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كـثرت األقـوال حـول املـراحبـة ومـدى شـرعـيتها وذلـك بسـبب قـر4ـا الشـديـد مـن الـقرض الـربـوي املحـرّم 
شـرعـًا. والـفارق اجلـوهـري بـينهما هـو تـوافـر سـلعة أو خـدمـة يف األوىل بـينما يـقتصر الـقرض الـربـوي عـلى 
تـبادل مـال مبـال مـع الـزيـادة. لـذلـك يتهـيّأ للكثريين تـطابـقهما. ويف أحـسن األحـوال تُـوصـف املـراحبـة بـأ[ـا 

حتايل على الشرع. 
لـذلـك كـان مـن الـضروري الـتفريـق بـينهما لـتوضـيح الـرؤيـة أمـام مـن تـقتصر رؤيـته عـلى ظـاهـر األمـور دون 

حيثيا}ا فيخطئ الرؤية وينحرف 4ا عن جادة الصواب. 
إن اجلـدل الـذي أثـاره الـكفار بـأن الـبيع ميـاثـل الـقرض الـربـوي وال فـرق بـينهما هـو جـدل قـدمي مـتكرر غري 
صـحيح لـقولـه تـعاىل: ذَلِـكَ بِـأَنَّـهُمْ قَـالُـواْ إِنَّـمَا الْـبَيْعُ مِـثْلُ الـرِّبَـا (سـورة الـبقرة:275). فـما 
يـزال الـبعض جيـتره مـن بـاب اجلـدل فـقط ولـقصور تفكريهم فـلم يسـتوعـبوا إال ظـواهـر األمـور، مـع أن اهللا 

تعاىل قد حسم األمر بقوله: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (سورة البقرة:275). 
لذلك كله البد من توضيح الفروق بينهما ليكون األمر جليًّا والبيّنة ظاهرة. 

إن الـتجارة احلـاضـرة أو الـنقديـة ال داع لـكتابـتها أصـالً، بـل يُـكتفى بـالـشهادة عـليها لـقولـه تـعاىل: إِالَّ 
أَن تَـكُونَ تِـجَارَةً حَـاضِـرَةً تُـدِيـرُونَـهَا بَـيْنَكُمْ فَـلَيْسَ عَـلَيْكُمْ جُـنَاحٌ أَالَّ 

تَكْتُبُوهَا (سورة البقرة: 284). 
أمـا الـبيع اآلجـل فـدلّـت عـليه بـدايـة أطـول آيـة يف الـقرآن الـكرمي وهـي آيـة املـدايـنة أو املـكاتـبة يف قـولـه 
تـعاىل:  يَـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُواْ إِذَا تَـدَايَـنتُم بِـدَيْـنٍ إِلَـى أَجَـلٍ مُّـسَم�ى فَـاكْـتُبُوهُ (سـورة 
الـبقرة:284)، فـتدايـن املـال بـوصـفه مـاالً حتـكمه اآليـة املـذكـورة، وكـذلـك الـبيع اآلجـل الـذي ينجـم عـنه 
ديـن حتـكمه اآليـة املـذكـورة أيـضًا. وبـناء عـليه فـقد قـسم الـفقهاء الـديـون إىل ديـن نـقد وديـن عـرض, 
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فـاألول مـدايـنة مـال مبـال والـثاين ديـن نـشأ بسـبب بـيع عـرض مـن عـروض الـتجارة. ولـقد بـيّنت اآليـة 
الكرمية أهداف الكتابة وغايا}ا على النحو التايل: 

التذكري وعدم النسيان. -
إقامة العدل. -
القيام بالشهادة على الوجه األمثل حبيث ال يشو4ا شائبة. -

فما هي أركان كلٌ من املراحبة والقروض الربوية؟ 
المرابحة 

1إن األصـل يف املـعامـالت هـو احلِـلّ ملـطلق قـولـه تـعاىل: وَأَحَـلَّ الـلّهُ الْـبَيْعَ (سـورة الـبقرة:275). 

وقد قسَم الفقهاء البيوع إىل نوعني: 
بـيع مـساومـة: وهـو أن يـبيع الـبائـع سـلعته دون الـنظر إىل سـعرهـا األول الـذي اشـتراهـا بـه، فـيعلن عـن سـعر 
 , 2بـيعه، وقـد يـرضـى املشـتري بـالـسعر املـعلن أو قـد يـتساومـا عـليه، لـذلـك مهـا خمـتلفان عـلى مـقدار الـسعر

وبيع املساومة على أنواع: 
بـيعٌ نـقديٌ، بـأن يـبيع السـلعة بـسعر مـتفق عـليه مـع الـشاري ويـتم تسـليم السـلعة واسـتالم 1.

مثنها يف جملس البيع. 
بـيعٌ آجـلٌ، بـأن يـبيع السـلعة بـسعر مـتفق عـليه مـع الـشاري ويـتم تسـليم السـلعة يف جمـلس 2.

البيع مث استالم مثنها آجالً يف موعد الحق حمدد. 
بـيعُ تقسـيط، بـأن يـبيع السـلعة بـسعر مـتفق عـليه مـع الـشاري ويـتم تسـليم السـلعة يف 3.

جملس البيع مث استالم مثنها على أقساط مبواعيد الحقة. 
بـيع أمـانـة: وهـو بـيع يُشـترط فـيه عـلى الـبائـع ذكـر سـعر شـراء السـلعة عـند حـصولـه عـليها (الـسعر األول), 

وهو على ثالثة أنواع: 

1 أي المعامالت التجاریة بعرف الیوم.

2 یُـقال لـلقیمة سـعر ویُـقال لـلثمن سـعر أیـضاً، فـاألول أي الـقیمة یـنتج عـن احـتساب الـتكلفة مـضافـا إلـیھا ربـح محـدد ویـعبر ذلـك عـن ظـروف سـوق مـنافـسة كـامـلة، 

أمـا الـثانـي أي الـثمن فـھو مـا تـم الـتراضـي عـلیھ بـین الـشاري والـبائـع دون اعـتبار الـقیمة وذلـك بحسـب ظـروف الـعرض والـطلب وقـد یـعبر ذلـك عـن ظـروف 
سوق احتكاریة حیث یفرض أحدھما السعر على اآلخر لكن ذلك یتم بالتراضي بینھما.
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بيع املراحبة بأن يبيع السلعة بسعرها األول، وربح معلوم. 1.

بيع الوضيعة بأن يبيع السلعة بسعرها األول، وخسارة معلومة.  2.

بـيع الـتولـية بـأن يـبيع السـلعة بـسعرهـا األول دون ربـح أو خـسارة. ودلـيل هـذا الـبيع هـو 3.
حـديـث هجـرة رسـول اهللا (صـلى اهللا عـليه وسـلم) عـندمـا جـاءه أبـو بـكر الـصديـق (رضـي 
اهللا عـنه) بـراحـلتني قـدّم لـه أفـضلهما، مث قـال: اركـب فـداك أيب وأمـي. فـقال رسـول اهللا 
(صـلى اهللا عـليه وسـلم): إين ال أركـب بعريًا لـيس يل. قـال: فهـي لـك يـا رسـول اهللا بـأيب 
أنـت وأمـي, قـال: ال، ولـكن مـا الـثمن الـذي ابـتعته بـه؟ قـال: كـذا وكـذا. قـال: قـد أخـذ}ـا 
. ويف روايـة أخـرى: (فَخُـذْ بِـأَبِـي  3بـه, قـال: هـي لـك يـا رسـول اهللا, فـركـبا وانـطلقا

4أَنْـتَ يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ إِحْـدَى رَاحِـلَتَيَّ هَـاتَـيْنِ) فـأجـابـه صـلى اهللا عـليه 

وسـلم: (بِـالـثَّمَنِ)، أي بـتكلفتها. وقـياسـًا عـلى ذلـك جـاز الـبيع بـرح وخبـسارة ومهـا 
املراحبة والوضيعة (على الترتيب). 

وقـد يـكون بـيع املـراحبـة بسـيطًا 
أو مـركـبًا (أي لـآلمـر بـالشـراء)، 
ويـفيد هـذا الـنوع يف جـعل 
املـتبايـعان مـتفقان عـلى مـقدار 

الربح بغية حتييده. 
فـاملشـتري غـالـبًا مـا يـكون قـلقًا 
(عـند شـرائـه) مـن إجـحاف 
الـسعر ومـواصـفات السـلعة 
وجـود}ـا وغريه، لـذلـك فـإن 
حتـييده لـلربـح يُـشعره بـراحـة جتـاه 

3 السیرة النبویة البن ھشام، القسم األول، ص 486.

4 صحیح البخاري: 5360
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الـبائـع وجيـعله يـطمئن إلـيه لـيلتفت إىل مـواصـفات سـلعته. وكثريًا مـا حيـدث ذلـك عـندمـا يـرغـب شـخص 
بشـراء جتهـيزات حمـددة (كشـراء كـمبيوتـر) حـيث تـكثر املـواصـفات وتـتنوع وبـاخـتالفـها خيـتلف سـعره، 
لـذلـك ال يـدري املشـتري مـن أيـن يـبدأ أمـن املـواصـفات أم مـن الـسعر؟ وبـتحييده لـلسعر فـإنـه سـيشعر 

براحة جتاه املواصفات. 
إذن طـاملـا أن الـبائـع لـديـه السـلع املـباعـة فيسـتطيع املشـتري الـلجوء إىل حتـديـد الـربـح ويـكون شـراءه مـراحبـة، 
فـإن طـلب املشـتري سـلعة غري مـوجـودة عـند الـبائـع فـسألـه تـأمـينها لـه، فـإن الـبائـع سـيشتريـها مث يـبيعها لـه 
مـساومـة أو مـراحبـة، و تـسمى 4ـذه احلـالـة بـاملـراحبـة لـآلمـر بـالشـراء. فـاملشـتري أدخـل الـبائـع يف عـقد 
ملـصلحته وال بـأس يف ذلـك، وهـذا هـو الـنوع الـذي تـفضله املـصارف اإلسـالمـية يف تـعامـال}ـا، فهـي 
مـصارف مبعىن الـكلمة لـكن أسـس الـتمويـل اإلسـالمـي تـتطلب وجـود سـلعة أو خـدمـة وسـيطة لـتحقيق 

التمويل املطلوب, فاملال ال يُقصد لذاته بل هو وسيط لغاية مشروعة. 
لـذلـك تـلجأ املـصارف للشـراء 
ملـصلحة اآلمـر بـالشـراء وهـو الـزبـون 
فـتتدخـل بـطريـقة حتـقق فـيها أركـان 
الـبيع الشـرعـية كـامـلة كـتملك السـلعة 
قـبل بـيعها وحتـمل تـبعة اهلـالك والـرد 
بـالـعيب إذا خـالـفت أوصـاف االتـفاق 
وبــيان ســعر الــبيع وغريه مــن 
إيـضاحـات ضـروريـة ملـنع اجلـهالـة 

املفسدة أو املبطلة لعقد البيع. 
وقـد تـكون كـل أنـواع بـيوع األمـانـة 

املذكورة بأحد أشكال بيع املساومة املوضحة آنفًا. فمثال قد تكون املراحبة:  
مراحبة بثمن نقدي -
مراحبة بثمن مؤجل -
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مراحبة بثمن مقسط -
ويف مجـيع احلـاالت فـإن الـبائـع واملشـتري يـتساومـان عـلى مـقدار الـربـح ولـيس عـلى مـقدار الـسعر كـما يف 
بـيع املـساومـة، ويُـفصح الـبائـع عـن سـعر شـراء السـلعة ومـقدار رحبـه املـضاف. وبـيع املـراحبـة هـو بـيعٌ حـالل 

إذا كان صحيحًا يف صورته ومعناه. 
ضوابط عقد المرابحة بناًء على الوعد (المرابحة لآلمر بالشراء): 

متلك املصرف للسلعة قبل بيعها للواعد. 1.

حتمل املصرف تبعة هالك السلعة طاملا أنَّ املشتري مل يستلمها. 2.

حتمل املصرف الرد بالعيب أو خمالفة األوصاف إن خالفت االتفاق. 3.

معرفة املشتري سعر التكلفة وسعر بيع السلعة. 4.

تعيني سـداد الـثمن حـاالً (نـقدًا) أو مـؤجـالً وحتـديـد األقـساط مبـا ال يـترك جمـاالً جلـهالـة تـؤدي إىل 5.
منازعة. 

توضيح خطوات البيع للمشتري. 6.
نسبة الربح: 

حيـظى حتـديـد مـقدار نسـبة الـربـح حـيزاّ كبريًا مـن الـتساؤالت, وبـاسـتعراض رأي جمـمع الـفقه اإلسـالمـي يف 
5قراره رقم 46 (8/5) يتبيّن ما يلي: 

أوالً: إن األصـل الـذي تـقرره الـنصوص والـقواعـد الشـرعـية هـو تـرك الـناس أحـرارًا يف بـيعهم وشـرائـهم 
وتـصرفـهم يف ممـتلكا}ـم وأمـواهلـم، يف إطـار أحـكام الشـريـعة اإلسـالمـية الـغراء وضـوابـطها، عـمالً 
مبـطلق قـولـه تـعاىل: يَـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُواْ الَ تَـأْكُـلُواْ أَمْـوَالَـكُمْ بَـيْنَكُمْ بِـالْـبَاطِـلِ 
إِالَّ أَن تَـكُونَ تِـجَارَةً عَـن تَـرَاضٍ مِّـنكُمْ وَالَ تَـقْتُلُواْ أَنـفُسَكُمْ إِنَّ الـلّهَ كَـانَ 

بِكُمْ رَحِيمًا (سورة النساء: ٢٩). 

5 مجلة المجمع (ع 5، ج 4ص 2593)، قرار رقم بشأن / تحدید أرباح التجار 1988م
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ثـانـيًا: لـيس هـناك حتـديـد لنسـبة مـعينة لـلربـح يـتقيد Vـا الـتجار يف مـعامـالSـم، بـل ذلـك مـتروك لـظروف 
الـتجارة عـامـة وظـروف الـتاجـر والسـلع، خـاصـة مـع مـراعـاة مـا تـقضي بـه اآلداب الشـرعـية مـن الـرفـق 

والقناعة والسماحة والتيسري. 
ويعترب جلـوء املـصارف اإلسـالمـية إىل إضـافـة نسـبة ربـح حمـددة يف بـيوع املـراحبـة، (كـأن يُـقال لـلعميل 

الذي يريد شراء سيارة بطريقة املراحبة: إن نسبة املراحبة تبلغ 6,5% سنويًا)، أمرٌ ال حرج فيه. 

لـذلـك فـمن الـناحـية الفقهـية جيـب اإلعـالن عـن نسـبة الـربـح يف بـيع املـراحبـة إىل جـانـب تـكلفة املـبيع، ألن 
البائع أمني يشتري ملصلحة املشتري األصلي (اآلمر بالشراء) مث يضيف رحبه املعلن عنه بشكل مُسبّق.  
أمـا عـن آلـيات احـتساب الـربـح املـعلن عـنه يف حـالـة املـراحبـة، فـقد يـكون مـبلغًا مـقطوعـًا (كَــألـف لرية 
مـثالً) أو بنسـبة مـن الـتكلفة (%10 مـثالً), فـإن اجتهـد أحـدٌ مـا بـأن حـوّل هـذه النسـبة إىل طـريـقة 
مـتناقـصة أو مـتزايـدة فـال بـأس أن يـفعل مـا يـشاء, فـاملـهم أن نـصل إىل ربـح حمـدد مُـعلن يَـعلمه اآلمـر 

بالشراء قبل الشروع 4ذا البيع.  
 .Diminishing أو بـطريـقة تـناقـصية Flat ومـن الـناحـية الـتمويـلية، حتتسـب النسـبة بـطريـقة مـباشـرة
فنسـبة 6,5% حمـسوبـة بـالـطريـقة املـباشـرة تـعادل 12,78% بـالـطريـقة الـتناقـصية، وال بـأس يف ذلـك كـله 

طاملا أن الربح مت إعالنه مسبقًا. 

مثال:  
بفرض قيمة السيارة 1,000,000 لرية سورية. 

يـترتـب عـلى الـزبـون تسـديـد هـامـش جـديـة قـدره 30% مـثالً، أي 300,000 لرية سـوريـة, 
واملصرف سيموّل 700,000 لرية سورية. 

فإذا رغب الزبون بتقسيط القيمة الباقية على مخسة سنوات فإن املصرف اإلسالمي سيضيف: 
%6,5 × 5 سنة = 32,50%. 

وسيكون سعر البيع للزبون = 700,000 + 700,000 × %32,5 = 927,500 ل,س 
وبتقسـيطها عـلى 60 شهـرا (مخـس سـنوات) فـإن القسـط الشهـري سـيبلغ 15,458 لرية سـوريـة 

تقريبًا.
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ومـن الـناحـية االقـتصاديـة، فـإن تـكلفة الـفرصـة الـبديـلة الـسائـدة يف الـسوق ألي اسـتثمار كـان هـي اليت 
تـتحكم بـالـسعر. فـاإلجيـار مـثالً يُعترب اسـتثمارًا آمـنًا، يـبلغ عـائـده اإلجيـاري 5% تـقريـبًا مـن الـقيمة 

السوقية للعقار، وال بأس يف احتسابه مببلغ مقطوع أو اللجوء إىل تقنيات حمددة.  
إن حتـديـد نسـبة مـعينة لـلربـح يـالءم سـياسـة الـعمل املـؤسـسايت (Governance)، فـإذا كـان لـلمصرف 
عشـرة فـروع ويف كـل فـرع ثـالثـة مـوظـفي ائـتمان، فهـل نـترك حتـديـد الـربـح لـكل مـنهم حسـب أهـوائـه؟ أم 

نفرض تسعريًا بطريقة تكفل توحيد السياسة االئتمانية للبنك دون أن تسيء لسمعته؟  
يف احلـقيقة ال شـيء يـدلّ عـلى حتـرمي النسـبة املـئويـة! لـكن الـناس كـرهـتها اللـتصاقـها بـالـفائـدة الـربـويـة. 
فـالـربـح املحـدد مبـبلغ 1000 ل,س لسـلعة قـيمتها 10,000 ل,س يـعادل الـقول بـأن مـراحبـتها تـعادل 
10%. فـاملحـرم شـرعـًا هـو بـيع املـال أو إفـراد الـزمـن بـعائـد مسـتقل، بـينما ال حـرج يف الـربـح أو الـزيـادة أو 

الزمن أو النسبة طاملا روعيت القواعد الفقهية الناظمة لذلك.  
ومـن املـؤكـد أن نسـبة الـربـح تـساهـم يف زيـادة سـعر املـراحبـات, لـكن احلـل يف هـذه احلـالـة يـكمن يف زيـادة 
عـدد املـصارف اإلسـالمـية الـعامـلة يف الـسوق املحـلية، فـاملـنافـسة بـينها سـتساعـد يف خـفض نسـب أربـاحـها 

وفترات مساحها. 
الوعد: 

لـيس الـوعـد عـقد بـيع، وال هـو مـن لـوازمـه، لـكن اهلـندسـة املـالـية اإلسـالمـية ابـتكرت بـيوعـًا مسـتحدثـة مـن 
بيوع قائمة للمحافظة على أصول التشريع, فهل الوعد الزم أو جائز؟ 

إن الـوفـاء بـالـوعـد مسـتحب ولـيس بـواجـب حسـب رأي اجلـمهور، فـال يـلزم بـه قـضاء، ألن الـوعـد يف 
أصـله تربع، وعـقود التربعات ال تُـلزَم إال بـالـقبض، وكـذلـك الـوعـد ال يُـلزَم إال بـالـقبض، فـال يـصح 

  . 6اإللزام به قضاء

أمـا املـالـكية فـبيّنوا أن املـوعـود إذا دخـل بسـبب الـوعـد بـأمـر مـا، فـعلى الـواعـد أن يـفي بـوعـده، ويـلزم بـه 
قـضاء. فـإذا قـال شـخص آلخـر اهـدم دارك وسـأعـطيك مـاالً تبين بـه بـيتك، فهـدم املـوعـود الـدار، فـإذا 

بالواعد يقول: لقد صرفت األمر عنك! ففي هذه احلال جيب الوفاء بالوعد ويلزم الواعد به قضاء. 

6 أي بواسطة القاضي.
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وجيـب الـتفريـق بني الـوعـد واملـواعـدة، فـالـوعـد يـكون مـلزمـًا لـطرف واحـد بـينما املـواعـدة تـكون مـلزمـة 
لطرفيها، واملواعدة غري جائزة شرعًا. 

7وقـد قـرر جمـمع الـفقه اإلسـالمـي لـزوم الـوعـد ديـانـةً إال لـعذرٍ، وجـعل لـزومـه قـضاءً يف حـال كـونـه مـعلقًا 

عـلى سـبب وأن املـوعـود دخـل فـعالً يف كـلفة نـتيجة هـذا الـوعـد. وحـدد أثـر اإللـزام بـالـتنفيذ أو الـتعويـض 
 . 8مبقدار الضرر الفعلي إذا كان اخلُلف بال عُذر

تطبيقات الوعد مع املراحبة يف املصارف اإلسالمية: 
جـاء يف مـؤمتـر املـصارف اإلسـالمـية األول أنـه: "إذا طـلب الـعميل مـن املـصرف شـراء سـلعة مـعينة حمـددة 

األوصاف والثمن إضافة إىل ربح متفق عليه، فهذا يتضمن:  
وعدا من العميل بالشراء إذا حتققت األوصاف املتفق عليها والثمن والربح.  1.
وعدا من املصرف بإمتام البيع. 2.

وورد يف املـؤمتـر الـثاين لـلمصارف اإلسـالمـية، أن بـيع املـراحبـة جـائـز شـرعـًا، وإن تـضمن وعـدًا بـالشـراء. 
فـإذا اشـترى املـصرف السـلعة املحـددة األوصـاف فـإنـه يتحـمل مـسؤولـيتها إن هـلكت, ويف حـال تـقدميـها 

حسب االتفاق جيري العقد كبيع مراحبة اجلائز. 

7 أي ِدیناً، فِدین اإلسالم یأمر بالوفاء بالعقود لمطلق قولھ تعالى في مطلع سورة المائدة چ ژ ژ ڑ ڑ ک چ، ولقولھ صلى هللا علیھ وسلم (المسلمون عند 

شروطھم).

8 قرار مجمع الفقھ اإلسالمي في دورتھ الخامسة، 1988، الكویت.

 - !  -8

http://www.kantakji.com


Dr. Samer Kantakji, www.kantakji.com 

 - !  -9

http://www.kantakji.com


Dr. Samer Kantakji, www.kantakji.com 

9التحوط بالوعد وِخیار الشرط: 

يـكون الـوعـد عـادة بني املشـتري والـبائـع، ويف املـصارف يـكون الـوعـد بني املشـتري واملـصرف أو بني 
املصرف والبائع ألن املصرف هو وسيط، وعادة ما يكون بني املشتري واملصرف. 

وبـذلـك يـنقل املـصرف املـخاطـر إىل املشـتري بـاسـتثناء األخـطار الـنامجـة عـن اهلـالك واليت تـقع عـلى عـاتـقه 
يف مثالنا. 

 !
أمـا خِـيار الشـرط فـقد اُقـتبس مـن قـولـه صـلى اهللا عـليه وسـلم (إِذَا بَـايَـعْتَ فَـقُلْ لَا خِـلَابَـةَ، 
10قَـالَ: فَـكَانَ الـرَّجُـلُ إِذَا بَـايَـعَ يَـقُولُ لَا خِـلَابَـةَ) أي ال غـالـب وال مـغلوب، حـيث يشـترط 

املـتبايـعان يف جمـلس الـعقد بـقول أحـدمهـا أو كـليهما بـعتك أو اشـتريـت ويل ثـالثـة أيـام، فـإن مـضت األيـام 
املحددة سقط الشرط. 

مثال عن تطبيق مراحبة السيارات يف املصارف اإلسالمية السورية: 
أوالً يـقوم الـزبـون بـاخـتيار مـواصـفات السـيارة اليت يـريـدهـا مـن إحـدى الشـركـات، وحيـصل عـلى عـرض 

سعر حمدد للسيارة مبواصفا}ا املختارة بدقة موجهًا ملصرف إسالمي تتعامل معه الشركة. 

9 مصطلح في إدارة المخاطر یُقصد منھ اتخاذ الحیطة والحذر

10 موطأ مالك: 1191
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فـيأخـذ املـصرف مـن املشـتري هـامـش جـديـة كـدلـيل عـلى جـديـته, وغـالـبًا مـا تـعمل املـصارف بـالـوعـد 
, وينجـم عـن ذلـك أن الـزبـون إذا أخـلف بـوعـده وتـراجـع عـن الشـراء فـيقوم املـصرف بـبيع السـيارة  11املـلزم

عـلى حـساب الـزبـون واقـتطاع أي ضـرر مـن هـامـش اجلـديـة الـذي أخـذه مـنه (وهـذا فـقط يف حـالـة تـضرر 
املصرف من عملية الشراء). 

مث يشـتري املـصرف السـيارة املحـددة يف عـرض الـسعر ويسجـل قـيمة الشـراء يف حـساب شـركـة السـيارات 
ويٌعلمها بـذلـك, ويـتوجـب عـلى شـركـة السـيارات وضـع عـالمـة عـلى السـيارة تـفيد بـأ[ـا مـباعـة إىل 

املصرف اإلسالمي. 
ويـطلب املـصرف وضـع إشـارة رهـن عـلى السـيارة, ويُـلزم الـزبـون بـإجـراء عـقد تـأمني ضـد مجـيع األخـطار 
لـدى شـركـة إسـالمـية (إن وجـدت) لـضمان عـدم هـالكـها (لسـبب أو آلخـر) وهـي حتـت مـسؤولـية 

الزبون. ويبالغ املصرف بضماناته جتاه الزبون بتوقيعه على كمبيالة إضافة إىل إشارة الرهن. 
ومـن جـهة أخـرى تـلجأ املـصارف اإلسـالمـية إىل إدخـال شـركـة السـيارات يف ضـمان وكـفالـة الـزبـون حبـجة 
تسـريـع مـعامـالت الـدراسـة االئـتمانـية وبـذلـك تـغلق دائـرة الـديـن متـامـًا وختـرج مـن أدىن مـسؤولـية جتـاه عـملية 

املراحبة.  
ويـتم االتـفاق عـلى كـفالـة الـزبـون قـبل الـبدء بـعمليات املـراحبـة متـامـًا وتـدخـل الشـركـة يف هـذا األمـر 

برضاها، أو بضغط سببه قلة املصارف اإلسالمية املتوافرة يف السوق وإصرارها على حلول كهذه. 

11 وھذا حال المصارف اإلسالمیة السوریة أیضاً.

 - !  -11

http://www.kantakji.com


Dr. Samer Kantakji, www.kantakji.com 

 !

 - !  -12

http://www.kantakji.com


Dr. Samer Kantakji, www.kantakji.com 

القرض الربوي 

هـو اقـتراض مـال مبـال مـع زيـادة. والـربـا حمـرم يف الشـريـعة اإلسـالمـية بـل هـو اجلـرم الـوحـيد الـذي أعـلن اهللا 
احلـرب عـليه بـقولـه: يَـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُواْ اتَّـقُواْ الـلّهَ وَذَرُواْ مَـا بَـقِيَ مِـنَ الـرِّبَـا إِن 
كُـنتُم مُّـؤْمِنِنيَ (278)  فَـإِن لَّـمْ تَـفْعَلُواْ فَـأْذَنُـواْ بِحَـرْبٍ مِّـنَ الـلّهِ وَرَسُـولِـهِ وَإِن 

تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ الَ تَظْلِمُونَ وَالَ تُظْلَمُونَ (279) (سورة البقرة). 
وذلـك كـأن يُـقرض شـخص أو جـهة شـخصًا أو جـهةً أخـرى 1000 لرية سـوريـة ملـدة شهـر، بشـرط 
أن يـعيدهـا 1100 لرية سـوريـة. فـاملـائـة الـزائـدة ال يـقابـلها أي عـنصر إنـتاجـي لـذلـك: هـي زيـادة حمـرمـة 
حـيث مل يـتبق مـن الـعناصـر املتغرية سـوى الـزمـن، والـزمـن لـيس عـنصرًا اقـتصاديـًا مسـتقالً فـال جيـوز بـيعه 

منفصالً. 
أمـا يف حـالـة الـبيع اآلجـل فـإن وجـود سـلعة أو خـدمـة جتـعل األمـر مـباحـًا حلـديـث الـتمر اجلـنيب، فـقد روى 
أبـو هـريـرة رضـي اهللا عـنه أن "رَسُـولَ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ اسْـتَعْمَلَ رَجُـلًا عَـلَى 
خَـيْبَرَ فَـجَاءَهُ بِـتَمْرٍ جَـنِيبٍ فَـقَالَ رَسُـولُ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَكُـلُّ 
تَـمْرِ خَـيْبَرَ هَـكَذَا قَـالَ لَا وَالـلَّهِ يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ إِنَّـا لَـنَأْخُـذُ الـصَّاعَ مِـنْ هَـذَا 
بِاـلصـَّاعَيـْنِ وَالصـَّاعَيـْنِ بِاـلثـَّلَاثَةـِ فَقـَالَ رَسُوـلُ اللـَّهِ صَلـَّى اللـَّهُ عَلـَيْهِ وَسَلـَّمَ لَا 
. وبـذلـك دخـل الـنقد كـأحـد  12تَـفْعَلْ بِـعْ الْجَـمْعَ بِـالـدَّرَاهِـمِ ثُـمَّ ابْـتَعْ بِـالـدَّرَاهِـمِ جَـنِيبًا"

، وكـأن رسـول اهللا صـلى اهللا عـليه وسـلم  13طـريف عـملية الـتبادل حلـلّ مـشكلة الـتبادل السـلعي السـلعي

يُـعلمنا ضـرورة االنـتقال إىل االقـتصاد الـنقدي عـوضـًا عـن اقـتصاد املـقايـضة، ممـا يـساعـد يف اخلـروج مـن 
إشكاالت ربا البيوع متامًا.  

واألمـوال الـربـويـة عـدّدهـا عـليه الـصالة والسـالم يف حـديـث األصـناف السـتة، بـقولـه: (الـذَّهَـبُ 
بِـالـذَّهَـبِ وَالْـفِضَّةُ بِـالْـفِضَّةِ وَالْـبُرُّ بِـالْـبُرِّ وَالشَّعِريُ بِـالشَّعِريِ وَالـتَّمْرُ بِـالـتَّمْرِ 

12 صحیح البخاري: 2050

13 أي تبادل سلعة بسلعة دون النقود، أو ما یسمى بالمقایضة.
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وَالْـمِلْحُ بِـالْـمِلْحِ مِـثْلًا بِـمِثْلٍ سَـوَاءً بِـسَوَاءٍ يَـدًا بِـيَدٍ فَـإِذَا اخْـتَلَفَتْ هَـذِهِ 
, واشـتق الـفقهاء عـلة املـال الـربـوي  14الْأَصْـنَافُ فَـبِيعُوا كَـيْفَ شِـئْتُمْ إِذَا كَـانَ يَـدًا بِـيَدٍ)

بـاألصـناف الـثالثـة الـتالـية: األمثـان كـالـذهـب والـفضة وحـلّ حمـلهما مـن نـقود، واملـطعومـات كـالـتمر 
والقمح والشعري والرز والسكر، وما يُصلح كامللح الذي يُصلح الطعام والدواء الذي يُصلح اجلسد. 

14 صحیح مسلم: 2970
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الفروق بین المرابحة والقروض الربویة 

هناك فروق بيّنة بني املراحبة والقرض الربوي، منها اقتصادية ومنها حماسبية. 
أوالً: الفروق االقتصادية بني املراحبة والقروض الربوية: 

وهي على مستويني اثنني مستوى االقتصاد اجلزئي ومستوى االقتصادي الكلي. 
تتلخص الفروق على املستوى اجلزئي مبا يلي: 

املراحبة هي تبادل سلعة بثمن، بينما القرض الربوي هو تبادل نقود مبثلها. 1.

مثـن السـلعة املـؤجـل يف املـراحبـة مسـتقر ثـابـت ال يـزيـد، أمـا مـبلغ الـقرض الـربـوي فـيزداد بـازديـاد 2.
املدة.  

أمّا على املستوى الكلي فيمكننا تلخيصها مبا يلي: 
يـقسم االقـتصاد عـمومـًا إىل سـوقني: سـوق للسـلع واخلـدمـات يـنتجها املـزارعـون والـصناعـيون واحلـرفـيون 

واملشايف واملحامون واألطباء وغريهم، وسوق لكتلة النقود تتحكم 4ا املصارف. 
فـفي حـالـة الـقرض الـربـوي، تـقدم املـصارف الـربـويـة املـال لـلمقترضني وال تـعلم مصريها بـالتحـديـد، 

وتتحكم بذلك من خالل مؤشرات الفائدة صعودًا وهبوطًا. 
أمـا يف حـالـة املـراحبـة، فـإن املـصارف اإلسـالمـية ال تُـقدم املـال مـباشـرة إىل املـتمولني بـل تـتدخـل بعملييت 

الشـراء والـبيع كـوسـيط، ممـا جيـعل االقـتصاد 
أكـثر حـيويـة وبُـعدًا عـن شـبح التضخـم وذلـك 
بـضخ أمـوال يف الـسوق دون إشـراكـها يف 

سوق اإلنتاج مباشرة. 
ويــضاف إىل مــا ســبق، أن املــصارف 
اإلسـالمـية ال جيـوز هلـا خـلق االئـتمان، بـينما 
ميـكن لـلمصارف الـربـويـة ذلـك ممـا جيـعل 

األخرية أداة مباشرة يف خلق التضخم. 
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لـذلـك فـإن االقـتصاد اإلسـالمـي حيـرص كـل احلـرص عـلى حتـقيق االقـتصاد احلـقيقي دون الـورقـي الـذي 
تسعى إليه معظم االقتصاديات يف العامل. 

لكن هل يساهم املصرف اإلسالمي يف التضخم (رفع سعر السلع)؟ 
قـد تـساهـم املـصارف اإلسـالمـية بـرفـع األسـعار يف قـطاعـات مـعينة كـقطاع الـعقارات مـثالً، وذلـك عـندمـا 
تسـتطيع إجيـاد وخـلق طـلبٍ إضـايفٍ بتسهـيال}ـا املـمنوحـة لـلناس، حـيث يَشـرع بـالشـراء أنـاس مل يـكونـوا 
يـفكرون بـه مـن قـبل، لـكن عـندمـا تـصل الـسوق إىل حـد اإلشـباع تـبدأ األسـعار بـاهلـبوط. مث بسـبب 
املـنافـسة وحـالـة اإلشـباع تـزداد خـدمـات املـصارف سـهولـة ويُسـرًا أسـوة بـاملـصارف اإلسـالمـية يف أسـواق 

اخلليج.  
إن األصـل يف االقـتصاد اإلسـالمـي هـو تـرك الـناس أحـرارًا يـرزق اهللا بـعضهم بـعضا كـما أوصـى بـذلـك 
رسـول اهللا صـلى اهللا عـليه وسـلم. لـذلـك ال تسـتطيع (وحـدة جـزئـية) الـتأثري عـلى االقـتصاد الـكلي 
والـتحكم بـعرض وطـلب أي سـلعة، فـضالً عـن حـرمـة االحـتكار يف االقـتصاد اإلسـالمـي عـلى مجـيع أفـراده 

ومؤسساته.  
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ثانيًا: الفروق املحاسبية بني املراحبة والقروض الربوية: 
الفروق املحاسبية عديدة، سوف نستعرضها باحلاالت التالية: 

$$ إذا اشترى املصرف بضاعة لبيعها مراحبة مببلغ 1,000,000 لرية فإنه يسجلها بالقيد التايل: 
1,000,000  من ح/بضاعة مراحبة 

  1,000,000  إىل ح/ النقدية 

$$ فإذا باع منها بضاعة تكلفتها 320,000 لرية بربح قدره 25%، فإنه يسجلها بالقيد التايل: 
400,000  من ح/ النقدية  

     إىل مذكورين 
  320,000  ح/ بضاعة مراحبة 

  80,000  ح/ مكاسب مراحبة 

$$ وبـفرض أن سـداد الـزبـون يـتم عـلى دفعتني الـثانـية مـنهما يف فـترة مـالـية الحـقة، فـإن املـكاسـب تـوزع 
حبسـب مـبدأ االسـتحقاق عـلى الـفترات املسـتفيدة تـطبيقًا لـلمبدأ الشـرعـي الـغنم بـالـغرم. فـالـفترة اليت 

تتحمل خماطر السداد تتحمل مكاسبه, وتكون القيود املحاسبية على الشكل التايل: 
   من مذكورين 

200,000  ح/ النقدية  
200,000  ح/ زبائن مراحبة 

     إىل مذكورين 
  320,000  ح/ بضاعة مراحبة 

  40,000  ح/ مكاسب مراحبة 
  40,000  ح/ مكاسب مراحبة مؤجلة 

وهذا العدل غري متاح يف املصارف الربوية. 
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$$ وبـفرض حـصول املـصرف عـلى حـسم اسـتجرار كـمية مـن املـورد األصـلي لـلبضاعـة قـدره 1% فـإن 
احلـسم يُسجـل يف حـساب زبـون املـراحبـة ألن بـيع املـراحبـة بـيع أمـانـة ال يسـتحق املـصرف إال عـلى النسـبة 

املتفق عليها ويف مثالنا هي 25%، ويكون القيد املحاسيب: 
10,000  من ح/ املورد 

     إىل مذكورين  
  3,200  ح/ زبائن مراحبة 

  6,800  ح/ حسم مكتسب 
فـإذا بـاع اجلـزء اآلخـر تقسـيطًا فـإن احلـسم املكتسـب يـكون مـن حـق املـصرف، وإذا بـاعـه مـراحبـة فـإن 

احلسم يعود لزبائن املراحبة من جديد. 

$$ يف حـال تـضرر املـصرف مـن جـراء دخـولـه يف املـراحبـة لـآلمـر بـالشـراء وكـان الـوعـد غري مـلزمـًا فـإنـه 

يتحـمل كـل األضـرار، ويف حـالـة الـوعـد املـلزم فـإنـه يسـتحق مـا تـضرره فـعالً مـن جـراء ذلـك, أمـا الـقرض 
الربوي فيستحق نسبة الربا املصرح 4ا حبسب فترة التأخر. 

$$ إذا ارتـفعت أسـعار بـضائـع مشـتراة مـا بني شـراء املـصرف هلـا وإبـرام عـقد بـيع املـراحبـة، فـإن املـصرف 
ال يـزيـد عـلى الـزبـون فـارق الـسعر, فـإذا اشـترى بـضاعـة مبـبلغ 500,000 لرية وتـقدم عـميل لشـرائـها 

مراحبة بثمن شراء زائد 25% كربح، فإن القيود تسجل كالتايل: 
500,000  من ح/ بضاعة مراحبة 

  500,000  إىل ح/ النقدية 
مث ارتـفعت األسـعار بنسـبة 10% مـا بني شـراء املـصرف لـلبضاعـة وإبـرام عـقد بـيع املـراحبـة، فـإن بـيعها يـتم 
عـلى أسـاس سـعر شـرائـها بـالـتكلفة الـتارخيـية ولـيس عـلى أسـاس سـعرهـا االقـتصادي بـسعر الـفرصـة الـبديـلة 

كالتايل: 

750,000  من ح/ زبائن مراحبة 
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     إىل مذكورين 
  500,000  ح/ بضاعة مراحبة 

  250,000  ح/ مكاسب مراحبة 
وهذا غري متاح يف حالة القرض الربوي [ائيًا, 

15$$ لـو غـلَّت السـلع املشـتراة املـراد بـيعها مـراحبـة لـدى املـصرف فـإن كـل مـا نـتج عـن ذلـك يـعود 

للمصرف تطبيقًا للقاعدة الشرعية اخلراج بالضمان. مثال ذلك: 
لـو اشـترى املـصرف بـضاعـة مبـبلغ 500,000 لرية وتـقدم عـميل لشـرائـها مـراحبـة بـقيمة الشـراء زائـد 
20% كـربـح، وكـانـت الـبضاعـة أغـنام، ويف الـفترة بني شـراء املـصرف هلـا وإبـرام عـقد الـبيع مـراحبـة تـولـد 
عـن األغـنام صـوف قـدرت قـيمته مبـبلغ 10,000 لرية ولنب قـدرت قـيمته مبـبلغ 20,000 لرية وولـدت 

األغنام 70 خروفًا قدرت قيمتها 50,000 لرية، فإن املعاجلة املحاسبية تكون على الشكل التايل: 
500,000  من ح/ بضاعة مراحبة 
  500,000 إىل ح/النقدية 

30,000  من ح/ النقدية 
  30,000 إىل ح/ مكاسب مراحبة (مبيعات النواتج) 

50,000  من ح/ بضاعة مراحبة 
  50,000 إىل ح/ مكاسب مراحبة (تقييم الوالدات) 

660,000  من ح/ النقدية 
    إىل مذكورين 

  550,000 ح/ بضاعة مراحبة 
  110,000 ح/ مكاسب مراحبة 

15 أي حققت أرباحاً عرضیة، كارتفاع سعر المخزون مثالً.
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$$ ولـو كـان عـلى أحـد زبـائـن املـراحبـة مـبلغًا قـدره 30,000 لرية مـثال، وسـددهـا قـبل حـلول مـوعـد 
 . 16سدادها دون شرط مسبق، جاز للمصرف أن حيسم له منها

$$ ولـو تـأخـر زبـون عـن سـداد مـا عـليه، فـإن املـصرف ال حـيلة لـه جتـاهـه فـال يسـتطيع أن يـزيـد عـليه يف 
املبلغ املستحق [ائيًا، بل ميهله حىت فترة حمددة مث يبيع الرهن الذي حبيازته فيأخذ ماله ويعيد الباقي له. 

$$ عـند تـقديـر بـضاعـة آخـر املـدة، إذا تـلفت الـبضاعـة أو تـلف جـزء مـنها فـيكون ذلـك عـلى عـاتـق 

  . 17املصرف ولو كانت حبيازة حكمية

فـبفرض أن الـبضاعـة الـباقـية يف املـصرف 300,000 لرية وقُـدّر الـتالـف 3,000 لرية وكـان الـوعـد غري 
مـلزم فـإن الـبضاعـة تظهـر يف قـائـمة املـركـز املـايل لـلمصرف بـقيمة 297,000 لرية ويُحـمّل الـتالـف عـلى 

قائمة دخل املصرف. 

$$ إذا اخنـفض سـعر الـبضاعـة الـباقـية يف املـصرف وكـان الـوعـد غري مـلزمـًا، فـتسعّر الـبضاعـة بـقيمة 
 . 18السوق باألسعار اجلارية ويشكل املصرف خمصصًا بالفارق يُحمّله لقائمة الدخل

فـإذا كـانـت سـعر الـبضاعـة الـباقـية يف املـصرف 300,000 لرية وسـعر مـثيله يف الـسوق 280,000 
لرية، فـإن قـائـمة املـركـز املـايل لـلمصرف تظهـر الـبضاعـة بـسعر 300,000 لرية حمـسومـًا مـنها 20,000 
خمـصص هـبوط أسـعار بـضاعـة لـتكون قـيمتها 280,000 لرية. وهـو الـسعر الـذي سـيبيع بـه املـصرف أيـة 

مراحبات قادمة, وهذه من ميزات االقتصاد اإلسالمي حيث مييل للطرف األضعف وهو املستهلك. 

16 الفقرة /10/ من المعیار رقم (2) من معاییر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة الصادرة عن AAOIFI، البحرین، 1426-1425.

17 الفقرة /3/ من المعیار رقم (2) من معاییر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة الصادرة عن AAOIFI، البحرین، 1426-1425.

18 الفقرة /4/ من المعیار رقم (2) من معاییر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة الصادرة عن AAOIFI، البحرین، 1426-1425.
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مجاالت تطبیق المرابحة: 
تعترب املراحبة من أكثر صيغ التمويل استعماالً يف البنوك اإلسالمية وهي تصلح للقيام بـ: 

أوالً- متويل التجارة: 
أ- الـتجارة الـداخـلية، بـتمويـل جـزئـي ألنشـطة الـعمالء الـصناعـية أو الـتجاريـة أو غريه، ومتـكنهم مـن 

احلصول على السلع املنتجة واملواد اخلام أو اآلالت واملعدات. 
ب- التجارة اخلارجية، من خالل البيوع الدولية يف استرياد وتصدير السلع.  

 !
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حالة متويل االسترياد 

يـتم متـويـل الـواردات يف الـتجارة الـدولـية بـاسـتخدام االعـتمادات املسـتنديـة، ويـتشابـه دور املـصرف 
اإلسـالمـي بـاملـصرف الـربـوي يف حـالـة السـداد الـكامـل لـالعـتماد املسـتندي. أمـا يف الـتمويـل اجلـزئـي فـيتدخـل 

املصرف اإلسالمي بتغطية الثغرة التمويلية باملراحبة أو بالشراكة. 

 !
ويُـالحـظ أن الشـراء يف حـالـة املـراحبـة يـتم مـن قِـبل املـصرف اإلسـالمـي مـباشـرة ويـكون االعـتماد 
املسـتندي بـامسـه، وبـعد متـلكه للسـلع حبـيازة حـكمية (كـاسـتالم وثـائـق أو بـوالـص الـشحن) ميـكنه بـيعها 
مراحبة للمستورد أو املشتري األصلي. أما يف حالة املشاركة فال بأس أن يكون ذلك باسم أي منهما. 
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حالة متويل الصادرات 

 !
ثانيًا – متويل البنية التحتية 

حالة التسليم باملفتاح، االستصناع: 
يـتفق صـاحـب األرض مـع املـصرف اإلسـالمـي عـلى تشـييد وبـناء وجتهـيز مـنشأة مبـواصـفات حمـددة (تسـليم 

باملفتاح) يبدأ السداد بعد االستالم النهائي للمنشأة.  
يـقوم املـصرف بـالـتعاقـد مـع مـقاول بـالـباطـن بـعقد اسـتصناع مـوازي لـتنفيذ ذلـك، ويسـدد لـه حسـب اجنـاز 
(بشهادة مهندس)، ويأخذ موافقة صاحب املنشأة عند كل مرحلة ليبعد خماطر خمالفات االستالم عنه. 

بعد االنتهاء من بناء وجتهيز املنشأة يتم تسليمها لصاحبها ليبدأ جدولة السداد حسبما مت االتفاق عليه.  
و4ـذه احلـالـة (أي حـالـة تقسـيط الـسعر) فـإن املسـتصنع بـاسـتثماره لـلمنشأة وإدارتـه هلـا سـتُغلّ لـه دخـالً 

قد يستطيع من خالله سداد األقساط املترتبة. 
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Þ

 !
الخاتمة 
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إن اقـتصار املـصارف اإلسـالمـية عـلى الـتطبيقات البسـيطة لـلمراحبـة لـآلمـر بـالشـراء جـعلها حمـل شـبهة 
بسـبب قـر4ـا مـن الـقروض الـربـويـة، فـاملـصارف اإلسـالمـية غـالـبًا مـا متـيل حنـو تـطبيقات اسـتهالكـية لـلمراحبـة 

مما جيعلها تطبيقًا متواضعًا بنظر الكثريين. 
فـال ميـكن حتـرمي أو اسـتبعاد بـيوع ملجـرد اسـتنكار الـعامـة واسـتهجا[ـم هلـا، بـل البـد مـن االلـتفات آلراء 

العلماء واملختصني يف هذا الشأن أل[م األكثر اقتدارًا على حماكمتها وإمكانية تطبيقها. 
فـقد بـيّن الـبحث أن بني املـراحبـة والـقرض الـربـوي بُـعدٌ كبري قـد ال يـراه إالّ املـتعمق بـاهلـندسـة املـالـية 
اإلسـالمـية واملـمارس هلـا، فـال تـشابـه الـبتة بـينهما، فـاملـراحبـة تـلعب دورًا مـفيدًا (إذا رُشـدّت) يف االقـتصاد 
وجتـعل مـنه اقـتصادًا حـقيقيًا أشـبه خبـلية النحـل أل[ـا تـربـط بني سـوقـي الـنقد والسـلع بـشكل مـباشـر وفـعال، 
بـينما الـقرض الـربـوي يـكتفي بـإدارة دفـة االقـتصاد بـاملـؤشـرات اليت غـالـبًا مـا يـكون ارتـباطـها ضـعيفًا 

بتحريك العالقة بني السوقني املذكورين. 
والبـد لـلهندسـة املـالـية اإلسـالمـية مـن ابـتكار املـزيـد مـن هـذه الـتطبيقات اليت تـرفـع مـن قـدر املـراحبـة وجتـعلها 

أداة مفيدة لالقتصاد عمومًا سواء على املستوى اجلزئي أو الكلي. 
كـما يـقع عـبء كبري عـلى املـصارف واملـؤسـسات املـالـية اإلسـالمـية يف تـسويـق الـتطبيقات األجـدى 

للمراحبة من خالل تسليط الضوء على االبتكار املايل وتبنيه يف السوق املالية. 
محاة بتاريخ 27/3/2009 
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