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  الصكوك اإلسالمية، التجارب واملمارسات الدولية

زينة     . أ   عيسى يوسف 
  ليبيا  - أستاذ حماضر بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة مصراتة       

  مىن حسن امسيو

  ليبيا- طالبة دراسات عليا جبامعة املرقب

 )م2018/ 5/3م، واعتمد للنشر يف 2018/ 3/12سّلم البحث للنشر يف (
  :امللخص

هدفت هذه الدراسة إىل استعراض أهم مالمح التجارب واملمارسات الدولية يف إطار 
 بعض هياكلدراسة حاالت حمددة ل خالل عمليات التصكيك اإلسالمي، وذلك من

، ودول  اخلليج العربيةالصفقات الرائدة اليت عملت على إصدارها  ودولة  ،ماليز
أهم التطورات يف حجم اإلصدارات الدولية يف  وحتليل كما تناولت استعراض  السودان،

  .سوق الصكوك

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وذلك ملالءمة هذا املنهج لطبيعة الدراسة 
أبرز األدوات املالية املتوافقة من الصكوك تعترب منتجات وأهدافها، وتشري النتائج إىل أن 

من تنوع  يف األسواق املالية الدولية، ويتضح ذلك وأكثرها انتشاراً  ،الشريعة وأحكامَ 
مليار دوالر أمريكي، ويف هذا ما  )979,209(حنو  إىل اإصداراحجم  ، وتطورهاهياكل

دة حجم السيولة لدى املستثمرين،  الستثمار يف هذا النوع  والرغبةيشري إىل ز املتزايدة 
للصكوك اإلسالمية؛ إال أن العديد من وعلى الرغم من التطلعات اإلجيابية  .من األدوات

ت الزالت تواجه سوق الصكوك، ومن بينها القصور يف درجات الشفافية،  التحد
ألصول، وتلك املتعلقة  ومستوى املخاطر الشرعية الناجتة عن ختفيف مستوى الدعم 

إلضافة إىل تعدد املعايري واملقاييس واالخ لشراء،  تالفات بتسهيالت السيولة والتعهد 
  .يف طرق التعامل، وحمدودية التداول، ونقص السيولة يف السوق الثانوية

  :الكلمات املفتاحية

الصكوك اإلسالمية، إصدارات الصكوك، هياكل إصدار الصكوك، التجارب  
 .ةيواملمارسات الدول
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Abstract: 

This study aims at reviewing the most important 
features of contemporary international experienes and 
practices in Islamic Sukuk. This study used the 
descriptive analytical method which is siutable for this 
study and its objectives. The results show that Islamic 

sukuk is compliant with Islamic Sharia, and is widely 
spread across financial market. It amounted about 
(979,209) billion US dollar, pointing to increase the 
volume of investment in this type of Sukuk. Despite 
the positive expeactions of Islamic Sukuk, there are 
many difficulties, including the lack of transparency, 
standardization, limited trading and lack of secondary 
liquidity.  
Keywords: Islamic Sukuk, Sukuk issuance, stracture of 
Sukuk issuance, international experience and practices.  
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  املقدمة

لقد برزت الصناعة املالية اإلسالمية كواحدة من أهم جماالت املنافسة والتأثري على 
وأصبحت أدوات ومنتجات التمويل اإلسالمي  العقدين املاضيني، خالل اليةاألسواق امل

تشكل جانبًا كبريًا من الطلب على األصول املالية املتداولة يف األسواق العاملية، خصوصاً 
رأس املال اإلسالمي، ومن بينها األسهم سوق بعد التطور الكبري يف تقنية منتجات 

واألدوات املالية املرتبطة  اإلسالمية، وصناديق االستثمار اإلسالمية،املتوافقة مع الشريعة 
نواعها املختلفة، وقد أدى هذا التنوع يف  لسلع، ومنتجات الصكوك اإلسالمية 

أكثر  املنتجات اإلسالمية إىل تلبية رغبة العديد من املتعاملني يف األسواق املالية، بتوزيعٍ 
  .ملتاحةللموارد ا كفءعدالة، وختصيٍص  

ما  بعد رواجًا كبرياً يف العديد من الدول  وتشهد السوق املالية اإلسالمية يف هذا الوقت
، كما متثل الشرحية األسرع منوًا يف سوق التمويل اإلسالمي الصكوك أصبحت منتجات

 حجم أن تفرض نفسها يف أسواق املال العاملية، حيث بلغ إمجايلالصكوك  استطاعت 
ويرتكز سوق الصكوك بشكل واضح  . )1(مليار دوالر )979,209( حنو عاملياً ا اإصدار 

هذا النمو السريع يف سوق الصكوك  ،اخلليج العربيةدول و  دول جنوب شرق آسيا، يف
ا  جعل العديد من الدول تدمج التعامالت اإلسالمية يف منظومتها املالية وتستهدف 

  .االزدهار والتقدم االقتصاديالسوق اجلديدة بغية حتقيق املزيد من 

ذا أصبحت السوق املالية اإلسالمية جزءًا ال يتجزأ من النظام املايل العاملي، كما أن  و
التوسع الذي يشهده التمويل اإلسالمي كشكل من أشكال الوساطة املالية يعكس بال 

ً شك قدرته على مواجهة تغريات منط الطلب، وقدرته على الصمود يف بيئة أكثر حت د
دة مشاركتها يف األسواق  ومنافسة، وهو ما يشجع العديد من الشركات العاملية على ز
لرغم من التوقعات اإلجيابية  املالية اإلسالمية، خاصة فيما يتعلق بسوق الصكوك، و

ن التمويل  ستمرار منو الصناعة املالية اإلسالمية، إال أن العديد من مؤيديها يرون 
أن يركز على التطوير واالبتكار يف هيكلية الصكوك لتكون قادرة على  اإلسالمي جيب

تلبية متطلبات تطوير البنية التحتية، وتطوير أسواقها يف ظل مفهومي املشاركة وتقاسم 
إلضافة إىل تشجيع  ا عن دائرة املداينات وأدوات الدخل الثابت،  املخاطر، والبعد 

                                                             
1   International Islamic financial Market (IIFM), Sukuk Report (7rd Edition) A Comprehensive 

study of the Global Sukuk Market, 2018. 
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خذ بعني االعتبار املبادئ األساسية التداول، وتطوير نظرية مناسبة للتق ييم والتسعري 
  .للوساطة املالية اإلسالمية

يت هذه الدراس مسامهة يف تقدمي بعض اإليضاحات حول املمارسات والتجارب  ةلذا 
عتبارهالصكوك اإلسالمية الدولية املتعلقة مع  أهم األدوات املالية املتوافقة من ، 

سواق التمويل اإلسالمي، واليت جترى الشريعة وانطالقاً مما . عليها أكرب صفقات التداول 
سبق؛ ومن أجل إثراء النقاش الدائر يف الوسطني األكادميي واملهين حول أفضل 
املمارسات املتعلقة بسوق الصكوك، فإن هذه الدراسة تبحث بشكل رئيسي يف اإلجابة 

  : عن التساؤل التايل

طلعاً تنوع يف املمارسات والتجارب الدولية للصكوك تإىل أي حد ميكن اعتبار ال - 
  إجيابياً يف مسرية جناحها؟

  أهداف الدراسة

من أجل تقدمي رؤية حول أهم ممارسات وآفاق التمويل اإلسالمي املتعلقة بتطبيقات 
دف   :إىلالصكوك، فإن هذه الدراسة 

 نظرية الصكوك  التعريف مباهية وأمهية الصكوك، وذلك من خالل استعراضها ملدخل
 .اإلسالمية

  لرتكيز على حتليل بعض هياكل استعراض أهم التجارب الدولية املعاصرة للصكوك، 
، ( اليت عملت على إصدارها جمموعة من الدول اإلسالمية ةالصفقات الرائد ماليز

ا العملية ،)ودول اخلليج العربية  .وتوضيح خطوا
 الدولية يف سوق الصكوك استعراض أهم التطورات يف حجم اإلصدارات.  

  منهجية الدراسة 

هذا املنهج لطبيعة الدراسة  ةمءوذلك ملال ،تعتمد الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي
العتماد على أدبيات  واستقراءحيث سيتم وصف ، وأهدافها لصكوك  املفاهيم املتعلقة 

وعرض للصكوك،  التجارب واملمارسات الدوليةبعض الدراسة، كما سيتم استعراض 
العتماد على التقارير  اصداراإوحتليل مؤشرات التطور والنمو يف حجم  العاملية، وذلك 

 IIFM (International Islamic(    الصادرة عن السوق املالية اإلسالمية
Financial Market.. 
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  هيكلة الدراسة 

 وهيكلة تنظيممت  ؛الرئيسي اوحبثًا يف اإلجابة عن سؤاهل ،هداف الدراسةأ من أجل حتقيق
منها الستعراض املفاهيم النظرية  األولخصص القسم : ما تبقى منها على النحو التايل

لصكوك، من حيث بيان تعريفها؛  وأنواعها؛ وبيان أوجه التشابه واالختالف  املتعلقة 
ة فيستعرض من هذه الدراس الثاينأما القسم  .بينها وبني غريها من األدوات املالية األخرى

ويقدم عرضًا ألهم التجارب الدولية ، األول؛ يتناول تطبيقات الصكوك: جانبني مهمني
ض وحتليل بعض الصفقات املهمة اليت مت اوذلك من خالل استعر ، املعاصرة للصكوك

ودول اخلليج العربية، وخيتص اجلانب الثاين  دول شرق آسيا،بعض  من إصدارها
يعرض القسم  اً وأخري .  م إصدارات الصكوك الدوليةستعراض أهم التطورات يف حج

ا خالصة الدراسةمنها  األخري   .وتوصيا

   املفاهيم النظرية للصكوك :املبحث األول

  تعريف الصكوك: املطلب األول

واصطالحًا تشري للداللة على األوراق  ،)2(الصكوك لغة مجع صك، وتعين الشهادات
ا )3(املالية اإلسالمية شهادات تثبت ملكية حصة شائعة يف أصل معني أو يف ، وتعرف 
األكثر  تعريفات الصكوك بعض وملزيد من التوضيح نستعرض فيما يلي. )4(مشروع جتاري

الدولية الداعمة للصناعة املالية  واملنظمات املؤسسات واليت سامهت يف تقدميها، شيوعاً 
  .مويل اإلسالميحتظى بقبول واسع يف أدبيات الت أصبحت اإلسالمية، واليت

 International Islamic Fiqhالدويل  جممع الفقه اإلسالمي فعرّ لقد 
Academy   يف قراره بشأن سندات املقارضة ) 1988(يف دورته الرابعة الصكوك

ا صدار ) املضاربة(راض هي أداة استثمارية تقوم على جتزئة رأس مال القِ : على أ
مساء  صكوك ملكية برأس مال املضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة 
عتبارهم ميلكون حصصًا شائعة يف رأس مال املضاربة وما يتحول إليه، بنسبة  ا  أصحا

                                                             
2 ا711.  

3  International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Islamic Financial 

System: Principles & Operations, 2011. 

4 ISRA, 2011, Ibid.  
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الذي ) التسنيد(مبدأ التصكيك جممع الفقه اإلسالمي  عّرفو  .)5(ملكية كل منهم فيه
إصدار أوراق  عملية :نه) 2004(يف دورته اخلامسة عشرة  ليه فكرة الصكوكتقوم ع

وَعرفت هيئة األوراق املالية  .)6(مبنية على مشروع استثماري يدر دخالً  مالية قابلة للتداول
الصكوك عام  SCM( Securities Commission Malaysia(املاليزية 

  .)7(وثيقة أو شهادة متثل قيمة أصل: ا )2004(

 IFSB (Islamic Financial Services(أما جملس اخلدمات املالية اإلسالمية 
Board  مجع صك ويشار هلا عادة : ا) 2009(فقد عرف الصكوك عام

حيث ميثل الصك حق ملكية لنسبة مئوية شائعة يف موجودات  لسندات اإلسالمية،
موجودات مشروع حمدد أو نشاط عينية، أو جمموعة خمتلطة من املوجودات، أو يف 

ومتطلبات  مع أحكام استثماري معني، ويشرتط أن يكون املشروع أو النشاط متفقاً 
  . )8(الشريعة

الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية ) 2015(وجاء يف املعايري الشرعية 
 Accounting and Auditing Organization forاإلسالمية

Islamic Financial Institutions (AAOIFI)  ئق  ن الصكوك و
متساوية القيمة متثل حصصًا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف 
موجودات مشروع معني أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك 

ب االكتتاب وبدء استخدامها فيما أُ    .)9(صدرت من أجلهوقفل 

يقدم إطارًا واسعًا ملفهوم  )SCM(تعريف هيئة األوراق املالية املاليزية  أنويالحظ 
ا  SCMالصكوك مقارنة بغريها من التعريفات املقابلة، حيث وصفت  الصكوك 

ئق أو شهادة متثل قيمة األصل، ودون اإلشارة إىل نوعية وخصائص هذه األصول، ويف  و
) AAOIFI(ة للمؤسسات املالية اإلسالمية املقابل ال تعرتف هيئة احملاسبة واملراجع

                                                             
5 30 )4/3()4(     ، 

18 - 2314086 -111988 

6 137 )15/3(15(، 14 -19
1425 6 -112004 

7   ISRA, 2011, Op . Cit. 

8 7
 ،2009. 

9  172015   
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يكلتها وتداوهلا عن طريق الصكوك، وهذا ما  ألصول املالية ضمن األصول اليت ُيسمح 
واليت من بينها حاالت تداول ) SCM(أجازته هيئة األوراق املالية اإلسالمية املاليزية 

ت أساس الصكوك القائمة على  أن الدراسات احلديثة ، لذا جند القبض للمدايناتحسا
من ) AAOIFI(متيل إىل تعريف هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

  .حيث الشمولية والوصف الدقيق للصكوك

   وأنواعها الصكوك تصنيفات :املطلب الثاين

لصكوك تبعًا الختالف هياكلها املطّورة اختلفت ، وعقودها التقسيمات املتعلقة 
تصنيف موّحد للصكوك، وحبسب ما أشارت إليه  هذا الوقتالشرعية، وال يوجد إىل حد 

إىل وجود أكثر من  )AAOIFI(هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 
سمت الصكوك إىل نوعني رئيسيني تعدد قُ هذا ال ويف إطار. أربعة عشر نوعاً من الصكوك

بلة للتداول، والصكوك غري القابلة للتداول، ويندرج حتت هذين النوعني الصكوك القا: مها
خذ يف . الرئيسيني جمموعة من التقسيمات الفرعية ومن ضمن التصنيفات أيضًا ما 

اعتباره العقود الشرعية أساساً للتقسيم، ويف هذا اجلانب قسمت الصكوك إىل أربعة أقسام 
لصكوك املبنية على التأجري، والصكوك املبنية على الصكوك املبنية على الوكالة، وا: هي

إلضافة إىل التصنيف الذي يستند إىل ملكية . البيع، والصكوك املبنية على املشاركة
: نوعني رئيسني مها األصول حمل التصكيك، وحبسب هذا املعيار قسمت الصكوك إىل

ألصول، والصكوك  نف الصكوك كما تص  .على األصول املبنيةالصكوك املدعمة 
/ شركات(جهة اإلصدار مدى قابليتها للتبديل والتحويل، و حبسب اعتبارات أخرى ك

لنسبة هلذه الدراسة فقد اعتمدت يف تقسيمها للصكوك على التصنيف . )حكومات و
م بشأن الصكوك اإلسالمية وحبسب 2016لسنة ) 4(الذي أشار إليه القانون اللييب رقم 

  : )10(ما يلي

  صكوك التمويل : أوالً 

ئــق متسـاوية القيمــة متثـل حصصــاً ممولـة مللكيــة موجــودات، ـا  التمويـل صــكوكتعـرف  و
  :ما يلي إىل وهي غري قابلة للتداول، وميكن تصنيفها

  صكوك املراحبة. 1

                                                             
10 42016 
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ا تعرف صكوك املراحبة ئق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة  على أ و
ن اهلدف من إصدار هذه إ، حيث )11(السلعة مملوكة حلملة الصكوكاملراحبة، وتصبح 

الصكوك هو متويل عقد بيع بضاعة مراحبة، كاملعدات واألجهزة، وتصدر هذه الصكوك 
ويف الغالب ما تكون مؤسسة ،     )بصفتها مديرة إصدار املصدرة ( عن الشركة املنشئة

وك يف متويل بضاعة املراحبة، ويصدر ، ومن مث ُتستخدم حصيلة الصكمثالً  مالية كالبنوك
ألصول، ومن بينها متويل شراء السفن والطائرات،  هذه النوع لتمويل الشركات اإلنتاجية 

  .)12(وإنشاء حمطات توليد الطاقة مما ال ترغب الشركة املنشئة يف متويله من مواردها العادية

  صكوك االستصناع. 2

ئق  تعرف صكوك االستصناع ا و متساوية القيمة تصدر الستخدام حصيلة على أ
ا يف تصنيع السلعة، ويصبح املصنوع مملوكًا حلملة الصكوك وعليه  .)13(االكتتاب 

فصكوك االستصناع متثل حصة شائعة يف ملكية السلعة املصنعة، ويف مثنها بعد تسليمها 
لفرق ما بني تكلفة تصنيع ا لسلعة، للشركة املتمولة، ويتحقق عائد هذه الصكوك 

وقيمتها السوقية الناجتة عن عملية البيع، حيث ميكن استعمال هذا النوع من الصكوك 
ا تسمح  لتمويل رأس املال العامل للمشروعات االستثمارية مرتفعة اجلدوى، إضافة إىل أ

  .بتمويل مشروعات البنية التحتية

  صكوك السلم. 3

ا و فت املعايري الشرعية صكوك السلمعرّ  ئق متساوية القيمة يتم إصدارها على أ
وتعترب  . )14(، وتصبح سلعة السلم مملوكة حلملة الصكوكالسلم الملتحصيل رأس 

صكوك السلم أداة متميزة جلذب املوارد املالية للحكومات والشركات العاملة يف 
ستطيع ت، فمن مثن بيع بضاعة آجلة )وجتارية، الزراعة، والصناعة(القطاعات اإلنتاجية 

                                                             
11 2015   

12  211
201324 29 

13 2015. 

142015. 



9 
 

مني)15(وِّل عمليات اإلنتاجمتُ أن الشركات  ا تليب حاجة الشركات يف   ، إضافة إىل أ
لسعر املناسب احلصول على   .)16(املواد األولية وقت احتياجها 

  صكوك اإلجارة. 4

ا  تعرف صكوك اإلجارة ئقعلى أ مشاعة يف ملكية منافع  )متماثلة(متساوية القيمة  و
أو متثل عددًا متماثًال من وحدات خدمة موصوفة يف  أعيان معمَّرة مرتبطة بعقود إجارة،

ا. )17(ها حلامل الصك يف وقت مستقبلييم من ملتزمالذمة تقدّ  أوراق : كما عرفت 
ها مالية حمددة املدة، متثل حصصًا شائعة يف ملكية منافع أو أعيان مؤجرة، ختول مالك

ذه الصكوك مبرونة كبرية، سواًء وتتمتع ه. )18(حقوقاً، وحتمله مسؤوليات مبقدار ملكيته
 أو من حيث اجلهات املستفيدة من التمويل، إضافة إىل متويل املشروعات، على مستوى

ستقرار يف السعر وبدرجة عالية من التأكد املسبق مبقدار العوائد مقارنة بغريها  ا تتمتع  أ
   .)19(كمن الصكو 

منها؛ صكوك ملكية األعيان  ثالثة أنواع رئيسية الصكوك املبنية على التأجريويندرج حتت 
تصدر على أساس عقدي البيع واإلجارة، وتستخدم حصيلة القابلة للتأجري، واليت 

ستئجارها(إصدارها لتمويل شراء عني قابلة للتأجري  ثل الصكوك مت، و )مؤجرة أو موعود 
، ويف دفعات أقساط )ومنفعتها ،رقبة العني(ملكية هذه األعيان املؤجرة حصة شائعة يف 

ّمع الرتاكمي  اإلجارة بعد عملية التأجري، وحتسب عوائد هذه الصكوك على أساس ا
إلضافة إىل حصيلة عملية البيع بعد التصفية   .ألقساط التأجري، 
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األعيان القابلة إلعادة  وميكن أن تكون صكوك اإلجارة مصَدرة على أساس ملكية منافع
ا يف متويل شراء منفعة عني موجودة أو موصوفة يف ذمة تهتستخدم حصيلالتـأجري، واليت 
ا بعد الصكوك حصة شائعة يف ملكية منفعة املؤجر، ومتثل  العني دون رقبتها، ويف أجر
جريها  لفرق بني مثن شراء اخل)من الباطن(إعادة  دمة ، و يتحقق عائد هذه الصكوك 

عقد إجارة اخلدمات، واليت على أساس  وقد تصدر صكوك اإلجارة أيضاً  .وبيعها
بيعها للراغبني يف احلصول على  يُعاد مثّ معينة، يف متويل شراء خدمات  تستخدم حصيلتها

حصة شائعة يف ملكية اخلدمة، وهي التزام  إجارة اخلدمات ومتثل صكوك. هذه اخلدمات
عها، ويف مثنها بعد بيعها، والفرق بني مثن شراء اخلدمة ومثن يف ذمة مقدم اخلدمة قبل بي

  .)20(بيعها هو عائد محلة الصكوك

  صكوك االستثمار: نياً 

ئق مساوية القيمة متثل حصصًا شائعة يف أوعية  تعرف صكوك االستثمار  ا و
استثمارية خمتلفة، وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك، وبدء استخدامها فيما أصدرت من 

  : أجله، وتنقسم إىل ما يلي
  صكوك املضاربة . 1

فت املعايري الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية عرّ 
)AAOIFI (ا أوراق مالية متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام  كوك املضاربةص

حصيلتها يف إنشاء مشروع، أو تطوير مشروع قائم، أو متويل نشاط، ويصبح املشروع أو 
موجودات النشاط ملكًا حلملة الصكوك يف حدود حصصهم، وتدار على أساس 

خذ صكوك املضاربة صور . املضاربة الشرعية فيمكن أن تكون يف صورة  ؛متنوعة اً و
لمضارب لمطلقة، حيث ال خيصص فيها محلة الصكوك مشروعًا معينًا وإمنا خيّول 

صالحيات اختيار املشروع املناسب حسب خربته، حبيث ال تلتزم جهة ) الشركة املصدرة(
ي أن  احلق يف االستثمار املطلق بال قيود، وميكن ايكون هلو د، و قينوع من ال اإلصدار 

تكون يف شكل صكوك مقيدة، حيث خيصص محلة الصكوك مشروعًا معينًا لالستثمار 
ال حيق له اخلروج عنها، وحمددة مبدة زمنية معينة حسب عمر املشروع، فموال املضاربة 

  .)21(حيث تقيد اجلهة املصدرة بقيود إن خالفتها تعترب متعدية وضامنة
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الستثمار. 2   صكوك الوكالة 

الستثماررفت عُ   ئق مشاركة الدولية  من قبل املعايري الشرعية صكوك الوكالة  ا و على أ
الستثمار   وكيل من محلة الصكوك نيعيبتمتثل مشروعات تدار على أساس الوكالة 

ا مار نيابًة يعرض نفسه وكيًال حلملة الصكوك يتوىل االستث) املتمول(واملصدر هلا . إلدار
م وتوكيلهم ذ ً ) الوكيل(ويتقاضى ُمصدر الصكوك ، عنهم  أجرًا حمددًا معلومًا مضمو

، وميكن االستفادة من هذا النوع يف كافة تطبيقات الصكوك وأنواعها، )20(نظري جهده
دف تعبئة  وميكن إصدارها من قبل القطاع العام، والقطاع اخلاص، والقطاع اخلريي، 

  .)21(االقتصادية روعاتاملوارد املالية الالزمة، لتمويل املش
  صكوك املشاركة . 3

ئق متساوية القيمة يتم إصدارها  عرفت املعايري الشرعية صكوك املشاركة ا و
الستخدام حصيلتها يف إنشاء مشروع استثماري أو تطوير مشروع قائم أو متويل نشاط 

حلملة على أساس عقد من عقود املشاركة، ويصبح املشروع أو موجودات املشروع ملكًا 
خذ صكوك  .الصكوك يف حدود حصصهم، وتدار الصكوك على أساس املشاركة و

بشكل (، فقد تكون يف شكل صكوك مشاركة دائمة؛ املشاركة العديد من الصور املتنوعة
قد تكون يف صورة صكوك مشاركة مؤقتة، حبيث  وأ، )يتشابه إىل حد كبري مع األسهم

االمسية أو (مبدة زمنية معينة، وتسرتد قيمتها  متثل هذه الصكوك مشروعًا يكون حمدداً 
لتدريج) السوقية حيصل محلة الصكوك على جزء من القيمة االمسية ( خالل هذه املدة 

ح حىت كامل القيمة االمسية أو السوقية للصك   يتم اسرتداد للصك يف فرتات توزيع األر
ح ح التصفية على املستثمرينيومن خالل توز ، )واألر   . )22(يتم إطفاء الصكوك ع أر

   التشابه واالختالف بني األدوات املالية التقليدية والصكوك :املطلب الثالث

تتفق يف بعض األمور التنظيمية  فمن الطبيعي أن متويل، تاو أد متثل عتبار أن الصكوك
ا، ولكن واألسهم واإلجرائية مع بقية األدوات املالية األخرى كالسندات  لنظر على أ

ا خالية  وأحكام الشريعة، متويل مهيكلة مبا يتوافق واتأد فبالتايل جيب أن تكون ترتيبا
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، وهو جوهر ما مييزها عن بقية األدوات املالية )الر والغرر(من املخالفات الشرعية 
  .)23(األخرى

عتبارمهاوتشرتك الصكوك والسندات يف أن كليهما ميثل أوراقًا مالية قابلة للتداول،   و
تفقان يف العديد من األمور التنظيمية ت مصدرًا من مصادر التمويل اخلارجي، كما

ت املتعلقة برأس املال، ومدة  واإلجرائية اليت تتطلبها عملية اإلصدار، واليت من بينها البيا
ويف ذات الوقت جند أن  . وغريها من أوجه االتفاق والوصي اإلصدار، ووكيل الدفع،

ا تقوم على أصول حقيقية، ومتتتفق مع الصكوك يف األسهم ل حصصًا شائعة يف ث أ
  .)24( موجودات الشركة، ويف حصول املستثمرين على عوائد دورية

وفيما يتعلق خباصية التداول جند أن الصكوك تعتمد على طبيعة األصل، فمنها ما يكون 
لتداول ل تهايقابلب تتصفاألسهم  نويف املقابل فإللتداول ومنها غري قابل للتداول،  قابالً 

لصكوك قد تكون خارج يف مجيع أنواعها ، إضافة إىل أن املعاملة احملاسبية اخلاصة 
لنظر إىل درجة املخاطر  جند أن  ةامليزانية، على عكس األسهم اليت تعامل داخل امليزانية، و

لنسبة للصكوك فدرجة خماطرها ختتلف  مستوى خماطر االستثمار يف األسهم مرتفعة، أما 
  .، واجلدارة االئتمانية للمصدرصيغة استثمار األصولو  هيكل صفقة التوريق، حبسب

ولعل ما مييز الصكوك اإلسالمية عن السندات الشكل القانوين الذي تتخذه الصكوك، 
تات تتمثل يف شكل قروض بففي حني جند أن السند  بتة يتم حتديدها مسبقاً  كوبو

يف العقد، جند أن الصكوك ممثلة حبصص شائعة يف موجودات طبقًا ملبدأ املشاركة يف 
 إنالربح واخلسارة، إضافة إىل االختالف يف آلية التداول اليت تعتمدها الصكوك، حيث 

لتايل تكون للتداول  تهاقابل السندات اليت تعترب قابلة  نفهي ختتلف عيف أنواع حمددة، و
اختالف العالقات ك  ؛يف كثري من األمور األخرى بينهما للتداول، وتتعدد االختالفات

  .)25(واملستثمرين املصدرين بنيالتعاقدية 

  لصكوكيف االتطور والنمو ومؤشرات  العمليةتطبيقات ال :املبحث الثاين
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وذلك من خالل  ،عرضًا ألهم التجارب الدولية املعاصرة للصكوك يستعرض هذا القسم
دول شرق آسيا، يف بعض الصفقات املهمة اليت مت إصدارها  حتليلو  الرتكيز على استعرض
ومن أجل تقدمي نظرة عامة عن مؤشرات التطور والنمو يف حجم  ودول اخلليج العربية،

أهم التطورات يف حجم  أيضاً  فإن الدراسة ستستعرض .إصدارات الصكوك العاملية
العتماد على التقارير الصادرة عن السوق املالية  .إصدارات الصكوك الدولية وذلك 

 International Islamic financial Marketاإلسالمية الدولية 
(IIFM)  .  

  التجارب واملمارسات الدولية للصكوك :ب األوللاملط

ا  هناك العديد من التجارب العاملية الرائدة يف جمال إصدار الصكوك، واليت ُتؤكد قدر
على متويل املشروعات التنموية الكربى يف خمتلف دول العامل، ويف هذا اخلصوص سعت 

إطار قانوين منظم إلصدارات الصكوك،  إىل إجياد ماليز ودول اخلليج والشرق األوسط
الستثمار يف الصكوك واملؤسساتللجهات  يوفر درجة من التنظيم واألمان، وهو  الراغبة 
اإلصدارات، وحتقيق معدالت منو غري مسبوقة للصكوك، حجم بدوره إىل تزايد  ساهمما 

واعتربت مؤخرًا أحد أهم األدوات املالية اليت تشهد معدالت منو متسارعة، سواء على 
، وإندونيسي( مستوى البلدان اإلسالمية والبحرين،  وقطر، اإلمارات، والسعودية،و  ا،ماليز

ت املتحدة (، أو حىت على مستوى الدول الغربية )وتركيا أملانيا، وإجنلرتا، والوال
لقطاعات احلكومات والشركات العاملة  متويلوأصبحت من أهم مصادر ، )األمريكية

عائد واملخاطرة، االقتصادية املختلفة، وذلك ملا تتميز به من مرونة واضحة من حيث ال
ت  فتعدد هياكل الصكوك مينحها تنوعًا يف مصادر حتقيق العوائد مع اختالف يف مستو

  . املخاطر، وسنستعرض فيما يلي أهم التجارب الدولية الناجحة يف إصدارات الصكوك

   جتربة البنك اإلسالمي للتنمية :أوالً 

مؤسسة ) Islamic Development Bank(يعترب البنك اإلسالمي للتنمية 
وزراء مالية الدول اإلسالمية، والذي عقد يف  لية، أنشئت ببيان صادر عن مؤمترمالية دو 

دف دعم التنمية م، 1975م، وبدأ العمل به رمسيًا عام 1973مدينة جدة عام 
ملبادئ الشريعة، وذلك من خالل ترسيخ مبدأ التضامن اإلسالمي  االقتصادية للدول وفقاً 

والتعاون املشرتك بني الدول اإلسالمية، وقد حتصل البنك اإلسالمي للتنمية على تصنيف 
 من ثالث وكاالت تصنيف دولية كربى ) AAA- Aaa  -AAA (ائتماين ممتاز 

 )Standard and Poor's(ستاندرد آند بورز ا و )Moody's( مثل موديز
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زل للرقابة املصرفية واملفوضية األوروبية مصرفًا إمنائياً )Fitch(وفيتش  ، واعتربته جلنة 
  .)31(متعدد األطراف خالياً من املخاطر

عن من قبل الشركات يف الدول األعضاء  واردبتعبئة امل اإلسالمي للتنمية ويقوم البنك
حيث يعترب البنك  ،الصكوك، ومن بينها مع الشريعة ومتوائمةويل متنوعة طريق أدوات مت

 .اإلسالمي للتنمية نقطة مرجعية هامة لغريه من املؤسسات يف جمال إصدار الصكوك
 تستند صكوكمقرتح لم ليخترب جدوى هيكل  2003عام  أطلق البنك أول إصداراتهو 

 )400(بقيمة  استثمار إىل توريق حمفظة من األصول املختلطة، فأصدر بنجاح صكوك
فرتة ل )شركة ذات غرض خاص( شركة التضامن احملدودة مليون دوالر أمريكي، عن طريق

ا استحقاق  األصول يف صفقة توريق البنك حمفظة ، واشتملت مخس سنواتمد
احملفظة،  حجممن  %) 65.8(شكلت ما نسبته  ل إجارةأصو  للتنمية اإلسالمي

ت قبض لعمليات مراحبة واستصناع و  ، وملا كانت أصول )32(%) 34.2( تشكلحسا
ي سعر، فقد متكن  ذه اإلجارة ميكن حتويلها من قبل البنك اإلسالمي للتنمية حبرية 

ت القبض أيضاً اهل ت القبض وصيغ  .يكلة من حتويل حسا وعلى الرغم من أن حسا
لقيمة نفسها وفق مقتضى الشريعة، فإنه إذا  الديون األخرى ال ميكن إحالتها إال 

ي سعر كان ألصول العينية يف حمفظة واحدة لطتخُ   ميكن بيع تلك احملفظة كلها 

  :البنك اإلسالمي للتنمية على النحو التايلصكوك وقد متت هيكلة  .)33(

  

  

   

  

  
                                                             

31



16 172014 

32 Haneef, R. From Asser-backed to asset light Structures: The Intricate of Sukuk ISRA 

International journal Islamic Finance, 2009, 103-126 
33 Haneef, 2009, Ibid. 



  م2003هيكل صكوك االستثمار املصدر من طرف البنك اإلسالمي للتنمية 

International Shari’ah 
(ISRA), Islamic Capital Markets: Principles & Operations, 20(  

م 2005وأصدر البنك اإلسالمي للتنمية اإلصدار الثاين من صكوك االستثمار سنة 
بقيمة  م2008مليون دوالر أمريكي، مث تالها اإلصدار الثالث سنة 

مليون دوالر أمريكي لإلصدار اخلامس 

ة البنك اإلسالمي للتنمية يف إصدار الصكوك ومن أهم إصداراته مؤخراً، 
مج إصدارات الصكوك املتوسطة األجل، أصدر البنك اإلسالمي سنة  ويف إطار بر
مليار دوالر أمريكي، تستحق بعد مخس سنوات من 
ريخ اإلصدار، وقد عهد البنك اإلسالمي إلدارة هذا اإلصدار لعدد من البنوك التجارية، 
 أما من حيث طبيعة اجلهات املشاركة فقد شكلت البنوك املركزية واجلهات احلكومية

 ركة يف الصفقة علىمن املستثمرين النهائيني، يف حني حتصلت البنوك املشا
س صفقة هذا اإلصدار اإلصدارات العاملية 

34 http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://26564d04a363

faea61b5b77528c0dbac&guest_user=idb_ar
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هيكل صكوك االستثمار املصدر من طرف البنك اإلسالمي للتنمية ) 1(شكل 

 International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance:املصدر( 
(ISRA), Islamic Capital Markets: Principles & Operations, 2015

وأصدر البنك اإلسالمي للتنمية اإلصدار الثاين من صكوك االستثمار سنة 
مليون دوالر أمريكي، مث تالها اإلصدار الثالث سنة ) 500(بقيمة 
مليون دوالر أمريكي لإلصدار اخلامس ) 850(ت ماليزي، وبقيمة يرجن مليون) 400

  .)34( م2009سنة 

ة البنك اإلسالمي للتنمية يف إصدار الصكوك ومن أهم إصداراته مؤخراً، ري واستمرت مس
مج إصدارات الصكوك املتوسطة األجل، أصدر البنك اإلسالمي سنة  ويف إطار بر

مليار دوالر أمريكي، تستحق بعد مخس سنوات من ) 1.25(صكوكاً بقيمة  م 2016
ريخ اإلصدار، وقد عهد البنك اإلسالمي إلدارة هذا اإلصدار لعدد من البنوك التجارية، 
أما من حيث طبيعة اجلهات املشاركة فقد شكلت البنوك املركزية واجلهات احلكومية

من املستثمرين النهائيني، يف حني حتصلت البنوك املشا) 90%
س صفقة هذا اإلصدار اإلصدارات العاملية أمن حجم اإلصدار النهائي، ويرت ) 10%

  .من حيث احلجم مقارنة بغريها من اإلصدارات

                                                             
http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://26564d04a363

faea61b5b77528c0dbac&guest_user=idb_ar 

وأصدر البنك اإلسالمي للتنمية اإلصدار الثاين من صكوك االستثمار سنة 
بقيمة 

)400
سنة 

واستمرت مس 
مج إصدارات الصكوك املتوسطة األجل، أصدر البنك اإلسالمي سنة  ويف إطار بر

2016
ريخ اإلصدار، وقد عهد البنك اإلسالمي إلدارة هذا اإلصدار لعدد من البنوك التجارية، 
أما من حيث طبيعة اجلهات املشاركة فقد شكلت البنوك املركزية واجلهات احلكومية

)90
)10

من حيث احلجم مقارنة بغريها من اإلصدارات

                    
http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://26564d04a363
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   التجربة املاليزية :نياً 

تعد ماليز من الدول املتقدمة يف تطوير وابتكار العديد من املنتجات املالية اإلسالمية، 
وأبرزها الصكوك، حيث تعترب من أوائل الدول الرائدة يف صناعة الصكوك العاملية، وذلك 
المتالكها سوقًا متطورة للتمويل اإلسالمي، جعلها تسيطر من خالله على صناعة 

ا، و ات العامليةصدار حجم اإلبة األوىل من حيث الصكوك، لتحتل املرت  شكلت إصدارا
ما يقارب من ثلثي قيمة الصكوك يف العامل، ومن أمهها تلك اإلصدارات اليت استخدمتها 
احلكومة املاليزية يف متويل عمليات إنشاء وتطوير املشروعات العمالقة يف جمال البنية 

ملطارات، والطرق الرئيسية، وعمليات التنقيب عن إنشاء ا: التحتية واملشاريع التنموية مثل
جحة دفعت مباليز مع  ت وغريها، واليت كانت جتربة  الغاز، وصناعة البرتوكيماو

  .)35(جمموعة من اإلصالحات االقتصادية ملرحلة كربى من النمو االقتصادي والتنمية

ن العقاري م من خالل شركة الره1996وقد  أنشأت ماليز سوق الصكوك  عام 
م أصدرت شركة 1997الوطنية املاليزية، تتابعت بعدها إصدارات الصكوك، ففي عام 

مليون دوالر أمريكي، وملدة  )750(بقيمة  االستثمارية أول صكوك قابلة للتداول ةخزان
هلا  أول صكوك سيادية صدارم  2002مث قامت احلكومة املاليزية يف عام  . سنوات 5

، وكانت صكوك اإلجارة املاليزية هذه أول صكوك شركة صكوك ماليز الدولية طريق عن
 Luxembourg Stock(تدرج يف سوق األوراق املالية يف لوكسمبورج 

Exchange(موديز  ، وتصنف من قبل)Moody's( ستاندرد آند بورز ا و
)Standard and Poor's(  .وقد طرح اإلصدار البالغ قيمته )مليون دوالر  )600

على املستوى العاملي للمستثمرين اإلسالميني والتقليديني، وتعد الصكوك املاليزية  أمريكي
ملمارسات التقليدية  ا جنحت يف وصل مفهوم صكوك اإلجارة  تطورًا ذا أمهية أل

  . )36(للسندات كاإلدراج يف األسواق املالية، والتصنيف، واملقاصة املركزية

مبىن املكاتب التابعة لرئيس الوزراء صول عقارية مشلت املاليزية  الصكوك وُدعمت
وحبسب ما هو  .كأصل يف هذه الصفقة  Klangوجمموعة من املراكز الصحية مبدينة 

مالك احلكومة املاليزية، لذلك  ، حيتفظ مفوض األراضي االحتادية  معمول به يف ماليز
ومن أجل إمتام هذه الصفقة مت بيع حقوق االنتفاع من هذه األصول فقط إىل الشركة 

، ويعين بيع حقوق االنتفاع أن مفوض )صكوك ماليزية الدولية(ذات الغرض اخلاص 
                                                             

352012 

36   Haneef, 2009, Op . Cit. 
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ً األصول، وهو ما يعين أن ملكية املستثمرين األراضي االحتادي محلة (ة ال يزال ميلك قانو
جمرد احتاد ماليز تتحد فقط مبلكية املنفعة حمل التصكيك، وبعبارة أخرى يعد ) الصكوك

وصي على األصول، وقد قامت الشركة ذات الغرض اخلاص بتمويل عملية الشراء عن 
ألصل، وقامت الشركة ذات الغرض طريق إصدار صكوك متثل ملكية حقوق اال نتفاع 

بتأجري األصول إىل احلكومة املاليزية مبعدل متغري يساوي  )نيابة عن املستثمرين(اخلاص 
،  ويعكس هذا املعدل )95+  (LIBORنقطة  95مضافًا إليه  )37(معدل الليبور

  .)38(للحكومة املاليزية وقت اإلصدار )BBB(التصنيف االئتماين 

لشراء  نص على شراء األصول عند يو قدمت احلكومة املاليزية يف املقابل تعهدًا ملزمًا 
مينع هذا التعهد يف املقابل بقيمتها االمسية، و  حالة اإلفالس،يف االستحقاق، أو 

لث، وتقوم حكومة ماليز كمستأجر بدفع  القيم املستثمرين من بيع الصكوك لطرف 
كل ستة أشهر للشركة ذات الغرض اخلاص اليت تقوم بدورها بتوزيعها على   اإلجيارية

لتايل فإن قيمة  لكامل عند االستحقاق، و املستثمرين، ويتم اسرتداد قيمة الصكوك 
ح املدفوعة للمستثمرين، وال حيق حلم ةالدوري املدفوعات ة الصكوك لال متثل سوى األر

هيكلة هذه ) 3(ريخ االستحقاق، ويوضح الشكل اسرتجاع املبلغ األصلي إال عند 
  .الصكوك

 

 

 

 

 

   

                                                             
37   




. 

38   ISRA, 2011, Op . Cit. 
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  م2002هيكل صفقة الصكوك الدولية األوىل حلكومة ماليز سنة ) 2(شكل 

 International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance:املصدر( 
(ISRA), Islamic Financial System: Principles & Operations, 2011(  

ا صفقة الصكوك الدولية األوىل، وقد أسهم هذا  وعادة ما يشار إىل هذه الصفقة على أ
الصكوك  هيكل أصبحذا ، و ظهور مفهوم الصكوك املبنية على األصول يفاإلصدار 

حقوق  ةميتلكون أي الها حاملي غري أن ،مع األحكام الشرعية اً بنية على األصول متوائمامل
ضمانية يف تلك األصول، وعادة ما يتعامل املستثمرون مع هذا النوع من الصكوك على 

  . )39(أساس يشبه السندات املمتازة غري املضمونة

على أساس صيغة اإلجارة، بقيمة  اً صكوكأصدرت والية سارواك م  2004يف عام و 
أصدرت الوالية  ويف نفس العام. سنوات 5مليون دوالر أمريكي، تستحق بعد  )350(

) 425(إصدارات من صكوك االستصناع، حيث كانت قيمة اإلصدار األول  ةثالث
مليون دوالر، وذلك لغرض إنشاء مراكز صحية، وأصدرت إصدارها الثاين بقيمة 

ت، وقد  يمليون رجن )500(بقيمة  ت ماليزي، وإصدارها الثالثيمليار رجن )1.130(
  .)40( دف متويل مشاريع تنموية خمتلفة مجيع هذه اإلصدارات تكان

 اً يف ماليز صكوك )كاقامس(م أصدرت شركة الرهن العقاري احملدودة  2010ويف عام 
مبتكرة حتت مسمى صكوك األمانة لالستثمار، واليت بلغت قيمتها مليار رجنيت ماليزي، 

                                                             
39   ISRA, 2011,  Op . Cit. 

40   ISRA, 2011, Op . Cit. 

41   ISRA, 2011,  Op . Cit. 
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وشركات  وتوالت بعدها إصدارات الصكوك مباليز على مستوى البنوك اإلسالمية
  . )41(األعمال واملنظمات

   جتربة اإلمارات :لثاً 

يف  واململكة السعودية  بعد ماليز عاملياً  لثيت اإلمارات العربية املتحدة يف املركز الثا
ا حنو  حيثإصدار الصكوك،  بقيمة إمجالية تبلغ  إصداراً ) 110(بلغ عدد إصدار

اية عام مليار دوالر ) 71.895( من %) 7.34( تهنسبم، أي ما  2017حىت 
ا ، )42(إمجايل قيمة اإلصدارات يف العامل يف متويل وتستخدم اإلمارات أغلب إصدارا

  .وقطاع العقارات ،، أبرزها قطاع اخلدمات املاليةاالقتصادية قطاعاتال

 

 

 

  

  

  
 م2016متويل الصكوك للقطاعات املختلفة يف دولة اإلمارات سنة ) 3(شكل 

 )https://www.islamicfinance.com/islamic-finance-uae :املصدر(

عام  بدولة اإلمارات جتربة بنك اإلمارات اإلسالمي إصدار الصكوك أهم جتاربولعل من 
صول، مليون دوالر أمريكي) 350(قيمة بصدار صكوك م،  2007  مدعمة 
 بنكصكوك لشركة هذه العملية من خالل بيع األصول  هيكلة وقد متت مؤجرة،

ت قيدقد و ت خصيصًا لتويل عملية اإلصدار، ئ، واليت أنشاحملدودةاإلمارات اإلسالمي 
قام بتحويل األصول  بنك اإلمارات قد اعتبار أنعلى ، البنك يزانيةمهذه الصكوك خارج 

                                                             
42   IIFM, 2018,  Op . Cit.    
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فقط إدارة هذه األصول  البنك ويتوىلاليت مت تصكيكها للشركة ذات الغرض اخلاص، 
  :مقابل أتعاب اإلدارة، وميكن تلخيص هيكلة إصدار هذه الصكوك يف الشكل التايل

  

  

  

  

  

  

  
  م2007هيكل صفقة صكوك اإلجارة لبنك اإلمارات اإلسالمي سنة ) 4(شكل 

  )اإلمارات اإلسالمي بنكل 2010التقرير السنوي لسنة : املصدر(

اإلمارات اإلسالمي من أهم اجلهات املهتمة بتطوير منتجات اهلندسة املالية  بنكويعترب 
دة إصدارات الصكوك بشكل خاص كما أصبحت   .اإلسالمية بشكل عام، وتطوير ور

ا غاية يف األمهية،  البنوكاتيجية يف أغلب هذه االسرت  اإلسالمية، وعلى خمتلف مستو
وعلى جانب   - ألن ذلك مينحها فرصة احلصول على التمويل، ويف نفس الوقت تشكل

آلية من آليات التحوط من خمتلف املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا،  - كبري من األمهية
ألصول  فمثالً  بنود امليزانية،التصكيك خارج  حمل وذلك من خالل نقل املبالغ اخلاصة 

من حتويل املخاطر االئتمانية جند أن البنك متكن  يف صفقة بنك اإلمارات اإلسالمي
ذات  شركةالإىل موعدها األقساط اإلجيارية يف  دفعالناجتة من عدم قدرته كمستأجر على 

ويف هذا ما يؤكد أحد املربرات األساسية الستخدام  . )S.P.V( الغرض اخلاص
  . )43(ذات الغرض اخلاص ضمن عمليات التصكيك اإلسالميالشركات 

                                                             
43


562014 
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شركة قابضة (ويف إطار مسرية التجربة اإلماراتية أيضًا قامت شركة موانئ ديب العاملية 
ألنشطة املتعلقة بتشغيل املوانئ وهي  صدار صكوك  )حلكومة ديب مملوكةمتخصصة 

الصكوك للحصول على متويل  م، لالستفادة من سوق2007ملوانئ ديب العاملية يف سنة 
ستخدام هيكل صكوك املضاربة، عن طريق شركة ) 1.5(مببلغ  مليار دوالر أمريكي، 

سست يف مايو " (صكوك موانئ ديب العاملية" م جبزر  2007شركة ذات غرض خاص 
اإلصدار األول هلذه ويف ، )كاميان كمؤسسة غري رحبية هدفها تسهيل إصدار الصكوك

لغ االكتتاب إىل شركة موانئ ديب العاملية بصفته رأس مال املضاربة، الصكوك حولت مب
، وكانت نسبة املشاركة يف الربح بني على أساس املضاربةيف أعماهلا  الشركة واستثمرته

وكان من املتوقع أن تولد . )99: 1(، وشركة موانئ ديب العاملية هي )S.P.V(شركة 
ً، ووفقًا لنسبة تقاسم  )%6.35(هذه الصفقة متوسط ربح صايف من قيمتها يبلغ  سنو

ح املتفق عليها يتوقع املستثمرون احلصول على  ، ويوضح )44(سنوً  )%6.25(األر
  .هيكلة صفقة صكوك املضاربة لشركة موانئ ديب العاملية) 6(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  
  م2007هيكل صفقة صكوك املضاربة لشركة موانئ ديب العاملية سنة ) 5(شكل 

  ) ISRA, Islamic Financial System: Principles & Operations, 2011 :املصدر(

                                                             
44   ISRA, 2011,  Op . Cit. 
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ويف صكوك شركة مواين ديب العاملية ُدعمت الصكوك بتسهيالت سيولة تستثمر فائض 
ح الفعلية الذي يزيد عن مبلغ التوزيعات الدورية ، واليت وافق املصدر على التخلي األر

ويف املقابل، إذا مل تتمكن استثمارات املضاربة من حتقيق معدل الربح  املطلوب . عنها
لتغطية التوزيعات الدورية، اشرتطت شركة موانئ ديب العاملية على نفسها أن تبحث هي 

ا اخلاص، ودون الرجوع إىل شركة املض اربة أو أصوهلا،  عن متويل متوائم مع الشريعة حلسا
ذا . كي تضمن وجود السيولة الكافية لضمان دفع التوزيعات الدورية يف موعدها و

بت من تي ضح أن العائد املتغري يف االتفاق األصلي للمضاربة مت حتويله إىل دخل شبه 
وعلى الرغم من أن هذه اآللية قد تشكل مسألة شرعية .  خالل تفعيل تسهيالت السيولة

لصكوك يتمتعون بعائد شبه . للجدلقابلة  رعًا جلعل املستثمرين  ا تبدو حًال  فإ
لتايل اخنفاض درجة خماطر االستثمار   .)45(متيقن، و

. إضافة إىل ذلك، فإن شركة موانئ ديب العاملية استخدمت تعهد الشراء، وتعهد البيع
لشراء قد مت تسعريه مبا يساوي مبلغ التمويل األصلي مضافًا إليه  وحيث إن التعهد 

لشراء، مبا حيقق ضمانة للمصدر  العوائد املرتاكمة غري املدفوعة عند تنفيذ التعهد 
من اسرتداد مبلغ االستثمار األصلي، وأية عوائد أخرى غري مدفوعة، فبغض ) املستثمرين(

النظر عن أداء املشروع أصبح لدى محلة الصكوك وسيلة قانونية متكنهم من ضمان 
لطبع فإن مثل هذا الرتتيب خيالف اجلانب حصوهل م على رؤوس أمواهلم وعوائدها، و

   .)46(األساسي لعقد املضاربة

لذكر عند استعراض جتربة دولة اإلمارات أن نشري إىل منتج الصكوك  ومن اجلدير 
، اإلماراتواليت تعترب من أشهر أنواع صكوك ، )NATONAL BONDS(الوطنية 

قبال يواليت حظ غري مشهود وحققت عوائد فاقت التوقعات، ومتثل الصكوك الوطنية ت 
بتة غري قابلة للتداول، متثل حصصاً  )مضاربة( شهادات استثمار ذات قيمة امسية 

مساء مالكيها  ب املال(متساوية تصدر  ال، وُتدفع املمقابل حصصهم يف رأس ) أر
اقتصادية مرتفعة اجلدوى، وعلى  بقصد تنفيذ مشاريع) املضارب(لشركة الصكوك الوطنية 

الرغم من أن هذه الصكوك َتصُدر على أساس املضاربة، إال أن شركة الصكوك الوطنية 
شركة الصكوك الوطنية (أدخلت عليها عنصر اجلوائز الدورية، اليت مينحها املضارب 

ب املال ) املنشئ واملصِدر للصكوك  بشكل دوري ومنتظم من ماله) محلة الصكوك(ألر

                                                             
 45   ISRA, 2011,  Op . Cit. 

 46   ISRA, 2011,  Op . Cit. 
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اخلاص، مما زاد من درجة إقبال املستثمرين، وأكسبها شهرة متميزة بني الصكوك احمللية 
  .للدولة

م على إنشاء صندوق استثماري 2007وقد عملت شركة الصكوك الوطنية ويف عام 
إىل االكتتاب فيه، من خالل  ودعت اجلمهور ،"املضاربة للصكوك الوطنية" مسمى حتت

، غري أن توزيعات محلة الصكوك )%3(بح متوقعة هي شراء صكوك مضاربة بنسبة ر 
وأعلنت شركة  ،)لكل صك% 6.03(خالل عامها األول قد فاقت ضعف هذا املعدل 

ح السنة الثانية يف يناير  مبعدل توزيع يساوي  م2009الصكوك الوطنية عن أر
)7.07%()47(.  

ال وعلى صعيد التجربة اإلماراتية صكوك بنك  ومن بني اإلصدارات املهمة يف هذا ا
مليون دوالر، واليت ) 500(م، وحبجم إصدار بلغ 2012ديب اإلسالمي يف أكتوبر  

الستثمار، وأيضًا إصدارات شركة خنيل ودان أكرب الشركات  ةأصدرت بصيغة الوكالة 
اااإلمار    . )48(لصكوك تية لتمويل بعض مشروعا

ا تواجه  النجاحمن وعلى الرغم  امللحوظ يف جتربة اإلمارات؛ إال أن العديد من إصدارا
ألصول حمل التوريق،  مسائل شرعية خطرية، فالتساهل يف املطلب الشرعي اخلاص 
لشراء على أساس  ألصول، وتسهيالت السيولة، والتعهد  وختفيف مستوى الدعم 

كل هذه اخلصائص أدت متجمعة يف التأثري على خماطر االستثمار يف ،  السعر التعاديل
ا من  الصكوك، وثبات مستوى العوائد، وضمان مبالغ االستثمار، بشكل يقرتب 

بتة الدخل    .)49(استثمارات الدين 

   التجربة البحرينية :رابعاً 

البحرينية جتربة رائدة يف إصدار الصكوك اإلسالمية، حيث بلغت قيمة  التجربةتعترب 
ا  من إمجايل قيمة % 2.66مليار دوالر أمريكي، أي ما نسبته ) 19.287(إصدارا

                                                             
472012 

48  
1213

2013 

49   Haneef, 2009, Op . Cit. 
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، وحتتل دولة 2015 -  2001إصدارات الصكوك اإلسالمية يف العامل خالل الفرتة 
    .)50(ت الصكوكالبحرين املرتبة اخلامسة عاملياً من حيث حجم إصدارا

أهم اجلهات املعنية ) Central Bank of Bahrain(ويعترب بنك البحرين املركزي 
، حيث أصدر 2010بريل من أته اليت كانت يف اصدار الصكوك، ومن بني أهم إصدار 

أشهر،  دينار حبريين، وتستحق بعد ثالثة مليون )12(البنك صكوك سلم بقيمة بلغت 
مليون ) 37(وصلت إىل حنو حيث وجتاوزت طلبات االكتتاب قيمة الصكوك املعروضة، 

ويطبق بنك البحرين املركزي عمليات  ،%308دينار حبريين، بنسبة فائض اكتتاب قدره 
بتعميم دعوة يذكر فيها  العمليةتنافسية بني املتقدمني لعطاءات صكوك السلم، وتبدأ 

سات املالية يف البحرين املؤهلة لالستثمار يف الصكوك، وعند تفاصيل اإلصدار، واملؤس
استالم العطاءات خيصص بنك البحرين املركزي احلجم التنافسي للصكوك بني املتنافسني 
على أساس طرق تناسبية، يتبعها مرحلة تسوية، بتحويل املبالغ النقدية للبنك املركزي ومن 

وثِّق عملية إصدار الصكوك التزام بنك وتُ  مث تصدر الصكوك للمؤسسات املستثمرة،
مثن الشراء (يومًا مقابل حصيلة االكتتاب  90البحرين املركزي بتسليم السلعة يف مدة 

ويعني املستثمرون بعدها بنك البحرين املركزي وكيًال لبيع السلعة مبجرد  ،)السلعة
من وسيط سلع استالمها، وإلدارة هذه العملية حيصل بنك البحرين املركزي على تعهد 

إال  بشراء السلعة يف املستقبل، وال حيصل محلة صكوك السلم على عوائد) طرف آخر(
 ،)عندما تباع السلعة للوسيط بسعر أعلى من مبلغ االستثمار(عند االستحقاق 

ويستخدم البنك املركزي البحريين بشكل رئيسي هذا النوع من الصكوك كأداة من أدوات 
الشكل التايل هيكلية صفقة صكوك السلم لبنك البحرين  السياسة النقدية، ويوضح

  .املركزي

 

           

  

                                                             
50   IIFM, 2018, Op . Cit. 
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  م2007هيكل صفقة صكوك السلم املصدرة من بنك البحرين املركزي ) 6(شكل 

  ) ISRA, Islamic Financial System: Principles & Operations, 2011 :املصدر(

عن شركة اخلدمات املهنية  ةالعاملية الصادر  التقارير االقتصاديةكما تشري 
PricewaterhousCoopers (PWC)  أن إمجايل إصدارات دولة البحرين
، ومجعت ما يزيد عن )%7.15(من اإلصدارات العاملية للصكوك بلغ ما نسبته 

وفيما  .م2015إصدارات خالل عام  7مليار دوالر أمريكي من أصل ) 4.656(
إلصدارات السيادية فإن دولة الب حرين أصدرت جمموعة من الصكوك بلغت يتعلق 

، ويعترب البنك م2016مليون دوالر أمريكي خالل الربع الثاين من عام ) 252(قيمتها 
املركزي البحريين أحد أهم املؤسسات الفّعالة يف إصدار الصكوك مبنطقيت اخلليج والشرق 

   .)51(األوسط
  

  التجربة السودانية :خامساً 

يف دولة السودان جتربة رائدة ومميزة، خاصة يف جمال صناعة تعترب جتربة إصدار الصكوك 
السيادية، واليت كانت من بني أهدافها تعبئة املوارد لتمويل عجز املوازنة العامة  الصكوك

للدولة، ومتويل األصول واملشاريع احلكومية، وتصلح يف نفس الوقت إلدارة السيولة داخل 
بنك  لدى السياسة النقدية دواتأضمن أهم اجلهاز املصريف، حيث تعترب الصكوك من 
إمجايل اإلصدارات العاملية  حيث من الثامنةالسودان املركزي، وحتتل السودان املرتبة 

  .للصكوك

وتنفرد جتربة السودان عن غريها يف جمال الصكوك، من حيث استخدامها لصيغ متويلية 
ا أكثرلذا مبنية على املشاركات،  ا عادة ما توصف  خطورة، ومن أمثلتها شهادات  فإ

 Government Musharaka  Certificates )شهامة(املشاركة احلكومية 
(GMC)، لسودان  وهي عبارة عن صكوك تصدرها وزارة املالية على واالقتصاد 

 أصوالً  استثماري يضمنصندوق ملكية أساس عقد املشاركة، ومتثل حصصًا حمددة يف 
يف عدد  ممقابل حقوق ملكيتهلصاحل املستثمرين  احلكومةحقيقية، ويتم إصدارها بواسطة 

كما أصدرت السودان أيضًا صكوك . االقتصادية املنتجة يف الدولةمن املؤسسات 
                                                             

51 https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/banking-capital-

markets.html/ 
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أكثر صيغ التمويل (مبنية على املضاربة صكوك وهي  ،)صرح(االستثمار احلكومية 
ا تصدرها وزارة املا )اإلسالمي خطورة لية واالقتصاد نيابة عن حكومة السودان، وتتم إدار

ستخدم وتسويقها يف السوق األويل، من خالل شركة السودان للخدمات املالية، وتُ 
  . املختلفة االقتصادية يف متويل مشروعات البنية التحتية والقطاعات اإيرادا

يف كومة السودان إصدار حعد وعلى تتبع خطوات مسرية هذه التجربة واليت انطلقت ب
م قانون صكوك التمويل، والذي على أساسه قام بنك السودان املركزي من 1995عام 

 م 1999مث أصدرت وزارة املالية يف مايو من عام  .)مشم(إصدار شهادات مشاركة 
دف متويل العجز يف املوازنة العامة  )GMC)()52 شهادات املشاركة احلكومية شهامة

األكثر تداوًال يف  شهادات مشم وشهامة عن طريق شركة السودان للخدمات املالية، وتعترب
من حجم التداول يف السوق  )%59(سوق اخلرطوم لألوراق املالية، حيث شكلت 

صدار صكوك 2003م، كما قامت حكومة السودان خالل عام 2007خالل عام  م 
مليار دينار سوداين قابلة للتداول وفق صيغ متنوعة، ) 6(تثمار احلكومية بقيمة االس

ا نيابة عن  دارا وطرحها لالكتتاب العام، وتقوم شركة اخلدمات املالية السودانية 
حكومية حمددة، وقيمتها  مشروعات حصصًا يف ملكية احلكومة، ومتثل هذه الصكوك

السيادية يف دولة  اإلصداراتأيضًا من بني أهم  .تتوقف على أداء املشاريع املمولة
وهي صكوك مبنية على عقد اإلجارة مت استخدامها كأحد ) شهاب(السودان شهادات 

  .)53(املصادر اهلامة يف متويل مشروع سد مروي التابع حلكومة السودان

ا تعت رب وعلى الرغم من وجود بعض جوانب القصور يف جتربة الصكوك السودانية، إال أ
ا امتدت ألكثر من عقد من  حماولة جادة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية، لكو
الزمان، حيث أسهمت بشكل كبري يف تثبيت دعائم سوق اخلرطوم لألوراق املالية، مما 

 التنموي ره اإلجيابية على االقتصاد السوداين، إضافة إىل الدورآانعكاس  ىلأدى ذلك إ
  .)54(العامة لدولة السودان معاجلة العجز يف املوازنة يف الصكوك الذي قدمته

  تطور حجم إصدارات الصكوك يف العامل: املطلب الثاين
                                                             

52 

 

53 
2012 

54  
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تعكس التجارب واملمارسات الدولية اليت مت تناوهلا يف اجلزء األول النجاحات اليت حققتها 
الصكوك اإلسالمية على الصعيد العاملي، والقبول الكبري، والتوسع الكمي الذي تشهده 

التوقعات،  قكبريًا متسارعًا فا  اً حققت الصكوك منو قد و الصكوك يف األسواق العاملية، 
مليار دوالر أمريكي خالل الفرتة  )979,209(مجايل إىل ما يعادل إلا اهوارتفع حجم
) 2013؛  2012( ا، وقد شهد عام)55(م2017 ديسمربإىل  2001ما بني عام 

إلصدارات الدولية للصكوك، حيث بلغ حجم إصدارات الصكوك اأكرب حجم من 
 تهمليار دوالر أمريكي، وشكلت نسب) 273.469(خالهلما إىل ما يقرب من 

غري أن سوق الصكوك قد الفرتة، من إمجايل حجم اإلصدارات خالل  %)32.59(
؛ )2015؛  2014(سجل اخنفاضًا ملحوظًا يف حجم الصكوك املصدرة خالل عامي 

ا ماليز لوقف إصدار  ويرجع سبب هذا االخنفاض إىل اخلطوة االسرتاتيجية اليت اختذ
ابة الشرعية للبنك املركزي املاليزي عن قررت هيئة الرق(صكوك االستثمار قصري األجل 

ت القبض توقف عمليات إصدار الصكوك املبنية على لمداينات، واليت ل أساس حسا
، )تشكل نسبة كبرية من إصدارات البنك املركزي املاليزي أكرب مصدِّري الصكوك يف العامل

للون أن السبب واستقراراً، ويرى احمل اً م  شهد سوق الصكوك هدوء2016عام  ومع بداية
ا دول اخلليج على وجه التحديد مع تراجع أسعار  ةيف ذلك َيكُمن يف رد الفعل اليت اختذ

) سياسات التقشف، وختفيض حجم اإلنفاق احلكومي، وتقليص املشاريع(النفط اخلام 
ستاندرد آند بورز املواجهة التوقعات يف عجز املوازنة للدولة، وهذا ما أشارت إليه وكالة 

ن وترية واطراد منوللت إصدار الصكوك معرضة لإلبطاء بسبب التغريات  صنيف االئتماين، 
غري املستقرة يف االقتصاد العاملي، غري أن آفاق الصكوك على املدى املتوسط والطويل 
دة النشاط يف أسواق أخرى مثل إندونيسيا  إجيابية، وتعكس حتسنًا تدرجييًا بسبب ز

كستان    .وتركيا و
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  م2017ديسمرب  – 2001 ينايرحجم إصدارات الصكوك العاملية من ) 7(شكل             

 IIFM, Sukuk Report (7rd Edition) A Comprehensive study of   :ملصدرا(
the Global Sukuk Market, 2018(  

 5th Edition,  2016)الدوليةوتشري التقارير الصادرة عن السوق املالية اإلسالمية 
International Islamic financial Market (IIFM)  أن إصدارات ،

الصكوك القائمة على املراحبة احتلت املركز األول من حيث حجم اإلصدارات، وبلغت 
مليار دوالر أمريكي، كما احتلت الصكوك املبنية على املشاركات، ) 51.876(

الثانية والثالثة من حيث حجم اإلصدارات،  وعلى والصكوك  املبنية على التأجري املرتبة 
قي ) 34.715(؛ )47.014(حنو  مليار دوالر أمريكي على التوايل، وتوزعت 

  .)56(على األنواع األخرى من العقود بنسب متفاوتة اتاإلصدار 

  ) 2015 -2001( إصدارات الصكوك حبسب العقود الشرعية خالل الفرتة )1( جدول     
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 )ملصدرا: IIFM, Sukuk Report (5rd Edition) A Comprehensive study of the Global 
Sukuk Market, 2016( )57(. 
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   )2015 - 2001(احلصة السوقية للصكوك املصدرة خالل الفرتة ) 8(شكل    

ت اجلدول رقم  الشكل(   العتماد على بيا   )1من إعداد الباحثني 

كما لوحظ خالل السنوات األخرية توسعًا جغرافيًا يف إصدارات الصكوك اإلسالمية، 
حيث مل تعد حكرًا على الدول اإلسالمية فحسب، بل امتدت عملية إصدار الصكوك 

ت لتشمل الدول غري اإلسالمية أيضًا مثل اهلند، وروسيا، وبريط انيا، وسنغافورة، والوال
اية عام املتحدة األمريكية، ووصل عدد الدول املصدرة  للصكوك  إىل ما  2017حىت 

  .)58(دولة) 34(يقرب من 

   ) 2017 - 2001( إصدارات الصكوك حبسب الدول خالل الفرتة )2( جدول   

 عدد اإلصدارات الدولة
ملليون  املبلغ 

 دوالر
 النسبة

 %62.53 612,305 5,711 ماليز
 %9.72 95,215 122 اململكة السعودية
اإلمارات العربية 

 املتحدة
110 71,895 7.34% 

 %6.41 62,816 244 إندونيسيا
 %2.83 27,720 392 البحرين
 %2.64 25,851 30 قطر
 %2.02 19,783 183 تركيا

 %2.00 19,559 30 السودان
 %1.63 15,930 83 كستان
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 %0.37 3,658 18 الكويت
 %0.36 3,523 7 ُعمان

 %2.15 20,954 428 دول أخرى
 )املصدر:  IIFM, Sukuk Report (7rd Edition) A Comprehensive study 

of the Global Sukuk Market, 2018( )59(. 

 

يزال يتمركز بشكل واضح  وعلى الرغم من أمهية هذا االنتشار، إال أن سوق الصكوك ال
، ) 612,305(ودول اخلليج العريب، حيث جند أن ماليز أصدرت ما قيمته  يف ماليز

ذا حتتل املركز األوىل على مستوى الدول املصدرة  مليار دوالر خالل السنوات املاضية، و
من %)  62(على ما يزيد عن ) ومن غري منافسة(للصكوك اإلسالمية، وتستحوذ 

ملكة العربية السعودية املركز الثاين من حيث احلصة السوقية للصكوك العاملية، واحتلت امل
حجم اإلصدارات على املستوى الدويل، واملركز األول من بني دول جملس التعاون 

مجايل إصدارات يبلغ  مليار دوالر، تلتها دولة اإلمارات ) 95,215(اخلليجي 
والبحرين )  مليار دوالر 62,816(، مث إندونيسيا )مليار دوالر 71,895(
، وشكلت إصدارات بقية )مليار دوالر 25,851(وقطر )  مليار دوالر 27,720(

ومن الواضح أن سوق الصكوك . مليار دوالر) 83,407(الدول األخرى ما يقرب من 
مليار دوالر ) 87,982(م ليصل جمموع إصداراته 2016بدأ يستعيد منوه يف سنة 

مليار ) 979,209(يعادل م إىل ما  2017أمريكي، وارتفع منو الصكوك خالل سنة
، ويرجع هذا التحسن يف سوق الصكوك %)32.74(دوالر أمريكي، مبعدل منو قدره 

بشكل رئيسي إىل إصدارات الصكوك السيادية من قبل اململكة العربية السعودية، إىل 
الشرق دول شرق آسيا، ودول اخلليج العربية، وبعض دول يف جانب اإلصدارات 

  .)60(األوسط

  

  

     
                                                             

59  

60   IIFM, 2018,  Op . Cit. 



  م 2017احلصة السوقية للصكوك املصدرة يف السوق بنهاية عام 

ت اجلدول رقم  العتماد على بيا   )2من إعداد الباحثني 

ويف ختام هذا التحليل، جتب اإلشارة لبعض احلقائق األخرى املوجودة على أرض الواقع، 
ا على ، الصكوك صناعة وقدر

يارات اليت  وبشكل خاص تلك اال
، ومع ذلك فقد شهدت السوق 

ت  قاعدة املؤسسات  بيا
ن حاالت إفالس الصكوك بلغ ) 1,56( ت حنوواليت تشري 

موزعة على حنو ستة عشر 
تليها إفالس %). 41(سعودية بنسبة 

 مصدري ، وأخرى حلاالت إفالس
حصة ) 11(، ويوضح الشكل 

 61   ISRA, 2011,  Op . Cit. 
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       .   

احلصة السوقية للصكوك املصدرة يف السوق بنهاية عام ) 9(شكل 

ت اجلدول رقم  الشكل( العتماد على بيا من إعداد الباحثني 

ويف ختام هذا التحليل، جتب اإلشارة لبعض احلقائق األخرى املوجودة على أرض الواقع، 
صناعةمنو وتطور  النجاح امللحوظ يف مسرية الرغم منفعلى 

يار األسواق املالية الغربية  مواجهة تداعيات وبشكل خاص(ا
، ومع ذلك فقد شهدت السوق )م2008مة املالية العاملية سنة ز حدوث األ تصاحب

 إىلفباالستناد   .املالية اإلسالمية إفالس العديد من الصكوك
ن حاالت إفالس الصكوك بلغاملالية الدولية للصكوك،  واليت تشري 

موزعة على حنو ستة عشر م، 2010بنهاية شهر أبريل من سنة مليار دوالر أمريكي 
سعودية بنسبة ات االت تعود لشركهذه احلوأن معظم ، اً إصدار 

، وأخرى حلاالت إفالس%)19(بنسبة  يت وماليزالكو دولة مصدر صكوك ب
ت لوال كستان  املتحدة األمريكية  صكوك  ، ويوضح الشكل )61(و

  .السوق املختلفة حلاالت إفالس الصكوك

  

  

                                                             
 

   

       

ويف ختام هذا التحليل، جتب اإلشارة لبعض احلقائق األخرى املوجودة على أرض الواقع، 
فعلى 

مواجهة تداعيات
صاحب

املالية اإلسالمية إفالس العديد من الصكوك
املالية الدولية للصكوك، 

مليار دوالر أمريكي 
إصدار 

مصدر صكوك ب
ت لوال صكوك 

السوق املختلفة حلاالت إفالس الصكوك
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اية شهر أبريل من سنة  )10(شكل    م 2010 توزيع إفالس الصكوك حسب البلدان يف 

  ) ISRA, Islamic Financial System: Principles & Operations, 2011 :املصدر( 

  

  

  

  

  

  : اخلامتة

وتوصف  تعد الصكوك اإلسالمية من أبرز التطورات احلديثة يف النظام املايل اإلسالمي،
دوات سوق رأس  لقضية األكثر أمهية وحيوية، خصوصًا بعد تنامي االهتمام العاملي 
الستثمار أو التمويل، ويتوقع أن تكون  دة احلصة السوقية هلا سواًء  املال اإلسالمي، وز
الصكوك من أفضل وسائل جذب املدخرات، وتعبئة املوارد املالية وتوجيهها حنو 

  .  االستثمار

إصدارات الصكوك إىل أن هذه األداة أصبحت بقيمة مضافة أعلى، يف تنوع يشري ال كما
ن استخدامها يعترب أفضل نسبيًا من استخدام أدوات الدين التقليدية، وهذا ما تؤكده أو 

أمهها جتربة  ولعل من الصكوك،  إصداريف جمال  الرائدة الدولية العديد من التجارب
ي يعترب نقطة مرجعية هامة يف جمال إصدار الصكوك، البنك اإلسالمي للتنمية الذ

، وجتربة دول اخلليج، ودولة السودان، خاصة فيما يتعلق  إلضافة إىل جتربة ماليز
 )979,209(لصكوك السيادية، وأيضًا من خالل تطور حجم إصدارات إىل حنو

ا يف األسواق الدولية، وه دة مليار دوالر أمريكي، وتنوع هياكل إصدارا و ما يشري إيل ز
  . حجم السيولة لدى املستثمرين، ورغبتهم املتزايدة يف االستثمار يف هذا النوع من األدوات

ت  اإلسالمية؛ وعلى الرغم من التطلعات اإلجيابية للصكوك إال أن العديد من التحد
املخاطر مستوى و  الزالت تواجه سوق الصكوك، ومن بينها القصور يف درجات الشفافية،

ألصول تسهيالت السيولة تلك املتعلقة بو ، الشرعية الناجتة عن ختفيف مستوى الدعم 



33 
 

لشراء  ،يف طرق التعامل اتاالختالفو  تعدد املعايري واملقاييس إلضافة إىل، والتعهد 
    .وحمدودية التداول، ونقص السيولة يف السوق الثانوية

سيساً    :التوصيات التاليةفإن الدراسة تقدم  على ما سبق و

    إقرار مبادئ إرشادية شاملة تكون مرجعاً العمل على إجياد منوذج موحد للصكوك، و
الصكوك، مبا يضمن توحيد  صدارللهيئات الشرعية يف كل املؤسسات املعنية 

  .صناعة الصكوك وترسيخها عاملياً  تطوير يسهم يفبشكل و املمارسات عرب الدول، 

    العمل على ، و الصكوكرأس املال اإلسالمية وأسواق  أسواق لتطويردعم املشرعني
 ا التداول أنظمةوتطوير  ض،تطوير أساليب وممارسات السوق يف جاين الطلب والعر 

ت اليت تواجه ة التحد    .الصكوك حمدودية تداول ا

    ال إطار فعَ العمل على تعزيز ثقة املستثمرين واملتداولني يف الصكوك من خالل إجياد
للحوكة الشرعية يضمن انسجام منتجات الصكوك جبميع أنواعها مببادئ الشريعة، وأن 
ملتطلبات التنظيمية املتصلة مبسألة  صدار الصكوك  تلتزم املؤسسات املالية املعنية 

  .والشفافية اإلفصاح

    واألحباث دراسات الوأخريًا يوصي الباحثان، وبدرجة من األمهية إجراء املزيد من
 ساليب تقييم اجلدارة االئتمانيةيف جمال الصكوك، خاصة فيما يتعلق  العلمية املستقبلية

للشركات املصدر للصكوك، والبحث يف نظرية تسعري منتجات الصكوك، وتصميم 
  .هياكلها وتطويرها
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  قائمة املراجع 

الصــكوك الوطنيــة : جتربــة الصــكوك يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،أمحــد صــاحل املرزوقــي، - 
أمنوذجـــــاً، مـــــؤمتر الصـــــكوك اإلســـــالمية وأدوات التمويـــــل اإلســـــالمي، جامعـــــة الريمـــــوك، 

 .م2013تشرين الثاين  13- 12اململكة األردنية اهلامشية، 
ــــش، -  ــــناعة املصـــــرفية  وشـــــريف ،أمـــــال لعمـ ــــات اهلندســـــة املاليـــــة يف صـ ــة منتجـ ـــ ــــارة، أمهي سـ

ـــارة، املــــؤمتر بــــجتر : اإلســــالمية ــكوك اإلجـ ــرف اإلمــــارات اإلســــالمي يف إصــــدار صــ ة مصــ
- 5الــدويل حــول منتجــات وتطبيقــات اهلندســة املاليــة، جامعــة فرحــات عبــاس، اجلزائــر، 

 .م 2014مايو  6
 رقــــم املعــــايري الشــــرعية، املعيــــار ســــالمية،اإل املاليــــة للمؤسســــات واملراجعــــة احملاســــبة هيئــــة - 

 .م2015 االستثمار، صكوك ،)17(
ـــــات كفايـــــة رأس املــــــال )7(جملـــــس اخلـــــدمات املاليــــــة اإلســـــالمية، املعيـــــار رقــــــم  -  ، متطلب

  .م2009للصكوك، والتصكيك، واالستثمارات العقارية، 
ق، الصــكوك اإلســالمية كمقــرتح متــويلي لتوســيع املشــاركة  -  الشــعبية يف عمليــة رفيــق، شــر

ــــدم إىل مـــــؤمتر الصــــــكوك : التنميـــــة االقتصـــــادية ــودانية، حبـــــث مقــ ـــة والســــ ــــة املاليزيــ التجربــ
اإلســـالمية وأدوات التمويـــل اإلســـالمي، قســـم االقتصـــاد واملصـــارف اإلســـالمية، جامعـــة 

 .م2013/نوفمرب 13 - 12الريموك، اربد، األردن، 
د جـــالل الـــدماغ، -  ـــة  الصـــكوك اإلســـالمية ودورهـــا يف ،ز التنميـــة االقتصـــادية، دار الثقاف

 )1(م، ط 2012للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
دراســة حالــة : دور اهلندســة املاليــة يف تطــوير الصــناعة املاليــة اإلســالمية ،ساســية جــدي، - 

مــاليز والســودان، رســالة ماجســتري غــري منشــورة، قســم العلــوم االقتصــادية، كليــة العلــوم 
  . م2015علوم التيسري، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، االقتصادية والتجارية و 

ململكــــة العربيــــة الســــعودية  ،عبــــد الكــــرمي قنــــدوز، -  حتلــــيالت ملعوقــــات ســــوق الصــــكوك 
ململكـــة وســـوق الصـــكوك بـــدول : وأســـاليب تفعيلهـــا دراســـة مقارنـــة لســـوق الصـــكوك 

دارة جملــس التعــاون اخلليجــي وســوق الصــكوك املاليزيــة، حبــث مقــدم إىل مــؤمتر كليــات إ
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ض،  ــعود، الـــــر ـــك ســـ ــات دول جملـــــس التعـــــاون اخلليجـــــي، جامعـــــة امللــ األعمـــــال جبامعـــ
  .م2014فرباير،  17- 16السعودية، 

مـايو  25- 24الصـكوك، نـدوة الصـكوك اإلسـالمية، جـدة،  ،عبـد هللا بـن دمحم املطلق، - 
 . م2010

الصـــــكوك اإلســـــالمية جتـــــاوزاً وتصـــــحيحاً، نـــــدوة الصـــــكوك  ،عبـــــد هللا ســـــليمان املنيـــــع، - 
 .م2010/مايو  25 - 24اإلسالمية، جدة، 

ــل، -  حمـــددات إصـــدار صـــكوك االســـتثمار اإلســـالمية مـــن قبـــل منظمـــات  ،عبـــد هللا فضـ
دراسة حالة التجربة السودانية، أطروحـة دكتـوراه غـري منشـورة، كليـة الدراسـات : األعمال

 .م2012لوم التكنولوجيا، العليا، جامعة السودان للع
لـد  ،فؤاد دمحم حميسن، -  الشركة ذات الغـرض اخلـاص، جملـة الدراسـات املاليـة واملصـرفية، ا

 .م2013، 1، العدد 21
 .م بشأن قانون الصكوك، طرابلس، ليبيا2016لسنة  4قرار املؤمتر الوطين العام رقم  - 
ــكوك اإلجــــارة، بشــــأن ) 15/3( 137قــــرار رقــــم جممــــع الفقــــه اإلســــالمي الــــدويل،  -  صــ

ــ، املوافـــق 1425احملـــرم  19- 14، )15(منظمـــة املـــؤمتر اإلســـالمي، الـــدورة   11- 6هــ
 .م2004، )مارس(آذار 

بشـأن سـندات املقارضـة وسـندات ) 4/3( 30قـرار رقـم  جممع الفقه اإلسالمي الدويل، - 
ــــــالمي، الــــــــدورة  ــــؤمتر اإلســ ــــــة املــــ ـــــــرة  23- 18، )4(االســــــــتثمار، منظمــ ـــادي اآلخـ مجـــــ

ــ، 1408 ــــ ــ هــ ــــق لــــــ ـــر / شـــــــباط 11- 6املوافـــ ـــــة 1988فربايــــ ــ ـــــة العربي ـــدة، اململكــ م، جــــ
مع الفقه اإلسالمي، العدد   .م1988هـ، 1408، 45السعودية، جملة ا

عـــــرض مقـــــدم حللقـــــة نقـــــاش : هيكليـــــة الصـــــكوك اإلســـــالمية ،دمحم إبـــــراهيم الســـــحيباين، - 
الصكوك اإلسـالمية الـيت تنظمهـا وحـدة البحـوث بكليـة الشـريعة، جامعـة اإلمـام دمحم بـن 

ض، اململكة العربية السعودية،   .م2008سعود اإلسالمية، الر
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خمــاطر الصــكوك وآليــات التحــوط منهــا، دراســة تطبيقيــة لصـــكوك  ،جنــالء دمحم البقمــي، - 
مج دعــــم أحبــــاث ورســــائل طــــالب شــــرك ـــالة ماجســــتري مدعومــــة مــــن بــــر ة متعثــــرة، رسـ

 .م2013الدراسات العليا يف كرسي سابك لدراسات األسواق املالية اإلسالمية، 
 -  ، ــم، دمشـــق، ســــور ــرفية املعاصــــرة، دار القلـ ــة واملصـ نزيـــه محـــاد، يف فقـــه املعــــامالت املاليـ

 .1م، ط 2007
جتربـة : ية ودورهـا يف تطـوير السـوق املاليـة اإلسـالميةالصـكوك اإلسـالم ،نوالبن عمارة،  - 

 .م2011، 9السوق املالية اإلسالمية الدولية، البحرين، جملة الباحث، العدد 
دراســة حالـة بنــك : دور الصــكوك اإلسـالمية يف التنميــة االقتصـادية ،هنـاء دمحم احلنيطـي، - 

لــد : ديب اإلســالمي، جملــة دراســات م، ص 2015، 2لعــدد ، ا42العلــوم اإلداريــة، ا
553 -565. 
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