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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ..الحمدهللا رب العالمين والصالة والسالم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين

  

  أما بعد،

نظرًا ) AAOIFI( بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية فإن المجلس الشرعي

 بحث  ، حولها من مالحظات وتساؤالتها ومايثارلميًا واإلقبال العام علياالصكوك ع تساع تطبيقال

هـ 1428 ة جمادى اآلخر12 بالمدينة المنورة بتاريخ )أوًال(جتماعات ا الصكوك في ثالثة  إصدارموضوع

، 2007 سبتمبر 8 هـ الموافق1428 شعبان 26 بتاريخ  بمكة المكرمةً(وثانيا( 2007 يونيو 27الموافق 

، بعد ما اجتمعت 2008 فبراير 14 و 13 الموافق هـ1429ر  صف8 و 7البحرين بتاريخ مملكة  ب)وثالثًا(

عدد البحرين بحضور مملكة  ب2008 يناير 15هـ الموافق 1429 محرم 6اللجنة المنبثقة منه بتاريخ 

 من ممثلي مختلف البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية وقدمت تقريرها إلى المجلس آبير

  .الشرعي

  

االجتماعات، واألوراق والبحوث التي قدمت فيها، فإن المجلس وبعد النظر فيما دار في هذه 

لمؤسسات المالية ايوصي  _  الشرعية ما ورد بشأن الصكوك في المعايير علىإذ يؤآد_ الشرعي

  : أن تلتزم عند إصدار الصكوك بما يأتي وهيئات الرقابة الشرعيةاإلسالمية

   

 والتزاماتها، في  بجميع حقوقهاة حملة الصكوكة للتداول ملكيل يجب أن تمثل الصكوك القاب:أوًال

 سواء أآانت أعيانًا أم منافع أم خدمات، ، شرعًا وقانونًا حقيقية من شأنها أن تتملك وتباعموجودات

 ويجب .2\1\5وبند ) 2(بشأن صكوك االستثمار، بند ) 17(وفقًا لما جاء في المعيار الشرعي رقم 

  .لموجودات في سجالته وأال يبقيها في موجوداتهعلى مدير الصكوك إثبات نقل ملكية ا

  

، إال إذا باعت جهة تجارية أو مالية  رادات أو الديون اإلي القابلة للتداول اليجوز أن تمثل الصكوك:ثانيًا

جميع موجوداتها، أو محفظة لها ذمة مالية قائمة لديها ودخلت الديون تابعة لألعيان والمنافع غير 

  .بشأن األوراق المالية) 21( الضوابط المذآورة في المعيار الشرعي رقم مقصودة في األصل وفق
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بأن يقدم الستثمار أن يلتزم باان مضاربًا أم شريكًا أم وآيًال  ال يجوز لمدير الصكوك، سواء أآ:ثالثًا

ن الربح المتوقع، ويجوز أن يكون احتياطي ع  حملة الصكوك قرضًا عند نقص الربح الفعليإلى

 وال مانع .آتتابكون ذلك منصوصًا عليه في نشرة االالة النقص بقدر اإلمكان، بشرط أن يلتغطية ح

أو . 8\8بشأن المضاربة، بند ) 13(من توزيع الربح المتوقع تحت الحساب وفقًا للمعيار الشرعي رقم 

  الحصول على تمويل مشروع على حساب حملة الصكوك

  

شراء األصول من حملة الصكوك أو بعهد  ال يجوز للمضارب أو الشريك أو وآيل االستثمار أن يت:رابعًا

شراء بال  التعهدممن يمثلهم بقيمتها االسمية عند إطفاء الصكوك في نهاية مدتها ويجوز أن يكون

  أو بثمن يتفق عليه عند أو القيمة العادلة القيمة السوقية أوعلى أساس صافي قيمة األصول

والشرآات ) المشارآة(بشأن الشرآة ) 12 (مًا لما جاء في المعيار الشرعي رقالشراء، وفق

.  2\2\2  و  1\2\2بشأن الضمانات، بند ) 5(، وفي المعيار الشرعي رقم .2\6\1\3الحديثة، بند 

ة الففي حاالت التعدي أو التقصير ومخ علمًا بأن مدير الصكوك ضامن لرأس المال بالقيمة االسمية

  . وآيًال باالستثمارالشروط، سواء آان مضاربًا أم شريكًا أم

أما إذا آانت موجودات صكوك المشارآة أو المضاربة أو الوآالة باالستثمار تقتصر على أصول مؤجرة 

 بباقي_ عند إطفاء الصكوك_ األصول إجارة منتهية بالتمليك، فيجوز لمدير الصكوك التعهد بشراء تلك

  .يع األصول، بإعتبارها تمثل صافي قيمتهاأقساط األجرة لجم

  

شراء األصول المؤجرة عند إطفاء الصكوك  صكوك اإلجارة  التعهد في في للمستأجر يجوز:خامساًً

  .بقيمتها االسمية على أال يكون شريكًا أو مضاربًا أو وآيًال باالستثمار

  

الصكوك، بل يجب واز هيكلة  يتعين على الهيئات الشرعية أن ال تكتفي بإصدار فتوى لج:سادسًا

 وتراقب طريقة تطبيقها، وتتأآد من أن العملية تلتزم في جميع  والوثائق ذات الصلةأن تدقق العقود

، وأن يتم استثمار حصيلة الصكوك لمعايير الشرعيةل وفقًا  الشرعية والضوابطالمتطلباتبمراحلها 

 الشرعي معيارلتثمار الشرعية وفقًا ل من موجودات بإحدى صيغ االس إليهوماتتحول تلك الحصيلة

  .5\1\8\5صكوك االستثمار، بند بشأن ) 17(رقم 
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هذا ويوصي المجلس الشرعي المؤسسات المالية اإلسالمية أن تقلل في عملياتها من المداينات، 

وتكثر من المشارآة الحقيقية المبنية على قسمة األرباح والخسائر ، وذلك لتحقيق مقاصد 

  .الشريعة 

  

  .وآخر دعوانا أن الحمدهللا رب العالمين

  

  

  

  

  

  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية

  ، المنامة، مملكة البحرين1176: ب.ص

  244496 17 973: هاتف

   250194 17 973: فاآس

  info@aaoifi.com: بريد الكتروني


