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املخلص
يهدف هذا البحث إىل التعرف على كيفية تطبيق عقود بيع املراحبة لآلمر ابلشراء يف البنوك اإلسالمية يف فلسطني،
ويسلط الضوء على املراحبة الداخلية لآلمر ابلشراء واإلجراءات املتبعة يف تنفيذها وكذلك الضوابط الشرعية هلذا البيع،
والتعرف على إجراءات تنفيذ املراحبة اخلارجية لآلمر ابلشراء والضوابط الشرعية هلا ،تناولتهما الباحثة ابلدراسة ابلوصف
والتحليل للتعرف على مدى تطبيقهما وفقاً للضوابط الشرعية لعقود هذا البيع يف هذه البنوك اإلسالمية ،وقد تطرقت
الباحثة كذلك إىل املشاكل املصاحبة إلجراءات تطبيق العقود ببيع املراحبة يف هذه البنوك اإلسالمية ،وتوصلت إىل أن
البنوك اإلسالمية تسعى إىل تطبيق الضوابط الشرعية للتحسني من العمل هبذا البيع؛ وتدريب املوظفني بشكل يتناسب
مع فلسفة وطبيعة عمل البنوك اإلسالمية واليت ال بد هلا من أن تسري على مبادئ الشريعة اإلسالمية يف تعامالهتا.
الكخلمات املفتاحية :املراحبة الدخلية لآلمر ابلشراء ،املراحبة اخلارجية لآلمر ابلشراء ،الضوابط الشرعية ،البنوك اإلسالمية،
فلسطني.
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Abstract
”This research aims to identify the application method of Islam financing known as “Murabaha
contracts orders of purchasing in Islamic Banks in Palestine. Furthermore, the research emphasizes
on internal Murabaha and the procedures and the Sharia regulations associated with it, as the author
analyzed the issue to identify the extent of its conformity to Sharia law while being applied within
Islamic banks, the author has also discussed the associated issues with procedures associated with
Murabaha and came to a conclusion that Islamic banks aspire to truly apply Sharia regulations to
improve this sector of banking, and training employees to be compatible with the philosophy and
nature of work in Islamic banks that have to follow Sharia law in all its transactions.
Keywords: Islamic financing plan (Murabaha) purchasing order, External Murabaha purchase
order, Sharia Law, Islamic Banking, Palestine.

املقدمة:
بيع املراحبة لآلمر ابلشراء من أكثر صيغ التمويل اإلسالمي انتشاراً يف البنوك اإلسالمية يف فلسطني ،وعقد هذا البيع
كباقي عقود البيوع األخرى ،ال بد من تطبيقه بشكل صحيح وفقاً للضوابط الشرعية لعقود بيع املراحبة لآلمر ابلشراء،
حىت خنرج به من شبهة التمويل الربوي ويكون متويل إسالمي يسري وفق هذه األسس واملعايري الشرعية ،وستتحدث
الباحثة عن هذا املوضوع يف ثالثة مباحث وهي :املراحبة الداخلية لآلمر ابلشراء يف البنوك اإلسالمية يف فلسطني يف
املبحث األول ،املراحبة اخلارجية لآلمر ابلشراء يف البنوك اإلسالمية يف فلسطني يف املبحث الثاين ،املشكالت املصاحبة
إلجراءات تطبيق عقود بيع املراحبة لآلمر ابلشراء يف البنوك اإلسالمية يف فلسطني يف املبحث الثالث ،وخامتة تتضمن
خالصة البحث وتوصيات تقرتحها الباحثة واليت خرجت هبا من هذه الدراسة.
املبحث األول :املراحبة الداخخلية لآلمر ابلشراء يف البنوك اإلسالمية يف فخلسطني.
ويتكون هذا املبحث من مطلبني اثنني ،األول :اإلجراءات املتبعة لتنفيذ بيع املراحبة الداخلية لآلمر ابلشراء يف البنوك
اإلسالمية يف فلسطني ،والثاين :معيار تطبيق بيع املراحبة الداخلية لآلمر ابلشراء يف البنوك اإلسالمية يف فلسطني.
املطخلب األول :اإلجراءات املتبعة لتنفيذ بيع املراحبة الداخخلية لآلمر ابلشراء يف فخلسطني.
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هناك عدد من اخلطوات املتسلسلة اليت جيب على العاملني يف البنوك اإلسالمية يف فلسطني القيام هبا عند تنفيذ بيع
املراحبة لآلمر ابلشراء واليت تتمثل مبا يلي:1
 .1أن يتقدم العميل اآلمر ابلشراء بطلب الشراء إىل البنك :نتيجة لرغبته يف احلصول على سلعة حمددة ومبواصفات
يرغب هبا حيث يقوم البنك اإلسالمي بشراءها له بناءً على طلبه وبربح متفق عليه وأبجل معلوم ،ويقوم العميل
وهو اآلمر ابلشراء بتعبئة منوذج يسمى طلب شراء مراحبة ،و البد أن حيتوي على هذه البياانت :مواصفات
ومصدر السلعة املطلوب شرائها ،مثن السلعة األصلي ،املستندات واإلثبااتت الضرورية من العميل ،شروط
ومكان التسليم.
 .2دراسة اجلدوى لطلب الشراء :يتم دراسة طلب الشراء املقدم من العميل اآلمر ابلشراء دراسة مستوفية مع ضرورة
اإلهتمام ابجلوانب التالية :التحقق من مصداقية البياانت واملعلومات املقدمة عن العميل ،دراسة كل مايتعلق
ابلسلعة وقابلية تسويقها واملخاطر املصاحبة هلا ،دراسة اجلانب الشرعي لالجتار يف السلعة املطلوبة ،دراسة تكلفة
شراء السلعة ونسبة الربح املصاحبة هلا ،دراسة كافة الضماانت املقدمة من العميل ،دراسة مبلغ ضمان اجلدية
واألقساط ومواعيد تسلميها.
 .3الوعد ابلشراء ومبلغ ضمان اجلدية :اذا مت االتفاق بني البنك والعميل على تنفيذ بيع املراحبة لآلمر ابلشراء يتم
حترير منوذج املواعدة ،ويتم إلزام العميل بشراء السلعة ويكون الوعد ملزم للطرفني ،كما تشرتط بعض البنوك إبلزام
العميل بسداد مبلغ ضمان اجلدية يف حال نكول العميل عن شراء السلعة املطلوبة حيث تسوى اخلسارة الناشئة
عن الفرق يف السعر من هذا املبلغ .ومن أهم البياانت املطلوبة :بياانت عن التكلفة األصلية للسلعة ،بياانت عن
مبلغ الربح الناتج عن املراحبة ،بياانت عن مبلغ ضمان اجلدية واألقساط ،بياانت عن الضماانت األخرى.
 .4االتصال ابملورد والتعاقد معه :يتم التواصل من قبل البنك مع املورد وهو البائع الذي ميتلك السلعة املطلوبة ،ويتم
التعاقد معه على أن يتم الشراء ابسم البنك ،حبيث يتملك البنك السلعة وتصبح يف حيازته ،وهناك عدة أساليب
 1عفانة .حسام الدين" .بيع املراحبة املركبة كما جتريه املصارف اإلسالمية يف فلسطني" .ص .15شحاتة .حسني 2005.م" .التمويل ابملراحبة كما تقوم هبا
املصارف اإلسالمية بني الواجب والواقع" .http://darelmashora.com .دار املشورة  .ص.5
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للتعاقد مع البائع حسب طبيعة السلعة ومكان الشراء .ومن أهم البياانت اليت جيب توفرها يف عقد الشراء من
املورد :الثمن األصلي للسلعة حسب املسجل يف الفاتورة ،التكاليف املصاحبة لعملية الشراء حىت وصول السلعة
ملخازن البنك أو املكان املتفق عليه ،اتريخ ومكان تسليم السلعة ،املخاطر املصاحبة لعملية الشراء والنقل وهي
من مسؤولية البنك.
 .5التعاقد مع العميل اآلمر ابلشراء :بعد أن تصبح السلعة حتت حيازة البنك وبعد التأكد من وصوهلا وتواجدها يف
املكان املتفق عليه ،يقوم البنك ابإلتصال ابلعميل إلمتام عملية البيع وكتابة العقد ،وال بد من وجود البياانت
التالية :أطراف العقد ،مثن السلعة األصلي واملصروفات املصاحبة لعملية الشراء ومبلغ الربح املضاف ،مبلغ
ضمان اجلدية ،وقيمة كل قسط واملدة الزمنية للتسديد ،الضماانت املقدمة من العميل.
 .6تسليم السلعة للعميل :بعد أن يتملك البنك السلعة وتصبح يف حيازته ،وحيصل على الضماانت الكافية من
العميل ،يقوم بتسليمها للعميل حسب املكان املتفق عليه.
 .7نكول العميل :يف حالة عدم رغبة العميل يف شراء السلعة املطلوبة من البنك بعد أن قام بشرائها ألي سبب
كان ،يقوم البنك ببيعها وهناك عدة حاالت وهي كما يلي :يف حال بيعت السلعة بنفس الثمن يرد للعميل
مبلغ ضمان اجلدية ، 2ويف حال بيعت السلعة أبكثر من مثن البيع يرد للعميل مبلغ ضمان اجلدية فقط ،ويف حال
بيعت السلعة أبقل من مثن البيع يغطى الفرق من مبلغ ضمان اجلدية ،ويرد للعميل الباقي إن وجد ،ويف حال
بيعت السلعة خبسارة كبرية ومل يكف مبلغ ضمان اجلدية لتغطيتها يعود البنك على العميل ابلفرق ،ويف حال
عدم متكن البنك من بيع السلعة مطلقاً يبقى مبلغ ضمان اجلدية لدى البنك ابإلضافة إىل ابقي الضماانت
األخرى املقدمة من العميل؛ حىت يتمكن البنك من بيعها ،ويتم التصرف مع هذه احلالة حسب إجراءات البنك
ووفق منهج الشرع اإلسالمي.
 2وهو مبلغ يدفعه العميل مقدماً عند األمر ابلشراء ميكن للبنك أن يستخدمه لتغطية أي ضرٍر يلحق به من جرآء نكول
العميل عن الشراء ،وعدم وفاءه ابلوعد امللزم عليه يف ذلك ،والغرض من (ضمان اجلدية) هو تقليل خماطر التقاضي لدى
احملاكم.
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 .8أتخر العميل عن السداد :يف حال أتخر العميل عن سداد األقساط يف املواعيد املتفق عليها مع البنك؛ فإن
املستحق هو مبلغ الدين فقط ،وال جيوز للبنك أن يلزم العميل أبداء أي زايدة لصاحله ،وجيوز للبنك أن يطلب
من العميل دفع مبلغ أو نسبة من الدين على أن تصرف يف وجوه اخلري وذلك مبعرفة من هيئة الرقابة الشرعية يف
البنوك اإلسالمية ،وال جيوز للبنك أن ينتفع هبا.
يظهر لدى الباحثة أن البنوك اإلسالمية يف فلسطني إذا اتبعت اإلجراءات الشرعية لتطبيق بيع املراحبة لآلمر ابلشراء تكون
قد طبقت خطوات البيع الصحيحة ،إذ أن أي خطأ يف التسلسل ابإلجراءات يصبح أشبه ابلتمويل الربوي ،مما يسبب
الوقوع يف املخالفات الشرعية والوقوع بشبهة الراب ،ولكن فيما يتعلق ابلوعد ابلشراء وحسب رأي الباحثة فإنه مع رأي
العلماء الذين قالوا أن الوعد غري ملزم للطرفني أو ألحدمها ،وأن يكون هناك شرط اخليار حبيث يتس ى للبنك إعادة
السلعة يف حال عدم رغبة العميل هبا حسب االتفاق بينه وبني البائع.

املطخلب الثاين :معيار تطبيق بيع املراحبة الداخخلية لآلمر ابلشراء يف البنوك اإلسالمية يف فخلسطني.3
فيما يتعلق بنطاق معيار تطبيق بيع املراحبة الداخلية لآلمر ابلشراء يف البنوك اإلسالمية ،فاهلدف منه هو تقدمي االئتمان
من البائع للمشرتي ،ويقتصر نطاق هذا املعيار على التطبيقات اليت تتضمن بيع مؤجل حبيث يتم استخدام هذه
التطبيقات كصيغة من صيغ التمويل يف البنوك اإلسالمية ،وينطبق هذا املعيار على السلع وكافة األصول املادية املقبولة
نظاماً وشرعاً ،وال ينطبق على بيع الذهب والفضة والنقود والديون.
أما مبا خيتص بنص املعيار املطبق على بيع املراحبة الداخلية لآلمر ابلشراء يف هذه البنوك اإلسالمية واليت تكون مبثابة
الضوابط الشرعية لعقد هذا البيع فهي تشرتط أنه ال جيوز بيع سلعة ابملراحبة قبل أن يتملكها البنك وتصبح يف حيازته ،و
البد من أن يتحمل البنك تبعة هالك السلعة قبل بيعها لضمان حتقق متطلب القبض الشرعي هلا ،وإذا اشرتى البنك

3

البنك اإلسالمي العريب" .دليل توعية اجلمهور" .ص .8معهد الدراسات املصرفية2010 .م" .املراحبة" .إضاءات .العدد :3ص من  2إىل .7
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السلعة من طرف اثلث وقام بقبضها فال مانع من أن يقطع العميل على نفسه وعداً عند تقدمي طلب الشراء بشراء هذه
السلعة منه.
جيوز اقتصار البنك على شراء السلع اليت يطلبها منه العمالء ويقطعون على أنفسهم وعداً بشراءها ،حيق للبنك طلب
كافة الضماانت اليت تؤكد له ثقته ابلعميل وقدرته على الوفاء بوعده قبل أن يقوم بشراء السلعة من طرف اثلث ،أما يف
حال نكول العميل بوعده بشراء السلعة فللبنك احلق يف بيعها لطرف اثلث ،ويقوم بتحميل العميل اخلسارة إن وجدت
يف حال بيعت السلعة أبقل من سعرها .بعد أن يتملك البنك السلعة املراد بيعها ويقوم بقبضها جيوز له استالم الثمن أو
جزء منه ،وجيب أن يتم حتديد التكلفة الكلية للشراء ضمن عقد البيع ،وكذلك جيب حتديد مبلغ املراحبة عند التوقيع على
عقد البيع كمقدار مقطوع ومعلوم للطرفني.
حيق للبنك حساب مقدار الربح ابلطريقة املناسبة له ،وال مانع من االسرتشاد أبحد مؤشرات التمويل املعتمدة حىت يتس ى
له حتديد مبلغ املراحبة ،وكذلك ال مانع من مراعاة مدة األجل عند حساب ذلك املبلغ ويستطيع العميل دفع دين املراحبة
دفعة واحدة أو مقسماً إىل أقساط.
بعد ثبوت دين املراحبة يف ذمة العميل ال جيوز زايدة ذلك املبلغ عن املبلغ املتفق عليه ،ويستطيع البنك احلصول على
ضماانت عينية أو شخصية من العميل حىت يتمكن من توثيق دينه الناشئ عن املراحبة حاالً أو ماالً ،وال جيوز للبنك أن
يتفق مع مورد على بيع سلعة له سبق أن قام بشرائها منه ،وال جيوز شراء سلعة من عميل سبق للبنك أن ابعها إليه.
ال مانع من أن يقوم البنك بتعيني العميل اآلمر ابلشراء وكيالً يشرتي ويقبض السلعة نيابة عنه ،مث يقوم ببيعها لنفسه
مراحبة حسب الشروط اآلتية :عدم قدرة البنك على القيام ابلقبض والبيع بنفسه ،أن يقوم البنك مبباشرة دفع مثن السلعة
للبائع بنفسه ،أن ال تؤول الوكالة إىل محاية البنك من تبعة هالك السلعة قبل بيعها ،وأن متر السلعة مبرحلة حمددة تكون
حتت ضمان البنك ،وجيوز للبنك االتفاق مع العميل على أن تكون وكالة العميل غري معلنة فيتصرف كاألصيل أمام ابقي
األطراف ،يف حال كان هناك مصلحة للطرفني وال يرتتب على ذلك إضرار ابآلخرين.
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يظهر للباحثة أنه ال اختالف يف معيار تطبيق بيع املراحبة لآلمر ابلشراء ،والذي مبثابة ضوابط شرعية يف البنوك اإلسالمية
يف فلسطني عن املتعامل به يف البنوك اإلسالمية األخرى ،إال فيما يتعلق ابلوعد امللزم للطرفني ،والذي تلزمه البنوك
اإلسالمية يف فلسطني ،حسب ما جاء به رأي مجاعة من العلماء ،كما احلال يف بعض البنوك اإلسالمية يف دول أخرى،
ولكن حسب ترجيح الباحثة ترى أبن الوعد غري ملزم للطرفني أو ألحد مها ،مع توفر شرط اخليار كما ذهب هبذا الرأي
أغلب العلماء.
املبحث الثاين :املراحبة اخلارجية لآلمر ابلشراء يف البنوك اإلسالمية يف فخلسطني.
ويتكون هذا املبحث من مطلبني اثنني ،األول :اإلجراءات املتبعة لتنفيذ بيع املراحبة اخلارجية لآلمر ابلشراء يف البنوك
اإلسالمية يف فلسطني ،والثاين :معيار تطبيق بيع املراحبة اخلارجية لآلمر ابلشراء يف البنوك اإلسالمية يف فلسطني.
املطخلب األول :اإلجراءات املتبعة لتنفيذ بيع املراحبة اخلارجية لآلمر ابلشراء يف فخلسطني.
ويوجد عدد من اخلطوات املتسلسلة اليت جيب على العاملني يف البنوك اإلسالمية يف فلسطني القيام هبا عند تنفيذ بيع
املراحبة لآلمر ابلشراء عند رغبة العميل بشراء سلعة من مصدر خارج فلسطني وذلك بعد موافقة البنك اإلسالمي عليها،
وهذه اإلجراءات تتمثل مبا يلي:4
 .1أن يتم االتفاق بني العميل اآلمر ابلشراء والبنك اإلسالمي بشكل مبدئي على توفري السلعة لآلمر ابلشراء.
 .2أن يتم تعاقد البنك اإلسالمي مع ابئع السلعة مباشرة ،أو أن يتم توكيل اآلمر ابلشراء إببرام العقد مع البائع
املصدر هلذه السلعة.
 .3أن يتم فتح اعتماد مستندي لدى البنك اإلسالمي أو أي بنك آخر حىت تتم تغطية مثن السلعة.
 .4يف اتريخ استالم الب نك اإلسالمي للسلعة وبعد موافقة اآلمر ابلشراء عليها تتم عملية البيع بني البائع املصدر
للسلعة وبني البنك ،علماً أن البائع موافق على هذه الشروط.
4

عفانة .حسام الدين" .بيع املراحبة املركبة كما جتريه املصارف اإلسالمية يف فلسطني" .ص .17ملحم .أمحد سامل " .اإلعتمادات املستندية يف املصارف
اإلسالمية" .http://www.drahmadmelhem.com/p/blog-page_25.html .ص.25
25

المجلة الدولية للبحوث اإلسالمية واالنسانية المتقدمة ،المجلد  ،5العدد  ،8اغسطس 136-119 ،2015

 .5يقوم البنك اإلسالمي بتسلم مستندات التعاقد ابمسه مث تظهري مستندات الشحن للعميل اآلمر ابلشراء ،حىت يتم
ختليص السلعة من امليناء وتسلمها.
 .6عند استالم البنك موافقة اآلمر ابلشراء على السلعة املطلوبة يقوم بدفع الثمن مباشرة للبائع املصدر.
 .7يقوم البنك بتسلم مستندات الشحن والتأمني على السلعة وتصبح يف حيازته فهو بذلك يكون قد متلكها متلكاً
حقيقياً أو حكمياً ،وابلتايل يتحمل تبعة هالك السلعة.
 .8يقوم البنك بتوقيع عقد البيع مع العميل اآلمر ابلشراء والذي يتضمن الثمن األصلي للسلعة ومبلغ ربح مضاف،
ويوقع اآلمر ابلشراء الكمبياالت املطلوبة.
 .9بعد حصول البنك على ضماانت كافية من العميل اآلمر ابلشراء كالرهن يقوم بتسجيل املبيع ابسم اآلمر
ابلشراء.
جتد الباحثة أن البنوك اإلسالمية يف فلسطني إن أحسنت تطبيق خطوات بيع املراحبة اخلارجية لآلمر ابلشراء بشكلها
الصحيح ،ووفق الضوابط الشرعية لعقود هذا البيع؛ فإهنا تسهم بشكل جيد يف تغيري نظرة الناس عن حرمة هذا البيع وأنه
من الراب ،وأن البنوك اإلسالمية ختتلف كثرياً يف عملها عن البنوك الربوية وهذا ماتسعى إليه الباحثة.
املطخلب الثاين :معيار تطبيق بيع املراحبة اخلارجية لآلمر ابلشراء يف فخلسطني.5
هناك العديد من الضوابط الشرعية واليت خيتص هبا عقد بيع املراحبة اخلارجية لآلمر ابلشراء ،يف البنوك اإلسالمية يف
فلسطني ،واليت متثل املعيار لتنفيذ عقود بيع املراحبة ،وهي نفسها معايري تطبيق املراحبة الداخلية ،إضافة إىل معايري ختتص
هبا املراحبة اخلارجية ،ومنها أهنا تشرتط أنه جيوز للبنك اإلسالمي أن جيعل االعتماد املستندي بصيغة املراحبة لآلمر
ابلشراء ،وجيوز له كذلك يف حال فتح االعتماد أن يدخل يف مشاركة مع طالب فتح االعتماد يف اجلزء غري املغطى.

5

عفانة .حسام الدين" .بيع املراحبة املركبة كما جتريه املصارف اإلسالمية يف فلسطني" .ص .18أمانة اهليئة الشرعية2013 .م" .الضوابط املستخلصة من
قرارات اهليئة الشرعية لبنك البالد" .ط .1الرايض .السعودية :دار امليمان .ص – 17ص.39
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عند إبرام عقد شراء السلعة األصل أن تكون العقود والواثئق واملستندات الصادرة ابسم البنك اإلسالمي وليست ابسم
العميل اآلمر ابلشراء ،حىت لو كان اآلمر ابلشراء وكيالً عنه ،ولكن جيوز ذكر امسه يف بوليصة الشحن مع اسم البنك أو
وكيله ،أما يف حال كون الوكالة غري معلنة جيوز أن يتفق الطرفان على توكيل البنك اإلسالمي لغريه يف شراء السلعة،
ف يتصرف األصيل كالوكيل أمام األطراف األخرى ،ويقوم ابلشراء ابمسه مباشرة لصاحل البنك املوكل ،لكن إفصاح الوكيل
عن صفته احلقيقية أوىل ،وتنتقل ملكية املبيع إىل البنك ابلعقد ،لذلك ال يشرتط تسجيل املبيع ابمسه وال حيتاج إىل
التسجيل حيث هو جمرد إجراء قانوين لتأكيد العقد.
تدخل السلعة يف حيازة البنك عند تسلم البنك أو وكيله ملستندات الشحن وكذلك شهادات التخزين للسلعة وذلك يف
حال شراءها من مصدر خارجي ،وال بد من أن يتسلم البنك السلعة بنفسه من خمازن البائع أو من املكان املتفق عليه
ضمن شروط التسليم ،وابلتايل يتحمل البنك تبعة هالك السلعة بعد أن أصبحت السلعة يف حيازته ،وجيوز له توكيل غريه
للقيام بذلك نيابة عنه.
يقع على عاتق البنك التأمني على السلعة يف مرحلة متلكه هلا ،ويتحمل املخاطر املرتتبة على ذلك ،وجيوز له أن يضيف
املصروفات بعد ذلك إىل مثن بيع املراحبة ،ويف حال حدث مايوجب التعويض يكون التعويض من حق البنك إال إذا
انتقلت امللكية لآلمر ابلشراء فيصبح التعويض من حق اآلمر ابلشراء ،ويف مرحلة متلك البنك للسلعة جيوز له التوكيل
بتنفيذ إجراءات التأمني على السلعة ،ويقع على البنك حتمل تكاليفها.
ال خيتلف رأي الباحثة فيما خيتص ابملعايري املط بقة يف املراحبة اخلارجية لآلمر ابلشراء يف البنوك اإلسالمية يف فلسطني ،عن
املعايري املطبقة يف املراحبة الداخلية يف هذه البنوك ،وذلك فيما يتعلق ابلوعد امللزم للطرفني ،خالفاً ملا تعمل به بعض البنوك
اإلسالمية يف دول أخرى؛ واليت ال تلزم ابلوعد للطرفني أو ألحدمها وهذا ما تؤيده الباحثة ،وفيما عدا ذلك ال توجد
اختالفات كثرية عن املتعامل به يف تطبيق عقود املراحبة الداخلية واخلارجية هلذا البيع.
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املبحث الثالث :املشكالت املصاحبة إلجراءات تطبيق عقود بيع املراحبة لآلمر ابلشراء يف البنوك اإلسالمية يف
فخلسطني.
تعتمد البنوك اإلسالمية يف فلسطني على عقود املشاركة واملضاربة واملراحبة واإلجارة يف تعامالهتا البنكية ،أما بقية أنواع
عقود البيع كاملزارعة والسلم واالستصناع وغريها مل تستويف حقها من تعامالت البنوك ومل يتم استخدامها على النحو
املطلوب يف الوقت احلايل ورمبا يتم التعامل هبا الحقاً.
ونتيجة حلداثة جتربة البنوك اإلسالمية يف فلسطني تسعى هذه البنوك اإلسالمية جاهدة إىل تثبيت نفسها يف السوق املايل،
وتعمل على القيام ابالستثمارات ذات التمويل قصري األجل وتتجنب التمويل طويل األجل ،فقد سيطرت عقود البيع
ابملراحبة لآلمر ابلشراء على عملي ات التمويل واالستثمار يف هذه البنوك اإلسالمية ،أما عقود املضاربة واملشاركة ذات
التمويل طويل األجل مل يكن هلا نصيب ومل يتم استثمارها والتمويل هبا بشكل جيد .6
متثل عقود بيع املراحبة لآلمر ابلشراء يف البنوك اإلسالمية يف فلسطني نسبة تصل إىل  %90من عمليات التمويل ،ونظراً
حلاجة البنوك إىل السيولة السريعة فهي تلجأ إىل التمويل قصري األجل ،وكذلك حيبذ العاملون يف البنوك اإلسالمية التعامل
بعقود بيع املراحبة لآلمر ابلشراء ،ورمبا يقومون بتطبيق عقد هذا البيع بشكل خاطئ حيث أنه يتشابه كثرياً ابلتمويل الذي
تتعامل به ال بنوك الربوية ،ويعود ذلك لضعف خربهتم يف التعامل مع التمويل يف البنوك اإلسالمية ،وكذلك قد يكون
العاملون تلقوا التدريب وعملوا يف البنوك الربوية واليت ختتلف كلياً يف تعامالهتا عن املعامالت اإلسالمية.7
معظم التسهيالت يف البنوك اإلسالمية يف فلسطني تذهب لتمويل شراء السيارات عن طريق عقود املراحبة ،لذلك فقد
احتل قطاع النقل املرتبة األوىل من التعامالت البنكية مث قطاع التجارة ويليه املرافق العامة واإلنشاءات واخلدمات املالية،

6

سري غامن2005 .م" .البنوك اإلسالمية يف فلسطني ومشاكلها" .http://www.alsafeernews.com/ar/articles/6033.html .ص.1

7

سري غامن" .البنوك اإلسالمية يف فلسطني ومشاكلها" .ص.1
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أما فيما يتعلق بقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة واليت متثل القطاعات اإلنتاجية مل حتصل على التمويل الكايف واليت ال
تلقى اهتماماً من البنوك الربوية فهي متتنع عن تقدمي التسهيالت هلا وكذلك من البنوك اإلسالمية.8
تقوم بعض البنوك اإلسالمية يف فلسطني بفرض عمولة متويل مراحبة على اآلمر ابلشراء وذلك عند منحها التمويل مرة
واحدة أو منح سقوف تسهيالت أو يف حال زايدة سقوف التسهيالت ،وذلك ال جيوز ألن فيه زايدة على املبلغ املتفق
عليه .9
تعمل بعض البنوك اإلسالمية على االسرتشاد مبؤشر من مؤشرات الربح وهو مؤشر الليبور ،فهي تقوم بربط ربح بيع
املراحبة لآلمر ابلشراء هبذا النظام ،وتسجل قيمة الربح عند دفع القسط مع هناية كل شهر بعد حساهبا بنظام الليبور فقد
تصل نسبة الربح إىل  %2أو أكثر أو أقل ،حبيث تكون قيمة الربح غري معلومة بشكل مسبق واألرابح اليت حيصل عليها
البنك من هذا البيع غري اثبتة تتغري مع عدد األايم واألشهر ،وذلك ال جيوز حيث أنه ال ميكن ربط نسبة الربح هبذا
املؤشر يف مرحلة العقد و الأبس ابالسرتشاد به يف مرحلة املواعدة حىت يتوفر البديل اإلسالمي هلذا املؤشر.10
تعمل هيئة الرقابة الشرعية يف البنوك اإلسالمية على تصميم وإعداد مناذج العقود اليت جيري التعامل هبا يف هذه البنوك،
وفيما يتعلق بعقود بيع املراحبة لآلمر ابلشراء يف هذه البنوك اإلسالمية ال بد من أن تكون هذه النماذج مطابقة للضوابط
الشرعية هلذا البيع ،وخالية من أي خمالفات شرعية ،ولكن يوجد يف بعض البنوك اإلسالمية يف فلسطني عقود بيع مراحبة
تنص على أنه يف حال امتناع العميل اآلمر ابلشراء عن سداد قسط من األقساط املستحقة عليه فإن البنك يقوم بفرض
غرامة أتخري عليه ،وهذا ال جيوز سواء كان املدين موسراً أم معسراً ،ومل يرد من الشرع ماينص على ذلك حيث أن مبلغ
املراحبة معلوم متفق عليه منذ البداية ،وإذا ختلف العميل عن السداد فإن املستحق عليه مبلغ الدين فقط ،ولذلك جيب
تطوير هيئة الرقابة الشرعية فهم حباجة إىل أتهيل أكثر و مزيد من االختصاص.11
8

سري غامن .ص.1

9
عفانة .حسام الدين" .بيع املراحبة املركبة كما جتريه املصارف اإلسالمية يف فلسطني" .ص.20
10
عفانة .حسام الدين .ص .21
11
عفانة .حسام الدين .ص .19
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يتم تنفيذ بيع املراحبة لآلمر ابلشراء يف بعض البنوك اإلسالمية يف فلسطني بطريقة مكتبية حبيث يكتفي املوظف
ابملراسالت مع العميل اآلمر ابلشراء عن طريق الفاكس واملكاملات اهلاتفية ،ويوكل العميل بشراء البضاعة اليت يريدها عن
طريق الفاكس بدون اطالع البنك عليها أو االتفاق مع البائع للسلعة من أجل إمتام الصفقة ،فهو بذلك من حيضر
السلعة اليت يريد ويستلم من البنك املال ويسلمه للبائع بنفسه ،مث يقوم العميل بتوقيع العقود والكمبياالت مع البنك بعد
اإلطالع على الشروط اخلاصة ابلعقد ،وبذلك جند أن عملية التمويل أشبه ماتكون ابلتمويل الربوي.12

اخلامتة:
توصلت الباحثة يف دراستها إىل عدة أمور أمهها ما يلي:
أوالً :لزايدة تدريب وأتهيل العاملني يف البنوك اإلسالمية يف فلسطني أثر جيد على حتسني آداء العاملني وتطبيقهم لعقود
بيع املراحبة لآلمر ابلشراء بشكل أفضل .
اثلثاً :تقوم البنوك اإلسالمية يف فلسطني بسن قوانني وإجراءات مشددة يف منحها العمالء متويل ببيع املراحبة لآلمر
ابلشراء والتعسف يف طلب الضماانت اليت تفرضها على العميل.
رابعاً :يقع على عاتق اهليئة العليا للرقابة الشرعية على البنوك اإلسالمية إحكام الرقابة بشكل جيد على تنفيذ العقود
وبشكل يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
خامساً :عدم التزام عمالء البنك يف سداد األقساط الشهرية املستحقة عليهم جراء حصوهلم على متويل ،مما يؤثر على
السياسات اليت تتبعها هذه البنوك يف حتصيل حقها خاصة أنه اليوجد قانون خيتص حبماية مصاحل البنوك اإلسالمية.
التوصيات:

12

عفانة .حسام الدين .ص .24
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تقرتح الباحثة عدة توصيات ترى أهنا من املمكن أن تسهم يف حتسني آداء البنوك اإلسالمية يف فلسطني بشكل أفضل
حيث توصي مبا يلي:
أوالً :جيب أن تقوم البنوك اإلسالمية ابلتنويع يف سياساهتا التمويلية وعدم الرتكيز على بيع املراحبة لآلمر ابلشراء كمصدر
أساسي للتمويل يف هذه البنوك.
اثنياً :ال بد من نشر الوعي والتثقيف للجمهور وتعريفهم ابملصرفية اإلسالمية وأن البنوك اإلسالمية ختتلف كثرياً يف عملها
عن طبيعة عمل البنوك الربوية.
اثلثاً :ال بد من زايدة التنسيق والتعاون بني البنوك اإلسالمية فمن املفرتض أن تكون املعامالت البنكية حتتمل نفس احلكم
الشرعي ،فبعض املعامالت اليت تقوم هبا بنوك إسالمية تواجه ابلرفض من بنوك إسالمية أخرى .
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