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لآلمر  بالشراء كما تقوم   طبيعة المحاسبة  على المرابحة ألجل
 بها المصارف اإلسالمية

 مفهوم بيع المرابحة والمرابحة ألجل لآلمر بالشراء. 
 

   قامت به مع  الذييقصد بالمرابحة بصفة عامة ، بيع السلعة بالثمن

ربح معلوم ، وهى من بيوع األمانة ، وتتم عمليةة البيةع وقةت التفةاو  

 .والتعاقد عليها 
 

 ود بالمرابحةةةة ألجةةةل لآلمةةةر بالشةةةراء ، فةةة   ال رفةةةا  أمةةةا المقصةةة

يتواعدا  على تنفيذ عقد المرابحة ، حيث يعد اآلمر بالشراء بشراء سلعة 

الت بيةة   فةياألكثةةر انتشةار  هةيبعةد تملةا المةرمور لهةةا ، وهةذغ الصةيغة 

 .وسوف نركز عليها                  المصارف اإلسالمية  في العملي

  

  ناء على مشروعية البيع بشرط أ  تنفذ وف  مبادئ وهى مشروعة ب

 . وأحكام الشريعة اإلسالمية 
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اإلجراءات التنفيذية للمرابحة لآلمر بالشراء كما 

  المصارف اإلسالمية تقوم بها


ألجةل                        يقدم العميل طلب شراء سلعة بالمرابحة : أوالً 

 . إلى المصرف 

 . هذا ال لب ، وقد يواف  أو   ال يواف   يدرس المصرف: ثانياً 

إذا واف  المصرف ، يقوم العميل بالتوقيع على عقد وعد بالشراء، : ثالثاً 

 ( . ال يسمى عربوناً أو مقدم ثمن ) ويدفع ضما  الجدية 

يقةةوم المصةةرف باالتصةةاو بةةالمورد ويشةةترى السةةلعة ويتملكهةةا : رابعةةاً 

التملةةا تكةةو  التبعيةةة ويحوزهةةا بحيةةث إ  هلكةةت بعةةد الشةةراء و

كاملة على المصرف وليس على العميل ـ بمعنى يجب أ  يتحمل 

المصةةرف مطةةاطر اإلهةةالو ،ويجةةوز أ  يقةةوم المصةةرف بتوكيةةل 

الشراء والحيازة نيابة عنه ـ توكيالً حقيقياً وليس  فيالغير كتابة 

  .وهمياً 
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ء والتملا يقوم المصرف ب برام عقد البيع مع العميل بعد الشرا: خامساً 

والحيةةازة ويقةةوم العميةةل بتقةةديم اللةةمانات المطتلفةةة حسةةب 

المتف  عليه ومنها على سبيل المثاو الشةيكات ببقيةة الةثمن 

ضمانات أخرى ي لبها المصرف للةما  سةداد العميةل  وأي

 . المواعيد المتف  عليها  فيبقية الثمن 

، ولكن إذا  مواعيدها للمصرف فييلتزم العميل بسداد األقساط : سادساً 

 : يدرس حالته ( ترخر عن السداد ) تعسر  

وإ  كةا  ذو عسةرة فنةةرة { : يع ةى لةه مهلةة : ـ إذا كا  معسراً 

، وال يجوز تحميله بتعويلات أو غرامةات أو فقةد } إلى ميسرة 

 0. ربحية أو نحو لا فوراً 

ـةة إذا ثبةةت بةةاليقين أنةةه غنةةى ومماطةةل ، وترتةةب علةةى ذلةةا ضةةرراً 

 الفعلةةييحمةةل بمقةدار مةةا وقةةع مةن اللةةرر  سةةالمياإلبالمصةرف 

 . وليس اللرر المقدر مسبقاً 
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إذا نكص العميل عن وعدغ باستالم البلاعة بعد توقيعه الوعد : سابعاً 

بالشراء ، يقوم المصرف ببيعها ف ذا خسةر المصةرف ، يرخةذ 

 .دفعه العميل الذيمقدار هذغ الطسارة من ضما  الجدية 
 

وفقاً لللوابط السابقة ، فيكو  البيع سةليماً حسةب مةا وإذا تم التنفيذ 

  قررغ جمهور الفقهاء
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 البدايةنقطة   

 

 شراء وتملا وحيازة السلعة

 الشراء وضما  الجديةالوعد ب

 طلب الشراء

 تسليم العميل السلعة

 تسوية نكوو العميل

 سداد األقساط

 إبرام عقد بيع المرابحة
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 أطراف المرابحة
   العميل طالب السلعة. 

  المشتري أوالً ثم البائع ثانياً : المصرف اإلسالمي. 

   بائع السلعة للمصرف: المورد 

 العميل
المصرف 

 اإلسالمي

 المورد

 عقد(4)

 

 البيع

 ضما  جدية( 2+ )طلب شراء ( 1)

 بلاعة

(3 )

شراء 

السلعة 

وسداد 

 الثمن 

 السلعة

 السلعة

 ليم تس( 5)

 السلعة

 نق ة 

 البداية
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 را  المحاسبة على المرابحة والمرابحةأغ 

 .لآلمر المباشر
  تتمثل األغةرا  الرئيسةية للمحاسةبة علةى المرابحةة والمرابحةة

 : لآلمر بالشراء ف تقديم معلومات محاسبية عن 

 (  األصليالثمن ) قامت به السلعة  الذيـ تكلفة الثمن 

 . ـ مقدار الربح وتوزيعه على الفترات الزمنية 

 . ملافاً إليه الربح  األصليالثمن  فيويتمثل  اإلجماليلبيع ـ ثمن ا

 .يسددها العميل  التيـ مقدار األقساط 

 . ـ أرصدة العمالء والمطصصات المكونة للمشكوو فيها 

 :  يليويت لب تحقي  هذغ المقاصد ما 

تحكم عمليات  التيالمعايير الـمحاسبية و وجود مجموعة من األسسـ  1

  . اس والعر  واإلفصاح اإلثبات والقي

العةةام للمصةةرف  المحاسةةبيضةةمن النةةةام  محاسةةبيوجةةود تنةةةيم  ـةة 2 

 . اإلسالمي
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طبيعة العمليات المحاسبية للمرابحة 

 .والمرابحة لآلمر بالشراء 
 فةيتتمثل العمليات الـمحاسبية للمرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء 

 :  اآلتي

د بهةةا إثبةةات كافةةة المعةةامالت ويقصةة:  المحاسةةبيـ عمليةةة اإلثبةةات  1

المتعلقة بالمرابحة والمرابحة لآلمر المباشر منذ سداد ضما  الجدية 

 . وحتى نهاية سداد األقساط ، حسب ال ريقة الـمحاسبية المطتارة 

ويقصةةد بهةةا قيةةاس التكلفةةة األصةةلية :  المحاسةةبيعمليةةة القيةةاس  ـةة  2

ونصةيب كةل  مةالياإلجللمرابحة والمرابحة لآلمر بالشةراء والةربح 

فترة مالية وكذلا قياس ذمم المرابحة ، وقياس الطسارة عن نكوو 

 . العميل إ  وقعت 
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ويقصد بها إظهار ما تسفر عنه عمليات المرابحة : ـ عملية العر   3

والمرابحة لآلمر بالشراء فى نهاية الفترة المالية فى القوائم المالية 

لمرابحة لآلمر بالشراء بعد قيمة موجودات المرابحة وتحديد ا:مثل 

االقتناء وقبل البيع والتسليم وقيمة ذمم المرابحة األصلية والمرابحة 

لآلمر بالشراء وما يتعل  بذلا من مطصصات وكذلا نصيب الفترة 

 . المالية من أرباح المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء 

حةةة ويقصةةد بهةةا اإلفصةةاح عةةن عمليةةات المراب: ـ عمليةةة اإلفصةةاح  4

اإليلةةاحات حةةوو القةةوائم الماليةةة  فةةيوالمرابحةةة لآلمةةر بالشةةراء 

اتطةةاذ  فةةيتلةةا القةةوائم معلومةةات مفيةةدة تسةةاهم  مسةةتطدميإلع ةةاء 

 . القرارات 
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حاالت عملية على محاسبة المرابحة آلجل كما تقوم 

 بها المصارف اإلسالمية 
 ( 1) حالة رقم 

  حساب تكلفة السلعة المباعة مرابحة 

 
ملافاً إليها كافةة المصةروفات حتةى  األصليثمن الشراء  فيالتكلفة  تتمثل

 .مكا  يتف  عليه                       تصل البلاعة إلى الهدف المصرف أو 
اسةتيراد بلةاعة  اإلسةالميلو أى فر  أنه قد طلب أحمد العمةالء مةن المصةرف  

 : لى لحسابه بصيغة المرابحة ، وكانت التكاليف والمصروفات كما ي

 . درهم  1000000        ـ قيمة الفاتورة ما يعادو 

 .درهم     100000  ـ مصاريف فتح االعتماد ونحوها

 .درهم  50000     البحريـ مصاريف النقل والشحن 

 . درهم  200000    ـ الرسوم الجمركية 

 . درهم  50000    الداخليـ مصاريف النقل 

كلفة السلعة وهو ما ي ل  عليةه مةا قامةت عليةه ضوء البيانات السابقة تكو  ت ففي

 . درهم  1300000السلعة مبلغ 
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 ( 2) حالة رقم 

 اإلسالميحساب ربح المرابحة للمصرف  
الحالة السابقة أنه قد تم االتفاق بين المصرف اإلسالمى والعميل على  فيلو فر  

 :  اآلتي

 . من التكلفة األصلية  %15 ـ ربح المرابحة  1

 . درهم  300000فعة ضما  الجدية مبلغ ـ د 2

 . شهـراً  20ـ أجل المرابحة  3

ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة يحسب ربح المرابحة والقسط علةى النحةو 

 : التالى 

 درهم  1300000   ـ التكلفة األصلية للسلعة . 

  درهم(300000)     دفعة ضما  الجدية  : ـ ي رح. 

 ـــــــــــــــــــ               

 درهم 1000000          مقدار التمويل  ـ. 

 درهم  150000            ربح المرابحة: ـ يلاف. 

 ــــــــــــــــــ                  

 درهم 1150000   مديونية العميل  إجمالي 

  درهم  50500             الشهريـ قيمة القسط 
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 طرق حساب ربح المرابحة 

 ما تقوم بها المصارف اإلسالميةك

  

 جـ ب أ البيا 

 130000 130000 130000 التكلفة األصلية للسلعة

 ــــــ ــــــ 30000 دفعة ضما  الجدية: ي رح 

 100000   

 %(15)ربح المرابحة  -أ: يلاف 

(100000x 15) % 
15000   

 ربح المرابحة -ب       

(130000 x 15 ) %  10500  

 ربح المرابحة -جـ     

 (100000 x 15) %   15000 

 115000 140500 145000 

 30000 30000 ـــــ دفعة ضما  الجدية:ي رح 

 115000 110500 115000 إجمالي المديونية

    قس اً  20عدد األقساط 

 50500 50050 50500 قيمة القسط الشهري
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 ( 3) حالة رقم 
آجاو األقساط توزيع ربح المرابحة للمصرف 
 

 :لو فر  أ  أجل األقساط كما يلى 

 . أقساط  8  م 2000 ـ يحل فى سنة 

 . قس اً  12  م 2001 ـ يحل فى سنة 
 

ضوء البيانات األقساط السابقة يوزع ربح المرابحة على السنتين حسب مبدأ  ففي

 :  التالياالستحقاق على النحو 

 درهم 05000=       15000/20 =ـ نصيب القسط من الربح  

 

 . درهم  00000=  8×  0500= ـ نصيب السنة األولى من األرباح 

 . درهم  00000=  12×  0500= ـ نصيب السنة الثالثة من األرباح 

 . مالحةة 

سيكو  هناو أرباح مرابحة مؤجلة قدرها (  2000) نهاية السنة األولى  في

 . تطص السنة التالية  التيدرهم  00000
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 ( 4) حالة رقم 

  نكوو العميل بعد شراء البلاعة 
لو فر  فى المثاو الساب  أ  العميل رفض شراء البلاعة بعد وصولها إلى 

 : مطاز  المصرف وكا  الوضع كاآلتى 

 درهم  1300000     التكلفة اإلجمالية . 

  درهم  300000            ضما  الجدية . 

 : ولقد المصرف بيعها 

 . درهم  1400000   ها بمبلغ فرضاً باع(  1) 

درهم ويكو  المصرف  300000فى هذغ الحالة يرد للعميل ضما  الجدية وهو 

 . ترحل إلى قائمة الدخل   100000قد ربح 

 . درهم  1100000   فرضاً باعها بمبلغ (  2) 

درهم وهو الفرق بين  100000فى هذغ الحالة يرد للعميل من ضما  الجدية مبلغ 

 . ية ومقدار الطسارة ضما  الجد

 . درهم  800000   ـ فرضاً باعها بمبلغ (  3) 

فى هذغ الحالة ال يرد للعميل ضما  الجدية ويتحمل المصرف خسارة قدرها 

 .درهم  200000

  


