
 

 

 

 فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك الربكة اإلسالمي

“ ملراحبةالتمويل اب ” 

أمجعني، حممد وعلى آله وصحبه احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم األمتان األكمالن على من بعث رمحة للعاملني، نبينا وسيدان 
بعد:و   

 اطالعها م2022 سبتمرب 12يوافقه  هـ1444 صفر 16بتاريخ  االثننييوم  هيئة الرقابة الشرعية لبنك الربكة اإلسالميفقد أعادت 
قيام البنك بشراء األصول حمل التمويل بسعر معني على  ( وعلى شروطه وأحكامه، وهو مبينالتمويل ابملراحبةمنتج )على هيكلة عمل 

 .إىل العمالء الراغبني هبا بنفس السعر مضافًا إليه ربح حمدد متفق عليه إىل أجل معلوم مث بيعها

 وتنقسم املراحبة يف البنك إىل نوعني حسب اآليت:

إىل  رغبة العميل مث بيعها إليه بثمن معلوم مقسطلاملراحبة العادية، وهي اليت يقوم فيها البنك بشراء األصول ومتلكها امتثاال  األول: النوع
 أجل معلوم.

بشراء األصول من سلع أو صكوك قابلة للتداول مث بيعها إىل العميل  البنك فيها مراحبة السلع أو التورق، وهي اليت يقوم النوع الثاين:
بغرض بثمن معلوم مقسط إىل أجل معلوم، وتنتهي بقيام العميل أو من ينوب عنه ببيع هذه األصول وإيداع حصيلتها يف حساب العميل 

 احلصول على النقد.

 كما اطلعنا على مستندات املنتج وهي حسب اآليت:

 .عقد املراحبة 

  مراحبة السلععقد. 

 العقود املنظمة لعمليات شراء البنك للسلع أو الصكوك. 

 



 
 

 جتيز التعامل هبذا املنتج املبين على صيغة املراحبة ابلشروط اآلتية:إن هيئة الرقابة الشرعية ف وعليه

  البنك للسلع قبل بيعها إىل العميلمتلك. 

  اإلفصاح عن الثمن الفعلي للسلعة أو ما قامت به السلعة يف عقود املراحبة إىل جانب هامش الربح، وذلك أن املراحبة من بيوع
 األمانة.

  عميل يتمكن العدم توكل البنك نيابة عن العميل ببيع األصول يف املراحبات، ابستثناء ما إذا اقتضت احلاجة ذلك حبيث ال
 من خالل البنك لوجود مانع معترب. من بيعها إال

  ألسباب راجعة إىل نوع طلب العميل. على احلاالت اليت ال ميكن متويلها ابملنتجات األخرى نتج التمويل ابلتورقماقتصار 

 

أمجعني، وصحبه آله وعلى حممد سيدان على هللا وصلى  

 

 

 

  

 

 

 إسحاقعصام الشيخ 
 رئيس هيئة الرقابة الشرعية

 يعقويبالشيخ د. نظام 
 عضو هيئة الرقابة الشرعية

 وليد آل حممود القاضي الشيخ
 عضو هيئة الرقابة الشرعية


