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Abstract 
 
Recently, there have been notable trends in the Islamic financial industry in 
general and the sukuk industry particulary. Since then, many of the African, 
Western and Asians countries have issued Sukuk in their domestic and 
international financial market, because of economic benefits to both 
governments and the investors. In the light of this study, the article attempts to 
look at the extent the Sukuk of the state of Côte d'Ivoire whether or not was 
complied with the Islamic sovereign Sukuk norms and standards. Hence, in the 
purposes of studying these issues, the researcher puts focuses on the Cote 
d'Ivoire's Sukuk prospectus in studying shariah issues which some related to the 
contracts, agreements and the rights of investors which many countries failed to 
do so. In order to achieve this important study, the writer adopts analytical and 
explanatory method in data collection and evaluation, that with the use of 
contemporary Shar'iah standards. The research found out the shariah risk 
regarding the following matters the guarantee of investor's capital, such as the 
restitution of their right and the abdication of asset upon maturity. The study 
analyzes those issues based on the Islamic jurisprudential and scholarly thought. 
And the study stresses the need of reviewing the Sukuk structures to the aim in 
avoiding shariah violations that mostly resulting from the environment in which 
the sukuk are issued. 
 
Keywords: Sukuk, Cote d'Ivoire, Addication, Guarantee, Restitution. 

 
حنو الصناعة املالية اإلسالمية بشكل عام  اشهدت اآلونة األخرية توجها ملحوظ

وصناعة الّصكوك بوجه خاص. حيث قامت العديد من الدول اإلفريقية، الغربية 
صكوك  يف أسواقها املالية احمللّية والّدولّية وذلك ملا فيه من الفوائد  إصدارواآلسبوية ب

مات واملستمثرين. ومن هذا املنطلق، تقوم هذه الدراسة االقتصادية الرّاجعة على احلكو 
مبحاولة تسليط الّضوء على مدى موافقة صكوك كوت ديفوار وانسجامها مع ضوابط 

ولوائحها وبيان القضايا على أشرطة الّنشرة ومعايري الّصكوك الّسياديّة. وذلك بالّرتكيز 

 ملخص البحث
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قوق اليت مل ينجح الكثري من إصدار الّشرعية والفقهية املتعلقة بالعقود واالتفاقيات واحل
الّصكوك منها. وهلذا الغرض، اعتمد الباحث يف هذه الّدارسة على منهج الّتحليل 
واالستقراء يف مجع البيانات وتقييمها وذلك باالعتماد على الكتب الّرتاثّية واملؤلفات 

ة اليت تتعلق بضمان املعاصرة واملعايري الّشرعّية. توصل البحث إىل بيان املخاطر الّشرعيّ 
رأس مال املستثمرين أو الّتنازل عن حّقهم حني االستحقاق وكذلك مسألة االسرتداد. 
واستطاعت الّدارسة  حتليل تلك املسائل بناء على األقوال الفقهية. وأّكدت الّدراسة إىل 
حاجة هياكل الّصكوك إىل املراجعات واملتابعات الفقهية والّشرعّية هلدف تفادي 

 .خالفات الّشرعية الّناجتة عن البيئة اليت تصدر فيها تلك الّصكوكامل
 

 .كوت ديفوار، التنازل، الضمان، االسرتدادصكوك،  الالكلمات املفتاحية: 
 

 مقدمة
حققت املالية اإلسالمية يف اآلونة األخرية جناحا هائال على الصعيد احمللي والعاملي، حيث حققت نتائج 

لسوق املالية مقارنة مع املؤسسات املالية التقليدية وحكومات الدول املخلتفة والتجربة املاليزية مبهرة يف ا
خري مثال إذ تعترب منذ عقد رائدة يف جمال املالية اإلسالمية. وسر هذا النجاح يكمن يف الظفر والنجاح 

الفائضة من املستثمرين احملليني  بإصدار الصكوك اإلسالمية بأنواعها املختلفة، واليت تصدر لتعبئة األموال
والدوليني يف أسواق املالية اإلسالمية والتقليدية وتوظيفها من خالل املشاريع التنموية كبناء املطارات 

 واجلسور .
كما أ�ا تعد آلية شرعية فعالة مؤمتنة لدى املؤسسات املالية اإلسالمية اليت تراعي األحكام الفقهية 

وإصدارها. ومن حيث أ�ا تعد حاليا بديال شرعيا مقارنة مع بقية السندات اإلسالمية يف تصكيكها 
املوصوفة بالربوية املخالفة للمقاصد الشرعية يف الصك واإلصدار. بيد أنه تثبت الدراسات الفقهية 
واملقاالت الشرعية بأن بعض نشرات الصكوك  احلكومية تعاين من بعض املخالفات الشرعية يف ضوابطتها 

العقد فيها، فعلى سبيل املثال قضية الضمانات والتنازل واالسرتداد وغريها من القضايا الشرعية فيها  وشروط
 الكثري من املخالفات والتجاوزات. 

وملواجهة هذه الظاهرة،  قام بعض الباحثني واجملامع وكذلك اهليئات الفقهية يف تعميق النظر يف 
لك املشاكل وحماولة إجياد احللول الفقيهة الشرعية هلا. ساعني إىل  تلك املخالفات الشرعية هادفة إىل إبراز ت

كشف هذه الظاهرة لوضع األرضية الشرعية املناسبة هليكلة الصكوك السيادية بعيدا عن املخالفات الشرعية 
 النامجة عن اجلهل بتطبيقات املعامالت املالية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.       
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فإن هذا املقال يأيت ملراجعة نشرة إصدار صكوك كوت ديفوار والنظر يف مدى  وعلى هذا املنوال،
موافقتها للضوابط الشرعية ومعايريها، مع دراسة القضايا الفقهية املتأسسة عليها يف ضوء قواعدها ومعايريها 

 العامة. 
لسيادية. احملور ا الصكوك وعليه سوف حيتوي هذا املقال على احملاور التالية: احملور األول، مفهوم

الثاين، إعطاء نظرة عن واقع سوق الصكوك يف كوت ديفوار. احملور الثالث، الصكوك يف مدرجات البورصة  
فقهية للمخاطر الفقهية  اإلقليمية، احملور الرابع، خطوة عملية لصكوك كوت ديفوار. احملور اخلامس، دارسة

   نتائج.الناجتة عن هيكلة صكوك كوت ديفوار، مث اخلامتة وال
 

 مفهوم الّصكوك الّسيادية :األولالمحور 
 تعريف الّصكوك لغة

الصكوك السيادية لفظ مركب من كلمتني فاألوىل مشتقة من صك مبعىن الضرب الشديد مع استخدام 
وذلك بضرب الوجه بضربة عريضة. وهو  ٢﴾ فصكت وجهها ﴿وهو ما وافق املعىن القرآين  ١شيء عريض

عىن املراد عند اطالقها على األوراق املالية اليوم. وقد أطلق عليه مبعىن الكتاب هو ما  أبعد ما يكون عن امل
كان يستعمل قدميا إلثبات حق مادي من العطاءات واملعونات اليت يًقدِّمها ببيت مال املسلمني 

  ٣للمستحقني من جبايات الزكاة وغريها.
األخرية، كما سوف يأيت احلديث عنه قريبا،  وهذا املعىن جنده أقرب إىل االستثمار والتمويل. أما

يقصد هبا اهليمنة واجملد والشرف وقد عّرب عن هذا املعىن معجم الوجيز بأ�ا "السلطة العليا أو اجلهات اليت  
وعلى هذا األساس ميكن وصفها باألوراق اليت تصدرها احلكومات والدول  ٤.هلا صدارة يف كيانة الدولة"

                                                           
بريوت: دار العلم (حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار ، الصحاح تاج اللغة وصحاح، نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري ١

، احلسيين.حممد بن حممد بن عبد الرزاق ١٥٩٧-١٥٩٦ص، ٤ج، م) مادة صكك)١٩٨٧ه١٤٠٧، ٤ط، للماليني
. أنظر: حممد بن مكرم ٢٤٢ص، ٢٧ج، دت)، دط، (دار اهلداية، تاج العروس من جواهر القاموس، أبو الفيض الزبيدي

، ه)١٤١٤، ٣ط، (بريوت: دار صادر، لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين ابن املنظور األنصاري اإلفريقي، بن علي
  ك).، مادة (ص، م)١٨٨٠-ه١٤٠٠، ١القاهرة: ط(، م الوجيزاملعج، ك) وانظر: جممع اللغة العربية، ص(مادة 

 .٢٩، سورة الذاريات: اآلية ٢
، ٢ط، (بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، حمي الدين بن شرف النووي ٣

 . ١٧١ص، ١٠ج، ه)١٣٩٢
د). وانظر: أمحد بن فارس بن زكرياء ، ن، مادة (س، ه)١٤٠٠، ١(القاهرة: ط، املعجم الوجيز، جممع اللغة العربية ٤

 د).، ن، مادة (س م.١٩٧٩-١٣٩٩، (بريوت: دار الفكر، مقاييس اللغة، أبو احلسني، القزويين الرازي
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ى املدخرات املوجودة  داخل الدولة وخارجها بغرض استصثمارها يف املشاريع التطويرية بإمسها لوضع اليد عل
 اليت  ألجلها أصدرت تلك الصكوك. 

 
 

 تعريف الصكوك اصطالحا
عّرفت عدد من املؤسسات املالية اإلسالمية الصكوك بعدة تعريفات، ومن ذلك ما ذكر جممع الفقه 

جملسه  املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع  يفاالستثمار   وسندات رضةاملقا اإلسالمي الدويل عن تعريف سندات
م، ١٩٨٨، فرباير، ١١ –٦املوافق  ١٤٠٨مجادى اآلخرة  ٢٣-١٨جبدة يف اململكة العربية السعودية من 

 صكوك بإصدار) املضاربةسندات املقارضة هي أداة استثمارية تقوم على جتزئة رأس مال القراض (" بأن
 ميلكون باعتبارهم أصحاهبا بأمساء ومسجلة القيمة متساوية وحدات أساس على املضاربة لما برأس ملكية

  ٥.فيه" منهم كل ملكية بنسبة إليه، يتحول وما املضاربة مال رأس يف شائعة حصصاً 
بأ�ا"وثائق متساوية  "أيويف" فقد عرفتها هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالميةأما 

نشاط  يف موجودات مشروع معني أو منافع خدمات أو متثل حصصا شائعة يف ملكية أعيان أو القيمة
كتتاب ويدار استخدام فيما اصدرت من استثماري خاص وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب اال 

 ٦أجله.
ي أدلة ملكية كما عّرفتها هيئة األوراق املالية املاليزية: على أ�ا "شهادات متساوية القيمة واليت ه

غري مقسمة أو االستثمار يف األصول باستخدام مبادئ الشريعة اإلسالمية واملفاهيم اليت أقرها اجمللس 
الصكوك اإلسالمية بأ�ا الصكوك اليت يتم  وعرفت أيضا ٧ sacالشرعي هليئة األوراق املالية املاليزية 

 . ٨"ستشارية الشرعية يف هيئة األوراق املالية املاليزيةإصدارها وفقا ملبادئ الشريعة املسموحة هبا من اللجنة اال
  

 تعريف الّسّيادة
 السيادة لغة

فالن أسود  :ويقال ،شرفالد و اجملعظم، و ال ان كثرية منها:مبعة يف املعاجم والقواميس كلمة السيادجاءت  
 :وقيل ،رية التصرفويطلق ويراد هبا السلطة، اهليمنة، والغلبة وكذلك ح ،من فالن، أي أعلى سيادة منه

                                                           
 ١٨٠٩ص ، ٣ج ، ه)١٤٠٩، (العدد الرابع، جملة جممع الفقهي اإلسالمي ٥
 .١٧من املعيار الشرعي رقم  ٢البند ، م)٢٠٠٧(، عايري الشرعيةامل، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية٦
٧ Sukuk quidelines, p5 http://www.sc.com.my/legislation-quidelines/sukuk 
 .١٨ص، م٢٠٠١، هيئة األوراق املالية املاليزية ٨
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أي اجلهات  ،ويطلق أيضا على السلطة العليا ،األعلى :يراد هباو (سفريينيت)  ةكلمة الالتينيال�ا من أصل إ
  ٩.ةصدارة يف كيان الدولالاليت هلا 

 
 السيادة اصطالحا

ون أن "بأ�ا سلطة األمر والنهي دمن الفقهاء يف الغرب عن السيادية   J. Bodanجان بودان  فعرّ وقد 
" الدولة اليت تتمتع باستقالل   بعبارة أخرى:و  ١٠على األرض". شخص مكرهة من أي تكون مأمورة أو

ت أية هيئة أخرى حت هيمنة أية دولة أو كامل يف مباشرهتا اخلارجية والداخلية فال ختضع يف ذلك لسيطرة أو
 ١١صورة من الصور."

شبه  اليت تصدر من قبل احلكومة أو ألوراقا" عبارة عنيادية سّ الكوك صّ ولذلك جيد البعض أن ال
"أوراق مالية اليت تصدر بعملة الدولة اليت تصدرها احلكومات  أو ١٢سيادية اليت تصدرها شركات حكومية"

 ١٣نقص يف اإلنتاج احمللي .." إما ألزمات مالية أو
كومية أو وهلا إطالقات كثرية يف حقل املالية على سبيل املثال قد يطلق عليها: السندات احل

 السندات الدولية أو الصكوك السيادية اإلسالمية. 
وبعد حتليل مجلة من املفاهيم الدائرة يف فلك هاتني العبارتني يتبّني أن الصكوك هي الوثائق اليت 
تصدر حتت اسم الدولة املصدرة هلا ومبراقبتها ويكتتبها املستثمرون احملليون والدوليون وذلك مبوجب نظام 

هلا وتصدر بعقود إسالمية خمتلفة وجيب مراعاة الضوابط واملعايري احلاكمة لتلك العقود.  إسالمي خاص
 وهبذا خيرج من الصكوك احلكومية اإلسالمية كل السندات التقليدية الغربية.

 
 

                                                           
، فارس بن زكرياء القزويين الرازي د). وانظر: أمحد بن، و، مادة (س، مصدر سابق، املعجم الوجيز، جممع اللغة العربية٩  

 د). ، و، مادة (س م.١٩٧٩-١٣٩٩، (بريوت: دار الفكر، مقاييس اللغة، أبو احلسني
، السيادة بني مفهومها التقليدي واملعاصر: دراسة يف مدى تدويل السيادية يف العصر احلاضر، العيسىطالل ياسني  ١٠
 . ٤١ص، م)٢٠١٠، ١العدد، ٢٦اجمللة ، م االقتصادية والقانونيةجملة دمشق للعلو ، جامعة جدار، رسالة ماجستري (

جامعة ، (رسالة املاجستري، سيادة الدولة بني مفهومها التقليدي و ظاهرة التمويل، هاشم بن عوض أمحد ال إبراهيم ١١
 .٣٠-٢٣). ص٢٠١٣، كلية احلقوق،  قسم القانون العام، الشرق األوط

دعم برنامج املنح البحثية يف كرسي سابك (، ية يف الصكوك عرض وتقوميمسائل فقه، فيصل بن صاحل الشمري ١٢
وانظر أيضا . ١٣ص، )٢٠١٦-١٤٣٧، ١١-.٥لدراسات األسواق املالية اإلسالمية إعداد هذا البحث املشروع رقم 

  ١٥/٥/٢٠١٧شوهد تاريخ ، السندات..ماهي؟أنواعها....خماطرها...وأثرها املتوقع على السوق، مقالة: أبو سعود
<http://www.saudishares.net/vb> 

 . ١٣ص، املصدر السابق ١٣
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 ن واقع سوق الصكوك في كوت ديفوارنظرة ع الثاني:المحور 
دولة واليت بلغ عدد سكا�ا  ٤٨كون من قرابة تعد كوت ديفوار من دول جنوب صحراء أفريقيا اليت تت

، ومن املتوقع أن ينمو  ٢٠٥مليون نسمة، ويصل تعداد املسلمني فيها إىل ما يقارب  مليون  ٨٠٠حوايل 
ميثلون ما م. ومن ناحية أخرى جند سكان كوت ديفوار ٢٠٣٠مسلم  حبلول  ٣٧٥ذلك العدد إىل حوايل 

م كان ٢٠١٢ب إفريقيا جمتمعة. بل أكثر من ذلك، ففي عام سكان منطقة غر من إمجايل  %٦٧ نسبته
    ١٤يف املائة من االنتاجات احمللية. ٤.٦حبوايل  لتلك البلدان كلها يقّدر   GDPمقدار الناتج احمللي اإلمجايل 

إذن، فموضوع االقتصاد بالنسبة هلذه الدول مهّم للغاية ألن يف تلك البلدان املذكورة يوجد عجز 
بري وفيها حاجة ماسة إىل تطوير البىن التحتية يف مجيع جوانبها، سواء كان ذلك يف القطاع ميزانية ك

التعليمي أو الصحي، إضافة إىل ذلك انعدام الطاقة الفاعلة والتكنولوجية املتطورة يف تلك البلدان.  
يف املائة  ٤٠ثل حوايل وحسب الدراسات االقتصادية فإن هذه الثغرات والنقص يف امليزانية والبىن التحتية مي

من إمجال احتياجات اإلنفاق يف بناء وتطوير البىن التحتية. وهذا مما جيعل هذه البلدان األفريقية تتجه إىل 
األسواق املالية الغربية لالستدانة واالستقراض أو القيام خبصخصة الشركات واملصانع. وهذا ما أّدى إىل 

دويل وغريها من البنوك الكربى يف اجملالني االقتصادي واملايل. وعلى إصدار  السندات التقليدية من البنك ال
هذا األساس أثبتت الدراسات االقتصادية أنه أصدرت من الدول جنوب صحراء أفريقيا ما يبلغ مليارات 

 . ١٥دوالر من السندات املقومة بالعمالت األجنبية .."
مي واملالية اإلسالمية وأخذت بالتقّدم لذا مل ترتدد تلك الدول عند بزوغ فجر االقتصاد اإلسال

والتحّسن يف الدخول يف تلك األسواق لالستفادة من جتربتها الرشيدة. يف هذا اإلطار اكتسبت الصكوك 
منه تلك الدول. حيث قامت ١٦اهتماما متزايدا ملواكبة التنمية وسد النقص االقتصادي واملايل  الذي تعاين

ا بإصدار تلك املنتجات املوافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية على غرار بعض الدول يف جنوب صحراء أفريقي
السنغال وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار ونيجرييا وآخريا توغوا. ومع ذلك، وجبمع دول صحراء أفريقيا كلها 

 ٣.٤% من حجم املالية اإلسالمية اليت يبلغ حجمها اليوم حوايل ٠٧مع بعض مل يبلغ حجم سوقها إال 
م من قبل ٢٠١٨م إىل عام ٢٠١٣واجلدول دليل على اإلصدارت اليت حصلت بني عام  ١٧ن دوالر.تريليو 

 الدول األفريقية الصحراويّة.  
 

 .الكبرى الصحراء أفريقيا جبوب الدول في صكوك جدل إصدرات

                                                           
14 Sub suharan, econoomc prospects (June 2017, n.p) . P 100-106. 
15 Ibid: 100-106 
16 Ibid: 100-106 
17 SYhs/ls/APA, La Côte d’Ivoire signe la charte de l’Organisation de la coopération islamique, 
(juillet 10, 2017) <http://apanews.net/fr/news/la-cote-divoire-signe-la-charte-de-lorganisation-
de-la-cooperation-islamique> see on (22/10/2017). 
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 العام المبلغ البلد
 م٢٠١٣سبتمرب  مليون دوالر ٦٢ صكوك والية"أوسون"يف نيجريية

 م٢٠١٤يونيو  بليون "سيفا" ١٠٠ صكوك السنغال
 م٢٠١٤سبتمرب  مليون دوالر ٥٠٠ فريقياأصكوك جنوب 

 م٢٠١٦م وأغسطس ٢٠١٥نوفمرب  مليون "سيفا" ٣٠٠ صكوك كوت ديفوار 
 م٢٠١٧سبتمرب  بليون "نريا" ١٠٠ صكوك نيجريي

 م٢٠١٦يوليو  دوالر ٢٥١ صكوك توغو
Source: Thomson Reutess Various News. 

https://www.thisdaylive.com/index.php/2017/09/20/n100 bn-debut-suk. September 20, 
2017 made by the author. 

 

وبالنظر إىل سوق كوت ديفوار مل يظهر سوق الصناعة املالية اإلسالمية فيها إال بعد انضمام 
ويلي ذلك عقد  ١٨م.٢٠٠١ام الدولة إىل منظمة التعاون اإلسالمي وتوقيعها على ميثاقها وذلك يف ع

م. ولقد قامت الدولة بإصدار أول صكوكها ٢٠١٧جملس وزاء اخلارجية للمنظمة حتت رعاية أيب جان عام 
،  بعد إصدار دولة السنغال، ٢٠١٥اإلسالمية يف منطقة االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا سنة 

 طفائهما ما بنيإمليون دوالر وعمر  ٣٤١وايل واليت مت إصدارها على الشطرين وحشدت يف اكتتاهبا ح
حتت رعاية وزارة  FAFIومت االعالن عنها يف املنتدى اإلفريقي للتمويل اإلسالمي  ١٩مخس وسبع سنوات.

التخطيط والتنمية. وذلك بالتعاون والدعم من البنك اإلسالمي للتنمية جبدة الذي قامت بتنفيذ مشروع 
 املالية األوراق مع التعاون مع هيئات اخلاص للقطاع إلسالميةا الصكوك بواسطة مؤسسة التنمية

  ٢٠اإلقليمية.
 

 يميةالصكوك في مدرجات البورصة اإلقل :المحور الثالث
ق األوراق بعد فرتة فرتة من إطالق عملية إصدار الصكوك السيادية اإلسالمية يف منطقة "اميوا"، عزمت سو 

على إدراج مؤشرات الصكوك بني املؤشرات  (BRVM) املالية اقلألور  االقليمة ةاملالية املعروف البورص
 خارج -العامل يف املالية لألوراق بورصة أول"املدرجة حاليا يف سوقها. وقيامها هبذه العملية جلعتها ضمن 

 بلدان ثالثة من صكوك مؤشرات مخس اليوم نفس يف جانبها إىل اعرتفت حيث -اإلسالمي العامل إطار

                                                           
18 Ibid.  
19 Ecofin Agency, Cote d’Ivoire concretizes its first sukuks issue and gets FCFA150 bn, (14 January 
2016) <https://www.ecofinagency.com/finance/1401-33262-cote-d-ivoire-concretizes-its-first-
sukuks-issue-and-gets-fcfa150-bn.> see on (17/10/2017.  
20 Joël Té-Léssia,"Finance islamique:l’Afrique convertie au sukuk", (May 2015) 
<http://www.jeuneafrique.com >. Baudelaire Mieu, " Finance islamique : la Côte d’Ivoire lance son 
deuxième sukuk/ (août 2016- Mis à jour le 05 août 2016) / (Abidjan).  



Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies. Vol. 17.  No. 1. January Issue (2020) 
eISSN: 2289-9944 

٦٦ 
http://al-qanatir.com 

 للمؤسسة السابق التنفيذي الرئيس العبودي " وقد أشار خالد.املوحدة احمللية بالعملة رتاليت صد خمتلفة
 مجيع يف أكرب اإلجنازات من واحد هو والتصنيف اإلقتباس هذا أن" (ICD) اخلاص القطاع لتنمية اإلسالمية

 اإلسالمي لتمويلا لتطوير دعمه" غوديايب" السيد BRVM بورصة إدارة جملس رئيس . وأكد"العامل.. أحناء
 من وعشرين أربع أصل يف الثانية املرتبة اكتسبت" السوق أن يشار ذلك، على اميوا. وعالوة سوق يف

ومت اإلعالن عن ذلك التصنيف واإلدراج يف املنتدى اإلفريقي  ٢١جنوب صحراء أفريقيا البلدان بورصة
 ٢٢م.٢٠١٦للتمويل اإلسالمي الثاين الذي أقيم يف عام 

 
 ابع: خطوة عملية صكوك كوت ديفوارالمحور الر 

ميكن تلخصيص اخلطوات واإلجراءات اليت مت هبا توزيع األدوار اليت تلعبها اللجان واهليئات املعنية يف 
برنامج صكوك كوت ديفوار، وكيفية عمل كل اجلهات من املصدر إىل الوسطاء واملستثمرين، إىل اخلطوات 

 التالية:
باقتناء منافع األصول أو املوجودات من (Taïba Titrisation)  تقوم شركة ذات الغرض اخلاص -١

 احلكومة. 
 احلكومة عن نيابة املستثمرين إىل املنافع تلك ببيع مث تقوم شركة التنفيذ أو شركة ذات الغرض اخلاص -٢

 بشكل صكوك تأجريية، وهي مبثابة وكيل لطرف احلكومة واملستثمرين.
االكتتاب بعد حصوهلا على  ةليصمنافع األصول القائمة حبمث تقوم شركة ذات الغرض اخلاص بشراء  -٣

بالتعاون مع  بنك  )Cytifinances(مبلغ الشراء، من وعاء حتت إدارة جهة اإلئتمان واألصول لشركة 
 كضامن لذلك الوعاء.  (BIS) اإلسالمي السنغايل

لصكوك إىل احلكومة مث تقوم تلك اجلهة بتسليم القيمة احملصلة من عملية التصكيك من قبل محلة ا -٤
  لتستثمرها فيما أنشئ ألجله الربنامج.

بعد ذلك تقوم احلكومة باستئجار منافع تلك األصول من اجلهة اإلدارية القائمة على عملية  -٥
 الربنامج نيابة عن محلة الصكوك.

تقوم مث هي  صولتمان واألئإللدارية اإلهة إىل اجل )جرةاألوتقوم جهة احلكومة بدفع رسوم التأجري ( -٦
 بدورها تسليم تلك األجرة إىل شركة التنفيذ أو شركة ذات الغرض اخلاص.

                                                           
21 Koaci, Cote d Ivoire, "BRVM, 5 cotations de sukuk emises pour un montant global de 766 milliards 
de dollars"18, october, 2016),<http://koaci.com> , Après la cotation se 5 sukuk: la BRVM deviant la 
1ere place boursiere pour la finance islamique en afrique (Abidjan 2016), <CIV-;epointsur.com>, 
Sukuk BRVM: 766 milliards de FCFA leves, (2016), http://www.dakaractu.com (Accessed 
20/10/2017. 
22 Ibid.  
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وعليه تقوم شركة "تايبا للتصكيك" ذات الغرض اخلاص بتوزيع تلك األجور للمستثمرين حبسب  -٧
 التواريخ املتفقة عليه. 

 
 
 

 مخططة لبيان الهيكلة العملية

 
Appel public a l'epargne fonds commun de titrisation de creances sukuk etat de cote d' ivoire 5,75% 
2016-2023, Note d'information, visee par le conseil regional de l'epargne publique et des marches 
financiers( crepmf) sous le n: FCTC/ 2016-01/ni-01. 

 
 ة عن صكوك كوت ديفواررعية الناتجدارسة فقهية عن المخاطر الش :المحور الخامس

قدمت  احملاور السابقة نظرة عامة عن صكوك كوت ديفوار ونشأهتا، وسوف يتطرق احملور القادم إىل النظرة 
الشرعية للمخاطر الناجتة عن صكوك كوت ديفوار بدءا بتعريف املخاطر، مث بيان خماطر الضمان وخماطر 

 اطر التنازل.    اسرتداد األصول املكتتبة بسعرها الثابت وأخريا خم
 

 مخاطر الشرعيةالتعريف  :األول
 ر لغةطمخاال
: االعالء واالرتفاع عّدة من خطُر مصدره خَطرا خطورا ومجعه خماطر وقد جاء على معان ةخاطر مشتقامل

 ويف ٢٣.واألعظم. وكذلك االشراف على اهلالل وهبذا يقال خاطر الرجل بنفسه أي أشرف على هالكها

                                                           
 .١٥٩ص، ه)١٣٢٩، ١ط، مصر:دار السكة اجلديد(، خمتار الصحاح، حممد ابن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ٢٣
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أي يلقيها يف التهلكة . وكذلك مبعىن  الرهن: ختاطروا  ٢٤خرج خياطر بنفسه وماله" احلديث:"..إال رجل
 ٢٦واملخاطر، مواضع األخطار واملهالك. ٢٥تراهنوا، وخاطرهم: راهنهم. ، أي:مرعلى األ

 لمخاطرل التعريف الفقهي
خل فيها لذا مل يصطلح مل يرد استعمال معىن املخاطر يف جمال املالية اإلسالمية مسبقا إمنا يعترب مصطلح دا

ؤلفات الفقهية لكن مع ذلك جند هلا معان املومل يرد تعريفها يف  على معىن حمدد عليه الفقهاء القدامى
ومن  ،يف كتبهم اليت جيد املرء معانيها اإلصطالحية متاثلها يف االستعمال وذلك كاملقامرة والغرر والضمان

 املعاين املماثلة للمخاطر ما يلي:
وهو مالعبة الرجل صاحبه، على أن من غلب منهما أخذ من املغلوب قمرته، أي املبلغ القمار: 
وقيل: "كل   ٢٨وعّرب عنه أيضا "كل لعب على مال يأخذه الغالب من املغلوب" ٢٧،الذي قامر به...

 ٢٩.مراهنة على غرر حمض"
يكون أصل  متداخل حىت يشبه أن ءويقول يف ذلك ابن عبد الرب املالكي "القمار واملخاطرة شي

ويقول ابن القيم  ٣١."الغرر بفتحتني مبعىن املخاطرة" وقال ابن حجر الشافعي: ٣٠.اشتقاقهما واحد"

                                                           
النهاية يف غريب ، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري اين االثري ٢٤

، ١ج، م)١٩٧٩ه١٣٩٩، بريوت: مكتبة العلمية(، حممود حممد الطناحى، رويحتقيق: طاهر أمحد ال، احلديث واألثر
 . ٥٠٤ص
 .٥٠٤ص، ١ج، مصدر سابق، لسان العرب، ابن منظور ٢٥
 . ٦٩ص، م)١٩٩٤ه١١٤١، ٥ط، مصدر سابق، معجم الوجيز، جممع اللغة العربية ٢٦
، ١ط، ائل: دار األندلس(ح، الفروسية، حممد بن أيب بكر بن أيوب سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية ٢٧

 .١٧٦ص، م)١٩٩٣ه١٤١٤
، (بريوت: دار الكتاب العريب، حتقيق: إبراهيم األنباري، التعريفات، علي بن حممد بن على الزين الشريف اجلرجاهي ٢٨
 . ٢٢٩ص، م)١٩٩٨ه ١٤١٨، ٤ط
(القاهرة: دار ، السور نظم الدرر يف تناسب اآليات، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن على بن أيب بكر البقاعي ٢٩

 .٢٧١ص، ٣ج، دت)، دط، الكتاب اإلسالمي
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين ، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب ٣٠

الشؤون املغرب: وزارة عموم األورقاف و (، حممد عبد الكبري البكري، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي، واألسانيد
 ه).١٣٨٧، اإلسالمية

حتقيق: حمب الدين ، فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن على بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ٣١
 . ١٦٢ص ١ج، ه)١٣٧٩، (بريوت: دار املعرفة، اخلطيب
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احلنفي: " واملخاطرة خماطرتان: خماطرة التجارة، وهو أن يشرتي السلعة بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل على 
              ٣٢.ي حرمه اهللا تعاىل ورسوله"اهللا يف ذلك. وامليسر الذي يتضمن أكل املال بالباطل، فهذا الذ

ويف هذا جند النصوص الشرعية الدالة على تلك املعاين: من ذلك حديث النيب عليه الصالة 
وما أريد  من هذه الكلية هو حتمل  ٣٤.وقوله "اخلراج بالضمان"٣٣والسالم أنه �ى عن "ربح ما مل يضمن"

طرة أكثر من غريها يف مجيع جماالت احلياة وهي من أصل عليه، أصبح استخدام املخا .٣٥تلك املخاطرة
فت هيئة قطاع املصارف يف وعلى هذا األساس عرَّ  ٣٦."احتمال اخلسارة أو الربح  فهم منهاي الالتين

اخلسارة إما بشكل مباشر من خالل خسائر يف نتائج  احتمال حصولالواليات املتحدة املخاطرة بأ�ا "
و بشكل غري مباشر من خالل وجود قيود حتد من قدرة املصرف على حتقيق األعمال أو رأس املال، أ

هو "احتمال الفشل يف حتقيق العائد  ةيرى مسري عبد احلميد رضوان أن املخاطر  ٣٧..". أهدافه وغاياته
 ٣٨.املتوقع"

عترب مفهوما جديدا بنسبة تسة واليت رايف هذه الد املقصودةأما ما يتعلق باملخاطر الشرعية 
اآلليات واملنتجات  هي املخاطرة الصادرة عن عدم التزام تطبيقف؛ واملالية اإلسالمية سالمياإل صادلالقت

وقد عّرب أمحد شوقي سليمان عن هذا املعىن بأنه" إشارة إىل  .يعة يف جمال املعامالت اإلسالميةاملطابقة للشر 

                                                           
(بريوت: مؤسسة ، دزاد املعاد يف هدي خري العبا، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية ٣٢

 .٧٢٣ص، ٥ج، م)١٩٩٤ه ١٤١٥، ٢٧ط، الرسالة
كتاب ،  سنن أيب داود، سليمان بن األشعب بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السجستاين أبو داوود ٣٣

وقد تقدم خترجيه ونقل تصحيحه عن شيخ االسالم ابن ، )٣٥٠٤حديث رقم ، باب يف الرجل يبيع ما ليس عنده، البيوع
 .٢٢٨ص، ٦ج، والشيخ أمحد شاكر يف حتقيق املسند، ٨٤ص، ٣٠ج، تيمية يف جمموع الفتاوى

باب ماجاء فيمن يشرتي ، كتاب البيوع،  سنن الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الرتمذي ٣٤
 وقال: " هذا حديث حسن صحيح".، )١٢٨٥حديث رقم (، العبد ويستغله مث جيد به عيبا

ندوة " التحوط املعامالت املالية: الضوابط ، التحوط يف املعامالت املالية آثاره وبدائله، اهللا بن حممد العمراينعبد  ٣٥
 .٨ص، م)٢٠١٦، منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي، واألحكام" (السعودية: جممع الفقه اإلسالمي الدويل

ملتقى وطين حول املنظومة  -إشارة إىل حالة اجلزائرمع  -أمهية ودور نظام التامني على الودائع، بريش عبد القادر ٣٦
 م). ٢٠٠٤، ١٥-١٤، جامعة الشلف، الواقع واآلفاق، املصرفية اجلزائرية والتحوالت االقتصادية

 ١٢٢٤٣العدد  ٢٠١٢، م١٤٣٣، ١٦ينظر إىل: جريدة الشرق األوسط الثالثاء  ٣٧
، سالميةاملؤمتر األول للمصارف واملؤسسات املالية اإل، يةإدارة املخاطر يف املؤسسات املالية اإلسالم، حسني سعيد ٣٨

 م٢٠٠٦، سورية، حتت شعار: آفاق الصريفية اإلسالمية
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عل من املعامالت أو العقود خمالفة بارتكاب خمالفات شرعية جت حالة قيام العاملني يف املؤسسات املالية
 ٣٩."سالميةلقواعد الشريعة اإل
الصكوك احلكومية يف هيلكتها  خاطر املختلفة اليت تواجههاحتديد بعض امل ميكن ،من هنا
كما خاطر الشرعية.  املوخماطر التنازل واالسرتداد وغريها من  أمثلة ذلك خماطر الضمان وتصكيكها. من

 فقهية حوهلا يف املواضيع التالية. سوف تأيت املناقشات ال
 مخاطر الضمان :الثاني

 الضمان لغة
ضمن ضامن وضمني  ذلك رجع املعاجم اللغوية لفظ الضمان إىل فكرة االلتزام والكفالة ويشتق منتبداية، 

مال فالن مبعىن كفلته. وتضامن القوم أي التزم كل منهم أن يؤدي عن اآلخر ما قد  قول العرب ضمنتُ تو 
 ٤٠عجز أو يقصر يف أدائه.ي
لك على ذ وهي القروض املضمونة بواسطة طرف ثالث، ويقتصر"الكفاالت: وقد جاء الضمان مبعىن  

 قلأو أ% ٢٠ حوايل وزن املخاطر هبايي جهة أ، و يالوحدات احلكومية والبنوك املركزية وحدات احلكم احملل
  ٤١."ن ال يزيد وزن املخاطر للكفيل عن املدينأشريطة  من ذلك

 
 الضمان اصطالحا

عىن املاالعتبارين اخلاص والعام. ف من منظارأما معىن الضمان يف االصطالح الفقهي فقد نظر الفقهاء فيه 
مياثلون به  عليهو يهمنا يف هذا املقام،  الذي هوو املال  كفالة  غالبا على كفالة النفس أو عليه اخلاص يطلق

كل ذمة ثبت عليها شيء فهو   أما معناه العام ٤٢لدين وأدائه.ذمة الكفيل إىل األصيل يف حتمل ا بتضمني

                                                           
، (ماجستري احملاسبة، املخاطر الشرعية احمليطة باملؤسسات املالة اإلسالمية وسبل احلد منها ، أمحد شوقي سليمان ٣٩

 م).٢٠١٥ه١٤٣٦، كلية التجارة،  جامعة األزهر
، مادة (ض، دت)، دط، (بريوت: املكتبة العلمية، املصباح املنري، د بن حممد بن علي الفيومي احلموي أبو العباسأمح ٤٠
. أنظر: زيد الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن على بن زيد العابدبن احلدادي ٣٦٤ص، ٢ن) ج، م

. إبراهيم مصطفى ٢٢٣ص، م)١٩٩٠ه ١٤١٠،  الكتب(القاهرة: عامل، التوقيف على مهمات التعاريف، املناوي
معجم اللغة ، . أمحد خمتار عبد احلميد عمر٥٤٤ص، ١ج ، دت)، دط، القاهرة: دار الدعوة(، املعجم الوسيط، وآخرون

 .١٣٧٠ص ٢ج، م)٢٠٠٨ه ١٤٢٩، القاهرة: عامل الكتب(، العربية املعاصرة
ل اإلسالمي وعالقتها مبعيار كفاية رأس املال للمصارف اإلسالمية خماطر صيغ التموي ، موسى عمر مبارك أبو حميميد ٤١

كلية العلوم املالية واملصرفية االكادميية العربية للعلوم ،  قسم املصارف اإلسالمية، (رسالة دكتوراه، ١١من خالل معيا ر بازل 
 .٣٧ص، م)٢٠٠٨-١٤٢٩، ، املالية واملصدرفية

 .٨ص، م)٢٠٠٠، د.ط، (القاهرة: دار الفكر العريب، ميالضمان يف الفقه اإلسال، علي اخلفيف ٤٢
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الفقهاء الوعد امللزم أو هو مايطلق عليها فأما القول بااللتزام  ٤٣استوجب الوفاء به من مال أو عمل. أو
 ٤٤.التعهد

أحكام ضمان الصكوك " بعنوانوقد تناول هذا املعىن االصطالحي علي قراه داغي يف مقال له 
تلك الرتتيبات اليت تتخذ  " وهي صكوك السياديةالد بالضمان يف ااملفهوم يناسب ما ير  وهذا "وعوائده

ضمن هيكلة الصكوك حبيث تؤدي إىل أن يكون اسرتداد محلة الصكوك لرأس ماهلم يف تاريخ إطفاء 
، أمرا متدين املخاطر، حبيث ميكن وصفه بأن فيه صدارالصكوك أو عند وقوع حدث معني يف نشرة اإل

 ما وبناء على ٤٥املتعلقة باإلصدار". اتنا لرأس املال، وإن كان ال يسمى كذلك يف عقود االتفاقيضما
سبق من املفاهيم حول الضمان ومبا أننا يف صدد صكوك كوت ديفوار فالسؤال الذي يطرح نفسه كيف 

ل أو يف  اطفاء العقد واسرتجاع األصول إىل مالكها األصيف حالة يقع ضمان رأس مال محلة الصكوك 
 رأس مال املستثمرين؟  سددوعاء االستثمار أن ي زال عجاحل

 
 هية في ضمان رأس المال المستثمراألقوال الفق

 ٤٦،مسية من قبل املدير""شراء األصول بالسعر اال ميت هاإلصدار لصكوك كوت ديفوار أنجاء يف مذكرة 
صفته  بكوت ديفوار أو   مةعن حكو  يايةنوهذا بصفته وكالة االستثمار أو بصفته كمصدر الصكوك وذلك 

وبناء على هذا النص هل يعد ذلك  وهذا سوف نستكشفه يف العرض القادم.كيانة مستقلة عن احلكومة. 
أوال  يف هذه النظرية على أمرين: املعاصرين الفقهاءفإن خمالفة شرعية اليت خترج هذه الصكوك من شرعيتها. 

الفقهية حول ضمان رأس  فريق دليل استدل به يف حتليل تلك النظرية القول باجلواز وثانيا القول باملنع ولكل
 املسثتمر.

 
 القول األول

                                                           
 .٨ص، املصدر نفسه، الضمان يف الفقه اإلسالمي، علي اخلفيف ٤٣
(رسالة ، الصكوك االستثمارية بني الواقع وآفاق التطوير: دراسة فقهية تقوميية حلالىت قطر وديب، حسام لدين خليل فرج ٤٤

 .٣٥٧ص، م)٢٠١٣م٢٠١٢، لية معارف الوحي والعلوم اإلنسانيةك،  اجلامعة اإلسالمية ماليزيا، الدكتوراه
السعودية: جممع الفقه اإلسالمي (ندوة "الصكوك عرض وتقومي" ، أحكام ضمان الصكوك وعوائدها، حممد على القرى ٤٥

 .٢٣٨ص، م)٢٠١٠ه١٤٣١، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جامعة امللك عبد العزيز، الدويل
٤٦ Appel public a l'epargne fonds commun de titrisation de creances sukuk etat de cote d' ivoire 

5,75% 2016-2023, Note d'information, visee par le conseil regional de l'epargne publique et des 
marches financiers(crepmf) sous le n: FCTC/ 2016-01/ni-01   مذكرة النشرة 
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نظرية الفقهاء الذين جيدون احملظور الشرعي يف التعهد بشراء األصول بقيمتها األصلية يف �اية العقد 
لربنامج. وممن يؤيدون وجيدون أن فيه ضمان رأس املال املستثمر من خماطر واقعة احلدوث من خالل عمر ا

 ٤٧هذا الرأي حامد مري وحممد العمراين ، وذلك بناء على أمور تالية:
أن تعهد املدير الذي يلعب دور الوكيل باالستثمار بإعادة شراء املوجودات املالكة حلملة الصكوك  :أوال

حدوثه يف تلك األصول.  بسعر الذي أشرتي هبا يف بداية العقد يعترب ذلك ضمان املخاطر اجملهولة احملتملة
م ٢٠٠٤-ه١٤٢٥وهذه الظاهرة تُعترب خطرا شرعيا. ويؤيد قرار جممع الفقه اإلسالمي الصادر يف عام 

 وإذا عائده أو الصك قيمة أصل مديرها، أو الصكوك مصدر يضمن أن جيوز هذه الفكرة مبا نصه: "ال
 ٤٨صكوك".ال محلة على غرمها فإن جزئيا، أو كليا املؤجرة األعيان هلكت

شراء األصول بقيتمها األولية يدخل يف نطاق بيع العينة أل�ا مبثابة ضمان املخاطر اليت قد حيدث  :ثانيا
قبل �اية الصفقة. والقول مبماثلة العينة أن املستأجر يف آخر املطاف قد يكون هو البائع يف صيغة اإلجارة 

رعي هليئة احملاسبة واملراجعة تصديقا جلواز بيع وجاء تصريح اجمللس الش ٤٩).(sale & leasebackوالبيع 
األصول من هذا النوع من قبل املدير ويشرتط أن ال يكون املدير من األصناف التالية (الشريك أو املضارب 

 ٥١وقد خالفت الشافعية والظاهرية مجهور الفقهاء يف تلك القضية. ٥٠أو وكيل باالستثمار).
يُدخل هذه املعاملة يف باب الوفاء. واخلطر الشرعي يف هذه اهليكلة هو  ضمان رأس املال املستثمر  :ثالثا

كون املدير (املشرتي) يف هذه املرحلة يعطي وعدا للبائع الذي يتمثل يف (محلة الصكوك) يف ذلك العقد 

                                                           
إصدارات جمموعة ، حبوث ندوة الربكة الثانية والثالثون(، ملكية محلة الصكوك وضماناهتا، حامد حسن مرية انظر: ٤٧

التحوط يف املعامالت ، وينظر أيضا: عبد اهللا بن حممد العمراين. ٩٢-٩١ص، م)٢٠٠٨ه١٤٣١، الربكة االقتصادية
، السعودية: جممع الفقه اإلسالمي الدويل(بط واألحكام" ندوة "التحوط املعامالت املالية: الضوا، املالية آثاره وبدائله

 .١٠ص، م)٢٠١٦، منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي
يف تعريف صكوك اإلجارة أورد ، ه١٤٢٥جممع الفقه اإلسالمي يف قراره الذي صدر يف دورته اخلامسة عشرة عام  ٤٨

كوك اإلجارة الشكل املتوافق مع الشريعة اإلسالمية اجملمع عددا من األحكام والضوابط اليت اشرتط توافرها حيت يكون لص
) اخلامسة عشرة واملنعقد سلطمة عمان من ٣/١٥( ١٣٧وذلك على التايل: (قرار الفقه االسالمي الدويل رقم ، وأحكامها

 م.٢٠٠٤مارس  ١١-٦ه املوافق ١٤٢٥حمرم  ١٩إىل  ١٤
، ع وآفاق التطوير: دراسة فقهية تقوميية حلالىت قطر وديبالصكوك االستثمارية بني الواق، انظر: حسام لدين خليل فرج ٤٩

 .٣٧٣ص، م)٢٠١٣م٢٠١٢، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية،  اجلامعة اإلسالمية ماليزيا، (رسالة الدكتوراه
جملة ، وضوابطها وقضاياها الشرعية، حنو صكوك إسالمية حقيقية: حقيقة الصكوك، راجع: عبد العظيم أبو زيد ٥٠

 . ١٣٠ص، ، م)٢٠١٠، ٦٢العدد ، جامعة بريوت العاملية، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي(، مية املعرفةإسال
احلاوي الكبري يف فقه مذهب  ، الشهري باملاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي ٥١

، ٥ج. ، م) ١٩٩٩-هـ  ١٤١٩ ، ١ط، كتب العلميةبريوت: دار ال(، احملقق: الشيخ علي حممد معوض، اإلمام الشافعي
 .٢٨٧ص
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إذا  وعلى هذا األساس حيرتز هذا القيد الفقهي بأنه ٥٢اجلاري وأنه كلما استعاد رأس ماله إليه يرد له العني.
وقع االتفاق بني األطراف بالشراء على أساس املساومة مببلغ متفق عليه من جهة أخرى فليس يف ذلك 

 ٥٣.حمظور شرعي مادام حصل يف ذلك تغيري اجلهات واألطراف املتعاقدين
 اإلسالمي ال جيوز باإلمجاع ضمان وقد نّبه على هذا املعىن حممد علي قره داغي: بقوله "ويف الفقه

كالطرف الثالث وكذلك –ال الصكوك من قبل اجلهة املصدرة، ولكنه جيوز أن تقوم جهة أخرى رأس م
اليت  -الصكوك اإلسالمية -بإعطاء هذا الضمان للسندات -الدولة أو الشركة أو الشخص املنفصل

 ٥٤."أصدرهتا البنوك أو الشركات
 

 والقول الثاني
ن ممن يرون جواز تعهد شراء أصول الصكوك على عكس ذلك متاما، حيث جند من الباحثني املعاصري

بالقيمة اإلمسية. ومفاد كالمهم أنه ال خالف بني القيمة اإلمسية والقيمة العادلة يف �اية األمر، ويف نظرهم 
أن هذا الفارق حيصل يف حال إذا هلكت املوجودات أو حدثت اخلسارة يف األرباح من جهة. ومن جهة 

بني الضمان بالتعهد (الوعد بالشراء) وشرط الضمان على مدير أخرى يرون أيضا أن فيه خالف 
    ٥٥.العملية

انطالقا من وجهة نظر الفريقني جند أن إعادة شراء موجودات صكوك كوت ديفوار ال يتم من 
قبل مدير العملية بوصفه وكيل االستثمار وال مصدر الصكوك وإمنا يتم ذلك من جهة وكيل اخلدمة وهي  

ارها احلكومة هلذه املهمة. ولعل هذا مما ميكن من اعتباره طرفا ثالثا قال به أهل كيان مستقل  ختت
وإذا   ٥٦االختصاص ويعترب خمرجا شرعية حسب نظر حبث الباحثني الباحثون وإصدارات اجملامع الفقهية.

ية بشراء األصول بقيمتها اإلمس  -أي وكيل اخلدمة-كان األمر كذلك فال مانع شرعا أن يتعهد األخري  
     ألن ذلك ال يٌعترب ضمانا بالنسبة له.

 

                                                           
 – ١٤١٨(، (بريوت :دار الكتب العلمية، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن جنيم احلنفي ابن عابدين ٥٢

(الرياض: دار عامل ، كشاف القناع عن منت اإلقناع،  . وانظر: منصور بن يونس بن إدريس البهويت٨ص، ٦ج، م)١٩٩٧
 .١٤٩ص، ٣كتب. (د.ت). جال

مصدر ، الصكوك االستثمارية بني الواقع وآفاق التطوير: دراسة فقهية تقوميية حلاليت قطر وديب، حسام الدين خليل ٥٣
 .٣٧٣ص، سابق املرجع نفسه

   .٢٥٩ص، م )٢٠٠٢، (الدوحة:دار البشار اإلسالمية، حبوث يف االقتصاد اإلسالمي، علي حمي الدين القره داغي ٥٤
 .٩٦-٩٥ص ، مصدر سابق، الصكوك أحكامها وضوابطها وإشكاالهتا، فهد بن بادي املرشدي  ٥٥
 .١٠١-٩٩ص، املصدر السابق٥٦
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 طر استرداد األصول بالسعر الثابتمخا :الثالث
 االسترداد لغة

من اسرتّد مأخوذ من رّد ومصدره ردا وارتداد واالسرتداد. ويف لسان العرب: رد، هو طلب الرد يقال: اسرتد 
ّده تار الصحاح، مبعىن صرف ورجع، واسرت . وورد يف خم٥٧عىن اسرتجعه وسأله أن يرده عليهفالن الشيء مب

هبذا العرض يستخلص أن االسرتداد يقصد به طلب الرد، أو الصرف . ٥٨الشيء أي سأله أن يرده عليه
 والرجوع واالسرتجاع، واملنع.

 
 االسترداد اصطالحا

عاء هو "شراء احلصة االستثمارية يف الصك من املستثمرين يف تواريخ استحقاقها، مث ردها إىل الو 
"دفع قيمة السندات االمسية وفوائدها، يف ، أو بعبارة أخرى ٥٩االستثماري، ومن مث خروج املسرتد منه"

ويعرف االسرتداد يف علم الفقه بالتخارج أو الرد  يف سياق الرتكات من  ٦٠توارخيها اليت حتددها النشرة"
 ٦١ن الفرض إىل الفرض اآلخر.حيث أن الورثة خيرج بعضهم من املرياث أو يرد نصب بعضهم أو ينقصه م

ويضاف إىل ذلك أن االسرتداد يتم بأحد الطريقني: إما بدفع املبلغ الكامل مرة واحدة حلملة الصكوك من 
خالل املخصصات يف �اية عمر الربنامج، وإما بطريق التقسيط أو الدفع الدوري كل سنة أو ستة أشهر أو 

 ٦٢حنو ذلك.
عاصرين، بأن االسرتداد فسخ سواء كان ذلك يف عقد املضاربة أو ويف هذا اإلطار ُحيّد الفقهاء امل

 االجارة أو املشاركة أو الوكالة  أو البيع. وذلك كما يف كتاب اهلداية: "وجيوز بيع أحدمها نصيبه من شريكه
 ٦٣يف مجيع الصور، ومن غري شريكه بغري إذنه، إال يف صورة اخللط واالختالط، فإنه ال جيوز إال بإذنه"

ّلق كشاف القناع على ذلك "واملضاربة من العقود اجلائزة، تنفسخ بفسخ أحدمها..وإن انفسخت واملال وع

                                                           
، (مصر:ش دار الدعوة، املعجم الوسيط، . ابراهيم مصطفى٣/١٧٢، مصدر سابق ، لسان العرب، انظر: ابن منظور ٥٧
 .٣٣٨ص، ١ج
 ١٠٨ه) ص١٣٢٩، ١ط، (مصر: مكتبة السكة اجلديدة، ار الصحاحخمت، حممد ابن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ٥٨
، البشائر اإلسالمية بريوت: دار(، حبوث يف فقه البنوك اإلسالمية دراسة فقهية واقتصادية، القره داغيعلي حميي الدين  ٥٩

  .٢٣٧، ٢٣٦ص، م)٢٠٠٧
 .٢٣٧، ٢٣٦ص، املصدر نفسه ٦٠
 .١٢٠ص، ١٢ج، ه)١٤١١، ٢ط، (بريوت: دار الفكر ،العناية شرح اهلداية، حممود بن أمحد العيىن ٦١
 .٣/١٨٥٩، ضمن أحباث جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل، سندات املقارضة وسندات االستثمار، حسن األمني ٦٢
 .٣ص، ٣ج، دت)، دط، مصر: مكتبة ومطبعة البايب احللىب(، اهلداية، برهان الدين املرغيناين ٦٣
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عرض فاتفقا على بيعه أو قسمه جاز، ألن احلق هلما ال يعدومها. وإن طلب رب املال البيع وأىب 
   ٦٤العامل".

ى شراء األصول بقيمتها فال يضمن املدير رأس املال املستثمر مهما كان صفته إذا وقع االتفاق عل
االمسية مبا يف ذلك من ضمان خماطر قد حيل برأس مال محلة الصكوك يف سري الربنامج  ويف ذلك  خمالفة 

سرتداد االكلمة سبق من املفاهيم حول   ما وبناء على ٦٥للقاعدة العامة " الغرم بالغنم واخلراج بالضمان".
أو  اسرتجاع األصولكيف يتم  الذي يطرح نفسه سؤالصكوك كوت ديفوار فالب ن املسألة متلعقةومبا أ

بدون الوقوع يف حمظور شرعي  يف حالة  ما إذا  كان مدير العملية مضاربا أو  إىل مالك األصل املوجودات
 شريكا وكيال باالستثمار. 

 
 المال األراء الفقهية فيما يتعلق  باسترداد رأس

 أصول( الصندوق لصاحل اإلدارة شركة تصدره الذي شراءبال وعد "مبوجب ميت هأن صداراإلجاء يف نشرة 
 لباقي االستعمال حق( املؤجرة األصول بشراء بإلتزامه الوفاء اخلدمة وكيل من تطلب أن هلا حيق) الصكوك

 ثابت بسعر الصكوك، عمر �اية يف) اإللغاء سبب( بالشراء الوعد يغطيها اليت االنتهاء حاالت يف) الفرتة
 وكيل أو شريك أو مضارب( للصكوك ضامنا ليس  اخلدمات وكيل بأن العلم مع ء،الشرا عملية يف

 يف مبا بالشراء، الوعد يف املذكور بالسعر يشرتي أن له حيق وعليه،. خاصة وكالة عن مسؤول بل ،)توظيف
 اإلمسية". القيمة ذلك

كالة اخلدمة واملشكلة الفقهية هنا هو هل يف استطاعة مدير العملية واإلصدار أن يطالب و 
قية األجهزة يف باسرتداد العني املؤجرة بسعرها الثابت املوعود يف عملية الشراء علما أ�ا كيان منفصل عن ب

تعلقة بتضمني رأس املال عند االحتكاك مبخاطر السوق املونظرا ألن هذه املسألة  إجراءت الربنامج.
ئنان املستثمرين على  أمواهلم املستثمرة. وعليه واخلسارة من حيث نزول السعر وارتفاعه مما يؤدي إىل اطم

 فقد اختلف الفقهاء يف صحة هذه العملية بناء على الكليات والقواعد العامة يف املعامالت اإلسالمية. 
علما، أنه حينما يتم اسرتداد األصول بقيمتها العادلة أو السوقية والقيمة املتفقة عليها من بني 

املشروع سواء كان هذا األخري مديرا أو أحد الطرفني (املستأجر أو املؤجر) فال  األطراف املشاركة يف ذلك
جدل شرعي يف ذلك وهذا ما اتفق عليه أهل العلم. إمنا املسألة فيما إذا كان املعاهدة متت بشراء األصول 

                                                           
القاهرة: (، كشاف القناع عن منت اإلقناع،  ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى منصور بن يونس بن صالح الدين ٦٤

  .٥٠٦ص، ٣ج، دت)، دط، دار الكتب العلمية
. ٩٨ص، م)٢٠٠٢، جمموعة دلة الربكة(، حبوث يف املعامالت واألساليب املصرفية االسالمية، عبد الستار أبو غدة ٦٥

 .٧ص، ١١ج، ه)١٤٢٧، الكويت: دار السالسل(، ةاملوسوعة الفقهية الكويتي، جمموعة املؤلفني
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أو املصدر فهنا أما أن يصدر التعهد والتضمني بشراء األصول بقيمتها األصلية من املدير  ٦٦بقيمتها اإلمسية
يقع احملظور الشرعي ألن ذلك يعارض املبدأ الشرعي يف العقد اإلسالمي القاضي بأن رأس املال يتعرض 

 ٦٧.للخسارة كما يستفيد من الربح إعماال لقاعدة "الغنم بالغرم"
لذلك جند املدير أو املصدر ال خيل يف عملية الصكوك أن يكون مضاربا أو شريكا أو وكيال 

ر. وعليه فالنظر من اجلهة الفقهية إىل صفة املدير أو املصدر مبا له فيما تعّلق باسرتجاع األصول لالستثما
 النقاط التالية:بناء على املعايري الفقهية الشرعية يف 

ال جيوز أن يتعهد املدير أو املصدر اسرتداد األصول بقيمتها االمسية إذا كان مضاربا ألّن ذلك يعترب  :أوال
املال من اخلسارة وذلك يف صاحل املستثمرين. وهذا ما قالت به املعايري الشرعية الصادرة عن  ضمانا لرأس

اجمللس الشرعي  يف معيار املضاربة :" فإذا كانت اخلسارة عند تصفية العمليات أكثر من الربح حيسم رصيد 
بت التعدي أو التقصري، إذا  اخلسارة من رأس املال، وال يتحمل املضارب منه شيئا باعتباره أمينا ما مل يث

كانت املصروفات على قدر اإليرادات يتسلم رب املال رأس ماله، وليس للمضارب شيء. ومىت حتقق 
 ٦٨الربح فإنه يوزع بني الطرفني وفق االتفاق بينهما"

ثابة ال جيوز شرعا اسرتداد املدير عني األصول من محلة الصكوك بقيمتها اإلمسية والسيما إذا كان  مب :ثانيا
شريك يف الربنامج ألّن ذلك يعترب ضمانا لرأس مال الشركاء وال جيوز عند الشارع أن يضمن الشركاء 
بعضهم بعض يف حالة اخلسارة والغرم. وفقا ملعيار الشركة واملشاركة فإنه :" جيوز أن يصدر أحد أطراف 

بالقيمة السوقية، أو مبا يتفق عليه الشركة وعدا ملزما بشراء موجودات الشركة خالل مدهتا أو عند التصفية 
  ٦٩.عند االشراء، وال جيوز الوعد بالشراء بالقيمة اإلمسية "

ال جيوز شرعا اسرتداد املدير عني املوجودات إذا كان هذا األخري وكيال لالستثمار ألن الوكالة عقد  :ثالثا
  ٧٠التعدي.أمانة فال جيوز الضمان من جهة وكيل االستثمار إال يف حالة التقصري و 

وجاء يف املعيار الشرعي:" ال جيوز اجلمع بني الوكالة والكفالة يف عقد واحد، لتنايف مقتضامها، 
وألن اشرتاط الضمان على الوكيل باالستثمار حيّول العملية إىل قرض بفائدة ربوية بسبب ضمان األصل مع 

 ٧١.احلصول على عائد االستثمار"

                                                           
، عبد الستار أبو غدة .٩٣ص، مصدر سابق، الصكوك وأحكامها وضوابطها واشكاالهتا، فهد ين بادي املرشدي ٦٦

 .٣/٩٨، مصدر سابق، حبوث يف املعامالت واألساليب املصرفية االسالمية
  ١/١٨٣، ١ط، (الرياض: توزيع شركة الراجحي)، الت املاليةمجهرة القواعد الفقهية يف املعام، على بن أمحد الندوي ٦٧
 . ٨.١٧بند ، ١٣انظر: املعيار الشرعي رقم  ٦٨
 .٣/١/٦/٢بند ، انظر: املرجع السابق ٦٩
 .٥(الدورة التاسعة عشرة جملمع الفقه اإلسالمي الدويل) ص، الصكوك وتطبيقاهتا املعاصرة، انظر: حممد تقي العثماين ٧٠
 .٢/٢/٢و، ٢/٢/١رقم بند ، ياملعيار الشرع ٧١
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  الرابع: مخاطر الّتنازل 

  ل لغةالتناز 
تنازل، يتنازل، تنازال، هو مصدر فعل نزل، ينزل، نزوال مبعىن هبوط شيء ووقوعه، ويقال: نزول  مصدرمن 

أي هبطه، تنازل عنه، تركه، عفا عنه،  ٧٢.هذا تركإعن األمر:  فالن ي هبوطه  وكذلك يقال: نزلأاملطر، 
ل على التخلي عنه ليتسلمه غريه، فيقا ء،اسقطه.  وجاء يف معجم اللغة العربية املعاصرة "التنازل عن الشي

 ٧٣ي تركته وختّلت عنه".أتنازل عن حقه يف الرئاسة، وتنازلت عن حقها يف الرتكة،  سبيل املثال
 التنازل اصطالحا

وضوح معانيها  بالتايلاجملاالت الفقهية و  يف هلا وذلك لتشعبها معّيناً  حدا وافلم يضع عند الفقهاءأما 
جند من املؤلفات الفقهية املعاصرة  ومع هذا،. هلا اصطالحي معىن وضع ىلإي ذلك اللغوية وال يستدع

 بعض التعريفات هلا. 
و املعني يف أقيل التنازل عموما يقصد به: "ترك صاحب احلق أو من ينوب عنه حقه غري املعني و 

أو بعضه، بعوض أو  ذمة شخص، أو متليكه إياه أو ما يف معناه، سواء كان احلق ماليا أو غري مايل، كله
 ٧٥،"وهو ترك صاحب احلق حقه املايل، أو املتعلق باملال، وترك املطالبة به". وقيل أيضا:٧٤بغري عوض"

  ٧٦ترك صاحب احلق املايل حقه لغريه بعوض أو غريه مبا يدل على خروجه من ملكيته"."
لى عو أنسان نفسه لإلو أ"ما ثبت يف الشرع هللا تعاىل، ق بأنه: احلباملقابل يعّرب الفقهاء عن و 

براء واحلط سقاط اإلشرعية أخرى شبيهة هلا، منها الصلح واإل ألفاظ ومن هنا يأخذ التنازل معاين ٧٧غريه"
 . من جهة أخرى لفاظ الرتابط يف املعىن والتفارق يف االستعمالتلك األبني باحة و واإل

                                                           
؛ ابن ٤٣ص، ٥ج، النهاية يف غريب احلديث واألثر، ؛ ابن األثري٤١٧ص، ج(، معجم مقايس اللغة، ابن فارس ٧٢

  .٦٥٧ص، ١١ج، لسان العرب، منظور
 ،٣م)ج٢٠٠٨ه ١٤٢٩، ١ط، القاهرة: دار عامل الكتب(، معجم اللغة العربية املعاصرة، أمحد خمتار عبد احلميد عمر ٧٣
 .٢١٩٦ص
، (الرياض: دار الفضيلة، حقوق املرأة الزوجية والتنازل عنها دراسة فقهية تأصيلية، ينظر: حممد يعقوب حممد الدهلوي ٧٤
 ٧٥ص، م)٢٠٠٢ هـ ١٤٢٢، ١ط 
  .٢٨ص، املصدر السابق ٧٥
. ٤ص، ائيةوتطبيقاته القض، التنازل عن احلق املايل صوره وأحكامه، عبد الكرمي بن حممد بن امحد السماعيل ٧٦

https://platform.almanhal.com/Files/2/92701 
،  جامعة أم القرى، مكة املكرمة: رسالة دكتوراه(، حق االرتفاق دراسة مقارنة، سليمان بن وائل بن خريف التوجيري ٧٧

   .١٥ص، ه)١٤٠٢، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
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له يف اب استعمغلسقاط يإلزاعات واحلروب. أما ايغلب استعماله يف فك النّ  مثال لحن الصّ فإ
يف ذمة املربأ.  ان احلق املتازل عنه متعلقاك  فيما إذا ستعملي البابراء، فغ. وأما اإلةواحلسي ةاملعنوي وققاحل

 مطلقا.  احلق فيها يكونفغالبا ما باحة يف احلقوق الدينية. أما اإل الهفغلب استعم ،احلط
املشار إليها سابقا وإن اشتمل يف  بعض تلك املعايناله ختالف يف استعم التنازلوباملقابل جند أن 

يف جمال  على سبيل املثال و غري عوض فهو يستعملأعوض  يستعمل يف حال وجود نه، ألبعض جوابنها
الذمة يف التنازل قد تكون  أما يف ترك حق للشخص، غلب استخدامهي، كما غري اخلصومةو اخلصومة 
  ٧٨يف التملك. كذلك  يكونو عني، و فعة نيف دين وم التنازل كما يكون كذلك  و غري مشغولة،أمشغولة 

ويُبىن التنازل حول األحكام الّتكليفية اخلمسة وذلك من حيث الوجوب، التحرمي، الندب، الكراهة، أو 
يف الفقه حكم "اإلبراء والتربع"  يف احلقوق املالية ويأخذ التنازل اإلباحة. بالصدد هذه الدراسة ينثب

  ٧٩.يف حكم " املندوب" أي جائز يف أصل وضعه حكمه يدخل وهبذا اإلسالمي
 

 التنازل عن نسبة مالية للمدراءأقوال الفقهاء فيما يتعلق ب
 ما نصه: صكوك كوت ديفوار وعليه، جاءت يف الفقرة الثامنة من نشرة إصدار

ن نسبة معينة من عود صايف اإلجيار إىل محلة الصكوك الذين جيوز هلم يف حالة االقتضاء التنازل عي -١"
 اإليراد الزائد من اإلجيار كحافز على األداء اجليد". 

  :هوتضيف الفقرة نفسها أن
٪ من القيمة ٥ال يطلب من محلة الصكوك التنازل عن دخل حمدد أو نسبة مئوية على سبيل املثال  -٢"

 اإلمسية لصكوكهم..". 
ويف هذا البند، جند النقطة املهمة يف صياغة البند وهي مسألة التنازل عن حق مال وكذلك اعطاء 

قد ألقى الفقهاء اهتمامات حول موضوع وعليه ف ٨٠داء اجليد.األمدير العملية ما يسمى باحلافز على 

                                                           
بريوت: دار (، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، اساين احلنفيينظر: عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد الك ٧٨

، حممد بن عبد اهللا اخلرشي املالكي أبو عبد اهللا، وما بعدها) .٤٠ص، ٦ج، م)١٩٨٦ه١٤٠٦، ٢ط، الكتب العلمية
. وما بعدها. عبد الكرمي بن حممد ٢ص، ٦ج، دت)، دط، (بريوت: دار الفكر للطباعة، شرح خمتصر خليل للخرشي

وما بعدها. أبو حممد  ٢٩٩ص، ١٠ج، دت)، دط، (بريوت : دار الفكر، فتح العزيز بشرح الوجيز، رافعي القزويينال
، م)١٩٦٨ه ١٣٨٨، دط، القاهرة: مكتبة القاهرة(، املغين، موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي

، . للدهلوي١٤٥-١٤٢ص، ١ج  ، مصدر سابق، لفقهيةاملوسوعة ا، . وزارة األوقاف والشئون اإلسالمي٣٥٧ص، ٤ج
 .٨٣-٨١ص، مصدر سابق، حقوق املراة الزوجية والتنازل عنها

، (الرياض: دار الفضيلة، حقوق املرأة الزوجية والتنازل عنها دراسة فقهية تأصيلية، ينظر: حممد يعقوب حممد الدهلوي ٧٩
 .٧٥ص، م)٢٠٠٢ هـ ١٤٢٢، ١ط 
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 ليه فقد وقع خالف فقهياحلوافز املالية مبا هلا من االرتباط بأكل املال عن طريق سعر الفائدة احملرمة. وع
وحمل النزاع هو هل يسمح شرعا  ،الفريقنيإىل على هذه األخرية يف حكمه التكليفي بني اجلواز والتحرمي 

يف عقود املعاوضات تنازال أو اقتضاء كالبيع واملضاربة أو اإلجارة كما هو احلال يف  ةأخذ حوافز مالي
  .  الدراسة موضوع

 
حلنابلة وجمموعة من الصحابة الكرمية كأمثال ابن العباس ..قالوا جبواز وضع جتاه اا: وهو األول فريقال

  ٨١التحفيز املايل ملدير العملية.
قول ابن عباس: ال بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو  ذلك على واستندوا الدليل:

 ٨٢.ك، أو بيين وبينك فال بأس بهلك. وقال ابن سريين: إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو ل
 ٨٣عترب ذلك بأجرة السمسرة والوكالة.اا يف تلك العملية، و سار وذلك إذا كان املدير ممن يعمل وكيال ومس

مل يسم  أنه بأن فيه شي من اجلهالة، ومرجع ذلك اختلف نظر الباحثني يف هذا، فمنهم من يقول
عدة احتماالت إما أنه  علىاجلهالة، وقد محل هذا القول  مبلغا ومل يقطع للبائع مبلغا حمددا مما يرفع تلك

أن، جند مذهب ويف هذا الشّ  ٨٤عقد القراض أو استعالم على سعر يومه بأنه يساوي من الثمن املسمى.
وكّيف بعض  ٨٥.افعي يعتربان عدم جواز ذلك وقالو ولئن حدث ذلك فللبائع أجر مثلهوالشّ  يَّةاملالك

 ى أساس املضاربة كما سبق ذكر ذلك.الفقهاء هذه املعامالت عل

                                                                                                                                                                          
زائدا عن -ما يشرتط دفعه ملدير العملية، حثك الشي من خلفه سوقا وغري سوق. اصطالحا، احلافز لغة: من احلفز ٨٠

القاضي حممد تقي  .٨٠كدافع لإلجنار وحتقيق األرباح.،  يف نشرة اإلصدار إذا زادت األرباح عن النسبة املقررة -مستحقاته
 . ٥ص، الفقه االسالمي الدويل)(الدورة العشرون ملؤمتر جممع ، الصكوك وتطبيقاهتا املعاصرة، العثماين

، التحقيق: أمحد بن عبد اهللا اجلمعة، املصنف ابن أيب شيبة، ينظر: عبد اهللا حممد بن إبراهيم أيب شبية العبسي أبو بكر ٨١
. وانظر أيضا: أبو الفضل أمحد بن على بن حممد بن أمحد ٤٩-٤٨ص، ٥ج، م)٢٠٠٤-ه١٤٢٥، القاهرة: دار الرشد(

، (دار عمان: املكتب اإلسالمي، التحقيق: سعيد عبد الرمحن موسى القزقي، تغليق التعليق ،بن حجر العسقالين
 .١١٧ص، ٢ج، م)١٩٨٥-ه١٤٠٥

 باب أجرة السمسرة. ، كتاب اإلجارات،  صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا البخاري اجلعفي ٨٢
، (الدورة العشرون ملؤمتر جممع الفقه االسالمي الدويل) ،الصكوك وتطبيقاهتا املعاصرة، القاضي حممد تقي العثماين ٨٣
 . ٥ص
 .٥ص، املصدر السابق ٨٤
عمدة القارئ شرح صحيح ، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين ٨٥

 .١٢-١٣٣ص، (بريوت: دار إحياء الرتاث العريب)، البخاري
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هذا املبلغ املقطوع مث اتفقا على  حصلاجمللس الشرعي أنه إذا  يفوهذا ما نّبه عليه معيار القراض 
بعض هذه املسألة على اجلواز وذلك الوقد خرّج  فإنه جائز. ٨٦أنه مازاد على األرباح يقطع للطرف األخري.

ية ابن قدامة وغريه. ومن حيث أن عقد اإلجارة ال جيوز فيه إال الة، وبناء على نظر ععلى أساس عقد اجل
ملدير العملية اشرتاط املبالغ غري معلومة يف  إال فال داعيمبعلومية الثمن وحمدوديته وال يسمح فيها اجلهل و 

  ٨٧ك العقد كحافز ألداء املدراء فهذا ينفي حقيقة عقد اإلجارة.ذل
املبلغ يف  أن يرونأل�م يقولون بعدم جواز هذه املعامالت. وذلك  ينالذ اجلمهور هو قول: الثاني فريقال

حيئذ حديث ابن عباس غري معلوم أو مقطوع أو مل يسم يف العقد. وعليه، وهبذا إذا ارتفعت علة اجلهالة ف
  ٨٨د عند اجلمهور.عقجيوز ال

ميثل مضاربا أو  وعلى هذا األساس، جيوز اقتطاع مبلغ معني ملدير العملية إذا كان هذا األخري
وصفه بله  ةوقد ناقش تقي الدين العثماين هذا املوضوع يف مقول ه هذا املعيار السالف الذكر.طيعشريكا في

أنه غالبا ال يتحقق الربح املتوقع فضال عن الربح الفعلي يف تلك ، عمليات الربوية. وأضافالأنه حتايل على 
العملية فكيف يطلب مدير العملية مبلغا حافزا  مدةة طوال املعامالت ألنه يرى أن األسعار متقلبة ومتغري 

 ٨٩ربوية.السندات للله، ووصفه أ�ا طريقة للمماشاة هذه الصيغة جعلها مماثال  ؤجرلعمله الذي است
وناقش اجمللس الشرعي هذا املوضوع واتفقوا على أنه ال جيوز إال ما كان على أساس الربح املتوقع 

أنه ال حيل ملدير العملية أخذ من صايف بخ عبد اهللا بن سليمان املنيع على ذلك  يوإال فال. واعرتض الشّ 
   ٩٠العائد شيء.

يعترب أن مدير العملية حبكمه يعمل أجريا أو وكيل صندوق االستثمارية للصكوك فيحرم  أنه وذلك
 لية.    له أن يشرتط حلاملي السندات اإلسالمية بقطع مبلغ حمدد أو نسبيا حتفيزا ألدائه العم

                                                           
فسدت املضاربة وال يشمل هذا املنع ما إذا اتفق الطرفان على أنه إذا ، سه مبلغا مقطوعاإذا كإشراط أحد الطرفني لنف ٨٦

بالربح الزائد عن تلك النسبة او دو�ا فتزيع األرباح على ما صزادت األرباح عن نسبة معينة فان أحد طريف املضاربة خيت
   اتفقا عليه"

(نشرت هذه من قبل الرسالة ، يل واالستثمار بالصكوك اإلسالميةالعقود املبتكرة للتمو ، ينظر: خالد بن سعود الرشود ٨٧
، من قبل برنامج دعم رسائل وأحباث طالب الدراسات العليا يف كرسي سابك لدراسات األسواق املالية اإلسالمية

 . ٥٧-٥٥، ص، م)٢٠١٣-١٤٣٢
، الشهري بابن قداممة املقدسى، حلنبليأبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسى ا٨٨ 

  .٨١ص، ٦ج، مصدر سابق، املغين
، (الدورة العشرون ملؤمتر جممع الفقه االسالمي الدويل)، الصكوك وتطبيقاهتا املعاصرة، القاضي حممد تقي العثماين ٨٩
 . ٥ص
الصكوك اإلسالمية ، ن. وينظر أيضا: فؤاد حممد أمحد حميس٧ص، الصكوك اإلسالمية، ينظر: حسني حسني شحاتة ٩٠

 .٢٣دراسة لرسالة الدكتوراه) صص(ملخ، (التوريق) وتطبيقاهتا املعاصرة وتداوهلا
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جبواز هذه املعاملة إال  ىر تبعض اجملامع واجملالس الفقهية  تلئن كانو ، ذكرهاستخالصا مما تقدم 
شرعا.  جائزةرضون ويقفون ضد هذه املعامالت ويتعتربو�ا غري ايع هناك مجلة من الباحثني املعاصرين أن

  املالئمة هلذه العملية.  ضوابط الشرعيةالسعى لوضع الينبغي  ، بلبالتحرمي اعليه واومل حيكم
تشجيعا ملدير العملية جائز إذا مل  معّني يعترب اشرتاط قطع مبلغ وعليه، فإنه ال يصح أن يقال أن

خالفات املمة تقي الدين العثماين خروجا من يبلغ املبلغ املتوقع درجة املبلغ الفعلي كما بّني ذلك العالّ 
 ة. الس الفقهيّ كل اجملامع واجمل  إليهة اليت تسعى رعيّ الشّ 

 
 الخاتمة والنتائح

استعراض املناقشات حول خماطر صكوك كوت ديفوار ودراستها وحيث تعرض الباحث للمسائل اليت  دبع
 تتعلق باملخاطر الّشرعّية احلاصلة يف مذكرة الّنشرة فيما خيص مسألة الّضمان والّتنازل واالسرتداد. 

ضوع وقد توصلت الدراسة إىل نتائج وتوصيات نوردها يف ما حاول الباحث قدر االستطاعة االحاطة باملو 
 يلي: 

الصكوك السيادية هي آلية مالية تصدرها احلكومات والدول لتعبئة املوارد املالية لتصرفها يف األنشطة  -١
االقتصادية واملشروعات حمكومة بالضوابط واملعايري اإلسالمية مع االستفادة عوائد مالية للمكتتبني 

 ين. واملستثمر 
سوق الصكوك اإلسالمية مازال يف بدايته يف دولة كوت ديفوار ومنطقة "اميوا" ككل  الذي يعترب  -٢

% يف املائة  من  ٦٧مليون،  ٨٠٠سوقا كبريا بنسبة للمالية اإلسالمّية، حيث يّعد سكا�ا حوايل 
 هؤالء مسلمون.

سالمية يف مدرجاهتا وهذا البورصة اإلقليمية هي أول البورصة اليت أدرجت مؤشرات الصكوك اإل -٣
 يعترب إجنازا للمالية اإلسالمّية يف دول املنطقة.   

 ٧٠٠م وبلغ حجم إصدارها حوايل ٢٠١٥كان أول الصكوك الصادرة يف كوت ديفوار يف عام  -٤
 يف منطقة "اميوا".  ٢٠١٤مليون دوالر، وذلك بعد السنغال يف عام 

ع مقارنتها باملعايري والضوابط والكليات من أخريا قمنا بتحليل ومناقشة صكوك كوت ديفوار م -٥
النصوص الفقهية وقد اكتشفنا من خالل املناقشات أن خملص النشرة تضمن بعض املخاطر الشرعية 

 التالية:
من حيث اسرتداد األصول املصككة بسعرها الثابت ال حيل ذلك ملدير االستثمار وال من املستأجر  - أ

فصلة عن طرفني العقد ما يسمى بالطرف الثالث ابتعادا (مالك األصل) إال من كان من جهة من
 عن وقوع فيما حظر عنه الشارع احلكيم. 
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أن صكوك إجارة األعيان، املنافع واخلدمات املنتهية بالتمليك أو اإلقتناء ال يتعارض مع التشريع  - ب
العقد فال  اإلسالمي كما بّني ذلك أراء الفقهاء املعاصرين وأن جريان صكوك كوت ديفوار على هذا

 يوجد مانع شرعي يف ذلك.   
وأمر آخر اشرتاط وضع احلوافز لتحسني إدراة املدراء وعلى إثر ذلك خلصت الّدراسة إىل بيان   - ت

اخلالفات الفقهّية حول هذا املوضوع، ونرى عدم جواز ذلك إال ما كان من طيب نفس محلة 
 صل شيء. الصكوك وذلك سواء حصل ربح على رأس مال اإلجارة أم مل حي

إضافة إىل ذلك مطالبة محلة الّصكوك بالّتنازل عن جزء من االيردات لصالح املدراء، والّتنازل مع  - ث
اختالف أحكامها فال جيوز إجبار محلة الصكوك على التربّع بنسبة معّينة من دخلهم سواء أرحبوا أم 

لنشرة ألنه يـُّعد خرقا مل يرحبوا إال ما صدر منهم من طيب أنفسهم بدون اشرتاط ذلك يف ملخص ا
 ملعايري وضوابط صكوك اإلجارة.   
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 إنكار

مسؤولة عن أي خسارة  لن تكون جملة الدراسات اإلسالمية العاملية :اآلراء الواردة يف هذه املقالة هي آراء املؤلف. القناطر
 استخدام مضمون هذه املقالة. سبببأو ضرر أو مسؤولية أخرى 

 


