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ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخص

ا�ستخدامها  يف  التو�سع  رغم  الإ�سالمية  امل�سارف  يف  الدولية  املرابحات  اأن  يف  الدرا�سة  م�سكلة  تكمن 

ك�سيغة متويلية اإل اأن تعقد اآلياتها وارتباطها مبنظومات تعامل دولية يجعل من تف�سيالتها حمل اإ�سكال 

وجدل من الناحية ال�سرعية لدى الكثريين �سواء من خالل النظرة اإىل اأ�سول تلك ال�سيغة اأو بالنظر اإىل 

الواقع التطبيقي لها اأو من خالل حتقيقها لأهداف امل�سرفية الإ�سالمية. وتهدف الدرا�سة اإىل بيان الأحكام 

ال�سرعية التف�سيلية لهذه ال�سيغة وتطبيقاتها يف امل�سارف الإ�سالمية يف حماولة للتقييم. وا�ستندت هذه 

الدرا�سة على املنهج ال�ستقرائي يف تتبع اأقوال الفقهاء حول تف�سيالت املعامالت، وعلى املنهج الو�سفي 

يف اإي�ساح اآلية التطبيق. وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل جملة من النتائج والتو�سيات من اأهمها: وجود بع�س 

املالحظات ال�سرعية اأثناء تطبيق �سيغة املرابحات الدولية يف بع�س امل�سارف الإ�سالمية. اأهمية التوعية 

للهيئات ال�سرعية بتفا�سيل املنتجات املالية واإجراءاتها التنفيذية و�سوًل لإبداء الراأي ال�سرعي ال�سحيح. 

�سرورة مراقبة املنتجات املالية من الناحية ال�سرعية يف كل مراحلها �سمانًا للم�سروعية، وتفعيل دور 

الرقابة ال�سرعية يف امل�سارف الإ�سالمية. تفعيل دور الإدارات التجارية يف امل�سارف الإ�سالمية للقيام 

امل�سرف  اأهداف  لتحقيق  الدولية  املرابحات  التمويلية يف  ال�سيا�سة  على  الإ�سراف  الر�سايل يف  بالدور 

الإ�صالمي.

كلمات مفتاحية: املرابحات الدولية، امل�سارف الإ�سالمية، الرقابة ال�سرعية.

المرابحات الدولية في المصارف
اإلسالمية ــ دراسة تقييمية

د. إبراهيم حسن جّمال 
حما�سر يف اجلامعة الوطنية وجامعة الإميان يف اليمن

)�سّلم البحث للن�سر يف 20 / 7/ 2014م ، واعتمد للن�سر يف 8/5 / 2014م(
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Abstract

The research problem of international Murabaha in Islamic banks – regardless of 
its wide implementation as finance mode – lies under its complicated mechanism, 
besides its linkage with international system of deals which are making the 
Murabah a subject of arguments for many. The questions are directed equally 
regarding the base of Murabaha, its practical application and the accomplishment 
of the Islamic banking aims. The study aims at describing the detailed Shari’ah 
rulings for Murabaha format along with its application in Islamic banking i.e, 
in an effort to evaluate Murabaha. The study has adopted the indective method 
for exploring the views of the scholars regarding the details of the transactions 
whilst the descriptive method for explaining the implementation mechanism. The 
research has a number of conclusions, prominent among them are: presence of 
Shari’ah problems in implementing the format and its execution in some of the 
Islamic banks. Significance of awareness by Shari’ah boards about the details of 
financial products and its execution in conventional context while expressing the 
appropriate Shari’ah view. Need of Shri’ah supervision over the financial products 
at each and every stage to assure the Shari’ah compliance, besides activating the 
role of Shari’ah supervision at Islamic banks. 
Key Words: International Murabaha, Islamic Banks, Shari’ah Supervision.
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مقدمة

تعترب امل�سارف الإ�سالمية جتربة جتديدية يف جمال فقه املعامالت وبزوغًا للنظام القت�سادي الإ�سالمي 

و�سالبتها  قوتها  الن�ساأة  احلديثة  التجربة  هذه  اأثبتت  ولقد  العملي،  الواقع  اأر�س  على  مكوناته  باأحد 

ومرونتها يف نف�س الوقت يف التعامل مع اأحداث وم�ستجدات البيئة القت�سادية امل�سطربة واملتنوعة، 

وتعترب �سيغ التمويل التي تعتمدها امل�سارف الإ�سالمية هي الأدوات التي تتحرك بها يف امليدان لذا كان 

الهتمام بهذه ال�سيغ التمويلية مهمًا لرت�سيد التجربة من خالل مراقبة هذه ال�سيغ وتقييمها وحماولة 

والقت�ساد  املال  عامل  يف  املت�سارع  التطور  تواكب  اأخرى  ومنتجات  �سيغ  وابتكار  وتنويعها  تطويرها 

واملوؤ�س�سات امل�سرفية، ومن اأهم هذه ال�سيغ واأو�سعها ا�ستخدامًا املرابحات الدولية والتي كرث احلديث 

درا�سة  خالل  من  ال�سيغة  هذه  لتقييم  الدرا�سة  هذه  جاءت  وقد  ومتحامل،  وناقد  م�سجع  من  حولها 

التطبيقات لهذه ال�سيغة يف امل�سارف الإ�سالمية باأخذ امل�سارف الإ�سالمية يف اليمن كنموذج للدرا�سة، 

وبيان مدى اللتزام باجلوانب ال�سرعية يف تطبيق هذه ال�سيغة، والتعرف على مكامن اخللل يف تنفيذ 

هذه ال�سيغة،كما ت�سمل الدرا�سة تقييمًا لهذه ال�سيغة من ناحية مدى حتقيقها لأهداف امل�سرف الإ�سالمي 

والقت�صاد الإ�صالمي.

مشكلة الدراسة:

ث�سكل جدًل  تزال  اآلياتها فهي ل  الإ�سالمية وتعقد  امل�سارف  الدولية يف  املرابحات  ا�ستخدام  ات�ساع  مع 

من الناحية ال�سرعية لدى الكثريين �سواء من خالل النظرة اإىل اأ�سول تلك ال�سيغة اأو بالنظر اإىل الواقع 

التطبيقي لها، كما اأن ارتهان امل�سارف الإ�سالمية اإىل اليوم على املرابحات عمومًا يجعل الت�ساوؤل اأكرث 

حول مدى حتقيق هذه ال�سيغة لالأهداف العامة لالقت�ساد الإ�سالمي.

وقد مت تق�سيم هذه الدرا�سة اإىل املباحث التالية:

املبحث الأول: تعريف املرابحة الدولية.

املبحث الثاين: الأحكام ال�سرعية املتعلقة باملرابحات الدولية.

املبحث الثالث: تقييم املرابحات الدولية يف امل�سارف الإ�سالمية.

وقد ختمت الدرا�سة بعدد من النتائج والتو�سيات، والله تعاىل ن�ساأل التوفيق والعون والقبول، و�سلى 

الله على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم.

المبحث األول:  تعريف المرابحة الدولية

المرابحة في اللغة:

الزيادة  يعني  اللغة  يف  ْبح  والرِّ )َرِبَح(،  مادته  واأ�سل  املفاعلة،  من  ماأخوذ  اللغة  يف  املرابحة  م�سطلح 
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)1(

والنماء.

وجاء يف امل�سباح املنري:

 .
)2(

»وا�سرتيت منه مرابحة، اإذا �سميت لكل قدر من الثمن ربحًا«

ويف تاج العرو�س: 

.
)3(

»يقال: بعته ال�سلعة مرابحة على كل ع�سرة دراهم درهم«

ويف املعجم الو�سيط:

.
)4(

»بيع املرابحة هو البيع براأ�س املال مع زيادة معلومة«

والنماء، وهي من �سيغة  الزيادة  الربح، وهو  من  ماأخوذة  اللغة  املرابحة يف  اأن  تبني  التعريفات  فهذه 

املفاعلة التي تفيد امل�ساركة التي تتم بني طرفني، فاملرابحة تعني البيع اأو ال�سراء براأ�س املال وزيادة.

المرابحة عند الفقهاء. 

عرفها  فلقد  املرابحة،  تعريف  يف  ومتحدة  متقاربة  املذاهب  اأ�سحاب  من  الفقهاء  تعريفات  تكون  تكاد 

احلنفية بقولهم:

.
)5(

»بيٌع بالثمن الأول مع زيادة ربح«

وعرفها املالكية باأنها:

.
)6(

»بيع ال�سلعة بالثمن الذي ا�سرتاها به وزيادة ربح معلوم لهما«

وبنّي ال�سافعية املرابحة بقولهم: 

 .
)7(

»اأن يبني راأ�س املال وقدر الربح باأن يقول ثمنها مئة وقد بعتكها براأ�س مالها وربح درهم يف كل ع�سرة«

واأما احلنابلة فقد عرفوها باأنها:

.
)8(

»البيع براأ�س املال وربح معلوم«

ومن تعريفات املذاهب مل�سطلح املرابحة جند اأن م�سطلح املرابحة يف الفقه الإ�سالمي يطلق على البيع 

براأ�س املال مع ربح معلوم.

املرابحة  م�سطلح  اأن  اإل  القدامى،  الفقهاء  عَرفها  والتي  القدمية  ب�سورتها  املرابحة  تعريف  هو  فهذا   

فهذه  قدميًا،  كانت  التي  الب�سيطة  املرابحة  مفهوم  عن  يختلف  الإ�سالمية  امل�سارف  يف  الآن  به  املعمول 

املرابحة احلديثة عبارة عن مرابحة مركبة، اأو ما ت�سمى باملرابحة لالآمر بال�سراء، وقد كانت هذه ال�سيغة 

اكت�سافًا تو�سل اإليه الدكتور �سامي حمود يف ر�سالته للدكتوراه التي بعنوان )تطوير الأعمال امل�سرفية 

مبا يتفق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية(اأثناء الفرتة من 1973مـ 1976م، ومت التو�سل اإىل هذا العنوان 

))) ل�سان العرب،ابن منظور، حممد بن مكرم، دار �سادر، بريوت، الطبعة االأوىل، ج)،�س)))، تاج العرو�س من جواهر القامو�س، الزبيدي، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق 

احل�سيني،حتقيق:جمموعة من املحققني، دار الهداية،ج)، �س))).

))) امل�سباح املنري،الفيومي، اأحمد بن حممد بن علي، حتقيق:يو�سف ال�سيخ حممد، املكتبة الع�سرية، بريوت، لبنان، �س))).

))) تاج العرو�س من جواهر القامو�س،الزبيدي، مرجع �سابق،ج)، �س1)).

))) املعجم الو�سيط،الزيات، اأحمد،و اإبراهيم م�سطفى،وحامد عبد القادر،وحممد النجار،، دار الدعوة،ج)،�س))).

))) بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع،الكا�ساين، عالء الدين اأبو بكر بن م�سعود،، دار الكتاب العربي، بريوت، طبعة))))م، ج)، �س))).

))) حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري،الد�سوقي، حممد بن اأحمد بن عرفة، دار الفكر، بريوت، لبنان، ج))،�س ))).

))) املجموع �سرح املهذب،النووي، حميي الدين بن �سرف اأبو زكريا،، حتقيق وتكملة:حممد جنيب املطيعي، دار الفكر، بريوت،ج))، �س).

))) املغني يف فقه االإمام اأحمد بن حنبل ال�سيباين،املقد�سي، عبد الله بن اأحمد بن قدامة اأبو حممد،، دار الفكر، بريوت، الطبعة االأوىل، )1))هـ، ج)،�س1)).
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فرج  حممد  ال�سيخ  الأ�ستاذ  من  بتوجيه   
)9(

الباحث يقول  كما  بال�سراء(  لالآمر  )املرابحة  ال�سطالحي 

املعاملة هي  الإ�سالمية و�سارت هذه  امل�سارف  امل�سطلح عن طريق  ا�ستعمال هذا  انت�سر  ثم  ال�سنهوري 

ال�سيغة على عبارة  اكت�ساف هذه  الدكتور �سامي حمود يف  ارتكز  امل�سارف، وقد  اأ�سا�س تعامالت هذه 

لالإمام ال�سافعي رحمه الله تعاىل يف قوله: 

اأرى الرجُل الرجَل ال�سلعَة، فقال: ا�سرت هذه واأربحك فيها كذا، فا�سرتاها الرجل، فال�سراء جائز،  »واإذا 

والذي قال اأربحك فيها باخليار، اإن �ساء اأحدث فيها بيعًا، واإن �ساء تركه، وهكذا اإن قال ا�سرت يل متاعًا 

وو�سفه له، اأو متاعًا اأي متاع �سئت: واأنا اأربحك فيه، فكل هذا �سواء، يجوز البيع الأول، ويكون فيما 

اأعطى من نف�سه باخليار، و�سواء يف هذا ما و�سفت اإن كان قال ابتعه واأ�سرتيه منك بنقد اأو دين، يجوز 

البيع الأول ويكونان باخليار يف البيع الآخر فاإن جدداه جاز، واإن تبايعا به على اأن األزما اأنف�سهما الأمر 

الأول فهو مف�سوخ من قبل �سيئني: اأحدهما اأنه تبايعاه قبل اأن ميلكه البائع، والثاين اأنه على خماطرة اأنك 

.
)10(

اإن ا�سرتيته على كذا اأربحك فيه كذا«

وعلى هذا ُبنيت املرابحة املركبة لالآمر بال�سراء، وقد عرفها الدكتور �سامي حمود بقوله:

العميل، وعلى  الذي يحدده  بالو�سف  املطلوبة  ال�سلعة  �سراء  منه  امل�سرف طالبًا  اإىل  العميل  يتقدم  »اأن 

اأ�سا�س الوعد منه ب�سراء تلك ال�سلعة فعاًل مرابحة بالن�سبة التي يتفقان عليها، ويدفع الثمن مق�سطًا ح�سب 

.
)11(

اإمكانياته«

اإذن وب�سكل مب�سط نرى اأن املرابحة العادية عبارة عن البيع مبثل راأ�س املال مع زيادة ربح معلوم، واإن 

كانت هذه املرابحة وقعت بناًء على وعد �سابق بال�سراء من امل�سرتي وال�سلعة غري مملوكة حينها للبائع 

اأنواع بيوع الأمانات التي لها �سروطها  فهي املرابحة امل�سرفية املعروفة الآن، فاملرابحة بيع، وهي من 

و�سوابطها كما �سياأتي بيانه خالل احلديث عن الأحكام ال�سرعية املتعلقة باملرابحة.

واملرابحة الدولية هي نوع من اأنواع املرابحات امل�سرفية، والتي تكون ال�سلعة فيها خارج البلد اأي يتم 

ا�ستريادها من اخلارج، وتتم باأن يطلب العميل من امل�سرف �سراء ال�سلعة من ال�سوق اخلارجي بالو�سف 

الربح مق�سطًا  الثمن مع  ثم يدفع  امل�سرف مرابحة  بناء على وعد منه ب�سرائها من  العميل  الذي يحدده 

ح�سب التفاق بينهما.

وميكن تعريفها بعبارة موجزة باأنها عبارة عن:

بيع امل�سرف ال�سلعة التي ي�ستوردها من اخلارج لعميله بن�سبة ربح م�سافة لقيمة ال�سلعة وذلك بناء على 

العميل  يدفع  اأن  امل�سرف على  الأو�ساف من  املحددة  ال�سلعة  ب�سراء  منه  العميل ووعد  طلب م�سبق من 

الثمن مق�سطًا ح�سب التفاق.

أطراف المرابحة الدولية

من خالل الواقع امل�سريف للمرابحات الدولية يت�سح اأنها ترتكز على اأطراف رئي�سية يف العملية وهي:

ر اخلارجي، وهو . 1 ال�سلعة و�سرائها با�سمه من امل�سدِّ الذي يقوم با�سترياد  امل�سرف: وهو 

))) جملة جممع الفقه االإ�سالمي،جممع الفقه االإ�سالمي التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�سالمي،، بحث: بيع املرابحة لالآمر بال�سراء، د. �سامي حمود، العدد )ا، جلزء )، �س))1).

)1)) االأم،ال�سافعي، حممد بن اإدري�س اأبو عبد الله، دار املعرفة، بريوت، لبنان، طبعة))))هـ،ج)، �س)).

)))) تطوير االأعمال امل�سرفية مبا يتفق وال�سريعة اال�سالمية،حمود، �سامي ح�سن، مطبعة ال�سرق، عمان، االأردن، الطبعة الثانية، )1))هـــ))))م، �س))).
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)امل�سرف فاحت العتماد(. 

ر اخلارجي، وهو امل�ستفيد من العتماد. . 2 البائع:وهو املالك الأول لل�سلعة وميثل هنا امل�سدِّ

العميل: وهو طالب ال�سلعة والواعد ب�سرائها من امل�سرف.. 3

بفتح . 4 )امل�ستفيد(  امل�سدر  باإبالغ  فيقوم  امل�سدر،  م�سرف  وهو  العتماد:  مبلِّغ  امل�سرف 

العتماد ل�ساحله.

وجود  العمليات  بع�س  ت�ستدعي  واأحيانًا  الدولية  املرابحات  عمليات  يف  الرئي�سة  الأطراف  هي  فهذه 

يف  طرف  ولكل  معزز،  م�سرف  من  اأكرث  هناك  يكون  وقد  العتماد،  تعزيز  حالة  يف  كما  اأخرى  اأطراف 

عمليات املرابحات الدولية م�سوؤولياته املحددة، اإل اأن الذي مييز عمليات املرابحات الدولية )اعتمادات 

املرابحة( عن عمليات العتمادات الذاتية هي طبيعة م�سئولية امل�سرف والقيام بدوره ب�سكل حقيقي يف 

عملية ال�سراء من امل�سدر حتى تتميز ال�سورة احلقيقية للتمويل. 

المبحث الثاني: األحكام الشرعية المتعلقة بالمرابحات الدولية

لذا  الدولية،  التجارة  متويل  يف  الإ�سالمية  امل�سارف  ت�ستخدمها  و�سيلة  اأهم  الدولية  املرابحات  تعترب 

فالهتمام بها اأكرث يف جميع اجلوانب �سواء الفنية، اأو املهنية، اأو ال�سرعية، و�سيكون احلديث هنا عن 

الأحكام ال�سرعية املتعلقة باملرابحات الدولية من خالل طرق اأهم اجلوانب التي تالزم عملية املرابحات 

الدولية يف اأ�سولها واإجراءاتها وذلك فيما يخ�س اجلانب ال�سرعي. 

الحكم الشرعي للمرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء 

جواز  اإىل   
)16(

والزيدية  
)15(

واحلنابلة  
)14(

وال�سافعية  
)13(

واملالكية  
)12(

احلنفية من  الفقهاء  جمهور  ذهب 

بيوع  من  بيع  نوع  باأنها  القدامى  الفقهاء  عليها  تعارف  التي  الب�سيطة  املرابحة  وهي  �سرعًا؛  املرابحة 

الأمانات.

اأما اأدلتهم على ذلك فمن الكتاب العزيز عموم الآيات الدالة على اإباحة البيع، واملرابحة نوع من البيع، واأما 

اأدلتهم من ال�سنة املطهرة فمجمل الأحاديث الدالة على اإباحة البيوع ب�سفة عامة، ويدخل من �سمن ذلك 

)17(
العموم بيع املرابحة، اإذ ل دليل يخرجه من العموم، ول يالزمه �سيء مما تبطل به البيوع.

وقد حكى الإجماع على جواز املرابحة الإمام الكا�ساين يف بدائع ال�سنائع فقال يف معر�س حديثه عن 

اأنواع من البيوع ومنها بيع املرابحة:

)))) بدائع ال�سنائع،الكا�ساين، مرجع �سابق، ج)، �س1)).

ال�سحود،  نايف  بن  وفهر�سها:علي  ون�سقها  جمعها  حممد،  بن  اأحمد  بن  حممد  علي�س(،علي�س،  ابــن  مالك)فتاوى  االإمــام  مذهب  على  الفتوى  يف  املالك   
ّ
العلي فتح   ((((

))))هـــ)11)م، ج))، �س)1).

)))) املجموع �سرح املهذب،النووي،، ج))، �س). 

)))) ك�ساف القناع عن منت االإقناع،البهوتي، من�سور بن يون�س بن اإدري�س، حتقيق:هالل م�سيلحي، بريوت: دارالفكر، )1))هـ، ج)، 1)).

)))) البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء االأم�سار،املرت�سى، اأحمد بن يحيى، القاهرة، دار الكتاب االإ�سالمي،ج)، �س))).

)))) انظر: التطبيقات امل�سرفية لبيع املرابحة يف �سوء الفقه االإ�سالمي،فيا�س،عطية،، دار الن�سر للجامعات، القاهرة، الطبعة االأوىل، ))))هـــ))))م، �س1).
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)18(

»وكذا النا�س توارثوا هذه البياعات يف �سائر الأع�سار من غري نكري وذلك اإجماع على جوازها«

وقال ابن قدامه عند بيانه فيما اإذا قال البائع: علّي مبائة بعتك بها وربح ع�سرة، قال:

.
)19(

»فهذا جائز ل خالف يف �سحته ول نعلم فيه عند اأحد كراهة«

فهذه الأدلة، واملنقول عن اأئمة املذاهب وجمهور ال�سحابة والتابعني فيه دللة قوية ووا�سحة على جواز 

بيع املرابحة.

وللمرابحة �سروط ذكرها الفقهاء، واأهمها ما يلي:

اأن يكون العقد الأول �سحيحًا.. 1

العلم بالثمن الأول الذي ا�سرتى به البائع املبيع يف العقد الأول.. 2

العلم بالربح.. 3

)20(
وهذه ال�سروط مب�سوطة بتفا�سيلها وخالف الفقهاء يف كل تفريعاتها، وذلك يف مواطنها.

الحكم الشرعي للمرابحة لآلمر بالشراء 

اأما �سورة املرابحة املركبة، وهي كما ي�سميها الفقهاء املعا�سرون املرابحة لالآمر بال�سراء فقد �سار يف 

احلديث عن م�سروعيتها نقا�س م�ستفي�س بني الفقهاء املعا�سرين، ول زالت حتى الآن ت�سكل مثار اإ�سكال 

اإىل فريقني: فريق يقول بجواز عقد  الفقهاء املعا�سرون  البع�س، وانق�سم  حول جوازها من عدمه لدى 

املرابحة لالآمر بال�سراء، وفريق اآخر يرى اأن املرابحة لالآمر بال�سراء عقد باطل، وقد ا�ستدل كل فريق باأدلة، 

القر�ساوي يف كتابه  الدكتور يو�سف  املانعني ف�سيلة  اأدلة  اأف�سل من حتدث عن املو�سوع وتفنيد  ومن 

، وقد ُعقدت لهذا الأمر كثري من الجتماعات 
)21(

)املرابحة لالآمر بال�سراء كما جتريها امل�سارف الإ�سالمية(

واملوؤمترات، وكان الراأي الغالب الذي ا�ستقر عليه غالبية الفقهاء املعا�سرين القول بجواز املرابحة لالآمر 

بال�سراء، ومن �سمن هذه املوؤمترات املوؤمتر الثاين للم�سرف الإ�سالمي بالكويت، والذي انعقد بتاريخ 

6ـ8 جمادى الآخر عام 1403 هجرية وقد جاء يف قراراته:

»يقرر املوؤمتر اأن املواعدة على بيع املرابحة لالآمر بال�سراء، بعد متلك ال�سلعة امل�سرتاه لالآمر وحيازتها، ثم 

بيعها ملن اأمر ب�سرائها بالربح املذكور يف الوعد ال�سابق، هو اأمر جائز �سرعًا طاملا كانت تقع على امل�سرف 

 .
)22(

الإ�سالمي م�سوؤولية الهالك قبل الت�سليم، وتبعة الرد فيما ي�ستوجب الرد بعيب خفي«

وقد جاء يف قرار جممع الفقه الإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة املوؤمتر الإ�سالمي يف دورة موؤمتره اخلام�س 

بالكويت يف جمادى الأوىل من عام 1409 هجرية ما يلي:

»..بعد اطالعه على البحوث املقدمة من الأع�ساء واخلرباء يف مو�سوعي )الوفاء بالوعد واملرابحة لالآمر 

بال�سراء(، وا�ستماعه للمناق�سات التي دارت حولها قرر:

اإذا وقع على �سلعة بعد دخولها يف ملك املاأمور، وح�سول القب�س  اأوًل: اأن بيع املرابحة لالآمر بال�سراء 

املطلوب �سرعًا هو بيع جائز، طاملا كانت تقع على املاأمور م�سوؤولية التلف قبل الت�سليم، وتبعه الرد بالعيب 

)))) بدائع ال�سنائع،الكا�ساين، مرجع �سابق، ج)،�س1)). 

)))) املغني يف فقه االإمام اأحمد بن حنبل ال�سيباين،املقد�سي،، ج)،�س1)).

)1)) لال�ستزادة انظر: فيا�س،مرجع �سابق، �س1)ــ)).

)))) بيع املرابحة لالآمر بال�سراء كما جتريه امل�سارف اال�سالمية،القر�ساوي، يو�سف، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثانية، )1))هـــ))))م.

)))) جممع الفقه االإ�سالمي التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�سالمي، مرجع �سابق،ج)، 1))).
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)23(
اخلفي ونحوه من موجبات الرد بعد الت�سليم، وتوافرت �سروط البيع، وانتفت موانعه«

فمن هنا ميكن القول باأن بيع املرابحة لالآمر بال�سراء، والذي جتريه امل�سارف الإ�سالمية جائز �سرعًا اإذا ما 

توفرت فيه �سروط البيع ال�سحيح، ومتلك امل�سرف ال�سلعة قبل بيعها، وَقِب�سها القب�س ال�سرعي، وحتمل 

تبعه الهالك قبل الت�سليم وموجبات الرد بعد الت�سليم، وانتفت عنه موانع البيع ال�سحيح.

حكم الوعد وإلزاميته 

ينطوي بيع املرابحة لالآمر بال�سراء على وعد من طالب ال�سلعة ب�سرائها من امل�سرف بعد �سراء امل�سرف 

ومتلكه لها، وقد اختلف الفقهاء املعا�سرون يف حكم هذا الوعد من العميل بال�سراء هل هو ملزم له؟ وهل 

هذا الإلزام يلغي �سحة البيع؟

وقد اجته الفقهاء اإىل ثالثة اجتاهات يف هذه امل�ساألة، وبناء على هذا كانت اختيارات امل�سارف الإ�سالمية 

ح�سب راأي هيئاتها ال�سرعية، وقد تفرعت هذه الأقوال عن اأ�سل امل�ساألة، وهي اإلزامية الوعد، وهل هو 

ملزم للواعد ديانة وق�ساء؟، اأم ملزم ديانة ل ق�ساء؟، وقد تعددت اآراء الفقهاء القدامى اإىل ثالثة اأقوال:

بن  �سمرة  منهم  والتابعني  ال�سحابة  من  جملة  قول  وهو  وق�ساء،  ديانة  ملزم  بالوعد  الوفاء  اأن  الأول: 

جندب، واحل�سن الب�سري، والقا�سي �سعيد بن الأ�سوع، وعمر بن عبد العزيز، وابن �سربمة، وهو قول 

)24(
للمالكية، وهو راأي ابن القيم.

عند  وقول  والظاهرية،  وال�سافعية،  احلنفية،  قول  وهو  ق�ساء،  ل  ديانة  ملزم  بالوعد  الوفاء  الثاين: 

)25(
املالكية.

اإذا ارتبط ب�سبب ودخل املوعود يف هذا  اأن الوعد ملزم ق�ساء  الثالث: التف�سيل، فامل�سهور عند املالكية 

)26(
الأمر.

وهذه الآراء الثالثة نوق�ست يف مواطنها بذكر الأدلة ومناق�ستها والعرتا�س على ذلك، وقد ذكر ال�سيخ 

القر�ساوي خالل مناق�سته لهذه الآراء يف كتابه اأن الأ�سل هو اللزام بكل ما اأوجبه الله تعاىل ور�سوله 

�سلى الله عليه و�سلم، ول قبول للتفريق بني الإلزام ديانة وق�ساء.

العميل وامل�سرف  اإلزامية  املعا�سرين حول  الفقهاء  اآراء  امل�ساألة جاءت  فبناء على هذا اخلالف يف هذه 

بالوعد وتنوعت كما يلي:

1ــ القول بعدم اإلزامية الوعد للعميل اأو امل�سرف. 

2ــ الوعد ملزم للم�سرف دون العميل. 

3ــ القول باأن الوعد ملزم للطرفني.

وقد ُذكرت اأدلتهم يف مواطنها، اإل اأن ما يهمنا هنا اأن الذي قد ميكن الطمئنان اإليه باخلروج من �سبهة 

بالبيع،  اأ�سبه  فهي  ما ل ميلك  بيع  اأنها  املواعدة على  اأو  للطرفني  الوعد  اإلزامية  احتج على  قرره من  ما 

وبال�ستناد اإىل ما قاله الإمام ال�سافعي يف امل�ساألة يف متام حديثه عن هذه ال�سورة:

»واإن تبايعا به على اأن األزما اأنف�سهما الأمر الأول فهو مف�سوخ من قبل �سيئني:

)))) جممع الفقه االإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�سالمي، مرجع �سابق، عدد)، ج)، �س ))).

))))  فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري،الع�سقالين، اأحمد بن علي بن حممد بن اأحمد بن حجر، حتقيق:عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وحمب الدين اخلطيب، الطبعة 

ال�سلفية، ج)، �س)1). املحلى، ابن حزم، علي بن اأحمد بن �سعيد اأبو حممد االأندل�سي القرطبي الظاهري، دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت، لبنان، ج)، �س)).

)))) املحلى،ابن حزم، مرجع �سابق، ج)، �س)).

)))) فتاوى ابن علي�س،علي�س، مرجع �سابق، ج)، �س))).
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.
)27(

اأحدهما اأنه تبايعاه قبل اأن ميلكه، والثاين اأنه على خماطرة اأنك اإن ا�سرتيته على كذا اأربحك فيه كذا«

وخروجًا من التلفيق بني الأقوال الذي ُينتقد وقد ل يجوز، فاإن العدل يف هذا والله اأعلم القوُل بالزامية 

اإذ املطلوب اخلروج من  اأم للعميل،  األلم�سرف  اأهمية هنا ملن يكون اللزام،  الوعد من طرف واحد، ول 

املواعدة بني الطرفني، وبالنظر ملا توجبه امل�سلحة فيمكن القول بالإلزام من ناحية العميل واخليار من 

ناحية امل�سرف.

دورته  يف  الكويت  يف  املنعقد  الدويل  الإ�سالمي  الفقه  جممع  قرار  يف  جاء  ما  مع  ين�سجم  الأمر  وهذا   

اخلام�سة يف جمادى الأوىل لعام 1309 من الهجرة النبوية وقد جاء يف القرار: 

»ثانيًا: الوعد: وهو الذي ي�سدر من الآمر اأو املاأمور على وجه النفراد يكون ملزمًا للواعد ديانة اإل لعذر، 

الإلزام يف هذه  واأثر  الوعد،  نتيجة  كلفة  املوعود يف  �سبب ودخل  معلقًا على  كان  اإذا  ق�ساًء  ملزم  وهو 

احلالة اإما بتنفيذ الوعد، واإما بالتعوي�س عن ال�سرر الواقع فعاًل ب�سبب عدم الوفاء بالوعد بال عذر.

ثالثًا: املواعدة: وهي التي ت�سدر من الطرفني جتوز يف بيع املرابحة ب�سرط اخليار للمتواعدين كليهما اأو 

لأحدهما، فاإذا مل يكن هناك خيار فاإنها ل جتوز، لأن املواعدة امللزمة يف بيع املرابحة ت�سبه البيع نف�سه، 

حيث ي�سرتط عندئذ اأن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى ل تكون هناك خمالفة لنهي النبي �سلى الله عليه 

)28(
و�سلم عن بيع الإن�سان ما لي�س عنده«

باأن الوعد ملزم يف حال دخول امل�سرف فيما تعلق بالوعد  القرار  الفقه الإ�سالمي هذا  فقد تبنى جممع 

للم�سرف  اخليار  ترك  اجلائز  واإمنا  املرابحة  يف  جائزة  غري  واملواعدة  كلفة،  ذلك  عن  وينتج  �سبب  من 

والعميل اأو لأحدهما، وقد اعتمد املجل�س ال�سرعي لهيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية 

يف اإعداد معيار املرابحة لالآمر بال�سراء هذا الأمر، وقد ن�ست املادة 3/2 من معيار املرابحة على ما يلي: 

»ــ ل يجوز اأن ت�ستمل وثيقة الوعد اأو ما يف حكمها على مواعدة ملزمة للطرفني )املوؤ�س�سة والعميل(

اإىل عزم العميل على  اأو التفاق العام )الإطار(، واإمنا هو لالطمئنان  ــ لي�س من لوازم املرابحة الوعد، 

تنفيذ ال�سفقة بعد متلك املوؤ�س�سة لل�سلعة. فاإذا كانت لدى املوؤ�س�سة فر�س بديلة لت�سويق ال�سلعة اأمكنها 

ال�ستغناء عن الوعد اأو الإطار. 

ــ يجوز اإ�سدار املواعدة من املوؤ�س�سة والعميل الآمر بال�سراء اإذا كانت ب�سرط اخليار للمتواعدين كليهما 

)29(
اأو اأحدهما.«

الدفعة المقدمة في المرابحات الدولية 

التوقيع على وعد  اأثناء  بال�سراء  الواعد  العميل  اأخذ مبلغ من  اإىل  امل�سارف  تلجاأ  املرابحات عمومًا  يف 

ال�سراء، وذلك ميثل لها �سمانًا لعدم نكول العميل عن ال�سراء، وعن طريقه ميكن لها اأن ت�سدد خما�سريها 

حال النكول ووقوع ال�سرر على امل�سرف، وقد اختلفت الروؤى يف تخريج هذا املبلغ هل هو عربون من 

الثمن اأم ماذا ؟

والعربون عرفه الفقهاء بقولهم:

»هو اأن ي�سرتي ال�سلعة، يدفع اإىل البائع درهمًا اأو غريه على اأنه اإن اأخذ ال�سلعة احت�سب به من الثمن، 

)))) االم،ال�سافعي، مرجع �سابق،ج)، �س)).

)))) جممع الفقه االإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�سالمي، مرجع �سابق، عدد)، ج)، �س ))).

)))) املعايري ال�سرعية،هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية، )11)، مملكة البحرين، املعيار ))(،�س)1).
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)30(
واإن مل ياأخذها فذلك للبائع«.

اأبيه عن جده: اأن ر�سول الله  ومما ورد يف بيع العربون حديثان اأحدهما: حديث عمرو بن �سعيب عن 

)31(
�سلى الله عليه و�سلم نهى عن بيع العربان.

)32(
والثاين: حديث زيد بن اأ�سلم: �سئل ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم عن العربان يف البيع فاأحله.

وقد اختلف الفقهاء يف جواز بيع العربون بناء على ت�سحيح هذه الأحاديث والحتجاج بالأ�سول العامة 

للبيوع وحقيقة بيع العربون، وقد منع بيع العربون اجلمهور من احلنفية واملالكية وال�سافعية والزيدية، 

.
)33(

واأبو اخلطاب من احلنابلة، وروي املنع عن ابن عبا�س، واحل�سن

واأجازه الإمام اأحمد، وروي اجلواز عن عمر بن اخلطاب وعبد الله بن عمر ر�سي الله تعاىل عنهما، وعن 

)34(
جماعة من التابعني منهم جماهد وابن �سريين ونافع بن احلارث وزيد بن اأ�سلم.

وقد ناق�س العلماء املعا�سرون هذه امل�ساألة وقد خرج جممع الفقه الإ�سالمي الدويل بجواز بيع العربون 

ال�سالم  دار  بروناي  بيجوان،  �سريي  ببندر  الثامن  موؤمتره  دورة  يف  وذلك  النتظار،  فرتة  ُقيدت  اإذا 

من1ــ7حمرم1414هـ، وقد جاء يف القرار ما يلي: 

ال�سلعة  اأخذ  اإن  اأنه  على  البائع  اإىل  املال  من  مبلغًا  امل�سرتي  دفع  مع  ال�سلعة  بيع  العربون  ببيع  »املراد 

احت�سب املبلغ من الثمن واإن تركها فاملبلغ للبائع.

...يجوز بيع العربون اإذا ُقيّدت فرتة النتظار بزمن حمدود. ويحت�سب العربون جزءًا من الثمن اإذا مت 

 .
)35(

ال�سراء، ويكون من حق البائع اإذا عدل امل�سرتي عن ال�سراء«

اإذن وعلى القول بجواز بيع العربون هل ميكن تخريج الدفعة املقدمة يف املرابحة لالآمر بال�سراء على اأنها 

عربون؟

بالنظر اإىل بيع العربون يالحظ اأنه يكون يف مرحلة عقد البيع، فهو نوع بيع ب�سرط اخليار، فال يكون اإل 

حال متلك البائع للمبيع، وهذا غري وارد يف مرحلة الوعد يف املرابحة لالآمر بال�سراء، فعلى هذا ميكن اأن 

يوؤخذ ببيع العربون يف مرحلة العقد وهي املرحلة التي بعد الوعد والتملك.

وقد جاء قرار جممع الفقه الإ�سالمي الدويل مبا يلي:

ال�سلعة  اأخذ  اإن  اأنه  على  البائع  اإىل  املال  من  مبلغًا  امل�سرتي  دفع  مع  ال�سلعة  بيع  العربون  ببيع  »املراد 

احت�سب املبلغ من الثمن واإن تركها فاملبلغ للبائع.

ويجري جمرى البيع الإجارة، لأنها بيع املنافع. وي�ستثنى من البيوع كل ما ي�سرتط ل�سحته قب�س اأحد 

)1)) املغني،املقد�سي، ج)،�س))).

)))) احلديث اأخرجه مالك يف املوطاأ واأحمد يف امل�سند واأبوداود وابن ماجه و�سعفه االألباين، انظر: املوطاأ،االأ�سبحي، مالك بن اأن�س، حتقيق:حممد م�سطفى االأعظمي،موؤ�س�سة 

اأحمد بن حنبل،املحقق: �سعيب االأرنــوؤوط واآخرون،  اأحمد بن حنبل،ابن حنبل،  اآل نهيان، الطبعة االوىل،))))هـــ)11)م، ج)، �س)))، وم�سند االإمام  زايد بن �سلطان 

ــ))))م،ج))، �س )))، و�سنن اأبي داود،ال�سج�ستاين، �سليمان بن االأ�سعث اأبو داود،حتقيق: حممد حميي الدين عبد  موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، الطبعة الثانية،1)))هـ 

احلميد،دار الفكر، بريوت، ج)، �س)1)، و�سنن ابن ماجه،القزويني، حممد بن يزيد اأبو عبدالله ابن ماجة،حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بريوت،ج)، �س))). 

)))) احلديث اأخرجه عبد الرزاق يف م�سنفه، و�سعفه االإمام ابن حجر، انظر: التلخي�س احلبري يف تخريج اأحاديث الرافعي الكبري،الع�سقالين، اأحمد بن علي بن حممد بن 

اأحمد بن حجر،، دار الكتب العلمية، الطبعة االأوىل، ))))هـــ))))م، ج)، �س)).

)))) املجموع،النووي،ج)، �س)))،)))

)))) االإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب االإمام اأحمد بن حنبل،املرداوي، علي بن �سليمان اأبو احل�سن، حتقيق:حممد حامد الفقي، دار اإحياء الرتاث العربي، 

بريوت،ج)، �س)))،)))، واملغني، املقد�سي، ج)،�س))).

)))) جممع الفقه االإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�سالمي، قرارات وتو�سيات جممع الفقه االإ�سالمي، جملة املجمع، عدد)، ج)، �س))).
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يف  يجري  ول  وال�سرف(  الربوية  الأموال  )مبادلة  البدلني  قب�س  اأو  )ال�سلم(  العقد  جمل�س  يف  البدلني 

)36(
املرابحة لالآمر بال�سراء يف مرحلة املواعدة ولكن يجري يف مرحلة البيع التالية للمواعدة.«

ل�سمان  العميل  توؤخذ من  اأنها �سمان جدية،  الوعد على  املقدمة يف مرحلة  الدفعة  اأنه ميكن تخريج  اإل 

جديته يف تنفيذ وعده، وهذا ما اعتمده املجل�س ال�سرعي يف معيار املرابحة لالآمر بال�سراء حيث جاء يف 

البند 3/5/2 من املعيار ما يلي:

»يجوز للموؤ�س�سة يف حالة الإلزام بالوعد اأن تاأخذ مبلغًا نقديًا ي�سمى هام�س جدية، يدفعه العميل بطلب 

من املوؤ�س�سة من اأجل اأن تتاأكد من القدرة املالية للعميل، وكذلك لتطمئن على اإمكان تعوي�سها عن ال�سرر 

)37(
الالحق بها يف حال نكول العميل عن وعده امللزم«

التملك والقبض 

اأنواع البيوع التي ميثل فيها امل�سرف دور امل�سرتي من البائع ثم يكون هو  املرابحات تعترب نوعًا من 

البائع من العميل، وهذه ال�سلعة اأيًا كان نوعها ل بد اأن تدخل يف ملك امل�سرف اأوًل قبل بيعها للعميل.

فهذا التملك هل ي�سرط لثبوته القب�س فال يحق للم�سرف اأن يبيع ال�سلعة اإل بعد اأن يقب�سها، واإذا كان 

الأمر كذلك فبم يتحقق القب�س �سرعًا للمبيعات املختلفة، فنحن اأمام م�ساألتني الأوىل عن حكم البيع قبل 

القب�س، وامل�ساألة الثانية عن ما يح�سل به القب�س �سرعًا.

امل�ساألة الأوىل: حكم البيع قبل القب�س

اختلف الفقهاء يف حكم البيع قبل قب�س املبيع على ثالثة اأقوال كما يلي:

والزيدية . 1 ال�سافعية  راأي  هو  وهذا  املبيع،  نوع  كان  اأيًا  قب�سه  قبل  املبيع  بيع  جواز  عدم 

)38(
والظاهرية وحممد بن احل�سن وزفر من احلنفية.

2 .
)39(

جواز البيع للمبيع قبل قب�سه اإل يف الطعام، وهذا الراأي هو امل�سهور من مذهب مالك.

3 .
)40(

جواز بيع العقار قبل قب�سه وعدم اجلواز يف املنقول، وهذا هو راأي اأبي حنيفة.

مذهب . 4 وهذا  عداها،  فيما  ويجوز  املوزونات  و  املكيالت  يف  القب�س  قبل  البيع  يجوز  ل 

)41(
احلنابلة.

وا�ستدل كل طائفة باأدلة ب�سطوها يف كتبهم ولعل ما يرتجح يف هذا قول ال�سافعية ومن وافقهم ل�ستنادهم 

املرابحات  لزم احلكم.، وبالن�سبة ملو�سوع  فقد  الن�س دون معار�س  واإذا ثبت   ،
)42(

اأحاديث يف ذلك اإىل 

الدولية فاإننا جند لأن غالب ما ي�ستورد هو مواد غذائية اأو مواد خام اأو اآلت ومعدات فهي يف الغالب 

منقولت فينبغي للبنك اأن يتحقق له القب�س قبل اإعادة بيعه لل�سلعة مرابحة.

)))) جممع الفقه االإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�سالمي، مرجع �سابق، عدد)، ج)، �س))).

)))) املعايري ال�سرعية،هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية، مرجع �سابق،�س))).

)))) انظر: املجموع،النووي،مرجع �سابق، ج)، �س)))، ونيل االأوطار، ال�سوكاين، حممد بن علي، بريوت، دار الفكر، الطبعة االأوىل، ))))هـــ 111)م(، ج)، �س)))، 

وابن حزم، مرجع �سابق، ج)، �س1)).

)))) انظر: املدونة،االأ�سبحي، مالك بن اأن�س، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة االأوىل، ))))هـــ))))م، ج)، �س)).

)1)) انظر: بدائع ال�سنائع،الكا�ساين، مرجع �سابق، ج)، �س))).

)))) انظر: الكايف يف فقه االإمام املبجل اأحمد بن حنبل،املقد�سي، عبد الله بن قدامة،، بريوت، املكتب اال�سالمي، ج)، �س)).

)))) منها حديث حكيم بن حزام ر�سي الله تعاىل عنه يف م�سند اأحمد قال: قلت يا ر�سول الله اإين اأ�سرتي بيوعًا فما يحل يل منها وما يحرم علي قال:)فاإذا ا�سرتيت بيعًا 

فال تبعه حتى تقب�سه(، وقد علق ال�سيخ �سعيب االأرنوؤوط على احلديث باأنه �سحيح لغريه، انظر: )ال�سيباين، اأحمد بن حنبل، م�سند االإمام اأحمد بن حنبل، حتقيق: �سعيب 

االأرنوؤوط واآخرون، بريوت: موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة الثانية، 1)))هـــ ))))م،ج))، �س)).
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امل�ساألة الثانية: ما يتحقق به القب�س يف املرابحات الدولية

بداية اختلف الفقهاء فيما يح�سل به القب�س عمومًا، وخال�سة اآرائهم ما يلي: 

1ــ راأي احلنفية: اأن القب�س يكون بالتخلية �سواء يف العقار اأم يف املنقول، اإل يف املكيل واملوزون ونحوه 

)43(
فالقب�س يكون با�ستيفاء قدره.

2ــ املالكية: راأوا اأن قب�س العقار يكون بالتخلية، واإن كان املبيع مقدرًا كاملكيل واملوزون فبا�ستيفاء قدره، 

)44(
وما لي�س فيه حق توفية فريجع القب�س فيه اإىل العرف.

3ــ ال�سافعية: قالوا باأن الرجوع يف القب�س اإىل العرف، ففي العقار والثمر على ال�سجر بالتخلية، وما ينقل 

يف العادة كالأخ�ساب ونحوها فقب�سه بالنقل اإىل مكان ل اخت�سا�س للبائع به، وما يتناول باليد كالنقود 

)45(
والثوب وغريه فقب�سه بالتناول.

4ــ احلنابلة: ذهبوا اإىل اأن القب�س لكل �سيء بح�سبه، فاإن كان مكياًل اأو موزونًا فقب�سه بكيله ووزنه، واإن 

 
)46(

كان دراهم ونحوها فقب�سه بتناوله باليد، فريجع يف هذا كله للعرف.

فيه  ُيرجع  اأنه  الفقهاء  من  كثري  فراأى  مطلقًا،  ال�سرع  يف  ورد  اأنه  جند  القب�س  مو�سوع  يف  تاأملنا  واإذا 

، كما اأن هناك نوعًا من اأنواع القب�س وهو ما ي�سمى بالقب�س احلكمي وهو عبارة عن التخلية، 
)47(

للعرف

.
)48(

اأو عدم املانع من ال�ستيالء على ال�سيء، وقد اأقره احلنفية يف املنقولت

وهذا القب�س احلكمي ذكر الفقهاء اأنه يقوم مقام القب�س احلقيقي، وقد اأقر جممع الفقه الإ�سالمي الدويل 

القب�س احلكمي فجاء يف قراره ما يلي:

»قب�س الأموال كما يكون ح�سيًا يف حالة الأخذ باليد، اأو الكيل اأو الوزن يف الطعام، اأو النقل والتحويل 

اإىل حوزة القاب�س، يتحقق اعتبارًا وحكمًا بالتخلية مع التمكني من الت�سرف ولو مل يوجد القب�س ح�سًا؛ 

)49(
وتختلف كيفية قب�س الأ�سياء بح�سب حالها واختالف الأعراف فيما يكون قب�سًا لها«

ويف املرابحات الدولية، جند يف العرف التجاري اأن ما يفيد متكن التاجر )امل�سرتي( من ال�ستيالء على 

ال�ساحنة  ال�سركة  ت�سدرها  التي  الوثيقة  وهي  ال�سحن  ببولي�سة  ي�سمى  ما  هو  فيها  والت�سرف  �سلعته 

للب�ساعة بعد اأن ي�سلمها البائع الب�ساعة وتقيد با�سم امل�سرتي ول ميكن لأحد ا�ستالم الب�ساعة اأو الت�سرف 

فيها اإل ملن �سجلت هذه الوثيق با�سمه، فهي متثل ملكية للب�ساعة، فبت�سلمه لهذه الوثيقة ميكن اأن نقول 

اإن  اأنه قب�س الب�ساعة قب�سًا حكميًا واإن مل ينقلها، فالقب�س كما ذكرنا �سابقًا يكون حكميًا بالتخلية، ثم 

القب�س مرجعه للعرف. 

وتتنوع املرابحات الدولية بتنوع العتمادات املفتوحة، وكل اعتماد يت�سمن �سحنًا للب�ساعة ل يخلو من 

فهناك م�سطلحات خا�سة متيز  املتبعة،  الدولية  الأعراف  دوليًا ح�سب  املتعارف عليها  امل�سطلحات  اأحد 

عالقة امل�سدر وامل�ستورد وتبعة كل منهما اجتاه م�ساريف نقل ال�سلعة و�سحنها وحتمل خماطرها، وهذه 

امل�سطلحات ما ت�سمى بـالإنكوترمز )INCOTERMS(، وهي عبارة عن م�سطلحات حتدد اللتزامات املحددة 

)))) انظر:بدائع ال�سنائع،الكا�ساين، مرجع �سابق، ج)،�س))). 

)))) انظر:حا�سية الد�سوقي، مرجع �سابق، ج))،�س))).

)))) انظر:املجموع،النووي،ج)، �س))).

)))) انظر:املغني،املقد�سي، ج)،�س))). 

)))) انظر: املجموع،النووي، ج)، �س))).

)))) انظر: بدائع ال�سنائع،الكا�ساين، مرجع �سابق، ج)،�س))).

)))) جممع الفقه االإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�سالمي، قرارات وتو�سيات جممع الفقه االإ�سالمي، جملة املجمع، عدد)، ج)، �س ))).



املجلد )١( ــ العدد )١( ــ الدوحة ١٤٣٥ هـ ــ ٢٠١٤م

51

)50(
على اأطراف العقد وذلك يف حالة بيع الب�سائع خارج احلدود الوطنية.

والوقوف عند هذه امل�سطلحات مهم جدًا ملعرفة حلظة متلك امل�سرف للب�ساعة وحتمله خماطرها، حتى 

ميكن حينها للم�سرف الت�سرف بالب�ساعة بالبيع للعميل واإن مل ت�سل اأحيانًا اإىل امليناء بناء على جواز 

البيع على العني الغائبة.

فاإذا رجعنا لهذه امل�سطلحات، وهي الأ�سا�س الذي يبنى عليه، جند اأننا ن�ستطيع اأن نحدد حلظة انتقال 

امللك وحتمل املخاطر على البنك، و هذه امل�سطلحات هي عبارة عن معاجلات مل�ساريف النقل وال�سحن 

 ،)CIF(و )FOB( والتاأمني ومن يتحملها، ولعل اأهم م�سطلحني قد ي�ستخدمان يف غالب العتمادات م�سطلح

لنا  البائع وامل�سدر عند كل نوع تبني  التزامات  اإىل تف�سري هذه امل�سطلحات والوقوف عند  وبالرجوع 

الأمر، فمثاًل يف نوع )FOB( جند اأن م�سوؤولية البائع تنتهي بو�سع ال�سفينة على ظهر ال�سفينة ال�ساحنة 

وهنا يبداأ البنك بتحمل خماطرها وتكلفة �سحنها، واأما يف م�سطلح )CIF( جند اأن واجبات البائع تتمثل 

)51(
يف ما يلي:

جتهيز الب�ساعة والفاتورة التجارية ح�سب �سروط العقد. . 1

يتحمل نفقات جميع الإجراءات اجلمركية ال�سرورية لت�سدير الب�ساعة.. 2

�سفينة . 3 الو�سول بوا�سطة  اإىل ميناء  املعتاد  بالطريق  الب�ساعة  لنقل  نفقته عقدًا  اأن يربم على 

بحرية من النوع امل�ستعمل عادة يف نقل الب�ساعة.

اأن ي�سلم الب�ساعة على ظهر ال�سفينة يف ميناء ال�سحن يف التاريخ اأو �سمن الفرتة املتفق عليها.. 4

حاجز . 5 اإجتيازها  حلظة  حتى  بالب�ساعة  يلحق  الذي  ال�سرر  اأو  الفقدان  خماطر  جميع  يتحمل 

ال�سفينة يف ميناء ال�سحن.

يتحمل البائع جميع النفقات املتعلقة بالب�ساعة حتى حلظة ت�سليمها.. 6

يتحمل اأجور ال�سحن وجميع النفقات املرتتبة على نفقات حتميل الب�ساعة على ظهر ال�سفينة . 7

ونفقات التنزيل يف ميناء التفريغ املتفق عليه املرتتبة على البائع يف �سروط عقد النقل.

اأن يعلم امل�سرتي قبل وقت كاف بت�سليم الب�ساعة.. 8

اأن يزود امل�سرتي مب�ستند النقل املعتاد الذي ي�سمل نقل الب�ساعة اإىل ميناء الو�سول املتفق عليه.. 9

 اإبرام عقد التاأمني. . 10

اأما واجبات امل�سرتي فتتمثل فيما يلي:

دفع ثمن الب�ساعة وجميع نفقات عملية ال�سترياد.. 1

اأن يقبل ا�ستالم الب�ساعة واأن ي�ستلمها من الناقل يف ميناء الو�سول املعني.. 2

يتحمل خماطر الفقدان اأو ال�سرر الذي يلحق بالب�ساعة منذ حلظة اجتيازها حاجز ال�سفينة يف . 3

ميناء ال�سحن.

يتحمل نفقات التنزيل ما مل تكن مرتتبة على البائع.. 4

عندما يحق للم�سرتي حتديد موعد �سحن الب�ساعة و/ اأو ميناء الو�سول، فعليه اأن يعلم البائع . 5

بذلك قبل وقت كاف.

)1)) ينظر: اإدارة العمليات امل�سرفية الدولية،حب�س، حممد حممود، �سركة االإقبال: االأردن، الطبعة االأوىل، )11)م، �س)))

))))م،  ))))هـــ  الطبعة االأوىل،  للدرا�سات والن�سر والتوزيع،  املوؤ�س�سة اجلامعية  البيع �سيف درا�سة مقارنة،دياب، ح�سن، بريوت:  التجارية وعقد  العقود  )))) انظر: 

�س))، وحب�س، مرجع �سابق، �س))).
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يدفع نفقات املعاينة، با�ستثناء احلالة التي تتم فيها املعاينة بطلب من ال�سلطات الر�سمية يف . 6

بلد الت�سدير.

فاإنه ومع اأن البائع هو الذي يتوىل دفع قيمة التاأمني والنقل اإل اأن التاأمني اإمنا هو با�سم امل�سرتي . 7

ول�ساحله، وم�سوؤولية الهالك يف البحر اإمنا تقع على امل�سرتي، واإن ح�سل بالب�ساعة �سرر فاإن 

البائع  با�سمه، وتنتهي م�سوؤولية  التاأمينة  لأن وثيقة  امل�سرتي،  التاأمني هو  �سركة  يراجع  الذي 

)امل�سدر( مبجرد اأن جتتاز الب�ساعة حاجز ال�سفينة يف ميناء ال�سحن.

فعلى هذا ميكن للم�سرف اأن يوقع عقد املرابحة مع العميل والب�ساعة يف عر�س البحر �سواء كان نوع 

ال�سحن والعتماد )FOB( اأو )CIF( اأو اأي نوع اآخر من هذه املجموعات، و لكن ل ميكن للعميل الت�سرف 

ببيعها وهي ما تزال يف عر�س البحر لأنها ل تزال يف �سمان البنك ول يتحمل خماطرها، فال يحق للعميل 

الت�سرف فيها اإل بعد و�سولها للميناء.

احتساب المصارف والربح 

ي�سرتيها  التي  وال�سلعة  املال والربح،  براأ�س  العلم  فيه  ي�سرتط  الأمانات والذي  بيوع  املرابحة من  بيع 

امل�سرف يف املرابحة تتطلب منه نفقات اأخرى للح�سول عليها، فهل حت�سب هذه امل�سروفات والنفقات 

�سمن راأ�س مال ال�سلعة؟ 

اختلف الفقهاء يف الأمور التي ميكن اأن ت�ساف لراأ�س مال ال�سلعة املباعة مرابحة، وخال�سة اآرائهم ما يلي:

اإىل راأ�س مال  فاإنه ي�ساف  التجار،  اأن كل ما يزيد يف املبيع وقيمته، وما جرت به عادة  ــ قال احلنفية: 

ال�سلعة، فقالوا:

»ويجوز اأن ي�سيف اإىل راأ�س املال اأجرة الق�سار والطراز وال�سبغ والفتل واأجرة حمل الطعام لأن العرف 

جار باإحلاق هذه الأ�سياء براأ�س املال يف عادة التجار ولأن كل ما يزيد يف املبيع اأو يف قيمته يلحق به؛ 

.
)52(

هذا هو الأ�سل«

وقال املالكية: اأن ما يوؤثر يف عني ال�سلعة ويغري فيها، وما اأنفق على ال�سلعة مما ل ميكن اأن يتوله البائع 

كحملها ونقلها، يدخل يف راأ�س مال ال�سلعة، وقالوا:

.
)53(

»وح�سب ربح اأجرة الفعل الذي لأثره عني قائمه وكما يح�سب ربح تلك الأجرة حت�سب تلك الأجرة من باب اأوىل«

اأما ال�سافعية فراأو اأن جميع النفقات التي يراد بها النماء وال�سرتباح من ال�سلعة فاإنها تدخل يف راأ�س 

املال، قالوا: 

اأجرة  الثمن  مع  فيه  علي دخل  قام  قال مبا  فاإذا  الثمن،  �سوى  فيه  يدخل  ا�سرتيت مل  بعت مبا  قال  »فاإذا 

وتطيني  اخلتان  واأجرة  ال�سبغ  وقيمة  وال�سباغ  والرفاء  والق�سار  واحلار�س  واحلمال  والدلل  الكيال 

الدار و�سائر املوؤن التي تلتزم لال�سرتباح واأحلق بها كراء البيت الذي فيه املتاع، واأما املوؤن التي يق�سد 

)54(
بها ا�ستبقاء امللك دون ال�سرتباح كنفقة العبد وك�سوته وعلف الدابة فال تدخل على ال�سحيح«

واحلنابلة راأوا اأن كل ما يزيد به املبيع ت�سم نفقته لراأ�س املال، فمثل ذلك:

»اأن يعمل فيها عمال مثل اأن يق�سرها اأو يرفها اأو يجملها اأو يخيطها فهذه متى اأراد اأن يبيعها مرابحة اأخرب 

)))) الهداية �سرح بداية املبتدي،املرغياين، علي بن اأبي بكر بن عبد اجلليل الر�سداين، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة االأوىل، 1)))م،ج)، �س)).

)))) حا�سية الد�سوقي، مرجع �سابق، ج))،�س ))).

)))) رو�سة الطالبني وعمدة املفتني،النووي، حميي الدين بن �سرف اأبو زكريا،املكتب االإ�سالمي، بريوت، لبنان، طبعة)1))هـ، ج)، �س)))،))).
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)55(
باحلال على وجه �سواء عمل ذلك بنف�سه اأو ا�ستاأجر من علمه هذا ظاهر كالم اأحمد«

فمن هذه الأقوال ميكن القول باأن ما ي�ساف اإىل راأ�س مال ال�سلعة هو ما يوؤدي اإىل زيادة يف قيمتها، وما 

جرت به عادة التجار، وما اأنفق عليها مما هو �سروري ول ي�ستطيع عمله البائع، وجميع النفقات التي 

يراد بها النماء وال�سرتباح.

ففي املرابحات الدولية يف امل�سارف ميكن اأن نفند امل�ساريف التي ترافق عملية املرابحة الدولية كالآتي:

م�ساريف الدرا�سة للعميل 	 

م�ساريف النقل وال�سحن لل�سلعة 	 

م�ساريف فتح العتماد 	 

م�ساريف التاأمني 	 

م�ساريف اإدارية	 

ــ فاأما م�ساريف الدرا�سة للعميل فهي �سابقة لعملية ال�سراء، وحتى لتوقيع الوعد، ويتم فيها اإعداد درا�سة 

وذلك  الئتمانية،  الدرا�سة  اأ�سا�سيات  من  ذلك  غري  اإىل  و�سمعته  ال�سمانات  ناحية  من  للعميل  ائتمانية 

و�سوًل للموافقة على منحه التمويل ابتداًء، فيالحظ اأن هذه امل�ساريف ل عالقة لها بال�سلعة، فال يجوز 

للم�سرف اأن يدخلها من �سمن راأ�س مال املرابحة، ومل يقل اأحد من الفقهاء بجواز اإ�سافتها اإىل ال�سلعة، 

لكن يجوز التفاق بني امل�سرف والعميل على هذه العمولة منف�سلة اإذا كانت ل�ساحله، ومبوافقته، ول 

تدخل �سمن راأ�س مال املرابحة.

ــ واأما م�ساريف النقل وال�سحن فاإن هذا مما يرتبط بال�سلعة ول ميكن اأن يتوله البائع وجرت به عادة 

التجار باحت�سابه �سمن راأ�س مال ال�سلعة.

ــ اأما م�ساريف فتح العتماد فهي عبارة عن م�ساريف تدفع مقابل اإجراءات احل�سول على ال�سلعة فهي 

م�سروفات لزمت ال�سلعة، وقد جرت عادة التجار باإحلاقها بال�سلعة.

بعينها ب�سفة  تت�سل  كانت ل  واإن  ال�سلعة  تنفق على  التي  امل�سروفات  تعترب من  التاأمني  ــ وم�سروفات 

مبا�سرة فيجوز اإ�سافة م�ساريف التاأمني لثمن ال�سلعة وذلك بالتفاق مع العميل.

ــ وبالن�سبة للم�سروفات الإدارية، وهي التي تتعلق مبا يقوم به امل�سرف من اأعمال مقابل فتح العتماد، 

اأتعاب  ت�سمل  التي  الإدارية  امل�سروفات  فهذه  موظفوه،  به  يقوم  وما  ذلك،  حيال  ي�سرفه  وما  ومتابعته، 

املوظفني ل يجوز احت�سابها �سمن كلفة الب�ساعة، فال ت�ساف اإل امل�سروفات املالية املبا�سرة املدفوعة للغري، 

)56(
وهذه امل�سروفات الإدارية اإمنا هي من متام عملية ال�سراء التي ي�ستحق بها امل�سرف الربح الأ�سلي.

احتساب الربح

حيث اأن من �سروط املرابحة ال�سرعية العلم براأ�س املال والربح، فيجب على امل�سرف يف حتديده للربح 

اأن يكون معلومًا وحمددًا للعميل، �سواء كان مببلغ مقطوع اأو بن�سبة من ثمن ال�سراء، ول ينبغي اأن يكون 

العقد عائمًا يف دللته على الربح بربطه مبوؤ�سرات اأخرى، فيجب اإثبات الثمن والربح يف عقد املرابحة.

التاأمني يف املرابحات الدولية غالبًا ما ي�ستدعي الو�سع التاأمني على الب�سائع امل�ستوردة، والتاأمني ب�سكله 

)))) املغني،املقد�سي، ج)،�س))).

)))) املعايري ال�سرعية،هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية، مرجع �سابق،�س))).
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واملخالفات  الغرر  من  فيه  ملا  بتحرميه  املعا�سرين  الفقهاء  وجمهور  الفقهية  املجامع  اأفتت  قد  التقليدي 

ال�سرعية الأخرى التي تالزمه، وقد ا�ستقر الأمر يف البلدان الإ�سالمية اليوم وغريها على البديل الإ�سالمي 

يف التاأمني مبا ي�سمى بالتاأمني التعاوين التكافلي وهو جائز ب�سوابطه ال�سرعية ح�سب فتاوى املجامع 

 
)57(

الفقهية والفقهاء املعا�سرين.

ن على الب�ساعة، فاإنه ينبغي التقيد مبا يلي:  فاإذا ا�ستدعى الأمر يف املرابحات الدولية اأن يوؤمَّ

اأن يتوىل امل�سرف بنف�سه اأو عن طريق وكيل له التاأمني على الب�ساعة امل�ستوردة طاملا اأن . 1

امل�سرف هو امل�ستورد الفعلي، وهو الذي �سيمتلك ال�سلعة قبل بيعها للعميل، ول يجوز اأن 

يوؤمن العميل على الب�ساعة.

التعاوين . 2 التاأمني  مبداأ  على  تقوم  اإ�سالمية  تاأمني  �سركة  يف  بالتاأمني  امل�سرف  يقوم  اأن 

التكافلي، ول يجوز له اأن يوؤمن لدى �سركة تاأمني تقليدية، اإل يف حالت ال�سرورة التي ل 

ميكن بحال التاأمني يف �سركة تاأمني اإ�سالمية، وكان التاأمني لزمًا لذلك.

حكم البيع بالتقسيط 

من  الغر�س  اأن  اإذ  التق�سيط  ببيع  الإ�سالمية  امل�سارف  يف  بال�سراء  لالآمر  الدولية  املرابحة  بيع  يقرتن 

العملية برمتها اإعانة العميل على ال�سداد املجزاأ، اإذ ل ميلك العميل قيمة الب�ساعة دفعة واحدة، ولو ملكها 

ملا جلاأ اإىل امل�سرف لإجراء عملية املرابحة، فينعقد بيع املرابحة على اأ�سا�س تق�سيط الثمن، مع اأن الثمن 

مت احت�سابه مع الربح بناء على اأ�سا�س فرتة ال�سداد، فارتبط الربح بالأجل، وهذا هو حمور بيع التق�سيط 

فبيع التق�سيط عرفته جملة الأحكام العدلية باأنه: 

)58(
»تاأجيل الدين مفرقًا اإىل اأوقات متعددة معينة«

وبيع التق�سيط هو نوع بيع يوؤجل فيه الثمن اإىل اأجزاء، وتاأجيل الثمن والدين جائز بن�س القراآن الكرمي، 

و�سحيح ال�سنة النبوية، واإجماع الفقهاء، ومن الأدلة من الكتاب العزيز قول احلق جل وعز:)يا اأيها الذين 

)59(
اآمنوا اإذا تداينتم بدين اإىل اأجل م�سمًى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل(

ومن ال�سنة النبوية ما ثبت عن عائ�سة اأم املوؤمنني ر�سي الله تعاىل عنها:)اأن ر�سول الله �سلى الله عليه 

.
)60(

و�سلم ا�سرتى من يهودي طعامًا اإىل اأجل ورهنه درعه(

اأما الإجماع فقد ذكر يف كتب الفقهاء، ول ُيعلم لهذا الأ�سل خمالف، قال ابن بطال:)ال�سراء بالن�سيئة جائز 

.
)61(

بالإجماع(

فتاأجيل الدين جائز، ول ي�ستثى من ذلك اإل ما ورد به ا�ستثناء كراأ�س مال ال�سلم، وال�سرف، وغريه مما هو 

مذكور يف بابه، وتبقى م�ساألة اأخرى مهمة يف بيع التق�سيط وهي: حكم الزيادة يف الثمن نظري الأجل يف 

، فهم يرون 
)62(

البيع، فهذا الأمر جائز عند الفقهاء باتفاق املذاهب الأربعة، وقد ا�ستدلوا على ذلك بعدة اأدلة

)))) جممع الفقه االإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�سالمي، قرارات وتو�سيات جممع الفقه االإ�سالمي، جملة املجمع، عدد)، ج)،�س))).

)))) درر احلكام �سرح جملة االأحكام،حيدر، علي،، حتقيق وتعريب:املحامي فهمي احل�سيني، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ج)، �س1)). 

)))) �سورة البقرة، اآية:)))))

)1)) احلديث متفق عليه:اجلامع ال�سحيح،البخاري، حممد بن اإ�سماعيل اأبو عبد الله، حتقيق وتعليق م�سطفى ديب البغا، دار ابن كثري، بريوت، الطبعة الثالثة، )1))هـــ))))م، 

ج)،�س))).و�سحيح م�سلم،الني�سابوري، م�سلم بن احلجاج الق�سريي، حتقيق وتعليق حممد فوؤاد عبد الباقي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت،ج)،�س)))).

))))  التلخي�س احلبري،الع�سقالين، مرجع �سابق، ج)، �س))).

)))) ينظر: جممع الفقه االإ�سالمي التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�سالمي، جملة جممع الفقه االإ�سالمي، مو�سوع بيع التق�سيط، يف املجلد الثاين.
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جواز بيع الثمن باأكرث من �سعر يومه لأجل الأجل، وذلك ب�سوابط اأهمها:

اأن ل يقع البيع مع الرتدد بني النقد والن�سيئة، ول باأ�س به قبل ذلك يف جمل�س ال�سوم.. 1

معلومية الآجال.. 2

األ يكون هناك زيادة بعد ثبوت الدين يف الذمة. . 3

ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  بجدة  ال�ساد�س  موؤمتره  دورة  يف  الإ�سالمي  الفقه  جممع  قرار  جاء  وقد 

من17ــ23�سعبان1410هـ حول بيع التق�سيط مبا يلي:

» جتوز الزيادة يف الثمن املوؤجل عن الثمن احلال، كما يجوز ذكر ثمن املبيع نقدًا، وثمنه بالأق�ساط ملدد 

النقد  بني  الرتدد  مع  البيع  وقع  فاإن  التاأجيل.  اأو  بالنقد  العاقدان  جزم  اإذا  اإل  البيع  ي�سح  ول  معلومة، 

.
)63(

والتاأجيل باأن مل يح�سل التفاق اجلازم على ثمن واحد حمدد، فهو غري جائز �سرعًا«

معالجة المديونيات 

املمنوحة  الفرتة  املق�سط خالل  الثمن  امل�سرتي، وهي بقية  العميل  املرابحة مديونية على  ين�ساأ عن بيع 

ل  اأنها  اإذ  وقتها  املديونيات يف  �سداد هذه  ل�سمان  الإ�سالمية  امل�سارف  اأمام  لل�سداد، وهذا ميثل حتديًا 

ت�ستطيع اأن حتّمل العميل فوائد مركبة على املبلغ حال التاأخر عن ال�سداد.

فما هي املعاجلات ال�سرعية يف حال مماطلة العميل عن ال�سداد، وما حكم ا�سرتاط التعوي�س على املدين 

حال تاأخره عن ال�سداد.

احلكم  م�ساألة  هو  ال�سرعية  والهيئات  املعا�سرين  الفقهاء  اأو�ساط  بني  جدًل  ميثل  الذي  املو�سوع  ولعل 

ال�سرعي يف ال�سرط اجلزائي يف الديون، مبعنى اأن ي�ساف للعقد �سرط جزائي يلتزم فيه املدين املماطل 

بدفع مبلغ من املال كعقوبة له عند التاأخر عن ال�سداد، فهل هذا جائز �سرعًا اأم اأنه من قبيل الربا املحرم.

وقد اتفق الفقهاء على �سرورة اإنظار املدين املع�سر عماًل بقول الله تعاىل:)واإن كان ذو ع�سرة فنظرٌة اإىل 

)64(
مي�سرة واأن ت�سدقوا خرٌي لكم اإن كنتم تعلمون(

كما اأنهم كذلك اتفقوا على اأن ا�سرتاط الزيادة ابتداء على الدين مقابل التاأخر يف ال�سداد ل جتوز �سرعًا 

لأنها من ربا الن�سيئة املحرم.

واأما يف حال املدين املماطل والذي يت�سبب يف �سرر للم�سرف الدائن له جراء مماطلة هذا العميل فاإن 

الفقهاء املعا�سرين اختلفوا يف جواز ا�سرتاط التعوي�س على العميل عن ال�سرر اأو ما ي�سمى بال�سرط 

اجلزائي على راأيني:

، وهو ما 
)65(

1ــ القائلون بجواز هذا ال�سرط يف العقد، وقد ذهب اإىل هذا الراأي بع�س الفقهاء املعا�سرين

، كما اأخذ بذلك هيئات الفتوى ال�سرعية يف عدد 
)66(

اعتمدته جلنة الفتوى ال�سرعية يف جمموعة دلة الربكة

من امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، وقد اأجاز ذلك املجل�س ال�سرعي يف هيئة املحا�سبة واملراجعة 

)))) جممع الفقه االإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�سالمي، مرجع �سابق، عدد)، ج)،�س))).

)))) �سورة البقرة، اآية:)))))

)))) ينظر: مطل الغني ظلم يحل عر�سه وعقوبته،بن منيع، عبد الله بن �سليمان، جملة البحوث الفقهية املعا�سرة، العدد )))(، �سنة ))))هـ. ال�سرط اجلزائي يف الديون 

َوا علي حممد احل�سني، بحث قدم يف موؤمتر »دور املوؤ�س�سات امل�سرفية االإ�سالمية يف اال�ستثمار والتنمية« الذي ُعقد يف كلية ال�سريعة والدرا�سات  درا�سة فقهية مقارنة،ال�سَ

االإ�سالمية يف جامعة ال�سارقة، يف الفرتة ما بني ))ــ)( من �سهر اأيار عام )11) م.

)))) فتاوى ندوات الربكة )1))هـــ ))))هـ،الهيئة ال�سرعية لدلة الربكة، جدة: جمموعة دلة الربكة، الطبعة اخلام�سة، ))))هـــ ))))م، �س)).
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الراأي  ، وهذا 
)67(

للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية كما ورد ذلك يف املعيار ال�سرعي اخلا�س باملدين املماطل

)68(
ا�ستند اأهله اإىل اأدلة منها ما جاء يف حديث« يل الواجد ظلم يحل عر�سه وعقوبته«.

فقالوا اأن من �سمن العقوبة على املدين املماطل العقوبة املالية، كما اأن الأ�سل يف ال�سريعة اأن ال�سرر يزال 

ول �سرر ول �سرار واإن الدائن يت�سرر بح�سول املماطلة من املدين، وحال املدين املماطل كحال الغا�سب، 

فبناء على هذه املعطيات بنى هوؤلء قولهم بجواز ال�سرط بالتعوي�س من املدين املماطل فيما يلحق الدائن 

من �سرر.

2ــ الراأي القائل بعدم اجلواز، ومينع هذا ال�سرط يف عقود املداينات، فاإن ذلك قد يف�سي اإىل ربا الن�سيئة 

املحرم وهو الزيادة على اأ�سل الدين مقابل التاأخر يف ال�سداد، وقد قال بهذا الراأي جمموعة من الفقهاء 

)69(
املعا�سرين، وقد اأيد هذا الراأي جممع الفقه الإ�سالمي.

عن  فالبعد  املداينات،  يف  اجلزائي  ال�سرط  عن  اأمكن  ما  بالبتعاد  بالأحوط  الأخذ  هنا  يرتجح  ما  ولعل 

ال�سبهات التي قد تف�سي للحرام مطلوب كما اأن ا�ستدللت القائلني باجلواز ل تخلو من نقا�س بالإ�سافة 

اأن ذلك قد يفتح بابًا من املخالفات التطبيقية لهذا ال�سرط وهو ما قد ُيلم�س واقعًا، فالأوىل اأن ي�سار حللول 

اأخرى ما اأمكن ذلك.

وهي  الإ�سالمي،  الفقه  وجممع  ال�سرعية  الهيئات  اأقرتها  قد  التي  وال�سوابط  املعاجلات  بع�س  وهذه 

معاجلات احرتازية ومعاجلات بعد وقوع التعرث من العميل يف ال�سداد.

ينبغي اأوًل من امل�سرف الإ�سالمي اأخذ ال�سمانات الكافية من العميل قبل الدخول معه يف . 1

عمليات متويل، ومن اأهم ال�سمانات اختيار امل�سرف لعمالئه اجليدين، ثم التاأكد من كفاية 

الرهونات وال�سمانات املقدمة و�سالمتها.

يجب اأن تكون ال�سمانات والرهونات م�سروعة.. 2

ل يجوز للم�سرف ا�سرتاط عدم انتقال ملكية ال�سلعة للعميل اإل بعد �سداد كامل الثمن، لأنه . 3

مبجرد العقد ينبغي اأن تتم اآثاره من انتقال امللك ليكون البيع �سحيحًا نافذًا.

ل يجوز للم�سرف ما ي�سمى باإعادة جدولة الديون باأن ميدد يف فرتة ال�سداد مقابل الزيادة . 4

يف الدين، فهذا من الربا الن�سيئة املحرم �سرعًا. 

املع�سر، واإتباع . 5 املماطل واملدين  املدين  التفريق بداية بني  الإ�سالمي  ينبغي على امل�سرف 

كنتم  اإن  لكم  خرٌي  ت�سدقوا  واأن  مي�سرة  اإىل  فنظرٌة  ع�سرة  ذو  كان  تعاىل:)واإن  الله  قول 

.
)70(

تعلمون(

وقد اأقر جممع الفقه الإ�سالمي جمموعة من احللول يف معاجلة املديونيات وقد جاء يف قراره ب�ساأن البيع 

بالتق�سيط ما يلي:

»اإذا تاأخر امل�سرتي املدين يف دفع الأق�ساط عن املوعد املحدد فال يجوز اإلزامه اأي زيادة على الدين ب�سرط 

�سابق اأو بدون �سرط، لأن ذلك ربا حمرم.

)))) املعايري ال�سرعية،هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية،مرجع �سابق، املعيار ))(،�س)).

)))) احلديث اأخرجه اأبو داود، كتاب االأق�سية، باب احلب�س يف الدين وغريه، حديث رقم:))))، )انظر، ال�سج�ستاين، مرجع �سابق، ج)، �س)))(، و�سحح احلديث االألباين 

يف امل�سكاة )انظر: التربيزي، حممد بن عبد الله اخلطيب،م�سكاة امل�سابيح، حتقيق: حممد نا�سر الدين االألباين،بريوت: املكتب االإ�سالمي، الطبعة الثالثة،)1))هـــ))))م، 

ج)، �س))).

)))) جممع الفقه االإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�سالمي، قرارات وتو�سيات جممع الفقه االإ�سالمي، جملة املجمع، عدد)، ج)،�س))).

)1)) �سورة البقرة، اآية:)))))
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ــ يحرم على املدين املليء اأن مياطل يف اأداء ما حل من الأق�ساط، ومع ذلك ل يجوز �سرعًا ا�سرتاط التعوي�س 

يف حالة التاأخر عن الأداء.

ــ يجوز �سرعًا اأن ي�سرتط البائع بالأجل حلول الأق�ساط قبل مواعيدها، عند تاأخر املدين عن اأداء بع�سها، 

ما دام املدين قد ر�سي بهذا ال�سرط عند التعاقد.

ــ ل حق للبائع يف الحتفاظ مبلكية املبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع اأن ي�سرتط على امل�سرتي رهن 

)71(
املبيع عنده ل�سمان حقه يف ا�ستيفاء الأق�ساط املوؤجلة«.

المبحث الثالث: تقييم المرابحات الدولية في المصارف اإلسالمية

اأو  الدولية عن طريق احلوالت  املرابحات  اإجراءا  الدولية ما بني  باملرابحات  التمويل  اإجراءات  تتعدد 

بوا�سطة التح�سيل امل�ستندي اإل اأن اأهمها املرابحات الدولية التي تتم عرب اآلية العتمادات امل�ستندية فهي 

امل�سارف  اأن  املتعاقدة كما  لالأطراف  اأكرث �سمانًا  الدولية، وذلك لأنها  باملرابحات  التمويالت  الغالب يف 

الإ�سالمية تف�سلها اأكرث لأن دور امل�سرف فيها يكون اأكرث ح�سورًا يف العملية مما يقوى اجلانب ال�سرعي 

يف هذه ال�سيغة من �سيغ التمويل، وفيما يلي بيان لالآليات الإجرائية التي يقوم بها البنك الإ�سالمي يف 

)72(
تنفيذه لهذه ال�سيغ.

أواًل: المرابحات الدولية بالتحصيل المستندي 

ت�سليمه  مقابل  للم�سدر  م�ستحق  العميل  من  ملبلغ  امل�سرف  حت�سيل  عن  عبارة  هو  امل�ستندي  التح�سيل 

م�ستندات حمددة.

عملية  يتوىل  الذي  وهو  امل�ستورد  هو  البنك  يكون  باأن  امل�ستندي  بالتح�سيل  الدولية  املرابحات  وتتم 

للمبلغ  املر�سل  بذاته  وهو  املح�سل  بدور  البنك  يقوم  وهنا  العملية،  تفا�سيل  على  امل�سدر  مع  التفاق 

والدافع، وملزيد من الإي�ساح فاإن ما يقوم به البنك الإ�سالمي يف املرابحات الدولية بوا�سطة التح�سيل 

امل�ستندي يتمثل يف الإجراءات التالية:

يتم التفاق امل�سبق خارجيًا بني العميل وامل�سدر مبدئيًا على تفا�سيل الب�ساعة وموا�سفاتها . 1

واآلية التبادل على اأن تكون بوا�سطة التح�سيل امل�ستندي.

للبنك بطلب متويله مرابحة عن طريق التح�سيل امل�ستندي للب�ساعة املبني . 2 يتقدم العميل 

موا�سفاتها من امل�سدر اخلارجي ويرفق فاتورة عر�س ال�سعر واملوا�سفات.

الدار�س . 3 ويرفق  الئتمانية  الناحية  من  الطلب  لدرا�سة  ال�ستثمار  ق�سم  اإىل  الطلب  يحول 

للعملية تو�سيته واملت�سمنة ال�سمانات والأرباح.

يرفع الطلب لأخذ امل�سادقات من اجلهات املعنية يف البنك، وي�سرتط البنك هنا موافقة اإدارة . 4

ال�سرعية  للرقابة  الطلب  الفرع  يقدم  وقد  العملية،  على  تو�سيتها  واأخذ  ال�سرعية  الرقابة 

ابتداء قبل الدرا�سة حتى ي�سمن املوافقة قبل البدء باإجراءات الدرا�سة.

بعد امل�سادقة يتم توقيع وعد ال�سراء مع العميل يف ق�سم ال�ستثمار.. 5

)))) جممع الفقه االإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�سالمي، قرارات وتو�سيات جممع الفقه االإ�سالمي، جملة املجمع، عدد)، ج)،�س))).

)))) مت االعتماد هنا على املقابالت مع اأق�سام اال�ستثمار واحلواالت واالعتمادات يف بع�س البنوك االإ�سالمية اليمنية.
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يتم التوجيه لق�سم العتماد بتنفيذ العملية عن طريق التح�سيل امل�ستندي ح�سب ال�سروط . 6

املذكورة يف قرار امل�سادقة.

عملية . 7 بقبوله  فيها  يبلغه  امل�سدر  بنك  اإىل   )swift( ر�سالة  باإر�سال  العتمادات  ق�سم  يقوم 

يف  البنك  عليه  ي�سدد  ما  وهو  البنك،  با�سم  امل�ستندات  و�سول  �سرورة  ويذكر  التح�سيل 

توجيهه للعميل ب�سرورة اإخطار امل�سدر بذلك.

يتابع ق�سم العتماد اإجراءات و�سول امل�ستندات ويتم الدفع من ح�ساب البنك ح�سب التفاق . 8

اإىل م�سرف امل�سدر.

يتم التوقيع مع العميل لعقد املرابحة وت�سليمه امل�ستندات بعد جتيريها له.. 9

وحمور ال�سرعية يف عمليات املرابحات الدولية بالتحا�سيل �سرورة وجود الإيجاب والقبول من خالل 

التوا�سل مع امل�سدر من قبل البنك واإعالمه بالبيع للبنك، وو�سول امل�ستندات الأ�سا�سية كبولي�سة ال�سحن 

والفاتورة التجارية با�سم البنك، واأن يقوم البنك بالتاأمني على الب�ساعة. 

ثانيًا: المرابحات الدولية بالحوالت 

ير�سل  ذلك  على  وبناًء  امل�ستفيد  للم�سدر  احلوالة  �ساحب  كذلك  وهو  املحول  امل�سرف  هو  هنا  والبنك 

بعد متلكها، وتتم  مرابحة  بالب�ساعة  العميل  البنك  البنك وميول  با�سم  التفاق  الب�ساعة ح�سب  امل�سدر 

الآليات للمرابحات باحلوالت اخلارجية يف البنك الإ�سالمي عن طريق الإجراءات التالية:

يتم التفاق بني العميل وامل�سدر على تفا�سيل العملية واأن تكون الآلية بوا�سطة احلوالة . 1

امل�سرفية حل�ساب العميل.

يتقد العميل بطلب متويله للب�ساعة املحددة من امل�سدر مرابحة عن طريق احلوالة امل�سرفية.. 2

للجهات . 3 التو�سية  الئتمانية، وتر�سل  الناحية  من  ال�ستثمار  ق�سم  العملية يف  درا�سة  تتم 

املخت�سة يف الإدارة.

تتم الدرا�سة واتخاذ القرار مبنح التمويل من عدمه وي�سرتط لذلك موافقة الرقابة ال�سرعية، . 4

ال�سرعية  اأو  الئتمانية  �سواء  بال�سروط  م�سفوعة  امل�سادقة  اإعادة  يتم  املوافقة  حال  ويف 

الالزمة للتنفيذ.

بعد امل�سادقة يتم توقيع وعد ال�سراء مع العميل يف ق�سم ال�ستثمار.. 5

يتم التوجيه لق�سم احلوالت اخلارجية بتحويل العميل حل�ساب امل�سدر يف امل�سرف املعني . 6

من قبله.

عند و�سول امل�ستندات يتم توقيع عقد املرابحة مع العميل يف ق�سم ال�ستثمار.. 7

للبنك ويتم حتويل . 8 بها وكيل  بلدان يوجد  اإل يف  املرابحات باحلوالت  تتم  الغالب ل  يف 

با�سم  امل�سدر  اأو من  ال�سوق اخلارجي  ال�سلع من  ب�سراء  الوكيل  مبا�سرة ويقوم  له  املبلغ 

اأو يقوم بت�سليمها للعميل مبا�سرة  اإىل البنك عرب و�سيلة ال�سحن  البنك ثم يقوم باإر�سالها 

هناك يف حالة واجده اأو لوكيله.

واملرابحات الدولية باحلوالت تعرتيها بع�س املالحظات ال�سرعية وخ�سو�سًا اإذا كانت الآلية باأن يتم اإر�سال 
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احلوالة اأوًل للم�سدر ثم بعد ذلك يتم اإر�سال الب�ساعة، فقد يتم اإر�سال الب�ساعة با�سم العميل وهنا وبعد دفع 

مبلغ احلوالة ي�سبح من ال�سعب تدارك هذا اخلطاأ الذي قد يفقد العملية �سرعيتها، وقد يق�سر البنك اأحيانًا 

يف م�ساألة التوا�سل امل�سبق مع امل�سدر والتفاق التعاقدي الذي لبد اأن يكون بينه وبني امل�سدر.

ثالثًا: المرابحات الدولية باالعتمادات المستندية )إعتمادات المرابحة(

تتم اإجراءات التمويل باملرابحات الدولية )اإعتمادات املرابحة( عرب اأكرث من ق�سم يف البنك الإ�سالمي، 

وتتم  العتمادات،  وق�سم  ال�ستثمار،  ق�سم  الدولية:  املرابحات  اإجراءات  عليها  تقع  التي  الأق�سام  واأهم 

عملية املرابحات الدولية بهذه اخلطوات:

ل�سراء هذه . 1 ال�سوق اخلارجي بطلب  �سلعة معينة من  ل�سراء  التمويل  العميل طالب  يتقدم 

ال�سلعة، ويرفق بالطلب عر�س �سعر بال�سلعة وموا�سفاتها من امل�سدر، وتفا�سيل العملية، 

ويقدم هذا الطلب اإىل ق�سم ال�ستثمار. 

الناحية . 2 من  والعميل  العملية  درا�سة  الدرا�سة، وتتم  اإىل  ال�ستثمار  ق�سم  الطلب يف  يحال 

الئتمانية. 

�سواء . 3 املخت�سة،  للجنة  يرفعه  ال�ستثمار، وبدوره  ق�سم  رئي�س  اإىل  تقريره  الدار�س  يرفع 

التمويل، وذلك ح�سب  قرار منح  للموافقة على  البنك  التنفيدية يف  اللجنة  اأو  الفرع  جلنة 

ال�سالحيات املمنوحة. 

بعد املوافقة على قرار منح التمويل ير�سل القرار بتفا�سيله اإىل ق�سم ال�ستثمار. . 4

تتم اإجراءات ق�سم ال�ستثمار من ا�ستيفاء ال�سمانات من العميل وتوريد الدفعة املقدمة.. 5

يتم توقيع وعد ال�سراء بني رئي�س ال�ستثمار والعميل يف ق�سم ال�ستثمار.. 6

النوعية . 7 ح�سب  اعتماد  لفتح  العتمادات  ق�سم  اإىل  ال�ستثمار  ق�سم  من  ر�سالة  اإر�سال  يتم 

والبيانات التي يطلبها العميل، والتي مت التفاق مع البنك عليها، ويوقع العميل على ذلك.

تر�سل ر�سالة �سويفت بفتح العتماد باملبلغ ل�سالح امل�ستفيد )امل�سدر(، وهنا يحر�س البنك . 8

على اإر�سال ن�س من �سمن الر�سالة يوؤكد �سرورة اأن تكون جميع امل�ستندات با�سم البنك، 

ويتم كذلك التفاق على التاأمني مع العميل، وح�سب نوعية العتماد املفتوح. 

العتمادات، . 9 ق�سم  طريق  عن  تعديالت  اأي  طراأت  واإن  وتفا�سيله،  العتماد  متابعة  تتم 

ومبوافقة العميل. 

 ت�سل امل�ستندات اإىل ق�سم العتمادات، والذي بدوره ير�سلها اإىل ق�سم ال�ستثمار، بعد التاأكد . 10

من �سحتها و�سالمتها واأنها با�سم البنك. 

املرابحة . 11 عملية  لإمتام  املجيء  العميل  من  التنفيذ  ق�سم  طريق  عن  ال�ستثمار  ق�سم  يطلب   

بعد  ل�ساحله  جتيريها  ويتم  امل�ستندات،  على  يوافق  بدوره  وهو  العقود،  على  والتوقيع 

التوقيع على عقد املرابحة، وتثبت الأق�ساط على العميل حيث يقوم ب�سدادها ح�سب الفرتة 

املمنوحة. 
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التقييم من الناحية الشرعية.

بداية تتم اآلية اإجراء املرابحة الدولية بو�سعها وترتيبها ال�سليم يف البنوك الإ�سالمية على وجه العموم، 

ثم اإن امل�سرف يقوم بدوره بالآتي:

التاأكد من نوعية ال�سلع امل�ستوردة، فال يوافق على متويل �سلع حمرمة، اأو�سلع اأفتت الهيئة . 1

متويل  بعدم  حتى  ال�سرعية  الهيئات  اأفتت  قد  امل�سارف  بع�س  ففي  متويلها،  جواز  بعدم 

املواد ال�سارة وامل�ستبه فيها كتمويل الدخان وما �سابهه. 

التحري اأن يكون التاأمني يف �سركة تاأمني اإ�سالمية وي�سرتط ذلك على العميل.. 2

وبالأخ�س . 3 امل�سرف،  با�سم  الدولية  املرابحات  لعمليات  امل�ستندات  جميع  اأن  من  التاأكد 

الفاتورة التجارية وبولي�سة ال�سحن. 

املنفذ . 4 ي�ستلزم نزول  كان  ما  اإل  الدولية  املرابحات  تنفيذ على  اأية م�ساريف  عدم احت�ساب 

لال�ستالم والت�سليم.

اإجراءاته . 5 التحري من بلد املن�ساأ لل�سلعة، وهذا مما تفرد به بنك �سباأ الإ�سالمي يف بع�س 

ملرحلة من املراحل وذلك بعد الفتوى ال�سادرة ب�سرورة مقاطعة الدمنارك لن�سرها الر�سوم 

عن  العمالء  لبع�س  البنك  اعتذر  هذا  على  فبناء  و�سلم،  عليه  الله  �سلى  للر�سول  امل�سيئة 

متويلهم خالل تلك الفرتة من الدمنارك.

املتعاملني . 6 بع�س  لتلبية حاجات  ال�سليمة  العملية  بع�س احللول  بعمل  البنوك  بع�س  قيام 

فيها  يكرث  التي  البلدان  اأهم  يف  وكالء  توكيل  اإىل  فعمد  باحلوالت،  املرابحات  يف  امللحة 

املرابحات  اإجراء  للعمالء  �سهل  التوكيالت  هذه  وبعمل  والإمارات،  كال�سني  ال�سترياد 

باحلوالت و�سمن �سالمة اجلانب ال�سرعي.

ــ اأما املالحظات على املرابحات الدولية التي تنفذها البنوك الإ�سالمية فاإنه ميكن اأن نتحدث عنها من خالل 

النقاط التالية: 

ال�ستثمار،  ق�سم  قبل  من  تقدر  البنوك  بع�س  يف  فاإنها  للعميل  الئتمانية  الدرا�سة  مل�ساريف  بالن�سبة  1ــ 

مال  لراأ�س  فهي ت�ساف  الب�ساعة،  كلفة  ثمن  عليها ربح �سمن  ال�سلعة، ويحت�سب  اإىل م�ساريف  وت�ساف 

ال�سلعة، وهذا غري جائز اإذ اأن هذه امل�ساريف خارجة عن ال�سلعة بل هي م�ساريف خارجية تخت�س بدرا�سة 

العميل، ول ترتبط بال�سلعة، وجاء يف املعيار ال�سرعي اخلا�س باملرابحة اأنه ميكن حل هذه امل�سروفات 

وكلفتها من خالل التفاق عليها بني العميل وامل�سرف خارج ثمن ال�سلعة اإذا كانت من م�سلحة العميل.

فعلى هذا ينبغي اأن ُيتفق مع العميل على توريد املبلغ ب�سكل خا�س مقابل الدرا�سة الئتمانية، اأو يقتطع 

من ح�سابه اجلاري، ول ي�ساف لثمن ال�سلعة وبالتايل ل يكون عليه ربح.

2ــ عند فتح العتماد يقوم العميل بالتوقيع على فتح العتماد، وهذه الوثيقة ل تختلف عن وثيقة طلب فتح 

اعتماد ذاتي، فيوقع العميل هنا بناء على اأنه هو فاحت العتماد وهو امل�ستورد، والأ�سل اأن تختلف وثيقة 

البنك،  ل�سالح  اإمنا هو  الدولية  املرابحات  العتماد يف  الذاتي، كون  العتماد  فتح  العتماد مرابحة عن 

والبنك هو امل�ستورد، وعند �سوؤال ق�سم العتمادات عن �سبب ذلك اأفادوا باأنهم يلجاأون لذلك لإقرار العميل 

على التفا�سيل لفتح العتماد والب�ساعة امل�ستودة. 

ولكن ميكن تعديل هذه الوثيقة بعنوان طلب مرابحة اعتماد م�ستندي، وتكون كوثيقة طلب �سراء من العميل وفيها:
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اإ�سارة اإىل وثيقة وعد ال�سراء املوقعة معكم بتاريخ ).......( فاإننا نطلب منكم �سراء الب�ساعة املو�سوفة 

اأدناه من خالل فتح اعتماد م�ستندي كالآتي:..، ويذكر بعد ذلك نوعية العتماد وتفا�سيله. 

العميل اجلاري،  العتماد تخ�سم من ح�ساب  فتح  فاإن عمولة  العتماد  فتح  عند  البنوك  من  3ــ يف كثري 

وكذلك اإذا ح�سل اأي تعديل اأو متديد يف العتماد فاإنه يخ�سم من ح�ساب العميل، وهذا غري جائز اإذ اأن 

العميل هنا ل عالقة له بعملية �سراء البنك من امل�سدر، والعتماد اإمنا يتوله البنك ب�سفته امل�ستورد.

4ــ بالن�سبة للتاأمني على الب�ساعة امل�ستوردة، فاإنه اإذا قام امل�سدر بالتاأمني على الب�ساعة فهي تدخل �سمن 

من  بالتاأمني  يقوم  فاإنه  حمليًا  البنك  اأّمن  اإذا  اأما  هنا،  اإ�سكال  ول  ربح،  عليها  ويحت�سب  الب�ساعة،  كلفة 

ح�ساب العميل اجلاري، ول ت�ساف قيمة التاأمني اإىل ال�سلعة. 

وخمالف  جائز  غري  وهذا  العميل،  ح�ساب  من  التاأمني  كلفة  بخ�سم  البنك  قيام  يف  هنا  املخالفة  وتكمن 

لالأ�سول ال�سرعية لعملية املرابحة. 

تاأكيد  مع  وحتى  احلوالت  وبوا�سطة  امل�ستندي  التح�سيل  بوا�سطة  املرابحات  عمليات  يف  يالحظ  5ــ 

العاملني  اأن  اإل  البنك وامل�سدر  العملية بني  امل�سدر لإبرام  التوا�سل مع  ال�سرعية على �سرورة  الهيئات 

امل�ستندات  اإر�سال  ب�سرورة  لإبالغه  امل�سدر  مع  العميل  بتوا�سل  يكتفون  وقد  الأمر  هذا  يت�ساهلون يف 

با�سم البنك، كما اأن اإدارة الرقابة ال�سرعية ينبغي اأن تتابع جدية هذا التوا�سل من خالل الرقابة امل�ساحبة 

لتنفيذ هذه العمليات.

فهذه بع�س املالحظات الإجرائية على املرابحات الدولية يف البنوك الإ�سالمية اليمنية، وهذا ي�ستدعى من 

الهيئات ال�سرعية �سرورة مراجعة الإجراءات التي تتبع املنتجات املالية من البداية اإىل النهاية ولتكتفي 

بالفتاوى حول تلك العمليات.

تقييم المرابحات الدولية من خالل أهداف المصرفية اإلسالمية

بالنظر اإىل املرابحات الدولية كمنتج مهم وم�سدر متويل اأ�سا�س تتبعه امل�سارف الإ�سالمية فاإننا ننظر 

ملدى ان�سجام هذا امل�سدر التمويلي مع اأهداف ال�سريفة الإ�سالمية من خالل ا�ستعرا�س الأهداف الأ�سا�سية 

 والتي ميكن بيان بع�سها فيما يلي:
)73(

للم�سرف الإ�سالمي

رفع الحرج عن المسلمين في جانب الربا وإيجاد البديل اإلسالمي.

وهذا الأمر بحمد الله تعاىل حتقق من خالل امل�سارف الإ�سالمية والتي رفعت عن امل�سلمني هذا احلرج 

العظيم، واإن كانت هناك بع�س املالحظات على جتربة امل�سارف الإ�سالمية اإل اأنها يف اجلملة ل ترتكز 

الإ�سالمية من  امل�سارف  الذي خلَّ�س  امللجاأ  تعترب  فاإنها  الدولية  للمرابحات  واإثم، وبالن�سبة  على حرام 

مع�سلة التعامل بالربا يف العتمادات التي ل ي�ستطيع العميل متويلها ذاتيًا والتي يلجاأ فيها للم�سرف 

ملنحه ائتمانًا )قر�سًا( بفائدة كما يف امل�سارف التقليدية، فهنا �سكلت املرابحات الدولية نقلة نوعية يف 

امل�سرفية الإ�سالمية يتدخل فيها امل�سرف ب�سكل مهم يف العملية التمويلية.

السعي لتحقيق المقصد الشرعي في المال.

وذلك من خالل مراعاة املقا�سد ال�سرعية العامة املتعلقة باملال، فال بد من التحري من �سرعية املال وحله 

يف جميع مراحله، ويف املرابحات الدولية وبدخول امل�سرف الإ�سالمي دخوًل حقيقيًا فاإننا جند امل�سارف 

)))) انظر:اخلدمات امل�سرفية وموقف ال�سريعة االإ�سالمية منها، زعرتي، عالء الدين بن حممود، دار الكلم الطيب، دم�سق، الطبعة الثانية، ))))هـــ)11)م، �س))،)).
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بل  ال�سرعية  بالقيم  تهتم  فهي  املجردة  للربحية  تنظر  ل  فهي  امل�سار،  اأو  املحرمات  متول  ل  الإ�سالمية 

والإن�سانية.

كما اأنه من املهم كذلك حتقيق املق�سد ال�سرعي يف ترتيب الحتياجات التمويلية فال تقدم الكماليات على 

ح�ساب ال�سروريات، بل ل بد من ت�سجيع ودعم هذا الرتتيب ال�سرعي والقت�سادي لالحتياجات التمويلية، 

ولعل مما يوؤخذ على امل�سارف الإ�سالمية وهو ما تفر�سه املناف�سة ال�سوقية اأنها ل تعني اهتمامًا كبريًا 

بهذا الأمر، فيمكن للم�سارف الإ�سالمية ت�سجيع متويل الأ�سا�سيات من خالل خف�س ن�سبة املرابحة مثاًل، 

خالل  من  والتوجه  التن�سيق  خالل  من  اإل  هذا  يتم  ل  اأ�سلفنا  كما  ولكن  الكمالية،  الأمور  على  وزيادتها 

الدولة.

تشجيع االستثمار وعدم االكتناز.

بنوك  الأ�سل  يف  فهي  ال�ستثمار  هي  الإ�سالمي  للم�سرف  الفكرة  رواد  خطها  التي  الأ�سا�سية  فالوظيفة 

ا�ستثمارية، ومن املقا�سد ال�سرعية الت�سجيع على ا�ستثمار املال بل هو واجب �سرعي دلت عليه الن�سو�س 

عاب  ولذا  ال�ستهالكي  للتمويل  ت�ستخدم  الغالب  يف  اأنها  جند  الدولية  املرابحات  يف  اأننا  اإل  املختلفة، 

التي ل ت�سب يف اجلانب ال�ستثماري  املرابحة  الإ�سالمية تو�سعها يف �سيغة  الكثريون على امل�سارف 

النظر يف  التي حتتم عليها  امل�سئولية  الإ�سالمية من  امل�سارف  فاإننا لنعفي  اإن�ساف  احلقيقي، وبنظرة 

تفعيل ال�سيغ الأخرى كامل�ساركات وغريها.

العربية  البيئة لالأمة  الدولية واملرابحات عمومًا فر�ستها  اأن املرابحات  املقابل جند  اأننا يف اجلانب  اإل 

والإ�سالمية من خالل ما يلي:

للتمويل 	  ال�سيغ  اأنفع  اأن  جند  التمويلي  للهيكل  وبالنظر  ال�ستهالكي،  املجتمع  طبيعة 

ال�ستهالكي هي املرابحات.

البيئات غري امل�ستقرة التي تفرز مناخًا لي�ساعد على ال�ستثمار.	 

السعي لتحقيق التكامل بين الوحدات االقتصادية في الشعوب والدول اإلسالمية.

الإ�سالمية يكاد يكون منعدمًا وكذا  الدول  فالتن�سيق بني  الدور وتفعيله �سعيف جدًا  اأن هذا  وجند هنا 

التن�سيق بني امل�سارف الإ�سالمية املختلفة بل جند �سعف التن�سيق حتى بني امل�سارف الإ�سالمية يف القطر 

الواحد، ولعل مما ي�سار اإليه هنا جهود املوؤ�س�سات الداعمة لل�سريفة الإ�سالمية بدءًا بدور البنك الإ�سالمي 

واملوؤ�س�سات  للبنوك  العام  واملجل�س  الإ�سالمية،  املالية  للموؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  وهيئة  للتنمية 

املالية الإ�سالمية، ومراكز البحث، واملوؤمترات امل�ساهمة يف ذلك.

واملرابحات الدولية لها دور كبري من خالل التوا�سل مع البلدان الإ�سالمية يف تو�سيع ال�سبكات املرا�سلة 

لها  فيكون  الإ�سالمية  البلدان  بني  القت�سادي  التعاون  وت�سجيع  العاملية،  الإ�سالمية  البنوك  طريق  عن 

الأولوية يف ال�سترياد والت�سدير، وهنا ميكن اأن يقرتح تفعيل الإدارات التجارية يف امل�سارف الإ�سالمية 

للتوا�سل مع ال�سركات الإ�سالمية وعر�س فر�سهم التمويلية على العمالء والتفاق على ت�سهيالت معينة. 
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الخاتمة 

ويف ختام هذه الدا�سة فاإننا ن�سل لنتائج وتو�سيات من اأهمها:

النتائج

اأهمية املرابحات الدولية كم�سدر متويل للتجارة اخلارجية يف امل�سارف الإ�سالمية.. 1

املرابحة الدولية �سيغة م�سروعة ب�سوابط ينبغي مراعاتها حال التطبيق.. 2

وجود بع�س املالحظات ال�سرعية اأثناء تطبيق �سيغة املرابحات الدولية يف بع�س امل�سارف . 3

الإ�صالمية.

التنفيذية و�سوًل . 4 املالية واإجراءاتها  املنتجات  ال�سرعية بتفا�سيل  للهيئات  التوعية  اأهمية 

لإبداء الراأي ال�سرعي ال�سحيح.

تعترب املرابحة الدولية من اأن�سب ال�سيغ التمويلية للقطاع ال�ستهالكي.. 5

6 .

التوصيات

�سرورة مراقبة املنتجات املالية من الناحية ال�سرعية يف كل مراحلها �سمانًا للم�سروعية، . 1

وتفعيل دور الرقابة ال�سرعية يف امل�سارف الإ�سالمية.

تفعيل دور الإدارات التجارية يف امل�سارف الإ�سالمية للقيام بالدور الر�سايل يف الإ�سراف . 2

على ال�سيا�سة التمويلية يف املرابحات الدولية لتحقيق اأهداف امل�سرف الإ�سالمي.

التبادلت . 3 ق�سايا  يف  الإ�سالمية  البلدان  بني  التن�سق  من  ملزيد  املوؤمترات  عقد  �سرورة 

التجارية عن طريق املوؤ�س�سات املالية وامل�سرفية.

يكتنف . 4 ملا  نظرًا  املرابحة  بيع  عن  عو�سًا  م�ساومة  البيع  �سيغة  تفعيل  الباحث  ويقرتح 

املرابحات من تقييدات �سرعية قد ل ي�سلم معها البع�س من الوقوع يف املخالفات ال�سرعية.

واحلمد لله رب العاملني، و�سلى الله على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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