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 وتسجيلها ملعدالت نمو  
ً
في ظل تطور الصيرفة اإلسالمية خالل األربع عقود املاضية وانتشارها عامليا

الصكوك اإلسالمية كواحدة من أهم األدوات املالية التي حققت معدالت نمو  مرتفعة، برزت أهمية  

 في سوق التمويل    ،في حجم إصداراتها
ً
 حتى أصبحت الشريحة األسرع نموا

ً
 كبيرا

ً
حيث شهدت نموا

اإلسالمي، وأصبحت محور استثمارات أعداد كبيرة من املستثمرين املسلمين وكذلك غير املسلمين 

 لتعدد هياكل إصدارها، وتّعد من  ملا تتميز به من  
ً
مرونة واضحة من حيث العائد واملخاطرة نظرا

أفضل وسائل تجميع األموال الالزمة لتمويل مشروعات البنية التحتية ذات الجدوى االقتصادية  

املالية،    واالجتماعية وبطرق مشروعة، األسواق  لتفعيل  لحلول عملية  أّدت  التي  االبتكارات  ومن 

ة وأداة إحتراز   وحمايتها من األزمات املالية.ية يمكن االستفادة منها في تطوير األسواق املاليَّ

لذلك البّد من الوقوف على األحكام القانونية واملتطلبات التنظيمية للمنشأة ذات الغرض الخاص  

اعتمدت  التي يتم إنشائها والترخيص لها ألغراض خاصة بعملية إصدار الصكوك اإلسالمية، فقد  

العديد من الدول على هذا النوع من املنشآت لدروها الكبير وأهميتها البالغة في مجال الصكوك  

 من مرحلة هيكلة مشروع الصكوك وإصدارها إلى جميع املراحل التي تلي هذه املرحلة  
ً
اإلسالمية بدءا

 إلى مرحلة إطفاء الصكوك في نهاية مدتها. 
ً
 وصوال
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 الخاص  تعريف املنشأة ذات الغرض

  
ً
 ذو طبيعة خاصة ينشأ لغرض وغاية معينة محددة مسبقا

ً
عّد املنشأة ذات الغرض الخاص كيانا

ُ
ت

  ،(SPV)واختصاره    ( Special Purpose Vehicle)تنتهي بانتهائه، واملصطلح الغربّي املقابل لها هو  

الغرض   ذات  بالشركة  تسميتها  فيمكن  لها،  القانوني  الشكل  اختالف  تسمياتها حسب  واختلفت 

 الخاص أي

 (Special Purpose Company)  واختصاره (SPC) أو املؤسسة ذات الغرض الخاص أي(Special 

Purpose Entity) ( واختصارهSPE.) 

هذه املنشأة في جميع تشريعات الدول التي تستخدم هذا النوع من املنشآت، فجاء  تعريف  وقد تّم  

بورز أند  ستاندرد  وكالة  اإلفالس    تعريف  عن خطر  بعيدة  غرض خاص  ذات  "منشأة  بأنها:  لها 

مسؤولية   ذات  شركة  أو  ائتمانية  شركة  أو  توصية  شركة  أو  مؤسسة  أو  هيئة  شكل  في  )سواء 

 بحيث تفي بمعايير الغرض الخاص املأخوذة بعين االعتبار." محدودة أو في أي شكل آخر( 

ويمكن القول بحسب الوكالة بأن املشّرع ركز في هذا التعريف على نقطتين: األولى بأنه الغرض من  

 عن خطر اإلفالس، والثانية هي ضرورة وفاء هذه املنشأة بمعايير  
ً
تأسيسها هو ضرورة كونها بعيدة

 لشكلها القانوني. تأسيسها دون إعطاء أهمية  

بأنها:" الشركة التي يتم إنشاؤها    املشرّع األردني فقد عّرفها في قانون صكوك التمويل اإلسالمي أما  

ك املوجودات التي يمكن أن تصدر مقابلها صكوك إسالمية." 
ّ
 لغرض تمل

بــ" شركات التصكيك"ومن ناحية أخرى   وعّرفها    سّمى املشرع املصري هذا النوع من الشركات 

بأنها: "شركة مساهمة مصرية ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك يتّم تأسيسها والترخيص لها  

ك  االصول أو املنافع أو الحقوق أو املشروع محل  
ّ
 ألحكام قانون سوق رأس املال، وتقوم بتمل

ً
وفقا

 عن مالكي الصكوك."  
ً
 التمويل نيابة

أن   نالحظ  السابقين  التعريفين  قراءة  خالل  الغرض  ومن  على  زا 
ّ
رك واملصري  األردني  املشّرعين 

ك املوجودات أو املنافع أو الخدمات أو الحقوق. 
ّ
 الوحيد من إحداث هذه املنشأة وهو تمل

صدر أوراق مالية مدّعمة بأصول،  هيئة األوراق املالية املاليزية  وجاء تعريف  
ُ
لها بأنها: " أي منشأة ت

 صوص عليها في املبادئ التوجيهية." والتي يجب أن تستوفي جميع املبادئ املن

"Any entity which issues asset-backed securities and which satisfies all criteria 

stipulated under these guidelines"  
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فقد تّم تعريفها بأنها:" منشأة مؤسسة ومرخص لها بإصدار   هيئة األوراق املالية السعوديةأما في 

القواعد امل املالية بموجب  للمنشآت ذات األغراض الخاصة،  أدوات دين من هيئة السوق  نظمة 

من   أسست  الذي  الغرض  بانتهاء  وتنتهي  املستقلة،  االعتبارية  والشخصية  املالية  بالذمة  وتتمتع 

 للقواعد واألحكام التي تصدرها الهيئة." 
ً
 أجله وذلك وفقا

ؤسس  
ُ
وهذا يعني أن التشريعات املختلفة ركزت في مجملها على الغرض الخاص الذي يجب أن ت

 ه املنشأة ألجله والذي يجب أن تستوفي معاييره.هذ

عديدة   وأغراض  استخدامات  الخاص  الغرض  ذات  الشركة  إصدار  ولتأسيس  على  تقتصر  ال 

عقود   بعض  أو  املهيكلة  التمويل  عقود  في  أو  التوريق  عمليات  في  استخدامها  يتم  بل  الصكوك 

أحيا  املالية وكذلك ألغراض االستحواذ، ويّتم    املشتقات 
ً
املنشآت ورقيا النوع من  تأسيس هذا   

ً
نا

يتم   كما  فيها،  عاملين  وجود  ودون  الواقع  أرض  على   
ً
فعليا وجودها  دون  عقود  شكل  على  فقط 

 تأسيسها في بعض الحاالت في دول تتمّيز باملرونة القانونية واإلعفاءات الضريبية. 

 

بأنها:    الخاص  الغرض  ذات  املنشأة  تعريف  يمكن  قانمما سبق  اعتبارية وعاء  له شخصية  وني 

إنهاؤها   ويتم  معين  وقت  في  أخرى  ملنشأة  معين  غرض  أو  غاية  لتحقيق  تأسيسه  يتم  مستقلة 

سست من أجله. 
ُ
 بانتهاء الغاية أو الغرض الذي أ
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(  Vehicleمصطلح )من خالل االطالع على تعاريف املنشأة ذات الغرض الخاص يتبين أن ترجمة  

كــ "مركبة أو واسطة نقل" يعكس حقيقة الدور املطلوب منها، حيث تقوم الجهة املنشئة  الحرفية  

املراد   املنافع  أو  األعيان  أو  املوجودات  ملكية  نقل  بهدف  املنشآت  من  النوع  هذا  تأسيس  بطلب 

د ليس لها نشاط  تصكيكها للمنشأة ذات الغرض الخاص، وهذه املنشأة تقوم بدور اقتصادي محد

 أو أّي دور آخر غيره ، كما أنها تتمتع بشخصية قانونية مستقلة. 

للمنش ئ   يكون  ال  أن   
ً
مثال ماليزيا  في  باألصول  املدعمة  املالية  لألوراق  التوجيهية  املبادئ  فتتطلب 

نه من ممارسة السيطرة الفعلية على الشركة ذات الغرض الخاص، وأن يكون هناك  
ّ
موضع يمك

 %. 10لألوراق املالية التي يمكن للمنش ئ االكتتاب بها لنفسه وهي حدود  

أما في السعودية ُيمكن لصناديق االستثمار أن تتخذ شكل املنشآت ذات األغراض الخاصة، حيث  

يكون لصندوق االستثمار مدير يقوم بإدارة الصندوق حسب نشرة اإلصدار، وبالتالي فإن صناديق  

 ركة ذات غرض خاص من الناحية القانونية.االستثمار االسالمية تعّد ش 

قبل  من  الخاص  الغرض  ذات  الشركة  تأسيس  جوازية  إلى  أشار  فقد  األردني  للمشّرع  وبالنسبة 

الشركة الراغبة بإصدار الصكوك دون اإللزام بتأسيسها، وعلى الرغم من تحديده الشكل القانوني 

 ينظم آلية تأسيسها وعملها  املناسب لها بالشركة املساهمة الخاصة، إال أنه وضع ل
ً
 خاصا

ً
ها نظاما

نشئت ألجله والذي ال يتفق في جميع أحواله مع أحكام قانون  
ُ
وإدارتها بما يناسب الغرض الذي ا

الشركات األردني املتعلقة بالشركات املساهمة الخاصة، ومن هذه األحكام الخاصة في نظام الشركة  

جواز   وعدم  استقالليتها  الخاص:  الغرض  جواز  ذات  وعدم  الشركات  من  غيرها  مع  اندماجها 

مجلس   من  قرار  وبموجب  الشرعية  الرقابة  هيئة  موافقة  بعد  إال  تسجيلها  شطب  أو  تصفيتها 

 من اإلعفاءات منها: اإلعفاء من التسديد املسبق  
ً
املفوضين األردني، كما ُمنحت هذه الشركة عددا

بما يتناسب مع حجم النفقات واملصاريف  لرأسمالها قبل التسجيل )والذي يجب أن يتّم تحديده  

املتوقعة  للشركة على أال يقل عن خمسين ألف دينار أردني بحيث يتّم استكمال دفعه بالكامل 

قبل طرح الصكوك لالكتتاب(، كما ُمنحت هذه الشركة إعفاًء من جميع الرسوم بما فيها رسوم  

 ق عليها.  تسجيل الشركات و روسم ترخيصها وجميع الضرائب التي تستح

 صدر  
ً
 خاصا

ً
وعليه فإن املشّرع األردني ما لبث وأن اعتبرها شركة من نوع خاص، وأصدر لها نظاما

عن مجلس املفوضين في هيئة األوراق املالية, إذ يستند هذا النظام في أحكامه على قانون صكوك  
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بها فيما   يتعلق  في كل ما  املشّرع تطبيق أحكامه  تطّبق أحكام قانون  التمويل اإلسالمي، ويشترط 

 الشركات األردني في كل ما لم يرد فيه نّص صريح في النظام الخاص بها.  

من جانب آخر أوجب املشّرع املصري على شركات التصكيك أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية  

وأن يكون من    ( مليون جنيه مصري أو ما يعادله من العمالت األجنبية،10ال يقل رأسمالها عن )

) ضمن م تقل عن  بنسبة ال  اعتبارية  تقل  50ؤسسيها أشخاص  أال  الشركة، على  %( من رأسمال 

 ."%( من رأس مال الشركة 25نسبة املؤسسات املالية عن )

جواز إلى  الكويتي  الشركات  قانون  أشار  فقد  الكويت  في  خاص    أما  غرض  ذات  شركات  تأسيس 

فيما بّينت الالئحة التنفيذية  ،  رإلصدار صكوك، أو غيرها من عمليات التوريق، أو أي غرض آخ

قت أغراضها باألوراق  
ّ
بق على الشركة ذات الغرض الخاص إذا تعل

ّ
لقانون الشركات الكويتي أنه ُيط

املالية األحكام والضوابط املعمول بها في هيئة أسواق املال، وفيما عدا هذه األغراض تخضع ألحكام  

شركة الشخص   خذ الشركة أحد األشكال اآلتية: على أن تت الالئحة التنفيذية لقانون الشركات،

 شركة مساهمة مقفلة.   -الشركة ذات املسؤولية املحدودة - الواحد

املال   رأس  عدا  فيما  تتخذه  الذي  وللشكل  املتبعة  لإلجراءات   
ً
وفقا الشركة  هذه  وتؤسس 

 للضوابط التي يصدر بها قرار من
ً
حدد وفقا

ُ
وزير التجارة    واإلحتياطيات والجمعيات العمومية التي ت

 والصناعة. 

دينار كويتي،   100كما يجب أن ال يقل رأس املال املخصص للشركة عن مصاريف التأسيس أو عن  

 مع الحقوق أو االلتزامات التي تنتقل إليها أو املبلغ  
ً
 أن يكون رأس مال الشركة متناسبا

ً
وال يلزم أيضا

 .اإلجمالي لقيمة األوراق املالية التي تصدرها

تأسيس هذا النوع من الشركات ألغراض عملية إصدار الصكوك اإلسالمية هو  مما يّدل على أن  

االلتزام  يتعين  تأسيسها  حال  وفي  والكويتي،  واملصري  األردني  التشريع  من  كل  في  إلزامي  غير  أمر 

 بأحكام األنظمة الخاصة لهذه الشركات.  

خالل إنشاء صندوق مشترك للصكوك،   في سياق متصل تّتم عملية إصدار الصكوك في تونس من

إال إذا وافقت هيئة الرقابة الشرعية على عدم وجوب ذلك، وال يكون لهذا الصندوق الشخصية  

املعنوية وال تطّبق عليه أحكام الحقوق العينية الخاصة باألمالك املشاعة وكذلك األحكام املتعلقة  

أو املشترك  الصندوق  تكوين  يخضع  كما  املحاصة،  هيئة    بشركات  تمنحه  ترخيص  إلى  تصفيته 

 السوق املالية. 
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ويعود اختالف األشكال القانونية لهذه املنشآت في عدد من الدول إلى اختالف القوانين والتشريعات  

 لتأسيس وإدارة  
ً
النافذة في كل منها، إذ أن كل دولة اختارت الصيغة القانونية التي تناسبها تنظيميا

وة على ذلك فقد اختارت بعض الدول إصدار تشريع خاص بها  املنشآت ذات الغرض الخاص، عال 

 بها، إال أنه ال يجوز أن تكون  
ً
 خاصا

ً
على نحٍو منفرد، وهذا ما حصل في الدول التي شرّعت قانونا

دعى " الشركة اليتيمة"  
ُ
 لها أو ألي شركة أخرى، وبالتالي فإنها ت

ً
 للجهة املنشئة أو فرعا

ً
 تابعة

ً
شركة

 مالك لها.   والشركة التي ال

( تنظيمية متعددة أخرى كعقود   
ً
لها أشكاال أن  اتضح  في (  Trustكما  الثقة  القائمة على  والعقود 

 الدول التي تجيز تشريعاتها بذلك. 

 قانونية متنوعة، وتخضع إلى إجراءات  
ً
وعليه تتخذ هذه املنشآت وفق التشريعات السابقة أشكاال

التجاري بالشركات  الخاصة  التسجيل  املعنوية  وقواعد  الشخصية  واكتساب  والشهرة  كالقيد  ة 

 ألحكام قوانين الشركات، إال أنه يتّم تكييف شكلها  
ً
بمجرد تسجليها في قيود السجل التجاري وفقا

التي   الّسمات  ببعض  سم 
ّ
تت كما  إنشائها،  وأهداف  املرجّوة  غاياتها  تحقيق  إلى  يؤدي  بما  القانوني 

، وال  تمّيزها عن باقي الشركات التجارية فه
ً
ي غير قابلة لإلدراج والتداول كالشركات املساهمة مثال

 يجوز حلها وتصفيتها إال بشروط خاصة وبعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية وهيئة األوراق املالية. 

مما تقّدم ومن خالل استعراض تجارب عدد من الدول العربية السابقة وقوانينها، ُيمكن القول أن 

 الغرض الخاص يتم وفق أحد األشكال القانونية اآلتية: تأسيس املنشآت ذات 

الواحد، -1 وهو    شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة محدودة املسؤولية ذات الشخص 

شكل قانوني مناسب لهذا النوع من املنشآت، إذ إن الهدف األساس ي من تأسيس الشركة ذات  

مالية   ذمة  له  اعتباري  كيان  إيجاد  هو  الخاص  لتحقيق  الغرض  مستقلة  مالية  وبيانات 

املتطلبات األساسية لعملية إصدار الصكوك، وهذا النوع من الشركات مالئّم النخفاض رأس  

 مع الشركات املساهمة.
ً
 املال املطلوب مقارنة

خاصة   -2 مساهمة  كاألردن   شركة  الدول  بعض  في  الشركات  هذه  اتخذته  الذي  الشكل  وهو 

نشأة ذات الغرض الخاص على هذا النحو يتطلب مراعاة  ومصر، وترى الدراسة أن تأسيس امل

، أو 2011( لعام  29إجراءات التأسيس املحددة للشركات املساهمة في قانون الشركات رقم )

التأسيس   إجراءات  معظم  من  الخاص  الغرض  ذات  الشركة  تستثني  خاصة  أحكام  إصدار 

 وأحكام الشركات املساهمة الخاصة وهو أمر غير محّبذ.  
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: إذ إن فكرة تأسيس املنشأة ذات الغرض  ق استثماري يتخذ شكل الوعاء االستثماري صندو   -3

 لكون  
ً
ناسب الهيكل املطلوب لهذا النوع من املنشآت نظرا

ُ
الخاص على شكل صندوق استثمار ت

األمر   عنهم،   
ً
نيابة واستثمارها  املستثمرين  من  األموال  على جمع  قائم  االستثماري  الصندوق 

 
ً
 للمنشآت ذات األغراض الخاصة.الذي يجعله شكال

ً
 مناسبا

ً
  قانونيا

وفي جميع األحوال، فإن تأسيس املنشأة ذات الغرض الخاص يتطلب إصدار تشريع خاص يمنحها  

مزايا قانونية خاصة، مع ضرورة إخضاعها إلشراف ورقابة هيئة األوراق واألسواق املالية ومنحها  

 كأحد الشركات العاملة في مجال الخ
ً
دمات املالية، حيث يجب أن يتضمن هذا التشريع  ترخيصا

 األحكام التالية على األقل:

 الشكل القانوني.  -1

 الحد األدنى لرأس املال.   -2

 نموذج النظام األساس ي.  -3

 إجراءات التأسيس والترخيص. -4

 املهام والدور املحدد لها.  -5

 شروط تعيين إدارة هذه الشركة.  -6

 اإلفصاحات املطلوبة منها. -7

إلعفاءات املتعلقة بها من القوانين واألنظمة النافذة مثل عدم إمكانية اندماج  االستثناءات وا   -8

املالي،   السوق  في  أو تداول أسهمها  ، وعدم جواز إدراج  هذه الشركة مع غيرها من الشركات 

وعدم جواز تصفيتها أو شطب تسجيلها إال بعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية وصدور قرار  

التزام الشركة ذات  ألوراق واألسواق املالية، باإلضافة إلى ضرورة  من مجلس مفوض ي هيئة ا 

الخاص الغرض عند نقل ملكية املوجودات لها بالطلب من الجهات ذات العالقة بوضع قيد  

يتضمن أن هذه املوجودات هي لغايات إصدار صكوك التمويل االسالمي وال يجوز التصرف  

التنفي أو  الحجز  أو  الرهن  أو  كالبيع  عليهافيها  من ذ  النوع  هذا  تأسيس  تشجيع  يجب  كما   .

 الشركات من خالل منحها إعفاءات ضريبية. 
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من   العديد  وفي  التقليدي  االقتصاد  في   
ً
أصال موجودة  هي  الخاص  الغرض  ذات  الشركات  إن 

ذات الغرض الخاص في عملية التوريق في  املؤسسات املالية العاملية، وقد بدأ استخدام املنشآت  

املصارف التقليدية قبل أن تنتقل الفكرة لالستفادة منها في عملية التصكيك اإلسالمي، والهدف  

لك هو رغبة هذه املصارف في الحصول على نقد آني مقابل ديونها، فتلجأ الى إنشاء مثل هذه  من ذ

الشركات لتوريق ديونها، وذلك بنقل هذه الديون مللكية الشركة ذات الغرض الخاص بثمن عادة  

ما يكون أقل من القيمة االسمية لهذه الديون، وتصبح الشركة ذات الغرض الخاص عندها هي  

ديون ومن ثم تقوم بإصدار السندات وبيعها وتحصل بذلك على السيولة الالزمة جراء  صاحبة ال

 بيع هذه الديون. 

والغرض   واألداة،  الوظيفة  باختالف  يختلفان  والهدف  املهمة  فإن  اإلسالمية،  الصناعة  في  أما 

من   التصكيك  محل  األصول  ملكية  نقل  هو  الخاص  الغرض  ذات  الشركة  إنشاء  من  األساس ي 

األساس ي املالك لهذه األصول إلى هذه الشركة، والذي ُينش ئ هذه الشركة هو املصدر نفسه    املصدر

صدر من أموال بغرض إنشائها و رأس مال  
ُ
ويحتفظ بإدارتها على سبيل الوكالة باألجر، وما يدفعه امل

صدر بل تؤول إلى جمعية خيرية
ُ
يسميها    يكون على سبيل التبرع، فال تؤول أموال هذه الشركة إلى امل

 في البداية.

ولتحقيق شرط عدم تعارض املصالح ارتأى املشرع املصري ضرورة استقاللية الشركة ذات الغرض  

 الخاص عن الجهة املنشئة أو أي من أطرافها املرتبطة.

أو   لتمويله  الصكوك  تّم إصدار  الذي  ذاته(  )بحّد  للمشروع  يكون  أن  األردني  املشرع  كما اشترط 

مالية   ذمة  املصدرة  تسييله  الجهة  تكون  وال  )املنشئة(  املصدرة  للجهة  املالية  الذمة  عن  مستقلة 

اشترط   املشّرع  فإن  وعليه  رأسماله،  في  مساهمتها  حدود  في  إال  املشروع  التزامات  عن  مسؤولة 

استقاللية املشروع عن الجهة املنشئة له حتى لو لم يتم إنشاء الشركة ذات الغرض الخاص ملا  

ما اشترط وضع قيد في حال إنشاء الشركة ذات الغرض على موجودات هذه  لذلك من أهمية، ك

الشركة التي انتقلت ملكيتها إليها بحيث يتضمن هذا القيد أن املوجودات املشار إليها هي لغايات  

إصدار الصكوك اإلسالمية فقط وال يجوز التصرف بها فيها كالبيع أو الرهن أو الحجز أو التنفيذ  

 عليها. 
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الغرض األساس ي من تأسيسها هو نقل ملكية املوجودات محل التصكيك من الجهة املنشئة    وبما أن

 إلى هذه الشركة، فإن ذلك يتّم لألغراض التالية: 

محاسبية: -1 للجهة    ألغراض  املالية  الذمة  من  التصكيك  محل  األصول  إخراج  بهدف  وذلك 

الغرض الخاص، أي عزل األصول في وعاء  املنشئة لها وإدخالها في الذمة املالية للمنشأة ذات  

 عن باقي األصول اململوكة من قبل الجهة املنشئة. 
ً
 مستقل قانونا

يتحقق ذلك من خالل عزل املخاطر املرتبطة بنشاطات الجهة املنشئة عن    إلدارة املخاطر:  -2

الجهة  دائني  مشاركة  من  الصكوك  محل  املشروع   موجودات  وحماية  التصكيك،  مشروع 

ف وعملية  املنشئة  الصكوك  بإصدار  املرتبطة  املخاطر  عزل  إلى  باإلضافة  إفالسها،  حال  ي 

عن    
ّ
نيابة املخاطر  هذه  الخاص  الغرض  ذات  املنشأة  وتحّمل  املنشئة  الجهة  عن  التصكيك 

 الجهة املنشئة. 

إذ يوفر إصدار الصكوك مصدر تمويل بديل عن التمويل املصرفي التقليدي    ألغراض تمويلية: -3

وض أو التمويل عن طريق زيادة رأس املال بإصدار أسهم جديدة، وما يستتبع  من خالل القر 

وهنا   املطلوب،  التمويل  على  الحصول  من  املنشئة  الجهة  تمنع  قد  قانونية  عقبات  من  ذلك 

 يتحقق هدف الحصول على التمويل الالزم مع تخفيض مخاطر الحصول على التمويل.

بإصدار الصكوك اإلسالمية تكون في الغالب مشاريع    إذ أن املشاريع املرتبطة   ألغراض إدارية: -4

ضخمة ومعقدة تتطلب تعاقدات مع عدد من الجهات التي ستقوم بتنفيذ املشروع،  فتقوم  

 عنها، كما أنها تّوقع  
ً
الجهة املنشئة بتأسيس الشركة ذات الغرض للقيام بهذه التعاقدات نيابة

 عن حملة الصكو 
ً
 مع الجهة املنشئة نيابة

ً
 ك. عقودا

 لتحقيق الضوابط الشرعية لعملية إصدار الصكوك وإدارتها.  -5

من خالل دورها في تحصيل عوائد الصكوك وتوزيعها على   لضمان حقوق حملة الصكوك: -6

حملة الصكوك واإلفصاح الدوري لهم عن كافة األمور املتعلقة بحقوقهم وتصفية موجودات 

 الصكوك وتوزيع الناتج على حملة الصكوك. 

إذ قد تحتاج إدارة عملية التصكيك    ل التصكيك وفق مصلحة حملة الصكوك:إلدارة أصو  -7

قد تتعارض قراراتها االستثمارية مع القرارات    التيإلى جهة مؤهلة ومستقلة عن الجهة املنشئة  

 املتخذة في عملية إصدار الصكوك. 
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نشاط معين فقد يمنع القانون في دولة ما املصرف أو املؤسسة من القيام ب  ألغراض قانونية: -8

ك العقارات أو األصول إال في حدود نسب محددة، فيتم تأسيس شركة ذات غرض خاص  
ّ
أو تمل

 لتجاوز هذه العقبات القانونية.   

أو    لدواعي ضريبية: -9 في املناطق  يّتم تأسيس املنشآت ذات الغرض الخاص  في بعض األحيان 

وذلك  الكيمان  كجزر  الضريبية  باإلعفاءات  تتمتع  التي  هذه    البلدان  من  االستفادة  بغرض 

 اإلعفاءات الضريبية. 

 

الصكوك   مجال  في  املنشآت  هذه  في  توافرها  الواجب  الخصائص  أهم  تحديد  يمكن  وبالتالي 

 اإلسالمية: 

نشئت من أجله وهو حفظ األصول  ❖
ُ
عدم ممارسة أي نشاط تجاري باستثناء الغرض الذي أ

 وإدارتها. 

 أجله  في نظامها األساس ي وعقد تأسيسها. تحديد الغرض الخاص الذي أنشئت من  ❖

 إدارتها من أشخاص ذوي خبرة.  ❖

هويته   ❖ له  مستقل  اعتباري  كيان  تأسيس  خالل  من  منشئها  عن  كامل  بشكل  استقالليتها 

 االعتبارية وذمته املالية املستقلة.

  محدودية مدتها، إذ تنتهي مدة هذه الشركة بانتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله، ويتم حلها  ❖

 وتصفيتها.  
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ل دور الشركة ذات الغرض الخاص في كونها وعاًء يتّم إنشاؤه لغرض خاص  
ّ
 يتمث

ً
مما تم تناوله سابقا

هو التسجيل القانوني مللكية أصول الصكوك لصالح حملة الصكوك، إال أن هذا الغرض الخاص  

غرض محاسبي، وضريبي، وائتماني، وتشغيلي إلدارة األصول  يشمل جوانب أخرى متعددة، فهو  

ولتمثيل حملة الصكوك، باإلضافة إلى الغرض الشرعي في فصل األصول محل الصكوك عن أموال  

 .املنش ئ

وعليه فإن الشركة ذات الغرض الخاص هي آلية لتحقيق األغراض آنفة الذكر، وبعبارة أخرى: إن  

    بمثابة حلقة وصل بين األطراف. وجود الشركة ذات الغرض الخاص هو

كما أن ملكية الشركة ذات الغرض الخاص للموجودات أو املنافع أو الخدمات محل التصكيك  

 حقيقة في املضمون، وإنما هي لصالح حملة الصكوك، أو لصالح إنجاح اإلصدار على 
ً
ليست ملكية

، إذ أن ملكية األ 
ً
صول ال تنتقل من املنش ئ إلى الشركة  أقل تقدير، وال ُيقصد تمليكها األصول حقيقة

سّجل باسم  
ُ
ذات الغرض الخاص ثم إلى حملة الصكوك، بل تنتقل من املنش ئ إلى حملة الصكوك وت

 الشركة ذات الغرض الخاص لصالحهم. 

فاملالك الحقيقي للشركة ذات الغرض الخاص هم حملة الصكوك وهي تعمل كوكيل عنهم في إدارة 

الحهم و عليها أن تتمتع بالثقة إلقامة هذا التصرف و أن تزيل كل ما  املشروع أي مؤتمنة عن مص 

 . من شأنه أن يضعها في موقع شبهة تضارب املصالح

 لآلتي: 
ً
 وقد حدد املشرّع األردني دور الشركة ذات الغرض الخاص بحسب نشرة اإلصدار وفقا

ك املشروع لغايات التصكيك وإصدار صكوك التمويل االسالمي.  -1
ّ
 تمل

 املشروع ومتابعة شؤونه. إدارة -2

 متابعة توزيع العائد على حملة صكوك التمويل االسالمي. -3

 وكذلك حدد املشرّع املصري دور شركة التصكيك وفق اآلتي:

 عن  
ً
" تصدر الصكوك من خالل شركة تصكيك تتلقى حصيلة االكتتاب في الصكوك وتكون وكيال

ا  في  واستخدامها  استثمارها  متابعة  في  الصكوك  ومتابعة  حملة  أجلها،  من  التي صدرت  ألغراض 

توزيع عوائدها وقيمة استردادها، وتكون في جميع العقود مع الجهة املستفيدة من التمويل وغيرها  

 من املشاركين في االصدار نيابة عن مالكي الصكوك." 
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ن  أما املشّرع الكويتي فقد أشار إلى دور الشركة ذات الغرض الخاص في ممارسة نشاط أو أكثر م

 األنشطة اآلتية: 

األخرى   .1 املهام  أو  األنشطة  بكافة  القيام  أو  وكيل  أو  عهدة  كأمين  العمل  أو  الصكوك  إصدار 

 .املتصلة بإصدار الصكوك

ك أو حيازة موجودات الصكوك أو التصرف فيها نيابة عن حملة الصكوك .2
ّ
 .تمل

 .إدارة املوجودات واستخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله .3

 .عوائد الصكوك وقيمة استردادهاتوزيع  .4

 .إبرام العقود مع املنش ئ وامللتزم وغيرهم من املشاركين في اإلصدار .5

 .أي أنشطة مساندة مكملة لألنشطة املذكورة .6

 .أي نشاط آخر توافق عليه هيئة أسواق املال .7

 أغراض خاصة في اآلتي: ذات في حين حدد املشرّع السعودي أهداف تأسيس املنشأة 

ى التمويل عن طريق مصدر بديل للقروض البنكية واملؤسسات املالية، وذلك عن  الحصول عل .1

 .طريق إصدار أدوات الدين من خالل منشأة ذات أغراض خاصة

عنى بهذه األغراض وتنتهي بانتهائه. .2
ُ
  تخصيص أعمال إصدار أدوات الدين ملنشأة ت

 .توفير الشخصية االعتبارية للصندوق االستثماري  .3

امل  .4 في حال إصدار  حماية حقوق  املنشأة  باملنشأة كراعي  املرتبطة  الجهات  ستثمرين من إفالس 

  أدوات الدين أو مدير الصندوق االستثماري في حال إصدار الوحدات االستثمارية.

بعد استعراض تجارب عدد من الدول في مجال تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص التي شّرعت  

في إنجاح عملية إصدار الصكوك حتى انتهاء مدته وإطفاء  وجودها، وأجمعت على أهميتها ودورها  

 فإنه يمكن تلخيص دورها في اآلتي: الصكوك، 

 وفق أحكام نشرة اإلصدار. إصدار الصكوك وتلقي حصيلة االكتتاب لصالح الجهة املنشئة -1

ك موجودات الصكوك أو املنافع  أو الخدمات ملصلحة حملة الصكوك.  -2
ّ
 تمل

 يعها على حملة الصكوك.  تحصيل عوائد الصكوك وتوز  -3

اإلنابة عن حملة الصكوك في جميع جميع العقود املبرمة مع إدارة املشروع وغيرها من املشاركين   -4

 في إصدار الصكوك. 

 اإلفصاح الدوري لحملة الصكوك عن كافة األمور املتعلقة بحقوقهم.  -5
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الصكوك وفق أحكام نشرة  تصفية موجودات الصكوك عند إطفائها وتوزيع الناتج على حملة   -6

 اإلصدار.

 أي مهام أخرى تحددها هيئة األوراق واألسواق املالية تتعلق بالصكوك اإلسالمية املصدرة. -7

 هو:و ولكن يتبادر إلى الذهن السؤال الذي يطرح نفسه 

 حول جواز تأسيس هذا النوع من الشركات دون اإللزام  
ً
ملاذا ترك بعض املشّرعون الباب مفتوحا

 ا في مجال الصكوك؟بتأسيسه

 في مجال الصكوك اإلسالمية؟ 
ً
 وهل لوجود الشركة ذات الغرض الخاص ضرورة فعال

 الشّق األول فني اقتصادي والشّق الثاني شرعي:وللجواب على هذه األسئلة شقان: 

 

  الشق الفين االقتصادي:

ملكية   لنقل   
ً
ضرورة يّعد  املشروع  صاحبة  الجهة  عن  منفصل  قانوني  كيان  تأسيس  أن  حيث 

بدوره   ليقوم  الكيان  هذا  لصالح  املرتبطة  املالية  العمليات  وجميع  تصكيكها  املراد  املوجودات 

وتلّقي حصيلة االكتتاب، ومن ثّم تحصيل عوائد الصكوك   بإصدار الصكوك وطرحها على االكتتاب 

املنشئة،  وتوزيعها   الجهة  مع  الصكوك  حملة  العقود عن  في جميع  واإلنابة  الصكوك،  حملة  على 

 باإلضافة إلى ضرورة إصدار قوائم مالية خاصة بأعمال الشركة ذات الغرض الخاص. 

وبذلك تقوم الجهة املنشئة بعزل األصول في شركة منفصلة أي بعزل املخاطر املالية لهذا املشروع 

صاحب الجهة  مخاطر  الصكوك  عن  حملة  حقوق  يضمن  أن  شأنه  من  الذي  األمر  املشروع،  ة 

والتشغيلية   املالية  مخاطرها  والسيما  املشروع  صاحبة  بالجهة  املرتبطة  املخاطر  من  ويحميهم 

رها أو إفالسها أو إصدار أحكام قضائية ضدها وما يتبع ذلك من آثار. 
ّ
 ومخاطر تعث

املنشئة للمشروع إلى تأسيس الشركة ذات الغرض    قد تلجأ بعض الجهاتولكن وفي ذات الوقت   

رأس   كفاية  مستوى  لتحسين  أو  املالية  ومالءتها  املالية  قوائمها  بتحسين  تتعلق  ألغراض  الخاص 

إخراج األصول الخاسرة من القوائم    فياملال، وُيخش ى من استغالل تأسيس هذا النوع من الشركات  

الشركة ذات الغرض الخاص لغاية ظاهرها إقامة مشروع  املالية للجهة املنشئة للمشروع إلى دفاتر  

وباطنها الرابحة،    استثماري  الجهة  بمظهر  والظهور  بموجودات  و الخداع  املرتبطة  املخاطر  نقل 

الغرض   ذات  الشركة  )وهو  املنفصل  الجديد  الكيان  إلى  له  األصلي  املالك  من  ذاته  بحد  املشروع 

 وسيط
ً
 الخاص( التي ال تعدو كونها طرفا

ً
تفق  - ا

ُ
بين املالك األصلي وحملة الصكوك، ففي هذه    -كما ا

الحالة يتم حماية املالك األصلي وتجميل قوائمه املالية بحيث ال تظهر حسابات هذا املشروع في 
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ظهر عكس  
ُ
 للمحاسبة التجميلية أو املحاسبة التي ت

ٌ
 محققة

ٌ
قوائمه املالية،  وهي في هذه الحالة أداة

 الواقع. 

يكون  مبدأ    وحينئذ  يخالف  وهذا  عملها  واقع  في   
ً
مزدوجا الخاص  الغرض  ذات  الشركة  دور 

 على هدف تأسيسها في حماية ومتابعة مصالح حملة الصكوك. 
ً
 استقالليتها، وقد ينعكس سلبا

الصكوك   املوافقة على مشروع إصدار  قرار  تتخذ  التي  اإلشرافية  الجهات  دور  أهمية  يكمن  وهنا 

ج في  وأداؤه  تنفيذه  جميع  وتتابع  دراسة  في  الجهات  هذه  تعّمق  يتطلب  الذي  األمر  مراحله،  ميع 

مكونات مشروع الصكوك اإلسالمية والسيما الجدوى االقتصادية وجميع الوثائق املرتبطة بعملية  

للرقابة   وأدوات  آليات  إيجاد  من  ذلك  يستتبع  وما  املشروع  موجودات  تقييم  وطريقة  التصكيك 

 ى عملية إدارة مشروع الصكوك وتوظيفاته.      الحقيقية الفعالة املستمرة عل

 

 الشق الشرعي:

اليزال هناك خالف شرعي حول ضرورة وجود هذا النوع من الشركات في عملية إصدار الصكوك،  

بعض   لتحقيق  الخاص  الغرض  ذات  شركة  تأسيس  إمكانية  لصالح  يسير  األقوى  الرأي  أن  إال 

 إصدار الصكوك.املتطلبات الشرعية الالزمة في عملية 

الضوابط    الخاص  الغرض  ذات  االعتبارية  الشخصية  في معيار  القري  الدكتور محمد  وقد حدد 

الشرعية الستخدام صيغة الشخصية االعتبارية ذات الغرض الخاص في نشاط املؤسسات املالية  

لتسهيل  اإلسالمية حيث أشار في املضمون إلى عدم وجود مانع من إنشاء شخصية اعتبارية أو أكثر 

إنشاء    
ً
شرعا يجوز  ال  أنه  إال  أصله،  في   

ً
جائزا التصرف  كان  إذا  االستثمارات  حماية  أو  املعامالت 

ذوي   عن  مؤثرة  معطيات  أو  الحقائق  إخفاء  غرضها  يكون  خاص  غرض  ذات  اعتبارية  شخصية 

 الشأن أو االحتيال للتوّصل إلى أمر ممنوع من خالل صيغ ظاهرها أنها مشروعة.  

الدكتو  بالنسبة  ويرى   
ً
جدا مهم  الخاص  الغرض  ذات  الشركة  أن موضوع  أبو غدة  الستار  ر عبد 

للمؤسسات املالية اإلسالمية والسيما في مجال  إصدار الصكوك التي يكتتب بها املئات أو األلوف  

وال يمكن مشاركتهم في اإلجراءات لذلك تنوب عنهم شركة ذات غرض خاص وهذه الشركة لها جذور  

 المي في مجال الرهن. في الفقه اإلس 

   .فيما اعتبرها حسين حامد حسان من أهم املوضوعات في إصدارات الصكوك
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ومن جهة أخرى فقد رأى البعض عدم إعطاء حكم شرعي مطلق حول جميع صور وأشكال الشركة  

ذات الغرض الخاص بل يجب دراسة صورها املختلفة وسّد باب التحايل وهو الرأي الذي ذهب إليه  

  حامد ميرة.الدكتور 

ل طرفين من  
ّ
مث

ُ
ت أما الرأي الثالث فهو يرى في إحداثها حيلة قانونية إذ ال ُيمكن لهذه الشركة أن 

، والحّل أن تقوم الصناديق جهات متخصصة  
ً
الناحية الشرعية وتعمل على تحقيق مصالحهما معا

 بشير. بدور الشركات ذات الغرض الخاص وهذا الرأي الذي أشار به الدكتور حّماد ال

الغموض السيما   ش يء من  يشوبه  الخاص  الغرض  ذات  الشركة  بأن موضوع  القول  يمكن  وعليه 

بعدما تبّين أنها مثار جدٍل وموضوّع آلراء مختلفة حولها بين املختصين في الفقه والقانون واالقتصاد  

 اإلسالمي. 

تتولى تعيين إدارتها، إذ  ويعود كل هذا الخالف في الرأي إلى الجهة التي تقوم بتأسيس هذه الشركة و 

ال يتناسب الدور الحيادي املوكل للشركة ذات الغرض الخاص في حماية مصالح حملة الصكوك مع  

كونها مرتبطة بالشركة املنشئة لها والتي تمتلك صالحية تعيين إدارتها، وال ُيمكن لذات الشركة أن  

 في أهدافه. 
ً
 ومتعارضا

ً
 مزدوجا

ً
 تلعب دورا
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 على منتجات األسواق  
ً
تعّد الصكوك اإلسالمية من أهم ابتكارات الهندسة املالية التي أضفت تنوعا

األدوات   من  وهي  املالية،  واألسواق  الكلي  االقتصاد  على مستوى  كبيرة  بأهمية  تتمتع  التي  املالية 

املالي  األوراق  باقي إصدارات  عن  يختلف  بشكل   
ً
تنظيما يتطلب إصدارها  التي  تعتمد املالية  إذ  ة، 

الطبيعة   ذات  الخاص  الغرض  ذات  الشركة  إنشاء  على  اإلسالمية  الصكوك  إصدارات  أغلب 

مّيزها عن باقي الشركات وذلك لتحقيق دورها. 
ُ
 الخاصة التي ت

اإلسالمية،   الصكوك  مجال  في  ودورها  وأهميتها  تأسيسها  وأسباب  دواعي  الدراسة  بّينت  وقد 

 وتوّصلت للنتائج التالية: 

عّد ا .1
ُ
 يتم تأسيسه لغرض إصدار الصكوك بالنيابة  ت

ً
لشركة ذات الغرض الخاص وعاء قانونيا

متابع وتتولى  لها  املنشئة  الجهة  هذا   ةعن  وينتهي  الصكوك،  حملة  عن  كوكيل  االستثمارات 

سس من أجله. 
ُ
 الوعاء بانتهاء الغرض الذي أ

كن أن تأخذ شكل يختلف الشكل القانوني للشركة ذات الغرض الخاص بين دولة وأخرى فيم .2

أو أن تكون على شكل صندوق استثمار،   أو املساهمة الخاصة  الشركة املحدودة املسؤولية 

وبغض النظر عن شكلها القانوني، فإن التشريعات أصدرت أنظمة خاصة بها حددت شروط  

  تأسيسها والحد األدنى لرأس مالها وإدارتها وكُل ما ينظم عملها كما استثنتها من تطبيق أحكام 

 قانون الشركات في بعض مفاصله.

أجازت معظم التشريعات العربية الناظمة للصكوك اإلسالمية تأسيس الشركة ذات الغرض   .3

 الخاص دون اإللزام بتأسيسها. 

4.  ، تمويلية  املخاطر،  إلدارة   ، محاسبية  ألغراض:  الخاص  الغرض  ذات  الشركة  تأسيس  يتم 

 ضمان حقوق حملة الصكوك. إدارية ،  قانونية، ضريبية، وأهمها هو 

حملة    .5 مصالح  حماية  هو  الخاص  الغرض  ذات  للشركة  األساس ي  الدور  أن  من  الرغم  على 

الصكوك إال أنها في الواقع تقوم بدورين: األول يتعلق بالجهة املنشئة لها من خالل عزل مخاطر  

ركة ذات  املشروع عن مخاطر الجهة املنشئة ونقل ملكية املوجودات محل التصكيك إلى الش

الخاص   الصكوكو العرض  إصدار  للمشروع من خالل  الالزم  التمويل  وتلقي حصيلة   توفير 

مصالحهم  االكتتاب،   حماية  في  يتمثل  والذي  الصكوك  بحملة  يتعلق  فإنه  الثاني  الدور  أما 

 عليهم، واإلنابة عنهم في جميع العقود مع الجهة املنشئة. وتحصيل عوائد الصكوك وتوزيعها 



 

19 
 مديرية الدراسات واألبحاث

يتم    .6 من  قد  بحمايته  تتعلق  املنش ئ ألغراض  قبل  من  الخاص  الغرض  ذات  الشركة  تأسيس 

مخاطر املوجودات بحيث يّتم نقلها إلى حسابات الشركة ذات الغرض الخاص بغرض تحسين  

 القوائم املالية للجهة املنشئة.

لم يصدر بشأن تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص رأي أو قرار شرعي قاطع من قبل املجامع    .7

 لفقهية، إال أن الرأي الراجح يميل لناحية ضرورة تأسيسها.ا
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