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 تعريف الصكوك اإلسالمية 

 

:
ً
 أصلها فارس ي وتعني في معجم الرائد وثيقة اعتراف باملال املقبوض، أو   لغة

ٌ
 جمع الصك، والصك كلمة عربية

ً
الصكوك لغة

 في ُملٍك أو نحوه.   
ً
بت حقا

ُ
 وثيقة تث

:
ً
 بما في ذلك األسهم والسندات، وهي تتوراق مالية، ويُ هي أحد أنواع األ  اصطالحا

ً
بع  طلق لفظ  صك على األوراق املالية عموما

( أي التصكيك ويعني تحويل األوراق املالية الغير سائلة إلى  securitizationلذات املبدأ والقاعدة التي يرتكز عليها مبدأ التوريق )

 أوراق مالية قابلة للتداول في أسواق األوراق املالية، وهي أوراق تستند إلى ضمانات عينية أو مالية. 

 
ً
    التصكيك بأنه: "  اإلسالمي الدوليمجمع الفقه  عّرف      :تعريفا

ً
ل حصصا

ّ
إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمث

 أو سيتم إنشاؤها  
ً
شائعة في ملكية موجودات )أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من األعيان واملنافع والنقود والديون( قائمة فعال

 ."   من حصيلة االكتتاب وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه

هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بأنها: "وثائق متساوية    بموجب  وبذلك يكون تعريف الصكوك اإلسالمية

 في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أوفي ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص،  
ً
 شائعة

ً
القيمة تمثل حصصا

صدرت من أجله."وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك و 
ُ
 قفل باب االكتتاب وبدء استخدامها فيما أ
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 مفهوم الصكوك اإلسالمية 

تعتبر الصكوك اإلسالمية إحدى أشكال االستثمار والتمويل التي تتوافق مع الشريعة اإلسالمية، والتي من املمكن االستفادة منها  

ل في  
ّ
ل في الشركات  سواء على مستوى القطاع العام املتمث

ّ
الحكومات واملؤسسات الحكومية التابعة لها أو القطاع الخاص املتمث

 
ً
 ألي شركة مهما كان نوعها وشكلها القانوني أن تستفيد من إصدار الصكوك اإلسالمية وفقا

ً
الكبيرة واملؤسسات املالية وُيمكن أيضا

ال  إصدار  عملية  تنظم  التي  الدولة  في  النافذة  املحلية  إصدار  للقوانين  من  تستفيد  أن  دولة  ُيمكن ألي  كما  اإلسالمية،  صكوك 

 على الدول العربية واإلسالمية القوية، بل امتد ليشمل بلدان أكثر كالهند وروسيا  
ً
الصكوك فالنظام املالي اإلسالمي لم يعد حكرا

 وبريطانيا وسنغافورة وغيرها.

اريع واالستثمارات الجديدة، أو توسيع وتطوير االستثمارات القائمة  وتقوم فكرة الصكوك اإلسالمية على املشاركة في تمويل املش

رم( أي املشاركة في الربح والخسارة على منوال نظام )فهي بذلك عملية استثمارية متوسطة أو طويلة األجل وفق قاعدة 
ُ
ُنم بالغ

ُ
الغ

منشأة لهذا الغرض   ُيمكن تأسيسستثمار، حيث  األسهم في شركات املساهمة املعاصرة، ونظام الوحدات االستثمارية في صناديق اال 

تسمى " املنشأة ذات الغرض الخاص"، لها شخصية معنوية مستقلة، وتتولى إصدار الصكوك الالزمة للتمويل وطرحها لالكتتاب 

 عن الجهة املنشئة للمشروع، كما تتولى تمثيل حملة الصكوك والحفاظ على حقوقهم، على أن ي
ً
كون لكل  على املستثمرين نيابة

الشريعة   للتحققإصدار هيئة رقابة شرعية    ألحكام ومبادئ 
ً
تتم وفقا أن عمليات اإلصدار واالستثمار والتداول والتصفية  من 

 اإلسالمية. 
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 أنواع الصكوك اإلسالمية 

 

وتنقسم الصكوك اإلسالمية إلى شهدت صناعة التمويل االسالمي إصدار العديد من الصكوك اإلسالمية خالل السنوات األخيرة ،  

 لعدة اعتبارات :
ً
 عدة أنواع ووفقا

صدرها الحكومات(، وصكوك شبه سيادية )أي   ▪
ُ
بحسب الجهة املصدرة لها ُيمكن تصنيفها إلى: صكوك سيادية أو حكومية )أي ت

صدره
ُ
ت )كالتي  املالية  املؤسسات  للحكومات(، وصكوك  التابعة  العامة  واملؤسسات  الجهات  صدرها 

ُ
واملؤسسات  ت املصارف  ا 

املالية والسيما اإلسالمية منها(، وصكوك الشركات املختلفة )سواء أكانت زراعية أم صناعية أم تجارية أو خدمية على أن يجيز  

 لها التشريع السائد في الدولة ذلك(.

 ا التشريع الناظم لها. وبحسب آجالها ُيمكن تصنيفها إلى صكوك متوسطة األجل أو طويلة األجل وفق املدة التي ُيحدده ▪

  - السلم  -املشاركة   - املرابحة    – املضاربة    - أما من حيث صيغة العقد الشرعي الخاص بها فُيمكن تقسيمها إلى صكوك: اإلجارة ▪

 املزارعة.... وغيرها من الصيغ الشرعية.   -االستصناع

الدولة( وصكوك دولية أو خارجية )تصدر  كما ُيمكن تصنيفها وفق نوع السوق إلى صكوك محلية ) تصدر لتمويل مشاريع داخل   ▪

 لتمويل مشاريع خارج الدولة(. 

 أو قابلة للتداول والتي تكون قائمة على موجودات مثل   ▪
ً
وبحسب قابليتها للتداول ُيمكن تصنيفها إلى صكوك جائز تداولها شرعا

 صكوك املشاركة واإلجارة، وصكوك غير قابلة للتداول مثل صكوك السلم واالستصناع.  

( الصادر عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  17بالعودة إلى أنواع الصكوك فقد اعتمد املعيار الشرعي رقم )و 

(AAOIFI بإصدارها، ومجاالت الخاص  النشاط  لطبيعة   
ً
وفقا تبويبها  تّم  الصكوك، حيث  أنواع  من   

ً
نوعا أربعة عشر  يقارب  ما   )

 أقسام رئيسية:   التوظيف، وُصّنفت في أربعة

 صكوك املشاركات وتضم املضاربة واملشاركة والوكالة.  •

 صكوك العقود الزراعية وتضم املزارعة واملغارسة واملساقاة.  •

 صكوك اإلجارة. •

 صكوك بيع اآلجال.  •
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 وفيما يلي تفصيل لكل نوع من أنواع الصكوك املشار إليها أعاله: 

 صكوك املشاركات:  ❖

القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع أو تطوير مشروع قائم، أو تمويل نشاط على  هي وثائق متساوية  

دار  
ُ
وت في حدود حصصهم،  الصكوك  لحملة   

ً
ملكا النشاط   أو موجودات  املشروع  املشاركة، ويصبح  من عقود  أساس عقد 

 الوكالة باالستثمار، وفق ما يلي: صكوك املشاركة على أساس الشركة، أو على أساس املضاربة، أو على أساس 

o  :صكوك الشركة 

 هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس الشركة بتعيين أحد الشركاء أو غيرهم إلدارتها.       

o  :صكوك املضاربة 

دار على أساس املضاربة، بتعيين مضارب من الشركاء أو  
ُ
غيرهم إلدارتها، وقد  هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة ت

عّرف مجمع الفقه اإلسالمي الدولي صكوك املضاربة على أنها أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس املال القراض )املضاربة(،  

بإصدار صكوك ملكية برأس مال املضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة، ومسجلة أسماء أصحابها باعتبارهم يملكون  

 في ر 
ً
 شائعة

ً
 أس مال املضاربة وما يتحول إليه من ربح بنسبة ملكية كل منهم فيه.حصصا

o  :صكوك الوكالة باالستثمار 

هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس الوكالة باالستثمار، بتعيين وكيل عن حملة الصكوك إلدارتها،  

كلون، وحصيلة االكتتاب هي املبلغ املوكل في استثمار، ويملك  واملصدر لتلك الصكوك هو الوكيل باالستثمار واملكتتبون هم املو 

 حملة الصكوك ما تمثله الصكوك من موجودات بغنمها وغرمها، ويستحقون ربح املشاركة إن وجد.

 

 صكوك العقود الزراعية:  ❖

o  :صكوك املزارعة 

في   االكتتاب فيها  يتم إصدارها الستخدام حصيلة  القيمة  املزارعة، ويصبح  هي وثائق متساوية  تمويل مشروع على أساس 

 ملا حدده العقد، وتقوم عقود املزارعة على عقد املزارعة حيث يصدر صاحب األرض  
ً
لحملة الصكوك حصة في املحصول وفقا

 . )مالكها أو مالك منافعها( الصكوك، واملكتتبون فيها هم املزارعون في عقد املزارعة، وحصيلة االكتتاب هي تكاليف الزراعة
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o  :صكوك املساقاة 

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلتها في سقي أشجار مثمرة واإلنفاق عليها ورعايتها على أساس عقد  

املساقاة، ويصبح لحملة الصكوك حصة من الثمرة وفق ما حدده العقد، وتقوم صكوك املساقاة على عقد املساقاة، واملصدر  

ألرض )مالكها أو مالك منافعها( التي فيها الشجر، واملكتتبون فيها هم املساقون في عقد املساقاة،  لتلك الصكوك هو صاحب ا

 وحصيلة االكتتاب هي تكاليف العناية بالشجر.

o  :صكوك املغارسة 

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلتها في غرس أشجار، وفيما يتطلبه هذا الغرس من أعمال ونفقات  

لى أساس عقد املغارسة، واملصدر لصكوك املغارسة هو مالك أرض صالحة لغرس األشجار، واملكتتبون فيها هم املغارسون  ع

في عقد املغارسة وحصيلة االكتتاب هي تكاليف غرس الشجر، وقد يكون املصدر هو املغارس )صاحب العمل(، واملكتتبون  

حصيلة اكتتابهم(، ويستحق حملة الصكوك الحصة املتفق عليها من  لذين غرست األرض باهم أصحاب األرض )املستثمرون  

 األرض والشجر. 

 صكوك اإلجارة:  ❖

 في ملكية أعيان مؤجرة أو موعود بتأجيرها أو منافع أو خدمات هي قائمة    هي
ً
 شائعة

ً
وثائق ذات قيمة متساوية تمثل حصصا

 على أساس عقد اإلجارة 

 أنها عقٌد يفيد تملك املنفعة بعوض،  
ً
عرف اإلجارة اصطالحا

ُ
  هوعقد اإلجارة  و ت

ً
"عقد على منفعٍة مباحٍة معلومة، تؤخذ شيئا

 معلومة من عيٍن معلومٍة أو موصوفة بالذمة أو عمٍل معلوٍم بعوض معلوم". 
ٌ
 مدة

ً
 فشيئا

 ويتضح من هذا التعريف أن اإلجارة نوعان: إجارة عين وإجارة ذمة.  

وفي التطبيق املعاصر هناك أسلوبان من اإلجارة الواردة على منافع األعيان هما: اإلجارة التشغيلية واإلجارة التمويلية وهي التي  

 بعوض معلوم 
ً
 ما تنتهي بالتمليك، واإلجارة التشغيلية هي اإلجارة التي تقوم على عقود تأجير منافع معلومة ومباحة شرعا

ً
غالبا

 للمستأجر بشراء العين عند نهاية العقد مثل عقود تأجير السيارات والعقارات ونحوها، أما  الى أجل  
ً
معين، وال تتضمن حقا

اإلجارة املنتهية بالتمليك )التمويلية( فتعرف على أنها اتفاقية ينتفع بموجبها املستأجر بمحل العقد بأجرة محددة على مدة  

 جر خالل مدة اإلجارة أو في نهايتها. معلومة على أن تؤول ملكية املحل املستأ

( بشأن موضوع اإلجارة  110/12/4)  في حين عالج مجمع الفقه االسالمي الدولي موضوع اإلجارة املنتهية بالتمليك في قراره رقم 

منوعة وصور  املنتهية بالتمليك، حيث حّدد القرار ضابط الصور الجائزة واملمنوعة في اإلجارة املنتهية بالتمليك وصور العقد امل

 العقد الجائزة.

 ويندرج تحتها أنواع عديدة نورد أهمها: 
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o :صكوك ملكية املوجودات املؤجرة 

هي وثائق يصدرها مالك عين مؤجرة أو عين موعود باستئجارها، أو يصدرها وسيط مالي ينوب عن املالك بغرض بيعها واستيفاء  

 لحملة الصكوك، ويجوز تداول هذه الصكوك منذ لحظة إصدارها الى  ثمنها من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح العين  
ً
مملوكة

 من  
ً
 شائعا

ً
 على جهة معينة، وإنما هو ورقة مالية تمثل جزءا

ً
 من املال وال دينا

ً
 محددا

ً
نهاية أجلها ألن صك اإلجارة ال يمثل مبلغا

  ملكية عين استعمالية كعقار أو طائرة أو باخرة أو مجموعة من األعيان ا 
ً
الستعمالية يجوز فيها البيع بأي ثمن سواء أكان مساويا

أو أقل أو أكثر من الثمن الذي اشتريت به، وذلك لخضوع أثمان األعيان لعوامل السوق )العرض والطلب(، وال يجوز أن يضمن  

مانة ال ضمان عليها،  مصدر الصكوك أو مديرها أصل قيمة الصك أو عائده، ألن يد املدير والوكيل واملضارب يد أمانة ويد األ 

 فإن غرمها على حملة الصكوك. 
ً
 أو جزئيا

ً
 واذا هلكت األعيان املؤجرة كليا

o   :صكوك ملكية املنافع: ولها عدة أنواع 

 ولهذه الصكوك   صكوك ملكية منافع األعيان املوجودة، النوع األول:          
ً
 الى مصدر الصكوك: أيضا

ً
 نوعان استنادا

متساوية  - وثائق  منافعها،    األول:  إجارة  بغرض  مالي  وسيط  طريق  عن  أو  بنفسه،  موجودة  عين  مالك  يصدرها  القيمة 

 واستيفاء أـجرتها من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك. 

مالي بغرض الثاني: وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة عين موجودة )مستأجرة( بنفسه، أو عن طريق وسيط   -

 إعادة اجارتها واستيفاء أجرتها من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك. 

 صكوك ملكية منافع األعيان املوصوفة في الذمة:: النوع الثاني        

األجرة من حصيلة االكتتاب فيها،  هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض إجارة أعيان موصوفة بالذمة واستيفاء   

 وتصبح منفعة العين املوصوفة في الذمة مملوكة لحملة الصكوك.

وتصدر هذه الصكوك عندما تريد مؤسسة مالية معينة توفير جزء من ثمن أعيان أو منافع ترغب في شرائها، يمكنها أن تلجأ  

سبيل املثال تصدر هذه املؤسسة نشرة تعلن فيها عن  الى إصدار صكوك ملكية منافع األعيان املوصوفة في الذمة، فعلى  

النزاع، ملدة   الى  الغرر وال يفض ي  الجهالة ويبعد   يرفع 
ً
 دقيقا

ً
املستقبل ألعيان موصوفه وصفا الى  اجارة مضافة  في  رغبتها 

 تبدأ من تاريخ معين( بأجرة إجمالية محددة.  3محددة )
ً
 سنوات مثال

 ن طرف معين: صكوك ملكية الخدمات م  النوع الثالث: 

مسّماة(،   جامعة  من  التعليم  )كمنفعة  معين  طرف  من  الخدمة  تقديم  بغرض  إصدارها  يتم  القيمة  متساوية  وثائق  هي 

التي تصدر   الصكوك  مثل  الصكوك،  لحملة  مملوكة  الخدمات  تلك  فيها، وتصبح  االكتتاب  واستيفاء األجرة من حصيلة 

أو متطلباتها حتى تكون جاهزة لطالبي هذه الخدمات، وتكون حصيلة بيع لتمويل البرامج التعليمية أو الصحية أو غيرها  

 تلك البرامج والخدمات للمستفيدين منها الريع العائد لحملة الصكوك. 

 النوع الرابع: صكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف في الذمة: 

في   يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من مصدر موصوف  القيمة  يتم  هي وثائق متساوية  التعليم من جامعة  ) كمنفعة  الذمة 

 تحديدي مواصفاتها دوم تسميتها(، واستيفاء األجرة من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك. 
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 صكوك بيوع اآلجال:  ❖

o  :صكوك السلم 

السلم على   السلم، وتعرف صكوك  بناًء على عقد  يتم إصدارها  يتم إصدارها،  هي صكوك استثمارية  القيمة  أنها وثائق متساوية 

 لتحصيل رأس مال السلم، وتصبح سلعة السلم مملوكة لحملة الصكوك. 

واملصدر لتلك الصكوك هو البائع )أي املسلم إليه( لسلعة السلم )أي املسلم فيه(، واملكتتبون هم املشترون للسلعة )أي رب مال  

 لحملة الصكوك الذين يستحقون السلم(، وحصيلة االكتتاب هي ثمن شراء السل
ً
عة )أي رأس مال السلم(، ويكون املسلم فيه ملكا

ثمن بيعها أو ثمن بيع املسلم فيه في السلم املوازي إن وجد، والسلم املوازي هو أن يعقد املسلم اليه مع طرف ثالث للحصول على 

ليتمكن من الوفاء بالتزامه فيه، وفي هذه الحالة يكون البائع سلعة مواصفاتها مطابقة للسلعة املتعاقد على تسلميها في السلم األول  

 في السلم الثاني.
ً
 في السلم األول مشتريا

o  :صكوك االستصناع 

هي صكوك تصدر بناًء على عقد االستصناع وهي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلة االكتتاب فيها في تصنيع    

 سلعة، ويص 
ً
 ومصدر صكوك االستصناع إما أن يكون: لحملة الصكوك، بح املصنوع مملوكا

 املستصنع: وفي هذه الحالة تمثل الصكوك ثمن االستصناع أو ثمن البضاعة املستصنعة.  -

 في موجودات مختلفة من األعيان اململوكة للبائع  -
ً
الصانع: )وهي الصورة البالغة( وفي هذه الحالة تمثل الصكوك حصصا

 خام،....( باإلضافة لديونه لدى املستصنعين والنقود التي قبضها كدفعات من ثمن االستصناع. )مباني، معدات، مواد 

o  :صكوك املرابحة 

تقوم صكوك املرابحة على عقد املرابحة، وتعرف صكوك املرابحة على أنها وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء    

 مملوكة لحملة الصكوك. سلعة املرابحة، وتصبح سلعة املرابحة 

 واملرابحة نوعان: 

املرابحة العادية )املرابحة الفقهية( :وهي املعروفة في كتب الفقه وتتكون من طرفين البائع واملشتري ويتم البيع مباشرة دون    -

 الحاجة الى وعد أو مواعدة، ألن البائع تاجر يشتري السلع قبل وجود املشترين. 

املعتمدة في إصدار الصكوك، وهي صياغة معاصرة لصورة قديمة من صور املرابحة ولهذه املعاملة  املرابحة املصرفية: وهي    -

 بينهما، وال يشتري املصرف السلع في هذه املعاملة إال بعد تحديد  
ً
ثالثة أطراف هم: البائع واملشتري واملصرف باعتباره وسيطا

 
ً
 له.  املشتري لرغبته وصدور وعد مسبق منه بالشراء يكون ملزما
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 الخصائص العامة للصكوك اإلسالمية 

 في املوجودات:  •
ً
 تثبت لحاملها حق ملكية شائعة

 في ملكية موجودات لها عائد وال تمثل دينا ً في ذمة مصدرها، هذه  
ً
 شائعة

ً
تمثل الصكوك اإلسالمية لحاملها حصصا

 في ذمة الغير في  
ً
 أو منافع أو خدمات أو ديونا

ً
بعض مراحل استثمار املال الذي يمثل الصك  املوجودات قد تكون أعيانا

 من األعيان والنافع والديون، وبذلك فإن  
ً
 يشمل خليطا

ً
استثماريا  

ً
، كما يمكن أن تكون مشروعا

ً
 شائعة

ً
فيه حصة

 ملكية حامل الصك تتعلق بحصة في املوجودات وليس في العائد فقط.

 إصدار الصكوك بفئات متساوية القيمة:  •

 في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات  تصدر الصكوك بفئات م
ً
 شائعة

ً
تساوية القيمة ألنها تمثل حصصا

 . مشروع معين او نشاط استثماري خاص بهدف تسهيل تداول هذه الحصص بين الجمهور في األسواق املالية

 يعطي الصك االستثماري لحامله حصة من الربح:   •

 من الربح، وليس نسبة محددة من القيمة االسمية، وتحدد هذه النسبة وقت  يتم تحديد عائد الصك بنسبة  
ً
شائعة

التعاقد أي في نشرة اإلصدار التي تسبق االكتتاب أو في الصك املالي نفسه، حيث تتضمن هذه النشرة أو الصك حصة  

في فترات دو  أو  نهاية املشروع االستثماري،  في  الربح  العمل من  أرباب  إعادة  ير املضارب، وحصة  إمكانية  ة معينة مع 

 النظر فيها كل فترة باتفاق الطرفين حامل الصك ومصدره. 

 يلزم الصك اإلسالمي صاحبه بتحمل مخاطر االستثمار كاملة:   •

األعباء مصاريف   أكانت  املشروع، سواء  في  الصك بتحمل مخاطر االستثمار كاملة وفي حدود مساهمته  مالك  يلتزم 

 م وغيرها من املخاطر.  استثمارية أو هبوط في القي

 تستثمر الصكوك في مشاريع وأنشطة تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية:  •

 تخصص حصيلة االكتتاب في الصكوك اإلسالمية لالستثمار في مشروع أو نشاط يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.  

 يتم إصدار الصكوك على أساس صيغ التمويل اإلسالمي:  •

أساس عقود شرعية بضوابط تنظم إصدارها، حيث أنها تصدر بصيغ التمويل اإلسالمية كافة  تصدر الصكوك على  

كاملضاربة واالجارة واملزارعة والسلم وغيرها من صيغ التمويل اإلسالمية األخرى، وتختلف أحكام الصك باختالف العقد  

 أو الصيغ االستثمارية التي صدر الصك على أساسها. 

 كوم بضوابط شرعية: إصدار وتداول الصكوك مح •

بها   التعامل  يجوز  ال  فإنه   محرمة 
ً
أصوال تمثل  كانت  اذا  ولكن  معها  التعامل  يجوز  االستثمارية  اإلسالمية  الصكوك 

، كما يجب االلتزام بشروط اإلصدار والتداول بحسب طبيعة موجودات املشروع، وتحدد العالقة بين 
ً
 وتداوال

ً
إصدارا

 ن جهة أخرى.املصدرين من جهة وحملة الصكوك م 
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 قابلية الصكوك للتداول:  •

 أو    معظم أنواع الصكوك 
ً
قابلة للتداول كتداول األوراق املالية التقليدية ) األسهم والسندات( سواء أكان التداول بيعا

 بنفس شروط التصرف فيما تمثله هذه الصكوك، سواء أكان التصرف مع مصدر الصكوك بإطفاء الصك  
ً
هبة أم رهنا

التصرف وقانو  أو مع غيره، وهذا التصرف يخضع إلرادة طرفي  العرض والطلب ويمكن تداوله بكافة  أو استرداده  ن 

 الوسائل املشروعة. 

أحكام تداول   -في ضوء القرارات الصادرة عن لجنة الرقابة الشرعية املركزية -وفي هذا السياق حدد املشّرع املصري 

 الصكوك بحسب العقود املستخدمة وفق ما يلي: 

 لصكوك ملوجودات قابلة للتداول.صكوك املشاركة: جائز مع بدء النشاط مع مراعاة أحكام تمثيل ا ❖

 صكوك املضاربة: جائز مع بدء النشاط مع مراعاة أحكام تمثيل الصكوك ملوجودات قابلة للتداول. ❖

 صكوك املرابحة: غير جائز إال من وقت شراء السلع إلى حين بيعها. ❖

نافع األعيان املعينة  صكوك اإلجارة التشغيلية: يجوز قبل إعادة إيجار األعيان املستأجرة في صكوك ملكية م ❖

 وال يجوز في غير املعينة. 
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 والسندات املقارنة بين الصكوك اإلسالمية واألسهم 

تعد الصكوك اإلسالمية واألسهم والسندات أدوات مالية يتم التعامل بها في األسواق املالية من أجل تمويل الجهات التي تصدر هذه    

 في أوجه عديدة أخرى، ويوضح  األدوات للحصول على رأس املال الالزم للنمو ،  
ً
يالحظ وجود أوجه اتفاق في بعض الجوانب واختالفا

 .  ما بين الصكوك اإلسالمية وأدوات االستثمار التقليديةالجدول أدناه مقارنة  

 املقارنة بين الصكوك اإلسلمية واألسهم

أوجه   الصكوك اإلسالمية  األسهم

 املقارنة 

عبارة عن صك ملكية حامله أحد مالكي الشركة بنسبة  

 في 
ً
ما يملكه في الشركة من أسهم، أي أنها تمثل حصصا

املشروع الذي يزمع إقامته، ومن  رأس مال الشركة أو  

 لحصة في املشروع الذي  
ً
 مالكا

ً
يكتتب فيها يكون شريكا

ذلك   عن  ونتج  إلقامته،  األسهم  هذه  رصدت حصيلة 

 . نشأة ما يعرف بشركة األموال املساهمة 

 في ملكية أعيان أو  
ً
هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا

نشاط  أو  معين  مشروع  أصول  أو  منافع  أو    خدمات 

نفع   أو  فائدة  ملالكه  يكون  ال  بحيث  خاص،  استثماري 

مقطوع، وإنما تكون نسبة من األرباح من هذا املشروع بقدر  

 . ما يملك من صكوك

 

 

 

 التعريف 

 . قابلة للتداول  متساوية القيمة كالهما لها قيمة اسمية   •

 مالكها معّرض للربح والخسارة، ويستحق حصة في صافي ربح الشركة أو املشروع.    •

 كالهما يمثل ملكية حصة شائعة في صافي أصول الشركة أو املشروع.   •

 في ذاتها ولكنها وثيقة بالحق ودليٌل عليه •
ً
 متقوما

ً
 . ليست ماال

 

أوجه  

 االتفاق

الشركة،  األسهم مشاركة دائمة في جزء من رأس مال    •

الغرض   ألن  تصفية،  تاريخ  لها  ليس  الشركة  وهذه 

أجل   إلى  والتوسع  االستثمار  هو  إنشائها  من  الرئيس ي 

 غير مسمى. 

يتم استخدامها في مختلف مجاالت االستثمار بعض    •

الشريعة   أحكام  مع  اختالفها  أو  اتفاقها  عن  النظر 

 .اإلسالمية

عـن   • الشـركة،  إدارة  فـي  األسـهم  مالكـو  طريـق    يشـترك 

 انتخـاب مجلــس لــإلدارة مــن بينهــم. 

من   • نصيب  الشركة  تصفية  عند  له  السهم  حامل 

 أصول الشركة وتسديد ما عليها من ديون. 

ومالكها   • الشركة،  مال  رأس  في  مشاعة  األسهم حصة 

 مساهم في حصة من رأس املال. 

 األسهم أوراق مالية عالية املخاطر. •

 

زمن • بمدة  محدد  أجل  لها  تصفيتها  الصكوك  ويجري  ية، 

 بالطرق املنصوص عليها في نشرة اإلصدار. 

أحكام   • مع  متفقة  مشاريع  في  لالستثمار  استخدامها  يتم 

الشريعة اإلسالمية ، تخضع كل معامالتها ألحكام الشريعة  

  .اإلسالمية وللقوانين واألنظمة املتعلقة بها

املشـروع   • إدارة  فــي  الصكــوك  مالكــو  يشترك  بطريـق  ال 

 مباشـر، بـل يكتفـون بتوكيـل املضـارب إلدارة املشـروع. 

 منه عند انتهاء مدة   •
ً
حامل الصك يسترد رأس ماله أو جزءا

الصك بصرف النظر عن قيمة أصول املصدر للصكوك  

 أو قدرته على سداد ديونه.

امليزانية،   • خارج  تمويل  أداة  هياكلها  أغلب  في  الصكوك 

 ملصدرة.فحامل الصك ممول الشركة ا

  الصكوك أوراق مالية قليلة املخاطر. •

 

 

 

 

أوجه  

 االختالف 
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 املقارنة بين الصكوك اإلسالمية والسندات 

 أوجه املقارنة  الصكوك اإلسالمية  السندات 

هو صك مديونية حامله أحد دائني الشركة أو هي أوراق  

أصول     مالية ال تعطي ملشتريها الحق في الدخول في ملكية

من   يلتزم  في ذمة مصدرها   
ً
قرضا تمثل  لكونها  املشروع، 

 ، والغرض من إصدارها هو  
ً
خاللها بفوائد محددة سلفا

االقتصادية،   التنمية  تخدم  التي  املشروعات  تمويل 

 باإلضافة إلى تحقيق فوائد مجزية لحاملي تلك السندات 

. 

ملكية  في   
ً
حصصا تمثل  القيمة  متساوية  وثائق  هي 

خدمات أو منافع أو أصول مشروع معين أو  أعيان أو  

نشاط استثماري خاص، بحيث ال يكون ملالكه فائدة أو  

هذا   من  االرباح  من  نسبة  تكون  وإنما  مقطوع،  نفع 

املشروع بقدر ما يملك من صكوك، وقد اصطلح على  

السندات   عن  لها   
ً
تمييزا  

ً
صكوكا االسالمية  السندات 

 .التقليدية

 التعريف 

 . الية قابلة للتداول غرضها األساس ي التمويلكالهما أوراق م •

 لكل منهما تاريخ انتهاء محدد في وثيقة اإلصدار الخاصة به، وال يرتبط بعمر املشروع الذي أصدرت من أجله. •

 .تساعد الصكوك اإلسالمية والسندات في التحكم في السيولة النقدية، وتنفيذ وظائف اقتصادية مهمة وتمويل املشاريع •

 ، وكذلك الصكوك اإلسالمية ولكن مع مراعاة الضوابط الشرعية. السندات عن طريق االكتتاب العام والخاصتصدر  •

 أوجه االتفاق 

تعطي  • ال  املصدر,  ذمة  في   
ً
دينا يمثل  السند 

 حاملها حصة في ملكية األصل أو املشروع. 

 للسند فائدة ثابتة. •

 يحصل   •
ً
عوائد السندات دورية و محددة سلفا

ا حامل  أو  عليها  ربح  عن  النظر  بغض  لسند 

  
ً
خسارة املشروع، و حامل السند ال يخسر شيئا

 من رأس ماله عند حدوث خسائر للمشروع. 

إن السندات من حيث املبدأ تخالف الشريعة   •

.
ً
 اإلسالمية فهي حرام شرعا

حامل السند له األولوية  في الحصول على قيمة   •

تصفية   عند  عليها  املتفق  وفوائده  السند 

 املشروع. 

 

 

 الصك يمثل حصة في املشروعات. •

على   • مرتبة  فائدة  ليس  الصكوك  على  ُيدفع  ما 

النشاط   مصدره  ربح  هي  وإنما  االسمية  القيمة 

 الذي استخدمت فيه أموال حملة الصكوك.

يربح   • عندما   
ً
ربحا تكون  قد  الصكوك  عوائد 

 املشروع وخسارة عند حدوث خسائر للمشروع. 

فإن   • الشرعية  للفتاوى   
ً
مع  طبقا تتفق  الصكوك 

 .
ً
 مبادئ الشريعة اإلسالمية فهي حالل شرعا

تصفية   • عند  األولوية  له  ليس  الصك  حامل 

املشروع، وإنما ُيصرف له ما تبقى من موجودات  

 املشروع بعد سداد ديونه.

 أوجه االختالف 
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 أهمية الصكوك اإلسالمية 

تّوفر الصكوك العديد من املزايا ملختلف الجهات املتعاملة بها كاملصدر األصلي) أي الجهة املستفيدة أو املنشئة ملشروع  

الصكوك( وللمستثمرين من حملة هذه الصكوك، كما تختلف أهمية كل نوع من أنواع الصكوك اإلسالمية عن األخرى،  

الت االقتصاد املختلفة، وهي من األدوات الهامة لتنويع مصادر املوارد  إذ أن لكل منها أهمية اقتصادية في مجال من مجا

املكّمل لألسهم املصدرة والجناح   أنها الطرف  السيولة الالزمة للشركات واملؤسسات والحكومات، كما  الذاتية، وتوفير 

 الثاني لسوق األوراق املالية.  

ر للُمصدر الرئيس ي )الجهة املنشئة( السيولة الال 
ّ
زمة لتمويل املشروع كحل بديل عن اللجوء إلى مصادر التمويل  فهي توف

األخرى كاالقتراض أو رفع رأس املال، كما أنها تساعد على املواءمة بين مصادر التمويل واستخداماتها، وهي أداة جيدة  

 املالي.  إلدارة املخاطر املرتبطة بالجهة املصدرة و تحّسين الهيكل التمويلي والقدرة االئتمانية ومركزها 

ّدر لهم   
ُ
ل فرصة استثمارية تمكنهم من إدارة سيولتهم الفائضة  وت

ّ
مث

ُ
أما بالنسبة للمستثمرين من حملة الصكوك فهي ت

عوائد قد تفوق عوائد االستثمار في املجاالت األخرى، كما أنها متاحة للتداول ويمكن للمستثمر استرداد أمواله أو أي  

 جزء منها عندما يرغب. 

إدراج األوراق املالية    ومن جهة  أخرى تعمل الصكوك اإلسالمية على تدعيم األسواق املالية وذلك من خالل دورها في 

 وبالتالي توسيع قاعدة األوراق املالية في سوق األوراق املالية من ناحية، واجتذاب شريحٍة جديدة من  
ً
 ونوعا

ً
الجديدة كما

 على  املتعاملين ورؤوس أموال جديدة إلى تلك السوق م
ً
ن ناحية أخرى، كما أنها تضيف مؤسسات مالية جديدة، عالوة

وانفتاحها على   املالية  األسواق  تطّور  في  يساهم  أن  ذلك ُيمكن  وكّل  املالية،  السوق  تعميق  من كفاءة ودرجة  ترفع  أنها 

 األسواق العاملية.

 أما على مستوى االقتصاد الكلي فهي تساهم في :  

االقتصاد•  التنمية  مثل:    ية:تحقيق  الكبرى  التنموية  املشروعات  لتمويل  املالية  املوارد  على حشد  قدرتها  من خالل 

 مشروعات البنية التحتية كالنفط والغاز والطرق واملوانئ وغيرها، كذلك لتمويل التوسعات الرأسمالية للشركات. 

    أما بالنسبة لدور الصكوك في  حل مشكلة املديونية ومعالجة املوازنة العامة: •
ً
حل مشكلة املديونية، سواء كانت ديونا

، فإنه بإمكان الدولة تحويل تلك القروض إلى صكوك ملكية خدمات عامة تقّدمها الدولة مثل:  
ً
 داخلية

ً
 أو ديونا

ً
خارجية

خدمات التعليم أو الصحة أو النقل، أو عن طريق صكوك استصناع سلع تنتجها الدولة بحيث يحصل حاملها على سلع  

، كما تتيح الصكوك اإلسالمية الفرصة أمام أفراد املجتمع للمشاركة لسد االحتياجات  بقيمة ما  
ً
قدموه من قروض سابقا

 التمويلية الالزمة لدعم املوازنة العامة.
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حيث أن االستثمار اإلسالمي يعتمد على مبدأ الربح والخسارة،  كما أن الصكوك قائمة    تحقيق التوزيع العادل للثروة:• 

اركة، وبالتالي تتضمن عدالة توزيع األرباح، ومن ناحية أخرى تتحقق العدالة في توزيع الثروة من خالل الزكاة  على املش

 التي تقوم بهذه العملية بشكل يتناسب مع حجم الثروات واملوارد املتاحة.

املعطلة:•  األموال  البطالة وتشغيل  على مشكلة  الصكوك اإلسالمية  القضاء  إصدار  ر عملية 
ّ
استثمارية    توف  

ً
فرصا

إدارة سيولتهم بصورة مربحة، حيث تعمل الصكوك على   نهم من 
ّ
متنوعة لألفراد واملؤسسات والحكومات بصورة تمك

العاطل )الذي ليس لديه رأس مال( على    أسلوب املضاربة يحفز 
ً
تحقيق رغبات كل من املستثمرين واملدخرين، فمثال

يساهم في تمويل التنمية االقتصادية وإنجاحها، كما يمثل أسلوب املشاركة    العمل الجاد في االستثمار، وبالتالي سوف

تشجيع أصحاب رأس املال على املشاركة في العمل االستثماري، وهكذا في باقي أنواع الصكوك، وتكون نتيجة ذلك القضاء 

 املتاحة. على أغلب معوقات العمل واملساهمة الفعلية في تشغيل األموال العاطلة في االستثمارات 
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