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ملخص البحث
الصكوك اإلسالمية
تش�هد أدوات االس�تثامر اإلسلامي انتش�ار ًا وازدهار ًا واس�ع ًا ال يقترص عىل العامل العريب

ٍ
ورشكات وحكومات يف خمتلف أنحاء العامل اإلسالمي
واإلسالمي فحسب متاح ًا للجميع أفراد ًا
وغري اإلسالمي ،ومن أبرز أدوات االستثامر الشائعة يف هذا املجال الصكوك اإلسالمية املوازية
للسندات يف عامل االستثامر التقليدي.
وتتناول هذه الورقة للصكوك اإلسالمية كام ييل:
املبحث األول :ماهية الصكوك اإلسالمية .
يتناول هذا املبحث تعريف الصكوك اإلسالمية وأنواعها وخصائصها وأمهيتها ،وخماطرها،
والفروق اجلوهرية بينها وبني أدوات االستثامر التقليدية.
املبحث الثاين :التطور التارخيي للصكوك اإلسالمية .
يتن�اول ه�ذا املبحث تطور تارخيي لنامذج الصكوك اإلسلامية ،وتداوهلا من حيث احلجم
والعدد واحلصص.
املبحث الثالث :الضوابط القانونية والرشعية للصكوك اإلسالمية.
يتن�اول ه�ذا املبح�ث الضواب�ط الالزم�ة قانوني� ًا ورشعي� ًا إلص�دار وإدارة الصك�وك
اإلسالمية.
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املبحث الرابع :مستقبل الصكوك اإلسالمية يف ظل األزمة املالية العاملية .
يتناول هذا املبحث أثر األزمة املالية العاملية عىل تداول الصكوك اإلسالمية حمليا وعامليا.
املبحث اخلامس :نتائج وتوصيات .
***
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املقدمة
احلم�د هلل رب العاملين ،وصل�وات اهلل عىل نبيه وخاتم رس�له حممد بن عب�د اهلل ،وعىل آله

وصحبه وسلم تسلي ًام كثري ًا .
وبعــــد:

تشهد أدوات االستثامر اإلسالمي انتشار ًا وازدهار ًا واسع ًا ،ومع تزايد قوة ونفوذ األدوات

االستثامرية اإلسالمية يف العمليات املرصفية واالقتصادية املختلفة ،برزت الصكوك اإلسالمية
كواحدة من أهم هذه األدوات التي استطاعت أن جتد هلا مكانة بارزة يف أسواق املال.

وقد متكنت الصكوك اإلسالمية من استقطاب أعداد كبرية من املستثمرين من خمتلف دول

العامل ،وليس يف العامل اإلسالمي فحسب ،إذ أصبحت الصكوك املوازية للسندات يف االستثامر
املرصيف التقليدي متاحة للجميع أفراد ًا ورشكات وحكومات يف دول أوروبا وآسيا وأمريكا.

هت�دف هذه الورق�ة إىل عرض وتقيي�م الوضع الراهن للصكوك اإلسلامية يف األس�واق

املالي�ة ،وطرح أف�كار جديدة لتطويرها بام حيقق توافق أفضل بين أهدافها واألحكام واملقاصد

الرشعية هلا.

وسوف يتم معاجلة ذلك من خالل ما ييل:
املبحث األول :ماهية الصكوك اإلسالمية
املبحث الثاين :خماطر الصكوك اإلسالمية
املبحث الثالث :الضوابط الرشعية للصكوك اإلسالمية
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املبحث الرابع :مستقبل الصكوك اإلسالمية يف ظل األزمة املالية العاملية.
املبحث اخلامس :نتائج وتوصيات.
***
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املبحث األول
ماهية الصكوك اإلسالمية
يتناول هذا املبحث تعريف الصكوك اإلسالمية وأنواعها وخصائصها ،ومقارنتها بأدوات

االستثامر التقليدية كام ييل:

ا/ا تعريف الصكوك اإلسالمية:
تعترب الصكوك اإلسلامية هي البديل اإلسالمي للسندات يف النظام املايل التقليدي ،وهي

تص�در مقابل أصول غالب ًا ما تكون عقارية أو أصول أوراق مالية ذات عائد ،والصكوك تكون

عىل مدى متوسط أو طويل األجل (مخس سنوات وأكثر).

ويت�م االكتت�اب فيها من عدة جه�ات ،وحتصل الرشكة املصدرة هلا على نقد فوري مقابل

هذه الصكوك بفائدة أو ربح سنوي ثابت ،ويمكن تداول هذه الصكوك من قبل اجلهات املالية

التي أصدرهتا ،ويمكن أيضا حتويلها إىل أسهم إذا كانت صكوكا قابلة للتحويل.

وتع�رف الصكوك اإلسلامية بأهنا «وثائق متس�اوية القيمة متثل حصصا ش�ائعة يف ملكية

أو نش�اط اس�تثامري ،وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب ،واستخدامها فيام

أصدرت من أجلها».

كام تعرف الصكوك اإلسالمية بأهنا «ملكية مشرتكة يف أصل ما ،وهلا احلق يف الدخل الناتج

ع�ن هذا األص�ل إما عن طريق تدفق الدخل فيتم ترس�يخه وترمجته عبر أدوات قابلة للتداول
يمكن إصدارها يف السوق املالية ،لذلك فإن الصكوك متكن املستثمر من حرص أو حجز العوائد

متوسطة وطويلة األجل».

 املجلس الرشعي هليئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ).(AAOIFI

(2) http://www.q8zoom.com/vb/archive/index.php/t-10106.html
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وتع�رف الصك�وك بأهنا «أوراق مالية متس�اوية القيمة ،متثل يف الغال�ب قروض ًا بفائدة من

مصدره�ا حلاملها ،يتم دفعها من العوائد النقدية لألصول املصككة .وهلذا تس�مى أوراق ًا مالية
مدعومة بأصول » . Asset-Backed Securities (ABS).

وق�د أعط�ى اعتماد الصكوك اإلسلامية عىل أص�ول عقاري�ة أو أوراق مالي�ة ،املزيد من

الثق�ة للشركات الكربى يف العامل ،للدخول يف مش�اريع متويل البنية التحتي�ة والطاقة والتطوير

العقاري.

 1/2أنواع الصكوك اإلسالمية:
يبلغ عدد أنواع الصكوك اإلسالمية أربعة عرش نوع ًا  كام ييل:
عقود اإلجارة:
متثل صكوك اإلجارة حصة مش�اعة يف ملكية أصول متاحة لالستثامر ،سواء كانت أصول

حقيقي�ة ،أو مناف�ع ،أو خدما أو مزيج من ذلك كله .وهي أش�هر أنواع الصكوك عىل اإلطالق،

وهي كام ييل:

 -1صك�وك ملكي�ة األصول :وهي أكثر أنواع الصكوك اإلسلامية انتش�ارا ،وهي مالك

موعود باس�تئجار أصول ما ،يعرض بيعها واس�تيفاء ثمنها من حصيلة االكتتاب فيها ،وتصبح
مملوكة حلملة الصكوك.

 -2صكوك ملكية املنافع :وهي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عني موجودة بغرض

إجارة منافعها ،واستيفاء أجرهتا من حصيلة االكتتاب وتصبح منفعة مملوكة حلملة الصكوك.

 د .حممد بن إبراهيم السحيباين ،هيكلة الصكوك اإلسالمية ،حلقة نقاش ،وحدة البحوث بكلية الرشيعة،
الرياض ،اململكة السعودية1429 ،هـ

 تصنيف هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (.)AAOIFI
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 -3صك�وك ملكي�ة منافع األعيان املوج�ودة أو (املوصوفة يف الذمة) :هي وثائق متس�اوية

القيم�ة يصدرها مال�ك منفعة موجودة (مس�تأجر) يعرض إعادة إجارهتا واس�تيفاء أجرهتا من
حصيلة االكتتاب فيها ،وتصبح منفعة مملوكة حلملة الصكوك.

 -4صكوك ملكية اخلدمات من طرف معني أو (من طرف موصوف يف الذمة) :هي وثائق

متس�اوية القيم�ة تصدر بغ�رض تقديم اخلدم�ة من طرف معني واس�تيفاء األج�رة من حصيلة
االكتتاب فيها ،وتصبح تلك اخلدمة مملوكة حلملة الصكوك.

فعىل سبيل املثال ،قد ترغب رشكة يف متويل رشاء عقار من خالل إصدار صكوك إسالمية

(يطلق عليها بالرشكة املتمولة) ،بعد البحث إذا وجدت الرشكة العقار وتفاوضت عىل الس�عر

النهائ�ي للرشاء ،تنش�ئ الرشك�ة املتمولة رشكة ذات غرض خ�اص  ،SPVتصدر الرشكة ذات
الغ�رض اخل�اص صكوك إج�ارة للمس�تثمرين بقيمة مبلغ الشراء وحتصيل القيمة ،تس�تخدم

حصيلة هذه األموال يف سداد قيمة املبنى ونقل ملكيته إىل الرشكة ذات الغرض اخلاص ،كام هو

مبني يف الشكل التايل:

شكل رقم ()1

املستثمرون

صكوك إجارة
قيمة الصكوك

رشكة ذات غرض خاص
SPV

حتويل امللكية
سداد قيمة املبنى

مالك العقار

تؤج�ر الرشكة ذات الغرض اخلاص العقار للرشكة املتمولة (بوعد منها بإعادة رشاء املبنى

من الرشكة ذات الغرض اخلاص بسعر متفق عليه عند الرشاء) وحتصل منها إجيار ًا دوري ًا حتوله
إىل محلة الصكوك كعائد دوري ،كام هو موضح بالشكل التايل:
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واملمول 

10

الصكوك اإلسالمية
شكل رقم ()2
املستثمرون

عائد دوري

رشكة ذات غرض خاص
SPV

تأجري املبنى
سداد اإلجيار

الرشكة
املتمولة

تق�وم الرشكة املتمولة بتنفي�ذ الوعد بإعادة رشاء العقار م�ن الرشكة ذات الغرض اخلاص

بالس�عر املتفق عليه ،تس�دد الرشكة ذات الغ�رض اخلاص املبلغ حلملة الصك�وك وتنقل ملكية

العقار للرشكة املتمولة ،كام هو موضح بالشكل التايل:

شكل رقم ()3

املستثمرون

سداد قيمة الصكوك

إطفاء الصكوك

رشكة ذات غرض خاص نقل ملكية العقار
SPV
سداد قيمة العقار

الرشكة
املتمولة

خصائص صكوك اإلجارة:
 العائد عىل صكوك اإلجارة قد يكون ثابتا أو متغريا حسب تغري مؤرش ليبور. مالك العقار قد يكون املتمول نفسه أو جهة مرتبطة به. صكوك اإلجارة قابلة للتداول ألهنا متثل ملكية يف أصل حقيقي (العقار). -صكوك اإلجارة ذات خماطر منخفضة نسبي ًا ،ألن عائدها (اإلجيار) معروف مقدم ًا.
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 -5صكوك السلم :هي وثائق متساوية القيمة تصدر لتحصيل رأس مال السلم ،وتصبح

سلعة السلم مملوكة حلامل الصكوك.

 -6صكوك االس�تصناع :هي وثائق متس�اوية القيمة تصدر الستخدام حصيلة االكتتاب

فيها يف تصنيع سلعة ،ويصبح املصنوع مملوكا حلامل الصكوك.

 -7صك�وك املرابح�ة :ه�ي وثائق متس�اوية القيمة تص�در لتمويل رشاء س�لعة مرابحة،

وتصبح سلعة املرابحة مملوكة حلامل الصكوك.

 -8صك�وك املش�اركة :هي وثائق متس�اوية القيمة تصدر الس�تخدام حصيلتها يف إنش�اء

مرشوع ،أو متويل نش�اط عىل أس�اس املش�اركة ،ويصبح املرشوع ملكا حلامل الصكوك ،وتدار

صكوك املشاركة عىل أساس الرشكة أو عىل أساس املضاربة.

واملش�اركة :عقد يتم بني اثنني فأكثر عىل مس�امهة كل منهم بمبل ٍغ من املال -يس�مى رأس

املال -من أجل اشتراك يف متويل مرشوع اس�تثامري معني فيام بينهم .عىل أن يقسم الربح عىل ما

يتفقون عليه واخلسارة عىل قدر رأس مال كل منهم ،وبعبارة أخرى املشاركة تعني االشرتاك يف
الربح واخلسارة من مرشوع استثامري ،وتنقسم صكوك املشاركة عىل قسمني :
 املشاركة بني املستثمرين املشاركة بني املصدر للصكوك واملستثمرين -9صكوك املشاركة :هي وثائق مشاركة متثل مرشوعات تدار عىل أساس الرشكة بتعيني

أحد الرشكاء إلدارهتا.

 -10صك�وك املضارب�ة :هي وثائ�ق مضاربة متث�ل مرشوعات تدار عىل أس�اس املضاربة

بتعيين مضارب من الرشكاء إلدارته ،وصكوك املضاربة هي عبارة عن عقد يتم بموجبه تقديم

مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
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مال من رب املال ليتاجر فيه اآلخر الذي ليس برب املال ،ويمكن أن يتم عقد صكوك املضاربة
بني اثنني فأكثر .وأن الفرق بني صكوك املضاربة وصكوك املش�اركة هو أن يف صكوك املشاركة
كل طرف يسهم باملال وباخلدمة .ويف صكوك املضاربة يتحمل رب املال اخلسارة وحده ويفقد
العام�ل أجرة عمله .ولكن إذا كان تلف املال بس�بب تفريط م�ن العامل أو تعد منه فإنه يتحمل
اخلسارة .
 -11صك�وك الوكال�ة باالس�تثامر :هي وثائق مش�اركة متثل مرشوعات تدار عىل أس�اس
الوكالة باالستثامر ويعني وكيل من محلة الصكوك إلدارهتا.
 -12صكوك املزارعة :هي وثائق متساوية القيمة تصدر الستخدام حصيلة االكتتاب فيها
يف متويل مرشوع للمزارعة ،ويصبح حلملة الصكوك حصة يف املحصول.
 -13صكوك املساقاة :هي وثائق متساوية القيمة تصدر الستخدام حصيلة االكتتاب
فيها يف س�قي أش�جار مثمرة ،ورعايتها عىل أساس عقد املس�اقاة ،ويصبح حلملة الصكوك
حصة من الثمرة.
 -14صك�وك املغارس�ة :هي وثائق متس�اوية القيمة تصدر الس�تخدام حصيلة االكتتاب
فيه�ا يف غرس أش�جار عىل أس�اس عقد املغارس�ة ،ويصبح حلملة الصك�وك حصة يف األرض
والغرس.
ويمكن تقسيم الصكوك اإلسالمية إىل ما ييل:
(1) Nathif J. Adam, Establishing Singapore As An Islamic Financial Hub Sukuk
Masterclass, The Evaluation Of Sukuk, Sharjah Islamic Bank, 2006.
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شكل رقم ()4

تقسيم الصكوك اإلسالمية
الصكوك اإلسالمية

عىل أساس امللكية

عىل أساس ااملعاوضات

صكوك املضاربــة

صكوك املرابحـــة

صكوك املشــاركة

صكوك االستصناع

صكوك املزارعــة

صكوك بيع السلم

صكوك اإلجـــارة

صكوك الوكـــالة

 1/3خصائص الصكوك اإلسالمية :
هن�اك خصائ�ص متي�ز الصك�وك اإلسلامية عن غريه�ا م�ن أدوات االس�تثامر األخرى،

وسامهت يف انتشارها انتشارا واسعا ،ولعل من أهم هذه اخلصائص ما ييل:

 .1أهنا وثائق تصدر باس�م مالكها بفئات متس�اوية القيمة إلثبات حق مالكها فيام متثله من

حقوق يف األصول واملنافع الصادرة مقابلها.

 .2متث�ل حصة ش�ائعة يف ملكية أصول أو منافع أو خدمات يتعين توفريها ،وال متثل دين ًا

عىل مصدرها حلاميل الصكوك.

(1) Hamed Rasool, Sukuk (Islamic Bond), Training Workshop On Sukuk, Avari,
2008.

Lahore, 27th August
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 .3أهن�ا تصدر بعق�د رشعي بضوابط رشعية بني طرفيها وآلي�ة إصدارها وتداوهلا والعائد

عليها.

 .4يكون تداول الصكوك بناء عىل الرشوط والضوابط الرشعية لتداول األصول واملنافع

واخلدمات التي متثلها.

 1/4مقارنة الصكوك اإلسالمية بأدوات االستثامر التقليدية :
تتفق الصكوك اإلسلامية مع أدوات االستثامر التقليدية يف بعض األمور وختتلف معها يف

أمور أخري كام يتضح مما ييل:

 1/4/1أوجه االتفاق بني الصكوك والسندات:
 .1كالمها أوراق مالية متداولة ،غرضهام األساس هو التمويل.
 .2من خالل الصكوك أو السندات يمكن أداء وتنفيذ كثري من الوظائف املهمة ،كالتحكم

يف حجم السيولة النقدية ،ومتويل األغراض املختلفة.

 .3تُصنَّ�ف الصك�وك والس�ندات ـ بش�كل ع�ام ـ بأهن�ا أوراق مالية ذات اس�تقرار كبري،

وخماطر متدنية.

 1/4/2أوجه االختالف بني الصكوك والسندات:
 .1أن الس�ندات ورق�ة مالي�ة حمرم�ة ،والصك�وك ورق�ة مالي�ة مباح�ة مهيكل�ة على

عقود رشعية.

املدرة
 .2الصك يمثل حصة ش�ائعة يف العني أو األعيان املصككة ،أو يف العقود واألعيان َّ
 حامد بن حسن مرية ،ما هية الصكوك ،فقه املصارف اإلسالمية.
مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
واملمول 

15

أ .د .صفية أمحد أبو بكر

للرب�ح واملمثل�ة يف صيغ�ة صك�وك متداول�ة ،يف حني أن الس�ند التقلي�دي يمثل قرض� ًا يف ذمة
ِ
مصد ِره.
 .3عوائ�د الصكوك ليس�ت التزام ًا يف ذمة املص�در ،وإنام عوائد الصكوك ناش�ئ ٌة عن ِ
ربح
أو ِ
الصك َّ
ُّ
صك أعي�ان مؤجرة فعائد
غل�ة العق�ود التي ُبني�ت هيكلة الصكوك عليه�ا؛ فلو كان
الص�ك متحقق م�ن األجرة التي يدفعها مس�تأجر األعي�ان املصكك�ة ،وإن كان َّ
صك مضاربة

فعائ�د الصك يتحقق من ريع املضاربة واملتاجرة يف املجال الذي أنش�ئت الصكوك ألجله ،بينام
عوائد الس�ندات هي التزام من ِ
املقرتض (مصدر الس�ند) وهي ثابتة يف ذمته يلزمه الوفاء هبا يف
مواعي�د اس�تحقاقها؛ وعليه فيكون عائد الس�ند التقليدي زيادة يف الق�رض؛ ويكون بذلك من

الربا املحرم.

املحرمة ما ُيس�مى
 .4م�ن األمهي�ة بمكان اإلش�ارة إىل أن م�ن أن�واع الس�ندات التقليدية َّ

بالس�ندات املد َّعم�ة بأص�ول  ،Securities - backed assetوالفرق بينه�ا وبني الصكوك :أن

الصك�وك ورق�ة مالية متث�ل أصوالً ،وأما ه�ذا النوع من الس�ندات التقليدية ال�ـ Securities -

ِ
املص�در موثق ًا برهن وضامن هو األصول؛
 backed assetفه�ي أوراق مالي�ة متثل قرض ًا يف ذمة
وعلي�ه فحق حامل الص�ك مقترص عىل األصول التي متثلها الصكوك فحس�ب ،بينام هذا النوع
من السندات حق حامله متعلق بذمة املصدر ،واألصول ضامن ورهن.
 1/4/3الفروق بني الصكوك واألسهم:
 .1الصك�وك (بش�كل ع�ام) ورق�ة مالية قليل�ة املخاط�ر ،بينام األس�هم ورق�ة مالية ذات

خماطر عالية.

ِ
املصدرة أن الصكوك ـ يف أغلب هياكلها ـ أداة متويل خارج امليزانية،
 .2م�ن جه�ة الرشكة

ممول للرشكة املصدرة،
بينام األس�هم حصة مش�اعة يف رأس مال الرشكة؛ وعليه فحامل الصك ِّ

وأما مالك السهم فهو رشيك ومالك حلصة مشاعة يف رأس مال الرشكة.
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 .3مل�ا كانت الصكوك أداة مالية غرضها متويل املص�در؛ فإهناـ يف الغالب ـ ال بد أن تكون

مؤقتة وهلا تاريخ استحقاق «إطفاء» ،بينام األسهم ورقة مالية غري مؤقتة.
فيام ييل مقارنة الصكوك اإلسالمية بأدوات االستثامر التقليدية:
جدول رقم ()1

مقارنة الصكوك اإلسالمية بأدوات االستثامر التقليدية

عنارص املقارنة

متويل مبارش

متويل مهيكل
السندات

األسهم

1970

1600

1600

مديونية مضمونة
بأصول

مديونية (قرض)

ملكية حصة شائعة
من أصول

مصدر العائد

العائد من استثامر
األصول

سعر الفائدة

سعر الفائدة

العائد من استثامر
األصول

القابلية للتداول

يعتمد عىل طبيعة
األصول

قابلة للتداول

قابلة للتداول

قابلة للتداول

املعاملة املحاسبية

خارج امليزانية

خارج امليزانية

تظهر يف امليزانية

تظهر يف امليزانية

منخفضة

مرتفعة

منخفضة

مؤقتة

غري مؤقتة

مؤقتة

تاريخ التطبيق

الصكوك اإلسالمية الصكوك التقليدية
1990

ملكية حصة شائعة
العالقة بني
من أصول
املصدر واملستثمر

درجة املخاطرة
املدة

يعتمد عىل
طبيعة األصول
مؤقتة

املصدر :د .حممد بن إبراهيم السحيباين ،هيكلة الصكوك اإلسالمية.
مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
واملمول 

17

أ .د .صفية أمحد أبو بكر

املبحث الثاني
خماطر الصكوك اإلسالمية



تتميز الصكوك اإلسالمية عن السندات التقليدية ببعض املخاطر التي جيب عىل كل مصدر

ومستثمر أخذها يف احلسبان والنظر إليها بجدية كاملة ،ال كام ينظر البعض إىل الصكوك عىل أهنا

أداة دين ال فرق بينها وبني السندات وأن األصول املكونة للصكوك واهلياكل التعاقدية إنام هي
من قبيل اجلرس لنقل األموال من املستثمرين إىل مصدري الصكوك.

واحلقيق�ة أن ه�ذه النظرة ت�ؤدي إىل العجز عن تقدير خماطر الصك�وك وبالتايل عدم تغطية

هذه املخاطر بالوسائل املناسبة .وتتباين املخاطر التي تتعرض هلا الصكوك وفقا هليكل الصك؛

فمخاط�ر صك�وك املرابح�ة ختتلف عن صكوك املش�اركة وصكوك االس�تصناع ع�ن اإلجارة
والصكوك املركبة من عقود عن البسيطة القائمة عىل عقد واحد.

كما ختتل�ف هذه املخاط�ر باختالف األص�ول املكونة هل�ذه الصكوك بني األص�ول الثابتة

واملنقولة واملنافع واخلدمات ،إال انه يمكن إمجال هذه املخاطر فيام ييل:

 2/1خمالفة أحكام الرشيعة اإلسالمية:
حي�ث أن الصك�وك أداة مالية بنيت عىل أحكام الرشيعة اإلسلامية ف�إن خمالفتها ألحكام

الرشيع�ة اإلسلامية يف أي فترة من عمر الص�ك ت�ؤدي إىل أرضار ختتلف باختلاف املخالفة
ودرجة خطورهتا ،فمن بطالن للصك بالكلية إىل فساد بعض الرشوط؛

(1) Ali Arsalan Tariq, Managing Financial Risks Of Sukuk Structures, A dissertation
submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Masters of
Science at Loughborough University, UK, September 2004.

 الحم النارص ،خماطر الصكوك ،فقه املصارف اإلسالمية.
مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
واملمول 

18

الصكوك اإلسالمية
فمث ً
ال عندما تكون مكونات الصك ديون مرابحات وأصوال مؤجرة فيجب أال تزيد نسبة

الدي�ون على  %33من مكونات الصك ط�وال عمر الصك حتى جيوز تداول�ه .ويف حال زيادة
الديون عىل هذه النس�بة فإن الصك ال جيوز تداوله وبالتايل يصبح الصك ضعيف الس�يولة ،أو

أن يكون متلك أصول صكوك اإلجارة متلك ًا صوري ًا.

وال شك أن هذه الصورية تبطل عقد التملك ،وبالتايل فام بني عىل باطل فهو باطل فيبطل

الصك؛ فعىل س�بيل املثال نجد أن الكثري من املؤسس�ات اإلسلامية تنق�ل ملكية بعض أصول

عمالئها عىل سبيل الرهن وليس عىل سبيل البيع احلقيقي؛

فلو قامت هذه املؤسس�ات بتصكيك هذه األصول عىل صيغة صكوك إجارة أو مش�اركة

أو غريه�ا م�ن صور التصكيك املمكنة فإن ه�ذه الصكوك باطلة ألن املؤسس�ة باعت عىل محلة

الصكوك ما ال متلك وهو من البيوع املنهي عنها يف الرشيعة اإلسالمية.

وصور املخالفة للرشيعة اإلسالمية كثرية وال يمكن حرصها يف هذا املقال فكل هيكل من

هياكل الصكوك له ضوابطه الرشعية التي تعترب خمالفتها من املخاطر التي جيب دراس�ة إمكانية

وقوعها وكيفية احلد منها وطرق معاجلتها.

 2/2املخاطر التشغيلية:
حي�ث إن هياكل الصكوك اإلسلامية التي جيوز تداوهل�ا جيب أن تكون قائمة عىل أصول،

وأن العائد عىل هذه الصكوك ناتج عن هذه األصول .فإن املخاطر التشغيلية هلذه األصول جيب

أن تدرس بعناية؛

فمث ً
ال نعلم أن العائد اإلجياري يف صكوك اإلجارة هو عائد الصك فلو تعطلت منافع

العين املؤج�رة املكونة لصك اإلجارة فال جيب عىل املس�تأجر دفع األج�رة وبالتايل لن يدر

للصك أي عائد.
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وم�ن هن�ا يتبني لنا أن صكوك اإلجارة القائمة عىل العقار أقل تعرضا ملخاطر فقدان العائد

بسبب تعطل املنفعة من الصكوك القائمة عىل املركبات أو املصانع أو الطائرات أو البواخر.

كام أن املخاطر املحتملة الناجتة عن متلك هذه األصول يتحملها محلة الصكوك مثل األرضار

البيئية الناجتة عن املصانع أو البواخر وغريها من املخاطر التي تتعلق بكل أصل عىل حدة.

 2/3املخاطر القانونية:
نظرا ألن الكثري من النظم والترشيعات يف كثري من الدول هي أنظمة وضعية (أي من صنع

البشر) مم�ا جيعلها يف الكثري من موادها ختالف أحكام الرشيعة اإلسلامية ،فقد حيدث تعارض
بني هذه األنظمة وأحكام الرشيعة اإلسالمية .كام أنه يتم إمهال تطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية

عند التحاكم.

من هنا يتبني لنا أمهية األخذ بعني االعتبار اختالف الصكوك عن سندات الدين التقليدية،

وان هذا االختالف ينتج عنه خماطر جيب دراستها وقياسها بطريقة علمية دقيقة ومن ثم السعي

لتغطية هذه املخاطر بالوسائل املناسبة التي تتوافق مع الرشيعة اإلسالمية.

باإلضاف�ة إىل ذلك قد ختتل�ف املخاطر التي تتعرض هلا الصكوك اإلسلامية تبعا لنوعها،

كام يتضح مما ييل:

 2/4خماطر صكوك توريق الذمم املقبولة رشع ًا:
يف ما يتعلق بصكوك توريق الذمم املدينة املقبولة رشعا ،يواجه املستثمرون يف هذه الصكوك

خطرين أساسيني مها:
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 -2/4/1خطر التأخر يف الوفاء :Slow Pay Risk
فإذا توقع املس�تثمرون (محلة الصكوك) أن عوائد الصكوك التي توزع عليهم ستتأخر عدة

أش�هر ،بس�بب رغبة املدين يف تأخري الوفاء ،فإهنم س�يصابون بخيبة أمل لن تؤثر فقط يف التنبؤ

بقدرة األصول عىل الوفاء ،وإنام سينعكس ذلك سلبا عىل الثقة يف صفقات التوريق برمتها.
 -2/4/2خطر العجز عن الوفاء :No Pay Risk

هذا اخلطر يعتمد وقوعه عىل اجلدارة االئتامنية للمدين ،حيث يعجز املدين عن الوفاء

بس�بب التعث�ر املايل أو اإلفلاس ،مما يبرز أمهي�ة ودور وكاالت التصني�ف العاملية يف درء
ه�ذا اخلطر ،من خالل درجة التصنيف االئتامين التي حتصل عليه املؤسس�ة البادئة للتوريق
(املص�در) ،والت�ي تس�اعد املس�تثمرين عىل توقع ه�ذا اخلطر قب�ل اختاذ قرار االس�تثامر يف

األوراق املالي�ة املص�درة ،باإلضافة إىل وجود ضامنات كافية مقاب�ل تلك األوراق ،لتعزيز

ثقة املستثمرين هبا يف أسواق رأس املال.

 2/5خماطر صكوك توريق املوجودات العينية:
أم�ا بالنس�بة لصك�وك توري�ق املوج�ودات العيني�ة ،ف�ان اخلط�ر يك�ون يف ح�ال توق�ع

املس�تثمرين عدم ق�درة هذه األصول عىل حتقيق تدفقات نقدية كافي�ة لتوزيع العوائد املتوقعة

عىل محلة الصكوك ،التي تم حتديدها يف نرشة اإلصدار ،مما يؤثر س�لبا عىل ثقة املس�تثمرين يف
تلك الصكوك ،ويمكن درء هذا اخلطر عن طريق إجراء دراس�ات وافية عىل األصول القابلة

للتوريق ،وتقدير تدفقاهتا النقدية بدقة ،مع إجراء حتليل للحساس�ية Sensitivity Analysis

عليه�ا ،هبدف اكتش�اف مكامن اخلط�ر ،ووضع التدابير الالزمة للدرء املخاط�ر ،بام يف ذلك

التأمني عىل تلك األصول.
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املبحث الثالث
الضوابط الشرعية للصكوك اإلسالمية
نظر ًا التس�اع تطبي�ق الصكوك عاملي ًا واإلقب�ال العام عليها وما يث�ار حوهلا من مالحظات

وتس�اؤالت ،فق�د بح�ث املجل�س الرشع�ي هبيئ�ة املحاس�بة واملراجع�ة للمؤسس�ات املالي�ة

اإلسالمية ( )AAOIFIموضوع إصدار الصكوك يف ثالثة اجتامعات:

 باملدينة املنورة بتاريخ  12مجادى اآلخرة  1428هـ املوافق  27يونيو 2007م بمكة املكرمة بتاريخ  26شعبان  1428هـ املوافق  8سبتمرب 2007م بمملكة البحرين بتاريخ  7و  8صفر  1429هـ املوافق  13و  14فرباير 2008م،وبعدم�ا اجتمع�ت اللجنة املنبثقة منه بتاريخ  6حمرم  1429ه�ـ املوافق  15يناير 2008م،

بمملكة البحرين بحضور عدد كبري من ممثيل خمتلف البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية قدمت
تقريره�ا إىل املجل�س الرشعي .وبعد النظر فيام دار يف ه�ذه االجتامعات ،واألوراق والبحوث

التي قدمت فيها ،فإن املجلس الرشعي إذ يؤكد عىل ما ورد بشأن الصكوك يف املعايري الرشعية



يويص املؤسسات املالية اإلسالمية وهيئات الرقابة الرشعية أن تلتزم بام ييل:

 3/1عند إصدار الصكوك:
أوالً :جي�ب أن متث�ل الصك�وك القابل�ة للت�داول ملكي�ة محلة الصك�وك بجمي�ع حقوقها

والتزاماهتا ،يف موجودات حقيقية من شأهنا أن تتملك وتباع رشع ًا وقانون ًا ،سواء أكانت أعيان ًا

أم مناف�ع أم خدم�ات ،وفق ًا ملا جاء يف املعيار الرشعي رقم ( )17بش�أن صكوك االس�تثامر ،بند
(1) Sibghatullah Ahsan, Sukuk and its Legal and Regulatory Framework In Pakistan,
27th August 2008.
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( )2وبن�د  ،2-1-5وجي�ب عىل مدير الصكوك إثبات نقل ملكية املوجودات يف س�جالته وأال

يبقيها يف موجوداته.

ثاني� ًا :ال جي�وز أن متثل الصكوك القابلة للتداول اإلي�رادات أو الديون ،إال إذا باعت جهة

جتارية أو مالية مجيع موجوداهتا ،أو حمفظة هلا ذمة مالية قائمة لدهيا ودخلت الديون تابعة لألعيان
واملناف�ع غري مقص�ودة يف األصل ،وفق الضوابط املذكورة يف املعيار الرشعي رقم ( )21بش�أن

األوراق املالية.

ثالث ًا :ال جيوز ملدير الصكوك ،س�واء أكان مضارب ًا أم رشيك ًا أم وكي ً
ال باالس�تثامر أن يلتزم

ب�أن يقدم إىل محل�ة الصكوك قرض ًا عند نقص الربح الفعيل عن الرب�ح املتوقع ،وجيوز أن يكون
احتياط�ي لتغطي�ة حالة النق�ص بقدر اإلمكان ،بشرط أن يكون ذلك منصوص� ًا عليه يف نرشة

االكتت�اب .وال مانع من توزيع الربح املتوقع حتت احلس�اب وفق� ًا للمعيار الرشعي رقم ()13
بشأن املضاربة ،بند  ،8/8أو احلصول عىل متويل مرشوع عىل حساب محلة الصكوك.

رابع� ًا :ال جي�وز للمض�ارب أو الرشيك أو وكيل االس�تثامر أن يتعهد بشراء األصول من

محل�ة الصك�وك أو ممن يمثلهم بقيمتها االس�مية عند إطفاء الصكوك يف هناي�ة مدهتا ،وجيوز أن
يك�ون التعهد بالرشاء عىل أس�اس صايف قيم�ة األصول أو القيمة الس�وقية أو القيمة العادلة أو

بثمن يتفق عليه عند الرشاء ،وفق ًا ملا جاء يف املعيار الرشعي رقم ( )12بشأن الرشكة (املشاركة)

والشركات احلديثة  ،2-6-1-3ويف املعيار الرشعي رقم ( )5بش�أن الضامنات ،بند 1-2-2
وبند  .2/2/2عل ًام بأن مدير الصكوك ضامن لرأس املال بالقيمة االسمية يف حاالت التعدي
أو التقصير وخمالفة الرشوط ،س�واء كان مضارب ًا أم رشيك ًا أم وكي ً
ال باالس�تثامر .أما إذا كانت

موجودات صكوك املشاركة أو املضاربة أو الوكالة باالستثامر تقترص عىل أصول مؤجرة إجارة
منتهي�ة بالتملي�ك ،فيجوز ملدير الصك�وك التعهد برشاء تلك األصول-عن�د إطفاء الصكوك-

بباقي أقساط األجرة جلميع األصول ،باعتبارها متثل صايف قيمتها.
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خامس� ًا :جيوز للمس�تأجر يف التعهد يف صكوك اإلجارة رشاء األصول املؤجرة عند إطفاء

الصكوك بقيمتها االسمية عىل أال يكون رشيك ًا أو مضارب ًا أو وكي ً
ال باالستثامر.

سادس� ًا :يتعني عىل اهليئات الرشعية أال تكتفي بإصدار فت�وى جلواز هيكلة الصكوك ،بل

جيب أن تدقق العقود والوثائق ذات الصلة وتراقب طريقة تطبيقها ،وتتأكد من أن العملية تلتزم
يف مجيع مراحلها باملتطلبات والضوابط الرشعية وفق ًا للمعايري الرشعية ،وأن يتم استثامر حصيلة

الصك�وك وما تتحول تل�ك احلصيلة إليه من موجودات بإحدى صيغ االس�تثامر الرشعية وفق ًا

للمعيار الرشعي رقم ( )17بش�أن صكوك االس�تثامر ،بن�د  .5-1-8-5هذا ويويص املجلس
الرشعي املؤسس�ات املالية اإلسلامية أن تقل�ل يف عملياهتا من املداينات ،وتكثر من املش�اركة
احلقيقية املبنية عىل قسمة األرباح واخلسائر ،وذلك لتحقيق مقاصد الرشيعة.

 3/2عند حتديد سعر األصول:
أص�در املجل�س االستش�اري الرشعي ضوابط بش�أن حتديد س�عر األصول يف الس�ندات

اإلسلامية لتس�هيل عملية حتديد س�عر بيع األصول املس�تخدمة باعتبارها األصول التي تقوم

عليها الصكوك التي تن ّظم وفقا ملبادئ البيع بالثمن اآلجل ،بيع العينة واملرابحة:

• وقد قرر املجلس االستش�اري الرشعي أن س�عر بيع األصول إذا كانت تباع بسعر أعىل

من أس�عارها فينبغي أال يتجاوز ( 1.33واحدة والثلث) مرة من قيمة الس�وق ،وعىل اجلانب

اآلخر ،إذا كانت األصول تباع بس�عر منخفض جيب أال يقل س�عر البيع عن ( 0.67الثلثني)

مرة من قيمة السوق أي أن:

 > 0.67ثمن بيع األصول > 1.33

• ملزي�د م�ن تس�هيل عملية حتديد س�عر األصول ق�رر املجلس االستش�اري الرشعي أن

القيم�ة الس�وقية إذا مل يمك�ن حتديدها ،يلج�أ إىل القيمة العادل�ة أو غريها من القي�م التي تعترب

مناس�بة ويمكن اس�تخدامها ما دامت تستند إىل الرتايض بني املشتري والبائع وتقييم مناسب،
والقيمة الدفرتية الصافية ( )NBVأمر غري مقبول.
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 3/3عند استخدام اإليرادات:
• يمكن اس�تخدام اإليرادات املتجمعة من إص�دار الصكوك ألغراض متويلية مادامت

األدوات املس�تخدمة موافقة بالرشيعة اإلسالمية ،وكذلك أن غرض التمويل جيب أن يكون يف

املشاريع واألنشطة املسموح هبا من قبل الرشيعة اإلسالمية.

• وكذل�ك يمكن اس�تخدام هذه اإلي�رادات املتجمعة من إصدار الصك�وك للعمليات

التجارية العامة التابعة للمؤسسات املالية التقليدية طاملا أهنا ال تنطوي يف أي األنشطة واألدوات

املخالفة للرشيعة.

• متثل الصكوك حصة شائعة يف حق صاحبها من املوجودات أو متثل مشاركة يف املرشوع

أو االستثامر

• األصول مقابل النقود عن طريق الورقة (وليس ورقة مقابل النقود)
• مبادلة األصول أو االستثامر يف األصول
• العائد بمثابة الربح ( وليس بالربا )
• استعامل رأس مال الصكوك يف ما يتوافق مع الرشيعة اعتامدا عىل املبادئ الرشعية التي

قررهتا هيئة الرقابة الرشعية.

***
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املبحث الرابع
مستقبل الصكوك اإلسالمية يف ظل األزمة املالية العاملية
يتناول هذا املبحث الصكوك اإلسلامية من حيث التطور ،والعوامل الدافعة واملعوقات،
وأثر األزمة املالية العاملية عىل تداول الصكوك اإلسالمية.

 4/1تطور حجم الصكوك اإلسالمية:
فيام ييل بيان بتطور حجم الصكوك اإلسالمية عاملي ًا وخليجي ًا.
 4/1/1تطور الصكوك اإلسالمية عاملي ًا:
برزت الصكوك اإلسلامية كواحدة من أهم األدوات االس�تثامرية اإلسلامية اآلن ،وقد
ق�در خرباء االقتصاد اإلسلامي أن تصل حجم إصدارات الصكوك اإلسلامية نحو ثالثة
تريليون�ات دوالر بحل�ول ع�ام 2015م ،وأنه خالل األعوام م�ن  2008-2005بلغ إصدار
الصكوك اإلسالمية نحو  40مليار دوالر من قبل مؤسسات مالية إسالمية يف الرشق األوسط
وآس�يا ،باإلضافة إىل بعض املؤسس�ات املالية غري اإلسالمية مثل البنك الدويل .وفيام ييل تطور
حجم الصكوك اإلسالمية عامليا خالل الفرتة من  2000إىل 2007م.

 دراسة نرشت عىل موقع البنك الدويل .
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جدول رقم ()2
حجم الصكوك اإلسالمية عامليا خالل الفرتة من  2000إىل 2007م
(القيمة باملليون دوالر)

السنة

2000

2001

2002

2003

2004

احلجم

336

780

980

5717

35000* 32650 27464 12065 7211

نمو%

-

132

26

483

26

2005
67

2006
128

2007
19

2008
7

Source: Ibrahim Mardam-Bey, Sukuk: An Emerging Asset Class, November, 2007

* حجم الصكوك عام  2008رقم تقديري .

يوض�ح اجلدول الس�ابق معدل نم�و الصكوك اإلسلامية خالل الفرتة م�ن  2000حتي

2008م ،حي�ث كان احلج�م اإلمج�ايل للصكوك  336ملي�ون دوالر ع�ام 2000م ،أرتفع إىل
ح�وايل  35000ملي�ون دوالر ع�ام 2008م  .وأن النمو الذي حتقق ع�ام 2003م كان األكرب
بنسبة  %483يليه عام 2006م بمعدل نمو .%128
وفيام ييل شكل بياين يوضح هذا التطور.
شكل رقم ()5
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أما توزيع الصكوك اإلسالمية عام 2007م فيأيت كام ييل:
 من حيث العدد:ارتفع عدد الصكوك من  109عام 2006م إىل  119عام 2007م.
 -من حيث القطاعات:

أن احلصة األكرب من الصكوك يف قطاع اخلدمات املالية بنسبة  ،%31تليها العقارات بنسبة

 ،%35ثم الطاقة واخلدمات بنسبة .%13
 -من حيث األنواع:

ج�اءت صكوك اإلجارة يف املقدمة لع�دد الصفقات املصدرة حيث بلغ العدد  54إصدار،

باملقارن�ة بصكوك املش�اركة التي بلغ عدده�ا  33إصدار .وجاءت صكوك املش�اركة يف املرتبة
األويل م�ن حيث حج�م اإلصدار حيث بلغ  13.9مليار دوالر ،تليه�ا صكوك اإلجارة بقيمة

 10.13مليار دوالر.

 من حيث الدول:أظه�رت باكس�تان أرسع نمو لس�وق الصكوك حي�ث بلغ عدد إص�دار الصكوك  30عام

2007م بينما كان ع�دد إصدارهت�ا من الصك�وك ع�ام 2006م ال يتعدي  4فق�ط ،أما جنوب

رشق آسيا فقد سجل انخفاض يف اإلصدار عام 2007م ناجم عن انخفاض إصدار الرشكات
املاليزية ،وعىل الرغم من ذلك فتعترب ماليزيا أكرب س�وق س�ندات إسلامي تم فيه إصدار ثالثة

أرباع الصكوك اإلسالمية العاملية.

 تقرير وكالة موديز انفسرت سريفس العاملية للتقييم االئتامين.
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 4/1/2تطور حجم الصكوك اإلسالمية عىل مستوي دول جملس التعاون اخلليجي:
أكد تقرير وكالة موديز انفستر سيرفس العاملية للتقييم االئتامين ،أن عدد اإلصدارات عام

2007م بلغ  50إصدارا كان ململكة البحرين النصيب األكرب فقد حققت  28إصدار تليها دولة
اإلمارات  12إصدار ،ثم اململكة العربية السعودية  5إصدارات ،ودولة الكويت  4إصدارات،
ودولة قطر إصدار واحد.

وأن إمجايل حجم اإلصدار عام 2007م بلغ  19مليار دوالر ،اس�تحوذت دولة اإلمارات

عىل النس�بة األكرب منها ،حيث بلغت النس�بة  %58من إمجايل اإلصدارات ،تليها اململكة العربية
السعودية بنسبة  ،%30ثم البحرين بنسبة  ،%6والكويت  ،%4وأخريا قطر بنسبة .%2

 4/2أثر األزمة املالية العاملية عىل سوق الصكوك اإلسالمية:
بخصوص أثر األزمة املالية العاملية احلالية عىل س�وق الصكوك اإلسلامية ،هناك رأيان يف

هذه القضية ومها كام ييل:

 -رأي إجي�ايب :ي�ري أن صناع�ة الصكوك اإلسلامية -بام هل�ا من خصائ�ص توفر محاية

للمس�تثمرين فيها -س�تكون مالذا للمس�تثمرين الذين ترضروا من األزمة املالية ،والدليل عىل

ذلك قيام الدول غري اإلسلامية بإصدار س�ندات متوافقة مع الرشيعة اإلسالمية منها احلكومة
الربيطاني�ة وأملاني�ا والياب�ان وتايالند ورشك�ة نفط يف تكس�اس بالواليات املتح�دة األمريكية،

والبنك الدويل ،وأيضا قبول قيد الصكوك اإلسلامية يف الس�وق املنظمة الفرنسية .ويؤكد بنك

االس�تثامر اإلسلامي األورويب أن حجم حيازة املس�تثمرين األجانب من الصكوك اإلسالمية
وصل إىل  %80من إمجايل اإلصدارات.

 -وم�ع تعم�ق أزم�ة اإلق�راض يف الع�امل ،يلج�أ مس�تهدفو التموي�ل إىل أدوات التمويل

اإلسالمي تلك التي تعد رافعة الستثامر قدر كبري من الفوائض النفطية يف الدول اخلليجية.
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 -رأي س�لبي :ي�ري أن األزم�ة املالي�ة س�وف تؤثر عىل حج�م إص�دارات الصكوك

اإلسلامية ،حيث أكد عىل أن املبيعات العاملية من الس�ندات اإلسلامية يف 2008م س�تجاهد

لتص�ل إىل املس�تويات التي حققته�ا عام 2007م والتي بلغت  16مليار دوالر ،وذلك بس�بب
أزمة االئتامن.

 -أن صناعة إصدار الصكوك اإلسالمية ال توفر محاية مطلقة من املخاوف االئتامنية التي

تصيب األس�واق التقليدية ،فعىل الرغم أن س�وق الصكوك هو سوق ائتامن يعطي أكرب قدر من
االس�تقرار للمس�تثمرين ،إال أنه ال يزال يرجع إىل القدرة االئتامنية واملخاطر االئتامنية للملتزم،

وبالتايل فحني تكون هناك أزمة ائتامنية يف السوق املالية التقليدية فيعتقد أنه سوف يكون هلا تأثري

تلقائي عىل سوق الصكوك اإلسالمية.

 4/2العوامل الدافعة النتشار الصكوك اإلسالمية:
 -حتظي الصكوك اإلسلامية بتصنيف ائتامين جيد ،إذ أهنا ختضع لضوابط هيئات رشعية

تض�م علماء دين يضمنون أال متر بعمليات توريق للدين تعرضها ملخاطر كتلك التي أدت إليها

أزم�ة القروض العقاري�ة الرديئة يف الواليات املتحدة األمريكي�ة ،فتوريق الدين حمظور يف إطار
قواعد التمويل اإلسالمي عامة.

 -حتظ�ي الصكوك اإلسلامية وقضايا التمويل عموما ،باهتامم متزايد اآلن يف األوس�اط

الغربية مع شدة أزمة االنكامش االئتامين العاملي وخماوف الركود االقتصادي يف الواليات املتحدة
األمريكية وربام يف العامل ،مما قد يؤدي إىل زيادة اإلقبال عليها .وقد أصدرت مؤسستا التصنيف

االئتامين ستاندرد أند بور وموديز تقريران عن سوق الصكوك يشري إىل احتامل تضاعف حجمه

يف غضون سنوات قليلة.

 رأي باديلسياه عبد الغني ،املدير التنفيذي لبنك يس .أي .أم .يب .اإلسالمي .
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 4/3العوامل املعوقة النتشار الصكوك اإلسالمية:
بالرغم ما لتلك الصكوك من مميزات وتوقعات لالنتشار ،إال أن هناك جمموعة من املعوقات

جتاه سوق الصكوك اإلسالمية نجملها فيام ييل:

 4/3/1نقص الشفافية يف بعض اإلصدارات :وهو ما دعا العديد من مؤسسات اإلصدار

إىل احلصول عىل تصنيف ائتامين من مؤسسات التصنيف االئتامين العاملية وذلك لتقليل املخاطر
وخماوف االكتتاب يف بعض اإلصدارات.

 4/3/2عدم توافر مناخ ترشيعي :ينظم عمل هذه اإلصدارات ويوحدها وخاصة بالنسبة

لالختالفات الرشعية التي تظهر من وقت آلخر حول رشعية بعض الصكوك.

 4/3/3عدم وجود س�وق ثانوية :مما جيعل تداول هذه الصكوك بني جمموعة حمدودة من

املؤسس�ات املالي�ة وبعض الشركات واألفراد ،وهناك جمموعة من األس�اليب ت�ؤدي إىل عدم

وجود س�وق ثانوي�ة هلذه الصكوك منها :قلة ع�دد الصكوك املطروح�ة ،وكذلك رغبة حائزي
الصكوك باالحتفاظ هبا باعتبارها تدر عائدا مضمونا ،وعدم وجود بديل هلا يف الس�وق ،وعدم

وجود سامرسة وصناع سوق متخصصني يف تقديم عروض وطلبات مستمرة.

 4/3/4ال يزال الدور الريادي يف إصدار الصكوك اإلسلامية لبنوك أجنبية :مع قلة عدد

البنوك االستثامرية اإلسالمية املشاركة فيها ،بسبب عدم توافر املوارد البرشية املؤهلة.

 4/3/5تفتقر الصكوك اإلسلامية ملؤسس�ات البنية التحتية املساندة :مثل أنظمة التداول

والتسوية ،ومؤسسات تقييم اإلصدارات ومراقبة أدائها ،ومعايري حماسبة ومراجعة قياسية.
***
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املبحث اخلامس
نتائج وتوصيات
 5/1النتائج:
 5/1/1يعترب سوق الصكوك اإلسالمية مزدهرا ،وأن املؤسسات املالية اإلسالمية تتطلع
بشكل متزايد نحو االستثامرات التي تتوافق مع الرشيعة اإلسالمية.
 5/1/2ترك�زت معظم إصدارات الصكوك اإلسلامية يف ماليزي�ا ودول جملس التعاون
اخلليجي (دولة اإلمارات واململكة العربية السعودية والبحرين والكويت وقطر).
 5/1/3أن املس�تثمرين يف املؤسس�ات املالي�ة التقليدي�ة ق�د اجته�وا نح�و األوراق املالية
اإلسالمية طلبا لتحقيق الربح.
 5/1/4تلج�أ اآلن كثير م�ن ال�دول واهليئات واملؤسس�ات غير اإلسلامية إىل إصدار
الصك�وك الت�ي تتوافق مع الرشيعة اإلسلامية منها اململكة املتحدة وأملاني�ا والواليات املتحدة
األمريكية وفرنسا واليابان وتايالند ،وقد تزايد ذلك بعد األزمة املالية العاملية احلالية.
 5/1/5هناك بعض املعوقات تقف أمام انتشار الصكوك اإلسالمية منها حمدودية السوق
وافتقارها إىل نظام ترشيعي ومؤسس�ات بنية حتتية مس�اندة وكوادر برشية مؤهلة للعمل يف هذه
الصناعة.
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 5/2التوصيات:
 5/2/1رضورة وجود قدر ٍ
كاف من الشفافية هلذه الصناعة.
 5/2/2جيب أن تكون هذه الصناعة مهيأة للتوس�ع إىل أس�واق جديدة من خالل تطوير

صكوك مدعومة بأصول يف هيئات اختصاص غري إسالمية.

 5/2/3رضورة إجياد بنية ترشيعية منظمة إلصدار الصكوك وإدراجها وتداوهلا.
 5/2/4رضورة وجود سوق ثانوية
 5/2/5رضورة إنشاء معاهد تعليمية متخصصة ومراكز تدريب وعقد مؤمترات وحلقات

نقاش لتأهيل الكوادر البرشية الالزمة للعمل يف سوق هذه الصناعة.

 5/2/6رضورة مراجعة هيكلة الصكوك اإلسالمية ،وتطويرها بام جيعلها أكثر توافقا مع

الضوابط الرشعية ،ومتطلبات توزيع املخاطر.
كل ما سبق حيتاج:
 -سوق مال إسالمية مناسبة .

 -قطاع بنوك إسالمية .

 -رشكات تكافل .

 نمو للقطاع الصناعي . -نمو يف قطاع خدمات .

***
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املراجــع
ً
أوال :املراجع العربية:
 -1املجلس الرشعي هليئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (.)AAOIFI
 - 2حامد بن حسن مرية ،ما هية الصكوك ،فقه املصارف اإلسالمية.
 -3د .حممد بن إبراهيم الس�حيباين ،هيكلة الصكوك اإلسلامية ،حلقة نقاش ،وحدة البحوث بكلية
الرشيعة ،الرياض ،اململكة السعودية1429 ،هـ.

 -4الحم النارص ،خماطر الصكوك ،فقه املصارف اإلسالمية.
 -5تقارير وآراء:
 تقرير البنك الدويل تقرير وكالة موديز انفسرت سريفس العاملية للتقييم االئتامين. تقرير مؤسسة ستاندرد أند بور للتقييم االئتامين. رأي باديلسياه عبد الغني ،املدير التنفيذي لبنك يس .أي .أم .يب .اإلسالميً
ثانيا :املراجع األجنبية:
1- Ali Arsalan Tariq, Managing Financial Risks Of Sukuk Structures, A
dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the
degree of Masters of Science at Loughborough University, UK, September
2004.
2- Ibrahim Mardam-Bey, Sukuk: An Emerging Asset Class, November,
2007.
3- Hamed Rasool, Sukuk (Islamic Bond), Training Workshop On Sukuk,
2008.

Avari, Lahore, 27th August
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4- Nathif J. Adam, Establishing Singapore As An Islamic Financial Hub Sukuk
Masterclass, The Evaluation Of Sukuk, Sharjah Islamic Bank, 2006.
5- Sibghatullah Ahsan, Sukuk and its Legal and Regulatory Framework In
Pakistan, 27th August 2008.
6- http://www.q8zoom.com/vb/archive/index.php/t-10106.html

***
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ISLAMIC SECURITIZATIONS
(SUKUK STRUCTURES)

There is a high development and widespread to traditional financial
markets that can be acceptable to the Islamic law.
As a result, there has recently been a rapid growth of Islamic structured
financial instruments known as Sukuk in Islamic capital markets,
The objective of this paper is to review the evolution of Sukuk, describe
its types and analyze its risks. To show the historical development of Sukuk.
To study the effect of the recent international financial crisis on sukuk.

***
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