
Муаррифии маҳсулоти 
бонкдории исломӣ : Муробаҳа



Муробаҳа аз калимаи арабии 
“ар-Рибҳ -حبرلا” гирифта 
шуда, маънояш фоида аст ва 
“муробаҳа – ةحبارم” ба даст 
овардани фоида аз ҷониби ду 
нафар дар як вақт мебошад.

Муробаҳа истилоҳи ҳуқуқиест, ки дар 
оғози пайдоиши иқтисоди исломӣ ба 
бонкҳо тааллуқ надошт.
Аз сабаби истифодаи он, дар доираҳои 
иқтисодӣ ин истилоҳро дар бонкҳо низ 
ҷорӣ намуданд.

Амалиёти Муробаҳа – ин аҳди 
фурӯши мол, ки он мол дар асоси 
дархости муштарӣ харидорӣ 
шудааст.
Бонк амалиёти тиҷоратиро 
маблағгузорӣ мекунад – аз номи худ 
ва аз ҳисоби худ бо супориши 
муштарӣ мол мехарад.



Шартҳои муробаҳа
Дар моликияти физикӣ ё конструктивии фурӯшанда бошад

 Хариду фурӯш дар як вақт ва комилан

Барои мақсадҳои ғайри шариатӣ истифода бурда нашавад

Предмети маблағгузорӣ бояд моликият ва арзиш дошта бошад



Шартҳои муробаҳа
Мушаххас ва муайяншаванда бошад

Бо мақсади харидории баъзе молу маҳсулот

Бозхарид иҷозат дода намешавад

Таҳвил ва нарх бояд муайян бошанд
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