحوكمة العالقة بين أ   ( ، محمد الرقيبي  جمعة -6
 ، ورقة مقدمة لمؤتمر الخـدمات الماليـة اإلسـالمية الثـاني           ،)المرابحة والمضاربة 

 .2010 ،طرابلس

بيع المرابحة المركبة كما تجربة المصارف اإلسـالمية فـي          ( ، الدين عفانه  حسام -7
 .2009 ، جامعة الخليل، اإلسالمي وأعمال البنوكقتصاد مؤتمر اال،)سطينفل

تجربة مصرف الجمهورية في بيع المرابحـة لآلمـر         ( ، عبداهللا امحمد  عبدالسالم -8
 .2010 ،ابلس طر، الثانيسالمية لمؤتمر الخدمات المالية اإلمقدمة ورقة ،)بالشراء
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 تطبيق نظام التكلفة حسب األنشطة على نشاط المرابحـة          أهمية( ،سامة الشعراني أ عال - 9
 .2010 ،جامعة دمشق- قتصاد كلية اال، رسالة ماجستير،)اإلسالميةفي المصارف 

 البنـوك  فـي  االسـتثمار  وسـائل  لتقويم محاسبي نموذج بناء نحو( ،البلتاجي محمد - 10
 ،دبـي  ،)اإلسـالمية  البنـوك  مسيرة ترشيد نحو( الدولية الندوة في ممقد بحث ،)اإلسالمية

2005. 

 في النظـام المـصرفي      مرابحةالتفاصيل العلمية لعقد ال   ( ، عبدالحليم عمر  محمد -11
الجوانـب  - في البنـوك اإلسـالمية     ستثمار اال استراتيجية( : ندوة بعنوان  ،)اإلسالمي

/  للبحـوث والتـدريب    إلسالميع المعهد ا   م بالتعاون ،)التطبيقية والقضايا والمشكالت  
 1987 ، عمان،جدة-البنك اإلسالمي للتنمية

 المرابحـة   ة اإلسـالمي  ستثمارمن صيغ اال  ( ، مصطفى الخطيب  براهيم إ محمود -12
 فيـة  عليهـا وكي   حظات والمال ستثمار اإلسالمي االردني للتمويل واال    نكالداخلية في الب  

 م جامعـة أ ، اإلسـالمي قتـصاد تمر الثالث لال المؤ،) اإلسالميقتصادتجنبها ضمن اال  
 WWW.RSSCRS.INFO   : الدراسة موجودة على الموقع،القرى

 معيـار  التمويل اإلسالمي وعالقتهـا ب     مخاطر( ، عمر مبارك ابومحيميد   موسى -13
 ،سـالة دكتـوراه    ر ،)2 المال للمصارف اإلسالمية من خالل معيار بازل         سكفاية رأ 

 .2008 ، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية–كلية العلوم المالية المصرفية 

دراسـة حالـة بنـك البركـة        -محاسبة المصارف اإلسالمية  ( ، بن عمار  نوال -14
 الجزائريـة وتحـديات     قتصادية اال سسةالمؤ" الملتقى الوطني األول حول      ،)الجزائري

 .2003 ،"ديد الجقتصادي االلمناخا

معـايير المحاسـبة    - المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليـة اإلسـالمية       هيئة -15
  .2004 ،البحرين- المنامة،والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية

  


