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 : نطاق املعيار

والضوابط الشرعية الواجب مراعاهتا عند   جتريها البنوك التشاركيةاملراحبة اليت   ماهيةيتناول هذا املعيار  
 إجرائها.
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 : تعريف املراحبة .1

 هامش ربح   إضافةمع    للمشرتي   ة شرائهاتكلفأو   مثن   بيان  بيع السلعة نقدا أو إىل أجل من خالل املراحبة  
شراء البنك التشاركي   تقوم علىجمموعة معامالت    فهي، أما املراحبة اليت جتريها البنوك التشاركية  على ذلك

 مث بيعها للعميل   بشرائها،ووعده  العميل    طلببناء على  عادة وذلك    بثمن حال  السلعة من ابئعها األول
بزايدة   أو    هامشإىل أجل  بهربح معني على مثن  اشرتاها  ما  على جمموعة هذه   قيطلو   ،البنك  تكلفة 

أو "مراحبة البنوك" أو "املراحبة   "التمويليةمصطلح "املراحبة    كذلك  ايطلق عليهو املعامالت مصطلح "املراحبة"  
   أو"بيع املراحبة لآلمر ابلشراء".املعاصرة"  

 : املراحبةعقد  األحكام الفقهية املتعلقة ب .2

 : . األحكام العامة1.2

عقد ل  املكونني  بيع الكال عقدي  يف  شروط انعقاد ونفاذ عقد البيع العامة    . جيب أن تتوفر1.1.2 
 ملراحبة.ا

التشاركي  جيب  .  2.1.2  البنك  ابلشراءلعميل  ا  خيب أن  على  أوثمن  ب  اآلمر   تهاتكلف  السلعة 
 الربح املضاف.   وهامش

 ليتمكن من األموال املثلية )كالنقود(    يف عقد البيع األولجيب أن يكون مثن السلعة  .  3.1.2 
 نزاهة وموضوعية.بمثن السلعة أو تكلفتها    من حتديد  البنك التشاركي

 املراحبة: عقد  املتعلقة أبطراف  . األحكام  2.2

مستقل ومنفصل   األولجيب أن يكون العقد الذي جيريه البنك التشاركي مع ابئع السلعة    . 1.2.2 
 .اآلمر ابلشراء  عن العقد الذي جيريه البنك التشاركي مع عميله 

العميل و   ولاألابئع السلعة    يكون هناك عقد بيع مسبق على السلعة ذاهتا بنيجيب أال  .  2.2.2 
واز وجل،  حال وجود مثل هذا العقد إذ ال جيوز إجراء عقد املراحبة مع البنك التشاركي    ،اآلمر ابلشراء

توثيق مث    إقالة هذا البيع ابلطريقة اليت مت هباخالل    من  السابق  التعاقديإلغاء االرتباط  جيب  ذلك  
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يس ل  على الثمن  واتفاق مسبق  مساومةوالعميل اآلمر ابلشراء من    األولبني البائع  . وما جيري  ذلك
  . قطعيان العقد ما مل يكن هناك إجياب وقبول    يف حكم 

أ  . 3.2.2  السلعة    ال يكون  نجيب  )سواء أكان   اآلمر بشرائهاالعميل    هو نفسه   األول ابئع 
النسبة األكب شركتني    ئهاوالعميل اآلمر بشرا  األول  السلعة  فإن كان ابئع   (،اعتبارايأو    احقيقي  اشخص

من عدم وجود   عند إجراء املراحبة  أن يتأكد   على البنك التشاركيف  مملوكة لنفس الشركاءا  م من حصصه
 . الطرفني  بني  مواطأة 

السلعة  .  4.2.2  ابئع  بني  قرابة  اآلمر ابلشراء    األوليف حال وجود عالقة  أو ك والعميل  زواج 
عدم وجود غري ذلك فإن البنك التشاركي مطالب ابلتأكد من  قرابة نسبية أو شراكة أو  مصاهرة أو  

  .يف هذا البيع مواطأة  

 :ابلوعد. األحكام املتعلقة  3.2

البنك التشاركي بشرائها  حال قيام  معينة    وأوصوفة  سلعة م أبنه سيشرتي  العميل    بيان .  1.3.2 
على   تدلعبارات قد  وجيب أال يتضمن الوعد  خطيا أو شفواي،    البيان هذا  ، سواء أكان  اوعد يعتب  

 د. وهذا الوعد ال ميكن أن ينشأ عنه إلزام بوجوب إبرام العق ،  ملزم ألطرافهعقد  أنه  

وعده بشراء  عن    تراجعلكنه يف حال  شراء ما وعد بشرائه،    ال يلزم العميل اآلمر ابلشراء.  2.3.2 
 . عن كل ما تعرض له من أضرار نتيجة ذلكتعويض البنك التشاركي  عن    مسؤولفإنه    املطلوبة  السلعة

 :مبحل عقد املراحبة )املبيع(. األحكام املتعلقة  4.2

جيب توفرها كذلك   الشائع   سلعة املبيعة يف عقد البيع الشروط العامة الواجب توفرها يف ال.  1.4.2 
  يف السلعة املبيعة يف عقد املراحبة.

تكون   ال جيوز أنبيعها نسيئة، وابلتايل    جيوز من األموال اليت  السلعة  أن تكون    جيب .  2.4.2 
 نقود.الفضة أو  الذهب أو  من ال 
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 امللموس،   شكلها احلايل   على أساساليت يف طور اإلنشاء    إجراء املراحبة على األصولجيوز  .  3.4.2 
املراحبة على  و  عملية اكتمال  ستؤول إليه بعد    احلال الذي  على أساسهذه األصول  ال جيوز إجراء 

 .اإلنشاء

 على أكثر من سلعة. راحبة  املإجراء  االكتفاء بعقد واحد عند    وز . جي 4.4.2 

 : املراحبة  عقد  لية إجراءآب. األحكام املتعلقة  5.2

مع عميله اآلمر ابلشراء جيب   بيع املراحبةمن إجراء عقد لكي يتمكن البنك التشاركي   . 1.5.2  
إجراء عملية   األفضل ومن  قبضا حقيقيا أو حكميا،    وقبضها السلعة    أن يقوم بشراء  ى هذا البنكعل

 وسيلة إثبات عند احلاجة، وعند قيام البنك التشاركي ستخدام كلال  صاحلةالبيع والشراء بطرق وأدوات  
 من هذا املعيار.   (1.8.2)جيب مراعاة ما ورد يف املادة     وكيله بشراء السلعة عب 

يشرتط    من خالل اإلجياب والقبول، وهذا اإلجياب والقبول يتم  إبرام العقد بني األطراف  .  2.5.2 
أو شفواي    هذا اإلجياب والقبول   يكون ميكن أن  ، و توثيقهاميكن    أن يعبا عن إرادة الطرفني بوسيلة

ميكن  خطيا الصوتية    كما  االتصال  وسائل  عب  يتم  اإلاإل  وأاملرئية    وأأن  لكرتوين لكرتونية كالبيد 
 . والرسائل القصرية وغريها

يتم   يشرتط لصحة عقد البيع الذي سيجريه البنك التشاركي مع عميله اآلمر ابلشراء أن .  3.5.2    
 تسليم   جيب على البنك التشاركيو   ، حمل العقد السلعة    البنك التشاركي  شراءهذا العقد بعد  إجراء  

ابئعها   مع  شراءعقد ال  ه )البنك التشاركي( بعد إمتام  أو وكيله   السلعة املطلوبة لعميله اآلمر ابلشراء
 . األول

 يطالب أن  مع عميله اآلمر ابلشراء    بيع املراحبةإجرائه عقد    عندإبمكان البنك التشاركي  .  4.5.2 
على   ليت تضفي صفة الرمسيةا  ابإلجراءاتتتطلب القيام  يف احلاالت اليت  وذلك    عربون   بدفع  عميله
               تسجيل وحنوه. من    العقد

الربح   مقدار   أو نوع    بوضوح   لعميله اآلمر ابلشراءجيب على البنك التشاركي أن يبني    . 5.5.2 
 من   أو نسبة مئوية مقتطعاالربح مبلغا هذا  وميكن أن يكون    مثن أو تكلفة السلعة،  إىل   الذي سيضيفه 

 البنك التشاركي.  متلك السلعة من قبلتكلفة  
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مع عميله اآلمر ابلشراء، وال عقد البيع    البنك التشاركي  عند إجراءالثمن    تعيني جيب  .  6.5.2 
 . آجلينشأ يف اتريخ    مبؤشر  ه جيوز ربط

جيب أن   التغري هذا    فإن  األول عقد الشراء    تكلفة يف    تغري   حدث   مثاملراحبة    متت   إن.  7.5.2 
أن   حيق للطرفني، و سواء أكان هذا التغري زايدة أو نقصاانثمن يف عقد البيع الثاين  ال  على  ينعكس

 . فسخ العقد أن يذا التغري  هل  الرافضتكلفة كما حيق للطرف  الالناجم عن تغري    حق الفسخ  نزال عيتنا

 : وخيارهبضمان العيب . األحكام املتعلقة  6.2

يف السلعة   موجود  عيب   طالعه على احال    خيار العيب استخدام حقه يف    للمشرتيحيق    . 1.6.2 
هذا العقد أو بعده مث إظهاره الرضا على    العيب قبل  املشرتي على   اطالعأما يف حال  ،  ئهاشراقبل  

 . خيار العيبحقه يف   قد أسقط  بذلك   ه يكونفإن  العيب

لبنك  ل   جيوزولكن  ،  العيب  ضمان  البنك التشاركي )البائع( مسؤوال عن  أن يكون  األصل   . 2.6.2 
 التشاركيءة البنك  براينص على    بندا  اآلمر ابلشراءعميله    الذي يبمه معالبيع    أن يضيف إىل عقد 

 من العيوب. 

العيب   وجود   يف حال رغبة العميل اآلمر ابلشراء ابلرجوع على ابئع السلعة األول بسبب   . 3.6.2 
    . ذلك  مصاريف  حتميله و  ابلرجوع  العميل  توكيلعلى    العقدلبنك التشاركي أن ينص يف  ل  جيوز 

 : دفع الثمن ب. األحكام املتعلقة  7.2

املبم بني   عقد البيع   نصأن يوز  ا، وال جيعند حلول أجله  األقساطاألصل أن يتم دفع    . 1.7.2 
 مقابل أتخري أجله. الثمن املؤجل )األقساط(زايدة  البنك التشاركي وعمليه اآلمر ابلشراء على  

 اآلمر ابلشراء على العميل  بمه مع  ييف عقد البيع الذي  أن ينص  لبنك التشاركي  ل جيوز  . 2.7.2 
 وال جيوز   ، عن أجلها احملدد  أقساطه دفع    يف   حال أتخر العميل   كغرامة أتخري   امعين  ا مبلغ  سيقتطعأنه  

املتكبدة   الضرورية  صاريفاملو   تضخمال  فرق  سوى   هذهمن غرامة التأخري    ينتفع أن  للبنك التشاركي  
 . األقساطهذه    لتحصيل
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اآلمر العميل  نسبة معقولة من األقساط اليت يقوم    يتنازل عنجيوز للبنك التشاركي أن    . 3.7.2   
عقد   من  اليت حققهانسبة الربح    ذلكيف    البنك التشاركي  ويراعي  ،ابلشراء بدفعها قبل حلول أجلها

ه ربط  إن مل يتمو   التنازل يقوم هبذا  أن  لبنك التشاركي بصفته دائنا  جيوز ل و .  هذا العميلبم مع  بيع املال
 أبي شرط. 

للبنك التشاركي أن يشرتط    . 4.7.2   العميل  الثمن حال عدم إيفاءمجيع أقساط    حلولجيوز 
مدة   تأحد األقساط اليت مر   عن أداء  امتناعه أو أتخرهالعقد أو  على    املرتتبةاآلمر ابلشراء ابلتزاماته  

أجلها على  معينة   املادي   تشري إىل  امللموسة  الوقائع أو كانت    أي عذردون  من    حلول  أن وضعه 
جيب بناء على ما سبق    املتبقية  األقساط  حلوللكن يف حال    ،سيتدهور وسيتأخر يف دفع األقساط

لتعويض عن األضرار النامجة اب   املطالبة  يف   احلق  التشاركي   وللبنك،  هذه األقساط  خصم نسبة أرابح 
 . يف أجلها احملدد هأقساط العميل    عدم أداءعن  

 :لوكالةاب. األحكام املتعلقة  8.2

املراحبة، ويف حال أراد   السلعة حمل عقد شراء    بنفسه  البنك التشاركي  يتوىل األصل أن  .  1.8.2 
ويف حال تعذر ذلك   ،األصل توكيل شخص اثلث غري العميل اآلمر ابلشراءفوكيل    عن طريقشرائها  

أن جيب    التنياحل  ويف كالجيوز للبنك التشاركي توكيل عميله اآلمر ابلشراء يف عملية الشراء فقط،  
 السلعة  لبائع ثمن  الدفع  عملية  و   آلمر ابلشراءا  لعميله   السلعة   بيععملية  كل من  البنك بنفسه    يتوىل
 . األول

 املراحبة  عقدل  املكونة من عمليات الشراء  كل عملية  يف  ثمن  ال  البنك  دفعكان    يف حال   . 2.8.2 
 فللبنك  ابعتهاعدد    كثرةلأو    العقد األولحمل  السلع    تعددإما ل  مجة  صعوابت   يؤدي إىل  على حدة 

 . الة الضرورة هذهبشرط التقيد حب  األول دفع الثمن إىل البائع  بتوكيل عميله اآلمر ابلشراء    عندئذ 

 : ابلضماانتاألحكام املتعلقة    .9.2

جيوز للبنك التشاركي أن يطالب عميله اآلمر ابلشراء أبي نوع من أنواع الضمان الذي .  1.9.2 
مستحقاته اليت ستتولد عن عقد   ضمانال يناقض مبادئ ومعايري الصريفة التشاركية وذلك بغرض  

 املراحبة
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يستخدمه يف التعويض عن  جديةكهامش مبلغا معينا   التشاركي أن يقتطع. جيوز للبنك 2.9.2 
ويف سبيل ذلك جيوز للبنك التشاركي أن يقوم   عن وعده ابلشراء.العميل  الضرر الناجم عن نكول  

أموال    بتجميد  من  حساب  العميلجزء  لدىاملودعة يف  أو هذا    ه  جاراي  أكان حسااب  سواء  البنك 
. للعميلملية التجميد هذه من خالل فتح حساب جديد  استثماراي، كما جيوز هلذا البنك أن يقوم بع

السلعة   للعميلوجيب أن ينحصر استخدام هامش اجلدية يف التعويض عن الضرر الناجم عن عدم شراء  
من البنك التشاركي، وال جيوز استخدام هامش اجلدية يف التعويض عن الربح الذي يعتقد أن البنك 

من هذا املعيار(، أما ما زاد عن هامش اجلدية بعد تعويض األضرار   2.3.2قد حرم منه )ينظر املادة  
وعده   العميلحالة تنفيذ  ، كما جيوز أن يتم احتساب هامش اجلدية من مثن البيع يف  العميلفيعاد إىل  

 وإجناز عقد املراحبة.  

 : ابلعموالت واملصاريف. األحكام املتعلقة  10.2

. عند قيام البنك التشاركي حبساب تكلفة عقد املراحبة جيوز له فقط احتساب املصاريف 1.10.2 

إىل تكلفة البيع اإلمجالية كل من   يضيفأن  جيوز  ويف هذا اإلطار  املتعلقة ابلسلعة بشكل مباشر،  

، وال املصاريف التشغيليةابإلضافة إىل  حقيقة السلعة  و مدى موثوقية العميل    عن   التحري مصاريف  

اآلمر ابلشراء أي أجرة أو عمولة إضافية على املصاريف املذكورة العميل  جيوز للبنك أن حيصل من  

 .    فصاري امل تكاليف أو  الحتت مسمى  ، سواء أكان يف األعلى

 :ابلتأمني. األحكام املتعلقة  11.2

البنك التشاركي هو املسؤول عن ضمان التلف الذي قد يصيب السلعة اليت اشرتاها،   .1.11.2

وذلك إىل أن يقوم بتسليمها للعميل آلمر ابلشراء، ويف حال رغبة البنك التشاركي يف التأمني على 

 تشاركي )تكافلي(.ة أتمني  أوال شرك  هذه السلعة فعليه أن خيتار لذلك
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على السلعة حمل عقد املراحبة فإن األصل أن يتم هذا التأمني يف حال الرغبة يف التأمني    . 2.11.2

البنك التشاركي هو الذي يتحمل مسؤولية ومصاريف من قبل مالكها وقت التأمني، وابلتايل فإن  

  .التأمني على السلعة قبل بيعها للعميل آلمر ابلشراء

منع البنك التشاركي من متلك السلعة بشكل رمسي يف حال كانت اللوائح تقتضي  .  3.11.2  

بشرائها وبطريقة تراعي  بناء على تعهد العميل    مت شرائهااليت    على السلعة  تأمني ال  مينعه من مما  

السلعة عندئذ جيوز للبنك توكيل العميل اآلمر ابلشراء بعملية التأمني على هذه    لقواعد الفقهيةا

 . على أن يتحمل البنك مصاريف ذلك

 التأمني إىل تكلفة السلعة   ما قام بدفعه من مصاريف. جيوز للبنك التشاركي أن يضيف  4.11.2 

  حمل عقد املراحبة. 

 : بفسخ عقد املراحبة. األحكام املتعلقة  12.2

الطرف   .1.12.2 يتم فسخه من قبل  الطرفني، كما جيوز أن  املراحبة ابتفاق  جيوز فسخ عقد 

 فسخ العقد.   حق الذي ميلك خيار أو  

 : ملراحبةمستند األحكام الشرعية ملعيار ا

 املراحبة: تعريف  مستند   .1

من   بشراء سلعة  التشاركي  يقوم البنكموضوع هذا املعيار هو املراحبة التمويلية، واملراحبة التمويلية هي أن  
مث يقوم البنك   ،ابلشراء  ووعده العميل    رغبةبناء على  ، ويكون هذا الشراء  بثمن حال عادة  األول ابئعها  

 إضافة هامش ربح على الثمن األول. اآلمر ابلشراء بثمن آجل وذلك بعد العميل  إىل   السلعة  ببيع 

انقشوها يف بعض   واملراحبة اليت هبذا الشكل وإن كانت غري شائعة يف كتب الرتاث الفقهي إال أن الفقهاء
إطالق لفظ املراحبة يف املراجع القدمية فإن املقصود منه هو عقد بيع له   لكن األزمنة وأجازها أكثرهم،  

 الشبهبعض أوجه    على الرغم من وجود ة املعروف يف عصران هذا  خصائص جتعله خمتلفا عن عقد املراحب
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بينهما. وبغرض التفريق بني هذين النوعني يطلق يف االصطالح املعاصر على املراحبة الشائع استخدامها 
أما املراحبة اليت   أو املراحبة الفقهية أو املراحبة العادية )البسيطة(،يف كتب الفقه القدمية لفظ املراحبة التقليدية  

هي موضوع هذا املعيار فيطلق عليها يف االصطالح املعاصر لفظ املراحبة التمويلية أو املراحبة املعاصرة، 
فاملراحبة التقليدية هي بيع العني بثمن حال أو آجل بعد إخبار املشرتي بثمنها أو تكلفتها وزايدة هامش 

يقوم البنك هي أن  فالتمويلية  ئع ومشرتي، أما املراحبة  ربح على ذلك، والعقد فيها يتكون من طرفني اب
 ووعده العميل    رغبةبناء على  ، ويكون هذا الشراء  بثمن حال عادة  األول من ابئعها    بشراء سلعة  التشاركي
اآلمر ابلشراء بثمن آجل وذلك بعد إضافة هامش ربح على  عميله  إىل العني مث يقوم البنك ببيع  ،ابلشراء

ابلتايل فإن املراحبة التقليدية هي عقد بيع يبم بني البائع واملشرتي بينما املراحبة التمويلية هي ، و الثمن األول
 اليت هبذا الشكلتبدأ بوعد العميل اآلمر ابلشراء وتكتمل بعقدي بيع، واملراحبة التمويلية    معامالتجمموعة  

  مصطلح املراحبة املذكور يف هذا املعيار.      من هي املقصودة  

 ند األحكام الفقهية املتعلقة ابملراحبة مست .2

 :األحكام العامة مستند  .  1.2 

جيوز للبائع يف عقد البيع أن يقوم ببيع املبيع حمل العقد مساومة وبدون أن يبني للمشرتي تكلفة املبيع، 
، والبيوع القائمة على إخبار تهشراء أو تكلفال أن يقوم ببيع املبيع من خالل اإلخبار بثمن    كما جيوز له 

البائع يطلق عليها   ببياناملبيع بناء على ثقته  البائع املشرتي بثمن شراء املبيع أو تكلفته وشراء املشرتي هلذا  
يف عقد املراحبة يطلع على تكلفة السلعة اليت سيشرتيها والربح املضاف   والعميل اآلمر ابلشراءبيوع األمانة،  

البائع وابلتايل يتصرف بناء على ذلك. ومبا أن عقد املراحبة هو من عقود األمانة   ببيانبناء على ثقته    إليها
املشرتي بعض الصالحيات   خيول ع البائع للمشرتي وعدم إخباره تكلفة املبيع بطريقة صحيحة  فإن خدا 

 كصالحية فسخ العقد. 

اليت مت شراؤها للمشرتي بناء على وعده بشرائها، وذلك بعد إبضافة هامش   السلعةعقد املراحبة يتم بيع    يف
، ولكي يتم التمكن من حتديد هامش الربح على تكلفة البيع جيب السلعةربح على مثن أو تكلفة هذه  

. فإن معرفة تكلفة املبيع معرفة دقيقة، وابلتايل يشرتط أن يكون مثن املبيع يف البيع األول من األموال املثلية
املبيع حتديدا دقيقا وابلتايل  القيمية تعذر حتديد تكلفة  البيع األول من األموال  املبيع يف عقد  كان مثن 
تعذرت إمكانية حتديد هامش الربح املضاف على هذه التكلفة، ومعرفة العميل )املشرتي( مثن أو تكلفة 
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يف بيع املساومة الذي يتم من دون إخبار السلعة املبيعة من شروط صحة عقد املراحبة، فيما ال يشرتط ذلك  
 املشرتي بثمن أو تكلفة املبيع.   

 مستند األحكام املتعلقة أبطراف عقد املراحبة:  .2.2

 األول من ابئعها    السلعة البنك التشاركي    يشرتييتكون عقد املراحبة من وعد وعقدي بيع مستقلني، إذ  
العقود أن يكون كل   ويشرتط يف هذهبناء على وعد العميل اآلمر ابلشراء بشرائها مث يبيعها هلذا العميل،  

واحد منها مستقال عن اآلخر وأن يتم إجرائها وفق تسلسل معني، والوعد ابلشراء الذي يقدمه العميل 
 ليس يف حكم عقد البيع. 

وقيام   األولما قد يقوم به العميل اآلمر ابلشراء قبل عقد املراحبة من إجراء مفاوضات أولية مع البائع  إن  
بدراسة وبلورة العروض املقدمة من الطرف اآلخر وغري ذلك من اإلجراءات    األول كل من العميل والبائع  

ورية إلمتام عقد املراحبة بشكل املشاهبة كل ذلك من األمور احملتمل حدوثها قبل كل عقد واليت تعتب ضر 
قبل عقد   األول، وهذا النوع من املفاوضات اليت ميلك العميل اآلمر ابلشراء حرية إجرائها مع البائع  صحيح

من  ذلك جزءا  اعتبار  إذ ابإلمكان  العقد،  التشاركي ال حيمل معىن  البنك  مع  إجرائه  املخطط  املراحبة 
 قبل كل عقد.   حدوثها املفاوضات واملساومات اليت من الضروري

إن قيام العميل اآلمر ابلشراء إبجراء عقد املراحبة مع البنك التشاركي على سلعة قد قام هذا العميل بشرائها  
قبل العقد هو يف حقيقته عبارة عن عملية اقرتاض اهلدف منها متويل عملية البيع اليت متت من قبل، فحىت 

أو دفع مثنها فإن عملية البيع قد متت وانتقلت ملكية هذه السلعة   ولو يتم يف هذه العملية تسليم السلعة أو
من الناحية   إىل العميل اآلمر ابلشراء، وشراء اإلنسان السلعة اليت يف ملكه ال ميكن اعتباره عقدا جديدا

جراء عقد املراحبة مع البنك التشاركي إب   العميل  فكرفإن  بل حدوث ذلك أمر مستحيل، ومع ذلك    الفقهية
فعليه عندئذ أن يقوم إبهناء عقد البيع السابق ابلرتاضي  األول بعد أن مت عقد البيع بينه وبني ابئع السلعة 

اليت  ابلطريقة تتمعب اإلقالة لكي يتمكن من إجراء عقد املراحبة على هذه السلعة، وهذه اإلقالة جيب أن 
 ابق، كما جيب توثيقها. عقد البيع الس  مت هبا

سيكون هذا العميل قد ابع   األول العميل اآلمر ابلشراء يف عقد املراحبة هو نفسه البائع    كان يف حال  
السلعة اليت ميلكها للبنك التشاركي مث قام إبعادة شرائها منه، وابلتايل تتحول هذه املعاملة إىل بيع العينة 
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على عودة السلعة املبيعة إىل ابئعها األول بقصد الوصول إىل النقد، وبيع العينة حمرم شرعا الحتوائه    القائم
 . على شبهة الراب

ابئع السلعة األول والعميل اآلمر ابلشراء شركتني النسبة األكب من حصصهما مملوكة لنفس  يف حال كان 
عندئذ جيب على   مشاهبةعالقة  أو زواج أو   الشركاء أو كان بينهما عالقة شراكة أو قرابة نسبية أو مصاهرة

 . لسد ذريعة الوصول إىل الراب  البنك التشاركي التحقق من عدم وجود مواطأة بني الطرفني 

 ابئع السلعة األول والعميل اآلمر ابلشراء  من عدم وجود مواطأة بني  وجوب حتقق البنك التشاركيالغاية من  
بينهما عالقة شراكة   كان حال  النسبة األكب من حصصهما مملوكة لنفس الشركاء أو  شركتني    وهنماك  حال

 .سد ذريعة الوصول إىل الرابعالقة مشاهبة هو  أو زواج أو   أو قرابة نسبية أو مصاهرة

 . مستند األحكام املتعلقة ابلوعد: 3.2 

صدور املواعدة ملزمة لكال الطرفني )البنك التشاركي والعميل اآلمر ابلشراء( جيعلها يف حكم العقد، وابلتايل 
 . وهو حمرم شرعا  ، سيكون بيع البنك التشاركي السلعة لعميله اآلمر ابلشراء مبثابة بيع ما ال ليس عنده

بناء على وعد الشراء    سيشرتيهالعة اليت  قد يتكبد البنك التشاركي بعض املصاريف يف سبيل معرفة قيمة الس
العميل شراء السلعة بعد تكبد البنك التشاركي هذه املصاريف هذا  ورفض    ،الذي قدمه العميل اآلمر ابلشراء

دون  األول للضرر لكونه ال يستطيع إعادة السلعة املشرتاة إىل ابئعها سيؤدي إىل تعريض البنك التشاركي  
لذا سيكون من العدل واإلنصاف يف هذه احلالة إلزام العميل اآلمر ابلشراء بتعويض البنك    مبر قانوين، 

التشاركي عما أصابه من ضرر فعلي جراء نكوله عن وعده، فيما ال جيوز إلزام العميل بتعويض الضرر 
  ل.   احملتم

تالف بني العقد والوعد إببرامه، فالوعد إببرام العقد هو عبارة عن بيان االستعداد إلجراء العقد خهناك ا
قد   يكون . والطرف الواعد إذا مل ينفذ مقتضيات وعده  نفسهيف املستقبل، وهذا البيان خمتلف عن العقد  

واإلخالف ابلوعد على الرغم من كونه غري مقبول من الناحية األخالقية إال أنه ال ميكن   أخلف بوعده،
ترتيب آاثر عقد غري منجز على هذا الوعد املخلف، فرتتيب آاثر العقد على الوعد سينفي الفارق بني 

 العقد والوعد وهو ما يتعارض مع القواعد الفقهية املتعلقة ابملوضوع. 
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ف الواقع يف كتب الفقه حول مدى إلزامية الوعد إال أن القائلني إبلزامية الوعد بشكل وعلى الرغم من اخلال
عام إمنا ذكروا املسألة عند حديثهم عن املعامالت اليت يقصد منها صنع املعروف وكسب األجر كالقرض 

الوعد يكون أن  والنذر، والقول األبرز يف هذه املسألة هو القول املشهور لدى املالكية الذي ينص على  
( 684/1285، ففي هذا الصدد نقل القرايف )وأدخل املوعود فيهملزما قضاء إن كان معلقا على سبب  

( أمثلة على الوعد ابإلقراض ودخول املوعود يف كلفة بسبب هذا الوعد، ومن 240/854عن سحنون )
، 4/25لقرايف، الفروق،  هذه األمثلة: "اشرت سلعة وأان أسلفك"، و"تزوج امرأة وأان أسلفك"، )انظر: ا

( عرف الوعد أبنه: "إخبار 803/1401(، كما أن ابن عرفة من املالكية )1431/2010الكويت،  
، مؤسسة خلف أمحد 9/42عن إنشاء املخب معروفا يف املستقبل"، )انظر: ابن عرفة، املختصر الفقهي، 

( قوله 101/720ن عبد العزيز ) (. كما نقل القرايف عن عمر ب1435/2014احلبتور لألعمال اخلريية،  
وإن وعد رجل غرميه بتأخري الدين لزمه ذلك. أما الوعد ابلشراء فهو مسألة خمتلفة عن الوعد الذي مت 
احلديث عنه يف األعلى، بل إن قواعد املذهب املالكي تقتضي عدم مشروعية عقد املراحبة إن مت إجرائه  

من ابب الراب، )انظر: ابن رشد، املقدمات   عندهم  ذلك  ويعتببناء على تقدمي اآلمر ابلشراء وعدا ابلشراء  
؛ الدسوقي، 1989، بريوت:  70؛ ابن جزي، القوانني الفقهية،  1988، بريوت:  2/57املمهدات،  

، دار الفكر، بدون اتريخ(، وابلتايل فإن من اخلطأ ختريج القول 89/ 3حاشية الدسوقي على شرح الكبري،  
اء يف عقد املراحبة على املذهب املالكي، ومن جهة أخرى فإن إلزام العميل اآلمر إبلزامية وعد اآلمر ابلشر 

ابلشراء بتعويض البنك التشاركي عن الضرر الذي أصابه جراء إخالف وعده ال يقتضي ابلضرورة جعل 
 الوعد ملزما. 

( الصادر 41- 40وقد نص جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف قراره رقم )
غري أنه نص كذلك جتوز إن كانت املواعدة غري ملزمة    التمويليةعلى أن املراحبة    1988ديسمب    15بتاريخ  

عدم تنفيذ أحد الطرفني وعده بال عذر يقتضي إلزامه بتعويض الطرف اآلخر عما تكبده من   على أن 
 ية التضمني من هذه الناحية. مصاريف جراء عدم تنفيذ هذا الوعد، وهو ما يرتب على الوعد مسؤول

وعد مت الوثوق إبيفائه وتنفيذه وما قد ينجم ب  النكول يقصد ابلضرر الفعلي األضرار احلقيقية املرتتبة على  
ومصاريف التنقل واالتصال وكاتب العدل   البنك جتاه اجملتمع   مبسؤولياتعن ذلك من أضرار اثنوية متعلقة  

ومصاريف إعادة السلعة ومصاريف   العربون وما مت دفعه من تعويضات    األول والشرط اجلزائي املدفوع للبائع  
 التقاضي وغريها.     
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 . مستند األحكام املتعلقة مبحل عقد املرحبة )املبيع(: 4.2 

التقابض عند مبادلة النقود وما يف حكمها من ذهب وفضة على أحاديث النيب صلى   اشرتاطبىن الفقهاء  
؛ صحيح البخاري، "كتاب 35-34هللا عليه وسلم الواردة يف املوضوع، )انظر: املوطأ، "كتاب البيوع"،  

وعدم مراعاة شرط   (،103-101؛  85-79؛ صحيح مسلم، "كتاب املساقاة"،  81- 71البيوع"،  
التقابض يف هذه املبادالت سيؤدي إىل جراين الراب فيها، وبناء على ذلك يشرتط يف عقد املراحبة أال يكون 

 اليت يصح بيعها إىل أجل.   السلع املبيع من النقود أو ما يف حكمها، بل يشرتط أن يكون من  

تقل عن اآلخر، ولصحة العقد الثاين يتكون جمموع معامالت عقد املراحبة من عقدي بيع  كل منهما مس
ومبا أن األصول اليت يف طور اإلنشاء (،  1.5.2يشرتط أن يقوم البنك التشاركي أوال بشراء السلعة، )املادة:  
فإن بيعها قبل ذلك غري جائز، إال أن   إنشائهاال ميكن أن تكون حمل عقد البيع الثاين إال بعد اكتمال  

بعد   قبضها ب  املشرتي   قام   مثيع هذه األصول على أساس شكلها احلايل  اإلشكال الشرعي ينتفي إن مت ب
إذ ميكن بيع األصول قيد اإلنشاء على أساس شكلها املخطط إهناؤها به عب إجراء عقد االستصناع   ذلك،
 عليها.

جيوز االكتفاء بعقد واحد عند إجراء عقد املراحبة على أكثر من سلعة بناء على جواز ذلك عند إجراء   
 قد البيع الشائع.   ع

 مستند األحكام املتعلقة آبلية إجراء عقد املراحبة: .  5.2 

قبضها، من جهة أخرى فإن بيع السلعة اليت مت شرائها قبل  على    متوقفامللكية يف السلعة املشرتاة  استقرار  
الشك يف القدرة على تسليم املبيع، لذلك هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن بيع اإلنسان  يثريقبضها قد 

؛ صحيح مسلم، "كتاب البيوع"، 55-54ما ليس عنده، )انظر: صحيح البخاري، "كتاب البيوع"،  
(، وهذا هو الدليل على اشرتاط قيام البنك التشاركي بقبض السلعة املطلوبة قبضا حقيقيا أو 41- 29
كميا قبل أن يتمكن من بيعها مراحبة لعميله اآلمر ابلشراء، وعند األخذ ابالعتبار التطورات والتغريات  ح

 اليت طرأت على آلية إجراء املعامالت التجارية والقانونية يتبني أن القبض احلكمي حيل حمل القبض احلقيقي.  

ملية شراء وقبض السلعة عب وسائل ميكن قيام البنك التشاركي إبمتام عمن أساليب األخذ أبسباب احليطة  
  .إزالة الشكوك فيما يتعلق مبلكية املبيع وسد ابب النزاع احملتمل  هبدف وذلك  التثبت منها  
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فوفقا للقاعدة الفقهية اليت تنص على أن األصل يف العقود اإلابحة فإن تعبري أطراف العقد عن إرادهتم 
ميكن أن يتم عب مجيع أنواع الوسائل اليت تعب عن رضا األطراف املتبادل، وبناء على ذلك ميكن ألطراف 

الوسائل   أو عب  أو خطيا  إما شفواي  إرادهتم  التعبري عن  املراحبة  أو من خالل مسجل عقد  االلكرتونية 
البياانت أو ما يقوم مقامه من الوسائل، وابلتايل فإنه من الطبيعي يف يومنا هذا استخدام وسائل االتصال 

 فإن منع ، من جهة أخرى  العاديةملوثوقية يف الظروف  اب  واليت ليس فيها مشاكل فيما يتعلق املنتشرة بكثرة  
يستدعي عطاء اإلمكانية للحل القانوين حال حدوث هذا النزاع  حدوث أي نزاع حمتمل يف املستقبل وإ

 احلرص على إجراء هذه املعامالت بوسائل ميكن توثيقها. 

إذا اقتضت ذلك احلاجة إىل تسجيل العقد وحنوه من   العربون إن القول جبواز حصول البنك التشاركي على  
اإلجراءات اليت تضفي صفة الرمسية على عقد بيع املراحبة  هو مبين على إقرار عمر رضي هللا عنه إجراء 

خترجيا على إقرار ذل عمر   العربون الفقهاء اجمليزين ألخذ البائع    رأي يف حضور الشهود وعلى    العربونبيع  
بيد أنه ال ميكن اعتبار املعاملة اليت ما زالت يف مرحلة الوعد عقدا مبما وابلتايل ال   ، ذلك  رضي هللا عنه

تنفيذ هذا الوعد، إذ العربون يف هذه احلالة  جيوز أخذ العربون يف هذه املرحلة بناء على احتمالية عدم 
  ار.من هذا املعي 2.9.2( املذكور يف املادة  Security depositخمتلف عن هامش اجلدية )

إن احلكم بوجوب إخبار البائع املشرتي هبامش الربح املضاف إىل مثن شراء أو تكلفة السلعة يف عقد بيع 
جوهر وخاصية بيع املراحبة، فبيع املراحبة الذي يعتب من بيوع األمانة هو بيع قائم   يقتضيهاملراحبة( هو حكم  

 مش الربح املضاف. على إخبار البائع بكل من مثن شراء السلعة أو تكلفته وها

وإبمكان البنك التشاركي أن يقوم بتحديد هامش الربح إما كمبلغ مقطوع أو كنسبة مئوية من تكلفة شراء  
 أي غنب أو غرر.   وكال الطريقتني ال يرتتب عليهما السلعة حمل العقد،  

اتريخ آجل يستند   القول بوجوب تعيني مثن املبيع عند إجراء عقد املراحبة وعدم جواز ربطه مبؤشر ينشأ يف
 - الشائع  عقد البيع شروط من   شرطالذي هو -وجوب تعيني الثمن على  نصي املبدأ الفقهي الذي على 

السلعة حمل عقد بيع املراحبة   نص كذلك على وجوب تعيني الثمن أو تكلفة ي   والذي   تعيينا ينفي عنه اجلهالة 
عند إجراء العقد تعيينا بينا   فإن عدم تعيني الثمن مع هامش الربح املضاف إليه تعيينا ينفي اجلهالة، لذا  

 الربح املضاف يسلب   هبامشسباب املفسدة للعقد اليت من بينها اجلهالة، كما أن عدم العلم  األهو أحد  
 . خاصية عقد املراحبة  هذه املعاملة 

نع من أخذ نسبة التضخم ابالعتبار واحلط من قيمة األقساط اليت مت حتديدها يف ميال    العام  املبدأ  الكن هذ 
عملية التمويل وفقا للثمن وطريقة الدفع اليت مت تعيينهما يف البداية، لذا ميكن للبنك التشاركي أن يعد 
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سداد الثمن العميل اآلمر ابلشراء حبط فرق التضخم من مثن السلعة املبيعة إن كانت نسبة التضخم أثناء  
الشرعية الحتاد البنوك التشاركية   اهليئةأقل من نسبة التضخم املتوقعة واليت مت حتديد الثمن بناء عليه، )انظر:  

 (.  2019/ 08/ 22، اتريخ:  15الرتكية، القرار رقم:  

إن القول بوجوب انعكاس الزايدة أو النقصان اليت قد تصيب املصرح به من مثن أو تكلفة السلعة حمل 
قد البيع األخري مرده أن عقد املراحبة قائم على الثقة املتبادلة وأنه عبارة عن معاملة يشرتط يف بدايتها ع

الربح فيها تعيينا ينفي عنهما اجلهالة، انظر: )انظر: الكاساين،   وهامش تعيني مثن شراء السلعة حمل العقد  
 (. 1986/ 1406  ، دار الكتب العلمية،5/222بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، 

 . مستند األحكام املتعلقة بضمان العيب وخياره: 6.2 

بعد   على استخدام حقه يف خيار العيب وابلتايل فسخ عقد البيع من طرف واحد إن ظهر  املشرتي قدرة  
إمتام العقد عيب قدمي يف املبيع أمر مشروع يهدف إىل منع تعرض املشرتي لضرر بسبب عيب مل يطلع 

فإن اختاذ التدابري الالزمة إلزالة الضرر أمر جائز،   الثابتةعليه عند إجراء العقد، ويف ضوء املبادئ الفقهية  
يزال"، )جملة األحكام العدلية، املادة:   وهو ما مت ذكره يف جملة األحكام العدلية على شكل قاعدة "الضرر

عدم  (،  20 حالة  فإنه  ختويلأما يف  احلق  هذا  على   املشرتي  يطلع  أن  دون  اشرتى سلعة  قد  سيكون 
 مواصفاهتا احلقيقية وبسعر عادة ما يكون أعلى من سعرها احلقيقي. 

رضاه يف   لى ع  يدل عيب  عدم اعرتاض املشرتي على وجود عيب يف السلعة املبيعة بعد اطالعه على هذا ال 
هي عليه، سواء أطلع على العيب قبل إجراء العقد أو بعده، ويؤيد هذا   الذيشراء هذه السلعة ابلوضع  

القاعدة الواردة يف جملة األحكام العدلية اليت تنص على أن: "ال ينسب إىل ساكت قول لكن السكوت 
(، وابلتايل فإن إظهار املشرتي الرضا ابملبيع 67يف معرض احلاجة بيان"، )جملة األحكام العدلية، املادة:  

 عيب حيرمه من حق فسخ العقد بناء على خيار العيب. امل

يكون البنك ابئعا والعميل مشرتاي، واشرتاط    أثناء قيام البنك التشاركي ببيع السلعة لعميله اآلمر ابلشراء
البنك التشاركي الباءة من العيب الذي قد يظهر يف السلعة املبيعة يتماشي مع مبادئ ومعايري الصريفة 

 ك خترجيا على رأي الفقهاء القائلني جبواز اشرتاط البائع الباءة من كل عيوب املبيع. التشاركية وذل
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فإن البنك   األول يف حال وجود عيب يف املبيع حمل عقد املراحبة قبل قيام البنك التشاركي بشرائه من ابئعه  
كي حق استخدام خبيار العيب، وميلك البنك التشار   األول التشاركي هو صاحب احلق يف مطالبة البائع  

 خيار العيب إما بنفسه أو عب توكيل العميل اآلمر ابلشراء بذلك.

أن العميل اآلمر ابلشراء رضي بباءة البنك التشاركي من كل عيب وأن   حقيقة األخذ بعني االعتبار  عند  
الفائدة ستعود على العميل حال رجوعه على ابئع السلعة األول ومطالبته ابلتعويض عن النقص احلاصل 

ل العميل مصاريف الوكالة والرجوع على البائع يحتمفإن يف قيمة السلعة املبيعة بسبب العيب املوجود فيها  
 بادئ الصريفة التشاركيةملالف  سيكون أمرا غري خمصلي  األ

 : . مستند األحكام املتعلقة بعملية دفع الثمن 7.2 

 ، يف أجلها احملدد  األقساط  أداء  تستلزم كذلك وجوبابلوعد    اإليفاء  وجوبالقاعدة العامة اليت تنص على  
 ومع ذلك   ألنه معاملة ربوية يطلق عليها راب النسيئة،وزايدة مقدار الدين مقابل أتخريه عن أجله احملدد حمرم  

ويف حالة أتخري   الدين،   جمموع هناك أي زايدة على    بشرط أال تكون  جيوز أتخري أجل الدين ابتفاق الطرفني
وهذه املطالبة ال   االجل،أتخري  يف مدة    الناشئحيق للبنك التشاركي املطالبة بفرق التضخم    الدينأجل  

بل   ،تؤدي إىل جهالة املبلغ الذي سيتم دفعه عند حلول األجل وليست من ابب اشرتاط زايدة دون مقابل
اليت   بقيمته رد الدين  إذ الغاية منه هو  العدل واإلنصاف    تستوجبه قواعد  اإلجراء   على العكس فإن هذا 

 .تيسريا على العميل  أتخري سدادهمت   ن بعد أ   عند ثبوته يف الذمة عليها  كان  

 جيدونالدفع على العمالء الذين    عملية   لتسهيل  حلول على البنك التشاركي أن يعمل على إجياد    جيب 
 ،بادئ ومعايري الصريفة التشاركيةمل  على أن تكون هذه احللول مراعيةديوهنم يف أجلها احملدد    سداديف    صعوبة

يف أجله احملدد فإنه ابإلمكان   دينه  سداد يف    معسر وجيد صعوبة ابلغة العميل    أن  ويف حال التأكد من 
املادة  األخذ   الواردة يف مستند   4.2مببدأ الضرورة وتطبيق  التورق ضمن الشروط  املادة   من معيار   هذه 
 وذلك إىل حني إجياد احللول البديلة.  وبشكل ال خيل بروحها  الشرعي

حالة من العميل  يقتطعها  غرامة أتخري    عقوبة تعزيرية على شكل  البنك التشاركي  فرضال مانع شرعا من  
غرامة كاملبلغ املقتطع    من   منفعة ي ربح أو  أ   قالبنك التشاركي لن حيق   إذ ،  يف أجله احملدددينه    سداد  عدم 

ما يدل على أن املبلغ املقتطع هنا ليس زايدة على أصل الدين بل هو عقوبة تعزيرية هدفها   وهو   أتخري،
 .ما عليه من دينالعميل سداد  منع أتخري  
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 ما أصاب الدين املتأخر سداده من نقص يف قيمتهمن غرامة التأخري    حيّصللكن ميكن للبنك التشاركي أن  
دينه  العميل    سدادنتيجة تعذر    البنك  ية والضرورية اليت تكبدهااملصاريف الفعلابإلضافة إىل  نتيجة التضخم  

وإن كان   فإن املبلغ املسدد  ين الذي أتخر سداده ابملثلالعميل الد   يف حال سداد  ن أل  يف األجل احملدد،
يف ذلك   ن أ ما ميثله من قيمة وقوة شرائية يتبني  النظر إىل إال أنه عند  من حيث الرقمصلي  مياثل الدين األ

، وهو السبب يف تقييد ما ميكن للبنك التشاركي حتصيله من الشرط اجلزائي مبا فقده لبنك التشاركيل  ظلما 
الدين من قيمة نتيجة التضخم وابملصاريف الفعلية والضرورية لتحصيل هذا الدين، أما ما زاد على ذلك 

 يف وجوه اخلري.  صرفهفللبنك التشاركي إعادته للعميل أو  

بنك التشاركي جزءا من دين العميل الناشئ عن بيع املراحبة مقابل تعجيله سداد الدين عن أجله خصم ال
 احملدد يعتب من ابب التنازل عن احلق.

جيوز يف عقد البيع اشرتاط الشروط اليت يقتضيها العقد أو تالئم ما يقتضيه، أما الشروط اليت ال يقتضيها 
، ويف هذا اإلطار حيث املبدأ  منفعة ألحد الطرفني فإهنا من تفسد العقد العقد وال تالئم مقتضاه واليت فيها  

جيوز للطرفني أثناء إبرام عقد البيع أن يتفقا على أتجيل أو تقسيط الثمن، ومن األمور املعهودة يف احلياة 
 الثمن.  ازدادالعملية أتثري الزمن يف حتديد الثمن، فكلما كان أجل سداد الدين متأخرا  

بدفع هذه العميل  سدادها وبدأ    واتريخعقد املراحبة حتديد مثن املبيع بناء على عدد األقساط  إن مت يف  
ختويل البنك التشاركي اشرتاط شرط يعطيه احلق يف تعجيل األقساط   يف هذا العقد   األقساط ال ميكن عندئذ

عدم قدرة العميل اآلمر   حالة  وبني  هذه احلالة  بني  مىت شاء وبدون إبداء أي سبب، إال أن هناك فرقا
بعد  سداد أي قسط من األقساط عن أتخره   ابلشراء على اإليفاء ابلتزاماته الناشئة عن العقد وإعساره أو

التوصل يف ضوء املعطيات احملسوسة إىل أن وضع   معينة على حلول أجله بدون عذر معتب أو  مرور مدة
املادي سيتدهور وسيتأخر   األقساط  عنالعميل  املتبقية يف هذه ف،  سداد  األقساط  اشرتاط حلول مجيع 

حفظ حقوق الدائن، إال أن إنظار املدين   ألن الغرض منهالعدالة    مفهوم احلاالت لن يكون متعارضا مع  
ويف هذا (،  280املعسر الذي أتخر يف سداد دينه لعذر معتب هو واجب ديين وإنساين )سورة البقرة:  

 هذا البنك جيب على    قتضي تعجيل األقساط املتبقيةي  ما من مدى حتقق    تثبت البنك التشاركيعند    الصدد
ومع ذلك ففي حال احتواء العقد على مثل   يه، يكون معروفا لد املفرتض أن    الذي من  عميله وضع    مراعاة 

هذا الشرط وحلول األقساط املتبقية بناء على ذلك  جيب عندئذ خصم نسبة أرابح األقساط اليت أصبحت 
 مستحقة قبل حلول أجلها احملدد.  
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األقساط ال   يف سداد أي من هذه  أي أتخر إن اشرتاط تعجيل ابقي األقساط مع حتصيل أرابحها عند  
الباب  العدالة، ألن ذلك سيفتح  يتوافق مع موازين  الطبيعية وال  القانونية  العقد  يتماشى مع مقتضيات 

ء على املوازنة بني مت إنشاؤه يف البداية بنا  عقد  أجل استحقاق مثن  تعجيل  من خاللللكسب غري املشروع  
فعلى سبيل املثال السلعة اليت ميكن شراؤها مبائة ألف لرية تركية نقدا سيصبح مثنها مائة   الثمن واألجل، 

تعذر سداد أحد   ومخسني ألف لرية تركية إن مت سداد الثمن على شكل أقساط ملدة ستني شهرا، وعند
اط املتبقية حالًة مع إبقاء الثمن على حاله األقساط بعد سداد بعضها لن يكون من اإلنصاف جعل األقس

تركية(،   لرية  ألف  مائة ومخسون  القائلني جبواز ذلك خترجيا على بعض )  بعض  الرغم من وجود  وعلى 
تتحدث عن شرط التعجيل النصوص العامة الواردة يف بعض كتب احلنفية إال أن هذه النصوص يف حقيقتها  

 هذا الدين   بعد أن نشأ  من دون زايدة  الدائن بتقسيطه  قام  عقد سابق  أقساط دين  سداد   عدم يف حالة  
الذي قام الدائن بتقسيطه من دون زايدة   الدين  سداد أقساط حالة عدم    أو عن شرط التعجيل يف   حاال 
فهذه النصوص اليت وردت يف كتب احلنفية ليس هلا أي عالقة مبوضوع جواز   ،حلول أجل سدادهبعد  

الشيباين،  احلسن  بن  )انظر: حممد  أجلها،  قبل حلول  مستحقة  أصبحت  اليت  األقساط  أرابح  حتصيل 
، املكتبة حاشية الشليب،  ؛ أمحد بن حممد الشليب81، ص:1999/ 1419، القاهرة،  املخارج يف احليل
 (. 4/407،  1421/2000، بريوت،  الفتاوى اهلندية؛ وانظر أيضا:  13/  4،  1314الكبى األمريية،  

 : ابلوكالة. مستند األحكام املتعلقة  8.2 

عقد املراحبة يف حقيقته هو عقد بيع وجيوز ألطراف هذا العقد إجرائه أبنفسهم مباشرة أو عب وكالئهم 
عقد املراحبة الذي يبمه البنك التشاركي يكون فيه البنك    و شأنه يف ذلك شأن الكثري من العقود األخرى.  

مث يصبح يف موضع البائع يف   ، لاألو وذلك يف العقد الذي يبمه مع ابئع السلعة    موضع املشرتي   أوال يف 
ويف عقد البيع يكون لكل من البائع واملشرتي أو وكالئهم   ،ع عميله اآلمر ابلشراءالعقد الذي يبمه م

وبني حقوق والتزامات   البنكبني حقوق والتزامات    اتمحقوق ويكون عليهم التزامات، وللتفريق بشكل  
، لكن البنكأال جيري العميل اآلمر ابلشراء املعامالت بصفته وكيال عن  األصلالعميل اآلمر ابلشراء فإن 

البنك  يقوم  اآلمر ابلشراء وكالة ابلشراء فقط، وابلتايل  العميل  إعطاء  تطبيق ذلك جيوز  يف حالة تعذر 
لسلعة اليت طلبها من البنك، وعند قيام العميل اآلمر ابلشراء التشاركي بتوكيل العميل اآلمر ابلشراء بشراء ا

يقوم البنك ببيعها هلذا   مثبشراء السلعة املطلوبة نيابة عن البنك التشاركي تنتقل السلعة إىل ملكية البنك  
العميل، وجيوز لكل من البنك التشاركي والعميل اآلمر ابلشراء إجراء عقد البيع بصفتهما طرفني مستقل 



60/05/2021النشر:اتريخ   

23 
 

منهما عن اآلخر إما عب الرسائل القصرية أو عب غريها من الوسائل اليت تعب عن رضا األطراف، وهو كل  
 ما ينطبق على عقد الوكالة املذكور يف األعلى. 

 األول إال أن إجراء البنك التشاركي هذه املعاملة عب توكيله العميل اآلمر ابلشراء بشراء السلعة من ابئعها 
لنفسه نيابة عن البنك أمر يناقض مبادئ الصريفة التشاركية، إذ   ته ببيع السلعة املشرتاة وتوكيله العميل ذا

وكيال عن البنك   هذ العميل   سيكون  حيث يف هذه احلالة يصبح العميل اآلمر ابلشراء متوليا لطريف العقد،  
ملية قد أبرم العقد مع التشاركي يف بيع السلعة وممثال عن نفسه يف شرائها، وابلتايل سيكون من الناحية الع 

نفسه، وعلى العموم ال جيوز تويل طريف العقد من قبل شخص واحد، كما أن ذلك سيحول دون اكتساب 
البنك التشاركي صفة املشرتي والبائع حقيقة، وهو ما يتعارض مع مبادئ الصريفة التشاركية، واشرتاط تويل 

ا النهائي أمر  البيع  بنفسه إجراء عقد  التشاركي  التزامات كل من البنك  التفريق بني  حرتازي يهدف إىل 
إىل عقد صوري وشكلي، وال يرتتب على ذلك صعوابت من   حتول عقد املراحبة البائع واملشرتي ومينع من 

 الناحية التطبيقية.   

البنك التشاركي يف عقد املراحبة سيكون قد اشرتى السلعة   بغض النظر عن األحكام املتعلقة ابلوكالة فإن
، األول  شراء حقيقيا من خالل عقد البيع األول وابلتايل يتوجب عليه أن يتوىل بنفسه دفع الثمن للبائع 

يهدف يف الوقت نفسه إىل احليلولة   األول كما أن اشرتاط تويل البنك التشاركي بنفسه دفع الثمن للبائع  
 د املراحبة على أنه معاملة صورية يتم إجرائها للحصول على التمويل ال غري.  دون إظهار عق 

يف بعض األحوال تتضمن معامالت عقد الشراء األول اليت يتم إجرائها ابسم البنك التشاركي يف إطار عقد 
بنفسه   دفع الثمناملراحبة عددا كبريا من الباعة أو عددا كبريا من املنتجات مما قد جيعل تويل البنك التشاركي  

عن كل معاملة شراء على حدة أمرا ابلغ الصعوبة، فيجوز يف مثل حاالت الضرورة هذه أن يقوم البنك 
 بشرط التقيد يف ذلك حبالة الضرورة.   األولالتشاركي بتوكيل العميل اآلمر ابلشراء بدفع الثمن للبائع  

 . مستند األحكام املتعلقة ابلضماانت: 9.2 

ملبادئ ومعايري الصريفة    إعطاء  أو   أخذ  اجلائزمبا أنه من   يف اجملاالت وذلك  التشاركية  ضماانت مراعية 
املشروعة فإن احلصول على ضماانت يف عقود بيع املراحبة جائز كذلك، إذ احلصول على ضماانت يف مثل 

 مقتضى العقد.   يؤكدهو شرط  هذا النوع من املعامالت 
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التشاركي بتحصيل هامش   البنك  قيام  املراحبة  التطبيقات املعاصرة لعقد   securityدية )اجلويالحظ يف 

deposit بناء على احتمالية تعرضه لضرر نتيجة عدم شراء العميل السلعة املشرتاة من قبل البنك التشاركي )
احلصول على هامش اجلدية   اركيجيوز للبنك التش  ومن حيث املبدأ بناء على رغبة العميل ووعده بشرائها،  

لتعويض األضرار ضمان والقول جبواز ذلك يستند على أن هامش اجلدية هو عبارة عن  الوعد،  مرحلة   يف
املستقبل، إذ حصول البنك التشاركي على هامش اجلدية سيوفر له فرصة التأكد من اليت قد حتدث يف  

طيه من جهة أخرى إمكانية تعويض األضرار الفعلية مدى قدرة العميل اآلمر ابلشراء على دفع الثمن، وسيع
 حال عدم إيفاء العميل بوعده.   البنكاليت قد تتعرض هلا  

عربوان، إذ العربون هو  ال يعتب هامش اجلدية املأخوذ هبدف التأكد من مدى جدية العميل اآلمر ابلشراء  
العقد من قبل أحد طرفيه، أما هامش اجلدية  فسخيقتطع أثناء إجراء العقد ملواجهة احتمالية  الذي بلغ امل

ومبا أن البنك   فيستخدم لتعويض الضرر الذي قد يقع يف حال نكول العميل عن وعده قبل إبرام العقد،
يل أكثر من ال ميلك احلق يف حجز هامش اجلدية إن مل يتعرض لضرر فعلي وال ميلك كذلك احلق يف حتص

 مقدار الضرر الفعلي الذي تعرض له فإن أخذ هامش اجلدية ال حيمل معىن الكسب غري املشروع. 

يولد  به  أو إخالفه مبا وعد  به  اإليفاء  اإلنسان وعدا ال يستطيع  لكن تقدمي  ملزما قضاء،  الوعد ليس 
ا الضرر من خالل نكوله الذي تسبب هبذ   للشخصمسؤولية من الناحية األخالقية، وحتميل الضرر الفعلي  

دون أي عذر يعتب حكما عادال وغري مناقض للفقه اإلسالمي، وابإلمكان الربط   السلعة عن وعده بشراء  
سبيل املثال يف حال تراجع العميل عن وعده   احلكم بتضمني الضرر الواقع ابلتسبب، فعلى بني ذلك وبني  

ائها بناء على طلب هذا العميل فإن البنك التشاركي بشراء السلعة املطلوبة بعد قيام البنك التشاركي بشر 
قد ال يستطيع بيع هذه السلعة لشخص آخر بسهولة وقد يضطر إىل بيعها أبقل من الثمن الذي اشرتاها 
به، ويف هذه احلالة سيكون حتميل ما حلق البنك التشاركي البائع من ضرر فعلي للطرف املتسبب هبذا 

 تصرفا عادال ومتماشيا مع الفقه اإلسالمي.   الضرر من خالل نكوله عن وعده 

للضرر الذي قد ينشأ عن النكول عن الوعد،   ضمان وهامش اجلدية املقتطع يف بداية املعاملة هو مبثابة  
وميكن استخدام مبلغ هامش اجلدية فقط يف تعويض األضرار الفعلية املتحققة، وعدم جواز االستفادة من 

 ل دون حتوله إىل كسب غري مشروع. هذا املبلغ يف أغراض أخرى سيحو 
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 : . مستند األحكام املتعلقة ابلعموالت واملصاريف10.2 

إما عب إخباره بثمن شرائها أو عب إخباره بتكلفة   لعميله جيوز للبنك التشاركي أن يقوم ببيع السلعة املطلوبة  
ربح البنك التشاركي، وال يوجد   هامشهذا الشراء، ويف كال احلالتني سيكون العميل قد اطلع بوضوح على  

اشرتاط أن غري  يؤثر يف صحة العقد القائم على بيع السلعة للعميل من خالل إخباره بثمن الشراء    شرط
فاملهم   يف عقود البيع املبمة على أساس بيان التكلفةأما    خبار،ادقا يف هذا اإليكون البنك التشاركي ص

 احتسابه من سعر التكلفة. ما سيتم    فيها

املصاريف اليت جيوز إضافتها إىل سعر التكلفة هي املصاريف املتعلقة بعقد املراحبة مباشرة، واليت من ضمنها 
املصاريف اليت تكبدها البنك التشاركي ملعرفة حقيقة السلعة املطلوب شراؤها مراحبة واملصاريف اليت تكبدها 

مدى موثوقيته ومدى قدرته على الدفع   البنك للتحري عن طبيعة مؤسسة العميل اآلمر ابلشراء ودراسة
ابإلضافة إىل املصاريف التشغيلية املتكبدة أثناء إمتام معامالت عقد املراحبة، وجيوز للبنك التشاركي التصريح 
هبذه املصاريف املضافة إىل التكلفة كبند مصاريف مستقل وابلتايل حتصيلها من هذا البند مباشرة، أما يف 

راحبة فال جيوز للبنك التشاركي حتصيل أي عمولة أو أجرة من العميل اآلمر ابلشراء، عقد امل  إجناز حال عدم  
ومع ذلك حيق للبنك التشاركي مطالبة العميل بتحمل األضرار الفعلية اليت حلقته جراء عدم إجناز عقد 

 العميل.هذا  املراحبة الذي مل يتم ألسباب انشئة عن  

البنك التشاركي والعميل اآلمر ابلشراء( ال جيوز للبنك التشاركي   ويف عقد البيع الثاين )الذي جيري بني
التظاهر أبن التكلفة عالية أو أن رحبه منخفض من خالل إضافة بعض املصاريف غري املتعلقة ابلسلعة 

 املطلوبة أو بعقد املراحبة إىل سعر التكلفة، وقيامه بذلك يؤثر يف صحة العقد ملا فيه من تضليل وخداع.     

 . مستند األحكام املتعلقة ابلتأمني: 11.2 

صيب السلعة حمل عقد املراحبة وذلك يف املدة اليت تقد    اليتالبنك التشاركي ضامن جلميع أنواع التلف  
وتسلمها منه وبني بيعها للعميل اآلمر ابلشراء    األول ابئعها    زتفصل بني شراء البنك التشاركي السلعة من
 وتسليمها إايه تسليما حقيقيا أو حكميا. 

البنك  أن  إال  الفقهية  الناحية  إلزامي من  املراحبة غري  السلعة حمل عقد  على  التأمني  أن  الرغم من  على 
، أما إن مل يكن )التكافلي(  التشاركيالتأمني    شركات التشاركي إن أراد ذلك فعليه أن يؤمن عليها أوال عب  
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 تفي ابلغرض فعندئذ جيوز اللجوء التأمني التشاركي ال  شركاتأو كانت    التشاركيهناك إمكانية للتأمني  
 إىل أنواع التأمني األخرى. 

مبا أن املخاطر املتعلقة ابلسلعة ختص مالكها فإن املبدأ يقتضي أن يتكفل مالك السلعة أبعمال التأمني 
عليها، لذا فإن البنك التشاركي هو من يتحمل مسؤولية ومصاريف التأمني على السلعة حمل عقد املراحبة 

 حلة اليت تسبق بيعها للعميل اآلمر ابلشراء.يف املر 

احلاالت اليت جيب فيها التأمني على السلعة اليت اشرتاها البنك التشاركي واليت يتعذر فيها قيام البنك بذلك 
نتيجة عدم مساح القانون ابنتقال ملكية السلعة إليه بشكل رمسي جيوز فيها أن يتوىل العميل اآلمر ابلشراء 

 على هذه السلعة على أن يتحمل البنك التشاركي مصاريف ذلك.   أعمال التأمني 

مصاريف التأمني اليت تكبدها البنك التشاركي ضمن عقد املراحبة جيوز أن تضاف إىل سعر تكلفة السلعة 
حمل عقد املراحبة، ألهنا تعب من ضمن املصاريف املتعلقة مباشرة ابلسلعة حمل العقد. والبنك التشاركي هو 

ق تعويض التأمني الذي سيتم حتصيله نتيجة تعرض السلعة للتلف أو اهلالك يف املرحلة اليت تسبق من يستح
 تسليم السلعة للعميل اآلمر ابلشراء.   

 . مستند األحكام املتعلقة بفسخ عقد املراحبة: 12.2 

فسخها ابتفاق الطرفني، عقد املراحبة عقد الزم ألنه من حيث اجلوهر عقد بيع، إال أن العقود الالزمة جيوز  
ويعتب مثل هذا الفسخ من ابب اإلقالة، كما جيوز فسخ عقد املراحبة بناء على بعض الشروط أو اخليارات 
اليت تعطي أحد أطراف العقد احلق يف الفسخ، فعلى سبيل املثال جيوز فسخ العقد من قبل املشرتي الذي 

قبل شرائها، كما جيوز ملن ميلك خيار الشرط استخدام اطلع بعد شرائه السلعة على عيب كان موجودا فيها  
 . حقه يف فسخ العقد 


