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 ملخص:
تعترب الصكوك اإلسالمية من أهم أدوات تعبئة املوارد يف الوقت احلاضر، فهي تليب احلاجات   

التمويلية للمشروعات الضخمة اليت تقيمها املؤسسات احلكومية من أجل حتقيق النفع العام مثل: بناء 
لتمويلية املستشفيات و الطرق و اجلسور و غريها من املرافق العامة، كما تليب أيضا احلاجات ا

للمؤسسات اخلاصة من أجل إنشاء املشروعات املنتجة للسلع و اخلدمات اليت تدر أرباحا و عائدات 
وميكن أن توظف الصكوك لتمويل برامج التأهيل و التدريب على املهن و احلرف   ألصحاهبا.

البطالة كالنجارة وصيانة األجهزة االلكرتونية، و املشروعات الصغرى اليت تعمل على حل مشكلة 
 اليت تعاين منها اجملتمعات اإلسالمية.

من هنا تربز أمهية هذه الصكوك، و بالتايل سوف تناقش هذه الورقة بصورة رئيسية موضوع   
الصكوك اإلسالمية و إمكانية استخدامها كبديل لألدوات التقليدية يف متويل املشروعات التنموية، 

  ميكن أن تواجه هذه الصكوك و كيفية إداراها.واضعني يف االعتبار املخاطر املختلفة اليت
 الصكوك اإلسالمية، املشاريع التنموية، صيغ التمويل اإلسالمية، إدارة املخاطر.الكلمات المفتاحية: 

Abstract : 
   The Islamic Sukuk of the most important tools for resource 
mobilization at the present time, they satisfy financing needs of the 
projects, the huge set up by the government institutions in order to 
achieve public benefit, such as: building hospitals, roads and bridges and 
other public facilities, and also meet financing needs private institutions 
in order to create projects producing goods and services that generate 
revenue and profits for the owners. And can employ Sukuk to finance 
the rehabilitation and training programs on the professions and trades 
such as carpentry and maintenance of electronic devices, and micro-
enterprises that work on solving the unemployment problem faced by 
the Islamic societies. 
   From here, highlights the importance of these instruments, and 
therefore this paper will discuss mainly the subject of Islamic Sukuk and 
can be used as an alternative to traditional tools in the financing of 



development projects, taking into account the different risks that can be 
faced with these Sukuk and how to manage them. 
Keywords: Islamic Sukuk, government projects, Islamic modes of 
financing, Risk management. 

 مقدمة:
يشهد العامل تسابقا حمموما حنو ابتكار منتجات مالية تالئم الواقع وتفي باالحتياجات التمويلية    

املتزايدة، وقد كان للهندسة املالية اإلسالمية الفضل يف ابتكار وتصميم وتطوير أداة مالية مستحدثة، 
ل خالقة ومبدعة ملشكلة جتمع بني الكفاءة االقتصادية واملصداقية الشرعية، وقادرة على تقدمي حلو 

التمويل، وتتمثل هذه األداة يف الصكوك اإلسالمية، فهذه األخرية ظهر االهتمام هبا جليا من خالل 
إطالق مؤشرات للصكوك اإلسالمية، وإصدار مجلة من األنظمة والتشريعات املنظمة للتصكيك وما 

 يتعلق به يف بعض الدول اإلسالمية.
ية منوا استثنائيا يف السنوات األخرية حىت أصبحت الشرحية األسرع فقد شهدت الصكوك اإلسالم  

 138حنو  2012منوا يف سوق التمويل اإلسالمي، حيث بلغ حجم اإلصدارات العاملية خالل العام 
. والصكوك اإلسالمية 1 2016مليار دوالر حبلول العام  290مليار دوالر، ويتوقع أن يصل إىل 

سات األعمال فقط، بل امتدت لتشمل احلكومات اليت أصبحت املصدرة مل تقتصر على مؤس
 تستخدمها ألغراض إدارة موازنااها العامة، هبدف توفري التمويل الالزم ملشاريعها التنموية.

 وبناء على ما سبق ميكن طرح وصياغة اإلشكالية الرئيسية هلذه الدراسة على النحو التايل:
 بديل في تمويل المشاريع التنموية؟كيف يمكن استخدام الصكوك اإلسالمية ك

 ويف ضوء هذه اإلشكالية مت تقسيم البحث إىل احملاور التالية:
 اإلطار المفاهيمي للصكوك اإلسالمية. .1
 دور الصكوك اإلسالمية في تمويل المشاريع التنموية.  .2
 مخاطر الصكوك اإلسالمية وطرق إدارتها. .3
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 ميةالمبحث األول: اإلطار المفاهيمي للصكوك اإلسال
 تعريف الصكوك اإلسالمية: -أوال

  مفهوم الصكوك لغة: .1
 جاء لفظ الصك يف قواميس و معاجم اللغة مبعان خمتلفة:

فقد يطلق الصّك و يراد به الضرب الشديد بالشيء العريض، و قيل هو الضرب عامة بأي   -
 .3و منه قوله تعاىل: "فأقبلت امرأته يف صرة فصكت وجهها و قالت عجوز عقيم" ،2شيء كان

كما يدل على تالقي شيئني بقوة و شدة، حىت كأن أحدمها يضرب اآلخر، يقال صك الباب:  -
 .4أغلقه بعنف و شدة

 .5كما يطلق الصك و يقصد به الكتاب، و قيل الصك ما يكتب فيه عن مال مؤجل أو حنوه -
 وك اإلسالمية اصطالحا:مفهوم الصك .2
     عرفت هيئة احملاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية الصكوك اإلسالمية بأهنا عبارة

"وثائق متساوية القيمة متثل حصصا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو   عن
الصكوك وقفل  نشاط استثماري خاص، وذلك بعد حتصيل قيمة موجودات يف مشروع معني أو 

 .6أجله" باب االكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من 
و ميكن القول بأن الصك اإلسالمي عبارة عن: وثيقة مالية متساوية القيمة، تصدر وفق عقد     
شرعي، متثل حصة شائعة يف ملكية موجودات قائمة فعال، أو سيتم إنشاؤها من حصيلة  

  االكتتاب.
 يزة للصكوك اإلسالمية:الخصائص المم -ثانيا

تتميز الصكوك اإلسالمية خبصائص تشرتك فيها مع األدوات املالية األخرى، وخصائص تتميز هبا   
 عن غريها من األوراق، و من أهم هذه اخلصائص ما يلي:
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ميثل الصك حصة شائعة يف ملكية حقيقية )موجودات خمصصة لالستثمار أعيانا أو منافع أو  -
ات متساوية القيمة إلثبات حق مالكه فيما ميثله الصك من حقوق ، يصدر بفئ7خدمات(

 والتزامات مالية.
تشرتك الصكوك يف استحقاق الربح بنسبة حمددة و حتمل اخلسارة بقدر احلصة اليت ميثلها  -

 .8الصك، ومينع حصول صاحبه على نسبة حمددة مسبقا من قيمته االمسية أو على مبلغ مقطوع
يلزم حامل الصك صاحبه بتحمل خماطر االستثمار كاملة، وال ضمان لرأس مال حاملي  -

الصكوك، وميكن شرعا ضمان طرف ثالث شريطة أن يكون منفصال يف شخصيته ومستقال يف 
 .9ذمته املالية عن طريف العقد

يصدر الصك على أساس عقد شرعي، و يأخذ أحكامه، كما يلتزم بالضوابط الشرعية عند  -
، إضافة إىل ختصيص حصيلة االكتتاب لالستثمار يف مشروع أو نشاط يتفق مع 10التداول

 أحكام الشريعة اإلسالمية.
يتحمل حامل الصك كافة األعباء املرتتبة على ملكية املوجودات، سواء كانت مصاريف  -

 . 11استثمارية أو هبوطا يف القيمة، أو مصروفات الصيانة، أو اشرتاكات التأمني
يئة ذات شخصية مستقلة مملوكة حلاملي الصكوك، لتمثيلهم مع اجلهات األخرى تنشأ ه -

 .12باعتبارهم أرباب املال
 أنواع الصكوك اإلسالمية: -ثالثا

نظرا ألن آلية إصدار الصكوك اإلسالمية تتم وفق صيغ التمويل اإلسالمية ، فإنه ميكن تصنيف    
   الصكوك إىل اآليت:  تلك 
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 صكوك المضاربة: .1
و تعرف بأهنا: "أداة استثمارية تقوم على جتزئة رأمسال املضاربة، و ذلك بإصدار صكوك ملكية   

برأمسال املضاربة على أساس وحدات متساوية، و مسجلة بأمساء أصحاهبا، باعتبارهم ميلكون 
 .13حصصا شائعة يف رأمسال املضاربة، و ما يتحول إليه بنسبة كل منهم"

  صكوك المشاركة: .2
هيئة احملاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بأهنا: "وثائق متساوية القيمة يتم  عرفتها  

إصدارها الستخدام حصيلتها يف إنشاء مشروع، أو تطوير مشروع قائم، أو متويل نشاط على 
أساس عقد من عقود املشاركة، و يصبح املشروع أو موجودات النشاط ملكا حلملة الصكوك يف 

م، و تدار صكوك املشاركة على أساس عقد الشركة أو على أساس املضاربة أو حدود حصصه
 . 14على أساس الوكالة"

 صكوك المزارعة: .3
و هي عبارة عن: "وثائق متساوية القيمة تصدر الستخدام حصيلة االكتتاب فيها يف متويل   

يف هذه  ، و يعد املكتتبون15مشروع للمزارعة، و يصبح حلملة الصكوك حصة يف احملصول"
 الصكوك هم الزارعني بأمواهلم كالشركات املتخصصة يف زراعة األرض.

 صكوك المساقاة: .4
و هي عبارة عن: "وثائق متساوية القيمة تصدر الستخدام حصيلة االكتتاب فيها يف سقي    

أشجار مثمرة، و رعايتها على أساس عقد املساقاة، و يصبح حلملة الصكوك حصة من 
ملكتتبون يف هذه الصكوك بدور املساقي، حيث متول حصيلة الصكوك خمتلف ، ويقوم ا16الثمرة"

 األنشطة املتعلقة بالسقي، كالري و التسميد و التقليم و معاجلة اآلفات الزراعية...اخل.
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جويلية 03-ماي 31صفية أحمد أبوبكر، الصكوك اإلسالمية، بحث مقدم إلى: مؤتمر المصارف اإلسالمية بين الواقع و المأمول، المنعقد أيام:   
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 صكوك المرابحة: .5
و متثل "وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة املراحبة، و تصبح سلعة املراحبة    

، و جند أن املصدر لتلك الصكوك هو البائع للسلعة، و املكتتبون فيها 17مملوكة حلملة الصكوك"
 هم املشرتون، أما حصيلة االكتتاب فهي تكلفة الشراء.

 صكوك السلم: .6
ميكن تعريفها بأهنا: "وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتحصيل رأس مال السلم، و تصبح    

، و بالتايل يصبح املصدر لتلك الصكوك هو البائع، 18سلعة السلم مملوكة حلملة الصكوك"
 واملكتتبون هم املشرتون، و حصيلة االكتتاب هي مثن شراء سلعة السلم.

 صكوك االستصناع: .7
بارة عن "وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلتها يف تصنيع سلعة، و هي ع    

، فاملصدر لتلك الصكوك هو الصانع، و املكتتبون هم 19ويصبح املصنوع ملكا حلملة الصكوك"
 املشرتون للعني املراد صنعها، و حصيلة االكتتاب تكلفة املصنوع.

 صكوك اإلجارة: .8
أهنا: "عبارة عن وثائق متساوية القيمة متثل حصة شائعة يف تعرف صكوك اإلجارة على     

ملكية أعيان أو منافع أو خدمات يف مشروع استثماري يدر دخال، و الغرض منها حتويل األعيان 
واملنافع و اخلدمات اليت يتعلق هبا عقد اإلجارة إىل أوراق مالية صكوك قابلة للتداول يف األسواق 

احملاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية صكوك اإلجارة ، و صنفت هيئة 20الثانوية"
 21إىل:

 صكوك ملكية الموجودات المؤجرة: .أ 
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و هي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عني مؤجرة أو عني موعود باستئجارها، بغرض بيعها 
 و استيفاء مثنها من حصيلة االكتتاب فيها، و تصبح العني مملوكة حلملة الصكوك.

 وك ملكية المنافع:صك .ب 
و هي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عني موجودة، أو موصوفة بالذمة، بغرض إجارة 
منافعها، و استيفاء أجراها من حصيلة االكتتاب فيها، و تصبح منفعة العني مملوكة حلملة 

 الصكوك.
 صكوك ملكية الخدمات:  .ج 

وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقدمي اخلدمة من طرف معني، و استيفاء األجرة  و هي
 من حصيلة االكتتاب، و تصبح تلك اخلدمات مملوكة حلملة الصكوك.

 رابعا: آلية إصدار و تداول الصكوك:
عن  تتطلب عملية إصدار و تداول الصكوك إجراءات فنية و ضوابط شرعية تبدأ منذ اإلعالن     

 االكتتاب فيها، مث ترافق عمليات التداول، و تستمر حىت إطفاء الصكوك و انتهاء أجلها.
 إصدار الصكوك: .1

 22تشتمل عملية اإلصدار على جمموعة من اخلطوات ميكن إمجاهلا فيما يلي:
التنظيمي الذي ميثل آلية االستثمار بواسطة الصكوك و دراسة  إعداد التصور و اهليكل .1

 املسائل القانونية واإلجرائية والتنظيمية ودراسة اجلدوى، وتضمني ذلك يف نشرة اإلصدار.
، يكون SPVمتثيل محلة الصكوك )املستثمرين( من خالل تأسيس شركة ذات غرض خاص  .2

 لوكة بالكامل للمستثمرين.هلا شخصية اعتبارية، و ذمة مالية مستقلة، و مم
 طرح الصكوك لالكتتاب هبدف مجع األموال اليت ستمول هبا املوجودات املمثلة بالصكوك. .3
تسويق الصكوك: و ذلك إما بطرحها مباشرة إىل اجلمهور، و إما بيعها إىل مؤسسة وساطة  .4

 مالية، و هي تقوم بتسويقها و بيعها إىل حاملي الصكوك.
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أسامة عبد الحليم الجوزية، صكوك االستثمار و دورها التنموي في االقتصاد، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدعوة الجامعي للدراسات   

 .43-42، ص 2009اإلسالمية، قسم الدراسات العليا، بيروت، 



ب: حيث يلتزم متعهد تغطية اإلصدار بشراء ما مل يكتتب فيه و يبيعه التعهد بتغطية االكتتا .5
 تدرجييا. 

 تداول الصكوك: .2
 23سنحاول التعرف على آلية تداول الصكوك اإلسالمية حسب حالتها:

فال خالف حول بيعها و تداوهلا، لكون البيع هنا جزءا مشاعا من شيء موجود  إذا كانت أعيانا: .أ 
فعال، أما إذا كانت موجودات املشروع خليط من النقود و الديون و األعيان واملنافع، فإنه جيوز 

 تداول الصكوك وفقا لسعر الرتاضي على أن يكون الغالب يف هذه احلالة أعيانا ومنافع.
 ب مراعاة ما يلي عند بيعها:جيإذا كانت نقودا:  .ب 

 يباع فيه الصك دون زيادة و ال نقصان. -
 يكون التقابض يف اجمللس لكوهنما نقدين. -

بيع صكوك الدين كصكوك السلم و االستصناع هو من قبيل البيع قبل القبض إذا كان دينا:  .ج 
 املنهي عنه شرعا.

 إطفاء الصكوك: .3
 24املال الداخل يف املشروع، و يتم بإحدى الطرق التالية: يقصد بإطفاء الصك اسرتداد

تصفية املشروع و تنضيضه حقيقة )بيعه و حتويله إىل سيولة نقدية(، حيث يأخذ صاحب كل  .أ 
 صك حقه و نصيبه من األموال املتوافرة سواء كانت احلصيلة رحبا أو خسارة.

زيع الناتج املقدر على محلة الصكوك  التنضيض احلكمي، أي تقومي املشروع من قبل اخلرباء، مث تو  .ب 
 كل حسب حصته.

متليك املوجودات باهلبة أو بثمن رمزي، أو بالقيمة املتبقية يف صورة صكوك اإلجارة املنتهية  .ج 
 بالتمليك.
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-91، ص 2009، القاهرة، 1النشر و التوزيع و الترجمة،طأشرف دوابة، الصكوك اإلسالمية  بين النظرية و التطبق، دار السالم للطباعة و   

96 
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. نقال عن: عبد الستار أبو غدة، بحوث في 48مرجع سابق، ص  أسامة عبد الحليم الجوزية، صكوك االستثمار و دورها التنموي في االقتصاد،   

 .110، ص 2المعامالت و األساليب المصرفية اإلسالمية، مجموعة دله البركة، ج



 وهذا اإلطفاء إما يكون كليا مرة واحدة يف هناية اإلصدار، أو جزئيا بالتدريج خالل سنوات اإلصدار.
 

 الصكوك اإلسالمية باألدوات المالية التقليدية: مقارنة -خامسا
الصكوك والسندات واألسهم هي أدوات مالية يتم التعامل هبا يف األسواق املالية وحنتاج إىل أن      

نفرق بينهما؛ حىت نفهم طبيعة هذه األدوات وخصائصها املميزة وسنقوم باملقارنة بني الصكوك 
سندات من جهة أخرى، وذلك باالعتماد على معايري واألسهم من جهة، وكذلك الصكوك وال

 حمددة.
 المقارنة بين الصكوك اإلسالمية والسندات التقليدية: .1

تتشابه الصكوك مع السندات يف بعض اخلصائص وختتلف يف أخرى، وميكن عرض أمهها يف 
 اجلدول التايل:

  (: 1الجدول رقم )
 ية المقارنة بين الصكوك اإلسالمية والسندات التقليد

 السندات التقليدية الصكوك اإلسالمية المعيار
الطبيعة والشكل  .1

 القانوين
حصة شائعة يف املوجودات طبقا ملبدأ املشاركة يف 

 الربح واخلسارة
 قرض ربوي بفوائد ثابتة

 االكتتاب العام أو اخلاص االكتتاب العام أو اخلاص مع مراعاة الضوابط الشرعية آلية اإلصدار .2
 قابليتها للتدوال قابليتها للتداول باستثناء صكوك السلم واالستصناع التداول .3
 الفوائد دورية وحمددة سلفا العائد يكون طبقا ملبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة األرباح والعوائد .4
القابلية للتحول  .5

 إىل أسهم
إىل  هناك أنواع منها قابلة للتحول غري قابلة ألن الصكوك عبارة عن مشاريع قائمة

 أسهم
التزامها بالضوابط  .6

 الشرعية
ال تتضمن نشرة اإلصدار أية ضوابط  نشرة اإلصدار تتضمن القواعد الشرعية

 شرعية
التمثيل القانوين  .7

 للمالكني
تنشأ هيئة مستقلة مملوكة حلاملي الصكوك لتمثيلهم 

 باعتبارهم "أرباب عمل"
تنشأ هيئة مستقلة مملوكة حلاملي 

باعتبارهم لتمثيلهم  السندات 
  "مقرضني"

ال ضمان لرأس املال، وميكن شرعا ضمان طرف  ضمان رأس املال .8
 ثالث مستقل

تضمن اجلهة املصدرة رأس املال 
 والفوائد



وليد الشاجيي، عبد اهلل احلجي، صكوك االستثمار الشرعية، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي السنوي الرابع عشر  المصدر:
 .938، ص2005اإلسالمية، كلية الشريعة و القانون، اإلمارات العربية املتحدة، مارس للمؤسسات املالية 

 

 المقارنة بين الصكوك اإلسالمية واألسهم: .2

 ميكن تلخيص أوجه الشبه واالختالف بني هذين الورقتني املاليتني يف اجلدول املوايل:
 

 (:2الجدول رقم )
 المقارنة بين الصكوك اإلسالمية واألسهم

 األسهم الصكوك اإلسالمية يارالمع
 امللكية على الشيوع ألصول املشروع امللكية على الشيوع لعني حمددة امللكية .1
الربح مدروس من خالل دراسة جدوى  األرباح والعوائد .2

 حقيقية وقابل للتوقع
الربح مدروس من خالل دراسة 

 حقيقية وقابل للتوقع جدوى 
 حيق له التصويت يف اجلمعية العمومية حيق له التصويت يف اجلمعية العمومية ال حق التصويت .3
أجلها احملدد هو هناية عمر الشركة  هلا أجل حمدد بعقد الصكوك األجل .4

 احملدد بالنظام األساسي للشركة
يتحمل مالك الصك التزامات وديون  ال حتمل االلتزامات .5

املصِدر عند التصفية )ألنه غري مالك 
 ألصول الشركة ككل بل لعني حمددة(

يتحمل املساهم نصيبه من سداد 
 التزامات الشركة عند التصفية

حيق للمسامهني إدارة الشركة من خالل  ال ميكن حلملة الصكوك إدارة الشركة إدارة الشركة .6
 جملس اإلدارة

تصدر الصكوك ملشروع معني ال ميكن  تغيري النشاط .7
 تغيريه

ميكن جمللس إدارة الشركة  مصدرة 
 السهم أن تغري من نشاطها

ملحق جملة التمويل اإلسالمي، الصكوك يف ثالثني سؤال وجواب، نشرة تعريفية صادرة عن اجلمعية املصرية للتمويل  المصدر:
 .6، ص  www.eifa.coاإلسالمي، منشورة على املوقع الرمسي للجمعية على الرابط: 

 
 

http://www.eifa.co/


 
 

 الثاني: دور الصكوك اإلسالمية في تمويل المشاريع التنموية المبحث
تشري التوقعات بزيادة حجم سوق الصكوك اإلسالمية حنو ثالثة تريليون دوالر حبلول عام      

. كما تؤكد التجارب العملية إلصدارات الصكوك يف عدد من البلدان اإلسالمية 25 2015
ملوارد املالية لتمويل املشاريع التنموية الكربى، ويف ذلك حتقيق واخلليجية واإلفريقية قدراها على حشد ا
 قيمة مضافة لالقتصاد وهلذه الصكوك.

 تمويل مشاريع البنية التحتية: -أوال
وكذلك اخلدمات  ،26املشروع أو اجملتمع عبارة عن اهلياكل املنظمة الالزمة لتشغيل البنية التحتية   

 .. وهي متثل مصطلًحا هاًما للحكم على تنمية الدولة أو املنطقةاالقتصاد واملرافق الالزمة لكي يعمل
وموارد  واجلسور الطرق وهذا املصطلح يشري يف الغالب إىل اهلياكل الفنية اليت تدعم اجملتمع، مثل    
 .واالتصاالت عن بعد وما إىل ذلك والشبكات الكهربية والصرف الصحي املياه
وميكن متويل هذا النوع من املشاريع عن طريق الصكوك اإلسالمية باالعتماد على العديد من    

ة الصيغ الشرعية، فعن طريق صكوك املضاربة ميكن إنشاء حمطة لتحلية املياه مثال أو حمطة لتوليد الطاق
، ويضاف هلا الكهربائية، أو يف توسعة احملطات احلالية، حبيث حتسب قيمة رأس املال للمحطة احلالية

قيمة الصكوك الالزمة لتوسيعها، ليشكل اجملموع رأس املال اجلديد للمحطة، فتكون مضاربة خيلط 
ك بتقسيم فيها املضارب ماله مع مال املضاربة، و يكون عائد الصك جزء من ربح املشروع، وذل

 27األرباح على جمموع الصكوك.

                                                           
25

، الرابط: 11:25، الساعة 2013جويلية  19قرير منشور على الموقع االلكتروني لمجلة الصيرفة اإلسالمية، تاريخ اإلطالع: ت  

http://www.islamicbankingmagazine.org/     
26

 Infrastructure, Online Compact Oxford English Dictionary, 
http://oxforddictionaries.com/definition/english/infrastructure (accessed in :August 20, 2013) 
 

27
مية، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، منذر قحف، تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسال  

 .2000، 2ط

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.islamicbankingmagazine.org/
http://oxforddictionaries.com/definition/english/infrastructure
http://oxforddictionaries.com/definition/english/infrastructure


وعن طريق صكوك اإلجارة ميكن للحكومة متويل بناء اجلسور، واملطارات، والطرق، والسدود،    
وغريها من مشاريع البنية التحتية الصماء، وهنا يكون أصحاب الصكوك مالكني هلذه املشاريع 

تقوم احلكومة باعتبارها مستأجرة بفتح الطريق لسري السيارات، واجلسر  واحلكومة مستأجرة هلا. مث
 28للعابرين عليه، وباستعمال السد حلجز املياه، وختزينها، وتوزيعها على املواطنني.

أو  جممع سكين ، مثل بناءوالبنية التحتية مشاريع اإلسكانوبفضل صكوك االستصناع ميكن متويل    
أو رصف طريق، وذلك بإصدار صكوك متول حصيلتها تكاليف إقامة هذه املشاريع،  مطار إداري أو

( مع ممثل محلة الصكوك، بصفتها مستصنعة )مشرتية عقد استصناع وتدخل احلكومة أو الشركة يف
ويقوم هذا األخري بإقامة املشروع عن طريق التعاقد مع املقاولني وغريهم بعقد استصناع مواز وميثل 
العائد أو الربح على صكوكهم. ويستحق محلة الصكوك الفرق بني تكلفة إنشاء املشروع والثمن الذي 

 بيع به للحكومة. 
 تمويل المشاريع الصناعية: -ثانيا

تعترب املشاريع الصناعية ركيزة هامة من ركائز التنمية االقتصادية، وميكن الشركات الصناعية أن     
تستفيد من أصوهلا ومالءاها املالية يف إصدار صكوك إسالمية لتمويل خمتلف مشاريعها كآلية لتنويع 

 مصادر التمويل.
باختالف أشكاله وأنواعه ، كصناعة فيمكن االستفادة من صكوك االستصناع يف اجملال الصناعي     

، وكذلك : صناعة اآلالت  -مما ميكن ضبطه باملقاييس والصفات  –الطائرات واملركبات السفن 
املختلفة ، بل وحىت القطع الصغرية يف اآلالت ، وذلك بداًل من استريادها من البالد األجنبية بقيم 

صدر لصكوك االستصناع هو البائع واملكتتبون و يكون امل .29باهظة مع مشقة النقل وتكلفته العالية
فيها هم املشرتون للعني املراد بيعها، وحصيلة االكتتاب هي تكلفة املشروع وميلك محلة الصكوك ما 
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 .130أسامة عبد الحليم الجوزية، صكوك االستثمار و دورها التنموي في االقتصاد، مرجع سابق، ص   
الملتقى العلمي فـي الجزائــر، بحث مقدم إلى  مـداني أحمـد، نحـو تطبيـق عملـي مقتـرح لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة باإلستصناع  29

مـاي  08جامعـة ، 2008نوفمبر  25-24األول حول: بحث في سبل تطوير البدائل التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، يومي 

 .11، قالمـة، ص 1945

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1


يتم صنعه ويستحقون مثن بيع العني املصنوعة، وتتحدد آجال صكوك االستصناع باملدة الالزمة 
 .ن وتوزيعه على محلة الصكوكلتصنيع العني املبيعة استصناعا وقبض الثم

كما ميكن استخدام صكوك املضاربة الصناعية يف متويل مشاريع شركة صناعية، حيث تقوم هذه       
األخرية مثال بشراء برأس مال املضاربة أقمشة و تفصلها على شكل أثواب أو قمصان، أو تقوم بشراء 

، 30، وهذا العمل نوع من التجارة املصنعةحبيبات بالستيكية وحتوهلا إىل أنابيب وأباريق وجالونات
وعليه يتم طرح هذه الصكوك لالكتتاب على أساس شراء املواد اخلام وجتهيز اإلنتاج للتصدير مثال، 
ويتم إعالن طريقة حتقيق األرباح ونسبة التوزيع وسائر الشروط املقبولة شرعا. وتعترب صكوك املضاربة 

يل السلع الرأمسالية للحرفيني وصغار املنتجني و الصناع اجلدد الصناعية من بني الصيغ املفضلة لتمو 
 الذين تنقصهم املالءة املالية اليت تسمح بتمويلهم.

 تمويل المشاريع الزراعية: -ثالثا
ميكن للصكوك الزراعية من صكوك مزارعة و مساقاة أن تساهم بشكل كبري يف عملية التنمية      

الزراعية، و ذلك من خالل توفري املبالغ الالزمة الستثمار األراضي الصاحلة للزراعة وإعادة تأهيلها من 
 شق قنوات وبناء سدود وتوفري مجيع الوسائل املادية والبشرية لإلنتاج الزراعي.

كما ميكن أن تشكل الصكوك بأنواعها تكامال للحلول التمويلية الزراعية: "فعن طريق صكوك      
املزارعة و املساقاة يتم توفري األراضي الالزمة للزراعة، و عن طريق إصدار صكوك السلم يتم توفري 

لتمليك ميكن األموال الالزمة للزراعة، و عن طريق إصدار صكوك االستصناع و اإلجارة املنتهية با
توفري األموال الالزمة لشراء اآلالت و املعدات الزراعية، و عن طريق إصدار صكوك اإلجارة ميكن 
توفري األموال الالزمة إلنشاء البنية التحتية الزراعية من إقامة سدود و حفر لآلبار إنشاء قنوات صرف 

 .31مياه السقي"
 تمويل المشاريع الخدمية: -رابعا

                                                           
30

لتصوير الفني، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوى الخامس عشر قتيبة عبد الرحمان العاني، صكوك المضاربة الشرعية التخريج الفقهي وا  

 . 36، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، ص 2007مـارس  8-6حول األسواق المالية و البورصات، المنعقد يومي: 
31

ة المدرجة بسوق الخرطوم لألوراف دراسة تقييمية لحالة الصكوك الحكومية السوداني–الصكوك اإلسالمية و إدارة مخاطرها  ربيعة بن زيد،  

 .84ص ، 2012-2011، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، -(2010-2005المالية للفترة )



اإلجارة وسيلة فعالة يف تعبئة املوارد الالزمة لتمويل خمتلف املشاريع احلكومة اليت تعترب صكوك    
تقدم خدمات عامة للمواطنني، مثل: إجناز احملاكم، مراكز األمن، مراكز البحث العلمي، باإلضافة 

ة تكون إىل مشاريع البنية التحتية، مثل: بناء اجلسور و املطارات و الطرق و السدود، و يف هذه احلال
احلكومة هي املستأجر من أصحاب الصكوك الذين يكونون هم املالكني هلذه األعيان املؤجرة للدولة، 

بإباحة الطريق لسري السيارات، واجلسر للعابرين عليه،  -بصفتها مستأجرا–مث تقوم احلكومة 
إسالميا عن ، لتشكل بذلك بديال 32وباستعمال السد حلجز املياه وختزينها وتوزيعها على السكان

 السندات التقليدية و سندات اخلزينة. 
كما ميكن االستفادة من صكوك إجارة اخلدمات يف متويل مشروعات يف جماالت مهمة، مثل:      

التعليم والصحة، واهلاتف و النقل، كما ميكن اللجوء إليها يف متويل برامج اإلسكان و التنمية العقارية 
 .33افع املنتهية بالتمليك للمستأجرمن خالل إصدار صكوك إجارة املن

 المبحث الثالث: مخاطر الصكوك اإلسالمية وطرق إدارتها
 أوال: مخاطر الصكوك اإلسالمية

تتميز الصكوك اإلسالمية عن السندات التقليدية ببعض املخاطر اليت جيب وضعها يف احلسبان عند 
على السواء ، وختتلف  Investorsواملستثمرون  Issuersعملية اإلصدار بواسطة املصدرون 

املخاطر اليت تتعرض هلا الصكوك باختالف هياكل إصدارها حسب صيغ البيوع والتمويل واالستثمار 
اإلسالمية ، كما ختتلف هذه املخاطر باختالف املوجودات املكونة هلذه الصكوك سواًء كانت ثابتة 

 واجه هذه الصكوك ما يلي:أو منقولة أو منافع أو خدمات . ومن املخاطر اليت ميكن أن ت
 المخاطر االئتمانية: .1

وتعرف بشكل عام بأهنا: "احتمال عدم مقدرة العميل املقرتض من سداد القرض وأعبائه وفقا 
وتتعلق املخاطر االئتمانية هنا باحتماالت عدم قدرة  ،34للشروط املتفق عند منح االئتمان"

 العميل على الوفاء بالتزاماته يف الوقت احملدد وبالشروط املتفق عليها.
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في منذر قحف، اإلجارة المنتهية بالتمليك و صكوك األعيان المؤجرة، بحث قدم في دورة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي الثانية عشر المنعقدة   

 .62، ص 2000سبتمبر  27إلى  21مدينة الرياض، أيام: 
33

 .131مرجع سابق، ص  أسامة عبد الحليم الجوزية، صكوك االستثمار و دورها التنموي في االقتصاد،   



وتأيت هذه املخاطر يف حال استخدام حصيلة اكتتاب الصكوك يف مشاريع جتارية تقوم    
أساس املدفوعات اآلجلة.  باملبادالت، فقد يدخل املشروع أثناء عمله يف معامالت قائمة على

  35فوجود االئتمان يف العملية االستثمارية سبب لوقوع اخلطر بفعل عاملني أساسيني:
 مشكل اختيار العاملني القادرين على الوفاء بالتزامااهم نتيجة نقص املعلومات. -
 مشكلة سوء األخالق.   -

 مخاطر السوق: .2
تتعرض هلا املؤسسات املالية نتيجة تقلبات ميكن تعريف خماطر السوق بأهنا: "املخاطر اليت    

أسعار األصول املالية وأسعار صرف العمالت اليت تؤثر على أسعار الصكوك االستثمارية يف 
، فالصكوك االسالمية تتعرض هلذه املخاطر، حيث إن جمال عملها هو السوق، 36سوق املال"

 كم هبا املؤسسة.والسوق بطبيعة احلال تنطوي على خماطر نتيجة لعوامل ال تتح
وإذا نظرنا إىل الصكوك اإلسالمية، فإننا جند أهنا تعتمد يف أصلها على امللكية وليس على    

املديونية كالسندات التقليدية. لذا فإن خماطر السوق اليت تواجه هذه الصكوك ميكن أن يكون من 
  37جهتني:

 لع واخلدمات( اليت متثلها الصكوك.اجلهة األوىل: املخاطر اليت تتعرض هلا األصول املالية )الس -
 اجلهة الثانية: خماطر القيمة السوقية للصكوك نتيجة تداوهلا يف السوق املايل.  -

 مخاطر السيولة: .3
تظهر هذه الـمخاطر عندما ال يستطيع مصدر الصكوك تلبية االلتزامـات الـخاصة      

لتلبية متطلبات التشغيل العادية أو بـمدفوعااها يف مواعيدها بطريقة فعالة لعدم كفاية السيولة 
املفاجئة، أو لتسديد العوائد الدورية حلملة الصكوك، أو لتسديد الزيادة يف قيمة الصكوك نتيجة 
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 .444م، ص 2000، القاهرة، 2ابتهاج مصطفى عبد الرحمن، إدارة البنوك التجارية، دار النهضة العربية، ط   
35

، 2005األمين حامد، الصكوك االستثمارية اإلسالمية وعالج مخاطرها، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، األردن  أحمد اسحاق  

 .91ص
36

 .94المرجع السابق نفسه، ص   
37

 المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها.  



اخنفاض الـتدفقات النقديـة للمـشـروع فجأة، مـما يقـلل من مقدرة الـمصدر على الوفـاء بالـتزاماتـه 
 .38يف آجالـها احملددة

 :المخاطر التشغيلية .4
تكون خماطر التشغيل نتيجة األخطاء البشرية أو الفنية أو احلوادث، فبينما تكون املخاطر     

البشرية بسبب عدم األهلية، فإن املخاطر الفنية قد ترجع إىل األعطال اليت تطال أجهزة االتصال 
واحلاسب اآليل، أما خماطر العمليات فقد حتدث ألسباب عديدة منها أخطاء مواصفات 

ماذج، وعدم الدقة يف تنفيذ العمليات، واخلروج عن احلدود املوضوعة للسيطرة على الن
، وتؤثر هذه املخاطر على القيمة السوقية للصكوك اإلسالمية وذلك من خالل عدم 39التشغيل

توافر الكفاءة اإلدارية القادرة على القيام مبهام الوكالة عن املالك وحتقيق األرباح مع منوها 
مستقبال، واحملافظة على املركز التنافسي للصكوك، أو من خالل صورة أو ضعف  واستمرارها

 الرقابة الشرعية مما يؤثر سلبا يف ثقة املتعاملني ومسعة املنشأة.
 المخاطر القانونية: .5
هناك خماطر قانونية حتيط بالصكوك اإلسالمية، نظرا ألن النظم والتشريعات القانونية املعمول   

الدول هي أنظمة وضعية وتقليدية، مما جيعل الكثري من مواردها ال تتوافق مع  هبا يف كثري من
أحكام الشريعة، وقد تأيت هذه املخاطر من املوظفني املشرفني على إدارة الصكوك نتيجة قيامهم 

 باالحتيال وعدم االلتزام بالضوابط والقوانني.
 المخاطر الشرعية: .6
أحكام الشريعة اإلسالمية فإن خمالفتها ألحكام  حيث ان الصكوك أداة مالية بنيت على   

الشريعة اإلسالمية يف أي فرتة من عمر الصك تؤدي إىل أضرار ختتلف باختالف املخالفة ودرجة 
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ة تطبيقية على الصكوك الحكومية السودانية، بحث مقدم إلى سليمان ناصر، ربيعة بن زيد، إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية الحكومية، دراس  

أكتوبر  8-6المؤتمر الدولي الخامس حول الصيرفة اإلسالمية و التمويل اإلسالمي، تحت عنوان: إدارة المخاطر، التنظيم واإلشراف، المنعقد أيام: 

 .9، بمعهد الدراسات المصرفية، عمان، ص 2012
39

، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي: االقتصاد اإلسالمي: الواقع ورهانات -دراسة ميدانية–مخاطر في البنوك اإلسالمية األخضر اللقيطي، إدارة ال  

 .8، ص2011فيفري  24 – 23الجزائر، المنعقد أيام: –المستقبل، جامعة غرداية 

 
 



خطوراها، فمن بطالن للصك بالكلية إىل فساد بعض الشروط؛ فمثال عندما تكون مكونات 
% من مكونات 33بة الديون على الصك ديون مراحبات وأصوال مؤجرة فيجب أن ال تزيد نس

الصك طوال عمر الصك حىت جيوز تداوله. ويف حال زادت الديون على هذه النسبة فإن الصك 
ال جيوز تداوله وبالتايل يصبح الصك ضعيف السيولة، أو أن يكون متلك أصول صكوك اإلجارة 

 .40متلكا صوريا. وال شك ان هذه الصورية تبطل عقد التملك
 مويل اإلسالمية:مخاطر صيغ الت .7

 41هناك خماطر خاصة بصيغ التمويل اإلسالمية، و ميكن إمجاهلا فيما يلي:
 الشريك وكفاءة االمانة سوء مثل هبا، خاصة املخاطر بعض وهناك :المضاربة صكوك مخاطر -

 هذه مثل ولتجنب التصفية، أو التدقيق وصعوبة املنتجة للسلعة السوقية الظروف وسوء املضارب
 محلة الصكوك أن حيسنوا اختيار املضارب واملدقق الداخلي. على وجب املخاطر،

 وسوء املشروع إدارة سوء مثل هبا، خاصة املخاطر بعض هناك :المشاركة صكوك مخاطر -
 احليطة أخذ من بد ال لذلك املتابعة، أو التدقيق وصعوبة املنتجة، للسلعة الظروف السوقية

 .املخاطر هذه ومراعاة واحلذر
هناك بعض املخاطر خاصة هبا، مثل ارتفاع نسبة التضخم النقدي  صكوك اإلجارة: مخاطر -

مقرونة بطول فرتة السداد، وتأخري أو عدم السداد )نتيجة عدم زيادة اإلجيار( أو مشاكل صيانة 
 .العني املؤجرة أو خماطر سوق العني املؤجرة أو منتجااها

هناك بعض املخاطر خاصة هبا، مثل خماطر التخزين والنقل  مخاطر صكوك اإلستصناع: -
)ويطلق عليها املخاطر الزمنية( أو عدم سداد األقساط )نتيجة عدم زيادة السعر( أو اختالف 

 .املواصفات بسبب احتمال عدم توفر بعض مواد املستصنع
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، الرابط: 2008فيفري  5، 10661الحم الناصر، مخاطر الصكوك، مقالة منشورة على جريدة الشرق األوسط، العدد   

http://www.aawsat.com/details.asp?article=457184&issueno=10661#.UhnqUdJ7JKY  
41

المؤتمر الدولي للمصارف والمالية اإلسالمية: التقاضي عبر الحدود، الجامعة زياد الدماغ، مخاطر الصكوك اإلسالمية وطرق معالجتها،   

 .8-7، ص 2010جوان  16 – 15ماليزيا،  –العالمية اإلسالمية 

http://www.aawsat.com/details.asp?article=457184&issueno=10661#.UhnqUdJ7JKY
http://www.aawsat.com/details.asp?article=457184&issueno=10661#.UhnqUdJ7JKY


ة السعر وهناك بعض املخاطر خاصة هبا، مثل عدم التمكن من زياد مخاطر صكوك البيوع: -
نتيجة التأخري يف دفع األقساط ألنه خمالف شرعاً أو هالك السلعة قبل التسليم، ألن املتابعة هنا 

 تقع على عاتق البنك.
 أدوات إدارة مخاطر الصكوك: -ثانيا

توجد أنواع عديدة من الوسائل واألدوات إلدارة خماطر الصكوك اإلسالمية، ويعود ذلك لتنوع     
رض هلا، كما أن املخاطر ليست ثابتة بل تتطور باستمرار، وهلذا يبقى على عاتق املخاطر اليت تتع

 إدارة املخاطر العمل املستمر واليقظة إلجياد وسائل جديدة تتناسب واملخاطر اجلديدة اليت قد تظهر.
 ويف هذا اجلانب سنقدم أهم األدوات املستعملة، وتتمثل يف:  

 تكوين هيئة حملة الصكوك: .1
نظم القانونية على تكوين هيئة من جمموع محلة الصكوك املكتتب به يف كل إصدار، تتفق ال  

لغرض احلفاظ على حقوق مالكي الصكوك، واختاذ التدابري و االجراءات الالزمة لصيانة ومحاية 
تلك احلقوق، كذلك ميكن تسجيل هذه اهليئة كشركة غري رحبية أو كجمعية مستقلة، وهذا ال 

 .42الشريعة اإلسالميةيتعارض مع أحكام 
 تكوين صندوق احتياطي لمواجهة مخاطر االستثمار: .2
ميكن إنشاء صندوق احتياطي ملواجهة املخاطر االستثمارية، حيث ال يوجد مانع شرعا من   

اشرتاطه يف نشرة اإلصدار، شريطة موافقة محلة الصكوك على اقتطاع جزء من أرباحهم كل سنة، 
حبيث يستخدم هذا اجلزء يف سداد ما ينقص من رأس املال أو اخنفاض الربح عن حد معني يف 

عتبار ذلك تربعا ممن ميلك رأس املال وعائده، ويف هذه احلالة فإن ما يزيد عن جرب سنة معينة با
اخلسارة أو نقصان الربح يصرف يف هناية املشروع يف وجوه اخلري، وميكن اشرتاط موافقة املالك 
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 .9زياد الدماغ، مخاطر الصكوك اإلسالمية وطرق معالجتها، مرجع سابق، ص   



اجلديد للصك عند الشراء على هذا التربع، ألن الصك حيمل يف ظهره ما يفيد اقتطاع نسبة من 
 .43لتكوين االحتياطي ملخاطر االستثماراألرباح 

 الضمانات: .3
يعترب الضمان من األدوات الفاعلة يف عالج خماطر الصكوك االستثمارية اإلسالمية، وأحد   

عوامل جناح عملية تسويق وبيع الصكوك يف أسواق رأس املال. وللضمان أنواع متعددة ميكن من 
 44ه األنواع: خالهلا التعامل مع خماطر الصكوك، ومن أبرز هذ

 وتعين التزام طرف بتحمل العبء عن طرف آخر على سبيل التربع. الكفالة: .أ 
أصدر جممع الفقه اإلسالمي قرارا يف هذا الشأن يلزم فيه العميل االلتزام بالوعد:  .ب 

بالتعويض عن الضرر الذي حلق باملوعود نتيجة عدم الوفاء بالوعد، أي تعويض خسارة 
 السلعة لطرف ثالث بأقل من مثن شرائها.الصفقة، إن حصلت، عن بيع 

مبعىن إمكانية وجود جهة مستقلة عن جهة اإلدارة وعن محلة ضمان طرف ثالث:  .ج 
الصكوك تضمن ما حيصل من نقصان أو خسارة يف مشروع معني مت متويله حبصيلة 

 الصكوك اإلسالمية.
 دراسة الجدوى االقتصادية: .4
الصكوك اإلسالمية أوراق مالية ليس هلا قيمة سلعية، وإمنا قيمتها مبا متثلها من أصول مالية  إن   

حقيقية ممثلة مكونات املشروع االستثماري. إذن فالصكوك االستثمارية اإلسالمية إمنا تطرح جلمع 
راعيا أو رأس املال إلنشاء مشروع استثماري حبصيلة االكتتاب فيها. ويكون املشروع صناعيا أو ز 

جتاريا، وبالتايل ميكن أن تتعرض مثل هذه املشاريع لكثري من املخاطر نتيجة لعدم إعداد دراسات 
جدوى دقيقة قبل طرح الصكوك اإلسالمية. ويرتتب على هذا نتائج سلبية كالدخول يف مشاريع 

 .45عالية املخاطر و منخفضة العائد، أو دخول السوق يف توقيت غري مناسب
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، جدة، 2همة، المعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، ط حمود سامي حسن، األدوات التمويلية اإلسالمية للشركات المسا  

 .37م، ص 1998
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 .17-16سليمان ناصر، ربيعة بن زيد، إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية الحكومية، مرجع سابق، ص   
45

 .115ص  أحمد اسحاق األمين حامد، الصكوك االستثمارية اإلسالمية وعالج مخاطرها، مرجع سابق،  



وبالتايل فإن إعداد دراسات جدوى دقيقة قبل طرح الصكوك يساهم بنسبة كبرية يف جناح    
املشروع وسالمته من الناحية: الشرعية، القانونية، التنظيمية واإلدارية، السوقية، الفنية، املالية، 

 االقتصادية واالجتماعية.
 معالجة المخاطر الشرعية: .5
ميكن جتنب هذه املخاطر من خالل وجود هيئة الرقابة الشرعية، حيث أن وجودها يف املؤسسة    

)مصدرة الصكوك( يعترب من املؤشرات اليت تدل على االلتزام بالضوابط الشرعية، اليت من مهامها 
، إعداد صياغة العقود الشرعية اليت تستند على أساسه الصكوك عند اإلصدار، ومراجعة النماذج

 وإجراءات العمل للتأكد من مطابقتها للضوابط الشرعية.
 التأمين اإلسالمي: .6
تعترب خماطر األصول املالية اليت متثلها الصكوك االستثمارية من أشد املخاطر اليت تتعرض هلا   

الصكوك. وشركات التأمني التعاوين اإلسالمي تقوم بتأمني أصول الصكوك االستثمارية من 
ليت ميكن أن تتعرض هلا، كما يعترب التأمني وسيلة ناجعة للتخلص من آثار خماطر تبعات املخاطر ا

السوق النامجة عن تقلبات األسعار، فللمؤسسة االستثمارية أن تشرتك يف شركات التأمني 
 .46اإلسالمي لتجنب آثار هذه التقلبات

 ي(:التحوط باستخدام المشتقات المالية اإلسالمية )عقد السلم، الخيار الشرع .7
يعترب عقد السلم من أنسب العقود لتحقيق وظيفة التحوط، حيث ميكن مصدري الصكوك     

من متويل النشاطات الزراعية والصناعية والتجارية على النطاق الفردي ونطاق املشاريع الكبرية، 
وتكون مصلحة مصدري الصكوك احلصول على موارد آجلة بسعر عاجل رخيص نسبيا، مث 

 ا بثمن حاضر أو مؤجل.قبضها وتسويقه
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 .134-132المرجع السابق نفسه، ص   



كما ميكن استخدام اخليار الشرعي للتحوط ضد خماطر عدم الوفاء بالوعد من قبل مشرتى    
السلعة باملراحبة من خالل االتفاق مع البائع على مدة خيار معلومة للسلعة عند شرائها، وهو ما 

 . 47يعرف خبيار الشرط سواء طالت تلك املدة أو قصرت
 لتمويل اإلسالمية:معالجو مخاطر صيغ ا .8
 القيود بعض بوضع الصكوك محلة طلب خالل من اإلسالمي التمويل صيغ خماطر بجتن ميكن  
 يوجد وال املضاربة، عقد يف يصلح وهذا التجارة، من معني بنوع التقييد مثل اإلصدار، نشرة يف

 باقي آجال حلول اشرتاط كنمي كذلك ، االستثمار، اطرخم تقليل منه الغاية ألن شرعاً  مانع
 غرامة إضافة أو استحقاقها مواعيد يف األقساط دفع عن املماطل العميل تأخر عند األقساط

 وهذا اخلري، وجوه ليصرف خريي صندوق يف الغرامة هذه توضع أن شريطة الزمنية املدة عن تأخري
 اطرخم من التقليل إىل يهدف ألنه االجراء هذا من شرعاً  مانع يوجد وال املراحبة، عقد يف يصلح

 بأرقام ربطها أو بالذهب ربطها أو نسبياً  مستقرة بعملة املؤجلة األقساط ربط كنمي او االستثمار
 األقساط، آجال حلول وقت أسعارها متوسط يؤخذ حبيث األساسية، السلع من جملموعة قياسية

 .48الصرف أسعار يف عالية لتغريات التعرض عند وخاصة شرعاً، مانع يوجد وال
 الخاتمة:

لقد تبني من خالل هذه الدراسة األمهية الكربى ملنتج الصكوك اإلسالمية كأداة فعالة لتعبئة     
 املوارد ومتويل خمتلف املشاريع االقتصادية، وقد خلص هذا البحث إىل جمموعة من النتائج والتوصيات.

 النتائج:
خبصائص عديدة، أمهها كوهنا ورقة تتميز الصكوك اإلسالمية عن سائر األوراق املالية األخرى  -

مالية تلتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية يف كافة مراحلها، وهذا يعطيها درجة عالية من األمان 
وجينبها الوقوع يف الكوارث واهلزات، وبذلك تعترب البديل األمثل للسندات التقليدية، بتوفريها 

 لل من اآلثار التضخمية.متويال مستقرا وحقيقيا من موارد موجودة أصال مما يق
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مية، وليد العايب، لحلو بوخاري، آليات الهندسة المالية كأداة إلدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية وأثر األزمة المالية على سوق الصكوك اإلسال  

، 2011فيفري  24-23كز الجامعي غرداية، يومي بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول: االقتصاد اإلسالمي، الواقع ورهانات المستقبل، المر
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 .11زياد الدماغ، مخاطر الصكوك اإلسالمية وطرق معالجتها، مرجع سابق، ص   



إن تنوع وتعدد صيغ إصدار الصكوك اإلسالمية من شأنه أن يوفر حلوال تليب حاجة القطاعات  -
االقتصادية املختلفة من جتارية وزراعية وصناعية وغريها، كما توفر بدائل متنوعة لفئات 

 املستثمرين حسب إمكانااهم ورغبااهم وأوضاعهم املختلفة.
 ميكن استخدام الصكوك اإلسالمية يف دعم املشاريع العامة والتنموية. -
تواجه الصكوك اإلسالمية العديد من املخاطر اليت من شأهنا احلد من االعتماد عليها مستقبال  -

 ما مل تراع هذه املخاطر ضمن هيكلية الصكوك املصدرة.
ل اإلسالمي لعالج خماطر هناك طرق ومبادئ وإجراءات تصحيحية متوافقة مع مبادئ التموي -

 حمددة للصكوك اإلسالمية.
تتعد آليات اهلندسة املالية اإلسالمية والتقليدية املناسبة يف إدارة خماطر الصكوك اإلسالمية ومن  -

 بني هذه اآلليات دراسة اجلدوى، الضمانات، التأمني اإلسالمي، االحتياطيات، والتحوط.
 التوصيات:

ت إصدار الصكوك اإلسالمية احلكومية جلذب أكرب عدد من ينبغي العمل على تطوير آليا -
 املستثمرين سواء احملليني أو األجانب.

ضرورة إعداد الكوادر البشرية املتخصصة اليت تشرف على عمليات إصدار وتداول هذا النوع  -
 من الصكوك.

ب ضرورة نشر ثقافة التمويل اإلسالمي عموما والصكوك اإلسالمية خاصة، من أجل استقطا -
 األموال اإلسالمية اليت يتم استثمارها يف اخلارج.

ضرورة استمرار احلكومات يف تشجيع االعتماد على الصكوك اإلسالمية يف جمال استقطاب  -
 وتوظيف املوارد، وتسريع إصدار تشريعات هلا.

السعي لتصنيف الصكوك اإلسالمية من قبل مؤسسات تصنيف دولية معرتف هبا، حيث تعد  -
 ات مؤشرا مهما للمستثمرين.هذه التصنيف

 



 المراجع المستخدمة:
 ، د ت.28، ج 4ابن املنظور، لسان العرب، دار املعارف، اجمللد   .1
 ، كتاب الصاد، د ت.3أبو احلسن أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، دار الفكر، ج  .2
 .1981أمحد الشرباصي، املعجم االقتصادي اإلسالمي، دار اجليل،  .3
، صكوك االستثمار، 17املعايري الشرعية، هيئة احملاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، املعيار الشرعي رقم  .4

 .2010املنامة، البحرين، 
، جامعة األزهر، 8603/2012عادل عيد، الصكوك اإلسالمية، مجعية النهوض باألزهر و تطويره، مشهرة برقم  .5

2013. 
د اهلل يوسف احلجي، صكوك االستثمار الشرعية، حبث مقدم إىل املؤمتر السنوي العلمي وليد يوسف الشاجيي، عب .6

، كلية 2005ماي  17-15معامل الواقع و آفاق املستقبل، املنعقد أيام: –الرابع عشر: املؤسسات املالية اإلسالمية 
 الشريعة و القانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة.

وك اإلسالمية، حبث مقدم إىل: مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع و املأمول، املنعقد أيام: صفية أمحد أبوبكر، الصك .7
 ، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي، ديب.2009جويلية 03-ماي 31

أسامة عبد احلليم اجلوزية، صكوك االستثمار و دورها التنموي يف االقتصاد، رسالة ماجستري غري منشورة، معهد  .8
 .2009الدعوة اجلامعي للدراسات اإلسالمية، قسم الدراسات العليا، بريوت، 

، 1أشرف دوابة، الصكوك اإلسالمية  بني النظرية و التطبق، دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع و الرتمجة،ط .9
 .2009القاهرة، 

املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،  منذر قحف، متويل العجز يف امليزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسالمية، .10
 .2000، 2البنك اإلسالمي للتنمية، ط

مـداين أمحـد، حنـو تطبيـق عملـي مقتـرح لتمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة باإلستصناع فـي اجلزائــر، حبث مقدم إىل  .11
-24ة واملتوسطة يف اجلزائر، يومي امللتقى العلمي األول حول: حبث يف سبل تطوير البدائل التمويلية للمشاريع الصغري 

 ، قاملـة.1945مـاي  08جامعـة ، 2008نوفمرب  25
قتيبة عبد الرمحان العاين، صكوك املضاربة الشرعية التخريج الفقهي والتصوير الفين، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي  .12

، جامعة اإلمارات 2007س مـار  8-6السنوى اخلامس عشر حول األسواق املالية و البورصات، املنعقد يومي: 
 العربية املتحدة.

دراسة تقييمية حلالة الصكوك احلكومية السودانية املدرجة –الصكوك اإلسالمية و إدارة خماطرها  ربيعة بن زيد، .13
، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة قاصدي مرباح، -(2010-2005بسوق اخلرطوم لألوراف املالية للفرتة )

 .2012-2011ورقلة، 
نذر قحف، اإلجارة املنتهية بالتمليك و صكوك األعيان املؤجرة، حبث قدم يف دورة جممع الفقه اإلسالمي الدويل م .14

 .2000سبتمرب  27إىل  21الثانية عشر املنعقدة يف مدينة الرياض، أيام: 
 .م2000، القاهرة، 2ابتهاج مصطفى عبد الرمحن، إدارة البنوك التجارية، دار النهضة العربية، ط  .15



أمحد اسحاق األمني حامد، الصكوك االستثمارية اإلسالمية وعالج خماطرها، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة  .16
 .2005الريموك، األردن 

سليمان ناصر، ربيعة بن زيد، إدارة خماطر الصكوك اإلسالمية احلكومية، دراسة تطبيقية على الصكوك احلكومية  .17
الدويل اخلامس حول الصريفة اإلسالمية و التمويل اإلسالمي، حتت عنوان: إدارة السودانية، حبث مقدم إىل املؤمتر 

 ، مبعهد الدراسات املصرفية، عمان.2012أكتوبر  8-6املخاطر، التنظيم واإلشراف، املنعقد أيام: 
: االقتصاد ، حبث مقدم إىل امللتقى الدويل-دراسة ميدانية–األخضر اللقيطي، إدارة املخاطر يف البنوك اإلسالمية  .18

 .2011فيفري  24 – 23اجلزائر، املنعقد أيام: –اإلسالمي: الواقع ورهانات املستقبل، جامعة غرداية 
زياد الدماغ، خماطر الصكوك اإلسالمية وطرق معاجلتها، املؤمتر الدويل للمصارف واملالية اإلسالمية: التقاضي عرب  .19

 .2010جوان  16 – 15ماليزيا،  –احلدود، اجلامعة العاملية اإلسالمية 
محود سامي حسن، األدوات التمويلية اإلسالمية للشركات املسامهة، املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب، البنك  .20

 م.1998، جدة، 2اإلسالمي للتنمية، ط 
ة على وليد العايب، حللو بوخاري، آليات اهلندسة املالية كأداة إلدارة خماطر الصكوك اإلسالمية وأثر األزمة املالي .21

سوق الصكوك اإلسالمية، حبث مقدم إىل امللتقى الدويل حول: االقتصاد اإلسالمي، الواقع ورهانات املستقبل، املركز 
 .2011فيفري  24-23اجلامعي غرداية، يومي 

ملحق جملة التمويل اإلسالمي، الصكوك يف ثالثني سؤال وجواب، نشرة تعريفية صادرة عن اجلمعية املصرية للتمويل  .22
 cowww.eifa. سالمي، منشورة على املوقع الرمسي للجمعية على الرابط:اإل

، 2008فيفري  5، 10661الحم الناصر، خماطر الصكوك، مقالة منشورة على جريدة الشرق األوسط، العدد  .23
 الرابط:

http://www.aawsat.com/details.asp?article=457184&issueno=10661#.UhnqUdJ7JKY 

24. Sohail Jaffer, GROWING DEMAND FOR CORPORATE SUKUK, IFN 
EUROPE Forum 2013, 28 May 2013. 

25. Monzer Kahf, The Use of Assets Ijara Bonds For Bridging The Budget 
Gap, Islamic Economic Studies, IRTI, Islamic Development Bank, Jeddah, 

Vol : 4, No: 2, May 1997. 
26. Infrastructure, Online Compact Oxford English Dictionary, 

http://oxforddictionaries.com/definition/english/infrastructure 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.eifa.co/
http://www.aawsat.com/details.asp?article=457184&issueno=10661#.UhnqUdJ7JKY
http://www.aawsat.com/details.asp?article=457184&issueno=10661#.UhnqUdJ7JKY
http://oxforddictionaries.com/definition/english/infrastructure
http://oxforddictionaries.com/definition/english/infrastructure


 


