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  مستخلص الدراسة                                         

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينـا حممـد        
  :وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد

وآثـاره   صارف السعوديةامل تطبيقات التورق املصريف يف"موضوع هذا البحث هو ف     
احلديث عـن   مثوقد بدأت الدراسة باحلديث عن حكم التورق عند الفقهاء  "االقتصادية

املصارف بعض ذلك دراسة تطبيقات  ق املصريف عند العلماء املعاصرين،  تلتالتور حكم
السعودية للتورق، وهي البنك األهلي التجاري، مصرف الراجحي، سامبا، ساب، البنك 

 تمدت عالبنك العريب، وقد ا الفرنسي، البنك السعودي اهلولندي، بنك الرياض، السعودي
، واملقابالت مع مسـوقي  الدراسة التطبيقية على مستندات املصارف يف البيع على العميل

مع تقصي عمليـات التطبيـق    التمويل وموظفي املصارف يف خمتلف املستويات اإلدارية،
نع ومستودعات املتعاملني مع املصارف، ومقابلة عـدداً  بزيارة مكاتب ومصا العملي للبيع
، ومتت دراسة دوافع الطلب على التمويل وهي الدافع الديين ودافع احلصول من املتمولني

على السيولة باإلضافة إىل دافع التكلفة مث دوافع العرض وهي الدافع الـديين والتنظيمـي   
على العرض النقدي وعلى املستوى العـام  والربح والسيولة، مث بينت الدراسة أثر التمويل 

وامليزان التجاري وعلى التمويل بالصـيغ   ،االستهالكي واالستثماري :نيلألسعار واإلنفاق
وانتـهت الدراسـة    اُألخرى مث تقومي تطبيقات التمويل بالتورق املصريف فقهياً واقتصادياً،

  :بالنتائج اآلتية

التمويل الربـوي، أي   السعودية إىل جانب يقدم التمويل بالتورق يف أكثر املصارف -١
االزدواجية يف تقدمي كل من العمل املصريف اإلسالمي والعمل املصريف التقليدي، ومما يعمق 
من مبدأ االزدواجية هو أن مصادر األموال للتمويل اإلسالمي يعتمد على العمل املصـريف  

مر االستهالك بتكاليف عاليـة  التقليدي وهذا يفقد التوازن بني االستهالك واالدخار فيست
وبالتايل تسعى املصارف إىل احلصول على مصادر للتمويل من مصارف أجنبيـة لتلبيـة   

علـى   وقـدرا  املصارف ه عدم سعيالطلب املتزايد على التمويل الشخصي، مما ينتج عن
جتميع وحشد املدخرات، وهو الدور األساسي لكل من العمل املصريف اإلسالمي والعمل 

  .  صريف التقليديامل



تعـيني  عـدم   :وقعت املصارف عند التطبيق يف عدد من املخالفات املبطلة للبيع مثل -٢
السلع عند شراء املصرف هلا وعند بيع املصرف على العميل، وشراء الوكيل من نفسـه،  

، يف املقابل صـحت عقـود   ، إلزام املتمول بالوكالة١أةطاورجوع السلعة للبائع األول مو
  .آلخرالبعض ا

سـيطرة  : يعود سبب احنراف أغلب املصارف عن التطبيقات الشرعية الصحيحة إىل -٣
، فيهـا  غياب الرقابة الشرعيةوفكر العمل املصريف التقليدي على إدارات تلك املصارف، 

غياب أنظمة الرقابة الشرعية يف مؤسسة النقد، فقد اخلربة والكفاءة يف العمل املصـريف  و
   .دور اهليئات الشرعية على اجلانب النظرياقتصار واإلسالمي، 

يف منحه، مما  للمصارف ويعد هذا الدافع األول هلا حيقق التمويل بالتورق أرباحاً عالية -٤
أدى إىل زيادة االحتياطات ومن مث زيادة رأس املال والتوسع وزيادة فرص التوظيف وقـد  

  %.٣٨بلغت نسبة التمويل الشخصي إىل إمجايل التمويل 

يقبل األفراد على طلب التمويل بالتورق بدافع ديين معتقدين صحة اإلجراءات بنـاء   -٥
على إجازة اهليئة الشرعية للعقود واملستندات املتعلقة بالتمويل، مما أدى إىل زيادة حجـم  

بالتورق وارتفاع نسبته إىل إمجايل التمويل مع زيادة احلجم النسيب للتمويل طويل  التمويل
  .األجل
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Abstract 
Praise Be to Allah, the lord of the two worlds, and His Peace and 

Blessings be upon be upon His Prophet Muhammad, his followers and his 
family as all. 

The subject of this research is titled "The applications of using paper 
documents inside the banks of Saudi Arabia, and their economical 
effects". The research starts with the jurisprudents' views in using paper 
documents in banks, then discussing the contemporary scholars' views in 
this question. The applied part of the research discusses the application of 
using paper documents in the some of the Saudi banks such as the 
Commercial National Bank, Alrajhy Bank, SAMBA, SABB, Saudi 
French Bank, Saudi Holland Bank, Al-Riyadh Bank and Arabic National 
Bank. The applied studies depend on the banking documents of the 
operations such as " selling to the customers, interviews with the 
financing marketers and the banks' employers with different 
administrational levels, field operation of practical application of selling 
operation by visiting the offices, factories, storehouses of the banks' 
clients, interviews with some of the banks' financers. The research 
discusses the motive of financing demands, such as the religious, 
organizing, profiting, or getting the required money supports. The 
research discusses the effects of the financing operations on the money 
supplying, the general level of prices, the two types of spending: 
consumption and investment. The research identifies the effects of the 
trading balance on the different types of financing, and trying to correct 
the application of financing by using the banking documents 
economically and religiously. The research's findings are as the 
following:  

١- Financing using the bank documents is produced to the customers 
in a lot of the Saudi banks besides the usurious financing. This 
means that there is a type of double standards in producing the 
Islamic banking and the traditional banking operations. Using the 
usurious financing as a source of the Islamic banking operation 
makes the principle of double standards deeper and obvious. In that 
case the balance between the consumption and saving money. 
Consumption will costs more and the banks tries to get more 
sources for the foreign financing to meet the increased demand on 
personal financing. This case will make the banks unable and has 
the motive to collect the saving money of their customers and 
playing the principal role of Islamic and traditional banks. 

٢- Banks falls in some contraventions which makes the contracts of 
selling invalid such as " They don't identify the goods of selling 
when the bank buy them, and when the bank sales them to the 
financier, the authorized agent will buy from himself, the goods 
returns to the sellers again, the financier is imposed on authorizing 



the bank. In contrary, there are some correct contracts in some 
banks. 

٣- The causes of deviations from the legal correct application in most 
of banks is the domination of the traditional bank operations in 
administrating these types of banks, the absence of legal 
supervision, the absence of religious legal systems of monetary 
agency, the loose of experiences and efficiency in the Islamic 
banks, the rule of legal religious authorities is limited in the 
theoretical side of these operations. 

٤- The financing with the paper documents achieves more highly 
benefits. The most important motive to give these benefits is to 
increase the alternatives, increasing the capitals, and ٩expanding 
the chances of employments. The personal financing have a 
percentage of ٣٨% of all the types of financing. 

٥- Individuals accept the financing with the paper documents with 
religious motives. They believe in the correct legal measurements 
according to the permissions of the religious authorities for this 
type of contracts. So, the paper document financing increases to get 
the total percentage of the financing as all, and increasing of the 
long rate financing.  

 
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

< <

 



<<<<<<ovfÖ]<íÚ‚ÏÚ< <
  

                             
  :مقدمة 

بينـا  هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ناحلمد     
  : حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد

ات يف العمل املصريف اإلسالمي قد خطت املصارف التجارية السعودية خطوف     
فق صـيغ  نوافذ يتم من خالهلا إجراء املعامالت املصرفية وفتح فروع أو ب وذلك

. إخل ... ، وبيع التقسيط التمويل املصريف اإلسالمي، مثل بيع املراحبة لآلمر بالشراء
ا بيع التورق حتـت  ، ومن ضمنهأضافت منتجات أخرى للتمويل مث ما لبثت أن

 يل الشخصي، إذللطلب على التمواستجابة وتلبية  مسميات خمتلفة، والذي حيقق
، وتتحقق سرعة احلصول على السيولة النقدية، باإلضـافة  مويلتنخفض تكلفة الت
ف طبيعة املصارإىل  من أقرب منتجات التمويل اإلسالمية غة تعدإىل أن هذه الصي

، ة، حيث تتالشى خماطر متلك السـلعة الوساطة املاليالتجارية التقليدية واملتمثلة يف 
 وفات املترتبة على تلك اإلجراءاترصإضافة إىل اخنفاض امل ويسهل متلكها وبيعها،

  . مقارنة مع األساليب األخرى للتمويل باملنتجات املصرفية اإلسالمية

ما تفرضـه  وهو  –تاجر ديون  –وسيط مايل وحيث إن املصرف التقليدي      
يقـدم   اإلسالمي وسيط جتاري ألنـه  املصرفو ه أنظمة املصارف املركزية،علي
، املرتبطة باإلنتاج احلقيقي املصرفية اإلسالمية املختلفة مويل وفق صيغ املنتجاتالت

ويعد التمويل عن طريق بيع التورق من صيغ التمويل اإلسـالمية الـيت ال تبعـد    
مـن أهـم    املصرف التقليدي كثرياً عن دوره يف الوساطة املالية البحتة وهذا يعد

  .صارف التجارية السعوديةدوافع عرض التمويل ببيع التورق يف امل

 يف احلصول على النقد عن تلبية رغبات املتمولني وتتم من خالل هذا التمويل     
  : طريق جمموعة مركبة من العقود واالتفاقات يكون املصرف مبوجبها 

  

  ه 
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موكالً عميله مشترياً للسلع عن طريق وكيله السمسار يف بورصات السلع العاملية أو    
ترياً ـأو مش –أصل مبلغ التمويل  –املتمول يف شراء األوراق املالية بثمن معجل 

  بنفسه 

بائعاً على العميل للسلع يف بورصـات السـلع العامليـة أو     ،)يف السلع الداخلية(     
، بـثمن مؤجـل   ، أو للسلع الداخليةلألوراق املالية يف سوق األسهم السعودية

لعاملية وكيالً عن العميل يف بيع السلع يف بورصات السلع ا ،)لتمويلإمجايل مبلغ ا(
للبيع على ) البائع األول( يف البورصة، أو موكالً مورد السلعة  أو موكالً مسساره

مث  عن العميل يف قبض مثن السلعة املباعـة يف البورصـة  حساب العميل، وكيالً 
  . حتويل الثمن إىل حساب العميل

  : العمليات عدة مشكالت شرعية أبرزهاوتثري هذه      

 البنـك  توكيـل وكذلك  وكالة البنك عن العميل يف العمليتني وكالة مطلقة –أ 
  . يف ذلك) يف السلع الداخلية ( ورد السلعة مل هتوكيلو سمساره،ل

 وهو حملل عقد العملية األوىل-السلع -دون تعيني  يتم القبض وفق املستندات –ب     
عن طريق وكيله السمسار أو املتمول نفسه أو املورد  لسلعةاملصرف ل شراء
  . للسع

  . حملل عقد العملية الثانية-السلع –تعيني  دون التسليم وفق املستندات -ج 

وكالء عن املصرف يف قبض حمل العقد مـن   أو املتمولالسمسار أو املورد  –د 
ملالية وتسليمها، مما سلعة أو الورقة االبائع األول مث تسليمه للمصرف مث بيع ال
طريف العقد بنفسه ويقبض ويسلم  يطرح سؤاالً عن شرعية أن يتوىل الوكيل

  .املتمول و رفـالسلعة باعتباره وكيالً عن املص

  : الصورية يف العمليات اآلتية -هـ   

   ودفع الثمن معجالً راء املصرف للسلعة عن طريق مسساره دون تعيني،ش

  

  و 
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 –بيع املصرف علـى العميـل    بعد بيعها عليه، العميلعن  والقبض باإلنابة
قبض العميل للسلعة قبضاً  بثمن مؤجل أعلى من الثمن النقدي مث –املتورق 
وصف السلعة وشراء العميل للسلعة على الصفة دون أن يقبضـها   حكمياً،

للسلعة عن طريـق  بيع العميل  ون أن يراها أثناء العقد أو قبله،قبضاً فعلياً ود
أو وكيله قبل القبض احلقيقي وقبـل مشـاهدة    –املصرف  –البائع الثاين 

توكيل املصرف يف قبض الثمن مـن   ،السلعة والتحقق من مواصفاا بنفسه
السلع  ، يشتري املصرفأو املورد –السمسار  –وكيل املصرف والعميل معاً 

ه بالعملة احملليـة مث يبيعهـا   بالعمالت األجنبية مث يبيعها على عمالئ الدولية 
عميل قيمة السـلع بالعملـة   بالوكالة عن العميل بالعملة األجنبية مث يسلم ال

والذي يقبض السلع الدولية قبضاً حكمياً هم وسطاء البيع يف تلـك   احمللية،
البيوع احلالة أما ، األسواق ومن يشتري هلدف تسلم السلعة من املخازن فقط

ع األخرى يف بورصـات السـلع   حملرمة وكل أساليب البيوالبيوع املستقبلية ا
متثـل حـق   يف تبادل األوراق حيث ال متثل بضاعة معينة وإمنا تتمثل  العاملية
يت تـودع فيهـا   من املخازن ال من سلعة معينة لورقة يف تسلم كميةحامل ا

اق كـبرية  ، والكمية اليت متثلها هـذه األور نفسها السلعة آالف األطنان من
وإذا كانت متميـزة فـإن   ، قيمتها باملاليني من اجلنيهات االسترلينيةوتقدر 

املصارف تبيع على عمالئها جزءاً يسرياً من الكمية املسجلة يف الشهادة وغري 
، من تعني املبيع وإفرازه عن غريه إذن ال تراعى فيها الشروط الشرعيةمتميزة، 

 . ومن كون املبيع يف ملك البائع وحوزته

  : اآلتية ملصرف على العميل التكاليفيضيف ا -٥ 

 الت املصـرف واملصـروفات اإلداريـة،   عمو، الفرق بني مثن الشراء والبيع     
  .سمسار يف البيع وكيالً عن العميلعموالت ال

يعرض املصرف التمويل اإلسالمي وفق هذه الصيغة ومن مث البد من التكييف  -٦
  .م وساطة جتاريةهي وساطة مالية أوهل  الشرعي لتلك العملية

  ز 
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 مثانيـة مـن   التـورق جبمع املعلومات املتعلقة بعقود ومستندات بيع  ام الباحثوقد ق
لقصيم لإلدارات الرئيسية والفروع يف الرياض وا تعددةاملات زيارال من خالل  مصارف

من املصـارف   ك املعلوماتومل يكن من املتيسر احلصول على تل ومكة املكرمة وجدة
كثرياً من العقبات واملشكالت من إدارات وفروع املصـارف يف سـبيل    حيث واجه

ملستندات املتعلقة ببيع على العقود وا لوصمت له احل، حىت احلصول على هذه املعلومات
   .تورقال

إلحصاءات اخلاصة حبجم حلصول على افيما يتعلق باوقد مت رفض طلبات الباحث      
 قبل من التورقوأعداد املستفيدين وغريها من اإلحصاءات املتعلقة ببيع  رقلتوالتمويل با
ن هذه اإلحصاءات سرية ال ميكن البـوح ـا   أب اليت عللت الرفضارف إدارات املص

تدمج مع إحصاءات  التورقلوجود املنافسة مع املصارف األخرى، وأن إحصاءات بيع 
  . أساليب التمويل األخرى

احلصول  الباحث ستطعيمل  حيث مؤسسة النقد العريب السعودي وكذلك احلال مع    
فقط ملؤسسة النقد العريب السـعودي  سنوية والشهرية الربع وإال على التقارير السنوية 

وكذلك التقارير السنوية ألغلب املصارف وال يوجد يف هذه التقارير إال إحصاءات عن 
   .ل دقيقبشك تورقحجم االئتمان دون تفصيل عن التمويل بال

مبقابلة  ماعقود كمصدر وحيد للمعلومات بل قباملستندات وال الباحث كتفيومل      
يف ، حملاولة معرفة إجراءات البيع فروعهايف إدارات املصارف و تورقعن بيع ال ولنياملسئ

وكيفيـة   على العميل مث طريقة السداداملصرف للسلعة  بيعمرحلة الطلب واملوافقة مث 
مة ليسـت موجـودة يف العقـود    همحصل على معلومات  حيثته، معاجلة مشكال
    .واملستندات

اليت تتعامل مـع املصـارف يف    خازن واملستودعاتاملأيضاً بزيارة  ام الباحثوق     
منها على معلومات تتعلق بطريقة املصـارف   وحصلوالدمام والقصيم  جدةالرياض و
   .ورد والتاجر يف تصريف بضائع املتمولنيامل مث بيعها على العميل ودور البضائع يف شراء
  

  ح 
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  :هدف الدراسة

 ىحـد مث تقييمها بوصفها إ بيع التورق حتليل صيغة هذه الدراسة إىل تهدف     
يف املصارف التجارية السعودية، مث تقوميها لتكون متوافقة صيغ التمويل اإلسالمية  

لك بعرض املشكالت واملخالفات الشـرعية مث  ، وذالصحيحة األحكام الفقهيةمع 
  .عرض احللول واملقترحات

  : مشكلة الدراسة 
حكم التمويل عن طريق بيع التورق  املعاصرون يف تنازع العلماء والباحثون      

مابني جميز للتورق البسيط ومانع للتـورق املصـريف   ) املصريف(البسيط واملركب 
 ، فهل، ومانع لكالمها)املركب(لتورق املصريف البسيط واللتورق  ، وجميز)املركب(

جبواز التورق املصريف على أدلة جـواز   كميف احل يزون للتورق املصريفا اعتمد
ال يفرقون بني اجلوانب اإلجرائية لبيع التـورق   فهم وبالتايل التورق عند الفقهاء

ن للتـورق  وفرق املـانع  املصريف واجلوانب اإلجرائية لبيع التورق البسيط، مث هل
بني اجلوانب اإلجرائية لكال النوعني أم اعتمدوا  ريف مع إجازة التورق البسيطاملص

تم عدد مـن عمليـات البيـع    لى السرعة يف تقدمي التمويل حيث ييف التحرمي ع
والتوكيل والصرف والقبض خالل يوم واحد ، أم اعتمـدوا يف التحـرمي علـى    

من عمليات التمويل اليت تقـوم ـا   استحواذ تلك الصيغة على النصيب األكرب 
ي يغلب عليه التمويل االسـتهالكي،  املصارف مع التركيز على متويل األفراد الذ

حيث تقوم املصارف التقليدية السعودية بالتمويل بالتورق عرب شراء وبيع السـلع  
  :الدولية واحمللية، واألوراق املالية وينشأ عن هذا عدد من التساؤالت

  تورق البسيط ؟ما حكم بيع ال

  ؟) التورق املنظم ( ما حكم التورق املصريف 

  ما حكم العقود اليت يتم مبوجبها تنفيذ التورق املصريف ؟

  مع ما مت إجازته من قبل اهليئات الشرعية وأعلن عنه املصرف  هل يتماثل التطبيق

  ي
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  دف جذب العمالء؟

ة الشرعية يف التطبيق وأسست إدارات للرقابـة  قرارات اهليئ تراعي املصارف هل
  الشرعية ؟ 

  هل البنوك متماثلة أم متفاوتة يف التطبيق وأيها أقرب لاللتزام يف التطبيق ؟

وط بطالن الشرو إىل جواز العقد إىل بطالن العقد أم تؤدي املخالفات الشرعية هل
  ؟ أم

املصارف يف تقـدمي   لنقددية اليت تفرضها مؤسسة اأنظمة املصارف التقلي تعيق هل
  التمويل وفق اُألسس والقواعد الشرعية ؟

هل تفرض مؤسسة النقد أنظمة الرقابة اخلاصة بالعمل املصريف اإلسـالمي علـى   
  املصارف اليت تقدم التمويل عن طريق بيع التورق ؟

  ما دوافع األفراد للحصول على التمويل؟ وهل حققتها املصارف؟

  دوافع األفراد؟ ل صارف لالستجابةعته املالنهج الذي اتب ما

  دوافع املصارف التقليدية وراء منح التمويل وفق هذه الصيغة؟ ما

  هل يتماثل مع أثر التمويل بالربا؟واألثر االقتصادي للتمويل؟  ما

ما أوجه الشبه واالختالف بني التمويل عن طريق بيع التورق وصـيغ التمويـل   
  حتقيق دوافعهم؟ األخرى اليت تتساوى لدى األفراد يف

  :نطاق الدراسة
اهتمت الدراسة بالتمويل الشخصي عن طريق صـيغة التـورق املصـريف يف            

اخل عـن  ...تيسري، اخلري، وطين، مال: املصارف السعودية والذي تطلق عليه املصارف
 صلموظفني يف القطاع العام واخلاطريق السلع الدولية والداخلية واألسهم احمللية املقدم ل

م دون البيع الذي يتم عن طريـق املراحبـة   ٢٠٠٠والذي بدأت به املصارف قبل عام 
  .لآلمر بالشراء

  ك 
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ويقدم هذا التمويل كل من البنك األهلي التجاري، ومصرف الراجحـي، وسـامبا،   
بنك وساب، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي اهلولندي، وبنك الرياض، ال

  .  العريب الوطين

  : نطاق الدراسة يف تحددوي   

  .مقارنة التطبيق الفعلي يف تلك املصارف مع اإلطار النظري الفقهي - ١

  . التورقدوافع الطلب على التمويل ببيع بيان  – ٢

  . التورقدوافع عرض التمويل ببيع بيان   – ٣

  . ملنتجا اآلثار االقتصادية املترتبة على التمويل ذابيان  – ٤

  . حماولة تقدمي صيغة شرعية صحيحة للتمويل ببيع التورق – ٥
  :منهج الدراسة 

التورق بوصفه مفهوم بيع  شق نظري يعىن بتوضيح: تتكون الدراسة من شقني     
التمويل املصريف –من البيوع يف الفقه اإلسالمي ومفهوم بيع التورق املركب  اًنوع

وذلك دف وضع ضـوابط يـتم   باحثني احملدثني عند ال –عن طريق بيع التورق 
مبوجبها احلكم على تطبيقات املصارف السعودية لبيع التورق، وقـد اسـتخدم   

  .الباحث أسلوب االسترداد التارخيي إلمتام هذا الشق من الدراسة

وهناك شق تطبيقي أو عملي يعىن بدراسة وحتليل تطبيقات املصارف السعودية لبيع 
ى توافق هذه التطبيقات مع ما يتم وضعه من ضوابط يف الشـق  التورق لبيان مد

التورق املصريف ب مع توضيح دوافع املصارف واألفراد للتعامل النظري من الدراسة،
بيان اآلثار االقتصادية هلذا النوع من التمويل، وقد اتبـع الباحـث اُألسـلوب    و

   .التحليلي إلمتام هذا اجلزء من الدراسة
  
  
  

  ل 
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  : الدراسات السابقة 

  :من الدراسات حول بيع التورق والتورق املصريف منهاعلى عدد  اطلع الباحث

  : أحكام التورق وتطبيقاته املصرفية ، حملمد تقي العثماين –١

يف  إىل القول جبواز التورق البسيط على أساس القـول املختـار   الدراسة خلصت    
ع التورق عن طريق بورصات السلع الدولية معـرض لفسـاد   أن بياملذاهب األربعة، و

الباحـث  ضع قد وودان الشروط الشرعية لصحة العقد، العقد يف كثري من صوره لفق
عدم التوسع يف مثل هـذه   التورق يف البورصات مع تفضيلهلصحة عقود بيع  اًشروط

  . بسبب املفاسد احملتملة –مع افتراض صحة العقود  -العمليات 

ه املصارف اإلسالمية يف الوقت احلاضـر،  م التورق كما جتريحك - ٢
  : عبداهللا بن سليمان املنيع

  : مايأيت خلصت الدراسة إىل 

جواز بيع التورق البسيط لعموم أدلة جواز البيع وألنه ال يشبه العينـة والن   – ١
احلاجة داعية إليه يف سد حاجة املتورق ولتحقق شروط البيـع وأركانـه   

  . انعه واعتبار صحته وانتفاء مو

 –ال يوجد فرق بني بيع التورق عند الفقهاء ألنه جواز بيع التورق املصريف  – ٢
  . رق الذي تطبقه املصارف اإلسالميةوبني بيع التو –بيع التورق البسيط 

التمويل ببيع التورق من أدوات التمويل اليت أعطت املصارف اإلسالمية القوة  – ٣    
فسة النشاط املصريف التقليدي بشكل منقطع النظري، وحينما والقدرة على منا

مت تطبيق برنامج تيسري يف البنك األهلي التجاري السعودي اسـتحوذ بيـع   
صية لدى القسـم الربـوي يف   التورق على نسبة كبرية من القروض الشخ

  التورق حيث تقلصت القروض الربوية يف البنك فاحنسرت مقارنة ببيع البنك، 

  م 
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  . منها% ٧٠التورق على ، واستحوذ بيع من إمجايل عمليات التمويل% ٣٠لتبلغ 

  . طريقة املراحبة وبطريقة املساومةبيع التورق بميكن تطبيق  –٤

حممد العلي / ة اقتصادية، د، دراسة فقهيالتورق كما جتريه املصارف - ٣
  : القري

  :خلصت الدراسة إىل ما يأيت

واز شراء الرجل سـلعة  جب استناداً إىل قول مجهور الفقهاء: التورقيع جواز ب – ١
  . ا نقداً وغرضه احلصول على النقودباألجل وبيعها إىل غري بائعه

على املخالفني ملشروعية بيع التورق من خالل الرد على ما احتج به ابن الرد  – ٢
  . التورقتيمية رمحه اللَّه يف منعه بيع 

 –وبيع التـورق املؤسسـي    –البسيط  –يع التورق الفردي التفريق بني ب – ٣
  . املصريف

إيضاح السلع اليت يتم ا التورق املصريف وإجراءات التمويل مث احلكم جبـواز   –٤     
  . لتورق املصريفبيع ا

حتدثت الدراسة عن أوجه استخدامات التمويل ببيع التورق يف املصارف ويف  –٥
مقلـوب  (، يف عمليات التـورق العكسـي   وق النقدي وسوق اإلنتاجالس

   . ومتويل املخزون السلعي بالوساطة بني املنتج واملوزع) التورق

  :سامي إبراهيم السويلم: "دراسة تأصيلية " التورق املنظم التورق و - ٤

  : ما يأيت خلصت الدراسة إىل

ن بيع التورق ينـايف مقاصـد   التورق البسيط ألالقول بتحرمي بيع  – ١
  .دلة الشرعية تقتضي القول بتحرميهع وقواعد املبادالت واألالتشري

ومن مقاصد التشريع كبح مجاح املديونية من خالل ربط املـداينات بالنشـاط   

  ن 
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أدوات العينة فهي على النقيض من ذلك إذ تسهل املداينات دون أي ارتباط أما و
  .لعمليبالنشاط االقتصادي ا

كن إيضاح الفوارق بني تلك الدراسات وبـني  وبعد عرض الدراسات السابقة مي
   : يت قام الباحث بإعدادها، كما يأيتال الدراسة

يف عرضها ألقوال  حكم بيع التورق جممالً ومل تفصل الدراسات السابقة أوضحت -١
علمـاء مـن   لباستجالء آراء ا ء  وعند حبث بيع التورق البسيط قام الباحثالعلما

وصور بيـع التـورق   بيع العينة الثنائية والثالثية  ، وإيضاح صوراملذاهب األربعة
تـورق عنـد   إىل ترجيح القول جبواز بيع ال ض أدلة كل مذهب، مث خلصواستعرا

الرأي اآلخر وهو القول بالتحرمي والذي يسـتند   املذاهب األربعة وغريها، وأوضح
  .قال به ابن تيمية وابن القيممر بن عبد العزيز إىل رواية عند اإلمام أمحد وقول لع

لتطبيقـات املصـارف   ) املنظم (  الدراسات السابقة لبيع التورق املصريف مل تتعرض-٢  
ـ  تركز الدراسة اليت قام الباحث بإعدادها، والسعودية ات املصـارف  على تطبيق

 :، وذلكالسعودية هلذه الصيغة

ات ومناذج بيع التورق مـن مسـتندات   عقود ومستند بدراسة وحتليل مجيع  -أ 
طلب السلعة ومستندات عقود بيع التورق و مستندات سند ألمر ومناذج الـرهن  
للمرتب الشهري ومناذج توكيل العميل للمصرف ، وتوكيل العميل للسمسـار ،  

اليت مت التمويـل  وذلك دف بيع السلع ) مصدر السلعة(وتوكيل العميل للمورد 
لسلع اليت يتم التمويـل   باإلضافة إىل عقود شراء املصارف لاخل......عن طريقها 
  .عن طريقها

وأساليب املصارف يف طرق حساب األرباح،  العرض بشكل مفصل ألمناط -ب
  واملصروفات اإلضافية

        .عرض أمناط املصارف يف السداد، وتعجيل السداد، وإعادة جدولة السداد -ج

  س 
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  .ت السابقةاملقارنة بني املصارف يف تلك التطبيقا -هـ 

إال  قتصاديةالدراسات السابقة إىل التحليل االقتصادي للدوافع واآلثار االمل تتعرض -٣  
سلبياا بإجيابياا و على الدوافع واآلثار االقتصادية هذه الدراسة ، بينما تركزنادراً

  :كما يأيت

، الدافع الديين) دوافع املصارف(  التورق دوافع عرض التمويل عن طريق بيع –أ 
  .اخل....دافع السيولة ، و، والرحبيوالتنظيمي

الـدافع الـديين ،   ) دوافع العمالء(دوافع الطلب على التمويل ببيع التورق  -ب
  .اخل......ى السيولة ، التكلفة ، السرعة احلصول عل

للتمويل ببيع التورق، األثر على العرض النقـدي، هيكـل   قتصادية اآلثار اال -ج
ستوى العام لألسعار، اإلنفاق االستهالكي، اإلنفـاق االسـتثماري،   ، املالودائع

         .امليزان التجاري، صيغ التمويل األخرى

  :خطة البحث 

  :لقد اقتضى حتقيق هدف الدراسة السري وفق اخلطة اآلتية

  . اإلطار النظري لبيع التورق : التمهيديالفصل 

   .لتورق البسيط يف الفقه اإلسالميبيع ا: املبحث األول

    .التورقتعريف بيع : املطلب األول

  .العينةالفرق بني بيع التورق وبيع : ملطلب الثاينا

   .ورقآراء  الفقهاء يف بيع الت: املطلب الثالث

   .ق املصريفالتور :املبحث الثاين    

  من واقع تطبيق املصارف (املصريف  اجلوانب اإلجرائية يف بيع التورق: الفصل األول    

  ع
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  .إجراءات شراء السلع اليت يتم التمويل عن طريقها: األول املبحث

  .طريقة شراء املصارف للسلع الدولية: املطلب األول  

  .املصارف للسلع الداخليةطريقة شراء : املطلب الثاين 

  .لب العميل واملوافقة على متويلهإجراءات ط: املبحث الثاين

     .طرق حساب الثمن: الثاملبحث الث

  . بيع السلعة للعميل ودور املصرف يف إمتام البيع: املبحث الرابع

  .  عقد البيع: ولاملطلب األ

   .نالتوكيل يف قبض السلعة وبيعها وقبض الثم: املطلب الثاين

  .اإلجراءات اليت متر ا عملية التمويل يف مرحلة ما بعد البيع: املبحث اخلامس

   .السداد املنتظم: أوالً

  .تعجيل السداد: ثانيـاً

  .إعادة جدولة التمويل: ثالثـاً

  .أثر منح التمويل اإلضايف: رابعـاً

  .التكييف الفقهي لطرق املصارف يف منح التمويل اإلضايف: خامساً

  .الشروط الوقائية للتعثر يف السداد: سادساً

  .أساليب معاجلة التعثر يف السداد: سابعاً

  .التكييف الفقهي إلجراءات املصارف يف معاجلة التعثر يف السداد: ثامناً

  :ع طلب وعرض التمويل عن طريق بيع التورقدواف: الفصل الثاين

  : قع الطلب على التمويل عن طريق بيع التوردواف: املبحث األول

  ف 
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  . الدافع الديين: املطلب األول

  .دافع احلصول على السيولة: ثايناملطلب ال

  .تكلفة التمويل ببيع التورق: املطلب الثالث

  .مقارنة تكلفة التمويل ببيع التورق مع تكلفة أساليب التمويل اُألخرى: املطلب الرابع

  .التورقبيع طريق دوافع عرض التمويل عن : املبحث الثاين

  .الدافع الديين: املطلب األول

  .الدافع التنظيمي: املطلب الثاين

  .دافع الرحبية: املطلب الثالث

   .دافع السيولة: املطلب الرابع

  .التورققتصادية للتمويل ببيع اآلثار اال: الفصل الثالث 

  .األثر على العرض النقدي: املبحث األول

  .ستوى العام لألسعاراألثر على امل: املبحث الثاين

  .ستهالكياال األثر على اإلنفاق: املبحث الثالث

  .ستثمارياألثر على اإلنفاق اال: املبحث الرابع

  .األثر على امليزان التجاري: املبحث اخلامس

على تكلفة التمويل بالصيغ األخرى داخـل   التمويل ببيع التورق أثر: املبحث السادس
                                                                                    .وخارج النظام املصريف

  :تقومي جتربة التمويل ببيع التورق يف املصارف السعودية : الفصل الرابع 

  .القتصاديالتقومي ا: املبحث األول

  .التقومي الفقهي: املبحث الثاين

  .توصيات والنتائجأهم ال: اخلامتة       

  ص 



عبد الرمحن يسري أمحد، الصناعات الصغرية يف البلدان النامية ، سلسلة حبوث العلماء الزائرين ، البنك (
  ).م٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١اإلسالمي للتنمية ، املعهد اإلسالمي للبحوث ، الطبعة الثانية 

  ١ج)هـ١٣٨٩ ،٢املكتب اإلسالمي، ط: بريوت(مرعي بن يوسف احلنبلي، دليل الطالب، (: يوسف 

  
 

  :فهرس اجلداول والرسوم البيانية
  الصفحة.............................................................املوضوع

  ٦٧.......................شروط منح التمويل يف املصارف السعودية)  ١/١(جدول رقم 

املصارف على عمالء التورق مبالغ الرسوم واملصروفات اإلدارية اليت تفرضها )١/٢(جدول رقم 
  ٧٣................................................................................................املصريف

التغري النسيب يف (يوضح أثر املصروفات اإلدارية على إمجايل وتكلفة التمويل) ١/٣(جدول رقم 
  ٧٤.......................................................).................................الربح

  بوضح أنواع الوكالة اليت يوكل فيها املتمول غريه لتويل عمليات بيع السلعة) ١/٤(جدول 
  ١٠٦..............................................................اليت اشتراها من املصرف باألجل

  ١١٨...............بة الربح السنوية للتمويل اإلضايف يف مصرف الراجحييوضح نس)١/٥(جدول رقم 
  ١٥٤...........مع الوعد بالتمليك) التمويلي(مقارنة التمويل ببيع التورق مع التأجري )٢/١(جدول رقم 

  ١٦٠...................قائمة بفروع املصارف األجنبية اليت مت الترخيص هلا يف اململكة العربية السعودية
  الودائع حتت الطلب، االحتياطات اإلضافية نسبة ( يوضح سلوك املصارف )٢/٢(جدول رقم 

  ١٦٦)............................................................االحتياطات اإلضافية إىل الودائع 
  ١٦٨.....اإلضافية يوضح منحىن الودائع حتت الطلب ملقارنته مبنحىن االحتياطات) ٢/٣(رسم بياين رقم 
  ١٦٩..........يوضح منحىن نسبة االحتياطات اإلضافية إىل الودائع حتت الطلب) ٢/٤(رسم بياين رقم 
  ١٧٤............................................يوضح حاالت احتكار القلة) ٢/٥(رسم بياين رقم 

  ١٧٦..................الريال السعودييوضح أسعار الفائدة على الودائع املصرفية ب) ٢/٦(جدول رقم 
  ١٧٩)..............باملليون ريال(يوضـح  فترات استحقاق القروض الشخصية ) ٢/٧(جـدول رقم 

  ١٨٠........................يوضح منحنيات آجال السداد للقروض الشخصية) ٢/٨(رسم بياين رقم 
   ١٨١...بة مئوية من إمجايل التمويل الشخصييوضح منحنيات آجال السداد كنس) ٢/٩(رسم بياين رقم 

  يوضح النقد املتداول خارج املصارف و إمجايل الودائع ونسبة النقد املتداول ) ٢/١٠(جدول رقم 
        ١٩١)...........................املبالغ باملليون ريال(، )ميل اجلمهور حليازة النقود (إىل إمجايل الودائع 

 ميل اجلمهور إىل (يوضح منحىن نسبة النقد املتداول إىل الودائع ) ٢/١١(رسم بياين رقم 
  ١٩٣)...............................................................................حيازة النقود

  الصفحة.............................................................املوضوع
  



  ١٩٣.......يوضح منحىن النقد املتداول خارج املصارف ومنحىن إمجايل الودائع )٣/١٢(رسم بياين رقم 

  ٢٠٠)............املليون ريال ( م األرقام ٢٠٠٥م إىل١٩٩٨القروض الشخصية من عام ) ٣/١(جدول

  يوضح الودائع حتت الطلب والودائع الزمنية واالدخارية ونسبة الودائع الزمنية ) ٣/٢(جدول

  ٢٠٢...................................................... الودائع اجلارية للمصارفواالدخارية إىل

  ٢٠٤........يوضح منحىن ميثل العالقة بني الودائع الزمنية واالدخارية والودائع اجلارية) ٣/٣(رسم بياين 

   ٢٠٥..................يوضح منحىن نسبة الودائع االدخارية إىل الودائع حتت الطلب) ٣/٤(رسم بياين 

  يوضح كميات النقد املتداول خارج املصارف وإمجايل الودائعونسبة النقد) ٣/٥(جدول

  ٢١٥)...........................................ميل اجلمهور إىل حيازة النقود(املتداول إىل الودائع  

  ٢١٦............إمجايل الودائع يوضح منحىن النقد املتداول خارج املصارف ومنحىن) ٣/٦(رسم بياين 

  ٢١٧)...ميل اجلمهور إىل حيازة النقود(يوضح منحىن نسبة النقد املتداول إىل الودائع ) ٣/٧(رسم بياين 

  يوضح االحتياطات املصرفية والودائع ونسبة االحتياطات إىل الودائع املصرفية)٣/٨(جدول

  ٢١٩..............................................)باملليون ريال)(ميل املصارف إىل حيازة النقـود(

  ٢٢١يوضح منحىن ميل اجلمهور إىل حيازة النقود ومنحىن ميل املصارف حليازة النقود) ٣/٩(رسم بياين 

  ٢٢٢....................يوضح منحىن االحتياطيات املصرفية منحىن إمجايل الودائع) ٣/١٠(رسم بياين 
  ٢٢٣..........م القياسية اليت يعتمد عليها يف معرفة املستوى العام لألسعاريوضح األرقا) ٣/١١(جدول 

يوضح منحنيات األرقام القياسية اليت يعتمد عليها يف معرفة املستوى العام ) ٣/١٢(رسم بياين 
  ٢٢٤....................................................................................لألسعار
  ٢٢٤….……………………………يوضح الرقم القياسي لتكلفة املعيشة)٣/١٣(ولجد

  ٢٢٥......................................يوضح الرقم القياسي لتكاليف املعيشة) ٣/١٤(رسم بياين 
  ٢٢٧.............................أسعار املستهلك ألكرب الشركاء التجاريني للمملكة) ٣/١٥(جدول 

  الصفحة.............................................................املوضوع
  

  ٢٢٨.....................يوضح نسبة تغري العمالت الرئيسة مقابل الريال لفترة معينة) ٣/١٦(جدول 
  ٢٢٨)......امليزان التجاري/ميزان املدفوعات(يوضح تكاليف الشحن والتأمني املدفوعة ) ٣/١٧(جدول
  ٢٢٩.......................وضح نسبة التغري يف االستهالك النهائي احلكومي واخلاصي) ٣/١٨(جدول
  )إمجايل الواردات+الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي(يوضح إمجايل العرض الكلي ) ٣/١٩(جدول

  ٢٣٢......باألسعار اجلارية مليار ريال) صادرات غري نفطية+استثمار+استهالك(وإمجايل الطلب الكلي  

  ٢٣٣..................يوضح معدل منو العرض النقدي ومعدل منو التمويل ببيع التورق) ٣/٢٠(جدول

  يوضح متوسط االستهالك ومتوسط الدخل للفرد سنوياً يف اململكة العربية السعودية ) ٣/٢١(جدول



  ٢٣٧..............................................................م٢٠٠٥إىل عام ١٩٧٤من عام 
   ٢٣٨)...........................متوسطات(يوضح منحنيات الدخل واالستهالك ) ٣/٢٢(رسم بياين 
  ٢٣٩........................يوضح اإلنفاق االستهالكي اخلاص والناتج احمللي اإلمجايل) ٣/٢٣(جدول

   ٢٤٠..............لي اإلمجايليوضح منحىن اإلنفاق االستهالكي ومنحىن الناتج احمل) ٣/٢٤(رسم بياين 
  ٣٤٧…...……يوضح العالقة بني الواردات وعجز ميزان املدفوعات للقطاع اخلاص) ٣/٢٥(جدول 

  ٢٤٧.............يوضح منحىن ميزان املدفوعات للقطاع اخلاص ومنحىن الواردات) ٣/٢٦(رسم بياين 

لتمويل الشخصي ونسبة زيادته يوضح حجم التمويل بالتورق ونسبته إىل إمجايل ا) ٣/٢٧(جدول
  ٢٤٨.....................................................................................السنوية

  ٢٥١.................................يوضح منحن الطلب على التمويل بالتورق ) ٣/٢٨(رسم بياين 
  ٢٥٦.................................ل بالتورق يوضح منحن الطلب على التموي) ٣/٢٩(رسم بياين 

 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  رقم الصفحة...............................................................املوضوع

  ب.............................................................مستخلص الدراسة

  د...................................................................شكر وتقدير

  هـ........................................................................املقدمة

ــل  ــار النظــــري لبيــــع  : التمهيــــديالفصــ  اإلطــ
   ١........................................لتورقا

ــث األول  ــيط   : املبحــ ــورق البســ ــع التــ ــبيــ ه يف الفقــ
  ٢................................اإلسالمي
                     ٣..................................مفهوم بيع العينة وآراء العلماء فيها: األول املطلب 

                     ١٨...............................ق وآراء العلماء فيه مفهوم بيع التور :  املطلب الثاين
  ٢٧..................................الفرق بني بيع التورق وبيع العينة: املطلب الثالث 
     ٥١...................................................التورق املصريف: املبحث الثاين 
  اجلوانب اإلجرائية يف التورق املصرف: الفصل األول 

  ٦٧............................................)من واقع تطبيق املصارف السعودية ( 
   ٦٩...................يل عن طريقهاالسلع اليت يتم التمو إجراءات شراء: املبحث األول 
                     ٦٩...............................ليةشراء املصارف للسلع الدو طريقة: املطلب األول 
  ٧٢.............................شراء املصارف للسلع الداخلية طريقة: املطلب الثاين 
  ٧٥..............................إجراءات طلب العميل واملوافقة عليه: املبحث الثاين 

  ٧٨............................................طرق حساب الثمن: املبحث الثالث 
  ٩٠......................بيع السلعة للعميل ودور املصرف يف إمتام البيع: املبحث الرابع 

  ٩١........................................................عقد البيع: لب األول املط

ــوع  ــم ...............................................................املوض رق
  الصفحة



  ١٠٤.......................بض الثمنالتوكيل يف قبض السلعة وبيعها وق: املطلب الثاين 
  ١٢٠.......البيعاإلجراءات اليت متر ا عملية التمويل يف مرحلة ما بعد :  املبحث اخلامس

ــاين ــل الث ــ : الفص ــن طري ــل ع ــرض التموي ــب وع ــع طل ــع دواف ق بي
  ١٤٤...................التورق

ــث األول ــق   : املبح ــن طري ــل ع ــى التموي ــب عل ــع الطل ــع دواف بي
  ١٤٥...................التورق

الدافـــــــــــــــع : املطلــــــــــــب األول 
  ١٤٦.......................................نــــيالدي

دافـــــع احلصـــــول علـــــى : املطلـــــب الثـــــاين
  ١٥٢........................................السيولة

التمويـــــل ببيـــــع  تكلفـــــة: املطلـــــب الثالـــــث
  ١٥٨.......................................التورق

  لتورق مع تكلفة أساليب التمويلمقارنة تكلفة التمويل ببيع ا: املطلب الرابع

 
...................................................................األخرى
........١٦٧  

  ١٧١..........................دوافع عرض التمويل عن طريق بيع التورق:املبحث الثاين

  الدافع: املطلب األول

  ١٧٢..............................................الديـــــين 

  ١٧٤....................................الدافــــع التنظيمــي: املطلب الثاين

  دافـــع : املطلب الثالث

   ١٨٠..................................الرحبيــــة

  دافع: املطلب الرابع 



                                       ١٩٩....................................السيــولــــة 

  اآلثار االقتصادية للتمويل ببيع: الفصل الثالث

  ٢١٠............................رقالتو 

  األثر على العرض : املبحث األول

  ٢١١......................................النقدي
  ٢٣٧..................................املستوى العام لألسعار األثر على: املبحث الثاين

ــوع  ــم ...............................................................املوض رق
  الصفحة

  األثر على اإلنفاق: املبحث الثالث

  ٢٤٩...................................االستهالكي
  ٢٥٨....................................االستثماري األثر على اإلنفاق: املبحث الرابع

  األثر على امليزان : املبحث اخلامس

   ٢٦١......................................لتجاري

  أثر التمويل ببيع التورق على تكلفة صيغ التمويل اُألخرى داخل: املبحث السادس

............................. ...........................وخارج النظام املصريف 
٢٦٤  

لتـورق يف املصـارف   تقومي جتربة التمويـل عـن طريـق بيـع ا    : الفصل الرابع
  ٢٨٢......السعودية

  التقومي : املبحث األول

  ٢٨٢...............................................القتصادي

  التقومي: املبحث الثاين

  ٢٩٦...................................................الفقهي

                    ٣٠١..................................................اخلامتة بأهم النتائج والتوصيات



                     ٣١٢........................................................فهرس املصادر واملراجع

  ٣٣٥.................................................فهرس اجلداول والرسوم البيانية

  ٣٣٨.............................................................فهرس املوضوعات

  

  
  
 
  
  
  
  
  
  




