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  مـقـدمـة

  

يعتبر موضوع التورق في هذه األيام من الموضوعات الحارة التي يشتعل 
حوله الحوار والجدال بين الفقهاء واالقتصاديين المهتمين في مجال العمل 

وهو موضوع يعلق عليه االقتصاديون اإلسالميون أهمية . المصرفي اإلسالمي
خاصة ألنه يأخذ بمبادئ وصيغ التمويل اإلسالمي في اتجاه جديد غير مألوف، قد 

وهذا . حى بها منحى ربوياخرج به المصرفية اإلسالمية عن منهجها التمويلي وينت
حيثياته وأبرز  مالبحث يسعى إلى مناقشة التورق المصرفي من خالل عرض أه

  .في مقدمة وثالثة أقسام وخاتمة

فالقسم األول سيعرض للتورق في كما جاء في التراث الفقهي، والقسم 
ث أما القسم الثال. الثاني سيناقش التورق المصرفي وآراء الفقهاء المعاصرين فيه

فسيبحث اآلثار التي سيتركها التورق على مسيرة العمل المصرفي اإلسالمي، 
ويعرض العديد من المحاور التي سيناقش من خاللها االعتراضات التي ترد على 

ثم سيعرض البحث . هذا التمويل سواء من الناحية الفقهية أم من الناحية االقتصادية
  .ا من التوصياتفي الخاتمة موقفه من التورق المصرفي وبعض
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  األولمـقسـال

  هيـقـراث الفـما ورد في التـ كهـكمـوح ورقـالت

  

 للتورق الفقهي، مع واالصطالحي هذا القسم في المعنى اللغوي سيبحث
 فيه، والقول الراجح المذاهببيان األصل الفقهي لهذا البيع وأقوال فقهاء مختلف 

  .في حكمه

  

  : التورق لغة: أوال

 هذا المعنى ذكر وفي. 1 اللغوي للورق يقع على الدراهم المضروبةعنىلما
 2.." هذه إلى المدينةبورقكم أحدكم فابعثوا" القران الكريم الورق في قولة تعالى 

  .3)في الرقة ربع العشر( ذكره الرسول صلى اهللا عليه وسلم بقوله و

لب النقود يطلق على ط صبحأ فالتورق يعني طلب النقود الفضية ثم إذاً
 ومن المفارقة التي ورقية،بمختلف أنواعها سواء أكانت نقوداً فضية أم ذهبية أم 

ق الذي  من الوراشتقاقاًنالحظها في المعنى اللغوي للتورق أن نفس الكلمة تصلح 
  .الورقية، فالتورق أيضا هو طلب النقود  هو مادة العمالت المعاصرة

  

  :التورق في اصطالح الفقهاء: ثانياً

 هوملك البائع سلعة في حوزة شراء"  اصطالح الفقهاء في التورق  يعني    
 - بنقد لغير البائع للحصول على النقد السلعة، ثم يبيع المشتري بثمن مؤجل

  4".الورق

 صورة غير الحنابلة من الفقهاء فقد ذكروا أما  تعبير للحنابلة،والتورق    
  5 .التورق في مسائل بيع العينة

  

                                                
���، ���� ا����، ا����ازي �� ذ�� ا	��  1��* #( )'!�ب ا�%��وز ا#�دي، ا�!� �س ا��� ا��ازي آ/�. 288 ص#��وت،  +* ا�*)(  

  .717 ا�4��ح، دار ا�%��، ص ��2ر 
  .19 ا)8 ا��67  2
  . #���2%�6ه�E وا��8D.  138 6 آ��ب ا�Aآ�ة، جا�<�2ري، أ>�;:  3
�K ا�%!: اHIJ � #�ا#8G ا�'��� ه/ا  4+  6(�'L ،� HIJ8 ���، اM �2�ا�*ورة ا ،N �2�ا�!�ار ا ��	هـ1419 ر;� 11 ا.  
5  �Q(�M�ر: ا�رق وا���صا�� ��E�  .446 ا�%!�Q� �7�رق ص ا���T�Uا��K�E، . 8ق ا�
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  :  التورق الفقهي وشروطهخصائص :ثالثاً

 من يكفيه  للنقد، غير أنه ال يملك مامحتاجا الشخص طالب التورق يكون إن   
، فيلجأ لبيع التورق فيشتري سلعة إلى   يقرضه ليسد حاجتهمن، وال يجد  النقود

 ثم يقوم ببيع تلك السلعة لطرف ثالث بأقل من ، أقساطأجل بحيث يسدد ثمنها على 
  على النقد في الحال ، ثم يقوم هذا المتورقالحصولي اشتراها به بهدف ثمنها الذ

   . على أقساط متفق عليهااألول ثمن السلعة للبائع بتسديد

 يشتريها للسلعة، بل ا المالحظ في التورق أن المشتري ال يكون محتاجومن
 هوالذي جعل السلعة سببا للحصول على ثمنها قد ليعيد بيعها ثم ينتفع بثمنها، فهو 

  .  النقود

 اشترط الفقهاء الذين أجازوا هذا البيع عدداً من الشروط التي يجب وقد
  : 6 لتحقيق جوازه هيتوافرها

  .أن يبيع المشتري السلعة إلى طرف ثالث غير البائع األول   : أ

    . وأن ال يطلع المشتري البائع على نيته من شراء السلعة :ب

لمشتري والبائع كأن دله البائع على مشتر  بتنسيق بين االموضوعفإن تم 
   . منه كان هذا بيعا صوريا مما يجعله ربا حراماهو، أو اشتراها  يشتري منه

  : يمكن تلخيص خصائص التورق الفقهي بما يلي إذاً

( وجود ثالثة أطراف مختلفة هم المتورق :  حيث العالقة التعاقدية من .1
والبائع األول والمشتري )  التورق وهو مشتر أول وبائع ثانطالب

  .الثاني 

وجود عقدين منفصلين دون : من حيث الضوابط الشرعية للتعاقد  .2
  .تفاهم أو تواطؤ بين األطراف

 هي الحصول على السيولة المتورقنية  :من حيث النية والقصد  .3
  . المشتري الثانيوال، وهي نية مستترة ال يعلمها البائع األول  النقدية

  

  : الفرديالتورقشرعي في الحكم ال: رابعا

 المنع والكراهية بين الفقهاء في حكم التورق الفردي اختلف
  :والجواز، وفيما يلي عرض لتلك اآلراء

   : القول بالتحريم : أوال

                                                
��8 ا���� 8 ار  +�K ا�%!: اD � � HIJا	��  6# � HIV8 ا�'��� اG#ا�� K#���8 �����اM �2�ا :L8 �8 ة ،  دور ��� ر;� 11 ، ا�

  .م31/10/1998هـ، 1419
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 رواية وفي 7 ، وابن القيمتيمية القول بتحريم التورق عن ابن قلنُ
  9 . نقل التحريم عن متأخري الحنابلةكذلك  8 .حمدأعن 

   

  : الكراهة  : نياثا

ة الربا أي  بأنه أخيوصفه ما ذهب عمر بن عبد العزيز حيث وهذا
 بيع التورق رأى أن هإشارة للكراهة ألنحمد أ، وفي رواية عن  صلهأ

  10 .مضطر

  

 أنه أخذ دراهم بدراهم الفرديللتورق ن ين والكارهيالمانع وتوجيه
، فهو  للتورق ألجذي ، وهذا يلحق ضرر على المحتاج ال جلأمنها إلى كثر أ

 عز اهللاكما أن .   المعنى الذي حرم ألجله الربا هو، وهذا أكل لماله بالباطل
، وليس غرضه  وجل أباح البيع الذي يكون غرضه تبادل السلع والمنافع

فلم تبيح الشريعة هذا البيع   .مع دفع زيادةجل أ النقد إلى علىالحصول 
التورق بيع مضطر وهذا ن إقالوا نهم أ كما.   الرباإلىليكون حيلة للوصول 

  11 .الغراءالبيع منهي عنه في الشريعة 

  

  : الجواز  : ثالثا

التابع  الفقه اإلسالمي مجمعخذ أ، وبه   مذهب جمهور العلماءوهو
حيث قال ة المشار إليها في دورته الخامسة عشرلرابطة العالم اإلسالمي 

  :، وجاء في القرار وفة المعرالفقهيةبجواز التورق الفردي بصيغة 

 في األصلن أل،   بيع التورق هذا جائز شرعا وبه قال جمهور العلماءنإ"
 البيعولم يظهر في ) اهللا البيع وحرم الرباحل أو( البيوع اإلباحة لقوله تعالى 

الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين أو زواج أو ن ألو،  ربا ال قصدا وال صورة
   ". غيرها

لصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء في المملكة  االفتوى كذلك
 وبه 12 ،به عند جمهور العلماءس أبهذا العمل ال ن أب قالتالعربية السعودية 

   13.أخذت الموسوعة الفقهية الكويتية
                                                

  170/ 3 ا���D'�( ا�Hم  7
  .4/337 اJ	�4ف  8
  . 31/ 6 ا�8�EM ا�*رر   9

  . 170 / 3 الموقعيناعالم    10
11      Z���ا� HM���2ر ا��* ا��  .8Q+  21 ا�4�DJد اHIV �، ص ا�����4،ا���رق وا���رق :   
12      �Q(�M�ص: ا ��E�  .9ا���رق وا���رق ا�
13      Z���ا� HM���2ر ا��* ا��   �!#�I ر�آ/  ، .  
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  :الجواز المقيد: رابعا

في  حيث قال بجواز التورق ، عثيمين رأي الشيخ محمد بن وهو  
  14.االضطرارحالة 

  

  : والرأي المختارناقشةالم

 خالل عرض صورة التورق الفردي نجد أن هذا البيع يتكون من عقدين من
،  ، تجتمع في كل منهما أركان وشروط البيع الصحيحة  صحيحينمنفصلين

 بصرف النظر عن الثمن حاال كان أم مؤجال، وبما أن البائع يتموطالما أن القبض 
 نفسه  أما المتورق.ه في عقده مع المتورق يثم علإ فال المتورق،غير متواطئ مع 

 وال يؤثر على صحة عائد إلى ربه إذ أن فساد نيته يعود عليه وحدهفإن فساد نيته 
   .العقدين اللذين يجريهما مع أطراف أخرى غير متواطئة معه

لة أكثر جة بنقود مؤنقود حالّاستبدال وال شك أن المتورق إذا كانت نيته 
.  فاسدة ألنها ربوية ، وهي في الحقيقة التي أفسدت بيع العينة  هذه النيةمنها فإن

ففي العينة تنكشف نية كل من المتعاقدين بسبب عقد البيع الثاني لنفس البائع األول 
لذلك أثّر فساد النية في فساد المعاملة عندما انكشفت النية ، وذلك على الرغم من 

العقدين كل من استقالل  لذلك فإن .وجود عقدين مستقلين ظاهرا في العينة أيضا 
ال  - مع عدم وجود تواطؤ بين البائع والمشتري – اآلخر في التورق الفرديعن 

  .   يترك مجاال الكتشاف هذه النية فال يمكن ربط أي من العقدين بها 

 ال جلأكثر منها إلى أخذ دراهم بدراهم أن التورق الفردي هو أالقول بف
 التورق  من العقدين الستقالل كل منهما عن اآلخر فيأي واقعيمكن استجالؤه من 

ن التاجر باع السلعة إحيث ، المتعاقدين أي من وعدم وجود ما يكشف نية الفردي 
نه ال علم له بنية إحيث ، وجارة لغير المتورق كل ت كما يبيع في تمامابنية الربح 

التورق عقدي أي من ن القول بحرمة إ، لذا ف  معهمتواطئالمتورق وهو غير 
  . التجارةبحرمة قول يمكن أن يوصف بأنه الفقهية المعروفة تهالفردي بصور
 اضطرار، عن في كل حاالته يقع بيع التورق ال  الجدير بالذكر أننوأخيرا فإن م

 التي يتم بها هذا البيع دون أن يكون المتورق مضطرا الحاالتفهناك كثير من 
  15 .ق في حالة سعة واختيارتورملقد يكون اللسيولة النقدية ف

 الفقهية تهإباحة التورق الفردي بصيغللقول بعدم  حيزا فإننا ال نرى لذا
 فيه اكتشاف نية المتورق من أي من العقدين وألن جمعهما يمكنال  ألنهالمعروفة 

                                                
  .409 و���وى ا�<��ع ص �!:    14
  
�* ا����2ر ا�Z� HMا���    15  �   : �!#�I ر�آ/  K;� .  
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ولو أن نية  !معا هو أمر في ضمير المتورق وال يعلم ضميره إال الذي خلقه 
فت ببيان صريح واضح من العقدين أو في أي منهما أو المتورق هذه قد انكش

  .بتواطؤ بين البائع والمشتري لقلنا بحرمتة التورق شأنه في ذلك شأن بيع العينة 

  

  

  

  الـقسـم الثـاني

  التـورق المـصـرفـي وآراء الفـقـهاء فـيه

  

  

هذا القسم مفهومي التورق المنظم والتورق المصرفي، في عرض نستوف س
نبين الفروق بينها وبين التورق الفردي  التورق المصرفي وتي يتخذها الصورالو

ونبين ما التي قيلت فيه راء واآلثار االقتصادية التي تترتب عليها ثم نعرض لآل
  .تؤدي إليه من نتائج على التمويل والمصرفية اإلسالمية 

  

  :التورق المنظم  :أوال

تيب الحصول على النقد  يتولى البائع ترتبرز صورة التورق المنظم بأن
بأن يبيعه سلعة بأجل ثم يقوم ببيعها نيابة عنه نقدا ، ويقبض  وذلك للمتورق ،

 ، وقد يساعده بتقديم المعلومات وتسهيل  ويسلمه إلى المتورقالثمن من المشتري
  .السبل للوصول إلى المشتري الثاني ويعينه على التعاقد معه

نه أ، إذ  رق الفردي في التاريخ اإلسالميوربما ظهر هذا النوع كتطور للتو    
، فقد يكون  أو غير إسالمي من الممكن نظريا قيام التورق في أي مجتمع إسالمي

، فعمل هذا التوسع على  حصل هنالك بالفعل توسع في استخدام التورق الفردي
ع  بي-نيابة عن المشتري– إبراز تنظيم معين بين المتورق والبائع، بأن يتولى البائع

السلعة لطرف ثالث بثمن حال بعد بيعها للمتورق بثمن مؤجل ثم تسليم الثمن الحال 
  .للمتورق

لكننا لم نعثر على إشارة واضحة تدل على هذا التطور المفترض للتورق 
نه يعد إ، وذلك فيما عدا بيع العينة ف الفردي في كتب المذاهب التي رجعنا إليها

 حيث يتفق المشتري والبائع على تنظيم صورة واضحة من صور التورق المنظم
 لذلك فإنه يمكن الجزم إلى درجة مقبولة علميا بأنه ال توجد .هذا البيع فيما بينهم
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أية فتوى سابقة ترى إباحة التورق المنظم فيما عدا الخالف المعروف حول بيع 
  .  العينة 

اء إلى الفردي الذي ذكره الفقهتطور التورق ولكن الجديد في األمر هو    
 الذي يقوم بترتيب  الماليالوسيطيتم عن طريق  المنظمشكل من أشكال التورق 
 اإلسالمية والتقليدية التي المصارف قامت بعض ق حيثالحصول على النقد للمتور

 ، وسيط عن المتورق في الشراء والقبض والبيعك بالدخولتقدم خدمات إسالمية 
  .هر بذلك ما يعرف بالتورق المصرفي، فظ  المتورقإلى تسليم الثمن ثم أخيرا

  

  :التورق المصرفي : نياثا

نه يعد حالة خاصة من حاالت إ، بل  المنظم المصرفي التورقيشبه التورق  
نه دخل طرف جديد في تنظيم عملية أالتنظيم الذي قد يتخذه التورق، على اعتبار 

تقوم بها مؤسسة فالتورق المصرفي عملية تمويلية . التورق هذه هو الوسيط المالي
ية بين المتورق والبائع من جهة ثم بين المتورق صرفمالية مهمتها الوساطة الم

 ، تنتهي بتقديم نقود عاجلة مقابل نقود آجلة أكثر والمشتري النهائي من جهة أخرى
  .منها

ويتألف هذا النوع من التورق من مجموعة من العقود التي يسبقها تفاهم    
حيث يكون اآلمر بالشراء هو المتورق، وذلك ألن ، رق تورق لآلمر بالتوعلى 

 فإذا ما رغب العميل في الحصول . التي تباع للمتورق ال تملك السلع المصارف
عملية  باستخدام تم ن ذلك يإف ،على النقد من خالل التورق المنظم عبر المصرف

 ، التورق على أمر ب بناءالمرابحة لآلمر بالشراء حيث يقوم المصرف بشراء سلعة
  ، ثم يتولى بيعها نيابة عن محددأجل إلى آلمر بالشراءللمتورق اثم يبيعها 

 ، كل ذلك يتم  المتورقيسلم النقد للعميلالثاني ثم ويسلمها للمشتري  نقدا المشتري
  !في الغالب في األسواق العالمية للسلع ويستغرق بضع دقائق فقط 

  :ليويمكن تلخيص خطوات التورق المصرفي بما ي

تورق تقوم على يوقع العميل والمصرف مذكرة تفاهم تتعلق بعملية  .1
 من العميل  ملزماً، تتضمن هذه المذكرة وعداًمرابحة لآلمر بالشراء 

، وتوكيال للمصرف بالقيام بإجراءات التورق نيابة عن  بالشراء مرابحة
 بما في ذلك قبض السلعة المشتراة مرابحة نيابة عن المشتري ثم العميل

ويقدم العميل الضمانات التي يطلبها منه . بيعها وتسليمها وقبض ثمنها 
 . المصرف

يقوم المصرف بشراء السلعة أصالة عن نفسه من البائع األصلي بناء على  .2
   . وعد من العميل بالشراء
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ويقبضها من  يقوم المصرف ببيع هذه السلعة باألجل للشخص المتورق .3
  .المشتري/نفسه نيابة عن المتورق

 عة لمن يرغب بشرائها نقدا نيابة عن العميلليقوم المصرف ببيع تلك الس .4
 .تنفيذا لوكالة منه

  بصفته وكيال عن المتورقيقوم المصرف بتسليم السلعة للمشتري النهائي .5
  .  ومن ثم يسلم هذا الثمن للمتورقهيقبض ثمنها نيابة عنيسلمها وو

  

 من للتورق المصرفي أن يتمنه من الممكن إومن الناحية النظرية البحتة ف
 يعب عمالئه إلى  يكون داخال في ملك البنك وقبضهخالل بيع سلع ومعادن مما

دون لزوم نقلها من  (  وبعد تملكها من قبل العميل التملك التام، آجالمساومة
 يوكل البنك لكي يبيعها نيابةً عنه كوكيل في  هذا العميلنإ ف)مستودعات المصرف

وهناك من يدعي تطبيق هذه الصيغة في سوق السلع .   المحلي أوالسوق الدولي
  16 .الدولية

امل  وذلك بأن يتم التعالتورق المحلييمكن اتباع صيغة ففي السوق المحلية 
. الموجودة لدى التجار في نفس مدينة البنك اإلسالمي والعميل بالسلع المحلية 

  كثيرةعاًوفرم  شبكة تض تمتلكمحلية التعاون مع شركة يختار البنك عادة حيث 
، وهذه  ، لتكون الخدمة في متناول كافة العمالء  في الدولةتغطي مناطق مختلفة

 وهنا ينبغي أن 17 .الصيغة تطبق في بعض البنوك في المملكة العربية السعودية
التأكيد على أن المصرف المورق ال يحتاج إلى البحث عن مشتر للسلعة غير 

وإن  _  ولحسابهالسلعة األخير يتم باسم العميل المتورقبائعها األصلي ألن بيع 
 وبالتالي فإن المصرف يتمسك بأنه لم يقم  _ عنهكان بواسطة البنك بصفته وكيال

ألن الذي باعها إلى ! منه ) البنك(ببيع السلعة ثانية إلى بائعها األول الذي اشتراها 
    . البائع األول هو المشتري وليس البنك 

 المتداولة تم بواسطة السلع ، بل أكثر عمليات التورق تورقكما إن الت
،  نحو الحديد والسكر والقمح والنحاس والنفط الخام  في السوق الدوليةوالمسعرة

عاملة في السوق الدولية أو لتوريق زبائن الشركات للتوريق إما عن طريق  وذلك
   .آالتية الصيغ ىإحد من خالل العمليةوتتم هذه ،  المحليين اإلسالميالمصرف 

                                                
 16  www.sabb.com.sa/Projects/Web /AWebProd.nsf/IDs/SALS-5LDMN2?OpenDocument - 6k 
  

بالتعاون مع شركة عبد اللطيف ومحمد " التورق المبارك المحلي " المسمىرنامجه االذي طرح هذاه الصيغة ضمن بالبنك العربي الوطني  ه�  17

  www.anb.com.sa/arabic/press_article.asp: ا	��  �KD انالفوز



 10 

يقوم المصرف بشراء سلعة دولية من السوق الدولي نقدا ويبيعها : األولى
 به المصرف، امرابحة إلى طالب التورق بسعر أعلى من الذي اشتراه

، ثم يسلم  ثم يتولى المصرف بيع تلك السلعة نيابة عن المتورق
مع زيادة للمتورق ثمن السلعة بعد بيعها على أن يسدد المتورق الثمن 

ومن الواضح أن هذه المعاملة المركبة تتم  . على أقساط حسب االتفاق
عن طريق السماسرة الذين يتعاملون في بورصات السلع العالمية حيث 
يوكل البنك اإلسالمي هؤالء السماسرة بشراء السلعة له أوال ثم ببيعها 

ر وفي وتستخدم هذه الطريقة لت.ويتقاضون عموالتهم عن كل عملية 
في ات المضاربالذين يقومون بأنشطة زبائن البنك السيولة النقدية ل

 ، كما تستخدم أيضا لتمويل العمالء المحليين وذلك نظرا السوق الدولية
  .لسهولتها وسرعتها 

 ثم خارجيةفي مصارف نقدية  مبالغ بإيداعبالمبادرة  يقوم المصرف  :ةنيالثا
 ة القيام بشراء سلع-هما  بناء على توكيل تعاقدي بين– هايطلب من

نقدا ثم بيعها لنفسها آجال بزيادة معلومة ، ثم بيعها في   لحسابهةدولي
 أن أي .السوق الدولية لنفسها نقدا لتعود إليها النقود حالّة مرة أخرى 

 والحصول المصارف الوديعة بتوريق  بذلك يقومالصرف اإلسالمي
 الصريحة  من الفائدةبدال "مرابحات دولية"زيادات باسم أرباح على 

 فالعمليات التي تقوم بها . على ودائعه لدى هذه المصارف األجنبية
إليداع ربوي التورق باسم غطاء بارة عن المصارف الخارجية هي ع

إذ أن تلك العملية الوهمية تنتهي بإعطاء تلك المبالغ . محض 
  . ئدمع الحصول على زيادة تعادل معدل الفائدة الساللمصرف األجنبي 

 إذ أنها ال تحدث أي  المحلياالقتصادهذه العمليات ال تخدم ويالحظ أن 
، وال تعمل على إحداث تبادل أو  نوع من االستثمار أو التوظيف لألموال الوطنية

 المضاربات بالسلع في األسواق ، بل إنها تخدم في حقيقتها تقليب للسلع الوطنية
  .عواصم العالمية الكبرى تقوم في ال التي تعمل الخارجيةالدولية 

  

  : صور التورق المصرفي

 - في شكله النظري أو واقعه العملي–يمكن للتورق المصرفي أن يتخذ 
  :يةالتال الصورواحدة من 
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للبائع  البيع الحاّلللمتورق ثم باألجل السلع المحلية نقدا وبيعها شراء  .1
رك السلعة ، دون أن تتح لشركة تابعة أو زميلة للبائع األولاألول أو 

   . المصرف اإلسالميالذي هو بتوسط الممولمن مكانها ، كل ذلك 

 الذي  لنفس البائعالبيع والتأجير مع شرط  من العميلالشراء الحال .2
 .اشتري منه 

في اإليداع النقدي لدى مصارف خارجية وتفويضها بشراء سلع نقدا  .3
ائد حيث تباع وبيعها لنفسها آجال بثمن يزيد بمقدار الفوالسوق الدولية 

الدولية إلعادة الوديعة إلى حالتها النقدية تلك السلع ثانية في السوق 
وهو مما تعمد إليه المصارف اإلسالمية كوسيلة الستعمال ( ثانية

   .)السيولة المتوفرة لديها

  .التورق عن طريق عقد العينة كما هو ممارس في ماليزيا .4

 : ، ويشملؤسسات الكبيرةفي تمويل الحكومات والمالمستخدم التورق  .5

بثمن محدد بيع أعيان للجمهور وهي تقوم على : صكوك أعيان مؤجرة .6
الجهة  ( مع اشتراط بيعها ثانية للبائع األولثم استئجارها منهم

بسعر شرائها ، إما تقسيطا أو دفعة واحدة ، مع تكسب حملة  )المصدرة
 .الصكوك من األجرة ما بين الشرائين 

منافع عقار لمدة عشر ( تمثل منافع طويلة األجل وهي: منافع صكوك  .7
 مملكة للجمهور بنقد حال مع اشتراط بيع هذه المنافع) سنوات مثال

ة ، بنقد يتضمن زيادة ويستحق آخر  لبائعها األول بصورة سنويذاتها
 .كل سنة 

أخذ توقيع العميل مسبقا على تفويض المصرف اإلسالمي بإجراء  .8
نكشف حسابه سواء في بطاقة االئتمان أو تورق لحسابه في كل مرة ي

هذه لتحقيق زيادة " الغيابي"والقيام بعملية التورق . في الحساب الجاري 
 .نقدية للمصرف اإلسالمي على الحساب المنكشف 

التورق البديل عن القيمة الحالية عند خصم السندات ، حيث يقوم  .9
تسلم المصرف المصرق اإلسالمي بالتورق وتسليم النقود للعميل ، وي

سدادا للقيمة اآلجلة "  برسم التحصيل"اإلسالمي األوراق التجارية باسم 
  .المستحقة له من التورق 

  

  مالحظات على التورق المصرفي 

  :يمكن إدراج المالحظات التالية فيما يتعلق بالتورق المصرفي
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رق  المتو:م في الحقيقة ثالثة  في التورق المصرفي المحلي هاألطراف: أوال
 المشتري الثانير ولعب ديي ذ ال) للبائعالشركة التابعةوأ(والبنك والبائع 

  .بحجة أنه لم يبع السلعة لمن يشتريها منه أنما باعها للبنك 

  في الحصول على النقد العاجل بآجل أكثر منه صارتن نية المتورقإ: ثانيا
لتفاهم  ومتضمنة في مجموعة العقود والوكاالت ومذكرات امكشوفة للبنك

  .التي تشكل التورق

قائم الحصول على السيولة النقدية وهو مقصد هو  المتورق هنا مقصدأن : الثثا
، لكن ظهر مقصد جديد هنا وهو مقصد البنك   في التورق الفرديوموجود

ليس التوسط االستثماري لمساعدة العمالء في فمقصده في عمليات التورق 
 ، وإنما مقصده  في بيع المرابحة كما هوالحصول على السلع الحقيقية

 للعمالء مقابل ديون آجلة توفير السيولة النقديةمن خالل  تحقيق المكاسب
المصرف ال يقصد ، و كبر من مقدار السيولة الممنوحة للعميلأذات مقدار 

 لتجارته أو  حقيقية تسد حاجة مساعدة المتورق للحصول على سلعةأبدا
، وهذا محل نظر سنعود إليه فيما يلي من زراعته أو صناعته أو استهالكه

  .هذه الورقة

مقصد البنك اجتمع في التورق المصرفي مقصدان مكشوفان متوافقان هما : رابعا
بإعطاء النقد الحال بنقد آجل يزيد عنه ومقصد المتورق بالحصول على نقد 

 المقصدين اللذين اجتمعا نفسوهما تماما . حال مقابل دين آجل أكبر منه  
   . ي العينة ف

 

  آراء الفقهاء المعاصرين في التورق المصرفي: ثالثا

، فذهب فريق إلى  اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التورق المصرفي
القول بجوازه وذهب آخر إلى القول بمنعه، وسنستعرض فيما يلي مجمل أدلة 

  :الفريقين

  

  

  

  

  :أدلة القائلين بالجواز: أوال



 13 

عموم واز التورق المصرفي إلى عدد من األدلة منها، استند القائلون بج      
أن هذه اآلية :  هناهماللد ووجه است18" وأحل اهللا البيع وحرم الربا: " قوله تعالى 

إنما هو التورق و.  قد أحلت البيوع بكافة صورها إال ما جاء دليل على تحريمه
  19 .ريمه، ولم يرد نص صريح بتح ىمن عموم البيوع التي أحلها اهللا تعال

 روي عن أبي سعيد الخدري وأبي  بمامن السنة المطهرةكما استدلوا     
أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم استعمل رجالً على : هريرة رضي اهللا عنهما

 تمر خيبر هكذا ؟ ّلأكُ: صلى اهللا عليه وسلمالنبي ر ، فجاءه بتمر جنيب ، فقال بخي
الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين ال واهللا يا رسول اهللا أنا لنأخذ : قال 

ال تفعل ، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع : فقال رسول  اهللا عليه وسلم . بالثالثة 
 أن هوكما يورده المجيزون  بهذا الحديث هم  ووجه استدالل.20"اًبينبالدراهم ج

 قد يكون محرما لعدم اتفاق صورته مع صيغته الشرعية فإذا استطعنا أن ءالشي
صبح مباحا مع أن المقصد المتحقق في كلتا أإلى صيغة شرعية مقبولة نخرجه 

 لمقاصد تحقيق اإلى البيوع التي يتوصل بها يجوز استخدام ، لذلك الصورتين واحد
 والتورق صيغة بيع صحيح مشتمل  ،الحراموالغايات إذا كانت صيغتها بعيدة عن 

، وغايته الحصول على  نعلى شروطه وأركانه ومنتفية عنه أسباب الفساد والبطال
  21 . النقدية ليتجنب الناس الوقوع في الرباالسيولة

 األصل في العقود والشروط اإلباحة إال ما دل الدليل على وقالوا أيضاً إن
الذي يقول بالجواز غير مطالب بالدليل ، وإنما الذي يطالب  ف ، وعليهالتحريم

  22 .صلبالدليل من يمنع بيع التورق ؛ ألنه خروج عن األ

ه ليس من بيوع العينة ننهم ردوا عن التورق شبهة العينة فقالوا إأكما 
 .نه يشبه العينة إ البائع األول حتى يقال إلى المشتراة لم ترجع فالسلعة

،  إباحة التورق المصرفيالحاجة تقتضيكما ذهب المجيزون إلى القول بأن 
طية الكثير من  تساهم في تغاإلسالمي صيغة من صيغ التمويل فهو يعد

االحتياجات وتوفير السيولة الكافية بطريقة شرعية مباحة ولها أثرها الفعال في 
 أمكانوا أفرادا أتحقيق الفلسفة االقتصادية وتحقيق مصالح المتعاملين سواء 

مؤسسات ، وهي صيغة هامة تستطيع الحكومات بواسطتها تمويل العجز التجاري 
ذونات الخزينة التي تقوم على الفائدة أدال من والحصول على السيولة الالزمة ب

  .المحرمة شرعا 

  

                                                
   275البقرة آية   18
  .446  ا��K�E ا���T�U ا�%!�Q� �7�رق ص  19
20  http://www.sonnh.com/Hadith.aspx?Type=S&HadithID=176796  
  .446  ا��K�E، ا���T�U ا�%!�7 ص  21
  .447 ا��K�E،ا���T�U ا�%!�Q� �7�رق ص  22
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  :أدلة القائلين بالمنع: ثانيا

ذهب فريق من الفقهاء إلى تحريم التورق المصرفي واستدلوا على ذلك 
، وليس المقصود  بالعمل بالقاعدة الشرعية التي تنص على أن األمور بمقاصدها

ل على النقد الحال مقابل النقد اآلجل مع من تكرار البيع في التورق إال الحصو
نقد حال بنقد آجل مع الزيادة وهذه حقيقة إنما هو فالتورق في حقيقته .  الزيادة

  .   للوصول إلى الرباا صريح تحايالليس إالفالتورق بذلك  . الربا

يضاف إلى ذلك أنه عملية  تندرج تحت بيعتين في بيعة التي نهى عنها  
حسن الحاالت قد تؤول عملية التورق إلى أوفي .  عليه وسلمالرسول صلى اهللا 

بيع العينة المنهي عنها ألن السلعة قد تعود إلى مالكها األصلي مقابل عمولة 
  . يتقاضاها بالتواطؤ مع المصرف

 تدخل في حديث الرسول صلى اهللا كما قالوا إن عملية التورق المصرفي
 لو لم يشترط التورق المصرفي  وفي،  وسلم عندما نهى عن بيع وشرطهعلي

 أن يقوم  ببيع السلعة نيابة عن المتورق فلن يقبل المتورق أنالمصرف على نفسه 
تورق أن م، ولو لم يقم المصرف بوعد ال يشتري السلعة مرابحة من المصرف

ولو . يعطيه الثمن نقدا ما قبل المتورق الدخول بهذه العملية المركبة من عدة عقود
على النقد الحال للمصرف لما قبل بها ، ولو لم  زيادة نقد آجللعملية  ا فيكنيلم 

 فاجتماع البيع . يهاقدم المتورق علأ لما يكن فيها نقد حال بشرط زيادة لألجل
  .والشرط في التورق المصرفي واضح وهذا سبب في منعه

، فهو مجرد  كما أن البنك ليس له حاجة لشراء السلع وال لدخول األسواق
 مالي، والمتورق ال تهمة السلعة وال يعرف عنها شيئاً في كثير من األحيان وسيط

، لذا فإن العملية سلسلة من اإلجراءات إلخفاء معاملة  وال يراها وال يعرف وصفها
، وكل ما في األمر أن المصرف يوفر السيولة النقدية للمتورق مقابل دين  ربوية

  . ين الرباعليه المتورق وهذا عفي ذمته يزيد عن مقدار النقد الذي حصل 

 �>QLرق و�ا�� )� ]E^ �7�� 8Dو�'�آ�� �D��ا #aن �U_ ا����)T اHIV �8 ا�
 �7��E� �# �#��ا )� A���L وه� ، ���b 8#�^����K ا���;�ت ا����)8�Q ا��QG�#8 وا�;
 T(��� �(*!L )	T;f# T;�� *! أآE  �c: وأن إ#�8d ا���رق )�Tc ا	��ا�� #���

 HIVآ8 وا��gأ :E  T'+(و hA��L7+: وE  )� ��#��8  ( ا%Qآ �c8 أآ(��Q  �!(�i  
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  الـقسـم الثـالـث

اآلثـار المـتـرتـبـة عـلى التـورق الـمـصـرفـي وحـكـمـه 
  الشـرعـي

  

يهدف هذا القسم إلى مناقشة التورق المصرفي من حيث طبيعته 
  : هي محاور  عشرةومشروعيته وذلك من خالل 

  . تحديد مفهوم الربا ومفهوم التورق المصرفي:  األولالمحور �

� �	�c�ر ا����*)* �8DH ا���رق ا��K�># ���4 ا�'�8E و#'j : ا�L
8 ��� . ا��4_ اk>�ى �Q<��ع ا�

� l��c�ر ا���  . �gورة وKg ا�4E�ص ��  �g'�7 ا�mno #�7 :ا�

   .التعامل بسلع أشبه ما تكون بالسلع الربوية: رابعالمحور ال �

� ����)T�ا���رق ا�����4 وا�!��*ة ا8�I�Ik  : ا�N �2�را��Q         
� HIVا.    

 .استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير: سسادالمحور ال �

� �M�ر ا�����ف #�����)T اK# : )� � HIVا�E( ���4�ا���رق ا�
��يE��ا hر�M .   

  . التورق المصرفي يرفع تكلفة التمويل: ثامنالمحور ال �

  .  نية المتورق ونية المصرف: اسعتالمحور ال �

  .آثار التورق السلبية على االستثمار: اشرالمحور الع �

  

  تحديد مفهوم الربا ومفهوم التورق المصرفي : المحور األول

 سواء - أخرى ية أي صيغة تمويلأوحول التورق الفقهي  حل الخالف إن
 ينبغي أن –بل  المستق تظهر فيأن يمكن أم المعاصر  موجود في التطبيقأكانت

يأخذ بعين االعتبار ا ،  مانعاجامع،  امحددا واضحالربا تعريفا يعتمد على تعريف 
األنشطة والممارسات المعاصرة وينطلق من مفهوم بين للتمويل وأساليبه في عالم 

  .  وإنما نقصد بالربا هنا ربا الديون والقروض . اليوم 

 من ربا هكاله بآن واحد بما في تعريفا يشمل كل أشوقد عرف فقهاؤنا الربا
 فضل خال عن عوض بمعيار :عند الحنفيةفهو . روض قبيوع وربا ديون و

عقد على عوض : وعند الشافعية.  شرعي مشروط ألحد المتعاقدين في المعاوضة
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مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في 
 والمالكية في  .الزيادة في أشياء مخصوصة: ةلبا وعند الحن .البدلين أو أحدهما

  . تعريفهم للربا ال يخرجون عن هذه التعاريف

،  ومن التعاريف يتضح أن الربا إنما هو الزيادة الخالية عن عوض مقابل
،  وكذلك فإن الربا خاص بالمعاوضات.  فلو كانت زيادة يقابلها عوض لم تكن ربا

  . حد المتبايعين اآلخر دون شرط لم يكن ربا، فلو زاد أ وال يكون إال مشروطاً

ا مفهوما مالي أن نحدد – على ضوء هذه التعريفات –غير أننا نحتاج 
   - أية معاملة مالية ن  أ.واضحا ال لبس فيه للربا في المعامالت المالية المعاصر 

 تقوم على أو –سواء أتمت من خالل وسطاء ماليين أم مباشرة بين المتعاقدين 
 بغض النظر عن جل مع زيادة هي ربا محضآ بنقد نقد حاّلمبادلة إلى تهدف 

 الموصل لهذه  أو مجموعة العقود المركبةالصورة التي يمكن أن يأخذها شكل العقد
  . الزيادة

  .إغفالهألي مفكر مكن ي الذي الرئيسي لتحريم الربا المقصد الوهذا هو 
  ،ةنمزي وأ  أو مخترعة مركبةةيصيغ تمويلقبول أية فمن غير الممكن في نظرنا 

وتحت أي اسم من األسماء ، إذا تضمنت في مجموعها ما يؤول إلى مبادلة نقد 
لنية الربوية حال بأكثر منه آجل ، حتى ولو لم تظهر بعض أجزاء هذا المركّب ا

  .الزيادة الربوية بهدف وصورته البيع غطت عليها بشكل و

 الفرق إن بل  ، يكون بااللتفاف عليهأن للربا ال يمكن اإلسالمي البديل إن
التمويل  يكون واضحا وضوح الفرق بين الربا الممحوق وأنبينهما يجب 

  . اإلسالمي المباح 

 لذلك فإننا نرى ضرورة وضع هذا المعيار واضحا نصب العين لنميز
التمويل اإلسالمي من التمويل الربوي ولنمحص الصيغ التمويلية كلها ليتبين طيبها 

  .  خبثها من

�: اq إذ )!�ل   dر �GD *�M� ل���2 #!	م " وHIVأ � أراد ا K��%L _Q>( ��
 s%Q�( ا��7*)* �� ا  _Q# Jأ � ا��#� و K��%L )  _Q# �  8�Qر ا�+�ه�أ  )  :��G#إ

)��( أن )��ن ا��%��K ه/ا آQ:. 23"وا��'Q# �  ]E_ ا��7*)* �� أ � ا��#� T7�  T;( أ 
         � #u)+�د U�رة  �آ<Q� 8�U�ل إ��:؟أن 	<�'* �( ا��#

  

  

تحديد عالقة التورق المصرفي ببيع العينة وبعض الصيغ األخرى : المحور الثاني
  للبيوع المحرمة

                                                
23 �GD *�I : ،ت ا��#�، دار ا���ق، #��وت�(v ��M%L 19837، ص.  
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 ، ليس بيع العينةصورة من صور أن التورق المصرفي هو في الحقيقة 
  .وبيع العينة بيع ربوي ال ريبة فيه  !أكثر 

ال يقوم المشتري ن  يتضمن نصف عينة ألففي حين أن التورق الفردي
 ال علم له بنية المتورق ، ، ، بل يبيعها إلى طرف ثالث  على البائع نفسههاببيع

 بصيغة العقد –ألن نية المتورق منكشفة فإن التورق المصرفي هو العينة ذاتها 
 مما يهدر أهمية الطرف الثالث إذ لم يعد لوجوده فرق مؤثر في التمييز –نفسها 

وهنا يتضح الفرق بين التورق الفردي والعينة . بين العينة والبيوع المشروعة 
نه في بيع العينة يجتمع مقصد أ، وهو  الذي تعلق به من قال بجواز التورق الفردي

، فتبرز الحيلة  إلى البائع نفسهالمشتري مع مقصد البائع فترجع السلعة بعينها 
ل إلى اإلقراض إلى و بين البائع والمشتري للوصاالربوية في جعل السلعة وسيط

مقصد المشتري هو النقد بزيادة ففي التورق الفردي  نجد أن .  أجل مع الزيادة
 ولكن مقصد البائع ال يوافقه فال يتم البيع إلى نفس البائع ومن ثم ينتفي التحايل

وتبقى نية المتورق ،   للوصول إلى الربا من وجهة نظر البائعاطؤ بينهماوالتو
  .بعيدة عن صيغة العقد ، شكال ومعنى ، بالنسبة لجميع األطراف األخرى 

قد  ، التي من أجلها حرمه الشارع لكن الحيلة الموجودة في بيع العينة
 بين تعاقدي الفي التورق المصرفي بسبب وجود التواطؤ -  بالنص- جلية وجدت
. التورقهذا  وسائر المتعاملين ممن لهم عالقة ب اإلسالمي والمتورق بلالبنك

بين البنك منصوص عليه في مذكرة التفاهم والوعود الملزمة فهناك تواطؤ 
 ألن الشراء والبيع ال –هناك تواطؤ في غالب التطبيق الواقعي و. والمتورق 

البنك  بين -في دون هذا التواطؤ يتمان بالسرعة المقصودة في التورق المصر
، وهذا التواطؤ  والشركة التي سيشتري منها السلعة والتي سيبيعها تلك السلعة

مع كل مرحلة من مراحل التورق المصرفي فيكون على الشراء ويستمر يمتزج 
    . الشراءإعادةوالبيع والسعر و

لتورق دخل اأ ، على النقد الحال بنقد آجل أكثر منهن هذا التواطؤإ
ن بيع العينة إنما حرم لتوافق مقصدي طرفيه إلى النقد المصرفي في بيع العينة أل

 لذلك فإن . عليه التورق المصرفييقوم  وهذا التوافق هو عين ما . والزيادة فيه
القول بأن ال دليل على التحريم وأن التورق المصرفي داخل في اإلباحة العامة 

 المصرفي ويتعدى على علة التحريم في بيع للبيوع قول يجانب حقيقة التورق
   .با والمقصد من تحريمه معنى الرالعينة ويجافي 

�<�K ا���رق ا�����4 أآ�c آQ%8  ( ا�4�ر اk>�ى  )�wف إ�[ ذ�� أن
��)� ا��#� أ)7� 8E�'�،  �w� J )�<: ا�'�8E �!�اL mGE  jD�E( T#  ،� �7 ��/# ا�Iأ

) 8E�'�ا ��c�#  .  
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ا�<�K وا�6QM إ	�� �d : ا���رع و��N ��: أآu�  )  �cن،  و ( ;87 أ>�ى
�( �7L��i �� �%2L ز)�دة �� ا�E!* ا6QI ]Q� T;x ا�E!* ا���ل c�8 ز)�دة �� اE�  .

وإذا آ�	}  �8E ا�A)�دة آ���8 ����)� �!*  �آ�  ( 6QI و#�6��� ، K ُ)�M�Mغ D�ل 
��)� ا��#� L K  رض�'�( J ���4�رق ا�ن ا��a# !د و���( ا���4)~ #��آ�� ا�'!  :

وا��آ�Jت  ( أ;T ا��U�ل إ�[ 	!* �dل #K  T;v *!E ز)�دة ��: ؟ وأي  %7�م �Q<��ع 
jD�E��ع  ( ا�E�ه/ا ا T>!( 8 �����)� ا�A)�دة آ����L l�d  8�ن  �8E ؟ا��#�)8 ا��� 

 6QI *!'# �>Lار :E��و :��U وط�b K��; ]���Iا K�# *!�- ~��U :M%	 �� �ه 
�w(أ -  Jن ) و�ي #�*D�'��دةا���4)~ ا�(A�� �>>I ل�� �� ا�E!* اQ� T;x[ ا�E!* ا�

��)�  ��  '� L 8Q%�ح E4L'� وm>'L ا��%���  وQL%�!� و��Lآ�  ( #��ع ووآ�Jت �Q�
   ؟��L#'�7 ا�/آ� ا���ذقوا�D�%Lت �*ة J )��د )*رك 

  

       

�� : ا����ر ا��������  �ورة و % ا��$�ص "! 	� ��� ا��  

  ، �QIو :�Q� qا ]QU ، ل�I��أن ا ~�� أ �  j(�D ) ;�ء �� ا��*)l ا�4
�� ا�+��E أن ���# K�  . <�K ا�+�K #��*راه� و)���ي ا�+��E #��*راه� )ا���� ا�+

 –و ( ا�'+� أن )�( ا�<'j أن �� ه/ا ا��*)l د��Q� T[ أ � ا��I�ل 
 �QIو :�Q� qا ]QU– �'���)T�b �����#   �7� �d ]Q� T أو 8��U ا��Q� 8Q m�!�Lو

 �<v H�b /2Lإذا  � ا �d�>  ~>4(و �E�'  H�b /2Lا �م ���  !  !4�دh ا�/ي ه�  

  أوا �a#]!Q�hوا � آ��cة � T7	 QU –[ ا�Q� q: و�QI –�!* أ � ا��I�ل 
 8�Q�b ؟ إن وKg ا�4E�ص ��  �Q[ أ	����L �7اٌت– وا�'��ذ #�q – و	�اه�:

8!nH��7 ا'gا�  �w�!( �7# ف����Iء  � اH+�Iا���رع ، وا h4* ا�/ي أراد!� ا�
 ا��'!�ل وJ ا��!<�ل أن )�)* ا���ع ��( ^��. إ�[ ��d �� h����Lة ا��Eس  ا��E د��

 #4�ره� ����LJا �� ا��bkل �!� وه� ا�*)( ا�/ي )�#� اk �ر #�!�n!�7 و '�	��7 
 �7���bوأ !���!�m –ا�HMم  ��Q: ا�H4 و– 4D* ا�E<�  آ�ن�L Jو �!� T���ا ����L 

  �!� T�   ! !4* ا��a �ر #����� 8��U ا�'

 *4D ��d ����L!�!8 ا��'�  8Q	��  8Q �'  )  �7M%�k 8g	�7 ا���رع وإ	
�Q� 8[ ا��<( n�D)ز)�دة :	k �#ا�و) وا��<( ر T7+# 8!�!�أI'�ر ا�E���(  ( ��وق 

���8 )  وا����(8�Hc��# )���4 إ�[ ذ�� D��: ا��4ع #�����4( (ا��n�D 8Q �'  ]�إ
اk	�اع ا���'*دة أI'�ر ���7 ا�E!�د دوره� �� ا����M  ]Q� )� 6و �L 8�!�!d 8دي 

 8'QM�8  ( ا!�D*��7 اDو��و . K�>��# h� a( �� مHM�ة واH4�ا :�Q� ل�I��إن ا
)�'  �'M# وا���اء –� ��� l(*d  �!� آ�ن #�� u	Hc  : أن )u# h� aه*ار ا�%�وق آ

)T4 إ��: ا���<�)'�ن �� I�ق �� أي ���L �� �'I%: ا�M�ق و kن –" ه�ء #�7ء"ا�ـ 
 )  *d( أن )�<( ���7 وا���Lدي ���7 ا�E!�د دورا d!�!�� �� ا���6 �) اIk'�ر (
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 )��� �� ، )���G�ا �ذ� *'#�ُ'M�ل ها�>!�  � T4L إ��: ا���Mو �ت �� I�ق � ا�
8��'�w%2E  آ�ن أم ����� ، �  .T# ��Q�b ا����L N�� :وه/ا	ه�ي ��  إ�; ����L 

 K�>�8 ا!�!d!  

)�wف إ�[ ذ�� أن  !4�د ا��a �ر �� ه/ا ا��*)l  �ا��Q� m�ِع ، �7� ُ ُ!� 
 :�Q� ، �(�#ر N�� hد�ن  !4k . 8(�#��ا KQM�اع ا�	أ )�# ارق�7*ر ا�%L J 8'(�����

�� �*J ��  و���7E. آ�� 7L J*ر ا�E4'8 ���7 آ�� ه�  'Q�م �d ��!L أن Jإ ]g�L J
 8!�D*��7 اDر و��و�'Ikا *(*�L . �����ب ا�QIkا�7*ى إ�[ ا �>	 h*bأر ��/�

 –�uر�bدh . آ�� أرh��^ *b �� آT أوا �h و	�اه�: . ���!�m ه/ا ا��!4* ا��<�ح 
 �QIو :�Q� qا ]QU– ةH4�إ�[ ا :LHU ��M� �+��� ا���� ه�E ه�  Tc إر�bدh ا�

�8 ا������( 6�Kg !  !4* ه/ا أ)�w ه�  !�Q� �!ً  *4: وه� ا�H4ة kن 4
 :E� �7E  *4!  ]�ل إ�U�Q� T�b ����L ]Q� H��<� ا�7*ى د	م H�7 ؟آE و T# 

 )� �w(أ :�E� 6QM�وا K�>�ا �� ��  ؟  آ

  

  

  ا�2��	1 �*(% أ0/. 	� -,�ن ���*(% ا����)': �ا�%ا����ر ا�

 –  و8U�2# ا�*و��  �7E– #�7 ا���رق ا�����4  '�� ا�KQM ا��� )�'� Tإن 
Tw%�ر#� ا �(��L l(د�d)8 ا��� وردت �� أ�ا��# KQM�8 ا'�>i ��>آ *d ]�إ :>�L.  

�8 ه� KQI آ�ن )�'� T #�7 ا��Eس �����KQM ا��#�)8 آ�� وردت �� ا�dkد)l ا�4
 ��Qi �7�Q ، ، آ��cة ا��*اول  T7M( ،T�7# ا��'�  ، وآ�	} ��7 أI�اق را�c�# 8+nة

 :����Q� �7E  ���b أن )( )  K�G�M( l��آ��c �� اIk�اق وه� �/�� 8Q�QD ا���Mد #
  . ، وأن )'�ف I'�ه� #7M��8 ��وا;�7 إ�[ 	!�د #8��M آ<��ة

  .السلع النقديةبفهذا النوع من السلع هو ما نسميه في المصطلح االقتصادي 
، وأسعارها  ، وتواجه طلبا مستقرا ونعني بالسلع النقدية أنها سلع متوفرة بكثرة

، كما أن أسواق هذه  خاصة في األجل القصير تكون في الغالب مستقرة أيضا
تلك السلع أية كمية من يل يالسلع النقدية تكون في العادة نشطة بحيث يسهل تس

  .نا كبديل للنقودا، بل إنها تستعمل أحي إلى نقودوتحويلها 

ا النوع من السلع تشبه شروط امل بهذلذلك فرضت األحاديث شروطا للتع
بكل  -والسع الدولية اليوم .   من تقابض ومثلية كما هو معروفنالتعامل بالنقديي

 التعامل بها ألنها عندلذلك ينبغي التحفظ الكبير ،  تتمتع بهذه الصفات - أنواعها
 تنطبق عليها خصائص السلع الربوية مما يزيد في الشروط الالزمة للتعامل بها

، وبخاصة الدولي منه الذي يقوم  ويزيد من االعتراضات على التورق المصرفي
  ! بشروط متساهلة جدا هذه السلع النقديةتداول على 
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لذلك ينبغي أن تعامل السلع النقدية معاملة السلع الربوية الواردة في تحريم 
أن  يجب ةن كل السلع التي لها أسواق منظمإ، وبذلك يمكن القول  ربا الفضل

التورق بعدم استنكار "يدعو القائلين ، وهذا  المصرفي تستبعد من عمليات التورق
ثنائية وتحت ضغط ظروف  استيةكحالة فردية قد يمارسها شخص بصورة فرد

 غير نقدية يشتريها المتورق ثم يبيعها دون تواطؤ ايستخدم فيها سلعو فردية خاصة
في شروط ربا الفضل عند التعامل  إلى التريث واألناة والنظر " آخرمع أي طرف

مع السلع النقدية ، وهي التي تقوم عليها الغالبية العظمى من معامالت التورق 
  . المصرفي الحالية

 للسلع النقدية منظمةالسواق األم ا التورق بشكل منظم واستخدةرسامإن م
  في تحريميجعل التورق المصرفي معارضا ليس فقط لحكمة التشريع ومقاصدهفيه 

  . الفضل أيضا لعلة تحريم رباو، بل ربا الديون والقروض 

 

  تمويل اإلسالمي لالتورق المصرفي والقاعدة األساسية ل: خامسالمحور ال

التورق المصرفي يعد انحرافا بالتمويل اإلسالمي عن منهجه السلعي أن 
ويل التالذي هو مرتكزه األساسي في مقابلة التمويل الربوي الذي يقوم أساسا على 

  .تقديم النقود بزيادةالشخصي الذي هو 

نه إيختلف عن التمويل الربوي من حيث يتميز ون التمويل اإلسالمي إ
يرفض أي منهج تمويلي يتمثل في تقديم النقود على أساس شخصي معتمد على 
مالءة المستفيد فقط دون النظر إلى استعماالت النقود أو األموال المقدمة إلى 

إنما هو _ ربا الديون والبيوع _ مضمون االقتصادي لتحريم الربا  إن ال.المستفيد
. و تداولها /بإنتاج السلع والخدمات أوربط العملية التمويلية ارتباطا عضويا الزما 

وكال اإلنتاج والتداول نشاط اقتصادي نافع ومفيد ، بل هو بطبيعته نشاط تنموي 
    .فعال 

رفي سيعمل على إخراج التمويل ومن هنا يتضح أن استخدام التورق المص
 هذا المنهج اإلسالميأهمية وال يمكن لنا أن نتجاهل . اإلسالمي عن هذا المسار

، وذلك   للتمويل بحجة حاجة الحياة االقتصادية المعاصرة للسيولة النقديةالمتميز
ألن الشريعة بعقودها التمويلية المشروعة تتكفل بتلبية جميع الحاجات الحقيقية 

 وإن الحاجات التي يعرضها بعض القائلين بالتورق المصرفي ، كتمويل . ادلألفر
نفقات الزواج وسداد ديون حالّة مستعجلة ، يمكن تلبيتها نفسها بأدوات وصيغ 
تمويلية أخرى تقع ضمن إطار ومقوالت التمويل اإلسالمي وال تتعارض مع سماته 

كثر من إعمال الفكر والنظر األساسية وال مع مقاصد تحريم الربا ، وال تحتاج أل
البتكارها وصياغتها ، بل إن منها ماهو مطروح فعال في كتابات التنظير والهندسة 
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ولو أن الجهد الذي يبذل في التورق قد بذل في سبيل االبتكار . المالية اإلسالمية 
  !لكان أجدى وأولى  في الصيغ اإلسالمية

، وتبرير  صادية للسيولة النقديةأن القول بحاجة الحياة االقتيضاف إلى ذلك 
استخدام التورق المصرفي لتلبية تلك الحاجة يعيد إلى األذهان تبريرات تعاطي 

.  التي كان من أبرزها التضحية بالسيولة أو الحاجة إليهاو  المحرمة نفسهاالفائدة
ن بحاجة إلى أن نبرر اللجوء إلى التورق من أجل تلبية الحاجة إلى آلافهل نحن 

 إن إجابة هذا السؤال تكمن في واقع المصارف اإلسالمية  ؟ السيولة النقديةتلك
، دونما حاجة إلى تعاطي  ، وال يزال أكثرها يعمل التي عملت طيلة ثالثة عقود
مقابل زيادة  - على أساس التمويل الشخصي وحده –وظيفة تقديم السيولة النقدية 

  . نظير األجل

  

   هو أدنى بالذي هو خيراستبدال الذي: سسادالمحور ال

 إلى هو في الواقع ينمو  ويتحوللقد اثبت التمويل اإلسالمي كفاءة وفعالية و
 على مستوى الصناعة المصرفية ، معترف بها في كل المجاالت الدولية قوة فاعلة

 غير أن التورق المصرفي جاء ليشكل ردة للتمويل اإلسالمي عن .واالقليمية 
 ، وتجعله أضحوكة تقوم على  المعمول بها منذ أمدمساره وعن صيغه السليمة

الشكليات العقيمة ، وتقدم العموالت للسماسرة في األسواق العالمية من غير ما 
  !طائل وال نفع حقيقيين 

يعمل في المعامالت المالية اإلسالمية عمل قانون قد بدأ فعال فالتورق 
جريشام بالنقود، فكما تطرد النقودالجيدة وتحل مكانها في التداول الرديئة النقود   ،

المضاربة والمشاركة المرابحة وأساليب تمويل مثل بطرد التورق المصرفي يقوم 
 ألن الستفيدين من التمويل يفضلون إطالق أيديهم في من السوق ويحل هو محلها

ولعل هذا هو من أسباب أن تحريم الربا قد . استعماالته دون تدخل من الممول 
 نص تشريعي ، فلو كان الناس تُركوا دون نص تشريعي بالتحريم احتاج إلى

وإن تحويل النشاط . لتعاطوه ولقام نظامهم على الربا بما فيه ظلم بعضهم بعضا 
التمويلي من تقديم السلع والخدمات إلى تقديم السيولة النقدية إنما هو استبدال الذي 

   !  هو أدنى بالذي هو خير 

اإلسالمي التحول سيعمل على تطابق وظيفة البنك هذا يضاف إلى ذلك أن 
 وهذا التحول في تطابق الوظائف  .الذي يطبق التورق مع وظيفة البنك الربوي

ن العمليات التي تقوم بها إ.  المصرفيللتصور اإلسالمي للنشاطهي مصدر قلق 
  لماالشكل الظاهري فقطإال تستوفي ال  التي تتعامل بالتورق  اإلسالميةالبنوك

 ربويشخصية على أساس  قروضا ة تقدمحقيقال في هي و.شرعيا  اضابطتحسبه 
 تورقال تتمتع ولو بعذر عدم انكشاف النية الربوية كما هو الشأن في ال محض ،
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 ال تمثل سلما وال مرابحة وال استصناعا وال - في حقيقتها –فهي . الفردي 
  .  وظيفة البنك الربويإلى  ،  مما يجعلها تؤول  مشاركة وال مضاربة وال إجارة

 فحسب بل حمل الغيورين على المصارف اإلسالميةوهذا التخوف لم يقلق 
هذا التورق إلى دعوة البنوك إلى عدم التوسع في الكثيرين ممن أجازوا حتى 

جل الحفاظ على اآلثار اإليجابية أتطبيقاتهم للتورق في مجال التمويل التجاري من 
  24 . األخرى اإلسالمية التمويلالناشئة من استخدام صيغ

فلقد دأبت . أن التورق المصرفي بفقد البنوك اإلسالمية مصداقيتها 
 المتتالية لمنع التحايل على إصدار الفتاوىالمصارف اإلسالمية وهيئاتها الشرعية 

في مرابحاتها فما أن تعلم أن مستفيدا باع السلعة التي اشتراها مرابحة حتى تعمد 
ذا لم يرتدع امتنعت عن التعامل معه في المستقبل ؛ وما يصل إليها أن إلى تأنيبه فإ

بائعا قد تواطأ مع مستفيد لبيع سلعته نقدا بعد أن اشتريت مرابحة حتى تضح اسم 
وأدراج . هذا البائع في القائمة السوداء فال تقبل الشراء منه في المستقبل 

جلدات تعليماتها عامرة ومالمصارف اإلسالمية ومنشوراتها وخزائن فتاواها 
الذي يحصل أحيانا دون  بالفتاوى واألبحاث والتوجيهات لردع هذا التورق الفردي

علم المصرف اإلسالمي أو معرفته ، فكيف تواجه هذه المصارف الدنيا اليوم بهذا 
   !التورق المصرفي الذي ال يعدو أن يكون ربا بكلفة أكبر؟

  

رف بالتمويل اإلسالمي عن مساره التورق المصرفي ينح: بعالمحور السا
  التنموي 

التمويل اإلسالمي تمويل سلعي يساعد في إنتاج السلع والخدمات وتداولها، 
وهو بذلك تمويل تنموي يقوم على قاعدة حقيقة من الزيادة في إنتاج الطيبات 
وتداولها، فالخاصية األساسية لهذا التمويل تتمثل في كونه يقدم النقود في مجالي 

  .اج السع والخدمات وتداولهاإنت

أما التورق المصرفي فمآله إلى الربا، فالمتورق هدفه الحصول على النقد 
والمصرف هدفه الحصول على الزيادة عن طريق توفير السيولة النقدية للمتورق، 
وهذا بدوره مستعد لدفع تلك الزيادة مقابل حصوله على النقد، والسلعة ليست إلى 

إلى النقد، فال غرض للمتورق فيها، كذلك البنك ليس هدفه وسليه للوصول بها 
البيع، لذا فالتورق يمكن أن يقع على أي سلعة يضمن البنك إعادة بيعها لصالح 

  .المتورق

  

  .التورق المصرفي يرفع تكلفة التمويل: ثامنالمحور ال
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دة ن تكلفته تكون أعلى من تكلفة الفائدة السائأتتلخص اآلثار المالية للتورق ب
، ويمكن إدراك عناصر التكلفة المترتبة على عملية التورق من  في البنوك التقليدية

  :تضمنها والتي تكون على النحو التاليتالعقود التي  االتفاقات وخالل بيان

  بالشراء بين المصرف والمتورقاوعداتفاقية مذكرة تفاهم تتضمن  : أ
نها وبيانا بالوكاالت واتفاقا على مراحل عملية التورق ومضامين كل م

  .المتعددة الالزمة إلنجازها 

  . عقد مرابحة لآلمر بالشراء بين المصرف والمتورق: ب

، يقوم المصرف بموجبها باستالم  عقد وكالة بين المصرف والمتورق: ج
  . السلعة وإعادة بيعها واستالم ثمنها عن المتورق

  .    ألول بين المصرف والبائع ااتفاق مواعدة على البيع  :د

وعد ملزم بالشراء بين المصرف والبائع األول أو الشخصية المعنوية : هـ
أما بالنسبة للتورق . التابعة له أو المرتبطة به بالنسبة للتورق المحلي 

الدولي فيقوم مقام هذا الوعد وكالة من البنك للسمسار في السوق 
  .الدولية للشراء له ولعمالائه 

  .ن المصرف والبائع األولعقد شراء السلعة بي: و

 والمشتري  ، المتورق عن وكيال ، بصفتهعقد بيع السلعة بين المصرف: ز
  .األخير

وبالنظر إلى مجموع هذه العقود يتضح أنها عقود متداخلة مترابطة وأن كل 
فباإلضافة إلى الزيادة الناشئة عن عقد المرابحة .  ترتب علية كلفة معينةتعقد منها 

تعادل معدل الفائدة السائد أو  في العادة ي وه– سالمي والمتورقبين المصرف اإل
على البيوع تتمثل في عموالت الوسطاء أخرى هناك تكاليف  -تزيد عليه قليال 

وفروق أسعار السلع التي يتم التورق ومصاريف االتصاالت المتالحقة المتعددة 
ومن هنا .  لمحتملةوغيرها من التكاليف اوالرسوم الحكومية إن وجدت بواسطتها 

من معدل الفائدة  بشكل واضح فإن المحصلة النهائية لتكاليف التورق ستكون أعلى 
  . لدى البنوك الربوية

يضاف إليه أن   .لتورق المصرفيطبيعة اه تفرزأوهذا االرتفاع في التكلفة 
 العموالتالتورق عن غيرها من  لعموالت التطبيق العملي يدل على زيادة ملحوظة

 حمل البعض إلى التفكير بإيجاد ما، وهذا اإلسالمية  بعض البنوكمويلية لدى الت
وهذا يعني أن  25 .ظاهرةتلك الللحد من   التورقلموحد للعمولة على تموينظام 
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.  إباحة التورق أدت إلى المغاالة في معدله حتى يكون أعلى من معدل الفائدة
سمعة المصارف و ي اإلسالمييؤثر سلبا على مسيرة العمل المصرفالذي األمر 

  .اإلسالمية 

  

  نية المتورق ونية المصرف : تاسعالمحور ال

، والحكم الشرعي ال يغفل وجود النية في البيع  النية تعبر عن روح العمل
، لذا فال  والتي تعبر عن وجود إرادة التملك والتمليك من خالل معاوضة مال بمال

 بد أن تتم المعاوضة بما يؤدي إلى ظهور بد من وجود نية للبيع ونية للشراء وال
  26 .آثار البيع المتمثلة بالتمليك والتملك

، وخفاؤها هذا دفع بعض الفقهاء إلى  والنية أمر خفي متعلق بأفعال القلوب
، غير أن ظهور فساد النية وانكشافها يفسد العقد  القول بعدم فساد العقود بفسادها

  . نية الطالق بعد أجل محدد -  في عقد الزواج-ذُكرت كما لو 

بل إن هذه ،   مكشوفاًوصيغة معاملة التورق المصرفي تجعل النية أمراً
 عليه  منصوصاًتجعل النية جزءاًبمنظومة اتقاقاتها وعقودها وتوكيالتها الصيغة 

 ال بأفعال القلوب – بأفعال الجوارحأي  –، ومتعلقا بالعقد نفسه  في هذه المعاملة
رق يذهب بقدميه إلى المصرف ويطلب بلسانه الحصول على  فالمتو.وحدها 

، والبنك يرد بالقبول ويعرض خدمات  حال مقابل نقد آجل أكثر منه تمويل نقدي
 ويشرح للعميل الحيلة التي ستتم -  بل هو يعلن عنها ويدعو الناس إليها–التورق 

  .جل الحصول على النقد بصيغة يدعي أنها شرعية ميسرةأمن 

، وهو ال يرغب بشراء سلعة  اء السلعة غير موجودة عند المتورقفنية شر
، وال يرغب في تملكها  ، وال يهمه معرفة طبيعة السلعة التي سيتم شراؤها بعينها

والبنك ال يهدف إلى تمليك .  فصح عنها هي الحصول على النقدأولكن نيته التي 
رق مع الحصول على ، بل هدفه تقديم تمويل نقدي حال للمتو المتورق السلعة

وهذه النوايا كلها مكتوبة في األوراق واالتفاقات بين  . زيادة في الدين نظير األجل
 للسلع ففي المحصلة نالحظ عدم وجود قصد البيع والشراء. المصرف والمتورق 

  !البيوع التي تتركب في عملية التورق  وال قصد آثار أو الخدمات ،

أهداف البنك المعلنة من عملية التورق توفير وال بد من اإلشارة هنا إلى أن 
، ليفعلوا   العمالء الشخصية غير السلعيةالسيولة النقدية الالزمة للوفاء باحتياجات

، غير أن البنك بال  ، كما هو الشأن تماما في التمويل الربوي ونؤبالنقود ما يشا
زيادة مقدار  كما أنه يسعى إلى ،  من سوق التمويل  زيادة حصتهشك يسعى إلى 

  . الدين عن طريق التحايل بالتورق
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وإنما حرمت ،   والمبانيظوالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفا
العينة ألن نية المتعاقدين قد انكشفت على الرغم من استقالل كل بيع فيها عن 

نجد أن المقصد من المعاملة المركبة هو نفس التورق المصرفي وفي . اآلخر 
 العينة يضاف إلى ذلك أن مبنى مجموعة العقود المركبة إنما هو التصريح مقصد

فماذا بقي في التورق المصرفي مما هو ! بالنقد الحال في مقابلة نقد آجل أكثر منه 
  .جل مع الزيادةأإقراض نقد إلى ليس 

  

  :آثار التورق السلبية على االستثمار: عاشرالمحور ال
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  الخــاتـمـة

  

 التورق المنظم سواء أتم بدون وساطة مصرفية أم رى أننا نوأخيرا فإن
تحريم الربا المتين الذي يقوم عليه ساس يناقض األالتورق المصرفي اتخذ شكل 

ح ، وقد ذكرنا فيما سبق اوليس هو في الحقيقة إال صورة من صور الربا الصر
 والتوقف يرى ضرورة منعهالراهن  لذا فإن البحث .ما يبين ذلك دلة من األ

الفوري عن ممارسته في أي مصرف إسالمي مع إعادة الفوائد الربوية المحصلة 
كما هو  أو التصدق بها في وجوه البر العامة االت إلى أصحابهبهذه المعام
ق للمصرف وال لمساهميه وال للمستثمرين معه بأي من هذه حوأنه ال معروف ، 

 كي نحافظ على مسيرة المصرفية وذلك ! الفوائد مهما كان االسم الذي وضع لها 
امالت خ المعيترس ، ومن أجل ن أي انحراف أو تراجعبعيدة عاإلسالمية 

اإلسالمية الحقيقة التي تبقي التمويل اإلسالمي في مساره الصحيح تمويال غير 
 يمجمع الفقهالهذا الرأي نؤيد قرار أننا ب و .ربوي مجاله السلع والخدمات

  : اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في دورته السابعة عشر والذي جاء فيه
رابطة العالم اإلسالمي في دورته السابعة عشرة إن مجلس المجمع الفقهي اإلسالمي ل"

 12 / 17- 13 هـ الذي يوافقه 1424 / 10 / 23-19المنعقدة بمكة المكرمة ، في المدة من 
 )التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر: ( ، قد نظر في موضوع  2003/ 

 ، تبين هت التي دارت حولوبعد االستماع إلى األبحاث المقدمة حول الموضوع ، والمناقشا
قيام المصرف  :للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو 

 أسواق السلع في) ليست من الذهب أو الفضة ( بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة 
 إما بشرط في - العالمية أو غيرها ، على المستورق بثمن آجل ، على أن يلتزم المصرف 

 بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر ، - أو بحكم العرف والعادة العقد 
  :، قرر مجلس المجمع ما يلي  وبعد النظر والدراسة. وتسليم ثمنها للمستورق 

  :عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد لألمور اآلتية : أوالً 

بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب ن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في إ ) 1
، سواء أكان االلتزام مشروطاً  ها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاًيمن يشتر

  .صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة 

ن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحاالت إلى اإلخالل بشروط القبض إ ) 2
  .الشرعي الالزم لصحة المعاملة

 سمي بالمستورق  ن المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لمن واقع هذهإ ) 3
من المصرف في معامالت البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صورية في 

، هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من  معظم أحوالها
ء ، وقد سبق وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقها.  تمويل

للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعامالت حقيقية وشروط محددة 
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 وذلك لما بينهما من فروق عديدة فصلت القول فيها البحوث  السابقبينها قراره
  . المقدمة

فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري 
 وتقع في ضمانه ، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه، قد يتمكن ويقبضها قبضاً حقيقياً

من الحصول عليه وقد ال يتمكن ، والفرق بين الثمنين اآلجل والحال ال يدخل في ملك 
المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تبرير الحصول على زيادة لما قدم من تمويل لهذا 

لها ، وهذا ال يتوافر في المعاملة المبينة التي الشخص بمعامالت صورية في معظم أحوا
  .تجريها بعض المصارف 

، امتثاالً ألمر اهللا   يوصي مجلس المجمع جميع المصارف بتجنب المعامالت المحرمة:ثانياً 
  .تعالى 

كما أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف اإلسالمية في إنقاذ األمة اإلسالمية من 
أن تستخدم لذلك المعامالت الحقيقية المشروعة دون اللجوء إلى بلوى الربا ، فإنه يوصي ب

  27" .معامالت صورية تؤول إلى كونها تمويالً محضاً بزيادة ترجع إلى الممول
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