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 مقدمة

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وأصحابه آله وعلى الكريم رسوله على والسالم والصالة ينالعالم رب هلل الحمد 
 ..أجمعين

 فلل  ينشللنون والمسلللمون اإلسللالم  بللغو  فمنلل   جديللد  قللديم اإلسللالم  التمويلل  
 للتمويل  الحاجل  وكانل .  والتمويل  والتجلارة باإلنتاج القيام حيث من االقتصادي  المجا 
 فللل  متخصصلل  مؤسسللا  هنللا  تكللون أن دون مباشللرة  األسللوا  خللال  مللن تسللتوفى
 كبيلر لعلدد تجغئل  بيعهلا بغلر  واحلدة جمل  بضاع  يشتري أن مثال أراد فمن  التموي ؛

 ملل  االتفللا  خللال  مللن بتمويلهللا يقللوم أن يمكللن فإنلله شللرائها  لتمويلل  ويحتللاج النللا   مللن
 اتصلاالته  لل  فل  مسلتخدما الشلرعي   العقود ألحد وفقا التموي  تقديم على األفراد بع 

 السلو   فل  غالبلا تلتم كانل  التمويل  عمليلا  فلإن ول ل  .  وغيرهم التجار م  وعالقاته
 .متخصص  مصرفي  أو مالي  مؤسسا  إنشاء إلى حاج  نوي  لوق  المسلمون يجد ولم

 فل  الصناع  الثورة قام  التخلف  عصور ف  المتأخرون المسلمون دخ  وعندما 
 ملا ملن لالسلتفادة كبيلر  بحجلم والتوغي  اإلنتاج ضي تف إلى أد  الت  الثورة تل  الغرب 
 التكاليف ف  انخفا  من عنه ينتج

.  الماليل  األدوا  وتنلور  البنلو   وانتشر  المساهم   شركا  ظهر  وبالتال  
 إللى يحتلاج كملا ضلخم   إنتاجيل  لمؤسسلا  يحتلاج كبيلر بحجلم اإلنتاج وفور أن ش  وال

 ثلم وملن. السلو  فل  الخاصل  العالقلا  خلال  ملن علهجم يمكلن ملا ملن بكثير أكبر أموا 
 إلللى باإلضللاف  الشللركا   تللل  إلقللرا  البنللو  نشللأ  كمللا المسللاهم   شللركا  نشللأ 

 األدوا  مللن وغيرهللا والسللندا  األسللهم وتللداو  تللرويج فيهللا يللتم التلل  الماليلل  األسللوا 
 .المالي 

 البنلللو  معللله وصلللل  المسللللمين  بلللالد شلللوان  إللللى االسلللتعمار وصللل  وعنلللدما 
.  المؤسسلل  الهيكلل  بلل ا  المرتبنلل  الماليلل  األدوا  وكلل ل  الربللوي التمويلل  ومؤسسللا 

 التمويل  تقلديم ملن تلتمكن مالي  مؤسسا  تنوير ف  يبدؤوا أن المسلمين على كان ول ل  
 المسللمين ألن  لل  الهلين  بلاألمر  لل  يكن ولم واإلنتاجي   المالي  للمؤسسا  كبير بحجم
 فل  انغمسوا أن بعد إال الجد محم  على المؤسس  التنوير أخ  ف  بعد واأبد قد يكونوا لم

 هلل   وأن ملحلل   ضللرورة  للل  فلل  أن مللنهم ظنللا للتمويلل   الغربلل  اإلنللار وتبنللوا الربللا 
 واالدعللاء الفائللدة لتحليلل  انبللر  الللبع  إن بلل .  الحللرام فلل  الوقللو  تبللرر الضللرورة
 المصلارف نشلأ  أن بعلد إال  لل  بخنلأ المسللمين معظلم يقتنل  وللم  الربا  عن باختالفها
 .  الظهور ف  اإلسالم  االقتصاد لتنبيق الحثيث  الجهود ثمار وبدأ  اإلسالمي  

 وهلل   الشلليو   علللى حقللو  فلل  ملكيلل  وثللائق مجللرد إال ليسلل  الماليلل  واألدوا  
 عديلدال بجانلب والصلكو   الصلناديق  فل  االسلتثمار وشلهادا  والسندا   األسهم  تشم 
.  وغيرهلا األدوا  هل   ملن كل    باسلتخدام تتعللق كثيلرة قضلايا ثلار  ولقد.  المشتقا  من

 تلللل  السلللتخدام معلللايير اإلسلللالمي  للبنلللو  الشلللرعي  والرقابللل  الفتلللو  هيئلللا  ووضلللع 
 لوضلل  اإلسللالمي  الماليلل  للمؤسسللا  والمراجعلل  المحاسللب  هيئلل  تصللد  كمللا.  األدوا 
 والرقابلل  الفتللو  هيئلل  قاملل  كمللا.  للصللكو  ومعللايير هم األسلل وتللداو  لتمللل  معللايير
 لتنللوير حاليللا تعملل  وهلل  لألسللهم  جديللدة معللايير بتنللوير المللال  دبلل  لسللو  الشللرعي 
 .للصكو  جديدة معايير
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 الخاصل  والشلرعي  االقتصلادي  القضلايا كافل  اسلتعرا  إللى الورقل  ه   وتهدف 
 المقترح  األحكام بع  وبيان  الصكو   وه  أال اإلسالمي   المالي  األدوا  أهم بإحد 
 التمويل  أحكلام تنلوير نحلو خنلوة تكلون أن ونرجلو.  اللدول  اإلسالم  الفقه مجم  على

 .مصالحهم ويحقق المسلمين ينف  بما اإلسالم  

 القصد  وراء من وهللا
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  أساسيةأساسية  مفاهيممفاهيم: : أوالأوال

  بالصكوكبالصكوك  تتصلتتصل  تعريفاتتعريفات

 :  الصكوك .أ

 بأنهلا الصلكو  وتعلرف.  1مستند أو وثيق  أو شهادة وتعن ( ص ) جم  الصكو  (1)
 ملكيل  حقلو  تمث  القيم   متساوي  لحاملها  أو اسمي ( مالي  أورا ) وثائق أو شهادا 
 بعضلها ملن خللين أو ماليل   حقلو  أو خلدما  أو منلاف  أو أعيان أو أصو  ف  شائع 
  فيهلا  باالكتتلاب حصليلتها استخدام بعد أو إصدارها عند معين   شرون حسب كلها  أو

 للم ملا للتداو   قابل  وه .  تمثلها الت  الموجودا  وخسائر أرباح ف  حملتها ويشتر 
 ويعتملد مصلدرها   مل  فل  لحاملهلا دينلا الصلكو  تمثل  وال. محضلا دينا أو نقدا تمث 

 والتغاملا  حقلو  إصلدارها نشلرة وتفصل  الشلرعي   العقلود ملن عقلد عللى إصدارها
 :التالي  بالخصائص وتتميغ أنرافها 

 مالكهلا حلق إلثبا  القيم  متساوي  بفئا  تصدر لحاملها  أو اسمي  وثائق كونها .1.1
 . مقابلها الصادرة والمناف  الموجودا  ف  حقو  من تمثله فيما

 تلداولها شلرون العقلد ويحلدد أنرافها بين شرعي  وضوابن شرع  بعقد تصدر .1.1
 .  وإدارتها

 نشللرة فلل  ومحللددة عليهللا متفللق بنسللب  األربللاح فلل  الصللكو  حللائغ يشللتر  .1.3
 .  التصفي  ناتج ف  الحق وله فقن  الص  قيم  بقدر الخسائر ويتحم  اإلصدار 

 أحلد أسلا  عللى بنلاء إصلدارها ويق  مالي   ورا أ شك  على الصكو  تصدر .1.1
 .الشرعي  وضوابنها المعامال  فقه عقود

 أو المنلاف  أو األعيلان فل  ملكيل  ملن الص  يمثله ما على للتداو  قابليتها تعتمد .1.5
 .  معها المستخدم  العقود وشرعي  صح  وعلى المالي   الحقو  أو الخدما 

 بل . السلندا  فل  الحلا  هلو كملا صدرها م   على لحاملها دينا   الصكو  تمث  ال .1.6
 . 2االستثمار من عائدا تدر موجودا  ملكي  ف  شائع  حص  تمث 

 أو  للل  كلل  مللن الخلللين أو الخللدما  أو المنللاف  أو األعيللان:  الصووكوك موجووودات (1)
 (.underlying assets, usufruct and services) بعضه 

 علللى يللتم التلل  عقللودال هلل (. underlying contracts: )الصووكوك عقووود (3)
 العقلللود مللن العقلللود هلل   تكلللون أن بللد وال.  الصلللكو  بيلل  حصللليل  اسللتثمار أساسللها
 .  المعتبرة الشرعي 

 :الصكوك أطراف (4)
 إصلللدار حصللليل  مسلللتخدم وهلللو الصلللكو   مصلللدر: الموجلللودا  صلللان  .1.1

 علن تنلوب وقلد مالي   مؤسس  أو فردا  أو حكوم  أو شرك  يكون وقد الصكو  
 .وسين  إصدار س مؤس الصكو  مصدر

 الصللكو  وثللائق يحللوغون وهللم لموجوداتهللا  المللالكون: الصللكو  حمللل  .1.1
 .المختلف  بأنواعها

                                                           

نسلي   وأشلبهاهما ( باللغل  الفرchequeباللغ  االنجليغي   وكلم  ) (check.  استقي  منها كلم  ) 1 
 ف  اللغا  األخر .

من األخناء الشائع  إنال  كلم  السند على الص .  فالسند يمث  حقا ف  مبلل  محلدد ملن النقلود   2 
يللدف  فلل  أجلل  معللين  ويتكللون هلل ا المبللل  مللن األصلل  المللدفو  بللداءة فلل  شللراء السللند والربللا 

الخغانل   أدوا  ماليل  ربويل  يحلرم المحسوب عن األج .  ول ل  فالسند وما يشلابهه مثل  أ ون 
التعام  بها شرعا.  ول ل  فإن استخدام البع  تعبير "السندا  اإلسالمي " لوصف الصكو  فيه 
 !تناق  واضح ف  المعنى والمدلو   إ  كيف تكون األداة المالي  ربوي  وإسالمي  ف  آن واحد؟
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 .عنهم نياب  الصكو  لحمل  المملوك  الموجودا  إدارة يتولى ال ي المدير  .1.3
 لحملللل  المملوكللل  الموجلللودا  إدارة يتلللولى الللل ي وهلللو الصلللكو   ملللدير .1.1

 أو الشلللرك  أسلللا  عللللى تلللدار  الصلللكو أن ويالحلللظ.  علللنهم نيابللل  الصلللكو 
 بلللين ملللن وكيللل  أو مضلللارب أو مللدير إلدارتهلللا ويعلللين.  الوكالللل  أو المضللارب 
 .  غيرهم من أو الشركاء

 بإيجارها  الموعود أو المؤجرة الموجودا  بائ : اإلجارة صكو  مدير .1.5
 المدير  الشري : المشارك  صكو  مدير .1.6
 المضارب: المضارب  صكو  مدير .1.7
 الصكو  حمل  يعنه من: االستصنا /  السلم/ ح المراب صكو  مدير .1.8
 االستثمار وكي : الوكال  صكو  مدير .1.1

 حصيلتها استثمار ف  يفوضه من أو الصكو  مدير هو االستثمار  مدير .1.12

 :  السندات:  .ب

 النقلود ملن محلدد مبلل  فل  حقلا تمثل ( ماليل  ورقل ) وثيقل  أو شهادة ويعن  سند جم  (1)
 السلند شلراء فل  بلداءة الملدفو  األصل  ملن مبلل ال هل ا ويتكون معين  أج  ف  يدف 

 الحكوميلل   السللندا  مثلل  يشللابهه ومللا فالسللند وللل ل .  األجلل  عللن المحسللوب والربللا
 المؤسسا  تصدرها الت  األخر  الدين وأدوا  الشركا   وسندا  الخغان   وأ ون

 .  أخر  تسميا  تح  والخاص  الحكومي 

 وإنمللا بالتسللميا   يعتللد وال.  شللرعا بهللا عاملل الت يحللرم ربويلل  ماليلل  أدوا  السللندا  (1)
 يغيلر ال السلندا  عللى االسلتثمار شلهادا  فإنال  ونبيعتها  المالي  األورا  بحقيق 
 ال الصلكو  عللى" اإلسلالمي  لسلندا "ا إنلال  أن كما. وتداولها امتالكها حرم  من

( يلل نقد ديللون فلل  حقللو  أي) سللندا  كونهللا بللين واضللح تنللاق   للل  فلل  ألن يجللوغ
 (.مختلن  موجودا  ف  حقو  أي) صكو  وكونها

 :  األسهم .ج
 فلل  موجللودا  ملكيلل  فلل  شللائع  حصلل  لمالكهللا تثبلل  ماليلل  ورقلل  وهللو سللهم  جملل  (3)

 مالل  حقلو  مجلرد على تقتصر وال ومنفع   رقب  تام   ملكي  وه  مساهم   شرك 
  . لحامله أو اسميا  يكون أن ويمكن . التصفي  وناتج الربح ف  السهم

  األخرىاألخرى  الماليةالمالية  واألدواتواألدوات  الصكوكالصكوك  بينبين  الفرقالفرق

 واألسهم الصكوك بين الفرق .أ
 فلل  المشللا  علللى حقللو  كليهمللا أن خاصللي  فلل  األسللهم ملل  الصللكو  تشللتر  

 كملا.  حامليهلا عللى األرباح توغي  ثم ومن االستثمار  بغر  اقتني  متنوع   موجودا 
 .والصكو  األسهم حمل  ب ق مسئول  تكون معين  جه  جانب من تدار الموجودا  أن

 فل  المشلا  على ملكي  العادة ف  يمث  السهم أن ف  األسهم عن الصكو  وتختلف 
 فل  صلو  فلله الشلرك   إدارة عللى مباشلرة حقو  له السهم حام  أن  وف  معين  شرك 
  ؛األربلاح وتوغيل  الختاميل  الحسلابا  إقلرار فل  ا  صلوت لله أن كما وعغلها  اإلدارة تعيين
 مسلاهم   شلرك  ملن أكثلر موجلودا  فل  المشلا  عللى حصل   يمثل عن أن السلهم فضال  
 ال السللهم ولكللن.  تابعلل  شللركا   ا  قابضلل   شللرك  فلل  حصلل  السللهم يكللون حللين و للل 
 عللى للتلأثير حقلو  يعنيله ولكلن التابعل   الشلركا  إدارة ف  مباشرة حقوقا حامله يعن 
 .األم الشرك  إدارة على تأثير  خال  من التابع  الشركا  إدارة

 .المشارك  عقد ألحكام يخض  السهم أن والخالص  

 عللى حقوقا يكون قد بعضها متنوع   موجودا  ف  حقوقا الص  يمث  العادة وف  
 كملا.  االسلتثمار ملدير بمعرفل  مباشرة تستغ  أعيان وبعضها( أسهم) شركا  ف  المشا 
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 الشلرك   بلإدارة السلهم حامل  قل عال علن تختللف الصلكو  بملدير الص  حام  عالق  أن
 فل  الحلق لله كلان وإن عغلهلا  وال الصلكو  إدارة تعيلين فل  الحق له لي  الص  فحام 
 .الغير إلى بيعه السهم لحام  يحق كما تماما الغير  إلى صكه بي 

 الجمل   مضلارب  عقلد يحكمها والمضارب الص  حام  بين العالق  أن والخالص  
 يلدخلون الل ين األملوا   أصلحاب ملن كبير عدد أموا  باستثمار فيها المضارب يقوم الت 

 . الصكو  وشراء بي  نريق عن المضارب  من ويخرجون

 والسندات الصكوك بين الفرق .ب
 فلإن وبالتلال    1األغللب عللى ربويلا يكلون نقلدي ديلن فل  الشيو  على حق السند 

 سلعر يكلون وقد السند  ىعل المدفوع  الربا أو الفائدة من حصته على يحص  السند حام 
 يجعلل  مملا متغيلرا  يكلون وقلد كل ل   ثابتلا السلند ملن اللدخ  يكلون وبالتلال  ثابتلا  الفائلدة
 القلر  ربلا لوقلو  حلرام  وتجارتله السلهم حيلاغة فلإن وبالتال .  متغيرا السند من الدخ 
 .المحرم

 عيونللا بعضللها يكللون مسللتثمرة موجللودا  فلل  الشلليو  علللى حللق فهللو الصلل  أمللا 
 تللأثير  ومللد  الللديون علللى الصلل  موجللودا  احتللواء وسللنتناو .  ونقللودا ديونللا بعضللهاو

 .وتداوله تملكه جواغ على

  الصكوكالصكوك  أهميةأهمية

 البنلللو : رئيسللل  مكونلللا  ثالثللل  ملللن التمويللل  لقنلللا  المؤسسللل  الهيكللل  يتكلللون 
 فاإلشلرا وسللنا  والنقدي   المالي  واألدوا  والما   النقد وأسوا  المالي   والمؤسسا 
 علللى التمويلل  قنللا  ويقللوم.  والنقديلل  الماليلل  األدوا  ضللمن الصللكو  وتللدخ . والرقابلل 
 المختلفل  االسلتخداما  بلين األملوا  أصلحاب ملن يجتل بها التل  المالي  الموارد تخصيص

 عللى تتوغ  سوف المالي  الموارد فإن القنا   ه ا ف  الكفاءة تحقق  وإ ا.  االقتصاد ف 
 غيلر ملن يكلون فإنله وبالتلال  .  اإلنتاج تعظيم يتحقق بحيث لممكن  ا االستخداما  أفض 
 قلد الموارد تخصيص ألن الموارد  تخصيص إعادة نريق عن الدول  إنتاج غيادة الممكن
 .األمث  مستوا  إلى وص 

 أداة وليسل  اإلسلالم   االقتصلاد علملاء أيلدي عللى ظهلر  ماليل  أداة والصكو  
 الل ي األملر التقليلدي  التمويل  أوغار األداة هل   نحمل  أن يجلوغ ال فإنله وبالتلال .  مولدة
 هلو الصلكو  وراء ملن والغلر .  تقليديل  ماليل  أداة إللى إسلالمي  ماليل  أداة ملن يحولها
 بصلف  االستثمار أن المالحظ ومن.  االستثمار ف  واستخدامها أصحابها من األموا  جم 
 إنلار فل  اللبع   بعضلها مل  وخلنهلا منتجل  موجلودا  اسلتحداث منله المقصلود عام 
 وبيلل  شللراء) تجللاري أو( والخللدما  السللل  مللن النيبللا  إنتللاج) إنتللاج : اقتصللادي نشللان
 الملدرة الموجودا  اقتناء هو الصكو  حال  ف  باالستثمار والمقصود(.  والخدما  السل 
 لقنلا  يهيل  االقتنلاء هل ا.  االقتصلادي النشلان ملن نلو  فل  موظفل  كونها بسبب للدخ  
 يهيل  كملا ممكنل   تمويل  تكلفل  بأقل  للنشان المنلوب  الموجودا  على الحصو  األعما 
 .االقتصادي النشان عن الناجم الدخ  ف  المشارك  الصكو  لحمل 

 وتأجيرها آال  اقتناء ف  حصيلتها تستخدم صكو  إصدار يتم أن  ل   أمثل  ومن 
 نيلران  شرك  إلى آج  بثمن وبيعها نائرا  اءاقتن أو بالتملي   منتهي  إجارة مصن  إلى
 فل  واألمثلل .  تجاريل  أو صناعي  شرك  م  مشارك  ف  بقيمتها والدخو  مبان  اقتناء أو
 .كثيرة  ل 

                                                           

وي  أو قر  حسن  ولكننا ال نجد أمثل  رب من الممكن جدال أن يمث  السند حقا ف  دين نقدي ال  1
 عملي  ل ل .
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 األدوا  إصللدار وراء مللن الشللرعي  المقاصللد نحللدد أن الشللرعي  الناحيلل  مللن المهللم ومللن
 :يل  يماف ونلخصها. خاص  بصف  والصكو  عام   بصف  المالي 

 قبللل  ملللن واسلللتثمارها أصلللحابها  ملللن األملللوا  جمللل  عللللى الماليللل  األداة تعلللين ان (1)
 .المتاح  النر  وبأسه  الممكن  التكاليف بأق  المتخصصين 

 :يل  ما تحقق أموالهم لتوظيف فرصا األموا  ألصحاب تهي  أن (1)
 حلد دنلىأ إللى المخانر وانخفا  ممكن  حد أقصى إلى األمان درج  ارتفا  .1.1

 .كنمم
 .ممكن حد أعلى إلى التوظيف من العائد ارتفا  .1.1
 .بالسيول  يوصف ما وه ا تأخير  دون واسترداد  الما  تسيي  إمكان .1.3

 إلحلد  تتليح ال بحيث المستثمرين  ومصالح األموا  أصحاب مصالح بين تواغن أن (3)
 : ل  ومن.  األخر  الفئ  استغال  الفئتين
 المعلومللا  كافل  عللى لحصلو ا األمللوا  رؤو  ألصلحاب الفرصل  تتلاح أن .3.1

 متابعلل  ملن يتمكنلوا لكلل  ونتائجله  االسلتثمار وإجللراءا  نبيعل  علن الالغمل 
 .وفعال  مستمرة بصورة أموالهم استخدام

 حاللل  فلل  المسللتثمرين لمحاسللب  األمللوا  رؤو  ألصللحاب الفرصلل  تتللاح أن .3.1
 .العقد شرون ومخالف  والتقصير اإلهما 

 أحكللام ملل  يتفللق بمللا حصلليلتها اسللتثمارو الصللكو  وتللداو  إصللدار يللتم أن .3.3
 . مقاصدها يحقق وبما الغراء  الشريع 

  الصكوكالصكوك  سوقسوق
 المليللار يقللارب مللا إصللدار تللم حللين 1221 عللام ماليغيللا فلل  الصللكو  تللاري  بللدأ 

 مليللار 11 تجللاوغ حتللى مرتفعلل   بمعللدال  المصللدرة الصللكو  حجللم ونمللا.  منهللا دوالر
 الصللكو   مللن المعللرو  نمللو باسللتمرار للل متفائ توقعللا  وسللاد .  1227 عللام دوالر
 أغملل  نتيجلل  السلليول   فلل  العللالم  الللنقص تسللبب  1228 عللام فلل  ولكللن.  (1) شللك 
 التل  األساليب حو  الفقهاء بين الخالف وك ل  الغرب   العالم ف  الرديئ  العقاري  الديون
 بدرجل  هاإصلدار فل  النملو انحسار ف  الصكو   لحمل  ضمانا  تقديم ف  تستخدم كان 
 .  بقلي  إال دوالر مليار 11 العام  ل  خال  منها أصدر ما مجم  يتجاوغ لم حيث كبيرة 

 علام حتلى الصلكو  مصلدري بلين المقدمل  بمركلغ االحتفاظ ف  ماليغيا واستمر  
 فلل  كثيللرا سللاعدها قللد المللال  قناعهللا وتنللور الماليغيلل  الخبللرة أن شلل  وال.  1226
 بدأ  الماليغي  الصكو  أن إال(. 1) شك  المضمار  ه ا ف  السبق قصب على الحصو 

 أن حينئلل     للل  لتبريللر وقيلل .  الللدين وبيلل  المحرملل  العينلل  بيللو  علللى مبنيلل  الغالللب فلل 
 تسلتن  للم الماليغيل  الصلكو  أن تبلين عندما ولكن.  العين  ببيو  يسمح الشافع  الم هب

 المجاورة األسوا  على تداولها صرواقت اإلسالمي   الدو  ف  دول  قبو  على تحص  أن
.  واللديون العينل  بيلو  على االعتماد عن اإلقال  ف  ماليغيا بدأ  الغربي   الدو  وأسوا 
 .بالتدريج محرم  عقود على المبني  الصكو  استبعاد يتم أن المنتظر ومن

 علللى وتفوقلل  المقدملل  إلللى الوصللو  مللن اإلمللارا  تمكنلل   1227 عللام وفلل  
 شلك  كبيلر  وبفلار  الترتيلب فل  ماليغيلا بعلد السلعودي  وجلاء .  صلغير ار بفل ماليغيا

 كملا ماليغيا  وبين بينها الفار  وق  الصدارة ف  اإلمارا  بقي  1228 عام وف .  (3)
 .(1) شك   الثالث المركغ ف  السعودي  مح  الكوي  حل 
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 الصكوك تملك: ثانيا

 مرحلل  فل  مصلدرها ملن إما شرائها عند األولى: حالتين ف  الصكو  تمل  حدث 
 ملن أو مصلدرها ملن اشلتراها قلد كلان الل ي حاملها من تشتر  عندما والثاني   اإلصدار 
 فينظلر الثاني  الحال  أما.  الصكو  تمل  عنوان تح  األولى الحال  وتعالج.  آخر شخص
 .الصكو  تداو  عنوان تح  فيها

 المشللتري بللين األولللى.  تعاقللديتان عالقتللان هنللا  تكللون الصللكو   إصللدار عنللد 
 الصلللكو  موجلللودا  إدارة المشلللتري فيهلللا يفلللو  مضلللارب   عالقللل  وهللل  والمصلللدر 
 االسللتثمار  فلل  الصللكو  حصلليل  اسللتخدام أسلللوب تحكللم والثانيلل .  ربللح تحقيللق بغللر 
 تمللل  جللاغ كلل ل   تملل  فللإ ا صللحيح   شللرعي  عقللود خللال  مللن تللتم وأن بللد ال وهلل 

 ومللا الصللكو  حصلليل  اسللتثمار فلل  المسللتخدم  العقللود يبللين التللال  لجللدو وا.  الصللكو 
 .الصكو  تمل  مجا  ف  أحكام من عليها يترتب

       
  

      
  

       
   

   
  

        
   

       
   

               
  

                                   

 4 شكل
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 1  ج   

 االستثمار عقد
 حكم
 التداول حكم التملك

 الصللللكو  تمثيلللل  أحكللللام ومراعللللاة النشللللان بللللدء ملللل  جللللائغ جائغ  المشارك 
 او للتد قابل  لموجودا 

 الصللللكو  تمثيلللل  أحكللللام ومراعللللاة النشللللان بللللدء ملللل  جللللائغ جائغ المتناقص  المشارك 
 للتداو  قابل  لموجودا 

 الصللللكو  تمثيلللل  أحكللللام ومراعللللاة النشللللان بللللدء ملللل  جللللائغ جائغ المنلق  المضارب 
 للتداو  قابل  لموجودا 

 و الصللللك تمثيلللل  أحكللللام ومراعللللاة النشللللان بللللدء ملللل  جللللائغ جائغ المقيدة المضارب 
 للتداو  قابل  لموجودا 

 الصللللكو  تمثيلللل  أحكللللام ومراعللللاة النشللللان بللللدء ملللل  جللللائغ جائغ المنلق  الوكال 
 للتداو  قابل  لموجودا 

 الصللللكو  تمثيلللل  أحكللللام ومراعللللاة النشللللان بللللدء ملللل  جللللائغ جائغ المقيدة الوكال 
 للتداو  قابل  لموجودا 

 بيعها حين ىإل السل  شراء وق  من إال جائغ غير جائغ المرابح 
 بيعها حين إلى السل  شراء وق  من إال جائغ غير جائغ آج  بثمن البي 

 المستأجرة األعيان إجارة إعادة قب  يجوغ جائغ التشغيلي  اإلجارة
 غيلر فل  يجلوغ وال المعينل   األعيلان مناف  ملكي  صكو  ف 

 المعين 
 المنتهيللللللللل  اإلجلللللللللارة
 بالتملي 

 الصللللكو  تمثيلللل  أحكللللام اعللللاةومر النشللللان بللللدء ملللل  جللللائغ جائغ
 للتداو  قابل  لموجودا 

 حصليل  دفع  إن يجوغ وال أعيان  إلى النقود تحو  م  جائغ جائغ االستصنا 
 مواغ استصنا  ف  ثمنا الصكو 

 جائغ غير جائغ السلم

 الصكوك تداول: ثالثا

 أو  معينوة أعيوا  ال المشوا  علو  حقووق مون تمثلو  موا باعتبوار الصكوك تداول حكم .أ
 مقبوضة

 حملل  الشلركاء بلين المشلا  سلبي  عللى موجلداتها فل  ملكيل  حقو  الصكو  تمث  
 غيللر بالتللال  وهلل  الصللكو   موجللودا  فلل  الصلل  حاملل  حصلل  تتعللين ال إ  الصللكو  
 وال معلين غيلر ِملكلا   يبيعله فإنله صلكه يبيل  عندما الص  حام  فإن  وعليه. منه مقبوض 
 .مقبو 

 للفرغ  ج اح دونما المشتر  المل  ف  الشائع  الحص  بي  جواغ على الفقهاء لكن 
 الشللرع  القللب  لتحقللق كافيللا   الشللركاء قبلل  مللن المشللتر  للمللل  الجمعلل  القللب  ويعللد

 الحصلل  بيلل  يصللح: "العدليلل  األحكللام مجللل   للل  علللى نصلل  وقللد 1.البيلل  فلل  المشللرون
 2".الشائع  المعلوم 

 :وكالصك بيع في الشفعة أحكام مراعاة يجب هل .ب

                                                           

  بللدائ  الصللنائ  2/35   مغنلل  المحتللاج 5/575  المغنلل  البللن قداملل  4/44حاشللي  الدسللوق    1
4/387. 

 من مجل  األحكام العدلي . 235المادة رقم   2
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 العللم أهل  أجمل : "المنل ر ابلن قلا . باتفلا  الملل  ف  للشري  الشفع  الفقهاء أثب  
 بيعله عنلد الشلري  موافقل  فتشلترن 1".بيل  فيملا يقاسلم لم ال ي للشري  الشفع  إثبا  على

 وهلو سلببها حلدوث بعلد عنهلا التنلاغ  يمكلن الت  الحقو  من الشفع  لكن ألجنب   حصته
 معتبلر التجلاري والعلرف التملل   بعلد بالشلفع  حقله علن يتناغ  أن الشري  فيمل  المل  
 حمللل  مللن لشللركائه أن مكتتِللب لكلل  ي علللم للصللكو  االكتتللاب عنللد فإنلله وعليلله . هلل ا فلل 

. بل ل  جلار العلرف وأن آلخلرين الصلكو  فل  الممثلل  حصصلهم بيل  ف  الحق الصكو 
 قلد العدلي  األحكام مجل  أن عن فضال  . ألجنب  البي  األسهم أو الصكو  لحمل  جاغ وله ا
 بيلل  يصللح" الشللائع  المعلوملل  الحصلل  بيلل  عللن الشللري  إ ن اشللتران عللدم علللى نصلل 
 2".الشري  إ ن بدون الشائع  المعلوم  الحص 

    الصكوك تداول حكم .ج
 مرحلل  فل  مصلدرها من ت شتر  عندما الصكو  تمل  بين تقدم كما التفريق يجب 

 إصللدار يللتم قللد األولللى الحاللل  ففلل  حاملهللا؛ مللن تشللتر  ماعنللد تللداولها وبللين اإلصللدار
 بيعللا  بل ل   اإلصلدار يل ملع فتكلون بال ملل  موصلوف أو معينل  موجلودا  مقابل  الصلكو 

 :ألنها جائغ و ل  الموجودا   لتل 

 تللوافر ملل  جللائغ وهلل ا بالنقللد  األعيللان لتللل  بيعللا   كانلل  أعيللان  مقابلل  كانلل  إن .1
 .البي  أركان

 جلائغ و لل  بالنقلد  لهلا بيعلا   كانل  بال مل   موصوف  موجودا   مقاب كان  وإن .1
 .أيضا  

 لللدخ  ملدرة أعيلان شلراء فل  حصيلتها استخدام بغي  تصدر الصكو  كان إن أما 
 فتبقللى حينئلل   بيعللا   تتضللمن ال اإلصللدار عمليلل  فللإن الصللكو   لحمللل  ملكللا   لتكللون مللثال  

 .المرحل  ه   ف  نقودا   تمث  أنها أي المجّمع   للحصيل  ممثل  المصدرة الصكو 

 :الصكوك تداول

 وهنلا. المكتتبين قب  من شرائها بعد الثانوي  السو  ف  بيعها الصكو  بتداو  يراد 
 :تفصي 

 الصلكو  هل   ألن جلائغ  موجلودة أعيلان مقابل  أصدر  الت  الصكو  تداو  .1
 .جائغ وهو األعيان لتل  بي  إعادة الصكو  تداو  فيكون األعيان  تل  تمث 

 يجللوغ ال بال ملل  موصللوف  موجللودا  مقابلل  أصللدر  التلل  الصللكو  تللداو  .1
 تللداو  حكللم فلل  تفصلليله سلليأت  كمللا يقللب  لللم مللا بيلل  علللى ليلل مالع الشللتما 
 .السلم صكو 

 ألن جلائغ غيلر بعلد  أعيلان شراء ف  حصيلتها تستخدم لم الت  الصكو  تداو  .3
 أن إال للنقلود  بيعلا بيعهلا فيكلون نقودا   تمث  غال  ما المرحل  ه   ف  الصكو 

 القيمل  مل  البيل  سلعر وتسلاوي التقلاب  ملن ببعضلها النقلود بي  شرون ققتتح
 .  فيجوغ للص  االسمي 

 جديللدة موجللودا  شللراء خللال  مللن الصللكو  موجللودا  إدارة فلل  البللدء دبعلل  .1
 المملوكل  الموجلودا  تكلوين أن الحا  ه   ف  ويراعى. الصكو  تداو  يجوغ
 .تفصيله وسيأت  والنقود  والديون األعيان بين يتغير قد الصكو  لحمل 

                                                           

 5/378المغن  البن قدام    1
 من مجل  األحكام العدلي  235المادة   2
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 ملن المسلتحقا  وسلداد األعيلان  كافل  ببيل  ملديرها يقوم الصكو   تصفي  عند .5
 الل مم كافل  وتتحلو  اللديون  ملن الصلكو  حاملو يستحقه ما وتحصي  الديون 
 حصللته يسللاوي بمبللل  إال الصللكو  تللداو  يجللوغ ال الحللا  هلل   فلل .  نقللود إلللى

 .النقود من المتبقي 

 ديو  أو نقود عل  موجوداتها تشتمل التي الصكوك تداول .د

 اجتنلاب منهلا يلراد اإلسلالم  الفقله فل  معروفل  ألحكام الديون أو النقد بي  يخض  
 بيل  عنلد األج  ف  والحلو  القدر ف  التساوي فيشترن النسيئ   أو الفض  ربا ف  الوقو 
 غيلر إللى اللديون بي  لمن  سببا   الربا إلى الغرر وينضم. الربا عن تحرغا   الديون أو النقود
 المبيل   تسلليم عللى القلدرة تحقلق علدم هو الغرر تحقق ووجه الفقهاء  جمهور عند المدين
 وهلو لله  مفسلد غلرر اللدين بيل  فل  فيكلون سلداد   علن يعجلغ أو اللدين الملدين ينكلر فقد

 1.قبضه قب  الش ء بي  ألجله  من ال ي الغرر

 عليلله ملن غيلر إلللى اللدين بيل  صلح  إلللى  هلب فقلد الفقهللاء جمهلور قلو  وبمقابل  
 الملديون يكلون أن وه  الغرر  تنف  بشرون ولكن قو  ف  الشافعي  الربا انتفاء م  الدين
 أن:  وهلو آخلر شرنا   بعضهم وغاد  2 ومستقرا   حاال   الدين يكون وأن بالدين  ومقرا   مليئا  
 فلل  الشللرن هلل ا باعتمللاد وقيلل . الغللرر انتفللاء ليتقللين المجللل   فلل  العوضللين قللب  يللتم

 فيكلون اللدين  قلب  عللى مشلتريه الدين بائ  سلَّن إ ا البي  ه ا الحنفي  وأجاغ  3.الم هب
  4.لنفسه ثم  البائ  للموّكِ  قابضا   المشتري

 نونيشلتر وال الملدين لغيلر( النعلام غيلر) اللدين ببيل  بح  يقو  من هم والمالكي     
 لللم وإن البلللد فلل  حاضللرا   المللدين يكللون أن: وهلل  الغللرر  تخفللف بشللرون ولكللن حلوللله 
 وغاد. بالللدين المللدين يقللر وأن غنللى؛ أو فقللر مللن حاللله للليعلم و للل  البيلل   مجللل  يحضللر
 لمللن الللدين يبيلل  كللأن بالمللدين  اإلضللرار الللدين ببيعلله البللائ  الللدائن يقصللد ال أن: بعضللهم
 5.بالمدين لإلضرار قصدا   تيفاء االس ف  الغلظ  عنه تعرف

 إ ا الربلا انتفلاء مل  الغيلر إللى اللدين بيل  جلواغ المسلأل  هل   فل  راجحلا   نلرا  وما    
 كفلله إ ا أو التجاريل   سلمعته عللى وحرصله بمالءته معروفا   المدين كان بأن الغرر انتفى
 وينتفلل    الوقللو المتلليقن حكللم فلل  الللدين قللب  يكللون عندئلل  ألنلله كلل ل   شللأنه كللان مللن

 .الغرر

 اللديون عللى المشلتمل  الصلكو  بيل  فل  الغلرر بانتفاء القو  يمكن تقدم  ما وعلى 
 وهلو األهم  األمر يبقى لكن الكافي ؛ السداد ضمانا  وأخ  الغالب ف  الديون لتوثيق نظرا  
 .متحققا   كان إن الربا قضي 

 :البيو  وربا الصكوك تداول .ه
 هلو كملا ديلون  أو نقلود عللى التصلكي  بدايل  حلين الصلكو  موجودا  تشتم  قد 

 والللديون والنقللود وديللون  ونقللود أصللو  مللن موجوداتهللا بكلل  شللرك  تصللكي  حللين الحللا 
 يشللترن كمللا بجنسللها  بيعهللا حللين تسللاويها فيشللترن البيللو   ربللا ألحكللام خاضللع  أمللوا 

                                                           

: ؛ الدسلوق   الحاشلي  4/518: الحناب  مواهب الجلي ؛  4/310  حاشي بن عابدين  الاانظر   - 1
؛ ابللن 507/ 5: ؛ البهللوت   كشللاف القنللا 2/73: الخنيبللب الشللربين   مغنلل  المحتللاج ؛ 5/15

 .9/1: حغم  المحلى
 الللدين غيللر المسللتقر هللو كالصللدا  قبلل  الللدخو  أو ديللن الكتابلل   فإنهمللا دينللان علللى خنللر عللدم  2

الثبو  ف  ال م   فقد تق  الفرق  فل  المثلا  األو  فلال يثبل  ملن الصلدا  إال نصلفه؛ وقلد يعجلغ 
 المدين عن أداء دين الكتاب   فال يكون ديٌن.

 .2/73  مغن  المحتاج للشربين :5/507كشاف القنا  للبهوت : 3
 .4/310حاشي  ابن عابدين:  4
 .5/15 :    حاشي  الدسوق4/518مواهب الجلي  للحناب: 5
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 الصلكو  ه   تداو  فأجيغ   المسأل   ف  معاصرة اجتهادا  ثم  وهنا. البدلين ف  التقاب 
 أو التسلاوي قضلي  لمراعلاة ضلرورة دونملا نقلود أو ديون من تتضمنه قد مما الرغم على

 فقلرر. معينل  نسلب  علن البيلو  ربلا ألحكلام الخاضلع  األملوا  ه   نسب  قل  إ ا التقاب 
 وصللكو  المضللارب  صللكو  بشللأن( 5/1) 32 رقللم قللرار  فلل  اإلسللالم  الفقلله مجملل 

 أو ديونللا   أو نقللودا   الصللكو  موجللودا  غالللب كللان فللإن غالللب؛بال العبللرة أن االسللتثمار
 البحلرين فل  والمراقبل  المحاسلب  معلايير لهيئل  وكان. الصكو  تداو  يجغ لم مجموعهما

 أو النقللود نسللب  تللغد لللم إ ا الصللكو  بتللداو  ليسللمح %32 بلل  النسللب  تللل  بتحديللد رأي
 كمعيللار المعللايير  لللبع  وفقللا   فقللن %12 بلل  النسللب  هلل   وحللدد . %72 عللن الللديون
 قللد للتللداو  القابللل  الموجللودا  داملل  مللا الصللكو  بتللداو  لي سللمح المللال   دبلل  سللو 
 .أدنى كحد %12بلغ 

 وقلد جنسله  غيلر إللى الجن  صرف بمبدأ يسمى بما  ل  جواغ على ي ستد  ولعله 
 أي) ربللوي مللا  علللى البيلل  عقللد يشللتم  أن تنبيقاتلله ومللن الحنفيلل   المبللدأ هلل ا فلل  توسلل 
 آخللر جللن  أحللدهما وملل  واحللد  جللن  مللن العوضللين فلل ( البيللو  ربللا عللل  عليلله تننبللق
للدَّ  مسللأل  يسللمى بمللا الفقلله فلل  يعللرف عّمللا فللر  المسللأل  وهلل   ربللوي  غيللر أو ربللوي  م 
 فلل  التفاضلل  بوقللو  المنلل  وعللللوا الحنفيلل  غيللر الفقهللاء جمهللور منعهللا وقللد 1.عجللوة

 العلو  فل  بجنسله يقابل  العلو  ف  الربوي الما  ألن المتجانسين  الربويين العوضين
 دراهلم عشلرة بيعل  للو أي. إليله المضلموم اآلخلر الجلن  وعللى عليله يتلوغ  وال اآلخر
 المسلأل  فمنعل  جميعلا   باللدراهم اللدراهم قوبلل  درهملا   عشلر بخمس  القمح من ومكيا 
 اللدراهم ملن فقلن عشلرةب العشلرة اللدراهم تقابل  الحنفي   قو  على أما. الفض  ربا لوقو 
 القملح  مكيلا  مقابل  ف  الباقي  الخمس  الدراهم وتصبح اآلخر  العو  ف  عشر الخمس 
 حللديث فلل  الجمهلور ومسللتند". االعتبلار" الحنفيلل  يسلميها النريقلل  وهل   المسللأل   فتصلح
 خللرغ فيهللا بقللالدة بخيبللر وهللو وسلللم عليلله هللا صلللى هللا رسللو  أ تلل : )) عبيللد بللن فضللال 
 فل  الل ي بالل هب وسللم عليله هللا صللى هللا رسلو  فلأمر تبلا   المغلانم ملن وهل  ب و ه

 وغنللا   باللل هب اللل هب: وسلللم عليلله هللا صلللى هللا رسللو  لهللم قللا  ثللم وحللد  فن للغ  القللالدة
   2((.بوغن

 يحمل  للم الصلح   عللى حمله أمكن إ ا العقد بأن المسأل  ه   ف  لم هبهم الحنفي  ويستد 
 .تقلدم كما االعتبار بنريق  التصحيح أمكن وقد له  تصحيحا   الصح  على  ب الفساد  على

 3.والنخغ  والشَّ عب  البصري الحسن   ه ا تجويغ ف  الحنفي    ووافق

 إن الحنفيل  عنلد ممنوعل ٌ  جنسله خلالف إللى الجن  فيها ي صرف الت  المسائ  لكن 
  للل   أمكللن مللا العقللود تصللحيح هللو إنمللا الصللرف بلل ل  المقصللود ألن التحيّلل   بهللا ق صللد
 بلا  فللو  لل ؛ يتعل ر حلين هل ا جنسله خلالف إللى الجلن  صرف مبدأ يهدمون أنهم بدلي 
 قبل  افترقلا للو ولكلن ؛  لل  يصلح فإنله وثلوب  دراهلم بعشلرة وثلوب دراهلم عشرة رج 

                                                           

  كشللاف القنللا  للبهللوت :  4/502   التللاج واإلكليلل  للمللوا :  5/48روضلل  النللالبين للنللووي:   1
 .4/318   المغن  البن قدام :  5/210

  بلاب بيل  القلالدة فيهلا خلرغ و هلب 22  كتلاب المسلاقاة 5/3235أخرجه: مسلم ف  صحيحه:   2
  كتاب البيو   باب ف  حليل  السليف 5/249. واللفظ له؛ وأبو داود ف  سننه: 3593  رقم 37

بلفللظ )أتلل  رسللو  هللا صلللى هللا عليلله وسلللم بقللالدة فيهللا خللرغ  5553  رقللم 35تبللا  بالللدراهم 
مغلف  ب هب  فابتاعها رج  بسبع  دنانير أو بتسع  دنانير  فقا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ة. فقا  رسلو  هللا صللى هللا عليله وسللم: ال ال حتى تميغ بينهما. فقا  الرج : إنما أرد  الحجار
د  حتى تميغ بينهما(؛ والدار قننل  فل  سلننه:  ؛ 2773  2770  رقلم 35  كتلاب البيلو  5/5ر 

  باب ال يبا   هب ب هب مل  أحلد الل هبين شل ء 23  كتاب البيو  5/295والبيهق  ف  سننه: 
كتلاب البيلو  واألقضلي      1/55؛ وابن أب  شيب  فل  المصلنف:30522 رقم 29غير ال هب 

 .221  رقم 25باب ف  السيف المحلى والمننق  المحالة والمصحف 
 . 4/370  المغن  البن قدام : 1/273  فتح القدير البن الهمام:  4/257حاشي  ابن عابدين:  3
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 إللى الجلن  صلِرف للو أنله مل  دراهلم  العشلرة ف  يبن  العقد فإن الدراهم  ف  التقاب 
   1.بن  مال جنسه  خالف

 منله أقل  آخلر بمقلدار  هلب ملن مقلدار مبادلل  جواغ على الفقه  المجم  نص وقد 
له آخلر؛ جن  إليه مضمومٌ   بلالجن  مقابلل  العوضلين أحلد فل  الغيلادة بجعل  الجلواغ ووجَّ
 2.تقدم كما الحنفي  قو  وهو باالعتبار  أي الثان   العو  ف  اآلخر

 : الصكو  على تقدم لما وتنبيقا   

 قلو  إللى اسلتنادا   فليمكن نقلود  إللى ملا مرحلل  فل  الصلكو  موجودا  تحول  لو -
 3.الفض  ربا وقو  وندرأ بالجواغ نقو  أن الحنفي 

 ألن ممنلو   فل ل  بهملا  االتجلار تسلوي  لغلر  الصلكو  فل  النقلود أدخلل  لو  -
 .  التحيّ  القصد كان إن  كروا  كما يعم   ال الم كور الحنفي  مبدأ

 الفقهلاء كل  ألن يسلتقيم  ال الحنفيل  قو  على فتخريجها الديون  أما النقود؛ ف  ه ا    
 الربللوي المللا  بيلل  فلل  للتقللاب  تحقيقللا   الللدين حلللو  بالنقللد النقللدي الللدين بيلل  فلل  يشللترن
 االعتبلار مبلدأ تنبيق ف  الديون عن تختلف النقود فإن للمسأل   وتفصيال  . تقدم كما بجنسه
 أمكلن بالنقلد  بيل  إن النقلد عللى المشلتم  الصل  ألن الصلكو   للىع الحنفي  به قا  ال ي
  لل  يمثل  بعضله فل  الصل  أن عللى بنلاء الصل   بقلب  النقد ف  التقاب  بتحقق القو 
ن الدين أما. ضمنه ف  ما في قب  الص   ق ب  وقد النقد   مؤجل  فهلو الص   ف  المتضمَّ
 .ببعضها النقود بي  ف  التقاب  شرن يفّو  مما الص   قب  وإن مقبو  غير

 وعلللى الحنفيلل  بلله قللا  اللل ي جنسلله غيللر إلللى الجللن  صللرف مبللدأ هنللا ينفلل  وال  
 نقلد أي اللدين يقابل  أن يصلح ال ألنله بالنقلد  النقلد عللى المشتم  الص  بي  سوغنا أساسه
 الص  ف  الدين يتر  أن يمكن ال كما النسيئ ؛ ربا لتحقق مساويا   عوضا   ولو له  عوضا  

 جلغء هلو اللدين ألن نظلرا   بالنقلد  الدين على المشتم  الص  بي  حين مقاب  عو  ونبد
 .الحاال  بع  ف  قيمته  من األكبر الجغء يمث  وقد الص  قيم  من

 جنسله  غيلر إللى الجن  صرف مبدأ أو عجوة  مد قاعدة إلى االستناد فإن وعليه  
 ربللا وقللو  لللدرء بالنقللد نقللدال علللى المشللتمل  الصللكو  بيلل  تسللوي  فلل   يصللح أن يمكللن

 ربلا لوقلو  باللدين  أو بالنقلد اللدين على المشتمل  الصكو  بي  ف   يصح ال لكن الفض  
 .حينئد النسيئ 

 الملا  معاملل  جميعلا   الصل  معاملل  فل  هل   ل  لتسوي  المحتم  الوحيد التخريج 
 فل  فلر  ال باللدين حتلى أو بالنقد الديون  على اشتم  وقد بيعه  يمكن حتى الربوي  غير
 نحكلم أن أساسله عللى يمكلن الل ي المعيلار أو باألص  الخروج هو هنا المهم واألمر.  ل 
 غيللر موجوداتهللا عللن النظللر ونغلل  للتللدوا   القابللل  موجوداتهللا باعتبللار الصللكو  علللى
 .الديون من للتداو  القابل 

  ::النسيئةالنسيئة  رباربا  فيفي  للوقو للوقو   تجنبا  تجنبا    الصكوكالصكوك  معاملةمعاملة  معيارمعيار  اختياراختيار

 الثلث ارمعي .أ

 معيللار الشللرعي  المعللايير بعلل  أن نجللد بالمسللأل  الصللل   ا  المعللايير باسللتقراء 
 مسألتنا؟ ف  اعتماد  يمكن وه  صحيح  معيار هو فه  المسائ   من كثير ف  الثلث

                                                           

 .1/273  فتح القدير البن الهمام:  4/259انظر حاشي  ابن عابدين:   1
بشأن تجارة ال هب والحلو  الشرعي  الجتما  الصرف والحوالل    88رقم قرار المجم  الفقه    2 

 م.  3995ه /3435المؤتمر التاس  بأبوظب   
 .1/273فتح القدير البن الهمام:  ؛ 4/259حاشي  ابن عابدين:   3
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 هللا رضل  وقلاص أبل  بلن سلعد حلديث بشلك  الثللث بمعياريل  قلا  ملن أدلل  عمدة 
 أفأتصلد  واحلدة؛ لل  ابنل  إال يرثنل  وال ملا    و أنا هللا  رسو  يا قل : "قا  عنه تعالى
 الثللث : قلا  بثلثله؟ أفأتصلد : قلل . ال: قا  بشنر ؟ أفأتصد : قل . ال: قا  مال ؟ بثلث 

 متفلق" النلا  يتكففلون عالل  تل رهم أن ملن خيلر أغنيلاء ورثتل  ت ر إن إن    ث      ث ث
 1عليه

 كثير الثلث أن دالل  من الحديث ف  ما فأقصى يستقيم  ال بالحديث االستدال  وه ا 
 فل  كثيلر وهلو الوصلي   عللى  اتله ف  كثير وصي    الما  ثلث إخراج أن أي الوصي   ف 

 بالمئل ؛ عشلرة ملن بلأكثر غكلاة تحلدد لم مثال   فالشريع  الوصي  منها الت  التبرعا  مجا 
 قلا . البلاقيين الثلثين قابل م ف  قلي  هو ب ! الثلثين وهو الباق  مقابل  ف  كثير الثلث أن ال
 أمللر الكثللرة أن كلل ل  حجللر ابللن و كللر 2".دونلله مللا إلللى بالنسللب  كثيللر معنللا : "حجللر ابللن

 كثيلر معنلى أن إللى  هب الشافع  إن حتى بالباق   قورن ما إ ا قليال   الثلث فيكون نسب  
 3".قلي " الحديث ف 

 بهللل ا االسلللتدال  عممللل  الشلللرعي  المعلللايير بعللل  أن إ ن المستسلللا  غيلللر فملللن 
 علدّ  أنله إلى يؤدي نحو على كثيرا   الثلث فجعل   4مسألتنا منها كثيرة موانن ف  الحديث
 المننللق ويخللالف الفسللاد  ظللاهر أمللر وهللو جنسلله  مللن البللاقيين الثلثللين مقابللل  فلل  كثيللرا  
 فثلللث! األقلل  ال قللدرا   األكبللر هللو جنسلله مللن آخللر مقابللل  فلل  فللالكثير. والرياضلل  العقللل 

 .اإلثنين أو الواحد مقابل  ف  كثيرا   كان وإن الباقي   السب  مقابل  ف  كثيرا   لي  عشرةال

 الكثللرة  معيللار تحديللد علللى بالحللديث االسللتدال  تعملليم مللن المننللق هلل ا صللح ولللو 
 أن اعتبللار علللى القياملل  يللوم لينجللو حسللنا  عمللله ثلللث يكللون أن نياالللد فلل  اإلنسللان لكفلى
 سليئاته مقابلل  فل  ينجيله وال قليل  بلالكثير البع  يصفه ال ي ثلثال ه ا لكن!! كثير الثلث
 أهل  وملا الميلغان  وضل  مسلأل  ف  الشرعي  النصوص تنبئنا كما أعماله ثلث  بلغ  الت 

( المظنونلل  كثرتلله علللى) الثلللث يكفهللم فلللم وسلليئاتهم  حسللناتهم اسللتو  قللوم إال األعللراف
 !  مصيرهم ليقرر

د ف  الفقه ملا يصللح دلليال  عللى أن الثللث يتبل  الثلثلين أنه يوج إلى اإلشارة وتجدر 
 ربلوي ما  هو ما بين الفص  تع ر راعوالما  المالكي   ل  ف  فقه ف  الحكم ال العك   و

 بيل    عجلوة ملد لمسلائ  ملنعهم ملن اسلتثناء   فأجلاغوا المسلائ   بعل  ف  ربوي غير وما 
 إ ا( بل هب بالل هب المحلى السيف بي ك) الفض  أو ال هب من بجنسه النقدين بأحد المحلّى
 العوضلين تعجيل  هملا أساسيين  نينشر ل ل  وشرنوا الش ء  فساد   الحلي  نغ  ف  كان
 و لل  حليتله  مل  ءالشل  قيمل  ملن فأقل  الثللث بقلدر الحليل  تكلون وأن النسليئ   لربا دفعا  

ً   الحلي  لتصير  . 5فأق  ثلثا   كان ما تابعا   عدوا أنهم أي. له تابع  

 المحاسلللب  هيئللل  كمعيلللار بالثللللث  تأخللل  التللل  اليلللوم الشلللرعي  المعلللايير وبعللل  
 أصلال   الثللث ملن أقل  جعللوا فهلم هل ا  من تماما   النقي  على هو البحرين ف  والمراجع 
 الصللكو  موجلودا  تبلل  بلأن الصلكو  لتلداو  شلرنا   اكتفلوا لملا تابعلا   والثلثلين متبوعلا  
 !  وديون نقود بين تفريق نودو فقن  %32 للتداو  القابل 

 :الغلبة معيار .ب

                                                           

  باب أن يتر  ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا النا   رقم 5/3001الحديث أخرجه البخاري   1
 .3128  باب الوصي  بالثلث  رقم 5/3250ومسلم   2593

 5/515فتح الباري   2
 5/515فتح الباري   3
 ينبغ  تناولها ف  بحث مستق .مسأل  ومنها مسأل  اختالن الحرام بالحال   وه    4
 .5/40حاشي  الدسوق :  5
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 الغلبل   باعتبلار المعيار تحديد فهو رأينا  ف  مقبو  المسأل  ف  اجتهاد من كان إن 
 غيلر الصلكو  موجلودا  تعامل  وعليه . اإلسالم  الفقه مجم  به أخ  ال ي المعيار وهو
 األعللى؛ النسلب  و ا  البل الغ هل  األخيلرة كانل  إن للتلداو  القابل  معامل  للتداو  القابل 
 أننلا سليما وال حينئل   المختلنل  الموجلودا   ا  الصلكو  ملن النوعيل  ه   تداو  فيمكن
 عللى لكلن الفقهلاء  عنلد الربويل  بلاألموا  المتعلقل  المسلائ  بعل  فل  اعتبلارا   للغلب  نجد

 أن اأملل  للل ؛ إلللى الحاجلل  تقللوم أن بشللرن هلل ا. 1محللرم تسللوي  إلللى يللؤدي ال اللل ي النحللو
 تسلوي  بغيل  قصلدا   الصلكو  حصيل  ف  الديون من للتداو  القابل  غير الموجودا  تدخ 

 .المحرم على حينئ  التحي  لحصو  يقب   ال فه ا بها  االتجار

 الفضل  ومثلله_  الل هب عومل  فقلد الربلا  تنبيقلا  ف  الفقه ف  نظائر  كرنا ولما 
 الل هب كلان إن الخلالص الل هب معاملل  بغير  المختلن أي المغشوش _  ربوي ما  وك 
 وإنللا الغالللب؛ هللو اآلخللر المعللدن أي الغللش  كللان إن  هبللا   كونلله عللن وخللرج الغالللب  هللو

 2.احتيانا   ال هب معامل  الك  عوم  والغش  ال هب تساو 

 قضلي  ف  جنسه خالف إلى الجن  صرف مبدأ اعتماد يصح لم لما أنه والخالص  
 يجلدي وال الفضل   ربلا وقلو  للدرء ينفل  المبلدأ ه ا ألن الصكو   موجودا  من الديون
 أن إال يبلق للم تقلدم  الل ي النحلو عللى اللديون بيل  ف  الحاص  النسيئ  ربا وقو  درء ف 

 .الغلب  معيار غير معيارٌ  يصح وال  ل   إلى الحاج  قام  إن الغلب  معيار نعتمد

 أو الحنفيل   بله قلا  الل ي نسهج خالف إلى الجن  صرف مبدأ اعتماد بتسوي  القو  وه ا
 الحاجل  تكلون بلأن يقيلد أن ينبغل ( %05 ملن أكثلر) الصكو  موجودا  ف  الغلب  معيار
 النقلود عللى المشلتمل  موجوداتهلا بكل  مثال   ما شرك  وتصك  تشتر  بأن  ل   إلى قائم 

 الصلكو  إصلدار بعلد ملا غملن فل  الصكو  موجودا  من جغء يتحو  أن أو  3والديون
 .والمختصون االقتصاديون يقرر  أمر قيامها عدم من الحاج  وقيام. ديون أو نقود إلى

 موجلودا  كون على المحافظ  الصكو  أنوا  بع  ف  عمليا   يتع ر كان إن لكن 
 ديلون إلى األعيان تحو  لكثرة الصكو   قيام فترة نيل  الغالب  ه  األعيان من الصكو 
 جلدولتها أو حجمها تقييد يمكن ال الت  البي  عمليا  اءجر من االستثمار فترة خال  ونقود
 علن األعيان من تمثله ما نسب  نغل  وإن حينئ  الصكو  تداو  اغتفار يمكن فلعله غمنيا  
 .ومؤقتا   وعرضيا   نارئا   أمر  ل  كون باعتبار النصف

 تحيل  فهل ا   باللديون  االتجلار تسلوي  أصلال   التصلكي  ملن الغلر  يكلون أن أما 
 يلللراد موجلللودا  إللللى قصلللدا  ( ملللثال   مرابحللل  ديلللون) ديلللون إدخلللا  تلللم إن وكللل ا منلللو  م

 أو أعللى بسلعر الحقلا   ليبيعوهلا بحسلم  الصلكو  حملل  إللى ملثال   بيعهلا لتسوي  تصكيكها 
 ألنله كل ل   يجلوغ فلال الصلكو   إنفلاء عنلد لللديون االسلمي  القيمل  على الحقا   ليحصلوا
 .الدين بي  من المن  ومقصد غاي   ويناق يخر  تحي 

 صلللكك  التللل  الشلللرك  نشلللان ملللن يكلللون ال أن اشلللتران  كلللر القلللو  نافلللل  وملللن 
 الشللرك  هلل   مثلل  موجللودا  تصللكي  جللواغ ألن. الللديون أو بللالنقود االتجللار   موجوداتهللا

 .شرع  غناء تح  الديون االتجار على للتحي  سبيال   يكون

 فإصللدار الصللكو   تللداو  ينوبلل التصللكي   عمليلل  بللين التفريللق كلل ل  وينبغلل  
 منهللا يللراد التلل  المسللتثمرين مللن النقديلل  الماليلل  اإلسللهاما  حصلليل  تمثلل  التلل  الصللكو 

 بيعلا   الصلكو  هل   تلداو  أملا بالنقود؛ اتجارا   يعن  ال  ل  ألن  ج ئ  معين  أصو  شراء
                                                           

اشلي    ح 5/78  حاشلي  الشلرقاوي: 4/541  مواهب الجليل  للحنلاب: 5/47حاشي  الدسوق : 1
 2/22  مغن  المحتاج للشربين :  5/31البجيرم :  

 .1/275فتح القدير البن الهمام :   2
 إلى ه ا  هب  المعايير الشرعي  لهيئ  المحاسب  والمراجع .  3
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 بيعللا   يكللون ألنلله الممنللو   فهللو للتللداو   قابللل  ألصللو  جللغءا   أو كللال   تمثيلهللا قبلل  وشللراء  
 . الفض  ربا وهو مختلف   بقي م بالنقود واتجارا  

  ربويةربوية  قروضقروض  عل عل   موجوداتهاموجوداتها  تشتملتشتمل  التيالتي  الصكوكالصكوك  تداولتداول

 وليسل  اإلسلالم   االقتصلاد علماء أيدي على ظهر  مالي  أداة الصكو  أن تقدم 
 لألفللراد جديللدة فرصلل  وإيجللاد للمؤسسللا   التمويلل  حاجللا  تلبيلل  بهللا أريللد مولللدة  أداة

 إسللالميتها تللنغص ال إسللالمي  هيكللل  الصللكو  هلل   هيكللل  ينبغلل  فإنلله وعليلله . لالسللتثمار
 إلللى الحاجلل  مللن المولللدة التمويليلل  األدوا  أسلللم  عنللد تثللار التلل  والمسللوغا  المبللررا 
 عللى التمويليل  األداة اشلتما  ملن معينل  نسب  عن كالتغاض  الجوانب  بع  ف  التساه 
 تنقيل  وتعل ر العمليل  فل  التلدرج من األسلم  مقتضيا  بداع  كالقرو   ربوي  عناصر
 النشلأة  إسلالم  منتجلا   اإلسالمي  الصكو  كان  ما فإ ا. كليا   الشوائب من المؤسلم المنتج
 محلرم؛ عنصلر إسلالميتها يشوب ال خالص  إسالم  نحو على تؤس  أن الممكن من فإن
 المحرملل  العناصللر مللن وغيللر  ربللاال مللن كالصللكو  النشللأة إسللالم  منللتج يسلللم لللم ولللو

 فيلله للشللوائب ونتلل ر  الشللر   دعللائم علللى قياملله نأملل  إسللالم  اقتصللاد فللأي الدخيللل  
 نللنجح ثللم المولللدة  غيللر األصلليل  اإلسللالمي  بالمنتجللا  الخللروج لحللين الفتللرة بمرحليلل 
 !!سوقا الشوائب إليها ونسو  األصلي  اإلسالمي  المنتجا  ببع  بالخروج

 اننلواء اغتفلار حيلث ملن األسلهم معامل  الصكو  تعام  أن ينبغ  ما نهفإ وعليه  
 الصلل  تشللابه بللداع  المعللايير بعلل  بحسللب الربويلل  القللرو  مللن حصلل  علللى السللهم
 حيللث مللن فللاألو  العتبللار  ا هلل ا مللن بينللا   اختالفللا   السللهم عللن يختلللف الصلل  بلل  بالسلهم 
 اجتهاديل   شلرعي  معايير باعتماد تهتنقي إلى صير قائم منتج واآلخر إسالم   منتج النظر
 تقلدم ملا بلداع  أسلهمها ت تلداو  التل  الشلرك  أصو  ف  ربوي  ديون وجود بعضها اغتفر
 سلالم  علن النظلر وبقنل . التقليديل  التمويلي  األدوا  أسلم  عند التساه  إلى الحاج  من
 فل  يقا  ما فيه ليقا  تقليدي  آخر أسا  على يؤس  لم منتج الصكو  فإن التخريج  ه ا

 .مبررا  من السهم

 كمللا ربويلل  لقللرو  الصللكو  اشللتما  عللن النللرف غضضللنا إن أننللا والخالصلل  
 فارقللا   نلغلل  بلل ل  ألننللا مقتلل   فلل  الصللناع  هلل   نصلليب فإننللا أخللر   منتجللا  فلل  فعلنللا

 يعتلرف كملن ونكلون للربلا  ونلروج التقليدي   ونظيراتها اإلسالمي  المنتجا  بين جوهريا  
 .اإلسالم  التموي  منظوم  ف  عنه االستغناء يمكن ال عنصر الربا نبأ

      السلمالسلم  صكوكصكوك  تداولتداول

 :نريقتين بإحد  السلم صكو  تنشأ 

 .سلما   بضاع  شراء ف  حصيلتها استخدام بني  الصكو  تصدر أن -

 (.إليه المسلم) السلم ف  البائ  هو الصكو  مصدر يكون أن -

 السللم  عقلد توقيل  بعد المبي  فيه المسلم تمث  السلم صكو  فإن الحالتين  كال وف  
 بيل  ألنله ممنلو   وهلو غلرر  بيل  السللم صكو  تداو  ف  فيكون مقبو   غير والمسلم
 ملن النقناعله السللم رب إللى فيله المسللم تسلليم إليله المسللم عللى يتعل ر وقلد ي قب   مالم

 قبل  السللم صلكو  تلداو  كلوني وعليله. األسلباب من  ل  ونحو البائ  إفال  أو األسوا 
 إللى القلب  حلين من السلم صكو  تداو  فيجوغ قبضه بعد أما ممنوعا ؛ فيه المسلم قب 
 تداولها فيكون دينا   أو نقدا   تمث  ال حينئ  الصكو  ألن المؤجل   أو الحال  بالنقود تبا  أن
 . السل  بي  بعد مثال   واالستصنا  المرابح  صكو  ف  الحا  هو كما جائغ  غير
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 إليلله للمسلللم قبضلله قبلل  فيلله المسلللم بيلل  أجللاغا القلليم ابللن وتلميلل   تيميلل  ابللن لكللن 
 والتحايل  العينل  علن خروجلا   بلالثمن تتعللق بشلرون إليله للمسللم بيعه جواغ وقيدا ولغير  
  .والعين  السلم صكو  عن الحديث عند الحقا سيأت  كما الربا على

 ملن بيعله فل  كملا أصلال   محل ور فيله للي  بائعه من السلم دين بي : "تيمي  ابن قا  
 العلين  مقلام يقلوم ال مل  فل  واللدين: "الملوقعين إعلالم فل  القليم ابلن وقلا  1". بائعه غير
 2".قبضه من تمكن إ ا غكاته عليه وتجب وغير  الغريم من عليه المعاوض  تصح وله ا

 أيضلا   أجلاغوا فلإنهم  3قبضله قبل  النعلام سلو  ملا بي  يجيغون المالكي  كان ولما 
 حااّل   الثمن يكون أن بشرن نعاما   يكن لم إ ا إليه المسلم ولغير إليه للمسلم فيه المسلم بي 
 فيله للمسللم بيعله جلواغ قيلدوا لكلن. بالمؤجل  المؤجل  أي بالكال   الكال  بي  لوقو  تجنبا  

 .سيأت  كما الربا على التحاي  تجنب ك ل  منها الغر  بشرون

 شل ء بكل  فيجلوغ إليله المسللم غير من السلم دين بي  وأما(:"الحفيد) رشد بنا قا  
 4".قبضه قب  النعام بي  يدخله ألنه نعاما   يكن لم ما به  التباي  يجوغ

 أو ثمنله بمثل  بائعله من قبضه قب  فيه المسلم العر  بي  يجوغ: "جغي ابن وقا  
    و      ثو    ئ و  غ و   و    جو    منفعل جلر بسللف األكثلر فل  يتهم ألنه أكثر  ال أق 

 5".ذ   إ ى ذ       ن ق   ألن    غ       أخ    ج                    ث 

 اآلثللار مسللأل  فلل  االقتصللاديين خبللرة مللن اإلفللادة للفتللو  هنللا الواجللب مللن ولعلل َّ  
 المجيلغين قلو  إللى باالسلتناد السللم صلكو  بتلداو  السلماح عن تنجم قد الت  االقتصادي 

 .واألقوا  األساسي  السل  على المضاربا  وقو  احتما  نم

 الصكوك لحملة المقدمة الضمانات: ثالثا

 كملا تماملا   للتمويل   أدوا  إللى الحقيق  لالستثمار أدوا  من الصكو  تحول  لما 
 عقللود إلللى اإلسللالمي  الماليلل  المؤسسللا  فلل  والمضللاربا  المشللاركا  عقللود تحوللل 
 حيلث ملن عملهلا وآليل  مشلروعيتها حلو  وشلبها  قضلايا إثلارة ف  تسبب  فإنها تمويلي  
 :يل  فيما نستعرضها والعائد  األص  ضمان

 :المقدمة الجدوى دراسة أساس عل  الصكوك مدير تضمين .أ
 مضلاربا   أو شريكا   كان سواء الصكو   مدير بتضمين معاصرة اجتهادا  ظهر  
  الصلكو   حملل  المسلتثمرين رأسلما  أي االسلمي   الصلكو  لقيمل  باالستثمار  وكيال   أو
 قللدم قللد الصللكو  مللدير يكللون أن أي. المقدملل  الجللدو  دراسلل  أسللا  علللى عائللدها  أو

 المشلللرو  نجلللاح عللللى فيهلللا د  االسلللتثماري  المشلللرو  جلللدو  علللن اقتصلللادي  دراسللل 
 التوقعلا  ك  عن خرج  الخسارة أن يثب  ولم الخسارة  وقو  الحقا   ادعى ثم وربحيته 

 . الخنأ من ش ء إليه ينسب ال يثبح

 ملن تغريلر وقلو  عللى تد  الم كورة الحال  ف  الخسارة بأن االجتهاد له ا واستند 
 بالفعلل  كللالتغرير بللالقو  التغريللر" الضللمان يوجللب والتغريللر بالمسللتثمرين  المللدير هلل ا

 مللدير وبللأن  6"تؤديلله حتللى أخلل   مللا اليللد علللى" بالحللديث اسللت د  كمللا". الضللمان يوجللب

                                                           

   باب السلم.29مجمو  فتاو  ابن تيمي   الجغء   1
 .4/5إعالم الموقعين البن قيم الجوغي    2
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  55(  ج20081عن سمرة بن جندب  مسند أحمد بلن حنبل   حلديث رقلم ) روا  أحمدالحديث   6

: سللنن أبلل  داود  بللاب فلل  تضللمين وروا  أبللو داود والترملل ي بلفللظ "...حتللى تللؤدي" ؛277ص
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 الخسللارة فبوقللو  المقدملل   الجللدو  دراسلل  صللح  واألصلل  للخسللارة  مللد  االسللتثمار
 وإن منله؛ خنلأ عن تكن لم الخسارة أن على بالبين  فينالب األص  بخالف المدير يتمس 
 .بتضمينه حكم  ل   عن عجغ

 فلل  وآلياتلله العاملل  االسللتثمار وظللروف االجتهللادا   هلل   مسللوغا  فلل  وبللالنظر 
 أن وملؤدا . الشلرون بلبع  قيّلد إن بالجملل  قبولله يمكلن االجتهلاد هل ا نأ نلر  عصرنا 
 يعجلغ أن إال الخسلارة حلا  فل  الملا  يضلمن فلال أمانل  يلد الملا  الصكو  مدير يد تكون
 يلد فل  الفقهلاء لقلو  نفيلف تعلدي  وهل ا. اسلتثمار  أو حفظله فل  تقصير  عدم إثبا  عن

 إهمالله أو تقصلير  علدم إثبلا  عبء يكلفو  لم لكن أمينا   عدو  قد فهم ونحو   المضارب
 رب يثبل  حتلى  لل  ملن سلالما   علدو  بل  بتضلمينه  يقلا  حتلى العقلد لشلرون مخالفته أو

 المباشللر نكلللف أن فهللو عصللرنا  لمقتضلليا  أنسللب نللرا  اللل ي الللرأي أمللا. العكلل  المللا 
 تحقللق حللا  فلل  مسللؤوليته عللدم إثبللا  عللبء ونحللو  مضللارب مللن المللا  اسللتثمار لعمليلل 

 أو إهملا  من شرعا   تضمينه يوجب ما قيام عدم يثب  حتى عنها مسؤوال   فيكون الخسارة 
 تحديللد فلل  فقهللا   المعللروف عللن يختلللف الجديللد الللرأي أن أي. شللرون مخالفلل  أو تقصللير
 لالسلتثمار  المباشلر الجديلد اللرأي بحسلب وهو الما   رب الفقه ف  فهو بالبين   المنالب

 .االستثمار بمدير يسمى ما أو

 بدايلل    ادعللى لّمللا مللد  هللو االسللتثمار مللدير أن سلليما وال وجاهتلله  للله الللرأي وهلل ا 
 أن اآلخللر واألمللر. دعللوا  تؤيللد مفصللل  بدراسلل   للل  ود عللم وربحيتلله  المشللرو  جللدو 
 أو إسلالميا   مصرفا   الما  رب يكون فقد سابقتها  عن تختلف أيامنا ف  االستثمار ظروف
 هلؤالء أملوا  تعلّر  أن يسلعها فلال العملالء  ملن اآلالف أموا  ثمرتست إسالمي  مؤسس 
 فلل  للنللا  الماليلل  واللل مم الللدين  الللراد  وضللعف المحتللالين  كثللرة ملل  سلليما وال للخنللر
 .أيامنا

 يشللج  االسللتثمار  صللي  مللن الصلليغ  هلل   مثلل  إقللرار فللإن آخللر  اعتبللار ومللن 
 بالمضللارب  الحقيقلل  االسللتثمار مجللا  فلل  الللدخو  علللى اإلسللالمي  الماليلل  المؤسسللا 
 قلد والل ي للسلل   الشلكل  البيل  بنريق المال  التموي  إلى الركون من والحد والمشارك  

 .التقليدي التموي  عن االقتصادي جوهر  ف  يختلف ال

 العكل  يثبل  حتلى الما  رأ  مسؤولي  االستثمار مدير تحمي  من الرأي ه ا لكن 
 :ي اآلت ه  بشرون تقييد  ينبغ 

 براءتله إثبلا  عللى مسلؤوليته علدم عللى بداي    نصّ  قد االستثمار مدير يكون ال أن -
 .الما  رب  ل  على وأقّر  الواقع   الخسارة من

 يكلون ال التل  الخسلارة مسببا  تحديد على النرفين بين العقد أو االتفا  ينصّ  أن -
 الماليلل   ملا األغ وقللو  مثل  الملا   رأ  عللن مسلؤوال   االسللتثمار ملدير بوقوعهلا
 . ل  ونحو والكوارث

 الالغملل  والتجاريلل  الشللرعي  بللالخبرة يتمتلل  مسللتق  خللارج  محّكللم إلللى ي حللتكم أن -
 .عدمها من االستثمار مدير مسؤولي  لتقرير المسائ   ه   ف  للحكم

 الخسلارة مسلؤولي  وتحميلله نفسله تبرئل  علن عجلغ  حلا  فل  تضمينه  يقتصر أن -
 بلل ل  يتجلاوغ وال المللا   رأ  عللى األنلراف  كلل ب وأضلر  حقيقلل  وقعل  التل 
 .فيه يتوس  فال تقدم   العتبارا  القيا  خالف على الحكم ه ا ألن الربح  إلى

                                                                                                                                                                                

؛ وسنن الترمل ي  بلاب أن العاريل  ملؤداة  حلديث 523  ص5(  ج5551العاري   حديث رقم )
 .511  ص5(  ج3211رقم )
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إن وقل  شل ء ملن  أو مخالفتله للشلرون أو تقصلير  مدير الصكو يسبق تعدي  أال -
نروء  ما ال يمكن أن يعدّ هو مسؤوال  عنله  كهبلون  ل  وكان هو سبب التضمين  

فهنا ال يمكن أن نضمنه رأ  الملا  كلامال   مفاج  ف  القيم  السوقي  للموجودا   
القيم  االسمي  للصكو  ف  ه   الحال  ه  أعلى ألن القيم  االسمي  للصكو    أي

مللدير . فالواجللب أن يضللمن مللدير الصللكو  موجللودا  التلل  يضللمنها المللن قيملل  
عنلد وقلو  التعلدي أو  الصلكو   القيم  السلوقي  لموجلوداالصو  ف  ه   الحال  

التقصلل   ال أن يضللمن رأ  المللا  كللامال  عبللر ضللمانه للقيملل  االسللمي  للصللكو   
 .فه ا يتجاوغ تحميله مسؤولي  التعدي والتقصير ومخالف  الشرون

-  

 الصكوك بشراء التعهد .ب

 الصللكو   بشللراء تعهللدا   م صللِدرها أو أنواعهللا اخللتالف علللى الصللكو  مللدير قللدمي 
 :اآلتي  القيم بإحد  بالشراء عهدالت ويجري

 الصكو  لموجودا  السوقي  القيم  -

 الموجواد  ه   لقيم  الخبراء بتقدير أي العادل   القيم  -

 قب  ال الشراء تنفي  وق  عليه ي تفق بسعر -

 االسمي  القيم  -

 الوعد عند الواعد يحدد  بسعر -

 العادلل   القيمل  أو   السلوقي بالقيم  بالشراء التعهد ف  الضمان تحقق عدم ويالحظ 
 سللعرا   دام مللا الشللراء تنفيلل  وقلل  عليلله المتفللق بالسللعر بالشللراء التعهللد فلل  الحللا  وكلل ل 
 الثالثلل  الحللاال  مللن كلل  فلل  الللثمن ألن و للل  واتفاقهمللا؛ النللرفين لرضللا حقيقلل  يخضلل 
 .الما  رأ  ضمان يناف  مما االسمي   القيم  من بكثير أنقص يكون قد السابق 

 تتحقلق للم وإن االسلمي   بالقيمل  أو سللفا   عليله متفلق بسعر التعهد يكون ماعند أما 
 فل  ألنله حقيقل   الممنو  الضمان حصو  يعن  فه ا  للتضمين  الشرعي  المسوغا  أحد

 تكلون قلد الصلكو   لحملل  معينل  قيمل  ملديرها أو الصلكو  مصدر يضمن األولى الحال 
 التعهلد حالل  فل  وكل ا. ضلمان هل ا كل  وفل  أقل   أو مساوي   أو االسمي   القيم  من أق 

 .مضمونا   كلّه الما  رأ  يصبح السوقي   بالقيم  بالشراء

 إن فقلدها أو الصلكو  موجلودا  تللف حا  ف  التعهد ه ا فاعلي  عدم أن والحقيق  
 بحلد التعهلد هل ا صلدور مجلرد ألن الممنلو   الضلمان وقلو  ينلاف  ال ندرتله  على وق  
 تحكللم التلل  باالسللتثمار الوكاللل  أو الشللراك  أو المضللارب  أحكللام يخللالف إ  ممنللو    اتلله
 .بحامليها الصكو  مدير عالق 

 نرفل  علن االسلتقال  تملام مسلتق  ثاللث نلرف ملن صلادرا   الضلمان كلان إن أما 
 يعدو ال الضمان ه ا ألن جائغ  فهو مقاب   بدون متبر  بأنه تكييفه يمكن بحيث الصكو 

 بلين العالقل  يحكلم ال ي العقد عن بالتبر  الوعد ه ا استقال  شرين  عا  التبر من كونه
 بشلأن( 0/4) 05 رقلم اإلسلالم  الفقله مجمل  قلرار  لل  عللى نلص كما الصكو   نرف 
 .االستثمار وصكو  المضارب  صكو 

 

 :الخسارة حالة غير في االسمية القيمة تعدل االستثمار لصكوك السوقية القيمة
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 االسلمي  بالقيمل  الشلراء تعهلد صلدور جلواغ إللى المعاصلرين هلاءالفق بعل   هب 
 الخسلارة  حالل  غير ف  االسمي  القيم  عن عمليا   تختلف ال السوقي  القيم  أن أسا  على
 الللربح وقللو  ومعرفلل  دوريللا   األربللاح يللوغ  أن االسللتثماري  الصللكو  مللدير علللى ألن

 رأ  فلو  ملا هو الربح ألن الما   رأ  إلى باالستناد يكون إنما الحاص  مقدار  وتحديد
 كانل  أي الملا   رأ  بقل  الصلكو  إنفلاء وقل  بمجل ء كلله اللربح وغ  ما فإ ا. الما 
 فيملا الحلا  وك ل . االسمي  للقيم  مساوي    الربح حسم بعد حينئ  الصكو  موجودا  قيم 
 فل  ضليرٌ  يكلون فلال ؛السوقي  القيم  م  االسمي  القيم  فتتعاد  خسارة  أو ربح يكن لم لو

 .السوقي  للقيم  مساو عمليا   ألنه االسمي   بالقيم  بالشراء التعهد إصدار

 نقديلل  تملويال  فل  الصللكو  حصليل  اسلتخدام حاللل  عللى يننبلق الكللالم هل ا لكلن 
 فلل  واسللتخدم  الصللكو  بحصلليل  اشللتري  أصللو  وجللود حللا  علللى يننبللق وال فقللن 

 الالغملل  واآلال  كالعقللار و للل  الصللكو   إنفللاء حتللى تسلليّ  ولللم االسللتثماري   العمليلل 
 أي السللو   فلل  المشللرو  آخللر فلل  عللادة تبللا  األشللياء هلل   فللإن االسللتثماري  للمشللرو 
 .الشراء سعر من أدنى يكون ما غالبا   وهو السوق   بالسعر

 حلاال  فل  السلوقي  القيمل  مل  االسلمي  القيم  تساوي بصح  التسليم فر  وعلى 
 بشلراء تعهلدا   الصلكو  مدير إصدار جواغ أبدا   يسّوِ  ال  ل  فإن الخسارة  دمع أو الربح

 جلدا   محتملل  أنهلا إال وقوعها يغلب لم وإن الخسارة حاال  ألن االسمي   بالقيم  الصكو 
 بفائلدة أي مضمون  ربح  ا  تمويلي  وليس  حقيقي  استثماري  العملي  أن نفر  دمنا ما

 بله يتعهد أي أبدا   الشريع  منع  ال ي الضمان وقو  يعن  التعهد ه ا نحو ووجود  . مبنن 
 . الخسارة احتمالي  نسب  عن النظر وبصرف باالستثمار  الوكي  أو الشري  أو المضارب

 الصكوك موجودات بشراء التعهد (4)

 صو    فو       ق و    جو      سو     ق و    صو      جو      شو        ه  .4.1
 :            ن ه     ج   

 إلللى( بللالبحرين الشللرعي  المعللايير هيئلل ) الماليلل  الشللرعي  الفتللاو  بعلل   هبلل  
 عنلد األصلو  تلل  بشراء مؤجرة أصو  على تقتصر الت  الصكو  مدير يتعهد أن جواغ
 1 .قيمتها صاف  تمث  باعتبارها األصو   لجمي  األجرة أقسان بباق  إنفائها

 أن األوللى الحالل : حالتلان منهلا يتصلور الفتو  ه   ألن جائغ  غير ه ا أن ونر  
 بالتمليل ؛ منتهيل  إجلارة لها المستأجر ثم أوال   األصو  بائ  نفسه هو الصكو  مدير يكون

 بالتمليل  منتهيل  إجلارة لهلا المسلتأجر ثلم الملؤجرة األصلو  بلائ  يكلون أن الثانيل  والحال 
 .الصكو  مدير عن تماما   مستقل  أخر  جه 

 فمللدير الللربح؛ عللن فضللال   المللا  لللرأ  الممنللو  الضللمان فيلله يتحقللق األولللى الحاللل  وفلل 
 بلاق  بلدف  ملا لسلبب اإلجلارة لعقلد نقضه حا  ف  بأنه هنا يتعهد لألصو  البائ  الصكو 
 باعل  ملا البائ  يستأجر أن مشروعي  عدم عن فضال   ه ا. ضمان ه ا وف  األجرة  أقسان
 الملا  رأ  ضلمان فيتحقلق الثانيل   الحال  ف  أما. الحقا   سيأت  كما بالتملي  منتهي  إجارة
 الملؤجرة األصلو  قيمل  تكلون وقلد من نرف غيلر مسلتق . الصكو  لحمل  ك ل  والربح
 عقللد المسللتأجر يفسلل  وقللد بالتمليلل   المنتهيلل  لإلجللارة الباقيلل  األقسللان مجمللو  مللن أقلل 

 ملدير عللى الخسلارة عظمفلت اإلجلارة  بدايل  ملن وجيغة فترة بعد بالتملي  المنتهي  اإلجارة
 .الضامن الصكو 

  ق   هو     فو   عنو   ألصو      ـوـ ش   جو    صو    فو   أج ــوـ   س   ه  .4.2
 :   س   

                                                           

 فتو  المجل  الشرع  لهيئ  المحاسب  والمراجع  بالبحرين.  1
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 بشللراء اإلجللارة صللكو  فلل  التعهللد للمسللتأجر الشللرعي  المعللايير بعلل  فلل  أ جيللغ 
 اربا  مضل أو شلريكا   يكلون أال عللى االسلمي  بقيمتها الصكو  إنفاء عند المؤجرة األصو 

 1 .باالستثمار وكيال   أو

 يلدف  فهلو المؤجرة  األصو  بائ  نفسه هو تشغيلي  إجارة المستأجر يكون قد وهنا 
 أي للصللكو   االسللمي  بالقيملل  المللؤجرة األصللو  يشللتري ثللم اإلجللارة  فتللرة نيللل  أجللرة
 هل  رةاإلجلا عقلد أثنلاء فل  دفعهلا التل  األجلرة فتكلون أوال ؛ األصلو  به با  ال ي بالثمن
. اللثمن بلنف  شلراءها أعلاد ثلم باعها الت  لألصو  ثمنا   إليه دخ  ال ي الما  على الغيادة
 الل ي النحلو عللى ربويل  حيلل  وهلو االستغال   ببي  يسمى ما أو عين  كلها العملي  فتكون
 مسلتقل  جهل  علن صلادر التعهد أن على المسأل  إلى ينظر أال يجب فعليه . الحقا   سنفص 

 تنبيقهلا وهلو بينلا  الل ي حوالن على إليها ينظر أن ينبغ  ب  للصكو   المديرة  الجه عن
 .الغالب ف  العمل 

 المتوقع عن الفعلي الربح نقصا  عند لحملتها الصكوك مدير إقراض .ج

 الصلكو  حمل  بإقرا  يلتغم الصكو  مدير أن الصكو  أكثر ف  العم  عليه ما 
 :التاليتين الحالتين إحد  ف 

 المحلدد التلاري  فل  الصلكو  حصليل  فيه استثمر  ال ي النشان ربح يظهر مل إ ا 
 .األرباح لتوغي 

 فتلللرا  ملللن فتلللرة فلل  الصلللكو  لحملللل  المتوقللل  دون كللان ولكلللن ربلللح ظهللر إ ا 
 .التوغي 

 التلاري  فل  المتوقل  الربح يحقق ما الصكو  حمل  بإقرا  الصكو  مدير فيلتغم 
 أو التاليل   األربلاح ملن الحقلا   أقر  ما الصكو  مدير رديست ثم األرباح  لتوغي  المحدد
 الصلكو  ملدير يشلتري األخيلرة  الحالل  وفل  ربح  أي يتحقق لم إن الصكو  أصو  من
 وفللاء فلل  المقتنلل  المبللل  إليهللا مضللافا   االسللمي  بالقيملل  الصللكو  موجللودا  إنفائهللا عنللد

 .االقتنا  به ا االسمي  القيم  نقص  أن بعد القر  

 الللربح يكّملل  مللا بللإقرا  الصللكو  مللدير مللن التعهللد هلل ا أن إلللى اإلشللارة تجللدرو 
 الللربح  توغيلل  فتللرا  مللن فتللرة فلل  الفائللدة سللعر أسللا  علللى يحللدَّد اللل ي وهللو المتوقلل  
 غيلادة المتحقلق اللربح علن الصلكو  لملدير بالتنلاغ  الصلكو  حملل  ملن تعهد م  يترافق
 تلل  فل  الفائلدة سلعر أسلا  على تقدم كما يبنى يال  وهو الفترة  لتل  المتوق  الربح عن

 . الفترة

 العالقلل  ألن    شللرعيبعلل  االعتراضللا  ال بللاإلقرا  التعهللد صللدور أثللار وقللد 
 أو مضلارب  إملا فهل  تبر   ال معاوض  عالق  الصكو  بحمل  الصكو  مدير تحكم الت 

 بيل  اجتما  عن  للنه ممنو  معاوض  عقد م  القر  واجتما  بأجر  وكال  أو مشارك 
 معاوضل   عقد ك    السلف م  اجتماعه حكم ف  البي  مث  فإن الفقهاء  يقو  وكما وسلف؛
 فيكلون المعاوضل   بلدل  بأحلد القلر  علن التعلوي  احتملا  من المن  عل  لتحقق و ل 
 .الربا عن تحيال  

 الحكلم قضلي  وهل  وأهلم  أعلم قضلي  إللى الجغئي  ه   يتجاوغ اإلشكا  أن ونر  
 وبللين بينهللا الفللار  يعللدم نحللو علللى الحللاال  بعلل  فلل  تؤسلل  التلل  الصللكو  هلل   علللى

 وملدير االسلمي   بالقيمل  بالشلراء بالتعهلد يضلمن الملا  فرأ  المحرم   الربوي  السندا 
 إقراضللا   أو الفعللل  الللربح مللن الفائللدة بسلعر المللرتبن المتوقلل  العائللد بللدف  يتعهللد الصلكو 

                                                           

 فتو  المجل  الشرع  لهيئ  المحاسب  والمراجع  بالبحرين.  1
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! الفائلدة بسلعر ملرتبن هلو الل ي المتوقل  اللربح فلو  عملا ونيتنلاغل الصلكو  وحمل  منه 
 سيأت   كما اإلجارة كصكو  بع  دون الصكو  بع  ف  توجد مشاك   ل  إلى ِضف  
 مملا حكوميل   عامل  ممتلكلا  ملن حقيقل  يبلا  ال ملا عللى شلكل  بيل  عقلد إجراء مث  من
 يجعل  ونحلو  هل ا  كل. حقيقل    الصكو  لموجودا  الصكو  حمل  ملكي  تحقق عدم يعن 
 ألنله حلدة  عللى الصكو  جغئيا  من جغئي  لك  شرع  مخرج إيجاد محاول  الخنأ من

 الجغئيللا  بهلل   الصللكو  تصللبح الجغئيلل   الشللرعي  التخريجللا  إيجللاد إمكللان ملل  حتللى
 .  أحكامها وأصو  ومبادئها الشريع  روح م  منسجم غير غريبا   جسما  

 رأينللا فلل  ي عللِدم ظهللر  التلل  الصللكو  وا أنلل مللن لكثيللر المشللك  الجللوهر وهلل ا 
 هلل : مثلل  مللن الللبع  تناولهللا متفرعلل  جغئيلل  مسللائ  فلل   للل  بعللد النظللر إلللى الحاجلل 

 للنهل  تحقيقلا أي ال  أم الصلكو  ملدير إقلرا  يمتنل  حتلى المعاوضلا  ملن المشاركا 
 أو عقلد شرك  ه  المشارك  صكو  ف  الشرك  وه   القر ؛ م  معاوض  اجتما  عن
 وال ملا بسلعر شلريكه حصل  بشلراء يتعهلد أن الِملل  شلرك  فل  للشلري  يجلوغ ألنه ل  مِ 

 .عقد شراك  لشري   ل  يجوغ

 الحقيقيلين  والخسلارة اللربح على يقوم حقيق  استثمار صكو  الصكو  كان  ولو 
 تجلاوغ ألمكلن الصكو   لموجودا  حقيقي  ملكي  وتمث  الضمانا   من ش ء يكتنفها وال

 مقابل  ف  المتوق  عن الفعل  الربح نقصان عند قر  بتقديم الصكو  مدير غامالت جغئي 
 النهل  علل  أن إللى باالسلتناد و لل  المتوقل   علن الغائلد اللربح علن الصكو  حمل  تناغ 
 بللدل  أحللد فلل  الغيللادة علللى التوانللؤ احتمللا  هلل  السلللف ملل  المعاوضلل  اجتمللا  عللن

 خمسللون قيمتلله مللا للمقتللر  المقللر   يبيلل كللأن بللالقر   المقللر  لينتفلل  المعاوضلل 
 .   هنا تحققها يتصور ال عل  وه  بستين 

  

  ::الصكوكالصكوك  بضماناتبضمانات  تتعلقتتعلق  متفرقةمتفرقة  مسائلمسائل

 :االسمية القيمة من بأقل اإلصدار عند الصكوك بيع .أ

 الصلكو   حملل  للبع  االسلمي  قيمتهلا ملن بأقل  الصكو  بي  بمن  القو  ينبغ   
 الصلكو  ملدير يقلوم دونهلا  خسارة أو االسمي  القيم  فو  ربح تحقيق عدم حال  ف  ألنه

 اشلتراها للم ربلح تحقيلق يعنل  االسمي  بالقيم  وإنفاؤها االسمي   بالقيم  الصكو  بإنفاء
 تحقلق قلد ربحا   أن أي. القيم  وتل  الشراء  سعر بين الفر  وهو االسمي   القيم  دون بما
 الللربح فلل  شللركاء أنهللم ملل  الصللكو   حمللل  بللاق  فيلله يشللتر  لللم لكللن األمللر  حقيقلل  فلل 

 ملن شل ء تحقلق عنلد  لل  لكلن اللربح  نسلب فل  تفلاوتهم يصح كان وإن وهم والخسارة 
 ملا قيلام احتملا  علدم علن فضال   لجميعهم؛ الربح من ش ء يتحقق لم وهنا لجميعهم  الربح
 .الحاال  بع  ف  الربح نسب ف  الصكو  حمل  تفاو  يسو 

   مع  يتعامل لمن الصكوك مدير كفالة .ب

 منفصل  بعقلد باالسلتثمار  وكليال   أو مضلاربا   أو شريكا   الصكو   مدير من الكفال  
 هل   ألن جائغة  للسل   موّرد أو مصدّر أو هندسي  تنفي  كشرك  معه يتعام  لمن بالمجان
 ممنوعل ؛ تكلون حتلى الملا  رأ  ضلمان حتلى أو اللربح حصلو  حقيق  تستلغم ال الكفال 
 كحسلن معهلا  تعاقلد ملا جهل  اللتلغام الصلكو  ملدير ملن نوعيل  كفال  يهاف ما أقصى ب 
 ملديونيا  بسلداد الصلكو  ملدير معهلا تعاقلد خارجيل  أنراف التغام أو ما  مشرو  تنفي 
 لحصليل  إ ن واق  ضمان فال خاسرة؛ تكون قد ب  أصال   ربحا   تثمر ال قد عقود عن ناتج 

 .المتوق  عائدها أص  أو الصكو 

 الصكوك حملة عل  جوائز توزيع .ج
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 إللى النلا  جل ب منها يراد بالسحب جوائغ عن للصكو  الراعي  الجها  تعلن قد 
 ثمنهللا يللدف  إنمللا الجللوائغ هلل   أن هللو المختصللون بلله ينبئنللا ومللا الصللكو   فلل  االكتتللاب
 أن أي الصلللكو   أربللاح مللن حقيقلل  تقتنلل  الجللوائغ فكلفلل  الصللكو   حمللل  المكتتبللون
 يللدخلون وال الحقيقلل   فلل  أربللاحهم مللن الحقللا   يدفعونلله بمقابلل  السللحب ونيللدخل المكتتبللين
 .القمار وقو  يعن  مما بالمجان 

 األملر فلإن المكتتبلين  ملن الجلوائغ كلفل  ت قتتنل  لم لو أي ك ل   األمر يكن لم ولو 
 النلا   بعل  اكتتلاب عللى حقيقل  الحامل  تكلون قلد الجلوائغ ألن الشبه   دائرة ف  داخ 
  ا  الجلوائغ تكلون أن إال فتمتنل ؛ عليهلا  السلحب فل  لللدخو  ثمنلا   دفعلوا أنهم عن ي مما
 .حينئ  فتجوغ لالكتتاب  النا  لد  معتبرا   دافعا   تشك  ال بحيث قليل   قيم 

 الصكو   مدير ثمنها ويدف  المكتتبين لجمي  تمنح الت  الجوائغ ف  يقا  ه ا ومث  
 ملن جلغء ضلمان أورثل  كل ل   كانل  إن ألنهلا القيمل   عاليل  تكلون أال لجواغهلا فينبغ 
 شليئا   ضلمنوا الملا   لرأ  ودفعهم اكتتابهم بمجرد فهم المكتتبون  به يساهم ال ي رأسما 

 نالوهلا  التل  الجلائغة هل   قيمل  وهلو شل ء  فيله لهلم ي ضمن أن ينبغ  ما استثمار   ف  منه
 الجلوائغ ثملن يقتنل  إنملا لصلكو ا ملدير كلان وإن. باالكتتلاب الصكو  مدير لهم ضمنها

 شلليئا   يشللتري كمللن فهللم بهللم  تغريللر فهللو الصللكو   حمللل  أربللاح مللن للجميلل  الممنوحلل 
 .اشترو  ما ثمنا   فيه يدفعون أنهم علموا لو )الجوائغ(

 محتملة مستقبلية خسائر لتغطية الصكوك عائد من احتياطي تشكيل .د

 معينل  نسلب  اقتنلا  جواغ(  المقارض صكو  بشأن 05 رقم) الفقه  المجم  قرر 
 فلل  الصللكو  حمللل  حصلل  مللن إمللا اسللتثماري   دورة كلل  نهايلل  فلل  الصللكو  أربللاح مللن

 الموغعل  الغل  أو اإليراد ف  حصصهم من وإما دوري  تنضي  وجود حال  ف  األرباح
 .الما  رأ  خسارة مخانر لمواجه  خاص احتيان  ف  ووضعها الحساب  على

 فل  ربحله ملن اقتن  ما استرداد من الصكو  حام  تمكين وجوب هو نرا  وال ي 
  لل  باقتنلا  يلر  للم ألنله  االسلتثماري  العمليل  ملن انسلحابه عند الصندو  ه ا تشكي 
 لغلرِ   محتملل  الحقل  فتلرا  فل  الحقا   منه  اته هو ليفيد ب ل  رض  ب  متبرعا   المبل 
 الحقلا   هلو لينالله لنفسله تركله ب  ين لآلخر يتركه لم فهو فحسب؛ العائد تدفق انتظام تحقق
 عللى فهل . الملا  تعظليم منهلا الهلدف استثماري  عملي  كلها العملي  أن بدلي  ما  وق  ف 
 واحتفلاظ اسلتثمار غلر  الغلر  للي  حيلث التكلافل  اإلسلالم  التأمين عن تختلف ه ا
 حلق ملن فلإن وعليله . المصلائب تفتيل  الغلر  بل  مسلتقبل   وقل  إللى االسلتثمار بعائد
 عنللد االحتيللان   للل  تشللكي  فلل  منلله اقتنلل  مللا يسللترد أن المنسللحب الصللكو  حاملل 
 .انسحابه

 باالستثمار الشرو  وقبل االكتتاب إغالق بعد االسمية الصكوك قيمة استرداد .ه

 الشللرو  قبلل  االسللمي  الصللكو  قيملل  باسللترداد الصللكو  لحاملل  ي سللمح كللان إن 
 قللرار عللن العللدو  قبيلل  مللن بلل  الممنللو   مانالضلل قبيلل  مللن يعللد ال فهلل ا االسللتثمار 
 .جائغ وهو االستثمار 

 :االستثمار عملية سير عل  باالطال  الصكوك حملة حق .و

 العمليلل  تنللورا  علللى دائللم انللال  علللى يكونللوا أن الصللكو  حمللل  حللق مللن إن 
 أصللحاب ألنهللم نظللرا   يحملونهللا  التلل  الصللكو  نوعيلل  عللن النظللر بصللرف االسللتثماري  

 تللدخال   الحللق هلل ا إعنللاؤهم يعللد وال. الخسللارة وقللو  حللا  فلل  األو  لمتضللرروا المللا 
 أم كللان مضللاربا   الصللكو  مللدير يتوالهللا التلل  االسللتثمار عمليلل  إدارة شللؤون فلل  مباشللرا  
 .الما  لرب الشريع  أعنته ال ي الجائغ الحق ممارس  قبي  من ب  باالستثمار  وكيال  
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 بجهل  يمثللوا أن الواجلب فملن االستثماري   العملي  مسيرة على انالعهم ولضمان 
 هل ا إللى الحاجل  وتلغداد. للمصلداقي  تحقيقلا   الصلكو  إدارة تتولى الت  الجه  عن مستقل 
 لحصليل  القلاب  الصلكو  لمصلدر مملوكل  للصلكو  الملديرة الجه  تكون عندما التمثي 

 عمليلل  وأن شللرعيته و االسللتثمار تحقللق حقيقلل  مللن التأكللد التمثيلل  بهلل ا ليتحقللق اإلصلدار 
 .الصكو  من غناء تح  بربا تموي  على للحصو  غناء   ليس  اإلصدار
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 والعينة الصكوك: رابعا

  ::     ن      ن                        ن ه     ن ه      ج     ج     ص   ص   

 فل  الريلا  فل  انعقلد  التل  عشلرة الثاني  دورته ف  اإلسالم  الفقه مجم  قرر 
 وحلدد بالتمليل   المنتهيل  اإلجلارة اغجلو للمليالد 1222 علام ملن سلبتمبر لشلهر الموافق
 :يل  ما مجملها شرونا ل ل 

 العلين ضلمان كلون ملن اإلجلارة أحكلام عليله تنبق بحيث حقيقيا   اإلجارة عقد يكون أن  -
 .اإلجارة فترة نيل  المؤجر على التشغيلي  غير الصيان  ونفقا  المؤجرة

 عقلد علن اإلجلارة انتهلاء بعلد الملؤجرة نالعلي بله ت ملَّ  ال ي العقد أو الهب  عقد استقال   -
 .واحد عقد ف  العقدان يجع  أن ال مستقال   عقدا   منهما ك  يكون بحيث اإلجارة

 صللكو  إصللدار إلللى صللير فقللد المقبوللل   العقللود مللن بالتمليلل  اإلجللارة عقللد وألن    
 عقللد أسللا  علللى يقللوم مللا منهللا مختلفلل   أنللوا  وهلل  اإلجللارة  بصللكو  تعللرف صللار 
 .بالتملي  المنتهي  ارةاإلج

 تنبيقاتهللا بعلل  فلل  بالتمليلل  المنتهيلل  اإلجللارة علللى المبنيلل  الصللكو  هلل   لكللن    
 كاإلملام الفقهلاء  بعل  كلان وإن 1بحلها الفقه أه  من أحد يق  لم والعين  العين   تضمن 
 الظللاهرة  البيلل  لشللرون العينلل  عقللد اسللتيفاء باعتبللار عقللدها بتصللحيح يقللو   2الشللافع 

 يملل  ال أو بحل   يقو  ال لكنه ظواهرها  باعتبار العقود يصحح معلوم هو كما الشافع و
 اإلمللام يقللو . الحللرام إلللى كالوصللو  شللرع   غيللر منلله الغللر  كللان مللا  بحلل  يقللو  أن

 جعل   3باإلغكلان النلا  عللى حكم من الغيب  ول ّ  وهللا الظاهر  على األحكام: "الشافع 
 يتللولّى إنّمللا وجلل  عللغَّ  هللا ألن وسلللم  عليلله هللا صلللى رسللولهو تعللالى هللا حظللر مللا لنفسلله
 ملن يأخل وا أن العباد وكلّف. ثناؤ  ج  هو إال يعلمه ال ألنه المغيَّب  على والعقاب الثواب
 هللا صللى هللا لرسلو   لل  كلان دالل   عليه ببانن   يأخ  أن ألحد كان ولو بالظاهر  العباد
 الحكلم أن إللى فأشلار المل هب  الشلافع  وهلو أيضلا    الغغال  ل  وأوضح 4".وسلم عليه
 5.بالح  عليه الحكم يستلغم ال بالصح  ش ء على

 الت  األصو  بائ  أن ف  حاص  للعين  اإلجارة صكو  من الصيغ  ه   وتضمن    
  لل   عللى السلابق التوانلؤ مل  بالتمليل  المنتهيل  اإلجلارة بنريق فيشتريها يعود صكك 

 إليله فتعلود بالتمليل   منتهيل  إجلارة يسلتأجرها ثلم ملا  بمبلل  تصكيكا   صو األ يبي  أنه أي

                                                           

لحقلائق للغيلعل :   تبيين ا 399-5/398  بدائ  الصنائ  للكاسان :  4/279حاشي  ابن عابدين:  1
  حاشلي  الدسلوق : 5/89  الشرح الكبير للدردير: 4/404   مواهب الجلي  للحّناب:  4/315
    المغنلل  254-255/ 9  تهلل يب السللنن البللن القلليم: 5/381  كشللاف القنللا  للبهللوت : 5/78

 .279-4/278البن قدام :
مقاصلدها الحنفيل   وإبنلا  الحنفيل  مث  الشافعي  ف  تصحيح العقود أخ ا  بظاهرها وعدم اعتبار   2

لبي  العين  عند علدم توسلن ثاللث ال ينلاق  مبلدأهم هل ا  فهلم إنملا اسلتثنوا ملن مبلدئهم هل ا تلل  
الصلورة مللن بيل  العينلل  التلل  يكلون فيهللا البللائ  أوال  هلو المشللتري ثانيللا   فحكملوا عليهللا بالفسللاد 

  ملل  غيللد بللن أرقللم رضلل  هللا تعللالى لللورود الللنص فلل   للل   أي اسللتدالال  بحللديث السلليدة عائشلل
عنهما  حيث فيه أن البائ  أوال  هو المشتري ثانيا   وقالوا بأن مث  ه ا الوعيد الصادر عن عائش  
فلل  منلل  هلل ا البيلل  ال يوقللف عليلله بللالرأي. وقللد اعتبللروا الحكللم فلل  هلل   الحاللل  معللدوال  بلله عللن 

العقلود اعتبلارا  بظاهرهلا  وفّسلروا حالل  القيا   فأبقوا ما وراء  على أص  القيا  من تصحيح 
المنلل  بللأن الللثمن الثللان  يصللير قصاصللا  بللالثمن األو   فيبقللى عللن الللثمن األو  غيللادة ال يقابلهللا 

دار الكتللاب عللو  فلل  عقللد المعاوضلل   وهللو عللين الربللا . انظللر بللدائ  الصللنائ   الكاسللان   )
 .399-5/398: م(3982  2العرب   بيرو   ن 

 التفّر  والظن . انظر لسان العرب  ابن منظور  مادة: غكن.اإلغكان :   3
. بللاب ال وصلليّ  لللوارث. وقللد أورد اإلمللام الشللافع  أدللل  كثيللرة 4/334األم لإلمللام الشللافع  :   4

 لم هبه ه ا  كرها ف  ه ا الموض  .
 .2/51: للغغال المستصفى   5
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 هنلا يقلا  وال. العينل  معنلى وهل ا بله   بلا  ال ي األو  الثمن من أعلى بثمن األصو  تل 
 أقل  هلو رملغي بثمن البي  أو الهب   نريق عن األو  البائ  إلى عاد  األصو  ملكي  إن

 عللى نحكلم كنلا إن إال هل ا قلو  يصلح ال! العينل  علن ختللفت فه  األو   الثمن من بكثير
 ؛فقيله بله يقل  للم ملا وهل ا وجلوهر   معانيه باعتبار ال وشكلياته  ألفاظه باعتبار العقد ح 
. بالنكللاح الغنللا علللى التّحيلل  ولحلل ّ  منللافق  مللن اإلسللالم عقللد حللّ  وقبِلل ل  هلل ا صللح ولللو

 أن المسلأل  وجلوهر شكلياتها  باعتبار ال اجوهره باعتبار العملي  إلى النظر هنا فالواجب
 إلى قب  مما أكثر الحقا   دف  ثم حقيق  عند  بقي  لسلع  بيعه ف  ماال   قب  األصو  بائ 
 عنلد حقيقل  المباعل  العلين فيه تبقى الت  العين  معنى وهو مسبق  اتفا  عن الشخص  ا 
 . دف  يال  المبل  على المشتري الشخص بإرباح االلتغام م  البائ 

 لمعنلى تضلمنها فلإن العينل   لمعنلى المل كورة الصلكو  صيغ  تضمن عن وفضال   
 يسلتأجر أن عللى وفلاء بيل    العلين تبلا  أن االسلتغال  بيل  ومعنلى واضلح  االسلتغال  بي 

 أن شلرن وجلود م  نفسه  للبائ  بإجارته المبي  من ينتف  المشتري أن أي. (1)المبي  البائ   
 شلراء علن جلوهر  فل  يختللف ال البيل  وهل ا   إليله المشلتري رد  ثمن الل دف  متى البائ 
 الحنفيل  متلأخري بعل  عليله نلص وقلد بالتملي   منتهي  إجارة بائعه إلى إجارته ثم ش ء

 (  2).وحرمه تيمي  ابن صورته  كر كما فساد   على والفتو 

 األصلل   فلل  مقبوللل  بالتمليلل  المنتهيلل  اإلجللارة صلليغ  كانلل  وإن فإنلله وعليلله  
 العينل   إللى الملؤدي النحلو عللى تنبيقهلا أن إال اإلسلالم   الفقه مجم  قا  وبمشروعيتها

 مضلمون لتحقلق مشلروعيته بعدم القو  ينبغ  أوال   األصو  بائ  هو المستأجر يكون بأن
 .فيه الربوي القر 

 اإلجلارة صلي  من الصيغ  ه   ف  الربوي القر  مضمون تحقق من  كرنا ما على يد 
 :يل  ما بالتملي  المنتهي 

 األصلو  اشلتر  الل ي فلالمؤجر حقيقل   الملل  لتبعلا  المؤجر تحم :  أل    أل   
 ويحملله الملؤجرة  األصلو  عللى التلأمين كلفل  المسلتأجر   عمليلا   يحم  المستأجر  من قب 
 ةاألجلر تقسليم نريلق علن و ل  عادة  المال  يتحملها الت  األساسي  الصيان  نفقا  ك ل 
 :أقسام ثالث  إلى

 المصرف على األصو  شراء كلف  مجموعها ويمث . الثابت  األجرة 

 السو  ف  السائد الفائدة سعر عمليا   وه  المصرف  ربح وتمث . المتغيرة األجرة 

 .األساسي  الصيان  كنفقا  النارئ   النفقا  وتمث . المضاف  األجرة 

 األصلو   شلراء ثملن فلو  ينفقله ملا رالمسلتأج يحّمل  المؤجر النرف فإن وعليه  
 هل  التلأمين شلرك  فلإن الهلال   أو التللف حلا  ف  وحتى حقيق ؛ المل  تبعا  يتحم  فال
 تمث  التأمين شرك  أن أي المستأجر  يدفعها إنما التأمين وأقسان الخسارة  قيم  تدف  الت 

 . الدف  ف  حقيق  المستأجر

 حقيقلل    يبيعله ال فيملا أحيانلا   الصللكو  ي صل ملن الصليغ  هلل   وقلو :   ثو ن   أل و  
 بالتمليل  المنتهي  اإلجارة صكو  إصدار حاال  كما و ل  با   لما المستأجر   أوال   المال   
 أو خاصلل  شللركا  إلللى ملكيتهللا الحكوملل  تنقلل  ال حكوميلل  ممتلكللا  شللراء علللى الواقعلل 
 المنتهيلل  اإلجللارة و فوقلل. األساسللي  العاملل  المرافللق وكلل  والمنللارا  كللالموان  أفللراد 

 يمكللن ال أصللو  علللى يللؤجر   لمللا الحقيقلل  المللؤجر لتمللل  شللرعا   المتنلبلل  بالتمليلل  

                                                           

 .53  ص 339جمعي  مجل  األحكام العدلي    المادة  1
 .555-29/555؛ مجمو  فتاو  ابن تيمي  4/248ر حاشي  ابن عابدين : انظ 2
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 ليسلل  العمليلل  أن علللى يللد  حقيقلل  يتملكهللا أن اإلسللالم  التمويلل  مؤسسلل  أو للمصللرف
 .  شرع  عقد بلبو  استتر وقد بفائدة تموي  ب  حقيقي   إجارة ثم بي  عملي 

 أجلرة يلدف  بالتمليل  المنتهيل  اإلجارة حاال  عموم ف  المستأجر أن :  ث  ث  أل   
 أجللرة لللي  المللدفو  أن أي المسللتأجرة  للمنفعلل  السللوقي  األجللرة مللن حقيقلل  أعلللى هلل 

 شللراء ال العلين  شلراء قصلد تحقلق عللى يلد  وهلل ا أيضلا  اللثمن ملن حصل  بل  فحسلب 
 عقللد ال بيل   عقلد لمضلمونا حيللث ملن هلو العلين لشللراء الالحلق اإليجلار أن أي. المنفعل 
 العينل  فتتحقلق أقل   بلثمن الشلخص  ا  من شراء عقد بالتوانؤ تقدمه وقد حقيق ؛ إجارة

 .  المحرم 

 صلور من الصورة ه   اختالف عدم على تد  المتقدم  الثالث  األمور فإن وعليه  
 سللدة؛فا صللورة فتكلون الربللوي  المضللمون  ي العينل  بيلل  عللن بالتمليل  المنتهيلل  اإلجلارة

 وغيللر فاسلدة الصلكو  هل   كانل  أساسله  عللى الصلكو  أصلدر  الل ي العقلد فسلد وإ ا
 .  شرعي 

 :والعينة السلم صكوك

 بيلل  إعللادة علللى البللائ  ملل  المشللتري بتوانللؤ يتحقللق معللروف هللو كمللا العينلل  بيلل  
 .الربا على التحاي  بغي  مختلف بسعر إليه السلع 

 السللع  بيل  إعلادة يجلوغ فهل  بلائ   إليله سلموالم السلم  عقد ف  مشتر السلم وربّ  
 منه؟ شرائها بعد إليه المسلم إلى قبضها قب  فيها المسلم

 بلإنال    لل  جواغ عدم إلى والحنابل  والشافعي  الحنفي  من الفقهاء جمهور  هب 
 .ممنو  وهو تقدم  كما يقب  لم ما بي  ألنه

 فيله المسللم بيل  جلواغ إللى لحنابلل ا متأخري من القيم ابن وتلمي   تيمي  ابن و هب 
 إللى فيله المسللم بيل  جلواغ قيلدا القليم وابلن تيميل  ابلن لكلن ولغيلر   إليه للمسلم قبضه قب 

 اللثمن   يكلون بلأن يضلمن  للم ملا ربلح وحصلو  الربلا على التحي  عن تحرغا   فيه  المسلم
 وقلو  علن تحلرغا  حلااّل   اللثمن يكلون بلأن ك ل  الجواغ وقيدا. أكثر ال أق   أو المث  ثمن  
 1.بالكال  الكال  بي 

 بشلرنين فيله المسللم إللى فيله المسلم من النعام سو  ما بي  ك ل  المالكي  وأجاغ 
 :اثنين

 .بالكال  الكال  بي  يتحقق ال حتى حااّل   الثمن يكون أن 

 .الربا على للتحي  تجنبا   أق   أو األو  الثمن بمث  يكون أن 

 ث نو    ثو    ئ و  ملن قبضله قبل  فيله المسلم العر  بي  غيجو: ) جغي ابن يقو  
 وأقل  بالمثل  بائعله غيلر من ويجوغ  نف   ج   س ف  أل ث  ف    هم ألن    ث           

  .2 ( م  إلى  م  من انتقا  ألنه للغرر بالتأخير يجوغ وال بيد  يدا   وأكثر

 قبضله  قبل  فيله المسللم إلى فيه المسلم لبي  المجيغين فتو  إلى وباالستناد وعليه  
 بإنفائهلا  للصلكو  المصلدر إليله المسللم يقلوم بأن إليه  المسلم إلى السلم صكو  بي  فإن

 بالقيمل  أو الصلكو   لتلل  االسلمي  القيمل  علن تغيد ال بقيم  الصكو  إنفاء دام ما يجوغ
 .فيها المسلم للسل  السوقي 

                                                           

 .5/540  إعالم الموقعين البن قيم الجوغي    باب السلم؛ 29مجمو  فتاو  ابن تيمي   الجغء   1
 3/378القوانين الفقهي  البن جغي   2
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 محاسبيا   الصكوك تقييد: خامسا  

 حملل  إللى الموجودا  له   بي  عملي  ه  موجودا  أو مؤسس  صكي ت عملي  إن 
 النحلو  هل ا عللى التصلكي  عمليل  تعامل  أن ملن بلد فلال ك ل   األمر كان وإ ا الصكو  

 .الميغاني  ف  تقييدها حيث من

 إقراضلا   أي ائتمانلا   التصلكي  لكلان النحلو  هل ا عللى حسلابيا   األملر يجلر للم وللو 
 دفعللوا  ممللا أكثللر عللليهم يعللود الصللكو  حملل  ألن ربللوي  قللر  أنلله عليلله يترتللب وهل ا
 .الربا هو وه ا مال   مما أكثر تدف  المصكك  والجه 

 أصللال   تبللا  ال أنهللا ملل  بللالبي  موجللودا  تصللكي  المسللأل   بهلل   يتصلل  وممللا 
 المللللوان  مثلللل  بتخصيصللللها  المرغللللوب غيللللر الحكوميلللل  ملكيتهللللا أو العاملللل   لمكليتهللللا
 صللكو  إصللدار فللإن عمليللا   تبللا  ال األشللياء هلل   أن فبمللا العاملل ؛ والمرافللق  والمنللارا
 وغيللر ممكللن غيللر أمللر اإلجللارة  كصللكو  الصللكو   حمللل  إلللى ملكيتهللا نقلل  تسللتدع 
 .مقبو 
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      ج 

    

  1الدار السللفي  بالهنلد  تحقيلق مختلار أحملد النلدوي  ن   المصنف شيب   أب  ابن (5)
 1182/ه 1122

 دار إحياء التراث العرب   بيرو .   القدير فتح الهمام  ابن (6)

   السعودي .مكتب  ابن تيمي   تيمي  ابن فتاو  مجمو   تيمي   ابن (7)

 .  دار الكتب العلمي   بيرو الفقهي  القوانين جغي  ابن (8)

 .  بيرو ه 7091دار المعرف     الباري فتح ابن حجر العسقالن   (9)

 .بيرو   الجديدة اآلفا  دار  المحلى حغم  ابن (12)

 .  دار الفكر  بيرو المجتهد بداي  الحفيد  رشد ابن  (11)

 العربل   التراث إحياء دار   )رد المحتار على الدر المختار( الحاشي  عابدين  ابن (11)
   بيرو .ه 1127  1ن

 ه   بيرو .7454  7  ن كردار الف  المغن  قدام   ابن (70)

   دار الجي   بيرو .الموقعين إعالم الجوغي   قيم ابن (11)

  )حاشلي  ابلن القليم عللى سلنن أبلل  داود(  سلنن أبل  داود تهل يب الجوغيل   قليم بلنا (15)
 .بيرو     ه1115  1دار الكتب العلمي    ن

 .  بيرو 3ن التراث  إحياء دار  العرب لسان منظور  ابن (16)

 .المكتب  العصري   بيرو   داود  أب سنن داود  أبو  (17)

 ه   بيرو .1313  1دار المعرف   ن    األم الشافع   اإلمام (18)

 .م  بيرو 7911/ه 7091  دار المعرف      الحاشي  البجيرم   (79)

   بيرو .ارالفكرد  القنا  كشاف البهوت   (12)

 ه   مك  المكرم .1111  مكتب  دار الباغ  البيهق  الكبر  سنن البيهق   (11)

  .دار الحديث  القاهرة  الترم ي سنن الترم ي  (11)

 م  بيرو .1/1186لمعرف   ن  دار ا المستدر  على الصحيحين الحاكم  (13)

   بيرو .ه 1318  1ن الفكر  دار  الجلي  مواهب الحناب  (11)

م  1116/هللل 1117  1دار الكتلللب العلميللل   ن   اللللدارقنن  سلللنن اللللدارقنن   (15)
 .بيرو 

دار إحيللاء الكتللب  )منبللو  بهللامش حاشللي  الدسللوق (    الكبيللر الشللرح ر الللدردي (16)
 .  القاهرةالعربي  )عيسى الباب  الحلب (

  الحلبل  البلاب  عيسلى نبعل  العربيل   الكتب إحياء دار مصر   الحاشي  الدسوق   (17)
 القاهرة.

   بيرو .1ن  دار المعرف   الحقائق تبيين الغيلع   (18)

 دار الفكر  بيرو .  المحتاج مغن  الخنيب  الشربين  (11)
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بشلرح تنقليح اللبلاب للشلي  غكريلا  على تحف  النالب حاشي  الشرقاوي  الشرقاوي (32)
 م  بيرو .1117/ه 1118     دار الكتب العلميرياألنصا

 .بيرو    األرقم دار  المستصفى الغغال   (31)

 .  العالم  الفقه مجم  قرار  (31)

 م  بيرو .1181  1الكتاب العرب   ن   دار الصنائ  بدائ الكاسان    (33)

 .العدلي  األحكام مجل  (31)

 .البحرين   فتاو  والمراجع   المحاسب  لهيئ  الشرع  المجل  (35)

 .دار إحياء التراث العرب    بيرو م  مسل صحيح م مسل (36)

) منبللللو  بهللللامش مواهللللب الجليلللل  (   دار الفكللللر   واإلكليلللل  التللللاج  ا المللللوّ  (37)
   م1/1178ن

 م  بيرو .1111دار الكتب العلمي     النالبين روض   النووي  (38)


