
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 ةالتمويل بالتورق في المعامالت المالية المعاصر
 1)دراسة فقهية تأصيلية (

 
 د. عبدالعزيز بن علي بن عزيز الغامدي

 
 المبحث األول: حقيقة التمويل والتورق  وفيه مطالب 

 المطلب األول: تعريف التمويل لغة واصطالحا  
ل مصلل ر :لغلة التمويلل  مللا لله قلل   غيلر:: ومولله مللا ا  اتخل  الرجلل: تمللول يقلال ،تمللوي ا  ملولي ملول

 . )2 (المال من يحتاج
" كللل مللا يماللله ال للرك  و تماللله التما،للة مللن متللا،،  و ،للروو تتللار ،  و ،قللار  و والمللال: 

 .  )3 (وق   طاق في التاهاية ،اى اإلبل" ،)ج(  موال يواننقوك  و ح
لللللى تللللوفير األمللللوال ال  مللللة لالللل ف . إلتللللي تلللل ك  : "متمو،للللة ال االيللللا  االتمويللللل االلللط حاا 

يللل  الم  لللأ   و    قطلللا، ،املللل بلللاألموال ال  ملللة لتحقيلللق  ه افللله وتسللل    و تز  هوالغلللرو م للل
 . )4 (التزاماته المالية وتمويل البرامج المقترحة"

صللرم م مللو  التمويللل إلللى تلللوين المللوارك وتابهتمللا، وتوجيممللا  يويقلول اللل كتور يللوقي كنيللا "و 
  ذلك توضيحاا بقوله: "التمويل ،ماية مركبة وذا   بااك يز يو   )5(امة ا ستثمارا  المختا ة"إلق

 بلللل مراحللللل، فمللللي تتطالللب تللللوفير المللللوارك والطاقلللا ، وتتطاللللب تللللوافر الملللال ال قلللل   والسللللا 

                                 
 بحوث ال قمية المااار م  ورا  متاة ال 1

 934، وماتم مقا يس الاغة ص2/253ماك  مول، والمصباح الم ير  11/635انظر لسان الارب  (  2)

 .2/892الماتم الوسيط  (  3)

 164ماتم المصطاحا  التتارية والمصرفية ص (  4)

 172تمويل الت مية في ا قتصاك اإلس مي ص(  5)
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 إلنتلللللا  ق لللللوا  فلللللي توجيمملللللا ثلللللم الملللللوارك تالللللك وتابهلللللة تت يللللل  تتطالللللب وهلللللي ية،ا سلللللتم  

 . )1 (ا ستثمارا "
 المطلب الثاني: تعريف التورق لغة واصطالحا .

ل: ال  لة م لرووة كانلو  و يللغة من الورق ل بكسلر اللراـ ل ال  لة الم لرووة، وق التورق:
 ،غير م رووة، ويقال لما: ورق، وورق وورق، ورقة، قال ال ارابي: اللورق: الملال ملن الل راهم

 . )2 (ويقال رجل وراق: كثير ال راهم
: "الللواو والللراـ والقللام  الل ن:  لل ل  حلل هما ،اللى  يللر ومللال و اللاه ورق )3(قللال ابللن فللار 

ال لتر، واخ للر ،الى لللون ملن األلللوان فلاألول الللورق ورق ال لتر، والللورق: الملال مللن  يللا  
 ورق ال تر ألن ال تر  إذا تحا  ورقما انترك  كالرجل ال قير".

"     ن ي لتر  السلااة )4 (أ ل  ثم ملابياملا وييتا، السااة إللى  جلل ل بالتورق ااط حاا:  ن "
بيامللا لغيللر با امللا بللثمن حللال، ليأ لل  هلل ا الللثمن ويسلل  بلله حاجتلله التللي مللن  بللثمن م جللل ثللم 

  جاما  ن أ ه : المااماة.
وقل   طالق مصلطال التلورق ،الى هل : الماامالة ، ل  فقملاـ الح ابالة  االة، حيلث  ن المل م 

 .م ما هو الورق،    ال ق  ،امة
"لو احتاج إلى نق ، فايترى ما يساو  ما ة بما ة و مسين فل  بلأ ...   )5(نصامجاـ في اإل

 ."  )6(وهي مسألة التورق" وجاـ في متمو، فتاوى ييخ اإلس   ابن تيميه
 وإن كللان الم للتر  يأ للل  السللااة، فيبيامللا فلللي موضلل  ئ للر: ي لللتريما بما للة ويبيامللا بسلللباين

 ألة التورق ل ".ألجل الحاجة إلى كراهم، فم : تسمى ل مس

                                 
 173المرج  السابق ص (  1)

والماتلللم الوسللليط  10/375، ولسلللان الالللرب 717ملللاك  ورق، ومختلللار الصلللحاح ص 2/331انظلللر المصلللباح الم يلللر  (  2)
2/1026. 

 ماك  ورق. 1049ماتم مقا يس الاغة ص (  3)

 .143القوا،  ال ورانية ال قمية  بن تيميه ص(  4)

إلراكا  لابمللوتي ، ويللرح م تملى ا3/186 لابملوتيالق لا، وك للام  6/316، ومثاله ال للرو،  بلن م الل 4/337لاملركاو  (  5)
 2/26افي  بن ق امه ، وانظر الل2/158

(6  ) 29/500 
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: "مسلألة التلورق التلي ما اهلا،  ن ي لتر  السلااة نسليهة لغيلر قصل   )1(وورك في تيسير الال  
 .اما الم تر  في ت   بثم ما"با نت ا، بما، وإنما لي

: " ن الممالللة الارويللة السللاوكية التللورق و،رفللو الات للة ال ا مللة لابحللوث الااميللة واإلفتللاـ فللي 
ثلم تبياملا بلثمن حلال ،الى غيلر ملن ايلتريتما م له بلالثمن الم جلل،  ت لتر  سلااة بلثمن م جلل

 مللا ما،لل ا الح اباللة مللن ال قمللاـ فقلل  تلامللوا ،للن هلل : المااماللة  )2(مللن  جللل ان ت ت لل  بثم مللا"
 .)3 ()التورق( في مسا ل بي  الاي ة

 و،للللرم متملللل  ال قلللله اإلسلللل مي برابطللللة الاللللالم اإلسلللل مي، التللللورق "هللللو يللللراـ سللللااة فللللي 
ومالللله بلللثمن م جلللل ثلللم  بياملللا الم للتر  ب قللل  لغيلللر البلللا   لاحصلللول ،الللى ال قللل  البلللا    حللو  

 ".)4 ()الورق(
 المطلب الثالث: الموازنة بين التورق والعينة:

الاي للة  مللا،رف للا  ن التللورق هللو يللراـ السللااة بللثمن م جللل ثللم بيامللا لغيللر با امللا بللثمن حللال،  
 . )5 ("هةنسيرى ال يـ بال يـ ان الرجل ايتت،ا فمي لغة: "باللسر الساف، و 

  " فم لا ،لاك)6(بي  سااة بثمن م جل، ثم ي تريما م ه بأقل ملن اللثمن حلا ا  وااط حاا: " ن 
السااة إلى با اما بثمن حال  قل مما با،ما به مل ج ا، فتأ ل   يلبمة الرولا، بي ملا فلي التلورق 

الرولا، لل ا قلال يلبمة فانت لو  ال لا لم تا  السااة إلى با اما، وإنملا الم لتر  با،ملا لغيلر: ملن 

                                 
 .2/80لاب هللا البسا  (  1)

 .19/245، وانظر متمو، فتاوى ومقا   مت و،ة  بن با 13/161فتاوى الات ة ال ا مة (  2)

 .14/147انظر الموسو،ة ال قمية اللويتية (  3)

 177إلس مي بالرابطة صمتاة ال قه ا(  4)

 ، كار القام.603المصباح الم ير ص (  5)

 .6/432، والم اية م  يرح فتل الق  ر 3/417، وروضة الطالبين 4/193، وانظر المغ ي 2/25اللافي  بن ق امه (  6)
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صلر ،لاك  تبتوا هلا ملالم  :فقلالوا )2 (بتحريم الاي لة و لال مم ال لاف ية :من ال قماـ )1 (التممور
 با مم.  ماتاك  ،  

 . )3 (وك ا الظاهرية قالوا بالتوا  مالم يكن ذلك ،ن يرط م كور في ن س الاق 
 المطلب الرابع: عالقة التورق بالمرابحة:

: إذا  ف لل فيملا، ويقلال باتله ورواحلاا وروحلاا روحلاا ملأ وذ  ملن رولل فلي تتارتله  رابحة لغة:الم
 .)4 (المتا، وايتريته م ه مرابحة: إذا سميو للل ق ر من الثمن روحاا 

 ".)5 (والمرابحة ااط حاا: "البي  بر   المال ورول مااو 
 لتلي تمارسلما كور الملال والتتلار  لوهلي ملن المالام   المااالر  ا لوالمرابحة لألمر بال لراـ 

اورتما: " ن يطاب  ح  المتااق  ن ويارم باألمر  و الطاللب ل ملن اخ لر ويالرم بالملأمور 
وفة )ليسلو فلي مالك الملأمور( ويال : بأنله ال و المطاوب م ه ل  ن ي تر  سااة مسما   و مو 

ايلتراها بله الملأمور مل   يلاك   إذا ما ايتراها فإنه ل    األمر ل سيقو  ب را ما م ه بالثمن الل  
ـ  للاب لآلمللرروللل مااللو ، فللإذا قبللل المللأمور الاللرو وايللترى السللااة المطاووللة ووا،مللا مللن ثللم 

ة فلي " إذا الا قلة بلين بيل  التلورق وويل  المرابحل)6 (،اى طابه فمو بي  المرابحة لألمر بال راـ
ا إ   ن المرابحلة يحل ك ملامملا بيل  لسلااة مماوكلة فلي  ل  با ااط ح ال قماـ واضحة فلل م 

فيملا اللثمن الل   ايلتريو بله السلااة والللرول المطالوب،  ملا التلورق فتبلا، السلااة بلالثمن اللل   

                                 
، 3/185الق لا،  ك لامو  ،2/123، وو ايلة المتتمل   بلن ريل  6/433يرح فلتل القل  ر  بلن الملا  ،الى الم ايلة انظر (  1)

، وموسلللو،ة الق لللايا ال قميلللة 29/446، ومتملللو، فتلللاوى يللليخ اإلسللل    حمللل  بلللن تيميللله 4/193والمغ لللي  بلللن ق املللة 
   . 260، والروا والماام   المصرفية ص442المااار  وا قتصاك اإلس مي لاسالو  ص

 2/39المحتاج لا روي ي ومغ ي  3/417ين لا وو  بالوروضة الط 68، 3/33انظر األ  لا افاي (  2)

 9/686انظر المحاي  بن حز   (  3)

 .ماك  رول 292انظر المصباح الم ير ص (  4)

 288، والمم ب 2/187وو اية المتتم  ، 5/220وو ا   الص ا   ، 4/438، وانظر اإلنصام 4/199المغ ي  بن ق امة  (  5)

، وويلل  المرابحللة 77حللة لابااللي ص، وانظللر فقلله المراب2  ،اللي صبيلل  المرابحللة والحماللة ،اللى الب للوأل اإلسلل مية ألحملل (  6)
 .28ال  ن ص  حساك. ،مر بال راـ، ووي  المرابحة لآل24لاقرضاو  ص مر بال راـ كما تتروة المصارم اإلس ميةلآل
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ل من ثمن يلرا ما، ويمكلن  ن تللون المرابحلة طريقلاا قتستقر ،ايه في السوق وغالباا ما يكون  
 . لاتورق كما هو ال أن في الماام   المااار 

بال راـ في الماام   المااالر  غالبلاا ملا  تخل ها الم لتر  المحتلاج إللى  مرفإن المرابحة لآل
حيلللث ي لللتر  السلللااة ملللن  ،وهلللو تمالللك ال قللل  المبلللاح ،ال قللل  وسلللياة لتحقيلللق ملللراك: ملللن الاقللل 

ل ماالو ، ويسل ك اللثمن مل  اللرول مل ج ا ،الى  قسلاط محل ك  ولالمصرم با  تمالما بثم ما ور 
ااة بال   ب لما فلي السلوق لم لتريما غيلر با املا  و وكياله بلثمن ق راا و م اا، ثلم  بيل  هل : السل

يستطي   ن يحقق به مراك: من  واج،  و يراـ ،قلار  و  سلمم  و غيلر ذللك مملا ي لار  ،حال
 ف للل مللن هلل : الوسللياة، فالمرابحللة  هو  يتلل  وسللياة مباحللة لتحقيقلل هإليللاإلنسللان  نلله بحاجللة 

 فيما. ا تتارون مقصوك  ل اتما ل نت ا، بما  و لى  ن السااة ق  تلإطريق لاتورق، إضافة 
 المطلب الخامس: عالقة التورق بالمساومة:

وسلامما الم لتر  واسلتامما إذا     السلااة سلوماا إذا ،رضلما لابيل المساومة لغلة: ملن سلا  البلا
طاللب بيامللا، فمللي فاالللة بللين اث للين البللا   والم للتر ، فياللرو البللا   السللااة بللثمن ويطابمللا 

 .)1 (ه بثمن كون األولااحب
ط حاا هلي:  ن ياللرو البلا   السللااة بللثمن ويطابملا الم للتر  بلثمن  قللل حتللى اللوالمسلاومة ا

 .)2 (يحصل الرضا من الطرفين
 والا قة بين المساومة والتورق:  ن المساومة طريق من طرق التورق كما  ن المرابحة ك لك.

                                 
 .404انظر المصباح الم ير ص (  1)

ط/ ا يللللر ،  5/190نيللللل األوطللللار ، و 2/25، واللللللافي  بللللن ق املللله 4/236، والمغ للللي 3/183انظللللر ك للللام الق للللا،  (  2)
 الحابي. .
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 حكم التورق : المبحث الثاني
 حكم التورق إلى قولين هما:اختلف الفقهاء في 

، )3 (وال اف ية )2(ال قماـ، م مم الح اباة )1(جوا  بي  التورق، وه ا القول لتممور :القول األول
 . )6 (ةي، والظاهر )5 (، والماللية)4 (والح يفية

،  ملا ال لاف ية فالم )7 (وق  ارح الح اباة بتوا  التورق في كتبمم كما سلبق اإليلار  ،الى ذللك
ب لك ولل مم يقولون بتوا  الاي ة، يقول اإلما  ال افاي: "وملن بلا، سلااة ملن السلا  يصرحوا 

إللى اجلل ملن األجلال و ب لما الم لتر  فلل  بلأ   ن  بياملا الل   ايلتراها بأقلل ملن الللثمن  و 
ملا  ال لوو : "لليس ملن الم لاهي " ويقلول اإل)8 (  ثلر وك لن ونقل  ألنملا بيالة غيلر البيالة األوللى

وك ا ابن حلز  ملن  ،" وإذا كانو الاي ة جا ز  ،  هم فمن باب  ولى جوا  التورق )9 (بي  الاي ة
بالتورق ك لك وللن يظمر جلوا : ، ل هم وإن كلان  ل م الظاهرية، و ما الح فية فام يصرحوا 

ن فاالو إاألولى، حيث نقل ابن ،اب  ن ،ن ااحب ال تل قوله: "إن الل   يقل  فلي قابلي  نله 
البا   جمي  ما   رجه  و با ه... فيكر: يا ي تحريماا، فإن لم يا  كملا اور  ياوك فيما إلى 

.  ملا المالليلة فملم يحرملون )10(إذا با،ه الم  ون في السوق ف  كراهة فيله بلل  ل م األوللى"

                                 
 72، ومتاة البحوث اإلسل مية/ ،ل ك 49، و،مايا  التورق لاريي   ص14/147انظر الموسو،ة ال قمية ل اللويو ل  (  1)

 .355ص

، ويلللرح م تملللى 4/196والمغ لللي  ،ط المكتلللب اإلسللل مي 2/26، والللللافي  بلللن ق املللة 3/186انظلللر ك لللام الق لللا،  (  2)
 . 6/316وال رو، / 4/337، واإلنصام 2/158راكا  اإل

 2/39، ومغ ي المحتاج 3/416، وروضة الطالبين 68، 3/33انظر األ   (  3)

 5/326انظر حايية رك المحتار ،اى ال ر المختار )ابن ،اب  ن(  (  4)

اللب الرولاني لرسلالة ابلن  بلي ، وحايية ،الى ك ايلة الط3/88، وحايية ال سوقي 4/393انظر مواهب التايل لاحطاب  (  5)
 .2/147 ي  القيرواني 

 .9/686انظر المحاي  بن حز   (  6)

 .من البحث 3انظر ص (  7)

 3/33األ   (  8)

 .3/416روضة الطالبين  (  9)

 5/326حايية ابن ،اب  ن  (  10)
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وإن باو  ةالاي ة، ويظمر من كتبمم جوا  التورق، حيث يقول ابن الحطاب: "وقال في الم ون
ز  ن ي تريما ،  أل المأذون بأقل من الثمن نق اا إن كان  تتر لك لى  جل لم يتإة بثمن اسا

 .)1 (تتر بمال ل  سه فتا ز" وإن  
 واست ل  احاب ه ا القول بما يأتي:

 .)2 (،مو  قول هللا تاالى: "و حل هللا البي  وحر  الروا" -1

ملللاكل ووجلله ال  لللة:  ن اخيللة كلللو باموممللا ،اللى  ن هللا  حللل البيلل  بتميلل  اللور: ما،لل ا 
فيل  ل فلي ،ملو  ماكلللو  ،الل ليل ،الى تحريمله، وويل  التلورق الور  ملن الور البيل  المبلاح

 ،ايه اخية، و  كليل ،اى التحريم.
اللاى هللا ،ايلله روى  بللو سللاي  الخلل ر  و بللو هريللر  رضللي هللا ، ممللا  ن رسللول هللا  -2

هللا  الاىاسلتامل رجل ا ،الى  يبلر فتلاـ: بتملر ج يلب )جيل ( فقلال رسلول هللا  وسام
أ ل  الصلا، ملن ال:   وهللا يلا رسلول هللا إنلا ل ل تملر  يبلر هكل ا" قل ل: "  ،ايه وسلام

: "  ت الل  ااى هللا ،ايه وسلامفقال رسول هللا  ،ه ا بالصا،ين والصا،ين بالث ثة
 .)3 (  التم  )التمر المختاط من التي  والرك ( بال راهم ثم ابت  بال راهم ج يباا"ب

ل نمى ،اماله ،الى  يبلر ان ي لتر  الصلا،  ااى هللا ،ايه وسامالرسول  وجه ال  لة:  ن
من التمر التي  بالصا،ين من التملر اللراك ، لملا فيله ملن الرولا، فلالتمر جل س واحل    تتلو  

اللاى هللا ،ايلله وكللله الرسللول  ،الم اضللاة فيلله بللل يتللب التسللاو  وإن ا تاللف فللي التللوك 
روا إذا كان  ريل  سل  حاجتله ملن التملر التيل  و، ل : ،اى المخرج من ذلك والبا  ،ن ال وسام

 ، فاايه  ن  بي  تمر: بال ق  ثم ي تر  بم ا ال ق  ما  ري  من  نوا، التمور. ك:و ج هما هو  قل م 

                                 
 4/393مواهب التايل  (  1)

 .275البقر  ئية  (  2)

وفلي كتلاب  2202، 2201ار  في كتاب البيو،، باب إذا  راك بي  تمر بتمر  يلر م له، ح  رجه البخار  ومسام، البخ (  3)
 ، باب الروا.11/21، واحيل مسام ب رح ال وو  ج 2303، 2302الوكالة باب: الوكالة في الص قة والميزان، ح
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ملا بلثمن  اهفل لك في التورق مخرج من الروا لمن كان بحاجة إلى ال ق  ولم يت : في تر  سلا
 ا  و وكياه ليأ   الثمن ويس  به حاجته.م جل ثم  بياما بثمن حال لغير با ام

، ووي  التلورق ،قل  ملن الاقلوك وللم  ل ل كليلل )1 (اإلباحة  ن األال في الاقوك وال روط -3
 .)2 (،اى تحريمه، فيبقى ،اى حكم األال وهو اإلباحة

"ألنله   فلرق بللين  ن ي لتر  السللااة يسلتاماما فللي  ؛ ن الما لى  ل ل ،اللى جلوا  التللورق  -4
ولليس فيملا تحيلل ،الى الرولا بوجله  ،استامال،  و ي تريما لي ت   بثم ما  ل  و يرب  و 

من الوجو:، م  ك،اـ الحاجلة إليملا، وملا ك،لو إليملا الحاجلة ولليس فيله محل ور يلر،ي 
 .)3 (لم يحرمه ال ار، ،اى ال باك"

، بللل إن اإلمللا  ال للافاي ن للى )4 ( ن بيلل  التللورق لللم يظمللر فيلله قصلل  الروللا و  اللورته -5
 الاي لة بإباحلة يقلول ،  مملا جااله)5 (بين البي  الم جل والبي  الحال في ه ا الاق الا قة 

 التورق. بخ م فيما الروا يبمة قو  رغم

 ابللن اإلسلل   يلليخ   تارهللا )6( حملل  لإلمللا  روايللة القللول وهلل ا التللورق، بيلل  تحللريم :الثللاني القللول

 الحسللللن بللللن ومحملللل  ،بلللل الازيز، بللللن ،مللللر البيلللل  هلللل ا وكللللر: ،)8(القلللليم ابللللن وتاميلللل : )7(تيميلللله

 هلل ا محملل  قللول  ن )11(،ابلل  ن ابللن وذكللر ،)10( حملل  لإلمللا  ثالثللة روايللة واللراهللة ،)9(ال لليباني

  با اة. إلى بي مال فيما ياوك التي الاي ة ،اى حمل
                                 

 .4كراسة تأاياية يرعية. ص لانظر بحث لام لف: اإليتار الم تمي بالتمايك  (  1)

 .357ص 72، ومتاة البحوث اإلس مية الا ك ،  57ظر ،مايا  التورق لاريي   صان (  2)

، ومتمللو، فتللاوى ومقللا   مت و،للة  بللن 7، والم ا  للة  بللن ،ثيمللين ص8/231، وال للرح الممتلل  2/91تيسللير الالل    (  3)
 60، و،مايا  التورق ص19/50با  

 14/148انظر الموسو،ة ال قمية ل اللويو ل  (  4)

 68ص 3/33انظر األ   ( 5)

 .4/337انظر اإلنصام  (  6)

 500 ،431 ،29/30انظر متمو، فتاوى ييخ اإلس   ابن تيمية (  7)

، وموسلو،ة الق لايا ال قميلة 3/170، وإ،ل   الملوقاين 9/346ي كاوك م  ،لون المابلوك بانظر يرح ابن القيم لس ن   (  8)
 .445المااار  وا قتصاك اإلس مي لاسالو  ص

 .62، و،مايا  التورق لاريي   ص14/148انظر الموسو،ة ال قمية ل اللويو ل (  9)

 .4/337انظر اإلنصام (  10)
 .5/326انظر حايية بن ،اب  ن  (  11)
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 ي لتريما ئ لر: موضل  فلي فيبياملا السلااة يأ ل  الم لتر    لان "إن ة:ييمت بن اإلس   ييخ يقول

 بللين نللزا، وفيمللا التللورق( )مسللألة تسللمى: فملل : كراهللم إلللى الحاجللة ألجللل بسللباين مللاويبيا بما للة،

 ،بلل الازيز بللن ،مللر ذلللك قللال  مللا الروللا،  اللل نمللا و  ، مللا، ملليم   نلله  ي للاا  واألقللوى  الاامللاـ،

 با امللا إللى السلااة  ،للاك إن لل  جلل لللىإ الم لتر   لل الم لطر "وهلل ا القليم: ابلن ويقللول .")1 (وغيلر:

 الرولا، محالل فملو بي مملا  ل  ل ثاللث إللى رجالو وإن التلورق، فملو لغيلر: با،ملا وإن الاي ة، فمي

   ية هو وقال: ،ب الازيز، بن ،مر  رهه وق  التورق  و   ما المرابون، ياتم ها الث ثة واألقسا 

 رضلي فقمله ملن وهل ا م لطر،  نله إللى اللراهلة روايلة فلي و يلار روا تلان، فيه  حم  و،ن الروا،

 وروجل  التلورق، مسلألة من يم   هللا رحمه ييخ ا وكان ر،طم  إ  فيه    ل   قال: ،، ه هللا

 باي له فيملا موجلوك الرولا حلر  ألجاله ال   الما ى وقال: فيما،  ر ص فام حاضر، و نا مراراا  فيما

 ملا وتبليل األكنلي ال لرر تحلر    فال لرياة فيما؛ والخسار  ووياما السااة ب راـ اللا ة  ياك  م 

 . )2(م ه"  ،اى هو
 واست ل  احاب ه ا القول بما يأتي: 

 ن الما لى اللل   ألجالله حللر  الرولا موجللوك فللي التللورق باي له ملل   يللاك  اللا للة بال للراـ  -1
 .)3 (والبي  والخسار  فيما

"ألن الغللرو م مللا ل مسللألة التللورق ل هللو   لل  كراهللم بلل راهم، وك اللو السللااة بي ممللا  -2
وسلا ل التلي    رت لل  بملا حصلول الم سلل     يغ لي يلليهاا، تحالي ا، وتحايلل المحللر  بال

بال يلا  وإنملا لللل إملر  ملا  : )إنملا األ،ملال ااى هللا ،ايله وسلاموق  قال ال بي 
 .)4 (نوى(

                                 
 29/500متمو، فتاوى ييخ اإلس   ابن تيميه  (  1)

 3/170إ،   الموقاين (  2)

 2/91انظر تيسير الا    (  3)

 9/340، وانظر يرح ابن القيم لس ن  بي كاووك م  ،ون المابوك 7ثيمين صالم ا  ة  بن ، (  4)
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،للن بيلل   اللاى هللا ،ايلله وسللامر، وقلل  نمللي ال بللي ط ن  بيلل  التللورق بيلل  الم لل -3
 .)2 (ل ق  ،ايهنما يكون لتا ر اإ يهةفإن غالب من ي تر  ب س )1(الم طر

 الراجح من القولين:
 فيما يظمر وهللا  ،ام  ن الراجل هو القول األول القا ل بتوا  بي  التورق، لما يأتي:

 بي ساي    ث حقو   كلته ورجحانما ،اى  كلة القول الثاني وإن كان است  لمم بالح  ث ) -1
 .)3 (و بي هرير ( غير وجيه وفيه تاسف في توجيه ال ليل

التورق وإن كان الغرو م له هلو ال قلوك، فلإن الم لتر  للم   لو اسلتح ل الرولا ملن  ن بي   -2
 البا  ، ه.  ه ا البي ، وإنما قص

 ن الما ى ال   ألجاه حر  الرولا، يكلون موجلوكاا حي ملا يالوك البلا   وي لتر  السلااة التلي  -3
ممللور با،مللا بللثمن حللال  قللل ممللا با،لله بلله ملل ج ا، وهلل ا هللو بيلل  الاي للة المحللر  ، لل  ج

 ال قماـ.

  الحاب نوض الحيا  مطالب فيه  ثر   من في البي  من ال و، ه ا ،اى ماسة الحاجة  ن -4

 بأموالمم. األموال

 ا ضلللطرار بللين وفلللرق  ،الحاجللة قبيلللل مللن وإنملللا الم للطر، بيللل  قبيللل ملللن للليس التللورق   ن -5

 حل  ث في لامخالف حتة و  إليما، بحاجة فمو سااة    يراـ ،اى يق   من فلل والحاجة،

 ويقلول متمول( رجل إس اك: )في :)4(الخطاب يقول س  :، ل اف الم طر بي  ،ن ال مي

 في القول يتو  و  مرس ن ولل مما مسار،ين، بمما لقا ا الخبران ه ان است   "لو حز : ابن

 ".)5 (بالمرسل ال  ن

                                 
، و  رجلله 9/235سلل ن  بللي كاووك ملل  يللرحه ،للون المابللوك ، 3366  رجلله  بللو كاووك، بللاب فللي بيلل  الم للطر، رقللم  (  1)

 ( ،ن ،اي رضي هللا ، ه.937ل رقم ) 2/252اإلما   حم  في مس  : 

 .9/347، ويرح ابن القيم لس ن  بي كاووك م  ،ون المابوك 3/170انظر إ،   الموقاين  (  2)

 (.3/222( انظر إ،   الموقاين  3)

"إسلل اك: ضل يض ل للاف  2/252، وجلاـ فللي المسل   2/253، ومسل   اإلمللا   حمل  بللن ح بلل 3/87فلي مالالم السلل ن  (  4)
 م الخزا ، وجمالة ال يخ من ب ي تميم".ست بي ،امر المزني ل وهو االل بن ر 

 9/640المحاي (  5)



 10 

 ابلن قلولي حيلث التلورق  بيل  مل   ت لق   ه، ل الم مي الم طر فبي  الح  ث احة فرو و،اى

 ملن الاقل  ،الى ي لطر  ن  حل هما: وجملين: ملن يكلون  الم لطر بيل  إن :)1 (ال مايلة في األثير

 نللة  م  و هركبلل لل  ن البيلل  إلللى ي لطر  ن والثللاني   اقلل ،   فاسل  بيلل  وهلل ا ،ايله، اإل للرا:  طريلق

 لا رور . بالوكس   : في ما فيبي  ترهقه
 التورق(: ببيع )جواز القول هذا اختار وممن

 ، لر  الخامسلة كورتله فلي  )2 (اإلسل مي  الالالم لرابطلة اإلسل مي ال قملي المتمل  متالس وال :أ

  31/10/1998 الموافلللق هللل1419 رجللب 11 السللبو  للو  بللل    التللي المكرمللة بمكللة الم اقلل  
 يأتي: ما قرر: ومما التورق  بي  حكم موضو، في نظر حيث

 ب قلل  الم لتر    بيامللا ثلم م جلل بللثمن اللهوم البللا   حلو   فلي سللااة يلراـ هللو التلورق  بيل   ن -1

 )الورق(. ال ق  ،اى لاحصول البا   لغير
 هللا لقلول اإلباحلة البيو، في األال ألن الااماـ، جممور قال ووه ير،اا  جا ز التورق  بي   ن -2

 وألن الور ، و  قصل اا    رولا البيل  هل ا فلي يظمر ولم )3 (الروا{ وحر  البي  هللا }واحل تاالى

 غيرهما.  و  واج  و ك ن لق اـ ذلك إلى كاعية الحاجة

 با املا ،الى بله ايلتراها مملا  قلل بلثمن السلااة الم لتر    بيل    بلأن م روط البي  ه ا جوا  -3

 ،الى  يلتماله يلر،اا  المحر  الاي ة بي  في وقاا فق  فال فإن بالواسطة، و  مباير    األول

 محرماا. ،ق اا  فصار الروا حياة
 ،للن  جابللو حيللث السللاوكية الارويللة الممالللة فللي واإلفتللاـ الااميللة لابحللوث ال ا مللة  للةالات ثانيااا :

 وفلي التلورق.. ومسلألة التقسيط بي  بين ال رق  ما وهو: (16402) رقم ال توى  من الثامن الس ال

 . )4 (جوا ها" والصحيل   م، فمحل التورق  مسألة " ما قالو: اإلجابة نماية

                                 
 3/82ال ماية في غريب الح  ث واألثر  (  1)

هلل 1420،لا   12متاة ال قله اإلسل مي/  مانلة متمل  ال قله اإلسل مي برابطلة الالالم اإلسل مي/ السل ة الاايلر  الال ك  (  2)
 .177ص

 .275البقر   (  3)

 .72/358وانظر متاة البحوث اإلس مية ،، 13/161فتاوى الات ة ال ا مة لابحوث الاامية واإلفتاـ    (  4)
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( وهلللو: نرجلللو إفاكت للا ،لللن مسلللألة 19297اللللث مللن ال تلللوى رقللم ) مللا  جابلللو ،للن السللل ال الث
التورق، وما حكمما.، بما نصه: "مسألة التورق هي:  ن ت تر  سااة بثمن م جلل، ثلم تبياملا 

بالثمن الم جل؛ من  جل  ن ت ت ل  بثم ملا، وهل ا الاملل  هبثمن حال ،اى غير من ايتريتما م 
 ". )1 (  بأ  به ،   جممور الااماـ

رحملله هللا م تللي الممالللة الارويللة السللاوكية، حيللث اجللاب ،للن  إبللراميمثللاا: ال لليخ محملل  بللن ثال
سلل ال مللن سللأله ،للن حكللم التللورق بقوللله: "هلل : المسللألة تسللمى مسللألة التللورق، والم للمور مللن 

 الف فلي التلوا  ل والم لمور ملن المل هب  الم هب جوا ها ل ثم قال: با   ن ذكر   م من
 ".)2 (جوا ها وهو الصواب

رحملله هللا، م تللي الممالللة الارويللة السللاوكية، فللي جوابلله ،للن  راباللاا: ال لليخ ،بلل الازيز بللن بللا 
للى اجلل وهلو يسلاو  مبالغ إس ال ،ن حكم بي  كيس السكر ونحو: بمباغ ما ة و مسلين ريلا ا 

. حيللث قلال: "والتللواب: ،لن ذلللك  ن هل : المااماللة   بلأ  بمللا؛ ألن بيلل  )3 (ما لة ريللال نقل اا"
 مل مم  اإلجملا، وهلو الماامالة، هل : مثلل  ق  غير بي  التأجيل، ولم  زل المسلامون يسلتاماون ال

 ولليس بثم له، وا نت لا، بياله ونحلو: السلكر للليس الم تر   مقصوك  ان إذا للن جوا ها... ،اى

 الاامللة بال  ويسلميما )التلورق( مسللألة تسلمى الماامالة فمل : ن سللما، بالسلااة ا نت لا، مقصلوك:

 هللل : تم للل  يلللرعية حتلللة ناالللم و  قلللولين... ،الللى جوا هلللا فلللي الااملللاـ ا تالللف وقللل    (،)الو،للل

 ب قل  ليبياملا  جلل ىإلل السلااة ايلترى  الم لتر    لان إذا " ملا ئ لر: موض  في وقال ")4 (المااماة

 الماامالة فم : ذلك ونحو لاتزويج  و ،مسكن لتامير  و ،ال  ن ق اـ في ال ق  إلى حاجته بببس

                                 
 .المص ران السابقان التـز والص حة (  1)

، ومثاله متالة البحلوث اإلسل مية 7/61فتاوى ورسا ل سماحة ال يخ محم  بن إبراميم، م تلي المماللة، ر ليس الق لاـ  (  2)
72/359. 

 .19/48متمو، فتاوى ومقا   مت و،ة لا يخ ،ب الازيز بن با   (  3)

 72/360، ك  ، ومتاة البحوث اإلس مية19/50متمو، فتاوى ومقا   مت و،ة لاب الازيز بن با   (  4)
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 مسلألة ال قملاـ ، ل  وتسلمى الااملاـ، بلين  ل م جوا ها ف ي القص  بم ا الم تر   من  انو إذا

 ".)1 (به ن تي ال   وهو التوا  فيما واألرجل )الو،  ( الاامة با  ويمسيما )التورق(
 الت لريج ملن فيملا ولملا األكللة لاملو  لل التلورق  مسلألة    ل حاما "والصواب ئ ر: موض  في وقال

 ")2 (الحاضر  الحاجة وق اـ ،والتيسير
 الارويلة المماللة في الااماـ  بار هيهة ، و هللا رحمه الايثمين االل بن محم  ال يخ  امساا:

 إللى يحتلاج  ن الخلامس "القسم و قسامما: الم ا  ة ألحكا  بيانه مارو في قال حيث الساوكية،

 غيللر ئ للر يللخص ،اللى السللااة  بيلل  ثللم م جللل بللثمن سللااة في للتر   يقرضلله مللن يتلل  و  كراهللم

 ولللن جوا هلا... فلي هللا رحمملم الااملاـ ا تالف وقل  التلورق، مسألة هي فم : م ه، ايتراها ال  

 ب روط: بالتوا  القول   بغي المقرضين وقاة اليو ، ال ا  لحاجة نظراا 
 الطريقللة هلل : إلللى  اتللأ  مللن يتللو  فلل  محتاجللاا  يكللن لللم فللإن اللل راهم إلللى محتاجللاا  يكللون   ن -1

 :.غير  لي  ن
 مللن تمكللن فللإن والسللام  للالقرو مباحللة   للرى  بطريللق المللال ،اللى الحصللول مللن  للتمكن    -2

 إليما. به حاجة   ألنه الطريقة ه : تتز لم   رى  بطريقة المال ،اى الحصول

  و ، لر  حل  الا لر  إياهلا باتلك يقلول:  ن مثلل ،الرولا الور  ي به ما ،اى الاق  ي تمل    -3

 فلي قلال  نله  حمل  اإلملا  ،لن قلن محر ،  و مكرو: إما فمو ذلك ،اى ايتمل نإف ذلك، نحو

  ن الصلحيل فلالطريق و،ايله  حمل ، اإلملا   ل   هل ا يصلل،   بل راهم كراهلم  أنه ه ا: مثل

 س ة. إلى وك ا بك ا إياها باتك لامست  ن: يقول ثم روحه ومق ار السااة  يمة ال ا ن يارم

 ،للن نمللى وسللام ،ايلله هللا اللاى ال بللي ألن  تملاوحيا  ب للما بالل  إ  المسللت  ن  بياملا    -4

 رحالمم. لىإ التتار يحو ها ان قبل السا  بي 

                                 
 19/99متمو، فتاوى ومقا   مت و،ة  (  1)

 .19/245المرج  السابق  (  2)
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 الى، ت لييق يحصل  ي  متوجه التورق  مسألة بتوا  القول فإن األرواة ال روط ه : تمو فإذا

 بللأ  بلله ايللتراها ممللا بأقللل اللل ا ن ،اللى المسللت  ن  بيامللا  ن  و يتلل    نلله مااومللاا  وللليكن ال للا .

 ".)1 (الاي ة مسألة هي ه : ألن األحوال من لحا
 الساوكية الاروية الممالة في الااماـ  بار هيهة ، و /الم ي  سايمان بن ،ب هللا ال يخ ساكساا:

 وهللا لل للي يظملر "ال   وم اق تما و كلتمم التورق  مسألة في ال قماـ ألقوال ،رضه با  قال حيث

 البيل  يلروط فيله تتحقلق حيلث الحيل بيل  التلورق  بيل   ن ىإلل ونظراا  التورق... بي  جوا  ل  ،ام

 وألنله ،:الور  ملن اور   نه و  الروا، م ه القص  فايس مواناه، وانت اـ احته، وا،تبار و ركانه،

 الروويلللة التملللوي   ،لللن يلللر،ي بللل ل فملللو والسلللماحة التيسلللير ، صلللر يقت للليما حاجلللة يغطلللي

 . )2 (المحرمة."

                                 
 .232، 8/231، وال رح الممت  ،اى  اك المستق   7الم ا  ة لا يخ محم  بن االل الاثيمين ص (  1)

 /72، ك ث التأالليل ال قمللي لاتللورق فللي ضللـو ا حتياجللا  التمويايللة الماااللر ./ فللي متاللة البحللوث اإلسلل مية/بحلل (  2)
 .51، وانظر ،مايا  التورق ص369
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 :التورق  لبيع لمعاصرةا التطبيقات الثالث: المبحث
 لمن ال ق ية السيولة لتوفير مممة اةيوس يا  ال   التورق  بي  بتطبيق اإلس مية الب وأل ب    لق 

 .)1 (الرووية القروو ،ن باي اا  يحتاجما
 ،اللى تسلابقو حتلى التلورق  بيلل  ،مايلا  تل ر: الل   اللوفير بللالرول الروويلة الب لوأل يلار  إن وملا

 ال للللرياة ملللل  المت قللللة الماليللللة الامايللللا    لمللللا مللللن تمللللار  لمللللا ةإسلللل مي وم افلللل  فللللرو، فللللتل

 ال   التورق، بي  الامايا  ه :  يمر من وكان متخصصة يرعية هيهة رقابة تحو اإلس مية،

 ال لروو ،الى يق لي كوكلا اليوميلة، ماام تملا فلي الصل ار  ملن التقاي ية الرووية القروو   اح

 الخيلر، وتلورق  المبلارأل والتلورق   التسلير، مميلز ، اا بللقاا وألالب ل هل : حتلهم  وقل  ،م ما ال خصية

 التلللورق  عبلللار  ولالللل المللل ظم، التلللورق   و المصلللرفي بلللالتورق  البلللاحثون  وسلللما: اليسلللر، وتلللورق 

 هلل ا فلي ال قله  تللب فلي ورك ملا  ن م مللا ي ملم قل  التللي المل ظم، التلورق  عبللار  ملن  كق المصلرفي

 المطالللب  لل ل مللن التللورق  لبيلل  الماااللر  طبيقللا الت حللوى ف إكراأل ويمكللن ،ملل ظم غيللر ال للأن

  اختية:
 ،مايته. في المتباة والخطوا  المصرفي، بالتورق  المراك األول: المطلب
 التورق. لبي  المااار  التطبيقا  من نماذج الثاني: المطلب
 اةالسلاب كورتله فلي لارابطلة اإلسل مي ال قملي المتمل  وقلرار المصلرفي التلورق  الثالاث: المطلب

 هل1424 ، ر 

                                 
، ومتاللللة ا قتصللللاك 140انظللللر ،مايللللا  التللللورق وتطبيقاتمللللا ا قتصللللاكية فللللي المصللللارم اإلسلللل مية، لاريللللي   ص (  1)

 .هل1425( محر  274اإلس مي الا ك )
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 فر،ان وفيه      ،ته،ماي في المتباة والخطوا  المصرفي، بالتورق  المراك األول: المطاب
 المصرفي. بالتورق  المراك األول: الفرع

قصل  ملن ذللك و  ، )1(ذكلر: سلبق الل   التلورق  بيل  الور من مطور  اور  هو المصرفي التورق 
وذلللك بللأن يقللو  المصللرم  ة،سللار  ممك للالتطللوير تسللميل حصللول المللورق ،اللى ال قلل  ووأقللل  

)الم سسة الماليلة( ب لراـ سلااة ليسلو ملن الل هب  و ال  لة بلثمن حلال، ب لاـ ،الى و،ل  ملن 
ل المت للق ،اللى الل اتما ومللا يميزهللا ابتلل اـ ل بللثمن  الاميللل )المتللورق( ب للراـ هلل : السللااة م لله

  الم لتر  )المتلورق( م جل مقسط   ثر من ثم ما الحال. ووا   ن يقب ما  وق  ،ق  البي  م
حسلب ات اقمملا.  و ي لتر  المصلرم سلااة بلثمن حلال تبقلى فلي مالله وتحلو تصلرفه كسللا ر 
 مواله حتى ي تريما من  راك التورق بثمن   ثلر مل ج ا مقسلطاا. ثلم  بيل  الم لتر  هل : السلااة 

المصرم  با  تمالما لمن ياـ غير با اما  و وكياه بثمن حال  قل مما  يترها به، وق   تولى
 بي  السااة لمن ي تريما سواـ كان البا   األول    غير:.

 .)2 (وذلك ب اـ ،اى توكيل من الم تر  لامصرم، وقي  الثمن في حسابه
 .)3 (الخطوا  المتباة في ،ماية التورق المصرفي الثاني: الفرع

 مما سبق في ال ر، األول  تبين  ن الخطوا  المتباة في التورق المصرفي هي: 
ولة نق يللة بطاللب التمويللل بصلليغة التللورق ي تقلل   الاميللل الراغللب فللي الحصللول ،اللى سلل األول:

 ويح ك المباغ ال   هو في حاجة إليه، ويستوفي البيانا  المطاووة.
 بيلل  المصللرم السللااة لااميللل )المتللورق( بللثمن م جللل فقللط مسللاومة  و مرابحللة بالل   الثانيااة:

 كراسة الطاب والموافقة ،ايه.
 .ه ب لكم  بي  المصرم نق اا السااة التي تمالما المتورق ب اـ ،اى توكيل  :الثالثة

 نق اا. ببياما وق   تولى المتورق بياما ب  سه،  و  وكل ئ ر غير المصرم 

                                 
 .من البحث 3صانظر (  1)

مللن متالللة  243، والتللورق المصللرفي ،لللن طريللق بيلل  الماللاكن لام للي ل ص123انظللر ،مايللا  التللورق لاريللي   ص(  2)
فقه ال وا ل، والتلورق التلا ز  ،ل موق  المسام، الركن الاامي 1البحوث اإلس مية، والتورق المصرفي الم ظم لااثمان ص

مللن متاللة ا قتصللاك  38ن متاللة ال رقللان، والتللورق المصللرفي بللين التأ يلل  والللرف  صملل 34والمم للو، يللر،اا لابااللي ص
 اإلس مي.

ملللن متالللة ا قتصلللاك  25انظلللر التلللورق المصلللرفي فلللي نظلللر التحايلللل المحاسلللبي والتقلللويم ا قتصلللاك  اإلسللل مي ص (  3)
 اإلس مي.
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بين ال قماـ "فلل ،قل  جلا  لاموكلل  ن ياقل : ب  سله جلا   ن  وكلل  )1(والتوكل ه ا محل ات اق
 .)2 (به غير:"

 ويمكن  ن تت ل ه : الخطوا  من   ل الخريطة التالية:
 )3 (خريطة اإلجراءات التنفيذية لصيغة التمويل بالتورق

 الاق 
 

 
 

 الرف  نام
 

 المتورق  من بال راـ و،  -
 من بال راـ و،  الوكالة ،ق  -

 ال ما ي الم تر  
 

 بين نق اا  السااة يراـ ،ق  -

 اإلس مية المصرفية الم سسة

 والمورك

 
 بين  جل المرابحة بي  ،ق  -

 الم سسة ووين المتورق 

 اإلس مية المصرفية

 
 بين نق اا  السااة بي  ،ق  -

 اإلس مية المصرفية الم سسة

 ووين المتورق  ،ن وكياة بص تما

 ال ما ي. الم تر  

 اإلجراـا  ب اية
  

 المست  ا 
 التورق  بصيغة نق  طاب -
 التورق  بطاب المرفقة المختا ة المست  ا  -

 
 
 

 الت ية ضمان س اك -
 األ رى  ال مانا  وثا ق -

 
 
 

 ال رـا فاتور  -

 
 
 

 السابقة ال راـ فاتور  -

 المرابحة مصروفا  مست  ا  -

 
 .ةالساا بي  فاتور  -

 البي  مصروفا  مست  ا  -

 
 ابالمصرم المتورق  لحساب إضافة إياار -

 اإلس مي

 

 
 الس اك إياار -

                                 
 5/89انظر المغ ي (  1)

 5/89ال قه اإلس مي و كلته لازحياي (  2)

  .2004 -هل 1425( 274الا ك ) 26متاة ا قتصاك اإلس مي ص(  3)

تو ي  المتورق ،اى الو،  بال راـ 
 والتوكيل بالبي 

 طاب التورق  تق يم

 ال راسا  المصرفية لطاب التورق 

يراـ السااة نق اا بقيمة المباغ 
 المطاوب

إ  ا، المباغ في الحساب التار  
 لامتورق 

 

 س اك المتورق اقساط المرابحة
 

 بي  السااة مرابحة ألجل لامتورق 

 رق نق اا بي  السااة لحساب المتو 
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 التورق: لبيع لمعاصرةا التطبيقات من نماذج الثاني: المطلب
 هي: لاتورق  )1 (ث ثة نماذج المصارم تطبق السابقة الخطوا    ل من

 ا تصللال وسلا ل ،بلر وذلللك الماليلة، الم سسلا  ملل  ال وليلة السلا  مرابحللا  فلي التلورق  األول:
  الح  ثة.
 مساومة.  و مرابحة ال خصي، التمويل في التورق  الثاني:
 إلللى وا نتقللال الروويللة، المصللارم للل ى ملل  ونياتمم تسلل    مللن  ـالاملل لتمكللين التللورق  الثالللث:

 اإلس مية. الم اف   و المصارم
 وا لتلزا  التورق  حقيقة تطبيق حول المصارم في ال رعية الميها  با  ال كوأل ساور  ولما
 يحقلللق مملللا المحايلللة، السلللا  ،الللى تاامللللال قصلللر  الللورياا، يكلللون   ن ياللل  للللم األملللر و ن بملللا

 اختي:ل ال موذج وإليك والمتاباة المرا بة ويسمل التورق، بي  م روعية / من المقصوك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

                                 
ملن متالة ا قتصللاك  48انظلر تطبيقلا  التلورق واسلتخ اماته فلي الاملل المصللرفي اإلسل مي، لال كتور موسلى ئك  ص (  1)

 هل.1425( 274اإلس مي، الا ك )
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 المحلي التورق بيع عقد 
 ووا ،،، واحبه لهئ و،اى محم  با : نبي   من ،اى والس   والص   وح : هلل الحم 

 الموافق................ هل يمر من اليو ............... في الاق  ه ا إبرا  تم
 من:  ل بين م   ة............... في

 ساوكية( مساهمة )يركة ..............
  ب...................................... ص. البري   و، وانه -1

 إليلله وي لار ........بصل ته.................. السلي /......................... ا ت ا يلة هلل : ،الى التو يل  فلي ويمثاله
  األول( )الطرم با  فيما

  )..........................( اإلقامة البطاقة/ رقم السي /...........  -2

 (  )............ هاتف البري  ).............( الرمز   ( ..............) ص.ب. البري   و، وانه  
 تمهيد

  ن  سللا  ،اللى األول الطللرم يق ملله اللل   التللورق   سللا  ،اللى يلللالتمو  مللن ا سللت اك  فللي الثللاني الطللرم  رغللب حيللث
 يمالما. محاية ساااا  سااة/ األجل سبيل ،اى الب ك  بياه

 ،اللى الماتبللر  إراكتممللا ووكامللل والتااقلل  لاتصللرم يللر،اا  الماتبللر   هايتممللا بكامللل وهمللا الطرفللان تااقلل  فقلل  ،ايلله وو للاـ 
 ما اي:
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 األولى: المادة
اا  سابقال التممي  ياتبر  الاق . ه ا من  تتز    جـز
 الثانية: المادة

 الماك : ه : في  كنا: الموضحة السا  السااة/ الثاني الطرم ،اى األول الطرم با،
 لبالريا اإلجمالي الثمن اللمية الوح   سار السااة نو،  
 30000 10.61 2750 جسللور 1

 الم كور. ووالثمن  ، : األول الطرم من اكرالص لإليتاب طبقاا  البي  ه ا الثاني الطرم قبل وق 
 الثالثة: المادة
 بواقلللل  قسللللطاا  12 ،لللل كها ومتتاليللللة م تظمللللة يللللمرية  قسللللاط ،اللللى المبيلللل  ثمللللن تسلللل    يكللللون   ن ،اللللى الطرفللللان ات للللق

 هل.25/9/1427 في وي تمي هل25/10/1426 في األقساط س اك ويب   يمر  ل في ريال 2.617.50
 الرابعة: المادة

 التالية: واألحكا  ال روط وفق ال  ن س اك ل مان التالية ال مانا  الثاني الطرم يق  
 يسلتخ      ن ،الى الماتمل  ال ملوذج وفلق ب لرا ما قلا  التي السا  لاسااة/ اإلجمالي بالمباغ ألمر س   ،اى التو ي  -1

 ا ستحقاق. حاول حال في إ  الس   ه ا
 الراتللب تحويللل إجللراـا  وفللق األول( ..............)الطللرمىإل بلله صالخللا الراتللب بتحويللل الثللاني الطللرم  اتللز  -2

 حتللى ئ للر ب للك    إلللى تحويالله  و ت للوي  بموجللب  و نقلل اا  بسللحبه يقللو    و ن األول. الطللرم قبللل مللن الماتملل  
 ل   ه. اللامل س اكال

 الطللرم ليللتمكن  األول رمالطلل طريللق ،للن التقا،لل   راتبلله بتحويللل للل فقللط متقا،لل اا   للان إذا للل الثللاني الطللرم  اتللز  -3
 حتلى ئ لر ب لك    إللى تحوياله  و ت لوي  بموجب  و نق اا  بسحبه يقو    و ن المستحق القسط استقطا، من األول
 ل   ه. اللامل الس اك

 لاتقا،لل  إحالتلله تللاريخ ومللن بأنلله الاقلل  هلل ا سللريان  ث للاـ لاتقا،لل  و حيللل حكوميللاا  موظ للاا   للان إذا الثللاني الطللرم يقللر -4
 لامللاك  وفقللاا  التقا،لل   راتبلله مللن الاقلل  هلل ا بموجللب ،ايلله المسللتحقة ال للمرية األقسللاط اسللتي اـ األول رملاطلل يحللق

 إجللراـا  تظللل و ن التقا،لل   راتبلله لتسللام يللخص أل  ت وي للاا   و يللرعية وكالللة يملل ل   بللأن وياتللز   ،لل : الثالثللة
 ،اللى ا،تللراو الثلاني لاطللرم يكللون  وللن ابالحسلل فلي القيلل  ب ظللا  الثلاني بللالطرم الخللاص   تقا،لال الراتللب تسلايم
 التقا،  . راتبه ثاث ،اى  اك  وإن ،ايه المت ق القسط مباغ يمثل ال   ال مر   الحسم نسبة

 الخامسة: المادة
 التالية: للشروط العقد هذا بموجب السداد عملية تخضع
 اسلتحقاقه تلاريخ ملن مت رقلة  قسلاط  مسلة  و متتاليلة  قسلاط ث ثلة تسل    ،لن الثلاني الطرم مماطاة حالة في -1

 ويظللل ق للا ي، حكللم  و إنلل ار سللابق كون  فللوراا  التسلل    واجبللة جميامللا وتصللبل ال حقللة األقسللاط  افللة تحللل
 لامااومللللا  السلللاوكية ال لللركة وإللللى (C-LIST) قا ملللة فلللي الثلللاني الطلللرم إسلللم وضللل  حلللق األول لاطلللرم

 مماط ا. بص ته الساوك  ارويال ال ق  م سسة ،ايما توافق   رى  جمة أل   و يةنتما ا 
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 الماليللة الاقووللة حللق ألولا فااطللرم ولملل ـ  المماطاللة سللبيل ،اللى السلل اك ،للن الثللاني الطللرم تللأ ر حالللة فللي -2
 البر. جما  في تصرم  ن ،اى المماطاة لقاـ

  لكوكل بملا إلزامله كون  الرغبلة هل : تابيلة حلق األول فااطلرم المبكلر، السل اك في الثاني الطرم رغبة حالة في -3
 وتاتل(. )ض  قا،   ،اى التاتيل لقاـ م  ونيته من جـز ،ن الت ا ل حق له

 السادسة: المادة

 نمل  يلا  ، لر   ل ل ثاللث طلرم مخلا ن  ملن وذلك األول الطرم من ايتراها التي الب ا،ة بتسام الثاني الطرم  اتز 
 ريلا ا  150 بمقل ار ، ل : الب لا،ة بقلاـ لقلاـ يلة وم بلأجر  الثالث لاطرم  اتز  هفإن ذلك ،ن تأ ر: حال وفي الاق  تاريخ

 ذلك. ،ن الثالث الطرم  ت ا ل  ن إ 
 السابعة: المادة
 ب للأن الطلرفين بللين    لأ نللزا، و   السلاوكية الارويللة المماللة فللي بملا المامللول ال لرعية األنظمللة الاقل  هلل ا ،الى تسلر  
 المختصة. الق ا ية لاتما  فيه بال صل يخ   ت سير:
 الثامنة: المادة
 بموجبما. لاامل نسخة طرم  ل تسام  اايتين نسختين من الاق  ه ا حرر

 ا ت ا يلللة هللل : ،الللى بلللالتو ي  غلللرر  و غلللبن وكون  وا  تيلللار الرضلللا بتملللا  وهملللا الطرفلللان قلللا  تقللل  ، ملللا ،الللى وإيلللماكاا 
 المستاان. وهللا ال ر،يين وك  مم طريق ،ن  و باألاالة

 
 العميل       البنك

 السي /...................................   ...............................
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ........................ التاريخ:
 ...................... الموافق:

 لااتوكي
 

 المحترمين   شركة.......................... السادة/
 بعدالسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، و

 بتللللللللللاريخ............... الب ك.........................هللللللللللل ملللللللللل  المبللللللللللر  لاتللللللللللورق  البيلللللللللل  ،قلللللللللل  إلللللللللللى باإليللللللللللار  
 رجاللة   ت وي للاا  و فوضللكم ونما يللاا  باتللاا  تللوكي ا   وكالللم فللاني المبللارأل التللورق  برنللامج ضللمن والموافللق................ 

  ميتملا والمثبتلة مخلا نلم فلي والموجلوك  .................. الب لك ملن بال لراـ إلي ماليتما ئلو التي الب ا،ة بي ب فيه
 :: كنا البيان في ونو،ما

 لبالريا اإلجمالي الثمن اللمية الوح   سار السااة نو،  
 30000 10.61 2750 جسللور 1

 فللي المبيل  ثمللن بإ ل ا، وناملل كم المل كور  الب لا،ة بيلل  مل  وت تمللي  ،ل : ذكللر ملا ،الى مقتصللر  الوكاللة هلل : بلأن ،املاا 
 رقم.............فر،................ ............. الب ك ل ى حسابي

 تحيات ا،،، وللم
 الموكل:
 ا سم:

  التو ي :
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 دورتا  فاي للرابطاة اإلساالمي الفقهاي المجماع وقارار المصرفي التورق  الثالث: المطلب 

 عشرة. ةعالساب
 و،لرو ،لاك ثلم )1 (، ر  الخامسة كورته في التورق  بي  بتوا  قراراا  المتم   ا ر ان سبق لق 

 وقرر ، ر ، ةاالساب كورته في الحاضر الوقو في المصارم با  تتريه  ما التورق  موضو،

 جوا :. ،  
 با :  ما واحبه ئله و،اى هللا رسول ،اى والس   والص   وح : هلل "الحم  :)2 (القرار ونص

 الم اقل   ، لر  السلاباة كورتله في اإلس مي الاالم لرابطة ياإلس م ال قمي المتم  متاس فإن

 قلل   ،17/12/2003-13  وافقلله اللل   هللل23/10/1424 -19 مللن ال تللر  فللي المكرمللة، بمكللة

 الحاضر". الوقو في المصارم با  تتريه  ما "التورق  موضو،: نظر
 تبلللين حولللله،  كار  التلللي والم اق لللا  الموضلللو،، حلللول المق ملللة األبحلللاث إللللى ا سلللتما، وواللل 

 باملل المصلرم  يلا  هلو: الحاضر الوقو في المصارم با  تتريه ال   التورق   ن لامتاس

  و الاالميللة السللا   سللواق مللن ال  للة"  و اللل هب مللن "ليسللو سللااة بيلل  ترتيللب فيلله  للتم نمطللي

 بحكللم  و الاقلل  فللي ب للرط مللاإ للل المصللرم  اتللز   ن ،اللى ،ئجللل بللثمن المسللتورق  ،اللى غيرهللا،

 ثم ملللا وتسلللايم حاضلللر، بلللثمن ئ لللر م لللتر ،الللى بياملللا فلللي ، للله   لللوب بلللأن لللل لالللاك وا الالللرم

 لامستورق.
 ما اي: المتم  متاس قرر وال راسة، ال ظر ووا 
 اآلتية: لألمور التمهيد في توصيف  سبق الذي التورق  جواز عدم أوال :

 ي لتريما ملن يلبترت  و ئ لر لم لتر السلااة بيل  فلي بالوكاللة التلورق  ،قل  فلي البا   التزا   ن -1

 الالرم بحكلم    الراحة م روطاا  ا لتزا    ان سواـ ير،اا، المم و،ة بالاي ة يبيمة يتااما

 المتباة. والااك 
 الل    ال لر،ي القلب  ب لروط اإل ل ل إللى الحلا   ملن  ثيلر في ت ك  المااماة ه :  ن -2

 المااماة. لصحة

                                 
 .من البحث 12انظر ص(  1)

ن نللو/ التللورق المصللرفي  لل ، وموقلل  إسلل    ون  2004هللل/ 1425( 274الالل ك ) 46متاللة ا قتصللاك اإلسلل مي ص(  2)
 .3والمتم  ال قمي ص
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 مللن فيمللا بالمسللتورق  سللمي لمللا اك بزيلل نقلل   تمويللل ملل ل ،اللى يقللو  المااماللة هلل : واقلل   ن -3
  حوالملا، ماظلم فلي الورية هي والتي م ه تتر   التي وال راـ البي  ماام   في المصرم

 غيللر الماامالة وهلل : تمويلل، ملن قلل   ملا ،اللى بزيلاك  ،ايله تاللوك  ن إجرا ملا مللن الب لك هل م
 قلال  ن ، لر  الخامسلة كورتله فلي لامتم  سبق وق  ال قماـ، ،   الماروم الحقيقي التورق 
 ،  لل   فللروق  مللن بي ممللا لمللا وذلللك قللرار:، بي مللا محلل ك  ويللروط حقيقيللة بماللام   بتللوا :
 المق مة. البحوث فيما القول فصاو

 ويقب للما الم للتر   ماللك فللي تلل  ل ئجللل بللثمن لسللااة حقيقللي يللراـ ،اللى يقللو  الحقيقللي فللالتورق 
 ملللن  لللتمكن قلل  إليللله، لحاجتللله حللال بلللثمن هللو ببياملللا يقلللو  ثللم ضلللمانه، فلللي وتقلل  حقيقيلللاا   ب للاا 

 المصللرم ماللك فللي  لل  ل   والحللال اخجللل الثم للين بللين وال للرق   للتمكن،   وقلل  ،ايلله الحصللول
 ال للخص لملل ا تمويللل مللن قلل   لمللا  يللاك  ،اللى الحصللول تبريللر لغللرو المااماللة ،اللى طللر  اللل  

 بالل  تتريمللا التللي المبي للة المااماللة فللي  تللوافر   وهلل ا  حوالمللا، ماظللم فللي اللورية بماللام  
 المصارم.

 هللا ألمللر امتثللا ا  المحرمللة، الماللام   بتت للب المصللارم جميلل  المتملل  متاللس  واللي ثانيااا :
 فإنله الرولا بالوى  ملن األملة إنقلاذ فلي اإلسل مية المصلارم جموك يق ر إذ المتاس  ن  ما تاالى،
 اللورية   ماللام إلللى الاتللـو كون  الم للرو،ة الحقيقيللة الماللام   للل لك تسللتخ   بللأن  واللي

  ."لاممول ترج  بزياك  مح اا  تموي ا   ونما إلى ت ول
 المااالرين ال قملاـ  ن ال لأن هل ا فلي لامتم  المق مة والبحوث القرار، ه ا من ي مم ان ويمكن

ممللا حمللل متاللس المتملل  إلللى مراجاللة  )1 (المصللرفي التللورق  حكللم فللي  ن سللمم ،اللى م قسللمون 
خامسللة ، للر ، والت ريللق بللين مللا الل ر فيلله مللن حكللم فللي ن سلله فللي قللرار: السللابق فللي اللل ور  ال

، وإنللي  رى ان بيلل  التللورق ياتبللر مصلل ر تمويللل ممللم  والخامسللة ، للر   السللاباة ، للر  هكورتيلل
  بغي المحافظلة ،ايله، سلواـ كلان لألفلراك    لام سسلا     لال ول وإن كانلو ه اللك تتلاو ا  

 فلل  بلله، تتاامللل التللي التمللا  مللن  و لا للوابط ال للرياة الموضللو،ة للله مللن بالل  المصللارم
 الروا. لىإ  اتأوا حتى ال ا  ،اى والت ييق الباب ه ا إغ ق ،اى تحما ا

                                 
و،ة سللهللل وانظللر مو 1425( محللر  274انظللر الالل ك الخللاص مللن متاللة ا قتصللاك اإلسلل مي، ،للن التللورق المصللرفي ) (  1)

والتلللورق  ،130صو،مايلللا  التلللورق لاريلللي    ،925وا قتصلللاك اإلسللل مي لاسلللالو  ص  الق لللايا ال قميلللة المااالللر 
 من متاة البحوث اإلس مية.  314ل صقالمصرفي ،ن طريق بي  المااكن لام ي
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 را،للا م ملل  ال قمللاـ، وضللاما التللي ال للوابط بتاللك  تقيلل  إن فاايلله التللورق  ببيلل  التمويللل  ريلل  وملن
 تتاو هلا وملن ،المااالر  الماليلة المالام   فلي و ثمانملا السلا  ةيلالم انتقال في السري  التطور

 ور.ح الم في وق  فق 
 في المخالف الر   رجح ا إذا إ  األساسية ال وابط ه : تتاو  ق  المصرفي التورق   ن  رى  و 

 الثللاني  المتملل قللرار مللن فممتلله مللا وهلل ا الاي للة، بيلل  مللن التللورق  بيلل   ن  للرى  واللل   الامايللة  للل
  .ذكر: السابق

 مللا الغيللر هلل ا  للان  يللاا  بيامللا فللي غيللر:  وكللل  و ب  سلله ةالسللاا المتللورق   بيلل   ن مللن المللان  ومللا
  تولى  ن ب رور  التورق   جا وا ال  ن ال قماـ من  ح  لقي ولم التصرم،  هاية فيه تتوفر كامو

 .ب  سه ايتراها التي السااة بي  المتورق 
 تختالللف  نملللا ومااللو  ،)1 (ال قملللاـ بلللين سللابق  للل م محللل فملللي ال لللر،ي القللب  اللل ة و مللا 
 الحاضلر الاصلر فلي الم هالة التطلورا  ظلل في  ااة الراجل، ،اى نوالمكا الزمان ا ت مب

 الاالمية. ا قتصاكية لاماام  

                                 
 .4/125والمغ ي  1/263، والمم ب 2/125، وو اية المتتم  5/244انظر ب ا   الص ا   (  1)
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 الخاتمة
 با :ل  ما با : نبي   من ،اى والس   والص   وح : هلل الحم 

  همما: نتا ج إلى توااو بالتورق  التمويل الموضو،: ه ا بحث   ل فمن
 الس  ا . ووي  الروووة رووقلا ب   ا  يكون   ن يمكن لتورق با التمويل  ن -
 اإلباحة. البيو، في األال فإن الراجل هو وقولمم ال قماـ، جممور ،   م رو، التورق  بي   ن -

 الروا. ،ن البا   راكوا ما إذا ال ق ية لاسيولة المحتاجين حاجة لس  ير، ق  التورق  بي   ن -

 ال قملي المتمل  المااالرين والااملاـ والميهلا  المتلام  ملن التلورق  بيل   جا  من  يمر من  ن -
 فلي الااماـ  بار وهيهة ل المصرفي التورق   بطل ق   ان وإن ل اإلس مي الاالم لرابطة اإلس مي

 الم تلي وسلماحة ،هللا هرحمل إبلراميم بلن محمل  ال ليخ ام تيمل وسلماحة الساوكية، الاروية الممالة
 وال ليخ ب لروط، هللا، هرحمل ،ثيمين بن محم  ال يخ و جا : ،هللا رحمه با  بن ،ب الازيز ال يخ
 الااماـ.  بار هيهة ، و م ي  بن ،ب هللا

   طأ. فق  الاي ة ،اى هحما  راك ومن والحكم الص ة في الاي ة بي  غير التورق   بي  ن -

 التورق. إلى وسياتان والمرابحة المساومة  ن -

 الااملللي التقللل     اسلللب بملللا ال قملللاـ ، للل  المالللروم التلللورق  لبيللل  تطلللوير المصلللرفي التلللورق   ن -
 المااار. والمصرفي

 بياملا، فلي الب لك  وكلل وقل  ب  سه ايتراها التي السااة  بي  ق  المصرفي التورق  في المتورق   ن -
 غير:. ئ ر  وكل  و

 لام سسلا     ،لألفلراك  لان سلواـ الحاضر الاصر في لاتمويل ممما راا  مص يا  التورق  بي   ن -
 لا ول.   

 فللللي الحلللل ل  بللللواب فللللتل فللللي التملللل  ببللل ل ال للللرعية الااميللللة والميهللللا  المتللللام   واللللى وإنلللي
 جوللل األبللواب هل : مللن  الج لللم فملن الاصللر، وظللروم  ت اسلب بمللا المااالر  الماليللة المالام  

 غيرها. من
  ثيراا. تسايماا  وسام واحبه ئله و،اى محم  ب بي ا ،اى هللا وااى

  


