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نطاق املعيار:
يتناول هذا املعيار تعريف التورق وأنواعه وضوابطه الشرعية
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 .1تعريف التورق وأنواعه:
 .1.1التورق هو شراء السلعة بثمن آجل ،مث بيعها لغري من اشرتيت منه بثمن حال يكون أقل من
األول عادة ،وذلك بقصد احلصول على النقد ،من هذا التعريف يتبني أن التورق يفرتق عن العينة
أبن العني املشرتاة فيه يتم بيعها لطرف اثلث غري البائع األول ،أما يف بيع العينة فيتم إعادة بيع
العني املشرتاة بثمن آجل إىل ابئعها األول بسعر أقل منه حال ،ويف يومنا يطلق على التورق
السابق تعريفه التورق التقليدي أو البسيط أو املنضبط.
 .1.2ابإلضافة إىل ما سبق ظهر يف عصران احلاضر تورق املراحبة (ألنه قائم على أساس بيع املراحبة) و
التورق العكسي ،وكال النوعني يطلق عليهما اسم التورق املنظم ،وهو تورق خيتلف عن التورق
التقليدي من حيث اجلوهر ومن حيث احلكم.
 .1.3يف التورق املنظم يقوم البنك التشاركي بناء على طلب العميل احملتاج إىل النقد بشراء سلعة – من
سوق دولية عادة -مث بيعها مراحبة إىل هذا العميل بثمن آجل ،على أن يقوم البنك ذاته بصفته
وكيال عن العميل إبعادة بيع السلعة يف نفس السوق اليت مت الشراء منها لكن عرب وسيط آخر
غري الوسيط الذي مت شراء السلعة منه أوال ،وابنتهاء العملية اليت تستغرق وقتا قصريا حيصل العميل
على ما حيتاجه من نقد على أن يصبح بذلك مدينا للبنك ابلثمن املؤجل الذي اشرتى به السلعة
والذي يكون أعلى مما حصل عليه من نقد.
 .1.4إذا احتاج البنك التشاركي إىل السيولة املالية وقام بتحصيل ما حيتاجه من هذه السيولة عرب التورق
املنظم فإن هذه العملية يطلق عليها اسم التورق العكسي ،ويكون العميل فيها هو املمول من
خالل توكيل البنك التشاركي أبن يشرتي له سلعة ،وبعد أن يشرتي البنك السلعة بثمن حال
يقوم بصفته وكيال عن العميل ببيع هذه السلعة لنفسه بثمن آجل مراحبة أو يشرتيها من العميل
مباشرة بثمن آجل مراحبة ،على أن يتم فيما بعد إعادة بيع السلعة إىل السوق اليت مت الشراء منها
لكن عرب وسيط آخر غري الوسيط الذي مت شراء السلعة منه أوال ،وهذه العملية قد جتري بني
البنوك التشاركية من جهة وبني وعمالئها من األفراد واملؤسسات من جهة أخرى ،وقد تتم بني
البنوك التشاركية أنفسها.
5

اتريخ النشر2021/03/02:

 .1.5يطلق على هذه العملية التورق املنظم ألهنا ختتلف عن التورق التقليدي من حيث كوهنا عبارة عن
سلسلة من عقود البيع الشكلية املرتبط بعضها ببعض واحملددة مسبقا ضمن إطار تنظيمي مبين
على املواطأة بني هذه العقود ،بينما يف التورق الفردي تكون معامالت البيع حقيقية ومتر مبراحلها
الطبيعية.
 .2أحكام التورق:
 .1.2األصل يف التورق التقليدي اجلواز ،ولكن ليطلق اسم التورق التقليدي على املعاملة وحيكم جبوازها
ال بد بعد استيفاء عقود هذه املعاملة لشروط الصحة من توفر بعض الشروط اإلضافية ،وهي كاآليت:
 .1.1.2أن تكون السلعة حمل العقد من السلع اجلائز بيعها نسيئة ،فال يصح أن تكون ذهبا أو فضة
أو نقودا.
 .2.1.2أن تكون السلعة املباعة موجودة ومعينة عند إجراء العقد.
 .3.1.2أن يكون كل عقد مستقال عن اآلخر وأال تكون هناك مواطأة على إجرائها.
 .4.1.2أن يتم قبض السلعة من قبل املشرتي قبضا حقيقيا أو حكميا.
 .5.1.2أال تعود السلعة إىل ابئعها األول من خالل املواطأة على ذلك.
 .2.2إلعطاء التورق الذي جتريه البنوك التشاركي حكم التورق التقليدي ال بد للعميل الذي اشرتى السلعة
بثمن آجل من أن يقوم ببيعها مبحض إرادته دون أي تدخل من قبل ابئعها األول أو من قبل البنك
التشاركي.
 .3.2ال جيوز إجراء وتسويق التورق التقليدي كأداة من أدوات التمويل واالستثمار االعتيادية بصورة تؤدي
إىل نفس نتائج التورق املنظم.
 .2.4ال جيوز للبنك التشاركي إجراء التورق املنظم إال لسد حاجته إىل السيولة املالية أو إلعادة جدولة
الديون املتعثر وفاؤها والناشئة عن عمليات التمويل السابقة ،وذلك إىل أن يتم إجياد بديل شرعي أو أن
يتم إدخال تعديالت تنظيمية تسمح إبجراء التورق التقليدي .واألساس أن يقوم البنك التشاركي بتلبية
حاجته إىل السيولة املالية أوال من خالل صيغ االستثمار والتمويل الشرعية األخرى كفتح حساابت
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استثمارية يف البنوك التشاركية وكالصكوك وغريها  ،فإن تعذر ذلك واضطر إىل إجراء عملية التورق املنظم
فعليه أن خيتار أوال بنكا تشاركيا آخر إلجراء التورق معه.
مستند األحكام الشرعية:
 .1املستند الشرعي ألحكام التورق التقليدي:
ذهب أكثر الفقهاء إىل جواز التورق التقليدي (البسيط) القائم على عمليات بيع وشراء حقيقية لسلعة
حقيقية من غري مواطأة بني األطراف وذلك بغية احلصول على النقد ،والذي دفعهم إىل القول ابجلواز
بعض التفاصيل اليت جتعل من التورق التقليدي معاملة بيع وجتارة حقيقية ،فالسلعة املباعة يف التورق حقيقية
وموجودة وملكية هذه السلعة تنتقل ابلعقد إىل املشرتي وال يوجد أي شرط أو اتفاق مسبق على إجراء
التورق.
ولصحة التورق جيب أال تعود السلعة املباعة فيه إىل ابئعها األول ابلتواطؤ ،فإن مت إجراء عملية التورق
حبيث تعود السلعة إىل ابئعها األول فإن هذه العملية تنقلب إىل إىل العينة اليت وإن كانت يف الظاهر وسيلة
للوصول إىل النقد واخلالص من الراب إال أهنا يف احلقيقة استخدام للسلعة يف معاملة ليس القصد منها يف
احلقيقة البيع والشراء ،ومبا أن الغاية من إجراء هذا النوع من التورق الوصول إىل الراب فإن حكمه عدم
اجلواز.
نظرا خلطورة شأن الراب يف الفقه اإلسالمي فإن بعض السلع جيب أن يتم بيعها نقدا ،وابلتايل يشرتط يف
السلعة املشرتاة نسيئة يف عقد التورق أن تكون من السلع اجلائز بيعها نسيئة .كما أن اشرتاط توفر الشروط
العامة لصحة العقود يف املعامالت اليت يتضمنها التورق أمر بديهي.
 .2املستند الشرعي ألحكام التورق املنظم:
هناك فروق جوهرية بني شكل التورق املنظم الذي جتريه بعض املؤسسات املالية يف يومنا عرب األسواق
املنظمة وبني التورق التقليدي الذي أصله اجلواز ،فانتفاء قصد البيع والشراء يف التورق املنظم وحصول
املتورق على النقد من خالل االكتفاء بتسجيل بعض املعامالت الشكلية على السلعة املباعة وجعل املتورق
بذلك مدينا على حنو شبيه ابلقرض الربوي من حيث ازدايد املبلغ مقابل األجل وقيام البنك التشاركي ببيع
السلعة للعميل بثمن آجل مث إعادة بيعها نيابة عنه بثمن حال والتخطيط املسبق جلميع خطوات التورق
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كل هذا جيعل من هذا التورق أشبه ما يكون ببيع العينة اليت منعه معظم الفقهاء .من جانب آخر فإن
غرض هذا التورق ونتيجته جيعله يبدو إىل حد كبري كمعادل للقرض الربوي الذي يقدمه البنك التقليدي،
وابلتايل فإن التورق املنظم يتناقض مع فلسفة البنوك التشاركية القائمة على التجارة احلقيقية واالستثمار
وجتنب الراب.
إبمكان البنوك التشاركية إجراء التورق التقليدي عند احلاجة مع استيفاء شروط صحته ،وبشرط أال يتحول
التورق التقليدي إىل تورق منظم من خالل املواطأة املسبقة على إجراء خطواته ،فتحول التورق التقليدي
إىل تورق منظم جيعله خمالفا للمبادئ واملعايري الشرعية اليت نشأت على أساسها البنوك التشاركية ،وابلتايل
ليس من الصواب تسويق مثل هذا التورق على أنه أداة اعتيادية للتمويل واالستثمار.
التورق املنظم الذي يتم إجراؤه يف يومنا غري جائز لعدم توفر شروط صحة التورق التقليدي فيه ،فمجموع
معامالت هذا التورق يفضي إىل بيع العينة احملرم ،بل إن بعض تطبيقات التورق املنظم حيمل صفة القرض
الربوي النتفاء عقد البيع احلقيقي فيه ،وإىل حني إجياد أدوات شرعية بديلة وإدخال التعديالت التنظيمية
اليت تسمح بذلك جيب عدم السماح إبجراء التورق املنظم إال يف حالتني وضمن ضوابط حمددة ،احلالة
األوىل :هي حالة إعادة جدولة الديون املتعثر وفاؤها ،واحلالة الثانية :هي حالة معاانة البنك التشاركي من
عجز يف السيولة املالية ،والسماح هبذه املعاملة غري اجلائزة يف األصل مبين على قاعدة "الضرورات تبيح
احملظورات" ،أما حصر اجلواز حبالتني فهو مبين على قاعدة "الضرورة تقدر بقدرها" اليت تقتضي السماح
ابحملظور يف حدود الضرورة وعدم جواز جتاوز ذلك ،وإبمكان السلطة الرمسية املعنية تعيني احلد األقصى
للتورق املسموح به يف هاتني احلالتني وفقا ملبدأ الضرورة من خالل مراعاة وضع البنك والواقع االقتصادي
الراهن.
على البنوك التشاركي ة اليت حتتاج إىل سيولة مالية أن تعمل على تلبية احتياجها أوال من خالل فتح
حساابت استثمارية يف البنوك التشاركية أو إصدار الصكوك االستثمارية أو غريها من األدوات االستثمارية
الشرعية ،وعليها أال تلجأ إىل التورق إال يف حال عجز هذه األدوات عن سد حاجتها.
يف حالة معاانة البنك التشاركي من عجز يف السيولة املالية ومن مث السماح له بتلبية حاجته من السيولة
من خالل اللجوء إىل التورق ينبغي على البنك التشاركي أن خيتار أوال بنكا تشاركيا آخر إلجراء التورق
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معه ،وهذا اجلواز الذي يستهدف التكافل بني البنوك التشاركية جيب أن يكون حمصورا ضمن حدود حاجة
البنك التشاركي.
ليس من الصواب تقسيم التورق املنظم إىل خطوات شكلية وإطالق مسمى املراحبة أو مراحبة السلع
( )commodity murabahaعليه بناء على إحدى هذه اخلطوات ،ألن إطالق مثل هذه
املسميات على التورق املنظم يعطي انطباعا خاطئا أبن املقصود من املعاملة املراحبة ال التورق.
تضمني التورق للعديد من العقود وحماولة إجراء هذه العقود عرب التورق يتناقض مع مبادئ الصريفة
التشاركية ،لذا من املستحسن أن يعمل صناع القرار على إنشاء أسواق جتمع البائعني ابملشرتين وتتم فيها
عمليات البيع والشراء بصورة حقيقية ،مما يسمح إبجراء التورق التقليدي فيها عند احلاجة ،ومن املستحسن
كذلك أن يصدر صناع القرار اللوائح التنظيمية الالزمة لذلك ،وأن يعملوا على تطوير أدوات شرعية بديلة
وإصدار اللوائح التنظيمية اليت تقتضي ذلك.
وهللا تعاىل أعلم ابلصواب

9

