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 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 



 

 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 

 الظلم
 الراب

اجلهالة 
 والغرر



 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 



 التمليكاتعقود (1

   املعاوضاتعقود 

وهذا مثل : مبادلة مال مبال -1

 البيع جبميع أنواعه ، والصرف  

وهذا مثل : مبادلة مال مبنفعة -2

 .، واملزارعة  واالستصناعاإلجارة ، 

 عقود التربعات 

يكون التمليك فيها بغري عوض 

وتقوم على أساس املساعدة من أحد 

الطرفني لآلخر ، كاهلبة ،واإلعارة  

 ،والصدقة،والوصية،والوقف  

عقود مجعت بني 

   واملعاوضةالتربع 

العقود التي تكون تبرعاً في ابتدائها 
كالقرض . ، معاوضة في انتهائها 

 ، والهبة بشرط العوض 

جمموعات العقود 

 املالية



عقود (2

 اإلسقاطات

إسقاط 

 حمض  

كالطالق اجملرد عن مال ، والعفو عن القصاص  

 من غري بدل ، وإبراء الدائن مدينه من الدين  

إسقاط 

 بعوض  
 كالطالق على مال ، والعفو عن القصاص نظري مال

 عقود املشاركة(3
عقود الشركات بأنواعها ، وعقود املزارعة ، 

 واملساقاة 

 عقود اإلطالقات(4
، واإلذن للمحجور عليه  واإليصاءكالوكالة ، 

 يف التصرف ،

 عقود التوثيقات(5
. العقود اليت يقصد بها توثق الدائن على دينه من قبل املدين

 .كالرهن ، والكفالة 

 العقود اليت يقصد بها حفظ املال، كالوديعة    عقود احلفظ(6

جمموعات العقود 

 املالية



 

 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 



اجتماع يف استحقاق أو : املعىن العام
 تصرف

 يدخل فيها شركة األمالك كاإلرث والصيد وملك مباح

اجتماع اثنني فأكثر يف : املعىن اخلاص
 “العقد”التصرف  

 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 



   :وعرفت الشركة يف النظام أبهنا 
عقد يلتزم مبقتضاه شخصان فأكثر أبن يساهم كل " 

منهم يف مشروع يستهدف الربح بتقدمي حصة من 
مال أو عمل القتسام ما قد ينشأ عن هذا املشروع 

 . من النظام ( 1)املادة رقم " من ربح أو خسارة 

 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 



الشركة جائزة بالكتاب والسنة 
.واإلجماع

 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 



 :من الكتاب

 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 



 :من السنة
أان اثلث الشريكني ما مل خين : إن هللا يقول"ما ورد يف احلديث

 .”أحدمها صاحبه ، فإذا خانه خرجت من بينهما
إذا أرملوا يف الغزو ، أو قل طعام عياهلم  األشعرينيإن : " حديث

ابملدينة ، مجعوا ما كان عندهم يف ثوب واحد ، مث اقتسموا 
.  ”بينهم يف إانء واحد ابلسوية بينهم، فهم مين وأان منهم 

 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 



 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 

 رفع احلرج واملشقة

 التعاون والتكاتف بني أفراد اجملتمع

 سد احلاجة وحتقيق توزيع األدوار والكفاءات

 عمارة األرض ومناء اجملتمعات



 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 

أقسام 
 الشركات

 العقد

 الملك

 اإلباحة

يف ( مجيع الناس ) اشرتاك 
صالحية التملك ابألخذ 

واإلحراز لألشياء املباحة اليت 
ليست يف األصل ملكاً ألحد،  

املاء ، والنار ، والكأل ، ) كـ
 (واملرافق العامة 

ملك اثنني فأكثر عيناً ، جرباً أو 
 . اختياراً 

، أو ( بغري تراضي كاإلرث) جرباً 
ابلرضا منهم كاالشرتاك يف ) اختياراً 

 (شراء عقار ومتلكه أو اهلبة أو الوصية 

االجتماع يف 
التصرف كشركة 

 املضاربة



 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 

 شركة العنان( 1

أن يشرتك رجالن مباليهما 
على أن يعمال أببداهنما 

الربح واخلسارة حبسب  والربح بينهما
 أسهمهم يف رأس املال



 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 

 شركة املضاربة( 2

أن يدفع ماله إىل آخر 
 ليتجر فيه والربح بينهما

اخلسارة على رب املال، 
وأما املضارب فيخسر 

 جهده فقط



 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 

 شركة الوجوه( 3
أن يشرتك اثنان فيما يشرتاين 

من – هبماالتجار  ووثقةجباههما 
 -غري أن يكون هلما رأس مال

ما حيصالن عليه من الربح  ويعمالن فيه  
 فهو بينهما على ما شرطاه



 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 

 “األعمال”شركة األبدان ( 4
أن يشرتك اثنان فأكثر فيما 

 .يكتسبونه أبيديهم
كالصناع والصيادين وأصحاب 

يكون الربح بينهما حبسب  .الورش والنجارة
 شرطوهما 



 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 

 شركة املفاوضة( 5
أن يفوض كل واحد من 

الشريكني إىل اآلخر الشراء أو 
البيع أو املضاربة أو التوكيل أو 

 .االبتياع يف الذمة أو غري ذلك
يكون الربح بينهما حبسب 
ما شرطاه، واخلسارة على 

 قدر املال



 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 

 أبرز القواعد يف الشركات

الربح وامللك على حسب ما اتفق عليه 
 الشركاء، وأما اخلسارة فعلى رب املال

هل جيوز اشرتاط ضمان رأس املال على عامل 
 املضاربة؟ وإذا حصل فما حكم الشركة؟

ال جيوز، وتصح الشركة يف قول مجهور العلماء 
 .ويبطل الشرط وحده

1 



 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 

 أبرز القواعد يف الشركات
ال جيوز حتديد الربح مبقدار معني من املال، 

بل ال بد أن يكون مشاعاً كالربع والثلث 
 %10والنصف، أو ابلنسبة كـ

حتديد الربح مبقدار معني جيعله قرضاً بفائدة 
 وخيرجها عن كوهنا شركة

 كل قرض جر نفعاً فهو راب

2 



 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 

 أبرز القواعد يف الشركات

حتديد مبلغ اثبت للمضارب مقابل هل جيوز 
 3 جهده وعمله

 .مسألة خالفية بني أهل العلم، ومجهور العلماء أنه ال جيوز
وقد ذهب بعض الفقهاء املعاصرين إىل جواز ذلك إذا كتب عقد مستقل أنه 

عامل أيخذ مقابله أجراً اثبتاً، ويكون عقد الشراكة عقداً آخر مبين على النسبة 
 .“كما يف املعايري الشرعية يف البحرين”



 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 

 أبرز القواعد يف الشركات

 تساوي الشريكني يف الغنم والغرم

ال جيوز ضمان الربح أو عدم اخلسارة للشركاء أو بعضهم، 
 ألهنا تتحول من جتارة مشروعة إىل قرض ربوي حمرم

نتائج دراسات : لكن جيوز توقع األرابح، ومثلها
 اجلدوى االقتصادية 

4 



 أبرز القواعد يف الشركات

املال يف يد املضارب أمانة ال يضمنه إال إذا 
 تعدى أو فرط

إن عمل املضارب يف املال مث ادعى اخلسارة ومل يظهر منه تعٍد : مسألة
وال تفريط فيقبل قوله من غري بينة، إال إذا أثبت رب املال تعدي 

 املضارب أو تفريطه
يد املضارب يد أمان، فال يضمن إال إذا تعدى 

 أو فرط

5 



 التكييف الفقهي للشركات

 الشخصية االعتبارية

جمموعة من األشخاص أو األموال تقوم لتحقيق هدف معني 
 مشرتك ، ومينحها القانون كياانً مستقالً قاباًل لإللزام وااللتزام

أن تتملك وتتعاقد،  هباللشخصية االعتبارية ذمة مستقلة عن ذمة الذين قاموا إبنشائها، تستطيع 
 وأن تلزم ابحلقوق، وتلتزم ابلواجبات مثل الشخص احلقيقي

 الشخصية الطبيعية



 الشخصية االعتبارية
 :يرتتب على القول أبن للشخص االعتباري ذمة مستقلة ما يلي 

احلصة اليت يقدمها أحد أفراد الشخصية االعتبارية خترج عن ملكه وتصبح ملكاً للشخص -1
 .االعتباري 

أنه ال جيوز لدائين أحد أفراد الشخصية االعتبارية الرجوع بديوهنم على الشخص االعتباري ،  -2
كما ال جيوز لدائين الشخص االعتباري الرجوع على األموال اخلاصة هلؤالء األشخاص، فمن 

أبلف رايل، ليس له أن أيخذها من حساب خاص ملوظف، وإمنا يطالب الشركة  stcيطالب شركة 
 .بصفتها االعتبارية

الشخصية االعتبارية اثبتة وممكنة يف ضوء القواعد العامة يف الفقه اإلسالمي، فتبىن أحكامها على 
ضوءها، ومما يدل على ذلك جراين الفقهاء على جعل ذمة خاصة للشخصية احلكمية كاألوقاف 

 .وأموال الدولة



 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 

 انتهاء الشركات
حيث جيوز لكل واحد من الشريكني فسخ عقد الشركة إذا مل يرتتب :  الفسخ (1

 على ذلك ضرر عند مجهور العلماء  

 .انتهاء العمل أو املشروع الذي أسست الشركة من أجله( 2

تنتهي الشركة مبوت أحد الشركاء عند اجلمهور القائلني بعدم : املوت( 3
وأوصيائهم اخليار بني القسمة والدخول   توريث حق املشاركة لكن للورثة

 يف الشركة



 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 

 انتهاء الشركات
تنتهي الشركة ابنعدام األهلية ابلنسبة ألحد : انعدام األهلية الكاملة( 4

 الشركاء كاجلنون مثال 

 .  هالك رأس مال شركة األموال( 5



 الشركات املعاصرة

 شركات املسامهة

 شركات التأمني

 شركات التمويل



 شركات املسامهة

الشركة اليت ينقسم رأس ماهلا إىل أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول وال 
 يسأل الشركاء فيها إال بقدر قيمة أسهمهم اليت ميلكوهنا 

 :من خصائص شركات املسامهة
يدير هذه الشركة جملس إدارة يعينه املؤسسون إىل أن تنعقد اجلمعية العمومية للمسامهني عقب  -

أتسيس الشركة وبدء عملها ، فتقوم ابعتماد هذا اجمللس أو تغيريه ، أو حتدد عضوية األعضاء 
 .حسب املدة والكيفية عند أتسس الشركة

ليس للشركة عنوان يتألف من أمساء الشركاء وإمنا يكون هلا اسم جتاري ينبئ عن الغرض من  -
 .تكوينها



 شركات املسامهة
 :أمهيتها

تنمو اجملتمعات  فبهاهي العمود الفقري للحياة االقتصادية املعاصرة 
 .واملشاريع ويقوى االقتصاد

تقوم على استثمار األموال دون حاجة لوجود أصحاهبا مما يسمح للكثريين 
 .ابملشاركة فيها

 .زايدة الثروة االقتصادية

 تنهض األمم بقوة االقتصاد



التكييف الفقهي 
 لشركات املسامهة

 .حصة يف رأس مال الشركة: السهم
والشركة تعترب شخصية اعتبارية مستقلة عن مالكها، وذمة الشركة 

 .مستقلة عن ذمة الشركاء

كما ذهب إليه . ميثل نصيب الشريك يف موجودات الشركة: السهم
 .جممع الفقه اإلسالمي



التكييف الفقهي 
 لشركات املسامهة

أن املساهم له حق التصرف يف سهمه ابلبيع أو اهلبة وحنوها؛ •
 .وهذا دليل امللك؛ ألن اإلنسان ال يبيع ما ال ميلك

 .أن املساهم يستحق نصيباً يف موجودات الشركة عند تصفيتها •

 :  مما يؤكد أن السهم
 :ميثل نصيب الشريك يف موجودات الشركة



 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 

التكييف الفقهي 
 لشركات املسامهة
 شركة عنان ومضاربة 

إذا كان جملس اإلدارة مسامهاً وأيخذ مكافأته بنسبة من 
 .الربح



 الشركات املسامهة

 الشركات النقية

 الشركات احملرمة

الشركات 
 املختلطة

نشاطها مباح وال 
 تعمل ابلراب

 نشاطها حمرم

نشاطها مباح لكنها 
 تعمل ابلراب

 مباحة

 حمرمة

 خالف



 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 

 حكم الشركات املختلطة

 .اللجنة الدائمة، اجملمع الفقهي. حمرمة: القول الثاين•

جيوز ، بشرط أن يتخلص من النسبة : القول األول
 واللجان الشرعية يف البنوك عثيمنيقول ابن . احملرمة



 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 

 أدلة القائلني ابجلواز

أن هذه الشركات تقوم أبعمال كبرية، وتشكل عنصرًا اقتصادايً مهماً يف •
حياتنا املعاصرة، فال غىن عنها يف اجملتمع املسلم، ولو قيل بعدم جواز 

 .املسامهة فيها لتعطلت مصاحل الناس وما قامت تلك الشركات

إذا اختلط املال احلالل ابملال احلرام، وكان احلرام حمرماً لكسبه مل : قاعدة
 .حيرم اجلميع، ولألكثر حكم الكل، والنادر ال حكم له



 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 

 أدلة القائلني ابلتحرمي

 (.وال تعاونوا على اإلمث والعدوان)•

هم يف اإلمث : لعن هللا آكل الراب وموكله وكاتبه وشاهده، وقال”( وحرم الراب)
 “سواء

واملساهم يعترب أحد مالك هذه الشركة، فالسهم حصة شائعة يف رأس مال 
الشركة، فيكون هذه املساهم قد تعامل ابلراب ابلوكالة، وقد تشددت 

 ..الشريعة يف ابب الراب تشدداً عظيماً 



 54ص اخلثالن. ديرجع إليها يف كتاب فقه املعامالت املالية املعاصرة 

 قرار اجملمع الفقهي

 :اإلسهام يف الشركات
أن األصل يف املعامالت احلل فإن أتسيس شركة مسامهة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر مبا    - أ

 .جائز
 

خالف يف حرمة اإلسهام يف شركات غرضها األساسي حمرم، كالتعامل ابلراب أو إنتاج احملرمات ال  - ب
 .أو املتاجرة هبا

 
حرمة اإلسهام يف شركات تتعامل أحياانً ابحملرمات، كالراب وحنوه، ابلرغم من أن أنشطتها األصل  -ج

 .مشروعةاألساسية 



 54ص اخلثالن. ديف كتاب فقه املعامالت املالية املعاصرة 

 الصناديق االستثمارية

هو وعاء استثماري يضع العميل فيه مبلغاً من املال، ويقوم البنك 
 إبدارته، ويعطي العميُل البنَك نسبة من الربح مقابل أتعابه

 مضاربة، واألصل فيها اجلواز شرعاً : التكييف الفقهي هلا•



 الصناديق االستثمارية
صناديق ال تشرف عليها 

 هيئات شرعية
ال ختلو غالباً من التعامل أبسهم شركات 

 حمرمة، ورمبا تتعامل ابلسندات

صناديق تشرف عليها 
 هيئات شرعية

كثري منها تتعامل مع الشركات املختلطة؛ ألن 
، فيجري فيها هباغالب اهليئات جتيز التعامل 

 اخلالف السابق



 167ص  اخلثالن. ديف كتاب فقه املعامالت املالية املعاصرة 

 شركات التأمني

أو التربع،  املعاوضةنظام تعاقدي يقوم على أساس 
ويلتزم فيه طرف آلخر بتعويض نقدي يدفعه له عند 

 .حصول حادث أو ضرر وحنو ذلك



 أنواع التأمني

 “تكافلي”تعاوين 
يدفع الشخص على أساس التربع، واجلهة اليت 

يدفع هلا املبالغ ال تقصد التجارة واألرابح، ومن 
 .والعوائلصناديق األسر : صوره

، والشركة املعاوضةيدفع الشخص على أساس  جتاري
 تريد حتصيل األرابح



 172ص  اخلثالن. ديف كتاب فقه املعامالت املالية املعاصرة 

 حكم التأمني التعاوين
 :جائز

 .األشعرينيحلديث -
نظام العاقلة يف اإلسالم قائم على فكرة التكافل -

 .والتعاون
الشريعة تتسامح فيما كان على سبيل اإلحسان -

 .والتعاون



 حكم التأمني التجاري

 الزرقامصطفى : قول بعض املعاصرين، ومنهم .جائز: القول األول

قول أكثر املعاصرين، واتفقت عليه اجملامع  .حمرم: القول الثاين
 الفقهية، وهيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة 
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أدلة القائلني جبواز التأمني 
 التجاري

أن التأمني فيه مصلحة كبرية، وما يوجد فيه من غرر مغتفر  -
 .جبانب املصلحة الكبرية

 .قياس التأمني التجاري على العاقلة-
 .قياس التأمني التجاري على نظام التقاعد والتأمينات -
 .قياس عقود التأمني التجاري على عقود احلراسة-

 كيف تناقش ما سبق؟
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أدلة القائلني بتحرمي التأمني 
 التجاري

اشتماله على الغرر الفاحش، وقد هنى صلى هللا عليه  -
 .وسلم عن الغرر

 .أنه نوع من املقامرة واملخاطرة الشديدة-
أنه من أكل أموال الناس ابلباطل؛ ألنه أخذ للمال -

 .بغري مقابل
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 قرار اجملمع الفقهي
 :يلي  قرر ما

شركات التأمني  بهأن عقد التأمني التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل       :أوالً 
 .ولذا فهو حرام شرعاً . التجاري عقد فيه غرر كبري مفسد للعقد

أن العقد البديل الذي حيرتم أصول التعامل اإلسالمي هو عقد التأمني التعاوين       :اثنياً 
القائم على أساس التربع والتعاون، وكذلك احلال ابلنسبة إلعادة التأمني القائم على أساس 

 .التأمني التعاوين
دعوة الدول اإلسالمية للعمل على إقامة مؤسسات التأمني التعاوين وكذلك      :اثلثاً 

مؤسسات تعاونية إلعادة التأمني، حىت يتحرر االقتصاد اإلسالمي من االستغالل ومن 
 .خمالفة النظام الذي يرضاه هللا هلذه األمة



 شركات التمويل
 التورق”التمويل 
 “احلقيقي

أن حيتاج شخص إىل النقد فيشرتي سلعة بثمن 
 مؤجل مث يبيعها على أجنيب نقداً 

شراء السلعة من البنك ابألجل مع توكيله ببيعها  “املنظم التورق”التمويل 
 أن يقبضهاقبل 



وهو أن يشرتي من حيتاج مااًل سلعة مؤجلة 
بأكثر من قيمتها حالة، ثم يبيعها على 

 .أجنيب نقدًا

وهو  ـما ذهب إليه مجهور الفقهاء  ـوالراجح 
 .اجلواز

لألدلة العامة اليت تدل على أن األصل يف 
 .املعامالت احلل، وال دليل على املنع

وألن احلاجة قائمة إليها، فليس كل أحد اشتدت 
 .حاجته إىل النقد جيد من يقرضه

بيع : أواًل

 التورق

 فقه الشركات ما يشتمل عليه عقد التمويل
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 فقه الشركات

بيع املراحبة ،  ) بــما يسمى  التورقومن األمثلة املعاصرة على بيع •

وقد اشتهر هذا البيع وانتشر انتشارًا ( أو بيع اآلمر بالشراء 

عظيمًا بني الناس اليوم وأكثر من يقوم به البنوك بأنواعها ، 

 : ويصح هذا البيع وفق الشروط اآلتية 

 .   حقيقيًاأن يتملك البائع السلعة ملكًا  -1•

 .  أن حيوزها إليه وال يبيعها حيث ابتاعها  -2•

.  أن يكون املشرتي حرًا بعد ذلك بني الشراء أو الرتك  -3•

 ( . مبعنى أن العقد ال يتم قبل أن يتملكها البائع )

إذا كان املشرتي سيقوم بتثبيت الراتب يف البنك فيشرتط   -4•

؛ ألن تثبيت الراتب فيه يعين إعانته  ربويًايف البنك أال يكون 

 .  على الربا ، وهذا من التعاون على اإلثم والعدوان 

بيع : ثانيًا

املراحبة 

لآلمر 

 بالشراء 

 ما يشتمل عليه عقد التمويل
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بيع التقسيط يقوم على أن تشرتي شيئًا 

وتدفع قيمته أقساطًا بزيادة عن قيمتها 

 .حالة

 .وحكمه اجلواز يف قول عامة أهل العلم

لألدلة العامة اليت تدل على أن األصل يف 

 .املعامالت احلل، وال دليل على املنع

وألنه ال بأس بالزيادة يف مقابل األجل، وليس 

 .هذا من الربا

بيع : ثالثًا

 التقسيط

 فقه الشركات ما يشتمل عليه عقد التمويل



www.themegallery.com 

 السلعة
 

 بيع العينة

أن يشرتي خالد 

سلعة من حممد 

بألف ومخسمائة 

 مؤجلة بعد سنة

ثم يشرتي حممد  

السلعة من خالد  

 بألف ريال حالة

سلط اهلل  ..بالعينة ورضيتم بالزرع  تبايعتمإذا 

 : املنظم يشبه التورق عليكم ذاًل ال ينزعه حتى ترجعوا إىل دينكم



 صورة بيع العينة

 جاءت الشريعة مبنع احليل على احملرمات وسد الوسائل املوصلة هلا

أن يشرتي شيئًا نقدًا 

 مؤجاًل  بهبأقل مما باع 

 بـأن يشرتي خالد سيارة من حممد 

مؤجلة بعد سنة ثم يشرتي  100.000

  90.000 بـحممد السيارة من خالد 

 حالة

 فكأنه قرض بزيادة

حرام؛ ألنه ذريعة 

إىل الربا وحيلة 

 عليه



 صور من عقود التمويل
التمويل ببيع وشراء 

 األسهم
فيشرتي له ( 100.000: )حيتاج متويل مثل

البنك أسهم مث يبيعها على الشخص مؤجاًل، 
 فتدخل يف حمفظته، مث يبيعها نقداً حااًل 

التمويل بشراء العقارات 
 واملساكن

يريد العميل شراء بيت فيعينه للبنك، فيشرتيه 
البنك ويتملكه مث يبيعه على العميل مؤجاًل، 

 ويكون مرهوانً للبنك حىت يويف املبلغ



 فقه الشركات

ويصح هذا البيع وفق الشروط  جيوز •

 : اآلتية

(  وهو البنك)أن يتملك البائع  -1•

 . السلعة ملكًا حقيقيًا 

 .أن حيوزها إليه -2•

أن ال يتم العقد قبل أن يتملكها  -3•

 .  البائع فال يلزم صاحب الوعد بالشراء 

حكم التمويل 

يف األسهم 

والعقارات 

 واملساكن

 ما يشتمل عليه عقد التمويل
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 قرار اجملمع الفقهي
 :قرر جملس اجملمع ما يلي 

 :الذي سبق توصيفه يف التمهيد لألمور اآلتية  التورقعدم جواز : أواًل 
ابلوكالة يف بيع السلعة ملشرت آخر أو ترتيب من يشرتيها جيعلها شبيهة ابلعينة املمنوعة شرعاً ، سواء  التورقأن التزام البائع يف عقد . 1

 .  أكان االلتزام مشروطاً صراحة ، أم حبكم العرف والعادة املتبعة 
 .  أن هذه املعاملة تؤدي يف كثري من احلاالت إىل اإلخالل بشروط القبض الشرعي الالزم لصحة املعاملة. 2
، وعملية البيع والشراء تكون صورية يف معظم أحواهلا  للمستورقأن واقع هذه املعاملة يقوم على منح متويل نقدي بزايدة من البنك . 3
. 

يف دورته اخلامسة عشرة أن قال جبوازه مبعامالت " اجملمع " احلقيقي املعروف عند الفقهاء ، وقد سبق لـ  التورقوهذه املعاملة غري 
 .حقيقية وشروط حمددة بينها قراره ؛ وذلك ملا بينهما من فروق عديدة فصلت القول فيها البحوث املقدمة 

احلقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل ، تدخل يف ملك املشرتي ، ويقبضها قبضاً حقيقّياً ، وتقع يف ضمانه ، مث  التورق
يقوم ببيعها هو بثمن حالٍّّ حلاجته إليه ، قد يتمكن من احلصول عليه ، وقد ال يتمكن ، والفرق بني الثمنني اآلجل واحلال ال يدخل يف 
ملك املصرف الذي طرأ على املعاملة لغرض تربير احلصول على زايدة ملا قدم من متويل هلذا الشخص مبعامالت صورية يف معظم أحواهلا 

 ، وهذا ال يتوافر يف املعاملة املبينة اليت جتريها بعض املصارف


