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 الر َّحِيمِ الر َّحْمَّـنِ الل َّـهِ بِسْمِ

 

 :مقدمه

 واصحابه آلهی وعل محمد خلقه ریخی عل والسالم والصالة نیللمتق العاقبةو  نیالعامل رب لله الحمد

 :نیاجمع

ةْ َْخْيَْْكُنْتُمْْ ﴿:تعايل و تبارك الله قال ْ﴾1ِباللَّهَِْْوتُؤِْمنُونَْْالُْمنْكَرَِْْعنَِْْوتَنَْهْونَِْْبالَْمْعُروِفْْتَأُْمرُونَْْلِلنَّاِسْْأُْخرَِجْتْْأُمَّ

ِِْبَنْْْأَْعلَمُُْْهوََْْربََّكْْإِنَّْْأَْحَسنُِْْهيَِْْبالَّتِيَْوَجاِدلُْهمْْْالَْحَسنَةَِْْوالَْمْوِعظَةِِْْبالِْحْكَمةَِْْربَِّكِْْبيلِْسَْْإَِلْْادْعُْْ﴿ْ:قالْکامْاو

ةْ ِْمنُْكمَْْْولْتَُكنْْ﴿ْ:ْقالْکامْاو2ْ﴾ِْبالُْمْهتَِدينَْْأَْعلَمَُْْوُهوََْْسِبيلِهَِْْعنَْْْضلَّْ ْبِالَْمْعُروِفْْيَأُْمُرونَْوَْْالَْخْيِْْإَِلْْيَْدُعونَْْأُمَّ

3ْ﴾الُْمْفلُِحونَُْْهمُِْْئَكَْوأُولَ ْْالُْمنْكَرَِْْعنَِْْويَنَْهْونَْ

ْخلقیْفطْرْاتیخصوصْسلسلهْکیْیداراْآنْبودنْمخلوقاتْارشفْوصفْباْراْانسانیْتعالْوْتبارکْالله

ْانسانْتاْشدهْباعثْفطرتْنیاْوْداردیْوابستگْنیزمیْخاکۀْکْرْدرْاویْبْشیْزندگْتداومْدرْکهْاستْمنوده

                                                           
 (110عمرانْ/ْآیهْقرانکریمْ)ْآلْْ- 1
 (125قرانکریمْ)ْالنحلْ/ْآیهْْ- 2

 ْ(194قرانکریمْ)آلْعمرانْ/ْآیهْْ- 3

ی"ستانکز"  علم فیظر محمد دکتور: سندهینو  



3 
 

ْْباشد،یمْآنْکسبْصددْدرْانسانْکهْاتیخصوصْازیْکیْدیمنایْزندگْوْتداومْنیزمْدرْشیخویْبقاْحفظ،یْبرا

ْ.آنستْ تداومیْبرایْزندگْلوازمْهیتهْغرضْمتاعْوْمال

ْقحقْو)ْْ،یخصوصْحقوقْبخشْدرْگردد،یمْادیْزینیْ(ْانفسْ،یذاتْ،یفطْر)ْْحقوقْبنامْکهیْعندْحقوقْنظرْاز

ْفیتعرْنیچنْرایْنیعْحقْکهْاستْشدهْدانستهْانسانیْفطْرْحقْثیمنحْمالْبهْلیمتایْ(ْمالْحقوقْقسمیْنیع

ْ.باشدیم(ْْاموال)ْْنیعْبرذاتْشخصْمیمستقْتسلطْازْعبارتیْْنیعْحق:ْندینامیم

ْش،یخویْدگزنْتداومیْبراْتاْدینامیمیْسعْآنْکسبْدرْاموالْبرْاوْلیمتاْبریْمبنْانسانیْفطْرْتیخصوصْبنابر

ْبطورْکهْتواندیمْگرفتهْصورتْمشوعْریغْوْمشوعْبطورْمتاعْوْمالْآوردنْبدستْالبتهْآورد،ْبدستْآنرا

ْنوعْآنْصاحبْانسانْباشد،ْدهیگردانْمشوعْآنرایْاسالمْعتیرشْکهْتیملکْکسبْاسبابْقیطرْازْمشوع

ْت،یوصْراث،یمْ،یقانونْویْرشعْعقودْادانعقْمانندْباشدیمْمشوعْآنْکسبْدریْسعْشود،یمْدانستهْمتاعْوْمال

ْاستْشدهْدانستهْمجازیْاسالمْعتیرشْدرْتیملکْکسبْمشوعْاسبابْثیمنحْکهْشفعهْتصاحب،ْازت،یح

ْ.شودیمْدانستهْاءیاشْوْاموالْنیچنْتیمالکْصاحبْانسان

ْبدستْوْضوابطْوْقواعدْآنْازْعدولْکهْاستْگذاشتهْضوابطْوْقواعدْتیملکْکسبیْبرایْاسالمْعتیرش

ْعتیرشْدریْکلْقاعدهْاست،ْدانستهْحرامْوْممنوعْراْمشوعْریغْقیطرْازْاءیاشْوْاموالیْباْلْتیمالکْآوردن

ْ:دیفرمایمْارشادْنیچنیْالهْخطابْحکمْبهیْاسالم

ْبهْراْگریهمدْاموالْدیاْوردهْآْامنیاْكهْكساىنْاى4ْ﴾بِالْبَاِطلِْْبَيْنَكُمْْْأَْمَوالَكُمْْْتَأْكُلُواَْولَْْآَمنُواْنَْیالَّذَِْْهای ْأَْْایَْ﴿

ْ.دیمخورْناروا

ْباطلْتیملکْکسبْانواعْکهْاستْدادهْقرارْممنوعْباطلْقیطرْازْراْتیملکْکسبْمطلقیْالهْخطابْنیا

ْآوردنْبدستْوْگرددیمْشامل...ْْوْغدرْاختالس،ْرشوت،ْ،یبکاْریفرْامانت،ْدرْانتیخْرسقت،ْقامر،ْربا،ْمانند
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ْمجازاتْمستوجبْراْمرتکبْویْتلقْجرمْراْاعاملْنیایْحتْوْدانستهْحرامْوْباطلْراْمتذکرهْطرقْازْمتاعْمال

ْ.استْدانسته

ْارشادْنیچنْکهْاستْمنودهْخلقْانسانْبهرتیْزندگْوْشتیمعْخدمتْدرْراْکائناتْمتامیْتعالْوْتبارکْالله

اَمَواِتِْْفَْْماْلَكُمَْْْوَسخَّرَْ﴿ْ:دیفرمایم ْآنچهْو5ْ﴾يَتََفكَُّرونَْْلَِقْومْ ََْليَات ْْلَِكَْذْ ِْفْْإِنَِّْْمنْهُْْاَجِميعْ ْاْْلَرِْضِْْفَْْوَماْالسَّ

ْکهْمردمیْبراْزینْکارْنیاْدرْاوست،یْسْوْازْهمهْنهایاْوْدیگردانْشامْمسخرْراْمتامْاستْنیزمْوْآسامنهاْدر

ْ.استْآشکارْکامالیْالهْقدرتْازیْاتیآْکنندیمْتفکر

ْراْاوْده،یگردانْمسلطْاستْنیزمْوْآسامنهاْدرْآنچهیْباْلْمسخرْکهْراْانسانیْتعالْوْتبارکْاللهْهمچنان

َْرب َكْْقَاَلَْْوإِذْْ﴿ْ:دیفرمایمْارشادْنیچنْقرآنْموردْدرْکهْدهیگردانْنیزمیْرْوۀْفیخلْمخلوقاتْارشفْثیمنح

ْْلِلَْماَلئَِكةِْ ۀْفیخلْنیزمْدرْمنْکهْفرمودْراْفرشتگانْپروردگارتْکهیْوقتْو6ْ﴾َخلِيَفةْاْْلَرِْضِْْفَْْجاِعل ْْإِِنِّ

ْ.گامشتْخواهم

یْبراْاستْآسامنهاْوْْنیزمْدرْآنچهْوْشدهْمنعیْرشعْریغْکتیملْکسبْازْانسانْشدهْذکریْرشعْنصوصْبنابر

یْبراْانسانْپسْاستْشدهْدهیگردانْنیزمیْرْوْفهیخلْانسانْهمچنانْوْاستْشدهْایمهْانسانْریتسخْوْتسلط

ْ.داردْمشوعْعقودْقادانعْویْسعْبهْرضورتْمواردْنیاْمتامْکسب

ازْنظرْتجارتیْمعارصْْزارْبانکداریْاسالمیْازْجملهْمسائلْمعارصْاستْکهْدرْبامعامالتْوْصکوکْدرْ

دیدهْاست،ْالبتهْبعدْازْاینکهْفروشْاسنادْدرْبازارْهایْاقتصادیْمتداولْشدْوْْدارایْقیمتْرشعیْمروجْگْر

وْارزشْدانستهْشد،ْبیشرتْمعامالتْوْفروشْاسنادْبهادارْدرْداد،ْستدْبازارْتجارتیْبطورْغیرْرشعیْ)ربا(ْ

عدْوضعْمنایندْتاْدرْباعثْگردیدْکهْفقهایْمعارصْبرایْصکوکْوْارزشْسنداتْازْنظرْمعامالتْاسالمیْقوا

درْاینْمبحثْخودْاینْنوعْمعامالتْازْرباْوْسائرْمعامالتْغیرْرشعیْجلوگیریْگردد،ْازْایرنوْلزمْاستْتاْ

رْمفهومْصکوک،ْتاریخچهْصکوک،ْخصوصیاتْصکوکْاسالمی،ْوجوهیْاشرتاکیْوْافرتاقیْصکوکْباْسای

ْوْفتاوایْمعارصْدرْزمینهْصکوکْاسالمیْراْموردْبحثْقرارْخواهیمْداد.ْبهادار،ْانواعْصکوکْاسالمیوراقْا
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 اول مبحث

 مفهوم صکوک

است،ْبرخیْازْزبانْشناسانْ checkصکوکْجمعْصکْاستْاینْواژهْْمعربْکلمهْچکْازْزبانْانگلیسیْ

ْآنْراْمعربْکلمهْچکْازْزبانْفارسیْدانستهْاند.

درْزبانْدریْبنامْچکْوْصکوکْهردوْاستعاملْگردیدهْاستْگاهیْدرْمصطلحاتْحقوقیْافغانستانْبنامْچکْ

درْنوعْسندْتجارتیْاستعاملْمیگرددْوْهمچنانْبرایْسایرْاسنادْاصطالحْصکوکْنیزْاستعاملْگردیدهْاستْکهْ

ْامْازْهمْتفکیکْمیگردند.برْمبنایْمعنایْلغویْهرکد

 صکوک در لغت:

ْصکوکْدرْزبانْدریْدرْمصطلحاتْحقوقیْوْاداریْافغانستانْقرارْذیلْاستعاملْمیگردد:

درْافغانستانْبرایْاسنادْبهادارْکهْازْجانب7ْْسختْزدنْوْکوفنتْچیزیْاستعاملْمیگرددْصک به معنای: -1

یدْدولتْوضعْمیگردد،ْصکْبهْاینْمعنیْمعمولْدولتْچاپْمیگرددْوْقیمتْآنْبنامْصکوکْدرْمرصفْبهْعوا

 است.

اینْمطبعهْبنامْرضابخانهْیادْمیگردیدْا وراقْبهْمفهومْفوقْدرْتصدیْمطبعهْصکوکْافغانستانْچاپْمیگرددْقبالْ 

کهْاصطالحْرضابخانهْازْدوْکلمهْعربیْوْدریْمرکبْگردیدهْکهْرضابْکلمۀْعربیْبهْمعنایْکوفنتْوْزدنْ

هْکلمۀْدریْبهْمعنایْاسمْمکانْدرْاینجاْاستعاملْگردیدهْاستْکهْمفهومْمعنایْلغویْزدنْمعنیْمیگرددْوْخان

ْوْکوفنتْدرْمکانْمشخصْمصداقْدارد.

درْاینْمعنیْبهْمفهومْمحتوایْسند8ْْسندْبهادار،ْچک،ْبرات،ْقباله،ْنامهْاستعاملْمیگردد.صکْبهْمعنای:ْْ-2

 وقیْوجهْاستعاملْدارد.استعاملْمیگرددْکهْدرْاسنادْبهادار،ْتجارتیْوْحق

                                                           
ْ (vajehyab.com)نامهْدهخدالغتْ،معنیْصکْ- 7
  (abadis.ir)دیکشرنیْآبادیسْمعنیْصک،ْْ- 8

https://vajehyab.com/dehkhoda/%D8%B5%DA%A9
https://vajehyab.com/dehkhoda/%D8%B5%DA%A9
https://abadis.ir/fatofa/%D8%B5%DA%A9%D9%88%DA%A9/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%B5%DA%A9%D9%88%DA%A9/
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ردوْمفهومْفوقْدرْمصطلحاتْحقوقیْوْاداریْافغانستانْمصداقْداردْبهْمفهومْایجادْوْابداعْاسنادْاداری،ْه

تجارتیْوْحقوقیْچاپْآنْبهْمفهومْزدنْوْکوفنتْمنتْتحریریْسندْاستعاملْمیگرددْوْهمچنانْبرْمحتوایْسند،ْ

ْداقْدارد.سندْاداری،ْسندْتجارتیْوْسندْحقوقیْنیزْمص

 صکوک در اصطالح:

ْبرخیْازْمجامعْبینْاملللیْفقهْاسالمیْوْفقهایْمعارصْبرایْصکوکْتعاریفْذیلْراْارایهْمنودهْاند:

 مجمع بین املللی فقه اسالمی صکوک را چنین تعریف گردیده است: -1

صاحبانْآنْبهْرسمایهْراْبهْقیمتْهایْمساویانهْبهْاسمْتواندْارزشْْیاستْکهْمْیابزاْرعبارتْازْْصکوک:

اعتبارْآنچهْمالکْآنْدرْرسمایهْمیشوندْتسجیلْوْتقسیمْمنودهْوْهرْآنْتغیرْدرْاصلْرسمایهْبهْنسبتْمالکیتْ

9ْهرکدامْتاثیرْداشتهْباشد.

 مجلس خدمات مالی اسالمی در مالیزیا صکوک را چنین تعریف منوده است: -2

ْْداراییْهایْمختلطْْعبارتْازْحقْمالکیتْدرْداراییْحقیقیْصدْدرْصدْمشاعْصکوک: استْوْیاْمجموعهْاز

10ْاستْکهْدرْیکْپروژهْمشخصْغرضْفعالیتْرسمایهْگذاریْانجامْمیشود.

 دکتور فتح الرحمن علی محمد صالح صکوک را چنین تعریف مینامید: -3

واحدْْیمالْذمتجداْازْْیمالْصکوکبهْْرشعیْشدهْرفتهیپذْیهایدارایْْلیتبدْعبارتْازْعملیهْصکوک:

آنهاْعمدتاْ ْمحلْنکهی،ْمشوطْبرْایْداشتهْباشدمعاملهْدرْبازارْمالْیتکردهْوْقابلْجادیکهْآنهاْراْاْیتجاْر

11ْاعیانْوْغیرْمحدودْبهْزمانْْبازدهیْباشد.

 دکتور فواد محمد محیس صکوک را چنین تعریف منوده است: -4

ْتیدهْسهامْمشرتکْدرْمالکاستْکهْنشانْدهنْیمساْوْیمالْسنادْبهادارانتشارْاعبارتْازْعمیلهْْصکوک:

رشعیْبهْاستنادْقواعدْاسالمیْصورتْْقراردادْْکیبرْاساسْیْاعیانْوْمنافعْبیترکبطورْْایْوْمنافعْایْاعیان

12ْمیگیرد.

                                                           
ْالعددْالرابع.1809ْص3ْْمجلةْمجمعْالفقهْاإلسالميْالدويلْمنظمةْاملؤمترْالدويلْجْْ- 9
ْم2009ْ،ْعام3ْثامرْالعقاريْمجلسْالخدماتْاملالیةْاإلسالمیة،ْکولمبورْمالیزیاْصْمتطلباتْکفایةْرأسْاملالْللصکوکْوالتصکیکْوالستْ- 10
ْم2008ْ،ْط،ْاتحادْاملصارفْالعربیةْعام5ْد،ْصالحْفتحْالرحمنْعلیْمحمد،ْدورْالصکوکْاإلسالمیةْفْمتویلْاملشوعاتْالتنمویةْصْْ- 11
 م214ْ،ْطْرشکةْاإلرساءْلالستثامرْوالتمویلْاإلسالميْعام7ْمحیسْفؤادْمحمد،ْالصکوکْاإلسالمیةْومجالتْالتطبیقْصْْ- 12
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درْمتامْتعاریفْفوقْازْنظرْمفهومْتفاوتْوجودْنداردْرصفْدرْالفاظْتفاوتْوجودْدارد،ْقیودْمشرتکْبینْ

ْتعاریفْفوقْقرارْذیلْمیباشد:

 ْور صکوک باالی اعیان میباشد:صد -1

درْتعاریفْفوقْبهْرصاحتْوْیاْهمْدللتْذکرْگردیدهْاستْکهْصدورْاسنادْوْصکوکْبایدْبالیْاعیانْصورتْ

 گیرد.

 سهام باید مشاع و مشرتک باشد: -2

درْتعاریفْذکرْگردیدهْکهْسهامْدرْصکوکْبینْمالکینْآنْْمنحیثْملکیتْمشاعْوْمشرتکْبطورْمساویْباشد،ْ

انْدرْتعریفْاخیرْازْمنافعْاعیانْنیزْذکرْشدهْاستْکهْدرْاینْصورتْنیزْموضوعْصدورْصکوکْدرْهمچن

 اصلْبالیْاعیانْمیباشدْکهْازْمنافعْآنْبهرهْمیگیرندْمانندْصکوکْدرْعقدْاجاره.

 ْطبق احکام رشیعت اسالمی: -3

شْاسنادْدرْبازارْهاْبطورْاینْقیدْدرْمتامْتعریفاتْواضحْاستْوْاینْقیدْصکوکْراْازْسائرْمعامالتْفرْو

 ربویْجداْمیسازد.
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 دوم مبحث 

 :تاریخچه صکوک اسالمی 

تاریخچهْصکوکْاسالمیْبرْمیگرددْبهْرضورتْمردمْدرْجوامعْاسالمیْکهْجاگزینْمعامالتْوْرسمایهْگذاری،ْ

ْفروشْاسنادْبطورْربویْدرْبازارْهاْمیگردد

مْبالیْآن1977ْْندْکهْبرایْاولینْبارْدرْسالْصکوکْرشعیْراْباحثینْاسالمیْدرْاسنادْقرضْطرحْمنود

ْبحثْصورتْگرفتْکهْحالْبنامْصکوکْاسالمیْیادْمیگردد.

ْمْدرْکشورْترکیهْنوعْجدیدْازْصکوکْمطرحْشدهْکهْعبارتْازْاسنادْمشارکتْبود.1983ْدرْسالْ

ودْکهْمتضمنْمْمجمعْفقهْاسالمیْدرْدورۀْچهارمْخویشْدرْشهرْجدهْتصمیمْراْاتخاذْمن1988ْدرْسالْ

ْضوابطْرشعیْاسنادْقرضْبودْکهْدرْاینْتصمیمْافتتاحْصکوکْمقارضهْراْمشوعْدانست.

ْمْبحثْتحلیلیْدکتورْمنذرْالقحفْنشْشدْتحتْعنوانْصکوکْدرْاجارۀْاعیان.1995ْدرْسالْ

ْمْمجمعْفقهْاسالمیْْتصمیمْراْدرْموردْضوابطْصکوکْاجارهْاتخاذْمنود.2004ْدرْسالْ

ْوْبرخیْازْبعدْازْساله ایْفوقْتعاملْوْمعامالتْبالیْصکوکْاسالمیْدرْکشورْهایْاسالمیْآغازْشدْ

کشورهاْبرایْصکوکْممیزاتْخاصْراْتوسعهْداده،ْتنوعْدرْصکوکْاسالمیْراْنیزْایجادْمنودندْمانندْکشورْ

ینْسالْاولینْمْآغازْمنودْدرْا1995ْمالزیاْازْجملهْاولینْکشوریْبودْکهْبازارْصکوکْاسالمیْراْدرْسالْ

ْملیونْدلر.350ْموضوعْصکوکْدرْموردْاعامرْمرکزْذخیرهْانرژیْبرقْبودْبهْارزشْ

صکوکْعقدْاجارهْوْعقدْسلمْراْدرْسالْ کشورْبحرینْصکوکْاسالمیْراْخصوصاْ  مْبهْبازارْصادر2001ْْبعداْ 

ْمنود.

ْالبت ْبهْکشورهایْدرْنتیجهْاکرثْکشورهایْاسالمیْصکوکْاسالمیْراْصادرْوْرائجْمنودند، هْصکوکْتنها

اسالمیْمنحرصْمناندْبلکهْدرْاکرثْکشورْهایْاروپائیْمانندْاملان،ْبرطانیاْصکوکْاسالمیْرائجْشدْکهْدرْسالْ
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مْکشورْبرطانیاْاعالنْمنودْکهْصکوکْاسالمیْراْبرایْرسمایهْگذاریْغرضْتوازنْبهْمتامْکشورها2008ْْ

13ْصادرْمینامید.ْْ

سالمیْکدامْقانونْخاصْوجودْنداشت،ْدرْحالیْکهْقانونْبانکداریْدرْضمنْدرْافغانستانْبرایْصکوکْا

بانکداریْاسالمیْازْآنْذکرْمنودهْاست،ْاماْاینْبسندهْنبودْزیراْصکوکْاسالمیْداراییْقواعدْمشخصْفقهیْ

مطابقْفتاوایْمعارصْمیباشد،ْرضورتْاستْتاْاینْقواعدْبطورْتفصیلیْدرْاسنادْتقنینیْخاصْجاگزینْشود،ْ

البتهْوزارتْمالیهْج،ْا،ْاْمسودۀْقانونْراْدرْضمنْسهْفصلْوْبیستْوْهفتْمادهْترتیبْوْتسویدْمنودهْبودْکهْ

ْتاْبهْحالْطیْمراحلْوْنافذْنگردیدهْاست.

رضورتْقانونْصکوکْاسالمیْدرْجوامعْاسالمیْبرایْجلوگیریْازْفروشْاسنادْبطورْربویْحتمیْاستْتاْ

ْبهْصکوکْاسالمیْتخلیهْمنایدْوْربحْمشوعْرشعیْراْمعامالتْربویْدرْاینْخصوصْجای گاهْخویشْرا

 تجارانْوْمعاملگرانْتجارتیْبدستْبیاورند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
فقیهةْْد،ْمحمدْعبدالسمیعْابراهیمْمحمد،ْالصکوکْاْلسالمیةْکمنتجْرشعیْبدیلْعنْاْلدواتْالربویةْودورهاْفْتحقیقْالتنمیةْاإلقتصادیة،ْدراسةْ- 13

ْم2017ْ،ْطْکلیةْاصولْالدینْوالدعوةْعام23ْمقارنة،ْصْ



10 
 

 

 سوممبحث 

 خصوصيات صکوک اسالمی

درْجوامعْعرصْمعارصْخریدْوْفروشْاسنادْوْاوراقْبهادارْمنحیثْمعامالتْتجارتیْدرْبازراْهاْمروجْبودهْ

عْوْمعامالتْاسالمیْدرْمقابلْمعامالتْاسنادْوْاوراقْبهادارْوضعیْازْکهْصکوکْاسالمیْبراساسْنیازْجوام

جانبْفقهایْمعارصْوضعْگردیدهْاستْتاْازْمعامالتْربویْدرْجوامعْجلوگیریْوْمعامالتْمشوعْوْرشعیْ

منعقدْگرددْبنابرینْصکوکْاسالمیْبهْواسطهْخصائصْآنْازْسائرْاسنادْوْاوراقْبهادارْتقلیدیْ)ْوضعیْ(ْ

ْیلْتفکیکْمیگردد:قرارْذ

ْعیان،ْمنافعْودرْاْیگذاْرْهیرسماْیکهْبراْیدارایْلکیتْ)مْکیصکوکْنشانْدهندهْسهمْمشرتکْدرْ -1

 (ْمیباشد.خدماتْدرْنظرْگرفتهْشدهْاست

ْکوکْبهْحصهْهایْقیمتْمساویْبرایْاثباتْحقْمالکْآنْصادرْمیگردد،ْکهْحقوقْوْوجایبْمالیص

درْفقهْْوْاحکامْمشاعتابعْمقرراتْْصکترصفْدرْْل،یلدْنیبهْهمآنْتوسطْصکْمتثیلْمیگردد،ْ

ْاست.ْیاسالم

صکوکْدرْاستحقاقْفایدهْوْخسارهْمشرتکْوْمعینْمیباشد،ْحصولْوْاخذْقیمتْبطورْمسمیْوْیاْ -2

 کرسیْازْقبلْجائزْنیست.

صد -3 مْکوکارندْه متحملْشودْوْهْیگذاْرهیرسماْخطراتکهْمتامْْکندیمْلزممالکْخودْرْا ْینیتضمْچیرْا

ضامنتْشود،ْْیازْنظرْرشعْتواندیشخصْثالثْمْ،دارندگانْصکوکْوجودْنداردْ،هیرسمااصلْْیابْر

یْخودْازْاطرافْعقدْمالْتیمسئولْدرْجداْوْمستقلْیتیشخصْثالثْازْنظرْشخصْنکهیمشوطْبرْا

 باشد.

ضوابطْرشعیْتیضمنْرعاْعقدْرشعی،ْکیصکوکْبرْاساسْ -4 آنْبْه مْتدرْمعاماْلْاحکاْم ،ْشودیصادْر

ْبرْتخصعاْل ْودرْپروژهْیگذاْرهیرسماْیبراْاشرتاکازْْهوجوهْحاصلْصیوه مطابقْْهاْتیفعالْایْا

 احکامْرشیعتْاسالمیْنیزْصادرْمیگردد.

کاهشْارزشْْایْیگذاْرْهیاعمْازْمخارجْرسمایْدارایْْتیازْمالکْیناشْصکْمتامْمسئولیتدارندهْ -5

 .ردیگْیراْبرْعهدهْمْمهیحقْبْایْینگهداْرْیهاْنهیهزْایوْ
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ْازْیْآنهاْوْهمچنانباْشخصيتْمستقلْمتعلقْبهْدارندگانْصكوكْجهتْمنايندگخاصْتشكيلْهيئتْ -6

 مالْمیباشد.ْانديگرْبهْعنوانْصاحبْجانب

وْْملکیتْواحدْمیباشدرابطهْرشاکتْدرْْنیا،ْکهْشودیرابطهْبرقرارْمْنیطرفْنیصکوکْبْتمعاماْلْدر -7

عبارتْازگادارندگانْصکوکْوْصادرکنندهْْنیرابطهْبانْهمچن ْمضاربرابطهْصاحبْپولْبْاْنْصکوکْ،

 باْمدیون.ْهْدائنْاستْنهْرابط

مشوعْدرْْازیموردْنْمعلوماتْوْبیاناتشودْوْشاملْْیمْنییتعْدرْصدورْوثیقهْ)ْسندْ(ْرشوطْعقد -8

 عقدْمیباشد.

ْیاستْوْدرْصورتتجزیهْقابلْْریدرْمقابلْرشکتْغْیْیکْصکعنیْکوکْغیرْقابلْتجزیهْمیباشدص -9

ْنیبْدیباْ،ْدرْاینصورتْورثهمنتقلْشودْگریارثْوْامثالْآنْبهْاشخاصْدْلیبهْدلْصکْتیلککهْما

 کنند.ْنییدرْرشکتْتعْخویشْ)وکیلْ(ْیندگیمناْینفرْراْبراْکیخودْ

ْصکصاحبْْرایزْ،شدهْمیتواندمعاملهْْیقانونْرشعیْوْمعامالتْمجازْیهاازْروشْکیبهْهرْْکوکص -10

ْایْیواسطهْمالْیهارشکتْقیازْطرْیمعامالتْمالْریساْایْهبهن،ْرهْ،لکیتْراْبواسطهحقْانتقالْم

 دارد.ْداند،یمجازْمرشیعتْکهْْیمواردْریسا

 14شود.یمختلفْوْمتفاوتْصادرْمْیهاْخیباْتارْیصکوکْاسالمخصوصیتْاخیریْاینستْکهْْ -11

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34ْْ-33ْسالمیةْکمنتجْرشعیْبدیلْعنْاْلدواتْالربویةْودورهاْفْتحقیقْالتنمیةْاإلقتصادیة،ْدراسةْفقیهةْمقارنةْصْالصکوکْاْْلْ- 14
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 چهارم بحثم

 ) وضعی ( وجوهی اشتراک و افتراق بين صکوک اسالمی، اسناد و  اوراق بهادار  تقليدی

صکوکْاسالمیْباْاسنادْوْاوراقْبهادارْوضعیْوجوهیْاشرتاکیْوْافرتاقیْداردْکهْرویْهمینْعالقهْهردوْ

نوعْمباحثْمقارنویْوْتحقیقیْازْجانبْدانشمندانْفقهْوْاقتصادْاسالمیْدرْکتبْوْمقالتْتحریرْوْنشْ

ْقرارْذیلْبهْمعرفیْمیگیریم:گردیدهْاستْکهْنخستْوجوهیْاشرتاکْوْبعدْوجوهیْافرتاقْآنهاْراْ

 اول: وجوهی اشتراکی صکوک اسالمی و اسناد و اوراق بهادار وضعی:مطلب 

صکوکْاسالمی،ْاسنادْوْاوراقْبهادارْوضعیْرویْمواردْذیلْباْهمْمتفقْاندْوْوجوهیْاشرتاکیْاینْدونوعْ

ْاسنادْبهادارْمحسوبْمیگردد:

 یْمیباشد؛مالْنیآنهاْتامْیهدفْاصلْکههستندْْراْداراْتمعاماْلْیتقابلْاندْوْاوراقْبهادارْنوعْهرْدو -1

وْاهدافْراْانجامْدادْْفیازْوظاْیاْریتوانْبسیمْسنادْوْاوراقْبهادارْوضعیاْایصکوکْْقیازْطر -2

 ی؛مالْنیوْتامْپولْانیلْحجمْجرْومانندْکنرْت

ْثباتْزْیبهْطورْکلسنادْوضعیْصکوکْوْا -3 ْیقهْبندطبْنییپاخطرْوْْادیبهْعنوانْاوراقْبهادارْبا

 15شوند.یم

 دوم: وجوهی اختالفی صکوک اسالمی و اسناد و اوراق بهادار وضعی:مطلب 

صکوکْاسالمیْوْاسنادْبهادارْوضعیْباْهمْاختالفْعمیقْوْتقابلْدارندْیکیْازْحیثْمعامالتْمشوعْرشعیْ

یْآنهاْقرارْذیلْبدونْرباْصورتْمیگیردْوْدیگریْبراساسْمعامالتْربویْبیشرتْمروجْبودهْکهْوجوهیْاختالف

ْبرْشمردهْمیشود:

 از حیث مقصد صدور:  -1

عقودْوْقروضْدرْصکوکْاعیانْْایْسهامْبالیْاعیانْمیباشدْوْتینشانْدهندهْمالکْْصکوک اسالمی:أ( 

ْمیباشد.

                                                           
(ْتحتْعنوانْ)ْضامنْجهاتْإصدارْالصکوکْالشعیةْلنتائجْدراساتْالجدوي(،ْمجلةْقطاعْالشعیة4ْابراهیمْاحمدْعیدْعبدالحمید،ْمقالةْشامرهْ)ْ- 15

80ْْ-1ْص7ْْرهْشام7ْوالقانونْجْ
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ْدرْحالیْکهْسناد وضعی:ا مااب(  نشانْدهندهْاسنادْْدرْبرْگیرندهْقرضْاستْدرْذمتْصادرْکنندهْآن،

بلکهْْ،منیباشدآنْصادرْشدهْاستْْیکهْاوراقْبراْیصنعتْایْتیتجاْرهایْدرْپروژهْْالیاسنادْمدارندگانْْتیمالک

ْوژهمالکْپْرْیعنیاست.ْکهْدارندگانْاوراقْقرضهْبهْنارشْآنْْقرضْربویْتوثیقْوْمستندْسازیهدفْآنْتنهاْ

ْمیپردازند.

 از حیث عوائد: -2

ذمهْصاحبْصدورْکنندۀْسندْْدرْصکوکْاسالمیْعوایدْالزامیْوْحتمیْبهْ:عواید در صکوک اسالمیأ( 

 نیست،ْبلکهْازْفایدهْوْهمچنانْخسارهْعقدْناشیْمیشودْکهْبهْآنْصکوکْساختهْشدهْاست.

ْاگرْصکوک،ْصکْعینْاجارهْشدهْباشد،ْصکوکْازْاجرتْکهْمستأجرْعینْراْبهْصکوکْگرفتهْتادیهْ مثال 

میشود،ْپسْمضاربتْوْاجارهْْمیشود،ْوْاگرْصکوک،ْصکْمضاربتْباشدْصکوکْازْعوایدْبدستْآمدهْمتحقق

ْازْعوایدْگرفتهْمیشودْکهْصکوکْبرْمبنایْآنْصادرْشدهْاست.

درْاسنادْبهادارْوضعیْالزامیْوْحتمیْبهْعهدهْقرضْگیرندهْکهْاوراقْْ:عوایددر اسناد بهادار وضعیب( 

ْیطورْدورهْاْبهزمانْرسیدنْموعدْآنْراْپرداختْمناید،ْهمچنانْْدرْدیوْباْقرضهْراْصادرْمنودهْاستْمیباشد

نهْْتخمینْمیشودْهیرسماْبهْمبلغْاصلْربحْوْفایدهْنیاکهْْیشود،مْمیدارندگانْاوراقْتقسْنیبربحْوْفایدهْآنْ

 .تغیرْمینامیددتْطویلْاملْوْاغلبْدرْاوراقْقرضهْ،مشخصْباشدفایدهْْممکنْْگاهیْوْیواقعفایدۀْْدر

 ز حیث حکم رشعی:ا -3

 الیْمباحْاستْوْازْجملهْعقودْوْمعامالتْمشوعْرشعیْمیباشد.اسنادْوْاوراقْبهادارْمْصکوک اسالمی:أ( 

ازْجملهْاسنادْوْاوراقْبهادارْمعامالتْربویْحرامْاستْکهْبهْفایدْوْربحْربویْْاسناد بهادار وضعی:ب( 

16ْاستوارْمیباشد.

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

                                                           
80ْْ-1ْص7ْْشامره7ْْ(ْتحتْعنوانْ)ْضامنْجهاتْإصدارْالصکوکْالشعیةْلنتائجْدراساتْالجدوي(ْج4ْمجلةْقطاعْالشعیةْوالقانون،ْمقالةْشامرهْ)ْ- 16
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چنینْْتفاوتْهایْعمدهْبینْصکوکْاسالمیْوْاسنادْمالیْوضعیْدرْجدولْذیلْراْدکتورْمحمدْاکرامْلل

ْبرشمردهْاست:

 اسناد صکوک شماره

ْمبادلهْاوراقْبهْپولْمیباشد.ْمبادلهْْداراییْبهْپولْمیباشد.1ْ

نتیجهْصکوکْفایدهْحاصلهْازْدرآمدْْدارایی2ْْ

ْمیباشد.

ْنتیجهْدرْاسنادْفایدهْحاصلهْربویْمیباشد.

ْئنْمیباشد.حقوقْصادرْکنندگانْبالیْداْملکیتْدرْسهامْتابعْاصلْْداراییْمیباشد.3ْ

ْتجارتْوْبیعْدینْ)ْقروضْربویْ(ْمیباشد.ْتجارتْدرْفروشْْداراییْمیباشد.4ْ

استفادهْازْصکوکْدرْپروژهْهایْمطابق5ْْ

ْرشیعتْاسالمیْمیباشد.

استفادهْازْرسمایهْدرْامورْمشوعْوْغیرْ

ْمشوعْمیباشد.
17ْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ْ (wikipedia.org)ويكيبيدياْ-صكْإسالميْْ- 17

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%83_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A#cite_note-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%83_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A#cite_note-3
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 پنجم بحثم

 کت های وضعیوجوهی اشتراکی و افتراقی بين صکوک اسالمی و سهام شر 

صکوکْباْسهامْرشکتْهایْوضعیْوجوهیْاشرتاکیْوْدرْعینْحالْوجوهیْافرتاقیْداردْکهْدرْاینْمطلبْبهْ

توضیحْآنهاْپرداختهْمیشودْتاْتفکیکْاینْدوْنوعْاسهامْازْاوراقْمالیْبهادارْکهْدرْبازارْهایْمالیْمروجْ

ْاستْقرارْذیلْمشرتکْوْتفکیکْمیگردد:

 راکی صکوک اسالمی با سهام وضعی:اول: وجوهی اشتمطلب 

صکوکْاسالمیْوْسهامْوضعیْدرْخصوصیتْسهمْوْحصهْباْهمْوجهیْاشرتاکیْدارندْکهْقرارْذیلْعبارتْ

ْاندْاز:

ْیاستْکهْرشکاْهنگامْمشارکتْدرْپروژهْارائهْمْینشانْدهندهْسهامْدرْبرْگیرندۀْحصصْوسهامْ -1

 میباشد.وْیاْعینیْْیشاملْسهامْاعمْازْنقدْهیکنندْوْرسما

کهْدرْاینْموردْصکوکْباْسهامْخصوصیتْمشرتکْدارند،ْبدلیلْاینکهْهردوْنشانْدهندهْحقْمشرتکْ

ْدرْْداراییْهایْمختلفْبهْمنظورْرسمایهْگذاریْمیباشدْکهْفایدهْبینْدارندگانْصکوکْتقسیمْمیشود.

رْعهدهْداردْدارندگانْسهامْوْصکوکْراْبْتیشودْکهْمسئولْیادارهْمْیهاْتوسطْشخصْخاصْییدارا -2

ْگرانیازْدارندگانْسهامْوْصکوکْحقْدارندْآنچهْازْسهامْوْصکوکْخودْراْدارندْبهْدْکیوْهرْ

 18بفروشند.

 دوم: وجوهی اختالفی صکوک اسالمی و سهام مالی وضعی:مطلب 

همْوجوهیْاختالفیْ برعالوهْاینکهْصکوکْاسالمیْوْسهامْمالیْوضعیْباْهمْوجوهیْاشرتاکیْدارندْهمچنانْبْا

وْتناقضْدارندْکهْعمدهْترینْآنْْموضوعْرباْاست،ْدرْصورتیکهْدرْسهامْوضعیْموضوعْوْمعامالتْربویْ

موجودْباشدْاینْنوعْمعامالتْغیرْمشوعْاستْوْدرْصورتیکهْسهامْبراساسْمعامالتْمشوعْرشعیْباشدْ

ْباکیْندارد،ْمشوعْوْمباحْمیباشد.

ْیْقرارْذیلْعبارتْاندْاز:وجوهیْاختالفیْصکوکْاسالمیْباْسهامْمالیْوضع

                                                           
ملؤمترْمجمعْالفقهْاإلسالمي19ْْالدورة7ْْ/ْد،ْالجارحيْمعبدْعلی،ْالصکوکْقضایاْفقهیةْوْاقتصادیةْص14ْْعبدالحقْالعفیة،ْصکوکْالسالمیةْصْْ- 18

ْبالشارقة.
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 از حیث تعیین هیئت مدیره: -1

ودْسهیمْمیباشند،ْخْنیازْبْرهیمدْتیئهْدرْادارۀْرشکتْازْطریقْانتخابْصاحبانْسهامْسهام وضعی:أ( 

 هرکدامْدرْانتصابْوْعزلْهیئتْرشکت،ْحقْیکْرأیْدارند.

هیئتْمدیرهْراْدرْرشکتْصاحبانْصکوکْمستقیامْدرْادارۀْرشکت،ْسهمْمنیگیرند،ْآنهاْْصکوک اسالمی:ب( 

 انتخابْمنیکنند،ْصاحبانْصکوکْحقْدرْتعیینْوْیاْعزلْهیئتْمدیرهْندارند.

 از حیث توقیت )زمان بندی(: -2

نارشْاست،ْْیمالْنیاستْکهْهدفْآنْتامْیابزارْمالْنوعْازْکیکهْصکوکْْییازْآنجاصکوک اسالمی: أ( 

 (ْباشد.ختم)ْدیرسرسْخیتارْیموقتْوْداراْدیبا

 سهامْاوراقْمالیْوضعیْغیرْمؤقتْمیباشد. سهام وضعی:ب( 

 از حیث تأمین مالی: -3

آنهاْسهمْْنیاستْکهْبْازْمیزانیخارجْْیمالْنیتامْیبراْیخودْابزاْرْیدرْاکرثْساختارهاْصکوک اسالمی:أ( 

 شود.ْیمْیمالْنیدارندهْصکوکْتوسطْرشکتْصادرکنندهْتامْنیبنابراْ،رشکتْداردْهیدرْرسماْیمشرتک

 م،ْمالکْرشیکْسهمْدرْرسمایهْرشکتْمیباشد.درْسهاْسهام وضعی:( ب

 از حیث متابعت احکام: -4

 کلیهْاحکامْدرْمعامالتْصکوکْتابعْْاحکامْرشیعتْاسالمیْمیباشد.ْصکوک اسالمی:أ( 

 قوانینْحاکمْبرْسهامْشاملْالتزامْبرْاحکامْرشیعتْاسالمیْمنیباشد.ْسهام وضعی:ب( 

 از حیث تغیر پروژها: -5

 ۀْکهْصادرْشدهْباشدْخاصْوْقابلْتغیرْنیست.صکوکْبرایْپروْژْصکوک اسالمی:أ( 

 هیئتْمدیرهْرشکتْصادرْکنندْسهامْمیتواندْفعالیتْهایْپروژهْهاْراْتغیرْدهند.ْسهام وضعی:ب( 

 از حیث تداوم: -6

بهْْیآنهاْازْشخصْتیدرْصورتْانتقالْمالکْیدرْرشکتْبودهْوْحتْیمشارکتْدامئْسهامْسهام وضعی:أ( 

باشد،ْتاْْیاسرتدادْازْطرفْرشکتْمْرقابلیغْجوازنامهرشکتْنارشْدرْْهیرسماْنکهیاْلیبهْدلْیگْریشخصْد

 ماند.ْیمْیعمرْرشکتْباقْانیپا
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ْنیتأمْیصدورْصکوکْممکنْاستْبراْست،ینْرشطْدرْپروژهْیلزومْمشارکتْدامئْصکوک اسالمی:ب( 

درْممکنْژهْپروْتیکهْمالکْی،ْبهْطوْربهْرشطْمنتهیْبهْمتلیکْباشدْاجارهْایْتْوکاهشْمشارکْقیازْطرْیمال

 19بهْطرفْمقابلْواگذارْشود.ْنیمعْیمراحلْزمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
سالمیةْکمنتجْرشعیْبدیلْعنْالدواتْالربویةْودورهاْفْتحقیقْالتنمیةْ/ْالصکوکْاْل5ْد،ْشحاتهْحسین،ْمفهومْصکوکْاإلستثامرْالسالمیةْصْْ- 19

39ْْ-38ْالقتصادیة،ْصْ
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 ششمبحث م

 وجوهی افتراقی اوراق بهادار  ربوی و صکوک اسالمی

ْاوراقْبهادارْربویْباْصکوکْاسالمیْدرْبیشرتینْمواردْاختالفْداردْکهْمهمرتینْآنهاْعبارتْاندْاز:

ْدیخرْیاست،ْدرْحالیْکهْدرْصکوکْاسالمْربابرْْیاوراقْبهادارْمبتنْدرْدیونکرسْْفروشْداراییْبه -1

 است.مشوعْمبتنیْبهْاحکامْرشیعتْاسالمیْوْفروشْ

اشکالْْیاسالمصکوکْاست،ْدرْحالیْکهْدرْواحدْاکرثاْ ْوضعیْساختارْاوراقْبهاداردرْْصیغةْعام -2

 یْبرایْفروشْوْرسمایهْگذارْوجودْدارد.اسالمْیگذاْرْهیرسماصیغهْهایْمتعددْ

درْْ،استْیْوْشکلیرابطهْصوْرْکیْاوراقْبهادارْوضعیْرشکتْدرْچارچوبْوْیاصلْسهامرابطهْ -3

 است.ْیْوْعینیرابطهْواقعْکیْیکهْدرْنظامْاسالمْیحال

بهْْیکهْدرْنظامْاسالمْی،ْدرْحالعملیهْخویشْمتعددْاستمنتشْشدهْدرْْوضعیْتعدادْاوراقْبهادار -4

 .صورتْواحدْمیباشد

ْمنفعتْیاسالمْصکوککهْدرْْیباشد،ْدرْحالمیْمنفعتْهاوضعیْتنمنتشْشدهْْمالیْاوراقدرْْعواید -5

 میباشد.ْداریپاْایْوْریمتغ

ْمعمول ْْوضعیْکهْاوراقْبهادارْی،ْدرْحالمیباشدْموجودْیواقعْیهاْییبرْاساسْداراْاسالمیْصکوک -6

 .میباشدوْمطالباتْْقروضْبرْاساس

ْیاسالمْمعامالتکهْدرْْیالشود،ْدرْحْیوْرشطْانجامْمْدیبدونْقْوضعیدرْاوراقْبهادارْْتمعاماْل -7

 .ردیگْیصورتْماسالمیْْیخاصْطیصکوکْباْرشا

ْدیارزشْخرْوْیاصلْاوراقشدهْتوسطْْیگذاْرْهیاصلْمبالغْرسماْعوایدْدرْاوراقْبهادارْوضعیْاز -8

بهْدارندهْاوراقْدادهْْدیخرْاریاختْصکوکْاسالمیکهْدرْموردْْیشود،ْدرْحالْیبازپرداختْمْهیاول

وْیاْطبقْوعدۀْکهْدرْزمانْصدورْآنْدادهْباشدْصورتْْشودْیبازارْانجامْمْمتیشودْوْفروشْبهْقْیم

 میگیرد.
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ْاوراقْْبوردْرشعیْموجودیت -9 ْانتشار ْساختار ْو ْبرْروند رشطْْکندْینظارتْمْصکوکْاسالمیکه

20ْ.وضعیْمطرحْمنیباشداوراقْبهادارْْدرامرْْنیکهْاْی،ْدرْحالمیباشد

 

 هفتمبحث م

 انواع صکوک اسالمی

بهْدوْنوعْتقسیمْمیگردد،ْبهْاعتبارْعقد،ْبهْاعتبارْمحلْصدورْکهْهرکدامْقرارْذیلْازْحیثْخصوصیتْْصکوک

 آنهاْتوضیحْمیگردد:

 اول: صکوک به اعتبار عقد: مطلب

اینْنوعْصکوکْبیشرتْدرْبازارْصادرْمیگردد،ْدرْاصلْاینْنوعْصکوکْدرْفقهْمعامالتْتحتْعنوانْعقودْ

ْدرْمعامالتْبانکداریْاسالمیْبحثْشد،ْدرْْمالیْموردْبحثْقرارْگرفته استْکهْهرکدامْآنْبهْتفصیلْقبال 

ْاینجاْرصفْازْحیثْصکوکْاسالمیْموردْبحثْقرارْمیگیرد:

 صکوک سلم: -1

ْشود.ْیمْلیدارندگانْصکوکْتبدْتیشدهْدرْآنْبهْمالکْلیتحوْجنسوْمیباشد،ْْهیرسماْیمالْنیتأمْیبراسلمْ

ْبدینْجهتْصکوکْسلمْچنینْتعریفْمیگردد:ْ

دارندهْصکوکْْتیبهْمالکْ،ْجنسْسلمشودْیصادرْملمْسْهیرسماْیجمعْآوْرْیبراْقیمتْمساویصکوکْباْ

21ْشود.ْیمْلیتبد

خصوصیاتْعقدْسلمْراْدرْمبحثْعقدْسلمْوْچگونگیْتطبیقْآنْدرْبانکداریْاسالمیْبحثْمنودیمْبهْادامهْ

ْهامنْبحثْ

ْجنسْبطورْمؤجلنشانْدهندهْفروشْلمْکهْسْییازْآنجا،ْهستندْدرْجنسْسلمْمتیمالکْقدارندگانْصکوکْ

ْنیبنابراْ،دینْاجناسْعینیْاست،ْکهْثابتْبهْذمهْمدیونْمیباشدمانندْْمؤجلْلیباْتحوْجنسْازْایرنواست،ْ

                                                           
/ْد،ْعلیْفتحْالرحمنْمحمد،ْدورْالصکوکْالسالمیةْفْمتویل25ْْد،ْداغیْعلیْمحيْالدینْالقرة،ْالصکوکْالسالمیةْوْتطبیقاتهاْاملعارصة،ْصْْ- 20

ْ.18املشوعاتْالتنمویة،ْصْ
31ْْعبانْاحمد،ْالصکوکْوالبنوک،ْصْد،ْشْ- 21
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کوکْوْصْیباشدقابلْمعاملهْوْفروشْمنْبایعْمیباشدْدرْاینصورتْصکوکْاریدرْاختنوزْهمْهْجنسْفروش

ْشوند.ْیمْینگهداْرْجنسْدیرسرسزمانْبهْتاْیگرددْوْمحسوبْمْهیرسما

 صکوک اجاره: -2

عقارْْدرْیکهْنشانْدهندهْسهامْمساْوْ،استْیباْارزشْمساْوْیگذاْرْهیرسماْعبارتْازْاسنادصکوکْاجارهْ

دهدْیمْراْترصفْدرْملکیتْوْْجورهاْافتیدر،ْتیکْآنْحقْمالکمنفعتْعقارْمیباشد،ْبهْمالْاوْیْتحتْاجاره

22ْند.قابلْفروشْوْمعاملهْهست،ْصکوکْاجارهْواردْنشودْرضریْنیجرْأکهْبهْحقوقْمستْیبهْنحْو

صکوکْاجارهْبراساسْخصوصیتْآنْکهْدرْمبحثْعقدْاجارهْدرْبانکداریْاسالمیْتوضیحْدادهْشدْبهْصکوکْ

ْملکیتْمنافعْوْصکوکْملکیتْخدماتْتقسیمْمیگرددْکهْهرکدامْعبارتْاندْاز:

 ت منافع:صکوک ملکی (أ

بهْمنظورْاجارهْمنافعْوْاخذْاجرتْْعینْتحتْاجارهکهْتوسطْمالکْْیْاستباْارزشْمساْوْعبارتْازْاسناد

23ْ.شودیمْلیدارندگانْصکوکْتبدْتیوْبهْمالکْشودیآنْصادرْمْحاصلهازْوجوهْ

 صکوک ملکیت خدمات: (ب

وْاخذْحقْالزحمهْازْْنیمعْهستندْکهْبهْمنظورْارائهْخدماتْتوسطْشخصْیباْارزشْمساْوعبارتْازْاسنادْ

 24.ردیگْیقرارْمْصکوکدارندگانْْاریشودْوْخدماتْدرْاختْیدرْآنهاْصادرْمْحاصلهوجوهْ

 صکوک مضاربت: -3

ْیداراْی،برْاساسْواحدهاْرأسْاملالْمضاربتْتیهستندْکهْنشانْدهندهْمالکْیگذاْرْهیرسماعبارتْازْاسنادْ

دارارددمیگْاستْکهْبهْنامْصاحبانْآنهاْثبتْیارزشْمساْو هستندْْرأسْاملالْمضاربتسهامْمشرتکْدرْْی،ْآنهْا

ْهرْْیمْلیتبدْهاآنْْتیمالکبهْْوْآنچهْکه ْدرْْآْکیشود. سهیمْوْصاحبانْصکوکْهامنْسهمْمالْْنازْآنها

 25میباشند.

صکوکْمضاربتْبراساسْخصوصیتْعقدْمضاربتْدرْانواعْصکوکْصنعتی،ْصکوکْتجارتی،ْصکوکْزراعتیْ

ْصادرْشدهْمیتواند.

                                                           
23ْد،ْجناحیْعبداللطیف،ْالصکوکْالسالمیةْصْْ- 22
ْ.10د،ْالسجیباِنْمحمدْبنْابراهیم،ْهیکلةْالصکوکْاإلسالمیةْصْْ- 23
32ْد،ْدوابةْارشف،ْالصکوکْاإلسالمیةْبینْالنظریةْوالتطبیقْصْ 24
 30الصکوکْوالبنوکْصْْ- 25
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 صکوک مشارکت: -4

ْکیْیمالْنیتأمْایپروژهْْکیْسیآنهاْدرْتأسْدیاستفادهْازْعواْیکهْبراْیْهستندباْارزشْمساْوْعبارتْازْاسناد

 26شود.ْلیتبدْصکوکدارندگانْْتیشودْتاْپروژهْبهْمالکیبرْاساسْمشارکتْصادرْمْتیفعال

شْعقدْرشکتْبحثْشدْصورتْدرْصکوکْمشارکتْسهامْبراساسْتوافقْباْتفاوتْانواعْعقدْرشکتْکهْدرْبخ

میگیردْکهْمشارکتْدرْرشکتْابدانْ)ْاعامل(،ْرشکتْاموال،ْرشکتْذمتْبطورْمفاوضهْوْعنانْصکوکْوضعْ

ْشدهْمیتواند.

 صکوک استصناع: -5

صادرْْجنسْکیْدیتولْیاستفادهْازْدرآمدْحاصلْازْاشرتاکْبراْیباْارزشْبرابرْهستندْکهْبراعبارتْازْاسنادْ

27ْ.ردیگیقرارْمْصکوکدارندگانْْاریهْمحصولْدرْاختکْیشوند،ْبهْطوْرْیم

 صکوک مرابحه: -6

ْنیتامْیکهْبراْمیباشدْمساویسهامْباْارزشْْتیهستندْکهْنشانْدهندهْمالکْیگذاْرْهیرسماعبارتْازْاسنادْ

28ْشوند.ْیمرابحهْصادرْمْاجناسْدیخرْیمال

 دوم: صکوک به اعتبار محل صدور: مطلب

وکْکهْازْجانبْدولتْصادرْمیشود،ْازْجانبْرشکتْهاْصادرْمیشودْوْصکوکْبهْاعتبارْمحلْصدورْبهْصک

ْیاْصکوکْکهْازْجانبْبانکْهاْصادرْمیشودْتقسیمْمیگردد:

 صکوک که از جانب دولت صادر میشود: -1

ْیوْخدماتْعمومْاجناسْنیآنْرصفْتأمْدیکنندْوْعواْیدولتْهاْصادرْمْآنهاْراْهستندْکهْعبارتْازْصکوک

،ْصکوکْلمصکوکْاستصناع،ْصکوکْسْجاره،عبارتندْاز:ْصکوکْاْیباشدْکهمْیعینابعْطبازْمْیوْبهرهْبرداْر

ْمشارکت،ْصکوکْقرضْحسنهْمیباشد.

ْاینْنوعْصکوکْراْدولتْغرضْحامیهْوْرشدْرسمایهْگذاریْهمچنانْغرضْبناءْوْتأسیساتْعامهْصادرْمینامید.

 

                                                           
11ْإلسالمیةْصْد،ْاحمدْبکرْصفیة،ْالصکوکْاْ- 26
10ْدورْالصکوکْاإلسالمیةْفْمتویلْاملشوعات،ْصْْ- 27
 114د،ْعبیدْسامي،ْالدورْالتمویلیْللمصارفْاإلسالمیة،ْصْْ- 28
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 صکوک که از جانب رشکت ها صادر میشود: -2

ْیبراْیمنابعْمالْنیشوندْوْهدفْآنهاْتأمیصادرْمْیخصوصْیتوسطْرشکتْهاْهعبارتْازْصکوکْهستندْک

میباشد،ْاینْنوعْصکوکْمختلفْاستْکهْبرخیْآنهاْْگردشحالتْدرْْهیثابتْوْرسماْهیرسماْیازهاینْْنیتأم

ْعبارتْاندْاز:

ْیابیتاْبازارْدیلتْوبینْآغازْکهْْیمدتْزمانْخاللْدرْرایْرسمایهپروژهْهاْبْازیکهْنفایدهْْمشارکتْدرْصکوکْأ(

 ثابتْاستفادهْشود.ْیهاْییداراْنیتامْیتواندْبراْیمْنیکندْوْهمچنیمْنیتامْمیباشدْآنْرا

وْْیگذاْرْهیبهْصکوکْرسماْیباشدْکهمْیصکوکْرشکتْیمنونهْهاجملهْازْْدیصکوکْمضاربهْمطلقْوْمقْب(

 میباشد.ْعوائدْدرْحالْتغیرباْْیمالْنیتامْیصکوکْها

 ها صادر میگردد:کوک که از جانب بانک ص -3

ْاتیهاْعملکهْبانکْصکوکْباْکنندیخودْصادرْمْیگذاْرهیرسماْاتیعملْیمالْنیتامْیهاْبراکهْبانکْصکوک

ْنفعْدْآنْانتشار ْبه ْْکنند،یمْتیریمدْگرانیرا ْمانندْصکوکْفرقْدارد، ْبانکاینْتوجهْباْیدولتاجارۀ هاْکه

29ْ.سندیوبنْصکوکْنیازْمنابعْخودْراْدرْاْیبخشْتوانندیم

وْیاْاینکهْبرخیْازْصکوکْراْخودْبانکْغرضْرسمایهْگذاریْوْعقودْرشعیْصادرْمینامیدْمانندْصکوکْدرْ

ْعقودْکهْقبال ْذکرْشدْ)ْصکوکْمرابحه،ْمضاربه،ْمشارکه،ْاجاره،ْاستصناع،ْسلم(.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ْ (ekb.eg)ضامنْجهاتْإصدارْالصکوکْالشعيةْلنتائجْدراساتْالجدوىْ- 29

https://jssl.journals.ekb.eg/article_34463.html
https://jssl.journals.ekb.eg/article_34463.html
https://jssl.journals.ekb.eg/article_34463.html
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 هشتمبحث م

 فتاوای معاصر در مورد صکوک  اسالمی

اسنادْبهادارْمالیْکهْبطورْربویْدرْبازارْتجارتْخریدْوْفروشْْمجامعْاسالمیْبرایْجلوگیریْازْمعامالت

میگرددْوْجاگزینْآنْمعامالتْاسنادیْمشوعْطبقْاحکامْرشیعتْاسالمیْگردد،ْصکوکْراْایجادْمنودندْکهْ

ْدرْتاریخچهْصکوکْازْآنْذکرْبعملْآمد.

معامالتْمجازْمیباشدْکهْْدرْمعامالتْاسالمیْاینْنکتهْواضحْاستْکهْتحتْرشوطْوْقواعدْفقهیْاینْنوع

درْفتاوایْکهْذیال ْازْآنْذکرْخواهدْگردیدهْاینْنکتهْبهْمالحظهْمیرسد،ْفتاوایْکهْدرْموردْاسنادْوْصکوکْ

 اسالمیْصادرْگردیدهْقرارْذیلْاشارهْمیگردد:

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .ن، وعلی آله وصحبه أجمعينالحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم علی سيدنا محمد خاتم النبيي

 (4/19) 178قرار شامره 

 در مورد صکوک اسالمی )اوراق بهادار( و تطبیقات و معامالت معارص آن

مجلس مجمع بین املللی فقه اسالمی، بخش سازمان کنفرانس اسالمی منعقدۀ دورۀ نزدهم در امارت 

 30الی  26هـ ق مطابق  1430ل جامدی األو  5الی  1شارقه )دولت امارات متحدۀ عربی( از تاریخ 

 م 2009اپریل 

تطبیقاتْ(ْوْاوراقْبهادار)ْصکوکْاسالمیموضوعْمجمعْدرْخصوصْْارائهْشدهْبهْبحثْهایْیپسْازْبررس

ْبهْمواردْذیلْتصمیمْاتخاذْشد:ْآنْرامونیپسْازْاستامعْمباحثْمطرحْشدهْپْیگردشْامروْزآنْدرْ

 تصمیم قرار ذیل:

 ر و صکوک:اول: مقصد از اوراق بهادا

باْارزشْمساویْوْقابلْمعاملهْاست،ْْ اوراقْبهادارْوضعی:ْعبارتْازْگشتاندنْدیونْبهْاوراقْمالیْ)اسناد(

اوراقْْنوعْنیاباْْ،ْانتشارْوْمعاملهاستْآنْمدیونکهْنارشْفایدهْبهْدارندهْآنستْباْْدیناوراقْنشانْدهندهْْنیا

ْاسالمیْجائزْنیست.ْرشیعتطبقْ

یْباْارزشْمساْویاْگواهیْْی(،ْعبارتْاستْازْصدورْاسنادْمالاوراقْبهادارْاسالمیْْصکوکْ)درْحالیکهْ

ْمنافع،ْپولْواعیان،ْازْْیبیترکْاوْیمنافع،ْحقوقْْ،اعیانْ)ْهاییداراْتیسهامْمشرتکْدرْمالکْانگریکهْبْاست

ْگرفتهْمیشود.ْ،ْصادرْوْمفادْآنجادیاْعقدْرشعیطبقْْایوجودْداشتهْوْْوْحقیقتْیت(ْاستْکهْدرْواقعقرض

 دوم: خصائص صکوک:

 ؛استْیتملکْکیسهمْمشرتکْدرْْانگریبصکْ -1

 صکْبراساسْیکْعقدْرشعیْصادرْوْمفادْآنْگرفتهْمیشود؛ -2
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 میباشد؛ْ(ریمدْکیرشْای)مضارب،ْعاملْْمدیرفقدانْضامنتْ -3

یْمتحملْسهمْبهْنسبتخسارهْوْْمشرتکْبهْاندازهْنرخْمشخصْاستْفایدهْصکوکْدرْاستحقاق -4

برایْصاحبْصکْممنوعْاستْحصولْمفادْازْارزشْمسمیْقبلیْْ،دهدیصکوکْنشانْمْکهمیشودْ

 بطورْقطعی؛

 خطراتْرسمایهْگذاریْبطورْکاملْبایدْپذیرفتهْشود؛ -5

ْنهیهزْنیخواهْاْصکْبایدْتحمیلْشود،ْدرمندرجْْییداراْتیازْمالکْیناشْعواقبوْمسئولیتْهزینهْ -6

 .باشدْمهیبْیمشارکتْهاْایْیداْرنگهْیهاْنهیکاهشْارزش،ْهزی،ْگذاْرْهیهاْرسما

 سوم: احکام صکوک:

برایْمدیرْصکوکْجائزْنیستْتاْبرایْدارندگانْصکوکْقرضْبدهد،ْیاْدرْصورتیکهْکهْمفادْواقعیْ -1

کمرتْازْمفادْموردْانتظارْباشدْبخششْکند،ْالبتهْمیتواندْبعدْازْنتیجهْرسمایهْگذاریْبطورْمتفاوتْ

 رفْجاریْمیباشدْمانندْتعهدْمحسوبْمیشود.بخششْیاْقرضْبدهد،ْوْآنچهْکهْدرْع

ْایْی،ْسهلْانگاْرتخلفْقیکندْمگرْازْطرْیمنْنیاستْکهْارزشْصکوکْراْتضمْینیصکوکْامْریمد -2

 .یگذاْرْهیدرْرسماْوکالتْایمشارکتْْ،مضاربتْطیتخلفْازْرشا

توافقْْقیمتْبهْایْوْبازارْقیمتْبهْدیباْامتامْآنْاماْمتامْمنود،ْقیمتْمسمیتوانْبهْْیصکوکْراْمن -3

 باشد.ْامتامْشدهْدرْهنگامْ

مجمعْبینْاملللیْفقهْاسالمیْ(5/4ْ)30ْْباْالتزامْضوابطْمنتْقرارْشامرهْدیباْحیثْْگردشْصکوکْاز -4

 :ذیلْصورتْگیردرشحْْقرار

 پسْاحکامْعقدْرصفْبالیْآنهاْاعاملْمیشود.باشد،ْپولْنقدْصکوکْْیاگرْاجزا (أ

درْْنیاحکامْدپسْ،ْمیباشدْمرابحهْعیبْهامنطوریکهْدرْ،شودْنیبهْدْلیتبدْکهْداراییْدرْصورت (ب

 اینکهْباملثلْبهْطوریْحوالهْباشد.شود،ْمگرْْیاعاملْمْآنْتیممنوعْثیموردْگردشْصکوکْازْح

معاملهْْ،بدستْآیدْنافعوْم،ْدیون،ْاعیانْبهْصورتْمختلطْازْپولداراییْْاگرْپولْقرضْگرفتهْشده (ج

موردْْنیدرْاْتیاکرثْنکهیاست،ْمشوطْبرْاْزئجاْهقْشدتوافْمتیصکوکْمقارضهْبرْاساسْق

ْاگرْاکرثْاعیان ْاما ْاحکامْْقرضْایپولْْتیوْمنافعْباشد. رشعیْاینْموضوعْدرْلیحهْباشد،

یْدرْجلسۀْبعدیْمجمعْباْمتامْاحوالْآنْازْحیثْگردشْاصولیْحیتوضْبطورْتفسیریْوْجداگانه

 ْدرْسجالتْنارشْبیانْخواهدْشد.
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ْییندْکهْگویکمعاملهْمْیوْآنهاْراْبهْگونهْا بودنْگردشْصکوکْذریعهْحیله،ْگفتارْبهْجوازْنیستْزیجاْم:چهار 

موجودْدرْصندوقْراْبهْْاجناسازْْیبرخ وْشودیماجناسْْازْیناشْقروضبهْمعاملهْْلیصندوقْتبدْتیفعال

ْد.نکنیمْلیتبدْگردشْیبراْحیله

 پنجم تطبیقات معارص صکوک:

درْموردْآنْْحکمْوْدیآیمْشیقادرْبهْجذبْتحولتْازْجملهْحلْهرْآنچهْپْیالماسْعتیرشْنکهیباْتوجهْبهْا

توانائیْاستْکهْْیمشوعْیابزارْمالْیبراْینوآوْرْیصکوکْاسالم،ْبدینْاساسْابدییکهْتوسعهْمْمینامیدْیْزیچ

ْ.ندیکراْجذبْمْیْبزرگْاقتصادیها

ْنیتامْ،یپولْاستیابزارْموثرْسْکیبهْعنوانْاست،ْازْجملهْاستفادهْآنْْادیزْاریکاربردْصکوکْبسْیهاْنهیزم

ْیدولتْیپروژهْهاْیمالْنی،ْتاموقفیْامالکْاعامر،ْی،ْحجمْپولیگذاْرْهیرسماْایْیاسالمْیبانکْهاْیمنابعْمال

ْییازْداراْیناشْیصکوکْهمگْعوایدْْنکهیموقت.ْمشوطْبرْاْیاْزسْیدرْخصوصْکوْامکانْاستفادهْازْصکْو

ْباشد.ْآنْدرآمدوْ

 رد ذیل را توصیه میکند:مجمع موا

بهْاحکامْْیبندوْپاْیاقتصادْمندیاْزیکهْنْییهاحلراهْیبهْجستجْوْیاسالمْیهارضورتْتعهدْبانک -1

 کند.ْنیراْتامْیرشع

درْْیاتیستْکهْنقشْحآنْیاساسْیازْاجزاْیکیْبرایْعملیۀْصکوکْیکهْچارچوبْقانونییازْآنجا -2

ْطیوْمحْتشیعیچارچوبْْجادیکند،ْایحققْمتنقشْراْمْنیدارد،ْآنچهْکهْاْصکوکْاتیعملْتیموفق

ْنیصدورْقوانْقیازْطراینْکشورهاْْ،عضوْاستْیتوسطْمقاماتْقانونگذارْدرْکشورهاْتقنینیْمناسب

ْیاقتصادبهرمندیْْتیمشوعْدرْیمختلفْبهْصورتْعملْیدرْجنبهْهاْحاکمْبرْعملیاتْصکوک

 30.دنابیْیدستْم

ْ

ْواللهْاعلم

 

                                                           
  iifa)-(aifi.orgمجمعْالفقهْاإلسالميْالدويلْ–قرارْبشأنْالصكوكْاإلسالميةْ)التوريق(ْوتطبيقاتهاْاملعارصةْوتداولهاْْ- 30
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 يمبسم اهلل الرحمن الرح

 .الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم علی سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلی آله وصحبه أجمعين

 (5/4) 30قرار شامره 

 در مورد اوراق قرضه و اوراق رسمایه گذاری

 تاریخ عربستان سعودی از ه کشورجدشهر بین املللی فقه اسالمی در چهارمین نشست خود در  مجمع

 ه بود.م برگزار شد 1988 فربوی 11تا  6ق مطابق  ـه 1408لثانی جامدی ا 23تا  18

ْسمیناروْاوراقْرسمایهْگذاریْکهْحاصلْنشستْْقرضهپسْازْبررسیْتحقیقاتْارائهْشدهْدرْموردْاوراقْ

محرمْالحرام9ْْالی6ْْتاریخْْبهمجمعْباْهمکاریْموسسهْتحقیقاتْوْآموزشْاسالمیْبانکْتوسعهْاسالمیْ

مصوبْدرْسومینْْ(10/3)22ْاجرایْقطعنامهْشامرهْغرضْْم1987ْْاپریل5ْالی2ْْباْمطابقْْـْقه1408ْ

وْمجمعْباْاشرتاکاجالسْ موسسهْوْسایرْمراکزْعلمیْوْاقتصادیْْمجمعْهمراهْباکارشناسانْْتعدادیْازْاعضْا

باْتوجهْبهْباْتوجهْبهْاهمیتْفراوانْاینْمبحثْوْلزومْتکمیلْمتامیْجوانبْآن،ْْهْبودند،درْآنْرشکتْکردکهْ

ْپسْازْبررسیْدهْتوصیهْایْکه ،ْوْکارْاجتامعْمالنقشْموثرْدرْافزایشْظرفیتْتوسعهْمنابعْعمومیْازْطریقْ

 است.ْهرسیدْآنْبعدْازْتحقیقاتْارائهْشدهْبهْنتیجهْمجمع

 قرار به رشح ذیل میباشد:

 اول: صکوک مقارضه از حیث صیغه قابل قبول رشعی:

)مضاربه(ْازْْجزیۀْرأسْاملالْقرضرسمایهْگذاریْاستْکهْبراساسْتْابزاریعبارتْازْاوراقْقرضهْ -1

ْبهْنامْْرأسْاملالطریقْانتشارْصکوکْمالکیتْباْ مضاربهْبراساسْواحدهایْمساویْوْثبتْشده

شود،ْبهْنسبتْمالکیتْهرْیکْزیراْدرْرأسْاملالْمضاربهْوْآنچهْبهْآنْتبدیلْمیمیباشد،ْْصاحبانْآنْ

اینْابزارْرسمایهْگذاریْصکوکْمقارضهْنامیدهْمیشود.ْد.نشدرْآن،ْسهامْمشرتکْمیبا ْترجیحاْ 
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 شیوهْهایْقابلْقبولْرشعیْاوراقْقرضهْبطورْکلیْبایدْدارایْعنارصْذیلْباشد: -2

 عنرص اول:

صکوکْنشانْدهندهْمالکیتْسهمْمشرتکْدرْپروژهْایْاستْکهْصکوکْبرایْایجادْیاْتامینْاینکه 

باشدْوْمتضمنْمیشتهْپروژهْازْابتداْتاْپایانْآنْادامهْداْمتامْلکیتْدروْاینْماْباشدمالیْآنْصادرْشدهْ

استْازْقبیلْبیع،ْهبه،ْْکردهمقررْْیتْاشبرایْمالکْدرْملکْرشیعتکلیهْحقوقْوْاعاملیْاستْکهْ

ْرأسْاملالْمضاربهْمیباشد.رهن،ْارثْوْغیره،ْباْتوجهْبهْاینکهْصکوکْنشانْدهندهْ

 عنرص دوم:

،ْحینْنشْوْاصدارْآنْمشخصْمیشودْعقدبرْاینْاساسْاستْکه:ْرشایطْْارضهدرْصکوکْمقعقدْ

یدْمرجعْصادرْکنندهْبیانْمیْشود.ْنشْئباْتاآنْعضویتْدرْصکوکْْوْقبولیْْغرضْ(پیشنهادایجابْ)

بایدْشاملْکلیهْدادهْهایْموردْنیازْرشعیْدرْعقدْقرضْ)مضاربه(ْازْحیثْبیانْمعلوماتْرسمایه،ْ

اْبیانْرشایطْخاصْآنْصدورْیابد،ْمشوطْبرْاینکهْکلیهْرشایطْدرْآنْْمطابقْتقسیمْربحْوْفایدهْب

ْاحکامْرشعیْباشد.

 عنرص سوم:

صکوکْمقارضهْبایدْپسْازْپایانْدورهْمشخصْشدهْبرایْاشرتاکْقابلْمعاملهْباشد،ْزیراْباْدرْنظرْ

ْ:ذیلْتوسطْمضاربْدرْهنگامْظهورْاوراقْمجازْاستْضوابطگرفنتْ

پولْباشد،ْگردشْْهنوزْبعدْازْاشرتاکْوْقبلْازْرشوعْبهْکارْباْپولْجمعْشدهْقرضْکهْمالاگرْ (أ

 میشود.ْبرْآنْجاریْعقدْرصفاحکامْکهْدرْاینصورتْْصکوکْمقارضه،ْتبدیلْنقدْبهْنقدْاستْ

صکوکْمقارضهْاحکامْمربوطْبهْْت،ْدرْمعاماْلشودقرضْبهْدینْتبدیلْمالْدرْصورتیْکهْْ (ب

 د.جاریْمیشْودرْآنْدیونْ

ْپولْداراییْصورتْبهْقرضْمالْورتیکهرْصد (ج ْبدستْآیدمختلطْاز ْمنافع ْاعیانْو ْقروض، ،،ْ

جایزْاست،ْمشوطْبرْاینکهْْشدهْمعاملهْصکوکْمقارضهْبرْاساسْقیمتْتوافقْدراینصورت

احکامْدرْاینموردْباشد،ْدیونْاگرْاکرثیتْپولْیاْْشدْووْمنافعْبااعیانْاکرثیتْدرْاینْصورتْ

 میگردد.ْمشخصوضعْمیشودْْسیریْدرْجلسۀْبعدیْمجمعلیحهْتفکهْباْْرشعی

ْد.رْمتامْموارد،ْمعاملهْبایدْبهْطورْمناسبْدرْسجالتْنهادْصادرکنندهْثبتْشْود

ْ

ْ
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 عنرص چهارم:

دریافتْمیْْهاازْاشرتاکْصکوکْراْبرایْرسمایهْگذاریْوْایجادْپروژهْْهکسیْکهْعوایدْحاصل

امْپروژهْنیستْمگرْبهْاندازهْایْخریدْبرخیْمالکْمتْاو ت،مضاربهْاسعاملْکند،ْمضارب،ْیعنیْ

صاحبْآنْمالیْاستْکهْسهمْاوْمیشود،ْعالوهْبرْاینْکهْمضاربْبعدْازْحصولْْ،ْلذاازْصکوک

درْربحْوْفایدهْبهْنسبتْسهمیْْکهْدرْزمانْْنشْوْصدورْتعیینْشدهْرشیکْمیباشد،ْمالکیتْ

درْصکوکْوْْمشرتکبرْوجوهْوْاینکهْدستْمضاربْ ویْدرْپروژهْنیزْبرْهمینْاساسْاست

ْمگرْبهْیکیْازْاسبابْضامنْرشعی.ْوْمسئولْمنیشودْداراییْپروژه،ْامانتْاست،ْضامنْ

مقارضهْدرْبازارْاوراقْصکوکْمجازْاست،ْتعاملْبالوسیلهْقبلیْدرْمعامالتْدرنظرداشتْضوابطْباْْ -3

وْْرشایطْعرضهْوْتقاضاباْتوجهْبهْمالیْدرْصورتیکهْباْضوابطْرشعیْمطابقتْداشتهْباشد،ْهمچنانْ

ْْاعالنْْصورتْگیرد،ْارادهْطرفینبهْ بهْمردم برایْصادرکنندهْجایزْاستْدرْمقاطعْدورهْییْمعینْ، هکذْا

ایجابْ)پیشنهاد(ْمناید،ْمردمْمیتوانندْدرْخاللْمدتْمعینْدرْموردْْصکوکْاعالنْشدهْباْربحْوْ

بهرتْاستْقیمتْتوسطْاهلْخربهْموافقْفایدهْازْمالْمضاربتْباْقیمتْمعینْآنْراْخریداریْمنایند،ْ

بهْنرخْبازارْوْموقعیتْمالیْپروژهْتعیینْگردد،ْهمچنانْاعالنْتعهدْبهْخریدْجائزْاست،ْچنانچهْاشارهْ

 باشد.ْصکوکشدْنبایدْازْجانبْپولْصاردْشدهْ

نشْصدورْوْصکوکْمقارضهْشاملْدرْیکْمنتْقراردادْکهْعاملْمضاربتْرأسْاملالْراْتضمینْکندْ -4

 تضمینْفایدۀْمعینْمنسوبْبهْرأسْاملالْباشدْجائزْنیست.یاْ

بطورْرصیحْیاْضمنیْرشطْضامنْراْساقطْمیسازدْوْمضاربْمستحقْفایدهْقراردادْْزیراْامضایْمنتْ

 مضاربهْمیگردد.

شود،ْبراساسْمنتْقراردادْکهْبیعْراْْصادرْمقارضهْصکْهمْنهْوْگرددْنشْگردشْاینکهْنیستْجائز -5

تیْاگرْبهْحالتْتعلیقْیاْمضافْبهْزمانْآیندهْشود،ْبلکهْجائزْاستْکهْصکْمقارضهْلزمْمیگرداند،ْح

متضمنْوعدهْبهْبیعْدرْاینْحالتْباشد،ْوْتکمیلْمنیشودْبیعْمگرْتوسطْعقدْبهْقیمتْکهْبرضایتْ

 طرفینْتوسطْاهلْخربهْتعیینْمیشود.

نتْقراردادْتشکیلْدهدْجائزْنیستْتضمینْنشْگردشْوْنهْهمْصکوکْصادرْشدهْکهْاساسْآنْراْم -6

 کهْمنجرْبهْختمْرشکتْدرْفایدهْگرددْوْدرْصورتیکهْچنینْمنتْقراردادْامضاءْشدهْباشدْباطلْاست.

ْکهْمرتبْمیشودْبالیْآن:
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صاحبْپروژهْایْکهْبرْاساسْآنْصکوکْجائزْنیستْ (أ اشرتاکْدرْمبلغْمعینْبرایْصاحبْصکوکْوْیْا

 .نشْوْصادرْمیشود

ْدرآمدازْ،ْنهْآنچهْازْرأسْاملالْمازادْباشدْآنْعبارتْاستْازْرشعیمعنایْْبهْفایدهموضوعْتقسیم،ْ (ب

ْمیشودْپروژه،ْبهْصورتْنقدیْمشخصْدوامازْطریقْْیاوْْانحاللْ،ْچهْازْطریقمقدارْفایده وْعواید.

بیشْازْ ایْهامنْ،میباشدْداومْپروژهیْاْانحاللْصورتْدرْرأسْاملالوْآنچْه بینْدارندگانْْفایدْه استْکْه

 .دْتقسیمْمیگردد،ْطبقْرشایطْمندرجْدرْقراردامضاربتوکْوْعاملْصک

 اعالنْوْبهْدسرتسْدارندگانْصکوکْقرارْگیرد.ْبایدْتهیه،ْصورتْحسابْربحْوْخسارۀْْپروژه (ج

بهْْ،وْیاْدوامْانحاللْمستحقْفایدهْبهْظاهرْشدنْآنْمیگرددْوْمالکْفایدهْدرْصورتدارندۀْصکوکْ -7

ایجادْمیکند،ْعوایدْآنْممکنْاستْتقسیمْشودْوْآنچهْقبلْْعوایدوژۀْکهْدرْموردْپْر،ْتقسیمْآنْمیگردد

 .محسوبْمیشوداوْازْتصفیهْبینْدوْطرفْقراردادْتقسیمْمیْشود،ْمبالغْپرداختْشدهْدرْحسابْ

درْپایانْهرْدوره،ْازْسهامْْکهْترصیحْشود،گردشْوجودْنداردْکهْدرْمنتْنشْْیهیچْمانعیْرشع -8

یاْدرْصورتْتصفیهْهرْدورۀْمبلغْمعینْکرسْشودْوْیاْازْسهمْآنهاْدرعوایدْدارندگانْصکوکْدرْفایدهْ

کهْبهْحسابْآنهاْتوزیعْمیشودْگرفتهْشدهْوْْدرْیکْحسابْخاصیْقرارْگیردْتاْدرْصورتْمواجهْ

 شدنْخطرْخسارۀْبهْرأسْاملالْازْآنْاستفادهْگردد.

قارضهْترصیحْشودْکهْتعهدْْوْیاْصکوکْمْاصدارهیجْمانعیْرشعیْوجودْنداردْکهْدرْمنتْنشْ -9

استْمبنیْبراهدایْمجانیْ کهْازْنظرْشخصیتیْوْمسئولیتْمالیْازْدوْطرفْعقدْجدْا شخصْثالثیْرْا

مبلغیْکهْبرایْجربانْخسارهْدرْپروژهْمعینْدرْنظرْگرفتهْشدهْاستْرشطْکند.ْمشوطْبرْاینکهْ

مفادْآنْبینْبلکهْْ،ذْعقدْنباشداتعهدیْمستقلْازْعقدْمضاربهْباشد،ْیعنیْایفایْتعهدْاوْرشطْْانف

 ْباشد.ْعقدْطرفین

تعهدْعقدْلحاظْشدهْاست،ْبهْدلیلْْدردارندگانْصکوکْیاْعاملْمضاربهْمنیْتوانندْبهْبهانهْاینْکهْ

ْد.کنندهْازْانجامْتعهداتْخودْاستدللْکننْقفعدمْانجامْتعهداتْْو

وْْهشدهْتوسطْمجمعْراْبررسیْکرددائرْرْمجمعْچهارْطریقهْدیگرْمندرجْدرْتوصیهْهایْسمینامجلسْْثانیاً:

ْپیشنهادْمینامیندْ ْدرْچارچوبْساختْوْرسمایهْگذاریْوقفْازْآنها ْبدونْاینکهْبهْاستفادهْصورتْگیردتا ،

ْ:رشایطْحفظْمالْوقفْشدهْلطمۀْواردْشودْکهْعبارتندْاز

ارْگرفتهْوقفْبهْکْایجادْرشکتیْبینْادارهْاوقافْبهْارزشْاعیانْوْصاحبانْمالْباْآنچهْبرایْساخنت (أ

 .میشود
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تقدیمْاعیانْوقفْشدهْبهْعنوانْداراییْثابتْبهْشخصیْکهْدرْاعامرْآنْازْمالْخودْبرایْعوایدْکارْ (ب

 میکند.

 بدلْاجاره.عوضْوْاعامرْعینْوقفْشدهْباْانعقادْاستصناعْتوسطْبانکْهایْاسالمیْدرْ (ج

 هزینۀْکمی.ساختهْشودْباْْاجارهْعینْوقفْشدهْدرْقبالْاجرتْمعینْکهْتنهاْبناءْبالیْآن (د

بهْلحاظْنیازْبهْتحقیقْوْبررسیْبیشرتْموافقتْکردْمجلسْمجمعْباْپیشنهاداتْسمینارْدرْخصوصْاینْطرقْ

گذاری،ْبرایْسایرْقواعدْسمینارْتصمیمْاتخاذْمنودْکهْدرْْوْهچنانْبرایْجستجویْسایرْطرقْرشعیْرسمایه

 31.میگردددورۀْبعدیْبالیْآنْبحثْ

ْواللهْاعلم
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم علی سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلی آله وصحبه أجمعين

 (11/6) 60قرار شامره 

 در مورد اوراق قرضه

مجمع بین املللی فقه اسالمی در ششمین اجالس خود در شهر جده کشور عربستان سعودی از تاریخ 

 م 1990مارچ سال  20الی  14هـ ق مطابق  1410سال شعبان  23الی  17

ربیع24ْْالی20ْْپسْازْمطالعهْوْتحقیق،ْپیشنهاداتْوْنتایجْارائهْشدهْدرْکنفرانسْ)بازارهایْمالی(ْمنعقدۀْ

مْْباْهمکاریْاینْمجمعْوْمؤسسهْتحقیقاتْوْآموزش1989ْْاکترب24ْْالی20ْْهـْقْمطابقْبا1410ْْالثانیْ

اسالمیْبهْمیزبانیْوزارتْاوقافْوْشؤنْاسالمیْدرْکشورْمراکشْدائرْشدهْبودْوْپسْْاسالمیْبانکْانکشاف

رسیدْْازْمشاهدهْاینْکهْاوراقْقرضهْگواهیْاستْکهْبهْموجبْآنْنارشْموظفْاستْتاْارزشْاسمیْراْدرْرس

بهْدارندهْباْپرداختْفائدهْتوافقْشدهْمنتسبْبهْارزشْاسمیْاوراقْیاْقراردادْمنفعتْمشوطْاعمْازْجوایزْ

ْصورتْیکجاْیاْباْتخفیفْتوزیعْمیْشوند.ْآنْبپردازد.ْبهْصورتْقرعهْکشیْیاْبه

 به رشح ذیل تصمیم گرفت:در مورد مجمع 

اوراقْقرضهْایْکهْنشانْدهندهْتعهدْبهْپرداختْمبلغْخودْباْبهرهْمنتسبْبهْآنْیاْبهرهْمشوطْباشد،ْْاول:

،ْزیراْاینْاوراقْقرضهْربویْاست،ْخواهْنارشْآنْخصوصیْرشعا ْازْنظرْصدور،ْخریدْیاْگردش،ْحرامْاست

نامگذاریْآنْبهْاوراقْیاْصکوکْرسمایهْگذاریْیاْپسْاندازْیاْنامْبردنْسودْ دولت،ْْهباشدْیاْعمومیْمرتبطْب

ْ.ربویْانجامْشدهْبهْعنوانْربحْوْفایده،ْدرآمد،ْمزدْیاْعوایدْاثریْندارد

ضْکهْبهْکمرتْازْقیمتْاسمیْفروختهْمیْشودْممنوعْاستْوْصاحبانْاوراقْکوپنْصفرْنیزْبهْعنوانْقرْوْدوم:

ْ.آنْازْتفاوتْهاْبهْعنوانْتخفیفْاینْاوراقْبهرهْمندْمیْشوند
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قروضْاستْکهْعالوهْبرْشبههْقامر،ْمنفعتْیاْْآنهاْنیزْنیزْحرامْاست،ْزیراْهمراهیْجوائزاوراقْقرضهْْسوم:

ْ.ضیْازْآنهاْغیرْمعینْمیباشدافزایشیْبرایْهمهْقرضْدهندگانْوْیاْبرایْبع

یکیْازْگزینهْهایْجاگزینْاوراقْحرامْانتشار،ْخریدْیاْمعاملهْاوراقْیاْصکوکْبرْاساسْمضاربتْْچهارم:

برایْیکْپروژهْیاْفعالیتْرسمایهْگذاریْخاصْمیباشد،ْبهْطوریْکهْصاحبانْآنْهیچْفایدهْیاْمنفعتیْکرسیْ

وژهْراْبهْاندازهْمالکیتْخودْازْاینْاوراقْیاْصکوکْدارندْوْتاْزمانیْندارد،ْآنهاْفقطْدرْنسبتْازْفایدۀْاینْپْر

متحققْنشودْبهْاینْفایدهْمنیرسند (ْاین5/4ْ)30ْدرْاینْراستاْمیتوانْازْطریقهْایْکهْدرْقرارْشامرهْ .کهْعمالْ 

ْ.32دویمجمعْدرْخصوصْاوراقْمقارضهْبهْتصویبْرسیدْبهرهْمندْش

ْواللهْاعلم

 

 

 

 

 

 گرفته شده 

 تنویر االفکار در بانکداری اسالمی  از کتاب

 بخش صکوک اسالمی

 علم ) ستانکزی (: دکتور محمد ظریف مؤلف
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