
  "الّشفافّية مالي�ا لرفع اجلهالة شرعي�ا :ربح املراحبة
               نبيل بن عرفة. د

 24 - 13 ص، 2017السداسي الثاين ، 17 لعددا                  ISSN  6132-1112                               اديات مشال إفريقيا           جملة اقتص
13 

 الّشفافّية مالي�ا لرفع الجهالة شرعي�ا :ربح المرابحة
Murabaha profit: Financial transparency to raise legal ignorance 

 
 نبيل بن عرفة. د

  تونس - راسات العليا التكنولوجيةمعهد الد  
 .nabil.ben.arfa@hotmail.fr   

Abstract:  
     The Islamic financing technique called «Murabaha" is largely requested in banking activity, 
but generates crucial reservations. Indeed, irregularities cause mistrust of customers while it is 
classified according to the "Sharia Standard” n°8 among "Contracts of Confidence" 
This research aims to remedy the ignorance about supplement of price related to the deferred 
payment (SPDP). 
In the first part, we presented the relationship between “Contract of Confidence” and profit 
general rate (PGR). In second part, we have decomposed the PGR in commercial margin rate and 
deferred payment rate. The third part, is subject of "SPDP’' analysis based on “Fikh“ on one 
hand and transparency according to the Basel standards on other hand. 
Finally, we developed a “lawful simple discount rate” and presented some recommendations 
with case study. 

  :مقدمة
عن عديد التحفظات لكثرة ما قد  مبنأى إحدى منتجات املالية اإلسالمية األكثر انتشارًا لكّنها ليست ،دون شك، املراحبة متثل

حماذير تتجلى يف  وما هذه إالّ . فالغرريشو�ا تطبيقّيا من خمالفات وما قد يُلفُّها من مشتبهات كالرّبا و العينة وبيع ما ال ميلك واجلهالة 
 ،تفضيل املساومة عن املراحبة مبعىن "خبالف األوىل"نصوص عّدة من بينها نص اجلواز الشرعي املضّيق لدى املالكّية حيث يعتربو�ا 

  .للتحفظات وهذا ما أراه منفذا واسعا للتجاوزات ومن مثّ  ،ومردُّ ذلك عندهم كثرة ما حيتاج إليه البائع من بيان و تفصيل قد يشقُّ عليه
بعض تطبيقا�ا املهنيّة شوب يكون لزاما على املصارف اإلسالمية استباق التحّفظات ومعاجلة املشتبهات اليت تإلطار، يف هذا ا

شرعيّا اعتبارا لصفة األمانة اليت تتسم �ا املراحبة  ،ذات أمهية مزدوجة أراها فمن اإلشكاليات اليت .للمنتجحىت تضمن استمرارية شرعّية 
دين املراحبة حيث تقتصر نظري تأجيل  أشِري إىل اجلهالة املتعلقة بزيادة الثمن ،هود الدولية والوطنية لتفعيل الّشفافيةوماليّا اعتبارا للج

على إظهار نسبة عامة للربح دون تفصيل مكوِّناته على ، وحسب التطبيقات املهنّية 8وفق نص املعيار الشرعي رقم  ،املعاجلة احلالية
  .فُظ به حُقُه فَيطمئنُّ به قلُبهأمهيّته لدى العميل حيُْ 

  :تتوّلد مجلة من التساؤالت ،و اعتبارا ملا سبق بيانه
 )تصنيف وتفصيل الربح( ما الذي تعنيه األمانة اصطالًحا وما هو تأثريها يف ربح املراحبة؟ -
حساب (ابط املراحبة و كيف يُعاجل األمر؟ يُفّصل الرِّبُح يف الّتطبيقات املهنّية رغم استنفار اهليئات الّشرعّية لتكثيف ضو  ملاذا مل -

 )ِصْنفي الربح  ومثن املراحبة املؤّجلة
 ) الّشفافية املالية(ما أمهّية هذه املعاجلة يف حال احلكم جبهالة يسرية أو متوسطة؟  -
إحداث نسبة حتيني  التجانس بني الربح البسيط و(التثّبت من سالمة املنهجّية العلمّية لتجهيز جدول إرجاع دين املراحبة؟ كيف -

 )بسيطة بضارب الد�ْين
   :أهمية البحث. 1

مزاوجة البعد االقتصادي و املايل للبعد الشرعي يف مسألة حساب ربح املراحبة و عدم االقتصار على يف أمهية البحث تكمن 
  :اجلانب احملاسيب وذلك من خالل

سابه من منظور اقتصادي و مايل يساهم يف فهمنا لبعض ربح املراحبة يف ما تعّلق مبكوناته وبطريقة احت اقرتاح تفصيل  -  أ
  .ة ذات العالقةاألحكام الشرعية الواردة يف نصوص املالكيّ 
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لتثّبت من سالمة املنهجّية العلمّية لتجهيز جدول إرجاع ل) نسبة حتيني بسيطة بضارب الد�ْين" (بسيطة"إحداث نسبة حتيني   - ب
حيث ال جيوز، شرعا، الربح على الربح يف ذات املعاملة دون ضمه لرأس املال األّول " الربح البسيط"جتانًسا مع ،دين املراحبة
 .للّتقليب

 . مزاوجة الضابط الشرعي لربح املراحبة بالضابط الفين املتمثل يف الشفافية املالية  - ت
  .ربح املراحبةمثال تطبيقي يساعد املهنّيني يف تطبيق منهج حساب عنُصَرْي   - ث

 :هدف البحث.أ. 2
 :البحث إىل يهدف

تقدمي مسامهة علمية وتطبيقية لتطوير املراحبة من خالل الّتقليل من الّتحفظات اليت تلقاها بسبب كثرة ما علق بتطبيقا�ا من   -
مشتبهات وحىت التجاوزات، وذلك من خالل رفع اجلهالة املتعّلقة بزيادة التقسيط أو التأجيل بإظهارها استنادا إىل مربرات 

  .و مالّيا، وحبسا�ا من منظور اقتصادي ومايل قائم على العرض و الطلب و ليس من منظور حماسيبوجودها شرعيا 
ختضع    ،جملس اخلدمات املالية اإلسالميةالصادرة عن  املبادئ اإلرشاديةب اإلشارة إىل أّن املصرفية اإلسالمية، مع التزامها -

بينها معيار اإلفصاح والشفافية املالية وأّن رفع اجلهالة املتعلقة بزيادة أيضا إىل املعايري الدولية الصادرة عن جلنة بازل، من 
  .التقسيط أو التأجيل يندرج يف هذا اإلطار، فضال عن املتطلبات الشرعية بعنوان براءة الذمة ودفع الغرر ودرء الشبهة

  :البحث إشكالية. 3
  : تتمثل اإلشكالية يف دراسة العناصر التّالية

  احبة املر  تفصيل ربح -
فَ  -  بح ومثن املراحبة املؤّجلةالرّ  يْ حساب ِصنـْ
  متوسطةً كانت   أو هالة يسريةً املراحبة سواًء كانت اجل أمهّية تفصيل ربح -
 التثّبت من سالمة املنهجّية العلمّية لتجهيز جدول إرجاع دين املراحبة   يةكيف -

  :منهجّية البحث. 4
 :املنهجني التاليني سيتّبع  الباحث 

 .)أو زيادة التأجيل (اهلامش التجاري و زيادة التقسيط : تحليلي يف مسألة تفصيل ربح املراحبة وقياس ُعنًصريْهاملنهج ال -
. بربح املراحبة االستقرائي من خالل دراسة واستقراء ما جادت به الدراسات الفقهية واملالية واالقتصادية ذات عالقةاملنهج  -

نسبة ومن مثة، صغت قاعدة يف الرياضيات املالّية عن " لربح بسيط و ليس مرّكًباا": فلقد اعتمدت على املالحظة الشرعّية
وميكن  جدول إرجاع دين املراحبة لتثّبت من سالمة املنهجّية العلمّية لتجهيزتطبيقها يف اميكن " بضارب الد�ْينبسيطة "حتيني 

 .و غريها تعميمها لتستعمل يف التمويالت األخرى كاالستصناع و السلم و اإلجارة
  :البحثحدود . 5

التزمت مبدأ االختصاص ليتكفل ...) اخل...ضوابطها ،شروطها ،جوازها(ألحكام الشرعية للمراحبةاليت تناولت انظرا لغزارة البحوث 
يف ما  ،على سبيل اإلنكار ،حيث اكتفيت باملرّجح من األحكام اختزاًال واالقتصار على التساؤل، خاّصة يف ا�ال الفقهي ،أهله به

 .استوجبه االختالل البَـنيِّ بني احلاالت الّداخالت يف نفس الّتصنيف هذا اإلنكارُ .تعلق بتصنيف جهالة زيادة التقسيط أو التأجيل
 خطة البحث. 6

   :حتتوي اخلطة على
 .ملّخِص البحث  -  أ

 .خرى الستكمال البناء املعريفاالستئناس بالدراسات األ مع حدوده و خطّته ته،أمهيّ ، منهجيته ،أهدافهمقّدمِة البحث يف   - ب
 :البحِث مفّصٍل قي أربعة حماور  - ت

  عاقديةلمراحبة و األمانة التّ تقدمي عام ل  :المحور األول
 شرعياهالة لرفع اجلالّشفافية املالية  :المحور الثاني
 لاملراحبة املؤجّ  الربح ومثنحساب ِصْنفي  :المحور الثالث
 املراحبة وحالة تطبيقية حتيني ديننسبة صياغة  :المحور الرابع
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  خامتِة البحث متضمنة ألهّم النتائج و الّتوصيات  - ث
  : السابقةالدراسات . 7

  : جند من بينها املال حيثالربح ومعيار كفاية رأس  لةأمسمن بينها  يف مسائل خمتلفةاملراحبة تطوير سامهت الّدراسات السابقة يف 
عن العوائق الناجتة عن اختالف املعاجلات احملاسبية  اكشف) 2016ة  حفص حممد رواين و علي قدور بن ساح أبو( دراسة -

 يَاصَ أوْ و  املؤسـساتهذه  املركزية العربية  ملراعاة خصوصيات فدعيا البنوكلصيغ التمويل بني املؤسـسات املالية اإلسالمية، 
ا إقرارًا بأمهية الّشفافّية يف صيغ التمويل هذأرى يف و مصداقية ة ذات ة إلنتاج تقارير ماليّ يبضرورة  توحيد املعايري احملاسب

  .اإلسالمي
ز على ركّ  كما.املراحبة وأحكامها وتكييفها الشرعي ضوابطم فيها الباحث قدّ  2015)َجعَفر بن َعبِد الرََّمحِن َقصَّاص دراسة ( -

احلنفية، ( ة وفق املذاهب األربعةحالومدى جواز ذكر الربح من عدمه يف كل  اإللزاموعدم  اإللزام َيتْ حالَ مسألة املواعدة يف 
   .بالشراء لآلمرا هاما يف باب املراحبة البحث مرجعا فقهيّ  قد بدا يللو ).املالكية، الشافعية واحلنابلة

ودان املصارف اإلسالمية يف السّ  التزامدى مل او قياس م فيها الباحث حتليالقدّ  )1() 2013 الصادق حممد ادم علي(دراسة  -
على غرار بعض البنود على  اللتزام اقتصرفبّني أّن ا واملراحبة لآلمر الشراء ملراحبةاملتعلق با 2احملاسيب رقم املعيار  بضوابط

اليت يواجها تتفاقم يف ضل معوقات الرقابة " مراحبات صورية"ما مسّاه  نّبه لوجودكما .القوائم املاليةتعلقة باإليضاحات امل
ا منفذا هامّ  املذكور اللتزام باملعياراأنين أرى يف  ربح، إالّ بال املتعلقةإلشكاالت إىل امل يتعرض الباحث  إنو . البنك املركزي

  .تفصيل مكّونات ربح املراحبة املصرفيةضرورة من بينها تلك املتعلقة بضوابط املراحبة يفتح ا�ال لكثري من حبوث التطوير يف 
 ،أّما الرّبح.الباحث على مناقشة ورّد الشبهات اليت تـُْرَمى �ا املراحبةرّكز من خالهلا ) 2009دية  عبد اهللا عبد ا�يد(دراسة  -

فقد تعّرض له من خالل عالقته بالضمان لتربير جوازه الشرعي حّىت وإن كان القبض ُحكميّا ّمث حلّل شرعية الربح حيث 
  .من وجوه الرباال يعين انّه وجه  ،كما هو حال سعر الفائدة  ،اعترب تأثره بتقلبّات الّسوق املالية

املصارف اإلسالمية يف فلسطني لدى " املراحبة املركبة "حيث تناول الباحث ما مساه )2009حسام الدين عفانة (دراسة  -
بشأن العرض  1رقم  عيار احملاسيبتقصريا يف تطبيق امل"و كشف  الشرعية،الضوابط إن متت وفق  ،جوازها إىل خلصف

 .واإلفصاح
ومدى االنضباط يف تطبيق ) 2(�دف إىل تشخيص خماطر املشاركة والتمويل اإلسالمي)  2008مبارك موسى عمر (دراسة  -

فلكّل مرحلة من مراحل .واملعيار املذكور ،املراحبةمن بينها  ،صيغ التمويل اإلسالمي فربط العالقة بني رأس املالمعيار كفاية 
لباحث مل يتطرق إىل الّشفافية رغم فاعليّتها يف الوقاية من املخاطر إّال أّن ا) تشغيلية أو سوقية  ،ائتمانية( املراحبة خماطر�ا

  . رأس املالواحنصر التحليل يف مسألة كفاية 
  التعاقدية المرابحة و األمانةتقديم   :المحور األول

 :تعريف األمانة التعاقدية. 1
كأن " أِمن ِمن"أْو "  أَِمن " َو " أُمن" فهي مصدر. ا و الصدق و اإلخالص و الثبات على العهد)3( األمانة لغًة تعين االطمئنان

 .يْؤًمُن  الّرجُل  ِمن الّرجِل على كذا أي وثَِق به واطمأّن إليه
كمحل العقد   ،عن عناصر العقد األساسية) 4( اآلخرُ  الطرف العقد اطمئّن ملا ّصرح به يفَْ حد طرَ أمفادها أّن ف ،اصطالًحا أّما

 .كاحلسم وطريقة االستخالص،الّتابعة هلا العناصرو  ،والّسعر و الربح
  :تعريف المرابحة. 2

   :لغةً . 1.2
 آو أعطاه عليها مكسًبا: فالنًا يف بضاعته رابح أو فالنًا على بضاعته رابحونقول  ُمراَبح ، واملفعول ُمراِبح ُمراَحبًة، فهو يُرابح ، رابحَ 

 )5( على املكسب بينهما :مراحبة أعطاه ماالً 

   :فقهيا ًحااصطال. 2.2
حيث جاء يف  ،عطية فياض أّن التعريفات متقاربة  وإن اختلفت يف مبانيها.وقد  بني د. هو بيع بثمن أّول مع زيادة بربح معلوم

والذي أراه أّن التعريف الوارد يف . )6("بيع برأس مال و ربح معلوم"ويف املغّىن " بيع مبثل الثمن األول مع زيادة ربح"بدائع الصنائع 
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إحدى بيوع األمانة إْذ يُعتمد فيها ك  املراحبة وأكثر مشولية ودقة حيث تبد ،يف مستند األحكام الشرعيةحتديدا  ،8عيار الشرعي رقمملا
 .ويكون التعاقد باتفاق الطرفني ،واإلخباِر بكلِّ ما يؤثر فيهما كاحلسم ،على بيان مثن الّشراء أو الّتكلفة وما زاد عليه من ربح

  :بحة و األمانةربح المرا. 3
  :نستنتج ما يلي، 8رقم ملحق الّتعريفات التّابعني للمعيار الشرعي  ويفرجوعا إىل التعريفني الواردين يف مستند األحكام الشرعية   
 .، فال  أمر و ال وعد بالّشراءمعروضةً  بني تاجر و عميله و غالبا ما يكون البيع حاال� و الّسلعةُ املراحبة العادية  تكون - أ

وإن كان التقسيط  ،املراحبة املصرفيةُ عن املراحبة العادية بوجود وعد بالّشراء من طرف العميل اآلمر و قد تكون حالّةً  ختتلف -ب
 ،و ليس بتأجيل الثمن لُزوًما ،فإّن املراحبة املصرفية تتمّيز بالوساطة املصرفية التجارية حتًما بالتايل،. لكّنه ليس شرطا لتحّققها ،سائدا

  .)7( َضمانًا ع ترجيح وجود وعد بالشراءم
ي يف املعيار املذكور يقتصر البائع حينئذ على ،ةً تكون املراحبة حالّ  عندما -ت وحيث  .دون مقابل لألجل" الرّبح األصلي" ما مسُِ

 :ات التاليةلالعتبار  فإّن تفصيل ربح املراحبة املؤّجلة ضروريّ  ،من شروط األمانة اطمئنان العميل احلاذق وغريِه أنّ 
 أو يفاوض ،إذا رأى فيها شططا ،ولو بعد ِسنني ،زيادة التقسيط أو التأجيل قد تصرف العميل عن الّتقسيط إىل الّتعجيل -

 .أو يبحث عن متويل بديل ،ختفيضا يف نسبتها
 ة بيع بالثمن األصلياملراحب..." :على ما يلي نصّ ة املذكور آنفا ما يدعم هذا التوّجه حيث جند يف مستند األحكام الشرعيّ  -

 )8(". رتاضيوبال مع زيادة لذا جيب بيان الزيادة احلاصلة على الثمن األصلي
 ،وهو متوفر يف املراحبة املصرفية و خارجها و بالتايل يكون أكثر اعتداال حبكم املنافسة ،فإذا كان الربح األصلي حمّل بيان و إفصاح

لعجز العميل عن تعجيل الّثمن و عند العجز يكمن الشطط و  دت إالّ جِ أل�ا ما وُ فمن باب أوىل أن تكون زيادة الّتقسيط كذلك 
  .استغالل احلاجة

 فانّ  ،رغم جهد املصرف يف حتقيقه و هو حمل بيان للعميل و يستفيد منه خاصة يف مرحلة ما قبل التعاقد ،قياسا على احلسم -
 .ا أل�ا تثقل كاهلهزيادة التقسيط تستوجب أيضا بيانً 

  :بيان ما يلي تفصيل الذي اقترحه يتمثل فيو ال
د عن معاملة جتارية حالُّة االستخالص بني العميل املشرتي والبائع العارض للسلعة ال مبعىن النماء املتولّ  بحتالتجاري الامش اهل :أّوال

  ."الربح األصلي"ُمسِّي يف ملحق التعريفات ِ  أثر للّزمن فيه
  )قسيطالتّ نتيجة  أو( يلالتأجنتيجة زيادة الثمن  :ثانيا

  :لدينا بالتايل
  
  

  شرعياجهالة لرفع الالّشفافية المالية : زيادة التأجيل أو التقسيط  :المحور الثاني
  :)9(التقسيطزيادة التأجيل أو من  الموقف الشرعي. 1

        اجلمهور (لألغلبية  يبدو جامعا هاإّال أّن احلكم الفقهي املتعّلق مبشروعّيت ،أثارت هذه الزيادة شيئا من االشتباه واالختالف
  :ما يلي بعٌض منهافياقتصادية  وذو حجة )و املذاهب األربعة

 .فانعدم شرطا التساوي و القبض ،واملراحبة من بني البيوع ،البدالن خمتلفان يف عقد البيع -
 ،حبكم العرض و الطلب عليه ،ع بعد التعاقدسعر األصل قد يرتف نّ أل الزيادة يف الثمن املؤّجل حىت تكون املبادلة عادلة جتوز -

 .فيكسب العميل يف غياب زيادة الثمن و العكس بالعكس
 )10(جلواز الزيادة " جعل للزمان مقدار من الثمن" عبارة  ةملالكيااستعمل  -

  :الشفافية المالّية لرفع الجهالة و تثبيت األمانة : زيادة التأجيل أو التقسيط. 2
 :تعريف الجهالة. 1.2

لعدم األمهّية وبالتايل فيها شيء  أو للّتغاضياجلهالة تعين غياب اخلرب عن إحدى عناصر العقد بسبب التسّرت أو الّسهو أو اإلمهال 
قد  ،الغرر كما  ،اجلهالةو ."تردد يف األثر بني الوجود و العدم" 31عنها سرت للعاقبة أو بلفظ املعيار الشرعي رقم  قد ينجرمن الغرر إْذ 

ب اجؤال الو لسّ او .فيتغري حكمها مبدى الدقّة يف حتديد الّضوابط املانعة للنزاع)11(أو متوسطة ،مةأو كبرية فمحرّ  ،رية فُمغتًفرةتكون يس

  و التقسيطزيادة التأجيل أ+ هامش تجاري = ربح المرابحة المصرفية مؤجلة الدفع 
 



  "الّشفافّية مالي�ا لرفع اجلهالة شرعي�ا :ربح املراحبة
               نبيل بن عرفة. د

 24 - 13 ص، 2017السداسي الثاين ، 17 لعددا                  ISSN  6132-1112                               اديات مشال إفريقيا           جملة اقتص
17 

ليس من النّاحية الفقهية  ،يف مربرا�ا و يف مدى وجاهتها, حتديد نوع اجلهالة املتعلقة بزيادة التأجيل أو التقسيط هو ،يف هذا الّسياق
معايري جملس اخلدمات و "بازِلْ "جملسن أيضا من ناحية الضوابط الفنّية اليت ختضع هلا املصارف عموما يف إطار مقررات ولك ،فحسب

  . املالية اإلسالمية
 :زيادة التأجيل أو التقسيط  تصنيف جهالة. 2.2

ولكن هل ميكن اعتبارها يسريًة حّىت وإن  ،ال تبدو جهالتها فاحشةً قد معلوم فالربح جزًء من الرّبح و   متّثل زيادة التأجيل أو التقسيط
  ! غابت املشّقة يف كشفها و مل يتعّطل البيع يف بيا�ا

وهو من أكثر األمثلة استدالًال يف املراجع الفقهية و   احلديث عن كشف هذه الزيادة كالكشف عن أسس دار للبيع هل ميكن
 ضبطٍ وهو جائز يف حال بيع الغائب  على غرار أال ميكن اعتبارها متوسطة.!)اليسرية(لتوضيح اجلهالة املغتفرة  8املعيار الشرعي رقم 

و يف اإلقدام أو  ،حقُّ العميل يف تفضيل الّتعجيل عن الّتأجيل ِبضْبِطها ُحيفظ ,التقسيط كذلكزيادة و للنزاع ؟  للمواصفات مانعٍ 
 أليس يف هذا الضبط أيضا دفع للنزاع ؟  .االنكفاء عن املراحبة

مع األخذ مبا قدمناه من  ،يستوجب وقفة من املختصني يف فقه املعامالت و القائمني على إصدار املعايري الشرعيةهذا مبحث 
بقطع النظر عن التصنيف بني ،ولكن  .األمانة التعاقدية وهي صفة متأصلة يف املراحبة أبعاد اقتصادية هلذه الزيادة وتذكريا مبتطلبات

  .تناقض مع  مبدأ أساسي للحوكمة الرشيدة متمّثال يف الّشفافية املالّيةفهذه اجلهالة ت ،يسرية و متوسطة
  :الّشفافية المالّية لرفع الجهالة و تثبيت األمانة. 3.2

و أصدر عّدة معايري من بينها معيارا للحوكمة  يف )  12(لقد تبىن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية مجلة من املبادئ اإلرشادية
اخلامس و السادس حلفظ  املبدأينيد حتمية الشفافية و اإلفصاح وقابلية املعلومة للمقارنة  كما ورد ذلك يف لتأك 2006ديسمرب 
مجلة من  ،1999سنة  الثايناجتماعها يف  ،جلنة بازلأقامت  ،جتانسا مع املعايري الدولية ،باملقابل. "أصحاب املصاحل"حقوق 

كما أقّرت معيارا للحوكمة من تسعة مبادئ ،"الشفافية املالية و انضباط السوق"ط الضوابط على ركائز ثالث ُخِصصت الثالثة لضاب
  .)13(ُخِصص الّسابع منها إىل الشفافية يف إدارة النشاط املصريف

مت ما قا ،إّن من أهم األسباب اليت دفعت بضابط الشفافية إىل هذه املكانة املتقدمة يف قرارات بازل يف صيغتَـْيها الثانية و الثالثة
حيث خّفضت يف مستوى خماطر�ا االئتمانية عرب التوريق " نسخة أوىل -بازل"املقررة يف "نسبة كوك "به بعض البنوك من التفاف على

 لتحويل خماطر�ا الداخلية إىل األطراف اخلارجية والتهّرب من االستجابة الكاملة ملعيار كفاية رأس املال الالزم لتغطية خماطر األصول
إّال أّن الشفافية مبدٌأ يتخّطى هذا االلتفاف ليلحق كل العمليات املصرفية  ،معيار الّشفافية ُأْصِدر تصديّا هلذه املمارسات وحيث أنّ .

  .ذات شبهة متس من مصاحل األطراف األخرى أو ترفع مستوى خماطر�ا
أيضا للعمالء ولت ايري اإلسالمية و الدولية أاملعفإن  ،"املصاحلأصحاب "للمسامهني مرتبة متقدمة يف خانة كما و  ,يف هذا السياق

تفصيل ربح املراحبة إّن . ملا يف ذلك من تأثري على منو النشاط املصريف خاصة الشفافيةة مكانة هامة لرعاية مصاحلهم يف مسائل عدّ 
ويعين هذا مستويات  ،ملراحبة أصالأو االنكفاء عن ا ،و العدول عن التأجيل حنو التعجيل ،لمقارنة و املفاوضةلإمكانيات  للعميليوفّر 

فهذا عنصر من عناصر  ،)عميل موسر (خمتلفة من املخاطرة الّن استخالص الديون ال يرتبط بقدرة العميل على السداد فحسب 
 ولكن ،فكم من عميل موسر و لكنه مماطل غري باذل للجهد الالزم للسداد ،التحليل املايل الواجب على املصرف قبل تأجيل الثمن

أقّل خماطرًة من علمه  ،فَأْن يعلم العميل بزيادة التقسيط عند التعاقد فيقبل �ا أو يرفضها. االستخالص مرتبط أيضا بشفافية املعاملة
هذا يذكرنا بأمثلة ّ. �ا الحقا عندما يقارن معاملته مبعاملة أخرى فيكتشف ُفحشها أو غالءها فيماطل يف السداد و إن كان موسرا

ماطلة يف دفع بعض الرسوم العقارية و غريها يف تونس رغم القدرة على السداد وهي حتما مرفوضة ومن عوامل مكافحتها و واقعية كامل
يندرج يف ما أوصت به املعايري ربح املراحبة تفصيل  أرى أنّ  ،و احلال كذلك. التغّلب عليها الشفافية يف تفاصيلها و معقولية مبالغها

تعلق بكيفية املويبقى السؤال  .من جهة أخرىالثانية والثالثة  بازل تات املالية اإلسالمية من جهة و جلنالصادرة عن  جملس اخلدما
  ).زيادة التأجيل أو التقسيط اهلامش التجاري و(حساب عنصري الربح 

 حساب الربح: المحور الثالث
 :)هامش تجاري بحت( قاعدة احتساب الربح التجاري . 1

إّال أ�م اختلفوا يف ما ُيضم من بني  ،ماهية الثمن األول باعتباره يشمل الّسعر األّول و املصروفات األخرى لئن اتّفق الفقهاء على
رى يف ذلك زيادة يف قيمة أو " (ذات اثر على العني"أّال ضمَّ إّال للمصروفات األساسية املباشرة   يرون ملالكّيةفا.هذه املصروفات
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 ،الشحن ،النقل ،مصاريف فرعية إدارية ،التأمني( القابلة للضمّ  شامال للمصروفات يف حني يرى اجلمهور حتميال) األصل
بالّتايل وجب التنّبه إىل هذا املصطلح لتحديد قاعدة  .وهذا ما أخذت به املعايري الشرعية يف حتديد ماهية الثمن األّول)  اخل..الرتكيب

  . الثمن األّول لكنهم اختلفوا يف مّكوناته إْذ يرى مجيعهم حساب الرّبح على ،احتساب اهلامش التجاري
ُحتًسِّن أدائه تقنيّا أو تؤثر يف عمره ( و اّلذي أراه أّن املصروفات اليت تزيد يف قيمة األصل اقتصاديا مبعىن تلك املتعلقة مبواصفاته

ا األصل املكافئ  بسعره األّول فكأمنا اشرتى املصرف هذ ،حمل عرض و طلب حبيث جتعله ُمكاِفًئا ألصل مشابه) اخل ..االفرتاضي
قاعدة احتساب و أرّجح رأي املالكّية يف حتديد ماهية الثمن األول  ،من هذا املنظور.الذي يقارب الثمن األّول لألصل حمل العقد

  . عن هذا التصنيف يف الربح و أخذوه على عموميّته وااهلامش التجاري استنادا للبعد االقتصادي و إن مل يتحدث
    :  حنسب اهلامش التجاري كما يليبالتايل

 الثمن األول* نسبة الربح التجاري = هامش تجاري بحت 
  )املصروفات اليت تزيد يف قيمة األصل اقتصاديا + السعر األول * (نسبة الربح التجاري = هامش تجاري

  تربح  مصروفات أخرى لالسرتداد دون+ هامش جتاري حبت + الثمن األول = ثمن المرابحة الحالّة 
  
  

  : و بالتالي أعتبر
ترّبح من التأمني مطلقا إذ ميّثل خدمًة مالي�ة لتغطية املخاطر ال فضل للمصرف فيها و ال حق له يف الرتّبح منها وقد أّال  -

ب ر الشرعي و إن كان االسرتداد حمّل نقاش يستوجامن املعي" 6.2.3"ُيضاُف للّثمن الثاين بعنوان االسرتداد وفق البند رقم 
  .وجب إقصائه من قاعدة الربح ،فان متت إضافته وفق البند املذكور .حتليال خاصا ال حاجة لبيانه هنا

شبهة الربا بسبب َوْصل هذه املصروفات تناب تربح من املصروفات املتعلقة باخلدمات املصرفّية املصاحبة للمراحبة الج أالّ  -
قد تـَُعدُّ مقابال لذلك الّدْين فوجب االقتصار على مقدار ) جر أو ربح أ(زيادة عن مقدار تكلفتها  كلّ ف.لَدْيِن املراحبة

 )14(.وهذا خبالف حالة الفْصل) رسوم(التكلفة 
ال جهد للمصرف فيها  كالّرتكيب و  ةجبائي تأو واجِبا ،لًة خدماِت األطراف األخرىتربح من املصروفات األخرى ُممثِّ  أالّ  -

 .ى اسرتدادهاالّشحن و األداءات  فيقتصر البنك عل
تطبيق نسبة رغم يف قاعدة الرّبح ُميّكن  بعض املصارف اإلسالمية من حتقيق أرباح هاّمة  و استناًدا ملا نالحظه عملّيا من توسيعٍ 

أرى من األوىل حصر قاعدة الربح يف ما ال ُشْبهة فيه وحتقيق نفس مقدار الربح بنسبة أرفع نسبيّا لكّنها تستجيب  ،ربح متدنية
  .بات الشفافية و األمانة و براءة الذمةملتطل

  :ة حساب زيادة التأجيل أو التقسيطقاعد. 2
القسط احلال ميّثل دينا يف ذّمة العميل و لكن هل ميثل قاعدة حلساب  مثن املراحبة صايف يف حال تأجيل الّدفع أو التقسيط فإنّ 

 :زيادة التأجيل أو التقسيط ؟وجوابه بعون اهللا كما يلي
  : لالعتبارات التالية ال جيوز الربح على الربح  يف املعاملة ذا�ا :أّوال

دون إحلاقه برأس املال  أّما الرتبح منه  يف نفس املعاملة،يف معاملة اقتصادية موالية  ميكن الرتبح من الربح بعد حتّققه بتقليبه -
 .حقيق التبادل فال  تلد نقودافمعناه نقودا تلد نقودا و هذا  عني الربا أل�ا جعلت لت ،األّول للتقليب

 .فالزيادة فيه مقابل التأجيل أو التقسيط ربا النسيئة ،إذا كان الرتبّح من الربح عاجال عني الربا -
  !ل ديونا ال تربح فيها عاجال فكيف بالزيادة نسيئةاملصروفات األخرى متثّ  :ثانيا
ملة املنافع التقنّية و الّشكلّية الكامنة يف األصل حمل العقد و الزّيادة فيه عند الّثمن األول كما سبق حتديده ميّثل قيمة اقتصادية جلُ  :ثالثا

  .التأجيل أو التقسيط إّمنا زيادة مرتبطة بأصل حمل العقد مقبولة شرعا حسب الفقهاء
 :حينئذ  يكون احلساب كما يلي 
 
 
 

  مصروفات أخرى دون تربح+  )نسبة الربح التجاري+ 1(*الثمن األول= ثمن المرابحة الحالّة 
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v اقدمع وجود قسط حال عند التع دون تقسيط دوريتأجيل لسنة واحدة  :حالة أولى 
  )قسط حال- الثمن األول* ( نسبة التأجيل = زيادة التأجيل أو التقسيط 

  
 
v كاإلرجاع املتساوي(كما هو معمول به مهنياّ   قسط دوري : حالة ثانية( 

ط و متّثل األقساط اجلملية أقسا .بعد طرح ما مت إرجاعه منه املتبقي مثّ  ُحتسب زيادة التقسيط على الثمن األول صايف القسط احلال
  :على عقد املراحبة مشتملةً 

 ربح املراحبة مفّصال يف ُجْزئْيه �امشه التجاري و بزيادة التقسيط -
 إرجاع أصل الدين حمل الزّيادة وهو الثمن األول صايف القسط احلال -
ملثال يف ا(فالقسط األول ) ال زيادة التقسيط( وال نسيئة)ال ختضع للهامش التجاري(مصروفات أخرى غري رحبية ال عاجال -

قّدر بِ ) التطبيقي
ُ
 12610زيادة التقسيط بِ  مشتمال على (د  14650ربح املراحبة و قدره  :د ينقسم إىل 34170امل

د و 19400و قدره ) قسط حال -الثمن األول(إرجاع أصل الدين اخلاضع للزيادة  ،)د 2040بِ  مقابل هامش جتاري
 د120اسرتداد مصروفات أخرى غري رحبية و قدرها 

 و حالة تطبيقيةالمرابحة  تحيين بسيطة لديننسبة صياغة : ر الرابعالمحو 
 :المرابحة تحيين بسيطة لديننسبة تقديم و صياغة . 1

وتطبيقا  ،)االكتفاء  بالربح البسيط يف نفس املعاملة ( اعتبارا ملا سبق بيانه عن زيادة التأجيل حيث من ممّيزا�ا أّال ربح على ربح
أوزان أو (بسيطة و مرتبطة مبا تبقى من دين  ه الّنسبذه فال بد أن تكون ،دفقات النقدية و نسبة حتيينهاتّ ملبدأ التجانس بني ال

  ) ضوارب املديونية 
  :القتصادي و المالي لعملية التحينالمعنى ا. 1.1

إًذا بالّتحيني . امن فيه بفعل الزمنيقصد بتحيني التدفق النقدي حتويل قيمته املستقبلية إيل قيمته احلالية وبالتايل َحمُْو الربح الك
  .حنصل على أصل الدين اخلاضع لزيادة التقسيط

 :التحيين البسيطة نسبةلبيان الّصيغة الرياضية . 2.1
 :لنسبة التحيين المركبةتذكير بالصيغة الرياضية . 1.2.1

سأكتفي بالتذكري بصيغتها و هي   ،ات العالقةنظرا الستعماال�ا الواسعة يف االقتصاد التقليدي و بيا�ا يف كثري من املراجع ذ
  " ف"الفرتة "   ف"حيث ميّثل  ف -)نسبة الفائدة+ 1( = حيني املركبةنسبة التّ     :كالتايل

ْين املؤّجل)  0د(القيمة احلالية ْين و الفائدة يف �اية فرتة التأجيل"(ف"�اية الفرتة ) ف د(للدَّ  :هي) مع فرضية خالص ُمَوحَّد للدَّ
  فد                                                            
    ------------- = ف     -)الفائدة نسبة+ 1*  (ف   د=    0د 

  ف )الفائدة نسبة+ 1(             

 :)الشرعية(الصيغة الرياضية لنسبة التحيين البسيطة . 2.2.1
 :نهاية فترة التأجيلفي حال  خالص موّحد للّدين و الربح البسيط في . 1.2.2.1
 : لَِيُكنْ 

ْين احلال حملُّ زيادة التقسيط بضوابطه الشرعية املبينة آنفا من بينها إقصاء اهلامش التجاري الجتناب الرّبح املرّكب   : 0د  الدَّ
 "ف" ربح الفرتة: فربح 

  نسبة الزيادة يف الثمن نظري التقسيط أو التأجيل: زيادة التقسيط. ن
  ) ن + 1*(0د =    0د + ن  * 0د =  1د : الدين �اية الفرتة ←ن  * 0د = 1ربح 
  ) ن * 2 + 1* (0د =   1د + ن  * 0د =  2د : الدين �اية الفرتة ←ن  * 0د =  2ربح 
  ) ن * 3 + 1* (0د =  2د + ن  * 0د = 3د : الدين �اية الفرتة ←ن  *0د =  3ربح 

.  

   غير ربحية مصروفات+ )قسط حال* نسبة التأجيل (- )نسبة التأجيل + نسبة الربح التجاري+ 1*(الثمن األول= ة مؤجلة ثمن المرابح
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.  
  ) ن *ف+ 1*(0د= ]ن*)1-ف(+ 1[*0د+ ن * 0د =  فد: الدين �اية الفرتة  ←ن * 0د =  فربح 

  )ن *ف  + 1(/   فد=      0د: كما يلي   0دمحيَـّنًة  هي  ف دبالتايل 
  وهي خالية من الربح وذاك أثر الّتحيين

  
 :في حال  خالص دوري  للدين محل التقسيط أو التأجيل. 2.2.2.1

  1قسط+ ن   *0د =  1د  : الفرتة  فوعاتد  ←  ن  *   0د =  1ربح 
  2قسط+ ن  * ) أو بداية الثانية( األوىل الفرتة ين متبقي �ايةد=  2د  : الفرتة  فوعاتد ←ن  ) * 1قسط -0د (= 2ربح 
  3قسط+ ن  * الثالثة الفرتة ين متبقي بداية د=  3د  : الفرتة  فوعاتد ←ن  ) *الثالثة الفرتة ين متبقي بدايةد(=3ربح 

.  

.  

.  
  فقسط + ن  * )  الفرتةين متبقي بداية د(= فد  : الفرتة  فوعاتد ←ن ) * داية فين متبقي بد(=فربح 

ْين فإّن جمموع الدفوعات حميّنة يعين جمموع الدفوعات خالية من زيادة  ،وحيث  أّن قاعدة زيادة التقسيط أو التأجيل متثل أصل الدَّ
  . التقسيط و بالتايل يساوي جمموع األقساط أي أصل الّدين

  ن  * " ) ف" الفرتةين متبقي بداية د (+ف   قسط  =فد " ف" الفرتة   تفوعاد

  )]ف  قسط/"   ف" الفرتةين متبقي بداية د*ن +(  1[*ف   قسط =ف  د     

               1      
  ---  ----------------------------   *ف     د=      ف  قسط   >=

  ) ]فقسط  / " ف" الفترةين متبقي بداية د *ن  +   ( 1[                                       
  
  "ف"لفترة ضارب أو ُمَعاِمْل الّتحيين ل                      خها المستقبلي   محّينة      في تاريف د

س أي عدد األقساط الالزمة لسداده إن ّمت االستخالص بنف للفرتة املعنّية  نيْ ضارب الدّ ) فقسط /  ف دين متبقي( حيث  ميّثل 
معىن ذلك أننا  100املتبّقي ين دّ وحدات نقدية وال 10فإذا كان القسط . مع اإلشارة ا إىل أنّه ميثل عكس نسبة اإلرجاع. القسط
فرتات لسداده إذا مت االستخالص بنفس  10أقساط و  10و بالتايل يلزمنا " ف"من قيمة الدين املتبقي خالل الفرتة  %10سُنرجع
حينئذ نالحظ أّن نسبة التحيني البسيطة مرتبطة مباشرة بالدين املتبقي سداده و ما تغري ).10=االستخالص ضارب الّدْين و (املبلغ 

  .ِقَيِمها عرب الّزمن إالّ بسب تغري الّدين املتبقي عربه بفعل االستخالص
 :ةتطبيقيحالة . 2

  :)افة األداء على القيمة املضدون اعتبار ( لنفرتض  املعطيات التالية  لعقد مراحبة 
  د 5000 : قسط حال            د 100000:األولالّسعر   آلة صناعية: العقدحمل  -
  د 2000 :)غطاء وقائي ( مصروفات تركيب أساسي  -
   %13:التقسيطزيادة مع        %10:    جتاريالربح هامش  -
 املتعاقدان  د يتقامسها 120:العقود تكاليف إبرام -
 العميل و بطلب منه  منها يستفيدد  400   :تكاليف دراسة اجلدوى -
 د 80 :رسوم سلعية و اتصاالت -
 متساوِ  سنوات بإرجاع 5 :مدة العقد -

  :المطلوب
 حساب الثمن األول من منظور املالكية -
 )قاعدة ربح التقسيط( تقسيطحساب زيادة ال قاعدة حتديد -

تناسبيا  سبة تحيين بسيطةن
 "ف"مع الفترة 
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 اهلامش التجاري و زيادة التقسيط أو التأجيل : حساب ربح املراحبة بتفاصيله -
 مؤجلة مثنها  ملراحبة احلالة ومثن ا -
 )كل  املصروفات (األقساط اجلملية لعقد املراحبة  -
 فرتةين لكل حساب ضارب الدَّ  -
 )زيادة+ إرجاع ( من صحة جدول إرجاع دين املراحبة بتحيني الدفوعات املتعلقة بالتقسيط التثبت  -

  حالة تأجيل بسنة دون تقسيط

هامش , ن سعر أصلي ن تقسيط
 تجاري

ب تركي
مصروفات  هامش تجاري ثمن أول أساسي

  أخرى
 

13% 100000 10% 2000 102000 10200 600  
 

ثمن 
مرابحة 
 مؤجلة

 قسط حال ربح مرابحة مدة تأجيل
ثمن 

مرابحة 
 حالة

قبل  دين
 تأجيل

زيادة 
 التأجيل

بعد  دين
 تأجيل

 

  120410 12610 107800 112800 5000 22810 سنة 125410
   إرجاع متساوي         سنوات 5=مدة         حالة تقسيط                                

ربح 
 تقسيط

قاعدة ربح 
 رجاع ثابتإ تقسيط

, ز+ إرجاع 
 تقسيط

هامش 
 تجاري

مصروفات 
 أخرى

أقساط 
 جملية

ضارب 
 للتثبت الدين

 تحيين دفوعات  145630 600 10200 134830 97000 97000 37830
12610 77600 19400 32010 2040 120 34170 5 19400 
10088 58200 19400 29488 2040 120 31648 4 19400 
7566 38800 19400 26966 2040 120 29126 3 19400 
5044 19400 19400 24444 2040 120 26604 2 19400 
2522 0 19400 21922 2040 120 24082 1 19400 

        97000 
  

 :البحث  خاتمة
  :توصلت إىل النتائج و املقرتحات التالية ق بيانهاستنادا ملا سب

  :النتائج. 1
مثة جتاوزات و مشتبهات عديدة يف تطبيقات املراحبة من بينها ما تعلق بالربح جيب معاجلة الواقع منها عاجال و ما قد يقع  -

 .استباقا
الربح بإدراج مصروفات أقّل ما يقال فيها قاعدة من توسيع ارف اإلسالمية املص  ،يف صيغته احلالية ،8ميّكن املعيار الشرعي رقم   -

ْ ف ضعيفة تُغري العميل وهذا حمل شبهة و مناقض تبدو أرباح هامة بنسبة ربح سنوية  تحققأ�ا حمل نقاش و اختالف بـَنيِّ
 .و املنافسة الشريفة فافية واألمانة و براءة الذمةملتطلبات الشّ 

 .بضوابطها الشرعية ،ق املرجح من األقوالوف ،جائزة شرعا )التأجيل (زيادة التقسيط  -
. تستوجب تدقيقا يف تصنيفها اعتبارا لتأثريها املايل و الشرعي ،مثن املراحبة بزيادة التقسيط أو تأجيلّمث الغرر املرتبط  اجلهالة ومن -

  .وال يف تصنيفها ،وال يف تأثريها ،ال يف ماهيتها ،ومل أعثر يف أي مرجع فقهي أثراً هلذه اجلهالة
فالرّبح الشرعي يكون بسيطا و ليس مرّكبا و بالتايل . ال ربح على ربح يف نفس املعاملة دون ضّمه لرأس املال األول للتقليب -

 .حتسب زيادة التقسيط على املبلغ املؤجل خال من اهلامش التجاري ومن املصروفات غري الّرحبية
 .حمل املراحبة و يف حتديد قاعدة حساب الربح العام متيزت املالكية ببعدها االقتصادي يف مسألة تقييم األصل -
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فظ حقوق حب ،من جهة أخرىالثانية والثالثة  بازل تاوجلن ،أوصت املعايري الصادرة عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية من جهة -
وتبّني أّن علومة للمقارنة  ة املفافية و اإلفصاح و قابليّ أساس الشّ على  ،يف مقّدمتهم املسامهني والعمالء ،"أصحاب املصاحل"

  .املراحبة يندرج يف هذا اخلصوصتفصيل ربح 
 :المقترحات. 2

أقرتح على اهليئات الّشرعّية للمصارف اإلسالمية و على القائمني على إصدار املعايري الشرعية  ،يف ضوء ما تبّني من البحث
 :اخلدمات املالية اإلسالمية ما يلي وجملس

عجز العميل عن تعجيل الّثمن وعند العجز يكمن و يف تأجيل دفع الثمن تعبري عن  ،يف عقد املراحبة األمانة صفة املتأّصلة -
وجب تفصيل ربح املراحبة ألنه جيّسد هذه األمانة و ميّكن العميل من حفظ حقه يف اختيار ما ف ،الشطط و استغالل احلاجة

 .يناسبه
 :يما يلكاقرتح تفصيل ربح املراحبة   -

 زيادة التأجيل أو التقسيط+ هامش تجاري بحت = المصرفية مؤجلة الدفع ربح المرابحة 
ي ميّز املالكّية يف ذقتصادي الالاالبعد استئناسا ب املذكورة آنفا اجلهالة تصنيف دراسة و ّصني يف فقه املعامالت إىلــأدعو املخت -

 ،يسريًة إْذ ال مشّقة عند كشفها وال تعّطل للبيع عند بيا�افال ميكن اعتبار اجلهالة بزيادة التقسيط أو التأجيل  .تناوهلم للمراحبة
   .يف إظهارها تتأصل األمانة و يُدفع النزاع بل  

أو  ،والعدول عن الّتأجيل حنو الّتعجيل ،اعتبارا ملا يقّدمه تفصيل ربح املراحبة من إمكانيات للعميل من ناحية املقارنة و املفاوضة -
رى أن هذا التفصيل يندرج يف ما أوصت به املعايري الصادرة عن  جملس اخلدمات املالية اإلسالمية من فاين أ ،االنكفاء عن املراحبة

الشفافية و اإلفصاح  وقابلية من خالل " أصحاب املصاحل"يف مسألة حفظ حقوق  ،من جهة أخرى بازل ةجلنمقررات  و ،جهة
  .املعلومة للمقارنة

أّما .ثمن األول و بالّتايل يف حتديد قاعدة احتساب اهلامش التجاري استنادا للبعد االقتصاديأرّجح رأي املالكّية يف حتديد ماهية ال -
  .املتبقي من الثمن األول صايف القسط احلال التقسيط فُتحسب على زيادة

كّنها تستجيب وحتقيق نفس مقدار الربح بنسبة تبدو أرفع ل ،أدعو املصارف اإلسالمية إىل حصر قاعدة الربح يف ما ال ُشبهة فيه -
 .ملتطلبات الشفافية و األمانة و براءة الذمة

إىل  تال بد أن تكون  الّنسبة بسيطة و قد توّصل ،وتطبيقا ملبدأ التجانس بني التدفقات الّنقدية و نسبة حتيينها ،ال ربح على ربح -
ْين بيان صيغتها بضارب  : و هي ")ف"لفترة ضارب أو معامل الّتحيين ل( الدَّ

             1      
       -----------------------------  --  

  ) ]ف قسط " / ف" الفترةين متبقي بداية د*ن +   (  1[                              
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 : الهوامش
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  .2013أيار  16 -15هـ  1434رجب  6-5األردن  –جامعة عجلون الوطنية والتطبيق 
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  املكتبة الشاملة , 908ص, املصرف برفض اآلمر شراء السلعة بعد متلكها و كيفية دفعه من ذلك الكفالة
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