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نظير تأخير األجل في حالتي التعثر أو 

التأجيل.

ثالثًا: إن عملية المرابحة ليست عملية 

المصرفية  )كالقروض  نقدي  إقراض 
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)ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا 
ليس  إذ  الربا(،  وحرم  البيع  اهلل  وأحل 
المتاجرة  بين  التسوية  ال��ع��دل  م��ن 

بالسلع والمتاجرة بالنقود.
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المرابحة

في  تطبيقا  األك��ث��ر  التمويل  صيغ  أه��م  م��ن  واح���دة  المصرفية  المرابحة  تعد 

المصارف  نشأة  بداية  مع  استخدامها  بدأ  حيث  اإلسالمية،  المصرفية  الصناعة 

اإلسالمية عام 1975. ويقوم المصرف من خالل هذه الصيغة بتمويل النشاطات 

االستثمارية في مجال الصناعة والتجارة، وكذلك تمويل االحتياجات الشخصية 

والبضائع  السلع  مختلف  ش��راء  من  العمالء  تمكن  فهي  العمالء.  لمختلف 

كالسيارات والمركبات، المواد الخام، اآلالت، األثاث، وغيرها سواء من السوق 

تلبية  في  بالمرونة  بالمرابحة  التمويل  صيغة  تتميز  كما  الدولية.  أو  المحلي 

كافة احتياجات المتعاملين مع قطاع المصارف اإلسالمية.



المرابحة

زيادة(، وبيع  أو  التكلفة، دون نقص 
البيع  ع��ق��د  ي��ت��م  أن  )أي  ال��وض��ي��ع��ة 
ال��ش��راء،  سعر  ع��ن  معلوم  بنقص 
أن  )أي  واإلش��راك  التكلفة(،  سعر  أو 
ببعض  المبيع  بعض  تولية  يتم 
غيره  المشتري  يشرك  ب��أن  الثمن، 
ال��م��ب��ي��ع م��ع��ه(. وي��ت��م تسديد  ف��ي 
القيمة في المرابحة إما بالتقسيط 
أن  للبنك  وي��ج��وز  واح����دة،  دف��ع��ة  أو 
عقاريا  أو  شخصيا  ض��م��ان��ا  يطلب 
لتأمين السداد، ويقوم البائع بكافة 
األع��م��ال ال��الزم��ة ل��ل��ش��راء وك��ذل��ك 
يتحمل المخاطرة عن السلع حتى 
أو  حقيقة  للمشتري  تسليمها  يتم 

حكما.

دليل مشروعية المرابحة:

المرابحة من صور البيع ، فتحل بما 
ت��ح��ل ب��ه ال��ب��ي��وع وت��ح��رم ب��م��ا تحرم 
العلم  أهل  استدل  وقد  البيوع،  به 

على مشروعيتها بما يلي:

تقضي  ال��ت��ي  األدل����ة  ع��م��وم  أواًل: 
بإباحة البيع بصفة عامة.

الناس  تعامل  فقد  اإلج��م��اع،  ثانيًا: 

واألم��ص��ار  اإلع��ص��ار  مختلف  ف��ي  ب��ه��ا 
بغير نكير.

ماسة  الحاجة  فإن  ثالثًا: المعقول، 
ال  الذي  البيع فإن  النوع من  إلى هذا 
يحسن المشاكسة في البيع يمكن 
وتطيب  غيره  فعل  على  يعتمد  أن 
ربح  وزي��ادة  به  نفسه بمثل ما اشترى 

معقول يتفقان عليه.

وق������د ث���ب���ت م���ش���روع���ي���ة ال���م���راب���ح���ة 
)وأح��ل  تعالى  قوله  ومنه  بالكتاب 

اهلل البيع( )البقرة 275(، وقوله تعالى 
فضال  تبتغوا  أن  جناح  عليكم  )ليس 
198(، وال��رب��ح هو  م��ن رب��ك��م( )ال��ب��ق��رة 
بالقياس  اس��ت��دل  ك��ذل��ك  ال��ف��ض��ل، 
الرسول  اشترى  حيث  التولية،  على 
أبي  ناقة  وسلم-  عليه  اهلل  –صلى 
ات��ف��ق جمهور  ب��ال��ت��ول��ي��ة. ك��م��ا  ب��ك��ر 
أه���ل ال��ع��ل��م ع��ل��ى م��ش��روع��ي��ة أص��ل 

المرابحة.

الجائز  البيع  من  ن��وع  المرابحة  وبيع 

تعريف المرابحة:

السلعة  بيع  عملية  هي  المرابحة 
به  شراؤها  تم  ال��ذي  الثمن  بنفس 
مع إضافة ربح معلوم سواء بنسبة 

محددة من الثمن أو بمبلغ محدد.

المرابحة في اللغة:

من »رابحته« على سلعته، وأربحته: 
أعطيته ربحا، فالمرابحة مصدر فعل 
“رابح”، ومنه أعطاه مااًل “مرابحة” أي 

الشيء  وبعت  بينهما،  الربح  على 
م���راب���ح���ة، وي���ق���ال: ب��ع��ت��ه ال��س��ل��ع��ة 
م��راب��ح��ة ع��ل��ى ك���ل ع��ش��رة دراه����م 
ك��ان��ت  وإن   – ف��ال��م��راب��ح��ة  دره�����م، 
على وزن المفاعلة – فليست على 
ب��اب��ه��ا، ألن ال���ذي ي��رب��ح ه��و ال��ب��ائ��ع، 
الواحد  في  المفاعلة  فاستعملت 

كمسافر.

المرابحة في اصطالح الفقهاء:

مع  األول  ال��ث��م��ن  بمثل  ب��ي��ع  ف��ه��ي 

زيادة ربح معلوم. وهذا هو المعنى 
الفقهاء  اتفقت عليه عبارات  الذي 
وإن اختلفت ألفاظهم في التعبير 
ملكه  ما  »نقل  الهداية  ففي  عنه. 
ربح«.  زيادة  مع  بالثمن  األول  بالعقد 
وف���ي ب���دائ���ع ال��ص��ن��ائ��ع »ب��ي��ع يمثل 
رب����ح«. وف��ي  زي����ادة  ال��ث��م��ن األول م��ع 
»البيع  المرابحة هو  المغنى معنى 
ب���رأس ال��م��ال ورب���ح م��ع��ل��وم«. وف��ي 
روضة الطالبين جاء معنى المرابحة 
»أنه عقد يبين الثمن فيه على ثمن 
ابن  وعرفها  زي����ادة«.  م��ع  األول  البيع 
ع��رف��ة »ب��ي��ع م��رت��ب ع��ل��ى ث��م��ن مبيع 

تقدمه غير الزم مساواته له«. 

المرابحة المصرفية:

بناء  سلعة  ل��ش��راء  البنك  توسط   
له  بيعها  ث��م  عميله  ط��ل��ب  ع��ل��ى 
ب���اآلج���ل ب��ث��م��ن ي���س���اوي ال��ت��ك��ل��ف��ة 
رب���ح معلوم  زائ����د  ل��ل��ش��راء  ال��ك��ل��ي��ة 

متفق عليه بينهما. 

أحد  أنها  على  المرابحة  إلى  وينظر 
تشتمل  والتي  األمانة،  بيوع  أن��واع 
عقد  يتم  أن  )أي  التولية  بيع  أيضا 
سعر  أو  ال��ش��راء،  سعر  بنفس  البيع 



المرابحة

ب��ي��ع ال��م��س��اوم��ة  ب���ال خ����الف غ��ي��ر أن 
البيع على  ابن رشد  أولي منه بقول 
إلى  أح��ب  والمماكسة  المكايسة 
وذل��ك  عندهم  وأح��س��ن  العلم  أه��ل 
اإلم��ام  يقول  كما  المرابحة  بيع  ألن 
من  واس��ت��رس��ال  أم��ان��ة  تعتريه  أح��م��د 
الحال  تبيين  إل��ى  ويحتاج  المشتري 
ي���ؤم���ن م���ن ه��وي  ع��ل��ى وج���ه���ه وال 
فيكون  غلط  أو  ت��أوي��ل  ف��ي  النفس 
على خطر وغرر، وتجنيب ذلك أسلم 

وأولى.

أركان بيع المرابحة:

 1. العاقدان
 2. الصيغة )اإليجاب والقبول(

3. المعقود عليه

شروط بيع المرابحة: 

معلوما  األول  الثمن  يكون  أن   -1

بيع  المرابحة  ألن  الثاني  للمشتري 
والعلم  ربح  زي��ادة  مع  األول  بالثمن 
بالثمن األول شرط لصحة البيع فإذا 

لم يكن معلومًا فهو فاسد.

ألن��ه  م��ع��ل��وم��ًا  ال���رب���ح  ي��ك��ون  أن   -2

بعض الثمن، والعلم بالثمن شرط 

لصحة البيع.

أال يكون الثمن في العقد األول   -3

فإن  الربا  أم��وال  من  بجنسه  مقاباًل 
ك����ان ك���ذل���ك اش���ت���رى ال��م��ك��ي��ل أو 
الموزون بجنسه مثال بمثل لم يجز 
بيع  المرابحة  ألن  مرابحة.  يبيعه  أن 
في  وال���زي���ادة  وزي����ادة  األول  ال��ث��م��ن 

أموال الربا تكون ربًا ال ربحًا.

صحيحا  األول  العقد  ي��ك��ون  أن   -4

فإذا كان فاسدا لم يجز.

صيانة المرابحة عن الخيانة 
والتهمة:

يجب أن تصان المرابحة عن الخيانة 

يؤثر  ما  كل  ببيان  وذل��ك  والتهمة، 
ورغبته  ال��م��ش��ت��ري،  إرادة  ف��ي  بيانه 
في الشراء وذلك كالعيب الحادث 
كان  إذا  الحادثة  والزيادة  البائع  عند 
ق���د ح��ب��س��ه��ا ل��ن��ف��س��ه، واألج�����ل ألن 
الثمن قد يزاد لمكان األجل، وحوالة 
بالرخص،  التغير  ك��ان  إن  األس���واق 
كما يجب بيان شرائه ممن ال تقبل 
شهادتهم له كاالبن واألب لشبهة 
الشراء  في  والمسامحة  المحاباة 

من هؤالء.

المرابحة  ف��ي  الخيانة   ظ��ه��رت  إ ذا 
للمشتري  يكون  الثمن  صفة  في 
الخيار بين اإلمساك وبين الرد، أما إن 
كانت في قدر الثمن رفع الغبن عن 

المشتري وحطت عنه الزيادة.

بظهور  ال��م��راب��ح��ة  ع��ق��د  يفسد  وال 
الصحة،  يمنع  ال  التغرير  ألن  الخيانة 
وإن����م����ا ت���ع���دل األوض��������اع وي��ن��ص��ف 

المشتري.

أخبر  وأن��ه  الغلط  البائع  ادع��ى  وإن 
بأقل من رأس المال فال تقبل دعواه 
إال ببينة، فإذا أقام البينة على دعواه  
ق��ب��ول المبيع  ب��ي��ن  ال��م��ش��ت��ري  ُخ��يِّ��رَ 

العقد  فسخ  وبين  الجديد  بالثمن 
فات  إذا  أم��ا  قائما،  المبيع  ك��ان  إذا 
الصحيح  الثمن  دفع  بين  يخير  فإنه 
مع ربحه، أو دفع قيمته يوم بيعه ما 

لم تنقص عن الغلط وربحه.

البينة  إق��ام��ة  ع��ن  ال��ب��ائ��ع  ع��ج��ز  وإذا 
كان  ما  أنه  المشتري  يحلف  أن  فله 
البيع، كما يجوز  يعلم غلطه وقت 
للمشتري تحليف البائع على دعواه، 
فإن نكل قضي عليه وإن حلف خير 
وبين  الجديد  الثمن  بين  المشتري 

الفسخ.

نطاق معيار المرابحة: 

السلع  على  المعيار  هذا  ينطبق   •
المقبولة  المادية  األص���ول  وس��ائ��ر 

شرعًا ونظامًا.

بيع  على  المعيار  ه��ذا  ينطبق  ال   •
الذهب والفضة والنقود والديون. 

على  المعيار  ه��ذا  نطاق  يقتصر   •
بيعًا  تتضمن  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
م���ؤج���اًل ل���غ���رض ت��ق��دي��م االئ��ت��م��ان 
يكون  بحيث  للمشتري  البائع  من 
اس��ت��خ��دام��ه��ا ك��ص��ي��غ��ة ت��م��وي��ل��ي��ة 

ل��ل��ب��ن��وك وم��ؤس��س��ات ال��وس��اط��ة 
المالية . 

بعمليات  المعيار  ه��ذا  يتعلق  ال   •
البيع بالتقسيط. 

البنوك  في  المرابحة  تطبيقات 
اإلسالمية:

ت��وس��ع��ت ال��ب��ن��وك اإلس��الم��ي��ة في 
االس��ت��ث��م��اري��ة  األداة  ه���ذه  م��م��ارس��ة 
األداة  ه��ذه  وتنقسم  كبير.  بشكل 

إلى نوعين:

1- بيع المرابحة العادية:

وهو بيع السلعة بمثل الثمن الذي 
ربح معلوم  زيادة  تم شراؤها به مع 
أو  ال��ث��م��ن،  م��ن  بنسبة  عليه  متفق 
يكون  أن  دون  م��ق��ط��وع��ة،  ب��زي��ادة 
ه���ن���اك وع����د س���اب���ق م���ن ال��ع��م��ي��ل 

بالشراء.

2- بيع المرابحة لآلمر بالشراء:

وهو بيع السلعة إلى العميل اآلمر 
بالشراء، بزيادة محددة عن تكلفتها 



المرابحة

باسم البنك وليس العميل.

ضمان  العميل  تحميل  يجوز  ال   -2

م��ا ي��ط��رأ ع��ل��ى ال��س��ل��ع��ة م��ن أض���رار 
خ����الل ف���ت���رات ال��ش��ح��ن وال��ت��خ��زي��ن. 
من  السلعة  على  التأمين  ويكون 

مسؤوليات البنك.

السلعة  بيع  عقد  توقيع  يجوز  ال   -3

مرابحة قبل تملك البنك لها.

ب��ش��راء  ال��ع��م��ي��ل  إل�����زام  ي��ج��وز  ال   -4

إبرام  امتناعه عن  السلعة في حال 
عقد المرابحة، وإن كان يجوز للبنك 
حال  في  تعويض  على  يحصل  أن 
العميل  رف��ض  ع��ن  الناشئ  ال��ض��رر 

وعده بالشراء.

إجراءات عقد المرابحة في 
البنوك اإلسالمية:

المرابحة بيع  عقد  إج���راءات   تتمثل 
في اآلتي:

تملك  في  رغبته  العميل  يبدي   -1

ويقوم  البنك،  طريق  عن  ما  سلعة 
التي  السلعة  م��واص��ف��ات  بتحديد 
ي��رغ��ب ف��ي ش���راءه���ا، وي��ج��وز ل��ه أن 
أيضا  يجوز  كما  الشراء،  جهة  يحدد 

أسعار،  ع��روض  على  يحصل  أن  ل��ه 
تلك  ت��ك��ون  أن  ي��ف��ض��ل  ك����ان  وإن 

العروض باسم البنك.

على  )المشتري(  العميل  يقطع   -2

ن��ف��س��ه وع����دا ب���ش���راء ال��س��ل��ع��ة من 
الربح  زائ��د  بتكلفتها  مرابحة  البنك 
عزم  إلى  لالطمئنان  عليه،  المتفق 
وإن  الصفقة،  إتمام  على  العميل 
ال��م��واع��دة  ت��ك��ون  ي��ج��وز أن  ك���ان ال 
والعميل(.  )البنك  للطرفين  ملزمة 
ويمكن للبنك أن يأخذ من العميل 
األم��ان��ة،  سبيل  ع��ل��ى  ن��ق��دي��ا  مبلغا 
ليطمئن  ال��ج��دي��ة  ه��ام��ش  يسمى 
إل����ى إم���ك���ان ت��ع��وي��ض��ه ف���ي ح��ال��ة 

مخالفة العميل لوعده.

3- يقوم البنك بطلب عرض أسعار 

ث���م يتولى  ال��س��ل��ع��ة،  م���ن م�����وردي 
البنك إخبار العميل بتكلفة السلعة، 
ستدخل  التي  المصروفات  وكافة 
في ثمن البيع، وبحيث يكون الربح 

في عقد المرابحة معلوما.

الشراء  بإتمام عقد  البنك  يقوم   -4

ملكية  تنتقل  بحيث  ال���م���ورد،  م��ع 
السلعة إلى البنك.

السلعة  بتسليم  البنك  ي��ق��وم   -5

العميل  ي��ق��وم  أو  ال��ع��م��ي��ل،  إل���ى 
باستالمها بصفته وكيال عن البنك.

الفرق بين التمويل بالمرابحة 
والتمويل المصرفي التقليدي:

 أواًل:  تقوم المرابحة على وجود ركيزة 
المرابحة  تصح  ف��ال  فيها،  السلعة 
يترتب  حيث  سلعية،  وساطة  بدون 
بتسليم  البائع  العقد التزام  على 
للمشتري،  عليها  المتفق  السلعة 
وفي المقابل التزام المشتري بدين 
 / أج���ل  مؤجل على  بثمن  ي��س��دده 

آجال متفق عليها.

ال��زي��ادة تلك  تحديد  بعد   األص��ل��ي��ة، 
العميل  يقطعه  ال��ذي  الوعد  في   
ع��ل��ى ن��ف��س��ه ب��ش��راء ال��س��ل��ع��ة من 
المرابحة  تقترن  م��ا  وع���ادة  ال��ب��ن��ك، 
وإن  الثمن،  بتأجيل  بالشراء  لآلمر 
ك����ان ذل����ك ل��ي��س م���ن ل������وازم بيع 

المرابحة لآلمر بالشراء.

الضوابط الشرعية لبيع 
المرابحة:

خطوات  إل��ى  المرابحة  بيع  يستند 
المشترى  تحديد  خ��الل  م��ن  عملية 
بالشراء  ال��وع��د  وتوقيع  لحاجياته 
السلعة  وتسليم  األول  البيع  وعقد 

وعقد بيع المرابحة. 

وتحكم بيع المرابحة أحكام 
شرعية في ثالث مراحل:

ال���م���رح���ل���ة األول������ى وه������ى م��رح��ل��ة 
للمستفيد  وتجيز  ب��ال��ش��راء  ال��وع��د 
معينة  سلعة  ش��راء  بوعد  التقدم 
تضمين  أو  مرابحة  بشرائها  ويلزم 
يتفق  مختلفة  ش��روط��ا  ال��م��واع��دة 
الواعد  إلزام  أو  الطرفين  بين  عليها 

بالشراء. 

وهى  الثانية  المرحلة  في  ويشترط 
ال��م��ص��رف  ي��ش��ت��رى  أن  األول  ال��ب��ي��ع 
بيعها  ق��ب��ل  ال��م��ط��ل��وب��ة  ال��س��ل��ع��ة 
توكيل  أو  بالشراء  للواعد  مرابحة 
المصرف الغير بما في ذلك الواعد 
السلعة  بتسلم  للقيام  ب��ال��ش��راء 
ال��م��ع��ي��ن��ة ن��ي��اب��ة ع��ن��ه إض���اف���ة إل��ى 
ش��رائ��ه  ب��ع��د  يتحمل  ال��م��ص��رف  أن 
بالمرابحة  بيعها  وق��ب��ل  للسلعة 
إلى العميل تبعة الهالك ويتحمل 

مسؤولية ظهور أي عيب فيها. 

ك��م��ا ي��ش��ت��رط ف���ي ب��ي��ع ال��م��راب��ح��ة 
وهى المرحلة الثالثة إبرام عقد بيع 

ويراعى  المراحل  آخ��ر  في  المرابحة 
في إبرام العقد تكلفة الشراء األول 
ومقدار الربح كما يجوز توثيق الدين 
رهن  أو  بكفيل  المرابحة  عن  الناتج 
شأنه في ذلك شأن أي بيع باألجل. 

الشرعية  الضوابط  أهم  تتمثل 
لعقد المرابحة في اآلتي:

البائع  أن  البنك  يتأكد  أن  يجب   -1

ل��ل��س��ل��ع��ة ل��ي��س ال��ع��م��ي��ل ذات����ه أو 
البنك  يباشر  أن  يجب  كما  وكيله. 
إي���داع  وع����دم  بنفسه  ال��ث��م��ن  دف���ع 
كما  العميل.  ح��س��اب  ف��ي  الثمن 
السلعة  وثائق  تكون  أن  األص��ل  أن 




