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الكتاب  من  جزء  أي  طبع  يجوز  وال  والتوزيع،  للنرش  امليمان  لدار  محفوظة  والنرش  الطبع  حقوق  جميع 
أو  ترجمته ألي لغة أو نقله أو حفظه ونسخه عىل أية هيئة أو  نظام إلكرتوني أو  عىل اإلنرتنت دون موافقة 

كتابية من النارش إال يف حاالت االقتباس املحدودة بغرض الدراسة مع وجوب ذكر املصدر.

جرى تنضيد الكتاب وتجهيزه للطباعة باستخدام برنامج أدوبي إنديزاين، وإدراج اآليات القرآنية بالرسم 
العثماني وفًقا لطبعة مجمع امللك فهد األخرية باستخدام برنامج «مصحف النرش لإلنديزاين» اإلصدار: 
(متعدد الروايات) وهي أداة برمجية plug-ins مطورة بواسطة رشكة الدار العربية لتقنية املعلومات 

www.arabia-it.com الرائدة يف مجال الربمجيات املتقدمة لخدمة الرتاث اإلسالمي.
الخطوط وتصميم الغالف : دار امليمان للنرش والتوزيع

الطبعة األوىل ١٤٤٣هجري - ٢٠٢١م







في ســبيل نشر العلم والمعرفة ودعم الصناعة المصرفية اإلسالمية؛ يهديكم في ســبيل نشر العلم والمعرفة ودعم الصناعة المصرفية اإلسالمية؛ يهديكم 

بنك الجزيرة هذا اإلصدار داعًما ومساهًما في نشره.بنك الجزيرة هذا اإلصدار داعًما ومساهًما في نشره.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدبالرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
نايف بن عبد الكرم العبد الكرمنايف بن عبد الكرم العبد الكرم
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نا  سِ ه ونســتعينه ونســتغفره، ونعوذُ باللهِ من شــرور أنفُ نا إنَّ الحمدَ لله، نحمدُ سِ ه ونســتعينه ونســتغفره، ونعوذُ باللهِ من شــرور أنفُ إنَّ الحمدَ لله، نحمدُ
لَّ له، ومن يُضلِلْ فال هاديَ له، وأشهدُ أنْ ال إلهَ  ضِ هِ الله فال مُ دِ هْ لَّ له، ومن يُضلِلْ فال هاديَ له، وأشهدُ أنْ ال إلهَ وسيِّئات أعمالنا، مَن يَ ضِ هِ الله فال مُ دِ هْ وسيِّئات أعمالنا، مَن يَ
ه ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله  ا عبدُ ه ال شريكَ له، وأشهد أنَّ محمدً ه ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله إالَّ الله وحدَ ا عبدُ ه ال شريكَ له، وأشهد أنَّ محمدً إالَّ الله وحدَ

ا. ا كثيرً ا.وصحبه وسلِّم تسليمً ا كثيرً وصحبه وسلِّم تسليمً
 : ا بعدُ : أمَّ ا بعدُ أمَّ

، ورضي لنا اإلسالمَ دينًا. ، وأتـمَّ علينا النِّعمةَ ينَ ، ورضي لنا اإلسالمَ دينًا.فإنَّ الله تعالى قد أكمل لنا الدِّ ، وأتـمَّ علينا النِّعمةَ ينَ فإنَّ الله تعالى قد أكمل لنا الدِّ
حة،  مْ ، والشريعةِ السَّ ةِ البيضاءِ جَّ حَ حة،  على الـــمَ مْ ، والشريعةِ السَّ ةِ البيضاءِ جَّ حَ نا رسولُ الله  على الـــمَ نا رسولُ الله وتركَ وتركَ

. يغُ عنها إالَّ هالكٌ زِ ها ال يَ .ليلِها كنهارِ يغُ عنها إالَّ هالكٌ زِ ها ال يَ ليلِها كنهارِ
ها، ال تخلو واقعةٌ في الدنيا من  يَ أتـــمُّ الشرائعِ وأنفعُ ـهِ ها، ال تخلو واقعةٌ في الدنيا من وإنَّ شريعةَ اإلسالم لَ يَ أتـــمُّ الشرائعِ وأنفعُ ـهِ وإنَّ شريعةَ اإلسالم لَ

كمٍ لها فيه، سواءٌ أكان ذلك بالنصوص الجزئيَّةِ أم القواعدِ الكليَّة. كمٍ لها فيه، سواءٌ أكان ذلك بالنصوص الجزئيَّةِ أم القواعدِ الكليَّة.حُ حُ
دْ  قَ دْ  حين قال: (لَ قَ رٍّ الغِفــاري  حين قال: (لَ رٍّ الغِفــاري وقد أشــار لذلك الصحابيُّ الجليلُ أبو ذَ وقد أشــار لذلك الصحابيُّ الجليلُ أبو ذَ
نَا  كَ لَ رَ دْ تَ قَ اءِ إِالَّ وَ مَ يْهِ فِي السَّ نَاحَ لِّبُ جَ قَ ائِرٍ يُ نْ طَ ا مِ مَ نَا  وَ كَ لَ رَ دْ تَ قَ اءِ إِالَّ وَ مَ يْهِ فِي السَّ نَاحَ لِّبُ جَ قَ ائِرٍ يُ نْ طَ ا مِ مَ ــولُ اللهِ  وَ سُ نَا رَ كَ رَ ــولُ اللهِ تَ سُ نَا رَ كَ رَ تَ

ا)(١). لْمً نْهُ عِ ا)مِ لْمً نْهُ عِ مِ

رٍّ  برقم ( برقم (١٦٤٧١٦٤٧)، )،  أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، باب: من غرائب مسند أبي ذَ رٍّ   أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، باب: من غرائب مسند أبي ذَ  (١)
١٥٥١٥٥/٢، وقال عنه األلباني في السلسلة الصحيحة ، وقال عنه األلباني في السلسلة الصحيحة ٤١٦٤١٦/٤: (إسناده صحيح).: (إسناده صحيح).
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صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

اتُ والنوازل، ال سيَّما في باب المعامالت  تِ المســتجدَّ ثُرَ اتُ والنوازل، ال سيَّما في باب المعامالت وفي هذا العصر كَ تِ المســتجدَّ ثُرَ وفي هذا العصر كَ
بِ العلمِ وفقهاء الشريعة أن يقوموا ببيان أحكام الشريعة  ا على طالَّ ، فكان لزامً بِ العلمِ وفقهاء الشريعة أن يقوموا ببيان أحكام الشريعة الماليَّةِ ا على طالَّ ، فكان لزامً الماليَّةِ

فيها.فيها.
ــق، يجمع بين  ــق، يجمع بين ومــن هذا المنطلَق، قصدتُ إلى اختيار موضوعٍ على هذا النَّسَ ومــن هذا المنطلَق، قصدتُ إلى اختيار موضوعٍ على هذا النَّسَ
ة التطبيق، ويكــون في المعامالت الماليَّــةِ المعاصرة، مما يُنمي  دَّ ة التطبيق، ويكــون في المعامالت الماليَّــةِ المعاصرة، مما يُنمي أصالــة العلمِ وجِ دَّ أصالــة العلمِ وجِ
كمِ الله  - على إنزال حُ ، ويجعلها قادرةً -بعد فضل اللهِ ــةَ الفقهيَّةَ في هذا البابِ كمِ الله الملَكَ - على إنزال حُ ، ويجعلها قادرةً -بعد فضل اللهِ ــةَ الفقهيَّةَ في هذا البابِ الملَكَ
ه  ةِ الشــرعية وما ســطَّرَ ا في ذلك إلى األدلَّ ه تعالى على هذه الوقائعِ والنوازل، مســتندً ةِ الشــرعية وما ســطَّرَ ا في ذلك إلى األدلَّ تعالى على هذه الوقائعِ والنوازل، مســتندً

هم العلميَّةِ المباركة.  هم العلميَّةِ المباركة.  في مصنَّفاتـِ فقهاؤنا الكبارُ فقهاؤنا الكبارُ  في مصنَّفاتـِ
والموضوع الذي اخترتُه هو (صكوك دعم رأس المال - دراسة فقهية تطبيقية)؛ والموضوع الذي اخترتُه هو (صكوك دعم رأس المال - دراسة فقهية تطبيقية)؛ 
ليكون عنوانَ بحثي التكميلي للحصول على درجة الماجســتير من قسم الفقه بكليَّةِ ليكون عنوانَ بحثي التكميلي للحصول على درجة الماجســتير من قسم الفقه بكليَّةِ 

الشريعة بالرياض.الشريعة بالرياض.
، مرتبط بالمصارف التي تُعتبر اليومَ الركنَ األساس في  ، مرتبط بالمصارف التي تُعتبر اليومَ الركنَ األساس في وهو موضوعٌ حيويٌّ مهمٌّ وهو موضوعٌ حيويٌّ مهمٌّ
ا من الدول الصناعيَّةِ  اتِ الدول والبلدان. وإدراكً ا من الدول الصناعيَّةِ القطاع المالي، ولها أثرٌ كبيرٌ في اقتصاديَّ اتِ الدول والبلدان. وإدراكً القطاع المالي، ولها أثرٌ كبيرٌ في اقتصاديَّ

ى بـ(لجنة بازل)(١). ى بـ(لجنة بازل)الكبر لهذا الدور، وما قد يكتنفه من مخاطر، أنشأت ما يسمَّ الكبر لهذا الدور، وما قد يكتنفه من مخاطر، أنشأت ما يسمَّ
رُ القــراراتِ والتَّوصيات التي من شــأنها  ةٌ فنيَّــة، تُصدِ رُ القــراراتِ والتَّوصيات التي من شــأنها وهذه اللجنة استشــاريَّ ةٌ فنيَّــة، تُصدِ وهذه اللجنة استشــاريَّ
؛  ، مع حمايتها مــن المخاطر المختلفةِ ور الــذي تقوم به المصارفُ ؛ المحافظةُ على الدَّ ، مع حمايتها مــن المخاطر المختلفةِ ور الــذي تقوم به المصارفُ المحافظةُ على الدَّ
ها  ، ومخاطر السيولة وغيرها؛ ومن ذلك: إصدارُ وقِ ، ومخاطر السُّ ها كالمخاطر االئتمانيَّةِ ، ومخاطر السيولة وغيرها؛ ومن ذلك: إصدارُ وقِ ، ومخاطر السُّ كالمخاطر االئتمانيَّةِ
لنســبة كفاية رأس المال للمصارف، المسمى بمعيار (بازللنســبة كفاية رأس المال للمصارف، المسمى بمعيار (بازل١ - سنة  - سنة ١٩٨٨١٩٨٨م)م)(٢) بهدف  بهدف 
را ت بازل٣، ص، ص٢٥٢٢٥٢، البنوك اإلســالمية ومأزق بازل، ، البنوك اإلســالمية ومأزق بازل،  ينظر: اإلصالح المصرفــي ومقرَّ را ت بازل  ينظر: اإلصالح المصرفــي ومقرَّ  (١)

ص٥٥٥٥، المصارف اإلسالمية، ص، المصارف اإلسالمية، ص١١٢١١٢.
ينظر: اإلصالح المصرفــي ومقررا ت بازل٣، ص، ص٢٥٣٢٥٣، البنوك اإلســالمية ومأزق بازل، ، البنوك اإلســالمية ومأزق بازل،  ينظر: اإلصالح المصرفــي ومقررا ت بازل   (٢)

ص٩٥٩٥، المصارف اإلسالمية، ص، المصارف اإلسالمية، ص١١٣١١٣.
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سالمة المصارفِ واستقرار القطاع المصرفي، ثم أُعيدَ النظرُ في هذه االتِّفاقيةِ وتم تعديل سالمة المصارفِ واستقرار القطاع المصرفي، ثم أُعيدَ النظرُ في هذه االتِّفاقيةِ وتم تعديل 
رف بـمعيار(بازل٢)(١). رف بـمعيار(بازل فيما عُ ما يوجب التعديل من سنة ما يوجب التعديل من سنة ١٩٩٩١٩٩٩م إلى سنة م إلى سنة ٢٠٠٦٢٠٠٦ فيما عُ

تْها األزمةُ الماليَّة عام ٢٠٠٨٢٠٠٨، وكان ، وكان  فَ تْها األزمةُ الماليَّة عام وبعد االضطرابات الماليَّةِ التــي خلَّ فَ وبعد االضطرابات الماليَّةِ التــي خلَّ
بسببها انهيارُ العديدِ من المصارف العالمية، أُعيد النظرُ في معيار (بازلبسببها انهيارُ العديدِ من المصارف العالمية، أُعيد النظرُ في معيار (بازل٢)، وصدر )، وصدر 
معيار (بــازلمعيار (بــازل٣) عام ) عام ٢٠١٠٢٠١٠م(٢)، وكانت النقطة األبرز فيــه هي: زيادة متطلَّباتِ ، وكانت النقطة األبرز فيــه هي: زيادة متطلَّباتِ 
رأسِ المال للمصــارف، بهدف تحصينها ضــدَّ األزماتِ الماليَّةِ المســتقبلية، رأسِ المال للمصــارف، بهدف تحصينها ضــدَّ األزماتِ الماليَّةِ المســتقبلية، 
لٍ من البنك المركزي  لٍ من البنك المركزي والتغلُّبِ عليها بمفردها دون الحاجةِ إلى مســاعدةٍ أو تدخُّ والتغلُّبِ عليها بمفردها دون الحاجةِ إلى مســاعدةٍ أو تدخُّ

أو الحكومة.أو الحكومة.
ا لصعوبة تحقيقِ متطلَّباتِ هذا المعيــارِ من قِبل المصارف، فقد جعلت  ا لصعوبة تحقيقِ متطلَّباتِ هذا المعيــارِ من قِبل المصارف، فقد جعلت ونظرً ونظرً

ا من عام ٢٠١٣٢٠١٣ إلى عام  إلى عام ٢٠١٩٢٠١٩م(٣). ا من عام ) مهلة لتطبيق هذا المعيار بدءً (بازل(بازل٣) مهلة لتطبيق هذا المعيار بدءً
ــها عن طريق  عُ رأسِ مالـِ فْ ــها عن طريق ولكي تستطيع البنوكُ مواكبةَ هذه الزيادةِ، فعليها رَ عُ رأسِ مالـِ فْ ولكي تستطيع البنوكُ مواكبةَ هذه الزيادةِ، فعليها رَ
حَ  ، غير أنَّ طَرْ مٍ أو ســنداتٍ لهذا الغرضِ حَ المصادرِ التمويلية، ومن ذلك إصدارُ أَســهُ ، غير أنَّ طَرْ مٍ أو ســنداتٍ لهذا الغرضِ المصادرِ التمويلية، ومن ذلك إصدارُ أَســهُ
- لالكتتاب، أمرٌ غيرُ محبَّذٍ بالنسبة للمصارف، بخالف إصدار  - لالكتتاب، أمرٌ غيرُ محبَّذٍ بالنسبة للمصارف، بخالف إصدار أســهمٍ جديدةٍ -مثالً أســهمٍ جديدةٍ -مثالً
ــها  ، مع الحفاظ على استقالليَّةِ إدارتـِ ق لها هذا الهدفَ ــها السندات، فإنَّ إصدارها يحقِّ ، مع الحفاظ على استقالليَّةِ إدارتـِ ق لها هذا الهدفَ السندات، فإنَّ إصدارها يحقِّ

للمصرف، باإلضافة إلى تدنِّي نسبةِ المخاطرة فيها.للمصرف، باإلضافة إلى تدنِّي نسبةِ المخاطرة فيها.
ومع ذلك، فقد أُضيف إلى السندات شرطٌ مهم، ال يمكن للمصارف االستفادةُ ومع ذلك، فقد أُضيف إلى السندات شرطٌ مهم، ال يمكن للمصارف االستفادةُ 
ينظر: اإلصالح المصرفــي ومقررا ت بازل٣، ص، ص٢٨٦٢٨٦، البنوك اإلســالمية ومأزق بازل، ، البنوك اإلســالمية ومأزق بازل،  ينظر: اإلصالح المصرفــي ومقررا ت بازل   (١)

ص٩٥٩٥، المصارف اإلسالمية، ص، المصارف اإلسالمية، ص١١٩١١٩.
ينظر: اإلصالح المصرفــي ومقررا ت بازل٣، ص، ص٣١٥٣١٥، البنوك اإلســالمية ومأزق بازل، ، البنوك اإلســالمية ومأزق بازل،  ينظر: اإلصالح المصرفــي ومقررا ت بازل   (٢)

ص٩٥٩٥.
ينظــر: اإلصالح المصرفي ومقررا ت بازل٣، ص، ص٣٢٧٣٢٧-٣٣١٣٣١، البنوك اإلســالمية ومأزق ، البنوك اإلســالمية ومأزق  ينظــر: اإلصالح المصرفي ومقررا ت بازل   (٣)

بازل، صبازل، ص١٨٦١٨٦.



١٠١٠

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

منها لدعم رأس مالها إالَّ به؛ أال وهو: أن تكون هذه الســنداتُ قادرةً على اســتيعاب منها لدعم رأس مالها إالَّ به؛ أال وهو: أن تكون هذه الســنداتُ قادرةً على اســتيعاب 
، وذلك من خالل شرطين(١): ، وذلك من خالل شرطينالخسائرِ الخسائرِ

ين والغارمين عند  ا عن غيره مــن المودِعِ رً ين والغارمين عند أن يكون حاملُ الســندِ مؤخَّ ا عن غيره مــن المودِعِ رً األول: األول: أن يكون حاملُ الســندِ مؤخَّ
إفالس المصرف.إفالس المصرف.

الثاني: الثاني: أن يكون بمقدور المصرف التخلُّصُ من تبعة هذه الصكوك؛ كأن يكون أن يكون بمقدور المصرف التخلُّصُ من تبعة هذه الصكوك؛ كأن يكون 
ســة النَّقدِ (البنك المركزي) في حال تصنيف المصرف بأنه في وضعٍ غيرِ جدير  ســة النَّقدِ (البنك المركزي) في حال تصنيف المصرف بأنه في وضعٍ غيرِ جدير لمؤسَّ لمؤسَّ
ةُ  لَ مَ ه حَ ه مما يستحقُّ مُ سْ ةُ باالســتمرارية، أن يحدد قيمة أصول الصكوك، وما يجب حَ لَ مَ ه حَ ه مما يستحقُّ مُ سْ باالســتمرارية، أن يحدد قيمة أصول الصكوك، وما يجب حَ
الصكوكِ منها؛ لمحاولة تمكينِ المصدر من االستمرار في نشاطه، وسيستحق حملةُ الصكوكِ منها؛ لمحاولة تمكينِ المصدر من االستمرار في نشاطه، وسيستحق حملةُ 
ل هذه  ل هذه ، أو أن تُحوَّ ا(٢)، أو أن تُحوَّ االصكــوكِ القيمةَ المتبقيةَ في تلك الحالة والتي قد تكــون صفرً الصكــوكِ القيمةَ المتبقيةَ في تلك الحالة والتي قد تكــون صفرً

السنداتُ إلى أسهمٍ في المصرف.السنداتُ إلى أسهمٍ في المصرف.
ميت هذه السنداتُ بسندات دعمِ رأسِ المال، أو سندات كفاية رأس المال. ميت هذه السنداتُ بسندات دعمِ رأسِ المال، أو سندات كفاية رأس المال.وسُ وسُ
مةٌ في الشريعة اإلسالمية، ســعى المهتمون بالمصرفية  مةٌ في الشريعة اإلسالمية، ســعى المهتمون بالمصرفية وألنَّ الســندات محرَّ وألنَّ الســندات محرَّ
اإلسالمية إلى إيجاد البديلِ الشرعيِّ عنها، فجاءت فكرة: صكوك دعم رأس المالاإلسالمية إلى إيجاد البديلِ الشرعيِّ عنها، فجاءت فكرة: صكوك دعم رأس المال(٣).
لت هذه الفكرةُ إلى واقع، فأصدرت عــددٌ من المصارف بالمملكة  لت هذه الفكرةُ إلى واقع، فأصدرت عــددٌ من المصارف بالمملكة وقــد تحوَّ وقــد تحوَّ
ينظر: تعميم البنك المركزي الكويتي بشــأن تطبيــق معيار كفاية رأس المال، ص٢٧٢٧، ، ٣٠٣٠، ،  ينظر: تعميم البنك المركزي الكويتي بشــأن تطبيــق معيار كفاية رأس المال، ص   (١)

٣٢٣٢، كفاية رأس المال في المصارف اإلسالمية، ص، كفاية رأس المال في المصارف اإلسالمية، ص٣١٣١، حاشية ، حاشية ١، ، ٢.
ينظر هذان الشــرطان في: فتاو الهيئات الشــرعية للمصارف لصكوك دعم رأس المال؛  ينظر هذان الشــرطان في: فتاو الهيئات الشــرعية للمصارف لصكوك دعم رأس المال؛    (٢)
-: فتو الهيئة الشــرعية  يَا في أغلب اســتفتاءات المصارف للهيئات، ينظر -مثالً -: فتو الهيئة الشــرعية حيث أتَ يَا في أغلب اســتفتاءات المصارف للهيئات، ينظر -مثالً حيث أتَ
للبنك األهلي ضمن قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي ضمن قرارات الهيئة الشرعية ١٦٦١٦٦/٢، فتو الهيئة الشرعية للبنك السعودي ، فتو الهيئة الشرعية للبنك السعودي 

لالستثمار، صلالستثمار، ص٢، الهيئة الشرعية للبنك السعودي الفرنسي، ص، الهيئة الشرعية للبنك السعودي الفرنسي، ص٣.
ينظــر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال لمجلس الخدمات المالية اإلســالمية، ص١٤١٤، ،  ينظــر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال لمجلس الخدمات المالية اإلســالمية، ص   (٣)

١٦١٦، ، ١٨١١٨١وما بعدها.وما بعدها.
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العربية السعودية صكوكَ دعمِ رأس المال؛ كمصرف الرياض، والجزيرة، والسعودي العربية السعودية صكوكَ دعمِ رأس المال؛ كمصرف الرياض، والجزيرة، والسعودي 
لالستثمار، والسعودي الفرنسي، واألهلي، والبالدلالستثمار، والسعودي الفرنسي، واألهلي، والبالد(١).

ربِ انتهاء المهلةِ  ربِ انتهاء المهلةِ وسيُكتب مزيدُ انتشــارٍ لمثل هذه الصكوكِ -والله أعلم- لقُ وسيُكتب مزيدُ انتشــارٍ لمثل هذه الصكوكِ -والله أعلم- لقُ
دها معيار (بازل٣) والمحددة بـ) والمحددة بـ٢٠١٩٢٠١٩م.م. دها معيار (بازلالتي حدَّ التي حدَّ

ث عن هذه الصكوك  ين مَن تحدَّ ث عن هذه الصكوك وألنِّي لم أجد بعد البحث والسؤال للمختصِّ ين مَن تحدَّ وألنِّي لم أجد بعد البحث والسؤال للمختصِّ
أو قام بدراستها، وجدتُ في نفسي الرغبةَ في القيام بإعداد دراسةٍ فقهيَّةٍ تطبيقية لمثل أو قام بدراستها، وجدتُ في نفسي الرغبةَ في القيام بإعداد دراسةٍ فقهيَّةٍ تطبيقية لمثل 

هذا النوعِ من الصكوك.هذا النوعِ من الصكوك.
، ومنه أســتمدُّ العونَ والتوفيق، وأســأله سبحانه أن يرزقني  لُ ، ومنه أســتمدُّ العونَ والتوفيق، وأســأله سبحانه أن يرزقني وعلى الله أتوكَّ لُ وعلى الله أتوكَّ
، والعمل الصالح، وأن يغفر لي ولوالديَّ ولمشايخي ولجميع المسلمين.  ، والعمل الصالح، وأن يغفر لي ولوالديَّ ولمشايخي ولجميع المسلمين. العلمَ النافعَ العلمَ النافعَ

والحمد لله ربِّ العالمين.والحمد لله ربِّ العالمين.
ة الموضوع وأسباب اختياره: ة الموضوع وأسباب اختياره:أهميَّ أهميَّ

أستطيعُ إجمال أهمية دراسةِ هذا الموضوعِ وأهم أسباب اختياري له بما يأتي:أستطيعُ إجمال أهمية دراسةِ هذا الموضوعِ وأهم أسباب اختياري له بما يأتي:
ا للصكوك اإلسالمية؛ ألنها  ا واإلسالميَّة خصوصً ا للصكوك اإلسالمية؛ ألنها - حاجة المصارف عمومً ا واإلسالميَّة خصوصً ١- حاجة المصارف عمومً

تعدُّ من أهم وأفضل مصادرِ التمويل.تعدُّ من أهم وأفضل مصادرِ التمويل.
٢- جدة هــذا النوعِ من الصكوك، وعــدم وجودِ دراســاتٍ أكاديميَّةٍ أو غير - جدة هــذا النوعِ من الصكوك، وعــدم وجودِ دراســاتٍ أكاديميَّةٍ أو غير 

أكاديمية فيه، فيما اطَّلعت عليه. أكاديمية فيه، فيما اطَّلعت عليه. 
٣- وجود هذا النوعِ من الصكوك في السوق المالي السعودي؛ وذلك لموافقته - وجود هذا النوعِ من الصكوك في السوق المالي السعودي؛ وذلك لموافقته 
ينظر: مقال (ثورة رأس المال التكميلي لبنوكنا السعودية)، لألستاذ محمد الخنيفر، المنشور  ينظر: مقال (ثورة رأس المال التكميلي لبنوكنا السعودية)، لألستاذ محمد الخنيفر، المنشور    (١)

بصحيفة الجزيرة يوم الثالثاء بصحيفة الجزيرة يوم الثالثاء ٢٧٢٧ / /١٢١٢/ / ١٤٣٥١٤٣٥هـ، العدد هـ، العدد ١٥٣٦٣١٥٣٦٣.
http://www.al-jazirah.com/2014/20141021/mt3.htmhttp://www.al-jazirah.com/2014/20141021/mt3.htm  



١٢١٢
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صةِ إلجازته  هِ عددٍ من الهيئات الشرعية المتخصِّ صةِ إلجازته ألنظمة وقواعدِ السوق المالية، وتوجُّ هِ عددٍ من الهيئات الشرعية المتخصِّ ألنظمة وقواعدِ السوق المالية، وتوجُّ
ا. ا.شرعً شرعً

٤- الرغبة في تأصيل هذا النوعِ من الصكوك، وتنزيله على القواعد الشــرعيَّةِ - الرغبة في تأصيل هذا النوعِ من الصكوك، وتنزيله على القواعد الشــرعيَّةِ 
، ودراسة تطبيقاتِه الواقعيَّةِ الموجودة في السوق. ، ودراسة تطبيقاتِه الواقعيَّةِ الموجودة في السوق.الفقهيَّةِ الفقهيَّةِ

٥- بيان شموليَّةِ وســعة الشريعة اإلسالمية، وإمكانية إنشاء أفكارٍ ومقترحاتٍ - بيان شموليَّةِ وســعة الشريعة اإلسالمية، وإمكانية إنشاء أفكارٍ ومقترحاتٍ 
ا فيما يتعلَّق  راته، وخصوصً ا فيما يتعلَّق جديدة لدعم مســيرةِ االقتصاد اإلســالمي والنمو بمقدَّ راته، وخصوصً جديدة لدعم مســيرةِ االقتصاد اإلســالمي والنمو بمقدَّ

ها.  ها. بمجال الصكوكِ اإلسالميَّةِ وأنواعِ بمجال الصكوكِ اإلسالميَّةِ وأنواعِ
٦- أن يكون هذا البحثُ بوابةً وخطوةً أُولَى لدراســة هذا النوعِ من الصكوك - أن يكون هذا البحثُ بوابةً وخطوةً أُولَى لدراســة هذا النوعِ من الصكوك 

ه. رِ وَ ه.اإلسالميَّةِ بمختلف أشكالِه وصُ رِ وَ اإلسالميَّةِ بمختلف أشكالِه وصُ

ضابط الموضوع: ضابط الموضوع: 
ســأبحث -بإذن الله تعالى- في هذا الموضــوع (صكوك دعم رأس المال - ســأبحث -بإذن الله تعالى- في هذا الموضــوع (صكوك دعم رأس المال - 
دراسة فقهية تطبيقية) حقيقةَ صكوكِ دعم رأس المال، وذلك بالتعريف بها، ونشأتها، دراسة فقهية تطبيقية) حقيقةَ صكوكِ دعم رأس المال، وذلك بالتعريف بها، ونشأتها، 

وأنواعها، وشروطها، وخصائصها، وأهميَّتِها.وأنواعها، وشروطها، وخصائصها، وأهميَّتِها.
كِّ  كمِ اشتراطِ تأخير حامل الصَّ ؛ وذلك ببحث حُ ها الفقهيَّةَ كِّ كما سأبحث أحكامَ كمِ اشتراطِ تأخير حامل الصَّ ؛ وذلك ببحث حُ ها الفقهيَّةَ كما سأبحث أحكامَ
سةِ النَّقدِ لمصدر الصك  اء عند اإلفالس، وحكم اشتراط إبراءِ مؤسَّ مَ رَ سةِ النَّقدِ لمصدر الصك عن غيره من الغُ اء عند اإلفالس، وحكم اشتراط إبراءِ مؤسَّ مَ رَ عن غيره من الغُ
 ، مٍ ها بذلك، ســواءٌ أكان ذلك بإعادة تقييمِ األصول أم بتحويلها إلى أســهُ كمِ ، عند حُ مٍ ها بذلك، ســواءٌ أكان ذلك بإعادة تقييمِ األصول أم بتحويلها إلى أســهُ كمِ عند حُ
وأثرهمــا على اإلصدار والتــداول والرهن، وذلك في صكوك المشــاركة والوكالة وأثرهمــا على اإلصدار والتــداول والرهن، وذلك في صكوك المشــاركة والوكالة 

بة من المرابحة والمضاربة. بة من المرابحة والمضاربة.باالستثمار واإلجارة والصكوك المركَّ باالستثمار واإلجارة والصكوك المركَّ
ثم ســأدرس صكَّ دعمِ رأس مالٍ صادرٍ من بنكٍ إسالمي، ثم صكَّ دعمِ رأسِ ثم ســأدرس صكَّ دعمِ رأس مالٍ صادرٍ من بنكٍ إسالمي، ثم صكَّ دعمِ رأسِ 

مالٍ صادرٍ من بنكٍ تقليدي، ثم أقارن بينهما. مالٍ صادرٍ من بنكٍ تقليدي، ثم أقارن بينهما. 
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الدراسات السابقة:الدراسات السابقة:
بعد البحث عن هذا الموضوع في المكتبات والشــبكة العنكبوتية، وبســؤال بعد البحث عن هذا الموضوع في المكتبات والشــبكة العنكبوتية، وبســؤال 
دَ هذا  صين في المعامالت الماليَّــةِ المعاصرة؛ لم أجد مَن أَفرَ دَ هذا أهــلِ الخبرة والمتخصِّ صين في المعامالت الماليَّــةِ المعاصرة؛ لم أجد مَن أَفرَ أهــلِ الخبرة والمتخصِّ
، ســواءٌ أكان ذلك بصورةٍ أكاديميَّةٍ متكاملة، أم في بحثٍ  لٍّ ، ســواءٌ أكان ذلك بصورةٍ أكاديميَّةٍ متكاملة، أم في بحثٍ الموضوعَ ببحثٍ مســتقِ لٍّ الموضوعَ ببحثٍ مســتقِ

م، أو غير محكم. كَّ م، أو غير محكم.محَ كَّ محَ
تب في هذا الموضوع على سبيل اإلجمال إلى قسمين: م ما كُ تب في هذا الموضوع على سبيل اإلجمال إلى قسمين:ويمكن أن نقسِّ م ما كُ ويمكن أن نقسِّ

فاتُ كثيرةٌ في هذا  ا، والمؤلَّ تب في موضوع الصكوك عمومً فاتُ كثيرةٌ في هذا ما كُ ا، والمؤلَّ تب في موضوع الصكوك عمومً القســم األول: القســم األول: ما كُ
ث غالبًا عن تعريف  ثت عنه، وهي تتحدَّ ث غالبًا عن تعريف الباب، وكذلك النَّدوات والمؤتمرات التي تحدَّ ثت عنه، وهي تتحدَّ الباب، وكذلك النَّدوات والمؤتمرات التي تحدَّ
الصكوك وأهميتها وخصائصها، والفرق بينها وبين األدوات الماليَّةِ األخر، وكذلك الصكوك وأهميتها وخصائصها، والفرق بينها وبين األدوات الماليَّةِ األخر، وكذلك 

اإلشارةُ إلى أنواعها ونحو ذلك، وأشهرها ما يلي:اإلشارةُ إلى أنواعها ونحو ذلك، وأشهرها ما يلي:
١ - معيــار «صكوك االســتثمار» الصادر عــن هيئة المحاســبة والمراجعة  - معيــار «صكوك االســتثمار» الصادر عــن هيئة المحاســبة والمراجعة 

سات المالية اإلسالمية. سات المالية اإلسالمية.للمؤسَّ للمؤسَّ
مة لمجمع الفقه اإلســالمي في دورته التاســعة عشــرة  مة لمجمع الفقه اإلســالمي في دورته التاســعة عشــرة  - البحــوث المقدَّ ٢ - البحــوث المقدَّ

بالشارقة، بعنوان: الصكوك اإلسالمية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها. بالشارقة، بعنوان: الصكوك اإلسالمية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها. 
وفي هذه الدراسات والندوات، تم الكالم عن الصكوك بأنواعها وعن المسائل وفي هذه الدراسات والندوات، تم الكالم عن الصكوك بأنواعها وعن المسائل 
ق لصكوك دعمِ رأسِ المال كبقيَّةِ الصكوك؛ وذلك  ق لصكوك دعمِ رأسِ المال كبقيَّةِ الصكوك؛ وذلك المشتركة بينها، إالَّ أنَّـــها لم تتطرَّ المشتركة بينها، إالَّ أنَّـــها لم تتطرَّ

ةِ على الساحة. دَّ ةِ على الساحة.ألنها من أنواع الصكوك المستجَ دَّ ألنها من أنواع الصكوك المستجَ
ثــت عن بعض الصكوكِ الموجــودةِ في مفردات  ثــت عن بعض الصكوكِ الموجــودةِ في مفردات بحوث تحدَّ القســم الثاني: القســم الثاني: بحوث تحدَّ

الخطَّة، منها: الخطَّة، منها: 
بة من المرابحــة والمضاربة - دراســة فقهيَّة تأصيليَّة  بة من المرابحــة والمضاربة - دراســة فقهيَّة تأصيليَّة  - (الصكــوك المركَّ ١ - (الصكــوك المركَّ
ه الباحث لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن  مَ ه الباحث لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن وتطبيقيَّة)، وهو بحثٌ تكميليٌّ قدَّ مَ وتطبيقيَّة)، وهو بحثٌ تكميليٌّ قدَّ
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من المعهد العالي للقضاء، للباحث: معاذ بن عبد العزيز السديس.من المعهد العالي للقضاء، للباحث: معاذ بن عبد العزيز السديس.
بة من  بة من وهذا البحث وإن كان يشــترك مع بحثي في حديثــه عن الصكوك المركَّ وهذا البحث وإن كان يشــترك مع بحثي في حديثــه عن الصكوك المركَّ
ث عن صكوكِ دعمِ رأس  ث عن صكوكِ دعمِ رأس المرابحة والمضاربة في الشريعة اإلسالمية، إالَّ أنَّه لم يتحدَّ المرابحة والمضاربة في الشريعة اإلسالمية، إالَّ أنَّه لم يتحدَّ
لُ أن أُضيفَ  بة من المرابحة والمضاربة؛ ففي هذا البحث آمُ لُ أن أُضيفَ المال في الصكوك المركَّ بة من المرابحة والمضاربة؛ ففي هذا البحث آمُ المال في الصكوك المركَّ

على ما ذكره الباحث معاذٌ السديس ما يأتي:على ما ذكره الباحث معاذٌ السديس ما يأتي:
ب مــن المرابحة  دراســة اشــتراط تأخير حاملِ الصكِّ المركَّ ب مــن المرابحة -  دراســة اشــتراط تأخير حاملِ الصكِّ المركَّ  -١

والمضاربة عن بقيَّة الدائنين والغرماء.والمضاربة عن بقيَّة الدائنين والغرماء.
ب من  ســة النَّقدِ مصدر الصك المركَّ دراسة اشتراطِ إعفاءِ مؤسَّ ب من -  ســة النَّقدِ مصدر الصك المركَّ دراسة اشتراطِ إعفاءِ مؤسَّ  -٢

المرابحة والمضاربة.المرابحة والمضاربة.
. دراسة أثرِ هذين الشرطين على إصدار الصكِّ  -. دراسة أثرِ هذين الشرطين على إصدار الصكِّ  -٣
لِ الصك. دراسة أثر هذين الشرطين على تداوُ لِ الصك.-  دراسة أثر هذين الشرطين على تداوُ  -٤

دراسة أثر هذين الشرطين على رهن الصك. دراسة أثر هذين الشرطين على رهن الصك.-   -٥
٢ - (صكوك اإلجارة دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية)، تأليف الدكتور حامد بن  - (صكوك اإلجارة دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية)، تأليف الدكتور حامد بن 
مه الباحث لنيل درجة الماجستير  مه الباحث لنيل درجة الماجستير حســن بن محمد علي ميرة، وهو بحثٌ تكميلي قدَّ حســن بن محمد علي ميرة، وهو بحثٌ تكميلي قدَّ

من قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء.من قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء.
وهذا البحث وإن كان يشــترك مع بحثي في حديثه عــن صكوك اإلجارة في وهذا البحث وإن كان يشــترك مع بحثي في حديثه عــن صكوك اإلجارة في 
ث عن صكوك دعم رأس المال في اإلجارة؛ ففي  ث عن صكوك دعم رأس المال في اإلجارة؛ ففي الشريعة اإلسالمية، إالَّ أنَّه لم يتحدَّ الشريعة اإلسالمية، إالَّ أنَّه لم يتحدَّ

لُ أن أضيف على ما ذكره الباحث الدكتور حامد ميرة ما يأتي: لُ أن أضيف على ما ذكره الباحث الدكتور حامد ميرة ما يأتي:هذا البحث آمُ هذا البحث آمُ
دراســة اشــتراط تأخير حامل صك اإلجارة عن بقيَّــةِ الدائنين  دراســة اشــتراط تأخير حامل صك اإلجارة عن بقيَّــةِ الدائنين -   -١

والغرماء.والغرماء.
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سة النقد مصدر صك اإلجارة. دراسة اشتراط إعفاء مؤسَّ سة النقد مصدر صك اإلجارة.-  دراسة اشتراط إعفاء مؤسَّ  -٢
دراسة أثر هذين الشرطين على إصدار الصك. دراسة أثر هذين الشرطين على إصدار الصك.-   -٣
دراسة أثر هذين الشرطين على تداول الصك. دراسة أثر هذين الشرطين على تداول الصك.-   -٤

. دراسة أثر هذين الشرطين على رهن الصكِّ  -. دراسة أثر هذين الشرطين على رهن الصكِّ  -٥
٣- (صكــوك الوكالة باالســتثمار دراســة فقهية تأصيليــة تطبيقية) للباحث - (صكــوك الوكالة باالســتثمار دراســة فقهية تأصيليــة تطبيقية) للباحث 
مه الباحث لنيل درجة الماجستير  مه الباحث لنيل درجة الماجستير عبد القادر بن محمد حقوص، وهو بحث تكميلي قدَّ عبد القادر بن محمد حقوص، وهو بحث تكميلي قدَّ

من قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء.من قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء.
وهــذا البحــث وإن كان يشــترك مع بحثي فــي حديثه عن صكــوك الوكالة وهــذا البحــث وإن كان يشــترك مع بحثي فــي حديثه عن صكــوك الوكالة 
ث عن صكوك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار؛  ث عن صكوك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار؛ باالســتثمار، إالَّ أنَّه لم يتحدَّ باالســتثمار، إالَّ أنَّه لم يتحدَّ

ففي هذا البحث آمل أن أضيف على ما ذكره الباحث عبد القادر حقوص ما يأتي:ففي هذا البحث آمل أن أضيف على ما ذكره الباحث عبد القادر حقوص ما يأتي:
ةِ  دراســة اشــتراط تأخير حامل صك الوكالة باالستثمار عن بقيَّ ةِ -  دراســة اشــتراط تأخير حامل صك الوكالة باالستثمار عن بقيَّ  -١

ائنين والغرماء. ائنين والغرماء.الدَّ الدَّ
ســة النقد مصدر صــك الوكالة  دراســة اشــتراط إعفاء مؤسَّ ســة النقد مصدر صــك الوكالة -  دراســة اشــتراط إعفاء مؤسَّ  -٢

باالستثمار.باالستثمار.
دراسة أثر هذين الشرطين على إصدار الصك. دراسة أثر هذين الشرطين على إصدار الصك.-   -٣
دراسة أثر هذين الشرطين على تداول الصك. دراسة أثر هذين الشرطين على تداول الصك.-   -٤

دراسة أثر هذين الشرطين على رهن الصك. دراسة أثر هذين الشرطين على رهن الصك.-   -٥
٤ - (صكوك المشــاركة دراســة فقهية تأصيلية تطبيقيــة)، للباحث عبد الله  - (صكوك المشــاركة دراســة فقهية تأصيلية تطبيقيــة)، للباحث عبد الله 
مه الباحث لنيل درجة الماجســتير من قســم الفقه  مه الباحث لنيل درجة الماجســتير من قســم الفقه الجوهر، وهــو بحثٌ تكميلي قدَّ الجوهر، وهــو بحثٌ تكميلي قدَّ

المقارن بالمعهد العالي للقضاء.المقارن بالمعهد العالي للقضاء.
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وهذا البحث وإن كان يشــترك مع بحثي في حديثه عن صكوك المشاركة، إالَّ وهذا البحث وإن كان يشــترك مع بحثي في حديثه عن صكوك المشاركة، إالَّ 
ث عن صكوك دعمِ رأسِ المال في المشــاركة؛ ففي هذا البحث آمل أن  ث عن صكوك دعمِ رأسِ المال في المشــاركة؛ ففي هذا البحث آمل أن أنَّــه لم يتحدَّ أنَّــه لم يتحدَّ

أضيف على ما ذكره الباحث عبد الله الجوهر ما يأتي:أضيف على ما ذكره الباحث عبد الله الجوهر ما يأتي:
ةِ الدائنين  دراســة اشتراط تأخير حامل صك المشــاركة عن بقيَّ ةِ الدائنين -  دراســة اشتراط تأخير حامل صك المشــاركة عن بقيَّ  -١

والغرماء.والغرماء.
دراسة اشتراط إعفاء مؤسسة النقد مصدر صك المشاركة. دراسة اشتراط إعفاء مؤسسة النقد مصدر صك المشاركة.-   -٢

دراسة أثر هذين الشرطين على إصدار الصك. دراسة أثر هذين الشرطين على إصدار الصك.-   -٣
دراسة أثر هذين الشرطين على تداول الصك. دراسة أثر هذين الشرطين على تداول الصك.-   -٤

دراسة أثر هذين الشرطين على رهن الصك. دراسة أثر هذين الشرطين على رهن الصك.-   -٥
وبناءً على ما ســبق، فإنَّ دراسة اشتراط الشــرط األول والثاني وأثرهما على وبناءً على ما ســبق، فإنَّ دراسة اشتراط الشــرط األول والثاني وأثرهما على 
بة من  بة من اإلصدار والتداول والرهن في المشاركة والوكالة باالستثمار واإلجارة، والمركَّ اإلصدار والتداول والرهن في المشاركة والوكالة باالستثمار واإلجارة، والمركَّ

المضاربة والمرابحة مما انفردت به عن جميع الدراسات السابقة.المضاربة والمرابحة مما انفردت به عن جميع الدراسات السابقة.

منهج البحث: منهج البحث: 
د من قســم الفقه بكلية الشريعة، وهو  د من قســم الفقه بكلية الشريعة، وهو أخذتُ في إعداد البحثِ بالمنهج المعتمَ أخذتُ في إعداد البحثِ بالمنهج المعتمَ

ما يأتي:ما يأتي:
ها؛ ليتَّضح  كمِ ا قبل بيــانِ حُ ا دقيقً رُ المســألة المــرادَ بحثُها تصويــرً وِّ ها؛ ليتَّضح - أُصَ كمِ ا قبل بيــانِ حُ ا دقيقً رُ المســألة المــرادَ بحثُها تصويــرً وِّ ١- أُصَ

المقصودُ من دراستها.المقصودُ من دراستها.
هــا بدليلها، مع توثيق  هــا بدليلها، مع توثيق - إذا كانت المســألة من مواضع االتفاق فأذكر حكمَ ٢- إذا كانت المســألة من مواضع االتفاق فأذكر حكمَ

ة. ظانِّه المعتبَرَ ة.االتفاق من مَ ظانِّه المعتبَرَ االتفاق من مَ
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٣- إذا كانت المسألة من مسائل الخالف، فأتبع ما يلي:- إذا كانت المسألة من مسائل الخالف، فأتبع ما يلي:
رِ المسألة محلَّ خالفٍ  وَ تحرير محلِّ النزاع، إذا كانت بعض صُ رِ المسألة محلَّ خالفٍ أ-  وَ تحرير محلِّ النزاع، إذا كانت بعض صُ أ- 

ها محلَّ اتفاق. ها محلَّ اتفاق.وبعضُ وبعضُ
ن قال بها مــن أهل العلم،  ذكر األقــوال في المســألة، وبيان مَ ن قال بها مــن أهل العلم، ب-  ذكر األقــوال في المســألة، وبيان مَ ب- 

ب االتجاهات الفقهية. ب االتجاهات الفقهية.ويكون عرض الخالف حسَ ويكون عرض الخالف حسَ
كر ما  االقتصــار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مــع العناية بذِ كر ما ج-  االقتصــار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مــع العناية بذِ ج- 
ر الوقوفُ عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على  ر الوقوفُ عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على تيسَّ تيسَّ

المسألة في مذهبٍ ما، فأسلك بها مسلك التخريج.المسألة في مذهبٍ ما، فأسلك بها مسلك التخريج.
ه. توثيق األقوال من كتب أهلِ المذهب نفسِ ه.د-  توثيق األقوال من كتب أهلِ المذهب نفسِ د- 

ةِ  ةِ األقوال، مــع بيان وجهِ االســتدالل من األدلَّ اســتقصاء أدلَّ ةِ هـ-  ةِ األقوال، مــع بيان وجهِ االســتدالل من األدلَّ اســتقصاء أدلَّ هـ- 
النَّقلية، وذكر ما يرد على األدلة من مناقشات، وما يُجاب به عنها النَّقلية، وذكر ما يرد على األدلة من مناقشات، وما يُجاب به عنها 

إن كانت ثمة إجابات.إن كانت ثمة إجابات.
جدت. الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرةِ الخالف إن وُ جدت.و-  الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرةِ الخالف إن وُ و- 

هاتِ المصادر والمراجــعِ األصليَّةِ في التَّحرير والتَّوثيق  هاتِ المصادر والمراجــعِ األصليَّةِ في التَّحرير والتَّوثيق - االعتماد على أمَّ ٤- االعتماد على أمَّ
والتَّخريج والجمع.والتَّخريج والجمع.

٥- التركيز على مواضع البحث، وتجنُّب االستطراد.- التركيز على مواضع البحث، وتجنُّب االستطراد.
. بِ األمثلة، وخاصةً الواقعيَّةَ رْ .- العناية بضَ بِ األمثلة، وخاصةً الواقعيَّةَ رْ ٦- العناية بضَ

. ةِ . - تجنُّب ذكرِ األقوال الشاذَّ ةِ ٧ - تجنُّب ذكرِ األقوال الشاذَّ
لةٌ واضحة بالبحث. دَّ من القضايا مما له صِ لةٌ واضحة بالبحث.- العناية بدراسة ما جَ دَّ من القضايا مما له صِ ٨- العناية بدراسة ما جَ
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ها. رِ وَ ها.- ترقيم اآليات وبيان سُ رِ وَ ٩- ترقيم اآليات وبيان سُ
١٠١٠- تخريج األحاديث وبيان ما ذكره أهلُ الشــأنِ في درجتها -إن لم تكن في - تخريج األحاديث وبيان ما ذكره أهلُ الشــأنِ في درجتها -إن لم تكن في 

الصحيحين أو أحدهما- فإذا كانت كذلك، فأكتفي حينئذٍ بتخريجها.الصحيحين أو أحدهما- فإذا كانت كذلك، فأكتفي حينئذٍ بتخريجها.
١١١١- تخريج اآلثار من مصادرها األصلية، والحكم عليها.- تخريج اآلثار من مصادرها األصلية، والحكم عليها.

لبِ الموضوع. لبِ الموضوع.- التعريف بالمصطلحات، وشرح الغريب الوارد في صُ ١٢١٢- التعريف بالمصطلحات، وشرح الغريب الوارد في صُ
١٣١٣- العناية بقواعد اللغة العربية، واإلمالء، وعالمات الترقيم.- العناية بقواعد اللغة العربية، واإلمالء، وعالمات الترقيم.

١٤١٤- الترجمة لألعالم غير المشهورين عند أولِ ورودٍ لها.- الترجمة لألعالم غير المشهورين عند أولِ ورودٍ لها.
صٍ للبحــث، تُعطي فكرةً واضحة  صٍ للبحــث، تُعطي فكرةً واضحة - خاتمــة البحث، وهي عبارة عن ملخَّ ١٥١٥- خاتمــة البحث، وهي عبارة عن ملخَّ

لتُ إليها. نَته، مع إبراز أهم النتائج التي توصَّ ا تضمَّ لتُ إليها.عمَّ نَته، مع إبراز أهم النتائج التي توصَّ ا تضمَّ عمَّ
فِ عليها، وتشمل: فِ عليها، وتشمل:- أُتبِعُ البحثَ بالفهارس الفنيَّةِ المتعارَ ١٦١٦- أُتبِعُ البحثَ بالفهارس الفنيَّةِ المتعارَ

فهرس اآليات.فهرس اآليات.- - 
فهرس األحاديث.فهرس األحاديث.- - 
فهرس اآلثار.فهرس اآلثار.- - 
فهرس األعالم.فهرس األعالم.- - 
ثَبَت المصادر والمراجع.ثَبَت المصادر والمراجع.- - 
فهرس الموضوعات.فهرس الموضوعات.- - 

منهج تطبيق البحث:منهج تطبيق البحث:
راسة التطبيقية للبحث وفق اآلتي: راسة التطبيقية للبحث وفق اآلتي:سيكون منهج الدِّ سيكون منهج الدِّ
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رَ  رَ -محل التطبيق: دراســة صكِّ دعمِ رأسِ مالٍ صادرٍ من بنكٍ إسالمي، وآخَ ١-محل التطبيق: دراســة صكِّ دعمِ رأسِ مالٍ صادرٍ من بنكٍ إسالمي، وآخَ
صادرٍ من بنكٍ تقليدي.صادرٍ من بنكٍ تقليدي.

٢-دراسة محل التطبيق على ضوء نتائج البحث بالربط بين الدراستين.-دراسة محل التطبيق على ضوء نتائج البحث بالربط بين الدراستين.
٣-اختيار عيِّنات التطبيق شاملٌ لجوانبِ الدراسة النظرية.-اختيار عيِّنات التطبيق شاملٌ لجوانبِ الدراسة النظرية.

٤-عيِّنات التطبيق جاءت وفق ما هو معمول به في المملكة العربية الســعودية -عيِّنات التطبيق جاءت وفق ما هو معمول به في المملكة العربية الســعودية 
رَ اإلمكان. دْ رَ اإلمكان.قَ دْ قَ

٥-العيِّنات المختارة صالحةٌ للتطبيق.-العيِّنات المختارة صالحةٌ للتطبيق.
ا اختيارِ العيِّنة واختيار الجهة والتعريف بها محلُّ بيانهما مع الدراسة  ا اختيارِ العيِّنة واختيار الجهة والتعريف بها محلُّ بيانهما مع الدراسة -معيارَ ٦-معيارَ

التطبيقيَّة ذاتها.التطبيقيَّة ذاتها.
٧-العيِّنات محلُّ اعتمادٍ لد الجهة الموجودةِ فيها.-العيِّنات محلُّ اعتمادٍ لد الجهة الموجودةِ فيها.

٨-الجهة محلُّ التطبيقِ متأكدٌ تعاونُـها مع هذه الدراسة.-الجهة محلُّ التطبيقِ متأكدٌ تعاونُـها مع هذه الدراسة.
٩-النماذج التطبيقية فيها جوانبُ مخالفة، أو موافقة وتحتاج لترشيد، مع وضع -النماذج التطبيقية فيها جوانبُ مخالفة، أو موافقة وتحتاج لترشيد، مع وضع 

رَ اإلمكان. دْ ةٍ لمشكالت التطبيق قَ رَ اإلمكان.حلولٍ ابتكاريَّ دْ ةٍ لمشكالت التطبيق قَ حلولٍ ابتكاريَّ
رُ النموذجِ التَّطبيقي ال يَزيد عن عشرين سنةً من تاريخ التسجيل. مْ رُ النموذجِ التَّطبيقي ال يَزيد عن عشرين سنةً من تاريخ التسجيل.-عُ مْ ١٠١٠-عُ

ها ال يتجاوز ثلث البحث. ها ال يتجاوز ثلث البحث.-الدراسة التطبيقية حجمُ ١١١١-الدراسة التطبيقية حجمُ
١٢١٢- أصول النماذج التطبيقيَّةِ مرفقةٌ بالبحث. - أصول النماذج التطبيقيَّةِ مرفقةٌ بالبحث. 

خطة البحث:خطة البحث:
انتظمت خطة البحث في: مقدمة، وتمهيد، وثالثة فصول، وخاتمة، وفهارس، انتظمت خطة البحث في: مقدمة، وتمهيد، وثالثة فصول، وخاتمة، وفهارس، 

كاآلتي:كاآلتي:
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المقدمة، وتشتمل على ما يلي:المقدمة، وتشتمل على ما يلي:
١- أهمية الموضوع، وأسباب اختياره.- أهمية الموضوع، وأسباب اختياره.

٢- الدراسات السابقة.- الدراسات السابقة.
٣- منهج البحث.- منهج البحث.
٤- خطة البحث.- خطة البحث.

التمهيد: في مفهوم الصكوكالتمهيد: في مفهوم الصكوك، وفيه ثالثة مطالب:، وفيه ثالثة مطالب:
. .التعريف بالصك لغةً المطلب األول: المطلب األول: التعريف بالصك لغةً

ا. ا.التعريف بالصك اصطالحً المطلب الثاني: المطلب الثاني: التعريف بالصك اصطالحً
لة.  لة. األلفاظ ذات الصِّ المطلب الثالث: المطلب الثالث: األلفاظ ذات الصِّ

الفصل األول: حقيقة صكوك دعم رأس المالالفصل األول: حقيقة صكوك دعم رأس المال، وفيه خمسة مباحث:، وفيه خمسة مباحث:
المبحث األول: المبحث األول: التعريف بصكوك دعم رأس المال، وفيه ثالثة مطالب:التعريف بصكوك دعم رأس المال، وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول: المطلب األول: التعريف بدعم رأس المال.التعريف بدعم رأس المال.
المطلب الثاني: المطلب الثاني: التعريف بصكوك دعم رأس المال.التعريف بصكوك دعم رأس المال.

المطلب الثالث: المطلب الثالث: األلفاظ ذات الصلة بصكوك دعم رأس المال.األلفاظ ذات الصلة بصكوك دعم رأس المال.
المبحث الثاني: المبحث الثاني: نشأة صكوك دعم رأس المال.نشأة صكوك دعم رأس المال.

المبحث الثالث: المبحث الثالث: أنواع صكوك دعم رأس المال.أنواع صكوك دعم رأس المال.
المبحث الرابع: المبحث الرابع: شــروط صكــوك دعم رأس المــال، وخصائصها، وفيه شــروط صكــوك دعم رأس المــال، وخصائصها، وفيه 

مطلبان:مطلبان:
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المطلب األول: المطلب األول: شروط صكوك دعم رأس المال.شروط صكوك دعم رأس المال.
المطلب الثاني: المطلب الثاني: خصائص صكوك دعم رأس المال.خصائص صكوك دعم رأس المال.

المبحث الخامس: المبحث الخامس: أهمية صكوك دعم رأس المال، وفيه مطلبان:أهمية صكوك دعم رأس المال، وفيه مطلبان:
المطلب األول: المطلب األول: أهمية صكوك دعم رأس المال بالنسبة لمصدر الصك.أهمية صكوك دعم رأس المال بالنسبة لمصدر الصك.
المطلب الثاني: المطلب الثاني: أهمية صكوك دعم رأس المال بالنسبة لحامل الصك.أهمية صكوك دعم رأس المال بالنسبة لحامل الصك.

الفصل الثاني: أحــكام صكوك دعم رأس المال الفقهيــةالفصل الثاني: أحــكام صكوك دعم رأس المال الفقهيــة، وفيه تمهيد وأربعة ، وفيه تمهيد وأربعة 
مباحث:مباحث:

تمهيد: تمهيد: في حكم الشروط في العقود.في حكم الشروط في العقود.
المبحث األول: المبحث األول: صكوك دعم رأس المال في المشاركة، وفيه ستة مطالب:صكوك دعم رأس المال في المشاركة، وفيه ستة مطالب:
المطلب األول: المطلب األول: التعريف بصكوك دعم رأس المال في المشاركة، وفيه التعريف بصكوك دعم رأس المال في المشاركة، وفيه 

مسألتان:مسألتان:
المسألة األولى: المسألة األولى: التعريف بالمشاركة، وبصكوك المشاركة.التعريف بالمشاركة، وبصكوك المشاركة.

المسألة الثانية: المسألة الثانية: التعريف بصكوك دعم رأس المال في المشاركة.التعريف بصكوك دعم رأس المال في المشاركة.
المطلب الثاني: المطلب الثاني: اشــتراط تأخيــر حامل الصك عن بقيــة الغرماء عند اشــتراط تأخيــر حامل الصك عن بقيــة الغرماء عند 

اإلفالس، وفيه مسألتان:اإلفالس، وفيه مسألتان:
المســألة األولى: المســألة األولى: مفهوم اشــتراط تأخير حامل صك المشاركة عن مفهوم اشــتراط تأخير حامل صك المشاركة عن 

بقيَّةِ الغرماء عند اإلفالس. بقيَّةِ الغرماء عند اإلفالس. 
المسألة الثانية: المسألة الثانية: حكم اشتراط تأخير حامل صك المشاركة عن بقية حكم اشتراط تأخير حامل صك المشاركة عن بقية 

الغرماء عند اإلفالس. الغرماء عند اإلفالس. 
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ســةِ النَّقدِ لمصــدر الصك، وفيه  ســةِ النَّقدِ لمصــدر الصك، وفيه اشــتراط إبراء مؤسَّ المطلب الثالث: المطلب الثالث: اشــتراط إبراء مؤسَّ
مسألتان:مسألتان:

سةِ النَّقدِ لمصدر صك  سةِ النَّقدِ لمصدر صك مفهوم اشــتراط إبراء مؤسَّ المسألة األولى: المسألة األولى: مفهوم اشــتراط إبراء مؤسَّ
المشاركة.المشاركة.

ســةِ النقد لمصدر صك  ســةِ النقد لمصدر صك حكم اشــتراط إبراء مؤسَّ المســألة الثانية: المســألة الثانية: حكم اشــتراط إبراء مؤسَّ
المشاركة.المشاركة.

المطلــب الرابع: المطلــب الرابع: إصدار صــك دعمِ رأسِ المال في المشــاركة، وفيه إصدار صــك دعمِ رأسِ المال في المشــاركة، وفيه 
مسألتان:مسألتان:

المسألة األولى: المسألة األولى: المراد بإصدار صك دعم رأس المال في المشاركة.المراد بإصدار صك دعم رأس المال في المشاركة.
المسألة الثانية: المسألة الثانية: حكم إصدار صك دعم رأس المال في المشاركة.حكم إصدار صك دعم رأس المال في المشاركة.

المطلب الخامس: المطلب الخامس: تداول صكِّ دعم رأس المال في المشــاركة، وفيه تداول صكِّ دعم رأس المال في المشــاركة، وفيه 
مسألتان:مسألتان:

المسألة األولى: المسألة األولى: المراد بتداول صكِّ دعمِ رأس المال في المشاركة.المراد بتداول صكِّ دعمِ رأس المال في المشاركة.
المسألة الثانية: المسألة الثانية: حكم تداول صك دعم رأس المال في المشاركة.حكم تداول صك دعم رأس المال في المشاركة.

المطلب الســادس: المطلب الســادس: رهن صك دعم رأس المال في المشــاركة، وفيه رهن صك دعم رأس المال في المشــاركة، وفيه 
مسألتان:مسألتان:

المسألة األولى: المسألة األولى: المراد برهن صك دعم رأس المال في المشاركة.المراد برهن صك دعم رأس المال في المشاركة.
المسألة الثانية: المسألة الثانية: حكم رهن صك دعم رأس المال في المشاركة.حكم رهن صك دعم رأس المال في المشاركة.

المبحث الثاني: المبحث الثاني: صكوك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار، وفيه ستة صكوك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار، وفيه ستة 
مطالب:مطالب:
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المطلــب األول: المطلــب األول: التعريــف بصكوك دعــم رأس المال فــي الوكالة التعريــف بصكوك دعــم رأس المال فــي الوكالة 
باالستثمار، وفيه مسألتان:باالستثمار، وفيه مسألتان:

الوكالة  وبصكوك  باالســتثمار،  بالوكالة  الوكالة التعريف  وبصكوك  باالســتثمار،  بالوكالة  التعريف  األولى:  األولى: المسألة  المسألة 
باالستثمار.باالستثمار.

المســألة الثانية: المســألة الثانية: التعريــف بصكوك دعم رأس المــال في الوكالة التعريــف بصكوك دعم رأس المــال في الوكالة 
باالستثمار.باالستثمار.

المطلب الثاني: المطلب الثاني: اشــتراط تأخيــر حامل الصك عن بقيَّــة الغرماء عند اشــتراط تأخيــر حامل الصك عن بقيَّــة الغرماء عند 
اإلفالس، وفيه مسألتان:اإلفالس، وفيه مسألتان:

المسألة األولى: المسألة األولى: مفهوم اشتراط تأخير حامل صك الوكالة باالستثمار مفهوم اشتراط تأخير حامل صك الوكالة باالستثمار 
عن بقيَّة الغرماء عند اإلفالس.عن بقيَّة الغرماء عند اإلفالس.

المسألة الثانية: المسألة الثانية: حكم اشتراطِ تأخير حامل صك الوكالة باالستثمار حكم اشتراطِ تأخير حامل صك الوكالة باالستثمار 
عن بقية الغرماء عند اإلفالس.عن بقية الغرماء عند اإلفالس.

ســةِ النَّقدِ لمصــدر الصك، وفيه  ســةِ النَّقدِ لمصــدر الصك، وفيه اشــتراط إبراء مؤسَّ المطلب الثالث: المطلب الثالث: اشــتراط إبراء مؤسَّ
مسألتان:مسألتان:

سة النقد لمصدر صك  سة النقد لمصدر صك مفهوم اشــتراط إبراء مؤسَّ المسألة األولى: المسألة األولى: مفهوم اشــتراط إبراء مؤسَّ
الوكالة باالستثمار.الوكالة باالستثمار.

ســة النقد لمصدر صك  ســة النقد لمصدر صك حكم اشــتراط إبراء مؤسَّ المســألة الثانية: المســألة الثانية: حكم اشــتراط إبراء مؤسَّ
الوكالة باالستثمار.الوكالة باالستثمار.

المطلب الرابع: المطلب الرابع: إصدار صك دعم رأس المال في الوكالة باالســتثمار، إصدار صك دعم رأس المال في الوكالة باالســتثمار، 
وفيه مسألتان:وفيه مسألتان:
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المســألة األولى: المســألة األولى: المراد بإصدار صك دعم رأس المال في الوكالة المراد بإصدار صك دعم رأس المال في الوكالة 
باالستثمار.باالستثمار.

المســألة الثانية: المســألة الثانية: حكــم إصدار صك دعم رأس المــال في الوكالة حكــم إصدار صك دعم رأس المــال في الوكالة 
باالستثمار.باالستثمار.

المطلب الخامس: المطلب الخامس: تداول صك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار، تداول صك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار، 
وفيه مسألتان:وفيه مسألتان:

المســألة األولى: المســألة األولى: المراد بتداول صك دعــم رأس المال في الوكالة المراد بتداول صك دعــم رأس المال في الوكالة 
باالستثمار.باالستثمار.

المســألة الثانية: المســألة الثانية: حكم تــداول صك دعم رأس المــال في الوكالة حكم تــداول صك دعم رأس المــال في الوكالة 
باالستثمار.باالستثمار.

المطلب السادس: المطلب السادس: رهن صك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار، رهن صك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار، 
وفيه مسألتان:وفيه مسألتان:

المســألة األولى:المســألة األولى: المراد برهن صك دعم رأس المــال في الوكالة  المراد برهن صك دعم رأس المــال في الوكالة 
باالستثمار.باالستثمار.

المســألة الثانيــة: المســألة الثانيــة: حكم رهن صــك دعم رأس المال فــي الوكالة حكم رهن صــك دعم رأس المال فــي الوكالة 
باالستثمار.باالستثمار.

المبحث الثالث: المبحث الثالث: صكوك دعم رأس المال في اإلجارة، وفيه سبعة مطالب:صكوك دعم رأس المال في اإلجارة، وفيه سبعة مطالب:
المطلب األول: المطلب األول: التعريف بصكــوك دعم رأس المال في اإلجارة، وفيه التعريف بصكــوك دعم رأس المال في اإلجارة، وفيه 

مسألتان:مسألتان:
المسألة األولى: المسألة األولى: التعريف باإلجارة، وبصكوك اإلجارة.التعريف باإلجارة، وبصكوك اإلجارة.
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المسألة الثانية: المسألة الثانية: التعريف بصكوك دعم رأس المال في اإلجارة.التعريف بصكوك دعم رأس المال في اإلجارة.
المطلب الثاني: المطلب الثاني: أنواع صكوك اإلجارة.أنواع صكوك اإلجارة.

المطلــب الثالث: المطلــب الثالث: اشــتراط تأخير حامل الصك عن بقيــة الغرماء عند اشــتراط تأخير حامل الصك عن بقيــة الغرماء عند 
اإلفالس، وفيه مسألتان:اإلفالس، وفيه مسألتان:

المسألة األولى: المسألة األولى: مفهوم اشتراط تأخير حامل صك اإلجارة عن بقية مفهوم اشتراط تأخير حامل صك اإلجارة عن بقية 
الغرماء عند اإلفالس.الغرماء عند اإلفالس.

المسألة الثانية: المسألة الثانية: حكم اشــتراط تأخير حامل صك اإلجارة عن بقية حكم اشــتراط تأخير حامل صك اإلجارة عن بقية 
الغرماء عند اإلفالس.الغرماء عند اإلفالس.

ســة النقدِ لمصــدر الصك، وفيه  ســة النقدِ لمصــدر الصك، وفيه اشــتراط إبراء مؤسَّ المطلب الرابع: المطلب الرابع: اشــتراط إبراء مؤسَّ
مسألتان:مسألتان:

سةِ النَّقدِ لمصدر صك  سةِ النَّقدِ لمصدر صك مفهوم اشــتراط إبراء مؤسَّ المسألة األولى: المسألة األولى: مفهوم اشــتراط إبراء مؤسَّ
اإلجارة.اإلجارة.

ســة النقد لمصدر صك  ســة النقد لمصدر صك حكم اشــتراط إبراء مؤسَّ المســألة الثانية: المســألة الثانية: حكم اشــتراط إبراء مؤسَّ
اإلجارة.اإلجارة.

المطلب الخامــس: المطلب الخامــس: إصدار صك دعم رأس المال فــي اإلجارة، وفيه إصدار صك دعم رأس المال فــي اإلجارة، وفيه 
مسألتان:مسألتان:

المسألة األولى: المسألة األولى: المراد بإصدار صكِّ دعم رأس المال في اإلجارة.المراد بإصدار صكِّ دعم رأس المال في اإلجارة.
المسألة الثانية: المسألة الثانية: حكم إصدار صك دعم رأس المال في اإلجارة.حكم إصدار صك دعم رأس المال في اإلجارة.

المطلب الســادس: المطلب الســادس: تداول صك دعم رأس المال فــي اإلجارة، وفيه تداول صك دعم رأس المال فــي اإلجارة، وفيه 
مسألتان:مسألتان:
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لِ صكِّ دعمِ رأس المال في اإلجارة. لِ صكِّ دعمِ رأس المال في اإلجارة.المراد بتداوُ المسألة األولى: المسألة األولى: المراد بتداوُ
المسألة الثانية: المسألة الثانية: حكم تداول صك دعم رأس المال في اإلجارة.حكم تداول صك دعم رأس المال في اإلجارة.

المطلب السابع: المطلب السابع: رهن صك دعم رأس المال في اإلجارة، وفيه مسألتان:رهن صك دعم رأس المال في اإلجارة، وفيه مسألتان:
المسألة األولى: المسألة األولى: المراد برهن صكِّ دعم رأس المال في اإلجارة.المراد برهن صكِّ دعم رأس المال في اإلجارة.

المسألة الثانية: المسألة الثانية: حكم رهن صك دعم رأس المال في اإلجارة.حكم رهن صك دعم رأس المال في اإلجارة.
بة من المرابحة والمضاربة،  بة من المرابحة والمضاربة، صكوك دعم رأس المال المركَّ المبحث الرابع: المبحث الرابع: صكوك دعم رأس المال المركَّ

وفيه ستة مطالب:وفيه ستة مطالب:
المطلب األول: المطلب األول: التعريف بصكوك دعم رأس المال المركبة من المرابحة التعريف بصكوك دعم رأس المال المركبة من المرابحة 

والمضاربة، وفيه مسألتان:والمضاربة، وفيه مسألتان:
المسألة األولى: المسألة األولى: التعريف بالمضاربة، والمرابحة.التعريف بالمضاربة، والمرابحة.

المســألة الثانية: المســألة الثانية: التعريــف بصكوك دعم رأس المــال المركبة من التعريــف بصكوك دعم رأس المــال المركبة من 
المضاربة والمرابحة.المضاربة والمرابحة.

المطلب الثاني: المطلب الثاني: اشــتراط تأخيــر حاملِ الصكِّ عن بقيَّــةِ الغرماء عند اشــتراط تأخيــر حاملِ الصكِّ عن بقيَّــةِ الغرماء عند 
اإلفالس، وفيه مسألتان:اإلفالس، وفيه مسألتان:

المســألة األولى: المســألة األولى: مفهوم اشــتراط تأخير حامل الصك المركَّب من مفهوم اشــتراط تأخير حامل الصك المركَّب من 
المرابحة والمضاربة عن بقية الغرماء عند اإلفالس.المرابحة والمضاربة عن بقية الغرماء عند اإلفالس.

المســألة الثانية: المســألة الثانية: حكم اشــتراط تأخير حامل الصــك المركب من حكم اشــتراط تأخير حامل الصــك المركب من 
المرابحة والمضاربة عن بقية الغرماء عند اإلفالس.المرابحة والمضاربة عن بقية الغرماء عند اإلفالس.

ســةِ النقد لمصــدر الصك، وفيه  ســةِ النقد لمصــدر الصك، وفيه اشــتراط إبراء مؤسَّ المطلب الثالث: المطلب الثالث: اشــتراط إبراء مؤسَّ
مسألتان:مسألتان:
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سةِ النقد لمصدر الصك  سةِ النقد لمصدر الصك مفهوم اشتراط إبراء مؤسَّ المســألة األولى: المســألة األولى: مفهوم اشتراط إبراء مؤسَّ
المركب من المرابحة والمضاربة.المركب من المرابحة والمضاربة.

ســةِ النقدِ لمصدر الصك  ســةِ النقدِ لمصدر الصك حكم اشتراط إبراء مؤسَّ المســألة الثانية: المســألة الثانية: حكم اشتراط إبراء مؤسَّ
المركب من المرابحة والمضاربة.المركب من المرابحة والمضاربة.

المطلب الرابع: المطلب الرابع: إصدار صكِّ دعــمِ رأس المال المركَّب من المرابحة إصدار صكِّ دعــمِ رأس المال المركَّب من المرابحة 
والمضاربة، وفيه مسألتان:والمضاربة، وفيه مسألتان:

المسألة األولى: المسألة األولى: المراد بإصدار صكِّ دعم رأس المال المركَّب من المراد بإصدار صكِّ دعم رأس المال المركَّب من 
المرابحة والمضاربة.المرابحة والمضاربة.

المســألة الثانية: المســألة الثانية: حكم إصدارِ صكِّ دعــم رأس المال المركَّب من حكم إصدارِ صكِّ دعــم رأس المال المركَّب من 
المرابحة والمضاربة.المرابحة والمضاربة.

المطلب الخامس: المطلب الخامس: تداول صكِّ دعمِ رأس المال المركَّب من المرابحةِ تداول صكِّ دعمِ رأس المال المركَّب من المرابحةِ 
والمضاربة، وفيه مسألتان:والمضاربة، وفيه مسألتان:

بِ من  لِ صكِّ دعمِ رأس المال المركَّ بِ من المراد بتداوُ لِ صكِّ دعمِ رأس المال المركَّ المســألة األولى: المســألة األولى: المراد بتداوُ
المرابحة والمضاربة.المرابحة والمضاربة.

لِ صكِّ دعــمِ رأس المال المركَّب من  كمُ تداوُ لِ صكِّ دعــمِ رأس المال المركَّب من حُ كمُ تداوُ المســألة الثانية: المســألة الثانية: حُ
المرابحة والمضاربة.المرابحة والمضاربة.

المطلب الســادس: المطلب الســادس: رهن صكِّ دعمِ رأس المال المركَّب من المرابحة رهن صكِّ دعمِ رأس المال المركَّب من المرابحة 
والمضاربة، وفيه مسألتان:والمضاربة، وفيه مسألتان:

المســألة األولى: المســألة األولى: المراد برهنِ صكِّ دعــمِ رأسِ المال المركَّب من المراد برهنِ صكِّ دعــمِ رأسِ المال المركَّب من 
المرابحة والمضاربة.المرابحة والمضاربة.
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المســألة الثانية: المســألة الثانية: حكم رهــن صك دعم رأس المــال المركب من حكم رهــن صك دعم رأس المــال المركب من 
المرابحة والمضاربة.المرابحة والمضاربة.

الفصل الثالث: دراسة تطبيقية لصكوك دعم رأس المالالفصل الثالث: دراسة تطبيقية لصكوك دعم رأس المال، وفيه ثالثة مباحث:، وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األول: المبحث األول: دراسة صك دعم رأس المال صادر من بنك إسالمي.دراسة صك دعم رأس المال صادر من بنك إسالمي.
المبحث الثاني: المبحث الثاني: دراسة صك دعم رأس المال صادر من بنك تقليدي.دراسة صك دعم رأس المال صادر من بنك تقليدي.

ين. كَّ ين.مقارنة بين الصَّ كَّ المبحث الثالث: المبحث الثالث: مقارنة بين الصَّ
ن أهمَّ النتائج والتَّوصيات. ن أهمَّ النتائج والتَّوصيات.وتتضمَّ الخاتمة: الخاتمة: وتتضمَّ

الفهارس: الفهارس: وتشتمل على:وتشتمل على:
١- فهرس اآليات.- فهرس اآليات.

٢- فهرس األحاديث.- فهرس األحاديث.
٣- فهرس اآلثار.- فهرس اآلثار.

٤- فهرس األعالم.- فهرس األعالم.
٥- ثبت المصادر والمراجع.- ثبت المصادر والمراجع.

٦- فهرس الموضوعات. - فهرس الموضوعات. 
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في مفهوم الصكوكفي مفهوم الصكوك

. .المطلب األول: التعريف بالصك لغةً المطلب األول: التعريف بالصك لغةً
قال ابن فارس قال ابن فارس  في بيان أصل معنى مادة الصك: (الصاد والكاف أصلٌ  في بيان أصل معنى مادة الصك: (الصاد والكاف أصلٌ 

.(١)( رَ هما يضرب اآلخَ ة، حتى كأنَّ أحدَ ةٍ وشدَّ )يدل على تالقي شيئين بقوَّ رَ هما يضرب اآلخَ ة، حتى كأنَّ أحدَ ةٍ وشدَّ يدل على تالقي شيئين بقوَّ
، منها: الضرب، واإلطباق، والقوة، والضعف، والكتاب  ، منها: الضرب، واإلطباق، والقوة، والضعف، والكتاب ويطلق الصكُّ على معانٍ ويطلق الصكُّ على معانٍ

وغيرها، ولكن هذه المعاني تدور على معنيَيْن اثنين: الضرب الشديد، والكتاب.وغيرها، ولكن هذه المعاني تدور على معنيَيْن اثنين: الضرب الشديد، والكتاب.
المعنى األول: الضرب الشديد. المعنى األول: الضرب الشديد. 

   Ö   نث : : فمن إطالقه على الضرب قولُه تعالى في قصة نبيِّ الله إبراهيم فمن إطالقه على الضرب قولُه تعالى في قصة نبيِّ الله إبراهيم
×   ß   Þ   Ý   Ü   Û   Ú   Ù   Ø   مث(٢).

ــكُّ عند العرب: هو  ــكُّ عند العرب: هو  في تفســير هذه اآلية: (والصَّ قال اإلمام الطبري قال اإلمام الطبري  في تفســير هذه اآلية: (والصَّ
ا...)(٤). .  بَه شديدً رَ ه: ضَ ا...). وفي القاموس: (صكَّ بَه شديدً رَ ه: ضَ الضرب)الضرب)(٣). وفي القاموس: (صكَّ

مقاييس اللغة، ص٥٣٩٥٣٩. مقاييس اللغة، ص   (١)
(٢)  سورة الذاريات، اآلية:   سورة الذاريات، اآلية: ٢٩٢٩.

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٣٨٦٣٨٦/١٠١٠. جامع البيان عن تأويل آي القرآن    (٣)
القاموس المحيط، ص٩٤٦٩٤٦. القاموس المحيط، ص   (٤)
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ة(١). دَّ ه وأطبقه بشِ ؛ أي أغلَقَ ةومن إطالقه على اإلطباق قولهم: صكَّ البابَ دَّ ه وأطبقه بشِ ؛ أي أغلَقَ ومن إطالقه على اإلطباق قولهم: صكَّ البابَ
)، وهو:  صكٍّ لَ على جمــل مِ مَ )، وهو: ومــن إطالقه على القوة مــا ورد في األثر (حَ صكٍّ لَ على جمــل مِ مَ ومــن إطالقه على القوة مــا ورد في األثر (حَ

لْق...)(٢). لْق...)(القوي الجسم، الشديد الخَ (القوي الجسم، الشديد الخَ
، أي: ضعيف، قال ابن األثير  كِيكٌ ، أي: ضعيف، قال ابن األثير ومــن إطالقه على الضعف قولهم: رجل صَ كِيكٌ ومــن إطالقه على الضعف قولهم: رجل صَ
ا الستضعافه)(٣). : الضرب؛ أي: يُضرب كثيرً كِّ يلٌ بمعنى مفعول، من الصَّ عِ ا الستضعافه): (فَ : الضرب؛ أي: يُضرب كثيرً كِّ يلٌ بمعنى مفعول، من الصَّ عِ : (فَ

المعنى الثاني: الكتاب.المعنى الثاني: الكتاب.

 : : فيُطلَــق الصكُّ ويراد به الكتــاب، ومنه ما جاء في قــول أبي هريرة فيُطلَــق الصكُّ ويراد به الكتــاب، ومنه ما جاء في قــول أبي هريرة
.(٤)( اكِ كَ يْعَ الصِّ لَلْتَ بَ )(أَحْ اكِ كَ يْعَ الصِّ لَلْتَ بَ (أَحْ

 ، يْنٍ ، وهو: الورقــة المكتوبة بدَ كٍّ ــكاك: جمعُ صَ ، : (الصِّ يْنٍ ، وهو: الورقــة المكتوبة بدَ كٍّ ــكاك: جمعُ صَ قال النووي قال النووي : (الصِّ
ا على صكوك)(٥). ا على صكوك)ويُجمع أيضً ويُجمع أيضً

، وهــو: الكتاب، وذلك أنَّ  ــكاك: جمع صكٍّ ، وهــو: الكتاب، وذلك أنَّ : (الصِّ ــكاك: جمع صكٍّ وقــال ابن األثير وقــال ابن األثير : (الصِّ
م كتبًا، فيبيعون مــا فيها قبل أن  ــهِ م كتبًا، فيبيعون مــا فيها قبل أن األمــراء كانوا يكتبون للنــاس بأرزاقهم وأُعطِيَاتـِ ــهِ األمــراء كانوا يكتبون للنــاس بأرزاقهم وأُعطِيَاتـِ
، ويُعطون المشتري الصكَّ ليمضي ويقبضه، فنُهوا عن ذلك؛ ألنه بيعُ  الً ، ويُعطون المشتري الصكَّ ليمضي ويقبضه، فنُهوا عن ذلك؛ ألنه بيعُ يقبضوها تعجُّ الً يقبضوها تعجُّ

ما لم يُقبَض)ما لم يُقبَض)(٦).
ينظر: مقاييس اللغة، ص٥٩٣٥٩٣، القاموس المحيط، ص، القاموس المحيط، ص٩٦٤٩٦٤. ينظر: مقاييس اللغة، ص   (١)

النهاية في غريــب الحديث واألثر، ص٧٠٠٧٠٠، ولم أجد األثر بعد البحث، وينظر: القاموس ، ولم أجد األثر بعد البحث، وينظر: القاموس  النهاية في غريــب الحديث واألثر، ص   (٢)
المحيط، صالمحيط، ص٩٦٤٩٦٤.

النهاية في غريب الحديث واألثر، ص٧٠٠٧٠٠. النهاية في غريب الحديث واألثر، ص   (٣)
أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه ١١٦٢١١٦٢/٣. أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه    (٤)

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٤١٢٤١٢/١٠١٠. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج    (٥)
النهاية في غريب الحديث واألثر، ص٧٠٠٧٠٠. النهاية في غريب الحديث واألثر، ص   (٦)



في مفهوم الصكوكفي مفهوم الصكوك

٣١٣١

ب، قال األزهري(١) في «تهذيب اللغة»:  في «تهذيب اللغة»:  ب، قال األزهريوالصك بمعنى الكتاب فارســيٌّ معرَّ والصك بمعنى الكتاب فارســيٌّ معرَّ
ا، وكانت  كوكً ا وصُ كاكً ، ويُجمع صِ كٌّ ، أصلُه چَ بٌ هدة، معرَّ ا، وكانت (الصك: الذي يُكتب للعُ كوكً ا وصُ كاكً ، ويُجمع صِ كٌّ ، أصلُه چَ بٌ هدة، معرَّ (الصك: الذي يُكتب للعُ
، ومنه الحديث في النهي عن شراء  ا؛ ألنها كانت تخرج مكتوبةً كاكً ى صِ ، ومنه الحديث في النهي عن شراء األرزاق تسمَّ ا؛ ألنها كانت تخرج مكتوبةً كاكً ى صِ األرزاق تسمَّ

ه على ذلك ابنُ منظورٍ في «لسان العرب»(٣). ه على ذلك ابنُ منظورٍ في «لسان العرب»، وتابَعَ كاك(٢)، وتابَعَ كاكالصِّ الصِّ
وفي «المصبــاح المنير»وفي «المصبــاح المنير»(٤): (الصــك: الكتاب الذي يُكتــب في المعامالت : (الصــك: الكتاب الذي يُكتــب في المعامالت 
، مثل بحر وبحور وأبحر وبحار...،  ــكاكٌ ، وصِ كٌّ ، وأصُ ه: صكوكٌ ، مثل بحر وبحور وأبحر وبحار...، واألقارير، وجمعُ ــكاكٌ ، وصِ كٌّ ، وأصُ ه: صكوكٌ واألقارير، وجمعُ

.(٥)( بٌ )ويقال: هو معرَّ بٌ ويقال: هو معرَّ
والصك بمعنى الكتاب هو المعنى األنسبُ والمراد لموضوع البحث.والصك بمعنى الكتاب هو المعنى األنسبُ والمراد لموضوع البحث.

ا. كِّ اصطالحً ا.المطلب الثاني: التعريف بالصَّ كِّ اصطالحً المطلب الثاني: التعريف بالصَّ
الصكــوك في اصطالح القانونِيِّيــن واالقتصاديين لها إطالقــان، إطالقٌ عامٌّ الصكــوك في اصطالح القانونِيِّيــن واالقتصاديين لها إطالقــان، إطالقٌ عامٌّ 

. .وإطالقٌ خاصٌّ وإطالقٌ خاصٌّ
: اإلطالق العام؛ وهو إطالق الصكِّ بمعناه اللغوي، فيُطلِقونه ويريدون به ؛ وهو إطالق الصكِّ بمعناه اللغوي، فيُطلِقونه ويريدون به  : اإلطالق العامأوالً أوالً

ن إثباتَ حقٍّ من الحقوق ونحو ذلك. ن إثباتَ حقٍّ من الحقوق ونحو ذلك.الوثيقةَ التي تتضمَّ الوثيقةَ التي تتضمَّ
مِ المنشأة، وهي: وثائقُ تُعطي  حقِ ألسهُ مِ المنشأة، وهي: وثائقُ تُعطي ما يُسمى بصكوك الشراء الالَّ حقِ ألسهُ من ذلك: من ذلك: ما يُسمى بصكوك الشراء الالَّ

ا(٦). ها مستقبَالً بسعرٍ يُعلَن عنه مسبقً مِ الحاملها الحقَّ في شراء عددٍ من أسهُ ها مستقبَالً بسعرٍ يُعلَن عنه مسبقً مِ لحاملها الحقَّ في شراء عددٍ من أسهُ
مة أبو منصور، محمد بن أحمد األزهري الهروي، اللُّغوي الشافعي. من مصنَّفاته:  هو: العالَّ مة أبو منصور، محمد بن أحمد األزهري الهروي، اللُّغوي الشافعي. من مصنَّفاته:   هو: العالَّ  (١)
لَل القراءات وغيرها. توفي سنة ٣٧٠٣٧٠هـ. ينظر: سير هـ. ينظر: سير  لَل القراءات وغيرها. توفي سنة تهذيب اللغة، تفسير ألفاظ المزني، وعِ تهذيب اللغة، تفسير ألفاظ المزني، وعِ

أعالم النبالء أعالم النبالء ٣١٥٣١٥/١٦١٦.
تهذيب اللغة، لألزهري ٣١٨٣١٨/٩. تهذيب اللغة، لألزهري   لسان العرب ٤٥٧٤٥٧/١٠١٠.(٢)  لسان العرب    (٣)

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ص٢٨٣٢٨٣. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ص   (٤)
ينظر: القاموس المحيط، ص٩٦٤٩٦٤. ينظر: القاموس المحيط، ص   (٥)

ينظر: األوراق المالية وأسواق المال، ص٦٨٦٨. ينظر: األوراق المالية وأسواق المال، ص   (٦)



٣٢٣٢

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

ثبِت فيه موظَّفٌ أو مكلَّف  ر يُ ثبِت فيه موظَّفٌ أو مكلَّف ومنها ما يســمى بالصك الرســمي، وهو: (محرَّ ر يُ ومنها ما يســمى بالصك الرســمي، وهو: (محرَّ
ا  فقً ه، ووَ اه من ذوي الشأن في حدود اختصاصِ ةٍ ما تـمَّ على يديه، أو ما تلقَّ ا بخدمةٍ عامَّ فقً ه، ووَ اه من ذوي الشأن في حدود اختصاصِ ةٍ ما تـمَّ على يديه، أو ما تلقَّ بخدمةٍ عامَّ

ا كما سيأتي. ، فإنما هي وثائقُ أيضً ا كما سيأتي.. ومنه الصكوك بمعناها الخاصِّ ، فإنما هي وثائقُ أيضً للقانون)للقانون)(١). ومنه الصكوك بمعناها الخاصِّ
فت الصكــوكُ في اصطــالح القانونِيِّين  رِّ فت الصكــوكُ في اصطــالح القانونِيِّين ؛ وقــد عُ رِّ ثانيًــا: اإلطــالق الخاصثانيًــا: اإلطــالق الخاص؛ وقــد عُ

، منها -على سبيل المثال-: ةِ تعاريفَ ، منها -على سبيل المثال-:واالقتصاديين -بمعناها الخاص- بعدَّ ةِ تعاريفَ واالقتصاديين -بمعناها الخاص- بعدَّ
ســاتُ الماليَّة اإلســالميَّة باعتبارها  ها المؤسَّ رُ ســاتُ الماليَّة اإلســالميَّة باعتبارها (صكوكٌ تُصدِ ها المؤسَّ رُ التعريف األول: التعريف األول: (صكوكٌ تُصدِ
دة تشارك  ، أو شركاتٍ متعدِّ ةً شــائعةً في رأس مال مشروعٍ معيَّنٍ بًا، وتمثل حصَّ دة تشارك مُضارِ ، أو شركاتٍ متعدِّ ةً شــائعةً في رأس مال مشروعٍ معيَّنٍ بًا، وتمثل حصَّ مُضارِ
علٍ مقابلَ  لة واالسترداد، أو باعتبارها وكيالً بـجُ علٍ مقابلَ في الربح المتوقَّع والخسائر المحتَمَ لة واالسترداد، أو باعتبارها وكيالً بـجُ في الربح المتوقَّع والخسائر المحتَمَ

ةٍ مختلفة على التداول)(٢). درَ ا، وتتميز بآجالٍ متفاوتة، وبقُ دٍ مسبقً ةٍ مختلفة على التداول)أجرٍ معيَّنٍ محدَّ درَ ا، وتتميز بآجالٍ متفاوتة، وبقُ دٍ مسبقً أجرٍ معيَّنٍ محدَّ
ا من المحاذير، منها: ا من المحاذير، منها:ويمكن أن يُعترض على هذا التعريفِ بأنَّ فيه عددً ويمكن أن يُعترض على هذا التعريفِ بأنَّ فيه عددً

١- التطويل واالستطراد المخالِفُ لطبيعة الحدودِ والتعاريف.- التطويل واالستطراد المخالِفُ لطبيعة الحدودِ والتعاريف.
ف، ويؤدي إلى  ــح المعرَّ ، وهذا ال يوضِّ ف الصكوك بأنها صكوكٌ ف، ويؤدي إلى - أنــه عرَّ ــح المعرَّ ، وهذا ال يوضِّ ف الصكوك بأنها صكوكٌ ٢- أنــه عرَّ

الدور.الدور.
، وهي صكوكُ  ، وهي صكوكُ - أنه اقتصر على نوعين فقط من أنواع الصكوك اإلسالميَّةِ ٣- أنه اقتصر على نوعين فقط من أنواع الصكوك اإلسالميَّةِ
المضاربةِ وصكوك الوكالةِ باالســتثمار، وهي أوســعُ من ذلــك، فالتعريفُ غيرُ المضاربةِ وصكوك الوكالةِ باالســتثمار، وهي أوســعُ من ذلــك، فالتعريفُ غيرُ 

. .جامعٍ جامعٍ
فت المعايير الشــرعية الصكــوكَ بأنها: (وثائقُ  رَّ فت المعايير الشــرعية الصكــوكَ بأنها: (وثائقُ عَ رَّ التعريــف الثاني والثالث: التعريــف الثاني والثالث: عَ
، أو في  لكيَّةِ أعيــانٍ أو منافعَ أو خدماتٍ ا شــائعةً في مِ صً صَ ، تمثِّل حِ ، أو في متســاويةُ القيمةِ لكيَّةِ أعيــانٍ أو منافعَ أو خدماتٍ ا شــائعةً في مِ صً صَ ، تمثِّل حِ متســاويةُ القيمةِ

معجم المصطلحات القانونية، ص٢٦٠٢٦٠، ، ٣٦٠٣٦٠. معجم المصطلحات القانونية، ص   (١)
الصكوك المالية اإلسالمية، ص١٤١١٤١. الصكوك المالية اإلسالمية، ص   (٢)



في مفهوم الصكوكفي مفهوم الصكوك

٣٣٣٣

موجوداتِ مشــروعٍ معيَّنٍ أو نشــاطٍ اســتثماري خاص، وذلك بعــد تحصيل قيمة موجوداتِ مشــروعٍ معيَّنٍ أو نشــاطٍ اســتثماري خاص، وذلك بعــد تحصيل قيمة 
تْ من أجله)(١). رَ لِ باب االكتتابِ وبدء استخدامها فيما أُصدِ فْ تْ من أجله)الصكوكِ وقَ رَ لِ باب االكتتابِ وبدء استخدامها فيما أُصدِ فْ الصكوكِ وقَ

فَها بأنها:(وثائقُ متساويةُ القيمةِ عند  فَها بأنها:(وثائقُ متساويةُ القيمةِ عند وقريبًا منه تعريفُ د. حامد ميرة؛ حيث عرَّ وقريبًا منه تعريفُ د. حامد ميرة؛ حيث عرَّ
ا شائعةً في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو في موجودات  صً صَ ا شائعةً في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو في موجودات إصدارها، تمثِّل حِ صً صَ إصدارها، تمثِّل حِ

مشروع معين أو نشاط استثماري خاص)مشروع معين أو نشاط استثماري خاص)(٢).
وبمثله عرفت الضوابط المســتخلَصة من قرارات الهيئة الشرعيَّة لبنك البالد وبمثله عرفت الضوابط المســتخلَصة من قرارات الهيئة الشرعيَّة لبنك البالد 

ه األخير؛ (أو نشاط استثماري خاص)(٣). ه األخير؛ (أو نشاط استثماري خاص)عدا شطرِ عدا شطرِ
ظ في تعريف المعايير الشــرعية االســتطرادُ والتَّطويل؛ حيث أدخلت  ظ في تعريف المعايير الشــرعية االســتطرادُ والتَّطويل؛ حيث أدخلت ويالحَ ويالحَ

إجراءات التصكيك في ماهيَّة الصك.إجراءات التصكيك في ماهيَّة الصك.
ا لتساوي قيمةِ هذه الوثائق، وهذا التساوي إنما يكون  ا لتساوي قيمةِ هذه الوثائق، وهذا التساوي إنما يكون كما أنَّ في التعريف إطالقً كما أنَّ في التعريف إطالقً
؛  تســامَح في مثل هذا في الحدود والتَّعريفاتِ ؛ عند اإلصدار ال التَّداول، وإن كان قد يُ تســامَح في مثل هذا في الحدود والتَّعريفاتِ عند اإلصدار ال التَّداول، وإن كان قد يُ

ألنَّ طبيعتها االختصارُ ال التطويل والشرح والتفصيل.ألنَّ طبيعتها االختصارُ ال التطويل والشرح والتفصيل.
؛ وذلك (أنَّ موجوداتِ مشــروعٍ معيَّن  ين التكرارُ ؛ وذلك (أنَّ موجوداتِ مشــروعٍ معيَّن ومما اعتُرِض به على التعريفَ ين التكرارُ ومما اعتُرِض به على التعريفَ

، أو خدمات)(٤). ، أو خدمات)أو نشاطٍ استثماريٍّ خاص، ال تخرج عن كونها أعيانًا، أو منافعَ أو نشاطٍ استثماريٍّ خاص، ال تخرج عن كونها أعيانًا، أو منافعَ
رُ باســمِ المكتَتِبِين فيها، على  ، تَصدُ رُ باســمِ المكتَتِبِين فيها، على (وثائقُ متســاويةُ القيمةِ ، تَصدُ التعريف الرابع: التعريف الرابع: (وثائقُ متســاويةُ القيمةِ
أســاس عقدٍ شــرعيٍّ أو أكثر، وتمثِّل حقوقَ ملكيَّةٍ في موجوداتهــا، وتقبل التداولَ أســاس عقدٍ شــرعيٍّ أو أكثر، وتمثِّل حقوقَ ملكيَّةٍ في موجوداتهــا، وتقبل التداولَ 

ا للضوابط الشرعية)(٥). ا للضوابط الشرعية)واالستردادَ وفقً واالستردادَ وفقً
المعايير الشرعية، ص٤٦٧٤٦٧. المعايير الشرعية، ص  صكوك اإلجارة، ص٨٨٨٨.(١)  صكوك اإلجارة، ص   (٢)

المرجع السابق، ص١٦٢١٦٢. المرجع السابق، ص   (٣)
رة للتمويل واالستثمار بالصكوك اإلسالمية، ص٥٨٥٨. العقود المبتكَ رة للتمويل واالستثمار بالصكوك اإلسالمية، ص  العقود المبتكَ  (٤)

صكوك االستثمار، ضمن دراسات المعايير الشرعية ٩٥٢٩٥٢/٢. صكوك االستثمار، ضمن دراسات المعايير الشرعية    (٥)



٣٤٣٤

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

ـصَّ عليها التعاريفُ الســابقة، وهي أنَّ  نـُ ـصَّ عليها التعاريفُ الســابقة، وهي أنَّ في هذا التعريــف إضافةٌ مهمة لم تَ نـُ في هذا التعريــف إضافةٌ مهمة لم تَ
الصكوك قابلةٌ لالســترداد؛ وذلك أنَّ من الفروقات الجوهرية بين الســهم والصك، الصكوك قابلةٌ لالســترداد؛ وذلك أنَّ من الفروقات الجوهرية بين الســهم والصك، 
أنَّ األصل في السهم المشــاركةُ الدائمة، وأنه ال يُسترد وال يُستَهلَكأنَّ األصل في السهم المشــاركةُ الدائمة، وأنه ال يُسترد وال يُستَهلَك(١)، بينما الصكُّ ، بينما الصكُّ 
تة، واألصل فيه االسترداد واالستهالك، كما سيأتي بيانُه إن شاء الله في  تة، واألصل فيه االسترداد واالستهالك، كما سيأتي بيانُه إن شاء الله في مشــاركةٌ مؤقَّ مشــاركةٌ مؤقَّ

بيان الفرق بين األسهم والصكوك.بيان الفرق بين األسهم والصكوك.
ويمكن أن يُعترض عليه باآلتي:ويمكن أن يُعترض عليه باآلتي:

. ، فالتعريفُ غيرُ جامعٍ .- أغفل الصكوك التي تمثِّل ملكيَّةَ منافعَ أو خدماتٍ ، فالتعريفُ غيرُ جامعٍ ١- أغفل الصكوك التي تمثِّل ملكيَّةَ منافعَ أو خدماتٍ
يَ قيمةِ الوثائقِ إنما هو عند اإلصدار ال التداول. اوِ يَ قيمةِ الوثائقِ إنما هو عند اإلصدار ال التداول.- أنَّ تَسَ اوِ ٢- أنَّ تَسَ

. لِها ال اسم المكتتب فيها، وهذا غيرُ جامعٍ رُ باسمِ حامِ .- أنها قد تَصدُ لِها ال اسم المكتتب فيها، وهذا غيرُ جامعٍ رُ باسمِ حامِ ٣- أنها قد تَصدُ
التعريف المختار:التعريف المختار:

ف الصكوك الصكوك  ف وبعد هذا االستعراضِ لتعاريف الصكوك ومناقشتها، يمكن أن تُعرَّ وبعد هذا االستعراضِ لتعاريف الصكوك ومناقشتها، يمكن أن تُعرَّ
ا شائعةً في ملكيَّةِ أعيانٍ أو  صً صَ ا شائعةً في ملكيَّةِ أعيانٍ أو بأنها: (وثائقُ متســاويةُ القيمةِ عند إصدارها، تمثِّل حِ صً صَ بأنها: (وثائقُ متســاويةُ القيمةِ عند إصدارها، تمثِّل حِ

.( ا ألحكام الشريعة اإلسالميَّةِ ) وفقً ا ألحكام الشريعة اإلسالميَّةِ قبَلُ التداولَ واالسترداد(٢) وفقً ، وتَ قبَلُ التداولَ واالستردادمنافعَ أو خدماتٍ ، وتَ منافعَ أو خدماتٍ
ة)؛ ألنَّ  دة المدَّ ة)؛ ألنَّ وقيدت في التعريف بقيد (تقبل االســترداد) ولم أقيد بـ(محدَّ دة المدَّ وقيدت في التعريف بقيد (تقبل االســترداد) ولم أقيد بـ(محدَّ
تُه، كما فــي صكوك دعمِ رأس المال، لكن الجميع قابلٌ  دَّ دُ مُ تُه، كما فــي صكوك دعمِ رأس المال، لكن الجميع قابلٌ من الصكوك ما ال تحدَّ دَّ دُ مُ من الصكوك ما ال تحدَّ

ها. رِ قِ عليها أو في آخِ ها.لالسترداد، سواءٌ قبل المدة المتفَ رِ قِ عليها أو في آخِ لالسترداد، سواءٌ قبل المدة المتفَ
ويُستفاد من هذا التعريفِ جملةٌ من خصائص الصكوكويُستفاد من هذا التعريفِ جملةٌ من خصائص الصكوك(٣)، منها:، منها:

قِ عليها، واالسترداد يكون قبل  ةِ المتفَ رَ المدَّ االســتهالك -أو ما يسمى باإلطفاء- يكون آخِ قِ عليها، واالسترداد يكون قبل   ةِ المتفَ رَ المدَّ االســتهالك -أو ما يسمى باإلطفاء- يكون آخِ  (١)
ةَ في االصطالح. احَّ شَ ا باالسترداد، وال مُ يها جميعً ةَ في االصطالح.انتهاء المدة، وبعضُ الباحثين يسمِّ احَّ شَ ا باالسترداد، وال مُ يها جميعً انتهاء المدة، وبعضُ الباحثين يسمِّ

ويدخل فيه االستهالك. ويدخل فيه االستهالك.   (٢)
ينظر: المعايير الشرعية، ص٤٧١٤٧١، الصكوك، ص، الصكوك، ص٤١٤١، العقود المبتكرة للتمويل واالستثمار ، العقود المبتكرة للتمويل واالستثمار  ينظر: المعايير الشرعية، ص   (٣)= = 
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٣٥٣٥

لِها فيما تمثِّلُه من  لِها فيما تمثِّلُه من - أنها وثائق متســاوية القيمة؛ إلثبات حقِّ مالِكِهــا أو حامِ ١- أنها وثائق متســاوية القيمة؛ إلثبات حقِّ مالِكِهــا أو حامِ
حقوقٍ والتزامات.حقوقٍ والتزامات.

صةٍ لالســتثمار؛ من  ةً شــائعة في ملكية موجوداتٍ مخصَّ صةٍ لالســتثمار؛ من - أنهــا تمثل حصَّ ةً شــائعة في ملكية موجوداتٍ مخصَّ ٢- أنهــا تمثل حصَّ
أعيان، أو منافع، أو خدمات؛ أو خليطٍ منها ومن الحقوق المعنوية والديون والنقود.أعيان، أو منافع، أو خدمات؛ أو خليطٍ منها ومن الحقوق المعنوية والديون والنقود.

ب االتفاق المبيَّن في نشرة اإلصدار،  نم بحسَ ب االتفاق المبيَّن في نشرة اإلصدار، - أنَّ مالِكِيها يتشاركون في الغُ نم بحسَ ٣- أنَّ مالِكِيها يتشاركون في الغُ
رم بنسبةِ ما يملكه كلُّ واحدٍ منهم. رم بنسبةِ ما يملكه كلُّ واحدٍ منهم.ويتشاركون في الغُ ويتشاركون في الغُ

لِ في الجملة.  لِ في الجملة. - أنها قابلةٌ للتداوُ ٤- أنها قابلةٌ للتداوُ
كِّ لــرأس مالِه في نهاية  ةِ، وتنتهي باســترداد حاملِ الصَّ دةُ المدَّ كِّ لــرأس مالِه في نهاية - أنها محدَّ ةِ، وتنتهي باســترداد حاملِ الصَّ دةُ المدَّ ٥- أنها محدَّ

ة. ة.المدَّ المدَّ
٦- أنها خاضعةٌ في جميع مراحلها -من إصدار وتداول واســترداد- ألحكام - أنها خاضعةٌ في جميع مراحلها -من إصدار وتداول واســترداد- ألحكام 

. .الشريعة اإلسالميَّةِ الشريعة اإلسالميَّةِ
يات الصكوك: يات الصكوك:مسمَّ مسمَّ

، فتسمى  ها يدل على مسمى واحدٍ ، جميعُ يَاتٍ ةِ مسمَّ ى هذه الصكوكُ بعدَّ ، فتسمى تســمَّ ها يدل على مسمى واحدٍ ، جميعُ يَاتٍ ةِ مسمَّ ى هذه الصكوكُ بعدَّ تســمَّ
باآلتي:باآلتي:

١- الصكوك.- الصكوك.
 ، ، ؛ وذلك ألنها قائمةٌ على أســاس عقودٍ شــرعيَّةٍ ٢- الصكوك اإلســالمية- الصكوك اإلســالمية(١)؛ وذلك ألنها قائمةٌ على أســاس عقودٍ شــرعيَّةٍ

وتُتداول وتُسترد بالضوابط الشرعية.وتُتداول وتُسترد بالضوابط الشرعية.
بالصكوك اإلسالمية، ص٦٢٦٢. بالصكوك اإلسالمية، ص=   =

اها بذلك -على سبيل المثال-: د. خالد الرشود في بحثه (العقود المبتكرة للتمويل  ن سمَّ ممَّ اها بذلك -على سبيل المثال-: د. خالد الرشود في بحثه (العقود المبتكرة للتمويل   ن سمَّ ممَّ  (١)
واالستثمار بالصكوك اإلسالمية).واالستثمار بالصكوك اإلسالمية).



٣٦٣٦

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

نَدات،  ا لها عن األسهم والسَّ ــميت بذلك؛ تمييزً نَدات، - صكوك االســتثمار، وسُ ا لها عن األسهم والسَّ ــميت بذلك؛ تمييزً ٣- صكوك االســتثمار، وسُ
كِّ بمعناه العام(١). كِّ بمعناه العاموذلك أنه قد يُطلَق على السندات لفظُ الصَّ وذلك أنه قد يُطلَق على السندات لفظُ الصَّ

٤- الســندات اإلســالمية، وســميت بذلك؛ ألنَّ الصكوك جاءت بديالً عن - الســندات اإلســالمية، وســميت بذلك؛ ألنَّ الصكوك جاءت بديالً عن 
ا لها عن سندات  ؛ تمييزً ــنَدات اإلســالميَّةِ ميت بالسَّ ا، فسُ مةِ شرعً ــنَدات المحرَّ ا لها عن سندات السَّ ؛ تمييزً ــنَدات اإلســالميَّةِ ميت بالسَّ ا، فسُ مةِ شرعً ــنَدات المحرَّ السَّ

القروضالقروض(٢).
لة. لة.المطلب الثالث: األلفاظ ذات الصِّ المطلب الثالث: األلفاظ ذات الصِّ

لة  لة والمقصود بهــذا المطلبِ التعريــفُ باأللفاظ والمصطلحــات ذاتِ الصِّ والمقصود بهــذا المطلبِ التعريــفُ باأللفاظ والمصطلحــات ذاتِ الصِّ
بالصكوك، والتي يؤدِّي التعريفُ بها إلى وضوح معنى الصكوكِ وبيانِه.بالصكوك، والتي يؤدِّي التعريفُ بها إلى وضوح معنى الصكوكِ وبيانِه.

يْنِ بالصكوك،  بِيهَ ين اثنين، شَ ث -بإذن الله تعالى- عن مصطلَحَ يْنِ بالصكوك، لذا، ســأتحدَّ بِيهَ ين اثنين، شَ ث -بإذن الله تعالى- عن مصطلَحَ لذا، ســأتحدَّ
هَ االتِّفاقِ واالختالفِ بينها وبين الصكوك. هَ االتِّفاقِ واالختالفِ بينها وبين الصكوك.أالَ وهما: األسهم والسندات، مبيِّنًا أوجُ أالَ وهما: األسهم والسندات، مبيِّنًا أوجُ

اللفظ األول: األسهم.اللفظ األول: األسهم.

.(٣) ، والسهمُ في اللغة: الحظُّ والنَّصيبِ ، والسهمُ في اللغة: الحظُّ والنَّصيبِاألسهم جمعُ سهمٍ األسهم جمعُ سهمٍ
وفي االصطالح: (صكٌّ يمثِّل نصيبًا عينيا أو نقديا في رأس مال الشــركة، قابلٌ وفي االصطالح: (صكٌّ يمثِّل نصيبًا عينيا أو نقديا في رأس مال الشــركة، قابلٌ 

ا خاصة)(٤). ه حقوقً ا خاصة)للتداول، يعطي مالِكَ ه حقوقً للتداول، يعطي مالِكَ
ينظر: معيار صكوك االستثمار، ضمن المعايير الشرعية، ص٤٦٧٤٦٧. ينظر: معيار صكوك االستثمار، ضمن المعايير الشرعية، ص   (١)

ى مجمع  ى مجمع ، وقد سمَّ ينظر: العقود المبتكرة للتمويل واالستثمار بالصكوك اإلسالمية، ص٦٦٦٦، وقد سمَّ ينظر: العقود المبتكرة للتمويل واالستثمار بالصكوك اإلسالمية، ص   (٢)
الفقه اإلســالمي صكوك المضاربة بســنداتِ المقارضة في قراره رقم الفقه اإلســالمي صكوك المضاربة بســنداتِ المقارضة في قراره رقم ٣٠٣٠ ( (٤/٥)، ينظر: )، ينظر: 

المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، صالمعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، ص٢٣٣٢٣٣. . 
ينظر: مقاييس اللغة ص٤٧٤٤٧٤، القاموس المحيط، ص، القاموس المحيط، ص١١٢٥١١٢٥. ينظر: مقاييس اللغة ص   (٣)

األسهم والســندات وأحكامها في الفقه اإلســالمي، ص٤٨٤٨، ينظر: معجم المصطلحات ، ينظر: معجم المصطلحات  األسهم والســندات وأحكامها في الفقه اإلســالمي، ص   (٤)
القانونية، صالقانونية، ص٢٣٦٢٣٦، أحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرة ، أحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرة ١١٣١١٣/١.
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هُ االتفاق بين األسهم والصكوك(١): هُ االتفاق بين األسهم والصكوكأوجُ أوجُ
١- أنَّ األسهم والصكوك أوراقٌ ماليَّة- أنَّ األسهم والصكوك أوراقٌ ماليَّة(٢).

٢- أنها متساوية القيمة عند اإلصدار.- أنها متساوية القيمة عند اإلصدار.
٣- أنها قابلة للتداول.- أنها قابلة للتداول.

لُها  ، وحامِ لكيَّةِ أعيــانٍ أو منافعَ أو خدماتٍ ا شــائعة في مِ صً صَ لُها - أنها تمثِّل حِ ، وحامِ لكيَّةِ أعيــانٍ أو منافعَ أو خدماتٍ ا شــائعة في مِ صً صَ ٤- أنها تمثِّل حِ
شريكٌ في الربح والخسارة، وقيمتُها غيرُ مضمونةٍ على المصدر.شريكٌ في الربح والخسارة، وقيمتُها غيرُ مضمونةٍ على المصدر.

٥- أنها أوراق مالية مباحةٌ في الشريعة اإلسالميَّةِ من جهة األصل. - أنها أوراق مالية مباحةٌ في الشريعة اإلسالميَّةِ من جهة األصل. 
أوجه االفتراق بين األسهم والصكوكأوجه االفتراق بين األسهم والصكوك(٣):

لُ صاحبها  ة مشاعة في رأس مالِ الشركة؛ لذلك فهي تخوِّ لُ صاحبها - أنَّ األسهم حصَّ ة مشاعة في رأس مالِ الشركة؛ لذلك فهي تخوِّ ١- أنَّ األسهم حصَّ
، والتصويت واالشتراك في اإلدارة، وغير ذلك. ، والتصويت واالشتراك في اإلدارة، وغير ذلك.حقَّ حضورِ الجمعيَّةِ العموميَّةِ حقَّ حضورِ الجمعيَّةِ العموميَّةِ

ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات اإلسالمية، ص٢٣٧٢٣٧، ،  ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات اإلسالمية، ص   (١)
الصكوك، صالصكوك، ص٢٤٢٤، صكوك المضاربة، ص، صكوك المضاربة، ص٨٣٨٣.

لكيَّةٍ جماعيَّةٍ لشــركة من الشــركات، أو  ةً في مِ صَّ لكيَّةٍ جماعيَّةٍ لشــركة من الشــركات، أو تُعرف األوراق الماليَّة بأنها: صكوكٌ تمثِّل حِ ةً في مِ صَّ تُعرف األوراق الماليَّة بأنها: صكوكٌ تمثِّل حِ  (٢)
تْها إحد الشركات أو األشخاص االعتباريون، بحيث يكون  رَ ا ناتجةً عن عمليَّةِ قرضٍ أَجْ تْها إحد الشركات أو األشخاص االعتباريون، بحيث يكون حقوقً رَ ا ناتجةً عن عمليَّةِ قرضٍ أَجْ حقوقً

ةِ الصكوكِ حقوقٌ وعليهم التزامات متساوية. ينظر: بورصة األوراق المالية، ص٦١٦١. .  لَ مَ ةِ الصكوكِ حقوقٌ وعليهم التزامات متساوية. ينظر: بورصة األوراق المالية، صلحَ لَ مَ لحَ
ها الشركات أو الدول من أسهمٍ وسنداتٍ قابلة للتداول في  رُ فت بأنَّها: الصكوك التي تُصدِ رِّ وعُ ها الشركات أو الدول من أسهمٍ وسنداتٍ قابلة للتداول في   رُ فت بأنَّها: الصكوك التي تُصدِ رِّ وعُ  
سوق األوراق المالية (البورصة). المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، صسوق األوراق المالية (البورصة). المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، ص١٩٦١٩٦.
ها؛ لذلك لم تذكرها المؤلفات  وأنبِّه إلى أنَّ هذه التعريفات قديمةٌ قبل وجودِ الصكوك أو انتشارِ ها؛ لذلك لم تذكرها المؤلفات   وأنبِّه إلى أنَّ هذه التعريفات قديمةٌ قبل وجودِ الصكوك أو انتشارِ  
، ولم أجد من ذكر الصكوك فــي تعريف األوراق المالية، لكن الصكــوك ورقة ماليَّة لها  ، ولم أجد من ذكر الصكوك فــي تعريف األوراق المالية، لكن الصكــوك ورقة ماليَّة لها قبــلُ قبــلُ

. ل، وقابلة للتداول في األسواق الماليَّةِ وَ ها الشركات أو الدُّ رُ ، فتُصدِ .خصائصُ األوراق الماليَّةِ ل، وقابلة للتداول في األسواق الماليَّةِ وَ ها الشركات أو الدُّ رُ ، فتُصدِ خصائصُ األوراق الماليَّةِ
ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات اإلسالمية، ص٢٣٧٢٣٧، ،  ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات اإلسالمية، ص   (٣)
صكوك االســتثمار ضمن دراسات المعايير الشرعية صكوك االســتثمار ضمن دراسات المعايير الشرعية ٩٥٣٩٥٣/٢، الصكوك، ص، الصكوك، ص٢٤٢٤، صكوك ، صكوك 

المضاربة، صالمضاربة، ص٨١٨١، العقود المبتكرة للتمويل واالستثمار بالصكوك اإلسالمية، ص، العقود المبتكرة للتمويل واالستثمار بالصكوك اإلسالمية، ص٦٢٦٢.



٣٨٣٨

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

كٌ  شارِ لَها مُ كٌ بينما الصكوكُ عبارةٌ عن أداةِ تمويلٍ خارجَ الميزانية، بمعنى أنَّ حامِ شارِ لَها مُ بينما الصكوكُ عبارةٌ عن أداةِ تمويلٍ خارجَ الميزانية، بمعنى أنَّ حامِ
في ملكيَّةِ موجوداتٍ معيَّنةٍ أو مشــروعات أعمال، وليس بشــريكٍ في أصل الشركةِ في ملكيَّةِ موجوداتٍ معيَّنةٍ أو مشــروعات أعمال، وليس بشــريكٍ في أصل الشركةِ 

ها. ةِ للصكوك، وال يتمتَّعُ بحقوق المساهمين السالفِ ذِكرُ رَ صدِ ها.الـمُ ةِ للصكوك، وال يتمتَّعُ بحقوق المساهمين السالفِ ذِكرُ رَ صدِ الـمُ
تة، فاألصلُ فيها أنها مشــاركةٌ دائمة في  مَ ورقةٌ ماليَّة غيــرُ مؤقَّ تة، فاألصلُ فيها أنها مشــاركةٌ دائمة في - أنَّ األســهُ مَ ورقةٌ ماليَّة غيــرُ مؤقَّ ٢- أنَّ األســهُ
دٌ تنتهي إليه  تة، ولها أَمَ دٌ تنتهي إليه الشركة، بخالف الصكوك؛ فإنَّ األصل فيها أنها ورقةٌ ماليَّةٌ مؤقَّ تة، ولها أَمَ الشركة، بخالف الصكوك؛ فإنَّ األصل فيها أنها ورقةٌ ماليَّةٌ مؤقَّ

وتُسترد فيه.وتُسترد فيه.
م  ، بخــالف الصكوك؛ فإنها تُصمَّ مَ ورقةٌ ماليَّةٌ عاليةُ المخاطِرِ م - أنَّ األســهُ ، بخــالف الصكوك؛ فإنها تُصمَّ مَ ورقةٌ ماليَّةٌ عاليةُ المخاطِرِ ٣- أنَّ األســهُ

ةً نسبيا. رَّ ، ومستقِ ةً نسبيا.بحيث تكون قليلةَ المخاطِرِ رَّ ، ومستقِ بحيث تكون قليلةَ المخاطِرِ
رُ عند تأســيس الشركة، وحاملُها شــريكٌ في رأس مال  رُ عند تأســيس الشركة، وحاملُها شــريكٌ في رأس مال - أنَّ األســهم تَصدُ ٤- أنَّ األســهم تَصدُ

ها بعد التأسيس لغرض التمويل. رُ ها بعد التأسيس لغرض التمويل.الشركة، بخالف الصكوك؛ فإن الشركة تُصدِ رُ الشركة، بخالف الصكوك؛ فإن الشركة تُصدِ
اللفظ الثاني: السندات.اللفظ الثاني: السندات.

، والسند في اللغة: انضمامُ الشيءِ إلى الشيء(١). ، والسند في اللغة: انضمامُ الشيءِ إلى الشيءالسنداتُ جمعُ سندٍ السنداتُ جمعُ سندٍ
، أو اتِّفاقٌ بين المنشــأة (المقترض) والمســتثمر  ، أو اتِّفاقٌ بين المنشــأة (المقترض) والمســتثمر وفي االصطــالح: (عقــدٌ وفي االصطــالح: (عقــدٌ
ــا معيَّنًا إلى الطرف  ــا معيَّنًا إلى الطرف (المقرض)، وبمقتضى هــذا االتفاقِ يُقرض الطرف الثاني مبلغً (المقرض)، وبمقتضى هــذا االتفاقِ يُقرض الطرف الثاني مبلغً
.(٢)( دةٍ قٍ عليها في تواريخَ محدَّ ه بردِّ أصلِ المبلغ وفوائدَ متَّفَ رِ وْ د بدَ )األول، الذي يتعهَّ دةٍ قٍ عليها في تواريخَ محدَّ ه بردِّ أصلِ المبلغ وفوائدَ متَّفَ رِ وْ د بدَ األول، الذي يتعهَّ
ها  دُ ا تَعقِ ف نظامُ الشركات السعودي السنداتِ بأنها: (صكوكٌ تمثِّلُ قروضً ها وعرَّ دُ ا تَعقِ ف نظامُ الشركات السعودي السنداتِ بأنها: (صكوكٌ تمثِّلُ قروضً وعرَّ

، وقابلةٌ للتداول، وغيرُ قابلةٍ للتَّجزئة)(٣). ، وقابلةٌ للتداول، وغيرُ قابلةٍ للتَّجزئة)الشركة، متساويةُ القيمةِ الشركة، متساويةُ القيمةِ
ينظر: مقاييس اللغة، ص٤٧١٤٧١، القاموس المحيط، ص، القاموس المحيط، ص٢٩٠٢٩٠. ينظر: مقاييس اللغة، ص   (١)

األوراق المالية وأسواق المال، ص٢٩٢٩. األوراق المالية وأسواق المال، ص   (٢)
األسهم والسندات وأحكامها في الفقه اإلســالمي، ص٨١٨١، وينظر: معجم المصطلحات ، وينظر: معجم المصطلحات  األسهم والسندات وأحكامها في الفقه اإلســالمي، ص   (٣)

القانونية، صالقانونية، ص٢٣٢٢٣٢، أحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرة ، أحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرة ٢٠١٢٠١/١.



في مفهوم الصكوكفي مفهوم الصكوك

٣٩٣٩

ه االتفاق بين السندات والصكوك: ه االتفاق بين السندات والصكوك:أوجُ أوجُ
من المعلوم أنَّ الصكوك نشــأت بديالً إســالميا عن الســنداتمن المعلوم أنَّ الصكوك نشــأت بديالً إســالميا عن الســندات(١)؛ وذلك أنَّ ؛ وذلك أنَّ 
ــدَ فقهاءُ الشــريعة واالقتصاديون  ــدَ فقهاءُ الشــريعة واالقتصاديون ، فاجتَهَ مةٌ في الفقه اإلســالمي(٢)، فاجتَهَ مةٌ في الفقه اإلســالميالســندات محرَّ الســندات محرَّ
اإلســالميون البتكار مصدرِ تمويلٍ يحمل معه أهمَّ خصائصِ السندات، ويتوافق مع اإلســالميون البتكار مصدرِ تمويلٍ يحمل معه أهمَّ خصائصِ السندات، ويتوافق مع 
رِ  وَ ، فتفتَّقت أذهانُـــهم عن الصكوك اإلسالميَّةِ ذاتِ الصُّ رِ أحكام الشــريعةِ اإلسالميَّةِ وَ ، فتفتَّقت أذهانُـــهم عن الصكوك اإلسالميَّةِ ذاتِ الصُّ أحكام الشــريعةِ اإلسالميَّةِ
هِ االتفاق بين السندات والصكوك(٣)؛ منها:؛ منها: ا من أوجُ عة؛ لذلك نجد عددً هِ االتفاق بين السندات والصكوكالثَّرية والمتنوِّ ا من أوجُ عة؛ لذلك نجد عددً الثَّرية والمتنوِّ

١- أنَّ الجميع أوراقٌ ماليَّة، والغرض األساسي منها هو التمويل.- أنَّ الجميع أوراقٌ ماليَّة، والغرض األساسي منها هو التمويل.
٢- أنها متساويةُ القيمةِ عند اإلصدار.- أنها متساويةُ القيمةِ عند اإلصدار.

٣- أنها قابلة للتداول.- أنها قابلة للتداول.
٤- أنها ذات استقرارٍ كبيرٍ ومخاطرَ متدنِّية.- أنها ذات استقرارٍ كبيرٍ ومخاطرَ متدنِّية.

تة، وقابلة لالسترداد واالستهالك، وليست دائمة.  تة، وقابلة لالسترداد واالستهالك، وليست دائمة. - أنها مؤقَّ ٥- أنها مؤقَّ
أوجه االفتراق بين السندات والصكوكأوجه االفتراق بين السندات والصكوك(٤):

ينظر: الصكوك وتطبيقاتها المعاصرة ضمن دراسات المعايير الشرعية ٩٧٠٩٧٠/٢، المعامالت ، المعامالت  ينظر: الصكوك وتطبيقاتها المعاصرة ضمن دراسات المعايير الشرعية    (١)
المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، صالمالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، ص٢٢٦٢٢٦.

وقد صدر بذلك قرارُ مجمعِ الفقه اإلســالمي التابع لمنظمة التعاون اإلســالمي برقم ٦٠٦٠  وقد صدر بذلك قرارُ مجمعِ الفقه اإلســالمي التابع لمنظمة التعاون اإلســالمي برقم    (٢)
(٦/١١١١)، ينظر: المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، ص)، ينظر: المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، ص٢٢٣٢٢٣.

ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات اإلسالمية، ص٢٣٧٢٣٧، ،  ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات اإلسالمية، ص   (٣)
صكوك االســتثمار ضمن دراسات المعايير الشرعية صكوك االســتثمار ضمن دراسات المعايير الشرعية ٩٥٢٩٥٢/٢، الصكوك، ص، الصكوك، ص١٩١٩، صكوك ، صكوك 

المضاربة، صالمضاربة، ص٨٢٨٢.
ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات اإلسالمية، ص٢٣٧٢٣٧، ،  ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات اإلسالمية، ص   (٤)
صكوك االســتثمار ضمن دراسات المعايير الشرعية صكوك االســتثمار ضمن دراسات المعايير الشرعية ٩٥٢٩٥٢/٢، الصكوك، ص، الصكوك، ص١٩١٩، صكوك ، صكوك 

المضاربة، صالمضاربة، ص٨٢٨٢.



٤٠٤٠

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

 ، ضٌ قرِ ، وحاملُ السندِ مُ ه مقترضٌ رُ صدِ ه، فمُ رِ ة مُصدِ نًا في ذمَّ يْ ، - السند يمثِّل دَ ضٌ قرِ ، وحاملُ السندِ مُ ه مقترضٌ رُ صدِ ه، فمُ رِ ة مُصدِ نًا في ذمَّ يْ ١- السند يمثِّل دَ
، أو منافع،  ؛ فإنه يمثل حصةً شــائعةً في ملكية موجودات مشــروعٍ ، أو منافع، بخالف الصــكِّ ؛ فإنه يمثل حصةً شــائعةً في ملكية موجودات مشــروعٍ بخالف الصــكِّ

أو خدمات.أو خدمات.
؛  ؛ - أنَّ عوائد الســند ثابتةٌ في الذمة، مضمونــة على مصدره، بخالف الصكِّ ٢- أنَّ عوائد الســند ثابتةٌ في الذمة، مضمونــة على مصدره، بخالف الصكِّ
بح والخسارة، والربحُ ناشئٌ عن االستثمار، وليس بمضمونٍ  لَه شريكٌ في الرِّ بح والخسارة، والربحُ ناشئٌ عن االستثمار، وليس بمضمونٍ فإنَّ حامِ لَه شريكٌ في الرِّ فإنَّ حامِ

على المصدر.على المصدر.
؛ ألنَّ حامل  مٌ على حامل الصكِّ ؛ ألنَّ حامل - عند تصفية المشروع؛ فإنَّ حامل السند مقدَّ مٌ على حامل الصكِّ ٣- عند تصفية المشروع؛ فإنَّ حامل السند مقدَّ

، وحامل الصك شريك. ، وحامل الصك شريك.السند دائنٌ السند دائنٌ
بوية، بخالف الصكوك؛  ا رِ مة؛ ألنها تمثِّل قروضً بوية، بخالف الصكوك؛ - السندات أوراق ماليَّة محرَّ ا رِ مة؛ ألنها تمثِّل قروضً ٤- السندات أوراق ماليَّة محرَّ

فإنها مباحةٌ ألنها على أساس عقودٍ شرعيَّةٍ مباحة.فإنها مباحةٌ ألنها على أساس عقودٍ شرعيَّةٍ مباحة.



حقيقة صكوك دعم رأس المال

وفيه خمسة مباحث: وفيه خمسة مباحث: 
المبحث األول:المبحث األول: التعريف بصكوك دعم رأس المال.  التعريف بصكوك دعم رأس المال. 

المبحث الثاني:المبحث الثاني: نشأة صكوك دعم رأس المال. نشأة صكوك دعم رأس المال.
المبحث الثالث:المبحث الثالث: أنواع صكوك دعم رأس المال.  أنواع صكوك دعم رأس المال. 
المبحث الرابع:المبحث الرابع: شروط صكوك دعم رأس المال. شروط صكوك دعم رأس المال.

المبحث الخامس:المبحث الخامس: أهمية صكوك دعم رأس المال.  أهمية صكوك دعم رأس المال. 



٤٢٤٢



٤٣٤٣

 
التعريف بصكوك دعم رأس المالالتعريف بصكوك دعم رأس المال

لة بالصكوك،  ا، وباأللفاظ ذاتِ الصِّ لة بالصكوك، ســبق التعريف بالصكوك لغةً واصطالحً ا، وباأللفاظ ذاتِ الصِّ ســبق التعريف بالصكوك لغةً واصطالحً
ث في هذا المبحث -بــإذن الله تعالى- عن التعريــف بدعم رأس المال،  ث في هذا المبحث -بــإذن الله تعالى- عن التعريــف بدعم رأس المال، وســأتحدَّ وســأتحدَّ
ث عن األلفاظ ذات  ث عن األلفاظ ذات متوصالً بذلك لتعريف صكــوك دعم رأس المال، ثم ســأتحدَّ متوصالً بذلك لتعريف صكــوك دعم رأس المال، ثم ســأتحدَّ

لة بهذه الصكوك، وجعلتُه في ثالثة مطالب:  لة بهذه الصكوك، وجعلتُه في ثالثة مطالب: الصِّ الصِّ

المطلب األول: التعريف بدعم رأس المال.المطلب األول: التعريف بدعم رأس المال.
ا،  ا، ســأتحدث في هذا المطلب -بإذن الله تعالى- عــن التعريف بالدعم مفردً ســأتحدث في هذا المطلب -بإذن الله تعالى- عــن التعريف بالدعم مفردً

بًا. ا، ثم التعريف بدعم رأس المال مركَّ بًا.ورأس المال مفردً ا، ثم التعريف بدعم رأس المال مركَّ ورأس المال مفردً
الدعم في اللغة: المساندة.الدعم في اللغة: المساندة.

قال ابن فارس قال ابن فارس : (الدال والعين والميم أصلٌ واحد، وهو شــيءٌ يكون : (الدال والعين والميم أصلٌ واحد، وهو شــيءٌ يكون 
ا)(١). اكً سَ ا لشيءٍ ومِ ا)قِيامً اكً سَ ا لشيءٍ ومِ قِيامً

عامة؛ وهي: عماد البيتِ الذي يقوم عليه، وما يستند به الحائط إذا مال  عامة؛ وهي: عماد البيتِ الذي يقوم عليه، وما يستند به الحائط إذا مال ومنه الدِّ ومنه الدِّ
ليمنعه من السقوط.ليمنعه من السقوط.

مقاييس اللغة، ص٣٣٨٣٣٨. مقاييس اللغة، ص   (١)



٤٤٤٤

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

؛ ألنَّه يسندهم وينفعهم(١). .  ى دِعامةً ؛ ألنَّه يسندهم وينفعهمومنه: السيد في قومه يُسمَّ ى دِعامةً ومنه: السيد في قومه يُسمَّ
رأس المال:رأس المال:

.(٢) الرأس في اللغة: الرأس في اللغة: أعلى كلِّ شيءٍأعلى كلِّ شيءٍ
عٍ  عٍ : (الــراء والهمزة والســين، أصلٌ يدل علــى تجمُّ قال ابن فــارس قال ابن فــارس : (الــراء والهمزة والســين، أصلٌ يدل علــى تجمُّ

وارتفاع)وارتفاع)(٣).
ه، ورأس المال:  لُ ه، ورأس المال: ومنه: رأس اإلنسان، والرأس: سيد القوم، ورأس الشهر: أوَّ لُ ومنه: رأس اإلنسان، والرأس: سيد القوم، ورأس الشهر: أوَّ

أصلُهأصلُه(٤).
.(٥) تَه من كلِّ شيءٍ لَكْ تَه من كلِّ شيءٍما مَ لَكْ المال في اللغة: المال في اللغة: ما مَ

ـــملَك من الذهب والفضة، ثم  ـــملَك من الذهب والفضة، ثم : (المال في األصل: ما يُ قال ابن األثير قال ابن األثير : (المال في األصل: ما يُ
قتَنَى ويُملَك من األعيان، وأكثــرُ ما يطلق المال عند العرب على  قتَنَى ويُملَك من األعيان، وأكثــرُ ما يطلق المال عند العرب على أُطلِــق على كلِّ ما يُ أُطلِــق على كلِّ ما يُ

هم)(٦). هم)اإلبل؛ ألنها كانت أكثرَ أموالـِ اإلبل؛ ألنها كانت أكثرَ أموالـِ
عت تعاريفُ فقهاءِ المذاهب ، وإن ، وإن  ا في اصطالح الفقهاء؛ فقد تنوَّ عت تعاريفُ فقهاءِ المذاهب و أمَّ ا في اصطالح الفقهاء؛ فقد تنوَّ و أمَّ
، ويمكن  يلُ إليه الطَّبعُ مِ فه الحنفيَّة بأنه: (ما يَ ، ويمكن كانت تعاريفهــم متقاربةً في الجملة؛ فعرَّ يلُ إليه الطَّبعُ مِ فه الحنفيَّة بأنه: (ما يَ كانت تعاريفهــم متقاربةً في الجملة؛ فعرَّ

ه لوقت الحاجة)(٧). ه لوقت الحاجة)ادِّخارُ ادِّخارُ
ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر، ص٤٢٦٤٢٦، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر، ص   (١)

ص١٦٤١٦٤، القاموس المحيط، ص، القاموس المحيط، ص١١٠٧١١٠٧.
ينظر: لسان العرب ٩١٩١/٦، القاموس المحيط، ص، القاموس المحيط، ص٥٤٧٥٤٧. ينظر: لسان العرب    (٢)

مقاييس اللغة، ص٤١٤٤١٤. مقاييس اللغة، ص   (٣)
ينظر: مقاييس اللغة، ص٤١٤٤١٤، المصباح المنير، ص، المصباح المنير، ص٢٠٣٢٠٣، القاموس المحيط، ص، القاموس المحيط، ص٥٤٧٥٤٧. ينظر: مقاييس اللغة، ص   (٤)

ينظر: لسان العرب ١١١١/ / ٦٣٥٦٣٥، القاموس المحيط، ص، القاموس المحيط، ص١٠٥٩١٠٥٩. ينظر: لسان العرب    (٥)
النهاية في غريب الحديث واألثر، ص١١٥٩١١٥٩. النهاية في غريب الحديث واألثر، ص   (٦)

رد المحتار على الدر المختار ٨/٧. رد المحتار على الدر المختار    (٧)
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٤٥٤٥

ا لالنتفاع  ، ويَصلُح عادةً وشــرعً فه المالكيَّةُ بأنــه: (ما تمتدُّ إليه األطماعُ ا لالنتفاع وعرَّ ، ويَصلُح عادةً وشــرعً فه المالكيَّةُ بأنــه: (ما تمتدُّ إليه األطماعُ وعرَّ
به)به)(١).

باع بها، وتكون  باع بها، وتكون : (وال يقع اسمُ مالٍ إالَّ على ما له قيمةٌ يُ وقال الشــافعي وقال الشــافعي : (وال يقع اسمُ مالٍ إالَّ على ما له قيمةٌ يُ
ستَهلِكٌ أدَّ قيمتَها وإن قلَّت)(٢). ها مُ ستَهلِكٌ أدَّ قيمتَها وإن قلَّت)إذا استهلَكَ ها مُ إذا استهلَكَ

 . .(٣)( فه الحنابلة بأنه: (عينٌ مباحةُ النَّفعِ بال حاجةٍ )وعرَّ فه الحنابلة بأنه: (عينٌ مباحةُ النَّفعِ بال حاجةٍ وعرَّ
وهــي تعاريفُ متقاربةٌ في الجملة كما ذكرت، وبعد تعريف الرأس والمال في وهــي تعاريفُ متقاربةٌ في الجملة كما ذكرت، وبعد تعريف الرأس والمال في 

ا. لِفُ لتعريف رأس المال لغةً واصطالحً ا.اللغة واالصطالح، نَدْ لِفُ لتعريف رأس المال لغةً واصطالحً اللغة واالصطالح، نَدْ
رأس المال في اللغة: رأس المال في اللغة: أصلُهأصلُه(٤).

رِ في عملٍ ما)(٥)، ،  رِ في عملٍ ما)وفي معجم اللغة العربية المعاصرة: (جملةُ المالِ المســتثمَ وفي معجم اللغة العربية المعاصرة: (جملةُ المالِ المســتثمَ
وهذا أخــصُّ من اإلطالق اللُّغوي، فــرأسُ المال في اللغة يُطلَــق على أصل المال وهذا أخــصُّ من اإلطالق اللُّغوي، فــرأسُ المال في اللغة يُطلَــق على أصل المال 

ا؛ في استثمارٍ وتجارةٍ، أو غيرهما. ا؛ في استثمارٍ وتجارةٍ، أو غيرهما.مطلقً مطلقً
رأس المال في االصطالح:رأس المال في االصطالح:

رأس المال فــي االصطالح القانوني واالقتصــادي: (مجموعة األموال التي رأس المال فــي االصطالح القانوني واالقتصــادي: (مجموعة األموال التي 
 . .(٦)( ةَ الماليَّةَ لفردٍ أو لمشروعٍ معيَّنٍ مَّ )تمثِّل الذِّ ةَ الماليَّةَ لفردٍ أو لمشروعٍ معيَّنٍ مَّ تمثِّل الذِّ

والمراد برأس المال في هذا البحث؛ رأس المال التنظيمي للمصارف، والذي والمراد برأس المال في هذا البحث؛ رأس المال التنظيمي للمصارف، والذي 
صدر فيه معيار كفاية رأس المال للمصارف من قِبل لجنة بازل صدر فيه معيار كفاية رأس المال للمصارف من قِبل لجنة بازل ٣ عام  عام ٢٠١٠٢٠١٠م.م.

أحكام القرآن، البن العربي ١/ / ٤٩٧٤٩٧. أحكام القرآن، البن العربي    (١)
األم، لإلمام الشافعي ١٧١١٧١/٥. األم، لإلمام الشافعي    (٢)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع ١٧٢١٧٢/٢. الروض المربع بشرح زاد المستقنع    (٣)
المصباح المنير، ص٢٠٣٢٠٣، القاموس المحيط، ص، القاموس المحيط، ص٥٤٧٥٤٧. المصباح المنير، ص   (٤)

معجم اللغة العربية المعاصرة ٨٣٦٨٣٦/٢. معجم اللغة العربية المعاصرة    (٥)
معجم المصطلحات القانونية، ص٢٠٦٢٠٦. معجم المصطلحات القانونية، ص   (٦)



٤٦٤٦

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

رُ القرارات والتوصيات التي من شــأنها  رُ القرارات والتوصيات التي من شــأنها وهذه اللجنة استشــاريَّة فنيَّة، تُصــدِ وهذه اللجنة استشــاريَّة فنيَّة، تُصــدِ
ورِ الذي تقوم بــه المصارف، مع حمايتها من المخاطر المختلفة؛  ورِ الذي تقوم بــه المصارف، مع حمايتها من المخاطر المختلفة؛ المحافظةُ على الدَّ المحافظةُ على الدَّ
ها  ، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة وغيرها؛ ومن ذلك: إصدارُ ها كالمخاطر االئتمانيَّةِ ، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة وغيرها؛ ومن ذلك: إصدارُ كالمخاطر االئتمانيَّةِ
لنســبة كفاية رأس المال للمصارف، المســمى بمعيار (بازللنســبة كفاية رأس المال للمصارف، المســمى بمعيار (بازل١ سنة  سنة ١٩٨٨١٩٨٨م) بهدف م) بهدف 
سالمة المصارف واستقرار القطاع المصرفي، ثم أعيد النظرُ في هذه االتفاقية وتعديل سالمة المصارف واستقرار القطاع المصرفي، ثم أعيد النظرُ في هذه االتفاقية وتعديل 

رف بمعيار (بازل٢).). رف بمعيار (بازل فيما عُ ما يوجب التعديل من سنة ما يوجب التعديل من سنة ١٩٩٩١٩٩٩م إلى سنة م إلى سنة ٢٠٠٦٢٠٠٦ فيما عُ
تها األزمة المالية عام ٢٠٠٨٢٠٠٨، وكان بسببها ، وكان بسببها  تها األزمة المالية عام وبعد االضطرابات المالية التي خلَّفَ وبعد االضطرابات المالية التي خلَّفَ
انهيــارُ العديد من المصارف العالمية، أُعيد النظر فــي معيار (بازلانهيــارُ العديد من المصارف العالمية، أُعيد النظر فــي معيار (بازل٢)، وصدر معيار )، وصدر معيار 
(بــازل(بــازل٣) عام ) عام ٢٠١٠٢٠١٠م، وكانــت النقطة األبرز فيه هي: زيــادة متطلَّبات رأس المال م، وكانــت النقطة األبرز فيه هي: زيــادة متطلَّبات رأس المال 
للمصارف، بهدف تحصينها ضدَّ األزمات الماليَّة المستقبليَّة، والتغلُّب عليها بمفردها للمصارف، بهدف تحصينها ضدَّ األزمات الماليَّة المستقبليَّة، والتغلُّب عليها بمفردها 

لٍ من البنك المركزي أو الحكومة(١). لٍ من البنك المركزي أو الحكومةدون الحاجة إلى مساعدةٍ أو تدخُّ دون الحاجة إلى مساعدةٍ أو تدخُّ
وجعلت هذه اللجنة فــي معيارها األخير (بازلوجعلت هذه اللجنة فــي معيارها األخير (بازل٣) قاعدة رأس مال المصارف ) قاعدة رأس مال المصارف 
ها األدنى عن ٨% من موجوداتها المرجحة بالمخاطر% من موجوداتها المرجحة بالمخاطر(٢)- -  لَّ حدُّ قِ ها األدنى عن -والذي يجب أالَّ يَ لَّ حدُّ قِ -والذي يجب أالَّ يَ

نًا من شريحتين،كاآلتي: نًا من شريحتين،كاآلتي:مكوَّ مكوَّ
ها األدنى ٦% من % من  ها األدنى وتســمى برأس المال األساســي، وحدُّ الشــريحة األولى: الشــريحة األولى: وتســمى برأس المال األساســي، وحدُّ

ن من جزأين: ن من جزأين:، وتتكوَّ حة بالمخاطر(٣)، وتتكوَّ حة بالمخاطرالموجودات المرجَّ الموجودات المرجَّ
الً عن هذه اللجنة في نشــأة صكــوك دعم رأس المال  الً عن هذه اللجنة في نشــأة صكــوك دعم رأس المال ، وســيأتي الكالم مفصَّ ينظر: ص٧، وســيأتي الكالم مفصَّ ينظر: ص   (١)

بإذن الله تعالى.بإذن الله تعالى.
ينظــر: اإلصالح المصرفي ومقررات (بازل ٣)، ص)، ص٣٣١٣٣١، كفاية رأس المال في المصارف ، كفاية رأس المال في المصارف  ينظــر: اإلصالح المصرفي ومقررات (بازل    (٢)
اإلسالمية، صاإلسالمية، ص٣٠٣٠، المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية ، المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية 

إسالمية، إعداد مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، صإسالمية، إعداد مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، ص١١١١.
ينظر: كفاية رأس المال في المصارف اإلســالمية، ص٣٠٣٠، المعيــار المعدل لكفاية رأس ، المعيــار المعدل لكفاية رأس  ينظر: كفاية رأس المال في المصارف اإلســالمية، ص   (٣)

المال الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، صالمال الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، ص١١١١.
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٤٧٤٧

ا بحقوق الملكيَّةِ العادية، وهي أجودُ  ى أيضً ا بحقوق الملكيَّةِ العادية، وهي أجودُ ، وتســمَّ ى أيضً أ- حقوق المساهمينأ- حقوق المساهمين(١)، وتســمَّ
ها األدنى ٤٫٥٤٫٥% من الموجــودات المرجحة % من الموجــودات المرجحة  رِ رأس المال للمصــارف، وحدُّ ــوَ ها األدنى صُ رِ رأس المال للمصــارف، وحدُّ ــوَ صُ

ن من البنود التالية: ن من البنود التالية:، وتتكوَّ بالمخاطربالمخاطر(٢)، وتتكوَّ
 .األسهم العادية الصادرة من البنك.األسهم العادية الصادرة من البنك
 .عالوة اإلصدار الناتجة عن إصدار أدوات مشمولة في حقوق المساهمين.عالوة اإلصدار الناتجة عن إصدار أدوات مشمولة في حقوق المساهمين
  لة من الســنوات لة من الســنوات األرباح المحتجزة، وهي المبلغ الصافي لألرباح المرحَّ األرباح المحتجزة، وهي المبلغ الصافي لألرباح المرحَّ

ها في األعمال الرئيسة للبنك، والتي يتم  ةِ السابقة، والمعادِ استثمارُ ها في األعمال الرئيسة للبنك، والتي يتم الماليَّ ةِ السابقة، والمعادِ استثمارُ الماليَّ
ها ضمنَ حقوقِ المساهمين. ها ضمنَ حقوقِ المساهمين.إدراجُ إدراجُ

 .نة نة.الدخل المتراكم الشامل واالحتياطيات المعلَ الدخل المتراكم الشامل واالحتياطيات المعلَ
  حقوق غير المســيطرين، وهي األســهم العادية الصادرة عن الشركات حقوق غير المســيطرين، وهي األســهم العادية الصادرة عن الشركات

التابعة للمصرف للمشاركين غير المسيطرين.التابعة للمصرف للمشاركين غير المسيطرين.
 .التعديالت التنظيمية التي تطبَّق عند احتساب حقوق المساهمين.التعديالت التنظيمية التي تطبَّق عند احتساب حقوق المساهمين

ا بحقوق الملكيَّة.................................... ى أيضً ا بحقوق الملكيَّة، ويسمَّ ى أيضً ب- رأس المال اإلضافيب- رأس المال اإلضافي(٣)، ويسمَّ
ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلســالمية،  ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلســالمية،    (١)
ص١١١١ وما بعدها، تعميم البنك المركزي الكويتي إلى البنوك التقليدية الكويتية بشأن تطبيق  وما بعدها، تعميم البنك المركزي الكويتي إلى البنوك التقليدية الكويتية بشأن تطبيق 
معيار (بــازلمعيار (بــازل٣)، ص)، ص٢٥٢٥، تعميم البنك المركزي الكويتي إلى البنوك اإلســالمية الكويتية ، تعميم البنك المركزي الكويتي إلى البنوك اإلســالمية الكويتية 

بشأن تطبيق معيار (بازلبشأن تطبيق معيار (بازل٣)، ص)، ص٢٢٢٢.
ينظر: كفاية رأس المال في المصارف اإلســالمية، ص٣٠٣٠، المعيــار المعدل لكفاية رأس ، المعيــار المعدل لكفاية رأس  ينظر: كفاية رأس المال في المصارف اإلســالمية، ص   (٢)

المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية، صالمال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية، ص١١١١.
اها مجلس الخدمات اإلســالمية بحقوق الملكية اإلضافية، وما أثبتــه في المتن هو  ســمَّ اها مجلس الخدمات اإلســالمية بحقوق الملكية اإلضافية، وما أثبتــه في المتن هو   ســمَّ  (٣)
المشهور المتداول، ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات المشهور المتداول، ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات 

 = =مالية إســالمية؛ إعداد مجلس الخدمات المالية اإلســالمية، صمالية إســالمية؛ إعداد مجلس الخدمات المالية اإلســالمية، ص١٠١٠ وما بعدها، تعميم  وما بعدها، تعميم 



٤٨٤٨
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ن من: ن من:، ويتكوَّ اإلضافيةاإلضافية(١)، ويتكوَّ
  ها إلدراجها لُ قَ الشروط التي تؤهِّ فْ ها إلدراجها  وَ لُ قَ الشروط التي تؤهِّ فْ األدوات المالية الصادرة من البنكاألدوات المالية الصادرة من البنك(٢) وَ

في رأس المال اإلضافي.في رأس المال اإلضافي.
  جة ضمن رأس المال درَ جة ضمن رأس المال عالوة اإلصدار الناتجة عن إصدار أدوات ماليَّة مُ درَ عالوة اإلصدار الناتجة عن إصدار أدوات ماليَّة مُ

اإلضافي.اإلضافي.
  األدوات المالية الصادرة من الشــركات التابعــة للمصرف، والمدرجة األدوات المالية الصادرة من الشــركات التابعــة للمصرف، والمدرجة

ضمن رأس المال اإلضافي.ضمن رأس المال اإلضافي.
  التعديــالت التنظيمية التي تطبَّق عند احتســاب رأس المال األساســي التعديــالت التنظيمية التي تطبَّق عند احتســاب رأس المال األساســي

اإلضافي.اإلضافي.
الشريحة الثانية: الشريحة الثانية: رأس المال المساندرأس المال المساند(٣)، ويسمى برأس المال، ويسمى برأس المال..................................
البنك المركزي الكويتــي إلى البنوك التقليدية الكويتية بشــأن تطبيق معيار كفاية رأس البنك المركزي الكويتــي إلى البنوك التقليدية الكويتية بشــأن تطبيق معيار كفاية رأس   = =
المال، صالمال، ص٢٤٢٤، ، ٢٧٢٧، تعميم البنك المركزي الكويتي إلى البنوك اإلسالمية الكويتية بشأن ، تعميم البنك المركزي الكويتي إلى البنوك اإلسالمية الكويتية بشأن 
تطبيق معيار كفايــة رأس المال، صتطبيق معيار كفايــة رأس المال، ص٢٤٢٤، كفاية رأس المال في المصارف اإلســالمية، ، كفاية رأس المال في المصارف اإلســالمية، 

ص٣١٣١.
وهذه تســمية المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسســات التي تقــدم خدمات مالية  وهذه تســمية المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسســات التي تقــدم خدمات مالية    (١)
إسالمية، صإسالمية، ص١٠١٠، ثم في: ص، ثم في: ص١٤١٤ عند الحديث عنها بتوسع أسموها برأس المال اإلضافي،  عند الحديث عنها بتوسع أسموها برأس المال اإلضافي، 

ا أنهم في: ص١٠١٠ أطلقوا رأس المال اإلضافي على المساند!! أطلقوا رأس المال اإلضافي على المساند!! ا أنهم في: صعلمً علمً
كالســندات والصكوك، وتســمى هذه األدوات بســندات أو صكوك دعم رأس المال من  كالســندات والصكوك، وتســمى هذه األدوات بســندات أو صكوك دعم رأس المال من    (٢)

الشريحة األولى.الشريحة األولى.
مات اإلســالمية برأس المال اإلضافي، ينظر: المعيار المعدل لكفاية  اها مجلس الخدْ سمَّ مات اإلســالمية برأس المال اإلضافي، ينظر: المعيار المعدل لكفاية   اها مجلس الخدْ سمَّ  (٣)
رأس المال للمؤسســات التي تقدم خدمات مالية إسالمية؛ إعداد مجلس الخدمات المالية رأس المال للمؤسســات التي تقدم خدمات مالية إسالمية؛ إعداد مجلس الخدمات المالية 
اإلسالمية، صاإلسالمية، ص١٤١٤ وما بعدها، تعميم البنك المركزي الكويتي إلى البنوك التقليدية الكويتية  وما بعدها، تعميم البنك المركزي الكويتي إلى البنوك التقليدية الكويتية 

 = =بشأن تطبيق معيار كفاية رأس المال، صبشأن تطبيق معيار كفاية رأس المال، ص٣٠٣٠، تعميم البنك المركزي الكويتي إلى البنوك ، تعميم البنك المركزي الكويتي إلى البنوك 
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٤٩٤٩

ن من:  ن من: ، ويتكوَّ الثانويالثانوي(١)، ويتكوَّ
  األدوات المالية المصدرة من البنكاألدوات المالية المصدرة من البنك(٢)، والمســتوفية لشــروط إدراجها ، والمســتوفية لشــروط إدراجها

درجةً  درجةً  (الشريحة الثانية)، وال تكون مُ ضمنَ شريحة رأس المال المساندضمنَ شريحة رأس المال المساند(٣) (الشريحة الثانية)، وال تكون مُ
ولَى من رأس المال. ولَى من رأس المال.ضمن الشريحة األُ ضمن الشريحة األُ

  عــالوة اإلصدار الناتجة عن إصــدار األدوات الماليــة المدرجة ضمن عــالوة اإلصدار الناتجة عن إصــدار األدوات الماليــة المدرجة ضمن
الشريحة الثانية.الشريحة الثانية.

  األدوات المالية المصدرة من الشركات التابعة للمصرف وتندرج ضمن األدوات المالية المصدرة من الشركات التابعة للمصرف وتندرج ضمن
رأس المال المساند.رأس المال المساند.

 .احتياطي المخاطر المصرفية العامة.احتياطي المخاطر المصرفية العامة
 .التعديالت التنظيمية عند احتساب رأس المال المساند.التعديالت التنظيمية عند احتساب رأس المال المساند

دعم رأس المال في االصطالح: دعم رأس المال في االصطالح: 

بعد االطِّالع والبحث، وسؤال أهل االختصاص؛ لم أجد مَن قام بتعريف دعمِ بعد االطِّالع والبحث، وسؤال أهل االختصاص؛ لم أجد مَن قام بتعريف دعمِ 
اإلســالمية الكويتية بشــأن تطبيق معيار كفاية رأس المــال، ص٢٦٢٦، كفاية رأس المال في ، كفاية رأس المال في  اإلســالمية الكويتية بشــأن تطبيق معيار كفاية رأس المــال، ص=   =

المصارف اإلسالمية، صالمصارف اإلسالمية، ص٣١٣١.
وهذه تسمية مجلس الخدمات اإلسالمية في معياره، ص١٥١٥. وهذه تسمية مجلس الخدمات اإلسالمية في معياره، ص   (١)

كالســندات والصكوك، وتســمى هذه األدوات بســندات أو صكوك دعم رأس المال من  كالســندات والصكوك، وتســمى هذه األدوات بســندات أو صكوك دعم رأس المال من    (٢)
الشريحة الثانية، أو صكوك دعم رأس المال المساند.الشريحة الثانية، أو صكوك دعم رأس المال المساند.

ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسســات التي تقدم خدمات مالية إسالمية؛ ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسســات التي تقدم خدمات مالية إسالمية؛   (٣)
إعداد: مجلس الخدمات المالية اإلســالمية، صإعداد: مجلس الخدمات المالية اإلســالمية، ص١٦١٦، تعميم البنك المركزي الكويتي إلى ، تعميم البنك المركزي الكويتي إلى 
البنوك اإلســالمية الكويتية بشــأن تطبيق معيار كفاية رأس المــال، صالبنوك اإلســالمية الكويتية بشــأن تطبيق معيار كفاية رأس المــال، ص٢٧٢٧، تعميم البنك ، تعميم البنك 
المركــزي الكويتي إلى البنوك التقليدية الكويتية بشــأن تطبيق معيــار كفاية رأس المال، المركــزي الكويتي إلى البنوك التقليدية الكويتية بشــأن تطبيق معيــار كفاية رأس المال، 

ص٣٠٣٠.
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ف دعم رأس المال بأنه: (مساندة مساندة  ف دعم رأس المال بأنه: (رأس المال، لكن من خالل ما ســبق، يمكن أن يُعرَّ رأس المال، لكن من خالل ما ســبق، يمكن أن يُعرَّ
قاعدة رأس مــال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنى -على األقــل- من كفاية رأس المال قاعدة رأس مــال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنى -على األقــل- من كفاية رأس المال 

رات (بازل٣). ب مقرَّ رات (بازلبحسَ ب مقرَّ بحسَ
رات (بازل٣): ): ٨% من الموجــودات المرجحة % من الموجــودات المرجحة  ــب مقــرَّ رات (بازلوالحد األدنى بحسَ ــب مقــرَّ والحد األدنى بحسَ

بالمخاطربالمخاطر(١).
فرأسُ مــالِ المصارف -بوجهٍ عام- بحاجةٍ إلى دعم ومســاندة بعد مقررات فرأسُ مــالِ المصارف -بوجهٍ عام- بحاجةٍ إلى دعم ومســاندة بعد مقررات 
(بازل(بازل٣)؛ حتى يرتقي ويصل لمتطلَّباتها المتعلِّقة بكفاية رأس مال المصارف ()؛ حتى يرتقي ويصل لمتطلَّباتها المتعلِّقة بكفاية رأس مال المصارف (٨%)، %)، 
ا من لجنة (بازل٣) لذلك؛ ) لذلك؛  صفت تلك المتطلَّباتُ بصعوبة تطبيقهــا، وإدراكً ا من لجنة (بازلحيــث وُ صفت تلك المتطلَّباتُ بصعوبة تطبيقهــا، وإدراكً حيــث وُ
جعلت لتطبيق معاييرها الجديدة خطةً زمنيَّةً تمتد لقرابة العشــر ســنوات كما سيأتي جعلت لتطبيق معاييرها الجديدة خطةً زمنيَّةً تمتد لقرابة العشــر ســنوات كما سيأتي 

إن شاء اللهإن شاء الله(٢).
ا لطرق  ا لطرق ) يقتضي أن هذه المساندة تكون وفقً ب مقررات بازل ٣) يقتضي أن هذه المساندة تكون وفقً ب مقررات بازل (بحسَ وقولي: وقولي: (بحسَ

واشتراطات لجنة بازلواشتراطات لجنة بازل٣ لزيادة رأس المال. لزيادة رأس المال.
 ، ا؛ لئال يكــون التعريف غيرَ جامعٍ ، (على األقل) احترازً ا؛ لئال يكــون التعريف غيرَ جامعٍ وقولي فــي التعريف: وقولي فــي التعريف: (على األقل) احترازً
ب معايير  ب معايير وذلك أنه يمكن للمصارف التي لديها ما يكفي من قاعدة لرأس المال بحسَ وذلك أنه يمكن للمصارف التي لديها ما يكفي من قاعدة لرأس المال بحسَ
ــب طرق زيادة رأس المال لـ(بازل٣)؛ )؛  ــب طرق زيادة رأس المال لـ(بازل)؛ أن توســع قاعدة رأس مالها بحسَ (بازل(بازل٣)؛ أن توســع قاعدة رأس مالها بحسَ

لتستطيع التوسعَ في االستثمار واإلقراض.لتستطيع التوسعَ في االستثمار واإلقراض.
رات (بازل٣): (مجموعة شــاملة من التدابيــر والجوانب اإلصالحيَّة ): (مجموعة شــاملة من التدابيــر والجوانب اإلصالحيَّة  رات (بازلومقــرَّ ومقــرَّ
ينظــر: اإلصالح المصرفي ومقررات (بازل ٣)، ص)، ص٣٣١٣٣١، كفاية رأس المال في المصارف ، كفاية رأس المال في المصارف  ينظــر: اإلصالح المصرفي ومقررات (بازل    (١)
اإلسالمية، صاإلسالمية، ص٣٠٣٠، المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية ، المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية 

إسالمية، إعداد مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، صإسالمية، إعداد مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، ص١١١١.
سيأتي الحديث عن ذلك في مبحث: نشأة صكوك دعم رأس المال. سيأتي الحديث عن ذلك في مبحث: نشأة صكوك دعم رأس المال.   (٢)
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٥١٥١

رتها لجنة بازل للرقابة على المصارف، [صدرت عام ٢٠١٠٢٠١٠م ]م ](١)  رتها لجنة بازل للرقابة على المصارف، [صدرت عام المصرفيَّة التي طوَّ المصرفيَّة التي طوَّ
لتعزيز اإلشراف وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي)لتعزيز اإلشراف وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي)(٢).

المطلب الثاني: التعريف بصكوك دعم رأس المال.المطلب الثاني: التعريف بصكوك دعم رأس المال.
ف صكوكَ دعمِ  ف صكوكَ دعمِ بعد البحث الواســع وسؤال أهل االختصاص، لم أجد مَن عرَّ بعد البحث الواســع وسؤال أهل االختصاص، لم أجد مَن عرَّ
ق لذلك، وعليه فإني ســأجتهد في تعريفها، راجيًا من الله سبحانه  ق لذلك، وعليه فإني ســأجتهد في تعريفها، راجيًا من الله سبحانه رأس المال أو تطرَّ رأس المال أو تطرَّ

التوفيق والسداد.التوفيق والسداد.
ر الباحث في تعريف الصكالصك(٣) بأنه:  بأنه: (وثائق متساوية القيمة عند (وثائق متساوية القيمة عند  ر الباحث في تعريف وقد سبق وأن قرَّ وقد سبق وأن قرَّ
لكيَّةِ أعيانٍ أو منافعَ أو خدمات، وتقبل التداول  ا شــائعة في مِ صً صَ لكيَّةِ أعيانٍ أو منافعَ أو خدمات، وتقبل التداول إصدارها، تمثِّل حِ ا شــائعة في مِ صً صَ إصدارها، تمثِّل حِ

ا ألحكام الشريعة اإلسالمية). ا ألحكام الشريعة اإلسالمية)واالسترداد وفقً واالسترداد وفقً
(٤) دعم رأس المالدعم رأس المال بأنه:  بأنه: (مســاندة قاعــدة رأس مال المصرف لبلوغ (مســاندة قاعــدة رأس مال المصرف لبلوغ  فتُ فتُوعرَّ وعرَّ

رات (بازل٣)))). ب مقرَّ رات (بازلالحدِّ األدنى -على األقل- من كفاية رأس المال بحسَ ب مقرَّ الحدِّ األدنى -على األقل- من كفاية رأس المال بحسَ
فيمكــن المزاوجة بيــن التعريفين، لنخلص إلى تعريــفٍ لصكوك دعم رأس فيمكــن المزاوجة بيــن التعريفين، لنخلص إلى تعريــفٍ لصكوك دعم رأس 

المال، فأقول وبالله التوفيق:المال، فأقول وبالله التوفيق:
ها المصارف، متســاوية القيمة عند  رُ ها المصارف، متســاوية القيمة عند صكوك دعم رأس المــال: (وثائقُ تُصدِ رُ صكوك دعم رأس المــال: (وثائقُ تُصدِ
ا شــائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، وتقبل التداول  ا شــائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، وتقبل التداول إصدارها، تمثل حصصً إصدارها، تمثل حصصً
واالســترداد، تســاند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنى -على األقل- من واالســترداد، تســاند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنى -على األقل- من 

ا ألحكام الشريعة اإلسالمية). ا ألحكام الشريعة اإلسالمية))، وفقً ب مقررات (بازل٣)، وفقً ب مقررات (بازلكفاية رأس المال، بحسَ كفاية رأس المال، بحسَ
رات في (بازل١) و(بازل ) و(بازل ٢).). إضافة من الباحث؛ للتمييز بينها وبين ما سبقها من مقرَّ رات في (بازل  إضافة من الباحث؛ للتمييز بينها وبين ما سبقها من مقرَّ  (١)

اإلصالح المصرفي ومقررات (بازل ٣)، ص)، ص٣١٤٣١٤. اإلصالح المصرفي ومقررات (بازل    (٢)
ص٣٠٣٠. ص   (٣)
ص٤٨٤٨. ص   (٤)



٥٢٥٢

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

فصكوك دعــم رأس المال هي الصكوك اإلســالميَّة المعروفــة، إالَّ أنَّها من فصكوك دعــم رأس المال هي الصكوك اإلســالميَّة المعروفــة، إالَّ أنَّها من 
هم، وتتمتع بالخصائص واالشــتراطات  ها غيرُ رُ هم، وتتمتع بالخصائص واالشــتراطات إصدارات المصارف فقط، فال يُصدِ ها غيرُ رُ إصدارات المصارف فقط، فال يُصدِ
تها معايير بازل٣ في األدوات المالية الداعمة لقاعدة رأس مال المصارف. في األدوات المالية الداعمة لقاعدة رأس مال المصارف. دَ تها معايير بازلالتي حدَّ دَ التي حدَّ

؛ وذلــك أن لهذه الصكوك  رَ ف هــذه الصكوكُ بتعريفٍ آخَ ؛ وذلــك أن لهذه الصكوك كما يُمكن أن تعرَّ رَ ف هــذه الصكوكُ بتعريفٍ آخَ كما يُمكن أن تعرَّ
ــةً ال تكون في باقي الصكوك األخر؛ أالَ وهــي: أنها قادرةٌ على امتصاص  يصَ صِ ــةً ال تكون في باقي الصكوك األخر؛ أالَ وهــي: أنها قادرةٌ على امتصاص خَ يصَ صِ خَ

خسائرِ المصارفخسائرِ المصارف(١).
ا- ليست بنوعٍ جديد من حيث العقدُ  ا- ليست بنوعٍ جديد من حيث العقدُ فصكوكُ دعمِ رأس المال -كما ذكرتُ آنفً فصكوكُ دعمِ رأس المال -كما ذكرتُ آنفً
الشرعي الذي بُنيت عليه، بل هي صكٌّ من الصكوك اإلسالمية؛ كصكوك المشاركة، الشرعي الذي بُنيت عليه، بل هي صكٌّ من الصكوك اإلسالمية؛ كصكوك المشاركة، 
أو المضاربة، أو الوكالة باالســتثمار أو اإلجارة، أو غيرها من الصكوك، لكن أُضيفُ أو المضاربة، أو الوكالة باالســتثمار أو اإلجارة، أو غيرها من الصكوك، لكن أُضيفُ 
ها على استيعاب الخسائر، حتى تُقبل أن تكون داعمةً لرأس مال  ها على استيعاب الخسائر، حتى تُقبل أن تكون داعمةً لرأس مال  قُدرتـِ (٢) قُدرتـِ إليها خصيصةَإليها خصيصةَ
المصارف، فإن لم يكن لديها القدرةُ على اســتيعاب الخسائر، فال يمكن للمصارف المصارف، فإن لم يكن لديها القدرةُ على اســتيعاب الخسائر، فال يمكن للمصارف 

ب معايير (بازل٣).). ب معايير (بازلاالستفادةُ منها لدعم رأس مالها بحسَ االستفادةُ منها لدعم رأس مالها بحسَ
ها  رُ ها (وثائق تُصدِ رُ ف صكوك دعــم رأس المال صكوك دعــم رأس المال بأنهــا: بأنهــا: (وثائق تُصدِ ف وعليه؛ فيمكــن أن تعرَّ وعليه؛ فيمكــن أن تعرَّ
ا شائعة في ملكية أعيان أو منافع  ا شائعة في ملكية أعيان أو منافع المصارف، متساوية القيمة عند إصدارها، تمثل حصصً المصارف، متساوية القيمة عند إصدارها، تمثل حصصً
ا  ا أو خدمات، وتقبل التداول واالسترداد، قادرة على استيعاب خسائر المصارف، وفقً أو خدمات، وتقبل التداول واالسترداد، قادرة على استيعاب خسائر المصارف، وفقً

ألحكام الشريعة اإلسالمية)ألحكام الشريعة اإلسالمية).
ب  ا على استيعاب خســائرِ المصرف بحسَ ب فمتى كان الصك اإلســالمي قادرً ا على استيعاب خســائرِ المصرف بحسَ فمتى كان الصك اإلســالمي قادرً

رات (بازل٣)؛ كان صك دعم رأس مال.)؛ كان صك دعم رأس مال. رات (بازلمقرَّ مقرَّ
ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسســات التي تقدم خدمات مالية إســالمية؛  ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسســات التي تقدم خدمات مالية إســالمية؛    (١)
إعداد: مجلس الخدمات المالية اإلســالمية، صإعداد: مجلس الخدمات المالية اإلســالمية، ص١٤١٤، ، ١٦١٦، تعميم البنك المركزي الكويتي ، تعميم البنك المركزي الكويتي 

إلى البنوك اإلسالمية الكويتية بشأن تطبيق معيار كفاية رأس المال، صإلى البنوك اإلسالمية الكويتية بشأن تطبيق معيار كفاية رأس المال، ص٢٤٢٤، ، ٢٧٢٧.
وسيأتي الحديث عن خصائص صكوك دعم رأس المال إن شاء الله. وسيأتي الحديث عن خصائص صكوك دعم رأس المال إن شاء الله.   (٢)



حقيقة صكوك دعم رأس المالحقيقة صكوك دعم رأس المال

٥٣٥٣

وســيأتي في الشروط والخصائص لصكوك دعم رأس المال، ما يوضح كيفية وســيأتي في الشروط والخصائص لصكوك دعم رأس المال، ما يوضح كيفية 
استيعابها لخسائر المصارف إن شاء الله تعالى.استيعابها لخسائر المصارف إن شاء الله تعالى.

ةَ هذه الصكوك  لَ مَ ةَ هذه الصكوك كما يمكن تعزيزُ هذين التعريفين بتعريفٍ ثالث، يبينه: أنَّ حَ لَ مَ كما يمكن تعزيزُ هذين التعريفين بتعريفٍ ثالث، يبينه: أنَّ حَ
ائنين للمصرف عند اإلفالس والتَّصفية(١)، بخالف ، بخالف  ين والدَّ ــرون عن بقيَّةِ المودِعِ ائنين للمصرف عند اإلفالس والتَّصفيةمؤخَّ ين والدَّ ــرون عن بقيَّةِ المودِعِ مؤخَّ
هِ كونِ هــذه الصكوك قادرةً على  هِ كونِ هــذه الصكوك قادرةً على بقيَّةِ الصكوك اإلســالمية األخر، وهذا أحدُ أوجُ بقيَّةِ الصكوك اإلســالمية األخر، وهذا أحدُ أوجُ

استيعاب الخسائر وامتصاصها.استيعاب الخسائر وامتصاصها.
ك (المســاهمون)  ، وال يســتطيع المالَّ ض البنك ألزمــةٍ ماليَّةٍ ك (المســاهمون) فعندما يتعــرَّ ، وال يســتطيع المالَّ ض البنك ألزمــةٍ ماليَّةٍ فعندما يتعــرَّ
م عليهم جميعُ الدائنين  لُونها، فيتقدَّ ةَ هذه الصكوكِ يتحمَّ لَ مَ م عليهم جميعُ الدائنين استيعابَ الخسائر، فإنَّ حَ لُونها، فيتقدَّ ةَ هذه الصكوكِ يتحمَّ لَ مَ استيعابَ الخسائر، فإنَّ حَ

ين للمصرف. ين للمصرف.والمودِعِ والمودِعِ
ها  رُ ها (وثائقُ تُصدِ رُ وبنــاءً عليه؛ يمكن تعريف وبنــاءً عليه؛ يمكن تعريف صكــوك دعم رأس المال صكــوك دعم رأس المال بأنهــا: بأنهــا: (وثائقُ تُصدِ
لكيَّة أعيان  ا شــائعة فــي مِ صً صَ لكيَّة أعيان المصارف، متســاوية القيمة عند إصدارها، تمثِّلُ حِ ا شــائعة فــي مِ صً صَ المصارف، متســاوية القيمة عند إصدارها، تمثِّلُ حِ
ا ألحكام الشــريعة اإلسالمية،  ا ألحكام الشــريعة اإلسالمية، أو منافعَ أو خدمات، وتَقبل التداول واالســترداد، وفقً أو منافعَ أو خدمات، وتَقبل التداول واالســترداد، وفقً

ائِنِين والمودِعِين للمصرف)(٢). رون عن بقيَّةِ الدَّ تُها مؤخَّ لَ مَ ائِنِين والمودِعِين للمصرف)حَ رون عن بقيَّةِ الدَّ تُها مؤخَّ لَ مَ حَ
ةِ  لَ مَ رِ حَ ح كيفيَّــةَ تأخُّ ةِ وســيأتي في الفصل الثاني إن شــاء الله تعالــى ما يوضِّ لَ مَ رِ حَ ح كيفيَّــةَ تأخُّ وســيأتي في الفصل الثاني إن شــاء الله تعالــى ما يوضِّ

ين للمصرف، وحكم ذلك. ين للمصرف، وحكم ذلك.الصكوك عن بقيَّةِ الدائنين والمودِعِ الصكوك عن بقيَّةِ الدائنين والمودِعِ
ض علــى هذا التعريــفِ بأنَّ الصكــوك القائمةَ على  عتَرَ ض علــى هذا التعريــفِ بأنَّ الصكــوك القائمةَ على ولكن، يمكــن أن يُ عتَرَ ولكن، يمكــن أن يُ
ائِنِين  رون عن بقيَّة الدَّ ائِنِين المشاركة أو المضاربة في صافي أصول المصرف، حملتُها مؤخَّ رون عن بقيَّة الدَّ المشاركة أو المضاربة في صافي أصول المصرف، حملتُها مؤخَّ

ين للمصرف، سواءٌ كانت صكوكَ دعمِ رأسِ مالٍ أم لم تكن.  ين للمصرف، سواءٌ كانت صكوكَ دعمِ رأسِ مالٍ أم لم تكن. والمودِعِ والمودِعِ
ينظر: كفاية رأس المال في المصارف اإلســالمية، ص٣١٣١، تعميم بنك الكويت المركزي ، تعميم بنك الكويت المركزي  ينظر: كفاية رأس المال في المصارف اإلســالمية، ص   (١)

للبنوك التقليدية بشأن تطبيق معايير (بازلللبنوك التقليدية بشأن تطبيق معايير (بازل٣)، ص)، ص٢٨٢٨.
تعريف صكوك دعــم رأس المال بأنها الصكــوك التي يكون حملتهــا مؤخرون عن بقية  تعريف صكوك دعــم رأس المال بأنها الصكــوك التي يكون حملتهــا مؤخرون عن بقية    (٢)

تقيتُ بهم.  ين الذين الْ تقيتُ بهم. الدائنين والمودعين؛ هو التعريف السائد عند المختصِّ ين الذين الْ الدائنين والمودعين؛ هو التعريف السائد عند المختصِّ



٥٤٥٤

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

يات صكوك دعم رأس المال(١): يات صكوك دعم رأس المالمسمَّ مسمَّ

نختم هذا المطلبَ بذكر تسميات صكوك دعم رأس المال؛ وذلك أنها تُسمى نختم هذا المطلبَ بذكر تسميات صكوك دعم رأس المال؛ وذلك أنها تُسمى 
ى بـ: ، كلُّها تدل على مُسمى واحد، فتُسمَّ ياتٍ ةِ مسمَّ ى بـ:بعدَّ ، كلُّها تدل على مُسمى واحد، فتُسمَّ ياتٍ ةِ مسمَّ بعدَّ

١- صكوك دعم رأس المال؛ وذلك ألنَّ هدفها دعمُ رأسِ مالِ المصارف.- صكوك دعم رأس المال؛ وذلك ألنَّ هدفها دعمُ رأسِ مالِ المصارف.
ا لالسم السابق. ا لالسم السابق.- صكوك رأس المال، اختصارً ٢- صكوك رأس المال، اختصارً

ميت بذلك؛ ألنها مبنية على معيار كفاية رأس  ميت بذلك؛ ألنها مبنية على معيار كفاية رأس - صكوك كفاية رأس المال، سُ ٣- صكوك كفاية رأس المال، سُ
المال الصادر في معايير (بازلالمال الصادر في معايير (بازل٣).).

٤- صكوك بازل، ســميت بذلــك؛ ألنها مبنية على معيــار كفاية رأس المال - صكوك بازل، ســميت بذلــك؛ ألنها مبنية على معيــار كفاية رأس المال 
الصادر عن لجنة (بازلالصادر عن لجنة (بازل٣).).

٥- الصكوك المختلطة، ســميت بذلك؛ ألنَّ أغلب صكوك دعم رأس المال - الصكوك المختلطة، ســميت بذلك؛ ألنَّ أغلب صكوك دعم رأس المال 
بة مــن المرابحة والمضاربة، فهي  بة مــن المرابحة والمضاربة، فهي التي أصدرتهــا المصارف هي من الصكوك المركَّ التي أصدرتهــا المصارف هي من الصكوك المركَّ

 . . مختلطة من هذا الجانبِ مختلطة من هذا الجانبِ
٦- الصكوك الهجينة، وســميت بذلك؛ ألنهــا أداةٌ ماليَّة تجمع بين خصائص - الصكوك الهجينة، وســميت بذلك؛ ألنهــا أداةٌ ماليَّة تجمع بين خصائص 
الملكية (األســهم) والديون طويلة األجــل (الســندات)الملكية (األســهم) والديون طويلة األجــل (الســندات)(٢)، وإن كان هذا أظهرَ في ، وإن كان هذا أظهرَ في 
ين؛ كالشيخ أنس العيسى أمين الهيئة  يات هذه الصكوك من بعض المختصِّ استفدت في مسمَّ ين؛ كالشيخ أنس العيسى أمين الهيئة   يات هذه الصكوك من بعض المختصِّ استفدت في مسمَّ  (١)
الشــرعية المالية بالراجحي، ومن مقال (ثورة إصــدارات صكوك «بازل» الداعمة للقاعدة الشــرعية المالية بالراجحي، ومن مقال (ثورة إصــدارات صكوك «بازل» الداعمة للقاعدة 
الرأسمالية للبنوك السعودية) لألستاذ محمد الخنيفر، المنشور بصحيفة الجزيرة يوم األحد الرأسمالية للبنوك السعودية) لألستاذ محمد الخنيفر، المنشور بصحيفة الجزيرة يوم األحد 

١١١١ شعبان  شعبان ١٤٣٨١٤٣٨هـ العدد هـ العدد ١٦٢٩٢١٦٢٩٢.
http://www.al-jazirah.com/2017/20170507/ec10.htmhttp://www.al-jazirah.com/2017/20170507/ec10.htm  

األدوات الماليــة الهجينــة، أو رأس المال الهجين عبارة عن: بنــود تجمع خصائصها بين  األدوات الماليــة الهجينــة، أو رأس المال الهجين عبارة عن: بنــود تجمع خصائصها بين    (٢)
خصائص حقوق الملكيَّة وخصائص الديون طويلة األجل، كبعض أنواع األسهم الممتازة خصائص حقوق الملكيَّة وخصائص الديون طويلة األجل، كبعض أنواع األسهم الممتازة 

 = =والسندات القابلة للتحويل بإرادة المصرف ال المستثمر. ينظر: محاضرة على اليوتيوب والسندات القابلة للتحويل بإرادة المصرف ال المستثمر. ينظر: محاضرة على اليوتيوب 
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ســنداتِ دعم رأس المال؛ ألنها ســنداتٌ لكنَّها مع ذلك أخذت جملةً من خصائص ســنداتِ دعم رأس المال؛ ألنها ســنداتٌ لكنَّها مع ذلك أخذت جملةً من خصائص 
، وهذا يخالِفُ طبيعةَ السند األصليَّة، فالسندُ  لُ خســائرَ المصرفِ ، وهذا يخالِفُ طبيعةَ السند األصليَّة، فالسندُ األسهم، فهي تتحمَّ لُ خســائرَ المصرفِ األسهم، فهي تتحمَّ
؛  ه، وقيمتُه مضمونة، لكن في السندات الهجينة يختلف األمرُ رِ ينًا في ذمة مُصدِ ؛ يمثِّل دَ ه، وقيمتُه مضمونة، لكن في السندات الهجينة يختلف األمرُ رِ ينًا في ذمة مُصدِ يمثِّل دَ
ةَ المشــاركة كاألسهم، وقابلة للتحول إلى أسهم باالستدعاء  يصَ صِ ةَ المشــاركة كاألسهم، وقابلة للتحول إلى أسهم باالستدعاء حيث إنها تأخذ خَ يصَ صِ حيث إنها تأخذ خَ

من جهة المصرف.من جهة المصرف.
دةٌ بين خصائــص الملكيَّةِ  دةٌ بين خصائــص الملكيَّةِ وكذلــك صكوك دعــم رأس المــال، فهي متــردِّ وكذلــك صكوك دعــم رأس المــال، فهي متــردِّ
ها لالستدعاء، وعدمَ مشاركتِها  ين، فأخذت من السندات التأقيتَ وقبولَ ها لالستدعاء، وعدمَ مشاركتِها وخصائص الدَّ ين، فأخذت من السندات التأقيتَ وقبولَ وخصائص الدَّ
في إدارة المصرف أو الشــركة، إلى غير ذلك، وأخذت من األسهم أنها غيرُ مضمونةٍ في إدارة المصرف أو الشــركة، إلى غير ذلك، وأخذت من األسهم أنها غيرُ مضمونةٍ 

. ها، وتمتصُّ خسائرَ المصرف، ويمكن تحويلُها إلى أسهمٍ رِ .على مُصدِ ها، وتمتصُّ خسائرَ المصرف، ويمكن تحويلُها إلى أسهمٍ رِ على مُصدِ
بةٌ  بةٌ كما أنها هجينةٌ من جهة تركيبها؛ حيث إنَّ أكثر صكوك دعمِ رأس المال مركَّ كما أنها هجينةٌ من جهة تركيبها؛ حيث إنَّ أكثر صكوك دعمِ رأس المال مركَّ

(مهجنة) من صكوك المضاربة (ملكية) والمرابحة (دين)(مهجنة) من صكوك المضاربة (ملكية) والمرابحة (دين)(١).
ى بالصكوك  دَّ من مالحظة مهمة، وهي: أنه وإن كانت هذه الصكوكُ تسمَّ ى بالصكوك وال بُ دَّ من مالحظة مهمة، وهي: أنه وإن كانت هذه الصكوكُ تسمَّ وال بُ
الهجينــة، إالَّ أنَّ مصطلح الصكوك الهجينة أعمُّ من صكــوك دعم رأس المال، كما الهجينــة، إالَّ أنَّ مصطلح الصكوك الهجينة أعمُّ من صكــوك دعم رأس المال، كما 
سيأتي بيانُه إن شــاء الله في اللفظ الرابع من األلفاظ ذات الصلة بصكوك دعم رأس سيأتي بيانُه إن شــاء الله في اللفظ الرابع من األلفاظ ذات الصلة بصكوك دعم رأس 

المال.المال.
٧- صكوك الشــريحةِ األُولَى من رأس المال، أو الصكــوك التابعة لرأس المال - صكوك الشــريحةِ األُولَى من رأس المال، أو الصكــوك التابعة لرأس المال 
األساسي، أو صكوك بازل من الدرجة األولى، أو الصكوك الدائمة، وهذا هو النوع األساسي، أو صكوك بازل من الدرجة األولى، أو الصكوك الدائمة، وهذا هو النوع األول األول 
بعنــوان (كفاية رأس المال المصرفي اتفاقية بازل) للدكتور أمير شوشــة، وقد ذكر الدكتور  بعنــوان (كفاية رأس المال المصرفي اتفاقية بازل) للدكتور أمير شوشــة، وقد ذكر الدكتور =   =

أنها مصطلح جديد وأن لجنة بازل ربما تكون أول مَن تحدث عنه، من الدقيقة أنها مصطلح جديد وأن لجنة بازل ربما تكون أول مَن تحدث عنه، من الدقيقة ٢٢٫٣٤٢٢٫٣٤.
https://www.youtube.com/watch?v=jDVYGsbdVIshttps://www.youtube.com/watch?v=jDVYGsbdVIs  

ينظر: مقال (أرامكو تستعين بالصكوك الهجينة) لألستاذ محمد الخنيفر، منشور في صحيفة  ينظر: مقال (أرامكو تستعين بالصكوك الهجينة) لألستاذ محمد الخنيفر، منشور في صحيفة    (١)
الجزيرة يوم الجمعة الجزيرة يوم الجمعة ٢٥٢٥ جماد اآلخرة  جماد اآلخرة ١٤٣٨١٤٣٨، العدد ، العدد ١٦٢٤٨١٦٢٤٨.

http://www.al-jazirah.com/2017/20170324/ec4.htmhttp://www.al-jazirah.com/2017/20170324/ec4.htm  
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تة، واألصل فيها المشاركة  ميت بالدائمة؛ ألنها غيرُ مؤقَّ تة، واألصل فيها المشاركة من صكوك دعم رأس المال، وسُ ميت بالدائمة؛ ألنها غيرُ مؤقَّ من صكوك دعم رأس المال، وسُ
. .، لكن للبنك حقُّ استدعائها بشروطٍ معيَّنة، وليس لحاملها هذا الحقُّ الدائمةالدائمة(١)، لكن للبنك حقُّ استدعائها بشروطٍ معيَّنة، وليس لحاملها هذا الحقُّ

٨- صكــوك ثانوية لتعزيز القاعدة الرأســمالية للبنك، أو صكوك رأس المال - صكــوك ثانوية لتعزيز القاعدة الرأســمالية للبنك، أو صكوك رأس المال 
المساند للشــريحة الثانية، أو صكوك بازل من الدرجة الثانية أو من الشريحة الثانية، المساند للشــريحة الثانية، أو صكوك بازل من الدرجة الثانية أو من الشريحة الثانية، 

وهذا هو النوع الثاني من صكوك دعم رأس المال.وهذا هو النوع الثاني من صكوك دعم رأس المال.
لة بصكوك دعم رأس المال. لة بصكوك دعم رأس المال.المطلب الثالث: األلفاظ ذات الصِّ المطلب الثالث: األلفاظ ذات الصِّ

ســأتحدث في هذا المطلب بعون الله تعالى عن األلفاظ ذات الصلة بصكوك ســأتحدث في هذا المطلب بعون الله تعالى عن األلفاظ ذات الصلة بصكوك 
دعم رأس المال، والتي من شأن بيانها زيادةُ تحريرِ مصطلح (دعم رأس المال، والتي من شأن بيانها زيادةُ تحريرِ مصطلح (صك دعم رأس المالصك دعم رأس المال) ) 
وإيضاحه، وسأتحدث عن أربع مصطلحات ذات عالقة بالصكوك موضوع البحث، وإيضاحه، وسأتحدث عن أربع مصطلحات ذات عالقة بالصكوك موضوع البحث، 
وهي: ســندات دعم رأس المال، والصكــوك القابلة للتحويــل، والصكوك القابلة وهي: ســندات دعم رأس المال، والصكــوك القابلة للتحويــل، والصكوك القابلة 

للتبديل، والصكوك الهجينة.للتبديل، والصكوك الهجينة.
اللفظ األول: سندات دعم رأس المال.اللفظ األول: سندات دعم رأس المال.

ف ســندات دعم رأس  ف ســندات دعم رأس بعد بحثٍ وســؤالٍ ألهل االختصاص، لم أجد من عرَّ بعد بحثٍ وســؤالٍ ألهل االختصاص، لم أجد من عرَّ
ا، وكذلك دعم رأس المال  ا، وكذلك دعم رأس المال المال، لكن؛ سبق للباحث بحث لفظ السند لغةً واصطالحً المال، لكن؛ سبق للباحث بحث لفظ السند لغةً واصطالحً

ا. ا.لغة واصطالحً لغة واصطالحً
ها الشــركة، متساوية القيمة،  دُ ا، تَعقِ ها الشــركة، متساوية القيمة، (صكوك تمثِّل قروضً دُ ا، تَعقِ فعرف فعرف الســندالســند بأنه:  بأنه: (صكوك تمثِّل قروضً

وقابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة)وقابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة)(٢).
ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلســالمية  ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلســالمية    (١)
ص١٥١٥، تعميم البنك المركزي الكويتي للبنوك اإلســالمية بشأن االلتزام بمعايير (بازل، تعميم البنك المركزي الكويتي للبنوك اإلســالمية بشأن االلتزام بمعايير (بازل٣)، )، 

ص٢٥٢٥، كفاية رأس المال في المصارف اإلسالمية، ص، كفاية رأس المال في المصارف اإلسالمية، ص٣١٣١، حاشية ، حاشية ١.
ينظر: ص٣٦٣٦. ينظر: ص   (٢)
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وعرفتُ وعرفتُ دعم رأس المال دعم رأس المال بأنه: بأنه: (مساندة قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحد (مساندة قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحد 
األدنى -على األقل- من كفاية رأس المال بحسب مقررات بازلاألدنى -على األقل- من كفاية رأس المال بحسب مقررات بازل٣)(١).

ها  رُ ها (صكوك تُصدِ رُ وعليه؛ فيمكن أن تعرف وعليه؛ فيمكن أن تعرف ســندات دعم رأس المال ســندات دعم رأس المال بأنهــا: بأنهــا: (صكوك تُصدِ
ا، متساوية القيمة، وقابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة، مساندة  ا، متساوية القيمة، وقابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة، مساندة المصارف، تمثل قروضً المصارف، تمثل قروضً
لقاعــدة رأس مال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنى -علــى األقل- من كفاية رأس المال لقاعــدة رأس مال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنى -علــى األقل- من كفاية رأس المال 

بحسب مقررات (بازلبحسب مقررات (بازل٣)))).
ها المصارف،  رُ ها المصارف، (وثائقُ تُصدِ رُ فت صكوك دعم رأس المال بأنها: (وثائقُ تُصدِ فت صكوك دعم رأس المال بأنها: وسبق وأن عرَّ وسبق وأن عرَّ
لكيَّةِ أعيــانٍ أو منافعَ  ا شــائعة فــي مِ صً صَ لكيَّةِ أعيــانٍ أو منافعَ متســاوية القيمة عنــد إصدارها، تمثل حِ ا شــائعة فــي مِ صً صَ متســاوية القيمة عنــد إصدارها، تمثل حِ
أو خدمات، وتَقبل التداول واالســترداد، تساند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحد أو خدمات، وتَقبل التداول واالســترداد، تساند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحد 
ا ألحكام  ا ألحكام )، وفقً األدنى -على األقل- من كفاية رأس المال، بحســب مقررات (بازلاألدنى -على األقل- من كفاية رأس المال، بحســب مقررات (بازل٣)، وفقً

الشريعة اإلسالمية)الشريعة اإلسالمية).
ومن خالل التعريفين يتَّضح التشــابه الكبير بين صكوك وســندات دعم رأس ومن خالل التعريفين يتَّضح التشــابه الكبير بين صكوك وســندات دعم رأس 

المال، فمن ذلك:المال، فمن ذلك:
ها إالَّ المصارف. رُ صدر: ال يُصدِ ها إالَّ المصارف.- المُ رُ صدر: ال يُصدِ ١- المُ

٢- الغاية منها: دعم قاعدة رأس مال البنوك وفق معايير (بازل- الغاية منها: دعم قاعدة رأس مال البنوك وفق معايير (بازل٣).).
٣- قابليَّتُها للتداول واالسترداد.- قابليَّتُها للتداول واالسترداد.

ا حقيقيا وجوهريا، يتَّضح من خالل النقاط اآلتية: ا حقيقيا وجوهريا، يتَّضح من خالل النقاط اآلتية:إالَّ أنَّ بينهما اختالفً إالَّ أنَّ بينهما اختالفً
، وحامل  ه مقترضٌ رُ صدِ ه، فمُ رِ ة مُصدِ ينًا في ذمَّ ، وحامل - سند دعم رأس المال يمثل دَ ه مقترضٌ رُ صدِ ه، فمُ رِ ة مُصدِ ينًا في ذمَّ ١- سند دعم رأس المال يمثل دَ
، بخالف صك دعــم رأس المال؛ فإنه يمثل حصة شــائعة في ملكية  ضٌ قرِ ، بخالف صك دعــم رأس المال؛ فإنه يمثل حصة شــائعة في ملكية الســند مُ ضٌ قرِ الســند مُ

موجودات مشروع أو منافع أو خدمات.موجودات مشروع أو منافع أو خدمات.
ينظر: ص٤٨٤٨. ينظر: ص   (١)
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ة، بخالف الصكوك؛  بويَّ ا رِ مة؛ ألنها تمثِّل قروضً ة، بخالف الصكوك؛ - السندات أوراقٌ ماليَّة محرَّ بويَّ ا رِ مة؛ ألنها تمثِّل قروضً ٢- السندات أوراقٌ ماليَّة محرَّ
فإنها مباحةٌ ألنها على أساس عقودٍ شرعيَّةٍ مباحة.فإنها مباحةٌ ألنها على أساس عقودٍ شرعيَّةٍ مباحة.

٣- أنَّ األرباح في صكوك دعم رأس المال ناشــئةٌ عن االســتثمار واالتجار، - أنَّ األرباح في صكوك دعم رأس المال ناشــئةٌ عن االســتثمار واالتجار، 
بخالف فوائد سندات دعمِ رأس المال فنتيجة التزام المصدر وضمانه.بخالف فوائد سندات دعمِ رأس المال فنتيجة التزام المصدر وضمانه.

وال بــدَّ من مالحظة أنَّ كلَّ هذه الفروق قبل تحويل ســندات أو صكوك دعم وال بــدَّ من مالحظة أنَّ كلَّ هذه الفروق قبل تحويل ســندات أو صكوك دعم 
ولت إلى أسهمٍ تطابقت. ولت إلى أسهمٍ تطابقت.رأس المال إلى أسهم، فإن حُ رأس المال إلى أسهم، فإن حُ

اللفظ الثاني: الصكوك القابلة للتحويل.اللفظ الثاني: الصكوك القابلة للتحويل.

، مع إعطاء  لٍ معلومٍ ، مع إعطاء (صكوكٌ ذاتُ أَجَ لٍ معلومٍ رفت الصكوك القابلة للتحويــل الصكوك القابلة للتحويــل بأنها: بأنها: (صكوكٌ ذاتُ أَجَ رفت عُ عُ
رةِ  صدِ لِها حــقَّ الخيارِ بتحويل الصك إلى أســهمٍ في رأس مال الشــركة الـــمُ رةِ حامِ صدِ لِها حــقَّ الخيارِ بتحويل الصك إلى أســهمٍ في رأس مال الشــركة الـــمُ حامِ

د في العادة عند إصدار الصكوك)(١). د في العادة عند إصدار الصكوك)للصكوك، على أساس سعرٍ تحويليٍّ يحدَّ للصكوك، على أساس سعرٍ تحويليٍّ يحدَّ
وهذا الحق لحامل الصك فقط دون الشــركة، والدافع مــن وراء إصدار مثل وهذا الحق لحامل الصك فقط دون الشــركة، والدافع مــن وراء إصدار مثل 
هذه الصكوكِ غالبًا؛ أنَّ الشــركة تريد تمويالً بحجمٍ معيَّن، وال تستطيع إصدارَ أسهمٍ هذه الصكوكِ غالبًا؛ أنَّ الشــركة تريد تمويالً بحجمٍ معيَّن، وال تستطيع إصدارَ أسهمٍ 
ها غيرَ مرغوبٍ فيها، أو لغير ذلك من  مِ ك، أو لكون أســهُ ا لعدم رغبةِ المالَّ ها غيرَ مرغوبٍ فيها، أو لغير ذلك من جديدة؛ إمَّ مِ ك، أو لكون أســهُ ا لعدم رغبةِ المالَّ جديدة؛ إمَّ
ا أو سنداتٍ قابلةً للتَّحويل؛ لكون الصكوك والسنداتِ جيِّدةَ  ا أو سنداتٍ قابلةً للتَّحويل؛ لكون الصكوك والسنداتِ جيِّدةَ األسباب، فتصدر صكوكً األسباب، فتصدر صكوكً

يةَ المخاطر، فيرغب فيها المستثمرون(٢). يةَ المخاطر، فيرغب فيها المستثمروناألرباحِ والفوائد ومتدنِّ األرباحِ والفوائد ومتدنِّ
لةِ بين صكوك دعــم رأس المال والصكــوك القابلة للتحول: أن  لةِ بين صكوك دعــم رأس المال والصكــوك القابلة للتحول: أن ووجــهُ الصِّ ووجــهُ الصِّ
صكوك دعم رأس المال من الدرجة األولى والثانية قد تتحول إلى أســهم، وذلك في صكوك دعم رأس المال من الدرجة األولى والثانية قد تتحول إلى أســهم، وذلك في 
حالة دخول البنك في طور عدم جدو االستمرارية، وقام البنك المركزي بتحويلها، حالة دخول البنك في طور عدم جدو االستمرارية، وقام البنك المركزي بتحويلها، 
عقود التمويل المســتجدة في المصارف اإلســالمية، ص٣٣٠٣٣٠، وينظــر: العقود المبتكرة ، وينظــر: العقود المبتكرة  عقود التمويل المســتجدة في المصارف اإلســالمية، ص   (١)

للتمويل واالستثمار بالصكوك اإلسالمية، صللتمويل واالستثمار بالصكوك اإلسالمية، ص٥٠٨٥٠٨.
العقود المبتكرة للتمويل واالستثمار بالصكوك اإلسالمية، ص٥١١٥١١. العقود المبتكرة للتمويل واالستثمار بالصكوك اإلسالمية، ص   (٢)
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٥٩٥٩

ا  ل فيها الصكوكُ أيضً ا أو نُصَّ في العقد على تحويلها، والصكوك القابلة للتحول تتحوَّ ل فيها الصكوكُ أيضً أو نُصَّ في العقد على تحويلها، والصكوك القابلة للتحول تتحوَّ
. مٍ .إلى أسهُ مٍ إلى أسهُ

، لكنْ  لة بينهما وثيقةٌ ، لكنْ فهي بهذه الصفةِ قريبةٌ من صكوك دعم رأس المال، والصِّ لة بينهما وثيقةٌ فهي بهذه الصفةِ قريبةٌ من صكوك دعم رأس المال، والصِّ
بينهما فرقان:بينهما فرقان:

األول: األول: أنَّ صاحب الخيار في تحويل صكوكِ دعم رأس المال القابلة للتحويل أنَّ صاحب الخيار في تحويل صكوكِ دعم رأس المال القابلة للتحويل 
؛ فإنَّ  لِ ؛ فإنَّ إلى أسهم، هو المصرف وليس حامل الصك، بخالف الصكوكِ القابلةِ للتحوُّ لِ إلى أسهم، هو المصرف وليس حامل الصك، بخالف الصكوكِ القابلةِ للتحوُّ
حقَّ الخيارِ في تحويلها لحاملها، وعلى الشــركة تحقيــق رغبته في التحويل إن أراد، حقَّ الخيارِ في تحويلها لحاملها، وعلى الشــركة تحقيــق رغبته في التحويل إن أراد، 

أو بدفع قيمة الصكأو بدفع قيمة الصك(١).
؛ وذلك أنَّ المصرف  مٍ ل إلى أسهُ ؛ وذلك أنَّ المصرف أنَّ صكوك دعم رأس المال قد ال تتحوَّ مٍ ل إلى أسهُ الثاني: الثاني: أنَّ صكوك دعم رأس المال قد ال تتحوَّ
نِّف على أنه في حالة عدم جدو االســتمرارية، فإنَّ المصرف ســيتخلَّص من  نِّف على أنه في حالة عدم جدو االســتمرارية، فإنَّ المصرف ســيتخلَّص من إذا صُ إذا صُ

بِعات هذه الصكوكِ بأحد طريقين(٢): بِعات هذه الصكوكِ بأحد طريقينتَ تَ
سةُ النقد(٣) (البنك المركزي) إلى أسهم. (البنك المركزي) إلى أسهم. ـها هو أو مؤسَّ لَ سةُ النقد-أن يحوِّ ـها هو أو مؤسَّ لَ ١-أن يحوِّ

ه  ه مما يستحقُّ ه -أو يُعاد تقييمُ الصكوكِ وتحديد قيمتها، وحسمُ ما يجب حسمُ ه مما يستحقُّ ٢-أو يُعاد تقييمُ الصكوكِ وتحديد قيمتها، وحسمُ ما يجب حسمُ
ةُ الصكوكِ منها؛ لمحاولة تمكين المصدر من االستمرار في نشاطه(٤). لَ مَ ةُ الصكوكِ منها؛ لمحاولة تمكين المصدر من االستمرار في نشاطهحَ لَ مَ حَ

وعليه؛ فيمكن أن تعتبر صكوك دعم رأس المــال من الدرجة األولى والثانية وعليه؛ فيمكن أن تعتبر صكوك دعم رأس المــال من الدرجة األولى والثانية 
ل. ا من أنواع الصكوك القابلةِ للتحوُّ ل.القابلة للتحول، نوعً ا من أنواع الصكوك القابلةِ للتحوُّ القابلة للتحول، نوعً

ينظــر: عقود التمويل المســتجدة في المصارف اإلســالمية، ص٣٣٠٣٣٠، العقــود المبتكرة ، العقــود المبتكرة  ينظــر: عقود التمويل المســتجدة في المصارف اإلســالمية، ص   (١)
للتمويل واالستثمار بالصكوك اإلسالمية، صللتمويل واالستثمار بالصكوك اإلسالمية، ص٥٠٨٥٠٨.

يُتفق على أحدهما عند العقد. يُتفق على أحدهما عند العقد.   (٢)
بحسب االتفاق في العقد.  بحسب االتفاق في العقد.    (٣)

ينظر: الشرط األول من شروط صكوك دعم رأس المال، ص٨٣٨٣. ينظر: الشرط األول من شروط صكوك دعم رأس المال، ص   (٤)
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اللفظ الثالث: الصكوك القابلة للتبديل.اللفظ الثالث: الصكوك القابلة للتبديل.

، مع إعطاء  ــلٍ معلومٍ فــت الصكوك القابلةُ للتبديــل بأنها: (صكوكٌ ذاتُ أَجَ رِّ ، مع إعطاء عُ ــلٍ معلومٍ فــت الصكوك القابلةُ للتبديــل بأنها: (صكوكٌ ذاتُ أَجَ رِّ عُ
حاملِها حقَّ الخيار بتحويل الصك إلى أســهم في رأس مال شــركةٍ أخر غيرِ الشركة حاملِها حقَّ الخيار بتحويل الصك إلى أســهم في رأس مال شــركةٍ أخر غيرِ الشركة 
د في العادة عند إصدار الصكوك)(١). رةِ للصكوك، على أساس سعرٍ تحويليٍّ يحدَّ صدِ د في العادة عند إصدار الصكوك)الـمُ رةِ للصكوك، على أساس سعرٍ تحويليٍّ يحدَّ صدِ الـمُ
لة بيــن صك دعم رأس المــال والصك القابل للتبديــل: أنَّ كِالَ  لة بيــن صك دعم رأس المــال والصك القابل للتبديــل: أنَّ كِالَ ووجــهُ الصِّ ووجــهُ الصِّ

ل إلى أسهم، لكنْ بينهما فروق؛ منها: ين قد يتحول ويتبدَّ ل إلى أسهم، لكنْ بينهما فروق؛ منها:الصكَّ ين قد يتحول ويتبدَّ الصكَّ
١- أن صكوك دعم رأس المال القابلة للتحول إلى أســهم؛ تتحول إلى أسهم - أن صكوك دعم رأس المال القابلة للتحول إلى أســهم؛ تتحول إلى أسهم 
في المصرف نفســه، بخالف الصكوك القابلة للتبديل، فإنها تتحول إلى أسهمِ شركةٍ في المصرف نفســه، بخالف الصكوك القابلة للتبديل، فإنها تتحول إلى أسهمِ شركةٍ 

ك. رةِ للصَّ صدِ ك.أخر غير الشركة الـمُ رةِ للصَّ صدِ أخر غير الشركة الـمُ
صدر،  صدر، - أنَّ حقَّ التحويل فــي صكوك دعم رأس المال القابلة للتحويل، للمُ ٢- أنَّ حقَّ التحويل فــي صكوك دعم رأس المال القابلة للتحويل، للمُ

بخالف الصكوك القابلة للتبديل؛ فحقُّ التبديلِ فيها لحامل الصكبخالف الصكوك القابلة للتبديل؛ فحقُّ التبديلِ فيها لحامل الصك(٢).
اللفظ الرابع: الصكوك الهجينة.اللفظ الرابع: الصكوك الهجينة.

ف الصكوكَ الهجينة،  ــن عرَّ ف الصكوكَ الهجينة، بعد البحث وســؤال أهل االختصاص، لم أجد مَ ــن عرَّ بعد البحث وســؤال أهل االختصاص، لم أجد مَ
ها بين خصائص  ها بين خصائص (بنودٌ تَجمــع خصائصُ فت األدوات الماليــة الهجينةاألدوات الماليــة الهجينة بأنها:  بأنها: (بنودٌ تَجمــع خصائصُ رِّ فت لكن عُ رِّ لكن عُ

.(٣)( لِ )حقوقِ الملكيَّةِ وخصائص الديون طويلة األَجَ لِ حقوقِ الملكيَّةِ وخصائص الديون طويلة األَجَ
عقود التمويل المســتجدة في المصارف اإلســالمية، ص٣٣٠٣٣٠، وينظــر: العقود المبتكرة ، وينظــر: العقود المبتكرة  عقود التمويل المســتجدة في المصارف اإلســالمية، ص   (١)

للتمويل واالستثمار بالصكوك اإلسالمية، صللتمويل واالستثمار بالصكوك اإلسالمية، ص٥٠٩٥٠٩.
ينظر: المرجع السابق. ينظر: المرجع السابق.   (٢)

ينظــر: محاضرة على اليوتيوب بعنوان: (كفاية رأس المال المصرفي اتفاقية بازل) للدكتور  ينظــر: محاضرة على اليوتيوب بعنوان: (كفاية رأس المال المصرفي اتفاقية بازل) للدكتور    (٣)
أمير شوشــة، وقد ذكر الدكتور أنهــا مصطلح جديد، وأن لجنة بــازل ربما تكون أول من أمير شوشــة، وقد ذكر الدكتور أنهــا مصطلح جديد، وأن لجنة بــازل ربما تكون أول من 

ث عنه، من الدقيقة ٢٢٫٣٤٢٢٫٣٤. ث عنه، من الدقيقة تحدَّ تحدَّ
https://www.youtube.com/watch?v=jDVYGsbdVIshttps://www.youtube.com/watch?v=jDVYGsbdVIs  
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ا(١) بأنها:  بأنها: (وثائقُ متساوية القيمة عند إصدارها، تمثِّل (وثائقُ متساوية القيمة عند إصدارها، تمثِّل  ا سابقً فتُ الصكوكالصكوك سابقً رَّ فتُ وقد عَ رَّ وقد عَ
ا  ، وتقبل التداولَ واالسترداد وفقً لكيَّةِ أعيانٍ أو منافعَ أو خدماتٍ ا شــائعةً في مِ صً صَ ا حِ ، وتقبل التداولَ واالسترداد وفقً لكيَّةِ أعيانٍ أو منافعَ أو خدماتٍ ا شــائعةً في مِ صً صَ حِ

ألحكام الشريعة اإلسالمية)ألحكام الشريعة اإلسالمية).
ف الصكوك الهجينة الصكوك الهجينة بأنها: بأنها: (وثائق متســاوية القيمة (وثائق متســاوية القيمة  ف وبنــاءً عليه؛ فيمكن أن تُعرَّ وبنــاءً عليه؛ فيمكن أن تُعرَّ
لكيَّةِ أعيان أو منافع أو خدمات، تجمع بين  ا شــائعة في مِ صً صَ لكيَّةِ أعيان أو منافع أو خدمات، تجمع بين عند إصدارها، تمثِّل حِ ا شــائعة في مِ صً صَ عند إصدارها، تمثِّل حِ
ا ألحكام  ا ألحكام خصائص الملكيَّــةِ والديون طويلة األجل، وتقبل التداول واالســترداد وفقً خصائص الملكيَّــةِ والديون طويلة األجل، وتقبل التداول واالســترداد وفقً

الشريعة اإلسالميَّة)الشريعة اإلسالميَّة).
اعمة لرأس مال المصارف -ومنها الصكوك- هي أدواتٌ  اعمة لرأس مال المصارف -ومنها الصكوك- هي أدواتٌ واألدوات المالية الدَّ واألدوات المالية الدَّ

ماليَّةٌ هجينة تجمع بين خصائص الملكيَّة وخصائص الديون طويلة األجل.ماليَّةٌ هجينة تجمع بين خصائص الملكيَّة وخصائص الديون طويلة األجل.
ا من  حــه: أنَّ الصكوك بديلٌ شــرعيٌّ عن الســندات، وقد أخــذت كثيرً ا من يوضِّ حــه: أنَّ الصكوك بديلٌ شــرعيٌّ عن الســندات، وقد أخــذت كثيرً يوضِّ
يةَ المخاطر، وقابلةً للتداول، وقابلة لالســترداد؛  يةَ المخاطر، وقابلةً للتداول، وقابلة لالســترداد؛ خصائص الســندات؛ ككونها متدنِّ خصائص الســندات؛ ككونها متدنِّ

وصكوك دعم رأس المال تتمتع بهذه الخصائص في الجملة.وصكوك دعم رأس المال تتمتع بهذه الخصائص في الجملة.
وأخذت صكوك دعم رأس المال من األســهم أنها غيرُ مضمونةٍ من المصدر، وأخذت صكوك دعم رأس المال من األســهم أنها غيرُ مضمونةٍ من المصدر، 
ل الخسائر، كما أنَّ حملة صكوك دعم رأس  ل الخسائر، كما أنَّ حملة صكوك دعم رأس وأنَّ حاملَها شــريكٌ في األرباح، ويتحمَّ وأنَّ حاملَها شــريكٌ في األرباح، ويتحمَّ
المال من الشريحة األولى مشاركون للمساهمين في المصرف، وحملة صكوك دعم المال من الشريحة األولى مشاركون للمساهمين في المصرف، وحملة صكوك دعم 

هم ألسهمٍ في المصرف. ل صكوكُ هم ألسهمٍ في المصرف.رأس المال من الدرجة الثانية قد تتحوَّ ل صكوكُ رأس المال من الدرجة الثانية قد تتحوَّ
بةً من صكوك  بةً من صكوك كما أنَّ أغلــب إصدارات صكوك دعم رأس المال كانــت مركَّ كما أنَّ أغلــب إصدارات صكوك دعم رأس المال كانــت مركَّ
المضاربة والمرابحة، وهي بذلك تجمع بين خصائص الملكيَّةِ (المضاربة)، والديون المضاربة والمرابحة، وهي بذلك تجمع بين خصائص الملكيَّةِ (المضاربة)، والديون 

(المرابحة)(المرابحة)(٢).
ص٤٩٤٩. ص   (١)

ينظر: مقال: (أرامكو تســتعين بالصكوك الهجينة) لألســتاذ محمد الخنيفر، منشور في  ينظر: مقال: (أرامكو تســتعين بالصكوك الهجينة) لألســتاذ محمد الخنيفر، منشور في    (٢)= = 
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وبهــذا يتبيَّن وجهُ كونِ صكــوك دعم رأس المال قــد جمعت بين خصائص وبهــذا يتبيَّن وجهُ كونِ صكــوك دعم رأس المال قــد جمعت بين خصائص 
الملكيَّة وخصائص الديون طويلة األجل.الملكيَّة وخصائص الديون طويلة األجل.

لكن؛ لفظ الصكوك الهجينة أعمُّ من صكوك دعم رأس المال؛ وذلك أنه يُشترط لكن؛ لفظ الصكوك الهجينة أعمُّ من صكوك دعم رأس المال؛ وذلك أنه يُشترط 
للصكوك الهجينةِ لكي تكون صكوكَ دعمِ رأس مال: أن تنطبق عليها اشتراطاتُ لجنةِ للصكوك الهجينةِ لكي تكون صكوكَ دعمِ رأس مال: أن تنطبق عليها اشتراطاتُ لجنةِ 

رات لجنة (بازل٣).). رات لجنة (بازلبازل في معيار كفايتها لرأس المال، ضمن مقرَّ بازل في معيار كفايتها لرأس المال، ضمن مقرَّ
وبنــاءً عليه؛ فإنَّ (كلَّ صك دعم رأس مــال فهو صكٌّ هجين) وليس العكس، وبنــاءً عليه؛ فإنَّ (كلَّ صك دعم رأس مــال فهو صكٌّ هجين) وليس العكس، 
فصكــوك دعم رأس المال تجمع بين خصائص الملكيَّةِ وخصائص الدين، لكن ليس فصكــوك دعم رأس المال تجمع بين خصائص الملكيَّةِ وخصائص الدين، لكن ليس 
كلُّ صــكٍّ هجين هو صك دعــم رأس مال؛ ألنه ال بد من انطباق بقيَّةِ شــروط لجنة كلُّ صــكٍّ هجين هو صك دعــم رأس مال؛ ألنه ال بد من انطباق بقيَّةِ شــروط لجنة 

(بازل(بازل٣) على الصك الهجين ليكون صك دعم رأس المال.) على الصك الهجين ليكون صك دعم رأس المال.

صحيفة الجزيرة يوم الجمعة ٢٥٢٥ جماد اآلخرة  جماد اآلخرة ١٤٣٨١٤٣٨هـ، العدد هـ، العدد ١٦٢٤٨١٦٢٤٨. صحيفة الجزيرة يوم الجمعة =   =
http://www.al-jazirah.com/2017/20170324/ec4.htmhttp://www.al-jazirah.com/2017/20170324/ec4.htm  
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مِ لجنة بــازل، فارتباطُها بها ارتباطٌ  حِ مِ لجنة بــازل، فارتباطُها بها ارتباطٌ صكــوك دعم رأس المال خرجت من رَ حِ صكــوك دعم رأس المال خرجت من رَ
وثيقٌ جدا؛ ولمعرفة كيفيَّةِ نشوءِ هذه الصكوك ال بد من استعراض تاريخ هذه اللجنة:وثيقٌ جدا؛ ولمعرفة كيفيَّةِ نشوءِ هذه الصكوك ال بد من استعراض تاريخ هذه اللجنة:
نة من مجموعة الدول الصناعية العشر؛  نة من مجموعة الدول الصناعية العشر؛  مكوَّ نشأت هذه اللجنة عام نشأت هذه اللجنة عام ١٩٧٤١٩٧٤م(١) مكوَّ
(بلجيكا، كندا، فرنســا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، السويد، سويسرا، بريطانيا، (بلجيكا، كندا، فرنســا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، السويد، سويسرا، بريطانيا، 
لوكســمبرج، أمريكا)، وكانت برئاســة كوكلوكســمبرج، أمريكا)، وكانت برئاســة كوك(٢) من بنك إنجلترا المركزي، وبإشراف  من بنك إنجلترا المركزي، وبإشراف 

بنك التسويات الدولي، وعقدت اجتماعها في مدينة بازلبنك التسويات الدولي، وعقدت اجتماعها في مدينة بازل(٣) بسويسرا. بسويسرا.
كلت لجنةُ تنظيمِ العمل المصرفي(٤)، وكان سبب إنشائها ، وكان سبب إنشائها  كلت لجنةُ تنظيمِ العمل المصرفيم شُ وفي عام وفي عام ١٩٧٥١٩٧٥م شُ
تفاقــم أزمة الديون الخارجيــة للدول النامية، وتزايُد نســبة الديون المشــكوك في تفاقــم أزمة الديون الخارجيــة للدول النامية، وتزايُد نســبة الديون المشــكوك في 
تحصيلها والتي مُنحت من قِبل البنوك العالمية، باإلضافة إلى انتشار البنوك األمريكيَّة تحصيلها والتي مُنحت من قِبل البنوك العالمية، باإلضافة إلى انتشار البنوك األمريكيَّة 

واألوروبية في أنحاء العالم.واألوروبية في أنحاء العالم.
ينظر: اإلصالح المصرفي ومقررات (بازل٣)، ص)، ص٢٥٢٢٥٢، المصارف اإلسالمية، ص، المصارف اإلسالمية، ص١١٢١١٢، ،  ينظر: اإلصالح المصرفي ومقررات (بازل   (١)

البنوك اإلسالمية ومأزق بازل، صالبنوك اإلسالمية ومأزق بازل، ص٥٥٥٥.
ولذلك تسمى بلجنة كوك. ولذلك تسمى بلجنة كوك.   (٢)
ولذلك تسمى بلجنة بازل. ولذلك تسمى بلجنة بازل.   (٣)

ينظر: البنوك اإلسالمية ومأزق بازل، ص٥٥٥٥. ينظر: البنوك اإلسالمية ومأزق بازل، ص   (٤)
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إضافــةً إلى ذلك؛ المنافســة القوية من قِبل البنوك اليابانيــة للبنوك األمريكية إضافــةً إلى ذلك؛ المنافســة القوية من قِبل البنوك اليابانيــة للبنوك األمريكية 
واألوربية بسبب تدنِّي رؤوس أموال تلك البنوك.واألوربية بسبب تدنِّي رؤوس أموال تلك البنوك.

وكانت تهدف هذه اللجنةُ إلى حماية النظام المصرفي في الدول الرأســماليَّة، وكانت تهدف هذه اللجنةُ إلى حماية النظام المصرفي في الدول الرأســماليَّة، 
لْقِ بيئةٍ عادلة في األســواق  لْقِ بيئةٍ عادلة في األســواق وتقريبِ التشــريعات واألنظمــة المصرفية الدوليــة لخَ وتقريبِ التشــريعات واألنظمــة المصرفية الدوليــة لخَ

المصرفية، وذلك من خالل تحقيق األهداف التاليةالمصرفية، وذلك من خالل تحقيق األهداف التالية(١):
نيا لكفاية رأس مال المصارف. نيا لكفاية رأس مال المصارف.- تقرير حدودٍ دُ ١- تقرير حدودٍ دُ

٢- تحسين األساليب الفنِّية للرقابة على أعمال البنوك.- تحسين األساليب الفنِّية للرقابة على أعمال البنوك.
٣- تســهيل عملية تبادل المعلومات المتعلِّقة بإجراءات وأساليب الرقابة من - تســهيل عملية تبادل المعلومات المتعلِّقة بإجراءات وأساليب الرقابة من 

قِبل السلطات النقديَّة والمتمثِّلة في البنوك المركزية.قِبل السلطات النقديَّة والمتمثِّلة في البنوك المركزية.
وبعد اجتماعاتٍ متواليةٍ لهذه اللجنة، صدر أولُ تقريرٍ منها بعد موافقة مجلس وبعد اجتماعاتٍ متواليةٍ لهذه اللجنة، صدر أولُ تقريرٍ منها بعد موافقة مجلس 
المحافِظِين للبنوك المركزية للدول الصناعية واالتحاد األوروبي عام المحافِظِين للبنوك المركزية للدول الصناعية واالتحاد األوروبي عام ١٩٨٨١٩٨٨م، تحت م، تحت 

مي فيما بعد باتفاق (بازل١).). ى اتفاق بازل، وسُ مي فيما بعد باتفاق (بازلمسمَّ ى اتفاق بازل، وسُ مسمَّ
:(٢)

بازلبازل١ 
وافق مجلس المحافظين للبنوك المركزية للدول الصناعية واالتحاد األوروبي وافق مجلس المحافظين للبنوك المركزية للدول الصناعية واالتحاد األوروبي 
دٍ لكفاية رأس مال المصارف، فيتعين  دٍ لكفاية رأس مال المصارف، فيتعين على تقرير لجنة بازل الخاص باقتراح معيارٍ موحَّ على تقرير لجنة بازل الخاص باقتراح معيارٍ موحَّ
لَ نســبةُ رأسِ مالها إلى مجموع أصولها الخطرة ٨% %  لَ نســبةُ رأسِ مالها إلى مجموع أصولها الخطرة على كافَّة البنوك االلتزام بأن تَصِ على كافَّة البنوك االلتزام بأن تَصِ

دٍّ أدنى عام ١٩٩٢١٩٩٢م(٣). دٍّ أدنى عام كحَ كحَ
ينظر: اإلصالح المصرفي ومقررات (بازل٣)، ص)، ص٢٥٢٢٥٢، المصارف اإلسالمية، ص، المصارف اإلسالمية، ص١١٥١١٥. ينظر: اإلصالح المصرفي ومقررات (بازل   (١)

ينظر: اإلصالح المصرفي ومقررات (بازل٣)، ص)، ص٢٥٣٢٥٣، المصارف اإلسالمية، ص، المصارف اإلسالمية، ص١١٤١١٤، ،  ينظر: اإلصالح المصرفي ومقررات (بازل   (٢)
البنوك اإلسالمية ومأزق بازل، صالبنوك اإلسالمية ومأزق بازل، ص٩٧٩٧.

ينظر: اإلصالح المصرفي ومقررات (بازل٣)، ص)، ص٢٥٣٢٥٣. ينظر: اإلصالح المصرفي ومقررات (بازل   (٣)
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(١)، أهمها:، أهمها: وتركز اتفاق لجنة (بازلوتركز اتفاق لجنة (بازل١) على جوانبَ أساسيَّةٍ) على جوانبَ أساسيَّةٍ
ين  دِ ين - التركيــز علــى المخاطــر االئتمانية، وهي مخاطــرُ عدمِ وفاء الـــمَ دِ ١- التركيــز علــى المخاطــر االئتمانية، وهي مخاطــرُ عدمِ وفاء الـــمَ

بالتزاماتهبالتزاماته(٢).
٢- االهتمام بنوعيَّةِ أصول رأس مال المصرف وتعزيزها.- االهتمام بنوعيَّةِ أصول رأس مال المصرف وتعزيزها.

ها إلى مجموعتين: ب مخاطِرِ ها إلى مجموعتين:- تقسيم الدول بحسَ ب مخاطِرِ ٣- تقسيم الدول بحسَ
دول ذات مخاطر متدنِّية، وهي الــدول األعضاء في لجنة بازل  دول ذات مخاطر متدنِّية، وهي الــدول األعضاء في لجنة بازل أ-  أ- 
باإلضافة إلى: الســعودية، أستراليا، النمســا، الدنمارك، تركيا، باإلضافة إلى: الســعودية، أستراليا، النمســا، الدنمارك، تركيا، 

البرتغال، أيسلندا، نيوزيالندا، النرويج، اليونان، فنلندا.البرتغال، أيسلندا، نيوزيالندا، النرويج، اليونان، فنلندا.
الدول ذات المخاطر العالية، وهي بقية دول العالم.  الدول ذات المخاطر العالية، وهي بقية دول العالم. ب-  ب- 

ن من مجموعتين:  نات كفاية رأس المال المصرفي، ويتكوَّ ن من مجموعتين: - وضع مكوِّ نات كفاية رأس المال المصرفي، ويتكوَّ ٤- وضع مكوِّ
المجموعة األولى: المجموعة األولى: رأس المال األساسي، ويتكون من: (رأس المال المدفوع رأس المال األساسي، ويتكون من: (رأس المال المدفوع 

+ االحتياطيات + األرباح).+ االحتياطيات + األرباح).
ن مــن: االحتياطيات غير  ن مــن: االحتياطيات غير رأس المال المســاند، ويتكوَّ المجموعــة الثانيــة: المجموعــة الثانيــة: رأس المال المســاند، ويتكوَّ
صات المكونة لمواجهة أيِّ  صات المكونة لمواجهة أيِّ  + المخصَّ المعلَنةالمعلَنة(٣) + احتياطيات إعادةِ تقييم األصول + احتياطيات إعادةِ تقييم األصول(٤) + المخصَّ

.دة + القروض المساندة + أدوات رأس ماليَّة أخر دة + القروض المساندة + أدوات رأس ماليَّة أخر.مخاطرَ غيرِ محدَّ مخاطرَ غيرِ محدَّ
ينظر: اإلصالح المصرفي ومقررات (بازل٣)، ص)، ص٢٥٥٢٥٥، المصارف اإلسالمية، ص، المصارف اإلسالمية، ص١١٤١١٤. ينظر: اإلصالح المصرفي ومقررات (بازل   (١)

المصارف اإلسالمية، ص١١٩١١٩. المصارف اإلسالمية، ص   (٢)
وهي االحتياطيات التي ال تظهر عند نشر بيانات الحسابات الختاميَّة للمصرف في الصحف.  وهي االحتياطيات التي ال تظهر عند نشر بيانات الحسابات الختاميَّة للمصرف في الصحف.    (٣)

ينظر: اإلصالح المصرفي ومقررات (بازلينظر: اإلصالح المصرفي ومقررات (بازل٣)، ص)، ص٢٥٧٢٥٧.
وهو الفرق بين القيمة الدفترية ألصول واســتثمارات المصرف وقيمتها بعد إعادة التقييم،  وهو الفرق بين القيمة الدفترية ألصول واســتثمارات المصرف وقيمتها بعد إعادة التقييم،    (٤)

المرجع السابق، صالمرجع السابق، ص٢٥٦٢٥٦.
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، ال تزيد عن ٥ سنوات، ويُخصم  سنوات، ويُخصم  لِ دةُ األجَ ، ال تزيد عن والقروض المساندة: قروضٌ محدَّ لِ دةُ األجَ والقروض المساندة: قروضٌ محدَّ
ين  ين % من قيمتها سنويا، وترتيب سدادها -عند اإلفالس- بعد سداد حقوق المودِعِ ٢٠٢٠% من قيمتها سنويا، وترتيب سدادها -عند اإلفالس- بعد سداد حقوق المودِعِ

بالبنك وقبل سدادِ المساهمينبالبنك وقبل سدادِ المساهمين(١).
واألدوات الماليَّــة األخر: يُشــترط لهــا أن تجمع بيــن خصائص حقوق واألدوات الماليَّــة األخر: يُشــترط لهــا أن تجمع بيــن خصائص حقوق 
لِ الخسائر إذا حدثت ومن  لِ الخسائر إذا حدثت ومن المساهمين والقروض، بحيث تتَّســم بالمشاركة في تحمُّ المساهمين والقروض، بحيث تتَّســم بالمشاركة في تحمُّ

ناحية أخر فهي غيرُ قابلةٍ لالستهالكناحية أخر فهي غيرُ قابلةٍ لالستهالك(٢).
رات  رات بأن فكرة ســندات دعــم رأس المال بدأت من مقرَّ ومن هنا يمكن القولُ ومن هنا يمكن القولُ بأن فكرة ســندات دعــم رأس المال بدأت من مقرَّ

(بازل(بازل١).).
ل كفاية رأس المال للمصارف، وهي: ضعت معادلةٌ رياضيَّة لقياس معدَّ ل كفاية رأس المال للمصارف، وهي:ووُ ضعت معادلةٌ رياضيَّة لقياس معدَّ ووُ

ل كفاية رأس المــال (٨%) = إجمالي رأس المال × %) = إجمالي رأس المال × ١٠٠١٠٠ / الموجودات  / الموجودات  ل كفاية رأس المــال (معدَّ معدَّ
المرجحة بالمخاطر (المخاطر االئتمانية).المرجحة بالمخاطر (المخاطر االئتمانية).

- في عام - في عام ١٩٩٦١٩٩٦م صدرت تعديالتٌ بشــأن مخاطر السوق، وأضافت اللجنة م صدرت تعديالتٌ بشــأن مخاطر السوق، وأضافت اللجنة 
ل سنتين، تُستخدم لتغطية  ل سنتين، تُستخدم لتغطية شــريحةً ثالثةً لرأس المال، تتمثَّل في قروض مســاندة ألَجَ شــريحةً ثالثةً لرأس المال، تتمثَّل في قروض مســاندة ألَجَ
رات  رات ، وكانت هذه التعديالتُ بداية مراجعات لبعض بنود مقرَّ ــوق فقط(٣)، وكانت هذه التعديالتُ بداية مراجعات لبعض بنود مقرَّ ــوق فقطمخاطر السُّ مخاطر السُّ

رات (بازل٢).). مي بمقرَّ رات (بازل)، والتي سيُسفر عنها فيما بعدُ ما سُ مي بمقرَّ (بازل(بازل١)، والتي سيُسفر عنها فيما بعدُ ما سُ
(بازل(بازل٢)(٤): : 

ينظر: اإلصالح المصرفي ومقررات (بازل٣)، ص)، ص٢٥٨٢٥٨، المصارف اإلسالمية، ص، المصارف اإلسالمية، ص١١٥١١٥. ينظر: اإلصالح المصرفي ومقررات (بازل   (١)

ينظر: اإلصالح المصرفي ومقررات (بازل٣)، ص)، ص٢٥٩٢٥٩، المصارف اإلسالمية، ص، المصارف اإلسالمية، ص١١٥١١٥. ينظر: اإلصالح المصرفي ومقررات (بازل   (٢)
ينظر: البنوك اإلسالمية ومأزق بازل، ص٧٢٧٢. ينظر: البنوك اإلسالمية ومأزق بازل، ص   (٣)

ينظر: كفاية رأس المال للمصارف اإلســالمية، صينظر: كفاية رأس المال للمصارف اإلســالمية، ص١٥١٥، المصارف اإلســالمية، ص، المصارف اإلســالمية، ص١١٩١١٩، ،   (٤)
اإلصالح المصرفي ومقررات (بازلاإلصالح المصرفي ومقررات (بازل٣)، ص)، ص٢٨٤٢٨٤، البنوك اإلسالمية ومأزق بازل، ص، البنوك اإلسالمية ومأزق بازل، ص١٠٥١٠٥.
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هت لـ(بازل١)، ومنها: تضييق مساحةِ المخاطر )، ومنها: تضييق مساحةِ المخاطر  جِّ هت لـ(بازلبســبب االنتقادات التي وُ جِّ بســبب االنتقادات التي وُ
رغم اتِّساعها، واقتصارها على نوعٍ واحدٍ فقط، وتقسيم دول العالم إلى مجموعتين؛ رغم اتِّساعها، واقتصارها على نوعٍ واحدٍ فقط، وتقسيم دول العالم إلى مجموعتين؛ 
مما أدَّ إلى ظُلمِ بعضِ دول المجموعــة الثانية رغم تمتُّعِها بجدارةٍ ائتمانيَّةٍ عالية، مما أدَّ إلى ظُلمِ بعضِ دول المجموعــة الثانية رغم تمتُّعِها بجدارةٍ ائتمانيَّةٍ عالية، 
اتها بتقلُّباتٍ ذات مستويات  اتها بتقلُّباتٍ ذات مستويات ومحاباة بعض دول مجموعة بازل رغم اتِّســامِ اقتصاديَّ ومحاباة بعض دول مجموعة بازل رغم اتِّســامِ اقتصاديَّ

مرتفعة.مرتفعة.
ن األساليب التي تتَّبِعها المصارف لقياس المخاطر وإدارتها،  ن األساليب التي تتَّبِعها المصارف لقياس المخاطر وإدارتها، إضافةً إلى تحسُّ إضافةً إلى تحسُّ

وتوافر أدوات للسيطرة على المخاطر االئتمانية.وتوافر أدوات للسيطرة على المخاطر االئتمانية.
كل ما ســبق وغيره؛ دعا لجنة بازل عام كل ما ســبق وغيره؛ دعا لجنة بازل عام ١٩٩٧١٩٩٧م إلــى إعادة النظر في تقريرها م إلــى إعادة النظر في تقريرها 
ليَّة إلطــارٍ جديدٍ لقياس كفاية رأس مال  ليَّة إلطــارٍ جديدٍ لقياس كفاية رأس مال )، وقامت اللجنة بنشــر اقتراحاتٍ أوَّ (بازل(بازل١)، وقامت اللجنة بنشــر اقتراحاتٍ أوَّ

المصارف عام المصارف عام ١٩٩٩١٩٩٩م يحلُّ محلَّ اتفاقيَّةِ (بازلم يحلُّ محلَّ اتفاقيَّةِ (بازل١).).
رفــت باتفاقية  رفــت باتفاقية م تـــمَّ االتفاقُ على االتفاقيــة الجديدة، وعُ وفي عــام وفي عــام ٢٠٠٤٢٠٠٤م تـــمَّ االتفاقُ على االتفاقيــة الجديدة، وعُ

(بازل(بازل٢)، وتُطبَّق خالل فترةٍ انتقاليَّةٍ تمتدُّ إلى )، وتُطبَّق خالل فترةٍ انتقاليَّةٍ تمتدُّ إلى ٢٠٠٦٢٠٠٦م(١).
:(٢) وقد تركز هذا االتفاقُ على ثالثة محاورَوقد تركز هذا االتفاقُ على ثالثة محاورَ

المحــور األول: المحــور األول: الحد األدنى لمتطلَّبات رأس المــال، فيتم قياسُ كفاية رأس الحد األدنى لمتطلَّبات رأس المــال، فيتم قياسُ كفاية رأس 
المال للمصرف وفق المعادلة التالية:المال للمصرف وفق المعادلة التالية:

كفاية رأس المــال (كفاية رأس المــال (٨%) = مجموع رأس المال  ×%) = مجموع رأس المال  ×١٠٠١٠٠/ (مخاطر االئتمان + / (مخاطر االئتمان + 
مخاطر السوق + مخاطر التشغيل)مخاطر السوق + مخاطر التشغيل)

ــطِ المعادلة كمــا هو، وأضافت مخاطر الســوق  ــطِ المعادلة كمــا هو، وأضافت مخاطر الســوق فحافظــت اللجنة على بَسْ فحافظــت اللجنة على بَسْ
ينظر: كفاية رأس المال للمصارف اإلسالمية، ص١٥١٥، اإلصالح المصرفي ومقررات بازل، ، اإلصالح المصرفي ومقررات بازل،  ينظر: كفاية رأس المال للمصارف اإلسالمية، ص   (١)

ص٢٨٤٢٨٤.
البنوك اإلسالمية ومأزق بازل، ص١١١١١١، المصارف اإلسالمية، ص، المصارف اإلسالمية، ص١٢١١٢١. البنوك اإلسالمية ومأزق بازل، ص   (٢)
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والمخاطــر التشــغيليَّة للمقام، ووضعت اللجنة أســاليبَ عديــدةً لقياس المخاطر والمخاطــر التشــغيليَّة للمقام، ووضعت اللجنة أســاليبَ عديــدةً لقياس المخاطر 
تْ تقسيمَ دولِ العالم إلى مجموعتين.  غَ تْ تقسيمَ دولِ العالم إلى مجموعتين. (االئتمانية، والسوقية، والتشغيلية)، وأَلْ غَ (االئتمانية، والسوقية، والتشغيلية)، وأَلْ

المحور الثاني: المحور الثاني: المتابعة من قِبل السلطات الرقابية.المتابعة من قِبل السلطات الرقابية.
المحــور الثالث: المحــور الثالث: انضباط الســوق عن طريــق إتاحة مزيدٍ مــن المعلومات انضباط الســوق عن طريــق إتاحة مزيدٍ مــن المعلومات 

واإلفصاح للمشاركين فيه.واإلفصاح للمشاركين فيه.
* وقبل االنتقال لـ(بازل* وقبل االنتقال لـ(بازل٣)، ال بد من اإلشارة إلى الدور اإلسالمي في تحديد )، ال بد من اإلشارة إلى الدور اإلسالمي في تحديد 
كفاية رأس مال المصارف مع ما يتوافق مع طبيعة المصارف اإلســالمية وموجوداتها كفاية رأس مال المصارف مع ما يتوافق مع طبيعة المصارف اإلســالمية وموجوداتها 

بوية. بوية.وأنشطتها، والتي تختلف عن المصارف التقليديَّة الرِّ وأنشطتها، والتي تختلف عن المصارف التقليديَّة الرِّ
فخالل فترة اجتماعات وتشــاورات لجنة بازل للتعديل على (بازلفخالل فترة اجتماعات وتشــاورات لجنة بازل للتعديل على (بازل١) ما بين ) ما بين 
عام عام ١٩٩٧١٩٩٧ م إلى عام  م إلى عام ٢٠٠٤٢٠٠٤م، صدر م، صدر معيار كفاية رأس المال للمصارف اإلســالمية معيار كفاية رأس المال للمصارف اإلســالمية 

سات المالية(١). سات الماليةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ من قِبل من قِبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ
وســبب صدور هــذا المعيار االختــالفُ بين طبيعة موجــودات ومطلوبات وســبب صدور هــذا المعيار االختــالفُ بين طبيعة موجــودات ومطلوبات 
رُ المصارف  بوية، فحين تُصدِ رُ المصارف المصارف اإلســالمية عنها في المصارف التقليدية الرِّ بوية، فحين تُصدِ المصارف اإلســالمية عنها في المصارف التقليدية الرِّ
، سواءٌ ربحت أم خسرت،  ها على كل حالٍ - فإنها تضمن ردَّ ، سواءٌ ربحت أم خسرت، التقليدية ســنداتٍ -مثالً ها على كل حالٍ - فإنها تضمن ردَّ التقليدية ســنداتٍ -مثالً
بخالف المصرف اإلسالمي في حساب االستثمار أو عند إصدار الصكوك االستثمارية بخالف المصرف اإلسالمي في حساب االستثمار أو عند إصدار الصكوك االستثمارية 
ل  ل القائمة على المضاربة أو المشاركة أو الوكالة؛ فإنه ال يضمن على كل حال، ويتحمَّ القائمة على المضاربة أو المشاركة أو الوكالة؛ فإنه ال يضمن على كل حال، ويتحمَّ

معه المشاركون الخسارةَ إن حدثت.معه المشاركون الخسارةَ إن حدثت.
اعِ طبيعةَ المصارف اإلسالمية، فقامت هيئة  رَ راتها لم تُ اعِ طبيعةَ المصارف اإلسالمية، فقامت هيئة ) في مقرَّ رَ راتها لم تُ فلجنةُ (بازلفلجنةُ (بازل١) في مقرَّ
ســات الماليَّة اإلسالميَّة بتعديالتٍ على معيار (بازل١) )  ســات الماليَّة اإلسالميَّة بتعديالتٍ على معيار (بازلالمحاسبة والمراجعة للمؤسَّ المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ

يتوافق معه في الجملة، ويتوافق مع طبيعة المصارف اإلسالمية.يتوافق معه في الجملة، ويتوافق مع طبيعة المصارف اإلسالمية.
ينظر: البنوك اإلسالمية ومأزق بازل، ص٢٠٦٢٠٦، المصارف اإلسالمية، ص، المصارف اإلسالمية، ص١٣٣١٣٣، كفاية رأس ، كفاية رأس  ينظر: البنوك اإلسالمية ومأزق بازل، ص   (١)

المال في المصارف اإلسالمية، صالمال في المصارف اإلسالمية، ص٢١٢١.
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وبعــد صدور اتفاقية بازلوبعــد صدور اتفاقية بازل٢ عــام  عــام ٢٠٠٤٢٠٠٤م، أصدر م، أصدر مجلــس الخدمات الماليَّة مجلــس الخدمات الماليَّة 
م الخدمات الماليَّة اإلسالميَّة  سات التي تُقدِّ م الخدمات الماليَّة اإلسالميَّةاإلســالميَّة معيارَ كفاية رأس المال للمؤسَّ سات التي تُقدِّ اإلســالميَّة معيارَ كفاية رأس المال للمؤسَّ
ــمي بالمعيار الثاني لمجلس الخدمات المالية اإلسالمية، وأتبعه  ــمي بالمعيار الثاني لمجلس الخدمات المالية اإلسالمية، وأتبعه ، وسُ عام عام ٢٠٠٥٢٠٠٥م(١)، وسُ
حقة، وكان  حقة، وكان المجلس بعددٍ من المنشــورات التكميليَّةِ والتوضيحية في السنوات الالَّ المجلس بعددٍ من المنشــورات التكميليَّةِ والتوضيحية في السنوات الالَّ
منها المعيار السابع للمجلس بعنوان: متطلَّبات كفاية رأس المال للصكوك والتصكيك منها المعيار السابع للمجلس بعنوان: متطلَّبات كفاية رأس المال للصكوك والتصكيك 

واالستثمارات العقارية عام واالستثمارات العقارية عام ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.
لِ الصادر مــن مجلس الخدمات المالية اإلســالمية  لِ الصادر مــن مجلس الخدمات المالية اإلســالمية جاء في المعيــار المعدَّ جاء في المعيــار المعدَّ
عــام عــام ٢٠١٣٢٠١٣م: (يعتمد كلٌّ من المعيار الثاني لمجلس الخدمات المالية اإلســالمية، م: (يعتمد كلٌّ من المعيار الثاني لمجلس الخدمات المالية اإلســالمية، 
والمنشورات األخر المذكورة أعاله، بصفةٍ أساسيَّةٍ على المحور األول من اتفاقية والمنشورات األخر المذكورة أعاله، بصفةٍ أساسيَّةٍ على المحور األول من اتفاقية 
(بازل(بازل٢)، بعد إجراء التعديالت والتنقيحات الضرورية؛ كي تناسب نوعيَّةَ وخصائصَ )، بعد إجراء التعديالت والتنقيحات الضرورية؛ كي تناسب نوعيَّةَ وخصائصَ 
ساتُ الخدمات  ها مؤسَّ مُ قة مع أحكام الشريعة، والتي تقدِّ ساتُ الخدمات المنتجات والخدمات المتفِ ها مؤسَّ مُ قة مع أحكام الشريعة، والتي تقدِّ المنتجات والخدمات المتفِ

المالية اإلسالمية)المالية اإلسالمية)(٢). . 
(بازل(بازل٣)(٣):

نتيجةً لألزمة الماليــة واالقتصاديَّة العالمية التي بدأت عــام نتيجةً لألزمة الماليــة واالقتصاديَّة العالمية التي بدأت عــام ٢٠٠٧٢٠٠٧م، والتي م، والتي 
اتِ  ها اقتصاديَّ سات مالية عالمية، وشملت آثارُ اتِ انهارت خاللها نُظُمٌ اقتصادية، ومؤسَّ ها اقتصاديَّ سات مالية عالمية، وشملت آثارُ انهارت خاللها نُظُمٌ اقتصادية، ومؤسَّ
مة في أوروبا وآســيا وأمريــكا؛ قامت العديد من الهيئــات الرقابية المالية  مة في أوروبا وآســيا وأمريــكا؛ قامت العديد من الهيئــات الرقابية المالية دولٍ متقدِّ دولٍ متقدِّ
ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلســالمية،  ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلســالمية،    (١)

ص١، كفاية رأس المال في المصارف اإلسالمية، ص، كفاية رأس المال في المصارف اإلسالمية، ص٢١٢١.
ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلســالمية،  ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلســالمية،    (٢)

ص٢.
ينظر: كفاية رأس المال في المصارف اإلســالمية، ص٢٩٢٩، البنوك اإلسالمية ومأزق بازل، ، البنوك اإلسالمية ومأزق بازل،  ينظر: كفاية رأس المال في المصارف اإلســالمية، ص   (٣)

ص١٨٥١٨٥، اإلصالح المصرفي ومقررات (بازل، اإلصالح المصرفي ومقررات (بازل٣)، ص)، ص٣٠٩٣٠٩.



٧٠٧٠

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

راتها بُغيةَ إصالحها وتعزيــز متانتها، ومنها لجنة بازل؛  راتها بُغيةَ إصالحها وتعزيــز متانتها، ومنها لجنة بازل؛ العالميــة بإعادة النظر في مقرَّ العالميــة بإعادة النظر في مقرَّ
نُ إصالحــاتٍ تنظيميَّةً  نُ إصالحــاتٍ تنظيميَّةً م بإصدار جملةٍ مــن الوثائق تتضمَّ حيث قامت عــام حيث قامت عــام ٢٠١٠٢٠١٠م بإصدار جملةٍ مــن الوثائق تتضمَّ

عالمية، اصطلح على تسميتها باتفاقية (بازلعالمية، اصطلح على تسميتها باتفاقية (بازل٣)(١).
«وقــد هدفت إلى تعزيز قدرةِ رأسِ المال العالمي وقواعد الســيولة؛ من أجل «وقــد هدفت إلى تعزيز قدرةِ رأسِ المال العالمي وقواعد الســيولة؛ من أجل 
، وذلك بزيادة قدرته على امتصاص الصدمات  ، وذلك بزيادة قدرته على امتصاص الصدمات التوصل إلى قطاعٍ مصرفي أكثر مرونةً التوصل إلى قطاعٍ مصرفي أكثر مرونةً
الناشــئة عن التوترات الماليَّــةِ واالقتصادية، والحد من مخاطــر انتقالها من القطاع الناشــئة عن التوترات الماليَّــةِ واالقتصادية، والحد من مخاطــر انتقالها من القطاع 

المالي إلى االقتصاد الحقيقي»المالي إلى االقتصاد الحقيقي»(٢).
ها، لكن  عُ هذا البحثَ ذِكرُ ها، لكن وقد قامت اللجنة بتعديالتٍ وإضافاتٍ كثيرة، ال يَسَ عُ هذا البحثَ ذِكرُ وقد قامت اللجنة بتعديالتٍ وإضافاتٍ كثيرة، ال يَسَ
؛ حيث إنها حاولت تعزيزَ وتحســينَ نوعيَّةِ وكميَّةِ  لــةٌ بموضوع البحثِ ؛ حيث إنها حاولت تعزيزَ وتحســينَ نوعيَّةِ وكميَّةِ أذكر ما له صِ لــةٌ بموضوع البحثِ أذكر ما له صِ
صَ على اتِّصافه  رَ صَ على اتِّصافه رأس مال المصارف، فأعاد المعيار الجديد تعريفَ رأس المال، وحَ رَ رأس مال المصارف، فأعاد المعيار الجديد تعريفَ رأس المال، وحَ

بالجودة.بالجودة.
علــت قاعدةَ رأسِ مال المصارف  علــت قاعدةَ رأسِ مال المصارف ) الشــريحة الثالثة، وجَ فألغت لجنة (بازلفألغت لجنة (بازل٣) الشــريحة الثالثة، وجَ
هــا األدنى عن ٨%(٣) من موجوداتها المرجحة بالمخاطر-  من موجوداتها المرجحة بالمخاطر-  هــا األدنى عن -والتي يجب أالَّ يقلَّ حدُّ -والتي يجب أالَّ يقلَّ حدُّ

نًا من شريحتين(٤)، كاآلتي:، كاآلتي: نًا من شريحتينمكوَّ مكوَّ
ينظر: المراجع الســابقة، المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات  ينظر: المراجع الســابقة، المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات    (١)

المالية اإلسالمية، صالمالية اإلسالمية، ص٣.
المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، ص٣. المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، ص   (٢)

وزيادةً على ذلك؛ فقد تم إضافة هامش حماية من رأس المال األساسي تبلغ نسبته ٢٫٥٢٫٥%، %،  وزيادةً على ذلك؛ فقد تم إضافة هامش حماية من رأس المال األساسي تبلغ نسبته    (٣)
ويُفترض التــزام المصارف بهذا الهامش بحلول عــام ويُفترض التــزام المصارف بهذا الهامش بحلول عــام ٢٠١٩٢٠١٩م، ينظر: ورقة عمل بعنوان: م، ينظر: ورقة عمل بعنوان: 
(لمحــة عن معايير رأس المال التنظيمي وفق مقررات بازل (لمحــة عن معايير رأس المال التنظيمي وفق مقررات بازل ٣) منشــورة على اإلنترنت في ) منشــورة على اإلنترنت في 
مجلة االقتصاد اإلسالمي العالمية، إعداد: د.سلمى سايرلي، د. مرجان محمد، مضاء منجدمجلة االقتصاد اإلسالمي العالمية، إعداد: د.سلمى سايرلي، د. مرجان محمد، مضاء منجد

http://giem.kantakji.com/article/details/ID/302#.WY23nTOGPIUhttp://giem.kantakji.com/article/details/ID/302#.WY23nTOGPIU  
ا، ص٤٣٤٣. سبق الكالم عن رأس المال المصرفي في تعريف رأس المال اصطالحً ا، ص  سبق الكالم عن رأس المال المصرفي في تعريف رأس المال اصطالحً  (٤)
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ها األدنى ٦%(١) من  من  ها األدنى وتسمى برأس المال األساســي، وحدُّ الشــريحة األولى: الشــريحة األولى: وتسمى برأس المال األساســي، وحدُّ
الموجودات المرجحة بالمخاطر، وتتكون من جزأين:الموجودات المرجحة بالمخاطر، وتتكون من جزأين:

ا بحقوق الملكيَّة العادية، وهي أجودُ  ى أيضً ا بحقوق الملكيَّة العادية، وهي أجودُ ، وتســمَّ ى أيضً أ- حقوق المساهمينأ- حقوق المساهمين(٢)، وتســمَّ
ها األدنــى ٤٫٥٤٫٥%(٣) من الموجودات المرجحة  من الموجودات المرجحة  رِ رأسِ المال للمصارف، وحدُّ ــوَ ها األدنــى صُ رِ رأسِ المال للمصارف، وحدُّ ــوَ صُ

بالمخاطر، وتتكون من البنود التالية:بالمخاطر، وتتكون من البنود التالية:
 .األسهم العادية الصادرة من البنك.األسهم العادية الصادرة من البنك
 .عالوة اإلصدار الناتجة عن إصدار أدوات مشمولة في حقوق المساهمين.عالوة اإلصدار الناتجة عن إصدار أدوات مشمولة في حقوق المساهمين
  األرباح المحتجزة، وهي المبلغ الصافي لألرباح المرحلة من الســنوات األرباح المحتجزة، وهي المبلغ الصافي لألرباح المرحلة من الســنوات

ها في األعمال الرئيسة للبنك، والتي يتم  ها في األعمال الرئيسة للبنك، والتي يتم الماليَّة السابقة، والمعاد استثمارُ الماليَّة السابقة، والمعاد استثمارُ
ها ضمن حقوق المساهمين. ها ضمن حقوق المساهمين.إدراجُ إدراجُ

 .نة نة.الدخل المتراكم الشامل واالحتياطيات المعلَ الدخل المتراكم الشامل واالحتياطيات المعلَ
  حقوق غير المســيطرين، وهي األســهم العادية الصادرة عن الشركات حقوق غير المســيطرين، وهي األســهم العادية الصادرة عن الشركات

التابعة للمصرف للمشاركين غير المسيطرين.التابعة للمصرف للمشاركين غير المسيطرين.
 .التعديالت التنظيمية التي تطبَّق عند احتساب حقوقِ المساهمين.التعديالت التنظيمية التي تطبَّق عند احتساب حقوقِ المساهمين

وقــد كانت في (بــازل٢) ) ٦% فاحتفظت بنفس المقدار لكنها عــززت من جودة هذا النوع % فاحتفظت بنفس المقدار لكنها عــززت من جودة هذا النوع  وقــد كانت في (بــازل   (١)
كما ســيأتي. ينظر: ورقة عمل بعنوان (لمحة عن معايير رأس المال التنظيمي وفق مقررات كما ســيأتي. ينظر: ورقة عمل بعنوان (لمحة عن معايير رأس المال التنظيمي وفق مقررات 

(بازل (بازل ٣)).)).
ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلســالمية  ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلســالمية    (٢)
ص١١١١ وما بعدها، تعميم البنك المركزي الكويتي إلى البنوك التقليدية الكويتية بشأن تطبيق  وما بعدها، تعميم البنك المركزي الكويتي إلى البنوك التقليدية الكويتية بشأن تطبيق 
معايير (بــازلمعايير (بــازل٣)، ص)، ص٢٥٢٥، تعميم البنك الكويتي المركزي إلى البنوك اإلســالمية الكويتية ، تعميم البنك الكويتي المركزي إلى البنوك اإلســالمية الكويتية 

بشأن تطبيق معايير (بازلبشأن تطبيق معايير (بازل٣)، ص)، ص٢٢٢٢.
وقد كانت في (بازل٢) ) ٢%، ينظر: المرجع السابق.%، ينظر: المرجع السابق. وقد كانت في (بازل   (٣)
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ا بحقوق الملكيَّةِ اإلضافية، ويتكون  ا بحقوق الملكيَّةِ اإلضافية، ويتكون ب- رأس المال اإلضافي، ويســمى أيضً ب- رأس المال اإلضافي، ويســمى أيضً
من:من:

  ها إلدراجها لُ ها إلدراجها األدوات الماليَّة الصادرة من البنك، وفق الشروط التي تؤهِّ لُ األدوات الماليَّة الصادرة من البنك، وفق الشروط التي تؤهِّ
في رأس المال اإلضافي.في رأس المال اإلضافي.

  جة ضمن رأس المال جة ضمن رأس المال عالوة اإلصدار الناتجة عن إصدار أدوات ماليَّة مدرَ عالوة اإلصدار الناتجة عن إصدار أدوات ماليَّة مدرَ
اإلضافي.اإلضافي.

  جة جة األدوات الماليَّة الصادرة من الشــركات التابعــة للمصرف، والمدرَ األدوات الماليَّة الصادرة من الشــركات التابعــة للمصرف، والمدرَ
ضمن رأس المال اإلضافي.ضمن رأس المال اإلضافي.

  التعديــالت التنظيمية التي تطبَّق عند احتســاب رأسِ المال األساســي التعديــالت التنظيمية التي تطبَّق عند احتســاب رأسِ المال األساســي
اإلضافي.اإلضافي.

ن  ن  رأس المال المساند، ويسمى برأس المال الثانوي، ويتكوَّ الشريحة الثانيةالشريحة الثانية(١): رأس المال المساند، ويسمى برأس المال الثانوي، ويتكوَّ
من: من: 

  ها ضمن ها ضمن األدوات الماليَّة المصدرة من البنك، والمستوفية لشروط إدراجِ األدوات الماليَّة المصدرة من البنك، والمستوفية لشروط إدراجِ
شــريحة رأس المال المساند (الشريحة الثانية)، وال تكون مدرجةً ضمن شــريحة رأس المال المساند (الشريحة الثانية)، وال تكون مدرجةً ضمن 

الشريحة األولى من رأس المال.الشريحة األولى من رأس المال.
  عــالوة اإلصدار الناتجة عن إصــدار األدوات الماليَّــةِ المدرجة ضمن عــالوة اإلصدار الناتجة عن إصــدار األدوات الماليَّــةِ المدرجة ضمن

الشريحة الثانية.الشريحة الثانية.
ل لكفاية رأس المال للمؤسســات التي تقدم خدمات مالية إســالمية؛  ينظر: المعيار المعدَّ ل لكفاية رأس المال للمؤسســات التي تقدم خدمات مالية إســالمية؛   ينظر: المعيار المعدَّ  (١)
إعداد مجلــس الخدمات المالية اإلســالمية، صإعداد مجلــس الخدمات المالية اإلســالمية، ص١٤١٤ وما بعدها، تعميــم البنك المركزي  وما بعدها، تعميــم البنك المركزي 
الكويتي إلى البنوك التقليدية الكويتية بشــأن تطبيق معيار كفاية رأس المال، صالكويتي إلى البنوك التقليدية الكويتية بشــأن تطبيق معيار كفاية رأس المال، ص٣٠٣٠، تعميم ، تعميم 
البنك المركزي الكويتي إلى البنوك اإلسالمية الكويتية بشأن تطبيق معيار كفاية رأس المال، البنك المركزي الكويتي إلى البنوك اإلسالمية الكويتية بشأن تطبيق معيار كفاية رأس المال، 

ص٢٦٢٦، كفاية رأس المال في المصارف اإلسالمية، ص، كفاية رأس المال في المصارف اإلسالمية، ص٣١٣١.
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  األدوات المالية المصدرة من الشركات التابعة للمصرف وتندرج ضمن األدوات المالية المصدرة من الشركات التابعة للمصرف وتندرج ضمن
رأس المال المساند.رأس المال المساند.

 .احتياطي المخاطر المصرفية العامة.احتياطي المخاطر المصرفية العامة
 .التعديالت التنظيمية عند احتساب رأس المال المساند.التعديالت التنظيمية عند احتساب رأس المال المساند

رصُ اللجنة على تعزيز نوعيَّــة رأس المال؛ فإنها وإن  ظ فيما ســبق، حِ رصُ اللجنة على تعزيز نوعيَّــة رأس المال؛ فإنها وإن ويالحَ ظ فيما ســبق، حِ ويالحَ
حافظت على نفس نســبةِ رأس المال في اتفاقية (بازلحافظت على نفس نســبةِ رأس المال في اتفاقية (بازل١) و(بازل) و(بازل٢) ) ٨%، إالَّ أنَّ نوعيَّةَ %، إالَّ أنَّ نوعيَّةَ 
ا؛ حيث جعلت ٦% منه على األقل من رأس المال األساسي، % منه على األقل من رأس المال األساسي،  نت كثيرً ا؛ حيث جعلت رأس المال تحسَّ نت كثيرً رأس المال تحسَّ
و٤٫٥٤٫٥% من رأس المال األساســي على األقل من حقوق المساهمين الذي هو أجودُ % من رأس المال األساســي على األقل من حقوق المساهمين الذي هو أجودُ 

رِ رأسِ المال للمصارف. وَ رِ رأسِ المال للمصارف.صُ وَ صُ
ــت علــى األدوات المالية (الســندات والصكوك) في  ــت علــى األدوات المالية (الســندات والصكوك) في كمــا نالحظ أنها نصَّ كمــا نالحظ أنها نصَّ
الشــريحة األولى والثانية، والتي تســاعد المصرف على دعم رأس ماله، واشترطت الشــريحة األولى والثانية، والتي تســاعد المصرف على دعم رأس ماله، واشترطت 
، وألدوات الشريحة الثانية  ةً ، وألدوات الشريحة الثانية ألدوات الشــريحة األولى اشــتراطاتٍ وخصائصَ خاصَّ ةً ألدوات الشــريحة األولى اشــتراطاتٍ وخصائصَ خاصَّ
ميت فيما بعد بسنداتبسندات أو  أو صكوك دعم رأس صكوك دعم رأس  ميت فيما بعد اشتراطات وخصائص خاصة، وهي ما سُ اشتراطات وخصائص خاصة، وهي ما سُ

المالالمال. . 
وفي نفس العام، أقرَّ مجلس الخدمات الماليَّةِ اإلســالمية في اجتماعه السابع وفي نفس العام، أقرَّ مجلس الخدمات الماليَّةِ اإلســالمية في اجتماعه السابع 
عشر -والذي انعقد في المقر الرئيس للبنك اإلسالمي بجدة- مراجعة المعيار الثاني عشر -والذي انعقد في المقر الرئيس للبنك اإلسالمي بجدة- مراجعة المعيار الثاني 
يْن عن المجلس(١)، وتكوين مجموعة عملِ معيار كفاية رأس المال ، وتكوين مجموعة عملِ معيار كفاية رأس المال  يْن عن المجلسوالســابع الصادرَ والســابع الصادرَ
سات  سات المعدل، (وهذه المجموعة مكلَّفة بإعداد معيار معدل لكفاية رأس المال لمؤسَّ المعدل، (وهذه المجموعة مكلَّفة بإعداد معيار معدل لكفاية رأس المال لمؤسَّ
الخدمات المالية اإلســالمية...، وهذا المعيار من شــأنه إمدادُ الســلطات الرقابية الخدمات المالية اإلســالمية...، وهذا المعيار من شــأنه إمدادُ الســلطات الرقابية 
ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلســالمية،  ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلســالمية،    (١)

ص٤.
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سات الخدمات المالية اإلســالمية في هذا المجال بإرشاداتٍ شاملة)(١)، وقد ، وقد  سات الخدمات المالية اإلســالمية في هذا المجال بإرشاداتٍ شاملة)ومؤسَّ ومؤسَّ
صدر هذا المعيار عام صدر هذا المعيار عام ٢٠١٣٢٠١٣م، وعالجت فيه بشكلٍ تنظيميٍّ صكوكَ دعمِ رأس المال.م، وعالجت فيه بشكلٍ تنظيميٍّ صكوكَ دعمِ رأس المال.
غير أنَّ مصرف أبو ظبي اإلسالمي، كان قد ســبق المجلسَ بإصداره صكوكَ غير أنَّ مصرف أبو ظبي اإلسالمي، كان قد ســبق المجلسَ بإصداره صكوكَ 
دعمِ رأسِ المال عام دعمِ رأسِ المال عام ٢٠١٢٢٠١٢م، م، وبذلك يكون مصرف أبو ظبي اإلسالمي أولَ مصرفٍ وبذلك يكون مصرف أبو ظبي اإلسالمي أولَ مصرفٍ 

ه بنك دبي اإلسالمي(٣). بِعَ ه بنك دبي اإلسالمي، وتَ بِعَ رُ هذا النوعَ من الصكوك(٢)، وتَ رُ هذا النوعَ من الصكوكيُصدِ يُصدِ
رُ صكوكَ دعم رأس مــال، هو المصرف  رُ صكوكَ دعم رأس مــال، هو المصرف وكان أول مصرف ســعودي يُصــدِ وكان أول مصرف ســعودي يُصــدِ
السعودي البريطاني عام السعودي البريطاني عام ٢٠١٣٢٠١٣م(٤)، ثم تتابعت المصارف السعودية، فأصدر مصرف ، ثم تتابعت المصارف السعودية، فأصدر مصرف 
الرياض والجزيرة، والسعودي لالستثمار، والســعودي الفرنسي، واألهلي، والبالد الرياض والجزيرة، والسعودي لالستثمار، والســعودي الفرنسي، واألهلي، والبالد 

صكوكَ دعمِ رأس المال.صكوكَ دعمِ رأس المال.

المرجع السابق. المرجع السابق.   (١)
ينظر: مقال: (ثورة إصدارات صكوك «بازل» الداعمة للقاعدة الرأسمالية للبنوك السعودية)  ينظر: مقال: (ثورة إصدارات صكوك «بازل» الداعمة للقاعدة الرأسمالية للبنوك السعودية)    (٢)
لألســتاذ محمد الخنيفر، المنشــور بصحيفة الجزيرة يوم األحد لألســتاذ محمد الخنيفر، المنشــور بصحيفة الجزيرة يوم األحد ١١١١ من شعبان  من شعبان ١٤٣٨١٤٣٨هـ، هـ، 

العدد العدد ١٦٢٩٢١٦٢٩٢.
http://www.al-jazirah.com/2017/20170507/ec10.htmhttp://www.al-jazirah.com/2017/20170507/ec10.htm  

ومقال: (ثورة رأس المال التكميلي لبنوكنا الســعودية)، للكاتب نفســه، المنشور بصحيفة  ومقال: (ثورة رأس المال التكميلي لبنوكنا الســعودية)، للكاتب نفســه، المنشور بصحيفة    
الجزيرة يوم الثالثاء الجزيرة يوم الثالثاء ١٤٣٥١٤٣٥/١٢١٢/٢٧٢٧هـ، العدد هـ، العدد ١٥٣٦٣١٥٣٦٣.

http://www.al-jazirah.com/2014/20141021/mt3.htmhttp://www.al-jazirah.com/2014/20141021/mt3.htm  
ينظــر: مقال: (ثــورة رأس المال التكميلي لبنوكنا الســعودية)، لألســتاذ محمد الخنيفر،  ينظــر: مقال: (ثــورة رأس المال التكميلي لبنوكنا الســعودية)، لألســتاذ محمد الخنيفر،    (٣)

المنشور بصحيفة الجزيرة يوم الثالثاء المنشور بصحيفة الجزيرة يوم الثالثاء ١٤٣٥١٤٣٥/١٢١٢/٢٧٢٧هـ، العدد هـ، العدد ١٥٣٦٣١٥٣٦٣.
http://www.al-jazirah.com/2014/20141021/mt3.htmhttp://www.al-jazirah.com/2014/20141021/mt3.htm  

ينظر: المقال الســابق، وخبر (ساب يخطط إلصدار صكوك لدعم رأس المال)، والمنشور  ينظر: المقال الســابق، وخبر (ساب يخطط إلصدار صكوك لدعم رأس المال)، والمنشور    (٤)
في صحيفة اليوم بتاريخ في صحيفة اليوم بتاريخ ٢٧٢٧ أغسطس  أغسطس ٢٠١٣٢٠١٣م، يوم الثالثاء، العدد م، يوم الثالثاء، العدد ١٤٦٨٣١٤٦٨٣.

http://www.alyaum.com/article/3092698http://www.alyaum.com/article/3092698  



٧٥٧٥

أنواع صكوك دعم رأس المالأنواع صكوك دعم رأس المال

عة، منها: عة، منها:تنقسم صكوك دعم رأس المال إلى عدة أقسام باعتباراتٍ متنوِّ تنقسم صكوك دعم رأس المال إلى عدة أقسام باعتباراتٍ متنوِّ
االعتبار األول: االعتبار األول: باعتبار الشريحة التي تدعمها من شرائح رأس المال التنظيمي باعتبار الشريحة التي تدعمها من شرائح رأس المال التنظيمي 

للمصارف.للمصارف.
تنقســم صكوك دعم رأس المال باعتبار الشريحة التي تدعمها من رأس المال تنقســم صكوك دعم رأس المال باعتبار الشريحة التي تدعمها من رأس المال 

التنظيمي للمصارف إلى نوعين:التنظيمي للمصارف إلى نوعين:
النوع األول: النوع األول: صكوك دعم رأس المال للشريحة األولىصكوك دعم رأس المال للشريحة األولى(١)، أو الدرجة األولى، ، أو الدرجة األولى، 
ا بصكوك رأس المال اإلضافي؛ وهي الصكوك التي تكون ضمن رأس  ا بصكوك رأس المال اإلضافي؛ وهي الصكوك التي تكون ضمن رأس وتســمى أيضً وتســمى أيضً
يْ رأس المال األساسي(٢)- وتنطبق - وتنطبق  قَّ يْ رأس المال األساسيالمال اإلضافي -ورأس المال اإلضافي أحدُ شِ قَّ المال اإلضافي -ورأس المال اإلضافي أحدُ شِ

ه واشتراطاته(٣). ه واشتراطاتهعليها خصائصُ عليها خصائصُ
ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية،   (١)
ص١٤١٤، تعميم البنك المركزي الكويتي للبنوك اإلســالمية بشأن تطبيق معيار (بازل، تعميم البنك المركزي الكويتي للبنوك اإلســالمية بشأن تطبيق معيار (بازل٣)، )، 

ص٢٤٢٤.
الشريحة األولى من رأس المال التنظيمي للمصارف تتكون من: حقوق المساهمين، ورأس  الشريحة األولى من رأس المال التنظيمي للمصارف تتكون من: حقوق المساهمين، ورأس    (٢)

المال اإلضافي.المال اإلضافي.
وستأتي شروط دعم رأس المال في المبحث التالي. وستأتي شروط دعم رأس المال في المبحث التالي.   (٣)



٧٦٧٦

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

ومــن أبرز هذه الخصائــصِ التي تنفرد بها عن صكوك دعــم رأس المال من ومــن أبرز هذه الخصائــصِ التي تنفرد بها عن صكوك دعــم رأس المال من 
الدرجة الثانية، ما يلي:الدرجة الثانية، ما يلي:

ةِ، واألصلُ أنَّ المشاركة فيها دائمة. دةِ المدَّ ةِ، واألصلُ أنَّ المشاركة فيها دائمة.أنَّ هذه الصكوك غيرُ محدَّ دةِ المدَّ األولى: األولى: أنَّ هذه الصكوك غيرُ محدَّ
الءةِ  الءةِ أنها تحمي رأسَ مالِ المصرف، وتســتوعب الخســائرَ حــالَ مَ الثانيــة: الثانيــة: أنها تحمي رأسَ مالِ المصرف، وتســتوعب الخســائرَ حــالَ مَ

ه(١). هالمصرف أو تعثُّرِ المصرف أو تعثُّرِ
جاء في المعيار المعدل لكفاية رأس المال: (تعتبر حقوق الملكيَّة العاديةجاء في المعيار المعدل لكفاية رأس المال: (تعتبر حقوق الملكيَّة العادية(٢) ورأس  ورأس 
ســة الخدمات الماليَّة اإلسالميَّة،  ةِ مؤسَّ ســة الخدمات الماليَّة اإلسالميَّة، ، رأسَ مالٍ في حال اســتمراريَّ ةِ مؤسَّ المال اإلضافيالمال اإلضافي(٣)، رأسَ مالٍ في حال اســتمراريَّ
سةِ الخدمات المالية اإلسالمية)(٤). سةِ الخدمات المالية اإلسالمية)ولديه القدرة على امتصاص الخسائر في حالة تعثُّرِ مؤسَّ ولديه القدرة على امتصاص الخسائر في حالة تعثُّرِ مؤسَّ
ل هذه  ضِ المصرف لخسائرَ خالل فترة مالءته، فإنَّ أولَ مَن يتحمَّ ل هذه ففي حال تعرُّ ضِ المصرف لخسائرَ خالل فترة مالءته، فإنَّ أولَ مَن يتحمَّ ففي حال تعرُّ
الخســائر عند حدوثها، الجزء األول من رأس المال األساسي (حقوق المساهمين)، الخســائر عند حدوثها، الجزء األول من رأس المال األساسي (حقوق المساهمين)، 
نه  نه وفي حال ازدياد هذه الخســائر، وانخفاض رأس المال األساسي إلى نسبةٍ ال تمكِّ وفي حال ازدياد هذه الخســائر، وانخفاض رأس المال األساسي إلى نسبةٍ ال تمكِّ
من امتصاصها، فسيتمُّ اللجوءُ إلى رأس المال اإلضافي؛ حيث تبدأ األدوات المدرجة من امتصاصها، فسيتمُّ اللجوءُ إلى رأس المال اإلضافي؛ حيث تبدأ األدوات المدرجة 
ا إذا دخل  ، أمَّ لِ هذه الخسائرِ ا إذا دخل ضمن الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي في تحمُّ ، أمَّ لِ هذه الخسائرِ ضمن الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي في تحمُّ
لُ الخسائر التي يتعرض لها المصرف من  لُ الخسائر التي يتعرض لها المصرف من المصرف حالة اإلعسار، فسيتم حينها تحمُّ المصرف حالة اإلعسار، فسيتم حينها تحمُّ

قِبل األدوات الرأسمالية المدرجة ضمن الشريحة الثانيةقِبل األدوات الرأسمالية المدرجة ضمن الشريحة الثانية(٥).
ينظــر: ورقة عمل بعنوان: (لمحة عن معايير رأس المال التنظيمي وفق مقررات (بازل ٣)) ))  ينظــر: ورقة عمل بعنوان: (لمحة عن معايير رأس المال التنظيمي وفق مقررات (بازل    (١)
منشــورة على اإلنترنت في مجلة االقتصاد اإلســالمي العالمية، إعداد: د.سلمى سايرلي، منشــورة على اإلنترنت في مجلة االقتصاد اإلســالمي العالمية، إعداد: د.سلمى سايرلي، 

د. مرجان محمد، مضاء منجد.د. مرجان محمد، مضاء منجد.
http://giem.kantakji.com/article/details/ID/302#.WY23nTOGPIUhttp://giem.kantakji.com/article/details/ID/302#.WY23nTOGPIU  

حقوق المساهمين. حقوق المساهمين.   (٢)
والذي تنبثق منه: صكوك دعم رأس المال من الدرجة األولى. والذي تنبثق منه: صكوك دعم رأس المال من الدرجة األولى.   (٣)

المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، ص١٠١٠. المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، ص   (٤)
ينظر: ورقة عمل بعنوان: (لمحة عن معايير رأس المال التنظيمي وفق مقررات (بازل ٣)) ))  ينظر: ورقة عمل بعنوان: (لمحة عن معايير رأس المال التنظيمي وفق مقررات (بازل    (٥)= = 



حقيقة صكوك دعم رأس المالحقيقة صكوك دعم رأس المال

٧٧٧٧

ولذلــك، جعل مجلــس الخدمات المالية اإلســالمية صكــوكَ دعمِ رأس ولذلــك، جعل مجلــس الخدمات المالية اإلســالمية صكــوكَ دعمِ رأس 
عتبر  عتبر المال من الشــريحة األولى صكوكَ مشــاركةٍ في إجمالي أصول المصرف، ويُ المال من الشــريحة األولى صكوكَ مشــاركةٍ في إجمالي أصول المصرف، ويُ
ا لشروط عقد المشاركة،  تُها (كشركاء مع المســاهمين في حقوق الملكية وفقً لَ مَ ا لشروط عقد المشاركة، حَ تُها (كشركاء مع المســاهمين في حقوق الملكية وفقً لَ مَ حَ
وعليه؛ يتقاســمون كلَّ المخاطر والعوائد من عمليات مؤسســة الخدمات المالية وعليه؛ يتقاســمون كلَّ المخاطر والعوائد من عمليات مؤسســة الخدمات المالية 

اإلسالمية)اإلسالمية)(١).
ات أصحاب الودائع  ات أصحاب الودائع ال تستحق األولوية في السداد إالَّ بعد سداد مستحقَّ الثالثة: الثالثة: ال تستحق األولوية في السداد إالَّ بعد سداد مستحقَّ
والديون العادية والديون الثانويةوالديون العادية والديون الثانوية(٢)، وهذا يَعني أنَّ حملة صكوك دعم رأس المال من ، وهذا يَعني أنَّ حملة صكوك دعم رأس المال من 

يُّون. مون عليهم؛ ألنهم يصنَّفون على أنهم دائنون ثانَوِ يُّون.الشريحة الثانية مقدَّ مون عليهم؛ ألنهم يصنَّفون على أنهم دائنون ثانَوِ الشريحة الثانية مقدَّ
ةُ هذه الصكوك بعد حملة صكوك دعم رأس المال من الدرجة الثانية في  لَ مَ ةُ هذه الصكوك بعد حملة صكوك دعم رأس المال من الدرجة الثانية في فحَ لَ مَ فحَ

االستحقاق، وقبل حملة األسهم العادية.االستحقاق، وقبل حملة األسهم العادية.
الرابعة: الرابعة: التحكم في األرباح؛ حيث إن للمصرف الحق في إلغاء توزيع األرباح التحكم في األرباح؛ حيث إن للمصرف الحق في إلغاء توزيع األرباح 

على حملة الصكوك في جميع األوقاتعلى حملة الصكوك في جميع األوقات(٣).
منشــورة على اإلنترنت في مجلة االقتصاد اإلســالمي العالمية، إعداد: د.سلمى سايرلي،  منشــورة على اإلنترنت في مجلة االقتصاد اإلســالمي العالمية، إعداد: د.سلمى سايرلي، =   =

د. مرجان محمد، مضاء منجد.د. مرجان محمد، مضاء منجد.
http://giem.kantakji.com/article/details/ID/302#.WY23nTOGPIUhttp://giem.kantakji.com/article/details/ID/302#.WY23nTOGPIU  

وينظر: مقال (ثورة إصدارات صكوك «بازل» الداعمة للقاعدة الرأسمالية للبنوك السعودية)  وينظر: مقال (ثورة إصدارات صكوك «بازل» الداعمة للقاعدة الرأسمالية للبنوك السعودية)    
لألســتاذ محمد الخنيفر، المنشــور بصحيفة الجزيرة يوم األحد لألســتاذ محمد الخنيفر، المنشــور بصحيفة الجزيرة يوم األحد ١١١١ من شعبان  من شعبان ١٤٣٨١٤٣٨هـ، هـ، 

العدد العدد ١٦٢٩٢١٦٢٩٢.
http://www.al-jazirah.com/2017/20170507/ec10.htmhttp://www.al-jazirah.com/2017/20170507/ec10.htm  

المعيــار المعدل لكفاية رأس المــال الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلســالمية، المعيــار المعدل لكفاية رأس المــال الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلســالمية،   (١)
ص١٤١٤.

ينظر: ورقة عمل بعنوان: لمحة عن معايير رأس المال التنظيمي وفق مقررات (بازل ٣).). ينظر: ورقة عمل بعنوان: لمحة عن معايير رأس المال التنظيمي وفق مقررات (بازل    (٢)
ينظر: تعميم البنك المركزي الكويتي للبنوك اإلســالمية بشــأن تطبيق (بازل٣)، ص)، ص٢٥٢٥، ،  ينظر: تعميم البنك المركزي الكويتي للبنوك اإلســالمية بشــأن تطبيق (بازل   (٣)

وسيأتي الحديث عن هذا في شروط صكوك دعم رأس المال.وسيأتي الحديث عن هذا في شروط صكوك دعم رأس المال.



٧٨٧٨

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

النوع الثاني: النوع الثاني: صكوك دعم رأس المال للشــريحة الثانيةصكوك دعم رأس المال للشــريحة الثانية(١)، أو الدرجة الثانية، ، أو الدرجة الثانية، 
وتسمى صكوك دعم رأس المال المساند.وتسمى صكوك دعم رأس المال المساند.

وهي الصكوك التي تكون ضمن رأس المال المساند (الشريحة الثانية من رأس وهي الصكوك التي تكون ضمن رأس المال المساند (الشريحة الثانية من رأس 
ه واشتراطاته. ه واشتراطاته.المال التنظيمي للمصارف)، وتنطبق عليها خصائصُ المال التنظيمي للمصارف)، وتنطبق عليها خصائصُ

وتختلف عن صكوك دعمِ رأس المال من الدرجة األولى بأنها:وتختلف عن صكوك دعمِ رأس المال من الدرجة األولى بأنها:
دة المدة، بشرط أالَّ يقع موعدُ استحقاقِها األصلي قبل ٥ سنوات سنوات(٢). دة المدة، بشرط أالَّ يقع موعدُ استحقاقِها األصلي قبل - محدَّ ١- محدَّ

٢- - أنها تحمي رأس مال المصرف، وتستوعب الخسائرَ حالَ تعثُّرِ المصرف فقطأنها تحمي رأس مال المصرف، وتستوعب الخسائرَ حالَ تعثُّرِ المصرف فقط(٣).
مون من جهة االستحقاق عند اإلفالس على حملة صكوك  تَها مقدَّ لَ مَ مون من جهة االستحقاق عند اإلفالس على حملة صكوك - أنَّ حَ تَها مقدَّ لَ مَ ٣- أنَّ حَ

دعم رأس المال من الدرجة األولىدعم رأس المال من الدرجة األولى(٤).
٤- أن المصرف ملتزمٌ بدفع األرباح، وليس له التحكمُ فيها. - أن المصرف ملتزمٌ بدفع األرباح، وليس له التحكمُ فيها. 

ينظر: المعيار المعــدل لكفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلســالمية، ينظر: المعيار المعــدل لكفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلســالمية،   (١)
ص١٦١٦، تعميم البنك المركزي الكويتي للبنوك اإلسالمية بشأن تطبيق معيار (بازل، تعميم البنك المركزي الكويتي للبنوك اإلسالمية بشأن تطبيق معيار (بازل٣)، ص)، ص٢٧٢٧.
ينظر: المعيار المعــدل لكفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلســالمية، ينظر: المعيار المعــدل لكفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلســالمية،   (٢)
ص١٧١٧، تعميم البنك المركزي الكويتي للبنوك اإلسالمية بشأن تطبيق معيار (بازل، تعميم البنك المركزي الكويتي للبنوك اإلسالمية بشأن تطبيق معيار (بازل٣)، ص)، ص٢٧٢٧.
ينظــر: ورقة عمل بعنوان: (لمحة عن معايير رأس المال التنظيمي وفق مقررات (بازل ٣)) ))  ينظــر: ورقة عمل بعنوان: (لمحة عن معايير رأس المال التنظيمي وفق مقررات (بازل    (٣)
منشــورة على اإلنترنت في مجلة االقتصاد اإلســالمي العالمية، إعداد: د.سلمى سايرلي، منشــورة على اإلنترنت في مجلة االقتصاد اإلســالمي العالمية، إعداد: د.سلمى سايرلي، 

د. مرجان محمد، مضاء منجد.د. مرجان محمد، مضاء منجد.
http://giem.kantakji.com/article/details/ID/302#.WY23nTOGPIUhttp://giem.kantakji.com/article/details/ID/302#.WY23nTOGPIU  

وينظر مقال: (ثورة إصدارات صكوك «بازل» الداعمة للقاعدة الرأسمالية للبنوك السعودية)  وينظر مقال: (ثورة إصدارات صكوك «بازل» الداعمة للقاعدة الرأسمالية للبنوك السعودية)    
لألســتاذ محمد الخنيفر، المنشــور بصحيفة الجزيرة يوم األحد لألســتاذ محمد الخنيفر، المنشــور بصحيفة الجزيرة يوم األحد ١١١١ من شعبان  من شعبان ١٤٣٨١٤٣٨هـ، هـ، 

العدد العدد ١٦٢٩٢١٦٢٩٢.
http://www.al-jazirah.com/2017/20170507/ec10.htmhttp://www.al-jazirah.com/2017/20170507/ec10.htm  

المرجع السابق. المرجع السابق.   (٤)
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االعتبار الثاني: االعتبار الثاني: اعتبار العقد الشرعي الذي يقوم عليه صك دعم رأس المال.اعتبار العقد الشرعي الذي يقوم عليه صك دعم رأس المال.
ا أنَّ صكوك دعم رأس المال ليست بأنواع جديدة من حيث العقودُ  ا أنَّ صكوك دعم رأس المال ليست بأنواع جديدة من حيث العقودُ ذكرت سابقً ذكرت سابقً
ها بشرط إضافة خاصيَّةِ القدرةِ على امتصاص  ها بشرط إضافة خاصيَّةِ القدرةِ على امتصاص الشــرعية التي تقوم عليها، بل هي نفسُ الشــرعية التي تقوم عليها، بل هي نفسُ
ين  ائنِيــن والمودِعِ ا عن بقيَّة الدَّ ــرً لُها مؤخَّ ين خســائر المصارف إليها؛ بــأن يكون حامِ ائنِيــن والمودِعِ ا عن بقيَّة الدَّ ــرً لُها مؤخَّ خســائر المصارف إليها؛ بــأن يكون حامِ
ا  سة النقد إعادة تقييم هذه الصكوك، وقد يكون تقييمها لها صفرً ا للمصرف، وأنَّ لمؤسَّ سة النقد إعادة تقييم هذه الصكوك، وقد يكون تقييمها لها صفرً للمصرف، وأنَّ لمؤسَّ
وهذه الصكوكِ في حــال دخولِ المصرف في مرحلة (عدم جدو االســتمرارية)، وهذه الصكوكِ في حــال دخولِ المصرف في مرحلة (عدم جدو االســتمرارية)، 

أو تحويلها إلى أسهم.أو تحويلها إلى أسهم.
وقد ذكــر معيار صكوك االســتثمار الصادر عن هيئة المحاســبة والمراجعة وقد ذكــر معيار صكوك االســتثمار الصادر عن هيئة المحاســبة والمراجعة 

سات الماليَّة اإلسالميَّة تسعةَ أنواعٍ للصكوك اإلسالميَّة(١)، وهي:، وهي: سات الماليَّة اإلسالميَّة تسعةَ أنواعٍ للصكوك اإلسالميَّةللمؤسَّ للمؤسَّ
رة.  رة. - صكوك ملكيَّة األعيان المؤجَّ ١- صكوك ملكيَّة األعيان المؤجَّ

لكيَّة المنافع. لكيَّة المنافع.- صكوك مِ ٢- صكوك مِ
لَم. لَم.- صكوك السَّ ٣- صكوك السَّ

٤- صكوك االستصناع.- صكوك االستصناع.
٥- صكوك المرابحة.- صكوك المرابحة.

٦- صكوك المشاركة.- صكوك المشاركة.
٧- صكوك المزارعة.- صكوك المزارعة.
٨- صكوك المساقاة.- صكوك المساقاة.

٩- صكوك المغارسة.- صكوك المغارسة.
وبناءً على ذلك؛ يمكن تقسيمُ صكوك دعم رأس المال باعتبار العقد الشرعي وبناءً على ذلك؛ يمكن تقسيمُ صكوك دعم رأس المال باعتبار العقد الشرعي 

الذي يقوم عليه إلى تسعة أنواع؛ وهي:الذي يقوم عليه إلى تسعة أنواع؛ وهي:
المعايير الشرعية، ص٤٦٨٤٦٨. المعايير الشرعية، ص   (١)
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رة. لكيَّة األعيان المؤجَّ رة.- صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد مِ لكيَّة األعيان المؤجَّ ١- صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد مِ
٢- صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد ملكية المنافع.- صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد ملكية المنافع.

لَم. لَم.- صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد السَّ ٣- صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد السَّ
٤- صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد االستصناع.- صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد االستصناع.

٥- صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد المرابحة.- صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد المرابحة.
٦- صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد المشاركة.- صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد المشاركة.
٧- صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد المزارعة.- صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد المزارعة.
٨- صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد المساقاة.- صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد المساقاة.

٩- صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد المغارسة.- صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد المغارسة.
االعتبار الثالث: االعتبار الثالث: اعتبار انفراد العقد الشــرعي الذي يقوم عليه صكُّ دعمِ رأس اعتبار انفراد العقد الشــرعي الذي يقوم عليه صكُّ دعمِ رأس 

المال وتركيبه.المال وتركيبه.
تنقســم صكوك دعم رأس المال باعتبار انفراد العقد الشرعي الذي تقوم عليه تنقســم صكوك دعم رأس المال باعتبار انفراد العقد الشرعي الذي تقوم عليه 

وتركيبه إلى نوعين:وتركيبه إلى نوعين:
األول: الصكــوك المفردةاألول: الصكــوك المفردة، وهي: صكوك دعــمِ رأسِ المال القائمة على عقدٍ ، وهي: صكوك دعــمِ رأسِ المال القائمة على عقدٍ 

؛ كصكوك المشاركة، أو المضاربة، أو الوكالة باالستثمار، أو غيرها(١). ؛ كصكوك المشاركة، أو المضاربة، أو الوكالة باالستثمار، أو غيرهاشرعيٍّ واحدٍ شرعيٍّ واحدٍ
بة، وهي: صكوك دعم رأس المال القائمة على الجمع بين ، وهي: صكوك دعم رأس المال القائمة على الجمع بين  بةالثاني: الصكوك المركَّ الثاني: الصكوك المركَّ
يِ المرابحة والمضاربة(٢)، ،  يِ المرابحة والمضاربةالعقود الشرعية؛ كصكوك دعم رأس المال القائمة على عقدَ العقود الشرعية؛ كصكوك دعم رأس المال القائمة على عقدَ
ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلســالمية،  ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلســالمية،    (١)

ص١٤١٤، ، ١٦١٦.
فت الصكوك المركبة من المضاربة والمرابحة بأنها: (وثائق متساوية القيمة وغير قابلة  رِّ عُ فت الصكوك المركبة من المضاربة والمرابحة بأنها: (وثائق متساوية القيمة وغير قابلة   رِّ عُ  (٢)= = 
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وهذه الصيغة -صك دعم رأس المال القائــم على عقدي المرابحة والمضاربة- هي وهذه الصيغة -صك دعم رأس المال القائــم على عقدي المرابحة والمضاربة- هي 
صيغة أغلبِ صكوكِ دعمِ رأس المال الصادرةِ من المصارف السعوديةصيغة أغلبِ صكوكِ دعمِ رأس المال الصادرةِ من المصارف السعودية(١).

وتهدف هذه الصياغةُ إلى أمرين:وتهدف هذه الصياغةُ إلى أمرين:
١- التحوط لهــذه الصكوك، ورفع درجة أمانها بالنســبة لحملتها، ومحاولة - التحوط لهــذه الصكوك، ورفع درجة أمانها بالنســبة لحملتها، ومحاولة 
لِها عاليةَ االستقرارِ كالسندات، وذلك بإضافة عقد المرابحة لعقد المضاربة، فإنَّ  عْ لِها عاليةَ االستقرارِ كالسندات، وذلك بإضافة عقد المرابحة لعقد المضاربة، فإنَّ جَ عْ جَ
ه مخاطرُ الخســارة، فيقوم عقد المرابحة -والمشتري باآلجل  ه مخاطرُ الخســارة، فيقوم عقد المرابحة -والمشتري باآلجل عقد المضاربة قد تحفُّ عقد المضاربة قد تحفُّ

ا(٢). .  اهو المصرف- بمحاولة حماية رأس المال، بل وربما حماية األرباح أيضً هو المصرف- بمحاولة حماية رأس المال، بل وربما حماية األرباح أيضً
٢- أن تكون قابلة للتداول؛ ولذلــك أضيف عقدُ المضاربةِ للمرابحة، وذلك - أن تكون قابلة للتداول؛ ولذلــك أضيف عقدُ المضاربةِ للمرابحة، وذلك 
ه رأسَ المال والربح كالســندات،  رُ ، ويضمن مُصدِ ه رأسَ المال والربح كالســندات، أنَّ صكَّ عقد المرابحة صكٌّ آمنٌ رُ ، ويضمن مُصدِ أنَّ صكَّ عقد المرابحة صكٌّ آمنٌ
هإالَّ أنَّ صكَّ المرابحــة ال يجوز تداولُه(٣)، ومن أهم خصائــص األوراق المالية أنها ، ومن أهم خصائــص األوراق المالية أنها  إالَّ أنَّ صكَّ المرابحــة ال يجوز تداولُ
ل جزءٌ من متحصالتها رأسَ مالٍ يتم اســتثماره في عقود مضاربة، ويشكل  للتجزئة، يشــكِّ ل جزءٌ من متحصالتها رأسَ مالٍ يتم اســتثماره في عقود مضاربة، ويشكل =  للتجزئة، يشــكِّ  =
، وتمثل تلك الوثائق  ــلَعِ مرابحــةٍ ، وتمثل تلك الوثائق الجزء اآلخر من متحصالتها رأس مالٍ لتمويل شــراء سِ ــلَعِ مرابحــةٍ الجزء اآلخر من متحصالتها رأس مالٍ لتمويل شــراء سِ
ا  ا شــائعة في ملكيَّــة وعاء المضاربة وســلع المرابحة بعد شــرائها، ويتركب عقدَ صً صَ ا حِ ا شــائعة في ملكيَّــة وعاء المضاربة وســلع المرابحة بعد شــرائها، ويتركب عقدَ صً صَ حِ
هما بطالنَ اآلخر)،  هما بطالنَ اآلخر)، المرابحة والمضاربة فــي تلك الوثائق بما ال يترتب على بطــالن أحدِ المرابحة والمضاربة فــي تلك الوثائق بما ال يترتب على بطــالن أحدِ

الصكوك المركبة من المضاربة والمرابحة، صالصكوك المركبة من المضاربة والمرابحة، ص٢٤٢٤.
مسائل فقهية في الصكوك عرض وتقويم، ص٣٤٣٤. مسائل فقهية في الصكوك عرض وتقويم، ص   (١)

السابق: نفس الموضع. السابق: نفس الموضع.   (٢)
جــاء في معيار صكوك االســتثمار ما نصه: (ال يجوز تداول صكوك المرابحة بعد تســليم  جــاء في معيار صكوك االســتثمار ما نصه: (ال يجوز تداول صكوك المرابحة بعد تســليم    (٣)
ا بعد شراء البضاعة وقبل بيعها للمشتري، فيجوز التداول).  ا بعد شراء البضاعة وقبل بيعها للمشتري، فيجوز التداول). بضاعة المرابحة للمشــتري، أمَّ بضاعة المرابحة للمشــتري، أمَّ

المعايير الشرعية، صالمعايير الشرعية، ص٤٨٢٤٨٢.
وجاء في مســتند األحكام الشــرعية: (مســتند المنع من تداول صكوك المرابحة بعد بيع  وجاء في مســتند األحكام الشــرعية: (مســتند المنع من تداول صكوك المرابحة بعد بيع    
نًا نقديا في ذمة المشتري، فال يجوز  يْ نًا نقديا في ذمة المشتري، فال يجوز البضاعة وتســليمها لمشتريها، هو أن الصكوك تمثِّل دَ يْ البضاعة وتســليمها لمشتريها، هو أن الصكوك تمثِّل دَ

تداول الصكوك إالَّ بقيود تداول الديون). المرجع السابق، صتداول الصكوك إالَّ بقيود تداول الديون). المرجع السابق، ص٤٨٨٤٨٨.
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، وعقد المضاربة  ، وعقد المضاربة ، فأُضيف إلى عقد المرابحة عقدُ مضاربةٍ قابلةٌ للتداول والتســييلقابلةٌ للتداول والتســييل(١)، فأُضيف إلى عقد المرابحة عقدُ مضاربةٍ
يستوعب الحصة األكبر (يستوعب الحصة األكبر (٥١٥١ %)، فيكون الصك المركَّب عندئذٍ قابالً للتداول. %)، فيكون الصك المركَّب عندئذٍ قابالً للتداول.

االعتبار الرابــع: االعتبار الرابــع: اعتبار مدة صكوك دعم رأس المال؛ وتنقســم صكوك دعم اعتبار مدة صكوك دعم رأس المال؛ وتنقســم صكوك دعم 
تها إلى نوعين: تها إلى نوعين:رأس المال باعتبار مدَّ رأس المال باعتبار مدَّ

ة. دةِ المدَّ ة.صكوك دعم رأس المال غير محدَّ دةِ المدَّ النوع األول: النوع األول: صكوك دعم رأس المال غير محدَّ
وهي صكوك دعم رأس المال من الشــريحة األولى، جــاء في: تعميم البنك وهي صكوك دعم رأس المال من الشــريحة األولى، جــاء في: تعميم البنك 
الكويتي المركزي للبنوك اإلســالميَّة بشــأن تطبيق معيار (بازلالكويتي المركزي للبنوك اإلســالميَّة بشــأن تطبيق معيار (بازل٣) في شروط أدوات ) في شروط أدوات 
دعم رأس المال من الشريحة األولى: (أن تكون دائمة؛ أي ليس لها تاريخ استحقاق، دعم رأس المال من الشريحة األولى: (أن تكون دائمة؛ أي ليس لها تاريخ استحقاق، 

ر)(٢). ن شروطًا تشجيعيَّةً للسداد المبكِّ ر)وال يمكن تعديلُ قيمتِها، وال تتضمَّ ن شروطًا تشجيعيَّةً للسداد المبكِّ وال يمكن تعديلُ قيمتِها، وال تتضمَّ
دة المدة. دة المدة.صكوك دعم رأس المال محدَّ النوع الثاني: النوع الثاني: صكوك دعم رأس المال محدَّ

دة؛ بشرط:  تُـــها محدَّ دة؛ بشرط: وهي صكوك دعم رأس المال من الشريحة الثانية، ومدَّ تُـــها محدَّ وهي صكوك دعم رأس المال من الشريحة الثانية، ومدَّ
أالَّ يقعَ موعدُ اســتحقاقِها األصلي قبل خمس سنواتأالَّ يقعَ موعدُ اســتحقاقِها األصلي قبل خمس سنوات(٣)، وهي بذلك ال تكون قصيرةَ ، وهي بذلك ال تكون قصيرةَ 

طة األجل أو طويلة األجل(٤). ل، بل متوسِّ طة األجل أو طويلة األجلاألجَ ل، بل متوسِّ األجَ

صكوك المضاربة، ص٦٥٦٥. صكوك المضاربة، ص   (١)
ص٢٥٢٥، وينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المــال الصادر عن مجلس الخدمات المالية ، وينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المــال الصادر عن مجلس الخدمات المالية  ص   (٢)

اإلسالمية صاإلسالمية ص١٥١٥.
ينظر: تعميم البنك الكويتي المركزي للبنوك اإلسالمية بشأن تطبيق معيار (بازل٣)، ص)، ص٢٧٢٧، ،  ينظر: تعميم البنك الكويتي المركزي للبنوك اإلسالمية بشأن تطبيق معيار (بازل   (٣)
المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، صالمعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، ص١٧١٧.
جاء فــي كتاب األوراق المالية وأســواق المــال، ص٣٢٣٢: (وتتفاوت تواريخ اســتحقاق : (وتتفاوت تواريخ اســتحقاق  جاء فــي كتاب األوراق المالية وأســواق المــال، ص   (٤)
السندات، فقد تكون من النوع قصير األجل (السندات، فقد تكون من النوع قصير األجل (٥ سنوات فأقل)، أو من النوع متوسط األجل  سنوات فأقل)، أو من النوع متوسط األجل 

(٥ إلى  إلى ١٠١٠ سنوات)، أو طويل األجل الذي قد يمتد إلى  سنوات)، أو طويل األجل الذي قد يمتد إلى ٢٠٢٠ سنة وربما أكثر).  سنة وربما أكثر). 



٨٣٨٣

شروط صكوك دعم رأس المال وخصائصهاشروط صكوك دعم رأس المال وخصائصها

ا من الصكوك، بل هي  ا من الصكوك، بل هي ســبق وأن ذكرتُ أنَّ صكوك رأس المال ليســت بِدعً ســبق وأن ذكرتُ أنَّ صكوك رأس المال ليســت بِدعً
الصكوك اإلســالميَّة المبنيَّة على العقود الشرعية المعروفة، لكن أُضيف إليها شروطٌ الصكوك اإلســالميَّة المبنيَّة على العقود الشرعية المعروفة، لكن أُضيف إليها شروطٌ 
ا صالحةً لدعم  تْها صكوكً ا صالحةً لدعم )، جعلَ تْها صكوكً رات (بازل٣)، جعلَ رات (بازلوخصائصُ من قِبل لجنة بازل في مقــرَّ وخصائصُ من قِبل لجنة بازل في مقــرَّ

رأس المال التنظيمي للمصارف.رأس المال التنظيمي للمصارف.
ث في هذا المبحثِ -بإذن الله تعالى- عن شروط وخصائصِ هذه  ث في هذا المبحثِ -بإذن الله تعالى- عن شروط وخصائصِ هذه وســأتحدَّ وســأتحدَّ
الصكوك، وقد جعلتُ هذا المبحثَ في مطلبَيْن؛ مطلب في شروط صكوك دعم رأس الصكوك، وقد جعلتُ هذا المبحثَ في مطلبَيْن؛ مطلب في شروط صكوك دعم رأس 

المال، ومطلب في خصائصها.المال، ومطلب في خصائصها.

المطلب األول: شروط صكوك دعم رأس المال.المطلب األول: شروط صكوك دعم رأس المال.
ذكرت في أنواع صكوك دعم رأس المال أنها تنقسم إلى قسمين رئيسين:ذكرت في أنواع صكوك دعم رأس المال أنها تنقسم إلى قسمين رئيسين:

األول: األول: صكوك دعم رأس المال للشريحة األولى.صكوك دعم رأس المال للشريحة األولى.
الثاني: الثاني: صكوك دعم رأس المال للشريحة الثانية.صكوك دعم رأس المال للشريحة الثانية.

ولكلِّ نوعٍ شــروطُه، وإن كانت شــروطُهما تكاد تكون متطابقــة، إالَّ أنَّ بينها ولكلِّ نوعٍ شــروطُه، وإن كانت شــروطُهما تكاد تكون متطابقــة، إالَّ أنَّ بينها 
. ةٍ دَ دُ شروطَ كلِّ نوعٍ على حِ .اختالفًا؛ لذلك سأُفرِ ةٍ دَ دُ شروطَ كلِّ نوعٍ على حِ اختالفًا؛ لذلك سأُفرِ



٨٤٨٤

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

شروط صكوك دعم رأس المال من الشريحة األولىشروط صكوك دعم رأس المال من الشريحة األولى(١):

الشرط األول: الشرط األول: القدرة على امتصاص الخسائر. ولتحقيق هذا األمر، اشترطت القدرة على امتصاص الخسائر. ولتحقيق هذا األمر، اشترطت 
لجنة بازل شرطين أساسيين: لجنة بازل شرطين أساسيين: 

ين والدائنين  ةٌ أقلُّ من حقــوق المودِعِ ين والدائنين أن يكون لهــذه الصكوك أولويَّ ةٌ أقلُّ من حقــوق المودِعِ األول: األول: أن يكون لهــذه الصكوك أولويَّ
العامين للمصرف.العامين للمصرف.

ولتحقيق هذا الشرط صورتان، وهما:ولتحقيق هذا الشرط صورتان، وهما:
تِه، ابتداءً بأنَّ  لَ مَ كِّ وحَ رِ الصَّ تِه، ابتداءً بأنَّ أن يكون ذلك باالتفاق بين مُصدِ لَ مَ كِّ وحَ رِ الصَّ الصورة األولى: الصورة األولى: أن يكون ذلك باالتفاق بين مُصدِ

.(٢) تَهم أقلُّ تَهم أقلُّأولويَّ أولويَّ
الصورة الثانية: الصورة الثانية: أن يكون العقد الذي يقوم عليه الصك عقدَ مشاركةٍ أو مضاربة، أن يكون العقد الذي يقوم عليه الصك عقدَ مشاركةٍ أو مضاربة، 

ون للمصرف(٣). م عليه الدائنون والمودِعُ ا، فيقدَّ ون للمصرففيكون حاملُ الصكِّ شريكً م عليه الدائنون والمودِعُ ا، فيقدَّ فيكون حاملُ الصكِّ شريكً
بِعاتِ هذه الصكوك في حال تصنيفه  بِعاتِ هذه الصكوك في حال تصنيفه أن يكون للمصرف التخلصُ من تَ الثاني: الثاني: أن يكون للمصرف التخلصُ من تَ

بأنَّه في حالة عدم جدو االستمراريةبأنَّه في حالة عدم جدو االستمرارية(٤)، وذلك بالطرق التالية: ، وذلك بالطرق التالية: 
رِ وحاملِ الصكِّ على أن لمؤسسة النقد  صدِ رِ وحاملِ الصكِّ على أن لمؤسسة النقد االتفاق بين الـــمُ صدِ الطريقة األولى: الطريقة األولى: االتفاق بين الـــمُ
ينظر: تعميم البنك الكويتي المركزي للبنوك اإلسالمية بشأن تطبيق معيار (بازل٣)، ص)، ص٢٥٢٥، ،  ينظر: تعميم البنك الكويتي المركزي للبنوك اإلسالمية بشأن تطبيق معيار (بازل   (١)
المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، صالمعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، ص١٤١٤، ، 

تعميم البنك الكويتي المركزي للبنوك التقليدية بشأن تطبيق معيار (بازلتعميم البنك الكويتي المركزي للبنوك التقليدية بشأن تطبيق معيار (بازل٣)، ص)، ص٢٧٢٧.
وهذا هو المنصوص عليه في جميع الهياكل لصكوك دعم رأس المال التي أصدرتها البنوك  وهذا هو المنصوص عليه في جميع الهياكل لصكوك دعم رأس المال التي أصدرتها البنوك    (٢)

ب اطِّالعي. ب اطِّالعي.السعودية، حسَ السعودية، حسَ
ما من خالل القراءة ومناقشــة المختصين، ولم أجد مَن أشار  هاتان الصورتان اســتخلصتُهُ ما من خالل القراءة ومناقشــة المختصين، ولم أجد مَن أشار   هاتان الصورتان اســتخلصتُهُ  (٣)

ح بالصورة الثانية؛ فالحمد لله على توفيقه. ا، أو صرَّ ح بالصورة الثانية؛ فالحمد لله على توفيقه.إليهما جميعً ا، أو صرَّ إليهما جميعً
حالة عدم جدو االستمرارية: مصطلحٌ جديد نشأ مع مقررات (بازلحالة عدم جدو االستمرارية: مصطلحٌ جديد نشأ مع مقررات (بازل٣)، ويعني أن المصرف )، ويعني أن المصرف   (٤)

سيتعثر إذا التزم بتبعات أدوات دعم رأس المال، فإذا أُعفي من تبعاتها استمر في أنشطته.سيتعثر إذا التزم بتبعات أدوات دعم رأس المال، فإذا أُعفي من تبعاتها استمر في أنشطته.



حقيقة صكوك دعم رأس المالحقيقة صكوك دعم رأس المال

٨٥٨٥

(البنــك المركزي) -في حالة تصنيف البنك بأنه في وضعٍ غيرِ جديرٍ باالســتمرارية- (البنــك المركزي) -في حالة تصنيف البنك بأنه في وضعٍ غيرِ جديرٍ باالســتمرارية- 
ةُ الصكوكِ منها؛  لَ مَ ه حَ ه مما يســتحقُّ ــمُ سْ ةُ الصكوكِ منها؛ تحديد قيمة أصول الصكوك، وما يجب حَ لَ مَ ه حَ ه مما يســتحقُّ ــمُ سْ تحديد قيمة أصول الصكوك، وما يجب حَ
لمحاولة تمكين المصدر من االستمرار في نشاطه وعدم االتجاه نحو اإلفالس، وسوف لمحاولة تمكين المصدر من االستمرار في نشاطه وعدم االتجاه نحو اإلفالس، وسوف 

ا(١). ايستحق حملة الصكوك القيمةَ المتبقيةَ في تلك الحالة، والتي قد تكون صفرً يستحق حملة الصكوك القيمةَ المتبقيةَ في تلك الحالة، والتي قد تكون صفرً
رِ الصك وحملته على أنَّ لمؤسســة النقد  رِ الصك وحملته على أنَّ لمؤسســة النقد االتفاق بيــن مُصدِ الطريقــة الثانية: الطريقــة الثانية: االتفاق بيــن مُصدِ
(البنك المركــزي) تحويلَ هذه الصكوكِ عند تصنيف المصــرف بأنه في وضعٍ غير (البنك المركــزي) تحويلَ هذه الصكوكِ عند تصنيف المصــرف بأنه في وضعٍ غير 

جدير باالستمرارية إلى أسهمجدير باالستمرارية إلى أسهم(٢)()(٣).
وقــد يكون االتفاق بين المصــدر وحامل الصك على إعــادة تقييم األصول وقــد يكون االتفاق بين المصــدر وحامل الصك على إعــادة تقييم األصول 
ب  ب أو التحويل إلى أســهمٍ بينهما مباشــرةً دون الرجوع للبنك المركزي، وهذا بحسَ أو التحويل إلى أســهمٍ بينهما مباشــرةً دون الرجوع للبنك المركزي، وهذا بحسَ

قوانين كلِّ بلد.قوانين كلِّ بلد.
والهدف من هذا الشرطوالهدف من هذا الشرط(٤) هو تمكينُ المصارف من االعتماد على نفسها عند  هو تمكينُ المصارف من االعتماد على نفسها عند 

ها لألزمات واستيعاب الخسائر دون الرجوع للبنوك المركزية والدول. ضِ ها لألزمات واستيعاب الخسائر دون الرجوع للبنوك المركزية والدول.تعرُّ ضِ تعرُّ
، ومدفوعةً بالكامل. ةً رَ ، ومدفوعةً بالكامل.أن تكون هذه الصكوك مُصدَ ةً رَ الشرط الثاني: الشرط الثاني: أن تكون هذه الصكوك مُصدَ

الشــرط الثالث: الشــرط الثالث: ال يجوز للمصرف أو أيِّ جهةٍ أخر يُسيطر عليها المصرفُ ال يجوز للمصرف أو أيِّ جهةٍ أخر يُسيطر عليها المصرفُ 
وهــذا هو الموجود فــي كل هياكل صكوك دعــم رأس المال التــي أصدرتها المصارف  وهــذا هو الموجود فــي كل هياكل صكوك دعــم رأس المال التــي أصدرتها المصارف    (١)

السعودية حتى اآلن.السعودية حتى اآلن.
وبذلك يتخلص المصرف مــن االلتزام بهذه الصكوك، ويتحول حملة الصكوك من دائنين  وبذلك يتخلص المصرف مــن االلتزام بهذه الصكوك، ويتحول حملة الصكوك من دائنين    (٢)
إلى مشــاركين. ينظر: تعميم البنك الكويتي المركزي للبنوك اإلسالمية بشأن تطبيق معيار إلى مشــاركين. ينظر: تعميم البنك الكويتي المركزي للبنوك اإلسالمية بشأن تطبيق معيار 

(بازل(بازل٣)، ص)، ص٢٦٢٦.
هاتان الطريقتان اســتخلصتهما من خالل القراءة ومناقشــة المختصين، ولم أجد مَن أشار  هاتان الطريقتان اســتخلصتهما من خالل القراءة ومناقشــة المختصين، ولم أجد مَن أشار    (٣)

ا، فالحمد لله على توفيقه. ا، فالحمد لله على توفيقه.إليهما جميعً إليهما جميعً

شرط: القدرة على امتصاص الخسائر. شرط: القدرة على امتصاص الخسائر.   (٤)



٨٦٨٦

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

، كما ال يجوز للمصرف القيامُ بتمويل شراءِ هذه الصكوك  ، كما ال يجوز للمصرف القيامُ بتمويل شراءِ هذه الصكوك القيامُ بشراء هذه الصكوكِ القيامُ بشراء هذه الصكوكِ
بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر.بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر.

الشــرط الرابع: الشــرط الرابع: أن تكون دائمة، ليس لها تاريخ اســتحقاق، وال يمكن تعديل أن تكون دائمة، ليس لها تاريخ اســتحقاق، وال يمكن تعديل 
ن شــروطًا تشجيعيَّةً للمصدر ليقوم  ةٍ في معدل الربح، وال تتضمَّ ن شــروطًا تشجيعيَّةً للمصدر ليقوم قيمتها بزياداتٍ دوريَّ ةٍ في معدل الربح، وال تتضمَّ قيمتها بزياداتٍ دوريَّ

باستردادهاباستردادها(١). . 
ر بناءً علــى طلب المصرف  ر بناءً علــى طلب المصرف تتضمــن خيار الســداد المبكِّ الشــرط الخامس: الشــرط الخامس: تتضمــن خيار الســداد المبكِّ
المصدر فقط، وال يجوز ممارسة هذا الخيار قبل خمس سنوات من تاريخ اإلصدار، المصدر فقط، وال يجوز ممارسة هذا الخيار قبل خمس سنوات من تاريخ اإلصدار، 
سة النقد أو البنك المركزي)، وأالَّ يوحيَ  ا للســلطات الرقابية (مؤسَّ سة النقد أو البنك المركزي)، وأالَّ يوحيَ ويكون ذلك وفقً ا للســلطات الرقابية (مؤسَّ ويكون ذلك وفقً

المصرف بأيِّ توقُّعاتٍ تتعلَّق بإمكانية السداد عند اإلصدار.المصرف بأيِّ توقُّعاتٍ تتعلَّق بإمكانية السداد عند اإلصدار.
يقُ إعادةَ الرسملة(٢)؛ ؛  عِ نَ الصكوكُ شروطًا تُ يقُ إعادةَ الرسملةيجب أالَّ تتضمَّ عِ نَ الصكوكُ شروطًا تُ الشرط الســادس: الشرط الســادس: يجب أالَّ تتضمَّ
مثل شروطٍ تتطلَّب من المصدر تعويضَ المساهم إذا تـمَّ إصدارُ أداة أخر بسعرٍ أقلَّ مثل شروطٍ تتطلَّب من المصدر تعويضَ المساهم إذا تـمَّ إصدارُ أداة أخر بسعرٍ أقلَّ 

ضمن إطارٍ زمنيٍّ معيَّن.ضمن إطارٍ زمنيٍّ معيَّن.
الشرط السابع: الشرط السابع: للمصرف الحق في جميع األوقاتللمصرف الحق في جميع األوقات(٣) في إلغاء توزيع األرباح،  في إلغاء توزيع األرباح، 
وال تكون التوزيعات إلزاميَّةً بأيِّ حالٍ من األحوال، وبالتالي فإن عدم دفع التوزيعات وال تكون التوزيعات إلزاميَّةً بأيِّ حالٍ من األحوال، وبالتالي فإن عدم دفع التوزيعات 
ضِ أيِّ قيودٍ على البنك إالَّ فيما يتعلق  ضِ أيِّ قيودٍ على البنك إالَّ فيما يتعلق ال يعتبر حالةَ تعثُّرٍ للمصرف، وال يتسبَّب في فَرْ ال يعتبر حالةَ تعثُّرٍ للمصرف، وال يتسبَّب في فَرْ

ألن هذا ينافي ديمومتها. ألن هذا ينافي ديمومتها.   (١)
فَها معجم المصطلحات القانونيَّة بالمثال فقال:  الرسملة: تحويل الشيء إلى رأس مال، وعرَّ فَها معجم المصطلحات القانونيَّة بالمثال فقال:   الرسملة: تحويل الشيء إلى رأس مال، وعرَّ  (٢)
فعِه إلى القيمــة األصلية للدين لتنتج بدورها  لَّ أجلُ دَ فعِه إلى القيمــة األصلية للدين لتنتج بدورها (رســملة الفوائد: ضمُّ فوائدِ دينٍ حَ لَّ أجلُ دَ (رســملة الفوائد: ضمُّ فوائدِ دينٍ حَ

فوائد أسوةً بالدين). صفوائد أسوةً بالدين). ص٢١١٢١١.
هذا في تعميم البنك المركزي الكويتي للبنوك اإلســالمية بشــأن تطبيق (بازل٣)، ص)، ص٢٥٢٥، ،  هذا في تعميم البنك المركزي الكويتي للبنوك اإلســالمية بشــأن تطبيق (بازل   (٣)
وتعميمه للبنــوك التقليدية، صوتعميمه للبنــوك التقليدية، ص٢٨٢٨، وفي المعيار المعدل لكفايــة رأس المال الصادر عن ، وفي المعيار المعدل لكفايــة رأس المال الصادر عن 

ده بحال التعثر. ده بحال التعثر.، حدَّ مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، صمجلس الخدمات المالية اإلسالمية، ص١٥١٥، حدَّ
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بتوزيعات األرباح لحملة األســهم العادية. وللمصرف الحقُّ في استخدام الدفعات بتوزيعات األرباح لحملة األســهم العادية. وللمصرف الحقُّ في استخدام الدفعات 
ة.  قَّ ة. الملغاة لتسديد التزاماتٍ مستحَ قَّ الملغاة لتسديد التزاماتٍ مستحَ

ا بالوضع  ــكِّ متعلقً ا بالوضع ال يجــوز أن يكون توزيــع األرباح للصَّ ــكِّ متعلقً الشــرط الثامن: الشــرط الثامن: ال يجــوز أن يكون توزيــع األرباح للصَّ
االئتماني للمصدر، فال يتم إعادةُ النظر في توزيع األرباح في حال تخفيض التصنيف االئتماني للمصدر، فال يتم إعادةُ النظر في توزيع األرباح في حال تخفيض التصنيف 

االئتماني للمصرف.االئتماني للمصرف.
الشــرط التاســع: الشــرط التاســع: أن تكون غير مضمونةٍ وغير مغطاة بكفالةٍ من المصدرأن تكون غير مضمونةٍ وغير مغطاة بكفالةٍ من المصدر(١)، ، 
تِها قانونيا  يَّ ز من أولوِ تِها قانونيا أو أي طرف ذي عالقة، أو تحتوي على أيِّ ترتيباتٍ يمكن أن تعزِّ يَّ ز من أولوِ أو أي طرف ذي عالقة، أو تحتوي على أيِّ ترتيباتٍ يمكن أن تعزِّ

ين(٢). رِ ينأو اقتصاديا مقابلَ دائني البنك اآلخَ رِ أو اقتصاديا مقابلَ دائني البنك اآلخَ
شروط صكوك دعم رأس المال للشريحة الثانيةشروط صكوك دعم رأس المال للشريحة الثانية(٣): : 

ةٌ  ةٌ القدرة على امتصاص الخســائر؛ وذلك بأن يكون لها أولويَّ الشــرط األول: الشــرط األول: القدرة على امتصاص الخســائر؛ وذلك بأن يكون لها أولويَّ
ين للمصرف، وللمصرف التخلُّصُ منها عند  ائِنِين العامِّ ين للمصرف، وللمصرف التخلُّصُ منها عند أقلُّ من حقوق المودِعين والدَّ ائِنِين العامِّ أقلُّ من حقوق المودِعين والدَّ

تصنيفه بأنه غيرُ جديرٍ باالستمراريَّةتصنيفه بأنه غيرُ جديرٍ باالستمراريَّة(٤).
، ومدفوعة بالكامل. ةً رَ ، ومدفوعة بالكامل.أن تكون هذه الصكوكُ مُصدَ ةً رَ الشرط الثاني: الشرط الثاني: أن تكون هذه الصكوكُ مُصدَ

ل  ألنه لو كانت مضمونةً لم تكن قادرة على استيعاب الخسائر، بل كان المصرف هو المتحمِّ ل   ألنه لو كانت مضمونةً لم تكن قادرة على استيعاب الخسائر، بل كان المصرف هو المتحمِّ  (١)
. .للخسارة حقيقةً للخسارة حقيقةً

ائِنِين  ين والدَّ ــةً مقابل المودِعِ تِها أقلَّ أولويَّ لَ مَ ألن هذا يخالف الشــرطَ األول، وهو كونُ حَ ائِنِين   ين والدَّ ــةً مقابل المودِعِ تِها أقلَّ أولويَّ لَ مَ ألن هذا يخالف الشــرطَ األول، وهو كونُ حَ  (٢)
للمصرف.للمصرف.

ينظر: تعميم البنك الكويتي المركزي للبنوك اإلســالمية بشــأن تطبيــق معيار (بازلينظر: تعميم البنك الكويتي المركزي للبنوك اإلســالمية بشــأن تطبيــق معيار (بازل٣)، )،   (٣)
ص٢٧٢٧، المعيــار المعــدل لكفايــة رأس المال الصــادر عن مجلس الخدمــات المالية ، المعيــار المعــدل لكفايــة رأس المال الصــادر عن مجلس الخدمــات المالية 
اإلســالمية، صاإلســالمية، ص١٦١٦، تعميم البنك الكويتي المركزي للبنوك التقليدية بشــأن تطبيق معيار ، تعميم البنك الكويتي المركزي للبنوك التقليدية بشــأن تطبيق معيار 

(بازل(بازل٣)، ص)، ص٣٠٣٠.
ينظر: ص٨٢٨٢. ينظر: ص   (٤)
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الشــرط الثالث: الشــرط الثالث: ال يجوز للمصرف أو أيِّ جهةٍ أخر يسيطر عليها المصرفُ ال يجوز للمصرف أو أيِّ جهةٍ أخر يسيطر عليها المصرفُ 
القيامُ بشراء هذه الصكوك، كما ال يجوز للمصرف القيامُ بتمويل شراء هذه الصكوكِ القيامُ بشراء هذه الصكوك، كما ال يجوز للمصرف القيامُ بتمويل شراء هذه الصكوكِ 

بشكلٍ مباشرٍ أو غيرِ مباشر.بشكلٍ مباشرٍ أو غيرِ مباشر.
الشرط الرابع: الشرط الرابع: أالَّ يقع موعد استحقاقها األصلي قبل خمس سنوات، وأن يكون أالَّ يقع موعد استحقاقها األصلي قبل خمس سنوات، وأن يكون 
بطريقة القســط الثابت، بمعنى أنها تُطفأ تدريجيا، وال يمكــن تعديلُ قيمتِها بزياداتٍ بطريقة القســط الثابت، بمعنى أنها تُطفأ تدريجيا، وال يمكــن تعديلُ قيمتِها بزياداتٍ 

ن شروطًا تشجيعيَّةً للمصدر ليقوم باستردادها. ةٍ في معدل الربح، وال تتضمَّ ن شروطًا تشجيعيَّةً للمصدر ليقوم باستردادها.دوريَّ ةٍ في معدل الربح، وال تتضمَّ دوريَّ
الشــرط الخامس: الشــرط الخامس: أن تتضمن خيار الســداد المبكر بناءً على طلب المصرف أن تتضمن خيار الســداد المبكر بناءً على طلب المصرف 
المصدر فقط، وال يجوز ممارسة هذا الخيارِ قبل خمس سنوات من تاريخ اإلصدار، المصدر فقط، وال يجوز ممارسة هذا الخيارِ قبل خمس سنوات من تاريخ اإلصدار، 
سة النقد، أو البنك المركزي)، وأالَّ يوحيَ  ا للسلطات الرقابية (مؤسَّ سة النقد، أو البنك المركزي)، وأالَّ يوحيَ ويكون ذلك وفقً ا للسلطات الرقابية (مؤسَّ ويكون ذلك وفقً

المصرف بأيِّ توقُّعاتٍ تتعلَّق بإمكانية السدادِ عند اإلصدار.المصرف بأيِّ توقُّعاتٍ تتعلَّق بإمكانية السدادِ عند اإلصدار.
ن الصكوك شــروطًا تُعِيق إعادة الرسملة؛  ن الصكوك شــروطًا تُعِيق إعادة الرسملة؛ يجب أالَّ تتضمَّ الشرط الســادس: الشرط الســادس: يجب أالَّ تتضمَّ
مثل شروط تتطلَّب من المصدر تعويض المساهم إذا تم إصدارُ أداةٍ أخر بسعرٍ أقلَّ مثل شروط تتطلَّب من المصدر تعويض المساهم إذا تم إصدارُ أداةٍ أخر بسعرٍ أقلَّ 

ضمن إطارٍ زمنيٍّ معيَّن.ضمن إطارٍ زمنيٍّ معيَّن.
الشــرط الســابع: الشــرط الســابع: أالَّ يكون لحامل الصكِّ الحقُّ في تعجيــل الدفعاتِ الماليَّةِ أالَّ يكون لحامل الصكِّ الحقُّ في تعجيــل الدفعاتِ الماليَّةِ 

. .المستقبلية (التوزيعات أو أصل المبلغ) إالَّ في حال اإلفالس أو التَّصفيةِ المستقبلية (التوزيعات أو أصل المبلغ) إالَّ في حال اإلفالس أو التَّصفيةِ
ا بالوضع  قً ا بالوضع ال يجــوز أن يكون توزيــعُ األرباحِ للصــكِّ متعلِّ قً الشــرط الثامن: الشــرط الثامن: ال يجــوز أن يكون توزيــعُ األرباحِ للصــكِّ متعلِّ
االئتماني للمصدر، فال يتمُّ إعادةُ النظرِ في توزيع األرباح في حال تخفيض التَّصنيفِ االئتماني للمصدر، فال يتمُّ إعادةُ النظرِ في توزيع األرباح في حال تخفيض التَّصنيفِ 

االئتماني للمصرف.االئتماني للمصرف.
الشــرط التاسع: الشــرط التاسع: أن تكون غير مضمونة وغير مغطاة بكفالة من المصدر، أو أي أن تكون غير مضمونة وغير مغطاة بكفالة من المصدر، أو أي 
تِها قانونيا،  زَ مــن أولويَّ تِها قانونيا، طرف ذي عالقة، أو تحتــوي على أي ترتيباتٍ يمكن أن تعزِّ زَ مــن أولويَّ طرف ذي عالقة، أو تحتــوي على أي ترتيباتٍ يمكن أن تعزِّ

ين. رِ ين.أو اقتصاديا مقابلَ دائِنِي البنك اآلخَ رِ أو اقتصاديا مقابلَ دائِنِي البنك اآلخَ
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يتبيَّن مما سبق، تطابقُ شروطِ صكوك دعمِ رأس المال من الدرجة األولى مع يتبيَّن مما سبق، تطابقُ شروطِ صكوك دعمِ رأس المال من الدرجة األولى مع 
شروط صكوك دعم رأس المال من الدرجة الثانية، إالَّ في المدة وتوزيع األرباح.شروط صكوك دعم رأس المال من الدرجة الثانية، إالَّ في المدة وتوزيع األرباح.

فطابعُ صكوكِ دعمِ رأس المال من الدرجة األولى -وكذلك سندات دعم رأس فطابعُ صكوكِ دعمِ رأس المال من الدرجة األولى -وكذلك سندات دعم رأس 
المال من الدرجة األولى- طابعُ المشــاركةِ للمساهمين، من حيث المدةُ وكذلك من المال من الدرجة األولى- طابعُ المشــاركةِ للمساهمين، من حيث المدةُ وكذلك من 
ف فيها المصرف بما فيه صالـــحُ  دةٍ، واألرباح يتصرَّ ف فيها المصرف بما فيه صالـــحُ حيث األرباح؛ فالمدةُ غيرُ محدَّ دةٍ، واألرباح يتصرَّ حيث األرباح؛ فالمدةُ غيرُ محدَّ

المصرفِ كأرباح المساهمين.المصرفِ كأرباح المساهمين.
بخــالف صكوك دعمِ رأس المال من الدرجة الثانيــة، فطبيعتُها أقربُ لطبيعة بخــالف صكوك دعمِ رأس المال من الدرجة الثانيــة، فطبيعتُها أقربُ لطبيعة 
، وليس للمصرف التحكــمُ في األرباح إالَّ  دةٌ تُـــها محــدَّ دَّ ، وليس للمصرف التحكــمُ في األرباح إالَّ االلتزامات والديون، فمُ دةٌ تُـــها محــدَّ دَّ االلتزامات والديون، فمُ
فــي حالة تعثُّرِ المصرف فقط؛ لذلك فإنَّ المحاســبين يُصنِّفونها على أنها ديون على فــي حالة تعثُّرِ المصرف فقط؛ لذلك فإنَّ المحاســبين يُصنِّفونها على أنها ديون على 

المصرفالمصرف(١).
المطلب الثاني: خصائص صكوك دعم رأس المال.المطلب الثاني: خصائص صكوك دعم رأس المال.

ها على ســبيل  ها على ســبيل للصكوك بشــكلٍ عامٍّ خصائصُ ال بــد من توافرها فيها، أذكرُ للصكوك بشــكلٍ عامٍّ خصائصُ ال بــد من توافرها فيها، أذكرُ
االختصاراالختصار(٢):

صَ ملكيَّةٍ شائعةٍ في الموجودات التي تصدر بها الصكوك،  صَ صَ ملكيَّةٍ شائعةٍ في الموجودات التي تصدر بها الصكوك، - أنها تمثل حِ صَ ١- أنها تمثل حِ
أعيانًا أو منافعَ أو خدماتٍ أو خليطًا منهــا، ومن الحقوق المعنوية والديون والنقود، أعيانًا أو منافعَ أو خدماتٍ أو خليطًا منهــا، ومن الحقوق المعنوية والديون والنقود، 

ها لحاملها. رِ ةِ مُصدِ ينًا في ذِمَّ ها لحاملها.وال تمثل دَ رِ ةِ مُصدِ ينًا في ذِمَّ وال تمثل دَ
بح معلومةً وقتَ التعاقد. بح معلومةً وقتَ التعاقد.- أن يعطي الصك حاملَه حصةً من الرِّ ٢- أن يعطي الصك حاملَه حصةً من الرِّ

. .- أن يتحمل حامل الصك مخاطرَ االستثمارِ كاملةً ٣- أن يتحمل حامل الصك مخاطرَ االستثمارِ كاملةً
أفادني بذلك د. سامي السويلم، وأ. حمزة باوزير من البنك األهلي. أفادني بذلك د. سامي السويلم، وأ. حمزة باوزير من البنك األهلي.   (١)

ينظر: الصكوك، ص٤١٤١، صكوك المضاربة، ص، صكوك المضاربة، ص٧٨٧٨، مسائل فقهية في الصكوك، ص، مسائل فقهية في الصكوك، ص١٣١٣. ينظر: الصكوك، ص   (٢)



٩٠٩٠

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

٤- أن تُستثمر متحصالت االكتتاب في أنشطةٍ مباحة.- أن تُستثمر متحصالت االكتتاب في أنشطةٍ مباحة.
صدر، وقابلة  صدر، وقابلة - أنها تصدر بفئات متســاوية، وغيــر قابلة للتجزئة أمــام المُ ٥- أنها تصدر بفئات متســاوية، وغيــر قابلة للتجزئة أمــام المُ

للتداول.للتداول.
٦- تداول الصكوك محكومٌ بالضوابط الشرعية.- تداول الصكوك محكومٌ بالضوابط الشرعية.

٧- استناد الصك إلى عقدٍ شرعي.- استناد الصك إلى عقدٍ شرعي.
رِ الصك. رِ الصك.- انتفاء ضمان مُصدِ ٨- انتفاء ضمان مُصدِ

ها عن بقيَّةِ الصكوك اإلسالمية، وقد  ها عن بقيَّةِ الصكوك اإلسالمية، وقد ولصكوك دعم رأس المال خصائصُ تميِّزُ ولصكوك دعم رأس المال خصائصُ تميِّزُ
ــه في حقيقةِ هذه الصكوك  ــه في حقيقةِ هذه الصكوك ظهرت هذه الخصائص للباحث من خالل ما ســبق تناولُ ظهرت هذه الخصائص للباحث من خالل ما ســبق تناولُ

ها وشروطِها، منها: ها وشروطِها، منها:وأنواعِ وأنواعِ
هــا إالَّ المصــارفُ فقط، بخــالف بقيَّةِ الصكــوك؛ فيجوز  رُ هــا إالَّ المصــارفُ فقط، بخــالف بقيَّةِ الصكــوك؛ فيجوز - أنــه ال يُصدِ رُ ١- أنــه ال يُصدِ

ها. ها إصدارُ ها.للمصارف وغيرِ ها إصدارُ للمصارف وغيرِ
٢- أنَّ الغاية منها دعمُ رأسِ المال التنظيمي للمصارف، وهذا ال يكون من بقيَّة - أنَّ الغاية منها دعمُ رأسِ المال التنظيمي للمصارف، وهذا ال يكون من بقيَّة 
ل المصــرف، لكن ال يُقبل أن تدعم رأس  ل المصــرف، لكن ال يُقبل أن تدعم رأس الصكــوك األخر؛ فبقيَّةُ الصكوك قد تموِّ الصكــوك األخر؛ فبقيَّةُ الصكوك قد تموِّ

ماله التنظيمي.ماله التنظيمي.
٣- أنهــا قادرةٌ على اســتيعاب خســائر المصارف، بخــالف بقيَّة الصكوك - أنهــا قادرةٌ على اســتيعاب خســائر المصارف، بخــالف بقيَّة الصكوك 

األخر، فليس لها القدرةُ على ذلك.األخر، فليس لها القدرةُ على ذلك.
وتكون هذه الصكوك قادرةً على استيعاب الخسائروتكون هذه الصكوك قادرةً على استيعاب الخسائر(١)؛ ألمرين:؛ ألمرين:

ين للمصرف  رون عن بقيَّة الدائِنِين والمودِعِ ين للمصرف أنَّ حملة هذه الصكوك مؤخَّ رون عن بقيَّة الدائِنِين والمودِعِ األول: األول: أنَّ حملة هذه الصكوك مؤخَّ
في حال اإلفالس أو التصفية.في حال اإلفالس أو التصفية.

ينظر: ص٨٣٨٣. ينظر: ص   (١)



حقيقة صكوك دعم رأس المالحقيقة صكوك دعم رأس المال

٩١٩١

ســة النقد إبراءَ المصرفِ من هذه الصكوك عند تصنيفها بأنها  ســة النقد إبراءَ المصرفِ من هذه الصكوك عند تصنيفها بأنها أنَّ لمؤسَّ الثاني: الثاني: أنَّ لمؤسَّ
في وضعٍ غيرِ جديرٍ باالستمرارية.في وضعٍ غيرِ جديرٍ باالستمرارية.

ســة  مَ لمؤسَّ ، فإنَّ له أن يتقدَّ ضِ المصرفِ للتعثُّرِ ســة وهذا يَعني: أنــه في حال تعرُّ مَ لمؤسَّ ، فإنَّ له أن يتقدَّ ضِ المصرفِ للتعثُّرِ وهذا يَعني: أنــه في حال تعرُّ
النقد (البنك المركزي) طالبًا منه إعادة تقييم أصولِ هذه الصكوك، وحســم ما يجب النقد (البنك المركزي) طالبًا منه إعادة تقييم أصولِ هذه الصكوك، وحســم ما يجب 

ه من قيمتها حتى يستطيع المصرف مواصلةَ نشاطِه. ه من قيمتها حتى يستطيع المصرف مواصلةَ نشاطِه.حسمُ حسمُ
سة النقد تقييمَ األصول، وستحسم من قيمتها ما يجعل  سة النقد تقييمَ األصول، وستحسم من قيمتها ما يجعل وبناءً عليه؛ ستُعيد مؤسَّ وبناءً عليه؛ ستُعيد مؤسَّ
المصرف يستطيع مواصلة نشــاطه، ولو رأت مؤسسة النقد أنَّ المصرف لن يستطيع المصرف يستطيع مواصلة نشــاطه، ولو رأت مؤسسة النقد أنَّ المصرف لن يستطيع 
ا؛ ستُقيِّمها  ا؛ ستُقيِّمها مواصلةَ نشــاطِه إالَّ بإبرائه من هذه الصكوكِ وتقييمها بأنها تســاوي صفرً مواصلةَ نشــاطِه إالَّ بإبرائه من هذه الصكوكِ وتقييمها بأنها تســاوي صفرً

ا. ا.بأنها تساوي صفرً بأنها تساوي صفرً
سة النقد  ا لو كان االتفاق على تحويلها هذه الصكوكَ إلى أســهم، فإنَّ مؤسَّ سة النقد أمَّ ا لو كان االتفاق على تحويلها هذه الصكوكَ إلى أســهم، فإنَّ مؤسَّ أمَّ
ستحولها إلى أسهم، وبذلك يتخلص المصرف من االلتزام بها، ويصبح حاملُ الصكِّ ستحولها إلى أسهم، وبذلك يتخلص المصرف من االلتزام بها، ويصبح حاملُ الصكِّ 

ا في رأس مال المصرف. ا) شريكً ا في رأس مال المصرف.(السهم الحقً ا) شريكً (السهم الحقً
ســة النقد رفضت طلب المصرف بإعــادة تقييم األصول،  ســة النقد رفضت طلب المصرف بإعــادة تقييم األصول، وعلى فرض أنَّ مؤسَّ وعلى فرض أنَّ مؤسَّ
ا  ا لم يستطع البنك معه االستمرار في نشاطه، أو أنَّ المصرف أفلس سريعً ا أو قيَّمتها تقييمً ا لم يستطع البنك معه االستمرار في نشاطه، أو أنَّ المصرف أفلس سريعً أو قيَّمتها تقييمً
رون  تَها مؤخَّ لَ مَ ، واضطرَّ المصرف لاللتزام بهذه الصكوك؛ فإنَّ حَ سةِ النَّقدِ لِ مؤسَّ رون قبل تدخُّ تَها مؤخَّ لَ مَ ، واضطرَّ المصرف لاللتزام بهذه الصكوك؛ فإنَّ حَ سةِ النَّقدِ لِ مؤسَّ قبل تدخُّ
، وأُعطي الدائنون  ضت أصولُ المصرفِ ين للمصرف. فإذا نُضِّ ، وأُعطي الدائنون عن بقيَّة الدائنين والمودِعِ ضت أصولُ المصرفِ ين للمصرف. فإذا نُضِّ عن بقيَّة الدائنين والمودِعِ

، أعطيه حملةُ صكوكِ دعم رأس المال. ، أعطيه حملةُ صكوكِ دعم رأس المال.والمودِعون أموالَهم وبقي شيءٌ والمودِعون أموالَهم وبقي شيءٌ
وبهــذا يتبيَّن حجمُ مقدرةِ صكــوك دعم رأس المال الكبيرة على اســتيعاب وبهــذا يتبيَّن حجمُ مقدرةِ صكــوك دعم رأس المال الكبيرة على اســتيعاب 

خسائر المصارف.خسائر المصارف.
ــا الديمومةُ كما هو الحال في  ــا الديمومةُ كما هو الحال في - أنَّ األصــل في صكوك دعم رأس المال إمَّ ٤- أنَّ األصــل في صكوك دعم رأس المال إمَّ

صكوك الدرجة األولى، أو توسط أو طول األجل كما في صكوك الدرجة الثانية.صكوك الدرجة األولى، أو توسط أو طول األجل كما في صكوك الدرجة الثانية.



٩٢٩٢

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

ل. ، أو متوسطة، أو طويلة األجَ ل.بخالف الصكوك األخر؛ فقد تكون قصيرةً ، أو متوسطة، أو طويلة األجَ بخالف الصكوك األخر؛ فقد تكون قصيرةً
٥- أنَّ حقَّ االستدعاء فيها يكون للمصدر فقط.- أنَّ حقَّ االستدعاء فيها يكون للمصدر فقط.

٦- أنها قابلة للتحويل إلى أسهم، وليس هذا في كل الصكوك.- أنها قابلة للتحويل إلى أسهم، وليس هذا في كل الصكوك.
٧- أنها آمنةٌ بالنســبة لمصدرها، خطرةٌ بالنسبة لحاملها، وهذا يخالف طبيعة - أنها آمنةٌ بالنســبة لمصدرها، خطرةٌ بالنسبة لحاملها، وهذا يخالف طبيعة 
ل  ها يتحمَّ رَ ل ، وأنَّ مُصدِ ها يتحمَّ رَ ةٌ لحاملها(١)، وأنَّ مُصدِ ةٌ لحاملهاالصكوك؛ وذلك أنَّ طبيعة الصكوك آمنةٌ ومســتقرَّ الصكوك؛ وذلك أنَّ طبيعة الصكوك آمنةٌ ومســتقرَّ

بْأَها. بْأَها.عِ عِ
وهذا أظهرُ في السندات؛ فسنداتُ دعمِ رأس المال آمنةٌ لمصدرها خطرةٌ على وهذا أظهرُ في السندات؛ فسنداتُ دعمِ رأس المال آمنةٌ لمصدرها خطرةٌ على 

حاملها، مع أنَّ األصل في السندات أن تكون آمنةً لحاملها، مضمونة على مصدرها.حاملها، مع أنَّ األصل في السندات أن تكون آمنةً لحاملها، مضمونة على مصدرها.

ينظر: صكوك المضاربة، ص٧٩٧٩. ينظر: صكوك المضاربة، ص   (١)



٩٣٩٣

أهمية صكوك دعم رأس المالأهمية صكوك دعم رأس المال

، وأهميةٌ  ةِ هــذه الصكوكِ رَ ، وأهميةٌ لصكوك دعــم رأس المال أهميَّةٌ للمصارف مُصدِ ةِ هــذه الصكوكِ رَ لصكوك دعــم رأس المال أهميَّةٌ للمصارف مُصدِ
تِها؛ لذلك جعلتُ الحديث عن أهميتها في مطلبَين؛ المطلب األول في أهميتها  لَ مَ تِها؛ لذلك جعلتُ الحديث عن أهميتها في مطلبَين؛ المطلب األول في أهميتها لحَ لَ مَ لحَ

بالنسبة لمصدر الصك، والثاني في أهميتها لحامل الصك.بالنسبة لمصدر الصك، والثاني في أهميتها لحامل الصك.

المطلب األول: أهمية صكوك دعم رأس المال بالنسبة لمصدر الصك.المطلب األول: أهمية صكوك دعم رأس المال بالنسبة لمصدر الصك.
ةِ هذه  رَ ةِ هذه يمكن أن تبرز أهمية صكوك دعم رأس المال بالنســبة للمصارف مُصدِ رَ يمكن أن تبرز أهمية صكوك دعم رأس المال بالنســبة للمصارف مُصدِ

الصكوكِ في النقاط اآلتية:الصكوكِ في النقاط اآلتية:
ا على الوفاء  ا على الوفاء - أنهــا تدعم رأس مــال المصرف التنظيمــي، وتجعله قــادرً ١- أنهــا تدعم رأس مــال المصرف التنظيمــي، وتجعله قــادرً

بمتطلَّبات لجنة (بازلبمتطلَّبات لجنة (بازل٣).).
ا -بعد تلبية متطلبات  ا واإلسالمية خصوصً ا -بعد تلبية متطلبات وبذلك تســتطيع المصارف عمومً ا واإلسالمية خصوصً وبذلك تســتطيع المصارف عمومً
(بــازل(بــازل٣) العمل في النِّطاق المحلِّي والدولي؛ إذ مقدرتُـــها علــى الوفاء بمتطلَّبات ) العمل في النِّطاق المحلِّي والدولي؛ إذ مقدرتُـــها علــى الوفاء بمتطلَّبات 
رات (بــازل٣) دليلُ متانتِهــا ومالءتها وقدرتها على الوفــاء بالتزاماتها وتجنُّب ) دليلُ متانتِهــا ومالءتها وقدرتها على الوفــاء بالتزاماتها وتجنُّب  رات (بــازلمقرَّ مقرَّ

الخسائرالخسائر(١).
ينظر: البنوك اإلسالمية ومأزق بازل، ص١٧٣١٧٣. ينظر: البنوك اإلسالمية ومأزق بازل، ص   (١)



٩٤٩٤
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ا،  مة شرعً ا، بخالف التمويل بالسندات المحرَّ ا، - أنها أداةٌ تمويليَّة مباحة شرعً مة شرعً ا، بخالف التمويل بالسندات المحرَّ ٢- أنها أداةٌ تمويليَّة مباحة شرعً
ين  ا من قِبــل المودِعِ ين وهــذا يُخرج المصرف مــن الحرج الشــرعي، ويجعله مرغوبً ا من قِبــل المودِعِ وهــذا يُخرج المصرف مــن الحرج الشــرعي، ويجعله مرغوبً

المسلمين.المسلمين.
ها، وال تخشى  ها، وال تخشى - أنها أداةٌ تمويليَّة آمنةٌ بالنسبة للمصارف، فهي تدعم رأسَ مالـِ ٣- أنها أداةٌ تمويليَّة آمنةٌ بالنسبة للمصارف، فهي تدعم رأسَ مالـِ

تِها حال الخسارة واإلفالس. بِعَ تِها حال الخسارة واإلفالس.من تَ بِعَ من تَ
وهذا هدفٌ أساس للجنة بازل، فاشتراطُهم شروطَ دعمِ رأس المال في األدوات وهذا هدفٌ أساس للجنة بازل، فاشتراطُهم شروطَ دعمِ رأس المال في األدوات 
ه، كان الهدف منه تمكين المصارف من  ه، كان الهدف منه تمكين المصارف من الماليَّة كالصكوك والســندات بما ســبق ذِكرُ الماليَّة كالصكوك والســندات بما ســبق ذِكرُ
االعتماد على نفســها واستيعاب الخسائر دون الحاجة للرجوع إلى البنوك المركزية، االعتماد على نفســها واستيعاب الخسائر دون الحاجة للرجوع إلى البنوك المركزية، 

وتحميل الدول تبعاتِ الخسائر.وتحميل الدول تبعاتِ الخسائر.
٤- يستطيع المصرف من خاللها التوسعُ في أنشطته االستثمارية- يستطيع المصرف من خاللها التوسعُ في أنشطته االستثمارية(١).

حــه: أنَّ المصرف ال بد وأن يلتزم بوجــود ٨% من رأس المال التنظيمي % من رأس المال التنظيمي  حــه: أنَّ المصرف ال بد وأن يلتزم بوجــود يوضِّ يوضِّ
- مئة مليون، فال بــدَّ أن يحتفظ بثمانية ماليين  - مئة مليون، فال بــدَّ أن يحتفظ بثمانية ماليين علــى الدوام، فلو كان يســتثمر -مثالً علــى الدوام، فلو كان يســتثمر -مثالً

متوافقةٍ مع شروط رأس المال التنظيمي.متوافقةٍ مع شروط رأس المال التنظيمي.
فإذا أراد المصرفُ زيادةَ استثماراته إلى مئتي مليون، فال بد أن يرتفع رقم رأس فإذا أراد المصرفُ زيادةَ استثماراته إلى مئتي مليون، فال بد أن يرتفع رقم رأس 
المال التنظيمي إلى ســتةَ عشرَ مليونًا، ومن أبرز طرقِ رفعِه إصدارُ صكوكِ دعمِ رأس المال التنظيمي إلى ســتةَ عشرَ مليونًا، ومن أبرز طرقِ رفعِه إصدارُ صكوكِ دعمِ رأس 

المال.المال.
ا من أهمية رأس المال التنظيمي  ا من أهمية رأس المال التنظيمي وتستمد صكوك دعم رأس المال أهميتها أيضً وتستمد صكوك دعم رأس المال أهميتها أيضً
، وال تَخفَى أهميَّــةُ رأسِ المال التنظيمي عند  ، وال تَخفَى أهميَّــةُ رأسِ المال التنظيمي عند للمصارف؛ إذ هي وســيلةٌ لهذه الغايةِ للمصارف؛ إذ هي وســيلةٌ لهذه الغايةِ
ك المصارف واالقتصادِيِّين بشكلٍ عام؛ إذ إنه الركن الركين واألصل المتين الذي  ك المصارف واالقتصادِيِّين بشكلٍ عام؛ إذ إنه الركن الركين واألصل المتين الذي مالَّ مالَّ
ينظر مقال: (ثورة رأس المال التكميلي لبنوكنا السعودية)، لألستاذ محمد الخنيفر، المنشور  ينظر مقال: (ثورة رأس المال التكميلي لبنوكنا السعودية)، لألستاذ محمد الخنيفر، المنشور    (١)

بصحيفة الجزيرة يوم الثالثاء بصحيفة الجزيرة يوم الثالثاء ١٤٣٥١٤٣٥/١٢١٢/٢٧٢٧هـ، العدد هـ، العدد ١٥٣٦٣١٥٣٦٣.
http://www.al-jazirah.com/2014/20141021/mt3.htmhttp://www.al-jazirah.com/2014/20141021/mt3.htm  



حقيقة صكوك دعم رأس المالحقيقة صكوك دعم رأس المال

٩٥٩٥

اتِ الدول؛ لذلك  ، والمصارفُ اليومَ أحدُ أكبــرِ أركان اقتصاديَّ اتِ الدول؛ لذلك تقــوم عليه المصارفُ ، والمصارفُ اليومَ أحدُ أكبــرِ أركان اقتصاديَّ تقــوم عليه المصارفُ
اتُ دولٍ  اتُ دولٍ م وأفلســت مصارفُ وتأثَّرت اقتصاديَّ ا حدثت األزمةُ العالمية ٢٠٠٨٢٠٠٨م وأفلســت مصارفُ وتأثَّرت اقتصاديَّ ا حدثت األزمةُ العالمية لـــمَّ لـــمَّ
كبر؛ راجعت الــدول االقتصاديةُ الكبر من خالل لجنة بــازل معيارَ كفاية رأس كبر؛ راجعت الــدول االقتصاديةُ الكبر من خالل لجنة بــازل معيارَ كفاية رأس 

ا. ت فيه أدوات دعم رأس المال بالشروط المذكورة سابقً ا.المال للمصارف، وأقرَّ ت فيه أدوات دعم رأس المال بالشروط المذكورة سابقً المال للمصارف، وأقرَّ
المطلب الثاني: أهمية صكوك دعمِ رأس المال بالنسبة لحامل الصك.المطلب الثاني: أهمية صكوك دعمِ رأس المال بالنسبة لحامل الصك.

ن صكوك دعم رأس المال مخاطرةً بالنســبة لحاملها؛ فهو  ن صكوك دعم رأس المال مخاطرةً بالنســبة لحاملها؛ فهو في الحقيقة، تتضمَّ في الحقيقة، تتضمَّ
ائِنِين للمصرف، وفــي حال كونِ المصرف غيرَ جديرٍ  ين والدَّ ــر عن بقيَّة المودِعِ ائِنِين للمصرف، وفــي حال كونِ المصرف غيرَ جديرٍ مؤخَّ ين والدَّ ــر عن بقيَّة المودِعِ مؤخَّ
ســةَ النَّقدِ أو البنك المركزي النظر فــي هذه الصكوك،  ســةَ النَّقدِ أو البنك المركزي النظر فــي هذه الصكوك، باالســتمراريَّة ســتُعيد مؤسَّ باالســتمراريَّة ســتُعيد مؤسَّ
ا(١). هم لهذه الصكوكِ صفرً قيِيمُ ، وقد يكون تَ ةَ المصرفِ ها بما يضمن استمراريَّ اوستُقيِّمُ هم لهذه الصكوكِ صفرً قيِيمُ ، وقد يكون تَ ةَ المصرفِ ها بما يضمن استمراريَّ وستُقيِّمُ
رُ باالطِّالع على مالءة  ا عندما يقوم المســتثمِ رُ باالطِّالع على مالءة إالَّ أنَّ هذه المخاطــرة تقلُّ كثيرً ا عندما يقوم المســتثمِ إالَّ أنَّ هذه المخاطــرة تقلُّ كثيرً
يره أهلُ االختصاص،  دِ ، ويُ تِه، فإذا ما وجده مليئًا، وذا مركزِ ائتمانٍ عالٍ يره أهلُ االختصاص، المصرفِ وقوَّ دِ ، ويُ تِه، فإذا ما وجده مليئًا، وذا مركزِ ائتمانٍ عالٍ المصرفِ وقوَّ
؛ وذلك ألنَّ  م على شــراء الصكِّ قدِ ؛ وذلك ألنَّ ونحــو ذلك مما يعرفه أهــلُ االختصاص؛ فإنه يُ م على شــراء الصكِّ قدِ ونحــو ذلك مما يعرفه أهــلُ االختصاص؛ فإنه يُ

ا، مع ارتفاع عائدِ هذه الصكوك. ا، مع ارتفاع عائدِ هذه الصكوك.هامش المخاطرةِ قلَّ كثيرً هامش المخاطرةِ قلَّ كثيرً
فصكــوكُ دعمِ رأسِ المال مرتفعــةُ العوائدفصكــوكُ دعمِ رأسِ المال مرتفعــةُ العوائد(٢) -األربــاح- مقارنةً بغيرها من  -األربــاح- مقارنةً بغيرها من 
يَا في  ينظر هذان الشرطان في فتاو الهيئات الشــرعيَّة للمصارف لهذه الصكوك؛ حيث أتَ يَا في   ينظر هذان الشرطان في فتاو الهيئات الشــرعيَّة للمصارف لهذه الصكوك؛ حيث أتَ  (١)
-: فتو الهيئة الشرعية للبنك األهلي،  -: فتو الهيئة الشرعية للبنك األهلي، أغلب اســتفتاءات المصارف للهيئات. ينظر -مثالً أغلب اســتفتاءات المصارف للهيئات. ينظر -مثالً
ص٣، فتو الهيئة الشــرعية للبنك الســعودي لالســتثمار، ص، فتو الهيئة الشــرعية للبنك الســعودي لالســتثمار، ص٢، الهيئة الشرعية للبنك ، الهيئة الشرعية للبنك 

السعودي الفرنسي، صالسعودي الفرنسي، ص٣.
ينظر: مقال (ثورة إصدارات صكوك «بازل» الداعمة للقاعدة الرأسمالية للبنوك السعودية)  ينظر: مقال (ثورة إصدارات صكوك «بازل» الداعمة للقاعدة الرأسمالية للبنوك السعودية)    (٢)
لألســتاذ محمد الخنيفر، المنشــور بصحيفة الجزيرة يوم األحد لألســتاذ محمد الخنيفر، المنشــور بصحيفة الجزيرة يوم األحد ١١١١ من شعبان  من شعبان ١٤٣٨١٤٣٨هـ، هـ، 

العدد العدد ١٦٢٩٢١٦٢٩٢.
http://www.al-jazirah.com/2017/20170507/ec10.htmhttp://www.al-jazirah.com/2017/20170507/ec10.htm  



٩٦٩٦

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

الصكوك، وســبب ارتفاع عوائدها هو ارتفاع المخاطرة فيها، فإذا اطمأنَّ المســتثمرُ الصكوك، وســبب ارتفاع عوائدها هو ارتفاع المخاطرة فيها، فإذا اطمأنَّ المســتثمرُ 
ته، رغب في العائد المرتفع لهذه الصكوكِ  ته، رغب في العائد المرتفع لهذه الصكوكِ بــأنَّ المخاطرة قليلةٌ لمالءة المصرف وقوَّ بــأنَّ المخاطرة قليلةٌ لمالءة المصرف وقوَّ

فأقدم على شرائها.فأقدم على شرائها.
تْـها المصارف السعودية كانت ذاتَ طرحٍ  تْـها المصارف السعودية كانت ذاتَ طرحٍ وصكوك دعم رأس المال التي أصدرَ وصكوك دعم رأس المال التي أصدرَ
ساتها والمصارف  ، بل على الدولة ومؤسَّ ، فلم تُطرح للمســتثمرين بشكلٍ عامٍّ ساتها والمصارف خاصٍّ ، بل على الدولة ومؤسَّ ، فلم تُطرح للمســتثمرين بشكلٍ عامٍّ خاصٍّ

هم. كِ المصرف ونحوِ الَّ هم.ومُ كِ المصرف ونحوِ الَّ ومُ
تِهم في  ، وثِقَ م مثلُ هذه الجهاتِ على هذه الصكوكِ إالَّ لعوائدها العاليةِ تِهم في وال تُقدِ ، وثِقَ م مثلُ هذه الجهاتِ على هذه الصكوكِ إالَّ لعوائدها العاليةِ وال تُقدِ

المصارف السعودية ومالءتها القويَّة.المصارف السعودية ومالءتها القويَّة.
- تساعد حملتَها على  ا؛ صكوكُ دعمِ رأس المال -والصكوك بشكلٍ عامٍّ - تساعد حملتَها على وأيضً ا؛ صكوكُ دعمِ رأس المال -والصكوك بشكلٍ عامٍّ وأيضً
- تكون لديها سيولةٌ عالية، فتقوم بشراء مثلِ  - تكون لديها سيولةٌ عالية، فتقوم بشراء مثلِ إدارة الســيولةِ لديهم، فالمصارفُ -مثالً إدارة الســيولةِ لديهم، فالمصارفُ -مثالً
هذه الصكوكِ لالستفادة من أرباحها، ومتى ما احتاجت إلى السيولةِ باعت الصكوك؛ هذه الصكوكِ لالستفادة من أرباحها، ومتى ما احتاجت إلى السيولةِ باعت الصكوك؛ 

وسيلتها في األسواق الماليةوسيلتها في األسواق المالية(١).

ينظر: الصكوك وتطبيقاتها المعاصرة، ضمن دراسات المعايير الشرعية ٩٧١٩٧١/٢. ينظر: الصكوك وتطبيقاتها المعاصرة، ضمن دراسات المعايير الشرعية    (١)



أحكام صكوك دعم رأس المال الفقهية

وفيه تمهيدٌ وأربعةُ مباحث: وفيه تمهيدٌ وأربعةُ مباحث: 
تمهيد: تمهيد: في حكم الشروط في العقود.في حكم الشروط في العقود.

المبحث األول:المبحث األول: صكوك دعم رأس المال في المشاركة.  صكوك دعم رأس المال في المشاركة. 
المبحث الثاني:المبحث الثاني: صكوك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار. صكوك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار.

المبحث الثالث:المبحث الثالث: صكوك دعم رأس المال في اإلجارة. صكوك دعم رأس المال في اإلجارة.
بة من المرابحة والمضاربة. بة من المرابحة والمضاربة. صكوك دعم رأس المال المركَّ المبحث الرابع:المبحث الرابع: صكوك دعم رأس المال المركَّ



٩٨٩٨



٩٩٩٩

في حكم الشروط في العقودفي حكم الشروط في العقود

سبق وأن ذكرتُ أنَّ صكوكَ دعمِ رأس المال بدرجتيها األولى والثانية، ليست سبق وأن ذكرتُ أنَّ صكوكَ دعمِ رأس المال بدرجتيها األولى والثانية، ليست 
 ، ، بأنواعٍ جديدةٍ من جهة العقود الشــرعية القائمة عليها؛ فقد تكون صكوكَ مشــاركةٍ بأنواعٍ جديدةٍ من جهة العقود الشــرعية القائمة عليها؛ فقد تكون صكوكَ مشــاركةٍ

، أو وكالة باالستثمار... إلخ. ، أو وكالة باالستثمار... إلخ.أو مضاربةٍ أو مضاربةٍ
ما  تْهُ ما لكن الجديد فيها هو انضمام شــرطين أساســين إلى هذه العقود اشترطَ تْهُ لكن الجديد فيها هو انضمام شــرطين أساســين إلى هذه العقود اشترطَ

راتُ لجنة (بازل٣)، وهما:)، وهما: راتُ لجنة (بازلمقرَّ مقرَّ
ين  ائِنِيــن والمودِعِ يــن عن بقيَّةِ الدَّ رِ ةُ هذه الصكوكِ مؤخَّ لَ مَ ين - أن يكــون حَ ائِنِيــن والمودِعِ يــن عن بقيَّةِ الدَّ رِ ةُ هذه الصكوكِ مؤخَّ لَ مَ ١- أن يكــون حَ

للمصرف عند اإلفالس.للمصرف عند اإلفالس.
كِّ من االلتزام  رِ الصَّ سةِ النقد (البنك المركزي) إبراءُ مُصدِ كِّ من االلتزام - أن يكون لمؤسَّ رِ الصَّ سةِ النقد (البنك المركزي) إبراءُ مُصدِ ٢- أن يكون لمؤسَّ

بهذه الصكوكِ في حال تصنيفه بأنه غيرُ جديرٍ باالستمرارية.بهذه الصكوكِ في حال تصنيفه بأنه غيرُ جديرٍ باالستمرارية.
لذا؛ كان من المهم جدا دراســةُ حكمِ االشــتراط في العقود قبل دراسة حكم لذا؛ كان من المهم جدا دراســةُ حكمِ االشــتراط في العقود قبل دراسة حكم 

اشتراط هذين الشرطين وأثرهما على العقد.اشتراط هذين الشرطين وأثرهما على العقد.
ــن ذِكرُ أقسامِ الشروط في العقود؛ فقد قسمها  ــن ذِكرُ أقسامِ الشروط في العقود؛ فقد قسمها وقبل تحرير محلِّ النزاع، يَحسُ وقبل تحرير محلِّ النزاع، يَحسُ

الفقهاء -رحمهم الله تعالى- إلى أربعة أقسامالفقهاء -رحمهم الله تعالى- إلى أربعة أقسام(١):
ينظر: الحــاوي الكبيــر ٣١٢٣١٢/٥، البيان في مذهــب اإلمام الشــافعي ، البيان في مذهــب اإلمام الشــافعي ١٢٩١٢٩/٥، المغني ، المغني  ينظر: الحــاوي الكبيــر    (١)

البن قدامة البن قدامة ٣٢٣٣٢٣/٦.



١٠٠١٠٠

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

األول: األول: الشــروط التي تكون من مقتضى العقد؛ كاشــتراط تســليمِ الســلعةِ الشــروط التي تكون من مقتضى العقد؛ كاشــتراط تســليمِ الســلعةِ 
والتقابض في الحال، وخيار المجلس ونحو ذلك.والتقابض في الحال، وخيار المجلس ونحو ذلك.

الثاني: الثاني: الشروط التي تتعلَّق بمصلحة العقد؛ كاألجل، وخيار الشرط، والرهن، الشروط التي تتعلَّق بمصلحة العقد؛ كاألجل، وخيار الشرط، والرهن، 
والضمين؛ أو اشتراط صفةٍ مقصودةٍ في المبيع؛ كالصناعة، والكتابة.والضمين؛ أو اشتراط صفةٍ مقصودةٍ في المبيع؛ كالصناعة، والكتابة.

الثالث: الثالث: الشــروط التي ليســت من مقتضى العقدِ وال من مصلحته، وال تُنافي الشــروط التي ليســت من مقتضى العقدِ وال من مصلحته، وال تُنافي 
مقتضاه؛ كاشتراط منفعة البائع في المبيع، أو اشتراط عقدٍ في عقدمقتضاه؛ كاشتراط منفعة البائع في المبيع، أو اشتراط عقدٍ في عقد(١). . 

الرابع: الرابع: الشــروط التي تنافــي مقتضى العقد، وهي الشــروط المخالفة للنَّصِّ الشــروط التي تنافــي مقتضى العقد، وهي الشــروط المخالفة للنَّصِّ 
؛ كأن يشــترط البائع على المشتري أالَّ يبيع  ؛ كأن يشــترط البائع على المشتري أالَّ يبيع الشــرعي، أو المخالفة لما يقتضيه العقدُ الشــرعي، أو المخالفة لما يقتضيه العقدُ

بَها، أو أالَّ يطأَ زوجتَه في عقد النكاح. هَ ، أو أالَّ يَ بَها، أو أالَّ يطأَ زوجتَه في عقد النكاح.السلعةَ هَ ، أو أالَّ يَ السلعةَ
تحرير محلِّ النزاع:تحرير محلِّ النزاع:

: اتَّفق الفقهاءاتَّفق الفقهاء(٢) -رحمهم الله تعالى- على صحة القســم األول والثاني،  -رحمهم الله تعالى- على صحة القســم األول والثاني،  : أوالً أوالً
وهما اشتراط ما هو من مقتضى العقد، واشتراط ما هو من مصلحة العقد.وهما اشتراط ما هو من مقتضى العقد، واشتراط ما هو من مصلحة العقد.

قال ابن القيم قال ابن القيم : (... فإن شــرط ما يقتضيه العقد، أو ما هو من مصلحتِه؛ : (... فإن شــرط ما يقتضيه العقد، أو ما هو من مصلحتِه؛ 
دت الشــروط  دت الشــروط كالرهــن، والتأجيــل، والضميــن، ونقد كذا؛ جائــز بال خالف، تعدَّ كالرهــن، والتأجيــل، والضميــن، ونقد كذا؛ جائــز بال خالف، تعدَّ

أو اتَّحدت)أو اتَّحدت)(٣).
سأبحث هذه المسألة -اشــتراط عقد في عقد- في المبحث الرابع من الفصل الثاني، وهو  سأبحث هذه المسألة -اشــتراط عقد في عقد- في المبحث الرابع من الفصل الثاني، وهو    (١)

مبحث: صكوك دعم رأس المال المركبة من المرابحة والمضاربة.مبحث: صكوك دعم رأس المال المركبة من المرابحة والمضاربة.
نقل االتفاق ابن قدامة  في المغني  في المغني ٣٢٣٣٢٣/٦، والنووي في شرحه لمسلم ، والنووي في شرحه لمسلم ٣٨١٣٨١/١٠١٠، ،  نقل االتفاق ابن قدامة    (٢)
وابن القيم في تهذيب الســنن وابن القيم في تهذيب الســنن ١٧٠٥١٧٠٥/٤، وينظر: حاشــية ابن عابدين ، وينظر: حاشــية ابن عابدين ١٤٢١٤٢/٧، ، ٢٨٣٢٨٣/٧، ، 

مواهب الجليل مواهب الجليل ١٧٥١٧٥/٥ وما بعدها، البيان في مذهب اإلمام الشافعي  وما بعدها، البيان في مذهب اإلمام الشافعي ١٢٩١٢٩/٥.
تهذيب السنن ١٧٠٥١٧٠٥/٤. تهذيب السنن    (٣)
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، أنَّ اشــتراطَ ما هو من مقتضى العقــد إنما هو تأكيدٌ  ، أنَّ اشــتراطَ ما هو من مقتضى العقــد إنما هو تأكيدٌ ومســتندُ هذا اإلجماعِ ومســتندُ هذا اإلجماعِ
ا وال يؤثر في العقد. كمً ه كعدمه؛ ال يفيد حُ ا وال يؤثر في العقد.لمقتضى العقد، فوجودُ كمً ه كعدمه؛ ال يفيد حُ لمقتضى العقد، فوجودُ

ا اشتراطُ ما هو من مصلحة العقد؛ فقد دلَّت األدلة الشرعيَّة الخاصة والعامة  ا اشتراطُ ما هو من مصلحة العقد؛ فقد دلَّت األدلة الشرعيَّة الخاصة والعامة أمَّ أمَّ
ته، فمن األدلة الخاصة لبعض الشروط التي هي من مصلحة العقد: ته، فمن األدلة الخاصة لبعض الشروط التي هي من مصلحة العقد:على صحَّ على صحَّ

ن، دلَّ على ذلك قولُ الله  عِ الثمنِ أو تسليم المثمَّ فْ ن، دلَّ على ذلك قولُ الله - جواز اشــتراط تأجيل دَ عِ الثمنِ أو تسليم المثمَّ فْ ١- جواز اشــتراط تأجيل دَ
تعالى: تعالى: نث   !   "   #   $   %   &   '   )   (   *      مث(١).

قال القرطبي قال القرطبي : (حقيقةُ الدين: عبارةٌ عن كلِّ معاملةٍ كان أحدُ العوضين : (حقيقةُ الدين: عبارةٌ عن كلِّ معاملةٍ كان أحدُ العوضين 
 . .(٢)(... يئةً ة نَسِ مَّ رُ في الذِّ ا واآلخَ ...)فيها نقدً يئةً ة نَسِ مَّ رُ في الذِّ ا واآلخَ فيها نقدً

ن، وهذان  عِ الثمن أو تســليم المثمَّ فْ ن، وهذان فاآليةُ نصٌّ في جواز اشــتراطِ تأجيــل دَ عِ الثمن أو تســليم المثمَّ فْ فاآليةُ نصٌّ في جواز اشــتراطِ تأجيــل دَ
شرطان من مصلحة العقد.شرطان من مصلحة العقد.

رٍ  فَ لَى سَ نْتُمْ عَ إِنْ كُ رٍ - جواز اشتراط الرهن؛ دلَّ على ذلك قولُ اللهِ تعالى: ﴿وَ فَ لَى سَ نْتُمْ عَ إِنْ كُ ٢- جواز اشتراط الرهن؛ دلَّ على ذلك قولُ اللهِ تعالى: ﴿وَ
ــةٌ ﴾(٣)، وفي الصحيح عن أنسٍ ، وفي الصحيح عن أنسٍ : (لقد رهن : (لقد رهن  بُوضَ قْ انٌ مَ هَ رِ اتِبًا فَ وا كَ دُ ــمْ تَجِ لَ ــةٌ ﴾وَ بُوضَ قْ انٌ مَ هَ رِ اتِبًا فَ وا كَ دُ ــمْ تَجِ لَ وَ

ا ألهله)(٤). ، وأخذ منه شعيرً ا له بالمدينة عند يهوديٍّ ا ألهله) دِرعً ، وأخذ منه شعيرً ا له بالمدينة عند يهوديٍّ النبيُّ النبيُّ  دِرعً
والدليالنِ نصٌّ على جواز اشتراطِ الرهن في عقد البيع.والدليالنِ نصٌّ على جواز اشتراطِ الرهن في عقد البيع.

ةِ العامة على جواز اشتراط ما هو من مقتضى العقد: ةِ العامة على جواز اشتراط ما هو من مقتضى العقد:ومن األدلَّ ومن األدلَّ
(١)  سورة البقرة، اآلية:   سورة البقرة، اآلية: ٢٨٢٢٨٢.

الجامع ألحكام القرآن ٣٣١٣٣١/٣. الجامع ألحكام القرآن    (٢)
(٣)  سورة البقرة، اآلية:   سورة البقرة، اآلية: ٢٨٣٢٨٣.

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب شــراء النبي  بالنسيئة، برقم  بالنسيئة، برقم  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب شــراء النبي    (٤)
.(٢٠٦٩٢٠٦٩)، )، ٥٧٥٧/٣
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صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

١- قول الله تعالى: - قول الله تعالى: نث   ]   \   [   ^   _      مث(١). . 
٢- قوله تعالى: - قوله تعالى: نث   [   ^   _   `   a      مث(٢). . 

تَا على وجوب الوفــاء بالعقود والعهود  لَّ تَا على وجوب الوفــاء بالعقود والعهود أنَّهمــا دَ لَّ ووجــه الداللة من اآليتين: ووجــه الداللة من اآليتين: أنَّهمــا دَ
رِ به. دْ فِ الثاني والغَ ها وخيانةِ الطرَ ضِ تْ عن نَقْ رِ به.-ومنها الشروط- ورعاية ذلك، ونَهَ دْ فِ الثاني والغَ ها وخيانةِ الطرَ ضِ تْ عن نَقْ -ومنها الشروط- ورعاية ذلك، ونَهَ

ا  لْحً ، إِالَّ صُ ينَ لِمِ سْ يْنَ الْـــمُ ائِزٌ بَ لْحُ جَ ا «الصُّ لْحً ، إِالَّ صُ ينَ لِمِ سْ يْنَ الْـــمُ ائِزٌ بَ لْحُ جَ ٣- وقد قال النبــي - وقد قال النبــي : : «الصُّ
لَّ  الً أَوْ أَحَ الَ مَ حَ رَّ ا حَ طً رْ ، إِالَّ شَ مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ الْـمُ ا، وَ امً رَ لَّ حَ الً أَوْ أَحَ الَ مَ حَ رَّ لَّ حَ الً أَوْ أَحَ الَ مَ حَ رَّ ا حَ طً رْ ، إِالَّ شَ مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ الْـمُ ا، وَ امً رَ لَّ حَ الً أَوْ أَحَ الَ مَ حَ رَّ حَ

ا»(٣). امً رَ ا»حَ امً رَ حَ
لَّ  م حالالً أو تُحِ لَّ أنه يجوز اشتراطُ الشروط في العقود، ما لم تحرِّ م حالالً أو تُحِ ووجهُ الداللة: ووجهُ الداللة: أنه يجوز اشتراطُ الشروط في العقود، ما لم تحرِّ
. م حالالً ا وال تحرِّ ا، والشروط التي في مصلحة العقد من ذلك؛ فهي ال تحل حرامً .حرامً م حالالً ا وال تحرِّ ا، والشروط التي في مصلحة العقد من ذلك؛ فهي ال تحل حرامً حرامً
ثانيًا: ثانيًا: اتَّفق الفقهاء اتَّفق الفقهاء  على فســاد اشتراطِ شــرطٍ يخالف مقتضى العقد،  على فســاد اشتراطِ شــرطٍ يخالف مقتضى العقد، 

وهي الشروط المخالِفة للنصوص الشرعية أو لمقتضى العقد.وهي الشروط المخالِفة للنصوص الشرعية أو لمقتضى العقد.
قال شــيخ اإلســالم قال شــيخ اإلســالم : (مَن اشــترط في الوقف أو العتق أو الهبة أو البيع : (مَن اشــترط في الوقف أو العتق أو الهبة أو البيع 
أو النكاح أو اإلجارة أو النذر، أو غير ذلك، شــروطًا تخالف مــا كتَبَه الله على عباده، أو النكاح أو اإلجارة أو النذر، أو غير ذلك، شــروطًا تخالف مــا كتَبَه الله على عباده، 
ــا أمر به، أو تحليلَ  ى الله عنه أو النَّهيَ عمَّ ن تلك الشــروطُ األمرَ بمــا نَهَ ــا أمر به، أو تحليلَ بحيث تتضمَّ ى الله عنه أو النَّهيَ عمَّ ن تلك الشــروطُ األمرَ بمــا نَهَ بحيث تتضمَّ
ه أو تحريـمَ ما حلَّله؛ فهذه الشروطُ باطلةٌ باتفاق المسلمين في جميع العقود)(٤). مَ ه أو تحريـمَ ما حلَّله؛ فهذه الشروطُ باطلةٌ باتفاق المسلمين في جميع العقود)ما حرَّ مَ ما حرَّ

(٢)  سورة النحل، اآلية:   سورة النحل، اآلية: ٩١٩١.(١)  سورة المائدة، اآلية:   سورة المائدة، اآلية: ١.
أخرجه الترمذي في ســننه، أبواب األحكام، باب ما ذكر عن رســول الله  في  في  أخرجه الترمذي في ســننه، أبواب األحكام، باب ما ذكر عن رســول الله    (٣)
الصلــح بين الناس، برقم (الصلــح بين الناس، برقم (١٣٥٢١٣٥٢)، )، ٢٨٢٨/٣؛ وأبو داود في ســننه، كتاب األقضية، باب في ؛ وأبو داود في ســننه، كتاب األقضية، باب في 
الصلح، برقم (الصلح، برقم (٣٥٩٤٣٥٩٤)، )، ٤٤٦٤٤٦/٥؛ وابن ماجه في سننه، أبواب األحكام، باب الصلح، برقم ؛ وابن ماجه في سننه، أبواب األحكام، باب الصلح، برقم 
حه األلباني في اإلرواء  حه األلباني في اإلرواء ؛ وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وصحَّ (٢٣٥٣٢٣٥٣)، )، ٤٤٠٤٤٠/٣؛ وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وصحَّ

.١٤٢١٤٢/٥
الفتاو الكبر، البن تيمية ٢٤٨٢٤٨/٤. الفتاو الكبر، البن تيمية    (٤)
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ت المذاهب األربعة على فساد الشرطِ المخالِفِ لمقتضى العقد(١)، بل جاء ، بل جاء  ت المذاهب األربعة على فساد الشرطِ المخالِفِ لمقتضى العقدونصَّ ونصَّ
في «بدائع الصنائع» تعريفُ الشرط الفاسد بأنه: الشرط المخالف لمقتضى العقدفي «بدائع الصنائع» تعريفُ الشرط الفاسد بأنه: الشرط المخالف لمقتضى العقد(٢).

علــى أنه ينبغي التنبيهُ على أنَّ الفقهاء علــى أنه ينبغي التنبيهُ على أنَّ الفقهاء  يختلفون أحيانًا في تحقيق مناط  يختلفون أحيانًا في تحقيق مناط 
ر يُخرجها  هم اآلخَ نافي مقتضى العقد، وبعضُ هم فيما يُ ر يُخرجها بعض الشــروط؛ فيُدخلها بعضُ هم اآلخَ نافي مقتضى العقد، وبعضُ هم فيما يُ بعض الشــروط؛ فيُدخلها بعضُ

ا لمقتضى العقدِ فإنه شرطٌ فاسد. ا لمقتضى العقدِ فإنه شرطٌ فاسد.، مع اتِّفاقهم على أنَّ ما كان مخالفً منهمنه(٣)، مع اتِّفاقهم على أنَّ ما كان مخالفً
ا  وطً رُ طُونَ شُ تَرِ شْ الٍ يَ جَ الُ رِ ا بَ ا «مَ وطً رُ طُونَ شُ تَرِ شْ الٍ يَ جَ الُ رِ ا بَ ومستند هذا اإلجماعِ قولُ النبيِّ ومستند هذا اإلجماعِ قولُ النبيِّ : : «مَ
ئَةَ  انَ مِ إِنْ كَ ــوَ بَاطِلٌ وَ هُ طٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَ ــرْ نْ شَ انَ مِ ا كَ ، مَ ــتْ فِي كِتَابِ اللهِ ئَةَ لَيْسَ انَ مِ إِنْ كَ ــوَ بَاطِلٌ وَ هُ طٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَ ــرْ نْ شَ انَ مِ ا كَ ، مَ ــتْ فِي كِتَابِ اللهِ لَيْسَ

.(٤)« طٍ رْ »شَ طٍ رْ شَ
قال شــيخ اإلسالم قال شــيخ اإلسالم : (وهذا الحديثُ الشــريف المستفيض الذي اتفق : (وهذا الحديثُ الشــريف المستفيض الذي اتفق 
بول، اتفقوا على أنه عامٌّ في الشــروط في جميع العقود، ليس  يه بالقَ بول، اتفقوا على أنه عامٌّ في الشــروط في جميع العقود، ليس العلمــاء على تلقِّ يه بالقَ العلمــاء على تلقِّ
ا عند أحدٍ منهم بالشروط في البيع، بل من اشترط في الوقف أو العتق  ا عند أحدٍ منهم بالشروط في البيع، بل من اشترط في الوقف أو العتق ذلك مخصوصً ذلك مخصوصً
أو الهبة أو البيع أو النكاح أو اإلجارة أو النذر، أو غير ذلك، شروطًا تخالِفُ ما كتبه الله أو الهبة أو البيع أو النكاح أو اإلجارة أو النذر، أو غير ذلك، شروطًا تخالِفُ ما كتبه الله 
ا أمر به،  ى الله عنه أو النهي عمَّ ا أمر به، على عباده، بحيث تتضمن تلك الشــروط األمر بما نَهَ ى الله عنه أو النهي عمَّ على عباده، بحيث تتضمن تلك الشــروط األمر بما نَهَ
مه أو تحريم ما حلَّله، فهذه الشروط باطلةٌ باتفاق المسلمين في جميع  مه أو تحريم ما حلَّله، فهذه الشروط باطلةٌ باتفاق المسلمين في جميع أو تحليلَ ما حرَّ أو تحليلَ ما حرَّ

العقود)العقود)(٥).
ينظر: مواهب الجليل ١٧٥١٧٥/٥، البيان في مذهب اإلمام الشافعي ، البيان في مذهب اإلمام الشافعي ١٣٥١٣٥/٥، مغني المحتاج ، مغني المحتاج  ينظر: مواهب الجليل    (١)

إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٤٤٤٤/٢، كشاف القناع عن اإلقناع ، كشاف القناع عن اإلقناع ٣٩٩٣٩٩/٧.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١٤١١٤١/٤. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    (٢)

ا الختالفهم في تحرير مصطلح (ما ينافي مقتضى العقد). وذلك تبعً ا الختالفهم في تحرير مصطلح (ما ينافي مقتضى العقد).  وذلك تبعً  (٣)
رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب إذا اشــترط شــروطًا في البيع ال تحل، برقم  رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب إذا اشــترط شــروطًا في البيع ال تحل، برقم    (٤)
(٢١٦٨٢١٦٨)، )، ٧٣٧٣/٣؛ ومســلم في صحيحه، كتاب العتق، باب إنما الــوالء لمن أعتق، برقم ؛ ومســلم في صحيحه، كتاب العتق، باب إنما الــوالء لمن أعتق، برقم 

.(١٥٠٤١٥٠٤)، )، ١١٤٢١١٤٢/٢
الفتاو الكبر، البن تيمية ٢٤٨٢٤٨/٤. الفتاو الكبر، البن تيمية    (٥)
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وبعد اتِّفاقهم على صحة اشــتراط ما وافَقَ مقتضى العقد وما كان في مصلحة وبعد اتِّفاقهم على صحة اشــتراط ما وافَقَ مقتضى العقد وما كان في مصلحة 
العقد، وعلى فساد الشرط المنافي لمقتضى العقد، اختلفوا في مسألتين:العقد، وعلى فساد الشرط المنافي لمقتضى العقد، اختلفوا في مسألتين:

المســألة األولى: المســألة األولى: حكم اشــتراط ما ليس من مقتضى العقــد وال من مصلحته حكم اشــتراط ما ليس من مقتضى العقــد وال من مصلحته 
وال ينافي مقتضاه.وال ينافي مقتضاه.

نافي مقتضى العقد، اختلفوا  نافي مقتضى العقد، اختلفوا بعد اتفاقهم على فساد اشتراطِ ما يُ المسألة الثانية: المسألة الثانية: بعد اتفاقهم على فساد اشتراطِ ما يُ
ه دون العقد، ومنهم من قال:  ه دون العقد، ومنهم من قال: فــي أثره على العقد؛ فمنهم مَن قال يبطل الشــرط وحدَ فــي أثره على العقد؛ فمنهم مَن قال يبطل الشــرط وحدَ

يبطل الشرط والعقد.يبطل الشرط والعقد.
المســألة األولــى: اشــتراط مــا ليس مــن مقتضى العقــد وال مــن مصلحته المســألة األولــى: اشــتراط مــا ليس مــن مقتضى العقــد وال مــن مصلحته 

                                       وال يخالف مقتضاه.                                       وال يخالف مقتضاه.

اختلف أهلُ العلمِ في هذه المسألة على قولين:اختلف أهلُ العلمِ في هذه المسألة على قولين:
ة، والظاهريَّة(٣)، ،  القول األول: القول األول: أنَّ الشرط باطل، وبه يقول الحنفيَّةأنَّ الشرط باطل، وبه يقول الحنفيَّة(١)، والشافعيَّة، والشافعيَّة(٢)، والظاهريَّ
ويجعلونه من الشــروط المخالفة لمقتضى العقد؛ ألنَّ األدلَّة دلَّت عندهم على المنع ويجعلونه من الشــروط المخالفة لمقتضى العقد؛ ألنَّ األدلَّة دلَّت عندهم على المنع 

نافٍ لمقتضى العقد. ى عنه الشارع فهو مُ نافٍ لمقتضى العقد.منها، وما نَهَ ى عنه الشارع فهو مُ منها، وما نَهَ
، وبه يقول المالكيَّة(٤) والحنابلة والحنابلة(٥)، وهو قولُ ، وهو قولُ  ، وبه يقول المالكيَّةأنَّ الشــرط صحيحٌ القول الثاني: القول الثاني: أنَّ الشــرط صحيحٌ
...................................................................................................................................... حٍ القاضي(٦) يْ رَ حٍ القاضيشُ يْ رَ شُ

ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي ٤٠٦٤٠٦/٦، حاشية ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ٢٨٤٢٨٤/٧. ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي    (١)
ينظر: البيان ١٣٦١٣٦/٥، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٤٠٤٠/٢. ينظر: البيان    (٢)

ينظر: المحلى، البن حزم ٥٥٢٥٥٢/٨. ينظر: المحلى، البن حزم    (٣)
ينظر: مواهب الجليل ١٧٥١٧٥/٥. .  ينظر: مواهب الجليل    (٤)

ينظر: المغني ٣٢١٣٢١/٦، كشاف القناع ، كشاف القناع ٣٩٣٣٩٣/٧. ينظر: المغني    (٥)
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ٥٤٦٥٤٦/٤، وهو شريح بن الحارث بن قيس الكندي، مختلَف في ، وهو شريح بن الحارث بن قيس الكندي، مختلَف في  ينظر: مصنف ابن أبي شيبة    (٦)

ه عليٌّ  عليها وقال له: اذهب  عليها وقال له: اذهب  ه عليٌّ  على الكوفة، وأقرَّ حبَتِه، اســتقضاه عمر  على الكوفة، وأقرَّ حبَتِه، اســتقضاه عمر صُ  = =صُ



أحكام صكوك دعم رأس المال الفقهيةأحكام صكوك دعم رأس المال الفقهية

١٠٥١٠٥

اد بن أبي ســليمان(٢) واألوزاعي واألوزاعي(٣) وأبي ثور وأبي ثور(٤) وإســحاق بن  وإســحاق بن  اد بن أبي ســليمان وحمَّ وابنِ ســيرينوابنِ ســيرين(١) وحمَّ
راهويهراهويه(٥) وابن المنذر وابن المنذر(٦)، والبخاري، والبخاري(٧).

 ، كناها سنةً ، جاء في «المدونة»: (أرأيت الدار يشــتريها الرجل على أنَّ للبائع سُ كناها سنةً جاء في «المدونة»: (أرأيت الدار يشــتريها الرجل على أنَّ للبائع سُ
ــكناها  ــكناها أيجــوز هذا في قول مالك؟ قال: قال مالك: ذلك جائز؛ إذا اشــترط البائعُ سُ أيجــوز هذا في قول مالك؟ قال: قال مالك: ذلك جائز؛ إذا اشــترط البائعُ سُ
هَ ما يتباعد من ذلك، قال مالك: وإن اشترط  رِ ، ليســت ببعيدة، وكُ ــنةَ رَ أو السَّ هَ ما يتباعد من ذلك، قال مالك: وإن اشترط األشــهُ رِ ، ليســت ببعيدة، وكُ ــنةَ رَ أو السَّ األشــهُ

كناها حياتَه، فال خيرَ فيه)(٨). كناها حياتَه، فال خيرَ فيه)سُ سُ
وقال األثــرموقال األثــرم(٩): قيل ألبي عبد الله: قيل ألبي عبد الله(١٠١٠): إنَّ هؤالء يكرهون الشــرطَ في البيع؟ : إنَّ هؤالء يكرهون الشــرطَ في البيع؟ 
  فنفض يده وقال: (الشرط الواحد ال بأسَ به في البيع، إنما نهى رسول الله فنفض يده وقال: (الشرط الواحد ال بأسَ به في البيع، إنما نهى رسول الله

عن شرطين في البيع)عن شرطين في البيع)(١١١١).
فأنت أقضى العرب، توفي ســنة ٧٢٧٢. ينظر: اإلصابة في تمييــز الصحابة . ينظر: اإلصابة في تمييــز الصحابة ٨٤٩٨٤٩/١، تهذيب ، تهذيب  فأنت أقضى العرب، توفي ســنة =   =

التهذيب التهذيب ١٦٠١٦٠/٢.
ينظر: الحاوي الكبير ٣١٢٣١٢/٥. ينظر: الحاوي الكبير    (١)

المرجع الســابق، وهو حماد بن أبي ســليمان األشــعري الكوفي الفقيه، شيخ أبي حنيفة  المرجع الســابق، وهو حماد بن أبي ســليمان األشــعري الكوفي الفقيه، شيخ أبي حنيفة    (٢)
اد وقتادة). توفي ســنة ١١٩١١٩. .  اد وقتادة). توفي ســنة اإلمــام، قال معمر: (ما رأيــت أفقه من هؤالء: الزهري وحمَّ اإلمــام، قال معمر: (ما رأيــت أفقه من هؤالء: الزهري وحمَّ

ينظر: تهذيب التهذيب ينظر: تهذيب التهذيب ٤٨٣٤٨٣/١.
ينظر: الشرح الكبير ٢١٤٢١٤/١١١١. ينظر: الشرح الكبير    (٣)

  ،   ، (٥)   املرجع السابق.   املرجع السابق.(٤)
اإلشراف على مذاهب العلماء ١١٧١١٧/٦. اإلشراف على مذاهب العلماء    (٦)

ينظر: صحيح البخاري ١٨٩١٨٩/٣، وفتح الباري ، وفتح الباري ٣٨٦٣٨٦/٥. ينظر: صحيح البخاري    (٧)
المدونة ٢٦٦٢٦٦/٣. المدونة    (٨)

هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي -ويقال: الكلبي- األثرم اإلسكافي، صاحب  هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي -ويقال: الكلبي- األثرم اإلسكافي، صاحب    (٩)
، وصنَّفها  ، وصنَّفها  مسائلَ كثيرةً اإلمام أحمد، جليل القدر، حافظ، إمام، نقل عن اإلمام أحمد اإلمام أحمد، جليل القدر، حافظ، إمام، نقل عن اإلمام أحمد  مسائلَ كثيرةً

ا. ينظر: طبقات الحنابلة ١٦٢١٦٢/١. .  ا. ينظر: طبقات الحنابلة ورتَّبها أبوابً ورتَّبها أبوابً
. أي: اإلمام أحمد بن حنبل أي: اإلمام أحمد بن حنبل    (١٠١٠)

المغني ٣٢٢٣٢٢/٦. المغني    (١١١١)
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قال شــيخ اإلســالم ابن تيمية قال شــيخ اإلســالم ابن تيمية : (: (القول الثانــي: القول الثانــي: أنَّ األصل في العقود أنَّ األصل في العقود 
والشروط الجوازُ والصحة، وال يحرم ويبطل منها إالَّ ما دلَّ على تحريمه وإبطاله نَصٌّ والشروط الجوازُ والصحة، وال يحرم ويبطل منها إالَّ ما دلَّ على تحريمه وإبطاله نَصٌّ 
ها تجري على  ها تجري على  المنصوصة عنه أكثرُ أو قياسٌ عند مــن يقول به، وأصول أحمد أو قياسٌ عند مــن يقول به، وأصول أحمد  المنصوصة عنه أكثرُ
ا للشــروط، فليس في الفقهاء  ، ومالكٌ قريبٌ منه لكن أحمد أكثرُ تصحيحً ا للشــروط، فليس في الفقهاء هذا القولِ ، ومالكٌ قريبٌ منه لكن أحمد أكثرُ تصحيحً هذا القولِ

ا للشروط منه)(١). ا للشروط منه)األربعة أكثرُ تصحيحً األربعة أكثرُ تصحيحً
؛ فالمالكية يشــترطون أن يكون  ؛ فالمالكية يشــترطون أن يكون وللمالكيَّة والحنابلة بعد هذا االتفاق اختالفٌ وللمالكيَّة والحنابلة بعد هذا االتفاق اختالفٌ
ا(٣)، وفي ، وفي  ا، والحنابلة في المذهب يشترطون أن يكون شــرطًا واحدً ا(٢)، والحنابلة في المذهب يشترطون أن يكون شــرطًا واحدً االشرط يســيرً الشرط يســيرً
. اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية  : ال يشترط، بل يصحُّ اشــتراطُ أكثرَ من شرطٍ . اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية روايةٍ : ال يشترط، بل يصحُّ اشــتراطُ أكثرَ من شرطٍ روايةٍ

وابن القيموابن القيم(٤). . 
األدلة:األدلة:

أدلة القول األول:أدلة القول األول:
استدلَّ أصحابُ القول األول القائلون بـبطالن الشروط في العقود بما يلي:استدلَّ أصحابُ القول األول القائلون بـبطالن الشروط في العقود بما يلي:

وَ  هُ ـي كِتَابِ اللهِ فَ طٍ لَيْسَ فـِ ــرْ لُّ شَ وَ «كُ هُ ـي كِتَابِ اللهِ فَ طٍ لَيْسَ فـِ ــرْ لُّ شَ الدليل األول: الدليل األول: قول النبي قول النبي : : «كُ
.(٥)« طٍ رْ ئَةَ شَ انَ مِ لَوْ كَ ، وَ »بَاطِلٌ طٍ رْ ئَةَ شَ انَ مِ لَوْ كَ ، وَ بَاطِلٌ

الفتاو الكبر، البن تيمية ٧٩٧٩/٤. الفتاو الكبر، البن تيمية    (١)
ف في أصل  ا إذا اشترط لنفســه منفعةً يسيرة ال تعود بمنع التصرُّ قال ابن رشد الحفيد: (فأمَّ ف في أصل   ا إذا اشترط لنفســه منفعةً يسيرة ال تعود بمنع التصرُّ قال ابن رشد الحفيد: (فأمَّ  (٢)
ةً يســيرة، مثل الشهر، وقيل: السنة؛ فذلك  كناها مدَّ ةً يســيرة، مثل الشهر، وقيل: السنة؛ فذلك المبيع، مثل: أن يبيع الدار ويشــترط سُ كناها مدَّ المبيع، مثل: أن يبيع الدار ويشــترط سُ

جائز على حديث جابر). بداية المجتهد، صجائز على حديث جابر). بداية المجتهد، ص٦١٠٦١٠.
وقال شيخ اإلسالم: (كمسألة الخيار أكثر من ثالث، فإنه يجوز شرطُ الخيارِ أكثرَ من ثالثٍ  وقال شيخ اإلسالم: (كمسألة الخيار أكثر من ثالث، فإنه يجوز شرطُ الخيارِ أكثرَ من ثالثٍ    

.٨٠٨٠/٤ الكبر زه بقدر الحاجة). الفتاو ا، ومالكٌ يجوِّ زه بقدر الحاجة). الفتاو الكبر مطلقً ا، ومالكٌ يجوِّ مطلقً
وبه يقول إسحاق بن راهويه. ينظر: الحاوي الكبير ٣١٢٣١٢/٥. وبه يقول إسحاق بن راهويه. ينظر: الحاوي الكبير    (٣)

ينظر: المغني ٣٢١٣٢١/٦، اإلنصاف ، اإلنصاف ٢٢٦٢٢٦/١١١١، تهذيب السنن ، تهذيب السنن ١٧٠٣١٧٠٣/٤. ينظر: المغني    (٤)
سبق تخريجه ص١٠١١٠١. سبق تخريجه ص   (٥)
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وجه الداللة: وجه الداللة: أنَّ هذا الحديث: (صريحٌ في إبطال كلِّ شــرطٍ ليس له أصلٌ في أنَّ هذا الحديث: (صريحٌ في إبطال كلِّ شــرطٍ ليس له أصلٌ في 
، وال تكون في مصلحته،  ، وال تكون في مصلحته، ، والشروط التي ال توافق مقتضى العقدِ كتاب الله تعالى)كتاب الله تعالى)(١)، والشروط التي ال توافق مقتضى العقدِ

. نة رسول الله نة رسول الله وال تنافي مقتضاه، لم تأتِ في كتاب الله وسُ وال تنافي مقتضاه، لم تأتِ في كتاب الله وسُ
ناقَش من وجهين: ناقَش من وجهين:ويمكن أن يُ ويمكن أن يُ

ها كما سيأتي في أدلة أصحاب  ، بل ورد بعضُ دْ رِ ها كما سيأتي في أدلة أصحاب عدم التســليم بأنها لم تَ ، بل ورد بعضُ دْ رِ األول: األول: عدم التســليم بأنها لم تَ
ها يُقاس عليها.  ها يُقاس عليها. القول الثاني، وغيرُ القول الثاني، وغيرُ

ونَ  لِمُ سْ ونَ «الْـمُ لِمُ سْ ا على حديث: «الْـمُ ا على حديث:  تعليقً الثاني: الثاني: يناقش بما قاله شيخ اإلسالم يناقش بما قاله شيخ اإلسالم  تعليقً
ط ليس له  ط ليس له ؛ حيث يقول: (المشترِ ا»(٢)؛ حيث يقول: (المشترِ امً رَ لَّ حَ الً أَوْ أَحَ الَ مَ حَ رَّ ا حَ طً رْ ، إِالَّ شَ مْ وطِهِ رُ لَى شُ ا»عَ امً رَ لَّ حَ الً أَوْ أَحَ الَ مَ حَ رَّ ا حَ طً رْ ، إِالَّ شَ مْ وطِهِ رُ لَى شُ عَ
م ما أباحه الله، فإنَّ شرطه يكون حينئذٍ إبطاالً لحكم الله،  مه الله وال يحرِّ بيح ما حرَّ م ما أباحه الله، فإنَّ شرطه يكون حينئذٍ إبطاالً لحكم الله، أن يُ مه الله وال يحرِّ بيح ما حرَّ أن يُ
بَ بالشرط ما لم  ط له أن يوجِ طَ ما أوجبه الله، وإنما المشترِ بَ بالشرط ما لم وكذلك ليس له أن يُســقِ ط له أن يوجِ طَ ما أوجبه الله، وإنما المشترِ وكذلك ليس له أن يُســقِ
ا، وعدم  ا، وعدم يكــن واجبًا بدونه، فمقصودُ الشــروطِ وجوبُ ما لم يكن واجبًــا وال حرامً يكــن واجبًا بدونه، فمقصودُ الشــروطِ وجوبُ ما لم يكن واجبًــا وال حرامً
ا للشرع، وكلُّ شرطٍ صحيح  ا للشرع، وكلُّ شرطٍ صحيح اإليجاب ليس نفيًا لإليجاب حتى يكون المشترط مناقِضً اإليجاب ليس نفيًا لإليجاب حتى يكون المشترط مناقِضً
ا،  ا لــكلٍّ منهما ما لم يكن مباحً باح أيضً ا، فال بد أن يفيد وجــوبَ ما لم يكن واجبًا، ويُ ا لــكلٍّ منهما ما لم يكن مباحً باح أيضً فال بد أن يفيد وجــوبَ ما لم يكن واجبًا، ويُ
ا، وكذلــك كلٌّ من المتاجرين والمتناكحين،  م على كلٍّ منهما ما لم يكن حرامً ا، وكذلــك كلٌّ من المتاجرين والمتناكحين، ويَحــرُ م على كلٍّ منهما ما لم يكن حرامً ويَحــرُ
نًا، أو اشترطت المرأةُ زيادةً على مهرِ مثلِها،  هْ نًا، أو اشترطت المرأةُ زيادةً على مهرِ مثلِها، وكذلك إذا اشــترط صفةً في المبيع أو رَ هْ وكذلك إذا اشــترط صفةً في المبيع أو رَ

فإنه يجب ويحرم ويباح بهذا الشرط ما لم يكن كذلك)فإنه يجب ويحرم ويباح بهذا الشرط ما لم يكن كذلك)(٣).
.(٤)« طٍ رْ شَ يْعٍ وَ نْ بَ ى عَ » «نَهَ طٍ رْ شَ يْعٍ وَ نْ بَ ى عَ الدليل الثاني: الدليل الثاني: أنَّ النبي أنَّ النبي  «نَهَ

وجه الداللة: وجه الداللة: أنَّ اشتراط ما ليس من مقتضى العقد وال من مصلحته، وال يخالف أنَّ اشتراط ما ليس من مقتضى العقد وال من مصلحته، وال يخالف 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٣٨١٣٨١/١٠١٠. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج    (١)

سبق تخريجه ١٠٠١٠٠. سبق تخريجه   الفتاو الكبر، البن تيمية ٨٩٨٩/٤.(٢)  الفتاو الكبر، البن تيمية    (٣)
رواه الطبراني في المعجم األوسط برقم (٤٣٦١٤٣٦١)، )، ٣٣٥٣٣٥/٤، وقال عنه األلباني في سلسلة ، وقال عنه األلباني في سلسلة  رواه الطبراني في المعجم األوسط برقم (   (٤)

األحاديث الضعيفة األحاديث الضعيفة ٤٩١٤٩١/١: (ضعيف جدا).: (ضعيف جدا).
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مقتضاه، جمعٌ بين البيع والشرط، وهذا منهيٌّ عنه بنَصِّ الحديثمقتضاه، جمعٌ بين البيع والشرط، وهذا منهيٌّ عنه بنَصِّ الحديث(١).
ونوقش: ونوقش: بأنه ال يثبت؛ قال شــيخ اإلسالم: (ذكره جماعاتٌ من المصنِّفين في بأنه ال يثبت؛ قال شــيخ اإلسالم: (ذكره جماعاتٌ من المصنِّفين في 
الفقه، وال يوجد في شــيء من دواوين الحديث، وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء، الفقه، وال يوجد في شــيء من دواوين الحديث، وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء، 

وذكروا أنه ال يُعرف، وأنَّ األحاديث الصحيحة تُعارضه)وذكروا أنه ال يُعرف، وأنَّ األحاديث الصحيحة تُعارضه)(٢).
 ، ،(٤) نَةِ ابَ زَ المُ نَةِ، وَ ابَ زَ المُ (٣)، وَ لَــةِ اقَ حَ لَــةِ عن المُ اقَ حَ ى رســول الله  عن المُ ى رســول الله نَهَ الدليل الثالث: الدليل الثالث: نَهَ
نِ الثُّنْيَا،  عَ - وَ ةُ مَ اوَ عَ ــيَ المُ ــنِين هِ يْعُ السِّ نِ الثُّنْيَا،  -قال أحدهما: بَ عَ - وَ ةُ مَ اوَ عَ ــيَ المُ ــنِين هِ يْعُ السِّ (٦) -قال أحدهما: بَ ةِ رَ ابَ خَ ةِ، والمُ رَ ابَ خَ (٥)، والمُ ةِ مَ اوَ عَ ةِوالمُ مَ اوَ عَ والمُ

ا(٧)()(٨). ايَ رَ عَ صَ فِي الْ خَّ رَ اوَ ايَ رَ عَ صَ فِي الْ خَّ رَ وَ
ينظر: الحاوي الكبير ٣١٣٣١٣/٥. ينظر: الحاوي الكبير    (١)

الفتاو الكبر، البن تيمية ٧٩٧٩/٤، وينظر: موســوعة أحاديث أحكام المعامالت المالية، ، وينظر: موســوعة أحاديث أحكام المعامالت المالية،  الفتاو الكبر، البن تيمية    (٢)
ص٥٥٩٥٥٩.

جاء في: النهاية في غريب الحديث واألثر، صجاء في: النهاية في غريب الحديث واألثر، ص٣١٥٣١٥: (المحاقلة مختلَف فيها، قيل: هي اكتراء : (المحاقلة مختلَف فيها، قيل: هي اكتراء   (٣)
اعون: المحارثة،  رَّ ا في الحديث، وهو الذي يســميه الزَّ ــرً اعون: المحارثة، األرض بالحنطة. هكذا جاء مفسَّ رَّ ا في الحديث، وهو الذي يســميه الزَّ ــرً األرض بالحنطة. هكذا جاء مفسَّ
وقيل: هي المزارعة على نصيــبٍ معلوم كالثلث والربع ونحوهما. وقيل: هي بيع الطعام في وقيل: هي المزارعة على نصيــبٍ معلوم كالثلث والربع ونحوهما. وقيل: هي بيع الطعام في 
سنبله بالبُر. وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه. وإنما نهي عنها؛ ألنها من المكيل، وال يجوز فيه إذا سنبله بالبُر. وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه. وإنما نهي عنها؛ ألنها من المكيل، وال يجوز فيه إذا 

، وهذا مجهول ال يُدر أيُّهما أكثر).  ا بيدٍ ، وهذا مجهول ال يُدر أيُّهما أكثر). كانا من جنسٍ واحد إالَّ مثالً بمثلٍ ويدً ا بيدٍ كانا من جنسٍ واحد إالَّ مثالً بمثلٍ ويدً
جاء في النهاية في غريب الحديث واألثر، ص٥٣٤٥٣٤: (المزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل : (المزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل  جاء في النهاية في غريب الحديث واألثر، ص   (٤)

بالتمر.بالتمر.
ا. المرجع السابق، ص٨٦٤٨٦٤. ا فصاعدً بيع ثمر النخل والشجر سنتين وثالثً ا. المرجع السابق، ص  ا فصاعدً بيع ثمر النخل والشجر سنتين وثالثً  (٥)

جاء في: النهاية في غريب الحديث واألثر، ص٣٥٥٣٥٥: (قيل: هي المزارعة على نصيبٍ معيَّن : (قيل: هي المزارعة على نصيبٍ معيَّن  جاء في: النهاية في غريب الحديث واألثر، ص   (٦)
بار: األرض اللينة، وقيل:  بار: األرض اللينة، وقيل: كالثلــث والربع وغيرهما، والخبرة النصيب، وقيل: هو مــن الخَ كالثلــث والربع وغيرهما، والخبرة النصيب، وقيل: هو مــن الخَ
ها في أيــدي أهلها على النصف من  ها في أيــدي أهلها على النصف من  أقرَّ أصل المخابرة مــن خيبر؛ ألنَّ النبي أصل المخابرة مــن خيبر؛ ألنَّ النبي  أقرَّ

لَهم في خيبر). لَهم في خيبر).محصولها، فقيل: خابرهم: أي عامَ محصولها، فقيل: خابرهم: أي عامَ
رواه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع  رواه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع    (٧)

ها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين، برقم (١٥٣٦١٥٣٦)، )، ١١٧٥١١٧٥/٣. ها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين، برقم (الثمرة قبل بدوِّ صالحِ الثمرة قبل بدوِّ صالحِ
جاء في: النهاية، ص٨٠٦٨٠٦: (لما نهى عن المزابنة -وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر- : (لما نهى عن المزابنة -وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر-  جاء في: النهاية، ص   (٨)= = 
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ى عن الثُّنيا، والثُّنيا: االســتثناء في  ى عن الثُّنيا، والثُّنيا: االســتثناء في  نَهَ وجه االســتدالل: وجه االســتدالل: أنَّ النبي أنَّ النبي  نَهَ
، فدلَّ على أنَّ الشروط في العقود ممنوعٌ منها(٢). ، فدلَّ على أنَّ الشروط في العقود ممنوعٌ منها، وهي شرطٌ البيعالبيع(١)، وهي شرطٌ

 ، ،  بسندٍ صحيحٍ ونوقش: ونوقش: بما جاء في رواية أبي داودبما جاء في رواية أبي داود(٣) والترمذي والترمذي(٤) والنسائي والنسائي(٥) بسندٍ صحيحٍ
ى عن المزابنة، والمحاقلة، وعن الثنيا إالَّ أن تُعلم.  ى عن المزابنة، والمحاقلة، وعن الثنيا إالَّ أن تُعلم.  نَهَ أنَّ النبي أنَّ النبي  نَهَ

ا استثناءُ  ، أمَّ ا استثناءُ ويجب حملُ المطلَق على المقيَّد، فالمنهي عنه استثناءُ المجهولِ ، أمَّ ويجب حملُ المطلَق على المقيَّد، فالمنهي عنه استثناءُ المجهولِ
تِه(٦). تِه االتفاقَ على صحَّ المعلومِ فقد نقل النووي المعلومِ فقد نقل النووي  االتفاقَ على صحَّ

أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:
اســتدلَّ أصحاب القول الثاني القائلون بصحة الشروط في العقود بأدلةٍ كثيرة اســتدلَّ أصحاب القول الثاني القائلون بصحة الشروط في العقود بأدلةٍ كثيرة 
.................................................. نة رسول الله ، سبق ذِكرُ، سبق ذِكرُ نة رسول الله من كتاب الله ومن سُ من كتاب الله ومن سُ
ص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أنَّ مَن ال نخلَ له من ذوي الحاجة، يدرك الرطبَ  رخَّ ص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أنَّ مَن ال نخلَ له من ذوي الحاجة، يدرك الرطبَ =  رخَّ  =
لَ له من قُوتِه  هم منه، ويكون قد فَضَ دَ بيده يشتري به الرطبَ لعياله، وال نخلَ له يُطعِمُ قْ لَ له من قُوتِه وال نَ هم منه، ويكون قد فَضَ دَ بيده يشتري به الرطبَ لعياله، وال نخلَ له يُطعِمُ قْ وال نَ
ها من التمر،  صِ رْ ني ثمرَ نخلةٍ أو نخلتين بـــخِ ، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بِعْ ها من التمر، تمرٌ صِ رْ ني ثمرَ نخلةٍ أو نخلتين بـــخِ ، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بِعْ تمرٌ
فيُعطيه ذلك الفاضلَ من التمر بثمــرِ تلك النخالت؛ ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيُعطيه ذلك الفاضلَ من التمر بثمــرِ تلك النخالت؛ ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص 

فيه إذا كان دون خمسة أوسق).فيه إذا كان دون خمسة أوسق).
ينظر: المنهاج بشــرح صحيح مســلم بن الحجاج ٤٣٧٤٣٧/١٠١٠، النهاية في غريب الحديث ، النهاية في غريب الحديث  ينظر: المنهاج بشــرح صحيح مســلم بن الحجاج    (١)

واألثر صواألثر ص١٩٥١٩٥.
ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٣٢٣٢/١١١١. ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج    (٢)

في ســننه، كتاب البيوع، بــاب في المخابــرة، برقــم (٣٤٠٥٣٤٠٥)، )، ٢٨٤٢٨٤/٥، وقال المحقق ، وقال المحقق  في ســننه، كتاب البيوع، بــاب في المخابــرة، برقــم (   (٣)
األرناؤوط: إسناده صحيح.األرناؤوط: إسناده صحيح.

في ســننه، أبواب البيوع، باب ما جاء في النهي عــن الثنيا، برقم (١٢٩٠١٢٩٠)، )، ٥٧٦٥٧٦/٢، وقال ، وقال  في ســننه، أبواب البيوع، باب ما جاء في النهي عــن الثنيا، برقم (   (٤)
عنه: (حسن صحيح).عنه: (حسن صحيح).

في سننه، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم، برقم (٤٦٣٣٤٦٣٣)، )، ٢٩٦٢٩٦/٧. في سننه، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم، برقم (   (٥)
ينظر: المنهاج شــرح صحيح مسلم بن الحجاج ٤٣٧٤٣٧/١٠١٠، اإلشراف على مذاهب العلماء ، اإلشراف على مذاهب العلماء  ينظر: المنهاج شــرح صحيح مسلم بن الحجاج    (٦)

.١١٦١١٦/٦
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هــا(١) عند ذكر مســتند اإلجماع من األدلة العامة على صحة الشــروط الموافقة  عند ذكر مســتند اإلجماع من األدلة العامة على صحة الشــروط الموافقة  هــابعضِ بعضِ
ــة ٌعامة تدخل فيها  ــة ٌعامة تدخل فيها لمقتضى العقد، والشــروط التــي تكون لمصلحة العقد، فهي أدلَّ لمقتضى العقد، والشــروط التــي تكون لمصلحة العقد، فهي أدلَّ

زاد عليها ما يلي: زاد عليها ما يلي:جميع الشروط التي ال تناقض مقتضى العقد، ويُ جميع الشروط التي ال تناقض مقتضى العقد، ويُ
الدليل األول: الدليل األول: حديث جابر بن عبد الله حديث جابر بن عبد الله ، قال: غزوتُ مع رســول الله ، قال: غزوتُ مع رســول الله 
، قــال: فتالحــق بي النبي ، قــال: فتالحــق بي النبي  وأنــا على ناضحٍ لنــا، قد أعيا  وأنــا على ناضحٍ لنــا، قد أعيا 
، قال: فتخلَّف رســول الله  يِيٌّ ، قال: فتخلَّف رســول الله ، قال: قلت: عَ يِيٌّ ؟»، قال: قلت: عَ كَ ا لِبَعِيرِ ؟»«مَ كَ ا لِبَعِيرِ فال يكاد يســير، فقال لي: فال يكاد يســير، فقال لي: «مَ
يْفَ  يْفَ «كَ ها يســير، فقال لي: «كَ امَ دَّ ه ودعا له، فما زال بين يدي اإلبل قُ رَ جَ ها يســير، فقال لي: ، فزَ امَ دَّ ه ودعا له، فما زال بين يدي اإلبل قُ رَ جَ ، فزَ
نِيهِ؟» قال: فاستحييت  قال: فاستحييت  تَبِيعُ نِيهِ؟»أَفَ تَبِيعُ ، قد أصابته بركتُك، قال: «أَفَ ، قد أصابته بركتُك، قال: «، قال: قلت: بخيرٍ ؟»، قال: قلت: بخيرٍ كَ عِيرَ  بَ ؟»تَرَ كَ عِيرَ  بَ تَرَ
ارَ  قَ اه على أنَّ لي فَ تُه إيَّ ارَ ، فبِعْ قَ اه على أنَّ لي فَ تُه إيَّ »، فبِعْ نِيهِ بِعْ »«فَ نِيهِ بِعْ ه، قال: فقلت: نعم، قال: «فَ ه، قال: فقلت: نعم، قال: ولم يكن لنا ناضــحٌ غيرُ ولم يكن لنا ناضــحٌ غيرُ
، قال فقلت: يا رســول الله، إني عروس، فاستأذنتُه، فأذِن  ، قال فقلت: يا رســول الله، إني عروس، فاستأذنتُه، فأذِن ، حتى أَبلُغَ المدينةَ ه(٢)، حتى أَبلُغَ المدينةَ هظهرِ ظهرِ
متُ الناسَ إلى المدينة حتى أتيت المدينة، فلقيني خالي، فسألني عن البعير،  متُ الناسَ إلى المدينة حتى أتيت المدينة، فلقيني خالي، فسألني عن البعير، لي، فتقدَّ لي، فتقدَّ
ني، قامل: وقد كان رسول الله  قال لي حين  قال لي حين  ني، قامل: وقد كان رسول الله فأخبرتُه بما صنعت فيه، فالمَ فأخبرتُه بما صنعت فيه، فالمَ
ا  رً تَ بِكْ جْ وَّ الَّ تَزَ ا «هَ رً تَ بِكْ جْ وَّ الَّ تَزَ يِّبًا؟»، فقلت: تزوجتُ ثيبًا، فقال: ، فقلت: تزوجتُ ثيبًا، فقال: «هَ ا أَمْ ثَ رً تَ بِكْ جْ وَّ لْ تَزَ يِّبًا؟»«هَ ا أَمْ ثَ رً تَ بِكْ جْ وَّ لْ تَزَ استأذنته: استأذنته: «هَ
 ، غارٌ ، ، قلت: يا رسول الله، توفي والدي أو استشهد ولي أخواتٌ صِ غارٌ »، قلت: يا رسول الله، توفي والدي أو استشهد ولي أخواتٌ صِ بُكَ عِ تُالَ ا وَ بُهَ عِ »تُالَ بُكَ عِ تُالَ ا وَ بُهَ عِ تُالَ
ًا لتقوم عليهنَّ  يِّب ؛ فتزوجتُ ثَ بهنَّ وال تقوم عليهــنَّ ، فال تؤدِّ جَ مثلَهنَّ ــتُ أن أتزوَّ هْ رِ ًا لتقوم عليهنَّ فكَ يِّب ؛ فتزوجتُ ثَ بهنَّ وال تقوم عليهــنَّ ، فال تؤدِّ جَ مثلَهنَّ ــتُ أن أتزوَّ هْ رِ فكَ
مَ رســول الله  المدينة غــدوتُ عليه بالبعير،  المدينة غــدوتُ عليه بالبعير،  دِ ا قَ ، قال: فلمَّ مَ رســول الله وتؤدبَـــهنَّ دِ ا قَ ، قال: فلمَّ وتؤدبَـــهنَّ

.(٣) ه عليَّ ه عليَّفأعطاني ثمنَه وردَّ فأعطاني ثمنَه وردَّ
ص١٠٠١٠٠. ص   (١)

ا؛ إذا أعاره،  ره إفقارً قِ فْ رَ البعيــرَ يُ قَ ا؛ إذا أعاره، : (أفْ ره إفقارً قِ فْ رَ البعيــرَ يُ قَ جاء في النهاية فــي غريب الحديث واألثر ص٩٤٢٩٤٢: (أفْ جاء في النهاية فــي غريب الحديث واألثر ص   (٢)
ارة). قَ ار الظهر، وهو خرزاته، الواحدة: فَ قَ ارة).مأخوذ من ركوب فَ قَ ار الظهر، وهو خرزاته، الواحدة: فَ قَ مأخوذ من ركوب فَ

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشــروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكانٍ  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشــروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكانٍ    (٣)
ى جاز، برقم (٢٧١٨٢٧١٨)، )، ١٨٩١٨٩/٣؛ ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب بيع البعير ؛ ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب بيع البعير  ى جاز، برقم (مسمً مسمً

واستثناء ركوبه، برقم (واستثناء ركوبه، برقم (٧١٥٧١٥)، )، ١٢٢١١٢٢١/٣.
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تِه إلى  تِه إلى  اشــترط على رســول الله ركــوبَ دابَّ ا  اشــترط على رســول الله ركــوبَ دابَّ ا أنَّ جابرً وجــه الداللة: وجــه الداللة: أنَّ جابرً
المدينة، وقبل ذلك النبيُّ المدينة، وقبل ذلك النبيُّ ، فدلَّ على صحة الشروط في العقود. ، فدلَّ على صحة الشروط في العقود. 

ونوقش: ونوقش: بعدم التســليم علــى أنَّ الحديث يدلُّ على االشــتراط؛ ألنَّ رواياته بعدم التســليم علــى أنَّ الحديث يدلُّ على االشــتراط؛ ألنَّ رواياته 
مختلفة، (فمنهم مَن ذكر فيه الشــرط، ومنهم من ذكر فيه ما يدل عليه، ومنهم من ذكر مختلفة، (فمنهم مَن ذكر فيه الشــرط، ومنهم من ذكر فيه ما يدل عليه، ومنهم من ذكر 
بُ من  ، والحديث المضطرِ بُ من ، وهذا اضطرابٌ ، والحديث المضطرِ ما يدل على أنه كان بطريق الهبــة...)ما يدل على أنه كان بطريق الهبــة...)(١)، وهذا اضطرابٌ

أقسام الحديث الضعيف.أقسام الحديث الضعيف.
كمِ الحديث: بأنه صحيحٌ في أعلــى درجات الصحة؛ إذ اتَّفق بأنه صحيحٌ في أعلــى درجات الصحة؛ إذ اتَّفق  كمِ الحديث: ويُجــاب عن حُ ويُجــاب عن حُ
ا دعو اضطراب المتن، فإنه ال يُصار إلى القول باالضطراب  ا دعو اضطراب المتن، فإنه ال يُصار إلى القول باالضطراب الشيخان على روايته، أمَّ الشيخان على روايته، أمَّ
ــح البخاري أميرُ المؤمنيــن في الحديث لفظَ  ــح البخاري أميرُ المؤمنيــن في الحديث لفظَ ، وقد رجَّ مع القــدرة على الترجيحمع القــدرة على الترجيح(٢)، وقد رجَّ
ح بالجواز في  ح بالجواز في ؛ ولذلك صرَّ االشــتراط حيث يقول: (االشتراط أكثرُ وأصحُّ عندي)االشــتراط حيث يقول: (االشتراط أكثرُ وأصحُّ عندي)(٣)؛ ولذلك صرَّ

ةِ إلى مكانٍ مسمى جاز)(٤). ةِ إلى مكانٍ مسمى جاز)التبويب حيث قال: (باب: إذا اشترط البائع ظهرَ الدابَّ التبويب حيث قال: (باب: إذا اشترط البائع ظهرَ الدابَّ
نِ  عَ ، وَ لَةِ اقَ حَ مُ الْ ، وَ نَةِ ابَ زَ ـــمُ نِ الْ نِ  عَ عَ ، وَ لَةِ اقَ حَ مُ الْ ، وَ نَةِ ابَ زَ ـــمُ نِ الْ ى رسول الله  عَ ى رسول الله نَهَ الدليل الثاني: (الدليل الثاني: (نَهَ

.(٥)( لَمَ عْ )الثُّنْيَا إِالَّ أَنْ تُ لَمَ عْ الثُّنْيَا إِالَّ أَنْ تُ
وجه الداللة: وجه الداللة: أنَّ هــذا الحديث يدل على جواز اســتثناء المعلوم في البيعأنَّ هــذا الحديث يدل على جواز اســتثناء المعلوم في البيع(٦)، ، 

وهذا شرط، فدلَّ على صحة الشروط في العقود.وهذا شرط، فدلَّ على صحة الشروط في العقود.
فتح الباري، البن حجر ٣٨٢٣٨٢/٥. فتح الباري، البن حجر    (١)

ينظر: فتح الباري ٣٨٧٣٨٧/٥. ينظر: فتح الباري    (٢)
صحيح البخاري ١٨٩١٨٩/٣، وينظر: فتح الباري ، وينظر: فتح الباري ٣٨٦٣٨٦/٥. صحيح البخاري    (٣)

صحيح البخاري ١٨٩١٨٩/٣. صحيح البخاري    (٤)
سبق تخريجه ص١٠٦١٠٦. سبق تخريجه ص   (٥)

ينظر: المنهاج شــرح صحيح مسلم بن الحجاج ٤٣٧٤٣٧/١٠١٠، اإلشراف على مذاهب العلماء ، اإلشراف على مذاهب العلماء  ينظر: المنهاج شــرح صحيح مسلم بن الحجاج    (٦)
.١١٦١١٦/٦
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صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

ةَ  لَمَ تْني أُمُّ سَ ةَ ، قال: (أعتقَ لَمَ تْني أُمُّ سَ الدليل الثالث: الدليل الثالث: عن سفينةَ أبي عبد الرحمنعن سفينةَ أبي عبد الرحمن(١) ، قال: (أعتقَ
واشترطت عليَّ أن أخدم النبي واشترطت عليَّ أن أخدم النبي  ما عاش) ما عاش)(٢).

وجه االستدالل: وجه االستدالل: أنَّ هذا اشتراطٌ في بيعٍ ليس من مقتضى العقد وال من مصلحته أنَّ هذا اشتراطٌ في بيعٍ ليس من مقتضى العقد وال من مصلحته 
نْهَ عنه النبي ، فدلَّ على صحته.، فدلَّ على صحته. نْهَ عنه النبي وال ينافي مقتضاه، ولم يَ وال ينافي مقتضاه، ولم يَ

الدليــل الرابع: الدليــل الرابع: أنَّ عبد الله بن مســعود أنَّ عبد الله بن مســعود  ابتاعَ جاريــةً من امرأته زينب  ابتاعَ جاريــةً من امرأته زينب 
تَها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فسأل عبد الله  تَها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فسأل عبد الله ، واشترطت عليه: أنك إن بِعْ يَّة(٣)، واشترطت عليه: أنك إن بِعْ فِ يَّةالثَّقَ فِ الثَّقَ
ا وفيها شرطٌ  هَ بْ رَ قْ ا وفيها شرطٌ ، فقال عمر: (ال تَ هَ بْ رَ قْ ابن مسعود عن ذلك عمر بـــــن الخطاب ابن مسعود عن ذلك عمر بـــــن الخطاب ، فقال عمر: (ال تَ

 . .(٤)( )ألحدٍ ألحدٍ
حه، وهو  حه، وهو أنَّ أميــر المؤمنين عمر أقرَّ بالشــرط وصحَّ وجــه الداللة من األثر: وجــه الداللة من األثر: أنَّ أميــر المؤمنين عمر أقرَّ بالشــرط وصحَّ
من الشروط في العقود التي ليســت من مقتضى العقد وال من مصلحته، وال تخالف من الشروط في العقود التي ليســت من مقتضى العقد وال من مصلحته، وال تخالف 

مقتضاه، صحيحة.مقتضاه، صحيحة.
قال إســماعيل بن ســعيدقال إســماعيل بن ســعيد(٥): ذكرت ألحمدَ حديثَ ابن مسعود، فقال أحمد: : ذكرت ألحمدَ حديثَ ابن مسعود، فقال أحمد: 
ا، كان أصله من فارس. ينظر:  ا كبيرً ا، كان أصله من فارس. ينظر: ، اختُلف في اسمه اختالفً ا كبيرً مولى رسول الله ، اختُلف في اسمه اختالفً مولى رسول الله    (١)

اإلصابة في تمييز الصحابة اإلصابة في تمييز الصحابة ٧٤٣٧٤٣/١.
أخرجــه أبو داود ٧٦٧٦/٦، وابن ماجه ، وابن ماجه ٥٦٧٥٦٧/٣ واإلمــام أحمد  واإلمــام أحمد ٣٦٣٦/ / ٢٥٥٢٥٥، قال األلباني في ، قال األلباني في  أخرجــه أبو داود    (٢)

اإلرواء اإلرواء ١٧٥١٧٥/٦: حسن.: حسن.
 ، ، هي زينب بنت معاوية، وقيل: بنت أبي معاوية الثقفية، روت عن رســول الله هي زينب بنت معاوية، وقيل: بنت أبي معاوية الثقفية، روت عن رســول الله    (٣)
ها عبد الله بن مسعود، وعمر، أخرج عنها الشيخان في صحيحهما. ينظر: اإلصابة في  ها عبد الله بن مسعود، وعمر، أخرج عنها الشيخان في صحيحهما. ينظر: اإلصابة في وزوجِ وزوجِ

تمييز الصحابة تمييز الصحابة ٢٥٢٤٢٥٢٤/٤.
أخرجــه مالك في الموطــأ ٦١٦٦١٦/٢، وعبد الرزاق في مصنفه ، وعبد الرزاق في مصنفه ٥٦٥٦/٨، وابن أبي شــيبة في ، وابن أبي شــيبة في  أخرجــه مالك في الموطــأ    (٤)

مصنفه مصنفه ١٦٢١٦٢/١٢١٢، وقال الشيخ سعد الشثري في تحقيقه لمصنف ابن أبي شيبة: منقطع.، وقال الشيخ سعد الشثري في تحقيقه لمصنف ابن أبي شيبة: منقطع.
هو أبو إسحاق، إسماعيل بن سعيد الشالنجي، صاحب اإلمام أحمد، كان كثير المسائل عن  هو أبو إسحاق، إسماعيل بن سعيد الشالنجي، صاحب اإلمام أحمد، كان كثير المسائل عن    (٥)

، له كتاب: البيان على ترتيب الفقهاء، قال عنه أبو بكر  رِ دْ ا بالرأي، كبير القَ ، له كتاب: البيان على ترتيب الفقهاء، قال عنه أبو بكر اإلمام، عالـــمً رِ دْ ا بالرأي، كبير القَ  = =اإلمام، عالـــمً
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لْ عمر في ذلك  قُ لْ عمر في ذلك (البيــع جائز، وال يقربها؛ ألنه كان فيها شــرطٌ واحدٌ للمرأة، ولــم يَ قُ (البيــع جائز، وال يقربها؛ ألنه كان فيها شــرطٌ واحدٌ للمرأة، ولــم يَ
البيع: فاسد)البيع: فاسد)(١).

فِ األثر؛ وذلك أنَّ هذا األثرَ مــن رواية عبيد الله بن  عْ ناقَــش بضَ فِ األثر؛ وذلك أنَّ هذا األثرَ مــن رواية عبيد الله بن ويمكن أن يُ عْ ناقَــش بضَ ويمكن أن يُ
مِّ أبيه عبد الله بن مسعود ، وروايته عن ، وروايته عن  مِّ أبيه عبد الله بن مسعود  عن عَ عبد الله بن عتبة بن مســعودعبد الله بن عتبة بن مســعود(٢) عن عَ

. .، والمرسل من أقسام الحديثِ الضعيفِ (٣)، والمرسل من أقسام الحديثِ الضعيفِ لةٌ لةٌابن مسعود وعمر مرسَ ابن مسعود وعمر مرسَ
، فهو تابعيٌّ ثقة،  ــةِ الدينِ ، فهو تابعيٌّ ثقة، ويمكــن أن يُجاب بأنَّ عبيد الله بن عبد الله أحدُ أئمَّ ــةِ الدينِ ويمكــن أن يُجاب بأنَّ عبيد الله بن عبد الله أحدُ أئمَّ
مِّ أبيه،  مِّ أبيه، ، والواقعة المذكورة لعَ كثِرٌ من الحديث والرواية(٤)، والواقعة المذكورة لعَ كثِرٌ من الحديث والروايةوأحدُ الفقهاءِ الســبعة، ومُ وأحدُ الفقهاءِ الســبعة، ومُ
وهــذا أحر بأن يعلمها ويضبطها، فتحديثُه بذلك مع إمامته وجاللته مما تطمئنُّ إليه وهــذا أحر بأن يعلمها ويضبطها، فتحديثُه بذلك مع إمامته وجاللته مما تطمئنُّ إليه 

. .النَّفسُ النَّفسُ
اد  فها أو يوهنها، وهو إمام النُّقَّ ــئل عنها لم يُضعِّ اد لذلك، فإنَّ اإلمامَ أحمد لما سُ فها أو يوهنها، وهو إمام النُّقَّ ــئل عنها لم يُضعِّ لذلك، فإنَّ اإلمامَ أحمد لما سُ

ه. ه.في الحديث، بل بيَّن صحةَ الشرط ووجهَ في الحديث، بل بيَّن صحةَ الشرط ووجهَ
كناها كذا  ه من عثمان، واشــترط سُ كناها كذا  باع دارَ ه من عثمان، واشــترط سُ يْبًا  باع دارَ هَ يْبًا أنَّ صُ هَ الدليل الخامس: الدليل الخامس: أنَّ صُ

وكذاوكذا(٥)()(٦).
ا من أصحاب أبي عبد الله رو عنه أحســن مما رو هذا،  الخالل: (ما أحســب أن أحدً ا من أصحاب أبي عبد الله رو عنه أحســن مما رو هذا، =  الخالل: (ما أحســب أن أحدً  =

وال أشبع، وال أكثر مسائل منه). ينظر: طبقات الحنابلة وال أشبع، وال أكثر مسائل منه). ينظر: طبقات الحنابلة ٢٧٣٢٧٣/١.
المغني ١٧١١٧١/٦. المغني    (١)

ا  ا ثقة فقيهً هو أبو عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني، كان عالمً ا   ا ثقة فقيهً هو أبو عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني، كان عالمً  (٢)
من سادات التابعين، توفي سنة من سادات التابعين، توفي سنة ٩٨٩٨ وقيل:  وقيل: ٩٩٩٩. ينظر: تهذيب التهذيب . ينظر: تهذيب التهذيب ١٥١٥/٣.

ينظر: ســير أعالم النبــالء ٤٧٥٤٧٥/٤، تهذيب التهذيب ، تهذيب التهذيب ١٥١٥/٣، تعليق الشــثري في تحقيقه ، تعليق الشــثري في تحقيقه  ينظر: ســير أعالم النبــالء    (٣)
لمصنف ابن أبي شيبة لمصنف ابن أبي شيبة ١٦٢١٦٢/١٢١٢.

ينظر: سير أعالم النبالء ٤٧٥٤٧٥/٤، تهذيب التهذيب ، تهذيب التهذيب ١٥١٥/٣. ينظر: سير أعالم النبالء    (٤)
ا. كناها شهرً ا.: أنه اشترط سُ كناها شهرً في البيان للعمراني ١٣٦١٣٦/٥: أنه اشترط سُ في البيان للعمراني    (٥)

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٥٢٦٥٢٦/١٢١٢، وقال محققه الشيخ الشثري: صحيح.، وقال محققه الشيخ الشثري: صحيح. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه    (٦)
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فهذا األثــرُ صريحٌ في أنَّ أمير المؤمنين عثمــان بن عفان فهذا األثــرُ صريحٌ في أنَّ أمير المؤمنين عثمــان بن عفان  ير صحةَ  ير صحةَ 
كنى الدار التي باعها عليه،  كنى الدار التي باعها عليه،  سُ يْبٍ  سُ هَ يْبٍ الشروط في العقود؛ فقد اشــترط على صُ هَ الشروط في العقود؛ فقد اشــترط على صُ

وهذا شرطٌ ليس من مقتضى العقدِ وال من مصلحته وال يخالفه.وهذا شرطٌ ليس من مقتضى العقدِ وال من مصلحته وال يخالفه.
الترجيح:الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحةُ الشــروطِ التي ال توافــق مقتضى العقد وال في الراجح -والله أعلم- صحةُ الشــروطِ التي ال توافــق مقتضى العقد وال في 
تِها، وضعف أدلَّة  ةِ األدلَّة وصراحَ تِها، وضعف أدلَّة مصلحته وال تخالف مقتضاه في العقود؛ وذلك لقوَّ ةِ األدلَّة وصراحَ مصلحته وال تخالف مقتضاه في العقود؛ وذلك لقوَّ

. رِ .القول اآلخَ رِ القول اآلخَ
وقد ســبقوقد ســبق(١) وأن ذكر الباحث: أنَّ بعض أصحاب هذا القول -القائلين بصحة  وأن ذكر الباحث: أنَّ بعض أصحاب هذا القول -القائلين بصحة 
الشروط التي ال توافق مقتضى العقد وال في مصلحته وال تخالف مقتضاه في العقود- الشروط التي ال توافق مقتضى العقد وال في مصلحته وال تخالف مقتضاه في العقود- 
ا،  : أن يكون الشرط يسيرً ا، ذهبوا إلى اشــتراط بعضِ الشــروط فيه، فاشــترط المالكيَّةِ : أن يكون الشرط يسيرً ذهبوا إلى اشــتراط بعضِ الشــروط فيه، فاشــترط المالكيَّةِ

ا. ا.واشترط الحنابلة: أن يكون الشرط واحدً واشترط الحنابلة: أن يكون الشرط واحدً
؛ كأن يشــترط بائعُ الجملِ حمالنَه  ا صحَّ ؛ كأن يشــترط بائعُ الجملِ حمالنَه فقال المالكيَّة: إن كان الشــرط يسيرً ا صحَّ فقال المالكيَّة: إن كان الشــرط يسيرً
لُه  ؛ ألنَّ اليسير تَدخُ ةً يســيرةً ــكناها مدَّ لُه إلى مكانٍ قريب، أو أن يشــترط بائع الدار سُ ؛ ألنَّ اليسير تَدخُ ةً يســيرةً ــكناها مدَّ إلى مكانٍ قريب، أو أن يشــترط بائع الدار سُ

. ا فال يصحُّ ا إن كان كثيرً .، أمَّ ا فال يصحُّ ا إن كان كثيرً المسامحةالمسامحة(٢)، أمَّ
نِ  نِ  عَ ى رســول اللــه  عَ ى رســول اللــه ويمكــن أن يجاب عــن هذا بحديث: (نَهَ ويمكــن أن يجاب عــن هذا بحديث: (نَهَ
)(٣)؛ ففي الحديث اشــتراطُ العلمِ ؛ ففي الحديث اشــتراطُ العلمِ  لَمَ عْ ــنِ الثُّنْيَــا إِالَّ أَنْ تُ عَ ، وَ لَةِ اقَ حَ مُ الْ ، وَ نَةِ ابَ زَ ـــمُ )الْ لَمَ عْ ــنِ الثُّنْيَــا إِالَّ أَنْ تُ عَ ، وَ لَةِ اقَ حَ مُ الْ ، وَ نَةِ ابَ زَ ـــمُ الْ

ه بقليلٍ وال كثير.  ، ولم يأتِ تحديدُ ثُرَ ه بقليلٍ وال كثير. بالمستثنى قلَّ أم كَ ، ولم يأتِ تحديدُ ثُرَ بالمستثنى قلَّ أم كَ
(٤)، واستدلوا ، واستدلوا  ا الحنابلة فيقولون: يجوز الشــرطُ الواحد وال يجوز الشرطانِ ا الحنابلة فيقولون: يجوز الشــرطُ الواحد وال يجوز الشرطانِأمَّ أمَّ

ص١٠٤١٠٤. ص  ينظر: بداية المجتهد، ص٦١٠٦١٠.(١)  ينظر: بداية المجتهد، ص   (٢)
سبق تخريجه ص١٠٦١٠٦. سبق تخريجه ص   (٣)

الشرح الكبير ٢٢٦٢٢٦/١١١١، كشاف القناع ، كشاف القناع ٣٩٦٣٩٦/٧. الشرح الكبير    (٤)
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١١٥١١٥

 ، يْعٌ بَ لَفٌ وَ لُّ سَ ، «الَ يَحِ يْعٌ بَ لَفٌ وَ لُّ سَ بحديث عبد الله بن عمرو بحديث عبد الله بن عمرو  أنَّ النبي  أنَّ النبي  قال:  قال: «الَ يَحِ
.(١)« كَ نْدَ ا لَيْسَ عِ يْعُ مَ الَ بَ ، وَ نْ مَ ا لَـمْ يُضْ بْحُ مَ الَ رِ ، وَ يْعٍ انِ فِي بَ طَ رْ الَ شَ »وَ كَ نْدَ ا لَيْسَ عِ يْعُ مَ الَ بَ ، وَ نْ مَ ا لَـمْ يُضْ بْحُ مَ الَ رِ ، وَ يْعٍ انِ فِي بَ طَ رْ الَ شَ وَ

»، فهذا نصٌّ على ، فهذا نصٌّ على  يْعٍ انِ فِي بَ طَ ــرْ الَ شَ »«وَ يْعٍ انِ فِي بَ طَ ــرْ الَ شَ وجه االســتدالل: وجه االســتدالل: قوله قوله : : «وَ
، وجواز الشرط الواحد. ين في عقدٍ يْنِ صحيحَ ةِ اشتراطِ شرطَ ، وجواز الشرط الواحد.عدم صحَّ ين في عقدٍ يْنِ صحيحَ ةِ اشتراطِ شرطَ عدم صحَّ

ونوقش من وجهين:ونوقش من وجهين:
ط فيه شرطان، وعدمِ فساده بالشرط  بُ لفســاد العقد إذا اشتُرِ ط فيه شرطان، وعدمِ فساده بالشرط ما الموجِ بُ لفســاد العقد إذا اشتُرِ األول: األول: ما الموجِ
ده  سِ فْ ه الواحد، وإن كانت صحيحةً لم يُ ــدَ ده الواحد؟ فإن كانت الشــروط فاســدةً أفسَ سِ فْ ه الواحد، وإن كانت صحيحةً لم يُ ــدَ الواحد؟ فإن كانت الشــروط فاســدةً أفسَ

االثنان؟االثنان؟(٢)
 ، ، بأنَّ مثل هذه التساؤالتِ ال تُعارَض بها النصوصُ ويمكن أن يجاب عن هذا: ويمكن أن يجاب عن هذا: بأنَّ مثل هذه التساؤالتِ ال تُعارَض بها النصوصُ

بَ التفريقِ هو النص ذاتُه! بَ التفريقِ هو النص ذاتُه!فيُجاب بأنَّ موجِ فيُجاب بأنَّ موجِ
» اشتراطُ شرطَين فأكثرَ  يْعٍ طَانِ فِي بَ رْ الَ شَ » اشتراطُ شرطَين فأكثرَ عدم التســليم بأنَّ المراد بـ «وَ يْعٍ طَانِ فِي بَ رْ الَ شَ الثاني: الثاني: عدم التســليم بأنَّ المراد بـ «وَ

من الشروط الصحيحة في العقود، بل المرادُ غيرُ ذلك.من الشروط الصحيحة في العقود، بل المرادُ غيرُ ذلك.
ا بكذا ونَسيئةً بكذا، ويفترقان دون تحديد أي  ا بكذا ونَسيئةً بكذا، ويفترقان دون تحديد أي هو أن يقول: بِعتُ هذا نقدً فقيل: فقيل: هو أن يقول: بِعتُ هذا نقدً

الثمنَينالثمنَين(٣).
أخرجه أبو داود في ســننه، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (٣٥٠٤٣٥٠٤)، )،  أخرجه أبو داود في ســننه، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (   (١)
٣٦٤٣٦٤/٥؛ والترمذي في سننه، أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم ؛ والترمذي في سننه، أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم 
(١٢٣٤١٢٣٤) ) ٢/ / ٥٢٦٥٢٦، وقال عنه: (حســن صحيح)؛ والنسائي في سننه، كتاب البيوع، سلف ، وقال عنه: (حســن صحيح)؛ والنسائي في سننه، كتاب البيوع، سلف 
ا، برقم (٤٦٢٩٤٦٢٩) ) ٢٩٥٢٩٥/٧؛ وحسنه األلباني ؛ وحسنه األلباني  ا، برقم (وبيع، وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه ســلفً وبيع، وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه ســلفً

في اإلرواء في اإلرواء ١٤٦١٤٦/٥.
ينظر: تهذيب السنن ١٧٠٣١٧٠٣/٤. ينظر: تهذيب السنن    (٢)

ينظر: سبل السالم شرح بلوغ المرام ٤٧٩٤٧٩/٢. ينظر: سبل السالم شرح بلوغ المرام    (٣)
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وقيل: وقيل: هو أن يقول: بِعتُك السلعةَ بكذا على أن تبيعني السلعةَ الفالنية بكذاهو أن يقول: بِعتُك السلعةَ بكذا على أن تبيعني السلعةَ الفالنية بكذا(١).
ينة، وأنَّ  ينة، وأنَّ  أنَّ المعنــى المرادَ من هذا الحديث هو بيعُ العِ وقال ابن القيِّم وقال ابن القيِّم  أنَّ المعنــى المرادَ من هذا الحديث هو بيعُ العِ
ةٍ  قَ فْ تَيْنِ فِي صَ قَ فْ نْ صَ ةٍ  عَ قَ فْ تَيْنِ فِي صَ قَ فْ نْ صَ ــولُ اللهِ  عَ سُ ى رَ ــولُ اللهِ هذا الحديثَ مطابِقٌ لحديث: (نَهَ سُ ى رَ هذا الحديثَ مطابِقٌ لحديث: (نَهَ

ا»(٣). بَ ا أَوِ الرِّ مَ هُ سُ كَ هُ أَوْ لَ ةٍ فَ يْعَ تَيْنِ فِي بَ يْعَ اعَ بَ نْ بَ ا»«مَ بَ ا أَوِ الرِّ مَ هُ سُ كَ هُ أَوْ لَ ةٍ فَ يْعَ تَيْنِ فِي بَ يْعَ اعَ بَ نْ بَ )(٢)، وحديث: ، وحديث: «مَ ةٍ دَ احِ )وَ ةٍ دَ احِ وَ
ا هذا المعنى: (وقد فُســرت البيعتــانِ في البيعة بأن يقول:  ا هذا المعنى: (وقد فُســرت البيعتــانِ في البيعة بأن يقول:  موضحً قال قال  موضحً

. يئةً ا أو بعشرين نَسِ .أبيعُك بعشرةٍ نقدً يئةً ا أو بعشرين نَسِ أبيعُك بعشرةٍ نقدً
وهذا بعيدٌ من معنى الحديث من وجهين:وهذا بعيدٌ من معنى الحديث من وجهين:
أحدهما: أحدهما: أنه ال يدخل الربا في هذا العقد.أنه ال يدخل الربا في هذا العقد.

ده  ده أنَّ هذا ليس بصفقتيــن، إنما هو صفقة واحدة بأحد الثمنَين، وقد ردَّ الثاني: الثاني: أنَّ هذا ليس بصفقتيــن، إنما هو صفقة واحدة بأحد الثمنَين، وقد ردَّ
ــين أو الربا، ومعلومٌ أنه إذا أخذ بالثمن األزيد في هذا العقد لم يكن ربًا،  سَ كَ ــين أو الربا، ومعلومٌ أنه إذا أخذ بالثمن األزيد في هذا العقد لم يكن ربًا، بين األَوْ سَ كَ بين األَوْ

فليس هذا معنى الحديث.فليس هذا معنى الحديث.
، وهي  ها منك بعشرين نَسيئةً ذُ ا وآخُ ذْ هذه السلعةَ بعشرةٍ نقدً ، وهي خُ ها منك بعشرين نَسيئةً ذُ ا وآخُ ذْ هذه السلعةَ بعشرةٍ نقدً رَ بأن يقول: خُ سِّ رَ بأن يقول: وفُ سِّ وفُ

يْنِها. ينة بعَ يْنِها.مسألة العِ ينة بعَ مسألة العِ
وهذا هو المعنــى المطابِقُ للحديث، فإنه إذا كان مقصــوده الدراهم العاجلة وهذا هو المعنــى المطابِقُ للحديث، فإنه إذا كان مقصــوده الدراهم العاجلة 
هما،  ه أخذ أوكسَ ذَ سُ الثمنَيْن، فإن أَخَ كَ هما، باآلجلة فهو ال يســتحق إالَّ رأسَ مالِه، وهو أَوْ ه أخذ أوكسَ ذَ سُ الثمنَيْن، فإن أَخَ كَ باآلجلة فهو ال يســتحق إالَّ رأسَ مالِه، وهو أَوْ

سِ الثمنَين أو الربا. كَ يدَ له عن أَوْ حِ سِ الثمنَين أو الربا.وإن أخذ الثمنَ األكثرَ فقد أخذ الربا، فال مَ كَ يدَ له عن أَوْ حِ وإن أخذ الثمنَ األكثرَ فقد أخذ الربا، فال مَ
المرجع السابق. المرجع السابق.   (١)

قو المســند: صحيح  قو المســند: صحيح ، وقال محقِّ أخرجه اإلمام أحمد في مســنده برقم (٣٧٨٣٣٧٨٣) ) ٣٢٤٣٢٤/٦، وقال محقِّ أخرجه اإلمام أحمد في مســنده برقم (   (٢)
لغيره.لغيره.

أخرجه أبو داود في ســننه، كتاب البيــوع، باب فيمن باع بيعتين فــي بيعة، برقم (٣٤٦١٣٤٦١) )  أخرجه أبو داود في ســننه، كتاب البيــوع، باب فيمن باع بيعتين فــي بيعة، برقم (   (٣)
٣٢٨٣٢٨/٥، وقــال المحقق األرناؤوط: حديثٌ ضعيفٌ شــاذٌّ بهذا اللفــظ، والمحفوظ عنه ، وقــال المحقق األرناؤوط: حديثٌ ضعيفٌ شــاذٌّ بهذا اللفــظ، والمحفوظ عنه 

ى عن بيعتين في بيعة. ى عن بيعتين في بيعة. أنه نَهَ  أنه نَهَ
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١١٧١١٧

وال يحتمــل الحديثُ غيرَ هذا المعنى، وهذا هو بعينه الشــرطان في بيع، فإنَّ وال يحتمــل الحديثُ غيرَ هذا المعنى، وهذا هو بعينه الشــرطان في بيع، فإنَّ 
طَا على الوفاء به، فهو مشروطٌ والشرط  ــارَ ه؛ ألنهما تَشَ طَا على الوفاء به، فهو مشروطٌ والشرط الشرط يُطلَق على العقد نفسِ ــارَ ه؛ ألنهما تَشَ الشرط يُطلَق على العقد نفسِ
ا، كالضرب يطلق على المضروب، والحلق على المحلوق،  ا، كالضرب يطلق على المضروب، والحلق على المحلوق، يُطلق على المشروط كثيرً يُطلق على المشروط كثيرً

خِ على المنسوخ. خِ على المنسوخ.والنَّسْ والنَّسْ
فالشرطان كالصفقتين سواء، فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة...)فالشرطان كالصفقتين سواء، فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة...)(١).

وإذا ثبت هذا فيبطل االســتداللُ بالحديث على المنع من الشرطين فأكثر من وإذا ثبت هذا فيبطل االســتداللُ بالحديث على المنع من الشرطين فأكثر من 
، وال في مصلحته وال تخالفه في العقود، والله  ، وال في مصلحته وال تخالفه في العقود، والله الشــروط التي ال توافق مقتضى العقدِ الشــروط التي ال توافق مقتضى العقدِ

أعلم.أعلم.
المسألة الثانية: أثر اشتراطِ ما ينافي مقتضى العقد.المسألة الثانية: أثر اشتراطِ ما ينافي مقتضى العقد.

بعد اتفاق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على فســاد اشتراط ما ينافي مقتضى بعد اتفاق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على فســاد اشتراط ما ينافي مقتضى 
العقدالعقد(٢)؛ اختلفوا في أثره على العقد، على ثالثة أقوال:؛ اختلفوا في أثره على العقد، على ثالثة أقوال:

القول األول: القول األول: أنَّ اشــتراط الشــرط الفاســدِ يُبطل الشــرطَ والعقد، وبه يقول أنَّ اشــتراط الشــرط الفاســدِ يُبطل الشــرطَ والعقد، وبه يقول 
ة، والظاهريَّة(٥). المالكيَّةالمالكيَّة(٣)، والشافعيَّة، والشافعيَّة(٤)، والظاهريَّ

 ، ، أنَّ اشــتراط الشــرط الفاسدِ يُبطل الشــرط ويصح معه العقدُ القول الثاني: القول الثاني: أنَّ اشــتراط الشــرط الفاسدِ يُبطل الشــرط ويصح معه العقدُ
تهذيب السنن ١٧٠٦١٧٠٦/٤. تهذيب السنن    (١)

سبق التنبيه على اختالف الفقهاء في مصطلح (ما يخالف مقتضى العقد)، فما يجعله الحنابلة  سبق التنبيه على اختالف الفقهاء في مصطلح (ما يخالف مقتضى العقد)، فما يجعله الحنابلة    (٢)
-على ســبيل المثال- من أقسام ما ال يخالف مقتضى العقد، قد يجعله الحنفي أو الشافعي -على ســبيل المثال- من أقسام ما ال يخالف مقتضى العقد، قد يجعله الحنفي أو الشافعي 
مما ينافي مقتضى العقــد؛ ألنه منهيٌّ عنه عندهم بحديث: (نهى النبي مما ينافي مقتضى العقــد؛ ألنه منهيٌّ عنه عندهم بحديث: (نهى النبي  عن بيع  عن بيع 

وشرط).وشرط).
الكافي في الفقه ٢١٠٢١٠/٢، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ١٧٥١٧٥/٥، هذا هو األصل عندهم، وقد يُخالف.، هذا هو األصل عندهم، وقد يُخالف. الكافي في الفقه    (٣)

ينظر: الحاوي الكبير ٣١٢٣١٢/٥، البيان ، البيان ١٣٥١٣٥/٥، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٤٠٤٠/٢. ينظر: الحاوي الكبير    (٤)
ينظر: المحلى ٥٥٣٥٥٣/٨. ينظر: المحلى    (٥)
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وبه يقــول الحنابلةوبه يقــول الحنابلة(١)، وهو قول الحســن البصري، وهو قول الحســن البصري(٢) وابن أبي ليلى وابن أبي ليلى(٣) والشــعبي والشــعبي(٤) 
(٦) وابن المنذر وابن المنذر(٧). والنخعيوالنخعي(٥) وأبي ثورٍ وأبي ثورٍ

ين  ين التفصيل، فإن كان في هذا الشرطِ الفاسد منفعةٌ ألحدِ المتعاقِدَ القول الثالث: القول الثالث: التفصيل، فإن كان في هذا الشرطِ الفاسد منفعةٌ ألحدِ المتعاقِدَ
بيع اآلدمي، فسد الشرط والعقد، وإن لم يكن فيه منفعةٌ ألحدٍ وال للمبيع، بطل  بيع اآلدمي، فسد الشرط والعقد، وإن لم يكن فيه منفعةٌ ألحدٍ وال للمبيع، بطل أو للمَ أو للمَ

الشرطُ وصحَّ العقد، وبه يقول الحنفيَّةالشرطُ وصحَّ العقد، وبه يقول الحنفيَّة(٨).
ين: أن يشتري حنطةً على أن يطحنها البائع. ين: أن يشتري حنطةً على أن يطحنها البائع.ومثَّلوا لما فيه منفعةٌ ألحد المتعاقِدَ ومثَّلوا لما فيه منفعةٌ ألحد المتعاقِدَ
ومثَّلوا لما فيه مصلحةٌ للمبيع اآلدمي: أن يشترط البائع على المشتري أالَّ يبيع ومثَّلوا لما فيه مصلحةٌ للمبيع اآلدمي: أن يشترط البائع على المشتري أالَّ يبيع 

ه أالَّ تتداولَه األيدي. ؛ ألن المملوك يسرُّ ه أالَّ تتداولَه األيدي.العبد، أو أالَّ يُخرجه من مكة مثالً ؛ ألن المملوك يسرُّ العبد، أو أالَّ يُخرجه من مكة مثالً
ينظر: اإلنصاف ٢٣٣٢٣٣/١١١١، كشاف القناع ، كشاف القناع ٣٩٩٣٩٩/٧. ينظر: اإلنصاف    (١)

ينظر: الحاوي الكبير ٣١٢٣١٢/٥، الشرح الكبير ، الشرح الكبير ٢٣٣٢٣٣/١١١١. ينظر: الحاوي الكبير    (٢)
ينظر: الحاوي الكبير ٣١٢٣١٢/٥، بداية المجتهد، ص، بداية المجتهد، ص٦٠٩٦٠٩، الشــرح الكبير ، الشــرح الكبير ٢٣٣٢٣٣/١١١١، وهو ، وهو  ينظر: الحاوي الكبير    (٣)
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري الكوفي، فقيه الكوفة، قال اإلمام أحمد: فقهُ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري الكوفي، فقيه الكوفة، قال اإلمام أحمد: فقهُ 
ا،  ا عالـــمً ا، ابن أبي ليلى أحبُّ إلينا من حديثه، وقال ابن خزيمة: ليس بالحافظ وإن كان فقيهً ا عالـــمً ابن أبي ليلى أحبُّ إلينا من حديثه، وقال ابن خزيمة: ليس بالحافظ وإن كان فقيهً

مات سنة مات سنة ١٤٨١٤٨هـ. ترجمته في: وفيات األعيان هـ. ترجمته في: وفيات األعيان ٤٥٢٤٥٢/١، وميزان االعتدال ، وميزان االعتدال ٨٧٨٧/٣.
ينظر: الشرح الكبير ٢٣٣٢٣٣/١١١١، وهو عامر بن شراحيل بن عبدٍ الشعبي الحميري، أبو عمرو ، وهو عامر بن شراحيل بن عبدٍ الشعبي الحميري، أبو عمرو  ينظر: الشرح الكبير    (٤)
ــلم،  ــلم، الكوفي، قال عنه الحســن البصري: كان -والله- كبير العلم، عظيم الحلم، قديم السِّ الكوفي، قال عنه الحســن البصري: كان -والله- كبير العلم، عظيم الحلم، قديم السِّ
من اإلسالم بمكان. توفي ســنة من اإلسالم بمكان. توفي ســنة ١٠٩١٠٩هـ على خالف. ترجمته في: حلية األولياء هـ على خالف. ترجمته في: حلية األولياء ٣١٠٣١٠/٤، ، 

وتاريخ بغداد وتاريخ بغداد ٢٢٧٢٢٧/١٢١٢.
ينظــر: الحاوي الكبير ٣١٢٣١٢/٥، الشــرح الكبير ، الشــرح الكبير ٢٣٣٢٣٣/١١١١، هو إبراهيــم بن يزيد بن قيس ، هو إبراهيــم بن يزيد بن قيس  ينظــر: الحاوي الكبير    (٥)
ا أعلم  ا أعلم النخعي، أبو عمران الكوفي الفقيه، كان مفتي أهل الكوفة، قال الشــعبي: ما ترك أحدً النخعي، أبو عمران الكوفي الفقيه، كان مفتي أهل الكوفة، قال الشــعبي: ما ترك أحدً
منه، توفي سنة منه، توفي سنة ٩٦٩٦هـ. ترجمته في: الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد هـ. ترجمته في: الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد ١/ / ٦٠٦٠.

ينظر: الحاوي الكبير ٣١٢٣١٢/٥، الشرح الكبير ، الشرح الكبير ٢٣٣٢٣٣/١١١١. ينظر: الحاوي الكبير    (٦)
ينظر: اإلشراف على مذاهب العلماء ١١٩١١٩/٦. ينظر: اإلشراف على مذاهب العلماء    (٧)

ينظر: الهداية على شرح بداية المبتدي ٤٠٦٤٠٦/٦، حاشية ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ٢٨٤٢٨٤/٧ وما بعدها، مع  وما بعدها، مع  ينظر: الهداية على شرح بداية المبتدي    (٨)
التنبيه على أنه ال يُذكر في كتب الخالف عن الحنفية إال القول بفساد الشرط والعقد.التنبيه على أنه ال يُذكر في كتب الخالف عن الحنفية إال القول بفساد الشرط والعقد.
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١١٩١١٩

ين وال المبيع: أن يشــترط البائع أالَّ  ين وال المبيع: أن يشــترط البائع أالَّ ومثَّلــوا لما ليس فيه منفعةٌ ألحد المتعاقِدَ ومثَّلــوا لما ليس فيه منفعةٌ ألحد المتعاقِدَ
بَه(١). .  هَ ، أو أالَّ يَ بَهيبيعَ المشتري المبيعَ ألحدٍ هَ ، أو أالَّ يَ يبيعَ المشتري المبيعَ ألحدٍ

األدلة:األدلة:
أدلة القول األول:أدلة القول األول:

استدلَّ أصحاب القول األول، القائلون بفساد الشرط والعقد بما يلي:استدلَّ أصحاب القول األول، القائلون بفساد الشرط والعقد بما يلي:
(٢)، والنهيُ يقتضي ، والنهيُ يقتضي  طٍ ــرْ شَ يْعٍ وَ نْ بَ ى عَ طٍ نَهَ ــرْ شَ يْعٍ وَ نْ بَ ى عَ الدليــل األول: الدليــل األول: أنَّ النبي أنَّ النبي  نَهَ

.(٣) الفسادَالفسادَ
ونوقش: ونوقش: بأن الحديث ال يثبت كما سبق ذكرهبأن الحديث ال يثبت كما سبق ذكره(٤).

حنا  لكِه بالشــرط الفاسد، وإذا صحَّ يَ بزوال مِ ضِ حنا أنَّ البائع إنما رَ لكِه بالشــرط الفاسد، وإذا صحَّ يَ بزوال مِ ضِ الدليل الثاني: الدليل الثاني: أنَّ البائع إنما رَ
لك مالكها بدون رضاه، والبيعُ شرطُه  ا للســلعة من مِ لك مالكها بدون رضاه، والبيعُ شرطُه البيعَ بدون الشــرط كان إخراجً ا للســلعة من مِ البيعَ بدون الشــرط كان إخراجً

التراضيالتراضي(٥).
 ، حنا البيعَ ، أنَّ للشرط الفاسد مقابالً من الثمن، فإذا أبطلناه وصحَّ حنا البيعَ الدليل الثالث: الدليل الثالث: أنَّ للشرط الفاسد مقابالً من الثمن، فإذا أبطلناه وصحَّ

.(٦) فيجب الرجوعُ بما نقصه من الثمن، وهو مجهول، فيصير الثمن مجهوالًفيجب الرجوعُ بما نقصه من الثمن، وهو مجهول، فيصير الثمن مجهوالً
ه أصحابُ  دُ ه أصحابُ بأنها معانٍ في مقابلة النص الذي ســيُورِ دُ ونوقش هذا والذي قبله: ونوقش هذا والذي قبله: بأنها معانٍ في مقابلة النص الذي ســيُورِ

القول الثاني، فال تُقبلالقول الثاني، فال تُقبل(٧).
المراجع السابقة. المراجع السابقة.   (١)

سبق تخريجه ص١٠٥١٠٥. سبق تخريجه ص   (٢)
ينظر: الحاوي الكبير ٣١٣٣١٣/٥، البيان ، البيان ١٣٥١٣٥/٥، الشرح الكبير ، الشرح الكبير ٢٣٣٢٣٣/١١١١. ينظر: الحاوي الكبير    (٣)

ص١٠٦١٠٦. ص   (٤)
ينظر: الحاوي الكبير ٥/ / ٣١٣٣١٣، الشرح الكبير ، الشرح الكبير ٢٣٣٢٣٣/١١١١. ينظر: الحاوي الكبير    (٥)

المرجع السابق. المرجع السابق.   (٦)
ينظر: الشرح الكبير ٢٣٦٢٣٦/١١١١. ينظر: الشرح الكبير    (٧)
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أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:
ة العقدِ وبطالن الشرط؛ بحديث  ة العقدِ وبطالن الشرط؛ بحديث اســتدلَّ أصحابُ القول الثاني القائلون بصحَّ اســتدلَّ أصحابُ القول الثاني القائلون بصحَّ
عائشــة عائشــة  في الصحيحين في الصحيحين(١)، قالــت: جاءتني بَريرة، قالــت: جاءتني بَريرة(٢) فقالــت: كاتبتُ أهلي  فقالــت: كاتبتُ أهلي 
ها لهم  دَّ ــبَّ أهلُك أن أَعُ ، فأعينيني، فقلت: إنْ أَحَ قِيَّةٌ ، في كل عام وَ ــعِ أواقٍ ها لهم على تِسْ دَّ ــبَّ أهلُك أن أَعُ ، فأعينيني، فقلت: إنْ أَحَ قِيَّةٌ ، في كل عام وَ ــعِ أواقٍ على تِسْ
ا ذلك عليها،  وْ ، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالــت لهم، فأبَ ا ذلك عليها، ويكــون والؤك لي، فعلتُ وْ ، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالــت لهم، فأبَ ويكــون والؤك لي، فعلتُ
فجاءت من عندهم ورســول الله فجاءت من عندهم ورســول الله  جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك  جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك 
ا إالَّ أن يكون الوالء لهم، فســمع النبي ، فأخبرت عائشــة ، فأخبرت عائشــة  وْ ا إالَّ أن يكون الوالء لهم، فســمع النبي عليهــم فأَبَ وْ عليهــم فأَبَ
 ، ،« تَقَ نْ أَعْ مَ ءُ لـِ الَ ا الْوَ إِنَّـمَ ، فَ ءَ الَ مُ الْوَ طِي لَـهُ تَرِ اشْ ا وَ يهَ ذِ »«خُ تَقَ نْ أَعْ مَ ءُ لـِ الَ ا الْوَ إِنَّـمَ ، فَ ءَ الَ مُ الْوَ طِي لَـهُ تَرِ اشْ ا وَ يهَ ذِ النبي النبي ، فقال: ، فقال: «خُ
دَ اللهَ وأَثنى عليه،  مِ دَ اللهَ وأَثنى عليه،  في الناس، فحَ مِ ففعلت عائشــة، ثم قام رســول الله ففعلت عائشــة، ثم قام رســول الله  في الناس، فحَ
نْ  انَ مِ ا كَ ! مَ ــتْ فِي كِتَابِ اللهِ ا لَيْسَ وطً رُ طُونَ شُ ــتَرِ الٍ يَشْ جَ الُ رِ ا بَ ؛ مَ دُ ا بَعْ نْ «أَمَّ انَ مِ ا كَ ! مَ ــتْ فِي كِتَابِ اللهِ ا لَيْسَ وطً رُ طُونَ شُ ــتَرِ الٍ يَشْ جَ الُ رِ ا بَ ؛ مَ دُ ا بَعْ ثم قال: ثم قال: «أَمَّ
طُ اللهِ  رْ شَ قُّ وَ اءُ اللهِ أَحَ ، قَضَ طٍ ــرْ ئَةَ شَ انَ مِ إِنْ كَ ، وَ وَ بَاطِلٌ هُ طٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَ ــرْ طُ اللهِ شَ رْ شَ قُّ وَ اءُ اللهِ أَحَ ، قَضَ طٍ ــرْ ئَةَ شَ انَ مِ إِنْ كَ ، وَ وَ بَاطِلٌ هُ طٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَ ــرْ شَ

.« تَقَ نْ أَعْ مَ ءُ لـِ الَ ا الْوَ إِنَّـمَ ، وَ ثَقُ »أَوْ تَقَ نْ أَعْ مَ ءُ لـِ الَ ا الْوَ إِنَّـمَ ، وَ ثَقُ أَوْ
وجه الداللة: وجه الداللة: أن النبي أن النبي  أبطل الشــرط الفاســد، ولم يبطل العقد،  أبطل الشــرط الفاســد، ولم يبطل العقد، 

وتقاس عليه بقية الشروطوتقاس عليه بقية الشروط(٣).
ا ثابتًــا يعارضه، والقول به  ، وال نعلم خبرً ا ثابتًــا يعارضه، والقول به قــال ابن المنذر: (خبر بريــرة ثابتٌ ، وال نعلم خبرً قــال ابن المنذر: (خبر بريــرة ثابتٌ

يجب، وقد أثبت النبي يجب، وقد أثبت النبي  البيع، وأبطل الشرط، وبه نقول) البيع، وأبطل الشرط، وبه نقول)(٤).
ونوقش بمناقشتين:ونوقش بمناقشتين:

سبق تخريجه ص١٠١١٠١. سبق تخريجه ص   (١)
بريرة موالة عائشة ، كانت موالة لقوم من األنصار فاشترتها عائشة فأعتقتها، وكانت ، كانت موالة لقوم من األنصار فاشترتها عائشة فأعتقتها، وكانت  بريرة موالة عائشة    (٢)

تخدم عائشة قبل أن تشتريها. ينظر: اإلصابة في تمييز الصحابة تخدم عائشة قبل أن تشتريها. ينظر: اإلصابة في تمييز الصحابة ٢٤٤٢٢٤٤٢/٤.
الشرح الكبير ٢٣٥٢٣٥/١١١١. الشرح الكبير    (٣)

ينظر: اإلشراف على مذاهب العلماء ١١٩١١٩/٦. ينظر: اإلشراف على مذاهب العلماء    (٤)
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١٢١١٢١

مُ  طِي لَـهُ تَرِ اشْ ا، وَ يهَ ذِ مُ «خُ طِي لَـهُ تَرِ اشْ ا، وَ يهَ ذِ ؛ ألن لفظة: «خُ لِّم أنه كان في القصة اشتراطٌ ؛ ألن لفظة: ال نُسَ لِّم أنه كان في القصة اشتراطٌ األولى: األولى: ال نُسَ
ا استدالل مَن أجاز البيعَ وأبطل الشرطَ  ا استدالل مَن أجاز البيعَ وأبطل الشرطَ  غيرُ ثابتة، قال صاحب الحاوي: (وأمَّ » غيرُ ثابتة، قال صاحب الحاوي: (وأمَّ ءَ الَ »الْوَ ءَ الَ الْوَ
 ،« ءَ الَ وَ مُ الْ ـــهُ طِي لَ تَرِ اشْ »، بحديث بريرة؛ فإن هشام بن عروة هو الذي اختصَّ بقول: «وَ ءَ الَ وَ مُ الْ ـــهُ طِي لَ تَرِ اشْ بحديث بريرة؛ فإن هشام بن عروة هو الذي اختصَّ بقول: «وَ

ولم يُنقل ذلك إالَّ عنه)ولم يُنقل ذلك إالَّ عنه)(١).
جٌ فــي الصحيحين، فهو في  خرَّ جٌ فــي الصحيحين، فهو في بــأنَّ الحديث بهذا اللفظِ مُ خرَّ ويُجاب عن هذا: ويُجاب عن هذا: بــأنَّ الحديث بهذا اللفظِ مُ
أعلى درجات الصحة، وقد قال النــووي أعلى درجات الصحة، وقد قال النــووي : (قال جماهير العلماء: هذه اللفظة : (قال جماهير العلماء: هذه اللفظة 

صحيحة)صحيحة)(٢).
»؛ أي: عليهم، كقوله ؛ أي: عليهم، كقوله  مْ طِي لَـــهُ تَرِ »«اشْ مْ طِي لَـــهُ تَرِ تِها، فإن معنى «اشْ تِها، فإن معنى على التسليم بصحَّ الثانية: الثانية: على التسليم بصحَّ
تعالــى: تعالــى: نث   {   ~   ے   ¡¢   £   ¤   ¥      مث(٣)؛ أي فعليهــا، وقولــه ؛ أي فعليهــا، وقولــه 

سبحانه: سبحانه: نث   ª   »      مث(٤)؛ أي عليهم؛ أي عليهم(٥).
وأجيب عن هذا: وأجيب عن هذا: بأنه ال حاجةَ ألن تشــترط عائشة بأنه ال حاجةَ ألن تشــترط عائشة  أنَّ الوالء لها؛ ألن  أنَّ الوالء لها؛ ألن 

الوالء لها بإعتاقها.الوالء لها بإعتاقها.
  إالَّ بهذا الشرط، فكيف يأمرها  إالَّ بهذا الشرط، فكيف يأمرها  ا البيعَ لعائشة ا البيعَ لعائشة ثم إنهم أَبَوُ ثم إنهم أَبَوُ

لم أنه ال يقبلونها منها؟!(٦). لم أنه ال يقبلونها منها؟!بما عُ بما عُ
ا؟ ا؟ شرطًا فاسدً فإن قيل: فإن قيل: كيف يأمرها كيف يأمرها  بأن تشترط عائشة  بأن تشترط عائشة  شرطًا فاسدً

الحاوي الكبير ٣١٣٣١٣/٥. الحاوي الكبير    (١)
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٣٧٩٣٧٩/١٠١٠. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج    (٢)

(٣)  سورة اإلسراء، اآلية:   سورة اإلسراء، اآلية: ٧.

(٤)  سورة الرعد، اآلية:   سورة الرعد، اآلية: ٢٥٢٥.
ينظر: الحاوي الكبير ٣١٣٣١٣/٥، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٣٧٩٣٧٩/١٠١٠. ينظر: الحاوي الكبير    (٥)

ينظر: الشرح الكبير ٢٣٥٢٣٥/١١١١. ينظر: الشرح الكبير    (٦)
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صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

» بأمرٍ على الحقيقة،  بأمرٍ على الحقيقة،  ءَ الَ مُ الْوَ طِي لَـــهُ ــتَرِ اشْ »«وَ ءَ الَ مُ الْوَ طِي لَـــهُ ــتَرِ اشْ قيل: قيل: ليس قوله ليس قوله : : «وَ
و(إنما هــو صيغة األمر بمعنى التســوية بين االشــتراط وتركه؛ كقــول الله تعالى: و(إنما هــو صيغة األمر بمعنى التســوية بين االشــتراط وتركه؛ كقــول الله تعالى: 
نث !   "   #   $   %   &      مث(١)، وقوله: ، وقوله: نث   (   *   +   ,      مث(٢)، والتقدير: ، والتقدير: 

.(٣)(« تَقَ نْ أَعْ ءُ لِمَ الَ ا الْوَ إِنَّمَ »«فَ تَقَ نْ أَعْ ءُ لِمَ الَ ا الْوَ إِنَّمَ يبه: «فَ قِ يبه: واشترطي لهم الوالء أو ال تشترطي، ولهذا قال عِ قِ واشترطي لهم الوالء أو ال تشترطي، ولهذا قال عِ
أدلة القول الثالث:أدلة القول الثالث:

استدلَّ أصحاب القول الثالث -وهم الحنفية- القائلون بالتفصيل، بأنَّ الشرط استدلَّ أصحاب القول الثالث -وهم الحنفية- القائلون بالتفصيل، بأنَّ الشرط 
ين أو للمبيع اآلدمي؛ تكون هذه المنفعة  ين أو للمبيع اآلدمي؛ تكون هذه المنفعة الفاســد الذي يكون فيه منفعةٌ ألحد المتعاقِدَ الفاســد الذي يكون فيه منفعةٌ ألحد المتعاقِدَ
بةً إلبطال  بةً إلبطال زيادةٌ عارية عن العوض، فتكون ربًا، وتقع بســببها المنازعــة فكانت موجِ زيادةٌ عارية عن العوض، فتكون ربًا، وتقع بســببها المنازعــة فكانت موجِ
، فال يطالب بها أحدٌ وال تؤدي إلى الربا  ، فال يطالب بها أحدٌ وال تؤدي إلى الربا الشرط والعقد، بخالف ما ال منفعةَ فيه ألحدٍ الشرط والعقد، بخالف ما ال منفعةَ فيه ألحدٍ

ه دون العقد(٤). ه دون العقدأو المنازعة، فتُبطلُ الشرطَ وحدَ أو المنازعة، فتُبطلُ الشرطَ وحدَ
ــا، فالربا زيادةٌ مخصوصة في  مً ا محرَّ بً ــا، فالربا زيادةٌ مخصوصة في : بأنه ليس كلُّ زيادةٍ تكون رِ مً ا محرَّ بً وأجيــبوأجيــب(٥): بأنه ليس كلُّ زيادةٍ تكون رِ

.(٦)« ئْتُمْ يْفَ شِ وا كَ بِيعُ نَافُ فَ َصْ هِ األْ ذِ تْ هَ تَلَفَ ا اخْ إِذَ »«فَ ئْتُمْ يْفَ شِ وا كَ بِيعُ نَافُ فَ َصْ هِ األْ ذِ تْ هَ تَلَفَ ا اخْ إِذَ مالٍ مخصوص، وفي الحديث: مالٍ مخصوص، وفي الحديث: «فَ
كم الشــرط الفاسد في الشرع:  كم الشــرط الفاسد في الشرع: بأنَّ حُ ويمكن أن يجاب عما ذكروه من التنازع: ويمكن أن يجاب عما ذكروه من التنازع: بأنَّ حُ
 َّأنه فاسدٌ ال يُعمل به، وعلى المتبايعين االلتزامُ بذلك أو فسخ العقد، وليس كلُّ ما أد َّأنه فاسدٌ ال يُعمل به، وعلى المتبايعين االلتزامُ بذلك أو فسخ العقد، وليس كلُّ ما أد

لَبَ عليه إفضاؤه إلى النزاع، والله أعلم. دَّ بابه، وإنما تُسد ذريعة ما غَ لَبَ عليه إفضاؤه إلى النزاع، والله أعلم.إلى التنازع سُ دَّ بابه، وإنما تُسد ذريعة ما غَ إلى التنازع سُ
(١)  سورة التوبة، اآلية:   سورة التوبة، اآلية: ٨٠٨٠.
(٢)  سورة الطور، اآلية:   سورة الطور، اآلية: ١٦١٦.

ينظر: الشرح الكبير ٢٣٥٢٣٥/١١١١. ينظر: الشرح الكبير    (٣)
ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي ٤٠٦٤٠٦/٦. ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي    (٤)

المعامالت المالية في الفقه اإلسالمي أصالة ومعاصرة ٣٣٩٣٣٩/٥. المعامالت المالية في الفقه اإلسالمي أصالة ومعاصرة    (٥)
ا، برقم  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المســاقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدً ا، برقم   أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المســاقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدً  (٦)

.(١٥٨٧١٥٨٧)، )، ١٢١١١٢١١/٣
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الراجح: الراجح: 
الراجــح -والله أعلم- هو القول بصحة العقد وفســاد الشــرط؛ لقوة دليله، الراجــح -والله أعلم- هو القول بصحة العقد وفســاد الشــرط؛ لقوة دليله، 

وضعف أدلة األقوال األخر، والله أعلم.وضعف أدلة األقوال األخر، والله أعلم.
وبناءً على ما سبق؛ فسيســير الباحث في هذا البحث -بإذن الله تعالى- على وبناءً على ما سبق؛ فسيســير الباحث في هذا البحث -بإذن الله تعالى- على 
أنَّ الشــروط التي ال توافق مقتضى العقد وليســت في مصلحته وال تخالفه شــروط أنَّ الشــروط التي ال توافق مقتضى العقد وليســت في مصلحته وال تخالفه شــروط 

ه دون العقد، والله أعلم. ه دون العقد، والله أعلم.صحيحة، وأنَّ الشروط الفاسدة تُبطل الشرطَ وحدَ صحيحة، وأنَّ الشروط الفاسدة تُبطل الشرطَ وحدَ



١٢٤١٢٤
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ماتٍ ماليَّةً  دْ م خِ سات التي تقدِّ ماتٍ ماليَّةً جاء في المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسَّ دْ م خِ سات التي تقدِّ جاء في المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسَّ
ا لصكوك  ا لصكوك )، مقترحً دُّ من قِبل مجلس الخدمات المالية اإلسالمية (IFSBIFSB)، مقترحً عَ دُّ من قِبل مجلس الخدمات المالية اإلسالمية (إسالمية، الـمُ عَ إسالمية، الـمُ
دعم رأس المال من الدرجة األولى، مبنية على عقد المشــاركة (صكوك المشــاركة)؛ دعم رأس المال من الدرجة األولى، مبنية على عقد المشــاركة (صكوك المشــاركة)؛ 

حيث تقول:حيث تقول:
سة الخدمات المالية اإلسالمية أن  ا لموافقة الهيئة الشــرعية، يمكن لمؤسَّ سة الخدمات المالية اإلسالمية أن (وفقً ا لموافقة الهيئة الشــرعية، يمكن لمؤسَّ (وفقً
سة، ويجب أن يكون لهذه الصكوك  رَ صكوكَ مشــاركةٍ في إجمالي أصول المؤسَّ سة، ويجب أن يكون لهذه الصكوك تُصدِ رَ صكوكَ مشــاركةٍ في إجمالي أصول المؤسَّ تُصدِ

القدرةُ على استيعاب الخسائرِ حتى يتمَّ تضمينُها في رأس المال اإلضافي.القدرةُ على استيعاب الخسائرِ حتى يتمَّ تضمينُها في رأس المال اإلضافي.
عتبرون كشــركاءَ مع فــي صكوك المشــاركة هذه؛ فــإن حاملي الصكــوك يُعتبرون كشــركاءَ مع  فــي صكوك المشــاركة هذه؛ فــإن حاملي الصكــوك يُ
ا لشروط عقد المشــاركة؛ وعليه؛ يتقاسمون كلَّ  ا لشروط عقد المشــاركة؛ وعليه؛ يتقاسمون كلَّ المســاهمين في حقوق الملكيَّة وفقً المســاهمين في حقوق الملكيَّة وفقً

سة الخدمات المالية اإلسالمية)(١). سة الخدمات المالية اإلسالمية)المخاطر والعوائد من عمليات مؤسَّ المخاطر والعوائد من عمليات مؤسَّ
وبناء على ذلك؛ فسأدرس في هذا المبحث -إن شاء الله- وبناء على ذلك؛ فسأدرس في هذا المبحث -إن شاء الله- صكوك دعم رأس صكوك دعم رأس 
المال من الدرجة األولى القائمة على عقد المشــاركةالمال من الدرجة األولى القائمة على عقد المشــاركة (صكوك المشاركة)، من خالل  (صكوك المشاركة)، من خالل 

المطالب التالية: المطالب التالية: 
المعيار المعدل لكفاية رأس المال، ص١٤١٤، وينظر: تعميم البنك الكويتي المركزي للبنوك ، وينظر: تعميم البنك الكويتي المركزي للبنوك  المعيار المعدل لكفاية رأس المال، ص   (١)

اإلسالمية بشأن تطبيق معيار (بازلاإلسالمية بشأن تطبيق معيار (بازل٣)، ص)، ص٢٥٢٥.
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المطلب األول: التعريف بصكوك دعم رأس المال في المشاركة.المطلب األول: التعريف بصكوك دعم رأس المال في المشاركة.
صكوك دعم رأس المال في المشــاركة عبارة عن تحويرٍ لصكوك المشاركة؛ صكوك دعم رأس المال في المشــاركة عبارة عن تحويرٍ لصكوك المشاركة؛ 
لتنطبق عليها اشــتراطات (بــازللتنطبق عليها اشــتراطات (بــازل٣)، بمعنى: أنهــا صكوك مشــاركة طُبقت عليها )، بمعنى: أنهــا صكوك مشــاركة طُبقت عليها 

اشتراطات (بازلاشتراطات (بازل٣).).
ن التعريفُ بالمشاركة، وصكوك المشاركة، متوصالً بذلك لتعريف  ن التعريفُ بالمشاركة، وصكوك المشاركة، متوصالً بذلك لتعريف لذا، يحسُ لذا، يحسُ
صكوك دعم رأس المال في المشاركة، وسيكون ذلك من خالل المسألتين التاليتين:صكوك دعم رأس المال في المشاركة، وسيكون ذلك من خالل المسألتين التاليتين:

المسألة األولى: التعريف بالمشاركة، وصكوك المشاركة.المسألة األولى: التعريف بالمشاركة، وصكوك المشاركة.

.( ).مفاعلة من المادة (شَ رَ كَ المشاركة في اللغة: المشاركة في اللغة: مفاعلة من المادة (شَ رَ كَ
قال ابن فارس: (الشــين والــراء والكاف أصالن؛ أحدهما يــدل على مقارنة قال ابن فارس: (الشــين والــراء والكاف أصالن؛ أحدهما يــدل على مقارنة 
وخالف انفراد، واآلخر يدل على امتدادٍ واســتقامة. فاألول الشــركة، وهو أن يكون وخالف انفراد، واآلخر يدل على امتدادٍ واســتقامة. فاألول الشــركة، وهو أن يكون 
هما، ويقال: شــاركت فالنًا في الشــيء؛ إذا صرتَ  هما، ويقال: شــاركت فالنًا في الشــيء؛ إذا صرتَ الشــيء بين اثنين ال ينفرد به أحدُ الشــيء بين اثنين ال ينفرد به أحدُ
ا لك، قال الله جلَّ ثناؤه في قصة موسى:  ه، وأشركتُ فالنًا؛ إذا جعلتَه شــريكً ا لك، قال الله جلَّ ثناؤه في قصة موسى: شــريكَ ه، وأشركتُ فالنًا؛ إذا جعلتَه شــريكً شــريكَ
ه  اكُ ــرَ ، وهو شِ مُ الطريقِ قَ ك: لَ ــرَ ــا األصل اآلخر فالشَّ ه . وأمَّ اكُ ــرَ ، وهو شِ مُ الطريقِ قَ ك: لَ ــرَ ــا األصل اآلخر فالشَّ نث Ë   Ê   É   È   مث(١). وأمَّ
ــمي بذلك المتداده)(٢). .  ك الصائد، سُ ــرَ لِ مشــبَّه بهذا، ومنه: شَ اكُ النَّعْ ــرَ ا، وشِ ــمي بذلك المتداده)أيضً ك الصائد، سُ ــرَ لِ مشــبَّه بهذا، ومنه: شَ اكُ النَّعْ ــرَ ا، وشِ أيضً

واألصلُ األول هو األصل المراد في هذا البحث.واألصلُ األول هو األصل المراد في هذا البحث.
.(٤)()(٣)( فٍ )(اجتماعٌ في تصرُّ فٍ ا: (اجتماعٌ في تصرُّ ا: والشركة اصطالحً والشركة اصطالحً

(١)  سورة طه، اآلية:   سورة طه، اآلية: ٣٢٣٢.
مقاييس اللغة، ص٥٣٥٥٣٥، وينظر: القاموس المحيط، ص، وينظر: القاموس المحيط، ص٩٤٤٩٤٤، المطلع على ألفاظ المقنع، ، المطلع على ألفاظ المقنع،  مقاييس اللغة، ص   (٢)

ص٣١١٣١١، المصباح المنير، ص، المصباح المنير، ص٢٥٥٢٥٥.
الروض المربع ٣٥٠٣٥٠/٢. الروض المربع    (٣)

تنقســم الشركة في الفقه إلى قســمين: شركة ملك وشــركة عقد. ينظر: المغني ١٠٩١٠٩/٧، ،  تنقســم الشركة في الفقه إلى قســمين: شركة ملك وشــركة عقد. ينظر: المغني    (٤)
 = =والمراد بالشــركة في هذا البحث: شركة العقد، وشــركة الملك: اجتماع في استحقاق، والمراد بالشــركة في هذا البحث: شركة العقد، وشــركة الملك: اجتماع في استحقاق، 
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ما،  يْهِ لْطِ مالَ ما، (اتفاقُ اثنين أو أكثر على خَ يْهِ لْطِ مالَ وعرفت المعايير الشرعية الشركة بأنها: وعرفت المعايير الشرعية الشركة بأنها: (اتفاقُ اثنين أو أكثر على خَ
كُ هو أحدُ هؤالء  كُ هو أحدُ هؤالء . والمشارِ ما في الذمة بقصد االســترباح)(١). والمشارِ يْهِ ما، أو التزامَ يْهِ ما في الذمة بقصد االســترباح)أو عملَ يْهِ ما، أو التزامَ يْهِ أو عملَ

ين، وهذا االتفاق مشاركة. قَ ين، وهذا االتفاق مشاركة.المتفِ قَ المتفِ
وفي االصطالح القانوني: وفي االصطالح القانوني: (عقدٌ يلتزم به شخصانِ أو أكثرُ بأن يساهم كلٌّ منهم (عقدٌ يلتزم به شخصانِ أو أكثرُ بأن يساهم كلٌّ منهم 
ةٍ من مالٍ أو من عمل القتسام ما قد ينشأ عن هذا  ةٍ من مالٍ أو من عمل القتسام ما قد ينشأ عن هذا في مشــروعٍ اقتصادي؛ بتقديم حصَّ في مشــروعٍ اقتصادي؛ بتقديم حصَّ

المشروع من ربحٍ أو خسارة)المشروع من ربحٍ أو خسارة)(٢).
والشركة في الفقه اإلسالمي خمسة أنواعوالشركة في الفقه اإلسالمي خمسة أنواع(٣):

يْهما المعلومِ ولو متفاوتًا؛ ليعمال  يْهما المعلومِ ولو متفاوتًا؛ ليعمال أ- شركة العنان: (وهي أن يشترك بدنان بمالَ أ- شركة العنان: (وهي أن يشترك بدنان بمالَ
فيه ببدنيهما)فيه ببدنيهما)(٤).

ب- شركة المضاربة: (وهي دفعُ مالٍ معلومٍ لـمتَّجرٍ به ببعض ربحه)ب- شركة المضاربة: (وهي دفعُ مالٍ معلومٍ لـمتَّجرٍ به ببعض ربحه)(٥). . 
ما -من غير أن  تَيْهِ ما -من غير أن ج- شركة الوجوه: (وهي أن يشــتركا على أن يشتريا في ذِمَّ تَيْهِ ج- شركة الوجوه: (وهي أن يشــتركا على أن يشتريا في ذِمَّ

اهُ فهو بينهما)(٦). بِحَ اهُ فهو بينهما)يكون لهما مالٌ بجاههما- فما رَ بِحَ يكون لهما مالٌ بجاههما- فما رَ
كاجتماع اثنين في مالٍ بشــراءٍ أو هبةٍ ونحو ذلك، وليســت مرادةً هنا. ينظر: كشاف القناع  كاجتماع اثنين في مالٍ بشــراءٍ أو هبةٍ ونحو ذلك، وليســت مرادةً هنا. ينظر: كشاف القناع =   =

.٤٧٦٤٧٦/٨
المعايير الشرعية، ص٣٢٥٣٢٥، وينظر: حاشية ابن عابدين ، وينظر: حاشية ابن عابدين ٤٩٥٤٩٥/٦، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٤٩٨٤٩٨/٥، ،  المعايير الشرعية، ص   (١)

مغني المحتاج مغني المحتاج ٢٦٢٢٦٢/٢، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٧٦٤٧٦/٨، عقود الشركات، ص، عقود الشركات، ص١٢١٢.
معجم المصطلحات القانونية، ص٢٤٩٢٤٩. معجم المصطلحات القانونية، ص   (٢)

هذا التقسيم تقسيم الحنابلة. ينظر: الروض المربع ٣٥٠٣٥٠/٢. هذا التقسيم تقسيم الحنابلة. ينظر: الروض المربع    (٣)
ا على تعريف صاحب الــزاد: (أو يعمل فيه أحدهما،  المرجع الســابق، قال البهوتــي معلقً ا على تعريف صاحب الــزاد: (أو يعمل فيه أحدهما،   المرجع الســابق، قال البهوتــي معلقً  (٤)

ويكون له من الربح أكثر من ماله)، المرجع السابق ويكون له من الربح أكثر من ماله)، المرجع السابق ٣٥١٣٥١/٢.
يْنِ بمال أحدهما،  نَ دَ يْنِ بمال أحدهما، ، وذكر ابن قدامة أنَّ المضاربة تكون باشتراك بَ نَ دَ المرجع السابق ٣٥٥٣٥٥/٢، وذكر ابن قدامة أنَّ المضاربة تكون باشتراك بَ المرجع السابق    (٥)

أو بدن ومال، أو مالين وبدن أحدهما. ينظر: المغني أو بدن ومال، أو مالين وبدن أحدهما. ينظر: المغني ١٢١١٢١/٧.
المرجع السابق ٣٦٠٣٦٠/٢. المرجع السابق    (٦)
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صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

د- شركة األبدان: (وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما)د- شركة األبدان: (وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما)(١).
هـ- شركة المفاوضة: (وهي أن يفوِّض كلٌّ منهما إلى صاحبه كلَّ تصرفٍ ماليٍّ هـ- شركة المفاوضة: (وهي أن يفوِّض كلٌّ منهما إلى صاحبه كلَّ تصرفٍ ماليٍّ 

وبدني من أنواع الشركة)وبدني من أنواع الشركة)(٢).
صكوك المشاركة:صكوك المشاركة:

فت المعايير الشــرعية صكوكَ المشاركة بأنها: (وثائقُ متساويةُ القيمة، يتم  فت المعايير الشــرعية صكوكَ المشاركة بأنها: (وثائقُ متساويةُ القيمة، يتم عرَّ عرَّ
ها الســتخدام حصيلتِها في إنشاء مشــروع، أو تطوير مشروع قائم، أو تمويل  ها الســتخدام حصيلتِها في إنشاء مشــروع، أو تطوير مشروع قائم، أو تمويل إصدارُ إصدارُ
نشــاطٍ على أساس عقد من عقود المشاركة، ويصبح المشروع أو موجودات النشاط نشــاطٍ على أساس عقد من عقود المشاركة، ويصبح المشروع أو موجودات النشاط 
هم، وتُدار صكوك المشــاركة على أساس  صِ صَ ةِ الصكوك في حدود حِ لَ مَ ا لـــحَ لكً هم، وتُدار صكوك المشــاركة على أساس مِ صِ صَ ةِ الصكوك في حدود حِ لَ مَ ا لـــحَ لكً مِ

الشركة، أو على أساس المضاربة، أو على أساس الوكالة باالستثمار)الشركة، أو على أساس المضاربة، أو على أساس الوكالة باالستثمار)(٣).
وقــد يُعاب على تعريف المعاييــر التطويل الذي ينافي طبيعــة الحدود، وقد وقــد يُعاب على تعريف المعاييــر التطويل الذي ينافي طبيعــة الحدود، وقد 
ف الباحث الصكوك بأنها: (وثائق متساوية القيمة عند إصدارها، تمثل  ف الباحث الصكوك بأنها: (وثائق متساوية القيمة عند إصدارها، تمثل ســبق وأن عرَّ ســبق وأن عرَّ
ا  لكيَّةِ أعيانٍ أو منافعَ أو خدمات، وتقبل التداول واالسترداد وفقً ا شــائعةً في مِ صً صَ ا حِ لكيَّةِ أعيانٍ أو منافعَ أو خدمات، وتقبل التداول واالسترداد وفقً ا شــائعةً في مِ صً صَ حِ

ألحكام الشريعة اإلسالمية)ألحكام الشريعة اإلسالمية)(٤).
فيمكن أن تُعرف صكوك المشاركة بأنها: (وثائقُ متساوية القيمة عند إصدارها، فيمكن أن تُعرف صكوك المشاركة بأنها: (وثائقُ متساوية القيمة عند إصدارها، 
ا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات على أساس عقد المشاركة،  ا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات على أساس عقد المشاركة، تمثل حصصً تمثل حصصً

ا ألحكام الشريعة اإلسالمية). ا ألحكام الشريعة اإلسالمية).وتقبل التداول واالسترداد وفقً وتقبل التداول واالسترداد وفقً
وقد جعلت المعايير الشرعية صكوكَ المشاركة على ثالثة أنواعوقد جعلت المعايير الشرعية صكوكَ المشاركة على ثالثة أنواع(٥):

المرجع السابق ٣٦١٣٦١/٢. المرجع السابق   المرجع السابق ٣٦٣٣٦٣/٢.(١)  المرجع السابق    (٢)
المعايير الشرعية، ص٤٧٠٤٧٠، وينظر: صكوك المشاركة للجوهر، ص، وينظر: صكوك المشاركة للجوهر، ص٢٠٢٠. المعايير الشرعية، ص   (٣)

ينظر: ص٣٢٣٢. ينظر: ص   (٤)
ينظر: المعايير الشــرعية ص٤٧٠٤٧٠، وهناك رأي آخر بأن صكوك المشاركة هي ما أسمته ، وهناك رأي آخر بأن صكوك المشاركة هي ما أسمته  ينظر: المعايير الشــرعية ص   (٥)= = 
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النوع األول: صكوك الشركة.النوع األول: صكوك الشركة.
فتها بأنها: (وثائق مشــاركة تمثل مشــروعات أو أنشطةً تُدار على أساس (وثائق مشــاركة تمثل مشــروعات أو أنشطةً تُدار على أساس  فتها بأنها: وعرَّ وعرَّ

الشركة؛ بتعيين أحدِ الشركاء أو غيرهم إلدارتها)الشركة؛ بتعيين أحدِ الشركاء أو غيرهم إلدارتها)(١).
النوع الثاني: صكوك المضاربة.النوع الثاني: صكوك المضاربة.

فتها بأنها: (وثائق مشــاركة تمثِّل مشــروعاتٍ أو أنشطةً تُدار على أساس (وثائق مشــاركة تمثِّل مشــروعاتٍ أو أنشطةً تُدار على أساس  فتها بأنها: وعرَّ وعرَّ
المضاربة؛ بتعيين مضارب من الشركاء أو غيرهم إلدارتها)المضاربة؛ بتعيين مضارب من الشركاء أو غيرهم إلدارتها)(٢).

النوع الثالث: صكوك الوكالة باالستثمار.النوع الثالث: صكوك الوكالة باالستثمار.
فتها بأنها: (وثائق مشــاركة تمثِّل مشــروعات أو أنشطة تدار على أساس (وثائق مشــاركة تمثِّل مشــروعات أو أنشطة تدار على أساس  فتها بأنها: وعرَّ وعرَّ

ةِ الصكوك إلدارتها)(٣). لَ مَ ةِ الصكوك إلدارتها)الوكالة باالستثمار؛ بتعيين وكيلٍ عن حَ لَ مَ الوكالة باالستثمار؛ بتعيين وكيلٍ عن حَ
المسألة الثانية: التعريف بصكوك دعم رأس المال في المشاركة.المسألة الثانية: التعريف بصكوك دعم رأس المال في المشاركة.

ها المصارف،  رُ ها المصارف، ســبق تعريف صكوك دعم رأس المــال بأنها: (وثائــق تُصدِ رُ ســبق تعريف صكوك دعم رأس المــال بأنها: (وثائــق تُصدِ
لكيَّةِ أعيــان أو منافع  ا شــائعةً فــي مِ صً صَ لكيَّةِ أعيــان أو منافع متســاوية القيمة عنــد إصدارها، تمثل حِ ا شــائعةً فــي مِ صً صَ متســاوية القيمة عنــد إصدارها، تمثل حِ
أو خدمات، وتقبل التداول واالسترداد، تساند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحد أو خدمات، وتقبل التداول واالسترداد، تساند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحد 
ا ألحكام  ا ألحكام )، وفقً ب مقررات (بازل٣)، وفقً ب مقررات (بازلاألدنى -على األقل- من كفاية رأس المال، بحسَ األدنى -على األقل- من كفاية رأس المال، بحسَ

الشريعة اإلسالمية)الشريعة اإلسالمية)(٤).
المعايير بصكوك الشــركة، وأما صكوك المضاربة وصكوك الوكالة باالســتثمار، فأجناس  المعايير بصكوك الشــركة، وأما صكوك المضاربة وصكوك الوكالة باالســتثمار، فأجناس =   =

ا الختالف األحكام بينها. ينظر: صكوك المشاركة، ص٤٧٤٧. ا الختالف األحكام بينها. ينظر: صكوك المشاركة، صمستقلة؛ نظرً مستقلة؛ نظرً
ةَ في االصطــالح، وإن كان رأي المعايير أصح، فصكــوك المضاربة والوكالة  وال مشــاحَّ ةَ في االصطــالح، وإن كان رأي المعايير أصح، فصكــوك المضاربة والوكالة   وال مشــاحَّ  
ا  ها عن كونها أنواعً جُ ا باالستثمار مشــاركة، واالختالف اليســير في بعض األحكام ال يُخرِ ها عن كونها أنواعً جُ باالستثمار مشــاركة، واالختالف اليســير في بعض األحكام ال يُخرِ

للمشاركة.للمشاركة.
 ،  ، (٢)   املعايري الرشعية، ص   املعايري الرشعية، ص٤٧٠٤٧٠.(١)

المرجع السابق. المرجع السابق.  ينظر: ص٤٩٤٩.(٣)  ينظر: ص   (٤)
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وبإضافة قيد: أنها قائمة على أســاس عقد المشــاركة، يمكننا صياغة تعريف وبإضافة قيد: أنها قائمة على أســاس عقد المشــاركة، يمكننا صياغة تعريف 
صكوك دعم رأس المال في المشــاركة، فيكون كالتالي: (وثائق تُصدرها المصارف، صكوك دعم رأس المال في المشــاركة، فيكون كالتالي: (وثائق تُصدرها المصارف، 
ا شائعة في ملكية أعيان المصرف ومنافعه  ا شائعة في ملكية أعيان المصرف ومنافعه متساوية القيمة عند إصدارها، تمثل حصصً متساوية القيمة عند إصدارها، تمثل حصصً
وخدماته على أســاس عقد المشاركة، وتقبل التداول واالسترداد، تساند قاعدة رأس وخدماته على أســاس عقد المشاركة، وتقبل التداول واالسترداد، تساند قاعدة رأس 
مال المصرف لبلــوغ الحد األدنى -علــى األقل- من كفاية رأس المال، بحســب مال المصرف لبلــوغ الحد األدنى -علــى األقل- من كفاية رأس المال، بحســب 

ا ألحكام الشريعة اإلسالميَّة). ا ألحكام الشريعة اإلسالميَّة).)، وفقً مقررات (بازلمقررات (بازل٣)، وفقً
فهذه الصكوك صكوك مشاركة، طُبِّقت عليها اشتراطات ومقررات (بازلفهذه الصكوك صكوك مشاركة، طُبِّقت عليها اشتراطات ومقررات (بازل٣)، )، 
هــا المصارف لدعم قاعدة رأس  رُ هــا المصارف لدعم قاعدة رأس فأصبحــت من صكوك دعم رأس المال التي تُصدِ رُ فأصبحــت من صكوك دعم رأس المال التي تُصدِ

مالها.مالها.
وبناءً على ذلك؛ وبناءً على ذلك؛ فســيأخذ المصرف متحصالت هذه الصكوك، ويخلطها مع فســيأخذ المصرف متحصالت هذه الصكوك، ويخلطها مع 
ــب االتفاق  ــب االتفاق أمواله، ويزاول بها أنشــطته، ولحملة الصكوك نصيبُهم من األرباح حسَ أمواله، ويزاول بها أنشــطته، ولحملة الصكوك نصيبُهم من األرباح حسَ

هم(١). صِ صَ ب حِ همالمبيَّن في نشرة اإلصدار، ويتحملون الخسائر بحسَ صِ صَ ب حِ المبيَّن في نشرة اإلصدار، ويتحملون الخسائر بحسَ
ا لموافقة  ا لموافقة جاء في المعيار المعدل لمجلس الخدمات المالية اإلســالمية: (وفقً جاء في المعيار المعدل لمجلس الخدمات المالية اإلســالمية: (وفقً
رَ صكوكَ مشاركةٍ  سة الخدمات المالية اإلسالمية أن تُصدِ رَ صكوكَ مشاركةٍ الهيئة الشرعية، يمكن لمؤسَّ سة الخدمات المالية اإلسالمية أن تُصدِ الهيئة الشرعية، يمكن لمؤسَّ
ســة، ويجب أن يكون لهذه الصكوك القدرةُ على استيعاب  ســة، ويجب أن يكون لهذه الصكوك القدرةُ على استيعاب في إجمالي أصول المؤسَّ في إجمالي أصول المؤسَّ

الخسائر حتى يتمَّ تضمينُها في رأس المال اإلضافي.الخسائر حتى يتمَّ تضمينُها في رأس المال اإلضافي.
عتبَرون كشــركاءَ مع  عتبَرون كشــركاءَ مع فــي صكوك المشــاركة هذه؛ فــإنَّ حاملي الصكــوك يُ فــي صكوك المشــاركة هذه؛ فــإنَّ حاملي الصكــوك يُ
ا لشــروط عقد المشاركة. وعليه؛ يتقاسمون كلَّ  ا لشــروط عقد المشاركة. وعليه؛ يتقاسمون كلَّ المســاهمين في حقوق الملكيَّةِ وفقً المســاهمين في حقوق الملكيَّةِ وفقً

سة الخدمات المالية اإلسالمية)(٢). سة الخدمات المالية اإلسالمية)المخاطر والعوائد من عمليَّاتِ مؤسَّ المخاطر والعوائد من عمليَّاتِ مؤسَّ
ينظر: المعايير الشرعية، ص٤٧١٤٧١، ، ٤٧٤٤٧٤. ينظر: المعايير الشرعية، ص   (١)

المعيار المعدل لكفاية رأس المال، ص١٤١٤، وينظر: تعميم البنك الكويتي المركزي للبنوك ، وينظر: تعميم البنك الكويتي المركزي للبنوك  المعيار المعدل لكفاية رأس المال، ص   (٢)
اإلسالمية بشأن تطبيق معيار (بازلاإلسالمية بشأن تطبيق معيار (بازل٣)، ص)، ص٢٥٢٥.
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وقبل أن أَدلِفَ إلى أحكام صكوك دعمِ رأس المال في المشاركة، أنبِّه إلى أني وقبل أن أَدلِفَ إلى أحكام صكوك دعمِ رأس المال في المشاركة، أنبِّه إلى أني 
لن أبحث أحكام صكوك المشاركةلن أبحث أحكام صكوك المشاركة(١)، فليس هذا مقصود البحث، وإنما سأبحث عن: ، فليس هذا مقصود البحث، وإنما سأبحث عن: 
أحكام اشــتراطات لجنة (بازلأحكام اشــتراطات لجنة (بازل٣) على صكوك المشاركة؛ لتكون صكوك دعمِ رأسِ ) على صكوك المشاركة؛ لتكون صكوك دعمِ رأسِ 

مالٍ للمصارف. مالٍ للمصارف. 
ماء عند  رَ ــةِ الغُ ماء عند المطلــب الثاني: اشــتراط تأخير حامل الصك عن بقيَّ رَ ــةِ الغُ المطلــب الثاني: اشــتراط تأخير حامل الصك عن بقيَّ

                   اإلفالس.                   اإلفالس.
رت لجنة بازل: أنــه لكي تكــون األداة المالية صالحةً لدعــم رأس مال  رت لجنة بازل: أنــه لكي تكــون األداة المالية صالحةً لدعــم رأس مال قــرَّ قــرَّ
المصارف، ال بد وأن تكون قادرةً على استيعاب الخسائرالمصارف، ال بد وأن تكون قادرةً على استيعاب الخسائر(٢)، وذلك من خالل أمرين:، وذلك من خالل أمرين:
ين  رون عن بقيَّةِ الدائنين والمودِعِ ين أن يكون حملة هذه األداةِ مؤخَّ رون عن بقيَّةِ الدائنين والمودِعِ األمر األول: األمر األول: أن يكون حملة هذه األداةِ مؤخَّ

للمصرف.للمصرف.
سة النقد (البنك المركزي)  سة النقد (البنك المركزي) أن يســتطيع المصرف من خالل مؤسَّ األمر الثاني: األمر الثاني: أن يســتطيع المصرف من خالل مؤسَّ

رِ الصك (المصارف) منها(٣). رِ الصك (المصارف) منهاالتخلصَ من هذه األداة بإبراء مُصدِ التخلصَ من هذه األداة بإبراء مُصدِ
وكان الهدف من ذلــك: (تعزيز قدرةِ رأسِ المال العالمي وقواعد الســيولة، وكان الهدف من ذلــك: (تعزيز قدرةِ رأسِ المال العالمي وقواعد الســيولة، 
ينظــر في أحكام صكوك المشــاركة إلى: صكوك المشــاركة لعبد الله الجوهر، صكوك ينظــر في أحكام صكوك المشــاركة إلى: صكوك المشــاركة لعبد الله الجوهر، صكوك   (١)
المشــاركة ضمن صكوك االســتثمار في المعايير الشــرعية، صكوك المضاربة لفيصل المشــاركة ضمن صكوك االســتثمار في المعايير الشــرعية، صكوك المضاربة لفيصل 
الشــمري، عقود الشــركات لمحمد عتيقي، عقــد المضاربة في المصارف اإلســالمية الشــمري، عقود الشــركات لمحمد عتيقي، عقــد المضاربة في المصارف اإلســالمية 
إلبراهيم الياســري، وفي المبحث الثاني ســأتحدث عن صكوك دعم المال في الوكالة إلبراهيم الياســري، وفي المبحث الثاني ســأتحدث عن صكوك دعم المال في الوكالة 

باالستثمار.باالستثمار.
ينظر: ص٨، ، ٨٨٨٨. ينظر: ص   (٢)

ينظر هذان الشــرطان في فتاو الهيئات الشــرعية للمصارف لصكــوك دعم رأس المال؛  ينظر هذان الشــرطان في فتاو الهيئات الشــرعية للمصارف لصكــوك دعم رأس المال؛    (٣)
-: فتو الهيئة الشــرعية  يَا في كل اســتفتاءات المصارف للهيئــات، ينظر -مثالً -: فتو الهيئة الشــرعية حيــث أتَ يَا في كل اســتفتاءات المصارف للهيئــات، ينظر -مثالً حيــث أتَ
للبنك األهلي -ضمن قرارات الهيئة الشــرعية للبنك األهلي -ضمن قرارات الهيئة الشــرعية ١٦٦١٦٦/٢، ، ١٧٩١٧٩، فتو الهيئة الشرعية للبنك ، فتو الهيئة الشرعية للبنك 

السعودي لالستثمار صالسعودي لالستثمار ص٢، الهيئة الشرعية للبنك السعودي الفرنسي، ص، الهيئة الشرعية للبنك السعودي الفرنسي، ص٣.
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، وذلك بزيادة قدرته على امتصاص  ، وذلك بزيادة قدرته على امتصاص من أجل التوصل إلى قطاعٍ مصرفي أكثــرَ مرونةً من أجل التوصل إلى قطاعٍ مصرفي أكثــرَ مرونةً
الصدمات الناشــئةِ عن التوترات المالية واالقتصادية، والحد من مخاطر انتقالها من الصدمات الناشــئةِ عن التوترات المالية واالقتصادية، والحد من مخاطر انتقالها من 

القطاع المالي إلى االقتصاد الحقيقي)القطاع المالي إلى االقتصاد الحقيقي)(١).
وسأتناول في هذا المطلب -بإذن الله تعالى- معنى اشتراط تأخيرِ حامل صكِّ وسأتناول في هذا المطلب -بإذن الله تعالى- معنى اشتراط تأخيرِ حامل صكِّ 

المشاركة عن بقيَّةِ الغرماء وحكم ذلكالمشاركة عن بقيَّةِ الغرماء وحكم ذلك(٢)؛ من خالل المسألتين التاليتين:؛ من خالل المسألتين التاليتين:
ة  ة المســألة األولــى: مفهــوم اشــتراط تأخير حامل صك المشــاركة عــن بقيَّ المســألة األولــى: مفهــوم اشــتراط تأخير حامل صك المشــاركة عــن بقيَّ

                        الغرماء عند اإلفالس.                        الغرماء عند اإلفالس.

تُها  لَ مَ تُها يُشــترط في صكوك دعم رأس المال القائمة على المشاركة أن يكون حَ لَ مَ يُشــترط في صكوك دعم رأس المال القائمة على المشاركة أن يكون حَ
ين للمصرف(٣)، وهذا يعني: أنه في حالة دخول ، وهذا يعني: أنه في حالة دخول  رون عن بقيَّة الدائنيــن والمودِعِ ين للمصرفمؤخَّ رون عن بقيَّة الدائنيــن والمودِعِ مؤخَّ
مون  ائِنِين للمصرف سيُقدَّ ين والدَّ مون المصرف في حالة اإلفالس أو التصفية، فإنَّ المودِعِ ائِنِين للمصرف سيُقدَّ ين والدَّ المصرف في حالة اإلفالس أو التصفية، فإنَّ المودِعِ

لة صكوك المشاركة في االستحقاق. مَ لة صكوك المشاركة في االستحقاق.على حَ مَ على حَ
ين أكثرُ من ماله الموجود)(٤)، واإلفالس: ، واإلفالس:  ه من الدَّ مَ زِ ين أكثرُ من ماله الموجود)والمفلس في الفقه: (مَن لَ ه من الدَّ مَ زِ والمفلس في الفقه: (مَن لَ

ةُ على المدين أكثرَ من ماله)(٥). ةُ على المدين أكثرَ من ماله)(أن تكون الديون الحالَّ (أن تكون الديون الحالَّ
واإلفالس في القانون: (حالة توقف التاجــر عن الوفاء بديونه وصدور حكمٍ واإلفالس في القانون: (حالة توقف التاجــر عن الوفاء بديونه وصدور حكمٍ 

بإفالسه)بإفالسه)(٦).
واإلفالس في المفهوم القانوني أعمُّ منه في المفهوم الفقهي، فإذا توقف التاجر واإلفالس في المفهوم القانوني أعمُّ منه في المفهوم الفقهي، فإذا توقف التاجر 

ا، وإن كانت أمواله وموجوداته أكثرَ من ديونه(٧). مي مفلسً ا، وإن كانت أمواله وموجوداته أكثرَ من ديونهعن الوفاء بديونه سُ مي مفلسً عن الوفاء بديونه سُ
المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، ص٣. المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، ص   (١)

وسأتناول في المطلب التالي حكم اشتراط إبراء مؤسسة النقد لمصدر الصك. وسأتناول في المطلب التالي حكم اشتراط إبراء مؤسسة النقد لمصدر الصك.   (٢)
ينظر: ص٨٨٨٨. ينظر: ص  كشاف القناع ٣٢٥٣٢٥/٨.(٣)  كشاف القناع    (٤)

المعايير الشرعية، ص١٠٨٧١٠٨٧. المعايير الشرعية، ص  معجم المصطلحات القانونية، ص٥٦٥٦.(٥)  معجم المصطلحات القانونية، ص   (٦)
ينظر: اإلفالس، للدكتور عبد الستار أبو غدة - ضمن دراسات المعايير الشرعية ٣٠٠٣٣٠٠٣/٤. ينظر: اإلفالس، للدكتور عبد الستار أبو غدة - ضمن دراسات المعايير الشرعية    (٧)
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والتصفية: (مجموع اإلجراءات التي يتم بها تقسيم المشاع بين الشركاء فيه)والتصفية: (مجموع اإلجراءات التي يتم بها تقسيم المشاع بين الشركاء فيه)(١)، ، 
سواءٌ كان سبب التصفية اإلفالس، أو انتهاء مدة الشركة، أو غير ذلك.سواءٌ كان سبب التصفية اإلفالس، أو انتهاء مدة الشركة، أو غير ذلك.

وقد جاء هذا الشــرطُ في هيكلة صكوك دعــم رأس المال من الدرجة األولى وقد جاء هذا الشــرطُ في هيكلة صكوك دعــم رأس المال من الدرجة األولى 
القائمــة على المضاربةالقائمــة على المضاربة(٢)()(٣)، والتي أُصدرت مــن قِبل البنك األهلي التجاري؛ حيث ، والتي أُصدرت مــن قِبل البنك األهلي التجاري؛ حيث 
ة لحامل الصكوك، أدنى مرتبةً في االستحقاق من  قَّ ة لحامل الصكوك، أدنى مرتبةً في االستحقاق من جاء فيها: (جميع المبالغ المستحَ قَّ جاء فيها: (جميع المبالغ المستحَ

ات دائني المضارب...)(٤). ات دائني المضارب...)مستحقَّ مستحقَّ
وهذا يعني أنه في حال تصفية المصرف أليِّ ســببٍ كان، أو في حال إفالسه، وهذا يعني أنه في حال تصفية المصرف أليِّ ســببٍ كان، أو في حال إفالسه، 
م المودِعون في المصرف والدائنون له على حملة صكوك المشاركة، فإن  م المودِعون في المصرف والدائنون له على حملة صكوك المشاركة، فإن فإنه ســيُقدَّ فإنه ســيُقدَّ

ع على حملة الصكوك. زِّ ع على حملة الصكوك.بقي شيءٌ وُ زِّ بقي شيءٌ وُ
المسألة الثانية: حكم اشتراط تأخير حامل صك المشاركة عن بقية الغرماء المسألة الثانية: حكم اشتراط تأخير حامل صك المشاركة عن بقية الغرماء 

     عند اإلفالس.     عند اإلفالس.

الذي يظهر -والله أعلم- جوازُ هذا الشــرط وصحته، وبــه صدر قرار الهيئة الذي يظهر -والله أعلم- جوازُ هذا الشــرط وصحته، وبــه صدر قرار الهيئة 
الشــرعية للبنك األهلي التجــاري في صكوك دعم رأس المال مــن الدرجة األولى الشــرعية للبنك األهلي التجــاري في صكوك دعم رأس المال مــن الدرجة األولى 
المبنية على عقد المضاربةالمبنية على عقد المضاربة(٥)، وقرار عدد من الهيئات الشــرعية التي أجازت صكوك ، وقرار عدد من الهيئات الشــرعية التي أجازت صكوك 

معجم المصطلحات القانونية، ص١١٦١١٦. معجم المصطلحات القانونية، ص   (١)
وصكوك المضاربة نوع من صكوك المشــاركة كما سبق بيانه، كما أن المضاربة ستئول إلى  وصكوك المضاربة نوع من صكوك المشــاركة كما سبق بيانه، كما أن المضاربة ستئول إلى    (٢)
مشاركة، وذلك أنه عند التطبيق سيجمع المصرف أموال المضاربة مع أمواله في وعاءٍ واحدٍ مشاركة، وذلك أنه عند التطبيق سيجمع المصرف أموال المضاربة مع أمواله في وعاءٍ واحدٍ 

ويزاول بها أنشطته.ويزاول بها أنشطته.
المصرف الســعودي الوحيد الذي أصدر صكوك دعم رأس مال مــن الدرجة األولى هو  المصرف الســعودي الوحيد الذي أصدر صكوك دعم رأس مال مــن الدرجة األولى هو    (٣)

البنك األهلي التجاري.البنك األهلي التجاري.
قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي التجاري ١٧٩١٧٩/٢. قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي التجاري    (٤)

ينظــر: قرارات الهيئة الشــرعية للبنك األهلي التجاري ١٨٠١٨٠/٢، وقــد تحفَّظ عليه معالي ، وقــد تحفَّظ عليه معالي  ينظــر: قرارات الهيئة الشــرعية للبنك األهلي التجاري    (٥)
الشيخ عبد الله بن منيع.الشيخ عبد الله بن منيع.



١٣٤١٣٤

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

دعم رأس المال من الدرجة الثانية المركبة من المضاربة والمرابحة، كالهيئة الشرعية دعم رأس المال من الدرجة الثانية المركبة من المضاربة والمرابحة، كالهيئة الشرعية 
للبنك األهلي التجاريللبنك األهلي التجاري(١)، والهيئة الشــرعية لبنك الجزيرة، والهيئة الشــرعية لبنك الجزيرة(٢)، والهيئة الشرعية للبنك ، والهيئة الشرعية للبنك 

السعودي لالستثمارالسعودي لالستثمار(٣)، والهيئة الشرعية للبنك السعودي البريطاني، والهيئة الشرعية للبنك السعودي البريطاني(٤).
تِه: أنه اشتراطٌ لما يوافق مقتضى العقد، فمقتضى عقد المشاركة أن  حَّ تِه: أنه اشتراطٌ لما يوافق مقتضى العقد، فمقتضى عقد المشاركة أن ووجهُ صِ حَّ ووجهُ صِ

يكون الشريك في مرتبةٍ واحدة مع شريكه، وأنه متأخر في االستحقاق عن الدائنين.يكون الشريك في مرتبةٍ واحدة مع شريكه، وأنه متأخر في االستحقاق عن الدائنين.
فحملةُ صكوكِ المشاركة شــركاءُ مع المصرف، وبناءً على ذلك؛ فالمودِعون فحملةُ صكوكِ المشاركة شــركاءُ مع المصرف، وبناءً على ذلك؛ فالمودِعون 
ا، ويســتحقون عليهم هذه الديونَ  ا، ويســتحقون عليهم هذه الديونَ ودائنــو المصرف هم دائنون لحملة الصكوك أيضً ودائنــو المصرف هم دائنون لحملة الصكوك أيضً
م المودعون والدائنون للمصرف على  قدَّ هم؛ ولذلك فمن الطبيعي أن يُ صِ صَ ب حِ م المودعون والدائنون للمصرف على بحسَ قدَّ هم؛ ولذلك فمن الطبيعي أن يُ صِ صَ ب حِ بحسَ

حملة صكوك المشاركة، ويكون حملة الصكوك في مرتبةٍ أدنى منهم.حملة صكوك المشاركة، ويكون حملة الصكوك في مرتبةٍ أدنى منهم.
 ، ،  بتجارةٍ، واســتقراضٍ هما(٥) بتجارةٍ، واســتقراضٍ هماجاء في «الــدر المختار»: (وكلُّ ديــنٍ لزم أحدَ جاء في «الــدر المختار»: (وكلُّ ديــنٍ لزم أحدَ

، وكفالةٍ بمال بأمره؛ لزم اآلخر)(٦). ، واستهالكٍ بٍ صْ ، وكفالةٍ بمال بأمره؛ لزم اآلخر)وغَ ، واستهالكٍ بٍ صْ وغَ
، وله أن... يُبضع(٧)، ،  هما بشيءٍ ، وله أن... يُبضعوفي «مواهب الجليل»: (وال يُفسدها انفرادُ أحدِ هما بشيءٍ وفي «مواهب الجليل»: (وال يُفسدها انفرادُ أحدِ
ذرٍ وإالَّ ضمن، ويشــارك في معيَّن، ويُقيل، ويولي...، ويُقر بدينٍ  قيل، ويولي...، ويُقر بدينٍ ويقارض، ويودع لعُ ذرٍ وإالَّ ضمن، ويشــارك في معيَّن، ويُ ويقارض، ويودع لعُ

تَّهم عليه، ويبيع بالدين...)(٨). تَّهم عليه، ويبيع بالدين...)لمن ال يُ لمن ال يُ
ينظر: قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي ١٦٦١٦٦/٢. ينظر: قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي    (١)

ينظر: ص٧٢٧٢. ينظر: ص  ينظر: ص٧١٧١، ، ٧٢٧٢.(٢)  ينظر: ص   (٣)

ينظر: ص٧٢٧٢. ينظر: ص   (٤)
أي: أحد الشريكين. أي: أحد الشريكين.   (٥)

الدر المختار مع حاشــية ابن عابدين ٤٧٣٤٧٣/٦، هذا في المفاوضة، والشركات اليوم فَوَّض ، هذا في المفاوضة، والشركات اليوم فَوَّض  الدر المختار مع حاشــية ابن عابدين    (٦)
فيها حملة األسهم اإلدارة بالعمل بما هو في صالح الشركة.فيها حملة األسهم اإلدارة بالعمل بما هو في صالح الشركة.

ا. ينظر: مغني المحتاج ٢٦٦٢٦٦/٢، وفي كشــاف ، وفي كشــاف  ه لمن يعمل فيه متبرعً اإلبضاع بالمال: دفعُ ا. ينظر: مغني المحتاج   ه لمن يعمل فيه متبرعً اإلبضاع بالمال: دفعُ  (٧)
القناع: أن يدفع من مال الشركة إلى من يتَّجر فيه والربح كله للدافع وشريكه القناع: أن يدفع من مال الشركة إلى من يتَّجر فيه والربح كله للدافع وشريكه ٤٦٨٤٦٨/٨.

مواهب الجليل شرح مختصر خليل ٥٠٩٥٠٩/٥. مواهب الجليل شرح مختصر خليل    (٨)



أحكام صكوك دعم رأس المال الفقهيةأحكام صكوك دعم رأس المال الفقهية

١٣٥١٣٥

وفــي «اإلقناع»: (ولكلٍّ منهما أن يبيع ويشــتري مســاومةً ومرابحــةً وتوليةً وفــي «اإلقناع»: (ولكلٍّ منهما أن يبيع ويشــتري مســاومةً ومرابحــةً وتوليةً 
ر  قبِض، ويطالب بالدين ويخاصم فيه، ويُحيل ويحتال، ويؤجِّ ر ومواضعة، ويقبــض ويُ قبِض، ويطالب بالدين ويخاصم فيه، ويُحيل ويحتال، ويؤجِّ ومواضعة، ويقبــض ويُ

رُّ بالثمن وببعضه...)(١). قِ رُّ بالثمن وببعضه...)ويستأجر،...ويُ قِ ويستأجر،...ويُ
وفي «المعايير الشرعية»: (األصل أنَّ لكل شريكٍ حقَّ التصرف بالشراء والبيع وفي «المعايير الشرعية»: (األصل أنَّ لكل شريكٍ حقَّ التصرف بالشراء والبيع 
بالثمن الحــالِّ أو المؤجل، والقبض والدفع واإليداع، والرهن واالرتهان، والمطالبة بالثمن الحــالِّ أو المؤجل، والقبض والدفع واإليداع، والرهن واالرتهان، والمطالبة 

بالدين واإلقرار به...)بالدين واإلقرار به...)(٢).
تبةٍ واحدة مع  ةَ صكوك المشــاركة في رُ لَ مَ تبةٍ واحدة مع  أنَّ حَ ةَ صكوك المشــاركة في رُ لَ مَ فيظهر من النصوص الســابقةفيظهر من النصوص الســابقة(٣) أنَّ حَ
رون بطبيعة عقد المشــاركة وال يحتاج األمر إلى اشــتراط؛  رون بطبيعة عقد المشــاركة وال يحتاج األمر إلى اشــتراط؛ المصــدر، وعليه فهم مؤخَّ المصــدر، وعليه فهم مؤخَّ
ولذلــك لم يُذكــر -والله أعلم- هذا الشــرطُ في المعيار المعــدل لكفاية رأس المال ولذلــك لم يُذكــر -والله أعلم- هذا الشــرطُ في المعيار المعــدل لكفاية رأس المال 
الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلســالمية، وال تعميــم البنك المركزي الكويتي الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلســالمية، وال تعميــم البنك المركزي الكويتي 
للبنوك اإلسالمية بشأن تطبيق معايير (بازلللبنوك اإلسالمية بشأن تطبيق معايير (بازل٣)، بينما ورد في تعميمه للبنوك التقليدية)، بينما ورد في تعميمه للبنوك التقليدية(٤)، ، 
وذلك أنَّ البنوك التقليدية ستُصدر سنداتِ دعمِ رأس مال، وحقيقتُها تختلف عن صكوك وذلك أنَّ البنوك التقليدية ستُصدر سنداتِ دعمِ رأس مال، وحقيقتُها تختلف عن صكوك 
هم وأنهم في مرتبةٍ  رِ نٌ بفائدةٍ، فيجب أن يُنص فيها على شــرط تأخُّ يْ هم وأنهم في مرتبةٍ المشــاركة؛ ألنها دَ رِ نٌ بفائدةٍ، فيجب أن يُنص فيها على شــرط تأخُّ يْ المشــاركة؛ ألنها دَ

ا مثلُهم.  ين والدائنين للمصدر؛ ألنَّ حامل السند دائنٌ أيضً ا مثلُهم. أدنى من بقيَّة المودِعِ ين والدائنين للمصدر؛ ألنَّ حامل السند دائنٌ أيضً أدنى من بقيَّة المودِعِ
وبناءً على ما سبق، فإنَّ عقد المشاركة يقتضي: بأنه في حالة اإلفالس أو التصفية وبناءً على ما سبق، فإنَّ عقد المشاركة يقتضي: بأنه في حالة اإلفالس أو التصفية 
هم، وحملة  صِ صَ ب حِ م الدائنون ثم بعد ذلك إن بقي شــيءٌ اقتسمه الشركاءُ بحسَ قدَّ هم، وحملة يُ صِ صَ ب حِ م الدائنون ثم بعد ذلك إن بقي شــيءٌ اقتسمه الشركاءُ بحسَ قدَّ يُ

. .هذه الصكوك شركاءُ هذه الصكوك شركاءُ
اإلقناع لطالب االنتفاع ٤٤٨٤٤٨/٢. اإلقناع لطالب االنتفاع    (١)

ص٣٢٩٣٢٩. ص   (٢)
وهي تتحدث عن شركة المفاوضة والعنان، والمضاربة كالعنان في األحكام، قال البهوتي:  وهي تتحدث عن شركة المفاوضة والعنان، والمضاربة كالعنان في األحكام، قال البهوتي:    (٣)
(شــريك العنان كمضارب فيما له فعله، وفيما يجب عليه فعله، وفيما يمنع المضارب منه؛ (شــريك العنان كمضارب فيما له فعله، وفيما يجب عليه فعله، وفيما يمنع المضارب منه؛ 

لتساويهما في الحكم). كشاف القناع لتساويهما في الحكم). كشاف القناع ٤٨٦٤٨٦/٨.
ص٢٨٢٨، وينظر: عقود الشركات، ص، وينظر: عقود الشركات، ص٦٧٦٧. ص   (٤)



١٣٦١٣٦

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

فرع: فرع: 
صدر  ع عن المسألة السابقة مسألةٌ أخر، أال وهي: هل يجوز أن يكون الـمُ صدر يتفرَّ ع عن المسألة السابقة مسألةٌ أخر، أال وهي: هل يجوز أن يكون الـمُ يتفرَّ

لة الصكوك؟ مَ لة الصكوك؟(المصرف) أدنى مرتبةً من حَ مَ (المصرف) أدنى مرتبةً من حَ
بمعنى أنــه في حال اإلفــالس والتصفية، وبعــد دفع االلتزامــات والديون بمعنى أنــه في حال اإلفــالس والتصفية، وبعــد دفع االلتزامــات والديون 
م حملة الصكوك على المصدر، فيأخذون المتبقي، فإن بقي  قدَّ ين والدائنين، يُ م حملة الصكوك على المصدر، فيأخذون المتبقي، فإن بقي للمودِعِ قدَّ ين والدائنين، يُ للمودِعِ

صدر. صدر.شيءٌ أخذه الـمُ شيءٌ أخذه الـمُ
الذي يظهر -والله أعلــم- عدمُ جوازِ ذلك؛ ألنه ضمانٌ من بعض الشــركاء الذي يظهر -والله أعلــم- عدمُ جوازِ ذلك؛ ألنه ضمانٌ من بعض الشــركاء 
ا منه، وهذا ال يجوز،  رِ (حملة الصكوك) رأسَ مالهم أو جزءً ا منه، وهذا ال يجوز، (المصدر) لبعضهم اآلخَ رِ (حملة الصكوك) رأسَ مالهم أو جزءً (المصدر) لبعضهم اآلخَ

وهو مخالِفٌ لمقتضى عقدِ المشاركة.وهو مخالِفٌ لمقتضى عقدِ المشاركة.
جاء في «كشاف القناع»: ((وإن اشترط) الشــريك أو ربُّ المالِ (عليه)؛ أي: جاء في «كشاف القناع»: ((وإن اشترط) الشــريك أو ربُّ المالِ (عليه)؛ أي: 
على شــريكه أو المضارب (ضمان المال) إن تلف، (أو) شرط (أنَّ عليه من الوضيعة على شــريكه أو المضارب (ضمان المال) إن تلف، (أو) شرط (أنَّ عليه من الوضيعة 

ه؛ لمنافاته مقتضى العقد)(١). رِ ماله) فسد الشرط وحدَ دْ ه؛ لمنافاته مقتضى العقد)أكثرَ من قَ رِ ماله) فسد الشرط وحدَ دْ أكثرَ من قَ
ونقل ابن رشــدٍ الحفيدُ االتفــاقَ على ذلك؛ حيث يقــول: (وال يضمن أحدُ ونقل ابن رشــدٍ الحفيدُ االتفــاقَ على ذلك؛ حيث يقــول: (وال يضمن أحدُ 

ين ما ذهب من مال التجارة باتفاق)(٢). .  ين ما ذهب من مال التجارة باتفاق)الشريكَ الشريكَ
وجاء في «المعايير الشــرعية»: (ال تشــتمل النشــرةوجاء في «المعايير الشــرعية»: (ال تشــتمل النشــرة(٣) على أيِّ نصٍّ يضمن  على أيِّ نصٍّ يضمن 
ي أو التقصير،  ي أو التقصير، به مصدر الصك لمالكه قيمة الصك االســمية في غير حــاالت التَّعدِّ به مصدر الصك لمالكه قيمة الصك االســمية في غير حــاالت التَّعدِّ

ا معيَّنًا من الربح)(٤). ا معيَّنًا من الربح)وال قدرً وال قدرً
كشــاف القناع ٤٩١٤٩١/٨، وينظر: فتــح القدير ، وينظر: فتــح القدير ١٧١١٧١/٦، مواهب الجليــل ، مواهب الجليــل ٥١٢٥١٢/٥، البيان ، البيان  كشــاف القناع    (١)

٣٧٩٣٧٩/٦، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٢٦٢٢٦٢/٢، ، ٢٦٧٢٦٧.
بداية المجتهد، ص٦٩٩٦٩٩، وينظر: مراتب اإلجماع، البن حزم، ص، وينظر: مراتب اإلجماع، البن حزم، ص١٦٠١٦٠، عقود الشركات، ، عقود الشركات،  بداية المجتهد، ص   (٢)

ص٦٦٦٦، ، ٧٩٧٩.
أي: نشرة اإلصدار. أي: نشرة اإلصدار.  ص٤٧٨٤٧٨.(٣)  ص   (٤)
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سة النقد لمصدر الصك. سة النقد لمصدر الصك.المطلب الثالث: اشتراط إبراء مؤسَّ المطلب الثالث: اشتراط إبراء مؤسَّ
ســبق وأن ذكرت بأنه لكي تكون الصكوك صكــوكَ دعمِ رأس مال ال بد وأن ســبق وأن ذكرت بأنه لكي تكون الصكوك صكــوكَ دعمِ رأس مال ال بد وأن 
تكون قادرةً على استيعاب الخســائرتكون قادرةً على استيعاب الخســائر(١)، ولتكون قادرة على استيعاب الخسائر ال بد ، ولتكون قادرة على استيعاب الخسائر ال بد 
تِه  ه وعدم قُدرَ تِه وأن يتمكن المصرف من التخلص من تبعات هــذه الصكوكِ عند تعثُّرِ ه وعدم قُدرَ وأن يتمكن المصرف من التخلص من تبعات هــذه الصكوكِ عند تعثُّرِ

على االستمرارية.على االستمرارية.
ســة النقد لمصدر صك  ســة النقد لمصدر صك وفي هذا المطلب ســأُبين معنى اشــتراط إبراءِ مؤسَّ وفي هذا المطلب ســأُبين معنى اشــتراط إبراءِ مؤسَّ

المشاركة منه، مبيِّنًا حكم ذلك بإذن الله تعالى، عبر المسألتين التاليتين:المشاركة منه، مبيِّنًا حكم ذلك بإذن الله تعالى، عبر المسألتين التاليتين:
سة النقد لمصدر صك المشاركة. سة النقد لمصدر صك المشاركة.المسألة األولى: مفهوم اشتراط إبراء مؤسَّ المسألة األولى: مفهوم اشتراط إبراء مؤسَّ

، فالمراد بمؤسسة النقد هنا: مؤسسة  سة النقدِ ن التعريفُ بمؤسَّ ، فالمراد بمؤسسة النقد هنا: مؤسسة في البداية يَحسُ سة النقدِ ن التعريفُ بمؤسَّ في البداية يَحسُ
النقد العربي السعودي، وهي المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية، أُنشئت النقد العربي السعودي، وهي المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية، أُنشئت 
عــام عــام ١٣٧٢١٣٧٢هـــ -هـــ -١٩٥٢١٩٥٢م(٢) وأوكل إليها العديــد من المهام بموجــب عدة أنظمة  وأوكل إليها العديــد من المهام بموجــب عدة أنظمة 
ــلطةٌ رقابية على المصارف فــي المملكة العربية  ــلطةٌ رقابية على المصارف فــي المملكة العربية ، ولمؤسســة النقد سُ وتعليماتوتعليمات(٣)، ولمؤسســة النقد سُ

ينظر: ص٨، ، ٨٢٨٢. ينظر: ص   (١)
ينظر: مؤسسة النقد العربي السعودي - إنشاؤها، مسيرتها، وإنجازاتها، ص١٣١٣. ينظر: مؤسسة النقد العربي السعودي - إنشاؤها، مسيرتها، وإنجازاتها، ص   (٢)

ومن أهم هذه المهام: ومن أهم هذه المهام:   (٣)
القيام بأعمال مصرف الحكومة. القيام بأعمال مصرف الحكومة. - - 
سك وطبع العملة الوطنية (الريال السعودي) ودعم النقد السعودي وتوطيد وتثبيت سك وطبع العملة الوطنية (الريال السعودي) ودعم النقد السعودي وتوطيد وتثبيت - - 

قيمته الداخلية والخارجية، باإلضافة إلى تقوية غطاء النقد. قيمته الداخلية والخارجية، باإلضافة إلى تقوية غطاء النقد. 
إدارة احتياطيات المملكة من النقد األجنبي.إدارة احتياطيات المملكة من النقد األجنبي.- - 
إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار األسعار وأسعار الصرف. إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار األسعار وأسعار الصرف. - - 
تشجيع نمو النظام المالي وضمان سالمته. تشجيع نمو النظام المالي وضمان سالمته. - - 
مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العمالت. مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العمالت. - - 
 = =مراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين. مراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين. - - 
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الســعودية بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم الســعودية بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٥ -م وتاريخ  -م وتاريخ 
٢٢٢٢-٢-١٣٨٦١٣٨٦هـهـ(١).

ســةِ النقدِ لمصدر صكِّ المشــاركة، أنه في حالة  ســةِ النقدِ لمصدر صكِّ المشــاركة، أنه في حالة والمراد باشــتراط إبراء مؤسَّ والمراد باشــتراط إبراء مؤسَّ
سةِ النَّقدِ للمصرف بأنه في وضعٍ غيرِ جديرٍ باالستمرارية، فإنَّ لمؤسسة  سةِ النَّقدِ للمصرف بأنه في وضعٍ غيرِ جديرٍ باالستمرارية، فإنَّ لمؤسسة تصنيف مؤسَّ تصنيف مؤسَّ

النقد إبراءَ مصدرِ صكِّ المشاركة منه من خالل طريقتين:النقد إبراءَ مصدرِ صكِّ المشاركة منه من خالل طريقتين:
ه؛  ه؛ إعادة تقييم أصول صكوك المشاركة، وحسم ما يجب حسمُ الطريقة األولى: الطريقة األولى: إعادة تقييم أصول صكوك المشاركة، وحسم ما يجب حسمُ
ر(٢)، بمعنى أنَّ ، بمعنى أنَّ  فْ رلتمكين المصرف من مزاولة نشــاطه، وقد يصل هذا التقييــمُ إلى صِ فْ لتمكين المصرف من مزاولة نشــاطه، وقد يصل هذا التقييــمُ إلى صِ

. .حملة الصكوك يخسرون موجودات صكوكِهم كاملةً حملة الصكوك يخسرون موجودات صكوكِهم كاملةً
جاء في صكوك دعم رأس المال من الدرجــة األولى المبنية على المضاربة، جاء في صكوك دعم رأس المال من الدرجــة األولى المبنية على المضاربة، 
ــه: (يوافق حملة الصكوك على أنه في  ــه: (يوافق حملة الصكوك على أنه في والتــي أصدرها البنك األهلي التجاري ما نصُّ والتــي أصدرها البنك األهلي التجاري ما نصُّ
ســة النقد العربي الســعودي للمضارب بأنه فــي وضعٍ غيرِ جدير  ســة النقد العربي الســعودي للمضارب بأنه فــي وضعٍ غيرِ جدير حالة تصنيف مؤسَّ حالة تصنيف مؤسَّ
سة النقد العربي السعودي تحديد قيمة أصول الصكوك (أي  سة النقد العربي السعودي تحديد قيمة أصول الصكوك (أي باالستمرارية، فإن لمؤسَّ باالستمرارية، فإن لمؤسَّ
ه حملةُ الصكوك منها؛ لمحاولة  ه مما يستحقُّ ه حملةُ الصكوك منها؛ لمحاولة اســتثمارات المضاربة) وما يجب حسمُ ه مما يستحقُّ اســتثمارات المضاربة) وما يجب حسمُ
تمكين المضارب من االستمرار في نشاطه، ويستحق حملة الصكوك القيمة المتبقية تمكين المضارب من االستمرار في نشاطه، ويستحق حملة الصكوك القيمة المتبقية 

في تلك الحالة (وقد ال يحصلون على شيء))في تلك الحالة (وقد ال يحصلون على شيء))(٣).
ووضعُ غيرِ جديرٍ باالستمراريةووضعُ غيرِ جديرٍ باالستمرارية(٤) ليس هو اإلفالس، بل هو مرحلةٌ قبل ذلك،  ليس هو اإلفالس، بل هو مرحلةٌ قبل ذلك، 

=        -     مراقبة شركات التمويل. =        -     مراقبة شركات التمويل. 
مراقبة شركات المعلومات االئتمانية.مراقبة شركات المعلومات االئتمانية.- - 

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/About/Pages/SAMAFunction.aspxhttp://www.sama.gov.sa/ar-sa/About/Pages/SAMAFunction.aspx :ينظر ينظر:    
ينظر: مؤسسة النقد العربي السعودي - إنشاؤها مسيرتها وإنجازاتها، ص٣٩٣٣٩٣. ينظر: مؤسسة النقد العربي السعودي - إنشاؤها مسيرتها وإنجازاتها، ص   (١)

ينظر: تعميم البنك الكويتي المركزي للبنوك اإلسالمية بشأن تطبيق معايير (بازلينظر: تعميم البنك الكويتي المركزي للبنوك اإلسالمية بشأن تطبيق معايير (بازل٣)، ص)، ص٢٦٢٦.  (٢)
قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي ١٧٩١٧٩/٢. قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي    (٣)

وهذا مصطلح جديد نشــأ مع مقررات (بازل٣)، أفادني بذلــك أ. منير عبادي من البنك )، أفادني بذلــك أ. منير عبادي من البنك  وهذا مصطلح جديد نشــأ مع مقررات (بازل   (٤)= = 
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ه  ه بتخلُّصِ ا؛ ويمكن أن يزول تعثُّرُ ه ويراد به تلك المرحلة التي يكون المصرف فيها متعثرً ه بتخلُّصِ ا؛ ويمكن أن يزول تعثُّرُ ويراد به تلك المرحلة التي يكون المصرف فيها متعثرً
من هذه الصكوك ويستطيع مواصلة نشاطه بعد ذلك.من هذه الصكوك ويستطيع مواصلة نشاطه بعد ذلك.

الطريقة الثانيــة: الطريقة الثانيــة: تحويل صكوك دعم رأس المال المبنية على المشــاركة إلى تحويل صكوك دعم رأس المال المبنية على المشــاركة إلى 
أسهم في أصول المصرف، وبذلك يتخلص المصرف من االلتزام بهذه الصكوكأسهم في أصول المصرف، وبذلك يتخلص المصرف من االلتزام بهذه الصكوك(١)، ، 

.(٢) ماءَ رَ ماءَوينقلب حملتُها إلى شركاءَ ال غُ رَ وينقلب حملتُها إلى شركاءَ ال غُ
سة النقد لمصدر صك المشاركة. سة النقد لمصدر صك المشاركة.المسألة الثانية: حكم اشتراط إبراء مؤسَّ المسألة الثانية: حكم اشتراط إبراء مؤسَّ

حكم الصورة األولى:حكم الصورة األولى:
بالنســبة للصورة األولى: بالنســبة للصورة األولى: وهي أن لمؤسســة النقد إعادة تقييم أصول صكوك وهي أن لمؤسســة النقد إعادة تقييم أصول صكوك 
المشاركة، وحسم ما يجب حسمه منها؛ لتمكين المصرف من االستمرار في نشاطه، المشاركة، وحسم ما يجب حسمه منها؛ لتمكين المصرف من االستمرار في نشاطه، 
فقد أجازت الهيئة الشرعية للبنك األهلي هذا الشرط، في قرارها المتعلق بآليَّة صكوك فقد أجازت الهيئة الشرعية للبنك األهلي هذا الشرط، في قرارها المتعلق بآليَّة صكوك 
دعم رأس المال من الدرجة األولى المبنيــة على عقد المضاربةدعم رأس المال من الدرجة األولى المبنيــة على عقد المضاربة(٣)، وأجازه عدد من ، وأجازه عدد من 
الهيئات الشرعية التي أجازت آلية صكوك دعم رأس المال من الدرجة الثانية المركبة الهيئات الشرعية التي أجازت آلية صكوك دعم رأس المال من الدرجة الثانية المركبة 
من المضاربة والمرابحة، كالهيئة الشرعية للبنك األهلي التجاريمن المضاربة والمرابحة، كالهيئة الشرعية للبنك األهلي التجاري(٤)، والهيئة الشرعية ، والهيئة الشرعية 

األهلي التجاري، وكنت قد بحثت في المعاجم االقتصادية عن هذا المصطلح ولم أجده. األهلي التجاري، وكنت قد بحثت في المعاجم االقتصادية عن هذا المصطلح ولم أجده.=   =
ينظر: تعميم البنك الكويتي المركزي للبنوك اإلسالمية بشأن تطبيق معايير (بازلينظر: تعميم البنك الكويتي المركزي للبنوك اإلسالمية بشأن تطبيق معايير (بازل٣)، ص)، ص٢٦٢٦، ،   (١)
مقال (ثورة إصدارات صكوك «بازل» الداعمة للقاعدة الرأســمالية للبنوك السعودية) لألستاذ مقال (ثورة إصدارات صكوك «بازل» الداعمة للقاعدة الرأســمالية للبنوك السعودية) لألستاذ 
محمد الخنيفر، المنشور بصحيفة الجزيرة يوم األحد محمد الخنيفر، المنشور بصحيفة الجزيرة يوم األحد ١١١١ من شعبان  من شعبان ١٤٣٨١٤٣٨هـ، العدد هـ، العدد ١٦٢٩٢١٦٢٩٢.

http://www.al-jazirah.com/2017/20170507/ec10.htmhttp://www.al-jazirah.com/2017/20170507/ec10.htm  
وســيأتي أن هذا التصورَ غيرُ صحيح، وهو مناسب لسندات دعم رأس المال، أو الصكوك  وســيأتي أن هذا التصورَ غيرُ صحيح، وهو مناسب لسندات دعم رأس المال، أو الصكوك    (٢)
بة مــن المرابحة  بة مــن المرابحة التــي ينتج منها ديــنٌ على المصــرف كصكوك دعــم رأس المال المركَّ التــي ينتج منها ديــنٌ على المصــرف كصكوك دعــم رأس المال المركَّ

والمضاربة. والمضاربة. 
ينظر: قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي ١٨٠١٨٠/٢. ينظر: قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي    (٣)

قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي التجاري ١٦٦١٦٦/٢. قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي التجاري    (٤)
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لبنك الجزيرةلبنك الجزيرة(١)، والهيئة الشــرعية للبنك السعودي لالســتثمار، والهيئة الشــرعية للبنك السعودي لالســتثمار(٢)، والهيئة الشرعية ، والهيئة الشرعية 
للبنك السعودي البريطانيللبنك السعودي البريطاني(٣).

ويمكن أن يُستدل لهذا القولِ بما يلي:ويمكن أن يُستدل لهذا القولِ بما يلي:
الدليــل األول: الدليــل األول: أنَّ الحق لحملة الصكوك، وقد تنازلوا عنه، فكما أنه يجوز لهم أنَّ الحق لحملة الصكوك، وقد تنازلوا عنه، فكما أنه يجوز لهم 
لُ ذلك إلى  عْ لُ ذلك إلى ابتــداءً إبراءُ المصرف مــن صكوكهم وتنازلهم عنها له؛ فيجــوز لهم جَ عْ ابتــداءً إبراءُ المصرف مــن صكوكهم وتنازلهم عنها له؛ فيجــوز لهم جَ

سة النقد. ف ثالث وهو مؤسَّ سة النقد.طرَ ف ثالث وهو مؤسَّ طرَ
الدليل الثاني: الدليل الثاني: أنَّ حقيقة هذه المعاملــة رهن؛ حيث إنَّ حملة الصكوك وافقوا أنَّ حقيقة هذه المعاملــة رهن؛ حيث إنَّ حملة الصكوك وافقوا 

على رهن أصولهم لدائني المصرف، والرهن جائز.على رهن أصولهم لدائني المصرف، والرهن جائز.
بة من  بة من جــاء في آليَّة إصــدار صكوكِ دعمِ رأس المــال من الدرجة الثانيــة المركَّ جــاء في آليَّة إصــدار صكوكِ دعمِ رأس المــال من الدرجة الثانيــة المركَّ
المضاربة والمرابحة، والتي أجازتها الهيئة الشرعية لبنك الجزيرة في قرارها رقم المضاربة والمرابحة، والتي أجازتها الهيئة الشرعية لبنك الجزيرة في قرارها رقم ١٧٢١٧٢ ما  ما 
ــه: (وافق حملة الصكوك وأذنوا لبنك الجزيرة أن يجعل أصول الصكوك رهنًا لتوثيق  ــه: (وافق حملة الصكوك وأذنوا لبنك الجزيرة أن يجعل أصول الصكوك رهنًا لتوثيق نصُّ نصُّ
الديــون القائمةِ على بنك الجزيرة لألطراف األخر (مطلوبات البنك)، وذلك في حالة الديــون القائمةِ على بنك الجزيرة لألطراف األخر (مطلوبات البنك)، وذلك في حالة 

عدم كفاية أصول بنك الجزيرة للوفاء بتلك المطلوباتِ قبل انتهاء مدة الصكوك...)عدم كفاية أصول بنك الجزيرة للوفاء بتلك المطلوباتِ قبل انتهاء مدة الصكوك...)(٤).
هما، ووجه ذلك: أنَّ خسارة  رين بأخفِّ رَ هما، ووجه ذلك: أنَّ خسارة أنَّ هذا دفعٌ ألشــدِّ الضَّ رين بأخفِّ رَ الدليل الثالث: الدليل الثالث: أنَّ هذا دفعٌ ألشــدِّ الضَّ
ا من تعثُّرِ المصرف المؤدِّي إلى إفالســه، فما يترتب على  ا من تعثُّرِ المصرف المؤدِّي إلى إفالســه، فما يترتب على حملة الصكوكِ أخفُّ ضررً حملة الصكوكِ أخفُّ ضررً
ا من خسارة حملة الصكوك  ا من خسارة حملة الصكوك االقتصاد العام للدولة من إفالس المصارف أشــدُّ ضررً االقتصاد العام للدولة من إفالس المصارف أشــدُّ ضررً

.(٥) أصولَـهم، والضررُ األشدُّ يُزال بالضرر األخفِّأصولَـهم، والضررُ األشدُّ يُزال بالضرر األخفِّ
ينظر: ص٧٢٧٢. ينظر: ص  ينظر: ص٧١٧١، ، ٧٢٧٢.(١)  ينظر: ص   (٢)
ينظر: ص٧٢٧٢. ينظر: ص  ص٧٢٧٢.(٣)  ص   (٤)

ينظــر: المفصل في القواعد الفقهية ص٣٦٥٣٦٥، وقد أجمع عليها العلماء. ينظر: اإلجماع في ، وقد أجمع عليها العلماء. ينظر: اإلجماع في  ينظــر: المفصل في القواعد الفقهية ص   (٥)
القواعد الفقهية، صالقواعد الفقهية، ص٨٣٨٣.
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١٤١١٤١

الدليل الرابع: الدليل الرابع: أنَّ هذه الحالة نادرةُ الوقوع، فمصارفُ المملكة العربية السعودية أنَّ هذه الحالة نادرةُ الوقوع، فمصارفُ المملكة العربية السعودية 
؛ لتتوافــق الصكوك مع معايير  ، متينةُ المالءةِ، وإنما ذُكر هذا الشــرطُ ؛ لتتوافــق الصكوك مع معايير عاليــةُ االئتمانِ ، متينةُ المالءةِ، وإنما ذُكر هذا الشــرطُ عاليــةُ االئتمانِ

كمَ له(١). .  كمَ له)، والقاعدة الفقهية تقول: النادرُ ال حُ (بازل(بازل٣)، والقاعدة الفقهية تقول: النادرُ ال حُ
والذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّ هذا الشرطَ غيرُ صحيحوالذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّ هذا الشرطَ غيرُ صحيح، بل هو شرطٌ فاسد، ، بل هو شرطٌ فاسد، 
وقــد تحفَّظ عليه معالي الشــيخ عبد الله بن منيع حفظه الله في قرار الهيئة الشــرعيَّة وقــد تحفَّظ عليه معالي الشــيخ عبد الله بن منيع حفظه الله في قرار الهيئة الشــرعيَّة 

للبنك األهلي التجاريللبنك األهلي التجاري(٢)؛ وذلك ألمور:؛ وذلك ألمور:
األول: األول: الــذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّ التوصيف الفقهي لهذا الشــرط أنه: الــذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّ التوصيف الفقهي لهذا الشــرط أنه: 

فٍ ثالث. فٍ ثالث.ضمانٌ معلَّق بإذن طرَ ضمانٌ معلَّق بإذن طرَ
ةُ الصكوكِ ضمنــوا مالَ المصرف بمقدار متحصالت صكوكِهم، ولكنَّ  لَ مَ ةُ الصكوكِ ضمنــوا مالَ المصرف بمقدار متحصالت صكوكِهم، ولكنَّ فحَ لَ مَ فحَ

سة النقد وتقديرها. سة النقد وتقديرها.وقوعَ هذا الضمانِ ومقداره عند وقوعه معلَّق بإذن مؤسَّ وقوعَ هذا الضمانِ ومقداره عند وقوعه معلَّق بإذن مؤسَّ
وذلك أنَّ حملة الصكوك والمصرف شــركاء، يشتركون في خليطٍ من األعيان وذلك أنَّ حملة الصكوك والمصرف شــركاء، يشتركون في خليطٍ من األعيان 
والمنافع والديون والنقود والحقوق الماليةوالمنافع والديون والنقود والحقوق المالية(٣)، والشريك ال يجوز له أن يضمن رأسَ ، والشريك ال يجوز له أن يضمن رأسَ 
ا منه باالتفاق، وقد حفلت المصنَّفاتُ الفقهية بتقرير هذا المعنى  ا منه باالتفاق، وقد حفلت المصنَّفاتُ الفقهية بتقرير هذا المعنى مالِ شــريكه أو جزءً مالِ شــريكه أو جزءً
في جميع المذاهب، ومن ذلك: ما جاء في «المبسوط» للسرخسي: (الوضيعة هالك في جميع المذاهب، ومن ذلك: ما جاء في «المبسوط» للسرخسي: (الوضيعة هالك 
جزء مــن المال، وكلُّ واحدٍ منهمــاجزء مــن المال، وكلُّ واحدٍ منهمــا(٤) أمينٌ فيما في يده من مال صاحبه، واشــتراط  أمينٌ فيما في يده من مال صاحبه، واشــتراط 

الضمان على األمين باطل)الضمان على األمين باطل)(٥).
ينظر: المفصل في القواعد الفقهية، ص٤٣٤٤٣٤. ينظر: المفصل في القواعد الفقهية، ص   (١)

بين سبب تحفظه في القرار. بين سبب تحفظه في القرار.، ولم يُ ينظر: قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي ١٨٠١٨٠/٢، ولم يُ ينظر: قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي    (٢)
ينظر: بحث صكوك االستثمار، ضمن دراسات المعايير الشرعية ٩٦٠٩٦٠/٢. ينظر: بحث صكوك االستثمار، ضمن دراسات المعايير الشرعية    (٣)

أي: الشريكين. أي: الشريكين.   (٤)
.١١١١/ / ١٥٧١٥٧  (٥)



١٤٢١٤٢

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

ــا...؛ ألنه لو صحَّ  ــا...؛ ألنه لو صحَّ  بدينٍ مشــترك مطلقً وفي «الدر المختــار»: (وال تصحوفي «الدر المختــار»: (وال تصح(١) بدينٍ مشــترك مطلقً
الضمانُ مع الشــركة يصير ضامنًا لنفسه)الضمانُ مع الشــركة يصير ضامنًا لنفسه)(٢). وقال ابن رشد الحفيد: (وال يضمن أحدُ . وقال ابن رشد الحفيد: (وال يضمن أحدُ 
ين ما ذهب من مال التجارة باتفاق)(٣). وقال العمراني. وقال العمراني(٤) الشافعي: (والشريك  الشافعي: (والشريك  ين ما ذهب من مال التجارة باتفاق)الشريكَ الشريكَ
أمينٌ فيما في يده من مال الشــركة، فإن تلف في يده شيءٌ منه من غير تفريطٍ لم يجب أمينٌ فيما في يده من مال الشــركة، فإن تلف في يده شيءٌ منه من غير تفريطٍ لم يجب 
عليه ضمانه)عليه ضمانه)(٥). وقال البهوتي في «الكشاف»: ((وإن اشترط) الشريك أو ربُّ المال . وقال البهوتي في «الكشاف»: ((وإن اشترط) الشريك أو ربُّ المال 
(عليه) أي: على شــريكه أو المضارب (ضمان المال) إن تلف، (أو) شرط (أنَّ عليه (عليه) أي: على شــريكه أو المضارب (ضمان المال) إن تلف، (أو) شرط (أنَّ عليه 

.(٦)( ه؛ لمنافاته مقتضى العقدِ رِ ماله)، فسد الشرطُ وحدَ دْ )من الوضيعة أكثرَ من قَ ه؛ لمنافاته مقتضى العقدِ رِ ماله)، فسد الشرطُ وحدَ دْ من الوضيعة أكثرَ من قَ
وجاء في «المعايير الشــرعية»: (ال تشــتمل النشــرةوجاء في «المعايير الشــرعية»: (ال تشــتمل النشــرة(٧) على أيِّ نصٍّ يضمن  على أيِّ نصٍّ يضمن 
ي أو التقصير،  ي أو التقصير، به مصدر الصك لمالكه قيمةَ الصكِّ االســمية في غير حــاالت التعدِّ به مصدر الصك لمالكه قيمةَ الصكِّ االســمية في غير حــاالت التعدِّ

ا معيَّنًا من الربح)(٨). ا معيَّنًا من الربح)وال قدرً وال قدرً
ويُستنبط من كالم الفقهاء السابق: أنَّ المنع من ضمان الشريك لشريكه يرجع ويُستنبط من كالم الفقهاء السابق: أنَّ المنع من ضمان الشريك لشريكه يرجع 

ألمرين:ألمرين:
األمر األول: األمر األول: أنَّ الشريك أمين، وعقد الضمان ينافي عقود األمانة.أنَّ الشريك أمين، وعقد الضمان ينافي عقود األمانة.

أي: الكفالة. أي: الكفالة.  حاشية ابن عابدين ٦٣٥٦٣٥/٧.(١)  حاشية ابن عابدين    (٢)
بداية المجتهد، ص٦٩٩٦٩٩. بداية المجتهد، ص   (٣)

يحيى بن أبي الخير بن ســالم بن سعيد بن عبد الله بن محمد بن موسى بن عمران العمراني  يحيى بن أبي الخير بن ســالم بن سعيد بن عبد الله بن محمد بن موسى بن عمران العمراني    (٤)
اليماني، الشــيخ الجليل أبو الحسين، شيخ الشافعيين بإقليم اليمن، صاحب «البيان» وغيره اليماني، الشــيخ الجليل أبو الحسين، شيخ الشافعيين بإقليم اليمن، صاحب «البيان» وغيره 
يت،  يدَ الصِّ عِ ا مشــهورَ االسمِ بَ ا خيِّرً ا عالـــمً ا ورعً ا زاهدً يت، من المصنَّفات الشهيرة، كان إمامً يدَ الصِّ عِ ا مشــهورَ االسمِ بَ ا خيِّرً ا عالـــمً ا ورعً ا زاهدً من المصنَّفات الشهيرة، كان إمامً
عارفًــا بالفقــه واألصول والــكالم والنحو، أعرف أهــل األرض بتصانيف أبي إســحاق عارفًــا بالفقــه واألصول والــكالم والنحو، أعرف أهــل األرض بتصانيف أبي إســحاق 
الشــيرازي، يحفظ «المهذب» عن ظهر قلب. توفي ســنة الشــيرازي، يحفظ «المهذب» عن ظهر قلب. توفي ســنة ٥٥٨٥٥٨هـ. ينظر: طبقات الشافعية هـ. ينظر: طبقات الشافعية 

.٣٣٨٣٣٨/٣ الكبر الكبر
البيان ٣٧٩٣٧٩/٦. البيان   كشاف القناع ٤٩١٤٩١/٨.(٥)  كشاف القناع    (٦)

أي: نشرة اإلصدار. أي: نشرة اإلصدار.  ص٤٧٨٤٧٨.(٧)  ص   (٨)



أحكام صكوك دعم رأس المال الفقهيةأحكام صكوك دعم رأس المال الفقهية

١٤٣١٤٣

األمر الثاني: األمر الثاني: أنَّ األصل في الشــريكين أنهما بمنزلةٍ واحدة، حتى كأنهما نفسٌ أنَّ األصل في الشــريكين أنهما بمنزلةٍ واحدة، حتى كأنهما نفسٌ 
ه! لوه بمنزلة ضمان اإلنسان نفسَ رِ نزَّ هما لآلخَ ه!واحدة، وضمانُ أحدِ لوه بمنزلة ضمان اإلنسان نفسَ رِ نزَّ هما لآلخَ واحدة، وضمانُ أحدِ

الثاني -وهو مترتب على األول-:الثاني -وهو مترتب على األول-: أنَّ حقيقة هذا الشرطِ تحويلُ عقدِ المشاركة  أنَّ حقيقة هذا الشرطِ تحويلُ عقدِ المشاركة 
ا باإلجماع(١). بً ا فهو رِ ا، وكلُّ قرضٍ جرَّ نفعً رَّ نفعً ا باإلجماعإلى قرضٍ جَ بً ا فهو رِ ا، وكلُّ قرضٍ جرَّ نفعً رَّ نفعً إلى قرضٍ جَ

ألنه بهذا الشــرط تصبح حقيقة هذه المعاملة: أنَّ حملة الصكوك اقترضوا من ألنه بهذا الشــرط تصبح حقيقة هذه المعاملة: أنَّ حملة الصكوك اقترضوا من 
المصــرف بمقدار ما دفعوه من أموال، وتربَّحوا هــم والمصرف من هذا القرض، ثم المصــرف بمقدار ما دفعوه من أموال، وتربَّحوا هــم والمصرف من هذا القرض، ثم 

سةِ النقد بذلك. سةِ النقد بذلك.أعادوا القرضَ إليه عند أمر مؤسَّ أعادوا القرضَ إليه عند أمر مؤسَّ
، ووافق  ، وحملة الصكوك أربعين رياالً عَ ستين رياالً فَ ، ووافق فلو افترضنا أنَّ المصرفَ دَ ، وحملة الصكوك أربعين رياالً عَ ستين رياالً فَ فلو افترضنا أنَّ المصرفَ دَ
ســة النقد إبراءُ المصرفِ من  ســة النقد إبراءُ المصرفِ من حملــة الصكوك على أنه في حالة تعثر المصرف، فلمؤسَّ حملــة الصكوك على أنه في حالة تعثر المصرف، فلمؤسَّ
أموالهم، فهــذا يعني أنهم ضمنوا أربعين رياالً للمصرف من الســتين التي للمصرف، أموالهم، فهــذا يعني أنهم ضمنوا أربعين رياالً للمصرف من الســتين التي للمصرف، 
، وضموا إليها أربعين رياالً أخر -وهي األموال  هم أربعين رياالً ضَ ، وضموا إليها أربعين رياالً أخر -وهي األموال فكأنَّ المصرف أَقرَ هم أربعين رياالً ضَ فكأنَّ المصرف أَقرَ
قرِض (المصرف) والمقترض من أرباح الثمانين  قرِض (المصرف) والمقترض من أرباح الثمانين التي دفعها حملة الصكوك- وأكل الـمُ التي دفعها حملة الصكوك- وأكل الـمُ

ها إليه. ا تعثر طلب دينه (األربعين) من حملة الصكوك فوفَّوْ ها إليه.قبل تعثُّرِ المصرف، فلمَّ ا تعثر طلب دينه (األربعين) من حملة الصكوك فوفَّوْ قبل تعثُّرِ المصرف، فلمَّ
)(٢)، واتَّفق الفقهاء ، واتَّفق الفقهاء  نْ مَ مْ يُضْ ا لَ بْحِ مَ نْ رِ ى عَ ) (نَهَ نْ مَ مْ يُضْ ا لَ بْحِ مَ نْ رِ ى عَ الثالث: الثالث: أنَّ النبــي أنَّ النبــي  (نَهَ
مان(٣)، وبإيقاع هذا الشــرط يكون المصرف قد ، وبإيقاع هذا الشــرط يكون المصرف قد  مانعلى القاعــدة الفقهية: الخراجُ بالضَّ على القاعــدة الفقهية: الخراجُ بالضَّ

ربح مما لم يضمنه، بل مما ضمنه حملة الصكوك كما في المثال السابق.ربح مما لم يضمنه، بل مما ضمنه حملة الصكوك كما في المثال السابق.
بهةُ أخذِ األجرةِ على الضمان، وأخذُ األجرةِ على  بهةُ أخذِ األجرةِ على الضمان، وأخذُ األجرةِ على أنَّ في هذا الشــرط شُ الرابع: الرابع: أنَّ في هذا الشــرط شُ
ينظر: اإلجماع، البن المنذر، ص٩٩٩٩، بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع ، بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع ٣٩٥٣٩٥/٧، مواهب ، مواهب  ينظر: اإلجماع، البن المنذر، ص   (١)

الجليل الجليل ٣٦٥٣٦٥/٥، الحاوي الكبير ، الحاوي الكبير ٣٥٦٣٥٦/٥، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٤٢١٤٢/٨.
سبق تخريجه، ص١١٣١١٣. سبق تخريجه، ص   (٢)

ينظر: المفصل في القواعد الفقهية، ص٥٥٤٥٥٤، اإلجماع في القواعد الفقهية، ص، اإلجماع في القواعد الفقهية، ص١٠٥١٠٥. ينظر: المفصل في القواعد الفقهية، ص   (٣)



١٤٤١٤٤

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

الضمان ال يجوز باتفاقِ المذاهب الفقهية األربعةالضمان ال يجوز باتفاقِ المذاهب الفقهية األربعة(١)، ونُقل اإلجماع على ذلك، ونُقل اإلجماع على ذلك(٢).
ومعلومٌ أنَّ ضمان حملة الصكوك للمصرف جــزءٌ من أجزاء العقد، ووقعت ومعلومٌ أنَّ ضمان حملة الصكوك للمصرف جــزءٌ من أجزاء العقد، ووقعت 
لِمنــا بارتفاع أرباح هــذه الصكوك خاصة؛  لِمنــا بارتفاع أرباح هــذه الصكوك خاصة؛ مقابــل جزء من العوض، ال ســيَّما إذا عَ مقابــل جزء من العوض، ال ســيَّما إذا عَ
ا كانت بهذه النســبة العالية  مَ ا كانت بهذه النســبة العالية الرتفاع المخاطرة فيها، ولوال هذا الضمان والمخاطرة لَ مَ الرتفاع المخاطرة فيها، ولوال هذا الضمان والمخاطرة لَ

من األرباح.من األرباح.
الخامس: الخامس: أنَّ في هذا الشــرط أكالً ألموال الناس بالباطل، والله تعالى يقول: أنَّ في هذا الشــرط أكالً ألموال الناس بالباطل، والله تعالى يقول: 

نث o   n   m   l   k      مث(٣). وقال سبحانه: . وقال سبحانه: نث   9   :   ;   >   
=   <   ?   @      مث(٤).

فبأي حــقٍّ يتحمل حملة الصكوك الخســارة دون المصرف وهم شــركاء؟! فبأي حــقٍّ يتحمل حملة الصكوك الخســارة دون المصرف وهم شــركاء؟! 
فيتعثرون هم ويستمر المصرف، وتضيع أموالهم وتسلم أموال المصرف!!فيتعثرون هم ويستمر المصرف، وتضيع أموالهم وتسلم أموال المصرف!!

الجواب عن أدلة المجيزين:الجواب عن أدلة المجيزين:
ل؛ وهو (أنَّ الحق لحملة الصكوك، وقد  ل؛ وهو (أنَّ الحق لحملة الصكوك، وقد يمكن أن يُجاب عن دليلِهم األوَّ : يمكن أن يُجاب عن دليلِهم األوَّ : أوالً أوالً
؛  ؛ تنازلوا عنه) بأنه ال يجوز لحملة الصكوك أن يوافقوا على هذا الشرطِ في العقد أصالً تنازلوا عنه) بأنه ال يجوز لحملة الصكوك أن يوافقوا على هذا الشرطِ في العقد أصالً
م،  ا منه، وهذا شرطٌ محرَّ م، ألنه اشتراطٌ ألنْ يضمنَ الشريك رأسَ مالِ شــريكه أو جزءً ا منه، وهذا شرطٌ محرَّ ألنه اشتراطٌ ألنْ يضمنَ الشريك رأسَ مالِ شــريكه أو جزءً

م فال يلتفت إلى رضا المشترط عليه. م فال يلتفت إلى رضا المشترط عليه.وما دام أنه محرَّ وما دام أنه محرَّ
تْ  ا لَيْسَ وطً رُ طُونَ شُ تَرِ شْ الٍ يَ جَ الُ رِ ا بَ تْ «مَ ا لَيْسَ وطً رُ طُونَ شُ تَرِ شْ الٍ يَ جَ الُ رِ ا بَ وقد صحَّ عن النبي وقد صحَّ عن النبي  أنه قال:  أنه قال: «مَ

.(٥)« طٍ رْ ئَةَ شَ انَ مِ إِنْ كَ ، وَ وَ بَاطِلٌ هُ طٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَ رْ نْ شَ انَ مِ ا كَ ، مَ »فِي كِتَابِ اللهِ طٍ رْ ئَةَ شَ انَ مِ إِنْ كَ ، وَ وَ بَاطِلٌ هُ طٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَ رْ نْ شَ انَ مِ ا كَ ، مَ فِي كِتَابِ اللهِ
ينظر: مجمع الضمانات، ص٢٧٨٢٧٨، البيان والتحصيل ، البيان والتحصيل ٢٨٩٢٨٩/١١١١، الحاوي الكبير ، الحاوي الكبير ٤٤٣٤٤٣/٦، ،  ينظر: مجمع الضمانات، ص   (١)

كشاف القناع كشاف القناع ١٤٦١٤٦/٨.
ينظر: اإلشراف على مذاهب العلماء ٢٣٠٢٣٠/٦. ينظر: اإلشراف على مذاهب العلماء    (٢)

(٤)  سورة النساء، اآلية:   سورة النساء، اآلية: ٢٩٢٩.(٣)  سورة البقرة، اآلية:   سورة البقرة، اآلية: ١٨٨١٨٨.
سبق تخريجه، ص١٠١١٠١. سبق تخريجه، ص   (٥)
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١٤٥١٤٥

قال شــيخ اإلسالم قال شــيخ اإلسالم : (وهذا الحديث الشــريف المستفيض الذي اتفق : (وهذا الحديث الشــريف المستفيض الذي اتفق 
بول، اتفقوا على أنه عامٌّ في الشــروط في جميع العقود، ليس  يه بالقَ بول، اتفقوا على أنه عامٌّ في الشــروط في جميع العقود، ليس العلمــاء على تلقِّ يه بالقَ العلمــاء على تلقِّ
ا عند أحدٍ منهم بالشروط في البيع، بل من اشترط في الوقف أو العتق  ا عند أحدٍ منهم بالشروط في البيع، بل من اشترط في الوقف أو العتق ذلك مخصوصً ذلك مخصوصً
أو الهبة أو البيع أو النكاح أو اإلجارة أو النذر أو غير ذلك شروطًا تخالف ما كتبه الله أو الهبة أو البيع أو النكاح أو اإلجارة أو النذر أو غير ذلك شروطًا تخالف ما كتبه الله 
ا أمر  ى اللــه عنه، أو النَّهيَ عمَّ ا أمر على عباده، بحيث تتضمن تلك الشــروطُ األمرَ بما نَهَ ى اللــه عنه، أو النَّهيَ عمَّ على عباده، بحيث تتضمن تلك الشــروطُ األمرَ بما نَهَ
مه، أو تحريم ما حلَّله، فهذه الشــروط باطلةٌ باتفاق المسلمين في  مه، أو تحريم ما حلَّله، فهذه الشــروط باطلةٌ باتفاق المسلمين في به، أو تحليل ما حرَّ به، أو تحليل ما حرَّ

جميع العقود)جميع العقود)(١).
   m   l   k   ا على قــول الله تعالى: نث قً ا على قــول الله تعالى:  معلِّ قً وقال القرطبي وقال القرطبي  معلِّ
، فيدخل في  كم مالَ بعــضٍ بغير حقٍّ ، فيدخل في : (والمعنــى: ال يأكل بعضُ كم مالَ بعــضٍ بغير حقٍّ o   n      مث(٢): (والمعنــى: ال يأكل بعضُ
، ومــا ال تَطِيبُ به نفسُ مالِكِه،  دُ الحقوقِ حْ ، والخــداع، والغصوب، وجَ ، ومــا ال تَطِيبُ به نفسُ مالِكِه، هذا القمارُ دُ الحقوقِ حْ ، والخــداع، والغصوب، وجَ هذا القمارُ
لوان الكاهن، وأثمان  ، وحُ رِ البغيِّ هْ ته الشــريعة وإن طابت به نفسُ مالِكِه؛ كمَ مَ لوان الكاهن، وأثمان أو حرَّ ، وحُ رِ البغيِّ هْ ته الشــريعة وإن طابت به نفسُ مالِكِه؛ كمَ مَ أو حرَّ

الخمور، والخنازير وغير ذلك)الخمور، والخنازير وغير ذلك)(٣).
لِ حملــة الصكوك عن أموالهم للمصرف، عند حصول  لِ حملــة الصكوك عن أموالهم للمصرف، عند حصول وإنما محلُّ جوازِ تنازُ وإنما محلُّ جوازِ تنازُ
ا أن  ا شاؤوا، أمَّ ا أن التعثر من غير اشتراط، فلهم أن يتبرعوا حينئذٍ بما شاؤوا، ويتنازلوا عمَّ ا شاؤوا، أمَّ التعثر من غير اشتراط، فلهم أن يتبرعوا حينئذٍ بما شاؤوا، ويتنازلوا عمَّ

يكون ذلك باشتراطٍ عند العقد؛ فال يصح.يكون ذلك باشتراطٍ عند العقد؛ فال يصح.
ثانيًــا: ثانيًــا: يمكن أن يجاب عــن دليلهم الثاني؛ وهــو (أن التوصيف الفقهي لهذه يمكن أن يجاب عــن دليلهم الثاني؛ وهــو (أن التوصيف الفقهي لهذه 

العملية أنها رهن) بجوابين:العملية أنها رهن) بجوابين:
الجواب األول: الجواب األول: عدم التسليم بأنه رهن، بل هو ضمان؛ وذلك أنَّ أركان الرهنِ عدم التسليم بأنه رهن، بل هو ضمان؛ وذلك أنَّ أركان الرهنِ 
عند الجمهور خمســة: الراهن، والمرتهن، والمرهــون، والمرهون به، والصيغةعند الجمهور خمســة: الراهن، والمرتهن، والمرهــون، والمرهون به، والصيغة(٤). . 

الفتاو الكبر البن تيمية ٢٤٨٢٤٨/٤. الفتاو الكبر البن تيمية    (١)
الجامع ألحكام القرآن ٣٠٤٣٠٤/٢.(٢)  سورة البقرة، اآلية:   سورة البقرة، اآلية: ١٨٨١٨٨. الجامع ألحكام القرآن    (٣)

ينظر: بداية المجتهد، ص٧١٥٧١٥، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ١٥١١٥١/٢، حاشية الروض المربع ، حاشية الروض المربع ٥٢٥٢/٥. ينظر: بداية المجتهد، ص   (٤)



١٤٦١٤٦
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بول(١). بولوعند الحنفية: اإليجاب والقَ وعند الحنفية: اإليجاب والقَ
ــطْبَ أموالهم ليتمكن  ســة النقد شَ ــطْبَ أموالهم ليتمكن وموافقــة حملة الصكــوك على أنَّ لمؤسَّ ســة النقد شَ وموافقــة حملة الصكــوك على أنَّ لمؤسَّ
المصرف من مزاولة نشاطه وعدم التعثر، ال يمكن أن يوصف أو يكيَّف فقهيا على أنه المصرف من مزاولة نشاطه وعدم التعثر، ال يمكن أن يوصف أو يكيَّف فقهيا على أنه 

، بل ضمان؛ لفقده بعض أركان الرهن وخصائصه، فمن ذلك: ، بل ضمان؛ لفقده بعض أركان الرهن وخصائصه، فمن ذلك:رهنٌ رهنٌ
أ- عــدم وجود القبول من المرتهن، والصيغة ركنٌ كما ســبق، وفقدان الركن أ- عــدم وجود القبول من المرتهن، والصيغة ركنٌ كما ســبق، وفقدان الركن 

يُبطل العقدَ كما هو معلوم.يُبطل العقدَ كما هو معلوم.
واالتفاق في صكوك دعم رأس المال في المشاركة؛ يكون بين حملة الصكوك واالتفاق في صكوك دعم رأس المال في المشاركة؛ يكون بين حملة الصكوك 
لمَ له به،  لمَ له به، (الراهنيــن) والمصرف (المدينين)، وال وجود للمرتهن في العقد! بل وال عِ (الراهنيــن) والمصرف (المدينين)، وال وجود للمرتهن في العقد! بل وال عِ

فضالً عن رضاه وقبوله.فضالً عن رضاه وقبوله.
(٢) بدون إيجابٍ وقَبول) بدون إيجابٍ وقَبول)(٣). قال صاحب «الروض»: (وال يصحُّقال صاحب «الروض»: (وال يصحُّ

ه، قال  لمُ ه، قال بينما في الضمان ال يُشترط القبول من المضمون له، بل وال يشترط عِ لمُ بينما في الضمان ال يُشترط القبول من المضمون له، بل وال يشترط عِ
عتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، وال معرفته للمضمون  عتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، وال معرفته للمضمون صاحب «الروض»: (وال يُ صاحب «الروض»: (وال يُ

عتبر رضاهما، فكذا معرفتهما)(٤). .  عتبر رضاهما، فكذا معرفتهما)له؛ ألنه ال يُ له؛ ألنه ال يُ
وهذا يقضي بأن هذا الشرط ضمانٌ ال رهن.وهذا يقضي بأن هذا الشرط ضمانٌ ال رهن.

، فأعدادُ  ، فأعدادُ ب- المرتهــن ركن في عقد الرهن كما ســبق، وهو هنا غيــرُ معلومٍ ب- المرتهــن ركن في عقد الرهن كما ســبق، وهو هنا غيــرُ معلومٍ
ب زيادة ديون المصرف ونقصانها، وهذه جهالة في ركن  ب زيادة ديون المصرف ونقصانها، وهذه جهالة في ركن المرتهنين تزيد وتنقص بحسَ المرتهنين تزيد وتنقص بحسَ

بدائع الصنائع ١٣٥١٣٥/٦. بدائع الصنائع    (١)
أي الرهن. أي الرهن.   (٢)

الروض المربع مع حاشــية ابن قاسم ٥٢٥٢/٥، وينظر: حاشــية ابن عابدين ، وينظر: حاشــية ابن عابدين ٨١٨١/١٠١٠، مغني ، مغني  الروض المربع مع حاشــية ابن قاسم    (٣)
المحتاج المحتاج ١٥١١٥١/٢.

الروض المربع مع حاشــية ابن قاســم ١٠٢١٠٢/٥، ينظر: البيــان، للعمراني ، ينظر: البيــان، للعمراني ٣١١٣١١/٦، مغني ، مغني  الروض المربع مع حاشــية ابن قاســم    (٤)
المحتاج المحتاج ٢٤٨٢٤٨/٢، المغني ، المغني ٧٢٧٢/٧.
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١٤٧١٤٧

هل قبوله ورضاه من  هلت عينه جُ هل قبوله ورضاه من العقد مؤثرة؛ وذلك أنه يُشترط قبوله ورضاه، فإذا جُ هلت عينه جُ العقد مؤثرة؛ وذلك أنه يُشترط قبوله ورضاه، فإذا جُ
لى.  لى. باب أَوْ باب أَوْ

بينما (ال يعتبر لصحة الضمان (رضا المضمون له)؛ ألنَّ أبا قتادة ضمن الميت بينما (ال يعتبر لصحة الضمان (رضا المضمون له)؛ ألنَّ أبا قتادة ضمن الميت 
.(٢)( (١)ه الشارع ه الشارعبغير رضا المضمون له، وأقرَّ بغير رضا المضمون له، وأقرَّ

فهذه الســعة في عقد الضمان تقضي بأن يكون التوصيف الفقهي األقربُ لهذا فهذه الســعة في عقد الضمان تقضي بأن يكون التوصيف الفقهي األقربُ لهذا 
، أنه ضمانٌ ال رهن. ، أنه ضمانٌ ال رهن.الشرطِ الشرطِ

ج- األصــل في الرهــن أن يكون عنــد المرتهن ال عند الراهــنج- األصــل في الرهــن أن يكون عنــد المرتهن ال عند الراهــن(٣)، بخالف ، بخالف 
الضمان؛ فال يكون عند المضمون له.الضمان؛ فال يكون عند المضمون له.

وال يســتطيع الراهن التصرفَ في الرهن إالَّ بــإذن المرتهن، وإنْ أَذِنَ المرتهنُ وال يســتطيع الراهن التصرفَ في الرهن إالَّ بــإذن المرتهن، وإنْ أَذِنَ المرتهنُ 
فَ الراهنُ في الرهن بما يناقض مقتضى العقد -كأن يبيعه- بطل الرهن(٤). رَّ فَ الراهنُ في الرهن بما يناقض مقتضى العقد -كأن يبيعه- بطل الرهنفتَصَ رَّ فتَصَ

يشــير لحديث أبي قتادة ، أن النبي ، أن النبي  أتي برجل ليصلي عليه، فقال النبي  أتي برجل ليصلي عليه، فقال النبي  يشــير لحديث أبي قتادة    (١)
نًا» قال أبو قتادة: هو علي، فقال رسول الله  قال أبو قتادة: هو علي، فقال رسول الله  يْ يْهِ دَ لَ إِنَّ عَ ؛ فَ مْ بِكُ احِ لَى صَ لُّوا عَ نًا»«صَ يْ يْهِ دَ لَ إِنَّ عَ ؛ فَ مْ بِكُ احِ لَى صَ لُّوا عَ : : «صَ

: : «بالوفاء؟»«بالوفاء؟» قال: بالوفاء، فصلى عليه. قال: بالوفاء، فصلى عليه.
أخرجه الترمذي في ســننه، أبــواب الجنائز، باب ما جاء في الصالة علــى المديون، برقم  أخرجه الترمذي في ســننه، أبــواب الجنائز، باب ما جاء في الصالة علــى المديون، برقم    
(١٠٦٩١٠٦٩) ) ٣٧٢٣٧٢/٢، وقال: حديثٌ حســن صحيح؛ والنسائي في سننه، كتاب الجنائز، باب ، وقال: حديثٌ حســن صحيح؛ والنسائي في سننه، كتاب الجنائز، باب 
الصالة على من عليه دين، برقم (الصالة على من عليه دين، برقم (١٩٦٠١٩٦٠)، )، ٦٥٦٥/٤؛ وابن ماجه في سننه، أبواب الصدقات، ؛ وابن ماجه في سننه، أبواب الصدقات، 

باب الكفالة، برقم (باب الكفالة، برقم (٢٤٠٧٢٤٠٧) ) ٨٠٤٨٠٤/٢؛ وقال األلباني في اإلرواء ؛ وقال األلباني في اإلرواء ٢٤٨٢٤٨/٥: صحيح.: صحيح.
كشاف القناع ٢٣٣٢٣٣/٨. كشاف القناع    (٢)

ينظر: حاشــية ابن عابدين ٨٢٨٢/١٠١٠، بداية المجتهــد، ص، بداية المجتهــد، ص٧١٨٧١٨، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٧٠٣٧٠/٥، ،  ينظر: حاشــية ابن عابدين    (٣)
مغنــي المحتــاج مغنــي المحتــاج ١٥٩١٥٩/٢، ، ١٦٦١٦٦، المغنــي ، المغنــي ٤٤٥٤٤٥/٦، ، ٤٤٨٤٤٨، الروض المربع مع حاشــية ، الروض المربع مع حاشــية 

ابن قاسم ابن قاسم ٦١٦١/٥.
ينظر: حاشــية ابن عابدين ٨٦٨٦/١٠١٠، بداية المجتهــد، ص، بداية المجتهــد، ص٧٢٠٧٢٠، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ١٦٢١٦٢/٢، ،  ينظر: حاشــية ابن عابدين    (٤)

١٦٦١٦٦، المغني ، المغني ٥١٥٥١٥/٦، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٦٧٦٧/٥.



١٤٨١٤٨

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

وفي مســألتنا هذه: الصكوك ليست في يد المرتهن، ولم يأذن المرتهن للراهن وفي مســألتنا هذه: الصكوك ليست في يد المرتهن، ولم يأذن المرتهن للراهن 
باالنتفاع بها، بل إنَّ الراهن وشريكه (المصرف) يتصرفان فيها بما ينافي مقتضى عقد باالنتفاع بها، بل إنَّ الراهن وشريكه (المصرف) يتصرفان فيها بما ينافي مقتضى عقد 

الرهن، وذلك بتقليبها وتقليب أصولها في التجارة! الرهن، وذلك بتقليبها وتقليب أصولها في التجارة! 
وهذا يــدل داللةً واضحةً على أنَّ هذا الشــرط ضمان؛ وذلــك ألنَّ الضامن وهذا يــدل داللةً واضحةً على أنَّ هذا الشــرط ضمان؛ وذلــك ألنَّ الضامن 
ف في ماله ويقلبه  ف في ماله ويقلبه ال يلزمه تســليم المال للمضمون له إالَّ عند أداء الحق، وله أن يتصرَّ ال يلزمه تســليم المال للمضمون له إالَّ عند أداء الحق، وله أن يتصرَّ

كيف يشاء.كيف يشاء.
د- يصــح الرهن مع الدين وبعــده، وال يصح قبلهد- يصــح الرهن مع الدين وبعــده، وال يصح قبله(١)، وعمومُ الشــرط محلِّ ، وعمومُ الشــرط محلِّ 
الدراســة: يدخل فيه كلُّ ديونِ المصرف، التي كانت قبل هذا الشرطِ أو معه أو بعده، الدراســة: يدخل فيه كلُّ ديونِ المصرف، التي كانت قبل هذا الشرطِ أو معه أو بعده، 
وهذا ال يصحُّ في الرهن. بينما في الضمان يصح ضمان الديون قبلَها ومعها وبعدهاوهذا ال يصحُّ في الرهن. بينما في الضمان يصح ضمان الديون قبلَها ومعها وبعدها(٢). . 
ا(٣) وديون المصرف غير معلومة؛  وديون المصرف غير معلومة؛  اهـ- يُشترط في المرهون به أن يكون معلومً هـ- يُشترط في المرهون به أن يكون معلومً
ســةِ النقد للمصرف بأنه في وضعٍ غيرِ  ســةِ النقد للمصرف بأنه في وضعٍ غيرِ وذلك ألنَّ الشــرطَ معلَّقٌ بحين تصنيف مؤسَّ وذلك ألنَّ الشــرطَ معلَّقٌ بحين تصنيف مؤسَّ

جديرٍ باالستمرارية، والله أعلم كم سيكون حجمُ الديون وقتَها. جديرٍ باالستمرارية، والله أعلم كم سيكون حجمُ الديون وقتَها. 
بينما في الضمان (يصح ضمان المجهول إذا آلَ إلى العلم)بينما في الضمان (يصح ضمان المجهول إذا آلَ إلى العلم)(٤).

، منها: صحة  ، منها: صحة  على أحكامٍ قال ابن قدامة قال ابن قدامة : (وقد دلَّت مســألة الخرقي: (وقد دلَّت مســألة الخرقي(٥) على أحكامٍ
، وهذا مجهول، فمتى قال: أنا ضامنٌ  ، وهذا مجهول، فمتى قال: أنا ضامنٌ ضمان المجهول؛ لقوله: (ما أعطيته فهو علــيَّ ضمان المجهول؛ لقوله: (ما أعطيته فهو علــيَّ
ينظــر: البيان، للعمراني ١٢١٢/٦، المغني ، المغني ٤٤٤٤٤٤/٦، الروض المربع مع حاشــية ابن قاســم ، الروض المربع مع حاشــية ابن قاســم  ينظــر: البيان، للعمراني    (١)

.٥٥٥٥/٥
ينظر: المغني ٧٣٧٣/٧، فيصح ضمان ما يجب وهذا مستقبل.، فيصح ضمان ما يجب وهذا مستقبل. ينظر: المغني    (٢)

ينظر: البيان، للعمراني ١٣١٣/٦. ينظر: البيان، للعمراني    (٣)
الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ١٠٣١٠٣/٥. الروض المربع مع حاشية ابن قاسم    (٤)

ه  مَ زِ ، فقد لَ من عنه حقٌّ بعد وجوبه، أو قال: ما أعطيته فهو عليَّ وهي قول الخرقي: (ومن ضُ ه   مَ زِ ، فقد لَ من عنه حقٌّ بعد وجوبه، أو قال: ما أعطيته فهو عليَّ وهي قول الخرقي: (ومن ضُ  (٥)
ما صحَّ أنه أعطاه).ما صحَّ أنه أعطاه).
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١٤٩١٤٩

ر به لك...صحَّ  قَ ر به لك...صحَّ لــك مالك على فالن، أو ما يُقضى به عليه، أو مــا تقوم به البينة، أو يُ قَ لــك مالك على فالن، أو ما يُقضى به عليه، أو مــا تقوم به البينة، أو يُ
.(١)(... ، وبهذا قال أبو حنيفة ومالكٌ ...)الضمانُ ، وبهذا قال أبو حنيفة ومالكٌ الضمانُ

وهذا الشــرطُ محلُّ الدراسةِ يُشبه ما يُســمى بضمان السوق، وهو (أن يضمن وهذا الشــرطُ محلُّ الدراسةِ يُشبه ما يُســمى بضمان السوق، وهو (أن يضمن 
الضامن ما يجب على التجار للناس من الديون)الضامن ما يجب على التجار للناس من الديون)(٢).

ــبَهِ ظاهرٌ جدا، فمن جهة المضمون له: فالمضمون له أعداد كبيرة،  ــبَهِ ظاهرٌ جدا، فمن جهة المضمون له: فالمضمون له أعداد كبيرة، ووجهُ الشَّ ووجهُ الشَّ
وغير معيَّنين، ولم يُلتفت لرضاهم.وغير معيَّنين، ولم يُلتفت لرضاهم.

ومن جهة المضمون به وهي الديون: فهي غير معلومة.ومن جهة المضمون به وهي الديون: فهي غير معلومة.
و- أن شرط إبراء مصدر الصكوك منها عند تصنيفه بأنه غيرُ جديرٍ باالستمرارية و- أن شرط إبراء مصدر الصكوك منها عند تصنيفه بأنه غيرُ جديرٍ باالستمرارية 
(٣)، والتصنيف بأنَّ المصرف ، والتصنيف بأنَّ المصرف  أوســعُ من الرهن، فالرهن -كما هو معلوم- توثقةُ دينٍأوســعُ من الرهن، فالرهن -كما هو معلوم- توثقةُ دينٍ
غيرُ جديرٍ باالســتمرارية قد يكــون لغلبة الديون، وقد يكون للخســارة في التجارة، غيرُ جديرٍ باالســتمرارية قد يكــون لغلبة الديون، وقد يكون للخســارة في التجارة، 
ا وهو األغلب، بينما عقد الضمان يشــمل ما كان من الدين  ا وهو األغلب، بينما عقد الضمان يشــمل ما كان من الدين وقد يكون لألمرين جميعً وقد يكون لألمرين جميعً

أو الخسارة.أو الخسارة.
فهذه ســتة اعتراضات، كلُّ واحدٍ منها يقضي بإبطال توصيف الشــرطِ محلِّ فهذه ســتة اعتراضات، كلُّ واحدٍ منها يقضي بإبطال توصيف الشــرطِ محلِّ 

الدراسة بأنه رهن، فكيف وهي مجتمعة؟ فهذا الشرط ضمان ال رهن، والله أعلم.الدراسة بأنه رهن، فكيف وهي مجتمعة؟ فهذا الشرط ضمان ال رهن، والله أعلم.
الجواب الثاني: الجواب الثاني: على التســليم بأنه رهن، فيُجاب بــأن الرهن والضمان بابهما على التســليم بأنه رهن، فيُجاب بــأن الرهن والضمان بابهما 

ا بالقول)(٤)، بينما في الرهن بعين.، بينما في الرهن بعين. عً ا بالقول)واحد، والفرق بينهما (أن الضمان التزام مال تبرُّ عً واحد، والفرق بينهما (أن الضمان التزام مال تبرُّ
المغني ٧٣٧٣/٧، وينظر: حاشية ابن عابدين ، وينظر: حاشية ابن عابدين ٦١٨٦١٨/٧، البيان، للعمراني ، البيان، للعمراني ٣١٦٣١٦/٦. المغني    (١)

كشــاف القنــاع ٢٣٥٢٣٥/٨، وجاء فيه: وهو جائــز عند أكثر العلماء؛ كمالــك، وأبي حنيفة، ، وجاء فيه: وهو جائــز عند أكثر العلماء؛ كمالــك، وأبي حنيفة،  كشــاف القنــاع    (٢)
وأحمد.وأحمد.

ينظر: كشاف القناع ١٥٠١٥٠/٨. ينظر: كشاف القناع    (٣)
كشاف القناع ١٥٢١٥٢/٨. كشاف القناع    (٤)



١٥٠١٥٠

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

وبناءً عليــه؛ فإن رهن حملة الصكــوك صكوكهم لدائنــي المصرف ضمانٌ وبناءً عليــه؛ فإن رهن حملة الصكــوك صكوكهم لدائنــي المصرف ضمانٌ 
ها متولدة من الشــركة  ، والديون كلُّهــا أو بعضُ ها متولدة من الشــركة للمصــرف؛ ألنَّ المصرف شــريكٌ ، والديون كلُّهــا أو بعضُ للمصــرف؛ ألنَّ المصرف شــريكٌ

(المصرف)، وضمانها ضمانٌ لرأس مال شريكه أو بعضه، وال يجوز للشريك ذلك.(المصرف)، وضمانها ضمانٌ لرأس مال شريكه أو بعضه، وال يجوز للشريك ذلك.
يِ العنان الرهن: أي رهن عينٍ من  يِ العنان الرهن: أي رهن عينٍ من جاء في «فتح القدير»: (وليس ألحدِ شــريكَ جاء في «فتح القدير»: (وليس ألحدِ شــريكَ

مال الشركة بدينٍ من التجارة عليه)مال الشركة بدينٍ من التجارة عليه)(١).
وفي «المعايير الشــرعية»، في معيار الرهن وتطبيقاتــه المعاصرة: (ال يجوز وفي «المعايير الشــرعية»، في معيار الرهن وتطبيقاتــه المعاصرة: (ال يجوز 
اشتراطُ الرهنِ في عقود األمانة؛ كالوكالة، واإليداع، والمشاركة، والمضاربة...)اشتراطُ الرهنِ في عقود األمانة؛ كالوكالة، واإليداع، والمشاركة، والمضاربة...)(٢).

وفي معيار الضمانات: (ال يجوز اشتراطُ الكفالةِ أو الرهن في عقود األمانة... وفي معيار الضمانات: (ال يجوز اشتراطُ الكفالةِ أو الرهن في عقود األمانة... 
وبخاصة عقود المشاركات والمضاربة...)وبخاصة عقود المشاركات والمضاربة...)(٣).

وجاء في كتاب «الرهن في الفقه اإلســالمي»: (اتفق الفقهاء على أنَّ العين إذا وجاء في كتاب «الرهن في الفقه اإلســالمي»: (اتفق الفقهاء على أنَّ العين إذا 
م- فال يجوز  م- فال يجوز كانت غير مضمونة -كمال المضاربة ومال الشــركة ونحو ذلك مما تقدَّ كانت غير مضمونة -كمال المضاربة ومال الشــركة ونحو ذلك مما تقدَّ
رِ الوفاء، وهذه األعيان إذا هلكت  رِ الوفاء، وهذه األعيان إذا هلكت الرهن بها؛ ألنَّ الرهن يُســتوفى منه الحقُّ عند تعذُّ الرهن بها؛ ألنَّ الرهن يُســتوفى منه الحقُّ عند تعذُّ

(٤)، فلم يكن للرهن معنى)، فلم يكن للرهن معنى)(٥). ال يجب بهالكها شيءٌال يجب بهالكها شيءٌ
وسبب عدم جواز اشــتراط الرهن في عقد المشاركة والمضاربة ونحوها، أنَّ وسبب عدم جواز اشــتراط الرهن في عقد المشاركة والمضاربة ونحوها، أنَّ 
هذا ضمانٌ من أحد الشــركاء لرأس مال اآلخر، وهذا مناقضٌ لكون يدِ الشــريكِ يدَ هذا ضمانٌ من أحد الشــركاء لرأس مال اآلخر، وهذا مناقضٌ لكون يدِ الشــريكِ يدَ 

. .أمانةٍ أمانةٍ
وهذا ما يحصل عند رهن أو ضمان حملة الصكوك للمصرف، فحملةُ صكوكِ وهذا ما يحصل عند رهن أو ضمان حملة الصكوك للمصرف، فحملةُ صكوكِ 

المشاركة يضمنون رأس مال شريكهم، وهو المصرف، وهذا ال يجوز.المشاركة يضمنون رأس مال شريكهم، وهو المصرف، وهذا ال يجوز.
فتح القدير، للكمال ابن الهمام ١٨٤١٨٤/٦. فتح القدير، للكمال ابن الهمام    (١)

المعايير الشرعية، ص٩٨٨٩٨٨. المعايير الشرعية، ص   (٢)
المعايير الشرعية - معيار الضمانات، ص١٣٠١٣٠. المعايير الشرعية - معيار الضمانات، ص   (٣)

ألنها غير مضمونة. ألنها غير مضمونة.  الرهن في الفقه اإلسالمي ص٢٤٥٢٤٥.(٤)  الرهن في الفقه اإلسالمي ص   (٥)
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قٍّ  نٍ أو حَ يْ ف ثالث، إذا كان لدَ قٍّ و إنما يصحُّ رهنُ أو ضمان الشريك لشريكه لطرَ نٍ أو حَ يْ ف ثالث، إذا كان لدَ و إنما يصحُّ رهنُ أو ضمان الشريك لشريكه لطرَ
ا عن الشــركة، وبدون اشتراط في الشركة؛ النتفاء العلة، وهي  ا عن الشــركة، وبدون اشتراط في الشركة؛ النتفاء العلة، وهي في الذمة مفصولٍ تمامً في الذمة مفصولٍ تمامً

ضمانُ رأسِ مالِ الشركة من أحد الشركاء.ضمانُ رأسِ مالِ الشركة من أحد الشركاء.
ا ألشدِّ  ؛ وهو (أن في هذا الشــرط دفعً ا ألشدِّ يمكن أن يُجاب عن دليلهم الثالثِ ؛ وهو (أن في هذا الشــرط دفعً ثالثًا: ثالثًا: يمكن أن يُجاب عن دليلهم الثالثِ
(١) فــال يُقبل، ثم إنه يمكن التحوطُ  فــال يُقبل، ثم إنه يمكن التحوطُ  هما) بأنه اجتهادٌ في مقابلة النصِّ يــن بأخفِّ رَ هما) بأنه اجتهادٌ في مقابلة النصِّالضرَ يــن بأخفِّ رَ الضرَ

م(٢). مللمصرف وأمواله بطرق أخر مشروعةٍ تُغني عن الضمان المحرَّ للمصرف وأمواله بطرق أخر مشروعةٍ تُغني عن الضمان المحرَّ
؛ وهو (أنَّ حالــة تعثر المصارف  ؛ وهو (أنَّ حالــة تعثر المصارف يمكــن أن يُجاب عن دليلهــم الرابعِ ا: يمكــن أن يُجاب عن دليلهــم الرابعِ ا: رابعً رابعً
الســعودية نادرة الوقوع، والغالب على الظن أن هذا الشرط لن يقع، والنادر ال حكمَ الســعودية نادرة الوقوع، والغالب على الظن أن هذا الشرط لن يقع، والنادر ال حكمَ 

له) بأنه: إن كان األمر كذلك فلِمَ االشتراطُ إذن؟له) بأنه: إن كان األمر كذلك فلِمَ االشتراطُ إذن؟
ثم إنَّ هذه القاعدة في العادات واألعراف ال فيما ثبتت به األحكام الشــرعية، ثم إنَّ هذه القاعدة في العادات واألعراف ال فيما ثبتت به األحكام الشــرعية، 
وفي ذلك يقول الدكتور يعقوب الباحســين: (هــذه القاعدة مرادفة أو قريبة من معنى وفي ذلك يقول الدكتور يعقوب الباحســين: (هــذه القاعدة مرادفة أو قريبة من معنى 
قاعدة (إنما تعتبر العادة إذا اطَّردت أو غلبت)، ومن شــروط القاعدة األصل (العادة قاعدة (إنما تعتبر العادة إذا اطَّردت أو غلبت)، ومن شــروط القاعدة األصل (العادة 

مة))(٣). مة))محكَّ محكَّ
وشرط تطبيق هذه القاعدة (أن تكون هذه الواقعة المراد تطبيق القاعدة عليها: وشرط تطبيق هذه القاعدة (أن تكون هذه الواقعة المراد تطبيق القاعدة عليها: 

خالية من الحكم الشرعي الخاص والثابت بالنص أو باإلجماع)خالية من الحكم الشرعي الخاص والثابت بالنص أو باإلجماع)(٤).
نِّف  ة واالختالف عند وقوعــه، فإذا صُ نِّف ثم إنَّ مثل هذا ســيؤدي إلى المشــاحَّ ة واالختالف عند وقوعــه، فإذا صُ ثم إنَّ مثل هذا ســيؤدي إلى المشــاحَّ

كالنهي عن ربح ما لم يضمن، واإلجماع على عدم ضمان الشريك لشريكه. كالنهي عن ربح ما لم يضمن، واإلجماع على عدم ضمان الشريك لشريكه.   (١)
ينظر: معيار حماية رأس المال واالستثمارات؛ ضمن المعايير الشرعية، ص١١٢٠١١٢٠، وبحث: ، وبحث:  ينظر: معيار حماية رأس المال واالستثمارات؛ ضمن المعايير الشرعية، ص   (٢)

حماية رأس المال للشيخ يوسف الشبيلي؛ ضمن دراسات المعايير الشرعية حماية رأس المال للشيخ يوسف الشبيلي؛ ضمن دراسات المعايير الشرعية ٣٠٦٣٣٠٦٣/٤.
المفصل في القواعد الفقهية، ص٤٣٤٤٣٤. المفصل في القواعد الفقهية، ص   (٣)

المرجع السابق، ص٤١٣٤١٣. المرجع السابق، ص   (٤)



١٥٢١٥٢

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

سة النقد بأنه في مرحلة عدم جدو االستمرارية؛ فإنَّ المصرف  سة النقد بأنه في مرحلة عدم جدو االستمرارية؛ فإنَّ المصرف المصرف من قِبل مؤسَّ المصرف من قِبل مؤسَّ
سيُطالب بإنفاذ الشــرطِ ليسلم ويستمر، ولن يُقبل اعتراضُ حملة الصكوك بمثل هذا سيُطالب بإنفاذ الشــرطِ ليسلم ويستمر، ولن يُقبل اعتراضُ حملة الصكوك بمثل هذا 

رِ الواهي؛ وهو أنهم لم يتوقَّعوا حصولَ ذلك. ذْ رِ الواهي؛ وهو أنهم لم يتوقَّعوا حصولَ ذلك.العُ ذْ العُ
حكم الصورة الثانية:حكم الصورة الثانية:

ســة النقدِ صكوكَ دعمِ رأس المال في المشاركة إلى أسهمٍ  ســة النقدِ صكوكَ دعمِ رأس المال في المشاركة إلى أسهمٍ وهي: تحويل مؤسَّ وهي: تحويل مؤسَّ
عند تصنيف المصرف بأنه في مرحلة عدم جدو االستمرارية.عند تصنيف المصرف بأنه في مرحلة عدم جدو االستمرارية.

مِ المحيط الذي جاءت منه،  هْ كمِ هذه الصورة، ال بد مــن فَ مِ المحيط الذي جاءت منه، قبــل الكالم عن حُ هْ كمِ هذه الصورة، ال بد مــن فَ قبــل الكالم عن حُ
ــا على القطاع  راتها؛ كانت هذه المقررات تنصبُّ أساسً ــا على القطاع ) مقرَّ راتها؛ كانت هذه المقررات تنصبُّ أساسً فحينما طرحت (بازلفحينما طرحت (بازل٣) مقرَّ

بوي. بوي.المصرفي الرأسمالي الرِّ المصرفي الرأسمالي الرِّ
ا مبنيَّةً على المشــاركة بأنواعها، بل ســيُصدر  ر صكوكً ا مبنيَّةً على المشــاركة بأنواعها، بل ســيُصدر وهذا القطاع لن يُصدِ ر صكوكً وهذا القطاع لن يُصدِ

ا. ها بخالف الصكوك تمامً رِ نٌ والتزامٌ على مُصدِ يْ ، والسنداتُ دَ ا.سنداتٍ ها بخالف الصكوك تمامً رِ نٌ والتزامٌ على مُصدِ يْ ، والسنداتُ دَ سنداتٍ
فالمصرف عندما يُصدر ســنداتٍ لدعم رأس ماله، وتعثر فيما بعد؛ فســتمثل فالمصرف عندما يُصدر ســنداتٍ لدعم رأس ماله، وتعثر فيما بعد؛ فســتمثل 
ا، بخالف صكوك المشاركة؛ فإنَّ  ا عليه؛ لكونها دينًا والتزامً بئًا كبيرً ا، بخالف صكوك المشاركة؛ فإنَّ هذه الســندات عِ ا عليه؛ لكونها دينًا والتزامً بئًا كبيرً هذه الســندات عِ

تِه. صَّ ب حِ لُها الجميعُ كلٌّ بحسَ تِه.الخسارة سيتحمَّ صَّ ب حِ لُها الجميعُ كلٌّ بحسَ الخسارة سيتحمَّ
لذلك، كان اشــتراط تحويل ســندات دعم رأس المال إلى أســهمٍ حال لهذه لذلك، كان اشــتراط تحويل ســندات دعم رأس المال إلى أســهمٍ حال لهذه 
، ويزول التزام المصرف  ، ويزول التزام المصرف اإلشكاليَّةِ بالنسبة للمصارف، فبها يتحول الدائنُ إلى شريكٍ اإلشكاليَّةِ بالنسبة للمصارف، فبها يتحول الدائنُ إلى شريكٍ

بهذه السندات.بهذه السندات.
ا على  ا، فصكوكُ المشاركةِ ليست التزامً ا على لكن األمر في الصكوك مختلفٌ تمامً ا، فصكوكُ المشاركةِ ليست التزامً لكن األمر في الصكوك مختلفٌ تمامً
المصرف لحملة الصكوك؛ فالمشــكلة ليست موجودةً أصالً حتى يبحث لها عن مثل المصرف لحملة الصكوك؛ فالمشــكلة ليست موجودةً أصالً حتى يبحث لها عن مثل 

. .هذا الحلِّ هذا الحلِّ
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ه من تحويل صكوك المشاركة إلى أسهم؟  ه من تحويل صكوك المشاركة إلى أسهم؟ فما الذي يستفيده المصرف عند تعثُّرِ فما الذي يستفيده المصرف عند تعثُّرِ
الَّكِ المصرف،  بئًا على المصرف، بزيادة عــدد مُ الَّكِ المصرف، . بل ربما يكون ذلــك عِ بئًا على المصرف، بزيادة عــدد مُ ال شــيءال شــيء(١). بل ربما يكون ذلــك عِ
كُ المصارفِ  الَّ كُ المصارفِ وتدخل حملة الصكوك فــي اإلدارة، إلى غير ذلك مما ال يرغب فيه مُ الَّ وتدخل حملة الصكوك فــي اإلدارة، إلى غير ذلك مما ال يرغب فيه مُ

. .عادةً عادةً
هم  مِ بعضِ هْ هم فأظــنُّ أنَّ المصارف لم تتفكر في هذا األمر؛ وذلــك نتيجة لعدم فَ مِ بعضِ هْ فأظــنُّ أنَّ المصارف لم تتفكر في هذا األمر؛ وذلــك نتيجة لعدم فَ
رات (بازل٣) )  رات (بازلللحقيقة الشــرعيَّة لعقود المشاركة، والستســالم البعض اآلخر لمقرَّ للحقيقة الشــرعيَّة لعقود المشاركة، والستســالم البعض اآلخر لمقرَّ
م دون محاولة التفكير فيها، فضالً عن التجديد  دُ من دول العالم المتقدِّ فِ م دون محاولة التفكير فيها، فضالً عن التجديد وغيرها مما يَ دُ من دول العالم المتقدِّ فِ وغيرها مما يَ

واإلبداع. واإلبداع. 
ســة النقدِ لمصدر  ســة النقدِ لمصدر لكن؛ يمكن أن يُقال: إنه ال بد من إضافة شــرطِ إبراء مؤسَّ لكن؛ يمكن أن يُقال: إنه ال بد من إضافة شــرطِ إبراء مؤسَّ
نِّف الصكوك  ه؛ لتقبل به مؤسســة النقــد -أو لجنة بازل- ألنْ تُصَ نِّف الصكوك الصكوكِ حالَ تعثُّرِ ه؛ لتقبل به مؤسســة النقــد -أو لجنة بازل- ألنْ تُصَ الصكوكِ حالَ تعثُّرِ
مة، فتوضع الثانية وإن كانت غيرَ  مة، فتوضع الثانية وإن كانت غيرَ بأنها صكوك دعمِ رأس المال، والصورة األولى محرَّ بأنها صكوك دعمِ رأس المال، والصورة األولى محرَّ

مرغوبةٍ للمصارف.مرغوبةٍ للمصارف.
: مٍ :حكم تحويل صكوك دعم رأس المال المبنيَّة على المشاركة إلى أسهُ مٍ حكم تحويل صكوك دعم رأس المال المبنيَّة على المشاركة إلى أسهُ

سة  سة في حالة تصنيف المصرف بأنه في حالة عدم جدو االستمرارية؛ فإنَّ مؤسَّ في حالة تصنيف المصرف بأنه في حالة عدم جدو االستمرارية؛ فإنَّ مؤسَّ
ل هذه الصكوكَ إلى أســهم، وذلك برفع سقف أسهم المصرف بمقدار  ل هذه الصكوكَ إلى أســهم، وذلك برفع سقف أسهم المصرف بمقدار النقدِ ســتحوِّ النقدِ ســتحوِّ
أموالِ حملــة الصكوك، ثم يدخل حملــة الصكوك بأموالهم (الصكوك) كشــركاءَ أموالِ حملــة الصكوك، ثم يدخل حملــة الصكوك بأموالهم (الصكوك) كشــركاءَ 

للمصرف. للمصرف. 
والذي يظهر -والله أعلم- أنَّ الحكم الفقهي لهذه العمليَّةِ هو الجواز؛ وذلك والذي يظهر -والله أعلم- أنَّ الحكم الفقهي لهذه العمليَّةِ هو الجواز؛ وذلك 
ألنَّ الحقيقة الشــرعيَّة لهذه المعاملةِ لم تتغير، وهي عقد المشــاركة، فحملة صكوك ألنَّ الحقيقة الشــرعيَّة لهذه المعاملةِ لم تتغير، وهي عقد المشــاركة، فحملة صكوك 
لذلك لم يأتِ -والله أعلم- لهذه الصورة ذِكرٌ في صكوك دعم رأس المال في المشــاركة  لذلك لم يأتِ -والله أعلم- لهذه الصورة ذِكرٌ في صكوك دعم رأس المال في المشــاركة    (١)
من الدرجة األولى؛ في المعيار المعدل لكفايــة رأس المال الصادر من مجلس الخدمات من الدرجة األولى؛ في المعيار المعدل لكفايــة رأس المال الصادر من مجلس الخدمات 

اإلسالمية.اإلسالمية.
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صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

المشاركة شركاءُ للمصرف؛ سواءٌ كانوا باألسهم أو بالصكوك، والتغير وقع في الصفة المشاركة شركاءُ للمصرف؛ سواءٌ كانوا باألسهم أو بالصكوك، والتغير وقع في الصفة 
القانونيَّة ال الشرعيَّة، وذلك ال يغير في الحكم الشرعي شيئًا.القانونيَّة ال الشرعيَّة، وذلك ال يغير في الحكم الشرعي شيئًا.

ولكن يُشترط لجواز هذه العملية ثالثة شروط:ولكن يُشترط لجواز هذه العملية ثالثة شروط:
األول: األول: أالَّ يكون تحويل الصكوك بقيمتها االســمية، بل بقيمتها السوقية أو بما أالَّ يكون تحويل الصكوك بقيمتها االســمية، بل بقيمتها السوقية أو بما 
يتَّفقانِ عليه عند حدوث التعثُّرِ والتحويل؛ وذلك ألنَّ تحويلَها بقيمتها االسمية ضمانٌ يتَّفقانِ عليه عند حدوث التعثُّرِ والتحويل؛ وذلك ألنَّ تحويلَها بقيمتها االسمية ضمانٌ 

لها أو لجزءٍ منها، وال يجوز ضمانُ الشريكِ لشريكه كما مرَّ معنا. لها أو لجزءٍ منها، وال يجوز ضمانُ الشريكِ لشريكه كما مرَّ معنا. 
ر  ر جاء في «المعايير الشــرعية»: (ال تشتمل النشرة على أيِّ نصٍّ يضمن به مُصدِ جاء في «المعايير الشــرعية»: (ال تشتمل النشرة على أيِّ نصٍّ يضمن به مُصدِ
ا معيَّنًا  كِّ االسمية في غير حاالت التَّعدي أو التقصير، وال قدرً ا معيَّنًا الصك لمالكه قيمةَ الصَّ كِّ االسمية في غير حاالت التَّعدي أو التقصير، وال قدرً الصك لمالكه قيمةَ الصَّ

من الربح)من الربح)(١).
ب، أو الشــريك،  ضارِ ب، أو الشــريك، وجــاء في قرار مجمع الفقه اإلســالمي: (ال يجوز للمُ ضارِ وجــاء في قرار مجمع الفقه اإلســالمي: (ال يجوز للمُ
د بشــراء الصكوك أو أصول الصكوك بقيمتها االســمية، أو بقيمةٍ  د بشــراء الصكوك أو أصول الصكوك بقيمتها االســمية، أو بقيمةٍ أو الوكيل أن يتعهَّ أو الوكيل أن يتعهَّ

ا بما يؤدي إلى ضمان رأس المال...)(٢). دةٍ سلفً ا بما يؤدي إلى ضمان رأس المال...)محدَّ دةٍ سلفً محدَّ
، حيث يقول:  مٍ بيعٌ ، حيث يقول: وقد ذهب أحد الباحثين إلى أنَّ تحويل الصكوك إلى أســهُ مٍ بيعٌ وقد ذهب أحد الباحثين إلى أنَّ تحويل الصكوك إلى أســهُ
... فإنه يتم مبادلة الصك -وهو مــن جملة األموال كما  لِ ... فإنه يتم مبادلة الصك -وهو مــن جملة األموال كما (إذا وقعــت عمليةُ التحــوُّ لِ (إذا وقعــت عمليةُ التحــوُّ
ا، وبناءً عليه: يصدق على هذه العملية أنها عقدٌ  ا، وبناءً عليه: يصدق على هذه العملية أنها عقدٌ تقدم- بالسهم؛ وهو عرضٌ ماليٌّ أيضً تقدم- بالسهم؛ وهو عرضٌ ماليٌّ أيضً

من عقود البيع...)من عقود البيع...)(٣).
مع أنه ذكر قبل ذلك أنَّ (التحويل يســتلزم زيادةَ رأسِ مالِ الشركة المساهمة؛ مع أنه ذكر قبل ذلك أنَّ (التحويل يســتلزم زيادةَ رأسِ مالِ الشركة المساهمة؛ 
ولذلــك يجب مراعاةُ القواعدِ المقررة لزيادة رأس المال في الشــركات المســاهمة ولذلــك يجب مراعاةُ القواعدِ المقررة لزيادة رأس المال في الشــركات المســاهمة 

ب ما نَصَّ عليه القانون التِّجاري...)(٤). ب ما نَصَّ عليه القانون التِّجاري...)حسَ حسَ
المعايير الشرعية، ص٤٧٨٤٧٨. المعايير الشرعية، ص  قرار رقم ١٨٨١٨٨(٢٠٢٠/٣) الفقرة: ثانيًا.) الفقرة: ثانيًا.(١)  قرار رقم    (٢)

العقود المبتكرة للتمويل واالستثمار بالصكوك اإلسالمية، ص٥١٧٥١٧. العقود المبتكرة للتمويل واالستثمار بالصكوك اإلسالمية، ص   (٣)
المرجع السابق، ص٥٠٩٥٠٩. المرجع السابق، ص   (٤)
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وهذا يدل على أنه ليس هناك اســتبدالُ صكوكٍ بأسهم لها أصولٌ حتى تكون وهذا يدل على أنه ليس هناك اســتبدالُ صكوكٍ بأسهم لها أصولٌ حتى تكون 
يدت  ــمح بزيادة رأس مال الشركة (المصرف هنا)، فزِ ا، بل غايةُ ما في األمر أنه سُ يدت بيعً ــمح بزيادة رأس مال الشركة (المصرف هنا)، فزِ ا، بل غايةُ ما في األمر أنه سُ بيعً

بصكوك حملة صكوك المشاركة، فهي مشاركة ومساهمة ال بيع، والله أعلم.بصكوك حملة صكوك المشاركة، فهي مشاركة ومساهمة ال بيع، والله أعلم.
الثاني: الثاني: تحديد شــروط التحويل، والحدث الذي يستدعيه التحويل، وكذلك تحديد شــروط التحويل، والحدث الذي يستدعيه التحويل، وكذلك 
ا إذا كان نظام البلد يُجيز  ر ووقوع الخالف، خصوصً رَ بًا للغَ ا إذا كان نظام البلد يُجيز بيــان معدل التحويل؛ تجنُّ ر ووقوع الخالف، خصوصً رَ بًا للغَ بيــان معدل التحويل؛ تجنُّ

التحويل دون الرجوع للبنك المركزيالتحويل دون الرجوع للبنك المركزي(١). . 
ك به في عقد المشاركة؛ حيث إنَّ للفقهاء  ك به في عقد المشاركة؛ حيث إنَّ للفقهاء مراعاة شروط المال المشارَ الثالث: الثالث: مراعاة شروط المال المشارَ
ك به، فال يجوز عند بعــض الفقهاء المشــاركة باألعيان(٢)  ك به، فال يجوز عند بعــض الفقهاء المشــاركة باألعيانشــروطًا للمال المشــارَ شــروطًا للمال المشــارَ

أو الديونأو الديون(٣).
المطلب الربع: إصدار صكِّ دعمِ رأس المال في المشاركة.المطلب الربع: إصدار صكِّ دعمِ رأس المال في المشاركة.

سأُبين في هذا المطلبِ المرادَ بإصدار صكِّ دعمِ رأس المال في المشاركة، ثم سأُبين في هذا المطلبِ المرادَ بإصدار صكِّ دعمِ رأس المال في المشاركة، ثم 
ه بإذن الله تعالى، من خالل المسألتين التاليتين: كمَ إصدارِ ه بإذن الله تعالى، من خالل المسألتين التاليتين:سأبين حُ كمَ إصدارِ سأبين حُ

المسألة األولى: المراد بإصدار صك دعم رأس المال في المشاركة.المسألة األولى: المراد بإصدار صك دعم رأس المال في المشاركة.

ها  رُ ها ســبق تعريف صكوك دعم رأس المال في المشــاركة بأنها: (وثائق تُصدِ رُ ســبق تعريف صكوك دعم رأس المال في المشــاركة بأنها: (وثائق تُصدِ
ا شــائعة فــي ملكية أعيان  ا شــائعة فــي ملكية أعيان المصارف، متســاوية القيمة عند إصدارها، تمثل حصصً المصارف، متســاوية القيمة عند إصدارها، تمثل حصصً
المصرف ومنافعه وخدماته على أســاس عقد المشاركة، وتقبل التداول واالسترداد، المصرف ومنافعه وخدماته على أســاس عقد المشاركة، وتقبل التداول واالسترداد، 
ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلســالمية،  ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلســالمية،    (١)

ص١٦١٦.
سيأتي الحديث عن حكم المشاركة باألعيان عند الحديث عن تحويل صكوك اإلجارة إلى  سيأتي الحديث عن حكم المشاركة باألعيان عند الحديث عن تحويل صكوك اإلجارة إلى    (٢)

أسهم.أسهم.
سيأتي الحديث عن حكم المشاركة بالديون عند الحديث عن تحويل الصكوك المركبة من  سيأتي الحديث عن حكم المشاركة بالديون عند الحديث عن تحويل الصكوك المركبة من    (٣)

المرابحة والمضاربة إلى أسهم.المرابحة والمضاربة إلى أسهم.
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صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

تســاند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنــى -على األقل- من كفاية رأس تســاند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنــى -على األقل- من كفاية رأس 
ا ألحكام الشريعة اإلسالمية). ا ألحكام الشريعة اإلسالمية).)، وفقً رات (بازل٣)، وفقً ب مقرَّ رات (بازلالمال، بحسَ ب مقرَّ المال، بحسَ

رِ الصكوكِ الصكوكَ للمســتثمرين،  رِ الصكوكِ الصكوكَ للمســتثمرين، والمــراد بإصدار الصكوك: طــرحُ مُصدِ والمــراد بإصدار الصكوك: طــرحُ مُصدِ
متضمنةً الشروط واألحكام التي وضعها.متضمنةً الشروط واألحكام التي وضعها.

يقول الدكتور حســين حامد حسان: (إصدار الصكوك يعني: إعطاء كلِّ واحدٍ يقول الدكتور حســين حامد حسان: (إصدار الصكوك يعني: إعطاء كلِّ واحدٍ 
تِه أو مســاهمته في الصفقة، وبنســبة هذه  صَّ تِه أو مســاهمته في الصفقة، وبنســبة هذه  شــهادةً تُثبت مقدارَ حِ صَّ دين(١) شــهادةً تُثبت مقدارَ حِ دينمن المتعدِّ من المتعدِّ

مِ الصفقةِ محلِّ العقد)(٢). رْ نمِ أو غُ مِ الصفقةِ محلِّ العقد)الحصة يشارك في غُ رْ نمِ أو غُ الحصة يشارك في غُ
واختُلف في توصيفه الفقهي، فقيل بأن اإلصدار إيجاب، واكتتاب المستثمرين واختُلف في توصيفه الفقهي، فقيل بأن اإلصدار إيجاب، واكتتاب المستثمرين 
دُ دعوةٍ وإعالن، واالكتتاب هو اإليجاب، وموافقة المصدر  . وقيل: بل هو مجرَّ بــولٌ دُ دعوةٍ وإعالن، واالكتتاب هو اإليجاب، وموافقة المصدر قَ . وقيل: بل هو مجرَّ بــولٌ قَ

.(٣) بعد ذلك القبولُبعد ذلك القبولُ
وذهبت المعايير الشرعية إلى التفصيل؛ فقالت: (تمثل نشرة إصدار الصكوك وذهبت المعايير الشرعية إلى التفصيل؛ فقالت: (تمثل نشرة إصدار الصكوك 
 ، ها إلى المكتتبين، ويمثل االكتتاب في الصك اإليجابَ رُ هــا مُصدِ هُ ، الدعوةَ التي يوجِّ ها إلى المكتتبين، ويمثل االكتتاب في الصك اإليجابَ رُ هــا مُصدِ هُ الدعوةَ التي يوجِّ
 ، ح في نشــرة اإلصدار أنها إيجابٌ بولُ فهو موافقةُ الجهةِ المصدرة، إالَّ إذا صرَّ ا القَ ، أمَّ ح في نشــرة اإلصدار أنها إيجابٌ بولُ فهو موافقةُ الجهةِ المصدرة، إالَّ إذا صرَّ ا القَ أمَّ

.(٤)( ا ويكون االكتتاب قبوالً )فتكون حينئذٍ إيجابً ا ويكون االكتتاب قبوالً فتكون حينئذٍ إيجابً
وبناءً على ما سبق، يكون المراد بإصدار صك دعم رأس المال في المشاركة: وبناءً على ما سبق، يكون المراد بإصدار صك دعم رأس المال في المشاركة: 
طرح المصرف صكوك دعم رأس مال مبنية على المشــاركة للمســتثمرين، متضمنةً طرح المصرف صكوك دعم رأس مال مبنية على المشــاركة للمســتثمرين، متضمنةً 

الشروط واألحكام التي وضعها.الشروط واألحكام التي وضعها.
أي المستثمرين، حملة الصكوك فيما بعد. أي المستثمرين، حملة الصكوك فيما بعد.   (١)

صكوك االستثمار، ضمن دراسات المعايير الشرعية ٩٥٥٩٥٥/٢. صكوك االستثمار، ضمن دراسات المعايير الشرعية    (٢)
ينظر: الصكوك، ص٣٢٣٢. ينظر: الصكوك، ص   (٣)

المعايير الشرعية، ص٤٧٧٤٧٧. المعايير الشرعية، ص   (٤)
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المسألة الثانية: حكم إصدار صك دعم رأس المال في المشاركة.المسألة الثانية: حكم إصدار صك دعم رأس المال في المشاركة.

صكوك المشــاركة صكوكٌ قائمة على عقد المشــاركة، وعقد المشاركة عقدٌ صكوك المشــاركة صكوكٌ قائمة على عقد المشــاركة، وعقد المشاركة عقدٌ 
: نث   ے   ¡    : جائز ثابتٌ بالكتاب والســنة واإلجماع؛ فمن الكتاب قول الله عزَّ وجلَّ جائز ثابتٌ بالكتاب والســنة واإلجماع؛ فمن الكتاب قول الله عزَّ وجلَّ
مث(١)، ،        °    ¯    ®    ¬    «    ª    ©    ¨    §    ¦    ¥    ¤    £    ¢

لَطَاءُ هم الشركاء(٢). لَطَاءُ هم الشركاءوالـخُ والـخُ
يْنِ  يكَ رِ الِثُ الشَّ ا ثَ : أَنَ لَّ جَ زَّ وَ الَ اللهُ عَ يْنِ «قَ يكَ رِ الِثُ الشَّ ا ثَ : أَنَ لَّ جَ زَّ وَ الَ اللهُ عَ ومن الســنة: قول النبي ومن الســنة: قول النبي : : «قَ

ا»(٣). مَ يْنِهِ نْ بَ تُ مِ جْ رَ بَهُ خَ احِ ا صَ مَ هُ دُ انَ أَحَ ا خَ إِذَ ، فَ بَهُ احِ ا صَ مَ هُ دُ نْ أَحَ ا لَـمْ يَخُ ا»مَ مَ يْنِهِ نْ بَ تُ مِ جْ رَ بَهُ خَ احِ ا صَ مَ هُ دُ انَ أَحَ ا خَ إِذَ ، فَ بَهُ احِ ا صَ مَ هُ دُ نْ أَحَ ا لَـمْ يَخُ مَ
يْن  يْن  قاال: كنَّا تاجرَ وفي «المســند»: أنَّ البراء بن عازب وزيدَ بن أرقمَ وفي «المســند»: أنَّ البراء بن عازب وزيدَ بن أرقمَ  قاال: كنَّا تاجرَ
نا النبيَّ  عن الصرف، فقال:  عن الصرف، فقال: «إِنْ «إِنْ  نا النبيَّ ، فسألْ على عهد رسول الله على عهد رسول الله ، فسألْ
»(٤). وأجمع العلماء على جواز الشركة . وأجمع العلماء على جواز الشركة  لُحُ الَ يَصْ يئَةً فَ انَ نَسِ إِنْ كَ ، وَ أْسَ الَ بَ ا بِيَدٍ فَ دً انَ يَ »كَ لُحُ الَ يَصْ يئَةً فَ انَ نَسِ إِنْ كَ ، وَ أْسَ الَ بَ ا بِيَدٍ فَ دً انَ يَ كَ

في الجملةفي الجملة(٥).
لكن صكوك دعم رأس المال في المشــاركة اشتملت على عددٍ من الشروط لكن صكوك دعم رأس المال في المشــاركة اشتملت على عددٍ من الشروط 
التي اشترطتها لجنة بازلالتي اشترطتها لجنة بازل٣، فهل لهذه الشــروط تأثيرٌ على هذا العقد؟ وبالتالي تأثير ، فهل لهذه الشــروط تأثيرٌ على هذا العقد؟ وبالتالي تأثير 

في حكم اإلصدار؟في حكم اإلصدار؟
رين عن بقيَّةِ الدائِنِين  رين عن بقيَّةِ الدائِنِين سبق وأن درس الباحث شرط: كون حملة الصكوك مؤخَّ سبق وأن درس الباحث شرط: كون حملة الصكوك مؤخَّ

(١)  سورة ص، اآلية:   سورة ص، اآلية: ٢٤٢٤.
ينظر: البيان، للعمراني ٣٥٩٣٥٩/٦، المغني ، المغني ١٠٩١٠٩/٧. ينظر: البيان، للعمراني    (٢)

فه  فه ؛ وضعَّ أخرجه أبو داود في ســننه، كتاب البيوع، باب الشــركة، برقم (٣٣٨٣٣٣٨٣) ) ٢٦٥٢٦٥/٥؛ وضعَّ أخرجه أبو داود في ســننه، كتاب البيوع، باب الشــركة، برقم (   (٣)
األلباني في اإلرواء األلباني في اإلرواء ٢٨٨٢٨٨/٥.

أخرجه اإلمام أحمد برقم (١٩٣١٧١٩٣١٧) ) ٦٦٦٦/٣٢٣٢، وقال األلباني في اإلرواء ، وقال األلباني في اإلرواء ٢٩٠٢٩٠/٥: إسناده : إسناده  أخرجه اإلمام أحمد برقم (   (٤)
صحيح على شرط الشيخين.صحيح على شرط الشيخين.

ينظر: اإلجماع، البن المنذر ص١٠٠١٠٠، البيان ، البيان ٣٦١٣٦١/٦، المغني ، المغني ١٠٩١٠٩/٧. ينظر: اإلجماع، البن المنذر ص   (٥)
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صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

رِ الصك منه في حال تصنيفه  ين للمصرف، وشرط: أن للمصرف إبراءَ مُصدِ رِ الصك منه في حال تصنيفه والمودِعِ ين للمصرف، وشرط: أن للمصرف إبراءَ مُصدِ والمودِعِ
بأنه في وضع غير جدير باالستمرارية.بأنه في وضع غير جدير باالستمرارية.

وبقي شرطٌ واحد مختصٌّ بصكوك دعم رأس المال من الدرجة األولى، وهو: وبقي شرطٌ واحد مختصٌّ بصكوك دعم رأس المال من الدرجة األولى، وهو: 
أنَّ للمصرف إلغاءَ توزيع األرباح، أو ما يُسمى بالتحكم في األرباح.أنَّ للمصرف إلغاءَ توزيع األرباح، أو ما يُسمى بالتحكم في األرباح.

حكم اشتراط أنَّ للمصرف إلغاءَ توزيع األرباح:حكم اشتراط أنَّ للمصرف إلغاءَ توزيع األرباح:
جاء في تعميم البنــك الكويتي المركزي للمصــارف التقليدية بتطبيق معايير جاء في تعميم البنــك الكويتي المركزي للمصــارف التقليدية بتطبيق معايير 
(بازل(بازل٣) في شــروط األدوات المالية التي يُدعم بهــا رأس مال المصارف النظامي: ) في شــروط األدوات المالية التي يُدعم بهــا رأس مال المصارف النظامي: 
(يجب أن تتوافر الشــروط التالية كحدٍّ أدنى فــي األدوات المالية الصادرة عن البنك (يجب أن تتوافر الشــروط التالية كحدٍّ أدنى فــي األدوات المالية الصادرة عن البنك 

ها ضمن رأس المال اإلضافي(١):...:... ها ضمن رأس المال اإلضافيحتى يتمَّ إدراجُ حتى يتمَّ إدراجُ
ز - خيار توزيع األرباح/دفع الفوائد:ز - خيار توزيع األرباح/دفع الفوائد:

١- للبنك الحق في جميع األوقات- للبنك الحق في جميع األوقات(٢) بإلغاء توزيع األرباح/دفع الفوائد. بإلغاء توزيع األرباح/دفع الفوائد.
٢- ال تكون التوزيعات إلزاميَّةً بأيِّ حالٍ من األحوال، وبالتالي: فإنَّ عدم دفعِ - ال تكون التوزيعات إلزاميَّةً بأيِّ حالٍ من األحوال، وبالتالي: فإنَّ عدم دفعِ 

.(٣)(... ...)التوزيعات ال يعتبر حالةَ تعثُّرٍ التوزيعات ال يعتبر حالةَ تعثُّرٍ
ا في تعميمها للبنوك اإلســالمية، عند اقتراحها أن  ا في تعميمها للبنوك اإلســالمية، عند اقتراحها أن ثم ذكرت هذا الشــرطَ أيضً ثم ذكرت هذا الشــرطَ أيضً

يكون صكُّ دعمِ رأس المال من الدرجة األولى صكَّ مشاركةيكون صكُّ دعمِ رأس المال من الدرجة األولى صكَّ مشاركة(٤).
ا من المحاذير الشرعية،  ا من المحاذير الشرعية، ؛ فقد جمع عددً وهذا الشــرط -والله أعلم- غير جائزوهذا الشــرط -والله أعلم- غير جائز؛ فقد جمع عددً

منها:منها:
أي: من الدرجة األولى. أي: من الدرجة األولى.   (١)

جاء في المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلسالمية،  جاء في المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلسالمية،    (٢)
ص١٥١٥ تقييده بحال التعثر. تقييده بحال التعثر.

ص٨٤٨٤. ص  ص٥٦٥٦.(٣)  ص   (٤)



أحكام صكوك دعم رأس المال الفقهيةأحكام صكوك دعم رأس المال الفقهية

١٥٩١٥٩

: المشاركةُ  : المشاركةُ أ- أنه مخالِفٌ لمقتضى عقدِ المشاركة؛ فإن مقتضى عقد المشاركةِ أ- أنه مخالِفٌ لمقتضى عقدِ المشاركة؛ فإن مقتضى عقد المشاركةِ
فــي األرباح، واألرباح مقصــود هذا العقــدفــي األرباح، واألرباح مقصــود هذا العقــد(١)، وليس للشــريك أن يختصَّ بالربح ، وليس للشــريك أن يختصَّ بالربح 

أو ببعضه.أو ببعضه.
جاء في «المعايير الشــرعية»: (ال يجوز أن تشــتمل شروط الشركة، أو أسس جاء في «المعايير الشــرعية»: (ال يجوز أن تشــتمل شروط الشركة، أو أسس 
ها على أيِّ نصٍّ أو شرطٍ يؤدِّي إلى احتمال قطع االشتراك في الربح)(٢). ها على أيِّ نصٍّ أو شرطٍ يؤدِّي إلى احتمال قطع االشتراك في الربح)توزيع أرباحِ توزيع أرباحِ

ه  رُ يِّ ا، وشــرطُ إلغاء توزيع األربــاح يُصَ ه ب- يُشــترط للربــح أن يكون معلومً رُ يِّ ا، وشــرطُ إلغاء توزيع األربــاح يُصَ ب- يُشــترط للربــح أن يكون معلومً
؛ ففي كلِّ فترة دورية لتوزيع األرباح قد يأخذ حامل الصك الربحَ وقد يستأثر  ؛ ففي كلِّ فترة دورية لتوزيع األرباح قد يأخذ حامل الصك الربحَ وقد يستأثر مجهوالً مجهوالً

به المصرف، فهو وإن علم نسبة الربح إالَّ أنه ال يعلم هل سيأخذ الربح أم ال؟به المصرف، فهو وإن علم نسبة الربح إالَّ أنه ال يعلم هل سيأخذ الربح أم ال؟
، فــإن كان مجهوالً  رِ دْ ، فــإن كان مجهوالً : أن يكــون الربح معلومَ القَ رِ دْ قال الكاســاني: (ومنهاقال الكاســاني: (ومنها(٣): أن يكــون الربح معلومَ القَ
بُ فسادَ العقدِ كما في البيع  ــدُ الشركة؛ ألنَّ الربح هو المعقود عليه، وجهالتُه توجِ بُ فسادَ العقدِ كما في البيع تَفسُ ــدُ الشركة؛ ألنَّ الربح هو المعقود عليه، وجهالتُه توجِ تَفسُ

واإلجارة)واإلجارة)(٤).
وفي «الشرح الكبير»: (الشروط في الشركة ضربان:... وفاسد؛ مثل: أن يشترط وفي «الشرح الكبير»: (الشروط في الشركة ضربان:... وفاسد؛ مثل: أن يشترط 
ا، بأن (من شرط المضاربة  ا، بأن (من شرط المضاربة ، وعلل سبب كونه شرطًا فاسدً ما يعود بجهالة الربح...)ما يعود بجهالة الربح...)(٥)، وعلل سبب كونه شرطًا فاسدً

ا)(٦). ا)والمشاركة كونَ الربحِ معلومً والمشاركة كونَ الربحِ معلومً
بح مع التســاوي في  بح مع التســاوي في  ال يُجيزون التفاضلَ في الرِّ ج- المالكيَّةج- المالكيَّة(٧) والشــافعيَّة والشــافعيَّة(٨) ال يُجيزون التفاضلَ في الرِّ

ينظر: حاشية ابن عابدين ٤٦٩٤٦٩/٦، البيان ، البيان ٣٦٨٣٦٨/٦، الشرح الكبير ، الشرح الكبير ١٨١٨/١٤١٤. ينظر: حاشية ابن عابدين    (١)
المعايير الشرعية، ص٣٣٢٣٣٢. المعايير الشرعية، ص  أي: الشروط العامة ألنواع الشركات.(٢)  أي: الشروط العامة ألنواع الشركات.   (٣)
ينظر: بدائع الصنائع ٥٩٥٩/٦. ينظر: بدائع الصنائع    (٤)

الشرح الكبير ٤٧٤٧/١٤١٤. الشرح الكبير    (٥)
المرجع السابق. المرجع السابق.   (٦)

ينظر: الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة ٢٨٨٢٨٨/٢. ينظر: الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة    (٧)
ينظر: البيان، للعمراني ٣٦٩٣٦٩/٦. ينظر: البيان، للعمراني    (٨)
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زِ التفاضلُ عندهم في الربح،  ه، فإذا لــم يَجُ رِ دْ دَّ أن يكون الربح على قَ زِ التفاضلُ عندهم في الربح، المــال، بل ال بُ ه، فإذا لــم يَجُ رِ دْ دَّ أن يكون الربح على قَ المــال، بل ال بُ
فعدمُ جواز اشتراط إلغاء األرباح عن حملة الصكوك من باب أولى.فعدمُ جواز اشتراط إلغاء األرباح عن حملة الصكوك من باب أولى.

ى النبي  عن الغرر عن الغرر(١). ا، وقد نَهَ رً رَ ى النبي د- أنَّ فيه جهالةً وغَ ا، وقد نَهَ رً رَ د- أنَّ فيه جهالةً وغَ
، وأن يكون  رِ المؤثــر في المعامالت: أن يكون في معاوضةٍ ماليَّةٍ رَ ، وأن يكون وضابطُ الغَ رِ المؤثــر في المعامالت: أن يكون في معاوضةٍ ماليَّةٍ رَ وضابطُ الغَ

وَ حاجةُ العقد إليه(٢)()(٣). .  عُ ا، وأن يكون في المعقود عليه أصالة، وأالَّ تَدْ وَ حاجةُ العقد إليهكثيرً عُ ا، وأن يكون في المعقود عليه أصالة، وأالَّ تَدْ كثيرً
؛ وهو  ، وفــي المعقود عليه أصالةٌ ؛ وهو والغرر هنا غــررٌ مؤثر، فالعقد معاملةٌ ماليَّةٌ ، وفــي المعقود عليه أصالةٌ والغرر هنا غــررٌ مؤثر، فالعقد معاملةٌ ماليَّةٌ
، ولم تدعُ حاجةُ  د بوقتٍ دون وقت؛ كوقت التعثُّرِ مثالً ، ولم تدعُ حاجةُ الربح، وكثيرٌ ال قليل؛ فلم يحدَّ د بوقتٍ دون وقت؛ كوقت التعثُّرِ مثالً الربح، وكثيرٌ ال قليل؛ فلم يحدَّ

العقد إلى ذلك.العقد إلى ذلك.
ا لحملة الصكوك، وأكالً ألموالهم بالباطل. ا ظاهرً ا لحملة الصكوك، وأكالً ألموالهم بالباطل.هـ- أنَّ فيه ظُلمً ا ظاهرً هـ- أنَّ فيه ظُلمً

، جاء تقييده في المعيــار المعدل لكفاية رأس  ، جاء تقييده في المعيــار المعدل لكفاية رأس ولكون هذا الشــرطِ غيــرَ جائزٍ ولكون هذا الشــرطِ غيــرَ جائزٍ
المال الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلسالمية بوقت التعثرالمال الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلسالمية بوقت التعثر(٤).

ع،  زَّ ع، وهذا هو مقتضى عقد المشاركة؛ فإنه في حال الخسارة ال يوجد أرباحٌ لتُوَ زَّ وهذا هو مقتضى عقد المشاركة؛ فإنه في حال الخسارة ال يوجد أرباحٌ لتُوَ
عت كانت ضمانًا من الشــريك؛ لذا جاء التعبير عن هذا الشــرطِ في صكوك  زِّ عت كانت ضمانًا من الشــريك؛ لذا جاء التعبير عن هذا الشــرطِ في صكوك وإذا وُ زِّ وإذا وُ
المضاربة من الدرجــة األولى؛ التي أُصدرت من قِبل البنك األهلي التجاري بما هذا المضاربة من الدرجــة األولى؛ التي أُصدرت من قِبل البنك األهلي التجاري بما هذا 
مٍ بتوزيع مبالغِ التوزيعات  لــزَ بَ غيرُ مُ ضارِ ا لقواعد المضاربة؛ فإنَّ الـــمُ ه: (وفقً مٍ بتوزيع مبالغِ التوزيعات نصُّ لــزَ بَ غيرُ مُ ضارِ ا لقواعد المضاربة؛ فإنَّ الـــمُ ه: (وفقً نصُّ

سة المضارب خسائر)(٥). سة المضارب خسائر)الدورية إلى حملة الصكوك في حال ما إذا واجهت مؤسَّ الدورية إلى حملة الصكوك في حال ما إذا واجهت مؤسَّ
أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطالن بيع الحصــاة والبيع الذي فيه غرر،  أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطالن بيع الحصــاة والبيع الذي فيه غرر،    (١)

برقم (برقم (١٥١٣١٥١٣)، )، ١١٥٣١١٥٣/٣.
كعقد السلم وبيع البطيخ. كعقد السلم وبيع البطيخ.   (٢)

مة، ص١٠١١٠١. ينظر: العلل األساسية للمعامالت المالية المحرَّ مة، ص  ينظر: العلل األساسية للمعامالت المالية المحرَّ  (٣)
المعيار المعدل لكفاية رأس المال، ص١٥١٥. المعيار المعدل لكفاية رأس المال، ص   (٤)

قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي التجاري ١٧٨١٧٨/٢. قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي التجاري    (٥)
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١٦١١٦١

حكم إصدار صكِّ دعم رأس المال في المشاركة:حكم إصدار صكِّ دعم رأس المال في المشاركة:
بعد دراسة الشرط؛ وهو إلغاء توزيع أرباح الصكوك، تبيَّن لنا أنَّ شروط صكوك بعد دراسة الشرط؛ وهو إلغاء توزيع أرباح الصكوك، تبيَّن لنا أنَّ شروط صكوك 

دعم رأس المال من الدرجة األولى في المشاركة على قسمين:دعم رأس المال من الدرجة األولى في المشاركة على قسمين:
شروط صحيحة، وهي:شروط صحيحة، وهي:

يه. رين عن الدائنين للبنك ومودِعِ يه.أ- اشتراط أن يكون حملة الصكوك مؤخَّ رين عن الدائنين للبنك ومودِعِ أ- اشتراط أن يكون حملة الصكوك مؤخَّ
مٍ عند تصنيف المصرف بأنه  مٍ عند تصنيف المصرف بأنه ب- أنَّ لمؤسسة النقدِ تحويلَ الصكوكِ إلى أسهُ ب- أنَّ لمؤسسة النقدِ تحويلَ الصكوكِ إلى أسهُ

في وضع غير جدير باالستمرارية.في وضع غير جدير باالستمرارية.
ت- أن للمصرف عدمَ توزيعِ األرباح عند الخسارة.ت- أن للمصرف عدمَ توزيعِ األرباح عند الخسارة.

وشروط فاسدة، وهي:وشروط فاسدة، وهي:
أ- أنَّ لمؤسسة النقدِ عند تصنيف المصرف بأنه في وضع غير جدير باالستمرارية أ- أنَّ لمؤسسة النقدِ عند تصنيف المصرف بأنه في وضع غير جدير باالستمرارية 

ه الستمرار المصرف. ه الستمرار المصرف.إعادة تقييم أصول الصكوك، وحسم ما يجب حسمُ إعادة تقييم أصول الصكوك، وحسم ما يجب حسمُ
ب- أن للمصرف إلغاءَ توزيع األرباح.ب- أن للمصرف إلغاءَ توزيع األرباح.

وبناءً على:وبناءً على:
١- أنَّ عقد الشركة جائزٌ باتفاق كما سبق.- أنَّ عقد الشركة جائزٌ باتفاق كما سبق.

٢- والمصارف اإلسالمية غرضها ونشاطها مباح. - والمصارف اإلسالمية غرضها ونشاطها مباح. 
رةً على الشروط الصحيحة  رةً على الشروط الصحيحة فإن كانت الشــروط الموجودة في الصكوك مقتصِ فإن كانت الشــروط الموجودة في الصكوك مقتصِ

كر؛ فاألصلُ جواز اإلصدار. كر؛ فاألصلُ جواز اإلصدار.اآلنفةِ الذِّ اآلنفةِ الذِّ
ــا إن احتو العقدُ على شــيءٍ من الشــروط الفاســدة، فالعقدُ صحيح إن  ــا إن احتو العقدُ على شــيءٍ من الشــروط الفاســدة، فالعقدُ صحيح إن أمَّ أمَّ
ه في «التمهيد»(١)؛ بأن الشروط الفاسدة ؛ بأن الشروط الفاسدة  ه في «التمهيد»شاء الله؛ والشرط فاســد، كما ســبق تحقيقُ شاء الله؛ والشرط فاســد، كما ســبق تحقيقُ

التمهيد، ص١٠٢١٠٢. التمهيد، ص   (١)
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، والله أعلم. ، والله أعلم.ال تُفسد العقدَ ال تُفسد العقدَ
بوي، فال يجوز؛ ألنَّ أصل نشاطه -أو من  ا إن كان اإلصدار من بنكٍ تقليدي رِ بوي، فال يجوز؛ ألنَّ أصل نشاطه -أو من أمَّ ا إن كان اإلصدار من بنكٍ تقليدي رِ أمَّ

أصول نشاطه- التعامل بالرباأصول نشاطه- التعامل بالربا(١).
المطلب الخامس: تداول صكوك دعم رأس المال في المشاركة.المطلب الخامس: تداول صكوك دعم رأس المال في المشاركة.

- عن المراد بتداول صكوك  - عن المراد بتداول صكوك سأتحدث في هذا المطلب -بإذن الله عزَّ وجلَّ سأتحدث في هذا المطلب -بإذن الله عزَّ وجلَّ
ــها من خالل المسألتين  لـِ كمَ تداوُ ــها من خالل المسألتين دعم رأس المال في المشــاركة، ثم ســأبين حُ لـِ كمَ تداوُ دعم رأس المال في المشــاركة، ثم ســأبين حُ

التاليتين.التاليتين.
المسألة األولى: المراد بتداول صك دعم رأس المال في المشاركة.المسألة األولى: المراد بتداول صك دعم رأس المال في المشاركة.

ها  رُ ها ســبق تعريف صكوك دعم رأس المال في المشــاركة بأنها: (وثائق تُصدِ رُ ســبق تعريف صكوك دعم رأس المال في المشــاركة بأنها: (وثائق تُصدِ
ا شــائعة فــي ملكيَّة أعيان  صصً ا شــائعة فــي ملكيَّة أعيان المصارف، متســاوية القيمة عند إصدارها، تمثل حِ صصً المصارف، متســاوية القيمة عند إصدارها، تمثل حِ
المصرف ومنافعه وخدماته على أســاس عقد المشاركة، وتقبل التداول واالسترداد، المصرف ومنافعه وخدماته على أســاس عقد المشاركة، وتقبل التداول واالسترداد، 
تُســاند قاعدةَ رأسِ مال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنــى -على األقل- من كفاية رأس تُســاند قاعدةَ رأسِ مال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنــى -على األقل- من كفاية رأس 

ا ألحكام الشريعة اإلسالمية). ا ألحكام الشريعة اإلسالمية).، وفقً ب مقررات بازل٣، وفقً ب مقررات بازلالمال، بحسَ المال، بحسَ
والمراد بتداول الصكوك: (التصرف في الحق الشائعِ الذي يمثله الصك بالبيع، والمراد بتداول الصكوك: (التصرف في الحق الشائعِ الذي يمثله الصك بالبيع، 

أو الرهن، أو الهبة، أو غير ذلك من التصرفات الشرعية)أو الرهن، أو الهبة، أو غير ذلك من التصرفات الشرعية)(٢). . 
وبنــاءً على ما ســبق، يكون المراد بتــداول صك دعــم رأس المال في وبنــاءً على ما ســبق، يكون المراد بتــداول صك دعــم رأس المال في 
المشــاركة: تصرف حامــل الصك فيه بالبيع والشــراء والهبــة، وغير ذلك من المشــاركة: تصرف حامــل الصك فيه بالبيع والشــراء والهبــة، وغير ذلك من 

التصرفات الشرعية.التصرفات الشرعية.
ينظر: األســهم والســندات وأحكامها في الفقه اإلســالمي، ص١٣٨١٣٨، أحكام التعامل في ، أحكام التعامل في  ينظر: األســهم والســندات وأحكامها في الفقه اإلســالمي، ص   (١)

األسواق المالية المعاصرة األسواق المالية المعاصرة ١٤٨١٤٨/١.
المعايير الشرعية، ص٤٩٠٤٩٠. المعايير الشرعية، ص   (٢)
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١٦٣١٦٣

المسألة الثانية: حكمُ تداولِ صك دعم رأس المال في المشاركة.المسألة الثانية: حكمُ تداولِ صك دعم رأس المال في المشاركة.

، فالصك ليس حقا ماليا  لكيَّةِ مالٍ ، فالصك ليس حقا ماليا من المعلوم أنَّ الصك يمثل حصةً شائعة في مِ لكيَّةِ مالٍ من المعلوم أنَّ الصك يمثل حصةً شائعة في مِ
لِ الصكوك مترتبٌ على  لِ الصكوك مترتبٌ على ، وبناءً على ذلك؛ فجواز تداوُ (١)، وبناءً على ذلك؛ فجواز تداوُ في ذاته؛ بل هو ســندُ الحقِّفي ذاته؛ بل هو ســندُ الحقِّ

أمرين:أمرين:
ل الباحث لجواز إصدار  ل الباحث لجواز إصدار حكمُ إصدار الصك، وقد ســبق أن توصَّ األمر األول: األمر األول: حكمُ إصدار الصك، وقد ســبق أن توصَّ

صكوك دعم رأس المال في المشاركة؛ الصادرة من مصارف إسالمية.صكوك دعم رأس المال في المشاركة؛ الصادرة من مصارف إسالمية.
األمر الثاني: األمر الثاني: تطبيق الضوابط الشــرعية المتعلِّقة بتداول مــا يمثِّله الصك من تطبيق الضوابط الشــرعية المتعلِّقة بتداول مــا يمثِّله الصك من 

أموال.أموال.
ا،  ا، ، فإن كانت الموجــودات نقودً لِ االكتتاب وقبــل البدء بالنشــاط، فإن كانت الموجــودات نقودً فْ لِ االكتتاب وقبــل البدء بالنشــاطفبعــد قَ فْ فبعــد قَ

فال يجوز بيعُ الصكوك إالَّ بضوابط الصرف.فال يجوز بيعُ الصكوك إالَّ بضوابط الصرف.
ضت موجودات الورقة المالية  ضت موجودات الورقة المالية جاء في قرار مجمع الفقه اإلســالمي: (إذا تمحَّ جاء في قرار مجمع الفقه اإلســالمي: (إذا تمحَّ

للنقود أو الديون، فيخضع تداولها ألحكام الصرف أو بيع الدين)للنقود أو الديون، فيخضع تداولها ألحكام الصرف أو بيع الدين)(٢).
وفي «المعايير الشــرعية»: (يجوز تداولُ الصكوك واستردادها إذا كانت تمثِّل وفي «المعايير الشــرعية»: (يجوز تداولُ الصكوك واستردادها إذا كانت تمثِّل 
لِ باب االكتتاب  فْ لِ باب االكتتاب حصةً شــائعةً في موجودات من أعيان أو منافعَ أو خدمــات، بعد قَ فْ حصةً شــائعةً في موجودات من أعيان أو منافعَ أو خدمــات، بعد قَ
ا قبلَ بدء النشــاط فتراعى الضوابط الشرعية  ا قبلَ بدء النشــاط فتراعى الضوابط الشرعية وتخصيص الصكوك وبدء النشــاط، أمَّ وتخصيص الصكوك وبدء النشــاط، أمَّ

لعقد الصرف...)لعقد الصرف...)(٣). . 
ا بعد البدء بالنشاط؛ فإنَّ أصول صكوك دعم رأس المال في المشاركة خليطٌ ؛ فإنَّ أصول صكوك دعم رأس المال في المشاركة خليطٌ  ا بعد البدء بالنشاطأمَّ أمَّ

ينظر: الصكوك، ص٤٥٤٥. ينظر: الصكوك، ص   (١)
http://www.iifa-http://www.iifa- ينظر: قرار ١٨٨١٨٨ ( (٢٠٢٠/٣) بشــأن استكمال موضوع الصكوك اإلسالمية ) بشــأن استكمال موضوع الصكوك اإلسالمية ينظر: قرار    (٢)

aifi.org/2348.htmlaifi.org/2348.html

المعايير الشرعية، ص٤٧٩٤٧٩. المعايير الشرعية، ص   (٣)
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من أعيان ومنافع وديون ونقودمن أعيان ومنافع وديون ونقود(١).
م خدمات ماليَّة  سات التي تقدِّ م خدمات ماليَّة جاء في المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسَّ سات التي تقدِّ جاء في المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسَّ
ا لموافقة  ا لموافقة ): (وفقً د من قِبل مجلس الخدمات المالية اإلسالمية (IFSBIFSB): (وفقً عَ د من قِبل مجلس الخدمات المالية اإلسالمية (إسالمية، الـمُ عَ إسالمية، الـمُ
رَ صكوك مشاركة  سة الخدمات الماليَّة اإلسالميَّة أن تُصدِ رَ صكوك مشاركة الهيئة الشرعية، يمكن لمؤسَّ سة الخدمات الماليَّة اإلسالميَّة أن تُصدِ الهيئة الشرعية، يمكن لمؤسَّ
سة)(٢)، ومعلومٌ أنَّ إجمالي أصول المصارف مشتملة على ، ومعلومٌ أنَّ إجمالي أصول المصارف مشتملة على  سة)في إجمالي أصول المؤسَّ في إجمالي أصول المؤسَّ

خليطٍ من األعيان والمنافع والحقوق والنقود والديون.خليطٍ من األعيان والمنافع والحقوق والنقود والديون.
لَ الصكوك المشــتملةِ على خليطٍ من  لَ الصكوك المشــتملةِ على خليطٍ من وقد أجــاز الفقهاء المعاصرون تــداوُ وقد أجــاز الفقهاء المعاصرون تــداوُ

األعيان والمنافع والديون والنقود بضابطٍ اختلفوا في تحديده على أقوال.األعيان والمنافع والديون والنقود بضابطٍ اختلفوا في تحديده على أقوال.
مسألة تداول الوحدات المختلطة من أعيان ومنافع وديون ونقود:مسألة تداول الوحدات المختلطة من أعيان ومنافع وديون ونقود:

 قدت لها نــدواتٌ ومجالسُ فتو قدت لها نــدواتٌ ومجالسُ فتو هذه المســألة من عويصات المســائل، وعُ هذه المســألة من عويصات المســائل، وعُ
جماعيــة، واختلف أهلُ العلم المعاصــرون فيها على أقوالٍ تصــل بتفصيالتها إلى جماعيــة، واختلف أهلُ العلم المعاصــرون فيها على أقوالٍ تصــل بتفصيالتها إلى 

يْن: يْن:ما يزيد على العشرة، لكنَّها ترجع إلى قولَ ما يزيد على العشرة، لكنَّها ترجع إلى قولَ
القول األول: القول األول: األخذُ بضابط األصالة والتبعيَّة، وبه أخذت المعايير الشرعيةاألخذُ بضابط األصالة والتبعيَّة، وبه أخذت المعايير الشرعية(٣)، ، 
وقرارات مجموعة البركةوقرارات مجموعة البركة(٤)، وبه صدرت فتو لســماحة الشــيخ محمد بن إبراهيم ، وبه صدرت فتو لســماحة الشــيخ محمد بن إبراهيم 
(٥)، فــإذا كانت األعيان والمنافع هي المقصودة والنقود والديون تبع لها؛ جاز ، فــإذا كانت األعيان والمنافع هي المقصودة والنقود والديون تبع لها؛ جاز 

التداول، وإن كانت نسبة الديون والنقود أكثرالتداول، وإن كانت نسبة الديون والنقود أكثر(٦).
ينظر: المعايير الشــرعية، ص٥٦٧٥٦٧، صكوك االســتثمار، ضمن دراسات المعايير الشرعية ، صكوك االســتثمار، ضمن دراسات المعايير الشرعية  ينظر: المعايير الشــرعية، ص   (١)

.٩٦٠٩٦٠/٢
المعايير الشرعية، ص٢٥٢٥. المعايير الشرعية، ص  المعايير الشرعية، ص٥٧٣٥٧٣.(٢)  المعايير الشرعية، ص   (٣)

قرارات وتوصيات مجموعة البركة لالقتصاد اإلسالمي، ص١٥٢١٥٢. قرارات وتوصيات مجموعة البركة لالقتصاد اإلسالمي، ص   (٤)
فتاو ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٤١٤١/٧. فتاو ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم    (٥)

واشترطت المعايير أالَّ تقلَّ القيمة السوقية لألعيان والمنافع والحقوق عن٣٠٣٠% من إجمالي % من إجمالي  واشترطت المعايير أالَّ تقلَّ القيمة السوقية لألعيان والمنافع والحقوق عن   (٦)= = 
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١٦٥١٦٥

القــول الثاني: القــول الثاني: األخذ بضابــط األغلبية، وبه يقول بعــضُ المعاصريناألخذ بضابــط األغلبية، وبه يقول بعــضُ المعاصرين(١)، فإذا ، فإذا 
كانــت األعيان والمنافع أكثرَ وأغلبَ من النقود والديون، جاز التداولُ وإالَّ فال يجوز كانــت األعيان والمنافع أكثرَ وأغلبَ من النقود والديون، جاز التداولُ وإالَّ فال يجوز 

إالَّ بضوابطِ بيع الدين وضوابط الصرف.إالَّ بضوابطِ بيع الدين وضوابط الصرف.
ولمجمع الفقه اإلسالمي ولمجمع الفقه اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالميالمنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي(٢) تفصيلٌ يعود  تفصيلٌ يعود 
إلى القولين الســابقين: فاألصلُ العملُ بضابط األصالة والتبعية، فإن لم يكن هنالك إلى القولين الســابقين: فاألصلُ العملُ بضابط األصالة والتبعية، فإن لم يكن هنالك 

أصيلٌ وتابع فيُعمل بقاعدة الغلبة.أصيلٌ وتابع فيُعمل بقاعدة الغلبة.
األدلة:األدلة:

أدلة القول األول: أدلة القول األول: 
اســتدل أصحاب القول األول اآلخذون بضابط األصالــة والتبعيَّة بجملةٍ من اســتدل أصحاب القول األول اآلخذون بضابط األصالــة والتبعيَّة بجملةٍ من 

األدلة، منها ما يلي:األدلة، منها ما يلي:
الدليــل األول: الدليــل األول: عن عبد اللــه بن عمر عن عبد اللــه بن عمر ، قال: ســمعت رســول الله ، قال: ســمعت رســول الله 

.(٣)« بْتَاعُ طَ الْمُ تَرِ شْ ، إِالَّ أَنْ يَ هُ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ ا فَ بْدً تَاعَ عَ نِ ابْ »«مَ بْتَاعُ طَ الْمُ تَرِ شْ ، إِالَّ أَنْ يَ هُ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ ا فَ بْدً تَاعَ عَ نِ ابْ  يقول:  يقول: «مَ
وجه الداللــة: وجه الداللــة: ما قاله اإلمام مالــك ما قاله اإلمام مالــك  في «الموطأ» عقــب روايته لهذا  في «الموطأ» عقــب روايته لهذا 
ا  : (األمر المجتمع عليه عندنا، أن المبتاع إن اشــترط مال العبد فهو له، نقدً ا الحديــثِ : (األمر المجتمع عليه عندنا، أن المبتاع إن اشــترط مال العبد فهو له، نقدً الحديــثِ
موجودات الشركة، والبعض يشترط أن يكون التابع أقلَّ من المتبوع؛ منهم الشيخ د. عبد الله  موجودات الشركة، والبعض يشترط أن يكون التابع أقلَّ من المتبوع؛ منهم الشيخ د. عبد الله =   =

العمار، ينظر: الملتقيات الفقهية، صالعمار، ينظر: الملتقيات الفقهية، ص٢٠٣٢٠٣.
منهم د.محمد شبير، ينظر: المعامالت المالية المعاصرة، ص٢٢٩٢٢٩. منهم د.محمد شبير، ينظر: المعامالت المالية المعاصرة، ص   (١)

http://www.iifa-http://www.iifa- ينظر: قرار ١٨٨١٨٨ ( (٢٠٢٠/٣) بشــأن استكمال موضوع الصكوك اإلسالمية ) بشــأن استكمال موضوع الصكوك اإلسالمية ينظر: قرار    (٢)
aifi.org/2348.htmlaifi.org/2348.html

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط    (٣)
أو في نخل، برقم (أو في نخل، برقم (٢٣٧٩٢٣٧٩)، )، ١١٥١١٥/٣؛ ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب من باع نخالً ؛ ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب من باع نخالً 

عليها تمر، برقم (عليها تمر، برقم (١٥٤٣١٥٤٣) ) ١١٧٣١١٧٣/٣.



١٦٦١٦٦
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ا، يعلم أو ال يعلم، وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشــتُري به،  ا، يعلم أو ال يعلم، وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشــتُري به، كان أو دينًا أو عرضً كان أو دينًا أو عرضً
ا)(١). ضً رَ ا أو دينًا أو عَ ا)كان ثمنُه نقدً ضً رَ ا أو دينًا أو عَ كان ثمنُه نقدً

ا وقعت المعاوضة علــى العبد، وكان العبد هو المقصود، وكان ماله -من  ا وقعت المعاوضة علــى العبد، وكان العبد هو المقصود، وكان ماله -من فلمَّ فلمَّ
؛ ألنه  كمَ األصلِ ، وأخذت حُ ا؛ لم يُلتفت لهــذه التوابعِ ض، أو دين- تابعً رَ ؛ ألنه نقــد، أو عَ كمَ األصلِ ، وأخذت حُ ا؛ لم يُلتفت لهــذه التوابعِ ض، أو دين- تابعً رَ نقــد، أو عَ

يُغتفر في التوابع ما ال يُغتفر في غيرها.يُغتفر في التوابع ما ال يُغتفر في غيرها.
زْ شراؤه  ـــجُ زْ شراؤه : (وكذلك مال العبد يجوز اشتراطُه وإن لم يَ ـــجُ قال الشاطبي قال الشاطبي : (وكذلك مال العبد يجوز اشتراطُه وإن لم يَ
هِ، ال يملكه الســيد إالَّ بحكم االنتزاع، كالثمرةِ التي  زِ وْ لْكُ العبد وفي حَ ه؛ ألنه مِ هِ، ال يملكه الســيد إالَّ بحكم االنتزاع، كالثمرةِ التي وحدَ زِ وْ لْكُ العبد وفي حَ ه؛ ألنه مِ وحدَ

، فالحاصلُ أنَّ التبعيَّةَ لألصل ثابتةٌ على اإلطالق)(٢). .  ، فالحاصلُ أنَّ التبعيَّةَ لألصل ثابتةٌ على اإلطالق)لم تَطِبْ لم تَطِبْ
الدليــل الثاني: الدليــل الثاني: عــن عبد الله بن عمر عــن عبد الله بن عمر ، قال: ســمعت رســول الله ، قال: ســمعت رســول الله 
ترط  ا؛ إِالَّ أَنْ يَشْ هَ ي بَاعَ ا لِلَّذِ هَ تُ رَ ثَمَ ترط  فَ ا؛ إِالَّ أَنْ يَشْ هَ ي بَاعَ ا لِلَّذِ هَ تُ رَ ثَمَ (٣) فَ رَ بَّ ؤَ دَ أَنْ تُ عْ الً بَ تَاعَ نَخْ نِ ابْ رَ«مَ بَّ ؤَ دَ أَنْ تُ عْ الً بَ تَاعَ نَخْ نِ ابْ  يقول:  يقول: «مَ

المبتاع»المبتاع»(٤).
ها إذا  وِّ صالحِ ها إذا أنه يُفهم من هذا الحديث جــوازُ بيعِ الثمر قبل بُدُ وِّ صالحِ وجه الداللة: وجه الداللة: أنه يُفهم من هذا الحديث جــوازُ بيعِ الثمر قبل بُدُ
ا في  ا في : (ألنه إذا باعها مع األصل حصلت تبعً ا للشــجر، قال ابن قدامة : (ألنه إذا باعها مع األصل حصلت تبعً ا للشــجر، قال ابن قدامة كانت تبعً كانت تبعً

البيع، فلم يضرَّ احتمالُ الغررِ فيها)البيع، فلم يضرَّ احتمالُ الغررِ فيها)(٥).
الدليل الثالث: الدليل الثالث: القاعدة الشرعية المتفَق عليها: يُغتفر في التوابع ما ال يُغتفر في القاعدة الشرعية المتفَق عليها: يُغتفر في التوابع ما ال يُغتفر في 

غيرها، والتابع تابعغيرها، والتابع تابع(٦).
موطأ اإلمام مالك ٦١١٦١١/٢. موطأ اإلمام مالك   الموافقات، للشاطبي ٤٤٦٤٤٦/٣.(١)  الموافقات، للشاطبي    (٢)

ح. ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر، ص٦١٦١. أي: تُلقَّ ح. ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر، ص  أي: تُلقَّ  (٣)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممرٌّ أو شرب في حائط  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممرٌّ أو شرب في حائط    (٤)
أو في نخل، برقم (أو في نخل، برقم (٢٣٧٩٢٣٧٩)، )، ١١٥١١٥/٣؛ ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب من باع نخالً ؛ ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب من باع نخالً 

عليها تمر، برقم (عليها تمر، برقم (١٥٤٣١٥٤٣) ) ١١٧٣١١٧٣/٣.
المغني ١٥٠١٥٠/٦. المغني    (٥)

المفصل في القواعد الفقهية، ص٥٠٥٥٠٥، اإلجماع في القواعد الفقهية، ص، اإلجماع في القواعد الفقهية، ص٩٣٩٣. المفصل في القواعد الفقهية، ص   (٦)
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١٦٧١٦٧

أدلة القول الثاني: أدلة القول الثاني: استدلَّ أصحاب القول الثاني القائلون باألخذ بضابط الكثرة استدلَّ أصحاب القول الثاني القائلون باألخذ بضابط الكثرة 
قام األكثر مقامَ  الَّة علــى اعتبار الكثرةِ والغلبة؛ مثــل: يُ قام األكثر مقامَ والغلبــة بالقواعد الفقهية الدَّ الَّة علــى اعتبار الكثرةِ والغلبة؛ مثــل: يُ والغلبــة بالقواعد الفقهية الدَّ

ا للكثير(٢)، االعتبار باألغلب، االعتبار باألغلب(٣)، العبرة بالغالب، العبرة بالغالب(٤). ا للكثير، اليسير يكون تبعً (١)، اليسير يكون تبعً الكلِّالكلِّ
ويمكن أن يُجاب عن هذا بأنَّ هذه القواعد داخلة في قاعدة األصالة والتبعيَّة، ويمكن أن يُجاب عن هذا بأنَّ هذه القواعد داخلة في قاعدة األصالة والتبعيَّة، 

ا. ا.فالمقصود غالبًا يكون هو األكثر واألغلب، والقليل غالبًا ال يكون مقصودً فالمقصود غالبًا يكون هو األكثر واألغلب، والقليل غالبًا ال يكون مقصودً
كما أنَّ فيها مخالفةً للنصوص الشــرعيَّةِ التي تنصُّ على اعتبار المثليَّةِ في باب كما أنَّ فيها مخالفةً للنصوص الشــرعيَّةِ التي تنصُّ على اعتبار المثليَّةِ في باب 

الربا، وأنَّ الربا ال يُتسامح فيه كما يُتسامح في غيرهالربا، وأنَّ الربا ال يُتسامح فيه كما يُتسامح في غيره(٥). . 
ا من الغرر؛ للحاجة، كما أباح  ا من الغرر؛ للحاجة، كما أباح قال شــيخ اإلســالم: (وقد أباح الشــارع أنواعً قال شــيخ اإلســالم: (وقد أباح الشــارع أنواعً
ا الربا  يْعَ المجازفة وغير ذلك، وأمَّ ز بَ ا لألصل، وجوَّ ا الربا اشتراطَ ثمرِ النَّخل بعد التأبير تبعً يْعَ المجازفة وغير ذلك، وأمَّ ز بَ ا لألصل، وجوَّ اشتراطَ ثمرِ النَّخل بعد التأبير تبعً

بِحْ منه شيئًا)(٦). بِحْ منه شيئًا)فلم يُ فلم يُ
ع: يُمكن أن يُســتدلَّ للمجمع بالجمع بين أدلة القاعدتين والعمل يُمكن أن يُســتدلَّ للمجمع بالجمع بين أدلة القاعدتين والعمل  مَ جْ ع: دليل المَ مَ جْ دليل المَ

ا. ا.بهما معً بهما معً
رِ الجمع، فمعنى العمــل بقاعدة األصالة  رِ الجمع، فمعنى العمــل بقاعدة األصالة ويمكن أن يُجــاب عن هذا بتعــذُّ ويمكن أن يُجــاب عن هذا بتعــذُّ
ــه األصلي وهو المنع والتحريم، فإذا  كمِ ــه األصلي وهو المنع والتحريم، فإذا والتبعيــة: أنَّ بيع ما ليس بتابعٍ يبقى على حُ كمِ والتبعيــة: أنَّ بيع ما ليس بتابعٍ يبقى على حُ
دٌ على القاعدة األولى  وْ دٌ على القاعدة األولى أُجيز البيع بطريق الغلبة والكثرة رغــم أنه ليس بتابع؛ فهذا عَ وْ أُجيز البيع بطريق الغلبة والكثرة رغــم أنه ليس بتابع؛ فهذا عَ

باإلبطال.باإلبطال.
المبسوط، للسرخسي ٤٧٤٧/٧. المبسوط، للسرخسي    (١)
الحاوي، للماوردي ٣٦٦٣٦٦/٧. الحاوي، للماوردي    (٢)

مختصر اختالف العلماء ٤٤٣٤٤٣/١. مختصر اختالف العلماء    (٣)
المبدع شرح المقنع ١٢٥١٢٥/٦. المبدع شرح المقنع    (٤)

ينظر: الملتقيات الفقهية، ص١٦٠١٦٠. ينظر: الملتقيات الفقهية، ص   (٥)
الفتاو الكبر، البن تيمية ٤٧١٤٧١/٤. الفتاو الكبر، البن تيمية    (٦)
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الترجيح.الترجيح.
تِه، وســالمتها من  ة أدلَّ تِه، وســالمتها من لعــلَّ الراجح -واللــه أعلم- هو القــول األول لقوَّ ة أدلَّ لعــلَّ الراجح -واللــه أعلم- هو القــول األول لقوَّ
المعارضــة؛ يقول الدكتور علــي القره داغي: (وقد رأينــا أنَّ جميع الندوات التي المعارضــة؛ يقول الدكتور علــي القره داغي: (وقد رأينــا أنَّ جميع الندوات التي 
شــاركنا فيها قد توصلت إلى اعتبار قاعــدة األصالة والتبعيَّــة، وأنَّ الحلَّ الناجع شــاركنا فيها قد توصلت إلى اعتبار قاعــدة األصالة والتبعيَّــة، وأنَّ الحلَّ الناجع 
ا ما دامت المنافع واألعيان والحقوق هي  ن فيها، وحينئذٍ يكــون التداول جائزً ا ما دامت المنافع واألعيان والحقوق هي يكمُ ن فيها، وحينئذٍ يكــون التداول جائزً يكمُ
، وال يُنظر حينئذٍ إلى مقدار الديون والنقود وال إلى نســبتها، قلةً  نظر حينئذٍ إلى مقدار الديون والنقود وال إلى نســبتها، قلةً المقصــودة أصالً ، وال يُ المقصــودة أصالً

 . .(١)( )أو كثرةً أو كثرةً
وفي المصارف بشكلٍ عام -إسالميَّةً أو تقليدية- فإنَّ نسبة األصول إلى النقود وفي المصارف بشكلٍ عام -إسالميَّةً أو تقليدية- فإنَّ نسبة األصول إلى النقود 
(٢)، وبناءً على ضابط األغلبية؛ فال يجــوز تداولُ صكوك دعم رأس ، وبناءً على ضابط األغلبية؛ فال يجــوز تداولُ صكوك دعم رأس  والديون ضئيلــةٌوالديون ضئيلــةٌ
المال في المشــاركة إالَّ بمراعاة أحــكام التصرف في الديــون إن كانت الديون هي المال في المشــاركة إالَّ بمراعاة أحــكام التصرف في الديــون إن كانت الديون هي 

الغالبة، أو بمراعاة أحكام الصرف إن كانت النقود هي الغالبة.الغالبة، أو بمراعاة أحكام الصرف إن كانت النقود هي الغالبة.
ا بناءً على ضابط األصالة والتبعية؛ فإنَّ النشــاط األساس للبنوك اإلسالمية  ا بناءً على ضابط األصالة والتبعية؛ فإنَّ النشــاط األساس للبنوك اإلسالمية أمَّ أمَّ
هو البيع باآلجل، كبيع األســهم والسيارات والمنازل وغير ذلكهو البيع باآلجل، كبيع األســهم والسيارات والمنازل وغير ذلك(٣)، والديون والنقود ، والديون والنقود 
ةُ الصكوك يقصدون أصالة المشــاركة في  لَ مَ ، وحَ ا لهذا النشــاط ال أصــالً ةُ الصكوك يقصدون أصالة المشــاركة في تكون تبعً لَ مَ ، وحَ ا لهذا النشــاط ال أصــالً تكون تبعً
النشــاط والربح ال الديون والنقود، وبنــاءً على ذلك يجوز تداولهــا -والله أعلم- النشــاط والربح ال الديون والنقود، وبنــاءً على ذلك يجوز تداولهــا -والله أعلم- 
لَّ المتبوعُ عن ٣٠٣٠% كما هو % كما هو  قِ لَّ المتبوعُ عن إالَّ لمن يَشــترط أن يكون التابعُ أقلَّ من المتبوع، أو أالَّ يَ قِ إالَّ لمن يَشــترط أن يكون التابعُ أقلَّ من المتبوع، أو أالَّ يَ
رأيُ المعايير الشــرعية؛ فال يجوز التداول؛ ألن نســبةَ أصول المصارف إلى ديونها رأيُ المعايير الشــرعية؛ فال يجوز التداول؛ ألن نســبةَ أصول المصارف إلى ديونها 

ونقودها ال تصل إلى هذه النسبة وال تُقاربها.ونقودها ال تصل إلى هذه النسبة وال تُقاربها.
أثر الديــون ونقود الشــركة أو المحفظــة على تداول األســهم والصكــوك والوحدات  أثر الديــون ونقود الشــركة أو المحفظــة على تداول األســهم والصكــوك والوحدات    (١)

االستثمارية، صاالستثمارية، ص١٠٠١٠٠.
ينظر: الملتقيات الفقهية، ص٣٠٣٠. ينظر: الملتقيات الفقهية، ص   (٢)

أفادني بذلك الشيخ أنس العيسى أمين الهيئة الشرعية لبنك الراجحي. أفادني بذلك الشيخ أنس العيسى أمين الهيئة الشرعية لبنك الراجحي.   (٣)
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١٦٩١٦٩

لُ األوراق  لُ األوراق  تداوُ ا: تداوُ ا:خامسً وأختم بقرار مجمع الفقه اإلســالمي، حيث جاء فيه: (وأختم بقرار مجمع الفقه اإلســالمي، حيث جاء فيه: (خامسً
الماليَّة، من صكوك أو أسهم أو وحدات:الماليَّة، من صكوك أو أسهم أو وحدات:

ها  ها - إذا تمحضت موجودات الورقة المالية للنقود أو الديون، فيخضع تداولُ ١- إذا تمحضت موجودات الورقة المالية للنقود أو الديون، فيخضع تداولُ
ألحكام الصرف أو بيع الدين.ألحكام الصرف أو بيع الدين.

٢- إذا تمحضــت موجودات الورقة المالية لألعيــان أو المنافع أو الحقوق، - إذا تمحضــت موجودات الورقة المالية لألعيــان أو المنافع أو الحقوق، 
فيجوز التداول بالسعر المتفَق عليه.فيجوز التداول بالسعر المتفَق عليه.

٣- إذا كانــت موجودات الورقة المالية خليطًا مــن النقود والديون واألعيان - إذا كانــت موجودات الورقة المالية خليطًا مــن النقود والديون واألعيان 
والمنافع والحقوق، فلها حاالن:والمنافع والحقوق، فلها حاالن:

ا، وتكون  أن تكون النقود والديون تابعةً لما يصح أن يكون متبوعً ا، وتكون أ-  أن تكون النقود والديون تابعةً لما يصح أن يكون متبوعً أ- 
الورقة الماليَّــة متضمنةً لملكية المتبوع، فيجــوز حينئذٍ تداولُ الورقة الماليَّــة متضمنةً لملكية المتبوع، فيجــوز حينئذٍ تداولُ 
الورقة المالية دون مراعاة نسبة النقود والديون إلى الموجودات.الورقة المالية دون مراعاة نسبة النقود والديون إلى الموجودات.
ةِ النقود والديون، أو عدمُ تضمن الورقة المالية لملكية  انتفاء تبعيَّ ةِ النقود والديون، أو عدمُ تضمن الورقة المالية لملكية ب-  انتفاء تبعيَّ ب- 

المتبوع. فيخضع التداول حينئذٍ ألحكام الغلبة.المتبوع. فيخضع التداول حينئذٍ ألحكام الغلبة.
٤- إذا كانت الشــركة أو المشــروع الذي تمثِّلُه الورقة المالية لم يبدأ العملُ - إذا كانت الشــركة أو المشــروع الذي تمثِّلُه الورقة المالية لم يبدأ العملُ 

الفعلي أو كان تحت التصفية، فيخضع التداول ألحكام الغلبة.الفعلي أو كان تحت التصفية، فيخضع التداول ألحكام الغلبة.
مــة أن التبعية قد تثبــت من خالل ملكية  مــة أن التبعية قد تثبــت من خالل ملكية - ظهر مــن خالل البحوث المقدَّ ٥- ظهر مــن خالل البحوث المقدَّ

ل، أو العمل، أو النشاط...)(١). ل، أو العمل، أو النشاط...)المشغّ المشغّ
وبما جاء في «المعايير الشــرعية» عن تداول األســهم التي تكون موجوداتها وبما جاء في «المعايير الشــرعية» عن تداول األســهم التي تكون موجوداتها 
خليطًا من الديون والنقود واألعيان والمنافع: (إذا كانت موجودات الشــركة مشتملة خليطًا من الديون والنقود واألعيان والمنافع: (إذا كانت موجودات الشــركة مشتملة 

ينظر: قرار ١٨٨١٨٨ ( (٢٠٢٠/٣) بشأن استكمال موضوع الصكوك اإلسالمية.) بشأن استكمال موضوع الصكوك اإلسالمية. ينظر: قرار    (١)
http://www.iifa-aifi.org/2348.htmlhttp://www.iifa-aifi.org/2348.html  
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ــب األصل  ها بحسَ لِ أســهمِ ــب األصل على أعيــان ومنافع ونقود وديون، فيختلف حكمُ تداوُ ها بحسَ لِ أســهمِ على أعيــان ومنافع ونقود وديون، فيختلف حكمُ تداوُ
المتبوع، وهو غرض الشركة ونشاطها المعمول به، فإذا كان غرضها ونشاطها التعامل المتبوع، وهو غرض الشركة ونشاطها المعمول به، فإذا كان غرضها ونشاطها التعامل 
ها جائزٌ دون مراعاة أحكام الصرف  مِ لَ أسهُ ها جائزٌ دون مراعاة أحكام الصرف في األعيان والمنافع والحقوق؛ فإنَّ تداوُ مِ لَ أسهُ في األعيان والمنافع والحقوق؛ فإنَّ تداوُ
لَّ القيمة الســوقية لألعيان والمنافع والحقوق  قِ لَّ القيمة الســوقية لألعيان والمنافع والحقوق أو التصرف في الديون؛ شــريطةَ أالَّ تَ قِ أو التصرف في الديون؛ شــريطةَ أالَّ تَ
عن نســبة عن نســبة ٣٠٣٠% من إجمالي موجودات الشركة الشــاملة لألعيان والمنافع والحقوق % من إجمالي موجودات الشركة الشــاملة لألعيان والمنافع والحقوق 
ها (أي: ديون الشــركة على الغير وحساباتها الجارية  كمِ ها (أي: ديون الشــركة على الغير وحساباتها الجارية والســيولة النقدية وما في حُ كمِ والســيولة النقدية وما في حُ
لد الغير والســندات التي تملكها وتمثِّل ديونًا)، بصرف النظر عن مقدار الســيولة لد الغير والســندات التي تملكها وتمثِّل ديونًا)، بصرف النظر عن مقدار الســيولة 

.(١)( )النقدية والديون؛ لكونها حينئذٍ تابعةً النقدية والديون؛ لكونها حينئذٍ تابعةً
المطلب السادس: رهن صك دعم رأس المال في المشاركة.المطلب السادس: رهن صك دعم رأس المال في المشاركة.

سبق وأن ذكرتُ في المطلب السابق أنَّ تداول الصك يَعني التصرفَ فيه بالبيع سبق وأن ذكرتُ في المطلب السابق أنَّ تداول الصك يَعني التصرفَ فيه بالبيع 
والشراء والهبة وغير ذلك من التصرفات الشرعية.والشراء والهبة وغير ذلك من التصرفات الشرعية.

ب إفراده  وجِ لِه، لكن مُ رِ تداوُ ــوَ ب إفراده ومن ذلك الرهن، فرهن الصك صورة من صُ وجِ لِه، لكن مُ رِ تداوُ ــوَ ومن ذلك الرهن، فرهن الصك صورة من صُ
يِّفت على أنها رهن(٢)، فهل ، فهل  يِّفت على أنها رهنبالبحث عند وضع الخطة؛ أنَّ صكوك دعم رأس المال كُ بالبحث عند وضع الخطة؛ أنَّ صكوك دعم رأس المال كُ

يجوز رهن الصك وهو رهن؟!يجوز رهن الصك وهو رهن؟!
المسألة األولى: المراد برهن صك دعم رأس المال في المشاركة.المسألة األولى: المراد برهن صك دعم رأس المال في المشاركة.

الرهن في االصطالح: الرهن في االصطالح: (توثقةُ دينٍ بعينٍ يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها)(توثقةُ دينٍ بعينٍ يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها)(٣).
ها  رُ ها وقد ســبق تعريف صك دعم رأس المال في المشــاركة بأنه: (وثائق تُصدِ رُ وقد ســبق تعريف صك دعم رأس المال في المشــاركة بأنه: (وثائق تُصدِ
ا شــائعةً فــي ملكيَّةِ أعيان  صً صَ ا شــائعةً فــي ملكيَّةِ أعيان المصارف، متســاوية القيمة عند إصدارها، تمثل حِ صً صَ المصارف، متســاوية القيمة عند إصدارها، تمثل حِ
المصرف ومنافعه وخدماته على أســاس عقد المشاركة، وتقبل التداول واالسترداد، المصرف ومنافعه وخدماته على أســاس عقد المشاركة، وتقبل التداول واالسترداد، 

المعايير الشرعية، ص٥٧٣٥٧٣. المعايير الشرعية، ص  ينظر: ص١٤٧١٤٧.(١)  ينظر: ص   (٢)
الروض المربع ٢٧٦٢٧٦/٢. الروض المربع    (٣)
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تســاند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنــى -على األقل- من كفاية رأس تســاند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنــى -على األقل- من كفاية رأس 
ا ألحكام الشريعة اإلسالمية). ا ألحكام الشريعة اإلسالمية).، وفقً ب مقررات بازل٣، وفقً ب مقررات بازلالمال، بحسَ المال، بحسَ

فالمراد برهن صك دعم رأس المال في المشــاركة: توثقة دينفالمراد برهن صك دعم رأس المال في المشــاركة: توثقة دين(١) بصك دعم  بصك دعم 
رأس المال المبني على المشاركة.رأس المال المبني على المشاركة.

المسألة الثانية: حكم رهن صك دعم رأس المال في المشاركة.المسألة الثانية: حكم رهن صك دعم رأس المال في المشاركة.

ن حملة  ن حملة ســبق وأن درست قولَ مَن كيَّف صكوك دعم رأس المال بأنَّها رهنٌ مِ ســبق وأن درست قولَ مَن كيَّف صكوك دعم رأس المال بأنَّها رهنٌ مِ
 ، لت إلى أنه تكييفٌ خاطئ، بل هو ضمانٌ يه، وتوصَّ ودِعِ ، الصكوك لدائني المصرف ومُ لت إلى أنه تكييفٌ خاطئ، بل هو ضمانٌ يه، وتوصَّ ودِعِ الصكوك لدائني المصرف ومُ

وأنَّ الشرط فاسدٌ ال يصحوأنَّ الشرط فاسدٌ ال يصح(٢).
وبناءً على ذلك؛ يجــوز رهنُ صكِّ دعمِ رأس المال في المشــاركة بناءً على وبناءً على ذلك؛ يجــوز رهنُ صكِّ دعمِ رأس المال في المشــاركة بناءً على 

ا في حكم تداول صكوك دعم رأس المال في المشاركة. ا في حكم تداول صكوك دعم رأس المال في المشاركة.الضوابط المذكورة سابقً الضوابط المذكورة سابقً
وحيث إنَّ أصول صكوك دعم رأس المال خليطٌ من األعيان والمنافع والديون وحيث إنَّ أصول صكوك دعم رأس المال خليطٌ من األعيان والمنافع والديون 
لنا بضابــط األصالة والتبعية؛ فيجوز رهنُ صكــوكِ دعم رأس المال  لنا بضابــط األصالة والتبعية؛ فيجوز رهنُ صكــوكِ دعم رأس المال والنقــود؛ فإن قُ والنقــود؛ فإن قُ
المبنيَّةِ على المشاركة وإن كانت الديون أكثرَ من األعيان والنقود؛ ألنها تبعٌ لألعيان، المبنيَّةِ على المشاركة وإن كانت الديون أكثرَ من األعيان والنقود؛ ألنها تبعٌ لألعيان، 

ويجوز رهنُ األعيان -ومنها النقود- باتفاق الفقهاءويجوز رهنُ األعيان -ومنها النقود- باتفاق الفقهاء(٣).
لَّ  قِ لَّ إالَّ على رأيِ مَن يشترط بأن يكون التابع أقلَّ من المتبوع، أو من يشترط بأالَّ يَ قِ إالَّ على رأيِ مَن يشترط بأن يكون التابع أقلَّ من المتبوع، أو من يشترط بأالَّ يَ

ه. ه.%، وهو رأي المعايير الشرعية كما سبق ذِكرُ المتبوع عن المتبوع عن ٣٠٣٠%، وهو رأي المعايير الشرعية كما سبق ذِكرُ
وإن قلنــا بضابط األغلبية؛ فأغلبُ موجــوداتِ المصارف ديون، وينبني حكمُ وإن قلنــا بضابط األغلبية؛ فأغلبُ موجــوداتِ المصارف ديون، وينبني حكمُ 

رهنِها على حكم رهن الديون، فهل يجوز رهن الدين؟رهنِها على حكم رهن الديون، فهل يجوز رهن الدين؟
دين حامل الصك، أو طرف ثالث غير المصرف؛ ألن المصرف شريك. ينظر: ص١٦٨١٦٨. دين حامل الصك، أو طرف ثالث غير المصرف؛ ألن المصرف شريك. ينظر: ص   (١)

ص١١٥١١٥. ص   (٢)
ينظر: اإلجماع، البن المنذر، ص١٠١١٠١، مراتب اإلجماع، ص، مراتب اإلجماع، ص١٠٨١٠٨. ينظر: اإلجماع، البن المنذر، ص   (٣)
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حكم رهن الديون: حكم رهن الديون: 
اختلف أهل العلم في هذه المسألةِ على ثالثة أقوال:اختلف أهل العلم في هذه المسألةِ على ثالثة أقوال:

ا، وبه يقول الحنفيَّة(١)، والشــافعيَّة، والشــافعيَّة(٢)، ،  ا، وبه يقول الحنفيَّةال يجوز رهنُ الدين مطلقً القول األول: القول األول: ال يجوز رهنُ الدين مطلقً
والحنابلةوالحنابلة(٣). . 

ا، وبه يقــول المالكيَّــة(٤)()(٥)؛ قال ؛ قال  ا، وبه يقــول المالكيَّــةيجــوز رهنُ الديــون مطلقً القــول الثاني: القــول الثاني: يجــوز رهنُ الديــون مطلقً
ه من الفقهاء أن يكون الدينُ  زْ غيــرُ ـــجِ : (وأجاز مالكٌ رهنَ الدين، ولم يُ ه من الفقهاء أن يكون الدينُ ابن عبد البَرِّ زْ غيــرُ ـــجِ : (وأجاز مالكٌ رهنَ الدين، ولم يُ ابن عبد البَرِّ

رهنًا بدينٍ سواه)رهنًا بدينٍ سواه)(٦).
القول الثالــث: القول الثالــث: يجوز رهنُ الدينِ لمــن هو عليه، وهي روايــةٌ عند الحنابلة، يجوز رهنُ الدينِ لمــن هو عليه، وهي روايــةٌ عند الحنابلة، 

اختارها المرداوياختارها المرداوي(٧).
األدلة:األدلة:

أدلة القول األول: أدلة القول األول: 
استدلَّ أصحاب القول األول القائلون بـتحريم رهن الدين بما يلي:استدلَّ أصحاب القول األول القائلون بـتحريم رهن الدين بما يلي:

الدليل األول: الدليل األول: قول الله تعالى: قول الله تعالى: نث   (   *      مث(٨).
ينظر: بدائع الصنائع ١٣٥١٣٥/٦. ينظر: بدائع الصنائع    (١)

مغني المحتاج ١٥٢١٥٢/٢. مغني المحتاج    (٢)
كشاف القناع ١٢٠١٢٠/٨، ، ١٥٢١٥٢. كشاف القناع    (٣)

ينظر: الذخيرة، للقرافي ٨٠٨٠/٨. ينظر: الذخيرة، للقرافي    (٤)
ـا، ويجوز أن يكون  والمعايير الشــرعية، حيث جاء فيهــا: (األصل أن يكون المرهون عينـً ـا، ويجوز أن يكون   والمعايير الشــرعية، حيث جاء فيهــا: (األصل أن يكون المرهون عينـً  (٥)

دينًا...)، صدينًا...)، ص٩٨٥٩٨٥.
الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة ٣٤٧٣٤٧/٢. الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة    (٦)

اإلنصاف ٢٩٨٢٩٨/١٢١٢. اإلنصاف    (٧)
(٨)  سورة البقرة، اآلية:   سورة البقرة، اآلية: ٢٨٣٢٨٣.
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ه،  ق إقباضُ ، والدين (ال يتحقَّ فَ الرهان بكونها مقبوضةً صَ ه، أنَّ الله وَ ق إقباضُ ، والدين (ال يتحقَّ فَ الرهان بكونها مقبوضةً صَ وجه الداللة: وجه الداللة: أنَّ الله وَ
دَّ أن يُستوفى الحقُّ منه عند المحل، ويكون  دَّ أن يُستوفى الحقُّ منه عند المحل، ويكون والقبضُ شــرطٌ في لزوم الرهن؛ ألنَّه ال بُ والقبضُ شــرطٌ في لزوم الرهن؛ ألنَّه ال بُ

االستيفاءُ من مالِيَّتِه ال من عينه، وال يُتصور ذلك في الدين)االستيفاءُ من مالِيَّتِه ال من عينه، وال يُتصور ذلك في الدين)(١).
دين، والدينُ  ه عند عدم تسديدِ الـــمَ دين، والدينُ أنَّ المقصود من الرهن بيعُ ه عند عدم تسديدِ الـــمَ الدليل الثاني: الدليل الثاني: أنَّ المقصود من الرهن بيعُ

ه ال يجوز رهنُه(٢). ه، وما ال يجوز بيعُ ه ال يجوز رهنُهال يجوز بيعُ ه، وما ال يجوز بيعُ ال يجوز بيعُ
ونوقش: ونوقش: بأنه يجوز بيعُ الدين على مَن هو عليهبأنه يجوز بيعُ الدين على مَن هو عليه(٣).

الدليل الثالث: الدليل الثالث: أنَّ الدين غيرُ مقدورٍ على تسليمه؛ كالسمك في الماء والطير في أنَّ الدين غيرُ مقدورٍ على تسليمه؛ كالسمك في الماء والطير في 
ه(٤). هالهواء، فال يصحُّ أن يكون رهنًا؛ ألنه ال يصحُّ بيعُ الهواء، فال يصحُّ أن يكون رهنًا؛ ألنه ال يصحُّ بيعُ

أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:
استدلَّ أصحابُ القول الثاني القائلون بـجواز رهن الدينِ بما يلي:استدلَّ أصحابُ القول الثاني القائلون بـجواز رهن الدينِ بما يلي:

ــل التوثقُ به؛ فجاز أن يكــون رهنًا، قال  ــل التوثقُ به؛ فجاز أن يكــون رهنًا، قال أنَّ الدين مالٌ يتحصَّ الدليــل األول: الدليــل األول: أنَّ الدين مالٌ يتحصَّ
مي(٥): يُرهن الدين، وحيازتُــه بحيازة ذكر الحق: يُرهن الدين، وحيازتُــه بحيازة ذكر الحق(٦)، والجمعُ بينه ، والجمعُ بينه  افي: (قال اللَّخْ رَ ميالقَ افي: (قال اللَّخْ رَ القَ

الجامع ألحكام القرآن ٣٦٠٣٦٠/٣. الجامع ألحكام القرآن    (١)
ينظر: كشاف القناع ١٥٢١٥٢/٨. ينظر: كشاف القناع    (٢)

اإلنصاف ٢٩٨٢٩٨/١٢١٢. اإلنصاف    (٣)
ينظر: البيان، للعمراني ٣٤٣٤/٦، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ١٥٣١٥٣/٢. ينظر: البيان، للعمراني    (٤)

هو: أبو الحســن، علي بن محمد الربعي، المعروف باللخمــي القيرواني، اإلمام الحافظ، هو: أبو الحســن، علي بن محمد الربعي، المعروف باللخمــي القيرواني، اإلمام الحافظ،   (٥)
يُوري والتونسي وابن بنت خلدون،  ه بابن محرز والسُّ ، تفقَّ يُوري والتونسي وابن بنت خلدون، رئيس الفقهاء في وقته وإليه الرحلةُ ه بابن محرز والسُّ ، تفقَّ رئيس الفقهاء في وقته وإليه الرحلةُ
، منهــم: اإلمام المازري، وأبو الفضل ابــن النحوي، وأبو علي  ه جماعةٌ ، منهــم: اإلمام المازري، وأبو الفضل ابــن النحوي، وأبو علي وجماعــة، وبه تفقَّ ه جماعةٌ وجماعــة، وبه تفقَّ
نة ســماه التبصرة، مشــهور معتمــد في المذهب  نة ســماه التبصرة، مشــهور معتمــد في المذهب الكالعــي وغيرهم. له تعليق على المدوَّ الكالعــي وغيرهم. له تعليق على المدوَّ

المالكي. توفي سنة المالكي. توفي سنة ٤٧٨٤٧٨هـ. ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية هـ. ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ١٧٣١٧٣/١.
وثيقته أو سنده. وثيقته أو سنده.   (٦)



١٧٤١٧٤

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

ه حتى يصل  ؛ ويشهد ال يَقضيه غريـمُ ه حتى يصل وبين الغريم وإن لم يكن ذكر حق فالجمعُ كافٍ ؛ ويشهد ال يَقضيه غريـمُ وبين الغريم وإن لم يكن ذكر حق فالجمعُ كافٍ
ه  ا ويغرم الدين؛ ألنه أتلفه، إالَّ أن يكون حقُّ ه المرتهنُ إلى حقه، وأنه إن فعل كان متعديً ا ويغرم الدين؛ ألنه أتلفه، إالَّ أن يكون حقُّ المرتهنُ إلى حقه، وأنه إن فعل كان متعديً

، فإن كان الغريم غائبًا وال ذكر حق؛ كفى اإلشهاد وفيه خالف)(١). ، فإن كان الغريم غائبًا وال ذكر حق؛ كفى اإلشهاد وفيه خالف)أقلَّ أقلَّ
ويمكن أن يناقَش: ويمكن أن يناقَش: بأنَّ هذا أقربُ إلــى الضمان منه إلى الرهن، حيث ذكر بأن بأنَّ هذا أقربُ إلــى الضمان منه إلى الرهن، حيث ذكر بأن 

د الدينَ قبل أن يوفي الدائنُ ما عليه للمرتهن فإنه يغرم الدين. د الدينَ قبل أن يوفي الدائنُ ما عليه للمرتهن فإنه يغرم الدين.الغريم إذا سدَّ الغريم إذا سدَّ
باع إالَّ على مَن هو عليه، وقــد ال يرضى بالبيع، ففرصةُ بيعِ  باع إالَّ على مَن هو عليه، وقــد ال يرضى بالبيع، ففرصةُ بيعِ ثم إن الديــن لن يُ ثم إن الديــن لن يُ
ه منه ضئيلة جدا، وال تطمئن النفسُ بالتوثقة بمثل ذلك،  ه منه ضئيلة جدا، وال تطمئن النفسُ بالتوثقة بمثل ذلك، الدين واســتيفاء المرتهن حقَّ الدين واســتيفاء المرتهن حقَّ

فال يصلحُ أن يكون رهنًا.فال يصلحُ أن يكون رهنًا.
ثم إن الجمهور اشترطوا القبضَ لصحة عقد الرهن أو لزومهثم إن الجمهور اشترطوا القبضَ لصحة عقد الرهن أو لزومه(٢)، وما ذُكر ليس ، وما ذُكر ليس 
ه منه، وليس هذا  ه منه، وليس هذا بقبضٍ على الحقيقــة، وفائدةُ القبضِ إمكانيَّةُ المرتهن اســتيفاءَ حقِّ بقبضٍ على الحقيقــة، وفائدةُ القبضِ إمكانيَّةُ المرتهن اســتيفاءَ حقِّ

بمتحقق هنا.بمتحقق هنا.
ه على مَن هو عليه، فيجوز رهنُه عنده(٣)، ،  ه على مَن هو عليه، فيجوز رهنُه عندهأنَّ الدين يجوز بيعُ دليل القول الثالث: دليل القول الثالث: أنَّ الدين يجوز بيعُ

ه صحَّ رهنُه(٤). .  ه صحَّ رهنُهوالقاعدة: أنَّ كلَّ ما صحَّ بيعُ والقاعدة: أنَّ كلَّ ما صحَّ بيعُ
الترجيح: الترجيح: الراجح -والله أعلم- هو القول الثالث، وهو قولٌ وسطٌ بين الفريق الراجح -والله أعلم- هو القول الثالث، وهو قولٌ وسطٌ بين الفريق 
ه، واســتيفاءُ  ه، واســتيفاءُ األول والثاني، فتحصل التوثقةُ بالدين على مَن هو عليه؛ ألنه يمكن بيعُ األول والثاني، فتحصل التوثقةُ بالدين على مَن هو عليه؛ ألنه يمكن بيعُ

. ةِ الدائن والمدين، فصحَّ أن يكون رهنًا، والله أعلمُ وأحكمُ .الحقِّ منه، وإبراءُ ذِمَّ ةِ الدائن والمدين، فصحَّ أن يكون رهنًا، والله أعلمُ وأحكمُ الحقِّ منه، وإبراءُ ذِمَّ
الذخيرة، للقرافي ٨٠٨٠/٨. الذخيرة، للقرافي    (١)

ينظر: بدائع الصنائع ١٣٥١٣٥/٦، ، ١٧٠١٧٠، الذخيرة ، الذخيرة ١٠٠١٠٠/٨، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ١٦٦١٦٦/٢، الروض ، الروض  ينظر: بدائع الصنائع    (٢)
المربع المربع ٢٧٨٢٧٨/٢.

ينظر: كشاف القناع ١٢٠١٢٠/٨. ينظر: كشاف القناع    (٣)
ينظــر: بدائع الصنائع ١٣٥١٣٥/٦، الجامع ألحكام القرآن ، الجامع ألحكام القرآن ٣٦٠٣٦٠/٣، البيان، للعمراني ، البيان، للعمراني ٢٨٢٨/٦، ،  ينظــر: بدائع الصنائع    (٤)

الروض المربع الروض المربع ٢٧٦٢٧٦/٢.



أحكام صكوك دعم رأس المال الفقهيةأحكام صكوك دعم رأس المال الفقهية

١٧٥١٧٥

فبناءً على ضابط األغلبية؛ ال يجوز رهنُ صكوكِ دعمِ رأس المال في المشاركة فبناءً على ضابط األغلبية؛ ال يجوز رهنُ صكوكِ دعمِ رأس المال في المشاركة 
إالَّ على مَن لحاملها دينٌ عليهإالَّ على مَن لحاملها دينٌ عليه(١).

كمِ رهنِ  كمِ رهنِ أنقلُ رأيَ مجمع الفقه اإلســالمي والمعايير الشــرعية في حُ ا: أنقلُ رأيَ مجمع الفقه اإلســالمي والمعايير الشــرعية في حُ ا: وختامً وختامً
األســهم؛ حيث جاء في قرار المجمع: (يجوز بيعُ السهمِ أو رهنُه مع مراعاة ما يقضي األســهم؛ حيث جاء في قرار المجمع: (يجوز بيعُ السهمِ أو رهنُه مع مراعاة ما يقضي 
، ولــم يعلِّق الجوازَ بموجوداتِ  مَ ، ولــم يعلِّق الجوازَ بموجوداتِ . وكما يظهر، فإنَّ المجمع عمَّ مَ به نظامُ الشــركة)به نظامُ الشــركة)(٢). وكما يظهر، فإنَّ المجمع عمَّ

ل. ل.السهم، فلم يفصِّ السهم، فلم يفصِّ
ه: (يجوز رهنُ األسهمِ المباحةِ  ه: (يجوز رهنُ األسهمِ المباحةِ بالنســبة للمعايير الشرعية؛ فقد جاء فيها ما نصُّ بالنســبة للمعايير الشرعية؛ فقد جاء فيها ما نصُّ
ا أو أعيانًا أو ديونًا،  ا، وال فرقَ في ذلك بين أن تكون موجوداتُ الشــركة نقودً ا أو أعيانًا أو ديونًا، شــرعً ا، وال فرقَ في ذلك بين أن تكون موجوداتُ الشــركة نقودً شــرعً
أو مشتملة على النقود واألعيان والديون، سواءٌ أكان فيها صنفٌ غالب أم لم يكن، مع أو مشتملة على النقود واألعيان والديون، سواءٌ أكان فيها صنفٌ غالب أم لم يكن، مع 

مراعاة شرطِ بيعِ األسهم عند التسييل)مراعاة شرطِ بيعِ األسهم عند التسييل)(٣). . 

يق الضرير  في رهن األســهم. ينظر: بحث: األوراق  في رهن األســهم. ينظر: بحث: األوراق  وهــذا هو رأيُ العالمــة الصدِّ يق الضرير   وهــذا هو رأيُ العالمــة الصدِّ  (١)
المالية؛ ضمن دراسات المعايير الشرعية المالية؛ ضمن دراسات المعايير الشرعية ١٤٦٥١٤٦٥/٢.

قرار رقم ٦٣٦٣ ( (١/٧) [) [١] بشأن األسواق المالية، فقرة ] بشأن األسواق المالية، فقرة ٨. قرار رقم    (٢)
ص٥٧١٥٧١، والمعايير تر جواز رهن الديون. ينظر: المعايير الشرعية، ص، والمعايير تر جواز رهن الديون. ينظر: المعايير الشرعية، ص٩٨٥٩٨٥. ص   (٣)



١٧٦١٧٦



١٧٧١٧٧

صكوك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمارصكوك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار

م خدماتٍ  ســات التي تقدِّ م خدماتٍ جاء فــي المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسَّ ســات التي تقدِّ جاء فــي المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسَّ
ا  ا ، مقترحً عد من قِبل مجلس الخدمات المالية اإلسالمية IFSBIFSB، مقترحً عد من قِبل مجلس الخدمات المالية اإلسالمية ماليَّةً إســالمية، الـــمُ ماليَّةً إســالمية، الـــمُ
لصكوك دعــمِ رأس المال من الدرجة الثانيــة، مبنية على عقد الوكالة باالســتثمار لصكوك دعــمِ رأس المال من الدرجة الثانيــة، مبنية على عقد الوكالة باالســتثمار 
سة الخدمات المالية اإلسالمية أن  سة الخدمات المالية اإلسالمية أن (صكوك الوكالة باالستثمار)؛ حيث تقول: (لمؤسَّ (صكوك الوكالة باالستثمار)؛ حيث تقول: (لمؤسَّ

رَ أدواتِ رأسِ المال الثانوي(١) على شكل صكوك المضاربة والوكالة...) على شكل صكوك المضاربة والوكالة...)(٢). رَ أدواتِ رأسِ المال الثانويتُصدِ تُصدِ
وكذلك البنك المركزي الكويتي في تعميمه للبنوك اإلســالمية بشــأن تطبيق وكذلك البنك المركزي الكويتي في تعميمه للبنوك اإلســالمية بشــأن تطبيق 
معايير (بــازلمعايير (بــازل٣)، اقترح أن تكون صكوكُ دعمِ رأس المال من الدرجة الثانية صكوكَ )، اقترح أن تكون صكوكُ دعمِ رأس المال من الدرجة الثانية صكوكَ 
وكالةٍ باالســتثمار؛ حيث جاء فيــه: (يمكن للبنك اإلســالمي -بموافقة هيئة الرقابة وكالةٍ باالســتثمار؛ حيث جاء فيــه: (يمكن للبنك اإلســالمي -بموافقة هيئة الرقابة 

الشرعية- إصدار أداة على أساس صكوك مضاربة أو وكالة...)الشرعية- إصدار أداة على أساس صكوك مضاربة أو وكالة...)(٣).
وبناءً على ذلك؛ فسأدرس في هذا المبحث -إن شاء الله تعالى- صكوك دعم وبناءً على ذلك؛ فسأدرس في هذا المبحث -إن شاء الله تعالى- صكوك دعم 
رأس المال من الدرجة الثانية القائمة على عقد الوكالة باالســتثمار (صكوك الوكالة رأس المال من الدرجة الثانية القائمة على عقد الوكالة باالســتثمار (صكوك الوكالة 

باالستثمار)، من خالل المطالب التالية:باالستثمار)، من خالل المطالب التالية:
أي: الدرجة الثانية. أي: الدرجة الثانية.   (١)

المعيار المعدل لكفاية رأس المال المعد من قبل مجلس الخدمات المالية اإلسالمية صالمعيار المعدل لكفاية رأس المال المعد من قبل مجلس الخدمات المالية اإلسالمية ص١٦١٦.  (٢)
ص٢٧٢٧. ص   (٣)



١٧٨١٧٨

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

المطلب األول: التعريف بصكوك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار.المطلب األول: التعريف بصكوك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار.
سأبيِّن في هذا المطلب -إن شاء الله تعالى- المرادَ بصكوك دعم رأس المال سأبيِّن في هذا المطلب -إن شاء الله تعالى- المرادَ بصكوك دعم رأس المال 
ا بالتعريف بمفردات التعريف، ثم التعريف بالمصطلح  ا بالتعريف بمفردات التعريف، ثم التعريف بالمصطلح في الوكالة باالســتثمار، مبتدئً في الوكالة باالســتثمار، مبتدئً

المركب، وقد جعلت ذلك في مسألتين.المركب، وقد جعلت ذلك في مسألتين.
المسألة األولى: التعريف بالوكالة باالستثمار، وصكوك الوكالة باالستثمار.المسألة األولى: التعريف بالوكالة باالستثمار، وصكوك الوكالة باالستثمار.

كَل)؛ قــال ابن فارس : (الواو والكاف : (الواو والكاف  كَل)؛ قــال ابن فارس من المادة (وَ الوكالة في اللغة: الوكالة في اللغة: من المادة (وَ
ــمي الوكيل: ألنه يُوكَل  ك في أمرك...وسُ ــمي الوكيل: ألنه يُوكَل والالم: أصلٌ صحيح يدل على اعتماد غيرِ ك في أمرك...وسُ والالم: أصلٌ صحيح يدل على اعتماد غيرِ
هم على  لَ بعضُ : اتَّكَ االً كَ ةً ووِ لَ لُوا مواكَ هم على . وفي «القاموس المحيط»: (تواكَ لَ بعضُ : اتَّكَ االً كَ ةً ووِ لَ لُوا مواكَ إليه األمر)إليه األمر)(١). وفي «القاموس المحيط»: (تواكَ
، واالســم:  له توكيالً ، وقد يكون للجمع واألنثى، وقد وكَّ ، واالســم: بعض، والوكيلُ معــروفٌ له توكيالً ، وقد يكون للجمع واألنثى، وقد وكَّ بعض، والوكيلُ معــروفٌ
ع من ذلك عددٌ من المعاني؛ كاالستســالم، والتفويض، والحفظ،  ع من ذلك عددٌ من المعاني؛ كاالستســالم، والتفويض، والحفظ، . ويتفرَّ الوكالة)الوكالة)(٢). ويتفرَّ

واالعتماد، والعجز، والفتور، وغيرهاواالعتماد، والعجز، والفتور، وغيرها(٣).
ا: ا:الوكالة اصطالحً الوكالة اصطالحً

فِ مثلَــه فيما تدخله  رفــت الوكالــة في الفقه بأنها: (اســتنابةُ جائــزِ التصرُّ فِ مثلَــه فيما تدخله عُ رفــت الوكالــة في الفقه بأنها: (اســتنابةُ جائــزِ التصرُّ عُ
ه في  ا آخر مقامَ نفسِ رفت في القانون بأنها: (عقد يقيم به شخص شخصً ه في . وعُ ا آخر مقامَ نفسِ رفت في القانون بأنها: (عقد يقيم به شخص شخصً النيابة)النيابة)(٤). وعُ

فٍ أو تصرفاتٍ قانونية معيَّنة)(٥). فٍ أو تصرفاتٍ قانونية معيَّنة)تصرُّ تصرُّ
والتعريفان متقاربان، إالَّ أنَّه في الفقه أشــملُ منه في القانون؛ وذلك أنَّ الوكالة والتعريفان متقاربان، إالَّ أنَّه في الفقه أشــملُ منه في القانون؛ وذلك أنَّ الوكالة 

مقاييس اللغة، ص١٠٦٣١٠٦٣. مقاييس اللغة، ص   (١)
القاموس المحيط، ص١٠٦٩١٠٦٩. القاموس المحيط، ص   (٢)

ينظــر: المرجعان الســابقان، والنهاية في غريب الحديث واألثــر، ص١٢٦٨١٢٦٨، والمصباح ، والمصباح  ينظــر: المرجعان الســابقان، والنهاية في غريب الحديث واألثــر، ص   (٣)
المنير، صالمنير، ص٥٥٠٥٥٠.
اإلقناع ٤١٩٤١٩/٢. اإلقناع    (٤)

معجم المصطلحات القانونية، ص٤٤٦٤٤٦. معجم المصطلحات القانونية، ص   (٥)
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 ، ، في القانــون مقيَّدة بأنها في تصرفات قانونية، بخالف الوكالة في الفقه فإنها أوســعُ في القانــون مقيَّدة بأنها في تصرفات قانونية، بخالف الوكالة في الفقه فإنها أوســعُ
ا. ا.فتدخل في العبادات التي تجوز فيها النيابةُ أيضً فتدخل في العبادات التي تجوز فيها النيابةُ أيضً

االستثمار لغة: االستثمار لغة: من مادة (ثَ مَ ر).من مادة (ثَ مَ ر).
قال ابن فارس قال ابن فارس : (الثاء والميم والراء: أصلٌ واحد، وهو: شيءٌ يتولد عن : (الثاء والميم والراء: أصلٌ واحد، وهو: شيءٌ يتولد عن 

.(١)( ه عليه استعارةً ا، ثم يُحمل غيرُ )شيءٍ متجمعً ه عليه استعارةً ا، ثم يُحمل غيرُ شيءٍ متجمعً
كة؛ حمل الشجر وأنواع المال...)(٢). رَّ حَ ر: مُ كة؛ حمل الشجر وأنواع المال...)وفي «القاموس المحيط»: (الثمَ رَّ حَ ر: مُ وفي «القاموس المحيط»: (الثمَ

واالستثمار استفعالٌ من مادة (ثَ مَ ر)، واأللف والسين والتاء للطلب كما هو واالستثمار استفعالٌ من مادة (ثَ مَ ر)، واأللف والسين والتاء للطلب كما هو 
معلوم، وقد جاء تعريف االســتثمار في «المعجم الوســيط» بأنه: (استخدامُ األموالِ معلوم، وقد جاء تعريف االســتثمار في «المعجم الوســيط» بأنه: (استخدامُ األموالِ 
ا بطريقٍ غيرِ مباشرٍ كشراء  ا مباشرةً بشــراء اآلالت والمواد األولية، وإمَّ ا بطريقٍ غيرِ مباشرٍ كشراء في اإلنتاج إمَّ ا مباشرةً بشــراء اآلالت والمواد األولية، وإمَّ في اإلنتاج إمَّ

األسهم والسندات)األسهم والسندات)(٣)، وهذا التعريفُ أقربُ للتعريف االقتصادي منه إلى اللُّغوي.، وهذا التعريفُ أقربُ للتعريف االقتصادي منه إلى اللُّغوي.
ا: ا:االستثمار اصطالحً االستثمار اصطالحً

يُعرف عنــد االقتصاديين والقانونييــن بأنه: (تكوين رأسِ مــالٍ جديدٍ نتيجةَ يُعرف عنــد االقتصاديين والقانونييــن بأنه: (تكوين رأسِ مــالٍ جديدٍ نتيجةَ 
اســتغالل رأس المال األصلــي)اســتغالل رأس المال األصلــي)(٤). والفقهــاء . والفقهــاء  ال يســتعملون غالبًا ال يســتعملون غالبًا(٥) لفظَ  لفظَ 

االستثمار، بل يستخدمون لفظَ التَّثميرِ والتنمية واالستنماء ونحوهااالستثمار، بل يستخدمون لفظَ التَّثميرِ والتنمية واالستنماء ونحوها(٦).
مقاييس اللغة، ص١٧١١٧١. مقاييس اللغة، ص   (١)

ص٣٥٩٣٥٩. ص   (٢)

.١٠٠١٠٠/١  (٣)
معجم المصطلحات القانونية، ص٣٦٣٦. معجم المصطلحات القانونية، ص   (٤)

وقد وردت عند إمام الحرمين الجويني في نهاية المطلب في دراية المذهب ١٠١٠/٨، وشيخ ، وشيخ  وقد وردت عند إمام الحرمين الجويني في نهاية المطلب في دراية المذهب    (٥)
اإلســالم ابن تيمية في القواعد الكلية، صاإلســالم ابن تيمية في القواعد الكلية، ص٢٩٧٢٩٧ وغيرهما. ينظر: عقد الوكالة باالستثمار،  وغيرهما. ينظر: عقد الوكالة باالستثمار، 

ص٥٧٥٧.
ينظر: عقد الوكالة باالستثمار، ص٦٠٦٠. ينظر: عقد الوكالة باالستثمار، ص   (٦)
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تعريف الوكالة باالستثمار: تعريف الوكالة باالستثمار: 
، من ذلك:  ةِ تعريفاتٍ رفت الوكالة باالستثمار بعدَّ ، من ذلك: عُ ةِ تعريفاتٍ رفت الوكالة باالستثمار بعدَّ عُ

ه لتنمية مالِه بأُجرةٍ،  فتها المعايير الشــرعية بأنها: (إنابةُ الشــخصِ غيرَ ه لتنمية مالِه بأُجرةٍ، - عرَّ فتها المعايير الشــرعية بأنها: (إنابةُ الشــخصِ غيرَ ١- عرَّ
أو بغير أجرة)أو بغير أجرة)(١)، وقريبًا منه تعريفُ صاحبِ بحث (عقد الوكالة باالســتثمار)، وهو ، وقريبًا منه تعريفُ صاحبِ بحث (عقد الوكالة باالســتثمار)، وهو 

التعريف التالي.التعريف التالي.
فِ مثلَه في تنمية مالِه  فها د. طالل الدوسري بأنها: (استنابةُ جائزِ التصرُّ فِ مثلَه في تنمية مالِه - عرَّ فها د. طالل الدوسري بأنها: (استنابةُ جائزِ التصرُّ ٢- عرَّ

، بأُجرةٍ أو بغير أجرة)(٢). هٍ مشروعةٍ ، بأُجرةٍ أو بغير أجرة)في أوجُ هٍ مشروعةٍ في أوجُ
فها الدكتور عبد الســتار أبو غدة بأنها: (عقدٌ يتعهد الوكيل بمقتضاه بأن  فها الدكتور عبد الســتار أبو غدة بأنها: (عقدٌ يتعهد الوكيل بمقتضاه بأن - عرَّ ٣- عرَّ

يقوم باألعمال التجارية لحساب موكله لقاءَ أجرٍ معيَّن)يقوم باألعمال التجارية لحساب موكله لقاءَ أجرٍ معيَّن)(٣).
ا آخرَ للدكتور عبد الستار  ا آخرَ للدكتور عبد الستار - نقل صاحب بحث عقد الوكالة باالستثمار تعريفً ٤- نقل صاحب بحث عقد الوكالة باالستثمار تعريفً
برم الستثمار األموال وتنميتها على غير أساس المضاربة  برم الستثمار األموال وتنميتها على غير أساس المضاربة  يقول فيه: (عقدٌ يُ أبو غدةأبو غدة(٤) يقول فيه: (عقدٌ يُ

.(٥)(أو المشاركات األخر(أو المشاركات األخر
ين فإنهما غيرُ  عَ نتقد التعريف األول والثاني: بأنَّـــهما وإن كانا جامِ ين فإنهما غيرُ ويمكن أن يُ عَ نتقد التعريف األول والثاني: بأنَّـــهما وإن كانا جامِ ويمكن أن يُ
، فيكون عقدَ مضاربةٍ ال وكالة  ين، فيمكن أن يكون االستثمارُ بعقد المضاربة مثالً ، فيكون عقدَ مضاربةٍ ال وكالة مانِعَ ين، فيمكن أن يكون االستثمارُ بعقد المضاربة مثالً مانِعَ

باالستثمار.باالستثمار.
المعايير الشرعية، ص١١٤٣١١٤٣. المعايير الشرعية، ص   (١)

عقد الوكالة باالستثمار، ص٦٧٦٧. عقد الوكالة باالستثمار، ص   (٢)
بحث الوكالة باالســتثمار، للدكتور عبد الســتار أبو غدة، ضمن دراسات المعايير الشرعية  بحث الوكالة باالســتثمار، للدكتور عبد الســتار أبو غدة، ضمن دراسات المعايير الشرعية    (٣)

.٣١٥٤٣١٥٤/٤
لم يتيسر لي إيجاده واالطالع عليه مباشرة. لم يتيسر لي إيجاده واالطالع عليه مباشرة.   (٤)

ينظر: الوكالة باالستثمار تأصيلها وتطبيقها، للدكتور عبد الستار أبو غدة، ص٣٣١٣٣١، بواسطة ، بواسطة  ينظر: الوكالة باالستثمار تأصيلها وتطبيقها، للدكتور عبد الستار أبو غدة، ص   (٥)
عقد الوكالة باالستثمار، صعقد الوكالة باالستثمار، ص٦٦٦٦.
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١٨١١٨١

ا هو شرط في جميع التعامالت المالية  ا هو شرط في جميع التعامالت المالية كما أنَّ اشتراطَ كونِ االستثمار مشروعً كما أنَّ اشتراطَ كونِ االستثمار مشروعً
ه في التعريف. رِ كْ بًا لذِ ه في التعريف.اإلسالمية، وليس من ماهيَّةِ الوكالة باالستثمار، فال أر موجِ رِ كْ بًا لذِ اإلسالمية، وليس من ماهيَّةِ الوكالة باالستثمار، فال أر موجِ

؛ وذلك أنه أخرج التبرع بالوكالة  نتقد التعريف الثالث بأنه غيرُ جامعٍ ؛ وذلك أنه أخرج التبرع بالوكالة ويمكن أن يُ نتقد التعريف الثالث بأنه غيرُ جامعٍ ويمكن أن يُ
ه  ، كما أنه غيرُ مانعٍ كما سبق ذِكرُ ه باالستثمار منه وقصره على الوكالة باالستثمار بأجرٍ ، كما أنه غيرُ مانعٍ كما سبق ذِكرُ باالستثمار منه وقصره على الوكالة باالستثمار بأجرٍ

لَين. ين األوَّ لَين.في التعريفَ ين األوَّ في التعريفَ
: بأنَّ عقد الوكالة باالستثمار عند المعاصرين  : بأنَّ عقد الوكالة باالستثمار عند المعاصرين ويمكن أن يُجاب عن أنه غيرُ جامعٍ ويمكن أن يُجاب عن أنه غيرُ جامعٍ
 ، راد به الوكالة باالســتثمار الالزم الذي يكون بأجرٍ ، من فقهاء واقتصاديين وقانونيين يُ راد به الوكالة باالســتثمار الالزم الذي يكون بأجرٍ من فقهاء واقتصاديين وقانونيين يُ

تَبرع به. راد به عقدُ الوكالةِ الجائز الـمُ تَبرع به.وال يُ راد به عقدُ الوكالةِ الجائز الـمُ وال يُ
ا  ا التعريفُ األخير: ففيه لفظُ االستثمار، وهذا يؤدي إلى الدور، لكنَّ فيه قيدً ا أمَّ ا التعريفُ األخير: ففيه لفظُ االستثمار، وهذا يؤدي إلى الدور، لكنَّ فيه قيدً أمَّ
مهما لم يُذكر في التعاريف السابقة، وهو أنَّ االستثمار في الوكالة باالستثمار ال يكون مهما لم يُذكر في التعاريف السابقة، وهو أنَّ االستثمار في الوكالة باالستثمار ال يكون 

بعقدٍ من عقود المشاركات كالمضاربة وغيرها.بعقدٍ من عقود المشاركات كالمضاربة وغيرها.
وبناءً على ما ســبق؛ يمكن أن تُعرف الوكالة باالستثمار بأنها: (إنابةُ الشخصِ وبناءً على ما ســبق؛ يمكن أن تُعرف الوكالة باالستثمار بأنها: (إنابةُ الشخصِ 

ه لتنمية مالِه بغير عقود المشاركات)(١). ه لتنمية مالِه بغير عقود المشاركات)غيرَ غيرَ
الفرق بين الوكالة والوكالة باالستثمارالفرق بين الوكالة والوكالة باالستثمار(٢):

لَ الفروق بين عقد الوكالة والوكالة باالستثمار في النقاط التالية:  لَ الفروق بين عقد الوكالة والوكالة باالستثمار في النقاط التالية: يمكن أن أُجمِ يمكن أن أُجمِ
عات، بخالف الوكالة باالســتثمار، فاألصلُ  عات، بخالف الوكالة باالســتثمار، فاألصلُ - أنَّ الوكالة عقدٌ من عقود التبرُّ ١- أنَّ الوكالة عقدٌ من عقود التبرُّ

فيها أنها عقدٌ من عقود المعاوضات.فيها أنها عقدٌ من عقود المعاوضات.
لى، فهذا هو الواقع والمراد عند أهل الشــأن، وإدخال  والــذي أراه أنَّ تقييدها باألجــرة أَوْ لى، فهذا هو الواقع والمراد عند أهل الشــأن، وإدخال   والــذي أراه أنَّ تقييدها باألجــرة أَوْ  (١)

الوكالة بغير أجر في التعريف تنظير أقرب منه للواقع.الوكالة بغير أجر في التعريف تنظير أقرب منه للواقع.
ينظر: الوكالة باالستثمار، لعبد الستار أبو غدة؛ ضمن دراسات المعايير الشرعية ٣١٥٤٣١٥٤/٤، ،  ينظر: الوكالة باالستثمار، لعبد الستار أبو غدة؛ ضمن دراسات المعايير الشرعية    (٢)

عقد الوكالة باالستثمار، صعقد الوكالة باالستثمار، ص١٧٦١٧٦، صكوك الوكالة باالستثمار، ص، صكوك الوكالة باالستثمار، ص٥٦٥٦.
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، أنها عقدُ إجــارةٍ، جاء في «القوانين  ، أنها عقدُ إجــارةٍ، جاء في «القوانين - أنَّ التوصيف الفقهــي للوكالة بأجرٍ ٢- أنَّ التوصيف الفقهــي للوكالة بأجرٍ
ها حكمُ  كمُ ه: (تجوز الوكالة بأُجــرةٍ وبغير أُجرةٍ، فإن كانت بأجرة فحُ ها حكمُ الفقهية» ما نصُّ كمُ ه: (تجوز الوكالة بأُجــرةٍ وبغير أُجرةٍ، فإن كانت بأجرة فحُ الفقهية» ما نصُّ
اإلجارات، وإن كانت بغيــر أجرةٍ فهو معروفٌ من الوكيــل)اإلجارات، وإن كانت بغيــر أجرةٍ فهو معروفٌ من الوكيــل)(١). وجاء في «المعايير . وجاء في «المعايير 

: تُطبَّق عليها أحكامُ اإلجارة)(٢). : تُطبَّق عليها أحكامُ اإلجارة)الشرعية»: (إذا كانت الوكالة بأجرٍ الشرعية»: (إذا كانت الوكالة بأجرٍ
ه،  ه، - أنَّ عقد الوكالة عقدٌ جائــز، فيُمكن للموكل والوكيل في أيِّ وقتٍ إبطالُ ٣- أنَّ عقد الوكالة عقدٌ جائــز، فيُمكن للموكل والوكيل في أيِّ وقتٍ إبطالُ

بخالف عقدِ الوكالةِ باالستثمار؛ فإنه عقدٌ الزم.بخالف عقدِ الوكالةِ باالستثمار؛ فإنه عقدٌ الزم.
، بخالف عقد الوكالة، فهو  ، بخالف عقد الوكالة، فهو - عقد الوكالة باالســتثمار المرادُ منه تنميَةُ المالِ ٤- عقد الوكالة باالســتثمار المرادُ منه تنميَةُ المالِ

ةِ والقضائية. يَّ رِ ةِ والقضائية.عامٌّ شاملٌ يكون في العبادات، والمعامالت المالية واألُسَ يَّ رِ عامٌّ شاملٌ يكون في العبادات، والمعامالت المالية واألُسَ
تعريف صكوك الوكالة باالستثمار:تعريف صكوك الوكالة باالستثمار:

فت «المعايير الشــرعية» صكوك الوكالة باالستثمار بأنها: (وثائقُ مشاركة  فت «المعايير الشــرعية» صكوك الوكالة باالستثمار بأنها: (وثائقُ مشاركة عرَّ عرَّ
، تُدار على أساس الوكالة باالســتثمار بتعيين وكيلٍ عن  ، تُدار على أساس الوكالة باالســتثمار بتعيين وكيلٍ عن تمثِّل مشروعاتٍ أو أنشــطةً تمثِّل مشروعاتٍ أو أنشــطةً

حملة الصكوك إلدارتها)حملة الصكوك إلدارتها)(٣). . 
فها  فها وقريبًا منه تعريــفُ صاحب بحث صكوك الوكالة باالســتثمار؛ حيث عرَّ وقريبًا منه تعريــفُ صاحب بحث صكوك الوكالة باالســتثمار؛ حيث عرَّ
ا شــائعة في رأس مال المشــروع ثم  صً صَ ةِ، تمثَّل حِ دةُ المدَّ ا شــائعة في رأس مال المشــروع ثم بأنهــا: (ورقةٌ ماليَّةٌ محدَّ صً صَ ةِ، تمثَّل حِ دةُ المدَّ بأنهــا: (ورقةٌ ماليَّةٌ محدَّ
ها الســتخدام حصيلتِها في مشروعاتٍ تُدار على أساس  ها الســتخدام حصيلتِها في مشروعاتٍ تُدار على أساس في موجوداته، ويتم إصدارُ في موجوداته، ويتم إصدارُ

الوكالة باالستثمار؛ بتعيين وكيلٍ عن حملة الصكوك إلدارتها)الوكالة باالستثمار؛ بتعيين وكيلٍ عن حملة الصكوك إلدارتها)(٤).
فت بأنَّـــها: (إثباتات -قيود أو وثائق- متســاويةٌ عند إصدارها، تمثِّل  رِّ فت بأنَّـــها: (إثباتات -قيود أو وثائق- متســاويةٌ عند إصدارها، تمثِّل كما عُ رِّ كما عُ
ا شــائعة في رأس مال، يتم تنميتُه عن طريق اســتنابةِ جهــةٍ خبيرة على جهة  ا شــائعة في رأس مال، يتم تنميتُه عن طريق اســتنابةِ جهــةٍ خبيرة على جهة حصصً حصصً

القوانين الفقهية، ص٢١٦٢١٦. القوانين الفقهية، ص   (١)
المعايير الشرعية، ص٦٢١٦٢١. المعايير الشرعية، ص   (٢)

ص٤٧٠٤٧٠. ص   (٣)
صكوك الوكالة باالستثمار، ص٢٦٢٦. صكوك الوكالة باالستثمار، ص   (٤)



أحكام صكوك دعم رأس المال الفقهيةأحكام صكوك دعم رأس المال الفقهية

١٨٣١٨٣

اإلطالق أو التقييداإلطالق أو التقييد(١))(٢).
ف الباحــث الصكوك بأنهــا: (وثائقُ متســاويةُ القيمةِ عند  ف الباحــث الصكوك بأنهــا: (وثائقُ متســاويةُ القيمةِ عند وقد ســبق أن عرَّ وقد ســبق أن عرَّ
ا شــائعة في ملكيَّةِ أعيانٍ أو منافعَ أو خدمات، وتقبل التداول  صً صَ ا شــائعة في ملكيَّةِ أعيانٍ أو منافعَ أو خدمات، وتقبل التداول إصدارها، تمثِّل حِ صً صَ إصدارها، تمثِّل حِ

ا ألحكام الشريعة اإلسالمية). ا ألحكام الشريعة اإلسالمية).واالسترداد وفقً واالسترداد وفقً
ه لتنمية مالِه بغير عقود  ف الوكالة باالســتثمار بأنها: (إنابةُ الشــخصِ غيرَ ه لتنمية مالِه بغير عقود وعرَّ ف الوكالة باالســتثمار بأنها: (إنابةُ الشــخصِ غيرَ وعرَّ

المشاركات).المشاركات).
فيمكن تعريف صكوك الوكالة باالســتثمار بأنها: (وثائق متساوية القيمة عند فيمكن تعريف صكوك الوكالة باالســتثمار بأنها: (وثائق متساوية القيمة عند 
لكيَّةِ أعيان أو منافعَ أو خدمات، تُدار على أساس  ا شائعة في مِ صً صَ لكيَّةِ أعيان أو منافعَ أو خدمات، تُدار على أساس إصدارها، تمثِّل حِ ا شائعة في مِ صً صَ إصدارها، تمثِّل حِ

ا ألحكام الشريعة اإلسالميَّة). ا ألحكام الشريعة اإلسالميَّة).الوكالة باالستثمار، وتقبل التداولَ واالسترداد وفقً الوكالة باالستثمار، وتقبل التداولَ واالسترداد وفقً
وكلُّ التعاريفِ السابقةِ صحيحةٌ ومتقاربة.وكلُّ التعاريفِ السابقةِ صحيحةٌ ومتقاربة.

المسألة الثانية: التعريف بصكوك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار.المسألة الثانية: التعريف بصكوك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار.

ها  رُ ف الباحث صكوك دعــم رأس المال بأنها: (وثائــق تُصدِ ها ســبق وأن عرَّ رُ ف الباحث صكوك دعــم رأس المال بأنها: (وثائــق تُصدِ ســبق وأن عرَّ
لكيَّةِ أعيان  ا شــائعة فــي مِ لكيَّةِ أعيان المصارف، متســاوية القيمة عند إصدارها، تمثل حصصً ا شــائعة فــي مِ المصارف، متســاوية القيمة عند إصدارها، تمثل حصصً
أو منافعَ أو خدمات، وتقبل التداول واالســترداد، تُســاند قاعدة رأس مال المصرف أو منافعَ أو خدمات، وتقبل التداول واالســترداد، تُســاند قاعدة رأس مال المصرف 
رات (بازل٣)، )،  ــب مقرَّ رات (بازللبلوغ الحدِّ األدنى -على األقل- من كفاية رأس المال، بحسَ ــب مقرَّ لبلوغ الحدِّ األدنى -على األقل- من كفاية رأس المال، بحسَ

ا ألحكام الشريعة اإلسالمية). ا ألحكام الشريعة اإلسالمية).وفقً وفقً
ف صكوك الوكالة باالستثمار بأنها: (وثائق متساوية القيمة عند إصدارها،  ف صكوك الوكالة باالستثمار بأنها: (وثائق متساوية القيمة عند إصدارها، وعرَّ وعرَّ
ا شــائعة في ملكية أعيان أو منافعَ أو خدمات، تُدار على أساس الوكالة  ا شــائعة في ملكية أعيان أو منافعَ أو خدمات، تُدار على أساس الوكالة تمثل حصصً تمثل حصصً

ا ألحكام الشريعة اإلسالميَّة). ا ألحكام الشريعة اإلسالميَّة).باالستثمار، وتقبل التداول واالسترداد وفقً باالستثمار، وتقبل التداول واالسترداد وفقً
ا غير مقيَّدٍ بمشــروع معين،  المقصود باإلطــالق والتقييد: هو أن يكون االســتثمار مطلقً ا غير مقيَّدٍ بمشــروع معين،   المقصود باإلطــالق والتقييد: هو أن يكون االســتثمار مطلقً  (١)

والتقييد عكسه.والتقييد عكسه.
العقود المبتكرة للتمويل واالستثمار بالصكوك اإلسالمية، ص٤٥١٤٥١. العقود المبتكرة للتمويل واالستثمار بالصكوك اإلسالمية، ص   (٢)



١٨٤١٨٤

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

فيمكن تعريف صكوك دعم رأس المال في الوكالة باالســتثمار بأنها: (وثائق فيمكن تعريف صكوك دعم رأس المال في الوكالة باالســتثمار بأنها: (وثائق 
لكية  ا شــائعة في مِ ها المصارف، متســاوية القيمة عند إصدارها، تمثِّل حصصً رُ لكية تُصدِ ا شــائعة في مِ ها المصارف، متســاوية القيمة عند إصدارها، تمثِّل حصصً رُ تُصدِ
أعيان أو منافعَ أو خدمات، على أســاس عقد الوكالة باالســتثمارأعيان أو منافعَ أو خدمات، على أســاس عقد الوكالة باالســتثمار(١)، وتقبل التداول ، وتقبل التداول 
واالسترداد، تســاند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحد األدنى -على األقل- من واالسترداد، تســاند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحد األدنى -على األقل- من 

ا ألحكام الشريعة اإلسالمية). ا ألحكام الشريعة اإلسالمية).)، وفقً رات (بازل٣)، وفقً ب مقرَّ رات (بازلكفاية رأس المال، بحسَ ب مقرَّ كفاية رأس المال، بحسَ
في صكوك دعم رأس المال في الوكالة باالســتثمار، يكون البنك وكيالً بأجرٍ في صكوك دعم رأس المال في الوكالة باالســتثمار، يكون البنك وكيالً بأجرٍ 
عن حملة الصكوك، فيأخذ متحصالت الصكوك ويضعها في وعاءِ المصرف التِّجاري عن حملة الصكوك، فيأخذ متحصالت الصكوك ويضعها في وعاءِ المصرف التِّجاري 
مع بقيَّة أمواله، ويقلبها في وجوه التجارة، ويكون ربح أموال هذه الصكوك لحملتها، مع بقيَّة أمواله، ويقلبها في وجوه التجارة، ويكون ربح أموال هذه الصكوك لحملتها، 

. رَ سِ بِحَ أو خَ .وللوكيل أُجرةٌ على ذلك سواءٌ رَ رَ سِ بِحَ أو خَ وللوكيل أُجرةٌ على ذلك سواءٌ رَ
وبناءً على ذلك؛ فالتوصيــف الفقهي الصحيح لهذه الصكوك بأنها وإن كانت وبناءً على ذلك؛ فالتوصيــف الفقهي الصحيح لهذه الصكوك بأنها وإن كانت 

قائمة على الوكالة باالستثمار، إالَّ أنها تئول إلى المشاركة.قائمة على الوكالة باالستثمار، إالَّ أنها تئول إلى المشاركة.
نٌ من أموال المصرف وأموال حملة الصكوك،  نٌ من أموال المصرف وأموال حملة الصكوك، فوعاءُ المصرفِ التجاري مكوَّ فوعاءُ المصرفِ التجاري مكوَّ
ا أصالــةً عن أمواله، ووكالةً عن حملة الصكوك وهذه  يْن جميعً ا أصالــةً عن أمواله، ووكالةً عن حملة الصكوك وهذه والمصرف يُدير المالَ يْن جميعً والمصرف يُدير المالَ

حقيقة المشاركة. حقيقة المشاركة. 
وقبل البدء بالحديث عن األحكام؛ أُشير إلى أنِّي لم أطَّلِع على إصدارٍ لصكوك وقبل البدء بالحديث عن األحكام؛ أُشير إلى أنِّي لم أطَّلِع على إصدارٍ لصكوك 
دعــم رأس المال مبنيَّةٍ على عقد الوكالة باالســتثمار، فلم يصدر شــيء منها -فيما دعــم رأس المال مبنيَّةٍ على عقد الوكالة باالســتثمار، فلم يصدر شــيء منها -فيما 
أعلــم- وإنما المطروحُ من صكوك دعم رأس المــال: صكوك المضاربة والصكوك أعلــم- وإنما المطروحُ من صكوك دعم رأس المــال: صكوك المضاربة والصكوك 

بة من المرابحة والمضاربة. بة من المرابحة والمضاربة.المركَّ المركَّ
- عن تأصيلٍ لصكوك دعم رأس المال  - عن تأصيلٍ لصكوك دعم رأس المال ولم أطَّلِع كذلك -بعد بحثٍ واستقصاءٍ ولم أطَّلِع كذلك -بعد بحثٍ واستقصاءٍ
في الوكالة باالستثمار، أو حديثٍ عن أحكامها، فأسألُ اللهَ في الوكالة باالستثمار، أو حديثٍ عن أحكامها، فأسألُ اللهَ  التوفيقَ واإلعانة. التوفيقَ واإلعانة.
سبق تعريف الوكالة باالستثمار بأنها: إنابة الشخص غيره لتنمية ماله بغير عقود المشاركات. سبق تعريف الوكالة باالستثمار بأنها: إنابة الشخص غيره لتنمية ماله بغير عقود المشاركات.   (١)



أحكام صكوك دعم رأس المال الفقهيةأحكام صكوك دعم رأس المال الفقهية

١٨٥١٨٥

ماء عند اإلفالس. رَ ةِ الغُ ماء عند اإلفالس.المطلب الثاني: اشتراط تأخير حامل الصك عن بقيَّ رَ ةِ الغُ المطلب الثاني: اشتراط تأخير حامل الصك عن بقيَّ
ســأتناولُ في هذا المطلبِ -إن شــاء الله تعالى- بيانَ المرادِ باشتراط تأخير ســأتناولُ في هذا المطلبِ -إن شــاء الله تعالى- بيانَ المرادِ باشتراط تأخير 
حامل صك دعــم رأس المال في الوكالة باالســتثمار عن بقيَّــةِ الغرماء للمصرف، حامل صك دعــم رأس المال في الوكالة باالســتثمار عن بقيَّــةِ الغرماء للمصرف، 

وحكم اشتراطه، وقد جعلتُ ذلك من خالل المسألتين التاليتين:وحكم اشتراطه، وقد جعلتُ ذلك من خالل المسألتين التاليتين:
المســألة األولى: مفهوم اشــتراط تأخير حامل صك الوكالة باالســتثمار عن المســألة األولى: مفهوم اشــتراط تأخير حامل صك الوكالة باالســتثمار عن 

        بقية الغرماء عند اإلفالس.        بقية الغرماء عند اإلفالس.

في صكوك دعم رأس المال في الوكالة باالســتثمار يكون حملة الصكوك هم في صكوك دعم رأس المال في الوكالة باالســتثمار يكون حملة الصكوك هم 
لين، والمصرف هو الموكَّل (الوكيل) باالستثمار في أموالهم. لين، والمصرف هو الموكَّل (الوكيل) باالستثمار في أموالهم.الموكِّ الموكِّ

لين (حملة الصكوك) مع  لين (حملة الصكوك) مع وســبق وأن ذكرتُ بأنَّ المصرف يضع أموالَ الموكِّ وســبق وأن ذكرتُ بأنَّ المصرف يضع أموالَ الموكِّ
ه. ه.أمواله ويقلبها في التجارة طالبًا الربحَ لهم كما سبق ذِكرُ أمواله ويقلبها في التجارة طالبًا الربحَ لهم كما سبق ذِكرُ

والمراد باشــتراط تأخير حاملِ هذا الصكِّ عن بقيَّةِ الغرماء عند اإلفالسوالمراد باشــتراط تأخير حاملِ هذا الصكِّ عن بقيَّةِ الغرماء عند اإلفالس(١)، أنه ، أنه 
مون  ين فيه مقدَّ مون عند إفالس الوكيلِ باالستثمار (المصرف)، فإنَّ دائني المصرفِ والمودِعِ ين فيه مقدَّ عند إفالس الوكيلِ باالستثمار (المصرف)، فإنَّ دائني المصرفِ والمودِعِ
اتهم قبــل الموكِلِّين (حملة الصكوك)، فإذا أخــذ دائنو المصرفِ  اتهم قبــل الموكِلِّين (حملة الصكوك)، فإذا أخــذ دائنو المصرفِ في تحصيل مســتحقَّ في تحصيل مســتحقَّ

اتهم؛ وبقي شيءٌ أخذ الموكلون (حملة الصكوك) أموالهم. ون فيه مستحقَّ اتهم؛ وبقي شيءٌ أخذ الموكلون (حملة الصكوك) أموالهم.والمودِعُ ون فيه مستحقَّ والمودِعُ
ةُ على  ةُ على ، وأنه في الفقه: (أن تكون الديون الحالَّ وقد سبق بيانُ معنى اإلفالسوقد سبق بيانُ معنى اإلفالس(٢)، وأنه في الفقه: (أن تكون الديون الحالَّ
المدين أكثرَ من ماله)المدين أكثرَ من ماله)(٣)، وفي القانون: (حالة توقُّفِ التاجر عن الوفاء بديونه، وصدور ، وفي القانون: (حالة توقُّفِ التاجر عن الوفاء بديونه، وصدور 

كمٍ بإفالسه)(٤). كمٍ بإفالسه)حُ حُ
ينظر في إثبات اشتراط هذا الشرط وسبب ذلك إلى: ص٨٦٨٦، ، ٩٣٩٣، ، ١٣٣١٣٣. ينظر في إثبات اشتراط هذا الشرط وسبب ذلك إلى: ص   (١)

ص١٣٠١٣٠. ص   (٢)
المعايير الشرعية، ص١٠٨٧١٠٨٧. المعايير الشرعية، ص   (٣)

معجم المصطلحات القانونية، ص٥٦٥٦. معجم المصطلحات القانونية، ص   (٤)



١٨٦١٨٦

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

ة  ة المســألة الثانية: حكم اشتراط تأخير حامل صك الوكالة باالستثمار عن بقيَّ المســألة الثانية: حكم اشتراط تأخير حامل صك الوكالة باالستثمار عن بقيَّ
        الغرماء عند اإلفالس.        الغرماء عند اإلفالس.

؛ ألنه شرطٌ موافِقٌ لمقتضى  ؛ ألنه شرطٌ موافِقٌ لمقتضى الذي يظهر -والله أعلم- جوازُ اشتراطِ هذا الشرطِ الذي يظهر -والله أعلم- جوازُ اشتراطِ هذا الشرطِ
. .العقدِ العقدِ

وبيان ذلك: وبيان ذلك: أنَّ في صكوك دعمِ رأس المال في الوكالة باالســتثمار، أن يأخذ أنَّ في صكوك دعمِ رأس المال في الوكالة باالســتثمار، أن يأخذ 
لين، ثم يضعها مع ماله في وعاءٍ  الت الصكوك من الموكِّ لين، ثم يضعها مع ماله في وعاءٍ الوكيل (المصــرف) متحصِّ الت الصكوك من الموكِّ الوكيل (المصــرف) متحصِّ

واحدٍ ويتَّجر بهما، وبذلك تئول صكوكُ الوكالةِ باالستثمار إلى مشاركة.واحدٍ ويتَّجر بهما، وبذلك تئول صكوكُ الوكالةِ باالستثمار إلى مشاركة.
نٌ من جزأيــن مختلِطَين؛ أحدهمــا: أحدهمــا: أموال المصرف، أموال المصرف،  نٌ من جزأيــن مختلِطَين؛ فوعــاء المصرفِ مكوَّ فوعــاء المصرفِ مكوَّ
ا أصالةً عن ماله، ووكالةً  ا أصالةً عن ماله، ووكالةً أموال حملة الصكوك، والمصرف يتَّجر فيهما جميعً والثاني: والثاني: أموال حملة الصكوك، والمصرف يتَّجر فيهما جميعً

لين (حملة الصكوك). لين (حملة الصكوك).عن الموكِّ عن الموكِّ
يْن(١)، فيأخذ المصرفُ أرباحَ مالِه، ، فيأخذ المصرفُ أرباحَ مالِه،  ب نســبةِ المالَ يْنوعند الربح فإنه يقسمه بحسَ ب نســبةِ المالَ وعند الربح فإنه يقسمه بحسَ

ويعطي حملة الصكوك أرباحَ أموالهم؛ ويأخذ أُجرتَه منهمويعطي حملة الصكوك أرباحَ أموالهم؛ ويأخذ أُجرتَه منهم(٢).
؛ خمسة من المصرف، وخمسة هي  نٌ من عشرةٍ مثالً ؛ خمسة من المصرف، وخمسة هي فلو أنَّ وعاء المصرف مكوَّ نٌ من عشرةٍ مثالً فلو أنَّ وعاء المصرف مكوَّ
ين؛ ألنَّ  : أخذ ريالَ ين؛ ألنَّ متحصالت الصكوك؛ فإنه يتَّجر بالعشــرة، فإذا ربح أربعةَ رياالتٍ : أخذ ريالَ متحصالت الصكوك؛ فإنه يتَّجر بالعشــرة، فإذا ربح أربعةَ رياالتٍ
ين؛ ألنَّ لهم خمسين  ين؛ ألنَّ لهم خمسين له خمســين بالمئة من رأس المال، وأعطى حملة الصكوك ريالَ له خمســين بالمئة من رأس المال، وأعطى حملة الصكوك ريالَ

ا، ويأخذ منهم أُجرتَه المتفَق عليها. ا، ويأخذ منهم أُجرتَه المتفَق عليها.بالمئة أيضً بالمئة أيضً
وما دام أنهم شــركاءُ في المال، فإنهم في منزلةٍ واحــدةٍ أمام دائني المصرفِ وما دام أنهم شــركاءُ في المال، فإنهم في منزلةٍ واحــدةٍ أمام دائني المصرفِ 
رون بمقتضى هذا العقدِ عنهم، ســواءٌ اشــتُرط هذا الشــرطُ محلُّ  يه، ومؤخَّ ودِعِ رون بمقتضى هذا العقدِ عنهم، ســواءٌ اشــتُرط هذا الشــرطُ محلُّ ومُ يه، ومؤخَّ ودِعِ ومُ

الدراسةِ أم ال.الدراسةِ أم ال.
ألنها شركة. ألنها شركة.   (١)

ألنه وكالة باالستثمار. ألنه وكالة باالستثمار.   (٢)



أحكام صكوك دعم رأس المال الفقهيةأحكام صكوك دعم رأس المال الفقهية

١٨٧١٨٧

رٌ بطبيعة عقدِ المشــاركة عن دائني  رٌ بطبيعة عقدِ المشــاركة عن دائني وقد ســبق الحديثُ عن أنَّ الشــريكَ متأخِّ وقد ســبق الحديثُ عن أنَّ الشــريكَ متأخِّ
الشــركة عند اإلفالس والتصفية، عند الحديث عن حكم اشتراط تأخير حامل صك الشــركة عند اإلفالس والتصفية، عند الحديث عن حكم اشتراط تأخير حامل صك 

ا-. مً ا-.، فلينظر -تكرُّ مً المشاركة عن بقيَّةِ الغرماء عند اإلفالسالمشاركة عن بقيَّةِ الغرماء عند اإلفالس(١)، فلينظر -تكرُّ
فرع:فرع:

، أالَ وهي: هل يجــوز أن يكون الوكيل  ع عن المســألة الســابقة مســألةٌ ، أالَ وهي: هل يجــوز أن يكون الوكيل يتفرَّ ع عن المســألة الســابقة مســألةٌ يتفرَّ
لين (حملة الصكوك)؟ لين (حملة الصكوك)؟(المصرف) أدنى مرتبةً من الموكِّ (المصرف) أدنى مرتبةً من الموكِّ

عِ االلتزامــات والديون  فْ عِ االلتزامــات والديون أنه في حال اإلفــالس والتصفية، وبعــد دَ فْ بمعنــى: بمعنــى: أنه في حال اإلفــالس والتصفية، وبعــد دَ
صدر(الوكيل)، فيأخذون  م حملة الصكــوك على الـــمُ قدَّ يــن والدائِنِيــن، يُ ودِعِ صدر(الوكيل)، فيأخذون للمُ م حملة الصكــوك على الـــمُ قدَّ يــن والدائِنِيــن، يُ ودِعِ للمُ

ه الوكيل (المصرف)؟ ذَ يَ شيءٌ أخَ قِ ه الوكيل (المصرف)؟المتبقي، فإن بَ ذَ يَ شيءٌ أخَ قِ المتبقي، فإن بَ
ين  اتُ الدائِنِين والمودِعِ ين الذي يظهر -والله أعلــم- أنه بعد أن تُدفع مســتحقَّ اتُ الدائِنِين والمودِعِ الذي يظهر -والله أعلــم- أنه بعد أن تُدفع مســتحقَّ
ــب نسبةِ المشاركة، فيأخذ المصرفُ  م األموالُ المتبقية إلى قسمين بحسَ ــب نسبةِ المشاركة، فيأخذ المصرفُ إليهم؛ تقسَّ م األموالُ المتبقية إلى قسمين بحسَ إليهم؛ تقسَّ

نِسبتَه من الباقي، ويأخذ حملة الصكوك نِسبتَهم.نِسبتَه من الباقي، ويأخذ حملة الصكوك نِسبتَهم.
ــهم ثم ما بقي يكون للمصرف،  م حملة الصكوك فيأخذوا رأسَ مالـِ ا أن يقدَّ ــهم ثم ما بقي يكون للمصرف، أمَّ م حملة الصكوك فيأخذوا رأسَ مالـِ ا أن يقدَّ أمَّ
، وهو  رِ ، وهو فإنه ال يجوز؛ ألنه يكون ضمانًا من أحد الشــركاءِ لرأس مال الشــريكِ اآلخَ رِ فإنه ال يجوز؛ ألنه يكون ضمانًا من أحد الشــركاءِ لرأس مال الشــريكِ اآلخَ

ا. بً ا، وهذا رِ رَّ نفعً ا جَ ا.مخالِفٌ لمقتضى عقدِ المشاركة، ويجعل حقيقة العقد قرضً بً ا، وهذا رِ رَّ نفعً ا جَ مخالِفٌ لمقتضى عقدِ المشاركة، ويجعل حقيقة العقد قرضً
جاء في «كشــاف القناع»: ((وإن اشترط) الشــريك أو ربُّ المالِ (عليه) أي: جاء في «كشــاف القناع»: ((وإن اشترط) الشــريك أو ربُّ المالِ (عليه) أي: 
على شــريكه أو المضارب (ضمان المال) إن تلف، (أو) شرط (أن عليه من الوضيعة على شــريكه أو المضارب (ضمان المال) إن تلف، (أو) شرط (أن عليه من الوضيعة 

ه؛ لمنافاته مقتضى العقد)(٢). رِ مالِه)، فسد الشرطُ وحدَ دْ ن قَ ه؛ لمنافاته مقتضى العقد)أكثرَ مِ رِ مالِه)، فسد الشرطُ وحدَ دْ ن قَ أكثرَ مِ
ص١٣١١٣١. ص   (١)
.٤٩١٤٩١/٨  (٢)



١٨٨١٨٨

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

ونقل ابنُ رشــدٍ الحفيدُ االتفــاقَ على ذلك؛ حيث يقــول: (وال يضمن أحدُ ونقل ابنُ رشــدٍ الحفيدُ االتفــاقَ على ذلك؛ حيث يقــول: (وال يضمن أحدُ 
.(١)( ين ما ذهب من مال التجارةِ باتفاقٍ )الشريكَ ين ما ذهب من مال التجارةِ باتفاقٍ الشريكَ

سة النقد لمصدر الصك. سة النقد لمصدر الصك.المطلب الثالث: اشتراط إبراء مؤسَّ المطلب الثالث: اشتراط إبراء مؤسَّ
ســة  ســة ســأتحدث -بإذن الله تعالى- في هذا المطلب عن اشــتراط إبراء مؤسَّ ســأتحدث -بإذن الله تعالى- في هذا المطلب عن اشــتراط إبراء مؤسَّ
النقد لمصدر صك الوكالة باالســتثمار وحكم ذلك، وقد جعلت ذلك في المسألتين النقد لمصدر صك الوكالة باالســتثمار وحكم ذلك، وقد جعلت ذلك في المسألتين 

التاليتين:التاليتين:
ســة النقد لمصدر صك الوكالة  ســة النقد لمصدر صك الوكالة المســألة األولى: مفهوم اشــتراط إبراء مؤسَّ المســألة األولى: مفهوم اشــتراط إبراء مؤسَّ

         باالستثمار.          باالستثمار. 

سة النقد(٢) للوكيل (المصرف)  للوكيل (المصرف)  سة النقدالمراد بهذا الشــرط: أنه في حالة تصنيف مؤسَّ المراد بهذا الشــرط: أنه في حالة تصنيف مؤسَّ
ه من صكوك الوكالة  ه من صكوك الوكالة بأنه في وضع غير جدير باالســتمرارية، فإن لمؤسسة النقد إبراءَ بأنه في وضع غير جدير باالســتمرارية، فإن لمؤسسة النقد إبراءَ

باالستثمار، وذلك من خالل طريقتينباالستثمار، وذلك من خالل طريقتين(٣):
الطريقة األولى: الطريقة األولى: إعادة تقييم أصول صكوك الوكالة باالســتثمار، وحســم ما إعادة تقييم أصول صكوك الوكالة باالســتثمار، وحســم ما 
ه منها؛ لتمكيــن الوكيل (المصرف) من مزاولة نشــاطه، وقد يصل هذا  ه منها؛ لتمكيــن الوكيل (المصرف) من مزاولة نشــاطه، وقد يصل هذا يجب حســمُ يجب حســمُ

التقييم إلى صفر.التقييم إلى صفر.
ووضع غير جدير باالستمرارية -كما سبق بيانُهووضع غير جدير باالستمرارية -كما سبق بيانُه(٤)- ليس هو اإلفالس، بل هو - ليس هو اإلفالس، بل هو 
ا؛ ويمكن أن  ا؛ ويمكن أن مرحلةٌ قبل ذلك، ويراد به: تلك المرحلة التي يكون المصرف فيها متعثرً مرحلةٌ قبل ذلك، ويراد به: تلك المرحلة التي يكون المصرف فيها متعثرً
ه من هذه الصكوكِ أو بعضها، ويستطيع مواصلة نشاطه بعد ذلك. ه بتخلُّصِ ه من هذه الصكوكِ أو بعضها، ويستطيع مواصلة نشاطه بعد ذلك.يزول تعثُّرُ ه بتخلُّصِ يزول تعثُّرُ

بداية المجتهد، ص٦٩٩٦٩٩. بداية المجتهد، ص   (١)
سبق التعريف بها، ص١٣٦١٣٦. سبق التعريف بها، ص   (٢)

سبق التعريف بهاتين الطريقتين بشكل أوسع مع بيان الفائدة منهما ص٨٢٨٢، ، ٨٩٨٩، ، ١٣٦١٣٦. سبق التعريف بهاتين الطريقتين بشكل أوسع مع بيان الفائدة منهما ص   (٣)
ص١٣٦١٣٦. ص   (٤)
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١٨٩١٨٩

الطريقة الثانية: الطريقة الثانية: تحويل صكوك دعم رأس المال المبنية على الوكالة باالستثمار تحويل صكوك دعم رأس المال المبنية على الوكالة باالستثمار 
 ، ، إلى أسهم في أصول المصرف، وبذلك يتخلص المصرف من االلتزام بهذه الصكوكِ إلى أسهم في أصول المصرف، وبذلك يتخلص المصرف من االلتزام بهذه الصكوكِ

 . .(١) لين وغرماءَ إلى شركاءَ لين وغرماءَ إلى شركاءَوينقلب حملتُها من موكِّ وينقلب حملتُها من موكِّ
المســألة الثانية: حكم اشــتراط إبــراء مؤسســة النقد لمصدر صــك الوكالة المســألة الثانية: حكم اشــتراط إبــراء مؤسســة النقد لمصدر صــك الوكالة 

         باالستثمار.         باالستثمار.

ها، وبيان ذلك باآلتي: كمَ ها، وبيان ذلك باآلتي:الذي يظهر -والله أعلم- أنَّ لكل طريقةٍ حُ كمَ الذي يظهر -والله أعلم- أنَّ لكل طريقةٍ حُ
حكم الطريقة األولى: حكم الطريقة األولى: 

ســبق وأن ذكرت في التوصيف الفقهي لصكوك دعم رأس المال في الوكالة ســبق وأن ذكرت في التوصيف الفقهي لصكوك دعم رأس المال في الوكالة 
باالســتثمار بأنها وإن ابتدأت بكونها وكالة باالســتثمار، إالَّ أنها تئول إلى المشاركة، باالســتثمار بأنها وإن ابتدأت بكونها وكالة باالســتثمار، إالَّ أنها تئول إلى المشاركة، 

وتأخذ عندئذٍ أحكامَ المشاركة.وتأخذ عندئذٍ أحكامَ المشاركة.
ا) من جزء  ا) من جزء وعندما تقوم مؤسسة النقد بإبراء المصرف (وهو وكيل وشريك أيضً وعندما تقوم مؤسسة النقد بإبراء المصرف (وهو وكيل وشريك أيضً
ل حملة صكوك الوكالة باالســتثمار (وهم شركاء  ل حملة صكوك الوكالة باالســتثمار (وهم شركاء أو كل موجودات الصكوك، وتحمِّ أو كل موجودات الصكوك، وتحمِّ
للمصرف) الخسارة أو بعضها، فإنها بذلك تكون قد جعلت الشريك ضامنًا لشريكه، للمصرف) الخسارة أو بعضها، فإنها بذلك تكون قد جعلت الشريك ضامنًا لشريكه، 

الً للوضيعة أكثرَ منه. الً للوضيعة أكثرَ منه.متحمِّ متحمِّ
لُها  لَ الشريكُ من الوضيعة أكثرَ مما يتحمَّ ا، أنه ال يجوز أن يتحمَّ ر فقهً لُها ومن المتقرَّ لَ الشريكُ من الوضيعة أكثرَ مما يتحمَّ ا، أنه ال يجوز أن يتحمَّ ر فقهً ومن المتقرَّ

ر هذا المعنى كبارُ علماء المذاهب األربعة، فمن ذلك: ر هذا المعنى كبارُ علماء المذاهب األربعة، فمن ذلك:الشريك اآلخر، وقد قرَّ الشريك اآلخر، وقد قرَّ
ما جاء في «المبســوط» للسرخســي، حيث يقول: (الوضيعةُ هالكُ جزءٍ من ما جاء في «المبســوط» للسرخســي، حيث يقول: (الوضيعةُ هالكُ جزءٍ من 
المال، وكلُّ واحدٍ منهماالمال، وكلُّ واحدٍ منهما(٢) أمينٌ فيما في يده من مال صاحبه، واشتراطُ الضمان على  أمينٌ فيما في يده من مال صاحبه، واشتراطُ الضمان على 
المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، ص١٦١٦. المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، ص   (١)

أي: الشريكين. أي: الشريكين.   (٢)



١٩٠١٩٠

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

.(١)( )األمين باطلٌ األمين باطلٌ
وقال ابن رشــد الحفيد: (وال يضمن أحدُ الشريكين ما ذهب من مال التجارة وقال ابن رشــد الحفيد: (وال يضمن أحدُ الشريكين ما ذهب من مال التجارة 

باتفاق)باتفاق)(٢).
وقال العمراني الشــافعي: (والشــريك أمينٌ فيما في يده من مال الشركة، فإن وقال العمراني الشــافعي: (والشــريك أمينٌ فيما في يده من مال الشركة، فإن 

، لم يجب عليه ضمانه)(٣). ، لم يجب عليه ضمانه)تلف في يده شيءٌ منه من غير تفريطٍ تلف في يده شيءٌ منه من غير تفريطٍ
وقال البهوتي في الكشاف: ((و إن اشترط) الشريك أو رب المال (عليه) أي: وقال البهوتي في الكشاف: ((و إن اشترط) الشريك أو رب المال (عليه) أي: 
على شــريكه أو المضارب (ضمان المال) إن تلف (أو) شرط (أن عليه من الوضيعة على شــريكه أو المضارب (ضمان المال) إن تلف (أو) شرط (أن عليه من الوضيعة 

أكثر من قدر ماله) فسد الشرط وحده؛ لمنافاته مقتضى العقد)أكثر من قدر ماله) فسد الشرط وحده؛ لمنافاته مقتضى العقد)(٤).
وجاء في «المعايير الشــرعية»: (ال تشــتمل النشــرةوجاء في «المعايير الشــرعية»: (ال تشــتمل النشــرة(٥) على أيِّ نصٍّ يضمن  على أيِّ نصٍّ يضمن 
ي أو التقصير،  رُ الصكِّ لمالكه قيمةَ الصك االســمية في غير حــاالت التعدِّ ي أو التقصير، به مُصدِ رُ الصكِّ لمالكه قيمةَ الصك االســمية في غير حــاالت التعدِّ به مُصدِ

ا معيَّنًا من الربح)(٦). ا معيَّنًا من الربح)وال قدرً وال قدرً
ةِ على الضمان، وأخذُ األجرةِ على  ذِ األُجرَ ــبهةُ أَخْ ةِ على الضمان، وأخذُ األجرةِ على كما أنَّ في هذا الشــرطِ شُ ذِ األُجرَ ــبهةُ أَخْ كما أنَّ في هذا الشــرطِ شُ

الضمان ال يجوز باتفاق المذاهب الفقهية األربعةالضمان ال يجوز باتفاق المذاهب الفقهية األربعة(٧)، ونُقل اإلجماع على ذلك، ونُقل اإلجماع على ذلك(٨).
فمعلــومٌ أنَّ ضمانَ حملة الصكوك للمصرف جــزءٌ من أجزاء العقد، ووقعت فمعلــومٌ أنَّ ضمانَ حملة الصكوك للمصرف جــزءٌ من أجزاء العقد، ووقعت 

.١٥٧١٥٧/١١١١  (١)
بداية المجتهد، ص٦٩٩٦٩٩. بداية المجتهد، ص   (٢)

البيان ٣٧٩٣٧٩/٦. البيان    (٣)
كشاف القناع ٤٩١٤٩١/٨. كشاف القناع    (٤)

نشرة اإلصدار. نشرة اإلصدار.   (٥)
ص٤٧٨٤٧٨. ص   (٦)

ينظر: مجمع الضمانات ص٢٧٨٢٧٨، البيان والتحصيل ، البيان والتحصيل ٢٨٩٢٨٩/١١١١، الحاوي الكبير ، الحاوي الكبير ٤٤٣٤٤٣/٦، ،  ينظر: مجمع الضمانات ص   (٧)
كشاف القناع كشاف القناع ١٤٦١٤٦/٨.

ينظر: اإلشراف على مذاهب العلماء ٢٣٠٢٣٠/٦. ينظر: اإلشراف على مذاهب العلماء    (٨)



أحكام صكوك دعم رأس المال الفقهيةأحكام صكوك دعم رأس المال الفقهية

١٩١١٩١

مقابلَ جزءٍ من العوض، ال ســيَّما إذا علمنا بارتفاع أربــاح صكوك دعم رأس المال مقابلَ جزءٍ من العوض، ال ســيَّما إذا علمنا بارتفاع أربــاح صكوك دعم رأس المال 
ا كانت بهذه النسبةِ  مَ ؛ الرتفاع المخاطرة فيها، ولوال هذا الضمان والمخاطرة لَ ا كانت بهذه النسبةِ خاصةً مَ ؛ الرتفاع المخاطرة فيها، ولوال هذا الضمان والمخاطرة لَ خاصةً

العالية من األرباح.العالية من األرباح.
حكم الطريقة الثانية:حكم الطريقة الثانية:

في حالة تصنيف المصرف بأنه في حالة عدم جدو االستمرارية؛ فإن مؤسسة في حالة تصنيف المصرف بأنه في حالة عدم جدو االستمرارية؛ فإن مؤسسة 
ل هذه الصكوك إلى أسهم، وذلك برفع سقف أسهم المصرف بمقدار أموال  ل هذه الصكوك إلى أسهم، وذلك برفع سقف أسهم المصرف بمقدار أموال النقد ستحوِّ النقد ستحوِّ

حملة الصكوك، ثم يدخل حملة الصكوك بأموالهم (الصكوك) كشركاء للمصرف. حملة الصكوك، ثم يدخل حملة الصكوك بأموالهم (الصكوك) كشركاء للمصرف. 
والذي يظهر -والله أعلم- أنَّ الحكم الفقهي لهذه العملية هو الجواز؛ وذلك والذي يظهر -والله أعلم- أنَّ الحكم الفقهي لهذه العملية هو الجواز؛ وذلك 

ألنَّ الحقيقة الشرعية لهذا الشرط: اشتراط المشاركة في وقت مستقبل.ألنَّ الحقيقة الشرعية لهذا الشرط: اشتراط المشاركة في وقت مستقبل.
فالمصرف (الوكيل) عندما وضع هذا الشرط، فإنه يشترط على مَن يرغب في فالمصرف (الوكيل) عندما وضع هذا الشرط، فإنه يشترط على مَن يرغب في 
شراء الصكوك أن يقبل بأن يشاركه عند تصنيفه بأنه في وضع غير جدير باالستمرارية، شراء الصكوك أن يقبل بأن يشاركه عند تصنيفه بأنه في وضع غير جدير باالستمرارية، 
وبذلك يأمن من التعثر، فإذا قبل حامل الصك (الموكِّل) بذلك، فال مانع؛ ألنه شــرط وبذلك يأمن من التعثر، فإذا قبل حامل الصك (الموكِّل) بذلك، فال مانع؛ ألنه شــرط 

ال ينافي مقتضى العقدال ينافي مقتضى العقد(١).
ولكن يُشترط لجواز هذه العملية ثالثة شروط:ولكن يُشترط لجواز هذه العملية ثالثة شروط:

الشرط األول: الشرط األول: أالَّ يكون تحويل الصكوك بقيمتها االسمية، بل بقيمتها السوقية أالَّ يكون تحويل الصكوك بقيمتها االسمية، بل بقيمتها السوقية 
قان عليه عند حدوث التعثر والتحويل؛ وذلك ألنَّ تحويلها بقيمتها االسمية  قان عليه عند حدوث التعثر والتحويل؛ وذلك ألنَّ تحويلها بقيمتها االسمية أو بما يتَّفِ أو بما يتَّفِ

ضمانٌ لها أو لجزءٍ منها، وال يجوز ضمانُ الشريك لشريكهضمانٌ لها أو لجزءٍ منها، وال يجوز ضمانُ الشريك لشريكه(٢) كما مرَّ معنا. كما مرَّ معنا.
وقد قرر الباحث ص١٢٥١٢٥ أنَّ الشــروط التي ال توافق مقتضى العقد وليســت من مصلحته  أنَّ الشــروط التي ال توافق مقتضى العقد وليســت من مصلحته  وقد قرر الباحث ص   (١)

وال تخالفه؛ شروط صحيحة.وال تخالفه؛ شروط صحيحة.
وسبق ذكر التوصيف الفقهي لصكوك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار أنها تئول إلى  وسبق ذكر التوصيف الفقهي لصكوك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار أنها تئول إلى    (٢)

مشاركة.مشاركة.



١٩٢١٩٢

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

الشــرط الثاني: الشــرط الثاني: تحديد شــروط التحويل، والحدث الذي يستدعيه التحويل، تحديد شــروط التحويل، والحدث الذي يستدعيه التحويل، 
ا إذا كان نظام  ر ووقوع الخــالف، خصوصً رَ بًا للغَ ا إذا كان نظام وكذلك بيــان معدل التحويل؛ تجنُّ ر ووقوع الخــالف، خصوصً رَ بًا للغَ وكذلك بيــان معدل التحويل؛ تجنُّ

البلد يُجيز التحويل دون الرجوع للبنك المركزيالبلد يُجيز التحويل دون الرجوع للبنك المركزي(١).
الشرط الثالث: الشرط الثالث: أن يُراعى عند التحويل أحكام األموال المشارك بها، حيث إنَّ أن يُراعى عند التحويل أحكام األموال المشارك بها، حيث إنَّ 

بعض الفقهاء يمنع من المشاركة باألعيانبعض الفقهاء يمنع من المشاركة باألعيان(٢) أو الديون أو الديون(٣). . 
المطلب الرابع: إصدار صك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار.المطلب الرابع: إصدار صك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار.

ســبق الحديث عن تعريف صكوك دعم رأس المال في الوكالة باالســتثمار، ســبق الحديث عن تعريف صكوك دعم رأس المال في الوكالة باالســتثمار، 
وبيان الشــروط المتعلقة بها مع بيان حكم اشــتراطها، وفي هذا المطلب -بإذن الله وبيان الشــروط المتعلقة بها مع بيان حكم اشــتراطها، وفي هذا المطلب -بإذن الله 
تعالى- ســأتحدث عن المراد بإصدار هذه الصكوك مع بيان أثر الشروط السابقة في تعالى- ســأتحدث عن المراد بإصدار هذه الصكوك مع بيان أثر الشروط السابقة في 

حكم إصدارها، وقد جعلت ذلك من خالل المسألتين التاليتين:حكم إصدارها، وقد جعلت ذلك من خالل المسألتين التاليتين:
المسألة األولى: المراد بإصدار صك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار.المسألة األولى: المراد بإصدار صك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار.

ســبق تعريف صكوك دعم رأس المال في الوكالة باالســتثمار بأنها: (وثائق ســبق تعريف صكوك دعم رأس المال في الوكالة باالســتثمار بأنها: (وثائق 
لكيَّة  ا شــائعةً في مِ صً صَ ها المصارف، متســاوية القيمة عند إصدارها، تمثِّلُ حِ رُ لكيَّة تُصدِ ا شــائعةً في مِ صً صَ ها المصارف، متســاوية القيمة عند إصدارها، تمثِّلُ حِ رُ تُصدِ
أعيــان أو منافع أو خدمات، على أســاس عقد الوكالة باالســتثمار، وتقبل التداول أعيــان أو منافع أو خدمات، على أســاس عقد الوكالة باالســتثمار، وتقبل التداول 
واالسترداد، تســاند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنى -على األقل- من واالسترداد، تســاند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنى -على األقل- من 

ا ألحكام الشريعة اإلسالميَّة). ا ألحكام الشريعة اإلسالميَّة).)، وفقً رات (بازل٣)، وفقً ب مقرَّ رات (بازلكفاية رأس المال، بحسَ ب مقرَّ كفاية رأس المال، بحسَ
ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلســالمية،  ينظر: المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلســالمية،    (١)

ص١٦١٦.
سيأتي الحديث عن حكم المشاركة باألعيان عند الحديث عن تحويل صكوك اإلجارة إلى  سيأتي الحديث عن حكم المشاركة باألعيان عند الحديث عن تحويل صكوك اإلجارة إلى    (٢)

أسهم.أسهم.
ســيأتي الحديث عن حكم المشاركة بالدين عند الحديث عن تحويل الصكوك المركبة من  ســيأتي الحديث عن حكم المشاركة بالدين عند الحديث عن تحويل الصكوك المركبة من    (٣)

المرابحة والمضاربة إلى أسهم.المرابحة والمضاربة إلى أسهم.
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١٩٣١٩٣

رِ الصكوكِ الصكوكَ  رِ الصكوكِ الصكوكَ كما ســبق بيانُ معنى إصدار الصكوك، وأنها: طرحُ مُصدِ كما ســبق بيانُ معنى إصدار الصكوك، وأنها: طرحُ مُصدِ
نةً الشروطَ واألحكام التي وضعها. نةً الشروطَ واألحكام التي وضعها.للمستثمرين، متضمِّ للمستثمرين، متضمِّ

وقد ذكرت االختالف في التوصيف الفقهي لهذا الطرح (اإلصدار)، فال حاجةَ وقد ذكرت االختالف في التوصيف الفقهي لهذا الطرح (اإلصدار)، فال حاجةَ 
إلعادته هناإلعادته هنا(١).

وبناءً على ما ســبق؛ فيكون المراد بإصدار صــك دعم رأس المال في الوكالة وبناءً على ما ســبق؛ فيكون المراد بإصدار صــك دعم رأس المال في الوكالة 
باالستثمار: طرح المصرف صكوكَ دعمِ رأس مالٍ مبنيَّة على عقد الوكالة باالستثمار باالستثمار: طرح المصرف صكوكَ دعمِ رأس مالٍ مبنيَّة على عقد الوكالة باالستثمار 

نةً الشروطَ واألحكام التي وضعها. نةً الشروطَ واألحكام التي وضعها.للمستثمرين، متضمِّ للمستثمرين، متضمِّ
المسألة الثانية: حكم إصدار صك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار.المسألة الثانية: حكم إصدار صك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار.

كمَ إصدار صكوك دعم رأس المال ينبني على  كمَ إصدار صكوك دعم رأس المال ينبني على الذي يظهر -والله أعلم- أنَّ حُ الذي يظهر -والله أعلم- أنَّ حُ
أربعة أمور، وهي: مشــروعية الوكالة باالســتثمار، وعالقتها بالمضاربة، والتوصيف أربعة أمور، وهي: مشــروعية الوكالة باالســتثمار، وعالقتها بالمضاربة، والتوصيف 
الفقهي لصكوك دعم رأس المال في الوكالة باالســتثمار، وأثر الشرطين السابقين في الفقهي لصكوك دعم رأس المال في الوكالة باالســتثمار، وأثر الشرطين السابقين في 

هذا العقد.هذا العقد.
: مشروعيَّة الوكالة باالستثمار. : مشروعيَّة الوكالة باالستثمار.أوالً أوالً

مرَّ معنا أنَّ الوكالة باالستثمار قد تكون بأجرٍ وقد تكون بغير أجر، لكن الغالب مرَّ معنا أنَّ الوكالة باالستثمار قد تكون بأجرٍ وقد تكون بغير أجر، لكن الغالب 
األعم أن تكون بأجر، بل إذا ذُكرت الوكالة باالســتثمار عند فقهاء الماليَّة اإلسالميَّة األعم أن تكون بأجر، بل إذا ذُكرت الوكالة باالســتثمار عند فقهاء الماليَّة اإلسالميَّة 
، ال تنصرف أذهانُهــم إالَّ إلى الوكالة  ، ال تنصرف أذهانُهــم إالَّ إلى الوكالة المعاصريــن واالقتصادييــن والقانونيين اليومَ المعاصريــن واالقتصادييــن والقانونيين اليومَ

، والوكالة بأجرٍ تأخذ أحكام اإلجارات. ، والوكالة بأجرٍ تأخذ أحكام اإلجارات.باالستثمار بأجرٍ باالستثمار بأجرٍ
جاء في «القوانين الفقهية» ما نصه: (تجوز الوكالة بأُجرةٍ وبغير أجرة، فإن كانت جاء في «القوانين الفقهية» ما نصه: (تجوز الوكالة بأُجرةٍ وبغير أجرة، فإن كانت 
ةٍ فهو معروف من الوكيل)(٢)، ،  ها حكمُ اإلجارات، وإن كانت بغيــر أُجرَ كمُ ةٍ فهو معروف من الوكيل)بأجرة فحُ ها حكمُ اإلجارات، وإن كانت بغيــر أُجرَ كمُ بأجرة فحُ

ص١٥٤١٥٤. ص   (١)
القوانين الفقهية، ص٢١٦٢١٦. القوانين الفقهية، ص   (٢)
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وفي «المعايير الشرعية»: (إذا كانت الوكالة بأجرٍ تُطبَّق عليها أحكام اإلجارة)وفي «المعايير الشرعية»: (إذا كانت الوكالة بأجرٍ تُطبَّق عليها أحكام اإلجارة)(١).
لذا، فإنَّ الوكالة باالستثمار تستمد مشروعيَّتَها من مشروعية اإلجارة ومشروعية لذا، فإنَّ الوكالة باالستثمار تستمد مشروعيَّتَها من مشروعية اإلجارة ومشروعية 

الوكالةالوكالة(٢). . 
نة واإلجماع. نة واإلجماع.واإلجارة مشروعة بالكتاب والسُّ واإلجارة مشروعة بالكتاب والسُّ

فمــن الكتاب فمــن الكتاب قــول اللــه تعالــى: قــول اللــه تعالــى: نث   z   y   }   |{   ~   ے   
ــا على نث   }    ــا على  معلِّقً ¡   ¢   £   ¤   ¥   مث(٣)؛ قــال القرطبــي ؛ قــال القرطبــي  معلِّقً
| مث: (دليلٌ على أنَّ اإلجارة كانت عندهم مشــروعةً معلومة، وكذلك كانت : (دليلٌ على أنَّ اإلجارة كانت عندهم مشــروعةً معلومة، وكذلك كانت 

، وهي من ضرورة الخليقة، ومصلحة الخلطة بين الناس)(٤). لَّةٍ ، وهي من ضرورة الخليقة، ومصلحة الخلطة بين الناس)في كلِّ مِ لَّةٍ في كلِّ مِ
ا رجالً  ا رجالً  وأبا بكر، استأجرَ ا من السنة: فقد ثبت (أن رسول الله فقد ثبت (أن رسول الله  وأبا بكر، استأجرَ ا من السنة: وأمَّ وأمَّ

يتًا(٥))(٦). رِّ ا خِ يلِ هاديً يتًامن بني الدِّ رِّ ا خِ يلِ هاديً من بني الدِّ
عوا  عوا : (وأجمَ ونُقل اإلجماع على مشــروعيَّةِ اإلجارة؛ قال ابــن المنذر ونُقل اإلجماع على مشــروعيَّةِ اإلجارة؛ قال ابــن المنذر : (وأجمَ

ص٦٢١٦٢١. ص   (١)
العجيب: أنَّ كلَّ مَن رأيته كتب في مشــروعيَّة الوكالة باالستثمار ال يبنيها إالَّ على مشروعية  العجيب: أنَّ كلَّ مَن رأيته كتب في مشــروعيَّة الوكالة باالستثمار ال يبنيها إالَّ على مشروعية    (٢)
الوكالة! رغم أنَّ األصل في الوكالة باالستثمار أنها بأجرة وتأخذ أحكام اإلجارات، فينبغي الوكالة! رغم أنَّ األصل في الوكالة باالستثمار أنها بأجرة وتأخذ أحكام اإلجارات، فينبغي 
-: الوكالة باالستثمار  -: الوكالة باالستثمار أن تســتمد مشــروعيَّتَها أصالةً من مشــروعية اإلجارة. ينظر -مثالً أن تســتمد مشــروعيَّتَها أصالةً من مشــروعية اإلجارة. ينظر -مثالً
للدكتور عبد الســتار أبو غدة؛ ضمن دراسات المعايير الشــرعية للدكتور عبد الســتار أبو غدة؛ ضمن دراسات المعايير الشــرعية ٣١٥٥٣١٥٥/٤، عقد الوكالة ، عقد الوكالة 
باالســتثمار للدكتور طالل الدوســري، صباالســتثمار للدكتور طالل الدوســري، ص٨٥٨٥، العقــود المبتكرة للتمويل واالســتثمار ، العقــود المبتكرة للتمويل واالســتثمار 

بالصكوك اإلسالمية للدكتور خالد الرشود، صبالصكوك اإلسالمية للدكتور خالد الرشود، ص٤٥٢٤٥٢.
تفسير القرطبي ٢١٨٢١٨/١٣١٣.(٣)  سورة القصص، اآلية:   سورة القصص، اآلية: ٢٦٢٦. تفسير القرطبي    (٤)

الخريت: الماهر بالهداية، ينظر: صحيح البخاري، كتاب اإلجارة، باب استئجار المشركين  الخريت: الماهر بالهداية، ينظر: صحيح البخاري، كتاب اإلجارة، باب استئجار المشركين    (٥)
عنــد الضرورة أو إذا لم يوجد أهل اإلســالم وعامل النبــي عنــد الضرورة أو إذا لم يوجد أهل اإلســالم وعامل النبــي  يهود خيبر، برقم  يهود خيبر، برقم 

.(٢٢٦٣٢٢٦٣) ) ٨٩٨٩/٣
المرجع السابق. المرجع السابق.   (٦)
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.(١)( )على أنَّ اإلجارة ثابتةٌ على أنَّ اإلجارة ثابتةٌ
ا مشروعة بالكتاب والسنة واإلجماع. ا مشروعة بالكتاب والسنة واإلجماع.والوكالة أيضً والوكالة أيضً

فمن الكتاب فمن الكتاب قول الله تعالــى: قول الله تعالــى: نث   ¯   °   ±   ²   ³   ´   
º   ¹   ¸   ¶   μ   «   ¼      مث(٢). قــال القرطبي . قــال القرطبي : (في هذه : (في هذه 
يالً  قِ تِها، وقــد وكل علي بن أبي طالب أخاه عَ حَّ يالً البعثــة بالورق دليلٌ على الوكالة وصِ قِ تِها، وقــد وكل علي بن أبي طالب أخاه عَ حَّ البعثــة بالورق دليلٌ على الوكالة وصِ
عند عثمــان عند عثمــان ، وال خالفَ فيها فــي الجملة، والوكالة معروفــة في الجاهلية ، وال خالفَ فيها فــي الجملة، والوكالة معروفــة في الجاهلية 

واإلسالم)واإلسالم)(٣).
ومن الســنة: ومن الســنة: مــا جاء في الصحيــح عن عــروة البارقــيمــا جاء في الصحيــح عن عــروة البارقــي(٤) : أن النبي : أن النبي 
ا يشتري له به شاة، فاشتر له به شاتين، فباع إحداهما بدينار،  ا يشتري له به شاة، فاشتر له به شاتين، فباع إحداهما بدينار،  (أعطاه دينارً  (أعطاه دينارً

بِحَ فيه)(٥). رَ بِحَ فيه)وجاءه بدينارٍ وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشتر الترابَ لَ رَ وجاءه بدينارٍ وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشتر الترابَ لَ
ونُقل اإلجماع على مشروعية الوكالة؛ قال ابن حزم ونُقل اإلجماع على مشروعية الوكالة؛ قال ابن حزم : (اتفقوا على جواز : (اتفقوا على جواز 
فظ المتاع، وقبض الحقوق من األموال ودفعها، والنظر  فظ المتاع، وقبض الحقوق من األموال ودفعها، والنظر الوكالة في البيع والشــراء وحِ الوكالة في البيع والشــراء وحِ

في األموال)في األموال)(٦).
يتبيَّن مما ســبق مشروعيَّةُ الوكالة باالســتثمار، وجاء في «المعايير الشرعية»: يتبيَّن مما ســبق مشروعيَّةُ الوكالة باالســتثمار، وجاء في «المعايير الشرعية»: 

(الوكالة باالستثمار مباحةٌ بالضوابط الشرعية)(الوكالة باالستثمار مباحةٌ بالضوابط الشرعية)(٧).
اإلجمــاع، البن المنــذر ص١٠٦١٠٦، ونُقل فيها خــالفٌ غيرُ معتبر؛ ينظــر: بداية المجتهد، ، ونُقل فيها خــالفٌ غيرُ معتبر؛ ينظــر: بداية المجتهد،  اإلجمــاع، البن المنــذر ص   (١)

ص٦٦٥٦٦٥، المغني ، المغني ٣٢١٣٢١/٥ طبعة مكتبة القاهرة. طبعة مكتبة القاهرة.
تفسير القرطبي ٣١١٣١١/١٠١٠.(٢)  سورة الكهف، اآلية:   سورة الكهف، اآلية: ١٩١٩. تفسير القرطبي    (٣)

هو الصحابي الجليل: عروة بــن الجعد -وقيل: ابن أبي الجعد- البارقي، كان فيمن حضر  هو الصحابي الجليل: عروة بــن الجعد -وقيل: ابن أبي الجعد- البارقي، كان فيمن حضر    (٤)
فتوح الشام ونزلها ثم سيَّره عثمان إلى الكوفة. ينظر: اإلصابة في تمييز الصحابة فتوح الشام ونزلها ثم سيَّره عثمان إلى الكوفة. ينظر: اإلصابة في تمييز الصحابة ١٢٥٤١٢٥٤/٢.

صحيح البخاري،كتاب المناقب، باب [بدون ترجمة] برقم (٣٦٤٢٣٦٤٢) ) ٢٠٧٢٠٧/٤. صحيح البخاري،كتاب المناقب، باب [بدون ترجمة] برقم (   (٥)
مراتب اإلجماع، ص١١١١١١. مراتب اإلجماع، ص   (٦)

ص١١٤٣١١٤٣. ص   (٧)
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ثانيًا: عالقة الوكالة باالستثمار بالمضاربة.ثانيًا: عالقة الوكالة باالستثمار بالمضاربة.
ا الوكالة باالستثمار المطلقة  بَه بين الوكالة باالستثمار -خصوصً ا الوكالة باالستثمار المطلقة الحقيقة أنَّ الشَّ بَه بين الوكالة باالستثمار -خصوصً الحقيقة أنَّ الشَّ

بَهٌ كبيرٌ جدا يكاد يصل إلى درجة المطابقة(١). بَهٌ كبيرٌ جدا يكاد يصل إلى درجة المطابقةالتي تجريها المصارف- والمضاربة شَ التي تجريها المصارف- والمضاربة شَ
فالموكِّل فــي صكوك دعم رأس المال المبنية على الوكالة باالســتثمار يدفع فالموكِّل فــي صكوك دعم رأس المال المبنية على الوكالة باالســتثمار يدفع 
بُها ويضارب بها  ها الوكيل إلى أموالــه، ويقلِّ بُها ويضارب بها بمالــه إلى الوكيل (المصــرف)، ويضمُّ ها الوكيل إلى أموالــه، ويقلِّ بمالــه إلى الوكيل (المصــرف)، ويضمُّ

رَّ األرباح. دِ ن شأنه أن يُ رَّ األرباح.ويتَّجر في كلِّ ما مِ دِ ن شأنه أن يُ ويتَّجر في كلِّ ما مِ
وهذه حقيقة المضاربة: أن يدفع صاحب المالِ المالَ إلى المضارِب ليتَّجر به، وهذه حقيقة المضاربة: أن يدفع صاحب المالِ المالَ إلى المضارِب ليتَّجر به، 
رَ  رَ قــال ابن قدامة رحمه الله تعالى في تعريف المضاربــة: (أن يدفع رجلٌ مالَه إلى آخَ قــال ابن قدامة رحمه الله تعالى في تعريف المضاربــة: (أن يدفع رجلٌ مالَه إلى آخَ

.(٢)( ب ما يشترطانِهِ بح بينهما حسَ )يتَّجر له فيه، على أن ما حصل من الرِّ ب ما يشترطانِهِ بح بينهما حسَ يتَّجر له فيه، على أن ما حصل من الرِّ
ففي المضاربة والوكالة باالســتثمار يدفع صاحــب المال مالَه إلى المضارب ففي المضاربة والوكالة باالســتثمار يدفع صاحــب المال مالَه إلى المضارب 

ر له فيه. ر له فيه.أو الوكيل ليتَّجِ أو الوكيل ليتَّجِ
، ومنه اشتقاقُ  ، فوجودُ الوكالة في الوكالة باالستثمار ظاهرٌ ، ومنه اشتقاقُ كما أنَّ فيهما وكالةً ، فوجودُ الوكالة في الوكالة باالستثمار ظاهرٌ كما أنَّ فيهما وكالةً
؛ قال الجويني : (ومما : (ومما  ؛ قال الجويني اسمِ الوكالة باالســتثمار، وكذلك المضاربة فيها وكالةٌ اسمِ الوكالة باالســتثمار، وكذلك المضاربة فيها وكالةٌ
يجب التنبيهُ له اآلن: أنَّ القراض يشــتمل على معنــى التوكيل في التصرف، وإن كان يجب التنبيهُ له اآلن: أنَّ القراض يشــتمل على معنــى التوكيل في التصرف، وإن كان 

يئول في منتهاه إلى الشركة عند ظهور الربح)يئول في منتهاه إلى الشركة عند ظهور الربح)(٣).
بُ أمينٌ وأجيرٌ ووكيل وشــريك؛ فأمينٌ إذا  بُ أمينٌ وأجيرٌ ووكيل وشــريك؛ فأمينٌ إذا : (المضارِ ويقول ابن القيم ويقول ابن القيم : (المضارِ
ف فيه، وأجيرٌ فيما يباشره بنفسه من العمل، وشريكٌ إذا  ف فيه، وأجيرٌ فيما يباشره بنفسه من العمل، وشريكٌ إذا قبض المال، ووكيلٌ إذا تصرَّ قبض المال، ووكيلٌ إذا تصرَّ
حتى أني في بدايات البحث ظهرت لي شــبهة فساد الوكالة باالســتثمار؛ ألنها ربما تكون  حتى أني في بدايات البحث ظهرت لي شــبهة فساد الوكالة باالســتثمار؛ ألنها ربما تكون    (١)
ا معيَّنًا، وهذا يفســد عقد  بة) على ضمان الربح باشــتراطها أجرً ا معيَّنًا، وهذا يفســد عقد حيلــة للمصارف (المضارِ بة) على ضمان الربح باشــتراطها أجرً حيلــة للمصارف (المضارِ

المضاربة كما هو معلوم.المضاربة كما هو معلوم.
المغني ١٣٢١٣٢/٧. المغني    (٢)

نهاية المطلب في دراية المذهب ٤٥١٤٥١/٧. نهاية المطلب في دراية المذهب    (٣)
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ظهر فيه الربح)ظهر فيه الربح)(١).
بل ذكر الفقهاء بل ذكر الفقهاء  أنه عند فساد عقد المضاربة فإنه ينقلب إلى إجارة، قال  أنه عند فساد عقد المضاربة فإنه ينقلب إلى إجارة، قال 
فٌ  فٌ  في «الكشاف»: ((وهي): أي المضاربة (أمانة ووكالة)؛ ألنه متصرِّ البهوتي البهوتي  في «الكشاف»: ((وهي): أي المضاربة (أمانة ووكالة)؛ ألنه متصرِّ
عِه، (فإن ربح) العامل في المال  عِه، (فإن ربح) العامل في المال لغيره بإذنه، والمال تحت يده على وجهٍ ال يختصُّ بنَفْ لغيره بإذنه، والمال تحت يده على وجهٍ ال يختصُّ بنَفْ
(فشركة)؛ الشــتراكهما في الربح، (وإن فســدت) المضاربة (فإجارة)؛ ألن العامل (فشركة)؛ الشــتراكهما في الربح، (وإن فســدت) المضاربة (فإجارة)؛ ألن العامل 

يأخذ أجرةَ عملِه)يأخذ أجرةَ عملِه)(٢).
هِ الكبير، والعالقة الوطيدة بينهما، ومع ذلك فإنَّ  هِ الكبير، والعالقة الوطيدة بينهما، ومع ذلك فإنَّ ومما ســبق يتبيَّن حجمُ التشابُ ومما ســبق يتبيَّن حجمُ التشابُ

ا(٣)، من ذلك:، من ذلك: ابينهما فروقً بينهما فروقً
الفــرق األول: الفــرق األول: عقد المضاربة من عقود المشــاركات، بخــالف عقد الوكالة عقد المضاربة من عقود المشــاركات، بخــالف عقد الوكالة 
ا، وإن كان بأجرٍ كان من عقود المعاوضات. ا، وإن كان بأجرٍ كان من عقود المعاوضات.باالستثمار، فإن كان بال عوضٍ كان تبرعً باالستثمار، فإن كان بال عوضٍ كان تبرعً
الفرق الثاني: الفرق الثاني: أنَّ المضارِب ال يستحق شيئًا إالَّ عند سالمة رأسِ المال وظهور أنَّ المضارِب ال يستحق شيئًا إالَّ عند سالمة رأسِ المال وظهور 
 ، ؛ فإنه يستحقُّ األجرَ على كل حالٍ ، الربح، بخالف الوكيل في الوكالة باالستثمار بأجرٍ ؛ فإنه يستحقُّ األجرَ على كل حالٍ الربح، بخالف الوكيل في الوكالة باالستثمار بأجرٍ

سواءٌ كان هناك ربحٌ أم ال، وإن كان هناك ربحٌ فهو للموكِّل.سواءٌ كان هناك ربحٌ أم ال، وإن كان هناك ربحٌ فهو للموكِّل.
بُ ال يأخذ شــيئًا  ، كان المضارِ لِّب فيها جانبُ المشــاركةِ بُ ال يأخذ شــيئًا ففي المضاربة لما غُ ، كان المضارِ لِّب فيها جانبُ المشــاركةِ ففي المضاربة لما غُ
ا،  ا مقطوعً ا، إالَّ عند الربح، ويشــارك الربح مع صاحب المال فيأخذ نســبةً منه ال مبلغً ا مقطوعً إالَّ عند الربح، ويشــارك الربح مع صاحب المال فيأخذ نســبةً منه ال مبلغً

، والتي تكون غالبًا أكثرَ من األجرة. ، والتي تكون غالبًا أكثرَ من األجرة.فاستحقَّ بمخاطرته هذه أن تكون له نسبةٌ فاستحقَّ بمخاطرته هذه أن تكون له نسبةٌ
ا يســتحق  لِّب فيها جانبُ اإلجارة، فكان الوكيل أجيرً ا يســتحق والوكالة باالســتثمار غُ لِّب فيها جانبُ اإلجارة، فكان الوكيل أجيرً والوكالة باالســتثمار غُ
ا كان األمان في  تَه، سواءٌ ربحت التجارة أم لم تربح، وللموكل كلُّ الربح، ولـــمَّ ا كان األمان في أُجرَ تَه، سواءٌ ربحت التجارة أم لم تربح، وللموكل كلُّ الربح، ولـــمَّ أُجرَ

ا في الربح بالنسبة. ا في الربح بالنسبة.هذه المعاقدةِ أقلَّ منها في المضاربة، لم يكن شريكً هذه المعاقدةِ أقلَّ منها في المضاربة، لم يكن شريكً
زاد المعاد في هدي خير العباد ١٥٤١٥٤/١. زاد المعاد في هدي خير العباد    (١)

كشاف القناع ٤٩٩٤٩٩/٨. كشاف القناع    (٢)
ينظر: عقد الوكالة باالستثمار، ص١٨٩١٨٩. ينظر: عقد الوكالة باالستثمار، ص   (٣)



١٩٨١٩٨

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

ا عن المضاربة،  لٌّ تمامً ا عن المضاربة، ومما ســبق يتبيَّن أنَّ عقد الوكالة باالستثمار عقدٌ مستقِ لٌّ تمامً ومما ســبق يتبيَّن أنَّ عقد الوكالة باالستثمار عقدٌ مستقِ
، سواءٌ ربحت التجارة أم خسرت،  ، سواءٌ ربحت التجارة أم خسرت، وأنه عقدُ إجارةٍ، والوكيل فيه أجيرٌ يستحقُّ األجرةَ وأنه عقدُ إجارةٍ، والوكيل فيه أجيرٌ يستحقُّ األجرةَ
؛ فهي عقدٌ من عقود المشــاركة، وال يســتحق المضارِب فيها شيئًا  ؛ فهي عقدٌ من عقود المشــاركة، وال يســتحق المضارِب فيها شيئًا بخالف المضاربةِ بخالف المضاربةِ
من الربح إالَّ عند الربح وســالمة رأس المال؛ ولذلك ذكــر البهوتي -كما في النقل من الربح إالَّ عند الربح وســالمة رأس المال؛ ولذلك ذكــر البهوتي -كما في النقل 

هما. رِ ايُ ، وما هذا إالَّ لتَغَ هما.السابق- أن المضاربة إذا فسدت تنقلب إجارةً رِ ايُ ، وما هذا إالَّ لتَغَ السابق- أن المضاربة إذا فسدت تنقلب إجارةً
ثالثًا: التوصيف الفقهي لصكوك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار.ثالثًا: التوصيف الفقهي لصكوك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار.

في صكــوك دعم رأس المال في الوكالة باالســتثمار، يكون المصرف وكيالً في صكــوك دعم رأس المال في الوكالة باالســتثمار، يكون المصرف وكيالً 
بأجرٍ عن حملة الصكوك، فيأخذ متحصــالت الصكوك ويضعها في وعاء المصرفِ بأجرٍ عن حملة الصكوك، فيأخذ متحصــالت الصكوك ويضعها في وعاء المصرفِ 
التجاري مع بقيَّةِ أمواله، ويقلبها في وجوه التجارة، ويكون ربح أموال هذه الصكوك التجاري مع بقيَّةِ أمواله، ويقلبها في وجوه التجارة، ويكون ربح أموال هذه الصكوك 

لحملتها، وللوكيل أجرةٌ على ذلك، سواءٌ ربح أو خسر.لحملتها، وللوكيل أجرةٌ على ذلك، سواءٌ ربح أو خسر.
وبناءً علــى ذلك: فالتوصيف الفقهي لهذه الصكوك أنها وإن كانت قائمةً على وبناءً علــى ذلك: فالتوصيف الفقهي لهذه الصكوك أنها وإن كانت قائمةً على 

عقد الوكالة باالستثمار، إالَّ أنَّها تئول إلى المشاركة.عقد الوكالة باالستثمار، إالَّ أنَّها تئول إلى المشاركة.
ن من أموال المصرف وأموال حملة الصكوك،  ن من أموال المصرف وأموال حملة الصكوك، فوعاء المصرف التجاري مكوَّ فوعاء المصرف التجاري مكوَّ

ا أصالةً عن أمواله ووكالةً عن حملة الصكوك. ا أصالةً عن أمواله ووكالةً عن حملة الصكوك.والمصرف يُدير المالَين جميعً والمصرف يُدير المالَين جميعً
والمشاركة عقدٌ مشــروع كما مرَّ معناوالمشاركة عقدٌ مشــروع كما مرَّ معنا(١)، وقد جاء في «المعايير الشرعية» ذكر ، وقد جاء في «المعايير الشرعية» ذكر 
صــورةٍ قريبة من صكوك دعــم رأس المال في الوكالة باالســتثمار؛ حيث تقول في صــورةٍ قريبة من صكوك دعــم رأس المال في الوكالة باالســتثمار؛ حيث تقول في 
التطبيقات المعاصرة للوكالة باالســتثمار: (خلط أموال الوكالــة المطلقة مع أموال التطبيقات المعاصرة للوكالة باالســتثمار: (خلط أموال الوكالــة المطلقة مع أموال 

المضاربة أو مع أموال الوكيل:المضاربة أو مع أموال الوكيل:
ال مانعَ من اســتثمار أموال الوكالة باالســتثمار مع أموال المضاربة (حسابات ال مانعَ من اســتثمار أموال الوكالة باالســتثمار مع أموال المضاربة (حسابات 
ين عند  مِ مةً من أرباب المال، أو من المســاهِ ين عند االســتثمار)، فتُعامل كما لو كانــت مقدَّ مِ مةً من أرباب المال، أو من المســاهِ االســتثمار)، فتُعامل كما لو كانــت مقدَّ

ص١٥٥١٥٥. ص   (١)
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١٩٩١٩٩

تقديمهم مبالغَ لالســتثمار مختلطةً مع تلك الحسابات، وتســتحق الربحَ -بحساب تقديمهم مبالغَ لالســتثمار مختلطةً مع تلك الحسابات، وتســتحق الربحَ -بحساب 
ــمَّ إليها من المســاهمين. ويكون  ــمَّ إليها من المســاهمين. ويكون - كغيرها من أمــوال المضاربة، أو ما ضُ النمــرالنمــر(١)- كغيرها من أمــوال المضاربة، أو ما ضُ
للموكلين جميــعُ ربحِ أموال الوكالة الحاصل من وعاء المضاربة، ويســتحق الوكيل للموكلين جميــعُ ربحِ أموال الوكالة الحاصل من وعاء المضاربة، ويســتحق الوكيل 
أجرتَه -والحافز إن كان مشروطًا- وال يستحق شيئًا من ربح المضاربة بمال الوكيل)أجرتَه -والحافز إن كان مشروطًا- وال يستحق شيئًا من ربح المضاربة بمال الوكيل)(٢).
ا عن بقيَّةِ الغرماء،  كمِ اشتراط أن يكون حامل الصك مؤخرً ا عن بقيَّةِ الغرماء، سبق دراسة حُ كمِ اشتراط أن يكون حامل الصك مؤخرً ا: سبق دراسة حُ ا: رابعً رابعً
رِ الصك، وتبين  صدِ سةِ النقد لـــمُ رِ الصك، وتبين وتبين جواز ذلك، وكذلك حكم اشتراط إبراءِ مؤسَّ صدِ سةِ النقد لـــمُ وتبين جواز ذلك، وكذلك حكم اشتراط إبراءِ مؤسَّ

. مٍ ه في صورة تحويل الصكوك إلى أسهُ .جوازُ مٍ ه في صورة تحويل الصكوك إلى أسهُ جوازُ
حكم إصدار صكوك دعم رأس المال على الوكالة باالستثمار:حكم إصدار صكوك دعم رأس المال على الوكالة باالستثمار:

وبناءً على ما سبق، يتبين -والله أعلم- جوازُ إصدارِ صكوكِ دعم رأس المال وبناءً على ما سبق، يتبين -والله أعلم- جوازُ إصدارِ صكوكِ دعم رأس المال 
المبنية على الوكالة باالستثمار؛ ألنها:المبنية على الوكالة باالستثمار؛ ألنها:

١- تبتدئُ بكونها إجارةً أو وكالة وتئول إلى المشاركة، وهذا جائز.- تبتدئُ بكونها إجارةً أو وكالة وتئول إلى المشاركة، وهذا جائز.
ا عن بقيَّة الغرماء. رً ا عن بقيَّة الغرماء.- يجوز اشتراط أن يكون حامل الصك (الموكل) مؤخَّ رً ٢- يجوز اشتراط أن يكون حامل الصك (الموكل) مؤخَّ

ســة النقد لمصدر الصك بتحويل الصكوك إلى  ســة النقد لمصدر الصك بتحويل الصكوك إلى - يجوز اشــتراط إبراء مؤسَّ ٣- يجوز اشــتراط إبراء مؤسَّ
أسهم.أسهم.

ســة النقد لمصدر الصك بإعادة تقييم أصول  ســة النقد لمصدر الصك بإعادة تقييم أصول لكن ال يجوز اشتراطُ إبراءِ مؤسَّ لكن ال يجوز اشتراطُ إبراءِ مؤسَّ
. ه الستمرار المصرف كما مرَّ .الصكوك، وحسم ما يجب حسمُ ه الستمرار المصرف كما مرَّ الصكوك، وحسم ما يجب حسمُ

ر ومدتــه؛ وذلك لعدم تزامن  وهي طريقة لحســاب األرباح يُنظر فيها إلى المبلغ المســتثمَ ر ومدتــه؛ وذلك لعدم تزامن   نظر فيها إلى المبلغ المســتثمَ وهي طريقة لحســاب األرباح يُ  (١)
دخول المســتثمرين وخروجهم. ينظر: الحســابات االســتثمارية وتوزيع الربح، للدكتور دخول المســتثمرين وخروجهم. ينظر: الحســابات االســتثمارية وتوزيع الربح، للدكتور 
عبد الستار أبو غدة؛ ضمن دراسات المعايير الشرعية عبد الستار أبو غدة؛ ضمن دراسات المعايير الشرعية ٢٦٦٩٢٦٦٩/٣، واألسس الشرعية لتوزيع ، واألسس الشرعية لتوزيع 
الخسائر واألرباح في البنوك اإلسالمية، للدكتور علي القره داغي؛ ضمن دراسات المعايير الخسائر واألرباح في البنوك اإلسالمية، للدكتور علي القره داغي؛ ضمن دراسات المعايير 

الشرعية الشرعية ٢٧٤٠٢٧٤٠/٣.
ص١١٤٨١١٤٨. ص   (٢)



٢٠٠٢٠٠
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ه(١)  ، لكنَّه ال يُفسد العقد؛ لما سبق تقريرُ ، فإنه شرطٌ فاسدٌ جد هذا الشرطُ هولو وُ ، لكنَّه ال يُفسد العقد؛ لما سبق تقريرُ ، فإنه شرطٌ فاسدٌ جد هذا الشرطُ ولو وُ
ه ال العقد، والله أعلم. ه ال العقد، والله أعلم.بأنَّ الشروط الفاسدة تُبطل الشرطَ وحدَ بأنَّ الشروط الفاسدة تُبطل الشرطَ وحدَ

المطلب الخامس: تداول صك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار.المطلب الخامس: تداول صك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار.
بعد الحديث عن ماهيَّةِ صكوك دعم رأس المال في الوكالة باالســتثمار وبيان بعد الحديث عن ماهيَّةِ صكوك دعم رأس المال في الوكالة باالســتثمار وبيان 
ــها، وقــد جعلتُ ذلك في  لـِ كمِ تداوُ ــها، وقــد جعلتُ ذلك في شــروطها وحكم إصدارها، ندلف إلى بيان حُ لـِ كمِ تداوُ شــروطها وحكم إصدارها، ندلف إلى بيان حُ

المسألتين التاليتين:المسألتين التاليتين:
المسألة األولى: المراد بتداول صك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار.المسألة األولى: المراد بتداول صك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار.

سبق بيانُ المرادِ بتداول الصكوكسبق بيانُ المرادِ بتداول الصكوك(٢)، وأنَّ المراد بها: (التصرف في الحق الشائع ، وأنَّ المراد بها: (التصرف في الحق الشائع 
فاتِ الشرعية).  فاتِ الشرعية). الذي يمثِّلُه الصك بالبيع، أو الرهن، أو الهبة، أو غير ذلك من التصرُّ الذي يمثِّلُه الصك بالبيع، أو الرهن، أو الهبة، أو غير ذلك من التصرُّ

وبنــاءً على ذلك، يكــون المرادُ بتــداول صك دعم رأس المــال في الوكالة وبنــاءً على ذلك، يكــون المرادُ بتــداول صك دعم رأس المــال في الوكالة 
ف حاملِ صك دعم رأس المال في الوكالة باالســتثمار فيه، بالبيع  ف حاملِ صك دعم رأس المال في الوكالة باالســتثمار فيه، بالبيع باالســتثمار: تصرُّ باالســتثمار: تصرُّ

والشراء والهبة وغير ذلك من التصرفات الشرعية.والشراء والهبة وغير ذلك من التصرفات الشرعية.
المسألة الثانية: حكم تداول صك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار.المسألة الثانية: حكم تداول صك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار.

ينبني حكمُ تداول صكوك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار على أمرين:ينبني حكمُ تداول صكوك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار على أمرين:
األمر األول: األمر األول: حكم إصدارها.حكم إصدارها.

وقد ســبق الحديثُ عن ذلك، وتوصل الباحث إلى جــواز إصدارِ صكِّ دعمِ وقد ســبق الحديثُ عن ذلك، وتوصل الباحث إلى جــواز إصدارِ صكِّ دعمِ 
رأس المال المبني على عقد الوكالة باالستثمار. رأس المال المبني على عقد الوكالة باالستثمار. 

األمر الثاني: موجودات صكوك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار.األمر الثاني: موجودات صكوك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار.
ص١٢١١٢١. ص   (١)

ينظر: ص١٦٠١٦٠. ينظر: ص   (٢)
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٢٠١٢٠١

ها كالصكوك، من  لت المجامع الفقهية في أحوال األســهم وما شابَهَ ها كالصكوك، من وقد فصَّ لت المجامع الفقهية في أحوال األســهم وما شابَهَ وقد فصَّ
ا فال تُتداول إالَّ  ــها، فإذا كانت الموجودات نقــودً ا فال تُتداول إالَّ حيث موجوداتُـــها وحكمُ تداولـِ ــها، فإذا كانت الموجودات نقــودً حيث موجوداتُـــها وحكمُ تداولـِ
تــداول إالَّ بأحكام الديون، وإن كانت أعيانًا بضوابــطِ الصرف، وإن كانت ديونًا فال تُتــداول إالَّ بأحكام الديون، وإن كانت أعيانًا  بضوابــطِ الصرف، وإن كانت ديونًا فال تُ
ــه، فالعبرةُ بالمراد  ، وإن كانت خليطًا من كل ما ســبق أو بعضِ ــه، فالعبرةُ بالمراد ومنافعَ جــاز التداولُ ، وإن كانت خليطًا من كل ما ســبق أو بعضِ ومنافعَ جــاز التداولُ

، وقيل باألغلب على ما سبق ذكره(١). ، وقيل باألغلب على ما سبق ذكرهأصالةً أصالةً
ها المصارف  رُ ها المصارف وصكوك دعم رأس المال المبنية على الوكالة باالستثمار، تُصدِ رُ وصكوك دعم رأس المال المبنية على الوكالة باالستثمار، تُصدِ
كما سبق بيانه، ونشاط المصارف اإلسالمية البيع باآلجل، وغالب موجوداتها الديون كما سبق بيانه، ونشاط المصارف اإلسالمية البيع باآلجل، وغالب موجوداتها الديون 

والنقود.والنقود.
وبناءً على ذلك، فإنَّه عنــد تطبيقنا أحوالَ صكوكِ دعم رأس المال في الوكالة وبناءً على ذلك، فإنَّه عنــد تطبيقنا أحوالَ صكوكِ دعم رأس المال في الوكالة 
باالستثمار من حيث الموجوداتُ على األحكام الفقهيَّةِ الصادرةِ من المجامع الفقهية، باالستثمار من حيث الموجوداتُ على األحكام الفقهيَّةِ الصادرةِ من المجامع الفقهية، 

نجد التالي:نجد التالي:
، فال يجوز بيعُ  ، فال يجوز بيعُ بعد قفل االكتتاب وقبل البدء بالنشــاط، فإنَّ الموجودات نقودٌ بعد قفل االكتتاب وقبل البدء بالنشــاط، فإنَّ الموجودات نقودٌ

الصكوكِ إالَّ بضوابط الصرف.الصكوكِ إالَّ بضوابط الصرف.
ا بعد البدء بالنشاط؛ فإن أصول صكوك دعم رأس المال في المشاركة خليطٌ  ا بعد البدء بالنشاط؛ فإن أصول صكوك دعم رأس المال في المشاركة خليطٌ أمَّ أمَّ
ا  ا من أعيانٍ ومنافعَ وديون ونقود، فيجري في حكم تداولها الخالفُ الذي ذكرتُه سابقً من أعيانٍ ومنافعَ وديون ونقود، فيجري في حكم تداولها الخالفُ الذي ذكرتُه سابقً

كمِ تداول صكوك دعم رأس المال في المشاركة. كمِ تداول صكوك دعم رأس المال في المشاركة.في حُ في حُ
فعلى القول بضابط األغلبية: يجوز تداولُ صكوكِ دعمِ رأس المال في الوكالة فعلى القول بضابط األغلبية: يجوز تداولُ صكوكِ دعمِ رأس المال في الوكالة 
، وقد يكون هذا في أول وقتِ  ، وقد يكون هذا في أول وقتِ باالســتثمار إذا كانت غالبُ الموجودات أعيانًا ومنافعَ باالســتثمار إذا كانت غالبُ الموجودات أعيانًا ومنافعَ
لِ النقود إلى أعيان ومنافعَ وقبل بيعها باآلجل، أو إذا كان  لِ النقود إلى أعيان ومنافعَ وقبل بيعها باآلجل، أو إذا كان البدء بالنشاط غالبًا عند تحوُّ البدء بالنشاط غالبًا عند تحوُّ

االستثمار في عقود التأجير ونحو ذلك.االستثمار في عقود التأجير ونحو ذلك.
ا للتكرار لجأت لإلحالة واالختصار. ا للتكرار لجأت لإلحالة واالختصار. وما بعدها، ومنعً ص١٦١١٦١ وما بعدها، ومنعً ص   (١)



٢٠٢٢٠٢

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

وإن كانــت غالب موجودات الصكوك ديونًا -وهذا هو الحال أكثرَ األوقات- وإن كانــت غالب موجودات الصكوك ديونًا -وهذا هو الحال أكثرَ األوقات- 
ا؛ فتُتداول بشروط الصرفِ أو الدين. ا؛ فتُتداول بشروط الصرفِ أو الدين.أو نقودً أو نقودً

؛ ألنَّ الديون  ؛ ألنَّ الديون : فيجوز تداولُ الصكوكِ وعلــى القول بضابط األصالة والتبعيةوعلــى القول بضابط األصالة والتبعية(١): فيجوز تداولُ الصكوكِ
والنقــود تبعٌ لبيع األعيان والمنافع، والنشــاط األصيل للمصارف اإلســالمية -كما والنقــود تبعٌ لبيع األعيان والمنافع، والنشــاط األصيل للمصارف اإلســالمية -كما 
ســبق- هو البيع باآلجل، وبناءً على ذلك فإنَّ أغلب ما ســيكون من االتِّجار بأموال ســبق- هو البيع باآلجل، وبناءً على ذلك فإنَّ أغلب ما ســيكون من االتِّجار بأموال 
الوكالة باالستثمار في ذلك، إالَّ لمن يشــترط أن يكون التابع أقلَّ من المتبوع، أو أالَّ الوكالة باالستثمار في ذلك، إالَّ لمن يشــترط أن يكون التابع أقلَّ من المتبوع، أو أالَّ 
؛ ألنَّ  ؛ ألنَّ ؛ فال يجوز التداولُ حينئذٍ لَّ المتبوع عن ٣٠٣٠% كما هو رأيُ المعايير الشرعية% كما هو رأيُ المعايير الشرعية(٢)؛ فال يجوز التداولُ حينئذٍ قِ لَّ المتبوع عن يَ قِ يَ
لُ إلى هذه النسبةِ  لُ إلى هذه النسبةِ نسبة أصول المصارف (األعيان والمنافع) إلى ديونها ونقودها ال تَصِ نسبة أصول المصارف (األعيان والمنافع) إلى ديونها ونقودها ال تَصِ

وال تُقاربهاوال تُقاربها(٣)، وكذلك سيكون الحالُ في موجوداتِ الوكالة باالستثمار.، وكذلك سيكون الحالُ في موجوداتِ الوكالة باالستثمار.
المطلب السادس: رهن صك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار.المطلب السادس: رهن صك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار.

كمِ رهن صك دعم  كمِ رهن صك دعم ســأدرس في هذا المطلب -بإذن الله تعالى- المــرادَ بحُ ســأدرس في هذا المطلب -بإذن الله تعالى- المــرادَ بحُ
رأس المال في الوكالة باالستثمار وحكم ذلك، وقد جعلتُ هذا المطلبَ في مسألتين:رأس المال في الوكالة باالستثمار وحكم ذلك، وقد جعلتُ هذا المطلبَ في مسألتين:

المسألة األولى: المراد برهن صك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار.المسألة األولى: المراد برهن صك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار.

سبق تعريف الرهن، وأنه في االصطالح: (توثقةُ دينٍ بعينٍ يمكن استيفاؤه منها سبق تعريف الرهن، وأنه في االصطالح: (توثقةُ دينٍ بعينٍ يمكن استيفاؤه منها 
أو من ثمنها). كما سبق تعريف صكوك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار بأنها: أو من ثمنها). كما سبق تعريف صكوك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار بأنها: 
ا شائعةً في  صً صَ ها المصارف، متســاوية القيمة عند إصدارها، تمثل حِ رُ ا شائعةً في (وثائق تُصدِ صً صَ ها المصارف، متســاوية القيمة عند إصدارها، تمثل حِ رُ (وثائق تُصدِ
ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، على أساس عقد الوكالة باالستثمار، وتقبل التداول ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، على أساس عقد الوكالة باالستثمار، وتقبل التداول 
واالسترداد، تســاند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنى -على األقل- من واالسترداد، تســاند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنى -على األقل- من 

ا ألحكام الشريعة اإلسالمية). ا ألحكام الشريعة اإلسالمية).)، وفقً رات (بازل٣)، وفقً ب مقرَّ رات (بازلكفاية رأس المال، بحسَ ب مقرَّ كفاية رأس المال، بحسَ
وهذا هو الراجح كما سبق. وهذا هو الراجح كما سبق.   (١)

ينظر: المعايير الشرعية، ص٥٧٣٥٧٣. ينظر: المعايير الشرعية، ص   (٢)
ينظر: الملتقيات الفقهية، ص٣٠٣٠. ينظر: الملتقيات الفقهية، ص   (٣)



أحكام صكوك دعم رأس المال الفقهيةأحكام صكوك دعم رأس المال الفقهية

٢٠٣٢٠٣

فالمراد برهن صك دعم رأس المال في الوكالة باالســتثمار: توثقة دين بصك فالمراد برهن صك دعم رأس المال في الوكالة باالســتثمار: توثقة دين بصك 
دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار.دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار.

المسألة الثانية: حكم رهن صك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار.المسألة الثانية: حكم رهن صك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار.

، ولكل  ، ولكل ســبق وأن ذكرتُ أنَّ لصكوك دعم رأس المال في االســتثمار أحواالً ســبق وأن ذكرتُ أنَّ لصكوك دعم رأس المال في االســتثمار أحواالً
ها: كمُ ها:حالةٍ حُ كمُ حالةٍ حُ

لِ االكتتاب وقبل البدء بالنشــاط،  فْ ا كما هــو الحال بعد قَ لِ االكتتاب وقبل البدء بالنشــاط، أ- فــإذا كانت نقودً فْ ا كما هــو الحال بعد قَ أ- فــإذا كانت نقودً
فيجوز رهنُها؛ ألنه يجوز رهنُ النقدِ كما هو معلومفيجوز رهنُها؛ ألنه يجوز رهنُ النقدِ كما هو معلوم(١).

ب- وإن كانــت خليطًا من األعيان والمنافع والديــون والنقود كما هو األعم ب- وإن كانــت خليطًا من األعيان والمنافع والديــون والنقود كما هو األعم 
األغلب فيها:األغلب فيها:

فإن كان الغالب األعيان والمنافع والنقود كما هو الحال في أول  فإن كان الغالب األعيان والمنافع والنقود كما هو الحال في أول -   -١
ه. ها؛ لجواز رهن ذلك كلِّ ه.بدء النشاط، فيجوز رهنُ ها؛ لجواز رهن ذلك كلِّ بدء النشاط، فيجوز رهنُ

وإن كان الغالــب الديون، فعلى القول بضابط األصالة والتبعيَّة:  وإن كان الغالــب الديون، فعلى القول بضابط األصالة والتبعيَّة: -   -٢
فإن الديون هنا تابعةٌ للنشاط األصلي، وبناءً عليه فيجوز الرهن؛ فإن الديون هنا تابعةٌ للنشاط األصلي، وبناءً عليه فيجوز الرهن؛ 

ألنَّ األصالة هنا للنشاط ال الديون.ألنَّ األصالة هنا للنشاط ال الديون.
وعلى القول بضابط األغلبية، فحكمُ رهنِ هذا الصك مبنيٌّ على حكم جواز رهن وعلى القول بضابط األغلبية، فحكمُ رهنِ هذا الصك مبنيٌّ على حكم جواز رهن 

، ورجحت فيها صحة رهن الدين لمن هو عليه فقط(٢). .  ، ورجحت فيها صحة رهن الدين لمن هو عليه فقطالدين، وهذه المسألة خالفيَّةٌ الدين، وهذه المسألة خالفيَّةٌ
وبناءً عليه؛ وبناءً عليه؛ فــال يجوز رهنُ هذا الصكِّ الذي تغلــب عليه الديون -على هذا فــال يجوز رهنُ هذا الصكِّ الذي تغلــب عليه الديون -على هذا 

نِ الدينُ عليه فقط، والله أعلم. نِ الدينُ عليه فقط، والله أعلم.الضابط- إالَّ على مَ الضابط- إالَّ على مَ

ينظر: ص١٦١١٦١. ينظر: ص   (١)
ص١٦٣١٦٣. ص   (٢)



٢٠٤٢٠٤



٢٠٥٢٠٥

صكوك دعم رأس المال في اإلجارةصكوك دعم رأس المال في اإلجارة

صكوك دعــم رأس المال ليســت بصكــوكٍ جديدة مختلفة عــن الصكوك صكوك دعــم رأس المال ليســت بصكــوكٍ جديدة مختلفة عــن الصكوك 
المعروفة؛ كصكوك المضاربة، والوكالة باالستثمار، واإلجارة... إلخ، بل هي نفسها المعروفة؛ كصكوك المضاربة، والوكالة باالستثمار، واإلجارة... إلخ، بل هي نفسها 
تْها قادرةً على استيعاب الخسائر؛ مما جعلها  تْها قادرةً على استيعاب الخسائر؛ مما جعلها ولكنَّها تلبَّست باشــتراطاتٍ معيَّنة جعلَ ولكنَّها تلبَّست باشــتراطاتٍ معيَّنة جعلَ

صالحةً ألنْ تكون صكوكَ دعمِ رأس المال عند لجنة (بازلصالحةً ألنْ تكون صكوكَ دعمِ رأس المال عند لجنة (بازل٣)(١).
ها المصارف،  رُ ها المصارف، وســبق تعريف صكوك دعم رأس المال بأنها: (وثائــق تُصدِ رُ وســبق تعريف صكوك دعم رأس المال بأنها: (وثائــق تُصدِ
ا شــائعةً في ملكية أعيــان أو منافع  صً صَ ا شــائعةً في ملكية أعيــان أو منافع متســاوية القيمة عنــد إصدارها، تمثِّــل حِ صً صَ متســاوية القيمة عنــد إصدارها، تمثِّــل حِ
ا  ا أو خدمات، وتقبل التداول واالسترداد، قادرة على استيعاب خسائر المصارف، وفقً أو خدمات، وتقبل التداول واالسترداد، قادرة على استيعاب خسائر المصارف، وفقً

ألحكام الشريعة اإلسالمية).ألحكام الشريعة اإلسالمية).
فصكوك دعــم رأس المال: هي الصكوك المعروفــة إذا أصدرتها المصارف فصكوك دعــم رأس المال: هي الصكوك المعروفــة إذا أصدرتها المصارف 

وكانت قادرةً على استيعاب الخسائر.وكانت قادرةً على استيعاب الخسائر.
وبناءً على ذلــك، وبناءً على ذلــك، فيمكن إصدارُ صكــوكِ دعم رأس المــال مبنيَّةً على عقد فيمكن إصدارُ صكــوكِ دعم رأس المــال مبنيَّةً على عقد 
ا لصكوك دعم رأس  ا لصكوك دعم رأس اإلجارة، وبعد البحث وسؤال أهل االختصاص، لم أجد إصدارً اإلجارة، وبعد البحث وسؤال أهل االختصاص، لم أجد إصدارً
المال مبنية على عقد اإلجارة؛ ســو إشــارةٍ في اقتراحٍ وجدتُــه لمجموعة الخزينة المال مبنية على عقد اإلجارة؛ ســو إشــارةٍ في اقتراحٍ وجدتُــه لمجموعة الخزينة 

ينظر: ص٨١٨١. ينظر: ص   (١)



٢٠٦٢٠٦

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

بمصرف الراجحيبمصرف الراجحي(١). . 
، وأر أنَّ فيه حال لبعض اإلشــكاالت الموجودةِ في  ، وأر أنَّ فيه حال لبعض اإلشــكاالت الموجودةِ في وألنَّ هذا ممكنُ الوقوعِ وألنَّ هذا ممكنُ الوقوعِ
صكوك دعم رأس المال في المشاركة أو المضاربة أو الوكالة باالستثمار، أو المركبة صكوك دعم رأس المال في المشاركة أو المضاربة أو الوكالة باالستثمار، أو المركبة 
من المرابحة والمضاربة كما سأبيِّنُه إن شاء الله في آخر هذا المبحث؛ فسأقوم بدراسة من المرابحة والمضاربة كما سأبيِّنُه إن شاء الله في آخر هذا المبحث؛ فسأقوم بدراسة 
صكوك دعم رأس المال في اإلجارة؛ بتطبيق اشتراطات بازلصكوك دعم رأس المال في اإلجارة؛ بتطبيق اشتراطات بازل٣ عليها، وبيان األحكام  عليها، وبيان األحكام 

الشرعية المتعلِّقة بذلك، سائالً الله تعالى التوفيقَ والتسديد.الشرعية المتعلِّقة بذلك، سائالً الله تعالى التوفيقَ والتسديد.
وقد جعلتُ هذا المبحثَ في سبعة مطالب، كالتالي:وقد جعلتُ هذا المبحثَ في سبعة مطالب، كالتالي:

المطلب األول: التعريف بصكوك دعم رأس المال في اإلجارة.المطلب األول: التعريف بصكوك دعم رأس المال في اإلجارة.
سأبيِّن في هذا المطلب -بإذن الله تعالى- تعريفَ اإلجارة، وصكوك اإلجارة، سأبيِّن في هذا المطلب -بإذن الله تعالى- تعريفَ اإلجارة، وصكوك اإلجارة، 
متوصالً بذلك لتعريف صكوك دعمِ رأس المال في اإلجارة، وقد جعلتُ هذا المطلبَ متوصالً بذلك لتعريف صكوك دعمِ رأس المال في اإلجارة، وقد جعلتُ هذا المطلبَ 

في المسألتين التاليتين:في المسألتين التاليتين:
المسألة األولى: التعريف باإلجارة، وبصكوك اإلجارة.المسألة األولى: التعريف باإلجارة، وبصكوك اإلجارة.

اإلجــارة في اللغة: اإلجــارة في اللغة: من مادة (أج ر)؛ قال ابــن فارس من مادة (أج ر)؛ قال ابــن فارس : (الهمزة والجيم : (الهمزة والجيم 
اءُ على العمل، والثاني جبرُ  اءُ على العمل، والثاني جبرُ والراء: أصالن يمكن الجمعُ بينهما بالمعنى، فاألولُ الكِرَ والراء: أصالن يمكن الجمعُ بينهما بالمعنى، فاألولُ الكِرَ

العظمِ الكسير.العظمِ الكسير.
ــرة، وكان الخليل يقول: األجر جــزاءُ العمل(٢)، ،  اءُ فاألجر واألُجْ ا الكِــرَ ــرة، وكان الخليل يقول: األجر جــزاءُ العملفأمَّ اءُ فاألجر واألُجْ ا الكِــرَ فأمَّ
ا، والمفعول مأجور، واألجير: المستأجر، واألُجارة: ما أعطيت  رً رُ أجْ رَ يأجُ ا، والمفعول مأجور، واألجير: المستأجر، واألُجارة: ما أعطيت والفعل أَجَ رً رُ أجْ رَ يأجُ والفعل أَجَ

من أجرٍ في عمل.من أجرٍ في عمل.
حيث اقترحت المجموعة إصدار صكوك وكالة باالستثمار، ويُستثمر جزء منها في عمليات  حيث اقترحت المجموعة إصدار صكوك وكالة باالستثمار، ويُستثمر جزء منها في عمليات    (١)

اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك.اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك.
فال يُطلق األجر على الكراء، بل األجرة. فال يُطلق األجر على الكراء، بل األجرة.   (٢)



أحكام صكوك دعم رأس المال الفقهيةأحكام صكوك دعم رأس المال الفقهية

٢٠٧٢٠٧

وقال غيره: ومن ذلكوقال غيره: ومن ذلك(١) مهر المرأة، قال الله تعالى:  مهر المرأة، قال الله تعالى: نث   <   ?      مث(٢).
تْ يده. رَ ه، وناسٌ يقولون أَجَ تْ يدُ رَ ا جبرُ العظمِ فيقال منه: أُجِ تْ يده.وأمَّ رَ ه، وناسٌ يقولون أَجَ تْ يدُ رَ ا جبرُ العظمِ فيقال منه: أُجِ وأمَّ

فهذان األصالن؛ والمعنى الجامع بينهما: أنَّ أُجرةَ العامل كأنها شــيءٌ يُجبر به فهذان األصالن؛ والمعنى الجامع بينهما: أنَّ أُجرةَ العامل كأنها شــيءٌ يُجبر به 
دٍّ فيما عمله)(٣). ه من كَ قَ دٍّ فيما عمله)حاله فيما لَحِ ه من كَ قَ حاله فيما لَحِ

وفي «القاموس المحيط»: (األجر: الجزاء على العمل، كاإلجارة، مثلَّثة)وفي «القاموس المحيط»: (األجر: الجزاء على العمل، كاإلجارة، مثلَّثة)(٤).
اإلجارة في االصطالح:اإلجارة في االصطالح:

فت اإلجارة في االصطالح الفقهــي بأنها: (عقدٌ على منفعةٍ مباحةٍ معلومةٍ  رِّ فت اإلجارة في االصطالح الفقهــي بأنها: (عقدٌ على منفعةٍ مباحةٍ معلومةٍ عُ رِّ عُ
، أو عملٌ معلومٌ بعوضٍ معلوم)(٥)()(٦). ةً معلومةً ، أو عملٌ معلومٌ بعوضٍ معلوم)من عينٍ معيَّنة أو موصوفةٍ في الذمة مدَّ ةً معلومةً من عينٍ معيَّنة أو موصوفةٍ في الذمة مدَّ
يْــهِ بتمكين الطرف اآلخر من  فهــا القانونيون بأنها: (عقدٌ يلتزم أحدُ طرفَ يْــهِ بتمكين الطرف اآلخر من ويعرِّ فهــا القانونيون بأنها: (عقدٌ يلتزم أحدُ طرفَ ويعرِّ

فْعِها)(٧). دةً مقابل أُجرةٍ معلومة يلتزم هذا األخيرُ بدَ ةً محدَّ فْعِها)االنتفاع بعينٍ معيَّنة مدَّ دةً مقابل أُجرةٍ معلومة يلتزم هذا األخيرُ بدَ ةً محدَّ االنتفاع بعينٍ معيَّنة مدَّ
والتعريفانِ متقاربان، إالَّ أنَّ التعريف الفقهي أشــملُ وأوســع؛ الشتماله على والتعريفانِ متقاربان، إالَّ أنَّ التعريف الفقهي أشــملُ وأوســع؛ الشتماله على 
يِ اإلجارة: اإلجارة على األعيــان واإلجارة على العمل، بينما التعريف القانوني  يِ اإلجارة: اإلجارة على األعيــان واإلجارة على العمل، بينما التعريف القانوني نوعَ نوعَ

اقتصر على إجارة األعيان.اقتصر على إجارة األعيان.
أي: إطالق األجر على الكراء.  أي: إطالق األجر على الكراء.    (١)

(٢)  سورة النساء، اآلية:   سورة النساء، اآلية: ٢٤٢٤.
مقاييس اللغة، ص٤٦٤٦. مقاييس اللغة، ص   (٣)

القاموس المحيط، ص٣٤٢٣٤٢. القاموس المحيط، ص   (٤)
الروض المربع ٣٧٠٣٧٠/٢. الروض المربع    (٥)

قــال الدكتور حامد ميرة عن هذا التعريف بعد عرضــه لتعريفات المذاهب لإلجارة: (ظهر  قــال الدكتور حامد ميرة عن هذا التعريف بعد عرضــه لتعريفات المذاهب لإلجارة: (ظهر    (٦)
للباحث: أن أشــمل هذه التعريفات، وأســلمها من االعتراض، وأوفاها فــي تبيين معنى للباحث: أن أشــمل هذه التعريفات، وأســلمها من االعتراض، وأوفاها فــي تبيين معنى 

اإلجارة هو تعريف البهوتي في الروض المربع...). ينظر: صكوك اإلجارة، صاإلجارة هو تعريف البهوتي في الروض المربع...). ينظر: صكوك اإلجارة، ص٥٥٥٥.
معجم المصطلحات القانونية، ص٨٠٨٠. معجم المصطلحات القانونية، ص   (٧)



٢٠٨٢٠٨

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

التعريف بصكوك اإلجارة:التعريف بصكوك اإلجارة:
فت صكوك اإلجارة بعددٍ من التعريفات، من ذلك: رِّ فت صكوك اإلجارة بعددٍ من التعريفات، من ذلك:عُ رِّ عُ

ف الدكتور حامد ميرة صكوكَ اإلجارة بأنها: (وثائق ذات قيمة متساوية  ف الدكتور حامد ميرة صكوكَ اإلجارة بأنها: (وثائق ذات قيمة متساوية - عرَّ ١- عرَّ
ا  صً صَ ها بالطــرق التجارية، تمثل حِ ا عند إصدارهــا، وال تقبل التجزئة، ويمكن تداولُ صً صَ ها بالطــرق التجارية، تمثل حِ عند إصدارهــا، وال تقبل التجزئة، ويمكن تداولُ
شائعة في ملكية أعيان مؤجرة، أو ملكية منافع أو خدمات، من عينٍ معيَّنة أو موصوفة شائعة في ملكية أعيان مؤجرة، أو ملكية منافع أو خدمات، من عينٍ معيَّنة أو موصوفة 

في الذمة)في الذمة)(١).
فهــا أ. محمد البصمان بأنها: (أوراق مالية ذات قيمة متســاوية قابلة  فهــا أ. محمد البصمان بأنها: (أوراق مالية ذات قيمة متســاوية قابلة - وعرَّ ٢- وعرَّ
تَّخــذ من أحكام الفقه  تَّخــذ من أحكام الفقه للتــداول، تمثل ملكية أعيان مؤجــرة أو منافع أو خدمات، وتَ للتــداول، تمثل ملكية أعيان مؤجــرة أو منافع أو خدمات، وتَ

ا لها)(٢). ا لها)اإلسالمي مرجعً اإلسالمي مرجعً
وهما تعريفان متقاربان جدا.وهما تعريفان متقاربان جدا.

ها المصارف، متساوية  رُ ف الباحث الصكوكَ بأنها: (وثائق تُصدِ ها المصارف، متساوية وســبق أن عرَّ رُ ف الباحث الصكوكَ بأنها: (وثائق تُصدِ وســبق أن عرَّ
ا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، وتقبل  ا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، وتقبل القيمة عند إصدارها، تمثل حصصً القيمة عند إصدارها، تمثل حصصً
التداول واالســترداد، تســاند قاعدة رأس مال المصرف لبلــوغ الحد األدنى -على التداول واالســترداد، تســاند قاعدة رأس مال المصرف لبلــوغ الحد األدنى -على 
ا ألحكام الشــريعة  ا ألحكام الشــريعة )، وفقً رات (بازل٣)، وفقً ــب مقرَّ رات (بازلاألقل- مــن كفاية رأس المال، بحسَ ــب مقرَّ األقل- مــن كفاية رأس المال، بحسَ

اإلسالمية).اإلسالمية).
ها  رُ ها وبنــاءً على ذلك، يمكــن تعريف صكوك اإلجــارة بأنها: (وثائــق تُصدِ رُ وبنــاءً على ذلك، يمكــن تعريف صكوك اإلجــارة بأنها: (وثائــق تُصدِ
ا شــائعة فــي ملكية أعيان  ا شــائعة فــي ملكية أعيان المصارف، متســاوية القيمة عند إصدارها، تمثل حصصً المصارف، متســاوية القيمة عند إصدارها، تمثل حصصً
أو منافع أو خدمات، قائمة على أســاس عقد اإلجارة، وتقبل التداول واالســترداد، أو منافع أو خدمات، قائمة على أســاس عقد اإلجارة، وتقبل التداول واالســترداد، 
تســاند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنــى -على األقل- من كفاية رأس تســاند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنــى -على األقل- من كفاية رأس 

ا ألحكام الشريعة اإلسالمية). ا ألحكام الشريعة اإلسالمية).)، وفقً رات (بازل٣)، وفقً ب مقرَّ رات (بازلالمال، بحسَ ب مقرَّ المال، بحسَ
صكوك اإلجارة، ص٥٩٥٩. صكوك اإلجارة، ص   (١)

صكوك اإلجارة اإلسالمية، ص٢١٢١. صكوك اإلجارة اإلسالمية، ص   (٢)
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٢٠٩٢٠٩

المسألة الثانية: تعريف صكوك دعم رأس المال في اإلجارة.المسألة الثانية: تعريف صكوك دعم رأس المال في اإلجارة.

ها المصارف،  رُ ها المصارف، ســبق تعريف صكوك دعم رأس المــال بأنها: (وثائــق تُصدِ رُ ســبق تعريف صكوك دعم رأس المــال بأنها: (وثائــق تُصدِ
ا شــائعة في ملكية أعيــان أو منافع  ا شــائعة في ملكية أعيــان أو منافع متســاوية القيمة عنــد إصدارها، تمثــل حصصً متســاوية القيمة عنــد إصدارها، تمثــل حصصً
أو خدمات، وتقبل التداول واالسترداد، تساند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحد أو خدمات، وتقبل التداول واالسترداد، تساند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحد 
ا ألحكام  ا ألحكام )، وفقً رات (بازل٣)، وفقً ب مقرَّ رات (بازلاألدنى -على األقل- من كفاية رأس المال، بحسَ ب مقرَّ األدنى -على األقل- من كفاية رأس المال، بحسَ

الشريعة اإلسالمية).الشريعة اإلسالمية).
كما سبق تعريف صكوك اإلجارة قريبًا.كما سبق تعريف صكوك اإلجارة قريبًا.

وبناءً على ذلك، فيمكن تعريف صكوك دعم رأس المال في اإلجارة بأنها: وبناءً على ذلك، فيمكن تعريف صكوك دعم رأس المال في اإلجارة بأنها: 
ا شائعة  ا شائعة (وثائق تصدرها المصارف، متســاوية القيمة عند إصدارها، تمثل حصصً (وثائق تصدرها المصارف، متســاوية القيمة عند إصدارها، تمثل حصصً
فــي ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، قائمة على أســاس عقــد اإلجارة، وتقبل فــي ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، قائمة على أســاس عقــد اإلجارة، وتقبل 
التداول واالســترداد، تساند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنى -على التداول واالســترداد، تساند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنى -على 
ا ألحكام الشريعة  ا ألحكام الشريعة )، وفقً رات (بازل٣)، وفقً ــب مقرَّ رات (بازلاألقل- من كفاية رأس المال، بحسَ ــب مقرَّ األقل- من كفاية رأس المال، بحسَ

اإلسالمية).اإلسالمية).
المطلب الثاني: أنواع صكوك اإلجارة.المطلب الثاني: أنواع صكوك اإلجارة.

دَ بالحديث  ــن قبل البدء في الحديث عن أنواع صكوك اإلجارة، أن نُمهِّ دَ بالحديث يحسُ ــن قبل البدء في الحديث عن أنواع صكوك اإلجارة، أن نُمهِّ يحسُ
عن أنواع اإلجارة في الفقه اإلسالمي على سبيل اإليجاز.عن أنواع اإلجارة في الفقه اإلسالمي على سبيل اإليجاز.

ســبق تعريف اإلجارة في الفقه بأنها: (عقدٌ على منفعةٍ مباحة معلومةٍ من عين ســبق تعريف اإلجارة في الفقه بأنها: (عقدٌ على منفعةٍ مباحة معلومةٍ من عين 
معيَّنة أو موصوفة في الذمة مدةً معلومة، أو عمل معلوم بعوض معلوم)معيَّنة أو موصوفة في الذمة مدةً معلومة، أو عمل معلوم بعوض معلوم)(١).

يِ اإلجارة، فاإلجارةُ في الفقه تنقسم إلى  يِ اإلجارة، فاإلجارةُ في الفقه تنقسم إلى وقد اشــتمل هذا التعريفُ على نوعَ وقد اشــتمل هذا التعريفُ على نوعَ
الروض المربع ٣٧٠٣٧٠/٢. الروض المربع    (١)



٢١٠٢١٠

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

قسمينقسمين(١)()(٢):
القسم األول: القسم األول: اإلجارة على منافع األعيان، وهي: عقدٌ على منفعةٍ مباحة معلومة اإلجارة على منافع األعيان، وهي: عقدٌ على منفعةٍ مباحة معلومة 

من عينٍ معيَّنة أو موصوفة في الذمة مدةً معلومة بعوض معلوم.من عينٍ معيَّنة أو موصوفة في الذمة مدةً معلومة بعوض معلوم.
ولهذا القسم نوعان:ولهذا القسم نوعان:

. .أ- اإلجارة على منافع األعيان المعلومة؛ مثل أن يؤجره هذه الدارَ سنةً أ- اإلجارة على منافع األعيان المعلومة؛ مثل أن يؤجره هذه الدارَ سنةً
ا  ا ب- اإلجــارة على منافع األعيــان الموصوفة في الذمة؛ مثــل أن يؤجره دارً ب- اإلجــارة على منافع األعيــان الموصوفة في الذمة؛ مثــل أن يؤجره دارً

. .موصوفةً سنةً موصوفةً سنةً
القسم الثاني: القسم الثاني: اإلجارة على العمل (األشخاص)، وهي: عقدٌ على عملٍ معلومٍ اإلجارة على العمل (األشخاص)، وهي: عقدٌ على عملٍ معلومٍ 

. .بعوض معلوم؛ كأن يطلب من الخياط خياطةَ ثوبٍ مثالً بعوض معلوم؛ كأن يطلب من الخياط خياطةَ ثوبٍ مثالً
ا على ضربين(٣): ا على ضربينوهي أيضً وهي أيضً

، فال  ا لخياطة هذا الثوبِ ، فال أ- اإلجارة على عملٍ معيَّن؛ مثل أن يســتأجر شخصً ا لخياطة هذا الثوبِ أ- اإلجارة على عملٍ معيَّن؛ مثل أن يســتأجر شخصً
يخيطه إالَّ هو.يخيطه إالَّ هو.

 ، ، ب- اإلجــارة على عملٍ موصوفٍ في الذمة؛ مثل أن يســتأجر لخياطة ثوبٍ ب- اإلجــارة على عملٍ موصوفٍ في الذمة؛ مثل أن يســتأجر لخياطة ثوبٍ
فالقصدُ هنا العملُ ال العامل.فالقصدُ هنا العملُ ال العامل.

ث عن صكوك اإلجارة هذه الصكوكَ إلى  م مَن تحدَّ ث عن صكوك اإلجارة هذه الصكوكَ إلى وبناءً على ما سبق، فقد قَسَّ م مَن تحدَّ وبناءً على ما سبق، فقد قَسَّ
ينظر: بدائع الصنائع ١٧٤١٧٤/٤، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣٣٤٣٣٤/٥، البيان، للعمراني ، البيان، للعمراني  ينظر: بدائع الصنائع    (١)
٢٩٦٢٩٦/٧، كشــاف القناع ، كشــاف القناع ٣١٣١/٩، اإلجارة على منافع األشخاص للدكتور علي القره داغي؛ ، اإلجارة على منافع األشخاص للدكتور علي القره داغي؛ 

ضمن دراسات المعايير الشرعية ضمن دراسات المعايير الشرعية ٢٢٩٠٢٢٩٠/٣.
للمالكيــة اصطالح خــاص، فيُطلِقون اإلجــارةَ على اإلجارة على العمــل، والكراء على  للمالكيــة اصطالح خــاص، فيُطلِقون اإلجــارةَ على اإلجارة على العمــل، والكراء على    (٢)

اإلجارة على المنافع. ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي اإلجارة على المنافع. ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣٣٤٣٣٤/٥.
ينظر: البيان، للعمراني ٢٩٦٢٩٦/٧. ينظر: البيان، للعمراني    (٣)
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ثالثة أقسامثالثة أقسام(١): : 
رة. لكيَّةِ األصول المؤجَّ رة.صكوك مِ لكيَّةِ األصول المؤجَّ القسم األول: القسم األول: صكوك مِ

والمقصود بها: تقســيم العين المؤجرة أو الموعود باســتئجارها إلى أقســامٍ والمقصود بها: تقســيم العين المؤجرة أو الموعود باســتئجارها إلى أقســامٍ 
مَّ بيعها على المستثمرين، بغرض االستفادة من أُجرتها.  مَّ بيعها على المستثمرين، بغرض االستفادة من أُجرتها. متساوية، ومن ثَ متساوية، ومن ثَ

ها مالكُ  رُ فتها «المعايير الشــرعية» بأنها: (وثائق متساوية القيمة، يُصدِ ها مالكُ وقد عرَّ رُ فتها «المعايير الشــرعية» بأنها: (وثائق متساوية القيمة، يُصدِ وقد عرَّ
رةٍ أو عين موعود باســتئجارها، أو يصدرها وسيطٌ ماليٌّ ينوب عن المالك؛  رةٍ أو عين موعود باســتئجارها، أو يصدرها وسيطٌ ماليٌّ ينوب عن المالك؛ عينٍ مؤجَّ عينٍ مؤجَّ
بغرض بيعِها واستيفاء ثمنِها من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح العين مملوكةً لحملة بغرض بيعِها واستيفاء ثمنِها من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح العين مملوكةً لحملة 

الصكوك)الصكوك)(٢).
القسم الثاني: القسم الثاني: صكوك ملكيَّة المنافع.صكوك ملكيَّة المنافع.

صٍ  صَ - بتقســيم المنفعة إلى حِ صٍ حيث يقوم مالكُ عيــنٍ -أو مالكُ منفعةِ عينٍ صَ - بتقســيم المنفعة إلى حِ حيث يقوم مالكُ عيــنٍ -أو مالكُ منفعةِ عينٍ
متساوية، ثُم يبيعها على المستثمرين بغرض االستفادة من أجرتها.متساوية، ثُم يبيعها على المستثمرين بغرض االستفادة من أجرتها.

، أو موصوفة في الذمة(٣). .  ، أو موصوفة في الذمةوقد تكون العين موجودةً وقد تكون العين موجودةً
القسم الثالث: القسم الثالث: صكوك ملكية الخدمات.صكوك ملكية الخدمات.

فت بأنها:  رِّ فت بأنها: وهي ما يسميها الفقهاء باإلجارة على العمل (األشخاص)، وقد عُ رِّ وهي ما يسميها الفقهاء باإلجارة على العمل (األشخاص)، وقد عُ
ا شائعةً في  ا شائعةً في (وثائق ذات قيمة متســاوية عند إصدارها، وال تقبل التجزئة، تمثل حصصً (وثائق ذات قيمة متســاوية عند إصدارها، وال تقبل التجزئة، تمثل حصصً

، أو موصوفة في الذمة)(٤). ، أو موصوفة في الذمة)ملكية خدمة -عمل- من جهةٍ معيَّنةٍ ملكية خدمة -عمل- من جهةٍ معيَّنةٍ
ينظر: المعايير الشــرعية ص٤٦٨٤٦٨، صكوك اإلجارة ص، صكوك اإلجارة ص٣١١٣١١، صكوك اإلجارة اإلسالمية، ، صكوك اإلجارة اإلسالمية،  ينظر: المعايير الشــرعية ص   (١)

ص٣٠٣٠.
المعايير الشرعية، ص٤٦٨٤٦٨. المعايير الشرعية، ص   (٢)

ينظر: المعايير الشرعية، ص٤٦٨٤٦٨، صكوك اإلجارة، ص، صكوك اإلجارة، ص٣٢٧٣٢٧. ينظر: المعايير الشرعية، ص   (٣)
صكوك اإلجارة، ص٣٣٥٣٣٥. صكوك اإلجارة، ص   (٤)



٢١٢٢١٢

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

ا في الذمة. ا في الذمة.وقد يكون هذا العملُ معيَّنًا، أو موصوفً وقد يكون هذا العملُ معيَّنًا، أو موصوفً
، ثم  صٍ متساويةٍ صَ - منفعتَها إلى حِ ــم جامعة -مثالً ، ثم أن تُقسِّ صٍ متساويةٍ صَ - منفعتَها إلى حِ ــم جامعة -مثالً ومثال هذا القسم: ومثال هذا القسم: أن تُقسِّ

، أو بتأجيرها.  ، أو بتأجيرها. تبيعها على المستثمرين، ويقومون باالستفادة منها بالدراسة مثالً تبيعها على المستثمرين، ويقومون باالستفادة منها بالدراسة مثالً
ها، فهذه ثالثةُ أقســامٍ  عِ ها، فهذه ثالثةُ أقســامٍ ويتبين مما ســبق، ثراءُ صكــوكِ اإلجارة من جهة تنوُّ عِ ويتبين مما ســبق، ثراءُ صكــوكِ اإلجارة من جهة تنوُّ
على اإلجمال، وســبعةٌ على التفصيــلعلى اإلجمال، وســبعةٌ على التفصيــل(١)، فإذا أُضيف إليها مــا كان منتهيًا بالتمليك ، فإذا أُضيف إليها مــا كان منتهيًا بالتمليك 
؛ كالمضاربة واإلجارة،  بٍ ا من عقدٍ مركَّ ، فإذا كانت جزءً ؛ كالمضاربة واإلجارة، وما لم يكن؛ كانت أربعةَ عشرَ بٍ ا من عقدٍ مركَّ ، فإذا كانت جزءً وما لم يكن؛ كانت أربعةَ عشرَ

. .أو المشاركة واإلجارة... إلخ، كانت األنواعُ أكثرَ وأكثرَ أو المشاركة واإلجارة... إلخ، كانت األنواعُ أكثرَ وأكثرَ
تحديد نطاق بحث صكوك دعم رأس المال في اإلجارة:تحديد نطاق بحث صكوك دعم رأس المال في اإلجارة:

وألنَّ دراســة كلِّ هذه الصور مما سيطول جدا، ويخرج بنا عن سياق البحث، وألنَّ دراســة كلِّ هذه الصور مما سيطول جدا، ويخرج بنا عن سياق البحث، 
فسأقترح صورةً لصكِّ إجارةٍ وأُطبق عليه اشتراطات (بازلفسأقترح صورةً لصكِّ إجارةٍ وأُطبق عليه اشتراطات (بازل٣)؛ ليصلح أن يكون صك )؛ ليصلح أن يكون صك 

دعم رأس المال في اإلجارة.دعم رأس المال في اإلجارة.
فيمكن للمصــرف أن يقوم بإصدار صكوكٍ ألعيــانٍ ال يملكهافيمكن للمصــرف أن يقوم بإصدار صكوكٍ ألعيــانٍ ال يملكها(٢)، ويقوم ، ويقوم 
، ثم يســتأجرها المصرفُ منهم إجارةً منتهيةً  ، ثم يســتأجرها المصرفُ منهم إجارةً منتهيةً حملة الصكوك بشــراءِ هذه األعيانِ حملة الصكوك بشــراءِ هذه األعيانِ

بالتمليك.بالتمليك.
ا في نهاية المدة. ا، ثم مشتريً ا في نهاية المدة.وهنا سيكون مصدر الصكوك (المصرف) مستأجرً ا، ثم مشتريً وهنا سيكون مصدر الصكوك (المصرف) مستأجرً
رون لها على المصرف، ثم  رون لها على المصرف، ثم وحملة الصكوك هم المشــترون للعين، ثم المؤجِّ وحملة الصكوك هم المشــترون للعين، ثم المؤجِّ

البائعون في نهاية المدة.البائعون في نهاية المدة.
١- صكوك ملكيــة األصول المؤجرة، - صكوك ملكيــة األصول المؤجرة، ٣،٢٣،٢- صكوك ملكية المنافــع من قِبل مالك العين - صكوك ملكية المنافــع من قِبل مالك العين   (١)
الموجودة / الموصوفة في الذمة، الموجودة / الموصوفة في الذمة، ٥،٤٥،٤- صكوك ملكية المنافع من قبل مالك المنفعة للعين - صكوك ملكية المنافع من قبل مالك المنفعة للعين 
الموجودة / للموصوفة في الذمة، الموجودة / للموصوفة في الذمة، ٧،٦٧،٦- صكوك ملكية الخدمات المعينة / الموصوفة في - صكوك ملكية الخدمات المعينة / الموصوفة في 

الذمة.الذمة.
بل هي لطرفٍ ثالث. بل هي لطرفٍ ثالث.   (٢)
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المطلــب الثالث: اشــتراط تأخير حامل الصك عن بقيــة الغرماء عند المطلــب الثالث: اشــتراط تأخير حامل الصك عن بقيــة الغرماء عند 
       اإلفالس.       اإلفالس.

سيكون الحديث في هذا المطلب -إن شاء الله- عن بيان معنى اشتراط تأخير سيكون الحديث في هذا المطلب -إن شاء الله- عن بيان معنى اشتراط تأخير 
حامل صك دعم رأس المال في اإلجارة، ثم بيان حكم هذا الشــرط، وقد تناولتُه في حامل صك دعم رأس المال في اإلجارة، ثم بيان حكم هذا الشــرط، وقد تناولتُه في 

المسألتين التاليتين:المسألتين التاليتين:
المسألة األولى: مفهوم اشتراط تأخير حامل صك اإلجارة عن بقية الغرماء المسألة األولى: مفهوم اشتراط تأخير حامل صك اإلجارة عن بقية الغرماء 

       عند اإلفالس.       عند اإلفالس.

ــراد بهذا الشــرط: أن يكون حملة صكــوك دعم رأس المــال في اإلجارة  ــراد بهذا الشــرط: أن يكون حملة صكــوك دعم رأس المــال في اإلجارة يُ يُ
ذِ اســتحقاقاتهم من المستأجر (المصرف)؛ وذلك عند  رين في أَخْ رون) متأخِّ ذِ اســتحقاقاتهم من المستأجر (المصرف)؛ وذلك عند (المؤجِّ رين في أَخْ رون) متأخِّ (المؤجِّ

ين عليه. مِ الدائِنِين والمودِعِ ين عليه. وتزاحُ مِ الدائِنِين والمودِعِ إفالسهإفالسه(١) وتزاحُ
رُ هذه الصكوكِ -وهو المصرف- أنه عندما  رُ هذه الصكوكِ -وهو المصرف- أنه عندما ففي هذا الشــرط يشــترط مُصدِ ففي هذا الشــرط يشــترط مُصدِ
ون فيــه، ومنهم(٢) حملة الصكوك  حملة الصكوك  ون فيــه، ومنهميُفلس، ويتزاحم عليــه الدائنون العامُّون والمودِعُ يُفلس، ويتزاحم عليــه الدائنون العامُّون والمودِعُ

-الذين سيطالبونه باألُجرة-؛ فإنه سيجعلهم على مرتبتين.-الذين سيطالبونه باألُجرة-؛ فإنه سيجعلهم على مرتبتين.
مون في االستحقاق على  مون في االستحقاق على دائنو المصرف والمودِعون فيه، وهؤالء مقدَّ األولى: األولى: دائنو المصرف والمودِعون فيه، وهؤالء مقدَّ

حملة صكوك دعم رأس المال في اإلجارة.حملة صكوك دعم رأس المال في اإلجارة.
الثانية: الثانية: حملة هذه الصكوك، فإذا أخذ أصحاب المرتبة األولى اســتحقاقاتهم حملة هذه الصكوك، فإذا أخذ أصحاب المرتبة األولى اســتحقاقاتهم 

من المصرف وبقي شيء؛ أُعطي حملة الصكوك أُجرتَهم.من المصرف وبقي شيء؛ أُعطي حملة الصكوك أُجرتَهم.
المســألة الثانية: حكم اشــتراط تأخير حامل صك اإلجارة عن بقية الغرماء المســألة الثانية: حكم اشــتراط تأخير حامل صك اإلجارة عن بقية الغرماء 

        عند اإلفالس.        عند اإلفالس.

سبق تعريف اإلفالس، ص١٣٠١٣٠. سبق تعريف اإلفالس، ص  أي: من الدائنين.(١)  أي: من الدائنين.   (٢)



٢١٤٢١٤

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

إذا أفلس المفلــس وتزاحم عليه الدائنــون، فاألصل أنهم يقتســمون المالَ إذا أفلس المفلــس وتزاحم عليه الدائنــون، فاألصل أنهم يقتســمون المالَ 
ت على ذلك المذاهــب األربعة(١)، إالَّ إن كان ، إالَّ إن كان  هم كما نصَّ صِ صَ ــب حِ ت على ذلك المذاهــب األربعةالموجودَ بحسَ هم كما نصَّ صِ صَ ــب حِ الموجودَ بحسَ
هم على بعض؛ كمن وجد عين ماله، أو كان  هم على بعض؛ كمن وجد عين ماله، أو كان هناك سبب شرعي يقتضي تقديـــمَ بعضِ هناك سبب شرعي يقتضي تقديـــمَ بعضِ

لماله رهنلماله رهن(٢).
ولم أجد في كتبهم ولم أجد في كتبهم  بحثًا لمســألتنا هذه؛ أعني: مســألة اشتراط تأخيرِ  بحثًا لمســألتنا هذه؛ أعني: مســألة اشتراط تأخيرِ 
ر عند اإلفالس، فهي نازلةٌ من النوازل، وبعد البحث لم  ر عند اإلفالس، فهي نازلةٌ من النوازل، وبعد البحث لم بعض الدائنين عن البعض اآلخَ بعض الدائنين عن البعض اآلخَ
ها راجيًا من الله تعالى التوفيق والتسديد. كمِ ها راجيًا من الله تعالى التوفيق والتسديد.أجد مَن تكلَّم عنها، وسأجتهد في بيان حُ كمِ أجد مَن تكلَّم عنها، وسأجتهد في بيان حُ
: ال إشكالَ إن وافق بعض الدائنين -عند وقوع اإلفالس- بتقديم بعضهم ال إشكالَ إن وافق بعض الدائنين -عند وقوع اإلفالس- بتقديم بعضهم  : أوالً أوالً
وتأخير البعض اآلخر بال شــرطٍ مســبق؛ ألن الحق لهم، ويجوز لهم إســقاط الدين وتأخير البعض اآلخر بال شــرطٍ مســبق؛ ألن الحق لهم، ويجوز لهم إســقاط الدين 
بالكلية، فجواز االتفاق على تقديم البعض وتأخير البعض في االســتحقاق من باب بالكلية، فجواز االتفاق على تقديم البعض وتأخير البعض في االســتحقاق من باب 

أولى.أولى.
ثانيًا: ثانيًا: بالنســبة لالشــتراط، كما هو الحــال في صكوك دعــم رأس المال في بالنســبة لالشــتراط، كما هو الحــال في صكوك دعــم رأس المال في 
اإلجارة، فالذي يظهر -والله تعالى أعلم-: أنه ال مانعَ من اشتراط المدين (المستأجر اإلجارة، فالذي يظهر -والله تعالى أعلم-: أنه ال مانعَ من اشتراط المدين (المستأجر 
هنا وهو المصرف)، علــى الدائن (المؤجر هنا وهم حملــة الصكوك) أنه إنْ أفلس هنا وهو المصرف)، علــى الدائن (المؤجر هنا وهم حملــة الصكوك) أنه إنْ أفلس 

رٌ في االستحقاق عن بقيَّةِ الدائنين؛ لألمور اآلتية: رٌ في االستحقاق عن بقيَّةِ الدائنين؛ لألمور اآلتية:فالدائن متأخِّ فالدائن متأخِّ
دْ في المسألة ما  رِ دْ في المسألة ما ، ولم يَ رِ أ- أن األصل في العقود والشروط الصحة والجوازأ- أن األصل في العقود والشروط الصحة والجواز(٣)، ولم يَ

يمنع منها.يمنع منها.
ب- أنَّ الحق للدائن، وقد رضي بالتأخير.ب- أنَّ الحق للدائن، وقد رضي بالتأخير.

ينظر: نتائج األفكار في كشف الرموز واألسرار ٢٨١٢٨١/٩، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي  ينظر: نتائج األفكار في كشف الرموز واألسرار    (١)
٤٤٠٤٤٠/٤، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ١٨٧١٨٧/٢، كشاف القناع ، كشاف القناع ٣٥٥٣٥٥/٨.

ينظر: الكافي في الفقه ٣٥٣٣٥٣/٢، البيان، للعمراني ، البيان، للعمراني ١٥٦١٥٦/٦، كشاف القناع ، كشاف القناع ٣٦٢٣٦٢/٨. ينظر: الكافي في الفقه    (٢)
ينظر تقرير هذه القاعدة في: الفتاو الكبر، البن تيمية ٧٩٧٩/٤. ينظر تقرير هذه القاعدة في: الفتاو الكبر، البن تيمية    (٣)
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ة على قدر نسبة  ة على قدر نسبة إن الفقهاء قد نصوا على أنَّ القســمة تكون بالمحاصَّ فإن قيل: فإن قيل: إن الفقهاء قد نصوا على أنَّ القســمة تكون بالمحاصَّ
ديونهم، وهذا يقتضي أنه ال يُقدم أحد على أحد.ديونهم، وهذا يقتضي أنه ال يُقدم أحد على أحد.

ا إن وقع الشــرط ورضي الدائن  ا إن وقع الشــرط ورضي الدائن بأن هذا في حال عدم االشــتراط، أمَّ اُجيب: اُجيب: بأن هذا في حال عدم االشــتراط، أمَّ
بالتأخير، فال مانعَ من ذلك، والله أعلم.بالتأخير، فال مانعَ من ذلك، والله أعلم.

وقريبٌ من هذه المســألة مســألتان ذكرهما البهوتي وقريبٌ من هذه المســألة مســألتان ذكرهما البهوتي  في «الكشاف»،  في «الكشاف»، 
عتبر. عتبر.يُستفاد منهما في تقرير أن الرضا بالتأخير مُ يُستفاد منهما في تقرير أن الرضا بالتأخير مُ

المسألة األولى: المسألة األولى: قال قال : ((وإن تصرف) المفلس (في ذمته بشراء أو ضمان أو : ((وإن تصرف) المفلس (في ذمته بشراء أو ضمان أو 
فُه، (ويتبع به)، أي بما لزمه من ثمن مبيع، أو ضمان أو إقرار (بعد فك  ) تصرُّ فُه، (ويتبع به)، أي بما لزمه من ثمن مبيع، أو ضمان أو إقرار (بعد فك إقــرار، صحَّ ) تصرُّ إقــرار، صحَّ
يه ونحوه.  فِ تِه)، بخالف السَّ يه ونحوه. الحجر عنه؛ ألن الحجر متعلِّق بماله)، لحق الغرماء (ال بذمَّ فِ تِه)، بخالف السَّ الحجر عنه؛ ألن الحجر متعلِّق بماله)، لحق الغرماء (ال بذمَّ

تِه مــن ثمن مبيع أو قرض  مَّ تِه مــن ثمن مبيع أو قرض (وال يشــاركون)، أي غرماء الدين الذي تعلَّق بذِ مَّ (وال يشــاركون)، أي غرماء الدين الذي تعلَّق بذِ
ر عليه، ســواءٌ نُسب ما أقرَّ به إلى ما قبل  جْ ر عليه، ســواءٌ نُسب ما أقرَّ به إلى ما قبل أو ضمان ونحوه أو إقرار، (غرماءه قبل الحَ جْ أو ضمان ونحوه أو إقرار، (غرماءه قبل الحَ
الحجر أو بعده)؛ بأن قال: أخذت منه كذا قبل الحجر أو بعده، أو أطلق، (وسواءٌ علم الحجر أو بعده)؛ بأن قال: أخذت منه كذا قبل الحجر أو بعده، أو أطلق، (وسواءٌ علم 
لَه، فقد رضي  ه ثم عامَ لَسَ لَه بعد الحجر أنه محجور عليه أم ال)؛ ألنَّ مَن علم فَ لَه، فقد رضي مَن عامَ ه ثم عامَ لَسَ لَه بعد الحجر أنه محجور عليه أم ال)؛ ألنَّ مَن علم فَ مَن عامَ

ط)(١). ط)بالتأخير، ومَن لم يعلم فقد فرَّ بالتأخير، ومَن لم يعلم فقد فرَّ
المســألة الثانية: المســألة الثانية: قال قال : (وإن جنى المفلس جنايةً موجبة للمال؛ شــارك : (وإن جنى المفلس جنايةً موجبة للمال؛ شــارك 
المجني عليه الغرماء بــأرش الجناية؛ ألنه حقٌّ ثبت على الجانــي بغير اختيارِ مَن له المجني عليه الغرماء بــأرش الجناية؛ ألنه حقٌّ ثبت على الجانــي بغير اختيارِ مَن له 

الحق، ولم يرضَ بتأخيره كما قبل الحجر)الحق، ولم يرضَ بتأخيره كما قبل الحجر)(٢).
تِه بعد وقوع الحجر عليه -كأن يبيع  مَّ نْ عامل المفلس بذِ تِه بعد وقوع الحجر عليه -كأن يبيع مَ مَّ نْ عامل المفلس بذِ ففي المسألة األولى: ففي المسألة األولى: مَ
شخصٌ على المفلس ولم يقبض منه الثمن بل باعه في الذمة- فإنه ال يشارك الغرماءَ شخصٌ على المفلس ولم يقبض منه الثمن بل باعه في الذمة- فإنه ال يشارك الغرماءَ 

قسمةَ أموالهم؛ ألمرين:قسمةَ أموالهم؛ ألمرين:
كشاف القناع ٣٤٠٣٤٠/٨. كشاف القناع   المرجع السابق.(١)  المرجع السابق.   (٢)
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رَ تعلَّق بمالِ المفلس للغرماء األولين، فال يشــاركهم  جْ رَ تعلَّق بمالِ المفلس للغرماء األولين، فال يشــاركهم أنَّ الحَ جْ األمــر األول: األمــر األول: أنَّ الحَ
المتأخر فيه.المتأخر فيه.

ــه ثم عامله فقد رضي بالتأخير، وهذا هو الشاهد،  ــه ثم عامله فقد رضي بالتأخير، وهذا هو الشاهد، أنَّ مَن علم فلَسَ األمر الثاني: األمر الثاني: أنَّ مَن علم فلَسَ
ا. ا.فالبائع عند العقد علم بأنه سيتأخر في االستحقاق ورضي بذلك، فكان متأخرً فالبائع عند العقد علم بأنه سيتأخر في االستحقاق ورضي بذلك، فكان متأخرً

وكذلك الحال في المســألة الثانية؛ فقد جعل أحد تعليلي اشتراك الجاني مع وكذلك الحال في المســألة الثانية؛ فقد جعل أحد تعليلي اشتراك الجاني مع 
الدائنين، أنه لم يرضَ بالتأخير.الدائنين، أنه لم يرضَ بالتأخير.

ا عن بقيَّة الدائنين،  ا عن بقيَّة الدائنين، فدلَّ ذلك على أنه إن رضي الدائن عند العقد بأن يكون متأخرً فدلَّ ذلك على أنه إن رضي الدائن عند العقد بأن يكون متأخرً
ه وقد أسقطه. ا؛ ألنه حقُّ ه وقد أسقطه.فال مانع، ويكون متأخرً ا؛ ألنه حقُّ فال مانع، ويكون متأخرً

وقد جاء في «المعايير الشرعية» ما يدل على جواز أن يتفق الدائنون على ترتيبهم وقد جاء في «المعايير الشرعية» ما يدل على جواز أن يتفق الدائنون على ترتيبهم 
ه: (يجوز أن يكون المرهون رهنًا  ه: (يجوز أن يكون المرهون رهنًا في االســتحقاق؛ حيث جاء في معيار الرهن ما نصُّ في االســتحقاق؛ حيث جاء في معيار الرهن ما نصُّ
ألكثــر من مرتهن واحد، فإن كانت الرهون كلُّها فــي مرتبةٍ واحدة فال بد من تراضي ألكثــر من مرتهن واحد، فإن كانت الرهون كلُّها فــي مرتبةٍ واحدة فال بد من تراضي 
ــب ديونهم، وإن كانت مرتبة  ا بينهم بحسَ ــب ديونهم، وإن كانت مرتبة جميع األطراف، ويصبح المرهون مشــتركً ا بينهم بحسَ جميع األطراف، ويصبح المرهون مشــتركً
بحيث ال يحق للمرتهن الالحق اســتيفاء دينه من الرهن إالَّ بعد استيفاء الدين األول، بحيث ال يحق للمرتهن الالحق اســتيفاء دينه من الرهن إالَّ بعد استيفاء الدين األول، 

فيُشترط رضا المرتهن الالحق فقط)فيُشترط رضا المرتهن الالحق فقط)(١).
المطلب الرابع: اشتراط إبراء مؤسسة النقد لمصدر الصك.المطلب الرابع: اشتراط إبراء مؤسسة النقد لمصدر الصك.

بعد الحديث عن الشرط األول في المطلب السابق، سأتحدث في هذا المطلب بعد الحديث عن الشرط األول في المطلب السابق، سأتحدث في هذا المطلب 
رِ الصك على  رِ الصك على )، وهو اشــتراط مُصدِ -بإذن الله تعالى- عن الشــرط الثاني لـ(بازل-بإذن الله تعالى- عن الشــرط الثاني لـ(بازل٣)، وهو اشــتراط مُصدِ

حامله أنَّ لمؤسسة النقد إبراءه منه، وقد جعلت ذلك في المسألتين التاليتين:حامله أنَّ لمؤسسة النقد إبراءه منه، وقد جعلت ذلك في المسألتين التاليتين:
المسألة األولى: مفهوم اشتراط إبراء مؤسسة النقد لمصدر صك اإلجارة.المسألة األولى: مفهوم اشتراط إبراء مؤسسة النقد لمصدر صك اإلجارة.

ص٩٨٥٩٨٥. ص   (١)
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المــراد بهذا الشــرط: أن مُصدر صــك اإلجارة -وهو المصرف- يشــترط المــراد بهذا الشــرط: أن مُصدر صــك اإلجارة -وهو المصرف- يشــترط 
علــى حامل الصك: أنه في حالة تصنيف مؤسســة النقد له بأنــه في وضع غير جدير علــى حامل الصك: أنه في حالة تصنيف مؤسســة النقد له بأنــه في وضع غير جدير 

باالستمراريةباالستمرارية(١)، فإن للمؤسسة إبراء المصدر بأحد طريقتين، فإن للمؤسسة إبراء المصدر بأحد طريقتين(٢) يُتفق عليها في العقد. يُتفق عليها في العقد.
الطريقة األولى: الطريقة األولى: أنَّ لمؤسسة النقد إعادةَ تقييم أصول الصك، وخصم ما يجب أنَّ لمؤسسة النقد إعادةَ تقييم أصول الصك، وخصم ما يجب 

خصمه حتى يستطيع المصرف الخروج من مأزق التعثر ومواصلة نشاطاته.خصمه حتى يستطيع المصرف الخروج من مأزق التعثر ومواصلة نشاطاته.
ومعنى هذا، أنَّ مؤسسة النقد ســتُعيد النظر في قيمة موجودات الصك، وهي ومعنى هذا، أنَّ مؤسسة النقد ســتُعيد النظر في قيمة موجودات الصك، وهي 
ة لها على المســتأجر (المصرف)، وتخصم منها  قَّ ة لها على المســتأجر (المصرف)، وتخصم منها العين المؤجرة واألجرة المســتحَ قَّ العين المؤجرة واألجرة المســتحَ

ن المصرف من مزاولة نشاطه؛ حتى لو وصل تقييم الموجودات إلى صفر. ن المصرف من مزاولة نشاطه؛ حتى لو وصل تقييم الموجودات إلى صفر.ما يُمكِّ ما يُمكِّ
ل أصول الصــك -العين المؤجرة  ل أصول الصــك -العين المؤجرة أنَّ مؤسســة النقد ســتحوِّ الطريقة الثانية: الطريقة الثانية: أنَّ مؤسســة النقد ســتحوِّ

ل الغريم إلى شريك. ل الغريم إلى شريك.واألجرة المستحقة- إلى أسهم في المصرف، وبذلك يتحوَّ واألجرة المستحقة- إلى أسهم في المصرف، وبذلك يتحوَّ

المسألة الثانية: حكم اشتراط إبراء مؤسسة النقد لمصدر صك اإلجارة.المسألة الثانية: حكم اشتراط إبراء مؤسسة النقد لمصدر صك اإلجارة.

حكم الطريقة األولى:حكم الطريقة األولى:
بتنزيل هذا الشرط بالطريقة األولى على صكوك اإلجارة؛ فهذا يعني: أن مؤسسة بتنزيل هذا الشرط بالطريقة األولى على صكوك اإلجارة؛ فهذا يعني: أن مؤسسة 
ئُ المصرف من األعيان المؤجرة واألجرة المســتحقة عليه؛ وذلك بإعادة  ئُ المصرف من األعيان المؤجرة واألجرة المســتحقة عليه؛ وذلك بإعادة النقد ســتُبرِّ النقد ســتُبرِّ

ه الستمرار المصرف وعدم تعثره. ه الستمرار المصرف وعدم تعثره.تقييم األصول وما يتبعها، وحسم ما يجب حسمُ تقييم األصول وما يتبعها، وحسم ما يجب حسمُ
وبنــاءً على ذلك، فالذي يظهر -والله أعلم- أنَّ اشــتراط إبراء مُصدر الصك وبنــاءً على ذلك، فالذي يظهر -والله أعلم- أنَّ اشــتراط إبراء مُصدر الصك 
راد به إعادة تقييم األعيان وما يتبعها من  راد به إعادة تقييم األعيان وما يتبعها من (المســتأجر) من األعيان المؤجرة؛ إن كان يُ (المســتأجر) من األعيان المؤجرة؛ إن كان يُ
الديون، وإعطاء المصرف منها ما يســتقيل به من عثرته، ويضمن اســتمراره، ويكون الديون، وإعطاء المصرف منها ما يســتقيل به من عثرته، ويضمن اســتمراره، ويكون 
ا؛ ويمكن  ا؛ ويمكن ، ويراد به: تلك المرحلة التي يكون المصرف فيها متعثرً سبق التعريف به ص١٣٦١٣٦، ويراد به: تلك المرحلة التي يكون المصرف فيها متعثرً سبق التعريف به ص   (١)

أن يزول تعثره بتخلصه من هذه الصكوك أو بعضها، ويستطيع مواصلة نشاطه بعد ذلك.أن يزول تعثره بتخلصه من هذه الصكوك أو بعضها، ويستطيع مواصلة نشاطه بعد ذلك.

سبق التعريف بهاتين الطريقتين بشكل أوسع مع بيان الفائدة منهما، ص٨٢٨٢، ، ٨٩٨٩، ، ١٣٦١٣٦. سبق التعريف بهاتين الطريقتين بشكل أوسع مع بيان الفائدة منهما، ص   (٢)
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الباقي لحملة الصكوك، فهو هبة معلَّقة على أمرٍ مستقبل.الباقي لحملة الصكوك، فهو هبة معلَّقة على أمرٍ مستقبل.
ــراد به إعــادة تقييم الديــون التي على المصــرف التي نتجت عن  ــراد به إعــادة تقييم الديــون التي على المصــرف التي نتجت عن وإن كان يُ وإن كان يُ
ه منها؛ لضمان استمرار البنك وعدم  ه منها؛ لضمان استمرار البنك وعدم الصكوك (وهي األجرة)، وحسم ما يجب حسمُ الصكوك (وهي األجرة)، وحسم ما يجب حسمُ
ه، مع عدم المســاس بأصول الصكوك المملوكة للمؤجرين؛ فهو إبراء من الدين  ه، مع عدم المســاس بأصول الصكوك المملوكة للمؤجرين؛ فهو إبراء من الدين تعثُّرِ تعثُّرِ

على أمر مستقبل.على أمر مستقبل.
حكم الهبة المعلَّقة على أمرٍ مستقبل:حكم الهبة المعلَّقة على أمرٍ مستقبل:

اختلف أهل العلم اختلف أهل العلم  في هذه المسألة على قولين: في هذه المسألة على قولين:
القــول األول: القــول األول: ال يجوز تعليق الهبة على أمرٍ مســتقبل، وبــه يقول الحنفيةال يجوز تعليق الهبة على أمرٍ مســتقبل، وبــه يقول الحنفية(١)، ، 

والشافعيةوالشافعية(٢)، والحنابلة، والحنابلة(٣).
القول الثاني: القول الثاني: يجوز تعليق الهبة على أمرٍ مســتقبل، وبه يقول المالكيةيجوز تعليق الهبة على أمرٍ مســتقبل، وبه يقول المالكية(٤)، وهو ، وهو 

اختيار ابن القيماختيار ابن القيم(٥).
األدلة.األدلة.

دليل أصحاب القول األول:دليل أصحاب القول األول:
اســتدلَّ أصحاب القول األول، القائلــون بعدم جواز تعليــق الهبة على أمرٍ اســتدلَّ أصحاب القول األول، القائلــون بعدم جواز تعليــق الهبة على أمرٍ 

ا على البيع.  ، وال بد فيها من التنجيز؛ قياسً ا على البيع. مستقبل: بأنَّ الهبة تمليكُ عينٍ ، وال بد فيها من التنجيز؛ قياسً مستقبل: بأنَّ الهبة تمليكُ عينٍ
ها(٦) على شــرط، جزم به أكثر األصحاب؛  على شــرط، جزم به أكثر األصحاب؛  هاجاء في «المبدع»: (وال يجوز تعليقُ جاء في «المبدع»: (وال يجوز تعليقُ

ألنها تمليكٌ لمعيَّن في الحياة، فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع...).ألنها تمليكٌ لمعيَّن في الحياة، فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع...).
بدائع الصنائع ١١٨١١٨/٦. بدائع الصنائع   مغني المحتاج ٤٩٣٤٩٣/٢.(١)  مغني المحتاج    (٢)

المغني ٤٧٤٧/٦. المغني    (٣)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٥٠٩٥٠٩/٥. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي    (٤)

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ١٦١٦/٢. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان    (٥)
أي: الهبة. أي: الهبة.   (٦)
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، والبيع  عٍ ، والبيع ويمكــن أن يُجاب عن هذا بالفرق بين الهبة والبيــع، فالهبة عقدُ تبرُّ عٍ ويمكــن أن يُجاب عن هذا بالفرق بين الهبة والبيــع، فالهبة عقدُ تبرُّ
تســامح فيه في عقود  تســامح في عقود التبرعات بما ال يُ تســامح فيه في عقود عقد معاوضة، ومعلومٌ أنه يُ تســامح في عقود التبرعات بما ال يُ عقد معاوضة، ومعلومٌ أنه يُ

المعاوضات.المعاوضات.
أدلة أصحاب القول الثاني:أدلة أصحاب القول الثاني:

اســتدل أصحاب القول الثاني القائلون بصحة تعليقِ الهبة على أمرٍ مســتقبل اســتدل أصحاب القول الثاني القائلون بصحة تعليقِ الهبة على أمرٍ مســتقبل 
بما يلي:بما يلي:

  قال: كان رسول الله ، قال: كان رسول الله ، الدليل األول: الدليل األول: عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله
ا قُبض  ا قُبض . فلمَّ ا». فلمَّ ذَ كَ هَ ا وَ ــذَ كَ هَ ا وَ ذَ كَ طَيْتُكَ هَ دْ أَعْ نِ قَ يْ رَ ــالُ الْبَحْ ا مَ نَ اءَ دْ جَ ا»«لَوْ قَ ذَ كَ هَ ا وَ ــذَ كَ هَ ا وَ ذَ كَ طَيْتُكَ هَ دْ أَعْ نِ قَ يْ رَ ــالُ الْبَحْ ا مَ نَ اءَ دْ جَ قــال لي: قــال لي: «لَوْ قَ
رسول الله رسول الله ، وجاء مال البحرين، قال أبو بكر: من كانت له عند رسول الله ، وجاء مال البحرين، قال أبو بكر: من كانت له عند رسول الله 
ةٌ فليأتني، فأتيته فقلت: إنَّ رســول الله  قد كان قال لي:  قد كان قال لي:  دَ ةٌ فليأتني، فأتيته فقلت: إنَّ رســول الله  عِ دَ  عِ
تُ  ثَوْ ، فحَ ثُهْ تُ ، فقال لي: احْ ثَوْ ، فحَ ثُهْ ا»، فقال لي: احْ ذَ كَ هَ ا وَ ذَ كَ هَ ا وَ ذَ كَ طَيْتُكَ هَ َعْ نِ ألَ يْ رَ ــالُ الْبَحْ ا مَ نَ اءَ دْ جَ ا»«لَوْ قَ ذَ كَ هَ ا وَ ذَ كَ هَ ا وَ ذَ كَ طَيْتُكَ هَ َعْ نِ ألَ يْ رَ ــالُ الْبَحْ ا مَ نَ اءَ دْ جَ «لَوْ قَ

ا وخمس مئة)(١). ها، فعددتها فإذا هي خمس مئة، فأعطاني ألفً دَّ ثْيَةً فقال لي: عُ ا وخمس مئة)حَ ها، فعددتها فإذا هي خمس مئة، فأعطاني ألفً دَّ ثْيَةً فقال لي: عُ حَ
ويمكن أن يُستنبط وجه الداللة من هذا الحديث: بأنَّ النبي ويمكن أن يُستنبط وجه الداللة من هذا الحديث: بأنَّ النبي  علَّق  علَّق 

. الهبة على أمرٍ مستقبل، وأنفذها أبو بكر الصديق الهبة على أمرٍ مستقبل، وأنفذها أبو بكر الصديق
ج رسول الله  ا تزوَّ ج رسول الله  قالت: لـــمَّ ا تزوَّ الدليل الثاني: الدليل الثاني: عن أم كلثوم بنت أبي ســلمةعن أم كلثوم بنت أبي ســلمة(٢) قالت: لـــمَّ
 ، كٍ سْ نْ مِ اقِيَ مِ أَوَ ،  وَ كٍ سْ نْ مِ اقِيَ مِ أَوَ (٣) وَ ةً لَّ يِّ حُ اشِ يْتُ إِلَى النَّجَ دَ دْ أَهْ ةً«إِنِّي قَ لَّ يِّ حُ اشِ يْتُ إِلَى النَّجَ دَ دْ أَهْ  أُمَّ سلمة قال لها:  أُمَّ سلمة قال لها: «إِنِّي قَ
يَ  هِ لَيَّ فَ دَّتْ عَ إِنْ رُ ، فَ لَيَّ ةً عَ ودَ دُ رْ تِي مَ يَّ دِ  إِالَّ هَ الَ أَرَ ، وَ اتَ دْ مَ ــيَّ إِالَّ قَ اشِ  النَّجَ الَ أَرَ يَ وَ هِ لَيَّ فَ دَّتْ عَ إِنْ رُ ، فَ لَيَّ ةً عَ ودَ دُ رْ تِي مَ يَّ دِ  إِالَّ هَ الَ أَرَ ، وَ اتَ دْ مَ ــيَّ إِالَّ قَ اشِ  النَّجَ الَ أَرَ وَ
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجزية، باب ما أقطع النبي  من البحرين،  من البحرين،  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجزية، باب ما أقطع النبي    (١)

وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية، برقم (وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية، برقم (٣١٦٤٣١٦٤)، )، ٩٨٩٨/٤.
هي الصحابية الجليلة: أم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد األسد المخزومية، ربيبة رسول الله  هي الصحابية الجليلة: أم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد األسد المخزومية، ربيبة رسول الله    (٢)

. ينظر: اإلصابة في تمييز الصحابة . ينظر: اإلصابة في تمييز الصحابة ٢٧٤٤٢٧٤٤/٤.
الحلة: بردة يمانية، ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر، ص٣٢٥٣٢٥. الحلة: بردة يمانية، ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر، ص   (٣)
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تُه، فأعطى كلَّ امرأةٍ  دَّت عليه هديَّ تُه، فأعطى كلَّ امرأةٍ ، ورُ دَّت عليه هديَّ »(١)، وكان كما قال رسول الله ، وكان كما قال رسول الله ، ورُ »لَكَ لَكَ
، وأعطى أُمَّ سلمة بقية المسك والحلَّة)(٢). ، وأعطى أُمَّ سلمة بقية المسك والحلَّة)من نسائه أوقيةَ مسكٍ من نسائه أوقيةَ مسكٍ

ويمكن أن يُستنبط وجه الداللة من هذا الحديث: بأن النبي ويمكن أن يُستنبط وجه الداللة من هذا الحديث: بأن النبي  علَّق  علَّق 
ها. ذَ ا وقع أَنفَ ها.الهبة بأمر مستقبل، ولـمَّ ذَ ا وقع أَنفَ الهبة بأمر مستقبل، ولـمَّ

وأُجيب عــن الدليل األول والثاني: وأُجيب عــن الدليل األول والثاني: بأنَّ هذا وعدٌ منه بأنَّ هذا وعدٌ منه  ال هبة، فإذا  ال هبة، فإذا 
بُ النبي  الهبة الهبة(٣). بُ النبي وقع الشرط سيَهَ وقع الشرط سيَهَ

ــلُّ والجواز(٤)، ولم يرد ، ولم يرد  ــلُّ والجوازأنَّ األصل في العقود والشــروط الحِ الدليل الثالث: الدليل الثالث: أنَّ األصل في العقود والشــروط الحِ
ما يمنع من تعليق الهبة على أمرٍ مستقبل.ما يمنع من تعليق الهبة على أمرٍ مستقبل.

الترجيح:الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو جواز تعليق الهبة على أمر مستقبل؛ ألنَّ األصل في الراجح -والله أعلم- هو جواز تعليق الهبة على أمر مستقبل؛ ألنَّ األصل في 
الشروط الصحة والجواز، كما أن عقد الهبة عقدُ تبرعٍ فيُتسامح فيه، كما أنه قد جاءت الشروط الصحة والجواز، كما أن عقد الهبة عقدُ تبرعٍ فيُتسامح فيه، كما أنه قد جاءت 

وقائع عن النبي وقائع عن النبي  تفيد جواز ذلك. تفيد جواز ذلك.
فإن قال قائل: فإن قال قائل: الهبة هنا في مسألتنا هذهالهبة هنا في مسألتنا هذه(٥) هبة ثواب، وهبة الثواب بيعٌ ال يُتسامح  هبة ثواب، وهبة الثواب بيعٌ ال يُتسامح 

فيه.فيه.
أُجيب: أُجيب: بعد التســليم، بل هي هبة، وقد وقعت تابعةً لعقد اإلجارة، فليست هي بعد التســليم، بل هي هبة، وقد وقعت تابعةً لعقد اإلجارة، فليست هي 

أي الحلة. ينظر: اإلصابة في تمييز الصحابة ٢٧٤٤٢٧٤٤/٤. .  أي الحلة. ينظر: اإلصابة في تمييز الصحابة    (١)
أخرجه اإلمام أحمد في مســنده، برقــم (٢٧٢٧٦٢٧٢٧٦)، )، ٢٦٤٢٦٤/٤٥٤٥، وضعفه األلباني في إرواء ، وضعفه األلباني في إرواء  أخرجه اإلمام أحمد في مســنده، برقــم (   (٢)

الغليل الغليل ٦٢٦٢/٦.
ينظر: المغني ٤٧٤٧/٦. ينظر: المغني    (٣)

ينظر تقرير هذه القاعدة في: الفتاو الكبر، البن تيمية ٧٩٧٩/٤. ينظر تقرير هذه القاعدة في: الفتاو الكبر، البن تيمية    (٤)
مســألة إبراء مصدر الصك بإعادة تقييم األصول وخصم ما يجب خصمه منها لتمكينه من  مســألة إبراء مصدر الصك بإعادة تقييم األصول وخصم ما يجب خصمه منها لتمكينه من    (٥)

االستمرار.االستمرار.
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كمَ له. ا في العقد، ولم ينبنِ الثمن عليها، والتابع تابع ال حُ كمَ له.مقصودة أساسً ا في العقد، ولم ينبنِ الثمن عليها، والتابع تابع ال حُ مقصودة أساسً
حكم اإلبراء من الدين على أمر مستقبل:حكم اإلبراء من الدين على أمر مستقبل:

اشــتراطُ إبراء مُصدر الصك (المصرف المســتأجر) من األجــرة أو بعضها؛ اشــتراطُ إبراء مُصدر الصك (المصرف المســتأجر) من األجــرة أو بعضها؛ 
اشــتراطٌ لإلبراء من الدين على أمر مستقبل، وقد اختلف العلماء اشــتراطٌ لإلبراء من الدين على أمر مستقبل، وقد اختلف العلماء  في اشتراط  في اشتراط 

اإلبراء من الدين على أمرٍ مستقبل على قولين:اإلبراء من الدين على أمرٍ مستقبل على قولين:
القول األول: القول األول: ال يصح اإلبراء من الدين على أمرٍ مســتقبل، نحو: إن متَّ فأنت ال يصح اإلبراء من الدين على أمرٍ مســتقبل، نحو: إن متَّ فأنت 

، وبه يقول الحنفية(١)، والشافعية، والشافعية(٢)، والحنابلة، والحنابلة(٣). .  لٍّ ، وبه يقول الحنفيةفي حِ لٍّ في حِ
القول الثاني: القول الثاني: يصح اإلبراء، وبه يقول المالكيةيصح اإلبراء، وبه يقول المالكية(٤)، وقول في مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الحنابلة(٥) 

حه شيخ اإلسالم(٦) وتلميذه ابن القيم وتلميذه ابن القيم(٧). حه شيخ اإلسالمورجَّ ورجَّ
األدلة:األدلة:

أدلة أصحاب القول األول:أدلة أصحاب القول األول:
اســتدلَّ أصحاب القول األول القائلون بعدم صحة تعليق اإلبراء على شــرط اســتدلَّ أصحاب القول األول القائلون بعدم صحة تعليق اإلبراء على شــرط 

، منها: ، منها:مستقبل بأدلةٍ مستقبل بأدلةٍ
الدليل األول: الدليل األول: أنَّ في اإلبراء معنى التمليك، والتعليق مشــروع في اإلسقاطات أنَّ في اإلبراء معنى التمليك، والتعليق مشــروع في اإلسقاطات 

حاشية ابن عابدين ٥٣٤٥٣٤/٧. حاشية ابن عابدين    (١)
حاشية الجمل على شرح المنهج ٣٨٧٣٨٧/٣. حاشية الجمل على شرح المنهج    (٢)

اإلنصاف ٤٤٤٤/١٧١٧. اإلنصاف    (٣)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤٩٢٤٩٢/٥، ، ٥٠٩٥٠٩. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي    (٤)

المرجع السابق. المرجع السابق.   (٥)
اإلنصاف ٤٤٤٤/١٧١٧. اإلنصاف    (٦)

أعالم الموقعين ٣٠١٣٠١/٣. أعالم الموقعين    (٧)
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المحضةِ ال في التمليكات؛ فإنها ال تقبل التعليق.المحضةِ ال في التمليكات؛ فإنها ال تقبل التعليق.
جاء في «المبدع»: (ال يصح تعليق اإلبراء بشرط، نصَّ عليه فيمن قال: إن متَّ جاء في «المبدع»: (ال يصح تعليق اإلبراء بشرط، نصَّ عليه فيمن قال: إن متَّ 
قال، وإالَّ فقد يُقال(٢): هو تمليكٌ من : هو تمليكٌ من  ا فكتعليق الهبة(١)، وإالَّ فقد يُ ؛ ألنــه إن كان تمليكً لٍّ ا فكتعليق الهبةفأنت في حِ ؛ ألنــه إن كان تمليكً لٍّ فأنت في حِ
ا أن يكون  ا أن يكون ؛ يعني: أن اإلبراء إمَّ وجه، والتعليق مشــروعٌ في اإلسقاط المحض فقط)وجه، والتعليق مشــروعٌ في اإلسقاط المحض فقط)(٣)؛ يعني: أن اإلبراء إمَّ
ه؛ ألنه ليس بإســقاطٍ  زْ تعليقُ ا من وجه، فلم يَجُ ا، أو إســقاطًا من وجهٍ وتمليكً ه؛ ألنه ليس بإســقاطٍ تمليكً زْ تعليقُ ا من وجه، فلم يَجُ ا، أو إســقاطًا من وجهٍ وتمليكً تمليكً

. .محضٍ محضٍ
ا ومخاطرة، فقد يقع األمرُ المعلَّق فيبرأ  ا ومخاطرة، فقد يقع األمرُ المعلَّق فيبرأ أنَّ في هــذا التعليق غررً الدليل الثاني: الدليل الثاني: أنَّ في هــذا التعليق غررً

ه، وقد ال يقع فيربح الدائن ويخسر المدين. ه، وقد ال يقع فيربح الدائن ويخسر المدين.المدين ويخسر الدائن مالَ المدين ويخسر الدائن مالَ
جاء في «الدر المختار»: (كما ال يصح تعليق اإلبراء عن الدين بشرطٍ محض؛ جاء في «الدر المختار»: (كما ال يصح تعليق اإلبراء عن الدين بشرطٍ محض؛ 
، أو إن مت -بفتح التاء- فأنت بريءٌ من الدين، أو إن متَّ  ، أو إن مت -بفتح التاء- فأنت بريءٌ من الدين، أو إن متَّ كقوله لمديونه: إذا جاء غدٌ كقوله لمديونه: إذا جاء غدٌ
لٍّ من مهري، فهو باطل؛ ألنه  لٍّ من مهري، فهو باطل؛ ألنه مــن مرضك هذا، أو إن مت من مرضي هذا فأنت في حِ مــن مرضك هذا، أو إن مت من مرضي هذا فأنت في حِ

مخاطرة وتعليق)مخاطرة وتعليق)(٤).
أدلة أصحاب القول الثاني:أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني، القائلون بصحة تعليق اإلبراء على أن األصل في استدل أصحاب القول الثاني، القائلون بصحة تعليق اإلبراء على أن األصل في 
الشروط الصحة والجوازالشروط الصحة والجواز(٥)، ولم يرد ما يمنع من هذه المسألة.، ولم يرد ما يمنع من هذه المسألة.

يقول اإلمام ابن القيم يقول اإلمام ابن القيم : (... وكذلك تعليق اإلبراء بالشــرط، نصَّ على : (... وكذلك تعليق اإلبراء بالشــرط، نصَّ على 
ينظر النقل عن المبدع: ص١٩٢١٩٢+من هذا البحث.+من هذا البحث. ينظر النقل عن المبدع: ص   (١)

لمن يقول بأن اإلبراء إسقاط ال تمليك. لمن يقول بأن اإلبراء إسقاط ال تمليك.   (٢)
المبدع شرح المقنع ١٩٦١٩٦/٥. المبدع شرح المقنع    (٣)

الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٦٠٠٦٠٠/٨. الدر المختار مع حاشية ابن عابدين    (٤)
ينظر تقرير هذه القاعدة في: الفتاو الكبر، البن تيمية ٧٩٧٩/٤. ينظر تقرير هذه القاعدة في: الفتاو الكبر، البن تيمية    (٥)
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)، فقال له  دْ عُ لٍّ إن لم تَ )، فقال له  فِعالً منه، فقال لمن اغتابه ثم اســتحلَّه: (أنت فــي حِ دْ عُ لٍّ إن لم تَ جوازهجوازه(١) فِعالً منه، فقال لمن اغتابه ثم اســتحلَّه: (أنت فــي حِ
نِي قد اشترطت عليه أالَّ يعود؟ رَ نِي قد اشترطت عليه أالَّ يعود؟: قد اغتابك وتحلَّلَه؟ فقال: ألم تَ رَ الميمونيالميموني(٢): قد اغتابك وتحلَّلَه؟ فقال: ألم تَ

والمتأخرون من أصحابه يقولون: ال يصح تعليقُ اإلبراء بالشرط. وليس ذلك والمتأخرون من أصحابه يقولون: ال يصح تعليقُ اإلبراء بالشرط. وليس ذلك 
ا لنصوصه وال ألصوله. ا لنصوصه وال ألصوله.موافقً موافقً

وقد علَّق النبي وقد علَّق النبي  والية اإلمارة بالشــرط، وهــذا تنبيهٌ على تعليق  والية اإلمارة بالشــرط، وهــذا تنبيهٌ على تعليق 
الحكم في كل والية، وعلى تعليق الوكالــة الخاصة والعامة، وقد علَّق أبو بكر تولية الحكم في كل والية، وعلى تعليق الوكالــة الخاصة والعامة، وقد علَّق أبو بكر تولية 

نكره منهم رجلٌ واحد. نكره منهم رجلٌ واحد. بالشرط، ووافقه عليه سائر الصحابة فلم يُ عمر عمر  بالشرط، ووافقه عليه سائر الصحابة فلم يُ
ا  هَ طَ تَرِ شْ ، إِالَّ أَنْ يَ بَائِعِ ا لِلْ هَ تُ رَ ثَمَ تْ فَ دْ أُبِّرَ الً قَ اعَ نَخْ نْ بَ ا «مَ هَ طَ تَرِ شْ ، إِالَّ أَنْ يَ بَائِعِ ا لِلْ هَ تُ رَ ثَمَ تْ فَ دْ أُبِّرَ الً قَ اعَ نَخْ نْ بَ وقال النبي وقال النبي : : «مَ

ه الشارع. زَ ه الشارع.، فهذا الشرط خالف مقتضى العقد المطلق، وقد جوَّ زَ »(٣)، فهذا الشرط خالف مقتضى العقد المطلق، وقد جوَّ بْتَاعُ »الْمُ بْتَاعُ الْمُ
.(٤)« بْتَاعُ هُ الْمُ طَ تَرِ شْ ، إِالَّ أَنْ يَ بَائِعِ الُهُ لِلْ مَ ، فَ الٌ لَهُ مَ ا وَ بْدً اعَ عَ نْ بَ »«مَ بْتَاعُ هُ الْمُ طَ تَرِ شْ ، إِالَّ أَنْ يَ بَائِعِ الُهُ لِلْ مَ ، فَ الٌ لَهُ مَ ا وَ بْدً اعَ عَ نْ بَ وقال: وقال: «مَ

.(٥)« يِّدُ هُ السَّ طَ تَرِ شْ ، إِالَّ أَنْ يَ بْدِ لَهُ الُ الْعَ مَ الٌ فَ لَهُ مَ ا وَ بْدً تَقَ عَ نْ أَعْ »«مَ يِّدُ هُ السَّ طَ تَرِ شْ ، إِالَّ أَنْ يَ بْدِ لَهُ الُ الْعَ مَ الٌ فَ لَهُ مَ ا وَ بْدً تَقَ عَ نْ أَعْ وفي السنن عنه: وفي السنن عنه: «مَ
ا ألُمِّ سلمة، فقالت: أعتقتك،  ا ألُمِّ سلمة، فقالت: أعتقتك، وفي «المسند» والسنن عن سفينة قال: (كنت مملوكً وفي «المسند» والسنن عن سفينة قال: (كنت مملوكً
، فقلت: ولو لم تشترطي  تَ شْ ، فقلت: ولو لم تشترطي  ما عِ تَ شْ واشترطت عليك أن تخدم رسول الله واشترطت عليك أن تخدم رسول الله  ما عِ

.(٦)( ) ما عشت، فأعتقتني واشترطت عليَّ عليَّ ما فارقتُ رسولَ الله عليَّ ما فارقتُ رسولَ الله  ما عشت، فأعتقتني واشترطت عليَّ
يعني: اإلمام أحمد. يعني: اإلمام أحمد.   (١)

هو: أبو الحســن، عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني، قال عنه أبو بكر الخالل:  هو: أبو الحســن، عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني، قال عنه أبو بكر الخالل:    (٢)
(اإلمام في أصحاب أحمــد، جليل القدر... فقيه البدن، كان أحمــد يكرمه ويفعل معه ما (اإلمام في أصحاب أحمــد، جليل القدر... فقيه البدن، كان أحمــد يكرمه ويفعل معه ما 
ال يفعله مع أحد غيره)، وقال ابن أبي يعلى: (عنده عن أبي عبد الله مســائلُ في ســتة عشر ال يفعله مع أحد غيره)، وقال ابن أبي يعلى: (عنده عن أبي عبد الله مســائلُ في ســتة عشر 

ا وجزأين كبيرين). ينظر: طبقات الحنابلة ٩٢٩٢/٢. ا وجزأين كبيرين). ينظر: طبقات الحنابلة جزءً جزءً
سبق تخريجه، ص١٦٤١٦٤. سبق تخريجه، ص  سبق تخريجه، ص١٦٣١٦٣.(٣)  سبق تخريجه، ص   (٤)

ا ولــه مال، برقم (٣٩٦٢٣٩٦٢)، )،  أخرجه أبو داود في ســننه، كتــاب العتق، باب فيمن أعتق عبدً ا ولــه مال، برقم (  أخرجه أبو داود في ســننه، كتــاب العتق، باب فيمن أعتق عبدً  (٥)
٩٣٩٣/٦، وصححه األلباني في إرواء الغليل ، وصححه األلباني في إرواء الغليل ١٧٢١٧٢/٦.

سبق تخريجه، ص١١٠١١٠. سبق تخريجه، ص   (٦)
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وذكــر البخاري في «صحيحه»وذكــر البخاري في «صحيحه»(١) عن عمر بــن الخطاب  عن عمر بــن الخطاب  قال: مقاطع  قال: مقاطع 
الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت، وقال البخاري في باب الشروط في القرضالحقوق عند الشروط ولك ما شرطت، وقال البخاري في باب الشروط في القرض(٢): : 

وقال ابن عمر وعطاء: إذا أحلَّهوقال ابن عمر وعطاء: إذا أحلَّه(٣) في القرض جاز... إلخ) في القرض جاز... إلخ)(٤).
الترجيح:الترجيح:

لعــل الراجح -والله أعلم- هو الجــواز؛ إذ ال نصَّ يمنع من تعليق اإلبراء من لعــل الراجح -والله أعلم- هو الجــواز؛ إذ ال نصَّ يمنع من تعليق اإلبراء من 
الدين على أمرٍ مستقبل، واألصل في الشــروط الصحة والجواز، وما ذكره المانعون الدين على أمرٍ مستقبل، واألصل في الشــروط الصحة والجواز، وما ذكره المانعون 
ا وأنَّ اإلبراء من الدين  ، خصوصً  على معارضة هــذا األصلِ وَ قْ دُ تعليالتٍ ال تَ ا وأنَّ اإلبراء من الدين مجرَّ ، خصوصً  على معارضة هــذا األصلِ وَ قْ دُ تعليالتٍ ال تَ مجرَّ

تبرعٌ وإسقاطٌ أقربُ منه إلى التمليك، والتبرعات يُتسامح فيها، والله أعلم.تبرعٌ وإسقاطٌ أقربُ منه إلى التمليك، والتبرعات يُتسامح فيها، والله أعلم.
حكم الطريقة الثانية:حكم الطريقة الثانية:

ســة النقد بتحويل صكوك دعم رأس المال في  ســة النقد بتحويل صكوك دعم رأس المال في في هذا الشــرط ســتقوم مؤسَّ في هذا الشــرط ســتقوم مؤسَّ
طالِب إلى  طالِب إلى اإلجارة إلى أســهم في المصرف، وســيتحول حامل الصك من دائــن ومُ اإلجارة إلى أســهم في المصرف، وســيتحول حامل الصك من دائــن ومُ

شريك. شريك. 
رة وما ينتج عنها من أُجرة،  رة وما ينتج عنها من أُجرة، وموجودات صكوك اإلجارة: هي األعيــان المؤجَّ وموجودات صكوك اإلجارة: هي األعيــان المؤجَّ
فالصك يشتمل على أعيان وديون أو نقود، ومن المعلوم أنَّ للنقود والديون واألعيان فالصك يشتمل على أعيان وديون أو نقود، ومن المعلوم أنَّ للنقود والديون واألعيان 

ا مختلفة.  ا مختلفة. أحكامً أحكامً
، والقاعدة  رة، وال يكون لها حكمٌ مستقلٌّ ، والقاعدة لكنَّ األُجرة هنا تابعة لألعيان المؤجَّ رة، وال يكون لها حكمٌ مستقلٌّ لكنَّ األُجرة هنا تابعة لألعيان المؤجَّ

جمع عليها- تقول: (التابع تابع)(٥). جمع عليها- تقول: (التابع تابع)الفقهية -المُ الفقهية -المُ
في كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح ١٩٠١٩٠/٣. في كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح    (١)

من كتاب الشروط ١٩٨١٩٨/٣. من كتاب الشروط   في الصحيح: أجله.(٢)  في الصحيح: أجله.   (٣)
أعالم الموقعين ٣٠١٣٠١/٣. أعالم الموقعين    (٤)

يُنظر: المفصل في القواعد الفقهية، ص٥٠٥٥٠٥، واإلجماع في القواعد الفقهية، ص، واإلجماع في القواعد الفقهية، ص٩٣٩٣. يُنظر: المفصل في القواعد الفقهية، ص   (٥)
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نْبَنٍ على حكم المشاركة  كمَ هذا الشرط مُ نْبَنٍ على حكم المشاركة وبناءً على ذلك، فالذي يظهر لي أنَّ حُ كمَ هذا الشرط مُ وبناءً على ذلك، فالذي يظهر لي أنَّ حُ
باألعيان؛ وذلك ألنه ســبق وأن كيَّف الباحث تحويلَ الصك إلى ســهم بأنه مشاركة باألعيان؛ وذلك ألنه ســبق وأن كيَّف الباحث تحويلَ الصك إلى ســهم بأنه مشاركة 

ال بيعال بيع(١)، وهنا سيشارك حامل الصك بما يملكه من العين المؤجرة.، وهنا سيشارك حامل الصك بما يملكه من العين المؤجرة.
وقد اختلــف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم المشــاركة بالعروض على وقد اختلــف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم المشــاركة بالعروض على 

ثالثة أقوال:ثالثة أقوال:
القول األول: القول األول: ال تصح المشاركة بالعروض، وبه يقول الحنفيةال تصح المشاركة بالعروض، وبه يقول الحنفية(٢)، والحنابلة، والحنابلة(٣)، ، 

وهو قولٌ عند الشافعيةوهو قولٌ عند الشافعية(٤).
القول الثاني: القول الثاني: تصح المشــاركة بالعروض، وبه يقــول المالكيةتصح المشــاركة بالعروض، وبه يقــول المالكية(٥)، ورواية عند ، ورواية عند 

الحنابلةالحنابلة(٦) اختارها شيخ اإلسالم اختارها شيخ اإلسالم(٧).
القول الثالث: القول الثالث: تصح بالمثلي وال تصح بالمتقوم، وبه يقول الشافعيةتصح بالمثلي وال تصح بالمتقوم، وبه يقول الشافعية(٨).

األدلة:األدلة:
أدلة أصحاب القول األول: أدلة أصحاب القول األول: 

اســتدلَّ أصحاب القــول األول القائلــون بعدم صحة المشــاركة بالعروض اســتدلَّ أصحاب القــول األول القائلــون بعدم صحة المشــاركة بالعروض 
بأدلةبأدلة(٩)، منها:، منها:

ا أن تقع على أعيان العروض، أو على قيمتها، أو على أثمانها. ا أن تقع على أعيان العروض، أو على قيمتها، أو على أثمانها.أ- أنَّ الشركة إمَّ أ- أنَّ الشركة إمَّ
ص١٥٣١٥٣. ص  بدائع الصنائع ٥٩٥٩/٦.(١)  بدائع الصنائع    (٢)

اإلنصاف ١١١١/١٤١٤، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٨٠٤٨٠/٨. اإلنصاف    (٣)
مغني المحتاج ٢٦٤٢٦٤/٢. مغني المحتاج   بداية المجتهد، ص٦٩٥٦٩٥.(٤)  بداية المجتهد، ص   (٥)

اإلنصاف ١٤١٤/١٤١٤. اإلنصاف    (٦)
.٩١٩١/٣٠٣٠ مجموع الفتاو   مجموع الفتاو مغني المحتاج ٢٦٤٢٦٤/٢.(٧)  مغني المحتاج    (٨)

ينظر: المغني ١٢٣١٢٣/٧. ينظر: المغني    (٩)
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ها على أعيانها؛ ألنَّ الشــركة تقتضــي الرجوع عند المفاصلة  ها على أعيانها؛ ألنَّ الشــركة تقتضــي الرجوع عند المفاصلة وال يجوز وقوعُ وال يجوز وقوعُ
برأس المال أو بمثله، وهذه ال مثل لها فيرجع إليه.برأس المال أو بمثله، وهذه ال مثل لها فيرجع إليه.

قة القدر، فيُفضي إلى التنازع. ها على قيمتها؛ ألنَّ القيمة غيرُ متحقِّ قة القدر، فيُفضي إلى التنازع.كما ال يجوز وقوعُ ها على قيمتها؛ ألنَّ القيمة غيرُ متحقِّ كما ال يجوز وقوعُ
ها على أثمانها؛ ألنها معدومة حــال العقد وال يملكانها،  ها على أثمانها؛ ألنها معدومة حــال العقد وال يملكانها، كما ال يجــوز وقوعُ كما ال يجــوز وقوعُ
لكه وصار للبائع،  لكه وصار للبائع، وألنه إن أراد ثمنها الذي اشــتراها به، فقد خرج هذا الثمنُ عــن مِ وألنه إن أراد ثمنها الذي اشــتراها به، فقد خرج هذا الثمنُ عــن مِ
وإن أراد ثمنها الذي يبيعها به، فإنها تصير شــركةً معلَّقة على شرط، وهو بيع األعيان، وإن أراد ثمنها الذي يبيعها به، فإنها تصير شــركةً معلَّقة على شرط، وهو بيع األعيان، 

وال يجوز ذلك.وال يجوز ذلك.
هما  هما ب- أنه قد يؤدي إلى ربح ما لم يُضمن؛ وذلك بأنه قد تزيد قيمة جنس أحدِ ب- أنه قد يؤدي إلى ربح ما لم يُضمن؛ وذلك بأنه قد تزيد قيمة جنس أحدِ
دون اآلخر، فيســتوعب بذلك جميع الربح أو جميع المال، وقد تنقص قيمته، فيؤدي دون اآلخر، فيســتوعب بذلك جميع الربح أو جميع المال، وقد تنقص قيمته، فيؤدي 

لكه الذي ليس بربح. لكه الذي ليس بربح.إلى أن يشاركه اآلخر في ثمن مِ إلى أن يشاركه اآلخر في ثمن مِ
ويُجاب عن هذين الدليلين: ويُجاب عن هذين الدليلين: بأنَّ الشــركة تقع على قيمة العروض، وال يُســلَّم بأنَّ الشــركة تقع على قيمة العروض، وال يُســلَّم 

بوجود محذورٍ في ذلك، فتكون قيمة العروض وقت العقد هي رأس المال.بوجود محذورٍ في ذلك، فتكون قيمة العروض وقت العقد هي رأس المال.
ئل عن اثنين اشتركا: من  ئل عن اثنين اشتركا: من  حينما سُ وبذلك أفتى شيخ اإلسالم ابن تيمية وبذلك أفتى شيخ اإلسالم ابن تيمية  حينما سُ
أحدهمــا دابة ومن اآلخر دراهم، فأجاب: (ينظر قيمــة البهيمة فتكون هي والدراهم أحدهمــا دابة ومن اآلخر دراهم، فأجاب: (ينظر قيمــة البهيمة فتكون هي والدراهم 

رأس المال، وذلك مشترك بينهما)رأس المال، وذلك مشترك بينهما)(١).
دليل أصحاب القول الثاني:دليل أصحاب القول الثاني:

يمكن أن يُستدل للقائلين بصحة المشاركة بالعروض باألصل، وهو أنَّ األصل يمكن أن يُستدل للقائلين بصحة المشاركة بالعروض باألصل، وهو أنَّ األصل 
لُّ والجواز(٢)، ولم يأتِ دليلٌ على المنع، ومَن خالف األصل فهو ، ولم يأتِ دليلٌ على المنع، ومَن خالف األصل فهو  لُّ والجوازفي المعامالت الحِ في المعامالت الحِ

مطالَبٌ بالدليل.مطالَبٌ بالدليل.
مجموع الفتاو ٩١٩١/٣٠٣٠، وينظر: المغني ، وينظر: المغني ١٣١٣/٥.   مجموع الفتاو  (١)

ينظر تقرير هذه القاعدة في: الفتاو الكبر، البن تيمية ٧٩٧٩/٤. ينظر تقرير هذه القاعدة في: الفتاو الكبر، البن تيمية    (٢)
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دليل أصحاب القول الثالث:دليل أصحاب القول الثالث:
استدلَّ أصحاب القول الثالث القائلون بصحة المشاركة بالعروض المثلية دون استدلَّ أصحاب القول الثالث القائلون بصحة المشاركة بالعروض المثلية دون 
لِفَ  لِفَ المتقومــة: بأنه ال يمكن الخلطُ في المتقومات، بخالف المثلية، وبناءً عليه: فلو تَ المتقومــة: بأنه ال يمكن الخلطُ في المتقومات، بخالف المثلية، وبناءً عليه: فلو تَ

رِ بينهما(١). هما المتقوم أو نقص، فال يمكن قسمةُ اآلخَ رِ بينهمامالُ أحدِ هما المتقوم أو نقص، فال يمكن قسمةُ اآلخَ مالُ أحدِ
نا نجعل الشــركة في المتقومات بقيمتهــا وقت العقد،  ويجاب عــن هذا: ويجاب عــن هذا: بأنَّنا نجعل الشــركة في المتقومات بقيمتهــا وقت العقد، بأنَّ

وبذلك يزول اإلشكال، ويُتمكن من القسمة.وبذلك يزول اإلشكال، ويُتمكن من القسمة.
الترجيح:الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو جواز المشــاركة بالعروض؛ وذلك ألن األصل هو الراجح -والله أعلم- هو جواز المشــاركة بالعروض؛ وذلك ألن األصل هو 
الحل واإلباحة، ولم يأتِ المانعون بما ينقضه.الحل واإلباحة، ولم يأتِ المانعون بما ينقضه.

ر صك اإلجارة علــى حامل الصك أن  ر صك اإلجارة علــى حامل الصك أن وبنــاءً عليه: فيجوز أن يشــترط مُصدِ وبنــاءً عليه: فيجوز أن يشــترط مُصدِ
يشــاركه عند تصنيفه بأنه في وضع غير جدير باالستمرارية، فهو شرطٌ ال محذورَ فيه يشــاركه عند تصنيفه بأنه في وضع غير جدير باالستمرارية، فهو شرطٌ ال محذورَ فيه 

ا، وال يخالف مقتضى العقد، والله أعلم. ا، وال يخالف مقتضى العقد، والله أعلم.شرعً شرعً
وكما ذكــرت في أول بحث المســألة: فإن األجرة -والتي هــي دين في ذمة وكما ذكــرت في أول بحث المســألة: فإن األجرة -والتي هــي دين في ذمة 

. ا لألعيان، والتابع تابع، فيجوز المشاركة بها حينئذٍ .المصرف- داخلةٌ تبعً ا لألعيان، والتابع تابع، فيجوز المشاركة بها حينئذٍ المصرف- داخلةٌ تبعً
ةً في رأس  ها حصَّ ةً في رأس جاء في «المعايير الشرعية»: (ال يجوز أن تكون الديون وحدَ ها حصَّ جاء في «المعايير الشرعية»: (ال يجوز أن تكون الديون وحدَ

مال الشركة، إالَّ في الحاالت التي تكون فيها الديون تابعة لغيرها...)مال الشركة، إالَّ في الحاالت التي تكون فيها الديون تابعة لغيرها...)(٢).
المطلب الخامس: إصدار صك دعم رأس المال في اإلجارة.المطلب الخامس: إصدار صك دعم رأس المال في اإلجارة.

بعد الحديث عن شروط (بازلبعد الحديث عن شروط (بازل٣) ومد مناسبتها لصكوك اإلجارة، ننتقل إلى حكم ) ومد مناسبتها لصكوك اإلجارة، ننتقل إلى حكم 
إصدار صكوك دعم رأس المال في اإلجارة، وقد جعلت ذلك في المسألتين التاليتين.إصدار صكوك دعم رأس المال في اإلجارة، وقد جعلت ذلك في المسألتين التاليتين.

ينظر: مغني المحتاج ٢٦٤٢٦٤/٢. ينظر: مغني المحتاج   ص٣٢٨٣٢٨.(١)  ص   (٢)
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المسألة األولى: المراد بإصدار صك دعم رأس المال في اإلجارة.المسألة األولى: المراد بإصدار صك دعم رأس المال في اإلجارة.

المراد بإصدار الصكوك كما ســبق بيانهالمراد بإصدار الصكوك كما ســبق بيانه(١): طرح مُصــدر الصكوكِ الصكوكَ : طرح مُصــدر الصكوكِ الصكوكَ 
للمستثمرين، متضمنةً الشروط واألحكام التي وضعها.للمستثمرين، متضمنةً الشروط واألحكام التي وضعها.

فيكــون المراد بإصدار صــك دعم رأس المال في اإلجــارة: طرح المصرف فيكــون المراد بإصدار صــك دعم رأس المال في اإلجــارة: طرح المصرف 
صكــوك دعم رأس المال مبنيةً على عقد اإلجارة للمســتثمرين، متضمنةً الشــروط صكــوك دعم رأس المال مبنيةً على عقد اإلجارة للمســتثمرين، متضمنةً الشــروط 

واألحكام التي وضعها.واألحكام التي وضعها.
صدر (المصرف) هنا هو: المستأجر لألعيان، ثم من سيشتريها بعد انتهاء  صدر (المصرف) هنا هو: المستأجر لألعيان، ثم من سيشتريها بعد انتهاء والمُ والمُ

عقد اإلجارة. عقد اإلجارة. 
وحملة الصكوك: هم المشترون للعين، ثم المؤجرون لها على المصرف، ثم وحملة الصكوك: هم المشترون للعين، ثم المؤجرون لها على المصرف، ثم 

ةِ اإلجارة. ةِ اإلجارة.سيبيعونها عليه بعد انتهاء مدَّ سيبيعونها عليه بعد انتهاء مدَّ
ففي هذه العمليةِ ستجتمع عددٌ من العقود:ففي هذه العمليةِ ستجتمع عددٌ من العقود:

أولها: أولها: عقد شراء، وفيه يشتري حملة الصكوك األعيان.عقد شراء، وفيه يشتري حملة الصكوك األعيان.
الثاني: الثاني: عقد تأجير، وفيه سيؤجر حملة الصكوك العين على المصرف.عقد تأجير، وفيه سيؤجر حملة الصكوك العين على المصرف.

الثالــث: الثالــث: عقد بيع أو هبــة، وذلك بعد انتهاء مدة اإلجارة، وســداد المصرف عقد بيع أو هبــة، وذلك بعد انتهاء مدة اإلجارة، وســداد المصرف 
بَتِها  بَتِها لجميع المســتحقات لحملة الصكوك، ســيقوم حملة الصكوك ببيع العين أو هِ لجميع المســتحقات لحملة الصكوك، ســيقوم حملة الصكوك ببيع العين أو هِ

للمصرف.للمصرف.
فهــل يجوز إصدار صك دعــم رأس المال مبنيا على عقــد اإلجارة بالصيغة فهــل يجوز إصدار صك دعــم رأس المال مبنيا على عقــد اإلجارة بالصيغة 

المذكورة أعاله، وبشروط (بازلالمذكورة أعاله، وبشروط (بازل٣)؟ هذا ما سنتحدث عنه في المسألة التالية.)؟ هذا ما سنتحدث عنه في المسألة التالية.
ص١٩١١٩١. ص   (١)
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المسألة الثانية: حكم إصدار صك دعم رأس المال في اإلجارة.المسألة الثانية: حكم إصدار صك دعم رأس المال في اإلجارة.

حكم هذه المســألة ينبني على ثالثة أمور: مشروعية اإلجارة، وحكم اإلجارة حكم هذه المســألة ينبني على ثالثة أمور: مشروعية اإلجارة، وحكم اإلجارة 
المنتهية بالتمليك، وأثر شروط (بازلالمنتهية بالتمليك، وأثر شروط (بازل٣) عليها.) عليها.

بالنســبة لألمر األول: بالنســبة لألمر األول: فاإلجارة مشروعة بالكتاب والسنة واإلجماع، كما سبق فاإلجارة مشروعة بالكتاب والسنة واإلجماع، كما سبق 
بيانه عند مشروعيَّة الوكالة باالستثماربيانه عند مشروعيَّة الوكالة باالستثمار(١).

أما بالنســبة لألمر الثاني: أما بالنســبة لألمر الثاني: وهو حكــم اإلجارة المنتهيــة بالتمليك، فاإلجارة وهو حكــم اإلجارة المنتهيــة بالتمليك، فاإلجارة 
المنتهية بالتمليك نازلة من نوازل العصر، وقد تناولها الفقهاء المعاصرون، وصدرت المنتهية بالتمليك نازلة من نوازل العصر، وقد تناولها الفقهاء المعاصرون، وصدرت 

فيها فتاو جماعية، واختلفوا فيها على قولين:فيها فتاو جماعية، واختلفوا فيها على قولين:
القول األول: القول األول: ال تجــوز اإلجارة المنتهية بالتمليك، وبــه صدر قرار هيئة كبار ال تجــوز اإلجارة المنتهية بالتمليك، وبــه صدر قرار هيئة كبار 

العلماءالعلماء(٢).
ر، وال تجوز في صور أخر، وبه صدر  وَ ر، وال تجوز في صور أخر، وبه صدر التفصيل، فتجوز في صُ وَ القول الثاني: القول الثاني: التفصيل، فتجوز في صُ

قرار مجمع الفقه اإلسالميقرار مجمع الفقه اإلسالمي(٣).
وفي الحقيقة، ال تعارض بين القرارين؛ وذلك أنَّ قرار هيئة كبار العلماء انصبَّ وفي الحقيقة، ال تعارض بين القرارين؛ وذلك أنَّ قرار هيئة كبار العلماء انصبَّ 
مة، بخالف  رِ اإليجار المنتهي بالتمليك، وهي صورة محرَّ وَ مة، بخالف على صورة واحدة من صُ رِ اإليجار المنتهي بالتمليك، وهي صورة محرَّ وَ على صورة واحدة من صُ

قرار المجمع؛ فقد كان أشملَ وأوسع.قرار المجمع؛ فقد كان أشملَ وأوسع.
قال الدكتور ســعد الخثالن عند حديثه عن حكم اإلجارة المنتهية بالتمليك: قال الدكتور ســعد الخثالن عند حديثه عن حكم اإلجارة المنتهية بالتمليك: 
(اختلفت أنظار العلماء المعاصرين له، وقد بُحث في هيئة كبار العلماء، ثم بُحث في (اختلفت أنظار العلماء المعاصرين له، وقد بُحث في هيئة كبار العلماء، ثم بُحث في 

مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي.مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي.
ص١٩٢١٩٢. ص   (١)

قرار رقم (١٩٨١٩٨) وتاريخ ) وتاريخ ١٤٢٠١٤٢٠/١١١١/٦هـ.هـ. قرار رقم (   (٢)
http://www.iifa-aifi.org/2061.htmlhttp://www.iifa-aifi.org/2061.html [ [١] (] (١٢١٢/٤) ) قرار رقم: ١١٠١١٠ قرار رقم:    (٣)
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ففي الدورتين التاســعة واألربعين والخمســين من دورات مجلس هيئة كبار ففي الدورتين التاســعة واألربعين والخمســين من دورات مجلس هيئة كبار 
العلماء، حصل نقاشٌ طويل ولم يصدر قرارٌ بشــأنه، وفي الدورة الواحدة والخمسين العلماء، حصل نقاشٌ طويل ولم يصدر قرارٌ بشــأنه، وفي الدورة الواحدة والخمسين 
صدر قــرار باألغلبية -وضمن العلمــاء في ذلك الوقت الشــيخ محمد ابن عثيمين صدر قــرار باألغلبية -وضمن العلمــاء في ذلك الوقت الشــيخ محمد ابن عثيمين 

ل في الصور، وإنما اعتبره صورة واحدة فقط. ل في الصور، وإنما اعتبره صورة واحدة فقط.- وقرار الهيئة هذا لم يفصِّ - وقرار الهيئة هذا لم يفصِّ
ل في صور الجواز وصور المنع، ووضع ضابطًا  ل في صور الجواز وصور المنع، ووضع ضابطًا بينما قرار المجمع الفقهي فصَّ بينما قرار المجمع الفقهي فصَّ

.(١)( )لكل صورة، فقرار المجمع الفقهي أشملُ وأدقُّ لكل صورة، فقرار المجمع الفقهي أشملُ وأدقُّ
وقد نصَّ قرارُ المجمع على ما يلي:وقد نصَّ قرارُ المجمع على ما يلي:

: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي: : أوالً (أوالً
، على عينٍ واحدة،  ، في وقتٍ واحدٍ ، على عينٍ واحدة، أ- ضابط المنع: أن يرد عقدانِ مختلفــانِ ، في وقتٍ واحدٍ أ- ضابط المنع: أن يرد عقدانِ مختلفــانِ

في زمنٍ واحد.في زمنٍ واحد.
ب- ضابط الجواز:ب- ضابط الجواز:

وجود عقدين منفصلين يستقلُّ كلٌّ منهما عن اآلخر زمانًا، بحيث  وجود عقدين منفصلين يستقلُّ كلٌّ منهما عن اآلخر زمانًا، بحيث -   -١
يكون إبرام عقد البيع بعد عقد اإلجارة، أو وجود وعد بالتمليك يكون إبرام عقد البيع بعد عقد اإلجارة، أو وجود وعد بالتمليك 

في نهاية مدة اإلجارة، والخيار يوازي الوعد في األحكام.في نهاية مدة اإلجارة، والخيار يوازي الوعد في األحكام.
ةً وليست ساترة للبيع. أن تكون اإلجارة فعليَّ ةً وليست ساترة للبيع.-  أن تكون اإلجارة فعليَّ  -٢

أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك ال على المستأجر،  أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك ال على المستأجر، -   -٣
وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير تلفٍ ناشــئ من وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير تلفٍ ناشــئ من 
ي المســتأجر أو تفريطه، وال يلزم المستأجر بشيءٍ إذا فاتت  ي المســتأجر أو تفريطه، وال يلزم المستأجر بشيءٍ إذا فاتت تعدِّ تعدِّ

المنفعة.المنفعة.
فقه المعامالت المالية المعاصرة، ص١٤٥١٤٥. فقه المعامالت المالية المعاصرة، ص   (١)
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إذا اشــتمل العقد على تأمين العيــن المؤجرة، فيجب أن يكون  إذا اشــتمل العقد على تأمين العيــن المؤجرة، فيجب أن يكون    
التأمين تعاونيا إســالميا ال تجاريا، ويتحملــه المالك المؤجر التأمين تعاونيا إســالميا ال تجاريا، ويتحملــه المالك المؤجر 

وليس المستأجر.وليس المستأجر.
يجــب أن تطبق على عقد اإلجــارة المنتهيــة بالتمليك أحكام  يجــب أن تطبق على عقد اإلجــارة المنتهيــة بالتمليك أحكام -   -٤

اإلجارة طوال مدة اإلجارة وأحكام البيع عند تملك العين.اإلجارة طوال مدة اإلجارة وأحكام البيع عند تملك العين.
تكــون نفقات الصيانــة غير التشــغيلية علــى المؤجر ال على  تكــون نفقات الصيانــة غير التشــغيلية علــى المؤجر ال على -   -٥

المستأجر طوال مدة اإلجارة.المستأجر طوال مدة اإلجارة.
ثانيًا: من صور العقد الممنوعة:ثانيًا: من صور العقد الممنوعة:

رة مقابل ما دفعه المســتأجر من أُجرةٍ  رة مقابل ما دفعه المســتأجر من أُجرةٍ أ- عقد إجارة ينتهي بتملُّك العين المؤجَّ أ- عقد إجارة ينتهي بتملُّك العين المؤجَّ
دة، دون إبرام عقدٍ جديــد، بحيث تنقلب اإلجارة في نهاية المدة  دة، دون إبرام عقدٍ جديــد، بحيث تنقلب اإلجارة في نهاية المدة خالل المدة المحدَّ خالل المدة المحدَّ

ا تلقائيا. ا تلقائيا.بيعً بيعً
ةٍ معلومة، مع عقد بيعٍ له معلَّق  ةٍ معلومة، مع عقد بيعٍ له معلَّق ب- إجارة عينٍ لشــخص بأجرة معلومة، ولمدَّ ب- إجارة عينٍ لشــخص بأجرة معلومة، ولمدَّ
ة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في  ة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في على سداد جميع األجرة المتفق عليها خالل المدَّ على سداد جميع األجرة المتفق عليها خالل المدَّ

المستقبل.المستقبل.
ج- عقد إجارة حقيقي، واقترن به بيعٌ بخيار الشــرط لصالح المؤجر، ويكون ج- عقد إجارة حقيقي، واقترن به بيعٌ بخيار الشــرط لصالح المؤجر، ويكون 

د (هو آخر مدة عقد اإليجار). د (هو آخر مدة عقد اإليجار).مؤجالً إلى أجل طويل محدَّ مؤجالً إلى أجل طويل محدَّ
وهذا ما تضمنته الفتاو والقرارات الصادرة من هيئات علمية، ومنها هيئة كبار وهذا ما تضمنته الفتاو والقرارات الصادرة من هيئات علمية، ومنها هيئة كبار 

العلماء بالمملكة العربية السعودية.العلماء بالمملكة العربية السعودية.
ثالثًا: من صور العقد الجائزة:ثالثًا: من صور العقد الجائزة:

ــرة، مقابل أجرةٍ  ن المســتأجر مــن االنتفاع بالعين المؤجَّ ــرة، مقابل أجرةٍ أ- عقد إجارة يُمكِّ ن المســتأجر مــن االنتفاع بالعين المؤجَّ أ- عقد إجارة يُمكِّ
ا على سداد كامل  ة معلومة، واقترن به عقدُ هبةِ العين للمســتأجر، معلقً ا على سداد كامل معلومة في مدَّ ة معلومة، واقترن به عقدُ هبةِ العين للمســتأجر، معلقً معلومة في مدَّ
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، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل األُجرة؛ وذلك وفق ما جاء  ، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل األُجرة؛ وذلك وفق ما جاء األجرة، وذلك بعقدٍ مستقلٍّ األجرة، وذلك بعقدٍ مستقلٍّ
في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم ١٣١٣ ( (٣/١).).

ب- عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد االنتهاء من وفاء جميع ب- عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد االنتهاء من وفاء جميع 
األقساط اإليجارية المستحقة خالل المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند األقساط اإليجارية المستحقة خالل المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند 

انتهاء مدة اإلجارة، وذلك وفق قرار المجمع رقم انتهاء مدة اإلجارة، وذلك وفق قرار المجمع رقم ٤٤٤٤ ( (٥/٦).).
ن المســتأجر من االنتفاع بالعين المؤجــرة، مقابل أُجرةٍ  ن المســتأجر من االنتفاع بالعين المؤجــرة، مقابل أُجرةٍ ج- عقد إجارة يمكِّ ج- عقد إجارة يمكِّ
ة معلومة، واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل  ة معلومة، واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل معلومة في مدَّ معلومة في مدَّ

األجرة بثمنٍ يتفق عليه الطرفان.األجرة بثمنٍ يتفق عليه الطرفان.
ــرة، مقابل أجرة  ن المســتأجر من االنتفاع بالعين المؤجَّ ــرة، مقابل أجرة د- عقــد إجارة يمكِّ ن المســتأجر من االنتفاع بالعين المؤجَّ د- عقــد إجارة يمكِّ
معلومــة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمســتأجر حقَّ الخيــار في تملُّك العين معلومــة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمســتأجر حقَّ الخيــار في تملُّك العين 
المؤجرة في أي وقتٍ يشــاء، على أن يتم البيع في وقته بعقدٍ جديدٍ بســعر الســوق، المؤجرة في أي وقتٍ يشــاء، على أن يتم البيع في وقته بعقدٍ جديدٍ بســعر الســوق، 

ب االتفاق في وقته)(١). ب االتفاق في وقته))، أو حسَ وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم ٤٤٤٤ ( (٥/٦)، أو حسَ
ثت عنه  ثت عنه ) على صكوك اإلجارة، فقد تحدَّ األمر الثالث: األمر الثالث: وهو أثر شروط (بازلوهو أثر شروط (بازل٣) على صكوك اإلجارة، فقد تحدَّ
ا في صكوك اإلجارة،  ا في صكوك اإلجارة، في المطلبَيْن الســابقين، وتبيَّن جواز اشتراط الشــرطين جميعً في المطلبَيْن الســابقين، وتبيَّن جواز اشتراط الشــرطين جميعً
فيجوز اشــتراطُ تأخيرِ حامل صك اإلجارة في االستحقاق عن بقيَّة الدائنين، ويجوز فيجوز اشــتراطُ تأخيرِ حامل صك اإلجارة في االستحقاق عن بقيَّة الدائنين، ويجوز 
ســة النقد إبراء المصرف مــن هذه الصكوك؛ ســواءٌ بإعادة تقييم  ســة النقد إبراء المصرف مــن هذه الصكوك؛ ســواءٌ بإعادة تقييم اشــتراط أنَّ لمؤسَّ اشــتراط أنَّ لمؤسَّ

األصول أو بتحويلها إلى أسهم.األصول أو بتحويلها إلى أسهم.
كمَ إصدار صكوك دعم رأس المال في اإلجارة هو  كمَ إصدار صكوك دعم رأس المال في اإلجارة هو وبناءً على ما ســبق، فإن حُ وبناءً على ما ســبق، فإن حُ
الجواز، ما دام أنَّ اإلصدار منضبــطٌ بضوابط اإليجار المنتهي بالتمليك، والله تعالى الجواز، ما دام أنَّ اإلصدار منضبــطٌ بضوابط اإليجار المنتهي بالتمليك، والله تعالى 

أعلمُ وأحكم.أعلمُ وأحكم.
http://www.iifa-aifi.org/2061.htmlhttp://www.iifa-aifi.org/2061.html [ [١] (] (١٢١٢/٤) ) قرار رقم: ١١٠١١٠ قرار رقم:    (١)
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المطلب السادس: تداول صك دعم رأس المال في اإلجارة.المطلب السادس: تداول صك دعم رأس المال في اإلجارة.
ث في هذا المطلب -بإذن الله تعالى- عن المراد بتداول صكوك دعم  ث في هذا المطلب -بإذن الله تعالى- عن المراد بتداول صكوك دعم سأتحدَّ سأتحدَّ
كمَ تداولها، وقد جعلت ذلك في المســألتين  كمَ تداولها، وقد جعلت ذلك في المســألتين رأس المال في اإلجارة، ثم ســأبيِّن حُ رأس المال في اإلجارة، ثم ســأبيِّن حُ

التاليتين:التاليتين:
المسألة األولى: المراد بتداول صكوك دعم رأس المال في اإلجارة.المسألة األولى: المراد بتداول صكوك دعم رأس المال في اإلجارة.

ســبق تعريف تداول الصكوكســبق تعريف تداول الصكوك(١) بأنه: (التصرف في الحق الشائع الذي يمثله  بأنه: (التصرف في الحق الشائع الذي يمثله 
الصك بالبيع أو الرهن أو الهبة، أو غير ذلك من التصرفات الشرعية). الصك بالبيع أو الرهن أو الهبة، أو غير ذلك من التصرفات الشرعية). 

وبنــاءً على ذلك؛ يكون المــراد بتداول صك دعم رأس المــال في اإلجارة: وبنــاءً على ذلك؛ يكون المــراد بتداول صك دعم رأس المــال في اإلجارة: 
تصرف حامل صك دعم رأس المال في اإلجارة فيه بالبيع والشراء والهبة، وغير ذلك تصرف حامل صك دعم رأس المال في اإلجارة فيه بالبيع والشراء والهبة، وغير ذلك 

من التصرفات الشرعية.من التصرفات الشرعية.
المسألة الثانية: حكم تداول صكوك دعم رأس المال في اإلجارة.المسألة الثانية: حكم تداول صكوك دعم رأس المال في اإلجارة.

مما يميز صكوك دعم رأس المال في اإلجارة، غلبة األعيان على موجوداتها، مما يميز صكوك دعم رأس المال في اإلجارة، غلبة األعيان على موجوداتها، 
وقلَّة الديون والنقود بالنسبة لها.وقلَّة الديون والنقود بالنسبة لها.

ها بال إشكالٍ إن شاء الله تعالى، والديون والنقود  ها بال إشكالٍ إن شاء الله تعالى، والديون والنقود وبناءً على ذلك: يجوز تداولُ وبناءً على ذلك: يجوز تداولُ
ها، فالتابع تابع. كمَ ها، فالتابع تابع.التابعة لها تأخذ حُ كمَ التابعة لها تأخذ حُ

هذا؛ بعد إقفال االكتتاب والبدء بالنشــاط، أما قبل البدء وشــراء األعيان فال هذا؛ بعد إقفال االكتتاب والبدء بالنشــاط، أما قبل البدء وشــراء األعيان فال 
تُتداول إالَّ بأحكام الصرف؛ ألن موجوداتها نقود فقط.تُتداول إالَّ بأحكام الصرف؛ ألن موجوداتها نقود فقط.

جاء في قرار مجمع الفقه اإلســالمي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلســالمي، جاء في قرار مجمع الفقه اإلســالمي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلســالمي، 
لِ األوراق المالية المشتملة على خليطٍ من األعيان والمنافع والنقود  لِ األوراق المالية المشتملة على خليطٍ من األعيان والمنافع والنقود في حاالت تداوُ في حاالت تداوُ

ص١٦٠١٦٠. ص   (١)
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ا، وتكون  ه: (أن تكــون النقود والديون تابعةً لما يصح أن يكون متبوعً ا، وتكون والديون ما نصُّ ه: (أن تكــون النقود والديون تابعةً لما يصح أن يكون متبوعً والديون ما نصُّ
الورقة المالية متضمنة لملكية المتبوع، فيجوز حينئذٍ تداولُ الورقة المالية دون مراعاة الورقة المالية متضمنة لملكية المتبوع، فيجوز حينئذٍ تداولُ الورقة المالية دون مراعاة 

نسبة النقود والديون إلى الموجودات)نسبة النقود والديون إلى الموجودات)(١).
ه: (يجــوز لمالك الصك  ه: (يجــوز لمالك الصك وجــاء في قرارها بشــأن صكــوك اإلجارة مــا نصُّ وجــاء في قرارها بشــأن صكــوك اإلجارة مــا نصُّ
، بالثمن الذي يتفقان عليه، سواءٌ  ها في الســوق الثانوية ألي مشترٍ ، بالثمن الذي يتفقان عليه، سواءٌ -أو الصكوك- بيعُ ها في الســوق الثانوية ألي مشترٍ -أو الصكوك- بيعُ
ا لخضوع أثمان  ا أم أقلَّ أم أكثر من الثمن الذي اشــتر به؛ وذلــك نظرً ا لخضوع أثمان أكان مســاويً ا أم أقلَّ أم أكثر من الثمن الذي اشــتر به؛ وذلــك نظرً أكان مســاويً

األعيان لعوامل السوق (العرض والطلب))األعيان لعوامل السوق (العرض والطلب))(٢).
وجاء في «المعايير الشــرعية»: (يجوز تداولُ الصكوكِ واستردادها إذا كانت وجاء في «المعايير الشــرعية»: (يجوز تداولُ الصكوكِ واستردادها إذا كانت 
لكيَّةِ موجودات من أعيان أو منافع أو خدمات، بعد قفل باب  لكيَّةِ موجودات من أعيان أو منافع أو خدمات، بعد قفل باب تمثِّلُ حصةً شــائعة في مِ تمثِّلُ حصةً شــائعة في مِ

االكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط...)االكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط...)(٣).
المطلب السابع: رهن صك دعم رأس المال في اإلجارة.المطلب السابع: رهن صك دعم رأس المال في اإلجارة.

ســأتحدث في هذا المطلب -بإذن الله تعالى- عــن المراد برهن صك دعم ســأتحدث في هذا المطلب -بإذن الله تعالى- عــن المراد برهن صك دعم 
كمِ ذلك، وقد جعلته في المسألتين التاليتين. كمِ ذلك، وقد جعلته في المسألتين التاليتين.رأس المال في اإلجارة، وعن حُ رأس المال في اإلجارة، وعن حُ

المسألة األولى: المراد برهن صك دعم رأس المال في اإلجارة.المسألة األولى: المراد برهن صك دعم رأس المال في اإلجارة.

سبق تعريف الرهن بأنه: (توثقة دينٍ بعينٍ يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها)سبق تعريف الرهن بأنه: (توثقة دينٍ بعينٍ يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها)(٤)، ، 
فيكون المراد برهن صك دعم رأس المــال في اإلجارة: توثقة دين بصك دعم رأس فيكون المراد برهن صك دعم رأس المــال في اإلجارة: توثقة دين بصك دعم رأس 

المال في اإلجارة.المال في اإلجارة.
http://www.iifa-aifi.org/2348.htmlhttp://www.iifa-aifi.org/2348.html ( (٢٠٢٠/٣) ) قرار ١٨٨١٨٨ قرار    (١)

http://www.iifa-aifi.org/2148.htmlhttp://www.iifa-aifi.org/2148.html ( (١٥١٥/٣) ) قرار رقم ١٣٧١٣٧ قرار رقم    (٢)
المعايير الشرعية، ص٤٧٩٤٧٩. المعايير الشرعية، ص   (٣)

الروض المربع ٢٧٦٢٧٦/٢. الروض المربع    (٤)
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٢٣٥٢٣٥

المسألة الثانية: حكم رهن صك دعم رأس المال في اإلجارة.المسألة الثانية: حكم رهن صك دعم رأس المال في اإلجارة.

الرهن توثقــة دين بعين، وصكوك اإلجــارة إنما هــي أوراق مالية تُثبت حقَّ الرهن توثقــة دين بعين، وصكوك اإلجــارة إنما هــي أوراق مالية تُثبت حقَّ 
ها واستيفاء الثمن  رةً ليستفيدوا من ريعها، ويمكن بيعُ ها واستيفاء الثمن أصحابها بأعيانٍ يملكونها مؤجَّ رةً ليستفيدوا من ريعها، ويمكن بيعُ أصحابها بأعيانٍ يملكونها مؤجَّ

منها، وبناءً على ذلك فيجوز رهن صكوك دعم رأس المال في اإلجارة.منها، وبناءً على ذلك فيجوز رهن صكوك دعم رأس المال في اإلجارة.
ا:  ا: ختامً ختامً

 ، ، ؛ أن أبيِّن شــيئًا من مميزات هذه الصكوكِ قد وعدت في أول هذا المبحثقد وعدت في أول هذا المبحث(١)؛ أن أبيِّن شــيئًا من مميزات هذه الصكوكِ
وأنَّ فيها حال لكثيرٍ من إشكاليات صكوك دعم رأس المال المطروحة.وأنَّ فيها حال لكثيرٍ من إشكاليات صكوك دعم رأس المال المطروحة.

فعند دراســة صكوك دعم رأس المال في المشــاركة، والوكالة باالســتثمار، فعند دراســة صكوك دعم رأس المال في المشــاركة، والوكالة باالســتثمار، 
ا الصكــوك المركبة من المضاربــة والمرابحة ظهــرت فيها عددٌ من  ا الصكــوك المركبة من المضاربــة والمرابحة ظهــرت فيها عددٌ من وســيأتينا أيضً وســيأتينا أيضً

المشكالت ال نجدها في صكوك اإلجارة.المشكالت ال نجدها في صكوك اإلجارة.
، أو تئول إلى المشاركة، فتنشأ لدينا  ، أو تئول إلى المشاركة، فتنشأ لدينا أنَّ تلك الصكوك صكوكُ مشــاركةٍ منهــا: منهــا: أنَّ تلك الصكوك صكوكُ مشــاركةٍ

مسائل ضمان الشريك لشريكه.مسائل ضمان الشريك لشريكه.
كــرِ غالبًا ما يغلب على  كــرِ غالبًا ما يغلب على اإلشــكالية في التداول؛ ألنَّ الصكوك آنفةَ الذِّ ومنها: ومنها: اإلشــكالية في التداول؛ ألنَّ الصكوك آنفةَ الذِّ

موجوداتها الديون.موجوداتها الديون.
ا، وكذلك مبنية على عقد  ها ال إشكالَ فيه شرعً ا، وكذلك مبنية على عقد بخالف صكوك اإلجارة؛ فتداولُ ها ال إشكالَ فيه شرعً بخالف صكوك اإلجارة؛ فتداولُ
اإلجارة ال الشركة، فال تنشــأ لدينا مسائلُ ضمانِ الشريك لشريكه، كما سبق معنا في اإلجارة ال الشركة، فال تنشــأ لدينا مسائلُ ضمانِ الشريك لشريكه، كما سبق معنا في 

هذا البحث.هذا البحث.
نعم؛ قد تتميز صكوك المشــاركة والمضاربة والوكالة باالســتثمار، وكذلك نعم؛ قد تتميز صكوك المشــاركة والمضاربة والوكالة باالســتثمار، وكذلك 
ا، بمعنى أنَّ المصرف  بــة من المضاربة والمرابحــة بأنها تأتي باألموال ســريعً ا، بمعنى أنَّ المصرف المركَّ بــة من المضاربة والمرابحــة بأنها تأتي باألموال ســريعً المركَّ

ص٢٠٤٢٠٤. ص   (١)



٢٣٦٢٣٦

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

ف ألموال حملة الصكوك، فيجمعهــا ببيع الصكوك، ويأخذهــا إلى خزينته  ف ألموال حملة الصكوك، فيجمعهــا ببيع الصكوك، ويأخذهــا إلى خزينته متشــوِّ متشــوِّ
، ويتَّجر بها. ، ويتَّجر بها.مباشرةً مباشرةً

ةِ اإلجارة حتى  نتظر حتــى انتهاء مدَّ ةِ اإلجارة حتى بخــالف صكوك اإلجارة، فإنه ال بد وأن يُ نتظر حتــى انتهاء مدَّ بخــالف صكوك اإلجارة، فإنه ال بد وأن يُ
لكِه، ويرتفع بذلك رأس ماله. لكِه، ويرتفع بذلك رأس ماله.تدخل األعيان في مِ تدخل األعيان في مِ

أقول: أقول: أقترح -على األقل- أن تُصدر صكوك دعم رأس المال مبنيَّةً على عقدي أقترح -على األقل- أن تُصدر صكوك دعم رأس المال مبنيَّةً على عقدي 
ذَ مبلغٍ ال بأسَ به يرفع به رأس ماله،  ذَ مبلغٍ ال بأسَ به يرفع به رأس ماله، المضاربة واإلجارة، وبذلك يستطيع المصرف أَخْ المضاربة واإلجارة، وبذلك يستطيع المصرف أَخْ

؛ لوجود أعيان اإلجارة. لِ الصكوكِ ؛ لوجود أعيان اإلجارة.ويستطيع تجنُّبَ إشكاالتِ تداوُ لِ الصكوكِ ويستطيع تجنُّبَ إشكاالتِ تداوُ
كما أنَّ في صكوك اإلجارة سعة بالنسبة لتطبيق شروط (بازلكما أنَّ في صكوك اإلجارة سعة بالنسبة لتطبيق شروط (بازل٣) عليها، بخالف ) عليها، بخالف 
ا  ا مسائل المشــاركة وما يئول إلى المشاركة كالوكالة باالســتثمار والمضاربة، فكثيرً مسائل المشــاركة وما يئول إلى المشاركة كالوكالة باالســتثمار والمضاربة، فكثيرً

ما تصادفنا مشكلة ضمان الشريك لشريكه.ما تصادفنا مشكلة ضمان الشريك لشريكه.
بة من  بة من فهــذا كلُّه مما يجعل لصكــوك دعم رأس المال في اإلجــارة، أو المركَّ فهــذا كلُّه مما يجعل لصكــوك دعم رأس المال في اإلجــارة، أو المركَّ

ا للمصارف والمستثمرين، والله أعلم. ا للمصارف والمستثمرين، والله أعلم.اإلجارة وغيرها حال جيدً اإلجارة وغيرها حال جيدً



٢٣٧٢٣٧

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال
المركبة من المرابحة والمضاربةالمركبة من المرابحة والمضاربة

صكوك دعم رأس المال المركبة مــن المرابحة والمضاربة، هي أكثر صكوك صكوك دعم رأس المال المركبة مــن المرابحة والمضاربة، هي أكثر صكوك 
ا، بل ال تكاد تجد في سوق المال السعودي صكوكَ  ا وانتشــارً ا، بل ال تكاد تجد في سوق المال السعودي صكوكَ دعم رأس المال ذيوعً ا وانتشــارً دعم رأس المال ذيوعً

دعم رأس المال إالَّ من هذا النوع.دعم رأس المال إالَّ من هذا النوع.
فقــد قامت بإصداره جملةٌ من المصارف الســعودية، منها: مصرف الرياض، فقــد قامت بإصداره جملةٌ من المصارف الســعودية، منها: مصرف الرياض، 
والجزيرة، والسعودي لالستثمار، والسعودي الفرنسي، واألهلي، والبالدوالجزيرة، والسعودي لالستثمار، والسعودي الفرنسي، واألهلي، والبالد(١)؛ وكانت ؛ وكانت 

كلُّ هذه اإلصدارات من صكوك دعم رأس المال من الدرجة الثانية.كلُّ هذه اإلصدارات من صكوك دعم رأس المال من الدرجة الثانية.
بة من المضاربة والمرابحة؛ سواءٌ أكانت  بة من المضاربة والمرابحة؛ سواءٌ أكانت ورغم كثرة إصدارات الصكوك المركَّ ورغم كثرة إصدارات الصكوك المركَّ
صكوك دعم رأس مال أم غير ذلكصكوك دعم رأس مال أم غير ذلك(٢)، إالَّ أنه يكتنفها بعضُ اإلشــكاالت الشــرعية، ، إالَّ أنه يكتنفها بعضُ اإلشــكاالت الشــرعية، 
ينظر: مقال (ثورة رأس المال التكميلي لبنوكنا السعودية)، لألستاذ محمد الخنيفر، المنشور  ينظر: مقال (ثورة رأس المال التكميلي لبنوكنا السعودية)، لألستاذ محمد الخنيفر، المنشور    (١)

بصحيفة الجزيرة يوم الثالثاء بصحيفة الجزيرة يوم الثالثاء ١٤٣٥١٤٣٥/١٢١٢/٢٧٢٧هـ، العدد هـ، العدد ١٥٣٦٣١٥٣٦٣.
http://www.al-jazirah.com/2014/20141021/mt3.htmhttp://www.al-jazirah.com/2014/20141021/mt3.htm  

ذكر الباحث فيصل الشــمري أن إصدارات الصكوك المركبة من المرابحة والمضاربة هي  ذكر الباحث فيصل الشــمري أن إصدارات الصكوك المركبة من المرابحة والمضاربة هي    (٢)
اإلصدارات الســائدة في المملكة منذ عام اإلصدارات الســائدة في المملكة منذ عام ٢٠١٢٢٠١٢م، وبلــغ إجمالي اإلصدارات م، وبلــغ إجمالي اإلصدارات ٢٦٢٦ مليار  مليار 

ريال سعودي. ينظر: مسائل فقهية في الصكوك عرض وتقويم، صريال سعودي. ينظر: مسائل فقهية في الصكوك عرض وتقويم، ص٣٦٣٦.



٢٣٨٢٣٨

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

ين  ين ) عليها، مما جعل أنظار المختصِّ وتزيد هذه اإلشــكاالت بتطبيق شــروط (بازلوتزيد هذه اإلشــكاالت بتطبيق شــروط (بازل٣) عليها، مما جعل أنظار المختصِّ
بالمصرفية اإلسالمية تختلف بالنسبة إليها.بالمصرفية اإلسالمية تختلف بالنسبة إليها.

لذا؛ فسأدرس في هذا المبحث صكوك دعم رأس المال المركبة من المرابحة لذا؛ فسأدرس في هذا المبحث صكوك دعم رأس المال المركبة من المرابحة 
والمضاربة، من الدرجة الثانية، وسأجعله في ستة مطالب كاآلتي:والمضاربة، من الدرجة الثانية، وسأجعله في ستة مطالب كاآلتي:

المطلــب األول: التعريــف بصكــوك دعــم رأس المــال المركبــة مــن المطلــب األول: التعريــف بصكــوك دعــم رأس المــال المركبــة مــن 
     المرابحة والمضاربة.     المرابحة والمضاربة.

ســأقوم في هذا المطلب -بإذن الله تعالــى- بالتعريف بمفردات هذا العنوان ســأقوم في هذا المطلب -بإذن الله تعالــى- بالتعريف بمفردات هذا العنوان 
ف بالمرابحة والمضاربة، وبالصكوك المركبة منهما، ثم بصكوك دعم  ف بالمرابحة والمضاربة، وبالصكوك المركبة منهما، ثم بصكوك دعم الطويل، فسأُعرِّ الطويل، فسأُعرِّ

رأس المال المركبة من المرابحة والمضاربة.رأس المال المركبة من المرابحة والمضاربة.
المسألة األولى: التعريف بالمرابحة، والمضاربة.المسألة األولى: التعريف بالمرابحة، والمضاربة.

المرابحــة لغة: المرابحــة لغة: مفاعلة مــن المادة (ر ب ح)؛ قال ابن فــارس مفاعلة مــن المادة (ر ب ح)؛ قال ابن فــارس : (الراء : (الراء 
فٍّ في مبايعة، ومن ذلك: ربح فالنٌ في بيعه؛ إذا  فٍّ في مبايعة، ومن ذلك: ربح فالنٌ في بيعه؛ إذا والباء والحاء أصلٌ واحد يدل على شَ والباء والحاء أصلٌ واحد يدل على شَ
بْح  لِم: استشف، والرِّ بِح في تجارته، كعَ بْح . وفي «القاموس المحيط»: (رَ لِم: استشف، والرِّ بِح في تجارته، كعَ (١))(٢). وفي «القاموس المحيط»: (رَ استشفَّاستشفَّ
حاب: اســم ما ربحه، وتجارة رابحة: يربح فيها، ورابحتُه  حاب: اســم ما ربحه، وتجارة رابحة: يربح فيها، ورابحتُه بالكســر والتحريك، وكسَ بالكســر والتحريك، وكسَ

ا)(٣). .  ا)على سلعته: أعطيته ربحً على سلعته: أعطيته ربحً
: على أنَّ الربح بيني وبينه،  قــال: أعطيتُه المالَ مرابحةً : على أنَّ الربح بيني وبينه، وفي «تهذيب اللغة»: (يُ قــال: أعطيتُه المالَ مرابحةً وفي «تهذيب اللغة»: (يُ
: على كل عشرة دارهم درهم، وكذلك  : على كل عشرة دارهم درهم، وكذلك هذا قول الليث، وقال غيره: بِعتُه السلعةَ مرابحةً هذا قول الليث، وقال غيره: بِعتُه السلعةَ مرابحةً

، وال بد من تسمية الربح)(٤). ، وال بد من تسمية الربح)اشتريته مرابحةً اشتريته مرابحةً
وقال في مادة (ش ف ف) بأن من معاني (شف) الزيادة والفضل، يُقال: أشففت بعض ولدك  وقال في مادة (ش ف ف) بأن من معاني (شف) الزيادة والفضل، يُقال: أشففت بعض ولدك    (١)

دْت وفضلت. مقاييس اللغة، ص٤٧٩٤٧٩. دْت وفضلت. مقاييس اللغة، صعلى بعض؛ أي: زِ على بعض؛ أي: زِ
المرجع السابق، ص٤١٦٤١٦. المرجع السابق، ص  القاموس المحيط، ص٢١٨٢١٨.(٢)  القاموس المحيط، ص   (٣)

تهذيب اللغة ٢١٢١/٥. تهذيب اللغة    (٤)
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٢٣٩٢٣٩

والمرابحة في االصطالح الفقهــي: (أن يبيعه بثمنه المعلومِ وربحٍ معلوم)والمرابحة في االصطالح الفقهــي: (أن يبيعه بثمنه المعلومِ وربحٍ معلوم)(١)، ، 
هُ بهــا وربح عشــرة(٢). وفي االصطالح . وفي االصطالح  تُكَ هُ بهــا وربح عشــرةمثالــه: رأس مالــي في الكتاب مئــة، بِعْ تُكَ مثالــه: رأس مالــي في الكتاب مئــة، بِعْ
االقتصادي المعاصر أخذت شــكالً أضيقَ من تعريفها الفقهــي، فهي غالبًا ما تكون االقتصادي المعاصر أخذت شــكالً أضيقَ من تعريفها الفقهــي، فهي غالبًا ما تكون 

طة ومرتبطة بواعد بالشراء(٣). ، مقسَّ لةَ الثمنِ طة ومرتبطة بواعد بالشراءمؤجَّ ، مقسَّ لةَ الثمنِ مؤجَّ
رفت صكوك المرابحة بأنها: (وثائق متساوية القيمة، يتم إصدارها لتمويل  رفت صكوك المرابحة بأنها: (وثائق متساوية القيمة، يتم إصدارها لتمويل وعُ وعُ

شراء سلعة المرابحة، وتصبح سلعة المرابحة مملوكة لحملة الصكوك)شراء سلعة المرابحة، وتصبح سلعة المرابحة مملوكة لحملة الصكوك)(٤).
المضاربة:المضاربة:

 : : المضاربــة في اللغة مفاعلــة من المادة (ض ر ب). قــال ابن فارس المضاربــة في اللغة مفاعلــة من المادة (ض ر ب). قــال ابن فارس
(الضاد والراء والباء أصل واحد، ثم يُستعار ويُحمل عليه.(الضاد والراء والباء أصل واحد، ثم يُستعار ويُحمل عليه.

ا: إذا أوقعتَ بغيرك ضربًا، ويُستعار منه ويُشبَّه به الضرب  ربت ضربً ا: إذا أوقعتَ بغيرك ضربًا، ويُستعار منه ويُشبَّه به الضرب من ذلك: ضَ ربت ضربً من ذلك: ضَ
في األرض تجارةً وغيرها من السفر...)في األرض تجارةً وغيرها من السفر...)(٥).

انًا: خرج  بَ رَ بــا وضَ رْ انًا: خرج وفي «القاموس المحيــط»: (ضربت... وفي األرض ضَ بَ رَ بــا وضَ رْ وفي «القاموس المحيــط»: (ضربت... وفي األرض ضَ
ا، أو أسرع أو ذهب)(٦). ا، أو غازيً ا، أو أسرع أو ذهب)تاجرً ا، أو غازيً تاجرً

وفــي «النهاية»: (المضاربة... وهي مفاعلة من الضرب في األرض، والســير وفــي «النهاية»: (المضاربة... وهي مفاعلة من الضرب في األرض، والســير 
فيها للتجارة)فيها للتجارة)(٧).

ينظر: كشاف القناع ٤٧٠٤٧٠/٧. ينظر: كشاف القناع    (١)
ينظر: المرجع السابق بتصرف. ينظر: المرجع السابق بتصرف.   (٢)

ينظر: المعايير الشرعية، ص٢٣٤٢٣٤. ينظر: المعايير الشرعية، ص   (٣)
المعايير الشرعية، ص٤٦٩٤٦٩. المعايير الشرعية، ص   (٤)

مقاييس اللغة، ص٥٨٩٥٨٩. مقاييس اللغة، ص   (٥)
ص١٠٧١٠٧، وينظر: المصباح المنير، ص، وينظر: المصباح المنير، ص٢٩٢٢٩٢. ص   (٦)
النهاية في غريب الحديث واألثر، ص٧٢١٧٢١. النهاية في غريب الحديث واألثر، ص   (٧)



٢٤٠٢٤٠

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

ا: (دفعُ مالٍ معيَّن معلوم إلى مَن يتَّجر به بجزءٍ معلومٍ من ربحه)(دفعُ مالٍ معيَّن معلوم إلى مَن يتَّجر به بجزءٍ معلومٍ من ربحه)(١). ا: واصطالحً واصطالحً
رفت صكوك المضاربة بأنها: (وثائق مشــاركة، تمثِّل مشروعات أو أنشطة  رفت صكوك المضاربة بأنها: (وثائق مشــاركة، تمثِّل مشروعات أو أنشطة وعُ وعُ

تُدار على أساس المضاربة بتعيين مضارب من الشركاء أو غيرهم إلدارتها)تُدار على أساس المضاربة بتعيين مضارب من الشركاء أو غيرهم إلدارتها)(٢).
المســألة الثانيــة: التعريف بصكوك دعــم رأس المال المركبــة من المرابحة المســألة الثانيــة: التعريف بصكوك دعــم رأس المال المركبــة من المرابحة 

         والمضاربة.         والمضاربة.

قبــل التعريف بصكوك دعــم رأس المال المركبة مــن المرابحة والمضاربة، قبــل التعريف بصكوك دعــم رأس المال المركبة مــن المرابحة والمضاربة، 
يجب التعريف بالصكوك المركبة من المرابحة والمضاربة.يجب التعريف بالصكوك المركبة من المرابحة والمضاربة.

فت الصكوك  رِّ ا، وقد عُ فت الصكوك وقد ســبق تعريف المرابحة والمضاربة لغةً واصطالحً رِّ ا، وقد عُ وقد ســبق تعريف المرابحة والمضاربة لغةً واصطالحً
المركبــة من المرابحة والمضاربة بأنها: (وثائق متســاوية القيمة، وغيرُ قابلةٍ للتجزئة، المركبــة من المرابحة والمضاربة بأنها: (وثائق متســاوية القيمة، وغيرُ قابلةٍ للتجزئة، 
ل جزءٌ من متحصالتها رأسَ مالٍ يتم استثماره في عقود مضاربة، ويشكل الجزء  ل جزءٌ من متحصالتها رأسَ مالٍ يتم استثماره في عقود مضاربة، ويشكل الجزء يشــكِّ يشــكِّ
ا  صً صَ لَعِ مرابحة، وتمثل تلك الوثائق حِ ا اآلخر من متحصالتها رأس مال لتمويل شراء سِ صً صَ لَعِ مرابحة، وتمثل تلك الوثائق حِ اآلخر من متحصالتها رأس مال لتمويل شراء سِ
ا المرابحة  ا المرابحة شــائعة في ملكيَّة وعاء المضاربة وسلع المرابحة بعد شرائها، ويتركب عقدَ شــائعة في ملكيَّة وعاء المضاربة وسلع المرابحة بعد شرائها، ويتركب عقدَ

هما بطالنُ اآلخر)(٣). هما بطالنُ اآلخر)والمضاربة في تلك الوثائقِ بما ال يترتب على بطالن أحدِ والمضاربة في تلك الوثائقِ بما ال يترتب على بطالن أحدِ
ا بأنها: (أداةٌ اســتثمارية متســاويةُ القيمة وغيــرُ قابلةٍ للتجزئة، تقوم  فت أيضً رِّ ا بأنها: (أداةٌ اســتثمارية متســاويةُ القيمة وغيــرُ قابلةٍ للتجزئة، تقوم وعُ فت أيضً رِّ وعُ
على تجزئة رأس مــال الصكوك إلى جزأين، بحيث يســتثمر على تجزئة رأس مــال الصكوك إلى جزأين، بحيث يســتثمر ٥١٥١% منه في عقد مضاربة % منه في عقد مضاربة 
صــدر، بحيث تتكون  صــدر، بحيث تتكون % منه فــي عمليات مرابحــة مع المُ صدر، ويُســتثمر ٤٩٤٩% منه فــي عمليات مرابحــة مع المُ صدر، ويُســتثمر مــع المُ مــع المُ
فْقَ الضوابط  ين، وتكــون قابلةً للتداول وَ فْقَ الضوابط أصــول الصكوك من مجموع موجودات العقدَ ين، وتكــون قابلةً للتداول وَ أصــول الصكوك من مجموع موجودات العقدَ

الشرعية)الشرعية)(٤).
كشاف القناع ٤٩٨٤٩٨/٨ بتصرف يسير. بتصرف يسير. كشاف القناع    (١)

المعايير الشرعية، ص٤٧٠٤٧٠. المعايير الشرعية، ص   (٢)
الصكوك المركبة من المرابحة والمضاربة، ص٢٤٢٤. الصكوك المركبة من المرابحة والمضاربة، ص   (٣)

مسائل فقهية في الصكوك عرض وتقويم، ص٣٠٣٠. مسائل فقهية في الصكوك عرض وتقويم، ص   (٤)
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٢٤١٢٤١

م متحصالتها إلى جزأين؛ ٥١٥١%(١) يُستثمر فيها  يُستثمر فيها  سَّ ، تُقَ م متحصالتها إلى جزأين؛ فبعد إصدار هذه الصكوكِ سَّ ، تُقَ فبعد إصدار هذه الصكوكِ
بعقد المضاربة، وبعقد المضاربة، و٤٩٤٩% يُستثمر فيها بعقد المرابحة.% يُستثمر فيها بعقد المرابحة.

صدر ٥١٥١% مــن متحصالت الصكوك ليضارب بهــا؛ فيخلطها مع % مــن متحصالت الصكوك ليضارب بهــا؛ فيخلطها مع  صدر فيأخذ المُ فيأخذ المُ
أموال المصرف ويتاجر بها، وقد يُشــارك المضارب بجزءٍ مــن رأس مال المضاربة أموال المصرف ويتاجر بها، وقد يُشــارك المضارب بجزءٍ مــن رأس مال المضاربة 

ا. ا.أيضً أيضً
ويشتري وكيلُ حملة الصكوك بالمبلغ المتبقي من متحصالت الصكوك (وهو ويشتري وكيلُ حملة الصكوك بالمبلغ المتبقي من متحصالت الصكوك (وهو 

لة. لة.%) سلع مرابحة يشتريها مُصدر الصك منه مرابحةً مؤجَّ ٤٩٤٩%) سلع مرابحة يشتريها مُصدر الصك منه مرابحةً مؤجَّ
ويُصاغ عقد هذا الصك بحيث ال يترتــب على بطالن أحدهما بطالنُ اآلخر؛ ويُصاغ عقد هذا الصك بحيث ال يترتــب على بطالن أحدهما بطالنُ اآلخر؛ 
ا  ا واحدً ا أي: أنَّ اجتماع عقــد المرابحة والمضاربة في هذا الصــك ال يجعلهما عقدً ا واحدً أي: أنَّ اجتماع عقــد المرابحة والمضاربة في هذا الصــك ال يجعلهما عقدً
هما بطالنُ اآلخر، بــل هما عقدانِ منفصــالنِ لكلٍّ منهما  هما بطالنُ اآلخر، بــل هما عقدانِ منفصــالنِ لكلٍّ منهما يترتــب على بطــالن أحدِ يترتــب على بطــالن أحدِ

ه، ولكنهما مجتمعانِ في هذه الورقةِ الماليَّة على سبيل التركيب(٢). ه، ولكنهما مجتمعانِ في هذه الورقةِ الماليَّة على سبيل التركيبأحكامُ أحكامُ
وواضع هذه الصيغةِ من الصكوك أراد بها حماية الصكوك من الخســارة، وأن وواضع هذه الصيغةِ من الصكوك أراد بها حماية الصكوك من الخســارة، وأن 

تكون قابلةً للتداول.تكون قابلةً للتداول.
ا،  مة شــرعً ا، فمــن المعلوم أنَّ الصكوك بديلٌ إســالمي عن الســندات المحرَّ مة شــرعً فمــن المعلوم أنَّ الصكوك بديلٌ إســالمي عن الســندات المحرَّ
ها؛ ألنها  رِ ة مميزات من أهمها: أنها مضمونةٌ على مُصدِ دَّ ها؛ ألنها والسندات التقليدية تتميز بعِ رِ ة مميزات من أهمها: أنها مضمونةٌ على مُصدِ دَّ والسندات التقليدية تتميز بعِ

دينٌ بفائدةٍ، فال يخاف حاملُها من الخسارة.دينٌ بفائدةٍ، فال يخاف حاملُها من الخسارة.
يَغ الصكوك اإلســالمية أمانًا وضمانًا، وأقربها للســندات من جهة  يَغ الصكوك اإلســالمية أمانًا وضمانًا، وأقربها للســندات من جهة وأعلى صِ وأعلى صِ
ا تئول إلى دين، وهذا الدين  ا تئول إلى دين، وهذا الدين الشكل ال المضمون: صكوك المرابحة؛ وذلك ألنها أيضً الشكل ال المضمون: صكوك المرابحة؛ وذلك ألنها أيضً

لٌ على رأس مال السلعة وربحها. لٌ على رأس مال السلعة وربحها.مشتمِ مشتمِ
هذه النســب هي الغالب األعم، وال تكاد تجد غيرها، لكن ليســت بشرط فيمكن تغييرها.  هذه النســب هي الغالب األعم، وال تكاد تجد غيرها، لكن ليســت بشرط فيمكن تغييرها.    (١)

ينظر: الصكوك المركبة من المرابحة والمضاربة، صينظر: الصكوك المركبة من المرابحة والمضاربة، ص٥٧٥٧.

ينظر: الصكوك المركبة من المرابحة والمضاربة، ص٢٤٢٤. ينظر: الصكوك المركبة من المرابحة والمضاربة، ص   (٢)



٢٤٢٢٤٢

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

لكن المشكلة أنَّ صكوك المرابحة غير قابلة للتداول إالَّ بضوابط الديون.لكن المشكلة أنَّ صكوك المرابحة غير قابلة للتداول إالَّ بضوابط الديون.
وهذا ال يتناسب مع األوراق المالية بشكلٍ عامٍّ فضالً عن مناسبتها للمستثمرين؛ وهذا ال يتناسب مع األوراق المالية بشكلٍ عامٍّ فضالً عن مناسبتها للمستثمرين؛ 
وذلــك أنَّ من خصائــص األوراق المالية المهمة أنها قابلة للتداول والتســييل، وإذا وذلــك أنَّ من خصائــص األوراق المالية المهمة أنها قابلة للتداول والتســييل، وإذا 
لبت منها هذه الخاصية، فإنها تفقد ميزة كبر من مميزاتها مما يجعلها غير مرغوبة  لبت منها هذه الخاصية، فإنها تفقد ميزة كبر من مميزاتها مما يجعلها غير مرغوبة سُ سُ

عند المستثمر.عند المستثمر.
فجاءت فكرة التركيب والممازجة بين المرابحة والمضاربة، فيكونان في وعاءٍ فجاءت فكرة التركيب والممازجة بين المرابحة والمضاربة، فيكونان في وعاءٍ 

ه. ل كما سبق ذِكرُ ه.واحد، لكن لكلٍّ منهما عقدٌ منفصِ ل كما سبق ذِكرُ واحد، لكن لكلٍّ منهما عقدٌ منفصِ
وبذلك استطاع واضعُ هذه الصيغةِ من ابتكار صكٍّ مضمون على مُصدره؛ ألنَّ وبذلك استطاع واضعُ هذه الصيغةِ من ابتكار صكٍّ مضمون على مُصدره؛ ألنَّ 
صدر هو من سيشتري سلع المرابحة، ويكون الســعر المتفَق عليه يشتمل على  صدر هو من سيشتري سلع المرابحة، ويكون الســعر المتفَق عليه يشتمل على الـــمُ الـــمُ

قيمة الصك االسمية، بل األرباح أحيانًا.قيمة الصك االسمية، بل األرباح أحيانًا.
وقابلٍ للتداول؛ وذلــك ألن المضاربة وقابلٍ للتداول؛ وذلــك ألن المضاربة ٥١٥١%، وهي مبنية على األعيان، فتكون %، وهي مبنية على األعيان، فتكون 

قابلةً للتداول؛ ألنها الغالب، والعبرة باألكثر.قابلةً للتداول؛ ألنها الغالب، والعبرة باألكثر.
فالغرض األســاس من صيغة المضاربــة في هذا العقد، هو جعــل الصك قابالً فالغرض األســاس من صيغة المضاربــة في هذا العقد، هو جعــل الصك قابالً 
للتداول، وليس االتِّجار والتربح؛ ولذلك فإنك تجد في الشروط واألحكام لهذه الصكوك للتداول، وليس االتِّجار والتربح؛ ولذلك فإنك تجد في الشروط واألحكام لهذه الصكوك 
صدر الصك، أو يجعلون في  صدر الصك، أو يجعلون في % من أرباحِ المضاربــة لمُ أنَّ حملــة الصكوك يجعلون أنَّ حملــة الصكوك يجعلون ٩٩٩٩% من أرباحِ المضاربــة لمُ

نهاية المدة حقا لحملة الصكوك؛ بأن يُعطوا جميع أرباح المضاربة لمصدر الصكنهاية المدة حقا لحملة الصكوك؛ بأن يُعطوا جميع أرباح المضاربة لمصدر الصك(١).
تعريف صكوك دعم رأس المال المركبة من المرابحة والمضاربة:تعريف صكوك دعم رأس المال المركبة من المرابحة والمضاربة:

ها المصارف،  رُ ها المصارف، ســبق تعريف صكوك دعم رأس المــال بأنها: (وثائــق تُصدِ رُ ســبق تعريف صكوك دعم رأس المــال بأنها: (وثائــق تُصدِ
ا شــائعة في ملكية أعيــان أو منافع  صً صَ ا شــائعة في ملكية أعيــان أو منافع متســاوية القيمة عنــد إصدارها، تمثــل حِ صً صَ متســاوية القيمة عنــد إصدارها، تمثــل حِ
ينظر: الصكوك المركبة من المرابحة والمضاربة ص٥٢٥٢، ، ٥٧٥٧-٥٩٥٩، ، ٦١٦١، مســائل فقهية في ، مســائل فقهية في  ينظر: الصكوك المركبة من المرابحة والمضاربة ص   (١)

الصكوك عرض وتقويم، صالصكوك عرض وتقويم، ص٣٠٣٠، ، ٤٨٤٨.
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أو أو خدمات، وتقبل التداول واالسترداد، تساند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحد خدمات، وتقبل التداول واالسترداد، تساند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحد 
ا ألحكام  ا ألحكام )، وفقً رات (بازل٣)، وفقً ب مقرَّ رات (بازلاألدنى -على األقل- من كفاية رأس المال، بحسَ ب مقرَّ األدنى -على األقل- من كفاية رأس المال، بحسَ

الشريعة اإلسالمية).الشريعة اإلسالمية).
يِ الصكوك المركبة مــن المرابحة والمضاربة  يِ الصكوك المركبة مــن المرابحة والمضاربة وبنــاءً على ذلك، وعلــى تعريفَ وبنــاءً على ذلك، وعلــى تعريفَ
الســابقين؛ يمكن أن تُعرف صكوك دعم رأس المال المركبة من المرابحة والمضاربة الســابقين؛ يمكن أن تُعرف صكوك دعم رأس المال المركبة من المرابحة والمضاربة 
ا شائعة  صً صَ ها المصارف، متساوية القيمة عند إصدارها، تمثل حِ رُ ا شائعة بأنها: (وثائق تُصدِ صً صَ ها المصارف، متساوية القيمة عند إصدارها، تمثل حِ رُ بأنها: (وثائق تُصدِ
بة مــن عقدي المرابحة والمضاربة، وتقبل  بة مــن عقدي المرابحة والمضاربة، وتقبل فــي ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، مركَّ فــي ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، مركَّ
التداول واالسترداد، تساند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنى -على األقل- التداول واالسترداد، تساند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنى -على األقل- 

ا ألحكام الشريعة اإلسالمية). ا ألحكام الشريعة اإلسالمية).، وفقً رات بازل٣، وفقً ب مقرَّ رات بازلمن كفاية رأس المال، بحسَ ب مقرَّ من كفاية رأس المال، بحسَ
ة الغرماء عند اإلفالس. ة الغرماء عند اإلفالس.المطلب الثاني: اشتراط تأخير حامل الصك عن بقيَّ المطلب الثاني: اشتراط تأخير حامل الصك عن بقيَّ
ث في هذا المطلب -بإذن الله تعالى- عن اشتراط تأخير حامل الصك  ث في هذا المطلب -بإذن الله تعالى- عن اشتراط تأخير حامل الصك سأتحدَّ سأتحدَّ
المركَّب من المرابحة والمضاربة عن بقيَّة الغرماء عند إفالس المصرف، وقد جعلت المركَّب من المرابحة والمضاربة عن بقيَّة الغرماء عند إفالس المصرف، وقد جعلت 

ذلك في المسألتين التاليتين:ذلك في المسألتين التاليتين:
المســألة األولى: مفهوم اشتراط تأخير حامل الصك المركَّب من المرابحة المســألة األولى: مفهوم اشتراط تأخير حامل الصك المركَّب من المرابحة 

ة الغرماء عند اإلفالس. ة الغرماء عند اإلفالس.        والمضاربة عن بقيَّ         والمضاربة عن بقيَّ

ين أكثرَ من  دِ ين أكثرَ من سبق تعريف اإلفالس، وهو: (أن تكون الديون الحالَّة على الـــمَ دِ سبق تعريف اإلفالس، وهو: (أن تكون الديون الحالَّة على الـــمَ
ماله)ماله)(١).

فهذا الشــرط يَعنــي: أنه في حالة إفــالس المصرف، وتراكــم الديون عليه، فهذا الشــرط يَعنــي: أنه في حالة إفــالس المصرف، وتراكــم الديون عليه، 
ين للمصرف، وسيكون  ا عن بقيَّة الدائنين والمودِعِ رً ين للمصرف، وسيكون فســيكون حامل هذا الصك مؤخَّ ا عن بقيَّة الدائنين والمودِعِ رً فســيكون حامل هذا الصك مؤخَّ
رة عنهم، فإذا أخذوا أموالَهم وبقي شيءٌ أُعطي حامل الصك منه. رة عنهم، فإذا أخذوا أموالَهم وبقي شيءٌ أُعطي حامل الصك منه.في مرتبةٍ ثانية مؤخَّ في مرتبةٍ ثانية مؤخَّ

المعايير الشرعية، ص١٠٨٧١٠٨٧. المعايير الشرعية، ص   (١)
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بة من المرابحة  بة من المرابحة وقد جاء هذا الشــرط في كلِّ صكوك دعم رأس المــال المركَّ وقد جاء هذا الشــرط في كلِّ صكوك دعم رأس المــال المركَّ
تْها المصارف السعودية فيما اطَّلعتُ عليه. تْها المصارف السعودية فيما اطَّلعتُ عليه.والمضاربة التي أصدرَ والمضاربة التي أصدرَ

ومن ذلك: ما جاء في صك دعم رأس المال المركب من المرابحة والمضاربة، ومن ذلك: ما جاء في صك دعم رأس المال المركب من المرابحة والمضاربة، 
والذي أصدره بنك الجزيرة، والمجاز بقرار الهيئة الشرعية لبنك الجزيرة بالقرار رقم والذي أصدره بنك الجزيرة، والمجاز بقرار الهيئة الشرعية لبنك الجزيرة بالقرار رقم 

(١٧٢١٧٢ - وتاريخ  - وتاريخ ٦ - -١ - -١٤٣٧١٤٣٧هـ)، حيث جاء في السؤال:هـ)، حيث جاء في السؤال:
ا يتفق األطراف بناءً  ا يتفق األطراف بناءً (ســتتضمن كلٌّ من اتفاقية المرابحة واتفاقية المضاربة بندً (ســتتضمن كلٌّ من اتفاقية المرابحة واتفاقية المضاربة بندً
ة لحملة الصكوك تقع في أدنى مرتبة في االســتحقاق من  قَّ ة لحملة الصكوك تقع في أدنى مرتبة في االســتحقاق من عليه أنَّ المبالغ المســتحَ قَّ عليه أنَّ المبالغ المســتحَ
ين ودائني بنك الجزيرة ذوي األولوية، وعليه: فإنه في حال دخل  ين ودائني بنك الجزيرة ذوي األولوية، وعليه: فإنه في حال دخل مســتحقات المودِعِ مســتحقات المودِعِ
ة لحملة الصكوك لن  قَّ رِ التصفية أو اإلفالس؛ فإن المبالغ المستحَ ة لحملة الصكوك لن بنك الجزيرة في طَوْ قَّ رِ التصفية أو اإلفالس؛ فإن المبالغ المستحَ بنك الجزيرة في طَوْ

ات دائِنِيهِ ذوي األولوية)(١). .  قَّ ات دائِنِيهِ ذوي األولوية)تدفع إالَّ بعد سداد بنك الجزيرة لمستحَ قَّ تدفع إالَّ بعد سداد بنك الجزيرة لمستحَ
وما جاء في صــك دعم رأس المال المركب من المرابحة والمضاربة، والذي وما جاء في صــك دعم رأس المال المركب من المرابحة والمضاربة، والذي 
جاز بقرار الهيئة الشرعية للبنك األهلي بالقرار رقم (١٩٨١٩٨  جاز بقرار الهيئة الشرعية للبنك األهلي بالقرار رقم (أصدره بنك األهلي، والـمُ أصدره بنك األهلي، والـمُ

-١ - لعام  - لعام ١٤٣٦١٤٣٦هـ)، حيث جاء في السؤال:هـ)، حيث جاء في السؤال:
ة لحملة الصكوك مما هي دينٌ على البنك، أدنى مرتبةً  قَّ ة لحملة الصكوك مما هي دينٌ على البنك، أدنى مرتبةً (جميع المبالغ المستحَ قَّ (جميع المبالغ المستحَ

ات دائني البنك ذوي األولوية)(٢). قَّ ات دائني البنك ذوي األولوية)في االستحقاق من مستحَ قَّ في االستحقاق من مستحَ
ــب من المرابحة  ــب من المرابحة المســألة الثانية: حكمُ اشــتراطِ تأخير حامل الصك المركَّ المســألة الثانية: حكمُ اشــتراطِ تأخير حامل الصك المركَّ

ةِ الغرماء عند اإلفالس. ةِ الغرماء عند اإلفالس.        والمضاربة عن بقيَّ         والمضاربة عن بقيَّ

ا فقهيا مركبًا،  ا فقهيا مركبًا، حامــل الصك المركَّب من المرابحة والمضاربة يحمــل توصيفً حامــل الصك المركَّب من المرابحة والمضاربة يحمــل توصيفً
فهو دائنٌ وشريك في آنٍ واحد.فهو دائنٌ وشريك في آنٍ واحد.

ص١٣٠١٣٠. ص   (١)
قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي التجاري ١٦٦١٦٦/٢. قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي التجاري    (٢)
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ل، فيكون  ؛ ألنه بائعٌ لســلعة المرابحة على المصرف، وهذا البيع بأجَ ل، فيكون فهو دائنٌ ؛ ألنه بائعٌ لســلعة المرابحة على المصرف، وهذا البيع بأجَ فهو دائنٌ
نًا على المصرف لحامل الصك. يْ نًا على المصرف لحامل الصك.الثمنُ دَ يْ الثمنُ دَ

هــا حامل الصك  فَعَ ا مــن متحصالت الصك قــد دَ هــا حامل الصك وهــو شــريك؛ ألنَّ جزءً فَعَ ا مــن متحصالت الصك قــد دَ وهــو شــريك؛ ألنَّ جزءً
بَ له بها. بَ له بها.للمصرف؛ ليُضارِ للمصرف؛ ليُضارِ

لَين،  ين وإن كانا فــي وعاءٍ واحدٍ إالَّ أنهمــا منفصِ لَين، وقد ســبق أنَّ هذين العقدَ ين وإن كانا فــي وعاءٍ واحدٍ إالَّ أنهمــا منفصِ وقد ســبق أنَّ هذين العقدَ
هما لم يبطل اآلخر.  هما لم يبطل اآلخر. فلو بطل أحدُ فلو بطل أحدُ

وبناءً على ذلك، فالذي يظهر لي -والله أعلم- جوازُ اشــتراط هذا الشــرط، وبناءً على ذلك، فالذي يظهر لي -والله أعلم- جوازُ اشــتراط هذا الشــرط، 
وبه صدرت قراراتُ الهيئات الشرعيَّة التي أصدرت مصارفها هذه الصكوكوبه صدرت قراراتُ الهيئات الشرعيَّة التي أصدرت مصارفها هذه الصكوك(١)، وبيان ، وبيان 

ذلك باآلتي:ذلك باآلتي:
١ - بالنســبة للمرابحة: يجوز تأخيرُ حامل صك المرابحــة عن بقيَّة الدائنين  - بالنســبة للمرابحة: يجوز تأخيرُ حامل صك المرابحــة عن بقيَّة الدائنين 
ين؛ وذلك ألنَّ الجميع دائنون للمصرف، ويجوز للدائن أن يتَّفق مع المدين  ين؛ وذلك ألنَّ الجميع دائنون للمصرف، ويجوز للدائن أن يتَّفق مع المدين والمودِعِ والمودِعِ
ا عن بقية الدائنين عند إفالســه، وقد ســبق دراسة هذه المسألة  رً ا عن بقية الدائنين عند إفالســه، وقد ســبق دراسة هذه المسألة على أن يكون مؤخَّ رً على أن يكون مؤخَّ
عند الحديث عن حكم اشــتراط تأخيــر حامل صك اإلجارة عن بقيَّــةِ الغرماء عند عند الحديث عن حكم اشــتراط تأخيــر حامل صك اإلجارة عن بقيَّــةِ الغرماء عند 

ا. مً ا.، فلتُراجع تكرُّ مً اإلفالساإلفالس(٢)، فلتُراجع تكرُّ
٢ - بالنسبة للمضارب: فإنَّ صاحب رأس المال شريك للمضارب، فالمصرف  - بالنسبة للمضارب: فإنَّ صاحب رأس المال شريك للمضارب، فالمصرف 
يأخذ يأخذ ٥١٥١% من رأس مال الصكوك ويخلطها مع أمواله ويضارب بها في وجوه التجارة، % من رأس مال الصكوك ويخلطها مع أمواله ويضارب بها في وجوه التجارة، 

تبةٍ واحدة مع شريكه. تبةٍ واحدة مع شريكه.والشريك في رُ والشريك في رُ
ين،  ا بالنسبة للدائنين والمودِعِ رً ين، فاشــتراط أن يكون صاحب رأس المال مؤخَّ ا بالنسبة للدائنين والمودِعِ رً فاشــتراط أن يكون صاحب رأس المال مؤخَّ
ولم يســببوا أحكامهم، ينظر: قرارات الهيئة الشــرعية للبنك األهلي ١٦٩١٦٩/٢، قرار الهيئة ، قرار الهيئة  ولم يســببوا أحكامهم، ينظر: قرارات الهيئة الشــرعية للبنك األهلي    (١)

الشرعية لبنك الجزيرة رقم الشرعية لبنك الجزيرة رقم ١٧٢١٧٢، ص، ص٥.
ص٢١١٢١١. ص   (٢)
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ا لشرطٍ جديد(١)، والله أعلم.، والله أعلم. ا ال تأسيسً ا لشرطٍ جديداشتراطٌ موافقٌ لمقتضى العقد، فيكون تأكيدً ا ال تأسيسً اشتراطٌ موافقٌ لمقتضى العقد، فيكون تأكيدً
ولذلك نالحظ في استفتاء البنك األهلي لهيئته الشرعية قولهم: (جميع المبالغ ولذلك نالحظ في استفتاء البنك األهلي لهيئته الشرعية قولهم: (جميع المبالغ 
ة لحملة الصكوك مما هي دين على البنك أدنى مرتبةً في االســتحقاق من  قَّ ة لحملة الصكوك مما هي دين على البنك أدنى مرتبةً في االســتحقاق من المســتحَ قَّ المســتحَ
وا على دين المرابحة دون المضاربة؛  ات دائني البنك ذوي األولوية)، فهم نصُّ قَّ وا على دين المرابحة دون المضاربة؛ مستحَ ات دائني البنك ذوي األولوية)، فهم نصُّ قَّ مستحَ

ألنَّ حامل الصك شريكٌ ال يُحتاج الشتراط ذلك عليه.ألنَّ حامل الصك شريكٌ ال يُحتاج الشتراط ذلك عليه.
قدِ لمصدر الصك. سة النَّ قدِ لمصدر الصك.المطلب الثالث: اشتراط إبراء مؤسَّ سة النَّ المطلب الثالث: اشتراط إبراء مؤسَّ

سة  ث في هذا المطلب -بإذن الله تعالى- عن المراد باشتراط إبراء مؤسَّ سة سأتحدَّ ث في هذا المطلب -بإذن الله تعالى- عن المراد باشتراط إبراء مؤسَّ سأتحدَّ
كم  كم النقد العربي السعودي لمصدر الصك المركَّب من المرابحة والمضاربة، وعن حُ النقد العربي السعودي لمصدر الصك المركَّب من المرابحة والمضاربة، وعن حُ

ذلك، وقد جعلت ذلك في المسألتين التاليتين:ذلك، وقد جعلت ذلك في المسألتين التاليتين:
سة النقد لمصدر الصك المركب  سة النقد لمصدر الصك المركب المسألة األولى: مفهوم اشتراط إبراء مؤسَّ المسألة األولى: مفهوم اشتراط إبراء مؤسَّ

       من المرابحة والمضاربة.       من المرابحة والمضاربة.

رِ الصك  رِ الصك  إبراءَ مُصدِ راد بهذا الشــرطِ أنَّ لمؤسسة النقد العربي الســعودي(٢) إبراءَ مُصدِ راد بهذا الشــرطِ أنَّ لمؤسسة النقد العربي الســعودييُ يُ
ه. ه.المركَّب من المرابحة والمضاربة من الصك عند تعثُّرِ المركَّب من المرابحة والمضاربة من الصك عند تعثُّرِ

سة النقد المصرف بأنه في وضع غير جدير باالستمرارية(٣)، ،  سة النقد المصرف بأنه في وضع غير جدير باالستمراريةفعندما تُصنف مؤسَّ فعندما تُصنف مؤسَّ
وأنه متعثِّر، فإنها تُبرئه من جزءِ أو كل هذه الصكوك؛ حتى يستطيع تجاوز مرحلة التعثُّرِ وأنه متعثِّر، فإنها تُبرئه من جزءِ أو كل هذه الصكوك؛ حتى يستطيع تجاوز مرحلة التعثُّرِ 

واالستمرار في أنشطته.واالستمرار في أنشطته.
تَّفَق على إحداهما عند التعاقد: تَّفَق على إحداهما عند التعاقد:ولها في ذلك طريقتان، يُ ولها في ذلك طريقتان، يُ

وقد ســبق تقرير هذه المســألة بشكل أوسع عند الحديث عن اشــتراط تأخير حامل صك  وقد ســبق تقرير هذه المســألة بشكل أوسع عند الحديث عن اشــتراط تأخير حامل صك    (١)
المشاركة عن بقية الغرماء عند اإلفالس، صالمشاركة عن بقية الغرماء عند اإلفالس، ص١٣١١٣١.
سبق التعريف بمؤسسة النقد السعودي، ص١٣٥١٣٥. سبق التعريف بمؤسسة النقد السعودي، ص   (٢)

سبق التعريف بمصطلح غير جدير باالستمرارية، ص١٣٦١٣٦. سبق التعريف بمصطلح غير جدير باالستمرارية، ص   (٣)



أحكام صكوك دعم رأس المال الفقهيةأحكام صكوك دعم رأس المال الفقهية

٢٤٧٢٤٧

ســة النقد تُعيــد تقييم أصول الصكــوك (المرابحة  ســة النقد تُعيــد تقييم أصول الصكــوك (المرابحة أنَّ مؤسَّ الطريقــة األولى: الطريقــة األولى: أنَّ مؤسَّ
ه الستمرار نشاط المصرف، وقد يصل هذا  ه الستمرار نشاط المصرف، وقد يصل هذا والمضاربة)، وتحسم منها ما يجب حسمُ والمضاربة)، وتحسم منها ما يجب حسمُ

التقييم إلى صفر.التقييم إلى صفر.
وهذه الطريقة هي الطريقة الموجودة في كل صكوكِ دعم رأس المال الصادرة من وهذه الطريقة هي الطريقة الموجودة في كل صكوكِ دعم رأس المال الصادرة من 
المصارف السعودية، وقد جاء -على سبيل المثال- في صكوك دعم رأس المال المركبة المصارف السعودية، وقد جاء -على سبيل المثال- في صكوك دعم رأس المال المركبة 
من المرابحة والمضاربة الصادرة من بنك الجزيرة، والمجاز بقرار الهيئة الشــرعية رقم من المرابحة والمضاربة الصادرة من بنك الجزيرة، والمجاز بقرار الهيئة الشــرعية رقم 
(١٧٢١٧٢ - وتاريخ  - وتاريخ ٦ - -١ - -١٤٣٧١٤٣٧هـ) ما نصه: (يوافق حملة الصكوك أنه في حالة تصنيف هـ) ما نصه: (يوافق حملة الصكوك أنه في حالة تصنيف 
مؤسسة النقد العربي السعودي لبنك الجزيرة بأنه في وضع غير جدير باالستمرارية؛ فإن مؤسسة النقد العربي السعودي لبنك الجزيرة بأنه في وضع غير جدير باالستمرارية؛ فإن 
ه مما  ه مما لمؤسســة النقد العربي الســعودي تحديدَ قيمةِ أصول الصكوك، وما يجب حسمُ لمؤسســة النقد العربي الســعودي تحديدَ قيمةِ أصول الصكوك، وما يجب حسمُ
يستحقه حملة الصكوك منها، لمحالة تمكين المصدر من االستمرار في نشاطه، وسوف يستحقه حملة الصكوك منها، لمحالة تمكين المصدر من االستمرار في نشاطه، وسوف 

ا)(١). ا)يستحق حملة الصكوك القيمة المتبقية في تلك الحالة، والتي قد تكون صفرً يستحق حملة الصكوك القيمة المتبقية في تلك الحالة، والتي قد تكون صفرً
بــة من المرابحة والمضاربة  ثلُــه ما جاء في صكوك دعم رأس المال المركَّ بــة من المرابحة والمضاربة ومِ ثلُــه ما جاء في صكوك دعم رأس المال المركَّ ومِ
الصــادرة من البنك األهلي والمجازة بقرار الهيئة الشــرعية رقــم (الصــادرة من البنك األهلي والمجازة بقرار الهيئة الشــرعية رقــم (١٩٨١٩٨ - -١ - لعام  - لعام 

١٤٣٦١٤٣٦هـ)هـ)(٢).
بة  بة بل إنَّ هذا الشــرط بهذه الطريقةِ جاء في كل صكوك دعم رأس المال المركَّ بل إنَّ هذا الشــرط بهذه الطريقةِ جاء في كل صكوك دعم رأس المال المركَّ

من المضاربة والمرابحة الصادرةِ من المصارف السعودية، فيما اطَّلعت عليه.من المضاربة والمرابحة الصادرةِ من المصارف السعودية، فيما اطَّلعت عليه.
الطريقة الثانية: الطريقة الثانية: تحويل صكوك دعم رأس المال إلى أسهم في المصرف.تحويل صكوك دعم رأس المال إلى أسهم في المصرف.

ل  وِّ ل فعندما يُفلس المصرف، ويتزاحم الدائنون عليه، فإن مؤسســة النقد ستُحَ وِّ فعندما يُفلس المصرف، ويتزاحم الدائنون عليه، فإن مؤسســة النقد ستُحَ
ات على المصرف إلى  قَّ ات على المصرف إلى صكوك دعم رأس المال بمــا تحويه من مطالبات ومســتحَ قَّ صكوك دعم رأس المال بمــا تحويه من مطالبات ومســتحَ

ا. ا ال غريمً ا.أسهم، وبذلك يكون شريكً ا ال غريمً أسهم، وبذلك يكون شريكً
قرار الهيئة الشرعية رقم (١٧٢١٧٢)، ص)، ص٤. قرار الهيئة الشرعية رقم (   (١)

قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي التجاري ١٦٦١٦٦/٢. قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي التجاري    (٢)



٢٤٨٢٤٨

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

المســألة الثانية: حكم اشــتراط إبراء مؤسســة النقد لمصدر الصك المركب المســألة الثانية: حكم اشــتراط إبراء مؤسســة النقد لمصدر الصك المركب 
        من المرابحة والمضاربة.        من المرابحة والمضاربة.

بٌ من هذين العقدين،  بٌ من هذين العقدين، بمــا أنَّ الصك المركب من المرابحة والمضاربــة مركَّ بمــا أنَّ الصك المركب من المرابحة والمضاربــة مركَّ
وهما عقدان منفصالن، وليس أحدٌ منهما بتابعٍ لآلخر، فينبغي تكييف كل واحد منهما وهما عقدان منفصالن، وليس أحدٌ منهما بتابعٍ لآلخر، فينبغي تكييف كل واحد منهما 
ا، وبما أنَّ لهذا الشرطِ طريقتين، فال بد  ةٍ، ثم الحكم عليهما معً دَ ا، وبما أنَّ لهذا الشرطِ طريقتين، فال بد والحكم عليه على حِ ةٍ، ثم الحكم عليهما معً دَ والحكم عليه على حِ

ه. كمِ ا من دراسة كل طريق وبيان حُ ه.أيضً كمِ ا من دراسة كل طريق وبيان حُ أيضً
حكم الطريقة األولى:حكم الطريقة األولى:

جميع الفتاو الصادرة من الهيئات الشرعية في المصارف التي أصدرت هذه جميع الفتاو الصادرة من الهيئات الشرعية في المصارف التي أصدرت هذه 
الصكوك، أجازت هذا الشــرط بهذه الطريقةالصكوك، أجازت هذا الشــرط بهذه الطريقة(١)؛ حيث إنَّ للمصرف أن يشــترط على ؛ حيث إنَّ للمصرف أن يشــترط على 
حامل الصك المركب من المرابحة والمضاربة أن لمؤسســة النقد عند تصنيفه له بأنه حامل الصك المركب من المرابحة والمضاربة أن لمؤسســة النقد عند تصنيفه له بأنه 
في وضع غير جدير باالســتمرارية، أن تُعيد تقييم أصول الصكوك، وتحســم منها ما في وضع غير جدير باالســتمرارية، أن تُعيد تقييم أصول الصكوك، وتحســم منها ما 
ه الســتمرار المصرف في نشاطه، وتحفَّظ على هذا الشرطِ معالي الشيخ  ه الســتمرار المصرف في نشاطه، وتحفَّظ على هذا الشرطِ معالي الشيخ يجب حسمُ يجب حسمُ

عبد الله بن منيع حفظه الله.عبد الله بن منيع حفظه الله.
ا فقهيا لهذا الشــرط، أو تســبيبًا لهذا  ا فقهيا لهذا الشــرط، أو تســبيبًا لهذا ولم تبين هذه الهيئات الشــرعية توصيفً ولم تبين هذه الهيئات الشــرعية توصيفً

الحكم، كما لم أطَّلع على سبب تحفُّظ معالي الشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله.الحكم، كما لم أطَّلع على سبب تحفُّظ معالي الشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله.
ن بيانه: ن بيانه:والذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّ في هذا تفصيالً يحسُ والذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّ في هذا تفصيالً يحسُ

صدر الصك بإعادة تقييم  سة النقد لمُ صدر الصك بإعادة تقييم أ- بالنسبة للمرابحة: فاشتراط إبراء مؤسَّ سة النقد لمُ أ- بالنسبة للمرابحة: فاشتراط إبراء مؤسَّ
أصول الصكوك وحســم ما يجب حسمه منها لتمكين المصدر من االستمرار، يمكن أصول الصكوك وحســم ما يجب حسمه منها لتمكين المصدر من االستمرار، يمكن 
ينظر: قرار الهيئة الشرعية لبنك الجزيرة رقم (١٧٢١٧٢) وتاريخ ) وتاريخ ١٤٣٧١٤٣٧/١/٦هـ، وقرار الهيئة هـ، وقرار الهيئة  ينظر: قرار الهيئة الشرعية لبنك الجزيرة رقم (   (١)
الشرعية للبنك األهلي رقم (الشرعية للبنك األهلي رقم (١/١٩٨١٩٨) لعام ) لعام ١٤٣٦١٤٣٦هـ؛ ينظر: قرارات الهيئة الشرعية للبنك هـ؛ ينظر: قرارات الهيئة الشرعية للبنك 

األهلي األهلي ١٦٩١٦٩/٢.
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٢٤٩٢٤٩

توصيفه فقهيا بأنه: إبراء من الدين -أو جزء منه- معلَّق بشــرط مستقبل، وقد سبقت توصيفه فقهيا بأنه: إبراء من الدين -أو جزء منه- معلَّق بشــرط مستقبل، وقد سبقت 
دراسة هذه المسألةدراسة هذه المسألة(١) وتبيَّن جوازها. وتبيَّن جوازها.

هذا هو األصل، لكن هل يجوز اشتراط هذا الشرط في هذه الصكوك المركبة؟ هذا هو األصل، لكن هل يجوز اشتراط هذا الشرط في هذه الصكوك المركبة؟ 
سأجيب عن هذا بعد دراسة تطبيق الشرط على عقد المضاربة.سأجيب عن هذا بعد دراسة تطبيق الشرط على عقد المضاربة.

ب- بالنســبة للمضاربــة: فقد ســبق وأن ذكرت بأن ب- بالنســبة للمضاربــة: فقد ســبق وأن ذكرت بأن ٥١٥١% مــن متحصالت % مــن متحصالت 
الصكــوك، يأخذها المصرف ويخلطهــا مع أمواله ويضارب بهــا، والمضاربة عقد الصكــوك، يأخذها المصرف ويخلطهــا مع أمواله ويضارب بهــا، والمضاربة عقد 
ن من مال المصرف ومــال المضارب، والمصرف  ن من مال المصرف ومــال المضارب، والمصرف مشــاركة، فوعاء المصرف مكــوَّ مشــاركة، فوعاء المصرف مكــوَّ

يضارب بالمالين أصالةً عن أمواله ووكالة (مضاربة) عن أموال المضاربة.يضارب بالمالين أصالةً عن أمواله ووكالة (مضاربة) عن أموال المضاربة.
ا بنسبة ١%، %،  ا بنسبة وفي بعض اإلصدارات يُشارك مصدر الصك في رأس المال أيضً وفي بعض اإلصدارات يُشارك مصدر الصك في رأس المال أيضً
فتكون مشاركة من األساس، وفي هذا الشرطِ ضمانٌ من أحد الشريكين لشريكه اآلخر فتكون مشاركة من األساس، وفي هذا الشرطِ ضمانٌ من أحد الشريكين لشريكه اآلخر 
في غير حالتي التعدي والتقصير، لرأس ماله أو جزء منه؛ وهذا ال يجوز، كما بيَّنته فيما في غير حالتي التعدي والتقصير، لرأس ماله أو جزء منه؛ وهذا ال يجوز، كما بيَّنته فيما 

كمِ هذا الشرط في صكوك دعم رأس المال في المشاركة(٢). .  كمِ هذا الشرط في صكوك دعم رأس المال في المشاركةسبق عند دراسة حُ سبق عند دراسة حُ
حكم اشتراط تأخير حامل الصك بإعادة تقييم األصول والحسم منها:حكم اشتراط تأخير حامل الصك بإعادة تقييم األصول والحسم منها:

بناءً على ما ســبق، فالــذي يظهر لي عدمُ جوازِ هذا الشــرط بهذه الطريقة في بناءً على ما ســبق، فالــذي يظهر لي عدمُ جوازِ هذا الشــرط بهذه الطريقة في 
صدر  بة مــن المرابحة والمضاربة؛ وذلــك ألنَّ المُ صدر صكوك دعــم رأس المال المركَّ بة مــن المرابحة والمضاربة؛ وذلــك ألنَّ المُ صكوك دعــم رأس المال المركَّ

ه. ه.وحامل الصك شركاء، وال يجوز أن يضمن الشريك شريكَ وحامل الصك شركاء، وال يجوز أن يضمن الشريك شريكَ
وهذا ظاهرٌ في المضاربة كما سبق، لكن بالنسبة للمرابحة: فإنه وإن كان األصل وهذا ظاهرٌ في المضاربة كما سبق، لكن بالنسبة للمرابحة: فإنه وإن كان األصل 
بًا كان له تأثير، كما قال  ا كان العقد مركَّ بًا كان له تأثير، كما قال -في تطبيق هذا الشرط عليها-الجواز، لكن لمَّ ا كان العقد مركَّ -في تطبيق هذا الشرط عليها-الجواز، لكن لمَّ

ص٢١٩٢١٩. ص   (١)
ص١٣٤١٣٤، ، ١٤٠١٤٠. ص   (٢)



٢٥٠٢٥٠

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

اإلمام الشاطبي اإلمام الشاطبي : (لالجتماع تأثيرٌ في أحكام ال تكون حالة االنفراد): (لالجتماع تأثيرٌ في أحكام ال تكون حالة االنفراد)(١).
فحاملُ الصك ليس بدائنٍ فقط، بل دائنٌ وشريك، والشريك ال يضمن شريكه، فحاملُ الصك ليس بدائنٍ فقط، بل دائنٌ وشريك، والشريك ال يضمن شريكه، 
ه منفصلةً -فال يبطــل أحدهما ببطالن اآلخر- إالَّ أنها  ه منفصلةً -فال يبطــل أحدهما ببطالن اآلخر- إالَّ أنها وهــذا الصك وإن كانت عقودُ وهــذا الصك وإن كانت عقودُ
طية مقصودة، والقصد منها ضمانُ رأس المال أو جزءٍ منه، سواءٌ كان ذلك  طية مقصودة، والقصد منها ضمانُ رأس المال أو جزءٍ منه، سواءٌ كان ذلك عقود تحوُّ عقود تحوُّ
بالمرابحــة أو المضاربة، واألمور بمقاصدهابالمرابحــة أو المضاربة، واألمور بمقاصدها(٢)، فال يجوز أن يضمن الشــريك رأس ، فال يجوز أن يضمن الشــريك رأس 

م، والله أعلم. م، والله أعلم.مال شريكه مباشرة، أو أن يتحيَّل بمباح للوصول إلى الضمان المحرَّ مال شريكه مباشرة، أو أن يتحيَّل بمباح للوصول إلى الضمان المحرَّ
حكم الطريقة الثانية: حكم الطريقة الثانية: 

ل مؤسســة النقد العربي السعودي صكوك المرابحة والمضاربة  ل مؤسســة النقد العربي السعودي صكوك المرابحة والمضاربة وهي أن تُحوِّ وهي أن تُحوِّ
إلى أسهمٍ في المصرف.إلى أسهمٍ في المصرف.

أ- بالنسبة للمرابحة: سبق وأن كيَّفتُ تحويل الصكوك إلى أسهم بأنه مشاركة أ- بالنسبة للمرابحة: سبق وأن كيَّفتُ تحويل الصكوك إلى أسهم بأنه مشاركة 
بالصكوك، وبناءً على ذلك: فتحويل المرابحة إلى أسهم يمكن أن يُوصف فقهيا بأنه: بالصكوك، وبناءً على ذلك: فتحويل المرابحة إلى أسهم يمكن أن يُوصف فقهيا بأنه: 

مشاركة بدين.مشاركة بدين.
ونقل غير واحد من أهل العلم اإلجماعَ على عدم جواز المشــاركة بالدين، إذا ونقل غير واحد من أهل العلم اإلجماعَ على عدم جواز المشــاركة بالدين، إذا 

ةِ الشريك. ةِ الشريك.كان المال دينًا في ذِمَّ كان المال دينًا في ذِمَّ
، فقال له: اعمل  ، فقال له: اعمل جــاء في «بدائع الصنائع»: (إذا كان لربِّ المال على رجل دينٌ جــاء في «بدائع الصنائع»: (إذا كان لربِّ المال على رجل دينٌ

تِك مضاربةً بالنصف، أنَّ المضاربة فاسدةٌ بال خالف)(٣). تِك مضاربةً بالنصف، أنَّ المضاربة فاسدةٌ بال خالف)بديني الذي في ذِمَّ بديني الذي في ذِمَّ
بْ بالدين  بْ بالدين : (وال يجوز أن يُقال لمن عليــه دين: ضارِ وقال ابن قدامــة وقال ابن قدامــة : (وال يجوز أن يُقال لمن عليــه دين: ضارِ

الموافقات، للشاطبي ٤٦٨٤٦٨/٣. الموافقات، للشاطبي    (١)
ينظر: المفصل في القواعد الفقهية، ص١٥٧١٥٧، وهي قاعدة مجمع عليها؛ ينظر: اإلجماع في ، وهي قاعدة مجمع عليها؛ ينظر: اإلجماع في  ينظر: المفصل في القواعد الفقهية، ص   (٢)

القواعد الفقهية، صالقواعد الفقهية، ص٦٨٦٨.
بدائع الصنائع ٨٣٨٣/٦. بدائع الصنائع    (٣)
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ا،  ا، ، وال نعلم فيه مخالفً الذي عليك، نصَّ أحمدُ على هذا، وهو قول أكثر أهل العلمالذي عليك، نصَّ أحمدُ على هذا، وهو قول أكثر أهل العلم(١)، وال نعلم فيه مخالفً
وقــال كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم: ال يجــوز أن يجعل الرجل دينًا له على رجل وقــال كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم: ال يجــوز أن يجعل الرجل دينًا له على رجل 
مضاربــة، وممن حفظنــا ذلك عنه: عطــاء، والحكم، ومالك، والثــوري، وأحمد، مضاربــة، وممن حفظنــا ذلك عنه: عطــاء، والحكم، ومالك، والثــوري، وأحمد، 

وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي)وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي)(٢)()(٣).
ها حصة في  ها حصة في وجاء في «المعايير الشــرعية»: (ال يجوز أن تكــون الديون وحدَ وجاء في «المعايير الشــرعية»: (ال يجوز أن تكــون الديون وحدَ
رأس مال الشــركة، إالَّ في الحاالت التي تكون فيها الديــون تابعةً لغيرها مما يصلح رأس مال الشــركة، إالَّ في الحاالت التي تكون فيها الديــون تابعةً لغيرها مما يصلح 

جعله رأس مال للشركة...)جعله رأس مال للشركة...)(٤).
ا  ، يوصف فقهً ا ب- بالنسبة للمضاربة: فتحويل موجودات المضاربة إلى أسهمٍ ، يوصف فقهً ب- بالنسبة للمضاربة: فتحويل موجودات المضاربة إلى أسهمٍ
، وإن كانت أعيانًا فيجوز كما سبق بيانه  ا فال إشكالَ ، وإن كانت أعيانًا فيجوز كما سبق بيانه بأنه مشــاركة بها، فإن كانت نقودً ا فال إشكالَ بأنه مشــاركة بها، فإن كانت نقودً
عند الحديث عن حكم المشــاركة باألعيانعند الحديث عن حكم المشــاركة باألعيان(٥)، وإن كانــت ديونًا تابعة ألعيان فالتابع ، وإن كانــت ديونًا تابعة ألعيان فالتابع 

تابع، وإن كانت ديونًا مستقلة فال يجوز كما سبق.تابع، وإن كانت ديونًا مستقلة فال يجوز كما سبق.
؛ ألنه مشاركة بها،  ، جائزٌ ؛ ألنه مشاركة بها، أن تحويل موجودات المضاربة إلى أسهمٍ ، جائزٌ فالشــاهد: فالشــاهد: أن تحويل موجودات المضاربة إلى أسهمٍ

ويشترط لذلك ثالثة شروط:ويشترط لذلك ثالثة شروط:
وقية أو بما  وقية أو بما أالَّ يكون تحويلُ الصكوكِ بقيمتها االســمية، بل بقيمتها السُّ األول: األول: أالَّ يكون تحويلُ الصكوكِ بقيمتها االســمية، بل بقيمتها السُّ
يتَّفقانِ عليه عند حدوث التعثُّر والتحويل؛ وذلك ألنَّ تحويلها بقيمتها االسمية ضمانٌ يتَّفقانِ عليه عند حدوث التعثُّر والتحويل؛ وذلك ألنَّ تحويلها بقيمتها االسمية ضمانٌ 

لها أو لجزءٍ منها، وال يجوز ضمانُ الشريك لشريكه كما مرَّ معنا.لها أو لجزءٍ منها، وال يجوز ضمانُ الشريك لشريكه كما مرَّ معنا.
وفي المسألة قول آخر شاذ، ومنهج البحث عدم ذكر األقوال الشاذة. ينظر: المغني ١٨٢١٨٢/٧. وفي المسألة قول آخر شاذ، ومنهج البحث عدم ذكر األقوال الشاذة. ينظر: المغني    (١)

المغني ١٨٢١٨٢/٧. المغني    (٢)
يِ الشــريكين وبدن أحدهما. ينظر:  ذكر ابن قدامــة: أنَّ من صور المضاربة: أن تكون بمالَ يِ الشــريكين وبدن أحدهما. ينظر:   ذكر ابن قدامــة: أنَّ من صور المضاربة: أن تكون بمالَ  (٣)

المغني المغني ١٢١١٢١/٧.
ص٣٢٨٣٢٨. ص   (٤)
ص٢٢٣٢٢٣. ص   (٥)
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الثاني: الثاني: تحديد شــروط التحويل، والحدث الذي يستدعيه التحويل، وكذلك تحديد شــروط التحويل، والحدث الذي يستدعيه التحويل، وكذلك 
ا إذا كان نظام البلد يُجيز  ر ووقوع الخالف، خصوصً رَ ا إذا كان نظام البلد يُجيز بيــان معدل التحويل؛ تجنُّبًا للغَ ر ووقوع الخالف، خصوصً رَ بيــان معدل التحويل؛ تجنُّبًا للغَ

التحويلَ دون الرجوع للبنك المركزي. التحويلَ دون الرجوع للبنك المركزي. 
ك به في عقد المشاركة(١). ك به في عقد المشاركةمراعاة شروط المال المشارَ الثالث: الثالث: مراعاة شروط المال المشارَ

رِ الصك من قِبَل مؤسسة النقد بتحويل  رِ الصك من قِبَل مؤسسة النقد بتحويل وبناءً على ما سبق، فاشتراطُ إبراءِ مُصدِ وبناءً على ما سبق، فاشتراطُ إبراءِ مُصدِ
ا وآخر  ا جائزً بة من المرابحة والمضاربة إلى أســهم، قد جمع أمــرً ا وآخر الصكــوك المركَّ ا جائزً بة من المرابحة والمضاربة إلى أســهم، قد جمع أمــرً الصكــوك المركَّ

مُ بتابعٍ للجائز حتى يُغتفر. ا، وليس المحرَّ مً مُ بتابعٍ للجائز حتى يُغتفر.محرَّ ا، وليس المحرَّ مً محرَّ
فاشــتراط هذا الشــرط ال يجوز، والمخرج من هذا -والله أعلم-: أن يشترط فاشــتراط هذا الشــرط ال يجوز، والمخرج من هذا -والله أعلم-: أن يشترط 
المصرف على حامل الصك اإلبراءَ من جزء المرابحة بإعادة تقييمه وحســم ما يجب المصرف على حامل الصك اإلبراءَ من جزء المرابحة بإعادة تقييمه وحســم ما يجب 

ه منه، وأن يشترط تحويل موجودات المضاربة إلى أسهم، والله أعلم. مُ سْ ه منه، وأن يشترط تحويل موجودات المضاربة إلى أسهم، والله أعلم.حَ مُ سْ حَ
المطلــب الرابع: إصدار صك دعم رأس المــال المركَّب من المرابحة المطلــب الرابع: إصدار صك دعم رأس المــال المركَّب من المرابحة 

       والمضاربة.       والمضاربة.
بة من  كمِ اشتراطها على الصكوك المركَّ بة من ) وحُ كمِ اشتراطها على الصكوك المركَّ بعد الحديث عن شروط (بازلبعد الحديث عن شروط (بازل٣) وحُ
المرابحة والمضاربة، ندلف إلى الحديث عن إصدار صك دعم رأس المال المركَّب المرابحة والمضاربة، ندلف إلى الحديث عن إصدار صك دعم رأس المال المركَّب 

كم ذلك، وقد جعلت ذلك في المسألتين التاليتين: كم ذلك، وقد جعلت ذلك في المسألتين التاليتين:من المرابحة والمضاربة وحُ من المرابحة والمضاربة وحُ
المســألة األولى: المراد بإصدار صــك دعم رأس المال المركَّب من المرابحة المســألة األولى: المراد بإصدار صــك دعم رأس المال المركَّب من المرابحة 

         والمضاربة.         والمضاربة.

ســبق تعريــف إصدار الصكــوك بأنــه: طرح مُصــدر الصكــوكِ الصكوكَ ســبق تعريــف إصدار الصكــوك بأنــه: طرح مُصــدر الصكــوكِ الصكوكَ 
نةً الشروط واألحكام التي وضعها(٢). نةً الشروط واألحكام التي وضعهاللمستثمرين، متضمِّ للمستثمرين، متضمِّ

سبق ذكر هذه الشروط بتفصيل أكثر ص١٥٣١٥٣. سبق ذكر هذه الشروط بتفصيل أكثر ص   (١)
ص١٥٤١٥٤. ص   (٢)
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فالمراد بإصدار صك دعم رأس المال المركب من المرابحة والمضاربة، طرح فالمراد بإصدار صك دعم رأس المال المركب من المرابحة والمضاربة، طرح 
المصرف لصك دعــم رأس المال المركب من المرابحة والمضاربة للمســتثمرين، المصرف لصك دعــم رأس المال المركب من المرابحة والمضاربة للمســتثمرين، 

متضمنًا الشروطَ واألحكام التي وضعها.متضمنًا الشروطَ واألحكام التي وضعها.
وأصــدرت أغلب المصارف الســعودية هــذا الصك؛ كمصــرف الرياض، وأصــدرت أغلب المصارف الســعودية هــذا الصك؛ كمصــرف الرياض، 
والجزيرة، والسعودي لالستثمار، والســعودي الفرنسي، واألهلي، والبالد؛ وكانت والجزيرة، والسعودي لالستثمار، والســعودي الفرنسي، واألهلي، والبالد؛ وكانت 
ا عاما  ا عاما كلُّ إصداراتِ صكوك دعم رأس المال بطريقة الطرح الخاص، ولم تُطرح طرحً كلُّ إصداراتِ صكوك دعم رأس المال بطريقة الطرح الخاص، ولم تُطرح طرحً

للجمهورللجمهور(١).
المســألة الثانيــة: حكم إصدار صك دعــم رأس المال المركب مــن المرابحة المســألة الثانيــة: حكم إصدار صك دعــم رأس المال المركب مــن المرابحة 

         والمضاربة.         والمضاربة.

يترتب حكمُ إصدارِ صكوك دعم رأس المال المركبة من المرابحة والمضاربة يترتب حكمُ إصدارِ صكوك دعم رأس المال المركبة من المرابحة والمضاربة 
على خمسة أمور:على خمسة أمور:

األمر األول: األمر األول: مشروعية المرابحة. مشروعية المرابحة. 
األمر الثاني: األمر الثاني: مشروعية المضاربة. مشروعية المضاربة. 

األمر الثالث: األمر الثالث: حكم الجمع بين عقود المعاوضات. حكم الجمع بين عقود المعاوضات. 
األمر الرابع: األمر الرابع: حكم الجمع بين المرابحة والمضاربة في الصكوك المركبة. حكم الجمع بين المرابحة والمضاربة في الصكوك المركبة. 

األمر الخامس: األمر الخامس: أثر اشتراط شروط (بازلأثر اشتراط شروط (بازل٣) على اإلصدار.) على اإلصدار.
األمر األول: األمر األول: حكم المرابحة.حكم المرابحة.

ينظر: مقال (ثورة رأس المال التكميلي لبنوكنا السعودية)، لألستاذ محمد الخنيفر، المنشور  ينظر: مقال (ثورة رأس المال التكميلي لبنوكنا السعودية)، لألستاذ محمد الخنيفر، المنشور    (١)
بصحيفة الجزيرة يوم الثالثاء بصحيفة الجزيرة يوم الثالثاء ٢٧٢٧ / /١٢١٢/ / ١٤٣٥١٤٣٥هـ، العدد هـ، العدد ١٥٣٦٣١٥٣٦٣.

http://www.al-jazirah.com/2014/20141021/mt3.htmhttp://www.al-jazirah.com/2014/20141021/mt3.htm  
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المرابحــة عقدٌ جائز باإلجماع، قال ابن قدامة المرابحــة عقدٌ جائز باإلجماع، قال ابن قدامة  عن بيع المرابحة: (فهذا  عن بيع المرابحة: (فهذا 
.(١)( ته، وال نعلم فيه عند أحدٍ كراهةً ، ال خالفَ في صحَّ )جائزٌ ته، وال نعلم فيه عند أحدٍ كراهةً ، ال خالفَ في صحَّ جائزٌ

والمرابحــة اليوم تقترن بالوعد بالشــراء والتأجيل فــي الثمن؛ ففي الصكوك والمرابحــة اليوم تقترن بالوعد بالشــراء والتأجيل فــي الثمن؛ ففي الصكوك 
بة من المرابحة والمضاربة: سيقوم وكيل حملة الصكوك بـــشراء سلع بـ٤٩٤٩ %  %  بة من المرابحة والمضاربة: سيقوم وكيل حملة الصكوك بـــشراء سلع بـالمركَّ المركَّ

. لةً .من متحصالت الصكوك، ثم سيبيعها على المصرف مؤجَّ لةً من متحصالت الصكوك، ثم سيبيعها على المصرف مؤجَّ
وقد صدر قرار مجمع الفقه اإلســالمي بجواز بيع المرابحة للواعد بالشــراء، وقد صدر قرار مجمع الفقه اإلســالمي بجواز بيع المرابحة للواعد بالشــراء، 

حيث جاء فيه:حيث جاء فيه:
: أنَّ بيع المرابحة لآلمر بالشــراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك أنَّ بيع المرابحة لآلمر بالشــراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك  : أوالً (أوالً
ا، هو بيع جائز، طالمــا كانت تقع على  ا، هو بيع جائز، طالمــا كانت تقع على المأمــور، وحصول القبض المطلوب شــرعً المأمــور، وحصول القبض المطلوب شــرعً
المأمور مســؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات المأمور مســؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات 

الردِّ بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.الردِّ بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.
ر مــن اآلمر أو المأمور علــى وجه االنفراد-  ر مــن اآلمر أو المأمور علــى وجه االنفراد- الوعد -وهو الذي يَصدُ ثانيًــا: ثانيًــا: الوعد -وهو الذي يَصدُ
ا على ســببٍ ودخل  ، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقً ذرٍ ا للواعد ديانةً إالَّ لعُ ا على ســببٍ ودخل يكون ملزمً ، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقً ذرٍ ا للواعد ديانةً إالَّ لعُ يكون ملزمً
د أثــرُ اإللزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد،  لفةٍ نتيجة الوعد. ويتحدَّ د أثــرُ اإللزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، الموعود في كُ لفةٍ نتيجة الوعد. ويتحدَّ الموعود في كُ

وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعالً بسبب عدم الوفاء بالوعد بال عذر.وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعالً بسبب عدم الوفاء بالوعد بال عذر.
ثالثًا: ثالثًا: المواعدة -وهي التي تصدر من الطرفين- تجوز في بيع المرابحة بشرط المواعدة -وهي التي تصدر من الطرفين- تجوز في بيع المرابحة بشرط 
الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهمــا، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها ال تجوز؛ ألن الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهمــا، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها ال تجوز؛ ألن 
المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تُشــبه البيع نفســه؛ حيث يُشترط عندئذٍ أن يكون المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تُشــبه البيع نفســه؛ حيث يُشترط عندئذٍ أن يكون 
يْعِ  يْعِ  عن بَ ا للمبيع حتى ال تكــون هناك مخالفةٌ لنهي النبــي  عن بَ ا للمبيع حتى ال تكــون هناك مخالفةٌ لنهي النبــي البائع مالــكً البائع مالــكً

اإلنسان ما ليس عنده)اإلنسان ما ليس عنده)(٢).
المغني ٢٦٦٢٦٦/٦. المغني    (١)

http://www.iifa-aifi.org/1751.htmlhttp://www.iifa-aifi.org/1751.html ،[ ،[١] (] (٥/٢ و  و ٥/٣) ) قرار رقم: ٤٠٤٠ -  - ٤١٤١ قرار رقم:    (٢)
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فإذا كانــت المرابحة منضبطــةً بضوابطِ المجمع، فهــي مرابحةٌ صحيحة إن فإذا كانــت المرابحة منضبطــةً بضوابطِ المجمع، فهــي مرابحةٌ صحيحة إن 
شاء الله تعالى.شاء الله تعالى.

األمر الثاني: األمر الثاني: مشروعيَّة المضاربة.مشروعيَّة المضاربة.
ا، فمن  ة أيضً ةٍ خاصَّ ا، فمن ، ومشروعة بأدلَّ ة أيضً ةٍ خاصَّ ة(١)، ومشروعة بأدلَّ ةِ المشاركة العامَّ ةالمضاربة مشروعةٌ بأدلَّ ةِ المشاركة العامَّ المضاربة مشروعةٌ بأدلَّ

ذلك:ذلك:
 : : قال: قال رسول الله ، قال: قال رسول الله ، ١ - عن صالح بن صهيب، عن أبيه  - عن صالح بن صهيب، عن أبيه
بَيْتِ  يرِ لِلْ ــعِ طُ الْبُرِّ بِالشَّ الَ أَخْ ، وَ ــةُ ضَ ارَ قَ الْمُ ، وَ لٍ : الْبَيْعُ إِلَــى أَجَ ةُ كَ ــنَّ الْبَرَ ثٌ فِيهِ بَيْتِ «ثَالَ يرِ لِلْ ــعِ طُ الْبُرِّ بِالشَّ الَ أَخْ ، وَ ــةُ ضَ ارَ قَ الْمُ ، وَ لٍ : الْبَيْعُ إِلَــى أَجَ ةُ كَ ــنَّ الْبَرَ ثٌ فِيهِ «ثَالَ

.(٢)« بَيْعِ »الَ لِلْ بَيْعِ الَ لِلْ
والمقارضة هي المضاربة، والمقارضة تسميةُ أهلِ الحجاز، والمضاربة تسمية والمقارضة هي المضاربة، والمقارضة تسميةُ أهلِ الحجاز، والمضاربة تسمية 

أهل العراقأهل العراق(٣).
٢ - عــن ابن عباس  - عــن ابن عباس  قال: كان العباس بــن عبد المطلب إذا دفع ماالً  قال: كان العباس بــن عبد المطلب إذا دفع ماالً 
ا، وال يشتري به ذاتَ  ا، وال ينزل به واديً ، اشترط على صاحبه: ال يسلك به بحرً ا، وال يشتري به ذاتَ مضاربةً ا، وال ينزل به واديً ، اشترط على صاحبه: ال يسلك به بحرً مضاربةً

، فرفع شرطه إلى رسول الله  فأجازه فأجازه(٤). ، فرفع شرطه إلى رسول الله كبدٍ رطبة، فإن فعل فهو ضامنٌ كبدٍ رطبة، فإن فعل فهو ضامنٌ
وهذا إقرارٌ من النبي وهذا إقرارٌ من النبي  للمضاربة. للمضاربة.

لَ اإلجماعَ غيرُ واحدٍ من أهل العلم على جواز المضاربة؛ قال ابن قدامة  لَ اإلجماعَ غيرُ واحدٍ من أهل العلم على جواز المضاربة؛ قال ابن قدامة  - نَقَ ٣ - نَقَ
ص١٥٥١٥٥. ص   (١)

أخرجه ابن ماجه في ســننه، أبواب التجارات، باب الشــركة والمضاربة، برقم (٢٢٨٩٢٢٨٩)، )،  أخرجه ابن ماجه في ســننه، أبواب التجارات، باب الشــركة والمضاربة، برقم (   (٢)
٣٩٠٣٩٠/٣، وقال عنه األلباني في السلسلة الضعيفة: منكر. ، وقال عنه األلباني في السلسلة الضعيفة: منكر. ١١٨١١٨/٥.

المغني ١٣٣١٣٣/٧. المغني    (٣)
 ،والبيهقي في السنن الكبر ، ،أخرجه الطبراني في المعجم األوسط برقم (٧٦٠٧٦٠) ) ٢٣١٢٣١/١، والبيهقي في السنن الكبر أخرجه الطبراني في المعجم األوسط برقم (   (٤)

كتاب القراض، برقم (كتاب القراض، برقم (١١٦١١١١٦١١) ) ١٨٤١٨٤/٦، وضعفه.، وضعفه.
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: (أجمع أهلُ العلمِ على جواز المضاربة في الجملة): (أجمع أهلُ العلمِ على جواز المضاربة في الجملة)(١).
ويقول ابن حــزم ويقول ابن حــزم : (كلُّ أبواب الفقه ليس منها بــابٌ إالَّ وله أصلٌ في : (كلُّ أبواب الفقه ليس منها بــابٌ إالَّ وله أصلٌ في 
 ، ، القرآن والســنة نعلمه ولله الحمد، حاشــا القراض، فما وجدنا له أصالً فيهما البتَّةَ القرآن والســنة نعلمه ولله الحمد، حاشــا القراض، فما وجدنا له أصالً فيهما البتَّةَ
 ، ، د، والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي د، والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي ولكنَّه إجماعٌ صحيحٌ مجرَّ ولكنَّه إجماعٌ صحيحٌ مجرَّ

ه، ولوال ذلك ما جاز)(٢). ه، ولوال ذلك ما جاز)وعلمه فأقرَّ وعلمه فأقرَّ
األمر الثالث: األمر الثالث: حكم الجمع بين عقود المعاوضات.حكم الجمع بين عقود المعاوضات.

اختلف العلماء اختلف العلماء  في حكم اجتماع عقد معاوضة مع عقد معاوضة، كما  في حكم اجتماع عقد معاوضة مع عقد معاوضة، كما 
هو في مسألتنا هذه -الجمع بين المرابحة والمضاربة- على ثالثة أقوال:هو في مسألتنا هذه -الجمع بين المرابحة والمضاربة- على ثالثة أقوال:

القول األول: القول األول: ال يجوز اشــتراطُ عقــدِ معاوضةٍ في عقــد معاوضة، وبه يقول ال يجوز اشــتراطُ عقــدِ معاوضةٍ في عقــد معاوضة، وبه يقول 
الحنفيةالحنفية(٣) والشافعية والشافعية(٤) والحنابلة والحنابلة(٥).

القول الثاني: القول الثاني: يجوز اشــتراطُ عقدِ معاوضةٍ في عقــد معاوضة، وهو قولٌ عند يجوز اشــتراطُ عقدِ معاوضةٍ في عقــد معاوضة، وهو قولٌ عند 
ه ابنُ القيم(٨). ه ابنُ القيم وتلميذُ المالكيةالمالكية(٦) اختاره شيخ اإلسالم اختاره شيخ اإلسالم(٧) وتلميذُ

القــول الثالث: القــول الثالث: ال يجوز اشــتراطُ أحدٍ ســتة عقود مع اآلخر، وهــي: البيع، ال يجوز اشــتراطُ أحدٍ ســتة عقود مع اآلخر، وهــي: البيع، 
والجعالة، والصرف، والمساقاة، والشــركة، والمضاربة؛ ويجوز اشتراط أحدها مع والجعالة، والصرف، والمساقاة، والشــركة، والمضاربة؛ ويجوز اشتراط أحدها مع 

ينظر: المغني ١٣٣١٣٣/٧، وينظر: اإلجماع البن المنذر، ص، وينظر: اإلجماع البن المنذر، ص١٠٢١٠٢. ينظر: المغني    (١)
مراتب اإلجماع، ص١٦٢١٦٢. مراتب اإلجماع، ص   (٢)

فتح القدير ٤١٠٤١٠/٦. فتح القدير    (٣)
مغني المحتاج ٤٠٤٠/٢. مغني المحتاج    (٤)

اإلنصاف ٢٣٠٢٣٠/١١١١. اإلنصاف    (٥)
مواهب الجليل ١١٣١١٣/٥. مواهب الجليل    (٦)

العقود، البن تيمية، ص١٨٩١٨٩. العقود، البن تيمية، ص   (٧)
تهذيب السنن ١٧٠٥١٧٠٥/٤. تهذيب السنن    (٨)
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غيرها، وبه يقول المالكيةغيرها، وبه يقول المالكية(١). . 
األدلة.األدلة.

اســتدلَّ أصحاب القول األول القائلون بالمنع من اشــتراط عقد معاوضة في اســتدلَّ أصحاب القول األول القائلون بالمنع من اشــتراط عقد معاوضة في 
عقد معاوضة بأدلة، منها ما يلي:عقد معاوضة بأدلة، منها ما يلي:

انِ فِي  طَ رْ الَ شَ ، وَ يْعٌ بَ لَفٌ وَ لُّ سَ انِ فِي «الَ يَحِ طَ رْ الَ شَ ، وَ يْعٌ بَ لَفٌ وَ لُّ سَ الدليل األول: الدليل األول: أنَّ النبي أنَّ النبي  قال:  قال: «الَ يَحِ
.(٢)« كَ نْدَ ا لَيْسَ عِ يْعُ مَ الَ بَ ، وَ نْ مَ ا لَمْ يُضْ بْحُ مَ الَ رِ ، وَ يْعٍ »بَ كَ نْدَ ا لَيْسَ عِ يْعُ مَ الَ بَ ، وَ نْ مَ ا لَمْ يُضْ بْحُ مَ الَ رِ ، وَ يْعٍ بَ

ى رسول الله  عن صفقتين في صفقةٍ واحدة عن صفقتين في صفقةٍ واحدة(٣). ى رسول الله نَهَ الدليل الثاني: الدليل الثاني: نَهَ
وجه الداللة من الحديثيــن: وجه الداللة من الحديثيــن: أنَّ الجمع بين عقود المعاوضات منهيٌّ عنه، وهو أنَّ الجمع بين عقود المعاوضات منهيٌّ عنه، وهو 

من البيعتين في بيعةمن البيعتين في بيعة(٤).
وأُجيب عن هذا بعدم التسليم: وأُجيب عن هذا بعدم التسليم: بأن هذا هو معنى الحديث، بل البيعتين في بيعة بأن هذا هو معنى الحديث، بل البيعتين في بيعة 

ينة. ينة.المنهي عنه هي بيع العِ المنهي عنه هي بيع العِ
قال ابن القيــم قال ابن القيــم  -بعد أن ذكر ما أورده العلماء من تفســيرٍ للبيعتين في  -بعد أن ذكر ما أورده العلماء من تفســيرٍ للبيعتين في 
 ، ها منك بعشرين نسيئةً ذُ ا وآخُ ذْ هذه السلعةَ بعشــرةٍ نقدً ــر بأن يقول: خُ ، بيعة-: (وفُسِّ ها منك بعشرين نسيئةً ذُ ا وآخُ ذْ هذه السلعةَ بعشــرةٍ نقدً ــر بأن يقول: خُ بيعة-: (وفُسِّ
يْنِها. وهذا هو المعنى المطابِق للحديث، فإنه إذا كان مقصوده  ينةُ بعَ يْنِها. وهذا هو المعنى المطابِق للحديث، فإنه إذا كان مقصوده وهي مســألة العِ ينةُ بعَ وهي مســألة العِ
الدراهم العاجلة باآلجلة، فهو ال يســتحق إالَّ رأسَ مالِه، وهــو أوكس الثمنين، فإن الدراهم العاجلة باآلجلة، فهو ال يســتحق إالَّ رأسَ مالِه، وهــو أوكس الثمنين، فإن 
يدَ له عن أوكس  حِ يدَ له عن أوكس أخذه أخذ أوكســهما، وإن أخذ الثمن األكثر فقد أخــذ الربا، فال مَ حِ أخذه أخذ أوكســهما، وإن أخذ الثمن األكثر فقد أخــذ الربا، فال مَ

مواهب الجليل ١١٣١١٣/٥. مواهب الجليل    (١)
سبق تخريجه، ص١١٣١١٣. سبق تخريجه، ص   (٢)
سبق تخريجه، ص١١٤١١٤. سبق تخريجه، ص   (٣)

ينظر: الهداية على بداية المبتدي مع شــرح فتح القديــر٤١١٤١١/٦، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٤٠٤٠/٢، ،  ينظر: الهداية على بداية المبتدي مع شــرح فتح القديــر   (٤)
الروض المربع الروض المربع ٢٠٠٢٠٠/٢.
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الثمنين أو الرباالثمنين أو الربا(١).
وال يحتمــل الحديثُ غيرَ هذا المعنى، وهذا هو بعينه الشــرطان في بيع، فإن وال يحتمــل الحديثُ غيرَ هذا المعنى، وهذا هو بعينه الشــرطان في بيع، فإن 
طَا على الوفاء به، فهو مشروط، والشرط  طَا على الوفاء به، فهو مشروط، والشرط الشــرط يطلق على العقد نفسه؛ ألنهما تشارَ الشــرط يطلق على العقد نفسه؛ ألنهما تشارَ
ا، كالضرب يطلق على المضروب، والحلق على المحلوق،  ا، كالضرب يطلق على المضروب، والحلق على المحلوق، يطلق على المشروط كثيرً يطلق على المشروط كثيرً

والنسخ على المنسوخ)والنسخ على المنسوخ)(٢).
ى النبي  عن بيع وشرط عن بيع وشرط(٣). ى النبي نَهَ الدليل الثالث: الدليل الثالث: نَهَ

وجه الداللة: وجه الداللة: أنَّ اشــتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة داخلٌ في هذا النهي؛ أنَّ اشــتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة داخلٌ في هذا النهي؛ 
ا واشتراط عقدٍ آخر معه. ا واشتراط عقدٍ آخر معه.فقد جمع بيعً فقد جمع بيعً

ونوقش: ونوقش: بأنه ال يثبت، قال شــيخ اإلسالم: (ذكره جماعاتٌ من المصنِّفين في بأنه ال يثبت، قال شــيخ اإلسالم: (ذكره جماعاتٌ من المصنِّفين في 
الفقه، وال يوجد في شــيء من دواوين الحديث، وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء، الفقه، وال يوجد في شــيء من دواوين الحديث، وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء، 

ه)(٤). ضُ ه)وذكروا أنه ال يُعرف، وأنَّ األحاديث الصحيحة تُعارِ ضُ وذكروا أنه ال يُعرف، وأنَّ األحاديث الصحيحة تُعارِ
اســتدلَّ أصحاب القول الثاني القائلون بصحة اشتراط عقد معاوضة في عقد اســتدلَّ أصحاب القول الثاني القائلون بصحة اشتراط عقد معاوضة في عقد 
معاوضة باألصل، فاألصل في العقود والشروط اإلباحة والجوازمعاوضة باألصل، فاألصل في العقود والشروط اإلباحة والجواز(٥)، ولم يأتِ ما يمنع ، ولم يأتِ ما يمنع 

من اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة.من اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة.
ها(٦). ةِ على جواز الشروط في العقود، وقد سبق ذِكرُ هاكما استدلوا باألدلة الدالَّ ةِ على جواز الشروط في العقود، وقد سبق ذِكرُ كما استدلوا باألدلة الدالَّ

ا  مَ ــهُ سُ كَ هُ أَوْ لَ ةٍ فَ يْعَ تَيْنِ فِي بَ يْعَ اعَ بَ نْ بَ يقصد إحد روايات حديث البيعتين في بيعة، وهي: «مَ ا   مَ ــهُ سُ كَ هُ أَوْ لَ ةٍ فَ يْعَ تَيْنِ فِي بَ يْعَ اعَ بَ نْ بَ يقصد إحد روايات حديث البيعتين في بيعة، وهي: «مَ  (١)
ا». بَ ا».أَوِ الرِّ بَ أَوِ الرِّ

تهذيب السنن ١٧٠٦١٧٠٦/٤. تهذيب السنن   سبق تخريجه، ص١١٥١١٥.(٢)  سبق تخريجه، ص   (٣)
الفتاو الكبر، البن تيمية ٧٩٧٩/٤، وينظر: موســوعة أحاديث أحكام المعامالت المالية، ، وينظر: موســوعة أحاديث أحكام المعامالت المالية،  الفتاو الكبر، البن تيمية    (٤)

ص٥٥٩٥٥٩.
ينظر تقرير هذه القاعدة في: الفتاو الكبر، البن تيمية ٧٩٧٩/٤. ينظر تقرير هذه القاعدة في: الفتاو الكبر، البن تيمية    (٥)

ص٩٩٩٩-١٠١١٠١. ص   (٦)
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واســتدلَّ أصحاب القول الثالث القائلون بعدم صحة اشتراط أحد ستة عقود واســتدلَّ أصحاب القول الثالث القائلون بعدم صحة اشتراط أحد ستة عقود 
لَى: بأنَّ  ها مع غيرها، أو غيرها مع غيرها من باب أَوْ ر منها، ويجوز اشتراطُ أحدِ لَى: بأنَّ مع آخَ ها مع غيرها، أو غيرها مع غيرها من باب أَوْ ر منها، ويجوز اشتراطُ أحدِ مع آخَ

ا، فال يُجمع بينها(١). ها بعضً نافي بعضُ ا، ويُ ها بعضً ا، فال يُجمع بينهاهذه العقود يُضاد بعضُ ها بعضً نافي بعضُ ا، ويُ ها بعضً هذه العقود يُضاد بعضُ
ين  ين بعدم التســليم بالتضاد بينها إذا وقعت على محلَّين مختلفَ ويُجاب عن هذا: ويُجاب عن هذا: بعدم التســليم بالتضاد بينها إذا وقعت على محلَّين مختلفَ

في وقتٍ واحد، أو وقعت على عينٍ واحدةٍ في وقتين مختلفينفي وقتٍ واحد، أو وقعت على عينٍ واحدةٍ في وقتين مختلفين(٢).
الترجيح: الترجيح: 

دِ معاوضة في عقد معاوضة ما لم  قْ دِ معاوضة في عقد معاوضة ما لم الراجح -والله أعلم- هو جواز اشــتراطِ عَ قْ الراجح -والله أعلم- هو جواز اشــتراطِ عَ
م(٣). ميكونا متعارضين في األحكام، أو يُقصد بالتركيب والجمع التوصل إلى محرَّ يكونا متعارضين في األحكام، أو يُقصد بالتركيب والجمع التوصل إلى محرَّ

بة: سبق  بة: سبق حكمُ الجمع بين المرابحة والمضاربة في الصكوك المركَّ األمر الرابع: األمر الرابع: حكمُ الجمع بين المرابحة والمضاربة في الصكوك المركَّ
ه بين المرابحة  ه بين المرابحة الحديــث عن الغرض من التركيب في هذا الصك، ولماذا جمع واضعُ الحديــث عن الغرض من التركيب في هذا الصك، ولماذا جمع واضعُ
والمضاربــة، وأنَّ المقصد مــن هذا حماية رأس المال، بل وصــل األمر في التطبيق والمضاربــة، وأنَّ المقصد مــن هذا حماية رأس المال، بل وصــل األمر في التطبيق 
ا، وأن يكون قابالً للتداول لغلبة األعيان  ا، وأن يكون قابالً للتداول لغلبة األعيان الواقعي إلى حماية رأس المال واألرباح أيضً الواقعي إلى حماية رأس المال واألرباح أيضً

والمنافع عليه؛ ألنه يمثل والمنافع عليه؛ ألنه يمثل ٥١٥١% من قيمة الصكوك.% من قيمة الصكوك.
والحقيقة أنَّ هذا الصك بهذه الصورة يحمل بين جنبيه إشكالين كبيرين:والحقيقة أنَّ هذا الصك بهذه الصورة يحمل بين جنبيه إشكالين كبيرين:

ل من حماية لرأس المال إلى ضمان رأس المال.  ل من حماية لرأس المال إلى ضمان رأس المال. أنه تحوَّ األول: األول: أنه تحوَّ
الثاني: الثاني: الصورية في عقد المضاربة.الصورية في عقد المضاربة.

لِه من حماية لرأس المال إلى ضمان له: فألنَّ األصل أن تكون  لِه من حماية لرأس المال إلى ضمان له: فألنَّ األصل أن تكون فبالنســبة لتحوُّ فبالنســبة لتحوُّ
مواهب الجليل ١١٣١١٣/٥. مواهب الجليل    (١)

ينظر: العقود المالية المركبة، ص١٠٨١٠٨. ينظر: العقود المالية المركبة، ص   (٢)
للتوســع في أحكام الجمــع بين العقود، ينظر: العقــود المالية المركبــة للدكتور عبد الله  للتوســع في أحكام الجمــع بين العقود، ينظر: العقــود المالية المركبــة للدكتور عبد الله    (٣)

العمراني.العمراني.
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الحمايــة لجزء من المال، لكن ليــس لكل المال، والواقع أنهــا في بعض الصكوك الحمايــة لجزء من المال، لكن ليــس لكل المال، والواقع أنهــا في بعض الصكوك 
ا(١)، وما الفرق عندئذٍ بين هذا وبين ضمان ، وما الفرق عندئذٍ بين هذا وبين ضمان  االصــادرة تحمي رأس المال واألرباح أيضً الصــادرة تحمي رأس المال واألرباح أيضً
الشــريك لشــريكه؟ وســبق أن ذكرت بأن حامل الصك في الصكــوك المركبة من الشــريك لشــريكه؟ وســبق أن ذكرت بأن حامل الصك في الصكــوك المركبة من 

المرابحة والمضاربة دائن وشريك.المرابحة والمضاربة دائن وشريك.
رَ  رَ وبالنســبة إلى الصورية في عقد المضاربة: فتجد في بعض الصكوك أنَّ مُصدِ وبالنســبة إلى الصورية في عقد المضاربة: فتجد في بعض الصكوك أنَّ مُصدِ
الصكِّ يستأثر بـــالصكِّ يستأثر بـــ٩٩٩٩% من أرباح المضاربة له% من أرباح المضاربة له(٢)، أو أن يكون هناك خيارٌ لعدم توزيع ، أو أن يكون هناك خيارٌ لعدم توزيع 
لة الصكــوكِ أن يتنازلوا عنها لمصدر  مَ لة الصكــوكِ أن يتنازلوا عنها لمصدر أرباح المضاربة إالَّ فــي نهاية المدة، وأنَّ لِحَ مَ أرباح المضاربة إالَّ فــي نهاية المدة، وأنَّ لِحَ

الصك. الصك. 
وماذا يريد حامل الصك بالمضاربة وأرباحها إنْ هو ضمن رأسَ ماله واألرباح وماذا يريد حامل الصك بالمضاربة وأرباحها إنْ هو ضمن رأسَ ماله واألرباح 

بعقد المرابحة؟ بعقد المرابحة؟ 
ب، تجعل هذه الصكوكَ  ب، تجعل هذه الصكوكَ أن اجتماع الصكوك بهذه الطريقةِ وبهذه النِّسَ الحقيقة: الحقيقة: أن اجتماع الصكوك بهذه الطريقةِ وبهذه النِّسَ
محلَّ إشــكالٍ ونظر، فهي أقرب ما تكون إلى حيلة بأمرٍ مبــاح، وتركيبٍ األصلُ فيه محلَّ إشــكالٍ ونظر، فهي أقرب ما تكون إلى حيلة بأمرٍ مبــاح، وتركيبٍ األصلُ فيه 

الجواز إلى أمرٍ محظور ممنوع.الجواز إلى أمرٍ محظور ممنوع.
ومع هذا: فقد صــدرت جميعُ قرارات الهيئات الشــرعية في المصارف التي ومع هذا: فقد صــدرت جميعُ قرارات الهيئات الشــرعية في المصارف التي 

أصدرت هذه الصكوك بإجازتهاأصدرت هذه الصكوك بإجازتها(٣).
غير أنَّ مصــرف البالد وضع ضابطًا أراهُ ينضبط مع قانون الشــريعة، وهو أنَّ غير أنَّ مصــرف البالد وضع ضابطًا أراهُ ينضبط مع قانون الشــريعة، وهو أنَّ 

المرابحة وربحها يجب أالّ تغطِّي القيمةَ االسمية للصكوكالمرابحة وربحها يجب أالّ تغطِّي القيمةَ االسمية للصكوك(٤).
وبهــذا الضابط تكــون المرابحة حاميــةً لجزء من رأس المــال، ال ضامنة له وبهــذا الضابط تكــون المرابحة حاميــةً لجزء من رأس المــال، ال ضامنة له 

ينظر: الصكوك المركبة من المرابحة والمضاربة ص٥٨٥٨. ينظر: الصكوك المركبة من المرابحة والمضاربة ص   (١)
ينظر: المرجع السابق ص٥٩٥٩. ينظر: المرجع السابق ص   (٢)

ينظر: قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي ١٦٩١٦٩/٢، وقرارات بقية المصارف غير منشورة.، وقرارات بقية المصارف غير منشورة. ينظر: قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي    (٣)
قرار الهيئة الشرعية لبنك البالد رقم (١٣٠١٣٠) وتاريخ ) وتاريخ ١٤٣٧١٤٣٧/٧/١٨١٨هـ، وهو غير منشور.هـ، وهو غير منشور. قرار الهيئة الشرعية لبنك البالد رقم (   (٤)
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ا عليها؛  ا عليها؛ وألرباحه، وتجعل المضاربــة حقيقية ال صورية، فالمصرف يكــون حريصً وألرباحه، وتجعل المضاربــة حقيقية ال صورية، فالمصرف يكــون حريصً
ف  ف لتجنُّبِ الخســارة، ولتغطية رأس المال والربح، وحامل الصك يتطلَّع لها ويتشــوَّ لتجنُّبِ الخســارة، ولتغطية رأس المال والربح، وحامل الصك يتطلَّع لها ويتشــوَّ

ألرباحها.ألرباحها.
وبناءً على ذلك؛ فإني -والله أعلم وأحكم- أر جوازَ إصدارِ الصك المركَّب وبناءً على ذلك؛ فإني -والله أعلم وأحكم- أر جوازَ إصدارِ الصك المركَّب 

من المرابحة والمضاربة بالشروط التاليةمن المرابحة والمضاربة بالشروط التالية(١):
 ، بُ الربح معقولةً ليس فيها مبالغةٌ ،  - أن تكون المرابحة حقيقيَّة، وأن تكون نِسَ بُ الربح معقولةً ليس فيها مبالغةٌ ١ - أن تكون المرابحة حقيقيَّة، وأن تكون نِسَ

بحيث تغطي رأس مال الصكوك كلِّها وأرباحها.بحيث تغطي رأس مال الصكوك كلِّها وأرباحها.
رادةً ال صورية، ويتبين ذلك من خالل النسب  رادةً ال صورية، ويتبين ذلك من خالل النسب  - أن تكون المضاربة حقيقةً مُ ٢ - أن تكون المضاربة حقيقةً مُ

المعقولة لتقاسم األرباح.المعقولة لتقاسم األرباح.
٣ - أالَّ يشــتمل عقــد اإلصدار على شــرطٍ يخالف عقــد المرابحة أو عقد  - أالَّ يشــتمل عقــد اإلصدار على شــرطٍ يخالف عقــد المرابحة أو عقد 

المضاربة.المضاربة.
م؛ كضمان رأس مال  م؛ كضمان رأس مال  - أالَّ يُقصــد بالجمع بينهمــا التحيُّل على أمرٍ محــرَّ ٤ - أالَّ يُقصــد بالجمع بينهمــا التحيُّل على أمرٍ محــرَّ

المضاربة، أو تداول الديون.المضاربة، أو تداول الديون.
األمر الخامس: األمر الخامس: أثر تطبيق شروط (بازلأثر تطبيق شروط (بازل٣) على اإلصدار.) على اإلصدار.

ســبق الحديث عن اشــتراط تأخر حامل صك دعم رأس المال المركب من ســبق الحديث عن اشــتراط تأخر حامل صك دعم رأس المال المركب من 
المرابحة والمضاربة عن بقية الدائنين والمودعين للمصرف، وتبين جواز ذلك.المرابحة والمضاربة عن بقية الدائنين والمودعين للمصرف، وتبين جواز ذلك.

كما سبق الحديث عن اشتراط إبراء مصدر صك دعم رأس المال المركب كما سبق الحديث عن اشتراط إبراء مصدر صك دعم رأس المال المركب 
ه الستمرار  ه الستمرار من المرابحة والمضاربة بإعادة تقييم األصول وحســم ما يجب حسمُ من المرابحة والمضاربة بإعادة تقييم األصول وحســم ما يجب حسمُ
ه، كما تبيَّن عدم جواز تحويــل هذه الصكوك إلى  ه، كما تبيَّن عدم جواز تحويــل هذه الصكوك إلى المصــرف، وتبين عدمُ جــوازِ المصــرف، وتبين عدمُ جــوازِ

أسهم.أسهم.
ينظر: مسائل فقهية في الصكوك ص٤٧٤٧، الصكوك المركبة من المضاربة والمرابحة ص، الصكوك المركبة من المضاربة والمرابحة ص٧٠٧٠. ينظر: مسائل فقهية في الصكوك ص   (١)
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وذكرت المخرج الشرعي لذلك، وهو أن يشترط المصرف على حامل الصك وذكرت المخرج الشرعي لذلك، وهو أن يشترط المصرف على حامل الصك 
سة النقد للمصرف بأنه غير جدير باالستمرارية،  سة النقد للمصرف بأنه غير جدير باالستمرارية، اإلبراء من الدين فقط عند تقييم مؤسَّ اإلبراء من الدين فقط عند تقييم مؤسَّ

وتحويل موجودات المضاربة إلى أسهم.وتحويل موجودات المضاربة إلى أسهم.
حكم إصدار صك دعم رأس المال المركَّب من المرابحة والمضاربة:حكم إصدار صك دعم رأس المال المركَّب من المرابحة والمضاربة:

وبعد هذه الدراسة، وبناءً على:وبعد هذه الدراسة، وبناءً على:
١ - أن المرابحة المنضبطة بالضوابط الشرعية صحيحة. - أن المرابحة المنضبطة بالضوابط الشرعية صحيحة.

٢ - أن المضاربة مشروعة. - أن المضاربة مشروعة.
٣ - جواز اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة بضوابطه. - جواز اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة بضوابطه.

٤ - جواز الجمع بين المرابحة والمضاربة بضوابطها. - جواز الجمع بين المرابحة والمضاربة بضوابطها.
٥ - جواز الشرط األول من شرطي (بازل - جواز الشرط األول من شرطي (بازل٣).).

فيجوز إصدار صك دعم رأس المال المبني على المرابحة والمضاربة.فيجوز إصدار صك دعم رأس المال المبني على المرابحة والمضاربة.
ا بالنســبة للشرط الثاني من شروط (بازل٣)، فهو فاسد، لكنَّه ال يُفسد العقدَ )، فهو فاسد، لكنَّه ال يُفسد العقدَ  ا بالنســبة للشرط الثاني من شروط (بازلأمَّ أمَّ

.(١) ه ال العقدَ ه؛ بأنَّ اشتراط الشرط الفاسد يُبطل الشرطَ وحدَ ه ال العقدَكما سبق تقريرُ ه؛ بأنَّ اشتراط الشرط الفاسد يُبطل الشرطَ وحدَ كما سبق تقريرُ
المطلب الخامس: تداول صك دعم رأس المال المركب من المرابحة المطلب الخامس: تداول صك دعم رأس المال المركب من المرابحة 

         والمضاربة.         والمضاربة.
ث في هذا المطلب -بإذن الله تعالى- عن المراد بتداول صك دعم  ث في هذا المطلب -بإذن الله تعالى- عن المراد بتداول صك دعم ســأتحدَّ ســأتحدَّ
كمَ ذلك، وقد جعلتُه في  كمَ ذلك، وقد جعلتُه في رأس المال المركب من المرابحة والمضاربة، ثم ســأبيِّن حُ رأس المال المركب من المرابحة والمضاربة، ثم ســأبيِّن حُ

المسألتين التاليتين:المسألتين التاليتين:
ينظر: ص١٢١١٢١. ينظر: ص   (١)
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المســألة األولــى: المــراد بتــداول صــك دعــم رأس المركب مــن المرابحة المســألة األولــى: المــراد بتــداول صــك دعــم رأس المركب مــن المرابحة 
          والمضاربة.          والمضاربة.

سبق التعريف بالمراد بالتداولسبق التعريف بالمراد بالتداول(١)، وأنه: التصرف في الحق الشائعِ الَّذي يمثِّله ، وأنه: التصرف في الحق الشائعِ الَّذي يمثِّله 
. فات الشرعيَّةِ .الصكُ بالبيع، أو الرهن، أو الهبة، أو غير ذلك من التصرُّ فات الشرعيَّةِ الصكُ بالبيع، أو الرهن، أو الهبة، أو غير ذلك من التصرُّ

فالمراد بتداول صك دعم رأس المركب من المرابحة والمضاربة: التصرف في فالمراد بتداول صك دعم رأس المركب من المرابحة والمضاربة: التصرف في 
الحق الشــائعِ الذي يمثله الصك المركَّب من المرابحة والمضاربة بالبيع، أو الرهن، الحق الشــائعِ الذي يمثله الصك المركَّب من المرابحة والمضاربة بالبيع، أو الرهن، 

أو الهبة، أو غير ذلك من التصرفات الشرعية.أو الهبة، أو غير ذلك من التصرفات الشرعية.
المســألة الثانية: حكم تــداول صك دعــم رأس المال المركب مــن المرابحة المســألة الثانية: حكم تــداول صك دعــم رأس المال المركب مــن المرابحة 

        والمضاربة.        والمضاربة.

يِ المرابحة والمضاربــة في الصك المركب منهما:  يِ المرابحة والمضاربــة في الصك المركب منهما: ســبق وأن ذكرتُ أنَّ عقدَ ســبق وأن ذكرتُ أنَّ عقدَ
عقــدان منفصالن من جهــةٍ ومرتبطان من جهة أخر؛ فمنفصــالن من جهة العقد، عقــدان منفصالن من جهــةٍ ومرتبطان من جهة أخر؛ فمنفصــالن من جهة العقد، 
ر،  همــا مرتبطًا ببطالن اآلخَ يغ الصــك بطريقة ال تجعل بطالنَ أحدِ ر، بحيث إنه قد صِ همــا مرتبطًا ببطالن اآلخَ يغ الصــك بطريقة ال تجعل بطالنَ أحدِ بحيث إنه قد صِ

ومرتبطان من جهة اجتماعها في وعاءٍ واحد، وورقةٍ ماليَّة واحدة.ومرتبطان من جهة اجتماعها في وعاءٍ واحد، وورقةٍ ماليَّة واحدة.
كمِ تداول صكوك المرابحة، ثم بيان حكم تداول  كمِ تداول صكوك المرابحة، ثم بيان حكم تداول وبناءً على ذلك، ينبغي بيانُ حُ وبناءً على ذلك، ينبغي بيانُ حُ

صكوك المضاربة، ثم بيان حكم تداول الصك المركَّب منهما.صكوك المضاربة، ثم بيان حكم تداول الصك المركَّب منهما.
تداول صكوك المرابحة:تداول صكوك المرابحة:

يُقصــد بالمرابحة اليوم معنى خاصا يختلف قليالً عــن المرابحة التي يذكرها يُقصــد بالمرابحة اليوم معنى خاصا يختلف قليالً عــن المرابحة التي يذكرها 
طة(٢). لة مقسَّ طةالفقهاء؛ فالمرابحة في هذا العصر تكون مؤجَّ لة مقسَّ الفقهاء؛ فالمرابحة في هذا العصر تكون مؤجَّ

ص١٦٠١٦٠. ص   (١)
ينظر: المعايير الشرعية، ص٢٤٣٢٤٣. ينظر: المعايير الشرعية، ص   (٢)



٢٦٤٢٦٤

صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

ل  ، فالغالبُ أنه يشــتريها بثمنٍ مؤجَّ ل فعندما يريد العميل شــراء ســلعةٍ مرابحةً ، فالغالبُ أنه يشــتريها بثمنٍ مؤجَّ فعندما يريد العميل شــراء ســلعةٍ مرابحةً
ط، هذا هو األصل. ط، هذا هو األصل.مقسَّ مقسَّ

وبنــاءً على ذلك: وبنــاءً على ذلك: فصكوك المرابحة قد تكــون موجوداتها أعيانًا -وذلك عند فصكوك المرابحة قد تكــون موجوداتها أعيانًا -وذلك عند 
شراء سلع المرابحة وقبل بيعها- وقد تكون ديونًا، وهذا هو الغالب.شراء سلع المرابحة وقبل بيعها- وقد تكون ديونًا، وهذا هو الغالب.

وبنــاءً على ذلك، ال يجوز تــداولُ صكوك دعم رأس المــال إذا كانت تمثِّل وبنــاءً على ذلك، ال يجوز تــداولُ صكوك دعم رأس المــال إذا كانت تمثِّل 
موجوداتُـها ديونًا إالَّ بضوابطِ بيعِ الدين.موجوداتُـها ديونًا إالَّ بضوابطِ بيعِ الدين.

جاء في «المعايير الشــرعية»: (ال يجوز تداولُ صكوكِ المرابحة بعد تســليم جاء في «المعايير الشــرعية»: (ال يجوز تداولُ صكوكِ المرابحة بعد تســليم 
ا بعد شــراء البضاعة وقبل بيعها للمشــتري؛ فيجوز  ا بعد شــراء البضاعة وقبل بيعها للمشــتري؛ فيجوز بضاعة المرابحة للمشــتري، أمَّ بضاعة المرابحة للمشــتري، أمَّ

التداول)التداول)(١).
تداول صكوك المضاربة:تداول صكوك المضاربة:

صكــوك المضاربة تختلــف باختــالف موجوداتها؛ فإن كانــت موجوداتُها صكــوك المضاربة تختلــف باختــالف موجوداتها؛ فإن كانــت موجوداتُها 
ا ونحو ذلك، فيجوز -بناءً  ا وشراءً وتأجيرً ا ونحو ذلك، فيجوز -بناءً ونشاطها في األعيان والمنافع والحقوق بيعً ا وشراءً وتأجيرً ونشاطها في األعيان والمنافع والحقوق بيعً
ثُرت ديونها ونقودها؛ وذلك  ثُرت ديونها ونقودها؛ وذلك - التداولُ عندئــذٍ وإنْ كَ على ضابط األصالة والتبعيةعلى ضابط األصالة والتبعية(٢)- التداولُ عندئــذٍ وإنْ كَ
ألنَّ األصل المقصود هو المضاربــة بهذه األعيان والمنافع والحقوق، وما ينتج عنها ألنَّ األصل المقصود هو المضاربــة بهذه األعيان والمنافع والحقوق، وما ينتج عنها 
فهو تابعٌ لها، إالَّ مَن يشــترط أالَّ تكون نسبة األعيان والمنافع والحقوق أقلَّ من فهو تابعٌ لها، إالَّ مَن يشــترط أالَّ تكون نسبة األعيان والمنافع والحقوق أقلَّ من ٣٠٣٠% % 

كما هو رأيُ «المعايير الشرعية»كما هو رأيُ «المعايير الشرعية»(٣).
جاء في «المعايير الشــرعية»: (يجــوز تداول صكوك المشــاركة، وصكوك جاء في «المعايير الشــرعية»: (يجــوز تداول صكوك المشــاركة، وصكوك 
لِ االكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء  فْ لِ االكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء المضاربة، وصكوك الوكالة باالستثمار، بعد قَ فْ المضاربة، وصكوك الوكالة باالستثمار، بعد قَ

المعايير الشرعية، ص٤٨٢٤٨٢. المعايير الشرعية، ص   (١)
ا، ص١٦٧١٦٧. وهذا ما رجحته سابقً ا، ص  وهذا ما رجحته سابقً  (٢)
نظر: المعايير الشرعية، ص٥٧٣٥٧٣. نظر: المعايير الشرعية، ص   (٣)



أحكام صكوك دعم رأس المال الفقهيةأحكام صكوك دعم رأس المال الفقهية

٢٦٥٢٦٥

النشاط في األعيان والمنافع)النشاط في األعيان والمنافع)(١).
ا إن كان النشــاط في بيع النقود أو الذهب والفضة؛ فال تُتداول إالَّ بضوابطِ  ا إن كان النشــاط في بيع النقود أو الذهب والفضة؛ فال تُتداول إالَّ بضوابطِ أمَّ أمَّ

الصرف، وإن كان أصلُ النشاط الديون، فال تُتداول إالَّ بضوابط الديون.الصرف، وإن كان أصلُ النشاط الديون، فال تُتداول إالَّ بضوابط الديون.
وعلى ضابــط األغلبية والكثرة: فيُنظر إلى الغالب، فــإن كان الغالب األعيان وعلى ضابــط األغلبية والكثرة: فيُنظر إلى الغالب، فــإن كان الغالب األعيان 
والمنافع والحقوق، جاز التداول، وإن كانت الديون هي الغالبة أو النقود، فال يجوز. والمنافع والحقوق، جاز التداول، وإن كانت الديون هي الغالبة أو النقود، فال يجوز. 

حكم تداول الصك المركَّب من المرابحة والمضاربةحكم تداول الصك المركَّب من المرابحة والمضاربة(٢):
ن من ٥١٥١% %  ن من ســبق وأن ذكرت أنَّ الصك المركب من المرابحة والمضاربة يتكوَّ ســبق وأن ذكرت أنَّ الصك المركب من المرابحة والمضاربة يتكوَّ

، فالغلبةُ فيه للمضاربة ال المرابحة. ، فالغلبةُ فيه للمضاربة ال المرابحة.% مرابحةً مضاربةً ومضاربةً و٤٩٤٩% مرابحةً
وســبق أن ذكرت أنَّ تداول صكوك المضاربة المبنيــة على األعيان والمنافع وســبق أن ذكرت أنَّ تداول صكوك المضاربة المبنيــة على األعيان والمنافع 
والحقوق جائز، بخالف صكوك المرابحة، فــال يجوز تداولها - ألنها تمثل ديونًا - والحقوق جائز، بخالف صكوك المرابحة، فــال يجوز تداولها - ألنها تمثل ديونًا - 

إالَّ بضوابط بيع الدين.إالَّ بضوابط بيع الدين.
ــب من المرابحــة والمضاربة يجوز تداولُ بعــضِ موجوداته  ــب من المرابحــة والمضاربة يجوز تداولُ بعــضِ موجوداته فالصك المركَّ فالصك المركَّ
ر، فينطبق عليه خالفُ أهل العلم المعاصرين في تداول  ه اآلخَ ر، فينطبق عليه خالفُ أهل العلم المعاصرين في تداول وال يجوز تــداولُ بعضِ ه اآلخَ وال يجوز تــداولُ بعضِ
الوحدات المشتملة على خليطٍ من األعيان والمنافع والحقوق والديون والنقود، وقد الوحدات المشتملة على خليطٍ من األعيان والمنافع والحقوق والديون والنقود، وقد 

ة، ورجحت فيها األخذ بضابط األصالة والتبعيَّة(٣). .  ة، ورجحت فيها األخذ بضابط األصالة والتبعيَّةسبق ذِكر المسألة واألدلَّ سبق ذِكر المسألة واألدلَّ
بة من المرابحة  بة من المرابحة ؛ فال يجــوز -والله أعلم- تداولُ الصكــوكِ المركَّ وبناءً عليهوبناءً عليه؛ فال يجــوز -والله أعلم- تداولُ الصكــوكِ المركَّ
يْن مقصودان، وليســت المرابحة بتابعة للمضاربة  يْن مقصودان، وليســت المرابحة بتابعة للمضاربة والمضاربــة؛ وذلك ألنَّ كِالَ العقدَ والمضاربــة؛ وذلك ألنَّ كِالَ العقدَ

ا قبل البيع. لَعً ا قبل البيع.فتُغتفر، إالَّ إن كانت موجوداتُ المرابحة سِ لَعً فتُغتفر، إالَّ إن كانت موجوداتُ المرابحة سِ
ص٤٨٢٤٨٢. ص   (١)

ينظر: الصكوك المركبة من المرابحة والمضاربة، صينظر: الصكوك المركبة من المرابحة والمضاربة، ص٧٩٧٩، مسائل فقهية في الصكوك، ص، مسائل فقهية في الصكوك، ص٥٠٥٠.  (٢)
ينظر: ص١٦٣١٦٣. ينظر: ص   (٣)
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المطلب الســادس: رهن صك دعم رأس المال المركب من المرابحة المطلب الســادس: رهن صك دعم رأس المال المركب من المرابحة 
            والمضاربة.            والمضاربة.

ســأتحدث في هذا المطلب -بإذن الله تعالى- عــن المراد برهن صك دعم ســأتحدث في هذا المطلب -بإذن الله تعالى- عــن المراد برهن صك دعم 
رأس المــال المركب من المرابحة والمضاربة، وحكم ذلــك، وقد جعلت ذلك في رأس المــال المركب من المرابحة والمضاربة، وحكم ذلــك، وقد جعلت ذلك في 

المسألتين التاليتين:المسألتين التاليتين:
المســألة األولى: المــراد برهن صك دعم رأس المــال المركب من المرابحة المســألة األولى: المــراد برهن صك دعم رأس المــال المركب من المرابحة 

        والمضاربة.        والمضاربة.

سبق تعريف الرهن بأنه: (توثقة دينٍ بعينٍ يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها)سبق تعريف الرهن بأنه: (توثقة دينٍ بعينٍ يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها)(١)، ، 
فيكون المراد برهن صك دعــم رأس المال المركب من المرابحة والمضاربة: توثقة فيكون المراد برهن صك دعــم رأس المال المركب من المرابحة والمضاربة: توثقة 

دين بصك دعم رأس المال المركب من المرابحة والمضاربة.دين بصك دعم رأس المال المركب من المرابحة والمضاربة.
المســألة الثانيــة: حكم رهن صــك دعم رأس المــال في الصــك المركب من المســألة الثانيــة: حكم رهن صــك دعم رأس المــال في الصــك المركب من 

         المرابحة والمضاربة.         المرابحة والمضاربة.

كم رهن الصك المركب من المرابحة  كم رهن الصك المركب من المرابحة من المناسب قبل البدء في الحديث عن حُ من المناسب قبل البدء في الحديث عن حُ
والمضاربة، الحديث عن حكم رهن صك المرابحة، ورهن صك المضاربة، متوصالً والمضاربة، الحديث عن حكم رهن صك المرابحة، ورهن صك المضاربة، متوصالً 

بذلك لرهن الصك المركب من المرابحة والمضاربة.بذلك لرهن الصك المركب من المرابحة والمضاربة.
: حكم رهن صك المرابحة.حكم رهن صك المرابحة. : أوالً أوالً

موجودات صك المرابحة بعد قفل االكتتاب وقبل البدء بالنشاط أو بعد البدء موجودات صك المرابحة بعد قفل االكتتاب وقبل البدء بالنشاط أو بعد البدء 
ا أو أعيانًا، وهذه يجوز رهنُها، فيجوز رهن صك المرابحة  ا أو أعيانًا، وهذه يجوز رهنُها، فيجوز رهن صك المرابحة وقبل بيع السلع تكون نقودً وقبل بيع السلع تكون نقودً

. .عندئذٍ عندئذٍ
الروض المربع ٢٧٦٢٧٦/٢. الروض المربع    (١)
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٢٦٧٢٦٧

ةِ المشتري، فالحكم فيها مبني على  ا بعد بيع السلع وتحولها إلى ديون في ذِمَّ ةِ المشتري، فالحكم فيها مبني على أمَّ ا بعد بيع السلع وتحولها إلى ديون في ذِمَّ أمَّ
كمِ رهن الديون، وقد سبقت دراسة هذه المسألة(١) وتبيَّن جواز رهن الدين لمن هو  وتبيَّن جواز رهن الدين لمن هو  كمِ رهن الديون، وقد سبقت دراسة هذه المسألةحُ حُ

عليه فقطعليه فقط(٢).
وبناءً على ذلك؛ فال يجوز رهن صك المرابحة إالَّ لمن هو عليه فقط.وبناءً على ذلك؛ فال يجوز رهن صك المرابحة إالَّ لمن هو عليه فقط.

ثانيًا: ثانيًا: حكم رهن صك المضاربة. حكم رهن صك المضاربة. 
إن كانت المضاربة في األعيــان والمنافع والحقوق أو في النقود، جاز رهنُها؛ إن كانت المضاربة في األعيــان والمنافع والحقوق أو في النقود، جاز رهنُها؛ 
ا إن كانــت موجوداتها ديونًا ال تتبــع األعيان والمنافع  ا إن كانــت موجوداتها ديونًا ال تتبــع األعيان والمنافع لجواز رهــن موجوداتها، أمَّ لجواز رهــن موجوداتها، أمَّ

والحقوق والنقود، فال يجوز رهنُها إالَّ لمن هي عليه كما سبق ذكره.والحقوق والنقود، فال يجوز رهنُها إالَّ لمن هي عليه كما سبق ذكره.
حكم رهن صك دعم رأس المال المركب من المرابحة والمضاربة:حكم رهن صك دعم رأس المال المركب من المرابحة والمضاربة:

ا -كما بعد قفل االكتتاب وقبل البدء بالنشــاط-  ا -كما بعد قفل االكتتاب وقبل البدء بالنشــاط- إن كانت الموجــودات نقودً إن كانت الموجــودات نقودً
فيجوز رهنُها؛ لجواز رهن موجوداتها.فيجوز رهنُها؛ لجواز رهن موجوداتها.

وإن كانــت الموجودات أعيانًا -كما هو الحال في أول بدء النشــاط وقبل بيع وإن كانــت الموجودات أعيانًا -كما هو الحال في أول بدء النشــاط وقبل بيع 
سلع المرابحة- فيجوز رهنها؛ لجواز رهن األعيان.سلع المرابحة- فيجوز رهنها؛ لجواز رهن األعيان.

ا إن كانت موجوداتُ المرابحة ديونًا والمضاربة أعيانًا؛ فاألصل أنه ال يصح  ا إن كانت موجوداتُ المرابحة ديونًا والمضاربة أعيانًا؛ فاألصل أنه ال يصح وأمَّ وأمَّ
الرهن في الديون إالَّ لمن هي عليهالرهن في الديون إالَّ لمن هي عليه(٣).

بَ من المرابحة والمضاربة عند مَن عليه الدين،  ه المركَّ نَ حامل الصك صكَّ هَ بَ من المرابحة والمضاربة عند مَن عليه الدين، فإنْ رَ ه المركَّ نَ حامل الصك صكَّ هَ فإنْ رَ
رَ صحَّ بقيمة موجودات المضاربة دون المرابحة. رَ صحَّ بقيمة موجودات المضاربة دون المرابحة.صحَّ الرهن، وإن رهنه لشخصٍ آخَ صحَّ الرهن، وإن رهنه لشخصٍ آخَ

ص١٧٠١٧٠. ص   (١)
ا، وبناءً عليــه أجازوا رهن الصكوك  ا، وبناءً عليــه أجازوا رهن الصكوك ، والمعايير الشــرعية تُجيز رهن الدين مطلقً ص١٤٩١٤٩، والمعايير الشــرعية تُجيز رهن الدين مطلقً ص   (٢)

ا. ينظر: المعايير، ص٩٨٥٩٨٥، ، ٩٨٨٩٨٨. ا. ينظر: المعايير، صمطلقً مطلقً
ا كما سبق ذكره. ينظر: المعايير الشرعية، ص٩٨٥٩٨٥. والمعايير تجيز رهن الدين مطلقً ا كما سبق ذكره. ينظر: المعايير الشرعية، ص  والمعايير تجيز رهن الدين مطلقً  (٣)
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ها، بل كالهما مقصودان  كمَ ها، بل كالهما مقصودان وال يُقال بأن المرابحة هنا تابعةٌ للمضاربة فتأخذ حُ كمَ وال يُقال بأن المرابحة هنا تابعةٌ للمضاربة فتأخذ حُ
ا، فال يُتسامح معها، والله أعلم وأحكم.  ه مرارً ا، فال يُتسامح معها، والله أعلم وأحكم. كما سبق ذِكرُ ه مرارً كما سبق ذِكرُ
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وفيه ثالثة مباحث: وفيه ثالثة مباحث: 
المبحث األول:المبحث األول: دراسة صك دعم رأس المال صادر من بنك إسالمي.  دراسة صك دعم رأس المال صادر من بنك إسالمي. 

المبحث الثاني:المبحث الثاني: دراسة صك دعم رأس المال صادر من بنك تقليدي. دراسة صك دعم رأس المال صادر من بنك تقليدي.
ين.  كَّ ين.  مقارنة بين الصَّ كَّ المبحث الثالث:المبحث الثالث: مقارنة بين الصَّ



٢٧٠٢٧٠



٢٧١٢٧١

لقد قام الباحث بالتواصل مع كل المصارف التي أصدرت صكوك دعم رأس لقد قام الباحث بالتواصل مع كل المصارف التي أصدرت صكوك دعم رأس 
ا بين الرياض وجدة(١)، محاوالً الحصول ، محاوالً الحصول  ا بين الرياض وجدةالمال في المملكة العربية السعودية، مترددً المال في المملكة العربية السعودية، مترددً
على نشــرات إصدارٍ لصكــوك دعم رأس المــال التي أصدروها وفتــاو لهيئاتها على نشــرات إصدارٍ لصكــوك دعم رأس المــال التي أصدروها وفتــاو لهيئاتها 

الشرعية، ولكنَّه قوبل بالرفض الشديد. الشرعية، ولكنَّه قوبل بالرفض الشديد. 
وسبب هذا الرفضِ أمران:وسبب هذا الرفضِ أمران:

ا خاصا، ولم تُطرح لعموم الجمهور. ا خاصا، ولم تُطرح لعموم الجمهور.أنَّ هذه الصكوك طُرحت طرحً األمر األول: األمر األول: أنَّ هذه الصكوك طُرحت طرحً
األمر الثاني: األمر الثاني: أنَّ سياســات المصــارف التكتُّمُ على مثل هــذه األمور، وعدم أنَّ سياســات المصــارف التكتُّمُ على مثل هــذه األمور، وعدم 

راسات األكاديمية. راسات األكاديمية.اإلفصاح عنها، حتى ولو كان ذلك ألجل الدِّ اإلفصاح عنها، حتى ولو كان ذلك ألجل الدِّ
لت أمانة الهيئة الشرعية ببنك الجزيرة بتزويدي بقرار الهيئة الشرعية  لت أمانة الهيئة الشرعية ببنك الجزيرة بتزويدي بقرار الهيئة الشرعية لكن؛ تَفَضَّ لكن؛ تَفَضَّ

في أحد صكوك دعم رأس المال التي أصدرتها، وفي هذا القرار هيكلة اإلصدار.في أحد صكوك دعم رأس المال التي أصدرتها، وفي هذا القرار هيكلة اإلصدار.
ا ألحد إصداراتها  ا ألحد إصداراتها وكذلك وجدت في قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي قرارً وكذلك وجدت في قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي قرارً

ا هيكلة اإلصدار. ا هيكلة اإلصدار.لصكوك دعم رأس المال، وفيه أيضً لصكوك دعم رأس المال، وفيه أيضً
ين من نوع صكوك دعم رأس المال المركبة من المرابحة والمضاربة  كَّ ين من نوع صكوك دعم رأس المال المركبة من المرابحة والمضاربة وكال الصَّ كَّ وكال الصَّ

من الدرجة الثانية.من الدرجة الثانية.
لتواجد إداراتَيْ بنك الجزيرة والبنك األهلي بجدة. لتواجد إداراتَيْ بنك الجزيرة والبنك األهلي بجدة.   (١)
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وبمــا أنَّ بنــك الجزيرة مصرفٌ إســالمي، وبنك األهلــي التجاري مصرف وبمــا أنَّ بنــك الجزيرة مصرفٌ إســالمي، وبنك األهلــي التجاري مصرف 
تقليدي، وتوافرت لديَّ هياكل إصداريهما؛ فســوف أقوم بدراسة هذين الهيكلين، ثم تقليدي، وتوافرت لديَّ هياكل إصداريهما؛ فســوف أقوم بدراسة هذين الهيكلين، ثم 

سأقارن بينهما بإذن الله تعالى.سأقارن بينهما بإذن الله تعالى.
وقد جعلت هذا الفصل في ثالثة مباحث، كاآلتي:وقد جعلت هذا الفصل في ثالثة مباحث، كاآلتي:

المبحث األول: المبحث األول: دراسة صك دعم رأس المال صادر من بنك إسالمي.دراسة صك دعم رأس المال صادر من بنك إسالمي.
المبحث الثاني: المبحث الثاني: دراسة صك دعم رأس المال صادر من بنك تقليدي.دراسة صك دعم رأس المال صادر من بنك تقليدي.

المبحث الثالث: المبحث الثالث: مقارنة بين الصكين.مقارنة بين الصكين.



٢٧٣٢٧٣

 
دراسة صك دعم رأس المال صادر من بنك إسالميدراسة صك دعم رأس المال صادر من بنك إسالمي

ســأعرض في هذا المبحث -بإذن الله تعالى- هيكالً لصك دعم رأس المال ســأعرض في هذا المبحث -بإذن الله تعالى- هيكالً لصك دعم رأس المال 
الصادر من بنك الجزيرة، والمجاز من الهيئة الشــرعية للبنــك بالقرار رقم (الصادر من بنك الجزيرة، والمجاز من الهيئة الشــرعية للبنــك بالقرار رقم (١٧٢١٧٢ -  - 

وتاريخ وتاريخ ١٤٣٧١٤٣٧/١/٦هـ)، ثم سأدرسه بإذن الله تعالى.هـ)، ثم سأدرسه بإذن الله تعالى.

: هيكلة اإلصدار(١). : هيكلة اإلصدارأوالً أوالً
١- يقــوم بنك الجزيرة (المصدر) بإصدار صكوك مضاربة تمثل عقد مضاربة - يقــوم بنك الجزيرة (المصدر) بإصدار صكوك مضاربة تمثل عقد مضاربة 

بينه وبين حملة الصكوك (اتفاقية مضاربة).بينه وبين حملة الصكوك (اتفاقية مضاربة).
٢- تمثل شركة السعودي الفرنسي حملة الصكوك تجاه بنك الجزيرة، وتكون - تمثل شركة السعودي الفرنسي حملة الصكوك تجاه بنك الجزيرة، وتكون 

وكيالً عنهم (وكيل حملة الصكوك).وكيالً عنهم (وكيل حملة الصكوك).
صِ حملة الصكوك  صَ ي حِ ا (المضارب) بتلقِّ صِ حملة الصكوك - يقــوم المصدر بصفته مضاربً صَ ي حِ ا (المضارب) بتلقِّ ٣- يقــوم المصدر بصفته مضاربً
باعتبارهــم أربابَ المالِ الناتجــة عن اكتتابهم في الصكوك عــن طريق وكيل حملة باعتبارهــم أربابَ المالِ الناتجــة عن اكتتابهم في الصكوك عــن طريق وكيل حملة 

الصكوك (حملة الصكوك).الصكوك (حملة الصكوك).

ينظر: قرار الهيئة الشرعية لبنك الجزيرة رقم (١٧٢١٧٢) وتاريخ ) وتاريخ ١٤٣٧١٤٣٧/١/٦هـ.هـ. ينظر: قرار الهيئة الشرعية لبنك الجزيرة رقم (   (١)
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أصول الصكوك:أصول الصكوك:

٤- بمقتضى اتفاقية المضاربة، ســوف يجري تجزئــة متحصالت الصكوك - بمقتضى اتفاقية المضاربة، ســوف يجري تجزئــة متحصالت الصكوك 
(رأس مال المضاربة) إلى جزأين:(رأس مال المضاربة) إلى جزأين:

٤-أ- يقوم المضارب باســتخدام الجــزء األول ويمثل -أ- يقوم المضارب باســتخدام الجــزء األول ويمثل ٥١٥١% من متحصالت % من متحصالت 
الصكوك في عمليات التمويل اإلســالمية لد المضارب (اســتثمارات الصكوك)، الصكوك في عمليات التمويل اإلســالمية لد المضارب (اســتثمارات الصكوك)، 

ويخلطها المضارب مع أمواله الخاصة.ويخلطها المضارب مع أمواله الخاصة.
ن من استثمارات  ن من استثمارات ويجري إنشــاء وعاء لهذا الغرض (وعاء المشــاركة)، يتكوَّ ويجري إنشــاء وعاء لهذا الغرض (وعاء المشــاركة)، يتكوَّ
فة أعاله، وعلى حصة المضارب من وعاء المشــاركة، والتي  فة أعاله، وعلى حصة المضارب من وعاء المشــاركة، والتي الصكــوك كما هي معرَّ الصكــوك كما هي معرَّ

تمثل حصة مبلغها...تمثل حصة مبلغها...
يجري توزيع األرباح واقتسام الخسائر الناتجة في وعاء المشاركة بين الطرفين يجري توزيع األرباح واقتسام الخسائر الناتجة في وعاء المشاركة بين الطرفين 
ف في أصول المشاركة  ف في أصول المشاركة (حملة الصكوك وبنك الجزيرة)، وذلك بنســبة ملكية كلِّ طرَ (حملة الصكوك وبنك الجزيرة)، وذلك بنســبة ملكية كلِّ طرَ

بعد اقتطاع حصة المضارب من الربح.بعد اقتطاع حصة المضارب من الربح.
قة من اســتثمارات الصكوك (نصيب حملة الصكوك من وعاء  قة من اســتثمارات الصكوك (نصيب حملة الصكوك من وعاء األرباح المتحقَّ األرباح المتحقَّ
المشاركة) يجري توزيعها كلَّ ستةِ أشــهر طوال مدة الصكوك على سبيل التنضيض المشاركة) يجري توزيعها كلَّ ستةِ أشــهر طوال مدة الصكوك على سبيل التنضيض 
كميا  كميا % للمضارب، ثم تجدد المضاربة حُ لة الصكوك و١٠١٠% للمضارب، ثم تجدد المضاربة حُ لة الصكوك و% لحمَ كمي بنســبة ٩٠٩٠% لحمَ كمي بنســبة الحُ الحُ
في بداية كل ستة أشــهر، وتعتبر األرباح المتحققة من اســتثمارات الصكوك ناقصةً في بداية كل ستة أشــهر، وتعتبر األرباح المتحققة من اســتثمارات الصكوك ناقصةً 

حصة المضارب من تلك األرباح هي (أرباح استثمارات الصكوك).حصة المضارب من تلك األرباح هي (أرباح استثمارات الصكوك).
٤-ب- يقوم وكيل حملة الصكوك باســتخدام الجزء الثاني، وهو ما بقي من -ب- يقوم وكيل حملة الصكوك باســتخدام الجزء الثاني، وهو ما بقي من 
رأس مال المضاربة والذي يمثل رأس مال المضاربة والذي يمثل ٤٩٤٩% منه في شراء سلعةٍ بالنَّقد ثم بيعها مرابحةً بثمنٍ % منه في شراء سلعةٍ بالنَّقد ثم بيعها مرابحةً بثمنٍ 
ل على بنك الجزيرة (المرابحة) بموجب اتفاقية مرابحة مع بنك الجزيرة (اتفاقية  ل على بنك الجزيرة (المرابحة) بموجب اتفاقية مرابحة مع بنك الجزيرة (اتفاقية مؤجَّ مؤجَّ
ها بعد  رُ ها بعد المرابحة)، ويدفع الثمن على أقســاط يتفق عليها عنــد توقيع العقد يكون آخِ رُ المرابحة)، ويدفع الثمن على أقســاط يتفق عليها عنــد توقيع العقد يكون آخِ
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عشر سنوات (مبالغ األقساط)، ويتفق على نســبة الربح عند التعاقد، والتي قد تصل عشر سنوات (مبالغ األقساط)، ويتفق على نســبة الربح عند التعاقد، والتي قد تصل 
إلى إلى ٢٥٢٥% سنويا.% سنويا.

٥- يقوم وكيل حملة الصكوك عند سداد بنك الجزيرة للقسط األول من أقساط - يقوم وكيل حملة الصكوك عند سداد بنك الجزيرة للقسط األول من أقساط 
تُها ثالثة أشــهر مع بنك الجزيرة، وبأفضل  تُها ثالثة أشــهر مع بنك الجزيرة، وبأفضل المرابحــة بالدخول في مرابحةٍ جديدة مدَّ المرابحــة بالدخول في مرابحةٍ جديدة مدَّ
بحٍ موجود في الســوق، ويتم إعادة اســتثمار هذه األموال عند اســتحقاقها  ل رِ بحٍ موجود في الســوق، ويتم إعادة اســتثمار هذه األموال عند اســتحقاقها معدَّ ل رِ معدَّ

وسدادها كلَّ ستة أشهر بالطريقة ذاتها (االستثمارات اإلضافية).وسدادها كلَّ ستة أشهر بالطريقة ذاتها (االستثمارات اإلضافية).
تها من: تها من:- سوف تتكون أصول الصكوك خالل مدَّ ٦- سوف تتكون أصول الصكوك خالل مدَّ

استثمارات الصكوك.  استثمارات الصكوك. -   -١
مبالغ األقساط. مبالغ األقساط.-   -٢

جدت. االستثمارات اإلضافية، إن وُ جدت.-  االستثمارات اإلضافية، إن وُ  -٣
استخدام األرباح والتوزيع الدوري والحساب االحتياطي:استخدام األرباح والتوزيع الدوري والحساب االحتياطي:

فْعِها وأي  فْعِها وأي - تُســتخدم أرباح اســتثمارات الصكوك ومبالغ األقســاط عند دَ ٧- تُســتخدم أرباح اســتثمارات الصكوك ومبالغ األقســاط عند دَ
متحصالت من االستثمارات اإلضافية فيما يلي: متحصالت من االستثمارات اإلضافية فيما يلي: 

٧-أ- دفــع مبالغ التوزيع الدورية بناءً على (مؤشــر + هامش) (مبلغ التوزيع -أ- دفــع مبالغ التوزيع الدورية بناءً على (مؤشــر + هامش) (مبلغ التوزيع 
الدوري المتوقع).الدوري المتوقع).

٧-ب- تكوين احتياطي من أيِّ مبالغَ زائدةٍ عن مبلغ التوزيع الدوري المتوقَّع -ب- تكوين احتياطي من أيِّ مبالغَ زائدةٍ عن مبلغ التوزيع الدوري المتوقَّع 
ص لهذا الغرض. ص لهذا الغرض.في حسابٍ مخصَّ في حسابٍ مخصَّ

٨- تُســتخدم األرصدة في الحســاب االحتياطي لتغطيــة أيِّ نقصٍ في مبلغ - تُســتخدم األرصدة في الحســاب االحتياطي لتغطيــة أيِّ نقصٍ في مبلغ 
التوزيع الدوري المتوقَّع، والمبالغ المدفوعة عند استرداد الصكوك.التوزيع الدوري المتوقَّع، والمبالغ المدفوعة عند استرداد الصكوك.

يقوم المضارب باســتخدام األرصدة في الحســاب االحتياطــي نيابةً عن/ يقوم المضارب باســتخدام األرصدة في الحســاب االحتياطــي نيابةً عن/ 
ولصالــح حملة الصكوك، ويعتبر اســتثمار مبلغ االحتياطي من ضمن اســتثمارات ولصالــح حملة الصكوك، ويعتبر اســتثمار مبلغ االحتياطي من ضمن اســتثمارات 
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 ، ، الصكوك، وفي حالة عدم وجود أيَّةِ أرصدةٍ في الحساب االحتياطي لتغطية أيِّ نقصٍ الصكوك، وفي حالة عدم وجود أيَّةِ أرصدةٍ في الحساب االحتياطي لتغطية أيِّ نقصٍ
فال يستحق حملة الصكوك أيَّ مبالغَ من بنك الجزيرة.فال يستحق حملة الصكوك أيَّ مبالغَ من بنك الجزيرة.

الدفع عند موعد االستحقاق/اإلنهاء:الدفع عند موعد االستحقاق/اإلنهاء:

د للمضاربة هو عشــر ســنوات، وللمضــارِب الحقُّ في تصفية  ل المحدَّ د للمضاربة هو عشــر ســنوات، وللمضــارِب الحقُّ في تصفية األجَ ل المحدَّ األجَ
المضاربة تصفيةً نهائيَّةً بعد خمس ســنوات من إصدار الصكوك، وإذا لم يمارس هذا المضاربة تصفيةً نهائيَّةً بعد خمس ســنوات من إصدار الصكوك، وإذا لم يمارس هذا 
الحق فيلتزم بتصفيتها في نهاية السنة العاشــرة (موعد االستحقاق)، أو عند حدوث الحق فيلتزم بتصفيتها في نهاية السنة العاشــرة (موعد االستحقاق)، أو عند حدوث 

حالة تقصير أو إخالل من بنك الجزيرة بناءً على أحكام وشروط اتفاقية المضاربة.حالة تقصير أو إخالل من بنك الجزيرة بناءً على أحكام وشروط اتفاقية المضاربة.
تســتخدم متحصالت بيع اســتثمارات الصكوك والمبلــغ المتبقي من مبالغ تســتخدم متحصالت بيع اســتثمارات الصكوك والمبلــغ المتبقي من مبالغ 
األقساط وباقي المتحصالت من االســتثمارات اإلضافية (متحصالت التصفية) في األقساط وباقي المتحصالت من االســتثمارات اإلضافية (متحصالت التصفية) في 

دِّ رأس مال المضاربة لحملة الصكوك. دِّ رأس مال المضاربة لحملة الصكوك.رَ رَ
يعتبر الرصيد المتبقي في الحساب االحتياطي حقا من حقوق حملة الصكوك، يعتبر الرصيد المتبقي في الحساب االحتياطي حقا من حقوق حملة الصكوك، 

ولهم الحق في التنازل عنه أو عن بعضه.ولهم الحق في التنازل عنه أو عن بعضه.
أحكام إضافية:أحكام إضافية:

٩- وافــق حملة الصكوك وأَذِنــوا لبنك الجزيرة أن يجعــل أصول الصكوك - وافــق حملة الصكوك وأَذِنــوا لبنك الجزيرة أن يجعــل أصول الصكوك 
رهنًا لتوثيــق الديون القائمة على بنك الجزيرة لألطراف األخر (مطلوبات البنك)، رهنًا لتوثيــق الديون القائمة على بنك الجزيرة لألطراف األخر (مطلوبات البنك)، 
وذلك في حالة عدم كفاية أصول بنك الجزيرة للوفاء بتلك المطلوبات قبل انتهاء مدة وذلك في حالة عدم كفاية أصول بنك الجزيرة للوفاء بتلك المطلوبات قبل انتهاء مدة 

الصكوك، وال يدخل في ذلك حقوق المساهمين.الصكوك، وال يدخل في ذلك حقوق المساهمين.
ا لحملة الصكــوك بالمخاطر  ــا واضحً ا لحملة الصكــوك بالمخاطر - تتضمن نشــرة اإلصدار تنبيهً ــا واضحً ١٠١٠- تتضمن نشــرة اإلصدار تنبيهً
ا بأنَّ أصول  ا واضحً ا بأنَّ أصول المتعلِّقة باالستثمار في هذه الصكوك، وتتضمن باألخص تنبيهً ا واضحً المتعلِّقة باالستثمار في هذه الصكوك، وتتضمن باألخص تنبيهً
الصكوك ستُســتخدم كرهنٍ لدائني بنك الجزيرة وفق ما ذُكــر أعاله، وأن ذلك قد الصكوك ستُســتخدم كرهنٍ لدائني بنك الجزيرة وفق ما ذُكــر أعاله، وأن ذلك قد 
يتسبب في خســارة حملة الصكوك لبعض أو كل استثماراتهم في أصول الصكوك يتسبب في خســارة حملة الصكوك لبعض أو كل استثماراتهم في أصول الصكوك 
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في حالة عجز بنــك الجزيرة عن الوفاء بالتزاماته إلى تلــك األطراف الدائنة له من في حالة عجز بنــك الجزيرة عن الوفاء بالتزاماته إلى تلــك األطراف الدائنة له من 
أمواله الخاصة.أمواله الخاصة.

ا يتفق األطراف  ا يتفق األطراف - ستتضمن كلٌّ من اتفاقية المرابحة واتفاقية المضاربة بندً ١١١١- ستتضمن كلٌّ من اتفاقية المرابحة واتفاقية المضاربة بندً
ة لحملة الصكوك تقع في أدنى مرتبة في االستحقاق من  قَّ ة لحملة الصكوك تقع في أدنى مرتبة في االستحقاق من بناءً عليه أنَّ المبالغ المستحَ قَّ بناءً عليه أنَّ المبالغ المستحَ

ين ودائني بنك الجزيرة ذوي األولوية.  ات المودِعِ ين ودائني بنك الجزيرة ذوي األولوية. مستحقَّ ات المودِعِ مستحقَّ
رِ التصفية أو اإلفالس، فإن  لَ بنك الجزيرة في طَوْ رِ التصفية أو اإلفالس، فإن وعليه؛ فإنه في حال ما إذا دَخَ لَ بنك الجزيرة في طَوْ وعليه؛ فإنه في حال ما إذا دَخَ
اتِ  قَّ ة لحملة الصكوك لن تدفع إالَّ بعد سداد بنك الجزيرة لمستحَ قَّ اتِ المبالغ المســتحَ قَّ ة لحملة الصكوك لن تدفع إالَّ بعد سداد بنك الجزيرة لمستحَ قَّ المبالغ المســتحَ

دائِنِيه ذوي األولوية.دائِنِيه ذوي األولوية.
ســة النقــد العربي  ســة النقــد العربي - يوافــق حملة الصكوك أنــه في حالة تصنيف مؤسَّ ١٢١٢- يوافــق حملة الصكوك أنــه في حالة تصنيف مؤسَّ
سة النقد  سة النقد الســعودي لبنك الجزيرة بأنه في وضع غير جدير باالســتمرارية، فإنَّ لمؤسَّ الســعودي لبنك الجزيرة بأنه في وضع غير جدير باالســتمرارية، فإنَّ لمؤسَّ
العربي الســعودي تحديد قيمة أصول الصكوك، وما يجب حسمه مما يستحقه حملة العربي الســعودي تحديد قيمة أصول الصكوك، وما يجب حسمه مما يستحقه حملة 
الصكوك منها لمحاولة تمكين المصدر من االســتمرار في نشــاطه، وسوف يستحق الصكوك منها لمحاولة تمكين المصدر من االســتمرار في نشــاطه، وسوف يستحق 

ا. ا.حملة الصكوك القيمة المتبقية في تلك الحالة، والتي قد تكون صفرً حملة الصكوك القيمة المتبقية في تلك الحالة، والتي قد تكون صفرً
١٣١٣- يمكن إدراج الصكوك في ســوق المال، ويتم تداولها من خالل السوق - يمكن إدراج الصكوك في ســوق المال، ويتم تداولها من خالل السوق 

أو من خالل صفقات خارجَ السوق. أو من خالل صفقات خارجَ السوق. 
ا: دراسة هيكلة الصك. ا: دراسة هيكلة الصك.ثانيً ثانيً

تنتظم دراسة هذه الهيكلة للصك في النقاط التالية:تنتظم دراسة هذه الهيكلة للصك في النقاط التالية:
١ - التعريف ببنك الجزيرة - التعريف ببنك الجزيرة(١).

ينظر: مؤسسة النقد العربي السعودي، إنشاؤها، مسيرتها وإنجازاتها، صينظر: مؤسسة النقد العربي السعودي، إنشاؤها، مسيرتها وإنجازاتها، ص١٦٠١٦٠، وموقع بنك ، وموقع بنك   (١)
http://www.baj.com.sa/ar/about-us.aspx?page=corporate-profile&id=139http://www.baj.com.sa/ar/about-us.aspx?page=corporate-profile&id=139 الجزيرة الجزيرة
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لة في المملكة العربية  ــس بنك الجزيرة كشــركة مساهمة سعودية مســجَّ لة في المملكة العربية تأسَّ ــس بنك الجزيرة كشــركة مساهمة سعودية مســجَّ تأسَّ
السعودية، بموجب المرســوم الملكي رقم السعودية، بموجب المرســوم الملكي رقم ٤٦٤٦ -م الصادر بتاريخ  -م الصادر بتاريخ ١٢١٢ جماد الثانية  جماد الثانية 

١٣٩٥١٣٩٥هـ (هـ (٢١٢١ يونيو  يونيو ١٩٧٥١٩٧٥م). م). 
وقد بدأ البنك أعماله بتاريخ وقد بدأ البنك أعماله بتاريخ ١٦١٦ شــوال  شــوال ١٣٩٦١٣٩٦هـ (هـ (٩ أكتوبر  أكتوبر ١٩٧٦١٩٧٦م) بعد أن م) بعد أن 
استحوذ على فروع بنك باكستان الوطني في المملكة العربية السعودية، ويعمل البنك استحوذ على فروع بنك باكستان الوطني في المملكة العربية السعودية، ويعمل البنك 
بموجب الســجل التجاري رقم بموجب الســجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠١٠٥٢٣٤٠٣٠٠١٠٥٢٣ الصادر في جدة بتاريخ  الصادر في جدة بتاريخ ٢٩٢٩ رجب  رجب 

١٣٩٦١٣٩٦هـ (هـ (٢٧٢٧ يوليو  يوليو ١٩٧٦١٩٧٦م).م).
ا بتحويله من بنكٍ تقليدي  ا بتحويله من بنكٍ تقليدي م، اتَّخذ مجلس إدارة البنك قــرارً في العــام في العــام ١٩٩٨١٩٩٨م، اتَّخذ مجلس إدارة البنك قــرارً
إلى بنكٍ تتوافق جميع أعماله مع أحكام الشــريعة. ولضمان ذلك، قام البنك بتأسيس إلى بنكٍ تتوافق جميع أعماله مع أحكام الشــريعة. ولضمان ذلك، قام البنك بتأسيس 
إدارةٍ شرعية ضمن هيكله التنظيمي مع تأسيس هيئةٍ شرعية تتألف من عدد من الشيوخ إدارةٍ شرعية ضمن هيكله التنظيمي مع تأسيس هيئةٍ شرعية تتألف من عدد من الشيوخ 
صين في المصرفية اإلسالمية؛ لمراقبة أعمال البنك واعتمادها حالَ  صين في المصرفية اإلسالمية؛ لمراقبة أعمال البنك واعتمادها حالَ والعلماء المتخصِّ والعلماء المتخصِّ

ها مع أحكام الشريعة.  قِ دِ من توافُ ها مع أحكام الشريعة. التأكُّ قِ دِ من توافُ التأكُّ
ا)،  ا)، وتتألف الهيئة الشــرعية من معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع (رئيسً وتتألف الهيئة الشــرعية من معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع (رئيسً
ا)، وعضوية كل من الدكتور عبد الله محمد  ا)، وعضوية كل من الدكتور عبد الله محمد والدكتور محمد بن سعيد الغامدي (مقررً والدكتور محمد بن سعيد الغامدي (مقررً
المطلق، والدكتور حمزة بن حســين الفعر، والدكتور محمد العلي القري، والدكتور المطلق، والدكتور حمزة بن حســين الفعر، والدكتور محمد العلي القري، والدكتور 

عبد الستار أبو غدة.عبد الستار أبو غدة.
فــي العام فــي العام ٢٠٠٢٢٠٠٢م، نجح البنك -بتوفيق الله- في تحويل جميع فروعه للعمل م، نجح البنك -بتوفيق الله- في تحويل جميع فروعه للعمل 
بمقتضى أحكام الشــريعة، وفي العام بمقتضى أحكام الشــريعة، وفي العام ٢٠٠٧٢٠٠٧م، نجح البنك في تحويل جميع عملياته م، نجح البنك في تحويل جميع عملياته 
وأنشــطته بالكامل مع ما يتوافق وأحكام الشــريعة، وفي العام ذاته شهد البنك زيادةَ وأنشــطته بالكامل مع ما يتوافق وأحكام الشــريعة، وفي العام ذاته شهد البنك زيادةَ 
ها من األرباح  ها من األرباح رأسماله المدفوع ليصبح ثالثة مليارات ريال ســعودي، جاءت جميعُ رأسماله المدفوع ليصبح ثالثة مليارات ريال ســعودي، جاءت جميعُ

قة. قة.المحقَّ المحقَّ
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ا، وقــدم العديد من المنتجات المتوافقة مع  ا، وقــدم العديد من المنتجات المتوافقة مع  فرعً وبلغت عدد فروع البنك وبلغت عدد فروع البنك ٤٨٤٨ فرعً
الشريعة اإلســالمية، منها: إطالق برنامج تكافل تعاوني عام الشريعة اإلســالمية، منها: إطالق برنامج تكافل تعاوني عام ٢٠٠٢٢٠٠٢م كبديلٍ متكاملٍ م كبديلٍ متكاملٍ 
متوافق مع أحكام الشــريعة عن برامج التأمين على الحياة التقليدية، حيث يعتبر بنك متوافق مع أحكام الشــريعة عن برامج التأمين على الحياة التقليدية، حيث يعتبر بنك 
الجزيرة هو البنك األول في المملكة العربية السعودية الذي بادر بإطالقه، وحاز بسببه الجزيرة هو البنك األول في المملكة العربية السعودية الذي بادر بإطالقه، وحاز بسببه 
- للعــام الثالث على التوالي- جائزة «أفضل مقدم تأمين للحياة لعام - للعــام الثالث على التوالي- جائزة «أفضل مقدم تأمين للحياة لعام ٢٠٠٩٢٠٠٩م» ضمن م» ضمن 

فعاليات «جوائز التأمين في الشرق األوسط».فعاليات «جوائز التأمين في الشرق األوسط».
ت  ضَ ت  - جاء في قرار الهيئة الشــرعية لبنك الجزيرة ما نصه: (... فقد استعرَ ضَ ٢ - جاء في قرار الهيئة الشــرعية لبنك الجزيرة ما نصه: (... فقد استعرَ
الهيئة الشــرعية هيكلَ صكوك بنك الجزيرة المبنية علــى المرابحة والمضاربة التي الهيئة الشــرعية هيكلَ صكوك بنك الجزيرة المبنية علــى المرابحة والمضاربة التي 

سيطرحها البنك، وبعد الدراسة والمداوالت اتخذت الهيئة القرار التالي:سيطرحها البنك، وبعد الدراسة والمداوالت اتخذت الهيئة القرار التالي:
موافقة الهيئة الشــرعية باألغلبية على هيكل الصكــوك ببنك الجزيرة، المبنية موافقة الهيئة الشــرعية باألغلبية على هيكل الصكــوك ببنك الجزيرة، المبنية 
علــى المرابحة والمضاربة وفق الصيغة المرفقة بالقرار، وتحفَّظ الشــيخ عبد الله بن علــى المرابحة والمضاربة وفق الصيغة المرفقة بالقرار، وتحفَّظ الشــيخ عبد الله بن 

سليمان المنيع على المادتين: الحادية عشرة، والثانية عشرة)سليمان المنيع على المادتين: الحادية عشرة، والثانية عشرة)(١). . 
ها، تبيَّن له اآلتي: صِ حُّ ها، تبيَّن له اآلتي: - بعد استعراض الباحث لهيكلة اإلصدار وتَفَ صِ حُّ ٣ - بعد استعراض الباحث لهيكلة اإلصدار وتَفَ

انضباط الهيكلة بالضوابط الشرعية واتفاقها مع أحكام الشريعة  انضباط الهيكلة بالضوابط الشرعية واتفاقها مع أحكام الشريعة أ -  أ - 
اإلسالمية في أغلب جزئياتها.اإلسالمية في أغلب جزئياتها.

جمعت الهيكلة بين شــروط (بازل٣) والمذكورة في الفقرة ) والمذكورة في الفقرة ١١١١  جمعت الهيكلة بين شــروط (بازلب -  ب - 
والفقــرة والفقــرة ١٢١٢ وبين التوصيف الفقهي لهذه الشــروط (وهي أنها  وبين التوصيف الفقهي لهذه الشــروط (وهي أنها 
دت به هذه  دت به هذه ، وهذا غريب، وقد تفرَّ رهن) المذكورة في الفقرة رهن) المذكورة في الفقرة ٩، وهذا غريب، وقد تفرَّ
الهيكلة عــن بقية هياكل صكوك دعــم رأس المال المركبة من الهيكلة عــن بقية هياكل صكوك دعــم رأس المال المركبة من 

لعت عليها. لعت عليها.المرابحة والمضاربة التي اطَّ المرابحة والمضاربة التي اطَّ
ينظر: قرار الهيئة الشرعية لبنك الجزيرة رقم (١٧٢١٧٢) وتاريخ ) وتاريخ ١٤٣٧١٤٣٧/١/٦هـ.هـ. ينظر: قرار الهيئة الشرعية لبنك الجزيرة رقم (   (١)
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ر الصك من الصك عن  صدِ وسبقت دراسة تكييف شرط إبراء مُ ر الصك من الصك عن   صدِ وسبقت دراسة تكييف شرط إبراء مُ  
طريق إعادة تقييم األصول، وأنه ضمان ال رهنطريق إعادة تقييم األصول، وأنه ضمان ال رهن(١).

صــدر الصك من الصكوك  صــدر الصك من الصكوك  اشــتراط إبراء مُ جاء في الفقرة ١٢١٢ اشــتراط إبراء مُ جاء في الفقرة ج -  ج - 
ســة النقد بأنه في وضــع غير جدير  ســة النقد بأنه في وضــع غير جدير عند تصنيفــه من قِبَل مؤسَّ عند تصنيفــه من قِبَل مؤسَّ
ســة النقد،  ســة النقد، باالســتمرارية، بإعــادة تقييم أصولــه من قِبل مؤسَّ باالســتمرارية، بإعــادة تقييم أصولــه من قِبل مؤسَّ

وسبقت دراسة هذا الشرط وتبين لي عدم جوازهوسبقت دراسة هذا الشرط وتبين لي عدم جوازه(٢).
جاء في الفقرة (جاء في الفقرة (٤-ب) أنَّ نسبة أقساط المرابحة قد تصل إلى -ب) أنَّ نسبة أقساط المرابحة قد تصل إلى ٢٥٢٥% %  د - د - 
ل سيغطي قيمة اإلصدار  ل سيغطي قيمة اإلصدار سنويا، وهذا يَعني أنَّ مبلغ المرابحة المؤجَّ سنويا، وهذا يَعني أنَّ مبلغ المرابحة المؤجَّ

بل وربما األرباح، وهذا محلُّ إشكالٍ سبق الحديثُ عنهبل وربما األرباح، وهذا محلُّ إشكالٍ سبق الحديثُ عنه(٣).
غٍ فيها،  الَ بَ ةً بســعر السوق، غيرَ مُ فإن كانت هذه المرابحة حقيقيَّ غٍ فيها،   الَ بَ ةً بســعر السوق، غيرَ مُ فإن كانت هذه المرابحة حقيقيَّ  
وال يُقصد بهــا التحيُّل لضمــان رأس مال اإلصــدار، فجائزةٌ وال يُقصد بهــا التحيُّل لضمــان رأس مال اإلصــدار، فجائزةٌ 

إن شاء الله تعالى.إن شاء الله تعالى.
ت الهيكلة على جواز تداول الصكوك كما جاء في الفقرة ١٣١٣. ت الهيكلة على جواز تداول الصكوك كما جاء في الفقرة نصَّ نصَّ ج - ج - 
وقد ســبقت دراســة تداول الصكــوك المركبة مــن المرابحة  وقد ســبقت دراســة تداول الصكــوك المركبة مــن المرابحة    
ــا، وتبيَّن  ا ودعــم رأس المال بها خصوصً ــا، وتبيَّن والمضاربــة عمومً ا ودعــم رأس المال بها خصوصً والمضاربــة عمومً

للباحث عدم جواز تداولهاللباحث عدم جواز تداولها(٤).

ينظر: ص١٣٦١٣٦. ينظر: ص   (١)

ينظر: ص١٤٧١٤٧. ينظر: ص   (٢)

ينظر: ص٢٧٢٢٧٢. ينظر: ص   (٣)

ينظر: ص٢٧٧٢٧٧. ينظر: ص   (٤)
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دراسة صك دعم رأس المال صادر من بنك تقليديدراسة صك دعم رأس المال صادر من بنك تقليدي

ا لصكوك  ا لصكوك يعتبــر البنك األهلي التجاري من أكثر المصارف الســعودية إصدارً يعتبــر البنك األهلي التجاري من أكثر المصارف الســعودية إصدارً
دعم رأس المال، وهو المصرف الســعودي الوحيــد الذي أصدر صكوك دعم رأس دعم رأس المال، وهو المصرف الســعودي الوحيــد الذي أصدر صكوك دعم رأس 
المال من الدرجة األولى، وتواصلت مع اإلخوة المشــايخ في أمانة الهيئة الشــرعية المال من الدرجة األولى، وتواصلت مع اإلخوة المشــايخ في أمانة الهيئة الشــرعية 
ا(١)، غير ، غير  ا جزاهم الله خيرً نوا اســتقبالي وأفادوني كثيرً تُهم، فأحسَ رْ اللبنك األهلي وزُ ا جزاهم الله خيرً نوا اســتقبالي وأفادوني كثيرً تُهم، فأحسَ رْ للبنك األهلي وزُ
أنَّـــهم لم يســتطيعوا إعطائي هيكالً أليِّ إصدار من إصداراتهم؛ وذلك تماشــيًا مع أنَّـــهم لم يســتطيعوا إعطائي هيكالً أليِّ إصدار من إصداراتهم؛ وذلك تماشــيًا مع 

رَ مثلِ هذه األوراق، ولو كان ذلك للدراسات األكاديمية. رَ مثلِ هذه األوراق، ولو كان ذلك للدراسات األكاديمية.سياسة البنك التي تمنع نَشْ سياسة البنك التي تمنع نَشْ
وبالرجوع إلى قرارات الهيئة الشــرعية للبنــك؛ وجدت هيكالً ألحد صكوك وبالرجوع إلى قرارات الهيئة الشــرعية للبنــك؛ وجدت هيكالً ألحد صكوك 
دعم رأس المال يرغب البنك بإصداره، وقد أُجيز من الهيئة الشــرعية للبنك بالقرار دعم رأس المال يرغب البنك بإصداره، وقد أُجيز من الهيئة الشــرعية للبنك بالقرار 

رقم (رقم (١٩٨١٩٨ - -١ - لعام  - لعام ١٤٣٦١٤٣٦هـ/هـ/٢٠١٥٢٠١٥م).م).
لذا؛ سأعرض هذه الهيكلة، ثم سأدرسها بإذن الله تعالى.لذا؛ سأعرض هذه الهيكلة، ثم سأدرسها بإذن الله تعالى.

: هيكلة اإلصدار(٢). : هيكلة اإلصدارأوالً أوالً
م البنك باالستفسار عن شرعيَّة آليَّة برنامج صكوك األهلي التجاري المبنية  م البنك باالستفسار عن شرعيَّة آليَّة برنامج صكوك األهلي التجاري المبنية تقدَّ تقدَّ

ا. وأخص منهم الشيخ حمزة باوزير جزاه الله خيرً ا.  وأخص منهم الشيخ حمزة باوزير جزاه الله خيرً  (١)
ينظر: قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي التجاري ١٦٤١٦٤/٢. ينظر: قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي التجاري    (٢)
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لة الصكوك قبل  مَ ة لحَ قَّ لة الصكوك قبل علــى المرابحة والمضاربة، التي تكون فيها المبالغُ المســتحَ مَ ة لحَ قَّ علــى المرابحة والمضاربة، التي تكون فيها المبالغُ المســتحَ
ات دائني  قَّ ، وبعد التنضيض أدنى مرتبةً في االســتحقاق من مســتحَ ات دائني التنضيض أمانةً قَّ ، وبعد التنضيض أدنى مرتبةً في االســتحقاق من مســتحَ التنضيض أمانةً

ه:  ه: البنك ذوي األولوية، ونصُّ البنك ذوي األولوية، ونصُّ
تعريفات:تعريفات:

  َةِ مبالغ ةِ مبالغَ هي أصول المضاربة وأصول المرابحــة مع أيَّ أصول الصكــوك: أصول الصكــوك: هي أصول المضاربة وأصول المرابحــة مع أيَّ
أخر في حساب التعامالت وحساب االحتياطي.أخر في حساب التعامالت وحساب االحتياطي.

 .البنك: البنك: البنك األهلي التجاري.البنك األهلي التجاري
  ها للقيام بتحصيل ودفع مبالغ الصكوك من ها للقيام بتحصيل ودفع مبالغ الصكوك من هو جهةٌ يتم تعيينُ وكيل الدفع: وكيل الدفع: هو جهةٌ يتم تعيينُ

وإلى أطراف الصكوك. وإلى أطراف الصكوك. 
  في جزر كيمــان(١)، تكون ، تكون (في جزر كيمــان (SPVSPV) شــركة ذات غرض خاص) الشــركة: الشــركة: شــركة ذات غرض خاص

مستقلةً إداريا عن البنك األهلي.مستقلةً إداريا عن البنك األهلي.
 .يِّم أصول الصكوك: الشركة ذات الغرض الخاص.الشركة ذات الغرض الخاص يِّم أصول الصكوك: قَ قَ
 .رأس مال الصكوك: رأس مال الصكوك: متحصالت الصكوك.متحصالت الصكوك
  ق ق هو تقويم أموال المضاربة فــي نهاية الفترة المتفَ التنضيــض الحكمي: التنضيــض الحكمي: هو تقويم أموال المضاربة فــي نهاية الفترة المتفَ

ا لتوزيع األرباح دون  )، واعتماد ذلك التقويم أساسً ا لتوزيع األرباح دون عليها (ستة أشهر مثالً )، واعتماد ذلك التقويم أساسً عليها (ستة أشهر مثالً
تصفيةٍ فعلية ألصول المضاربة.تصفيةٍ فعلية ألصول المضاربة.

جزر كايمــان (باإلنجليزية: Cayman IslandsCayman Islands) هي إقليم ما وراء البحار، بريطانية، تقع في ) هي إقليم ما وراء البحار، بريطانية، تقع في  جزر كايمــان (باإلنجليزية:    (١)
 ،غرب البحــر الكاريبي، وتتألف من جزر كايمان العظمى وكايمان براك وكايمان الصغر ،غرب البحــر الكاريبي، وتتألف من جزر كايمان العظمى وكايمان براك وكايمان الصغر
ا استثماريا قليل الضرائب، وإحد المقاصد السياحية البارزة في العالم  ا استثماريا قليل الضرائب، وإحد المقاصد السياحية البارزة في العالم وتعتبر الجزر مركزً وتعتبر الجزر مركزً

ألجل الغوص تحت الماء. ينظر: ويكيبيديا.+ألجل الغوص تحت الماء. ينظر: ويكيبيديا.+
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D9%83%D8%A7https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D9%83%D8%A7  

%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
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ة برنامج إصدار الصكوك: ة برنامج إصدار الصكوك:آليَّ آليَّ

يرغــب البنك األهلي التجاري في تطوير برنامــج إلصدار صكوك مبنية على يرغــب البنك األهلي التجاري في تطوير برنامــج إلصدار صكوك مبنية على 
المضاربة والمرابحة تتوافق مع أحكام الشــريعة اإلســالمية، وتكــون فيها المبالغ المضاربة والمرابحة تتوافق مع أحكام الشــريعة اإلســالمية، وتكــون فيها المبالغ 
، وبعد التنضيــض أدنى مرتبة في  ة لحملة الصكوك قبل التنضيــض أمانةً قَّ ، وبعد التنضيــض أدنى مرتبة في المســتحَ ة لحملة الصكوك قبل التنضيــض أمانةً قَّ المســتحَ

ات دائني البنك ذوي األولوية وفق اآللية التالية: ات دائني البنك ذوي األولوية وفق اآللية التالية:االستحقاق من مستحقَّ االستحقاق من مستحقَّ
ــس البنك شــركةً ذاتَ غرضٍ خاص في جزر كيمان، تكون لها إدارة  ــس البنك شــركةً ذاتَ غرضٍ خاص في جزر كيمان، تكون لها إدارة - يؤسِّ ١- يؤسِّ

مستقلة عن إدارة البنك األهلي.مستقلة عن إدارة البنك األهلي.
٢- تصدر الشركة الصكوك وتجمع من المستثمرين متحصالت الصكوك.- تصدر الشركة الصكوك وتجمع من المستثمرين متحصالت الصكوك.

ا على أصول الصكوك لصالح حملة الصكوك، وينوب  يِّمً ا على أصول الصكوك لصالح حملة الصكوك، وينوب - تعيِّن الشــركة قَ يِّمً ٣- تعيِّن الشــركة قَ
عنهم في التعامالت المتعلِّقة بالصكوك، بما في ذلك استثمار أصول الصكوك وتوزيع عنهم في التعامالت المتعلِّقة بالصكوك، بما في ذلك استثمار أصول الصكوك وتوزيع 
، بما  يِّم أن يســتعين بمن يشاء لتحقيق هذا الغرضِ ، بما العوائد على حملة الصكوك، وللقَ يِّم أن يســتعين بمن يشاء لتحقيق هذا الغرضِ العوائد على حملة الصكوك، وللقَ

في ذلك وكيل الدفع.في ذلك وكيل الدفع.
٤- يقوم وكيل الدفع بفتح حســاب (حســاب التعامالت) باسم الشركة لكل - يقوم وكيل الدفع بفتح حســاب (حســاب التعامالت) باسم الشركة لكل 

ةٍ، يُودِعُ فيه متحصالت إصدار الصكوك (رأس مال الصكوك). دَ ةٍ، يُودِعُ فيه متحصالت إصدار الصكوك (رأس مال الصكوك).إصدار على حِ دَ إصدار على حِ
٥- فــي تاريخ إطفــاء الصكوك، يتم تســييل اســتثمارات الصكوك، بحيث - فــي تاريخ إطفــاء الصكوك، يتم تســييل اســتثمارات الصكوك، بحيث 
تِه من رأس مال الصكوك إضافةً إلى  صَّ تِه من رأس مال الصكوك إضافةً إلى يحصــل كلُّ واحدٍ من حملة الصكوك على حِ صَّ يحصــل كلُّ واحدٍ من حملة الصكوك على حِ
ها، ويتم ذلك من خالل تسديد البنك للثمن  ة لم يتمَّ دفعُ قَّ ها، ويتم ذلك من خالل تسديد البنك للثمن أيَّة توزيعات دورية مســتحَ ة لم يتمَّ دفعُ قَّ أيَّة توزيعات دورية مســتحَ
ة بموجب  قَّ ه بموجب المرابحة األولى، إضافةً إلى سداد أيَّةِ أقساطٍ مستحَ ة بموجب الواجب دفعُ قَّ ه بموجب المرابحة األولى، إضافةً إلى سداد أيَّةِ أقساطٍ مستحَ الواجب دفعُ

ها. ها.صفقات المرابحة المتتالية التي لم يتمَّ دفعُ صفقات المرابحة المتتالية التي لم يتمَّ دفعُ
٦- كما يتم في تاريخ إطفاء الصكوك تســييل أصول المضاربة، (والتي تشمل - كما يتم في تاريخ إطفاء الصكوك تســييل أصول المضاربة، (والتي تشمل 
االســتثمار بموجب عقد المضاربة، إضافةً إلى االحتياطــي الناتجِ عن العوائد على االســتثمار بموجب عقد المضاربة، إضافةً إلى االحتياطــي الناتجِ عن العوائد على 
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ه فيها)، وســيتم استخدامُ المتحصالت  ه فيها)، وســيتم استخدامُ المتحصالت أصول المضاربة، والذي تم إعادةُ اســتثمارِ أصول المضاربة، والذي تم إعادةُ اســتثمارِ
ة لحملة الصكوك؛  قَّ ة لحملة الصكوك؛ من تســييل أصول المضاربة لتغطية أيِّ عجزٍ في المبالغ المستحَ قَّ من تســييل أصول المضاربة لتغطية أيِّ عجزٍ في المبالغ المستحَ
ا في سداد رأس مال الصكوك أو التوزيعات الدورية، وبعد تغطية  ا في سداد رأس مال الصكوك أو التوزيعات الدورية، وبعد تغطية سواءٌ كان ذلك عجزً سواءٌ كان ذلك عجزً
جد- أو في حال عدم وجود عجز؛ إذا وجد مبلغٌ فائض في الحســاب  جد- أو في حال عدم وجود عجز؛ إذا وجد مبلغٌ فائض في الحســاب العجــز -إن وُ العجــز -إن وُ
االحتياطــي، فإنه حــقٌّ لحملة الصكوك، لهــم أن يتنازلوا عنــه للمضارب بمحض االحتياطــي، فإنه حــقٌّ لحملة الصكوك، لهــم أن يتنازلوا عنــه للمضارب بمحض 

سنِ أدائه. ا لحُ سنِ أدائه.إرادتهم؛ حافزً ا لحُ إرادتهم؛ حافزً
٧- تكون الصكوك قابلةً للتداول، حيث سيتم إدراجها في سوق التداول.- تكون الصكوك قابلةً للتداول، حيث سيتم إدراجها في سوق التداول.

ة لحملة الصكوك مما هو دينٌ على البنك، أدنى  قَّ ة لحملة الصكوك مما هو دينٌ على البنك، أدنى - جميع المبالغ المســتحَ قَّ ٨- جميع المبالغ المســتحَ
ات دائني البنك ذوي األولوية. قَّ ات دائني البنك ذوي األولوية.مرتبةً في االستحقاق من مستحَ قَّ مرتبةً في االستحقاق من مستحَ

سة النقد العربي السعودي  سة النقد العربي السعودي يوافق حملة الصكوك على أنه في حال تصنيف مؤسَّ ٩- - يوافق حملة الصكوك على أنه في حال تصنيف مؤسَّ
سة النقد العربي السعودي تحديدَ  سة النقد العربي السعودي تحديدَ للبنك بأنه في وضع غير جدير باالستمرارية، فإن لمؤسَّ للبنك بأنه في وضع غير جدير باالستمرارية، فإن لمؤسَّ
ه مما يستحقه  ه مما يستحقه قيمةِ أصول الصكوك (أي استثمار المرابحة والمضاربة)، وما يجب حسمُ قيمةِ أصول الصكوك (أي استثمار المرابحة والمضاربة)، وما يجب حسمُ
حملة الصكوك منها؛ لمحاولة تمكين البنك من االســتمرار في نشاطه، وسوف يستحق حملة الصكوك منها؛ لمحاولة تمكين البنك من االســتمرار في نشاطه، وسوف يستحق 

ا). ا).حملة الصكوك القيمةَ المتبقية في تلك الحالة (والتي قد تكون صفرً حملة الصكوك القيمةَ المتبقية في تلك الحالة (والتي قد تكون صفرً
ا لحملة الصكوك  ا واضحً ا لحملة الصكوك -  تتضمن نشرة اإلصدار الخاصة بالصكوك تنبيهً ا واضحً ١٠١٠-  تتضمن نشرة اإلصدار الخاصة بالصكوك تنبيهً
نَته الفقرتين  نَته الفقرتين بالمخاطــر المتعلِّقة باالســتثمار في هذه الصكــوك، وخاصةً مــا تضمَّ بالمخاطــر المتعلِّقة باالســتثمار في هذه الصكــوك، وخاصةً مــا تضمَّ
رضةً لخســارة بعض أو كل  رضةً لخســارة بعض أو كل ) أعــاله، مما ســيوضح لهم أنهم قد يكونون عُ (٨) و() و(٩) أعــاله، مما ســيوضح لهم أنهم قد يكونون عُ

استثماراتهم في الصكوك في حاالتٍ معيَّنة.استثماراتهم في الصكوك في حاالتٍ معيَّنة.
ا لآلليَّة التالية: يِّمُ أصولِ الصكوك باستثمار رأس مال الصكوك وفقً ا لآلليَّة التالية:- يقوم قَ يِّمُ أصولِ الصكوك باستثمار رأس مال الصكوك وفقً ١١١١- يقوم قَ

االستثمار بالمضاربة:االستثمار بالمضاربة:

يِّمُ أصول الصكــوك مع البنك عقدَ مضاربة يكــون فيه قيم أصول  بــرم قَ يِّمُ أصول الصكــوك مع البنك عقدَ مضاربة يكــون فيه قيم أصول - يُ بــرم قَ ١- يُ



دراسة تطبيقية لصكوك دعم رأس المالدراسة تطبيقية لصكوك دعم رأس المال

٢٨٥٢٨٥

الصكوك ربَّ المال، ويكون البنــك مضاربًا، ويقدم قيِّم أصول الصكوك للمضارب الصكوك ربَّ المال، ويكون البنــك مضاربًا، ويقدم قيِّم أصول الصكوك للمضارب 
-بموجــب عقد المضاربــة- -بموجــب عقد المضاربــة- ٥١٥١% من متحصالت الصكوك الســتثماره في أعمال % من متحصالت الصكوك الســتثماره في أعمال 
المضاربة المتوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســالمية، ويشترك البنك بأصول محفظته المضاربة المتوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســالمية، ويشترك البنك بأصول محفظته 
لألعمال المتوافقة مع الشريعة اإلســالمية مع قيِّم أصول الصكوك بعد تقويم أصول لألعمال المتوافقة مع الشريعة اإلســالمية مع قيِّم أصول الصكوك بعد تقويم أصول 
المحفظة بناءً على القيمة الدفترية لتلك األصول وفق آخر حســابات مدقَّقة قبل إبرام المحفظة بناءً على القيمة الدفترية لتلك األصول وفق آخر حســابات مدقَّقة قبل إبرام 
رة بموجب عقد المضاربة مع  رة بموجب عقد المضاربة مع عقد المضاربة، ثم يتم خلطُ أصولِ الصكوك المســتثمَ عقد المضاربة، ثم يتم خلطُ أصولِ الصكوك المســتثمَ
أصول المضارب، ويتكون بذلك وعاءُ المضاربة، وبناءً عليه يتم تحديدُ حصة البنك أصول المضارب، ويتكون بذلك وعاءُ المضاربة، وبناءً عليه يتم تحديدُ حصة البنك 

في وعاء المشاركة في المضاربة.في وعاء المشاركة في المضاربة.
٢- يجري االتفاق على توزيع العائد من وعاء المضاربة بين المضارب وربِّ - يجري االتفاق على توزيع العائد من وعاء المضاربة بين المضارب وربِّ 

بٍ يتَّفق عليها. بٍ يتَّفق عليها.المال بنِسَ المال بنِسَ
٣- يتم اســتثمار وعاء المضاربة في أعمال المضارب المتوافقة مع الشــريعة - يتم اســتثمار وعاء المضاربة في أعمال المضارب المتوافقة مع الشــريعة 

اإلسالمية.اإلسالمية.
ته فيه عن طريق حصوله على تســهيالتٍ من  ته فيه عن طريق حصوله على تســهيالتٍ من - للمضــارب أن يزيد من حصَّ ٤- للمضــارب أن يزيد من حصَّ
ا أو بالقيمة النقدية (إذا قدمت على  ا أو بالقيمة النقدية (إذا قدمت على أيِّ نوعٍ لصالحه، أو من خالل زيادة رأس مالِه نقدً أيِّ نوعٍ لصالحه، أو من خالل زيادة رأس مالِه نقدً

صفة أعيان).صفة أعيان).
ب تواريخ  يا بشــكل دوري -حسَ كمِ ا حُ ب تواريخ - يجري تنضيض المضاربة تنضيضً يا بشــكل دوري -حسَ كمِ ا حُ ٥- يجري تنضيض المضاربة تنضيضً
ا على  ا على توزيع عوائد المضاربة- الحتســاب العائد من أعمال المضاربة؛ وذلك استنادً توزيع عوائد المضاربة- الحتســاب العائد من أعمال المضاربة؛ وذلك استنادً

القوائم المالية (غير المراجعة) للمضارب للفترة التي تسبق التنضيض.القوائم المالية (غير المراجعة) للمضارب للفترة التي تسبق التنضيض.
٦- يســتخدم عائد أصول صكوك المضاربة في التوزيعات الدورية المتوقَّعة - يســتخدم عائد أصول صكوك المضاربة في التوزيعات الدورية المتوقَّعة 
لحملة الصكوك، وفي حال ما إذا كانت تلك العوائد أكبرَ من مبالغ التوزيعات الدورية لحملة الصكوك، وفي حال ما إذا كانت تلك العوائد أكبرَ من مبالغ التوزيعات الدورية 
ة في أي فترة توزيع؛ فســيتم إيداع المبلغ الفائض في حســاب احتياطي،  قَّ ة في أي فترة توزيع؛ فســيتم إيداع المبلغ الفائض في حســاب احتياطي، المســتحَ قَّ المســتحَ
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ا إذا كانت العوائد أقلَّ  ا إذا كانت العوائد أقلَّ ويجري إعادة اســتثمار هذه المبالغِ ضمن أصول المضاربة، أمَّ ويجري إعادة اســتثمار هذه المبالغِ ضمن أصول المضاربة، أمَّ
ة، فللمضارب القيام بالتالي: قَّ ة، فللمضارب القيام بالتالي:من مبالغ التوزيعات الدورية المستحَ قَّ من مبالغ التوزيعات الدورية المستحَ

: تغطية العجز من الحساب االحتياطي.تغطية العجز من الحساب االحتياطي. : أوالً أوالً
ثانيًا: ثانيًا: في حال عدم كفاية رصيد الحساب االحتياطي، قد يختار المضارب (من في حال عدم كفاية رصيد الحساب االحتياطي، قد يختار المضارب (من 
ةِ على ســبيل القرضِ  ا عليه) تغطيةَ هذا العجز من موارده الخاصَّ ةِ على ســبيل القرضِ غير أن يكون التزامً ا عليه) تغطيةَ هذا العجز من موارده الخاصَّ غير أن يكون التزامً
، واسترداد المبلغ في وقتٍ الحقٍ من الحساب االحتياطي للمضاربة وعائدات  ، واسترداد المبلغ في وقتٍ الحقٍ من الحساب االحتياطي للمضاربة وعائدات الحسنِ الحسنِ

التصفية.التصفية.
االستثمار بالمرابحة:االستثمار بالمرابحة:

يكون مبلغ اســتثمار المرابحة يكون مبلغ اســتثمار المرابحة ٤٩٤٩% من متحصالت الصكوك يتم استثماره في % من متحصالت الصكوك يتم استثماره في 
صفقات مرابحة ســلع بين قيم أصول الصكوك - نيابة عن حملة الصكوك - والبنك صفقات مرابحة ســلع بين قيم أصول الصكوك - نيابة عن حملة الصكوك - والبنك 

ا لآللية التالية: ا) وفقً ا لآللية التالية:(بصفته مشتريً ا) وفقً (بصفته مشتريً
أ - تنفذ صفقة مرابحة أُولى تكون فيها تكلفة شــراء الســلعة على البائع (قيِّم أ - تنفذ صفقة مرابحة أُولى تكون فيها تكلفة شــراء الســلعة على البائع (قيِّم 
ا يعادل ما نســبته (٠٠٠٠%) من مبلغ اســتثمار المرابحة، ومن %) من مبلغ اســتثمار المرابحة، ومن  ا يعادل ما نســبته (أصــول الصكوك) مبلغً أصــول الصكوك) مبلغً
ة المشــتري (البنك) خالل  مَّ ة المشــتري (البنك) خالل المتوقَّع أن يكون ثمن البيع (دين المرابحة) المتعلِّق بذِ مَّ المتوقَّع أن يكون ثمن البيع (دين المرابحة) المتعلِّق بذِ
مــدة المرابحة (التكلفة + هامش ربــح) يعادل رأس مال الصكــوك، ويكون الثمن مــدة المرابحة (التكلفة + هامش ربــح) يعادل رأس مال الصكــوك، ويكون الثمن 
رَ يتم تســييل أصول الصكوك فيه  رَ يتم تســييل أصول الصكوك فيه فيها حاال في تاريخ إطفاء الصكوك أو أي تاريخٍ آخَ فيها حاال في تاريخ إطفاء الصكوك أو أي تاريخٍ آخَ

بموجب الشروط واألحكام الخاصة بالصكوك.بموجب الشروط واألحكام الخاصة بالصكوك.
ب - في كل تاريخ توزيع دوري يتم تنفيذ صفقات مرابحة متتالية، تكون كلفة ب - في كل تاريخ توزيع دوري يتم تنفيذ صفقات مرابحة متتالية، تكون كلفة 
ا يعادل ما نسبته (٠٠٠٠%) من مبلغ اســتثمار المرابحة (تكلفة %) من مبلغ اســتثمار المرابحة (تكلفة  ا يعادل ما نسبته (شــراء الســلعة فيها مبلغً شــراء الســلعة فيها مبلغً
ة فترة من فتــرات التوزيعات الدورية  ة فترة من فتــرات التوزيعات الدورية الشــراء)، وتكون مدة كلِّ صفقةٍ مســاويةً لمدَّ الشــراء)، وتكون مدة كلِّ صفقةٍ مســاويةً لمدَّ
ه من المشــتري (البنك) في كل صفقةٍ  ه من المشــتري (البنك) في كل صفقةٍ الخاصة بالصكوك، ويكون الثمن الواجبُ دفعُ الخاصة بالصكوك، ويكون الثمن الواجبُ دفعُ
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ق عن كل صفقة (أي  قد، ويكون الربح المســتحَ دة في العَ ق عن كل صفقة (أي حاال بنهاية الفتــرة المحدَّ قد، ويكون الربح المســتحَ دة في العَ حاال بنهاية الفتــرة المحدَّ
ة.  قَّ ا لمبلغ التوزيعات الدورية المستحَ ة. الفرق بين تكلفة الشراء والثمن) مساويً قَّ ا لمبلغ التوزيعات الدورية المستحَ الفرق بين تكلفة الشراء والثمن) مساويً

ةِ أيَّةِ صفقة مرابحة، يتم إعادةُ اســتثمار مبلغ تكلفة الشــراء  ةِ أيَّةِ صفقة مرابحة، يتم إعادةُ اســتثمار مبلغ تكلفة الشــراء وعنــد انتهاء مــدَّ وعنــد انتهاء مــدَّ
في صفقــة مرابحة أخر بنفس الطريقة للفترة التاليــة، وذلك إلى حين تاريخ إطفاء في صفقــة مرابحة أخر بنفس الطريقة للفترة التاليــة، وذلك إلى حين تاريخ إطفاء 
رَ يتم تسييلُ أصول الصكوك فيه بموجب الشروط واألحكام  رَ يتم تسييلُ أصول الصكوك فيه بموجب الشروط واألحكام الصكوك أو أيِّ تاريخٍ آخَ الصكوك أو أيِّ تاريخٍ آخَ

الخاصة بالصكوك.الخاصة بالصكوك.

ا: دراسة هيكلة الصك. ا: دراسة هيكلة الصك.ثانيً ثانيً
تنتظم دراسة هذه الهيكلة للصك في النقاط التالية:تنتظم دراسة هذه الهيكلة للصك في النقاط التالية:

١- التعريف ببنك األهلي التجاري- التعريف ببنك األهلي التجاري(١):
لَكي كشراكةٍ  لَكي كشراكةٍ هـ بموجب مرسومٍ مَ س البنك األهلي التجاري في عام ١٩٥٣١٩٥٣هـ بموجب مرسومٍ مَ س البنك األهلي التجاري في عام تأسَّ تأسَّ
الت بالمملكة، وهما شــركة صالح وعبد العزيز  مْ جِ أكبر مصارف العُ مْ ا لدَ ة نتاجً الت بالمملكة، وهما شــركة صالح وعبد العزيز عامَّ مْ جِ أكبر مصارف العُ مْ ا لدَ ة نتاجً عامَّ
لٍ  لَ بنكٍ سعودي مسجَّ لٍ كعكي وشركة سالم بن محفوظ، واتحدت الشركتانِ لتكونا أوَّ لَ بنكٍ سعودي مسجَّ كعكي وشركة سالم بن محفوظ، واتحدت الشركتانِ لتكونا أوَّ

قانونيا.قانونيا.
ا في عام ١٩٧٩١٩٧٩م، أصبح البنك األهلي م، أصبح البنك األهلي  ا في عام وبعد سنواتٍ قليلة على إنشائه، وتحديدً وبعد سنواتٍ قليلة على إنشائه، وتحديدً
ا استثماريا، وقام بعمل كثيرٍ من االبتكارات  رُ صندوقً ا استثماريا، وقام بعمل كثيرٍ من االبتكارات التجاري أولَ بنكٍ سعودي يُصدِ رُ صندوقً التجاري أولَ بنكٍ سعودي يُصدِ
ا بأحكام الشريعة اإلسالميَّةِ في  ةِ بالتمويل العقاري وتمويل الســيارات، ملتزمً ا بأحكام الشريعة اإلسالميَّةِ في الخاصَّ ةِ بالتمويل العقاري وتمويل الســيارات، ملتزمً الخاصَّ

مة ألكثر من ٥ مليون عميل. مليون عميل. مة ألكثر من كافَّة تعامالته وخدماته المقدَّ كافَّة تعامالته وخدماته المقدَّ
ينظر: مؤسســة النقد العربي السعودي، إنشاؤها ومســيرتها وإنجازاتها، ص١٦٠١٦٠، وموقع ، وموقع  ينظر: مؤسســة النقد العربي السعودي، إنشاؤها ومســيرتها وإنجازاتها، ص   (١)
https://www.alahli.com/ar-sa/about-us/corporate-profile/https://www.alahli.com/ar-sa/about-us/corporate-profile/ التجــاري  األهلي  التجــاري البنك  األهلي  البنك 

Pages/AlAhli-History.aspxPages/AlAhli-History.aspx
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ل البنك األهلي التجاري إلى شــركة مســاهمة، وفي  ل البنك األهلي التجاري إلى شــركة مســاهمة، وفي م تحوَّ وفــي عام وفــي عام ١٩٩٧١٩٩٧م تحوَّ
ســات الحكومية متمثلــةً في صندوق  ســات الحكومية متمثلــةً في صندوق م تم تقســيم األســهم بين المؤسَّ عام عام ١٩٩٩١٩٩٩م تم تقســيم األســهم بين المؤسَّ
ســة العامة للتأمينات االجتماعيــة إلى جانب عددٍ من  ةِ والمؤسَّ ســة العامة للتأمينات االجتماعيــة إلى جانب عددٍ من االســتثمارات العامَّ ةِ والمؤسَّ االســتثمارات العامَّ

المستثمرين السعوديين.المستثمرين السعوديين.
ويعتبر البنك األهلي التجاري أحــدَ أكبرِ البنوك التجارية في المملكة والعالم ويعتبر البنك األهلي التجاري أحــدَ أكبرِ البنوك التجارية في المملكة والعالم 
العربــي، بإجمالي موجودات العربــي، بإجمالي موجودات ٤٤١٤٤١ مليار ريال ســعودي، وودائع عمالء بلغت  مليار ريال ســعودي، وودائع عمالء بلغت ٣١٦٣١٦ 

مليار ريال سعودي.مليار ريال سعودي.
ا  ل إلى أن يُصبح مصرفً ا تقليديا، إالَّ أنه يسير في التحوُّ ا ويعتبر البنك األهلي بنكً ل إلى أن يُصبح مصرفً ا تقليديا، إالَّ أنه يسير في التحوُّ ويعتبر البنك األهلي بنكً
ن المصرف هيئته الشــرعية سنة ١٩٩٦١٩٩٦م(١)، وأعضاء الهيئة ، وأعضاء الهيئة  ن المصرف هيئته الشــرعية سنة إســالميا بالكامل؛ لذا كوَّ إســالميا بالكامل؛ لذا كوَّ
الشرعية هم: معالي الشــيخ عبد الله بن منيع، معالي الشيخ عبد الله المطلق، الشيخ الشرعية هم: معالي الشــيخ عبد الله بن منيع، معالي الشيخ عبد الله المطلق، الشيخ 

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح، الشيخ الدكتور محمد القريالدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح، الشيخ الدكتور محمد القري(٢).
وقد بلغت أصول البنك حتى نهاية شــهر يونيو وقد بلغت أصول البنك حتى نهاية شــهر يونيو ٢٠١٤٢٠١٤م م ٤٣٥٤٣٥ مليار ريال، منها  مليار ريال، منها 

٦٧٦٧% أصول إسالمية و% أصول إسالمية و٣٣٣٣% أصول تقليدية% أصول تقليدية(٣).
ه: (اطَّلعت الهيئة  ه: (اطَّلعت الهيئة  - جاء في قرار الهيئة الشرعية لبنك األهلي التجاري ما نصُّ ٢ - جاء في قرار الهيئة الشرعية لبنك األهلي التجاري ما نصُّ
الشرعية على االستفسار عن شــرعية إصدار برنامج صكوك البنك األهلي التجاري الشرعية على االستفسار عن شــرعية إصدار برنامج صكوك البنك األهلي التجاري 
ة لحملة الصكوك  قَّ ة لحملة الصكوك المبنية على المضاربة والمرابحة التي تكون فيها المبالغ المســتحَ قَّ المبنية على المضاربة والمرابحة التي تكون فيها المبالغ المســتحَ
لِ  ات دائني البنك ذوي األولوية...، وبعد الدراسة وتداوُ قَّ لِ في مرتبة أدنى من مســتحَ ات دائني البنك ذوي األولوية...، وبعد الدراسة وتداوُ قَّ في مرتبة أدنى من مســتحَ

ينظر: قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي التجاري ٧/١. ينظر: قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي التجاري    (١)
المرجع السابق ١٧١٧/١. المرجع السابق    (٢)

ينظــر: بيان الهيئة الشــرعية للبنك األهلي، المنشــور في جريدة الريــاض يوم األحد ٢٥٢٥  ينظــر: بيان الهيئة الشــرعية للبنك األهلي، المنشــور في جريدة الريــاض يوم األحد    (٣)
http://www.alriyadh.http://www.alriyadh. ، ،ذي الحجــة ذي الحجــة ١٤٣٥١٤٣٥هـ- هـ- ١٩١٩ أكتوبــر  أكتوبــر ٢٠١٤٢٠١٤م - العــدد م - العــدد ١٦٩١٨١٦٩١٨

com/986185com/986185
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الــرأي فيما بينها وإجراء التعديالتالــرأي فيما بينها وإجراء التعديالت(١) الالَّزمة على هيكلة البرنامج، رأت الهيئة أنه ال  الالَّزمة على هيكلة البرنامج، رأت الهيئة أنه ال 
ا للهيكلة المذكورة(٢))(٣). ا للهيكلة المذكورةيوجد مانعٌ شرعي من إصدار البرنامج المذكور وفقً يوجد مانعٌ شرعي من إصدار البرنامج المذكور وفقً
٣ - بعد استعراض الباحث لهيكلة اإلصدار وتفحصها، تبيَّن له اآلتي: - بعد استعراض الباحث لهيكلة اإلصدار وتفحصها، تبيَّن له اآلتي:

دةً  - لم تكن محدَّ هذه الهيكلة لم تتَّسم بالوضوح، فالنِّسب -مثالً دةً أ -  - لم تكن محدَّ هذه الهيكلة لم تتَّسم بالوضوح، فالنِّسب -مثالً أ - 
فيها.فيها.

جاء فــي الفقرة (٧) أنَّ هــذه الصكوك قابلة للتداول، وســبق ) أنَّ هــذه الصكوك قابلة للتداول، وســبق  جاء فــي الفقرة (ب -  ب - 
الحديــث عن حكــم تداول الصكــوك المركبة مــن المرابحة الحديــث عن حكــم تداول الصكــوك المركبة مــن المرابحة 

ح الباحث عدم الجواز(٤). ح الباحث عدم الجوازوالمضاربة، ورجَّ والمضاربة، ورجَّ
سة النقد لمصدر الصك  سة النقد لمصدر الصك ) اشــتراط إبراء مؤسَّ جاء في الفقرة (٩) اشــتراط إبراء مؤسَّ جاء في الفقرة (ج -  ج - 
في حالة تصنيفه بأنه في مرحلة عدم جدو االســتمرارية، وأنَّ في حالة تصنيفه بأنه في مرحلة عدم جدو االســتمرارية، وأنَّ 
ســة ألصول الصكوك،  ســة ألصول الصكوك، طريقة اإلبراء تكون بإعادة تقييم المؤسَّ طريقة اإلبراء تكون بإعادة تقييم المؤسَّ

ه منها لتمكين المصرف من االستمرار. ه منها لتمكين المصرف من االستمرار.وحسم ما يجب حسمُ وحسم ما يجب حسمُ
وســبقت دراســة هذه المســألة وخلص فيها الباحث إلى عدم  وســبقت دراســة هذه المســألة وخلص فيها الباحث إلى عدم    

الجوازالجواز(٥).
جاء في الفقرة األولى من االســتثمار بالمضاربة: أن المصرف  جاء في الفقرة األولى من االســتثمار بالمضاربة: أن المصرف د -  د - 
سيشــارك في المضاربة بجزءٍ من ماله، وهذا المال سيكون من سيشــارك في المضاربة بجزءٍ من ماله، وهذا المال سيكون من 

محفظته المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.محفظته المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
لم تُذكر هذه التعديالت. لم تُذكر هذه التعديالت.   (١)

وتحفَّظ معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع على الفقرة (٨) و() و(٩).). وتحفَّظ معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع على الفقرة (   (٢)
قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي التجاري ١٦٩١٦٩/٢. قرارات الهيئة الشرعية للبنك األهلي التجاري    (٣)

ينظر: ص٢٧٧٢٧٧. ينظر: ص   (٤)

ينظر: ص١٤٧١٤٧. ينظر: ص   (٥)
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ثم ذكر بأنه سيخلط وعاء المضاربة (المكون من متحصالت الصكوك + أموال ثم ذكر بأنه سيخلط وعاء المضاربة (المكون من متحصالت الصكوك + أموال 
ا. ا.المصرف) مع وعاء المصرف العام ويضارب بهما جميعً المصرف) مع وعاء المصرف العام ويضارب بهما جميعً

ا مختلطًا، ولم تتم أســلمته بالكامل(١)، ،  ا مختلطًا، ولم تتم أســلمته بالكاملومعلومٌ أنَّ البنك األهلي ما زال مصرفً ومعلومٌ أنَّ البنك األهلي ما زال مصرفً
مة(٢) وغير ذلك. وغير ذلك. مةوفيه تعامالت ربوية من قروض ربوية وسنداتٍ محرَّ وفيه تعامالت ربوية من قروض ربوية وسنداتٍ محرَّ

مة ال تجوز؛  مة ال تجوز؛ فمشــاركة حملة الصكوك البنــك في وعائه العام مشــاركة محرَّ فمشــاركة حملة الصكوك البنــك في وعائه العام مشــاركة محرَّ
ا منها -ليس بالقليل- ربًا، والربا من كبائر الذنوب لم تتسامح الشريعة  ا منها -ليس بالقليل- ربًا، والربا من كبائر الذنوب لم تتسامح الشريعة وذلك ألنَّ جزءً وذلك ألنَّ جزءً

في قليلٍ منه وال كثير.في قليلٍ منه وال كثير.
ا من الغرر للحاجة، كما أباح  ا من الغرر للحاجة، كما أباح قال شــيخ اإلســالم: (وقد أباح الشــارع أنواعً قال شــيخ اإلســالم: (وقد أباح الشــارع أنواعً
ا الربا  ز بيع المجازفة وغير ذلك، وأمَّ ا لألصل، وجوَّ ا الربا اشتراط ثمر النخل بعد التأبير تبعً ز بيع المجازفة وغير ذلك، وأمَّ ا لألصل، وجوَّ اشتراط ثمر النخل بعد التأبير تبعً

بِحْ منه شيئًا)(٣). بِحْ منه شيئًا)فلم يُ فلم يُ
ج - ذكر في الفقرة (أ) من استثمار المرابحة أنه من المتوقع أن يكون ثمن البيع ج - ذكر في الفقرة (أ) من استثمار المرابحة أنه من المتوقع أن يكون ثمن البيع 

خالل مدة المرابحة (التكلفة + هامش ربح) يعادل رأس مال الصكوك.خالل مدة المرابحة (التكلفة + هامش ربح) يعادل رأس مال الصكوك.
وفي هذا حماية كاملة لرأس مال الصكوك تحوله إلى ضمان لقيمتها االسمية، وفي هذا حماية كاملة لرأس مال الصكوك تحوله إلى ضمان لقيمتها االسمية، 

وقد سبق الحديث عن هذا وأنه ال يجوز إالَّ بشروطوقد سبق الحديث عن هذا وأنه ال يجوز إالَّ بشروط(٤):
أن تكون المرابحة حقيقية، بحيث تكون نسب الربح معقولةً ليس  أن تكون المرابحة حقيقية، بحيث تكون نسب الربح معقولةً ليس -   -١

كما سبق ذكره عند التعريف به. كما سبق ذكره عند التعريف به.   (١)
ا عــام ٢٠١٤٢٠١٤م، ينظر: موقع بالعربية آخر تحديــث األحد، م، ينظر: موقع بالعربية آخر تحديــث األحد، ١٢١٢ أكتوبر/ أكتوبر/ ا عــام  مليارً بلغــت ١٤٠١٤٠ مليارً بلغــت    (٢)
https://arabic.cnn.com/middleeast/2014/10/12/saudi-alahli-https://arabic.cnn.com/middleeast/2014/10/12/saudi-alahli- تشرين األول تشرين األول ٢٠١٤٢٠١٤م م

bank-new-ipobank-new-ipo

.٤٧١٤٧١/٤ الكبر ينظر: الفتاو   الكبر ينظر: الفتاو  (٣)
ينظر: ص٢٥٩٢٥٩. ينظر: ص   (٤)
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٢٩١٢٩١

ها وأرباحها. ها وأرباحها.فيها مبالغة، بحيث تغطي رأس مال الصكوك كلِّ فيها مبالغة، بحيث تغطي رأس مال الصكوك كلِّ
فإذا كانت المرابحة وربحها بسعر السوق تغطي قيمة اإلصدار،  فإذا كانت المرابحة وربحها بسعر السوق تغطي قيمة اإلصدار،    
ا،  ا، كان ذلــك عالمة على عدم قصد الضمان، وأنَّ ذلك وقع اتفاقً كان ذلــك عالمة على عدم قصد الضمان، وأنَّ ذلك وقع اتفاقً
ا إن كانت المرابحة وربحها قد بُولغ في قيمتها حتى أصبحت  ا إن كانت المرابحة وربحها قد بُولغ في قيمتها حتى أصبحت أمَّ أمَّ
تغطي رأس المال، فإنَّ ذلك عالمــة على التحيُّل لضمان رأس تغطي رأس المال، فإنَّ ذلك عالمــة على التحيُّل لضمان رأس 

المال.المال.
رادةً ال صوريــة، ويتبين ذلك من  أن تكــون المضاربة حقيقيةً مُ رادةً ال صوريــة، ويتبين ذلك من -  أن تكــون المضاربة حقيقيةً مُ  -٢

خالل النِّسب المعقولةِ لتقاسم األرباح.خالل النِّسب المعقولةِ لتقاسم األرباح.
أالَّ يشــتمل عقدُ اإلصدار على شــرطٍ يخالف عقد المرابحة،  أالَّ يشــتمل عقدُ اإلصدار على شــرطٍ يخالف عقد المرابحة، -   -٣

أو عقد المضاربة.أو عقد المضاربة.
م؛ كضمان رأس  ــد بالجمع بينهما التحيُّل على أمرٍ محرَّ أالَّ يُقصَ م؛ كضمان رأس -  ــد بالجمع بينهما التحيُّل على أمرٍ محرَّ أالَّ يُقصَ  -٤

مال المضاربة، أو تداول الديون.مال المضاربة، أو تداول الديون.
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٢٩٣٢٩٣

مقارنة بين صك دعم رأس المال المركبمقارنة بين صك دعم رأس المال المركب
من المرابحة والمضاربة الصادر من بنك الجزيرة من المرابحة والمضاربة الصادر من بنك الجزيرة 

والصك الصادر من البنك األهلي التجاريوالصك الصادر من البنك األهلي التجاري

ــه المقارنة بين الصك الصادر من بنــك الجزيرة والبنك  ــه المقارنة بين الصك الصادر من بنــك الجزيرة والبنك يمكن تلخيصُ أوجُ يمكن تلخيصُ أوجُ
األهلي التجاري في النقاط التالية:األهلي التجاري في النقاط التالية:

١- مــن جهة نوع الصكوك: فقد اتَّفق المصرفانِ في إصدار صكوك مركبة من - مــن جهة نوع الصكوك: فقد اتَّفق المصرفانِ في إصدار صكوك مركبة من 
المرابحة والمضاربة.المرابحة والمضاربة.

٢- من جهــة درجة اإلصدار: فقد اتَّفق المصرفانِ في إصدار صك دعم رأس - من جهــة درجة اإلصدار: فقد اتَّفق المصرفانِ في إصدار صك دعم رأس 
المال من الدرجة الثانية.المال من الدرجة الثانية.

ين، وهذا التشــابه  ا في كثيرٍ من جزئيَّاتٍ آلية الصكَّ ا كبيرً ين، وهذا التشــابه - يجد الباحث توافقً ا في كثيرٍ من جزئيَّاتٍ آلية الصكَّ ا كبيرً ٣- يجد الباحث توافقً
ا في كل هياكل صكوك دعم رأس المال المركبة من المرابحة والمضاربة  ا في كل هياكل صكوك دعم رأس المال المركبة من المرابحة والمضاربة موجودٌ أيضً موجودٌ أيضً
التي أصدرتها المصارف السعودية واطَّلع عليها الباحث، عدا هيكل صك بنك البالد؛ التي أصدرتها المصارف السعودية واطَّلع عليها الباحث، عدا هيكل صك بنك البالد؛ 

يغ بصيغةٍ مختلفة شكالً متفقة مع هذه الصكوك مضمونًا. يغ بصيغةٍ مختلفة شكالً متفقة مع هذه الصكوك مضمونًا.فقد صِ فقد صِ
٤- تضمــن هيكل صك بنك الجزيرة التوصيــف الفقهي الذي يراه المصرف - تضمــن هيكل صك بنك الجزيرة التوصيــف الفقهي الذي يراه المصرف 
لهــذه الصكوك، بينما ال يوجــد ذلك في هيكلة صك بنك األهلــي، بل وال في بقية لهــذه الصكوك، بينما ال يوجــد ذلك في هيكلة صك بنك األهلــي، بل وال في بقية 
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صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

الصكوك المشابهة التي اطَّلع عليها الباحث.الصكوك المشابهة التي اطَّلع عليها الباحث.
٥- من جهة التزام المصدر بالمصرفية اإلسالمية: فبنك الجزيرة مصرف ملتزم - من جهة التزام المصدر بالمصرفية اإلسالمية: فبنك الجزيرة مصرف ملتزم 

بالتعامالت اإلسالمية، بخالف البنك األهلي فهو مصرف تقليدي.بالتعامالت اإلسالمية، بخالف البنك األهلي فهو مصرف تقليدي.
وبناءً علــى ذلك؛ فعندمــا تئول المضاربة فــي هذه الصكوك إلى مشــاركة وبناءً علــى ذلك؛ فعندمــا تئول المضاربة فــي هذه الصكوك إلى مشــاركة 
مع المصرف في وعائــه العام، فإنَّ ذلك جائز في صكوك بنــك الجزيرة، وال يجوز مع المصرف في وعائــه العام، فإنَّ ذلك جائز في صكوك بنــك الجزيرة، وال يجوز 
في صكــوك البنك األهلي؛ ألنه وإن التــزم أن تكون مضاربتُه متوافقةً مع الشــريعة في صكــوك البنك األهلي؛ ألنه وإن التــزم أن تكون مضاربتُه متوافقةً مع الشــريعة 
اإلســالمية؛ إالَّ أنَّ أصل جزءٍ من أمواله التي سيشــارك بها -من وعائه العام- ربويٌّ اإلســالمية؛ إالَّ أنَّ أصل جزءٍ من أمواله التي سيشــارك بها -من وعائه العام- ربويٌّ 

م، وما تولَّد عن الحرام فهو حرام. م، وما تولَّد عن الحرام فهو حرام.محرَّ محرَّ
سة النقد للمصرف عند تصنيفه  ين على اشتراط إبراء مؤسَّ سة النقد للمصرف عند تصنيفه - اتَّفق هيكالَ الصكَّ ين على اشتراط إبراء مؤسَّ ٦- اتَّفق هيكالَ الصكَّ
بأنه في مرحلة غير جدير باالستمرارية بإعادة تقييم أصول الصكوك، وحسم ما يجب بأنه في مرحلة غير جدير باالستمرارية بإعادة تقييم أصول الصكوك، وحسم ما يجب 

حسمه منهما؛ لتمكين المصدر من االستمرار في نشاطه.حسمه منهما؛ لتمكين المصدر من االستمرار في نشاطه.
ل الباحث إلى عدم جواز ذلك، وبناءً على ذلك فهو شرط  ل الباحث إلى عدم جواز ذلك، وبناءً على ذلك فهو شرط وقد ســبق أن توصَّ وقد ســبق أن توصَّ

فاسد، والشرط الفاسد يفسد في نفسه وال يُفسد العقدفاسد، والشرط الفاسد يفسد في نفسه وال يُفسد العقد(١).
ين فــي توقُّع أن تغطي قيمة المرابحة وربحها رأس مال  ين فــي توقُّع أن تغطي قيمة المرابحة وربحها رأس مال - اتفق هيكالَ الصكَّ ٧- اتفق هيكالَ الصكَّ

الصكوك.الصكوك.
ه.  ه. وهذا أمرٌ ال يجوز إالَّ بشروطٍ كما سبق ذِكرُ وهذا أمرٌ ال يجوز إالَّ بشروطٍ كما سبق ذِكرُ

ين على جواز تداول هذه الصكوك. ين على جواز تداول هذه الصكوك.- اتفق هيكالَ الصكَّ ٨- اتفق هيكالَ الصكَّ
بة من  ل الباحث إلى عــدم جواز تداول الصكــوك المركَّ بة من وقد ســبق أن توصَّ ل الباحث إلى عــدم جواز تداول الصكــوك المركَّ وقد ســبق أن توصَّ

المرابحة والمضاربة.المرابحة والمضاربة.
ينظر: ص١٢١١٢١. ينظر: ص   (١)
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الحمــد لله الذي بنعمتــه تتم الصالحــات، له الحمد في األولــى واآلخرة، الحمــد لله الذي بنعمتــه تتم الصالحــات، له الحمد في األولــى واآلخرة، 
ف بصفات الجالل ونعوتِ الكمال، هو األول الذي ليس قبله شــيء، واآلخر  ف بصفات الجالل ونعوتِ الكمال، هو األول الذي ليس قبله شــيء، واآلخر المتَّصِ المتَّصِ
الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، 

وهو بكل شيء عليم.وهو بكل شيء عليم.
وأصلِّي وأسلِّم على خاتم األنبياء وسيد المرسلين، ختم الله به النبوة، وأكمل وأصلِّي وأسلِّم على خاتم األنبياء وسيد المرسلين، ختم الله به النبوة، وأكمل 
ا  ا به علينا المنَّة، صلى الله عليه وعلى آله األطهار وأصحابه األخيار وســلم تســليمً به علينا المنَّة، صلى الله عليه وعلى آله األطهار وأصحابه األخيار وســلم تســليمً

ا. ا.كثيرً كثيرً
: ا بعدُ :أمَّ ا بعدُ أمَّ

ا  ا ال ينقضي، وأشكره شكرً ســت أسماؤه- حمدً ا فأحمد الله -جلَّ جاللُه وتقدَّ ا ال ينقضي، وأشكره شكرً ســت أسماؤه- حمدً فأحمد الله -جلَّ جاللُه وتقدَّ
ــر لــي إتمامَ هذا البحث، رغم الصعوبــات التي واجهتني،  ــر لــي إتمامَ هذا البحث، رغم الصعوبــات التي واجهتني، ال ينتهي؛ أنْ أعانني ويسَّ ال ينتهي؛ أنْ أعانني ويسَّ
تِه  كمَ ن رحمته وتيســيره، ووفَّقني بجميل حِ تِه والتحديات التي قابلتني، فأفاض عليَّ مِ كمَ ن رحمته وتيســيره، ووفَّقني بجميل حِ والتحديات التي قابلتني، فأفاض عليَّ مِ

وتدبيره حتى تمَّ البحث.وتدبيره حتى تمَّ البحث.
ةُ الموضوع، ونُدرة الكتابــات فيه، وغموضه  ــدَّ ةُ الموضوع، ونُدرة الكتابــات فيه، وغموضه ومن تلك الصعوبات: جِ ــدَّ ومن تلك الصعوبات: جِ
ين بــادئَ البحــثِ لاللتقاء بهم  ين بــادئَ البحــثِ لاللتقاء بهم وصعوبتــه، حتى أني راســلتُ بعــض المختصِّ وصعوبتــه، حتى أني راســلتُ بعــض المختصِّ
هم بتغيير الموضــوع لصعوبته وغموضه حتى  هم بتغيير الموضــوع لصعوبته وغموضه حتى واالســتفادة منهم؛ فأوصاني أحدُ واالســتفادة منهم؛ فأوصاني أحدُ

ين! ين!على المختصِّ على المختصِّ
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تُ أغلبَ المصارف وهيئاتها  رْ تُ أغلبَ المصارف وهيئاتها ومنها: ندرة المتخصصين المتضلعين فيه؛ فقد زُ رْ ومنها: ندرة المتخصصين المتضلعين فيه؛ فقد زُ
الشرعية، وقابلتُ الكثير ممن يوصف بأنه عارفٌ بهذه الصكوك، فما وجدت عندهم الشرعية، وقابلتُ الكثير ممن يوصف بأنه عارفٌ بهذه الصكوك، فما وجدت عندهم 

إالَّ رؤوس أقالم، ال تكاد تمألُ صفحة واحدة.إالَّ رؤوس أقالم، ال تكاد تمألُ صفحة واحدة.
، ولمقابلة بعض المتخصصين المفيدين،  رٍ ، ولمقابلة بعض المتخصصين المفيدين، ووفَّقني الله لقراءة الموضوع بتدبُّ رٍ ووفَّقني الله لقراءة الموضوع بتدبُّ
فجمعت ما عند الجميع، ومزجت المقروء بالمسموع، وتولَّدت األفكار والمسائل، فجمعت ما عند الجميع، ومزجت المقروء بالمسموع، وتولَّدت األفكار والمسائل، 
فاســتحالت تلك المصاعبُ إلى ما تراه بين يديك، فــإن كان من صوابٍ فمن الله فاســتحالت تلك المصاعبُ إلى ما تراه بين يديك، فــإن كان من صوابٍ فمن الله 
رة والشيطان، وحسبي أني  ه ال شــريكَ له، وإن كان من خطأ فمن نفسي المقصِّ رة والشيطان، وحسبي أني وحدَ ه ال شــريكَ له، وإن كان من خطأ فمن نفسي المقصِّ وحدَ
نا ال تؤاخذنا إن نسينا  ا إالَّ وسعها، ربَّ نا ال تؤاخذنا إن نسينا قد بذلت طاقتي ووســعي، وال يكلف الله نفسً ا إالَّ وسعها، ربَّ قد بذلت طاقتي ووســعي، وال يكلف الله نفسً

أو أخطأنا.أو أخطأنا.
ا بشيخنا  ا بشيخنا وأشكر بعد شكر الله تعالى كلَّ مَن أعان على إخراج هذا البحث، بدءً وأشكر بعد شكر الله تعالى كلَّ مَن أعان على إخراج هذا البحث، بدءً
فت بإرشاده األكاديمي ثم بإشرافه عليَّ خالل إعداد  فت بإرشاده األكاديمي ثم بإشرافه عليَّ خالل إعداد الدكتور عمر العجالن الذي تشرَّ الدكتور عمر العجالن الذي تشرَّ
 ، سنُ التوجيهِ ، وسرعة االســتجابة، وحُ ، هذا البحث، وقد لمســت منه دماثةَ األخالقِ سنُ التوجيهِ ، وسرعة االســتجابة، وحُ هذا البحث، وقد لمســت منه دماثةَ األخالقِ

فجزاه الله خيرَ الجزاء!فجزاه الله خيرَ الجزاء!
كما أشكر فضيلة الشــيخ أنس العيسى أمين الهيئة الشرعية بالراجحي المالية، كما أشكر فضيلة الشــيخ أنس العيسى أمين الهيئة الشرعية بالراجحي المالية، 
ا لي بابه؛ إلجابة ســؤال،  عً شــرِ ا لي بابه؛ إلجابة ســؤال، والذي اقتــرح عليَّ موضوع البحــث، ثم لم يزل مُ عً شــرِ والذي اقتــرح عليَّ موضوع البحــث، ثم لم يزل مُ

، فجزاه الله خير الجزاء! ، فجزاه الله خير الجزاء!أو توضيح موضوع، أو داللةٍ على مختصٍّ أو توضيح موضوع، أو داللةٍ على مختصٍّ
هذا، وقد توصلت في هذا البحث إلى عددٍ من النتائج، أبرزها ما يلي:هذا، وقد توصلت في هذا البحث إلى عددٍ من النتائج، أبرزها ما يلي:

١- الصك في اللغة يدور على معنيين: الضرب الشديد، والكتاب، والثاني هو - الصك في اللغة يدور على معنيين: الضرب الشديد، والكتاب، والثاني هو 
األنسب لموضوع البحث.األنسب لموضوع البحث.

ا خاصا وهو المراد  ا عاما يراد به الكتاب، وإطالقً ا خاصا وهو المراد وفي االصطالح: يُطلق إطالقً ا عاما يراد به الكتاب، وإطالقً وفي االصطالح: يُطلق إطالقً
ا  ا: وثائق متساوية القيمة عند إصدارها، تمثل حصصً ا في البحث؛ فالصكوك اصطالحً ا: وثائق متساوية القيمة عند إصدارها، تمثل حصصً في البحث؛ فالصكوك اصطالحً
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ا ألحكام  ، وتقبل التداول واالسترداد وفقً لكيَّةِ أعيانٍ أو منافعَ أو خدماتٍ ا ألحكام شــائعة في مِ ، وتقبل التداول واالسترداد وفقً لكيَّةِ أعيانٍ أو منافعَ أو خدماتٍ شــائعة في مِ
الشريعة اإلسالمية.الشريعة اإلسالمية.

٢- للصكوك جملة من الخصائص، منها:- للصكوك جملة من الخصائص، منها:
أنها وثائق متســاوية القيمة إلثبات حق مالكهــا أو حاملها فيما  أنها وثائق متســاوية القيمة إلثبات حق مالكهــا أو حاملها فيما أ-  أ- 

تمثله من حقوق والتزامات.تمثله من حقوق والتزامات.
أنها تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات مخصصة لالستثمار،  أنها تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات مخصصة لالستثمار، ب-  ب- 
ــا منها ومن الحقوق  ــا منها ومن الحقوق من أعيان أو منافــع أو خدمات، أو خليطً من أعيان أو منافــع أو خدمات، أو خليطً

المعنوية والديون والنقود.المعنوية والديون والنقود.
ب االتفاق المبين في نشرة  نم بحسَ يها يتشاركون في الغُ أنَّ مالِكِ ب االتفاق المبين في نشرة ج-  نم بحسَ يها يتشاركون في الغُ أنَّ مالِكِ ج- 
اإلصدار، ويتشاركون في الغرم بنسبة ما يملكه كل واحد منهم.اإلصدار، ويتشاركون في الغرم بنسبة ما يملكه كل واحد منهم.

أنها قابلة للتداول في الجملة بالضوابط الشرعية.  أنها قابلة للتداول في الجملة بالضوابط الشرعية. د-  د- 
دة المدة، وتنتهي باسترداد حامل الصك لرأس ماله في  أنها محدَّ دة المدة، وتنتهي باسترداد حامل الصك لرأس ماله في هـ-  أنها محدَّ هـ- 

نهاية المدة بالضوابط الشرعية.نهاية المدة بالضوابط الشرعية.
أنها خاضعة في جميع مراحلها -من إصدار وتداول واسترداد-  أنها خاضعة في جميع مراحلها -من إصدار وتداول واسترداد- و-  و- 

ألحكام الشريعة اإلسالمية.ألحكام الشريعة اإلسالمية.
يات، منها: الصكوك اإلســالمية، صكوك  ة مســمَّ يات، منها: الصكوك اإلســالمية، صكوك - تســمى الصكوك بعدَّ ة مســمَّ ٣- تســمى الصكوك بعدَّ

االستثمار، السندات اإلسالمية.االستثمار، السندات اإلسالمية.
٤- السهم في اللغة: الحظ والنصيب، وفي االصطالح: صك يمثل نصيبًا عينيا - السهم في اللغة: الحظ والنصيب، وفي االصطالح: صك يمثل نصيبًا عينيا 

ا خاصة. ا خاصة.أو نقديا في رأس مال الشركة، قابل للتداول، يعطي مالكه حقوقً أو نقديا في رأس مال الشركة، قابل للتداول، يعطي مالكه حقوقً
٥- تتَّفق األسهم والصكوك في عددٍ من النقاط، منها:- تتَّفق األسهم والصكوك في عددٍ من النقاط، منها:
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أن األسهم والصكوك أوراق مالية. أن األسهم والصكوك أوراق مالية.أ-  أ- 
ب- أنها متساوية القيمة عند اإلصدار.ب- أنها متساوية القيمة عند اإلصدار.

أنها قابلة للتداول. أنها قابلة للتداول.ج-  ج- 
لكيَّة أعيان أو منافع أو خدمات،  ا شــائعة في مِ أنها تمثل حصصً لكيَّة أعيان أو منافع أو خدمات، د-  ا شــائعة في مِ أنها تمثل حصصً د- 
ها شريكٌ في الربح والخسارة، وقيمتها غير مضمونة على  ها شريكٌ في الربح والخسارة، وقيمتها غير مضمونة على وحاملُ وحاملُ

المصدر.المصدر.
أنها أوراق مالية مباحة في الشريعة اإلسالمية من جهة األصل. أنها أوراق مالية مباحة في الشريعة اإلسالمية من جهة األصل.هـ-  هـ- 

وتختلف معها في عددٍ من النقاط، منها:وتختلف معها في عددٍ من النقاط، منها:
أنَّ األسهم حصة مشــاعة في رأس مال الشركة، بينما الصكوك  أنَّ األسهم حصة مشــاعة في رأس مال الشركة، بينما الصكوك أ-  أ- 

عبارة عن أداة تمويل خارج الميزانية.عبارة عن أداة تمويل خارج الميزانية.
تة، بخالف الصكوك؛ فإنَّ األصل  أن األسهم ورقة مالية غيرُ مؤقَّ تة، بخالف الصكوك؛ فإنَّ األصل ب-  أن األسهم ورقة مالية غيرُ مؤقَّ ب- 

فيها أنها ورقة مالية مؤقتة.فيها أنها ورقة مالية مؤقتة.
أن األســهم ورقة مالية عالية المخاطر، بخالف الصكوك فإنها  أن األســهم ورقة مالية عالية المخاطر، بخالف الصكوك فإنها ج-  ج- 

ةً نسبيا. ةً نسبيا.تصمم بحيث تكون قليلة المخاطر، ومستقرَّ تصمم بحيث تكون قليلة المخاطر، ومستقرَّ
ر عند تأسيس الشــركة، وحاملها شريكٌ في  أنَّ األســهم تَصدُ ر عند تأسيس الشــركة، وحاملها شريكٌ في د-  أنَّ األســهم تَصدُ د- 
رها بعد  رها بعد رأس مال الشــركة، بخالف الصكوك؛ فإن الشركة تُصدِ رأس مال الشــركة، بخالف الصكوك؛ فإن الشركة تُصدِ

التأسيس لغرض التمويل.التأسيس لغرض التمويل.
٦- السند في اللغة: انضمام الشيء إلى الشيء، وفي االصطالح: صكوك تمثل - السند في اللغة: انضمام الشيء إلى الشيء، وفي االصطالح: صكوك تمثل 

ا، تعقدها الشركة، متساوية القيمة، وقابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة. ا، تعقدها الشركة، متساوية القيمة، وقابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة.قروضً قروضً
ة نقاط، منها: ة نقاط، منها:- تتَّفق السندات والصكوك في عدَّ ٧- تتَّفق السندات والصكوك في عدَّ
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أنَّ الجميع أوراق مالية، والغرض األساسي منها هو التمويل. أنَّ الجميع أوراق مالية، والغرض األساسي منها هو التمويل.أ-  أ- 
أنها متساوية القيمة عند اإلصدار. أنها متساوية القيمة عند اإلصدار.ب-  ب- 

أنها قابلة للتداول. أنها قابلة للتداول.ج-  ج- 
أنها ذات استقرارٍ كبيرٍ ومخاطرَ متدنِّية. أنها ذات استقرارٍ كبيرٍ ومخاطرَ متدنِّية.د-  د- 

تة، وقابلة لالسترداد واالستهالك، وليست دائمة.  أنها مؤقَّ تة، وقابلة لالسترداد واالستهالك، وليست دائمة. هـ-  أنها مؤقَّ هـ- 
وتختلف الصكوك عن السندات في نقاط، منها:وتختلف الصكوك عن السندات في نقاط، منها:

، وحامل  ه مقترِضٌ رُ صــدِ ه، فمُ رِ صدِ ةِ مُ مَّ الســند يمثل دينًا في ذِ ، وحامل أ-  ه مقترِضٌ رُ صــدِ ه، فمُ رِ صدِ ةِ مُ مَّ الســند يمثل دينًا في ذِ أ- 
لكيَّة  ، بخالف الصك فإنه يمثل حصةً شائعة في مِ قرِضٌ لكيَّة السند مُ ، بخالف الصك فإنه يمثل حصةً شائعة في مِ قرِضٌ السند مُ

موجودات مشروع أو منافع أو خدمات.موجودات مشروع أو منافع أو خدمات.
ه، بخالف  رِ صدِ أنَّ عوائد الســند ثابتةٌ في الذمة مضمونة على مُ ه، بخالف ب-  رِ صدِ أنَّ عوائد الســند ثابتةٌ في الذمة مضمونة على مُ ب- 
الصك؛ فإنَّ حامله شــريكٌ في الربح والخسارة، والربح ناشئ الصك؛ فإنَّ حامله شــريكٌ في الربح والخسارة، والربح ناشئ 

عن االستثمار، وليس بمضمونٍ على المصدر.عن االستثمار، وليس بمضمونٍ على المصدر.
م على حامل الصك؛  عند تصفية المشروع؛ فإن حامل السند مقدَّ م على حامل الصك؛ ج-  عند تصفية المشروع؛ فإن حامل السند مقدَّ ج- 

ألن حامل السند دائن، وحامل الصك شريك.ألن حامل السند دائن، وحامل الصك شريك.
ا ربوية، بخالف  مة؛ ألنها تمثل قروضً السندات أوراق مالية محرَّ ا ربوية، بخالف د-  مة؛ ألنها تمثل قروضً السندات أوراق مالية محرَّ د- 

الصكوك فإنها مباحة؛ ألنها على أساس عقود شرعية مباحة.الصكوك فإنها مباحة؛ ألنها على أساس عقود شرعية مباحة.
٨- الدعم في اللغة: المســاندة، ورأس المال فــي اللغة: أصله، وعرفتُ دعم - الدعم في اللغة: المســاندة، ورأس المال فــي اللغة: أصله، وعرفتُ دعم 
رأس المال في االصطالح بأنه: مساندة قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنى رأس المال في االصطالح بأنه: مساندة قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنى 

ب مقررات (بازل٣).). ب مقررات (بازل-على األقل- من كفاية رأس المال بحسَ -على األقل- من كفاية رأس المال بحسَ
ومقررات (بازلومقررات (بازل٣): مجموعة شــاملة مــن التدابيــر والجوانب اإلصالحية ): مجموعة شــاملة مــن التدابيــر والجوانب اإلصالحية 
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تها لجنة بــازل للرقابة على المصــارف، صدرت عام ٢٠١٠٢٠١٠م م  رَ تها لجنة بــازل للرقابة على المصــارف، صدرت عام التي طوَّ رَ المصرفيــة المصرفيــة التي طوَّ
لتعزيز اإلشراف وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي.لتعزيز اإلشراف وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي.

ها المصارف، متساوية  رُ ها المصارف، متساوية - عرفتُ صكوك دعم رأس المال بأنها: وثائق تُصدِ رُ ٩- عرفتُ صكوك دعم رأس المال بأنها: وثائق تُصدِ
لكيَّة أعيان أو منافع أو خدمات، وتقبل  ا شائعة في مِ صً صَ لكيَّة أعيان أو منافع أو خدمات، وتقبل القيمة عند إصدارها، تمثل حِ ا شائعة في مِ صً صَ القيمة عند إصدارها، تمثل حِ
التداول واالســترداد، تســاند قاعدة رأس مال المصرف لبلــوغ الحد األدنى -على التداول واالســترداد، تســاند قاعدة رأس مال المصرف لبلــوغ الحد األدنى -على 
ا ألحكام الشــريعة  ا ألحكام الشــريعة )، وفقً رات (بازل٣)، وفقً ــب مقرَّ رات (بازلاألقل- مــن كفاية رأس المال، بحسَ ــب مقرَّ األقل- مــن كفاية رأس المال، بحسَ

اإلسالمية.اإلسالمية.
يات، منها: صكوك رأس  ة مســمَّ يات، منها: صكوك رأس - تُســمى صكوك دعــم رأس المال بعدَّ ة مســمَّ ١٠١٠- تُســمى صكوك دعــم رأس المال بعدَّ
المال، وصكوك كفاية رأس المال، وصكوك بازل، والصكوك المختلطة، والصكوك المال، وصكوك كفاية رأس المال، وصكوك بازل، والصكوك المختلطة، والصكوك 

الهجينة، وغيرها كما هو مبيَّن في موضعه.الهجينة، وغيرها كما هو مبيَّن في موضعه.
ها المصارف، تمثل  رُ ها المصارف، تمثل - عرفتُ سندات دعم رأس المال بأنها: صكوك تُصدِ رُ ١١١١- عرفتُ سندات دعم رأس المال بأنها: صكوك تُصدِ
ا متساوية القيمة، وقابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة، مساندة لقاعدة رأس مال  ا متساوية القيمة، وقابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة، مساندة لقاعدة رأس مال قروضً قروضً
رات  ــب مقرَّ رات المصــرف لبلوغ الحدِّ األدنى -على األقل- من كفاية رأس المال بحسَ ــب مقرَّ المصــرف لبلوغ الحدِّ األدنى -على األقل- من كفاية رأس المال بحسَ

(بازل(بازل٣).).
١٢١٢- تتَّفق ســندات دعم رأس المال مع صكوك دعــم رأس المال في نقاط، - تتَّفق ســندات دعم رأس المال مع صكوك دعــم رأس المال في نقاط، 

منها:منها:
ها إالَّ المصارف. رُ صدر: ال يُصدِ الـمُ ها إالَّ المصارف.أ-  رُ صدر: ال يُصدِ الـمُ أ- 

الغاية منها: دعم قاعدة رأس مال البنوك وفق معايير بازل٣. الغاية منها: دعم قاعدة رأس مال البنوك وفق معايير بازلب-  ب- 
قابليَّتها للتداول واالسترداد. قابليَّتها للتداول واالسترداد.ج-  ج- 

وتختلف معها في نقاط، منها:وتختلف معها في نقاط، منها:
ه  رُ صدِ ه؛ فمُ رِ صــدِ ةِ مُ مَّ ســند دعم رأس المال يمثِّل دينًا فــي ذِ ه أ-  رُ صدِ ه؛ فمُ رِ صــدِ ةِ مُ مَّ ســند دعم رأس المال يمثِّل دينًا فــي ذِ أ- 
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قرِض، بخالف صك دعم رأس المال  ، وحامل السند مُ قرِض، بخالف صك دعم رأس المال مقترِضٌ ، وحامل السند مُ مقترِضٌ
 ، لكيَّة موجودات مشروع، أو منافعَ ةً شــائعةً في مِ ، فإنه يمثل حصَّ لكيَّة موجودات مشروع، أو منافعَ ةً شــائعةً في مِ فإنه يمثل حصَّ

أو خدمات.أو خدمات.
بوية، بخالف  ا رِ مة؛ ألنها تمثل قروضً السندات أوراق ماليَّة محرَّ بوية، بخالف ب-  ا رِ مة؛ ألنها تمثل قروضً السندات أوراق ماليَّة محرَّ ب- 

الصكوك فإنها مباحة؛ ألنها على أساس عقود شرعية مباحة.الصكوك فإنها مباحة؛ ألنها على أساس عقود شرعية مباحة.
أن األرباح في صكوك دعم رأس المال ناشــئة عن االســتثمار  أن األرباح في صكوك دعم رأس المال ناشــئة عن االســتثمار ج-  ج- 
واالتجار، بخالف فوائد ســندات دعــم رأس المال فهي نتيجة واالتجار، بخالف فوائد ســندات دعــم رأس المال فهي نتيجة 

التزام المصدر وضمانه.التزام المصدر وضمانه.
ل معلوم، مع  رفــت الصكوك القابلة للتحويل بأنها: صكــوك ذات أجَ ل معلوم، مع - عُ رفــت الصكوك القابلة للتحويل بأنها: صكــوك ذات أجَ ١٣١٣- عُ
إعطاء حاملها حق الخيار بتحويل الصك إلى أســهم في رأس مال الشركة المصدرة إعطاء حاملها حق الخيار بتحويل الصك إلى أســهم في رأس مال الشركة المصدرة 

د في العادة عند إصدار الصكوك. د في العادة عند إصدار الصكوك.للصكوك، على أساس سعر تحويلي يحدَّ للصكوك، على أساس سعر تحويلي يحدَّ
لة بين صكوك دعم رأس المال والصكوك القابلة للتحول: أنَّ  لة بين صكوك دعم رأس المال والصكوك القابلة للتحول: أنَّ - وجــه الصِّ ١٤١٤- وجــه الصِّ
ل إلى أســهم، وذلك في  ل إلى أســهم، وذلك في صكوك دعم رأس المال من الدرجة األولى والثانية قد تتحوَّ صكوك دعم رأس المال من الدرجة األولى والثانية قد تتحوَّ
حالة دخول البنك في طور عدم جدو االســتمرارية وقام البنك المركزي بتحويلها، حالة دخول البنك في طور عدم جدو االســتمرارية وقام البنك المركزي بتحويلها، 
ا  ل فيها الصكوك أيضً ا أو نُصَّ في العقد على تحويلها، والصكوك القابلة للتحول تتحوَّ ل فيها الصكوك أيضً أو نُصَّ في العقد على تحويلها، والصكوك القابلة للتحول تتحوَّ

إلى أسهم.إلى أسهم.
لكنْ بينهما فرقان:لكنْ بينهما فرقان:

األول: األول: أن صاحب الخيار في تحويل صكوك دعم رأس المال القابلة للتحويل أن صاحب الخيار في تحويل صكوك دعم رأس المال القابلة للتحويل 
إلى أســهم هو المصرف وليس حامــل الصك، بخالف الصكــوك القابلة للتحول؛ إلى أســهم هو المصرف وليس حامــل الصك، بخالف الصكــوك القابلة للتحول؛ 
فإنَّ حقَّ الخيار في تحويلها لحاملها، وعلى الشــركة القيام برغبته بالتحويل إن أراد، فإنَّ حقَّ الخيار في تحويلها لحاملها، وعلى الشــركة القيام برغبته بالتحويل إن أراد، 

عِ قيمة الصك. فْ عِ قيمة الصك.أو بدَ فْ أو بدَ
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الثاني: الثاني: أنَّ صكوك دعم رأس المال قد ال تكون قابلة للتحول إلى أسهم؛ وذلك أنَّ صكوك دعم رأس المال قد ال تكون قابلة للتحول إلى أسهم؛ وذلك 
نف المصرف بأنه في  نف المصرف بأنه في بأن يكون االتفاق بين المصرف وحملــة الصك على أنه إذا صُ بأن يكون االتفاق بين المصرف وحملــة الصك على أنه إذا صُ
حالة عدم جدو االســتمرارية، فإن المصرف ســيتخلص من تبعات هذه الصكوكِ حالة عدم جدو االســتمرارية، فإن المصرف ســيتخلص من تبعات هذه الصكوكِ 
ه مما يســتحقه حملة الصكوك منها  ه مما يســتحقه حملة الصكوك منها بإعادة تقييمِ الصكوك وحســم ما يجب حســمُ بإعادة تقييمِ الصكوك وحســم ما يجب حســمُ

لمحاولة تمكين المصدر من االستمرار في نشاطه.لمحاولة تمكين المصدر من االستمرار في نشاطه.
لٍ معلوم، مع  رفت الصكوك القابلــة للتبديل بأنها: صكــوكٌ ذاتُ أجَ لٍ معلوم، مع - عُ رفت الصكوك القابلــة للتبديل بأنها: صكــوكٌ ذاتُ أجَ ١٥١٥- عُ
إعطاء حاملِها حقَّ الخيار في تحويل الصك إلى أسهم في رأس مال شركةٍ أخر غير إعطاء حاملِها حقَّ الخيار في تحويل الصك إلى أسهم في رأس مال شركةٍ أخر غير 
د في العادة عند إصدار  د في العادة عند إصدار الشركة المصدرة للصكوك، على أساس ســعر تحويلي يحدَّ الشركة المصدرة للصكوك، على أساس ســعر تحويلي يحدَّ

الصكوك.الصكوك.
ووجــه الصلة بيــن صك دعم رأس المــال والصك القابــل للتبديل: أنَّ كال ووجــه الصلة بيــن صك دعم رأس المــال والصك القابــل للتبديل: أنَّ كال 

ا، منها: ل ويتبدل إلى أسهم، إال أنَّ بينهما فروقً ين قد يتحوَّ ا، منها:الصكَّ ل ويتبدل إلى أسهم، إال أنَّ بينهما فروقً ين قد يتحوَّ الصكَّ
أنَّ صكوك دعم رأس المال القابلة للتحول إلى أســهم؛ تتحول  أنَّ صكوك دعم رأس المال القابلة للتحول إلى أســهم؛ تتحول أ-  أ- 
إلى أسهم في المصرف نفسه، بخالف الصكوك القابلة للتبديل؛ إلى أسهم في المصرف نفسه، بخالف الصكوك القابلة للتبديل؛ 
فإنها تتحول إلى أســهم شــركة أخر غير الشــركة المصدرة فإنها تتحول إلى أســهم شــركة أخر غير الشــركة المصدرة 

للصك.للصك.
أنَّ حق التحويل في صكوك دعــم رأس المال القابلة للتحويل  أنَّ حق التحويل في صكوك دعــم رأس المال القابلة للتحويل ب-  ب- 
صدر، بخالف الصكوك القابلــة للتبديل، فحقُّ التبديل فيها  صدر، بخالف الصكوك القابلــة للتبديل، فحقُّ التبديل فيها للمُ للمُ

لحامل الصك.لحامل الصك.
١٦١٦- عرفتُ الصكوك الهجينة بأنها: وثائق متساوية القيمة عند إصدارها، تمثل - عرفتُ الصكوك الهجينة بأنها: وثائق متساوية القيمة عند إصدارها، تمثل 
لكيَّة أعيان أو منافع أو خدمــات، تجمع بين خصائص الملكيَّة  ا شــائعة في مِ لكيَّة أعيان أو منافع أو خدمــات، تجمع بين خصائص الملكيَّة حصصً ا شــائعة في مِ حصصً

ا ألحكام الشريعة اإلسالمية. ا ألحكام الشريعة اإلسالمية.والديون طويلة األجل، وتقبل التداول واالسترداد وفقً والديون طويلة األجل، وتقبل التداول واالسترداد وفقً
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وصكــوك دعم رأس المال نوع من أنواع الصكــوك الهجينة؛ ألنها تجمع بين وصكــوك دعم رأس المال نوع من أنواع الصكــوك الهجينة؛ ألنها تجمع بين 
ين. ين.خصائص الملكيَّة وخصائص الدَّ خصائص الملكيَّة وخصائص الدَّ

رات  رات - ترتبط األدوات المالية لدعــم رأس المال -ومنها الصكوك- بمقرَّ ١٧١٧- ترتبط األدوات المالية لدعــم رأس المال -ومنها الصكوك- بمقرَّ
بازل، ابتداء من (بازلبازل، ابتداء من (بازل١) وحتى (بازل) وحتى (بازل٣).).

١٨١٨- واكب الدور اإلســالمي تطور مقررات بازل، من خالل هيئة المحاسبة - واكب الدور اإلســالمي تطور مقررات بازل، من خالل هيئة المحاسبة 
ســات المالية ومجلــس الخدمات المالية اإلســالمية، ابتداء من  ســات المالية ومجلــس الخدمات المالية اإلســالمية، ابتداء من والمراجعة للمؤسَّ والمراجعة للمؤسَّ

(بازل(بازل١) وحتى (بازل) وحتى (بازل٣).).
١٩١٩- تنقسم صكوك دعم رأس المال باعتبار الشريحة التي تدعمها من شرائح - تنقسم صكوك دعم رأس المال باعتبار الشريحة التي تدعمها من شرائح 
رأس المال التنظيمي للمصارف إلى نوعين اثنين: صكوك دعم رأس المال للشريحة رأس المال التنظيمي للمصارف إلى نوعين اثنين: صكوك دعم رأس المال للشريحة 

األولى، وصكوك دعم رأس المال للشريحة الثانية.األولى، وصكوك دعم رأس المال للشريحة الثانية.
٢٠٢٠- مــن أبرز الخصائــص التي تنفرد بها صكوك دعــم رأس المال للدرجة - مــن أبرز الخصائــص التي تنفرد بها صكوك دعــم رأس المال للدرجة 

األولى عن صكوك دعم رأس المال للدرجة الثانية، ما يلي:األولى عن صكوك دعم رأس المال للدرجة الثانية، ما يلي:
ة، واألصل أن المشــاركة فيها  دة المدَّ أن هذه الصكوك غير محدَّ ة، واألصل أن المشــاركة فيها أ-  دة المدَّ أن هذه الصكوك غير محدَّ أ- 

دائمة.دائمة.
أنها تحمي رأس مال المصرف، وتستوعب الخسائر حالَ مالءةِ  أنها تحمي رأس مال المصرف، وتستوعب الخسائر حالَ مالءةِ ب-  ب- 

ه. رِ ه.المصرف أو تعثُّ رِ المصرف أو تعثُّ
ات أصحاب  قَّ ال تستحق األولوية في السداد إالَّ بعد سداد مستحَ ات أصحاب ج-  قَّ ال تستحق األولوية في السداد إالَّ بعد سداد مستحَ ج- 
الودائع والديون العاديــة والديون الثانوية، وهذا يعني أن حملة الودائع والديون العاديــة والديون الثانوية، وهذا يعني أن حملة 
مون عليهم؛  مون عليهم؛ صكوك دعم رأس المال من الشــريحة الثانية مقدَّ صكوك دعم رأس المال من الشــريحة الثانية مقدَّ

ألنهم يصنَّفون على أنهم دائنون ثانويون.ألنهم يصنَّفون على أنهم دائنون ثانويون.
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التحكم في األرباح؛ حيــث إن للمصرف الحق في إلغاء توزيع  التحكم في األرباح؛ حيــث إن للمصرف الحق في إلغاء توزيع د-  د- 
األرباح على حملة الصكوك في جميع األوقات.األرباح على حملة الصكوك في جميع األوقات.

٢١٢١- مــن أبرز الخصائــص التي تنفرد بها صكوك دعــم رأس المال للدرجة - مــن أبرز الخصائــص التي تنفرد بها صكوك دعــم رأس المال للدرجة 
الثانية عن صكوك دعم رأس المال للدرجة األولى، ما يلي:الثانية عن صكوك دعم رأس المال للدرجة األولى، ما يلي:

ة، بشــرط أالَّ يقع موعد استحقاقها األصلي قبل ٥  دة المدَّ محدَّ ة، بشــرط أالَّ يقع موعد استحقاقها األصلي قبل -  دة المدَّ محدَّ  -١
سنوات.سنوات.

ر  أنها تحمي رأس مال المصرف، وتســتوعب الخسائر حال تعثُّ ر -  أنها تحمي رأس مال المصرف، وتســتوعب الخسائر حال تعثُّ  -٢
المصرف فقط.المصرف فقط.

مون من جهة االســتحقاق عند اإلفالس على  تَهــا مقدَّ لَ مَ أنَّ حَ مون من جهة االســتحقاق عند اإلفالس على -  تَهــا مقدَّ لَ مَ أنَّ حَ  -٣
حملة صكوك دعم رأس المال من الدرجة األولى.حملة صكوك دعم رأس المال من الدرجة األولى.

أنَّ المصرف ملتزم بدفع األرباح، وليس له التحكم بها.  أنَّ المصرف ملتزم بدفع األرباح، وليس له التحكم بها. -   -٤
٢٢٢٢- تنقســم صكوك دعم رأس المال باعتبار العقد الشرعي الذي يقوم عليه - تنقســم صكوك دعم رأس المال باعتبار العقد الشرعي الذي يقوم عليه 

صك دعم رأس المال إلى تسعة أقسام:صك دعم رأس المال إلى تسعة أقسام:
لكيَّــة األعيان  صكــوك دعــم رأس المال القائمــة على عقد مِ لكيَّــة األعيان أ-  صكــوك دعــم رأس المال القائمــة على عقد مِ أ- 

رة. رة.المؤجَّ المؤجَّ
لكيَّة المنافع. صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد مِ لكيَّة المنافع.ب-  صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد مِ ب- 

لَم. صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد السَّ لَم.ج-  صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد السَّ ج- 
صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد االستصناع. صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد االستصناع.د-  د- 

صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد المرابحة. صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد المرابحة.هـ-  هـ- 
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صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد المشاركة. صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد المشاركة.و-  و- 
صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد المزارعة. صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد المزارعة.ز-  ز- 
صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد المساقاة. صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد المساقاة.ح-  ح- 

صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد المغارسة. صكوك دعم رأس المال القائمة على عقد المغارسة.ط-  ط- 
٢٣٢٣- تنقســم صكوك دعم رأس المال باعتبار انفراد العقد الشرعي الذي يقوم - تنقســم صكوك دعم رأس المال باعتبار انفراد العقد الشرعي الذي يقوم 
عليه صك دعم رأس المال وتركيبه، إلى قســمين: الصكوك المفردة؛ كصكوك دعم عليه صك دعم رأس المال وتركيبه، إلى قســمين: الصكوك المفردة؛ كصكوك دعم 
رأس المال المبنية على عقد المشاركة أو المضاربة أو الوكالة باالستثمار، والصكوك رأس المال المبنية على عقد المشاركة أو المضاربة أو الوكالة باالستثمار، والصكوك 

المركبة؛ كصكوك دعم رأس المال القائمة على عقدي المرابحة والمضاربة.المركبة؛ كصكوك دعم رأس المال القائمة على عقدي المرابحة والمضاربة.
تها إلى نوعين: صكوك دعم  تها إلى نوعين: صكوك دعم - تنقســم صكوك دعم رأس المال باعتبار مدَّ ٢٤٢٤- تنقســم صكوك دعم رأس المال باعتبار مدَّ

ة. دة المدَّ ة، وصكوك دعم رأس المال محدَّ دة المدَّ ة.رأس المال غير محدَّ دة المدَّ ة، وصكوك دعم رأس المال محدَّ دة المدَّ رأس المال غير محدَّ
٢٥٢٥- شروط صكوك دعم رأس المال من الدرجة األولى:- شروط صكوك دعم رأس المال من الدرجة األولى:

القدرة على امتصاص الخسائر.  القدرة على امتصاص الخسائر. أ-  أ- 
رة، ومدفوعة بالكامل. صدَ أن تكون هذه الصكوك مُ رة، ومدفوعة بالكامل.ب-  صدَ أن تكون هذه الصكوك مُ ب- 

ال يجوز للمصرف أو أي جهةٍ أخر يســيطر عليها المصرف،  ال يجوز للمصرف أو أي جهةٍ أخر يســيطر عليها المصرف، ج-  ج- 
القيامُ بشراء هذه الصكوك، كما ال يجوز للمصرف القيامُ بتمويل القيامُ بشراء هذه الصكوك، كما ال يجوز للمصرف القيامُ بتمويل 

شراء هذه الصكوكِ بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر.شراء هذه الصكوكِ بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر.
أن تكون دائمــة، ليس لها تاريخ اســتحقاق، وال يمكن تعديلُ  أن تكون دائمــة، ليس لها تاريخ اســتحقاق، وال يمكن تعديلُ د-  د- 
ا  ل الربح، وال تتضمن شــروطً ا قيمتِها بزيــاداتٍ دوريَّة في معدَّ ل الربح، وال تتضمن شــروطً قيمتِها بزيــاداتٍ دوريَّة في معدَّ

تشجيعيةً للمصدر ليقوم باستردادها. تشجيعيةً للمصدر ليقوم باستردادها. 
ــداد المبكــر بناءً على طلــب المصرف  ــن خيارَ السَّ أن تتضمَّ ــداد المبكــر بناءً على طلــب المصرف هـ-  ــن خيارَ السَّ أن تتضمَّ هـ- 
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ر فقط، وال يجوز ممارســةُ هذا الخيــارِ قبل خمس  صدِ ر فقط، وال يجوز ممارســةُ هذا الخيــارِ قبل خمس الـــمُ صدِ الـــمُ
ا للسلطات الرقابية  ا للسلطات الرقابية سنوات من تاريخ اإلصدار، ويكون ذلك وفقً سنوات من تاريخ اإلصدار، ويكون ذلك وفقً
(مؤسســة النقد، أو البنك المركزي)، وأالَّ يوحيَ المصرف بأيِّ (مؤسســة النقد، أو البنك المركزي)، وأالَّ يوحيَ المصرف بأيِّ 

عاتٍ تتعلَّق بإمكانية السداد عند اإلصدار. عاتٍ تتعلَّق بإمكانية السداد عند اإلصدار.توقُّ توقُّ
ملة. سْ ا تُعيق إعادة الرَّ ن الصكوك شروطً يجب أالَّ تتضمَّ ملة.و-  سْ ا تُعيق إعادة الرَّ ن الصكوك شروطً يجب أالَّ تتضمَّ و- 

للمصرف الحق في جميع األوقات في إلغاء توزيع األرباح. للمصرف الحق في جميع األوقات في إلغاء توزيع األرباح.ز-   ز-  
ا بالوضع االئتماني  قً ال يجوز أن يكون توزيع األرباح للصك متعلِّ ا بالوضع االئتماني ح-  قً ال يجوز أن يكون توزيع األرباح للصك متعلِّ ح- 
للمصدر، فال يتم إعادة النظر في توزيع األرباح في حال تخفيض للمصدر، فال يتم إعادة النظر في توزيع األرباح في حال تخفيض 

التصنيف االئتماني للمصرف.التصنيف االئتماني للمصرف.
أن تكون غير مضمونة وغير مغطــاة بكفالة من المصدر، أو أي  أن تكون غير مضمونة وغير مغطــاة بكفالة من المصدر، أو أي ط-  ط- 
ز من  ز من طرَف ذي عالقة، أو تحتوي على أي ترتيبات يمكن أن تعزِّ طرَف ذي عالقة، أو تحتوي على أي ترتيبات يمكن أن تعزِّ

رين. رين.أولويتها قانونيا أو اقتصاديا مقابل دائني البنك اآلخَ أولويتها قانونيا أو اقتصاديا مقابل دائني البنك اآلخَ
٢٦٢٦- شروط صكوك دعم رأس المال للشريحة الثانية: - شروط صكوك دعم رأس المال للشريحة الثانية: 

القدرة على امتصاص الخسائر. القدرة على امتصاص الخسائر.أ-  أ- 
أن تكون هذه الصكوك مصدرة، ومدفوعة بالكامل. أن تكون هذه الصكوك مصدرة، ومدفوعة بالكامل.ب-  ب- 

ال يجوز للمصرف أو أي جهة أخر يســيطر عليها المصرف،  ال يجوز للمصرف أو أي جهة أخر يســيطر عليها المصرف، ج-  ج- 
القيامُ بشراء هذه الصكوك، كما ال يجوز للمصرف القيام بتمويل القيامُ بشراء هذه الصكوك، كما ال يجوز للمصرف القيام بتمويل 

شراء هذه الصكوك بشكلٍ مباشر أو غير مباشر.شراء هذه الصكوك بشكلٍ مباشر أو غير مباشر.
أالَّ يقع موعد استحقاقها األصلي قبل خمس سنوات، وأن يكون  أالَّ يقع موعد استحقاقها األصلي قبل خمس سنوات، وأن يكون د-  د- 
بطريقة القســط الثابت، بمعنى أنها تُطفــأ تدريجيا، وال بطريقة القســط الثابت، بمعنى أنها تُطفــأ تدريجيا، وال يمكن يمكن 
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ن  ن تعديــلُ قيمتِها بزيــاداتٍ دورية في معدل الربــح، وال تتضمَّ تعديــلُ قيمتِها بزيــاداتٍ دورية في معدل الربــح، وال تتضمَّ
ا تشجيعية للمصدر ليقوم باستردادها. ا تشجيعية للمصدر ليقوم باستردادها.شروطً شروطً

تتضمن خيار الســداد المبكر بناءً على طلب المصرف المصدر  تتضمن خيار الســداد المبكر بناءً على طلب المصرف المصدر هـ-  هـ- 
فقط، وال يجوز ممارســة هذا الخيار قبل خمس ســنوات من فقط، وال يجوز ممارســة هذا الخيار قبل خمس ســنوات من 
ا للســلطات الرقابية (مؤسسة  ا للســلطات الرقابية (مؤسسة تاريخ اإلصدار، ويكون ذلك وفقً تاريخ اإلصدار، ويكون ذلك وفقً
عاتٍ  عاتٍ النقد، أو البنك المركــزي)، وأالَّ يوحيَ المصرف بأيِّ توقُّ النقد، أو البنك المركــزي)، وأالَّ يوحيَ المصرف بأيِّ توقُّ

تتعلَّق بإمكانية السداد عند اإلصدار.تتعلَّق بإمكانية السداد عند اإلصدار.
ا تُعيق إعادة الرسملة. ن الصكوك شروطً يجب أالَّ تتضمَّ ا تُعيق إعادة الرسملة.و-  ن الصكوك شروطً يجب أالَّ تتضمَّ و- 

أالَّ يكــون لحامل الصك الحــقُّ في تعجيل الدفعــات المالية  أالَّ يكــون لحامل الصك الحــقُّ في تعجيل الدفعــات المالية ز-  ز- 
المســتقبلية (التوزيعات، أو أصل المبلغ) إالَّ في حال اإلفالس المســتقبلية (التوزيعات، أو أصل المبلغ) إالَّ في حال اإلفالس 

أو التصفية.أو التصفية.
ا بالوضع االئتماني  ال يجوز أن يكون توزيع األرباح للصك متعلقً ا بالوضع االئتماني ح-  ال يجوز أن يكون توزيع األرباح للصك متعلقً ح- 
للمصدر، فال يتم إعادة النظر في توزيع األرباح في حال تخفيض للمصدر، فال يتم إعادة النظر في توزيع األرباح في حال تخفيض 

التصنيف االئتماني للمصرف.التصنيف االئتماني للمصرف.
أن تكون غيرَ مضمونة وغير مغطــاة بكفالة من المصدر، أو أي  أن تكون غيرَ مضمونة وغير مغطــاة بكفالة من المصدر، أو أي ط-  ط- 
ز من  ز من طرَف ذي عالقة، أو تحتوي على أيِّ ترتيباتٍ يمكن أن تعزِّ طرَف ذي عالقة، أو تحتوي على أيِّ ترتيباتٍ يمكن أن تعزِّ

رين. تِها قانونيا أو اقتصاديا مقابل دائني البنك اآلخَ رين.أولويَّ تِها قانونيا أو اقتصاديا مقابل دائني البنك اآلخَ أولويَّ
٢٧٢٧- لصكوك دعم رأس المال خصائص، منها:- لصكوك دعم رأس المال خصائص، منها:

ها إالَّ المصارف فقط. رُ أنها ال يُصدِ ها إالَّ المصارف فقط.أ-  رُ أنها ال يُصدِ أ- 
أنَّ الغاية منها دعمُ رأسِ المال التنظيمي للمصارف. أنَّ الغاية منها دعمُ رأسِ المال التنظيمي للمصارف.ب-  ب- 

أنها قادرة على استيعاب خسائر المصارف.  أنها قادرة على استيعاب خسائر المصارف. ج-  ج- 
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ا الديمومة كما هو  أنَّ األصــل في صكوك دعم رأس المــال، إمَّ ا الديمومة كما هو د-  أنَّ األصــل في صكوك دعم رأس المــال، إمَّ د- 
ل  ل الحال في صكوك الدرجة األولى، أو توســط/ أو طول األجَ الحال في صكوك الدرجة األولى، أو توســط/ أو طول األجَ

كما في صكوك الدرجة الثانية.كما في صكوك الدرجة الثانية.
ر فقط. صدِ أنَّ حقَّ االستدعاء فيها يكون للمُ ر فقط.هـ-  صدِ أنَّ حقَّ االستدعاء فيها يكون للمُ هـ- 

أنها قابلة للتحويل إلى أسهم. أنها قابلة للتحويل إلى أسهم.و-  و- 
نةٌ بالنسبة لمصدرها، خطرة بالنسبة لحاملها. أنها آمِ نةٌ بالنسبة لمصدرها، خطرة بالنسبة لحاملها.ز-  أنها آمِ ز- 

٢٨٢٨- تتلخص أهمية صكوك دعم رأس المال في النقاط اآلتية:- تتلخص أهمية صكوك دعم رأس المال في النقاط اآلتية:
ا على  أنها تدعــم رأس مال المصرف التنظيمــي، وتجعله قادرً ا على أ-  أنها تدعــم رأس مال المصرف التنظيمــي، وتجعله قادرً أ- 

بات لجنة (بازل٣).). بات لجنة (بازلالوفاء بمتطلَّ الوفاء بمتطلَّ
ا، بخالف التمويل بالســندات  أنهــا أداة تمويليَّة مباحةٌ شــرعً ا، بخالف التمويل بالســندات ب-  أنهــا أداة تمويليَّة مباحةٌ شــرعً ب- 
ا، وهذا يُخرج المصرف من الحرج الشــرعي،  مة شــرعً ا، وهذا يُخرج المصرف من الحرج الشــرعي، المحرَّ مة شــرعً المحرَّ

ين المسلمين. عِ ين المسلمين.ويجعله مرغوبًا من قِبل المودِ عِ ويجعله مرغوبًا من قِبل المودِ
ها،  أنها أداة تمويلية آمنةٌ بالنسبة للمصارف، فهي تدعم رأسَ مالـِ ها، ج-  أنها أداة تمويلية آمنةٌ بالنسبة للمصارف، فهي تدعم رأسَ مالـِ ج- 

وال تخشى من تبعتها حالَ الخسارةِ واإلفالس.وال تخشى من تبعتها حالَ الخسارةِ واإلفالس.
عَ في أنشطته االستثمارية. يستطيع المصرف من خاللها التوسُّ عَ في أنشطته االستثمارية.د-  يستطيع المصرف من خاللها التوسُّ د- 

أنَّ هذه الصكوك مرتفعةُ العوائدِ واألرباح. أنَّ هذه الصكوك مرتفعةُ العوائدِ واألرباح.هـ-  هـ- 
٢٩٢٩- اتفــق الفقهاء رحمهم الله تعالى على صحة اشــتراط ما هو من مقتضى - اتفــق الفقهاء رحمهم الله تعالى على صحة اشــتراط ما هو من مقتضى 
العقد، واشــتراط ما هو من مصلحة العقد، وترجح أن الشروط التي ال توافق مقتضى العقد، واشــتراط ما هو من مصلحة العقد، وترجح أن الشروط التي ال توافق مقتضى 
العقد وليست في مصلحته وال تخالفه =شروط صحيحة، وأن الشروط الفاسدة تُبطل العقد وليست في مصلحته وال تخالفه =شروط صحيحة، وأن الشروط الفاسدة تُبطل 

ه دون العقد. ه دون العقد.الشرطَ وحدَ الشرطَ وحدَ
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ها  رُ ها - عرفــتُ صكوك دعم رأس المال في المشــاركة بأنهــا: وثائق تُصدِ رُ ٣٠٣٠- عرفــتُ صكوك دعم رأس المال في المشــاركة بأنهــا: وثائق تُصدِ
لكيَّة أعيان  ا شــائعة فــي مِ صً صَ لكيَّة أعيان المصارف متســاوية القيمــة عند إصدارها، تمثِّل حِ ا شــائعة فــي مِ صً صَ المصارف متســاوية القيمــة عند إصدارها، تمثِّل حِ
المصرف ومنافعه وخدماته على أســاس عقد المشاركة، وتقبل التداول واالسترداد، المصرف ومنافعه وخدماته على أســاس عقد المشاركة، وتقبل التداول واالسترداد، 
تســاند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنــى -على األقل- من كفاية رأس تســاند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنــى -على األقل- من كفاية رأس 

ا ألحكام الشريعة اإلسالمية. ا ألحكام الشريعة اإلسالمية.)، وفقً رات (بازل٣)، وفقً ب مقرَّ رات (بازلالمال، بحسَ ب مقرَّ المال، بحسَ
ــح للباحث جوازُ اشــتراط تأخير حامل صك المشــاركة عن بقيَّةِ  ــح للباحث جوازُ اشــتراط تأخير حامل صك المشــاركة عن بقيَّةِ - ترجَّ ٣١٣١- ترجَّ

الغرماء عند اإلفالس.الغرماء عند اإلفالس.
ســة النقد لمصدر الصك بإعادة تقييم أصول  ســة النقد لمصدر الصك بإعادة تقييم أصول - ال يصحُّ تكييفُ إبراءِ مؤسَّ ٣٢٣٢- ال يصحُّ تكييفُ إبراءِ مؤسَّ
ه منها؛ لتمكين المصدر من االستمرار في نشاطه بأنه  ه منها؛ لتمكين المصدر من االستمرار في نشاطه بأنه الصكوك، وحسم ما يحب حسمُ الصكوك، وحسم ما يحب حسمُ

رهن، بل هو ضمان.رهن، بل هو ضمان.
ح للباحث أنَّ شــرط إبراء مؤسســة النقد لمصدر صك دعم رأس  ح للباحث أنَّ شــرط إبراء مؤسســة النقد لمصدر صك دعم رأس - ترجَّ ٣٣٣٣- ترجَّ
ه منها لتمكين  ه منها لتمكين المال في المشاركة بإعادة تقييم أصول الصكوك وحسم ما يحب حسمُ المال في المشاركة بإعادة تقييم أصول الصكوك وحسم ما يحب حسمُ
م وغير صحيح؛ الجتماع عددٍ من  م وغير صحيح؛ الجتماع عددٍ من المصدر من االســتمرار في نشاطه -شــرطٌ محرَّ المصدر من االســتمرار في نشاطه -شــرطٌ محرَّ

المحاذير فيه، أهمها: أنه ضمانٌ من الشريك لشريكه.المحاذير فيه، أهمها: أنه ضمانٌ من الشريك لشريكه.
سة النقدِ صكوك دعم رأس المال  ح للباحث أنَّ اشتراط تحويل مؤسَّ سة النقدِ صكوك دعم رأس المال - ترجَّ ح للباحث أنَّ اشتراط تحويل مؤسَّ ٣٤٣٤- ترجَّ
في المشاركة إلى أسهمٍ عند تصنيف المصرف بأنه في مرحلة عدم جدو االستمرارية في المشاركة إلى أسهمٍ عند تصنيف المصرف بأنه في مرحلة عدم جدو االستمرارية 

-شرطٌ جائزٌ بثالثة شروط.-شرطٌ جائزٌ بثالثة شروط.
٣٥٣٥- التوصيف الفقهي الصحيح لتحويل الصكوك إلى أســهم: أنه مشــاركةٌ - التوصيف الفقهي الصحيح لتحويل الصكوك إلى أســهم: أنه مشــاركةٌ 

ال بيع.ال بيع.
٣٦٣٦- عقد المشاركة عقدٌ مشروع بالكتاب والسنة واإلجماع.- عقد المشاركة عقدٌ مشروع بالكتاب والسنة واإلجماع.

٣٧٣٧- ال يجوز اشــتراط التحكــم في أرباح في صكوك دعــم رأس المال في - ال يجوز اشــتراط التحكــم في أرباح في صكوك دعــم رأس المال في 
المشاركة؛ ألنه يخالف مقصود عقد المشاركة.المشاركة؛ ألنه يخالف مقصود عقد المشاركة.
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٣٨٣٨- يجوز إصدار صكوك دعم رأس المال، وإن كان مشــتمالً على شــرطٍ - يجوز إصدار صكوك دعم رأس المال، وإن كان مشــتمالً على شــرطٍ 
د في نفسه وال يُفسد العقد. ؛ فإن الشرط الفاسد يَفسُ د في نفسه وال يُفسد العقد.فاسدٍ ؛ فإن الشرط الفاسد يَفسُ فاسدٍ

٣٩٣٩- يجوز تــداولُ صكوكِ دعم رأس المــال إذا كانــت موجوداتها أعيانًا، - يجوز تــداولُ صكوكِ دعم رأس المــال إذا كانــت موجوداتها أعيانًا، 
لِ الديونِ والنقود. ا إالَّ بضوابطِ تداوُ لِ الديونِ والنقود.وال يجوز تداولها إذا كانت ديونًا أو نقودً ا إالَّ بضوابطِ تداوُ وال يجوز تداولها إذا كانت ديونًا أو نقودً

ح للباحث في مســألة تداول الوحدات المختلطة من أعيان ومنافع  ح للباحث في مســألة تداول الوحدات المختلطة من أعيان ومنافع - ترجَّ ٤٠٤٠- ترجَّ
ا له. ه تابعً ا له.وديون ونقود، أنَّ العبرة فيها بالمقصود فيكون هو األصل، ويكون غيرُ ه تابعً وديون ونقود، أنَّ العبرة فيها بالمقصود فيكون هو األصل، ويكون غيرُ

٤١٤١- يجوز رهن صكوك دعم رأس المال في المشــاركة إذا كانت موجوداتها - يجوز رهن صكوك دعم رأس المال في المشــاركة إذا كانت موجوداتها 
ا أو أعيانًا، وال يجوز رهنُها إن كانت موجوداتها ديونًا إالَّ لمن هي عليه فقط. ا أو أعيانًا، وال يجوز رهنُها إن كانت موجوداتها ديونًا إالَّ لمن هي عليه فقط.نقودً نقودً

ه لتنمية ماله، بغير  فتُ الوكالة باالســتثمار بأنها: إنابةُ الشــخصِ غيرَ ه لتنمية ماله، بغير -  عرَّ فتُ الوكالة باالســتثمار بأنها: إنابةُ الشــخصِ غيرَ ٤٢٤٢-  عرَّ
عقود المشاركات.عقود المشاركات.

فــتُ صكوك الوكالة باالســتثمار بأنها: وثائق متســاوية القيمة عند  فــتُ صكوك الوكالة باالســتثمار بأنها: وثائق متســاوية القيمة عند - عرَّ ٤٣٤٣- عرَّ
ا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، تُدار على أساس  صً صَ ا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، تُدار على أساس إصدارها، تمثل حِ صً صَ إصدارها، تمثل حِ

ا ألحكام الشريعة اإلسالمية. ا ألحكام الشريعة اإلسالمية.الوكالة باالستثمار، وتقبل التداول واالسترداد وفقً الوكالة باالستثمار، وتقبل التداول واالسترداد وفقً
فــتُ صكوك دعم رأس المــال في الوكالة باالســتثمار بأنها: وثائق  فــتُ صكوك دعم رأس المــال في الوكالة باالســتثمار بأنها: وثائق - عرَّ ٤٤٤٤- عرَّ
لكيَّة  ا شــائعة في مِ ها المصارف، متســاوية القيمة عند إصدارها، تمثل حصصً رُ لكيَّة تُصدِ ا شــائعة في مِ ها المصارف، متســاوية القيمة عند إصدارها، تمثل حصصً رُ تُصدِ
أعيــان أو منافع أو خدمات، على أســاس عقد الوكالة باالســتثمار، وتقبل التداول أعيــان أو منافع أو خدمات، على أســاس عقد الوكالة باالســتثمار، وتقبل التداول 
واالسترداد، تُســاند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنى -على األقل- من واالسترداد، تُســاند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنى -على األقل- من 

ا ألحكام الشريعة اإلسالمية. ا ألحكام الشريعة اإلسالمية.)، وفقً رات (بازل٣)، وفقً ب مقرَّ رات (بازلكفاية رأس المال، بحسَ ب مقرَّ كفاية رأس المال، بحسَ
٤٥٤٥- التوصيف الفقهي لصكوك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار، أنها - التوصيف الفقهي لصكوك دعم رأس المال في الوكالة باالستثمار، أنها 

تبتدئ بالوكالة باالستثمار، وتئول إلى المشاركة.تبتدئ بالوكالة باالستثمار، وتئول إلى المشاركة.
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٤٦٤٦- يجوز اشتراط تأخير حامل صك الوكالة باالستثمار عن بقيَّة الغرماء عند - يجوز اشتراط تأخير حامل صك الوكالة باالستثمار عن بقيَّة الغرماء عند 
اإلفالس؛ ألنه شريكٌ للمصرف.اإلفالس؛ ألنه شريكٌ للمصرف.

سة النقد بإعادة تقييم  ر الصك من قِبل مؤسَّ سة النقد بإعادة تقييم - ال يجوز اشــتراطُ إبراء مُصدِ ر الصك من قِبل مؤسَّ ٤٧٤٧- ال يجوز اشــتراطُ إبراء مُصدِ
ه منها لتمكينه من االستمرار في نشاطه؛ ألن  ه منها لتمكينه من االستمرار في نشاطه؛ ألن أصول الصكوك، وحســم ما يجب حسمُ أصول الصكوك، وحســم ما يجب حسمُ

في ذلك ضمانًا من الشريك لرأس مال شريكه أو بعضه، وهذا ال يجوز.في ذلك ضمانًا من الشريك لرأس مال شريكه أو بعضه، وهذا ال يجوز.
ر الصك بتحويل الصكوك إلى أســهم في  ر الصك بتحويل الصكوك إلى أســهم في - يجوز اشــتراط إبراء مُصــدِ ٤٨٤٨- يجوز اشــتراط إبراء مُصــدِ

المصرف، بشروطٍ مذكورة في موضعها.المصرف، بشروطٍ مذكورة في موضعها.
٤٩٤٩- تستمد الوكالة باالستثمار مشــروعيَّتَها من مشروعية اإلجارة والوكالة؛ - تستمد الوكالة باالستثمار مشــروعيَّتَها من مشروعية اإلجارة والوكالة؛ 

ألنَّ الوكالة بأجرٍ تأخذ أحكام اإلجارة. ألنَّ الوكالة بأجرٍ تأخذ أحكام اإلجارة. 
٥٠٥٠- اإلجارة مشروعة بالكتاب والسنة واإلجماع.- اإلجارة مشروعة بالكتاب والسنة واإلجماع.
٥١٥١- الوكالة مشروعة بالكتاب والسنة واإلجماع.- الوكالة مشروعة بالكتاب والسنة واإلجماع.

جد فيه شــرطٌ  جد فيه شــرطٌ - يجوز إصدار صكوك دعم رأس المال في الوكالة، ولو وُ ٥٢٥٢- يجوز إصدار صكوك دعم رأس المال في الوكالة، ولو وُ
د العقد. د العقد.فاسد فهو ال يُفسِ فاسد فهو ال يُفسِ

٥٣٥٣- يجوز تــداول صكوك دعم رأس المــال إذا كانــت موجوداتها أعيانًا، - يجوز تــداول صكوك دعم رأس المــال إذا كانــت موجوداتها أعيانًا، 
ا، إالَّ بضوابط تداول الديون والنقود. ها إذا كانت ديونًا أو نقودً ا، إالَّ بضوابط تداول الديون والنقود.وال يجوز تداولُ ها إذا كانت ديونًا أو نقودً وال يجوز تداولُ

٥٤٥٤- يجوز رهن صكوك دعم رأس المال في المشــاركة إذا كانت موجوداتها - يجوز رهن صكوك دعم رأس المال في المشــاركة إذا كانت موجوداتها 
ا أو أعيانًا، وال يجوز رهنُها إذا كانت موجوداتها ديونًا إالَّ لمن هي عليه فقط. ا أو أعيانًا، وال يجوز رهنُها إذا كانت موجوداتها ديونًا إالَّ لمن هي عليه فقط.نقودً نقودً

٥٥٥٥- عرفت صكوك اإلجارة بأنها: وثائق ذات قيمة متســاوية عند إصدارها، - عرفت صكوك اإلجارة بأنها: وثائق ذات قيمة متســاوية عند إصدارها، 
لكيَّة  ا شــائعة في مِ صً صَ ها بالطرق التجارية، تمثِّل حِ لكيَّة وال تقبل التجزئة، ويمكن تداولُ ا شــائعة في مِ صً صَ ها بالطرق التجارية، تمثِّل حِ وال تقبل التجزئة، ويمكن تداولُ

ة. مَّ رة، أو ملكية منافع أو خدمات، من عينٍ معيَّنة أو موصوفة في الذِّ ة.أعيانٍ مؤجَّ مَّ رة، أو ملكية منافع أو خدمات، من عينٍ معيَّنة أو موصوفة في الذِّ أعيانٍ مؤجَّ
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ها المصارف، متســاوية القيمة عند  رُ ا بأنها: وثائق تُصدِ ها المصارف، متســاوية القيمة عند - كما عرفتُ أيضً رُ ا بأنها: وثائق تُصدِ ٥٦٥٦- كما عرفتُ أيضً
ا شــائعة فــي ملكية أعيان أو منافــع أو خدمات، قائمة على  ا شــائعة فــي ملكية أعيان أو منافــع أو خدمات، قائمة على إصدارها، تمثل حصصً إصدارها، تمثل حصصً
أســاس عقد اإلجارة، وتقبل التداول واالسترداد، تســاند قاعدة رأس مال المصرف أســاس عقد اإلجارة، وتقبل التداول واالسترداد، تســاند قاعدة رأس مال المصرف 
رات (بازل٣)، )،  ــب مقرَّ رات (بازللبلوغ الحدِّ األدنى -على األقل- من كفاية رأس المال، بحسَ ــب مقرَّ لبلوغ الحدِّ األدنى -على األقل- من كفاية رأس المال، بحسَ

ا ألحكام الشريعة اإلسالمية. ا ألحكام الشريعة اإلسالمية.وفقً وفقً
٥٧٥٧- يجوز اشــتراط تأخير حامل صك اإلجارة عن بقية الغرماء عند اإلفالس - يجوز اشــتراط تأخير حامل صك اإلجارة عن بقية الغرماء عند اإلفالس 

لُّ والجواز. لُّ والجواز.بناءً على أنَّ األصل في الشروط الحِ بناءً على أنَّ األصل في الشروط الحِ
رِ صك دعــم رأس المال في اإلجارة، بإعادة  رِ صك دعــم رأس المال في اإلجارة، بإعادة - يُكيَّف اشــتراطُ إبراء مُصدِ ٥٨٥٨- يُكيَّف اشــتراطُ إبراء مُصدِ
ه منها على أنَّه هبةٌ معلَّقة على أمرٍ مستقبل،  ه منها على أنَّه هبةٌ معلَّقة على أمرٍ مستقبل، تقييم األصول، وحســم ما يجب حســمُ تقييم األصول، وحســم ما يجب حســمُ

أو إبراءٌ من الدين على أمرٍ مستقبَل.أو إبراءٌ من الدين على أمرٍ مستقبَل.
ح للباحث جوازُ تعليق الهبة على أمرٍ مستقبل. ح للباحث جوازُ تعليق الهبة على أمرٍ مستقبل.- ترجَّ ٥٩٥٩- ترجَّ

ح للباحث جوازُ تعليقِ اإلبراء من الدين على أمرٍ مستقبل. ح للباحث جوازُ تعليقِ اإلبراء من الدين على أمرٍ مستقبل.- ترجَّ ٦٠٦٠- ترجَّ
٦١٦١- يجوز اشــتراط إبراء مصدر صك دعم رأس المــال في اإلجارة، بإعادة - يجوز اشــتراط إبراء مصدر صك دعم رأس المــال في اإلجارة، بإعادة 

ه منها لتمكين المصدر من االستمرار. ه منها لتمكين المصدر من االستمرار.تقييم األصول، وحسم ما يجب حسمُ تقييم األصول، وحسم ما يجب حسمُ
٦٢٦٢- ترجح للباحث جوازُ المشاركة باألعيان.- ترجح للباحث جوازُ المشاركة باألعيان.

٦٣٦٣- يجوز اشــتراط إبراء مصدر صك دعــم رأس المال في اإلجارة بتحويل - يجوز اشــتراط إبراء مصدر صك دعــم رأس المال في اإلجارة بتحويل 
صكوك اإلجارة إلى أسهم؛ ألنها مشاركة باألعيان.صكوك اإلجارة إلى أسهم؛ ألنها مشاركة باألعيان.

٦٤٦٤- عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك، عقدٌ جائزٌ بشروطه.- عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك، عقدٌ جائزٌ بشروطه.
٦٥٦٥- يجوز إصدار صكوك دعم رأس المال في اإلجارة.- يجوز إصدار صكوك دعم رأس المال في اإلجارة.

٦٦٦٦- يجــوز تداولُ صكوكِ دعــمِ رأس المال في اإلجــارة؛ ألنَّ موجوداتها - يجــوز تداولُ صكوكِ دعــمِ رأس المال في اإلجــارة؛ ألنَّ موجوداتها 
أعيان، والديون والنقود تابعةٌ لها.أعيان، والديون والنقود تابعةٌ لها.
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 ، ، - يجوز رهن صكوك دعم رأس المال في اإلجارة؛ ألنَّ موجوداتها أعيانٌ ٦٧٦٧- يجوز رهن صكوك دعم رأس المال في اإلجارة؛ ألنَّ موجوداتها أعيانٌ
والديون تابعةٌ لها.والديون تابعةٌ لها.

٦٨٦٨- عرفت الصكوك المركبة من المرابحة والمضاربة بأنها: وثائق متســاوية - عرفت الصكوك المركبة من المرابحة والمضاربة بأنها: وثائق متســاوية 
ه في  ه في القيمة، وغيرُ قابلةٍ للتجزئة، يشــكل جزءٌ من متحصالتها رأسَ مالٍ يتمُّ استثمارُ القيمة، وغيرُ قابلةٍ للتجزئة، يشــكل جزءٌ من متحصالتها رأسَ مالٍ يتمُّ استثمارُ
ر من متحصالتها رأس مال لتمويل شــراء سلع  ر من متحصالتها رأس مال لتمويل شــراء سلع عقود مضاربة، ويشــكل الجزء اآلخَ عقود مضاربة، ويشــكل الجزء اآلخَ
لكيَّة وعاء المضاربة وسلع المرابحة  ا شائعة في مِ لكيَّة وعاء المضاربة وسلع المرابحة مرابحة، وتمثل تلك الوثائق حصصً ا شائعة في مِ مرابحة، وتمثل تلك الوثائق حصصً
ا المرابحة والمضاربة في تلك الوثائق بما ال يترتب على  ا المرابحة والمضاربة في تلك الوثائق بما ال يترتب على بعد شــرائها، ويتركب عقدَ بعد شــرائها، ويتركب عقدَ

هما بطالن اآلخر. هما بطالن اآلخر.بطالن أحدِ بطالن أحدِ
٦٩٦٩- الهدف من الجمع بين المرابحة والمضاربة في الصكوك المركبة منهما، - الهدف من الجمع بين المرابحة والمضاربة في الصكوك المركبة منهما، 

هو حماية رأس مال الصكوك وربما األرباح، وجواز التداول.هو حماية رأس مال الصكوك وربما األرباح، وجواز التداول.
٧٠٧٠- - عرفتُ صكوك دعم رأس المــال المركبة من المرابحة والمضاربة بأنها: عرفتُ صكوك دعم رأس المــال المركبة من المرابحة والمضاربة بأنها: 
ا شــائعة في  ها المصارف، متســاوية القيمة عند إصدارها، تمثل حصصً رُ ا شــائعة في وثائق تُصدِ ها المصارف، متســاوية القيمة عند إصدارها، تمثل حصصً رُ وثائق تُصدِ
يِ المرابحة والمضاربة، وتقبل التداول  دَ قْ بة من عَ يِ المرابحة والمضاربة، وتقبل التداول ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، مركَّ دَ قْ بة من عَ ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، مركَّ
واالســترداد، تســاند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنى -على األقل- من واالســترداد، تســاند قاعدة رأس مال المصرف لبلوغ الحدِّ األدنى -على األقل- من 

ا ألحكام الشريعة اإلسالمية. ا ألحكام الشريعة اإلسالمية.)، وفقً رات (بازل٣)، وفقً ب مقرَّ رات (بازلكفاية رأس المال، بحسَ ب مقرَّ كفاية رأس المال، بحسَ
٧١٧١- يجوز اشتراط تأخير حامل الصك المركب من المرابحة والمضاربة عن - يجوز اشتراط تأخير حامل الصك المركب من المرابحة والمضاربة عن 

بقية الغرماء عند اإلفالس.بقية الغرماء عند اإلفالس.
٧٢٧٢- ترجــح للباحث عدمُ جواز اشــتراط إبراء مصدر الصــك المركَّب من - ترجــح للباحث عدمُ جواز اشــتراط إبراء مصدر الصــك المركَّب من 
المرابحــة والمضاربــة بإعادة تقييم األصول والحســم منها لتمكيــن المصرف من المرابحــة والمضاربــة بإعادة تقييم األصول والحســم منها لتمكيــن المصرف من 

االستمرار في نشاطه.االستمرار في نشاطه.
ا. ا.- ال تجوز المشاركة بالدين إالَّ أن يكون تابعً ٧٣٧٣- ال تجوز المشاركة بالدين إالَّ أن يكون تابعً
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٧٤٧٤- ال يجوز اشــتراط إبراء مصدر الصك المركب من المرابحة والمضاربة - ال يجوز اشــتراط إبراء مصدر الصك المركب من المرابحة والمضاربة 
بتحويل الصكوك إلى أسهم؛ ألنَّ موجودات المرابحة ديونٌ على المصدر، وال يجوز بتحويل الصكوك إلى أسهم؛ ألنَّ موجودات المرابحة ديونٌ على المصدر، وال يجوز 

مشاركته بها.مشاركته بها.
٧٥٧٥- ترجح للباحث جواز اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة ما لم يكونا - ترجح للباحث جواز اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة ما لم يكونا 

م. م.متعارضين في األحكام، أو يُقصد بالتركيب والجمع التوصل إلى محرَّ متعارضين في األحكام، أو يُقصد بالتركيب والجمع التوصل إلى محرَّ
٧٦٧٦- ترجح للباحث جــواز إصدار الصك المركب من المرابحة والمضاربة، - ترجح للباحث جــواز إصدار الصك المركب من المرابحة والمضاربة، 

بالشروط التالية:بالشروط التالية:
أن تكون المرابحة حقيقية، بحيث تكون نســب الربح معقولة أن تكون المرابحة حقيقية، بحيث تكون نســب الربح معقولة  أ- أ- 
ليس فيهــا مبالغــة بحيث تغطــي رأس مال الصكــوك كلها ليس فيهــا مبالغــة بحيث تغطــي رأس مال الصكــوك كلها 

وأرباحها.وأرباحها.
رادةً ال صوريــة، ويتبين ذلك من  أن تكــون المضاربة حقيقيةً مُ رادةً ال صوريــة، ويتبين ذلك من ب-  أن تكــون المضاربة حقيقيةً مُ ب- 

خالل النسب المعقولة لتقاسم األرباح.خالل النسب المعقولة لتقاسم األرباح.
أالَّ يشــتمل عقد اإلصدار على شــرطٍ يخالف عقــد المرابحة  أالَّ يشــتمل عقد اإلصدار على شــرطٍ يخالف عقــد المرابحة ج-  ج- 

أو عقد المضاربة.أو عقد المضاربة.
م؛ كضمان رأس  أالَّ يُقصــد بالجمع بينهما التحيُّل على أمرٍ محرَّ م؛ كضمان رأس د-  أالَّ يُقصــد بالجمع بينهما التحيُّل على أمرٍ محرَّ د- 

مال المضاربة، أو تداول الديون.مال المضاربة، أو تداول الديون.
٧٧٧٧- يجوز إصدار صكوك دعم رأس المال المركبة من المرابحة والمضاربة، - يجوز إصدار صكوك دعم رأس المال المركبة من المرابحة والمضاربة، 

؛ فإنه ال يفسد العقد. ؛ فإنه ال يفسد العقد.وإن احتوت على شرطٍ فاسدٍ وإن احتوت على شرطٍ فاسدٍ
ح للباحث عدم جواز تــداول صكوك دعم رأس المال المركبة من  ح للباحث عدم جواز تــداول صكوك دعم رأس المال المركبة من - ترجَّ ٧٨٧٨- ترجَّ

المرابحة والمضاربة؛ لعدم جواز تداول المرابحة.المرابحة والمضاربة؛ لعدم جواز تداول المرابحة.
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٧٩٧٩- يصح رهن صك دعــم رأس المال المركب مــن المرابحة والمضاربة - يصح رهن صك دعــم رأس المال المركب مــن المرابحة والمضاربة 
رَ صحَّ بقيمــة موجودات المضاربة دون  نَه لشــخصٍ آخَ هَ رَ صحَّ بقيمــة موجودات المضاربة دون عند مَن عليه الدين، وإنْ رَ نَه لشــخصٍ آخَ هَ عند مَن عليه الدين، وإنْ رَ

المرابحة؛ ألنه ال يصح رهنُ الديونِ إالَّ أن تكون تابعة. المرابحة؛ ألنه ال يصح رهنُ الديونِ إالَّ أن تكون تابعة. 

أبرز التوصيات:أبرز التوصيات:
١- صور صكوك دعم رأس المال، أوســعُ من الصور التي تمت دراستُها في - صور صكوك دعم رأس المال، أوســعُ من الصور التي تمت دراستُها في 
ب الدراســات العليا دراســةُ صكوك دعم رأس المال التي  ب الدراســات العليا دراســةُ صكوك دعم رأس المال التي هذا البحث؛ فيمكن لطالَّ هذا البحث؛ فيمكن لطالَّ
ةٍ كالمرابحة  دَ ةٍ، وما كانت موجوداتها ديونًا على حِ ــدَ ةٍ كالمرابحة تكون موجوداتها أعيانًا على حِ دَ ةٍ، وما كانت موجوداتها ديونًا على حِ ــدَ تكون موجوداتها أعيانًا على حِ

. ةٍ دَ بة منهما على حِ لَم واالستصناع، وما كانت مركَّ .والسَّ ةٍ دَ بة منهما على حِ لَم واالستصناع، وما كانت مركَّ والسَّ
٢- علــى المصارف التعاون مع طالب الدراســات العليا فــي تمكينهم من - علــى المصارف التعاون مع طالب الدراســات العليا فــي تمكينهم من 
االطِّــالع على كل ما يُعين الباحثَ على إتمام بحثِه؛ وذلك ألهمية الدراســات العليا االطِّــالع على كل ما يُعين الباحثَ على إتمام بحثِه؛ وذلك ألهمية الدراســات العليا 

وقدرتها على اكتشاف أماكن الخلَلِ ومعالجتها.وقدرتها على اكتشاف أماكن الخلَلِ ومعالجتها.
مِ قراراتها  هْ مِ قراراتها - على الهيئات الشرعية تسبيب قراراتها الفقهية، وذلك أدعى لفَ هْ ٣- على الهيئات الشرعية تسبيب قراراتها الفقهية، وذلك أدعى لفَ

على وجهها، واالستفادة منها.على وجهها، واالستفادة منها.
ةِ الســندات، فلم يزل  قَ بْ رةٍ من رِ ةِ الســندات، فلم يزل - ال تزال الصكوك اإلســالمية غيــرَ متحرِّ قَ بْ رةٍ من رِ ٤- ال تزال الصكوك اإلســالمية غيــرَ متحرِّ
ها لخصائص الســندات، فعلــى أهل الصناعة  و شــروطِها يحاولون إخضاعَ عُ ها لخصائص الســندات، فعلــى أهل الصناعة واضِ و شــروطِها يحاولون إخضاعَ عُ واضِ
، ومحاولة النَّأْيِ بالصكوك عن الوقوع في محاذير  ، ومحاولة النَّأْيِ بالصكوك عن الوقوع في محاذير المالية اإلســالمية التنبُّهُ لهذا األمرِ المالية اإلســالمية التنبُّهُ لهذا األمرِ

السندات.السندات.
ا ومســتمرا، وبحاجة إلى إثراء  ا ســريعً ا ومســتمرا، وبحاجة إلى إثراء - الصكوك اإلســالمية تتطور تطورً ا ســريعً ٥- الصكوك اإلســالمية تتطور تطورً

الباحثين بالبحوث والدراسات.الباحثين بالبحوث والدراسات.
٦- أدعو الباحثيــن، االقتصاديين والقانونيين، إلــى الكتابة في صكوك دعم - أدعو الباحثيــن، االقتصاديين والقانونيين، إلــى الكتابة في صكوك دعم 
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ا، من خالل مجالهم االقتصادي والقانوني؛ حيث لم أجد  ا، من خالل مجالهم االقتصادي والقانوني؛ حيث لم أجد رأس المال تأصيالً وتطبيقً رأس المال تأصيالً وتطبيقً
دراسةً واحدة عن ذلك.دراسةً واحدة عن ذلك.

ســات الفتو الجماعية -كهيئة المحاســبة والمراجعة المالية  ســات الفتو الجماعية -كهيئة المحاســبة والمراجعة المالية - أدعو مؤسَّ ٧- أدعو مؤسَّ
اإلســالمية (أيوفي)، ومجمــع الفقه اإلســالمي، وهيئة كبار العلماء- إلى دراســةٍ اإلســالمية (أيوفي)، ومجمــع الفقه اإلســالمي، وهيئة كبار العلماء- إلى دراســةٍ 
جماعيَّة، واستصدار قرارات فقهية بشأن الصكوك المركبة من المرابحة والمضاربة، جماعيَّة، واستصدار قرارات فقهية بشأن الصكوك المركبة من المرابحة والمضاربة، 

وصكوك دعم رأس المال.وصكوك دعم رأس المال.
٨- أدعو الباحثيــن والمتخصصين إلى تدقيق بحثي، والتعقيب عليه بما يُثري - أدعو الباحثيــن والمتخصصين إلى تدقيق بحثي، والتعقيب عليه بما يُثري 
موضوع صكوك دعم رأس المــال؛ وذلك أنَّ العادة قد جرت بأن من تصد للكتابة موضوع صكوك دعم رأس المــال؛ وذلك أنَّ العادة قد جرت بأن من تصد للكتابة 
في موضوع هو أول من يكتب فيه: أن يقع في النقص والخلل، و(الســابق وإن كان له في موضوع هو أول من يكتب فيه: أن يقع في النقص والخلل، و(الســابق وإن كان له 

ر الناقدِ حقَّ التتميم والتكميل)(١). ر الناقدِ حقَّ التتميم والتكميل)حق الوضع والتأسيس والتأصيل؛ فإن للمتأخِّ حق الوضع والتأسيس والتأصيل؛ فإن للمتأخِّ

البرهان في أصول الفقه ١٧٧١٧٧/٢. البرهان في أصول الفقه    (١)



وتشتمل على:وتشتمل على:

فهرس اآليات القرآنية الكريمة. فهرس اآليات القرآنية الكريمة.)   (١
فهرس األحاديث النبوية الشريفة. فهرس األحاديث النبوية الشريفة.)   (٢

فهرس اآلثار. فهرس اآلثار.)   (٣
فهرس األعالم. فهرس األعالم.)   (٤

ثبت المصادر والمراجع. ثبت المصادر والمراجع.)   (٥
فهرس الموضوعات. فهرس الموضوعات.)   (٦
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١٤٤١٤٤، ، ١٨٨١٨٨١٤٥١٤٥نث   o   n   m   l   k      مث                                                   
نث   !   "   #   $   %   &   '   )   (   

*      مث
٢٨٢٢٨٢١٠١١٠١

٢٨٣٢٨٣١٧٢١٧٢نث   "   #   $   %   &   '   )   (   *      مث

٢٤٢٤٢٠٧٢٠٧نث   <   ?      مث
نث   9   :   ;   >   =   <   ?   

@   G   F   E   D   C   B   A      مث
٢٩٢٩١٤٤١٤٤

١١٠٢١٠٢نث   ]   \   [   ^   _      مث

٨٠٨٠١٢٢١٢٢نث   !   "   #   $   %   &      مث

٢٥٢٥١٢١١٢١نث   ª   »      مث

٩١٩١١٠٢١٠٢نث   [   ^   _   `   a      مث

٧١٢١١٢١نث   {   ~   ے   ¡      مث
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١٩١٩١٩٥١٩٥نث   ¯   °   ±   ²   ³   ´      مث

٣٢٣٢١٢٦١٢٦نث   Ë   Ê   É   È   مث

٢٦٢٦١٩٤١٩٤نث   z   y   }   |      مث

٢٤٢٤١٥٧١٥٧نث   ے   ¡   ¢   £   ¤   ¥   ¦   §      مث

٢٩٢٩٢٩٢٩نث   Þ   Ý   Ü   Û   Ú   Ù   Ø   ×   Ö مث

١٦١٦١٢٢١٢٢نث   (   *   +   ,      مث
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رقم الصفحةرقم الصفحةالحديثالحديث
«أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه...»«أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه...»................................. ................................. ١٥٧١٥٧
، فال بأس...»....................................................... ....................................................... ١٥٧١٥٧ ا بيدٍ ، فال بأس...»«إن كان يدً ا بيدٍ «إن كان يدً
١٩٤١٩٤ ..... ..... يتًا» رِّ يتًا» وأبا بكر استأجرا رجالً من بني الديل هاديًا خِ رِّ «أنَّ رسول الله «أنَّ رسول الله  وأبا بكر استأجرا رجالً من بني الديل هاديًا خِ
١٠٧١٠٧ ........................................ ........................................ ى عن بيع وشرط» ى عن بيع وشرط» نَهَ «أنَّ النبي «أنَّ النبي  نَهَ
ن».................................. .................................. ١٤٣١٤٣ ى عن ربح ما لم يُضمَ ن» نَهَ ى عن ربح ما لم يُضمَ «أنَّ النبي «أنَّ النبي  نَهَ
٢١٩٢١٩ ........................... ........................... «إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك... »«إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك... »
ل، والمقارضة، وأخالط البر بالشعير...».......... .......... ٢٥٥٢٥٥ ل، والمقارضة، وأخالط البر بالشعير...»«ثالثٌ فيهنَّ البركة: البيع إلى أجَ «ثالثٌ فيهنَّ البركة: البيع إلى أجَ
ا...».............. .............. ١٠٢١٠٢ م حالالً أو أحلَّ حرامً ا حرَّ ا...»«الصلح جائز بين المسلمين، إالَّ صلحً م حالالً أو أحلَّ حرامً ا حرَّ «الصلح جائز بين المسلمين، إالَّ صلحً
«كان رسول الله «كان رسول الله  قال لي: لو جاءنا مال من البحرين...» قال لي: لو جاءنا مال من البحرين...»................ ................ ٢١٩٢١٩
٢٥٥٢٥٥ ......... ......... «كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع ماالً مضاربةً اشترط على صاحبه...»«كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع ماالً مضاربةً اشترط على صاحبه...»
١٠٦١٠٦ ....................... ....................... «كلُّ شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط»«كلُّ شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط»
مِّ سلمة، فقالت: أعتقك... »....................................... ....................................... ٢٢٣٢٢٣ ا ألُ مِّ سلمة، فقالت: أعتقك... »«كنت مملوكً ا ألُ «كنت مملوكً
ا تاجرين على عهد رسول الله  فسألنا عن الصرف...» فسألنا عن الصرف...».............. .............. ١٥٧١٥٧ ا تاجرين على عهد رسول الله «كنَّ «كنَّ
١١٥١١٥، ، ٢٥٧٢٥٧ ......... ......... «ال يحل سلف وبيع، وال شرطان في بيع، وال ربح ما لم يضمن...»«ال يحل سلف وبيع، وال شرطان في بيع، وال ربح ما لم يضمن...»
«لقد تركنا رسول الله «لقد تركنا رسول الله  وما من طائر يطير بجناحيه...» وما من طائر يطير بجناحيه...»...................... ...................... ٧
ا ألهله ». . ١٠١١٠١ ا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرً ا ألهله » درعً ا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرً «لقد رهن النبي «لقد رهن النبي  درعً
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فهرس األحاديث النبوية الشريفةفهرس األحاديث النبوية الشريفة صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

٢١٩٢١٩ ..................... ..................... «لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا...»«لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا...»
١٠٣١٠٣، ، ١٤٤١٤٤ .................... .................... ا ليست في كتاب الله...» ا ليست في كتاب الله...»«ما بال رجال يشترطون شروطً «ما بال رجال يشترطون شروطً
ا»................... ................... ١٠٧١٠٧ م حالالً أو أحلَّ حرامً ا حرَّ ا»«المسلمون على شروطهم؛ إالَّ شرطً م حالالً أو أحلَّ حرامً ا حرَّ «المسلمون على شروطهم؛ إالَّ شرطً
ه للَّذي باعه؛ إالَّ أن يشترط المبتاع» ............................. ............................. ١٦٥١٦٥ ا فمالُ ن ابتاع عبدً ه للَّذي باعه؛ إالَّ أن يشترط المبتاع» «مَ ا فمالُ ن ابتاع عبدً «مَ
٢٢٣٢٢٣ ........................ ........................ ا وله مال، فمالُ العبد له إالَّ أن يشترطه السيد» ن أعتق عبدً ا وله مال، فمالُ العبد له إالَّ أن يشترطه السيد»«مَ ن أعتق عبدً «مَ
«من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا»«من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا»....................................... ....................................... ١١٦١١٦
ها للبائع إالَّ أن يشترطها المبتاع»............... ............... ١٦٦١٦٦، ، ٢٢٣٢٢٣ بِّرت، فثمرتُ ها للبائع إالَّ أن يشترطها المبتاع»«من باع نخالً قد أُ بِّرت، فثمرتُ «من باع نخالً قد أُ
ى رسول الله  عن صفقتين في صفقةٍ واحدة» عن صفقتين في صفقةٍ واحدة»....................... ....................... ١١٦١١٦ ى رسول الله «نَهَ «نَهَ
ى رسول الله  عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة...» عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة...».. .. ١٠٨١٠٨ ى رسول الله «نَهَ «نَهَ
ى رسول الله  عن بيع وشرط» عن بيع وشرط»...................................... ...................................... ١٠٧١٠٧ ى رسول الله «نَهَ «نَهَ

رقم الصفحةرقم الصفحةالحديثالحديث



٣٢٣٣٢٣

رقم الصفحةرقم الصفحةاألثراألثر
كاك)................................................................ ................................................................ ٣٠٣٠ كاك)(أحللت بيع الصِّ (أحللت بيع الصِّ
له في القرض جاز)......................................................... ......................................................... ٢٢٤٢٢٤ له في القرض جاز)( إذا أحَّ ( إذا أحَّ
١١٣١١٣ ........... ........... بًا رضي الله عنه باع داره من عثمان، واشترط سكناها كذا وكذا) يْ هَ بًا رضي الله عنه باع داره من عثمان، واشترط سكناها كذا وكذا)(أنَّ صُ يْ هَ (أنَّ صُ
١١٢١١٢ ....................................................... .......................................................( )(ال تقربها وفيها ألحدٍ شرطٌ (ال تقربها وفيها ألحدٍ شرطٌ
٢٢٤٢٢٤ ................................... ................................... (مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرطت)(مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرطت)



٣٢٤٣٢٤

٣١٣١ ................................. ................................. األزهري األزهري 
إسماعيل بن سعيد إسماعيل بن سعيد ...................... ...................... ١١٢١١٢
١٢٠١٢٠، ، ١٢١١٢١.......................................................... بريرة بريرة 
١٠٥١٠٥ ................... ................... حماد بن أبي سليمان حماد بن أبي سليمان 
زينب الثقفية زينب الثقفية ............................ ............................ ١١٢١١٢
سفينة بن أبي عبد الرحمنسفينة بن أبي عبد الرحمن............... ............... ١١٢١١٢
شريح القاضي شريح القاضي .......................... .......................... ١٠٤١٠٤
الشعبي الشعبي ................................. ................................. ١١٨١١٨
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ............ ............ ١١٣١١٣

١٩٥١٩٥ ........................... ........................... عروة البارقي عروة البارقي 
١٤٢١٤٢، ، ١٩٠١٩٠................................ العمراني الشافعي العمراني الشافعي 
أم كلثوم بنت أبي سلمة أم كلثوم بنت أبي سلمة ................. ................. ٢١٩٢١٩
١٧٣١٧٣ ................................ ................................ اللخمي اللخمي 
١١٨١١٨ ............................ ............................ ابن أبي ليلىابن أبي ليلى
الميموني الميموني ............................... ............................... ٢٢٣٢٢٣
النخعي النخعي ................................. ................................. ١١٨١١٨



٣٢٥٣٢٥

القرآن الكريم.القرآن الكريم.- - ١
«أثــر الديون ونقــود الشــركة أو المحفظة على تداول األســهم والصكــوك والوحدات «أثــر الديون ونقــود الشــركة أو المحفظة على تداول األســهم والصكــوك والوحدات - - ٢

االســتثمارية»،االســتثمارية»، الدكتور/ علي محيي الدين القره داغي، البنك اإلسالمي للتنمية، المعهد الدكتور/ علي محيي الدين القره داغي، البنك اإلسالمي للتنمية، المعهد 
اإلسالمي للبحوث والتدريب.اإلسالمي للبحوث والتدريب.

«اإلجارة على منافع األشــخاص»،«اإلجارة على منافع األشــخاص»، الدكتور/ علي القره داغي؛ ضمن دراســات المعايير الدكتور/ علي القره داغي؛ ضمن دراســات المعايير - - ٣
الشرعية.الشرعية.

ا»، تأليف: الدكتور هشــام بن محمد السعيد، تأليف: الدكتور هشــام بن محمد السعيد، - - ٤ ا»،«اإلجماع في القواعد الفقهية تأصيالً وتطبيقً «اإلجماع في القواعد الفقهية تأصيالً وتطبيقً
ط. دار ابن الجوزي، الطبعة: األولى، ط. دار ابن الجوزي، الطبعة: األولى، ١٤٣٨١٤٣٨هـ.هـ.

«أحكام التعامل في األســواق المالية المعاصرة»،«أحكام التعامل في األســواق المالية المعاصرة»، الدكتور/ مبارك بن سليمان آل سليمان، الدكتور/ مبارك بن سليمان آل سليمان، - - ٥
ط. دار كنوز إشبيليا- المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، ط. دار كنوز إشبيليا- المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، ١٤٢٦١٤٢٦هـ-هـ-٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.

«أحــكام القرآن»،«أحــكام القرآن»، القاضي محمد بن عبد الله، أبو بكر ابن العربي المالكي، تحقيق: محمد القاضي محمد بن عبد الله، أبو بكر ابن العربي المالكي، تحقيق: محمد - - ٦
عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: الثالثة، عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤١٤٢٤هـ- هـ- ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.

«إرواء الغليــل في تخريج أحاديث منار الســبيل»،«إرواء الغليــل في تخريج أحاديث منار الســبيل»، العالمة محمد ناصــر الدين األلباني، العالمة محمد ناصــر الدين األلباني، - - ٧
ط. المكتب اإلسالمي، الطبعة: الثانية، ط. المكتب اإلسالمي، الطبعة: الثانية، ١٤٠٥١٤٠٥- - ١٩٨٥١٩٨٥م.م.

«األســس الشــرعية لتوزيع الخســائر واألرباح في البنــوك اإلســالمية»،«األســس الشــرعية لتوزيع الخســائر واألرباح في البنــوك اإلســالمية»، الدكتور/ علي الدكتور/ علي - - ٨
القره داغي؛ ضمن دراسات المعايير الشرعية.القره داغي؛ ضمن دراسات المعايير الشرعية.

«األســهم والســندات وأحكامها في الفقه اإلســالمي»،«األســهم والســندات وأحكامها في الفقه اإلســالمي»، الدكتور أحمد بن محمد الخليل، الدكتور أحمد بن محمد الخليل، - - ٩
ط. دار ابن الجوزي - المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، ط. دار ابن الجوزي - المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، ١٤٢٤١٤٢٤هـ.هـ.

«األشــباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشــافعية»،«األشــباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشــافعية»، جالل الدين عبد الرحمن السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن السيوطي، - - ١٠١٠
ط. دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، ط. دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، ١٤١١١٤١١هـ- هـ- ١٩٩٠١٩٩٠م.م.



٣٢٦٣٢٦

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

«اإلشراف على مذاهب العلماء»،«اإلشراف على مذاهب العلماء»، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق: - - ١١١١
صغيــر أحمد األنصاري أبو حماد، ط. مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة- اإلمارات العربية صغيــر أحمد األنصاري أبو حماد، ط. مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة- اإلمارات العربية 

المتحدة، الطبعة: األولى، المتحدة، الطبعة: األولى، ١٤٢٥١٤٢٥هـ - هـ - ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
«اإلصابة في تمييز الصحابة»،«اإلصابة في تمييز الصحابة»، البن حجر العســقالني، تحقيق: خليل مأمون شيحا، ط. دار البن حجر العســقالني، تحقيق: خليل مأمون شيحا، ط. دار - - ١٢١٢

المعرفة، بيروت- لبنان، الطبعة: الثانية، المعرفة، بيروت- لبنان، الطبعة: الثانية، ١٤٣١١٤٣١هـ-هـ-٢٠١٠٢٠١٠م.م.
«اإلصــالح المصرفي ومقــررات بازل«اإلصــالح المصرفي ومقــررات بازل٣»،»، األســتاذ الدكتور عبد المطلــب عبد الحميد، األســتاذ الدكتور عبد المطلــب عبد الحميد، - - ١٣١٣

ط. الدار الجامعية- اإلسكندرية، الطبعة: األولى، ط. الدار الجامعية- اإلسكندرية، الطبعة: األولى، ٢٠١٣٢٠١٣م.م.
«أعالم الموقعين عن رب العالمين»،«أعالم الموقعين عن رب العالمين»، اإلمام محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد شــمس اإلمام محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد شــمس - - ١٤١٤

الديــن ابن قيــم الجوزية، تحقيق: محمد عبد الســالم إبراهيــم، ط: دار الكتب العلمية- الديــن ابن قيــم الجوزية، تحقيق: محمد عبد الســالم إبراهيــم، ط: دار الكتب العلمية- 
بيروت، الطبعة: األولى، بيروت، الطبعة: األولى، ١٤١١١٤١١هـ- هـ- ١٩٩١١٩٩١م.م.

«إغاثة اللهفان من مصايد الشــيطان»،«إغاثة اللهفان من مصايد الشــيطان»، اإلمام محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد شمس اإلمام محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد شمس - - ١٥١٥
الدين ابــن قيم الجوزية، المحقق: محمــد حامد الفقي، ط: مكتبــة المعارف، الرياض- الدين ابــن قيم الجوزية، المحقق: محمــد حامد الفقي، ط: مكتبــة المعارف، الرياض- 

المملكة العربية السعودية.المملكة العربية السعودية.
«اإلفالس»،«اإلفالس»، الدكتور عبد الستار أبو غدة - ضمن دراسات المعايير الشرعية.الدكتور عبد الستار أبو غدة - ضمن دراسات المعايير الشرعية.- - ١٦١٦
«اإلقناع لطالب االنتفاع»،«اإلقناع لطالب االنتفاع»، لشــرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي، تحقيق: د. لشــرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي، تحقيق: د. - - ١٧١٧

عبد الله التركي، ط. دارة الملك عبد العزيز، الطبعة: الثالثة، عبد الله التركي، ط. دارة الملك عبد العزيز، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٣١٤٢٣هـ-هـ-٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.
«األم»، اإلمام الشــافعي،«األم»، اإلمام الشــافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شــافع بن أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شــافع بن - - ١٨١٨

عبد المطلب بن عبد منافٍ المطَّلبي القرشي المكي، ط. دار المعرفة - بيروت، عبد المطلب بن عبد منافٍ المطَّلبي القرشي المكي، ط. دار المعرفة - بيروت، ١٤١٠١٤١٠هـ-هـ-
١٩٩٠١٩٩٠م.م.

«اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف»،«اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف»، اإلمام عالء الدين، أبو الحسن علي بن سليمان اإلمام عالء الدين، أبو الحسن علي بن سليمان - - ١٩١٩
المرداوي، تحقيق: د. عبد الله التركي، ط. وزارة الشؤون اإلسالمية بالمملكة، المرداوي، تحقيق: د. عبد الله التركي، ط. وزارة الشؤون اإلسالمية بالمملكة، ١٤١٩١٤١٩هـ- هـ- 

١٩٩٨١٩٩٨م.م.
«األوراق المالية»،«األوراق المالية»، الدكتور مبارك آل سليمان- ضمن دراسات المعايير الشرعية.الدكتور مبارك آل سليمان- ضمن دراسات المعايير الشرعية.- - ٢٠٢٠
«األوراق المالية وأسواق المال»،«األوراق المالية وأسواق المال»، الدكتور منير إبراهيم هندي، ط. المكتب العربي الحديث، الدكتور منير إبراهيم هندي، ط. المكتب العربي الحديث، - - ٢١٢١

٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.



٣٢٧٣٢٧

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

«بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع»،«بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع»، عالء الدين، أبو بكر بن مســعود بن أحمد الكاساني عالء الدين، أبو بكر بن مســعود بن أحمد الكاساني - - ٢٢٢٢
الحنفي، ط. دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، الحنفي، ط. دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، ١٤٠٦١٤٠٦هـ- هـ- ١٩٨٦١٩٨٦م.م.

«بداية المجتهــد ونهاية المقتصد»،«بداية المجتهــد ونهاية المقتصد»، اإلمام أبو الوليد، محمد بن أحمد بن رشــد القرطبي، اإلمام أبو الوليد، محمد بن أحمد بن رشــد القرطبي، - - ٢٣٢٣
تحقيق: ســالم الجزائري، ط. مؤسسة الرسالة ناشــرون، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، تحقيق: ســالم الجزائري، ط. مؤسسة الرسالة ناشــرون، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، 

١٤٣١١٤٣١هـ- هـ- ٢٠١٠٢٠١٠م.م.
«البرهــان في أصــول الفقه»،«البرهــان في أصــول الفقه»، عبــد الملك بن عبد الله بن يوســف بن محمــد الجويني، عبــد الملك بن عبد الله بن يوســف بن محمــد الجويني، - - ٢٤٢٤

أبو المعالي، ركن الديــن، الملقب بإمام الحرمين، تحقيق:صــالح بن محمد بن عويضة، أبو المعالي، ركن الديــن، الملقب بإمام الحرمين، تحقيق:صــالح بن محمد بن عويضة، 
ط: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: األولى، ط: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: األولى، ١٤١٨١٤١٨هـ- هـ- ١٩٩٧١٩٩٧م.م.

«البنوك اإلسالمية ومأزق بازل»،«البنوك اإلسالمية ومأزق بازل»، الدكتور محمد محمود المكاوي، ط. دار الفكر والقانون الدكتور محمد محمود المكاوي، ط. دار الفكر والقانون - - ٢٥٢٥
- المنصورة، الطبعة: األولى، - المنصورة، الطبعة: األولى، ٢٠١٣٢٠١٣م.م.

«بورصة األوراق المالية»،«بورصة األوراق المالية»، جابر عبد العزيز، ط. دار المطبوعات الجامعية - اإلســكندرية، جابر عبد العزيز، ط. دار المطبوعات الجامعية - اإلســكندرية، - - ٢٦٢٦
٢٠١٠٢٠١٠م.م.

«البيــان في مذهب اإلمام الشــافعي»،«البيــان في مذهب اإلمام الشــافعي»، أبو الحســين، يحيى بن أبي الخير ســالم العمراني أبو الحســين، يحيى بن أبي الخير ســالم العمراني - - ٢٧٢٧
الشافعي، تحقيق: قاســم محمد النوري، ط. دار المنهاج للنشر والتوزيع، المملكة العربية الشافعي، تحقيق: قاســم محمد النوري، ط. دار المنهاج للنشر والتوزيع، المملكة العربية 

السعودية - جدة، الطبعة: الرابعة، السعودية - جدة، الطبعة: الرابعة، ١٤٣٥١٤٣٥هـ- هـ- ٢٠١٤٢٠١٤م.م.
«البيان والتحصيل والشــرح والتوجيه والتعليل لمسائل المســتخرجة»،«البيان والتحصيل والشــرح والتوجيه والتعليل لمسائل المســتخرجة»، أبو الوليد محمد أبو الوليد محمد - - ٢٨٢٨

ابن أحمد بن رشــد القرطبي، تحقيق: د. محمد حجي وآخرين، ط: دار الغرب اإلسالمي، ابن أحمد بن رشــد القرطبي، تحقيق: د. محمد حجي وآخرين، ط: دار الغرب اإلسالمي، 
بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، ١٤٠٨١٤٠٨هـ- هـ- ١٩٨٨١٩٨٨م.م.

«تاريخ اإلسالم ووفيات المشــاهير واألعالم»،«تاريخ اإلسالم ووفيات المشــاهير واألعالم»، شمس الدين أبو عبد الله، محمد بن أحمد شمس الدين أبو عبد الله، محمد بن أحمد - - ٢٩٢٩
اد معروف، الناشــر: دار الغرب  ــار عوَّ ايْماز الذهبي، تحقيق: الدكتور بشَّ اد معروف، الناشــر: دار الغرب ابــن عثمان بن قَ ــار عوَّ ايْماز الذهبي، تحقيق: الدكتور بشَّ ابــن عثمان بن قَ

اإلسالمي، الطبعة: األولى، اإلسالمي، الطبعة: األولى، ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.
«تعميم البنك المركزي الكويتي إلى البنوك اإلسالمية الكويتية بشأن تطبيق معيار كفاية رأس «تعميم البنك المركزي الكويتي إلى البنوك اإلسالمية الكويتية بشأن تطبيق معيار كفاية رأس - - ٣٠٣٠

المال».المال».
«تعميم البنــك المركزي الكويتي للبنوك التقليدية الكويتية بشــأن تطبيق معيار كفاية رأس «تعميم البنــك المركزي الكويتي للبنوك التقليدية الكويتية بشــأن تطبيق معيار كفاية رأس - - ٣١٣١

المال».المال».
32- 32- http://www.cbk.gov.kw/ar/images/11Part1-11-112470-2.pdfhttp://www.cbk.gov.kw/ar/images/11Part1-11-112470-2.pdf



٣٢٨٣٢٨

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

«تهذيب التهذيب»،«تهذيب التهذيب»، اإلمام أبو الفضل، أحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقيق: إبراهيم اإلمام أبو الفضل، أحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقيق: إبراهيم - - ٣٣٣٣
الزيبق وعادل مرشد، ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، الزيبق وعادل مرشد، ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، ١٤٣٢١٤٣٢هـ-هـ-٢٠١١٢٠١١م.م.

«تهذيب الســنن»،«تهذيب الســنن»، اإلمام أبــو عبد الله، محمد بــن أبي بكر الزرعي، ابــن القيم، تحقيق: اإلمام أبــو عبد الله، محمد بــن أبي بكر الزرعي، ابــن القيم، تحقيق: - - ٣٤٣٤
د. إســماعيل بن غازي مرحبا، ط. مكتبة دار المعارف للنشر والتوزيع - الرياض، الطبعة: د. إســماعيل بن غازي مرحبا، ط. مكتبة دار المعارف للنشر والتوزيع - الرياض، الطبعة: 

األولى، األولى، ١٤٢٨١٤٢٨هـ-هـ-٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.
«تهذيب اللغة»،«تهذيب اللغة»، محمد بــن أحمد بن األزهري الهروي، تحقيــق: محمد عوض مرعب، محمد بــن أحمد بن األزهري الهروي، تحقيــق: محمد عوض مرعب، - - ٣٥٣٥

ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: األولى، ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: األولى، ٢٠٠١٢٠٠١م.م.
«جامع البيان عــن تأويل آي القرآن»،«جامع البيان عــن تأويل آي القرآن»، أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري، تحقيق: إســالم          أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري، تحقيق: إســالم          - - ٣٦٣٦

منصور عبد الحميد، طبعة دار الحديث - القاهرة، منصور عبد الحميد، طبعة دار الحديث - القاهرة، ١٤٣١١٤٣١هـ-هـ-٢٠١٠٢٠١٠م.        م.        
«الجامع ألحــكام القرآن»،«الجامع ألحــكام القرآن»، أبو عبد اللــه، محمد بن أحمد القرطبــي، تحقيق: عماد زكي أبو عبد اللــه، محمد بن أحمد القرطبــي، تحقيق: عماد زكي - - ٣٧٣٧

البارودي وخيري سعيد، ط. المكتبة التوفيقية، القاهرة - مصر.البارودي وخيري سعيد، ط. المكتبة التوفيقية، القاهرة - مصر.
«الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشــافعي»،«الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشــافعي»، أبو الحسن، علي بن محمد بن محمد بن أبو الحسن، علي بن محمد بن محمد بن - - ٣٨٣٨

حبيب البصري البغدادي الماوردي، المحقق: الشــيخ علي محمد معوض- الشيخ عادل حبيب البصري البغدادي الماوردي، المحقق: الشــيخ علي محمد معوض- الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجــود، ط: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: األولى، أحمد عبد الموجــود، ط: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: األولى، ١٤١٩١٤١٩هـ-هـ-

١٩٩٩١٩٩٩م.م.
«الحســابات االســتثمارية وتوزيع الربح»،«الحســابات االســتثمارية وتوزيع الربح»، الدكتور عبد الســتار أبو غدة؛ ضمن دراسات الدكتور عبد الســتار أبو غدة؛ ضمن دراسات - - ٣٩٣٩

المعايير الشرعية.المعايير الشرعية.
«حماية رأس المال»،«حماية رأس المال»، الشيخ يوسف الشبيلي - ضمن دراسات المعايير الشرعية.الشيخ يوسف الشبيلي - ضمن دراسات المعايير الشرعية.- - ٤٠٤٠
«دراســات المعايير الشــرعية»،«دراســات المعايير الشــرعية»، إعداد: هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية إعداد: هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية - - ٤١٤١

اإلسالمية، ط. دار الميمان للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية.اإلسالمية، ط. دار الميمان للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية.
«الــدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة»،«الــدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة»، أبــو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن أبــو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن - - ٤٢٤٢

حجر العســقالني، تحقيق: محمد عبد المعيد ضان، ط. مجلس دائرة المعارف العثمانية- حجر العســقالني، تحقيق: محمد عبد المعيد ضان، ط. مجلس دائرة المعارف العثمانية- 
حيدرآباد/الهند، الطبعة: الثانية، حيدرآباد/الهند، الطبعة: الثانية، ١٣٩٢١٣٩٢هـ- هـ- ١٩٧٢١٩٧٢م.م.

«الذخيرة»،«الذخيرة»، أبو العباس، شــهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشــهير أبو العباس، شــهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشــهير - - ٤٣٤٣
بالقرافي، تحقيق: محمد حجي ورفقائه، ط. دار الغرب اإلسالمي، بيروت - لبنان، الطبعة: بالقرافي، تحقيق: محمد حجي ورفقائه، ط. دار الغرب اإلسالمي، بيروت - لبنان، الطبعة: 

األولى، األولى، ١٩٩٤١٩٩٤م.م.



٣٢٩٣٢٩

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

«رد المحتار على الدر المختار»،«رد المحتار على الدر المختار»، العالمة الفقيــه، عالء الدين محمد بن محمد بن عابدين العالمة الفقيــه، عالء الدين محمد بن محمد بن عابدين - - ٤٤٤٤
الحنفي، ط. دار المعرفة، بيروت- لبنان، الطبعة: الرابعة، الحنفي، ط. دار المعرفة، بيروت- لبنان، الطبعة: الرابعة، ١٤٣٦١٤٣٦هـ- هـ- ٢٠١٥٢٠١٥م.م.

الرهن في الفقه اإلسالمي،الرهن في الفقه اإلسالمي، تأليف: د. مبارك بن محمد الدعيلج، الطبعة: األولى، تأليف: د. مبارك بن محمد الدعيلج، الطبعة: األولى، ١٤٢٠١٤٢٠هـ-هـ-- - ٤٥٤٥
٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.

«الروض المربع بشــرح زاد المســتقنع»،«الروض المربع بشــرح زاد المســتقنع»، العالمة الفقيه منصور بن يونس بن صالح الدين العالمة الفقيه منصور بن يونس بن صالح الدين - - ٤٦٤٦
البهوتي، تحقيق: شــركة إثراء المتون، ط. شركة إثراء المتون، المملكة العربية السعودية - البهوتي، تحقيق: شــركة إثراء المتون، ط. شركة إثراء المتون، المملكة العربية السعودية - 

الرياض، الطبعة: األولى، الرياض، الطبعة: األولى، ١٤٣٨١٤٣٨هـ- هـ- ٢٠١٧٢٠١٧م.م.
«الروض المربع مع حاشية ابن قاسم»،«الروض المربع مع حاشية ابن قاسم»، الحاشية: لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الطبعة الحاشية: لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الطبعة - - ٤٧٤٧

العاشرة-العاشرة-١٤٢٥١٤٢٥هـ.هـ.
«زاد المعاد في هدي خير العباد»،«زاد المعاد في هدي خير العباد»، اإلمام محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، شمس الدين اإلمام محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، شمس الدين - - ٤٨٤٨

ابن قيم الجوزية، ط: مؤسســة الرسالة، بيروت- مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت، الطبعة: ابن قيم الجوزية، ط: مؤسســة الرسالة، بيروت- مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت، الطبعة: 
السابعة والعشرون، السابعة والعشرون، ١٤١٥١٤١٥هـ- هـ- ١٩٩٤١٩٩٤م.م.

«ســبل الســالم شــرح بلوغ المرام من أدلة األحكام»،«ســبل الســالم شــرح بلوغ المرام من أدلة األحكام»، العالمة األمير الصنعاني، تحقيق: العالمة األمير الصنعاني، تحقيق: - - ٤٩٤٩
د. خليل إبراهيم مال خاطر، ط. جامعة اإلمام محمد بن ســعود اإلسالمية، الطبعة: الرابعة، د. خليل إبراهيم مال خاطر، ط. جامعة اإلمام محمد بن ســعود اإلسالمية، الطبعة: الرابعة، 

١٤٠٨١٤٠٨هـ.هـ.
«سلســلة األحاديث الضعيفة»،«سلســلة األحاديث الضعيفة»، العالمة محمد ناصر الدين األلبانــي، ط. مكتبة المعارف العالمة محمد ناصر الدين األلبانــي، ط. مكتبة المعارف - - ٥٠٥٠

للنشر والتوزيع، الرياض- المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، للنشر والتوزيع، الرياض- المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، ١٤٢٠١٤٢٠هـ- هـ- ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.
«ســنن أبي داود»،«ســنن أبي داود»، أبو داود، سليمان بن األشعث بن إســحاق بن بشير بن شداد بن عمرو أبو داود، سليمان بن األشعث بن إســحاق بن بشير بن شداد بن عمرو - - ٥١٥١

ــتاني، تحقيق: شــعيب األرنؤوط ومحمد كامل قره بللي، ط. دار الرسالة  سْ جِ ــتاني، تحقيق: شــعيب األرنؤوط ومحمد كامل قره بللي، ط. دار الرسالة األزدي السِّ سْ جِ األزدي السِّ
العالمية، الطبعة: األولى، العالمية، الطبعة: األولى، ١٤٣٠١٤٣٠هـ- هـ- ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.

اك، الترمذي، أبو عيسى، - - ٥٢٥٢ رة بن موسى بن الضحَّ وْ اك، الترمذي، أبو عيسى، محمد بن عيسى بن سَ رة بن موسى بن الضحَّ وْ «ســنن الترمذي»،«ســنن الترمذي»، محمد بن عيسى بن سَ
تحقيق: بشار عواد معروف، ط. دار الغرب اإلسالمي - بيروت، تحقيق: بشار عواد معروف، ط. دار الغرب اإلسالمي - بيروت، ١٩٩٨١٩٩٨م.م.

ردي الخراساني، أبو بكر - - ٥٣٥٣ جِ وْ رَ سْ ردي الخراساني، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُ جِ وْ رَ سْ «السنن الكبر»،«السنن الكبر»، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُ
البيهقــي، المحقق: محمد عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: البيهقــي، المحقق: محمد عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: 

الثالثة، الثالثة، ١٤٢٤١٤٢٤هـ- هـ- ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.



٣٣٠٣٣٠

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

«سنن ابن ماجه»،«سنن ابن ماجه»، أبو عبد الله، محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: شعيب األرنؤوط ورفقائه، أبو عبد الله، محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: شعيب األرنؤوط ورفقائه، - - ٥٤٥٤
ط. دار الرسالة العالمية، الطبعة: األولى، ط. دار الرسالة العالمية، الطبعة: األولى، ١٤٣٠١٤٣٠هـ- هـ- ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.

«ســنن النسائي»،«ســنن النسائي»، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي، تحقيق: أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي، تحقيق: - - ٥٥٥٥
عبد الفتاح أبو غدة، ط. مكتب المطبوعات اإلســالمية، حلب - ســوريا، الطبعة: الثانية، عبد الفتاح أبو غدة، ط. مكتب المطبوعات اإلســالمية، حلب - ســوريا، الطبعة: الثانية، 

١٤٠٦١٤٠٦هـ- هـ- ١٩٨٦١٩٨٦م.م.
«شــجرة النور الزكية في طبقــات المالكية»،«شــجرة النور الزكية في طبقــات المالكية»، محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن ســالم محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن ســالم - - ٥٦٥٦

مخلوف، الناشر: دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة: األولى، مخلوف، الناشر: دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة: األولى، ١٤٢٤١٤٢٤هـ- هـ- ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.
«الشــرح الكبير»،«الشــرح الكبير»، شــمس الدين، أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدســي، شــمس الدين، أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدســي، - - ٥٧٥٧

تحقيق: د. عبد الله التركي، ط. وزارة الشؤون اإلسالمية بالمملكة، تحقيق: د. عبد الله التركي، ط. وزارة الشؤون اإلسالمية بالمملكة، ١٤١٩١٤١٩هـ- هـ- ١٩٩٨١٩٩٨م.م.
«صحيح البخاري»،«صحيح البخاري»، اإلمام محمد بن إســماعيل، أبو عبد اللــه البخاري الجعفي، تحقيق: اإلمام محمد بن إســماعيل، أبو عبد اللــه البخاري الجعفي، تحقيق: - - ٥٨٥٨

محمد زهير بن ناصــر الناصر، ط. دار طوق النجاة (مصورة عن الســلطانية بإضافة ترقيم محمد زهير بن ناصــر الناصر، ط. دار طوق النجاة (مصورة عن الســلطانية بإضافة ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: األولى، محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: األولى، ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.

«صحيح مسلم»،«صحيح مسلم»، اإلمام مســلم بن الحجاج، أبو الحسن القشــيري النيسابوري، تحقيق: اإلمام مســلم بن الحجاج، أبو الحسن القشــيري النيسابوري، تحقيق: - - ٥٩٥٩
محمد فؤاد عبد الباقي، ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت.محمد فؤاد عبد الباقي، ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت.

«الصكوك- أحكامها وضوابطها وإشــكاالتها»،«الصكوك- أحكامها وضوابطها وإشــكاالتها»، الدكتور فهد بن بادي المرشدي، ط. دار الدكتور فهد بن بادي المرشدي، ط. دار - - ٦٠٦٠
كنوز إشبيليا للنشــر والتوزيع - المملكة العربية الســعودية، الطبعة: األولى، كنوز إشبيليا للنشــر والتوزيع - المملكة العربية الســعودية، الطبعة: األولى، ١٤٣٥١٤٣٥هـ- هـ- 

٢٠١٤٢٠١٤م.م.
«صكوك اإلجارة اإلســالمية - دراسة قانونية مقارنة بالشــريعة اإلسالمية»،«صكوك اإلجارة اإلســالمية - دراسة قانونية مقارنة بالشــريعة اإلسالمية»، محمد مبارك محمد مبارك - - ٦١٦١

البصمان، ط. دار النفائس، العبدلي - األردن، الطبعة: األولى، البصمان، ط. دار النفائس، العبدلي - األردن، الطبعة: األولى، ١٤٣٢١٤٣٢هـ-هـ-٢٠١١٢٠١١م.م.
«صكوك اإلجارة - دراســة فقهية تأصيلية تطبيقية»، الدكتور حامد بن حسن بن محمد علي «صكوك اإلجارة - دراســة فقهية تأصيلية تطبيقية»، الدكتور حامد بن حسن بن محمد علي - - ٦٢٦٢

ميرة، ط. الميمان للنشر والتوزيع- الرياض، الطبعة: األولى، ميرة، ط. الميمان للنشر والتوزيع- الرياض، الطبعة: األولى، ١٤٢٩١٤٢٩هـ- هـ- ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.
«صكوك االستثمار»،«صكوك االستثمار»، األستاذ الدكتور حسين حامد حسان- منشور ضمن دراسات المعايير األستاذ الدكتور حسين حامد حسان- منشور ضمن دراسات المعايير - - ٦٣٦٣

الشرعية.الشرعية.
«الصكوك المالية اإلســالمية - األزمة والمخرج»،«الصكوك المالية اإلســالمية - األزمة والمخرج»، الدكتور ســامي يوسف كمال محمد، الدكتور ســامي يوسف كمال محمد، - - ٦٤٦٤

ط. دار الفكر العربي، القاهرة - مصر، الطبعة: األولى، ط. دار الفكر العربي، القاهرة - مصر، الطبعة: األولى، ١٤٣١١٤٣١هـ- هـ- ٢٠١٠٢٠١٠م.م.



٣٣١٣٣١

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

«الصكــوك المركبة من المرابحة والمضاربة - دراســة فقهية تأصيليــة تطبيقية»،«الصكــوك المركبة من المرابحة والمضاربة - دراســة فقهية تأصيليــة تطبيقية»، معاذ بن معاذ بن - - ٦٥٦٥
عبد العزيز الســديس، بحث تكميلي لنيل درجة الماجســتير من المعهــد العالي للقضاء، عبد العزيز الســديس، بحث تكميلي لنيل درجة الماجســتير من المعهــد العالي للقضاء، 

١٤٣٦١٤٣٦هـ.هـ.
«صكوك المشــاركة - دراســة فقهية تأصيلية تطبيقية»،«صكوك المشــاركة - دراســة فقهية تأصيلية تطبيقية»، عبد الله بــن خالد الجوهر، بحث عبد الله بــن خالد الجوهر، بحث - - ٦٦٦٦

تكميلي لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء، العام الجامعي تكميلي لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء، العام الجامعي 
١٤٣٤١٤٣٤- - ١٤٣٥١٤٣٥هـ.هـ.

«صكوك المضاربة - دراســة فقهية تأصيلية تطبيقية»،«صكوك المضاربة - دراســة فقهية تأصيلية تطبيقية»، فيصل بن صالح الشــمري، ط. دار فيصل بن صالح الشــمري، ط. دار - - ٦٧٦٧
الميمان للنشر والتوزيع، الطبعة: األولى، الميمان للنشر والتوزيع، الطبعة: األولى، ١٤٣٥١٤٣٥هـ- هـ- ٢٠١٤٢٠١٤م.م.

«صكوك الوكالة باالستثمار - دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية»،«صكوك الوكالة باالستثمار - دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية»، عبد القادر بن محمد حقوص عبد القادر بن محمد حقوص - - ٦٨٦٨
عبد القــادر، بحث تكميلي لنيل درجة الماجســتير من المعهد العالــي للقضاء، عبد القــادر، بحث تكميلي لنيل درجة الماجســتير من المعهد العالــي للقضاء، ١٤٣٥١٤٣٥- - 

١٤٣٦١٤٣٦هـ.هـ.
«طبقات الحنابلة»،«طبقات الحنابلة»، القاضي أبو الحسين، محمد بن أبي يعلى، حققه: الدكتور عبد الرحمن القاضي أبو الحسين، محمد بن أبي يعلى، حققه: الدكتور عبد الرحمن - - ٦٩٦٩

ابن ســليمان العثيمين، طبعة األمانة العامة لالحتفال بمرور مئة سنة على تأسيس المملكة، ابن ســليمان العثيمين، طبعة األمانة العامة لالحتفال بمرور مئة سنة على تأسيس المملكة، 
١٤١٩١٤١٩هـ-هـ-١٩٩٩١٩٩٩م.م.

«طبقــات الشــافعية الكبر»،«طبقــات الشــافعية الكبر»، تاج الدين، عبــد الوهاب بن تقي الدين الســبكي، تحقيق: تاج الدين، عبــد الوهاب بن تقي الدين الســبكي، تحقيق: - - ٧٠٧٠
د. محمــود محمــد الطناحي- د. عبــد الفتاح محمــد الحلو، ط: هجر للطباعة والنشــر د. محمــود محمــد الطناحي- د. عبــد الفتاح محمــد الحلو، ط: هجر للطباعة والنشــر 

والتوزيع، الطبعة: الثانية، والتوزيع، الطبعة: الثانية، ١٤١٣١٤١٣هـ.هـ.
«عقد المضاربة في المصارف اإلسالمية - اإلشكاليات والتطبيق»،«عقد المضاربة في المصارف اإلسالمية - اإلشكاليات والتطبيق»، إبراهيم جاسم الياسري، إبراهيم جاسم الياسري، - - ٧١٧١

ط. دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان - األردن، ط. دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان - األردن، ١٤٣٢١٤٣٢ه- ه- ٢٠١١٢٠١١م.م.
«عقد الوكالة باالســتثمار»،«عقد الوكالة باالســتثمار»، الدكتور طالل بن ســليمان الدوســري، ط. دار كنوز إشبيليا، الدكتور طالل بن ســليمان الدوســري، ط. دار كنوز إشبيليا، - - ٧٢٧٢

المملكة العربية السعودية - الرياض، الطبعة: األولى، المملكة العربية السعودية - الرياض، الطبعة: األولى، ١٤٣٧١٤٣٧هـ- هـ- ٢٠١٦٢٠١٦م.م.
«العقود»،«العقود»، شيخ اإلســالم أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســالم ابن تيمية، تحقيق: محمد شيخ اإلســالم أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســالم ابن تيمية، تحقيق: محمد - - ٧٣٧٣

حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدية، ط. مكتبة ابن تيمية - القاهرة.حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدية، ط. مكتبة ابن تيمية - القاهرة.
«العقود المبتكرة للتمويل واالســتثمار بالصكوك اإلســالمية»،«العقود المبتكرة للتمويل واالســتثمار بالصكوك اإلســالمية»، الدكتور خالد بن سعود بن الدكتور خالد بن سعود بن - - ٧٤٧٤

عبد الله الرشود، ط. دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية - الرياض، عبد الله الرشود، ط. دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية - الرياض، 
الطبعة: األولى، الطبعة: األولى، ١٤٣٤١٤٣٤هـ- هـ- ٢٠١٣٢٠١٣م.م.



٣٣٢٣٣٢

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع صكوك دعم رأس المالصكوك دعم رأس المال

«عقود الشركات - دراسة فقهية مقارنة»،«عقود الشركات - دراسة فقهية مقارنة»، الدكتور محمد عبيد الله عتيقي، ط. دار ابن كثير، الدكتور محمد عبيد الله عتيقي، ط. دار ابن كثير، - - ٧٥٧٥
حولي - الكويت، الطبعة: األولى، حولي - الكويت، الطبعة: األولى، ١٤٧١١٤٧١هـ- هـ- ١٩٩٦١٩٩٦م.م.

«الفتاو الكبر»،«الفتاو الكبر»، شــيخ اإلســالم تقي الدين، أبــو العباس، أحمد بن عبــد الحليم بن شــيخ اإلســالم تقي الدين، أبــو العباس، أحمد بن عبــد الحليم بن - - ٧٦٧٦
عبد الســالم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، ط. دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، عبد الســالم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، ط. دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، 

١٤٠٨١٤٠٨هـ- هـ- ١٩٨٧١٩٨٧م.م.
«فتح الباري بشــرح صحيح البخاري»،«فتح الباري بشــرح صحيح البخاري»، اإلمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني، اإلمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني، - - ٧٧٧٧

ط. دار التقو ومكتبة العلم، توزيع المكتبة اإلسالمية، عين شمس - مصر.ط. دار التقو ومكتبة العلم، توزيع المكتبة اإلسالمية، عين شمس - مصر.
«فتح القدير على الهداية شــرح بداية المبتدي»،«فتح القدير على الهداية شــرح بداية المبتدي»، العالمة الكمال بن الهمام الحنفي، ط. دار العالمة الكمال بن الهمام الحنفي، ط. دار - - ٧٨٧٨

الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.
«فقه المعامالت المالية المعاصرة»،«فقه المعامالت المالية المعاصرة»، الدكتور ســعد بن تركــي الخثالن، ط. دار الصميعي الدكتور ســعد بن تركــي الخثالن، ط. دار الصميعي - - ٧٩٧٩

للنشر والتوزيع، الطبعة: الثالثة، للنشر والتوزيع، الطبعة: الثالثة، ١٤٣٥١٤٣٥هـ- هـ- ٢٠١٤٢٠١٤م.م.
«القاموس المحيط»،«القاموس المحيط»، مجد الدين، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق: مكتب التراث مجد الدين، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق: مكتب التراث - - ٨٠٨٠

في مؤسسة الرسالة، بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، في مؤسسة الرسالة، بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 
١٤٣٠١٤٣٠هـ- هـ- ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.

«قرارات الهيئة الشــرعية للبنك األهلي»،«قرارات الهيئة الشــرعية للبنك األهلي»، إعداد وترتيب: أمانة الهيئة الشــرعية، ط. البنك إعداد وترتيب: أمانة الهيئة الشــرعية، ط. البنك - - ٨١٨١
األهلي التجاري، الطبعة: األولى، األهلي التجاري، الطبعة: األولى، ١٤٣٧١٤٣٧هـ- هـ- ٢٠١٥٢٠١٥م.م.

«القوانين الفقهية» أبو القاســم،«القوانين الفقهية» أبو القاســم، محمد بن أحمد بن محمد بــن عبد الله، ابن جزي الكلبي محمد بن أحمد بن محمد بــن عبد الله، ابن جزي الكلبي - - ٨٢٨٢
الغرناطي.الغرناطي.

«الكافــي في الفقه على مذهب أهل المدينة»،«الكافــي في الفقه على مذهب أهل المدينة»، أبو عمر، يوســف بن عبــد الله بن عبد البر، أبو عمر، يوســف بن عبــد الله بن عبد البر، - - ٨٣٨٣
تحقيق: أبي مســلم محفوظ بن محمد العيور الجزائري، ط. دار ابن كثير، دمشق - سوريا، تحقيق: أبي مســلم محفوظ بن محمد العيور الجزائري، ط. دار ابن كثير، دمشق - سوريا، 

الطبعة: األولى، الطبعة: األولى، ١٤٣٤١٤٣٤هـ- هـ- ٢٠١٣٢٠١٣م.م.
«كشاف القناع عن متن اإلقناع»،«كشاف القناع عن متن اإلقناع»، العالمة منصور بن يونس البهوتي، تحقيق: لجنة من وزارة العالمة منصور بن يونس البهوتي، تحقيق: لجنة من وزارة - - ٨٤٨٤

العدل، ط. دار النوادر، الطبعة: األولى، العدل، ط. دار النوادر، الطبعة: األولى، ١٤٢٦١٤٢٦هـ- هـ- ٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.
«كفاية رأس المال في المصارف اإلســالمية في الواقع وسالمة التطبيق»،«كفاية رأس المال في المصارف اإلســالمية في الواقع وسالمة التطبيق»، إعداد: د. حسين إعداد: د. حسين - - ٨٥٨٥

سعيد، ود. علي أبو العز، بحث منشور في موقع الجمعية األردنية للمالية اإلسالمية سعيد، ود. علي أبو العز، بحث منشور في موقع الجمعية األردنية للمالية اإلسالمية 
86- 86- http://www.jaifjo.org/Pages/viewpage.aspx?pageID=12http://www.jaifjo.org/Pages/viewpage.aspx?pageID=12
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«لســان العرب»،«لســان العرب»، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري، - - ٨٧٨٧
ط: دار صادر - بيروت، الطبعة: الثالثة، ط: دار صادر - بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.

«لمحة عن معاييــر رأس المال التنظيمي وفق مقررات بازل «لمحة عن معاييــر رأس المال التنظيمي وفق مقررات بازل ٣»،»، ورقة عمل منشــورة على ورقة عمل منشــورة على - - ٨٨٨٨
اإلنترنت في مجلة االقتصاد اإلســالمي العالمية، إعداد: د.ســلمى ســايرلي، د. مرجان اإلنترنت في مجلة االقتصاد اإلســالمي العالمية، إعداد: د.ســلمى ســايرلي، د. مرجان 

محمد، مضاء منجد.محمد، مضاء منجد.
89- 89- http://giem.kantakji.com/article/details/ID/302#.WY23nTOGPIUhttp://giem.kantakji.com/article/details/ID/302#.WY23nTOGPIU

«مؤسسة النقد العربي الســعودي - إنشاؤها مســيرتها وإنجازاتها»،«مؤسسة النقد العربي الســعودي - إنشاؤها مســيرتها وإنجازاتها»، تأليف: محمد سعيد تأليف: محمد سعيد - - ٩٠٩٠
الحاج علي، الطبعة: الثانية.الحاج علي، الطبعة: الثانية.

«المبدع في شرح المقنع»،«المبدع في شرح المقنع»، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، - - ٩١٩١
برهان الدين، ط: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: األولى، برهان الدين، ط: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: األولى، ١٤١٨١٤١٨هـ- هـ- ١٩٩٧١٩٩٧م.م.

«المبسوط»،«المبسوط»، اإلمام محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي، ط. دار المعرفة، اإلمام محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي، ط. دار المعرفة، - - ٩٢٩٢
بيروت - لبنان، بيروت - لبنان، ١٤١٤١٤١٤هـ- هـ- ١٩٩٣١٩٩٣م.م.

«مجمــع الضمانات»،«مجمــع الضمانات»، أبو محمــد، غانم بن محمــد البغدادي الحنفــي، ط: دار الكتاب أبو محمــد، غانم بن محمــد البغدادي الحنفــي، ط: دار الكتاب - - ٩٣٩٣
اإلسالمي.اإلسالمي.

«مختصر اختالف العلماء»،«مختصر اختالف العلماء»، أبو جعفر، أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر، أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة - - ٩٤٩٤
األزدي الحجري المصري، المعروف بالطحاوي، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد، الناشر: األزدي الحجري المصري، المعروف بالطحاوي، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد، الناشر: 

دار البشائر اإلسالمية - بيروت، الطبعة: الثانية، دار البشائر اإلسالمية - بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٧١٤١٧هـ.هـ.
«المدونة»،«المدونة»، اإلمــام مالك بن أنس بن مالــك بن عامر األصبحي المدنــي، ط. دار الكتب اإلمــام مالك بن أنس بن مالــك بن عامر األصبحي المدنــي، ط. دار الكتب - - ٩٥٩٥

العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، ١٤١٥١٤١٥هـ- هـ- ١٩٩٤١٩٩٤م.م.
«مراتب اإلجماع»،«مراتب اإلجماع»، اإلمام ابن حزم الظاهري، تحقيق: حسن أحمد إسبر، ط. دار ابن حزم، اإلمام ابن حزم الظاهري، تحقيق: حسن أحمد إسبر، ط. دار ابن حزم، - - ٩٦٩٦

بيروت - لبنان، الطبعة: األولى، بيروت - لبنان، الطبعة: األولى، ١٤١٩١٤١٩هـ- هـ- ١٩٩٨١٩٩٨م.م.
«مسائل فقهية في الصكوك عرض وتقويم»،«مسائل فقهية في الصكوك عرض وتقويم»، فيصل بن صالح الشمري، غير مطبوع، كرسي فيصل بن صالح الشمري، غير مطبوع، كرسي - - ٩٧٩٧

سابك لدراسات األسواق المالية اإلسالمية، سابك لدراسات األسواق المالية اإلسالمية، ١٤٣٧١٤٣٧هـ- هـ- ٢٠١٦٢٠١٦م.م.
«مســند اإلمام أحمد بن حنبل»،«مســند اإلمام أحمد بن حنبل»، أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أســد أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أســد - - ٩٨٩٨

الشيباني، تحقيق: شــعيب األرنؤوط - عادل مرشد، وآخرين، إشراف: د. عبد الله بن عبد الشيباني، تحقيق: شــعيب األرنؤوط - عادل مرشد، وآخرين، إشراف: د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي، ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، المحسن التركي، ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، ١٤٢١١٤٢١هـ- هـ- ٢٠٠١٢٠٠١م.م.
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«المصارف اإلســالمية»،«المصارف اإلســالمية»، الدكتور أحمــد الخصاونة، ط. عالم الكتــب الحديث - إربد، الدكتور أحمــد الخصاونة، ط. عالم الكتــب الحديث - إربد، - - ٩٩٩٩
األردن وجدارا للكتاب العالمي - عمان، األردن، الطبعة: األولى، األردن وجدارا للكتاب العالمي - عمان، األردن، الطبعة: األولى، ١٤٢٨١٤٢٨هـ- هـ- ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.

«المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»،«المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»، أبو العباس، أحمد بن محمد المقرئ الفيومي، أبو العباس، أحمد بن محمد المقرئ الفيومي، - - ١٠٠١٠٠
تحقيق: عادل مرشد.تحقيق: عادل مرشد.

«مصنــف أبي بكر ابن أبي شــيبة»،«مصنــف أبي بكر ابن أبي شــيبة»، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواســتي عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواســتي - - ١٠١١٠١
العبســي، تحقيق: كمال يوســف الحوت، ط: مكتبة الرشــد - الرياض، الطبعة: األولى، العبســي، تحقيق: كمال يوســف الحوت، ط: مكتبة الرشــد - الرياض، الطبعة: األولى، 

١٤٠٩١٤٠٩هـ.هـ.
«مصنــف أبي بكر ابن أبي شــيبة»،«مصنــف أبي بكر ابن أبي شــيبة»، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواســتي عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواســتي - - ١٠٢١٠٢

العبســي، تحقيق: الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ط: دار كنوز إشبيليا - الرياض، الطبعة: العبســي، تحقيق: الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ط: دار كنوز إشبيليا - الرياض، الطبعة: 
األولى، األولى، ١٤٣٦١٤٣٦هـ-هـ-٢٠١٥٢٠١٥م.م.

«المصنف»،«المصنف»، أبــو بكر، عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميــري اليماني الصنعاني، تحقيق: أبــو بكر، عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميــري اليماني الصنعاني، تحقيق: - - ١٠٣١٠٣
حبيب الرحمن األعظمي، ط: المجلس العلمي- الهند، يطلب من: المكتب اإلســالمي - حبيب الرحمن األعظمي، ط: المجلس العلمي- الهند، يطلب من: المكتب اإلســالمي - 

بيروت، الطبعة: الثانية، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٣١٤٠٣هـ.هـ.
«المطلع على ألفاظ المقنع»،«المطلع على ألفاظ المقنع»، شمس الدين أبو عبد الله، محمد بن أبي الفتح البعلي، تحقيق: شمس الدين أبو عبد الله، محمد بن أبي الفتح البعلي، تحقيق: - - ١٠٤١٠٤

محمود األرناؤوط وياسين محمود الخطيب، ط. مكتبة السوادي للتوزيع، جدة - المملكة محمود األرناؤوط وياسين محمود الخطيب، ط. مكتبة السوادي للتوزيع، جدة - المملكة 
العربية السعودية، الطبعة: األولى، العربية السعودية، الطبعة: األولى، ١٤٢٣١٤٢٣هـ- هـ- ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.

«المعامــالت المالية أصالة ومعاصرة»،«المعامــالت المالية أصالة ومعاصرة»، الدكتور دبيان بــن محمد الدبيان، ط. الهيئة العامة الدكتور دبيان بــن محمد الدبيان، ط. الهيئة العامة - - ١٠٥١٠٥
لألوقاف، المملكة العربية السعودية - الرياض، لألوقاف، المملكة العربية السعودية - الرياض، ١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.

«المعامــالت الماليــة المعاصرة في الفقه اإلســالمي»،«المعامــالت الماليــة المعاصرة في الفقه اإلســالمي»، الدكتور محمد عثمان شــبير، ط. الدكتور محمد عثمان شــبير، ط. - - ١٠٦١٠٦
دار النفائس، عمان - األردن، الطبعة: السادسة، دار النفائس، عمان - األردن، الطبعة: السادسة، ١٤٢٧١٤٢٧هـ- هـ- ٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.

«المعايير الشرعية»،«المعايير الشرعية»، الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، - - ١٠٧١٠٧
ط. دار الميمان للنشر والتوزيع- الرياض، ط. دار الميمان للنشر والتوزيع- الرياض، ١٤٣٧١٤٣٧هـ.هـ.

«المعجم األوسط»،«المعجم األوسط»، ســليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشــامي، أبو القاســم ســليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشــامي، أبو القاســم - - ١٠٨١٠٨
الطبراني، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحســن بن إبراهيم الحســيني، الطبراني، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحســن بن إبراهيم الحســيني، 

ط. دار الحرمين - القاهرة.ط. دار الحرمين - القاهرة.
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«المعجم الكبير»،«المعجم الكبير»، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، - - ١٠٩١٠٩
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط. مكتبة ابن تيمية - القاهرة، الطبعة: الثانية.تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط. مكتبة ابن تيمية - القاهرة، الطبعة: الثانية.

«معجم المصطلحات القانونية»،«معجم المصطلحات القانونية»، الدكتور عبد الواحد أكرم، ط. دار الكتب القانونية، مصر، الدكتور عبد الواحد أكرم، ط. دار الكتب القانونية، مصر، - - ١١٠١١٠
الطبعة: األولى، الطبعة: األولى، ١٩٩٥١٩٩٥م.م.

«المعجــم الوســيط»،«المعجــم الوســيط»، إصدار: مجمع اللغة العربيــة بالقاهرة (إبراهيــم مصطفى/ أحمد إصدار: مجمع اللغة العربيــة بالقاهرة (إبراهيــم مصطفى/ أحمد - - ١١١١١١
الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار)، ط: دار الدعوة.الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار)، ط: دار الدعوة.

«المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية»،«المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية»، إعداد: إعداد: - - ١١٢١١٢
مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، ديسمبر مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، ديسمبر ٢٠١٣٢٠١٣م.م.

«المغني»،«المغني»، موفــق الديــن أبو محمــد، عبد الله بن أحمــد ابن قدامة المقدســي، تحقيق: موفــق الديــن أبو محمــد، عبد الله بن أحمــد ابن قدامة المقدســي، تحقيق: - - ١١٣١١٣
د. عبد الله بن عبد المحســن التركي، ود. عبد الفتاح الحلــو، ط. دارة الملك عبد العزيز، د. عبد الله بن عبد المحســن التركي، ود. عبد الفتاح الحلــو، ط. دارة الملك عبد العزيز، 

الطبعة: الخامسة، الطبعة: الخامسة، ١٤٣١١٤٣١هـ- هـ- ٢٠١٠٢٠١٠م.م.
«المغني»،«المغني»، موفق الدين أبو محمد، عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدســي، الناشــر: مكتبة موفق الدين أبو محمد، عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدســي، الناشــر: مكتبة - - ١١٤١١٤

القاهرة، القاهرة، ١٣٨٨١٣٨٨هـ- هـ- ١٩٦٨١٩٦٨م.م.
«مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج»،«مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج»، شــمس الدين محمد بن محمد الخطيب شــمس الدين محمد بن محمد الخطيب - - ١١٥١١٥

الشــربيني، تحقيق: علي محمد عــوض ورفيقه، ط. دار الكتب العلميــة، بيروت- لبنان، الشــربيني، تحقيق: علي محمد عــوض ورفيقه، ط. دار الكتب العلميــة، بيروت- لبنان، 
الطبعة: الثانية، الطبعة: الثانية، ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.

«المفصــل في القواعــد الفقهية»،«المفصــل في القواعــد الفقهية»، الدكتور يعقوب بــن عبد الوهاب الباحســين، ط. دار الدكتور يعقوب بــن عبد الوهاب الباحســين، ط. دار - - ١١٦١١٦
التدمرية، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، التدمرية، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، ١٤٣١١٤٣١هـ-هـ-٢٠١٠٢٠١٠م.م.

«مقاييس اللغة»،«مقاييس اللغة»، أبو الحســين، أحمد بن فارس بن زكريــا، طبعة دار إحياء التراث للطباعة أبو الحســين، أحمد بن فارس بن زكريــا، طبعة دار إحياء التراث للطباعة - - ١١٧١١٧
والنشر والتوزيع، بيروت- لبنان، والنشر والتوزيع، بيروت- لبنان، ١٤٢٩١٤٢٩هـ- هـ- ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.

«الموافقات»،«الموافقات»، اإلمام إبراهيم بن موســى بن محمد اللخمي الغرناطي الشــهير بالشاطبي، اإلمام إبراهيم بن موســى بن محمد اللخمي الغرناطي الشــهير بالشاطبي، - - ١١٨١١٨
تحقيــق: أبي عبيدة مشــهور بن حســن آل ســلمان، ط: دار ابن عفان، الطبعــة: األولى، تحقيــق: أبي عبيدة مشــهور بن حســن آل ســلمان، ط: دار ابن عفان، الطبعــة: األولى، 

١٤١٧١٤١٧هـ- هـ- ١٩٩٧١٩٩٧م.م.
«مواهب الجليل في شرح مختصر خليل»،«مواهب الجليل في شرح مختصر خليل»، أبو عبد الله، محمد بن محمد الحطاب المالكي، أبو عبد الله، محمد بن محمد الحطاب المالكي، - - ١١٩١١٩

تحقيق: دار الرضوان للنشر، ط. دار الرضوان للنشر، نواكشوط - موريتانيا، الطبعة: الثانية، تحقيق: دار الرضوان للنشر، ط. دار الرضوان للنشر، نواكشوط - موريتانيا، الطبعة: الثانية، 
١٤٣٤١٤٣٤هـ-هـ-٢٠١٣٢٠١٣م.م.
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«الموطأ»،«الموطأ»، اإلمام مالــك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني، تحقيق: محمد فؤاد اإلمام مالــك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني، تحقيق: محمد فؤاد - - ١٢٠١٢٠
عبد الباقي، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، عبد الباقي، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ١٤٠٦١٤٠٦هـ- هـ- ١٩٨٥١٩٨٥م.م.

«المنهاج شــرح صحيح مســلم بن الحجاج»،«المنهاج شــرح صحيح مســلم بن الحجاج»، اإلمام محيي الدين النووي، تحقيق: خليل اإلمام محيي الدين النووي، تحقيق: خليل - - ١٢١١٢١
مأمون شيحا، ط. دار المعرفة، بيروت - لبنان، الطبعة: السابعة عشرة، مأمون شيحا، ط. دار المعرفة، بيروت - لبنان، الطبعة: السابعة عشرة، ١٤٣٠١٤٣٠هـ- هـ- ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.

«نتائج األفكار في كشف الرموز واألسرار»،«نتائج األفكار في كشف الرموز واألسرار»، شمس الدين أحمد بن قودر المعروف بقاضي شمس الدين أحمد بن قودر المعروف بقاضي - - ١٢٢١٢٢
زاده، ط. دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، زاده، ط. دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.

«نهاية المطلب في دراية المذهب»،«نهاية المطلب في دراية المذهب»، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، - - ١٢٣١٢٣
أبو المعالي ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين، حققه وصنع فهارســه: أ. د/ عبد العظيم أبو المعالي ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين، حققه وصنع فهارســه: أ. د/ عبد العظيم 

محمود الديب، ط: دار المنهاج، الطبعة: األولى، محمود الديب، ط: دار المنهاج، الطبعة: األولى، ١٤٢٨١٤٢٨هـ- هـ- ٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.
«الهداية شــرح بداية المبتدي»،«الهداية شــرح بداية المبتدي»، برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني، وبهامشــه «فتح برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني، وبهامشــه «فتح - - ١٢٤١٢٤

القدير» البن الهمام الحنفي، تحقيــق: عبد الرزاق غالب المهدي، ط. دار الكتب العلمية، القدير» البن الهمام الحنفي، تحقيــق: عبد الرزاق غالب المهدي، ط. دار الكتب العلمية، 
بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.
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منهج البحثمنهج البحث............................................................................ ............................................................................ ١٦١٦
١٨١٨ ..................................................................... ..................................................................... منهج تطبيق البحثمنهج تطبيق البحث
خطة البحثخطة البحث............................................................................. ............................................................................. ١٩١٩
مصادر البحث ومراجعهمصادر البحث ومراجعه................................................................. ................................................................. ٢٨٢٨
٢٩٢٩ .......................................................... .......................................................... تمهيد في مفهوم الصكوكتمهيد في مفهوم الصكوك
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٣٦٣٦ ............................................................... ............................................................... اللفظ األول: األسهماللفظ األول: األسهم
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المبحث األول: التعريف بصكوك دعم رأس المالالمبحث األول: التعريف بصكوك دعم رأس المال...................................... ...................................... ٤٣٤٣
المطلب األول: التعريف بدعم رأس المالالمطلب األول: التعريف بدعم رأس المال.......................................... .......................................... ٤٣٤٣
المطلب الثاني: التعريف بصكوك دعم رأس المالالمطلب الثاني: التعريف بصكوك دعم رأس المال.................................. .................................. ٥١٥١
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٥٦٥٦ ...................... ...................... المطلب الثالث: األلفاظ ذات الصلة بصكوك دعم رأس المالالمطلب الثالث: األلفاظ ذات الصلة بصكوك دعم رأس المال
اللفظ األول: سندات دعم رأس المالاللفظ األول: سندات دعم رأس المال.......................................... .......................................... ٥٦٥٦
اللفظ الثاني: الصكوك القابلة للتحولاللفظ الثاني: الصكوك القابلة للتحول.......................................... .......................................... ٥٨٥٨
اللفظ الثالث: الصكوك القابلة للتبديلاللفظ الثالث: الصكوك القابلة للتبديل.......................................... .......................................... ٦٠٦٠
٦٠٦٠ ................................................. ................................................. اللفظ الرابع: الصكوك الهجينةاللفظ الرابع: الصكوك الهجينة
المبحث الثاني: نشأة صكوك دعم رأس المالالمبحث الثاني: نشأة صكوك دعم رأس المال........................................... ........................................... ٦٣٦٣
٧٥٧٥ ......................................... ......................................... المبحث الثالث: أنواع صكوك دعم رأس المالالمبحث الثالث: أنواع صكوك دعم رأس المال
المبحث الرابع: شروط صكوك دعم رأس المال وخصائصهاالمبحث الرابع: شروط صكوك دعم رأس المال وخصائصها............................ ............................ ٨٣٨٣
٨٣٨٣ .................................... .................................... المطلب األول: شروط صكوك دعم رأس المالالمطلب األول: شروط صكوك دعم رأس المال
المطلب الثاني: خصائص صكوك دعم رأس المالالمطلب الثاني: خصائص صكوك دعم رأس المال.................................. .................................. ٨٩٨٩
المبحث الخامس: أهمية صكوك دعم رأس المالالمبحث الخامس: أهمية صكوك دعم رأس المال....................................... ....................................... ٩٣٩٣
٩٣٩٣ .............. .............. المطلب األول: أهمية صكوك دعم رأس المال بالنسبة لمصدر الصكالمطلب األول: أهمية صكوك دعم رأس المال بالنسبة لمصدر الصك
٩٥٩٥ ............... ............... المطلب الثاني: أهمية صكوك دعم رأس المال بالنسبة لحامل الصكالمطلب الثاني: أهمية صكوك دعم رأس المال بالنسبة لحامل الصك
٩٧٩٧ ............................... ............................... الفصل الثاني: أحكام صكوك دعم رأس المال الفقهيةالفصل الثاني: أحكام صكوك دعم رأس المال الفقهية
٩٩٩٩ ..................................................... ..................................................... تمهيد: في حكم الشروط في العقودتمهيد: في حكم الشروط في العقود

المســألة األولى: اشــتراط ما ليس منة مقتضى العقد وال مــن مصلحته وال يخالف المســألة األولى: اشــتراط ما ليس منة مقتضى العقد وال مــن مصلحته وال يخالف 
١٠٤١٠٤ .......................................................... ..........................................................                              مقتضاه                             مقتضاه
المسألة الثانية: أثر اشتراط ما ينافي مقتضى العقد المسألة الثانية: أثر اشتراط ما ينافي مقتضى العقد ................................. ................................. ١١٧١١٧
١٢٥١٢٥ ................................ ................................ المبحث األول: صكوك دعم رأس المال في المشاركةالمبحث األول: صكوك دعم رأس المال في المشاركة
١٢٦١٢٦ .................. .................. المطلب األول: التعريف بصكوك دعم رأس المال في المشاركةالمطلب األول: التعريف بصكوك دعم رأس المال في المشاركة
١٢٦١٢٦ .................... .................... المسألة األولى: التعريف بالمشاركة، وبصكوك المشاركةالمسألة األولى: التعريف بالمشاركة، وبصكوك المشاركة
المسألة الثانية: التعريف بصكوك دعم رأس المال في المشاركةالمسألة الثانية: التعريف بصكوك دعم رأس المال في المشاركة............... ............... ١٢٩١٢٩
المطلب الثاني: اشتراط تأخير حامل الصك عن بقية الغرماء عند اإلفالسالمطلب الثاني: اشتراط تأخير حامل الصك عن بقية الغرماء عند اإلفالس......... ......... ١٣١١٣١

المسألة األولى: مفهوم اشتراط تأخير حامل صك المشاركة عن بقية الغرماء عند المسألة األولى: مفهوم اشتراط تأخير حامل صك المشاركة عن بقية الغرماء عند 
                            اإلفالس                            اإلفالس..................................................... ..................................................... ١٣٢١٣٢

المسألة الثانية: حكم اشــتراط تأخير حامل صك المشاركة عن بقية الغرماء عند المسألة الثانية: حكم اشــتراط تأخير حامل صك المشاركة عن بقية الغرماء عند 
                           اإلفالس                           اإلفالس...................................................... ...................................................... ١٣٣١٣٣
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المطلب الثالث: اشتراط إبراء مؤسسة النقد لمصدر الصكالمطلب الثالث: اشتراط إبراء مؤسسة النقد لمصدر الصك........................ ........................ ١٣٧١٣٧
المسألة األولى: مفهوم اشتراط إبراء مؤسسة النقد لمصدر صك المشاركةالمسألة األولى: مفهوم اشتراط إبراء مؤسسة النقد لمصدر صك المشاركة.... .... ١٣٧١٣٧
١٣٩١٣٩ ...... ...... المسألة الثانية: حكم اشتراط إبراء مؤسسة النقد لمصدر صك المشاركةالمسألة الثانية: حكم اشتراط إبراء مؤسسة النقد لمصدر صك المشاركة
١٥٥١٥٥ ....................... ....................... المطلب الرابع: إصدار صك دعم رأس المال في المشاركةالمطلب الرابع: إصدار صك دعم رأس المال في المشاركة
المسألة األولى: المراد بإصدار صك دعم رأس المال في المشاركةالمسألة األولى: المراد بإصدار صك دعم رأس المال في المشاركة........... ........... ١٥٥١٥٥
المسألة الثانية: حكم إصدار صك دعم رأس المال في المشاركةالمسألة الثانية: حكم إصدار صك دعم رأس المال في المشاركة.............. .............. ١٥٧١٥٧
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نســعى جاهدين في المجموعة الشرعية إلى اإلســهام في نمو المصرفية نســعى جاهدين في المجموعة الشرعية إلى اإلســهام في نمو المصرفية 

اإلســالمية عبر تطوير الصيغ والعقود وابتكار المنتجات وحل اإلشــكاالت، وتأتي اإلســالمية عبر تطوير الصيغ والعقود وابتكار المنتجات وحل اإلشــكاالت، وتأتي 

سلسلة اإلصدارات ضمن هذا االتجاه، سائلين الله أن يبارك الجهود.سلسلة اإلصدارات ضمن هذا االتجاه، سائلين الله أن يبارك الجهود.
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نائب أول للرئيس التنفيذينائب أول للرئيس التنفيذي
رئيس المجموعة الشرعيةرئيس المجموعة الشرعية

ومجموعة المسؤولية االجتماعيةومجموعة المسؤولية االجتماعية








