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 المنظم لتورق المصرفيصيغة التمويل با
 اإلسالمية ةيعالشر في ميزان

 إعداد
 دكتور حسين حسين شحاتة

 األستاذ بجامعة األزهر
 خبير استشاري في المعامالت المالية الشرعية

 
- مفهوم التورق 

 كما تقوم بها المصاار  اسالايمية لقد أثيرت العديد من الشبهات حول بيوع المرابحة ألجل
حيث حدثت أخطاًء جاليمة في تطبيقها مما جعل بعض فقهااء المصارفية اسالايمية يتراجعاون 

 .اللتزام بآليات ضوابطها الشرعيةوعدم ا في أالاليب التنفيذفي الدفاع عنها في ضوء الشبهات 
 االقتصاااد اسالاايمي الاااتذ وأ جمهااور فقهاااء المصاارفية اسالاايميةوعلااح حااين  فلااة ماان 

اسالاايمية  البناو اسالايمية ههاارت صايلة التمويال باالتورأ  وباادأت بعاض وخباراء المصارفية 
  [,نماااء ,تالااهييت التياليرااا التااورأ المبااار  ]تطبيقهااا وتااروا لهااا فااي اسعينااات المختلفااة 

ورحااب بهااا كثياار ماان رجااال األعمااال الااذين كااانوا يتحااايلون علااح صاايلة المرابحااة للهااروب ماان 
أالاهل تطبيقاا وأقال  أنهاا لعااملين فاي المصارفية اسالايميةضوابطها الشرعية  كما وجد بعض ا

التمويل اساليمية األخرى  كما أنها واليلة لجذب شريحة جديد  من العمايء  مخاطر  من صيغ
 .حصول علح النقد وليس الاللعةلعون لالذين يال

مان المنهاور الفقهاي  فمنهم مان نهار اليا     بين الفقهاء حول الحكم عليهاوبدأ االختي
ومنهم من رأى أنهاا المنفاذ   في الواقع العملي وأجازوهااالبحت دونما أي نهر  إلي آلية تطبيقه

القاااروض بفا اااد  ربوياااة ألن آلياااة تنفياااذها ال تعااادو إاًل أن تكاااون ترتيباااا وتنهيماااا ألوراأ  إلاااح
وصادر فاي , والالجيت وأفتوا بعادم مشاروعيتهافي الدفااتر ( تالجل ) ومالتندات وعقود لتثبت 

ه القضااية العديااد ماان الفتاااوى ماان اجحاااد وماان مجااامع الفقاا  بااين المجياازين وبااين  ياار هااذ
 ,المجيزين

و فاي الوقات نفالا  يالاير التطبياأ العملاي   ي  قا ما ومحتدما بين الفاريقينومازال االخت
ثباات واقعااا وحتااح يصااعب فاي بعااض فااروع الم الالااات المصاارفية اسالاايمية بخطااوات الااريعة لي

 .ثل ضلطا علح أصحاب الرأي المعارضيمكما   العدول عن 



2 

 

 
ماان , اجخاار حااول التموياال بصاايلة التااورأ الاارأي والاارأي والااو  نتناااول فااي هااذه الدراالااة

منهااور التطبيااأ العملااي الفعلااي فااي بعااض فااروع المصااار  اسالاايمية وفقااا لماانه  اسالااتقراء 
 .والدراالات الميدانية للواقع 

 
 
-  المنظممبررات المؤيدين والمعارضين للتورق المصرفي. 

 

 :يرى أنصار التورأ أن هنا  حاجة إلي  للمبررات اجتية       
أنه منتج جديد من منتجات المصرفية اإلسالمية يلبي حاجات العديد منن العمنالم منن   -( 1)

 .الربوي أي أنه بديل شرعي عن عقد القرض , الحصول على ائتمان بدون بفائدة ربوية 

 

يقلل من خسارة العديد من العمالم الذين كانوا يتحايلون على صنيةة المرابحنة لجنل   -( 2)

, حيننك كننانوا ينننترون السننل  مرابحننة لجننل بنن من عننال  , كوسننيلة للحصننول علننى النقنند 

ويبعونها نقداً ب من منخفض لن مقصدهم الساسي هو الحصول على النقد وليس السنلعة 

 . ةخرى م ل سداد ديون مستحقأغراض أالستخدامه في 

 

 

سنداد : المساهمة في تمويل بعض الخندمات التني ال تصنله لهنا صنيةة المرابحنة م نل  -( 3)

 .روفات وسداد المديونيات ونحو ذلكالجور والمص

 

اسننا المسسسننات الماليننة يعتبننر التننور  مننن صننيل التمويننل اصننير الجننل الننذي ين  -( 4)

 كما أنه اليل المخاطرة  ويحقق عائدا سريعا للمصرف اإلسالمي  اإلسالمية

 

 

        وتتلخص وجهة  ،تفنيد هذه المبررات والرد عليهاولقد اام فريق من الفقهام ب              

 :في اآلتينظرهم                     

 

  الننناملة إن مننن أهننم مقاصنند المسسسننات المصننرفية اإلسننالمية المسنناهمة فنني التنميننة

للمجتمعنننات اإلسنننالمية عنننن طرينننق صنننيل االسنننت مار والتموينننل اإلسنننالمية ومنهنننا 

وال  ،نحننو ذلننكاإلجننارة وبحننة واالستصنننال والسننلم والمضنناربة والمننناركة والمرا

 .يعتبر التور  من صيل االست مار التي تساهم في التنمية االاتصادية 

 

  فهنننا  ، اد ديننون المتع نرينولة عننن سندليسن  المسسسننات المصنرفية اإلسننالمية مسن

 .جهات ومسسسات أخرى مس ولة عن ذلك

 

 والبند كننذلك أن  ،عة والوسننائل التني تحققهنا منننروعةالبند أن تونون المقاصنند مننرو

  لبه و اوامه و هو تنابفالنية روح العمل و ،ق مقاصد التور  م  مقاصد النارلتتف
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العبننرة بالمقاصنند " ة وفقننا للقاعنندة النننرعية  لهننا يصننه بصننحتها و يفسنند بفسننادها

منننروعية " والقاعنندة النننرعية الخننرى " والمعنناني وليسنن  بالسننمام والمبنناني 

 " .الةاية ومنروعية الوسيلة 

 

   أن عقند التنور  المصننرفى تنتهني إلني عنندة بيعنات فني بيعننة واحندة أو علنى أ ننع

ويجنا تجننا الننبهات  رم شرعاً م ل بي  العينة المحاإليمان بيعتين في بيعة واحدة 

فمننن إتقننى النننبهات فقنند :" ......وأصننل ذلننك اننول الرسننول صننلى م عليننه وسننلم 

 ( .الحديك رواه مسلم ....." ) استبرئ لدين وعر ه 

 

  يقضى التور  المصرفى على أهم المعالم الممينةة للمسسسنات المصنرفية اإلسنالمية

  .اعدة الةنم بالةرم وتحمل المخاطرا وهي المناركة في الربه و الخسارة و تطبيق

 

 

 

- تقويم دواعى الحاجة إلي التورق المصرفي: 
 

اااة حاااول التاااورأ المصااارفح كماااا تقاااوم بااا  بعاااض      مماااا الشااا  فيااا  هناااا  شااابهات جمل
ماان أهمهااا حالااب , الم الالااات المصاارفية اسالاايمية وال الاايما فااي التطبيااأ العملااي الفعلااي 

 :ما يلي وحالب االالتقراء للواقع  خبراتي العملية 
 
 واالنتقال للعمنل فني  ،الواول في المنتبهات أو النبهات ليس هنا   رورة تصل بنا إلي

إن الحالل بين " : من ذلك فقال صلى م عليه وسلم   ولقد حذرنا رسول م  ،حمى الربا

لشببهات اتقى ا نمف ،شتبهات ال يعلمهن كثير من الناسالحرام بين وبينهما أمور مإن و

رعبى كبالراعي ي ،ن وقب  فبي الشببهات وقب  فبي الحبرامومب، فقد اسبتبرأ لدينبو وعرضبو

أال  ،أال وإن حمبى   محارمبو ،حمبى أال وإن لكل ملبك ،حول الحمى يوشك أن يرت  فيو

أال  ،وإلا فسببدت فسببد ال سببد كلببو ،سببد مةببذة إلا  ببلحا  بباك ال سبد كلببووإن فبي ال 

 ( .ومسلم البخاري" )وهي القلب

 

 ل صورية أو وهمية آلينات التنفينذ العملنى للتنور  المصنرفى لن غاينة المتنور  الحصنو

وغاية المسسسة المصرفية اإلسالمية إعطام النقد وتحقيق الرباح والعموالت  ،على النقد

وهذا بالتأكيد يدف  الموظ  إلي أن يرتا ويننظم الورا  والوانائق دونمنا أي  ،ذلكونحو 

ه لنم كمنا أنن ،دث في المرابحات لنيس منانا ببعيندوما يح، وابط النرعية للتور اعتبار للض

 .االست مار اإلسالمية الحالل تَُسد كافة أبواب التمويل و

 

 أو أن هنا  حاجة  ،تعامل في حمى الرباليس هنا   رورة معتبرة شرعاً تصل بنا إلي ال

ي تطبيننق اننول م عننة يصننبه معهننا التمويننل النننرعي صننعبا وفيننه منننقة حتننى نطمنن ن إلنن

أو تطبيننق القاعنندة  ،"َعبباد  فَببالَ إاُ ببَم َعلَُيببوا  َوالَ  فََمببنا اُضبب غري َرُيببَر بَببا   "  :وجننل

 . "الةرورات تبيح المحظورات: "النرعية
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لببيه هنبباو ضببرورر معتبببرر شببرعا  ببب ن  تببرو :  و خال ببة القببول  

 ببيذة  المصببرفية االسببالمية و  ل بب  إلببى  ببيا االسببتثمار و التمويببل 

  .التي تدور حولها الشبهات يالتورق المصرف
 
 
 

-   آلية تنفيذ  يذة التمويل بالتورق المصرفي كما تقوم بها        

 .المصارف االسالمية ومحاليره الشرعية                         
 

فااي بعااض الم الالااات الماليااة ) تنفااذ التطبيقااات المصاارفية لصاايلة التموياال بااالتورأ  
 :وفقًا لآللية اجتية( اساليمية 

إلى المسسسة المصرفية اإلسالمية و ليون المصرف اإلسالمي ( طالا النقد ) يتقدم المتور   - 1

طالبنناً التمويننل بصننيةة التننور  و يحنندد المبلننل الننذى هننو فنني حاجننة إليننه و يسننتوفى البيانننات 

 .المطلوبة 

ن اإلجنننرامات لبنننه و القينننام بمجموعنننة منننتقنننوم المسسسنننة المصنننرفية اإلسنننالمية بدراسنننة ط - 2

المقدرة علنى السنداد  الضمانات و حدود السق  االئتمانى و: من أهمها المصرفية المختلفة و

االتصال بالبائ  الذى سوف تنترى منه السنلعة و المننترى النذى سنوف يتعهند و نحو ذلك و

 .بنرائها و تحديد السعار و نحو ذلك 

ننااننم تنتهننى  - 3 يقننوم المتننور  : يوفنني حالننة الموافقننة يننتم مننا يلنن ،بننالقبول أو بننالرفض الدراسننة إم 

وكينل كما يقوم بالتواي  على ت ،وتقديم الضمانات المطلوبة، التواي  على عقد الوعد بالنرامب

كما تتفق م  المننترى النذى  ،د يدف  مبلةاً يسمى  مان الجديةاالمصرف بالبي  نيابةً عنه و

 .خذ منه الوعد بالنرامسوف تبال له السلعة و يس

و تتملوها و تحوزها في  ،ة بنرام السلعة نقداً من مصدرهااإلسالمي المصرفيةتقوم المسسسة  - 4

 .وهذا ورايا   وم المبلل المطلوب للمتور  

) اننم تقننوم المسسسننة المصننرفية اإلسننالمية ببينن  هننذه السننلعة المنننتراه إلننى المتننور  بالجننل  - 5

 .ورايا  (بصيةة المرابحة لجل 

 

و اد يوون ذلك إلى نفس  ،وم المسسسة المصرفية اإلسالمية ببي  نفس السلعة نقداً لحسابهام تق - 6

كند منرة أخنرى و نأ ،خر حسا الترتيبنات المنظمنة سنلفاً أو إلى مصدر آ( المورد ) المصدر 

م  الذى سوف ينتريها و تحديد الن من الول  الراب هنا  ترتيبات تتم شرام السلعة في البند 

 .و ال من ال انى لتجنا المخاطر التي تق  على المسسسة المصرفية اإلسالمية
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 بعند إتمنام عملينة البين  تقنوم المسسسنة المصننرفية اإلسنالمية بةيندال ايمنة المبين  فني الحسنناب - 7

و ... وربنه المرابحنة تالعمنوالالمصناري  الفعلينة و: الجارى للمتنور  بعند أن تخصنم مننه

 .نحو ذلك من العبام التي تحمل عليه حسا االتفا 

 .و تطبق عليه شروطها ،داد أاساط المرابحة حسا االتفا يقوم المتور  بس - 8

معظمها ينتم باإلنترنن  و غينره جرامات اد تأخذ ساعة أو ساعتين وو يالحظ أن هذه اإل

  .من وسائل االتصاالت السريعة

  

-  تقويم العالقات التعاقدية بين أطراف تنفيذ  يذة التمويل 

 المصرفي المنظم بالتورق       

 

 :يفي اجت المصرفي المنهم  مثل أطرا  تنفيذ صيلة التمويل بالتورأتت     
 :و هو الذى يطلا النقد من المسسسة المالية اإلسالمية و يبرم معها العقود اآلتية : المتور  ـ  1

 .وعد بالنرام  ـ  

 .ـ عقد بي  مرابحة لجل لآلمر بالنرام  

 .ـ توكيل لها بالبي  لحسابه للسلعة مو ول التور   

 

       و تبرم معهم العقود , رين و هى الوسيطة بين المتور  و آخ: ـ المسسسة المالية اإلسالمية  2

 :اآلتية                

 .ليهالمتور  العقود المذكورة بعا ـ م    

 .ـ عقد شرام ناجة م  مورد السلعة مو ول التور   

 .ـ عقد وعد بالنرام م  الذى سوف ينترى نفس السلعة مو ول التور   

 .ـ عقد بي  ناجة م  الذى سوف ينترى نفس السلعة مو ول التور   

     من خريطة العالاات التعاادية بين من و لية تنفيذ صيةة التمويل بالتور يستنبط من آو 

 :أطرافها المعالم الظاهرة اآلتية                     

من المسسسة المالية اإلسالمية  المخرجات بالنسبة للمتور  هى نقد استلمهأن المدخالت و -

وهمينة السنلعة الداخلنة فني  - .أى مبادلة مال بمال و زينادة  ،وسدده مرة أخرى لها بةيادة

معظنم الحينان ورايناً بندون أن يعرفهنا أو يحوزهنا  المعامالت حيك يتم التعامل معها فني

 .المتور  و لم يقدم عنها 

ي القينام بمجموعنة منن اإلجنرامات والتني تنتهنى يتم ل دور المسسسة المالية اإلسنالمية فن -

 .بةعطام المتور  نقداً 
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انعدام المخاطر بالنسبة للمسسسة المالينة اإلسنالمية حينك تحصنل علنى الوعنود بالننرام   -

 .كذلك  مانات الجدية و  مانات سداد الاساط المتور  ومن المنترى الخير و نم

 
اجلية العديد مان الشابهات وال الايما شابهة الصيلة بهذه   تتضمن هذه:والخيصة        

  ضرور  معتبر  شرعا  لتطبيقهاا بيوع العينة  وشبهة الصورية في المعاميت  ولذل  ليس هنا
ويجب علح من يطبقها االنتقال إلح الصيغ األخرى مثل المشاركة والمضاربة والالالم واسجاار  , 

 .والبيوع األخرى 
 
 
   

 

 
 
 
 
 


