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 الفصل الثالث
 صكوك المضاربة

 
مل تعد املضاربة بصورهتا التقليدية تفي منذ فرتة ليست بالبعيدة.  ظهرتفقد  ؛صكوك املضاربة حديثة العهد

حباجات هذا العصر الذي تسارعت أحداثه وتقاربت أماكنه حبيث أصبح العامل كقرية صغرية يتأثر أدناها 

املشاريع الكربى اليت يتطلب إجنازها مبالغ حتتاجه مبا حيدث يف أقصاها. مل تعد املضاربة كذلك تفي مبا 

. مل يكن هناك بٌد من استحداث وسيلٍة تفي هبذا الغرض فكان تقسيم ليس يف وسع بضع أفراد تدبريها

رأس املال الضخم إىل أجزاء صغرية أي  ما ُعِرَف بصكوك املضاربة. سأحبث يف هذا الفصل تعريف الصك 

والسند، وأوجه االتفاق واالختالف بني الصكوك واألدوات األخرى. سأتناول بالبحث أيضًا دوافع نشأة 

لتكييف الفقهي هلا، وإطفاءها. سيتم حبث الضوابط الشرعية إلصدار وتداول الصكوك، وزكاة الصكوك، وا

 الصكوك إن شاء اهلل تعاىل.

 

 والسَّندصك معنى ال  1.3   
 

 لغًة  الصك

 1على أصك وصكاك وصكوك وهو فارسي ُمَعرَّب.عمع الكتاب وجي
 

 اصطالحاً  الصك

 2" .اعرتاف املال املقبوض أو حنوهوثيقة " 
 

                
لوف، لويس، ـــــــــــــومعـ ؛829 ، 821ص لد الثاين، ص ـــــــــــــــاجمل ،لم للعماليني (ـــ. ) بريوت : دار الع8، ط الرائد ،( .م 6851ود، جربان، ) ـــــــــــمسع 1

ـر إمساعيل بن ــــــــارايب، أبو نصــــــوالف ؛126 ،  430ص  ص ،. ) بريوت : دار املشرق (22، ط المـد في اللغة واألعـالمنج(،  .م 6882) 
   . 6228. ) بريوت : دار الفكر (، اجمللد الثاين، باب الكاف، فصل الصاد، ص 6، ط الصِّحاح(،  .م 6885 - .ه 6165اد، ) ــــــــــــــــــمحـ
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ما يلي تعريف السند  ضرورياً. -لذلك  -كان تعريفه   .ُيْسَتْخَدم لفظ السند كبديل للصك يف بعض البالد

 لغة واصطالحاً.

 السند لغةً 

ما قابلك من اجلبل وعال من السفح، والسند معَتعَمُد اإلنسان يُقال َسَنَد إليه ُسُنودًا وتساند استند، ويف  

 3اد.نسْ اجلبل : صعد وجُيعمع على أَ 
 

  اصطالحاً  السند

 أو  الدين سند امللكية للتدليل على إثبات ند الدين أوــــــة املكتوبة إلثبات حق فيقال سـالوثيق"  .6     
  4" امتالك األشياء.             

 

َم هذا املال على سبيل"  .2  القرض وثيقة قابلة للتداول يدين به حامله الشركة مببلغ من املال. ُقدِّ
 واقتضاء لبقائه ة أثناء املدة احملددةـــروطـاملش ول على الفوائدــطويل األجل ليعمنحه حق احلص      
 5" دينه عند انقضاء أجله.           

 
 الصكوك كعما يلي  : مجمع الفقه اإلسالمي الدوليعرَّف 

 

   رأس مال  ملكية صكوكبإصدار  الِقراض املقارضة أداة استثعمارية تقوم على جتزئة رأس مال " سندات     
 ميلكون حصصاً  باعتبارهم أصحاهبا بأمساء لةــومسجالقيعمة  متساوية أساس وحدات املضاربة على       

 6."إليه بنسبة ملكية كل منهم يتحول ال وماامل رأس شائعة يف        
 

 .املضاربة (املقارضة ) صكوك األسناد هو املفضل هلذه  االسمجاء عقب التعريف أن 
                

. 1ط  الة،ــــــــــــة الرســـــــــــــــــــــــــق الرتاث يف مؤسســـــــــــق : مكتب حتقيــــــــــــــــ، حتقيطــــــــــــــــالمحيوس ـــــــــــالقام(،  .م 6885 -. ه 6168، ) يبادأالفريوز  3
 ؛525، ص 2ج ) م. د. (،  .2، ط ترتيب القاموس المحيط(،  م. 6892  ) الطاهر أمحد،، الزاويو  ؛282ص  ،مؤسسة الرسالة (:  ) بريوت

  .281، مرجع سابق، ص ولويس

الزاوي، مرجع و  ؛261ص  ،دار الفكر ( ) بريوت : ) ط. د. (.، مختار الصحاح(،  .م 6892 -. ه 6282) ي، حمعمد بن أيب بكر، ز لراا 4
 .121ص  سابق،

القاهرة : دار السـالم . ) 6ط ، والتطبيقصناديق االستثمـار في البنوك اإلسالمية بين النظرية م. (،  2221 - .ه 6128، ) دوابة، أشرف حمعمد 5
 .618ص  ،(للطباعة والنشر 

 ،( لقلماق : دار ـدمش)   ) ط. د. (. (. .م 6855  –. ه 6125، ) الميـمجلة مجمع الفقه اإلس :  55/  25/  1( د  8نظر نص القرار رقم ) ا 6
 .2، ويف امللحق رقم 2616الدورة الرابعة، العدد الرابع، ص 
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 :ميتاز هذا التعريف بأنه 

 عرَّف الصكوك تعريفا جامعاً. .6

 تفرد بذكر مبدأ جتزئة رأس املال أي تصكيك املضاربة. .2

 على املقصود من املضاربة أو املقارضة.واضحة داللة دل   .2

 على شيوع حصص أرباب األموال يف رأس مال املضاربة.  -صراحة  - نصَّ  .1

األساس الذي حيكم  وه ةالفائد ال -اربة اخلعمسة ـمن أركان املض رئيسركن  ووه -أن الربح على  نصَّ  .8

 العالقة بني أرباب األموال واملضاربني وبذلك تنتفي احلرمة أو الشبهة.
 

 :  فقد عرَّفت الصكوك على النحو التايل 7هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةأما 
 

  وحق االنتفاع  حقيقية ملكية أصول أو موجوداتيف نصبة أو حصص أوثائق ذات قيم متساوية متثل "   
 8"ملكية أصول مشاريع بعينها.يف واخلدمات أو     

 
 فقد عرَّفت الصكوك بأهنا : هيئة األوراق المالية الماليزيةأما              

“ Papers representing financial obligations originating from trade and other 

             commercial activities. “ 
9
     

 

 
 " .عن التجارة وأي أنشطة جتارية أخرى " أوراق متثل التزامات مالية تنشأ

 
 
 

                
  هيئة احملاسبة واملراجعة للعمؤسسات املالية اإلسالمية مبوجب اتفاقية التأسيس املوقعة من عدد من املؤسسات املالية اإلسالمية بتاريخ ئت شِ نْ أُ  7

1st  املوافق  .هـ 6162صفر منth21   يف اجلزائر. مت تسجيل اهليئة يف .م 6882فرباير منst 66   قـــــاملواف .هـ 6166ان ــرمضمنth 29  6886مارس من 

( بصفتها هيئة عاملية ذات شخصية معنوية مستقلة ال تسعى إىل الربح. هتدف اهليئة إىل تطوير  مملكة البحرين اآلن يف دولة البحرين ) .م
مًا كبريًا يف اهم اهليئة إسهمعايري احملاسبة واملراجعة والضبط وأخالقيات الععمل واملعايري الشرعية. تسو  معايري الصناعة املالية واملصرفية االسالمية

. رًا هلاـــــــــبلدًا وتتخذ من مملكة البحرين مق 12ة مالية من أكثر من ــــــــــمؤسس 688وية اهليئة ـــععملية التطوير املهين هلذه الصناعة. تتجاوز عض
www.ar.wikipedia.org/27–04–2011. 

8
. 1p., 2008Feb. /sukuk ,__sbwww.aaoifi.com/  

9
 Wan Abdul Rahim Kamil, ( 2008 ), Malaysian Sukuk Market Handbook. ( Kuala Lumpur : Ram Rating Services Berhad in  

association with Am investment Bank Berhad, CIMB Islamic Bank Berhad & Kuwait  Finance  House   ( Malaysia ) Berhad. ), p. 
23. 

http://www.aaoifi.com/_sb_
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 بعض أوجه االتفاق واالختالف بين الصكوك واألدوات األخرى 2.3
 

 .القارئكان من الضروري بيان ذلك حىت يتضح األمر يف ذهن 
 

 أوجه االتفاق واالختالف بين الصكوك واألسنادبعض   .2.13
 

 أ : بعض أوجه االتفاق
 
 ، غرضهعما األساس التعمويل.اتداوهلميكن كالمها أوراق مالية  .6

متويل األغراض و  السيولة النقدية،م ـم يف حجـميكن أداء وتنفيذ كثري من الوظائف املهعمة، كالتحك .2

 األسناد.من خالل الصكوك أو  املختلفة

 .قليلةأوراق مالية ذات استقرار كبري، وخماطر  على أهنا -بشكل عام   -واألسناد . ُتصنَّف الصكوك 2
 

 بعض أوجه االختالفب : 
 
ورقة مالية حمرمة، والصكوك ورقة مالية ذات الفائدة  األسناد؛ أن واألسناد. أهم الفروق بني الصكوك 6

 مباحة مهيكلة على عقود شرعية.

. الصك ميثل حصة شائعة يف العني أو األعيان املصككة، أو يف العقود واألعيان املدرَّة للربح واملعمثلة يف 2

 10.رهدِ صْ ميثل السند التقليدي قرضاً يف ذمة مُ و لة، صيغة صكوك متداوَ 

التزامًا يف ذمة املصدر، وإمنا ناشئٌة عن ربِح أو غلِة العقود اليت بُنيت هيكلة . عوائد الصكوك ليست 2

من األجرة اليت يدفعها مستأجر  يتحققالصكُّ صكَّ أعيان مؤجرة فعائد الصك  الصكوك عليها؛ فلو كان

ال الذي األعيان املصككة، وإن كان صكَّ مضاربة فعائد الصك يتحقق من ريع املضاربة واملتاجرة يف اجمل

                

 /www.badlah.com 10 2225 - 66 – 1،" ماهية الصكوك" ، حامد بن حسن مرية،  2ص 

http://www.badlah.com/
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  ( وهي ثابتة يف ذمته يلزمه مصدر السند التزام من املقرتض ) األسنادئت الصكوك ألجله، بينعما عوائد نشِ أُ 

  .من الربا الوفاء هبا يف مواعيد استحقاقها؛ وعليه فيكون عائد السند التقليدي زيادة يف القرض؛ ويكون 

عمة بأصول املدع التقليدية احملرَّمة ما ُيسعمى بالسندات داألسنا. من األمهية مبكان اإلشارة إىل أن من أنواع 1

Securities Asset-Backed متثل أصواًل، وأما هذا أوراق مالية أن الصكوك  ، والفرق بينها وبني الصكوك

متثل قرضًا يف ذمة املصِدر موثقًا برهن وضعمان هو األصول؛ أوراق مالية التقليدية فهي  األسنادالنوع من 

 ه األسنادحامل هذحق ، بينعما فقطوعليه فحق حامل الصك مقتصر على األصول اليت متثلها الصكوك 

بناء على ما تقدَّم يكون هذا النوع من األسناد من قبيل  11متعلق بذمة املصدر، واألصول ضعمان ورهن.

 بعينه. احملرَّمرمة واليت ال ختتلف كثرياً عن القروض اليت جتر نفعاً وبالتايل هي الربا األسناد التقليدية احمل

 

 بين الصكوك واألسهم أوجه االتفاق واالختالفبعض  3.2.2
 

 أ : بعض أوجه االتفاق
 
 .الغرض من اقتنائهعما االستثعمار .6

 كالمها يدر أرباحاً وليس فوائد.. 2

 حقوقا مشاعة يف موجودات متنوعة.ميثل كل من السهم والصك . 2

 تُدار املوجودات من ِقَبِل جهة معينة تكون مسؤولة أمام محلة األسهم والصكوك.. 1

 .لكل محلة األسهم والصكوك احلق يف بيع ما ميلكون من األسهم والصكوك إىل غريهم مىت أرادوا. 8
 

 : بعض أوجه االختالف ب
 
 بينعما األسهم ورقة مالية ذات خماطر عالية. ورقة مالية قليلة املخاطر، . الصكوك6

                
 .2ص  ،املرجع السابق 11
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. حلعملة األسهم احلق يف إدارة الشركة اليت يسامهون فيها، بينعما ليس حلعملة الصكوك احلق يف ذلك. 2

إذ العالقة بني حامل الصك  ؛حلامل الصك احلق يف أن خيتار املدير الذي جيعمع بني األمانة واخلربة فقط

 .واملضارب حيكعمها عقد املضاربة

  . الصكوك أداة متويل خارج امليزانية، بينعما األسهم حصة مشاعة يف رأس مال الشركة؛ فحامل الصك2 

 12املسامهة. مالك السهم فهو مالك حلصة مشاعة يف رأس مال الشركةمموٌل للشركة املصدرة، أما 

تكون مؤقتة وهلا تاريخ   -يف الغالب  -ة مالية غرضها متويل املصِدر؛ فإهنا . ملا كانت الصكوك أدا1

 "، بينعما األسهم ورقة مالية غري مؤقتة. إطفاء استحقاق "

 

 األخرىالتمويل اإلسالمية  وأدواتبين الصكوك  أوجه االختالفبعض   3.2.3
 
 

 

والتورق، واالستصناع، والسلم وبني  كاملراحبة،األخرى  : ما الفرق بني عقود التعمويل يسأل سائل قد 

مع التسليم بأن الصكوك أداة متويل شرعية اجلواب :  رعية مهيكلة؟ـالصكوك؛ إذ كلٌّ منها أداة متويلية ش

تتسم  أن الصكوك ورقة ماليةاألخرى مهيكلة إال أن الفرق اجلوهري بني الصكوك وبني عقود التعمويل 

متساوية عند إصدارها، وعدم قابليتها للتجزئة  : أهنا ذات قيم  ومنها 13،ائص األوراق املاليةـجبعميع خص

قابلية الصكوك للتداول؛ وعليه فإن   هيإال أن أهم هذه اخلصائص  يف مواجهة املصِدر، وقابليتها للتداول.

ق، واالستصناع، كاملراحبة، والتور  ود التعمويل )ـائزة اليت تُبىن عليها هيكلة عقـود التعمويلية اجلـكثريًا من العق

املدين، بينعما العقود الشرعية اليت  ألهنا متثِّل مديونية يف ذمة ( ال ميكن حتويلها إىل صكوك متداولة والسلم

يبني  .جيب أال متثل دينًا حىت تكون متداولة - واملضاربة واملشاركة كاإلجارة -هُتيكل الصكوك عليها 

 لصكوك واألدوات األخرى.اجلدول التايل أوجه االتفاق واالختالف بني ا
 

                
12

 .8 ، 1ص ص ، املرجع السابق 
 .8نفس املرجع، ص  13
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 أوجه االتفاق واالختالف بني الصكوك واألدوات األخرى : 3.1 14جدول
 

 

 عنصر المقارنة
 

 الصكوك
 

 األسهم
 

 األسناد

 

 مصدر العائد
 

 استثعمارالعائد من 

 األصول 

 

العائد من استثعمار 

 األصول 

 

 سعر الفائدة

 

العالقة بين 

الُمصدر 

 والمستثمر

 

ملكية حق شائع 

 يف األصول

 

 مديونية
 

ملكية حق شائع 

 يف األصول

 

 قابلية التداول
 

يعتعمد على طبيعة   
 األصول

 

 التداول ميكن
 

 ميكن التداول
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 دوافع نشأة الصكوك  3.2

 
 

االختصاص للبحث عن  ، دعا أهلَ .هـ 6258عندما أفىت جمعمع البحوث اإلسالمية حبرمة فوائد البنوك عام 

بعد سبع سنوات  -المية ـلثاين لوزراء خارجية الدول اإلسااملؤمتر  ناقشلبديل الشرعي هلذا النظام الربوي. ا

  اإلسالمية. املصارفالذي ظهر بعد ذلك يف  البديل  -من هذه الفتوى 
 

املقارضة اليت نبتت فكرهتا أثناء وضع مشروع قانون البنك اإلسالمي  أسنادأول من قدم مفهوم  األردنتعد 

األردين هبدف أن تكون من األدوات اليت ميكن اعتعمادها من البنك للحصول على متويل طويل األجل 

المي تصورًا هلذا ـقدَّم املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع لبنك التنعمية اإلس 15.ملشاريعه الكربى

ما ُعرف  المية ختتلف عن شهادات االستثعمار الربوية. قدَّمت األردنـفأصدر شهادات استثعمار إس البديل

المي مبنظعمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته الثالثة ـاملشروعان على جمعمع الفقه اإلس  ضَ املقارضة. ُعرِ  بسندات

thيف الفرتة من ُعقدت يف ععمَّان باألردن  اليت
5 -rd  

stاملوافق  .هـ 6129 صفر من 62
66 -  

th
 أكتوبر من 61

 ( خبصوص هذه الصكوك. جاء القرار على هيئة توصية بأن تقوم 62 أصدر اجملعمع قراره رقم ) .م 6851

 أسناداملقارضة و  أسنادعداد عدد من البحوث يف موضوع ُكفًأ إلة للعمجعمع بتكليف من تراه  ـالعاماألمانة 

  يف دورته الرابعة. هقرار جملعمع ليصدر اواالستثعمار  التنعمية
 

رجال الفقه  وع وحده  يشرتك فيها عدد منـأن تـُْعَقد ندوة خاصة لبحث هذا املوضاستقر الرأي 

 عقد الندوة على املؤمتر. مت  وقرارات الندوة تُعرض األحباث  حىت  املؤمتر  واالقتصاد، وذلك قبل انعقاد 

 انتهت الندوة إىل صيغة مقبولة ش انقما دار حوهلا من ها و ـت هبا عدة أحباث، وبعد عرضمَ د  بالفعل وقُ 

 الحيتها للتطبيق يف البالدـــادية  ُروعي فيها كذلك صـــــــرعية واالقتصـــــوابط الشــــــومتفق عليه وضعت هلا الض

                

  www.kantakji.com/15 ،دارــــداراتها، تحديات اإلصـدورها في التنمية، حجم إص تعريفها، أنواعها، أهميتها:  الصكوك ،الدين عالء، لزعرتيا

19-29-2262. 
  

http://www.kantakji.com/
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 اإلسالمية املختلفة تبعاً حلالتها االقتصادية.

stاملوافق  .هـ 6125مجادى اآلخرة  من rd 22بتاريخ 55/  5/  1د (  8 أصدر املؤمتر قراره رقم )
فرباير  من 66

يف دورته الرابعة واليت ُعقدت يف جدة باملعملكة العربية السعودية بعد استعراض التوصيات العشر  م 6855

املنطلق ذا همن  نشأت 16.اليت انتهت إليها الندوة املشار إليها آنفاً ومناقشتها يف ضوء األحباث املقدمة هبا

 .الربوية لألسنادحماولة إلجياد البديل الشرعي كانت هذه الفكرة   فكرة صكوك املضاربة.
 

 الزحيلي :وهبة يقول 
 

 واهلل وهي ربا، الشتعماهلا على استحقاق أصحاهبا فائدة معينة ثابتة، " حيرم التعامل بالسندات
 17قاطعا.ً تعاىل حرَّم الرِّبا يف القرآن والسنة حترمياً          

 

 يقول كذلك يف تقييم الصكوك :  
 

   على وك القائعمةــــــــــالصك أو السندات داراً أو شراًء أو تداوالً ــاحملرمة إص للسندات من البدائل "    
 نسبة  وإمنا تكون هلم ال يكون ملالكيها فائدة أو نشاط معني، حبيث اربة ملشروعــــــأساس املض     

  هذا الربح إال إذ ينالون ندات، والـــمن هذه الس ونـــــــدر ما ميلكــــروع بقـــــــــــاملش ذاــــــه من ربح     
 18" .ق فعالً ـحتق          

 

 سامي حسن محود :يقول 
 

  للبنوك اليت ميكن لقروضا املقارضة إجياد البديل لسندات " كان املقصود من تقدمي فكرة سندات
 19." العائعمة الفائدةأو على أساس  على أساس الفائدة احملدودةإصدارها        

 
                

) القاهرة : مكتبة دار القرآن، وقطر  .9ط ، واالقتصاد اإلسالميموسوعة القضايا الفقهية المعاصرة م. (،  2222السالوس، علي أمحد، )  16
  وما بعدها.    568دار الثقافة  (، ص 

. ) بريوت : دار الفكر املعاصر، 6، ط بحوث وفتاوى وحلول : رةـالمعامالت المالية المعاص(،  .م 2222 - .ه 6122 ) وهبة، الزحيلي، 17
 .  218دمشق : دار الفكر (، ص 

 .251 املرجع السابق، ص 18
تصوير حقيقة سندات المقارضة والفرق بينها وبين سندات التنمية وشهادات االستثمار م (، "  6855 - .ه 6125)  محود، سامي حسن، 19

ص  ،2العدد الرابع، ج الدورة الرابعة، ، ( ) دمشق : دار القلم .جملة جمعمع الفقه اإلسالمي ) ط. د. (.، والفرق بينها وبين السندات الربوية "
 .6862 ، 6866ص 
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 ويقول حمعمد تقي عثعماين :
 

 البنوك تصدرها الربوية اليت " ظهرت فكرة سندات املقارضة إلجياد بديل شرعي لسندات القرض
 20أو الشركات التجارية يف االقتصاد املعاصر. "        

 
 

 ويقول أيضاً :
 

 ومصدرها، السندات وراء سندات املقارضة أن حيدث عقد املضاربة بني حامل هذهفكرة األساسية " 
 21إن أمثرت التجارة رحباً. وإمنا يستحق نسبة معينة من الربحددة احب السند فائدة حمـفال يستحق ص     

 
أو القروض  األسنادالبديل األمثل للقروض الربوية اليت تقدمها بعض  البنوك. إذا كانت  -إذاً  -الصكوك 

وتقسيعمه إىل  ،الصكوك تقوم على فكرة جتزئة رأس مال املشروع الربوية تقوم على مبدأ اإلقراض الربوي، فإن

ًا شائعة يف ـوإصدار صكوك متثل هذه احلصص حيث متثل الصكوك حصص متساوية، حصص مالية

والشبهة وإن بقي  ا احلرمةوبذلك تنتفي عنه ،ملالكي هذه الصكوك فوائد حتدديتم ذلك دون أن  املشروع.

 هبا عنصر املخاطرة.

    

 

 

 

 

 

 

                
(،  لقلما) دمشق : دار  .جملة جمعمع الفقه اإلسالمي ) ط. د. (."،  سندات المقارضة(، "  .م 6855 - .هـ 6125عثعماين، حمعمد تقي، )  20

 .6582ص ، 2الدورة الرابعة، العدد الرابع، ج 
 .6581سابق، ص الرجع امل 21
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 التكييف الفقهي لصكوك المضاربة   3.4
 

يقصد بالتكييف الفقهي لصكوك املضاربة نسبة هذه الصكوك إىل باب من أبواب الفقه أو قسم من 

النظر إىل هذا العنوان ليوحي  إنَّ  الدراسة فقهية. أنَّ  حيثذلك  يفعل أنْ  على الباحثقسامه. كان لزامًا أ

  فهل هذا صحيح؟ ،إىل القارئ أن هذه الصكوك تنتسب إىل املضاربة وعقد املضاربة انتساب االبن ألبيه

 

 : عن صكوك املضاربة  حبثهعبد السالم العبادي يف يقول 
 

 النوع من التعامل يف هذا اليت تقوم وير العالقة احلقوقيةـــــــاعتعماده لتص األساس الذي ميكن" إن 
 صاحب ميثلون واملكتتبونارب ــاملض متثل املصـــــدرةاجلهة  اربة على أساس أنــــــــــــعقد املض هو  

 22 ".املال        
 

 املوضوع :ويف نفس ويقول أيضاً يف نفس البحث 
 

 يقدم مال وعامل احبـــص شركة بني منطلق أنه اء إىل عقد املضاربة منـــــــ" انصرفت أنظار العلعم  
 عليه، يتفقان فيها صاحب املال ماله، ويقدم العامل جهده على أن يكون الربح بينهعما وفق ما     
 23واخلسارة على صاحب املال ويكفي العامل خسارة جهده."          

 
 ويقول أيضاً :

 

 24".عامةبصفة م أساساً للتكييف الفقهي لععمليات التعمويل وعقد املضاربة يقد  " 
  

 يقول الزحيلي :و 
 25".ال مانع شرعاً من تقسيم رأس مال املضاربة إىل حصص متساوية القيعمة "                
 
 يقول حسني حامد حسان : أي تصكيكها. 

                
دار   :. ) دمشق جملة جمعمـع الفقـه اإلسـالمي. (. د. ط) "،  سندات المقارضةم. (، "  6855 -. هـ 6125العبادي، عبد السالم داود، )   22

 .6892 ص، 2القلم (، الدورة الرابعة، العدد الرابع، ج 
 .6882املرجع السابق، ص  23
 .نفس الصفحة، نفس املرجع 24
 .255 ، مرجع سابق، صلزحيليا 25
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 26" صكوك املضاربة أو سندات املقارضة تطبيق حديث لعقد املضاربة الشرعية." 
 

املضاربة  صكوك املضاربة أساس وأصل صكوك املضاربة، وماتبني مما سبق ذكره من أقوال العلعماء أن عقد 

  . إال تفعيل وجتديد وإحياء للعمضاربة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                
26

جملة جمعمع  ) ط. د. (.، " ضمان رأس المال في صكوك المضاربة أو سندات المقارضة(، " .م 6855 -. هـ 6125حسان، حسني حامد، )  
 .6518ص  ،2العدد الرابع، ج  ، الدورة الرابعة،( ) دمشق : دار القلم .الفقه اإلسالمي
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 إطفاء صكوك المضاربة  3.5
 

 

املقصود باإلطفاء،  : األوىل يف هذا املبحث والذي ُخصَِّص لبحث إطفاء الصكوك؛سأتناول حبث قضيتني 

 .اإلطفاء يةكيف  : الثانيةو 
 

 المقصود باإلطفاء  3.5.1
 

  لغـةً  اإلطفـاء

27طُُفواً وطفأً : ذهب هلبها وبرد حرها. -كفرح   -النار  طَِفَئت
 

 

 اصطالحاً  اإلطفاء

وال مقابل احلصول على الصكوك  إليهم يف ـرد األموال اليت دفعت من أرباب األمانتهاء املضـاربة و يعين 

 . اجلهة املصدرة للصكوكهناية املدة اليت مت حتديدها من ِقَبل 
 

 عثعماين حيث قال :حمعمد تقي أكَّد هذا املعىن 
 

 28".د ملال املضاربة من ِقَبِل رب املالااسرتد " فالواقع أن إطفاء هذه السندات
 

 كيفية إطفاء الصكوك  3.5.2
 

املضاربة  يصري مالبعد أن هل  ؛وكـالطريقة اليت يتم هبا إطفاء الصك:  أمران، األولهبذه الكيفية  يـُْقَصد

؟ األمر الثاين : بأي قيعمة يتم إطفاء أعياناً  قبل ذلك كأن يكون  ( أو التنضيض) طلق عليه نقوداً وهو ما يُ 

 ) الفعلية (؟   السوقيةالصكوك، بالقيعمة االمسية أم بالقيعمة 

                
  رةــــالقاه) ط. د. (.  ) . (،م 2222 -. هـ 6122) ، والمعجم الوجيز؛ 896ص  ،، مرجع سابقودـــــمسعو  ؛56ابق، ص ـع سـ، مرجالزاوي 27

) ط.  ،القامـــــوس القويم للقـــــــرآن الكـريم (، .م 6852 - .ه 6121عبد الفتاح، إبراهيم أمحد، ) و  ؛282،  286، ص ص ع اللغة العربية (ــــــجمعم
  .122ص ، 6جمعمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف (، ج :  القاهرة)  .د. (

 .6582 ص، مرجع سابق، عثعماين 28



 

96 

 

 اإلطفاء قبل أم بعد التنضيض؟  3.5.2.1
 

بقيعمتها  تقومي املوجودات من عروض، وديونكعمي احلالتنضيض أو حقيقي. يـُْقَصد بحكعمي إما التنضيض 

التصفية  عينالذي ي وهو بديل عن التنضيض احلقيقي كعما لو مت فعاًل بيع العروض وحتصيل الديون، النقدية

اعتبار . أجازه جمعمع الفقه اإلسالمي بشرط وبيع كل املوجودات، وحتصيل مجيع الديون النهائية للعمنشآت،

 29.قيةالقيعمة السو 

 
 بدورته الرابعة ما يلي : 30( سابق الذكر 8جاء بشأن التنضيض يف قرار اجملعمع رقم ) 

 

 أو الغلة.  اإليراد وليس املال رعي، وهو الزائد على رأســـأن حمل القسعمة هو الربح مبعناه الش" 
 املال عندعلى رأس  زادوما ، بالنقدروع ــللعمش بالتقومي أو إما بالتنضيض يعرف مقدار الربح  

 31 ".لشروط العقد وفقاً  املضاربو  الصكوك بني محلةيوزع الذي  الربح أو التقومي فهو التنضيض       
 

 يقول حمعمد تقي عثعماين بعد أن ذكر أقوال الفقهاء :
 

  شكل  يف " فتبني هبذا أنه ال مانع شرعاً من اسرتداد مال املضاربة، ويتحتم حينئذ بيع ما كان منه    
 32 العروض. "    

 
 ويقول ابن قدامة :

 

 ال ربح فيه املضاربة من العقود اجلائزة تنفسخ بفسخ أحدمها، فإذا انفسخت واملال ناض" 
 عرض واملال ختــــــــانفس اه، وإنــعما الربح على ما شرطـــوإن كان فيه ربح قس ،ربه أخذه  

   قسعمه جاز. " بيعه أو فاتفقا على          
33 

 

                
29

 08–11–2008. www.badlah.com/ op. cit., attandheedh alhukmy/ 

30
 .82 انظر ص 

 .2611جملة جمعمع الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص  31
 .6588، ص مرجع سابق ،عثعماين 32
 . 692،  692 ص ص، 9. ) القاهرة : هجر للطباعة والنشر (، ج 2، ط المغني(،   .م 6882 -. هـ 6162 ابن قدامة، حمعمد بن عبد اهلل، ) 33

http://www.badlah.com/%20op.%20cit.,%20attandheedh%20alhukmy/
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الصكوك وتقسيم الربح وهو ما يعرب عنه  وبذلك يتم إطفاء ،املضاربةعروض  تقييمْفَهم مما سبق أنه جيوز يُـ 

 ، وهذا مما ال شك فيه.الفقهاء بفسخ املضاربة

 

 ؟اإلطفاء بالقيمة االسمية أم بالقيمة السوقية  3.5.2.2
 

تتغري. أما القيعمة السـوقية فهي قيعمة الصك يف تعين القيعمة االمسية القيعمة املثبتة يف الصـك وهي ثابتة ال 

سوق املال وهي متغرية حبسب العرض والطلب  وحبسب أحوال السـوق. جيب أن يكون إطفاء الصكوك 

بالقيعمة السوقية أو الفعلية ال بالقيعمة االمسية ألن القيعمة االمسية ثابتة ال تتغري أما القيعمة السوقية فعمتغرية 

تفاعًا واخنفاضًا كعما سبق أن بيَّنت. بإطفاء الصكوك بالقيعمة االمسية حيصل أرباب بتغري أحوال السوق ار 

األموال على ما دفعوه فقط عند االكتتاب يف الصكوك ويصري ما حصلوا عليه من أموال قبل اإلطفاء أشبه 

ع وجوهر بالفوائد اليت حيصل عليها املودعون يف املصارف التقليدية غري اإلسالمية، وهذا خيالف موضو 

  34أخرى  كالقرض. معاملةً  تصبحاطرة، وبذلك تفسد املضاربة و املضاربة اليت تقوم على مبدأ املخ
 

إخالٌل بشـرط رئيس من  شروط الربح يف  -يف حال  حتقق الربح  -يف إطفاء الصكـوك بالقيعمة االمسية 

الفقهاء بقطع الشركة يف الربح، ويف حال املضاربة وهو اشرتاك طريف املضاربة يف الربح، وهو ما عربَّ عنه 

إطفاء الصكوك هبذه الطريقة حيصل املضارب على كل الربح الذي حتقق عند انتهاء املضاربة، وهذا ال جيوز 

  .ألنه قطع للشركة يف الربح، وقطع الشركة يف الربح جيعل املضاربة كأهنا قرض
 

 يقول الضرير :
 

 ويصح  الشرط اربة يف رأي بعض الفقهاء ويبطلـد عقد املضل املال يفسـ" اشرتاط العامل رد أص
 35العقد يف رأي بعضهم."         

                

 .692 ص السابق،رجع امل34 
دار :  ) دمشق .جملة جمعمع الفقه اإلسالمي) ط. د. (، "،  سندات المقارضة(، "  .م 6855 - .هـ 6125)  الضرير، الصديق حمعمد األمني، 35
  .6568 ص ،2ج ، العدد الرابع الدورة الرابعة، ،( لقلما
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 ويقول حمعمد تقي عثعماين :
 

   من يستحق وإمنا ة تقتضي أال يضعمن ألحد من الفريقني برأس املالــــإن طبيعة املضاربة أو املقارض " 
 36املضاربة. " عن طبيعة خرج العقد لرب املالوناً ـار فإذا كان رأس املال مضعمـجهة حتعمل األخط   

 
 ويقول أيضاً خبصوص هذا األمر :

 

 لرب مملوك اربة كلهـــــوقية أن مال املضــــــــــــــاء جيب أن يكون بالقيعمة الســــــالدليل على أن اإلطف "         
 وقــــــالس ند يفــــــقيعمة الس ارتفعت فلوارب منه إال حصته من الربح، ــــاملال شرعاً، وليس للعمض            

 37اربة." ـاملض ل الزيادة يف مالـفليس ذلك إال ألج             
 

 ويقول أيضاً :
 

  املضاربة ملال إن كانت قيعمتها السوقية أكثر من قيعمتها االمسية فإن  الفرق بني القيعمتني يُعترب رحبا "
 38بقدر النسبة املتفق عليها يف العقد. "فيوزع هذا الربح بني الطرفني       

 
 وأضاف :

 

 39" فإن إطفاءها بالقيعمة االمسية أخرجها عن طبيعة القراض وجعلها قرضاً." 
 

 ويقول السالمي :
 

 إىل " قيام العقد على أن صاحب السند يستحق القيعمة االمسية على كل حال يفضي يف النهاية
 40انقالب املقارضة إىل قرض."         

 

  لزحيلي :وهبة ايقول و 
 

                
 .6581 صمرجع سابق،  ،عثعماين 36
 . 6516 ص، السابق ملرجعا  37
 .6512 ص، املرجع نفس 38
 .6585 ص، نفس املرجع 39
جملة جمعمع الفقه ) ط. د. (، "،  سندات المقارضة وسندات التنمية واالستثمار" ، ( .م 6855 - .هـ 6125) السالمي، حمعمد املختار،  40

 .6589ص  الدورة الرابعة، العدد الرابع، لقلم (،ا. ) دمشق : دار اإلسالمي
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    السندات فيتم عن طريق شراء هذه املقارضة من ِقَبل جهة إصدار السندات وأما إطفاء سندات "
 41 وزيادة من الربح." االمسيةقيعمتها  فيسرتد صاحب السندات ج،يرتداد بالتدر ـاالس بالتقسيط أو    

 
اإلمسية وهي القيعمة  إطفاء األسناد بالقيعمةكيف سيحصل رب املال على زيادة من الربح وقد مت : سؤال 

الشروع يف االكتتاب؟ وهل سيحصل أرباب األموال على زيادة من الربح لو نتج عن  املثبتة يف الصك عند

وقية ) ارتفاعًا واخنفاضاً (؟ إذا  ـــــاء الصكوك بقيعمتها الســـاملضاربة خسارة؟ بالطبع ال. ملاذا ال نقول يتم إطف

صك السوقية مرتفعة سيحصل رب املال على القيعمة االمسية للصك وزيادة هي الربح. أما إذا  كانت قيعمة ال

االمسية بعد خصم مقدار  ل رب املال على قيعمة الصكـمنخفضة سيحص قيعمة الصك السوقية  كانت 

 نَّ أيفيد بإذا مت اإلطفاء بالتدريج أي على دفعات، جيب أن يكون هناك نص يف شروط اإلصدار  اخلسارة.

 ما ينتج عن املضاربة من أصول ملك خالص ألرباب األموال.
 

 :الصكوك مبيناً حكم إطفاء يقول أيضاً 
 

 لقراض إىل ا أو اربةـاملض عقد " وهذا جائز بشرط كون القيعمة هي القيعمة السوقية، وأال يتحول
 42 رأس املال." علىوزيادة  برد مثل قيعمة السند الةــــو كفأان ــــــعلى ضعم قرض، وأال يشتعمل 

 

قوله : "وهذا جائز بشرط كون القيعمة هي القيعمة السوقية " دليل على عدم جواز إطفاء الصكوك  إنَّ 

بالقيعمة االمسية. أضرب مثااًل لإلطفاء وكيف يكون بالكيفية اليت مت هبا إطفاء صكوك املضاربة بقانون 

؟ جعل نسبة من الربح ملالكي األسناد ) أرباب أسناد  املضاربة األردين؟ كيف مت اإلطفاء هبذا القانون

األموال (، وجعل النسبة الباقية إلطفاء األسناد وهذه النسبة تُعطى أيضًا ملالكي األسناد لكن بصفة مبالغ 

يُعطى كله  -َي رحبًا الذي مُس   -يراد املشروع السنوي ُتسدد من أصل قيعمة السند. يعين هذا أن صايف إ

 ددة للعمكتتب، وهيـــــعمى مبالغ مســــــعمى الربح، والبعض اآلخر حتت مســـــناد؛ بعضه حتت مســــــملالكي األس

                
 .255 مرجع سابق، ص ،الزحيلي 41
 .نفس الصفحة، السابقرجع امل 42
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  43اليت دفعها عند االكتتاب يف املضاربة وأُعِطَي مقابلها الصكوك أو األسناد.
 

 : تعليقاً على الطريقة اليت مت هبا إطفاء الصكوك يف القانون األردين يرى الباحث
 
 

إعطاء كل الربح ألرباب األموال إخالٌل بشرط رئيس من شروط الربح وهو ركن من أركان املضاربة  أنَّ . 6

ركة  ـــــع للشـــــول أحدمها على كل الربح يعترب قطـــــاربة يف الربح ألن حصــــــرعية، وهو اشرتاك طريف املضــــــالش

 ) املشاركة ( يف الربح.  
 

املعاملة من عقد مضاربة إىل عقد آخر خيتلف متاماً عن عقد  -من ِقَبل املضارب  -. حوَّل هذا اإلجراء 2

املضاربة الشرعي بشروطه وأركانه ومضعمونه ومعناه. حوَّل هذا اإلجراء عقد املضاربة إىل عقد قرض اشرتط 

مما يؤكد أنه عقد قرض، وليس ، وهذا وحده يكفي إلفساد هذا العقد. أقرضهزيادة على ما  املقرضفيه 

 ( من القانون : 22 جاء يف املادة )ما  .عقد مضاربة
 

 44 ".املتحققة هلم " حتل اهليئة املصدرة حمل مالكي األسناد املطفأة يف احلصول على األرباح
 

أن ( ستحصل على كل عائد املشروع بعد ر دِ املصْ . يـُْفَهم من  نص هذه  املادة أن  وزارة  األوقاف ) 2

تدفع ملالكي األسناد املبالغ اليت حصلت عليها منهم، وهذا يدل على شيئني؛ األول : هذا تأكيد على 

قطع الشركة يف الربح، وهذا ال جيوز. الثاين : أن املباين ) األصول ( اليت أُقيعمت على أرض الوقف بأموال 

يضًا ال جيوز ألن أموال األسناد ملٌك ملكًا للوزارة وهذا أ -بعد إطفاء األسناد  -مالكي األسناد ستصبح 

ألرباهبا قبل الشروع يف املضاربة وبعد انتهائها، وليس للعمضارب منها إال نصيبه من الربح إن حتقق، وما 

 يسهم به يف رأس املال.
 

 ارــــ( من القانون املش 62باملادة )  وردتكفلت احلكـومة بتسديد قيعمة األسناد االمسية يف املواعيد املقررة. . 1

                
 . 2انظر قانون أسناد املقارضة األردين يف امللحق رقم  43

 44
 انظر نص القانون  بامللحق.    
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 إليه آنفاً ما يلي :
 

 45املواعيد املقررة. " اؤها بالكامل يفـة االمسية الواجب إطفـقيعمة سندات املقارض ومة تسديدـتكفل احلك" 
 

كفالة احلكومة بتسديد قيعمة األسناد ضعمان هلا وهذا ال جيوز. قد يقول قائل وما العيب يف ذلك واحلكومة 

هلا عالقة باملضاربة؟ ليست احلكومة طرفًا ثالثًا وليست طرفًا مستقاًل، وإمنا طرف يعود طرف ثالث ليس 

 عليها النفع من هذه املضاربة.
 

 حادت عنقد  -وأي قانون آخر  -الكيفية اليت مت هبا إطفاء الصكوك يف القانون األردين أن الباحث  يرى

بغض النظر عن إرادة أصحاهبا، وهذا غري صحيح  ها ريصدِ الصواب ألنه يـُْفَهُم منه أن الصكوك من حق مُ 

على الباحث  يرىاس هبا. ـــــوال جيوز املس ،اربةـــــــوال املضـــــــوك ثابتة على أمــــألن ملكية أصحاب الصك

الربح ( وال بالزيادة ) يف حال ـوقية ورد األمــــوك بقيعمتها الســــالقائل بإطفاء الصكأن الرأي  اجلانب اآلخر

 التالية : صوب لألسبابأو بالنقص ) يف حال اخلسارة ( أ
 

 أن يعود احلق إىل أصحابه.الطبيعي حق خاص بأرباب األموال ومن  األسنادأن هذه  .6

 رد قيعمة الصكوك إىل أرباهبا ينسجم وتعاليم الدين احلنيف ومقاصد الشريعة. .2
 

 يقول تعاىل : 
 

 ﴿                                       

               ﴾46 

 

 
                

 .بامللحقانظر نص القانون  45
46

  .85 سورة النساء، آية، القرآن الكرمي 
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 الضوابط الشرعية للصكوك  3.6
 

يُبىن عليها احلكم على شرعية أدوات التعمويل املختلفة. يبقى هناك العديد من الضوابط واألسس اليت 

. إن كانت عالقة (ر دِ املصْ )  الضابط الرئيس واألساس العالقـة بني مالك الصك أو السند واملستفيد منه

ا رب من الربا احملرم. أمعتَ دائن مبدين فإن ما يدفعه الدائن للعمدين من فوائد مشروطة شرطًا أو معروفة عرفًا تُ 

إذا كانت العالقة بني األطراف املالكة هلذه األدوات واملستفيد منها ليست عالقة دائن مبدين، فإن الفقه 

  .اإلسالمي جييزها
  

 خصائص الصكوك   1.6.3
 

على أساس أن شروط التعاقد حتددها نشرة اإلصدار وأن اإلجياب يعرب  املضاربةيقوم العقد يف صكوك . 6

والبد أن تشعمل نشرة اإلصدار ، عن االكتتاب يف هذه الصكوك، وأن القبول تعرب عنه موافقة اجلهة املصدرة

من حيث بيان معلومية رأس املال وتوزيع الربح مع بيان  مجيع البيانات املطلوبة شرعًا يف عقد ملضاربة

 تتفق مجيع الشروط مع األحكام الشرعية. الشروط اخلاصة بذلك اإلصدار على أن
 

وتستعمر هذه  متويله، أو وك إلنشائهـاملشروع الذي أصدرت الصك ميثل الصك ملكية حصة شائعة يف. 2

للعمالك يف  اـً والتصرفات املقررة شرع رتب عليها مجيع احلقوقوتُ ، امللكية طيلة املشروع من بدايته إىل هنايته

 47مع مالحظة أن الصكوك متثل رأس مال املضاربة. ملكه من بيع وهبة ورهن وغريها
 

 أحكام الصكوك  2.6.3
 

 48عند إصدارها حىت تكون موافقة للشرع احلنيف منها : للصكوك أحكام أو ضوابط جيب أن تُراَعى

                
 . 2612 جملة جمعمع الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص 47
48

  الفقهية جلعمع هذه الضوابط.استعان الباحث ببعض ما ورد بقرارات اجملالس واجملامع  
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 ضوابط إصدار الصكوك     2.1.6.3
 

 . يف الصكوك الستثعمارها وإقامة املشروع هباحصيلة االكتتاب  يتلقى املضارب. 6

  .من املشروع إال مقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك ميلك املضارب ال. 2
 

يد املضارب على حصيلة االكتتاب يف الصكوك وعلى موجودات املشروع هي يد أمانة ال يضعمن إال . 2

 49بسبب من أسباب الضعمان الشرعية.
 

يـُْعَتبَـُر املبلغ الذي مت  .جيب أال يتم إصدار الصكوك بسعر اخلصم ألنه ضعمان للربح من املضارب .1

 خصعمه فوائد ُمَعجَّلة، وهذا ال جيوز.

بل جيب أن تدقق العقود  ال تكتفي بإصدار فتوى جلواز هيكلة الصكوك،أيتعني على اهليئات الشرعية . 8

  50، وكافة مراحلها بدأً من اإلصدار حىت اإلطفاء.قهاوالوثائق ذات الصلة وتراقب طريقة تطبي
 

 تداول الصكوكضوابط   2.2.6.3
 

 : قابلة للتداول بعد انتهاء الفرتة احملددة لالكتتاب مع مراعاة الضوابط التالية املضاربةتكون صكوك 
 

  يزال نقودًا فإن تداولمال القراض املتجعمع بعد االكتتاب وقبل املباشرة يف الععمل باملال ما إذا كان . 6

 صكوك املقارضة يعترب مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف.

 أحكام التعامل بالديون. املضاربةإذا أصبح مال القراض ديوناً تطبق على تداول صكوك  .2 

صكوك إذا صار مال القراض موجودات خمتلطة من النقود والديون واألعيان واملنافع فإنه جيوز تداول  .2 

 الغالب ع. أما إذا كانــــعليه، على أن يكون الغالب يف هذه احلالة أعياناً ومناف املتفقاربة وفقاً للسعر ـــــــــاملض

                
  .86. انظر أسباب الضعمان الشرعية ص 2612املرجع السابق، ص  49

sukuk., op. cit., p. 4. 
50

  www.aaoifi.com/_sb_, 

http://www.aaoifi.com/_sb_
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 نقوداً أو ديوناً فرتاعى يف التداول األحكام الشرعية.

ادة العاقدين الشرعية، وذلك خيضع إلر  بالضوابط يف أسواق األوراق املالية املضاربةجيوز تداول صكوك  .1

   51.الضوابط السابقة يف التداولأن تُراعى  بشرط
 

 بيع وشراء الصكوكضوابط   2.3.6.3
 

بالبيع ولو كان  اإلصدار وال صك املقارضة الصادر بناء عليها على نص يلزم ال جيوز أن تشتعمل نشرة . 6

يتم البيع إال  ويف هذه احلالة ال  وعدًا بالبيع املضاربةمضافًا للعمستقبل. جيوز أن يتضعمن صك  معلقًا أو

52الطرفني. يبالقيعمة املقدرة من اخلرباء ويرض
 

. ال جيوز أن يتعهد مدير الصكوك ) املضارب ( بشراء الصكوك من أرباب األموال أو َمْن ميثلهم بقيعمتها 2

أو أي قيعمة يـُتَّفق عليها عند  االمسية عند إطفاء الصكوك. جيوز أن يكون التعهد بالشراء بالقيعمة السوقية

53الشراء.
 

 

 هذا صحيح؛ ألن التعهد بالشراء بالقيعمة االمسية يـَُعد ضعمان لرأس املال، وهذا الضعمان يفسد املضاربة

 وحيوهلا إىل معاملة أخرى غري املضاربة يف شكلها ومضعموهنا.

 

 إطفاء الصكوكضوابط   2.4.6.3
 

، وإمنا يكون اإلطفاء بالقيعمة السوقية يف هناية مدهتا اإلمسيةبقيعمتها إطفاء الصكوك ال جيوز للعمضارب . 6

أو الفعلية. إطفاء الصكوك بالقيعمة اإلمسية ضعمان هلا، وال ضعمان على املضارب إال يف حاالت معينة مثل 

 العقد. خمالفة شروط وأالتعدي أو التقصري 

                
  .2612 ، 2612مرجع سابق، ص ص  ،جمعمع الفقه اإلسالمي جملة 51
 .2611 ، 2612املرجع السابق، ص ص  52

cit., pp. 2 & 3. 
53

   www.aaoifi.com/_sb_, op. 

http://www.aaoifi.com/_sb_,%20op
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 الصكوك نصًا يفيد بأن ما ينتج عنإطفاء الصكوك بالتدريج، جيب أن تتضعمن شروط إصدار إن مت . 2

املضاربة من أصول ملٌك ألرباب األموال وليس للعمضارب منه شيء. ذلك ألن رب املال مالك للعمال قبل 

مالكاً له ال قبل وبعد املضاربة وضامن له وليس عاماًل فيه، بينعما املضارب عامٌل يف املال وليس ضامناً، وال 

 الشروع يف املضاربة، وال بعد انتهائها.
 

 وما يتعلق به الربحضوابط   2.5.6.3
 

احتعمال قطع  جيوز أن تتضعمن نشرة اإلصدار وال الصكوك املصدرة على أساسها نصًا يؤدي إىل ال. 6

مبلغ حمدد حلعملة عدم جواز اشرتاط  ويرتتب على ذلك د باطاًل.ـالشركة يف الربح فإن وقع كان العق

 .الصكوك أو صاحب املشروع يف نشرة اإلصدار
 

ويعرف مقدار  ، حمل القسعمة هو الربح مبعناه الشرعي، وهو الزائد على رأس املال وليس اإليراد أو الغلة. 2

للعمشروع بالنقد، وما زاد على رأس املال عند التنضيض أو التقومي فهو  54الربح إما بالتنضيض أو بالتقومي

 بح الذي يوزع بني محلة الصكوك وعامل املضاربة وفقاً لشروط العقد.الر 
 

 ضمان عامل المضاربة ضوابط   2.6.6.3
 

على نص بضعمان عامل املضاربة رأس املال أو  املضاربةجيوز أن تشتعمل نشرة اإلصدار أو صكوك  ال

َبَطَل شرط  صراحة أو ضعمناً  على ذلك ضعمان ربح مقطوع أو منسوب إىل رأس املال، فإن وقع النص

 55الضعمان واستحق املضارب ربح مضاربة املثل.
 

                
 : حتديد أمثان ما باملشروع من أصول وغريها مما نتج عن املضاربة. التقويم: حتويل ما باملشروع من عروض وسلع إىل نقود.  التنضيض 54
 . 2612 اإلسالمي، مرجع سابق، صجملة جمعمع الفقه  55
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ضامن لرأس وليس ضامنًا له، بينعما رب املال  رأس مال املضاربةهذا الصواب بعينه ألن املضارب عامل يف 

 املضاربة الشرعية.  مبادئاملال وليس عاماًل فيه، وهذا مبدأ رئيس من 
 

 ثالث رأس مال المضاربةضمان طرف ضوابط   2.7.6.3
 

وذمته املالية عن طريف  يف شخصيته منفصالً  ثالثالطرف جمعمع الفقه اإلسالمي على أن يكون هذا ال هأجاز 

معني على أن يكون التزامًا مستقاًل عن عقد املضاربة،  يف مشروعة ر االعقد بالتربع مببلغ خمصص جلرب اخلس

 56وأن يكون دون مقابل.
 

حىت وإن كان  -يرى الباحث أن ضعمان  طرف ثالث رأس املال املضاربة أو جزء منه أو الربح أو بعضه 

ضعماٌن ال خيتلف أبدًا عن ضعمان املضارب لرأس املال أو  -عقد املضاربة ودون مقابل  عن متاماً  مستقالً 

ه أو للربح أو جزء منه بني ضعمان طرف ثالث لرأس مال املضاربة أو جزء من -حينئذ  -الربح. ما الفرق 

سواء منهعما وضعمان املضارب؟ ما الفرق حينئذ بني املضاربة  يف حال ضعمان رأس املال أو الربح أو جزء 

من ِقَبل املضارب أو غريه واملعامالت الربوية األخرى؟ ما الفرق حينئذ بني الشركات اليت تصدر صكوكًا أو 

الشـركات اليت تصدر أدوات على أساس الفائدة احملددة أدوات أخرى على أساس املضـاربة واملصارف أو 

سلفًا واليت تضعمن أن  تعيد الودائع ألصحاهبا كاملة يف هناية مدة اإليداع وزيادة عليها؟ ال شيء. هو يف 

 هناية األمر ضعمان لرأس املال أو الربح أو هلعما معاً. 
 

أو الربح أو جزء منه بشروط جمعمع الفقه  إن سلعمنا بأن يضعمن طرف ثالث لرأس مال املضاربة أو جزء منه

سالفة الذكر، هل يكون هذا الضعمان جلرب أو تعويض أي خسارة بسبب إمهال أو تقصري املضارب؟ بالطبع 

رأس خبصوص ضعمان طرف ثالث  ال. لكن يبدو أن هذا األمر ما يعتقده البعض. يقول وان عبد الرحيم

 مال املضاربة :

                
 .2618،  2611 املرجع السابق، ص ص 56
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 “  This guarantee  is only to secure the invested capital in the event of  losses 

             due  to  the  respective  negligence  or   mismanagement  of  the   managing           

             partner or mudharib. “ 
57 

 
ستثعَمر يف حال اخلسارة اليت لان ـ" هذا ضعم

ُ
 املشروع  أو سوء إدارة مدير تنتج عن إمهالرأس املال امل

 ) املضارب ( فقط."      
 

" أي كأن هذا الضعمان ُجِعل جلرب أي خسارة تنتج عن إمهال وتقصري أو سوء إدارة  فقطتأمل قوله " 

 املضارب وليس لسبب آخر.
 

طرف ثالث : هل وافق جمعمع الفقه اإلسالمي على مبدأ ضعمان رأس مال املضاربة من  السؤال اآلن

ليتحعمل  نتيجة إمهال املضارب أو تقصريه أو مها معًا أم جلرب أي  نقص يف رأس املال أو الربح يف حال 

هل هذا يتفق مع فيها؟ الظروف الطارئة مثل الكوارث وغريها من احلاالت اليت ال دخل وال يد للعمضارب 

من الث نتيجة أخطاء غريه؟ أليس قواعد وأسس املضاربة الشرعية؟ هل من العدل أن يتحعمل الطرف الث

العدل واإلنصاف أن يتحعمل املضارب ما اكتسبت يداه جراء تقصريه وإمهاله؟ أليس يف حتعمل الطرف 

الثالث ألخطاء املضارب تشجيعاً له ولغريه على اإلمهال والتقصري؟ أليس يف حتعمل طرف ثالث نتيجة إمهال 

 بلى. 58وتقصري املضارب مكافأة له؟
 

 ما يدل على نقيض ذلك : املاليزيةرات اجمللس االستشاري الشرعي هليئة األوراق املالية ورد يف قرا

 

“ If it could be proven that the loss was clearly due to the mudharib’s negligence  

   or intentional, then the mudharib is to make good the capital to the investor. “
59 

  
 يف  اربـيلتزم املضأن اخلسارة نتجت عن إمهال املضارب أو تععمد منه،  -بوضوح  -و ثبت ل "   

 "  املستثعمر ) رب املال (.هذه احلالة بدفع املال إىل       

                
57 Wan Abdul Rahim Kamil, op cit., p. 27. 
58

مدير عندما سألت الذي أجريت معه املقابلة : هل ضعمان طرف ثالث لرأس املال من أجل تعويض اخلسارة اليت تنتج عن إمهال وسوء إدارة  
 .!!!إذا مل يكن مع املضارب نقود ،نعماملشروع ) املضارب (؟ أجاب : 

59
 Securities Commission, ( 2006 ), Resolutions of the Securities Commission Shariah Advisory Council, 2nd Edition. p. 41. 
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مل يقتصر األمر هذا عني الصواب ألنه يتفق مع أهم أسس املضاربة الشرعية وأبرز خصائصها.  .أي يضعمن

اجمللس االستشاري  تعدَّى إىل أخذ األجرة عليه بعد أن أباحه على املال بل إباحة الضعمانعلى جمرد 

 اجمللس االستشاري للهيئة ما يلي : تقراراورد يف . باهليئة الشرعي

 

“ The SAC, at its 36
th

 meeting held on 6
th

 February 2002, resolved that ujrah (fees)   

        paid  for third party guarantees in mudharabah is allowable.
60

 

 

 

 فرباير عام السادس منالذي ُعِقـَد يف  اجتعماعه السادس والثالثني ستشاري للهيئة يفقرر اجمللس اال"   
 ."أجرة على ضعمان طرف ثالث يف املضاربة جائز تقاضي أنَّ  2222    
 

 ورد بقرارات اجمللس النقيض لذلك :

 

 

“ The majority of  past  Islamic jurists were of  the view that the charging of  fees 

        on kafalah is not permissible.“ 
61

 

 
 "أنه ال جيوز تقاضي أجرة على الكفالة ) الضعمان (. نيالفقهاء السابق يرى معظم" 

 
 وورد أيضاً :

 
 

 

“ The OIC Fiqh Academy and the Shariah Council of AAOIFI resolved that 
      ujrah on kafalah is not permissible.

62
                      

           
 

 وهيئة احملاسبة واملراجعة للعمؤسسات  -منظعمة املؤمتر اإلسالمي  التابع - الفقه   قرر جمعمع  "
 ) الضعمان (. " أجرة على الكفالة تقاضي املالية اإلسالمية عدم جواز        

 
أو مها معًا وأمعنَّا النظر   إذا تأمَّلنا ضعمان طرف ثالث  رأس املال املضاربة أو جزء  منه أو الربح أو بعضه

فيه جند أنه قد ال يتحقق من الناحية  الععملية. ملاذا؟ من ذا الذي سيجعل ماله عرضًة للهالك يف أمر ال 

طرف الثالث بوعده؟ أرجو أن يُعاد النظر يف إباحة ضعمان رأس ناقة له فيه وال مجل؟ وماذا لو مل يِف ال
                

60 Ibid., p. 44. 
61 .Ibid., same page 
62 . Ibid., p. 45 
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اربة سداً للذرائع ـــاملضمن أي أحد حىت وإن كان طرفاً آخر غري طريف  عمامال املضاربة أو الربح أو جزء منه

 معىن.  اربة من مضعموهنا وحتويلها إىل شيء بالـاليت قد تؤدي إىل تفريغ املض
 

يف حال وجود  -لدويل أن يـُْقَتَطع جزء من حصة الصكوك يف األرباح أجاز جمعمع الفقه اإلسالمي ا

ملواجهة خسارة رأس املال،  -تنضيض دوري أو من حصصهم يف اإليراد أو الغلة اليت توزع حتت احلساب 

أجازت هيئة احملاسبة واملراجعـة للعمؤسسات املالية  63من البنود يف نشرة اإلصدار. اً وأن يكون ذلك بند

 نقص الربح الفعلي عن الربح املتوقع عند  اً احتياطيمدير االستثعمار ) املضارب ( ن وِّ كَ أن يُ ة اإلسالمي

ذلك يعين موافقة أرباب  64.لتغطية حالة النقص بشرط أن يكون ذلك منصوصًا عليه يف نشرة االكتتاب

لرأس املال املضاربة أو جزء منه أو  65األموال. قد يكون هذا أنسب وأكثر قبواًل من ضعمان طرف ثالث

عليه ألنه وإن كان ال حيعمل اسم الضعمان،  يعرتضزال ي الكان الباحث الربح أو جزء منه أو هلعما معـاً، وإن  

 .معناهبني طياته لكنه حيعمل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 .2611جملة جمعمع الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص 63 
64 www.aaoifi.com/_sb_, op. cit., p.2. 

65
  81 – 82 ص انظر ص 
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 زكاة الصكوك  7.3
 

 مدخل بحث الزكاة  1.7.3
 

شيئًا ولو يسريًا عن الزكاة من  للقارئ مد  قَ يُـ أن  -موضوع زكاة الصكوك  يبحثقبل أن  -يرى الباحث 

  .حيث معناها، وماهيتها، ومكانتها يف اإلسالم، وشروط وجوب إخراجها، وأمهيتها للعمجتعمع املسلم
 

 معنى الزكاة
 

 الزكاة لغًة 

66أو طهَّرها.زكا الزرع يزكو زكاًء بالفتح واملد أي منا، وزكَّا اإلنسان نفسه أي مدحها 
 

 

 الزكاة اصطالحاً 

 67 اسم ملا خيرجه املسلم من حق اهلل تعاىل للفقراء.
 

 يقول تعاىل : 

                 
68  

 ويقول جل وعال :

                                     69 
 

 حكمة فرض الزكاة

 للفقري يف مال الغين. يقول تعاىل : الزكاة حقٌ 
                

 .668، ص ( مكتبة لبنان ) بريوت :) ط. د. (. ، مختار الصحاح ، ( .م 6859 )لرازي، حمعمد بن أيب بكر، ا 66
 .258القاهرة : دار الفتح لإلعالم العريب (، اجمللد األول، ص . )  2ط ، فقه السنةم. (،  2225 - .ه 6125سابق، سيد، ) 67 

  .62 ، 8 ، اآليتان سورة الشعمسالقرآن الكرمي،  68
 .622 التوبة، آيةسورة القرآن الكرمي،  69
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             70  

 ويقول أيضاً :

                    
71 

 
يعطي احلق  ملستحقه. إذاً ليست الزكاة تطوعاً من الغين أو  -أي خيرج زكاة ماله  -الغين ماله عندما يزكي 

سواء كانت زكاة مال  -هبًة منه. لكن ما أثر ذلك على اجملتعمع املسلم؟ أقصد ما يرتتب على إخراج الزكاة 

( أو ركاز أو غريهم. بإخراج الزكاة يزول احلقد واحلسد ماشية أو أنعام )  ومثارأو عروض جتارة أو زروع 

ه ويكفيه ـفقره ويسد جوعوالبغضاء بني أبناء اجملتعمع املسلم. ذلك ألن الفقري إذا علم أن مال الغين يسع 

خريه بداًل من  يزيد أخاه املسلم من أن اهلل  يسأل الناس سيهدأ باله وتقر عينه وتطيب نفسه ويرجوحىت ال

 أن يتعمىن زوال نععمته وهو احلسد بعينه. 
 

  مكانة الزكاة في اإلسالم
 

 بلغت أمهية الزكاة مبلغاً يف اإلسالم مل يبلغه الصيام وال احلج. ما يلي  بيان ذلك :

 .كانت الركن الثالث بعد الشهادتني والصالة وقبل الصيام واحلج. 6

 .بينعما مل يْذَكُر الصيام وال احلج هذا العدد من املرات. ذكرها اهلل تعاىل يف القرآن ستاً وعشرين مرة 2

 .على إخراجها وحذَّر من منعهااهلل تعاىل أكَّد  .2

املرتدين  -أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه  -. حارب اخلليفة األول لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 1

 الزكاة ورفضوا إخراجها بعد وفاة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.الذين منعوا 

 

                
 .68  آية ،سورة الذارياتالقرآن الكرمي،  70
 .28 ، 21 اآليتاناملعارج، سورة القرآن الكرمي،  71
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 شروط وجوب إخراج الزكاة 
 

 ومنها : افرض اهلل تعاىل الزكاة على املسلم البالغ العاقل احلر بشرائطه
 

 . امللكية التامة : ويقصد هبا احليازة التامة للعمال.6

 صاحبه دخالً أو إيراداً. . النعماء أو القابلية للنعماء : أي يدر املال على2

 . بلوغ النصاب : أي احلد األدىن املقرر شرعاً إلخراج الزكاة.2

 .وغريهم . الفضل عن احلوائج : أي ما يزيد عن احلاجة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن1

 ملا يندرج حتت عليها احلول : أي مير على املال يف ملك املالك حوٌل ) عاٌم ( هجرٌي كامٌل  ولَ حيُ  أنْ . 8

 الزروع والثعمارك الدخلحتت اسم زكاة  ما يندرجأما  امـواألنع ارة ـود  وعروض التجـكالنق  المالاسم زكاة 

 72فال ُيشرتط هلا هذا الشرط. -واملعادن وحنوها 
 

 زكاة األسهم   3..27

 

 تعريف السهم
 

 واليت يتعمثل فيها حق املساهم يف الشركةاألسهم وحدات متساوية القيعمة، وقابلة للتداول بالطرق التجارية، 

ممارسة حقوقه يف الشركة السيعما حقه يف احلصول  -بصفته هذه  -اليت أسهم يف رأس ماهلا، وختول له 

 73على األرباح.
 

خيتلف احلكم الفقهي واألساس احملاسيب لزكاة املال على األوراق املالية حسب الغرض من اقتنائها. قد 

 الً ــــــاألسهم بشروطه الشرعية بغرض التجارة، وقد يكون بغرض االستثعمار بأن يدر دخيكون االستثعمار يف 

 ي مالك السهم ماله على النحو التايل :أو رِيعاً. يزَك  
                

72
. 21، ط دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة:  فقه الزكـاة(،  .م 6889 - .ه 6165لقرضاوي، يوسف بن عبد اهلل، ) ا 

 .616، ص 6 ) بريوت : مؤسسة الرسالة (، ج
 .612ص  مرجع سابق،دوابة،  73
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ر ــــــــاة الواجبة فيها ربع العشـــــراًء فالزكـًا وشــــــرة هبا بيعـــــهعمه للعمتاجـــون قد اشرتى أســـــــــ: أن يك الحالة األولى

 ( من قيعمة السهم السوقية أي بسعر يوم وجوب الزكاة كسائر عروض التجارة. 2.8 % )
 

إن ُوِجد بالطبع. يزكي مال  -: أن يكون قد اشرتى أسهعمه لالستفـادة من ريعها السنوي  الحالة الثانية

 أسهعمه كعما يلي :

  اعتهــبنسبة ربع العشر. يف حال عدم استط هاتـــــخيرج زكم فإنه ــــاة كل سهـــــاع أن يعرف مقدار زكـــــإن استط

 معرفة مقدار زكاة كل سهم هو بني أمرين :

. يضم ريع األسهم ) أي رحبها ( إىل سائر أمواله من حيث احلول والنصاب وخيرج منها مجيعاً ربع العشر  6

 كعما يرى أكثر أهل العلم. 

كعما يرى بعض أهل   قياسًا على غلة األرض الزراعية قبضهعند ( من الربح  62%  )العشر . خيرج 2

  74العلم.
 

 الزحيلي فيقول : ةيؤكد ما سبق ذكره وهب

 أرباحـها يف  مع احلقيقية م مقتناة للعمتاجرة هبا بيعاً وشراًء جتب الزكاة على قيعمتهاـــإن كانت األسه " 
  ل رأسـكان أص ارية إذاـالتج العروضاة ــــكزك 2.8%  هناية كل عام هجـري ويكون مقدار الواجب   
 ادة منـــــار واالستفــــــم مقتناة لالستثعمــــــهذه األسه كانت  إذا .رعياً ــــــــاباً شـــــــنص اـًــــ والربح بالغ املال   
 هم فقط، ــــــاة على قيعمة األســقبل هناية احلول فتجب الزك وَسَحَب األرباح ريعها السنوي للعمعيشة   
   ائرـه إىل ســــويضعم والريع  جتب الزكاة على قيعمة األسهم ،هناية احلول األرباح قبلُتْسَحب  فإن مل       

 75الزكاة بنسبة ربع العشر. " احلول والنصاب وخيرج أمواله من حيث       
 

قوله : " وَسَحَب األرباح  األول :إذا تأملنا ما قاله الزحيلي جند أنه يتفـق مع ما سبق ذكـره إال يف أمرين؛ 

  ألن ذريعةً ون ــــــقد يك ه االعرتاض أن هذاـــــ" وج .اة على قيعمة األسهم فقطــــــول فتجب الزكــــــــقبل هناية احل

                
 .221 ، 222 ص ، صالسابق املرجع 74
 .292، مرجع سابق، ص الزحيلي 75
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يععمد البعض إىل سحب أرباح أسهعمهم قبل أن حيول عليها احلول حىت ال خيرج زكاهتا وبذلك يضيع حق 

يرى ري. لذلك ـة الفقـأن يضم هذا الربح إىل سائر ماله وخيرج عنه مجيعًا حفظًا ملصلح ىلاألوْ الفقري. 

وَيُضمُّ ذلك إىل سائر  أمواله من  "ر. الثاين  قوله ـر يف هذا األمـأن يُعاَد النظ -سدًا للذرائع  - الباحث

قد  :لسببني ؛ األول أيضاً  مريف هذا األ أن يُعاَد النظر يرى الباحث"  .حيث احلول والنصاب وخيرج الزكاة

ائر ماله. الثاين : أنه ــــــــاحلال من ضعمها إىل س اتبلغ قيعمة األسهم مع الريع نصابًا فيكون ال جدوى يف هذ

اة وَضعمَّها إىل سائر أمواله ـــــوبالتايل ال جتب فيها زك - اباً ـــم مع الريع نصـــــة األسهــــــــال مل تبلغ قيعمـــــــيف ح

األسهم (مل جيب عليه إخراجها حيث مل يبلغ املال  ) زكاةَ  يكون قد أخـرج زكـاةً  -وأْخرََج عن كل ماله 

 النصاب وهو شرط رئيس من شروط إخراج زكاة املال بصفة عامة وزكاة األسهم بصفة خاصة. 
 

 زكاة األسناد  3.7.3
 
 

الفائدة ال يكون سبباً  كانت األسناد التقليدية قرضًا بفائدة فإهنا من قبيل الربا احملرم شرعاً. حظرُ   َلعمَّا

زناه على غريه ولكان ذلك حافزًا له ولغريه على إلعفاء صاحب السند من الزكاة؛ ألننا إن فعلنا ذلك ميَّ 

  76عدم إخراج الزكاة.
 

  -بفائدة بالنظر للتكييف الشرعي لألسناد  -يتضح 
َ
رجو أدائه أنه يُطَبَُّق عليها ما يُطَبَُّق على زكاة الدين امل

أي الذي على موسر ِلعما هلذه األسناد من طبيعة خاصة بسبب ضعمان حتصيلها فضاًل عن سهولة التصرف 

فيها يف سوق األوراق املالية. يرى مجهور الفقهاء وجوب تزكية الدين املرجو كل عام ألنه مبنزلة ما يف 

تـُزَكَّى األسناد كل حول على أساس قيعمتها الدفرتية االمسية بنسبة ربع العشر. أما  ،بناًء على ذلك 77اليد.

فوائد األسناد فيتم التخلص منها يف وجوه اخلري وليس بنية التصدق؛ حيث أهنا من األموال اخلبيثة اليت ال 

 تـُزَكَّى. دليل ذلك قول اهلل عز وجل :

                
 .829القرضاوي، مرجع سابق، ص  76
 املرجع السابق، نفس الصفحة. 77
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           ﴿                    ﴾78 
 

  79.يسري هذا احلكم أيضاً على األوراق املالية اليت تأخذ حكم األسناد مثل صكوك التعمويل وأذون اخلزانة
 

حال لكن ماذا لو حدثت اخلسارة يف األسهم؟ أليس على صاحبها زكاة؟ بلى. ال فرق بني األسهم يف 

حتقيق الربح ويف حال حدوث اخلسارة ما دام قد  توفرت يف املال الشروط اليت سبق ذكرها. أما يف األسناد 

جيب التخلص منها وتزكية أصل املال إذا توفرت  -كعما سبق أن ذكرت   -فال ربح، وإمنا فائدة ربوية حمرمة 

 به شروط إخراج زكاته.
 

 زكاة الصكوك  4.7.3
 

 لألسباب التالية : زكاة مال الصكوك وجوب إخراج يرى الباحثبناًء على ما تَقدَّم 
 

 .سواًء كانت مضاربة أو مشاركة أو إجارة أو غريهم  يف هناية األمر مال -: رأس مال الصكوك  األول

 أي مال عندما تتوفر فيه الشروط اليت سبق ذكرها.يف جتب الزكاة 
 

حتت ما ُيَسعمَّى  -ومنها بالطبع الصكوك  -ق املالية. تندرج األوراق املالية : الصكوك من األورا الثاني

عروض التجارة. يُقَصد بعروض التجارة كل ما عدا النقدين مما يـَُعدُّ للتجارة من املال على اختالف أنواعه 

  80.الذي يـَُوظَّف بقصد الكسب وحتقيق النعماء

 

                
 .219 آية  ،سورة البقرةالقرآن الكرمي،  78
79

ل حلاملها احلصول على فائدة متغرية على أال تتجاوز هذه الفائدة حداً معينًا فضاًل عن حصوله على قيعمة : صكوك ختو   صكوك التمويل 
: صكوك مديونية قصرية األجل تصدرها الدولة بقيعمة  أذون الخزانةالصك يف تاريخ استحقاقه، وال يكون حلاملها حق اإلدارة يف الشركة. 

ا. ـــــــا يف تاريخ استحقاقهــــــــة حلاملهـــــــْدَفع مثنًا لشرائها، وميثل الفرق بني القيعمتني مقدار الفائدة املستحقأكرب من قيعمة املبالغ احلقيقية اليت تُ 
 .691دوابة، مرجع سابق، ص 

 : الذهب والفضة. لنقدانا . 616مرجع سابق، ص القرضاوي،  80
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 ثبت وجوب زكاة عروض التجارة بالكتاب والسنة واإلمجاع. 
 

 فقول اهلل تعاىل : القرآنأما 

       ﴿                     ﴾81 

 جماهد : )قال        .82( يعين التجارة بتيسريه إياها هلم 

 

ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يأمرنا أن ـفعن مسرة بن جندب رضي اهلل عنه قال : " كان رس السنةوأما  

 83خنرج الصدقة من الذي نُِعدُّ للبيع.
 

 84: فهو ظاهر من قول ابن املنذر : " أمجع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة. " اإلجماعوأما 

          اة يف نيسان ) إبريل ( عامــــــــرعية العاملية للزكــــدر عن اهليئة الشــــــــــر ما صـــــالدليل على ذلك من فتاوى العص

 ارة ــــــــأن أموال صكوك املقارضة املستوفية لضوابطها الشرعية تزكي زكاة عروض التج فتوى مفادهامن  2225

 85توافر شروط الزكاة فيها. مع
 

 وقد ثبت ،اعماألسهم واألسناد وما شاهبه -وك ـإلضافة إىل الصكبا -: تشعمل األوراق املالية  الثالث

 وجوب زكاة األسهم واألسناد كعما سبق أن بيَّنت. إذاً تثبت زكاة الصكوك قياساً على األسهم واألسناد.
 

 

                
 .219، آية سورة البقرة ،القرآن الكرمي 81
) القاهرة : مكتبة أسامة اإلسالمية ، ) ط. د. (. تفسير القرآن العظيم(،  .م 6852 - هـ. 6122 الفداء إمساعيل القرشي، )ابن كثري، أبو  82

 . 222 ، ص6 للطباعة والنشر والتوزيع (، ج
، ص 6 دار احلديث (، جرة : ـ) القاه) ط. د. (. ، سنن أبي داود (،  .م 6885 - .هـ 6125)  سليعمان بن األشعث بن إسحق، ،أبو داود 83
89. 
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 كيف يـُزَكَّى مال الصكوك؟
 

 هم قبل انتهاء املضاربة هبا، وبالتايلــل معرفة الربح يف األســـــهم حيث َيْسهُ ــــوك قلياًل عن األســـــختتلف الصك

الربح إال بالتنضيض  فرَ فال يُع -ولنأخذ صكوك  املضاربة مثاًل  -أما يف الصكوك  ا،َيْسُهل إخراج زكاهت

: أن يتحقق الربح.  األولالقسعمة أي بانتهاء املضاربة. يكون هناك احتعماالن بانتهاء املضـاربة؛ التقومي و أو 

: أن حتدث اخلسارة. قد يكون إخراج الزكاة قبل القسعمة ) قسعمة الربح ( أو بعدها يف حال حتقيق  الثاني

ر ــــــــــدار ربع العشــــــــاهتا مبقـــ) نقد ( خترج زكوك واملال ناٍض ـــــاربة بالصكـــــــكان قبلها وانتهت املض الربح. إذا

) عروض جتارية ( تـَُقيَّم ا إذا انتهت املضاربة وماهلا غري ناض أم( كعما هو احلال يف زكاة املال.  2.8 %) 

كعما هو احلال يف زكاة العروض   ( 2.8%  )هذه السلع بقيعمتها السوقية مث خترج زكاهتا مبقدار ربع العشر 

التجارية إذا توفر يف املال الشروط اليت سبق ذكرها. أما إذا كان بعد القسعمة، فإن على كل من رب املال 

  ماله.ملضارب إخراج زكاة وا
 

أن يكون إخراج الزكاة قبل القسعمة حرصاً على مصلحة الفقري وصيانة حلقه يف مال الغين. رمبا   يرى الباحث

أحُدمها إىل اآلخر. إن بلغ  أو كليهعما ال يبلغ نصاب الزكاة؛ فُيَضمُّ  -خاصة املضارب  -كان مال أحدمها 

نصابًا أخرج زكاته وإن مل يبلغ نصابًا فال شيء  عليهعما. أما يف حال حدوث اخلسارة فال قسعمة حينئذ 

وحينئذ يكون رب الشروط، فتتبع اخلطوات السابقة من تنضيض وغريه وخترج زكاة رأس املال إذا توفرت به 

حدوث اخلسارة طبقًا ألهم  عند ارب ألنه ال شيء لهـاملض وليس اة،ـرج هذه الزكـاملال وحده هو الذي خي

 مبادئانطالقًا من  -حيث ال مال له حىت خيرج زكاته  -عليه كذلك زكاة املضاربة الشرعية، وال  مبادئ

 العدل اليت تتسم هبا شريعة اإلسالم. 
 

ية ال يدركها إال كل ذي هذا الفصل ملا للزكاة من أمهإىل كان من الضرورة مبكان أن ُيضاف هذا املبحث 

منع  إال بعد أن -حنن املسلعمني  -عقل واٍع وحٍس ُمْرَهف وفهم شامٍل حلقيقة الزكاة. ما ضاع الفقري بيننا 
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هذا على مستوى الفرد أما على ن زكاة أمواهلم حىت صار الفقري غريبًا بني أهله وبين جلدته. و املسلعم

ون أيديهم إىل أعدائهم. صاروا يسألون الناس إحلافاً. أصبحوا ال األمم فقد صار ُجل  املسلعمني ميدُّ  مستوى

أغلب فقراء العامل من املسلعمني رغم  حقًا أن جتد أنَّ  ما حيزنُ  جيدون ما يطعم األفواه ويسرت األبدان. إنَّ 

    .  األرض أهلأغىن  -أي املسلعمني  -أهنم 


